
  

  )انجمن جغرافياي ايرانالمللي  بينعلمي ـ پژوهشي و  فصلنامه(جغرافيا 

  1394زمستان، 47، شماره سيزدهمسال دوره جديد، 

 

  ريزي شهريريزي شهريهاي شهروندي در برنامههاي شهروندي در برنامهشاخصشاخصارزيابي ارزيابي 
  

2و محمود محمودزاده 1حميدرضا وارثي
  

  1/5/1394: ، تاريخ تاييد29/3/1394: تاريخ وصول

  

  چكيده

موضوع . ريزان شهري، تأمين حداكثر رضايتمندي شهروندان استهاي برنامهيكي از مهمترين دغدغه

پيامدهايي چون حس تعلق به مكان، هويت، مشاركت رضايتمندي ساكنين يك شهر بعنوان پايه و اساس 

اي ريزي شهري، از اهميت و جايگاه ويژهعنوان هدف بنيادين برنامهبه... فعال، پيوستگي اجتماعي و 

  هدف اصلي از پژوهش حاضر، بررسي و تحليل جايگاه شهروندي در الگوهاي . برخوردار است

 تحقيق روش و نوع. باشددو بخش حقوق و وظايف ميهاي شهروندي در ريزي شهري و شاخصبرنامه

و آزمون  Tآزمون (هاي آماري از جمله گيري از آزمونبا بهره...) و اسنادي و همبستگي پيمايشي،( تركيبي

متخصصان و  نفر 100 ميان از اطالعات گردآوري براي پرسشنامه گيريابزار اندازه از و بوده) فريدمن

در . است گرديده استفاده بود، شده انتخاب تصادفي ساده با توام ايگيري خوشهونهنم روش به كارشناسان كه

از  ايو دسته گروهي بر الگويي هر اگر چه دهد كهريزي شهري، نتايج نشان ميبررسي الگوهاي برنامه

آورند و نمي بستري براي حضور و مشاركت شهروندان به معناي عام را فراهم ولي دارند، شهروندي تأكيد

 در باشد جمعي جهت منافع در كه آن از بيش و شودمي فراهم مردم از ايبرگزيده هايگروه براي مشاركت

هاي شهروندي در بخش حقوق؛ همچنين در بررسي شاخص .كندمي عمل طبقاتي و گروهي منافع جهت

هاي مورد بررسي شاخص ، داراي بيشترين تأثير در)27/7(، امنيت )45/7(، عدالت )13/8(موضوع مشاركت 

هاي قانون مداري و پذيرش منافع عمومي با ضريب باشد، و نيز در بخش تعهدات و وظايف؛ شاخصمي

  . باشداز جايگاه و اهميت باالتري برخوردار مي) 3,27(

  .ريزي شهريريزي شهري، حقوق و وظايف، الگوهاي برنامهشهر، شهروندي، برنامه: گانواژكليد

                                                 
  ريزي شهري دانشگاه اصفهاندانشيار گروه جغرافيا و برنامه.  1

  اصفهانريزي شهري دانشگاه دانشجوي دكتري برنامه.  2
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  مقدمه

. است گرفته شكل مدني جوامع در شهري زندگي براساس كه جديدي است مفهوم شهروندي

 تعامل به صورت مدني جوامع در نوزدهم قرن از سياسي و اجتماعي فرآيندي مثابة به شهروندي

 مباحث ها ازملت- دولت در عضويت مسألة با همزمان طورهب و مطرح ملت و دولت بين جدي

 شده تلقي مدرن جامعة اجتماعي مفهوم شهروندي پوياترين. است شده سياسي و اجتماعي مهم

 نظام اجتماعي نهادهاي محور بر مدني جامعة كه اساس گفت بايد ديگر عبارتبه است،

 يك و اجتماعي متقابل قرارداد نوع يك شهروندي ،طوركليبه. است گرفته شكل شهروندي

 و اجتماعي ملي هويت به نسبت عمومي مشترك احساس يك همچنين متقابل و حقوق سلسله

  ).46:1380:عاملي( است مشخص محدوده يك در

 مختلف، ورود مناطق در جمعيت شهري ازدياد شهر، به مهاجرت و شهرنشيني گسترش با

امنيت  برقراري و نظم حفظ جهت انساني بزرگ اجتماع در قوانين و مقررات وضع و تكنولوژي
 به علوم مختلف هايحوزه انديشمندان و صاحبنظران و يافتند تولد شهروندي چون مفاهيمي

 داراي چه اگر “شهروندي مفهوم” طوري كههب پرداختند شهري مفاهيم گسترش اين و مطالعه

 اجتماعي قرارداد نوعي شهروندي. است دارمساله و مبهم هم هنوز اما است، طوالني تاريخ يك

  امر  اين به ضرورتاً و است جامعه سطح در امنيت و رفاه ارتقاي آن اصلي هدف كه است

در  شهروندي مفهوم .برسند هدف اين به تا كنند رفتار بايد چگونه جامعه يك افراد كه پردازدمي
 زاده غربي وپايردر ا كه است ايايده باشدمي مدرن انسان مداري حق بر ناظر كه اجتماعي بعد

  ). 90:1390فتحي و مختارپور،( يافت انتشار شدنش فراگير با همزمان قرن شانزدهم و در شد

ريزي شهري با ايجاد اعتماد اجتماعي مبني بر تأمين و پاسخگويي به حقوق در اين راستا برنامه
سازي مطلوب و كاملي را در مشاركت شهروندان در عمومي و خصوصي شهروندان بايد زمينه

در اين صورت مقاومت عمومي در مقابل . مايدتهيه، تصويب و اجراي برنامه موردنظر را ايجاد ن
ريزي شهري مورد اشاره به حداقل رسيده و جاي هاي حاصل از برنامهها و پروژهاجراي طرح

در . ها را خواهد گرفتها و پروژهآنرا اعتماد و مشاركت عمومي در جهت تحقق اهداف، برنامه
ساز شرايط مذكور بسيار حايز اهميت هعنوان سند و زمينريزي شهري بهاين ميان نقش برنامه

اي موفق و قابليت تحقق حداكثري را دارد كه از مقبوليت عام از طرفي نيز برنامه. باشدمي
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برخوردار بوده و در جهت صالح و كمال عمومي شهروندان تنظيم شودو توانايي همراهي آنها 
تحليل جايگاه شهروندي در  لذا، پژوهش حاضر به. را نيز در تهيه و اجراي آن داشته باشد

هاي ذيل در حوزه شهروندي پردازد و همچنين به بررسي فرضيهريزي شهري ميالگوهاي برنامه
  : در دو بعد حقوق و وظايف شهروندي به شرح ذيل پرداخته شده است

  .ها در بخش حقوق شهروندي تفاوت معناداري وجود داردبين مؤلفه - 

  .ف شهروندي تفاوت معناداري وجود داردها در بخش وظايبين مؤلفه - 

  .ها در بخش حقوق شهروندي يكسان نيستتأثير همه مؤلفه - 

  .ها در بخش وظايف شهروندي يكسان نيستتأثير همه مؤلفه - 

  

  روش پژوهش

جامعه آماري در اين . باشدتحليلي مي- از نوع بنيادي و روش آن توصيفي ،پژوهش حاضر
ريزي شهري، پردازان در عرصه برنامهنظران مختلف و نظريهنفر از بين صاحب 100پژوهش 

ريزي شهري و اين نوشتار در جهت بررسي جايگاه شهروندي در برنامه. اجتماعي است
روشي كه براي نيل به اين هدف در نوشتار حاضر اتخاذ . هاي شهروندي استشناسايي مؤلفه

ريزي هاي شهروندي در برنامهي مؤلفهدر مورد شناساي “ايمصاحبه - پيمايشي”گرديده، روش 
ها و فريدمن به تجزيه و تحليل داده  T هاي آماري آزمونگيري از  روششهري است و با بهره

  .پرداخته شده است

هاي پارامتري است كه به منظور مقايسه و دستيابي به از روش يكي Tآزمون  :Tآماره آزمون 
هاي دو گروه آماري معنادار هست يا نه، مورد استفاده قرار اين مهم كه؛ آيا تفاوت بين ميانگين

  .گيردمي

هاي چند جامعه وابسته استفاده از آزمون فريدمن براي مقليسه ميانگين :آماره آزمون فريدمن
 ها استاين آزمون معادل ناپارامتري تحليل واريانس يك طرفه درون آزمودني. گرددمي

  ).118: 1389كالنتري، (
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  نظريمباني 

ريزي شهري و پژوهش جهت پرداختن به شناخت مفهوم شهروندي و جايگاه آن در برنامه
منظور تبيين از اين رو به. اي الزامي استپيرامون آن بررسي و توجه به برخي از تعاريف پايه

ريزي شهري مورد بررسي خصصي در حوزه شهر و برنامهتمفهوم مزبور و ابعاد معنايي آن متون 
  .گرفته استقرار 

  

  مفهوم شهروندي

»سيويتاس«يا ستيزين از واژه التين» شهروند«
1

التين تقريباً  زبان در واژه اين. مشتق شده است 
»پوليس«ي معادل كلمه

المعارف بريتانيكا در دايره). 1:1370پللو و قاضي،( است يوناني زبان در 2
فرد و دولت است كه طي آن از سويي مفهوم شهروندي در معناي مدرن آن ناظر به ارتباط «آمده 

در . »فرد مرهون وفاداري به دولت و از طرف ديگر، مستحق حمايت از جانب دولت است
شهروندي منحصر به ارتباط فرد و دولت است؛  .1: ي اساسي وجود داردتعريف مذكور سه نكته

فاداري به دولت ي وشهروند و وظيفه .3اين ارتباط متضمن حقوق و تكاليف معيني است و  .2
  ).Frey,2003:96(را نيز برعهده دارد

 انگليسى معادل تعريف شده است و» كشور يك يا و شهر يك اهل«شهروند  دهخدا نامةلغت در

به تعاريفي كه برخي ) 1(در جدول ). 5:1390پورطهماسبي و تاجور،( است» citizen«شهروند، 
  .شده است از بزرگان و دانشمندان از مفهوم شهروندي ارائه

  

                                                 
1. ciuitas  
2. Polis  
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  نظرانتعارف شهروندي از ديدگاه صاحب: 1جدول

  محتواي مفهوم  تعاريف  صاحب نظر

  ارسطو

 در دايم طور به كه كه است كسي شهروند ارسطو نظر از

شهروندي حق . شودمي سهيم دولت حفظ و عدالت اجراي

هاي دولت و صالحيت اعمال حاكميت شركت در تصميم

  .دولت است

برخورداري برخي از  ،هاانسانعدم برابري 

اهميت مشاركت ها از امتيازات خاص، انسان

  سياسي

  مارشال

 سه به تاريخي و تكاملي رويكردي را در شهروندي

  .كندتقسيم مي» اجتماعي«و » سياسي«، »مدني«بعد
  تأكيد بر حقوق

1ترنر
  

 نيروهاي رو اين از است مرتبط مدرنيزاسيون با شهروندي

  .هستند شهروندي دهندة توسعه مدرنيزاسيونحامي 
  ارتباط شهروندي با مدرنيزه

2فالكس
  

 مشاركت و ها،مسئوليت حقوق، ميان شهروندي بيانگر ارتباط

اكنون  هم و اندضرورى و الزم اينوع اداره هر براى كه است

. تكاليف است و حقوق تحقق براى خوبى سازوكار شهروندى

 تعهداتش راهي و وظايف حقوق، مجموع مدد به شهروندي

 و منافع تقسيم طريق از منابع عادالنه ياداره و توزيع براي

  .كنداجتماعي ارائه مي زندگي هايمسئوليت

و برابري رفتار با  تأكيد بر حقوق و تكليف

  تمام شهروندان

3جانوسكي
  

دولت با  - شهروندي عضويت فعال يا غيرفعال افراد در ملت

 حي مشخص و در يك سطعام گرايانهحقوق و تكاليف 

  .مشخص از برابري است

دولت  - شهروندي با عضويت در ملت - 

  .شودشروع مي

شهروندي داراي حقوق و تكاليف معيني  - 

  .است

  .حقوق شهروندي عام است - 

شهروندي حاكي از برابري حقوق و  - 

  .اي خاص استتكاليف در محدوده

  آنتوني گيدنز

اثرپذير بلكه حالتي اثرگذار است و با شهروندي نه موقعيتي 

فرد با اعمال حقوق و ايفاي تعهدات، . سلطه سازگاري ندارد

  .شرايط ضروري شهروندي را باز توليد مي كند

  هر فرد در سرنوشت ديگري تأثيرگذار

(Janoski,1997:9-10),(Colema, el,1971), و)bryan Turner,1990 (و)( bryan Turner,1993 

  )15:1381فالكس،)(13:1388تركمان و بهمن پور،)(123:1380كلمن،(

                                                 
1. bryan Turner  
2. Faulks  
3. Janoski  
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 هايبنابراين با توجه به نظريه. شده است دور خود حقيقي معناي از معاصر جهان در شهروندي

  :است زير شرح به شهروندي از شده ارائه تعاريف مشترك شهروندي، هسته

  جامعه؛تمامي اعضاي  براي مدرن اجتماعي نقش و پايگاه نوعي •

 تعهدات اجتماعي، و هامسئوليت و تكاليف وظايف، حقوق، از ايپيوسته هم به مجموعه •

  يكسان؛ و برابر همگاني، فرهنگي و اقتصادي حقوقي، سياسي،

و  جامعه در فعاالنه و جدي مشاركت براي مدرن اجتماعي عضويت و تعلق احساس •
 فرهنگي؛ اجتماعي، سياسي، اقتصادي، هايحوزه

 امتيازهاي اجتماعي، و منابع مزايا، از جامعه اعضاي تمامي منصفانه و عادالنه برخورداري •

 قومي و نژادي، مذهبي طبقاتي، تعلق از فارغ امنيتي و فرهنگي حقوقي، سياسي، اقتصادي،

 ).162- 163: 1389هزار جريبي و صفري شالي،(

  

  پيشينة شهروندي

سه دوره شهروندي پيشامدرن، مدرن و پسامدرن به هاي شهروندي به در پژوهش حاضر، نظريه
  :شرح ذيل مطرح شده است

 شهروند تعريف با وي. شهروندي ارسطو است مفهوم طرح آغازگر :پيشامدرن شهروندي نظريه

 و دارد مشاركت اشجامعه امور در اجتماعي سياسي، يك موجود يمثابه به كه فردي عنوان به
 نظريه واضع بخشد، تحقق را اشسياسي اجتماعي هستي تا قادر است مشاركت اين طريق از

 نموده ارائه ارسطو باره اين در كه هاييگزاره هم روي. گرددمي پيشامدرن محسوب شهروندي

 شهروندي، هايمسئوليت و وظايف شهروندي، مشاركت، حقوق، و جامعه نسبت بيانگر

 شهروندي فالكس، ايده. است شهروندان و دولت رابطه دوسويه نهايتاً و شهروندي و دموكراسي

 رومي يوناني، هايبرداشت كه اين بويژه. است بوده مدرن ايده شهروندي براي مبنايي پيشامدرن

 شهروندي ايده توليد در توجه خور در سهمي بوده انساني موجودات برابري اخالقي به ناظر كه

  ). 26-35: 1381فالكس،( شودمحسوب مي

 و توكويل ميل، هگل، كانت، روسو، ماكياول، هابز، سياسي هايفلسفه در :مدرن شهروندي نظريه
) 1994(ترنر و اميلتون  .است شده ارائه مدرن شهروندي مفهوم از اوليه هاي تئوريكرگه ماركس
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 جامعه: شناسايي نمودند كه عبارتند از را مدرن شهروندي نظريه در مندرج كليدي هايمؤلفه

   اجتماعي، قرارداد حوزه عمومي، عدالت، برابري، گرايي،عقل داري،يهسرما جامعه مدني،

  .دموكراسي و پارلمانتاريزم سكوالريزم، ليبراليزم، همگاني، مشاركت، اراده اخالقي، هايمسئوليت

 بر مبتني) اوليه( مدرن شهروندي نظريه از كه بنديجمع در) 1999(معاصر سياسي پردازميلر نظريه

 تئوريك الگوي نوع دو به قائل كل در است، داده دست به 18- 19 هايسده سياسي فلسفي آراي

 و حقوق مقوله تائيد ، ضمنماكياول گراييجمهوري شهروندي. الف .است مدرن شهروندي در
 سياسي زندگي در افراد فعاالنه و جدي مشاركت ضرورت بر تأكيد اصلي شهروندي وظايف

 زندگي در عيار تمام عضويت عنوان به شهروندي نقش ايفايمشاركت با  اين. است اجتماعي

 با محوريت الك، و هابز عرفي و مدني ليبرال شهروندي. بگيرد؛  مي صورت سياسي اجتماعي

 حق( مدني حقوق از برخورداري معناي به بودن شهروند. است شهروندي تكاليف و حقوق

 از اطاعت به بودن مكلف نيز و) دادن راي حق و بيان و آزادي عقيده دارايي، و جان آزادي، امنيت،

  ).14- 15: 1389پور،تركمان و بهمن(است  ساير شهروندان حقوق رعايت و قانون

   موازات به غرب جامعه در پسامدرن بنديشكل پيدايي ادعاي :پسامدرن شهروندي نظريه

   چند شدن، محلي جهاني شدن، جهاني پساملي، هايبنديو صورت هاهويت گيريشكل

 جديد و مدرن شهروندي هاينظريه نامناسب گراييعام ادعاي نيز و هامانند آن و گراييفرهنگي

 دايره از ايحاشيه و محروم گروههاي و هااقليت طرد ها،گراييخاص با حذف همراه كه

 نظريه گفتمان و تئوريك هايداعيه اصلي محوريت هست؛ و بوده زنان ويژه كامل به شهروندي

 توانمي نظريه را نوع اين اصلي محورهاي خالصه طوربه .دهدمي تشكيل را شهروندي پسامدرن

 نظريه در ساالري مذكر و ساالري مرد گفتمان سلطه .الف: زير فهرست نمود صورت به

 سمت به آنان راندن و عمومي حوزه و شهروندي حوزه زنان از طرد موجب كه مدرن شهروندي

 تأكيد مورد نيز مؤنث شهروندي پسامدرن شهروندي در حال آنكه است، شده خصوصي حوزه

ادعاي  مورد كه غربي مدرن گرايشمول شهروندي ايده كاربست از ناشي تناقضات .باست؛ 
و  گرايانهكثرت هايويژگي و زندگي هايشيوه حقوق، گرفتن ناديده با است؛ ليبرال دموكراسي

  است؛  شده منجر مذهبي نژادي قومي هاياقليت و متنوع اجتماعي گروههاي گرايخاص

به ) نمودن مردانه و زنانه( كنوني سياسي جامعه در زندگي و كار جنسيتي و جنسي تقسيم .پ
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حوزه  تفكيك همچنين و زنان بر مردان سوي از قدرت اعمال و مردان به زنان كردن وابسته
نظريه  در كه نمود مالحظه توانمي هم روي .است شده زنانه خصوصي حوزه از مردانه عمومي

شده  پررنگ گراييو خاص گراييعام از تلفيقي موازي صورت به و همزمان پسامدرن شهروندي
  ).8:1384نجاتي حسيني، (حضور است كم يا و رنگكم نسبتاً مدرن شهروندي در كه چيزي است،

  

  ريزي شهريبررسي جايگاه شهروندي در الگوهاي برنامه

  .شودريزي شهري به شرح ذيل اشاره ميبه  الگوهاي برنامهدر اين قسمت 

 و تفصيلي و طرح جامع الگوي با محور فن شهري برنامه :محور فن شهري ريزيبرنامه الگوي
 صورت به و درآميخت “مدرن شهرسازي” كاركردگرايي اصول و ارگانيستي نظريات براساس

 اين دليل به شيوه اين). 47:1380زاده،مهدي(د شد گرفته كار به شهري عمران و توسعه هايطرح

اصول عقالني و تحليل منطقي و از جهت عملي، بر نگرش كالبدي استوار  بر نظري، جهت از كه
 مقاصد و اهداف ريزي،برنامه نوع اين در. كرد پيدا گرايش كمي بود، به سمت معيارهاي

و  هافعاليت از ايمجموعه به شهر حيات. شودمي تعيين مديران و مسؤوالن پيشاپيش توسط
 تأكيد بر زمينه اين در. كرد تعيين را آن مكان و اندازه نوع، بايد كه شودمي تعريف فضاها

   ).Birkland, 1992,123( است گرايينخبه و تخصص

  در شيوه جديدي گام،بهگام شهري ريزيهبرنام :گام به گام شهري ريزيبرنامه الگوي

 از شدن دور به و مطرح شد تفصيلي و جامع ريزيبرنامه الگوي نقد هدف با كه است ريزيبرنامه

 سمت به را آن و نمود كمك زيادي ريزيبرنامه فرايند در گراييتخصص و آمريت اقتدارگرايي،

 قطعي تكليف جاي به گيريتصميم فرآيند). 55:1380زاده،مهدي( داد سوق جمعي خرد پذيرش

   اعالم را خود نيازهاي مردم). 55- 58: 1382حسيني، ( شودمي انجام گامبهگام صورت به

 و دولت به اجرا جهت و مشخص توسط متخصص، محلي جامعه هاياولويت اما كنند،مي
  .شودمي ارائه شهري مديران

 داراي را مختلف شهري هايگروه حمايتي، ريزيبرنامه :حمايتي شهري ريزيبرنامه الگوي

 و شهري بانفوذ هايگروه .است الزم ايويژه ريزيبرنامه هريك، براي كه داندمي متفاوتي نيازهاي
 مدافع وكالي نقش ريزان،برنامه بايد .دهندمي سوق خود نفع به را هاريزيبرنامه همواره اي،ناحيه
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 ارائه وكالتي، يا حمايتي ريزيبرنامه مبناي .نمايند دفاع مردم حقوق و حق از و كنند بازي را

 كسب جهت مالي توانايي فاقد و اقليت هاينفع گروه به تخصصي يزي برنامه مهارت و خدمات

 ميان توافق و سازش نوعي الگو، اين در). Campbell,1997:118(است  بوده خدماتي چنين

 ميان اختالف حل شهري، ريزيبرنامه اساسي مشكل. آيدمي وجود به و متضاد گوناگون منافع

 و معموالً نيستند يكسان اقتصادي و سياسي قدرت نظر از كه نفعيذي هايگروه. هاستمنافع گروه

  ). Gullingworth,1997:90(كنند مي ايفا ريزيبرنامه در را مؤثرتري نقش تر،قوي هايگروه

  :است شده اصل تأكيد چند بر الگو اين در :محيطي - محور جنسيت شهري ريزيبرنامه الگوي

 محوريت انساني با فرهنگ ها،ارزش به توجه اقشار، و هاگروه نظارت هماهنگي، جامعيت، )1

 مردانه؛ جنس

 و فناوري؛ گيريتصميم فرايند در اخالق به كمي رويكرد جهت تغيير اخالقي، بعد )2

 موجودات؛ ساير طبيعت ذاتي ارزش به احترام و مراقبت )3

 ؛)Birkland,1991( مردم مشاركت و ريزيبرنامه هاينظام در فرهنگي تنوع )4

 با محلي هايبرنامه، دولت اين در :همسايگي واحدهاي رويكرد با شهري ريزيبرنامه الگوي

 ايشيوه به مشكالت به ظرفيت پاسخگويي. كنندمي شناسايي را مسائل مشكالت، ماهيت درك

 دنبال را هدف دو همسايگي واحدهاي با رويكرد محلي دموكراسي. شودمي ايجاد مؤثر و پايدار

 خاص حوزه نيازهاي با عملكردها تنظيم و مردم محلي با دولت همگرايي و نزديكي: كندمي

 هايحوزه نيازهاي با ريزانبرنامه درگيري مستلزم اين الگو، ).Campbell,1997 :233( شهر

 سطح به كار از بخشي وليتئمس است ممكن و است و ارزيابي اجرا تهيه، در خاص جغرافيايي

  .شود تفويض هاي مردميمشاركت و محلي

اي از شهروندان هاي برگزيدهبا بررسي انجام شده در هر يك از الگوهاي فوق، مشاركت گروه
كدام مشاركت و جايگاه شهروندي را مورد توجه قرار خورد، ولي هيچدر الگوها به چشم مي

ذينفع، وكال يا برتري هاي ها و قدرتمندان، متخصصان، گروهدهند، بلكه نظرات شركتنمي
در بررسي اين الگوها، مي بايستي به تقويت و ارتقاء جايگاه . كندجنسيت مردانه اولويت پيدا مي

نحوي كه بخش شهروندي و بخش ريزي و نظام مديريت شهري پرداخت بهشهروندي در برنامه
در يك مسير و عنوان مكمل يكديگر عمل نمايند و با قرارگيري هر دو بخش همديريت شهري ب
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رسد با توجه به بررسي بنابراين به نظر مي .جهت هر كدام باعث افزايش توان ديگري گردد
توان ويژگي ريزي شهري كه صورت گرفت، ميجايگاه شهروندي در الگوهاي برنامه

اش شهروندي، كيفيتي است كه تمامي توان و توجه«: را به اين صورت بيان نمود “شهروندي”
ردم ساكن در محيط شهري است تا از طريق پيوند و افزايش توان اجتماعي و هم معطوف به م

سويي و پاسخگويي نظام مديريت شهري به توقعات معقول و قانوني شهروندان موجب رضايت 
  .»و خشنودي آنها در شهر را فراهم آورد

  

  ريزي شهريجايگاه شهروندي در الگوهاي برنامه: 2جدول

  جايگاه شهروندي  توضيحات  ريزينوع برنامه

  يا جامع محور فن

  . شودريزي از قبل انجام شده و تصميم الزم گرفته ميدر اين الگو، برنامه

  .تأكيد بر وظايف كاركردي و اهميت نظر متخصصان

  .حضور شهروندي فعال در برنامه فراهم نيست –

  عدم تبادل نظر با شهروندان  –

- قرار نميگيري نظرات افكار عمومي مرجع تصميم –

  .گيرد

  يا گام به گام

  آزادي خواهانه

ريزي و هاي برنامهها و افراد قدرتمند از طريق سيستموجود شركت

در اين . ها دارندگيريتخصيص منابع، و تأثيرات بيشتري بر تصميم

  .شيوه، عمل خودخواهانه افراد منجر به تأمين منافع شخصي است

  در برنامه ) ها و قدرتمندانشركت(وجود متخصصان  –

  عدم حضور  و تصميم گيري شهروندان  –

  عدم تأمين منافع جمعي –

  يا حمايتي وكالتي

در اين الگو، برنامه ريزان به عنوان وكالي مدافع مردم و دفاع از حق و 

  .حقوق آن ها در مقابل قدرتمندان ذي نفع

  . در اين الگو نيز شهروندان جايگاهي ندارند –

  .خشي به شهروندانعدم قدرت ب –

  قدرت بخشي به برخي از ذينفعان –

 جنسيت محور

  محيطي

برتري جنسيت مردانه، تأكيد بر لزوم هماهنگي با مردم، پذيرش نظارت 

گروهها و اقشار و توجه به ارزش ها، فرهنگ انساني و تنوع فرهنگي در 

  .برنامه ها

ها و تأمين منافع وجود تبعيض در برنامه –

  )مردانه(گروهي

  عدم توجه به تمام شهروندان –

هاي  واحد

  همسايگي

  هاي محلي، مسايل را شناسايي و در اين الگو، دولت

  .كنندظرفيت هاي پاسخگويي به مشكالت را ايجاد مي

  هاگيري در برنامهعدم جايگاه شهروندان و تصميم –

   الگوي

 ريزيبرنامه

  استراتژيك

تمام  كه در كارآمد ابزاريو  مناسب مفهومي چارچوب يك اين الگو بعنوان

 و گيريجهت تعيين و آينده، حال وضعيت سنجش ريزي، توانبرنامه

 بيروني و دروني عوامل شناسايي. كارآيد به دارد، را شهر توسعه اندازچشم

 و شهر توسعه اصلي استراتژيهاي شناسايي نيز و شهر توسعه بر تاثيرگذار

  استراتژيها اين سنجيو اولويت بنديرتبه

  عدم جايگاه شهروندان –

الگوي استراتژي 

  )cds(توسعه شهر 

 سكونت كيفيت ارتقاي كارايي، پذيري،رقابت هدف از اين الگو، افزايش

  .مديريت شهري بهبود و

 اساسي و پايه بر را الگوي مزبور به دنبال اين است كه عملكرد شهر

 پايدار، اقتصادي رشد چون عواملي مبناي بر را و آن بخشد بهبود پايدار،

 و بهداشت محيطي شرايط ارتقاي فقر، كاهش زندگي، هايفرصت بهبود

  .فقير اقشار و غيررسمي سكونتگاههاي براي ويژه به عمومي،

  هاگيري در برنامهعدم جايگاه شهروندان و تصميم –

 و خصوصي عمومي، هايبخش شاركت محدود –

  دولتي

Birkland, 1992),(Cities Alliance,2006:9).  1388راد،شاهين و رفيعيان(و((  
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 هاي پژوهشيافته

در اين  ،نجا كه شهروند هم داراي حقوق و هم متعهد به انجام وظايف و تكاليفي است لذاآاز 
  هايي با توجه به تحليل مجموعه حقوق شهروند و تعهدات و وظايف او در قالب شاخص

  .ارائه گرديده استهاي آماري گيري از آزمونبهره

  

 پژوهش هآزمون فرضي

  .ها در بعد حقوق شهروندي تفاوت معناداري وجود داردبين مؤلفه :1فرضيه

از  ريزي شهري شهروند مدار هاي مورد مطالعه در برنامه هر يك از مؤلفه تأثيرجهت بررسي 
اي نقطه برش  درجه پنجبدين منظور با توجه به طيف ليكرت . ي استفاده شدا نمونهتك  tآزمون 

 بررسي قرار داده ها مورد ها را در هر يك از شاخص نخست هر يك از مؤلفه انتخاب گرديد 3

نتايج در  شده پرداختهها با استفاده از آزمون فريدمن  بندي هر يك از شاخص سپس به رتبه
  .است شده دادهجداول ذيل نشان 

. P > 05/0ميانگين واقعي و مفروض در سطح كه بين دو  دهد يمنشان ) 3(نتايج جدول شماره

هاي بخش حقوق شهروندي كه از ميانگين مفروض وجود دارد ميانگين شاخص دار يمعنتفاوت 
گفت كه ديدگاه پاسخگويان نسبت به  توان يم آمده دست به tباالتر است با توجه به مقدار  )3(

؛ در شهروند مداري مثبت استهاي مذكور به جزء شاخص پرستش و ايدئولوژي شاخص تأثير
مبني بر  H1تحقيق مبني بر عدم تفاوت دو ميانگين رد شده و در مقابل فرض  H0بنابراين فرض 

  .رديگ يمقرار  رشيموردپذتفاوت دو ميانگين 
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 ريزي شهري شهروند مدار بررسي اثر مؤلفه حيات بر برنامه: 3جدول

 شاخص

Test Value = 3 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 
95% Confidence Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

 1.3267 6066. 96667. 000. 29 5.491 حيات

 1.466 9332. 1.20000 000. 29 9.200 مسئوالنه آزادي

 1.701 1.2319 1.46667 000. 29 12.775 عدالت

 1.598 1.0678 1.3333 000. 29 10.269 حريت و عزت كرامت،

 1.4155 7845. 1.10000 000. 29 7.131 تعليم و تربيت

 1.7211 1.2122 1.46667 000. 29 11.789 امنيت

 9444. 0111. 46667. 055. 29 1.998 مالكيت حق

 1.9134 1.4199 1.66667 000. 29 13.813 مشاركت

 1.3131 6202. 96667. 000. 29 5.706 اجتماعي رفاه

 1.0872 4461. 76667. 000. 29 4.892 اراده و اختيار

 3045. 6378.- 16667.- 475. 29 724.- ايدئولوژي و پرستش

H0: µ= 3 H1: µ > 3 

  .بين مؤلفه ها در بعد وظايف شهروندي تفاوت معناداري وجود دارد: 2فرضيه 

. P > 05/0كه بين دو ميانگين واقعي و مفروض در سطح  دهد يمنشان  4نتايج جدول شماره 

 )3(هاي وظايف شهروندي كه از ميانگين مفروض وجود دارد ميانگين شاخص دار يمعنتفاوت 
 تأثيرگفت كه ديدگاه پاسخگويان نسبت به  توان يم آمده دست به tباالتر است با توجه به مقدار 

تحقيق مبني بر عدم تفاوت  H0بنابراين فرض ؛ هاي مذكور در شهروند مداري مثبت استشاخص
  .رديگ يمقرار  رشيموردپذمبني بر تفاوت دو ميانگين  H1انگين رد شده و در مقابل فرض دو مي

  

  ريزي شهري شهروند مدار بررسي اثر مؤلفه تعهدات و وظايف بر برنامه: 4جدول

 شاخص

Test Value = 3 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 
 1.8164 1.4503 1.63333 000. 29 18.252 قانون مداري

مداري اخالق  7.663 29 .000 1.16667 .8553 1.4781 

 1.8692 1.1974 1.53333 000. 29 9.336 پذيرش عمومي منافع

قوقبه ح احترام  1.6124 9876. 1.30000 000. 29 8.510 سايرين 

پذيري مسئوليت  10.576 29 .000 1.50000 1.2099 1.7901 

H0: µ= 3 H1: µ > 3 
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  .ها در بخش حقوق شهروندي يكسان نيستتأثير همه مؤلفه:  3فرضيه 

ها  ترين مؤلفه منظور مشخص نمودن مهم به(ها  بندي مؤلفه و شاخص منظور رتبه در اين قسمت به
نتايج آزمون فريدمن نشان . اي فريدمن استفاده شد ها در شهروندي، از آزمون رتبه و شاخص

χ=889/72(دار وجود دارد  هاي بعد حقوق شهروندي تفاوت معني مؤلفه كه بين دهد يم
و  2

001/0  =Sig .( عد حقوق ها به  مؤلفه ترين مهم كه دهد يمنتايج نشانترتيب اولويت در ب
 تيحر و عزت كرامت،، )27/7(، امنيت )45/7(، عدالت )13/8(مشاركت  شهروندي مربوط به

، )63/5(، حيات )65/5( ياجتماع، رفاه )98/5(، تعليم و تربيت )33/6(، آزادي مسئوالنه )83/6(
  .بوده است) 07/3(وژي و در انتها پرستش و ايدئول) 77/4( تيمالك، حق )83/4(اختيار و اراده 

  

 هاي بعد حقوق شهروندي بر اساس آزمون فريدمن بندي مؤلفه رتبه: 5جدول

 Mean Rank شاخص

 5.68 حيات

 6.33 مسئوالنه آزادي

 7.45 عدالت

 7.27 امنيت

 6.83 حريت و عزت كرامت،

 5.98 تربيت و تعليم

 4.77 مالكيت حق

 8.13 مشاركت

 5.65 اجتماعي رفاه

 4.83 اراده و اختيار

 3.07 ايدئولوژي و پرستش

  هاي پژوهشيافته: مأخذ        

 
 ها بررسي تفاوت بين رتبه براي آزمون فريدمن: 6جدول

Chi-Square 72.889 

df 10 

Asymp. Sig. .000 

a. Friedman Test 

  هاي پژوهشيافته: مأخذ     
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  .شهروندي يكسان نيستها در بخش وظايف تأثير همه مؤلفه: 4فرضيه 

دار  شهروندي تفاوت معني هاي بعد وظايف مؤلفه كه بين دهد يمنتايج آزمون فريدمن نشان 
χ=826/8(وجود ندارد 

ها به ترتيب  مؤلفه ترين مهم كه دهد يمنتايج نشان ). Sig=  066/0و  2
، پذيرش منافع عمومي )27/3(قانون مداري  شهروندي مربوط به اولويت در بعد وظايف

بوده ) 55/2( مداري اخالقو ) 77/2( سايرين حقوق به احترام، )15/3(پذيري  مسئوليت، )27/3(
  .دار ندارند ها با هم تفاوت معني رتبه به لحاظ آماري ؛ كهاست

 
 ايميانگين رتبه: 7جدول

 Mean Rank شاخص

 3.27 مداري قانون

 2.55  مداري اخالق

 3.27 عمومي منافع پذيرش

 2.77 سايرين حقوق به احترام

 3.15 پذيري مسئوليت
  هاي پژوهشيافته: مأخذ                            

 

 Friedman Testآمار : 8جدول

N 30 

Chi-Square 8.826 

df 4 

Asymp. Sig. .066 

a. Friedman Test 
 

  گيرينتيجه

خورد، ناكافي بودن  حضور مردم و چشم ميريزي شهري بهآنچه امروزه در ميان الگوهاي برنامه
موضوع شهروندي در همين . عدم توجه مكفي به نيازهاي اساسي آنها در ايجاد محيط شهري است

عنوان كيفيتي همه شمول و فراگير مطرح زمينه و با هدف پاسخگويي مناسب به اين كمبودها، به



  113                                  ريزي شهريبرنامههاي شهروندي در ارزيابي شاخص

 

موضوع و جايگاه شهروندي توجه الزم بعمل نيامده است دهد كه به نتايج حاكي نشان مي  .است
 اگرچه كه شودمي مالحظه الگوها، اين در دقت با. ريزي شهروند استدر صورتي كه اساس برنامه

 بستري براي حضور و مشاركت عموم ولي دارند، از شهروندي تاكيد ايجنبه بر كدام هر

 فراهم مردم از ايبرگزيده گروههاي براي ركتالگوها، مشا اين در. آورندنمي فراهم شهروندان

   عمل طبقاتي و گروهي منافع جهت در باشد جمعي جهت منافع در كه آن از بيش و شودمي

   همبستگي و تعلق احساس خود محله و نتيجه آن كه عموم شهروندان به شهر، منطقه. كندمي

از اين رو موضوع مورد ارايه در اين پژوهش با هدف ارتقاء حس تعلق و خودماني در   .كنندنمي
آنها و منجر به ... بين شهروندان بوده كه نهايتاً سبب افزايش احساس آسايش و آرامش و

به اين ترتيب و با حضور و لحاظ منافع عامه نتيجه . گرددرضايتمندي بيشتر عموم شهروندان مي
  ظار يعني همبستگي و پيوند اجتماعي و از پي آن افزايش توان اجتماعي حاصل غايي مورد انت

گردد و در صورتي كه بين آن و مديريت شهري پيوند مناسب و هم جهتي ايجاد گردد مي
ريزي جانبه در شهر و تحقق اهداف برنامهمساعدترين شرايط براي ظهور و بروز توسعه همه

  . شهري محقق خواهد شد

ها در بخش شهروندي در دو بعد حقوق و وظايف حاضر پس از شناسايي مؤلفه در پژوهش
هاي پرسشنامه و فريدمن به تجزيه و تحليل داده Tهاي آماري گيري از آزمونشهروندي با بهره

هاي شهروندي در دهد كه، در بين مولفهنشان مي  tنتايج حاكي از آزمون . پرداخته شده است
. باشددر اين صورت هر دو فرضيه مورد تأييد مي. معناداري وجود داردهر دو بعد تفاوت 

هاي همچنين با استفاده از آزمون فريدمن، نگرش متخصصان نسبت به اهميت هر يك از مؤلفه
، )45/7(، عدالت )13/8(بدين ترتيب مشاركت . مؤثر در هر دو بعد شهروندي مشخص گرديد

باشد، و هاي مربوط به حقوق شهروندي مير در شاخص، داراي بيشترين تأثي)27/7(امنيت 
نيز در بخش وظايف شهروندي ) 3,27(مداري و پذيرش منافع عمومي با ضريبشاخص قانون

هاي دهد كه تمام مؤلفهو اين آزمون نشان مي. باشداز جايگاه و اهميت باالتري برخوردار مي
ظايف شهروندي به يك اندازه تأثير شناسايي شده در موضوع شهروندي در دو بعد حقوق و 

  .باشدنداشته است و در اين راستا هر دو فرضيه در اين بخش مورد تأييد مي
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