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چکیده
مفهوم شهروندی یکی از دیرپاترین مفاهیم سیاسی ،اجتماعی ،حقوقی و شهری است که متفکران ،در
حوزههای مختلف و از یونان باستان تا به امروز به آن توجه داشتهاند .کسب مهارتهای شهروندی ،یا به
عبارت دیگر تبدیل شدن به یک شهروند مؤثر و کارامد ،مستلزم آگاهی از حقوق و تکالیف شهروندی است.
آگاهی از حقوق شهروندی از جنبههای مهم روابط انسانی و اجتماعی و عامل بسیار اساسی برای تداوم
زندگی جمعی در دنیای پر مخاطره مدرن است .آگاهی شهروندی باعث میشود فرد تکالیف و حقوق خود
را بشناسد .این شناخت از یک سو عاملی است تا شهروندان تکالیفشان را به به نحو احسن انجام دهد و از
سوی دیگر باعث رسیدن آنها به حقوقی میشود که جامعه برای آن در نظر گرفته است .با توجه به اهمیت
زیبایی و زیباسازی در کالنشهرها از یک سو و اهمیت آگاهی از حقوق شهروندی در تحقق این مهم از سوی
دیگر ،در این پژوهش ابتدا ،میزان و عوامل مؤثر بر آگاهی از حقوق شهروندی در زمینه زیباسازی شهری در
منطقه  6کالنشهر تهران بررسی میشود ،سپس ،رابطه میان آگاهی شهروندی و پاسخگویی و عملکرد
سازمان زیباسازی مورد تحلیل قرار میگیرند .روش تحقیق ،توصیفی تحلیلی بوده ،جمعآوری اطالعات با
استفاده از پرسشنامه انجام شده است و دادههای حاصل از پرسشنامه در نرمافزار  SPSSو با استفاده از
آزمونهای  t-test, crosstabs, chi squareو  ،Spearmanمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .نتایج تحقیق
نشان داد که میزان آگاهی شهروندی در وضعیت متوسط به باال قرار دارد .طبق نتایج میان متغیر آگاهی
شهروندی با متغیرهای :تکالیف شهروندی ،پاسخگویی سازمان ،تحصیالت ،جنس و شغل رابطه معنادار
وجود دارد و میان متغیر آگاهی با متغیرهای تأهل و سن رابطه معناداری وجود ندارد.
واژههاي كلیدي :آگاهی شهروندی ،تکالیف شهروندی ،پاسخگویی ،منظر شهری ،سازمان
*نویسنده مسئولmohamad.ahmadi68@yahoo.com :

زیباسازی1

این مقاله مستخرج از پایاننامه کارشناسیارشد میباشد.
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مقدمه
زیست مشترک از مقوالت زندگی انسان ،و خوب زیستن دغدغه بنیادین اوست .زندگی نیک متضمن
الزامات و هنجارهاست .الزامات از ضرورتهای زیست مشترک حاصل میشود و هنجارها بر اساس منابع
و میراثهای فکری و معنوی شکل میگیرند .محل پیوند زیست مشترک و زندگی نیک در مفهوم
«شهروندی» است .شهروندی ،امکان همگرایی ،به رغم وجود تمایالت متمایز و تشتت زا را برای جامعه
فراهم میآورد (منوچهری .)23 :1331 ،مفهوم شهروندی ،یکی از دیرپاترین مفاهیم سیاسی -اجتماعی
است که متفکران سیاسی -اجتماعی از یونان باستان تا به امروز به آن توجه داشته اند (شارعپور:1331 ،
 .)313شهروند فردی است در رابطه با یک دولت که از سویی ،برخوردار از حقوق سیاسی و مدنی است
و از سوی دیگر ،در برابر دولت تکالیفی بر عهده دارد .این رابطه را شهروندی گویند (شکری:1331 ،
 .)121در جوامع امروزی بررسی روابط متقابل شهروندان و مدیریت شهری و همچنین بررسی مفهوم
مشارکت ،بدون مفهوم شهروندی معنایی ندارد .کسب مهارتهای شهروندی ،یا به عبارت دیگر تبدیل
شدن به یک شهروند مؤثر و کارامد ،مستلزم آگاهی از حقوق و تکالیف ،نگرشهای قوام یافته نسبت به
ارزشها ی اجتماعی ،حساسیت نسبت به فرهنگ و آداب و رسوم ،احترام به شأن و منزلت انسانی و تالش
برای صلح و حفظ محیطزیست است (منتظری و مالزاده .)2 :1321 ،آگاهی از حقوق شهروندی از
جنبهها ی مهم روابط انسانی و اجتماعی و عامل بسیار اساسی برای تداوم زندگی جمعی در دنیای پر
مخاطره مدرن است .عدم توجه به آگاهی از حقوق شهروندی مخدوشکننده پایگاها و نقشها و سبب
تاخیر در کارها و هزینه بر شدن آنها ،خلل در روابط و تعامالت و باعث ایجاد مشکالتی در روابط متقابل
مردم با مدیران میشود .چرخش نظریههای جامعهشناسی به سمت مفاهیم نرم همانند :آگاهی از حقوق
شهروندی و مشارکت در همین راستای کاهش این مشکالت است (شهبازیگهرویی .)3 :1322 ،موفقیت
مردم ساالری و دموکراسی منوط به وجود جامعهای است که مردم آن ،عالوه بر بلوغ دموکراتیک به حقوق
و تکالیف شهروندی خود نیز واقف هستند .تالش برای ایجاد دموکراسی در جوامعی که مردم آن به حقوق
تکالیف و شهروندی خود آگاه نیستند ،میتواند موجب بروز هرج و مرجهای اجتماعی شود (صالحی،
 .)1 :1333آگاهی از حقوق شهروندی باعث میشود که مشارکت شهروندان در امور شهری از مراتب
پایداری ،استمرار و مسؤولیتپذیری بیشتری برخودار گشته و مثمر ثمرتر گردد (پورعزت و دیگران،
 .)13 :1333ارتباط بین آگاهی و فرهنگ شهروندی در زمینه ابعاد و نیازهای مختلف زندگی انسانی معنا
پیدا می کند .هر انسانی سلسله مراتبی از نیازها دارد .نیازهایی که از پایه زیستی آغاز و تا نیاز به
خودشکوفایی خاتمه مییابد .هر چه میزان آگاهی در جامعه باالتر باشد ،نیازهای جامعه متکاملتر و سطح
جامعه باالتر میرود (میرفردی .)31 :1331 ،امروزه نهادینه شدن مفهوم شهروندی و باال رفتن آگاهی
شهروندان در زمینه حقوق و تکالیف شهروندی میتواند راهگشای مشکالتی باشد که حکومتها و مدیران
شهری طی سالها و در پروژهها ی مختلف نتوانسته راه و حلی برای آنها پیدا کند .آگاهی از حقوق و تکالیف
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شهری ،در درجه اول باعث میشود که فرد ،وظایف و تکالیف خود را بشناسد و آنها را به نحو احسن انجام
دهد .با افزایش آگاهی در جامعه ،میزان مشارکت افزایش می یابد و باعث میشود که فرد ،در بطن
برنامههای شهری قرار گیرد و با مسائل شهری آشنا شود .در نتیجه ،نوعی حس تعلق مکان و دلسوزی به
فرد دست مییابد  .در چنین شرایطی ،او خود را بخشی از جامعه میداند و منافع خود را خارج از منافع
جامعه نمیداند .آگاهی از حقوق شهروندی ،نه تنها فرد را در انجام تکالیفش مصممتر میکند ،بلکه باعث
میشود که فرد از حقوق خود در قبال مدیریت شهری آگاه شود و در پی مطالبه آنها باشد .فرد با آگاهی
بیشتر و مشارکت ،در جریان کارهای مسؤوالن قرار گیرد و بهعنوان یک ناظر عمل میکند ،در نتیجه
باعث بهبود در پاسخگویی و عملکرد سازمانها میشود .یکی از موضوعاتی که امروزه در شهرها مطرح
است ،بحث زیبایی و منظر شهری است .نیاز به زیبایی جزء ناشناختهترین نیازهاست .مازلو معتقد است
این نیاز در بعضی افراد وجود دارد این افراد با دیدن زشتی بیمار میشوند و با قرار گرفتن در محیط زیبا
بهبود مییابند (متولی .)3 :1332 ،توجه به مقوله زیبایی شهری امری است در جهت پاسخگویی به
نیازهای روحی و روانی شهروندان در محیطهای شهری که خصوصاً در جهان امروز به سبب تغییر
شیوهها ی زندگی و ظهور نیازهای جدید بیش از گذشته پرداختن به این مساله الزم به نظر میرسد
(جهانشاهی .)1321 ،بعد از انقالب صنعتی شهرها به سرعت ،بهصورت بیرویه و بیبرنامه گسترش یافتند
و باعث شد تا زیبایی شهری در حاشیه قرار بگیرد و منظر شهری به مکانی بی روح و کسالتآور تبدیل
شود .این موضوع امروزه در شهرهای بزرگ و کالنشهرها به ویژه در جهان سوم مشهود است .کالنشهر
تهران نمونهای از آن است که در دههها ی اخیر به سرعت گسترش یافته و جمعیت زیادی را در خود
جای داده است .به موازات گسترش شهر و افزایش جمعیت ،مسائل و مشکالت شهر تهران نیز افزایش
یافتهاند .رشد شتابان و بی رویه شهر باعث شده تا تغییرات و تحوالت شهر چندان منطقی و قاعدهمند
پیش نروند و نتایج چنین روندی ناهنجاری و اغتشاشات بسیاری است که در سیما و کالبد فضاهای
شهری رخ میدهد و به دنبال آن باعث احساس نارضایتی شهروندان ،کاهش مشارکت و در نتیجه باعث
خدشهدار شدن و کاهش روابط شهروندان با سازمانهای مربوطه میشود .با توجه به اهمیت دو مقوله
زیباسازی شهری و آگاهی از حقوق شهروندی ،این پژوهش در پی یافتن راه و حلی برای زیبایی شهری
از طریق آگاهی شهروندی است .در این پژوهش ابتدا میزان آگاهی شهروندی از حقوق و تکالیف خود در
قبال سازمان زیباسازی (منطقه  6تهران) سنجیده میشود ،سپس به بررسی عوامل مؤثر بر آگاهی
شهروندان پرداخته میشود و در نهایت رابطه میان آگاهی شهروندان و عملکرد و پاسخگویی سازمان
زیباسازی سنجیده و تجزیه و تحلیل میگردد .کارشناسان این سازمان میتوانند با استفاده از نتایجی که
از این پژوهش بهدست میآید ،آسیبها ،چالشها ،ظرفیتها و فرصتهای مربوطه را شناخته و برای
بهبود شرایط موجود ،راهبردها و سیاستهای مناسب اتخاذ کنند.
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پیشینه
ایران باستان را پایهگذار حقوق شهروندی در جهان دانستهاند .منشور صادر شده از سوی کوروش کبیر
پادشاه هخامنشی بسیاری مبادی و مبانی اولیه حقوق بشر و شهروندی را مورد تأکید قرار داده است (میری،
 .)1332اما اصطالح حقوق بشر و شهروندی نخستین بار در اعالمیه  26اوت  1132فرانسه به کار رفت
(صفایی بازارجمعه و قربانی .)3 :1321 ،در ایران معاصر رعایت حقوق شهروندی جایگاه چندانی نداشت و
از نظر پادشاهان و دولت مردان نظام عمالً مردم عادی دارای حقوقی نبودهاند .این عدم رعایت حقوق
شهروندی در دوران حکومت خاندان پهلوی گسترش یافت و در تمام شؤون حقوق مردم نفی شد .یکی از
عوامل وقوع انقالب اسالمی نیز عدم توجه به حقوق شهروندی در ایران بوده است و بعد از پیروزی انقالب
اسالمی ایران حقوق شهروندی به یکی از اولویتهای نظام قضایی تبدیل شد (همان .)1 :اصطالح حقوق
شهروندی برای اولین بار در ایران در سال  1333در مورد رعایت حقوق شهروندان وارد نظام حقوقی شد
(همشهری آنالین .)1322 ،به علت صرفه جویی در حجم و وضوح بیشتر ،برخی از تحقیقاتی که در سالهای
اخیر درباره حقوق شهروندی و آگاهی صورت پذیرفته ،به صورت جدول در زیر آمده است.
جدول  -2برخی مطالعات و تحقیقات انجام شده با رویکردهاي نوین
پدیدآورنده

عنوان پژوهش

خالصه نتایج

باغستانی برزکی
()1331

تأثیر آگاهی شهروندان
از حقوق شهروندی بر
توسعه شهروندی فعال و
پاسخگویی و شفافیت
شهرداری تهران

این پژوهش به بررسی روابط میان شهروندان و شهرداری پرداخته است.
نتایج نشان میدهد که آگاهی از حقوق شهروندی باعث افزایش مشارکت
مردم و انجام تکالیفشان و افزایش مشارکت باعث بهبود عملکرد و
پاسخگویی و شفافیت شهرداری و سازمانهای تابعه آن میشود.

مرتضوی ()1321

بررسی موانع مؤثر بر
زیباسازی شهری

این تحقیق به بررسی عوامل و موانع موثر در زیباسازی با هدف افزایش
مشارکت شهروندان پرداخته است .نتایج نشان میدهد که بین
مشارکت ،رضایتمندی و زیباسازی شهری رابطه معناداری وجود دارد
و با افزایش مشارکت ،عملکرد سازمان بهتر شده و وضعیت زیباسازی
بهبود مییابد.

ولی خانی دهاقانی
و دیگران ()1321

عوامل مؤثر بر افزایش
آگاهی افراد از حقوق
شهروندی (مطالعه
موردی :اصفهان)

نتایج حاکی از آن است که بین آموزشهای اجتماعی ،میزان استفاده
از وسایل ارتباط جمعی ،میزان مشارکت ،طبقهبندی اجتماعی،
تحصیالت و شغل افراد با میزان آگاهی از حقوق شهروندی رابطه
معناداری وجود دارد ،ولی بین جنس و سن با آگاهی شهروندی رابطه
معنادار وجود ندارد.
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ادامه جدول -2
خالصه نتایج

پدیدآورنده

عنوان پژوهش

اسکافی ()1336

بررسی میزان آگاهی
جوانان از حقوق و تکالیف
شهروندی (مطالعه
موردی :شهر مشهد)

نتایج تحقیق نشان میدهد که حدود  11درصد از افراد پاسخدهنده
از وظایف و حقوق خود آگاهی زیاد دارند و با افزایش بعد خانوار و
وضعیت اقتصادی میزان آگاهی افزایش می یابد .طبق نتایج ،بیشترین
تآثیر بر آگاهی را شرکت در انتخابات دارد.

شیبانی و داودوندی
()1332

تحلیلی بر میزان آگاهی
از حقوق شهروندی در
میان دانشجویان

نتایج تحقیق نشان میدهد که میزان آگاهی در میان دانشجویان یکسان
نبوده است .در میان ابعاد مختلف حقوق شهروندی ،بیشترین میزان
آگاهی مربوط به بعد جنسیتی بوده و کمترین آن مربوط به بعد مدنی
حقوق بوده است .همچنین ،رابطه معناداری میان آگاهی شهروندی و
نگرشهای دانشجویان نسبت به موضوعات مختلف وجود دارد.

آراسته و دیگران
()1332

بررسی میزان آگاهی
دانشجویان از حقوق
شهروندی با تأکید بر
برنامه درسی

نتایج تحقیق نشان میدهد که میزان آگاهی دانشجویان از حقوق
شهروندی در تمام ابعاد حقوق شهروندی پایینتر از سطح میانگین
قرار دارد .طبق نتایج ،آگاهی مدنی دختران بیشتر از پسران بوده است.
و در متغیرهای دیگر(سن و تحصیالت) رابطه معناداری دیده نمیشود.

هزار جیبی و
امانیان ()1321

آگاهی زنان از حقوق
شهروندی و عوامل مؤثر
بر آن

نتایج تحقیق نشان میدهد که میزان آگاهی زنان از حقوق شهروندی
در سطح متوسط به پایین بوده است و رابطه معناداری میان آگاهی
شهروندی و حضور در عرصه عمومی ،استفاده از رسانههای جمعی و
پایگاه اقتصادی -اجتماعی ،وجود دارد.

کیانپور ()1331

بررسی رابطه بین عوامل
اجتماعی -فرهنگی با
میزان آگاهی معلمان از
حقوق شهروندی در
شهر بروجن

نتایج تحقیق نشان میدهد که بین میزان دسترسی و استفاده از
وسایر ارتباط جمعی ،میزان مشارکت در عرصههای عمومی ،تحصیالت
سن ،جنس با میزان آگاهی از حقوق شهروندی رابطه معنادار وجود
دارد .همچنین طبق نتایج ،متغیر آموزشهای اجتماعی و میزان
آگاهی از حقوق شهروندی رابطه معناداری با هم نداشتند

منبع :نویسندگان 1322

اهداف
 بررسی و شناخت میزان آگاهی شهروندان از حقوق و تکالیف شهروندی و عوامل مؤثر بر آن بررسی رابطه میان آگاهی شهروندی و عملکرد و پاسخگویی سازمان زیباسازی شناخت و بررسی ضعفها و آسیبهای مربوط به آگاهی شهروندی و عملکرد سازمان زیباسازی بهمنظور ارائه راهکارهای و سیاستهای مناسب در بهبود منظر شهری
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مبانی نظري
یکی از اساسی ترین عناصر انجام هر پژوهش یا تحقیق آن است که قبل از ورود به پژوهش از کلمات
و عبارات کلیدی ابهام زدایی شود و برای تحقق هم زبانی و وحدت ادراک مؤلف و محقق عبارت و کلمات
کلیدی تعریف شوند .در این بخش از تحقیق هر یک از مفاهیم مرتبط با موضوع ،تعریف و اهمیت و
تئوریهای مربوط به هریک که در ارتباط با موضوع است بیان میگردد.
شهروندي :2مارشال معتقد است که شهروندی پایگاهی است که به تمامی افرادی که عضو تمام عیار
اجتماع هستند داده میشود  ،این افراد همه دارای جایگاه برابر ،حقوق ،وظایف و تکالیف متناسب با این
پایگاه هستند ( .)Friedman, 2002: 168یا به عبارت دیگر شهروندی سطح برقراری ارتباط با نهادهای
جامعه و توانایی تحلیل مسایل اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی می باشد (.)Richard, 2004: 8
آگاهی شهروندي :1آگاهی شهروندی به معنای شناخت شهروندان از وظایف حکومت و شهرداری در
قبال شهروندان و تالش برای تحقق حقوق و اجرای تعهدهایشان است .آگاهی از حقوق شهروندی باعث
میشود که مشارکت شهروندان در امور شهری از مراتب پایداری ،استمرار و مسؤولیتپذیری بیشتری
برخودار گشته و مثمر ثمرتر گردد .آگاهی ازحقوق شهروندی زمینه انجام وظایف دو جانبه را فراهم می
کند و باعث افزایش مشارکت شهروندی میشود (پورعزت و دیگران .)13 :1333 ،این رابطه دو طرفه
است .باال رفتن مشارکت مردم در فعالیتهای مدیریت و برنامهریزی شهری نیز ،سبب باال رفتن سطح
آگاهیهای عمومی آنان میشود .از این طریق شهروندان با امکانات و محدودیتهای برنامهریزی و طراحی
آشنا می گردند و طبیعی است که آشنا شدن مردم با امکانات و محدودیتهای برنامهریزی سبب واقعی
تر شدن خواستهها و توقعات آنان میگردد و لذا اهداف طرح و برنامهها با واقعیت ،انطباق بیشتری خواهد
یافت (کساالیی .)112-121 :1312 ،از میزان آگاهی شهروندی سه ارزش اساسی بهعنوان مهمترین
دستاوردهای مشارکت مطرح شده است که عبارتند از :سهیم شدن مردم در قدرت و اختیار ،رهیابی مردم
به نظارت بر سرنوشت خویش ،گشایش فرصتهای پیشرفت بر روی مردم در ردههای پایین جامعه
(رستمی .)22 :1332 ،ترنر در بررسی عوامل موثر در آگاهی شهروندی ،به نقش شرایط اجتماعی،
اقتصادی و فرهنگی جامعه و افراد تأکید دارد و معتقد است که آگاهی از حقوق شهروندی در میان اقوام
مختلف متفاوت است .او معتقد است رسانههای جمعی نقش ویژه ای را در آگاهی شهروندان دارند و
همچون واسطهای ،آگاهی اجتماعی شهروندان را تحت تأثیر قرار میدهند .مارکس به عامل وضعیت
اقتصادی را در آگاهی شهروندی تآکید دارد .او معتقد است افرادی که دارای پایگاه اقتصادی پایینی
هستند ،آگاهی کمتری از حقوق خود دارند (هزارجیبی و امانیان .)2 :1321 ،نتایج مطالعه و بررسی
1- Citizenship
2- Citizenship of Awareness
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تئوریها و تحقیقات درباره آگاهی شهروندی نشان داده است که عوامل زیادی در آگاهی شهروندی
مؤثرند که هر یک به نوعی در افزایش و کاهش آگاهی سهمی دارد .در صورتی که این عوامل به صورت
مثبت عمل کنند باعث بهوجود آومدن دستاوردهایی میشود که در نهایت منجر به بهبود عملکرد و
شفافیت پاسخگویی مدیران شهری خواهد شد .نتایج مطالعات و تحقیقات انجام شده توسط محقق ،مدل
نظری این پژوهش را به وجود آورده است.
جنس

پاسخگویی و
بهبود عملکرد

انجام تکالیف شهروندي
مشاركت شهروندي

سواد

مشاركت

آگاهی شهروندان

شهروندي

در امر زیباسازي

شرایط

شهري

سازمان

زیباسازي

سن

اجتماعی

تالش براي مطالبه حقوق خود

پایگاه

اطالع رسانی

اقتصادي

سازمان

مدل شماره  :2آگاهی شهروندي (منبع :نویسندگان )1322

پاسخگویی :2امروزه ما در عصر پاسخگویی زندگی میکنیم ( )Fisher, 2004:1و تقاضا برای مقامات و
سازمانها ی دولتی برای حساب پس دادن ،روز به روز در حال افزایش است .اصول دموکراتیک تأیید
می کند که مردم باید قدر باشند تا در تصمیماتی که در زندگیشان اثرگذار است ،نفوذ داشته باشند
( )Patrick, 2011: 1ولی چون مردم حاکمیت خود را به نمایندگان واگذار کردهاند ،بنابراین آنها ،عملکرد
دولت را از طریق مکانیسمهای پاسخگویی مدیریت می کنند ( .)Fisher, 2004:1ارائه یک تعریف مشخص
از پاسخگویی دشوار و دست نیافتنی نیست زیرا این مفهوم همیشه در حال گسترش بوده است .مفهوم
پاسخگویی از یک سو ،شباهت زیادی به مسؤولیت پذیری دارد .باونز 2معتقد است که پاسخگویی جنبه
ای از مسؤولیت است .او برای مسؤولیت دو بعد قائل است .مسؤولیت فعال ،که بهعنوان فضیلت است و
مسؤولیت منفعل بهعنوان پاسخگویی است و از سوی دیگر ،رابطهای پیچیده و نزدیک با شفافیت دارد.
1- Accountability
2- Bavens

مجله آمایش جغرافیایی فضا /سال سوم/شماره مسلسل دهم/زمستان 22

8

گری1

شفافیت باعث پاسخگوعی و نوعی نقش ایجاد کننده دارد .بساری از نظریه پردازان ازجمله شیرر و
معتقدند که زمانی پاسخگویی به وجود میآید که اطالعات و حقوق دولتی شفاف شوند و در اختیار عموم
قرار گیرند .بنابراین ،ارائه اطالعات توسط دولت و شفاف کردن کارها بهعنوان یک ابزار کلیدی برای
پاسخگویی دولت به شمار میآید ( .)John Francis, 2012: 3-4واژه پاسخگویی تقریباً با مسؤولیتپذیری
معادل است و به معنای حساب پس دهی است .پاسخگویی ،یک مکانیسم بنیادین اجرایی است که برای
نگهداری هر سیستم اجتماعی الزم و ضروری است ( .)Gelfand Michele, 2004:136پاسخگویی را
میتوان به عنوان یک نیاز برای شهروندان دانست و عبارت است از دادن و خواستار دالیلی از کارهای
انجام شده خود و دیگران (.)Vassili, 2012: 245
زیباسازي :زیباشناسی معمو ًال با طبیعت ،معنا و تحسین هنرهای زیبا مانند نقاشی ،مجسمه سازی ،موسیقی،
تئاتر ،رقص و معماری ارتباط دارد .واژه ( shatehtseaزیباشناسی) از لغات یونانی کالسیک  aisthanesthaiبه
معنای ادراک کردن و  aisthtetaبه معنای موضوعات ادراک شده مشتق شده است (بل .)33 :1332 ،زیباسازی
عبارت است از اقدامات آگاهانه در زمینه اثاثیه شهری ،احجام هنری ،نورپردازی ،گرافیک محیطی و فضاهای
شهری مرتبط که باعث تلطیف و ارتقاء محیط شهری گردد (جهانشاهی.)1321 ،

روش تحقیق
روش به کار رفته در این تحقیق ،توصیفی تحلیلی بوده و بهصورت پیمایشی با استفاده از ابزار
پرسشنامه انجام شده است .جامعه آماری مورد مطالعه در فرایند پرسشگری شامل شهروندان منطقه 6
تهران است .روش نمونهگیری بهصورت تصادفی ساده بوده و حجم نمونه با استفاده از مدل کوکران برآورد
شد .با توجه به جمعیت منطقه  6تهران ( 221221نفر) با استفاده از روش کوکران  333پرسشنامه مورد
نیاز بود 2که تهیه و توسط شهروندان تکمیل گردید .پرسشنامه حاوی  31سوال است ،دادههای حاصل از
پرسشنامه با استفاده از نرمافزار  SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .برای محاسبه پایایی سواالت
پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده گردید که میزان پایایی آن برابر با  1831و در سطح قابل
قبولی می باشد .برای بررسی وضعیت متغیرها از آزمون  t-testاستفاده شده است .در این پژوهش دو نوع
متغیر اسمی و ترتیبی داشتیم که برای بررسی رابطه بین متغیرهای ترتیبی از آزمون  Spearmanاستفاده
شد و برای بررسی رابطه بین متغیرهای اسمی و ترتیبی از آزمون  Crosstabsو  Chi-Squareاستفاده
شد ،بدین گونه که ابتدا جدول توافقی ایجاد شد و دادهها بعد از  Recodeشدن به وسیله آزمون Crosstabs
و  Chi-Squareتجزیه و تحلیل شدند.
- Shearer & Gray
فرمول کوکران( :زیاری.)1321،
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2

آزمون  :tآزمون  tمهمترین آزمون آماری پارامتریک است که آزمون فرض درباره میانگینهای جامعه
استفاده میشود .در واقع در آزمون  ،tفاصله میانگین جامعه با نقطه مورد نظر قابل اندازهگیری است
(دالور.)261 :1322 ،
روش اسپیرمن :همبستگی رتبهای که توسط اسپیرمن تهیه و تدوین شده است ،شکل خاصی از همبستگی
گشتاوری پیرسون است و زمانی به کار میرود که دادههای جمعآوری شده از متغیرهای مورد مطالعه
بهصورت رتبهای باشند (دالور.)211 :1332 ،
روش مربع کای :شکل خاصی از آزمونهای ناپارامتریک است که برای دادههای اسمی و رتبهای بهکار
میرود (دالور.)212 :1322 ،
جدول توافقی :جدول توافقی برای بررسی رابطه بین متغیرهای اسمی و ترتیبی به کار میرود .در واقع
یک جدول توافقی نشان میدهد که آیا میزان رضایت یا مشارکت فرد وابسته به جنس ،تأهل و شغل وی
است یا خیر (بایزیدی و دیگران.)13 :1333 ،
معرفی محدوده مورد مطالعه
منطقه  6شهرداری تهران با مساحتی معادل  2182کیلومتر مربع ،حدود  382درصد از سطح شهر را در
بر می گیرد .این منطقه به  6ناحیه و  13محله تقسیم شده و به لحاظ موقعیت جغرافیایی در حوزه مرکزی
شهر تهران واقع است .منطقه  6با جمعیت  221221نفر 2831 ،درصد جمعیت شهر را در خود جای داده
البته در طول روز ،رقم جمعیت در این منطقه به یک میلیون نفر هم میرسد (شهرداری منطقه .)1322 :6

شکل  -2منطقه  6شهرداري تهران (منبع :نویسندگان)1322 ،
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یافتههاي تحقیق
مؤلفه بنیانهاي اجتماعی :از  333شهروندی که مورد پرسش قرار گرفتهاند 211 ،نفر مرد و  131نفر زن
هستند 131 .نفر از پاسخگویان کارمند 21 ،نفر دانشجو 32 ،نفر شغل آزاد 12 ،نفر خانهدار 12 ،نفر بیکار و
 31نفر سایر هستند 226 .نفر از پاسخگویان متأهل و  113نفر مجرد هستند .از نظر تحصیالت  11نفر در
دکتری 32 ،نفر ارشد 61 ،نفر کارشناسی 12 ،نفر کاردانی 131 ،نفر دیپلم 33 ،نفر سیکل 16 ،نفر ابتدایی و
 11نفر بی سواد هستند .از نظر سن 13 ،نفر بین 11-21سال 22 ،نفر بین  21-31سال 23 ،نفر  31-31سال،
 61نفر  31-11سال 21 ،نفر 11-61سال 11 ،نفر  61-11سال و  11نفر نیز  11-31سال سن دارند.
بررسی مؤلفه آگاهی شهروندي :برای بررسی مؤلفه آگاهی شهروندی از پنج گویه استفاده شده است.
دو سوال اول درباره آگاهی از حقوق و وظایف خود ،دو سوال دوم در مورد آگاهی از حقوق و وظایف
سازمان و سوال آخر درباره آگاهی از قوانین و مقررات است .نتایج نشان می دهد که آگاهی شهروندان از
حقوق خود ،در وضعیت مناسب ،آگاهی از حقوق سازمان در وضعیت متوسط و آگاهی از قوانین و مقررات
در وضعیت بسیار نامناسب است .در مجموع این متغیر کمی باالتر از سطح متوسط قرار دارد (جدول .)2
جدول  -1آگاهی شهروندي
آگاهی شهروندی

فراوانی

Test
میانگین
value
خیلیکم

T

Sig

آگاهی از وظایف خود

113

111

11

13

21

3811

3

118126

.111

آگاهی از حقوق خود

33

116

63

62

33

3836

3

18321

.111

آگاهی از وظایف سازمان

11

133

61

13

32

3833

3

68163

.111

آگاهی از حقوق سازمان

31

21

11

112

13

2811

3

-38313

.111

آگاهی از آیین نامهها ،قوانین
و مقررات سازمان

21

31

12

113

123

2833

3

-28311

.111

بسیار زیاد زیاد متوسط

کم

منبع :نویسندگان1322 ،
جدول  -9یکسان سازي و تركیب نمره متغیرها براي آگاهی شهروندي
Test value
mean
Compute
11
11811
آگاهی شهروندی

T
28131

منبع :نویسندگان1322 ،

بررسی رابطه بین بنیانهاي اجتماعی و آگاهی شهروندي :برای بررسی رابطه بین متغیرهای سن
و تحصیالت با متغیر رضایتمندی که هر دو نوع از متغیرهای ترتیبی هستند از آزمون  Spearmanاستفاده
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شد .نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که میان متغیر تحصیالت با متغیر آگاهی رابطه معنیدار وجود
دارد و با افزایش میزان تحصیالت ،میزان آگاهی شهروندی افزایش مییابد .بهعبارت دیگر ،افراد با سطح
تحصیالت کمتر ،آگاهی کمتری از حقوق خود و سازمان دارند .در این رابطه ،میتوان دو نظریه و احتمال
میتواند وجود داشته باشد :یکی اینکه ،تفاوتی میان افراد با سواد و بی سواد وجود دارد ،یعنی سطح سواد
به عنوان یک عامل در آگاهی و یا عدم آگاهی تأثیر داشته است و افراد با سواد کم ،توانایی آگاهی یافتن
ندارند و یا عالقهای به داشتن آگاهی ندارند ،احتمال دوم این است که سازمان زیباسازی در اطالع رسانی
و آگاهی دادن به شهروندان به درستی عمل نکرده است و برای آگاهی دادن به تمام اقشار جامعه اعم از
باسواد یا بی سواد یکسان عمل کرده است که در این صورت اقشار کم سواد مانند اقشار باسواد قادر به
کسب آگاهی نخواهند بود .با یک مثال ساده میتوان این موضوع را شرح داد :اگر سازمان زیباسازی برای
اطالع رسانی و ترویج فرهنگ شهری و آگاهی دادن از طریق سایت سازمان و اینترنت استفاده نماید،
مسلماً افرادی که توانایی دسترسی به اینترنت یا سواد استفاده از اینترنت را ندارند ،نسبت به کسانی که
دسترسی و سواد استفاده از اینترنت را دارند ،میزان آگاهی کمتری را کسب خواهند کرد .رفع این ابهام
تحقیق دیگری را می طلبد .بدین صورت که بعد اینکه سازمان از وسایل مناسب اطالع رسانی استفاده
کرد (بهطوریکه همه اقشار بتوانند مطلع بشوند) تحقیق دیگری صورت بگیرد .اگر در نتایج تفاوتی حاصل
شد ما متوجه خواهیم شد که اطالع رسانی نادرست سازمان زیباسازی عامل اصلی عدم آگاهی بوده است.
طبق نتایج ،رابطه معناداری میان سن و آگاهی وجود ندارد (جدول .)3
جدول  -4رابطه بین متغیرهاي سن و تحصیالت با متغیر آگاهی
آزمون همبستگی اسپیرمن
آگاهی

آگاهی

سن

تحصیالت

ضریب همبستگی

18111

18116

18313

معناداری
N

---

18211

18111

333

333

333

منبع :نویسندگان1322 ،

برای بررسی رابطه بین متغیرهای جنس ،تأهل و شغل (متغیرهای اسمی) با متغیر مشارکت (متغیر
ترتیبی) از آزمون مربع کای و کراس تب ،با جدول توافقی استفاده شد .نتایج تحقیق نشان میدهد که
رابطه معناداری میان متغیر جنس و آگاهی شهروندی وجود دارد (جدول  )1و میزان آگاهی مردان بیشتر
از زنان است (جدول .)6
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جدول  -5آزمون مربع كاي براي رابطه جنس و آگاهی
ارزش

معناداری

آزمون کا اسکوئر
پیرسون -کا اسکوئر

118231

18113

نسبت احتمال

118211

18113

رابطه خطی

68123

18113

منبع :نویسندگان1322 ،
جدول  -6آزمون كراس تب براي رابطه جنس و آگاهی
آزمون کراس تب
مرد
زن
جمع

آگاهی متوسط

آگاهی زیاد

آگاهی کم

تعداد

31

13

36

درصد

%3282

%3183

%2283

تعداد

61

36

61

درصد

%3681

%2183

%3186

درصد

3286

31

2283

منبع :نویسندگان1322 ،

در متغیر شغل ،نتایج حاکی از آن بود که رابطه معناداری میان شغل و آگاهی شهروندی وجود دارد
(جدول  .)1کارمندان و دانشجویان بهترتیب بیشترین آگاهی را داشتند و افراد بیکار ،افراد دارای شغل
آزاد و افراد خانهدار ،بهترتیب کمترین آگاهی را دارا هستند (جدول  .)3همانند بحثی که در زمینه رابطه
تحصیالت با آگاهی شد ،در این زمینه نیز دو نظریه وجود دارد :از یک نظر میتوان گفت افرادی که بیکار
هستند ،تمایلی به زیبایی و زیباسازی و آگاهی داشتن در این زمینه ندارند و شغل داشتن و نداشتن در
میزان آگاهی تأثیر دارد و از طرف دیگر میتوان گفت که سازمان زیباسازی در بحث اطالع رسانی ضعیف
عمل کرده است و علت اصلی عدم آگاهی بعضی از شهروندان سازمان باشد .به فرض مثال اگر بعضی از
تبلیغات سازمان زیباسازی در ادارهها و شرکتها صورت گیرد ،افراد بیکار یا خانه دار در این زمینه آگاهی
کسب نخواهند کرد .طبق نتایج ،رابطه معناداری میان متغیر تأهل و آگاهی وجود ندارد (جدول .)2
جدول  -7آزمون مربع كاي براي رابطه شغل و آگاهی
ارزش

معناداری

آزمون کا اسکوئر
پیرسون -کا اسکوئر

628133

18111

نسبت احتمال

628612

18111

168111

18111

رابطه خطی
منبع :نویسندگان1322 ،
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جدول  -8آزمون كراس تب براي رابطه متغیر شغل و آگاهی
آزمون کراس تب
کارمند
دانشجو
سایر
خانه دار
آزاد
بیکار
جمع

آگاهی متوسط

آگاهی زیاد

آگاهی کم

تعداد

13

31

33

درصد

%1183

%2183

%2383

تعداد

31

21

23

درصد

%3281

%2383

%2281

تعداد

33

16

16

درصد

%2382

%3186

%3186

تعداد

11

11

26

درصد

%2182

%2383

%11

تعداد

11

12

11

درصد

%2186

%3381

%1686

تعداد

1

12

1

درصد

%1

%111

%1

درصد

%3286

%31

%2283

منبع :نویسندگان1322 ،
جدول  -3آزمون مربع كاي براي رابطه متغیر تأهل و آگاهی
ارزش

معناداری

آزمون کا اسکوئر
پیرسون -کا اسکوئر

18233

18621

نسبت احتمال

18236

18626

18133

18312

رابطه خطی
منبع :نویسندگان1322 ،

بررسی وضعیت پاسخگویی و عملکرد سازمان زیباسازي :برای بررسی وضعیت پاسخگویی و
عملکرد سازمان زیباسازی از  11گویه استفاده شده است .اطاالعات ،پس از جمعآوری ،بهوسیله ابزار
 computeیکسان سازی شدند تا به عنوان یک شاخص ،وضعیت پاسخگویی سازمان را نشان دهند .نتایجی
که از جمعآوری اطالعات و تجزیه و تجزیه و تحلیل آنها بدست آمده ،نشان میدهد که پاسخگویی و
عملکرد شهرداری نامطلوب بوده است .شهروندان معتقدند که سازمان زیباسازی ،اطالعات بسیار کمی را
از کارها و سیاستهای انجام شده و نتایج آنها ،در اختیار مردم می گذارد و یا حداقل ،ابزار اطالع رسانی
سازمان ضعیف است .جدول  11به وضوح چگونگی عملکرد و پاسخگویی سازمان را در حوزههای گوناگون
نشان میدهد.
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جدول  -21عملکرد و پاسخگویی شهرداري
فراوانی

Test
value

T

دادن توضیحات و راهنمایی به
شهروندان

23

13

31

131

63

2811

3

-18613

.111

زمینه سازی و آموزش فرهنگ
شهروندی

21

31

12

133

33

2811

3

-18331

.111

ارائه فراخوانهای مناسب

11

62

33

121

22

2831

3

-28361

.111

ارائه نظرسنجیهای مناسب

23

12

123

21

32

2813

3

-18136

.111

دراختیارگذاشتن برنامهها و
سیاستها برای شهروندان

31

61

23

122

61

2863

3

-68231

.111

احترام به نظرات و پیشنهادات
مردم

16

13

21

123

21

2833

3

-28161

.111

برگزاری مناسب همایشها و
جشنوارهها

12

31

161

113

16

2862

3

-18631

.111

رسیدگی به مشکالت
شهروندان

21

113

12

121

63

2811

3

-38131

.111

ارائه به موقع اطالعات درباره
کارهای انجام شده

31

11

113

131

13

2862

3

-18313

.111

مناسب و کافی بودن
محصوالت فرهنگی هنری

31

61

111

111

31

2861

3

-18133

.111

ارائه اطالعات درباره نتایج
برنامهها و سیاستها

22

31

122

121

61

2811

3

-38211

.111

در دسترس بودنکارمندان
سازمان در وقت اداری

31

33

133

62

11

3812

3

18222

.161

شفاف بودن نامه پراکنی،
تشریفات و کاغذ بازی

31

62

132

63

13

2833

3

-281

.113

شفاف بودن ضوابط قوانین و
مقررات سازمان

23

62

131

22

61

2813

3

-38611

.111

داشتن اعتماد به سازمان درباره
پاسخگویی

32

31

116

33

13

2831

3

-28262

.113

عملکرد و پاسخگویی شهرداری

منبع :نویسندگان1322 ،

بسیار
خوب

بسیار میانگین
خوب متوسط ضعیف
ضعیف

Sig
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جدول -22یکسان سازي و تركیب نمره متغیرها براي پاسخگویی و عملکرد سازمان
Compute

پاسخگویی و عملکرد سازمان

mean

Test value

T

32823

31

-38311

منبع :نویسندگان1322 ،

رابطه آگاهی شهروندي و پاسخگویی و عملکرد شهرداري :نتایج تحلیل نشان داد که میان آگاهی
شهروندان و پاسخگویی سازمان زیباسازی رابطه کامالً معناداری وجود دارد .طبق آزمون همبستگی
اسپیرمن ،با افزایش میزان آگاهی شهروندی ،پاسخگویی و عملکرد سازمان نیز افزایش می یابد.
جدول  -21رابطه بین آگاهی شهروندي و پاسخگویی سازمان
آزمون همبستگی اسپیرمن

آگاهی

پاسخگویی و عملکرد

ضریب همبستگی

18111

18331

---

18111

333

333

آگاهی

معناداری
N

منبع :نویسندگان1322 ،
2.5

1.5
1
0.5

ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن

2

0
5

4

3
آگاهی شهروندي

2

1

نمودار  -9رابطه آگاهی شهروندي و پاسخگویی سازمان (منبع :نویسندگان)1322 :

بررسی مؤلفه تکالیف شهروندي :نتایج تحلیل که در جدول  13نیز مشاهده میشود ،نشان میدهد
که شهروندان وظایف خود را در بیشتر زمینهها و در قبال سازمان به خوبی انجام میدهند و به حقوق و
قوانین سازمان احترام میگذارند .اما در زمینه دنبال کردن برنامههای سازمان ضعف وجود دارد که
شهروندان معتقدند این عامل ناشی از ضعف در اطالعات رسانی سازمان و عدم آگاهی آنان است.
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جدول  -29تکالیف شهروندي
فراوانی

Test
value

T

Sig

1

1

1

3813

3

118111

18111

1

1

3823

3

338332

18111

1

3831

3

338121

18111

21

382

3

138626

18111

3816

3

118116

18111

2866

3

-38223

18111

3823

3

38312

18111

3

238116

18111

228311

18111

128231

18111

تکالیف شهروندی

ال
کام ً
موافق

مهم بودن زیبایی شهر

313

16

تالش برای زیبایی شهر

163

111

31

احترام به حقوق و قوانین

133

163

26

1

پرداخت عوارض

166

23

61

33

نگهداری از فضای سبز

136

111

31

62

22

دنبال کردن برنامهها

33

11

11

111

33

تماس با سازمان برای رفع
مشکل

33

21

13

16

11

تالش برای زیبایی نمای
ساختمان

111

111

31

21

1

3813

برداشت زباله

111

131

16

21

1

3821

3

پاسخ به نظرسنجی

131

31

22

31

22

3812

3

ال
کام ً
موافق بی نظر مخالف
مخالف

Mean

منبع :نویسندگان1322 ،
جدول -24یکسانسازي نمره متغیرها براي تکالیف شهروندي
Compute

Mean

Test value

t

Sig

تکالیف

33821

31

338113

18111

منبع :نویسندگان1322 ،

بررسی روابط بین وظایف شهروندي و آگاهی شهروندي :بر اساس نتایج تحلیل رابطه معنادار و
مثبتی میان متغیر آگاهی شهروندی و تکالیف شهروندی وجود دارد و به ازای افزایش یک واحد متغیر
آگاهی ،متغیر وظایف  18312واحد افزایش مییابد .یعنی هر چقدر شهروندان از حقوق شهروندی خویش،
آگاهی بیشتری داشته باشند ،وظایف خود را بهتر انجام میدهند .بنابراین ما نتیجه میگیریم که انجام
وظایف شهروندی به نوعی تابعی است از آگاهی شهروندی.
جدول  -25رابطه بین آگاهی شهروندي و تکالیف شهروندي
آزمون همبستگی اسپیرمن
ضریب همبستگی
آگاهی

معناداری
N

منبع :نویسندگان1322 ،

آگاهی

تکالیف شهروندی

18111

18316

---

18111

333

333
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2.5
2

1
0.5

تکالیف شهروندي

1.5

0
5

4

3
آگاهی شهروندي

2

1

نمودار -9رابطه آگاهی شهروندي و تکالیف شهروندي (منبع :نویسندگان)1322 :

نتیجهگیري
در شرایط کنونی که شهرها با سرعت زیادی در حال گسترش و جذب جمعیت هستند ،مسائل و
مشکالت شهری نیز به موازات آن رو به افزایش هستند و این موضوع ،مدیریت شهری را با مشکل مواجه
کرده است .اما توجه به موضوعات پایهای و نرم ،مانند شهروندی ،حقوق شهروندی ،آگاهی شهروندی و
مشارکت ،میتواند راهگشای بسیاری از این مسائل باشد .در این میان ،آگاهی شهروندی میتواند بهعنوان
شاه کلیدی باشد برای حل بسیاری از مشکالتی باشد که تاکنون مدیریت شهری نتوانسته راهی برای آن
پیدا کند .با اینکه آگاهی شهروندی در شهرها از اهمیت زیادی برخوردار است و میتواند بهعنوان راه و
حل پایه ای در مسائل و موضوعات شهری مورد استفاده قرار بگیرد اما تاکنون در تحقیقات ،مقالهها و
پایاننامهها توجه چندانی به آن نشده است .تنها تحقیق علمی در بحث آگاهی شهروندی درباره شهر،
تنها پایاننامه خانم باغستانی برزکی است که مقالهای هم با نام پورعزت ،قلیپور و برزکی چاپ شده است.
اما در این پایاننامه نیز بهطورکلی به بحث درباره آگاهی شهروندی و میزان آن در همه حوزههای
شهرداری پرداخته شده است و توجه زیادی به عوامل مؤثر بر آگاهی یا عدم آگاهی نشده است .اوالً
حوزهها ی شهرداری به خصوص در کالنشهر تهران دارای گستره زیادی است و نمیتوان همه ابعاد آن را
در یک تحقیق و پایاننامه ارشد جای داد ،یعنی حداکثر یک سازمان از شهرداری و یک منطقه از شهر را
باید مدنظر قرار داد و ثانیاً در بحث آگاهی شهروندان باید به علل آگاهی یا عدم آگاهی توجه کرد و
تحقیق کرد که در کدام قشر از جامعه عدم آگاهی وجود دارد یعنی تحقیق باید به نوعی موضوع را
ریشهیابی کند .با توجه به اهمیت آگاهی شهروندی و لزوم ریشه یابی آن و اهمیت زیباسازی شهری ،در
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این پژوهش سعی شده که اهمیت آگاهی شهروندی در حل مسائل شهری در حوزه زیباسازی شهری
(منطقه  6تهران) و علل و عوامل آن تا حدودی بیان شود .نتایج تحلیلها حاکی از آن بود که رابطه
مستقیمی میان متغیر آگاهی شهروندی و متغیرهای انجام تکالیف شهروندی و پاسخگویی سازمان وجود
دارد .این بدان معنی است که وقتی که آگاهی شهروندان افزایش می یابد ،نوعی حس مسؤولیتپذیری
به فرد دست مییابد ،و در حالی که حقوق و وظایف خود و سازمان را میشناسد ،از یک سو سعی میکند
تا وظا یفش را به نحو احسن انجام دهد و از سوی دیگر خواستار مطالبه حقوق خویش (وظایف سازمان
در قبال او) و پاسخگویی سازمان در برابر کارهای صورت گرفته ،است .به عبارت دیگر ،پاسخگویی سازمان
و انجام تکالیف شهروندی به نوعی تابعی از آگاهی شهروندی است .طبق نتایج ،رابطه معنادارای میان
متغیر آگاهی با متغیرهای تحصیالت ،شغل و جنس وجود دارد .با افزایش میزان تحصیالت ،آگاهی
شهروندی افزایش می یابد ،مردان آگاهی بیشتری نسبت به زنان دارند و در متغیر شغل ،کارمندان دارای
بیشترین آگاهی و افراد بیکار کمترین آگاهی را دارند .میان متغیرهای سن و تأهل با متغیر آگاهی ،رابطه
معناداری وجود ندارد .با توجه به رابطه متغیر تحصیالت و شغل با آگاهی ،میتوان گفت که یکی از
مهمترین علل عدم آگاهی شهروندان ،پایین بودن سطح سواد آنها ست .در این زمینه دو احتمال وجود
دارد :یکی اینکه شهروندان با سطح سواد پایین ،عالقهای به آگاهی داشتن ندارند و این موضوع را دنبال
نمی کنند و دومی اینکه ،شهروندان عالقه دارند ولی سطح آگاهی رسانی و اطالع رسانی سازمان زیباسازی
طوری است که شهروندان با سواد پایین قادر به مطالعه یا آگاهی یافتن ندارند (مثل اطالعرسانی از طریق
اینترنت) .بنابراین باید هر دو احتمال را در نظر گرفت ،یعنی از طرفی باید در باال بردن سطح تحصیالت
شهروندان و ایجاد ترغیب در آگاهی و همکاری آنان کوشید و از طرف دیگر ،راه و حلها و وسایل تبلیغاتی
و اطالع رسانی را بهبود بخشید.
پیشنهادها
 توجیه نهادهای باالدستی برای بررسی قوانین و مقررات در جهت ابهام زدایی و اصالح آنها استفاده از ابزارهای مناسب تبلیغاتی جهت اطالع رسانی بیشتر (به خصوص تلویزیون و رادیو) برگزاری برنامههایی برای عموم مردم در جهت نهادینه کردن فرهنگ شهروندی توانمندسازی خانوادهها در ارتباط با فرهنگ شهروندی ایجاد سیاستهایی برای مشارکت پذیری مردم در تهیه ،اجرا و نظارت طرحهای شهری تنظیم برنامهها و محتوای فعالیتهای آموزشی ،برحسب اقتضائات فرهنگی و غیرفرهنگی (سن ،جنس،اشتغال و)...
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