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  مشارکت شهروندان در مدیریت شهری مرتبط باشناخت و ارزیابی عوامل 
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 چکیده
گرچه از نیمه دوم قرن بیستم اهمیت  نیست، ی نوینیپدیده شهرها امور اداره در شهروندان مشارکت

به  ضروری یامر مرتبط با آن عوامل اختشن این مفهوم، گسترش و تقویت برایبیشتری یافته است. 

 در مدیریت شهریمشارکت شهروندان  مرتبط باهدف اصلی این پژوهش شناسایی عوامل  .رسدنظر می

روش . اندداده تشکیل نفر 3۵۲ را نمونه حجم و آمل شهر ساکنان کلیه را تحقیق آماری جامعهباشد. می

و روش تحقیق توصیفی  (ایپرسشنامه) میدانی نیز ادی واسن ای،کتابخانه مبنای جمع آوری اطالعات بر

از حد متوسط  کمتردهد که میزان مشارکت شهروندان نتایج آزمون تی نشان میباشد. تحلیلی می –

شهروندان، تنها مشارکت اجتماعی در وضعیت نسبتا مطلوبی قرار  است. از بین انواع مشارکتبوده 

نتایج ، فکری، ذهنی و سیاسی از حد متوسط پایین تر بوده است. های مالی، فیزیکیداشته و مشارکت

مولفه عضویت  چهارها ، تنمولفه که مورد آزمون قرار گرفتند 8که از بین  دهدنشان می رگرسیون

 -۲3۰/۰، 333/۰، 383/۰با ضرایب همبستگی  اقتصادی –و پایگاه اجتماعی  بی قدرتی انجمنی، آگاهی،

  .اندرابطه داشتهزان مشارکت می بابه ترتیب  ۲۲۷/۰و 
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 مسئلهمقدمه و بیان -۱

از مسائل مهم حیات بشری است که ریشه در نیازهای طبیعی و  ،ی جامعهچگونگی اداره

نهایی و های زندگی انسان ها نشان می دهد که زندگی انسان در تاجتماعی وی دارد. واقعیت

ی اجتماعات از همان آغاز انزوا ناممکن و ناپسند است. چگونگی تنظیم روابط اجتماعی و اداره

 ،ی حیات اجتماعیهمواره مورد توجه انسان ها بوده است. امروزه پس از میلیون ها سال تجربه

محوری یک روند رو به کمال را طی کرده است.  ،ی جوامع از نظر شکل و محتواروش های اداره

(. 6۰: 1391حسین زاده و ایدر، ) ترین تفاوت این روش ها را اصل مشارکت تعیین می کند

ای نوین نیست، بلکه در طول تاریخ با ابعاد مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها پدیده

مختلف زندگی اجتماعی انسان پیوند داشته است. ریشه های تاریخی مشارکت شهروندی را می

  .(1۲۲: 138۵نیا و موسوی، حکمت)  ت داددولت شهرهای یونان باستان نسبتوان به 

 مدیریت و شهر کالبد شهروند، رکن اصلی سه از مدنی حیات در شهر کهاین به توجه با

 پیش از بیش رکن، سه این تعامل ابعاد مختلف به توجه و همکاری لزوم شود،می تشکیل شهری

 هماهنگی و اداره اصلی مرجع عنوان به (شهرداری) شهری یتمدیر طوری که به .شودمی آشکار

 ( .۵1: 1386یزدی و رجبی،پاپلی) باشد یم شهر مدیریت و سازماندهی به مکلف شهری،

ها و به ثمر رسیدن تالشنیازهای اساسی برای موفقیت برنامهشهروندان از پیششارکت م

های آنتوان از تواناییره امور شهر، میبا مشارکت شهروندان در ادا های مدیریت شهری است.

ها در جهت پیشبرد اهداف مدیریت شهری کمک گرفت و از سوی دیگر مشارکت خود باعث 

 گردد.توانمند سازی شهروندان می

ی مراحل توسعه، جهت ظهور های مردم در همهی گروهمشارکت، فرایند درگیر شدن کلیه

ها است و به همین خاطر شاید شد و تعالی مادی و معنوی آنها و در نتیجه رها و قابلیتتوانایی

های اخیر همواره در محافل علمی و سیاسی کشور، موضوع مشارکت شهروندان در امور در سال

های اجتماعی و سیاسی جامعه قرار داشته است و همه از آن به عنوان شهرها، در صدر گفتمان

: 138۷زاده، اند )عباسی پایدار سخن راندهسعهعنصر مهم در جهت رسیدن به دموکراسی و تو

گیری شهری، یکی از عناصر توان گفت که مشارکت مردم در روند تصمیم(. بنابراین، می44

تواند در ایجاد تعادل اصلی حکومت مردمی است و افزایش مشارکت مردم در امور شهری، می

 (.۲1: 1389، ، بابانسب و موسویتقوایی نقل از به ) (16: همانای ایفا کند )شهری، نقش ارزنده

 اداره منظور به و آن راس در که است الزم گردد، قلمداد سازمان یک مثابه به شهر چنانکه

 مدیریت(. 39: 138۲ شیعه،) است شهری مدیریت همان که شود استفاده فنی از شهر امور

 توجه و دهد می قرار کند، می حکم ها آن منافع که مختلفی های شبکه در را هاگروه شهری
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 ترین اساسی عنوان به مشارکت. افتدمی موثر شهری ساختار دهی جهت در هاآن منافع به

. است برخوردار خاصی اهمیت از شهری یتوسعه ویژه به ،توسعه اهداف به یابیدست در عنصر

 توزیع عمومی، شرایط بهبود سبب عمرانی، هایطرح انواع و مراحل از یک هر در مردم مشارکت

 و ریزیبرنامه گیری، تصمیم سیستم همچنین. شود می زندگی به امید سطح رفتن باال و قدرت

 توجه با( مشارکتی توسعه)  باال به پایین از و یمحلّ مدیریت سمت به را متمرکز دولتی مدیریت

نهادهایی  (.38: 1381 قاسمی، ) دهد می سوق هایشانالویت و هاتوانمندی امکانات، و نیازها به

چون بانک جهانی یکی از شروط اصلی تحقق برنامه هایی چون بهبود مدیریت شهری و افزایش 

د. عموما به شهرداریدانعمومی و خصوصی میگیری از مشارکت های بهره وری شهری را بهره

های حقوقی مربوط به شود تا با انجام کارهایی چون مقررات زدایی و اصالح نظامها توصیه می

ای مدیریت هزمین، مسکن، امورمالی، زیربناها، خدمات و بازارهای اشتغال، تمرکززدایی قدرت 

های محلی در طراحی ومی و گروهبه سطح دولت محلی و مشارکت عم مرکزی حشهری از سطو

ها و بهبود امور مالی در جهت حل مشکالت خویش گام بردارند. در این خصوص و اجرای پروژه

های غیردولتی و سازمان های داوطلبانه خصوصی به عنوان کارگزاران مناسب برای سازمان

غفاری و ) داند که باید مورد حمایت قرار گیرنپیشبرد برنامه های توسعه معرفی شده

های جدیدی ی ابعاد شهرنشینی و شکل گیری مقیاسرشد فزاینده.  (1۷: 139۰جمشیدزاده، 

ی اخیر، موجب شده است که شهر و شهرسازی معاصر با از رشد شهری در طی چند دهه

 و شهری مسائل ماهیت در تغییر و ابعاد گستردگی دلیل بههای نوینی مواجه گردد. چالش

 به دیگری زمان هر از بیش شهرها، مدیریت و ریزیبرنامه تاکید و توجه ائل،مس این پیچیدگی

. در دهه های اخیر، بسیاری از است شده متوجه شهری زندگی ملموس ابعاد و ترپایین سطوح

ریزی بر ترویج نوعی نگرش مشارکتی برای تشویق ها و نهادهای مدیریت و برنامهسازمان

ای به منظور توانمندسازی و تاکید بر اجتماعات محله« ایین به باالپ»ریزی از مدیریت و برنامه

از همین رو در  .(3۷: 138۵حاجی پور، ) اندای تاکید داشتهها و نظارت بر اقدامات توسعهآن

های مختلف ریزی برای مشارکت دادن، حضور آگاهانه و معنادار شهروندان در عرصهبرنامه

های مدیران شهری ها و ضرورتمحلی، یکی از مهمترین دغدغهاجتماعی، اقتصادی و رفاهی و 

 (. ۷: 1391نوریان، ) است

 رشد به رو روند است. مازندران استان در آمل شهر در این مقاله مطالعه مورد محدوده

در این شهر  محیطی زیست و اجتماعی اقتصادی، متعدد مشکالت بروز و شهرنشینی و جمعیت

 و مشکالت رفع جهت شهری، توسعة کنترل و مدیریت هایروش دنبو ناکارآمد و سو یک از

 است نموده خلقدر شهر آمل  را ناپایداری و نابسامان رایطش دیگر، سوی از مذکور تنگناهای
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 کالبدی گسترش غیررسمی، هایسکونتگاه گیری شکل در توانمی را آن نمودهای از برخی که

 افزایش چون فرهنگی، و اجتماعی مشکالت ا،هزیرساخت ایجاد های هزینه افزایش و شهر

 .نمود مشاهده....  و غنی و فقیر طبقاتی شکاف افزایش شهری، وندالیسم جنایت، و وجرم ناامنی

 تاثیر تواند می شهری یتوسعه ریزیبرنامه در شهروندان مشارکت واقعی دربرگیری اهتمام لذا

تحقیق حاضر بر آن است تا به  .اشدب داشته شهری پایدار توسعه به یابیدست در اساسی

 -۲چگونه است؟  شهر اداره اموردر میزان مشارکت شهروندان  -1سواالت زیر پاسخ دهد:

 شهروندان کدام می باشد؟ مشارکتمهمترین عامل مرتبط با 

 پیشینه پژوهش-۲

 مبانی نظری پژوهش -۲-۱

 در. است خاص ورمنظ برای تجمع و شدن درگیر معنای به لغوی حیث از مشارکت واژه

 اصلی جوهره توان می در مجموع ولی است، شده فراوانی هایبحث آن اصطالحی معنای مورد

 نظران صاحب از برخی جوهره، این پذیرش با. دانست پذیری تأثیر و فعالیت درگیری، را آن

 عاطفی و ذهنی درگیری مشارکت: »اندنموده ارائه مشارکت برای را زیر تعریف مدیریت،

 هایهدف به دستیابی برای تا انگیزد می بر را آنان که است گروهی هایموقعیت در اصاشخ

 موضوعی لحاظ به .(183: ۲۰۰3فیلد، ) «شوند شریک کار مسوولیت در و دهند یاری گروهی

 فیزیکی، سیاسی و ،(مالی) ذهنی و فکری، اقتصادی چون، هاییگونه توان بهمی را مشارکت

  .کرد تقسیم اجتماعی

 عاطفی و ذهنی درگیری معنای به مشارکت دیگر، چیز هر از بیش شاید و نخست مرتبه در

 نیز شخص خود مشارکت در شود،  نمی محدود( فیزیکی) بدنی هایکوشش به تنها بوده،

 این. نیست درگیر او توسط شده فراهم امکانات یا و وی هایتوانایی و مهارت وتنها است درگیر

 (.1۵ :13۷9 تبار، علوی) جسمانی نه است، روانشناسی درگیری

عنوان متولیان اصلی ها بهیکی دیگر از انواع مشارکت، اقتصادی و مالی است. شهرداری

های خود از چند منبع اصلی استفاده های فعالیتی خدمات شهری، برای تامین هزینهارایه

قش اصلی را در در تامین کنند. اما در زمان حاضر، درآمد حاصل از عوارض و مالیات، نمی

برداری قرار کنند و سایر منابع کمتر به صورت مطمئن مورد بهرهها ایفا میدرآمدهای شهرداری

ها و خدمات گران نقش مشارکت مردم در تامین مالی هزینهگیرند. از دیدگاه اغلب تحلیلمی
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ریزی مطالعات برنامهمرکز ) گردد شهری بیشتر در زمینه پرداخت عوارض و مالیات متجلی می

 (.1۰۵: 138۰شهری، 

 یا کننده مشارکت خود مشارکت، وسیله درآن مشارکت فیزیکی نوعی از مشارکت است که

 توانایی و تخصص به بسته هرکس مشارکت نوع این در. نماید می انتخاب او که است افرادی

 مثال. کنند یم همکاری شهری مدیران به کمک یا و شهری محیط به بخشی بهبود در خود

 سمبولیک صورت به سال از خاصی روز در ها، زباله از کوهستان یا شهر پاکسازی در مشارکت

 (.138۰ یاور،) باشد می مشارکت نوع ترین ساده واقع در که

 گیری رای بر مبتنی عمدتا که تصمیماتی اتخاذ با فرد نوع دیگر مشارکت، سیاسی است.

 قالب در سیاسی های مشارکت نیز گاهی. نمایدمی تمشارک شهری مدیران انتخاب در است

 آنان خواست به شوند مجاب شهری مدیران که گیرد می شکل گروهی های تحصن و اعتراض

 .(139۲ همکاران، و علیزاده) بگذارند احترام

 یا فردی هایفعالیت انواع متضمن یکی از انواع مشارکت است که اجتماعی مشارکت

 پایین سطح از عمومی هایدستگاه هایسیاست و هاگیری تصمیم بر تاثیرگذار اجتماعی

 و اجرایی گذاری قانون عالی های دستگاه) باالتر سطوح تا...( و آموزشی نظام شهرداری،)

 هایانجمن قالب در گروهی بین روابط گسترش بر داللت اجتماعی مشارکت. است( قضایی

 دارند دولتی غیر و محلی خصلتی معموالً که دارد اییهگروه و هااتحادیه ها،باشگاه ، داوطلبانه

 اجتماعی فرآیندهای در مردم ساختن درگیر و مشارکت اجتماعی های سیاست قالب در که

 (.1۷۰: 13۷۷ دانشمندی،) دانند می خود هدف را مختلف

یکی دیگر از مفاهیم کلیدی این مقاله مفهوم مدیریت شهری است. مدیریت شهری عبارت 

ی امور شهر به منظور ارتقاء مدیریت پایدار و هم چنین یک سازمان گسترده اداره است از

متشکل از عناصر و اعضای رسمی و غیر رسمی موثر و ذیربط در ابعاد مختلف اجتماعی، 

ی همه جانبه و پایدار اقتصادی و کالبدی حیاط شهر، با هدف اداره، کنترل و هدایت توسعه

(. مهمترین هدف مدیریت شهری را می توان در ارتقای 1۲: 13۷۵رضویان، ) شهر مورد نظر

های مختلف اجتماعی و اقتصادی و شرایط کار و زندگی جمعیت ساکن در قالب اقشار و گروه

حفاظت از حقوق شهروندان، تشویق به توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار و حفاظت از محیط 

شهری باید ضمن دارا بودن برنامه برای وضع (. مدیریت ۲9: 13۷9سعیدنیا، ) کالبدی دانست

ها های آینده شهر را تدوین کرده و براساس آنموجود شهر و فایق آمدن بر مشکالت آن، برنامه

ها و شرایط زمان و مکان قرار دارد، بپردازد. در این آلی که بر مبنای واقعیتبه ترسیم آینده ایده

نشینی و مدیریت شهری باید با رشد معیارها و رفاه گذر باید به این نکته تاکید کرد که شهر
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اجتماعی توام باشد و با ایجاد تسهیالت اجتماعی برای تمام اقشار جامعه شهری، فرصت های 

های فرهنگی و انسانی ها و ارزشمناسب را به حداکثر رساند و محیط شهری را در جهت عرصه

 (.4: 139۲رجبی و همکاران، ) ارتقا بخشد
از دیدگاه  اند.در مورد عوامل موثر بر مشارکت اظهار نظر کرده یتلفخران منظصاحب

قدرتی که در افراد نسبت به یک سازمان یا نهاد وجود دارد، روانشناسی اجتماعی، احساس بی

برعمل و کنش آنان در مقابل آن سازمان موثر است. در این زمینه، نظریات سطح کالن همانند 

های ارائه شده در رابطه با ترین بحثوبر از مهم ماکس زیمل، ئورکگ نظریات کارل مارکس،

ها قدرتی آنان در مقابل آنهایشان و احساس بیها نسبت به دست ساختهبیگانگی انسان

(. همچنین مطالعات تجربی که بر این پایه صورت گرفته است 41: 13۷9علوی تبار، ) باشد می

اند؛ بدین ( مشارکت را تابع همین احساس دانسته3وینو ماری ل ۲، نیل سیمن1)ملوین سیمن

بینند عنوان یک نهاد خارج از خود و یک نیروی مستقل میمعنی که شهروندان، شهرداری را به

: 139۲ها مسلط شده است )هاشمیان و دیگران،  که در برابر آن قدرتی ندارند و این نهاد بر آن

1۷8.) 

 نظریه وی در. است داده قرار تحلیل و تجزیه مورد مبادله نظریه قالب در را مشارکت هومنز

 آن از انجام حاصل پاداش گردد، می سبب را آن پایداری و شود می رفتار یک بروز موجب آنچه

 مشارکت. کند می تلقی زیان و سود محاسبه (. وی رفتارها را نتیجه4۲9: ۲۰11 ریتزر،) است

 فرد از هنگامی مشارکت. گیرد فزونی ها هزینه بر ،آن از حاصل منافع که شود نهادی می زمانی

زند که در قبال آن پاداش دریافت کند، برای او ارزشمند باشد و هزینه کمتری پرداخت سر می

 (.38۵: 1369توسلی، ) کند

توسعه  فرآیند از تابعی اجتماعی و سیاسی مشارکت نلسون و هانتینگتون اعتقاد به

 از طریق نخست. گذاردمی اثر مشارکت گسترش بر طریق دو از که بوده اجتماعی -اقتصادی

 تقویت در فرد را توانایی احساس اجتماعی، باالتر هایمنزلت کسب که است اجتماعی تحرک

. سازدمی ها مساعدگیری تصمیم بر نهادن تاثیر در او هایتوانایی به نسبت را نگرش و کند می

 حالت، این در .کند تقویت می را اجتماعی هایلیتفعا و سیاست در مشارکت زمینه نگرش، این

 بر گذارد،می قدرتینگرش بی یا و توانایی احساس بر که اثری طریق از نهایتاً اجتماعی منزلت

 بر منزلتی متغیرهای از دیگر بیش سواد متغیر میان، این در .(1)شکل  افتدمی موثر مشارکت

 

1- Melvin Seaman 

2- Neil Seaman 

3- Marie Levine 
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گذارد؛  می اثر مشارکت بر نیز سازمانی طریق از همچنین توسعه فرآیند .دارد اثر مشارکت

 خاص عالئق مدافع، هایگروه صنفی، و شغلی های اتحادیه) هاسازمان و هادر گروه فرد عضویت

 در جوامعی عامل این کند. می بیشتر را سیاسی و اجتماعی فعالیت در مشارکت احتمال ...(و

نقل از رضایی،  به) دارد بیشتری اهمیت است، محدودتر هاآن در فردی تحرک هایفرصت که

13۷۵ :۲۵ – ۲4.) 

  

 

 اجتماعی بر مشارکت اجتماعی-اثیر توسعه اقتصادیفرایند ت-۱شکل 

جامعه شناس معاصر در کتاب انسان سیاسی خود تالش نمود که متغیرهای  1لیپست

که این  متعددی را در مدلی کلی برای تبیین مشارکت تنظیم نماید. الزم به توضیح است

متغیرها آشکارا به صورت جامعه شناختی است که پدیده مشارکت یا عدم مشارکت اقشار و 

های مختلف اجتماعی را در فرایند اجتماعی، سیاسی؛ مانند انجمن ها، سندیکاهای گروه

کارگری، شوراهای محلی، انتخابات، احزاب و مانند آن براساس چندین عامل کلی اجتماعی 

. لیپست در دو سطح توصیف تبیین، مدل نسبتا جامعی را از عوامل اجتماعی تبیین می کنند

کارگرانی که در اجتماع شغلی فعال هستند در »موثر بر مشارکت ارائه داده است. به نظر وی 

امور تشکیالتی فعال ترند، بنابراین درجه باالی مشارکت اجتماعی با نتایج سیاسی که به بار 

های پژوهشی در لیپست براساس یافته«. لی چون پایگاه شغلی استآورد متاثر از عواممی

های تحصیل کشورهای مختلف میزان مشارکت را در فرایندهای اجتماعی در میان مردان، گروه

ها و سال و افراد دارای منزلت و همچنین اعضای سازمانکرده، متاهلین، شهرنشینان، افراد میان

داند. او با تاکید بر همبستگی بین شهرنشینی، گسترش ر میاحزاب، سندیکاها و شوراها بیشت

به ) سواد، رسانه های گروهی و پیدایش نهادهای مشارکتی به تشریح مشارکت افراد می پردازد

 مشارکت، به عوامل تاثیرگذار برزمینه در  نظریه پردازان مختلف (.1391نقل از حسین زاده، 

 ها اشاره شده است:به مواردی از آن 1ه در جدول اند کپرداختهمشارکت و مشارکت پذیری 

 

1- Lipset 

 منزلت اجتماعی باالتر  ساس توانایی                افزایش مشارکت اجتماعی                 اح
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 : عوامل مرتبط با مشارکت و مشارکت پذیری از دیدگاه نظریه پردازان۱جدول 

 عنوان عوامل تاثیر گذار نوع تاثیر نظریه پرداز

 قدرتی بی - (13۷9) تبار ، مارکس، علوی۲سیمن دین، دوایت ،1اولسن

 اثربخشی + 3آلبرت باندورا و دال

 6مازیک و (، ویلسون19۵۰) ۵(، اکسلرد13۷3) 4اینگلهارت

 (، هانتینگتون و نلسون199۷)
+ 

 اقتصادی اجتماعی موقعیت

 مناسب

 اطالع و آگاهی سطح + (13۷6) طالب

 پاداش و فایده + (1383ریتزر، ) (، هومنز138۲سعیدی،) منطقی انتخاب نظریه

 ویت انجمنیعض + 1۰و آلن تورن 9، مایرون وینر8سیلز ۷گمسون

 اعتماد اجتماعی + ، دریسکول، اینگلهارت13، باربر1۲، لوهمان11گیدنز

 رضایت از خدمات شهری + 14گرونبرگ

 ( با انجام تغییرات9۷-99: 1386منبع: )غفاری و نیازی، 

 پژوهش های تجربی-۲-۲

های داخلی و خارجی متعددی انجام شده است. در زمینه مشارکت شهروندان پژوهش

 و مشهد شهر شهری امور در مشهدی شهروندان مشارکت میزان مطالعه به( 1389) هاشمیان

 متغیرهای بین که دهدمی نشان استنباطی آمار از حاصل نتایج. برآن پرداخت موثر عوامل

 

1- Olsen 

2- Seaman 

3- Albert Bandura and Dale 

4- Inglehart 

5- Axelard 

6- Wilson and Mazyk 

7- Gamson 

8- Sills 

9- Myron Weiner 

10- Alan Thorne 

11- Giddens 

12  - Lohman 

13- Barber 

14- Grünberg 
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 اجتماعی، روابط شبکه سن، شهری، امور در مشارکت به نسبت آگاهی میزان قدرتی،بی احساس

 عملکرد از رضایت اجتماعی، – اقتصادی پایگاه انجمنی، ویتعض آگاهی، اجتماعی، اعتماد

 هاییافته چنینهم. دارد وجود داری معنی رابطه پاسخگویان خوداثربخشی احساس و شهرداری

 امور در شهروندان مشارکت بر متغیر موثرین که داد نشان متغیره دو رگرسیون تحلیل از حاصل

  احساس انجمنی، عضویت متغیرهای آن از بعد و دباش می شهرداری عملکرد از رضایت شهری،

رده در تاثیر ضریب به توجه با سن و اجتماعی روابط شبکه اجتماعی، اعتماد آگاهی، قدرتی،بی

–رابطه میان مشارکت اجتماعی (1393) اجزاء شکوهی و همکاران .دارند قرار بعدی های

کسب پاداش و  نیازهای ساکنین،اقتصادی با متغیرهای تحصیالت، آگاهی، اعتماد، شناخت 

فعالیت در نهادهای غیردولتی و تشکل های مردمی مورد تایید قرار گرفته است. در این میان 

 سهم متغیر فعالیت در نهادهای غیردولتی و تشکل های مردمی از همه بیشتر بوده است.

یزان تحصیالت، های فردی از جمله مبررسی نقش ویژگی به (، 139۲) مرادنژاد و همکارانناآ

. پرداختندنوع شغل و مدت اقامت در میزان مشارکت و نقش آنان در توسعه پایدار شهر آمل 

برخی نتایج این تحقیق نشان دهنده مشارکت ضعیف شهروندان شهر امل در توسعه پایدار 

شهری، وجود تفاوت معنادار میان سابقه سکونت شهروندان و تمایل به مشارکت در شهر آمل و 

ز تفاوت معنادار میان تمایل به مشارکت مردم از نظر وضعیت شغلی و تحصیلی شان می نی

احساس بی که داد نشان پرسشنامه ابزار و پیمایش روش از استفاده با ،(1383) الشوکی باشد.

 و مشارکت فایده و هزینه میزان مسائل شهری، یزمینه در اطالعات و آگاهی میزان قدرتی،

عبداله .دارند رابطه میزان مشارکت با ،دارد عضویت هاآن در فرد که غیردولتیهای گروه تعداد

 دارد تاثیر آن در که عواملی و تهرانی شهروندان پذیری مشارکت میزان( 139۲) همکاران و پور

 و آگاهی شغلی، وضعیت جنسیت، شامل تحقیق های شاخص. اندداده قرار بررسی مورد را

 محله در سکونت سابقه انجمنی، عضویت مشارکت، از پاداش انتظار ری،شه امور درباره اطالعات

 پذیری مشارکت سطح بودن متوسط بیانگر تحقیق نتایج. بوده است آن به تمایل و عالقه و

  .دارد وجود مشارکت میزان و متغیرها این بین معاناداری رابطه و بوده شهروندان

و  (۲۰۰۰(، اعتمادی )۲۰۰3لوکهارت ) (،۲۰۰8در تحقیقات خارجی همانند کلی و دنیس )

( نیز میزان مشارکت مردم در امور شهری در حد متوسط رو به پایین می باشد ۲۰۰4) مارشال

 –ترین متغیرهای تاثیرگذار بر مشارکت در این تحقیقات نیز شامل پایگاه اجتماعی و مهم

ی، نوع مالکیت منزل اقتصادی، اعتماد اجتماعی، شبکه روابط اجتماعی، احساس بی قدرت

 در شهروندان مشارکت بررسی به تحقیقی در( ۲۰۰8) ولومونتا دانیل ومیزان آگاهی می باشد.

 التین آمریکای شرایط در که داد نشان تحقیق گزارش. است پرداخته شهرداری شهری جلسات



 ۹۷/ پاییز و زمستان  ۱۲جامعه شناسی نهاد های اجتماعی/ دوره پنجم / شماره  ........................ ۳۳۶

 

 ینب که داد نشان تحقیق این نتایج. است پایین نسبتاً محلی حکومت در شهروندی مشارکت

 در آنان مشارکت میزان با پاسخگویان شناختی جمعیت هایویژگی و اقتصادی اجتماعی پایگاه

 در که مردمی که داد نشان تحقیق نتایج همچنین. دارد وجود معناداری رابطه شهری جلسات

. اندداشته شهری جلسات در بیشتری مشارکت کنندمی زندگی روستا مانند ترکوچک نواحی

 یا پایین تحصیالت با افرادی به نسبت بیشتری مشارکت اندداشته باالتری یالتتحص که کسانی

 دارند. شهری جلسات در تحصیالتی هیچ بدون

 سه توان نتیجه گرفت که ارتباط بین در جمع بندی مبانی نظری و پیشینه تحقیق، می

روندان شهری، از طریق مشارکت شه مدیریت و شهر کالبد شهروند، رکن اصلی شهر، یعنی

شود. جلب اعتماد شهروندان برای مشارکت در اداره امور شهر، موجب استفاده از حاصل می

ها در اداره امور شهر خواهد شد. تاثیر این امر عالوه بر بهتر خرد جمعی و جلب انواع مشارکت

ها، بهتر شدن وضعیت کالبدی شدن وضعیت مدیریت شهری، روی منابع درآمدی شهرداری

ظ محیط زیست و جامعه شهری اثرات مثبتی خواهد داشت. شرکت دادن مردم در شهر و حف

های تمرکز زدایی است. نتایج تحقیقات اداره امور مربوط به خودشان، گامی به سوی سیاست

دهند که در کشور ما، در مجموع میزان مشارکت پایین است وعواملی چون:  اعتماد نشان می

صادی، عضویت انجمنی، احساس بی قدرتی، نوع مالکیت و میزان اقت-اجتماعی، پایگاه اجتماعی

آگاهی روی مشارکت شهروندان در اداره امور شهر موثر هستند. با مطالعه موارد فوق، فرضیه 

 شود به صورت زیر است:های مطرح شده در این مقاله ارائه میهایی که برای سوال

 ور شهر در حد پایینی قرار دارد. فرضیه اول: میزان مشارکت شهروندان در اداره ام

 اقتصادی است. –فرضیه دوم: مهمترین عاملی که با مشارکت رابطه دارد پایگاه اجتماعی

 و مدل مفهومی تحقیق معرفی شاخص های مورد مطالعه -۲-۳

عبارت است از تمایل فرد به قبول ریسک در یک موقعیت اجتماعی که  :اجتماعی اعتماد

رود عمل ای که انتظار میحس اطمینان به این است که دیگران به گونهاین تمایل مبتنی بر 

(. یکی از ۷۲: 1383، پورده در پیش خواهند گرفت )شارعای حمایت کنننموده و شیوه

اند، اعتماد اجتماعی است؛ به طوری که بشر ترین مسائلی که جوامع امروزی با آن مواجهاساسی

حد زیادی قادر به حیات اجتماعی نیست. در واقع زندگی  امروزین بدون اعتماد اجتماعی تا

ر ممکن است باعث از هم مانسان، بدون اعتماد اجتماعی تحمل ناپذیر خواهد بود. این ا
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ی مفهوم سرمایه پاشیدگی فرد و نابودی شود. اعتماد به عنوان یکی از ارکان تشکیل دهنده

 .(۷1)همان: شناسی است اجتماعی، یکی از مفاهیم کلیدی جامعه

ای از افکار، عقاید و حساسیت نسبت به زندگی و توجه به هر مجموعه :آگاهی اجتماعی

آنچه که در وسیع ترین معنی به امور عمومی اعم از سیاسی و یا اجتماعی مربوط می 

 (.۲۷: 1384باشد)فیروز آبادی، 

 غالاش اجتماعی ساخت در کس هر که است جایگاهی: اقتصادی–پایگاه اجتماعی

 که ایجامعه بطن در او به عینی طورهب فرد، معاصران که است اجتماعی اعتبار یا وضع. کندمی

 نظامی در خاص فرد یک که جایی دیگر عبارت به. دارندمی تفویض کندمی حیات آن در

: 138۰، 1بیرو) شود،می خوانده نظام این در او پایگاه کندمی اشغال معین زمانی در و مخصوص

381.)  

یعنی فقدان یا ضعف کنترل بر  "بیگانگی"به عنوان یکی از اجزاء سازنده  :بی قدرتی

: 13۷9تبار، هایی که بر سرنوشت انسان موثرند )علویحوادث، رویدادها، اشیاء، و سازمان

 .(41-4۰صص

 سود آن از و یافتن چیزی در سهمی» معنای به را مشارکت بیرو آلن: عضویت انجمنی

 بین او.  کند می تعریف«  داشتن همکاری آن با بنابراین و جستن شرکت گروهی در یا و بردن

 معنای در. شودمی قائل تفاوت تعهد و عمل عنوانهب مشارکت و وضع یا حالت عنوانبه مشارکت

 گروه در فعاالنه شرکت معنای به دوم معنای در و خاص گروهی به داشتن تعلّق معنای به اول

از جمله نظریه پردازانی که عضویت انجمنی افراد را بر مشارکت  (. ۲۵۷: 138۰بیرو،) باشدمی

عضویت  از نظورممایرون وینر و آلن تورن می باشند.  ،سیلز ،آنان موثر می دانند گمسون

 از ناشی اجباری هایچارچوب از خارج فرد که هاییگروه از است عبارت پژوهش این در انجمنی

 و فعالیت شده، عضو داوطلبانه صورتهب هاآن در غیره و دوستی خانوادگی، شغلی، مسائل

 مختلف هایگروه و اقشار مشارکت عدم یا مشارکت پدیدة لیپست مارتین کند.می مشارکت

 شوراهای کارگری، سندیکاهای ها، انجمن مانند سیاسی؛ اجتماعی، فرایند در را اجتماعی

 ،۲روشه)کند می تبیین اجتماعی کلی عامل ندینچ براساس آن مانند و احزاب انتخابات، محلی،

13۷6 :۵6.) 

 

1- Birou 

2-Rocher 
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 و کند می توجه جامعه در خود عمل اثرگذاری میزان به فرد نظریه این در: خوداثربخشی

 و زندمی آن انجام به دست است، کننده تعیین و اثرگذار او عمل که باشد این وی ارزیابی اگر

 .(99: 1984ل، کند)دامی خودداری آن از صورت این غیر در

 و انتظارها) امیال ارضای میزان از ستا عبارت رضایت،: رضایت از خدمات شهرداری

 خشنودی و رضایت شود، برآورده بهتر فرد انتظارهای و نیازها چه هر که ایگونه به فرد،( نیازها

بود. رضایت از خدمات شهرداری در این پژوهش  خواهد بیشتر موقعیت یا شخص آن از فرد

  دهد.نی میزان رضایت یا عدم رضایت مردم از خدماتی که شهرداری در سطح شهر ارائه مییع

فایده در این تحقیق به این معناست که افراد در قبال  –مولفه ی هزینه : فایده –هزینه 

کاری که انجام می دهند و برای آن هزینه و وقت صرف می کنند پاداشی دریافت می کنند یا 

 خیر.  

 نشان داده شده است: ۲ومی پژوهش به صورت شکل مدل مفه

 

 

 

 

 

 مدل مفهومی تحقیق-۲شکل 

 روش تحقیق-۳

تحلیلی –شناسی توصیفیپژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش

ت است، که در انجام آن با توجه به ماهیت مطالب و نوع موضوع مورد مطالعه، اطالعات به صور

ی ای گردآوری شده است. جامعهمطالعات میدانی و استفاده از پرسشنامه و مطالعات کتابخانه

 هایبراساس آماربوده است. این شهر  سال شهر آمل 18، جمعیت باالی مورد مطالعه آماری

نفر جمعیت  ۲1991۵خانوار و  6۷18۲دارای  139۰سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

به مه تهیه شده شامل دو بخش است: بخش اول شامل سواالت مربوط ناپرسش بوده است.

سوال(، مشارکت  ۵بعد مشارکت فیزیکی ) پنجکه خود از  ،سنجش متغیر وابسته مشارکت

سوال( و مشارکت  4سوال(، مشارکت مالی ) 4سوال(، مشارکت سیاسی ) ۵فکری و ذهنی )

مدیریت 

 مشارکت شهری

 عضویت انجمنی

 رضایت از خدمات شهری

 اقتصادی -پایگاه اجتماعی

 فایده -هزینه 

 خوداثربخشی

 اعتماد

 آگاهی اجتماعی

 بی قدرتی
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الت مربوط به متغیرهای مستقل سواشامل  سوال( تشکیل شده است. بخش دوم ۵اجتماعی )

با متغیر وابسته این پژوهش مد نظر است. این متغیرهای ها پژوهش که سنجش رابطه آن

داثربخشی سوال(، خو ۷سوال(، عضویت انجمنی ) 31اقتصادی )-مستقل شامل پایگاه اجتماعی

 4هی اجتماعی )سوال(، آگا ۲فایده )-سوال(، هزینه 3سوال(، اعتماد ) 6قدرتی )سوال(، بی 4)

ها با استفاده از گذاری دادهباشد. نحوه ارزشسوال( می 9سوال( و رضایت از خدمات شهری )

پایایی ابزار  انجام شده است. 1و حداقل امتیاز  ۵اکثر امتیاز لیکرت با حدای طیف پنج گزینه

س از تنظیم به این ترتیب که پ ریب آلفای کرونباخ بررسی شده است،سنجش با استفاده از ض

نفری در سطح  3۰تصادفی  یآزمون مقدماتی با نمونهنامه، با انجام یک مرحله پیشپرسش

نتایج آزمون در سازگاری درونی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ انجام شده است. ، شهر

 ارائه شده است. ۲جدول 

 ضریب آلفای کرونباخ برای شاخص های پژوهش :۲ جدول

 ضریب آلفای کرونباخ گویه تعداد شاخص

 ۷۵/۰ ۵ مشارکت فیزیکی

 ۷۰/۰ ۵ مشارت فکری و ذهنی

 8۰/۰ 4 مشارکت سیاسی

 ۷1/۰ 4 مشارکت مالی

 ۷1/۰ ۵ مشارکت اجتماعی

 68/۰ 9 رضایت از خدمات شهری

 8۰/۰ ۲ فایده-هزینه

 ۷9/۰ 4 خود اثربخشی

 ۷4/۰ 6 بی قدرتی

 ۷۲/۰ ۷ عضویت انجمنی

 ۷4/۰ 3 اعتماد

 69/۰ 4 آگاهی

 ۷1/۰ 31 اقتصادی-پایگاه اجتماعی

 ماخذ: نگارندگان            
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برای همه متغیرها بیانگر پایایی قابل قبول ابزار  ، میزان آلفا۲بر اساس مقادیر جدول 

و  ۷۰/۰در حدود  دست آمده، ضرایب برای تمام متغیرها گیری است. با توجه به مقادیر بهاندازه

برای سنجش روایی ابزار سنجش از اعتبار محتوا  و در حد قابل قبول است. آنالتر از یا  با

استفاده شده است، به این صورت که نظر متخصصان، استادان دانشگاه و کارشناسان و مدیران 

های متعدد، اصالحات الزم انجام شد و به این شهری استفاده شده است. با انجام مصاحبه

برای تعیین حجم نمونه از فرمول  نامه مورد تایید قرار گرفت.ی پرسشترتیب اعتماد پذیر

 ۵خانوار و احتمال خطای   6۷18۲با توجه به تعداد  حجم نمونهکوکران استفاده شده است و 

در مورد تعداد خانوارها ها با توجه به اطالعات موجود محاسبه شد. پرسشنامه خانوار 38۲درصد 

عدد در نواحی  1۵۰به تعداد در مرکز پژوهش شورای شهر آمل،  در نواحی مختلف شهر آمل،

توزیع شد و از بین  به طور تصادفی هاخانواربین  هرازعدد در نواحی غرب رودخانه  ۲3۲شرق و 

جهت تجزیه و  نامه با کیفیت مورد بررسی قرار گرفت.پرسش 3۵۲ها در مجموع تعداد آن

استفاده شده است. نتایج در دو بخش آمار توصیفی و  1سااسپیاس ها از نرم افزارتحلیل داده

آمار استنباطی مورد بررسی قرار گرفته است. در یافته های استنباطی با توجه به هدف تحقیق 

  ایی و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است.تک نمونه تیهای آماری از آزمون

 پژوهشیافته های -4

 یافته های توصیفی-4-۱

درصد را زنان تشکیل می ۷/4۵و  اندرصد را مرد 3/۵4 ر نمونه آماری تحقیق، نف 3۵۲از 

 6۰درصد در گروه سنی  4/34سال،  ۲۰ – 4۰درصد از پاسخگویان در گروه سنی  8/6۲دهند. 

 سال می باشند. از میان نمونه مورد مطالعه، 6۰ – 8۰درصد در گروه سنی  8/۲سال و  4۰ –

درصد فوق دیپلم،  19/16درصد دیپلم،  3۵/1۵تر از دیپلم، درصد دارای تحصیالت کم 81/8

درصد از پاسخگویان  4/36 اند.درصد فوق لیسانس و باالتر بوده 19/16درصد لیسانس و  46/43

 8درصد استاد دانشگاه و معلم،  ۲/1۰درصد کارمند،  1/1۵دار، درصد خانه 1۷دارای شغل آزاد، 

 صد بازنشسته می باشند.در 6درصد دانشجو،  4/۷درصد مهندس، 

 

1- Spss 
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 یافته های استنباطی -4-۲

استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنف جهت نرمال بودن داده ها تعیین نوع آزمون برای 

می باشد  ۰۵/۰ها بیشتر از سطح معنی داری داده ،3در جدول . طبق نتایج این آزمونشده است

جه می توان از آزمون های پارامتریک های تحقیق دارد، در نتینشان از نرمال بودن دادهو 

 استفاده نمود.

 نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنف جهت بررسی نرمال بودن داده های شهر آمل : ۳جدول 

 نتیجه سطح معنی داری اسمیرنف -کولموگروف متغیر

 نرمال ۲۷۰/۰ ۰۰۰/1 مشارکت

 فته های میدانی و محاسبات نگارندگانمنبع: یا 

 ۱ت شهروندان از طریق آزمون تیزان مشارکبررسی می -4-۲-۱

 فرضیه اول: میزان مشارکت شهروندان در مسائل مربوط به شهر در حد پایینی قرار دارد. 

 از استفاده با و شده هم ترکیب با مؤلفه هر با مرتبط هایگویه ابتدا ،آزمون این فرضیه برای

ایج استخراج شده از پرسشنامه برای با توجه به نت. است گرفته قرار بررسی مورد تی آزمون

، مشارکت سیاسی ۷8/۲، مشارکت فکری میانگین ۵4/۲های مشارکت فیزیکی میانگین مولفه

ترند. کوچک 3میانه نظری یعنی عدد همگی از  68/۲و مشارکت مالی میانگین 1۷/۲میانگین 

میزان ی فهمولتنها باشد. در شهر آمل می سطح پایین مشارکتی این امر نشان دهنده

نیز  میانگین کل مشارکت بیشتر است. 3از میانه نظری   ۰۲/3با میانگین مشارکت اجتماعی 

میزان پایین ، 4جدول  تینتایج آزمون  .باشد که پایین تر از حد متوسط استیم 66/۲ برابر

 .دنمایمیتایید  ۰۵/۰کوچکتر از ( ۰۰1/۰سطح معنی داری ) با را مشارکت مردم در امور شهر 

 شود.فرضیه مورد نظر مبتنی بر پایین بودن میزان مشارکت تایید می ،نتایج اینبنابر

 

1 - T 
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 در شهر آمل  تک نمونه برای انواع مشارکت تی: نتایج آزمون 4جدول 

 میانگین متغیر
مقدار 

 آماره

 درجه 

 زادیآ
 داریمعنی

 انحراف

 معیار

فاصله اطمینان ضریب 

۹۵% 

 حد پایین حد باال

 - ۰38۲/۰ 1۲۷۷/۰ ۷91/۰ ۲9۰/۰ 3۵1 ۰6۰/1 ۵4/۲ کت فیزیکیمشار

 1989/۰ 36۲۲/۰ ۷۷9/۰ ۰۰۰/۰ 3۵1 ۷۵۵/6 ۷8/۲ مشارکت فکری

 - 4۰33/۰ - ۲463/۰ ۷48/۰ ۰۰۰/۰ 3۵1 - 13۷/8 1۷/۲ مشارکت سیاسی

 1۰۷3/۰ ۲۵9۲/۰ ۷۲4/۰ ۰۰۰/۰ 3۵1 ۷44/4 68/۲ مشارکت مالی

 4464/۰ ۵948/۰ ۷۰8/۰ ۰۰۰/۰ 3۵1 ۷9۲/13 ۰۲/3 مشارکت اجتماعی

 11۲۵/۰ ۲18۲/۰ ۵۰4/۰ ۰۰۰/۰ 3۵1 1۵3/6 66/۲ مشارکت کل

 منبع: یافته های میدانی و محاسبات نگارندگان

 رگرسیون چندگانهحاصل از تحلیل نتایج  -4-۲-۲

 اقتصادی است. –اجتماعی دارد پایگاه رابطهمشارکت  باعاملی که فرضیه دوم: موثرترین 

ه رسیون گام به گام استفاده شد. بگمتغیر وابسته از ر مرتبط بابیشتر عوامل  به منظور شناخت

توانستند بر متغیر وابسته یعنی مشارکت تاثیر ین منظور کلیه متغیرهایی که از لحاظ نظری میا

ی رگرسیون کرده، سپس تاثیر هر یک از متغیرهای مستقل بر متغیر بگذارند را وارد معادله

متغیر استفاده شده در  8دست آمده از بین هسی قرار گرفتند. طبق نتایج بوابسته مورد برر

 با اقتصادی–تحقیق تنها چهار متغیر عضویت انجمنی، آگاهی، بی قدرتی و پایگاه اجتماعی

مقدار ضریب گردد مالحظه می ۵که در جدول شماره  رند. همانگونهدا رابطهمشارکت میزان 

درصد از  ۵/18دهد که نشان می 18۵/۰انجمنی برابر است با عضویت متغیر تعیین تعدیل شده 

کل تغییرات میزان مشارکت شهروندان وابسته به متغیر عضویت انجمنی است. همچنین ضریب 

این متغیر، تاثیر بدین معنی است که به ازای افزایش یک انحراف استاندارد در  394/۰بتای 

  دارد افزایش خواهد یافت.انحراف استان 394/۰ها به میزان  مشارکت آن

در گام دوم متغیر آگاهی وارد مدل رگرسیونی شد، که در اثر این متغیر، آماره ضریب تعیین 

درصد از کل تغییرات میزان  8/۲۷افزایش یافت، که نشان دهنده  ۲۷8/۰تعدیل شده به 

ی همچنین ضریب رگرسیون مشارکت وابسته به متغیرهای مستقل وارد شده در مدل است.

ین ه ااست، ب ۲۵6/۰برابر با  ۰1/۰و سطح خطای کوچکتر از  99/۰استاندارد شده با اطمینان 
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معنی که به ازای افزایش یک انحراف استاندارد در متغیر آگاهی، تاثیر آن بر مشارکت به میزان 

 انحراف استاندارد افزایش خواهد یافت.  ۲۵6/۰

 در شهر آمل متغیره چند رگرسیون : نتایج آزمون تحلیل۵جدول 

 متغیر

ضریب استاندارد 

 نشده

ضریب 

 استاندارد شده
t 

سطح 

معنی 

 داری
Sig 

ضریب 

تعیین 

تعدیل 

 شده

 
F 

 

سطح 

معنی 

 داری
Sig B 

خطای 

 معیار
Beta 

    ۰۰۰/۰ 9۰۲/1۰  ۲1۵/3 ۰4۷/3۵ ثابت

 ۰۰۰/۰ ۵۵3/۷9 18۵/۰ ۰۰۰/۰ 819/8 394/۰ 11۰/۰ 9۷۲/۰ عضویت انجمنی

 ۰۰۰/۰ ۲۰۲/6۷ ۲۷8/۰ ۰۰۰/۰ ۵1۰/۵ ۲۵6/۰ 1۵۵/۰ 8۵4/۰ آگاهی

 ۰۰۰/۰ 33۰/۵1 3۰۷/۰ ۰۰۰/۰ - 681/3 - 166/۰ ۰93/۰ - 34۲/۰ بی قدرتی

پایگاه اجتماعی  

 اقتصادی
18۰/۰ ۰84/۰ ۰99/۰ 149/۲ ۰3۲/۰ 316/۰ ۰۵3/4۰ ۰۰۰/۰ 

 منبع: یافته های میدانی و محاسبات نگارندگان

گرسیونی شده است. آماره ضریب تعیین تعدیل قدرتی وارد معادله ردر مرحله سوم متغیر بی

 یافته است، همچنین با توجه به این که مقدار آزمون افزایش 3۰۷/۰شده با ورود این متغیر به 

دهد متغیرهای ، معنادار است، نشان می۰1/۰( در سطح خطای کوچکتر از 33۰/۵1) 1اِف

ا تبیین کنند. ضریب بتا در سطح مستقل وارد شده در معادله قادرند تغییرات متغیر وابسته ر

است، بنابراین می توان عنوان کرد که به ازای کاهش  -166/۰برابر با  ۰1/۰خطای کوچکتر از 

)به علت منفی شدن بتا( یک انحراف استاندارد در متغیر بی قدرتی، تاثیر آن نیز به میزان 

 –تغیر پایگاه اجتماعی انحراف استاندارد افزایش خواهد یافت. در مرحله چهارم م -166/۰

 316/۰این متغیر به  تعدیل شده با وروداقتصادی را وارد معادله کردیم. آماره ضریب تعیین 

درصد از کل واریانس متغیر وابسته مشارکت، توسط  6/31افزایش یافته است که نشان می دهد 

در سطح خطای  (۰۵3/4۰) اِفمتغیرهای مستقل تبیین می شود. با توجه به معنی داری مقدار 

، می توان نتیجه گرفت که مجموعه متغیرهای مستقل قادرند تغییرات متغیر ۰1/۰کوچکتر از 

 

1 - F 
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طبق جدول موثرترین متغیر که در مشارکت ن کنند. همچنین تعییمشارکت در امور شهری را 

تاثیر دارد متغیر عضویت انجمنی می باشد؛ بنابراین فرضیه تحقیق مبنی بر اینکه موثرترین 

 اقتصادی است رد می شود. –متغیر پایگاه اجتماعی 

  گیرینتیجه وبحث -۵

تنهایی  به هاحکومت شهرنشینی و شهرها شتابان رشد باهای اخیر، که در دهه است بدیهی

 از تنها بخشی دیگر عبارت به.  بود نخواهند جامعه امور اداره به قادر شهروندان به اتکا بدون و

 حالی در گردد،می رسمی تعیین روابط و فرآیندها توسط شهری زندگی با مرتبط هایتفعالی

 طریق از دست این از و مواردی گیری تصمیم مبادالت، تولید، در هافعالیت این از بسیاری که

 جامعه در شهروندان دخالت و عدم حضور شرایطی چنین در. گیردمی صورت رسمی غیر روابط

 خواهد فراهم شهری مشکالت و تشدید مسائل برای را زمینه دولت با یهمکار عدم و مدنی

 محور را مشارکت شهری، مدیریت جدیدی از پارادایم اخیر دهه چند در رو، این از کرد؛

 به شهری مدیریت نظام پارادایم، این در .است داده قرار خود هایبرنامه و هاگذاری سیاست

 مشکالت و مسائل حل و شهروندان شهری و یرانمد میان همکاری و اعتماد حس تقویت

 فردی یابیهویت بر افزون شهری امور در واقع، مشارکت در. پردازدمی مشارکت طریق از شهری

 .است شده رسمی غیر و رسمی فرآیندهای برای تعامل مبنایی افراد، برای جمعی و

میزان مشارکت  به بررسی پرسشنامه از استفاده و میدانی روش از استفاده با پژوهش این در

تنها مشارکت  ،از بین انواع مشارکت .شد پرداخته شهر آمل در آن مرتبط باعوامل  شهروندان و

مشارکت مالی، فیزیکی،  و همطلوبی قرار داشت نسبتا در وضعیت (۰۲/3) با میانگین اجتماعی

در  (66/۲)کتمیانگین کل مشاره است. فکری و ذهنی و سیاسی از حد متوسط پایین تر بود

آنامرادنژاد و  شهر آمل نیز پایین تر از حد متوسط بود. نتیجه این آزمون با تحقیقات

، که نشان دادند مشارکت مردم در حد پایینی می (۲۰۰8) و دانیل مونتالو (،139۲همکاران)

استفاده از آزمون  مشارکت که با مرتبط باچنین درمورد عوامل هم باشد هماهنگی دارد.

دهد که به ترتیب عضویت انجمنی، آگاهی، نشان می ه است،دست آمدهن چند متغیره برگرسیو

ر و سای می باشد مشارکتداری با ارتباط معنا دارای قدرتی و پایگاه اجتماعی اقتصادیبی

 با نتایج تحقیقات عبداله پور واین نتایج  .نداهاز مدل حذف شدی متغیرها به دلیل عدم معنادار

، و عضویت انجمنی(، بی قدرتی، آگاهی 1383، عضویت انجمنی(، الشکویی)139۲همکاران)

اقتصادی و آگاهی(،  –، عضویت انجمنی، بی قدرتی، پایگاه اجتماعی 1389هاشمیان)

اقتصادی( هماهنگی  –، پایگاه اجتماعی ۲۰۰8( و کلی و دنیس)۲۰۰۷(، مارشال)۲۰۰8مونتالو)
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د. طبق این نمیزان مشارکت شهروندان ندار با اطیارتبدارد و دیگر متغیرها در این تحقیق 

. به باشدمتغیر عضویت انجمنی میرابطه دارد، میزان مشارکت  باکه  یترین متغیرآزمون مهم

مرتبط با متغیر  مهمتریناقتصادی  –فرضیه تحقیق مبنی بر اینکه پایگاه اجتماعی  این ترتیب،

 شود.رد می ،باشدمیمشارکت 

ین تحقیق با نظریات گردآوری شده در رابطه با عوامل موثر بر مشارکت چنین نتایج اهم

قدرتی که مشارکت افراد را ناشی از احساس تاثیرگذاری همانند نظریات مرتبط با احساس بی

)وبر، مارکس، داندی همانند شهرداری میهای دولتها وتصمیمات سازمانریزیآنان بر برنامه

 چه هر که دارند تاکید نکته این این افراد بر و ملوین سیمن(زیمل، ماری لوین، نیل سیمن 

 بیگانگی دچار تربیش افراد کند، پیدا رواج تربیش افراد میان در فردی قدرتی بی احساس

 انفعال جمله از)مختلفی های حالت نتیجه، در و شوندمی اجتماعی و سیاسی بیگانگی مخصوصا

نظریات مرتبط با عضویت  .کنندمی مشارکت کمتر تانهای و گیرندمی خود به( تفاوتی بی و

که بخشی از مشارکت مردم را ناشی از عضویت آنان در نهادها وسازمان  )نظریه لیپست(انجمنی

گروه صنفی، و شغلی هایاتحادیه) هاسازمان و هادر گروه فرد . عضویتدانندهای مختلف می

 کند.می بیشتر را سیاسی و اجتماعی فعالیت در مشارکت احتمال ...(و خاص عالئق مدافع، های

 بیشتری اهمیت است، محدودتر هاآن در فردی تحرک هایفرصت که در جوامعی عامل این

)هانا آرنت، یوگن هابرماس، هانتینگتون و نلسون، گمسون، مایرز وآلن تورن(، نظریات  دارد

ماعی و اقتصادی باالتری ، هرچقدر فرد از منزلت اجتاقتصادی–مرتبط با پایگاه اجتماعی

شود در نتیجه در امور شهر بیشتر برخوردار باشد بر احساس توانایی و قدرت افراد افزوده می

 نظریات مرتبط با آگاهی)طالب( انطباق دارد. با و کندمشارکت می

 ارائه پیشنهادات -۵-۱

 ،باشدط میتر از حد متوسباتوجه به اینکه میزان مشارکت شهروندان در شهرآمل پایین

 گردد:بنابراین راهکارهایی برای افزایش مشارکت شهروندان به شرح زیر ارائه می

متغیر عضویت انجمنی بر میزان مشارکت موثر می باشد.   ،طبق نتایج آزمون رگرسیون -

شود که عدم عضویت یا عضویت پایین مردم یک شهر در نهادها و انجمن های مختلف باعث می

مسائل و امور شهری در حد اندکی باقی بماند و همین امر مانع پذیرفتن  ارابطه بآگاهی آنان در 

توان شود. بنابراین یکی از شیوه هایی که میولیت در رابطه با امور شهری در بین آنان میومس

ولین آن قرار داد، باط مستقیم با نهادهای شهری و مسواز طریق آن مردم یک شهر را در ارت

حلی در محالت و تشویق مردم جهت عضویت در این شوراها می باشد؛ زیرا ایجاد شورای م
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عنوان یک انجمن محلی آگاهی آنان را در رابطه با مسائل عضویت مردم در این شوراها به

های نهادهای شهری توسط مردم ولیتوشهری افزایش خواهد داد و زمینه پذیرفتن برخی از مس

مردم می توانند  ،هاتخاب یک نماینده در این شورایاری. همچنین با انرا ایجاد می نماید

های مرتبط اعالم کنند تا جهت رفع این مشکالت مشکالت محله خود را به شهرداری و سازمان

 م براساس پایداری شهری صورت گیرد.اقدامات الز

متغیر از دیگر متغیرهای موثر بر میزان مشارکت  دست آمده از تحقیق،هبا توجه به نتایج ب -

با توسل به شیوه های متفاوت  بایستمیولین وبنابراین نهادهای شهری و مسباشد؛ آگاهی می

فراهم آورند. به نظر می رسد را در رابطه با این پدیده  زمینه افزایش آگاهی مردم ،اطالع رسانی

دم هایی که از اقبال عمومی بیشتری نزد مرکه بهتر است این اطالع رسانی از طریق رسانه

ولین شهرداری از طریق رسانهشود که مسوبرخوردار هستند صورت گیرد. بنابراین پیشنهاد می

های تبلیغاتی پرمخاطب نظیر رادیو، تلوزیون و ... اطالعات و آگاهی های بیشتری در رابطه با 

باالبردن میزان آگاهی و اطالعات در زمینه های بحث مشارکت در اختیار مردم قرار دهند. 

های آموزشی و فرهنگی جهت شناساندن مفهوم وط به مشارکت از طریق گسترش فعالیتمرب

مشارکت، ابعاد و اهمیت و منافع آن در سطوح مختلف به ویژه برای کودکان و نوجوانان در 

های های نوین آموزشی به همراه پاداشسطح خانواده، مدرسه و ادارات با استفاده از تکنیک

 از خبری های روزنامه و ها بولتن گسترشتواند صورت گیرد. هم میمادی و معنوی مناسب 

 از استفاده و شهر شورای جلسات در هادانشگاه اساتید و نخبگان از شهرداری، دعوت سوی

 زمینه در تواند میهای مرتبط با توسعه و مشارکت شهروندان برگزاری همایشها و آن نظرات

 مسائل، این قبال در هادرآن حساسیت ایجاد نهایت در و شهری مسائل از شهروندان آگاهی

 .شود واقع مثمرثمر

احساس بی قدرتی شهروندان در شهر آمل در رابطه با شهرداری و نهادهای شهری در حد  -

تصور مردم آمل از سازمان شهرداری تصور سازمانی است که هیچ قدرتی در برابر باالیی است، 

چرای تصمیمات اتخاذ شده از سوی آن باشند. در حالی که  آن نداشته و باید تابع بی چون و

شهرداری و نهادهای شهری آمل می توانند با برگزاری جلسات مستمر مدیران با مردم به آراء، 

نظرات، انتقادات و پیشنهادات شهروندان و اعمال خواسته های آنان، احساس بی قدرتی در بین 

شارکت آنان در امور شهر و همکاری با شهرداری را مردم کاهش داده و از این طریق زمینه م

های خبری از سوی تواند در قالب برگزاری کنفرانسایجاد نمایند. هم چنین این مقوله می

ولین، دعوت از مردم برای شرکت در جلسات شورای شهر و استماع سخنان اعضای شورا و ومس

 و.... امکان پذیر شود. ر شهروندانشهردار، برگزاری جلسات پرسش و پاسخ با حضو
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های مشخص  و احترام به آراء، نظرات، برگزاری جلسات مستمر مدیران با مردم در زمان -

های آنان با انجام اینکار حس اعتماد انتقادات و پیشنهادات شهروندان و اعمال خواسته

نشان  شهروندان باال رفته و در نتیجه برای مشارکت در امور شهر تمایل بیشتری از خود

 دهند.می

کردن به طرف  های نظر خواهی و برقراری روابط الکترونیکی و حرکتطراحی سایت -

 شهرداری الکترونیکی.

هایی نظیر کاهش ولین شهری برای جلب مشارکت مردم به ارائة مشوقوهمچنین مس -

و محله  ها برای شهروندانی که در مدیریت امور مربوط به شهرعوارض شهرداری و یا تخفیف آن

مشارکت بیشتری دارند بپردازند. تشکیل هیئتی برای رسیدگی و بررسی به طرح های  خود

شهری و اهدای جوایز به بهترین طرح های مردمی نیز از  یپیشنهادی مردم در راستای توسعه

 دیگر راهکارها می باشد.

 منابع

 نقش .(139۲حسینی دوست، سودابه ) و بوذری، سیما ؛آنامرادنژاد، رحیم بردی 

اقتصاد و  فصلنامه . (آمل موردی نمونه) شهری مدیریت و اقتصاد در مردمی مشارکت
 .1۲۷-138، (3)1 ،مدیریت شهری

 بررسی .(1393) محمدعلی قریدونی، ضربی و زینب قربانی، ؛محمد شکوهی، اجزاء 

 شهرسازی، لیم کنفرانساولین  .آمل شهر مدیریت در شهروندان مشارکت نقش
 برگرفته از .موسسه ایرانیان، انجمن معماری ایران :هرانت وتوسعه پایدار. شهری مدیریت

https://www.civilica.com/Paper-UUSD01-UUSD01_1313.html 
 6 منطقه شهر امور اداره در شهروندان اجتماعی مشارکت .(1383) سیدیحیی وکی،لشا 

 .تهران( ، دانشگاهاجتماعی علوم دانشکده ارشد، کارشناسی نامه پایان) تهران

 ،تهران .ساروخانی باقر ترجمه .(چهارم چاپ) اجتماعی علوم فرهنگ .(138۰) آلن بیرو :

 کیهان. نشر

 چاپ ) پیرامون و شهر هاینظریه(. 1386حسین ) رجبی، و حسین محمد یزدی،پاپلی

 انتشارات سمت. :تهران (.دوم

 ،(. تحلیلی بر سنجش عوامل 1388مسعود؛ بابانسب، رسول و موسوی،چمران ) تقوایی

های شهری فصلنامه مطالعات و پژوهش .موثر بر مشارکت شهروندان در مدیریت شهری
 .19-36(، ۲)1، ایو منطقه

https://www.civilica.com/Paper-UUSD01-UUSD01_1313.html
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 مدیریت ایجاد در کارآمد رهیافتی مبنا، – محله ریزی برنامه .(138۵) خلیل پور،حاجی 

 .3۷ -46 ،۲6 ،زیبا هنرهای مجله .پایدار شهری

 بر موثر عوامل بررسی .(1391) الهام عباسی، و اهلل نبی ایدر،؛ حسین علی زاده، حسین 

 شناختی جامعه مطالعات فصلنامه آباد، رمخ شهر شهروندان بین در شهروندی مشارکت
 .۵9-8۲(، ۲)۲ .شهری

 تحلیل تاریخی از مشارکت شهروندان در  .(138۵موسوی، میرنجف ) , نیا، حسنحکمت

 .1۲1-136، (1)۲1، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی .اداره امور شهرهای ایران

 ،سمت انتشاراتتهران:  .شناسی جامعه های نظریه .(1369) المعباسغ توسلی. 

 ،مجموعه در .اجتماعی توسعه در مدنی نهادهای نقش .( 13۷۷)  علی دانشمندی 
 .بودجه و برنامه ازمانس . تهران:(سوم جلد) سوم برنامه تدوین همایش اولین مقاالت

 ،راهکاری ،هریش نهاد مردم های شرکت .(139۲) جعفر نژاد، حصاری و آزیتا رجبی 

(، 4)1 ،شهری مدیریت و اقتصاد نشریه .شهری مدیریت در شهروندان مشارکت برای

1۲9-111. 

 ،اطالعات مجله .توسعه ابزار یا هدف اجتماعی مشارکت .(13۷۵) عبدالعلی رضایی 
 .۵4 – 63 ،11۰ ،اقتصادی – سیاسی

 ،نو. پیوند انتشارات . تهران:شهری رانعم مدیریت .(1381) محمدتقی رضویان 

 ،داودطبائی و غبرانی هادی ترجمه .پارسونز تالکوت شناسی جامعه .(13۷6) گی روشه .

 .روش انتشارات تهران:

 ( 13۷9سعیدنیا، احمد). ریزی شهری، مرکز مطالعات و برنامه :تهران .مدیریت شهری

 وزارت کشور.

 ،یردولتیغ یهاو سازمان یرکت مردمبر مشا یدرآمد .(1393) محمدرضا سعیدی 
 تهران: انتشارات سمت.  .)چاپ سوم(

 ی اجتماعی و پیامدهای حاصل از ابعاد و کارکردهای سرمایه .(1383)مود حمپور، شارع

 :تهران .های اجتماعی ایرانمجموعه مقاالت بررسی مسائل و آسیبدر  .فرسایش آن

 نور.انتشارات دانشگاه پیام

 ،توسعه و جغرافیا مجله .ایران در شهری مدیریت تحول لزوم .(138۲) اعیلاسم شیعه. 
1، 6۲- 3۷. 

 بررسی عوامل موثر بر مشارکت شهروندان در امور شهر(. 138۷زاده، محمد )عباس، 
 )رساله دکتری جامعه شناسی، دانشگاه اصفهان(. مطالعه موردی: شهر اصفهان
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 پذیریت مشارک .(139۲) رجبعلی مختارپور، و حسن مختارپور، جمال؛ پور،عبداله 

 4 منطقه شهروندان: موردی العهمط) شهرداری وظایف حوزه در تهرانی شهروندان

 .1۷4 – 1۷۵ ،31 .شهری مدیریت مجله .(تهران شهرداری

 بررسی الگوی مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها  (.13۷9ر، علیرضا )علوی تبا
 های کشور.سازمان شهرداری . تهران:اولجلد  )تجارب جهانی و ایران(

 ،مشارکت نقش بررسی .(139۲) مینا رادفر، و مرتضی نژاد، رضوی کتایون؛ علیزاده 

 .61 – 8۷ ،1 ،شهری ریزی برنامه مطالعات فصلنامه .شهری امور اداره در مردم

 ،شهری امور و مردمی های مشارکت .(139۰) ابراهیم جمشیدزاده، و غالمرضا غفاری. 
 .فرهنگ و امعهشهرداری،ج فرهنگی و اجتماعی مطالعات کل اداره تهران:

 ،تهران:(اول چاپ) مشارکت شناسی جامعه .(1386) محسن نیازی، و غالمرضا غفاری . 

 .نزدیک نشر

 ،گیریشکل بر موثر عوامل و اجتماعی سرمایه بررسی .(1384) احمد سید فیروزآبادی 
 دانشگاه اجتماعی، علوم دانشکده تخصصی، دکتری مقطع نامهپایان ) تهران شهر در آن

 .(انتهر

 مشارکت میزان رب موثر اقتصادی -اجتماعی عوامل بررسی (.1384) محمدعلی ،قاسمی 

روستا  .کاشان شهرستان مرکزی بخش موردی مطالعه: عمرانی های طرح در روستاییان
 .۷9-11۲(، 4)8و توسعه، 

 139۵ سال سرشماری نتایج ایران، آمار مرکز. 

 ی امور شهروندان در اداره الگوی مشارکت .(138۰ریزی شهری )العات برنامهمرکز مط

 .1۰۲-11۲ ،۵ .ت شهریفصلنامه مدیری .شهرها

 ،بازآفرینی در عمومی مشارکت از قانون حمایت چگونگی تحلیل .(1391) فرشاد نوریان 

 .1۵ -۲۷ (،۲)1۷ ،شهرسازی و معماری زیبا هنرهای نشریه .شهری

 ،شهر امور اداره در شهروندان مشارکت بر موثر عوامل بررسی .(1389) مریم هاشمیان 
 ،انسانی علوم و ادبیات دانشکده ارشد، کارشناسی نامه پایان) مشهد موردی مطالعه

 .(مشهد فردوسی دانشگاه

 عوامل موثر بر میزان  .(139۲نوغانی، محسن ) و هاشمیان، مریم؛ بهروان، حسین

علوم اجتماعی دانشکده ادبیات  دوفصلنامه .مشارکت شهروندان در اداره امور شهر مشهد
 .1۷3-19۵ ،1 .وم انسانی دانشگاه فردوسی مشهدو عل
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