
  1393، تابستان 2شمارة ، 2دورة ، ريزي شهري برنامه يهاي جغرافيا پژوهش
  238-219ص 

  
  

 1 ةمنطق موردي ةمطالع، مديريت شهريسازي  نقش آن در بهينه ي ومشاركت يشهروند
  شهر مشهد

  
  ريزي شهري دانشگاه اصفهان دانشيار جغرافيا و برنامه - آبادي علي زنگي

  شهري دانشگاه حكيم سبزواري ريزي استاديار جغرافيا و برنامه - نگنهمهدي ز
  

  25/12/1392تأييد مقاله:    10/7/1392پذيرش مقاله: 
  
  
  

  چكيده
شـود و ايـن نـوع مشـاركت يكـي از       ترين زمينة مشاركت قلمداد مـي  مشاركت شهروندان در ادارة امور شهر مهم

  الزامات زندگي شهري است.
عوامل مؤثر بر مشاركت شهروندان در مديريت شهري تحليلي بوده و با هدف سنجش  - وع توصيفيمقالة حاضر از ن

هـاي   شهر مشهد انجام گرفته است. اساس كار اين پژوهش پيمايش ميداني بوده و بر پايـة برداشـت   1در منطقة 
گـذاري   اي ليكـرت ارزش  ينـه گز ها با استفاده از طيف پـنج  نامه سازمان يافته است و داده پيمايش ميداني و پرسش

هاي تحليل واريـانس، ضـريب    انجام گرفته و از آزمون SPSSافزار  ها با استفاده از نرم اند. تجزيه و تحليل داده شده
و رگرسيون چندمتغيره اسـتفاده   (t.test)بستگي ناپارامتريك كندال، تفاوت ميانگين  بستگي پيرسون، ضريب هم هم
  .ه استشد

ها و فضاهاي سبز،  در اموري مانند حفاظت از پارك 1اركت نشان داد كه بيشتر شهروندان منطقة نتايج توصيفي مش
اند و ميزان مشاركت شهروندان در  پرداخت عوارض شهري و شركت در ادارة امور شهري مشاركت بيشتري داشته

  تري بوده است. ارائة نظرها و پيشنهادها به مديران شهري در سطح پايين
مندي آنان از  نشان داد كه با باال رفتن حس تعلق شهروندان به محل سكونت، افزايش رضايتها  داده ييلتحلنتايج 

امكانات و خدمات شهري و ارتقاي پايگاه اجتماعي و اقتصادي آنها، تمايل به مشاركت در مديريت شهري افـزايش  
گـاه اجتمـاعي و اقتصـادي متوسـط و بـاالي      طور كلي، نتايج اين پژوهش نشان داد كه با توجـه بـه پاي   يابد. به مي

اند كـه مشـاركت    طور كامل به اين نتيجه نرسيده شهروندان ساكن در منطقة تحت مطالعه، هنوز همة شهروندان به
  هاي توسعة پايدار شهري است. شهروندي يكي از مؤلفه

  

  ي، مديريت شهري.مشاركت يشهروندسازي، شهر مشهد،  بهينه ها: كليدواژه
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  مقدمه
مشاركت اگر چه به معناي عام آن از ديرباز با زندگي انسان پيوند داشته، به معنـاي جديـد در عرصـة سياسـت و پـس از      

ويژه كشورهايي كه در جنگ  جنگ جهاني دوم آغاز شده است. اين نوع مشاركت در برخي از كشورهاي صنعتي جهان (به
هاي پايداري و تداوم  تا مردم را در مالكيت شريك كند و پايهشكست خورده بودند) در قلمرو اقتصادي و صنعتي آغاز شد 

هاي زندگي، امروز سخن از  صنعت و اقتصاد را استحكام بخشد. با گسترش معناي مشاركت و راه يافتن آن به تمام عرصه
  شرايطي است كه همة مردم در تعيين سرنوشت خويش دخالت آگاهانه و واقعي داشته باشند.

مشاركت، مشاركت شهروندان در ادارة امور شهر است. اين مشاركت يكي از الزامـات زنـدگي شـهري     ترين زمينة تازه
كنند، بيرون آينـد   يابد كه شهرنشينان از حالت فردي كه صرفاً در مكاني به نام شهر زندگي مي است و هنگامي تحقق مي

  بدل شوند.» شهروند فعال«و به 
ساسي است كه افراد و كل جامعه با تأثيرگذاري مستقيم و غيرمستقيم خـود  مفهوم مشاركت دربرگيرندة اين موضوع ا

اي  گردند. شهروندان با مشاركت در امور شهري به شـبكه  در امور شهري و ديگر موضوعات مرتبط، از منافع آن متمتّع مي
اي كه تعـداد اقشـار    يژه در جامعهو تواند نقش حمايتي را براي آنان داشته باشد. به گردند كه در آينده مي از روابط وصل مي

دهي آنان در امور شهري، باعث افزايش عزت نفس، افـزايش تعامـل اجتمـاعي و افـزايش      پذير بيشتر است، شركت آسيب
  گردد. هاي اجتماعي مي تجربه و مهارت

ليـات و  هـاي شـهري (ما   كنندگان اصـلي هزينـه   ريزي شهري، شهروندان به عنوان تأمين به عقيدة متخصصان برنامه
عوارض) و به عنوان مجريان قوانين شهري بايد دربارة آيندة شهر خود با مسئوالن شهر مشاركت داشته باشـند؛ امـا بعـد    

رو شده است. عدم شركت بخش مردمي در امور  مشاركت مردمي در فرايند مديريت شهري با مشكل و چالشي جدي روبه
ي مشاركت در اموري كه مربوط به خودشان است، مديريت شهري را با عالقگي مردم برا مربوط به مديريت شهر و نيز بي

  رو كرده است و اين خود معضل آشكاري است كه در همة شهرهاي ايران قابل مشاهده است. مشكل بزرگي روبه
  
  شناسي روش

مت عمـدة انجـام   اي و ميداني انجام گرفته است. قس تحليلي بوده و از طريق مطالعات كتابخانه -توصيفي پژوهش از نوع
 1390شهر مشهدند. بر اساس سرشماري سـال   1ي بوده است و جامعة آماري شامل همة ساكنان منطقة پيمايشپژوهش 

تعيـين   384گيري كوكران حجم نمونـه   نفر بوده است و با استفاده از فرمول نمونه 174594شهر مشهد  1جمعيت منطقة 
  يستماتيك صورت گرفته است.گيري به روش تصادفي س شده است و شيوة نمونه

  
  بحث

آيد كـه   گرفته در اين پژوهش چنين برمي و مطالعات ميداني انجام SPSSها با  شده و تجزيه و تحليل داده از مباحث مطرح
 18اند،  درصد افراد مشاركت كم داشته 11نمونة تحت پژوهش،  384در ارزيابي ميزان مشاركت در مديريت شهري از كل 

  اند. درصد مشاركت زياد داشته 71توسط و درصد مشاركت م
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بوده است و  3، 1) ميانگين نمرة ميزان مشاركت شهروندان منطقة 5تا  1با توجه به سنجش طيفي احساس امنيت (از 
هـزار   600تـا   400درصد بين  6/41هزار تومان و  600جامعة نمونه درآمدي باالي  درصد از افراد 6/40با توجه به اينكه 

رفت؛ بـا   شتند و تقريباً نيمي از جامعة نمونه تحصيالتي باالتر از ديپلم داشتند، ميزان مشاركت بيشتري انتظار ميتومان دا
آمده اندكي از سطح متوسط باالتر بوده است. با توجه به سطح درآمـد و تحصـيالت نسـبتاً بـاال در      دست اين حال، رقم به

  توان انتظار داشت كه در آينده ميزان مشاركت افزايش يابد. كت، ميآمده از ميزان مشار دست وضعيت كنوني و رقم به
 

 گيري نتيجه

هـا و فضـاهاي سـبز،     در امـوري ماننـد حفاظـت از پـارك     1نتايج توصيفي مشاركت نشان داد كه اكثر شهروندان منطقة 
ن مشاركت شـهروندان  پرداخت عوارض شهري و شركت در ادارة امور شهري مشاركت بيشتري از خود نشان دادند و ميزا

  تري بوده است. در ارائة نظر و پيشنهاد به مديران شهري در سطح پايين
كه بين متغيرهاي احساس تعلـق بـه محـل سـكونت و ميـزان مشـاركت آنهـا در         دهد نشان ميها  داده يتحليلنتايج 

احساس تعلـق   و به آن ار بودهمحل سكونت خود وفادبه شهرونداني كه يعني معناداري وجود دارد؛  ةمديريت شهري رابط
آن دسـته   همچنينند. مند د، بيشتر از شهرونداني كه چنين احساسي را ندارند، به مشاركت در امور شهري عالقهدارنخاطر 

همان ميزان تمايل بيشتري بـه مشـاركت در    رساني مديران شهري رضايت بيشتري دارند، به از شهرونداني كه از خدمات
  .دارند شهري مديريت

ميـزان  ، مالكيـت نوع ترتيب متغيرهاي  دهندة آن است كه بر حسب ارزش ضرايب (بتا) به نتايج آزمون رگرسيون نشان
درصـد از واريـانس متغيـر وابسـته      55انـد   توانسـته  شـغل و نـوع   درآمد، وضعيت تأهل، ميزان مسكن كيفيت ،تحصيالت

هـا و تحليـل رگرسـيون بـا رويكـرد       بسـتگي  مربوط به هم(مشاركت در مديريت شهري) را تبيين كنند. در مجموع، نتايج 
كـه بـا ميـزان     مسـكن  كند. به استثناي متغير كيفيت هاي تحقيق را تأييد مي نظري تحقيق حاضر مطابقت دارد و فرضيه

  مشاركت در مديريت شهري رابطة معناداري نداشته است.
دند و كسـاني كـه از درآمـد و تحصـيالت بـاال و      به عبارت ديگر، شهروندان متأهلي كه مالك منزل مسكوني خود بو

  كيفيت مسكن بااليي برخوردار بودند، تمايل بيشتري به مشاركت در مديريت شهر داشتند.
نهايتاً بايد گفت با توجه به پايگاه اجتماعي و اقتصادي متوسط و باالي شهروندان ساكن منطقة تحت مطالعـه، هنـوز   

  هاي توسعة پايدار شهري است. اند كه مشاركت اجتماعي يكي از مؤلفه نتيجه نرسيدهطور كامل به اين  همة شهروندان به
  

  مقدمه
مشاركت به معناي عام آن اگرچه از دير باز با زندگي انسان پيوند داشته است، به معناي جديد از عرصة سياست و پـس از  

ويژه كشورهايي كه در جنگ  ي جهان (بهجنگ جهاني دوم آغاز شده است. اين نوع مشاركت در برخي از كشورهاي صنعت
هاي پايـدار و تـداوم    شكست خورده بودند) در قلمرو اقتصادي و صنعتي آغاز شد تا مردم را در مالكيت شريك سازد و پايه

هاي زندگي، امـروز سـخن از    صنعت و اقتصاد را مستحكم كند. با گسترش معناي مشاركت و راه يافتن آن به تمام عرصه
  كه همة مردم در تعيين سرنوشت خويش دخالت آگاهانه و واقعي پيدا كنند. شرايطي است
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ترين زمينة مشاركت مشاركت شهروندان در ادارة امور شهر است. اين مشاركت يكي از الزامـات زنـدگي شـهري     تازه
كنند بيرون آيند و  يابد كه شهرنشينان از حالت فردي كه صرفاً در مكاني به نام شهر زندگي مي است و هنگامي تحقق مي
  به شهروند فعال بدل شوند.

  در يك نگاه ساده، اصول آرماني مديريت شهري عبارتند از:
 تشويق و مشاركت مردم در ادارة امور شهر .1

 هاي شهروندان آگاهي از نيازها و خواسته .2

 تالش در جهت تمركززدايي و كوشش حكومت به سوي واگذاري امور به مردم و شهروندان .3

 از سازماني ساده و تعداد اندك كاركنان ستادي برخورداري .4

 اجتماعي -اولويت و اهميت قائل شدن براي گسترش فضاهاي فرهنگي  .5

 آموزش فرهنگ شهرنشيني .6

 گيري بهينه از امكانات وري و بهره بهره .7

 تالش براي دستيابي به توسعة پايدار شهري .8

اي به سمت شـهري شـدن گـام     طور فزاينده كه به دهند كه در مديريت شهري نوين و در جهاني اين اصول نشان مي
  ).89: 1382تبار،  دارد، مشاركت مردمي جايگاهي رفيع دارد (علوي مي بر

  
  بيان مسئله

محيطـي و عوامـل عديـدة ديگـر، ضـرورت       هـاي زيسـت   ثباتي، بحران هاي اقتصادي و بي در جهان امروز به دليل بحران
  .(Haralambos et al, 2004)شود  هري احساس ميوجودي مشاركت شهروندان در امور مختلف ش

اي  شود، چرا كه افزايش جمعيت و شهرنشيني به عنوان پديـده  در جامعة ما نياز به مشاركت بيش از پيش احساس مي
رو كـرده   هاي جديدي روبـه  توسعه را با چالش صد سال اخير، هم كشورهاي صنعتي و هم كشورهاي درحال فراگير در يك

وري، كـاهش مشـكالت شـهري، تحقـق      ها، افزايش بهره به نقش مشاركت اجتماعي در توانمندسازي انساناست. توجه 
هاي اجتماعي شهري در جامعة ايران كـه در دوران   توسعه، مشكالت ناشي از عدم مشاركت و مشاركت محدود در فعاليت

گيري درست و  هري مطرح است. تنها با بهرهاي اساسي در مديريت ش گذار از جامعة سنتي به مدرن است، به عنوان مسئله
هاي خدمات شهري مانند: فاضـالب، شـبكة آب شـهري،     ها و استعدادهاي موجود شهروندان در قالب برنامه بهينه از توان

هاي شهري، روند رشد جمعيت شـهرها همـاهنگي مطلـوب را پيـدا خواهـد كـرد        خيابان، مسكن و در مجموع، زيرساخت
  ).1386لي، (قراچورلو و اسمعي

گونـه امـور حسـاس     مشاركت مردم در امور شهر يكي از اهداف جوامع معاصر است. ازآنجاكه افكار عمـومي بـه ايـن   
: 1380كـار رود (نجـاتي،    نيست، ضروري است سازوكارهايي پديد آيد و ابزارهايي واقعي براي تسهيل ايـن مشـاركت بـه   

ران تشكيالت مركزي بسيار نيرومند است و مردم عموماً معتقدند اگر ). از جمله داليل اين وضعيت اين است كه در اي153
اي مربوط به هر سازمان عمومي وجود داشته باشد، تنها سازماني كـه آن مسـئله را حـل خواهـد كـرد، تشـكيالت        مسئله
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طور  توجه مردم بهاي وجود داشته باشد،  رود. هرگاه مسئله رو، هر چيزي از تشكيالت مركزي انتظار مي مركزي است. ازاين
  مستقيم به مقامات مسئول مركز متوجه است.

هـاي شـهري (ماليـات و     كنندگان اصـلي هزينـه   ريزي شهري، شهروندان به عنوان تأمين به عقيدة متخصصان برنامه
عـد  عوارض) و به عنوان مجريان قوانين شهري بايد دربارة آيندة شهر خود با مسئوالن شهر مشاركت داشته باشـند. امـا ب  

رو شده است و عدم شـركت بخـش مردمـي در     مشاركت مردمي در فرايند مديريت شهري با مشكل و چالشي جدي روبه
عالقگي مردم براي مشاركت در اموري كـه مربـوط بـه خودشـان اسـت، مـديريت        امور مربوط به مديريت شهر و نيز بي

است كه در همة شهرهاي ايران قابـل مشـاهده    رو كرده است و اين خود معضل آشكاري شهري را با مشكل بزرگي روبه
  است.
  

  ضرورت و اهميت
مفهوم مشاركت دربرگيرندة اين موضوع اساسي است كه افراد و كل جامعه با تأثيرگذاري مستقيم و غيرمسـتقيم خـود در   

اي از  به شـبكه  گردند. شهروندان با مشاركت در امور شهري امور شهري و ديگر موضوعات مرتبط، از منافع آن متمتّع مي
اي كـه تعـداد    توان نقش حمايتي را براي آنان داشته باشـد. مخصوصـاً در جامعـه    گردند كه در آينده مي روابطي وصل مي

دهي آنان در امور شهري باعث افـزايش عـزت نفـس، افـزايش تعامـل اجتمـاعي و        پذير بيشتر است، شركت اقشار آسيب
  .(Saunders et al, 2003)گردد  ن ميكنندگا هاي مشاركت افزايش تجربه و مهارت

ترين گام خودشكوفايي انساني بيان كرده و  )، مشاركت را مهم1996كني فقر ( المللي ريشه مائو در اعالمية ساليانة بين
دهد كـه   ). اين امر نشان مي12: 1381كار برده است (نيازي،  را در متن خود به» كنم، پس هستم من مشاركت مي«جملة 

توان به توسعة شهري دست يافـت،   هاي مردمي نمي آشفته و زندگي پيچيدة شهري، بدون همكاري و مساعدتدر جهان 
اي را دنبال كنند و با مشـاركت فعـال در    كند كه افراد جامعه در همة امور شهري، همكاري فعال و گسترده لذا ايجاب مي
  هاي مشروعشان را تحقق بخشند. جامعه، خواسته

در  1989نـوامبر   25كشور در  61تماعي امروزه به قدري است كه در مشاركت اجتماعي با توافق اهميت مشاركت اج
سازمان ملل، در كنار حقوقي مانند نام، آموزش، كسب اطالعات، خـدمات بهداشـتي و غيـره بـه عنـوان يكـي از حقـوق        

  .(Castro, 2001: 77)كودكان پذيرفته شده است 
آميز بكاهد و افراد  تواند از نيروهاي اجتماعي تعصب پروراند و مي جمعي را مي هاي شخصي و مشاركت اجتماعي هويت

  .(Wakefield et al, 2005)را براي ارتقاي عدالت اجتماعي ترغيب كند 
دهـي و   شكل هاي كاري به اگر شهروندان مشاركت در شهر را مشاركت در سرنوشت خويش بدانند، خود در قالب گروه

هاي ديگر مبادرت ورزيده و زمينه را براي تغيير و تحول  پذيري و ويژگي مسئوليت ودرهبري، خودتقويت خصايصي نظير خ
در جهت تلطيف و پويايي شهري آماده خواهند كرد. در نهايت اينكه مشاركت عنصر حياتي در فرايند توسعة پايـدار تلقـي   

نظران، چون مشاركت موجـب افـزايش    ه اعتقاد صاحبكنند. ب گرديده و از آن به عنوان حلقه مفقودة فرايند توسعه ياد مي
گـردد،   ) و به تقويت جامعة مـدني منجـر مـي   42: 1377شود (آلموند و همكاران،  احساس شايستگي و كرامت در افراد مي

  نمايد. ارزشمند است و بررسي علمي آن مهم مي
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ورهاي جهان سـوم فـراهم نيامـده و شـهر     ويژه در كش هاي مشاركت گسترده و فعال مردم به با وجود اين، هنوز زمينه
  شهرهاي جهان سوم از اين جريان مستثنا نبوده است. ترين كالن مشهد نيز به عنوان يكي از مهم

هاي ارتقاي آن در مناطق شهر مشهد  لذا بررسي عوامل مؤثر بر مشاركت شهروندان در مديريت شهري و يافتن زمينه
  يابد. اهميت مي

  
  پيشينة پژوهش

پذير است كه فرد صاحب حقوق وجود داشته باشد.  پيران مشاركت اجتماعي به معناي تخصصي كلمه زماني امكان به نظر
جـو نيسـتند (پيـران،     جويند، ولي در امور مدني و اجتماعي مشاركت به نظر پيران، ايرانيان در امور مذهبي سخت مشاركت

ها بر  سترسي به اطالعات، جنس، تحصيالت، عضويت در تشكلتبار به تأثير متغيرهاي آگاهي اجتماعي و د ). علوي1378
مشاركت اجتماعي پرداخته است. دو متغير آگاهي اجتمـاعي، دسترسـي بـه اطالعـات و سـطح تحصـيالت بـا مشـاركت         

اي  يافته توان فرايند سازمان ). به نظر غفاري مشاركت اجتماعي را مي1379تبار،  اجتماعي رابطة معنادار داشته است (علوي
هاي معين و مشخص كه منجـر   صورت آگاهانه، داوطلبانه و جمعي با در نظر داشتن هدف دانست كه در آن افراد جامعه به

هـا،   كنند. به نظر غفاري، نمود عيني مشاركت وجود نهادهـايي چـون انجمـن    شود، فعاليت مي به سهيم شدن در منابع مي
پناه، نشـان داده اسـت كـه بـين جـنس و مشـاركت        ). يزدان1380ري،هاي محلي و غيردولتي است (غفا ها، سازمان گروه

پنـاه،   اجتماعي رابطة چنداني وجود ندارد، اما بين مشاركت والدين و مشاركت فرزندان رابطـة معنـادار وجـود دارد (يـزدان    
ندي و منـدي يـك عمـل، ميـزان آشـنايي بـا حقـوق شـهرو         قدرتي، ميزان فايده ). احمدي ارتباط ميان احساس بي1382

مشاركت اجتماعي را بررسي كرده است. به نظر احمدي هر يك از اين سه متغير رابطة معناداري بـا مشـاركت اجتمـاعي    
  ).1383دارد (احمدي، 

تهران دريافت كه نگرش شهروندان در باب مشاركت مبتني بر كمك فكـري و ارائـة    7كلدي در پژوهشي در منطقة 
  ).1386ر حيطة عمل و اجرا ندارند (كلدي،پيشنهاد است و تمايلي به مشاركت د
اي كه در شهر ايالم انجام دادند به اين نتايج دست يافتنـد كـه متغيرهـاي وضـعيت      رضادوست و همكاران با مطالعه

هاي اجتماعي و شركت در انتخابات با مشاركت اجتماعي شهروندان رابطـة   اشتغال، تأهل، تحصيالت، عضويت در تشكل
طور كلي مشاركت اجتماعي در بين شهروندان شهر ايالم هنوز به عنوان يك مؤلفة مدرن شناخته نشـده   همعنادار دارد و ب

  ).1388است (رضادوست و همكاران، 
 

  ابعاد مفهومي و نظري تحقيق
  مفهوم مشاركت

هـاي   ثمعناي درگيري و تجمع براي منظوري خاص است. دربارة معناي اصطالحي آن بحواژة مشاركت از نظر لغوي به 
: 1375توان جوهرة اصلي آن را درگيري، فعاليت و تأثيرپذيري دانست (ميرموسوي،  فراواني شده است، ولي در مجموع مي

75.(  



225  شهر مشهد 1 ةمنطق موردي ةمطالع، مديريت شهريسازي  نقش آن در بهينه ي ومشاركت يشهروند

مشاركت اجتماعي به عنوان واقعيتي اجتماعي ريشه در زندگي اجتماعي انسان دارد و فرايندي اسـت كـه بـا گذشـت     
گيـرد كـه خـود     در مفهوم خود از مباحث مربوط به دموكراسي مايه مي زمان دگرگون و متكامل شده است. ايدة مشاركت

هـاي مختلـف حيـات     توجه به نقشي كـه بـراي عامليـت انسـاني در حـوزه      اي است. در دورة جديد با داراي سابقة ديرينه
ن اجتماعي، گذارا شوند، مشاركت در اشكال اجتماعي، سياسي، فرهنگي و حتي رواني مورد توجه سياست اجتماعي قائل مي

شود، شـهر   ساز رفتار مشاركتي شناخته مي سياسي و فرهنگي قرار گرفته است. يكي از مراكزي كه به عنوان بستر و زمينه
  )75و زندگي شهري است (همان، 

  
  مشاركت و مديريت شهريمباني نظري مرتبط با 

 هـاي  گـروه  و اقشـار  قالـب  در سـاكن  تجمعي زندگي و كار شرايط ارتقاي در توان مي را شهري مديريت هدف ترين مهم

 از حفاظـت  و پايـدار  اجتمـاعي  و اقتصـادي  توسعة به تشويق شهروندان،حقوق  از حفاظت و اقتصادي و اجتماعي مختلف

 شكالتم از و خود است امور چرخة در هايي نارسايي و مشكالت داراي شهر كه هنگامي بنابراين، دانست. كالبدي محيط

 در نقـص  ن،مسك همچون هايي بحران و برد مي رنج اجتماعي هاي آسيب اقسام و محيطي هاي يآلودگ و شهري بهداشت

 هويتي بي و شهري خودروي رشد ،اجتماعي هاي مشقت ،نشيني زاغه ،درآمد كمي ،بيكاري ،عمومي تأسيسات كافي ظرفيت

 و تنگنـا  در آن شـهري  مـديريت  كـه  درسـي  نتيجه اين به توان مي، كند مي جربهت را ها ساختمان و ها بافت گيري شكل در
 بـر  آمـدن  قئفـا  و شـهر  موجـود  وضـع  بـراي  برنامـه  نشتدا ضمن بايد شهري مديريت باره، دراين .برد مي سر به نارسايي

 و ها واقعيت مبناي بر بپردازد كه آلي ايده آيندة ترسيم به آنها اساس بر و ندك تدوين را شهر آيندة هاي برنامه ،آن مشكالت
 .)39: 1382 (شـيعه، باشـد   شـهرها  مردم منافع و شهرها حافظ بايد شهري مديريت، باره دراين. است مكان و مانز شرايط

م، مـواردي چـون رعايـت    يدر ابعـاد وسـيع شـاهد    را محيطي شـهري  حال كه افزايش نيازهاي انساني و مشكالت زيست
 ةل عديـد ئآوري زبالـه و مسـا   وسازها، جمـع  ساختها در زمينة رعايت  ترافيك، توجه به فضاي سبز، همكاري با شهرداري
پيامـدهاي مثبتـي كـه     ميـان . از )Marshal, 2004: 22(رو هستيم  هديگر نمايانگر مشكالتي است كه امروزه با آنها روب

ها را  ويژه شهرداري هشهري و ب  ها و نيز مديريت شهرداري و شهرونداندوطرفة  ةدن رابطكرو عقالني  يتقويت، قانونمند
  ):40:1380توان به موارد زير اشاره كرد (نجاتي حسيني،  دارد، ميبه دنبال 

  هاي شهروندان؛ بسط توانايي -
 تقويت حس تعلق اجتماعي شهروندان به شهر و زندگي شهري؛ -

 تقويت حس اعتماد اجتماعي شهروندان به نظام مديريت شهري و شهرداري؛ -

 يران شهري؛تقويت حس همكاري ميان شهروندان و شهرداري و مد -

  حقوق شهروندي و شهرداري. -تقويت سازوكارهاي دموكراسي شهري از طريق تحقق وظايف  -
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 )42: 1380نجاتي حسيني، ( قابلتشهروندي و شهرداري، حقوق و وظايف م ةسازوكار رابط. 1شكل 

  
  هاي پژوهش مباني نظري مرتبط با فرضيه

شناختي مشـاركت   شناختي مشاركت مبتني است. در ديدگاه روان جامعهشناختي و  هاي روان مباني نظري تحقيق بر ديدگاه
هـايي اسـت كـه سـبب      شود. از اين ديدگاه، متغيرهاي دروني همان تفاوت در ظرفيـت  بر عوامل رواني و دروني تأكيد مي

در مسـائل  هاي اجتماعي يـا ترغيـب مشـاركت     هاي گوناگون در برابر محرك شوند افراد از حيث آمادگي براي واكنش مي
هاي مشاركتي افـراد، عوامـل درونـي را ذكـر      اجتماعي متفاوت باشند. انديشمنداني كه در بررسي عوامل مرتبط با فعاليت

شـناختي مشـاركت، بـر عوامـل      انـد. در ديـدگاه روان   كنندة رفتار اجتماعي آنهـا دانسـته   اند، ساخت انگيزشي را تعيين كرده
هـاي اجتمـاعي    هاي فردي در مبادرت بـه فعاليـت   كنندة نگرش ان عوامل تعيينهاي شخصيتي به عنو انگيزشي و ويژگي

نفس،  هاي مشاركتي افراد بايد به ميزان احساس تعلق آنها به جامعه، اعتمادبه شود. از اين نظر، در بررسي فعاليت تأكيد مي
  ).1386جه داشت (كلدي، خالقيت، استعدادهاي فردي و نيز انگيزة پيشرفت، انگيزة شايستگي و انگيزة كار تو

هاي ذهني، معتقد است كه مشاركت عملي است كه در رابطه بـا اعمـال    ماكس وبر در تبيين مشاركت بر اساس شيوه
گيرد و براي عامل كنش، معني و مفهوم ذهني خاصي قائل است. او معتقد اسـت كـه در تفهـيم عمـل      ديگران انجام مي

بيني بودن رفتارشان را  وجو كرد. زياد بودن تعداد افراد احتمال قابل پيش عي را جستها و عوامل اجتما اجتماعي بايد انگيزه
وجو شود، يا در عاداتي نهفته باشد، يـا   دهد. اين معنا ممكن است در چارچوب مقرراتي جست بر اساس يك معنا جهت مي

دي براي جهت دادن به رفتـار خـاص   ها و باورهاي اجتماعي باشد، به نحوي كه هر يك از آنها داليل مساع شامل ارزش
كنترل و تغييرپذير است؛ يعني هر فـرد   خود بيابند. بر اساس اين ديدگاه، كنش افراد بر اساس اصل پاداش و مجازات قابل

) بـر  90: 1379ورزد (علفيـان،   هايي كه مجازات دارد اجتنـاب مـي   دهد و از جنبه هايي كه مجازات دارد، پاسخ مي به جنبه
توان به رابطة رضايت از خدمات شهري و مشاركت اجتماعي اشاره كرد. بر اين اساس، كسـاني كـه    ة وبر، مياساس نظري

  كنند. احساس رضايت بيشتري از خدمات شهري دارند، بيشتر به سمت فعاليت در اجتماع گرايش پيدا مي
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هـاي   آورد و معتقد است زمينه ب ميدانيل لرنر مشاركت را به عنوان يكي از متغيرهاي مهم در توسعه و تجدد به حسا
انجام مشاركت عبارتند از: آمادگي ذهني، شهرنشيني، تحصيالت و سنتي نبودن. به عبارت ديگر، لرنر معتقد است پتانسيل 

وجود خواهد آمد كه مشاركت اجتماعي و سياسي و وسايل ارتباط جمعي در حد نسبتًا بـااليي در آن   اي به توسعه در جامعه
). 94: 1380اهم شده باشد و اين منوط به رشد شهرنشيني با داشتن امكانات فراوان در آن جامعـه اسـت (ازكيـا،   جامعه فر

داند. بـا وجـود اينكـه لرنـر بـه       هاي نوسازي و مدرن شدن جوامع مي طور كلي، لرنر مشاركت اجتماعي را يكي از مؤلفه به
أكيد دارد، اما متغيرهاي مادي شهرنشيني را نيـز در نظـر دارد.   آمادگي ذهني و متغيرهاي رواني براي رسيدن به نوسازي ت

  در اين تحقيق متغيرهاي تحصيالت، وضعيت اشتغال، درآمد، وضعيت مسكن و مالكيت از اين نظريه قابل استنتاج است.
كـنش  كاركردي هر چند كه دربارة مشاركت اجتماعي در قالـب نظريـة    -پرداز مكتب ساختي پارسونز به عنوان نظريه

تـوان ديـدگاه وي را اسـتنباط     الي نظرية مشهورش يعني كنش اجتماعي مـي  اجتماعي آشكارا سخن نگفته است، در البه
كرد. از نظر پارسونز مشاركت اجتماعي فرايندي آگاهانه، خالقانه و همراه با اهداف خاصي است كه در چارچوب يك نظام 

گيري ساختارها و كاركرد هر موضوعي، رخ دادن امري  ست كه با شكلدهد. به عبارت ديگر، وي معتقد ا اجتماعي رخ مي
ها و هنجارها)، نظام اعتقادي افراد، تمايالت  پذير است. پارسونز عوامل مؤثر در مشاركت اجتماعي را فرهنگ (ارزش امكان

كـه بـين متغيرهـايي چـون      طور استنتاج كـرد  توان اين داند. بر اساس نظرية پارسونز مي نيازي و اجتماعي كردن افراد مي
احساس مسئوليت افراد در محيط شهري، استفادة صحيح از امكانـات شـهري، اعتقـاد داشـتن بـه شـهر هماننـد خانـه و         

  مشاركت اجتماعي رابطه وجود دارد.
  

  پژوهشهاي  فرضيه
  زير تدوين شده است: يها اين تحقيق در راستاي بررسي فرضيه

مشـاركت شـهروندان در مـديريت    يابد، افزايش از خدمات شهري يت شهروندان رسد هر چه ميزان رضا به نظر مي. 1
  د.بيا شهري نيز ارتقا مي

افـزايش  ميزان مشاركت آنها در مـديريت شـهري   به همان هر چه احساس تعلق اجتماعي شهروندان بيشتر باشد، . 2
  خواهد يافت.

  مرتبط است. افراداقتصادي  و ميزان مشاركت شهروندان در مديريت شهري با پايگاه اجتماعي. 3
  

  پژوهشمتغيرهاي 
تبيين عوامـل مـؤثر بـر مشـاركت شـهروندان در       در راستاي مباني نظري تحقيق، برايگرفته  با توجه به مطالعات صورت
  ند.شوصورت تجربي آزمون  شود تا روابط بين متغيرها به صورت زير خالصه مي مديريت شهري، متغيرها به
احسـاس تعلـق اجتمـاعي     پايگـاه اجتمـاعي، اقتصـادي و   ايت شهروندان از خـدمات شـهري،   متغيرهاي مستقل: رض

  شهروندان.
  متغير تابع: مشاركت شهروندان در مديريت شهري
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  مدل نظري پژوهش
مدل نظـري  توان مدل نظري تحقيق را ترسيم كرد.  پس از بيان مباني نظري پژوهش و مرتبط كردن آنها با فرضيات مي

بنابراين بر اند.  هاي فكري انديشمنداني است كه به موضوع مشاركت اجتماعي پرداخته ها و ديدگاه هنظري يبر مبناتحقيق 
  د.كرتدوين  بدين صورت توان مدل نظري تحقيق را مي شده هاي بيان ديدگاهطبق 
 

  
  . مدل نظري تحقيق2شكل 

  شناسي تحقيق روش
اي و ميداني انجام گرفتـه اسـت. قسـمت عمـدة      تحليلي بوده و از طريق مطالعات كتابخانه -يفيتوص اين پژوهش از نوع

شهر مشهد است كه بر اسـاس سرشـماري    1ي بوده است. جامعة آماري شامل همة ساكنان منطقة پيمايشانجام پژوهش 
اسـتفاده از فرمـول   بـا  (www.e.mashhad.ir). نفـر بـوده اسـت     174594شـهر مشـهد    1جمعيت منطقة  1390سال 
گيري به روش تصـادفي سيسـتماتيك    تعيين شد. شيوة نمونه 384) حجم نمونه 76: 1374پور،  گيري كوكران (رفيع نمونه

ها به نسبت جمعيت هـر ناحيـه    نامه صورت گرفته است. با توجه به اينكه منطقة تحت مطالعه داراي سه ناحيه بود، پرسش
  كمك گرفته شد.SPSS افزار  ها، از نرم نامه يل اطالعات حاصل از پرسشتوزيع گرديد و براي تجزيه و تحل

 21براي پايايي ابزار سنجش از آزمون آلفا كرونباخ استفاده شده است. آلفاي كرونباخ براي سنجش ميزان مشاركت با 
سـنجش ميـزان مشـاركت، از اعتبـار صـوري       شـده در  كار گرفته هاي به جهت اعتبار گويه دست آمد. ) به=74/0گويه (

بسـتگي پيرسـون، ضـريب     هاي تحليل واريـانس، ضـريب هـم    ها، از آزمون استفاده شد و به منظور توصيف و تحليل داده
  و رگرسيون چندمتغيره استفاده شده است. (t.test)ها  بستگي ناپارامتريك كندال، تفاوت ميانگين هم

  
  معرفي عرصة تحت مطالعه

 1611اي بـه وسـعت    شهر مشهد است كـه در پهنـه   گانة كالن يكي از مناطق سيزده 1حت مطالعه، يعني منطقة منطقة ت
نفـر بـوده    172547، 1385شهر مشهد واقع شده است. جمعيت آن طبق سرشـماري سـال    هكتار در محدودة مياني كالن

  .(www.e.mashhad.ir)است 

ميزان مشاركت افراد 

  در مديريت شهري

پايگاه اقتصادي و اجتماعي 

 رضايت افراد از خدمات شهري

احساس تعلق اجتماعي افراد 
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  هاي توصيفي يافته
  هاي فردي ويژگي

 8/14درصـد متأهـل و    2/85اند و  درصدشان زن بوده 8/25گويان مرد و  درصد پاسخ 2/74ها،  نامه ايج پرسشبر اساس نت
  اند. درصد مجرد بوده

درصـد   4/22نفر و  5تا  2گويان بين  درصد از پاسخ 5/55هاي  دهد كه تعداد افراد خانواده بررسي بعد خانوار نشان مي
  نفر بوده است. 2نفر و بقيه كمتر از  5آنها بيش از 

درصـد افـراد زيـر     3/22طوري كه  اند؛ به تر از آن بوده از نظر سطح تحصيالت اغلب افراد با تحصيالت ديپلم و پايين
  اند و بقيه از تحصيالت باالتري برخوردار بودند. درصدشان ديپلم بوده 37ديپلم و 

هزار تومـان درآمـد داشـتند و     800تا  500بين  درصد 1/41هزار تومان،  800درصد افراد سطح درآمد بيشتر از  6/40
  اند. هزار تومان در ماه درآمد داشته 500مانده كمتر از  درصد باقي

درصـد شـاغل در    11درصد افراد شـاغل در بخـش دولتـي،     26 دهد كه گويان نشان مي بررسي وضعيت شغلي پاسخ
درصد  6/7درصد بيكار،  2/10درصد بازنشسته،  9/10درصد شغل آزاد (بازاريان، كارگران و...)،  30هاي خصوصي،  شركت

  اند. دانشجو و بقيه غير از موارد فوق بوده
انـد و نـه    مانـده نـه مالـك بـوده     اند و بـاقي  درصد، مستأجر بوده 8/25درصد افراد، مالك واحد مسكوني خود و  9/66

  اند. مستأجر بوده

  
  ي . تبيين رابطة مشاركت شهروندي و مديريت شهروند3شكل

  منبع:  نگارندگان.       
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  . تأثير مشاركت در توسعة پايدار شهري4شكل 

  منبع: نگارندگان               
  

  
  1گانة شهر مشهد و موقعيت منطقة  . نقشة مناطق سيزده5شكل 

  (www.e.mashhad.ir)منبع:                
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  بررسي مشاركت شهروندان در مديريت شهري
مقياسي است. با توجـه   5مبناي طيف  گويه استفاده شد كه بر 10ر مديريت شهري از اي بررسي مشاركت شهروندان دبر

باالترين ميزان مشـاركت در مـديريت شـهري    ند. نتايج نشان داد كه ا بندي شده ها رتبه هركدام از گويه ،به نتايج ميانگين
در  امور شـهري  ةمشاركت در ادار و پرداخت عوارض شهريها بوده و مشاركت در  حفاظت از پاركمربوط به مشاركت در 

طور كلي  است. به پيشنهاد به مديران شهريو نظر  ةكمترين ميزان مشاركت نيز مربوط به ارائهاي بعدي قرار داشتند.  رده
) مقياسـي  5مبنـاي طيـف    برگويه و  10(از برآورد  3ميانگين ميزان مشاركت در مديريت شهري در منطقة تحت مطالعه 

  گردد. در سطح متوسط به باال ارزيابي مي است كه تقريباً

  توزيع درصد فراواني و ميانگين مشاركت شهروندان در مديريت شهري .1جدول 

ميزان مشاركت               
  ها گويه

بسيار
  كم

 زيادمتوسط كم
بسيار
 زياد

  بر اساس ميانگين
 5تا  1طيف 

  5/3  9/21 8/37  1/22 9/10 3/7 رساني مشكالت شهري به مديران اطالع
  4/3  1/22 6/33  4/22 6/14 3/7 وسازهاتوجه به قوانين در ساخت
  7/3  8/18 8/51  8/14 3/7 3/7 هامشاركت در حفظ پارك

  9/2 3/7  26  6/33 5/18 6/14 مشاركت در برگزاري مراسم
  6/3  1/15 9/47  4/22 3/7 3/7 مشاركت در پرداخت عوارض شهري
  2/3 6/3 9/40  6/33 9/21 0 مشاركت در حل مشكالت شهري

  8/2 6/7 4/29  4/22 26 6/14 هاي محليگيري مشاركت در تصميم
  3/2 6/3 5/18  1/22 8/18 37 پيشنهاد به مديران شهريو  نظر ةارائ

  6/3  3/26 9/40  6/14 3/7 9/10 امور شهريةميزان مشاركت در ادار
ــزان خــدمات ــابي مي رســاني از طــرفارزي

 مديران شهري
3/7  2/11 9/40  3/33 3/7  2/3  

  
  هاي تحليلي يافته

  شود. ها، به تحليل موضوع پرداخته مي در اين بخش از تحقيق ضمن آزمودن فرضيه
مشاركت شهروندان در مـديريت شـهري   از خدمات شهري، رضايت شهروندان  با افزايشرسد  به نظر ميفرضية اول: 

  د.بيا نيز ارتقا مي
(بـه دليـل    مشاركت شهروندان در مديريت شـهري از خدمات شهري و روندان ميزان رضايت شهبراي سنجش رابطة 

  استفاده شده است.B اي بودن متغيرها) از آزمون ناپارامتريك كندال  رتبه
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  بستگي كندال بر اساس ميزان رضايت از امكانات و خدمات و ميزان مشاركت . آزمون هم2جدول 

 خدمات و امكانات    
  مشاركت     

 B بستگي كندال ضريب هم  زياد  متوسط  كم

 Tau-b 0 3/33 7/66  كم

53/0R=  

00/0Sig=  

 0 80 20  متوسط

  1/47  8/47  1/5  زياد
  

توان گفت رابطة معنـاداري بـين دو متغيـر     است، مي 05/0با توجه به نتايج جدول فوق، چون سطح معناداري كمتر از 
كه از خدمات شهري رضايت بيشتري دارند، داراي ميزان مشـاركت   وجود دارد و بر اساس آمار توصيفي دو متغير، افرادي

هايي از شهر كه شهروندان به خـدمات و   اند. نتيجة اين فرضيه حاكي از آن است كه در قسمت بااليي در مديريت شهري
ر مربـوط  امكانات بيشتري دسترسي دارند، به همان ميزان از مديريت شهر احساس رضايت كرده و تمايل بيشتري در امو

  دهند. به مديريت شهري از خود نشان مي
ميزان مشاركت آنها در مـديريت شـهري   به همان هر چه احساس تعلق اجتماعي شهروندان بيشتر باشد،  فرضية دوم:

  افزايش خواهد يافت.

  بستگي كندال بر اساس ميزان تعلق اجتماعي و ميزان مشاركت . آزمون هم3جدول 

 تعلق اجتماعي  
     مشاركت  

 B بستگي كندال ضريب هم  زياد  متوسط  كم

 Tau-b 0 0 100 كم

58/0R=  

00/0Sig=  

 20 80 0 متوسط

  9/72  4/15  1/5  زياد
  

  استفاده شده است.B اي بودن متغيرها از آزمون ناپارامتريك كندال همچنين براي آزمون اين فرضيه هم به دليل رتبه
توان گفت رابطة معنـاداري بـين دو متغيـر     است، مي 05/0عناداري كمتر از با توجه به نتايج جدول فوق، چون سطح م

اند، ميزان مشـاركت بيشـتري در    وجود دارد. بر اساس آمار توصيفي دو متغير، افرادي كه داراي تعلق اجتماعي بااليي بوده
  مديريت شهري دارند.

نامه، افراد داراي تعلقات  شده در پرسش هاي مطرح توان استنباط كرد كه طبق گويه بنا بر نتايج آزمون فرضية فوق مي
داننـد، در   دانند. آنها شـهر را هماننـد خانـة خـود مـي      اجتماعي، امكانات و تسهيالت شهر را متعلق به همة شهروندان مي

 كنند و در استفاده از امكانات و و خدمات شهر نهايت دقت و حفاظت از امكانات شهر و محيط شهر احساس مسئوليت مي
اند و خود را متعلـق   دارند. اين دسته افراد به عنوان يك شهروند نوعي اصالت و هويت براي خود قائل صحت را اعمال مي

  كنند. دانند و همواره در مديريت شهر مشاركت مي و وفادار به جامعة شهري مي
  است. 4 بستگي پيرسون آزموده شد كه نتايج آن به شرح جدول همچنين دو فرضية فوق با روش هم
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  بستگي پيرسون بين ميزان رضايت از امكانات و خدمات، تعلق اجتماعي و ميزان مشاركت . آزمون هم4جدول 

  متغير وابسته:
  ميزان مشاركت

  آزمون پيرسون
  سطح معناداري  شدت رابطه

  000/0  653/0  ميزان رضايت از امكانات و خدمات

  000/0  689/0 تعلق اجتماعي
  

 = p 653/0بستگي پيرسون بين دو متغير ميزان رضايت از خدمات و امكانـات   ل فوق، آزمون همبر اساس نتايج جدو
  با ميزان مشاركت افراد در مديريت شهري رابطة معنادار داشته است. = p 689/0و ميزان تعلق اجتماعي 

  مرتبط است. دافرااقتصادي  و ميزان مشاركت شهروندان در مديريت شهري با پايگاه اجتماعي فرضية سوم:
دهد كه بين ميانگين عملكرد  نشان مي 5 م از رگرسيون چندمتغيره استفاده شده است. جدولسو ةفرضي دنبراي آزمو

، مالكيـت درآمـد، نـوع   ميـزان  شغل، وضعيت تأهل، نوع مشاركت شهروندان در مديريت شهري به عنوان متغير وابسته و 
كه بيانگر وضعيت اقتصادي و اجتمـاعي شـهروندان    يان متغير مستقلبه عنو ،مسكن كيفيتتحصيالت و همچنين ميزان 
و  بدين معني كه هر چه وضعيت شغلي، درآمد، مسـكن و كيفيـت مسـكن    .با ميزان مشاركت آنها رابطه وجود دارد ،است

  .ودش مي يشترباشد، مشاركت در مديريت شهري ب تري مناسبدر سطح  تحصيالت

  گويان و ميزان مشاركت ره براي سنجش رابطه ميان وضعيت اقتصادي و اجتماعي پاسخ. آزمون رگرسيون چندمتغي5جدول 

  شده اصالح R R2  R2 متغيرهاي واردشده مرحله
  427/0  428/0 654/0 نوع مالكيت  1
  489/0  491/0 701/0 ميزان تحصيالت  2
  510/0  514/0 717/0 كيفيت مسكن  3
  529/0  533/0 730/0 وضعيت تأهل  4
  538/0  544/0 738/0 رآمدميزان د  5
  547/0  553/0 744/0 نوع شغل  6

  

مرحلـه دارد. بـر اسـاس نتـايج، ضـريب       6بيني رگرسيوني ما  دهد كه معادلة پيش بررسي نتايج جدول فوق نشان مي
دهد كه در مجموع متغيرهاي نوع مالكيت، ميزان تحصيالت، كيفيت مسـكن،   نشان مي 6بستگي چندمتغيره در مرحلة  هم
درصد از واريانس متغير وابسته (ميزان مشاركت در مديريت شـهري)   55عيت تأهل، ميزان درآمد و نوع شغل توانسته وض

وسـيلة متغيرهـاي    درصد از واريانس متغير ميزان مشاركت در مـديريت شـهري بـه    55بيني كند. با توجه به اينكه  را پيش
) از واريانس متغير وابسته تبيين نشده اسـت، در كـل،   R2 -1= 45درصد ( 45وضعيت اقتصادي و اجتماعي تبيين شده و 
  اند. متغيرها داراي قدرت تبيين متوسطي بوده
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  بيني متغير وابسته (ميزان مشاركت) پيش گام براي به . عناصر اصلي تحليل چندمتغيره به روش گام6جدول 

  B  Beta T  Sig.T نام متغير
  000/0 -91/16 654/0 87/8 نوع مالكيت

 000/0  87/6 275/0 93/1 ان تحصيالتميز

 000/0  -22/4 193/0 -62/1 كيفيت مسكن

 000/0  93/3 160/0 79/3 وضعيت تأهل

 003/0  10/3 173/0 64/1 ميزان درآمد

  003/0  -95/2 129/0 607/0 نوع شغل
  

را  Tو نيـز آزمـون    هـاي استانداردشـده   براي نمره Betaهاي آماري براي متغيرهاي درون معادله مانند  ديگر شاخص
ازاي افزايش يك نمـره بـه متغيـر     دهد كه در مرحلة نخست، به نشان مي Bتوان در جدول فوق مالحظه كرد. ضرايب  مي

ازاي افزايش يـك نمـره بـه متغيـر ميـزان       شود و در مرحلة دوم، به نمره به ميزان مشاركت افزوده مي 87/8نوع مالكيت، 
ازاي افزايش  طوري كه به شود. اين مورد تا مرحلة ششم ادامه دارد، به اركت افزوده مينمره به ميزان مش 93/1تحصيالت، 

  نمره به ميزان مشاركت افزوده خواهد شد. 607/0يك نمره به متغير نوع شغل، 
دهد كه بين هر يك از متغيرهاي اجتماعي، اقتصادي با ميـزان مشـاركت    نشان مي 6در جدول  Betaهمچنين اعداد 

  ت شهري رابطة مثبت و مستقيمي برقرار است.در مديري
سـنجيده   (t-test)هـا   الزم به ذكر است كه متغير جنسيت نيز با ميزان مشاركت افراد از طريق آزمون تفاوت ميانگين

  نظر شد. شد كه چون تفاوت معناداري بين ميزان مشاركت مردان با زنان وجود نداشت از ارائة جدول آن صرف
  
  گيري نتيجه

آيد كـه:   شده در اين پژوهش چنين برمي و مطالعات ميداني انجام SPSSها با  شده و تجزيه و تحليل داده باحث مطرحاز م
 18درصد افراد داراي مشـاركت كـم،    11نمونة تحت پژوهش،  384در ارزيابي ميزان مشاركت در مديريت شهري از كل 

  ند.ا درصد داراي مشاركت زياد بوده 71درصد در سطح متوسط و 
بوده اسـت.   3، 1) ميانگين نمرة ميزان مشاركت شهروندان منطقة 5تا  1با توجه به سنجش طيفي احساس امنيت (از 

درصـد   6/41هزار تومان و  600درصد افرادشان درآمدي باالي  6/40با توجه به اينكه جامعة نمونه از نظر سطح درآمدي 
انـد، ميـزان    نيمي از جامعة نمونه تحصيالتي باالتر از ديـپلم را داشـته   هزار تومان درآمد داشتند و حدود 600تا  400بين 

آمده اندكي از سطح متوسط باالتر بوده است. با توجه بـه سـطح    دست كه رقم به رفت؛ درحالي مشاركت بيشتري انتظار مي
ن انتظار داشت كه در آينـده  توا آمده از ميزان مشاركت، مي دست درآمد و تحصيالت نسبتاً باال در وضعيت كنوني و رقم به

  ميزان مشاركت افزايش يابد.
هـا و فضـاهاي سـبز،     در اموري مانند حفاظت از پارك 1نتايج توصيفي مشاركت نشان داد كه اكثر شهروندان منطقة 
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انـد و ميـزان مشـاركت     پرداخت عوارض شهري و شركت در ادارة امـور شـهري مشـاركت بيشـتري از خـود نشـان داده      
  تري بوده است. ر ارائة نظر و پيشنهاد به مديران شهري در سطح پايينشهروندان د

كه بين متغيرهاي احساس تعلـق بـه محـل سـكونت و ميـزان مشـاركت آنهـا در         دهد نشان ميها  داده يتحليلنتايج 
اس تعلـق  احس و به آن محل سكونت خود وفادار بودهبه شهرونداني كه يعني معناداري وجود دارد؛  ةمديريت شهري رابط

آن  همچنـين نـد.  مند ند، بيشتر از شهرونداني كه چنين احساسي را ندارند به مشاركت در امور شـهري عالقـه  كن خاطر مي
همان ميزان تمايل بيشتري به مشاركت  رساني مديران شهري رضايت بيشتري دارند، به دسته از شهرونداني كه از خدمات

  .دارند شهري در مديريت
ميـزان  ، مالكيـت نوع ترتيب متغيرهاي  دهندة آن است كه بر حسب ارزش ضرايب (بتا) به ون نشاننتايج آزمون رگرسي

درصـد از واريـانس متغيـر وابسـته      55انـد   توانسـته  شـغل و نـوع   درآمد، وضعيت تأهل، ميزان مسكن كيفيت ،تحصيالت
هـا و تحليـل رگرسـيون بـا رويكـرد       بسـتگي  (مشاركت در مديريت شهري) را تبيين كنند. در مجموع، نتايج مربوط به هم

كـه بـا ميـزان     مسـكن  كند، به استثناي متغير كيفيت هاي تحقيق را تأييد مي نظري تحقيق حاضر مطابقت دارد و فرضيه
  مشاركت در مديريت شهري رابطة معناداري نداشته است.

كه از درآمد و تحصيالت ببيشتر به عبارت ديگر؛ افراد متأهل، شهرونداني كه مالك منزل مسكوني خود بودند، كساني 
  و كيفيت مسكن بهتري برخوردار بودند، تمايل بيشتري به مشاركت در مديريت شهر داشتند.

اقتصادي متوسط و باالي شهروندان ساكن در منطقة تحت مطالعه، هنـوز   - نهايتاً بايد گفت كه با توجه به پايگاه اجتماعي
  هاي توسعة پايدار شهري است. اند كه مشاركت اجتماعي يكي از مؤلفه نرسيدهطور كامل به اين نتيجه  همة شهروندان به

  
  راهكارها و پيشنهادها

با توجه به نتايج بحث مشاركت شهروندان در مديريت شهري در منطقة تحت مطالعه، پيشنهادهايي براي بهبود مشاركت 
  گردد: هاي شهري به شرح زير ارائه مي شهروندان در فعاليت

هـا، مراسـم محلـي و ... در زمـان اوقـات       ها، فستيوال تواند با تنظيم مراسم مختلف در قالب جشنواره ري مي. شهردا1
فراغت شهروندان را دور هم جمع كند و در آنجا از پتانسيل عظيم مردمي به نحوي كه مد نظر خود مردم اسـت، اسـتفاده   

اهد برد، شهرداري خواهد توانست اعتماد شهروندان را نسبت كند. ضمن اينكه اين امر تعلق اجتماعي شهروندان را باال خو
  به خود جلب كند.

. توزيع عادالنة درآمد و امكانات و خدمات در سطح شهر؛ چنانچه شهروندان به امكانـات و خـدمات مـورد نيازشـان     2
  عالقگي خواهد داد. سرعت به بي دسترسي نداشته باشند، مشاركت چاي خود را به

ضـرورت شـركت    بـارة رسـاني در  اطـالع  ويـژه  بـه  و سـازي  فرهنگ برايل ارتباط جمعي يها و وسا همساعدت رسان. 3
  .شهروندان در امور شهري ةداوطلبان

ـ          ايجاد و راه. 4  مشـكالت و  ةاندازي خطوط تلفن مسـتقيم بـراي ارتبـاط مسـتقيم شـهروندان بـا مـديران جهـت ارائ
  .هاي خود هخواست
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شـهرداري   در جهـت حركت و  از شهروندان هاي نظرخواهي طراحي سايترتباطات، گيري از تكنيك فناوري ا . بهره5
  مجازي.

هـاي   و كاهش مدت انتظار شـهروندان در ايسـتگاه   وآمدها دهي به زمان رفت افزايش ناوگان اتوبوسراني براي نظم. 6
  اتوبوس.

ندي مشاركتي را به نحو احسن تواند با مشاركت دادن شهروندان در شهرسازي فيزيكي الگوي شهرو . شهرداري مي7
شـود. بـراي مثـال در ايـن      به نمايش بگذارد. مصداق بارز اين نوع مشاركت در شهرك سپاهان شهر اصـفهان ديـده مـي   

روها با مشاركت مالكان و شهرداري ساخته شده كه با وجود گذشت يك دهه از اين جريان اسـتحكام بنـاي    شهرك پياده
اري آن در اين چند ساله نشاني از اهميت مشـاركت در شهرسـازي اسـت و ايـن نـوع      فرش و نگهد موجود، زيبايي سنگ

  تواند به عنوان الگويي از مشاركت در مديريت شهري مطرح باشد. مشاركت مي
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