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 نيسخن نخست  

اري گذته که ود داشکنون تغييراتي در ماموریت خیزي شهر تهران از آغاز پيدایش تارمرکز مطالعات و برنامه

يه و ایند تهي اتمام فراست. درپ بودهو پژوهشي  مهندسي به راهبردي -اي و فني از رویکردهاي برنامه

هاي طرح ریزي تهيه، نهاد مدیریت و برنامه1385سال  و تفصيلي شهر تهران در هاي جامعبررسي طرح

، ببه این ترتي ریزي شهر تهران جدا شد.از مرکز مطالعات و برنامه 1386ن توسعه شهري تهران در فروردی

ا تمرکز بر بریزي شهر تهران هاي مرکز مطالعات و برنامهفعاليتدي از دیفصل ج 1386از ابتداي سال 

-صميمتي و ردهاي راهبتوليد گزاره عه مدیریت شهري تهران آغاز گردید؛هدف توس راهبردي و بامطالعات 

رتقاي س با اهاي این مرکز قرار گرفت. بر همين اساسازي براي مدیریت شهرداري تهران سرلوحه فعاليت

ي شهردار ریزيسازماني معاونت هماهنگي و برنامه نمودارت سازماني مرکز و خارج شدن از ذیل موقعي

فق سند اور در هاي کالن کش. سياستشودظر مستقيم شهردار تهران اداره ميتهران امروزه این مرکز زیر ن

شهري  یریتله مدچشم انداز، تاکيد بر پيوند دادن علم و پژوهش با اداره کشور در سطوح مختلف از جم

اس ي و بر اسمبتني بر دانایي محور مدیریت و توسعه شهري بهرا نسبت نویني  رویکردمرکز موجب شد تا 

و رگرایي شهيرات تأثالزامات ناشي از  ،از دیگر سواصول پایداري و شهروندمداري در دستور کار قرار دهد. 

رقابت  زیاد براي و بروز فشارهاي شهري، کمبود منابع هاي شهريشهرنشيني که موجب رشد نابرابري

ت یریدمتوجه به رویکردهاي شهروندمدار را در مي شود نفوذ و شهروندان هاي ذيشهري ميان گروه

روه گ دري است که هایگزارش سلسلهاز  يرو دارید گزارشکه پيش سندي است.ساخته  ضروريشهري 

تدوین  د راهبردياسناعنوان نسخه پشتيبان  هبدر فرصتي کوتاه و حقوق شهروندي اجتماعي  پژوهشي

ر مورد دپژوهش ميداني و اسنادي طي یک دهه اخير  12هاي علمي یافتهدر این گزارش  گردیده است.

 ئه شده هر تهران مرور و بر اساس آن راهبردهایي ارادر شاز بعد حقوقي و تحققي وضعيت شهروندي 

 زارش نيز تشکر نمایم.این گ محققان تهيه کنندهالزم است از  .است

 مرکز مطالعات و برنامه ریزي شهر تهران
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 يمديريت خالصه

هميت ها، اامروزه شهروندي هم به عنوان هدف و هم معيار کيفيت زیستي جوامع و مشروعيت حکومت

مشتمل شهري ) هاينظاماي یافته است. وجه اکتسابي و ترویجي شهروندي نيازمند اقدام و توجه جدي ویژه

و  دولت هاي شهري ، سازمان هاي شهري، مقامات شهري، هاي شهري، حکومت هاي شهريدیریتر مب

 اکمان باسازي شهري براي تنظيم شکلي از روابط حوندهاي شهرگيري از سياستها( در بهرهشهرداري

پذیر  نامکا مسائل پيچيده شهريشهروندان و شهر است که بهترین شيوه زیست و موثرترین مواجهه را با 

شهروندي  پژوهش ميداني و اسنادي که طي یک دهه اخير در مورد وضعيت 12سازد. یافته هاي علمي مي

با  انهرنشيند زیست شهري و ارتباط شدهد که از بعد حقوقي که قواعدر شهر تهران انجام شده نشان مي

نيز  مردمان ندي است. نزدده شهرودر ایران فاقد ای "حقوق شهري"کند، همدیگر و با شهر را تعریف مي

جا هم . آن"مجموعه اي از حقوق و وظایف"است تا  "سکونت در شهر"ادراک غالب از مفهوم شهروندي 

چه که آندر حالي ؛است آگاهي به حقوقشهروندي کمتر از  آشنایي با وظایفکه شهروندي درک شده است 

 هايافتهشهروندي. در مجموع یحقوقز برخورداري ااست تا  انجام وظایفحقق شده بيشتر در واقعيت م

 نظر ه است. ازدرا متوسط و متمایل به ضعيف ارزیابي کر، وضعيت شهروندي در شهر تهران ميداني

الت نار مشکحقوق شهروندي کمتري دارند. این یافته ها در کاست و زنان جنسيتي نيز وضعيت نابرابري 

مورد  و اصلپایداري را د ي است که شهروندمداري وکردن کالن شهر و زندگي در آن موید راهبرد اداره

 ي پژوهش هايتالش شده تا بر مبناي یافتهوفاق در منشور تهران قرار داده است. در انتهاي گزارش 

 جزئي تر شهروندي طرح شود.  هاو سياست سرفصل هایي براي تدوین راهبردها

 

 

 ، هویت شهروندي، فرهنگ شهروندي،شهروندي، حقوق شهروندي، وظایف شهروندي کليد واژه ها:

 گرایش شهروندي، نگرش شهروندي،
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 لهأمس بيان

درک  کردن ، در حال تجربهآغاز انقالب مشروطه تا به امروز جامعه ایران طي یک قرن اخير، یعني از

 جدیدي از هویت خود به عنوان ملت و در ارتباط با شکل جدید حکومت، یعني دولت مدرن و 

 ز موقعيتهاي اساسي، گذار ااست. در این زمينه، یکي از دغدغهلي)شهري و روستایي( هاي مححکومت

ار ذگ تدریج با در نيمه هاي قرن و به مسألهبوده است. این  "شهروند"و سپس  "ملت"به  "تبعه"و  "رعيت"

مضاعف  يتاهم با جامعه جهانيجامعه ایران از زیست غالبا روستا نشيني به شهر نشيني و ادغام تدریجي 

 فکرانه به یک ضرورت زیستي همه جانبه تبدیل شد.یافت و از یک دغدغه روشن

فيکي، ترام هاي سردرگ، آلوده کردن محيط زیست، کالفنابع شهري، مصرف ناپایدارامروزه محدود بودن م

مان ي و مبلهاي مضاعف جمع آوري زباله، فرسایش و تخریب سریع اموال عمومهاي مالياتي، هزینهتقلب

ه و تي محلحادغام اجتماعي، عدم احساس تعلق به شهر و  مسألهشهري، تنوع فرهنگي بدون وجود مدارا، 

 مسألههاي اجتماعي در حل مشکالت زیست شهري توجه مجدد به پيوند با آن فقدان مشارکت در

ه رو نهاد يششهري و شهروندي شهري را پ هاينظامهاي محلي و ویژه در ارتباط با حکومته شهروندي ب

 است. 

ذکر کرده است کشمکش برسر تثبيت و استقرار حقوق و وظایف شهروندي با شکل  (1986)ترنر گونه کهآن

توان در علل و دالیل این پيوند را مي .ردداوثيقي گيري جامعه شهري مدرن و فرایند مدرنيزاسيون پيوند 

به جامعه شهري سنتي سراغ گرفت. از جمله ي و کيفي جامعه شهري مدرن و تمایز آن از ویژگي هاي کمّ

، قشربندي اجتماعي و تحرک ناهمگوني جمعيتي شهري، تفکيک اجتماعي توان اشاره کرد:مي هااین ویژگي

هاي متقابل اجتماعي رسمي و سازماندهي تماعي گسترده در زندگي شهري مدرن، گستردگي کنشاج

شوراهاي  ،هاي محليمدرن به ویژه تثبيت حکومتشهرهاي سياسي جدید در مدیریت امور  -اجتماعي 

هاي جدید ري رابطهشکل گي وهاي شهري قامات محلي و شهري در تصميم گيريو تأثير روزافزون م شهر

هاي از جمله مدیریت دهاي محلي منتخب و سایر ترتيبات نهادي سياسي جدیميان شهروندان و حکومت

به تأثيرات ناشي از شهرگرایي و شهرنشيني که موجب رشد  ، شوراهاي شهر. در کنار این عواملشهري

هاي ذي نفوذ زیاد براي رقابت شهري ميان گروه و بروز فشارهاي هاي شهري ، کمبود منابع شهرينابرابري
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ه با این مسائل فارغ از مالحظات سياسي و اجرایي، همواج و شهروندان شده است مي باید توجه کرد.

این گزارش با مروري بر  ،هاي ميداني خواهد بود. بر این اساسو مبتني بر پژوهشم رویکردي علمي مستلز

عالوه بر ارائه توصيفي علمي از  ،اندشهروندي در شهر تهران را کاویده که موضوع هاپژوهشهاي یافته

ها و ها به طرح کلياتي براي تدوین سياستاین یافتهوضعيت شهروندي در یک دهه اخير، با استنتاج از 

ن این گزارش طيفي از سياستگذاران، مشاوران و مدیران خواهد پرداخت. مخاطباراهبردهاي شهروندسازي 

 ارشد شهرداري ها وشوراهاي شهر و نيز پژوهشگران این حوزه خواهند بود.   

 مباني نظري
 ویژه م( و به15شهروندي به پيدایي جامعه مدرن پس از رنسانس )سده  پيشينه مفهوم جدید

 250رگوني دوره دگبرداشت جدید گوید اینمي (1995)مک لين. گرددفرانسه برمي 1789انقالب 

 شاره کرد:ازیر رویدادهاي باید به از جمله این دگرگوني ها . را پشت سرگذاشته است ايساله

(، 1870ق بشر )(، منشور حقو1790(، انقالب امریکا )1789اعالميه حقوق انسان و شهروند )

قرار است ،( 1965و  1964، 1914حقوق مدني و قانون حق رأي ) ، قانونيت نظام حق رأيتثب

ظام ( و ن1992، فروپاشي اتحاد جماهير شوروي)(1945از جنگ جهاني دوم ) دولت رفاه پس

ده رش پدیو گست ظهور سرانجامهاي رفاه و دوقطبي جهان و بازگشت نئوليبراليسم و چالش دولت

 .هاي اجتماعي جدیدجهاني شدن و جنبش

 شهروندي،نظریه پرداز شناخته شده ترین  (1950)مارشالدر یک تقسيم بندي کالسيک،  

 د است:خالصه کرده است که هنوز بسيار مورد استنادر سه دوره را  این حوزهدگرگوني هاي 

لکيت، )آزادي هاي فردي، آزادي بيان، حق ما 19تثبيت حقوق مدني شهروندي در پایان سده 

)حق رأي و حق مشارکت( و تثبيت حقوق  20زادي مذهب(؛ گسترش حقوق سياسي در سده آ

ت )حق برخورداري از رفاه، خدمات مدني، خدما 20اجتماعي شهروندي از نيمه دوم سده 

 .( 1996 ،اجتماعي، امنيت، عدالت و غيره ( ) نک دمين و همکاران

مجدد به آن چند دهه گذشته توجه  اگر چه اهميت شهروندي هرگز مورد انکار نبوده، از 

به  1980( معتقد است که شهروندي در اواخر دهه2001فيتز پاتریک) اهميت دم افزون یافته است.

در این ميان دست راستي ها به دنبال صوري از  هشد احيا "جامعه مدني"ات کشف دوباره مواز

دست چپي ها  تند قد علم کند.يرگي دولت مي دانستجمع بودند که بتواند در برابر آنچه آنها چ
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به  هر دو گروه ،نچه بودند که آنها چيرگي جدید بازار مي خواندند. بدین ترتيبآدرصدد مبارزه با 

ند. به تدریج روشن هاي مربوط به جامعه مدني و شهروندي پرداختدالیل مختلف به ترویج اندیشه

ها عمدتا بر برابري و استحقاق  که چپدر حالي ها بر آزادي و تکاليف است؛شد تاکيد راست

هاي نو، راه سومي ها( کيد مي ورزیدند. اعتداليون تازه )ميانه روهاي جدید، سوسيال دمکراتتأ

 ب یک فلسفه سياسي تازه داشته اندهایي براي آشتي دادن قطب بندي یاد شده در قالتالش

 .(1381)فيتزپاتریک،

که دولت ابتدا این د شهروندي مي دانند.را مفروض وجو در مباني نظري غالبا دو شرط 

راي دا ند؛یکتاتوري و سلطنتي شهروند ندارهاي دباید دمکراتيک و تکثرگرا باشد. زیرا دولت

 باشد داشته زاد باشد و دولت نباید اجازهآرعيت یا تبعه هستند. دوم جامعه مدني باید باز و 

هاي  اد کند که مجال بروز خالقيتاي کامال مقررات بندي شده و تحت انقياد ایججامعه 

 شهروندان را سلب مي کند. 

شهروندي » است: آمده درباره مفهوم و شرایط شهروندي هاي علوم اجتماعينامهدر لغت 

ي ست، ویژگاهاي مختلف تاریخي تاثير پذیرفته به معناي امروزین آن، اگر چه از تمام مفاهيم دوره

( است که در تمام جهان Formal Citizenshipهروند رسمي )اي نيز دارد. نخست شمتمایز کننده

 .شوديمدر محدوده دولت ملي معنا  کم و بيش به معناي عضو کشوري بودن و یا عضویت داشتن

ه بسي و دو دیگر، شهروندي، بنياد و جوهري است که بر پایه داشتن مجموعه حقوق مدني، سيا

 « د.یابت مين اهميبه نحوي دم افزو شود، حقوقي کهویژه حقوق اجتماعي تعریف مي

(Outwaite and Bottomore, 1993:15) 

شهروندي  در متون نظري غالبا اصطالحات دیگري نيز همزمان و در فضاي مفهومي 

هاي  فرهنگ شهروندي، نگرش ها و گرایش هاي شهروندي و ترکيب استفاده مي شود از جمله:

امون دو هسته مشترک این تعریف ها پيرعمدتا که  نشان مي دهد آنهابررسي متنوع دیگري که 

ابطه این دو مؤلفه همچنين ماهيت ر .مؤلفه کليدي است: وظایف شهروندي و حقوق شهروندي

 ومدیریت شهري  )در سطح کالن و ملي( و شهروند و نویندوسویه ميان شهروند و جامعه 

 شهرداري )در سطح خرد و محلي و شهري( را نيز ترسيم مي کند.

 

 موضوع تحليليافته ها و 
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ش پژوه در این گزارش، از ميان مطالعات انجام شده در حوزه شهروندي دو پژوهش اسنادي و دوازده

دي ت شهرونهاي اسنادي نگاهي به وضعيبر اساس پژوهشور شده است. در ادامه در بخش اول، ميداني مر

 ري کشورقوانين، مقررات و مدیریت شهتحليل مفهوم شهروندي و ارزیابي جایگاه آن در در ایران و 

 ياتکل ،هاي چند پژوهش ميداني را مرور خواهيم کرد. در بخش دومخواهيم انداخت و سپس یافته

 هاي پژوهشي قابل طرح است ارائه مي دهيم.راهبردهایي را که بر مبناي داده

 . وضعيت شهروندي و روند آن1
هاي السيت اجتماعي شهروندي در ایران را طي ( در پژوهشي اسنادي واقع1383نجاتي حسيني )

 است. پژوهش با طرح سه پرسش حول محور چرایي، چگونگي و کردهبررسي  1380تا  1376

ر يدي، ناظگيري هسته اوليه شهروندي در ایران و با استفاده از سه فرضيه راهنما و کلچيستي شکل

ياسي و سازوکارهاي بسترساز س -هاي حقوقيبه تاثيرگذاري الزامات مدرنيته و نهادسازي

ضوع ، به تحليل و تبيين موشهروندي گيري هسته اوليهشکلشهروندي )در ایران پس از انقالب( 

ها و مدل پرداخته است. محقق با اشاره به اهميت طرح نظري مارشال در تدوین بخشي از فرضيه

ز حيث یژه اوالگوي نظري به  تحليل پژوهش از الگوي مارشال استفاده کرده است. از نظر وي این

ي، هاي سه گانه مارشالي در ایران شکل گرفته است )مدنشناخت اینکه کدام نوع از شهروندي

گيري ز شکلمارشال ا الگوي. وي با استفاده از استسياسي، اجتماعي و یا هر سه( مهم و اساسي 

شخص قوق شهروندي مابعاد سه گانه شهروندي، هر یک از این ابعاد را با نوع خاصي از ح

ي ناظر به برخورداري از حق آزادي است که به معنا« شهروندي مدني»کند. بر این اساس مي

 آزادي قلم و برخورداري از حق آزادي بيان، آزادي اندیشه، آزادي انتخاب مذهب، آزادي مالکيت،

اي، رحق  است که به معناي برخورداري از« حق مشارکت»مانند آن است. دومين حق شهروندي 

ا ر« اسيشهروندي سي»شرکت در انتخابات و مشارکت کردن در امور سياسي جامعه است. مارشال 

ي به معنا« فاهرحق »یعني سومين بعد از حقوق شهروندي  در نهایت،دهد. با چنين حقي نسبت مي

ظریه مين اجتماعي، امنيت اجتماعي، بهداشت و آموزش همگاني است. در نأبرخورداري از ت

ه است. به مفهوم برخورداري اعضاي جامعه از حق رفا« شهروندي اجتماعي» ،هروندي مارشالش

 .دارد مين کننده چنين حقوقي است تاکيد خاصيا، مارشال به نقش دولت رفاه که تأدر اینج

شهروندي اجتماعي و »هاي وي حاکي از آن است که وضع موجود ها و یافتهبررسي  

که  له و خألهاي این فاصمبيّنترین زیادي تا وضع مطلوب دارد. مهم هنوز فاصله بسيار« رفاه
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بندي کرد عبارتند از: دسته« هاي شهروندي اجتماعي ایرانپارادوکس»توان آنها را تحت عنوان مي

)به ویژه شهري و روستایي شکاف بين استاني، شکاف قومي، شکاف « هاي اجتماعيشکاف»

با توسعه انساني در  HD)به ویژه فاصله رتبه « فاصله اجتماعي» ها(؛جنسيتي و شکاف بين گروه

ناهمخواني و  کلنيکدیا»اي در خاور ميانه و حوزه خزر(؛ هاي جهاني و حتي منطقهمعيارایران از 

اي دولت، عدم ضمانت اجرایي قوانين موضوعه )به ویژه عدم تحقق راهکارهاي توسعه« ناهمزماني

 توازن ميان توسعه اجتماعي با توسعه اقتصادي(. مجلس در عمل و همچنين عدم

وضعيت را دارد. این وضعيت  «ترینترین و شکنندهرمقترین، کمسست»شهروندي مدني  

بحران و »تلقي کرد، در عين حال در یک وضعيت دیالکتيکي نوسان ميان « بحران»توان آن را که مي

 د: اول،ارد اشاره کرتوان به این موليدي آن ميهاي کمبيّنتثبيت شده است. از جمله « بهبود نسبي

ردي شناسانه فضاي حقوقي به ویژه توسعه نيافتگي نظام حقوقي، عدم تفکيک کارکوضعيت آسيب»

ساختاري بروکراسي حقوقي؛ تخصصي نشدن مراجع حقوقي قضایي؛ نهادینه نشدن فرهنگ 

 ،دوم ؛«موجود با تحوالت اجتماعيناپذیري قوانين مداري و انعطافحقوقي، تزلزل روحيه قانون

شناسانه فضاي اجتماعي خصوصا در حوزه مسائل حقوق شهر و شهروندي )از وضعيت آسيب»

رساني طالعاات و جمله کودکان، نظام زندانباني آزادي بيان و اندیشه و ابراز عقيده، آزادي اصالح

ضعيت پيشرفت نسبي و و»اسي خاص(؛ سوم، هاي اجتماعي و سيو وجود حق ویژه براي گروه

هاي اقليت مذهبي، تصویب قوانين جدید حقوق )از طریق آزادي« محدود حقوق شهروندي مدني

ل به هاي ملي حقوق بشر اسالمي، تمایتشکيل کميسيون ،زنان، تغييرات قانوني مجازات اسالمي

نهادهاي هاي سياسي و اجتماعي مدني، توسعه گسترش هيات ،هاي فشار غيرقانونيمهار گروه

؛ و هاي شهري و روستایي(محلي و انتخابات مقامات محلي به ویژه شوراهاي اسالمي و مدیریت

ها از کننده حقوق بشر و شهروندي مدني )خصوصا در برخي حوزهاستمرار وضعيت نگران ،چهارم

وه هاي قوه قضایي و قها، ناهمخواني سياستجمله پناهندگي و مهاجرت و فرار مغزها و سرمایه

ل که شک« سيشهروندي سيا»اي و نظام زندانباني(. اما در زمينه مجریه و قوه مقننه، سانسور رسانه

 چند یافته قابل ذکر است:  ،غالب شهروندي در ایران است

  ز باالشهروندي ا»شکل اجتماعي شهروندي: شکل اجتماعي شهروندي در ایران بيشتر به صورت 

 ؛«شهروندي از پایين )از جامعه به سمت دولت()از دولت به سمت جامعه( است تا 
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  دي مشارکت شهرون»تيپ اجتماعي شهروندي: تيپ اجتماعي شهروندي در ایران بيشتر حالت

 را دارد تا مشارکت شهروندي فعال؛ «منفعل

  حوزه»قلمرو اجتماعي شهروندي: قلمرو اجتماعي شهروندي در ایران بيشتر معطوف به 

 ي.است تا حوزه عموم« خصوصي

شکل  نديشناختي شهروها حاکي از آن است که ماهيت جامعهاین یافته ،در مجموع 

  معطوف به حوزه خصوصي است.شهروندي از باال، انفعالي و  گرفته در ایران به صورت

تحليل مفهوم شهروندي و "به  اسنادي دیگري ( در پژوهش1387عبدالهي ) و صرافي 

 وانين وقيق ق. این تحپرداخته اند "ررات و مدیریت شهري کشورارزیابي جایگاه آن در قوانين، مق

ي و قتصادامقررات شهرسازي، قوانين پایه مانند قانون اساسي و برنامه هاي توسعه اجتماعي، 

یژه ومنبعث است و همچنين قوانين و مقررات آن شهروندي که نظام حقوقي شهري ایران از 

 است. کردهرسي را با روش تحليل محتوا برمدیریت شهري 

عناصر مدیریت شهري شامل شهروندان، نهادهاي اداره کننده شهر، شوراي اسالمي و  

که با هدف سامان بخشي به زندگي شهري و فعاليت هاي مدیریت شهري  استبخش خصوصي 

  ها وهران زمين. بر اساس نتایج پژوهش در قانون اساسي ایعمل کنند اساس قوانينبر باید 

جلس براي ایجاد شهروندي وجود دارد. در قوانين و مقررات موضوعه م يناسبهاي مظرفيت

در   ياسي.سشوراي اسالمي نيز بيشتر بر شهروندي اجتماعي تأکيد شده است تا شهروندي مدني و 

 شهروندي تا حدودي به« شهروندي رفاه»هاي توسعه کشور ضمن زمينه سازي براي تقویت برنامه

مومي عموعه ضوابط و مقررات جشده است. این در حالي است که در ممدني و سياسي پرداخته 

 وکاري براي تقویت شهروندي ومغفول و غایب است و هيچ ساز« حقوق شهروندي»شهرسازي 

هري و نشده است. همچنين بررسي مجموعه قوانين و مقررات مدیریت ش اندیشيدهشهروندسازي 

ي ام حقوقها نشان داده است که نظو شهرداري وظایف دوسویه شهروندانمقایسه آن با حقوق و 

دهد يمنشان  دست آمده در این زمينهه ب مدیریت شهري در ایران فاقد ایده شهروندي است. نتایج

اقد فن تودۀ ه عنوالق به گفتمان حقوقي ـ که اعضاي جامعه را بعترفته در قوانين م کار هاي بهواژه

 .ـ استحقوق و وظایف قانوني در نظر مي گيرد 
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( به عنوان کاري جامع در ابتداي این 1382هاي تجربي، تحقيق شياني )از ميان پژوهش 

به واکاوي  این مطالعه دهه به بررسي وضعيت شهروندي و موانع تحقق آن در ایران پرداخته است.

دي رونشه ،يدانيمفهوم شهروندي در بستر تاریخ از دوران باستان تا به امروز پرداخته و در بخش م

ست. او زاهدان بررسي کرده  س و عمل در سه شهر تهران، همدانهاي موقعيت، احسالفهؤرا در م

ته است در حد کم و متوسط تحقق یافن است که شهروندي در این سه شهر آها حاکي از یافته

ستاري در اما ميزان تحقق به شکل پيو .در حد زیاد( %4/24در حد متوسط و  %49کم ،  6/26%)

ین کمتر وان جوامع قابل مشاهده است به طوري که بيشترین ميزان تحقق شهروندي در تهران مي

ي ميان حد آگاهي و عمل به حقوق و وظایف شهروندي در زاهدان به دست آمده و همدان در حد

ته و گيرد. به بيان دیگر، شهروندي در مناطق مختلف ایران به طور یکسان تحقق نيافقرار مي

 ه آن مشاهده کرد.تشکيل دهندهاي لفهؤمجات متفاوتي را با توجه به عناصر و توان درمي

در بعد موقعيت شهروندي )درک از معناي شهروندي،آگاهي به حقوق و وظایف  

ين در ب به ترتيب "شهروندي"شهروندي(؛ در تهران بيشترین درک پاسخگویان از معنا و مفهوم 

 %1/16بوده و  "مجموعه حقوق و وظایف"موارد  %1/23در  "نت در شهرسکو"موارد به  9/27%

ندي شهرو هم درکي از این مفهوم ندارند. همچنين در مجموع سطح آگاهي افراد نسبت به وظایف

 خود کمتر از سطح آگاهي آنان نسبت به حقوق است. 

بيشترین احساس تعلق به  ،در بعد احساس شهروندي)احساس تعلق، فضيلت مدني( 

ه ن تعلق بآاز  پس ( و%1/48مهم احساس شهروندي ، تعلق به خانواده )هاي لفهؤمعنوان یکي از 

 %47ر ( است. فضيلت مدني که ناظر به ترجيح منافع جمعي به فردي است نيز د%8/33کشور )

ایف . در بعد عمل به شهروندي)برخورداري از حقوق و عمل به وظاست پایين ارزیابي شده

 شده است.  ( ارزیابي%23( پایين تر از عمل به وظایف )%4/21وق )برخورداري از حق ،شهروندي(

 ( ارزیابي شده است.%49.3در مجموع تحقق شهروندي در شهر تهران، متوسط )

ان با پژوهش دیگري ها در مورد برخورداري از حقوق شهروندي در تهرمقایسه این یافته 

ه شدن ام شده است حاکي از افزود( انج1388همين دهه توسط محمدي و شياني)که در انتهاي 

ز سهم که ادر حالي ؛( در برخورداري از حقوق شهروندي است%5/50به %8/44سهم متوسط )از 

ي تزمون آبرخورداري هاي کم و زیاد هردو کاسته شده است. فراتحليل این یافته ها بر اساس 

 .ید این یافته است( مؤ87در سال 5/22با  78در سال  2/26ها)ميانگين
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برخورداري زنان از حقوق  (1383-ها یک پژوهش )غياثونداز بين سایر پژوهش 

دي را در ( گرایش و نگرش شهرون1384و منتخب مدني 1384-اینانلو)شهروندي و دو پژوهش 

 جوانان و دانشجویان بررسي کرده اند. 

آمد برخورداري زنان از استقالل مالي و در( 1383غياثوند)بر اساس نتایج پژوهش  

 و مادر ، پدراقتصادي باالي شوهر، جامعه پذیري جنسيتي زنان و باال بودن ميزان تحصيالت شوهر

موانع تحقق  بر ميزان برخورداري زنان از حقوق اجتماعي شهروندي تاثير مثبت و فزاینده دارد.

ن ح کالشهروندي زنان در عرصه عمومي هنگامي مرتفع خواهد شد که موانع حضور آنان در سطو

 .جامعه و سطوح خرد مثل خانواده از ميان برداشته شود

نشان مي دهد متغيرهاي ميزان مشارکت در فعاليت هاي ( 1384اینانلو)نتایج پژوهش  

اي هضویت فوق برنامه در مدارس، سرمایه فرهنگي خانواده، ميزان مطالعه روزنامه و تعداد ع

ر ر متغيي. این چهااستمثبت و معنا دار  داراي ارتباطجوانان گروهي، با گرایش به شهروندي 

به  عد تمایل. در مجموع گرایش شهروندي )بدرصد از واریانس کل را تبيين کرده اند 23مجموعاً 

رصد د 6/38درصد از پاسخگویان در حد خوب و بسيار خوب  66/53 ،رفتار گرایش شهروندي(

 .هستندم درصد از پاسخگویان در حد کم و بسيار ک 8/7در حد متوسط و 

بيانگر نگرش قوي دانشجویان نسبت به ( 1384منتخب مدني)هاي پژوهش یافته 

يير ا متغشهروندي است. از ميان متغييرهاي مستقل تنها حضور در عرصه عمومي داراي رابطه ب

 ن نمرهدر زمينه ميزان شناخت نسبت به حقوق باالتریوابستۀ نگرش نسبت با شهروندي است. 

زشي، مسکن، مين حداقل امکانات آموه متعلق به حقوق اجتماعي )یعني تأنمر 78/4ميانگين یعني 

رابر اشتغال براي همه از طریق دولت( و کمترین آن متعلق است به برخورداري از حقوق ب

شود. در د محسوب ميحقوق مدني افرادرصد که جزء  28/2ت، نژاد، دین، با نظر از قوميصرف

ط به دنبال نمره مربو 22/3و  54/3ین نمره ميانگين به ترتيب با وظایف بيشترین و کمتر خصوص

 کردن مسائل سياسي و اطاعت از قانون است.

( به نقش آموزش در تحقق شهروندي 1384و بلورچي 1384-چوکده)دو پژوهش  

 پرداخته است. 
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ي برنامه درسي پنهان در هاشناسایي آسيبکه با هدف  (1384چوکده)نتایج پژوهش  

م ماعي حاکنشان مي دهد: جو اجت هاي زیر را، آسيبانجام شده استط با تربيت شهروندي ارتبا

 و يمه تعلبر نظام آموزش متوسطه نظري مانند فقر فرهنگي والدین و عدم حساسيت آنان نسبت ب

ا یگر و با یکدبتربيت فرزندان، فرهنگ نا مناسب موجود در مدرسه، ارتباط نا مناسب دانش آموزان 

ين ند قوانه مانله طبقاتي دانش آموزان با یکدیگر و ساختار سازماني نظام آموزش متوسطصا، فمعلم

هاي وهو شي نا مناسب انضباطي مدرسه، بي توجهي به شایستگي معلمان، فقدان آزادي عمل معلمان

ن، معلما ر کارگذاري بهاي غلط ارزشن بر عملکرد ایشان و همچنين شيوهنادرست نظارت مدیرا

 وب دانشطلر نامهاي متقابل بين معلم و دانش آموز از قبيل رفتاگذاري و کنشظام نامناسب نمرهن

 نحوه نادرست علم،متواني وي در برقراري ارتباط با سایر دانش آموزان و آموز در کالس درس و نا

زي ینامه ر. بر اساس این نتایج برهاي کالسعدم مشارکت دانش آموز در فعاليت تدریس معلم،

ین با والد براي آموزش ضمن خدمت معلمان در مورد برنامه پنهان و تربيت شهروندي، آشنا سازي

 موقعيت فرهنگي مدارس  ياهداف برنامه آموزشي پنهان و همچنين ارتقا

 .در مسير تربيت شهروندي یاري رساند هاد به از ميان برداشتن این آسيبتوانيم

هاي شهروندي ررسي ميزان آگاهي مربيان از آموزشب» (،1384نتایج پژوهش بلورچي ) 

هاي دهد که ميزان آگاهي مربيان از آموزشنشان مي ،«گانه شهر تهران 19دبستاني در مراکز پيش

ن يشترین فعاليت درخصوص آشنا کرد. باستدبستاني این مناطق مناسب شهروندي در مراکز پيش

ه بمحيط زیست و کمترین فراواني مربوط کودکان با وظایفي در جهت حفظ و نگهداري از 

مقایسه . استهاي ملي )شهيدان، پرچم، سرود ملي( هایي از ارزششناسایي نمادهاي ملي و نشانه

 ختالفمراکز آموزشي ژاپن نشان از ا وزش شهروندي در مناطق مورد پژوهش،وضعيت کنوني آم

 . داردزیاد در این زمينه بين دو کشور 

بررسي تأثير آگاهي از حقوق و تعهدات ( که به 1383احمدي)وهش بر اساس نتایج پژ 

، هر چند آگاهي از پردازدمي کالن شهر تهران درشهروندي بر فرایند تحقق حقوق شهروندي 

این آگاهي در  ،حقوق و تعهدات شهروندي رابطه اي با تعداد و سطح فعاليت هاي مدني ندارد

است. همچنين سرمایه اجتماعي بر ميزان و شدت  ثرمؤتخاب نوع فعاليت مدني شهروندان ان

در حالي که شهروندان بنا بر انتخاب  ،هاي مدني شهروندان موثر است. از سوي دیگردرگيري

انتخاب عقالني بر شدت درگيري  ،، درگير فعاليت هاي مدني مي شوندعقالني و هزینه فایده کردن
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تغييرهاي اجتماعي ـ اقتصادي با تعداد و مدني بي تأثير است. در نهایت مشخص شده است که م

 .شدت درگيري هاي مدني شهروندان رابطه اي ندارد

ثر بر تعهدات ؤعوامل م( در مورد 1386نيا)هاي پژوهش فاطميدر همين ارتباط یافته 

ه فراد بسرمایه اجتماعي و همچنين گرایش انشان مي دهد که  شهروندي از منظر جامعه شناسي

 و داد ضوابط )عام گرایي( ميزان تعهدات شهروندي آنها را افزایش خواهد رعایت قوانين و

 مني ازدیگر احساس ناااجتماعي منجر به کاهش تعهدات شهروندي مي شود. از سوي  ناهنجاري

عهدات تاجتماعي موجب کاهش  ناهنجاريگذاري بر سرمایه اجتماعي، عام گرایي و طریق تأثير

ت به ن نسبشهروندي خواهد شد. با باال رفتن سن افراد بر ميزان تعهدات افزوده مي شود. زنا

ي دهد شان ممردان از تعهدات شهروندي باالتري برخوردار هستند. نتایج نظري این پژوهش نيز ن

امعه در ج این رو هر چه که مهمترین عناصر شهروندي اختياري بودن و دروني بودن آن است. از

 اد آنضعيف و افراستبداد  ،اي عرصه هاي عمومي قوي تر و قدرت غير متراکم و متکثر باشد

 است. باالترجامعه 

  -تاثير عوامل اجتماعي( که به بررسي 1387خر از جمله پژوهش کفاشي)در تحقيقات متأ 

دي در سازه فرهنگ شهرون ،پردازدمي فرهنگي توسعه پایدار شهري بر انتخاب محله مسکوني

رهنگ رعایت اصول و موازین فکه عملکرد شهروندان درباره نمونه مورد مطالعه نشان داد 

ل راف قابتوزیع نرمال یا به عبارت دیگر وضعيت همگون و متجانس نيست و انحداراي شهروندي 

هروندي در ( هویت ش1388ي). پژوهش محمدي و شيانشوددیده مياي از توزیع نرمال مالحظه

( %21یين)رتبه دوم به هویت شهروندي پا ارزیابي کرده است.% موارد متوسط  60تهران را در 

 اختصاص دارد.

ها ميزان شهروندي در مفهوم اطالعات جدول بعد نشان مي دهد که در  اغلب پژوهش 

هاي مختلف آن )روحيه شهروندي، تحقق شهروندي، برخورداري از حقوق اجتماعي سازي

ا رصد ههرچند در پژوهش هاي مربوط به جوانان  توزیع د ؛روندي و ..( در حد متوسط استشه

خوش  زیابيتواند اردر مقادیر باالي گرایش ها و نگرش هاي شهروندي بيشتر است. این نکته مي

 ؛داردطلوبي نانداز نسلي شهروندي ارائه  کند. اما شهروندي جنسيتي وضعيت ماي از چشمبينانه

طح را  رین سداري از حقوق شهروندي در بين زنان )در گزینه باالي توزیع درصدي( پایين تبرخور

 دارد.
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 1387 -1378هه اخيردبط با شهروندي در شهر تهران در پژوهش هاي هاي مرتيافته -1جدول 

 مولفه هاي شهروندي سال پژوهشگر
متغير نهايي 

 شهروندي

تعداد 

 نمونه
 درصد

 1382 مليحه شياني
عمل )با تاکيد برحقوق و وظایف  ،احساس ،يتموقع

 شهروندي(
 720 تحقق شهروندي

 8/20کم=

 3/49متوسط=

 9/29زیاد=

 1383 غياثوند ههال
حقوق  -حقوق توانمندسازي، پيشگيري و درمان

 فرصتي و حقوق توزیعي

برخورداري از 

حقوق اجتماعي 

 شهروندي

266 

 2/16کم=

 3/76متوسط=

 5/7زیاد=

منتخب مریم 

 مدني
 احساس تعلق ،و تکاليف، احساس مشارکتحقوق  1384

نگرش 

شهروندي 

 دانشجويان

244 

 8/7کم=

 6/38متوسط=

 6/53زیاد=

 1384 منوچهر اینانلو

گرایي، مشارکت ، از ميزان انتقادپذیري، قانون

پذیري، خودگذشتگي به خاطر جمع ، مسئوليت

 طلبي و روایتگريعملگرایي، سازش

گرايش 

شهروندي 

 اننوجوان

248 

 8/7کم=

 6/38متوسط=

 6/53زیاد=

افروز عباسي 

 قمبواني
1386 

باور به عدالت اجتماعي، باور به فضاي مناسب 

 اخالقي، مشارکت، امنيت اجتماعي، آگاهي، بيگانگي

 اجتماعي

روحيه 

 شهروندي
405 

 92/17کم=

 23/46متوسط=

 84/35زیاد=

محمد علي 

محمدي و مليحه 

 شياني

1388 

برخورداري از حقوق  ، م گرایي(احساس تعلق )عا

پذیرش  ،تقدم منافع جمعي ،شهروندي، تعهد مدني

 ،هاي دمکراتيکهنجار، هویت مایي ،تنوع منافع

 450 هويت شهروندي

 9/20کم=

 7/59متوسط=

 4/19زیاد=

 

 داده هاي پژوهشي مبنايي براي تدوين راهبردهاي شهروند سازي.2

هاي شهري عمدتاً نظامهاي نامحدود شهروندان از از دیدگاه سياست شهري مطالبات و تقاضا

معطوف به چند مقوله اساسي است: اول، استفاده از منابع شهري ؛ دوم، تأثيرگذاري بيشتر بر 
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سازوکار تصميم گيري هاي شهري؛ سوم، فراهم شدن سازوکارها و ترتيبات نهادي براي تحقق 

وظایف  –مدارانه حقوق بيت قانونبيشتر مشارکت شهروندي در زندگي شهري؛ و چهارم، تث

هاي محلي، حکومت هاي شهري،  متقابل شهروندان و مدیریت هاي شهري که شامل حکومت

 ها مي شودشهرداري هاي شهري، شوراهاي شهري، مقام هاي اجرایي شهري ودولت

در چند دهه اخير در  .(1997اینشتاین ، کمبل و ف1997ماسي و همکاران  ،1998) نک مان 

ورهاي توسعه یافته و نهادهاي بين المللي منابع و اسناد متعددي به تبيين و ارائه راهبردها و کش

نها معرفي خواهند آاند که در گزارش هاي بعدي برخي از هاي شهروندسازي پرداختهسياست

شد. در ایران نيز عالوه بر متون موجود در حقوق اساسي و خصوصي و مجموعه حقوق 

ي نيم قرن اخير ایده هایي براي تنظيم روابط مردم و حاکمان )در سطح شهري مدوني که ط

سناد مستقلي به بحث شهروندي اخيرا ا ،هاي شهري( ارائه داده استنظامحکمراني ملي و 

 دني،نها در سطح ملي عالوه بر خود قانون اساسي و قوانين مآته است که از مهمترین پرداخ

ي و حمایت از حریم خصوصي افراد، در راستاي اجراي حقوق شهروند يحفظ و ارتقا»الیحه 

قانون برنامه " 130ماده بند ه است. « ( قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران20اصل بيستم )

با تصویب ماده آن کرده بود و يه را مسئول تهيه یبه طور همزمان قوه قضا "رم توسعهچها

 "ي مشروع و حفظ حقوق شهرونديهاحقوق شهروندي در قانون احترام به آزادي"واحده 

است به منظور ارتقاي کرده موظف را دولت برنامه چهارم  100ماده  همچنين .حقق شدم

حقوق انساني، استقرار زمينه هاي رشد و تعالي و احساس امنيت فردي و اجتماعي در جامعه 

جدان کاري، با وردار از وو تربيت نسلي فعال، مسئوليت پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایتمند، برخ

روحيه تعاون و سازگاري اجتماعي، متعهد به انقالب و نظام اسالمي و شکوفایي  با انضباط،

تنظيم و  ذیلرا مشتمل بر محورهاي « منشور حقوق شهروندي»راني بودن، ایران و مفتخر به ای

 ربط برساند : به تصویب مراجع ذي

  ؛رونديو احترام به قانون و آئين شهپرورش عمومي قانون مداري و رشد فرهنگ نظم  .الف

خاب اب شدن و انتدر حق انتخ يانت از آراي مردم و تضمين آزاديتأمين آزادي و ص .ب

 ؛کردن

ين هاي سياسي، اجتماعي به سمت فرآیندهاي قانوني و حمایت و تضمهدایت فعاليت .ج

 ؛ها و اجتماعات قانونيامنيت فعاليت
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ودکان قوق کحهاي اجتماعي در زمينه صيانت از راي رشد تشکلتأمين آزادي و امنيت الزم ب .د

  ؛و زنان

ف در ختلماعي و اقوام ترویج مفاهيم وحدت آفرین و احترام آميز نسبت به گروههاي اجتم .ه

 ؛فرهنگ ملي

  ؛حفظ و صيانت از حریم خصوصي افراد.و

 .ارتقاي احساس امنيت اجتماعي در مردم و جامعه .ز

 

رایي ردي و اجالیحه برنامه پنج ساله راهبتوان به منشور شهر تهران، شهري ميدر سطح حکمراني 

اي هوانه اشاره کرد. همواره در تدوین اینگونه اسناد ضروري است که از پشت شهرداري تهران

ر این ساس دابر همين  .هاي حاصل از داده هاي ميداني بهره گرفته شوده ویژه یافتهپژوهشي و ب

وین راي تدبهاي پژوهشي به عنوان مبنایي در محدوده این گزارش برخي یافته ابخش تالش شده ت

هاي یافته این راهبردها در ارتباط باراهبردها مورد توجه قرار گيرد. در جدول بعدي کليات 

 پژوهشي ارائه شده است.
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 پژوهشگر
حوزه 

 علمي
 متغيرهاي كليدي مهمترين يافته ها درباره شهروندي

ج سرفصل هاي راهبردي مبتني بر استخرا

 تحقيقات

 (1381شياني )

سي
شنا

ه 
مع

جا
 

 امور  د درعوامل خرد موثر بر تحقق ايده شهروندي: آگاهي و شناخت افرا
ضور مختلف، تجارب و مهارت ها، وضعيت رفاهي، نگرش هاي فردي و ح

 در عرصه عمومي 

 ي و قتضم عوامل کالن موثر بر تحقق ايده شهروندي: منابع و فرصت هاي
 بسترهاي اجتماعي مناسب براي تحقق شهروندي

 وزش،عناصر مهم شهروندي: تأمين نيازها و خواسته ها، آگاهي و آم 
 فعاليت هاي داوطلبانه و مشارکت اجتماعي و سياسي  

 آگاهي از حقوق و وظايف شهروندي 

 ويژگي ها و نگرش هاي فردي 

 تجارب و مهارت ها 

 حضور در عرصه عمومي 

  امکانات جامعهمنابع و 

 فرصت ها و بسترهاي اجتماعي 

 راهبردهاي خرد و كالن تحقق شهروندي 

ي، آگاه بر شهروندان(: ارتقايراهبردهاي سطح خرد )تمرکز . 1

ي ازبسترس ي وضعيت رفاهي،ارتقا ارتقاي تجارب و مهارتهاي

 براي رشد حضور مردم در عرصه هاي عمومي

: حلي(ت ملي و مراهبردهاي سطح کالن )تمرکز بر حکوم. 2

ظرفيت سازي نهادي و بستر سازي نهادي و حکومتي، 

 حکومتي، برنامه ريزي تخصيص منابع

احمدي 

(1383) 

سي
شنا

ه 
مع

جا
 

  ت هاي عاليفآگاهي از حقوق و تعهدات شهروندي رابطه اي با تعداد و سطح
 مدني ندارد.

  ني آگاهي از حقوق و تعهدات شهروندي در انتخاب نوع فعاليت مد
 روندان موثر است. شه

 ست. وثر امهاي مدني شهروندان سرمايه اجتماعي بر ميزان و شدت درگيري 

  ت هاي عاليفشهروندان بنا بر انتخاب عقالني و هزينه فايده کردن درگير
 ست. اثير مدني مي شوند اما انتخاب عقالني بر شدت درگيري مدني بي تأ

 دان هرونشگيري هاي مدني وضعيت اجتماعي ـ اقتصادي با تعداد و شدت در
 .رابطه اي ندارد

 فعاليت مدني 

 آگاهي از حقوق و تعهدات شهروندي 

 سرمايه اجتماعي 

 مشارکت در فعاليت هاي داوطلبانه 

 انتخاب عقالني و هزينه فايده کردن 

 وضعيت اجتماعي ـ اقتصادي 

  راهبردهاي ارتقاء آگاهي از حقوق و وظايف

 شهروندي:

 سرمايه اجتماعي ايجاد، حمايت و تقويت .1

 نهلباهاي داوطايجاد، حمايت و تقويت مشارکت در فعاليت .2

  ايجاد، حمايت و تقويت نظام انگيزش و پاداش براي .3
 هاي مدنيفعاليت
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 پژوهشگر
حوزه 

 علمي
 متغيرهاي كليدي مهمترين يافته ها درباره شهروندي

ج سرفصل هاي راهبردي مبتني بر استخرا

 تحقيقات

غياثوند 

(1383) 

سي
شنا

ه 
مع

جا
 

 ن ر ميزاهر ببرخورداري زنان از استقالل مالي و درآمد اقتصادي باالي شو
 دارد. يندهجتماعي شهروندي تاثير مثبت و فزابرخورداري زنان از حقوق ا

 ماعي اجت جامعه پذيري جنسيتي زنان بر ميزان برخورداري زنان از حقوق
 شهروندي تاثير مثبت و فزاينده دارد.

  از  ي زنانردارباال بودن ميزان تحصيالت شوهر، پدر و مادر بر ميزان برخو
 .حقوق اجتماعي شهروندي تاثير مثبت و فزاينده دارد

 

 حقوق توانمند سازي، پيشگيري و درمان 

 حقوق فرصتي 

 حقوق توزيعي 

  راهبردهاي جنسيتي در حقوق و وظايف

 شهروندي

 (حمايت از اشتغال زنان1
ر ( جامعه پذيري)و بازجامعه پذيري( جنسيتي  مبتني ب2

 شهروندي
راي هاي جبراني )مثال آموزش هاي شهروندي( ب( مکانيسم3

 گروه هاي ضعيف جامعه
 

 (1384لو )ناينا

سي
شنا

ه 
مع

جا
 

 وندي شهر ميزان مشارکت در فعاليت هاي فوق برنامه مدارس با گرايش به
 .ارتباط مثبت و معنا دار دارد

 ارددا دار معن سرمايه فرهنگي خانواده با گرايش به شهروندي ارتباط مثبت و. 

 ار دا معن وثبت ميزان مطالعه روزنامه با گرايش به شهروندي داراي ارتباط م
 .دارد

  ت و مثب تعداد عضويت هاي گروهي با گرايش به شهروندي داراي ارتباط
 .معنا دار دارد

 احترام به قوانين 

  ت از قانونيبعانضباط و ت 

  اهتمام به کار مشارکتي و گروهي 

 شرکت در انواع انتخابات 

 وظيفه شناسي و مسئوليت پذيري 

 انتقاد پذيري و تحمل نظر مخالف 

 گذشت براي وفاق جمعي  سازش پذيري و 

  روايتگري 

 
 

  راهبردهاي نسلي آموزش شهروندي )ويژه

 جوانان(

 هاي فوق برنامه مدارس(تقويت و جهت دهي به فعاليت1

 رهنگيه ف(برنامه هاي جبراني براي جوانان کم بهره از سرماي2

 هاي گروهي(تشويق و تقويت عضويت3

 (تسهيل و تامين دسترسي عمومي به مطبوعات 4
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 پژوهشگر
حوزه 

 علمي
 متغيرهاي كليدي مهمترين يافته ها درباره شهروندي

ج سرفصل هاي راهبردي مبتني بر استخرا

 تحقيقات

فاطمي نيا 

(1386) 

سي
شنا

ه 
مع

جا
 

 يزان امعه مجبه  برخورداري افراد از روابط اجتماعي قوي و اعتماد آنان نسبت
 تعهدات شهروندي آنها را افزايش خواهد داد.

 ت عهداگرايش افراد به رعايت قوانين و ضوابط )عام گرايي( ميزان ت
  شهروندي آنها را افزايش خواهد داد.

 نجر به کاهش تعهدات شهروندي مي شود. اجتماعي م ناهنجاري 

  .احساس ناامني موجب کاهش تعهدات شهروندي خواهد شد 

  .با باال رفتن سن افراد بر ميزان تعهدات افزوده مي شود 

   ستندهزنان نسبت به مردان از تعهدات شهروندي باالتري برخوردار. 

 افراد  ،اشدو قدرت غير متراکم و متکثر ب هر چه عرصه هاي عمومي قوي تر
 .از تعهدات شهروندي باالتري برخوردار خواهند بود

 سرمايه اجتماعي 

 عام گرايي 

 اجتماعي نا هنجاري 

 احساس ناامني 

 تعهدات شهروندي يراهبردهاي ارتقا 

 تقويت سرمايه اجتماعي. 1
 در جامعه ناهنجاريپايش و برنامه ريزي براي کاهش . 2
 تامين امنيت. 3
 براي متعهد کردن جوانان هاي جبرانيمکانيسم. 4
 تقويت و ايجاد عرصه هاي عمومي. 5
 تکثر گرايي و تمرکز زدايي قدرت در مديريت شهري . 6

صرافي و 

عبدالهي 

فيا (1387)
غرا

ج
 

 ارد.دندي قانون اساسي ايران زمينه ها و ظرفيت هاي مناسب ايجاد شهرو 

   ي روندشهدر قوانين و مقررات موضوعه مجلس شوراي اسالمي بيشتر بر
 اجتماعي تأکيد شده تا شهروندي مدني و سياسي. 

  هي رفاشهروند»برنامه هاي توسعه کشور ضمن زمينه سازي براي تقويت »
 تا حدودي به شهروندي مدني و سياسي پرداخته است.

  ي کاري براودر مجموعه ضوابط و مقررات عمومي شهرسازي هيچ ساز
 شده است. ن انديشيدهتقويت شهروندي و شهروندسازي 

  .نظام حقوقي مديريت شهري در ايران فاقد ايده شهروندي است 

 شهروندان 

 نهادهاي اداره کننده شهر 

 شوراي اسالمي 

 بخش خصوصي 

 راهبردهاي حقوقي قانوني تحقق شهروندي 

 يجادااستفاده از ظرفيت هاي قوانين اساسي و توسعه در . 1

 زمينه هاي قانوني تحقق شهروندي

 انين مديريت شهري با رويکرد شهروندگربازنگري قوا. 2

 تدوين حقوق شهري شهروند گرا. 3
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 پژوهشگر
حوزه 

 علمي
 متغيرهاي كليدي مهمترين يافته ها درباره شهروندي

ج سرفصل هاي راهبردي مبتني بر استخرا

 تحقيقات

حسني کاخکي 

و قلي پور 

ت (1386)
يري

مد
 

 نندهرفتار شهروندي سازماني از سه مولفه رفتارهاي مدني و کمک ک ،
 رادمردي و با وجدان بودن تشکيل شده است.

 سطح  رينت رفتارهاي مدني و کمک کننده باالترين سطح و رادمردي پايين
 تغييرات در رفتار شهروندي را تبيين مي کنند.

 ري فادانتيجه کلي: بين رفتار سازماني شهروندي و عوامل مرتبط با و
 .مشتري رابطه وجود ندارد

 رفتار شهروندي سازماني 

 ادراک مشتري از کيفيت خدمات 

 رضايت 

 نيات رفتاري 

 وفاداري مشتري 

  براي راهبردهاي رفتار سازماني شهروند مبنا

 تحقق شهروندي(

 ها و منشورهاي رفتار سازماني شهروند گراميثاق. 1

 مديريت سازماني شهروندگرا. 2

واحدچوکده 

(1384) 

تي
ربي

م ت
علو

 

 لل و خ جو اجتماعي حاکم بر نظام آموزش متوسطه نظري به عنوان آسيب
 مل دي عرسان در مورد اهداف برنامه آموزشي پنهان براي تربيت شهرون

 .مي کند

 سان لل رساختار سازماني نظام آموزش متوسطه نظري به عنوان آسيب و خ
 .ندکدر اهداف برنامه آموزشي پنهان براي تربيت شهروندي عمل مي 

 ظري طه نکنش هاي متقابل بين معلم و دانش آموز  در نظام آموزش متوس
ربيت تراي به عنوان آسيب و خلل رسان در اهداف برنامه آموزشي پنهان ب

 وندي عمل مي کند.شهر

 جو اجتماعي حاکم 

 ساختار سازماني نظام آموزش 

  کنش هاي متقابل بين معلم و دانش آموز  

  راهبردهاي آموزش پنهان در نظام آموزشي

 براي تحقق شهروندي

 دانش ان وبرنامه ريزي براي تعامالت شهروند مبنا بين معلم. 1
 آموزان

 ارزش يابي دخالت دادن آموزش هاي شهروندي در نظام. 2
 معلمان 

 دارسمبرنامه ريزي تعامالت شهروند مبنا بين والدين و . 3
 

 

منتخب مدني 

 و 
ي

ريز
ه 

نام
بر

عي
ما

جت
ه ا

رفا
 

  قوي دارند يشهروندي از نگرش در خصوصدانشجويان. 

  د.دار  نگرش شهرونديارتباط مثبت و مستقيمي با حضور در عرصه عمومي 

 هب حق آزادي عقيده، بيان و مذ 

   حق تشکيل گردهم آيي ها و راهپيمايي
 هاي اعتراض آميز 

 ي أحق ر 

 شهروندي براي دانشجويان يراهبردهاي ارتقا 

 حمايت از تشکل هاي دانشجويي مستقل . 1
 حمايت از نشريات دانشجويي . 2
 درگير کردن دانشجويان در مسائل مربوط به شهر  . 3
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 پژوهشگر
حوزه 

 علمي
 متغيرهاي كليدي مهمترين يافته ها درباره شهروندي

ج سرفصل هاي راهبردي مبتني بر استخرا

 تحقيقات

(1384)    برابري همه افراد در برابر قانون 

   امکان دسترسي به امکانات مختلف 

  حق عضويت در انجمن ها و تشکل ها 

 حق انتشار نشريه 

  وظيفه رعايت قانون 

  آزادي روزنامه ها و مجالت 

  ر شرکت در مسائل مربوط به کشور و شه 

   دنبال کردن مسائل و امور سياسي 

  حق بهره مندي از حداقل امکانات رفاهي
 ند آموزش و مسکننما

 
 
 
 

 يت از گردهمايي ها و راهپيمايي هاي دانشجويحماي . 4
 برگزاري انتخابات دانشجويي . 5
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 ينتيجه گير

شکل گيري شهروندي در ایران را مي توان در دو سطح شهروند ملي و شهروند شهري بررسي کرد. 

هویت شهروندي ملي در انقالب مشروطه با تدوین قانون اساسي مشروطه و هنگامي که در متمم 

یاد شد، رسميت یافت. پيش از آن مفاهيمي چون  "حقوق ملت"براي اولين بار در فصلي از قانون 

طوالني حکومت سلطنتي را  آن استفاده مي شد این قانون دورانرعایا ، توابع، اهالي، عامه و نظایر 

و گامهاي آغازین مشارکت مردم در تعيين  ؛پایان داد که شهروندي در آن جایگاهي نداشت

ان در نظام هاي پارلماني بعدي با تشکيل مجلس مشروطه)بعدها مجلس شوراي ملي و  سرنوشتش

شوراي اسالمي( برداشته شد. چنانچه ذکر شد شهروندي در ذات خود وجود دو اصل برابري )همه 

داراي حق شهروندي باشند( و دمکراسي )مردم تعيين کنند چه کسي حکومت کند ، چه کسي براي 

و حکومت قانون وضع کند و چه کسي در مورد حقوق و وظایف بر اساس قانون تنظيم روابط مردم 

تحول خواهان در یکصد سال اخير  تحقق این دو اصل آرمانقضاوت کند( را پيش فرض گرفته است. 

بود. ميثاق جمعي مردم و  .ش1357بوده است. مهمترین این تحوالت وقوع انقالب اسالمي در 

جا، کلمه شهروند را با آن بار خاص حقوقي به کار در هيچ سي با اینکه  یعني قانون اسا ،انقالبيون

بسياري براي تحقق  ظرفيتهاي ،کندصحبت مي« حقوق ملت»در فصل سوم از فقط برد و نمي

توان در شهروندي در خود دارد. در کلي ترین اظهار نظر براي تحقق کامل هویت شهروندي ملي مي

موجود این قانون ضرورت بازنگري آن با رویکرد شهروندگرا را مطرح هاي کنار استفاده از ظرفيت

هایي است که شهروندان نسبت به همدیگر، به کرد.اما شهروندي شهري ناظر به حقوق و مسئوليت

هاي شهري )شهرداري و شوراي شهر( دارند.  جامعه ایران طي این قرن روند شهر و به حکومت

با تدوین قانون بلدیه براي اولين بار این  .ش1286ده است. در سال شهري شدني ناموزون را تجربه کر

را حفظ منافع  اي مستقل یافت. این قانون مقصود اصلي تاسيس بلدیهصورت رسمي جنبه بحث به

هاي مردم و حاکمان يتلج اهالي شهرنشين دانسته است. هرچند حقوق و مسئوشهرها و ایفاي حوای

ليکن تاسيس نهادي به نام انجمن شهر که  ،امل و دقيق تبيين نشده استشهري در این قانون به طور ک

هري را تا بلدیه است بستر نهادي پيدایش شهروندي شبر نهادي انتخاباتي و مردمي براي نظارت 

و هر چند با نيز به قوت خود باقي بود  57هاي این قانون پس از انقالب حدودي فراهم کرد. ایده

بار با نام شوراهاي ها تغييراتي در آن صورت گرفت آن بستر نهادي اینتصویب قانون شهرداري

اي ناشي از جنگ و مسائل دیگر همچنان تداوم یافت. اما مجموعه حقوق المي شهر پس از  وقفهاس
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روابط حاکمان و مردم با هم و با شهر است هنوز تا پيداشدن ایده هاي  بروزشهري در ایران که تعيين 

 ه دارد. شهروندي فاصل

از بستر هاي ساختاري و قانوني که بگذریم. شهروندي یک فرهنگ و هویت زیستي اکتسابي  

سهم در این ميان ها و اقداماتي براي ایجاد و گسترش آن هستيم. ها، برنامهنيز هست که نيازمند سياست

منابعي که در ها و شوراهاي شهر( از طرفي با توجه وظایفشان و نيز هاي محلي )شهرداريحکومت

اختيار دارند و از دیگر سو به دليل دشواري حل مسائل شهري به تنهایي )فارغ از همکاري و تعهد 

ها و اقداماتي در جهت شهروندسازي ها، برنامهشهروندان( بسيار مهم است. تدوین راهبردها، سياست

 ابزار این کار است و استعانت از علوم در این زمينه ضامن موفقيت. 

هاي پژوهشي یک دهه اخير در خصوص وضعيت شهروندي در تهران حاکي از متوسط افتهی 

بودن ميزان شهروندي در مفهوم سازي هاي مختلف اعم از فرهنگ شهروندي، روحيه شهروندي، 

 گرایش شهروندي، نگرش شهروندي، برخورداري از حقوق شهروندي است. 

» ه در ایران در سطح کالن به صورتسازي شکل گرفت شناختي شهرونديماهيت جامعه 

)تا شهروندي از پایين، « شهروندي از باال، شهروندي انفعالي و شهروندي معطوف به حوزه خصوصي

به لحاظ هویتي  (.1383)نجاتي حسيني، .استشهروندي فعال و شهروندي معطوف به حوزه عمومي( 

علق در نوسان بين خانواده و کشور افراد بيشتر هویت ملي دارند تا شهروندي و بيشترین احساس ت

 .( 1382)شياني، )تعلق به شهر و محل سکونت ضعيف( است

برخورداري از این از آگاهي به وظایف شهروندي بوده در حاليکه آگاهي از حقوق بيشتر  

حقوق کمتر از انجام وظایف ارزیابي شده است. بيشتر افراد درک درستي از مفهوم شهروندي نداشته و 

اند. شماري هم درکي از معناي شهروندي بودن دانسته ت سکونت در شهر را معادل شهرونداکثری

 .(1382)شياني، ندارند

هر چه در  ،مهمترین عناصر شهروندي اختياري بودن و دروني بودن آن است. از این رو 

فراد آن ضعيف و ار متراکم و متکثر باشد؛ استبداد جامعه اي عرصه هاي عمومي قوي تر و قدرت غي

 .(1386)فاطمي نيا، دارندجامعه تعهدات شهروندي باالتري 

نهادینه شدن شهروندي در کنار عوامل متعدد اجتماعي و سياسي نيازمند تدوین نظام حقوقي  

 از این منظر حقوق شهري ایران نيازمند بازنگري جدي است. .شهروند مبنا و شهروند گستر است
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 و پيشنهاد توصيه

وم و مفه ارزیابي کاملتر وضعيت شهروندي در شهر تهران نيازمند توسعه مباحث نظريهرچند براي 

 جام شدهاز همين پژوهش هاي ان ،توانهاي بيشتري هستيم ميسازي هاي کاربردي و انجام پژوهش

العات جام مطهاي شهروندسازي بهره برد. در پيوند با این امر اننيز در تدوین راهبردها و سياست

اي هوهشل بر پژوهش هاي حوزه شهروندي بسيار مفيد خواهد بود. همچنين جهت دهي به پژفراتحلي

  ز طریقها با کاربردهایي براي مسائل واقعي جامعه چه اانشگاهي به سمت پيوند دادن یافتهد

ت. در پژوهش هاي جامع و راهبردي ضروري اس انجامهاي مستقيم شهرداري و چه از طریق حمایت

 موضوع ارائه شده است.نهادها درباره گزارش برخي پيشادامه این 

 تدوين نظام حقوقي شهري شهروند گرا 

 تدوين منشور شهروندي شهر تهران 

 )تدوين برنامه جامع آموزش شهروندي )به شهروندان و مسئوالن شهري 

 تدوين برنامه جامع امنيت شهري شهروند مبنا 

 روند گراها و منشورهاي رفتار سازماني شهتدوين ميثاق 

 بسترسازي و ظرفيت سازي براي ايجاد و گسترش فضاهاي عمومي 

  بسترسازي و ظرفيت سازي براي رشد حضور مردم در عرصه هاي عمومي 

 بسترسازي و ظرفيت سازي براي ايجاد و گسترش نهادهاي مردمي داوطلبانه 

 بسترسازي و ظرفيت سازي براي ايجاد و گسترش نظام اطالع رساني شهروندي 

 عمومي مردمي يت مناسک و مراسمايت و تقوحم 

 (مع هاهاي مردمي مرتبط با روابط همسايگي )مانند هيئت مديره هاي مجتحمايت و تقويت نهاد 

 هاي مردمي مرتبط با زيست شهري حمايت و تقويت نهاد 

 (دبودهاها و ياهاي مردمي محله اي )مسابقات ورزشي محالت، بزرگداشتحمايت و تقويت فعاليت 

 هاي آموزش شهروندي در مدارس و محيط هاي آموزشيمايت و تقويت فعاليتح 

 مزاياي  اجران ازهاي آسيب ديده و محروم اجتماعي و مهمندي گروههاي جبراني براي بهرهطراحي نظام
 شهروندي

 وندياي شهرهاي جبراني براي بهره مندي کودکان، زنان، سالمندان و جوانان از مزايطراحي نظام 

 ي نظام مديريت شهري شهروند مبناطراح 
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