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  چکیده 

مباحث شهروندي در جهان معاصر از جذابیت عام برخوردار است و توجه بسیاري از عالمـان اجتمـاعی و   
کـارگیري آن در درك   گرایش به شهروندي و به. هاي مختلف به خود جلب کرده است سیاسی را در رشته

ران و نظـ  هـاي علمـی و ارزشـمند صـاحب     و تحلیل بسیاري از مسایل اجتماعی و شهري صرفًا بـه تـالش  
ریـزي   شود، بلکه به شایستگی خود مفهوم جهت کارآمدي در مـدیریت و برنامـه   گران مربوط نمی پژوهش

ها و مسایلی نظیر فقـر، نـابرابري،    اي که امروزه بسیاري از موضوع به گونه. گردد می در امور مختلف هم باز
ر هـم در اصـل بـر مبنـاي     شوند؛ نوشتار حاض می جنسیت و حتی محیط زیست از منظر شهروندي تحلیل

  . سودمندي ایده و مفهوم شهروندي در مدیریت شهري تدوین شده است
هـاي پژوهشـی وضـعیت     این مقاله تالش دارد ضمن مرور تاریخی بر مفهوم شهروندي، با استناد به یافته

بـل  دهد شـهروندي بـراي نسـبت قا    می نتایج به دست آمده نشان. شهروندي در شهر تهران را بررسی کند
توجهی از افراد معنادار و قابل درك نبوده و آگاهی نسبت به حقـوق، عمـل بـه وظـایف و برخـورداري از      

بدیهی است شـهروندي بـا رفـع موانـع و     . اي در جامعه مواجه است احساس شهروندي با عوامل بازدارنده
دیریت مـ . هـاي مختلـف بـه منصـه ظهـور خواهـد رسـید        هاي عینی و ذهنـی آن در بخـش   ایجاد زمینه

هـاي مـؤثري در حـل مسـایل و مشـکالت       هاي شهروندمدار گـام  تواند با تدوین و اجراي برنامه می شهري
  .شهري بردارد

  
  .شهروندي، حقوق، وظایف، احساس مدیریت شهري :واژگان کلیدي

  
  

  طرح مسئله

ایـن  . افتـه اسـت  سابقه رشـد ی  تا پایان قرن بیستم با جهشی بی 1970هاي جمعیت شهرنشین دنیا در فاصله سال
را در  "شـهروند "هـا و نیازهـا، تغییـر نقـش سـاکنان شـهر بـه         مسئله در کنار ضرورت وجود امکانات، درخواست

گـوي   گام با توسـعه شـهرها، پاسـخ    چه بخواهیم هم چنان. مطالعات شهري، به موضوعی محوري بدل ساخته است
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نیز در نظر بگیریم، بایستی چگـونگی اداره شـهرها را   هاي آینده از منابع را  احتیاجات امروزین باشیم و سهم نسل
کند که مـردم   می  ریزي اقتضا این مدیریت و برنامه. ریزي کنیم بر پایه مشارکت آگاهانه شهروندان تعریف و برنامه

بدین معنا که با اعمال سیاسـت  . به عنوان شریک و نه رقیب در امور مربوط به اداره شهرها مشارکت داشته باشند
رسـانی و   گیري اجتماعات محلی افزایش یابد و مقتدرسازي در سطوح پـایین و اطـالع   رکززدایی، قدرت تصمیمتم

  .فضاي امن از باال ایجاد شود
هاي مختلف مسـلم فـرض شـده، لـیکن در بسـیاري از جوامـع        امروزه نقش شهروندي در فرآیند توسعه کشور

به عبارت دیگـر، بـا وجـود    . عملی شود، به دست نیامده استهاي  آگاهی کامل از موضوع که منجر به طرح برنامه
اتفاِق نظري در باب مطلوب بودن مفهوم، هنوز توافق کامل بر سر کـاربرد آن وجـود نـدارد، چـرا کـه شـهروندي       

طوري که حتـی در گفتگوهـاي روزمـره در زمینـه تربیـت       به. داراي تفاوت و تنوع شدید مفهومی و معنایی است
بر همین اساس، جهت دستیابی به تعریف . ه عنوان هدف جامعه، معناي آن دقیقاً روشن نیستب "شهروند خوب"

بایـد دانسـت کـه    . رسـد  مـی   و درك مناسب شهروندي، مراجعه به تحوالت تاریخی و نظري آن ضروري بـه نظـر  
قصد ارائـه موقعیـت و   گردد و  می هاي هنجار دموکراتیک باز  شهروندي نه تنها به موقعیت قانونی، بلکه به آرمان«

المعـارف   دایـره (» کنـد  مـی  میـان اعضـاي جامعـه کمـک      هویت مشترك و عام را دارد که به پیوند و همبسـتگی  
میـان فـرد، دولـت و     این مفهوم معرف عضویت سیاسی ـ اجتماعی است که رابطـه متقابـل    ). 42:  2000فلسفه،

  بـه خـوبی آشـکار    1اي ارتبـاطی  ن، شهروندي به مثابه ایدهبنابرای. دهد نهادهاي مختلف در هر جامعه را بازتاب می
شان ضروري است و به عنوان یک ایـده دو   میان افراد براي اداره زندگی سازد که در مدیریت شهري، همکاري  می

چـه از معنـا و جـوهره     دانـد و چنـان   جانبه فرد را ضمن برخورداري از حقوق، از تعهد نسبت به دیگران رها نمـی 
  .دهد رخوردار شود، به رفتارهاي خودسرانه اجازه بروز نمیواقعی ب
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  گذاري تاریخی بر مفهوم شهروندي

اي واحد و یکپارچـه نبـوده و معـانی متعـددي را بـه خـود        ها هرگز پدیده شهروندي در حیات اجتماعی انسان
هـرین و در تمـدن سـومر    الن توان نخستین مظاهر شهروندي را در بـین  می در تحول تاریخی، . اختصاص داده است

این پدیده پس از مدتی افول، دیگر بار در تمدن آتن ظهور کرد و با تجلـی دموکراسـی   ). 1380ك پیران،.ر(یافت 
هـا بـه معنـاي     در این زمان، شهروندي با تأکید بر تعهـدات و مسـئولیت  . یونان تحقق یافت 2هاي در دولت ـ شهر 

و اسـپارت دو نمونـه آرمـانی بـا اصـول سیاسـی متضـاد، مظـاهر         دو شـهر آتـن   . مشارکت در دولت ـ شهرها بود 
اهم وظایف شهروندان آتنـی، مشـارکت در امـور حکـومتی و     . دموکراسی و استبداد، شاهد ظهور شهروندي بودند

به این ترتیـب،  ). 45-44: 1999هیتر، (قضایی و در اسپارت ایثار و از خود گذشتگی در قالب شهروند ـ سرباز بود  
میان سرنوشـت افـراد و جامعـه وجـود داشـت و درحقیقـت سرنوشـت فـرد در          باستان ارتباطی نزدیک  در یونان

هـایی بـراي کسـب     این پیوند مستلزم تعهدات و انجام وظایفی بـود کـه فرصـت   . یافت می سرنوشت جامعه تجلی 
ر زنـان، کودکـان،   شـماري نظیـ   البته در این گسـتره، افـراد بـی   . شد می فضیلت اخالقی و خدمت به جامعه تلقی 

  ).13: 1994الیور و هیتر، (شدند  بردگان، بربرها و بیگانگان شهروند محسوب نمی
طـور قابـل    در روم باستان شهروندي در معناي کامالً جدید، دیگر به عضویت در دولـت ـ شـهر وابسـته نبـود و بـه      

ها پس از فتوحات جنگی با اعطـاي حـق    رومی در این دوره،. گرفت می اي افراد خارج از آن محدوده را نیز در بر مالحظه
هـاي امپراتـوري، حـق     هـاي آمـاده دفـاع از مـرز     ها به عنوان سربازان ذخیره و گروه عضویت، به ساکنان سایر سرزمین

بنابراین، شهروندي افزون بر گستره، در معنا نیز دسـتخوش تغییراتـی شـد؛ بـه طـوري کـه       . کردند می شهروندي اعطا 
  ). 33: 2000کستلز و دیویدسون، (ا مشارکت از دست داد و بیشتر به یک موقعیت قانونی تبدیل گردید پیوند خود را ب

کلیسا جایگزین وفاداري و هدایت   .پس از فروپاشی امپراتوري روم، اهمیت شهروندي بیش از پیش کاهش یافت
اي براي تداوم شهروندي  لیا عرصهبا این حاکمیت، در قرون وسطی جز چند شهر ایتا. اخالقی جامعه سیاسی گردید

گیري افکاري در زمینه امنیـت، نظـم، حقـوق فـردي، آزادي،      در قرون شانزدهم و هفدهم، با شکل. وجود نداشت
 1789نقطه عطف شهروندي مـدرن انقـالب   . ریزي شد براي اعضاي جامعه بنیان شهروندي مدرن پی... مالکیت و

در ایـن دوره قلمـرو   . شـکل گرفـت   3ترکیب شد و مفهوم دولت ـ ملت  فرانسه است که در آن دولت و ملت با هم
بـود کـه صـرفاً بـه      "حقوق"شد و عنصر محوري شهروندي  می ها تعیین  میان دولت هاي  شهروندي به وسیله مرز

محوریت حقوق بـا انتشـار   . گرفت شد، بلکه در بستر دولت ـ ملت به همه مردم تعلق می  هاي ممتاز اعطا نمی گروه
برداشـت نـوینی از شـهروندي در    «در بطن انقالب فرانسه، . تثبیت گردید 1979المیه حقوق بشر و شهروند در اع

دیدار گردیـد و آزادي و برابـري بـا بـرادري تـوأم      پو تعهد نظامی  4خدمت به ملت از طریق نمایش فضیلت مدنی
  ).48-47: 1381فالکس،(شد
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ي ملی را دگرگون کرد و تحـوالت سـاختاري مهمـی را بـه     شدن وضعیت شهروند در مرحله بعد، پدیده جهانی
این تحوالت مرزهایی را که دولت بر آن متکی بـود، نامشـخص سـاخت و شـهروندي را بـه مفهـومی       . وجود آورد

شدن در حال گسستن پیوند شهروندي بـا   به بیان دیگر، در دوره پسامدرن، جهانی. جهانی و فراملیتی تبدیل کرد
  .شود می  ها و تکالیف جهانی تأکید در این گسست بر حقوق انسان. ا ملت از سوي دیگر استدولت از یک سو و ب

شود که شهروندي داراي سابقه بسیار طوالنی از دوران باستان تا بـه   می با گذاري تاریخی بر این مفهوم، آشکار 
جدول زیـر مـدل   . نه شده استهاي مختلف نهادی تدریج در گونه امروز است که به اشکال متعدد شکل گرفته و به

 .دهد می تاریخی شهروندي را به اختصار نشان 

  

  مدل تاریخی شهروندي. 1جدول

/ اجتماع  شهروندي
 جامعه

 دوره

ها در قالب تشکیل  تأکید بر حقوق و مسئولیت 
 ها و شوراها انجمن

شهروندي مبتنی بر اخالق، اولویت منافع اجتماع،  
مراتبی و  تأکید بر تعهدات و وظایف، درك سلسله

 انحصاري از شهروندي

شهر  -دولت
 سومر

شهر  –دولت 
 یونان

 
 

 باستان

شهروندي مبتنی بر قانون، اولویت منافع اجتماع،  
ها، درك  تأکید بر وظایف نظامی، گسترش به غیر رومی

 مراتبی با انحصار کمتر از شهروندي سلسله

 امپراتوري روم

ها و  شهروندي مبتنی بر قانون، اعطاي حقوق به انجمن
 ها و تعهدات  شوراها نه افراد، تأکید بر مسئولیت

 برخی شهرهاي
 ایتالیا

قرون 
 وسطی

شهروندي مبتنی بر حقوق، فرد صاحب حق، دولت در 
خدمت افراد، تأکید بر برابري، حقوق سیاسی و اطاعت 

 از دولت   

گیري  شکل
تفکرات نوین 

 17و16قرون 

 
 

  مدرن
  
  
  
  

 پسامدرن

، )پیوند شهروندي با ملیت(شهروندي مبتنی بر ملیت  
داري، تأکید بر حقوق سیاسی و حقوق مدنی،  سرمایه

 توسعه دموکراسی

 ملت -دولت
 

داري، تأکید بر برابري،  نقد رابطه شهروندي با سرمایه 
 حقوق اجتماعی و شهروندي اجتماعی

 دولت رفاه

 جهان جهانیشهروندي مبتنی بر حقوق انسانی، شهروند 

 



هاي مختلف، صاحبان اندیشه و تفکر تعاریف متعددي از شهروندي ارائـه   در این فرآیند طوالنی بر حسب دوره
تعاریف ارسطو مبتنی بر مشارکت در احراز مناصب . اند که هر یک بر بعد یا ابعادي از مفهوم تأکید داشته است کرده

هابز با طرح حقوق فردي، آزادي  از جمهوري، جان الك و توماس  ، ماکیاولی مبنی بر دفاع)10: 1371(و دادرسی 
گانه سیاسـی، مـدنی و    با اعطاي حقوق سه) 17: 1964(چنین در دوره مدرن مارشال  هم. اند و برابري از آن جمله

  ).23: 2000(اجتماعی و در دوره پسامدرن ترنر با حقوق انسانی ظهور شهروندي جهانی را مطرح کرده است 
 فکـران، رهبـران و   نظـران، روشـن   هاي متفاوت آن توسط صـاحب  رور تاریخی بر مفهوم شهروندي و کاربردبا م

شـهروندي بـه صـورت یـک واژه     )  1: توان از هـم تفکیـک کـرد    می  افراد عادي سه گونه برداشت از شهروندي را
در دولـت خـاص مثـل دولـت ـ      توصیفی، تجربی و عینی در بردارنده حقوق و تکالیف واگذارشده به افراد شایسته 

شهروندي در قالب یک قضاوت اخالقی مشتمل بـر مجموعـه   ) 2  هاي ملی در دوره جدید؛ شهرهاي یونان یا دولت
شهروندي به صورت یک واژه تحلیلی دربرگیرنـده  ) 3اخالق و فضایل فردي به عنوان یک شهروند خوب و واقعی؛ 

به این ترتیب ). 48: 1980جانویتز، (شارکت سیاسی براي آنان هاي م حمایت دولت از اعضاي خود و ایجاد فرصت
هاي مختلف شهروندي از لحاظ معنا و محتوا، گستره، بستر اجتمـاعی و عمـق متفـاوت بـوده      ها و دیدگاه در دوره

  . توان جوهره آن را بر سه عنصر حقوق، وظایف و احساس ـ هویت و فضلیت مدنی ـ  قرار داد می است، اما 
  

  ي در نظام حقوقی ایرانشهروند
بـا  . گیـرد  می  است، به افراد تعلق "قانون اساسی"ترین آن  حق شهروندي براساس نظام حقوقی هر کشور که مهم

تنهـا یـک   . وجود این، تا قبل از استقالل امریکا و انقالب فرانسه، قانون اساسی مـدونی در جهـان وجـود نداشـت    
ق تـدوین  .ه 1324قـانون اساسـی ایـران در    . کننده بود فتاري تعیینهاي اخالقی، دینی و کدهاي ر سلسله توصیه

در قـانون اساسـی و دیگـر    . هاي فردي را بیشتر تشریح کرد ق حقوق مردم و آزادي.ه1325گردید و متمم آن در 
عنا به این م. شد می استفاده  "رعایا"و جمع آن   "رعیت"قوانین تا دوره مشروطیت، به جاي واژه شهروند، از کلمه 

بعد از مشروطیت با وجود تغییرات محـوري  . رفتند می که مردم ایران رعیت پادشاه و تابع و فرمانبردار او به شمار 
چنان تبعه دولت ایران و نه  افراد جامعه ایران از دیدگاه حقوقی هم در مطالبه حقوق مردم و تصویب قانون مدنی، 

حق و حقوقی وجود نداشـت  . ه محسوب شده و دولت متبوع بوددرحقیقت، افراد جامعه تبع. شهروند معرفی شدند
براي مثال در عرف قاجار سربازگیري یک وظیفه عمومی بود که . و فقط وظایف و تکالیفی در نظر گرفته شده بود

در دوره پهلوي هم هیچ قانونی بـراي تعیـین حقـوق زنـان و مـردان بـه عنـوان شـهروند         . شد می  با تبعیض اجرا
یـک از   در قانون اساسی جمهوري اسالمی در فصل سوم، حقوق ملت مطرح شـده و در هـیچ  . شده بودبینی ن پیش

  ). 348-349: 1376امین، (کار نرفته است  اصول واژه شهروند به
در حال حاضر، حقوق شهروندي در قانون اساسی از حیث موضوع به دو دسـته اصـلی قابـل تقسـیم اسـت، حقـوق       

اجتماعی؛ شامل حقوق سیاسی و حقوق اداري کـه دربرگیرنـده حقـوق اقتصـادي، فرهنگـی و      اساسی یا کلی و حقوق 
حقوق اساسی در پنج اصل آمده، در اصل نوزده بر حقوق اساسی مردم ایران و برابـري تأکیـده شـده و در    . قضایی است

بـراي همـه ملـت تصـریح     اصل بیستم به برخورداري از حمایت قانونی و حقوق سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی 



اصـل  . اصل چهلم، چگونگی تعامل بین حقوق شخصـی افـراد بـا حقـوق عمـومی را مشـخص کـرده اسـت        . شده است
طور مساوي تعیین کرده و اصل بیست و دوم هـم مصـونیت افـراد     پانزدهم، برابري و برخورداري از حقوق فرهنگی را به

هـاي سیاسـی،    ایف جمهـوري اسـالمی را در زمینـه آزادي   بنـدهاي اصـل سـوم هـم وظـ     . سازد می از تعرض را مطرح 
طـور مسـاوي در برابـر قـانون و      اجتماعی، مشارکت در تعیین سرنوشت و ایجاد امنیت قضایی و تأمین حقوق افـراد بـه  

حقـوق اداري، اقتصـادي و   . قانون اساسی آمـده اسـت   27تا  23حقوق سیاسی در اصول . دهد می آموزش رایگان نشان 
نـژاد،   وردي(را بـه خـود اختصـاص داده اسـت      6تدوین شده و حقوق قضایی هم هشـت اصـل   5هشت اصلفرهنگی در

1376 :328 -324.(   
ها  توان آن می به این ترتیب، قانون اساسی حقوق شهروندي را در قالب حقوق ملت در خود جاي داده است که 

گیرد؛ قوانینی  اصل را در برمی 16حقوق بدون قید و شرط که حق همه شناخته شده و : را به سه دسته تقسیم کرد
شود؛ قوانینی کـه   می  اصل 7اند و شامل  کردهکه در متن مقید و محدود شده که قید آن را به حکم قانون تعیین 

عدم ایراد اخالل به مبانی اسالم، عدم نقض استقالل، آزادي، : ناظر به حقوق مشروط شهروندان است با این شرایط
  ). 334: همان(وحدت ملی، موازین اسالمی و عدم مخالفت با اسالم و مصالح عمومی و حقوق دیگران است 

هاي مـردم توجـه    ترین رکن آن قانون اساسی، به تأمین نیازها و خواسته ایران و مهم بدیهی است نظام حقوقی
به عبارت دیگر،  قانون اساسی گـام مـؤثري در   . داشته و مفهوم رایج تابعیت سرزمین را به رسمیت شناخته است

قـوق شـهروندي برداشـته    یا بهره مندي از ح... ها و برخورداري از امکانات و فرآیند حاکمیت قانون، تضمین آزادي
با این . مباحث حقوقی مطرح شده در این قوانین با معیارها و استانداردهاي جهانی حقوق بشر منطبق است. است

با وجود این، نکته . شود می  حال مشکالتی در زمینه اصول مشروط یا مقید به مالك و موازین خاص در آن مشاهده
یابد، بلکه به عناصر و عوامل دیگري هم وابسته است  قوانین تحقق نمی مهم آن است که شهروندي صرفاً با تصویب

 . تواند جنبه بازدارنده داشته باشد می  ها ن  توجهی به آ که بی
  

  شناسی پژوهش روش
هـاي نظـري و مالحظـات تجربـی از      با توجه به رهیافت. روش مورد استفاده در پژوهش حاضر پیمایش بوده است

سـال   15جامعه آماري را سـاکنان  . گیري شده است احبه جهت گردآوري اطالعات بهرهنامه و مص تکنیک پرسش
بـه منظـور   . اند اي انتخاب شده اي چند مرحله گیري خوشه دهند که با روش نمونه می به باالي شهر تهران تشکیل 

مبنـاي  . اسـت نفـر بـرآورد شـده     720تعیین حجم نمونه مناسب از فرمول کوکران استفاده شده که حجم نمونه 
  .هاي شهر تهران و چارچوب نمونه بوده است ها نقشه بلوك انتخاب نمونه

هـا و ابعـاد اخـذ شـده از تعـاریف و       ترین متغیر در این پژوهش وضعیت شهروندي است کـه براسـاس مؤلفـه    اصلی
ی اسـت کـه در   طبق تعریف پیشنهادي، شهروندي موقعیـت و منزلتـ  . سازي شده است ها در منابع متعدد مفهوم نظریه

از . شـود  بردارنده مجموعه حقوق و وظایف قانونی است و رفتارهایی در موقعیت قانونی و شرایط غیررسمی را شامل مـی 
                                                

 . با موضوعیت شغل، آموزش، مسکن، تأمین اجتماعی، تعیین محل اقامت، حق تابعیت، حق مالکیت و کار 47و 46، 41، 33، 29، 31، 30، 28اصول . 1
با موضوع مصونیت جان ومال، حقوق مسکن واشتغال، پیگرد و دستگیري قانونی، ممنوعیـت شـکنجه، هتـک     39و 38، 37، 36، 35، 34، 32، 22اصول  .2

  .حرمت و حیثیت و مجازات قانونی



سوي دیگر شهروندي بازتاب برخورداري از حقوق و عمل به وظایف است کـه بـارزترین نمـاد آن مشـارکت در جامعـه      
پـذیري نتیجـه    تعلق و هویت اسـت کـه بـا وفـاداري و مسـئولیت      چنین، شهروندي دربردارنده نوعی احساس هم. است

هـاي مـدنی، سیاسـی، اجتمـاعی، فرهنگـی و       این تعریف ناظر بر عناصر اخالقی، شناختی و رفتاري در حـوزه . دهد می 
  .دهد می  ها وضعیت شهروندي را شکل میان آن اقتصادي است که تعامل 

شـیوه ارزیـابی اعتبـار ابـزار     . یک و چند بعدي استفاده شده اسـت  هاي گیري متغیر، از مقیاس به منظور اندازه
نظـران بـوده، پـس از آن     مبتنی بر اخذ نظرات اسـتادان و صـاحب    8و اعتبار محتوا 7"اعتبار صوري"گیري  اندازه

میـزان   مبناي ارزیابی  10و محاسبات آماري متعددي به ویژه ضرایب همبستگی و تحلیل عاملی 9آزمون انجام پیش
هاي موجود  مقیاس 11در تحلیل پایایی و اعتماد. ها و کاهش متغیرها بوده است داخل و اشتراك مفهومی مقیاست

 .نامه، از ضرایب آلفاي کرونباخ استفاده شده است در پرسش
  

  ضرایب آلفاي وضعیت شهروندي. 2جدول 
 آلفا ها مقیاس

ــوق   ــاهی از حقـــ آگـــ
 711/0 شهروندي

ــایف  آگـــــاهی از وظـــ
 شهروندي

762/0 

ــوق  ــورداري از حقـ برخـ
 شهروندي

912/0 

ــایف  عمــــل بــــه وظــ
 شهروندي

631/0 

احســــــاس هویــــــت 
 شهروندي

828/0 

 898/0 وضعیت شهروندي
  

  وضعیت شهروندي در شهرتهران
انـد   سال و باالتر ساکن در مناطق مختلف شهر تهران که مورد مطالعـه قـرار گرفتـه    15نفر از افراد  720میان   از
سـال   70تـا بـیش از   15گستره سنی افـراد از  . دهند می  درصد را مردان تشکیل 8/50درصد آنان را زنان و  2/49

میـان   اغلب این جمعیت شاغل بـوده و در  . اند اشتهسال قرار د 39تا  20هاي سنی  بوده و بیشترین تعداد در گروه
درصد خود را بـومی شـهر دانسـته و در     63بیش از . اند داران بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده زنان، خانه

                                                
7. Face validity 
8. Content validity 
9. Pre – test 
10. Factor analysis 
11. Reliability analysis 



گو داراي تحصیالت  اکثر افراد پاسخ. سال برآورد شده است 25طور متوسط  میان مهاجران مدت اقامت در شهر به
درصـد در   6/32از نظـر وضـعیت شـغلی،    . سال تحصـیلی اسـت   5/11میانگین سواد آنان   دیپلم بوده ومتوسط و 

سایر افراد نیز در مشـاغل  . اند درصد کارشناس بوده 9/14درصد مشاغل خدماتی و  1/16مشاغل دفتري و اداري، 
درصـد افـراد    2/58. اند داشته اي، فروشندگی و بازرگانی، مدیریتی و علمی و تخصصی، به کار اشتغال فنی و حرفه

  .  اند نمونه متأهل بوده
گرا بوده و  دهد که اغلب درحد متوسط عام می ها نسبت به مسایل مختلف نشان  گیري ها و سوي مطالعه نگرش

در زمینـه مشـارکت در امـور مختلـف     . انـد  درصد به قومیت فعلی خود اشاره کـرده  5/66در انتخاب قومیت خود 
گرایی باالیی برخوردار بوده  گویان از میزان ملیت پاسخ. تفاوت و پس از آن منفی غالب بوده است جامعه نگرش بی
تفـاوت بـوده و    درصد بـی  6/49... هاي دموکراتیک نظیر برابري، عدالت، آزادي، حاکمیت مردم و و در زمینه ارزش

 8/47ریـزي نـزد    بوده و اعتقاد به برنامـه  نگري در میان اکثر افراد درحد زیاد آینده. اند درصد موافقت داشته 5/46
یافته بـراي نسـبت قابـل تـوجهی از افـراد       احساس اعتماد تعمیم. درصد کم برآورد شده است 9/31درصد زیاد و 

  . متوسط و کم بوده است
گویان در نظـر گرفتـه شـده     گیري اخبار و وقایع سیاسی و اجتماعی جهت سنجش آگاهی و اطالعات پاسخ پی
ترین منبع کسب خبر  گیرند و اصلی می گویان درحد متوسط و زیاد اخبار را پی  اساس اطالعات، اکثر پاسخبر . است

به لحاظ وقت فراغت بیشتر افراد زمان فراغت خـود را  . آنان تلویزیون و با فاصله قابل توجهی مطبوعات بوده است
درصـد   4/5پردازنـد و فقـط    مـی  هنگی و مذهبی هاي ورزشی، تفریحی، فر اند که در آن به فعالیت کم اعالم نموده

هـاي مـنظم    درصـد افـراد بـه مشـارکت در فعالیـت      2/58. دهند می  هاي اجتماعی، مدنی و سیاسی انجام فعالیت
در زمینـه مشـارکت در   . انـد  اي شـرکت نداشـته   درصد در هیچ فعالیت داوطلبانـه  3/75داوطلبانه تمایل نداشته و 

تـرین دالیـل عـدم     اصـلی . بسـیارکم اسـت  ) درصـد  4/34(کنندگان  نسبت مشارکت هاي محله و شهر هم فعالیت
. فایده بودن مشارکت اختصاص داشـته اسـت   اعتمادي و بی مشارکت به نداشتن وقت، نداشتن عالقه و حوصله، بی

وده، در هاي داوطلبانه، آن است که دالیل عدم تمایل بیشتر فردي ب نکته قابل توجه در زمینه مشارکت در فعالیت
ها پیشرفت جامعه و ارتباط با مردم ذکر  ترین آن صورتی که دالیل تمایل به مشارکت ابعاد اجتماعی داشته که مهم

  . شده است
شده نتایج حاکی از آن است که شهروندي براي نسبت  هاي تعیین در زمینه وضعیت شهروندي بر اساس مؤلفه

. شـده اسـت   مـی  اطالق ) درصد28(معنادار و قابل درك نبوده و یا به ساکن شهر ) درصد16(قابل توجهی از افراد 
بقیـه هـم در تعریـف مفهـوم بـه      . انـد  ههایی از حقوق و وظایف اشاره داشت درصد هم با تعابیر مختلف به بخش23

میـزان آگـاهی از مجموعـه حقـوق      . اند هویت فردي، هویت جمعی، برخورداري از حقوق و انجام تعهدات پرداخته
مقایسـه ارقـام، در بعـد    . درصد درحد متوسـط بـوده اسـت    5/52درصد و میزان آگاهی از مجموعه وظایف  2/57

دهد و حق انتشار  از امکانات رفاهی و اقتصادي باالترین درصد را نشان میهاي آگاهی از حقوق، برخورداري  مؤلفه
دهد آگاهی از اخبار  می ارزیابی ابعاد مختلف وظایف شهروندي نیز نشان . ترین درصد را داشته است نشریات پایین

  . ار داشته استمیزان و مشارکت در امور و مسایل مختلف جامعه در کمترین سطح قر و مسایل کشور در باالترین 



در حد کم و متوسط خود را برخـوردار  ) درصد 6/88( دهد که بیشتر افراد  می بعد رفتاري شهروندي هم نشان 
میـانگین و    هاي قـانونی کمتـرین   در میان ابعاد مختلف حقوقی، توجه به اعتراضات و خواسته. اند از حقوق دانسته

در زمینـه عمـل بـه تکـالیف و وظـایف      . ین را کسب کـرده اسـت  میانگ احساس آرامش و امنیت در خانه باالترین 
هـا   میـانگین   در برآورد. دهند می  درصد سطح پایین را نشان 4/22درصد حد متوسط و  6/54شهروندي هم ارقام 
هاي غیر دولتـی اختصـاص یافتـه     ترین به همکاري با نهادها و سازمان بندي به قوانین و پایین باالترین حد به پاي

انـد کمتـر از    که در بعد رفتاري شهروندي، کسانی که آگاهی بیشـتري از حقـوق داشـته    نکته قابل تأمل آن .است
اند، امـا آگـاهی بیشـتر از وظـایف شـهروندي سـبب انجـام بیشـتر          کرده ها قلمداد  دیگران خود را برخوردار از آن

  . تعهدات و تکالیف شده است
شـود، در   یابد و به وفاداري منجر می و فضلیت مدنی معنا می 13که در دو بعد هویت 12به لحاظ نظري احساس

درصـد هویـت اصـلی خـود را هویـت       1/49اي کـه   دهندگان نشانگر وابستگی ملی آنان است، به گونه میان پاسخ
) درصـد  1/48(اما در احساس تعلـق بـه اجتمـاع، اکثریـت     . اند درصد هویت ملی و بعد قومی دانسته 6/36ایرانی، 

 3/1درصـد نسـبت بـه محلـه و      5/1فقـط  . درصد به کشـور  8/33دانند و پس از آن  می  خانواده متعلق خود را به
در زمینـه اولویـت منـافع اجتمـاع بـر      . اند درصد نسبت به شهر در مقایسه با دیگر اجتماعات احساس تعلق داشته

بنـابراین، در  . انـد  بت دادهدرصد درحد کم پاسخ مث 6/30درصد درحد زیاد و  53منافع شخصی ـ فضلیت مدنی ـ   
ها افراد در بیان هویت خود به  طبق یافته. شود می بعد احساس نوعی عدم تعادل در مورد ملیت و قومیت مشاهده 

هـاي قـومی    اند، درحالی که به شدت به منافع و اولویـت  ویژه در برابر غیر ایرانیان بر هویت ملی خود تأکید داشته
  . بند هستند پاي

هاي آماري در ترکیب سه مؤلفه حقوق، وظایف و احسـاس شـهروندي    نتایج حاصل از جداول متقاطع و آزمون
میـانی و خـرد در    دهد که وضعیت شهروندي در تهران محصول عناصر نهادي درگیر در سـطوح کـالن،    می  نشان

ز شـرایط بـه منـابع و    بخشـی ا . زمـان قابـل درك اسـت    ساختار جامعه است که به صورت یک نظام اجتماعی هم
گردد که در این پژوهش در قالب متغیرهـاي مختلـف    می امکانات الزم براي توانمندي جامعه و تواناسازي افراد باز

ها و بسـترهاي اجتمـاعی مربـوط     بخشی دیگر از متغیرها به فرصت. تأثیر خود را بر شهروندي آشکار ساخته است
هاي مختلف محلـه   ها، حضور و مشارکت در فعالیت بر اساس یافته. است بوده که داراي رابطه معنادار با شهروندي

  . و شهر بر سه بعد شهروندي تأثیر مثبت داشته است
هـاي ارگانیـک و اجتمـاعی در     اي که در اثر تعامل نظـام  نظام شخصیت افراد به عنوان نظام تمایلی هنجارشده

کنـد   مـی   م واسـط بـین نظـام عـالی و اجتمـاعی عمـل      یابد و به صـورت نظـا   می پذیري رشد  خالل فرآیند جامعه
هـاي عـام، دموکراتیـک، مشـارکت،      ، در ایـن پـژوهش بـا سـوگیري مثبـت نسـبت بـه ارزش       )99:1381چلبی،(

تـوان نتیجـه گرفـت نظـام      می بنابراین . یافته بر شهروندي مؤثر بوده است ریزي و اعتماد تعمیم نگري، برنامه آینده
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زمینه الزم براي آگاهی و عمل به حقوق و وظایف شهروندي و احساس تعلق به جامعـه  شخصیت با ایجاد انگیزه، 
  . کند می جو تبدیل  سازد و افراد را به شهروندانی فعال و مشارکت می را فراهم 

ها به منظور تحلیل جامع شهروندي و ارزیابی ارتباط پیچیده متغیرهـاي مـؤثر از تحلیـل     عالوه بر تبیین یافته
قـادر بـه     14شـده  نتیجه تحلیل حاکی از آن است کـه ضـریب تعیـین تصـحیح    . ري استفاده شده استچند متغی

 63/9اشـتباه اسـتاندارد   . درصد است 64بینی تغییرات شهروندي با متغیرهاي مستقل در سطح خرد درحد  پیش
 fبرآورد شده و آزمـون  

روابط را معنادار نشـان  
). =0000/0p(دهد  می 

تا طبق برآورد ضرایب ب
)Beta ( ــاداري و معنـ

ــی  ــون تـــ  )T(آزمـــ
بیشـــترین تـــأثیر بـــر 
شهروندي ناشی از نظام 
شخصـــیت افـــراد بـــه 
ــاد  ــب در ابعـــ ترتیـــ

هاي دموکراتیک،  ارزش
گرایـی، نگـرش بـه     عام

ــه   ــاد ب ــارکت، اعتق مش
ــه ــزي،  برنامــــ ریــــ
گرایـــــی و  ملیـــــت

بـه انـدازه ضـرایب بتـا تغییـر در      بدین معنا که به ازاي یک واحد تغییر در ابعاد نظام شخصیت . نگري است آینده
در بخش منابع  نیز امکانات رفاهی که به ویژه با پایگاه اجتماعی در ارتباط است توانسـته  . آید می شهروندي پدید 

 09/0آگاهی و شناخت درخصوص مسایل کشور با ضریب بتـاي  . بینی کند از تغییرات متغیر وابسته را پیش 17/0
چنـین   هم. کنند می تغییرات شهروندي را بر اساس یک واحد تغییر تبیین  06/0ی هاي اجتماعی و سیاس و مهارت

  .تأثیرگذار بوده است 05/0هاي داوطلبانه هم در تغییرات شهروندي با بتاي  فعالیتمشارکت بیشتر افراد در 
، وضعیت شهروندي در شهر تهـران متـأثر از متغیرهـاي متعـدد در      طور که در مدل آمده به این ترتیب همان 

در بعد منابع وضعیت رفاهی بیشترین سهم را بـه خـود   . هاي اجتماعی است بخش منابع، نظام شخصیت و فرصت
. ین ضـرایب را داشـته اسـت   گرایـی بـاالتر   هـاي دموکراتیـک و عـام    اختصاص داده و در بعد نظام شخصیت ارزش

هـاي اجتمـاعی توانسـته سـهمی از تغییـرات شـهروندي را        هاي داوطلبانه هم در بعد فرصـت  مشارکت در فعالیت
درصد از تغییـرات شـهروندي را پـیش     64توان  می دست آمده در شهر تهران  با توجه به معادله به. بینی کند پیش
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 تحلیل چند متغیري شهروندي در شهر تهران. 1دار نمو

 منابع
 آگاهی و شناخت

 مهارت سیاسی و اجتماعی       

  وضعیت رفاهی

 عام گرایی

 نگرش به مشارکت 

  ملیت گرایی

  ارزشهاي دموکراتیک

  آینده نگري

   اعتقاد به برنامه ریزي

  نظام شخصیت



هاي اجتماعی اسـت   یرهاي سطح کالن به ویژه در بعد منابع و فرصتمانده مربوط به متغ بینی نمود، و بخش باقی
این نتیجه مؤید آن است که براي افزایش آگاهی و عمل به حقوق و وظایف شـهروندي و  . اند که وارد تحلیل نشده

و ها، ایجـاد امکانـات رفـاهی     تقویت مهارت احساس تعلق بیشتر به جامعه بایستی به رشد آگاهی و شناخت افراد، 
هاي مثبت نسـبت بـه مسـایل جامعـه و      چنین باید در ایجاد و تقویت نگرش هم. دسترسی به امکانات توجه نمود

  . هاي داوطلبانه فراهم کرد ها و فعالیت اعضاي آن گام برداشت و زمینه را براي حضور و مشارکت بیشتر در عرصه
  

  جایگاه شهروندي در مدیریت شهري
کـارکردن بـا و   «یکی از تعاریف بـه کـار گرفتـه شـده     . راي تعاریف گوناگونی استهاي علمی دا مدیریت در کتاب

بـا ایـن   . »باشـد  مـی  هـاي متفـاوتی    ها براي رسیدن به مقاصد سازمان است که داراي شاخه وسیله افراد و گروه به
مدیریت شهري نیـز  . است تباط با هم از وظایف مدیریتدهی، نظارت و انگیزش در ار ریزي، سازمان ، برنامه        تعریف

گیري از الگوهـا و   هاي نظري و با بهره ـ به عنوان مثال ـ بخشی از دانش مدیریت است که با در نظر گرفتن عرصه 
اي متشـکل از عناصـر و اجـزاي     نظام مدیریت شـهري سـازمان گسـترده   «. پردازد  می  مفاهیم به اداره امور شهرها

عاد مختلف اجتماعی، اقتصادي و کالبدي حیات شهري است که با هـدف  ربط در اب رسمی و غیررسمی مؤثر و ذي
این نظـام سـه سـطح از مـدیریت شـامل      . »کند جانبه و پایدار شهر فعالیت می اداره، هدایت و کنترل توسعه همه

رجـب  (شـود   مـی  ریزي و مدیریت اجرایی و فنی را شـامل   مدیریت سیاسی ـ اجتماعی، مدیریت سازمانی و برنامه 
  ). 1383حی، صال

هاي مدیریتی جهان در جهت تکامل خود مسیري را از مدیریت استبدادي بـه مـدیریت مشـارکتی طـی      نظام
بـه بعـد حتـی مـدیریت دولتـی هـم بـر ارزش مشـارکت در          1960بـه طـوري کـه امـروزه بـه ویـژه از      . اند کرده

هـاي   یـن ترتیـب، اتخـاذ سیاسـت    به ا). 1377لگان و نل،  ك مک.ر(هاي سازمانی تأکید خاص دارد  گیري تصمیم
کـائوتوي و   (زا  یـافتگی درون  مشارکتی مطابق با شرایط اجتماعی، سیاسی و فرهنگـی هـر جامعـه جهـت توسـعه     

منطق ایـن شـیوه مـدیریتی آن اسـت کـه افـراد در       . سرلوحه اداره امور جوامع قرار گرفته است  )1379دیگران، 
نوشت خود مشارکت کننـد و در کارهـاي مختلـف از آزادي عمـل     هاي مؤثر بر سر گیري ها و تصمیم سازي تصمیم

چه مشـارکت را تعهـد و عملـی آگاهانـه، آزادانـه و       چنان. بیشتري برخوردار شوند و بر زندگی خود نظارت نمایند
اداره جامعـه طبـق   «رود، و کارکرد اصلی شهروندي را   می فعاالنه بدانیم که از سازوکارهاي اعمال قدرت به شمار 

ول احترام به حقوق دیگران و تعهد به ایفـاي نقـش در حفـظ نهادهـاي مشـترکی کـه ایـن حقـوق را پایـدار          اص
گاه ارتباط ایـن دو عنصـر، جایگـاه شـهروندي در مـدیریت را آشـکار        ، آن)210-211: 1381فالکس، (» دارند می 
  . سازد می 

سـو مفهـوم    ان به شـمار آورد کـه از یـک   هاي انس توان بستر شکوفایی خالقیت به عبارت دیگر، مشارکت را می
بـه تعبیـر   . هاي شهروندي اسـت  شود و از دیگر سو جزئی از حقوق و مسئولیت شهروندي بر اساس آن ساخته می



. کند، وجود یک اخـالق مشـارکتی اسـت    می متمایز  15فالکس ویژگی کلیدي معرف شهروندي که آن را از تابعیت
  ). 20: 1382شیانی، (شهروندي و رمز تحقق آن است بنابراین، مشارکت فعال پایه و اساس 

  شـــدن در تصـــمیمات اثرگـــذار بـــر زنـــدگی فـــردي و   بایســـتی توجـــه داشـــت کـــه فرآینـــد ســـهیم 
ایـن شـهرها،   . جامعه ـ مشارکت ـ در قالب مدیریت شهري صرفاً در شهرهاي شهروندمدار تحقـق خواهـد یافـت     

. اي خود داراي هویت اسـت  اي و قبیله خونی، قومی، عشیرهاي است که در آن فرد خارج از شبکه  محصول جامعه
اي بـه   یابد، استوار است و جامعه می اي بر اساس وفاق اجتماعی که به صورت قرارداد اجتماعی نمود  چنین جامعه

در این جامعه، زندگی به سه عرصه مجـزا لـیکن مـرتبط بـا     . لحاظ مدنی قدرتمند در آن تولد و تکامل یافته است
عنی عرصه خصوصی، عمومی و حکومتی تقسیم شده و قانون که نهادینـه شـده و مـورد قبـول آحـاد مـردم       هم ی

افراد در هر عرصه صاحب حقوق مشخص، تعریـف  . کند می ها را تعیین  میان آن است، حد و مرز هر عرصه و رابطه 
هـاي قـانونی    هم باید با فرآیند نظام سیاسی به مشروعیت نیازمند است و حتی کاربرد زور. شده و نهادینه هستند

که در تحلیل نهایی این شهر، نظام طبقـاتی و طبقـه حـاکم قـدرت را در      با این. همراه باشد و مشروع به نظر رسد
کند تا قدرت خود را از نظر مـردم مشـروع جلـوه دهـد      می  اختیار دارد، لیکن بر اساس قواعد بازي سیاسی تالش

توانـد   مـی  رود که  می هاي مدیریت مشارکتی به شمار  شهروندي جوهره اصلی نظام به این ترتیب،). 1377پیران، (
به عبـارت دیگـر، مـدیریت شـهري تنهـا از طریـق       . دهی، نظارت و انگیزش قرار گیرد ریزي، سازمان مبناي برنامه

رکت تواند قـدرت و اختیـارات الزم و نیـز حمایـت سیاسـی و اقتصـادي و مشـا        می کسب مشروعیت دموکراتیک 
  .پذیر خواهد بود شهروندان را به دست آورد که این مهم در سایه تحقق شهروندي امکان

  
  گیري نتیجه

. گیـري شـده اسـت    هـاي بسـیار چشـم    جامعه ایران و به تبع آن شهر تهران در دوره جدید دستخوش دگرگـونی 
هاي آن را تحت تأثیر قرار داده و مسایل و مشکالت اجتماعی، اقتصـادي،   گیري دگرگونی که ابعاد و به ویژه جهت

هـاي نـوین در    ریـزي شـهرداري   با وجود انقـالب مشـروطه و پـی   . سیاسی و فرهنگی متعددي را سبب شده است
مدیریت شهري و پس از آن انقالب اسالمی و مطالبات گسترده دموکراتیـک بـراي مشـارکت، هنـوز یـک دولـت       

چه تدابیر الزم براي آن اتخاذ نگردد، عواقب غیر قابل  ، چنان بنابراین. محلی مستقل در تهران استقرار نیافته است
هاي انجام یافته، نظام حقوق شـهري ایـران و    رحال حاضر بر اساس پژوهشد. بینی را به دنبال خواهد داشت پیش

ها ناظر بر هویت شهروندي نیست و با وجود اعتبار قانونی و ضـمانت اجرایـی حقـوقی، در     به ویژه قانون شهرداري
را در نتیجه بایسـتی زمینـه   ). 1380نجاتی حسینی، (دهد  هاي مختلف روح شهروندي مدرن را بازتاب نمی بخش

هاي مختلف اجتماعی ـ سیاسی جامعه فراهم ساخت تـا رابطـه متقابـل مناسـب       براي تحقق شهروندي در عرصه
  . میان افراد، دولت و نهادهاي مختلف به ویژه در مدیریت شهري برقرار شود 

                                                
15. Subjecthood 



کـار   هایی که بـه  اي نو و در حال تحقق است، بنابراین شیوه بایستی توجه داشت که شهروندي در ایران پدیده
مهم شناخت موانـع  . رود می  بینی به شمار طرف نیست، و موانع بر سر راه آن امري قابل پیش گیرد خنثی و بی می 

تـرین موانـع شـهروندي     براساس نتایج پژوهش انجام یافته در تهـران، اصـلی  . ها است اندیشی براي رفع آن و چاره
دهد شهروندي واقعـی   می  ي مناسب بوده است که نشانها هاي اجتماعی و نبود نگرش فقدان منابع، فقدان فرصت

گران فردي بـا الگـوي تفکـر و شـیوه      در این بسترسازي کنش. هاي عینی و ذهنی است شدن زمینه نیازمند فراهم
هـا و   ها هم بـا ایجـاد فرصـت    هاي عمومی و نهادهاي مدنی و ساختار گران جمعی با تقویت حوزه عمل خود، کنش

  . د بودبسترها مؤثر خواهن
هاي باز و بسیار پیچیده انسانی و اجتمـاعی اسـت و بـا عناصـر      بدیهی است مدیریت شهري که از نوع سیستم

هـا، روابـط    تواند تمام نظام شهري اعم از فضاي کالبدي، فعالیت می رو است،  و روابط بسیار متنوع و متعددي روبه
گـذاري،   هیت سـازمانی چنـد سـطحی خـود بـا سیاسـت      بنابراین در ما. ها را تحت پوشش قرار دهد و عملکرد آن

، )1990(چـه بـا اسـتناد بـه نظـر اولـد فیلـد         چنان. تواند براي شهروندي بسترسازي نماید می  ریزي و اجرا برنامه
شهروندي را یک عمل غیر طبیعی بدانیم که بایستی به افراد آموزش داده شـود، در برخـورد بـا مسـایل شـهري،      

دهی به عهده داشـته و اصـل را بـر     هاي شهروندمدار، نقش راهنما را در سازمان طراحی برنامه تواند با می  مدیریت
هـا بـه ویـژه     این شرایط مبتنی بر موقعیت سیاسـی برابـر و قابـل بـازآفرینی در تمـام حـوزه      . مشارکت قرار دهد

و اجـراي برنامـه جـامع     تـوان ارائـه داد، تـدوین    جا مـی  پیشنهاد مشخصی که در این. هاي داوطلبانه است انجمن
 .سازي در زمینه حقوق، وظایف و احساس شهروندي است آگاه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

 
 سازي برنامه جامع آگاه. 2نمودار                       

 
  

  شھروندي
 

  



هـاي مختلفـی را    شهروندي برنامـه  توان با محور قراردادن می  سازي بر اساس مدل، در تدوین برنامه جامع آگاه
هـا   هاي مختلف شهر متناسب با شرایط اجتماعی، فرهنگـی و فضـایی آن   براي مشکالت شهري در مناطق و محله

میزانـی از اتفـاق نظـر بـر سـر       وجود ) 1: ها چند نکته حایز اهمیت است در تدوین این برنامه. طراحی و اجرا کرد
ها و احساس شهروندي در سطوح مختلف و بـر اسـاس    ش حقوق، مسئولیتآموز) 2هاي بنیادي شهروندي؛  ارزش

گـذاري،   هاي مشارکت در سطوح مختلف سیاست ایجاد فرصت) 3؛  ها و اقشار متعدد در جامعه نیازهاي افراد، گروه
هـاي الزم   ها در راستاي توانمندسازي جامعه و اجـراي برنامـه   ریزي ها وبرنامه سیاست اتخاذ) 4ریزي و اجرا؛  برنامه

 "شهروند فعال"، "شهروند خوب"ها و راهبردها به سمت ارتقاي مفاهیم  حرکت سیاست) 5براي تواناسازي افراد؛ 
  . تواند چارچوبی براي اداره امور شهرها براي مردم و به همراه مردم باشد می  این برنامه. جو و مشارکت

رمان نیسـت، امـا زیربنـاي محکـم و چـارچوب      در خاتمه بایستی اذعان داشت که شهروندي به خودي خود د
دهنده بسیاري از مشکالت و مسایل شهري در جامعه دموکراتیک و شـهرهاي شـهروندمدار    کننده و کاهش کنترل

ریـزي   سازي در شهر تهران پـی  تواند با تدوین و به اجرا درآمدن برنامه جامع آگاه می بخشی از این چارچوب . است
  .شود
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