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 چکیده
نفعان باشد و های ذیدانای کل پاسخگوی خواسته عنوانبهتواند ریز دیگر نمیدهد که برنامهتجارب جهانی نشان می

نفعان در مدیریت شهری فراهم گردد. در این پژوهش سعی شده استت ایتن فتعم عمتده باید شرایط برای مشارکت ذی

موردی محله اوین تهران نمایان گتردد. ایتن  بامطالعهمشارکت شهروندان در اداره امور شهری  مدیریت شهری یعنی عدم

بر اساس فرمتول کتوکران  موردمطالعهصورت گرفته است. حجم نمونه  هاآنهای مربوط به با طرح دو سؤال و فرفیهامر 

نامته هتا بتا استتفاده از پرستشگیری غیتر احتمتالی و از نتوا ستاده و آستان بتوده و دادهباشد. روش نمونهنفر می 101

هتای استت. یافتته شتدهاستفاده SPSSافزار آماری فرفیات از نرمها و آزمون داده لیوتحلهیتجز. برای اندشدهیآورجمع

دهد در محله اوین شرایط الزم برای مشارکت شهروندان در مدیریت شهری وجود ندارد و ایتن االشتی پژوهش نشان می

ت انداز محله اوین را با بحران مواجته خواهتد کترد. در پایتان نیتز ستعی شتده استاست که در صورت عدم حل آن اشم

                                         پیشنهادهایی برای حل این االش مطرح گردد.
 

 : شهروند، مدیریت شهری، االش مدیریتی، مشارکت، محله اوینواژگان کلیدی

 

 مقدمه
کالت میالدی مش 1590از دهه  ژهیوبهشهرها  روزافزونش سریع جمعیت توأم با گسترش شهرنشینی و رشد و توسعه افزای

کشورهای جهان سوم ایجاد کرده که این خود موجب گشته سیستم مدیریتی شهر با  ژهیوبهدر کشورهای مختلم  یفراوان

های زندگی شهری، شود. در سیستم مدیریت شهری نوین برای رفع این مشکالت و االش روروبهو تنگناهایی  هااالش

شود، گوی حکمروایی خوب که مدل غالب در مدیریت شهری محسوب می است. یک از این الگوها شدهارائهالگوهای متعددی 

الزامات  وجمعیت ساکن در شهرها  ازیموردنمدیریت شهری زمینه ارائه خدمات 76 -89: 1811شهری است)برک پور و اسدی، 

-دیریت شهری پیدا میای با مفاهیم منماید. اما عرصه شهر در سه مفهوم زیر ارتباط خاص و ویژهزندگی جمعی را فراهم می

 (.184 -119: 16از طرح و برنامه، قوانین و مقررات و سازمان و تشکیالت)صرافی و عبدالهی،  اندعبارتکند. این سه مفهوم 

 را شهری یوربهره افزایش و شهری مدیریت بهبود اون ییهابرنامه تحقق اصلی شروط از یکی جهانی بانک اون نهادهایی

و هدایت  کردنجمعقادر به  ییتنهابهدانند. در دنیای کنونی حکومت می خصوصی و عمومی هایمشارکت از گیریبهره

هم در سطح محلی، هم در سطح ملی و هم در  جهیدرنتهای جمعی برای برخورد با مشکالت پیش روی جامعه نیست. ظرفیت
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حکمروایی های ابداعی در در این راستا، شکل های جمعی هستند.های نوین ایجاد تواناییسطح جهانی، مردم در جستجوی راه

نفعان اندگانه هستند که در آن شهروندان، های درگیر کردن ذیهای جمعی از طریق فرایندتالش برای ایجاد ظرفیت

الزمه  رفع . (Ubles et al, 2010: 25)  دارند یمساع کیتشر باهم یردولتیغهای و سازمان وکارکسبحکومت، بخش 

 درواقعریزی شهری و و رفع ناپایداری از بدنه نهادهای مدیریتی و برنامه توسعهدرحالی توسعه شهری در کشورهای ناپایدار

نفعان محلی های محلی و سایر ذیاثرپذیری، مسئولیت پذیرش بیشتر در اداره امور شهری، تفویض وظایم و قدرت به حکومت

رها به نام اداره مردمی شهرها داللت دارد. در این الگو، مدیریت شهری از باال ها به شیوه جدیدی از اداره شهاست که تمام این

 یجزبه پایین جای خود را به مدیریت شهری از پایین به باال داده و در این راستا مشارکت شهروندان در اداره امور شهری 

 .(60: 1817ناپذیر آن است )الله پور، جدایی

 طرح مسئله
نفعان های ذیدانای کل پاسخگوی تمام خاسته عنوانبهتواند ریز دیگر نمیدهد که برنامهنشان می وفوحبهتجارب جهانی 

از  توسعهدرحالیک کشور  عنوانبهنفعان در مدیریت شهری فراهم کرد. ایران نیز باشد و باید شرایط الزم را برای مشارکت ذی

نیست و باید شرایط  دوارکنندهیاماست ولی اصاًل  شدهبرداشتهص هایی در این خصوگام هرانداین قاعده مستثنی نیست و 

اصلی مسیر توسعه مکان زندگی خود باشند.در این پژوهش هدف بررسی جایگاه  کنندهنییتعنفعان طوری فراهم بشود که ذی

ناگفته پیداست که است.  شدهانتخابنمونه موردی  عنوانبهدر مدیریت شهری است. محله اوین  تهران  هاآنشهروندان و نقش 

عمده  گذارانهیسرمافراوان بوده و هجوم  یوسازهاساختاخیر آماج  یهامهرومومهای گوناگون، در ، به دلیل جذابیتمحله اوین

 است. بار آوردهو متولیان شهرداری از سوی دیگر به  سوکی، مشکالت فراوانی را برای ساکنان از محله بخش ساختمان به این

انداز خوبی را  برای  این محله متصور توان اشماگر عمران و آبادانی محله با مشارکت شهروندان صورت نگیرد، نمی جودونیباا

 حساببهمزیت برای محله  کینیاباشد. شاید در نگاه اول شد. یکی از دالیل عمده آن روند فزاینده قیمت زمین و مسکن می

شهروندان)فضاهای عمومی( به دلیل  ازیموردنشود که بسیاری از فضاهای ن امر باعث میانین نیست، زیرا ای درواقعبیاید، ولی 

 اندازاشماالشی است که بدون حل آن،  یامحلهقیمت زیاد زمین نادیده گرفته شوند. عدم مشارکت شهروندان در مدیریت 

شود که روند پژوهش ب فوق دو سؤال مطرح مینامطلوبی را برای محله اوین شهر تهران به وجود خواهد آورد.با توجه به مطال

آیا شرایط و بستر ها در مشارکت شهروندان در مدیرت شهری تأثیرگذار هستند؟آیا شورایاری:هست هاآنحافر برای پاسخ به 

 محله اوین وجود دارد؟ یامحلهالزم برای مشارکت شهروندان در مدیریت 

 اهداف پژوهش
 در مدیریت شهری موردمطالعهدوده سنجش میزان مشارکت شهروندان مح -1

 ایمحلههای مناسب در میزان مشارکت شهروندان در مدیریت شناسایی مؤلفه -2

 

 مبانی نظری پژوهش
بیشتر به  هاآنهای جدیدی مطرح شدند که توجه میالدی نظریه 60و  70های های کالسیک در دههنظریه شدنمتحولبا 

ریزی وکالتی، توان به نظریه برنامهمی یزیربرنامههای جدید در نظریه ازجملهباشد؛ نفعان میریزی  با مشارکت ذیبرنامه

، Hurwitz)گرددیبرم 1560و  1570های کردن جوامع در دهه زه یدموکراتریزی مشارکتی، نظریه گرفته در فرایند برنامه

و بدون  رمنتظرهیغ صورتبهر این تغییر است، اگ کنندهناراحتفرانسیس تیبالدز، هر تغییری در شهر  ازنظر (.1569

در حال رخ دادن است و از  ازآنچهی دارد که مردم شود، به همین خاطر اهمیت حیاتمی قبلی باشد، اوفاا بدتر یرساناطالا

شهری زمانی موجب منفعت مدیریت شهری  یریگمیتصمکامل آگاه باشند. باستیه معتقد است فرایند  طوربهزمان و دلیل آن 

قانونمند کردن این روند کمک زیادی به  رونیازاها عالقه پیدا کنند. گیریشود که شهروندان بیشتر به مشارکت در تصمیممی

 از شهروندی مشارکت (.184-119: 16نماید)صرافی و عبدالهی، ها میگیریمدیریت شهری، شهروندان و مشارکت در تصمیم
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 از شهری هایگیریتصمیم در نمودند شهری تالش ریزانبرنامه بوده، ریزیبرنامه حوزه در یداردامنهموفوا  ، 1590 سال

 مشارکت، باعث که معتقدند شهری ریزانبرنامه .سازند عملی خود را هایبرنامه آنان همکاری با و شوند مطلع نظرات شهروندان

-تصمیم از عمومی یعنی حمایت گردند؛ رپذی مسؤولیت شهر در گرفته های صورتگیریتصمیم به نسبت شهروندان شودمی

 زاده، عباس) نمایند عملی را های خودبرنامه یراحتبه امر متولیان شودمی باعث ،مسئوالنسوی  از اتخاذی هایگیری

 اندیشه و گرفت قرار یدموردترد یشمولجهان شکل در منطقی، گراییتاثبا هاینظریه 1560 دهه در (. 62:1816

 بود رادیکال جغرافیای مکتب تولد و یدارو دیوید آثار آن حاصل که شد واقع موردتوجه شهرها امور در مردم مشارکت

 شهری مدیریت است شهروندمداری اصول با مرتبط نظریات دیگر از شهری مدیریت نظریه(. 141: 1811 قوام،)

 برای مشارکت این و ندهست دارا را باالیی مشارکت آن در مردم که است محلی یخودتران و دموکراسی نوعی

 اصولی بر مبتنیباید شهری مدیریت ساختار(. 1818:824 سناجردی، رجبی و یزدی یپا پل) هست شهر بهتر اداره

 و شهری تربیت اصل از اندعبارت اصول این آورندمی وجود به را ساختار این شالوده و پی درواقع که باشد

: 1865 مزینی،) خصوصی و مردمی اعتمادبخش جلب اصل نیز و ندانشهرو از مداوم نظریابی اصل شهروندان، آموزش

 .دهدو حقوق شهری را نشان می شهروندی وارتباط میان مدیریت شهری  1شکل شماره   (.92

   : ارتباط میان مدیریت شهری و حقوق شهروندی1 شکل

 
 

 
 

 

 

 

 

 

       (131 -111: 78منبع: )صرافی و عبدالهی، 

 

 

در کالبتد زیستتی، ها زیستن انسان ت شهری به پیدایش شهر و فرورت تدوین اصول و مقررات و قوانین سابقه علم مدیری

 و وظتایم از فهرستتی تهیته معنتای به تنها شهری جدید مدیریت (. 22: 1819)کردی،  گرددیبازمروانی و اجتماعی 

 ایتیشتیوه .استت شهری مدیریت سئلهم به نوین برخوردی شامل مدیریت این .باشدنمی مدیران برای هافعالیت

 خصوصی بخش غیردولتی، نهادهای مرکزی، دولت با برخورد در نوین ایوهشی سازمان، یک عملکرد از نوین است

 وابستتگی یجابته .استت تترفعتال و متؤثر خودکفتایی بیشتتر، پویتایی بتا مدیریت معنی به مدیریت این. مردم و

 به امکان حد  تا و فنی هایمهارت به محلی هایحکومت اتکای معنای به خودکفایی مرکزی، دولت به هایشهردار

   هست خودی مالی منابع

(.(IULA-EMME, 1993:11 نفعتان و بخصتوص شتد متدیرت شتهری بایتد بتا همکتاری ذی گفتتهبا توجه به آنچه

 دهدیمنفعان در مدیریت شهری را نشان انواا ذی 2شهروندان صورت بگیرد. شکل شمار 
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 نفعان: انواع ذی2شکل 

 
 Ubles et al, 2010: 25) منبع:)

 

 پیشینه پژوهش
-ها را در شبکهانجام داده است به این نتیجه رسیده که مدیریت شهری گروه (1560)ای که در سال ت سونیگ در مطالعه

ساختار شهری مؤثر است. بنابراین  یدهجهتدر  هاآندهد و توجه به منافع کند، قرار میحکم می هاآنهای مختلفی که منافع 

( به تحلیل مفهوم شهروندی 1819ت صرافی و همکاران).پردازد که شهروندان با آن درگیر هستندمدیریت شهری به مسائلی می

 اند فمناند،  نویسندگان در این نوشتار سعی کردهو ارزیابی جایگاه آن در قوانین، مقررات و مدیریت شهری ایران پرداخته

تحلیل و تشریح مفهوم، پیشینه و خواستگاه شهروندی، جایگاه آن در قوانین و مقررات شهری کشور واکاوی کرده و ارتباط آن 

 از نفر 412 میان از آن اطالعات که کاربردی پژوهش دریک( 1816ت قربانی زاده و همکاران)با مدیریت شهری را تبین کنند

 از استفاده میزان مؤثر بر عوامل از تعدادی که اندکرده سعی بود، شدهیگردآور شنامهپرس از با استفاده و تهرانی شهروندان

 هراه شدن فراگیر به عوامل، این شناسایی طریق از کنند تا بررسی شهروندان را توسط 186 سامانه تازه تأسیس مرکز خدمات

 پژوهش کمک شود. نتیجه "شهر الکترونیک "تحقق فروری یهارمجموعهیز از یکی عنوانبهسامانه  این از گیریبهره بیشتر

 » سامانه از استفاده سهولت درک « توسط شهروندان 186سامانه  پذیرش بر تأثیرگذار عامل نیترمهم که بود آن از حاکی

 و  آن از شهروندان عملی استفاده میزان در تواندمی  نیز "مفید بودن سامانه و احساسدرک سودمندی  "است و عامل 

( در پژوهشی، به بررسی مشارکت شهروندان 1816ت زیاری و همکاران) .باشد داشته سزایی به سامانه تأثیر بودن مفید حساسا

ورزنه "در استان فارس،  "دارگله"سه شهر  هاآنهای موردی اند. نمونهو نقش آن در مدیریت شهری شهرهای کواک پرداخته

ای برای سنجش میزان مشارکت در شهرهای نامهابتدا پرسش هاآنزنجان بوده است.  در استان "هیدج "در استان اصفهان و  "

ها را در نامهاند؛ این پرسشاند پخش کردهنفر باالی شانزده سال بوده 299کواک را تهیه کردند و در میان جامعه نمونه که 

ریت شهری اند که مشارکت مردم در مدیین نتیجه رسیدهبه ا تیدرنهااند و قرار داده لیوتحلهیتجزمورد  SPSSافزار نرم هحیط

( در یک تحقیق، به بررسی عملکرد مدیریت شهری در گسترش فضاهای 1815ت خاکپور و همکاران)در سطح فعیفی قرار دارد

معیاره  ریزی اندهای برنامهیابی به اهدافشان از روش تاپسیس، که یکی از روشبرای دست هاآناند. سبز عمومی پرداخته

که ارتباط منطقی بین وسعت فضاهای سبز عمومی و عملکرد مدیریت شهری  دهدیمنشان  هاآناند. نتایج است، استفاده کرده

بررسی تأثیر الگوی شورایاری محالت در مشارکت شهروندان با  به( در یک پژوهش 1815ت کاظمیان و همکاران)وجود ندارد.

نفر  819نفر شهروند و  819پژوهش به روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه در بین اند؛  این مدیریت شهری پرداخته

ها، نتیجه تحقیق نشان داده است که تأثیر الگوی مشارکتی شورایاری بر داده لیوتحلهیتجزشورایار به انجام رسیده و پس از 

( به بررسی کمیسیون ماده پنج تهران 1850همکاران) ت حسینی وجامعه شورایاران بسیار بیشتر از جامعه شهروندان بوده است.

که  دهدیمنشان  هاآنهای اند. یافتهنهادی میان بخش در مدیریت شهری در تحقق توسعه پایدار شهر تهران پرداخته عنوانبه

مبود نیروی مقرر، در گروه نقاط فعم، ک زمانمدتدر گروه نقاط قوت، ابالغ مصوبات به ادارات و مناطق شهرداری در 

مرتبط با مدیریت شهری  های تحصیالت تکمیلیالتحصیالن دورهها، وجود فارغعوامل فرصت ٔ  نهیدرزممتخصص و فنی جدید، 

. در پایان پژوهش به لزوم اندقرارگرفتهتهدیدها، رانت زمین و داللی زمین با باالترین وزن نسبی در اولویت  ینهیدرزمو 
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( در یک پژوهش ساختار مدیریت شهری 1850اندت الله پور و همکاران)وا تغییری تأکید کردهمشارکت مردم در اعمال هر ن

در ساختار مدیریتی  ییتمرکزگرااند که هایشان به این نتیجه رسیدهبا توجه به یافته هاآناند. قرار داده یموردبررسایران را 

ای ( در مقاله1850هری گردیده است.ت تقوایی و همکاران)کشور، منجر به محدودیت اختیارات مدیریت شهری در موفوعات ش

-به بررسی متغیرهای فروری عملکرد مدیریت شهری، در ارتباط با توسعه گردشگری پایدار شهری در شهر کرمانشاه پرداخته

ری و مردم های متقابل مدیران شهدهد که بین مدیریت یکپاراه شهری و همکاریاند؛ نتایج حاصل از این تحقیق نشان می

 ارتباطات و باشد ترهماهنگ شهری مدیریت مقدارمحلی برای دستیابی به توسعه پایدار رابطه مستقیمی وجود دارد، یعنی هر 

 شهری گردشگری پایدار یتوسعه به دستیابی امکان اندازه به همان شود، برقرار محلی مردم و شهری مدیریت بین بیشتر

 .شد خواهد ترشیب

 روش پژوهش

معتبر فارسی ای و استفاده از منابع تحلیلی و پیمایشی است؛ ابتدا با بررسی کتابخانه –با توجه به اینکه روش توصیفی      

و  وتحلیلتجزیه SPSSافزار است. پرسشنامه از طریق نرم شدهتهیهبه آن پرسشنامه  توجه باو التین، اهاراوب نظری تدوین و 

نمونه  عنوانبهساکن محله  101باشد. تعداد شامل شهروندان محله اوین می موردمطالعهاستنتاج شده است، جامعه آماری 

 توزیع گردید هاآنمیان  نامهپرسشو  شدهانتخاب

موردمطالعهمحدوده    

استت کته ستابقه زیستت انستان و حیتات  "شمیران کنونی"اساس منابع تاریخی، اوین یکی از روستاهای قصران خارج بر

رسد. بنابراین اوین یکی از محالت قدیمی و تاریخی شهر تهران استت کته سال می 8000تا  2900کم به دست اجتماعی در آن

ترین دلیل در اثبات قدمت تتاریخی محلته اویتن وجتود باشد. عمدهمی 2، ناحیه 1با توجه به تقسیمات شهری، واقع در منطقه 

نفر است. این محله در حال حافر با قرار گرفتن در موقعیت  8789ین بقعه دو تن از امامزادگان در اوین است. جمعیت محله او

بافتت اجتمتاعی وجتود زنتدان  ازنظر باشد.محالت شهر تهران می نیترپاکجغرافیای مناسب و دارا بودن باغات سرسبز یکی از 

قدیمی و درختان انار موجود در محل بته  یهاباغاوین در این محل تا حد زیادی وجهه سیاسی به این محل داده است. وجود 

یک نگین سبز و ریه تنفسی در بین محالت شهر تهران از ستایر محتالت متمتایز ستاخته  عنوانبهکیلومتر این محل را  8طول 

 علوم پزشکی شهید بهشتی و علوم بهزیستی -دانشگاه بزرگ شهید بهشتی  8شاخص این محله وجود  یهایژگیویکی از  است.

ولی بیشترین ، 2قرارگیری در منطقه  باوجودتهران اشاره نمود که  یالمللنیبتوان به نمایشگاه می تیدرنهاو  است راف آندر اط

هایی همانند سرای محلته از طترف در محله اوین مکان .کندترافیکی و اقتصادی و اجتماعی را بر این محله تحمیل می راتیتأث

 اند پیوندهای اجتماعی در سطح محله را تقویت نمایدتوست که به می شهرداری تاسیس شده

 های جمعیتی محله اوینویژگی: 1جدول 

 1191تعداد خانوار 8789 جمعیت کل

 1177جمعیت زن 1675جمعیت مرد

 1760زن-باسواد 1722مرد-باسواد

 108زن-بی سواد 71مرد-بی سواد

 منبع: سند راهبردی محله
 

 

 

 موردمطالعهمحدوده  :1نقشه 
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1331منبع: گردآورندگان،  

 های پژوهشها و یافتهداده

  :جنسیت برحسب دهندگانپاسخ درصد و تعداد

 .دهندیمدرصد را زنان تشکیل  41درصد مردان و  95 دهندگانپاسخ میان از ،دهدیم هانشان گویه بررسی

 
 جنس برحسبگویان : توزیع فراوانی پاسخ2 جدول 

 
 

 

 

 

 

 نامهمنبع : اطالعات پرسش

 

 سواد: برحسب دهندگانپاسختعداد و درصد 

 دارای آنتان درصتد 97 یعنتی تعتداد پاستخگویان، بیشتترین ،دهتدمی نشتان 2ها با توجه به جدول شماره گویه بررسی 

 تحصتیالت دارای درصتد 9/9راهنمایی،  تحصیالت دارای 2/11 تر،باال یا تحصیالت لیسانس دارای درصد29تحصیالت دیپلم، 

 هست سوادبی پاسخگویان درصد 8/2تنها  و ابتدایی

 

میزان تحصیالت برحسبگویان : توزیع فراوانی پاسخ 3 لجدو  

 درصد فراوانی فراوانی تحصیالت

 8/2 5 سوادیب

 9/9 21 ابتدایی

 2/11 48 راهنمایی

 76/41 170 دیپلم

 درصد فراوانی فراوانی جنسیت

 95 70 مرد

 41 41 زن

 100 101 مجموا
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 88/14 99 پلمیدقفو

 29 57 لیسانس و باالتر

 100 814 جمع کل

 نامهمنبع : اطالعات پرسش
 

 هامشارکت شهروندان از طریق شورایاری

و توزیع پرسشنامه، در راستتای پتژوهش و ستؤال اول مربتوط بته آن،  موردمطالعهبا توجه به مطالعات میدانی در محدوده 

 تأثیرگذار هستند؟ یامحلهها در مدیرت آیا مشارکت شهروندان از طریق شورایاری است: آمدهدستبههای زیر فراوانی

شورایاری محله بترای مشتارکت شتهروندان در  مؤثرتوزیع فراوانی پاسخگویان نسبت به نقش  دهندهنشان 8جدول شماره 

درصتد  12/21درصتد دارد؛  10کمتر از گویان معتقدند که این امر تأثیری درصد پاسخ 8/1باشد که در آن می یامحلهمدیریت 

درصتد  84/88باشتد؛ درصد متی 80تا  10بین  یامحلهمعتقدند که نقش شورایاری برای مشارکت شهروندان در مدیریت  هاآن

درصتد پاستخگویان معتقدنتد کته تتأثیر ایجتاد  61/19، هستتدرصتد  90تتا  80این امر بین  یاثرگذاربر این باورند که  هاآن

گویان بر ایتن درصد پاسخ 44/10باشد، درصد می 60تا  90بین  یامحلهمحلی برای مشارکت شهروندان در مدیریت شورایاری 

درصتد  50این امر را بیشتتر از  یاثرگذارگویان آن پاسخ 58/10؛ هستدرصد  50تا  60گذاری این امر بین باورند که میزان اثر

   اند.بیان کرده

                      یامحله: نقش مؤثر شورایاری محلی در  مدیریت 1جدول                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 نامهمنبع : اطالعات پرسش

 

 

 است: شدهمطرحگویان فرفیه زیر و درصد فراوانی پاسخ شدهمطرحبا توجه به سؤال 

 تأثیرگذار هستند. یامحله ها برای مشارکت شهروندان در مدیرتفرفیه مربوط به سؤال اول: شورایاری

را گویای سطح متوسطی از نقتش  8توان میانگین کل برابر، میشدهارائههای مربوط به این فرفیه و پاسخبا توجه به سؤال 

محله اوین در نظر گرفت و اگر فرفتیه فتوق درستت باشتد، بایتد در  یامحلهها برای مشارکت شهروندان در مدیریت شورایاری

 ، فرض صفر رد شود.tآزمون 

 

نقتتش متتؤثر شتتورایاری محلتتی بتترای 

 یامحلهمشارکت شهروندان در مدیریت 

 

درصد 

 فراوانی

 8/1 10کمتر از 

 12/21 80تا  10بین 

 48/88 90تا  80بین 

 61/19 60تا  90بین 

 41/10 50تا  60بین 

 58/10 به باال 50

 100 مجموا
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 هاریتوصیفی شورایا : شاخص 1جدول 
 هایاریشورانقش مؤثر   تعداد میانگین انحراف معیار
22140. 8.4 101 

 نامهپرسش اطالعاتمنبع : 

 

 8باشد. این امر نشانگر آن است که میانگین نمونه از متوسط می 8.4که میانگین نمونه برابر دهدیماین جدول نشان 

 کنیم.استفاده می tی از آزمون بیشتر است و در این راستا برای تعمیم دادن جامعه آمار

 

 ها در مشارکت شهرونداننقش  شورایاری طرفهیک t : آزمون 6جدول شماره

 

Test Value = 8 

Df 
Sig. (2-

tailed) 
Mean 
Difference 

فرفیه  

1    
100 000. 0.4 

 نامهمنبع : اطالعات پرسش

 

تر است، در آزمون فرض )خطای نوا اول( کم a= 09/0ن این مقدار از شده است و او .000( برابر با .Sig) معناداریمقدار 

تتوان گفتت کته، بتین تشتکیل یتک ستاختار ستازمانی بترای شود پس فرفیه فوق درست است و میمزبور، فرض صفر رد می

رابطه وجود  ایمحلهکند، با مشارکت شهروندان و مدیریت شهری و رکن اساسی را بازی می یکآنها که مشارکت در شهرداری

 دارد..

 ایمحلهبستر الزم برای مشارکت شهروندان در مدیریت 

و توزیع پرسشتنامه در راستتای پتژوهش و ستؤال دوم مربتوط بته آن،  موردمطالعهبا توجه به مطالعات میدانی در محدوده 

وجتود  دارد؟جتدول  یامحلتهیریت آیا شرایط و بستر الزم برای مشارکت شهروندان در متد  است: آمدهدستبههای زیر فراوانی

کته  دهتدیمرا  نشان  یامحلهگویان  نسبت به شرایط الزم جهت مشارکت مردم در نظام مدیریت توزیع فراوانی پاسخ 4شماره 

باشتد؛ متیدرصتد 80تا  10شرایط بین  معتقدند هاآندرصد  49/87؛ هستدرصد  10درصد معتقدند که شرایط کمتر از  1/18

درصد پاسخگویان معتقدند که شترایط  18درصد قرار دارد؛  90تا  80گویان معتقدند که شرایط الزم در بین اسخدرصد پ 9/81

درصتد پاستخگویان معتقدنتد شترایط الزم بترای مشتارکت متردم در نظتام  2/9درصد قرار دارد؛ و تنها  60تا  90الزم در بین 

 .هستدرصد به باال  60مدیریت محله 
 

 

 یامحلهشرایط الزم جهت مشارکت مردم در مدیریت  الزم ج: شرایط  8جدول 

 

شرایط الزم جهت مشارکت 

 یامحلهمردم در مدیریت 

 درصد فراوانی

   

 1/18 10کمتر از 

 49/87 80تا  10بین 
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 9/81 90تا  80بین 

 18 60تا  90بین 

 5/8 50تا  60بین 

 8/1 به باال 50

 100 مجموا

 

 

 

 است: شدهمطرحگویان فرفیه زیر و درصد فراوانی پاسخ شدهمطرحل با توجه به سؤا     

 .ندارد  وجود یامحله مدیریت در شهروندان مشارکت برای الزم بستر و فرفیه مربوط به سؤال دوم: شرایط

   متوسطی از  را گویای سطح 8توان میانگین کل برابر با ، میشدهارائههای مربوطه به این فرفیه و پاسخ سؤالبا توجه به 

        شرایط و بستر الزم جهت مداخله شهروندان در ادارۀ امور شهری  و محلی محله اوین دانست. اگر فرفیه فوق درست     

 ، فرض صفر رد شود.tباید در آزمون   باشد،    

 
           شهروندان در مدیریت شهری مشارکتشرایط الزم برای  : 7جدول 

 

 

 

 

 2.1برابر  ایمحلهشود در جدول فوق میانگین شرایط الزم برای مشارکت شهروندان در مدیرت که مشاهده می طورهمان

 کنیماستفاده می tآزمون  تر است. برای تعمیم این نتیجه به جامعه آماری ازسطح متوسط پایین 8باشد که از می

 

 : شرایط الزم برای مشارکت شهروندان در مدیریت شهری 3جدول 

 

Test Value = 8 

df 
Sig. (2-

tailed) 
Mean 
Difference 

 -0.5 .000 100 2فرفیه 

 
 

تتوان گفتت تر است، می)خطای نوا اول( کم a= 09/0شده است و اون این مقدار از  .000( برابر با .Sig) معناداریمقدار 

آزمون فرض مزبور، فرض صفر رد شده و به این معناست که فترض  درنتیجهها برابر با سطح متوسط نیست و که میانگین پاسخ

 درصد نیستت و ایتن بتدان 8برابر با سطح متوسط  رد شده است و لذا میانگین شرایط مناسب جهت مشارکت مردم 8میانگین 
توان گفت کته، شترایط الزم  جهتت مشتارکت شتهروندان در متدیریت می درنتیجهشود و می ائیدتمعناست که فرفیه تحقیق 

 وجود ندارد ایمحله

 

 یریگجهینت

   انحراف 

 معیار
    شرایط الزم برای    تعداد انگینمی

 مشارکت شهروندان
29740. 2.1 101 

نامهمنبع : اطالعات پرسش  

 

 

 

 

نامهمنبع : اطالعات پرسش        

  

 

نامهمنبع : اطالعات پرسش  
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تکنوکرات و عقل کتل در متورد آینتده  عنوانبهبیان شد امروزه در جوامع شهری کشور ما گروهی از افراد  آنچهبا توجه به 

گیترد ریزی به خاطر خود آنان صورت میاز قدرت نیروی شهروندان که برنامه کهنیاکنند بدون جامعه شهری تصمیم سازی می

 استت کالبتدی فضتای یک شهرمشکالت جدیدی بر مسائل شهر افافه شود.  روزروزبهاستفاده کنند و همین امر باعث شده که 

 از و بتوده نزدیتک ارتبتاط در بتاهم کته هاستتانسان...  و سیاستی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، یهاتیفعال از یامجموعه که

 در شتهرهاکتالن آمتدن پدیتد و شهرنشتینی فزاینده گرفتن سرعت با اخیر دهه اند طی که تحوالتی. گردندمی متأثر همدیگر

 هانقش ترینمهم از یکی میان، این در. است کرده مطرح را آن وظایم و شهری مدیریت در بازنگری لزوم ،دادهیرو جهان سطح

 نیتز ایتران در شتهری مدیریت سیستم. کند رفع را مشکالت آن، محوله وظایم به توجه با باید و است شهری مدیریت عهده بر

 ایتران شتهری متدیریت نظتام شتهر استالمی شتوراهای یریگشتکل از قبل تا. باشدنمی توسعهدرحال کشورهای از یکمدست

 وجتود استالمی انقتالب تا رفاشاه زمان از مشروعیت بحران .مردم از نه است کرده کسب مرکزی حکومت از را خود مشروعیت

 نظتام در منطقتی و ستنتی از اعتم مشتروعیت نتوا هر فقدان نیز آن علت. است یافته ادامه شیوبکم نیز انقالب از بعد و داشته

، ، نیتت اصتلی دهتدیمها و مطالعات صورت گرفته در این پژوهش نشان بررسی .است کشور در شهری مدیریت برای اجتماعی

ریزان و کارفرمایتان بتوده استت؛ های شهری، عمدتاً تأمین منافع مدیران، برنامهریزیها و برنامهمدیران محله ای در بیشتر طرح

های ندارند. با توجته بته ریزیگیرد، و شهروندان هیچ نظارتی بر اجرای امور شهری و برنامهاز شهروندان صورت نمی ینظرخواه

گتذارد لتذا بایتد می تأثیر هاآنبر روی  یامحلهشهری و  یهایزیربرنامهها و ترین گروهی هستند که طرحشهروندان مهماینکه 

 در اداره امور و مدیریت شهری را فراهم کند. هاآنهای الزم برای مشارکت مدیریت محله اوین زمینه

 پیشنهادها
 ر مدیریت شهریفراهم نمودن شرایط برای مشارکت شهروندان در ام -

 های محلی و مردمیتالش  در جهت تمرکززدایی و واگذاری امور به سازمان -

          نفعان در های سازمانی الزم برای پذیرش مشارکت و مداخله مؤثر تمامی عوامل، کنشگران و ذیایجاد ظرفیت -

   شهروندی جهت  یافتهسازمانهای تشکیل گروههای مدیریت شهری و ایجاد زمینه برای گیریو تصمیم هاسازیتصمیم        

 ایجاد پیوستگی بین مردم و نهادهای مسئول و نظارت بر حسن انجام کارهای مدیریت شهری        

        ریزی و توسعه در سطح محلی در ریزی و توسعه استانی و ایجاد نهادهای مشخص برنامهتقویت شوراهای برنامه -

 ها و اقدامات در نظام مدیریت شهری.ین سیاستراستای هماهنگی ب     

 های مردم پاسخگو باشند.شورای شهر که منتخب مردم هستند نسبت به خواسته -

        های ارزشمند، در توسعه شهری و مدیریت یکی از ورودی عنوانبهاداره مردمی شهر و مشارکت شهروندان باید  -

     آن حکومتی شهروند مدار را ترویج دهد و جامعه  تبعبهری دخالت داده شود تا های شهشهری و اجرای اقدامات و پروژه     

 مدنی معنای خود را در بین مفاهیم شهری پیدا کند.    
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