
 

 تحلیل و (. بررسی1396) رسول، سورشجانی حیدری و محسن ،شاطریان

جامعه  .(برزک شهر: موردی مطالعه) شهروندان اجتماعی مشارکت میزان
 .191ـ۲۰9(، 1۰)۴شناسی نهادهای اجتماعی، 

 شهروندان اجتماعی مشارکت  میزان تحلیلبررسی و 

 (موردی: شهر برزک )مطالعه

 ۲دری سورشجانیرسول حی و 1محسن شاطریان

 12/10/1396 تاریخ پذیرش:                                                         08/05/1396تاریخ دریافت:  

 چکیده

مشارکت و الگوهای مشارکتی در شهرهای ایران بیشتر در کالن شهرها مورد توجه بوده و به نقش 

ه می شود. این درحالی است که شهرهای مشارکت شهروندی در شهرهای کوچک اهمیت کمتری داد

ر شهروندان در اداره امور کوچک با توجه به محدودیت های جمعیتی و اقتصادی نیازمند مشارکت فراگی

باشد. برزک میی میزان مشارکت اجتماعی در شهر باشند. تحقیق حاضر در پی تحلیل و ارزیابشهر می

 روش از نیاز مورد هایداده و اطالعات آوریجمع برای. است تحلیلی توصیفی نوع از حاضر پژوهش

 برزک شهر ساکنین کلیه شامل تحقیق آماری جامعه. استشده استفاده نامهپرسش ابزار و میدانی

 اطمینان برای که آمد بدست نفر 355 کوکران فرمول از استفاده با نمونه حجم. باشدمی( نفر ۴588)

تجزیه و تحلیل  .گردید تکمیل ساده تصادفی گیری نمونه وشر با و شد انتخاب پرسشنامه 36۰ بیشتر

است. انجام گردیده اساسپیاس و رگرسیون و با نرم افزارهای پیرسون با استفاده از آزمونپرسشنامه 

دهد که بین متغیر میزان تمایل به مشارکت با متغیرهای یج آزمون همبستگی پیرسون نشان مینتا

داری وجود دارد. تمندی از خدمات شهری ارتباط معنیتعلق مکانی و رضایاعتماد اجتماعی، احساس 

با وزن  تعلق مکانی آن است که در بین متغیرهای یاد شده متغیر نتایج آزمون رگرسیون هم حاکی از

  نماید.تبیین میمشارکت اجتماعی  بیشترین اثر را در متغیر  ۴۰/۰رگرسیونی 

 .برزکشهر ؛رضایتمندی ؛تعلق مکانی ؛تماعیاعتماد اج ؛مشارکت :هاکلید واژه
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 بیان مسالهمقدمه و  -1

 متشکل از عناصر و اجزای رسمی و مدیریت شهری عبارت است از یک سازمان گسترده،

اقتصادی و کالبدی حیات شهری که اداره،  غیر رسمی موثر و ذیربط در ابعاد مختلف اجتماعی،

سعیدی  و دار است. )کاظمیانر را عهدهجانبه و پایدار شههمه کنترل و هدایت توسعه

را  بلکه آنداند، هری را یک تئوری و چشم انداز نمیویلیامز مدیریت ش( 56 :138۲رضوانی،

کند که مدیریت شهری ارتباط قوی داند. او اضافه میوب و پایه و اساس مطالعات شهر میچارچ

و اقتصادی از طرف دیگر دارد، و تنگاتنگ با ماهیت شهر از یک طرف و ساختارهای اجتماعی 

و مردم شهر دهند دولتی که در شهر خدمات ارائه می هایهمچنین مدیریت شهری با سازمان

 (.۴6۴: 1،۲۰۰1ارتباط تنگاتنگی دارد )مکگیل

هایی را برای جدید در حالی آغاز شده که تحوالت جمعیت شهری جهان، چالش ۀهزار

درحال حاضر نیمی از  (18: ۲۰۰9 ،۲هابیتت )یون سیستم مدیریت شهری بوجود آورده

 ۲۰5۰ها نیز حاکی از آن است که تا سالبینیکنند و پیشها زندگی میجمعیت جهان در شهر

: 1386 درصد خواهد رسید )پورعزت و همکاران،65میالدی، نسبت شهرنشینی در دنیا به 

شت رشد می کنند  و با سرعت و غیر قابل برگ"(. مسلماًدر چنین شرایطی که شهرها 13۲

 یون )"ظرفیت ها و منابع در مدیریت شهری با محدودیت های بسیاری مواجه می شود

ها نیامده و در حیات مدنی و حکومت اگر شهرنشینان به کمک دولت (.7: ۲۰۰7، هابیتت

-جامعه دخیل نگردند، خطر تمرکز امور، دور شدن از دموکراسی، کاهش کارایی، افزایش هزینه

سازی امور و کاهش خالقیت و طراوت در زندگی شهری، به وجود خواهد آمد ، یکسانها

در این رابطه با توجه به اینکه شهر در حیات مدنی از سه رکن  (.8: 1386)پورعزت و همکاران،

لزوم همکاری و توجه به ابعاد  شود،اصلی شهروند، کالبد شهر و مدیریت شهری تشکیل می

که مدیریت شهری )شهرداری( شود. بطوریرکن، بیش از پیش آشکار میمختلف تعامل این سه 

باشد می به عنوان مرجع اصلی اداره و هماهنگی شهری، مکلف به سازماندهی و مدیریت شهر

در شهر شهروندمدار، برای بهبود و توانمندسازیِ مدیریت  (.51: 1386 ،یزدی و رجبی)پاپلی

ها(، بخش خصوصی و وران، شامل دولت )شهرداریهامور شهری، ضرورت مشارکت همه بهر

نهادهای غیردولتی، مردم و شهروندان، بُعد بسیار مهمی است که شهروندان به عنوان یکی از 

های مؤثری بردارند. واقعیت امر عناصراصلی شهر، بایستی جهت بهبود ابعاد مختلف شهری، قدم

ریزی برای آن ضرورتی ناگزیر است، برنامهاین است که گذار به شیوه مشارکتی ادارۀ امور و 
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(. بنابراین الزمة رفع ناپایداری در شهرها، رفع ناپایداری از بدنه نهادهای 53: 139۰ پی،)نیک

ها و قدرت به محالت و مردم، حاکمیت قانون، مدیریتی و شهر و تفویض وظایف، صالحیت

های یی، شفافیت، بهبود زیرساختگوعدالت فضایی در دسترسی با امکانات و تسهیالت، پاسخ

های غیردولتی شهری، شهروندسازی، افزایش ظرفیت و توانمندسازی بخش خصوصی و سازمان

-بایست در این شهر، ضمن احترام به شهروندان دیگر، قانونباشد. همچنین شهروندان میمی

 داشته باشندجو در امور شهر باشند و بر امور مدیران شهری نظارت پذیر بوده و مشارکت

. حسن همکاری با شهرداری و مسئولین شهری، حل مشکالت (۴۴9: 1387 )غفاری نسب،

 باشدشهری از طریق همکاری و مشارکت نهادهای غیردولتی از شرایط الزم جهت تحقق آن می

های شهروندی است. اما در حال حاضر اکثریت جامعه فاقد سنت(. ۴68: ۲۰۰۲، 1)گوستافسون

باید با تکیه بر فرهنگ شهروندی پدید آید. نکته دیگری که دارای اهمیت است  سنتی که خود

است، هنوز دههایی که در قوانین برای مشارکت مردم دیده شبینیاین است که با وجود پیش

در  (.۴8: 1388 زاده و صدقی،)شریف این مشارکت به شکل واقعی صورت نگرفته است

بسیار زیادی دیده می مشارکتهنگ روستایی، همیاری و شهرهای کوچک با توجه به غلبه فر

زمینه توانند از این روحیه مشارکتی که در شهرهای کوچک است در شود که مدیران شهری می

در حال حاضر به مشارکت و  .(۲16: 1388)زیاری و همکاران، مدیریت شهری استفاده کنند 

شود و به نقش مشارکت هرها توجه میدر کالن ش بیشترالگوهای مشارکتی در شهرهای ایران 

اهمیت شهرهای کوچک در با توجه به . گردددی در شهرهای کوچک توجه کمتری مینشهرو

توان با افزایش در مهاجرت به شهرهای بزرگ میو اثرات توسعه این شهرها جمعیت  تثبیت

هری را شمشارکت شهروندان این گونه شهرها و دخیل کردن آنان در تصمیم گیری، محیط 

 مختلف مؤثر بر هایزمینه ارزیابیو  تحقیق حاضر بررسیهدف . برای زندگی مساعدتر کرد

در  اجتماعی شهروندان شامل احساس تعلق خاطر، رضایتمندی و اعتماد اجتماعی مشارکت

 باشد. برزک می شهر

 پیشینه پژوهش -2

 پژوهش مبانی نظری -1 -2
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انگلیسی است. در ادبیات فارسی،  ۲یتیزن شیپس و یونانی  1پولیتیس واژه شهروند، معادل

شهروند کسی است که اهل یک شهر یا کشور باشد و از حقوق متعلق به آن برخوردار باشد. 

شهروند فردی است که در ساختار اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جامعه حضور داشته 

یم و غیرمستقیم در سایه دهی به آن، به صورت مستقگیری و شکلسازی، تصمیمو در تصمیم

مارشال  (.گی96: 138۴ زاده،)احمد همزیستی، در نیل به سعادت دنیوی و اخروی مؤثر است

ای که عنصر گونهکند. بهنیز شهروندی را به سه بخش اجتماعی، سیاسی و مدنی تقسیم می

صر مدنی شامل حقوق ضروری برای آزادی شخصی، آزادی بیان و فکر و اعتقاد است و عن

باشد. همچنین در عنصر اجتماعی نیز، منظور سیاسی حق مشارکت در قدرت سیاسی می

مارشال یک گستره کامل از حق قسمت کوچکی از رفاه اقتصادی و امنیت تا حق سهیم بودن 

  (.1۴9-1۴8: ۲۰۰9، 3)مارشال «در میراث اجتماعی است

 ابل افراد برای انجام امری استاز نظر لغوی به معنی شرکت دو جانبه و متق ۴واژه مشارکت

مندی و مشارکت در فارسی به معنای انبازی، دخالت، اصل عالقه(. ۲89:1383 )ازکیا و غفاری،

« از نفس خویش چیزی از غیر داشتن»، «با خود داشتن»به معنای و توجه به مسأله است 

ایالتی و ملی در  ائل محلی،به طور سنتی مشارکت به طور داوطلبانه یا اجباری در مس است.

باشد )اصطالح اجبار به معنای زور و خشونت نیست بلکه به معنای های دولتی میگیریتصمیم

در حوزه مسائل شهری نیز  (.۲: ۲۰1۰، 5)میالکویچ باشدفق اجباری با قوانین و مقررات میتوا

 است مشارکت شهروندان، سنگ زیربنای دموکراسی و اصطالح روشنی برای قدرت شهروندان

 (. 33: ۲۰۰8، 6)منج

 

 

 

 

 (55: 1390نیک پی،) نواع مشارکت بر حسب قلمرو فعالیت: ا1شکل
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مشارکت بر این عقیده بنیادین استوار است که همه افراد حق دارند در مورد اموری که 

باره آن فکر کنند؛ اندیشه خود را بدون است احساس مسئولیت نمایند؛ در خودشانمربوط به 

دخالت داشته باشند )شفیعی، گذارد؛ هایی که بر زندگی آنها اثر میکنند و بر تصمیمترس بیان 

مشارکت شهروندی و جامعه مدنی سابقه طوالنی دارد و از یونان باستان تا به امروز (. 5۲: 1386

است )حکمت نیا ها بروز کردهابعاد مختلف زندگی اجتماعی انسانهمواره به اشکال گوناگون در 

مشارکت شهروندان، سنگ زیر بنای  ر حوزه مسائل شهری نیزد (.1۲3: 1388وی، و موس

  (.33: ۲۰۰8، 1جمن) دموکراسی و اصالح روشنی برای قدرت شهروندان است

مشارکت به عنوان واقعیتی اجتماعی ریشه در زندگی اجتماعی انسان دارد و فرایندی است 

ده ی مشارکت در معنای بسیط خود از است. ایا گذشت زمان دگرگون و متکامل شدهکه ب

)دهقان و  که خود دارای سابقه ی دیرینه است گیردمباحث مربوط به دموکراسی مایه می

فراد در (. یکی از ارکان اصلی تئوری دموکراسی، مشارکت مساوی کلیه ا71: 138۴ غفاری،

گیری ها و در هاست. بطوری که رئیس و مرئوس هردو در تصمیم گیریتمامی امور و تصمیم

مسئولیت ها با یکدیگر سهیم باشند. فرض اصلی در این تئوری آن است که هنگامی که دانش 

تک تک افراد با هم ترکیب شود و از ان به طور جمعی و یکجا استفاده شود، انسان می تواند با 

و ( و مزل1966) خردمندی و هوشیاری بیشتری تصمیم بگیرد. انسان گرایانی همچون هرزبرگ

نی بوده ها و مطرح بودن از جمله نیازهای انساگیرید که مشارکت داشتن در تصمیمبر این باورن

)صادقی فرد و  تواند نقش مهمی در رضایت و کارائی آنها داشته باشدو براوردن این نیازها می

 (.5: 138۲ نقوی،

 به توجه با هریک و اندآورده میان به سخن مشارکت زمینه در گوناگونی نظران صاحب

 برخی زیر در دانند،می مهم مشارکت موفقیت عدم یا و موفقیت در را عامل آن خاص عاملی

 اساسی زمینه پناهی :شودمی بیان مشارکت آمدن بوجود عدم یا آمدن بوجود در مهم ملاعو

 داندمی برامور گذاریتأثیر زمینه در خود استعداد و توان به مردم باور را، مشارکت آوردن بوجود

 میزان از مردم واگر باشند داشته خود استعداد و توان به باور و آگاهی مردم اگر: کندمی بیان و

-هزینه از اگر و. باشند آگاه خود، خانواده و خود زندگی در فرهنگی محیط و عوامل گذاری اثر

 جتماعیا و خانوادگی و فردی بهبود و رشد در خود مشارکت فواید از و خود مشارکت عدم های

 توسعه عرصه وارد انگیخته خود و کرد خواهند مشارکت به نیاز احساس باشند، داشته اطالع

 (1381)پناهی، شد  خواهند فرهنگی

                                                           
1 - Meng 
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لگان و مک )است  امروز های چالش و طشرای بر منطقی پاسخ مشارکت، لگان مک نظر به

: کندمی بیان آزادانه عمل های فرصت و داشتن آگاهی به نظر عطف با . شیانی(18: 138۰نل، 

 از یکی .شود نگریسته ومسئولیت وفاداری احساس مهم منبع بعنوان بایستی شناخت و آگاهی

 دارند، اختیار در رفاهی امکانات و هامهارت اطالعات، بصورت افراد که است منابعی مهم، موارد

 مشارکت و نیخودگردا تقویت در که است داوطلبانه و آزادانه عمل هایفرصت آن کنار در

 هستند ایستارهایی و اخالق نیازمند افراد دیگر، تعبیر به .داشت خواهد سزاییه ب تأثیر مسئوالنه

 حاکمیت و دیگران با همبستگی و تعلق احساس از و باشد هامسئولیت و حقوق پذیرای که

 برای ار افراد خاص، بستر یک در هاگیریجهت این بگیرد، سرچشمه عام هنجارهای و هاارزش

 رشد آنان در را شهروندی تکالیف انجام و حقوق کسب انگیزه و ساخته مهیا هدف به رسیدن

 .(138۲، انیی)شدهد می

-می او دارد، اشاره مشارکت حین در عمومی منافع به نسبت افراد شدن متعهد به توکویل

 جامعه به نسبت تعهد احساس او تا کندمی کمک فرد به چهره به چهره دموکراسی تجربه: گوید

 و کلید( 1381) نماید. قبادی ترویج را اجتماع از تریگسترده ومفهوم داده توسعه خود در را

( 138۰) لگان . مک داندمی پذیریجامعه را مشارکت به بخشیدن توسعه در موفقیت رمز

 اعتماد جلب برای( 1381) پناهی .داندمی مشارکت کننده تقویت نیروهای از را شدن جهانی

 باید مردم که داندمی این فرهنگی توسعه در را آنان مشارکت برای مساعد زمینه ایجاد و مردم

 باشند وداشته دخالت اجرا ریزی،برنامه گیری،تصمیم فرهنگی، هایفعالیت مراحل همه در

-حکومت و کنندگانحکومت رابطه که داندمی پذیرامکان وقتی را واقعی مشارکت همچنین

 طشرای و مردم نظریات و هاخواسته بر مبتنی دولت هایگیریتصمیم و بوده وطرفهد شوندگان

 باشد. خاص قومی و محلی

 زمینه ساختن فراهم در اطالعات:  است وگفته کرده تأکید اطالعات اهمیت بر لگان مک

 مقامات نظارت تحت و پراکنده محدود، اطالعات به دسترسی اگر. دارد نقش افراد برای کاری

-می آماده امور مستبدانه اداره آمدن بوجود برای را طرایش ای زمینه چنین آنصورت در باشد،

 با تنها بلکه شعار، با نه که ایست مقوله سازی تصمیم و گیریدرتصمیم مردم کردن سهیم کند.

 به احترام و متقابل اعتماد شفافیت،. گرددمی ممکن سطح هم روابطی با امن، بستری ایجاد

)فرهنگ وادیست  این اصول دیگر از پایدار، مشارکت به دستیابی برای هاگروه و افراد لاستقال

-بی شامل تواندمی ،باشدمی امور در مردم مشارکت کاهش سبب که آنچه اما. (138۲خواه، 

 فکوهی .باشد آگاهی سطح بودن پائین استبدادی، حکومت شیوه نظام، به یا یکدیگر به اعتمادی

 آن مسئوالن و محلی نظام به یا عمومی نظام به یا یکدیگر به اعتمادیبی: گویدمی رابطه دراین



 96پاییز و زمستان /  10 شماره/  چهارم دوره/ اجتماعی های نهاد شناسی جامعه.......................... 197

 

 اجرای برای اجتماعی هایپشتوانه رفتن میان از و مشارکت کاهش به که هستند دالیلی … و

 توانمی مختلف هایحوزه در را مشارکت افزایش بنابراین و شودمی منجر سخت هایپروژه

 (37: 1381)فکوهی،  دانست مثبت امری ولاالصعلی و بطورعام

 اداره شیوه از ما فلسفه کنندهبیان ساختارها: گویدمی حکومتی ساختار زمینه در لگان مک

 از حمایت برای که ساختارهایی در تواندنمی کردن اداره مشارکتی شیوه هستند، کردن

 ها، ارزش حضور و پذیرفتن برای شیوه این. باشد داشته دوام اند، شده طراحی استبدادگرایی

وی . است قائل ارزش  مشتری به توجه تاکید و اطالعات به آزاد دسترسی فردی، مسئولیت

 و مشارکت بازدارنده عامل افراد آگاهی سطح بودن پائین:  افزایدمی آگاهی اهمیت همچنین در

: گویدمی ناهیپ همچنین است و فرهنگی و اجتماعی مشارکت دهندهافزایش عامل آن بردن باال

 ظاهراً چند هر باشد، همراه فشارها انواع با که ارادی غیر اجباری، و تحمیلی هایمشارکت

 نخواهد اجتماعی و فرهنگی درتوسعه سازنده اثرات د،وشمی سبب را افراد فیزیکی حضور

گاه کنند. وی در قالب دیدبه عقیده گامبتا، مردم اغلب بر اساس عقل و منطق رفتار می داشت.

: 1991، 1)ریچداندانتخاب عقالیی، اعتماد را پیش شرط الزم ایجاد حس مشارکت و تعاون می

ای کامال ایدئولوژیکی است که بازتاب اعتقادات به نظر میدگلی، مشارکت اجتماعی ایده(. 1۲7

به نظر گائوری، مشارکت  .)193: 1998، ۲)گامبیتاهای اجتماعی و سیاسی استناشی از نظریه

ماعی فرایند اجتماعی عمومی، یکپارچه، چندگانه، چند بصری و چند فرهنگی است که اجت

 (.58: 3،1986)گاتری هدف آن کشاندن همه مردم به ایفای نقش در همه مراحل توسعه است

های جدید، بازنگری در مورد نیازهای انسان، ظهور مجدد ایده کرافت تحوالتی چون جنبش

  (. ۲۲: 199۲، ۴)کرافت اندوجب توجه به ایده مشارکت دانستهشهروندی و فرانوگرایی را م

 مورد این در آورد، نمی بوجود اجتماعی سرمایة مشارکت، نوع هر البته که است ذکر به الزم

 و اهداف تعقیب جای به که هاییمشارکت مگر باشیم، داشته توجه مشارکت کیفیت به باید ما

  باشند. عیجم منافع تأمین دنبال به شخصی منابع

 پژوهشتجربی پیشینه  -2-2

                                                           
1 - Reche 

2 - Gambetta 

3 - Gaoteri 
4 - Croft 
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(، از جمله 138۰است. معصوم )انجام شده های چندیپژوهش مشارکت شهرونداندر زمینه 

بود منابع ترین مشکالت شهرهای کوچک را عدم مشارکت شهروندان در امور شهری و کممهم

کوچک ( در تحقیق خود در شهرهای 1388علیزاده )داند. درآمدی مدیریت شهری می

است که مهمترین مشکل مدیریت شهری در این گونه شهرستان خواف به این نتیجه رسیده

( در تحقیقی به این نتیجه 1393زاده و همکاران )اسماعیل شهرها، کمبود منابع درآمدی است.

رسیدند که متغیرهای اقتصادی و روانشناختی به طور مستقیم و متغیرهای اجتماعی و کیفی را 

نژاد زاده و فاطمیابراهیم گذارد.بر میزان مشارکت شهروندان اثر میغیر مستقیم به صورت 

ی شهرهای کوچک را عدم وجود مشارکت ترین مشکالت مدیریت شهر( یکی از مهم1393)

داند، چرا که شهرهای کوچک درآمدهای به خصوص از نقطه نظر اقتصادی، میشهروندان 

دهد که به توجه به اینکه مشارکت مردم در شان میدارند. نتیجه تحقیق آنها نمحدودی 

ار پایین است، همین امر باعث ری بسیههای شگیریهای کوچک در تعیین اهداف و تصمیمشهر

( 1388علی پور و همکاران ) های دیگر هم کمتر باشد.است که مشارکت آنها در عرصهشده

ارکت کننده مشبینیادی را بهترین پیشاجتماعی ـ اقتصمتغیرهای اعتماد تعمیم یافته و پایگاه 

ماعی افراد را به دانند. آنان تاکید دارند که اعتماد اجتجتماعی شهروندان در شهر تهران میا

های غیر های گروهی و مشارکت در سازمانو فعالیت های جمعی و داوطلبانهانجام دادن کنش

فع اجتماعی حاکم نباشد، افراد منا دهد، همچنین در جایی که اعتماد بر روابطدولتی سوق می

گونه تعهدی نسبت به مصالح جمعی نخواهند داشت و همین شخصی خود را دنبال کرده و هیچ

مسئله باعث بدگمانی و موجب خواهد شد که نتوانند از راه روش مشارکتی با یکدیگر همکاری 

ر شهری و الزامات آن ( در تحقیقی تحت عنوان مشارکت در امو1389کنند. موسیایی و شیانی )

دانند که با ن رفت از مشکالت و مسائل شهری میدر شهر تهران، مشارکت را از الزامات برو

بد. در این راستا یاختلف تحقق میه کردن جامعه، تمرکز زدایی، توانمندسازی اقشار مدموکراتیز

را به عنوان راهکار جوش ریزی شده در کنار مشارکت خودیافته، رسمی و برنامهالگوهای سازمان

( در پژوهشی به بررسی رابطه اعتماد اجتماعی و 139۲سبزه ای و رحیمی ). می دهندپیشنهاد 

های تی، ها با استفاده از آزمونمشارکت اجتماعی در بین شهروندان نورآباد دلفان پرداختند. آن

ل اعتماد واریانس، تحلیل مسیر و ضریب همبستگی به این نتیجه رسیدند که بین عوام

نوابخش و همکاران  اجتماعی و مشارکت اجتماعی شهروندان رابطه معناداری وجود دارد.

( در پژوهشی به بررسی رابطه میزان اعتماد شهروندان با میزان مشارکت اجتماعی آنان 1393)
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در شهر ایالم پرداخته است. نتایج آنان حکایت دارد که هرچقدر اعتماد شهروندان باالتر باشد، 

، 1)ایروین و ستانسبوری ایروین و استنسباری  یابد.ان مشارکت اجتماعی نیز افزایش میمیز

اجتماعی شهروندان منجر به   مشارکتشان به این نتیجه رسیدند که افزایش در تحقیق (.۲۰۰۴

ترین و بیشترین سود را در جامعه شود چنانکه مهمیج مثبت اجتماعی و زیست محیطی مینتا

گیری زندگی همگانی، یک ضرورت تأکید دارد که مشارکت در تصمیم( ۲۰۰۴) ۲برتزرو دارد. 

است و مشارکت مستقیم شهروندان در اداره شهر و مسائل عمومی را شکل جامعه معاصر 

مدیران و ادارات دولتی در  از قرن بیستم شهروندان به داند.شهروندان می مشارکتحقیقی 

مستقیم  مشارکتاعتماد داشتند. در نیمه دوم قرن بیستم  های عمومی و اجراییگیریتصمیم

و  گیری بیشتر شد. این روند به رشد جوامع مردم ساالری غیر متمرکزشهروندان در تصمیم

  ..ای کمک بسیاری کردشبکه

توان نتیجه مت مبانی نظری و پیشینه پژوهش میبا توجه به مطالب بیان شده در قس

ها تی شهرها و منابع درآمدی شهرداریم بر روی ساختار مدیریگرفت که مشارکت اجتماعی ه

همچنین مشارکت اثر گذار است و هم بر روی محیط زیست و اجتماع اثرات مثبتی دارد. 

مدیریت  گیریکاهد و به نوعی تصمیمها میتمرکز تصمیم گیری اجتماعی شهروندان در شهر از

هروندان،  میزان اعتماد اجتماعی و احساس مندی ش. رضایتکندشهری جنبه عمومی پیدا می

اصلی بدین منظور فرضیه گذارد. مشارکت اجتماعی شهروندان  اثر میتعلق مکانی بر روی 

بین متغیر تمایل به مشارکت با متغیرهای اعتماد اجتماعی، گردد و رابطه میمطرح  پژوهش

و   شودبررسی میو رضایتمندی از خدمات شهری در شهرهای کوچک  مکاناحساس تعلق 

همچنین میزان اثرگذاری هر یک از متغیرهای اعتماد اجتماعی، احساس تعلق خاطر و 

 گیرد.ر میرضایتمندی از خدمات شهری بر روی تمایل به مشارکت اجتماعی مورد سنجش قرا

 روش تحقیق  -3

نیاز  های موردآوری اطالعات و دادهپژوهش حاضر از نوع توصیفی تحلیلی است. برای جمع

ساکنین  کلیهآماری تحقیق شامل  جامعهنامه استفاده شده است. ابزار پرسش از روش میدانی و

نمونه با  باشد. حجممی (1395نفر طبق سرشماری نفوس و مسکن سال  ۴588) شهر برزک

انتخاب پرسشنامه  36۰ رتنفر بدست آمد که برای اطمینان بیش 355 کوکراناستفاده از فرمول 

 با روش نمونه گیری تصادفی ساده تکمیل گردید.شد و 

                                                           
1 - Irvin and Stansbury 

2 - Roberts 
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های آزموندر نهایت با استفاده از و  بوده Spssافزاری تحلیل پرسشنامه در محیط نرم

استفاده از نظر روایی این پرسشنامه با  است.محاسبه شده (پیرسون و رگرسیونآماری )

( 1) متخصصان مورد تائید قرار گرفت و پایایی آن با انجام آلفای کرونباخ مطابق جدول شماره

 در حد مطلوب بدست آمد.

 : ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش1جدول 

های اصلی شاخص

 پژوهش
 هاشاخص

 مشارکت اجتماعی

)مقدار آلفای 

 (76/۰کرونباخ: 

 وکمک مالی؛ مشارکت وکمک جلسات؛ مشارکت و ها برنامه در حضور

 به مشورت و شوراها در داوطلبانه؛ مشارکت سازمانهای در اجرایی فکری؛مسئولیت

صنفی؛  گروهای در مدرسه ؛ مشارکت مربیان و اولیا انجمن در آنها؛ مشارکت

 های گروه در بسیج؛ مشارکت در سیاسی؛ مشارکت احزاب و ها انجمن در مشارکت

مذهبی؛  هیئات و ها گروه در هنری؛ مشارکت های گروه در کتعلمی؛ مشار

خیریه؛ میزان  موسسات و ها انجمن در ورزشی؛ مشارکت های گروه در مشارکت

ارتباط با اعضای خانواده؛ میزان ارتباط با اقوام و خویشاوندان؛ میزان ارتباط با 

زان ارتباط با دوستان و آشنایان؛ میزان ارتباط با همسایگان و اهالی محل؛ می

همکاران؛ مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری؛ مشارکت در انتخابات مجلس؛ 

 مشارکت در انتخابات شورای شهر؛ مشارکت در انتخابات مجلس خبرگان

 اعتماد اجتماعی

)مقدار آلفای 

 (79/۰کرونباخ: 

ماد میزان اعت؛ میزان اعتماد نسبت به همسایه ها؛ میزان اعتماد نسبت به دوستان

اعتماد به فعالیت ؛ میزان اعتماد نسبت به شهرداری و بخشداری؛ نسبت به افراد محله

 های شراکتی

 رضایتمندی

)مقدار آلفای  

 (7۴/۰کرونباخ: 

دسترسی به مدارس ومراکز ؛ انتظامی خدمات امنیتی و ؛حمل ونقلدسترسی به 

دسترسی ؛ رمانید دسترسی به مراکز بهداشتی و؛ دسترسی به مراکز خرید؛ آموزشی

 .(.و.ه جمع آوری زبال خدمات شهری )گازرسانی،؛  به مراکز تفریحی

 احساس تعلق

)مقدار آلفای  

 (69/۰کرونباخ: 

ترجیح به حضور در فضاهای طبیعی ؛ خاطره انگیز بودن خانه ها و ساختمان ها

رزکی افتخار به ب؛ تمایل به مهاجرت به کاشان؛ افتخار به امامزاده در برزک؛ برزک

 بودن

 

 لمرو پژوهشق -3-1

مرکز بخش برزک واقع در شهرستان کاشان با طول به عنوان یک شهر کوچک،  برزکشهر 

 شهر برزک باباشد. می 33 78  3۲ و عرض جغرافیایی 51 ۲۲  ۴۴طول جغرافیایی برزک

 ینفر در جنوب غربی کاشان در یک منطقه کوهستانی در دامنه کوهها 5۰۰۰جمعیتی بالغ بر 
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 کیلومتری دلیجان و 55کیلومتری میمه و  6۰کیلومتری کاشان و  ۴5کرکس در فاصله حدوداً 

به  دیگر سمت از و تهران –ای قرار دارد که از یک طرف به آزاد راه اصفهان در مسیر جاده

ویدوجا ،  همچنین این شهر از شمال به روستاهای ویدوج ، شود.می ختم قم – اتوبان کاشان

به سادیان ، سمت شرق  از غرب به روستاهای ورکان ، آرنجن ، پنداس ، تجره ، آزران و ازازوار ، 

 (.1شکل شماره ) باشدمرق و نابر محدود می

 
 موقعیت جغرافیایی شهر برزک :  1شکل 

 

 های پژوهش یافته -4

ی های توصیفی و پس از آن فرضیات مورد بررسبه یافتههای پژوهش ابتدا در بخش یافته

بررسی های توصیفی حکایت از آن دارد که از مجموع شود. آزمون و تحلیل رگرسیونی انجام می

درصد مرد بوده و همچنین از نظر وضعیت شغلی پاسخ  5۴درصد زن و ۴6پاسخ دهندگان 

 ۲8و درصد شغل آزاد  ۴۰درصد کارمند،  1۲درصد زنبوردار،  5درصد کشاورز،  15گویان 

 18اند. بررسی سنی نمونه مطالعاتی مبین از آن است که نکرده درصد شغل خود را بیان

درصد در گروه  ۲۴سال،  ۴۰تا 31درصد گروه سنی  ۴۰سال،  3۰تا  ۲۰درصددر گروه سنی 

سال به  61درصد در گروه سنی  5سال،  6۰تا 51درصد در گروه سنی  13سال،  5۰تا ۴1سنی 

درصد کمتر از دیپلم،  ۴۰کل نمونه انتخاب شده، باالتر بوده اند. از نظر سطح تحصیالت نیز از 

 درصد لیسانس و باالتر هستند. 11درصد فوق دیپلم و 8درصد دیپلم،  ۴1
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میانگین مشارکت اجتماعی در بین شهروندان شود، ( مشاهده می۲که در جدول ) همانطور

به مشارکت،  است و همچنین در ابعاد تمایلبوده (8/۲با توجه به حداقل و حداکثر، پایین )

مشارکت در سازمان های داوطلبانه و روابط اجتماعی میانگین مشارکت پایین بوده است و تنها 

است. در بین عوامل اجتماعی ( مشارکت در حد متوسط بوده۰9/3) در بعد مشارکت انتخاباتی

 اندطی احساس تعلق به شهر برزک داشتهموثر بر مشارکت اجتماعی، پاسخگویان در حد متوس

 و اعتماد اجتماعی و رضایتمندی از امکانات شهری در حدنسبتاً پایینی بوده است. 

 توصیف متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش :2جدول شماره 
 

 میانگین مولفه
انحراف 

 استاندارد
 واریانس

کمترین 

 میزان

بیشترین 

 میزان

ل
ی مستق

متغیر ها
۲7/3533/۰۲87/۰ ۲۰/۲۲۰/۴ احساس تعلق خاطر 

76/۲537/۰۲89/۰۲8۰/3 اعتماد اجتماعی

57/۲۴۰۲/۰16۲/۰86/1۴3/3 رضایتمندی از امکانات

ی وابسته
متغیرها

 

33/۲3۲۲/۰1۰۴/۰۲۲9/3  مشارکت به تمایل

 های سازمان در مشارکت

 داوطلبانه
88/۲593/۰35۲/۰71/1۴

96/۲566/۰3۲1/۰6۰/1۴  اجتماعی روابط

۰9/3588/۰3۴6/۰۲5۰/۴ مشارکت انتخاباتی

۲6۰/۰۰68/۰۲5/۲38/3 8۲/۲ میانگین مشارکت اجتماعی

رسون رابطه بین عوامل اجتماعی و مشارکت اجتماعی شهروندان شهر در تحلیل آزمون پی

برزک مورد آزمون قرار گرفت و نتایج حاکی از رابطه مثبت و معنادر بین احساس تعلق خاطر، 

است. این بدان معناست که چنانچه د اجتماعی و مشارکت اجتماعی بودهرضایتمندی و اعتما

و  رضایت داشتهشته باشند، از امکانات و خدمات شهروندان احساس تعلق نسبت به شهر دا

ها داشته باشند ، به میزان متوسطی در فعالیت های جامعه  اعتماد به یکدیگر و سازمانچنانچه 

 نیز مشارکت خواهند داشت. 
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 وابستهپژوهش و متغیر مستقل های روابط میان متغیرهای تایج آزمونن: 3جدول شماره 

 (مشارکت اجتماعی)

های آماری و نتایج آزمون     

 هاآن

 

 ی بین متغیرهارابطه

ضریب 

همبستگی 

 پیرسون

سطح 

معناداری 

 همبستگی

 شدت

 رابطه
 آزمون ی نهـایینتـیجه

 مو مستقی ی معناداررابطه متوسط ۰۰۰/۰ 39۲/۰ احساس تعلق خاطر 

 ی معنادار و مستقیمرابطه متوسط ۰۰۰/۰ 3۲۲/۰ رضایتمندی 

 ی معنادار و مستقیمرابطه متوسط ۰۰۰/۰ 317/۰ اعتماد اجتماعی 

 

   تحلیل رگرسیونی مشارکت اجتماعی -4-1

اعی از تحلیل اجتم مشارکتبر عوامل اجتماعی یک از بررسی میزان تأثیر هر منظوربه  

اعتماد  مورد بررسی، متغیرهایاز میان متغیرهای است و استفاده شده 1رگرسیون هم زمان

 اند. در مدل رگرسیونی باقی ماندهو رضایتمندی  مکانیاجتماعی، تعلق 

 همزمانتحلیل رگرسیون چند متغیره میزان مشارکت اجتماعی به روش   :4جدول شماره

 چندگانهضریب همبستگی 
(Multiple R) 

 ضریب تبیین
(R Square) 

 ضریب تبیین تعدیل شده

61۰/۰ 37۲/۰ 365/۰ 

درصد  37حدود ا توان تیمرگرسیون تحلیل مدل در متغیرهای مستقل  بنابراین با توجه به

 تبیین کرد.اجتماعی را مشارکت از تغییرات متغیر 

ین پیش ترمهم ۴۰/۰تای توان گفت متغیر تعلق مکانی با ضریب بیم( 5)بر اساس جدول 

بینی کننده متغیر وابسته مشارکت اجتماعی است و متغیرهای رضایتمندی و اعتماد اجتماعی، 

کند چراکه عوامل یمدر رده های بعد قرار دارند. بنابراین مدل رگرسیونی مدل نظری را تایید 

  اند.ک داشتهاجتماعی شهروندان شهر برزاجتماعی بیشترین تأثیر مستقیم را بر مشارکت 

                                                           
1 - Enter 
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نتایج ضریب رگرسیون جزیی هر متغیر مستقل در پیش بینی متغیر    :5جدول شماره

 اجتماعی مشارکت

 متغیرها
ضرایب استاندارد 

 نشده بتا

خطای 

 استاندارد

ضرایب استاندارد 

 شده بتا

مقدار 

 تی
 داریمعنی

 ۰۰۰/۰ 7۲/18 - ۰89/۰ 673/1 مقدار ثابت

 ۰۰۰/۰ ۰9۴/7 3۲7/۰ ۰16/۰ 113/۰ اعتماد اجتماعی

 ۰۰۰/۰ 67/8 ۴۰/۰ ۰16/۰ 139/۰ تعلق مکانی

 ۰۰۰/۰ 3۰/7 336/۰ ۰۲1/۰ 156/۰ رضایتمندی 

 

 نتیجه گیری -5

توان تعداد مدیریت ها در سطح شهر، می به ساختار مدیریت شهری در کشور ما و توجهبا 

دارند. و در این را در اختیار  ها تنها بخشی از این ساختار پراکندهشهرداریگفت که شوراها و 

توانند گیرند، میعیت و مقبولیت خود را از مردم میمیان شوراها به عنوان نهادی که مشرو

اما در اکثرشهرها  نقش مهمی  در ایجاد هماهنگی و یکپارچگی مدیریت شهری برعهده بگیرند.

اند در مدیریت ستههای شهر آنچنان که باید نتوانبویژه در شهرهای کوچک و متوسط شورا

شهری موفق باشند. در این راستا نقش مشارکت مردمی در موفقیت مدیریت شهری در 

 شهرهای کوچک بسیار حائز اهمیت است.

بها و متقابلی برای حکومت  مشارکت شهروندان در جامعه شهری حامل نتایج بس گران

ابرشهرهای جهان با آن دست محلی و شهروندان خواهد بود. رویارویی با مسائل و مشکالتی که 

نشینی و اسکان غیررسمی، نابسامانی وضعیت هستند مانند انفجار جمعیت، حاشیهبه گریبان 

ترافیک، آلودگی محیط زیست، سیل مهاجران روستایی به شهر و مسائل بسیار دیگر که با 

قتصاد و تسریع فرآیند شهرنشینی، رشد سریع ارتباطات، اطالعات و فن آوری، جهانی شدن ا

بازارهای کار و سرمایه و...، دائماً در حال گسترش و پیچیدگی بیشتر هستند، تنها با بهره گیری 

درست و بهینه از توان ها، استعدادها و ظرفیت های بالقوه و وسیع موجود در شهروندان و منابع 

 .ستندها و برنامه های مشارکتی قابل حل هب طرحشهری در حوزه های گوناگون و در قال

رضایتمندی از خدمات شهری و  هایدهد که وضعیت مولفهن مینتایج تحقیق حاضر نشا 

 .دهدتری را نشان میا تعلق مکانی وزن رگرسیونی پایینمقایسه ب در میزان اعتماد اجتماعی
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است و ا مشارکت اجتماعی بودههای تبیینی حاکی از رابطه ی مثبت متغیرهای فوق بیافته

تواند زمینه افزایش مشارکت ها میکه تالش در جهت تقویت این مولفه ستنشانگر آن ا

های رگرسیونی نیز حاکی از اثر مستقیم اعتماد، تعلق دان را فراهم سازد. همچنین یافتهشهرون

درصد از تغییرات  37و در نهایت اینکه   مندی بر مشارکت اجتماعی بوده استمکانی و رضایت

درصد از  63این بدان معناست که  .استن سه مولفه تبیین شدهاعی توسط ایمشارکت اجتم

 شوند. املی خارج از مدل مذکور تبیین میتغییرات نیز بواسطه ی عو

 سطح رضایت این و دارند کمی رضایت شهری خدمات ارائه پاسخگویان از  اینکه به توجه با

تدوین  جهت در اقداماتی انجام لذا باشد،می شهر مدیریتی امور در آنان مشارکت عدم بر دلیلی

 خدمات عادالنه خدماتی، توزیع هایکاربری و عمومی فضاهای تامین و ارتقاء وکارهای ساز

 مدیران سوی از مؤثر گامی تواندمی مردم، آسایش عمومی و رفاه تامین شهر، سطح در شهری

نتایج  .آید رشما به شهری مدیریت در امور شهروندان موثر مشارکت جلب راستای در شهری

اسماعیل زاده و  (،1388علی پور و همکاران ) توسط انجام شده این پژوهش با تحقیقات

وابخش و ن (،1393براهیم زاده و فاطمی نژاد )ا (،139۲سبزه ای و رحیمی ) ،(1393همکاران )

و ( ۲۰۰۴) ۲روبرتز(، ۲۰۰۴، 1ایروین و استنسباری )ایروین و ستانسبوری (،1393همکاران )

های درونی و حیاتی اجتماع بر مؤلفه دهد کههمخوانی داشته و نشان می( ۲۰۰۴برتز )رو

 اثر گذار است.مشارکت اجتماعی 

 مشارکت، جلب طالیی کلید عنوان به سازی اعتماد مردمی، مشارکت برای جلب بنابراین

 ارکتمش جلب هایشیوه در بخشیدن تنوع ضرورت محله، دفاتر مشاور استقرار و سازماندهی

 مشارکتی سازمان در زندگی که آورد میان به را پرسش این باید نهایت، در. باشدمی شهروندان

 هاییفعالیت از گسترده طیفی در مشارکتی سازمان در دادن نخست دخالت است؟ شکلی چه

 از انواعی حق به مشارکتی سازمان است. دوم، نوسان در تا راهبردی عملیاتی از که دهد م رخ

 تأثیر که هستند این دنبال به ایوظیفه هر در افراد دهد ومی دخالت امور در را ذینفع دافرا

 طور به تواندسازمان می یک مسئولیت بپذیرند. زمانی آن براساس و بگذارند جای بر خوبی

 و یکدیگر به وابستگی بینش، ایجاد فعاالنه در آن در ذینفع افراد تمام که باشد مشارکتی واقعی

 .شود مشارکتی آنان هایو کنش هافعالیت تا باشند داشته تصرف و دخل تخصصی هاینظام

 

                                                           
1 - Irvin & Stansbury 

2 - Roberts 
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 منابع

 تحلیلی بر مشارکت شهروندی و  (.1393) خدیجه، فاطمی نژادو   ییسابراهیم زاده، ع

وهش ژمجله پ چک مطالعه موردی: شهر کوچک یونسی.مدیریت شهری در شهرهای کو

 .19-38، (16)5، و برنامه ریزی شهری

 (.1386) پورعزت ، علی اصغر، حوریه باغستانی برزکی و مصطفی نجاتی آجی بیشه 

 مجله ناد موجود.الگوی منطقی منشور حقوق شهروندی بر پایه بررسی تطبیقی اس"

 .16۰-131،  ۲6 شماره رفاه اجتماعی ،

 1۲ – ۲7 (،6)11، جله اندیشهم . حقوق شهروندی.(138۴) ید مصطفیاحمدزاده، س. 

 ،توسعة روستایی با تأکید بر جامعة روستایی  (.1383) و غفاری، غالمرضا صطفیم ازکیا
 .تهران: نشر نی، درایران

 عوامل مؤثر  (.1393، یعقوب )اسماعیل زادهسن؛ شمسی، صالح پور و اسماعیل زاده، ح

جغرافیا )انجمن علمی مجله ی بافت های فرسوده شهری. بر مشارکت در سامانده
 .1۲7 -1۴1، (۴3)1۲ جغرافیای ایران(،

 چاپ ) های شهر و پیراموننظریه (.1386) سین، حرجبی حمد حسین ویزدی، مپاپلی

 .تهران: انتشارات سمت .(دوم

 راهکارهای افزایش مشارکت مردمی در عرصه فرهنگ( 1381) حمد حسینم ،هیپنا .

 تهران: نشر آن.

  ،(. 1386) شه، مهرانباغستانی برزکی، حوریه و نجاتی آجی بی علی اصغر؛پورعزت

فصلنامه  .الگوی منطقی منشور حقوق شهروندی بر پایة بررسی تطبیقی اسناد موجود
 .131-16۰ (،۲6)7، رفاه اجتماعی

 رابطة (. 1388)باغستانی برزکی، حوریه و نجاتی آجی بیشه، مهران  پورعزت، علی اصغر؛

فصلنامه رفاه ها. انگویی و شفافیت سازمپاسخ آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی با
 .7-۴۰، (38)1۰، اجتماعی

  تحلیل تاریخی از مشارکت شهروندان (. 1385) میر نجف، موسویحکمت نیا، حسن و

 .1۲1- 136، ( 1)۲1، صلنامه تحقیقات جغرافیاییف ران.در اداره امور شهرهای ای

 وفرهنگی  اجتماعی مشارکت تبیین. (138۴) المرضاغو غفاری،  لیرضاع، دهقان

، 1 (1)6، ایران شناسی جامعه مجله .شهرتهران پزشکی علوم های دانشگاه انشجویاند

98-67. 
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 ،(. 1388) محمد ،مقدم و محمد ،آقاجانی ؛سیدمجدالدین، زندوی ؛هللکرامت ا زیاری

بررسی مشارکت شهروندی و نقش آن در مدیریت شهری شهرهای کوچک، نمونه 

(، 13)7، جغرافیا و توسعه ناحیه ای جلهم .موردی شهرهای گله دار، ورزنه و هیدج

۲11-۲35. 

 عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در اداره  (.1388) وادو صدقی، ج تاحزاده، فشریف

 .۴7-7۰(، 59)19، فصلنامه مطالعات مدیریتمور شهر. ا

 بررسی رابطه اعتماد اجتماعی و  (. 139۲) پرویز، رحیمیو  محمدتقی، سبزه ای

پژوهش های  (.در بین شهروندان نورآباد دلفان )استان لرستانمشارکت اجتماعی 
 .71-91(، ۲)1،جامعه شناسی معاصر

 مجله  وندی در لرستان.تحلیل جامعه شناسی از وضعیت شهر .(138۲) لیحهم ،شیانی
 .6۰ -8۰(، 3)۴ ،جامعه شناسی ایران

 ،تهران:  .)چاپ اول( مدیریت مشارکتی(. 138۲) ید علینقوی، سو  اصرن صادقی فرد

 .ش و تحقیقات صنعتی ایرانانتشارات مرکز آموز

 ،اعتماد و مشارکت (. 1388) ملیحه، یناشیمحمد جواد زاهدی و  ؛روینپ علی پور

ه شناسی ، مجله جامع)بررسی رابطة بین اعتماد و مشارکت اجتماعی در شهر تهران
 .1۰9-135، (۲)1۰، ایران

  چک )مطالعه دیریت شهری در شهرهای کوبررسی و مشکالت م (.1388)علیزاده، غفور

 .(پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد) موردی: شهرستان خواف(

 در نقش شهروندی فعال در بهبود کیفیت زندگی شهر (.1387) غفاری نسب، اسفندیار .

نشر موسسه  همگانی شهروندی و توسعه سازمانی. تهران: مجموعه مقاالت نظارت
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