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بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر مشاركت شهروندان در امور شهري (مطالعه 
  موردي: شهر شهركرد)

  
  2چشمه ، حميد فدائي ده1علي حسين حسين زاده

  
  چكيده

همچنـين در   ،هـا  هـا و نظريـه   اهميت و ضرورت روي آوردن به مشـاركت و توسـعه مشـاركتي در انديشـه    
 تـوان آن  بويژه در جهان سوم بازتاب دارد به طوري كه مي ،ي و مليالملل ها و نهادهاي بين هاي سازمان تالش

. ايـن مطالعـه بـا هـدف شناسـايي عوامـل       را در حوزه مسائل شهري و مديريت شهري مورد توجه قرار داد 
با جامعه آمـاري   اجتماعي مؤثر بر مشاركت شهروندان در امور شهري به شيوه پيمايشي و با ابزار پرسشنامه،

ساله در شهر شهركرد صورت گرفت. روايي ابزار سـنجش از نـوع صـوري بـود.      65تا  18ز افراد نفر ا 400
/. بود، بنابراين 7براي سنجش پايايي از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شد و از آنجا كه اين ضريب باالتر از 

  اي رضـايت شـهروندان  هـ  پرسشنامه از پايايي قابل قبولي برخوردار بود، نتايج حـاكي از آن بـود كـه مؤلفـه    
 )37/0 r=ــي( )، سياســت ــاي انگيزش ــاعي (=26/0rه ــاد اجتم ــهرداري =41/0r)، اعتم ــت ش ــوع فعالي   ) و ن
 )47/0 r=اي فقـط بـين سـن و رضـايت      )، رابطه معناداري با مشاركت مردم داشته و از بين متغيرهاي زمينه

مشـاركت شـهروندان در حـد    كلـي  هاي پـژوهش وضـعيت    مطابق يافتهشهروندان همبستگي وجود داشت. 
مشـاركت شـهروندان در زنـدگي     عينـي بعـد  ناشي از سطح پـايين  بيشتر اين امر  و بودهمتوسط رو به پايين 

  .است شهري
  مشاركت، شهروند، مديريت شهري، شهرداري.هاي كليدي:  واژه
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  مقدمه

تخصصي  مشاركت به مفهوم عام آن از ديرباز با زندگي انسان پيوند داشته، اما در معناي
رود كه از نيمه دوم قـرن بيسـتم و بـويژه پـس از جنـگ       پديده نويني به شمار مي ،و جديد

جهاني دوم در حوزه علوم اجتماعي وارد شده است. اين نوع مشاركت در برخي كشورهاي 
صنعتي جهان ابتدا در عرصه صنعت و اقتصاد به منظور سهيم كردن مردم در مالكيت مطرح 

اي كـه امـروزه    به گونه ؛هاي زندگي اجتماعي نيز راه يافت به ديگر حوزهشد، اما به تدريج 
سخن از شرايطي است كه مردم در تعيين سرنوشت خود و جامعه دخالت آگاهانه و واقعي 

توان فراينـد توانمنـد سـازي محرومـان و      مي  مشاركت را ).114:1384(شياني،  داشته باشند
هـا و طبقـات اجتمـاعي     هاي گروه بر شناسايي تفاوتطرد شدگان تلقي كرد. اين نظر مبتني 

 ).15: 1،1994گوناگون، از نظر قدرت سياسي و اقتصادي است (قاي و وستندورف

هـم   ،اي فراگيـر در يكصـد سـال اخيـر     افزايش جمعيت و شهرنشيني به عنـوان پديـده  
اري كشورهاي صنعتي و هم كشورهاي در حال توسعه را در بر گرفته است، بطوري كه بسي

از جوامــع معاصــر، داراي شــهرهاي پــر جمعيــت چنــد ميليــوني هســتند. پــيش از ســال   
ميالدي رشد شهر نشيني، مربوط به كشورهاي غربي بود امـا از ابتـداي قـرن بيسـتم،     1900

هـاي اخيـر جمعيـت     دامنه شهرنشيني به كشورهاي درحال توسعه نيز كشيده شد و در دهه
  ه بيش از جمعيت روستانشين آنهاست.شهرنشين اغلب كشورهاي در حال توسع

هـا   ربط بر ابتكارهاي توسعه و تصميم مشاركت فرايندي است كه از رهگذر آن افراد ذي
). 7:1994، 2گذارنـد (بانـك جهـاني    مـي  كننده در آنهـا دارنـد تـاًثير    و منابعي كه نقش تعيين

ل بررسي است مشاركت به عنوان يك فرآيند اجتماعي در قالب دو گرايش عام و خاص قاب
نامنـد. از   مـي   كه گـرايش عـام را مشـاركت سـنتي و گـرايش خـاص را مشـاركت مـدرن        

هاي مشاركتي، مشاركت شهروندان در مديريت شـهري بـراي    ها و زمينه جديدترين اسلوب
اداره شهرهاست؛ اين مشاركت يكي از الزامات زندگي اجتمـاعي مـدرن اسـت و هنگـامي     

                                                      
1 Ghai and Westendorff 
2 World Bank, 1994 
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از شـرايط فردگرايـي و انـزواي اجتمـاعي خـارج و از طريـق       يابد كه شهرنشينان  مي تحقق 
حقوق شهروندي از حالت فرديت به طريق شهروندگرايي و جمعيت تغييـر هويـت دهنـد.    

  ).126: 1380(طهماسبي، 
  

  بيان مسأله
رشد بي رويه توسعه شهرنشيني در عصر امـروز بـويژه افـزايش جمعيـت در شـهرهاي      

و مشكالت بسياري را بر جاي گذاشته است كه حـل  مسائل  ،كشور از جمله شهر شهركرد
آنها از توان مديريت سنتي خارج است و مشاركت كليه شهروندان را در اداره امور شـهري  

شوند و بـا هـم نيـز     مي كند و هر دو يعني؛ مديريت شهري و شهروندان قدرتمندتر  مي طلب
سي از قرن نوزدهم در جوامع گردند. شهروندي به مثابه فرايندي اجتماعي و سيا مي تضعيف 

مدني به صورت تعامل جدي بين دولت و ملت مطرح و به طور همزمان با مسأله عضـويت  
  ).46: 1380ها از مباحث مهم اجتماعي و سياسي شده است (عاملي  ملت –در دولت 

  شهر شهركرد نيز از جمله شهرهايي است كه هـر سـاله بـر تعـداد جمعيـت آن افـزوده      
جمعيـت شـهر    1390اي كه طبق آمارهاي سـازمان برنامـه ريـزي در سـال      نهشود به گو مي

نفر بوده است. رشد شتابناك جمعيت شهري شـهركرد هشـداري    159836شهركرد نزديك 
هـاي   است در زمينه احتمال بـروز مشـكالت مخـتص شـهرهاي بـزرگ، انـواع نابهنجـاري       

رائـه خـدمات بـه چنـين     اجتماعي كه در شهرهاي بزرگ امكان وقـوع دارد، ضـمن آنكـه ا   
جمعيتي به آساني از عهده يك سازمان و آن هم به صورت يك طرفـه بـر نمـي آيـد.جلب     

ــاري    ــزايش همك ــث اف ــاعي باع ــر اجتم ــهر از نظ ــهروندان در اداره ش ــاركت ش ــاي  مش ه
كند. از طرف ديگـر عـدم مشـاركت     مي هاي جامعه مدني را تقويت شود كه پايه مي اجتماعي

مور شهر نيز پيامدهاي منفي هـم بـراي مـديريت شـهري و هـم بـراي       شهروندان در اداره ا
هـا و مشـكالت    توان به افـزايش محـدوديت   مي  ساكنان شهر ايجاد خواهد كرد كه از جمله

هـا و صـرف انـرژي زيـاد و كـاهش علقـه عـاطفي         مديرت شهري به دليل افـزايش هزينـه  
نياز به مشاركت بيش از پـيش   شهروندان به محل زندگي خود اشاره كرد.در جامعه ما ايران
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اي فراگيـر در يـك    شود، چرا كه افزايش جمعيت و شهر نشيني به عنوان پديـده  مي احساس

هـاي   صد سال اخير هم كشورهاي صنعتي و هم كشـورهاي در حـال توسـعه را بـا چـالش     
  جديدي روبرو ساخته است.

در سطح كـالن،  براي حل اين معضالت توجه به مشاركت به عنوان يك نظام كاركردي 
مياني و خرد با كاركردهاي افزايش ثبات اجتمـاعي، تقويـت روحيـه همبسـتگي و كـاهش      

بين بردن فرهنگ حاشيه نشيني، شكوفايي استعدادها و بروز خالقيت،  تعارضات گروهي، از
هاي دموكراتيك سهيم شده در منابع قدرت و تقويت روحيه مسـئوليت پـذيري    بسط ارزش

). مشـاركت شـهروندان در امـور شـهري باعـث      120: 1383و نيـازي،  همراه است (وحيدا 
شـود،   مي افزايش درك و آگاهي شهروندان از مسائل مربوط به آنها و نياز متقابل به يكديگر 

هـاي يـك جامعـه را بـراي هماهنـگ كـردن        كنـد و توانـايي   مي  به ايجاد جامعه بهتر كمك
اي جمعي ارزشمند تقويت و حكومت گـري  هاي افراد به منظور توسعه و بهبود كااله كنش

دهـد   مـي  هـاي هوشـمندانه را افـزايش    هـاي تـدوين سياسـت    كند و فرصت مي  بهتري ايجاد
هـاي عملگرايانـه و    هال تعارض بين ديدگاه  ). به نظر133: 1385(ساروخاني و امير پناهي، 

ه يك مفهوم هاي عمدتاً فلسفي از مشاركت موجب شده كه مفهوم مشاركت تبديل ب ديدگاه
: 1988، 1چندوجهي شود و در طي زمان با معاني متفاوتي هويـدا شـود (هـال و ميـدگلوي    

14.(  
كند كه خصوصيات فردي خود همچون  مي از طرفي اين امكان را براي شهروندان فراهم

اعتماد به نفس، احساس قدرت، دانش، توانـايي حـل مشـكالت را در درون خـود تقويـت      
ها به توسعه سـازماني و   ها در برنامه ريزي ط خود با سازمان و شركتكنند. با گسترش رواب

با بحث در مورد منافع مشترك خود، جامعه و حل اختالفات به توسعه اجتماعي كمك كنند 
). 1843: 2004، 2شود (بام مي كه به تبع اين امر باعث رشد و پيشرفت جامعه در حالت كلي

                                                      
1 Hall and James midgloy 
2 Baum 
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ظ ساختارهاي اجتمـاعي و فرآينـد بقـاي سيسـتم و     معتقدند مشاركتي كه با حف 1شفر و رو
  ).23:1988توزيع قدرت سرو كار دارد با فرآيند تحول سيستم در ارتباط است (

اين پژوهش بر آن است كه ميزان مشاركت مردم و عوامل موثر بر مشـاركت آنـان را در   
ر دهـد.  حيطه وظايف مديريت شهري و مهمترين نهاد آن، يعني شهرداري مورد بررسي قرا

همچنين با توجه به گستردگي حوزه وظايف شهرداري و عدم آشـنايي شـهروندان بـا ايـن     
هاي مشاركت مردم با سازماني نظير شهرداري مـورد بررسـي قـرار     ترين شيوه وظايف، رايج

  گيرد.
هاي مشاركت مردم با شهرداري شامل خدمات شهري، محيط زيسـت،   از آنجا كه حوزه
هاي مربـوط بـه رفـاه اجتمـاعي و      هاي نظارتي شهرداري، فعاليت اليتتاًمين ايمني شهر، فع

ها چندين فعاليت كه براي شهروندان در  از بعضي حوزه است هاي عمراني شهرداري فعاليت
  گيرد. مي باشد مورد بررسي قرار مي تر و شناخته شده تر شهركرد ملموس

دنبال پاسخگويي بدان است  با توجه به مسأله بيان شده سوال اصلي كه تحقيق حاضر به
اين است كه عوامل اجتماعي موثر بر مشاركت شهروندان در امور شهري شهركرد كدامند و 

توان شناسايي عوامـل اجتمـاعي    مي كند،  مي  بر اين اساس اهدافي را كه تحقيق حاضر دنبال
موثر بر مشـاركت شـهروندان در امـور شـهري شـهركرد و تبيـين الگـوي رضـايت منـدي          

  رساني شهرداري دانست. روندان از خدماتشه
  

  پيشينه تحقيق
)كه با عنوان عوامل موثر بر مشاركت اجتماعي انجـام شـده   1382در بررسي يزدان پناه (

هاي مناسب و امكانات و شرايط الزم براي  است، هدف از پژوهش شناخت بسترها و زمينه
ف بوده است. اين پژوهش بـا  بدست آوردن هر چه بيشتر مشاركت اجتماعي در ابعاد مختل

سال و باالتر ساكن در  18روش پيمايشي انجام شده است و جامعه آماري آن را شهروندان 
اند. نظريه كنش اجتماعي پارسـونز بـه عنـوان چـارچوب      گانه تهران تشكيل داده 22منطقه 

                                                      
1 shepherd andrew 
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بـا  نظري اصل تعيين گرديده و مشخص شد كه عوامل خانوادگي، يادگيري، برقراري رابطه 

اي در ميـزان   هاي اجتماعي نقش قابل مالحظه ديگران و مشاركت اعضاء خانواده در فعاليت
  ).88: 1382مشاركت اجتماعي افراد مورد بررسي داشته است (

هاي داوطلبانه جوانان  دهد سازمان مي  مك فارلند و توماس تحقيقي انجام دادند كه نشان
هـاي درونـي    ز نظر آنهـا مشـاركت معمـوالً بـا متغيـر     بر مشاركت آنها در آينده تاًثير دارد. ا

شود. به طبقه اجتمـاعي بسـيار بسـتگي     مي ها بازتوليد  شود؛ يعني درون خانواده مي مشخص 
هـاي   دارد و معموالً تا سن بزرگسالي پايـدار اسـت، بـه طـور خـاص شـركت در سـازمان       

نماينـدگي، صـحبت در   هايي ماننـد خـدمات اجتمـاعي،     داوطلبانه جوانان كه شامل فعاليت
هــاي عمــومي و ايجــاد كننــده هويــت گروهــي بيشــتر اســت، مشــاركت بعــدي را   بحــث
  ).48: 1391كند (ساجدي،  مي تشويق

) در گزارش خود از طـرح پـژوهش مشـاركت زنـان كـه در مركـز       1381شادي طلب (
يـد كـه   نما مي  به اين مطلب اشاره مطالعات و تحقيقات زنان دانشگاه تهران انجام شده است

در ايـن گونـه مشـاركت مـردم در      ترين سطح و نوع مشاركت است؛ كنترل شهروندي عالي
كننـد   مـي  دخالـت  ،دهـد  مـي   هايي كه در زندگي روزانه آنها را تحت تاًثير قرار تصميم گيري

هايي بوده است كه موفقيت مـردم   ). مساله اين پژوهش شناخت متغير13: 1988، 1(هاردين
كند. به دنبـال شـناخت انـواع مشـاركت اجتمـاعي زنـان و        مي عه تضمينرا كنترل امور جام

عوامل مرتبط با آن در شهر تهران بود كه درمجموع شش نوع مشـاركت، مـدني، حمـايتي،    
هاي انقالبـي را مشـخص    اي و شركت در فعاليت تفريحي، محلي مذهبي، خيريه –فرهنگي 

ين را داشـت و مشـاركت مـذهبي و    تـرين ميـانگ   كرد كه در اين بين مشاركت مدني پـايين 
اي باالتر از ديگر انواع مشاركت بودند و به طور كلي ميزان مشاركت اجتمـاعي زنـان    خيريه

  ).77: 1381شهر تهران در سطح پاييني قرار داشت (شادي طلب، 
) در تحقيقي به بررسي رابطه بين سـرمايه اجتمـاعي،   1386باستاني و صالحي هيكويي (

هـاي   اند كه از بين ويژگي تقابل بين شخصي پرداخته و به اين نتيجه رسيدهشبكه و اعتماد م
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ساختاري شبكه، اندازه شبكه مهم است. افرادي كه شبكه بزرگتري دارند اعتماد بيشتري نيز 
توانـد   مـي  به اعضاي شبكه خود دارند، اما اندازه شبكه تنها از طريق مبادله حمايت با اعضا 

شود. اندازه تماس نيز از راه ساز و كارهاي حمايتي بـا اعتمـاد بـين     به افزايش اعتماد منجر
شخصي رابطه دارد، اما صميميت در پيوند در اعتماد متقابل مهمترين عامل بوده است. سن، 
وضعيت تأهل و جنسيت از طريق حمايت و صميميت به طور غير مستقيم بر ميزان اعتمـاد  

هـاي شـبكه بيشـتر از     اين نتيجه رسيدند كـه ويژگـي   اند. نويسندگان در نهايت به موثر بوده
  ).95-63هاي فردي و اعتماد بين شخصي افراد موثر است (ص:  ويژگي

) در تحقيقي با عنوان راهكارهاي افزايش مشـاركت اجتمـاعي   1386اصغر پور ماسوله (
دهد كه ميانگين ميـزان عمـل مشـاركتي مـردم در طيـف       مي  شهروندان در شهر مشهد نشان

بوده است. با توجه به پيامـدهاي منفـي و مثبـت مشـاركت يـا عـدم        53، برابر 100ر تا صف
تـوان   مـي  هـايي   مشاركت شهروندان در اداره امور شهر بايد ديد با چـه ترفنـدها و محـرك   

ساكنان يك شهر را براي مشاركت در امور عمومي شهرشان برانگيخـت تـا ضـمن كـاهش     
ه بهبود شرايط زندگي شهري هـم بـراي شـهروندان و    پيامدهاي منفي عدم مشاركت آنان، ب

هاي مرتبط با آنان دست يافت. در اين پژوهش محقق بر آن است كه ميزان  هم براي سازمان
مشاركت مردم و عوامل موثر بر مشـاركت آنـان را در حيطـه وظـايف مـديريت شـهري و       

توجـه بـه گسـتردگي    مهمترين نهاد آن، يعني شهرداري مورد بررسي قرار دهد؛ همچنين با 
هـاي   تـرين شـيوه   حوزه وظايف شهرداري و عدم آشنايي شهروندان با ايـن وظـايف، رايـج   

  ).40-25گيرد (ص:  مي  مشاركت مردم با سازماني نظير شهرداري مورد بررسي قرار
) در تحقيقي با عنوان فرهنـگ مـدني، جامعـه و مشـاركت     2001و همكاران ( 1دوچرتي

تضاد به ايـن نتيجـه رسـيدند كـه فرهنـگ مـدني، نهـاد سياسـي،         هاي م شهروندان در محله
  ).2230هاي عمومي و آموزش در مشاركت شهروندان مؤثر هستند (ص:  سياست

تـوان بيـان    مـي   بندي مطالعات صورت گرفته در در زمينه مشاركت شـهروندان  در جمع
وزانـه  ترين سطح اسـت و مـردم در زنـدگي ر    داشت كه مشاركت و كنترل شهروندي عالي
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دهند. همچنين نگرش شهروندان از مشاركت مبتني بر كمك  مي مشاركت را تحت تاًثير قرار 

دارد كه محققـان   يفكري و ارائه پيشنهاد بوده است. مشاركت خود عوامل گوناگون و انواع
از جمله مشاركت شهري، مدني، سياسي، اجتماعي، اقتصـادي، فرهنگـي،   (هركدام از آنها را 

انـد و همچنـين بـه مقايسـه مشـاركت       حي و غيـره) مـورد بررسـي قـرار داده    مذهبي، تفري
  اند كه نتايج بدست آمده تحقيقات مشخص است. پرداخته

  
  تحقيق مباني نظري

، ولـي در  وجـود دارد هـاي فراوانـي    بحـث مفهوم مشـاركت  در مورد معناي اصطالحي 
دانست. با پذيرش ايـن   توان جوهره اصلي آن را درگيري، فعاليت و تأثيرپذيري مجموع مي

درگيري ذهني و عاطفي اشـخاص در   رامشاركت  ،جوهره برخي از صاحب نظران مديريت
و در  برانگيختـه شـده  گروهـي   اهـداف براي دستيابي بـه   برشمرده كه هاي گروهيموقعيت

در اين تعريف سه جـزء مهـم وجـود    ). 138: 2003، 1د (فيلدشون مي  مسووليت كار شريك
  .)52:  1379(علوي تبار، ياري دادن ومسووليت درگير شدن،ند از كه عبارت دارد

هانتينگتون و نلسون مشـاركت سياسـي و اجتمـاعي تـابعي از فرآينـد توسـعه        به اعتقاد 
گـذارد. نخسـت از    مـي  اجتماعي بوده كه از دو طريق بر گسترش مشـاركت اثـر    -اقتصادي

جتمـاعي، احسـاس توانـايي را در    هاي باالتر ا طريق تحرك اجتماعي است كه كسب منزلت
هـا   گيـري  هاي او در تاثير نهادن بر تصـميم  كند و نگرش را نسبت به توانايي مي  فرد تقويت

  هاي اجتمـاعي را تقويـت   اين نگرش، زمينه مشاركت در سياست و فعاليت سازد. مي  مساعد
  كند. مي

س توانايي و يـا نگـرش   در اين حالت، منزلت اجتماعي نهايتاً از طريق اثري كه بر احسا
). در اين ميان، متغير سواد بـيش از  1افتد (نمودار  مي گذارد، بر مشاركت موثر  مي بي قدرتي 

  ديگر متغيرهاي منزلتي بر مشاركت اثر دارد.
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  هانتينگتون و نلسون  ) مدل مشاركت سياسي و اجتماعي1نمودار(
گذارد؛عضـويت فـرد در    مي كت اثرفرآيند توسعه همچنين از طريق سازماني نيز بر مشار

هـاي مـدافع، عالئـق خـاص و...)      هاي شغلي و صنفي، گـروه  ها (اتحاديه ها و سازمان گروه
). ايـن عامـل در   2كند (نمودار  مي  احتمال مشاركت در فعاليت اجتماعي و سياسي را بيشتر

(به نقـل   هاي تحرك فردي در آنها محدودتر است، اهميت بيشتري دارد جوامعي كه فرصت
  ).25-24: 1375از رضايي، 

  

  
  

  ) مدل تاثيرگذاري توسعه بر مشاركت شهروندي از طريق سازماني2نمودار(
  

از نظر اوكلي مشاركت با استفاده از كمك داوطلبانـه اجتمـاعي و بهـره گيـري از منـابع      
شـود. همچنـين مشـاركت     مـي   هاي آن مشخص داخلي جهت تحقق توسعه و كاهش هزينه

ــاعي  ــروه  اجتم ــازماندهي گ ــق س ــه را     از طري ــومي جامع ــاعي و عم ــرمايه اجتم ــا، س ه
اي را  هـاي فرعـي و حاشـيه    دهد. عالوه بر آن مشاركت وسيله اسـت كـه گـروه    مي گسترش

دهد (غفـاري و نيـازي،    مي  به كمك آن، منابع و خدمات دولتي را توسعه قدرتمند ساخته و
1385 :108.(  

در نظريه  بادله مورد تجزيه و تحليل قرار داده است.هومنز مشاركت را در قالب نظريه م
گردد، پاداش حاصـل از   مي  شود و پايداري آن را سبب مي  وي آنچه موجب بروز يك رفتار

  ).429: 2011(ريتزر،  انجام آن است
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لحظه تشـخيص  به معناي  به نظر گولت انواع مختلفي از مشاركت بر حسب زمان وقوع

و  تيـب وند اجرايي ممكن وجـود دارد كـه در نهايـت نـوعي تر    انتخاب و گزينش ر له،أمس
اي از  در هـر نقطـه   شود قابل تميز است. اي كه منجر به عمل نهايي مي توالي الگوبندي شده

غير ماهر وجود دارد كه در پويايي اين روند  هاي مردم عادي و امكان ورود توده ،اين توالي
ـ  وي، نظر  از شوند. سهيم مي  ه نقطـه آغـازين ورود بـه آن بسـتگي دارد.    كيفيت مشـاركت ب

اختيـار و قـدرت دهـي اصـيل بـه       ،بنابراين اگر درپي قضاوت در مورد اينكه آيا مشـاركت 
بايـد تـوالي مراحـل شـروع      ،باشـيم ، نوعي كنترل و دستكاري آنهاست فاًرهاست يا ص توده

  .دهيممشاركت را مورد توجه قرار 
دو نـوع   ،)بر حسب هدف يا ابزار بـودن ( ،اركتشناسي مش عالوه بر اين، به لحاظ گونه

اي براي  وسيله هاي اجتماعي يا سياسي صرفاً مشاركت در سازمان رهيافت كلي وجود دارد.
و مشـاركت در   شـود  در نظـر گرفتـه مـي    (معموال عالئق جزئي فردي) تحقق اهداف ديگر

ها  توانايي ،ق آناز طري گردد و في نفسه هدف محسوب مي ،هاي اجتماعي و سياسي فعاليت
مشاركت  ،در اين نگاه يابد. مي نمودو خالقيت انسان به عنوان موجود عقالني و ارتباط جو 

 و نـه صـرفاً   بـوده هـاي اجتمـاعي وظيفـه شـهروند فعـال       در فعاليت سازمان در سياست و
فعاليـت اجتمـاعي و   چـرا كـه    منافع شخصي يا كسب فايـده  و اي براي تامين نيازها وسيله
  ).96: 1995، 1(گولت في نفسه فضيلت است سياسي

ــاي  ــر گ ــومتي   از نظ ــين حك ــي از ماش ــب تمركززداي ــن اســت در قال ــاركت ممك مش
هايي در سـطوح   گيري به سازمان هاي دولتي تعبير شود كه در طي آن منابع تصميم ياسازمان

د. يابنـ ي انتقـال  يو يـا شـوراهاي روسـتا    هاي محلـي  كميته چون مقامات محلي،همتر  پايين
امكـان تصـميم گيـري محلـي را بـراي انتخـاب،طراحي و اجـراي         ،اين فرآينـد  هرچند كه

هـاي   ولي به معنـاي مشـاركت واقعـي از طـرف تـوده      ،كند اي فراهم مي هاي توسعه فعاليت
  .)217:1990،(گاي روستايي يا شهري نيست
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ين چرخه و در ا هستندسون در اين گردونه به دنبال سطح مناسبي از مشاركت و  ديويد
به منظور  1988در سال ) 3(نمودار سون  و گردونه مشاركت ديويد مشاركت ،گيري تصميم

ارتباط متقابل ميـان شـهروندان و تصـميم گيـران      و چگونگي مشاركت شهروندان ارائه شد
بـر   ، مبتنـي توانمند سازي و مشاركت اطالع رساني، ،يك از ابعاد مشاوره هر و گرفتهشكل 

  ).19-15: 1988(هال و ميدگلوي،  تصميم گيران است و ارتباط شهروندان

  
  سون و ديويدگردونه مشاركت  -3نمودار 

هـاي   پوتر و توماس بر توجه به عوامل ساختاري و نيز عامـل فعـال انسـاني در پـويش    
توسعه و مشاركت تاًكيد ورزيدند. از نظر آنان تاًكيد بر يك عامل در رونـد توسـعه تصـوير    

دهد و هريك از عوامل ساختاري و عامل فعال انساني (كارگزاران ) به  مي  ائهناقصي از آن ار
روند. پـاراديم تركيبـي كـه بـه      مي  كننده توسعه به شمار گونه خاصي به عنوان عناصر تعيين

 تـر اسـت، در خصـوص موضـوع     لحاظ زماني نسبت به دو رويكرد مطـرح شـده امـروزي   
  .هاي زير برخوردار است مشاركت از ويژگي

  شكل گيري آن مبتني بر نقد رويكردهاي نظري قبل از خود بوده است. -1
هاي قبلـي تـا حـد امكـان اجتنـاب       شود از تقليل گرايي مطرح در رويكرد مي  تالش -2
  نمايد.
هـاي در   اي در كشـور  هاي توسعه از تجارب و پيامدهاي مثبت و منفي اجراي برنامه -3

  بهره نيست. حال توسعه بي
هـاي قبلـي و مطالعـات تجربـي صـورت گرفتـه در        از پشتوانه نظري رويكرد تقريباً -4

  كشورهاي مختلف نيز برخوردار شده است.
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خاستگاه نظريه پردازان آن نظريه پردازان جهان سومي است كه از پيوند و ارتباط بـا   -5

و  انـد (پـوتر   مسائل اين كشورها و آشنايي با ساختارهاي مربـوط بـه آنهـا بـي بهـره نبـوده      
  ).123: 1992، 1توماس

ها در مورد شهروندان و مشاركت شـهروندي،   ها و ديدگاه در يك ارزيابي كلي از نظريه
هاي ياد شده كمك شاياني به شناسايي متغيرها و تـدوين   توان گفت كه هر يك از نظريه مي

ين، اند. با توجه به مباحث نظري طرح شده و نتايج تحقيقات پيشـ  ابزار سنجش تحقيق كرده
در اين تحقيق فرض شده كـه مشـاركت شـهروندان در امـور شـهر از متغيرهـاي رضـايت        

اجتمـاعي   هاي انگيزشي شهرداري، اعتمـاد  شهروندان از خدمات رساني شهرداري، سياست
تـاثير  ) جنس، سن، تحصيالت و سطح درآمـد ( مردم، عملكرد شهرداري و متغيرهاي فردي

  پذيرد. مي
  

  روش پژوهش
ها و سواالت بر اسـاس موضـوع و    اين پژوهش مبتني بر روش پيمايش بوده و شاخص

ها مطرح شده است. به منظور شناخت ابزار سنجش در اين پژوهش آزمون  اهداف و فرضيه
نفر از جامعـه آمـاري توزيـع و پـس از      30مقدماتي انجام شد. پرسشنامه طراحي شده بين 

بخشي ليكـرت   5ن، پرسشنامه نهايي با استفاده از طيف هاي آ ارزيابي پاياني و بررسي گويه
تدوين شد. متغيرهاي تحقيق براي تحليل بيشتر در پنج دسته طبقه بندي شدند، اين متغيرها 

  عبارتند از:
هاي بهداشت محيط شهري، زيباسازي محـيط شـهري،    رضايت شهروندي با شاخص -

سـوال مـورد    6رفـاه اجتمـاعي و بـا    هاي عمراني، تسهيالت، امكانات ارائـه شـده،    فعاليت
 سنجش قرار گرفت.

هاي تشويق شهرداري در زمينه عمـران امـور شـهر،     هاي انگيزشي با شاخص سياست -
جلسه پيرامون امور شهر، تقدير از شهروندان برتر، جريمه مالي شهروندان، مديريت شهري 

 سوال مورد سنجش قرار گرفت. 4و با 

                                                      
1 potter and Thomas 
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هـاي شـهري،    ها و پرونـده  اي اعتماد مردم از انجام طرحه اعتماد اجتماعي با شاخص -
اعتماد مردم نسبت به هزينه كردن عوارض شهرداري، اعتماد مردم نسـبت بـه قـول و قـرار     

والن با مردم، اعتماد مردم نسـبت  ؤوالن، اعتماد مردم نسبت به برقراري ارتباط قوي مسؤمس
 6د مردم به برنامه ريزان شهري كـه بـا   ها، و اعتما والن شهري براي برنامهؤهاي مس به هدف

 سوال مورد سنجش قرار گرفت.

هـاي فرهنگـي، اجتمـاعي، ورزشـي، تـامين ايمنـي        عملكرد شهرداري كه با شـاخص  -
سوال مورد سـنجش قـرار    6شهروندان، طرح استقبال بهار و جلسات و آموزش مردم كه با 

  گرفت.
سـنتي،   -ش روابـط اخالقـي   هـاي افـزاي   هاي مشاركت شهروندان با شاخص شاخص -

منافع مشترك، احساس بي قدرتي، توانمندسازي شهروندان، مديريت شهري، برنامـه ريـزي   
هاي شهري، منافع شخصي، كار شراكتي و جمعي، مشاركت مسـتقيم و غيـر    شهري، فعاليت

 15هـا و بـا    مستقيم، شركت در انتخابات محله، مشكالت محلي و مديريت كـردن فعاليـت  
  د سنجش قرار گرفت.سوال مور

(كه  1390سال شهر شهركرد در سال  65تا  18جامعه آماري اين پژوهش را شهروندان 
گيري در دسترس،  داد كه از بين آنها، از طريق نمونه مي  ) نفر بودند، تشكيل159836برابر با 

ار به عنوان نمونه انتخـاب شـدند اعتبـار ابـزار پـژوهش (پرسشـنامه) اعتبـ       آنها نفر از  400
محتوايي (اعتبار صوري) است. براي محاسبه قابليت اعتماد يا پايايي پرسشـنامه از تكنيـك   

ها و از روش ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شده است كـه نتـايج آن    هماهنگي دروني گويه
  آورده شده است. 1در جدول شماره 

  
  ): محاسبه ضرايب اعتماد براي ابعاد فرعي پرسشنامه1جدول شماره (
 ضريب پايايي تغيرم

 78/0 رضايت شهروندي
 74/0 سياست انگيزشي
 86/0 اعتماد اجتماعي

 88/0 مشاركت شهروندان
 81/0 عملكرد شهرداري
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  هاي پژوهش يافته

  ) آورده شده است.2( شماره اي تحقيق در جدول هاي زمينه توزيع فراواني متغير
  

 اي هاي زمينه ان بر حسب برخي متغير): توزيع فراواني و درصد پاسخگوي2( شماره جدول

  درصد فراواني متغير

  42 168 زن  جنسيت
  58 232 مرد

  سن

  8/1 7 سال20زير
  16 64 سال30تا20بين
  27 108 سال40تا30
  3/20 81 سال50تا40
  35 140 به باال50

  تحصيالت

  2 8 ابتدايي
  25/9 37 راهنمايي

  3/45 181 ديپلم و فوق ديپلم
  36 144 ليسانس

  5/7 30 فوق ليسانس و باالتر

  شغل

  3/8 33 بيكار
  3/24 97 شاغل دولتي

  5/22 90 شاغل خصوصي
  8/41 167 آزاد

  3/3 13 بازنشسته

  درآمد

  5/29 118 هزار تومان250
  5/8 34  هزار تومان500تا250
  32 128 هزار تومان700تا500
  8/16 67 ميليون1تا700

  3/13 53 ميليون به باال1
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شـود، از نظـر ميـزان مشـاركت، مـردان       مي  ) مالحظه3( شماره همانگونه كه در جدول
 ،سـال و بـاالتر   51انـد؛ افـراد بـا سـن      %) داشته42%)و نسبت به زنان (58فراواني بيشتري (
دارنـد. افـراد بـا    %) را 8/1كمتـرين فراوانـي (   ،سال 20%) و افراد زير 35بيشترين فراواني (

انـد و افـراد بـي سـواد      %) را داشـته  3/45تحصيالت ديپلم و فوق ديپلم بيشترين فراوانـي ( 
%) و افـراد   8/41بيشـترين فراوانـي (   ،اند. افراد با شـغل آزاد  % )را داشته2كمترين فراواني (

بيشـترين   هـزار تومـان   250اند. افراد بـا درآمـد    %) را داشته3/3بازنشسته كمترين فراواني (
/ 5كمترين فراوانـي (  ،هزار تومان 500تا  250اند و افراد با درآمد  %) را داشته5/29فراواني (

  دهد. مي  ) آمار مربوط به متغيرهاي اصلي تحقيق را نشان4اند. جدول شماره ( %) را داشته 8
  

  ): آمارهاي مرتبط با ميزان مشاركت شهروندان در امور شهري3جدول شماره (
  فراواني  كمترين  بيشترين  انحراف معيار  ميانگين  متغير

  400  00/6  00/28  97/3  40/17  رضايت

  400  00/6  00/20  06/3  81/13  سياست

  400  00/6  00/29  81/4  21/18  اعتماد

  400  00/25  00/69  43/7  90/52  مشاركت

  400  00/5  00/25  50/4  84/18  عملكرد
  

) و 18( ميانگين نظري برابر با 40/17ر با در شاخص رضايت شهروندي ميانگين نمرات براب
و در شـاخص سياسـت انگيزشـي شـهرداري، ميـانگين برابـر        97/3انحراف معيار برابر بـا  

و در شاخص اعتماد اجتمـاعي،   06/3انحراف معيار  ) و12(ميانگين نظري برابر با  81/13با
در مشاركت  و 81/4يار ) و انحراف مع18(ميانگين نظري برابر با  21/18ميانگين مساوي با 

) و انحـراف معيـار برابـر    45( ميـانگين نظـري برابـر بـا      90/52شهروندان ميانگيني برابر با
) و 18(ميـانگين نظـري برابـر بـا      84/14و در عملكرد شهرداري، ميانگين برابـر بـا   43/7با
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ين شـود ميـانگ   مـي  دست آمده است. همانگونـه كـه مالحظـه   ه ب 50/4انحراف معيار برابر با 

ري نزديك اسـت و فقـط   ها به غير از متغير مشاركت، با ميانگين نظ مشاهده شده همه متغير
اي از ميانگين مورد  ركت است كه ميانگين مشاهده شده به تعداد قابل مالحظهدر متغير مشا

  انتظار بيشتر است.
  

  نتايج استنباطي
شهرداري و ميزان رساني  در اين تحقيق فرض شد كه بين رضايت شهروندان از خدمات

  مشاركت آنها در امور شهر رابطه وجود دارد.
از آن جايي كه دو متغيـر رضـايت شـهروندان از خـدمات رسـاني و ميـزان مشـاركت،        

اي بودند، بنابراين از ضريب همبستگي پيرسون براي آزمون اين فرضيه استفاده شـد.   فاصله
اسـت و چـون سـطح     37/0ابـر بـا   ها نشان داد كه ضريب همبستگي پيرسـون بر  نتايج يافته

دار داشـت و ميـزان   راين اين ضريب با صـفر تفـاوت معنـا   بناب ،بود 05/0معناداري كمتر از 
ضريب بدست آمده ناشي از شانس يا خطاي نمونه گيري نبوده و حـاكي از وجـود رابطـه    
واقعي بين ميزان رضايت شهروندان از خدمات رساني و ميزان مشاركت مردم است. مقـدار  

نشان دهنده همبستگي متوسـط بـين متغيـر رضـايت شـهروندان از       37/0ضريب همبستگي
  خدمات رساني و ميزان مشاركت است.

  
  رساني شهرداري و ميزان مشاركت ): همبستگي رضايت شهروندان از خدمات4جدول شماره (

  متغير
 شاخص آماري

  متغير
ضريب همبستگي 

  )r( پيرسون
  سطح معناداري

)P(  
  0/ 000  37/0  مشاركت شهروندان  دانرضايت شهرون

  
هاي انگيزشي شـهرداري و ميـزان مشـاركت     فرض ديگر تحقيق اين بود كه بين سياست

شهروندان در امور شهر رابطه وجود دارد. نتايج تحقيـق نشـان داد كـه ضـريب همبسـتگي      
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ر بودن بود، نشان از معنادا 05/0است و چون سطح معناداري كمتر از  26/0پيرسون برابر با 
هاي انگيزشي شهرداري و ميزان مشـاركت مـردم اسـت. مقـدار ضـريب       رابطه بين سياست

هاي انگيزشي شهرداري و  نشان دهنده همبستگي متوسط بين متغير سياست 26/0همبستگي
از واريانس  06/0شود كه  مي  ميزان مشاركت است. همچنين برمبناي ضريب تعيين مشخص

  هاي انگيزشي شهرداري بود. مشاركت ناشي از سياست و يا پراكندگي متغير، ميزان
  

  هاي انگيزشي شهرداري و ميزان مشاركت ): همبستگي سياست5جدول شماره (

  متغير
 شاخص آماري

  متغير
ضريب همبستگي 

  )r( پيرسون
  سطح معناداري

)P(  
  0/ 000  26/0  مشاركت شهروندان  هاي انگيزشي سياست

  
عي شهروندان و ميزان مشـاركت آنهـا در امـور شـهر     در سومين فرض بين اعتماد اجتما

بـوده و سـطح    41/0رابطه وجود دارد. نتايج تحقيق ضـريب همبسـتگي پيرسـون برابـر بـا      
است و نشان از معنادار بودن رابطه بين اعتماد اجتماعي شـهروندان   05/0معناداري كمتر از 

ه همبسـتگي متوسـط   نشان دهند 41/0و ميزان مشاركت شهروندان است. ضريب همبستگي
بين متغير اعتماد اجتماعي شهروندان و ميزان مشاركت آنان است. همچنين برمبناي ضـريب  

از واريانس و يا پراكندگي متغير، ميزان مشاركت ناشـي از   16/0شود كه  مي تعيين، مشخص 
  اعتماد اجتماعي مردم بود.

  
  اركت): همبستگي اعتماد اجتماعي مردم و ميزان مش6جدول شماره (

  متغير
 شاخص آماري

  متغير
ضريب همبستگي 

  )r( پيرسون
  سطح معناداري

)P(  
  0/ 000  41/0  مشاركت شهروندان  اعتماد اجتماعي
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كـرد كـه بـين عملكـرد شـهرداري و ميـزان مشـاركت         مـي  آخرين فرض تحقيق مطرح 

بـا   شهروندان در امور شهر رابطه وجود دارد. نتايج تحقيق ضريب همبستگي پيرسون برابـر 
ضـريب،  . است بنابراين اين رابطـه معنـادار اسـت   05/0/ بوده و سطح معناداري كمتر از 47

از واريانس و يا پراكندگي متغير ميـزان مشـاركت    22/0دهد  مي  نشان كه تعيين محاسبه شد
  شهروندان متاثر از عملكرد شهرداري بوده است.

  
  ميزان مشاركت ): همبستگي بين متغيرعملكرد شهرداري و7جدول شماره (

  متغير
 شاخص آماري

  متغير
ضريب همبستگي 

  )r( پيرسون
  سطح معناداري

)P(  
  0/ 000  47/0  مشاركت شهروندان  عملكرد شهرداري

  
هـاي فـردي    هاي همبستگي و تعيين مربوط به رابطه بين متغير ) ضريب8جدول شماره (

را ن در امور شهر ميزان مشاركت شهروندا و سطح درآمد) تحصيالت، شغل و (جنس، سن،
 هـاي فـردي (جـنس، سـن،     دهد. فرض صفر، فرض بر اين بـوده كـه بـين متغيـر     مي  نشان

  وجود ندارد. اي تحصيالت،شغل وسطح درآمد) و ميزان مشاركت شهروندان رابطه
  

هاي فردي (جنس، سن،تحصيالت و سطح درآمد) و  ): همبستگي بين متغير8جدول شماره (
  ميزان مشاركت

  درآمد شغل تحصيالت  سن جنسيت  
  00/0  /06  /01  /41  /04 همبستگي اسپيرمن

  /00  0036/0  /01  16/0  /0016 ضريب تعيين
  98/0  20/0  82/0  00/0  42/0 سطح معني داري

  400  400  400  400  400 حجم نمونه
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برابـر   سن دهد كه ضريب همبستگي اسپيرمن در متغير مي  ) نشان8نتايج جدول شماره (
بنابراين اين ضريب با صفر تفاوت  ،است05/0داري كمتر از چون سطح معنا/ است و 41با 

گيـري نبـوده    معناداري دارد و از اين رو ضريب بدست آمده ناشي از شانس يا خطاي نمونه
و به دليل رابطه واقعي بين متغير سن و مشاركت شهروندان در امور شـهري اسـت. مقـدار    

  متوسط بـين متغيـر سـن و ميـزان مشـاركت      نشان دهنده همبستگي 41/0ضريب همبستگي
است. براي بقيه متغيرهاي فردي (جنس، شغل،  16/0است. ضريب تعيين مربوطه نيز برابر با

است نشان از معنادار نبـودن  05/0داري بيشتر از اميزان تحصيالت و درآمد) چون سطح معن
  است.  رابطه بين اين متغيرها و مشاركت

  
  تحليل رگرسيون

وابسـته از آزمـون چنـد    بررسي ميزان تاثير همزمان متغيرهاي مستقل بر متغير به منظور 
) و R=/55) استفاده شد. ضريب همبسـتگي چندگانـه (  Enterگانه به روش (رگرسيون چند
) به دست آمد. اين موضوع بدان معني است كه واريـانس مشـاركت   R2=/30ضريب تعيين(

پـذيرد.   مـي  ل معنادار موجود در مـدل تـاثير  هاي مستق / درصد از متغير30شهروندان حدود 
  نشان داده شده است. )9نتايج تحليل رگرسيون در جدول شماره (

  
  ): آزمون تحليل رگرسيون9جدول شماره (

    Beta t p F R R2 DF P 

متغير 
  بين پيش

  68/0  /40  02/0  رضايت شهروندان

40/
43  

55/0  
30/0  

39
5

/4  

00/0  

  00/0  55/3  15/0  سياست انگيزشي
  00/0  35/4  23/0  اعتماد اجتماعي
  00/0  87/6  33/0  عملكرد شهرداري
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 هاگيري و پيشنهاد نتيجه

ها به تنهـايي   هاي اخير حكومت بديهي است با رشد شتابان شهرها و شهرنشيني در دهه
ر تنهـا  عبـارت ديگـ  . بـه  و بدون اتكا به شهروندان قادر به اداره امور جامعه نخواهنـد بـود  

ــدها و روابــط رســمي    بخشــي از فعاليــت ــدگي شــهري توســط فرآين ــا زن هــاي مــرتبط ب
ها در توليـد، مبـادالت، تصـميم گيـري و      گردد، در حالي كه بسياري از اين فعاليت مي تعيين

گيرد. در چنـين شـرايطي عـدم     مي  مواردي از اين دست از طريق روابط غير رسمي صورت
امعه مدني و عدم همكاري با دولت زمينه را براي تشديد حضور و دخالت شهروندان در ج

مسائل و مشكالت شهري فراهم خواهد كرد؛ از اين رو، در چند دهه اخير پارادايم جديدي 
. هاي خود قرار داده اسـت  ها و برنامه از مديريت شهري، مشاركت را محور سياست گذاري

تماد و همكاري ميان مديران شهري اين پارادايم، نظام مديريت شهري به تقويت حس اعدر 
پـردازد. در واقـع،    مـي  و شهروندان و حل مسـائل و مشـكالت شـهري از طريـق مشـاركت     

مشاركت در امور شهري افزون بر هويت يابي فردي و جمعـي بـراي افـراد، مبنـايي بـراي      
 تعامل فرآيندهاي رسمي و غير رسمي شده است.

 د) در شـهركر 53مشاركت در امـور شـهركرد (  نتايج تحقيق نشان داد كه ميانگين ميزان 
) بيشتر است، ولي با اين حال هنوز نزديك به ميانگين است و 45هرچند از ميانگين نظري (

سـال و بـاالتر    51هاي سني نشان داد كه افراد با سـن   نتايج مربوط به ميزان مشاركت گروه
درصـد) را در   8/1انـي(  كمتـرين فراو  ،سـال  20درصد) و افراد زيـر   35بيشترين فراواني( 

ميزان مشاركت اجتماعي دارند. با توجه به جوان بودن جامعه ايران اين مسـأله جـاي تامـل    
 انديشي كنند. جدي دارد و مسؤوالن بايد در اين زمينه چاره

بسياري از انديشمندان مهمترين خصيصه جوامع مدرن را پيونـد گسسـت ناپـذير آئـين     
انـد.   جغرافيايي به نـام شـهر داشـته    -يك مركز سياسي هاي مدني در شهروندي و مشاركت

بديهي است عواملي وجود دارند كـه امكـان مشـاركت را خدشـه دار سـاخته و تمايـل بـه        
ـ   با نظر پارسونز ويژگينمايند. مطابق  مي دخالت در امور را محدود  ويژه نظـام  هاي فـردي ب
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هـاي دوركـيم،    نظريـه  شخصيت مشاركت كنندگان از جمله اين عوامل اسـت. همچنـين در  
زيمل و وبر، تقويت مشاركت نيازمند آگاهي، جلب اعتماد، احسـاس رضـايت وتمايـل بـه     

هاي شهري و برقراري روابط محكم ميان شهروندان و مديران شهري است.  همكاري با نهاد
ويژه شـهرداري ابتـدا بـه آمـوزش     ها و نهادهاي ذيربط ب كه سازمان شود مي از اين رو توصيه

هاي شهري اهتمام  ف شهرداري و مردم، جلب اعتماد و افزايش تجربه همكاري با نهادوظاي
كه مطـابق  چرا  ،ورزند تا در كنار عملكرد بهتر، موجبات رضايت شهروندان را فراهم آورند

چنانچه مردم از آگاهي كافي برخوردار نباشند و از ساز و كارهـا   هاي تحقيقات پيشين، يافته
رضايت نداشته و به  شند، نسبت به نهادهاي مرتبط با امور شهري اعتماد واطالعي نداشته با

و اعتمـاد   ها مشاركتي در كار نخواهند بود. اين مساله بويژه در نظريه مبادلـه هـومنز   تبع آن
دهد كـه موفقيـت بسـياري از     مي ها نشان برخي از كشور. تجارب اجتماعي پانتام آمده است

لزم درگيـري و مشـاركت گسـترده و پايـداري شـهروندان،      هاي توسعه شـهري مسـت   برنامه
  مشاركتي همراه با آگاهي بوده است.

از آنجايي كه شهردار از آمادگي مناسبي براي جلـب مشـاركت شـهروندان بـر خـوردار      
شود،سـازمان شـهرداري در خصـوص پـاداش دهـي و تشـويق        مي  پيشنهاد بنابرايننيست، 

هاي مختلف فعاليت شهرداري به طور  بر آن، در حوزه شهروندان توجه ويژه نمايد و عالوه
تخصصي چگونگي جلب مشاركت شهروندان، چرايي و ضرورت جلب اين مشـاركت بـه   

 هاي الزم داده شود. مردم آموزش

دانيم يكي از عوامل پيشرفت وتوسعه در يـك جامعـه مشـاركت وهمكـاري      مي  چنانكه
جلب حمايت مردمي و ايجاد اعتماد و اطمينان  بنابراين دولت بايد با ،جانبه مردم است همه

تواند مشاركت و همراهي مردم را بـه همـراه داشـته     مي  هاي پيش بيني شده نسبت به برنامه
هاي مردمي توجه داشـته باشـد تـا از     و براي تحقق اين امر بايد بيشتر به عملكرد نهاد باشد

ردم جامه عمل بپوشانند تا اعتمـاد  هاي خود را به م مسير خود منحرف نشوند و بتواند گفته
  مردم را به خود جلب كنند و در آنان احساس رضايتمندي وخشنودي را تقويت كنند.
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هاي پژوهش وضعيت مشاركت كل شهروندان تا حدودي در حد متوسط رو  مطابق يافته
اين امر ناشي از وضعيت سطح پايين مشاركت عيني شهروندان در زنـدگي   به پايين است و

عميق و غيـر دسـتوري    يانه است، بنابراين مفهوم مشاركت اجتماعي به صورت صحيح،عام
كند كه شهروندان بـراي مشـاركت    مي  ضرورت ايجاب بنابراين ،در افراد نهادينه نشده است

  هاي عميق و عملي ببينند. بيشتر در شهر آموزش
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