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  1391سال دوم ـ شمارة چهارم ـ پاییز 

  215- 240صص 
  

  بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت شهروندان در مدیریت  
  امور شهري تهران

  
  1ملیحه شیانیدکتر 

 2بهراد رضوي الهاشم

 3کامل دلپسند
  چکیده

مشارکت شهروندان در امور شـهري   :اساسی استاین مقاله به دنبال پاسخگویی به دو سؤال 
چه جایگاهی دارد؟ عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت شـهروندان در مـدیریت امـور شـهري     
. کدامند؟ براي پاسخ به پرسش نخست، مشارکت شهروندي از جنبه ذهنی بررسی شده اسـت 

 و دهـد قـرار مـی  این بخش، تغییر در گرایشها، باورها و وجهه نظرهاي مردم را مـورد توجـه   
اجتمـاعی بررسـی شـده     - هاي فرهنگـی براي پاسخ به پرسش دوم، رفتار مشارکت، در حوزه

  . است
آوري اطالعات در قالب پرسشنامه این مطالعه به روش پیمایشی انجام شده است و جمع

نفر از شهروندان شهر تهران است که بـه   1335جامعۀ آماري شامل . صورت گرفته است
  .اندیـري تصـادفی انتخاب شدهگروش نمونه
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نتایج نشان داد که مشارکت شهروندان در مدیریت امور شهري باید داوطلبانه و هدفمنـد  

ریزان شهري نخست باید بر مشـارکت ذهنـی و تغییـر در باورهـا و     برنامه. صورت گیرد
ر دو هاي شـهري نیـز بایـد د   رفتار مشارکتی در برنامه. گرایشهاي شهروندان تأکید نمایند

در مرحلۀ اول باید شناخت عوامل اثرگـذار در مشـارکت شـهروندي،    . بخش انجام شود
هایی است کـه  مورد توجه قرار گیرد و در مرحلۀ دوم حفظ مشارکت در طرحها و برنامه

و تعیین ساز و کارهاي ... جلب مشارکت زنان، جوانان و بازنشستگان و. اجرا شده است
تواند کـارایی و بهـره وري مـدیریت    فرهنگی می -جتماعیهاي امشارکتی آنان در حوزه
  .   شهري را افزایش دهد

مشارکت، شهروندي، مدیریت شهري، توسعۀ شهري، مشارکت ذهنـی،  : هاي کلیديواژه
  .مشارکت رفتاري

  
  طرح و بیان مسأله

هـاي  در عصر جدید، پیشرفت روزافزون جوامع، مفهوم مشارکت را بـه تمـامی عرصـه   
مشــارکت در جامعــۀ بــاز براســاس تصــمیمات «. اجتمــاعی بســط داده اســتزنــدگی 

ولی با وجود اندیشۀ ). 102:1369پوپر،(» گیردشخصی، آگاهانه و داوطلبانه صورت می
کالبـدي،   - مشارکت، این مسأله هنوز بروز و ظهور پیدا نکرده اسـت و عوامـل فضـایی   

   .روندفرهنگی از جمله موانع آن به شمار می - اجتماعی
یابد کـه شهرنشـینان   مشارکت از الزامات زندگی شهري است و هنگامی تحقق می«

از حالت زندگی فردي در آمده و با احساس مسـئولیت جمعـی بـه شـهروند بـدل      
براي پاسخگویی به نیازهاي توسعۀ شهري و توجه به ). 132:  1374پیران، (» شوند

ي را بر مبناي الگـوي مشـارکت   سهم آیندگان، به ناچار باید ادارة امور زندگی شهر
  . ریزي کنیم هدفمند، آگاهانه و داوطلبانه شهروندان برنامه

، مشـارکت اجتمـاعی بـه دالیـل گونـاگون تـاریخی و       )1376(از نظر پرویـز پیـران   
دهـد کـه ایرانیـان در     ایـن تنـاقض نشـان مـی    . دار اسـت  فرهنگی داراي تناقضی ریشه
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هـاي   اند، ولـی در عرصـه   جو بوده کتهاي غیر رسمی و خصوصی سخت مشار عرصه

این نکته معناي فنی و تخصصی مشارکت اجتمـاعی را بـا   . جو نیستند رسمی، مشارکت
کنـد کـه ایـن     پیچیـده مـی  ... خصایص داوطلبانه بودن، هدفمند بودن، آزادي انتخاب و

ارکت شـهروندي در  ـاتی اسـت کـه در مشـ   ـهـا و الزامـ  هـپیچیدگی بیانگر وجود جنبـ 
  :ها عبارتند از اهم این جنبه. فضایی، اجتماعی، فرهنگی باید شناسایی شوند هايحوزه

تعـداد، تـراکم، ترکیـب و طـرز پراکنـدگی      : کالبدي شـهر  -جنبۀ فضایی. 1«
جمعیت، فضاي شهر و اصول تمایز قسمتهاي مختلف شهر و تأثیر آن بـر زنـدگی   

  اجتماعی افراد و گروهها  
ي اجتماعی پیچیده از تجمع افـراد مشـتمل   سازمانها: جنبۀ اجتماعی شهر. 2

ها، گروههاي نـژادي و  بر گروههاي خانواده، طبقات اجتماعی، کارگاهها و کارخانه
  ...انجمن ها و

سبک زندگی، شیوة تفکر، نگرشها و بروز احساسات : جنبۀ فرهنگی شهر. 3
  ). 5و3: 1382توسلی، (» ... و عواطف برحسب مناطق مختلف و

رکت شهروندي داراي ابعـاد گونـاگون اسـت و هریـک از ایـن ابعـاد       بنابراین، مشا
هـاي  مشارکت شـهروندي، برنامـه  . کننداي از مشارکت را توصیف و تبیین میجنبه

در ). 145: 1380قلـی پـور،  (شهري را مشروعیت بخشیده و آن را نهادي می سازد 
و تکـالیف  جوامع پیشرفته، مشارکت در امور شهري نهادینه شـده و در آن حقـوق   

مشـارکت نهادینـۀ شـهروندان،    ). 8: 1374بشـیریه، (شهروندان مشخص شده است 
اما مسألۀ اساسی این . دهدهاي شهري و رفاه شهروندان را افزایش میکیفیت برنامه

. است که مدیریت شهري در ایران، فاقد الگوي نهادي مشـارکت شـهروندان اسـت   
این الگوهـا  . انداي تجربی جوامع پیشرفتهریزان شهري به دنبال کاربرد الگوهبرنامه

با وجود پاسخگویی به نیازهاي جوامع هدف، به دلیل تضاد با فرهنگ و مقتضـیات  
مـدیریت شـهري در ایـران،    . انـد اجتماعی فرهنگی جامعه ما در عمل موفـق نبـوده  

کنـد و آن را بـر   د قدرت خـود تلقـی مـی   ـوان تهدیـروندان را به عنـمشارکت شه
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نظم و فاقد انسـجام بـوده و   اي، دست و پا گیر، بیمشارکتها عمدتاً توده« . تابدنمی

  ). 104: 1371پیروز، (» امري سمبلیک، شعاري و نمادین است
شـود، مکانیزمهـاي   هنگامی که از مـدیریت شـهري مشـارکتی سـخن گفتـه مـی      

 اینکـه در چـه  . شـود ریزان و شهروندان تعریف نمـی مشارکت و نحوة تعامل برنامه
اي شـهروندان چـه   اموري و چگونه باید مشارکت کرد؟ یـا اینکـه مشـارکت تـوده    

اي دارد؟ این ابهامات و مسـائل سـاختاري و اجتمــاعی، مـدیران شهــري را     فایده
فایـده  بـر و بـی  محور، امري پر هزینـه، زمـان  ریزي مشارکتسازد که برنامهقانع می

خت سـاز و کارهـا، ضـرورتها و    ریزي شهري مشارکتی، مسـتلزم شـنا  برنامه. است
هاي مشارکت است که امکان مشـارکت هدفمنـد شـهروندان را در مـدیریت     زمینه

مشـارکت  : بنابراین سؤاالت اساسی تحقیق این است که. آوردامور شهري پدید می
شهروندي در مدیریت شهري چـه جایگـاهی دارد؟ عوامـل اجتمـاعی و فرهنگـی      

  ریت امور شهري کدامند؟ مؤثر بر مشارکت شهروندان در مدی
  ضرورت و اهمیت تحقیق 

الگوهاي وارداتـی   اًهمانطور که گفته شد، الگوهاي مدیریت شهري در ایران، عمدت
این الگوها با وجود پاسخگویی به نیازهاي جوامع هدف، به دلیل تضاد . بوده است

. اسـت با فرهنگ و مقتضیات اجتماعی جامعه ما، به اهداف مورد نظر دست نیافتـه  
با توجه به تأکید قانون اساسی و سطوح کالن مـدیریتی کشـور بـه نظرخـواهی از     

اي، فاقد انسجام و داراي نقش سمبلیک مردم در اجراي امور، مشارکتها عمدتاً توده
این وضعیت حتی اگر بتواند، به تدریج ذهنیت شهروندان را نسبت . و نمادین است

 مشارکت واقعی و هدفمند آمـاده کنـد، مسـلماً   ها و شرایط براي به ضرورتها، زمینه
هدف اصـلی مشـارکت، بـروز و    . تواند مشکالت انباشتۀ شهروندان را حل کندنمی

ظهور نتیجۀ مشارکت در زندگی واقعی مردم است که موجب بهبود زندگی فـردي  
بنابراین پرداختن بـه مشـارکت هدفمنـد بـراي بهبـود امـور       . و اجتماعی آنان شود

ندازة زیادي به رویکرد مدیران شهري و شناخت درست ابعاد و زوایاي شهري، تا ا
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اي و سمبلیک نه تنهـا گرهـی از مسـائل و    مشارکتهاي توده. مشارکت بستگی دارد

گشاید بلکـه آسـیبها و تهدیـدهایی را نیـز     مشکالت روزافزون مدیریت شهري نمی
فرصتهاي موجود نیـز از  اعتمادي در میان مردم، کند و با ایجاد بیمتوجه جامعه می

اي است که مشارکت اجتماعی   نوسازي و بهسازي امور شهري زمینه. روددست می
  . در آن اهمیت دارد

هـاي مـدیریت   در برنامـه » محـوري مشارکت«امروزه، در سطح جهانی رویکرد 
اهمیت نقش مردم در ادارة امور زندگی اجتمـاعی، درس  . شهري تقویت شده است

هاي گذشته، لزوم انطباق طرحهـا و  و روند توسعۀ شهري در دهه گرفتن از تجارب
ریزي با نیازها و خواسـتهاي مـردم؛ عـدم توانـایی مـالی دولتهـا در       الگوهاي برنامه

نوســازي و بهســازي امــور، پیچیــدگی فزاینــدة زنــدگی شــهري و تنــوع فرهنگــی 
  .  اندمحوري مؤثر بودهشهروندان در تقویت رویکرد مشارکت

هاي شهري، در گرو حرکـت از مشـارکت صـوري بـه     ن موفقیت برنامهبنابرای
در این نوع مشـارکت، مکانیزمهـاي مشـارکت    . سمت مشارکت واقعی و هدفمند است

گـردد و  هـاي آن فـراهم مـی   شود، ضرورتهاي مشارکت، تعیین و زمینهواقعی تبیین می
هـا گذاشـته   اي برنامـه ها و رونـد اجـر  شهروندان به طور مداوم در جریان نتایج ارزیابی

هـاي شـهروندان و    از طرف دیگر باور و اعتماد مدیریت شهري به توانمنـدي . شوندمی
هاي شهري به طرحهاي توسعه عمق بخشیده و مشـروعیت آن  اثرگذاري آنان در برنامه

هـاي مـدیریت   کند؛ بنابراین آسیبهاي فقدان مشارکت هدفمنـد در برنامـه  را تضمین می
اجتماعی و سـاختارهاي پیچیـده و    - کالنشهر تهران با تنوع فرهنگیشهري بویژه در 

لزوم کاهش این آسیب ها و ایجاد محیطـی بـا   . ارتباطات خاص نمود بیشتري دارد
  . کندآسایش خاطر شهروندان، توجه به ابعاد و زوایاي مشارکت را ضروري می

  مبانی نظري تحقیق
: تـوان تشـخیص داد   عمـده را مـی  هاي مشارکت دو رویکـرد   در دیدگاهها و نظریه

ها، گرایشها و رفتارهـا تأکیـد   نگرش خرد و نگرش کالن؛ در سطح خرد، بر انگیزه
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ها، شرایط و عناصر سـاختاري مـورد توجـه قـرار      شود و در سطـح کالن، زمینهمی
از این رو مشارکت داراي دو بخش ذهنی و رفتـاري  ) 118: 1373ریتزر، ( .گیردمی

هـاي   فـردي و بخـش رفتـاري، فعالیـت     تمایالت و گرایشهاي بخش ذهنی، . است
هـاي  در هر دسـته، نظریـه  ). 20: 1379علوي تبار،(داوطلبانۀ جمعی را مد نظر دارد

  .شودمتعددي مطرح می
قدرتی، فعالیت جمعی و مشارکتی را تحت تأثیر قرار  از خودبیگانگی و احساس بی

کـنش را در برگیرنـدة حـاالت    پارسـونز،  . )52:1380زي،یـ محسـنی تبر (دهنـد  می
یـابی شـده،    داند که براساس الگوهاي جمعی ساختاحساسی، فکري و رفتاري می

مشارکت تحت تأثیر هنجارهاي راهنما ). 72: 1983همیلتون، (شود  گیري می جهت
در کنش و واکنش متقابـل میـان افـراد    . و حاالت فکري، اعتقادي و احساسی است

ایی حاکم است که مبنـاي عمـل و رفتارهـاي جمعـی از     در جامعه، قواعد و الگوه
شـود و  ی فـرد مطـرح مـی   یی یـا نـاهمنوا  در این گروه، همنـوای . رف گروه استط

عواملی چون اعتماد بـه دیگـران، نحـوه مـدیریت، ارتبـاط بـا دیگـران، انسـجام و         
  . گذارندبر رفتارهاي مشارکتی تأثیر می... همبستگی گروهی و

مشارکت زمانی نهادي . کندیجۀ محاسبه سود و زیان تلقی میهومنز رفتارها را نت
مشارکت هنگامی از فرد سر . ها فزونی گیرد شود که منافع حاصل از آن بر هزینه می
زند که در قبال آن پاداش دریافت کند، براي او ارزشمند باشد و هزینـۀ کمتـري    می

  ). 385: 1369توسلی، (پرداخت کند
ان سیاسی را جهت تشـویق مـردم بـه مشـارکت مـؤثر     هانتینگتـون؛ نقش نخبگـ

. داند و معتقد است که آگاهی گروهی و انسجام اجتماعی را نباید نادیده گرفـت می
در جوامعی که زندگی گروهی و فعالیتهاي جمعی گسترش زیادي ندارند، نوسازي 

هـا و   هاي نخبگان سیاسی و وضـع انجمـن   نگرش. با کاهش مشارکت همراه است
هـانتینگتون،  . (شـوند هـاي مشـارکت محسـوب مـی     زمینهاي واسط، از پیشگروهه
1375 :225  .(  
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گیري حوزة عمومی و گفتمان خردمندانه را بستري مناسب بـراي   هابرماس شکل

در اندیشـۀ وي  ). 161: 1989هابومـاس،  (افکار عمومی و مشـارکت دانسـته اسـت   
گفتمـانی را پیشـنهاد   شرایط دسترسی برابر به مشارکت است ضرورت اجتماعـات  

زمانی که کنشگران براي بحث و گفتگو دربارة مسائل ). 123: 1382شیانی، (کند می
پردازنـد، احسـاس تعلـق، وابسـتگی و     مورد عالقۀ خود گرد هم آمده، به نقادي می

اي براي رفتارهاي جمعی و مشـترك اسـت    آید که مقدمه وفاق جمعی به وجود می
  : ).1990ترنر، (

مشارکت را به الگوي پیچیدة روابط در امتداد و سطح و ابعاد شـهروندي   ارنشتاین،
توانـد از   دانـد کـه مـی   نسبت به دخالت در امور، میزان و نوع مشارکت مرتبط مـی 

عضـویت صــرف و عــدم مشـارکت تــا مشــارکت واقعـی در رفتــار شــهروندان را    
  . دربرگیرد

  مدل  نردبان مشارکت ارنشتاین
  نظارت شهروند

  تفویض شدهقدرت 
  همکاري

  قدرت شهروند

  بخشیتسکین
  مشاوره
  رسانیاطالع

  طلبی نمایشیمساوات

  درمان
  فقدان مشارکت  فریبیعوام

  )168: 1384شیانی، (
ترین پلۀ این نردبان، عـدم مشـارکت وجـود دارد و    براساس نظر ارنشتاین، درپایین

سازمانها با ایجـاد شـکلی   گاهی برخی . شهروندان از هیچ قدرتی برخوردار نیستند
سرپوش گذاشـتن بـر دیـدگاهها و    . پردازندفریبی میساختگی از مشارکت، به عوام

مراتبـی از اطـالع رسـانی بـه     . رفتارها از طریق نظرسنجی، هدف پلۀ درمـان اسـت  
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درصـورت  . هـا، پلـۀ بعـدي اسـت    شهروندان نسبت به حقایق موجود دربارة برنامه

سازي، حرکت به سوي جلب مشـارکت شـهروندان   هعملکرد مناسب در مرحلۀ آگا
گیرنـدگان  شود و مشـاوره بـراي انعکـاس نظـرات شـهروندان بـه تصـمیم       آغاز می

نتیجۀ این مشاوره، برخورداري کم از حق مشارکت اسـت امـا   . سودمند خواهد بود
شـود؛ یعنـی   بخـش کـه مشـارکت واقعـی محسـوب نمـی      به طور موقت و تسکین

گیري با صاحبان قدرت است و افی برخوردار نبوده و تصمیمشهروندان از اقتدار ک
در پلکـان بعـدي اشـکال واقعـی     . آیدطلبی نمایشی به وجود میمراتبی از مساوات
شود کـه در قالـب همکـاري، قـدرت تفـویض شـده و نظـارت        مشارکت دیده می
. شوند و بیانگر توزیع قدرت شهروند بـه واسـطۀ مـذاکره اسـت    شهروند مطرح می

بر بودن، نارسایی و امکان سوء اند که این سطح به دلیل هزینهلفان بر این عقیدهمخا
در واقع با ایـن  . شودطلبان، مانع از ارائۀ مناسب خدمات عمومی میاستفاده فرصت

  .توان به تفاوت مشارکت تصنعی و واقعی پی بردنردبان می
در شـهرهاي ایـران   هاي مشارکتی  در پژوهشهاي انجام شده از تجارب و فعالیت

ریس در حالی  در اینگونه مشارکت، زنان چرخ. اشاره کرد» ریسان چرخ«توان به  می
ریسـیدند، هـر شـب در خانـۀ یکـی از       که هریک جداگانه و انفرادي براي خود می

به . شدند آمدند و با پذیرایی صاحبخانه به کار مشغول می اعضاي گروه گرد هم می
آور  روه همکاران و میهمـانی بـه کـاري جمعـی و نشـاط     این ترتیب، کار در میان گ

این فعالیت یکی از اشتغاالت زنان روسـتایی و شـهري بـوده اسـت     . شدتبدیل می
همچنین گروههـاي خودیـار عمـدتاً در جامعـۀ روسـتایی و      ). 72: 1371فرهادي،(

-روبی قناتها، نهرها، بستن سد بر روي رودخانهالي: شهري ایران تبلور داشته است
روبی استخرها، حفر منابع آبیاري، تعمیـر و احـداث سـاختمانهاي    ها، تعمیر و الي

عمومی نظیر مسجد، حمام، استخدام کارگران، امور نگهداري و محافظـت و نظـایر   
  ).75 -76: 1373فرهادي،(آن 

هاي شـهري نیـز تفاسـیري از     هاي مشارکت، در نظریهها و مدلعالوه بر تئوري
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هـا،  ایـن نظریـه  . هاي زندگی شهروندان ارائـه شـده اسـت    شیوه ارزشها، رفتارها و

و شـرایط  ) فرهنـگ (تفاوتهایی را بـه لحـاظ زیرسـاخت زیسـتی، نظـم اجتمـاعی       
 افـروغ، ( تواند بر رفتارهاي مشارکتی مؤثر باشد کشند که می اجتماعی به تصویر می

1377 :96 .(  
ه است کـه بایـد بـا    بر نیازهاي خاص شهروندان اشاره شد ،در نظریۀ نیازسنجی

هـا، مشـارکت اعضـاي     یکی از این شـیوه . هاي مناسب پاسخ داده شود اتخاذ روش
هـاي   دانیـل لرنـر بـه ارتبـاط پدیـده     . ریـزي شـهري اسـت   جامعه در فرایند برنامـه 

: 1380محسـنی تبریـزي،  (ها، مشارکت و نوسازي پرداخته اسـت  شهرنشینی، رسانه
نوسازي و بهسـازي  . گرددباطات میگسترش شهرنشینی، موجب گسترش ارت). 72

گیریهـا    محیط زندگی شهري، مستلزم رویکرد مشارکت محوري است که بر تصمیم
اي طراحی شود که انتظارات جامعـه را   و تخصیص منابع مؤثر است و باید به گونه

مشارکت و فعالیتهاي داوطلبانه بستري مناسب براي تأثیرگـذاري بـر   . برآورده سازد
  .ها و ارزشیابی آنهاست ها، اجراي برنامه ریزي برنامهتصمیمات، 

ها در زمینۀ مشارکت و شهرنشینی دو رویکرد  ها و نظریه بنابراین در بررسی دیدگاه
در . نگـر  رویکـرد خردنگـر و رویکـرد کـالن    : توان از هم تفکیک کـرد  عمده را می

رفتـار مشـارکت   هاي خردنگر بیشتر بر تمایل، انگیزه، گـرایش و   دیدگاهها و نظریه
ها و شرایط بویژه عناصـر سـاختاري مـورد توجـه      تأکید شده و در دستۀ دوم زمینه

در سطح خرد کنش مشارکتی به دو بخش ذهنی و رفتاري تقسیم . قرار گرفته است
هاي فردي نسـبت بـه مشـارکت اسـت  و      شده که بخش ذهنی، تمایالت و گرایش

هـا و   جمعـی و مشـارکت در سـازمان   هـاي داوطلبانـۀ    بخش رفتاري، انجام فعالیت
هاي کنش اجتماعی بر نظـام   به عبارت دیگر، در نظریه. نهادها را مطرح کرده است

ها و تأثیرات آن بر مشارکت تأکید شـده اسـت، درصـورتی کـه در      باورها، گرایش
رفتـار مشـارکتی   . نظریۀ مبادله، رفتارها، نتیجۀ محاسبۀ سود و زیان تلقی شده است

یابد که منـافع حاصـل از آن    شود و جنبۀ نهادینه می گیرد، تثبیت می میزمانی شکل 
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زند که در  مشارکت به عنوان یک رفتار هنگامی از فرد سرمی. ها باشد بیش از هزینه

برابر آن پاداش دریافت کند، براي او ارزشمند باشـد و هزینـۀ کمتـري را بـراي آن     
  .پرداخت نماید

اي تبدیل شود که بازتاب حضـور واقعـی    شیوهتواند به  بنابراین مشارکت می
تواند ابـزاري در دسـت قدرتمنـدان     هاي مختلف جامعه باشد یا می مردم در عرصه

فریبـی پیـدا کنـد چراکـه مشـارکت دربردارنـدة تمـام         شده و جنبۀ صوري یا عـوام 
ها و تخصیص منـابع مـؤثر اسـت و بایـد بـه       گیري  هایی است که بر تصمیم فعالیت

. راحی و ساماندهی شود کـه انتظـارات اعضـاي جامعـه را فـراهم سـازد      اي ط گونه
ــراي   مشــارکت در نهادهــاي مــدنی و فعالیــت ــه بســتري مناســب ب هــاي داوطلبان

ها و ارزشـیابی آنهـا خواهـد     ها، اجراي برنامه ریزي تأثیرگذاري بر تصمیمات، برنامه
  .بود

  چارچوب نظري 
نگرش خـرد و  : توان تشخیص داد میهاي مشارکت دو رویکرد عمده را  در دیدگاه

شـود و در  ها و رفتارها تأکید مـی ها، گرایشدر سطح خرد؛ بر انگیزه. نگرش کالن
مشارکت . گیردها، شرایط و عناصر ساختاري مورد توجه قرار می سطح کالن؛ زمینه

فـردي   هاي بخش ذهنی؛ تمایالت و گرایش. داراي دو بخش ذهنی و رفتاري است
پارسونز، کنش را در . هاي داوطلبانه جمعی را مد نظر دارد ي؛ فعالیتو بخش رفتار

داند که براسـاس الگوهـاي جمعـی    برگیرندة حاالت احساسی، فکري و رفتاري می
در کنش و واکنش متقابل میان افراد در جامعـه،  . شود گیري می یابی و جهت ساخت

معـی از سـوي گـروه    قواعد و الگوهایی حاکم است که مبناي عمل و رفتارهاي ج
در این گروه، همنواي یا ناهمنوایی فـرد مطـرح مـی شـود و عـواملی چـون       . است

اعتماد به دیگران، نحوة مدیریت، ارتباط با دیگران، انسـجام و همبسـتگی گروهـی    
به اعتقاد هومنز  رفتارها نتیجۀ محاسـبه  . گذارندبر رفتارهاي مشارکتی تأثیر می... و

شـود کـه منـافع حاصـل از آن بـر       ت زمـانی نهـادي مـی   مشارک. سود و زیان است
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زند که در قبـال آن پـاداش    ها فزونی گیرد و مشارکت هنگامی از فرد سر می هزینه

  . دریافت کند
اي چند بعدي است که تحقق آن نیازمنـد شـرایط    بنابراین مشارکت اجتماعی پدیده

هـا   ز آرا، نظریهچارچوب نظري پژوهش مبتنی بر ترکیبی ا. و الزامات خاصی است
هاي ذهنی و عینی اسـت   رفتار مشارکتی متأثر از زمینه. و دیدگاههاي یاد شده است

که بخشی از آن از خصـایص درونـی و بخشـی نیـز از خصـایص بیرونـی ناشـی        
این عناصر در ارتباط متقابل میان اعضـاي جامعـه در کنشـهاي اجتمـاعی     . شود می

بنـابراین بـا تأثیرپـذیري،    . شـود  وط مـی گیرد و توسط ساختار جامعه مشر شکل می
هاي واقعی باید تصمیم بگیـرد کـه چـه عملـی را انجـام دهـد و        انسان در موقعیت
یابد کـه   به اعتقاد پارسونز کنش به سوي نیل به اهداف جهت می. چگونه رفتار کند

هر کنشـگر بـراي   . گذاري استسه بعد این روند معرفتی، انگیزشی درونی و ارزش
هدف باید تالش کند، دربارة امور آگاهی داشته، نسبت به نیازهاي خـود   رسیدن به

باید بـراي ارزیـابی معیارهـایی داشـته     . داراي احساساتی باشد و سپس انتخاب کند
کـنش  . شـود  باشد که همه در جامعه و در ارتباط متقابل با دیگـران، اجتمـاعی مـی   

ابـل، انتظـارات متقابـل،    اجتماعی در یک نظام اجتمـاعی متشـکل از ارتباطـات متق   
بنـابراین، در ارتبـاط فـرد و    . گیـرد  تعهدات متقابل و ضمانتهاي اجرایی شـکل مـی  

پس به منظور مطالعـۀ  . جامعه دو نظام شخصیتی افراد و نظام اجتماعی وجود دارند
بـه  . یابـد  ها ضرورت مـی  رفتار مشارکتی در این پژوهش، شناخت ارزشها و نگرش

دار است که از افـراد، گروههـا و   تماعی یک حرکت نظامعبارت دیگر، مشارکت اج
ایـن حرکـت از شـرایط و    . کنـد  زند  و هـدف خاصـی را دنبـال مـی     جامعه سرمی
حال پرسش . شود کند یا در جریان خود با موانعی مواجه می گیري می امکانات بهره

اصلی این است که چه عوامل و شرایطی بر مشارکت اجتمـاعی در مـدیریت امـور    
ري مؤثر است؟ در پاسخ بـه ایـن پرسـش و در تبیـین مشـارکت اجتمـاعی بـا        شه

توان عواملی را تعیین کـرد و سـپس در قالـب     ها می ها و نظریه گیري از دیدگاه بهره
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  .فرضیاتی به محک تجربه گذارد

جنسیت، سن، وضعیت تأهـل، سـابقۀ شهرنشـینی،    (اي  خصوصیات زمینه. 1
  ...)شغل و

  ...)ها، تعهدات، تعلقات و ها، نگرش ارزش(نظام شخصیتی . 2
  ...)تحصیالت والدین، شغل والدین و(خصوصیات خانوادگی . 3
امکانات و تسهیالت مشارکتی، شبکۀ روابـط اجتمـاعی،   (وضعیت نهادي . 4

  ...)ها، نهادها و انجمن
  ...)امکانات محله، تسهیالت شهري در منطقه و(اي  وضعیت منطقه. 5

اجتماعی شهروندان متغیر وابسته بـوده کـه متـأثر از    به این ترتیب مشارکت 
عوامل ساختاري، میانی و خرد است که در قالـب متغیرهـاي مسـتقل در پـژوهش     

  .شوند وارد می
  حجم نمونۀ تحقیق

گانۀ شهر تهران بر اساس برخورداري از درجـۀ   22براي تعیین حجم نمونه، مناطق 
گروه به شرح زیـر تقسـیم شـده     5اجتماعی، به  -یافتگی شاخصهاي فضاییتوسعه
  .است

درصـد کـل    6/17نفـر،   1187111با جمعیـت   6، 2،3، 1شامل مناطق   ؛گروه اول
  جمعیت

درصـد   11/23نفـر،   1561871با جمعیـت   21،22، 4،5،11گروه دوم؛ شامل مناطق
  کل جمعیت

درصـد   26/15نفـر،   1031202با جمعیت  18، 12،13، 7گروه سوم؛ شامل مناطق 
  کل جمعیت

درصـد   9/28نفـر،   1953925جمعیت  10،14،15،16،20گروه چهارم؛ شامل مناطق
  کل جمعیت

درصـد   16/15نفـر،   1024712با جمعیت  17،19، 9، 8گروه پنجم؛ شامل مناطق  
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  .کل جمعیت

  . براي تعیین  حجم نمونه در هر گروه از فرمول کوکران استفاده شده است
N t2 P.q  

N d2 +t2p.q  

به دلیل نبودن اطالعات دقیق از توزیع صفت متغیر مورد مطالعه، بـاالترین حـاالت   
درصـد بـا جـاي    % 6در نظر گرفته شده و در سطح خطاي  P=q=/5ممکن یعنی 

نفر برآورد شـده   267گذاري جمعیت هر گروه حجم نمونه براي هر گروه برابر با 
حجم . ش قرار گرفته استخانوار مورد پرس 1335گروه جمعاً  5است؛ یعنی براي 

نمونۀ هر منطقه بر اساس درصد توزیع خانوارها که مساوي با درصـد جمعیـت آن   
  .  به شرح زیر است 22تا  1منطقه است به ترتیب از منطقۀ 

  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  منطقه
  48  61  35  72  66  49  85  125  58  97  54  حجم نمونه

  22  21  20  19  18  17  16  15  14  13  12  منطقه
  11  33  66  39  52  54  58  115  79  50  39  حجم نمونه

  هاي تحقیقیافته
  .اندهاي توصیفی و همبستگی به شرح زیر ارائه شدههاي تحقیق در قالب یافتهیافته
  هاي توصیفی یافته

  . هستنددرصد مرد  4/55درصد زن و  6/44، از کل حجم نمونه، جنسیتاز نظر  -
میـانگین  . سـال اسـت   15-24گروه سنی مربوط به بیشترین فراوانی ، سناز نظر  -

  . سال است که نشان از جوانی جامعۀ آماري تحقیق است 30سنی پاسخگویان نیز 
 و جامعـۀ مـورد مطالعـه   نمـاي  درصد،  5/37با دیپلم مقطع ، حصیالتاز لحاظ ت -

 ان مـدرك دارنـدگ متعلـق بـه    جنسـی  بیشترین فراوانی پاسخگویان در هر دو گروه
   .دیپلم است

درصـد بیکـار،    7/2درصـد شـاغل،    3/45از لحاظ وضعیت فعالیت پاسخگویان،  -
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ــه 1/17 درصــد  7/12درصــد دانشــجو، 5/17درصــد ســرباز، 1/2دار،  درصــد خان

  . درصد طلبه هستند 3/0آموز و  دانش
 9/2درصـد کارمنـد،    38درصد پاسخگویان شغل آزاد،  1/53از نظر نوع شغل،   -

درصد پزشـک،   1/1درصد تأسیسات،  3/1درصد استاد دانشگاه،  1/2درصد معلم، 
  . در شغل مهندسی مشغول فعالیت هستند 5/0درصد نظامی و  1
 9/5درصد گیلکـی،   2/9درصد آذري،  3/19درصد فارس،  7/54قومیت، از نظر  -

درصد عرب  4/1درصد بلوچ و  5/1درصد ترکمن،  1/3درصد لر،   5درصد کرد، 
  .هستند

  . دارندتر  ینیدرصد افراد نمونه، درآمدي پا 3/12، خانوار ۀدرآمد ماهاناز نظر  -
درصـد هزینـۀ    3/43درصـد هزینـۀ زنـدگی پـایین،      9/19، خانوار از نظر هزینۀ -

درصـد   1/12درصد هزینۀ متوسط رو به بـاال،   4/13متوسط رو به پایین، در حدود 
  . اند درصد هزینۀ خیلی باال داشته 4/1هزینۀ باال و در حدود 

درصـد در   3/25درصد در منزل شخصی، حـدود   4/47، مسکنوضعیت از نظر  -
درصـد در   8/21درصد در منازل سازمانی و حـدود   2/2حدود اي، هاي اجاره خانه

 .  خانۀ پدري سکونت دارند
درصد پاسخگویان از حیث فعال بودن در مرتبۀ کم قـرار   8/41شخصیت فعال؛  -

   .درصد پاسخگویان داراي در مرتبۀ زیاد هستند 3/24دارند و تنها 
گروهی خـود را  درصد پاسخگویان احساس تعلق  1/69احساس تعلق گروهی؛  -

درصد بـه   2/3درصد به محله،  7/0درصد به قوم و طایفه،  9/6نسبت به خانواده 
 اندشهر دانسته

درصد پاسخگویان احساس تعلق خـود را نسـبت بـه     7/81احساس تعلق فردي؛  -
درصد، تعلـق   7/4احساس تعلق فردي به خویشاوندان . اند اعضاي خانواده دانسته

درصد و بـه   4/1درصد، به همشهري ها  1/1مسایگان درصد، به ه4/3به دوستان 
 . درصد است 4/6هموطنان 
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درصـد   3/4درصـد پاسـخگویان ارزیـابی بـد و      4/24ارزیابی از  وضعیت محله؛  -

 . اند ارزیابی خوبی از محلّه داشته
درصد پاسخگویان از محله خود رضایت کم و  3/36رضایت از زندگی در محله؛  -

 . اند ضایت زیاد داشتهدرصد پاسخگویان ر 8/17
درصد پاسخگویان وضعیت محلۀ خود را مطلوب ارزیـابی   6/24مطلوبیت محله؛  -

 . اند کرده
درصد پاسخگویان نسبت به وظایف شهرداري  7/89آگاهی از وظایف شهرداري؛  -

 . آگاهی باالیی دارند
درصـد   7/41درصد پاسخگویان تمایل کـم   9/24تمایل به همکاري با شهرداري؛  -

 . آنها تمایل زیادي براي همکاري با شهرداري دارند
تمایـل   1/0درصد پاسخگویان تمایل کـم و   5/92تمایل به مشارکت با شهرداري؛  -

 . زیادي براي مشارکت در امور شهرداري دارند
و حـدود   درصـد پاسـخگویان فعالیـت کـم     8/57شرکت در فعالیتهاي داوطلبانه؛  -

 . اند درصد پاسخگویان فعالیت زیادي داشته 7/12
 . اند درصد پاسخگویان تجربۀ فعالیت جمعی داشته 8/21تجربۀ فعالیت جمعی؛  -
درصـد پاسـخگویان رضـایت کـم و حـدود       4/40رضایت از عملکرد شهرداري؛  -

 . اند درصد از شهرداري رضایت زیادي داشته 7/15
درصـد اعتمـاد زیـادي بـه      14د اعتماد کم و تنها درص 8/40اعتماد به شهرداري؛   -

 . اند شهرداري داشته
درصـد طرحهـاي    8/15درصد زیباسازي،  6/23هاي همکاري با شهرداري؛  زمینه  -

 7/0درصد اطالع رسانی و  2/3درصد طرحهاي ورزشی تفریحی،  1/4پیشنهادي، 
 . اند درصد تمامی این موارد را ذکر کرده

درصـد   4/7درصد عدم توجه مسئوالن،  9/13ر شهرداري؛ موانع مشارکت در امو  -
درصـد   5درصد مشکالت مـالی،   3/5درصد رضایت نداشتن،  9/5نبود مدیریت، 
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درصـد جمعیـت زیـاد را موانــع    / 6درصـد کمبـود زمــان،    3/3نظـارت نداشـتن،   

 . اندمشارکت در شهرداري دانسته
درصـد   9/11مـردم،  درصـد کمـک از    2/15شرایط مشـارکت در امـور شهــري؛     -

درصــد اعتمــاد بــه  8/2درصــد تشــکیل شــوراها،  4/6ریــزي و مــدیریت، برنامــه
درصــد مســألۀ آزادي را مطــرح  4/0درصــد پرســنل شایســته و  1/1شــهرداري، 

 . اند ساخته
درصد نظرخـواهی از مـردم،    2/14اقدامات شهرداري براي جلب مشارکت مردم؛   -

درصد  6/0درصد تمیزي محیط و  2/1درصد آموزش،  3/1درصد مدیریت،  7/10
 . اند بومی بودن کارمندان شهرداري مناطق را ابراز داشته

 مشـکالت توجه بـه   1/5سازي، درصد فرهنگ 7پیشنهاد براي افزایش مشارکت؛   -
الگوبرداري از کشـورهاي   3/0رسانی به مردم و در حدود درصد اطالع 5/4مردم، 

 :کند این توزیع را گزارش می) 42(جدول . ندا دیگر را پیشنهاد کرده

   هاآزمون همبستگی
عـالوه  ب. محاسـبه شـده اسـت   ) r(همبستگی بین متغیرها بر اساس ضریب پیرسـن  

  . متغیرها نیز نشان داده شده است ۀسطح معناداري و یا احتمال اشتباه رابط

  همبستگی دو به دوي متغیرهاي تحقیق: 1 جدول

نگرش به   مشارکت  ها شاخص
  مشارکت

آگاهی از 
وظایف 
  شهرداري

تمایل به 
  مشارکت

ارزیابی 
  محله

اعتماد به 
  شهرداري

احساس 
  تعلق

شخصیت 
  فعال

  مشارکت
                1  پیرسن

                0  داريامعن
                1363  تعداد

نگرش به 
  مشارکت

              1  070/0*  پیرسن
              0  011/0  داريامعن

              1343  1346  تعداد
آگاهی از 
وظایف 

            1  -028/0  103/0**  پیرسن
            0  307/0  000/0  داريامعن

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 231/  مور شهري تهرانشهروندان در مدیریت ا ر مشارکتب ؤثرم بررسی عوامل اجتماعی

 
            1334  1316  1330  تعداد  شهرداري

تمایل به 
  مشارکت

          1  -032/0  -027/0  - 162/0**  پیرسن
          0  268/0  349/0  000/0  داريامعن

          1196  1178  1190  1195  تعداد

ارزیابی 
  محله

        1  279/0**  -008/0  025/0  - 233/0**  پیرسن
        0  000/0  768/0  000/0  000/0  داريامعن

        1275  1127  1251  1258  1271  تعداد

اعتماد به 
  شهرداري

      1  143/0**  099/0**  -080/0**  028/0  045/0  پیرسن
      0  000/0  004/0  001/0  30  000/0  داريامعن

      1343  1254  1181  1311  1330  1342  تعداد

احساس 
  تعلق

    1  108/0**  121/0**  - 094/0**  -125/0**  062/0*  - 127/0**  پیرسن
    0  001/0  001/0  004/0  000/0  024/0  000/0  داريانمع

    1348  1324  1258  1182  1317  1329  1343  تعداد

شخصیت 
  فعال

  1  - 066/0*  -068/0*  -087/0*  163/0**  -042/0  - 198/0**  -055/0*  پیرسن
  0  016/0  013/0  002/0  000/0  124/0  000/0  011/0  داريامعن

  1351  1337  685  1260  1186  1319  1332  1346  تعداد

شود بین متغیرها روابط مثبت و منفی معنـاداري  همانطور که در جدول باال دیده می
بین نگرش به مشارکت و مشارکت اجتماعی رابطۀ مثبـت و معنـاداري   . وجود دارد
هرچه نگرش به مشارکت مثبت باشد، مشارکت شهروندان را به دنبـال  . وجود دارد

بـین آگــاهی از وظـایف شــهرداري و مشـارکت، رابطــۀ مثبــت و    . خواهـد داشــت 
یعنی آگـاهی از وظـایف شـهرداري باعـث مشـارکت بیشـتر       . د داردمعناداري وجو
  . شود شهروندان می

هرچـه تمایـل   . اي منفی و معنادار است رابطۀ میان تمایل به مشارکت و مشارکت، رابطه
ارتبـاط بـین ارزیـابی از    . براي مشارکت باالتر بوده، مشارکت در عمل پایین بوده اسـت 

هرچـه ارزیـابی افـراد از    . نفی و معنادار بوده اسـت اي م محل زندگی و مشارکت، رابطه
  .اند شان بد بوده، مشارکت کمتري در امور شهروندي داشته محلۀ زندگی

از نتایج جالب توجه دیگر رابطۀ منفـی بـین شخصـیت فعـال، احسـاس تعلـق بـه        
. هرچه شخصیت افراد فعال باشد، کمتر مشـارکت دارنـد  . دیگران و مشارکت است

احساس تعلق افراد به دیگران، کـاهش مشـارکت افـراد را در پـی      همچنین افزایش
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اي منفی بـا نگـرش بـه مشـارکت داشـته       عالوه بر این شخصیت فعال، رابطه. دارد

است؛ یعنی هرچه شخصیت افراد از نوع فعال باشد به مشـارکت نگـرش کمتـري    
ظ در توضیح این مطلب باید گفت که افـراد داراي شخصـیت فعـال از لحـا    . دارند

ذهنی ممکن است نسبت به مشارکت دید مثبتی داشته باشند اما زمانی که نوبت بـه  
بـه  . دارنـد رسد، آنان با هزینه و فایـده در مشـارکت گـام برمـی    رفتار مشارکتی می

حاصـل شـد، رفتـار    ) شخصـیت فعـال  (عبارت دیگر زمانی کـه مشـارکت ذهنـی    
مشارکت است کـه در عمـل   هاي گیرد بلکه این فواید و هزینهمشارکتی شکل نمی

بنابراین در تحقیق حاضر رابطۀ بین شخصیت فعـال  . دهدآن را تحت تأثیر قرار می
  . و مشارکت منفی شده است

   هامقایسۀ میانگین 
ایـن  . گانـه ارائـه شـده اسـت    میانگین متغیرهاي تحقیق به تفکیک گروههـاي پـنج  

بنـدي   اتی تقسـیم گروهها بر اساس وضعیت مطلوب خدمات شهري، رفاهی و طبق
  :شده است

  میانگین متغیرهاي اصلی تحقیق بر حسب مناطق مختلف :2جدول 
  5منطقه  4منطقه 3منطقه 2منطقه  1منطقه  متغیر

  74/44  11/46  00/50  52/46  25/47 شخصیت فعال
  08/12  58/18  69/15  52/17  27/14 احساس تعلق
  16/46  45/54  52/53  89/57  92/53 ارزیابی ازمحله

  89/86  47/85  06/86  00/87  27/85 آگاهی از وظایف
  72/32  28/33  06/36  64/35  72/37 تمایل به مشارکت
  70/48  31/52  64/53  36/54  38/55 تمایل به همکاري
  92/46  64/45  98/40  08/48  44/47 نگرش به مشارکت
  75/19  19/15  76/14  28/15  25/18 مشارکت اجتماعی
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   Fنتایج آزمون 

دهد بین گروه  نتایج آنالیز واریانس نشان می :اي و تمایل مشارکت منطقهگروه 
. اي معنادار وجود دارد و میزان تمایل به مشارکت شهروندان هر منطقه رابطه) مناطق(

نتـایج  . از آزمون تعقیبی شفه و توکی استفاده شد هابراي فهم این تفاوت بین گروه
. معنادار است 5و  4و مناطق  1ي شماره هاتفاوت میانگین بین گروه: این دو آزمون

. باشـد  می 72/32و  28/33، 72/37به ترتیب  5و  4، 1ي هامیانگین مشارکت گروه
  .است معنادار 99/0است که در سطح  35/4کلی   Fمیزان

و نگـرش بـه     کلی بین گروه   Fمیزان : اي و نگرش به مشارکت گروه منطقه
نتـایج  . معنـادار اسـت   99/0اسـت کـه در سـطح احتمـال      88/6مشـارکت حـدود   

و چهـار   3  دهد که این تفـاوت بـین گـروه    آزمونهاي تعقیبی توکی و شفه نشان می
براي مقایسـۀ  ). بین این چهار منطقه تفاوت معناداري وجود ندارد(دیگر است  گروه

دو   ، گـروه 44/47یک   گروه: یب عبارتند ازبه ترت  گروه 5، میانگین هامیانگین گروه
تـوان نتیجـه    مـی . 92/46پنج   و گروه 64/45چهار   ، گروه98/40سه   ، گروه08/48

  . داردها تر از دیگر گروه سوم به طور معناداري میانگینی پایین  گرفت که گروه
 هادهد که بین گروه نتایج آنالیز واریانس نشان می :اي و مشارکت گروه منطقه 

 96/3آن حـدود    Fاز نظر میزان مشارکت تفاوت معناداري وجود دارد کـه میـزان   
نتایج آزمونهاي تعقیبی شفه و تـوکی  . معنادار است 99/0است که در سطح احتمال 

میانگین ایـن  . است 4و  3، 2 يهاو گروه 5 دهد که این تفاوت بین گروه نشان می
   توان گفت کـه گـروه   می. است 19/15و  76/14، 28/15، 75/19به ترتیب ها گروه

  . ي دو، سه و چهار داردهاپنج به طور معناداري، مشارکتی بیش از گروه
  تحلیل رگرسیونی

از ایـن رو  . شوند متغیرهاي مستقل با هم وارد تحلیل می ۀدر رگرسیون همزمان هم
دار  امعنـ  R2اگر . آید داري آن به عمل می اصورت گرفته و آزمون معن R2 ۀمحاسب

دار باشد، محقق به بررسی ضرایب رگرسیون  ایابد و اگر معن نباشد تحلیل خاتمه می
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ورود متغیرهـا بـه    براي .پردازد ر متغیرها میگیدتفکیکی هر متغیر پس از حذف اثر 

درصـد تعیـین شـده اسـت و هـیچ       95داري  ارگرسیونی، حداقل سطح معنـ  ۀمعادل
در معادلـه حضـور    ،ایـن سـطح باشـد    متغیري که داراي سطح معنـاداري کمتـر از  

ابتدا یک مـدل رگرسـیونی متشـکل از همـه     موارد،  این با توجه به .نخواهد داشت
  . شودمتغیرهاي تحقیق برآورد می

  ضریب رگرسیون متغیرهاي مستقل بر مشارکت اجتماعی :3جدول 
متغیرهاي 

  مستقل
شخصیت 

  فعال
احساس 

  تعلق
نگرش به 
  مشارکت

آگاهی از 
  وظایف

ابی ارزی
  محله

تمایل به 
  مشارکت

اعتماد به 
  درآمد  شهرداري

  B *049/0 -  **097/0 -  ***115/0  ***133/0  ***237/0 -  **097/0 -  ***120/0  ***138/0بتا

T  11/3-  209/3-  821/3  452/4  603/7-  087/3-  983/3  438/4  
  995  995  995  995  995  995  995  995  تعداد مشاهدات

:                   نشدهتعیین تعدیل   میزان تبیین
  156/0:                      تعیین تعدیل شده  156/0

001/0 < p***  01/0 < p**  05/0 < p*  

میـزان  . اي منفی و معنادار با مشارکت دارد در مدل رگرسیون؛ شخصیت فعال رابطه
نوع شخصیتی (به این معنا افزایش در شخصیت فعال. است -049/0بتاي این متغیر 

به میزان بتاي مذکور در متغیـر مشـارکت اجتمـاعی افـزایش     ) بیشتر فعال است که
رابطۀ بین احساس تعلق و مشارکت اجتماعی نیز منفـی و معنـادار   . خواهیم داشت

است؛ به این معنا که با افزایش میزان تعلق فـرد بـه    -097/0است و میزان بتاي آن 
  .شود دیگران از میزان مشارکت آنها کاسته می

اي مثبت و معنادار بـا مشـارکت اجتمـاعی دارد و میـزان      نگرش به مشارکت رابطه 
دهد که افزایش در نگرش  این میزان بتا و جهت آن نشان می. است 115/0بتاي آن 

  . به مشارکت، به میزان بتاي یاد شده مشارکت اجتماعی را در پی خواهد داشت
بـا   133/0بت و معنـادار بـا بتـاي    اي مث متغیر آگاهی از وظایف شهرداري نیز رابطه

مشارکت اجتماعی دارد؛ یعنی اینکه با افزایش میزان آگاهی از وظایف شهرداري به 
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  . شود میزان بتاي مذکور بر مشارکت اجتماعی افزوده می

است؛ به این معنا کـه هرچـه ارزیـابی     -237/0میزان بتاي متغیرهاي ارزیابی محله 
. شـود  شود به میزان بتا بر مشارکت آنها افزوده میشهروندان از وضعیت محله بدتر 

است؛ یعنی هرچه تمایـل شـهروندان    -097/0متغیر تمایل به مشارکت داراي بتاي 
کنـد، بـه میـزان بتـاي مـذکور از       براي مشارکت در امور شهروندي افزایش پیدا می

اي  بطـه را 120/0متغیر اعتماد به شهرداري با بتاي . مشارکت آنها کاسته خواهد شد
مثبت با مشارکت اجتماعی دارد؛ یعنی با افـزایش میـزان اعتمـاد بـه شـهرداري بـه       

اي مثبـت و   درآمد نیز رابطه. شود اندازة بتاي ذکر شده بر میزان مشارکت افزوده می
  . معنادار با مشارکت اجتماعی دارد

  گیريبحث و نتیجه
مشارکت شهروندي : استاین تحقیق به دنبال پاسخگویی به دو سؤال اساسی بوده 

در مدیریت امور  شهري چه جایگاهی دارد؟ عوامل اجتمـاعی مـؤثر بـر مشـارکت     
شهروندان در امور شهري کدامند؟ پاسخ به پرسش نخسـت، از بررسـی مشـارکت    

ریـزي شـهري و   مباحث نظري مربوط بـه مشـارکت، برنامـه   . شودذهنی حاصل می
. سـازد پذیر مییادي این پاسخ را امکانتجارب جهانی و ملی در این زمینه، تا حد ز

ایـن  . ریزي شهري یک جایگـاه انکارناپـذیر اسـت   جایگاه مشارکت مردم در برنامه
ها و الزامات آن تبیین شده است؛ بنـابراین  جایگاه با در نظر گرفتن ضرورتها، زمینه

موفقیت یک برنامه تـا انـدازة زیـادي بـه نقـش      . مشارکت هدفمند و انتفاعی است
تعیـین نیــازها، خواستهــا و    . گـردد دم و نحوة دخالت آنهـا در برنامـه بـاز مـی    مر

جـز بـا   ... هاي شهري در ابعاد اجتماعی، فرهنگـی و فضـایی و  بندي برنامهاولویت
هاي غیـر مشـارکتی، تـاکنون ایـن     بعالوه تجربۀ برنامه. مشارکت مردم میسر نیست

مشارکت ذهنی به دنبال . داده استفرضیه را به اثبات رسانده و آزمون خود را پس 
بدون اعتقاد و باور ذهنی به ضرورت . تغییر در گرایشها، باورها و وجهه نظرهاست
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ایـن نـوع مشـارکت    . کندگیرد و بروز پیدا نمیمشارکت، رفتار مشارکتی شکل نمی

سازي بـه  اي، اطالع رسانی و آگاههاي رسانهگیري تکنولوژيمستلزم استفاده و بهره
  .ع و سریع شهروندان استموق

براي پاسـخ بـه پرسـش دوم بایـد گفـت کـه مشـارکت ذهنـی و رفتـاري مکمـل           
ایجاد تغییر در باورها و وجهه نظرهـاي مـردم در گـرو تبیـین رفتـاري      . یکدیگرند

گیرد کـه فـرد بتوانـد در    اعتقاد و باور به مشارکت زمانی شکل می. مشارکت است
گیـرد کـه بـا    ام به رفتار مشارکتی زمانی شکل مـی اقد. نتیجۀ آن، اقدامی انجام دهد

شهروندان باید دربارة مکـانیزم مشـارکت و   . هدفمندي و حصول منافع همراه باشد
سازوکارهاي آن مطلع باشند و مدیریت شهري براي اثرگذاري مشارکت شهروندي 

  .  باید الزامات آن را فراهم سازد
کنــد تـا شـهروندان بتواننــد در      اي ایجـاد هدف این تحقیـق آن است که زمینــه 

بدون تعیین . هاي مدیریت شهري مشارکت فعال و هدفمند داشته باشندریزيبرنامه
نقش و جایگاه مشارکتی، صرفاً مشارکت کور و بی فایده خواهد بـود کـه نـه تنهـا     

. ها را به ضعف و فرصتها را به تهدید بدل سـازد تواند قوتمطلوب نیست بلکه می
ها، بخشی از اقشار در تهیه، اجـرا و  الزم است با ساماندهی شرایط و زمینهبنابراین 

وري طرحهـا و فضــاها  ارزیـابی طرحهــا، گروهـی در حفاظــت، نگهـداري و بهــره   
مشارکت کنند زیرا اگر بهترین طرح و برنامه هم اجرا شود، ولی با احساس عاطفی 

تـوان الگوهـاي   نـابراین مـی  ب. و سرمایۀ اجتماعی همراه نباشد، پایدار نخواهد بـود 
موجود را سمت وسوي مشارکتی داد و یک الگـوي بـومی تلفیقـی از ایـن الگوهـا      

با تقسیم بندي برنامه ها و طرح ها به دو بخش طراحی و اجرا، حفاظت . ارائه کرد
تـوان مشـارکت در بخـش مربـوط بـه طراحـی و اجـرا را بـه         و بهره بـرداري مـی  

-کردگـان سپـرد و در بخش حفاظت و بهرهیـلمتخصصـان و برگزیدگـان و تحص
اینگونـه  . مندان بهره گرفتبرداري، از مشارکت زنان، جوانان، بازنشستگان و عالقه

تواند مشارکت همگانی، فعال و بـا احسـاس همبسـتگی را    هدفمندي مشارکت می
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این فضا با ایجاد حس اعتماد شهروندان به مدیریت شـهري، کـارایی   . تقویت نماید

  . دهدوري فضاها را افزایش میبهرهو 
بـرداري از  عمدة مشکالت شهر تهران مربوط به نحوة نگهداري و حفاظـت و بهـره  

تـوجهی  بسیاري از طرحهـا در اثـر بـی   . هاي اجرا شده و فضاهاستطرحها، برنامه
مردم و عدم تعلق به آنها به طور مطلوب نگهداري نشده و در طـول چنـد سـال از    

تواننـد مـؤثر باشـند    متخصصان و خواص در ایـن زمینـه کمتـر مـی    . بین می روند
 هبـویژ ... بنابراین جلب مشارکت شهروندي زنان، کودکان، جوانان و بازنشستگان و

ها و فضاها را پر کنـد و ضـمن ایجـاد    تواند خالء حفاظت و نگهداري از برنامهمی
ي بهبـود محلـه و   روحیۀ نشاط در این اقشار و احساس مفید بودن، گام مؤثري برا

بنابراین تبیـین نحـوة مشـارکت گروههـاي مختلـف از      . منطقه و شهر برداشته شود
فرهنگـی   -هـاي اجتمـاعی   مراحل تهیه، اجرا، نظارت و ارزیابی طرحهـا در حـوزه  

  . هاي شهري را تضمین کندتواند تحقق اهداف برنامهمدیریت شهري می
  پیشنهادهاي تحقیق 

  : قالب راهبردها و راهکارها به شرح زیر ارائه شده است پیشنهادهاي این تحقیق در
  : استراتژیها  -
  تالش براي تقویت سرمایۀ اجتماعی و حس اعتماد شهروندان به مدیریت شهري - 
ریـزي شـهري و سیاسـتگذاري    محدود شدن دخالـت سـازمانهاي دولتـی در برنامـه     - 

  شهري
ریـزي مـدیریت   مردمـی در برنامـه  گسترش فضاي فعالیت نهادهاي مدنی، عمومی و  - 

  شهري
هـاي فرهنگـی   هـا و برنامـه  فرهنگی مشارکتی از طریق رسانه - ایجاد بستر اجتماعی  - 

  خاص   
تببین و اجرایی شدن حقوق شهروندي و توجه بـه مطالبـات شـهروندي و جایگـاه       - 

  قانونی آن
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سـویه در  ریـزان بـه مـردم و ارتبـاط دو     پذیرش اصل نظـارت و پاسـخگویی برنامـه    - 

 گیریها تصمیم
اسـالمی و تـاریخی در احیـاي محـالت و منـاطق       - توجه به اصول معماري ایرانـی  - 

  شهري 
  :  پیشنهادها - 
ارزیابی ساالنه از میزان مشارکت در مدیریت شهري و شناسـایی موانـع و مشـکالت     - 
  آن
و  استفاده از پتانسیل مدارس و دانشگاهها بـراي جلـب مشـارکت در امـور فرهنگـی      - 

  اجتماعی
سودآورکردن مشارکت و تعبیۀ ابزارهاي الزم براي جلـب مشـارکت مـردم در امـور      - 

  انتفاعی 
جو در منافع ایجـاد شـده ناشـی از تولیـد خـدمات      سهیم کردن شهروندان مشارکت - 

  شهري
  جو و نمونهکاهش عوارض شهرداري براي شهروندان مشارکت -
هاي فرسودة منـاطق  و بهسازي بافتمحوري در نوسازي تقویت مشارکت محله  -

  شهر تهران   

  منابع
گزینـی  ، ارائۀ الگویی براي جـدایی فضا و نابرابري اجتماعی). 1377. (افروغ، عماد -1

 .انتشارات دانشگاه تربیت مدرس: فضایی و پیامدهاي آن، تهران
  .نشر نی: ، تهرانشناسی سیاسیجامعه). 1374. ( بشیریه، حسین -2
، اطالعـات سیاسـی ـ    عوامـل تـاریخی  : موانع توسعۀ ایران). 1371. (پیروز، پوریا -3

  .60تا  49اقتصادي، شمارة 
: ، ترجمۀ علی اصغر مهاجري، تهـران جامعۀ باز و دشمنان آن). 1369. (پوپر، کارل -4
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 . شرکت سهامی انتشار

پژوهشهاي مؤسسه : ، تهرانمبانی مفهومی و نظري مشارکت). 1376. (پیران، پرویز -5
 .ریزيبرنامه

: ، تهـران شـهروندمداري : سـازي همگـانی   برنامۀ جامع آگاه). 1374. (ــــــــــ  -6
 .دفتر پژوهشهاي فرهنگی

 . انتشارات دانشگاه پیام نور  ،شناسی شهريجامعه). 1382. (توسلی، غالم عباس -7

  .سمت: ، تهرانشناسی هاي جامعه نظریه). 1369. (ـــــــــــــــــ  -8
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