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  1391 بهار، دوم، شماره دومسال 

  59 – 82  صص
  

  alihos81@yahoo.com                                                     چمران اهواز  يددانشگاه شهشناسي  جامعهگروه  يار دانش-1 
  Ider62@yahoo.com               شوشتر    زاد واحد آ دانشگاه يجامعه شناسگروه  و عضو هيأت علمي ي دكتري دانشجو-2 
  abtin_abasi@yahoo.com                                                                                اَلَشتَر نوريام دانشگاه پمدرس-3 

 15/12/90:  تاريخ پذيرش                                                                24/9/90: تاريخ دريافت

 

  آباد بررسي عوامل مؤثر بر مشاركت شهروندي در بين شهروندان شهر خرم
  

   3، الهام عباسي2، نبي اهللا ايدر1علي حسين حسين زادهدكتر 
  

  چكيده
هـدف ايـن    . مشاركت شهروندي تحت تأثير عوامـل و متغيرهـاي گونـاگون فـردي و اجتمـاعي اسـت                 

ش تحقيق پيمايشي و جامعـة آمـاري مـورد          رو. درپژوهش بررسي عوامل مؤثر بر مشاركت شهروندي است       
داده ها با استفاده از پرسـشنامة خودسـنجي و از حجـم             . مطالعه سرپرستان خانوارهاي شهر خرم آباد هستند      

.  نفري ، با استفاده از فرمول كوكران به روش نمونه گيري خوشه اي چندمرحله اي انتخـاب شـد                   182نمونة  
فايده مندي مشاركت شهروندي، جامعه پذيري مـشاركت شـهروندي،     نتايج پژوهش نشان داد بين متغيرهاي       

تحليل رگرسيون چندگانه   . اعتماد اجتماعي و پايگاه اجتماعي اقتصادي رابطة مستقيم و معناداري وجود دارد           
و نتايج تحليل مسير نشان داد كه فايده مندي مشاركت شـهروندي، جامعـه پـذيري مـشاركت شـهروندي و                   

مترين و تعيين كننده ترين عوامل تأثيرگـذار مثبـت و مـستقيم بـر مـشاركت شـهروندي                   اعتماد اجتماعي مه  
  . اقتصادي تأثيري غيرمستقيم بر مشاركت شهروندي دارند-شوند در حالي كه پايگاه اجتماعي محسوب مي

 مشاركت شهروندي، فايده مندي مشاركت شهروندي، جامعه پذيري مشاركت شـهروندي،            : كليدي هاي  هواژ
  .  اقتصادي، اعتماد اجتماعي-ه اجتماعيپايگا

  
  

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

  
  1391 بهار، دوم، شماره دومت شهري، سال مطالعافصلنامه  / 60

 

 

  مقدمه و بيان مسأله
چگونگي ادارة جامعه از مسائل مهم حيات بشري است كه ريشه در نيازهـاي طبيعـي و                 

 نشان مي دهد كه زندگي انسان در تنهايي و    ها  ي زندگي انسان  ها  واقعيت. اجتماعي وي دارد  
بط اجتمـاعي و ادارة اجتماعـات از همـان          چگونگي تنظيم روا  . انزوا ناممكن و ناپسند است    

 سـال تجربـة حيـات    هـا  امروزه پس از ميليـون . بوده است    ها  آغاز همواره مورد توجه انسان    
ي ادارة جوامع از نظر شكل و محتوا يك روند رو به كمـال را طـي كـرده      ها  اجتماعي روش 

اليت گروه در   فع.  تعيين مي كند   1 را اصل مشاركت   ها  محوري ترين تفاوت اين روش    .است  
. گرو مشاركت اعضا است و مشاركت اعضا هويت زنـدگي گروهـي را تـداوم مـي بخـشد                  

ي اوليه شروع و با گذشـت زمـان         ها  مشاركت در اصل نداي فطرت است و با زندگي انسان         
ي متفاوت تـأثير داشـته و در        ها   را دگرگون كرده و در هر دوره اي به شكل          ها  زندگي انسان 
ي بهبود آن و اجراي عدالت اجتماعي مؤثر بوده و بـا پيـشرفت فرهنـگ                 برا ها  زندگي انسان 

اجتماعي و به وجود آمدن انقالب صنعتي از قرن نـوزدهم بـه بعـد، مـشاركت بـه اشـكال                     
شـهروند  ).  96 : 1382محبـوبي،   (گوناگون در توسعة كشورها نقش بسزايي داشـته اسـت           
عايت آن از الزامات شهروند بـودن       مدرن در قبال حقوق شهروندي خود تعهداتي دارد كه ر         

مفهوم شهروندي گسترده تر از شهرنشيني بوده و شهروندان منفعـل فاقـد شخـصيت               . است
بناي مشاركت كه در روند مدنيت جامعه مطرح است داراي زير پايـة حـق و                . مدني هستند 

تكليف است و مشاركت نقش اساسي و تعيين كننده در هويت يـابي فـرد و تبـديل آن بـه                     
شود  با نگاهي به قانون اساسي كشور اهميت و ضرورت اين امر روشن تر مي             . هروند دارد ش

  .كه حق مشاركت از مهمترين مصاديق شهروندي است
ي توسعة مبتني بر ديدگاه نوسازي، ها   ميالدي و به دنبال شكست برنامه      50از اواخر دهة    

 ها   عدم موفقيت اين برنامه    . در ادبيات توسعة مطرح شد     2مفهوم مشاركت و توسعة مشاركتي    
ي مردمـي در    هـا   در رسيدن به اهداف خود، اين باور را تقويت كـرد كـه فقـدان مـشاركت                

                                                      
1- Participation 
2- participatory Development 
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از اين رو در واكنش به اين       .  موجب ناكامي آنها شده است     ها  طراحي، اجرا و ارزيابي برنامه    
امـه  ي عمـومي و برن  هـا   دخالت شهرواندن در تصميم گيـري     «امر، مفهوم مشاركت به عنوان      

مورد توجه برنامه ريزان قرار گرفـت و        ) 184: 2004بام،  (» ي مربوط به آن   ها  ريزي در زمينه  
  . فرآيندهاي تقويت كننده مشاركت مردم، به عنوان زمينة اصلي توسعه مطرح شد

 را  1 سازمان جهاني بهداشت جهاني، اصطالح مـشاركت شـهروندي         1970در اواخر دهة  
، مشاركت  1996در سال   . تهاي اولية بهداشت مطرح ساخت    براي نخستين بار در بحث مراقب     

ي مؤثر در بهبود زندگي شهري از سوي اجالس سازمان          ها  شهروندي به عنوان يكي از طرح     
ملل در زمينة اسكان بشر، با عنوان طرح مشاركت مردم در ادارةامـور شـهري ارائـه گرديـد                   

ي توسـعة شـهري     هـا   در طـرح  تجربة كشورهاي مختلف جهان     ). 44: 1380شريفيان ثاني،   (
 در بسياري از موارد از توان دولت خارج و موفقيت طـرح در              ها  نشان مي دهد اجراي طرح    

گرو مشاركت مردم در مراحل مختلف طرح است و استفاده از مشاورة عمومي باعـث مـي                 
ي اجرايـي بـا   هـا   در مرحلة اول تا حدود زيادي در تدوين اهداف و قابليت         ها  شود كه طرح  

امروزه نيز در كـشور مـا بـا افـزايش جمعيـت و گـسترش فيزيكـي                  . يت همگام باشند  موفق
به طوري كه مشكل مسكن، كمبود      . شهرها، ارائة خدمات شهري با مشكل روبرو بوده است        
، حاشيه نشيني   ها  ، جمع آوري زباله   ها  فضاي سبز كافي، آلودگي هواي ناشي از تردد اتومبيل        

بـراي حـل    . امل نارضايتي در كالن شهرهاي ايران اسـت       و تعارضات گروهي ، از جمله عو      
اين معضالت توجه به مشاركت به عنوان يك نظام كاركردي در سطح كالن، مياني و خـرد                 
با كاركردهاي افـزايش ثبـات اجتمـاعي، تقويـت روحيـة همبـستگي و كـاهش تعارضـات                   

القيـت، بـسط    گروهي، ار بين بردن فرهنگ حاشيه نشيني، شكوفايي اسـتعدادها و بـروز خ             
ارزشهاي دموكراتيك سهيم شده در منابع قدرت و تقويت روحية مسئوليت پـذيري همـراه               

مشاركت شهروندان در امـور شـهري باعـث افـزايش           ). 120: 1383وحيدا و نيازي،    (است  
بـه  . درك و آگاهي شهروندان از مسائل مربوط به آنها و نياز متقابل بـه يكـديگر مـي شـود                   

ي افراد به ها ي يك جامعه را براي هماهنگ كردن كنش  ها  مك و، توانايي  ايجاد جامعه بهتر ك   
                                                      
1- Citizenship Participation 
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حكومت گري بهتري ايجـاد مـي       . منظور توسعه و بهبود كاالهاي جمعي ارزشمند تقويت و        
سـاروخاني و   (ي هوشــمندانه را افزايــش مـي دهـد           ها  ي تدوين سياست  ها  كند و فرصت  

 شهروندان فراهم مي كند كه خـصوصيات        ، و از طرفي اين امكان را براي       )1385اميرپناهي،  
فردي خود همچون اعتماد به نفس، احساس قدرت، دانش، توانـايي حـل مـشكالت را در                 

 بـه   ها  با گسترش روابط خود با سازمانها  و شركت در برنامه ريزي           . درون خود تقويت كنند   
به توسـعة   توسعة سازماني و با بحث در مورد منافع مشترك خود، جامعه و حل اختالفات،               

اجتماعي كمك كنندكه به تبع اين امر باعث رشد و پيشرفت جامعه در حالت كلـي خواهـد      
با توجه به افـزايش مـشكالت شـهري در منـاطق شـهري ايـران و لـزوم                   ). 2004بام،  (شد  

مشاركت شهروندان در حل اين مشكالت و همچنين ضرورت وجود مشاركت شـهروندي              
ر اين پژوهش به آن پرداخته خواهد شد، عوامـل مـؤثر            در مسائل شهري مسألة اساسي كه د      

  .بر مشاركت شهروندي در بين شهروندان شهر خرم آباد است
  

  اهداف پژوهش
  :هدف كلي

مـشاركت شـهروندي در بـين        بـر    هدف كلي در اين پـژوهش شناسـايي عوامـل مـؤثر           
  .شهروندان شهر خرم آباد است

  
  :يياهداف جز

با مشاركت شهروندي در بين شـهروندان شـهر خـرم            بررسي رابطة اعتماد اجتماعي      -1
  آباد

 بررسي رابطة فايـده منـدي مـشاركت شـهروندي بـا مـشاركت شـهروندي در بـين                    -2
  .شهروندان شهر خرم آباد

 بررسي رابطه ي جامعه پذيري مشاركت شهروندي با مـشاركت شـهروندي در بـين                -3
  شهروندان شهر خرم آباد
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 اقتصادي با مشاركت شهروندي در بين شهروندان        -عي بررسي رابطه ي پايگاه اجتما     -4
  شهر خرم آباد

  
  پيشينه تحقيق

احمدي در تحقيقي تحت عنوان عوامل مؤثر بر گرايش شهروندان به مـشاركت در اداره               
بـين  : امور شهرها در شهر فرخ شهر استان چهارمحال بختيـاري بـه ايـن نتـايج رسـيد كـه                   

تي، فايده منـدي و حقـوق شـهروندي و گـرايش     متغيرهاي مهمي از جمله احساس بي قدر    
  .شهروندان به مشاركت، رابطة معناداري وجود دارد

، در تحقيق با عنوان بررسي تأثير رفاه اقتصادي و اجتماعي بر            )1386(رباني و همكاران    
به اين نتيجـه دسـت      ) مورد مطالعه شهر اصفهان   (ميزان مشاركت شهروندان در امور شهري       

 بــودن منطقــة ســكونتي، احــساس محروميــت نــسبي، اعتمــاد نهــادي، يافتنــد كــه مناســب
  .رضايتمندي بهداشتي و رضايتمندي اجتماعي بر ميزان مشاركت مؤثر بوده اند

، در تحقيق با عنوان بررسي عوامل مـؤثر بـر مـشاركت             )1386(رطونيان  ها   اديبي سده و  
رسيدند كه بين سن، تعلـق   سياسي و فرهنگي ارامنة جلفاي اصفهان به اين نتيجه        -اجتماعي

اجتماعي، افزايش ميزان آگاهي فردي و اجتماعي، رضايت از امكانات و وضعيت جامعه بـا               
  .ميزان مشاركت رابطة معناداري وجود دارد

، در تحقيقي تحت عنوان مشاركت شهروندان در ادارة امـور شـهري          )1387(عباس زاده   
امل اجتماعي و گرايشي ،بيـشترين تـأثير و   شهر اصفهان به اين نتيجه رسيد كه متغيرهاي عو   

متغيرهاي رفاه غيرمادي، تأمين نيازهاي اوليه و فرهنگي كمترين تأثير را بر ميزان مـشاركت               
  .كل شهروندان در امور شهري داشته اند

، در تحقيقي با عنوان فرهنگ مـدني، جامعـه و مـشاركت             )2001 (1دوچرتي و همكاران  
د به اين نتيجـه رسيـدند كه فرهنـگ مدني، نهادهاي سياسي،          ي متضا ها  شـهروندان در محله  

  .ي عمومي و آموزش در مشاركت شهروندان مؤثر استها سياست
                                                      
1- I. Docherty 
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، در تحقيقي با عنوان مشاركت شهروندان در سازمانهاي محله و ارتبـاط             )2007 (1اوهمر
ت مـشارك : آن با خودكارآمدي، اثربخشي جمعي، حس اجتماعي، به ايـن نتيجـه رسـيد كـه               

 با يكديگر باعث افزايش خودكارآمدي، اثربخشي و حس اجتماعي        ها  روزانة اعضاي سازمان  
  .مي شود

  
  چارچوب نظري

  برماسها 
هابرماس وجود نهادهاي مدني و گسترة همگاني را آن بخـش از حيـات اجتمـاعي مـي             

ي رسمي و غيررسـمي، زمينـه را بـراي    ها داند كه ضمن حفظ استقالل خود نسبت به بخش  
. تگوي آزاد و خردمندانه و به دور از سلطة كنش ارتباطي رهايي بخش فراهم مـي سـازد                 گف

ي شخصيتي افراد و توان آنان بر خوديابي و قطـع وابـستگي از              ها  عالوه بر اين او بر ويژگي     
ي اقتـصادي فرامليتـي،     هـا   ي رسمي و غيررسمي نيز تأكيد مـي كنـد زيـرا شـركت             ها  بخش
ابسته به آنهـا از تهديـد كننـدگان نهادهـاي مـدني و گـستره                ي جمعي و  ها   و رسانه  ها  دولت

ي اقتصادي و سياسي يعني عقالنيـت ابـزاري در          ها  آنها با منطق حاكم بر حوزه     . همگاني اند 
: 1383عبدالهي، (جهت كنترل نهادهاي مدني و بسط هرچه بيشتر سلطه خود عمل مي كنند             

نش ارتباطي تحريف نشده و آزاد وجود       برماس به دنبال جامعه اي است كه در آن ك         ها   ).69
به نظر او امكان رهايي از سلطة راه كنش ارتباطي آزاد ميـسر اسـت كـه حـوزة       . داشته باشد 

نظرية كنش ارتباطي، نقطة اتكاي نظريه اجتمـاعي را بـه           . عمومي زمينه و بسترساز آن است     
 مرتبط مي كنـد كـه       رابطة گفت و شنودي و اساساً اجتماعي دو يا سه گوينده و شنونده اي             

. به صورت دوجانبه و همزمان نه يك نوع ادعاي اعتبار، بلكه سه نوع آن را عنوان مـي كنـد      
از نظر وي، تعامل ارتباطي واسطي اسـت كه از طريق آن، اذهـان مـتكلم و كنـشـگر گفتـار                 

از طريق اين واسط و فرايند عادي به تفاهم رسيدن است كـه             . كنش خود را در هم مي تنند      
برمـاس بايـد    ها  بنابراين بر اساس ديدگاه   ).104: 1379پيوزي،  (ه يكديگر وابسته مي شويم      ب

                                                      
1- Mary L. Ohmer 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  
  

  65 / بررسي عوامل مؤثر بر مشاركت شهروندي در بين شهروندان شهر خرم آباد
  

 

ي ايـدئولوژيك بـه مـشاركت و گفتمـان     هـا  فضايي ايجاد كرد كه افـراد بـه دور از دسـتگاه          
بپردازند كه اين گفتمان نيز بر پاية اعتماد و صدق رفتار كنـشگران در كـنش ارتبـاطي بـين                    

  .يكديگر ميسر مي شود
  

  ليپست
 جامعه شناس معاصر در كتاب انسان سياسي خود تالش نمـود            1سي مور مارتين ليپست   

وي در اين مدل به     . كه متغيرهاي متعددي را در مدلي كلي براي تبيين مشاركت تنظيم نمايد           
الزم به توضيح است كه اين متغيرها آشكارا به  .طور عمده بر متغيرهاي اجتماعي تأكيد دارد        

 شناختي است كه پديـدة مـشاركت يـا عـدم مـشاركت اقـشار و گروههـاي                  صورت جامعه 
، سـنديكاهاي كـارگري،     هـا   مختلف اجتماعي را در فرايند اجتماعي، سياسي؛ ماننـد انجمـن          

شوراهاي محلي، انتخابات، احزاب و مانند آن براساس چندين عامل كلـي اجتمـاعي تبيـين                
سبتاً جامعي را از عوامل اجتماعي مـؤثر  ليپيست در دو سطح توصيف تبيين، مدل ن. مي كنند 

كارگراني كـه در اجتمـاع شـغلي        «به نظر وي    ). 1384قاسمي ، (بر مشاركت ارائه داده است      
فعال هستند در امور تشكيالتي فعال ترند، بنابراين درجة باالي مشاركت اجتماعي با نتـايج               

). 42:1381كلـدي، (» تسياسي كه به بار مي آورد متأثر از عواملي چون پايگـاه شـغلي اسـ               
ي پژوهشي در كشورهاي مختلف ميزان مشاركت را در فراينـدهاي           ها  ليپست براساس يافته  

اجتماعي در ميان مردان، گروههاي تحصيل كرده، متأهلين، شهرنشينان، افراد ميـان سـال  و                
 و احزاب، سنديكاها و شـوراها بيـشتر مـي    ها افراد داراي منزلت و همچنين اعضاي سازمان    

ي گروهـي و پيـدايش      ها  و با تأكيد بر همبستگي بين شهرنشيني، گسترش سواد، رسانه         . اندد
  ).54:1386غفاري،(نهادهاي مشاركتي به تشريح مشاركت افراد مي پردازد 

  
  
  

                                                      
1- C. M M. Lipset 
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  پارسونز
مفهوم مشاركت به طور مبسوطي در نظرية كنش اجتماعي پاسونز مورد تحقيق و بحـث               

ارگانيسم رفتاري، نظام شخصيتي، نظـام      (لفيق عوامل خرد  وي توانست با ت   . قرار گرفته است  
بـا  ) اقتـصاد، سياسـت، اجتمـاع و فرهنـگ        (و كالن   ) اجتماعي، نظام فرهنگي و هدف غايي     

توجه به سلسله مراتب سيبرنتيك، كنش و نقش اجتماعي را در قالب ديدگاههاي نظام منـد                
رهاي انساني مي داند كه انگيزه      همة رفتا «پارسونز كنش اجتماعي را     . مورد تحليل قرار دهد   

ويژگيهـاي  . و راهنماي آن معاني است كه كنشگر آنها را در دنياي خـارج كـشف مـي كنـد             
اصلي كنش اجتماعي در حساسيت كنشگر به معاني چيزها و موجوداتي است كه در محيط               

شـه،  گي رو(» .هستند و آگاهي يافتن به اين معاني و واكنش به پيامهاي است كه مي فرستند         
56:1376.(  

پارسونز الگويي پايه اي از كنش اجتماعي را معرفي مي كنـد كـه ايـن الگـو نخـست از         
كنشگر انساني و سپس يك سلسله هدفها مقاصد تشكيل مي شود كه كنشگر بايـد از ميـان                  
. آنها انتخاب كند او بايد وسايل مختلفي را هم براي رسيدن به اين مقاصد انتخاب مي كنـد                 

 در خال صورت نمي گيـرد،       ها   اين كنشگر است كه انتخاب كند اما اين انتخاب         در اينجا هم  
محيط از شماري از عوامل مادي و اجتماعي ساخته شده است كه دامنـة ايـن انتخـا بهـا را                     

مهم تر از همه اينها محيط، شامل هنجارها و ارزشها و ساير افكـار عمومـاً                . محدود مي كند  
از ايـن رو كـنش      . تخاب هدفها و وسـايل تـأثير مـي گـذارد          پذيرفته شده اي است كه بر ان      

اجتماعي از يك كنشگر، وسايل و اهداف و محيطي ساخته مي شود كه شـامل موضـوعات                 
پارسونز فـرض بـراين اسـت كـه هـر كنـشگر       . مادي، اجتماعي، هنجارها و ارزش ها است    

 متقابـل قـرار     خواهان به حداكثر رساندن رضايت خاطر است و چنانچه با ديگري در كنش            
  ).55:1386كرايب،(گيرد و رضايت خاطر كسب كند، اين كنش متقابل تكرار خواهد شد 

با توجه به عالقة اصلي پاسونز به نظـام اجتمـاعي، فراگردهـاي ملكـة ذهـن سـاختن و                    
اجتماعي كردن در اين تلفيق اهميت اساسي دارند و اين به آن معنا ست كه او به شيوه هاي                   

در .  و ارزش هاي يك نظام به كنشگران درون نظام عالقـه منـد بـوده اسـت                 انتقال هنجارها 
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يك فراگرد اجتماعي شدن موفق اين ارزشها و هنجارها ملكـة ذهـن مـي شـوند يعنـي بـه                     
در نتيجه اين فراگرد كنشگران     . صورت بخشي از وجود كنشگران يا وجدان آنها در مي آيند          

بـه گفتـة خـود      . لح كل نظام خدمت مي كننـد      ضمن دنبال كردن منافعشان، در واقع به مصا       
پارسونز تركيب الگوهاي جهتگيري ارزشي كه به دست مـي آيـد تـا انـدازة زيـادي نتيجـة                    

  ). 136:1385ريتزر،(كاركرد ساختار، نقش بنيادين و ارزشهاي مسلط نظام اجتماعي است 
  

  هومنز
. ل قـرار داده اسـت     جورج هومنز مشاركت را در قالب نظرية مبادله مورد تجزيه و تحلي           

ديدگاه اصلي هومنز اين است كه جامعه شناسي بايد به تبيين رفتار فـردي و كـنش متقابـل                   
او كم تر به مقوالتي چون آگاهي يـا انـواع گونـاگون سـاختارها و نهادهـاي                  . انسان بپردازد 

، اجتماعي بزرگ كه بيشتر جامعه شناسان در وهلة نخست آنها را مورد توجه قرار مي دادند               
آنچه محور توجه او قرار داشت عبارت بود از شـرح الگوهـاي تقويـت و سـابقة                  . پرداخت

اساسـي تـرين    . پاداش ها و هزينه هايي كه افراد را آنچه انجام مي دهند رهنمون مـي كننـد                
فرض نظرية مبادله اين است كه افراد رفتارهايي را كه در قبال انجامشان پاداش مـي گيرنـد                  

. ز رفتارهايي كه قبال هزينه زيادي براي آنان در برداشته پرهيـز مـي كننـد         تكرار مي كنند و ا    
آنچه كه در كنش متقابل افراد توجه هومنز را به خود جلب مي كرد، وجود مبادله در رفتـار                   

از اين رو، نظرية مبادله به آنچه كه ظاهراً افراد در كنش متقابل شان به دسـت مـي              . آنان بود 
هومنز آشكارا معتقد بود كه     . وض به طرف مقابل مي دهند مي پردازد       آورند و آنچه كه در ع     

اين تبادالت محـدود بـه مقـوالت اقتـصادي     . در هر كنش متقابلي، چيزهايي مبادله مي شود   
چرا كه پاداش دادن به رفتار مناسب اجتماعي شكلهاي ديگري چون           ) پول و كاال  ( شود نمي

گر نمـودهاي غير مادي يا نـمادين را نيز شــامل    تأييد، احترام، عشق، محبت، وفاداري و دي      
هرچه شمار افرادي كه به كنش متقابل مي پردازنـد بيـشتر شـود، مبـادالت آنـان                  . مي شوند 

زماني كه افراد دريابند كه استثمار مي شوند يا برخورد ناعادالنه با آنـان              . پيچيده تر مي شود   
خالصه در مبادلة هومنز رفتار . مي كنندصورت مي گيرد رابطه خود را قطع يا گروه را ترك 
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اجتماعي عبارت است از مبادله يا عملي محسوس يا نامحسوس توأم با ميزاني از پاداش يـا                 
هومنز با طرح پنج قضيه كوشيد تمام رفتارهاي        . هزينه ها دست كم بين دو فرد رخ مي دهد         

  ).395 -393: 1388ديليني، (انسان را توضيح دهد 
توان به كمك اين پنج قضية عام تشريح         د كه همة رفتارهاي انسان را مي      هومنز معتقد بو  

: كرد اين قضاياي عام چهار طبقه از متغيرها را با يكديگر مرتبط مـي كننـد كـه عبارتنـد  از                     
كند؛ دفعاتي كه يك كنش پاداش يا تنبيه بـه           تعداد دفعاتي كه يك شخص كنش را تكرار مي        

شـود   ر ندارد، ميزان پاداش يا تنبيه كه كنشگر با آن مواجه مي           دنبال دارد، يا هيچ يك را در ب       
بايد توجـه داشـت كـه       . هاي موجود در كنش فرد     و در نهايت، شرايط محيطي يعني محرك      

. نيازي به اين نيست كه فرد به علت كنش معني كه از او سر مي زند، پاداش دريافـت كنـد                    
 تأييـد   - اشباع و پرخاشگري   -محروميتموفقيت، محرك، ارزش،    : اين پنج قضيه عبارتند از    

  ). 432-423: 1385ريتزر، (
با توجه به تأثيرگذاري عوامل متعدد بر مشاركت، نظريه اي كلي كـه بـه صـورت سـاده                
همه يا بيشتر متغيرهاي مربوط به مشاركت شهروندي را در بر داشته باشد، مطرح نگرديـده                

ق برگرفتـه از نظريـات پارسـونز،        بر اين اساس، چارچوب نظري منتخب ايـن تحقيـ         . است
  .هابرماس، ليپست و هومنز است

  
  فرضيات تحقيق

رسد بين اعتماد اجتماعي و مشاركت شهروندي افراد شهر خرم آباد رابطة             به نظر مي   -1
  .معناداري وجود دارد

رسد بين فايده مندي مشاركت شهروندي و مـشاركت شـهروندي افـراد              به نظر مي   -2 
  .طة معناداري وجود داردشهر خرم آباد راب

رسد بين جامعه پذيري مشاركت شهروندي و مشاركت شـهروندي افـراد             به نظر مي   -3
  .شهر خرم آباد رابطة معنادار وجود دارد
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 اقتصادي و مشاركت شهروندي افراد شهر خرم        -رسد بين پايگاه اجتماعي    به نظر مي   -4
  .آباد رابطة معناداري وجود دارد

  
  روش شناسي تحقيق

روش به شيوةگردآوري داده ها كه در همة علوم يا بخشي از آن مشترك است، گفته مي                 
هرگاه جامعـة مـورد نظـر از وسـعت زيـادي برخـوردار باشـد و                 ). 151: 1380ميلر،  (شود  

.  است 1دسترسي به تك تك افراد امكان پذير نباشد، مناسبترين تكنيك، به كارگيري پيمايش            
ه عام ترين روش تحقيق در علوم اجتماعي محسوب مـي           در تحقيق حاضر روش پيمايش ك     

همچنين از لحاظ   . شود؛ استفاده شده و تكنيك به كارگرفته شده، استفاده از پرسشنامه است           
معيارهاي مختلف طبقه بنـدي ،روش هـاي تحقيـق در علـوم اجتمـاعي، از نـوع مطالعـات            

امعه شناسي خرد به اجرا      تبييني و كاربردي است كه در سطح ج        -مقطعي، پهنانگر، توصيفي  
جمعيت آماري در اين تحقيق، سرپرستان خانوارهاي ساكن در مناطق چهارگانة           . در مي آيد  

، تعـداد خانوارهـاي ايـن       1385 كه بر اساس سرشماري سـال        1389شهر خرم آباد در سال      
 نفر بوده است، كه بر اساس فرمول كوكران، به شيوة نمونه گيري خوشـه اي                333945شهر  
 نفر از افراد سرپرست خانوارهاي اين شهر به عنوان حجم نمونـه             182مرحله اي تعداد    چند

مراحل نمونه گيري در اين پژوهش بدين صورت بود كـه ابتـدا       . اين پژوهش انتخاب شدند   
طبق پژوهشهاي انجام شده توسط دانشجويان برنامـه ريـزي شـهري و همچنـين مطالعـات                 

. شهر خرم آباد ازنظر منزلتي به پنج خوشه تقسيم شدء       گانة   3اكتشافي صورت گرفته مناطق     
از درون هركدام از مناطق كه به بلوكهاي مشخص تقسيم شده انـد، اطالعـات جمـع آوري                  

يك دهم حجم نمونه    (بدين صورت كه بين فهرست بلوكهاي هر ناحيه، تعدادي بلوك           . شد
 به عنوان فاصله    10دد  به وصورت تصادفي انتخاب و سپس با منظور كردن ع         ) در هر ناحيه  

بعـالوه در هـر بلـوك       .  خانوار نمونه به صورت منظم انتخاب شدند       10نمونه، در هر بلوك     
در سـاخت   .  به صورت تصادفي تعيـين شـده       10 تا   1نقطة شروع نمونه گيري از بين اعداد        

                                                      
1 Survey 
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پرسشنامه و سنجش متغيرها، از طيف ليكرت استفاده شده اسـت كـه پـس از جمـع آوري                   
 پردازش و در دو سطح توصيفي و استنباطي        SPSSها، داده ها به وسيلة نرم افزار        پرسشنامه  

اعتبار پرسشنامه به صورت اعتبـار صـوري انجـام شـده            . مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند     
از طراحي پرسشنامه و در اختيار متخصصان گذاشـتن آن، بـه توافـق              بدين صورت كه پس     

براي پايايي متغيرهاي پژوهش از ضريب آلفاي       . كلي آنها در مورد اعتبار پرسشنامه رسيديم      
، اعتمـاد اجتمـاعي     84/0كرونباخ استفاده شده كه مقدار اين ضريب براي مـشاركت مردمـي           

 - و پايگـاه اجتمـاعي  79/0ي مـشاركت  ، جامعـه پـذير  86/0، فايده منـدي مـشاركت       83/0
  .   به دست آمد78/0اقتصادي 

  
  تعريف نظري و عملياتي متغيرها

در مطالعات پيمايشي تعريف مفاهيم و متغيرهايي كه در تحقيق به كار رفته و مـشخص                
كردن تعريف عملياتي و تعيين سطوح سنجش آنها براي آزمون فرضـيات بـسيار ضـروري                

و ) مشاركت شهروندي (متغير وابسته   : غيرها در دو دسته قرار دارند     در اين پژوهش مت   . است
اعتمـاد اجتمـاعي، فايـده منـدي مـشاركت شـهروندي، جامعـه پـذيري                (متغيرهاي مستقل   

  ). اقتصادي-مشاركت شهروندي و پايگاه اجتماعي
  

  مشاركت شهروندي
افراد، براي  مشاركت شهروندي نوعي آمادگي رواني و فعاليت عمومي داوطلبانه در بين            

براي عملياتي كـردن ايـن متغيـر در دو بعـد            . دخالت در تعيين سرنوشت خود جامعه است      
برخـي گويـه هـا      .  گويه به صورت طيف ليكرت استفاده شده است        22تمايلي و رفتاري از     

تا چه حد تمايل داريد جهت پيگيري در امور محله در مواردي چـون آسـفالت                : عبارتند از 
به سازمانهاي مربوطه مراجعه كنيد، تـا چـه حـد تمايـل             ...  فضاي سبز و     خيابان، روشنايي، 

داريد در نتخابات شوراي شهر همكاري و فعاليت داشته باشيد، در يك سال گذشته چقـدر                
مثل فضاي سبز پاركها و صندلي اتوبوسها، آسـيب مـي           (به كساني كه به اموال عمومي شهر        
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قدر به كساني كه بـراي سـاكن محـل مزاحمـت            زنند تذكر داده ايد، در يك سال گذشته چ        
  ....ايجاد مي كنند تذكر داده ايد و 

  
  اعتماد اجتماعي

اعتماد اجتماعي داللت را انتظارات و تعهدات اكتسابي و تأييد شده به كه افراد نسبت به               
دهقان و غفـاري،    (يكديگر و نسبت به سازمانها و نهادهاي اجتماعي دارند تعريف كرده اند             

براي عملياتي كردن اين متغير در دو بعد اعتماد بين فردي و اعتماد بين نهـادي                ). 75 :1384
مي توان  : برخي گويه ها عبارتند از    .  گويه به صورت طيف ليكرت استفاده شده است        12از  

به حمايت خويشاوندان در شرايط سخت زندگي اميدوار بود، مردم اين روزها به دنبال اين               
ديگران سردر بياورند، مردم به مسئوالن شهر اعتمـاد دارنـد، مـسئوالن             هستند كه از زندگي     

  ... نظرات مردم اهميت مي دهند و شهر به
  

  فايده مندي مشاركت شهروندي
اين تصوري است كه فرد از نتايج مشاركت شهروندي در ذهنيـت خـود              ...  منظور را از  

 طيـف ليكـرت اسـتفاده شـده          گويه به صورت   6براي عملياتي كردن اين متغير در از        . دارد
همكاري و فعاليت در احزاب سياسي مختلف جـز اتـالف          : برخي گويه ها عبارتند از    . است

وقت هيچ فايده اي براي فرد ندارد، پرداخت به موقع عـوارض باعـث بهبـود مـشكالت و                   
كاستي هاي شهر خواهد شد، مردم با مشاركت فعال در امور سياسي مي توانند رويـدادهاي                

  ...).را كنترل كنند و كشور 
  

  جامعه پذيري مشاركت شهروندي
فرآيند مستمر يادگيري كه به موجـب آن افـراد از راه كـسب اطالعـات و تجربيـات در                    

براي عملياتي كردن اين    . خانواده، مدرسه و گروه همساالن با عمل مشاركتي آشنا مي شوند          
تـا  «: رخي گويه ها عبارتنـد از ب.  گويه به صورت طيف ليكرت استفاده شده است6متغير از  
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به حال چقدر اتفاق افتاده كه مجري مراسم خاصي باشيد، تا چه اندازه در دوران كـودكي و                  
نوجواني خود در تصميم گيري هاي اساسي مربوط به امور خانه و زندگي نقش داشته ايـد                 

  ...).و 
  

   اقتصادي -پايگاه اجتماعي
است كه جامعـه بـراي نقـش اجتمـاعي فـرد در             پايگاه اجتماعي توجه، اعتبار و ارزشي       

و پايگاه اقتصادي وضعي را در يك فـرد         ) 297: 1381آراسته خو،   (گروه و طبقه قائل است      
در رژيم اقتصادي داراست و يا وضعيت او را در بخش توليدي دقيـق تـر نـشان مـي دهـد                      

پرست خـانوار،   براي عملياتي كردن اين متغير از تركيب تحصيالت سر        ). 110: 1370بيرو،  (
متوسط درآمد ماهانه كل اعضاي خانواده و منزلت شغلي سرپرسـت خـانوار اسـتفاده شـده                 

  .است
  

  هاي پژوهش يافته
 درصد در منـاطق     02/28 درصد از نظر منزلتي در مناطق باال،         12/29از كل پاسخگويان،    

اطق  درصد در منـ    13/18 درصد در مناطق متوسط جديد و همچنين         72/24متوسط قديم و    
 درصـد داراي تحـصيالت   8/14 درصد بيـسواد،  8/3از كل پاسخگويان  . پايين ساكن هستند  

 درصـد داراي تحـصيالت متوسـطه،        1/29 درصدداراي تحصيالت راهنمايي،     6/17ابتدايي،  
 افراد نمونه داراي تحـصيالت دكتـرا        5/0 درصد فوق ليسانس و      9/9 درصد ليسانس،    9/24

 سال است و بيـشترين فراوانـي سـني در           03/43اسخگويان  همچنين ميانگين سني پ   . هستند
ميانگين درآمـد  .  سال است71 و بيشترين مقدار آن 27كمترين سن   .  سال است  32بين آنان   

 هزار تومـان و     450 هزار تومان بوده كه در اين بين بيشترين مقدار           87/195سرانة خانوارها   
  . هزار تومان بوده است50كمترين مقدار 
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  رضياتآزمون ف
در اين قسمت فرضيات به كار برده شده در اين پژوهش به صورت جـداولي بـه طـور                   

  .مجزا همراه با توضيحات هر يك از آن ها بيان خواهد شد
  

   رابطة بين اعتماد اجتماعي و مشاركت شهروندي:1فرضية 
اعتمـاد اجتمـاعي و مـشاركت        مشاهده مي شود، بـين       1همانگونه كه در جدول شمارة      

 و  sig = 013/0(شود    شهروندان شهر خرم آباد رابطه مثبت معناداري مشاهده مي         ديشهرون
448/0 = r(        بـه عبـارت ديگـر بـا        .  تأييد مي گردد   05/0، بدين ترتيب فرضية فوق در سطح

  . آنها نيز افزايش مي يابدمشاركت شهرونديافراد، اعتماد اجتماعي افزايش 
  

  تماد اجتماعي و مشاركت شهرونديشاخص همبستگي بين متغيرهاي اع: 1جدول
 شاخص آماري             متغير

  متغير 
   پيرسونضريب همبستگي

 )r(   
  سطح 

   )p(  داريامعن

  013/0  448/0  مشاركت شهروندي  اعتماد اجتماعي

  
   رابطةبين فايده مندي مشاركت شهروندي و مشاركت شهروندي:2فرضية

فايده مندي مشاركت شهروندي    شود، بين    مشاهده مي    2همانگونه كه در جدول شماره      
 شهروندان شهر خرم آباد رابطـةمثبت معنـاداري مـشاهده مـي شـود               و مشاركت شهروندي  

)000/0 = sig   69/0 و = r(     بـه  .  تأييـد مـي گـردد   05/0، بدين ترتيب فرضية فوق در سطح
ا نيـز    آنه مشاركت شهروندي افراد،  فايده مندي مشاركت شهروندي     عبارت ديگر با افزايش     

  .افزايش مي يابد
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و مشاركت  شاخص همبستگي بين متغيرهاي فايده مندي مشاركت شهروندي: 2جدول
  شهروندي

 شاخص آماري               متغير
  متغير 

 ضريب همبستگي
   )r( پيرسون

  سطح 
   )p( داريامعن

  000/0  69/0  مشاركت شهروندي  فايده مندي مشاركت شهروندي
  

  امعه پذيري مشاركت شهروندي و مشاركت شهروندي رابطة بين ج:3فرضية 
جامعـه پـذيري مـشاركت      شـود، بـين       مـشاهده مـي    3همانگونه كه در جـدول شـمارة        

 شهروندان شهر خرم آباد رابطه ي مثبت معناداري مشاهده          شهروندي و مشاركت شهروندي   
  تأئيـد 05/0، بـدين ترتيـب فرضـية فـوق در سـطح      )r = 47/0 و sig = 000/0(مـي شـود   

مـشاركت  افـراد،   جامعه پـذيري مـشاركت شـهروندي        به عبارت ديگر با افزايش      . گردد مي
  . آنها نيز افزايش مي يابدشهروندي

  
و مشاركت  مشاركت شهروندي شاخص همبستگي بين متغيرهاي جامعه پذيري: 3جدول

  شهروندي

  متغير
 شاخص آماري

  متغير
 ضريب همبستگي

   )r( پيرسون
  سطح

   )p(  داريامعن
  000/0  47/0  مشاركت شهروندي  معه پذيري مشاركت شهرونديجا

  
   اقتصادي و مشاركت شهروندي- رابطة بين پايگاه اجتماعي:4فرضية

 اقتـصادي و    -شود، بين پايگـاه اجتمـاعي       مشاهده مي  4همانگونه كه در جدول شمارة       
 مشاركت شهروندي شهروندان شهر خرم آبـاد رابطـة مثبـت معنـاداري مـشاهده مـي شـود            

)000/0 = sig   41/0 و = r(     بـه  .  تأييـد مـي گـردد   05/0، بدين ترتيب فرضية فوق در سطح
 اقتـصادي افـراد، مـشاركت شـهروندي آنهـا نيـز             -عبارت ديگر با افزايش پايگاه اجتمـاعي      

  .افزايش مي يابد
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   اقتصادي و مشاركت شهروندي-شاخص همبستگي بين متغيرهاي پايگاه اجتماعي: 4جدول
 شاخص آماري               متغير

  متغير 
 ضريب همبستگي

   )r( پيرسون
  سطح 

   )p(  داريامعن
  000/0  41/0  مشاركت شهروندي   اقتصادي-پايگاه اجتماعي

  
  تحليل رگرسيون

در تعيين مشاركت شهروندي    ) Enter(بر اساس آزمون رگرسيون چند متغيري به روش         
د كه ضريب همبستگي چندگانـه      از روي مجموع متغيرهاي مستقل موجود، مالحظه مي شو        

)723/0 =R (    و ضريب تعيين)522/0 =R2 (         به دست آمده است، يعني واريـانس مـشاركت
 درصد 52/0شهروندي از روي متغيرهاي مستقل معنا دار موجود در مدل مي توان تا حدود              

  .را تبيين كرد
  

  تبيين عوامل مؤثر بر مشاركت شهروندي: 5جدول
 ضريب تعيين بستگي چندگانهضريب هم شاخص هاي آماري

 522/0 723/0 مقادير

  
  تحليل مسير

براي تعيين مسير تأثيرات مستقيم و غير مستقيم متغيرها بر يكديگر، بـا توجـه بـه مـدل                   
براي اين كار سه معادله طراحـي       . نظري پيشنهادي، از مدل معادالت رگرسيوني استفاده شد       

تغير وابسته در نظر گرفته شد و اثـر پايگـاه           در گام اول مشاركت شهروندي به عنوان م       . شد
اقتصادي، اعتماد اجتماعي، فايـده منـدي مـشاركت شـهروندي، جامعـه پـذيري               -اجتماعي

مشاركت شهروندي بر روي آن محاسبه شد كه متغيـر فايـده منـدي مـشاركت شـهروندي                  
مستقلي كه در گام دوم متغير . بيشترين مقدار اثر را بر متغير مشاركت شهروندي داشته است   

بـه عنـوان    ) فايده مندي مشاركت شهروندي   (بيشترين بتا را در ارتباط با متغير وابسته داشته          
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متغير وابسته قرار گرفته است و ديگر متغيرهاي مستقل تحقيق به عنوان متغير مستقل با اين                
تقيم متغير جامعه پذيري مشاركت و اعتماد اجتماعي، رابطة مس        . متغير در ارتباط گذاشته شد    

در گـام سـوم، متغيـر جامعـه پـذيري           . و معناداري با فايده مندي مشاركت شـهروندي دارد        
مشاركت كه دومين ضريب بتا را داشته است به عنوان متغير وابـسته در نظـر گرفتـه شـد و           

 اقتصادي بـا متغيـر مـورد نظـر ارتبـاط            -همانطور كه نشان داده شده متغير پايگاه اجتماعي       
  . داشته استمستقيم و معناداري

  

  :گردداين تحقيق بنابر نتايج به دست آمده مدل تجربي به صورت زير ارائه مي
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  بررسي تأثير مستقيم و غيرمستقيم متغيرهاي مستقل بر مشاركت شهروندي: 6جدول 
  متغير مستقل  نوع اثر

  اثر غيرمستقيم  اثر مستقيم
  اثر كل

  46/0  -  46/0  فايده مندي مشاركت
  52/0  20/0  32/0  ذيري مشاركتجامعه پ

  23/0  05/0  18/0  اعتماد اجتماعي
 -پايگاه اجتماعي
  اقتصادي

-  12/0  12/0  

  
  بحث و نتيجه گيري

در اين پژوهش مشاركت شهروندي بر اساس سه پارادايم واقعيت اجتماعي، تعريـف و              
ه كـه از    در پـارادايم واقعيـت اجتمـاعي از، آنچـ         . رفتار اجتماعي مورد بررسي قرار گرفـت      

نظريات انديشمنداني چون دوركيم، هابرماس استنباط مي شد، اعتماد اجتماعي تأثير بسزايي     
نتايج تحقيق حاضر، محتواي نظريات مذكور و كارهاي پيشين         . بر مشاركت شهروندي دارد   

انجام شده دربارة با اعتماد اجتماعي، تاثير آن بر مشاركت شهروندي را مورد تاييد قرار مـي               
 نتايج تحليل رگرسيون تحقيق نشان مي دهد كه اعتمـاد اجتمـاعي و تـاًثير مـستقيم و                   .دهد

، )1386(ايـن امـر در تحقيقـات ربـاني و همكـاران           . معناداري بر مشاركت شـهروندي دارد     
همچنين نتـايج   . نيز مشاهده مي شود   ) 2002(و وينسرا ) 1387(، عباس زاده  )1385(صالحي  

ان مي دهد كه اعتماد اجتماعي باعث فايده منـد دانـستن          تحليل رگرسيون در اين تحقيق نش     
به طور كلـي    . مشاركت و فايده مندي مشاركت باعث افزايش مشاركت شهروندي مي شود          

وجود اعتماد اجتماعي در جامعه در حكم قوه اي توانمند براي تشكيل و بسط روابط ثانوي                
د و جـان مايـه ا ي مـوثر    است كه به فضاي عمومي طراوات و بالنـدگي ويژه اي مي بخـش        

  .براي كنشهاي جمعي چون مشاركت شهروندي است
 اجتمـاعي بـر ميـزان       -بر اساس نظريات مارتين ليپست و هانتينگتون ، پايگاه اقتـصادي          

در ايـن   . اين موضوع در تحقيق حاضـر نيـز نمايـان اسـت           . مشاركت شهروندي مؤثر است   
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دي رابطـة معنـادار مـستقيمي داشـته          اقتصادي با مشاركت شـهرون     -تحقيق پايگاه اجتماعي  
ــز پايگــاه اجتمــاعي . اســت ــشين ني ــصادي صــالحي-در تحقيقــات پي ــزدان )1385( اقت ، ي

همچنين نتايج تحليل مـسير  . ، رابطة معناداري با مشاركت شهروندي داشته است   )1382(پناه
ه  اقتصادي فـرد بـاالتر باشـد فـرد از نظـر جامعـ      -نشان مي دهد كه هر چه پايگاه اجتماعي     

پذيري مشاركت شهروندي، در مرتبه باالتري قرار دارد كه اين امر باعث افزايش مـشاركت               
  .شهروندي مي شود

در پارادايم تعريف اجتماعي آنچه كه از نظريات پارسـونز استـنباط مي شد ايـن اسـت                
نتـايج تحقيـق    . كه جامعه پذيري مشاركت باعث افزايش مشاركت شهروندي افراد مي شود          

ن داد كه جامعه پذيري مشاركت باعث افزايش مـشاركت شـهروندان مـي شـود                حاضر نشا 
. نتايج حاصله كاربردي بودن نظريات مذكور در را جامعه آماري مورد مطالعه تاًييد مي كنـد             

بـه همـين    ) 2001(و دوچرتي و همكاران     ) 1383(همچنين در تحقيقات پيشين نيز احمدي     
بيت و اجتماعي شدن كودك نقش بسياري در رفتار         نقطه هاي آغازين تر   . نتيجه دست يافتند  

آيندة او دارد بنابراين هرچه مشاركت شهروندي در افراد در دوران كـودكي بيـشتر درونـي                 
  .شود در بزرگسالي با مشاركت شهروندي بيشتري از سوي وي مواجه هستيم

ود كه هر چه    شد اين ب   در پارادايم رفتار اجتماعي آنچه كه از نظريات هومنز، استنباط مي          
اگـر  . فرد مشاركت شهروندي را فـايده مفـيدتر بــداند بيــشتر بـه ايـن امـر مـي پــردازد                   

شهـروندان در ارزش يابي هاي خود در يابند كه پاداشي كه از مشاركت در امور بـه دسـت                   
در حقيقت افراد منـافع     . مي آيد كمتر از ديگر فعاليت حتما كمتر در امور مشاركت مي كنند            

طعي و حقيقي را به منافع حاصل از مشاركت كه طبيعتاً در آينـده حاصـل مـي شـود                    آني، ق 
با توجه به نتايج تحليل مسير اين موضوع در اين تحقيق به خوبي نمايـان               . ترجيح مي دهند  

 بيـشترين تـأثير     81/0 و همبستگي    37/0چراكه فايده مندي مشاركت شهروندي با بتا        . است
، )1387(تحقيقــات پيــشين عبــاس زاده   .  اســترا بــر مــشاركت شــهروندي داشــته   

نيز به اين نتيجه رسيده بـود كـه هرچـه فـرد             ) 2001(دوچرتي و همكاران  ) ،1383(احمدي
از ديدگاه هابرماس در جامعة     . مشاركت را سودمندتر بداند بيشتر به مشاركت دست مي زند         
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 جهـان خـود را بـه        نوين از راه كنش ارتباطي است كه انسانها از سلطه رهايي مـي يابنـد و               
كنش ارتباطي نيز در يك فضا و حـوزه         .  ارتباطي و دموكراتيك مي سازند     -صورت عقالني 

وجـود حـوزة عمـومي و گفتگـوي آزاد و فـارغ از سـلطه، از                 . عمومي مـشكل مـي گيـرد      
اگر فرد خود را جزيـي از جامعـه و شـهر خـود ندانـد و                 . ضروريات كنش مشاركتي است   

ساختن شهر بي فايده است هرگز در فعاليتهاي مربوط به شـهر            احساس كند كه كنش او در       
بنابراين بخشي از اينكه شهروند بتواند خودرا جزيـي از          . و جامعة خود شركت نخواهد كرد     

شهر بداند و به شهر خود احساس تعلقي داشته باشد به عملكرد مسئوالن و نهادهاي شهري       
 عاري از سـلطه را ايجـاد و اعتمـاد مـردم را              اگر اين نهادها بتوانند اين فضاي     . بستگي دارد 

نسبت به خود جلب كنند به طوري كه مردم هيچ ترديدي به عملكرد آنهـا نداشـته باشـند،                    
  . بيشتر به امر مشاركت مي پردازند

مديران شهر قبل از مدير بودن، خود يك شهروند هستند كـه وظيفـة اجـراي قـوانين و                   
ر قالب قوانين مورد اتفاق همه به آنها واگـذار شـده            رعايت آنها از سوي ديگر شهروندان د      

ميزان و نحوه اعتقاد مديران شهر به قانون، نحوة ضـمانت اجـرا و همچنـين مـساوي                . است
بودن جملگي جامعه در برابر قانون از اهميت شايان توجهي برخوردار است زيرا كه اعتماد               

  . مردم را نسبت به خود و نهادهاي شهري به دنبال دارد
هاي عمومي هيأت هاي مردمي و مديران به منظور اطـالع  رسـاني و توافـق در                   نشست

والن ؤمورد مديريت شهري، ايجاد برنامه هاي همه پرسي و دسترسي آسان شهروندان به مس
شهر از ديگر عواملي است كه مي توان اعتماد شهروندان را به نهادهاي شهري جلـب كـرد                  

مدارس به عنـوان الگـو و       . وندي شهروندان را در پي دارد     كه اين امر افزايش مشاركت شهر     
مدلي براي تمرين يك جامعة مدني و نيز مهمترين نهـاد در انتقـال ارزشـهاي مـدني  بايـد                     

 و درسي انتزاعي كه تنها افزايش آگاهي شناختي را به دنبـال دارد،              وجود آموزشي عالوه بر   
با آموزش فرهنگ گفتگـو و      .  رشد دهند  ابعاد عاطفي بويژه رفتارهاي عمل شهروندي را نيز       

نيز مهارتهاي ارتباطي و مشاركتي در اين نهاد مي توان شاهد مشاركت شهروندي شهروندان       
همچنين در اين رابطه آموزش خانواده ها براي تربيت و آشنا كردن فرزندان             . در آينده باشيم  
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افـزايش مـشاركت    خود با شركت در فعاليتهاي گروهي مـي توانـد راهكـاري باشـد بـراي                 
  . شهروندان در آينده كه اين آموزش مي تواند از طريق رسانه هاي جمعي صورت گيرد
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