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وجود داشته و بین سن و این مشارکت ارتباط معناداری مشاهده نگردید .همچنین بین احساس تعلق اجتماعی و
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مقدمه
افزايش جمعيت و شهرنشیيني بیه عنیوان پديیدهای
فراگير در يکصد سال اخير همه کشورهای صینعیي و در
حال توسعه را نيز در بر گرفیه است .بطوری که بسیياری
از جوامع معاصر ،دارای شهرهای پرجمعيت چندميليوني
هسیند .پيش از سال  1900ميالدی رشید شهرنشیيني،
مربوط به کشورهای غربي بود ،اما از ابیدای قرن بيسییم،
دامنیه شهرنشییيني بییه کشیورهای در حییال توسییعه نيییز
کشيده شید و در دهیههیای اخيیر جمعيیت شهرنشیي
کشورهای در حال توسعه بيش از جمعيیت روسیانشیي
آنها است( .گيیدنز )1373 ،بیه همیي واسیطه میديريت
شهری با افزايش جمعيت کیاری بید دشیوار و نيازمنید
ياری شهروندان ميباشد که بواسطه آن خدمت رسیاندن
به شهروندان ،اعیماد ميان شهروندان و مديريت شهری و
مشارکت شهروندان را در پي خواهد داشت .الگیوی اداره
مردمي شهر ،به عنوان فرايند مشارکیي توسعهی تعريی
ميشود که به موجب آن همه بهره وران شامل حکومت،
بخش خصوصیي و جامعیه میدني وسیايلي را بیرای حیل
مشکالت شهری شدن سريع فراهم ميکننید .در شیراي
کشورهای در حال توسیعه شهرنشیيني سیريع در تیداو
مديريتهای سنیي شراي نامساعدی در شیهرها بوجیود
آورده که ضرورت تقويت حکومتهای محلي و مشیارکت
مرد و بخش خصوصیي را در برنامیه ريیزی و میديريت
توسعه شهری اجیناب ناپذير ميسازد ( .خاد الحسيني،
 )1391 ،154در واقیع امیروزه مشییخه شیده کیه حییل
مشکالت شهری شدن سیريع در ايی کشیورها فقی بیا
اصییالر رويکردهییای سیینیي مییديريیي و اسییی اده از
رهيافت های نوي مديريیي امکان پیذير اسیت .بنیابراي
الزمه ی رفع ناپايیداری شیهری و در واقیع اپیر پیذيری،
مسئوليت پذيری بيش تر در اداره امور شیهری ،ت یوي
وظاي و قدرت به حکومتهای محلي و ساير ذی ن عیان
محلي است که تما ايی هیا بیه شیيوه جديیدی از اداره
شهرها به نا اداره مردمي شهر داللت دارد .در اي الگیو،
مديريت شهری از باال به پايي جای خود را به میديريت
شهری از پايي بیه بیاال داده و در ايی راسییا مشیارکت
شهروندان در اداره امور شهری جز جدايي ناپذير آن مي-
باشد( .الله پور )1386 ،70 ،به همي سبب اي مقاله در
پي آن است که به بررسي ميزان مشارکت شیهروندان در
اداره امور شهر بپردازد.
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فرضيههای تحقيق
باتوجه به اهداف مد نظر در ايی پیژوهش فرضیيات
ذيل ميتواند مطرر گردد:
 .1به نظر ميرسد بي سی  ،جنسیيت ،تحصیيالت بیا
مشییارکت شییهروندان در مییديريت شییهری رابطییه
معناداری وجود دارد.
 .2بي احساس مالکيت شهروندان بر اموال عمومي بیا
مشییارکت شییهروندان در مییديريت شییهری رابطییه
معناداری وجود دارد.
 .3بي احساس تعلق اجیماعي با مشارکت شیهروندان
در مديريت شهری رابطه معناداری وجود دارد.
روش تحقيق
روش تحقيق در پژوهش حاضر کاربردی توسعه ای و
روش مطالعه توصي ي -تحليلي با اسی اده از پيمايش مي
باشد .و به منظور جمع آوری دادههای حاصل از مطالعات
ميداني (پرسشنامه محقق ساخت) اسی اده شده است.در
نمونه گيری از جمعيت آماری تحقيق شيوه نمونه گيری
خوشهای چند مرحلهای اسی اده شده است و برای تعيي
حجم نمونه از تکنيک کوکران اسی اده شده (حیاف نيیا،
 )78 ،1390که تعداد  383پرسش نامه در سطح منطقه
 8توزيع گرديده است .با توجه به نظر خبرگان و صیاحب
نظران امر روايي پرسشنامه تاييد و هم چني پايیايي آن
بواسطه آل ای كرونباخ  0.79لحیا شید .پید از جمیع
آوری اطالعییات ،دادههییا در دو بخییش آمییار توصییي ي و
اسینباطي میورد تجزيیه و تحليیل قیرار گرفینید و کليیه
تحليل های آماری توس نیر افیزار  SPSSانجیا شیده
است.
پيشينه تحقيق
در يک تحقيق مشارکت فرايندی توصي شده است
که توس آن مرد ميتوانند خود را سیازمان دهنید و از
طريق آن در فعاليتهای توسعه محلي تیوان اظهیار نظیر
يابنیید( .محسییني تبريییزی )1373 ،يکییي از نخسیییي
مطالعیات در حیوزه مسیا ل شیهری از حيطیه مشییارکت
شهروندان در مديريت شیهری را برايیان میک اللیي در
اوايل دهه  1970انجیا داده اسیت .از نظیر او مشیارکت
شییهروندان در مییديريت شییهر نییوعي فراينیید اسییت کییه
میضم نظا به هم پيوسیه ميباشد که هیم حکومیت و
هم اجیماع را در بر ميگيیرد .افیراد ديگیری هیم چیون
اتکيند و مک کينلي نيز پد از او ايی بحیر را مطیرر
کردند .اي م هو نه تنها با تشکيالت دولیي و رسیمي و
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هم چني نهادهای شهری و منطقیهای کیه رسیما امیور
عمومي را اداره ميکنند ارتبیاط میييابید بلکیه فعاليیت
بسياری از گروههای سياسي و اجیمیاعي ديگیر را در بیر
ميگيرد )UN,2000,1( .ترنر و بارت مول یههیای اصیلي
مشارکت شیهروندان در میديريت شیهری را میوارد زيیر
دانسیه اند؛ مشروعيت حکومت ،مسئوليت و پاسخ گیويي
و در واقع اصل اساسي در اداره ی مردمي شیهر وتحقیق
آن را مشارکت شیهروندان میيداننیدRusmarsidik, ( .
 )2000,10در اواخییر دهییه ی  1960مییيالدی ،نقییش
مشارکت شهروندان در جوامع ،بيش از پيش مورد توجیه
قرار گرفت( .رهنما )172 ،1388 ،در اي راسییا کسیاني
مانند روسي ( ،)2006اسميت ( )2006ولیي ( )2006در
تحقيقات خود نشان دادند کیه بیرای افیزايش مشیارکت
شهروندان در اداره امور مخیلی  ،وجیود اعیمیاد الزامیي
است .به عبارتي در هزاره جديد کیه انديشیههیای پسیت
مدرنيسیي مجال بروز يافیه انید ،میواردی چیون اعیمیاد
نهادی ،رضايیمندی اجیماعي ،رضیايیمندی بهداشییي و
م اهيم انسان گرايانه ديگری تحت عنوان رفاه اجیمیاعي
جمع آمده اند)Giddens2006,Bannet2004( .
محدوده مورد مطالعه
شهر قم به عنوان يکي از کالن شهرهای کشور در
 50.57طول جغرافيايي و  34.39عرض جغرافيايي قرار
گرفیه و وسعیي معادل  631،14كيلومیر مربع قرار دارد.
محدوده مورد مطالعه در اي پژوهش شهر جديد

پرديسان که يکي از مناطق هشت گانه شهرداری قم مي
باشد در  5کيلومیری جاده قديم قم اص هان واقع بوده و
به عنوان منطقه  8براساس آمار سال  1390دارای
جمعيیي بالغ بر  111492ن ر ميباشد.
مباني نظری
تعریف مدیریت و مدیریت شهری
مديريت :انجا دادن کارها ،به وسيله و از طريق
ديگران و هماهنگ کردن منابع انساني و مادی برای نيل
به اهداف سازمان ميباشد( .هوس و ايچ بالنچارد،28 ،
 .)1371مديريت شهری :عبارت است از اداره امور شهر
به منظور ارتقا مديريت پايدار و هم چني يک سازمان
گسیرده میشکل از عناصر و اجزای رسمي و غيررسمي
موپر و ذيرب در ابعاد مخیل اجیماعي ،اقیصادی و
کالبدی حياط شهر با هدف اداره شهر ،کنیرل و هدايت
توسعه همه جانبه و پايدار شهر مورد نظر( .رضويان،
 )12 ،1375معيارهای شناسايي شهر ،از گونههای غير
خود ،به طور معمول ،ميزان جمعيت ،شغل غالب مرد
ساک  ،وجود شهرداری و مواردی اينگونه بودهاست.
امروزه ،شهرها ،از دو جنبه ،اهميت يافیه اند :يکي،
بعنوان مرکز تجمع گروه عظيمي از مرد و ديگری
بعنوان عمده تري بازيگر نقش اقیصادی ،در کل اقیصاد
ملي .از اينرو ،بايد به مسا ل و مشکالت آنها ،توجه بيشیر
و دقيق تر کرد .زيرا ،در حالیي که برنامه ريزی دقيق و

شکل  .1موقعيت جغرافيايي اسیان قم ،شهرسیان و شهر قم
ماخذ :اداره کل طررهای شهرسازی شهرداری قم
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درست ،سبب رشد اقیصادی ،تثبيیت سياسیي و افیزايش
مشارکت شهروندان درامور شهرها مي گردد ،شکسیت در
حیییل مشیییکالت و مسیییا ل شیییهری ،سیییبب رکیییود
اقیصادی،نارضايیيهای اجیماعي و سياسي ،فقر ،بيکیاری
و تخريب محي زيست خواهد شید .ترکيیب میديريت و
شهر ،م هو ساماندهي به امور مربوط بیه برنامیه ريیزی،
سازماندهي ،بسيج منابع و امکانات ،هدايت و کنییرل ،در
محییدوده شییهر را تییداعي مییينمايیید .م هییومي کییه در
کشیورهیای مخیلی بییه دليیل سیاخیارهیای سياسییي و
رويکردهای اقیصادی ،نهادهای می یاوتي را بیا الگیوهیای
می اوتي در خود درگير دارد.
تعریف شهرداری و تفاوت آن با مدیریت شهری
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شهرداری سازماني اسیت کیه سیکنه يیک شیهر ،بیا
اسی اده از حقوق طبيعي خود و اخیياراتي که تاکنون بیه
آنها عطا کرده به منظوره ايجاد و اداره کیردن تاسيسیات
عمییومي و وضییع و اجییرای نظامییات شییهری و تییامي
نيازمنديهای مشیرک محلي بوجیود میيآورنید و بیه آن
اخیيار ميدهند تا هزينه خدماتي را که برعهده آن واگذار
شده به طريقیي منطقیي و عادالنیه بیي سیکنه شیهر و
اسییی اده کننییدگان توزيییع و از آنهییا وصییول نمايیید. .
(اسکندری )14 ،1370 ،اداره ی يک شهر بیدون وجیود
مديريت امکان پذير نيست .بنیا بیه نظیر محققیان دا یره
المعارف بريیانيا هر قدر هم که در تاريخ به عقب برگرديم
به شهری که فاقد حکومت باشد بر نميخوريم .در برخیي
از کشورهای اروپايي ،شهرها در طول چند قرن واحدهای
سياسي مسیقل بوده اند .اگر چه دولت شیهرهای يونیان
قییديم مشییهورتري مثییال بییرای اي ی پديییده انیید ،امییا
حکومییتهییای محلییي شییهری در کشییورهای انگسیییان،
فرانسییه ،ايیاليییا ،اسییپانيا و آلمییان خيلییي قییديمي تییر از
حکومت ملیي هسییند( .سیعيدی رضیواني)16 ،1378 ،
ترادف م هو مديريت شهری به رغم ماهيت آن با م هو
شهرداری به عنوان سازمان مديريت شهری میا را نیاگزير
مي سازد تا م هیو شیهرداری را نيیز بيیان نمیاييم .گیاه
مديريت شهری همان اجرای سياست يا مديريت عمومي
در عرصه تلقي شده و زماني ديگر به کليه فعاليت هیايي
اطالق ميگردد که برای نيل به توسعه ی شهر انجا مي
شود .در واقع از ديدگاه بانیک جهیاني ،میديريت شیهری
رهيافیي تجاری مانند است که ممکی اسیت اسیی اده از
وا ها را کارآمد و موپرتر کند و از نظر کميسيون سکونت
گاه های انساني سازمان ملل مديريت شهری به طور کلي
به عنوان الگويي برای مديريت و توسعه سکونت گاههیای

شهری اعم از شیهرهای کوچیک و بیزر و مادرشیهرها
مطرر شود ،و همه بازيگران فعال در امور شیهری نظيیر
شرکتهای خصوصي ،مجامع غيردولیي ،مجامع میدني و
ديگر افراد و گروه هايي را که در شهر کار و زنیدگي میي
کنند ،در بر ميگيرد( .سعيدی رضواني)18 ،1378 ،
مهم تري عامل در اداره شهر ،روند تعيي اولويتهیا
و تصميم گيری هايي است که بنابر ارزش جامعه شیهری
ميبايست تضمي کننیده منیافع جمیع باشید ،بنیابراي
مديريت شهری بیه عنیوان چیارچوب سیازماني (اداره) و
توسعه شهر ،به سياست ها ،برنامه ها ،طررها و عمليیاتي
مربیوط مییيشییود کییه در پییي اطمينییان از تطییابق رشیید
جمعيت شهر با دسیرسي به زيربناها ،مسیک و اشییغال
هسیند( .صرافي )44 ،1375 ،بنابراي بیا توجیه بیه ايی
تعاري و م اهيم به اي نیيجه ميرسيم کیه شیهرداری،
معادل مديريت شهری نيست ،البیه الز بیه ذکیر اسیت
بدانيم که در جهان میديريت شیهری معیادل شیهرداری
است ،ولي در ايران اينطور نيست و در واقع مشکل عمده
ايران از حيطه مديريت شهری اي است کیه ايیران يیک
نظا بخشي دارد يعني هیر يیک از سیازمانهیا و نهادهیا
مانند آموزش و پرورش و يا نيروی انیظیامي و ...خیودش
کار ميکنید و زيیر نظیر شیهرداری نيسیت ،کیه ايی در
کشورهای غربي اينطور نيست( .خاد الحسیيني،1391 ،
)158
شهروند و حقوق شهروندی
شهروند کسي است که در برابر حکمروايان شیهری،
هم حق دارد و هم تکلي ؛ يعني هم بايید وظیاي ي را در
مقابل آنها انجا دهد و هم بايد از آنها انیظاراتي داشییه
باشد .مديران شهری ميتوانند با جلب مشارکت مرد بر
تواناييهای مديريت شهری بي زاينید .بنیابراي در بحیر
مديريت شهری ميتوان به نقیش مسیئولي شیهری ،در
کشاندن شهروندان به سوی کنش های مشیارکیي اشیاره
نمود( .رضويان)20 ،1381 ،
مشارکت
مشارکت در کشور ما پديده جديدی نيست .بیا ايی
حال امروزه با رشید شهرنشیيني و بیه دنبیال آن تغييیر
الگوهای مشارکت ،لزو بیازبيني در ايی م هیو و ارا یه
الگوهای میناسب با نيازهای امیروزی شیهروندان ،کیامال
محسوس است .فراخواندن میرد بیه مشیارکت در امیور
شهر ،از جمله تئوریهای مديريت مشارکیي است .در

سنجش مشاركت شهروندی در مدیریت شهری مطلوب...

نمودار  :1ارتباط مديريت شهری و شهروندی و حقوق شهری
ماخذ :صرافي و عبداللهي1387 ،130 ،
حقيقیت مشیارکت میرد در شهرسیازی ،پايیههییای
مشروعيت شهرسازی را قوا بيشیری ميبخشید .مسیلم
است که انسان محور اصیلي توسیعه بیوده و وجیه تمیايز
انسان ،در واقع مشارکت اجیماعي و زندگي جمعي او بیه
همراه اصل مشارکت در نظامي می کرانه نه یه است .هم
چني پيشرفت های بشری نيز همگي مرهیون مشیارکت
گسیییرده اجیمییاعي مییيباشیید( .نصییيری )1385 ،56 ،از
ديدگاههای مخیل مشیارکت ،بیر فراينیدهای اجیمیاعي
اقیصادی ،نهادهیای خیانوادگي و نظیا تعلیيم و تربيیت
تاکيد شده و فراگردهای اجیماعي و بيروني تعيي کننده
ميزان مشارکت افراد هسیند .صاحب نظران اي ديیدگاه،
فراينییدهای سییاخیاری اجیمییاعي نظيییر شهرنشییيني،
گسیرش وسايل ارتباط جمعیي ،سیاخت قیدرت ،پويیايي

گروهي ،سطح آموزش و منزلت اجیماعي را بر مشیارکت
موپر دانسیه اند .به زعیم آنیان ،حرکیت هیای سیاخیاری
اجیماعي ،اقیصادی ،نگرشهای مثبت و من ي مشیارکیي
افراد را شکل ميدهنید .ايی نيروهیا از مجیرای سیاخت
خانوادگي و عوامل تربيت اجیماعي بیر کینش کنشیگران
اجیماعي تاپير ميگذارند .بدي ترتيب لرنز بر سه فرايند
شهرنشيني ،سواد ،مشارکت رسانهای اشاره ميکند .وينیر
گسیرش وسايل ارتباط جمعي ،ساخت قیدرت و تکیوي
نوسازی را دال ل عمیده مشیارکت افیراد ذکیر میيکنید.
( )Lerner,1958,36ليپسیییت در بررسیییي مشیییارکت
اجیماعي سياسي میغيرهای اجیماعي مخیل را وارد مي
داند .همچني هانیينگیون منزلت طبقاتي باالتر و سپد
پويايي و احساس گروهي را در زمينه شکل گيری

جدول  :1م هو مشارکت از ديدگاه صاحب نظران
مفهوم

تعریف

صاحب نظران

فرايند

مشارکت شامل فرايندی است که از طريق آن افراد سهمي در رسيدن به تصميمات
مديريیي توسعه دارند.

کالرک ورابرتز
()1973

ن وذ و کنیرل

مشارکت سيسیمي از مديريت است که در قالب آن افراد بر تصميمات توسعهای اپر
ميگذارند.

پيیرسون ()1989

شکل اعمال قدرت

مشارکت کليه اشکال اعمال قدرت توس زيردسیان است ،که از نظر آنها مشروع
جلوه کند.

رامرز ()1969

تصميم گيری

مشارکت تصميم گيری مشیرک است و بايد از تصميم گيری دسیوری و يا ت وي
اخیيار به غير تميز داده شود.

الک ،شويجي والتا
()1988

مشارکت عبارت است از ادراک هر فرد از ميزان ن وذی که بر تصميم گيری دارد و
مقايسه آن با ميزان ن وذ واقعي وی در تصميم گيری.

واو ولوتاتز (-1959
)1977

ادراک ن وذ

ماخذ :اوکلي و همکاران1370 ،19 ،
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 p=0.079چون  pاز  ،α=0.05بزرگییر اسیت ،بنیابراي
رابطه بي دو میغير از نظر آماری معنیادار نمیي باشید و
فرضيه رد ميشود .بررسي بيشیر نشان ميدهد کیه بیي
مشارکت در ارا ه پيشنهاد و تصميم گيری و س 0.021
=rو مشارکت در نظارت بر امور شهری  r= 0.23رابطهای
وجود دارد و از نظر آماری معنادار ميباشد.

مشارکت میيدانید( .هیانیينگیون )112 ،1375 ،از نظیر
لرنر ،شهرنشيني ،سواد و مشارکت رسیانهای و انیخابیاتي
در ارتباط میقابل بیا يکديگرنید و مشیارکت در آنهیا بیه
معنای مشارکت در سيسیم کلي جامعه است .بیه نظیر او
بییا گسیییرش نهادهییای مشییارکیي ،فعاليییت افییراد در
بخشهای مخیل جامعه و سپد ميزان همیدلي فزونیي
مييابد( .وينر)1353 ،66 ،

فرضيه دوم
یافتههای پژوهش

بي جنسيت و مشارکت شهروندی رابطه وجود دارد.
میغير جنسيت در اي پژوهش به صورت اسیمي در نظیر
گرفیه شده است و میغير مشارکت به صورت کمي است،
بنابراي از آزمون ضیريب همبسییگي اتیا اسیی اده شیده
است.
جدول  3نشان ميدهد که بي جنسيت و مشیارکت
شهروندی رابطه معناداری وجود دارد و جنسيت ميتواند
به عنوان يک میغير پیيش بیي بیرای ميیزان مشیارکت
شهروندی باشدη = 0.18.

فرضيه نخست
بي س و مشارکت شهروندان رابطه وجیود دارد .بیا
توجه باي که س يک میغير کمي و در مقياس فاصلهای
است و پاسخ افراد به گويههای مشارکیي با هیم ترکيیب
شده و تبديل به مقياس کمي شده اند ،بنابراي از آزمون
همبسیگي پيرسون برای بررسي اي فرضيه اسی اده شده
است .جدول  2نشان ميدهد کیه بیي سی و مشیارکت
شهروندان همبسیگي معناداری وجود نداردr=-0.091 .با

جدول  :2ضريب همبسیگي بي س و مشارکت شهروندان
ضریب همبستگي

متغيرها
مشارکت شهروندان

سن

ضريب همبسیگي پيرسون

0.091

سطح معناداری

0.079
383

تعداد
ضريب همبسیگي پيرسون
مشارکت در ارا ه پيشنهاد و تصميم گيری

**0.214
0.000

سطح معناداری

383

تعداد
ضريب همبسیگي پيرسون
مشارکت در نظارت بر امور شهری

**0.227
0.000

سطح معناداری

383

تعداد
ضريب همبسیگي پيرسون
مشارکت عملي و اجرايي در امور شهری

-0.050
0.333

سطح معناداری

383

تعداد

ماخذ :يافیههای پژوهش

جدول  :3ضريب همبسیگي بي جنسيت و مشارکت شهروندان
اندازه پيش بي خطا
ضريب
میغير اسمي و فاصله ای
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ماخذ :يافیههای پژوهش

Etaضريب اتا

جنسيت
میغير مسیقل

0.590

مشارکت شهروندی میغير وابسیه

0.184

سنجش مشاركت شهروندی در مدیریت شهری مطلوب...
جدول  :4ضريب همبسیگي بي تحصيالت و مشارکت شهروندان
متغيرها
مشارکت شهروندان

مشارکت در ارا ه پيشنهاد و تصميم گيری

مشارکت در نظارت بر امور شهری

مشارکت عملي و اجرايي در امور شهری

ضریب همبستگي

تحصيالت

ضريب همبسیگي پيرسون

0.087

سطح معناداری

0.082

تعداد

383

ضريب همبسیگي پيرسون

**0.218

سطح معناداری

0.000

تعداد

383

ضريب همبسیگي پيرسون

**0.130

سطح معناداری

0.003

تعداد

383

ضريب همبسیگي پيرسون

-0.081

سطح معناداری

0.114

تعداد

383

ماخذ :يافیههای پژوهش
فرضيه سوم
بي تحصيالت و مشارکت شهروندی رابطیه معنیادار
وجود دارد .بیا توجیه بیه اينکیه تحصیيالت يیک میغيیر
ربطییهای اسییت و پاسییخ افییراد بییه گويییههییای مشییارکت
شهروندی با هم ترکيب شده و تبديل بیه مقيیاس کمیي
شده اند ،بنابراي از آزمون ضیريب همبسییگي پيرسیون
برای بررسي فرضيه اسی اده شده است.
جییدول  4نشییان مییيدهیید کییه بییي تحصییيالت و
مشیییارکت شیییهروندان همبسییییگي معنیییادار وجیییود
ندارد r=0.087.با  p=0.082چون  pاز  ،α=0.01بزرگیر
است ،بنابراي رابطه بي دو میغير از نظر آماری معنیادار
نمي باشد و فرضيه رد ميشود .بررسي بيشیر نشیان میي
دهد که بي مشارکت عملي و اجرايي در امیور شیهری و

تحصيالت  r=-0.081رابطیهای وجیود نیدارد امیا بیي
تحصيالت و مشارکت در نظارت بر امور شهری r=0.130
و مشارکت در ارا ه پيشنهاد و تصیميم گيیریr= 0.218
رابطهای معناداری وجود دارد.
فرضيه چهارم
بي احساس مالکيت شهروندان بر امیوال عمیومي و
مشارکت شهروندان رابطه معنادار وجود دارد.
جدول  5نشان ميدهد که بي احسیاس مالکيیت و
مشییارکت شییهروندان همبسیییگي معنییاداری وجییود
دارد r=0.146.بیییییا  p=0.004چیییییون  pاز ،α=0.05
کوچکیر است ،بنابراي رابطه بي دو میغير از نظر آماری
معنادار ميباشد و فرضيه تاييد ميگردد .بررسي بيشیر

جدول  :5ضريب همبسیگي بي احساس مالکيت شهروندان و مشارکت شهروندان
متغيرها
مشارکت شهروندان

مشارکت در ارا ه پيشنهاد و تصميم
گيری

مشارکت در نظارت بر امور شهری

مشارکت عملي و اجرايي در امور شهری

ماخذ :يافیههای پژوهش

ضریب همبستگي

احساس مالکيت

ضريب همبسیگي پيرسون

**0.146

سطح معناداری

0.004

تعداد

383

ضريب همبسیگي پيرسون

*0.120

سطح معناداری

0.020

تعداد

383

ضريب همبسیگي پيرسون

**0.150

سطح معناداری

0.004

تعداد

383

ضريب همبسیگي پيرسون

0.964

سطح معناداری

0.002

تعداد

383
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نشان میيدهید کیه بیي مشیارکت در ارا یه پيشینهاد و
تصميم گيری هم چنیي مشیارکت در نظیارت بیر امیور
شهری با احساس مالکيت شهروندان؛ رابطهای وجود دارد
اما بیي مشیارکت عملیي و اجرايیي در امیور شیهری بیا
مشارکت شهروندان رابطه معناداری يافت نشد.
فرضيه پنجم
بي احساس تعلق اجیماعي و مشیارکت شیهروندان
رابطییه وجییود دارد .بییا توجییه بییه اينکییه احسییاس تعلییق
اجیماعي يک میغير کمي است و پاسخ افراد به گويههای
مشارکت شیهروندان بیا هیم ترکيیب شیده و تبیديل بیه
مقياس کمي شده اند بیا ايی وصی  ،از آزمیون ضیريب
همبسیگي پيرسون برای بررسیي فرضیيه اسیی اده شیده
است.
جدول  6نشیان میيدهید کیه بیي احسیاس تعلیق
اجیماعي و مشیارکت شیهروندان همبسییگي معنیاداری
وجود دارد r=0.610.بیا  p=0.000چیون  pاز ،α=0.05
کوچکیر است ،بنابراي رابطه بي دو میغير از نظر آماری
معنادار ميباشد و فرضيه تاييد ميگردد .بررسیي بيشییر
نشان ميدهد که بي احساس تعلق اجیماعي و مشارکت
در ارا ه پيشنهاد و تصميم گيری  ، r=0.263مشارکت در
نظارت بر امیور شیهری  r= 0.733و مشیارکت عملیي و
اجرايي در امور شهری  r= 0.564رابطهای وجود دارد.
نتيجه گيری
براساس يافیه های بدست آمده بي س و مشیارکت
شهروندان همبسیگي معناداری وجود ندارد .هیم چنیي

فرضيه دو مبني بر اينکه در ميزان مشارکت شیهروندان
بي زنان و مردان ت اوت معناداری وجود دارد ،تاييد شد
و نیايج بدست آمده از اي تحقيیق بیا تحقيقیات صیورت
گرفیه پيش از اي مطابقت دارد .طبق آزمونهای انجیا
شییده فرضییيه سییو مبنییي بییر اينکییه بییي تحصییيالت و
مشارکت شهروندان رابطه وجود دارد تاييید نگرديید .بیر
اي اساس بي تحصيالت و مشیارکت شیهروندان رابطیه
معناداری وجود ندارد.يافیه های ديگر پیژوهش حیاکي از
آن است که بیي احسیاس تعلیق اجیمیاعي و مشیارکت
شهروندان رابطه و همبسیگي معناداری وجود دارد به اي
معنا که هرچه ميزان تعلق اجیماعي افراد افیزايش يابید،
ميزان مشارکت شهروندان نيز افیزايش پيیدا میيکنید و
بالعکد .بر اساس اي تحقيق از بي میغيرهای پیژوهش
میغير احساس تعلق اجیماعي دارای بيشیري وزن بیرای
سنجش مشارکت شهروندان است .بررسي بيشییر نشیان
داد که بي هیر کیدا از مول یههیای مشیارکت در ارا یه
پيشنهاد و تصميم گيری ،مشیارکت در نظیارت بیر امیور
شهری ،مشیارکت عملیي و اجرايیي در امیور شیهری بیا
احساس تعلق اجیمیاعي رابطیه وجیود دارد .هیم چنیي
براساس نیايج بدست آمده میغير احساس تعلق اجیماعي
میغيری است که با هر سه بعد میغير وابسیه همبسییگي
بااليي دارد .عالوه بر آن فرضيه تحقيق کیه بيیان نمیوده
بود بي احساس مالکيت شهروندان بر امیوال عمیومي و
مشارکت شهروندان رابطه وجود دارد ،تاييد شد .بیر ايی
اسییاس بییي احسییاس مالکيییت و مشییارکت شییهروندان
همبسیگي معناداری حاکم است.

جدول  :6ضريب همبسیگي بي احساس تعلق اجیماعي و مشارکت شهروندان
متغيرها
مشارکت شهروندان

مشارکت در ارا ه پيشنهاد و تصميم گيری

مشارکت در نظارت بر امور شهری
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مشارکت عملي و اجرايي در امور شهری

ماخذ :يافیههای پژوهش

ضریب همبستگي

احساس تعلق اجتماعي

ضريب همبسیگي پيرسون

**0.610

سطح معناداری

0.000

تعداد

383

ضريب همبسیگي پيرسون

*0.263

سطح معناداری

0.000

تعداد

383

ضريب همبسیگي پيرسون

**0.733

سطح معناداری

0.000

تعداد

383

ضريب همبسیگي پيرسون

0.564

سطح معناداری

0.000

تعداد

383

سنجش مشاركت شهروندی در مدیریت شهری مطلوب...
پيشنهادات
در ارتباط با افزايش مشارکت شهروندان در مديريت
شهری پيشنهادات زيرمطرر ميگردد.
 آموزش فرهنیگ شهرنشیيني و حقیوق شیهروندی،چراکه با آموزش فرهنگ شهر نشيني ،مرد آگاه تر
به مسا ل شهر خود خواهند شد.
 تشکيل گروههای همياری در سطح محله به جهیتجلب مشارکت شهروندان در مديريت شهری
 تثبيت شوراها و شوراياريها و ارتقای نقش آنها بیهعنوان نماد واقعي مشارکت مردمي
 انجا برنامههای مديريت مشارکت در امیور شیهریبا جلب مشارکت شهروندان
 تالش در جهت تمرکز زدايیي و واگیذاری امیور بیهسازمانهای محلي و مردمي
 فرايند تکوي و تقويت جامعه ی میدني بیه عنیوانعوامل زمينه ساز مشارکت
منابع و ماخذ
اسییکندری ،ع ()1370اداره امییور شییهرداری هییا ،مرکییز
مطالعات برنامه ريزی شهری ،وزرات کشور
اوکلییي ،پ ،مارسییدن ،د ()1370رهيافییت مشییارکت در
توسییعه روسیییايي ،منصییور محمییودنژاد ،وزارت جهییاد
کشاورزی ،تهران
پییاول ،ه ،ايییچ بالنچییارد ،ک ()1371مییديريت رفیییار
سیییازماني ،قاسیییم کبيیییری ،موسسیییه انیشیییارات
جهاددانشگاهي ،تهران
حاف نيا ،محمد ()1389مقدمه ای ابر روش تحقيیق در
علو انساني ،انیشارات سمت ،تهران
خاد الحسيني ،ا و همکاران ()1391اداره مردمي شهر و
مشییارکت شییهروندان در مییديريت شییهری ،مطالعییه
موردی منطقه 5شهرداری اص هان ،فصیلنامه آمیايش
محي  ،شماره17
رضییويان )1375( ،مییديريت شییهری ،جییزوه درسییي،
دانشگاه شهيد بهشیي ،دانشیکده علیو زمیي  ،گیروه
جغرافيا
رضويان)1381( ،میديريت عمیران شیهری ،انیشیارات
پيوند نو ،تهران
رهنما)1388( ،برنامه ريیزی منیاطق مرکیزی شیهرها
(اصول ،مباني ،تئوری ها ،تجربيات و تکنيکهیا) چیاپ
اول ،انیشییارات جهاددانشییگاهي ،دانشییگاه فردوسییي
مشهد

ساالرونديان ،ف و همکیاران ( )1389ضیرورت میديريت
شهری الکیرونيک در عصر جهاني شدن ،محور اصیلي
مديريت شهر و جهاني شدن ،ماهنامیه اطیالع رسیاني
آموزش و پژوهشي شوراها ،شماره53
سییعيدی رضییواني ،ن ( )1378کنکاوشییي در م هییو
شهرداری ،مجله شهرداريها ،وزارت کشیور ،سیال اول،
شماره1
صییرافي)1375( ،ضییرورت بییازنگری در نظییا اداره
کالنشهرهای ايران با اسی اده از تجارب جهاني ،مجلیه
آبادی ،وزارت مسک وشهرسازی ،شماره32
صرافي ، ،عبداللهي)1387( ،تحليل م هو شهروندی
و ارزيییابي جايگییاه آن در قییواني مقییررات و مییديريت
شییهری کشییور ،فصییلنامه پییژوهشهییای جغرافيییايي،
دانشگاه تهران ،شماره63
علوی تبار ،ع ()1382مشارکت در اداره امور شهرها ،جلد
اول ،بررسي الگوی مشارکت شیهروندان در اداره امیور
شهرها (تجارب جهیاني و ايیران) ،انیشیارات سیازمان
شهرداریهای کشور
کلدی ،ع ()1381بررسي نگرش شیهروندان از مشیارکت
در مديريت شیهری ،مطالعیه ای در منطقیه  7تهیران،
فصلنامه جمعيت ،شماره 42
الله پور)1386( ،حکمروايي شهری و مديريت شیهری
در کشورهای در حال توسعه ،جسیارهای شهرسیازی،
شماره19و20
محسییني تبريییزی ،ع ()1373بيگییانگي مییانعي بییرای
مشارکت و توسعه ملي ،بررسي رابطه ميان بيگیانگي و
مشارکت اجیماعي سياسیي ،نامیه پیژوهش ،فصیلنامه
تحقيقات فرهنگي ،شیماره يیک ،مرکیز پیژوهشهیای
بنيادی وزرات فرهنگ و ارشاد اسالمي
وينر)1353( ،نوسازی جامعه ،ترجمیه رحمیت مقید
مراغه ای ،شرکت سهامي کیب حبيبي
هییانیينگیون ،س ()1375سییامان سياسییي در جوامییع،
دسیخوش دگرگوني ،ترجمیه محسی پالپیي ،تهیران،
نشر علم
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