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توانند در گسترش مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها موثر  هدف اصلی این نوشتار، واکاوي و شناخت عواملی است که می

ابزار گردآوري اطالعات مبتنی است بر . یمایشیهاي ثانویه و روش پ تحلیل داده  روش تحقیق، ترکیبی است از روش. باشند

ستفاده از ابزار پرسش مسئلهدر طرح ... ها و  ها، مقاالت، اسناد طرح گیري از کتاب بهره نامه  و تدوین چهارچوب نظري تحقیق و ا

توصیفی و ( آماريهاي  در روش تحلیل اطالعات نیز تاکید بر استفاده از روش. در بررسی مطالعه تجربی محدوده مورد مطالعه

حجم جامعه آماري برابر . باشد می 1390محدوده مورد مطالعه، شامل مناطق منتخب شهر سبزوار در سال . بوده است) استنباطی

ها بر اساس آلفاي کرونباخ برابر با  ضریب پایایی براي کل گویه. خانوار بوده است 382خانوار و حجم نمونه برابر با  58726با 

متغیر وابسته . ها است بودن گویه دهنده مناسب باشد که نشان می 72/0ها نیز باالتر از  بخش هاي تمامی زیر گویهبراي  و 91/0

هاي سکونت در شهر، سطح  تحقیق مشارکت شهروندان در اداره امور شهر و متغیرهاي مستقل نیز شامل سن، تعداد سال

ت اجتماعی شهروندان و میزان تعلق مکانی شهروندان نوع تصرف واحد مسکونی، سطح همبستگی و تعامال، تحصیالت

و عالقه ) احساس مالکیت( میان نوع تصرف واحد مسکونی 1هاي حاصل از این تحقیق گویاي آن هستند که  یافته. باشد می

ارکت محله و مش/هاي سکونت در شهر بین تعداد سال 2.داري وجود دارد شهروندان به مشارکت در مدیریت شهري رابطه معنی

بین متغیر سن شهروندان و مشارکت آنان در  3. داري وجود دارد ریزي توسعه شهر رابطه معنی شهروندان در مدیریت و برنامه

میان سطح تحصیالت شهروندان  4.داري وجود ندارد معنی هاي مدیریت توسعه شهر، رابطه گیري ها و تصمیم ریزي فرایند برنامه

) ناحیه یا شهر ،محله(ن میان همبستگی اجتماعی شهروندا 5.داري وجود دارد ور شهر رابطه معنیو تمایل آنان به مشارکت در ام

احساس تعلق  6.داري وجود دارد گیري مدیریت شهري رابطه معنی ریزي و تصمیم هاي برنامه و سطح مشارکت آنان در فرایند

ها نشان داد که با افزایش  بررسی 7. ي وجود دارددار مکانی شهروندان و سطح مشارکت آنان در مدیریت شهري رابطه معنی

هاي مدیریت توسعه شهر، بر میزان رضایتمندي فرد از زندگی  گیري ها و تصمیم ریزي میزان مشارکت شهروند در فرایند برنامه

  . شود نیز افزوده می

  

  مدیریت شهري، مشارکت شهروندي، رضایتمندي از زندگی، سبزوار 

                                                             

  . تربیت معلم سبزوار تماعی،  دانشگاه ریزي شهري، مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات اجاستادیار جغرافیا و برنامه و نویسنده مسؤول مکاتبات  - 1

 .استادیار جامعه شناسی، مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات اجتماعی، دانشگاه تربیت معلم سبزوار - ٢

 .ارریزي شهري، دانشگاه پیام نور مشهد و کارشناس مرکز پژوهشی دانشگاه تربیت معلم سبزو دانشجوي کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه -  3
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روند رو به رشد جمعیت و شهرنشینی و بروز مشکالت متعدد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی از یک سو و ناکارآمد بودن 

های مدیریت و کنترل توسعه شهری جهت رفع مشکالت و تنگناهای مذکور از سوی دیگر، شهرهای نابسامان و ناپایداری را  روش

گیری  های غیررسمی، گسترش کالبدی شهرها، شکل گیری سکونتگاه توان در شکل ا میخلق نموده است که برخی از نمودهای آن ر

و جنایت،  جرم وها، مشکالت اجتماعی و فرهنگی چون افزایش ناامنی  های ایجاد زیرساخت های شهری و افزایش هزینه مجموعه

گفت که مسائل یاد شده، معلول بوده و علت اصلی را اما باید . مشاهده نمود... وندالیسم شهری، افزایش شکاف طبقاتی فقیر و غنی و 

های مدیریتی  های، چالش ها و ناپایداری های ایجاد چنین نابسامانی ترین علت بدون شک یکی از اصلی. باید در جایی دیگر جستجو کرد

نی بر کنش متقابل و مدیریت مشارکت محور که مبت نگرفتن شکل به خصوصاست و در این میان نبود مدیریت یکپارچه شهری و 

 العلل علتهای اساسی و شاید  فعاالنه و متعهدانه تمامی ذینفعان و بازیگران کلیدی دخیل در مدیریت توسعه شهری است، یکی از علت

  .باشد تمامی مسائل و مشکالت می

های شهری جهت ایجاد  حوزهو اندیشمندان  نیمسئولاز سوی دیگر امروزه توسعه پایدار شهری به کانون تمامی مباحث مدیران و 

کلیدی در جهت  مولفهدهد که  نشان می یالملل نیبها در سطح  بررسی. و ارتقاء شهرهایی با کیفیت باالی زندگی تبدیل شده است

چرا که جوهره مفهوم مشارکت . باشد های مختلف می ای، درگیر ساختن شهروندان در مسائل و مشکالت حوزه دستیابی به چنین توسعه

تر و پایدارتر برای ساکنین شهر است و در نظریه های رایج جهانی امروز نیز  فضاهایی هرچه مطلوب یادارمدیریت شهری، خلق و در 

 هینظرتوان به  می جمله آنباشد که از  ترین راهبردها برای نیل به حداکثر مطلوبیت و پایداری، مشارکت می ترین و مقبول یکی از اصلی

حکمرانی شهری بر خالف مدیریت شهری . باشد اشاره نمود که اولین ویژگی آن مشارکت می(Good Governance(ب حکمروایی خو

پردازد، حکمرانی شهری فرآیند کامالً سیاسی است، این  فرآیندی مدیریتی است که به ایجاد و حفظ زیربناها و خدمات شهری می

های مختلف عالیق خود را ابراز  ، شهروندان و گروهها آنه از طریق شود ک حکمرانی شامل ساز و کارها، فرآیندها و مؤسساتی می

د کنن رسند و بر اساس حقوق و تعهدات قانونی خود عمل می کنند و به توافق نظر می دارند، اختالف نظرهای خود را تعدیل می می

  ).49: 1380شریفیان ثانی،(

. اساسی دارده قرار گرفته است، مشارکت جایگا یالملل نیب یها سازمان و ها دولتنیز که بسیار مورد توجه  سازی در نظریه توانمند

اگر قدرت عبارت است از توانایی افراد  .تتقویت امکانات افراد برای کنترل بر زندگی خویش اس دادن قرارتوانمند سازی در واقع ً هدف 

توانند  افراد و اجتماعات می ،فرایندی است که طی آن ،زیسا توانمند: توان گفت  کنترل و مشارکت در محیط، آن گاه می ،در پیش بینی

بگیرد  منشأ گروهسازی باید از درون یک  طشان اعمال کنند، توانمندیمحو به طور موثر در تغییر زندگی خود و  رندیکارگ بهچنین قدرتی را 

 .تای قدرتمند شدن شهروندان میسر اسای مناسب بر قدرت و فراهم آوردن زمینه یریکارگ به، از طریق رفع موانع  و این امر

توان این اقتدار را به طور جداگانه به فرد یا گروهی خاص  ابد و نمیی یمتوانمندسازی در مسیر فرایند حکمروایی خوب شهری تحقق 

ی عیدس(رود  یمدر فرایند توانمندسازی، مشارکت به عنوان نوعی واسط در حرکت به سوی کسب اقتدار به کار . اعطا کرد

های توسعه انسانی سازمان ملل، توجه به عاملیت انسانی است و در  ها در گزارش همچنین محور اصلی بحث). 56: 1384رضوانی،
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اخیر نیز لزوم مشارکت مردمی در مراحل مختلف تکوین فرایند توسعه مورد توجه جدی قرار گرفته است و توجه به  یها سال

  ).92: 1387ربانی و دیگران،(ت د توسعه عنوان شده اسمشارکتی مردم، راهبرد جدی یها تیفعال

این مشارکت به . استه ای سخن از مشارکت شهروندان در تمامی امور به مطرح بود های اخیر به نحو فزاینده در ایران، در سال

شهرسازی  حوزهکنون در توان گفت در مشارکتی که ا می کهیبطوردر حوزه شهرسازی ظهور یافته است، به ب و نامطلو معمول ناشکلی 

بر  ها آنقدرت یافتن شهروندان و تاثیر گذاری بیشتر ز مطرح است، مفهوم مشارکت قلب ماهیت شده است و هسته مرکزی آن نی

سال از تشکیل  14های ارزشمندی در سطح جهانی و بعد از گذشت حدود  متأسفانه علیرغم وجود آموزه. باشد های شهری می طرح

شهر و با وجود اینکه برخی از مواد قانون شوراها برای تکمیل حرکت انتخابی شدن مدیریت شهری اقدام جدی انجام  های اسالمی شورا

گردد، به هیچ وجه ناظر بر این مفهوم نبوده و  که با عنوان مشارکتی در کشور اجرا می ییها طرحآنچه در حال حاضر در . نشده است

متأسفانه امروزه شهروندان ). 16: 1384،یرضوان یدیسع( یفروش واحدهای احداث لی طرح یا پیشاعتبار ما نیتأمعمدتاً عبارت است از 

در . ای نداشته و بعد از شرکت در انتخاب اعضای شوراها فعالیت موثر دیگری ندارند ریزی برای آن نقش عمده در اداره امور شهر و برنامه

مان بخش اول که مشارکت شعاری است، باقی مانده است و هدف اصلی ای از مفهوم مشارکت در ایران، در ه واقع بخش عمده

در بخش . ریزان و کارفرمایان منافع عمده برنامه نیتأمریزان از طرح مفهوم مشارکت، نگاهی ابزاری است در جهت  مدیران و برنامه

شهروندان وجود ندارد و جریان اطالعات گیرد، حق اعتراض به طرح و نظارت  ها نظرخواهی از شهروندان صورت نمی ای از طرح عمده

  .است هیسو کیعمدتاً 

کیفیت زندگی  یها مؤلفهتأثرات متقابلی است که بین مشارکت شهروندی و  و راتیتأثهدف اصلی این تحقیق، تحلیل نقش 

رکت شهروندان در برنامه در مشا رگذاریتأث یها مؤلفهبه طور قطع، شناخت . شهری در راستای نیل به توسعه پایدار شهری وجود دارد

تواند اولین گام باشد در جهت حرکت از مشارکت شعاری شهروندان به سمت مشارکت محدود و در  ریزی و مدیریت توسعه شهرها، می

  . ها آننهایت نیل به مشارکت واقعی 

ارگیری در مسیر عبور سالیانه این شهر به واسطه قر. مطالعه مورد انتخاب گردید محدودهدر همین راستا شهر سبزوار به عنوان 

میلیون زائر حرم امام رضا و همچنین داشتن موقعیت چهارراهی و پیشینه تاریخی کهن از پتانسیل مناسبی جهت توسعه  10بیش از 

ی ها ها و امکانات بالقوه و فقدان اولویت بندی صحیح در خصوص چالش اما متأسفانه به واسطه عدم شناخت پتانسیل. برخوردار است

فقدان هماهنگی شدید بین . پایدار شهری بیانجامد توسعهها در این شهر نتوانسته است به  یزیر برنامهپیش روی توسعه شهر، روند 

های  های جامع، تفصیلی، طرح طرح( یتوسعه شهر یها طرح هیتهسطوح کالن و میانی و خرد مدیریت توسعه شهری، ناهماهنگی در 

وزیع ، ت، ناپایداری منابع مالی مدیریت شهری، عدم تحقق سرانه فضاهای خدماتی پیشنهادی طرح جامع. )..ها و  موضوعی سایر سازمان

مدیران شهری در جهت دستیابی به توسعه پایدار  یرو شیپهای  بخشی از چالش... ناعادالنه خدمات شهری در سطح نواحی شهری و 

تواند  در امور می ها آنهای توسعه شهری و اهتمام به مشارکت واقعی  ریزی مهگیری از مشارکت شهروندان در برنا بهره. باشد شهری می

  . یابی به توسعه پایدار شهری داشته باشد و دستر های شه ای از مشکالت و چالش اساسی در برطرف ساختن بخش عمده یریتأث
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های ثانویه  تحقیق نیز ترکیبی است از روش تحلیل داده و به لحاظ روش یکاربرد یا توسعهماهیت تحقیق حاضر به لحاظ هدف، 

 یها و تعیین میزان پایای به لحاظ آنکه، آزمون برازش نیکویی داده). نامه استفاده گردید به طور خاص از تکنیک پرسش( یو پیمایش

)Reliability) و روایی(Validity)در این مقاله در تدوین . وردار استدر تحقیقات اجتماعی و اقتصادی از اهمیت زیادی برخ ها آن

همچنین در جهت روایی باالی مقیاس . استفاده گردید) بررسی مبانی نظری و پیشینه تحقیق(ق های تحقی  های تحقیق از گزاره گویه

ن دکتری ذیصالح نظران و دانشجویا مبتنی بر انجام روایی صوری، از نظرات اساتید، صاحب ها آن، پس از تدوین )پرسشنامه(گیری  اندازه

همچنین با توجه به نوع . ها را تایید نمودند مناسب بودن گویه ها آندر جهت سنجش اعتبار محتوایی نیز بهره برده شد که اکثریت 

میزان ) 1(جدول . ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید گویه یساز همانسجام درونی ابزار و  محاسبهمقیاس سنجش ابزار، جهت 

  . دهد های طراحی شده برای این پژوهش بر اساس ضریب آلفای کرونباخ نشان می درونی و صحت اعتبار گویه یزسا هم
  

  

  

  

  های تحقیق مقادیر ضریب آلفای کرونباخ برای آزمون میزان پایایی گویه -1جدول شماره 

  ها کل گویه  
مشارکت در 

  امور

رضایتمندی از 

  زندگی

احساس تعلق 

  مکانی

مالت همبستگی و تعا

  اجتماعی

  امنیت اجتماعی

  5902/0  9176/0  7263/0  8240/0  7356/0  9126/0  آلفای کرونباخ

  

باشد که بر اساس آمارگیری سال  های نواحی شهری دو، سه شهرداری سبزوار می جامعه آماری این پژوهش سرپرستان خانوار

با شناسایی حجم   نمود، نظر به اینکه گردآوری پرسشنامه از کل جامعه آماری غیرممکن می .باشند خانوار می 13471برابر با  1385

برای انتخاب حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده گردید که با توجه به مشخص بودن حجم . ای متناسب به این کار اقدام گردید نمونه

وسیع محدوده  گسترهدر این تحقیق با توجه به . نمونه برآورد گردید 382ا مقدار حجم نمونه برابر ب% 95جامعه آماری و ضریب اطمینان 

بدین صورت که از . شهرداری سبزوار استفاده گردید یها یبند هیناحمورد پژوهش و عدم امکان پیمایش در تمامی محدوده شهر، از 

و محله سه از  2ترتیب محله دو از ناحیه  بهین نواحی نیز های ا گانه، نواحی دو و سه انتخاب گردیدند و از میان محله میان نواحی دوازده

  . های پیمایشی انتخاب گردیدند جهت تحلیل 3 هیناح

  

 

 

  



 

5 
 

  های منتخب بر اساس تعداد خانوار ها در محدوده نامه توزیع پرسش:  2جدول شماره 

 تعداد پرسشنامه درصد  تعداد خانوار محله تعداد جمعیت محله تعداد جمعیت ناحیه محله/ناحیه شماره

2/2 24417 11994  3242  71 271 

3/3 25424 4942  1336  29 111 

 382 100  4578  16936 49841 مجموع
  

بهبود کیفیت  بالطبعرسد هر چه قدمت سکونت شهروند در محلی بیشتر باشد، تمایل او به مشارکت در امور و  به نظر می 

 .شد اش بیشتر خواهد زندگی

به مشارکت در مدیریت  ها آنه رسد میان افزایش دانش، آگاهی و تحصیالت شهروندان و میزان تمایل و عالق به نظر می

 .  داری وجود دارد معنی رابطهتوسعه شهر 

و تعامالت  تواند زمینه ساز ارتقاء سطح همبستگی، انسجام رسد ارتقاء سطح مشارکت شهروند در امور شهری می به نظر می

  . شود ها آناجتماعی شهروندان با یکدیگر و در نهایت بهبود کیفیت زندگی 

تواند به ایجاد و بهبود حس تعلق مکانی و احساس  رسد مشارکت شهروند در مدیریت توسعه شهری می به نظر می 

 . نیاز توسعه پایدار شهری منجر گردد مندی در میان شهروندان به عنوان پیش هویت

ساز ارتقاء سطح امنیت اجتماعی در  تواند زمینه رسد ارتقاء سطح مشارکت شهروندان در امور شهری می به نظر می

  .شود ها آنمحله سکونتی /شهر

شان  از زندگی ها آنریزی و مدیریت توسعه شهر و سطح رضایتمندی  میان مشارکت شهروندان در برنامه رسد یمبه نظر  

  .ی وجود دارددار معنی رابطه
 

هدف اصلی این تحقیق تحلیل و بررسی ارتباط میان مشارکت شهروندی و بهبود سطح رضایتمندی و کیفیت زندگی 

یابی به توسعه پایدار  شهروندان در راستای دست

بر این اساس در گام نخست . باشد شهری می

میان دو متغیر مستقل تحقیق  تأثرات و راتیتأث

محله و سطح /های سکونت در شهر عنی تعداد سالی

دانش، آگاهی و تحصیالت شهروندان بر متغیر 

وابسته تحقیق یعنی مشارکت شهروندان در مدیریت 
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رتباط میان مقوله مشارکت شهروند در مدیریت توسعه  توسعه شهر مورد بررسی قرار گرفت و سپس در گام دوم، برای کشف ا

و توسعه پایدار شهری به عنوان متغیر وابسته در قالب چهار متغیر الف ارتقاء سطح همبستگی،  شهر به عنوان متغیر مستقل

شهروندان، پ ارتقاء سطح امنیت اجتماعی  یمند تیهوو تعامالت اجتماعی شهروندان، ب ارتقاء حس تعلق مکانی و م انسجا

های الزم  های آماری توصیفی و استنباطی بررسی حلیلو ت ارتقاء سطح رضایتمندی و بهبود کیفیت شهروندان با استفاده از ت

  .دهد چهارچوب فرایند انجام پژوهش را به صورت شماتیک نشان می 1شکل شماره . صورت گرفت
  

ها و تلفیق بهینه زمان و منابع،  ارائه پندارهسازمان ملل متحد مشارکت را درگیری فعال افراد ذینفع یا بهره برداران در  برنامه توسعه

رگیری ذهنی و د» نتوا از نگاهی دیگر، مشارکت را می. داند می«گیری، و کنش در راستای تحقق یک هدف مطلوب توسعه  تصمیم

را یاری دهند و گروهی یکدیگر  یها هدفزد تا برای دستیابی به یانگ یمگروهی دانست که آنان را بر  یها تیموقععاطفی اشخاص در 

که به اجمال  : کلیدی وجود دارد نکتهدر این تعریف سه جزء مهم و . «د در مسئولیت کار شریک شون

   ».خواهد شد ها آنای به  اشاره

اهم شده توسط او درگیر های او یا امکانات فر در مشارکت خود شخص درگیر است و تنها مهارت و توانائی �

ـ درگیر، بنابراین مشارکت  درد کند خو انسانی که مشارکت می. است نه جسمانی یشناخت رواناین درگیری . نیست گیر است و نه کار

  . شود هایی پراکنده نیست، بلکه تمام روح و جسم فرد برای تحقق هدف در جریان مشارکت به کار گرفته می فقط کوشش

ها، ابتکارات و آفرینندگی خود برای دستیابی به  یابد که از قابلیت شخص در مشارکت این فرصت را می �

کند، بلکه تنها  ای نمی در موافقت، موافقت کننده یاری ویژه. های گروهی استفاده نماید، از این رو مشارکت با موافقت فرق دارد هدف

کوشد تا با  کند که می گیرنده بازی می در واقع در موافقت، نقش اصلی را تصمیم. کند ویب میگذارند، تص آنچه را که پیش رویش می

اما مشارکت چیزی بیش از گرفتن موافقت از یک جمع برای تصمیم از . واداردهای خویش، جمع را به موافقت  استفاده از توانایی

  . پیش گرفته شده است

در واقع . های گروه خود، سهمی جدی را بپذیرند زد تا در کوششیانگ یما بر پذیرش مسئولیت، اشخاص ر �

به . مسئولیتی جای خود را به احساس وابستگی، هم سرنوشتی و مسئولیت بدهد تفاوتی و بی یابد که بی مشارکت هنگامی تحقق می

 ).54:1380طوسی،(د و آزادانه قبول مسئولیت کنعبارت دیگر هنگامی معنی دارد که فرد امکان انتخاب و آزادی اختیار داشته باشد 

�   

  :اند با سه رویکرد مورد بررسی قرار داده مشارکت شهروندی را اجتماعی نظران حوزه و صاحب های اخیر متفکرین در دهه
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ه انسانی مورد توجه و تحلیل قرار گرفته مشارکت به عنوان رکنی از حیات اجتماعی و بخش مهمی از هویت جامع نخست نگاه در

این نگاه مشارکت را در مقام هدف و . دهد یترین و واالترین رویکرد به مشارکت را نشان م ترین، موجه است، که طبیعتاً این نگاه عمیق

  . شناسد یافتگی جوامع می ی اجتماعی توسعهها هداند و آن را یکی شاخص شیوه مطلوب زندگی اجتماعی می

در اینجا . شود های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و غیره نگریسته می به مشارکت در رابطه با توسعه و دگرگونی ،دوم نگاه در

داند  توسعه یا هر نوع تحول دیگری در جامعه می ای برای را ابزار و وسیله شهروندی رویکردی ابزاری هستیم که مشارکت رشاهد حضو

 تر کیفراد نزد به نیازهای واقعی او تر  مردمی یکارآمد وتوسعه  ،هایشان هها و خواست و طرح دیدگاهن شهرونداو معتقد است با حضور 

و منابع جامعه  شهروندانبدین ترتیب بسیج . و منابع فردی و جمعی جامعه استفاده کند ها یتواند از تمام توانمند و در نتیجه می گردد می

  . شود در جهت توسعه ایجاد می

ها، عالئق،  انگیزه .شود ، به خصوصیات افراد مشارکت کننده تأکید و توجه میاست رویکرد فردی به مشارکتاه سوم که و در نگ

میلی  به مشارکت و بی تمایلدالیل . گیرد ها مورد مطالعه قرار می ساز آن عوامل زمینهو  شهروندان ها، رفتارهای ها و پاداش هزینه

  .هموارتر گرددتقویت مشارکت  یها راه تاشود  بی می یا دیگران به آن بررسی و ریشه

در این دو نگاه . هستیم که با جامعه به عنوان یک کل سرو کار دارد از موضوع ، شاهد سطح تحلیلی کالننخستدو رویکرد در 

ها  بر آن در جامعه های آن در جوامع گوناگون، در دوره های تاریخی مختلف، اشکال مختلف مشارکت و عوامل موثر مشارکت و تفاوت

. ردیگ یم قرارها مدنظر  و رفتار آن شهروندان تحلیل در سطح فردی و خرد است و ،در رویکرد سوم که یحالدر . مورد عنایت است

یعنی باید اصل  .توان یکی را به نفع دیگری حذف کرد ها مکمل یکدیگرند و نمی این رویکردبایستی به این نکته توجه نمود که 

یافته  الزم است از مشارکت سازمان این راستاهبردی جامعه باشد، در  و را یینهامشارکتی هدف  یا و ایجاد جامعه هروندانش مشارکت

های خدماتی و اجرایی بهره گرفت  و تحقق بهتر اهداف و وظایف سازمان های اجتماعی مختلف در فرایندهای توسعه و گروه شهروندان

در عین حال باید بررسی کرد و دریافت که در چه شرایطی و تحت  و و با کیفیت بهتر به انجام رساندو این فرایندها را سرعت بخشید 

گرایش ذهنی و عینی بیشتری به مشارکت پیدا خواهند کرد، یعنی هم میل به مشارکت دارند و آن را  شهروندانتاثیر چه عواملی 

  . دآن پایبند و عامل به آن خواهند بوو در زندگی اجتماعی عینی خود به  عمل درپذیرند و هم  می

این . شود اقتصادی، نهادهای خانوادگی و نظام تعلیم و تربیت تاکید می یهای اجتماع شناختی مشارکت، بر فرایند در دیدگاه جامعه

و  آموزشهای ساختاری و اجتماعی نظیر شهرنشینی، گسترش وسایل ارتباط جمعی، ساخت قدرت، پویایی گروهی، سطح  دیدگاه فرایند

  ). 62: 1388دانشپور،(د دان  منزلت اجتماعی را بر مشارکت موثر می

از نظر متخصصان این حوزه، ساخت انگیزشی افراد . شود مشارکت، بر عوامل روانی و درونی تاکید می یناختش رواندر دیدگاه 

های شخصیتی به عنوان عوامل  مشارکت بر عوامل انگیزه و ویژگی یشناخت رواندر دیدگاه . تعیین کننده رفتار مشارکتی آنان است

  ).               همان(د شو های اجتماعی شناخته می های فردی در مبادرت به فعالیت تعیین کننده نگرش

. ریزی سازمانی تأکید شده است در دیدگاه قدرت و مدیریت مداری بر شناخت مسائل شهری و فهم مشکالت در قالب برنامه

نی آن بیشتر باشد، هرچه اندازه سازمان، تراکم و ناهمگو. شود نقش مدیریت در توزیع منابع، سبب انطباق و سازش افراد با محیط می
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عدم . که پیامد آن عدم مشارکت در امور است) 20 :1381نجاتی حسینی،(یابد  هنجاری در آن گسترش می و بی یسازمان یبتحرکی،  بی

. گذارد های خدمات شهری چون امور رفاهی، عمرانی، فرهنگی تفریحی، ایمنی و نظارتی می مشارکت تأثیرات منفی مخربی بر فعالیت

رسانی و آگاهی بخشی به شهروندان، حفظ منافع مادی و اجتماعی و بسترسازی برای رفتار  میان، نقش مدیران در اطالعدر این 

  .های داوطلبانه حائز اهمیت است ها و انجمن مشارکتی در تشکل

یکی از این . شود پاسخ داده می ها آنهای مناسب به  نیازسنجی، بر نیازهای خاص شهروندان اشاره شده که با روش هینظردر 

ها، مشارکت و نوسازی پرداخته  های شهرنشینی، سواد، رسانه دانیل لرنر به ارتباط پدیده. ها، مشارکت در فرایندهای شهری است شیوه

محسنی (مشارکت سیستم کلی جامعه است  یمعنا به ها آناز نظر او، سه عامل اول در ارتباط متقابل با یکدیگرند و مشارکت در . است

سازد که مشارکت دارای اشکال گوناگون و سطوح  ها و الگوهای مشارکت آشکار می ها، تکنیک بعالوه ابزارها، مدل). 72: 1373بریزی،ت

ابزاری در دست مدیران  به عنوانهای مختلف باشد و یا  تواند بازتاب حضور واقعی مردم در عرصه متفاوت است که با طراحی صحیح می

ها و  گیری  هایی است که بر تصمیم مشارکت دربردارنده تمام فعالیت. فریبی تلقی شود نبه صوری پیدا کند یا عوامقرار گرفته و صرفاً ج

  ).330: 1382پاپلی یزدی،(ساماندهی شود که انتظارات جامعه را فراهم سازد  یا به گونهتخصیص منابع مؤثر است و باید 

مسائل شهری نیز در اثر خود با عنوان  نپردازا هینظراز (David Driskell) دیوید دریسکل

اول و پیش از همه باید به نفع ساکنان محلی باشد، ب  وهلهالف توسعه در : معتقد است مشارکت بر سه اصل ذیل مبتنی است

آن محدوده و موضوعات مرتبط با آن دارند و پ  دربارهرا  ترین اطالعات کنند، دقیق ریزی زندگی می مورد برنامه محدودهمردمی که در 

وی اشکال مختلف . گیری دارند پذیرند، سهم بیشتری برای مشارکت در روند تصمیم را از تصمیمات می راتیتأثمردمی که بیشترین 

و تقلب،  کاری دستبارتند از از نظر وی اشکال عدم مشارکت ع. دهد مشارکت جای میم ترِ مشارکت و عد کلی دستهمشارکت را در دو 

در  شدن سهیممردم و  پذیری مسئولیتاشکال مشارکت نیز عبارت هستند از مشاوره، بسیج اجتماعی، ؛ و نمایشی طلبی مساواتتزئین و 

امعه ها و ج مشارکت اجتماعی یک حرکت نظام دار است که از افراد، گروه. 18: 1384،رضوانی سعیدیدر  Driskell,2002:32. تصمیمات

های داوطلبانه بستری مناسب برای  ها و نهادهای مدنی و فعالیت مشارکت در تشکل. کند و هدف خاصی را دنبال می زند می سر

توان در  ها را می تبلور عینی این تفکرات و مدل. هاست آنها و ارزشیابی  ها، اجرای برنامه ریزی تأثیرگذاری بر تصمیمات، برنامه

ها و سازوکارهای  توانند به منظور طراحی الگوها، برنامه ها می این نظام. ی بسیاری از کشورهای جهان یافتهای مدیریت شهر سیستم

  . مشارکت در مدیریت شهری مورد مطالعه قرار گیرند تا الگوی مشارکت شهروندی متناسب با شرایط خاص جامعه ایران تدوین گردد

  

های پژوهش از آمارهای توصیفی و استنباطی استفاده گردید که در  های تحقیق و آزمون فرضیه دهدر جهت تجزیه و تحلیل دا

 : های تحقیق نیز پرداخته خواهد شد های تحقیق، به بررسی یافته ادامه همراه با آزمون فرضیه
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مشارکت شهروندان در مدیریت و  وابستهدهد که بین متغیر مستقل مدت سکونت و متغیر  های تحقیق نشان می  بررسی یافته

ها نیز با  داری آن معنیو سطح  198/0ضریب همبستگی دو متغیر فوق برابر با  .داری وجود دارد معنی رابطهریزی توسعه شهر  برنامه

نیز ) 3(ها بر اساس جدول شماره  تحلیل توصیفی یافته. باشد باشد که گویای تأیید فرضیه فوق می می 004/0اطمینان برابر با % 99

مندی و تمایل او به  شهری بر میزان عالقه محلههای سکونت شهروند در یک منطقه یا  گویای آن است که با افزایش تعداد سال

سال  30تا  20ها در این رابطه مربوط به گروه سنی بین  بطوریکه بیشترین فراوانی. شود رکت در مدیریت شهری نیز افزوده میمشا

  .باشد می

  به مشارکت در مدیریت توسعه شهر ها آنمحله با سطح تمایل /بین قدمت سکونت شهروندان در شهر رابطه -3جدول شماره 

 مشارکت شهروندی

سکونتهای  تعداد سال  
 زیاد متوسط کم

 10,7 10,7 78,6 سال 5کمتر از 

 10,5 20,0 69,5 سال 10- 5بین 

 9,1 19,1 71,8 سال 20- 10بین 

 12,6 26,3 61,1 سال 30- 20بین 

 0,0 0,0 0,0 سال 30بیشتر از 

 

و  154/0ضریب همبستگی دو متغیر فوق برابر با . ای اسپیرمن استفاده گردید ضریب همبستگی رتبهبرای آزمون این فرضیه از 

دار میان سطح  معنی رابطهفوق مبنی بر وجود باشد که گویای تأیید فرضیه  می 020/0اطمینان برابر با % 95ها نیز با  داری آن سطح معنی

تحلیل توصیفی . به مشارکت در مدیریت توسعه شهری است ها آنتحصیالت، دانش و آگاهی شهروندان با سطح عالقه و تمایل 

ریت دهد که با افزایش سطح تحصیالت و دانش شهروندان بر میزان مشارکت آنان در مدی نیز نشان می) 4جدول شماره (ها  یافته

  .شود شهری نیز افزوده می

  بین سطح تحصیالت شهروندان با سطح مشارکت و درگیری آنان در مدیریت شهری رابطه -4جدول شماره 

 مشارکت شهروندی

 سطح تحصیالت
 زیاد متوسط کم

7/81 ابتدایی  3/13  5 

 10 14 76 راهنمایی

1/74 دیپلم  2/13  7/12  

3/18 65 فوق دیپلم  7/16  

1/67 لیسانس  2/21  8/11  

 24 32 44 فوق لیسانس
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ارکت شهروند در مدیریت توسعه شهری و ارتقاء سطح همبستگی، انسجام و برای بررسی این نکته که آیا ارتباطی میان مش

برای  9176/0گویه استفاده گردید که ضریب آلفای کرونباخ  14وجود دارد یا خیر، از ) محله، ناحیه یا شهر( تعامالت اجتماعی شهروندان

ضریب . ای اسپیرمن استفاده گردید ب همبستگی رتبهبرای آزمون فرضیه، از ضری. ها دارد ها نشان از پایایی باالی آن این گویه

باشد که بر این اساس،  می 000/0اطمینان برابر با % 99ها نیز در سطح  داری آن و سطح معنی 545/0همبستگی دو متغیر فوق برابر با 

ر مدیریت شهری و همبستگی میان دو متغیر مشارکت شهروندان د رابطهتحلیل توصیفی ) 5(جدول شماره . گردد فرضیه فوق تأیید می

دهد که با افزایش مشارکت شهروندان در مدیریت شهری بر سطح  این جدول نشان می. گذارد و انسجام اجتماعی را به نمایش می

  . شود ها نیز افزوده می همبستگی، انسجام و تعامالت اجتماعی آن
  

  ان با میزان مشارکت آنان در مدیریت شهریبین سطح همبستگی و تعامالت اجتماعی شهروند رابطه -5جدول شماره 

 مشارکت شهروندی

 همبستگی اجتماعی
 زیاد تا حدودی کم

8/81 خیلی کم  6/10  6/7  

8/72 کم  7/16  5/10  

4/62 تا حدودی  6/24  1/13  

5/50 زیاد  9/27  6/21  

7/40 خیلی زیاد  3/22  37 
  

 

مندی در  برای بررسی اینکه آیا ارتباطی میان مشارکت شهروندان در مدیریت توسعه شهر و ایجاد احساس تعلق مکانی و هویت

ضریب همبستگی دو متغیر . محاسبه گردید 7263/0ها برابر با  ضریب پایایی گویه. گویه استفاده گردید 10ز آنان وجود دارد یا خیر، ا

باشد که گویای تأیید فرضیه فوق مبنی بر  می 000/0اطمینان برابر با % 99ها نیز در سطح  داری آن و سطح معنی 444/0فوق برابر با 

های تحقیق نیز نشان  همچنین تحلیل توصیفی یافته. باشد و احساس تعلق مکانی میمندی  ارتباط میان مشارکت شهروندی و هویت

مندی و احساس تعلق مکانی آنان نیز افزوده  دهد که با افزایش سطح مشارکت شهروندان در مدیریت شهری بر میزان هویت می

 ). 6جدول شماره ( شود می
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  ان با سطح مشارکت و درگیری آنان در مدیریت شهریبین احساس تعلق مکانی شهروند رابطه -6جدول شماره 

 مشارکت شهروندی
مندی و احساس تعلق مکانی هویت  

 زیاد تا حدودی کم

6/84 خیلی کم  4/6  9 

6/83 کم  2/14  2/2  

1/75 تا حدودی  8/16  1/8  

3/69 زیاد  18 7/12  

7/59 خیلی زیاد  2/20  1/20  
  

تواند تاثیر بسزایی در  دهد که افزایش سطح مشارکت شهروند در مدیریت توسعه شهری می های تحقیق نشان می بررسی یافته

داری  و سطح معنی 496/0ضریب همبستگی میان دو متغیر فوق برابر با . باشده ارتقاء احساس امنیت اجتماعی در بین شهروندان داشت

های  همچنین بررسی یافته. کند فوق را تایید می هیفرض یدرست بهمحاسبه شده است که  000/0برابر با % 99نیز در سطح  ها آن

ت افزوده شده اس ها آناجتماعی  دهد که با افزایش میزان مشارکت شهروندی بر سطح احساس امنیت توصیفی تحقیق نیز نشان می

  ).7جدول شماره (

  

  بین مشارکت شهروندان در مدیریت شهری با ارتقاء سطح امنیت اجتماعی رابطه -7جدول شماره 

 مشارکت شهروندی
 احساس امنیت اجتماعی

 زیاد تا حدودی کم

2/78 اصالًخیلی کم یا   6/12  2/9  

4/77 کم  5/12  1/10  

6/72 تا حدودی  6/18  8/8  

2/64 زیاد  5/21  3/14  

1/63 خیلی زیاد  6/15  4/21  
  

 

های مدیریت توسعه شهر، بر  گیری ها و تصمیم زیری ها نشان داد که با افزایش میزان مشارکت شهروند در فرایند برنامه بررسی

دار  بوده و معنی 000/0برابر با % 99بین دو متغیر فوق در سطح اطمینان  رابطه. شود میزان رضایتمندی فرد از زندگی نیز افزوده می



 

12 
 

 ها آنندی از زندگی نیز گویای ارتباط قوی و مثبت میان مشارکت شهروندی و رضایتم 417/0همچنین ضریب همبستگی . باشد می

دهد که با افزایش  باشد، نشان می های فرضیه فوق می نیز که نشانگر تحلیل توصیفی ارتباط میان متغیر) 8(جدول شماره . باشد می

  .ریزی توسعه شهر بر میزان رضایتمندی او از زندگی نیز افزوده خواهد شد سطح مشارکت شهروند در مدیریت و برنامه

  

  بین مشارکت شهروندی و سطح رضایتمندی از زندگی ابطهر -8جدول شماره 

 مشارکت شهروندی
ز زندگی  رضایتمندی ا

 زیاد تا حدودی کم

3/76  خیلی کم  4/12  3/11  
9/78 کم  6/12  5/8  

4/73 تا حدودی  17 6/9  
8/64 زیاد  7/20  5/14  

9/16 67 خیلی زیاد  1/16  

  

  

رویکردهای  بست کارتوان تاکیدی دانست بر  ریزی شهری می توسعه پایدار شهری را در برنامه نظریهن رویکردهای نوینی چو

هایی همچون اجتماع در مقابل فرد، اخالق در مقابل منافع و کیفیت در مقابل کمیت از اصول  ه اصالت؛ کنوین به انسان، معماری و شهر

کالبدی بنام  محدودهب الگوهای توسعه شهری مستلزم تقید توسعه در یک بر این اساس اندیشه در با. آیند به حساب می  مشترک آن

گیرد، چنانچه  گیرد که با التفات بر متغیرهای مرتبط با زندگی شهری شکل می ای از فرآیند توسعه را در بر می شهر است که جنبه

. چارچوب مفهوم توسعه پایدار شهری تبیین گردند متغیرهای مرتبط با زندگی شهری بر رفاه اجتماعی شهروندی تاثیر دارد، بایستی در

فیزیکی و کالبدی شهر تاکید دارند، این در حالی است که وجوه فرهنگی و  توسعهپایدار شهری، بر  توسعههای ناظر بر  عموم دیدگاه

های شهر در  ها و دگرگونی های اجتماعی و پویش که فرایند است حالیاجتماعی توسعه شهری تا حدودی ناشناخته مانده است و این در 

. گیری فرم فضایی و کالبدی شهر دارند تاثیر بسزایی در شکل... های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی، فرهنگی و  حوزه

ر های شهروندان د های است که فعالیت ریزی شهر در راستای توسعه پایدار، مستلزم توجه به فرایند بنابراین بدیهی است که برنامه

ها در راستای توسعه پایدار شهری، نیازمند مشارکت فعاالنه و آگاهانه  هستند و جهت دهی به این فرایند ها آنهای گوناگون خالق  حوزه

داری  مستقیم و معنی  رابطههای حاصله حاکی از آن هستند که  یافته. کلیه دانکداران و ذینفعان کلیدی در مدیریت توسعه شهری است

. شان و در نهایت پایداری توسعه شهر وجود دارد از زندگی ها آنشهروندان در مدیریت توسعه شهر و میزان رضایتمندی میان مشارکت 

ها نشان دادند که متغیر سطح تحصیالت، دانش و آگاهی شهروندان در کنار قدمت و مدت سکونت شهروند در یک شهر یا  بررسی
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ها مشخص ساختند  همچنین بررسی. های مدیریت توسعه شهری دارد بر فرایند ها آنمحله، تاثیر اساسی بر سطح مشارکت و درگیری 

در مدیریت توسعه شهر تاثیر بسزایی در ارتقاء  ها آن ساختن درگیرکه در محدوده مورد بررسی، ارتقاء سطح مشارکت شهروندان و 

و  مندی هویتمالت اجتماعی شهروندان با یکدیگر، هایی چون سطح همبستگی، انسجام و تعا کیفیت زندگی شهروندان در قالب متغیر

شان  یزندگاز  ها آناحساس تعلق مکانی شهروند نسبت به شهر و محله خود، احساس امنیت اجتماعی شهروند و سطح رضایتمندی 

  .دارد

  

وح کالن و خرد مورد بررسی قرار برای ارتقاء جایگاه مشارکت مردم در مدیریت شهری به طور قطع بایستی راهکارها در دو سط

ن نکته در سطوح کالن، تقویت جایگاه قانونی شورای شهر و ارتقاء آن از شورای شهرداری به شورای همه نهادها و یتر مهم. گیرند

برای ... ا و ه های دیداری و شنیداری، روزنامه همچنین استفاده از رسانه. باشد های دخیل در مدیریت توسعه شهر می و گروه ها سازمان

  . تواند گامی موثر باشد افزایش میزان آگاهی مردم و مدیران شهری در خصوص اهمیت و ضرورت مشارکت شهروندان در اداره امور می

ای کلیدی است که  شهروندان نکته های دیدگاهخرد نیز، اعتقاد و الزام مدیران شهری به ارزش قائل شدن برای  سطوحدر 

باشد،  باشد و عمدتاً آنچه که مدنظر مدیران شهری می ریب به اتفاق مدیران شهری چنین چیزی صادق نمیمتأسفانه در اکثریت ق

تا زمانی که چنین اعتقادی در مدیران شهری ایجاد نشود، اعتمادی میان . مشارکتی شعاری و شاید محدود باشد و نه مشارکتی واقعی

به دنبال ایجاد . مشارکت نگاهی ابزاری خواهند داشت مسئلهموضوع به  شهروند و مدیر شهری شکل نخواهد گرفت و هر دو طرف

ابزارهایی چون نظر . تشویقی و قانونی به بهبود فرایند مشارکت کمک نمود های فعالیتتوان از طریق ابزارها و  اعتقاد و اعتماد، می

با محوریت مشارکت شهروندان در مدیریت شهری،  هایی نمایشگاههای شهری، ایجاد  و برنامه ها طرحخواهی از شهروندان در مورد 

فرهنگی در خصوص مشارکت شهروند در مدیریت شهری از  های فعالیتهمکاری مدیریت شهری با آموزش و پرورش برای توسعه 

ساالنه مدیریت  های فعالیتسازی  ، شفاف...رسانی جدید مانند اینترنت، تلفن و  اصالًهای  سنین کودکی و نوجوانی، استفاده از سیستم

های  های مستقیم میان شهروندان و مدیران شهری، تشویق و توسعه تشکل های مختلف عمرانی، مالی، برقراری ارتباط شهری در حوزه

  ...و فعال در حوزه مدیریت شهری  نهاد مردم
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  .تهران، عنایت خوارزمی ی ترجمه ، )1364(ارسطو  )1(

 ، )1377(افروغ، عماد  )2(

  .انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، چاپ نخست، تهران

  . انتشارات سمت، تهران ، )1382(پاپلی یزدی، محمدحسین و دیگران  )3(

، پایان نامه کارشناسی ارشد ، )1384(هادی  ،سعیدی رضوانی )4(

 .دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران ،شهرسازی

، )1388(ن سردارنیا، خلیل اهللا و همکارا )5(

  . 166- 135، 1پژوهشنامه علوم سیاسی، سال پنجم، شماره  

 تیریمدفصلنامه  ، )1380(، مریم یانث انیفیشر )6(

  .های کشور، تهران ، انتشارات سازمان شهرداری8، شماره یشهر

  .تهران ،41 ها، شماره ، ماهنامه شهرداری ،)1381(شفیعی، حسن  )7(

  . ، مرکز آموزش مدیریت دولتی، تهران، )1380( محمدعلی ،طوسی )8(

  .تهرانچاپ اول، ، نشر نیکا،  ،)1381( عظیمی، ناصر )9(

  .تهرانچاپ نخست، انتشارات کویر، ، ترجمه محمدتقی دلفروز ، )1381(فالکس، کیث  )10(

پژوهش، فصلنامه تحقیقات  نامه ، )1373(ا ، علیرضیزیتبر یمحسن )11(

  .فرهنگی، شماره یک، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

، انتشارات سازمان  ،)1380( محمود دیسنجاتی حسینی،  )12(

  .های کشور، تهران شهرداری

 ، )1381 (د ید محمو، سنجاتی حسینی )13(

 .کشور، تهران یها یشهردارریزی وزارت کشور، انتشارات سازمان  دفتر مطالعات و برنامه

، )1388(ن تقوایی، مسعود و دیگرا )14(

ای، سال اول، شماره دوم،  های شهری و منطقه وهشمطالعات و پژ

 .36- 19صص 

، )1388(ن دانشپور، عبدالهادی و دیگرا )15(

 .70- 60فصلنامه پژوهش مدیریت شهری، سال اول، شماره دوم، صص  



 

15 
 

)1385(ن ، حسن و دیگرااین حکمت )16(

  .136- 121، صص 80 یاپیپفصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 
(١٧) Clark, P. (١٩٩٤) ; Citizenship, A Reader, London, Pluto press. 
(١٨) Held, D. (١٩٩٦) ; Models of Democracy, Cambeirge, Polity Press. 
(١٩) Driskell, David(٢٠٠٢) , Creating Better Cities with Children and Youth, A Manual for 

Participation, London and New York, EARTHSCAN publication.  
(٢٠) Kweit, M. G. and Kweit. R. W(٢٠٠٧) , Participation, Perception of Participation, and Citizen 

Support, American Politics Research, Number ٣, Volume ٣٥.  
  



���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������


