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چکـیده
این مطالعه با هدف بررسی متغیرهای قوانین و مقررات ،پاسخگویی ،شفافیت و قانونمندی در حقوق و انتظارات شهروندی
در مناطق  ۵و  9تهران در سال  99اجرا شده است .برای رسیدن به هدف از نظریههای هومنز ،کاتلر ،رابرت دال ،پارسونز،
ارنشتاین ،گیدنز ،بوردیو و همچنین مشاهدات تجربی و مشارکتی محقق استخراج شده بهره برده شد .روش پژوهش حاضر
روش پیمایشی می باشد و مهم ترین ابزار تحقیق پرسشنامه بوده است .مهمترین ابزار تحقیق پرسشنامه می باشد.
پرسشنامه تحقیق با توجه به پیشینههای تحقیق یا استاندارد؛( ،)2014استوارت( )2012و اکبرپور( )139۵و شماعی و
همکاران( )1392استخراج شده است .جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی کارکنان  22منطقه شهرداری تهران به تعداد
 3220میباشد که بر اساس جدول کرجسی مورگان تعداد  34۵نفر بعنوان حجم نمونه نهایی تحقیق انتخاب می شوند.
شیوه نمونهگیری بصورت خوشهای چند مرحله ای بوده است بدین معنا که  2منطقه غرب تهران  ۵و  9انتخاب شد .شیوه
نمونه گیری تحقیق نمونه گیری خوشهای چند مرحله ای بوده است .جهت تحلیل دادههای خام از نرم افزار  SPSSنسخه
 22بهره برده شده است .جهت بررسی روابط بین متغیرها نیز از آزمونهای رگرسیون استفاده شده است .نتایج تحقیق نیز
نشان داده است که همه متغیرهای مستقل تحقیق که شامل شهرداری یا مدیریت شهری قانونمندی ،مسولیتپذیری و
پاسخگویی و شفافیت در متغیر وابسته یعنی حقوق و انتظارات شهروندی با سطح معنیدار کمتر از  0/01تاثیرگذار نشان
داده شدهاند.

واژگـان کلـیدی :شهرداری ،قانونمندی ،مسولیت پذیری و پاسخگویی ،شفافیت ،حقوق شهروندی

 -1کارشناسی ارشد مدیریت امور شهری
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 -1مقدمه

سال چهارم ،شماره ( 4پیاپی ،)17 :زمستان 1400

اصالح حقوق و انتظارات شهروندی اهمیت بسیاری در بین محققان و صاحبنظران علمی حوزه مدیریت شهری بسیار فزونی
یافته و رونق روز پیدا کرده است .بررسی چالشهای حقوقی قانون شهرداریها و تنگناهای شهرداریها در عرصه فعالیتهای عملکردی
شهری ،چنانچه فارغ از چالشهای محیطی پیرامون شهرداری ها و قانون شهرداری ها در نظر گرفته شود ،بسیار انتزاعی خواهد بود.
حقوق شهری را باید در تدوین قواعد و مقررات راجع به برنامهریزی شهری و مدیریت شهری و تأثیرات مثبت ناشی از قانونمند
کردن زندگی شهری و سایر پیامدهای دگرگون کننده در برنامهریزی و مدیریت شهری جستجو کرد( .اسدیان.)1394 ،
قانونمند کردن فرایندهی شهری و شهرداری کمک شایانی را به مدیریت شهری و شهروندان می نماید لیکن آنچه اکنون به
عنوان قانون شهرداری پیش روست ،محتاج به روز رسانی و کارآمدی بیشتر است ولی چنانچه از رویکرد جلب مشارکت مردم در
برنامه ریزی و مدیریت و مشارکت و نظارت شهری بنگریم ،میبایست توجه خاصی به" شوراهای اسالمی شهر "داشته باشیم که
در واقع نهادی است تصمیم ساز و تصمیم گیر ،ناظر و مشاور ،طراح و مجری در امور شهری(اسماعیل زاده.)1392،
اینکه شورای شهر و اعضای آن که منتخب مردم شهر هستند چه ارتباطی با حقوق شهروندی داشته و چگونه می توانند پیگیر
حقوق شهروندان باشند در قالب مقررات قانون ،وظایف و اختیارات شوراهای اسالمی شهر کانالیزه و تعریف شده است .ولی حقیقت
امر این است که حقوق شهروندی در سطح یک شهر یا روستا ،بسته به نیازها و وضعیت خاص ساکنان آن ،دارای مصادیقی متنوع
و متفاوت است و نیل به هریک از آنها وابسته به اقدام مناسب و به موقع متصدیان و مدیران و برنامه ریزان آن شهر یا روستاست.
با مشخص شدن مفاهیم (شهرنشینی) و شهروندی به جرأت می توان گفت :حقوق شهروندی چیزی نیست جز احترام به ارزش و
کرامت واالی انسانی .حقوق یک شهروند بر پایه و اساس همین اصل مورد توجه قرار می گیرد .از دید شهری موضوع حقوق
شهروندی ،روابط مردم شهر ،حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر و اصول و هدف ها و وظایف و روش انجام آن است .در واقع
حقوق شهروندی آمیخته است از وظایف و مسئولیت های شهروندان در قبال یکدیگر ،شهرو دولت یا قوای حاکم و مملکت و
همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفهی آن حقوق بر عهده مدیران شهری ،شهرداری و دولت یا به طور کلی قوای حاکم می باشد.
به مجموعه این حقوق و مسئولیت ها"،حقوق شهروندی" اطالق می شود .به عبارتی حقوق شهروندی مجموعه حقوقی است که
اجتماع بر هر شهروند و هر شهروند نسبت به شهروند دیگر برعهده دارد .با توجه به ماهیت اسالمی بودن قانون اساسی جمهوری
اسالمی و نگرش خاصی که انسان و حقوق انسانی دارد برای افراد جامعه و حاکمان و رعایت حقوق متقابل هر یک ،حقوقی وضع
نموده که یکی از این حقوق ،حقوق شهروندی است .اصولی از قانون اساسی به حقوق شهروندی و تکالیف و مسئولیت های افراد و
حاکمان اختصاص دارد که ضرورت دارد افراد جامعه با علم و آگاهی از حقوق خود که در قانون اساسی گنجانیده شده است نقش
مؤثری به عنوان یک شهروند در جامعه ایفا نمایند و در حوزه های مختلف مشارکت و فعالیت داشته باشند .علم و آگاهی از این
حقوق موجب ارتقای سطح شهروندی و ایجاد جامعه ای زنده و پویا بر اساس قانون ،نظم و عدالت خواهد شد(اسدیان.)1393 ،
این که یک(شهروند) ،قوانین زندگی شهری و وظایف متقابل مدیریت محلی و شهروندان را می داند و می پذیرد و خود را
ملزم به رعایت آنها می داند؛ درحالی که(شهرنشین ها) صرفا در یک شهرزندگی می کنند ،بدون آنکه به قوانین و الزامات زندگی
شهری احترام بگذارند و خود را متعهد ،معتقد و مقید به رعایت آنها بدانند .هنگامی یک شهرنشین به شهروند تبدیل می شود که
حس تعلق خاطر به شهر در او زنده باشد .در طول سال های گذشته و با توجه به رشد جمعیت شهری در کشور و بزرگتر شدن
بیشتر شهرها ،تبدیل فرایند شهرنشین به شهروند نیز روند رو به رشدی داشته اما هنوز این روند نتوانسته آنگونه که باید و در میان
همه شهروندان نهادینه شود(هافمن.)200۵ ،
شهروندی در برگیرنده دو مفهوم است یک؛ حقوق و دوم؛ انتظارات .حقوق شامل حقوق سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و ...که
یک شهروند آن را می طلبد و مدیریت شهری یا شهرداری باید آن را فراهم نماید .و بخش دیگر شامل تکالیف می باشد که
شهروند باید مکلف به انجام آن وظایف باشد و نسبت به آن باید مسؤلیت پذیر باشد .اما آنچه که در مطالعه حاضر مدنظر است ،به
بخش تکالیف و وظایف شهروندی مرتبط ا ست .علی ایحال تحقیق حاضر به بررسی این دو سوال کلی خواهد پرداخت.
 -1قوانین و مقررات شهرداری در تحقق حقوق شهروندی تا چه حد تاثیرگذار است؟
 -2تا چه حدی عملکرد شهرداری یا مدیریت شهری در رعایت وظایف شهروندی شهروندان تاثیرگذار است؟

 -2سؤاالت تحقیق
سوال کلی :چگونه شهرداری در تقویت حقوق شهروندی تاثیرگذار است؟
سوالهای جزیی:
 چگونه قوانین و مقررات شهرداری قوانین و مقررات شهرداری سبب عدم تقویت حقوق شهروندی می شود؟ چگونه میزان مسولیت پذیری و پاسخگویی شهرداری در تقویت حقوق شهروند تاثیرگذار است؟ چگونه میزان شفافیت شهرداری در تثبیت یا تقویت حقوق شهروندی تاثیرگذار است ؟ چگونه میزان قانونمندی شهرداری در تقویت حقوق شهروندی تاثیرگذار است؟44

 -3تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای مستقل تحقیق

 -4چارچوب مفهومی
 - 1نقش :بر چسب و جای گاهی است که فرد اشغال می کند ،گویند .همچنین به رفتاری اطالق می شود که دیگران از فرد
که پایگاه معینی احراز کرده است ،انتظار دارند(کوئن .) 80 ، 1386 ،تعریف جامعه تر اینکه بر اساس انتظارات الگوی خاصی از رفتار
میان آنها ایجاد می شود که به آن هنجار می گویند و تلف یقی از انتظارات و هنجار یعنی انتظارات هنجاری هستند که تجویز می
کنند چه چیزی انتظار می رود چه کسی چه موقع چه کاری باید انجام دهد(شکوهی.)1396 ،
 - 2انتظارات :هر نقشی هم ذات با انتظارات خود هست.انتظارات بخش اجتناب ناپذیر و مهمی از زندگی روزمره را تشکیل می
دهد که بر بسیاری از مسائل تاثیر می گذارد(شارع پور .)279 ،138۵ ،انتظارات عبارت است از برداشت کنشگران از وجود اختالف
میان انتظارات ارزشی و توانایی های ارزشی(گر .) ۵3 ،1379 ،انتظارات ارزشی یا خواسته ها ،کاال ها ،خدمات و شرایط زندگی ای
هستند که مردم خود را مستحق آن ها می دانند .توانایی های ارزشی ،کاال ها ،خدمات و شرایطی هستند که مردم عمال توانایی
کسب و حفظ آن را دارند یا گمان می کنند که در شرایط موجود می توانند آنها را داشته باشند(برکپور.)۵01 ،1386،
 - 3حقوق :در هر نقشی دو دسته از انتظارات وجود دارد .یکی از ابعاد ان تظارات  ،بحث حقوق در هر نقشی است برای کسی که
آن نقش را بر عهده می گیرد .حقوق عبارتست از مجموعه توقعاتی که فر انتظار دارد دیگران در قبال انجام مسئولیتهای نقشش
نسبت به او برآورده کنند .حقوق می تواند مادی یا غیر مادی باشد مانند دستمزد یا احترام متقابل.
 - 4مسئ ولیت پذیری :مسئولیت پذیری عبرت است از وظایفی که اشخاص در رابطه به فعالیت های روزمره به طور مستقیم و
غیر مستقیم بر عهده دارند و ممکن است در صورت نقص وظیفه و لطمه به دیگران مورد باز خواست قرار بگیرند(افتخاری.)1391 ،
 - ۵پاسخگویی :واژه پاسخگویی تقریبا با مسئول یت پذیری معادل است و به معنای حساب پس دهی است(گلفاند .)2004 ،به
عبارت دیگر هر سیستم اجتماعی یا نهاد وقتی می تواند پاسخگو باشد که مسئولیت عملکرد خود را بپذیردو در برابر فعایت هایش
پاسخگو باشد .پاسخگو عبارت از احساس مسئولیت ،الزام و نیاز به توجیه خویش نسبت برخورد و دیگران(شکری.)141 ،138۵ ،
 - 6شهروند :واژه شهروند معادل  politesیونانی و  citizenshipانگلیسی است .در ادبیات فارسی شهروند کسی است که که
اهل یک شهر و یا یک کشور باشد .احمدزاده در تعریف شهروند می گوید که شهروند فردی است که در ساختار اجتماعی ،سیاسی،
اقتص ادی جامعه حضور داشته باشد و در تصمیم سازی ،تصمیم گیری و شل دهی به آن به صورت مستقیم و یا غر مستقیم درسایه
همزیستی ،تعامل داوطلبانه و تالش هم گام در نیل به سعادت دنیوی و اخروی موثر است(احمدزاده1384 ،صص .)96- 98
 - 7شهروندی :در ادبیات گسترده نظریه های شهروندی ،هسته مشترک تعاریف ارائه شده از شهروندی به شرح زیر است:
 -1نوعی پایگاه و نقش اجتماعی مدرن برای تمام اعضای جامعه
 -2مجموعه به هم پیوسته ای از وظایف ،حقوق ،تکالیف و مسئولیتهای و تعهدات اجتماعی ،سیاسی ،حقوقی ،اقتصادی
و فرهنگی همگانی ،برابر و یکسان.
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در تعریف عملیاتی قانونمندی ،شفافیت و مسولیت پذیری بعنوان متغیرهای ( واژه مدیریت شهری) که در برگیرنده و این ابعاد
بعنوان متغیر مستقل تحقیق که از اصلی ترین شاخصهای بانک جهانی و( 1UNDPبرنامه پیشرفت سازمان ملل متحد)معرفی می
شوند .تعریف عملیاتی مفاهیم مذکور با توجه به پژوهش حمزه پور ( )139۵که با میزان پایایی قابل قبول  0/89بوده است ،برگرفته
شده است.
تعاریف نظری متغیرهای قانونمندی ،شفافیت و مسولیت پذیری
مسئولیت پذیری وپاسخگویی :اصل مسؤلیت بعنوان یکی از اصول اساسی حکمرانی خوب بر افزایش حساسیت مدیران
حکومتی نسبت به خواسته های عمومی داللت دارد .مسئولیت پذیری عبارت است از وظایفی که اشخاص در رابطه با فعالیتهای
روزمره به طور مستقیم و یا غیرمستقیم بر عهده دارند و ممکن است در صورت نقض وظیفه و لطمه به دیگران مورد بازخواست قرار
بگیرند (شکوهی.)1396 ،
پاسخگویی :واژه پاسخگویی تقریبا با مسئولیت پذیری معادل است و به معنای حساب پس دهی است(گلفاند  .)2004به عبارت
دیگر هر سیستم اجتماعی یا نهاد وقتی می تواند پاسخگو باشد که مسئولیت عملکرد خود را بپذیرد و در برابر فعالیت هایش
پاسخگو باشد .پاسخگو عبارت است از احساس مسئولیت ،الزام و نیاز به توجیه خویش نسبت برخورد و دیگران(همان).
قانونمندی :منظور از قانونمندی در تصمیم گیری شه ری ،وجود قوانین کارآمد ،رعایت عادالنه چارچوبهای قانونی درتصمیم
گیری و مداخله نکردن افراد غیر مسئول درتصمیم گیریهاست .بدیهی است التزام به قوانین ،مستلزم آگاهی شهروندان و نیز
پایبندی مسئوالن به قانون است(.)UNDP,2002,3

1 United Nations Development Programme
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 -3احساس تعلق و عض ویت اجتماعی مدرن برای مشارکت جدی و فعاالنه در جامعه و حوزه های سیاسی ،اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی.
 -4ب رخورداری عادالنه و منصفانه تمامی اعضا جامعه فارغ از مزایا ،منابع و امتیازات اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی،
حقوقی و فرهنگی

 -5چارچوب نظری
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به نظر می رسد ،نخستین پاسخی که از یک حقوقدان در مورد تعریف حقوق شهری 1میشنویم .جنین مضمونی را در بر
گیرند :حقوق شهری ،شاخه ای از حقوق عمومی و تنظیم کننده روابط شهروندان و مدیران شهر است .در تعریفی خاص تر شاید
اصطالح مزبور را به مجموعه قوانین و مقرراتی اطالق کند که روابط شهروندان با ادارات شهر و نهادهای ذی مدخل در امر محلی
و شهر را تنظیم نموده و حقوق و تکالیف ناظر بر شوراها ،شهرداری ها و سایر ادارات شهری را تبیین می کند .اما پس از اندکی
تأمل جنین می نماید که اصطالح حقوق شهرت بیشتر ناظر به حقوق در معنای اعم خود یعنی  Rightsاست و این اصطالح را باید
تحت عناوینی چون  Urban Rightsبا  Right to the Cityمورد شناسایی ،بررسی و مطالعه قرار داد .آنگاه .بخشی از این
حقوق که ناظر به ضمانت اجرایی و اتوریته آن است ،زیر عنوان قوانین ،مقررات و ضوابط شهری یا همان  Urban Lawفرار می
گیرد که باز قسمتی از آن نیز در حوزه حقوق شهرداری با  Municipal Lawمی باشد .پس حقوق شهری از آنجا که شاخه
تنومندی از حقوق عمومی است .با حقوق به معنای عام آن سر و کار دارد و حقوق به مثابه قوانین و مقررات را تنها برای ضمانت
اجرایی به خدمت می گیرد (گرمی .)1388 ،به سخن دیگر حقوق شهری عبارتست از مجموعه قوانین و مقررات ناظر بر اجرای
نظامات شهری و منطقه ای جهت تامین نیازمندیهای مشترک محلی از طریق ایجاد اداره و موسسات عمومی (شکوهی.)1393 ،
حقوق شهری که موضوع آن روابط مردم شهر با شهرداری ،حقوق و تکالیف آنها در برابر یکدیگر و اصول و هدف ها و وظایف
و روش انجام آنها و همچنین نحوه اداره امور شهر و کیفیت نظارت شهرداری بر رشد موزون و هماهنگ شهر است را می توان به
عنوان یکی از شاخه های منشعب از حقوق اساس ادارت و جزء زیر مجموعه حقوق داخلی محسوب نمود .رشته حقوقی جدیدی
است که در دسته بندی های کالسیک ،رشته های حقوقی بیش بینی نشده است .در مقابل این تقسیم بندی کالسیک ،امروزه با
توجه به کاربرد قواعد حقوقی ،تقسیم بندی دیگری مطرح شده است ،حقوق شهری در این دسته بندی کالسیک قابل شناسایی
است .این دسته بندی به موازات دسته بندی کالسیک می باشد
حقوق شهری ،مجموعه قوانین ،قواعد و مقرراتی است که روابط شهروندان با ادارات شهر و نهادهای ذیمدخل در امر محلی و
شهری را تنظیم نموده و حقوقی تکالیف ناظر بر شوراها ،شهرداری ها و سایر ادارات شهری را تبیین می کند(اسدیان.)1393 ،
ملزومات حقوقی شهروندی عبارتند از:
 - 1برای تحقق حقوق شهروندی باید به عوامل فرهنگی ،مذهبی ،تاریخی ،سیاسی و اقتصادی در جامعه توجه بود ،هر کدام از
این عوامل به سهم خود در تحقق حقوق شهروندی تاثیر گذار هستند .اگر به زمینه های تاریخی یوجه نشود ،با نگرش های مذهبی
حاکم در قدرت و جامعه دیده نشود ،یا به ساختار سیاسی قدرت یعنی فردی بودن حکومت با دموکراتیک بودن آن اهمیت داده
نشود ،نمی توان انتظار داشت صرف اشاره با توجه به حقوق شهروندی در قانون اساسی ،تضمین کننده این حقوق در جامعه باشد
 - 2جوامع توسعه یافته دوره ای از توسعه یافتگی را پشت سر گذاشته اند که در این دوره زمینه ها و عوامل برای توسعه
یافتگی هماهنگ و هم جهت شده اند .به همان میزان که به رشد اقتصادی توجه شده به اصالح ساختار سیاسی نیز توجه شده.
همین طور به کنترل جمعیت و مساله محیط زیست .همچنان که به افزایش رفاه اقتصادی شهروندان اهمیت داده شده به حق رای،
حق دادخواهی عادالنه و منصفانه ،حق برخورداری از آزادی بیان و حق تشکیل انجمن ها و نهادهای غیر دولتی نیز به همان اندازه
توجه می شود .اما در کشورهای توسعه نیافته با در حال گذار ،هم جهتی زمینه های پیشرفت کم رنگ بوده یا در حال طی کردن
راه های سخت و پر فراز و نشیب است .شاید بتوان گفت بخشی از زمینه های توسعه با فرآینال جهانی شدن در حال آماده شدن
است اما بخش دیگری از زمینه های توسعه که مربوط به قدرت ،ساخت سیاسی و نزع حکومت ،حقوق شهروندی و مشارکت
شهروندان درامور اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی است روند ناهمگون و کندی را طی می کند .همه این عوامل به نوبه خود بر
پیشرفت و نتیجه بخش شدن توسعه تاثیر عمیق تری بر جای می گذارد.
 - 3شهروند به عنوان یکی از عوامل مهم تاسیس دولت و حکومت است بنابراین به حقوق شهروندی باید از این مقوله نگر
بست .به اصطالح همان گونه که شهروندان در فرمانبرداری سهیم هستند باید در حکمرانی هم سهیم باشند .در چنین فرآیندی
حقوق شهروندی پذیرفته و به رسمیت شناخته شده است ،بنابراین جامعه ما نیازمند اصالح نگرش نسبت به مفهوم حقوق شهروندی
است .این اصالح نگرش هم از درون قدرت و از باالست و هم از پایین و از درون جامعه و در روابط بین شهروندان عملی می شود.
از جمله راه های تحقق حقوق شهروندی تقربت نهادهای مدنی است ،در این صورت دولت نباید نهادهای مدنی را که در عرصه
های اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی فعالیت می کنند به دیده مزاحم نگاه کند.
1 Urban Law
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شکل شماره ( )1ارتباط حقوق شهری و حقوق و انتظارت شهروندی منبع ،اسدیان1393 ،

سال چهارم ،شماره ( 4پیاپی ،)17 :زمستان 1400

در تمامی کشورهای پیشرفته و حتی در اغلب کشور های جهان سوم ،نظیر هندوستان و ترکیه مقررات شهرسازی به صورت
قانون در می آیند و توسط مراجع قوه مقننه نصب می شوند .در ایران گذشته از فقدان بحث حقوقی منسجمی تحت عنوان قانون
شهرسازی ،مقررات بر کننده ای که در این زمینه وجود دارند نیز اکثراً محصول و محبوب قوه مجریه مستند (افشای نادری،1379 ،
 2و .)3
به طور کلی در نظام حقرقی کشور قوانین شهرسازی از جایگاه مناسبی برخوردار نیستند و بیشتر به صورت ضوابط اداری مطرح
می شوند و بدیهی است در چنین شرایطی دیدگاه مراجع حقوقی به قوانین شهرسازی در حد ضوابط اداری است و در صورت هر
گونه تعارض با قوانین جاری کشور ،قوانین شهرسازی نادیده گرفته می شود (اردشیری)19 ،1379 ،
به طور کلی ،بحث در حوزه حقوق شهروندی ،خود یک بحث مستقل و جامع است اما ضوابط و مقررات شهرسازی یا به تعبیر
دیگر حقوق شهرسازی در صورت انطباق با اصل بهره مندی مورد نظر مارشال که در عبارت حقوق شهروندی خالصه می گردد،
بسیار کارآمد ارزیابی می شوند .برای این منظور در وهله اول اماما باید بیان می کرد که در حال حاضر در حقوق شهرسازی و
مدیریت شهری مالک عمل ،چه میزان ،حقوق شهروندی مشروعیت داد؟ و آیا سازوکارهای ظهور در رابطه شهروندی در
فرایندهای تصمیم گیری و انتخاب وجود دارد؟
نتایج بررسی مجموعه مقررات و شهر سازی و معماری و طرح های توسعه و عمران مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری
ایران از تاریخ تأسیس تاکنون ،حاکی است که متأسفانه اساسا چنین رویکردی در مجموعه ضوابط و مقررات عمومی شهر سازی
وجود ندارد ،به طوری که حتی کاربرد اصطالحاتی نظیر «شهروند» و «مردم» در متون ضوابط و مقررات مربور حتی برای یک
مورد نیز مشاهده نمی شود .بنابراین چنین استنتاج می گردد که اساسا در مجموعه ضوابط و مقررات شهرسازی حقوق شهروندی
مشروعیت ندارد .از طرف دیگر ساز و کارهای ظهور «شهروندی» در فرایندهای تصمیم گیری و انتخاب نادیده گرفته شده است .به
طوری که در ضوابط مصرح نحوه تصویب طرح های جامع شهر ها و نحوه تهیه تصویب ضوابط و مقررات اجرایی طرح های جامع
و هادی و ...هیچ ساز و کاری برای ظهور شهروند به عبارت بهتر «شهروند سازی در فرایندهای تصمیم گیری و انتخاب پیش بینی
نگردیده است .بررسی ضوابط و مقررات اختصاصی شهر تهران نیز حاکی از این معضل و کاستی است .به طوری که اوال در تهیه و
تصویب ضوابط و مقررات شهرسازی از جمله در فرایند تهیه و تصویب اولین طرح جامع شهر و طرح حفظ و ساماندهی و نیز ضوابط
و مقررات اجرایی ،حقوق شهروندی» نادیده گرفته شده و به مجموعه شهر بسان شیئ برخورد شده است ،از این رو ،نمیتوان از
انطباق آن با مطلوبیت های خاص شهروندان اطمینان حاصل کرد .ثانیا ،تحلیل محتوای ضوابط و مقررات اجرایی طرح جامع و
مجموعه ضوابط و مقررات مالک عمل صدور پروانه ساختمانی ،تفکیک اراضی ،کسب و پیشه حاکی از آن است که حتی از کاربرد
اصطالح «شهروند» و اصطالحات جایگزین نظیر مردم و پیش بینی فرایندهایی برای مشارکت آن در ساز و کارهای تصمیم گیری
خودداری شده است .در مجموعه مقررات و ضوابط مالک عمل کسب و پیشه واحدهای تجاری و تولیدی ،استعالم و اخذ نظر
اتحادیه های صنفی ،صنوف تولیدی و خدمات فنی به استناد ماده  1۵قانون اصالح قانون نظام صنفی ( مصوب  68/2/31مجلس
شورای اسالمی) مورد توجه و مشروعیت یافته است ولی حتی این امر این در خصوص صدور مجوز به واحد های جدید صنفی
محدود به همان واحد صنفی برده و نظرسنجی از شهروندان دین را نیز تا بر نمیگیرند (صالحی .)134 ،1382 ،حال آن که قوانین و
ضوابط شهرسازی تکلیف شهروندان را در ایجاد مهر گونه بنایی در شهر روشن می کنند .در حال حاضر با شرایط موجود معموال
اولین باری که شهروندان ظوابط و مقررات شهرسازی را مورد توجه قرار می دهند ،هنگامی است که برای اخذ پروانه احداث
ساختمان یا محل کار و کسب خرد به شهرداری مراجعه می کنند .در این زمان رابطه شهروند یا شهرسازی بسیار سطحی است و به
لحاظ عدم آگاهی با فلسفه قوانین و مقررات ،آن را مانعی شاه رسیدن به خواسته های خود یا ابزاری در دست شهرداری برای کسب
در آمد می پندارد(هاشمی .)23 ،1379 ،مهمترین نمونه ای که ناقض مطلوبیت های شهروندان در شهر تهران است ،اثرات فروش
تراکم مازاد می باشد .فروش تراکم مازاد با توجه به اثر آن در کاهش سرانه کاربری های رفاهی و توان محیطی شهر در مقابل
آلودگی هوا ،افزایش ترافیک و مشکالت دیگری که ناشی از آن می گردد ،یک ناسازگاری بارز در رابطه با مطلوبیت های های
شهروندان میباشد .مصوباتی که در قالب ضوابط و مقررات فروش تراکم مازاد طی دهه اخیر در شهر تهران ایجاد شده با مطلوبیت
شهروندان هیج انطباقی ندارد .بر همین اساس خالصه گزارش نظرسنجی از شهروندان تهرانی در تیر ماه  91مزید آن است که اگر
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فردی به اتفاق مردم با توقف فروش مازاد تراکم موافق بوده اند ،اما هیچ یک از آن ها با استناد ماده  38قانون مدنی خواستگار
رسیدگی به آن نشده اند(صالحی ،129 ،1382 ،به نقل از موسسه ملی پژوهش.)1 ،1381 ،
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شکل شماره  2ارتباط مفاهیم تشکیل دهنده مدیریت شهری(منبع کمالی و همکاران)1395 ،

 -6پیشینه تجربی
کمالی و همکاران ( )139۵نتایج پژوهش نشان می دهد اهمیت حقوق شهری را باید در تدوین قواعد و مقررات راجع به
برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری و تأثیرات مثبت ناشی از قانونمند کردن زندگی شهری و سایر پیامدهای دگرگون کننده در
برنامهریزی و مدیریت شهری جستجو کرد.
در پژوهشی که شادی و شکاری ( )1398با عنوان نقش مدیریت شهری در ارتقاء فرهنگ و اخالق شهروندی انتشار نمودند،
مهمترین نتایج تحقیق عبارت بوده است از اینکه آموزش شهروندی ،پیوست فرهنگی و نحوه مدیریت شهری در ارتقاء فرهنگ و
اخالق شهرنشینی تاثیرگذار بوده است .ضمن اینکه نتایج نشان داد که میزان آگاهی شهروندی از حقوق شهروندی کمتر از حد
متوسط بوده است .ضمن اینکه راهکاری ا رائه شد مبنی بر اینکه مدیریت شهری باید برای آگاهسازی عمومی و ایجاد و ارتقای
فرهنگ شهرنشینی ،گسترش شهروند مداری و آموزش شهروندان در زمینه های مختلف ،کارکرد و فعالیت فرهنگی داشته باشد.
در پژوهشی که تحت عنوان مشارکت شهروندان در مدیریت شهری توسط تقوایی و همکاران (  )1394انجام دادهاند ،مهمترین
نتایج تحقیق بدین صورت بوده است که بین رضایت شهروند ،احساس مالکیت شهروندی ،رویکرد عدالت محوری شهرداری با
مشارکت ارتباط مستقیم و معنی داری وجود دارد.
1
در پژوهشی که احد بهشتی اصل در سال  139۵با عنوان بررسی نقش نهادهای غیردولتی در احیاء جایگاه حقوق شهروندی
کالنشهر تبریز انجام داده است ،مهمترین یافته های این تحقیق بیانگر آن است که تشکیل نهادهای غیردولتی هر چند در سطح
قابل قبول توانسته است ،در زمینه احیاء حقوق شهروندی ،نقش ویژه ای در باالبردن سطح آگاهی شهروندان ،شناساندن وظایف
حقوق شهروندی داشته باشد .در نهایت به دو نمونه از مشارکت شهروندی اشاره شد که شهروندان در آن حقوق شهروندی را
رعایت نموده اند -1 :عدم وجود فرهنگ گداپروری -2 ،یکدستی قومی و عدم وجود افراد مهاجر یا افغانی که سبب می شود از
ناهنجاریهای رفتاری و اخالقی به مراتب کاهش یابد.
رضازاده و محمدی ( ) 1396در مقاله ای تحت عنوان اعتماد به مدیریت شهری و انجام تکالیف شهروندی تحقیقی انجام داده
است ،نتایج تحقیق نشان داد که بین اعتماد به پاسخگویی ،اعتماد به شفافیت مالی ،اعتماد به قانونمندی با رعایت تکالیف
شهروندی ارتباط مستقیم و معناداری دارد ،بدین معنا که هر یک از ابعاد اعتماد افزایش یابد ،رعایت تکالیف شهروندی نیز گسترش
می یابد.
فاطمی نیا ()1390در مطالعه ای کتابخانه ای و اسنادی تحت عنوان « فرهنگ شهروندی :محصول حاکمیت شهری معتمد،
مدیریت شهری کارا و شهروند فعال» در این تحقیق بدست آمد که که اقدامات و فعالتهای بدنه های اجرایی اصلی جامعه شهری
یعنی؛ نهادهای دولتی و مدیریت شهری بطور مستقیم در شکل گیری فرهنگ شهروندی مؤثر هستند .برخی دیگر از نتایج تحقیق
مذکور نتایج تحقیق بیانگر این بوده است که شهروندی محصول و محمل تعهد و مسؤل بودن عناصر مختلف جامعه می باشد و
 -1سمن ها یا سازمانهای مردم نهاد
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برای تحقق آن نیازمند یک حرکت دو سویه هستیم.یکی از باال به پایین،که همان فرصت دهی و مشارکت جویی ساختار کالن می
باشد و دیگری از حرکت از پایین به باال که همان مشارکت و فعالیت های اجتماعی شهروندان برای حضور در عرصه های مختلف
جامعه ،به ویژه عرصه عمومی است.
بلیاس و کاستلیوس  )2016( 1در پژوهشی با عنوان بررسی رابطة بین ضمانت اجرایی قوانین شهرداری و حقوق شهروندی به
این نتایج دست یافتند که بین مقررات و قوانین شهری الزم االجرا و تکوین حقوق شهروندی رابطة معناداری وجود دارد .بنابراین
پیشنهاد شد که قانون و مقررات شهری نباید استثناء پیدا کند و عدالت باید برای همه یکسان عمل کند .ضمن اینکه عواملی مثل
میزان شناخت و آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی سبب رعایت هر چه بیشتر حقوق شهروندی می گردد.
میسرا  2و همکارانش در کشور هند در سال  2014پژوهشی با عنوان ناحیه محوری ،ضرورت ارتقاء مدیریت محلی در دهلی را
منتشر نموده اند که نتایج آن بدین شرح است  :یکی از مهمترین متغیرهای تأثیرگذار در ارتقاء مدیریت در شاخصهای قانونمندی و
کاهش فاصله طبقاتی جامعه ،افزایش مشارکت اجتماعی و افزایش سرمایه اجتماعی و وجود سرمایه فکری می باشد .همچنین در
این تحقیق مدیریت شهری جهت کاهش فاصله طبقاتی راهکار اجرایی اجاره منازل مسکونی به گروههای کم درآمد جامعه را به
جای خرید و اعطای مالکیت را روش قابل اجرا و عملی می داند.
الحرابی و الیحیا  )2013( 3در پژوهشی با عنوان فرهنگ شهروندی و ابعاد تعریف شده در مدیریت شهری را بررسی کردند.
نتایج پژوهش آنها نشان داد که بطور کلی تحقق حقوق شهروندی مستلزم شناخت و به تبع آن آگاهی شهروندان از مولفه ها و ابعاد
این حقوق در دایره مدیریت شهری می باشد ،لذا ابتدا می بایست شهروندان شناخت الزم را از مقوله حقوق و یا فرهنگ منتسب به
آن بدست آورند و بتدریج به نقش بنیادی شان به عنوان فرد مسئول در اداره امور اجتماعی و شهری پی ببرند.
سین  4و همکاران ( ) 2012در مقاله ای عوامل موثر بر رعایت تکالیف و وظایف شهروندی(بعدی از حقوق شهروندی) را در
استرالیا بررسی نم وده اند ،نتایج یافته های شان نشان داد که از مهمترین فاکتورهای موثر که به طور معنی داری در تکوین حقوق
شهروندی تاثیرگذار نشان داده اند ،می توان به برخورداری از حقوق و امتیازات شهروندی از قبیل برخورداری از حقوق فرهنگی ،از
قبیل تساوی حقوق از هر رنگ و نژاد ،آمو زش و پرورش و ،...حقوق اجتماعی از قبیل آزادی بیان ،آزادی و استقالل احزاب حتی
احزاب مخالف ،انتقاد از بی عدالتی ها ،برخورداری از حق تامین اجتماعی و  ...شهروندان اشاره کرد .ضمن اینکه نوع نگرش دینی
در رعایت تکالیف و وظایف شهروندی تاثیری نداشته است.
بورال  ۵و همکاران ( ) 2012در مقاله ای تحن عنوان تبیین نقش شهروندی در حقوق شهروندی نشان دادند که آموزش نقش
شهروندی می باشد که از طریق جریان جامعه پذیری پرورش می یابد .در این تحقیق اینگونه نتیجه گیری حاصل شد که عوامل
دخیل در جریان جامعه پذیری (که مهمترین مسیر مدنی شدن اف راد در هر جامعه ای را تشکیل می دهد) می بایست برآیند حاصل
از "آموزش شهروندی" را برای تک تک شهروندان به "باور شهروندی" مبدل نمایند.
یاسیل و کایا  )2012( 6در مطالعة خود نقش شهرداری در شکل گیری حقوق شهروندی را بررسی کردند .نتایج این تحقیق
حکایت از آن داشته که مدیریت شهری یا شهرداری کارآمد و شایسته ساالر می تواند تا حدود زیادی سبب ایجاد و تقویت حقوق
شهروندی شهروندان شود .برخی دیگر از نتایج این تحقیق حاکی از آن است که چنانچه حقوق مسلم شهروندان از قبیل حقوق
فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی به شهروندان رعایت و ارا ئه شود ،انجام وظایف شهروندان بصورت خودجوش و داوطلبانه
رعایت می شود .بعیارتی رعایت حقوق شهروندی مستلزم وجود ارتباط و تعامل دوجانبه بین نهاد شهرداری در ارائه حقوق به
شهروندان و شهروندان در انجام تکالیف و وظایف شان می باشد.
گیلبرت و گایگر  7در سال  2010پژوهشی با عنوان حقوق شهروندی و مدیریت شهری در جوامع توسعه یافته و کشورهای
کمتر توسعه یافته انجام داده اند که به این نتایج مهم رسیدند که قوانین و مقررات شهری در کشورهای به اصطالح نیم بند(8جهان
سوم) نسبت به کشورهای توسعه یافته فاقد کارایی هستند .در این گونه کشورها تمامی فعالیتها از فعالیتهای اقتصادی تا کسب
پروانه ساختمان و اجازه کسب و کار شامل مقررات دولتی می شوند ،حقوق شهروندی در کشورهای جهان سوم محدودشده و یا
وجود ندارد و ابعاد مجازاتها نیز گسترده است و نهایتاً گریز از قانون و وظایف به هر شکلی زیاد است.

1. Belias & Koustelios
2. Misara
3. Alharabi & Alyahya
4. Seen
5. Boral
6. Yesil & Kaya
7. Gilbert & Gaiger
8. Soft states
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 -7مدل تحلیلی تحقیق
اجرای
ضوابط

قـانونمندی

برابری قانون

مشارکت
مذهبی
مشارکت

اقدامات موثر
شهری

مشارکت
محلی

مسولیت
پذیری

انتقادات

تقویت حقوق
شهروندی

شـهرداری
شافیت مالی
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شفافیت

حرمت داری

صداقت

عدم آلودگی
صوتی

عدال
قوانین
اجرایی و
زیربنایی

نزاکت

قوانین
شهری

 -8روش تحقیق
روش پژوهش حاضر روش پیمایشی می باشد.
متغیرهای مقاله:
متغیرهای مستقل :قانونمندی ،مسولیت پذیری و پاسخگویی ،شفافیت شهرداری و قوانین و مقررات شهرداری
متغیر وابسته :حقوق و انتظارات شهروندی
جامعه آماری ،روش نمونهگیری و حجم نمونه:
منطقه  ۵و  9شهرداری تهران در شمال غربی تهران واقع گردیده است .قبل از شکل گیری منطقه  22شهر تهران ،منطقه  ۵و
 9به عنوان نقاط غربی شهر تهران محسوب می شود ..این جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی کارکنان  22منطقه شهرداری
تهران به تعداد  3200می باشد که بر اساس جدول کرجسی مورگان تعداد  34۵نفر بعنوان حجم نمونه نهایی تحقیق انتخاب می
شوند .شیوه نمونه گیری بصورت خوشه ای چند مرحله ای بوده است بدین معنا که  2منطقه غرب تهران  ۵و  9را بدلیل مجاورت
بودن به عنوان محل آزمودنیهای تحقیق انتخاب شد.
N=3200 n = 345

روایی و پایایی تحقیق
مهمترین ابزار مقاله پرسشنامه می باشد .پرسشنامه تحقیق با توجه به متغیرهای تحقیق از میسرا( ،)2014استوارت( )2012و
همچنین اکبرپور( )139۵و شماعی و همکاران( ) 1392استخراج شده است .در همه این تحقیقات  ،پرسشنامه پایایی الزم و باالتر از
 0/7را داشته است.
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روایی  1یا اعتبار ابزار اندازه گیری با استفاده از اعتبار صوری سنجیده خواهد شد .سواالت ابزار پرسشنامه توسط اساتید محترم
راهنما و استاد مشاور و استادان دیگر روش تحقیق گروه مدیریت شهری مورد بررسی و تأیید قرار گرفت.
ردیف
1
2
3
4
۵

جدول شماره ( )3پایایی سؤاالت مربوط به شاخصهای مورد بررسی
ضریب پایایی
متغیر
0/874
حقوق شهروندی
0/849
شفافیت
0/781
مسولیت پذیری و پاسخگویی
0/717
قانونمندی
0/72۵
قوانین و مقررات شهرداری یا مدیریت شهری

مطابق داده های مقاله نشاندهنده توزیع فراوانی پاسخگویان را بر حسب جنسیت آنان میباشد در جمعیت  70نفرِ نمونه،
 %84.9افراد معادل  293نفر آقا و % 1۵افراد معادل  ۵2نفر نیز خانم هستند.
توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل توزیع پاسخگویان نشان می دهد که  73.6درصد معادل  2۵4نفر از پاسخگویان
متاهل  26.4درصد معادل  91نفر هم مجرد هستند.
از نظر میزان سابقه کار کمترین فراوانی ( ) % 6متعلق به کسانی است که میزان سابقه کار آنها  2۵سال به باال قرار دارند و
بیشترین فراوانی مربوط به دوره خدمت  1۵تا  20سال که  180نفر معادل  % ۵2.2افراد را شامل میشود در برمیگیرد.

با توجه به نتایج جدول  4که بررسی رابطه بین متغیرهای قوانین و مقررات شهرداری و تقویت حقوق شهروندی میباشد،
سطح معناداری 0/000که کمتر از میزان خطای استاندارد ( )0/0۵است؛ نشان میدهد که بین متغیر مستقل قوانین و مقررات
شهری و متغیر وابسته تقویت حقوق شهروندی رابطه معنیداری وجود دارد؛ با توجه به ضریب بتا که برابر است با  0/413مشخص
می شود که اگر میزان متغیر مستقل قوانین و مقررات شهرداری به اندازه یک واحد افزایش یابد ،تقویت حقوق شهروندی را به
اندازهی  0/413افزایش یا بعبارتی دیگر تغییر خواهد داد و تقویت حقوق شهروندی افزایش مییابد .بنابراین فرضیه صفر تحقیق رد
و فرضیه یک تحقیق تایید می گردد.

متغیر

مدل

جدول  -4بررسی فرضیه های تحقیق
ضرایب استاندارد
ضرایب غیر استاندارد

T

سطح معناداری
0/000

B

Std.Error

شده Beta

قوانین و مقررات

رگرسیون

0/638

0/064

0/413

10/01

مسولیت پذیری و پاسخگویی
شفافیت

رگرسیون
رگرسیون

0/497
0/098

0/۵20
0/039

0/387
0/107

۵4/9
2.۵

0/000
0/001

قانونمندی

رگرسیون

0/088

0/028

0/201

1.7

0/000
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 -9بررسی فرضیه های تحقیق

با توجه به نتایج جدول فوق که بررسی رابطه بین متغیرهای تقویت حقوق شهروندی و مسولیت پذیری و پاسخگویی میباشد،
سطح معناداری 0/000که کمتر از میزان خطای استاندارد  0/0۵است به همراه ضریب همبستگی 0/387؛ نشان میدهد که بین
متغیر مستقل مسولیت پذیری و پاسخگویی و متغیر وابسته تقویت حقوق شهروندی رابطه معنیدار و مثبتی وجود دارد؛ بنابراین
فرضیه صفر تحقیق رد و فرضیه یک تحقیق تایید می گردد .بعبارتی مسولیت پذیری و پاسخگویی سبب افزایش تقویت حقوق
شهروندی شده است.
با توجه به نتایج جدول فوق که بررسی رابطه بین شفافیت و تقویت حقوق شهروندی میباشد ،سطح معناداری  0/001که
کمتر از میزان خطای استاندارد ( )0/0۵است؛ نشان می دهد که بین متغیر مستقل شفافیت و متغیر وابسته تقویت حقوق شهروندی
رابطه معنیدار و مستقیمی وجود دارد؛ توجه به ضریب بتا که برابر است با  0/107مشخص میشود که اگر میزان متغیر مستقل
شفافیت به ا ندازه یک واحد افزایش یابد ،تقویت حقوق شهروندی را به اندازهی  0/107افزایش خواهد داد .بنابراین فرضیه صفر
تحقیق رد و فرضیه یک تحقیق تایید می گردد.
با توجه به نتایج جدول فوق که بررسی رابطه بین قانونمندی و تقویت حقوق شهروندی میباشد ،سطح معناداری 0/01۵که
کمتر از میزان خطای استاندارد ( )0/0۵است؛ نشان می دهد که بین متغیر مستقل قانونمندی و متغیر وابسته تقویت حقوق
شهروندی رابطه معنیدار و مستقیمی وجود دارد؛ توجه به ضریب بتا که برابر است با  0/201مشخص میشود که اگر میزان متغیر
1 validity
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مستقل قانونمندی به اندازه یک واحد افزایش یابد ،تقویت حقوق شهروندی را به اندازهی  0/201افزایش خواهد داد .بنابراین فرضیه
صفر تحقیق رد و فرضیه یک تحقیق تایید می گردد.

 -10بحث و نتیجه گیری
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در این مقاله متغیرهای مستقل قوانین و مقررات شهرداری و مسولیت پذیری ،قانونمندی و شفافیت در قالب شهرداری یا
مدیریت شهری بوده است ،که تا چه حد از سوی مدیران شهری کامل یا قانونمند اجرا می گردد .متغیر وابسته یا حقوق شهروندی
دربرگیرنده حقوق و انتظارات شهروندی نبوده است ،بلکه تنها به مفهوم وظایف و تکالیف شهروندی بوده است .اما در این تحقیق
تکالیف شهروندی دربردارنده مفاهیمی از قبیل نزاکت شهروندی و مشارکت اجتماعی بوده است.
اهمیت نقش متقابل مدیریت شهری با شهروندان بر کسی پوشیده نیست؛ از موضوعات مهمی که در حوزه مطالعات شهری،
برنامه ریزی و مدیریت شهری در سطح جهانی مطرح شده است ،بحث رابطه حقوق شهری ،زندگی شهری و مدیریت را شامل
فرایندهای سیاست گذاری ،برنامه ریزی ،هماهنگی ،سازماندهی و نظارت «مدیریت شهری» شهری است .چنانچه نظام بر اداره
امور شهر و شهرداری بدانیم و نظام حقوق شهری را به مثابه روند قانونمند کردن فرآیندهای چندگانه نظام مدیریت شهری و نیز
قانونمدار نمودن وظایف و تک الیف متقابل و دو سویه شهرداری به شهروند محسوب کنیم که هدف آن به سامان کردن زندگی
شهری و فعالیتهای شهرداری و شهروندان است ،به خوبی اهمیت نقش و جایگاه نظام حقوق شهری در مدیریت شهری و نیز رابطه
و نسبت مدیریت شهری و حقوق مشخص می شود.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول مقاله با اجرای آزمون مشاهده گردید که قوانین و مقررات شهرداری در تقویت حقوق
شهروندی رجوع تاثیرگذار بوده است .انتظار می رفت تحلیل محتوای ضوابط و مقررات اجرایی اعم از صدور پروانه ساختمانی،
تفکیک اراضی ،کسب و پیشه حاکی ،طرح ترافیک شهرداری و ...چنانچه اجرا یی و بروز شوند ،می تواند تاثیر بسزایی در احقاق
حقوق شهروندی داشته باشد .نتایج تحقیق حاصله از فرضیه مذکور با نتایج کمالی و همکاران ()139۵؛ تقوایی و همکاران ( ،)1388
فاطمی نیا ( )1390و در بین تحقیقات خارجی با تحقیق بلیاس و کاستلیوس ( )2016و میسرا و همکارانش کشور هند در سال
 2014یکسان است.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم نیز بدین گونه بوده است که بین متغیرهای مسولیت پذیری و پاسخگویی و تقویت حقوق
شهروندی ارتباط دارد .نتیجه این فرضیه تحقیق بیش از پیش گواه این است که تقویت حقوق شهروندی تحقق نخواهد گرفت ،جز
اینکه م سولیت پذیری ملکه ذهن و نهادینه شود .این امر نیازمند فرهنگ سازی بیشتری است .بدون فاکتور مسؤلیت پذیری و
داوطلبانه از سوی مردم محله و منطقه ای ،رونق و بهبود حقوق شهروندی توهمی بیش نیست .این یافته نیز تحقیق با تحقیقات
ربانی و همکاران( ،)1388رضازاده و محمدی ( ،)1392عیدی( )1386و در بین تحقیقات خارجی با فاطمی نیا ( ،)1390بلیاس و
کاستلیوس( ،)2016سین و همکاران ( )2012و گیلبرت و گایگر در سال  2010موافق و همسوست.
در فرضیه سوم تحقیق نیز نشان داده شد که متغیر اصلی به شفافیت و تقویت حقوق شهروندی راجع بوده است .انتظار می
رفت که شفافیت در امور مدیریت شهری سبب تقویت حقوق شهروندی شود که این چنین نیز شد .مدیریت شهری در صورتی می
تواند که موانع را از پیش رو بردارد که برخی از انتظارات شهروندان از جمله شفافیت در حوزه های مالی ،عزل و نصب مدیران و ...را
برآورده سازد .همچنین در تحق یقات داخلی این نتیجه تحقیق با نتایج شادی و شکاری ( ،)1392تقوایی و همکاران ( ،)1388
رضازاده و محمدی ( ) 1392و در تحقیقات خارجی با میسرا و همکارانش(  ،)2014الحرابی و الیحیا ( )2013یکسان بوده است.
اما نتیجه فرضیه چهارم تحقیق که آخرین فرضیه مقاله را نیز شامل می شود ،به تاثیرگذاری متغیر قانونمندی در تقویت حقوق
شهروندی راجع بوده است ،از آن جا که شکل گیری قانونمندی نیازمند تعامل بین عناصر مدیریت شهری که شامل شهروندان،
نهادهای اداره کننده شهر ،شورای اسالمی شهر و بخش خصوصی است .لذا عدم گسترش و نهادینه شدن قانونمندی در نزد مدیران
شهری سبب تمرکز گرایی شدید اداری و مدیریتی خواهد گردید و سبب نارضایتی و گسست ارتباط و تعامل بین شهروندان و
مدیران شهری خواهد گردید ،نشان می دهد که بین متغیر مستقل قانونمندی و متغیر وابسته تقویت حقوق شهروندی رابطه معنیدار
و مستقیمی وجود دارد .ن تایج تحقیق حاصله از فرضیه مذکور با نتایج ربانی و همکاران( ،)1388کمالی و همکاران ( )139۵؛ تقوایی
و همکاران (  ، )1388فاطمی نیا ( ) 1390و در بین تحقیقات خارجی با تحقیق بلیاس و کاستلیوس ( )2016و میسرا و همکارانش
کشور هند در سال  2014یکسان است.

 -1-10پیشنهادات کاربردی حاصل از نتایج تحقیق
 -1چنانچه بروز رسانی و تطبیق با واقعیات اجتماعی و شهروندی در حوزه قوانین شهری در دستور کار مدیران شهری
قرار گیرد ،سبب تقویت حقوق شهروندی خواهد گشت.
 -2مدیران شهری شهرداریها می بایست بروز رسانی قوانین شهری در حوزه های ساخت و ساز ،ترافیک و ...را از
اولویت های کاری و برنامه ای خویش قرار دهند.
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حذف و اصالح سازی در برخی قوانین موجود که عمالً کارایی و نظارت چندانی ندارند.
فراخوان جذب مشارکت مردم از آغاز پایه ریزی طرحهای شهری درتهیه و تنظیم طرحها ،برنامه ریزی ،اجرا و
ارزیابی جهت تقویت حقوق شهروندی
مدیران شهری می بایست مسؤلیت پذیری و جدیت باالیی در جهت حذف بند فروش تراکم مازاد در بدنه شهرداری
داشته باشند و از هرگونه منفعت طلبی پرهیز نمایند.
شفافیت مالی ،کاری و ...چند ابعادِ قوی بودن ،مستمر بودن ،به روز بودن و رسا بودن را دارا باشد.
ارائه گزارش آمار و بودجه های هزینه شده در پروژه ها و مگا پروژه ها می تواند شفافیت عملکرد مدیران شهری را
به مراتب افزایش دهد.
مدیران شهری می بایست از پنهان کاری های غیر قانونی صورت وضعیت های مالی ،تخصیص بودجه ها ،فساد
مالی و ..در سطح مدیران استراتژیک و میانی را کاهش دهند.
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