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: شوورای اسوالمی   مطالعه )موردنقش نهاد شورای اسالمی شهر در اعتالی حقوق شهروندی 

شهر تهران(

شهرسازی، دانشگاه عدالت، تهران، ایران یدانشجوی دکتر ساالری محمد

یرانتهران جنوب، تهران، ا واحد آزاد اسالمیدانشگاه دانشکده هنر و معماری، شهرسازی،  یدکتردانشجوی  *سهی صفوی مریم

30/03/1396: پذیرش 21/12/1395 دریافت:

کندد  رابهدش شدهروندی بدا مددیریت      معنی پیدا می ،امروزه شهر و هر محیط زندگی مدنی و اجتماعی، با شهروندان چکیده:

موضوعات مهمی است کش در حوزه مدیریت شهری در جهان مورد توجش قرار گرفتش اسدت  یکدی از   شهری از جملش مسائل و 

توجدش بدش حقدو      ،ساالری در جامعش از طریق اجتماعات مردمی بیانجامدد تواند بش تحقق و پایداری نظام مردمعواملی کش می

بهدن ودود،    نگداه جدامش شدوراها در    کی دررد  توان دستیابی بش این هدف را از سوی شوراها دنبال کشهروندی است کش می

هدای حقدو    لفدش ؤم فلسفش وجودی وود شوراها بندهایی از تحقق معیارها و؛ زیرا باشندرا دارا می ،کلیدواژه حقو  شهروندی

بدش بررسدی و    ،در این راستا پژوهش حاضدر   باشندمی شوراها تبلور تحقق حقو  شهروندی ،بش عبارت دیگر  شهروندی است

 -نوع پژوهش، کاربردی و از لحدا  رو،، پیمایشدی  پردازد  تحلیل عملکرد شورای شهر تهران در تحقق حقو  شهروندی می

میدانی و با رو، پرسشنامش انجدام گرفتدش    -اسنادی و پیمایشی -ایتوصیفی است  گردآوری اطالعات بش دو صورت کتابخانش

 1395نفر از شهروندان شهر تهدران در سدال    384نفر از کارمندان شورای اسالمی و  150دسترس پژوهش،  است  نمونش در

، ضدری  همبسدتگی پیرسدون و    Tهدای  و آزمدون  SPSSافدزار  آوری شدده، از ندرم  های جمدش تحلیل دادهواست  برای تجزیش

تهران میزان عملکرد شدورای شدهر را بدش دلیدل      نتایج پژوهش نشان دادند کش شهروندان شهراست   استفاده شدهرگرسیون 

دانند  همچنین بین نداشتن سازوکار مناسبی جهت نظارت بر امور شهری و تحقق حقو  شهروندی، کمتر از حد متوسط می

بدا میدزان تحقدق    ( شدهرداری  امور تصوی  شهردار و انتخاب شهری، مدیریت بر نظارت) عملکرد شورای اسالمی شهر تهران

ابعداد   میدان  از کدش  بودندد  آن از حاکی رگرسیون، نتایج همچنین  دارد وجود معناداری و مثبت همبستگی ،شهروندیحقو  

ترتی  متغیرهای انتخاب شهردار، نظارت بر مدیریت شهری و تصوی  امور شدهرداری،  تهران، بش شهر اسالمی شورای عملکرد

معیارهدای   فراهم آوردن سازوکارهای مناس  جهت تحقدق بهتدر   کننده میزان تحقق حقو  شهروندی هستند؛ لذابینیپیش

کمک شایانی بش ایفای نقش هرچش بهتر این نهداد در تحقدق حقدو  شدهروندی در      در شورای اسالمی شهر تهران، بیان شده

 راستای افزایش کیفیت زندگی شهروندان تهرانی وواهد کرد 

 ی، شورای اسالمی شهر، شهر تهرانشهروندی، حقو  شهروندی، مدیریت شهر واژگان کلیدی:

JEL: N15, L32, P25, H76بندی طبقه

Maryamsafavii20@gmail.com* مسئول مکاتبات: 
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 مقدمه -1

هدای  گیری مقیداس رشد سریش شهرنشینی و شکل

هدای اویدر،   جدیدی از رشد و توسعش شدهری طدی دهدش   

هدا و معالدالت   شهرها و جوامدش شدهری را بدا پیچیددگی    

(  1394پور و همکداران،  رو کرده است )قلیروبش جدیدی

تدر شددن   تر شدن شهرها و شهرنشدینی، پیچیدده  پیچیده

هروندان، حکومت و ضدرورت تعامدل جامعدش شدهری، شد     

بدش نگداهی ندو بدش      ،اصناف و نهادهای شهری با حکومدت 

رسدان حکومدت   شهروندان بش عنوان مکمل، متمم و یاری

رشددد  ،گیددری نیدداز دارد  از سددویی دیگددردر امددر تصددمیم

جمعیت شهرنشین و توسدعش اجتمداعی، افدزایش سده      

ش مهالبات شهروندان از دولت برای ارائش ودمات را افزای

هددای هددا وارد عرصددشن ترتیدد  حکومددتداده اسددت  بدددی

سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جدیدی شدده و بدرای اداره   

ا امور جامعش، نیازمند تصوی  قوانین و مقررات متناس  بد 

(  1393باشدند )شداکری و فددایی،    مقتالیات زمدان مدی  

مدیریت شهر بش عنوان رویکردی نوین در حل معالالت و 

مهمی بدش عندوان    ش، نقشوجود آمده در جامعمشکالت بش

کندد  یک حکومت محلی در عرصش زندگی شهری ایفا می

 ( 1394)امانپور و همکاران، 

بددش عبددارتی مدددیریت شددهری، سددازمانی گسددترده  

متشددکل از تمددام عناصددر و اجددزای رسددمی و  یررسددمی 

ربط و مؤثر در ابعداد مختلدا اجتمداعی، اقتصدادی و     ذی

رل و کالبدی حیدات شدهر بدا هددف اداره، هددایت، کنتد      

هدا و  ش و پایدار شدهر اسدت کدش از بخدش    جانبتوسعش همش

تدرین  شدود  یکدی از مهدم   نهادهای مختلفی تشدکیل مدی  

ارکان این نظام، شدوراهای شدهر هسدتند کدش نهادهدایی      

دار بحد،، بررسدی و   کامالً مردمی محسوب شده و عهدده 

گیری دربداره مسدائل روزمدره و امدور شدهروندان      تصمیم

نون اساسی و قانون مصوب شدوراهای  باشند  مهابق قامی

(، وظیفش اصلی مدیریت شدهری بدر   1375اسالمی )مورخ 

عهده شوراهای اسالمی شدهر اسدت کدش نماینددگانش از     

(  بددین  1395شدوند )ندوروزی،   طرف مردم انتخداب مدی  

منظور هدف اصلی تشکیل شورای اسالمی شهر، پیشدبرد  

 هدای توسدعش شدهری از طریدق همکداری و     سریش برنامدش 

مشارکت مردم است، بش همین دلیل در ایران، شوراها بدش  

عنوان یکی از نهادهای نظارتی بر عملکرد بخش عمدومی،  

(  شوراهای 1381اند )پیرموذن، فلسفش وجودی پیدا کرده

هدای  کنندده اصدلی فعالیدت   عنوان هدایتاسالمی شهر بش

شوند  شهری برای تحقق مدیریت واحد شهری تعریا می

شوراها، وظدایا آنهدا،    اساسی قانون هفتم لاص اساس بر

جل  مشارکت مردم در اداره شهر، جلوگیری از تبعدی،،  

صیانت از حقو  شهروندی، وضش مقررات محلی، انتخداب  

مدیران محلی و نظارت بر اجرای اثربخش امور مربوط بدش  

(  در واقدش  1380باشدد )بهشدتی،   شهر و شدهروندان مدی  

 سدریش  پیشبرد شهر، اسالمی شورای تشکیل اصلی هدف

 مشدارکت  و همکداری  از طریدق  شهری توسعش هایبرنامش

  است مردم

هدای  قدانونی دولدت   ضدوابط  و هدا برنامش ها،سیاست

 تدوجهی قابدل  نتدایج  بش شهروندان، آگاهی والء در محلی

 شدهرها،  مددیریت  در اودتالل  بدر عدالوه  و رسید نخواهند

  کرد وواهد روروبش متعددی مشکالت با نیز را شهروندان

 و دیگران کنار در مناس  زندگی داشتن دیگر، عبارتی بش

 وظدایا  حقو ، از آگاهی بدون شهر، مزایای از مندیبهره

یابدد   نمدی  برای شهروندان، تحقق آن، با مرتبط تکالیا و

 تدرین و مهدم  از شدهروندی،  حقدو   مدنی، جامعش یک در

 نیدز  اسدالمی  شدوراهای  و باشدد مدی  مسدائل  تریناساسی

 دارند  عهده بر را حقو  این از دفاع وظیفش

 اسدالمی  شدوراهای  گیدری شکل ترین دالیلاز مهم

 بدش  توجدش  بدا  و حتدی  اساسی قانون اصول با مهابق شهر،

شهر و  در حوزه شهروندی حقو  تحقق تجربیات جهانی،

بح، و بررسی در مورد نقش و عملکدرد   استان است؛ لذا

شورای شهر در تحقق حقدو  شدهروندی، نیازمندد ارائدش     

تصددویری از مفهددوم و مشخصددات عمددده سیسددتم کددالن 

مدیریت شهری و عملکدرد مدورد انتظدار از آن اسدت  در     

واقش ابتدا الزم است روشدن شدود کدش از کلیدت سیسدتم      

بتدوان   رود تدا مدیریت شهری چش عملکردهایی انتظار می

در این چدارچوب و متناسد  بدا اقتالدائات ناشدی از آن،      
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115 ددددددددددددددددددددددددددددددد صفوی سهی مریم ساالری، محمد /     شهروندی حقو  اعتالی در شهر اسالمی شورای نهاد نقش

ربدط، از جملدش   جایگاه، نقدش و عملکردهدای عناصدر ذی   

 شورای شهر را در تحقق حقو  شهروندی تعیین کرد 

در تحقق حقو  شهروندی باید بدش عوامدل مددنی،    

سیاسی و اجتماعی در جامعش توجش شود  هر کدام از ایدن  

تحقق حقو  شهروندی تأثیرگذار عوامل بش سهم وود در 

هستند  شهروند بش عنوان یکدی از عوامدل مهدم تأسدی      

دولت و حکومت است، بنابراین بش حقو  شهروندی بایدد  

گوندش کددش شددهروندان در  از ایدن مقولددش نگریسدت  همددان  

فرمانبرداری سهیم هستند باید در حکمرانی هدم سدهیم   

تش و بدش  در چنین فرایندی حقو  شهروندی پذیرف؛ باشند

هدای تحقدق   اسدت  از جملدش راه   رسمیت شدناوتش شدده  

گونش حقو  شهروندی، تقویت نهادهای مدنی است  همان

کش اراده عمومی جامعش و همش شهروندان در مرحلش اجدرا  

بددرای تحقددق حقددو  شددهروندی مددورد نیدداز اسددت، اراده 

مقامات و نهادهای رسمی حکومت بدا توجدش بدش پیشدینش     

مددل دولددت بددر اقتصدداد، فرهندد  و  تدداریخی و تسددلط کا

سیاست برای احترام بش حقو  شهروندی و اجرای قوانین 

ضروری و مدورد نیداز    ،موجود در زمینش حقو  شهروندی

ندی است  این اراده باید در باالی قدرت دیده شود تا پایب

مددنی، عدرف و    یبش رعایت حقو  شدهروندی بدش رفتدار   

ن اجرایدی،  هنجار رسمی تبدیل شدود و در سدهوپ پدایی   

تری مدیریت میانی و شوراهای شهر کش ارتباطات گسترده

ز با جامعش داشتش و تعامل روزانش بدا شدهروندان دارندد نید    

آشکارا مورد توجش قرار گرفتش و رعایت شود 

 در این راسدتا، پدژوهش حاضدر بدش دنبدال ارزیدابی      

 حقدو   در تحقق شهر تهران اسالمی شورای نهاد جایگاه

های پژوهشی و نیز درصدد پاسخ بش سؤالشهروندی بوده 

 باشد:زیر می

عملکرد شورای اسالمی شهر تهران در تحقدق    -1

حقو  شهروندی از دید شهروندان تهرانی چگونش است؟

عملکرد شورای اسالمی شهر تهدران در تحقدق    -2

حقو  شهروندی از دید کارکنان شدورای اسدالمی شدهر    

تهران چگونش است؟

د شدورای اسدالمی شدهر    آیا بین ارزیابی عملکر -3

تهددران در تحقددق حقددو  شددهروندی از دیددد شددهروندان 

تفداوت   ،تهرانی و کارکنان شدورای اسدالمی شدهر تهدران    

داری وجود دارد؟معنی

عملکرد شورای اسالمی شهر تهران )نظارت بدر   -4

مدیریت شهری، انتخاب شهردار، تصوی  امور شهرداری( 

از دید شهروندان تهرانی چگونش است؟

عملکرد شورای اسالمی شهر تهران )نظارت بدر   -5

مدیریت شهری، انتخاب شهردار، تصوی  امور شهرداری( 

چگونش است؟ تهران شهر اسالمی شورای از دید کارکنان

آیا بین ارزیابی عملکرد شدورای اسدالمی شدهر     -6

 شددهردار، انتخدداب شددهری، مدددیریت بددر نظددارت)تهددران 

تهرانددی و  از دیددد شددهروندان( شددهرداری امددور تصددوی 

داری تفداوت معندی   ،کارکنان شورای اسالمی شهر تهران

وجود دارد؟

 تهدران  شدهر  اسدالمی  شدورای  آیا بدین عملکدرد   -7

 امدور  تصدوی   شدهردار،  انتخداب  شهری، مدیریت بر نظارت)

 یبا میزان تحقق حقو  شهروندی، رابهش معنادار( شهرداری

وجود دارد؟

 شدهر  اسدالمی  شورای عملکرد بینپیش ابعاد آیا -8

تصدوی  شدهردار،  انتخاب شهری، مدیریت بر نظارت) تهران

حقدو  تحقدق  میدزان  بیندی پیش توانایی (شهرداری امور

دارند؟ را شهروندی

 پیشینه تحقیق -2

 های خارجیالف( پژوهش

حقدو  دولت،»در پژوهشی با عنوان  1راکو و ایمری

بیان کردند کش مسئلش « شهری سیاست در هامسئولیت و

و مسددئولیت شددهروندی و رابهددش دو طرفددش آنهددا، حقدو   

هدای  بخشی از تحوالت گسدترده در عقالنیدت و تکنیدک   

 بدر  تأکید های محلی جامعشهای محلی است  دولتدولت

 مددنی،  اجتمداعی  تعهدد  و عالدویت  شده، عرفی عقالنیت

1- Raco and Imrie 
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 هددف  بدا  جامعدش  اعالای تمام اجتماعی تعلق و مشارکت

 دارند  مدرن اجتماعی نظم و انسجام تقویت

( در پژوهش وود با عندوان  2012) 1انزوف و باکاری

 در عملکدرد آنهدا   کارکندان و  توانمندسدازی  بدین  رابهش»

بیان کردند کش بدین توانمندسدازی   « نایروبی شهر شورای

اعالای شورای شهر و عملکرد آنها رابهش مثبت معناداری 

وجود دارد و میانگین نمره توانمندسازی کارکنان شورای 

بدرآورد شدده    546/3یروبی از حداکثر پدنج نمدره،   شهر نا

دهددد کددش در شددهر نددایروبی، از اسددت؛ یعنددی نشددان مددی

کارکنددان توانمنددد و کدداردان در شددورای شددهر اسددتفاده  

شود تا عملکرد بهتری را در کمک بش اداره امور شدهر،  می

تمهیدات الزم برای مشارکت هرچش بیشتر مدردم شدهر و   

 شند احقای حقو  آنها داشتش با

تددأثیر »( در پژوهشددی بددا عنددوان  2015) 2هانسددن

بیدان کدرد کدش    « های محلی بر رضدایت شدهروندان  دولت

 رضددایت تددأمین وظددایا اصددلی دولددت محلددی،  از یکددی

 کدش  است شهروندی و توجش بش کیفیت زندگی شهروندان

 دیگدران  تعدر  از  مانش مناس ، مقررات و قوانین وضش با

   شودمی شخصی هایآزادی و حقو  بش

 های داخلیب( پژوهش

( در پژوهش ودود، ضدمن بررسدی    1381حبیبی )

 ،نشدوراهای اسدالمی شدهر تهدرا     دورهعملکرد نخستین 

ر عنصر برای ورود اعالای شورای اسدالمی شده  ترین مهم

و  کدرد، ندش تجربدش    یانبها و تعلقات سیاسی رایشگ تهران را

سداز  از ایدن مهدم را زمیندش     فلدت  ی؛ وکارآمدی اجرایی

 عرفی کرده است منهایی ناکامی شورا 

( در پژوهشی بیان کردند 1387صرافی و عبدالهی )

 و اجتمداعی  یهدا نظام کارکردی و ساوتاری کش تحوالت

 امدور  اداره در متفداوتی  بسدترهای  ایجداد  باعد،  سیاسی،

 بدازیگران  بدش  دادن نقش و بندیشکل  است شده شهرها

 نهادهدای  مدردم،  دولدت،  از جملدش  ؛شهری عرصش متفاوت

 تکدالیا  و وظدایا  تدا  است شده باع، گذارقانون و مدنی

1- Nzuve and Bakari 

2- Hansen 

 در امدور  کنندگاناداره و شهروندان بین دوسویش و متقابل

 مراکدز  عندوان  بدش  شدهرها   آید پدید محلی و ملی سهوپ

  هسددتند متفدداوتی کارکردهددای و کالبددد دارای سددکونتی

 یهدا نقدش  ایفای و شهرها در کالبدی عناصر گیریشکل

 اجتمداعی  و سیاسدی  عرصش بازیگران وسیلش بش نیز متعدد

 بدش  رسدیدگی  و شدهر  امدور  اداره اما وورد،میرقم  کشور

 و بسترها وجود نیازمند شهروندان، انتظارات وها وواست

 چندین  بدش  ،آن پرتدو  در تدوان مدی  کدش  اسدت  ییهازمینش

 و شهروند شهر،  داد منهقی و معقول پاسخ ،ییهاوواست

 ارتبداط  کدش  هسدتند  مفاهیمی عنوان بش ،شهری مدیریت

 و شددرایط ایجدداد  دارنددد یکدددیگر تنگدداتنگی بددا بسددیار

 شدهری  مددیریت  عناصر بین تعامل برای الزم یهازمینش

 شدورای  شدهر،  کنندده اداره نهادهای شهروندان، شامل کش

بدر   قرارگدرفتن  نیازمندد  ،است وصوصی بخش و اسالمی

 تددوین  بدر  مبتندی  مدداری قانون  است مداریقانون مدار

 دوسدویش  تکدالیا  و وظدایا  کدش  اسدت  مقرراتی و قوانین

 هددف  و نمایدد مدی  روشن را شهری مدیریت و شهروندان

 مدیریت یهافعالیت و شهری زندگی بش بخشیسامان آن،

  است شهری

( در پژوهشدی بدا   1394داری )راد و تحویدل صفاری

مدیریت شهری و نقش آن در آگداهی  حلیلی بر ت»عنوان 

شهروندسددازی مهالعددش مددوردی   حقددو  شددهروندی و از

 جدزء  شهروندی کردند کش حقو  بیان« شهرستان لنگرود

 شددمار بددش آن تشددکیل و مبنددای مدددنی جامعددش الینفددک

راد را در افد  همدش  مشارکت داوطلباندش  امکان رود؛ زیرامی

 بدش  توجش الذا ب کند؛می فراهم اجتماعی هایعرصش تمامی

 مددیریت شدهری   در شدهروندان  نقدش  بش امروز تا کشاین

مددیریت   بررسدی  بدش  نیداز شده،  داده کمی بسیار اهمیت

 گذشددتش از بددیش شهروندسددازی در آن نقددش و شددهری

 تخصصی بر تأکید وزه ضمنشود  بنابراین امرمی احساس

بدش   شهروندسدازی،  در آن نقدش  و شهری مدیریت کردن

 شدهری  مددیریت  مقررات و قوانین در تحوالت و تغییرات

 از شهروندسدازی  و مددیریت  بدین  رابهش بهبود منظور بش

پرداوتش شده است  و اقتصادی اجتماعی لحا 
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مبانی نظری -3

شهر، محل ظهور اجتماع، مدنیت و شهروندی است 

کش جامعش با آن مواجدش گردیدده اسدت  شدهر امدروزی را      

قلمداد نمود  در ایدن  د شهروند توان مکانی جهت تولیمی

بین حقو  شهری برای تسدهیل در ایدن امدور و تعریدا،     

گددران و تقویددت و حمایددت از روابددط و تعددامالت کددنش 

بیش از نیم قرن است کش پای بش عرصدش   ،نهادهای شهری

وجددود نهدداده و مبنددایی بددرای ظهددور شددهروند و حقددو  

مراکدز  عندوان  بدش  شدهرها  .شهروندی قلمداد شده اسدت 

هسدتند   متفداوتی  کارکردهدای  و کالبدد  دارای سدکونتی 

هدای نقش ایفای و شهرها کالبدی در عناصر گیریشکل

اجتماعی و سیاسی عرصش بازیگران وسیلش بش نیز متعددی

نبدازیگرا  بدش  دادن نقدش  و بنددی شدکل  .ودورد می رقم

نهادهدای  مدردم،  دولدت،  جملش از ؛شهری عرصش متفاوت

وظایا تا است شده باع، آن، مانند گذار وقانون و مدنی

و تکدددالیا متقابدددل و دوسدددویش بدددین شدددهروندان و    

یدد  آ پدیدد  محلدی  و ملدی  در سدهوپ  امدور  کنندگاناداره

( 1388)لهفی و همکاران، 

انتظارات و هاوواست بش رسیدگی و شهر امور اداره

کدش  هایی استزمینش و بسترها وجود نیازمند شهروندان،

و معقدول  پاسخ هایی،وواست چنین بش آن پرتو در بتوان

عندوان  شدهری بدش   مدیریت و شهروند شهر، داد  منهقی

بدا  نزدیکی و تنگاتن  بسیار ارتباط کش هستند مفاهیمی

و بدا کدارکرد   سدکونت  فالدای  شدهر،  زیرا ؛دارند یکدیگر

عنوان بش شهروندان کند می تداعی را وود واص ویژگی

مسئول شهریمدیریت  و شوندمی تلقی فالا این ساکنان

تدوان می لذا باشد،می دو این بین متقابل ارتباط و تعامل

بدا  شدهروندان  دارد کش وجود شهر عنوان بش فالایی گفت

 شهروندی حق از هامسئولیت و وظایا و حقو  بودن دارا

برای تال، ضمن شهری نیز مدیریت و هستند برووردار

بدرای  شدهروندان  از نیدز  را انتظاراتی نیازها، این بش پاسخ

( 1393دارد )اوباری و همکاران،  شهر امور اداره در مشارکت

در دانشنامش سیاسی، شهروند، فردی است در رابهش 

با یک دولت کش از سویی برودوردار از حقدو  سیاسدی و    

مدنی است و از سوی دیگر در برابر دولت، تکالیفی را بدر  

(  همچنین شهروند، 1388عهده دارد )لهفی و همکاران، 

فردی است کش در ساوتار اجتماعی، سیاسی، فرهنگدی و  

سدددازی، ور دارد و در تصدددمیماقتصدددادی جامعدددش حالددد

دهی بش آن، بش صدورت مسدتقیم یدا    گیری و شکلتصمیم

زیستی، تعامل داوطلبانش و تال،  یرمستقیم در سایش هم

گام در نیل بش سعادت دنیدوی و اودروی، مدؤثر اسدت     هم

شود کش (  شهروند بش افرادی اطال  می1384)احمدزاده، 

ابستگی، از حقدو   تابعیت کشوری را دارند و بش تبش این و

شوند کش در قانون اساسی و دیگدر  و مزایایی برووردار می

قددوانین عددادی در آن کشددور بددش تصددوی  رسددیده اسددت  

شهروندی، منزلتی اجتماعی در نگر، بدش جامعدش مددنی    

شود کدش بدش موجد  آن، امکدان برودورداری از      تلقی می

(  در 1389شدود )محسدنی،   حقو  و قددرت فدراهم مدی   

ای از حقو  ی و حقوقی، شهروند بش مجموعشنظریش سیاس

شدود  ملت یا شهر اطال  می -و وظایا اعالای یک دولت

(Marshal, 1998) از آنجددایی کددش شددهروندی دربدداره  

توان تعریفی ساده و ایسدتا را کدش   روابط انسانی است نمی

رود، بدرای آن ارائدش   کار مدی ها بشبرای همش جوامش و زمان

توان هستش مشدتر  همدش   اما می( 1381، 1کرد )فالک 

 1هددا و تعدداریا شددهروندی را بددش شددرپ جدددول  نظریددش

بندی کرد:جمش

ها و تعاریف شهروندیک نظریههسته مشتر -1جدول 

ها و تعاریف شهروندیهسته مشترک نظریهردیف
 پایگاه و نقش اجتماعی مدرن برای تمام اعالای جامعشنوعی  1

یکسان ها و تعهدات اجتماعی، سیاسی، حقوقی، اقتصادی و فرهنگی همگانی، برابر وای از وظایا، حقو ، تکالیا و مسئولیتمجموعش بش هم پیوستش 2

 هنگیهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرحوزهاحساس تعلق و عالویت اجتماعی مدرن برای مشارکت جدی و فعاالنش در جامعش و  3

4 
از تعلق رهنگی فارغقی و فبروورداری عادالنش و منصفانش همش اعالای جامعش از مزایا، منافش و امتیازات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقو

 طبقاتی، نژادی، مذهبی و قومی

(1383نجاتی حسینی، منبع: )توسلی و 

1- Faulks 
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گیری ایده شهروندی نیازمندد  تحقق مفهوم و شکل

سداز اسدت کدش از آن بدش     وجود بستری مناسد  و زمیندش  

شددود  جامعددش مدددنی بددش عنددوان جامعددش مدددنی یدداد مددی

هدای  هدا، تشدکل  ای از نهادها، مؤسسات، انجمدن مجموعش

شود کش فدارغ  وصوصی و مدنی ) یروصوصی( اطال  می

دنی افدراد و  از دوالت قددرت سیاسدی، حدوزه حقدو  مد     

گیرد  در چنین فالا و بستری است کش ها را دربر میگروه

( 1381کند )بشیریش، شهروندی زمینش بروز و ظهور پیدا می

ای از حقو  و وظایا است کدش  شهروندی، مجموعش

یابی هر فرد بش منابش اجتماعی و اقتصادی را تعیین دست

و  ، سیاسدی یشهروندی را بش سش عنصر مددن  1کند  مارشالمی

کند کش از جملدش حقدوقی اسدت کدش     اجتماعی تحلیل می

 ،(  شدهروندی 1389شهروند در رابهش با دولت دارد )محسنی، 

 موقعیت اعها شده بش اعالای کامل اجتماع اسدت )شدیخانی،  

(  ابعاد حقو  شهروندی بش شرپ ذیل است:1382

حدق   شامل مدوارد متعدددی همچدون    بعد مدنی: -

آزادی، مصونیت از تعدر ، آزادی بیدان، آزادی مدذه ،    

برابری در برابر قانون، ممنوعیت تبعی، براساس جدن ،  

نژاد، منشدأ ملدی یدا زبدانی، حمایدت از شدخر در برابدر

اقدامات  یرقانونی دولت مثل حب  ) یرقانونی( یدا کدار   

 ( 1385باشد )گلدوزیان، اجباری می

حقوقی کش برای مشارکت فعاالنش در بعد سیاسی:  -

فرایندهای آزاد حکومت، ضروری است و مواردی همچون 

حق رأی و امکان تصدی مسدئولیت در سده  حکومدت،    

آزادی گردهمایی و تشکیل انجمن، آزادی دسترسدی بدش   

گیرد های سیاسی را دربر میاطالعات و امکان فعالیت

ی از حقدو   طیدا وسدیع   بعد اجتمداعی: شدامل   -

 مربوط بش رفاه و امنیت اقتصادی است و حدق زنددگی طبدق   

 شدود استانداردهای رایج زندگی در یک جامعش را شامل می

 اجتماعی -حقو  اقتصادی(  1390هزارجریبی و امانیان، )

« عالویت کامل در عرصش اجتمداعی جامعدش  »کش از آن بش 

نیز تعبیر شده است و مواردی همچون حق مالکیت، حق 

مندی از های شغلی، حق بهرهکارکردن، برابری در فرصت

مندددی از تددأمین رهبهداشددتی، بهدد -ودددمات اجتمدداعی

اجتماعی و اسدتاندارد زنددگی متناسد  بدرای شدخر و      

کدداری، پیددری و از کددار حمایددت از شددخر در مواقددش بی

حدق داشدتن مسدکن، حدق     (، 1385افتادگی )گلدوزیان، 

دسترسی بش کلیش امکانات ودماتی کش بدش عمدوم عرضدش    

هدا، حدق داشدتن    شود؛ از قبیل وسایل نقلیدش و پدار   می

ای حدال و  هد آرامدش بدرای نسدل    زیست سالم و بامحیط

زیسدتی، حدق   هدای محدیط  آینده از جملش حدق آمدوز،  

زیسدت،  محیهی، توسعش حقدو  محدیط  ستدادوواهی زی

 گیردبر میا دررمحیهی حق دسترسی بش اطالعات زیست

 ( 1395همکاران،  والدین افتخاری )رکن

بیان شده است: 1ابعاد حقو  شهروندی در شکل 

 ابعاد حقوق شهروندی - 1شکل 

(1395الدین افتخاری و همکاران، ؛ رکن1390هزار جریبی و امانیان،  ؛1385منبع: )گلدوزیان، 

1- Marshall 
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حقو  شهری، مجموعش قدوانین، قواعدد و مقرراتدی    

ر است کش روابط متقابل شهروندان و ادارات شهر را در امد 

محلی و شهری تنظیم نموده و حقدو  تکدالیا نداظر بدر     

ها و سدایر نهادهدای شدهری را تبیدین     شوراها، شهرداری

(  1388اران، نماید )لهفی و همکمی

ریزینامشگذاری، برمدیریت شهری بش معنای هدف

مشدکالت شدهری و در    رفدش  بر مبتنی هایطرپ اجرای و

هدای  رسانی بش شهروندان، زیر نظر ارگدان ودماتراستای 

هددا اسددت  مسددئول ماننددد شددورای شددهر و شددهرداری   

(Cheema, 1993)  سازماندهی عوامدل   ،مدیریت شهری

گددویی بددش نیازهددای سدداکنان شددهر و منددابش بددرای پاسددخ

کش شهر، دارای نظامی بداز اسدت،   باشد  با توجش بش اینمی

مدیریت شهری چیزی بدیش از حیهدش کالبددی شدهر را     

مدیریت شهری،   ) ,.2016Bartlett et al(گیرد دربر می

از یددک سددازمان گسددترده، متشددکل از عناصددر و اجددزای 

ربددط در ابعدداد مختلددا رسددمی و  یررسددمی مددؤثر و ذی

اجتماعی، اقتصادی و کالبددی حیدات شدهری بدا هددف      

جانبدش و پایددار شدهر    اداره، کنترل، هدایت و توسعش همش

 ( 1387پور، تشکیل شده است )بر 

مشورت، کنکا،، در فرهن  عمید، شورا بش معنای 

(  1383شور کردن و کنکا، کردن آمده اسدت )عمیدد،   

ای از نمایندگان منتخ  مردم است کش بدا  مجموعش ،شورا

بروورداری از اوتیارات اجرایی رسمی بش اداره بخشدی از  

( 1376پردازند )ایرانی، امور حوزه انتخابیش وود می

انتخاب  -1در مفهوم شورا سش ویژگی مدنظر است: 

مبتنی بودن  -3داشتن اوتیارات اجرایی  -2سط مردم تو

بر محل زنددگی افدراد  بدا چندین وصایصدی، شدوراهای       

منتخ  محلی در قالد  شدورای شدهر، بخدش، روسدتا و      

بش اداره بروی از امور عمومی و اجتمداعی حدوزه    ،شهر 

وود، چون تصدوی  بودجدش شدهرداری، انتخداب و عدزل      

اری بدر ادارات دولتدی و   شهردار و دهیار، نظارت مالی و ک

کنند )چوپانی هی امور مالی مبادرت میهدایت و سازماند

بروی از تعاریا در ارتباط با  2(  در جدول 1382یزدلی، 

شورا بیان شده است:

نظران از شورا ف ارائه شده صاحبتعاری -2جدول 

تعاریفنظرانصاحب

( 1382یزدی، کنند )پاپلیرا در نظام مدیریت شهری، قدرت شهروندی تعریا می شوراها 1ارنشتاین

 2کانینگهام

هدا و  ها، سازمانهفرایندی است کش در آن مشارکت مردمی را انگاشتی سیاسی دانستش و آن را درگیری همش افراد، گرو ،شورا

ای کدش اثرپدذیری از براینددهای آن فرایندد را داشدتش باشدد       اندد؛ بدش گوندش   ریدزی تعریدا کدرده   جوامش در یک فرایند برنامش

( 1382یزدی، )پاپلی

(1384انصاری )
ریدزی  ساالر و بخشی ضروری در دموکراسی واقعی و کارآمد است  از اصول شورا، برنامشزشی بنیادی در جوامش مردمار، شورا

 دموکراتیک و دادن قدرت اوتیار بش شهروندان است تا بتوانند در محیط پیرامون وود تأثیرگذار باشند 

اسدیان و 

(1392همکاران )
دهند اندیشی و ارائش نظر تشکیل جلسش مینظر و همچنین مصلحتدلتجمش افرادی کش برای بح،، بررسی و تبا

الحسینی و خادم

(1394بقاء )

 های قرآنی و سنت نبوی دارد و دو بار در قدرآن مجیدد بدش عندوان عملدی     شورا، اصهالحی اسالمی است کش ریشش در آموزه

 است   « شوری»دومین سوره قرآن مجید واست  اهمیت شورا تا آنجاست کش نام چهلشایستش یاد شده

(1392رجبی )
هری شوند و برای اصالپ شهر و بهبدود امدور شد   مردم انتخاب می جایگاهی کش فعاالن آن با رأی :شورای شهر عبارت است از

 کنند از قبیل امور فرهنگی، معماری و تفریحی فعالیت می

(1384علیخانی )
ترین و بهتدرین بسدترهای الزم بدرای مشدارکت مدردم در تعیدین سرنوشدت ودود و اداره جامعدش ویکی از مناس  ،شوراها

 ساالری هستند گویی و مردمهمچنین، نهادینش کردن پاسخ

منبع: )مطالعات نگارندگان(

1- Arnstein 

2- Cunningham
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شوراها در ا ل  جوامدش دموکراتیدک ایدن حدق را     

قائلند کش آگاه شوند، مورد مشدورت   برای شهروندان وود

قرار گیرند و در شرایهی کش برای آنان فراهم شدده اسدت   

 تأثیرها را تحتعقاید وود را درباره موضوعاتی کش زندگی آن

 ( 1382یزدی، دهد، بیان کنند )پاپلیوود قرار می

طبق قانون اساسی و قانون شورای اسدالمی، نقدش   

اصلی در حکمرانی شهری بر عهده شورای اسدالمی شدهر   

 اند )شاکریاست کش نمایندگانش از طرف مردم انتخاب شده

(  تعیین شهردار، وظیفش شورا است  همش 1393و فدایی، 

 های شهرداری باید با همداهنگی و نظدارت  ها و تصمیمبرنامش

پذیرد  طبق قانون، شوراهای اسدالمی شدهر    شوراها انجام

های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بش منظور پیشبرد برنامش

 بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و دیگر امور رفاهی بدا همکداری  

شود  مدت فعالیت مردم و نظارت بر امور شهر تشکیل می

اعالای شورا، چهار سدال اسدت و تعدداد اعالدا برحسد       

(  شوراهای 1382باشد )سعیدنیا، جمعیت شهر متغیر می

شدهری  شهر مددافش برقدراری اعتددال در شدرایط زیسدت     

هستند  آنان برگزیده اقشار مختلا شهر هستند کش بایدد  

هدای آندان و گسدتر،    بختی مردم، رفش نیازمندیبر نیک

( 1383های رشد و تعالی شهر بیاندیشند )شیعش، زمینش

گستردگی  امروزه زندگی در جوامش شهری بش دلیل

شهرها در ابعاد سرزمینی و نیز تنوع ایجاد شده در حدوزه  

ودمات شهری، موج  شده تا مدیران شهری بدش دنبدال   

گدویی  گیری برای اداره بهتدر و پاسدخ  نوعی قدرت تصمیم

مؤثرتر بش نیازهای متنوع و گسترده شهرنشدینان باشدند    

تجربددش اجرایددی ملددل مختلددا در ایددن زمینددش حدداکی از  

هدای  گیدری مدیران شهری است کش در تصدمیم موفقیت 

 وود از استقالل نسبی در چدارچوب مقدررات ملدی برودوردار    

اند  از این منظر، شهروند بدودن بدش مفهدوم حقدوقی     بوده

متقابل میان ساکنان شهر و مدیریت شهری است کدش در  

و در « دولت محلدی »بروی از کشورها از آن تحت عنوان 

 شود  با توجش بش ماهیدت یاد می« شورای محلی»بعالی دیگر 

های محلی کش بش طدور مسدتقیم از   انتخابی مقامات دولت

شوند، با نظارت نماینددگان مدردم   سوی مردم انتخاب می

بر عملکرد مددیران اجرایدی شدهر )شدهرداران و مددیران      

ها( در قالد  شدوراهای شدهر، زمیندش مداولدش و      تابعش آن

محیهدی،  ، زیسدت مشارکت مردم در امور رفاهی، عمرانی

ودماتی، فرهنگی و تفریحی بیش از پیش فراهم وواهدد  

تواند از آثار مثبت این مشدارکت در  شد  حاکمیت نیز می

 ( 1395های سیاسی استفاده کند )نوروزی، حوزه

اسدتان   ، مرکدز ایران پایتخت ترین شهر وبزرگ تهران،

 نفدر  هشت میلیون حدود با جمعیت شهرستان تهران و هرانت

پنجمین شهر وبیست، است مربشکیلومتر  730و مساحت 

   آیدشمار میهفتمین شهر بزرگ جهان بشوت و بیستیپرجمع

از  شورای اسالمی شهر تهران )در دوره چهارم( متشکل

هران نماینده کش بر طبق قانون شوراها، مسئول اداره شهر ت 31

ترین وظایا این شورا، انتخاب شهردار   از جملش مهماست

 بش مدت چهار سال، نظارت بر عملکرد شدهرداری و در صدورت  

 های الزم برای رفاه بیشدتر اری شهردار، تصوی  طرپلزوم برکن

 شهروندان و نظارت بر اجرای آنها، تصوی  بودجش سداالنش 

های وابسدتش  تصوی  اساسنامش مؤسسات و شرکتشهرداری، 

 کمیسدیون دائدم   شش ،بش شهرداری است  شورای شهر تهران

د:نباشها بش شرپ ذیل میهای هر کدام از کمیسیوندارد  بخش

 نسانیاکمیتش اقتصادی و منابش  کمیسیون برنامش و بودجش: -

 دیریتمد کمیتش ایمنی و زیست: کمیسیون سالمت و محیط -

 زیست و ودمات شهریبحران، کمیتش سالمت، کمیتش محیط

 نقلوو حمل کمیتش عمراننقل: وکمیسیون عمران و حمل -

 کمیتدش اجتمداعی،  کمیسیون فرهنگی و اجتمداعی:   -

کمیتش دینی، کمیتش فرهنگی، کمیتش مشدارکت مردمدی،   

هدای تداریخی و   کمیتش میراث فرهنگی و گردشگری بافت

گذاری، فرسوده، کمیتش ورز،، کمیتش هنر، کمیسیون نام

های شهر تهرانها و ستاد سمنستاد هماهنگی شورایاری

کمیتش معماری، کمیسیون معماری و شهرسازی:  -

ات، کمیتدش شهرسدازی، کمیتدش    کمیسیون تجدیدنظر با 

ی و بناهای تاریخیهای فرسوده شهربافت

کمیتددش تنقددی ، کمیسددیون نظددارت و حقددوقی:   -

 کمیتش حقوقی وکمیتش نظارت

 باشدمی 2 ساوتار شورای اسالمی شهر تهران بش صورت شکل
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هر تهرانشساختار شورای اسالمی  -2شکل 

 )مطالعات نگارندگان(منبع: 

، سداوتار کلدی   3با بررسی ادبیات پژوهش، شدکل  

شدود  طور کش مشاهده میدهد  همانپژوهش را نشان می

شورای اسالمی شهر تهران با ایجاد شش کمیسیون و در 

قال  نظارت بر مدیریت شهری، انتخاب شهردار، تصدوی   

بداط بدا شدهروندان در تحقدق     امور شهرداری و تبادل ارت

 گانش شهروندی، نقش مؤثری دارد حقو  سش

نمودار کلی پژوهش -3شکل 

 منبع: )مطالعات نگارندگان(
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 روش تحقیق -4

 ارزیدابی  درصددد  حاضر پژوهش کش این بش توجش با

 شدهروندی  حقو  تحقق در شهر اسالمی شورای نهاد جایگاه

 اسدت  وصیفیت -پیمایشی نوع از پژوهش، رو، باشد،می

 اریآمد  جامعدش   آیدمی حساب بش کاربردی تحقیقات نوع از و

 اسالمی شهر تهدران  شورای کارمندان شامل حاضر، پژوهش

 دسترس در نمونش کش است 1395 سال در تهرانی شهروندان و

 و اسدالمی  شدورای  کارمنددان  از نفر 150 شامل پژوهش،

  باشد می 1395 سال در تهران شهر شهروندان از نفر 384

ای از رو، کتابخانددش ،در قسددمت ابتدددایی تحقیددق

در مرحلش دوم، بدش    آوری اطالعات استفاده شدبرای جمش

میددانی، بدا ابدزار     -رو، کمی، از طریق شیوه پیمایشدی 

سدؤالی و براسداس طیدا     21سداوتش  پرسشدنامش محقدق  

شدده  هدا  آوری دادهای لیکرت، اقددام بدش جمدش   ینشگزپنج

در پرسشددنامش حاضددر، حقددو  شددهروندی بددا      اسددت 

شورای  و عملکرد های: مدنی، سیاسی، اجتماعیزیرمؤلفش

های: نظارت بر مدیریت شدهری،  اسالمی شهر با زیرمؤلفش

انتخاب شهردار، تصوی  امور شهرداری تدوین شده است  

 بدا  نظدران گیدری، صداح   اندازهبرای سنجش روایی ابزار 

 حددد در را ابددزار روایددی محتددوا، روایددی رو، از اسددتفاده

 ابدزار  پایدایی  بدرآورد  منظدور بدش  و نمودند ارزیابی مهلوب

 میدزان  کدش  شدد  استفاده کرونباخ آلفای رو، از پژوهش،

 شد  محاسبش 82/0 برابر با آن

ها بدا توجدش بدش    داده تحلیل آماریوبش منظور تجزیش

هدا و همچندین پد  از    ای دادهمقیاس پیوسدتش و فاصدلش  

هدا از طریدق آزمدون    اطمینان از نرمال بودن توزیدش داده 

 tگروهدی و  تدک  tهای اسمیرنوف، از آزمون -کولموگروف

ه است استفاده شددو گروه مستقل 

های متغیرهای پدژوهش  ساوتار پرسشنامش و مؤلفش

باشد:می 4و  3ول ابش شرپ جد

ها جهت ارزیابی حقوق شهروندی ها و زیرمؤلفهؤلفهم -3جدول 

هازیرمؤلفههای حقوق شهروندیمؤلفه

 مدنی
جهت ژادجنسیت، ن شهروندی، تأثیر مذه ، حقو  تحقق در لوای  تصوی  با تهران شهر اسالمی تأثیر شورای

 تهران شهر اسالمی شهروندان در شورای شهروندی حقو  احقا 

سیاسی

های مردمی،در تشکل شهروندان جهت حمایت از مشارکت لوای  تصوی  با تهران شهر نقش شورای اسالمی
در آگاهی شهروندان رتقایا زمینش در تهران شهر اسالمی و    ، نقش شورای هاانجمن تشکیل داوطلبانش، هایفعالیت
اسالمی شورای کردشوراها، عمل انتخاب اعالای در اوالقی و تجربی علمی، هایارز، و اصول دادن قرار مال 

 سیاسی هایلیتفعا اطالعات و امکان بش شهروندان دسترسی حقو  شهروندان در آزادی برقراری در شهر تهران را

 اجتماعی
یرگدذاری شدهر، تأث  زیبدایی  و بهداشدتی  امدور  بهبدود  و شدهر  اجتماعی امور بر نظارت در شوراها توفیق میزان
 سالم محیط ایجاد جهت شهری امور نظارت بر شهر شورای

منبع: )مطالعات نگارندگان(

می شهر تهران ها جهت ارزیابی عملکرد نهاد شورا اسالؤلفهم -4جدول 

عملکرد  یهامؤلفه
 شورا

هازیرمؤلفه

نظارت بر مدیریت 
شهری

هدای پروژه و هاطرپ شهرداری، تصوی  هایپروژه و اجرایی عملکرد بر نظارت در تهران شهر اسالمی شورای نقش
 شهری اراضی کاربری شهرداری، حفظ با شهروندان اوتالف شورا، حل در مصوب قوانین انجام توسعش شهری، حسن

      و پیشگیرانش نظارت شهرداری، جهت مالی عملکرد بر تخلا، نظارت ممانعت از و

شهردار انتخاب
بش وجش و بررسیتسیاسی،  گرایشات از دور تهران بش شهر اسالمی شهردار توسط شورای برای شایستش افرادانتخاب 
شهردار خابانت در تهران، توجش بش تخصر شهر اسالمی شورای شهردار توسط انتخاب افراد جهت اجرایی سوابق

 تهران و     شهر اسالمی توسط شورای

تصویب
امورشهرداری

نظدر  در ابد  آن میزان و تغییر نوع همچنین و شهر عوار  لغو یا لوای  تصوی  در تهران شهر اسالمی شورای نقش
ویابدان،  پدار ، جملش ) از های شهریتوسعش زیرساوت و تأثیرگذاری در مدیریت دولت، در عمومی سیاست گرفتن
عمدومی،  ایشظ )بهداشدت، آسد  حفد  جهدت  هدا طرپ و لوای  تصوی  و    (، در بهداشتی تأسیسات زیرگذرها، ها،پل

 و     شهری( اراضی کاربری و مدیریت زمینش)شهری  امور با مرتبط یهاطرپ و لوای  تصوی  شهر(، در زیبایی

منبع: )مطالعات نگارندگان(

www.noormags.ir

http://iueam.ir/article-1-743-fa.html
http://dx.doi.org/10.18869/acadpub.iueam.5.19.113
https://www.noormags.ir


123 ددددددددددددددددددددددددددددددد صفوی سهی مریم ساالری، محمد /     شهروندی حقو  اعتالی در شهر اسالمی شورای نهاد نقش

 های تحقیقیافته -5

 150شهروند تهراندی و   384اطالعات دموگرافیک، 

مسئول و کارشدناس شدورای اسدالمی شدهر تهدران کدش       

اند، بر حسد  درصدد   اطالعات پرسشنامش را تکمیل کرده

باشد می 8تا  5بش شرپ جداول 

گویان در هر ، توزیش درصدی سن پاسخ5در جدول 

دو گروه شهروندان تهراندی و کارکندان شدورای اسدالمی     

گویان شهر تهران بیان شده است و مشخر شد کش پاسخ

سال هستند   40تا  31بیشتر در گروه سنی 

 دو گروه گویان در هرهای سنی پاسخوزیع درصدی گروهت -5جدول 

مجموع سال 60بیشتر از  الس 60-51 ال س 50-41 سال  40 -31 سال 30 -20 گویانگروه سنی پاسخ

502067/122100 33/15کارشناسان شورای شهر تهران

26/2564/3466/2246/1198/5100شهروندان تهرانی

47/2295/3891/2180/1187/4100مجموع

 نگارندگان(های منبع: )یافته

گویان در هر دو ، توزیش درصدی پاسخ6در جدول 

گروه شهروندان تهرانی و کارکنان شورای اسالمی شهر 

تهران از لحا  جنسیت و تأهل بیان شده و مشخر شد 

 اند گویان متأهل و مرد بیشتر بودهکش پاسخ

گویان در هر دو گروه وزیع درصدی جنسیت و وضعیت تأهل پاسخت -6جدول   

 جنسیت
گوهای پاسخگروه  

 وضعیت تأهل

 متأهل مجرد زن مرد

67/32 کارشناسان شورای شهر تهران 5446  33/67  

59/5841/41 14/47 شهروندان تهرانی   86/52  

30/57  70/42 07/43 مجموع   93/56  

نگارندگان(های منبع: )یافته

، طددول مدددت سددکونت هددر یددک از   7در جدددول 

گویان )در دو گروه( در شهر تهران ذکر شده اسدت   پاسخ

شود، مدت سکونت اکثریدت دو  طور کش مالحظش میهمان

باشد   سال در شهر تهران می 20تا  10جامعش هدف، بین 

 وزیع درصدی مدت سکونت دو گروه هدف در شهر تهران ت - 7جدول 

سال 5زیر  مدت سکونت در شهر تهران سال 10تا  5  سال 20تا  10  سال 20بیشتر از    

67/14 کارشناسان شورای شهر  67/26  42 67/16  

97/17 شهروندان  65/28  77/31  61/21  

04/17 مجموع  09/28  64/34  22/20  

نگارندگان(های منبع: )یافته

، بیانگر توزیش درصددی سده  تحصدیالت    8جدول 

کش قابدل  باشد  چنانگویان در هر دو گروه هدف میپاسخ

سوم اعالای شورای مشاهده است، تحصیالت بیشتر از دو

باشدد و نزدیدک بدش    لیسان  و باالتر مدی شهر تهران، فو 

بدا سده  تحصدیالت    گو، نیمی از شهروندان تهرانی پاسخ

 دیپلم هستند 
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 گویان در دو گروه هدفوزیع درصدی سطح تحصیالت پاسخت -8جدول 

گویانسطح تحصیالت پاسخ دیپلم و لیسانسفوق دیپلم متوسطه ابتدایی و راهنمایی  لیسانس و باالترفوق   

 74 26 - - - کارشناسان شورای شهر

72/11 شهروندان  67/16  75/43  35/21  51/6  

43/8 مجموع  99/11  75/43  66/22  47/25  

های نگارندگان(منبع: )یافته

 عملکدرد »پاسخ بدش سدؤال اول پدژوهش کدش      برای

 از شدهروندی  حقو  تحقق در تهران شهر اسالمی شورای

 t آزمددون از« اسددت؟ چگونددش تهرانددی شددهروندان دیددد

 t میدزان  بدش  توجدش  بدا  شدده اسدت    اسدتفاده  گروهیتک

 داریمعندی  تفاوت کش نمود مهرپ توانمی آمده، دستبش

 هدای میدانگین  با نظری میانگین بین α=  01/0 سه  در

 میدانگین  اینکدش  بدش  توجدش  با بنابراین،  دارد وجود تجربی

 دیددگاه  از باشدد، مدی  نظدری  میانگین از ترپایین ،تجربی

 در تهران شهر اسالمی شورای عملکرد تهرانی، شهروندان

اسدت  بدوده   متوسط حد از ترکم ،شهروندی حقو  تحقق

( 9)جدول 

 تهرانی شهروندان دید از شهروندی حقوق تحقق در تهران شهر اسالمی شورای ارزیابی عملکرد -9جدول 

تهران شهر اسالمی شورای ارزیابی عملکرد  Df t Sig انحراف معیار میانگین 

مددنی   حقدو   تحقدق  در تهدران  شدهر  اسالمی شورای عملکرد ارزیابی

تهرانی شهروندان دید از شهروندی
15/2 32/0 383 051/52- 000/0

سیاسدی   حقدو   تحقدق  در تهران شهر اسالمی شورای عملکرد ارزیابی

تهرانی شهروندان دید از شهروندی
33/2 22/0 383 678/59- 000/0

ی عاجتمدا  حقدو   تحقق در تهران شهر اسالمی شورای عملکرد ارزیابی

تهرانی شهروندان دید از شهروندی
67/2 45/0 383 370/14- 000/0

 شدهروندی  حقو  تحقق در تهران شهر اسالمی شورای عملکرد ارزیابی

تهرانی شهروندان دید از
25/2 19/0 383 352/77- 000/0

(های نگارندگانمنبع: )یافته

 عملکدرد »پاسخ بدش سدؤال دوم پدژوهش کدش      برای

 از شدهروندی  حقو  تحقق در تهران شهر اسالمی شورای

« اسدت؟  چگوندش  کارکنان شورای اسالمی شهر تهران دید

 بدش  توجدش  بدا  شده اسدت   استفاده گروهیتک t آزمون از

 تفداوت  کدش  نمدود  مهدرپ  توانمی آمده، دستبش t میزان

 بدا  نظدری  میدانگین  بدین  α=  01/0 سه  در داریمعنی

 کارکنان دیدگاه از یعنی ؛ندارد وجود تجربی هایمیانگین

 شهر اسالمی شورای عملکرد تهران، شهر اسالمی شورای

اسدت   متوسدط  حد در ،شهروندی حقو  تحقق در تهران

( 10)جدول 
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هرانت شهر اسالمی شورای کارکنان دید از شهروندی حقوق تحقق در تهران شهر اسالمی شورای ارزیابی عملکرد -10جدول 

تهران شهر اسالمی شورای ارزیابی عملکرد  Df t Sig انحراف معیار میانگین 

مددنی   حقدو   تحقدق  در تهدران  شدهر  اسالمی شورای عملکرد ارزیابی

تهران شهر اسالمی شورای کارکنان دید از شهروندی
98/2 20/0 149 225/1- 125/0

سیاسدی   حقدو   تحقدق  در تهران شهر اسالمی شورای عملکرد ارزیابی

تهران شهر اسالمی شورای کارکنان دید از شهروندی
04/3 31/0 149 580/1 187/0

اجتمداعی   حقدو   تحقق در تهران شهر اسالمی شورای عملکرد ارزیابی

تهران شهر اسالمی شورای کارکنان دید از شهروندی
06/3 41/0 149 792/1 152/0

 شدهروندی  حقو  تحقق در تهران شهر اسالمی شورای عملکرد ارزیابی

تهران شهر اسالمی شورای کارکنان دید از
02/322/0149113/1132/0

(های نگارندگانمنبع: )یافته

آیدا بدین   »پاسخ بش سؤال سدوم پدژوهش کدش     برای

ارزیابی عملکرد شورای اسدالمی شدهر تهدران در تحقدق     

حقو  شهروندی از دیدد شدهروندان تهراندی و کارکندان     

داری وجدود  تفداوت معندی   ،شورای اسالمی شدهر تهدران  

 با شده است  استفاده دو گروه مستقل t آزمون از« دارد؟

 کدش  نمدود  مهرپ توانمی آمده، دستبش t میزان بش توجش

 ارزیددابی بددین α=  01/0 سدده  در داریمعنددی تفدداوت

 حقدو   تحقدق  در تهدران  شدهر  اسدالمی  شورای عملکرد

از دید شدهروندان تهراندی و کارکندان شدورای      شهروندی

 ( 11)جدول اسالمی شهر تهران وجود دارد 

 کارکنان و تهرانی شهروندان دید از شهروندی حقوق تحقق در تهران شهر اسالمی شورای عملکرد ارزیابی -11جدول 

 تهران شهر اسالمی شورای

 آزمون آماری  

 عملکرد ارزیابی  

تهران در شهر اسالمی شورای  

 Df t Sig انحراف معیار میانگین وضعیت

شهروندی مدنی حقو  تحقق
15/2 تهرانی شهروندان دید  32/0  

532 745/14 005/0  
98/2 تهران شهر اسالمی شورای دید کارکنان  20/0  

شهروندی سیاسی حقو  تحقق
33/2 تهرانی شهروندان دید  22/0  

532 349/10 000/0  
04/3 تهران شهر اسالمی شورای دید کارکنان  31/0  

شهروندی اجتماعی حقو  تحقق
67/2 تهرانی شهروندان دید  45/0  

532 825/4 000/0  
06/3 تهران شهر اسالمی شورای دید کارکنان  41/0  

شهروندی حقو  تحقق
25/2 تهرانی شهروندان دید  19/0  

532 627/5 000/0
02/3 تهران شهر اسالمی شورای دید کارکنان  22/0  

(های نگارندگانمنبع: )یافته

 عملکدرد »پاسخ بش سؤال چهارم پدژوهش کدش    برای

 شدهری،  مددیریت  بر نظارت) تهران شهر اسالمی شورای

 شهروندان دید از( شهرداری امور تصوی  شهردار، انتخاب

 اسدتفاده  گروهدی تدک  t آزمدون  از« است؟ چگونش تهرانی

 تدوان مدی  آمدده،  دسدت بش t میزان بش توجش با شده است 

 α=  01/0 سده   در داریمعندی  تفداوت  کش نمود مهرپ

  دارد وجدود  تجربدی  هدای میانگین با نظری میانگین بین

 از تدر پدایین  ،تجربدی  میدانگین  اینکش بش توجش با بنابراین،

 تهراندی،  شدهروندان  دیددگاه  از باشدد، می نظری میانگین

 بدر  نظدارت  لحدا   از تهران شهر اسالمی شورای عملکرد

 امددور تصددوی  و شددهردار انتخدداب شددهری، مدددیریت

 ( 12است )جدول  متوسط حد از ترکم شهرداری،
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 امور تصویب شهردار، انتخاب شهری، مدیریت بر نظارت) تهران شهر اسالمی شورای ارزیابی عملکرد –12جدول 

تهرانی شهروندان دید از( شهرداری

تهران در شهر اسالمی شورای ارزیابی عملکرد  Df t Sig انحراف معیار میانگین 

15/2 تهرانی شهروندان دید شهری از مدیریت بر نظارت  19/0  383 665/87-  000/0  

54/2تهرانی شهروندان دید شهردار از انتخاب  17/0  383024/53-  000/0  

78/2تهرانی شهروندان دید از شهرداری امور تصوی   21/0  383529/20-  000/0  

 ری،شه مدیریت بر نظارت) تهران شهر اسالمی شورای ارزیابی عملکرد

یتهران شهروندان دید از( شهرداری امور تصوی  شهردار و انتخاب
68/2  25/0  383 082/25-  000/0  

(های نگارندگانمنبع: )یافته

 عملکدرد »پاسخ بش سؤال پنجم پدژوهش کدش    برای

 شدهری،  مددیریت  بر نظارت) تهران شهر اسالمی شورای

کارکندان   دید از( شهرداری امور تصوی  شهردار، انتخاب

 t آزمدون  از« اسدت؟  چگوندش  شورای اسالمی شهر تهدران 

 t میدزان  بدش  توجدش  بدا  شدده اسدت    اسدتفاده  گروهیتک

 داریمعندی  تفاوت کش نمود مهرپ توانمی آمده، دستبش

 هدای میدانگین  با نظری میانگین بین α=  01/0 سه  در

 میدانگین  اینکدش  بدش  توجدش  با بنابراین،  دارد وجود تجربی

 دیدددگاه از باشددد،مددی نظددری میددانگین از بدداالتر تجربددی

 شدورای  عملکدرد  تهدران،  شدهر  اسدالمی  شورای کارکنان

 شدهری،  مددیریت  بر از لحا  نظارت تهران شهر اسالمی

 حدد  از بیشدتر  شدهرداری،  امور تصوی  و شهردار انتخاب

 ( 13است )جدول  متوسط

 امور تصویب شهردار، انتخاب شهری، مدیریت بر نظارت) تهران شهر اسالمی شورای ارزیابی عملکرد –13جدول 

تهران شهر اسالمی شورای کارکنان دید از( شهرداری

تهران در شهر اسالمی شورای ارزیابی عملکرد  Df t Sig انحراف معیار میانگین 

68/3 تهران شهر اسالمی شورای کارکنان دید شهری از مدیریت بر نظارت  12/0  149 402/69  000/0  

77/3 تهران شهر اسالمی شورای کارکنان دید شهردار از انتخاب  19/0  149 634/49  000/0  

85/3 تهران شهر اسالمی شورای کارکنان دید از شهرداری امور تصوی   24/0  149 376/43  000/0  

 شدهری،  مدیریت بر نظارت) تهران شهر اسالمی شورای عملکرد ارزیابی

تهرانی شهروندان دید از( شهرداری امور تصوی  شهردار و انتخاب
52/3  22/0  149 948/28  000/0  

(های نگارندگانمنبع: )یافته

آیدا بدین   »پاسخ بش سؤال ششم پدژوهش کدش    برای

 بدر  نظدارت )ارزیابی عملکرد شورای اسالمی شهر تهدران  

 امددور تصددوی  شددهردار و انتخدداب شددهری، مدددیریت

از دید شهروندان تهراندی و کارکندان شدورای    ( شهرداری

 از« داری وجدود دارد؟ اسالمی شهر تهران تفداوت معندی  

 بدش  توجدش  با شده است  استفاده دو گروه مستقل t آزمون

 تفداوت  کدش  نمدود  مهدرپ  توانمی آمده، دستبش t میزان

 عملکددرد ارزیددابی بددین α=  01/0 سدده  در داریمعنددی

 مددیریت  بدر  از لحا  نظدارت  تهران شهر اسالمی شورای

از دیدد   شهرداری، امور تصوی  و شهردار انتخاب شهری،

شهروندان تهرانی و کارکنان شورای اسالمی شهر تهدران  

 ( 14)جدول تفاوت وجود دارد 
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 امور تصویب شهردار، انتخاب ری،شه مدیریت بر نظارت) تهران شهر اسالمی شورای عملکرد ارزیابی -14جدول 

 تهران شهر اسالمی شورای کارکنان و تهرانی شهروندان دید از( شهرداری

آزمون آماری

  عملکرد ارزیابی

تهران در شهر اسالمی شورای

 میانگین وضعیت
انحراف 

معیار
Df t Sig 

 کارکنان دید از شهری مدیریت بر نظارت

 تهران شهر اسالمی شورای

19/0 15/2 تهرانی شهروندان دید

532548/14000/0  شهر اسالمی شورای دید کارکنان

 تهران
68/3 12/0

 شورای کارکنان دید از شهردار انتخاب

تهران شهر اسالمی

17/0 54/2 تهرانی شهروندان دید

532789/23000/0  شهر اسالمی شورای دید کارکنان

 تهران
77/3 19/0

 کارکنان دید از شهرداری امور تصوی 

تهران شهر اسالمی شورای

21/0 78/2 تهرانی شهروندان دید

532325/18000/0  شهر اسالمی شورای دید کارکنان

 تهران
85/3 24/0

 تهران شهر اسالمی شورای عملکرد ارزیابی

 شهردار، انتخاب شهری، مدیریت بر نظارت)

 شهروندان دید از( شهرداری امور تصوی 

تهرانی

25/0 68/2 تهرانی شهروندان دید

532789/29000/0  شهر اسالمی شورای دید کارکنان

 تهران
52/3  22/0  

(های نگارندگانمنبع: )یافته

 شدورای  عملکدرد  بین آیا»در بررسی سؤال هفتم 

 انتخداب  شدهری،  مددیریت  بدر  نظدارت ) تهران شهر اسالمی

 حقدو   تحقدق  میدزان  بدا ( شدهرداری  امدور  تصوی  شهردار،

محاسبش شده در « r« »دارد؟ وجود معنادار رابهش شهروندی،

 بیانگر رابهش مثبت و معنادار بدین عملکدرد   α=  01/0سه  

شدهروندی   حقو  تحقق تهران با میزان شهر اسالمی شورای

 ( 15باشد )جدول می

 انتخاب شهری، مدیریت بر نظارت) تهران شهر اسالمی ورایش ضریب همبستگی بین عملکرد -15جدول 

شهروندی حقوق تحقق میزان با( شهرداری امور تصویب شهردار،

N  پیش بین متغیر متغیر مالک ضریب همبستگی سطح معناداری

534

000/0 888/0 

شهروندی حقو  تحقق میزان

شهری مدیریت بر نظارت

000/0 867/0 شهردار انتخاب

000/0 884/0 شهرداری امور تصوی 

000/0 874/0 تهران شهر اسالمی شورای عملکرد

های نگارندگان(یافته)منبع: 

 عملکدرد  آیدا »هشدتم  بش منظدور بررسدی سدؤال    

 شدهری،  مددیریت  بدر  نظدارت ) تهدران  شهر اسالمی شورای

 بیندی پدیش  توانایی( شهرداری امور تصوی  شهردار، انتخاب

و همچنین تعیدین  « دارند؟ را شهروندی حقو  تحقق میزان
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 اسدالمی  شدورای  سهم نسبی هریک از متغیرهدای عملکدرد  

، از شدهروندی  حقدو   تحقق بینی میزانتهران در پیش شهر

رگرسیون استفاده شد  در ایدن رو، بدا اسدتفاده از ضدری      

 ضدری  تدأثیر مسدتقیم عملکدرد     ،(Beta)رگرسیون جزئی 

 شهروندی حقو  تحقق میزانبر  تهران شهر اسالمی شورای

، 383/0دهدد انتخداب شدهردار    شود کش نشان میتحلیل می

و تصوی  امدور شدهرداری    376/0نظارت بر مدیریت شهری 

کنندده میدزان تحقدق حقدو  شدهروندی      بینیپیش 181/0

 ( 16هستند )جدول 

 حقوق تحقق میزان بر تهران شهر یاسالم شورای بین عملکردمتغیرهای پیشرگرسیون برای تعیین سهم  تحلیل -16جدول 

 شهروندی

تهران شهر اسالمی شورای عملکرد  t R R2 معناداری ضریب بتا 
376/0 نظارت بر مدیریت شهری  000/0  954/11  

762/0  581/0 383/0 انتخاب شهردار   000/0  309/10  

181/0 تصوی  امور شهرداری  000/0  891/4  

های نگارندگان(یافته)منبع: 

 گیری و پیشنهادتیجهن -6

 نهداد  جایگاه پژوهش حاضر با هدف بررسی ارزیابی

شددهروندی از  حقددو  تحقددق در شددهر اسددالمی شددورای

دیدگاه کارکنان شورای اسالمی شهر تهران و شدهروندان  

پژوهش، حاکی های حاصل از یافتشتهرانی صورت گرفت  

 در تهدران  شدهر  اسدالمی  شورای از آن بودند کش عملکرد

 تهراندی،  شدهروندان  دیددگاه  از شدهروندی  حقدو   تحقق

می دگاه کارکنان شورای اسدال متوسط و از دی حد از ترکم

شهر تهران در حد متوسط است و بدین ایدن دو دیددگاه    

داری وجود دارد  این بددین معندا اسدت کدش     تفاوت معنی

 شهروندان تهرانی از شورای اسالمی شهر تهران در تحقق

مدنی، سیاسی و اجتمداعی ودود انتظدار بیشدتری      حقو 

سدالمی شدهر   دارند  در واقش شهروندان تهرانی از شورای ا

تهران انتظار دارند کدش آگداهی شدهروندان را نسدبت بدش      

حقو  وویش ارتقا دهند، بر مسدائل و مشدکالت شدهری    

تری داشدتش باشدند و شدهری سدالم را بدرای      نظارت بیش

شددهروندان مهیددا کننددد، در آزادی شددهروندان جهددت    

دسترسی بش اطالعدات صدحی  و درسدت کوشدا باشدند و      

راسدتای تحقدق هدر چدش بیشدتر      قوانین و لدوایحی را در  

حقو  شهروندی تصوی  کنند 

در این راستا شوراها بدش عندوان نهادهدای مردمدی،     

هددای مددؤثری بددرای آمددوز، وظددایا و حقددو    کددانون

شهروندی هستند و بش عنوان حلقش واسدط میدان مدردم،    

مدددیران اجرایددی و شددهری، نقددش مددؤثری در پیگیددری  

 71آنچش بش عنوان ماده مهالبات و حقو  مردم دارند  لذا 

قانون شوراهای اسالمی کشدور، وظیفدش شدورای اسدالمی     

شود، در واقش بش نوعی ناظر بدر وظدایا و   شهر شمرده می

تعهدددات مدددیریت شددهری در تحقددق حقددو  شددهروندی 

باشد  شهروندان بش طور پیوستش عملکرد شورای شدهر  می

کددش کننددد  در صددورتیهددا ارزیددابی مددیرا در شددهرداری

ها، کلیدش حقدو  شدهروندی را    اهای شهر و شهرداریشور

رعایت نمایند و ارزیابی شدهروندان مثبدت باشدد، اعتبدار     

رعایدت  یابد و در صورت عددم مدیریت شهری افزایش می

توجددش بددش مفهددوم  حقددو  و وظددایا شددهروندی و عدددم 

شهروندی، شهروندان انتظاراتی ودار  از حیهدش وظدایا    

 ها وواهند داشت ریشورای شهر و بش تبش آن شهردا

ش، آمددده از پددژوهدسددتبددا توجددش بددش نتددایج بددش 

در زمینش ارتقای حقو  شهروندی بش وسیلش  پیشنهادهایی

هدای ذکدر   شورای شهر تهران در مورد هر یدک از مؤلفدش  

گردد:شده در پژوهش بیان می
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بهتدر اسدت تعامدل    ران، شورای اسالمی شهر تهد  -

های دولتی داشتش باشدد  ها و سازمانبا وزارتخانش بیشتری

 انجام دهد  بیشتر و اداره امور شهر را با مشارکت مردم

 موردی نظارتبرعالوهان شورای اسالمی شهر تهر -

عمال ا را نیز شهردارى بر اىیافتشسازمان و اتفاقی، نظارت

های محدود شورای اسالمی شهر کند  با توجش بش ظرفیت

ر حوزه نظارت بر شهرداری تهران از نظدر مندابش   تهران د

انسانی و امکانات، مددیریت شدهری بایدد بسدترهای الزم     

بددرای ایددن موضددوع را فددراهم کنددد  در ایددن وصددوص    

هوشمندسازی فرایندها، اقدامات و ودمات شدهرداری بدا   

امکان دسترسی شورای شهر تهران ضرورت دارد  از طرف 

هدای محلدی و   هدا، انجمدن  دیگر امکان نظارت شدورایاری 

 کند جامعش مدنی را فراهم می

راد تعداد اعالدا شدورا شدهر و حالدور افد      افزایش -

 نیدز  و دقیق تواند نظارتمتخصر، آگاه و باتجربش نیز می

 را بش همراه داشتش باشد  تراصولی پایش

مچنددین سددازوکار مناسدد  جهددت اعتددرا  و  ه -

یگیدری بدش   شکایات مردم در شوراها تا مرحلدش پاسدخ و پ  

 مسائل و مشکالت مردم باید مورد بازبینی قرار گیرد  

همچنددین نتددایج پددژوهش نشددان داد کددش ارزیددابی 

 بدر  عملکرد شورای اسالمی شهر تهران از لحدا  نظدارت  

شهرداری  امور تصوی  شهردار و انتخاب شهری، مدیریت

تر از حدد متوسدط اسدت؛    پایین ،از دید شهروندان تهرانی

 گردد:وص پیشنهادهای ذیل ارائش میدر این وص لذا

 می شددهر تهددران، بایددد مشددارکت شددورای اسددال -

 اداره در را مردمد   هداى تشدکل  و نهداد مردم هاىسازمان

 شددوراها، وجددودى فلسددفش زیددرا ؛فددراهم کنددد شددهر امدور 

 شهر است  امور اداره در مردم مشارکت براى بسترسازى

از هر باید بستری بدرای ایجداد حقدوقی    ششورای  -

ای بهتر، وودسازی جملش آرامش، شادابی و امید بش آینده

افزایی اجتماعی، بروورداری از زندگی امن معنوی و توان

و آرام، داشتن فرصت و امکان بدرای همراهدی بیشدتر بدا     

گردشگری را کدش از حقدو  هدر     وانواده، تفری ، ورز، و

شهروندی است فراهم نماید 

صی متعدد در حدوزه  های تخصاندازی کارگروهراه -

ز ایجاد حقوقی برای زنان کش ا ن و حمایت وزنان و کودکا

ها و تسهیالت بهداشتی و درمانی مناس  و آموز، برنامش

و  های مناسد  بدرای تدأمین سدالمت جسدمی     و مشاوره

روانی در زندگی فردی، وانوادگی و اجتماعی در مراحدل  

  از وصوص دوران بارداری، زایمان، پمختلا زندگی بش

 زایمان و در شرایط بیماری، فقر یدا معلولیدت، برودوردار   

باشند 

کددار،  حددوزه کودکددان در هددای اجتمدداعیآسددی  -

تدر  بایدد تخصصدی  و      سمیرهای  یرگاهاعتیاد، سکونت

بایدد مدورد   بررسی شوند و هر حوزه بش صورت تخصصدی  

و بدرای آن راهکارهدای مناسدبی ارائدش      توجش قرار گرفتدش 

.شود

)شددهروندان دارای  وواهددانتددوانحقددوقی بددرای  -

 معلولیت( و سالمندان در نظر گرفتش شود کدش از امکاندات  

بخشدی بدرای بهبدودی و توانمندد     مناس  درمانی و تدوان 

 مند شوند شدن در جهت زندگی مستقل، بهره

 مدواد و تواندد  شورای اسدالمی شدهر تهدران، مدی     -

سالش شهرداری پنج قانون برنامش های متعددی را درتبصره

مشخر  ناظر بر راهکارهایی مدون و ند کشتهران وضش ک

 وجهت نهادینش کردن حقو  شدهروندی محسدوب شدود    

 قالد  طدرپ و   شهرداری تهران را موظا کندد آنهدا را در  

  ارائش کند ،هاتصوی  بش شورا الیحش بش منظور بررسی و

ها، ها، پروژهسازی ساوتمانوانینی برای مناس ق -

مندی و تدردد ایمدن،   حیط و فالاهای شهری برای بهرهم

 و مناس  و آسان سالمندان، جامعدش معلدولین، جانبدازان   

 با هدف ارتقای کرامت انسانی تدوین شوند  ،روشندالن

ورای اسددالمی امکددان نشددر آزادانددش اطالعددات شدد -

ها کمدک کندد   و بش رسانش نمایدمدیریت شهری را فراهم 

هر را منتشدر  شد ئل و مشدکالت  واهمش و ترس، مساکش بی

کنند 

 نهدداد وهددای مددردمگسددتر، سددازمان وحمایددت  -

 همیاری آنها در گیری از همکاری وریزی برای بهرهبرنامش

هددای سیاسددت هددا وقالدد  دیدددگاه مدددیریت شددهری در
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طلبددی، حکمروایددی وددوب شددهری، سددب  مشددارکت   

 گرایی، اثربخشدی و اجماع مدی،آگویی، شفافیت، کارپاسخ

گدداهی شددهروندان بددش حقددو  آتددر تقویددت همددش مهددماز 

توانندد از یدک   ها میاین سازمان شود شهروندی وود می

 شدهرداری( در  بان مددیریت شدهری )شدورا و   طرف دیده

از طدرف دیگدر    هدای شدهری و  نارسایی شناوت مسائل و

 .رابهین مدیران شهری با اجتماعات محلی باشند

 منابع -7

مجلدش  (  حقدو  شدهروندی    1384احمدزاده، سیدمصدهفی  ) 

 20-26(  6)11اندیشش، 

هانیش؛ نعیمی، سیدپوریا؛ اسدی ساومرسی، عبدالرضا  اوباری، 

جایگاه حقدو  شدهروندی از منظدر مددیریت     (  1393)

  هفتمدین کنگدره انجمدن ژئوپلیتیدک     شهری در ایدران 

 ایران  جغرافیای سیاسی شهر  

(  1392قلی، وحید  )طبسی، علی؛ یاریواعظاسدیان، مرتالی؛ 

پدذیری اهدداف توسدعش    ارزیابی و تحلیل میدزان تحقدق  

شدهری توسددط شددورای شددهر )مهالعددش مددوردی: شددهر  

ریدزی و مددیریت   پنجمدین کنفدران  برنامدش    زاهدان(،

 شهری، مشهد 

افدروز، نسدرین؛   الش؛ آتشپریان، نبیامانپور، سعید؛ حسینی شش

(  بررسددی و تحلیددل عملکددرد 1394فرهمنددد، قاسددم  )

شوراها در مدیریت شهری )نمونش موردی: شدهر ایدذه(،   

 95-110، (22) 6ریزی شهری، نشریش پژوهش و برنامش

، مجلدش ایدران فدردا   (  حکایت شدوراها،  1376ایرانی، حسین  )

  49شماره 

هدای مددیریت و حکمرایدی    نظریدش (  1387پدور، ناصدر  )  بر 

پژوهشدی، تهدران: دانشدگاه    ، گزار، نهایی طرپ شهری

هنر 

پ دهدم،  ، چدا شناسی سیاسیجامعش(  1381بشیریش، حسین  )

 تهران: نشر نی 

شناسدی شدوراهای شدهر،    (  آسدی  1380بهشتی، محمدباقر  )

  29، شماره هامجلش شهرداری

هددای شددهر و نظریددش ( 1382یددزدی، محمدحسددین  )پدداپلی

، تهران: انتشارات سمت پیرامون

(  جایگدداه مددبهم شددوراها در 1381الدددین  )الپیرمددوذن، کمدد

 38، شماره هاماهنامش شهرداریمدیریت شهری، 

(  1383عبداس؛ نجداتی حسدینی، سدیدمحمود  )    توسلی،  الم
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