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 شهرداری مشهد  5و  1ساکنان منطقه بین سنجش تطبیقی آگاهی از حقوق شهروندی 

 

 

 3مهدی زنگنه،2یعقوب زنگنه ،  1نیلوفر هنرمندی علمداری

 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه حکیم سبزواری -1

 بزواریدانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه حکیم س -2

 استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه حکیم سبزواری -3

  

 چکیده

و اقتصادی را تعیین می  منابع اجتماعیبه هدف و شهروندی به معنای مجموعه ای از حقوق و وظایفی که دست یابی 

ی مشارکت اجتماعی و بنابراین شهروندی را می توان هسته ی اصل ،ساز جامعه ی مدنی در شهرهاستکند،بستر

سیاسی یک جامعه دانست و مشارکت فعال را جزئی از حقوق و وظایف شهروندی به حساب آورد.پژوهش حاضر با 

روش تحقیق شهرداری مشهد،از حقوق شهروندی انجام شده است. 5  و 1هدف سنجش آگاهی ساکنان دو منطقه ی 

گردآوری شده و با استفاده از آزمون های آماری و با به تحلیلی و داده های مورد نیاز به روش پیمایشی -توصیفی

.نتایج این تحقیق نشان می دهد که میانگین آگاهی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است Spssکارگیری نرم افزار

پایین تر از حد متوسط می 5شهرداری مشهد،در سطح متوسط و در منطقه 1ساکنان از حقوق شهروندی در منطقه 

میزان درآمد ماهیانه و سطح آگاهی از حقوق  معنی دار مثبت بین نین نتایج تحقیق حاکی از وجود رابطه یباشد.همچ

 شهروندی می باشد.

 کلیدواژه ها:مشهد،حقوق شهروندی

 

 مقدمه -1

 شهروندی از مفاهیمی است که اخیرا توجه وافری در حوزه های مختلف به آن شده است و به طور ویژه ای

. [1]تعدالت توجه دارد و در نظریات اجتماعی،سیاسی و حقوقی جایگاه ویژه ای پیدا کرده اسبه برابری و 

و  جهان جدید در مقابل بی قانونی و اتکا به اراده ی یک نفر یعنی پادشاه،ضرورت قانون،حرمت قانون

ی فردی و جمع. بنابراین می توان گفت شهروند کسی است که حقوق [2]پایبندی به قانون را قرار داده است

ه خود را می شناسد و از آنها دفاع می کند، قانون را می شناسد و به آن عمل می کند و از طریق آن مطالب

ی می کند و از حقوق معینی برخوردار است. می داند که فرد دیگری هم حضور دارد و دفاع از حقوق او یعن

ی د. شهروندی می تواند سطحی باشد. یعندفاع از حقوق خودش و فردی است که در امور شهر مشارکت دار

هی از همه تعامالت، حقوق و تعهدات اندکی را در سر داشته باشد یا عمیق باشد یعنی شامل بخش قابل توج

                                                 
Email: n.honarmandi10@gmail.com                                                                                          نویسنده مسئول  .   
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 تعامالت، حقوق و تعهد اتی باشد که به وسیله ی کارگزاران دولت و مردم تحت قلمرواش حمایت می

.[3]شوند  

فزونی  نشینی در جهان بالتبع پیچیدگی های تمدن شهرنشینی نیز رو بهبا افزایش روزافزون  شهر       

ضور در این شرایط نمی توان تحقق مفاهیمی مثل توسعه پایدار شهری و عدالت اجتماعی را بدون ح است.

وم اه در عرصه های عمومی امیدوار بود. شهروندی پویاترین مفهگشهروندان  به مثابه شهروندان فعال و آ

صدیق جامعة مدرن تلقی شده است . شهروندی توانایی افراد را برای قضاوت دربارة زندگی شان تاجتماعی 

. انسان در هر جامعه ای که زندگی می کند به عنوان شهروند آن جامعه دارای حقوقی است که [4]می کند

 رعایت آن توسط همنوعان و سیستم حکومتی حاکم بر آن جامعه، امری الزامی و انکار

 امروزه در جهان استفاده از دیدگاه حقوق شهروندی به یکی از مضامین مهم حقوق اجتماعی.[5]یراستناپذ

 ساکنان در شهر تبدیل شده است؛ یعنی شهروندی، جزئی از حقوق اجتماعی و مدنی هر شخص محسوب

ه های می شود که در قبال اطاعت و رعایت قوانین و تعهدهای عمومی و اجتماعی، سازمان ها و دستگا

    .[5]عمومی را به حمایت از خود وا می دارد

و   های حقوقی جهان،یعنی اصل حاکمیت قانون تحقق شهروندی با تأکید بر دو شاخص مهم در نظام         

حق مشارکت سیاسی  به خوبی قابل درك است. شهروندی را می توان به اشکال مختلف تعریف 

و  حقوق و وظایفی است که دستیابی هر فرد به منابع اجتماعیکرد،شهروندی به معنای مجموعه ای از 

وقعیت فرد اقتصادی را تعیین می کندو از لحاظ تاریخی، شهروندی بستر اجتماعی است که تعیین کنندة م

در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است. در حقیقت، شهروندی فی نفسه یکی از 

جامعة  ه به فرد به عنوان شخص حقوقی اعطا می کند و این هویت بخشی ازمهمترین منابعی است که جامع

بیر می ها شکل می گیرد که در معنای کلی به فضیلت مدنی تع مدنی است که بر محور مجموعه ای از ارزش

.[6]شود  

این ا اگرچه در تعاریف مختلف مفهوم شهروندی، جنبه های حقوقی آن مورد تأکید قرا گرفته است، ب       

موعه ای از همه تجربه شهروندی تنها به پایگاه حقوقی فرد بستگی ندارد و عالوه بر حقوق، دربرگیرنده مج

روندی . اهمیت این مطلب از آن جهت است که طبق این تعریف مسئولیت شهنیز هست تعهدات و تکالیف

برای اجرای این حقوق  بدین معنا که : احساس نیاز همگانی "خودآگاهی مردم از حقوق شهروندی"همان 

به  است افراد تا نسبت به حقوق شهروندی خود آگاهی نداشته باشند، از وظایف خود آگاه نخواهند شد و

همچنین .[7]داشته و در خالء شکل نگرفته است آن عمل نخواهند کرد. چراکه حقوق بر مسئولیت ها داللت

 ها و رسمیت بشناسد و در حفظ و حراست از ارزش جامعه از اعضای خود انتظار دارد تا حقوق دیگران را به

ق، هنجارهای جامعه کوشا باشد . از این رو به منظور ایجاد و گسترش بسترهای جامعة مدنی، شناخت حقو

عی، ها و عمل به آنها دارای اهمیت است. به بیان دیگر، اعضای جامعه هنگامی مجال مشارکت واق مسئولیت

وق و های مختلف را می یابند که نسبت به حقوق و تعهدات خود از یک سو و حقآگاهانه و معنادار در عرصه 

توان  های نهادهای موجود در جامعه از سوی دیگر آگاهی داشته و به آن عمل نمایند. بنابراین می مسئولیت

شهروندی را هستة اصلی مشارکت اجتماعی و سیاسی یک جامعه دانست و مشارکت فعال را جزئی از 

وق وظایف شهروندی به حساب آورد. پس به منظور رسیدن به جامعة مدنی مبتنی بر رعایت حقحقوق و 

  .[8]افراد باید زمینه را برای تحقق حقوق شهروندی فراهم کرد
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آگاهی شهروندان موجب رسیدن ایشان به حقی است که جامعه برای آن ها در نظر می گیرد،و در پی    

ه م خواهد شد و شهروند بی تفاوت تر خواهد بود.بنابراین با توجه بناآگاهی، مشارکت کمتری هم انجا

مطالب ذکر شده در اهمیت این موضوع،پژوهش حاضر برآن است تا آگاهی از حقوق شهروندی را بین 

با مساحتی در 1منطقه ی . مقایسه کند مشهد داریشهر 5و ( با تاکید بر منطقه ی سجاد )1دومنطقه ی 

نفر جزء مناطق برخوردار 176194 با جمعیت 69سرشماری سال  بر اساسو بع متر مر14678674حدود 

نفر جزء مناطق کمتر  168876و جمعیت  متر مربع 14933436با مساحت  5منطقه ی  .محسوب می شود

. .از دالیل انتخاب این دو منطقه مغایر بودن آنها از نظر درآمدی است[6]برخوردار شهرمشهد است  

 

 ق:پیشینه تحقی -2

(در مطالعاتش در کشورهای غربی به این نتیجه دست یافت که اگرحقوق شهروندی به 1678)1گلدلسون

درستی آموزش داده شود ظرفیت پذیرندگی و تعامل اجتماعی و سیاسی در جامعه افزایش می یابدو الزم است 

پژوهشی تحت ( در 1662)*ها در برنامة درسی مدارس گنجانده شود.مارشال و بوتومور این آموزش

( بعد مدنی که شامل 1حقوق شهروندی را در سه بعد تجزیه کرده اند:  "شهروندی و طبقات اجتماعی"عنوان

( بعد سیاسی که دربرگیرنده حق مشارکت 2آزادی های فردی، آزادی مذهب، بیان، اندیشه و... می شود؛ 

ه در نقش رای دهنده یا تعیین شهروندان در اعمال قدرت سیاسی )چه در نقش دارنده قدرت سیاسی و چ

( بعد اجتماعی که دامنه گسترده ای از حقوق 3کننده کسی که دارای قدرت سیاسی خواهد بود( می باشد و 

حداقلی از رفاه اجتماعی و تامین اجتماعی برای شهروندان تا حق سهیم شدن در میراث اجتماعی و.. را 

به    "آموزش شهروندان برای تعامل با شهروندان"وان (در پژوهشی تحت عن2993)†دارد.اسکاچر و آلیاگا

بررسی میزان مشارکت شهروندان آمریکایی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که توانایی مشارکت شهروندان 

آموزش  "(در پژوهش خود تحت عنوان2998) ‡بخشی از شایستگی اجرایی مدیران می باشد.کوست

به دفاع از این ایده پرداخته که  "ر امریکا برای زندگی اخالقی و مدنیشهروندان: آماده سازی دانشجویان د

کالج ها و دانشگاه ها باید نقش پررنگتری برای آموزش حقوق و قوانین شهروندی ایفا کنند،همچنین به وظیفه 

 ی دولت در آموزش شهروندی تاکید کرده است. 

ناکا  و همکاران§)2996( در پژوهشی رابطه بین دانش حقوقی و روانشناسی شهروندان توکیو را بر مشارکت 

قی بر مشارکت آنان با سیستم قضایی این کشور مورد بررسی قرار داده اند که نتایج بیانگر اثر مثبت دانش حقو

 و  رابطه بی معنی بین دانش روانشناختی و مشارکت است.  

 قوق شهروندی بر پایه ی بررسیالگوی منطقی منشور ح"(در تحقیقی با عنوان1386پورعزت و همکاران)

ظر می چند نمونه منشور و اعالمیه ی حقوق شهروندی بررسی کرده اند و این طور به ن "تطبیقی اسناد موجود

ابرطرف رسد که حقوق شهری باید مبتنی بر اصول منطقی باشد و مسئوالن خدمات شهری باید موانع این راه ر

(درپژوهشی با 1386راساس یک نظام منطقی فراهم آید.شریعت)کنندو تدوین منشور حقوق شهروندی باید ب

                                                 
* .Marshal & Bottomore 
† . Scature & Aliga 
‡ .Coast  
§ .Naka et al 
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حوزه تالش کرده تا در بررسی تعامالت دو "امر سیاسی و حقوق شهروندی درفلسفه ی سیاسی غرب"عنوان 

شه ی دینی و دنیوی در سه دوره ی مختلف تاریخ غرب:قبل مسیح،دوره ی کلیسا و جدید نشان دهد که اندی

د نیز و حقوق شهری در عمل اتفاق نمی افتدو همواره درطول تاریخ حتی پیش از میالی جدایی دین از سیاست 

تحلیلی بر میزان "(در پژوهشی باموضوع 1386این دو مقوله کنار هم قرارگرفته اند. شیانی و داودوندی )

به توصیف میزان آگاهی از حقوق شهروندی در میان  "آگاهی از حقوق شهروندی در میان دانشجویان

یم و انشجویان و تحلیل عوامل موثر بر آن پرداخته و به این نتیجه رسیده اند در حالی است که نهاد تعلد

وان تربیت نقش بسیار مهمی را در افزایش آگاهی افراد از حقوق شهروندی بر عهده دارد اما دانشجویان به عن

وروزی و ن شهروندی خود برخوردارند.قشر تحصیل کردة جامعه از آگاهی متوسط و رو به پایین نسبت به حقوق 

بررسی میزان احساس برخورداری زنان از حقوق شهروندی و عوامل  "(در پژوهشی باعنوان1386گل پرور)

یق به بررسی میزان برخورداری زنان و میزان مشارکت اجتماعی آنان پرداخته،نتایج این تحق "موثر بر آن

 ی،قوق شهروندی پایین است.همچنین متغیرها ی طبقه اجتماعنشان می دهد که میزان برخورداری زنان از ح

از حقوق  جامعه پذیری جنسیتی، تقسیم جنسیتی کار خانگی،سن و وضعیت تأهل بر میزان برخورداری زنان

هویت ملی و حقوق شهروندی "(در تحقیق خود با موضوع1369شهروندی مؤثر است.سیف زاده و نوری اصل)

 درتحقق آرمان های قانون"هویت گفتمانی"توان مدل "دولت_و چندسویه ملتدر ایران:گفتمان دو سویه 

اری اساسی در تحقق حقوق این گروه ها به آزمون گذاشته اند واز دریچه حقوق شهروندی به دنبال ارائه راه ک

فتحی و  برای حل مسائل مربوط به هویت ملی و مهمترین بحث آن یعنی حقوق اقوام و مذاهب هستند.

ه ی به بررسی توسع "توسعه شهری،شهرنشینی و حقوق شهروندی"( درتحقیقی با موضوع1369ور) مختارپ

یق شهری و نقش آن بر وضعیت حقوق شهروندی در بین شهروندان شهرتهران پرداخته اند،نتایج این تحق

متر ک نشان دادکه اختالف معنی داری بین میزان شناخت حقوق و رعایت آن در بین مناطق توسعه یافته و

ان آگاهی توسعه یافته وجود دارد،همچنین سن افراد،میزان تحصیالت و پایگاه اقتصادی و اجتماعی افراد با میز

 از حقوق شهروندی ارتباط دارد.

 

 تحقیقو فرضیه های  ها سوال -3

سواالت اساسی که هدف این پژوهش یافتن پاسخگویی منطقی و مستدل به آنهاست، عبارتند از:   

شهرداری مشهد از حقوق شهری به چه میزان است؟ 1و  5آگاهی ساکنان منطقه سطح -3-1  

شهرداری مشهد تفاوت  1و  5، بین دو منطقه ی ساکنان از حقوق شهروندیآیا از نظر میزان آگاهی -3-2

 معناداری وجود دارد؟ 

اری وجود دارد؟رابطه معنی د وندیو سطح آگاهی آنها از حقوق شهر ساکنان درآمدمیزان آیا بین -3-3  

 در پاسخ اولیه به سواالت یاد شده فرضیه های زیر مطرح شده است:

در سطح پایین تر از متوسط  5در سطح متوسط و در منطقه1به نظر می رسد سطح آگاهی ساکنان منطقه -1

 است.

عناداری شهرداری مشهد تفاوت م 1و  5به نظر می رسد از نظر میزان آگاهی شهروندان، بین دو منطقه ی -2

 وجود دارد.

رد.به نظر می رسد بین  سطح درآمد ساکنان و سطح آگاهی آنها از حقوق شهری رابطه معنی داری وجود دا -3  
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 روش تحقیق -4
تحلیلی و از حیث روش گردآوری اطالعات جزء تحقیقات پیمایشی  –این پژوهش از نظر ماهیت توصیفی 

شهرداری مشهد را شامل می شود که  1و 5منطقه شهرداری  ی آماری این تحقیق ساکنان دوجامعه  است.

سال هستند. واحد تحقیق در این پژوهش فرد می باشد .  79تا  25ی سنی در گروه سنی واقع در فاصله

برآورد گردیده است که با توجه به جمعیت هر منطقه ،  384حداقل حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 

ی سپس داده ها شده اند.بعنوان نمونه انتخاب  5نفر از ساکنان منطقه  299و  1طقه نفر از من 184تعداد 

گزینه ای  لیکرت  ارزش گذاری و با ورود آنها به محیط نرم افزاری  5با استفاده از طیف  گردآوری شده

Spss ی و استفاده از آزمون های آماری همچون همبستگی، رگرسیون، مقایسه میانگین ها و آزمون کا

 گرفته است.اسکوار ، مورد تجزیه و تحلیل قرار 
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مورد مطالعهمحدوده  -5  
کیلومتری تهران ) از مسیر  862مشهد مرکز استان خراسان رضوی در شمال شرقی ایران و به فاصله 

بجنورد قرار دارد. ارتفاع متوسط این شهر از  -کیلومتری از مسیر قوچان 616سبزوار( و  -نیشابور

  ت این شهرجمعی1369باشد و بر طبق آخرین سرشماری رسمی در سال متر می 685سطح دریا 

 گیرد و در عرضدره رودخانه کشف رود را در برمیاز  وسعت وسیعیمشهد نفر بوده است. 2766258

دقیقه در کنار شاهراه آسیایی و بین دو  37درجه و  56دقیقه و طول شرقی  16درجه و  36شمالی 

ه در گرفته است. شهر مشهد، دارای یک سیستم شعاعی است ک کوه هزارمسجد و بینالود قراررشته

.[19]توسعه خود به سوی یک سیستم خطی گرایش یافته است  
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در مشهد 5و  1. موقعیت شهر مشهد در کشور و استان خراسان رضوی و موقعیت دو منطقه 1شکل  

 

 شهرداری 1منطقه  -1-5
از سه ناحیه خدماتی تشکیل شده است. این منطقه به هکتار  1611منطقه یک شهر منطقه با وسعتی معادل 

ای را در خود جای داده. این اداری، جمعیت و ترافیک بیش از اندازه -لحاظ مرکزیت شهری از نظر تجاری

های متعلق به سازمان اوقاف و از زمین 1358تأسیس گردیده است.این محله  در سال  1363شهرداری در سال 

های وعهضی کشاورزی به مسکونی تغییر کاربری پیدا کرده و مرکز تجمع ادارات، مجمآستان قدس رضوی و ارا

البدی کند. ساختار کو ... گردید و امروزه به عنوان یکی از پرترددترین محالت شهر عمل می فرهنگیورزشی، 

ه طور منطم و باین منطقه از استانداردهای شهرسازی برخوردار است. در بافت کم تراکم شطرنج، شبکه معابر 

های عمود بر هم است. در طراحی محله سجاد عنصر کوچه نقش ناچیزی داشته و معمول متشکل از خیابان

این  کلیه اجزای شبکه بر مبنای امکان حرکت اتومبیل طراحی شده است. استفاده از الگوی آپارتمانی در

ه رد و سرانه فضای سبز در این محلمحدوده رایج است و اکثر نقاط محله خدمات شهری وضعیت مناسبی دا

رود. ترین محالت شهر مشهد به شمار میترین و اصلیی سجاد یکی از مهمباشد.محلهباالتر از سطح شهر می

ان و ها، مراکز ورزشی، اجتماعی، تجاری و ... باعث جذب گردشگروجود امکاناتی نظیر مراکز آموزشی، دانشگاه

.[11]زائران به این محله شده است  

 

شهرداری 5منطقه  -1-5  
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جمعیت این منطقه بر اساس سرشماری هکتارمی باشد .  1658  محدوده منطقه دارای وسعتی به مساحت

 1493، نه محله و مساحت آن دارای سه ناحیه خدماتی 5منطقه  .باشدیمنفر  168876، 1369نفوس و مسکن 

از لحاظ موقعیت مترمربع( برخوردار است .628154هکتار )  46با وسعت بیش از ی و از فضای سبز باشدیم

 .باشدجغرافیایی این منطقه در شمال شرق مشهد واقع شده است و یکی از مناطق محروم شهر مشهد می

های نشینان شهر مشهد، بر اساس شاخصوجود شرایط اقتصادی ـ اجتماعی نامطلوب مزمن در زندگی حاشیه

حصیالت، وانمندی مالی، پایین بودن ضریب اشتغال و متوسط سطح تعینی نظیر پایین بودن سطح درآمد و ت

های گوناگون از سرقت گرفته تا مواد مخدر و مزاحمتهای خیابانی و غیره، نگرش و الگوهای وجود ناامنی

وق های شهری و سایر شهروندان به سمت و سویی نامطلوب س نشینان را در تعامل با سازمانرفتاری حاشیه

.[12]دهدمی  
 

 یافته ها و آزمون فرضیه های تحقیق -6

یافته های توصیفی -6-1  

ب جنسی و در اینجا ابتدا یافته های توصیفی تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد. در یافته های توصیفی ترکی

ار گویان در قالب جداول توزیع فراوانی و نمودار نشان داده می شود. بررسی آم های درآمدی پاسخ نیز گروه

( و روش نمونه گیری تصادفی ، 384یفی نمونه ها از این نظر اهمیت دارد که با توجه به تعداد کافی نمونه)توص

ویژگی های آماری نمونه تا حد زیادی بیانگر ویژگی های جامعه آماری می باشد.   

 وردهای اجتماعی ، بررسی جنسیت در موضوع م با توجه به تفاوت دو جنس در عالیق، روحیات و فعالیت

دهد.  نشان می ( تعداد و درصد فراوانی نسبی پاسخگویان را به تفکیک جنسیت1تحقیق اهمیت دارد. جدول)  

 

  5و  1در دو منطقه  تعداد و درصد فراوانی نسبی پاسخگویان به تفکیک جنسیت. 1جدول

 

 جنسیت

 کل منطقه پنج منطقه یک

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 11/55 112 1/60 111 6/56 101 مرد

 12/21 155 5/19 50 9/21 85 زن

درصد را زنان  14/41درصد پاسخگویان را مردان و  33/58داده های جدول باال نشان می دهد در مجموع    

 تشکیل می دهند.

با توجه به اینکه در آزمون فرضیه های تحقیق به رابطه بین سطح درآمد و سطح آگاهی از حقوق         

( .2های درآمدی در منطقه ضرورت می یابد)جدول ی اشاره است، آگاهی از توزیع گروهشهروند  
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5و  1.تعداد و درصد توزیع  فراوانی گروههای درآمدی در دو منطقه 2جدول   

 کل منطقه پنج منطقه یک ماهیانه درآمد

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 08/5 11 9/16 11 5 5 هزارتومان 500کمتر از

 هزارتومان 500_501

 

9 6/5 16 5/11 15 51/6 

 تا یک میلیون تومان501

 

8 2/2 12 15 21 68/10 

 یک تا یک و نیم میلیون تومان

 

10 1/6 19 8/15 29 86/11 

 یک و نیم تا دو میلیون تومان

 

51 5/11 19 12 81 25/15 

 بیشتر از دومیلیون تومان

 

82 1/26 5 8/1 89 58/10 
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5و  1. نمودار توزیع درصد فراوانی گروههای درآمدی در دو منطقه 1شکل   

 

 فرضیه اول تحقیقآزمون  -2-6 

شهرداری مشهد از حقوق شهری در حد متوسط و  1بر اساس فرضیه اول تحقیق سطح آگاهی ساکنان منطقه 

این فرضیه سطح آگاهی ساکنان را در دو منطقه به  پایین تر از سطح متوسط است.به منظور آزمون 5در منطقه 
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طور جداگانه و در مجموع دو بررسی کرده ایم.برای این آزمون از مقایسه میانگین نمونه با یک عدد ثابت ) تی 

تست تک نمونه( استفاده شده است. با توجه به اینکه داده ها در طیف پنج گزینه ای لیکرت)از خیلی کم تا 

را بعنوان حد وسط در نظر گرفته و میانگین نمره سطح آگاهی ساکنان  3ه بندی شده اند، عدد خیلی زیاد( رتب

 با آن سنجیده شده است. نتایج در جدول زیر منعکس شده است.

نتیجه آزمون مقایسه میانگین نمره سطح آگاهی ساکنان از حقوق شهری .3جدول   

1مقدار حد متوسط =  نتیجه آزمون   

 سطح معنی شاخص

 داری

درجه  میانگین

 آزادی

مقدار آماره 
t 

112/0 در حد متوسط  112/1  151 526/1 سطح آگاهی ساکنان از حقوق  

1شهری در منطقه   

000/0 کمتر از حد متوسط  518/1  188 096/11- سطح آگاهی ساکنان از حقوق  
5شهری در منطقه   

000/0 کمتر از حد متوسط  516/1  181 86/1- از حقوق سطح آگاهی ساکنان  
 شهری در مجموع دو منطقه

 

نتایج آزمون مقایسه میانگین ها نشان می دهد که سطح آگاهی ساکنان از حقوق شهری در منطقه        

( کمتر  124/9است ، اما با توجه به اینکه سطح معنی داری آزمون ) 3( بیشتر از حد وسط یعنی عدد  124/3)1

به حد وسط معنی دار نبوده بنابراین می توان نتیجه گرفت که در حد نمی باشد ، این برتری نسبت  95/9از 

(  816/2و  517/2و همچنین کل ساکنان دو منطقه) به ترتیب  5متوسط است. ولی این در بین ساکنان منطقه 

 است ، نتیجه می 95/9از عدد حد وسط کمتر بوده و با توجه به اینکه در هر دو مورد سطح معنی داری آزمون از 

و کل ساکنان کمتر از حد متوسط است. این  5شود که سطح آگاهی ساکنان در این دو مقیاس یعنی منطقه 

 نتیجه تایید کننده آزمون اول تحقیق است.

  فرضیه دوم تحقیقآزمون  -3-6

شهرداری مشهد  1و  5فرضیه دوم تحقیق داللت بر این امر دارد که میزان آگاهی شهروندان، بین دو منطقه ی 

تفاوت معناداری وجود دارد. برای آزمون این فرضیه از آزمون مقایسه میانگین ها در حالت درون گروهی 

رتبه بندی شده و  5و منطقه  1استفاده شده است. به این معنی که متغیر میزان آگاهی در دو دسته منطقه 

 میانگین این دو با هم مقایسه شده است.

 

 

 
 



 

 

 
wwwCAUP.ir         11 

 5و  1اکنان از حقوق شهری به تفکیک دو منطقه میانگین نمره آگاهی س .4جدول

 انحراف معیار میانگین تعداد نام منطقه شاخص ها

میزان آگاهی ساکنان از 

 حقوق شهری

 916/0 119/1 165 1منطقه 

 511/0 506/1 155 5منطقه 

 

 5و  1نتایج مقایسه میانگین نمره آگاهی ساکنان از حقوق شهری به تفکیک دو منطقه  .3جدول

 فرضهای مقایسه  شاخص
 واریانس ها

 آزمون مقایسه میاگین ها آزمون برابری واریانس ها

میانگین نمره میزان  

آگاهی ساکنان از 
 حقوق شهری

 t sigآماره  F sigآماره 

 000/0 011/8 000/0 189/20 برابری واریانس هافرض 

 000/0 952/6 - - فرض نابرابری واریانس ها

 

و ساکنان منطقه  136/3معادل  1( نشان می دهد که میانگین آگاهی از ساکنان منطقه  1جداول) داده های     

( آزمون مقایسه واریانس ها و میانگین های آگاهی ساکنان را در دو 2می باشد. در جدول) 596/2برابر با  5

بدست  95/9و کمتر از  999/9منطقه نشان می دهد. با توجه به اینکه سطح معنی داری آزمون برابری واریانس ها 

آمده است، فرض برابری واریانس ها رد می شود ، بنابراین برای مقایسه میانگین ها سطر دوم جدول مالك 

است ، نتیجه می  959و کمتر از  999/9ی با فرض نابرابری واریانس ها قرار می گیرد. چون سطح معنی دار قضاوت

تفاوت معنی داری وجود دارد. به عبارت دیگر سطح  5و  1دو منطقه  شود که بین میانگین نمره آگاهی ساکنان

بیشتر است. این نتایج بیانگر تایید فرضیه دوم تحقیق  5آگاهی ساکنان منطقه به طور معنی داری از منطقه 

 می باشد.

 

 سومفرضیه آزمون  -4-6

ها از حقوق شهری رابطه داللت  تحقیق بر وجود رابطه معنی دار بین  سطح درآمد ساکنان و سطح آگاهی آن 

دارد. برای آزمون این فرضیه از همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج در جدول زیر نشان داده شده 

 است.

 نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین درآمد و آگاهی شهری پاسخگویان . 4جدول 

 ریسطح معنی دا ضریب همبستگی تعداد متغیر وابسته متغیر مستقل

 میزان درآمد ماهیانه

 خانوار

میانگین نمره 

 آگاهی شهری

165 181/0 000/0 

 
داده های جدول باال نشان می دهد که ضریب همبستگی بین دو متغیر درآمد و میزان آگاهی از حقوق شهری 

ده وجود است ، نشان دهن 95/9و کمتر از  999/9سطح معنی داری آزمون  است و با توجه به اینکه 272/9دل معا

 همبستگی معنی دار بین دو متغیر یاد شده است. این نتایج فرضیه سوم تحقیق را تایید می کند.
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 جمع بندی و نتیجه گیری
شهرداری مشهد  5و  1این تحقیق با هدف مقایسه ی سطح آگاهی از حقوق شهروندی بین ساکنان دو منطقه 

د اهی از حقوق شهروندی در دو منطقه پایین تر از حانجام شد.نتایج نشان داد در مجموع میانگین سطح آگ

در حد متوسط و  124/3شهرداری معادل 1اما این شاخص در منطقه بر اساس طیف لیکرت(. 8/2متوسط است)

ین  نتایج آزمون مقایسه میانگبه طور معنی داری کمتر از حد متوسط بوده است. 517/2با میانگین  5در منطقه 

یشتر این میانگین  در منطقه یک به طور معنی داری از منطقه پنج ب .ه نشان می دهدسطح آگاهی در دو منطق

ورتی است.این تفاوت را می توان این گونه توجیه کرد که  منطقه یک جزء مناطق مرفه و برخوردار است  در ص

اجرین مه که بخش قابل توجهی از جمعیت آن را که منطقه پنج در گروه مناطق فقیر نشین محسوب می گردد

  افغانی تشکیل می دهند.

نگین نمره از دیگر نتایج این تحقیق وجود رابطه ی همبستگی مثبت و معنی دار بین میزان درآمد ماهیانه و میا

آگاهی از حقوق شهری ساکنان بوده است.میزان درآمد بیشتر امکان برخورداری از امکانات آموزشی و 

داخلی و  ،شرایط شغلی باالتر و امکان مسافرت هایوهی پیشرفته ترتحصیلی بهتر،استفاده از رسانه های گر

خارجی بیشتر را فراهم می کند،که همه ی این ها می تواند باعث افزایش سطح آگاهی از حقوق شهروندی 

 افراد شود.

 اید درباتوجه به رابطه بین حقوق شهروندی و مشارکت فعال شهروندان،نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی ب

ردد:در این رابطه موارد زیر پیشنهاد می گافزایش سطح آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی خود تالش کنند.  

یری با مطالب مرتبط با حقوق و تکالیف شهری در دوره های آموزشی مختلف،به ویژه دوره ی ابتدایی که یادگ-1

الیف از سنین پایین با حقوق و تک، گنجانده شود تا دانش آموزان   تاثیرگذاری بیشتری صورت می گیرد

آشنا شوند.خود شهروندی   

تی ی از سوی نهاد های دولدشهرون کالیفقوانین و مقررات مربوط به حقوق و ت شفاف و موثراطالع رسانی -2

از طریق رسانه های گروهی ملی و محلی. در سطح ملی و شهری  

ل در این تشویق و ترغیب مردم به مشارکت فعا وی فراهم نمودن بستر قانونی برای تشکیل نهادهای مردم -3

 به منظور تقویت روحیه و شیوه های همکاری و کار گروهی ، تقویت مهارت های ارتباطی و مدیریت ها گروه

 مشترك فعالیت ها و کارهای محلی.
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