
International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 1 

به توسعه  یابیجهت دست یمشارکت شهروند ساماندهی بافت فرسوده با

 (ی: محله ابوذرغربی)نمونه موردیشهر داریپا
 سیده دل آرام قدیمی سیده درسا قدیمی*

 Dor.ghadimi@gmail.com اه آزاد اسالمی/ واحد تهران جنوب، ایراندانشجوی کارشناسی ارشد، طراحی شهری، دانشگ -1

  Delaram_ghadimi@yahoo.com گاه آزاد اسالمی، واحد تهران غرب، ایرانمعماری، دانش ،دانشجوی کارشناسی -2

 

 

 چكیده 
اهميت و ضرورت روی آوردن به مشارکت و توسعه مشارکتی در اندیشه ها و نظریه ها، همچنين در تالش های سازمان 

ها و نهادهای بين المللی و ملی، بویژه در جهان سوم بازتاب دارد به طوری که می توان آن را در حوزه مسائل شهری و 

مطالعه با هدف شناسایی عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت  نداد. ای مورد توجه قرار داریو توسعه پا یتوسعه شهر

تا  11نفر از افراد  044شهری به شيوه پيمایشی و با ابزار پرسشنامه، با جامعه آماری  داریشهروندان در جهت توسعه پا

سنجش از نوع صوری  استان تهران صورت گرفت. روایی ابزار 11منطقه  1 هيواقع در ناح یساله در محله ابوذر غرب 56

 .بود

/. بود، بنابراین پرسشنامه از 1سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد و از آنجا که این ضریب باالتر از  برای

 یاقتصاد زهيانگ(  =43.1Rپایایی قابل قبولی برخوردار بود، نتایج حاکی از آن بود که مؤلفه های رضایت شهروندان )

(43.1R=)4301) ید اجتماع، اعتما(R=یاجتماع ط، رواب (4301R=  )یو مشارکت اجتماع (4304R=  ) رابطه معناداری

 زهيبا مشارکت مردم داشته و از بين متغيرهای زمينه ای فقط بين سن و رضایت شهروندان همبستگی وجود داشت. انگ

 یابيدست ودر مشارکت  شتريب یگذار ريثتأ یدارد که به معن یشتريب بیضر زانيشهروندان از م تیو بعد رضا یاقتصاد

است. مطابق یافته های پژوهش وضعيت کلی مشارکت شهروندان در حد متوسط رو به پایين بوده  یشهر داریبه توسعه پا

 یريدر جلوگ یعامل نيو این امر بيشتر ناشی از سطح پایين بعد عينی مشارکت شهروندان در زندگی شهری است، که هم

 .شده است یشهر داریپااز روند توسعه 

 

 تهران. ،یمحله ابوذر غرب دار،یتوسعه پا ،یمشارکت اجتماع ،یمشارکت مردم های کلیدی:واژه

 

 مقدمه -1
دست یابی به سطح بهتری از زندگی یکی از آرمان های تمامی ملت ها و جوامع را تشکيل می دهد. به ویژه در طی نيم قرن 

به سطح قابل قبولی از توسعه صورت گرفته که همراه با موفقيت ها و شکست های اخير تالش های بسياری برای رسيدن 

نسبی بوده است. امروزه بر اساس تجارب به دست آمده، توافقی همگانی بر سر مفهوم توسعه، اصول و اهداف آن، ساز و کار 

دم و نه با توليد شروع می شود، و توسعه و راه هایی رسيدن به آن در حال شکل گيری است. از جمله این که توسعه با مر

محتوای آن نه در استيالی انسان بر طبيعت بلکه در هماهنگب با آن است. تو سعه باید حق انسان ها را افزایش دهد و 

های برابر، کارایی بيشتر، عدالت فراگير و محيطی پایدار به وجود آورد رهيافت های مرسوم توسعه که مترادف ایجاد  و  فرصت

به رغم دست آوردهای  [1]و درآمد سرانه سنجيده می شود  (GNP)رشد اقتصادی بوده و با ميزان توليد ناخالص ملی  تداوم

 مثبت و غير قابل انکاری که داشته اند، پيامدها و عملکرد نگران کننده ای نيز به همراه داشته اند.

نگرش یک سویه یا غير سيستمی آن ها به یک سيستم  مهم ترین نگرانی ها در مورد عملکرد این الگوهای توسعه، ناشی از

پيچيده و دارای ابعاد گوناگون انسانی و طبيعی است. نگرش خطی و تجزیه گرایانه به پدیده های با ماهيت سيستمی باعث بروز 
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سانی و بی نظمی هایی در جریان عمل این پدیده ها گردیده است. چنان که بسياری از عدم تعادل های زیست محيطی، ان

اقتصادی در سطح سکونتگاه های شهری و روستایی به دليل به هم خوردن پایداری این سيستم ها و واکنش به عدم تعادل و 

و فقدان کل  (elementarism)ناپایداری است که ناشی از طرز نگرش و عمل الگوهای مرسوم توسعه است. در واقع جزء نگری 

کنونی و الگوهای توسعه ی مبتنی بر اقتصاد موجب اتکای یک جانبه بر روابط پولی و  در اصول حاکم اقتصاد (holism)گرایی 

می شود، هزینه های اجتماعی و بوم شناسی در محاسبه وارد نمی شود و خالصه،  (economic Man)))انسان اقتصادی(( 

فهوم مشارکت و توسعه پایدار پرداخته در این پژوهش ابتدا به درک کامل م [2]رشدی تک بعدی و غير پایدار به دست می دهد.

سپس با توجهه به مؤلفه های به دست آمده آن ها مورد سنجش و آزمون قرار داده و در نهایت به راهکارهای تشویقی برای 

 رسيدن به توسعه پایدار شهری می پردازیم.

 بیان مساله-2
 خورد ميان طرح های شهری به چشم می چراکه آنچه در دمی کنند یا امروزه همه از شهرنشينی به مثابه پدیده ای ناخوشایند

 جذاب است. توجه به نيازهای اساسی آنها در ایجادمحيط شهری دوست داشتنی و مردم و فقدان حضور

امروزه در دنيا پذیرفته شده است که توسعه پایدار شهر ها در صورتی تحقق می یابد که اهداف مردم ساالری، برابری در 

و حفظ محيط زیست با شکل گيری مدیریت واحد شهری و با رعایت اصول علوم روز مدیریت شهری، خدمات رسانی 

 0حکمروایی خوب شهری یکی از  .[.] شودشهرسازی، ترافيک شهری و تقسيم عادالنه منابع و درآمد شهری توامان دنبال 

بعد در ادبيات توسعه مطرح شده است که بر  به 1814که از دهه   مشخصه ی توسعه پایدار و از ابزار آن به حساب می آید

اساس آن کشورهای در حال توسعه در راستای استقرار و نهادینه سازی جامعه مدنی و مشارکت اجتماعی در امور، برنامه ها و 

د شهری فعاليت های پيش رو را تعریف و تدوین می نمایند. لذا هدف حکمروایی خوب، توسعه انسانی پایدار و در کنار آن ایجا

پایدار است و در آن، ضمن تاکيد بر توجه به کاهش فقر، ایجاد اشتغال و رفاه پایدار، حفاظت و تجدید حيات محيط زیست، 

خدمات رسانی موثر و عادالنه و رشد و توسعه زنان، رویکرد فراهم ساختن بستر مناسب جهت مشارکت و اهميت برنامه ریزی 

  بسيار دارد. اهميتمشارکتی برای توسعه و اداره شهر، 

با . استن تالش های مدیریت شهری داز پيش نيازهای اساسی برای موفقيت برنامه ها و به ثمر رسي شهروندانمشارکت 

مشارکت شهروندان در اداره امور شهر، می توان از توانایی های آن ها در جهت پيشبرد اهداف مدیریت شهری کمک گرفت و از 

 ث توانمند سازی شهروندان می گردد.سوی دیگر مشارکت، خود باع

نقش شهروندان در برنامه ریزی و سياست گذاری برای شهر و دستيابی به توسعه حائز اهميت است و مشارکت شهروندی، به 

از سوی دیگر نتایج  .[0]مثابه یکی از مؤلفه های اساسی و الزم برای رسيدن به توسعه پایدار شهری در نظر گرفته می شود

انجام شده نشان می دهد که تصميم سازی ،بدون در نظر گرفتن آراء شهروندان و دیدگاه های آنان، به ناکارآمدی  تحقيقات

 [6] .تصميمات اتخاذ شده خواهد انجاميد

تالش برای ایجاد این پيوند و افزایش سطح مشارکت اجتماعی شهروندان باید از اولویت های مدیریت شهری در نظر گرفته 

ری ها باید از طریق ساز و کار های متفاوت و راهکار های گوناگون در جهت توانمند ساختن شهروندان و سهيم شود. شهردا

الزم به ذکر است که این عمل باید طوری صورت گيرد که سهم شهرداری ها در مدیریت  کردن آن ها در اداره شهر بکوشند.

به عبارت دیگر با مشارکت  عداد ها و توانایی هایشان بيابند.شهر کاهش یابد و شهروندان فرصت بيشتری برای ارائه است

در  [5]شهروندان در اداره شهر، توزیع قدرت شکل تازه ای می یابد و و شهروندان نقش بيشتری در اداره شهر ایفا خواهند نمود

 [1] ی باقی می ماندحقيقت بدون توزیع مجدد قدرت، مشارکت شهروندی ممکن نمی باشد و مشارکت، در سطح ظاهری و صور

ها باعث های شهری هستيم اما نادیده گرفتن نيازهای مختلف انسانی در ایجاد این زیرساختهمه روزه شاهد رشد زیرساخت

بنابراین یکی از   [1] اجتماعی اتفاق افتد -ی فيزیکی شهرها لجام گسيخته و بدون توجه به پارامترهای انسانیشده تا توسعه

 [8] خدمات شهری، استفاده از مشارکت و توان شهروندان در اجرا و توسعه خدمات جدید است های موفقيتشاخص
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مشارکت شهروندان ازپيش نيازهای اساسی برای موفقيت برنامه ها وبه ثمررسيدن تالش های مدیریت شهری است. بامشارکت 

اهداف مدیریت شهری ودستيابی به توسعه شهروندان دراداره امورشهر، می توان ازتوانایی های آن ها در جهت پيشبرد 

پایدارکمک گرفت واز سوی دیگر مشارکت ،خود باعث توانمندسازی شهروندان می گردد. شهرنشينی را ميتوان ازپدیده های 

 غالب قرن بيستم برشمرد.

ده دربررسی هاعدم بهره گيری ازمشارکت مردمی ، به عنوان عامل اصلی شکست برنامه های توسعه ارزیابی ش

 [14]است.لذادراستراژی های توسعه بررویکرد مشارکت مردمی به عنوان یکی ازنيازهای اصلی بشرتاکيدشده است 

يردکه بخش زیادی ازمنطقه دارای گکم درآمد و پرتراکم تهران قرار می حالتجزو م می باشد 11ابوذرکه جزو منطقه ه محل

ی در این زمينه می باشد که بکارگيری مشارکت شهروندان دراین اقدام بافت فرسوده می باشد لذا نيازمند توجه و اقدام جد

 .خيلی موثراست

های نهادهای مدنی، خصوصا شهروندان با نهادهای اجرایی شهر) به خصوص این مطالب موید اهميت مشارکت و همکاری

ن از این خدمات ارتباط دارد، این باشد. از آنجا که تمایل شهروندان به مشارکت در خدمات شهری به درک آناشهرداری( می

پژوهش قصد دارد تا ميزان مشارکت شهروندان وعوامل موثربرآن در شهر را سنجيده و سپس با بررسی شرایط دستيابی به 

این پژوهش به دنبال آن است که چه مؤلفه هایی در توسعه پایدار، ارتباط این دو عامل با یکدیگر را مورد مطالعه قرار دهد. 

 ت مردمی در ایجاد توسعه پایدار مؤثر است؟مشارک

 تحقیق انجام  ضرورت و اهمیت -3
های حاکم بر جامعه، دچار تحول ایدئولوژیها و های مختلف تاریخی، متأثر از حکومتایران نيز در دورهمشارکت شهروندی در 

 محيطی ازاقتصادی، اجتماعی و زیستو دگرگونی شده است. روند رو به رشد جمعيت و شهرنشينی و بروز مشکالت متعدد 

ی شهری، جهت رفع مشکالت و تنگناهای مذکور از سوی دیگر، های مدیریت و کنترل توسعهسو و ناکارآمد بودن روشیک

های گاهگيری سکونتتوان در شکلشهرهای نابسامان و ناپایداری را خلق نموده است که برخی از نمودهای آن را می

ها، مشکالت های ایجاد زیرساختهای شهری و افزایش هزینهگيری مجموعهرش کالبدی شهرها، شکلغيررسمی، گست

اجتماعی و فرهنگی، چون افزایش ناامنی و جرم و جنایت، ونداليسم شهری، افزایش شکاف طبقاتی فقير و غنی و ... مشاهده 

یکی از را باید در جایی دیگر جستجو کرد. بدون شک یاد شده، معلول بوده و علت اصلی  نمود؛ اما باید گفت که مسائل

ی پارچهیک این ميان، نبود مدیریت های مدیریتی است و درها، چالشها و ناپایداریایجاد چنين نابسامانی هایترین علتاصلی

نفعان و ذی ی تمامیانهشهری و به خصوص شکل نگرفتن مدیریت مشارکت محور که مبتنی بر کنش متقابل و فعاالنه و متعهد

مسائل و مشکالت العلل تمامی های اساسی و شاید علتیکی از علت ی شهری است،بازیگران کليدی دخيل در مدیریت توسعه

 باشد.می

های شهری جهت اندیشمندان حوزهمباحث مدیران و مسئولين و ی پایدار شهری به کانون تمامی از سوی دیگر امروزه توسعه

ی کليدی دهد که مؤلفهالمللی، نشان میها در سطح بينایجاد و ارتقاء شهرهایی با کيفيت باالی زندگی تبدیل شده است. بررسی

باشد؛ چرا که های مختلف میای، درگير ساختن شهروندان در مسائل و مشکالت حوزهبه چنين توسعه یابیدر جهت دست

 .تر و پایدارتر برای ساکنين شهر استی فضاهایی هر چه مطلوبشهری، خلق و ادارهی مفهوم مشارکت در مدیریت جوهره

 

 تحقیق اهداف -1.1

 : نمونه موردی:محله بررسی عوامل موثر بر مشارکت شهروندی جهت دستيابی به توسعه پایدار شهری هدف اصلی(

 ابوذرغربی(
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 اهداف فرعی

 توسعه پایدار شهریبررسی مؤلفه ی مشارکت اجتماعی جهت دستيابی به  -1

 بررسی مؤلفه ی اعتماد اجتماعی جهت دستيابی به توسعه پایدار شهری -2

 بررسی مؤلفه ی رضایت شهروندی جهت دستيابی به توسعه پایدار شهری -.

 بررسی مؤلفه ی انگيزه اقتصادی جهت دستيابی به توسعه پایدار شهری -0

 ار شهریبررسی مؤلفه ی روابط اجتماعی جهت دستيابی به توسعه پاید -6

 قیتحق های فرضیه ایسوال ها و  -2.1

 سئواالت پژوهش

 شهری مؤثر است؟ پایدار توسعه به دستيابی جهت اجتماعی مشارکت ی مؤلفه آیا -1

 شهری مؤثر است؟ پایدار توسعه به دستيابی جهت اجتماعی اعتماد ی آیا مؤلفه -2

 ؤثر است؟شهری م پایدار توسعه به دستيابی جهترضایت شهروندی  ی مؤلفه آیا -.

 شهری مؤثر است؟ پایدار توسعه به دستيابی جهت اقتصادی انگيزه ی مؤلفه آیا -0

 شهری مؤثر است؟ پایدار توسعه به دستيابی جهت اجتماعی روابط ی آیا مؤلفه -6

 فرضيات پژوهش

 شهری مؤثر است. پایدار توسعه به دستيابی جهت اجتماعی مشارکت ی که مؤلفه به نظر می رسد -1

 .است مؤثر شهری پایدار توسعه به دستيابی جهت اجتماعی اعتماد که درس می نظر به -2

 .است مؤثر شهری پایدار توسعه به دستيابی جهترضایت شهروندی  ی مؤلفه که رسد می نظر به -.

 .است مؤثر شهری پایدار توسعه به دستيابی جهت اقتصادی انگيزه ی مؤلفه که رسد می نظر به -0

 .است مؤثر شهری پایدار توسعه به دستيابی جهت اجتماعی بطروا ی مؤلفه که رسد می نظر به -6

 روش تجزیه و تحلیل اطالعات -5
 :گردید استفاده اطالعات گردآوری جهت زیر های روش از پژوهش این در

 از استفاده کتابخانه، به مراجعه طریق از...  و التين و فارسی متون اطالعات، و آمار ، مدارک و اسناد : اسنادی . روش1.5

 خصوص در اطالعات به دستيابی این کارگيری به نتيجه روش این در شد گردآوری...  و اینترنتی منابع تخصصی، نشریات

 .بود خواهد و مؤلفه های فضای شهری  محيط کيفيت کالبدی و روانشناختی و عملکرد معيارهای تعيين

 شامل ميدانی روش از آمده بدست های داده است، شده ادهاستف...  و پرسشنامه مصاحبه، از روش این در :میدانی . روش2.5

 که کمی های داده و موجود های عکس یا و محل در مشاهده حاصل کيفی های داده. بود خواهند کيفی و کمی های داده

 .است گرفته قرار تحليل مورد  SPSS15 افزار نرم از استفاده با که بود خواهند پرسشنامه حاصل

 از استفاده با تجزیه در اشخاص اجتماعی خصوصيات تأثير ميزان تعيين جهت به که توصيفی های داده هارائ برای همچنين

 .است شده استفاده  Ecxel افزار نرم از باشد می محيط

 

 

 جامعه آماری و حجم نمونه گیری -6

 نفر تعيين شده است. 10. نيز کرانکو فرمول از استفاده با نمونه و حجم ساکنين محله ابوذر غربی بوده بررسی مورد ی جامعه

 مبانی نظری -7
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 مشارکت مفهوم -1.7

 فرآیند یا عمل ، هم با کردن شرکت ، شدن شریک هم با ، ساختن شریک معنی به مشارکت فارسی لغت های فرهنگ در

بازرگانی  به مشخص های زمان در معين های سرمایه با که تن چند یا دو زیان یا سود همدستی، تعيين ، کردن شرکت

 اتکایی خود ، یاری خود ، کردن انسانی ، کار تقسيم ، گردانی خود پذیری، مسئوليت ، مردم بسيج ، سازی توانمند اند، پرداخته

 مورد در.  است خاص منظور برای تجمع و شدن درگير معنای به لغوی حيث از مشارکت واژه  [11]است. آمده تمرکز عدم و

 پذیری تأثير و فعاليت درگيری، را آن اصلی جوهره توان می درمجموع ولی شده است، فراوانی های بحث آن اصطالحی معنای

 مشارکت ":  اند نموده ارائه مشارکت برای را زیر تعریف نظران مدیریت، صاحب از برخی جوهره، این پذیرش با.  دانست

 گروهی های هدف به دستيابی برای تا انگيزد یبر م را آنان که است گروهی های موقعيت در اشخاص عاطفی و ذهنی درگيری

 مسووليت و دادن یاری درگير شدن،: دارد وجود مهم جزء سه تعریف این در. " شوند شریک کار مسووليت در و دهند یاری

 [12.]است جزء سه این بر اجمالی مرور مستلزم تعریف این.  تر عميق درک

 دازانتعریف مشارکت مردمی از دیدگاه نظریه پر -1.7

 بر طریق دو از که بوده اجتماعی -توسعه اقتصادی فرآیند از تابعی اجتماعی و سياسی مشارکت نلسون و هانتينگتون اعتقاد به

 توانایی احساس باالتر اجتماعی، های منزلت کسب که است اجتماعی تحرک از طریق نخست. گذارد می اثر مشارکت گسترش

 نگرش، این. سازد می ها مساعد گيری بر تصميم نهادن تاثير در او های توانایی به نسبت را نگرش و کند می تقویت در فرد را

 گسترش بر طریق دو از که بوده اجتماعی -اقتصادی .کند تقویت می را اجتماعی های فعاليت و سياست در مشارکت زمينه

در  را توانایی احساس اجتماعی، ترباال های منزلت کسب که است اجتماعی تحرک از طریق نخست .گذارد می اثر مشارکت

 موثر مشارکت بر گذارد، می قدرتی نگرش بی یا و توانایی احساس بر که اثری طریق از نهایتاً اجتماعی منزلت حالت، این در

 .دارد اثر مشارکت بر منزلتی متغيرهای از دیگر بيش سواد متغير ميان، این در(. 1 نمودار) افتد می

 

 تماعی                   احساس توانایی                 منزلت اجتماعی باالترافزایش مشارکت اج

 نلسون و هانتينگتون اجتماعی و سياسی مشارکت مدل( 1)دار نمو

 مؤلفه های مشارکت مردمی -231

برند. این سازه  به طور معمول پژوهش های اجتماعی از یک ) سازه نظری( برای تحليل و تبيين مسأله مورد بررسی استفاده می

نظری می تواند یک نظریه مشخصریال مجموعه ای از نظریات تلفيق شده و یا در نهایت یک چهارچوب مفهومی باشد. از آنجا 

که موضوع مورد بررسی ما مبتنی بر یک نظریه خاص نيست بهتر آن است که از طریق یک چهارچوب مفهومی مشخص به 

اینجا با در کنار هم نهادن مفاهيم و تبدیل این مفاهيم به یک مجموعه هماهنگ نظری  بررسی مسأله مورد نظر بپردازیم. در

سعی خواهد شد موضوع مورد بررسی تبيين شود. در واقع هدف ما در این پژوهش بهره آزادانه از مفاهيمی است که در نظریات 

اساس آن، این تحقيق انجام شده است عبارتند از:  مرتبط با مسأله مورد بررسی ارئه شده اند. مفاهيم محوری این پژوهش که بر

مشارکت اجتماعی، انگيزه اقتصادی، خاطره جمعی، اعتماد و روابط اجتماعی. این مفاهيم برآمده از یک یا چند نظریه متفاوت 

دیگر محقق هستند. از این رو وظيفه محقق روشن کردن محدوده این مفاهيم دراین تحقيق و توضيح دقيق آن است. به عبارت 

 باید مشخص سازد که از بين نظریات گوناگونی که در باب این مفاهيم بکار رفته کدام یک از تعاریف انتخاب شده است.

 مشارکت اجتماعی -1.2.7
 مهم ترین مفهوم این پژوهش مفهوم مشارکت اجتماعی است. در این نوشتار از تعریف آلن بيرو از مشارکت استفاده شده است. از نظریه

بيرو مشارکت سهمی در چيزی داشتن و از آن سود بردن و یا در گروهی شرکت جستن و بنابر این با آن همکاری داشتن است. به همين 
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جهت از دیدگاهه جامعه شناسی باید مشارکت به عنواتن حالت یا وضع )امر شرکت نمودن( و مشارکت به عنوان عمل و تعهد )عمل 

دهد و در معنای دوم،  در معنای اول از تعلق به گروهی خاص و داشتن سهمی در هستی آن خبر میشرکت( تميز قابل شد. مشارکت 

 [.1]مشارکت به معنای شرکت فعاالنه در فعاليت های یک گروه را می رساند 

و گروه هایی دارد  مشارکت در بعد اجتماعی داللت بر گسترش روابط بين گروهی در قالب انجمن های داوطلبانه، باشگاه ها، اتحادیه ها

کهه معموالً خصلتی محلی و غير دولتی دارند و هدف خود را در قالب سياست های اجتماعی مشارکت و درگير ساختن مردم در 

 فرآیندهای اجتماعی گوناگون می دانند. به عبارتی دیگر مشارکت اجتماعی به آن دسته از فعاليت های داوطلبانه و ارادی داللت دارد که از

در امور محله، شهر و روستا شرکت کرده و در مناسبات حيات اجتماعی خود مشارکت اجتماعی در آن  ها اعضای یک جامعه ق آنطری

جامعه است، تا جایی که جامعه مدنی بواسطه بسط و گسترش مشارکت های اجتماعی و نهادهای مدنی تعریف می شود. به صورت خاص 

د شهروندی به حضور داوطلبانه در یک طرح شهری است. در اینجا مشارکت یک فعاليت مدنی در این پژوهش مشارکت ناظر بر یک تعه

 غير انتفاعی محسوب نمی شود بلکه مشارکت می تواند آميخته با محاسبات معمول سودانگارانه و انتفاعی باشد.

 اعتماد اجتماعی -2.2.7

( 1.11(، و کلمن )1.14(، ميزتال )1.10( فوکویاما )1.14در بحث اعتماد نظریات متعددی از سوی کسانی چون پاتنام )

( و گيدنز 1888(، پاکستون )1.10طرح شده است، اما به صورت خاص در این پژوهش سعی شده است از آراء کالوس اوفه )

ان سياسی و ( استفاده شود. اوفه اعتماد را در سه گونهه متفوت در نظر می گيرد )اعتماد به همشهریان، اعتماد به نخبگ1888)

اعتماد به سایر سطوح( و پاکستون اعتماد را ناظر به نهادها و اشخاص می بيند. اما نظریه گيدنز گسترده تر و جامع تر از دیگر 

تقسيم بندی ها است، گيدنز چهار شکل اعتماد را از هم متمایز می سازد، اعنماد تعميم یافته، اعتماد بين شخصی، اعتماد 

تماد به اصناف و حرفه ها، به نظر گيدنز اعتماد اشاره به )) اطمينان از اعتماد پذیری اشخاص با نظام ها با نهادی و سرانجام اع

همان طور که از . [10] توجه به یک رشته معين از پيامدها یا رویداد ها ) به عنوان مثال اصول انتزاعی یا دانش فنی( است((

به اشخاص و روابط مابين آن ها نيست بلکه اعتماد به آن ها است. با در نظر  تعریف موجز گيدنز بر می آید اعتماد ضرورتاً

داشتن کليدی ترین مفهوم این پژوهش )مشارکت( حال این پرسش مطرح می شود چه نسبتی بين اعتماد و و مقوله مشارکت 

لفه های مهمی است که می تواند نقش وجود دارد. یقيناً مقوله اعتماد و درون مایه های روان شناختی موجود در آن از جمله مؤ

مهمی در فرآیند مشارکت داشته باشد. در اینجا اشکال مختلف اعتماد به درجات متفاوتی در ایم فرآیند دخيل اند. اما به 

 صورت خاص اعتماد به نهادها و اعتماد بين اصناف جایگاه مهم تری از دو نوع دیگر دارد.

 شهروندی رضایت -3.2.7

ض بر این است که خاطره جمعی نيز مانند مقوله اعتماد اجتماعی در فرآیند مشارکت مؤثر است. رضایت شهروندی در اینجا فر

( بسيار نزدیک .1.1( و پل ریکور )فيلسوف فرانسوی( )1882در این تحقيق به تعریف هالبواکس جامعه شناس نو درکيمی )

ات رسانی نهادها و دولت ها برای امور شهری و همکاری بين است. از نظر هالبواکس رضایت شهروندی عبارت است از خدم

، ایجاد پيوستگی ميان کالبد و رضایت شهروندیکارکرد  [16]مردم با یک دیگر در جهت افزایش ارتقاء کيفيت زندگی شهری

خاطر از محيط عملکرد و افراد جامعه است. چنان که ریکور به درستی اشاره می کند: )) رضایتمندی، خوشنودی و اطمينان 

 [15]زندگی خود است((. 

رضایتمندی همواره از موضوعات قابل تأمل در حوزه شهری بوده و لزوم پرداختن به آن در نظریه ها و طراحی های شهری 

امری اجتناب ناپذیر است. فضای شهر مکان اصلی واقعه است، مکانی که خاطره های جمعی و فردی در آن انباشت می شود و 

این مکان ها بيشتر خدمات و دسترسی در جهت زندگی سهل برای مردم را داشته باشند مطلوب تر است. در این چقدر  هر
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حالت، شهر، جامعه شهری و همچنين فضای شهری هر سه دارای عملکردی مطلوب، خوشایند و زیبا برای شهروندان خواهند 

 شد و به همين دليل دارای هویت خاص خود می شوند.

 یزه اقتصادیانگ -1.2.7

در این ميان شاید مشخص ترین متغير در فرآیند مشارکت که قابليت اندازه گيری مناسبی نيز دارد انگيزه اقتصادی است. 

انگيزه اقتصادی به یقين مرتبط با بنيادی ترین نيازهای انسان است. بسيار محتمل است که علت گرایش کنشگران ما به 

ت تمایالت اقتصادی آن ها باشد. در واقع نگرش سودانگارانه آن ها به مشارکت باعث شده مشارکت در این تحقق در وهله نخس

است که آن ها قصد مشارکت در این فرآیند را داشته باشند. بویژه آنکه هد اصلی کسبه در اینجا کسب منافع اقتصادی است. با 

صر در فرآیند مشارکت اجتماعی دخيل اند. پيشوانه تنظيم متغيرها در یک نظم نظری می توان پی برد که تا چه حد این عنا

دیدگاه نظریه کنش عقالنی است. در این دیدگاه فرض اصلی بر آن است که عملکرد انشان ها تابعی از سودانگاری اقتصادی آن 

جود ضعف هاست و اساساً جامع چيزی نيست جز رفتارهای انباشت شده عقالنی بر اساس مناسبات اقتصادی. این دیدگاه با و

 در تبيين امور کالن اما می تواند تبيين سودمندی از عملکرد فردی انسان ها به دست دهد. 

 روابط اجتماعی-5.2.7

این مفهوم از جمله مقوالت گسترده جامعه شناسی است که رابطه مستقيمی با مقوالت دیگری چون اعتماد و سرمایه اجتماعی 

است رابطه اجتماعی را از دو زاویه متفاوت مورد بررسی قرار دهيم. رابطه اظهاری  دارد. با توجه به موضوع پژوهش سعی شده

)عاطفی( در برابر رابطه ابزاری. رابطه اظهاری بسيار به نوع مناسبات مد نظر تونيس در اجتماع گيمن شافتی نزدیک است. 

در قالب تقابل دو تای در بربر رابطه ابزاری اجتماعی که در آن اصل بر روابط عاطفی، صميمی و شخصی است. این گونه روابط 

 قرار می گيرد که بيش از هر جيز مشخصه جامعه گزل شافتی است. 

تسلط و چيرگی هر یک از دو شکل از روابط اجتماعی، تأثير خاصی بر ميزان مشارکت در طرح های شهری دارد. نوع روابط بين 

 ميزان مشارکت کنشگران در طرح های شهری چگونه خواهد بود. کنشگران در یک محله خاص مشخص خواهد کرد که نوع و

 شهری پایداری و اجتماعی عدالت -8

 و وری بهره امکان که معنا این به است اجتماعی عدالت تأمين شهری، اجتماعی پایداری با مرتبط موضوعات مهمترین از یکی

 همه تقریباً و باشند هماهنگ و متعادل صورت به شهری کارکردهای و ها فرصت امکانات، از مختلف سطوح در شهروندان استفاده

 در فکری تصور و ذهنيت و تفکر یک عنوان به اجتماعی عدالت موضوع تبلور . گردند برخوردار یکسانی های فرصت از جامعه افراد

 های گروه همه آرامش و امنيت رفاه، گرفتن نظر در و عمومی خدمات کاربریها و مناسب توزیع به منجر شهر خصوصاً و جامعه

 می گردد. شهروندی

 محلی سطوح در خاص نفوذ ذی های گروه و محلی نیروهای مشارکت با طرح راهبری -1.8

 نيروهای معموالً که آنجا از .باشد می مدنظر شهری های برنامه و ها طرح در الزام یک عنوان به شهری های طرح پذیری تحقق

 طرح مختلف مراحل در آنها دخالت و نظرات دارند طرح به مربوط مسائل و مشکالت زمينه در بيشتری اطالع و آگاهی محلی

 تحقق های ساخت وزیر عناصر از یکی مشارکت، موضوع که این بر عالوه . نماید بسيار کمک طرح پذیری تحقق به تواند می
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 نگهداشتن مصون محلی، گيری تصميم فرآیند کردن باز هدف با ها سياست از ای مجموعه بنابراین .ميباشد پایدار توسعه

 . شود واقع مفيد ميتواند محلی سطح در مسئوالنه گيری تصميم وانتخاب خاص نفوذ با های گروه از گيری تصميم فرآیندهای

  محلی فرهنگ و هویت ارتقاء -2.8

 این . است نهفته کنند می برقرار زمين و یکدیگر با آن ساکنين که خاصی رابطه و فرهنگی سنن در شهری منطقه هر اعتبار و قوت

 مناسبی مکان به تبدیل را وآن کند می کمک محلی خاص های زمينه از برداری بهره به و بخشيده منطقه سرزندگی هر به ویژگی

 عنوان به توانند می موضوعات این بنابراین برد می باال را ی پایدار محلی درایت و فرهنگ،تاریخ .نماید می پایدار زندگی جهت

 [11]بخشد  می ارتقاء را محلی هویت آنها تقویت و این منابع بر تکيه که باشند مطرح فرهنگی نوع از ولی انرژی منابع

 نتایج استنباطی -9

 اجتماعی مشارکت -1.9

 است.شهری مؤثر  پایدار توسعه به دستيابی جهت اجتماعی مشارکت ی که مؤلفه در این پژوهش فرض شد که به نظر می رسد

از همکاری و ميزان توسعه پایدار، فاصله ای بودند، بنابراین از ضریب همبستگی  اجتماعی مشارکتاز آن جایی که دو متغير 

است و  4366پيرسون برای آزمون این فرضيه استفاده شد. نتایج یافته ها نشان می دهد که ضریب همبستگی پيرسون برابر با 

بود، بنابراین این ضریب با صفر تفاوت معنادار داشت و ميزان ضریب بدست آمده ناشی از  4344چون سطح معناداری کمتر از 

از مشارکت و ميزان توسعه پایدار  اجتماعی مشارکتشانس یا خطای نمونه گيری نبوده و حاکی از عدم رابطه واقعی بين ميزان 

از همکاری و ميزان توسعه پایدار  اجتماعی شارکتمنشان دهنده همبستگی زیاد بين متغير  4366است. مقدار ضریب همبستگی 

 است.

 
 شهری، مأخذ: نگارنده. پایدار توسعه به دستيابی مشارکت اجتماعی جهت ی (، مؤلفه1جدول )

 شاخص آماری                            متغير

 متغير

 ضریب همبستگی

 (r)پيرسون 

 (p)سطح معنادار

 4344 4366 وسعه پایدارت –مشارکت شهروندی  مشارکت اجتماعی

 

 اجتماعی اعتماد -2.9

 .است مؤثر شهری پایدار توسعه به دستيابی جهت اجتماعی اعتماد که رسد می نظر در این پژوهش فرض شد که به

 تحقيق دارد. نتایج وجود شهر رابطه امور در آنها شهری پایدار توسعه ميزان و شهروندان اجتماعی اعتماد بين فرض دومين در

 بين رابطه بودن معنادار از نشان و است 4346از کمتر معناداری سطح و بوده  % 4301 با برابر پيرسون همبستگی ریبض

 بين متوسط همبستگی دهنده نشان 4301 همبستگی ضریب .است شهری پایدار توسعه ميزان وشهروندان  اجتماعی اعتماد

 که شود می مشخص تعيين، ضریب برمبنای همچنين است. شهری رپایدا توسعه ميزان و شهروندان اجتماعی اعتماد متغير

 .بود مردم اجتماعی اعتماد از ناشی شهری پایدار توسعه ميزان متغير، پراکندگی یا و واریانس از 4315

 
 شهری، مأخذ: نگارنده. پایدار توسعه به دستيابی اعتماد اجتماعی جهت ی (، مؤلفه2جدول )

 شاخص آماری                            متغير

 متغير

 ضریب همبستگی

 (r)پيرسون 

 (p)سطح معنادار

 4344 4301 توسعه پایدار –مشارکت شهروندی  اعتماد اجتماعی
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 رضایت شهروندی -3.9

 .است مؤثر شهری پایدار توسعه به دستيابی جهترضایت شهروندی  ی مؤلفه که رسد می نظر در این پژوهش فرض شد که به

که دو متغير رضایت شهروندان از خدمات رسانی و ميزان مشارکت، فاصله ای بودند، بنابراین از ضریب همبستگی  از آن جایی

است و  43.1پيرسون برای آزمون این فرضيه استفاده شد. نتایج یافته ها نشان می دهد که ضریب همبستگی پيرسون برابر با 

ن ضریب با صفر تفاوت معنادار داشت و ميزان ضریب بدست آمده ناشی از بود، بنابراین ای 4346چون سطح معناداری کمتر از 

شانس یا خطای نمونه گيری نبوده و حاکی از عدم رابطه واقعی بين ميزان رضایت شهروندان از خدمات رسانی و ميزان توسعه 

از خدمات رساانی و ميزان  نشان دهنده همبستگی کم بين متغير رضایت شهروندان 43.1پایدار است. مقدار ضریب همبستگی 

 توسعه پایدار است.

 
 شهری، مأخذ: نگارنده. پایدار توسعه به دستيابی رضایت شهروندی جهت ی (، مؤلفه.جدول )

 شاخص آماری                            متغير

 متغير

 ضریب همبستگی

 (r)پيرسون 

 (p)سطح معنادار

 4344 43.1 ارتوسعه پاید –مشارکت شهروندی  رضایت شهروندی

 

  اقتصادی انگیزه -1.9

 .است مؤثر شهری پایدار توسعه به دستيابی جهت اقتصادی انگيزه ی مؤلفه که رسد می نظر در این پژوهش فرض شد که به

بود، نشان از معنادار  4346است و چون سطح معناداری کمتر از  4325نتایج نشان داد که ضریب همبستگی پيرسون برابر با 

نشان دهنده همبستگی متوسط بين  4325رابطه بين انگيزه های اقتصادی و توسعه پایدار است. مقدار ضریب همبستگی بودن 

 4345متغير سياست های انگيزشی اقتصادی و ميزان توسعه پایدار است. همچنين بر مبنای ضریب تعيين مشخص می شود که 

 از سياست های انگيزشی اقتصادی بود. از واریانس و یا پراکندگی متغير، ميزان مشارکت ناشی
 شهری، مأخذ: نگارنده. پایدار توسعه به دستيابی رضایت شهروندی جهت ی (، مؤلفه0جدول )

 شاخص آماری                     متغير

 متغير

 ضریب همبستگی

 (r)پيرسون 

 (p)سطح معنادار

 4344 4325 توسعه پایدار –مشارکت شهروندی  انگيزه ی اقتصادی

 

 اجتماعی روابط -5.9

 .است مؤثر شهری پایدار توسعه به دستيابی جهت اجتماعی روابط ی مؤلفه که رسد می نظر در این پژوهش فرض شد که به

 تحقيق نتایج. دارد وجود رابطه شهر امور توسعه پایدار در ميزان و اجتماعی روابط بين که کرد می مطرح تحقيق فرض آخرین

 تعيين ضریب،.  است معنادار رابطه این است بنابراین 4346سطح معناداری کمتر از  4301با  برابر پيرسون همبستگی ضریب

 .است بوده اجتماعی روابط از متاثرتوسعه پایدار  ميزان متغير پراکندگی یا و واریانس از 4322 دهد می نشان که شد محاسبه

 

 
 شهری، مأخذ: نگارنده. پایدار هتوسع به دستيابی روابط اجتماعی جهت ی (، مؤلفه6جدول )

 شاخص آماری                     متغير

 متغير

 ضریب همبستگی

 (r)پيرسون 

 (p)سطح معنادار

 4344 4301 توسعه پایدار –مشارکت شهروندی  روابط اجتماعی
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 سطح و غلش تحصيالت، سن، جنس،) فردی های متغير بين رابطه به مربوط تعيين و همبستگی های ضریب 24 جدول

 فردی های متغير بين که بوده این بر فرض صفر، فرض .دهد می را نشان شهر امور در شهروندان مشارکت ميزان و (درآمد

 .ندارد وجود ای رابطه توسعه پایدار ميزان و درآمد( وسطح ، تحصيالت،شغل سن )جنس،
 د( و توسعه پایدار، مأخذ: نگارنده.درآم سطح و سن،تحصيالت فردی )جنس، های متغير بين (، همبستگی5جدول )

 درآمد شغل تحصيالت سن جنسيت 

 همبستگی

 اسپيرمن
4340 4301 4341 4345 4344 

 4344 4344.5 4341 4315 434415 تعيين ضریب

 4381 4324 4312 4344 4302 داری معنی سطح

 044 044 044 044 044 نمونه حجم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سطح چون و است 4301 با برابر سن متغير در اسپيرمن همبستگی ضریب که دهد می اننش 24 شماره جدول نتایج

 شانس از ناشی آمده بدست ضریب رو این از و دارد معناداری تفاوت صفر با ضریب این بنابراین است، 4346 کمتر از معناداری

برای ایجاد توسعه  شهری امور در هروندانش مشارکت و سن متغير بين واقعی رابطه دليل به و نبوده گيری نمونه خطای یا

است.  مشارکت ميزان و سن متغير بين متوسط همبستگی دهنده نشان  4301 همبستگی مقدار ضریب است. پایدار شهری

 سطح چون درآمد( و تحصيالت شغل، ميزان فردی )جنس، متغيرهای بقيه برای .است 4315برابر با  نيز مربوطه تعيين ضریب

 است. مشارکت و متغيرها این بين رابطه نبودن معنادار از نشان است 4346از  شتربي معناداری

 تحلیل رگرسیون -6.9

با توجه به رابطه همبستگی بين اعتماد اجتماعی، روابط اجتماعی، انگيزه اقتصادی و رضایت شهروندی به عنوان متغيرهای 

رسی شد در اینجا جهت بررسی رابطه علی بين این متغيرها از مستقل و ميزان مشارکت اجتماعی که در آزمون های پيرسون بر

 رگرسيون خطی استفاده می کنيم.
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 سطح و سن،تحصيالت فردی )جنس، های متغير بين (؛ همبستگی2نمودارشماره )

 درآمد( و توسعه پایدار، مأخذ: نگارنده.
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 (Enter)روش  به چندگانه رگرسيون چند آزمون از وابسته متغير بر مستقل متغيرهای همزمان تاثير ميزان بررسی منظور به

 که است معنی بدان موضوع این .آمد دست هب (R2=/30) تعيين ضریبو  (R=55)چندگانه  همبستگی ضریب .شد استفاده

 تحليل نتایج .پذیرد می تاثير مدل در موجود معنادار مستقل های متغير از / درصد4. حدود مشارکت شهروندان واریانس

 است. شده داده نشان 21 جدول در رگرسيون

 رگرسيون، مأخذ: نگارنده. تحليل (، آزمون1جدول )

 

 Beta T P F R R2 DF P 

رکت مشا

 اجتماعی
4342 4304 4351 

0.304 4366 43.4 03.86 4344 

اعتماد 

 اجتماعی
4316 .366 4344 

رضایت 

 شهروندی
432. 03.6 4344 

انگيزه 

 اقتصادی
43.. 5311 4344 

روابط 

 اجتماعی
4310 .32 4344 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتایج کلی تحقیق  -11

درصد تأیيد شد. این   86يه مشخص شد  که فرضيه های  مطرح شده در تحقيق در سطح اطمينان  در فرآیند آزمون فرض

بدان معنی است که شاخص های مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، رضایت شهروندی، انگيزه اقتصادی و روابط اجتماعی  در 

با استفاده از تحيل رگرسيون، ضرایب استاندارد هر  های مطلوبيت دستيابی به توسعه پایدار شهری مؤثر است. در ادامه معيار
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یک از مؤلفه ها تعيين گردید بر مبنای ضرایب استاندارد حاصل اولویت بندی تأثير گذاری متغير ها بر توسعه پایدار شهری 

دار شهری در بدین شکل است یعنی مؤلفه هایی که ميزان ضریب استاندارد بيشتری دارند، در ميزان دست یابی به توسعه پای

 محله ابوذر غربی مؤثرتر و نقش و سهم بيشتری را دارند.که در بخش یافته های تحقيق مورد اشاره قرار گرفته اند.

بر اساس نتایج بدست آمده در بخش رگرسيون چند متغيره مشخص شد کهمتغير انگيزه اقتصادی به عنوان مهم ترین و اثر 

. بنا بر این افرادی که انگيزه اقتصادی ) سود و زیان( ناشی از اجزای این طرح ها گذار ترین متغير بر مشارکت مردمی است

برایشان مهم است، واکنش بيشتری نسبت به اجرا این طرح ها از خود نشان می دهند. به ویژه کسبه محله ابوذر غربی که 

متغير دیگری کهه می تواند در افزایش موجب جذب مشتری و فروش بيشتر برای آن ها خواهد شد. اما در کنار این متغيذ، 

مشارکت اجتماعی جهت توسعه پایدار نقش داشته باشد، رضایت شهروندی می باشد. رضایت شهروندان تأثير بسياری در 

زندگی فردی و اجتماعی انشان دارد. رضایت از کيفيت زندگی در افراد نوعی همدلی و اطمينان خاطر از محيط به فرد می دهد 

 حفظ و توسعه مکان زیست خود بيشتر تالش می نماید. که برای 

آنچه که مسلم است بحث اعتماد اجتماعی از دیر باز در بسياری از مباحث شهری و مشارکتی مورد توجه بوده است، چرا که با 

ی جامعه بهتر وجود اعتماد بين افراد، سازمان ها و اصناف، گستره روابط اجتماعی و شکل گيری همکاری و مشارکت بين اعضا

در شهر تهران که تفاوت زیادی بين مردم وجود دارد اگر بتوان عنصر اعتماد را که سر چشمه   [11]و راحت تر صورت می گيرد. 

همکاری است، تقویت کرد، در آن صورت می توان کيفيت همکاری و مشارکت مردمی را در بين شهروندان افزایش داد. به نظر 

حله سنتی به صنعتی و گسترش شهرنشينی، آنچه که می تواند به عنوان نقطه مثبت در جهت همکاری و فوکویاما با گذار از مر

مشارکت افراد نقش مهمی ایفا کند، اعتماد اجتماعی است. در این پژوهش اعتماد با مشارکت مردمی رابطه مستقيم دارد، بدین 

 افزایش می یابد. معنا که با افزایش اعتماد، در تمام ابعاد مشارکت مردمی نيز

در بررسی متغيير روابط اجتماعی، نتایج داده ها نشان می دهد که، تأثير گذاری این متغير در محله ابوذر غربی در حد باالیی 

است، ولی تأثير آن بر روی متغير مسارکت اجتماعی در کنار سایر عوامل داراب کمترین تأثير گذاری است. این متغير به 

بر روی متغير وابسته مشارکت اجتماعی دارد ولی با اثر بر روی متغيرهایی چون انگيزه اقتصادی می تواند  تنهایی تأثير کمی

تأثير مهمی بر روی مشارکت مردمی بگذارد. روابط اجتماعی از جمله متغيرهایی است که به تنهایی تأثير زیادی بر روی متغير 

 ر روی متغيرهای دیگر، بروی متغير وابسته اثر بگذارد.گذارد ولی می تواند با تأثير گذاری ب وابسته نمی

بر عکس نظریات اندیشمندانی چون تونيس و زیمل که معتقدند روابط در شهرها ماهيتی فردگرایانه و خاص گرایانه دارد؛ به 

ر است، روابط نظر می رسد که در بين اهالی قدیمی محله ابوذر غربی و یا کسبه ای که مدت زمان زیادی است مشغول به کا

چهره به چهره هنوز به قدرت خود باقی است. همچنين بر اساس دیدگاه نظریه پردازان کنش متقابل، رابطه، محصول نمادهای 

مشترکی است که افراد به صورت عملی آن را در زندگی شان خلق می کنند و بکار می برند. این نمادهای مشترک می توانند 

دهند و بواسطه حضور خاطره جمعی و گذشته مشترک، نقش تعيين کننده در پيوندهای  در روابط بين فردی خود نشان

اجتماعی داشته باشند. ددر نهایت همه متغير های در نظر گرفنه شده در این تحقيق، به نوعی بر موضوع مشارکت مردمی در 

 دست یابی توسعه پایدار شهری مؤثر می باشند.

 بحث در یافته ها -1.11

 به است. شده مطرح ها فرضيه و و اهداف موضوع اساس بر سواالت و ها شاخص و بوده پيمایش روش بر مبتنی پژوهش این

 آماری جامعه از نفر 044 بين شده طراحی پرسشنامه .شد انجام آزمون مقدماتی پژوهش این در سنجش ابزار شناخت منظور

 شد. ليکرت تدوین بخشی 6 طيف از استفاده با نهایی امهپرسشن آن، های گویه بررسی و پایانی از ارزیابی پس و توزیع

 :از متغيرها عبارتند این شدند، بندی طبقه دسته پنج در بيشتر تحليل برای تحقيق متغيرهای

سئوال در سطح محله ابوذر  .احساس مسئوليت، همکاری و کمک رسانی در قالب  های شاخص بامشارکت اجتماعی  -

 غربی مطرح شد.
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سئوال در سطح محله ابوذر  0عی با شاخص های اعتماد شخصی، نهادی، صنفی و تعميم یافته در قالب اعتماد اجتما -

 غربی مطرح شد.

رضایت شهروندی با شاخص های رضایت از همکاری در امور محله رضایت از خدمات رسانی دولت هها اصناف به محله  -

 سئوال در سطح محله ابوذر غربی مطرح شد. 2در قالب 

سئوال در سطح محله ابوذر غربی  2اقتصادی با شاخص های منافع فردی، سودجویی و حس همياری در قالب انگيزه  -

 مطرح شد.

سئوال در سطح محله  2روابط اجتماعی با شاخص های مصاحبت، هم فکری، همکاری در رفع مشکالت محله در قالب  -

 ابوذر غربی مطرح شد.

 شهر، امور عمران زمينه در داریشهر تشویق های شاخص با انگيزشی های سياست -

 طریق از آنها، بين از که بودند، .1.8 سال محله ابوذر غربی در سال 56 تا 11 شهروندان را پژوهش این آماری جامعه

 اعتبار) اعتبار محتوایی( پرسشنامه) پژوهش ابزار اعتبار شدند انتخاب نمونه عنوان به آن ها از نفر 044دسترس، در گيری نمونه

 آلفای ضریب روش از و ها گویه درونی تکنيک هماهنگی از پرسشنامه پایایی یا اعتماد قابليت محاسبه برای. است( یصور

 .است شده آورده 1جدول  آن در نتایج که است شده استفاده کرونباخ

 پرسشنامه، مأخذ: نگارنده فرعی ابعاد برای اعتماد ضرایب (، محاسبه1جدول)
 ضریب پایایی متغير

 4311 رکت اجتماعیمشا

 4310 اعتماد اجتماعی

 4315 خاطرات جمعی

 4311 انگيزه اقتصادی

 4311 روابط اجتماعی

 
 اداره به قادر شهروندان به اتکا بدون تنهایی و به ها حکومت اخير های دهه در شهرنشينی و شهرها شتابان رشد با است بدیهی

رسمی  روابط و فرآیندها توسط شهری زندگی با مرتبط های فعاليت از بخشیتنها  دیگر عبارت بود. به نخواهند جامعه امور

 از دست این از و مواردی گيری، توسعه شهر تصميم مبادالت، توليد، در ها فعاليت این از بسياری که حالی در گردد، می تعيين

 با همکاری عدم و مدنی جامعه رد شهروندان دخالت و عدم حضور شرایطی چنين در. گيرد می صورت رسمی غير روابط طریق

 جدیدی از پارادایم اخير دهه چند در رو، این از کرد؛ خواهد فراهم شهری مشکالت و تشدید مسائل برای را زمينه دولت

 شهری مدیریت نظام پارادایم، این در . است داده قرار خود های برنامه و ها گذاری سياست محور را مشارکت شهری، مدیریت

 می مشارکت طریق از شهری مشکالت و مسائل حل و شهروندان شهری و مدیران ميان همکاری و اعتماد سح به تقویت

 جمعی و فردی یابی هویت بر افزون شهری امور در واقع، مشارکت در. پردازد تا راه حلی برای توسعه پایدار شهری نيز باشد

 .است شده برای توسعه پایدار شهری مبنایی افراد، برای

 ميانگين از غربی هرچند ابوذر محله در(  .6)  محله ابوذر غربی امور در مشارکت ميزان ميانگين که داد نشان تحقيق نتایج

 سنی های گروه مشارکت ميزان به مربوط و نتایج است ميانگين به نزدیک هنوز حال این با ولی است، بيشتر(  06)  نظری

درصد( را  131فراوانی ) کمترین ، سال 24 زیر افراد و( درصد 6.) فراوانی شترینباالتر بي و سال 61 سن با افراد که داد نشان

 این در باید مسؤوالن و دارد تأمل جدی جای مسأله این جامعه تهران بودن جوان به توجه با. دارند اجتماعی مشارکت در ميزان

 .کنند اندیشی چاره زمينه
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 یک در مدنی های مشارکت و آئين شهروندی ناپذیر گسست پيوند را نمدر جوامع خصيصه مهمترین اندیشمندان از بسياری

 و ساخته دار خدشه را مشارکت امکان که دارند وجود عواملی است اند. بدیهی داشته شهر نام به جغرافيایی -سياسی مرکز

 مشارکت ام شخصيتنظ ویژه ب فردی های ویژگی پارسونز نظر با مطابق. نمایند می محدود را امور در به دخالت تمایل

 اعتماد، جلب آگاهی، نيازمند مشارکت تقویت وبر، و دورکيم، زیمل های نظریه در همچنين. است عوامل این جمله از کنندگان

 رو این از .است شهری مدیران و شهروندان ميان محکم روابط برقراری و شهری های نهاد با به همکاری وتمایل رضایت احساس

 و اعتماد جلب مردم، و شهرداری آموزش وظایف به ابتدا شهرداری بویژه ذیربط نهادهای و ها مانساز که شود می توصيه

 چرا آورند، فراهم را شهروندان رضایت موجبات بهتر، عملکرد کنار در تا اهتمام ورزند شهری های نهاد با همکاری تجربه افزایش

 باشند، نداشته کارها اطالعی و ساز از و نباشند برخوردار کافی یآگاه از مردم چنانچه پيشين، تحقيقات های مطابق یافته که

 بویژه مساله این. بود نخواهند کار در مشارکتی ها آن به تبع و نداشته رضایت و اعتماد شهری امور با مرتبط نهادهای به نسبت

از  بسياری موفقيت که دهد می شانن ها کشور از برخی تجارب. است آمده پانتام اجتماعی اعتماد و هومنز مبادله نظریه در

 .است بوده آگاهی با همراه شهروندان، مشارکتی پایداری و گسترده مشارکت و درگيری تلزم مس شهری توسعه های برنامه

 شود،سازمان می پيشنهاد بنابراین خوردار نيست، بر شهروندان مشارکت جلب برای مناسبی آمادگی از شهردار که آنجایی از

 شهرداری فعاليت مختلف های حوزه در آن، بر عالوه و نماید ویژه توجه تشویق شهروندان و دهی پاداش خصوص در شهرداری

 .شود داده الزم های آموزش به مردم مشارکت این جلب ضرورت و چرایی شهروندان، مشارکت جلب چگونگی طور تخصصی به

 باید دولت بنابراین است، مردم جانبه وهمکاری همه شارکتم جامعه یک در وتوسعه پيشرفت عوامل از یکی دانيم می چنانکه

 را مردم همراهی و مشارکت تواند می ه شد بينی پيش های برنامه به اطمينان نسبت و اعتماد ایجاد و مردمی حمایت جلب با

 منحرف خود از مسير ات باشد داشته توجه مردمی های نهاد عملکرد به بيشتر باید امر این تحقق برای و داشته باشد همراه به

 احساس آنان در و کنند جلب خود به را اعتماد مردم تا بپوشانند عمل جامه مردم به را خود های گفته بتواند و نشوند

 .کنند تقویت را وخشنودی رضایتمندی

 از شینا امر این و است پایين رو به متوسط حد در حدودی تا شهروندان کل مشارکت وضعيت پژوهش های یافته مطابق

 صحيح، صورت به اجتماعی مشارکت مفهوم بنابراین است، عاميانه زندگی در شهروندان عينی مشارکت پایين سطح وضعيت

 شهر در مشارکت بيشتر برای شهروندان که کند می ایجاب ضرورت بنابراین است، نشده نهادینه افراد دستوری در غير و عميق

ارکت کم موجب می شود تا نتوان به توسعه پایدار و یا توسعه محله ای، ناحيه ای همين مش .ببينند عملی و عميق های آموزش

 .و شهری دست یافت. جامعه ای که مشارکت در آن وجود نداشته باشد در نتيجه توسعه پایداری نيز ندارد

  یقیتشو یازیامت یراهكارها ی ارائه -2.11

 جهت را خودشان نظرات و ها ایده آن از پس و کنند می شرکت پایدار عهتوس توجيهی های کالس در که افرادی به توان می  -الف
 .گيرد تعلق شهرداری عوارض پرداخت در تخفيف ، گذارند می اشتراک به خود ی محله - اوضاع بهبود

 وقت اسرع در مشکالتشان و گرفته قرار اولویت در محالت آن که داد تضمين ، تر فعال ای محله های شورایاری به توان می - ب
 در بيشتر فعاليت به را هستند فایده بی و ناکارآمد اکثرا که را موجود های شورایاری توان می صورت این - به .شد خواهد رفع

 .نمود تشویق مشارکت

 - .گيرد تعلق مالياتی تخفيف ، ها شورایاری اعضای به توان می  -ج

 .شود داده قرار آنها برای محله نگهبان تشویقی صورت به دارند تریبيش مشارکت ، پایدار توسعه تحقق جهت در که محالتی  -د
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