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چکیده
نوین تریــن  شــهری ،   مدیریــت  شــهروندان  در   مشــارکت 
ــای  ــی اندیشــه ها  و  قابلیت ه ــا هم افزای ــه ب رویکــردی اســت ک
شــهروندان،  حرکــت  از اداره شــهری  بــه حکمروائــی را محقــق 
می ســازد.  هــدف  غایــی ایــن  رویکــرد تمرکززدایــی،  شــفافیت،  
ــت.  ــهری اس ــت ش ــه مدیری ــت در عرص ــاق و عدال ــاد وف ایج
ــمت  ــت به س ــزوم حرک ــدی ل ــا باورمن ــش رو،  ب ــش پی پژوه
ــهرهای  ــت  ش ــهروندی  در  مدیری ــه  های ش ــری  از  اندیش  بهره گی
جدیــد،  بــرآن اســت تــا بــا بررســی موشــکافانه مفاهیــم 
ــارکت  و   ــن   مش ــتگی  بی ــزان همبس ــهروندی ، می ــارکت   ش مش
ــر  را ارزیابــی   نمایــد. شــهر  جدیــد  پرنــد  به  عنــوان  عوامــل مؤث
ــوع  ــت.  ن ــده اس ــاب ش ــش انتخ ــن پژوه ــی ای ــدوده  مکان مح
پژوهــش تحلیلــی- توصیفــی  بــوده،  جمــع آوری  اطالعــات  بــا 
اســتفاده از پرسشــنامه )380 عــدد بــر مبنــای  فرمــول  کوکــران(  
و    مصاحبــه  بــا شــرکت  عمــران )مدیریــت شــهر پرنــد(  انجــام 
شــده و  ارزیابــی میــزان  همبســتگی  عوامــل اثرگــذار بــا میــزان 
مشــارکت،  بــا اســتفاده از  ضریــب همبســتگی پیرســون، آنالیــز 
واریانــس و رگرســیون چندمتغیــره صورت گرفتــه اســت. 
ــای مســتقل  ــر متغیره ــی زی ــه  تمام ــر آن اســت ک ــج بیانگ  نتای
ــه اول(  ــهروندان )فرضی ــی ش ــادی،  اجتماع ــخصیتی،  اقتص ش
ــارکت  ــزان مش ــا می ــه دوم( ،  ب ــانی )فرضی ــزان اطالع رس و می
ــکن  ــت  مس ــوع  مالکی ــد. ن ــاداری دارن ــاط معن ــهروندان ارتب ش
ــدید  ــتقیم- ش ــتگی  مس ــترین  همبس ــر اقتصــادی(  بیش )زیر متغی
)0,56(  را بــا میــزان مشــارکت دارا بــوده  و  بیــن متغیــر اطــالع  
ــتگی  ــز همبس ــارکت،  نی ــزان  مش ــهروندان  و  می ــه  ش ــانی  ب رس
مســتقیم- نســبتًا قــوی )0,27(  وجــود دارد.  در نهایــت بــا 
ــا  ــا،  پیشــنهادهایی ب ــر متغیره ــت تأثی ــت اهمی ــه اولوی توجــه ب
هــدف بسترســازی جهــت ارتقــا مشــارکت ارائــه شــده اســت.

ــهری،  ــت ش ــهروندی، مدیری ــارکت ش ــدی: مش واژگان كلی
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Analysis on correlation between 
citizen participation in new towns 
management and effective factors; 
Case study: Parand new town
Abstract
Citizen participation in urban management is the newest approach 
that is trying to make synergy among the ideas and capabilities of 
citizens in order to bring into force moving from management to 
governance. The ultimate goal of this approach is to reach decen-
tralization, transparency, creation of unity and justice in the field 
of urban management. This research believing the need to move 
towards utilizing the views of citizens in the management of cities, 
aims at detailed study of the concepts and practices of citizen par-
ticipation, and having a model of citizen participation level in this 
process. The Parand new town  new was selected as the case study 
.This research is Descriptive and analytical and the method of 
study has been quantitative and qualitative using questionnaires, 
interviews, and combining the results with official statistics. In or-
der to identify the effective indicators and measure them different 
scientific instruments were used. Data analysis in two stages: De-
scribing the data using frequency distribution tables and central 
measures and dispersion. Testing the hypothesis and investigating 
the relationships between variables using the statistical methods 
of Pearson correlation, variance analysis and multiple regressions 
were performed. The results show that among all independent 
variables related to personal, economic,  social characteristics of the 
citizens and informing them of the process or citizen participa-
tion, there is a significant correlation. The Variable of the type of 
home ownership has the biggest correlation or the level of partic-
ipation and it seems that is the stronger people’s economic base 
is, the higher their participation is, and vice versa. Finally, Since  
there is a direct correlation between the independent variables 
and the dependent variable of citizen participation, improving 
the status of each of mentioned factors can contribute to a signif-
icant increase in the participation of citizens in the management 
of Parand new town That should be on the agenda with regard 
to prioritization based on the correlation between the indepen-
dent variables and level of participation. Among the independent 
variables of the first hypothesis, type of home ownership with a 
correlation coefficient of 0.56 has the highest correlation with the 
level of participation, so taking measures as regards affordable and 
cheap housing in order to overcome the problem of ownership of 
housing can play an important part in increasing the participation 
of citizens;. Increasing the level of Information delivery by Devel-
opment Company of the new town of Parand can play an import-
ant role in increasing citizens’ participation. This can be achieved 
through strengthening citizens’ participation in the management 
of the new town of Parand and boosting the culture of partici-
pation, holding public meetings, conducting polls in various fields 
and inform them about the plans and programs of development.

Key Words: Citizen Participation, Urban management, new town, 
effective factors. 
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مقدمه
رشد شتابان شهرنشیني در دهه هاي اخیر، به ویژه در 
کشورهاي درحال توسعه و از جمله ایران ، منجر به توسعه 
و رشد شهرها و افزایش تعداد آنها و تمرکز بیش از حد 
جمعیت در شهرهای بزرگ گردیده، تاحدی که دیگر این 
مناسب  ارائه  و  شهری  سالم  حیات  ادامه  به  قادر  شهرها 
خدمات به ساکنین خود نیستند؛ بنابراین سیاست احداث 
شهرهای جدید، یکی از راه حل هایی است که به منظور 
مرتفع ساختن این مشکل با هدف توزیع متناسب جمعیت 
و دسترسی به خدمات، در اطراف شهرهای بزرگ به اجرا 

درآمده است )شکوهی، 1381، ص 96(.
اما عمال این راهکار به اهداف مورد انتظار خود دست 
شهرک های  صورت  به  تنها  اغلب  شهرها  این  و  نیافته 
زندگی نسبت  مکان  احساس  شهروندان  که  خوابگاهی 
استراحت  براي  محلی  بعنوان  صرفًا  ندارند و  آن  به 
شبانه استفاده می کنند در کنار مادر شهرها دیده می شوند 
مثابه  شهرها به   ،)82 ص   ،1381 همکاران،  و  )مشکینی 
یک سازمان، در رأس خود به منظور اداره امور شهر به 
مدیریت شهري است  روشی نیازمندند که همان  و  فن 
)شیعه، 1382، ص 39(. بنابراین، این مقوله در شهرهای 
جدید نیز از اهمیت خاصی برخوردار است و شاید یکی 
از مهمترین دالیل عدم تحقق پذیری شهرهای جدید در 
ایران، ضعف در مدیریت این شهرها باشد، بی توجهی به 
مدیریت شهرهای  و  برنامه ریزی  در  خواسته های عمومی 
و  خواسته ها  عالیق،  با  شهرها  این  انطباق  عدم  و  جدید 
نیازهای ساکنین موجب شده تا زندگی در این شهرها با 
مشکالت فراوانی همراه باشد. بررسی سیر تحول مدیریت 
با ورود  آن است که  بیانگر  بعد  به  از دهه 1950  شهری 
شهرسازی  و  شهری  مدیریت  عرصه  به  مشارکت  بحث 
شهرها  مدیریت  جریان  در  نوینی  پارادایم  دهه1990 ،  در 
پایه  بر  را  خود  اساس  نوین  پارادایم  این  گرفت؛  شکل 
حکومت های  به  مسئولیت ها  واگذاری  و  تمرکززدایی 
محلی و سطوح پایین مدیریت شهری قرارداد. در واقع در 
این دوره با توجه به نیازهای نوین مدیریت شهری، وزن 
تصمیم گیری از سطوح باالتر به پایین منتقل شد و نقش 
مردم و سازمان های غیردولتی در جریان مدیریت شهری 
محوری  جنبه  به  تزئینی  حالت  از  و  شده  برجسته  کاماًل 

تغییر پیدا کرد  )مرادی مسیحی، 1382، ص 69(.
به نظر می رسد توجه به این پارادایم نوین در جریان 
مدیریت شهرهای جدید و توجه به ویژگی های حکمروایی 

شهروندان،  مشارکت  اصل  بر  تأکید  با  مطلوب  شهری 
می تواند نقش بسزایی در بهبود شرایط این شهرها داشته 
شهر   .)3 ص   ،1382 همکاران،  و  شکوهی  )اجزاء  باشد 
جدید پرند از جمله شهرهایی است که برای اسکان بخشی 
است،  نظر گرفته شده  در  تهران  از سرریز جمعیت شهر 
که  واقع شده  تهران  مادرشهر  کیلومتری  این شهر در 30 
در طرح بازنگری )1385(، جمعیت افق طرح آن به 150 
هزار نفر تغییر یافت. با توجه  به این که در شهر جدید پرند 
هنوز نهاد شهرداری تأسیس نشده است، تمامي فعالیت هاي 
مربوط به عمران و مدیریت شهری به  عهده شرکت  عمران 
تأسیس  تاریخ 1374/3/22  پرند است که در  شهر جدید 
پرند، 1385، ص  بازنگری شهر جدید  شده است )طرح 

.)1
لذا به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر میزان مشارکت 
شهروندان در مدیریت شهرهای جدید، این شهر به عنوان 
شهروندان  مشارکت  تا  گردید  انتخاب  پایه  نمونه  یک 
اساسی،  رکن  دو  قالب  در  جدید  شهرهای  مدیریت  در 
شهروندان شهر جدید پرند و مدیریت این شهر )شرکت 
در  با  گیرد.  قرار  بررسی  مورد  پرند(  جدید  شهر  عمران 
ویژگی های  لحاظ  به  شهروندان  که  نکته  این  داشتن  نظر 
فردی و مدیریت شهری به واسطه اطالع رسانی و شفاف 
سازی اقدامات صورت گرفته توسط شرکت عمران شهر 
در  شهروندان  مشارکت  میزان  در  می توانند  پرند،  جدید 
مدیریت شهرهای جدید، در قالب 2 فرضیه اثرگذار باشند: 
بین میزان مشارکت شهروندان  به نظر می رسد  فرضیه 1. 
اقتصادی،  ویژگی های  با  پرند  جدید  شهر  مدیریت  در 
وجود  معناداری  ارتباط  شهروندان  اجتماعی  و شخصیتی 
دارد.فرضیه 2. به نظر می رسد  بین میزان اطالع رسانی به 
مدیریت  برنامه های  روند  از  پرند  جدید  شهر  شهروندان 
شهری با میزان مشارکت آنان رابطه معناداری وجود دارد.

ادبیات پژوهش
مدیریت و حکمروائی شهری

که  می داند  فرایندهایی  را  شهری  مدیریت  یونسکو 
متعدد  بازیگران  مابین  را  گوناگونی  و  متفاوت  ارتباطات 
عرصه شهری، حکومت محلی و شهروندان رهبری می کند 
و سازمان می دهد. این تعریف شامل هر دو شکل برنامه 
ریزی باال به پایین و پایین به باال برای رسیدن به شفافیت 
در عرصه مدیریت شهری، پاسخگویی و مسئولیت پذیری  
و نوآوری در استراتژی های شهری و تصمیم  گیری است 
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)Kaufmann& Etal, 2006:2(. سیر تحول مدیریت شهری 

از اواسط دهه 1990 به بعد، دربردارنده گذار از مدیریت 
و  مشارکت  لزوم  بر  و  بوده  شهری  حکمرانی  به  شهری 
مسیحی،1382 ،  )مرادی  دارد   ویژه  تأکید  دموکراسی 
آن  قدمت  و  نیست  مفهوم جدیدی  89(. حکمرانی1  ص 
واژه  مقابل  در  حکمرانی  واژه  می رسد.  بشری  تمدن  به 
توسعه  برنامه   ،1997 سال  در  می گیرد.  قرار  »حکومت«2 
سازمان ملل3، حکمرانی  را به صورت مقابل تعریف کرد: 
برای  اداری  اقتصادی،  سیاسی،  قدرت  اعمال  »حکمرانی، 
مدیریت یک کشور در همه سطوح است. این حکمرانی 
از  که  می شود  موسساتی  و  فرایندها  سازوکارها،  شامل 
طریق آنها، شهروندان و گروه های مختلف عقاید خود را 
ابراز می دارند، اختالف نظرهای خود را تعدیل می کنند و 
به توافق نظر می رسند و براساس حقوق و تعهدات قانونی 
خود عمل می کنند )UNDP,1997:2�3(. حکمرانی شهری 
به طور مستقیم با رفاه شهروندان در ارتباط است و در واقع 
و  زنان  استعدادهای  و  قابلیت ها  شکوفایی  زمینه  بایستی 
  .)VANSANT,مردان جامعه را در قالب شهر نمایان سازد

2001: 5(

جایگاه مشاركت در مدیریت شهری 
همانطور که اشاره گردید، سیر تحول مدیریت شهری از 
بیانگر تغییر و تحول و  نگرش نوین  دهه 1950 به بعد 
به مسئله مدیریت و برنامه ریزی شهری در 1990 است، 
عنوان  غالب،تحت  الگویی  بر  نوین  نگرش  این  تأکید 
حکمروایی شهری است که در آن، مدیریت شهری از باال 
به پایین نیست و مشارکت شهروندی در اداره امور شهری 
و  )زیاری  به شمار می رود  الگو  این  ناپذیر  جزو جدایی 
مشارکت عبارت است از   .)70 ص   ،1382 همکاران، 
فعالیتهاي ارادي و داوطلبانه اي که از طریق آنها اعضاي 
یک جامعه در امور محله، شهر و روستاي خود شرکت 
می کنند و به صورت مستقیم و غیرمستقیم در شکل دادن 
به حیات اجتماعی خود سهیم می شوند )محسنی تبریزي، 
1375، ص 93(. نظریه پردازان علوم اجتماعي، مشارکت 
را معرف اصلي شهروندي دانسته اند و هابرماس بر شرایط 
اجتماعات  بوده و  دسترسي برابر به مشارکت متمرکز 
 .)Habermas,1992:350( گفتماني را پیشنهاد مي کند

1. Governance 
2. Government
3. United Nation Development Program )UNDP(

امور  در  شهروندی  مشارکت  اخیر،موضوع  سال های   در 
شهرها، در صدر گفتمان های اجتماعی و سیاسی جامعه و 
عنصری مهم در راستای دستیابی به دموکراسی و توسعه 
 ،1382 همکاران،  و  می گردد  )محمدی  محسوب  پایدار 

ص 3(.
مدنی  نهادهای  و  شهروندی  مشارکت  نقش  و  سهم 
در  مشخصی  نیز،جایگاه  جدید  شهرهای  مدیریت  در 
عبارت  به  دارد.  جدید  شهرهای  توسعه  و  ایجاد  فرآیند 
دقیق تر، اهمیت و ضرورت حضور و مشارکت نهادهای 
است.  ناپذیر  انکار  شهری  مدیریت  فرآیند  در  غیردولتی 
شهرهای  مدیریت  در  شهروندی  مشارکت  عرصه های 
محیطی،  زیست  از  اعم  متعددی  فعالیت های  جدید، 
عمرانی )ساخت و سازهای عمرانی، طراحی و نگهداری 
معابر و ...(، خدماتی )جمع آوری و دفع مواد زائد جامد، 
نظافت شهری، تأسیسات و تسهیالت شهری، فعالیت های 
ایمنی  به  مربوط  فعالیت های  پایش،  و  ارزیابی  نظارت، 
شهر، شامل فضاهای سبز شهری، جلوگیری از آلودگی ها 
در  مشارکت  داوطلبان  می شود. وظایف  را شامل   )  ... و 
مشارکت  دسته   4 قالب  در  می توان  را  شهری  مدیریت 
مشارکت  جدید،  شهر  مشکالت  و  مسائل  بررسی  در 
مدیریت،  و  گیری  تصمیم  در  مشارکت  برنامه ریزی،  در 
مشارکت در اجرا، مشارکت در نظارت و پایش و... دسته 

بندی نمود )ارجمندنیا، 1385، صص 325-326(. 

عوامل  زمینه ای اثرگذار بر میزان مشاركت
در این رابطه، متخصصین در زمینه هاي متعددي همچون 
جامعه شناسي، روان شناسي، علوم اجتماعي و سیاسي و 
...، عوامل متعددی را به عنوان عوامل موثر بر مشارکت 
دیدگاه های  بیان  به  پژوهش،  این  در  که  ذکر کرده اند؛ 
جامعه شناسی و روان شناسی پرداخته می شود. از دیدگاه 
عوامل انگیزه و ویژگی هاي شخصیتی به  روانشناختی، 
در مبادرت به  عنوان عوامل محرک نگرش هاي فردي 
اند. لذا در بررسی  شده  فعالیت هاي اجتماعی عنوان 
می بایست میزان احساس  افراد،  فعالیت   هاي مشارکتی 
استعدادهاي  تعلق به جامعه، اعتماد به نفس، خالقیت، 
فردي، انگیزه پیشرفت، انگیزه شایستگی و انگیزه کار را 

مدنظر قرار داد )دانشپور و هادیان، 1386، ص 3(. 
در این راستا، هیگن4، خالقیت و نو آوری، مک کللند5 ، 

4. . Hagen
5. . McClleland
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ریسک پذیری، مسئولیت پذیری و مشارکت اجتماعی را 
از عوامل مرتبط با مشارکت می داند )کلدی، 1381، ص 
در دیدگاه جامعه شناختی مشارکت، بر فرایندهاي   .)5
تعلیم  اجتماعی، اقتصادي، نهادهاي خانوادگی و نظام 
فرآیند  سه  بر  لرنر6  ترتیب  می شود، بدین  و تربیت تأکید 
اشاره  شهرنشینی، سطح تحصیالت و مشارکت رسانه ای 
در  مطالعه خود  در  لیپست7   .)1376 )هریسون،  می نماید 
باب تأثیر عوامل مختلف بر میزان مشارکت شهروندان، از 
بعد جنسیتی، به مشارکت بیشتر مردان در مقایسه با زنان 
و از بعد تحصیالت، به تآثیر مثبت افزایش تحصیالت بر 
میزان مشارکت اشاره نمود. در خصوص متغیر سن، معتقد 
به مشارکت بیشتر رده سنی )35- 55( نسبت به گروه های 
سکونت  سابقه  تأثیر  زمینه  در  و  می باشد؛  جوانتر  سنی 
مشارکت  میزان  افزایش  شهروندان،  مشارکت  میزان  بر 
به  می نماید،  مطرح  را  سکونت  سابقه  افزایش  نتیجه  در 
گونه ای که ساکنین قدیمی محدوده نسبت به تازه واردین، 
 ،1381 )کلدی،  برخوردارند  باالتری  مشارکت  میزان  از 

ص 6(.
بنابر عقیده امیل دورکیم، هنگامی که شهروندان نسبت 
به محیط اجتماعی احساس تعلق نمایند، شرایط الزم برای 
اجتماعی خالق فراهم می شود و با افزایش این حس تعلق 
در شهروندان، طبیعتًا میزان مشارکت آنها نیز افزایش پیدا 
می کند. دال براین باور است که، بین میزان تصور فرد از 
کارآیی اش و میزان مشارکت او ارتباط تنگاتنگی وجود 
کارآیی  می کنند  تصور  که  کسانی  دیگر،  عبارت  به  دارد؛ 
بیشتری در امور مشارکتی دارند، میزان مشارکت آنها بیشتر 
اشاره  پیشتر  که  همان طور   .)16 منبع، ص  )همان  است 
بر  تأثیرگذار  باوجود تعدد متغیرها و ویژگی های  گردید، 
میزان مشارکت ، در این پژوهش بررسی تأثیر برخی از این 

عوامل بر میزان مشارکت مورد نظر است.
اجتماعی  ویژگی های  در  شده  بررسی  متغیرهای 
تعلق  و  حس  محل،سن  در  سکونت  سابقه  تحصیالت، 
که  معتقدند  لیپست  و  لرنر  می شوند.  شامل  را  مکانی 
افزایش سطح تحصیالت، یکی از عوامل مهم در راستای 
می شود  محسوب  شهروندان  مشارکت  میزان  افزایش 
)هریسون، 1376( . او سابقه سکونت در یک محل را، به 
عنوان عامل مؤثر بر میزان مشارکت معرفی نموده و بیان 

. Lerner .6

. Lipset .7

می دارد که ساکنین قدیمی هر محل نسبت به تازه واردین 
از میزان مشارکت باالتری برخوردارند. بر پایه تحقیقات 
این محقق، شهروندان 35 تا 55 سال، بیشتر از گروه های 
سنی جوانتر به مشارکت در اداره امور شهرها می پردازند. 
در ارتباط با حس تعلق، دورکیم معتقد به افزایش میزان 
مشارکت شهروندان در نتیجه افزایش حس تعلق آنهاست 

)کلدی، 1381، ص 6(.
نیز به ترتیب  اقتصادی مورد نظر  مهمترین متغیرهای 
کساالیی  می باشند؛  مسکن  مالکیت  نوع  درآمد،  میزان 
با  شهروندان  درآمد  میزان  رابطه  بررسی  به   )1379(
میزان مشارکت پرداخته و با تأکید بر اهمیت تأثیر پایگاه 
درآمد  میزان  شهروندان،  مشارکت  میزان  بر  اقتصادی 
شهروندان را به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر شکل گیری 
رابطه   )1388( تقوایی  می نماید.  معرفی  اقتصادی  پایگاه 
به  را  شهروندان  مشارکت  میزان  و  مسکن  مالکیت  نوع 
اثبات رسانده است )تقوایی، 1388، ص 32(. ویژگی های 
شخصیتی به عنوان یکی دیگر از عوامل مؤثر، زیرمتغیرهای 
متعددی را شامل می شود؛ هیگن در باب عوامل مؤثر بر 
اعتماد  نوآوری،  و  قبیل خالقیت  از  عواملی  به  مشارکت 
انگیزه مشارکت در تصمیمات  پیشرفت،  انگیزه  به نفس، 
بیان می دارد  و فعالیت های گروهی اشاره می نماید. دال  
که بین میزان تصور فرد از کارایی اش و میزان مشارکت او 
پذیری  ریسک  کللند،  دارد. مک  تنگاتنگی وجود  ارتباط 
و مسئولیت پذیری را به عنوان عوامل مؤثر بر مشارکت 

مطرح می نماید )هریسون، 1376 (.

نیازهای  پیش  از  یکی  عنوان  به  اطالع رسانی 
مشاركت

پدیده  در  آن  نقش  و  رسانی  اطالع  عامل  با  ارتباط  در 
دارد؛  وجود  متفاوتی  نظریات  و  دیدگاه ها  مشارکت، 
عامل  شهروندی،  مشارکت  نردبان  در  شری ارنشتاین، 
از  یکی  عنوان  به  را  سازی  شفاف  و  رسانی  اطالع 
Kotus and Sowa�( می نماید  معرفی  مشارکت   سطوح 
da,2017:82(. دیویدسون، اطالع رسانی را به عنوان یکی 

از سطوح مشارکت در گردونه مشارکت شهروندی معرفی 
می نماید )کشتکار و حاتمی، 1394، ص 46(. ارجمند نیا 
اصلی  ارکان  از  یکی  عنوان  به  را  رسانی  اطالع   )1385(
مشارکت دانسته و معتقد است بدون نظام کارآمد اطالع 
نهادهای مدنی  آگاه سازی، مشارکت مردمی و  رسانی و 
آگاهی  عدم   )1379( کساالیی  بود.  نخواهند  پذیر  امکان 
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ناشی  را   شهری  مدیریت  امور  با  ارتباط  در  شهروندان 
مدیریت  اقدامات  سازی  شفاف  و  رسانی  اطالع  عدم  از 
کاهش  در  مؤثر  عاملی  عنوان  به  را  آن  و  دانسته  شهری 
موسلی8  و  چرت  می شمرد.  شهروندان  مشارکت  میزان 
معتقد است که اطالع رسانی در ارتباط با ترویج فرهنگ 
مشارکت از طریق آموزش وسیع و اجراي مداوم آن نقش 
ایفا  تعیین کننده اي در ارتقا مشارکت فعال مردم محلی 

.)Boswortha et al,2016:5( می نماید

روش پژوهش
کتابخانه ای  مطالعات  از  استفاده  با  اطالعات  آوری  جمع 
و اسنادی، پرسشنامه و مصاحبه)با اعضای شرکت عمران 
شهر جدید پرند( صورت گرفته است. ابتدا حجم نمونه 
فرمول  طریق  از  نیاز  مورد  پرسشنامه  تعداد  تعیین  جهت 
نتایج آن 380 پرسشنامه  پایه  بر  کوکران محاسبه گردید، 
 . گردید.  توزیع  پرند  جدید  شهر  شهروندان  میان  در 
سئواالت پرسشنامه با استفاده از طیف 5 گزینه ای لیکرت 
)بسیار کم، کم، متوسط،زیاد، بسیار زیاد( مطرح شده اند، 
دامنه  براساس  گزینه ها  طیف  آماری،  سنجش  جهت  لذا 
بندی  امتیاز  زیاد(  بسیار  )گزینه   5 تا  بسیارکم(  1)گزینه 
گردید. سپس تجزیه و تحلیل آماری داده های گردآوری 
با استفاده از جداول  شده در دو مرحله، توصیف داده ها 
و  پراکندگی  و  مرکزی  شاخص های  و  فراوانی  توزیع 
متغیرها  میان  همبستگی  بررسی  و  فرضیه  آزمون  سپس، 

8. . Cherrett & Moseley

پیرسون،  آماری  روش های   ،spss افزار نرم  از  استفاده  با 
آنالیز واریانس و رگرسیون چند متغیره  انجام شده است.

مشارکت  مؤثر با میزان  همبستگی عوامل  ارزیابی  جهت 
شهروندان، مدل مفهومی ذیل مبنا قرار گرفته است.

یافته های پژوهش 
از  حاصل  داده های  پژوهش،  یافته های  بررسی  منظور  به 
نظرات پاسخگویان در خصوص زیر متغیرهای فرضیه اول 
شده  ترسیم  ذیل  نمودارهای  و  جداول  قالب  در  دوم،  و 

است.

متغیرها و زیرمتغیرهای مستقل فرضیه نخست
برحسب  پاسخگویان  وضعیت  زیر،بیانگر  نمودارهای 
اقتصادی  و   اجتماعی  شخصیتی،  ویژگی های  ارزیابی 
است. نمودار شماره 2 نشان می دهد که اغلب شهروندان 
در  دارند،  زندگی  در  پیشرفت  منظور  به  باالیی  انگیزه 
ضمن از احساس مسئولیت پذیری نسبتًا باالیی برخوردار 
بوده و انجام کارهای جمعی را به اقدامات فردی ترجیح 

می دهند. 
بررسی وضعیت پاسخ  دهندگان به لحاظ  سنی، نشانگر 
آن است که  بیشترین تجمع پاسخگویان در سن 25تا 35 
دیده  سال   65 تا   55 سن  در  تجمع  کمترین  و  سالگی 
بیانگر  دهندگان  پاسخ  تحصیالت  میزان  بررسی  می شود. 
از لحاظ  این تحقیق  پاسخگویان در  اغلب  آن است که  

میزان تحصیالت در سطح دیپلم قرار دارند. 

نمودار 1. مدل مفهومی پژوهش
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از میان پاسخ دهندگان به پرسشنامه از لحاظ وضعیت 
از پاسخ  سابقه سکونت در شهر جدید پرند، 70 درصد 
پاسخ  از  درصد   30 و  سال   5 صفرتا  بین  دهندگان 
دهندگان بین 5 تا 10 سال در شهر جدید پرند سکونت 
بودن   کمرنگ  بیانگر   ، 10 شماره  نمودار  داده های  دارند. 
نظر  مورد  محدوده  ساکنین  میان  در  مکانی  تعلق  حس 
است، به طوری که میزان حس تعلق درصد قابل توجهی 
پایین تر  از مخاطبان تحقیق )68,2( در سطح متوسط و 

از آن قرار دارد. 

لحاظ  از  پرسشنامه  به  دهندگان  پاسخ  میان  از 
تجمع   بیشترین  ماهیانه،  درآمد  میزان  وضعیت 
میلیون  یک  از  باالتر  درآمدی  سطح  در  پاسخگویان 
از میان پاسخ دهندگان به پرسشنامه  تومان قرار دارند. 
پاسخگویان  اغلب  مسکن،  مالکیت  وضعیت  لحاظ  از 
در  مسکن  می باشند.  اجاره ای  مسکن  دارای   )٪57,1(
شهروندان  از  برخی  به  مربوط   )٪8,2( خدمت  مقابل 
عمران  شرکت  پرسنل  از  که  است  پرند  جدید  شهر 

هستند. پرند 

نمودار 2. توزیع پاسخگویان برحسب ارزیابی ویژگی های شخصیتی

نمودار 5. توزیع پاسخگویان برحسب سابقه سکونتنمودار 3. توزیع پاسخگویان برحسب سن

نمودار 6. توزیع پاسخگویان برحسب حس تعلق مکانی نمودار 4. توزیع پاسخگویان برحسب تحصیالت
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متغیرها و زیرمتغیرهای مستقل فرضیه دوم
جداول ذیل نشان می دهدکه میزان اطالع رسانی به شهروندان از سوی شرکت عمران پرند در خصوص شفاف سازی 
اقدامات و ترویج فرهنگ مشارکت در سطح پایینی قرار دارد، چرا که اکثریت پاسخ دهندگان )72.1( درصد آن را پایین 

ارزیابی کرده اند. 

متغیر وابسته میزان مشاركت شهروندان در شهر جدید 
پرند

میزان مشارکت شهروندان در شهر جدید پرند ،براساس میانگین 

وضعیت میزان تمایل شهروندان  به مشارکت درحل مسائل و 
مشکالت و اداره امور شهر پرند و وضعیت میزان مشارکت 

شهروندان در روند تهیه طرح های شهری ارزیابی شده است.

نمودار 8. توزیع پاسخگویان برحسب نوع مالکیت مسکننمودار 7. توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت درآمد

جدول 1. میزان اطالع رسانی به شهروندان از سوی مدیریت شهری پرند

رسانی  اطالع  زمینه های 
به شهروندان

بسیار كمكممتوسطزیادبسیار زیاد

ین
انگ

می

ف 
را

نح
ا

یار
مع

ت
لوی

او

N٪N٪N٪N٪N٪

133,436796,61,030,1824

133,422960,34110,89725,52,420,8091مسائل و مشکالت شهری

133,414237,48722,913836,32,080,9332تصمیمات مدیریت شهری 

نحوه مدیریت 
فضاهای شهری

287,4133,433989,21,180,5453

جدول 2. ارزیابی میزان اطالع رسانی به شهروندان از سوی مدیریت شهری پرند

درصدتعدادمیزان اطالع رسانی به شهروندان از سوی مدیریت شهری

61,6باال
10026,3متوسط
27472,1پایین

380100مجموع
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با توجه به جدول شماره شماره 4، می توان دریافت که اکثریت افراد هیچ گونه مشارکتی نداشته اند و تنها 3,4 درصد 
از پاسخ دهندگان،شهروندانی که اغلب از پرسنل شرکت عمران پرند هستند، مشارکت باالیی در روند تهیه طرح ها داشتند.

تجزیه و تحلیل یافته ها
انجام  و  پرسشنامه ها  تکمیل  از  آمده  دست  به  اطالعات 
مصاحبه با اعضای شرکت عمران،به منظور آزمون فرضیه ها 
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند، به منظور آزمون تمامی 
شده  گرفته  نظر  در  فرض  دو  ها،  زیرفرضیه  و  فرضیه ها 
  H1معنادار، فرض رابطه  H0: عدم وجود  است: فرض 

:وجود رابطه معنادار. 

• آزمون فرضیه نخست
مبتنی  فرضیه  زیر  اول،7  فرضیه  آزمون  منظور  به 

شخصیتی  و  اقتصادی  اجتماعی،  ویژگی های  بر 
نخست،آزمون  گام  در  و  است  شده  گرفته  نظر  در 
)سابقه  اجتماعی  زیرمتغیرهای  بر  مبتنی  زیرفرضیه های 

تعلق  سکونت، 
مکانی، سن و تحصیالت( با میزان مشارکت صورت گرفته 
آزمون  معنی داری9  سطح  مقدار  چون  نتایج،  براساس  که 
تمامی  و  مشارکت  میزان  بین  همبستگی  ضریب  بررسی 
زیرمتغیرها کوچکتر از α=0.05 است، بنابراین فرض وجود 
رابطه معنادار برای تمامی 7 زیرفرضیه فوق پذیرفته می شود. 
بین  همبستگی10   انجام شده، ضریب  تحلیل های  براساس 
میزان  با  مکانی  تعلق  و  سکونت  سابقه  تحصیالت،  سن، 

مشارکت، به ترتیب 0.43،0.22، 0.16 و 0.41 است.
متغیرهای  با  مرتبط  زیرفرضیه های  دوم،  گام  در 
چندمتغیره  رگرسیون  برپایه  مشارکت  میزان  و  شخصیتی 
میزان  با  متغیرها  این  همبستگی  ضریب  شدند؛  آزمون 

مشارکت، 0.53 می باشد.

9. . Sig
10. . Constant Pearson Correlation

جدول 3. میزان تمایل شهروندان  به مشارکت در حل مسائل و مشکالت و  اداره امور شهر پرند

جدول 4. وضعیت میزان مشارکت شهروندان در روند تهیه طرح های شهری

جدول 5. آزمون زیرفرضیه های مبتنی بر زیرمتغیرهای اجتماعی با میزان مشارکت
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مقدار t و سطح معنی داري آن در جدول شماره 7 بیانگر آن است که تمامی زیرمتغیرهای مستقل شخصیتی بر میزان 
کارهای  به  تمایل  مستقل  متغیر  که  می دهد  نشان  مسیر)Betaها(  می گذارند. همچنین ضرایب  مستقیم  تأثیر  مشارکت 

گروهی )β=0.52(، بیشترین تأثیر را بر میزان مشارکت شهروندان دارد.

در گام سوم، آزمون زیرفرضیه های مبتنی بر رابطه متغیرهای اقتصادی )میزان درآمد، نوع مالکیت مسکن( با میزان 
مشارکت با استفاده از روش ضریب همبستگی پیرسون و آنالیز واریانس انجام شده است. نتایج جدول شماره 8 حاکی 
از آن است که بین  زیرمتغیرهای میزان درآمد و نوع مالکیت مسکن با سطح مشارکت، به ترتیب رابطه معناداری با ضریب 

همبستگی 0.32 و 0.56 وجود دارد.

نتایج جدول آنالیز واریانس، نشان می دهد که مقدار آماره فیشر)F=120.9( در سطح0/000 معنی دار است. بنابراین 
به لحاظ آماری تفاوت موجود در میانگین میزان مشارکت اجتماعی در انواع مختلف مالکیت مسکن معنی دار می باشد.

جدول شماره 10، اولویت میزان مشارکت را به تفکیک نوع مالکیت بیان می کند. براساس این جدول، شهروندانی که 
نوع مالکیت مسکن آنان در مقابل خدمت است، از لحاظ میزان مشارکت در اولویت اول، شهروندانی که مالکیت مسکن 
آنان شخصی است، از لحاظ میزان مشارکت در اولویت دوم و شهروندانی که نوع مالکیت مسکن آنان اجاره ای باشند از 

لحاظ میزان مشارکت در اولویت سوم قرار دارند.

جدول 6. آرمون زیرفرضیه های مبتنی بر زیرمتغیرهای شخصیتی با میزان مشارکت

جدول 7. ضرایب رگرسیون چندمتغیره زیرمتغیرهای شخصیتی

جدول 8. ضریب همبستگی بین  میزان مشارکت و  نوع مالکیت مسکن

جدول 9.  آنالیز واریانس
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از آنجایی که برای تمامی زیر فرضیه های مطرح شده در خصوص فرضیه یک، فرض  H0  رد و فرضH1 پذیرفته 
شده است، بنابراین فرضیه اول به اثبات می رسد.

• آزمون فرضیه دوم
بــه منظــور آزمــون فرضیــه دوم  و  بــه منظــور تعییــن میــزان تأثیــر هــر یــک از روش هــای اطــالع رســانی بــر 

روی میــزان مشــارکت شــهروندان از روش رگرســیون چنــد متغیــره اســتفاده شــده اســت. 

مقدارt و سطح معنی داري آن در جدول شماره 12 نشان می دهد که تمامی زیر متغیرهای مستقل اطالع رسانی بر 
میزان مشارکت تأثیر مستقیم می گذارند. همچنین ضرایب مسیر )Betaها( نشان می دهد که متغیر مستقل اطالع رسانی در 

ارتباط با مسائل و مشکالت شهری )β=0.27(، بیشترین تأثیر را بر میزان مشارکت شهروندان دارد.

از  یک  هر  همبستگی  بررسی  منظور  به  حال 
ویژگی های  اجتماعی،  )ویژگی های  مذکور  متغیرهای 
اطالع رسانی  میزان  شخصیتی،  ویژگی های  اقتصادی، 
،میانگین  مشارکت  میزان  با  پرند(  عمران  شرکت 
با  متغیرها  از  یک  هر  زیرمتغیرهای  همبستگی  ضریب 
شدت  نهایت  در  است.  شده  محاسبه  مشارکت  میزان 
با  متغیرها  و  متغیرها  زیر  از  میزان همبستگی هر یک  و 
شده  ارزیابی    13 شماره  جدول  برپایه  مشارکت،  میزان 

ارزیابی  نحوه   ،)1385 طاهرخانی)  و  مهدوی  است. 
دسته  سه  قالب  در  را  همبستگی  ضریب  عددی  میزان 
همبستگی  وجود  عدم  و  مستقیم،معکوس  همبستگی 
تقسیم بندی نموده است؛ که در این پژوهش با توجه به 
همبستگی  دسته  تقسیم بندی  همبستگی ها،  بودن  مستقیم 
قوی  نسبتًا   ،)0.25-0( ضعیف  قالب  در   مستقیم 
شدید  بسیار   ،)0.75-0.50( شدید   ، )0.50-0.25(

)0.75-1( مبنا قرار گرفته است.

جدول 10. آماره های توصیفی

جدول 11. آرمون زیرفرضیه های مبتنی بر زیرمتغیرهای اطالع رسانی با میزان مشارکت

جدول 12. ضرایب رگرسیون چندمتغیره زیرمتغیرهای اطالع رسانی
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ارزیابی میزان ارتباط متغیرهای اجتماعی و اقتصادی با 
میزان مشارکت، نشان می دهد که این دو متغیر به ترتیب و 
به صورت میانگین، ارتباط معناداری با ضریب همبستگی 
)=0.30r( و )=0.44r( با میزان مشارکت دارند که بیانگر 
وجودیک رابطه مستقیم نسبتًأ قوی بین متغیر های اجتماعی- 
اقتصادی با میزان مشارکت است. بدین معنا که با افزایش 
هریک از متغیرهای اجتماعی و یا اقتصادی، میزان مشارکت 
آنها میزان مشارکت کاهش می یابد.به  با کاهش  افزایش و 
عبارت دقیق تر، از منظر متغیرهای اقتصادی، هرچه افراد 
از پایگاه اقتصادي قویتري برخوردار باشند، میزان مشارکت 

آنها در مدیریت شهري باالتر است و بالعکس.
ویژگی های  ارتباط  میزان  ارزیابی  دیگر،  سوی  از 
همبستگی  وجود  از  حاکی  مشارکت،  میزان  با  شخصیتی 
مستقیم شدید )r=0.53( بین این دو متغیر است. در حالی 
که ارزیابی میزان ارتباط بین اطالع رسانی به شهروندان شهر 
جدید پرند از اقدامات شرکت عمران و میزان  مشارکت، 
همبستگی  که  است   )r=0.27( با  معناداری  رابطه  مؤید 
در  می کند.  بیان  را  متغیر  دو  این  بین  قوی  نسبتًا  مستقیم 
گونه  این  می توان  ارزیابی  از  حاصل  ازنتایج  مجموع  
ویژگی های  با  مرتبط  مستقل  متغیرهای  که  نمود  استنباط 
اطالع  میزان  و  شهروندان  اجتماعی  اقتصادی،  شخصیتی، 
رسانی به آنها از روند اقدامات صورت گرفته در شرکت 
عمران پرند، به ترتیب بیشترین میزان همبستگی را با متغیر 
وابسته میزان مشارکت شهروندان در مدیریت شهرجدید 

پرند را دارا هستند.

نتیجه گیری و جمعبندي
زیر  و  متغیرها  تمامی  بین  ارتباط  و  همبستگی  تحلیل 
با  آنها  تمامی  که  می دهد  شان  پژوهش  مستقل  متغیرهای 
میزان مشارکت شهروندان در مدیریت شهر  وابسته  متغیر 
جدید پرند، ارتباط معنادار و مستقیمی دارند. ارزیابی میزان 
با متغیر وابسته  ارتباط بین زیر متغیرهای مستقل پژوهش 

میزان مشارکت بیانگر ضرایب همبستگی با دامنه )0.16 تا 
r=0.56(  از شدت همبستگی مستقییم ضعیف تا مستقیم 
شدید است؛ که نوع  مالکیت  مسکن به عنوان یک زیر متغیر 
اقتصادی،  بیشترین  میزان همبستگی )r=0.56(- همبستگی 
مستقیم شدید- را با میزان مشارکت دارا ست. این در حالی 
است که ارزیابی میزان ارتباط بین متغیرهای مستقل پژوهش 
با متغیر وابسته میزان مشارکت، نشان می دهد که متغیرهای 
مستقل ویژگی های شخصیتی، اقتصادی، اجتماعی و اطالع 
رسانی شرکت عمران، به ترتیب بیشترین میزان همبستگی 
)از مستقیم نسبتاً قوی تا مستقیم شدید( را با میزان مشارکت 
شهروندی دارا هستند. با توجه به وجود همبستگی مستقیم 
بین تمامی متغیرهای مستقل مطرح شده در پژوهش با متغیر 
وابسته میزان مشارکت شهروندان، ارتقا و بهبود وضعیت هر 
یک ازعوامل مطروحه می تواند کمک به سزایی در افزایش 
میزان مشارکت شهروندان در مدیریت شهرجدید پرند ایفا 
بندی های  اولویت  به  توجه  با  می گردد  پیشنهاد  که  نماید 
زیرمتغیرهای  گیرند.  قرار  دستورکار  در  گرفته،  صورت 
مستقل مرتبط با 4 دسته )ویژگی های اجتماعی، اقتصادی و 
شخصیتی( در فرضیه اول، بر مبنای اولویت باالتر و متغیر 
میزان اطالع رسانی  شرکت عمران پرند،تنها متغیر فرضیه 
ارائه  آنها  خصوص  در  پیشنهاداتی  و  شده  انتخاب  دوم 

گردیده است. 

پیشنهادات مرتبط با زیرمتغیرهای مستقل فرضیه اول
متغیر  زیر  در خصوص  پیشنهادی  ارائه  نخست،  اولویت 
است  اقتصادی(  مسکن)ویژگی های  مالکیت  نوع  مستقل 
که توسعه مسکن حمایتی و ارزان قیمت با هدف مرتفع 
در  بسزایی  می تواند سهم  مالکیت مسکن،  نمودن مشکل 
مثال،  طور  به  باشد.  داشته  شهروندان  مشارکت  افزایش 
مسکن  بحث  در خصوص  مسئولین  بیشتر  هرچه  اهتمام 
وضعیت  بهبود  در  موثری  نقش  می تواند  پرند،  در  مهر 

مالکیت مسکن در شهر جدید پرند داشته  باشد.

جدول 13. ارزیابی ضریب همبستگی متغیرها و زیر مستقل با میزان مشارکت
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مکانی  تعلق  مستقل  متغیر  بر  مبتنی  دوم،  اولویت 
داده ها  در  که  همانطور  که  است  اجتماعی(  )ویژگی های 
به  نسبت  پاسخگویان  اکثریت  تعلق  حس  است،  مشهود 
محل سکونت خود، در حد متوسط و پایین تر از آن قرار 
شهر  نمودن  مند  هویت  راستای  در  اقداماتی  انجام  دارد. 
که  همگانی  باز  فضاهای  سری  یک  ایجاد  پرند،  جدید 
می دهد،  رخ  یادماندنی  به  و  غیرمعمول  اتفاقات  آنها  در 
ساکنین  تعلق  حس  ارتقا  و  بخشی  هویت  در  می تواند 

مثمرثمر واقع شود.
صورت  بررسی های  پیشنهادات  ارائه  سوم  اولویت 
ماهیانه  درآمد  میزان  مستقل  زیرمتغیر  با  مرتبط  گرفته 
این  بر  مبتنی  که  است  اقتصادی(  )ویژگی های  شهروندان 
مهم است که زمینه سازی جهت ایجاد فرصت های شغلی 
جدید  شهر  سطح  در  مطلوب  درآمدی  سطح  با  مناسب 
پرند، باعث می شود تا شهروندان این شهر جدید، به منظور 
تأمین مایحتاج زندگی، مجبور به رفت و آمد به شهرهای 
اطراف محدوده، به ویژه تهران نبوده و فرصت بیشتری به 

منظور مشارکت در اداره امور شهری پرند داشته باشند.

پیشنهادات مرتبط با متغیر مستقل فرضیه دوم
اقدامات شرکت عمران  متغیر اطالع رسانی  در خصوص 
شهر جدید پرند، افزایش میزان اطالع رسانی به شهروندان 
در  بسزایی  نقش  می تواند  پرند،  عمران  شرکت  سوی  از 
می تواند  امر  این  نماید.  ایفا  شهروندان  مشارکت  افزایش 
از طریق بسترسازی به منظور امکان مشارکت شهروندان 
در مدیریت شهر جدید پرند و به واسطه آموزش فرهنگ 
سنجی  نظر  عمومی،  نشست های  برگزاری  مشارکت، 
در  رسانی  اطالع  و  مختلف  زمینه های  در  شهروندان  از 

خصوص طرح ها و برنامه های عمرانی محقق گردد.
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