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  فصلنامه مطالعات مديريت شهري
 1390 پاييز/ هفتمشماره / ومسسال 

  
  
  
  

  بررسي وضعيت مشارکت اجتماعي شهروندان 
  شهر تهران ۵در نواحي منطقه 
  

۱۲/۱۲/۱۳۹۰: تاريخ پذيرش مقاله  ۱۰/۹/۱۳۹۰: تاريخ دريافت مقاله

  
 سروش فتحي

  واحد گرمسار  ،عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي

 ir.ac.garmsar-sfathi@iau )مسئول مکاتبات(  

 جميله فدوي

  قاتيو تحقجامعه شناسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم  دانشجوي دکتري
 

  چكيده
در عصر حاضر دخالت دادن شهروندان در سرنوشت رفتار  ينيشهرنش ياز الزامات زندگ يکي :مقدمه و هدف پژوهش

 يگحرکت از زند يالزم جهت مشارکت شهروندان در اداره امور شهر يها نهيو گسترش زم يزير ي باشد، برنامهم يشهر
 يباشد از طرف يم يت امور محليريدر اصل حضور فعال شهروندان در مد. است يشهروند يجمع يزندگ يبه سو يفرد
و  ياري، هميک مساعي، تشرياست بر همبستگ يمبتن يدر هر جامعه انسان يداريو پا يافتگيتوسعه  يها از مولفه يکي

  .باشد يم ياجتماع يدر اصل مشارکت در امور زندگ
 يافتگيزان توسعه يو م يل نواحيدر سطح تحل يشهر  يت مشارکت اجتماعيوضع ين  مقاله بررسيف از اهد :هدف
  باشد يشهر تهران م ۵منطقه  ينواح
 ۵منطقه  يسال به باال ۲۰ت يجمع يجامعه آمار انجام شده است، يشيمايو پ يبا روش اسناد پژوهشن يا :روش

هشت گانه منطقه مورد  ينفر در سطح نواح ۵۰۰سب با حجم، تعداد متنا يا خوشه يريگ تهران است که با نمونه
  .مطالعه انتخاب شدند

ن ابعاد مشارکت قرار يدر ب ۲/۵ن يانگين ميارانه با باالتريهم ير رسميمشارکت غ ،نشان داد پژوهش يها يافته :ها افتهي
 يمذهب يررسمين مشارکت غيهمچن و اردن ابعاد مشارکت قرار ديدر ب ۲نيانگين ميتر يينبا پا يو مشارکت رسم دارد
  .قرار دارد يبعد يها در رتبه ۷۴/۴ن يانگيبا م يا هيريخ ير رسميو مشارکت غ ۸/۴ن يانگيبا م
برخوردارند  يشتريارانه  بيهم ير رسميغ يها و مشارکت يزان مشارکت رسميافته تر از ميتوسعه  ينواح:يريگ يجهنت

به  ي، در همه نواحيا هيريخ ير رسميغ يها رند و مشارکتدا يکمتر يمذهب ير رسميمشارکت غ يو به گونه معنادار
  .نداشت يکسان بوده و تفاوت معناداريصورت 

  ي، توسعه شهرير رسمي، مشارکت غ ي، مشارکت رسميمشارکت اجتماع :يديواژگان کل
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  و جميله فدوي یسروش فتح 
  

۹۴ 
 

 سال سوم

  شماره هفتم

 ۱۳۹۰پاييز

  مقدمه
ميالدي به دنبال شکست  ۱۹۵۰از اواخر دهه 

بر ديدگاه نوسازي به دليل عدم توسعه مبتني هاي  برنامه
مفهوم  ،بهره گيري از مشارکت مردم و طراحي متمرکز

. مشارکت و توسعه مشارکتي در ادبيات توسعه مطرح شد
اين  ،در رسيدن به اهداف خودها  عدم موفقيت اين برنامه

مردمي در هاي  باور را تقويت کرد که فقدان مشارکت
ب ناکامي آنها شده موج ،اجرا و ارزيابي برنامه ،طراحي
از اين رو در واکنش به اين امر مفهوم مشارکت . است

تقويت هاي  مورد توجه برنامه ريزان قرار گرفت و فرايند
. مشارکت مردم به عنوان زمينه اصلي توسعه مطرح شد

  . )۱۱۹ ،۱۳۸۶ توکلي و احمدي(
انسان گرايانه در هاي  تئوري ،يالديم ۱۹۶۰در دهه 

انقـالب مشـارکت را    هـا  يتئوراين  .شهرسازي مطرح شد
است در برابـر   يالعمل عکسانقالب مشارکت . بوجود آورد

 ،ديدگاه سابق شهرسازي که مردم را فراموش کـرده بـود  
 يو شهرسـاز شـهر   ريـزي  برنامهمردمي که محور اساسي 

نـه   ،کردند مي گردند و براي مردم شهرسازي مي محسوب
نفعال کشـيدن مـردم   به ا اش جهينتديدگاهي که . با مردم

انسان گرايانه سـعي شـده اسـت کـه      يها دگاهيددر . بود
مشـارکت در  . شهري کم شود رانيو مدفاصله بين مردم 

واقع پاسـخ بـه شـرايطي بـود کـه جوامـع بـه خصـوص         
 . در جهان پر تغيير با آن مواجه شدندها  مديريت

به معنـاي گسـترش    ،گسترده در مفهوممشارکت را 
 و توانواقع به معناي افزايش درک  رو دحساسيت مردم 
توسـعه ونيـز بـه    هاي  به طرح يپاسخ گوئمردم در جهت 

آن  يو بـرا  اند کردهمفهوم تشويق ابتکارات محلي تعريف 
و بسـيج   ،تشـريح اهـداف   ،هشت عنصر اساسـي مداخلـه  

 و جلـب بکارگيري  ،اطالعات طرح و اشاعهتبليغ  ،مباحثه
ختلـف اجرائـي در   همکاري در سـطوح م  ،پشتيباني مردم

ارزيـابي مرحلـه بـه     نيو همچنـ  تيـ و موقعحد ظرفيت 
طرح با همکاري مردم را به عنوان اصـول   ييها ونمرحله 

ــي در   ــرحمحــوري مشــارکت مردم ــا ط ــر  يه ــعه ب توس
  . اند شمرده

از اين جهت مشارکت شامل دخالت مردم در تمامي 
ــاجــراي طــرح  ،فراينــدهاي تصــميم گيــري  نيو همچن

 و دخالـت توسـعه  هـاي   فع حاصل از طـرح شراکت در منا
به طوري که مشـارکت  . هاست طرحآنان در ارزشيابي اين 

بـه ويـژه در   هـا   گيـري  ميو تصـم مردم در تدوين قوانين 
آثار مهمي بـر زنـدگي آنـان     ،محله ايهاي  تصميم گيري

بسا عدم مشارکت خسارات جبـران   و چهخواهد گذاشت 
در اجـراي طـرح    ناپذيري به بار خواهد آورد که شکسـت 

بـا زنـدگي    بـاز  ريـ دمشـارکت از  . يکي از اين موارد است
را  فـرا گشـت  روزگـار راه   در سراسرو  داشته ونديپانسان 

از دويست سـال پـيش مشـارکت در نظـام     . است مودهيپ
آرام مراحـل   و آرامسياسي کشورهاي بـاختري راه يافـت   

 در نظـام مشـارکت  . کارسـاز را پيمـود   يو دگرگونتحول 
پديد نيامد ولي  ،سي با آنکه به گونه فراگردي تکامليسيا

چنـان   هـا  يدشـوار روياروئي با انبوهي از  با گذر زمان در
 را  آنحـق   ،يافت کـه سـرانجام مردمـان    يرشد و بالندگ

و در  مختـار باشـند  سرنوشت خويش  نييدر تعيافتند تا 
سـاير   ،بـا ايـن همـه   . آينده خود مشارکت جويند يطراح

ي براي معني دار کردن مشـارکت سياسـي   کارهاي ضرور
بـه   دنيو تـا رسـ  مردم هنوز چنانچه بايـد پديـد نيامـده    

که همه مردم در تعيين سرنوشت خود دخالتي اي  مرحله
بـي  . بسـيار اسـت  اي  فاصـله  ،کننـد  دايپ يو واقعآگاهانه 
توان پنداشت که با همين سازوکار نظـام مـردم    مي گمان

انسـان   ،يونان کهن اسـت  گران يها راثيمساالري که از 
پاياني اين سده  در دههنظام سياسي  و استقراردر برپائي 

نـه چنـدان   اي  چنان راهي را خواهد پيمود که در آينـده 
اقتدار سياسـي خـود    قدرت و از يمند بهره يها قالبدور 

 نييپـا هـاي   بـه رده  و وابسـته محـروم  ] هـا  گروه[به سود 
  )۶، ۱۳۸۰ طوسي(. جامعه دگرگون گردند

پذيرش اصـل   ،ساز مشارکتانديشه زير  نيتر ياديبن
مفهـوم مشـارکت بـر سـه      نيو در ابرابري مردمان است 
  :گذارد مي ارزش بنيادي تاکيد

  اريو اختسهيم کردن مردم در قدرت  ‐
  راه دادن مردم به نظارت بر سرنوشت خويش ‐
پيشرفت بـه روي مـردم در   هاي  بازگشودن فرصت ‐
  )۷‐۸، ۱۳۸۰طوسي (. پيشين زيرين جامعههاي  رده

  : کوشد تا مي که با توجه به اين ارزش مشارکت
  . شنيدن صداي ديگران را آسان سازد ‐
  . احساس مالکيت را فراهم گرداند ‐
  . حاشيه نشيني را از ميان بردارد ‐
  . ناتوان را نيرومند سازد ‐
  . فرهنگ سکوت را در هم شکند ‐

اطالعات مـورد   نو داشتبايد گفت که آگاهي يافتن 
و مشارکت موثر . پيش شرط هر نوع مشارکتي است ،نياز
شدن در زنـدگي محلـي بـدون داشـتن اطالعـات       ميسه

اتفاقي نيست که برخي کشورها عدم . کافي ممکن نيست
شفافيت ونارسائي اطالعات موجود در دسترس شهروندان 
را دو مشکل اساسي در مقابل توسـعه و نيـز دموکراسـي    

حـق شـهروندان بـراي کسـب     . کننـد  مـي  ادمحلي قلمـد 
اطالعات کافي با مشـارکت عمـومي در وضـع قـوانين در     
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  شهر تهران ۵بررسي وضعيت مشارکت اجتماعي شهروندان در نواحي منطقه  

۹۵ 
 

  سال سوم

  شماره هفتم

 ۱۳۹۰پاييز 

سطح محلي ونيز سـهيم شـدن در اداره کـردن خـدمات     
 اسـتوکر (. ارتبـاط در مشـارکت نـام دارد    ،عمومي محلـي 

۱۳۸۱، ۲۰۷ ( 
نقش مشارکت در توسعه  ۱۹۶۰در اواخر دهه 

تصميم  جوامع به عنوان موضوعي اساسي مورد توجه
ارنشتاين در زمره . سازان و تصميم گيران قرار گرفت

اولين افرادي بود که مشارکت شهروندي را در سال 
با تغيير قدرت شهروندي بکارگرفت و براي توضيح  ۱۹۶۹

در اواخر دهه . آن از واژه نردبان مشارکت استفاده کرد
سازمان بهداشت جهاني اصطالح مشارکت  ۱۹۷۰

اوليه هاي  خستين بار در بحث مراقبتشهروندي را براي ن
  . بهداشتي مطرح ساخت

 هياز سرما تر مهم امروزه سرمايه اجتماعي نقشي بسيار
  . نمايد مي و جوامع ايفاء ها در سازمان يو انسانفيزيکي 

سرمايه اجتمـاعي بـه يکـي از مباحـث      ،در يک دهه اخير
اساسي مـورد توجـه محافـل دانشـگاهي و پژوهشـگاهي      

اي از  سرمايه اجتماعي مجموعـه . يل شده استجهان تبد
قواعد عرفـي و تعهـدات    ،غير رسمي يها ارزش ،هنجارها

چهـارچوب   افـراد در اخالقي است كه رفتارهـاي متقابـل   
و موجب تسهيل روابط اجتماعي افراد  گيرد آنها شكل مي

ــزايش همكــاري و مشــاركت   مــي ــه اف شــود و معمــوالً ب
كنـد تـا سـرمايه     ك مـي انجامـد و كمـ   اجتماعي افراد مي

انساني و سرمايه مادي و اقتصادي بتوانند در تعامل با هم 
  ) ۲۳ ،۱۳۸۱ بهرامي(. به يك رشد پويا برسند

مشارکت شهروندي به عنوان يکي از  ،۱۹۶۶در سال 
موثر در بهبود شهري از سوي اجالس سـازمان   يها طرح

ملل در زمينه اسکان بشر تحـت عنـوان طـرح مشـارکت     
 ،۱۳۸۰شريفيان ثـاني  (. امور شهري ارائه گرديد مردم در

۲۴ (  
کـه   ،هـاي تعـاملي   سرمايه اجتماعي يعني اعتماد و شبکه

گـروه را در   ييکارا ،توانند با تسهيل اقدامات هماهنگ مي
نقـش  . دستيابي به برخـي اهـداف خـود بهبـود بخشـند     

و  چشمگير سرمايه اجتماعي و نحوه حضور آن در توسعه
بـه   ،جتماعي در حوزه روستايي و شـهري زندگي فعاالن ا

 ،عنوان راه عالجي براي مشـکل توليـد کاالهـاي عمـومي    
 ،از جملـه جيمـز کلمـن    شناسـان  جامعهتوجه بسياري از 

  . را به خود جلب کرد ...و پاتنام و فوکوياما  ،پيير بورديو
 ،گيـري کنيـد   اگـر نتوانيـد انـدازه   «شـود   اغلب گفتـه مـي  

 ،گيري است و آنچه قابل اندازه »توانيد مديريت کنيد نمي
هـاي وافـري کـه     غم تـالش  ر علي. باشد نيز مي قابل انجام

ــدازه  ــنجش و ان ــون س ــين پيرام ــري  محقق ــرمايه «گي س
متأسفانه  ،اند در اقصي نقاط دنيا به عمل آورده» اجتماعي

فقدان اجماع آنهـا   ،ترين نقاط ضعف موجود يکي از بزرگ
  فوکو يامـا (. باشد ديده ميگيري اين پ پيرامون روش اندازه

۱۹۹۹(  
مفاهيمي  نيتر يميقديکي از » مشارکت اجتماعي«

است که از بدو خلقت آدمي وجود داشته و اکثر 
و صاحب نظران حوزه علوم انساني در  شناسان جامعه
و نقش اين روابط در » روابط انسان«ن پيرامو ،جهان

   .اند دادهنظرات متعددي را ارائه » جامعه انساني«
روز  ،بدون شک مشارکت اجتماعي ،در جهان امروز

به روز گسترش يافته و جوامع انساني را با فرصت و 
تهديدهايي مواجه خواهد ساخت که بررسي آن در بهبود 

پيشرفت و توسعه هنگامي  .اوضاع انساني موثر خواهد بود
در جريان زندگي خود با ها  انسان که شود يم ميسر

در حقيقت مشارکت . باشند همديگر مشارکت داشته
اجتماعي فقط کار جمعي نيست بلکه يک نوع تفکر 

توليد  ،تصميم گيري جمعي ،مشارکت جمعي ،جمعي
  . جمعي و در نهايت استفاده جمعي است

پيشبرد توسعه شـهري و پاسـخگويي بـه مسـايل متنـوع      
شهروندان  ...و آموزشي  ،ارضي ،مالي ،اجتماعي ،اقتصادي
ــه ــد  ،شــهريهــاي  در محل مشــارکت اجتمــاعي «نيازمن
بر اين اساس محقق در ايـن مقالـه   . باشد مي »نشهروندا

وضـعيت مشـارکت شـهروندان در امـور      يدرصدد بررسـ 
وضعيت مشارکت رسمي و غير رسـمي   شهري و شناخت
  . شهرداري بوده است ۵در نواحي منطقه 

  
  

  به تفکيک نواحي ۵تراکم جمعيت در منطقه  :۱جدول 
 ۷ناحيه  ۶ناحيه  ۵ ناحيه ۴ناحيه  ۳ناحيه  ۲ناحيه  ۱ناحيه   شرح

 ۹/۷۵۸ ۹/۵۷۲ ۲/۷۰۷ ۵/۶۱۶ ۵/۹۲۵ ۱۰۹۲ ۲/۶۱۴ مساحت

 ۱۰۲۶۴۳ ۷۷۹۷۲ ۵۶۸۳۳ ۵۵۲۱۵ ۸۵۳۱ ۱۹۳۲۷ ۳۰۶۴۷ جمعيت

 ۱۳۵۲۳ ۱۳۶۰۷ ۸۱۱۹ ۹۲۰۵ ۹۴۷۹ ۱۷۵۷ ۵۱۰۷ تراکم نسبي جمعيت

 ۱۳۵ ۱۳۶ ۸۰ ۹۰ ۹۲ ۱۸ ۵۰ تراکم ناخالص جمعيت
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  و جميله فدوي یسروش فتح 
  

۹۶ 
 

 سال سوم

  شماره هفتم

 ۱۳۹۰پاييز

  ۱۳۸۵سال  و مسکنبر اساس سرشماري نفوس  ۵منطقه  جمعيت ۲جدول 
 خانوار زن مرد جمع سال
۸۵ ۶۷۹،۱۰۸۵۳۴۴،۰۲۰۳۳۵،۰۸۸ ۲۰۲،۳۶۶ 

 ۲۱۱،۹۳۰ ۷۱۱،۲۰۲۳۶۰،۲۷۸۳۵۰،۹۲۴ ۸۶برآورد
 ۲۲۱،۹۴۵ ۷۴۴،۸۱۳۳۷۷،۳۰۴۳۶۷،۵۰۸ ۸۷برآورد

        
  ۵نواحي منطقه  و جمعيتي مختصات جغرافيايي

شهرداري در شمال غرب پايتخت به  ۵قه منط 
و جمعيتي حدود  کيلو متر مربع ۵۲۹مساحت حدود 

هزار نفر كه به پهنه توسعه شهر تهران معروف  ۶۷۹
است، پس از انقالب اسالمي به داليل مختلف از جمله 

شدن جمعيت تهران از مناطق مركزي و جنوبي و  زيسر ر
ت و توسعه سيل مهاجرين به تهران، با افزايش جمعي

در اين منطقه شتاب ساخت و ساز از . روبرو بوده است
  . بيشتر بوده است ها رساختيشتاب توسعه ز

منطقه به دليل قرار گرفتن در کوهپايه داراي آب و 
همچنين منطقه پنج از .  هواي سرد و کوهستاني است

نظر سرانه فضاي سبز در وضعيت مطلوبي قرار داشته و 
متر، بدون احتساب پارک  ۱۷بز داراي سرانه فضاي س
تنوع گياهي، اين منطقه  از نظر. جنگلي کوهسار است

  . يابد غني بوده و انواع گياهان در آن پرورش مي
  

  توسعه شهري
شهر و شهرنشيني در  ي دهيشهري با دو پد وسعهت

کانون توجه انديشمندان و برنامه ريزان علوم اجتماعي 
ر از آنچه در جامعه ي تمام عيابلورشهر ت. دارد قرار
چنانچه کشورهاي پيشرفته در تالش . باشد گذرد مي مي

نماي ، بهينه وشهري کارآمد  هستند تا با توسعه
را به تصوير بکشند و اين امر باعث شده تا  يافتگي توسعه

کشورهاي در حال توسعه نيز براي بهبود وضعيت 
اجتماعي خود  –شهرنشيني با توجه به شرايط اقتصادي 

  .                             را در نظر بگيرند ييها يابير و استراتژتد

شهرنشيني و جمعيت شهري  با انقالب صنعتي بر
باعث  گريکديافزوده شد و تأثير متقابل اين دو پديده بر 

شد تا رشد شهر نشيني از کشورهاي صنعتي شروع شود 
شهر که محل . و به ديگر نقاط جهان نيز سرايت کند

 يها بحران زوهاي بزرگ در نظر افراد است به تدريج باآر
به  ازيريزي مواجه شد که ن ناشي از عدم تطابق و برنامه

  .               داد طرح نظام جامع توسعه شهري را نشان مي
کشوري  ۱۸٥۰پيش از سال  بنا بر آمار اعالم شده

وجود  که اکثريت ساکنانش شهرنشين باشند عمالً
درصد جمعيت  ۴۰نزديک به  ۱٩٦۰ال در س. نداشت

 ۴٦اين ميزان به  ۱٩٩۰در سال . جهان شهر نشين بود
                                                ). ۱۲۱، ۱۳۷۱ باستيه(درصد رسيد 

جمعيت شهرنشين جهان در هزاره جديد با افزايش 
ت که اين امر خود به اهميت ـچشمگيري مواجه بوده اس

به . افزايد العه پديده جامعه شهري ميو ضرورت مط
انقالب ، نظام جهاني، خصوص اينکه با جهاني شدن

و شهرها از صورت مورد انتظار خارج شده ... الکترونيک و 
هور فرهنگ نوين شهري همراه ظبا تغيير سبک زندگي و 

شهري نيز رشد  يها بيحال آس نيدر ع. اند شده
شهرها  ي همهچشمگيري داشته و اين افق رنگين در 

  . کشد يک منظره را به تصوير نمي
امروزه، شهرنشيني در کشورهاي پيشرفته صنعتي «

و نيز در ممالک توسعه نيافته، بارزترين نمود تکامل 
به با گسترش شهرها، . رود جوامع انساني به شمار مي

شهرهاي بزرگ، جوامع انساني با مشکالت متعددي  ژهيو
آنها، مشکل مسکن،  نيتر مشخصکه از  اند شدهرودررو 

هاي زيست محيطي و  کمبود امکانات و ظرفيت
  ). ۹، ۱۳۸۲فني (» دباش هاي مرتبط با آن مي آلودگي

  
  ۵گروه سني منطقه  بر اساسجمعيت  :۳جدول 

 ساله ۳۰-۳۴ ساله ۲۵-۲۹ ساله ۲۰-۲۴ ساله ۱۵-۱۹ ساله ۱۰-۱۴ ساله ۵ -۹ ساله ۰ - ۴
۳۷۶۰۵ ۴۱۷۰۸ ۴۴۸۸۶ ۶۱۷۲۵ ۸۲۲۳۴ ۷۵۴۰۵ ۵۹۵۹۰ 

       

 ساله ۶۵-۶۹ ساله ۶۰-۶۴ ساله ۵۵-۵۹ ساله ۵۰-۵۴ ساله ۴۵-۴۹ ساله ۴۰-۴۴ ساله ۳۹-۳۵
۶۰۴۸۱ ۵۵۴۲۷ ۴۷۸۴۶ ۳۸۳۷۸ ۲۵۹۲۵ ۱۷۲۷۱ ۱۱۸۹۵ 

       

  جمع  شتريساله و ب ۹۵ ساله ۹۰-۹۴ ساله ۸۵-۸۹ ساله ۸۰-۸۴ ساله ۷۵-۷۹ ساله ۷۴-۷۰
۸۸۶۲ ۵۱۹۲ ۳۱۸۱ ۱۰۹۸ ۲۵۶ ۱۴۳ ۶۷۹۱۰۸ 
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  شهر تهران ۵بررسي وضعيت مشارکت اجتماعي شهروندان در نواحي منطقه  

۹۷ 
 

  سال سوم

  شماره هفتم

 ۱۳۹۰پاييز 

و اين  اند شدهبرخوردار اي  شهرها از رشد قارچ گونه
بدون شک نيازمند الگوي  ،شتابان آهنگ سريع و تغيير
  . باشد مي توسعه شهري کارآمد

 ،آهنگ تغيير همچنان کهمعتقد است  دونالدشون
يابد پيچيدگي مسائلي که در برابر ما قرار دارد  مي افزايش

قدر مسائل پيچيده تر باشند حل هر . يابد مي نيز فزوني
هر اندازه آهنگ تغيير . زمان بيشتري نياز دارد به زينآنها 

و دوام  کند يمنيز تغيير  تندتر شود مسائل پيش روي ما
 تر کوتاهکنيم  مي که ما براي آنها ابداع ييها حل راه
براي بسياري از هايي  حل راه که يزمانبنابراين . شود مي

ين مسائل چنان ا ،يابيم مي مانل مسائ نيتر مهممسائل و 
ديگر نه مناسب و نه  ها حل راهکه  اند کردهتغيير پيدا 

. آيند مي ما مرده به دنيا يها حل راهمفيد است در واقع 
 ما براي مسائلي يها حل راهبسياري از  ،به بيان ديگر

بنابراين . باشد که حل شده است و ديگر وجود ندارد مي
 مرکزمطالعات(م ماني مي رــو عقبت از زمان خود عقب

                             .)۴۹‐ ۱۳۷۹،۵۰ شهري ريزي برنامه
اخير هاي  بدين ترتيب توسعه شهري شتابان دهه 

چنانچه فاقد اصول و مباني علمي سازماندهي شده و 
کند  نمي هدفمند باشد نه تنها آسايش ساکنان را مهيا

ني و معضالت اقتصادي بلکه شرايط فرسايش روحي و روا
بيشتر جمعيت شهرنشين . کند مي اجتماعي را فراهم

 جهان اکنون در کشورهاي در حال توسعه زندگي
جمعيت شهر نشين مناطق  کل ۱۹۷۰ در سال. کنند مي

از  نفر کمترميليون  ۳۰به در حال توسعه نزديک 
جمعيت شهرنشين مناطق توسعه يافته بود در حالي که 

عيت شهر نشين مناطق در حال جم ۱٩۸٥در سال 
 توسعه از مناطق ميليون نفر بيش ۳۰۰توسعه حدود 

جمعيت شهرنشين اين  ۲۰۰۰ يافته است و در سال
شهري کشورهاي  تيدو برابر جمعميزان  کشورها به

خواهد  برابر آن ۵/۳ به ۲۰۲٥ و در سالتوسعه يافته 
                                       .)۱۹ ،۱۳۷۴ يتوسل(. رسيد

و به که ابتدا در اروپا  شهر نشيني بنابراين پديده
نه تنها به  جيبه تدردر کشور انگلستان شروع شد  ژهيو

آمريکا بلکه به کشورهاي آسيايي و آفريقايي که برخي 
   .آيند سرايت کرد مي توسعه نيافته نيز به شمار

اقتصادي ناشي از هاي  توسعه شهري با فرصت 
نوين آن سرعت گرفت تا هاي  بيتشهرنشيني و جذا
رشد جمعيت شهري از رشد مشاغل «جايي که گفته شد 

رسد در آينده  مي روندي که به نظر ،است تر شتابان
فرايند  ،حال نيدر ع. تغييراتي شود خوش دستنزديک 

دامنه تجارب آزاد سازي و تجارت آزاد را  ،جهاني شدن

 ،۱۳۸۴ نزپاتروايو(. دهند مي گسترش سرتاسر جهاندر 
همين امر شهرها را باز نقطه عطف اتفاقات بزرگ . )۲۸۱

   ».قرارمي دهد
 –خصايص توسعه در يک سيستم شهري  نيتر مهماز 

کيفي هاي  و شکافها  اين است که تفاوتاي  منطقه
زندگي را درون منطقه و ميان منطقه به حداقل ممکن 

 اين نيتأمبرساند و در نهايت از ميان بردارد و جهت 
بهترين و کارآمدترين بهره گيري ممکن را از  ،منظور

مواهب طبيعي و استعدادهاي انساني يک ناحيه ميسر 
توان مد  مي راهايي  شاخص. )۲۴، ۱۳۸۴پاتروايونز (سازد 

نظر قرار داد که در بررسي توسعه شهري اهميت بسياري 
 دارند و بطور مشترک در همه جوامع به آنها پرداخته

  :توان به موارد زير اشاره نمود مي جمله آن شود که از مي
  کاهش فقر در ميان شهروندان  -
 درصد با سوادي و افزايش آگاهي   -
 رونق اقتصادي و کاهش بيکاري -
 برخورداري از امکانات شهري  -
 کاهش و حذف بحران مسکن  -
 توجه به بهداشت و نظافت شهري  -
 وجود مراکز درماني و بهداشتي  -
 ريحي و فراغتيتف ،فرهنگي فضاي ايجاد -
اشخاص  يو عاطفمنظور از مشارکت درگيري ذهني  -

گروهي است که آنان را برمي انگيزد تا هاي  در موقعيت
براي دستيابي به اهداف گروهي يکديگر را ياري دهند و 

. )۱۵، ۱۳۷۹ علوي تبار(د در مسئوليت کار شريک شون
فرصت به عبارت ديگر مشارکت عبارت است از توانايي و 

گذاردن بر روي فرآيندهاي تصميم گيري عمومي  ريتأث
توسعه به . که مستلزم يک درگيري فعال و مداوم است

معناي افزايش سطح و كيفيت زندگي اجتماعي و 
ارتقاء سطح هاي  بدين مفهوم كه شاخص. اقتصادي است

 ،رفاه اجتماعي ،سواد و تحصيالت ،زندگي مانند درآمد
د به زندگي نه تنها در بهداشت و درمان و در نهايت امي

قرار گرفته باشد كه براي كليه  ييباالجامعه در سطح 
زبان ديگر همه مردم  به. آحاد مردم نيز در دسترس باشد

بتوانند به طور يكسان از مواهب زندگي اجتماعي و 
نه تنها فقر و بيكاري در . امكانات موجود برخوردار باشند

نيز با مفاهيم  جامعه رخت بربندد بلكه احساس نيازها
  . مدرن و جديد آن منطبق شود

 يها را فرآيندي كه کوشش ١سازمان ملل توسعه -
مردم و دولت را براي بهبود اوضاع اقتصادي، اجتماعي و 
فرهنگي هر منطقه متحد كرده و مردم اين مناطق را در 
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 سال سوم

  شماره هفتم

 ۱۳۹۰پاييز

زندگي يك ملت تركيب نموده و آنها را به طور كامل 
  . داند ، ميتوانا سازدبراي مشاركت در پيشرفت ملي 

، توسعه را جرياني چند بعدي »مايكل تودارو« -
داند كه مستلزم تغييرات اساسي در ساخت اجتماعي،  مي

طرز تلقي عامه مردم و نهادهاي ملي و نيز تسريع رشد 
، كاهش نابرابري و ريشه كن كردن فقر مطلق ياقتصاد
  . است

ي توسعه را هم واقعيتي مادي و هم ذهن» گولت«  
بر حسب توسعه، جامعه از طريق : گويد داند و مي مي

تركيب فرايندهاي اجتماعي، اقتصادي و نهادي، وسايلي 
  . كند را براي به دست آوردن زندگي بهتر تأمين مي

توسعه : گويد در تعريف توسعه اقتصادي مي» مك لوپ« 
عبارت است از كاربرد منابع توليدي به نحوي كه موجب 

  . وم در آمد سرانه در يك جامعه شودرشد بالقوه مدا
توسعه را عبارت از حركت يك سيستم » ميردال« -

در » بروكفليد«. داند يكدست اجتماعي به سمت جلو مي
توسعه را بايد بر حسب پيشرفت : گويد تعريف توسعه مي

به سوي اهداف رفاهي نظير كاهش فقر، بيكاري و 
رشد  توسعه را» جرالد مير«. نابرابري تعريف كنيم

اقتصادي توأم با تغييرات و تحوالت فني و ارزشي و 
  . نهادي دانسته است

با تأكيد و توجه خاصي كه بر عامل » آرماتياسن« -
انساني و سرمايه گذاري در منابع انساني دارد، تفسير 

از نظر آرماتياسن، . دهد از توسعه را ارائه مياي  ويژه
و بهبود ها  توسعه عبارت است از، افزايش توانمندي

  . ها استحقاق
هاي انسان را در ابعاد  نابراين اقداماتي كه توانمنديب -

مختلف عمق و گسترش دهد، عوامل پيش برنده توسعه 
هاي انسان  كه منجر به كاهش توانمندي و اقداماتي

  . گردند گردد، عوامل بازدارنده توسعه محسوب مي
اند  را به مثابه درختي دانسته» توسعه«در تعريفي ديگر 
و » آموزش«و غذاي آن را » فرهنگ«كه ريشه آن را 

اي  هاي توسعه تخصيص يافته به فعاليت» سرمايه«
بر اساس اين تعريف؛ تنه و شاخ و برگ . دهد تشكيل مي

و ميوه شيرين آن » نظام مناسب اقتصادي«درخت، 
برطرف شدن فقر و محروميت، حفظ استقالل و 

اعي مردم است و در خودكفايي و تأمين اقتصادي ـ اجتم
توسعه، يعني بهبود در وضعيت زندگي : يک جمله

ها در ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي،  انسان
که اگر فرايند بهبود در زندگي ... سياسي، علمي و 

ها، بدون تخريب محيط زيست بوده و توأم با  انسان

عدالت اجتماعي باشد و در نتيجه با کمترين نوسان ادامه 
  . شود يگفته م» توسعه پايدار«ابد به آن ي

امروزه ديگر توسعه، محصور در مفاهيم و مصاديق 
اقتصادي نيست بلکه تلقي جديد از مفهوم توسعه، 

كه ) نه فقط توسعه اقتصادي(جانبه است  فرآيندي همه
معطوف به بهبود تمامي ابعاد زندگي مردم يك جامعه 

وثر در بهبود شرايط از اين رو توسعه، کليه عوامل م. است
زيستي، يعني عوامل اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و 

بايست  گيرد؛ لذا هر كشور مي سياسي جامعه را در بر مي
هاي فرهنگي، اقليمي،  در چارچوب مقتضيات داده

محيطي، انساني و نهادي خود طرح خاصي از توسعه را 
  . طراحي و به اجرا بگذارد

 
  مباني نظري 

ســترهاي توســعه در کشــورهاي در شهرنشــيني از ب
بنابراين شهرنشيني بـه  «. حال توسعه شناخته شده است

عنوان فرآيندي پويا مطرح است که طي آن شاهد نـوعي  
ايــن فرآينـد انتقــالي حــداقل  . انتقـال و حرکــت هسـتيم  

يکـي حرکـت و   . دربردارنده موضوع حرکت و تغيير است
يـر در  انتقال جمعيت از منـاطق روسـتايي همـراه بـا تغي    

و ديگري تغييـر  شان کارکردها، به ويژه کارکرد اقتصادي 
ازکيـا و  (» در شيوه زندگي، نظام ارزشي و هنجاري شـان 

  . )۱۰۴ ،۱۳۸۴غفاري 
بنابراين عصر حاضر با افـزايش شهرنشـيني و رشـد    

ــوده اســت و ا   ــرو ب ــهرها روب ــده ش ــفزاين ــئله در  ني مس
  . کشورهاي در حال توسعه بيشتر نمايان شده است

همزمان با رشد شهرنشيني، توجه به توسعه شـهرها  
از اهميت بسزايي برخوردار گرديده است تا ضمن پويايي 

هـاي شـغلي بهتــر،    اقتصـادي و اجتمـاعي ايجـاد فرصـت    
تحرک روانـي، امکانـات آموزشـي و تسـهيالت درمـاني و      

هاي برابر خواهانه شرايط اکولـوژيکي   پزشکي، به موقعيت
هنگي و تفريحي شهروندان عنايت هاي فر و ارتقاي زمينه

الزم صورت گيرد تا همزمان ابعاد کيفي و کمـي شـهرها   
  . مورد توجه قرار گيرد

  :٢تالکوت پارسونز
‐تالکوت پارسونز از متفکران برجسته نظريه ساختي

وي در تئـوري سـاخت کـنش اجتمـاعي     . کارکردي است
تحـت  معتقد است که کـنش انسـان همـواره و همزمـان     

  :نظام است چهار ريتأث
ــاري؛) ۱ ــام رفت ــيتي؛) ۲ نظ ــام شخص ــام ) ۳ نظ نظ

  .نظام فرهنگي) ۴ اجتماعي؛
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بر اساس رابطه سيبرنتيک و مبادلـه اطالعـات بـين    
  . گذارد اثر مي تر نييپاها، هر نظام برتر بر نظام  نظام

پارسونز نظام اجتمـاعي را در دو نظـام شخصـيت و    
رسـونز در  پا. نظام اجتماعي مورد بحـث قـرار داده اسـت   

بحث انسجام در نظام شخصيت به مراحل رشد شخصيت 
کــودک و جامعــه پــذيري اشــاره دارد بــه نظــر او در هــر 

ــدايش     ــک و پي ــر تفکي ــس از ه ــه، پ ــنشمرحل ــا ت ، ه
يي از سـوي اجـزاي نظـام بـراي رسـيدن بـه       ها يسازگار

به نظـر وي انسـجام   . رديگ يموضعيت تعادل جديد انجام 
يي اسـت کـه بـراي بقـاي     اجتماعي مجموعه سـازوکارها 

پارسـونز در  . سيستم به عنوان يک کل پويا فراهم گـردد 
هـاي   تحليل انسجام در سطح نظـام اجتمـاعي بـه کـنش    

هايي که معطوف به دستيابي هدفي خارج  کنش(اظهاري 
هـا در   از موقعيت واسطه کنش نيستند و غايت اين کنش

وي معتقـد اسـت   . شاره نموده اسـت ا) دخودشان قرار دار
هاي اظهاري فـرد   هاي اجتماعي کنش هر گاه در موقعيت

معطوف به ديگران باشد، به همکاري و انسجام با ديگـران  
ي هـا  کنشسطح باالي انسجام زماني است که . انجامد مي

در ايـن  . افـراد اخالقـي و معطـوف بـه يـک جمـع باشـد       
ها مسئوليت و وفاداري در قبال ديگران و جامعه به  کنش

‐۴۵، ۱۳۸۶نيـازي و غفـاري   . (رسـد  ميحد اعالي خود 
۴۴(  

 :٣هانتينگتون و نلسون
هــانتينگتون معتقــد اســت کــه توســعه و مشــارکت 

. باشـد  يمـ نيازمند شکل گيري شخصيت و انسـان نـوگرا   
خـود را  ؛ و انسان نوين هر تغيير و دگرگوني را قبول دارد

ــق  ــا آن وف ــب ــد يم ــه  . ده ــين رابط ــانتينگتون، همچن ه
روهـي، سـطح تحصـيالت، سـن،     متغيرهاي همبستگي گ

هاي داوطلبانه و مشارکت  ميزان مشارکت در انواع انجمن
  . اجتماعي را مورد بررسي قرار داده است

هانتينگتون و نلسون معتقدند، فرآيند توسعه 
به گسترش  تواند يماقتصادي و اجتماعي از دو طريق 

يک طريق آن . مشارکت اجتماعي و سياسي بيانجامد
بدين صورت که کسب . جتماعي استمجراي تحرک ا

هاي اجتماعي باالتر، به نوبه خود در فرد احساس  منزلت
گذاردن  ريتأثهاي معطوف به توانايي  توانمندي و نگرش

ي اجتماعي و عمومي را ها دستگاهي ها يريگبر تصميم 
 تواند يمو اين عوامل ذهني در مجموع  کند يمايجاد 

اعي يا امور سياسي هاي اجتم مشوق مشارکت در فعاليت
از نظر آنان، از ميان متغيرهاي منزلتي، سطح . باشد

را بر مشارکت اجتماعي و  ريتأثتحصيالت فرد بيشترين 
توسعه اقتصادي و  ريتأثطريق دوم . سياسي فرد دارد

اجتماعي بر امر مشارکت، مجراي سازماني، يعني عضويت 
جتماعي هاي ا ها و سازمان و مشارکت فعال در انواع گروه

ي اجتماعي و ها تيفعالاست که احتمال مشارکت در 
در مجموع از ديدگاه . دهد يمسياسي را افزايش 

هانتينگتون و نلسون، عامل دوم از اهميت بيشتري 
  ). ۵۵، ۱۳۸۶غفاري و نيازي . (برخوردار است

 ٤:ارنشتاين
ارنشتاين سعي کرد مفهوم مشارکت را با استفاده از 

روشن سازد، در » شارکت شهروندينردبان م«استعاره 
پايين سطح نردبان ارنشتاين هيچ قدرتي براي شهروندان 
متصور نيست و به عبارت ديگر عدم مشارکت در دوره 

که وي از ظاهر فريبي و درمان نام  دهد يمخود را نشان 
هاي دولتي،  برد و بر اساس نظريه او بعضي از سازمان مي

که  اند دهيدتدارک ي ساختگي از مشارکت را ها شکل
براي قبول و کارهايي  شهروندانهدف واقعي آنها آموزش 

که از قبل تکليفش روشن شده است، در پلکان بعدي 
نزديک به پايين نردبان شکل گيري از عدم مشارکت 

اين نو ع . که درمان نام گرفته است شود يممعرفي 
  . است خودخواهانهمشارکت هم غير صادقانه، هم 

ديگر اين نردبان که به عنوان يک قدم هاي  پله 
اوليه مفيد توجيه شدني است اطالع رساني و مشاوره 
است، آگاه کردن شهروندان از حقايق موجود در مورد 

هاي آنان و  هاي حکومت و حقوق و مسئوليت برنامه
راهکارهاي موجود به خصوص اگر طوري طراحي شده 

ي مثبت در باشد که جريان اطالعات يک سويه نباشد گام
جهت حرکت به سوي جلب مشارکت شهروندان به شمار 

  ). ۴۱، ۱۳۸۰شريفيان ثاني . (آيد مي
مشاوره و کسب نظر شهروندان در صورتي که واقعي 

خشم  و فرونشاندنتسکين بخشيدن . باشد مفيد است
از نردبان مشارکت است که بر اساس اي  شهروندان پله

 مند بهرهه نتيجه اين ک شود يمآن مدلي از مشارکت ارائه 
شدن شهروندان ضعيف از سهمي است که از آن طريق 

. يابند نشيند و بطور موقت تسکيني مي خشم شان فرو مي
ارنشتاين سه پله نردبان مشارکت را زير عنوان مساوات 

به عنوان ديگر هنوز  (Tokenim). دهد يمطلبي قرار 
ها  برنامه اقتدار يافتي شهروندان در مفهوم کنترل آنان بر

يابد و حق تصميم گيري نهايي  و اجراي آن تحقق نمي
هاي  ماند، در باالترين پله براي صاحب آن قدرت باقي مي

اين نردبان شراکت، با قدرت تفويض شده و کنترل 
ي از مشارکت تر يواقعهاي  شهروندي به عنوان شکل

  . شود يمشهروندان از شناسايي و مطرح 
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  و جميله فدوي یسروش فتح 
  

۱۰۰ 
 

 سال سوم

  شماره هفتم

 ۱۳۹۰پاييز

اي  را در نردبان هشت پلـه  ارنشتاين مشارکت واقعي
بيند زيرا آن را نشانگر توزيـع   خود در باالترين جايگاه مي

هـر  . آيـد  داند که از طريق مذاکره بدسـت مـي   قدرتي مي
چند اين نردبان در واقع بيانـاتي سـاده از مفهـومي بـس     

که مشارکت شـهروندان   دارد يمپيچيده است، اما روشن 
بـه  . يابـد  قق مـي در سطوح مختلف و درجات متفاوت تح

ديگر ميان وارد شـدن در مشـارکتي تشـريفاتي و     عبارت
ساختگي و مشارکتي که نشانگر قدرت واقعـي بـراي اثـر    
. گذاشتن بر نتايج فرايند مشارکت است تفاوت وجود دارد

هـاي   اين نکته بسيار مهمي است که بايد در تمامي برنامه
ــديران و    ــه م ــورد توج ــي م ــهري و حکمران ــديريت ش م

  )۴۲، ۱۳۸۰شريفيان ثاني . (قرار گيرد گذاران ستايس
  

  کنترل شهروندي
درجاتي از قـدرت    قدرت تفويض شده

  شهروندي
  شراکت

  
  تسکين بخشيدن

درجاتي از مسـاوات    اطالع رساني
  طلبي نمايشي

  مشاوره
  

  درستکاري و ظاهر فريبي
هيچ قـدرتي وجـود     درماني
  ندارد

  
  

ه بتـوان آن را در  کمبود منابع مالي و انساني نيـز کـ  
کـارايي   در جهـت هاي پايين گذاشت، مـانعي   اختيار رده

اگـر  . رود يمـ نهادهاي ويژه تضمين مشـارکت بـه شـمار    
هاي مـورد عالقـه    مردم امکانات الزم را براي اجراي طرح

خود نداشته باشند، مشارکت به سرعت جاي خـود را بـه   
 ، ۱۳۷۹کـائوتري و ديگـران   . (بي عالقه گـي خواهـد داد  

در کل مشارکت بايد از درون جامعه برخيزد  )۱۵۰‐۱۵۷
مورد حمله حمايت قرار گيرد و بـراي   تواند يمو از بيرون 

هـاي   دروني ساختن مشـارکت بايـد از بنيادهـا و محمـل    
مشارکت غير رسـمي کـه در جوامـع وجـود دارنـد بهـره       

  . گرفت
  : ٥دانيل لرنر

لرنر در نيمـه دوم قـرن بيسـتم بـا رويکـرد جامعـه       
ــناختي ــاب   ‐ش ــناختي در کت ــه  «روان ش ــذر از جامع گ

گـذار جوامـع از مرحلـه سـنتي بـه مـدرن را در       » سنتي
ـ  مصـر، لبنـان، سـوريه، اردن، ترکيـه،     (ه منطقه خاورميان

مورد مطالعه قـرار داده و ارتبـاط بـين متغيرهـاي     ) ايران
رواني چون همدلي، برخوردار شدن از شخصيت انتقالي و 

چون سطح تحصـيالت، ميـزان    متغيرهاي جامعه شناسي
هاي گروهـي و مشـارکت    شهر نشيني، دسترسي به رسانه
  . را مورد بررسي قرار داده است

در اين مطالعه، لرنر بيشتر متوجه رابطه سـه متغيـر   
ــعه اســت   ــي و توس ــارکت، تحــرک روان ــع . مش او در واق

مشارکت را علت پيدايي ويروس ذهني و تحرک رواني در 
 تـوان  يمنظر او با ايجاد تحرک رواني  و به داند يمجامعه 

و به ساخت شخصيت پويا و فعال با قدرت انطباق، ابتکار 
  )۵۰، ۱۳۸۶غفاري و نيازي، . (ي نايل آمدنوآور

به نظر او نوسازي با اين چهار متغير وابسته و مرتبط 
به نظر لرنر سه متغير شهرنشيني، گسترش سواد و . است

 که يحالدر . ازه گيري استها قابل اند دسترسي به رسانه
متغير مشارکت تا حدي ذهني اسـت و انـدازه گيـري آن    

  . مشکل است
به عقيده لرنر جامعـه جديـد، جامعـه مشـارکتي يـا      

نوسـازي حرکـت از جامعـه     فرا گردمشارکت جو است و 
مشـارکت در زمينـه   . سنتي بـه جامعـه مشـارکتي اسـت    

ــه     ــات، در زمين ــرکت در انتخاب ــورت ش ــه ص ــي ب سياس
تصــادي بصــورت فعاليــت در بــازار و افــزايش درآمــد و اق

ها و مشـارکت   مشارکت فرهنگي بصورت استفاده از رسانه
بـه  . کنـد  يمـ رواني بصورت همدلي و تحرک رواني جلوه 

عقيــده لرنــر تحــول جامعــه غيــر مشــارکتي بــه جامعــه  
  :مشارکتي پيامد منظم تغيير در سه جنبه است

بـه  اي  حي حاشـيه انتقال جمعيـت از نـوا  :شهرنشيني) ۱
در  کنـد  يمـ مراکز شهري به گسترش نيازها کمـک  

ــه ســوي    ــز ب ــراي صــعود و خي نتيجــه شــرايط را ب
  . سازد يممشارکت گسترده فراهم 

. شـود  يمشهرنشيني باعث توسعه سواد : توسعه سواد) ۲
سواد که خود مهـارت اساسـي ضـروري بـراي يـک      

است به گسترش و بسـط توليـد و   اي  سيستم رسانه
سواد، تقاضاي ارتباطـات  . انجامد مياي  رسانه مصرف

در «. دهـد  يمـ غير شخصـي و تصـويري را افـزايش    
هسـتند  درصـد شهرنشـين    ۲۵جوامعي کـه حـدود   

  . »با سواد استاي  رابطه مصرف رسانه نيباالتر
از نظر لرنر بين دو متغير سواد : ها رسانهدسترسي به ) ۳

. ردرابطه متقابلي وجود دااي  و دسترسي رسانه
دهد و  ها را گسترش مي بطوريکه سواد رسانه

ها به نوبه خود به توسعه و عمومي شدن آن  رسانه
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کنند و با توسعه صنعتي و تکنولوژي  کمک مي
جامعه شروع به توليد روزنامه و تشريفات، 

هاي راديويي و تلويزيوني و ايجاد سيما در  شبکه
  . کند يممقياس وسيع 

نمــايش  گونــه نيــار را لرنــر رابطــه بــين ايــن متغيــ
  :دهد مي

  
  افزايش ميزان سواد   

  
  

  افزايش مشارکت                        افزايش شهرنشيني
  
  

  ها                      دسترسي به رسانه                       
  

  ابن خلدون  
در نظريه تاريخي و تكاملي ابن خلدون به شكل 

ز شهرنشيني تاكيد شده گـــيري باديه نشيني پيش ا
دهد و در ضمن  است و اصالت را به باديه نشيني مي

انسان به علت سرشت مدني ناگزير «شود كه  متذكر مي
به گرد هم آمدن با همنوعان خود و ايجاد تشكيالت 
اجتماعي است كه در آن هر عضو براي رفع نيازهاي 

پس از . خويش محتاج به همكاري با ديگران است
عه، وجود يك حاكم در ميان افراد آن جامعه تشكيل جام

گردد تا از تجاوز گروهي به گروه ديگر  اجتناب ناپذير مي
  » . جلوگيري به عمل آيد

زندگي، عادات  ي وهياو معتقد است كه تفاوت در ش
ها نتيجه اختالفي است كه در شيوه معاش و  و رسوم ملت

عاون و از طريق ت نانينش هيباد. اقتصاد آنها وجود دارد
آورند و اين شيوه  همكاري معاش خويش را فراهم مي

ساده و ابتدايي زندگي تا رسيدن به مرحله شهر نشيني 
بطوريكه وقتي وضع زندگي طوايف توسعه . ادامه دارد

يابد و در آن توانگري و رفاه به مرحله برتر از ميزان 
به تدريج به آرامش طلبي و اسكان دايم  نيازمندي برسد
و با يكديگر همكاري و همياري  نمودهگرايش پيدا 

هاي بزرگ  ها و ايجاد شهر كنند و در صدد توسعه خانه مي
 ي وهيو كوچك برمي آيند و اين شرايط بر رسوم و ش

گذاشته و عادات توانگري، ميل به  ريزندگي آنان تأث
دهد  آنها افزايش مي تجمل خواهي و آسايش طلبي را در

ابن خلدون افزون بر تجمل ). ۹‐۱۳۷۰،۱۰مجيد زاده (
خواهي و آرامش طلبي ناشي از توانگري، به نكات زير در 

  :كند شهرنشيني اشاره مي يها يژگيرابطه با و

صنايع خود از توابع شـهر نشـيني و حضـارت اسـت و      ‐
  . پذيرد ها به سبب صنايع كمال مي بناها و ساختمان

زمه شهرنشيني آرامش طلبي و سكونت گزيدن است ال ‐
و ساكنان شهر بر نگهبانـان و سـپاهيان شـهر تكيـه     

 . كنند تا آنان را از خطرات مصون دارند مي
ها پيش از بوجود آمدن شهرهاي بزرگ و كوچك  دولت ‐

يابد و تشكيل شهرهاي كوچـك و بـزرگ    تشكيل مي
 . پس از پادشاهي است

هـا بـي    رها و بنـا نهـادن خانـه   ساختمان سازي در شه ‐
ها و تمايالت شهر نشـيني اسـت كـه     ترديد از انگيزه

تجمــل خــواهي و نــاز و نعمــت و ســكون و آرامــش 
 . شود آنها مي يگذار انيموجب بن

عظيم  يها داراي بناها و ساختمان ها تختيشهرها و پا ‐
و عمارات با شكوهي هسـتند و آنهـا را بـراي عمـوم     

 . نهند بنيان مي
به تشكيل دولتـي نايـل آيـد ايـن امـر      اي  هرگاه قبيله ‐

 . شود كه به شهرهاي بزرگ روي آورند سبب مي
شهرهاي بزرگ و بناهاي بلند و با شـكوه را پادشـاهان    ‐

 . كنند بزرگ بنا مي
نگهبـاني از  ، هـا  انيـ در ساختن شهرها بايد بـه دفـع ز   ‐

دستبرد و هجـوم، جلـب منـافع و آبـاداني، سـاختن      
ارو، جايگاه بلند، نزديك دريا و رود خانـه و  حصار و ب
داشتن آب و هواي خوب براي مصون ماندن ، چمنزار

توسـلي  ( و نكـات ديگـر توجـه داشـت     هـا  يمارياز ب
۱۳۷۴، ۶۸( . 

هاي رفتاري  را داراي ويژگي ها نيابن خلدون شهرنش
داند و به نكات منفي  و رواني مختص به عمران شهري مي

وي معتقد . پردازد يهرنشينان مو نامطـــلوب ويژه ش
است كه با فاصله گرفتن از باديه نشيني، انسان از 

خود عبور كرده است بطوريكه  رخواهانهيطبيعت خ
عصبيت و همبستگي اجتماعي رو به كاهش گذاشته و 

مكر و لذت گرفتار شده، كم  و انسان در وراي حرص و آز
ن از گردد و اين خود نشا ور مي اد غوطهـــكم در فس
  . تباهي دارد

  
  ماکس وبر

در مکتب تفهمي ماکس وبر و پيرامون او مشارکت 
باشد، معناي اين  با مفهوم شانس يا احتمال همراه مي

سخنان اين نيست که مشارکت افراد در زندگي اجتماعي 
لزوماً خصلت ناپايدار و موقتي دارد بلکه منظور اين است 

شرايط مختلف و  که امکان دارد، از ميزان اين شانس در
در مواردي  يحت ايبنا به عوامل مختلف کاسته شود 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  و جميله فدوي یسروش فتح 
  

۱۰۲ 
 

 سال سوم

  شماره هفتم

 ۱۳۹۰پاييز

اين شانس تا هنگامي غيبت دارد که . کامالً منتفي گردد
انتظار  نيافراد انتظارات معيني از رفتار ديگران داشته و ا

به طور عيني همواره تحقق يابد يا برآورده گردد بنا بر 
ن اجتماعي برآورده اين تا زماني که انتظارات افراد در بط

آنها به نظم مستقر  که همان باورـ گردد مشارکت افراد
  )۴۰ ،۱۳۸۲توسلي . (تداوم خواهد يافتـ  است

رشد : مشارکت از نظر ميسرا عبارت است از
هاي اساسي بشر از جمله شأن و منزلت انساني و  توانايي

گيري و  مسئول ساختن بشر در باروري نيروي تصميم
 ،۱۳۸۲ توسلي(. ه و از روي فکر باشدعملي که سنجيد

چهار سطح را براي مشارکت در  ۱۹۸۸در سال  ٦پل )۴۳
که به ترتيب عبارتند  ،اجتماعات محلي شناسايي کرد

سطح . )سطح نيتر نييپا( تسهيم اطالعات :سطح اول:از
 :سطح چهارم. تصميم گيري :سطح سوم. مشاوره :دوم

  )باالترين سطح( اقدام به عمل
  

  پاتنام رابرت 
 كند تا هايي كه اخيراً تالش مي يكي از ديدگاه

مشاركت اجتماعي را تبيين كند ديدگاه سرمايه 
 ،۱۹۹۳( پاتناممتفكراني همچون . اجتماعي است

سرمايه  فوكوياما و )۱۹۹۶ب  ،۱۹۹۶آ ( اوانز ،)۱۳۸۰
 ابعاد سرمايهجامعه و ديگر اجتماعي را پيوند دهنده 

: كنند گونه تعريف مي عي را ايندانند و سرمايه اجتما مي
به  تعلقشانعضويت و  ،حضورمنابعي كه افراد به واسطه 

 . كنند هاي اجتماعي به آنها دسترسي پيدا مي شبكه
و فرصت  جمعيبر معضالت عمل  در غلبه موفقيت

 كه تري بستگي دارد به زمينه اجتماعي گسترده طلبي
كاري هم. پذيرد مي در آن انجام هاي اجتماعي بازي

اجتماعي عظيمي را در  سرمايه اي كه جامعه داوطلبانه در
هاي مشاركت  و شبكه متقابلشكل هنجارهاي عمل 

منظور از . گيرد مي بهتر صورت ،است مدني به ارث برده
در اينجا وجوه گوناگون سازمان  اجتماعيسرمايه 

ست ا روابطهاي  هنجارها و شبكه ،اجتماعي نظير اعتماد
ي جامعه يكارا ،با تسهيل اقدامات هماهنگ توانند ميكه 

  . )۲۸۵ ،۱۳۷۹ پاتنام(. بخشندرا بهبود 
  

  پژوهشادبيات 
خود تحت پژوهش  در) ۱۳۸۹(ب حامد موحد نس

عنوان بررسي جامعه شناختي نقش مشارکت اجتماعي 
  گيرد  مي نتيجه در توسعه محلي
اجتماعي شهروندان بر توسعه محله هاي  مشارکت

هاي  ارتقاي ظرفيت و پتانسيل ،عکسموثر است و بال

ظرفيت و  ،محلي عاملي است براي توسعه محله
 ريتأثمحلي بر مشارکت اجتماعي شهروندان هاي  پتانسيل

  . گذارد مي
خود تحت پژوهش  رد) ۱۳۸۷(معصومه ترابي 

غير دولتي در هاي  مطالعه نظام مشارکت سازمان ‐عنوان
به نتايج ذيل  )شهرستان بم بعد از زلزله( يتوسعه محل

 ،در بخش بازسازي کالبدي بم:دست يافته است
هاي  سازمان به خصوصغير دولتي هاي  سازمان

 ،بيمارستان ،از طريق ساخت منازل مسکوني يالملل نيب
 ،آب رسانيهاي  مدرسه و مراکز آموزشي کانال ،درمانگاه

مختلف هاي  قنات و خريد تجهيزات مختلف براي بخش
  . اند نمودهقش موثري را ايفا درماني و آموزشي ن

 قياز طرها  در بخش توسعه اجتماعي اين سازمان
آگاه  ،اطالع رساني ،مختلف آموزشيهاي  برگزاري دوره

نقش مهمي را در ارتقاء سطح  ،سازي و حساس سازي
در بخش توسعه . اند داشتهآگاهي مردم شهرستان بم 

آموزشي  هاي با برگزاري دورهها  اقتصادي نيز اين سازمان
کمک به راه اندازي کسب و کارهاي  ،اي و حرفهفني 
اعتبارات هاي  ارائه خدمات مالي خرد و صندوق ،کوچک

 اند توانسته ،اشتغال زاييهاي  خرد و به طور کلي فعاليت
مختلف  يها گروهو اشتغال  شتيمعدر بهبود وضعيت 

جامعه محلي بم مخصوصاً زنان سرپرست خانوار اثر گذار 
   .باشند

خود  قيدر تحق) ۱۳۸۶(ا محمد مهدي نصيري ني
توسعه هاي  طرح يداريدر پانقش مشارکت شهروندان 

  )نمونه موردي بهشهر( يشهر
اساسي و هاي  يکي از پايه. به نتايج زير اشاره دارد
ايجاد  ،توسعه اي ريزي برنامهزير بنايي موفقيت در نوع 

مشارکت عمومي و جلب مشارکت همگاني از طريق 
مردمي و غير دولتي در جهت حصول به هاي  کلتش

  . است ،توسعه شهريهاي  اهداف طرح
  

  پژوهشروش 
در اين مطالعه بـه صـورت اسـنادي و    پژوهش  روش
 شـهر  ۵مجموعه افراد ساکن منطقـه   . باشد مي پيمايشي

جامعـه آمـاري را    ،و باالتر سال ۲۰تهران با ضابطه سني 
متناسـب بـا    دهند که با روش خوشـه بنـدي   مي تشکيل

منطقـه   گانه هفتنفر پاسخگو از نواحي  ۵۰۰حجم تعداد 
  . اند شدهتهران انتخاب  ۵

مساله روايـي   ،متعددهاي  و پرسشها  استفاده از گويه
در واقـع تحليـل روايـي    . کند مي را مطرحها  و اعتبار داده

  ربوطه ـمهاي  پاسخگوي اين پرسش است که آيا مقياس
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  شهر تهران ۵بررسي وضعيت مشارکت اجتماعي شهروندان در نواحي منطقه  

۱۰۳ 
 

  سال سوم

  شماره هفتم

 ۱۳۹۰پاييز 

  ي سن پاسخگويانتوزيع پراكندگ :۴جدول 

  حداكثر  حداقل  )چولگي( ضريب كجي  انحراف استاندارد  ميانگين  تعداد متغير

 ۸۸ ۲۰  ۱۳۴/۱  ۷۲/۹  ۲/۳۷  ۵۰۰  سن

  
براي سـنجش ايـن متغيرهـا از ثبـات و پايـداري کـافي       

عمـوالً در مطالعـات اگـر ضـريب     ؟ ماست يا خير مند بهره
اعتبار نسـبي   ،باشد ۶/۰‐۵/۰ نيبآلفاي کرونباخ بيش از 

در . کننـد  مـي  و لذا مفهوم مورد نظـر را تصـديق  ها  گويه
مقدار آلفاي کرونبـاخ نشـان گـر انسـجام درونـي و       ،واقع

رود و براي مشارکت  مي به شمارها  همسازي داخلي گويه
مشـارکت غيـر    ،مشارکت غير رسـمي مـذهبي   ،هميارانه

و مشـارکت غيـر رسـمي هميارانـه بـه      اي  رسمي خيريـه 
  . باشد مي ،۹۱/۰ ،۸۶/۰ ،۶۲/۰ ،۸۰/۰ترتيب 

  
  پژوهشهاي  يافته

دامنه تغييرات سن در جامعه آماري مورد بررسي 
ميانگين اين توزيع سني . سال بوده است ۸۸تا  ۲۰بين 
سال و نشانه آن است که افراد جامعه آماري به  ۲/۳۷

ميانه سني جامعه . اند داشتهسال سن  ۲/۳۷طور متوسط 
سال يا  ۳۵ني نيمي از جمعيت باشد يع مي سال ۳۵

يا  سال ۳۵کمتر از آن سن دارند و نيم ديگر جمعيت 
نماي توزيع جمعيت که نشانگر . بيش از آن سن دارند
باشد و به  مي سال ۲۰برابر  ،باشد مي بيشترين مشاهدات

ساله بيش از  ۲۰اين معناست که فراواني پاسخگويان 
  )۴ جئول شماره( . ساير پاسخگويان بوده است

  
  توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب جنسيت  :۵جدول 

 درصد فراواني جنس
 ۵۴ ۲۷۰  زن
 ۴۶ ۲۳۰  مرد
 ۱۰۰ ۵۰۰  جمع

 درصـد حجـم   ۵۴زن  نفر ۲۷۰که ازکل پاسخگويان 
 درصـد حجـم   ۴۶يعنـي   نفر مرد ۲۳۰و نمونه را به خود 

  )۵جدول شماره . (اند داده خود اختصاص را بهنمونه 
  

  پاسخگويان تأهل وضعيت  :۶ جدول
 درصد فراواني  تأهلوضعيت 

 ۶/۴۴ ۲۲۳  متأهل
 ۴/۵۵ ۲۷۷  مجرد
 ۱۰۰ ۵۰۰  جمع

 نفـر  ۲۷۷ازکـل پاسـخگويان    ۶شماره به جدول  با توجه
درصــد  ۴۴/۶ يعنـ ينفـر   ۲۲۳درصـد مجـرد هسـتند و     ۵۵/۴
 . هل هستندمتأ

  
  اشتغال  نوع بر حسبوزيع فراواني پاسخگويان ت: ۷جدول 

  درصد وانيفرا  نوع شغل
  ۶/۹  ۴۸ بيکار
  ۱۷  ۸۵ خانه دار
  ۱۲  ۶۰ آزاد
  ۲/۲۸  ۱۴۱ دانشجو
  ۹/۲  ۴۶ بازاري
  ۲۴  ۱۲۰ کارمند

  ۱۰۰  ۵۰۰ جمع

  
 نفر ۴۸ انيپاسخگوازکل  ۷شماره به جدول  با توجه

خود  را بهنمونه  درصد حجم ۹/۶ که هستند کاريب
اعالم  دار بودن خود را خانه نفر شغل ۸۵و اختصاص داده 

 آزاد اعالمشغلشان را  نفر هم ۶۰ درصد و ۱۷کرده که 
دانشجو  انينفر از پاسخگو ۱۴۱ درصد و ۱۲که کرده 

 ۹/۲که  اند يبازار نفر هم ۴۶ درصد و ۲/۲۸ هستند که
در  کارمند دولت نفر هم ۱۲۰نهايت  درصد و در

 را بهنمونه  درصد حجم ۲۴ هستند کهمختلف  يها اداره
     .دان دادهخودشان اختصاص 

  
  پاسخگويان بر حسب ميزان تحصيالت :  ۸جدول 

  درصد فراواني  ميزان تحصيالت
  ۶/۱۱ ۵۸  پلميدريز

  ۸/۱۹ ۹۹  ديپلم
  ۶/۲۲ ۱۱۳  فوق ديپلم
  ۴۰ ۲۰۰  ليسانس
  ۶ ۳۰  و باالترفوق ليسانس

  ۱۰۰ ۵۰۰  جمع

  
خود را ميزان تحصيالت  نفر ۵۸ازکل پاسخگويان 

 را بهنمونه  حجم درصد۱۱/۶اعالم کرده که  پلميد ريز
خود ميزان تحصيالت  نفر ۹۹ .اختصاص داده است خود
 خود را بهنمونه  درصد حجم ۸/۱۹اعالم کرده  پلميرا د

خود را ميزان تحصيالت  نفر ۱۱۳ .اختصاص داده است
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۱۰۴ 
 

 سال سوم

  شماره هفتم

 ۱۳۹۰پاييز

 نمونه را به درصد حجم ۶/۲۲ديپلم اعالم کرده که  فوق
خود ميزان تحصيالت  نفر ۲۰۰.خود اختصاص داده است

نمونه را به  درصد حجم ۴۰اعالم کرده که  سانسيرا ل
نفر ميزان  ۳۰ تيدر نها. اختصاص داده است خود

اعالم کرده  و باالتر از آنفوق ليسانس  خود راتحصيالت 
  . اند دادهنمونه را به خود اختصاص  درصد حجم ۶که 

  
  توزيع درآمد پاسخگويان

ست درآمد بصورت بازپرسش شده اپژوهش  نيدر ا
سنجيده شده ولي براي سهولت اي  که به صورت فاصله

ساخت پايگاه به صورت  در مرحله نيو همچن فيدر توص
زير نحوه  در جدول. استفاده شده استاي  سه طبقه

  . شود مي پاسخگويان توصيف درآمد خانوادهتوزيع 
  

  خانواده پاسخگويان يا خود درآمد ميزان  :۹جدول 
 ددرص فراواني  ميزان درآمد
 ۳۰ ۱۵۰  پايين
 ۴۵/۸ ۲۲۹  متوسط
 ۲۴/۲ ۱۲۱  باال
 ۱۰۰ ۵۰۰  جمع

  
از  انيدرصد از پاسخگو ۳۰ ،۹شماره جدول  بر اساس
 ،متوسط درصد در رده ۴۵/۸ ،پايين درآمد در رده لحاظ

 باالتر قرار در ردهاعالم خود  بر اساس  درصد ۲۴/۲و 
خود بيشترين فراواني را رده متوسط به . گيرند يم

  . داده است صاصاخت
  

  مشارکت رسمي
  نمره مشارکت رسمي پاسخگويان  :۱۰جدول 

 درصد فراواني  
۰  ۲۶۷ ۵۳/۴ 
۲  ۹۱ ۱۸/۲ 
۴  ۶۴ ۱۲/۸ 
۶  ۵۲ ۱۰/۴ 
۸  ۲۶ ۵/۲ 
 ۱۰۰ ۵۰۰  جمع

  
فعال و  ،مشارکت رسمي از طريق همکاري عادي

باشد که در مجموع  ها مي داراي مسئوليت در انواع انجمن
به خود  را ۸از صفر تا اي  مي نمرهوضعيت مشارکت رس

اختصاص داده است که از مشارکت صفر تا باالترين 
. گردد مي را شامل ۸ميزان مشارکت رسمي يعني 

است  بوده ۲ميانگين مشارکت در کل جامعه پاسخگويان 
باشد و ميانه و نماي مشارکت رسمي  مي و بسيار پايين
هيچ جمعيت در  درصد ۴/۵۳در ضمن . نيز صفر است

حضور ندارند و درصد  ،گونه مشارکت رسمي
 ،۸/۱۲ ،۲/۱۸به ترتيب  ۸ ،۶ ،۴ ،۲با نمره هاي  مشارکت

  . باشد مي درصد ۲/۵ ،۴/۱۰
 گانه سهغيررسمي از يک طبقه بندي هاي  مشارکت

ها،  برخوردار است و نوعاً فعاليت در اين گونه مشارکت
به صورت رسمي  ،همان گونه که از نامشان پيداست

 ،گيرد و در اين مطالعه به سه نوع خيريه اي نمي ورتص
  . مذهبي و هميارانه تقسيم شده است

  
  اي مشارکت غير رسمي خيريه

  نمره مشارکت غير رسمي خيريه اي :۱۱جدول 
  درصد  فراواني  
۰  ۱۹ ۳/۸  
۲  ۱۰۳  ۲۰/۶  
۴  ۱۵۲  ۳۰/۴  
۶  ۱۳۲  ۲۶/۴  
۸  ۸۴ ۱۸/۸  
  ۱۰۰  ۵۰۰  جمع

  
هاي  از بررسي کمکي ا مشارکت غير رسمي خيريه

و افراد در يک سال گذشته به دست آمده اي  خيريه
 و بر اساسمحاسبه ها،  فرد بر اساس انواع کمک ازيامت

درجه بندي  ۸ صفر تااز اي  خيريههاي  شرکت در فعاليت
در پاسخگويان اي  ميانگين مشارکت خيريه. شده است

 ۴اي  بوده است و ميانه مشارکت غير رسمي خيريه ۸/۴
اي  است و بيشترين فراواني مشارکت غير رسمي خيريه

درصد پاسخگويان بر اساس . بوده است ۴ ازيامتمربوط به 
به ترتيب  ۸ ،۶ ،۴ ،۲ ،۰غير رسمي هاي  نمره مشارکت

  . باشد مي درصد ۸/۱۸ ،۴/۲۶ ،۴/۳۰ ،۶/۲۰ ،۸/۳
  

  مشارکت غير رسمي مذهبي
مشارکت غير رسمي مذهبي بر اساس حضور فرد در 

. امتياز گرفته است ۸تا هاي مذهبي از صفر  فعاليت
 ۷۴/۴نيز اي  هاي غير رسمي خيريه ميانگين مشارکت

است و باالترين فراواني حضور در  ۴آن باشد و ميانه  مي
درصد . داشت تعلق ۴هاي فوق به امتياز  مشارکت

، ۴، ۲، ۰ها  هاي مشارکتي آن پاسخگويان بر اساس نمره
درصد  ۲/۵، ۴/۷، ۰/۶۰، ۲/۲۴ ،۲/۳به ترتيب  ۸، ۶
  . باشد مي
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  شهر تهران ۵بررسي وضعيت مشارکت اجتماعي شهروندان در نواحي منطقه  

۱۰۵ 
 

  سال سوم

  شماره هفتم

 ۱۳۹۰پاييز 

وزيع فراواني پاسخگويان بر حسب نمره ت :۱۲جدول 
  مشارکت غير رسمي مذهبي

 درصد فراواني  
۰  ۱۶ ۳/۲ 
۲  ۱۲۱ ۲۴/۲ 
۴  ۳۰۰ ۶۰ 
۶  ۳۷ ۷/۴ 
۸  ۲۶ ۵/۲ 
 ۱۰۰ ۵۰۰  جمع

  
  مشارکت غير رسمي هميارانه

اين مشارکت، بعد عملي هنجارهاي هميارانه را 
ي نسبت به هنجار تر قيدقگردد و سنجه  مي شامل

تا مشارکت غيررسمي هميارانه نيز از صفر . همياري است
بوده است و  ۲/۵باشد و ميانگين اين مشارکت  مي ۸

باشد و باالترين فراواني، در انجام همياري  مي ۶ميانه آن 
درصد پاسخگويان بر اساس . دارد اختصاص ۶به نمره 

، ۱۷، ۷عبارت از  ۸، ۶، ۴، ۲، ۰ها،  نمره مشارکت آن
  )۱۴جدول شماره . (درصد است ۶/۲۴، ۲/۳۲، ۲/۱۹

  
وزيع فراواني پاسخگويان بر حسب نمره ت :۱۳جدول 

  مشارکت غير رسمي هميارانه
 درصد فراواني  
۰  ۳۵ ۷ 
۲  ۸۵ ۱۷ 
۴  ۹۶ ۲/۱۹ 
۶  ۱۶۱ ۲/۳۲ 
۸  ۱۲۳ ۶/۲۴ 
 ۱۰۰ ۵۰۰  جمع

  
  جتماعيا‐مشارکت اجتماعي و توسعه اقتصادي

به لحاظ  تهران ۵منطقه  هفت گانهبا تقسيم نواحي 
اجتماعي بر اساس ميانگين  ‐ وضعيت توسعه اقتصادي

هاي پنج  مجموع نمره هر ناحيه از حاصل جمع شاخص
گانه نرخ اشتغال، هزينه ناخالص خانوار، اشتغال زنان، 

هفت نسبت شاغلين به کل نرخ رشد خانوار در نواحي 
به دست آمده  ۵شاخص توسعه منطقه شهر تهران،  گانه

ي نواحي به پهنه افتگي توسعهکه بر اساس نمره شاخص 
پرداخته شده  تهران ۵منطقه اي  توسعه گانه سهبندي 

تهران را در سه پهنه  ۵منطقه  هفت گانهاست و نواحي 
، ۵، ۴، ۳، ۱ناحيه (، متوسط )۲ هيناح(پايين اي  توسعه

وديم و با بهره گيري از قسيم نمت) ۶ناحيه ( و باال)، ۷
سرمايه  که ديگردشخص م» هتجزيه واريانس يک طرف«

باال به طور معناداري از اي  اجتماعي در نواحي توسعه
اين يافته وجود . نواحي متوسط و پايين بيشتر است
ي را در افتگي توسعهرابطه مثبت ميان سرمايه اجتماعي و 

   .دهد شهر تهران نشان مي ۵سطح نواحي منطقه 
در هيچ يک از اي  هاي غير رسمي خيريه مشارکت 
مذکور تفاوت معناداري  گانه سهاي  هاي توسعه پهنه
اي  با اين وجود اعتماد عمومي در نواحي توسعه. ندارند

پايين به طور معناداري از نواحي متوسط و باال کمتر 
تواند مويد چارچوب نظري  اين يافته نيز مي. باشد مي

هميت توجه به انواع سرمايه اجتماعي پژوهش مبني بر ا
و سودمندي نوع برون گروهي آن براي توسعه شهري 

به عبارت ديگر توانايي اعتماد و همکاري با . باشد
اصلي  از گروه ريغهاي ديگري  ديگراني که عضو گروه

هاي ناشي از  شخص هستند، دستيابي به سودمندي
لي و هاي شغ سرمايه اجتماعي همانند اطالعات، فرصت

ها و نهادهاي اداري را  دسترسي به افراد مهم در سازمان
در مقابل ميزان پايين سرمايه اجتماعي . کند تسهيل مي

بين گروهي که در اين پژوهش در قالب اعتماد عمومي 
تواند موجب انزواي اجتماعي و  پايين بررسي شده، مي

  . غلبه چرخه فقر و توسعه نيافتگي بر منطقه شهري شود
  

  
  سرمايه اجتماعي و خود سرمايه اجتماعي کل به تفکيک نواحي گانه هفتنمره عناصر : ۱۴دول ج

 مشارکت غير رسمي هميارانه مشارکت غير رسمي مذهبيايمشارکت غير رسمي خيريه مشارکت رسمي گانه نواحي هفت
۱  ۱۲۴۵/۲ ۵۶۳۱/۴ ۷۵۸۶/۴  ۷۴۵۸/۵  
۲  ۲۵۳۱/۲ ۰۵۱۲/۵ ۶۵۲۳/۵  ۳۲۰۰/۵  
۳  ۴۸۲۱/۳ ۱۵۰۷/۵ ۸۷۲۱/۴  ۵۸۴۱/۵  
۴  ۲۸۵۶/۲ ۷۱۲۰/۴ ۸۹۲۳/۴  ۹۲۱۰/۵  
۵  ۳۱۰۲/۱ ۰۵۱۲/۳ ۰۰۸۰/۳  ۰۰۱۲/۴  
۶  ۳۰۲۱/۳ ۸۰۰۰/۳ ۴۱۸۵/۳  ۰۰۰۰/۴  
۷  ۱۷۲۱/۱ ۱۵۸۴/۴ ۱۲۱۲/۴  ۸۹۹۹/۴  
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۱۰۶ 
 

 سال سوم

  شماره هفتم

 ۱۳۹۰پاييز

  نواحي يافتگي توسعهجزيه واريانس يک طرفه سرمايه اجتماعي بر اساس سطح ت :۱۵جدول 
 اداريمعن خطاي استاندارد اختالف ميانگين 

  
  

 مشارکت رسمي

 متوسطنپايي
 باال    

۱۱۲۱/‐ 
۴۹۸۵/ ‐ 

۱۶۵۴۱/  
۱۵۲۱۳/ 

۵۲۱/  
۰۰۲/ 

 پايينطمتوس
 باال     

۱۱۲۱/‐ 
۳۷۸۹/ ‐ 

۱۶۵۲۱/  
۱۴۸۵۰/ 

۵۱۲/  
۰۰۷/ 

 پايينباال
 متوسط     

۴۹۲۱/ 
۳۷۹۸/ 

۱۶۰۰/  
۱۴۵۶۱/ 

۰۰۲/  
۰۰۸/ 

  
مشارکت غير 
 رسمي خيريه اي

 متوسطنپايي
 باال    

۱۵۲۱/ 
۰۴۲۳/ 

۱۳۸۱/  
۱۴۲۱/ 

۲۶۵/  
۶۹۸/ 

 پايينطمتوس
 باال     

۱۶۵۱/‐ 
۱۸۹۵/ ‐ 

۱۴۲۰/  
۱۳۰۱/ 

۱۵۷/  
۳۲۱/ 

 پايينباال
 متوسط     

۰۵۴۱/‐ 
۱۱۲۱/ 

۱۳۵۴/  
۱۲۴۱/ 

۶۵۲/  
۲۶۵/ 

  
  

مشارکت غير 
 رسمي مذهبي

 متوسطنپايي
 باال    

۲۵۶۴/ 
۳۷۴۰/ 

۱۳۱۱/  
۱۴۸۱/ 

۰۸۵/  
۰۱۳/ 

 پايينطمتوس
 باال     

۲۶۶۱/‐ 
۰۱۴۵/ 

۱۵۴۱/  
۱۲۹۰/ 

۰۸۴/  
۳۵۳/ 

 پايينباال
 متوسط     

۳۸۹۵/‐ 
۱۸۹۵/ ‐ 

۱۵۴۲۱/  
۱۸۵۲۴/ 

۰۱۳/  
۳۳۳/ 

  
  

مشارکت غير 
 رسمي هميارانه

 متوسطنپايي
 باال    

۱۴۸۹/ 
۲۶۹۸/ ‐ 

۱۵۴۱۰/  
۱۳۵۸۴/ 

۲۲۱/  
۰۲۰/ 

 پايينطمتوس
 باال     

۱۴۸۷/‐ 
۵۶۹۵/ ‐ 

۱۳۲۱/  
۱۴۵۲/ 

۲۴۱/  
۰۰۰/ 

 پايينباال
 متوسط     

۳۵۲۱/ 
۴۵۶۲/ 

۱۳۸۹/  
۱۴۵۷/ 

۰۲۱/  
۰۰۰/ 

  
آگاهي و توجه نيز به عنوان يکي از عناصر مهم 

پايين، به اي  سرمايه اجتماعي در نواحي در سطح توسعه
اين . باشد ي متوسط و باال کمتر مياز نواحطور معناداري 
دهد که ساکنان نواحي کمتر توسعه يافته  يافته نشان مي
. کنند ري امور عمومي جامعه را دنبال ميبا عالقه کمت

ها اطالعات کمتري نسبت  شود تا آن امري که موجب مي
به جريان امور داشته و نتوانند به اندازه کافي از 

يي که جامعه براي ترقي و پيشرفت ايجاد ها فرصت
  . کند، استفاده ببرند مي

متوسط و پايين، اي  با نواحي توسعه سهيدر مقا
باال به طور اي  ت رسمي در نواحي توسعهميزان مشارک

به عبارت ديگر کساني که در . معناداري بيشتر است
را کنند فعاليت بيشتري  نواحي توسعه يافته زندگي مي

هاي غير  نهادهاي رسمي مشارکتي، مانند سازمان در
دهد که  اين يافته نشان مي. اند داشتهها  دولتي و اتحاديه
بهره گيري از سرمايه اجتماعي به توانند با  اين افراد مي

هاي  پي گيري خواسته و منافع خود با تشکيل گروه

داوطلبانه جمعي اقدام کنند، راهبردي که امکان موفقيت 
آن در مقايسه با اقدامات فردي پراکنده بسيار بيشتر 

اما در مقايسه با آنان، ساکنان نواحي کمتر توسعه . است
هاي رسمي  انجمن يافته توانايي کمتري در تشکيل

و به همين سبب فاقد ابزارهاي پي گيري و  اند داشته
. باشند ها و مطالبات خود به طور موثر مي تحقق خواسته

تواند تبيين گر تمايالت سياسي و  اين تفاوت مي
اجتماعي ساکنان نواحي فقير شهري باشد که عموماً به 
دليل سازمان نيافتگي تخصصي و صنفي، مجذوب 

توانند اهداف مطلوبي  شوند و مي عامه پسند ميشعارهاي 
هاي سياسي باشند که منافع خود  براي آن دسته از گروه

اين موضوع، . را در قالب طرح آن شعارها دنبال کنند
مورد تاييد يافته ديگر اين مقاله، يعني باالتر بودن ميزان 
مشارکت غير رسمي مذهبي در نواحي کمتر توسعه يافته 

در نبود سازوکارهاي . باشد ر نواحي مينسبت به ساي
هاي جمعي تخصصي و حرفه اي، ايجاد کنش  ايجاد کنش

جمعي بيشتر از سوي نهادهاي عام جامعه مانند نهاد 
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۱۰۷ 
 

  سال سوم

  شماره هفتم

 ۱۳۹۰پاييز 

مذهب، امکان پذير است و اين نهاد است که توانايي 
هاي محروم از سازوکارهاي رسمي  بسيج و هدايت توده

ديگر، اين وضعيت از سوي . کنش جمعي را بر عهده دارد
ي گيري اهداف در پبيانگر توان نهادهاي مذهبي 

اگر تنها . براي نواحي کمتر توسعه يافته استاي  توسعه
امکان ايجاد کنش جمعي از طريق نهاد مذهب است آن 
گاه کارگزاران توسعه محلي و برنامه ريزان شهري بايد در 

ر هاي خود به اين منبع اجتماعي د ها و برنامه سياست
  . نواحي کمتر توسعه يافته، توجه ويژه داشته باشند

  
  نتيجه گيري
منابع و مشارکت سه رکن اساسي توسعه  ،مردم

دهند با اين تفاوت که  مي انساني پايدار را تشکيل
مشارکت در مقايسه با دو رکن ديگر نقش ساختاري را 

در چارچوب آن به فعليت  و منابعداشته و دو عامل مردم 
به عبارت ديگر مشارکت به دليل . ي آيندمطلوب درم

و اينکه هم هدف توسعه وهم وسيله رسيدن به آن است 
 ،آنکه نقش ترکيب کننده دو عامل ديگر را دارد ضمن

به همين لحاظ . آيد مي برايند آن دو نيز به شمار
 توسعه پايدار تلقي نديدر فرامشارکت عنصري کليدي 

 شده فرايند توسعه يادآن به عنوان حلقه گم  و ازشود  مي
پژوهش  اينهاي  يافته) ۷۶: ۱۳۷۹ ،جمعه پور(. شود مي

فعال  ،مشارکت رسمي از طريق همکاري عادي: نشان داد
از  که باشد يمها  در انواع انجمن. و داراي مسئوليت

 ۸مشارکت صفر تا باالترين ميزان مشارکت رسمي يعني 
عه ميانگين مشارکت در کل جام. گردد مي را شامل

باشد و ميانه و  مي است و بسيار پايين بوده ۲پاسخگويان 
 ۴/۵۳در ضمن . نماي مشارکت رسمي نيز صفر است

حضور  ،جمعيت در هيچ گونه مشارکت رسمي درصد
  ندارند 

 گانه سهغير رسمي از يک طبقه بندي هاي  مشارکت
ها،  برخوردار است و نوعاً فعاليت در اين گونه مشارکت

به صورت رسمي  ،ز نامشان پيداستهمان گونه که ا
 ،گيرد و در اين مطالعه به سه نوع خيريه اي نمي صورت

  . مذهبي و هميارانه تقسيم شده است
از بررسي اي  ميزان مشارکت غير رسمي خيريه

افراد در يک سال گذشته به دست اي  خيريههاي  کمک
فرد امتياز گرفته است و ها،  آمده و بر اساس انواع کمک

 ۸ صفر تااز اي  خيريههاي  اس شرکت در فعاليتبر اس
در اي  ميانگين مشارکت خيريه. درجه بندي شده است

بوده است و ميانه مشارکت غير رسمي  ۸/۴پاسخگويان 
است و بيشترين فراواني مشارکت غير رسمي  ۴اي  خيريه

مشارکت غير . است بوده ۴مربوط به امتياز اي  خيريه
هاي  فرد در فعاليت رسمي مذهبي بر اساس حضور

ميانگين . امتياز گرفته است ۸تا مذهبي از صفر 
باشد و  مي ۷۴/۴نيز اي  غير رسمي خيريههاي  مشارکت
است و باالترين فراواني حضور در  ۴آن ميانه 
  . داشت تعلق ۴فوق به امتياز هاي  مشارکت

بعد عملي هنجارهاي هميارانه را  ،اين مشارکت
نسبت به هنجار  يتر قيدقگردد و سنجه  مي شامل

تا مشارکت غيررسمي هميارانه نيز از صفر . همياري است
بوده است و  ۲/۵باشد و ميانگين اين مشارکت  مي ۸

در انجام همياري  ،باشد و باالترين فراواني مي ۶ميانه آن 
  . دارد اختصاص ۶به نمره 

همچنين نتايج نشان داد که سازوکارهاي انجام 
در حالي . با يکديگر تفاوت داردکنش جمعي در نواحي 

که نواحي توسعه يافته تر از سازوکارهاي رسمي براي 
در نواحي کمتر توسعه  ،کنند مي اين منظور استفاده

يافته انجام کنش جمعي نيازمند نهادهاي اجتماعي غير 
غير هاي  رسمي است که باالتر بودن ميزان مشارکت

. موضوع استرسمي مذهبي در اين نواحي گواهي بر اين 
ها  کند که در تدوين سياست مي در مجموع مطالعه بيان

عوامل اجتماعي  ريتأثشهري بايد به نقش و  يها و برنامه
از اين رو انزواي اجتماعي نواحي شهري و . توجه کرد

تواند به منزله  ها مي ميزان کمتر اعتماد برون گروهي آن
. هشداري براي سالمتي و پايداري شهر تلقي شود

جلب مشارکت هاي  و برنامهها  همچنين در سايت
شهروندان بايد به سازوکارهاي مولد کنش جمعي و 

نواحي توجه  يافتگي توسعهبر اساس ها  تفاوت ميان آن
توان بيشتر از  مي در نواحي توسعه يافته. داشت

ها،  و تشکلها  سازوکارهاي رسمي در قالب انجمن
سعه يافته و محروم اما در نواحي کمتر تو. استفاده کرد

بايد از توان نهادهاي مذهبي براي اين منظور بهره 
اهميت عوامل جامعه شناختي در موضوعات . گرفت
توجه بيشتر به مطالعات جامعه شناختي را براي  ،شهري

بهتر در جهت توسعه  ريزي برنامهسياست گذاري و 
  . سازد مي ضروري ،نواحي شهري

ا تاکيد بر عناصر مقوله ناپايداري ب که يحالدر 
بعد بوم شناسانه در آغاز مورد توجه قرار  و ازفضائي 
 ‐ به زودي به همبستگي با ابعاد اجتماعي ،گرفت

بسياري از علل تعيين  چرا که. اقتصادي نيز پي برده شد
هاي  کننده در معلوم عدم تعادل بوم شناسانه محيط

اجتماعي اقتصادي درگير هاي  شهري را بايد در عرصه
 ،از سويي ديگر در اکثر شهرهاي کشورهاي جنوب. دکر
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  و جميله فدوي یسروش فتح 
  

۱۰۸ 
 

 سال سوم

  شماره هفتم

 ۱۳۹۰پاييز

 يو سازماندهمسئله دسترسي عادالنه به منابع 
اقشار آسيب پذير در مقابل مشکالت زيست هاي  خواست
اهميت به مراتب بيشتري نسبت به کمبود  ،محيطي
از اين رو مقوله پايداري در . محيط دارد و اشباعمنابع 

گيرد تا  مي قرار عدالت وپيوندي قوي با مقوالت قدرت 
جايي که ديويد هاروي انديشمند برجسته عدالت 

يکديگر  و ملزومزيست محيطي را الزم  و تعادلاجتماعي 
 هيچ يک را بدون ديگري ممکن و تحقق. شمرد مي بر

  . )۱۰: ۱۳۷۹ ،صرافي(د دان نمي
رسمي و هاي  در اين پژوهش بين مشارکت

حظه شد و اين معناداري مالهاي  غيررسمي همبستگي
عمومي اين دو نوع هاي  موضوع لزوم توجه به عرصه

؛ و سازد مي مشارکت را در جهت تقويت يکديگر ضروري
غير رسمي مذهبي در نواحي کمتر توسعه هاي  مشارکت

توان از بستر و  مي يافته به گونه معناداري بيشتر بود که
حوزه عمومي نهادهاي مذهبي در جهت رشد و تقويت 

رسمي و غير رسمي و در نواحي هاي  واع مشارکتساير ان
  . کمتر توسعه يافته بهره جست

  
   و مآخذ منابع

جامعه . )١٣٨٤( .يمصطفي و غالمرضا غفار ،ازکيا )١
   .کيهان: نتهرا. شناسي توسعه

اعتماد اجتماعي و  .)١٣٨٠( .يمهد ،امير كافي )٢
 ،١٨شماره  ،ايه پژوهشمجله نم .عوامل مؤثر بر آن

 . سال پنجم
ترجمه علي . شهر. )١٣٧٧( .رژان و برناردز ،باستيه )٣

   .دانشگاه هنر: تهران. اشرفي
. مديريت و سرمايه اجتماعي. )١٣٨٢( .نيو ا ،بيكر )٤

ترجمه سيد مهدي الواني و محمد رضا ربيعي 
   .عتيسازمان مديريت صن :تهران. مندجين

هاي  نظريه. )١٣٨٢(محمد حسين  ،پاپلي يزدي )٥
   .سمت :تهران. شهر و پيرامون

 .دموكراسي و سنتهاي مدرن. )١٣٨٠( .ترابر ،پاتنام )٦
 .سالم .: تهران .ترجمه محمد تقي دلفروز .چاپ اول

هاي جامعه  نظريه .)١٣٧١( .سغالم عبا ،توسلي )٧
   .سمت :تهران .شناسي

نامه علوم  .ورديوب. )١٣٨٣( .غالمعباس ،توسلي )٨
  ) خرداد( ،٢٣شماره  ،اجتماعي

. جامعه شناسي شهري. )١٣٧٤( .غالمعباس ،توسلي )٩
   .دانشگاه پيام نور :تهران

شناسي در نظرية جامعه .)١٣٨١( .جورج ،ريتزر )١٠
. ترجمة محسن ثالثي. چاپ ششم. دوران معاصر

  . انتشارات علمي :تهران
جامعه شناسي . )١٣٨٥( .دمايک وآلن وار ،ساوج )١١

   .سمت :تهران. ترجمه ابوالقاسم پوررضا. شهري
 بر نمونه گيري دراي  مقدمه .)١٣٧١( .حسن ،سرايي )١٢

 . سمت :تهران ،اجتماعيپژوهش 
مباني جامعه  ).١٣٧٣( .اهللا سيف ،سيف الهي )١٣

 :تهران ،مباني و مسائل اجتماعي ،اصول .شناسي
  . انتشارات مرنديز

سرمايه اجتماعي  ).١٣٨٠( .يمحمد هاد ،سيمي )١٤
  . پايان نامه ارشد واحد علوم تحقيقات .سازماني

فرسايش سرمايه  ).١٣٨٠( .دمحمو ،شارع پور )١٥
نامه انجمن جامعه  .اجتماعي و پيامدهاي آن

 . تابستان ،٣شماره  ،شناسي ايران
تأثير عملكرد  ).١٣٨٢( .اعليرض ،جوزاني شيرواني )١٦

پايان  .سازمانهاي بخش دولتي بر سرمايه اجتماعي
  . نامه دكتري واحد علوم تحقيقات

بر مباني اي  مقدمه. )١٣٧١(ل اسماعي ،شيعه )١٧
دانشگاه علم و صنعت  :تهران. شهري ريزي برنامه
   .ايران

تدبير  .سرمايه اجتماعي ).١٣٨٠( .کسيد باب ،علوي )١٨
 . ١١٦شماره  ،دوازدهمسال 

ترجمه  .پايان نظم ).١٣٧٩( .افرانسيس فوكويام )١٩
   .ايرانيان نشر جامعه :تهران .اس توسليغالم عب

رويکردي  –شهرهاي کوچک . )١٣٨٢( .زهره ،فني )٢٠
انتشارات سازمان  :تهران. ديگر در توسعه منطقه اي

   .کشورهاي  شهرداري
بررسي سرمايه  ).١٣٨٤( .دسيد احم ،فيروز آبادي )٢١

پايان نامه دكتري  .اجتماعي و عوامل مؤثر بر آن
  . دانشگاه تهران

ظهور  ،عصر اطالعات. )١٣٨٠( .لمانوئ ،کستلز )٢٢
احمد  ،ترجمه احمد عليقليان .اي جامعه شبکه

   .طرح نو :تهران. خاکباز
 .بنيادهاي نظريه اجتماعي .)١٣٧٧( .زجيم ،كلمن )٢٣

  . نشر ني: تهران ،چاپ اول ،ترجمه منوچهر صبوري
فرهنگ  .)١٣٧٦( .بجوليوس و ويليام کوک ،گولد )٢٤

 :تهران. پرهام و ديگرانترجمه باقر . علوم اجتماعي
   .انتشارات مازيار

ترجمه . جامعه شناسي. )١٣٧٩( .يآنتون ،گيدنز )٢٥
   .نشر نو :تهران. منوچهر صبوري
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