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  چکیده
هدف اصلی این نوشتار، واکاوي و شناخت عوامل مـؤثر در توسـعۀ مشـارکت شـهروندي در     
مدیریت شهر و نقش مشارکت شهروندي در کیفیت بخشی بـه زنـدگی شـهروندان و بـالتبع     

هـاي پیمایشـی و علٌـی ـ       ترکیبـی اسـت از روش   پـژوهش است. روش توسعۀ پایدار شهري 
 هـا، مقـاالت، اسـناد،    گیري از کتاب ی است بر بهرههمبستگی. ابزار گردآوري اطالعات، مبتن

نامـه در   ها و... در طرح مسأله و تدوین چهارچوب نظري تحقیق و استفاده از ابزار پرسش طرح
بررسی مطالعۀ تجربی محدودة مورد مطالعه. در روش تحلیل اطالعات نیز تأکید بر استفاده از 

محدودة مورد مطالعه، شامل مناطق منتخب  هاي آماري(توصیفی و استنباطی) بوده است. روش
برابر با  ۀخانوار و حجم نمون 19692آماري برابر با  ۀحجم جامع است. 1390شهر سبزوار در سال 

) میـان نـوع   1 :گویاي آن هستند کـه ، پژوهشهاي حاصل از این  خانوار بوده است. یافته 229
، شهروندان به مشارکت در مدیریت شـهري  ۀ(احساس مالکیت) و عالق تصرف واحد مسکونی

محلـه و مشـارکت    هـاي سـکونت در شـهر/    ) بین تعداد سـال 2 داري وجود دارد. امعن رابطۀ
) بـین متغیـر   3داري وجود دارد.  ارابطۀ معن ،شهر ریزي توسعۀ ان در مدیریت و برنامهشهروند

 ۀهاي مـدیریت توسـع   یريگ ها و تصمیم ریزي سن شهروندان و مشارکت آنان در فرایند برنامه
) میان سـطح تحصـیالت شـهروندان و تمایـل آنـان بـه       4داري وجود ندارد. امعن شهر، رابطۀ

) میان مشارکت شهروندان در مدیریت 5 داري وجود ندارد. امعن ، رابطۀمشارکت در امور شهر
اس ، ناحیه یا شهر)، ایجاد و بهبود احس (محله همبستگی اجتماعی شهروندان شهري و سطح

مندي شهروند افزایش میزان احساس امنیت عمومی و اجتماعی و میزان رضایت تعلق مکانی،
سطح تمایل و  يهبود و ارتقابراي بدرنهایت دار و مثبتی وجود دارد.  اارتباط معن ،از زندگی خود

  پیشنهادهایی ارائه شده است. ،شهروندان براي مشارکت در امور شهريعالقۀ 

  .مندي از زندگی، سبزوارشهري، مشارکت شهروندي، رضایت پایدار ۀتوسع ها: واژه کلید
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1مهمقد  

اي نوین نیست، بلکه در طـول تـاریخ بـا ابعـاد مختلـف زنـدگی        شهرها پدیده امور ةدر ادار انمشارکت شهروند
شهرهاي یونـان   ولتتوان به د را می هاي تاریخی مشارکت شهروندي ها پیوند داشته است. ریشه اجتماعی انسان

هـیچ شـرکتی    ،امور جامعه ةاین بود کسی که در ادار ). استدالل ارسطو بر6 :1364(ارسطو،  نسبت دادباستان 
اش  بایستی یک شهروند فعال در جامعـه  ،که یک انسان واقعی باشد فردي براي این نکند یا حیوان است یا خدا!

 ةشود و تود روندي در حد نخبگان سیاسی مشاهده میهاي شه در تمدن رومی رگه. (Clarke,1994: 3-6) باشد
مشـارکت شـهروندي بـه     ،). در ایـن دوره 27 :1380(نجاتی حسینی، اند در جامعه سیاسی نداشته ینقش ،مردم

سـازي مبـدل    ابزاري جهت کنترل و آرامبه ارتباط خود را با مشارکت سیاسی از دست داده و در عوض  ،تدریج
ت خود را از دسـت داد. بـه   اهمی ،مسیحی نقش شهروندي ،قرون وسطی ةدر دور .)32 :1381 (فالکس، گردید

گر شد و نظام شهروندي جاي خـود   جلوه ،گیري فراماسیون فئودالیزم، رعیت به جاي شهروند طوري که با شکل
سیاسی جاي خود را به بنـدگی کلیسـا و پـاپ و نیـز      ۀرعیتی داد و شهروندي دولت شهر و جامع ـ  را به ارباب

م)، مشـارکت   15رنسـانس (سـده    ة). در دورهمـان  رعیت پادشاه، لرد، سینیور و واسالها داد (نجاتی حسـینی، 
کند. در  تر شدن نظام روابط، مفهومی جدید پیدا می سیاسی و پیچیده ۀرات فلسفشهروندي، اصوالً با ظهور تفکّ

بلکه واکنشی در برابـر   ،ماهیت انسان نبود ،ی سیاسیتجلّ ۀقوق شهروندي و مشارکت به مثابتأمین ح ،این دوره
 ۀوندي از ایـن دوره بـه بعـد بـا توسـع     مشارکت شـهر  .(Held, 1996: 38) بودهاي حکومتی و مدیریتی  سیستم

مشـارکت   ،دمهاي سیاسی و اجتماعی و ارتقاي سطح آگـاهی مـر   رات لیبرال همراه است. با گسترش نظریهتفکّ
شهروندي به عنوان ابزاري جهت کنترل اجتماعی و تأمین منافع حکومت از سـویی و در جهـت جـذب کـردن     

هاي حکومتی و سیاسی از سویی دیگر ارتباط داشت. در واقـع شـهروندي    مخرب به درون نظام ةهاي بالقو گروه
هـا   زهاي داخلـی و خـارجی دولـت   حاکم و ممانعت از سـتی  يها مدرن به جهت حفظ حاکمیت دیدگاه ةدر دور
مشـارکت شـهروندي بـه     ،پست مـدرن ة دوردر ملت پیوند خورده است.  -گرفته است و با مفهوم دولت صورت

هـا   شهروندان از مجراهایی چون نهادها، سازمان ،که طی آن یشود، مشارکت ظاهر می ،ییا صورت مشارکت توده
گرایی ایـن دوره بـه    ). خصلت کثرت49 :1381(شفیعی،  پردازند امور خود می ةآفرینی و ادار شقها به ن و تشکل

آن تشـکیل   ۀانجامـد کـه نتیجـ    امـور رفـاهی و محلـی مـی     ةتمـاعی در ادار تنوع و تعدد نهادهاي سیاسی و اج
  ).130-129 :1381(عظیمی،  هاي محلی و مردمی است سازمان

هـاي حـاکم    ها و ایدئولوژي متأثر از حکومت ،تاریخی هاي مختلف در دورهمشارکت شهروندي در ایران نیز 
 ۀیـت از آن دارد کـه تـا قبـل از حملـ     تـاریخی حکا  هـاي  ل و دگرگونی شده است. بررسـی دچار تحو ،بر جامعه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تحلیل عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در مدیریت توسعۀ شـهري در  هاي طرح پژوهشی با عنوان  این مقاله برگرفته از یافته. 1

  هاي مالی معاونت پژوهشی دانشگاه حکیم سبزواري انجام گردیده است. است که با مشارکت و حمایت شهر سبزوار
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اسـکندر مقـدونی و    ۀولی پس از حملـ  ؛شد اداره می ،پادشاهان ةتار اداري و سیاسی شهرها با ارادساخ ،اسکندر

امور شهرها معمـول گردیـد.    ةپلیسی در ادار ةشیو ،نان باستان در زندگی اجتماعی مردمرسوخ آداب و سنن یو
ـ        ةدیگر از ادار ،با انقراض حکومت سلوکیان ت پلیسی شهرها اثري بـاقی نمانـد. بـا ظهـور اسـالم و نقـش اهمی

شـریعت اسـالمی   دید که ناشی از تابع مقرراتی گر ،سیاسی کشور ـ  ساختار اداري ،مشورت و مشارکت در اسالم
الطـوایفی و   گرفتـار ملـوك   ،ساختار اداري کشور ،از اسالم هاي سلطنتی بعد ولی با روي کار آمدن حکومت ؛بود

از  ،مورد تأکید قرار داده بـود  ،امور خود ةاي که اسالم براي مشارکت شهروندان در ادار گردد و زمینه دیوانی می
نخسـتین گـام در جهـت مشـارکت      ،هجـري قمـري   1285رود. با صدور فرمـان مشـروطیت در سـال     بین می

 ،هجـري قمـري   1286هاي ایالتی و والیتی در سـال   شود. تشکیل انجمن نوین برداشته می ةشهروندان به شیو
اجـرا   ۀهاي ایالتی و والیتی در مرحلـ  در پی شکست قانون انجمن. پاسخ مردم ساالرانه به بانیان مشروطیت بود

قانون بلدیه (قانون شـهرداري) بـه تصـویب مجلـس شـوراي ملـی        ،سیاسی کشور -عیبه شرایط اجتما توجهبا 
امور مربوط به اصالحات و توسعه و آبادانی شهر را برعهده داشت. ایـن قـانون نیـز در     ۀکلی ،رسید. قانون مذکور

شـهروندان  در جهت مشـارکت   هاي مناسبی بعدها زمینه ،اما این دو قانون ؛ا شکست مواجه گردیدباجرا  ۀمرحل
قـانون تشـکیل شـوراهاي     ،مجلـس شـوراي اسـالمی    ،از پیروزي انقالب اسالمی فراهم نمود. بعد ،امور ةدر ادار

انتخابات شوراها به دلیـل جنـگ تحمیلـی و تحـریم اقتصـادي از       .تصویب نمودرا ) 1361اسالمی (اول آذرماه 
مشـارکت شـهروندي و    ة) پروژ1376سوي آمریکا هرگز عملی نگردید تا اینکه با روي کار آمدن دولت خاتمی (

  .  )136-135: 1380،همکاراننیا و  (حکمت جایگاه شوراها به چالش جدي فراخوانده شد
 مطـرح بـوده   ،اي سخن از مشارکت شهروندان در تمـامی امـور   و فزایندههاي اخیر به نح در ایران، در سال

تـوان   کـه مـی  به طوري .ظهور یافته است ،شهرسازي حوزةاست. این مشارکت به شکلی نامعمول و نامطلوب در
 ۀگفت در مشارکتی که اکنون در حوزة شهرسازي مطرح است، مفهومِ مشارکت، قلب ماهیت شده است و هسـت 

باشد. متأسفانه علیـرغم   هاي شهري می ثیرگذاري بیشتر آنها بر طرحأقدرت یافتن شهروندان و ت مرکزي آن نیز
هاي اسالمی شـهر   شوراسال از تشکیل  14هاي ارزشمندي در سطح جهانی و بعد از گذشت حدود  وجود آموزه
هري، اقـدام جـدي   کید برخی از مواد قانون شوراها براي تکمیل حرکت انتخابی شدن مـدیریت شـ  و با وجود تأ

گـردد، بـه هـیچ     هایی که با عنوان مشارکتی در کشور اجـرا مـی  انجام نشده است. آنچه در حال حاضر در طرح
 فروش واحـدهاي احـداثی   مین اعتبار مالی طرح یا پیشأوجه ناظر بر این مفهوم نبوده و عمدتاً عبارت است از ت

براي اجـراي   ،خت عوارض شهري، همکاري با شهرداري)، یا مشارکت مردم در پردا16: 1384رضوانی،  (سعیدي
ریـزي   امـور شـهر و برنامـه    ةمتأسفانه امروزه شهروندان در ادار .ها و... نشینیهم در قالب عقب طرح تفصیلی آن

دیگري ندارند. در واقـع   مؤثراي نداشته و بعد از شرکت در انتخاب اعضاي شوراها، فعالیت  نقش عمده ،براي آن
اي از مفهوم مشارکت در ایران، در همان بخش اول که مشارکت شعاري است، باقی مانـده اسـت و    عمدهبخش 
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 ةمین منـافع عمـد  أریزان از طرح مفهوم مشارکت، نگاهی ابزاري اسـت در جهـت تـ    هدف اصلی مدیران و برنامه

حق اعتـراض   .گیرد صورت نمینظرخواهی از شهروندان  ،ها از طرح ییا ریزان و کارفرمایان. در بخش عمده برنامه
  سویه است.به طرح و نظارت شهروندان وجود ندارد و جریان اطالعات عمدتاً یک

ثیرات و تـأثرات متقـابلی اسـت کـه میـان مشـارکت شـهروندي و        أهدف اصلی این تحقیق، تحلیل نقش ت
طـور قطـع، شـناخت     پایدار شهري وجـود دارد. بـه   ۀهاي کیفیت زندگی شهري در راستاي نیل به توسع فهلّؤم
گـام در   توانـد اولـین   شـهرها، مـی   ۀریزي و مدیریت توسعثیرگذار در مشارکت شهروندان در برنامهأهاي ت فهلّؤم

 جهت حرکت از مشارکت شعاري شهروندان به سمت مشارکت محدود و در نهایت نیل به مشارکت واقعی آنهـا 
  . باشد

انتخاب گردید. این شهر با جمعیتی بـالغ بـر    ،د مطالعهدر همین راستا شهر سبزوار به عنوان محدودة مور
بـیش از   باشد. به واسطۀ قرارگیري در مسیر عبور سـالیانۀ  ان خراسان رضوي میهزار نفر دومین شهر است 216
ـ   چنـین میلیون زائر حرم امام رضا و هم 10 تـاریخی کهـن از پتانسـیل     ۀت چهـارراهی و پیشـین  داشـتن موقعی

هـا و امکانـات بـالقوه و     عـدم شـناخت پتانسـیل    اما متأسفانه به واسـطۀ  وردار است؛برخ ،جهت توسعه ،مناسبی
هـا در ایـن شـهر    ریـزي  شهر، روند برنامـه  ۀهاي پیش روي توسع بندي صحیح در خصوص چالشفقدان اولویت

فقدان همـاهنگی شـدید بـین سـطوح کـالن و میـانی و خـرد         نتوانسته است به توسعۀ پایدار شهري بیانجامد.
هـاي   هـاي جـامع، تفصـیلی، طـرح     (طـرح  شـهري  ۀهاي توسعشهري، ناهماهنگی در تهیۀ طرح ۀمدیریت توسع

 330رسـمی، وجـود    هـاي غیـر  درصد از جمعیت شهر در سـکونتگاه  12اسکان ها و...)،  موضوعی سایر سازمان
درصد منابع مالی شهرداري سبزوار به عنـوان متـولی اصـلی     50اري بیش از شهري، ناپاید ةهکتار بافت فرسود

هـایی چـون    فضاهاي خدماتی پیشنهادي طرح جامع در کـاربري  سانی به شهروندان، عدم تحقق سرانۀرخدمات
نسـبت بـه رشـد درونـی شـهر       ،آموزشی، ورزشی، درمانی، فرهنگی و فضاي سبز، گسترش رشد بیرونـی شـهر  

هاي پیشـروي   خدمات شهري در سطح نواحی شهري و... بخشی از چالش ۀر)، توزیع ناعادالن(گسترش افقی شه
گیـري از مشـارکت شـهروندان در     باشـد. بهـره   پایدار شـهري مـی   یابی به توسعۀران شهري در جهت دستمدی

در برطـرف  ثیري اساسـی  أتوانـد تـ   مـی  ،شهري و اهتمام به مشارکت واقعی آنها در امور ۀهاي توسع ریزي برنامه
ها داشته باشد. بر اساس آمارها، میانگین مشارکت شهروندان شـهر   اي از مشکالت و چالش ساختن بخش عمده

درصـد بـوده    6/76و  8/68، 5/71هاي اول، دوم و سوم شوراهاي اسالمی شهر به ترتیب برابر با  سبزوار در دوره
باالي شهروندان شـهر سـبزوار    مشارکت رسمی ةدرصد) که این ارقام نشان دهند 3/72(میانگین سه دوره  است

توان گفت که مشارکت شهروندان در مدیریت شـهري در ایـن    می ،دیگر یعبارت باشد. به در مدیریت شهري می
منجر نشـده اسـت. مشـارکت     ،شهر عمدتاً مشارکتی شعاري و محدود بوده است و هیچ گاه به مشارکتی واقعی

خــود را در فراینــد  ،نفعــان و شــرکاي توســعه گیــرد کــه شــهروندان و تمــامی ذي زمــانی شــکل مــی ،واقعــی
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توانـد تـا حـدي نشـان      ی کـه مـی  هـای  هاي شهري دخیل بدانند. یکی از شاخص گیري ها و تصمیم سازي تصمیم
گیـري مشـارکت مـدنی در     گرایش شهروندان به سمت مشارکت واقعی در مدیریت شهري باشد، شـکل  دهندة

شـهر   دهد که در ها نشان می . بررسیاست. (NGO)هاي مردمی و سازمانهاي مردم نهاد  جامعه بر اساس تشکل
هـا  ایـن سـازمان   ) وجود دارد که عمـدة 924/0م نهاد (هزار نفر کمتر از یک سازمان مرد 10سبزوار به ازاي هر 

ات حمایتی، درمانی، بهزیسـتی بـه آنهـا    خدم ۀهاي کم درآمد و ارائهاي مربوط به حمایت از گروه نیز در زمینه
مـدیریت شـهري در بـین آنهـا دیـده       مردم نهاد تخصصـی بـه خصـوص در حـوزة     هاياند و سازمان فعال بوده

یعنی اینکه مشارکت مـردم در مـدیریت شـهري در همـان سـطح مشـارکت شـعاري و         ،شود. این شاخص نمی
کـه   قعـی نخواهـد رسـید. بـه یقـین شـناخت عـواملی       گاه به سطح مشارکت وا ماند و هیچ محدود باقی خواهد 

  است.مشارکت واقعی مردم را فراهم سازد، گام نخست در فرایند مدیریت مشارکتی شهر   تواند زمینۀ می
پایدار شهري در راستاي ارتقاء کیفت زنـدگی   ۀمشارکت شهروندي و توسع ۀمیان توسع ۀدر خصوص رابط

المللی و داخلی انجام گرفته است که در  داري در سطوح بین مندي شهروندان، مطالعات دامنهو احساس رضایت
  به چند نمونه از این مطالعات و نتایج آنها اشاره خواهد شد. ،هاي موجود به محدودیت توجهاین جستار با 

تصور از مشـارکت و  ت، مشارک« اي تحت عنوان در مطالعه) 2007( 2و رابرت دابلیو کوییت1 مري گریسز کوییت
هـاي معطـوف بـه بازسـازي      ت تـالش ثیر مشارکت بر ارزیابی شهروندان از موفقیأبه بررسی ت »حمایت شهروندان

شهر و سطح اعتماد آنان نسبت به مـدیریت شـهري در دو شـهر گرنـد فـورکس در داکوتـاي شـمالی و گرنـد         
هـاي سیاسـی (ماننـد    تالید که مشارکت در فعباش هاي تحقیق حاکی از آن می فورکس شرقی پرداختند. یافته

مشارکت در فع ،(شرکت در جلسات شوراي شهر یا جلسات محلهماننـد عضـویت در یـک     تالی) هاي اجتمـاعی
کلوب) و مشارکت در فعانـدکی بـر ارزیـابی شـهروندان از      تـأثیر هاي معطوف به بازسازي پس از سیل یـا  تالی

ي بـر رضـایت و   تـأثیر  ،ي نـدارد. بـه عبـارت دیگـر، مشـارکت واقعـی      تـأثیر هاي بازسازي دارد یا اصالً سیاست
هسـتند و   مـؤثر گیـري  اما اعتقاد شـهروندان بـه اینکـه آنهـا بـر تصـمیم       شروعیت ندارد و یا اثر آن کم است؛م

هاي این تحقیـق   یافته .خواهان مشارکت مردم است، اثر مثبت و قوي بر رضایت و اعتماد دارد ،مدیریت شهري
تواند از بعد دهد، مشارکت از مزایاي نمادینی برخوردار است که می در مورد اهمیت تصور از مشارکت نشان می

احسـاس شـهروندان در    ةدهد مشارکت به خودي خود شـاید بـه انـداز    ها نشان میابزاري آن مهمتر باشد. داده
بیشـتر   ،ها مهم نباشـد. بنـابراین دیـدگاه شـهروندان    وذ بر تصمیممورد توانایی آنها براي مشارکت و احساس نف

دهد تا اینکه به مشارکت شخصی آنهـا  تصور آنها از شرایط نهادي است که مشارکت در آن روي می تأثیرتحت 
نظـام  هـا در مـورد   نظرکنند، نه تنها بر دیدگاه آن اظهار ،توانندها میآنکه با اعتقاد به اینارتباط داشته باشد. 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. M.G.Kweit 

2. R.W.Kweit  
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هاي دولتی اثرگذار تر بر تصور آنها از حکومت بطور کلی و سیاستبلکه در معنایی کلی ؛گذار استتأثیر ،قضایی

  باشد.می
دان در مـدیریت  بـر مشـارکت شـهرون    مـؤثر عوامـل  «اي به تحلیـل   ) در مطالعه36-19: 1388( همکارانتقوایی و 

ارزیابی شـهروندان از پیامـدهاي مشـارکت     -1: که نشان داد هاي تحقیق یافتهاند.  پرداخته »شهري در شهر تبریز
 ،بین متغیرهاي احساس تعلق به محل سکونت و میزان مشارکت آنـان در مـدیریت شـهري    -2باشد.  مثبت می
مندي بیشتر به مشارکت در امـور شـهري    داري وجود دارد. احساس تعلق مکانی بیشتر برابر با عالقه ارابطۀ معن

وجـود دارد. هرچـه    ، رابطـه اجتماعی و اقتصادي شهروندان و مشارکت در امـور شـهري   عیتوضبین  -3است. 
تري برخوردار باشند، میزان مشارکت آنهـا در مـدیریت شـهري بیشـتر      افراد از پایگاه اجتماعی و اقتصادي قوي

اشـد، بـه   رسانی مـدیریت شـهري بیشـتر ب   مندي شهروندان از خدماتهرچه میزان رضایت -4است و بالعکس. 
بـین متغیـر جنسـیت و مشـارکت در امـور       -5تمایل بیشتري به مشارکت در امور شهري دارنـد.   ،همان میزان

  داري وجود دارد. مردان نسبت به زنان تمایل بیشتري به مشارکت در امور شهري دارند. ارابطۀ معن ،شهري
بعـاد مـادي و غیرمـادي رفـاه     ا ۀرابطـ «اي تحـت عنـوان    ) در مطالعـه 108-91: 1388( ربانی و همکاران

میان مشـارکت شـهروندي و رفـاه اجتمـاعی      ۀبه بررسی رابط »با مشارکت شهروندان در امور شهرياجتماعی 
دان در مادي رفاه اجتماعی و مشارکت شـهرون  دهد که بین ابعاد غیر هاي این تحقیق نشان می پرداختند. یافته

وده ـاین ب ،اند هـکه این محققین گرفت ايترین نتیجهاست. مهمداري حاصل آمده خطی معنا ۀرابط ،امور شهري
مشـارکت آنـان در    مندي اجتماعی شهروندان در سطح باالیی باشـد، یته اعتماد نهادي و رضاـرچــاست که ه

  امور شهر بیشتر خواهد بود. 

  مبانی نظري
عی و زیست محیطی از یک سـو  روند رو به رشد جمعیت و شهرنشینی و بروز مشکالت متعدد اقتصادي، اجتما

جهت رفع مشـکالت و تنگناهـاي مـذکور از سـوي      ،شهري ۀهاي مدیریت و کنترل توسع و ناکارآمد بودن روش
گیـري   تـوان در شـکل   دیگر، شهرهاي نابسامان و ناپایداري را خلق نموده است که برخی از نمودهاي آن را مـی 

هاي ایجـاد   هاي شهري و افزایش هزینه گیري مجموعه هاي غیررسمی، گسترش کالبدي شهرها، شکل سکونتگاه
چون افزایش ناامنی وجـرم و جنایـت، وندالیسـم شـهري، افـزایش       ،ها، مشکالت اجتماعی و فرهنگی زیرساخت

که مسائل یاد شده، معلـول بـوده و علـت اصـلی را      اما باید گفت ؛شکاف طبقاتی فقیر و غنی و... مشاهده نمود
هـا و   هـاي ایجـاد چنـین نابسـامانی     تـرین علـت   جستجو کـرد. بـدون شـک یکـی از اصـلی     باید در جایی دیگر 

  خصـوص شـکل  ه شـهري و بـ   ۀنبـود مـدیریت یکپارچـ    ،هاي مدیریتی است و در این میان ها، چالش ناپایداري
نفعـان و بـازیگران   تمـامی ذي  ۀنگرفتن مدیریت مشارکت محور که مبتنی بر کنش متقابل و فعاالنه و متعهدانـ 
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هاي اساسی و شـاید علـت العلـل تمـامی مسـائل و       شهري است، یکی از علت ۀکلیدي دخیل در مدیریت توسع

  باشد. مشکالت می
پایدار شهري به کـانون تمـامی مباحـث مـدیران و مسـؤولین و اندیشـمندان        ۀاز سوي دیگر امروزه توسع

هـا در سـطح    بدیل شده است. بررسـی هاي شهري جهت ایجاد و ارتقاء شهرهایی با کیفیت باالي زندگی ت حوزه
اي، درگیر سـاختن شـهروندان    یابی به چنین توسعهفۀ کلیدي در جهت دستدهد که مولّ نشان می ،بین المللی
مفهوم مشارکت در مـدیریت شـهري، خلـق و     ة. چرا که جوهرباش؛ هاي مختلف می و مشکالت حوزه در مسائل

هاي رایج جهانی امروز نیـز یکـی   اي ساکنین شهر است و در نظریهتر و پایدارتر بر ادارة فضاهایی هرچه مطلوب
جمله  باشد که از آن ترین راهبردها براي نیل به حداکثر مطلوبیت و پایداري، مشارکت می ترین و مقبول از اصلی

(شـریفیان   باشـد  اشاره نمـود کـه اولـین ویژگـی آن مشـارکت مـی       1توان به نظریۀ حکمروایی خوب شهري می
هاي بین المللی در جهـت  ها و سازماندولت توجهنیز که بسیار مورد  سازي توانمند ۀ). در نظری49: 1380ثانی،

 جایگاه ،کیفیت بخشی به محیط زیست شهري و بخصوص سکونتگاههاي غیررسمی قرار گرفته است، مشارکت
توان این اقتـدار را بـه    مییابد و نتحقق می ،اساسی دارد. توانمندسازي در مسیر فرایند حکمروایی خوب شهري

در  هطور جداگانه به فرد یا گروهی خاص اعطا کرد. در فرایند توانمندسازي، مشارکت بـه عنـوان نـوعی واسـط    
هـا در   چنین محور اصـلی بحـث  ). هم56: 1384 سعیدي رضوانی، ( حرکت به سوي کسب اقتدار به کار می رود

هاي اخیـر نیـز لـزوم مشـارکت     به عاملیت انسانی است و در سال توجهانسانی سازمان ملل،  ۀهاي توسع گزارش
ه جدي قـرار گرفتـه اسـت و     توجهمورد  ه،مردمی در مراحل مختلف تکوین فرایند توسع ت بـه   توجـ الیـهـاي  فع

). در این خصـوص بـرآورد   92: 1388،همکاران(ربانی و  عنوان شده است ،مشارکتی مردم، راهبرد جدید توسعه
هاي محلـی   ساختن و مشارکت دولت  مستلزم درگیر 21هاي دستور کار  فعالیتحدود دو سوم از شده است که 

بر لزوم ایجاد فرهنگ پایداري، بر احیـاء و تـرمیم    تأکیداین دستور کار، به دنبال  ).Keatinge,1993 :12( است
  ).Selman,1998 :28( کند می تأکیدهمبستگی اجتماعی 

  شناسی مشارکت مفهوم
هـا و   پنـداره  ۀنفع یا بهره بـرداران در ارائـ   مشارکت را درگیري فعال افراد ذي ،سازمان ملل متحد ۀتوسع ۀبرنام

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Urban Good Governance -  گـردد، عبـارت    هـا اشـاره مـی    هشت ویژگی اساسی که در نظریۀ حکمروایی خوب شهري بـدان

 Equity and)، مسـاوات طلبـی و فراگیـر بـودن    (Consensus Oriented) گـرا بـودن   ، توافـق  (Participation)  هستند از: مشـارکت 

Inclusiveness)اثربخشی و کارایی ، Effectiveness and Efficiency)پاسخگو بودن ، (Responsiveness) قانون مـداري ،(Rule Of 

Law)شفافیت ، (Transparency) بودن مسئولو (Accountability)        (مـرد و زن) بر اسـاس اصـل مشـارکت، تمـامی شـهروندان .
کت داشـته باشـند.   بایستی مستقیماً یا از طریق نهادهاي میانجی که نشان دهنده عالئق آنها باشد در فراینـد تصـمیم گیـري شـر    

  گیرد. ها صورت میچنین مشارکتی بر مبناي آزادي بیان و آزادي انجمن
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 تادانـد. نکـ   گیري، وکنش در راستاي تحقق یک هدف مطلـوب توسـعه مـی    زمان و منابع، تصمیم ۀتلفیق بهین

اي کـه در آن مشـارکت    بـا مسـئله  افـراد بایـد   کلیدي چندي در این تعریف قابل مشاهده است: نخست اینکـه  
از ناشـی  عمق و شـدت ارتبـاط    ناشی از اي را که رابطه یا تعامل ویژه ،»شدن گیر در«کنند، درگیر شوند. واژه  می

بـه  شـهروندان   . ایـن حساسـیت متکـی برآگـاهی و اطـالع و اشـراف      دهـد  ، نشان میباشد حساسیت مسئله می
یعنـی مشـارکت    ؛اسـت  »نفعان ذي« ةواژ ،کند. دوم و مشارکت می شود اي است که فرد در آن درگیر می مسئله

گرنـه انتظـار مشـارکت داشـتن از آنهـا غیـر        شان بدست آورنـد، و  کنندگان باید منافع یا پاداشی را از مشارکت
 ۀکننده در تحقق هدف کـار مشـارکتی ببینـد. الزمـ     منطقی و غیر واقع بینانه است. این منافع را باید مشارکت

خواسـتار   هـاي سـازمانِ   ها و هـدف  نفعها از مزایاي مشارکت، هماهنگی و همسانی مأموریتد شدن ذيبهره من
 شـهروندان به عنـوان مثـال اگـر هـدف      .از مشارکت در این فرآیند است شهروندانو هدف شهروندان مشارکت 

ایـن خـدمات    نهم بایـد واقعـاً تـأمی    هاي اجرایی و خدماتیسازماناست، هدف  خدمات مطلوب شهريداشتن 
گـذاري   حضـور و تـأثیر  سوم اینکه باید به ایـن نکتـه کـه    و  تا افراد نفعی ببیند و مشارکت کنند جامعه باشددر

  نمود. توجه، ها و درجات مختلف است ها به صورت ریزي ها و طرح گیري در تصمیم شهروندان
هـاي گروهـی دانسـت    موقعیتدرگیري ذهنی و عاطفی اشخاص در «توان  نگاهی دیگر، مشارکت را میاز 

یابی به هدفهاي گروهی یکدیگر را یاري دهند و در مسئولیت کار شـریک  انگیزد تا براي دست که آنان را بر می
اي بـه   که به اجمال اشاره درگیر شدن، یاري دادن و مسئولیت. در این تعریف نیز سه جزء مهم وجود دارد: »شوند

  آنها خواهد شد. 
 هاي او یـا امکانـات    در مشارکت خود شخص درگیر است و تنها مهارت و توانائیفی: درگیري ذهنی و عاط

شناختی اسـت نـه جسـمانی. انسـانی کـه مشـارکت       فراهم شده توسط او درگیر نیست. این درگیري روان
هایی پراکنده نیست، بلکه تمام  گیر است و نه کارـ درگیر، بنابراین مشارکت فقط کوشش کند خود ـ در  می
  شود.   و جسم فرد براي تحقق هدف در جریان مشارکت به کار گرفته می روح

   :هـا، ابتکـارات و    یابـد کـه از قابلیـت    شـخص در مشـارکت ایـن فرصـت را مـی     انگیزش براي یـاري دادن
هاي گروهی استفاده نماید، از این رو مشـارکت بـا موافقـت فـرق      یابی به هدفآفرینندگی خود براي دست

گذارنـد،   کند، بلکه تنها آنچه را کـه پـیش رویـش مـی     اي نمی یاري ویژه ،موافقت کنندهدارد. در موافقت، 
کوشد تا بـا اسـتفاده    کند که می گیرنده بازي می کند. در واقع در موافقت، نقش اصلی را تصمیم تصویب می

ز یک جمـع  اما مشارکت چیزي بیش از گرفتن موافقت ا خویش، جمع را به موافقت وا دارد؛ هاي از توانایی
  براي تصمیم از پیش گرفته شده است.  

  :هاي گروه خود، سهمی جدي  پذیرش مسئولیت، اشخاص را بر می انگیزد تا در کوششپذیرش مسئولیت
مسئولیتی جاي خود را به احسـاس   تفاوتی و بی یابد که بی هنگامی تحقق می ،را بپذیرند. در واقع مشارکت
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امکـان انتخـاب و    ،دارد کـه فـرد   هد. به عبارت دیگر هنگامی معنـا بد وابستگی، هم سرنوشتی و مسئولیت

 ).54: 1380(طوسی، آزادي اختیار داشته باشد و آزادانه قبول مسئولیت کند

  رویکردها به مشارکت شهروندي
با سـه رویکـرد مـورد بررسـی      مشارکت شهروندي را اجتماعی ةنظران حوز و صاحب هاي اخیر متفکرین در دهه

  :اند قرار داده
انسـانی مـورد    ۀمشارکت به عنوان رکنی از حیات اجتماعی و بخش مهمی از هویت جامعـ  ،نخست نگاهدر

ترین و واالترین رویکـرد بـه مشـارکت را     ترین، موجه عمیق ،که طبیعتاً این نگاه گرفته استو تحلیل قرار  توجه
دانـد و آن را یکـی    اجتمـاعی مـی   مطلـوب زنـدگی   ةنشان می دهد. این نگاه مشارکت را در مقام هدف و شـیو 

  شناسد.  یافتگی جوامع می ي اجتماعی توسعهها هشاخص
هـاي اقتصـادي، اجتمـاعی و فرهنگـی و غیـره       به مشارکت در رابطه بـا توسـعه و دگرگـونی    ،دوم نگاهدر 

اي  را ابـزار و وسـیله   شـهروندي  رویکردي ابزاري هستیم کـه مشـارکت   رشود. در اینجا شاهد حضو نگریسته می
هـا و   و طـرح دیـدگاه  شـهروندان  داند و معتقد است با حضور  توسعه یا هر نوع تحول دیگري در جامعه می براي

توانـد از   و در نتیجه می گردد نزدیکتر می ،فراد به نیازهاي واقعی او تر  مردمی کارآمديتوسعه و ،هایشان هخواست
و منـابع جامعـه در    شـهروندان نمندیها و منابع فردي و جمعی جامعه استفاده کند. بدین ترتیب بسیج اتمام تو

  شود.  جهت توسعه ایجاد می
ه به خصوصـیات افـراد مشـارکت کننـده تأکیـد و       است رویکرد فردي به مشارکتو در نگاه سوم که  توجـ 

ساز آنهـا مـورد مطالعـه قـرار      عوامل زمینهو  شهروندان ها، رفتارهاي ها و پاداش ها، عالئق، هزینه انگیزه .شود می
هـاي  ه را تـا  ،شود بی می یا بررسی و ریشه ،میلی دیگران به آن به مشارکت و بی تمایل. دالیل )1(شکل  گیرد می

  هموارتر گردد. ،تقویت مشارکت
و  سـر  ،هستیم که با جامعه به عنوان یک کـل  از موضوع ، شاهد سطح تحلیلی کالننخستدو رویکرد در 

هاي تـاریخی مختلـف، اشـکال    هاي آن در جوامع گوناگون، در دوره مشارکت و تفاوت ،کار دارد. در این دو نگاه
تحلیـل در   ،که در رویکـرد سـوم   ها مورد عنایت است. در حالی بر آن در جامعه مؤثرمختلف مشارکت و عوامل 
ایـن  نمود که  توجهبایستی به این نکته . گیرد می نظر قرار مد آنهاو رفتار  روندانشه سطح فردي و خرد است و

و  شـهروندان  یعنی باید اصل مشارکت ؛توان یکی را به نفع دیگري حذف کرد ها مکمل یکدیگرند و نمی رویکرد
مشــارکت الزم اســت از  ایــن راســتاهبــردي جامعــه باشــد، در  هــدف نهــائی و را ،اي مشــارکتی ایجــاد جامعــه

و تحقـق بهتـر اهـداف و وظـایف      اي اجتماعی مختلـف در فراینـدهاي توسـعه   هه وو گر شهروندان ۀیافت سازمان
 و انجـام رسـاند  ه هاي خدماتی و اجرایی بهره گرفت و این فرایندها را سرعت بخشید و با کیفیت بهتر ب سازمان
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گـرایش   ،شـهروندان  ،چـه عـواملی   تـأثیر باید بررسی کرد و دریافت که در چه شرایطی و تحـت   ،در عین حال

پذیرند و هم  یعنی هم میل به مشارکت دارند و آن را می ؛ذهنی و عینی بیشتري به مشارکت پیدا خواهند کرد
  د. و در زندگی اجتماعی عینی خود به آن پایبند و عامل به آن خواهند بو عمل در

هاي مختلف علمی نیز مشـارکت در امـور    فوق الذکر، در حوزه گانۀ بر بررسی مشارکت در سطوح سه عالوه
ارکت، بـر  ـاختی مشـ ـشنـ  باشد. به عنوان مثال در دیدگاه جامعه اي برخوردار می از سوي عامالن از جایگاه ویژه

شـود. از ایـن دیـدگاه،     کیـد مـی  أـ اقتصادي، نهادهاي خانوادگی و نظام تعلیم و تربیـت ت  هاي اجتماعی دـفراین
هـاي سـاختاري و    این دیدگاه فرایند .میزان مشارکت افراد هستند ةفراگردهاي اجتماعی و بیرونی تعیین کنند

مـوزش و  آاجتماعی نظیر شهرنشینی، گسترش وسایل ارتباط جمعی، ساخت قـدرت، پویـایی گروهـی، سـطح     
اختی مشـارکت، بـر عوامـل روانـی و درونـی      ندیدگاه روانشـ  اند. در ثر دانستهؤمنزلت اجتماعی را بر مشارکت م

رفتار مشارکتی آنان است. در  ةتعیین کنند ،شود. از نظر متخصصان این حوزه، ساخت انگیزشی افراد کید میآت
 ةهـاي شخصـیتی بـه عنـوان عوامـل تعیـین کننـد        اختی مشارکت بـر عوامـل انگیـزه و ویژگـی    ندیدگاه روانش

ت شـود. از ایـن نظـر در بررسـی      هاي اجتماعی شناخته می فعالیترت به هاي فردي در مباد نگرش الیـهـاي  فع
یت، اسـتعدادهاي فـردي و نیـز    باید به میزان حس تعلق افراد به جامعه، اعتماد به نفس، خالق ،مشارکتی افراد

  ).62: 1388(دانشپور، داشت توجهکار  پیشرفت، انگیزة شایستگی و انگیزة انگیزة
هـاي زنـدگی شـهروندان ارائـه      ها، رفتارها و شـیوه  هاي شهري نیز تفاسیري از ارزش ا و نظریههه دیدگادر 

هایی را به لحاظ زیرساخت زیستی، نظـم اجتمـاعی (فرهنـگ) و شـرایط اجتمـاعی بـه        شده که هرکدام تفاوت
در دیـدگاه قـدرت و    ).96: 1377(افـروغ،   تواند بـر رفتارهـاي مشـارکتی مـؤثر باشـند      کشند که می تصویر می

ریـزي سـازمانی تأکیـد شـده اسـت.       بر شناخت مسائل شهري و فهم مشکالت در قالب برنامـه  ،مدیریت مداري
سـازمان، تـراکم و    ةشـود. هرچـه انـداز    نقش مدیریت در توزیع منابع، سبب انطباق و سازش افراد با محیط می

 یابـد (نجـاتی حسـینی،    اري در آن گسـترش مـی  هنجـ  سازمانی و بـی  تحرکی، بی ناهمگونی آن بیشتر باشد، بی
ت تأثیرات منفـی مخربـی بـر     ،) که پیامد آن عدم مشارکت در امور است. عدم مشارکت20 : 1381 الیـهـاي   فع

گـذارد. در ایـن میـان، نقـش      چون امور رفاهی، عمرانی، فرهنگی تفریحی، ایمنی و نظارتی می ،خدمات شهري
خشی به شهروندان، حفظ منافع مادي و اجتماعی و بسترسـازي بـراي رفتـار    رسانی و آگاهی ب مدیران در اطالع

هاي داوطلبانه حائز اهمیـت اسـت. در نظریـۀ نیازسـنجی، بـر نیازهـاي خـاص         ها و انجمن مشارکتی در تشکل
هـا، مشـارکت در    شـود. یکـی از ایـن شـیوه     هاي مناسب به آنها پاسخ داده می شهروندان اشاره شده که با روش

هـا، مشـارکت و نوسـازي     هـاي شهرنشـینی، سـواد، رسـانه     هاي شهري است. دانیل لرنر به ارتباط پدیدهفرایند
معنـاي مشـارکت     پرداخته است. از نظر او سه عامل اول در ارتباط متقابل با یکدیگرند و مشـارکت در آنهـا بـه   

هـا و الگوهـاي    تکنیـک  هـا،  عـالوه ابزارهـا، مـدل   ه ). بـ 95: 1375 سیستم کلی جامعه است (محسنی تبریـزي، 
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داراي اشکال گوناگون و سطوح متفـاوت اسـت کـه بـا طراحـی صـحیح        ،سازد که مشارکت مشارکت آشکار می

ـ  تواند بازتاب حضور واقعی مردم در عرصه می عنـوان ابـزاري در دسـت مـدیران قـرار      ه هاي مختلف باشد و یا ب
  ).330: 1382(پاپلی یزدي، دفریبی تلقی شو صوري پیدا کند یا عوام ۀگرفته و صرفاً جنب

دکـان و  شهرهایی بهتر همراه با کو«از نظریه پردازان مسائل شهري نیز در اثر خود با عنوان  1دیوید دریسکل
معتقد است مشارکت بر سه اصل ذیل مبتنی است: الف) توسعه در وهلۀ اول و پیش از همه بایـد بـه    »انانونوج

تـرین اطالعـات را    کنند، دقیق ریزي زندگی می مورد برنامه محدودة نفع ساکنان محلی باشد، ب) مردمی که در
پذیرنـد،   دربارة آن محدوده و موضوعات مرتبط با آن دارند پ) مردمی که بیشترین تاثیرات را از تصمیمات مـی 

تـرِ   گیري دارند. وي اشکال مختلف مشارکت را در دو دسـتۀ کلـی   سهم بیشتري براي مشارکت در روند تصمیم
دستکاري و تقلب، تزئین و  :دهد. از نظر وي اشکال عدم مشارکت عبارتند از مشارکت جاي می کت و عدممشار

پذیري مـردم و   مشاوره، بسیج اجتماعی، مسؤولیت :ازاست طلبی نمایشی و اشکال مشارکت نیز عبارت  مساوات
  ).  18: 1384 رضوانی،  سعیدي و (Driskell, 2002: 32 شدن در تصمیمات سهیم
  

  

  ها مواد و روش
ماهیت تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردي و بـه لحـاظ روش تحقیـق نیـز، روشـی ترکیبـی        :روش تحقیق

نامـه) اسـتفاده شـده     (تکنیک پرسـش  پیمایشیهاي اسنادي و ها و اطالعات از روش است. براي گردآوري داده
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 -David Driskell 

 (مأخذ: نگارنده) امور شهرها ة. رویکردهاي ناظر بر مشارکت شهروندان در ادار1شکل 
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هاي کیفی استفاده  (توصیفی و استنباطی) و تحلیل هاي آماري روش ها نیز عمدتاً از است. در جهت تحلیل داده

  گردید. 
(بررسـی مبـانی    هاي تحقیق  هاي تحقیق از گزاره اله در تدوین گویهـدر این مق: روایی و پایایی ابزار سنجش

گیري (پرسشنامه)، پـس   چنین در جهت روایی باالي مقیاس اندازهتحقیق) استفاده گردید. هم نظري و پیشینه
صـالح در  نظران و دانشجویان دکتـري ذي  از تدوین آنها مبتنی بر انجام روایی صوري، از نظرات اساتید، صاحب

-ییـد نمودنـد. هـم   أرا تهـا   جهت سنجش اعتبار محتوایی نیز بهره برده شد که اکثریت آنها مناسب بودن گویه

ها از ضـریب آلفـاي کرونبـاخ اسـتفاده گردیـد. ایـن        چنین جهت محاسبۀ انسجام درونی ابزار و همسازي گویه
دهد که  کند و نشان می ها را ارزشیابی می یابی درونی است که همسانی درونی آزمودنی ضریب یک روش اعتبار

نزدیکتـر   1نمایند یا خیر. هرچه ایـن شـاخص بـه عـدد      می گیري موضوع واحدي را اندازه ،هاي تحقیق آیا گویه
 ،هـاي علمـی   ها خواهد بود. مطالعات و پژوهشتر بودن پرسش ي همبستگی درونی باالتر و همگناباشد، به معن

سـازي درونـی و   ) میزان هـم 1داند. جدول ( بودن ابزار تحقیق می مناسب ةدهند را نشان 7/0مقدار ضریب باالي
  دهد.  هاي طراحی شده براي این پژوهش بر اساس ضریب آلفاي کرونباخ نشان می یهصحت اعتبار گو

  

  هاي تحقیق مقادیر ضریب آلفاي کرونباخ براي آزمون میزان پایایی گویه .1جدول 

کل   
  ها گویه

مشارکت در 
  امور

رضایتمندي از 
احساس   تعلق مکانی  زندگی

  امنیت
همبستگی 

  اجتماعی
  909/0  590/0  795/0  759/0  788/0  89/0  آلفاي کرونباخ

  
باشد که بـر   هاي نواحی شهري دو و سه شهرداري سبزوار می سرپرستان خانوار ،آماري این پژوهش ۀجامع

هـا   سرپرسـتان خـانوار   ،باشـند. واحـد تحلیـل تحقیـق     خانوار مـی  19692برابر با  1385اساس آمارگیري سال 
 ۀبه مشخص بودن حجـم جامعـ   توجهباشد. براي انتخاب حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده گردید که با  می

ه نمونه برآورد گردید. در این تحقیق بـا   229% مقدار حجم نمونه برابر با 95آماري و ضریب اطمینان  بـه   توجـ
هـاي   بنـدي  شـهر، از ناحیـه   ةمورد پژوهش و عـدم امکـان پیمـایش در تمـامی محـدود      ةگسترة وسیع محدود

انتخـاب   3، 2گانه شهر سبزوار، نواحی  شهرداري سبزوار استفاده گردید. بدین صورت که از میان نواحی دوازده
جهـت   3 و محلـه سـه از ناحیـۀ    2 ۀهاي این نواحی نیز بـه ترتیـب محلـه دو از ناحیـ     گردیدند و از میان محله

، قرار گرفتن آنهـا در  )2(شکل  هاي منتخب هاي محدوده هاي پیمایشی انتخاب گردیدند. یکی از ویژگی تحلیل
افـزایش   واسـطۀ   هـاي اخیـر بـه    باشد که متأسفانه طی سال تی و اصیل شهر میمرکز شهر و بافت قدیمی و سنّ

اي از  هرداري سـبزوار، بخـش عمـده   قیمت زمین و مسکن در این محدوده و گسترش تراکم فروشی از سوي شـ 
 به اینکه این نواحی از محـالت  توجهواحدهاي ویالیی تخریب شده و به جاي آن آپارتمان ساخته شده است. با 

رود که ساکنان آن از سابقه سکونتی باالیی برخوردار بوده و احساس تعلق بـاالیی   قدیمی شهر بوده و انتظار می
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هاي پایلوت در خصـوص   احی جهت بررسی انتخاب گردیدند. به یقین اجراي طرحبه محله داشته باشند، این نو
بـر آن در چنـین نـواحی کـه از قـدمت و       مؤثرچگونگی استفاده از مشارکت مردم در مدیریت شهري و عوامل 

باشند و در طول زمان براي ساکنانش حجـم عظیمـی از خـاطرات تلـخ و شـیرین را       باالیی برخوردار می ۀسابق
ها در محالتی اجـرا شـود   گونه طرحکه اینتواند با موفقیت بیشتري همراه باشد. تا این اند، می و پرداخته ساخته

    شوند. هاي جدید محسوب می چندانی برخوردار نیستند و جزء بافت ۀکه به لحاظ قدمت از سابق

  هاي پیمایشی در شهر سبزوار هاي منتخب جهت بررسیمحدوده .2جدول  
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2441789/58 دو ۀکل ناحی 48/19 2/51 68/129 415188
1199467/16 2 ۀمحل 2 ۀناحی 15/6 91/29 74/52 719227


2542450/91 سه ۀکل ناحی 21/39 81/41 52/172 278147

494292/19 3 ۀمحل 3 ۀناحی 47/14 26/10 65/44 248111
  

 
 

  
  هاي منتخب جهت گردآوري اطالعات محله .2شکل 
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  هاي منتخب بر اساس تعداد خانوار  ها در محدوده نامه . توزیع پرسش3جدول 

  شمارة
 ناحیه/محله

  تعداد جمعیت
 ناحیه 

 تعداد جمعیت محله
  تعداد خانوار

 تعداد پرسشنامه درصد  محله

2/2 24417 11994  3242  7/70 162 

3/3 25424 4942  1336  3/29 67 

 229 100  4578  16936 49841 مجموع

  
هـاي ذیـل بـه عنـوان راهنمـاي       فرضیه ةهاي انجام شدمبانی نظري تحقیق و مروري بر پژوهش ۀبا مطالع

  تحقیق تدوین گردیدند.
هـاي سـکونت    ايِ نوع تصرف واحد مسکونی و تعداد سـال  رسد میان دو متغیر زمینه به نظر می نخست) ۀفرضی

دار و  شهروند در شهر / محله و میزان تمایل و عالقه آنها بـه مشـارکت در مـدیریت امـور شـهري رابطـه معنـی       
 مثبتی وجود دارد. 

قه شهروندان به مشارکت در امور شهري تواند در تمایل و عال رسد که سن شهروند نمی به نظر می دوم) ۀفرضی
 متغیري تأثیرگذار باشد.

 آنها به مشارکت در مدیریت توسـعۀ  عالقۀ رسد که میان سطح تحصیالت شهروندان و به نظر می سوم) ۀفرضی
 داري وجود دارد. معنی رابطۀ شهر

ساختن آنان در فرایند  شهر و درگیر ۀرسد که مشارکت شهروندان در مدیریت توسع به نظر می چهارم) ۀفرضی
ارتقـاء   :چـون  ،هـایی  فـه لّؤتواند کمک شایانی به بهبود کیفیت زندگی و پایداري شـهري در خصـوص م   امور می

تعلق مکانی، ارتقاء سـطح امنیـت اجتمـاعی و افـزایش سـطح       سطح همبستگی اجتماعی، ایجاد و بهبود حس
 مندي شهروندان از زندگی خود بنماید.رضایت

تحلیل و بررسی ارتباط میان مشارکت شهروندي و بهبود سـطح   ،هدف اصلی این تحقیق :پژوهشهاي  متغیر
باشد. بر ایـن اسـاس    پایدار شهري می ۀیابی به توسع مندي و کیفیت زندگی شهروندان در راستاي دسترضایت

ونی، تعـداد  یعنی نـوع تصـرف واحـد مسـک     ،ثرات میان چهار متغیر مستقل تحقیقأثیرات و تأت ،در گام نخست
 ،تحقیـق  ۀمحله، سطح دانش، آگاهی و تحصیالت و سن شهروندان بر متغیـر وابسـت   هاي سکونت در شهر/ سال

مورد بررسی قرار گرفت و سپس در گـام دوم، بـراي کشـف     ،شهر ۀیعنی مشارکت شهروندان در مدیریت توسع
پایدار شهري بـه   ۀیر مستقل و توسعشهر به عنوان متغ مشارکت شهروند در مدیریت توسعۀ ۀلارتباط میان مقو

ن، و تعامالت اجتماعی شـهروندا  عنوان متغیر وابسته در قالب چهار متغیر الف) ارتقاء سطح همبستگی، انسجام
منـدي شـهروندان، پ) ارتقـاء سـطح امنیـت اجتمـاعی ت) ارتقـاء سـطح         تعلق مکانی و هویت ب) ارتقاء حس

هـاي الزم   هاي آماري توصیفی و استنباطی بررسی استفاده از تحلیلمندي و بهبود کیفیت شهروندان با رضایت
  دهد. فرایند انجام پژوهش را نشان می مدل تحلیل و ) چهارچوب3( ةصورت گرفت. شکل شمار
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  (منبع: نگارنده) . چهارچوب مفهومی تحقیق3شکل 

   پژوهشهاي  یافته
  هاي توصیفی تحلیل

عمدتاً در گـروه   ،مورد مطالعه سنی سرپرستان خانوارها در محدودة ترکیب ،هاي صورت گرفته بر اساس بررسی
درصـد   2/35سـال بـا    50تـا   40سال قرار دارند و بیشترین فراوانی نیز مربوط به گروه سنی  40سنی بیش از 

 30تـا   20اي که عمدتاً در گروه سـنی بـین    هاي هسته هاي جوان و خانواده زوج ،باشد. در این میان فراوانی می
انـد. بـه لحـاظ     مورد مطالعـه را بـه خـود اختصـاص داده     ةدرصد خانوارهاي محدود 7سال قرار دارند، کمتر از 

درصـد از   60به قـدمت بـاالي سـکونت و سـن بـاالي سرپرسـتان خانوارهـا، حـدود          توجهتحصیلی با  وضعیت
 25باشند و تنها  داراي سطح تحصیالتی در حد دیپلم و کمتر از دیپلم می ،سرپرستان خانوارها در این محدوده

اي  هـاي هسـته   درصد سرپرستان خانوارها تحصیالتی در حد کارشناسی و باالتر دارند که به یقین نقش خانواده
  . باشد سکونت دارند، در این امر بسیار مهم می ،و جوانی که در واحدهاي آپارتمانی در حال گسترش محله

 باشـد کـه  مـی نفـر در هـر خـانوار     1/4مطالعه برابر با  ها، میانگین بعد خانوار در محدودة بر اساس بررسی
ها حاکی از آن اسـت   باشد. یافته نفر در هر خانوار باالتر می 7/3نسبت به میانگین بعد خانوار شهر سبزوار یعنی 

بیشـترین فراوانـی تعـداد     ،ش نفـر بـه بـاالتر   که در این محدوده به ترتیب خانوارهـاي سـه و چهـار نفـره و شـ     
اند. خانوارهاي یک نفره در این محله حـدود   درصد به خود اختصاص داده 20و  7/22خانوارهاي این محله را با 

ـ   بر اساس بررسـی  چنینشوند. هم درصد از کل خانوارها را شامل می 4 مـورد   ةآمـاري، در محـدود   ۀهـا از نمون
نیـز ویالیـی    درصـد از آنهـا   60هاي مسکونی این محله آپارتمانی و حـدود   از واحددرصد  7/38مطالعه، حدود 

  باشند. می
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  مورد مطالعه پرستان خانوارهاي نمونه در محدودةترکیب سنی سر .4جدول

 سال 60بیش از  سال 60-50 سال 50-40 سال 40-30 سال 30-20 سال 20زیر  گروه سنی

 7/26 4/22 2/25 2/18 7 0 فراوانی(درصد)
  

  مورد مطالعه ةسطح تحصیالت سرپرستان خانوارهاي نمونه در محدود .5جدول   
 فوق لیسانس و باالتر لیسانس دیپلم  فوق دیپلم راهنمایی ابتدایی تحصیالت

6/34  )1385شهر سبزوار( جمعیت کل  4/20  7/28  9/6  8/8  7/0  
9/13 مطالعه ةسرپرستان خانوارمحدود  3/8  9/38  9/13  4/20  2/4  

  

  ها هاي استنباطی و آزمون فرضیه تحلیل
هـاي سـکونت    ايِ نوع تصرف واحـد مسـکونی و تعـداد سـال     رسد میان دو متغیر زمینه به نظر می نخست) ۀفرضی

دار و مثبتـی   امعن ۀرابط ،آنها به مشارکت در مدیریت امور شهري ۀشهروند در شهر/ محله و میزان تمایل و عالق
  وجود دارد.

ه شک بین احساس مالکیت فردي نسبت یک چیز و میزان عالقـه و   بدون بـه حفـظ و نگهـداري آن    توجـ، 
هـاي ذهنـی    دغدغـه  ،نسبت بـه محـیط مسـکونی خـود     ،داري وجود دارد. احساس مالکیت شهروند ارابطۀ معن

یـن اسـت کـه    ا ،بیشتري را براي او در جهت بهبود کیفیت محیط ایجاد خواهد نمود. هدف از طرح این فرضیه
اي یا ملکی بـودن) و سـطح مشـارکت آنـان       بدانیم آیا بین نوع تصرف واحد مسکونی از سوي شهروندان (اجاره

کمـی واحـدهاي    وضـعیت هر محله یـا شـهر از نظـر     وضعیتشناخت  ،اي وجود دارد یا خیر؟ بدون شک هرابط
ر راهکارهاي مشارکت مـردم در مـدیریت   تواند مدیران شهري را در تدوین بهت مسکونی ملکی یا استیجاري، می

  شهري یاري رساند.
درصـد مالـک    7/66نشـین و   درصد اجاره 32 ،هاي منتخب نمونه ۀهاي تحقیق از میان کلی یافته  بر اساس

مالـک   ،درصـد شـهروندان سـبزوار    3/59نیز  1385(بر اساس آمار سرشماري سال  اند واحد مسکونی خود بوده
باشـد).   انتخابی مـی  ۀحجم نمون مناسب بودن ةدهند اند که نشان نشین بوده اجاره ددرص 4/27واحد مسکونی و 

فـوق را مبنـی بـر     ۀفرضی ،ویتنی استفاده گردید که این آزمون جهت تحلیل آماري از آزمون ناپارامتریک یومان
شـهروندان بـه مشـارکت در مـدیریت      ۀ(احساس مالکیت) و عالقـ  وجود ارتباط میان نوع تصرف واحد مسکونی

و تمایل مسـتأجرین بـراي مشـارکت     عالقه میزان دهند که ها نشان می شهري تأیید نمود. به عبارت بهتر، داده
دهد که میـزان   هاي آمار توصیفی نیز نشان می باشد. تحلیل یافته کمتر می در مدیریت شهري نسبت به مالکین

  ).6(جدول شماره  باشد تأجرین میمشارکت در بین مالکین بیشتر از مس
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  رابطۀ بین نوع تصرف واحد مسکونی(احساس مالکیت) و مشارکت شهروندان در مدیریت شهري .6جدول 

  
عالوه بر متغیر مالکیت، متغیر مهم دیگري که در خصـوص مشـارکت شـهروندان در امـورد شـهري مهـم       

منجر بـه   ،اسکان باالتر ۀمسکونی خود دارد. سابق ۀسکونتی است که هر شهروند در شهر و محل ۀباشد، سابق می
تاریخی براي شهر/ محله در اذهان شهروندان شـده و حـس    ابقۀگیري خاطرات فردي و جمعی و ایجاد س شکل

ـ    زمینـه  ،حسـی  دهـد. چنـین   دلبستگی و تعلق مکانی آنها به محل اسکان را افزایش می  ۀسـاز مشـارکت فعاالن
  شد. هاي مربوط به آن شهر/ محله سبب خواهد شهروند را در وقایع و برنامه

چنـین  سـکونت و هـم   ۀسال سابق 5دهد که در این محله سرپرستان خانوار با کمتر از  ها نشان می بررسی
درصـد بیشـترین فراوانـی سـابقه      8/32و  3/33ترتیب بـا   هسکونت ب ۀسال سابق 20سرپرستان خانوار بیش از 

سـکونت دارنـد،    ۀسال یا کمتـر سـابق  که یک اند. در این میان ساکنانی سکونت خانوارها را به خود اختصاص داده
ویژگی اجـاره نشـینی    ۀتوسع ةتواند نشان دهند باشند که این امر می درصد) می 7/10داراي بیشترین فراوانی (

درصـد از   50و ارزشمند در این خصوص این است که بـیش از   توجهقابل  ۀمورد مطالعه باشد. نکت ةدر محدود
توانـد شـاخص    کـه ایـن خـود مـی     باشـند  سال مـی  10سکونتی بیش از  ۀداراي سابق ،در این محدوده ساکنان

  باشد. امور محله می دارةها و ا ریزي در برنامه ساکنانگیري از مشارکت  ارزشمندي براي بهره
  

  مورد مطالعه  ةدر محدود ساکنانمتوسط قدمت سکونت  .7 جدول
 سال 20بیش از  سال 20-10 سال 10-5 5کمتر از   

 8/32 2/20 5/8 3/33 مورد مطالعه (درصد) ةدر محدود سابقه سکونت
  

   
مشـارکت   دهد که بین متغیر مستقل مدت سـکونت و متغیـر وابسـتۀ    ها در این خصوص نشان می بررسی

ضریب همبستگی دو متغیر فوق برابر بـا   دار و مثبتی وجود دارد. ارابطۀ معن ،شهر شهروندان در مدیریت توسعۀ
باشـد کـه گویـاي تأییـد فرضـیه فـوق        مـی  002/0برابر بـا   ،% اطمینان99داري آنها نیز با  او سطح معن 266/0
هـاي   نیز گویاي آن است که با افزایش تعـداد سـال   8 ةها بر اساس جدول شمار باشد. تحلیل توصیفی یافته می

مدیریت شـهري   مندي و تمایل او به مشارکت در سکونت شهروند در یک منطقه یا محلۀ شهري بر میزان عالقه
سـال   30تـا   20مربوط بـه گـروه سـنی بـین      ۀها در این رابط که بیشترین فراوانیطوريه شود. ب نیز افزوده می

  باشد. می

   کم خیلی کم حدودي تا زیاد زیاد خیلی
 
 
 

 مشارکت در مدیریت شهري
2/3  8/15  6/24  5/12  9/43  Mann-Whitney U 1044.000 مالک 
4/3  8/3  9/10  5/17  4/64  Wilcoxon W 2034.000 مستأجر 
      -4.706 Z 

 
 .000 Asymp. Sig. (2-tailed) 
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  شهر ۀهاي سکونت شهروندان و مشارکت آنان در مدیریت توسع رابطۀ بین تعداد سال. 8جدول 
 مشارکت شهروندي

هاي سکونت تعداد سال  زیاد تا حدودي کم 

3/76 سال 5کمتر از   7/13  10 
5/68 سال 10-5بین   8/20  7/10  
2/65 سال 20-10بین   3/20  5/14  
1/53 سال 30-20بین   1/27  8/19  

2/56  سال 30بیشتر از   8/28  15 
  

  
شـهروندان بـه مشـارکت در امـور      ۀتوانـد در تمایـل و عالقـ    نمـی  ،رسد که سن شهروند دوم) به نظر می ۀفرضی

 متغیري تأثیرگذار باشد. ،شهري

ها نشان داد که بین متغیـر مسـتقل سـن شـهروندان و متغیـر وابسـتۀ مشـارکت آنـان در فراینـد           بررسی
) کـه نشـانگر   9( ةجـدول شـمار   (Sig. (2-tailed)=0/433). داري وجود ندارد شهر، رابطۀ معنی ۀمدیریت توسع

دهد که به ترتیـب در گـروه سـنی     باشد، نشان می یهاي وابسته و مستقل م تحلیل توصیفی ارتباط میان متغیر
باشـد. در گـروه    هاي سنی بیشتر مـی  سال میزان مشارکت نسبت به سایر گروه 50تا  40سال و  40تا  30بین 

رغـم   شود. علی مندي به مشارکت دیده می سال کمترین تمایل و عالقه 30تا  20و بین  سال 60سنی بیشتر از 
 ۀا، یکی از دالیل افزایش تمایل شهروندان با میانگین سنی بـاال را شـاید بتـوان در سـابق    ه دار نبودن رابطه امعن

شـان و احسـاس    محـیط زیسـت   وضـعیت مندي به بهبود  هاي سنی و عالقه سکونتی باالي سرپرستان این گروه
  تعلق باالي مکانی آنها جستجو نمود.

  

  شهر ۀمشارکت آنان در مدیریت توسعتحلیل ارتباط متقابل میان سن شهروندان و . 9جدول 
 مشارکت شهروندي

 زیاد تا حدودي کم گروه سنی

 0 0 0 سال 20کمتر از 
 10 14 76 سال 30-20بین 
 9/15 2/23 9/60 سال 40-30بین 
 3/12 6/24 1/63 سال 50-40بین 
 5/8 3/29 2/62 سال 60-50بین 

 4/6 8/38 8/54 سال 60بیشتر از 
  

  
 ۀرسد که میان سطح تحصیالت شهروندان و عالقۀ آنها به مشارکت در مـدیریت توسـع   سوم) به نظر می ۀفرضی

 داري وجود دارد. اشهر رابطۀ معن

ها نشـان دادنـد کـه     اي اسپیرمن استفاده گردید. بررسی آزمون این فرضیه از ضریب همبستگی رتبه براي 
ي تمایـل بـه مشـارکت در مـدیریت      و متغیـر وابسـته   میان متغیر مستقل سطح تحصیالت ۀمطالع ةدر محدود
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) به بررسی تحلیـل توصـیفی   10( ة. جدول شمار(Sig. (2-tailed)=0/076)داري وجود ندارد امعن ۀشهري رابط

 میان تحصیالت با مشـارکت در محـدودة  دار  اها پرداخته است که گویاي آن است علیرغم عدم ارتباط معن یافته
توان از نقش آموزش، تحصـیالت و آگـاهی در بهبـود و ارتقـاء مـدیریت مشـارکتی در        نمیحال  مطالعه، با این

هاي توصیفی، با افزایش سطح تحصیالت و دانش شهروندان بـر میـزان    چرا که بر اساس یافته ؛شهرها غافل بود
 آنان به مشارکت در مـدیریت شـهري افـزوده شـده اسـت. شـاید پـایین بـودن سـطح عمـومی           ۀتمایل و عالق

سـاکنان ایـن    زیـرا عمـدة   ؛تـاثیر نباشـد   مطالعه در نتایج حاصله بی ةتحصیالت سرپرستان خانوارها در محدود
تحصـیل   کـه عمـدتاً دورة   ونت در محلـه هسـتند  سرپرستان خانوار با سن و سال و قدمت باالي سـک  ،محدوده

اي بـا سرپرسـتان    ط بـا محلـه  اند. اگر ایـن فرضـیه را در ارتبـا    هاي گذشته پشت سرگذاشته خودشان را در دهه
  گرفت. داري به خود می اشکل معن ،نمودیم، ارتباط تر و یا حتی کل شهروندان آزمون می خانوار جوان

    

  رابطۀ بین سطح تحصیالت شهروندان با سطح مشارکت آنان در مدیریت شهري. 10جدول 

 مشارکت شهروندي    
 زیاد خیلی  زیاد تا حدودي کم خیلی کم   سطح تحصیالت  

2/66 ابتدایی  1/18  4/12  2/2  1/1  
6/71 راهنمایی  3/8  2/10  2/8  7/1  

3/55 دیپلم  2/19  2/15  4/4  9/5  
4/54 فوق دیپلم  3/9  4/21  2/10  6/4  
8/43 لیسانس  1/16  7/25  8/9  5/4  

6/29 فوق لیسانس و باالتر  6/10  36 6/14  2/9  
  

 ساختن آنان در فراینـد  شهر و درگیر ۀشهروندان در مدیریت توسعرسد که مشارکت  به نظر می چهارم) ۀفرضی
ارتقـاء   :چـون  ،هـایی  فـه لّزندگی و پایداري شهري در خصـوص مؤ  تواند کمک شایانی به بهبود کیفیت می ،امور

ایجاد و بهبود حس تعلق مکانی، ارتقاء سـطح امنیـت اجتمـاعی و افـزایش سـطح       سطح همبستگی اجتماعی،
 شهروندان از زندگی خود بنماید.مندي رضایت

هـر یـک از    هـاي مربـوط بـه    چهار بخش اصلی است که جهت تحلیل بهتر، یافتـه  ةدربرگیرند ،این فرضیه
  تفکیک مورد بررسی و تحلیل قرار خواهند گرفت. به ها بخش

بخش نخست فرضیه به ارتباط میان مشـارکت شـهروندي و ارتقـاء سـطح همبسـتگی اجتمـاعی مربـوط        
بـراي ایـن    909/0گویه اسـتفاده گردیـد کـه ضـریب آلفـاي کرونبـاخ        14. براي بررسی این ارتباط از شود می

داري آنهـا   او سطح معنـ  662/0نشان از پایایی باالي آنها دارد. ضریب همبستگی دو متغیر فوق برابر با  ،ها گویه
 ةگردد. جدول شـمار  فوق تأیید می ۀباشد که بر این اساس، فرضی می 000/0% اطمینان برابر با 99نیز در سطح 

) تحلیل توصیفی رابطۀ میان همبستگی اجتماعی و مشارکت شهروندان در مدیریت شـهري را بـه نمـایش    11(
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دهد که با افزایش سطح همبستگی اجتماعی بر میزان مشـارکت شـهروندان در    گذارد. این جدول نشان می می

  شود. مدیریت شهري نیز افزوده می
         

  رابطۀ میان مشارکت شهروندان در امور شهري و ارتقاء سطح همبستگی اجتماعی آنان با یکدیگر .11جدول 
 مشارکت شهروندي

 همبستگی اجتماعی
 خیلی زیاد زیاد تا حدودي کم خیلی کم 

7/65 خیلی کم   2/14  6/11  3/4  2/4  
2/56 کم  5/19  1/14  1/6  1/4  

9/46 تا حدودي  7/22  7/15  6/7  1/7  
6/25 زیاد  4/22  9/24  16 1/11  

4/23 خیلی زیاد  6/20  4/19  8/15  8/20  
  

گیـري   ثیر آن بـر شـکل  أناظر بر ارتباط میان نقش مشارکت شهروند در فرایند امور و ت ،بخش دوم فرضیه
باشد. حس مکان نه تنها باعث هماهنگی و کارکرد مناسب فضاي معماري و انسان اسـت،   حس تعلق مکانی می

باشد و به هویتمندي افراد و احساس تعلـق   ت و ادراك عاطفی افراد نیز میبراي احساس امنیت، لذّبلکه عاملی 
تواند باعث شود تـا شـخص از سـطح     که می یکی از عواملی .(Brinckerhoff,1994) کند کمک می آنها به مکان

ن احسـاس یگـانگی نمایـد و    اي برسد که به مکان دلبسته شده و با اهداف آ تفاوتی نسبت به مکان به مرحله بی
  باشد. هاي آن می فعالیتحتی حاضر باشد براي مکان فداکاري نماید، مشارکت در مکان و 

گیري و بهبـود حـس تعلـق بـه      در این تحقیق براي تحلیل ارتباط میان مشارکت شهروند در امور و شکل
ضـریب همبسـتگی دو   محاسبه گردیـد.   795/0ها برابر با  گویه استفاده گردید. ضریب پایایی گویه 10مکان از 

باشد که گویـاي   می 000/0% اطمینان برابر با 99داري آنها نیز در سطح  او سطح معن 439/0متغیر فوق برابر با 
هـا نیـز    فوق مبنی بر ارتباط میان تعلق مکانی و مشارکت شهروندي است. تحلیل توصـیفی یافتـه   ۀتأیید فرضی

اس تعلق مکانی شهروندان بر میزان مشـارکت آنـان در مـدیریت شـهري نیـز      دهد که با افزایش احس نشان می
  ).  12 ة(جدول شمار شود افزوده می

  رابطۀ بین مشارکت شهروند در مدیریت شهري با ایجاد و بهبود احساس تعلق مکانی  .12جدول 
 مشارکت شهروندي

 خیلی زیاد زیاد تا حدودي کم خیلی کم احساس تعلق مکانی

1/76 خیلی کم   3/15  3/4  2/3  0/1  
1/66 کم  3/16  3/14  8/1  3/1  

1/18 57 تا حدودي  8/18  4/3  7/2  
9/53 زیاد  9/15  19 3/7  9/3  

1/53 خیلی زیاد  1/17  5/15  1/8  2/6  
  

بخش سوم فرضیه نیز ناظر بر ارتباط میان نقش مشارکت شهروندان در مدیریت شهري و بهبـود و ارتقـاء   
نخسـتین و مهمتـرین شـرط یـک      ،امنیـت باشـد.   محله می اجتماعی در سطح شهر/احساس امنیت عمومی و 
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 ةکه در آن انگیـز  -. امروزه سازمان فضایی شهرها، عمدتاً در فرآیندي خود به خود زندگی سالم اجتماعی است

گیرد و تک ساختی شـدن انسـان و    شکل می –وري در نظام عرضه و تقاضا بر همه چیز حاکم است  سود و بهره
از امنیـت اجتمـاعی اسـت.      تسلط همین فرآیند غیرالهی و عدم احساس کاهش رشد روانی و اخالقی او نتیجۀ

 هـاي مشـارکت محـور و درگیـر     اجتماعی در فضاهاي شهري، استفاده از رویکرد در برقراري امنیت مؤثرعوامل 
بـه ویـژه بـا     محلـه اسـت.   ر/نفعان در برقراري امنیت عمومی و اجتماعی در فضاي شهساختن شهروندان و ذي

به این نکته که امنیت در شهرها عمدتاً معلول شرایط اجتماعی و اقتصادي آنهـا اسـت، لـزوم اسـتفاده از      توجه
  ناپذیر است.  امري اجتناب ،هاي شهروندان در تأمین امنیت فضاي شهري پتانسیل

مطالعه، افـزایش سـطح مشـارکت     دهد که در محدودة ین خصوص نشان میهاي تحقیق در ا بررسی یافته
ـ أتوانـد تـ   شهري مـی  ۀشهروند در مدیریت توسع سـزایی در ارتقـاء احسـاس امنیـت اجتمـاعی در بـین       ه ثیر ب

داري آنهـا نیـز در    او سـطح معنـ   550/0باشد. ضریب همبستگی میان دو متغیر فوق برابر بـا   شهروندان داشته
چنـین بررسـی   کنـد. هـم   یید مـی رستی فرضیۀ فوق را تأه دمحاسبه شده است که ب 000/0% برابر با 99سطح 
دهد که با افزایش میزان مشارکت شهروندي بر سطح احسـاس امنیـت    هاي توصیفی تحقیق نیز نشان می یافته

  ).13(جدول شماره  اجتماعی آنها افزوده شده است

  اجتماعیرابطۀ بین مشارکت شهروندان در مدیریت شهري با ارتقاء سطح امنیت . 13جدول 
 مشارکت شهروندي

 خیلی زیاد  زیاد تا حدودي کم خیلی کم  احساس امنیت اجتماعی

5/64 خیلی کم   6/13  6/13  8/5  4/2  
6/59 کم  8/16  5/13  3/7  9/2  

5/65 تا حدودي  1/15  9/18  9/5  6/3  
4/50 زیاد  8/17  5/17  1/9  2/5  

7/46 خیلی زیاد  4/16  6/13  13 4/10  

  
بتواند در امور مربـوط   ،شهروند باشد که هرچه فرد/میچهارم نیز ناظر بر این نکته  ۀآخرین بخش از فرضی

از احسـاس   شـارکت و دخالـت بیشـتري داشـته باشـد     (اعم از کل کشور/ شهر/ محلـه/ خانـه) م   خود ۀبه جامع
سودمندي و مفید بودن بیشتري برخوردار بـوده و بـالتبع رضـایت بیشـتري نیـز از زنـدگیش خواهـد داشـت.         

مطالعه در این خصوص حاکی از آن است که که با افزایش میـزان مشـارکت شـهروند در     ةها در محدود بررسی
شود. رابطـۀ بـین دو متغیـر فـوق در      یشهر، بر میزان رضایت فرد از زندگی نیز افزوده م ۀفرایند مدیریت توسع

 231/0و ضریب همبستگی آنها نیز برابـر بـا    (Sig. (2-tailed)= 0/011) باشد دار می % معنی99سطح اطمینان 
) نیـز کـه نشـانگر    14( ةجدول شمار. باشد ها می همبستگی مثبت بین متغیر دهندة بدست آمده است که نشان

دهـد کـه بـا افـزایش سـطح مشـارکت        باشد، نشان مـی  فوق می ۀي فرضیها تحلیل توصیفی ارتباط میان متغیر
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  شهر بر میزان رضایت او از زندگی نیز افزوده خواهد شد. ۀشهروند در مدیریت توسع

  رابطۀ بین مشارکت شهروندان در مدیریت شهري و سطح رضایتمندي از زندگی  .14جدول 

 مشارکت شهروندي
 خیلی زیاد زیاد حدودي تا کم خیلی کم  رضایتمندي از زندگی

4/62 خیلی کم   2/15  5/13  6/4  3/4  
1/62 کم  6/21  3/10  4/3  6/2  

3/57 تا حدودي  2/19  4/15  9/5  2/2  
9/50 زیاد  4/17  2/17  7/8  8/5  

2/49 خیلی زیاد  2/19  9/15  1/10  6/5  
  

  هاي وابسته و مستقل تحقیق  داري متغیر اضریب همبستگی و سطح معن .15جدول 

 Sig  ضریب همبستگی  متغیر وابسته  متغیر مستقل  ردیف

  نوع تصرف واحد مسکونی  1
شهروند در مدیریت  مشارکت

  شهر ۀتوسع

 -----  000/0  
  002/0  266/0  مدت سکونت در شهر/محله  2
  069/0  -----   سن  3
  098/0  -----   تحصیالت  4
5  

  شهروند در مدیریت  مشارکت
  شهر ۀتوسع

  000/0  662/0  همبستگی اجتماعی
  000/0  439/0  احساس تعلق مکانی  6

  000/0  550/0  احساس امنیت اجتماعی  
  011/0  231/0  رضایتمندي از زندگی  7

  

  گیري نتیجه بحث و
انتقـادي،   ۀاقلیدوسی، نظری ریزي غیر ریزي اجتماعی، برنامه برنامه :چون ،ریزي شهري رویکردهاي نوین در برنامه

پایدار شهري را  ۀتوسع ۀاخالقی، منشور نوشهرگرایی، رشد هوشمند شهري و نظری ۀشناسی، نظری پدیدار ۀنظری
 ،هـایی  ریزي شهري دانست که اصـالت  کیدي بر کاربست رویکردهاي نوین به انسان، معماري و برنامهأتوان ت می

بـه    اجتماع در مقابل فرد، اخالق در مقابل منـافع و کیفیـت در مقابـل کمیـت از اصـول مشـترك آن       :همچون
د توسـعه در یـک محـدودة       ،شـهري  اساس اندیشه در باب الگوهاي توسعۀآید. بر این  حساب می مسـتلزم تقیـ

گیرد که با التفات بـر متغیرهـاي مـرتبط بـا      از فرآیند توسعه را در بر می یای نام شهر است که جنبهه کالبدي ب
ثیر أبـر رفـاه اجتمـاعی شـهروندي تـ      گیرد، چنانچه متغیرهاي مرتبط با زندگی شهري زندگی شهري شکل می

اي نـاظر بـر توسـعۀ پایـدار     هه ار شهري تبیین گردند. عموم دیدگاپاید ۀدارد، بایستی در چارچوب مفهوم توسع
 ۀکید دارند، این در حالی است که وجوه فرهنگی و اجتماعی توسـع أشهري، بر توسعۀ فیزیکی و کالبدي شهر ت

هـاي   ها و دگرگونی هاي اجتماعی و پویش است که فرایند و این در حالی شهري تا حدودي ناشناخته مانده است
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گیـري   سـزایی در شـکل  ه ثیر بـ أهاي مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادي، حقوقی، فرهنگی و... ت شهر در حوزه

 پایـدار، مسـتلزم   ۀریزي شهر در راستاي توسـع  فرم فضایی و کالبدي شهر دارند. بنابراین بدیهی است که برنامه
دهـی بـه   هاي گوناگون خالق آنها هستند و جهـت  هاي شهروندان در حوزه فعالیتاست که  یهای به فرایند توجه

نفعـان  و ذي 1انکـداران ب ۀپایدار شهري، نیازمند مشارکت فعاالنه و آگاهانه کلیـ  ۀها در راستاي توسع این فرایند
شهري است. بر این اساس هدف این پژوهش، کنکاشی بود در عواملی که بـه نحـوي    ۀکلیدي در مدیریت توسع

شهري در جهت حرکت شـهرها بـه    ۀساز و مشوق مشارکت شهروندان در مدیریت توسعتواند زمینه از انحاء می
  اي پایدارتر باشد.  سمت و سوي توسعه

داري میـان مشـارکت شـهروندان در     امسـتقیم و معنـ    دهد که رابطۀ هاي حاصل از پژوهش نشان می یافته
شـهر وجـود دارد. از سـوي دیگـر مشـارکت شـهروند در        ۀشهر و بهبود سـطح پایـداري توسـع    ۀمدیریت توسع

تـوان در دو سـطح کـالن و خـرد مـورد       تابعی از عوامل دیگري است. ایـن عوامـل را مـی    ،مدیریت شهري خود
گیـري عمـل    اي سیاسی، نهادي و حقوقی الزم براي شـکل ه بررسی و ارزیابی قرار داد. در سطح کالن بر زمینه

ثیرگـذار بـر   أاجتمـاعی، فرهنگـی، اقتصـادي و... ت    ،هاي فردي شود و در سطح خرد بر زمینه کید میأمشارکت ت
هاي این پژوهش که عمدتاً بـر سـطح خـرد     شود. یافته کید میأتشویق مشارکت شهروندان در مدیریت شهري ت

سطح تحصیالت آنها، نـوع تصـرف واحـد مسـکونی      :ت، نشان داد که متغیرهاي چونکید داشأمشارکت ت ۀمقول
آنها یا به عبارت بهتر میزان احساس مالکیت شهروند، مدت سکونت و اقامت شهروند در یـک شـهر یـا محلـه،     

ـ اجتمـاعی شـهروند نسـبت بـه      میزان همبستگی اجتماعی و تعامالت شهروندان با یکدیگر، حس تعلق مکانی
شان با سطح مشارکت آنهـا در   خود، احساس امنیت اجتماعی و میزان رضایت شهروندان از زندگی ۀو محلشهر 

دار، مثبت و مستقیمی وجـود دارد و هرچـه    امعن رابطۀ ،ۀ شهرریزي توسع هاي مربوط به مدیریت و برنامه فرایند
بـود سـطح مشـارکت شـهروندان     ثیرات مثبتی بـر به أافزایش یابد، شاهد ت ،سطح کمی و کیفی متغیرهاي فوق

 ۀپایدار شهري در گرو درگیر شدن و مشارکت فعاالنـ  ۀخواهیم بود. از سوي دیگر جاي تردیدي نیست که توسع
توان اذعان نمـود کـه نخسـتین سـنگ      باشد، پس می شهر می ۀنفعان و شرکاي کلیدي مدیریت توسعذي ۀکلی

ء سـطح درگیـري و مشـارکت ذهنـی و عملـی شـهروندان در       پایدار شهري را باید در ایجاد و ارتقا ۀبناي توسع
  شهر دانست. ۀریزي امور توسع مدیریت و برنامه

  هاپیشنهاد
سازي و تسهیل فرایندها جهت مشارکت بیشتر شـهروندان در مـدیریت امـور     به جایگاه و اهمیت فراهم توجهبا 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  سهامداران و یا مشارکت کنندگان .1
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  توانند در این خصوص مفید باشند:  رسد که پیشنهادهاي ذیل می شهري، به نظر می

 هاي آموزشی در خصوص زندگی شهري و وظائف و تکالیف ناظر بـر آن از سـوي شـوراي     تدوین برنامه
فرهنـگ و ارشـاد    ةآموزش و پرورش و مراکـز آمـوزش عـالی، ادار    :چون شهرداري با همکاري نهادهاییشهر و 

هاي کوتاه، میان و بلند مدت براي قشرهاي مختلف به ویـژه جوانـان و نوجوانـان و کودکـان و      اسالمی در دوره
  شهر.   ةنونهاالن به عنوان شهروندان و مدیران آیند

 گیري به شهروندان با ایجاد شـوراهاي   سازي و تصمیم ي نظام تصمیمسازي در خصوص واگذار فرهنگ
امور شهرها با رویکـرد افـزایش تفـویض اختیـارات بـه       ح قوانین و مقررات مربوط به ادارةمحالت شهري و اصال

 شوراهاي شهر، محالت و مناطق.  

 هاي اجتمـاعی در   هاي شهري جهت افزایش و تقویت سرمایه هایی در سطح شهر و محله تدوین برنامه
 میان شهروندان.

 هایی نظیر معافیت مالیاتی و کاهش عوارض شهرداري و یا تخفیف آنها بـراي شـهروندانی    مشوق ۀارائ
  دارند.  شان مشارکت بیشتري که در مدیریت امور مربوط به شهر و محله

 مـور شـهري در ابعـاد    هایی در جهت ارزیابی ساالنه از فرایند و میزان مشارکت مردم در ا تدوین برنامه
  تلف و شناسایی موانع و مشکالت آن.مخ

 ابزارهاي الزم براي جلب مشـارکت مـردم در امـور انتفـاعی از طریـق       ۀسودآورکردن مشارکت و تعبی
 مشـارکت شـهروندان در   ۀتوسـع از ناشـی   ةسهیم کردن شهروندان مشارکت جو در بخشی از منافع ایجاد شـد 

  .هاي مختلف حوزه
 هـاي نمونـه، شـورایان     معرفی شـهروندان نمونـه، محلـه    ۀهاي فرهنگی در زمین و برنامهها اجراي طرح

هـاي سـنی مختلـف     مانند شهرسالم از نگاه شهروندان در گروه ،هاي نقاشی محالت شهري، اجراي برنامه ۀنمون
  . .و..

  سپاسگذاري
شـهري   ۀبر مشارکت شهروندان در مدیریت توسـع  مؤثرتحلیل عوامل «پژوهشی با عنوان  این مقاله برگرفته از طرح

هـاي مـادي و معنـوي معاونـت پژوهشـی و فنـاوري دانشـگاه حکـیم          باشد که با مسـاعدت  می »در شهر سبزوار
همکـاران ایـن معاونـت تقـدیر و تشـکر       ۀدریغ کلی هاي بی وسیله از حمایت سبزواري انجام گردیده است. بدین

  گردد. می
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