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چکیده
مقدمه و هدف پژوهش :توسعه فضاهای فرهنگی عبارت از فعالیتهای مردم و سازمانها برای ايجاد رابطه میان آثاار
هنری و میراث فرهنگی و نیز برای گسترش خالقیت آناان اسات .فضااهای فرهنگای مکاانی مناسا بارای ياادگیری
مهارتهای چون نظم و انضباط ،اعتمابهنفس ،رهبری و اصول بنیاادين از قبیال صابر و شاکیبايی و همکااری اسات و
احترام را آموزش میدهد.
روش پژوهش :روش تحقیق توصیفی از نوع پیمايشی و ابزار جما آوری اطالعاات پرسشانامه اسات .جامعاه آمااری،
شهروندان گنبدکاووس هستند که تعدادشان  153441نفر است و با کما
بهدست آمد.

فرماول کاوکران حجام نموناه 1544نفار

یافتهها :نتايج از آزمون كیدو نشان میدهد مشارکت مالی ( ،) χ1 =11812813اجرايای ( ) χ1 =14482518و فکاری
( ) χ1 =14882541شهروندان با میزان توسعه فضاهای فرهنگی رابطاه دارد و مشاارکت شاهروندان () χ1 =1488231
باعث توسعه اين فضاها میشود .نتايج آزمون همبستگی نشان داد که همبستگی قوی و مثبتی باین مشاارکت فکاری،
اجرايی و مالی وجود دارد .افزايش مشارکت شهروندان در يکی از ابعاد ،زمیناه را بارای اناواع ديگار مشاارکت تساهیل
میکند .اولويتبندی تااثیرات باا کما آزماون فريادمن ( ) χ1 =14582151نشاان داد مشاارکت اجرايای (میاانگین
رتبه ،)1285فکری (میانگین رتبه  )1244و مالی (میانگین رتبه  )1251بهترتی بیشترين تااثیر را بار توساعه فضااهای
فرهنگی شهرستان گنبدکاوس دارد.
نتیجهگیری :نتايج تحقیق حاکی از آن است که مشارکت فکری ،مالی و اجرايی شهروندان در توسعه فضاهای فرهنگی
امری حیاتی است و الزمه دستیابی به اهداف فرهنگی حضور فعال شهروندان در مراحل قبل ،حین و بعد از اجرای
پروژههای مرتبط با فضاهای فرهنگی است.
واژگان كلیدی :گنبد کاوس ،مشارکت مردمی ،فضاهای فرهنگی ،توسعه فضاهای فرهنگی
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هر فضای جغرافیايی به غیر از ظاهر فیزيکی خود،
گواه و معرف ارزشها ،هنجارها و يا به عبارتی مجموعة
فرهنگی است .به زبان ديگر 2هیچ مکان و محدودة
جغرافیايی (کالس درس 2رستوران 2مسجد و غیره) 2بدون
فرهنگ نیست .در نتیجه ،می توان گفت که هر فضای
فیزيکی و جغرافیايی دارای هويت فرهنگی است .يا به
تعبیر بورديو 2هر فضايی دارای میدان 1فرهنگی است.
بنابراين ،ما دارای دو نوع فضا هستیم .فضای فیزيکی و
فضای فرهنگی (فرهنگدار) .فضای فرهنگی يا میدان
فرهنگی ،موقعیتی (يا محیطی فیزيکی) است که در متن
و درون آن ،ارزش ها ،آداب و قوانین خاص آن موقعیت
حاکم است که در شکل ظاهری فضا که قابل رويت است،
عینیت میيابد .اين ارزشها و قوانین میتوانند از نوع
اقتصادی يا سیاسی يا فرهنگی و يا دينی باشند ،که در
هر حال ،دارای بار فرهنگی هستند (بورديو31 : 1388 2
و  54و  .)45میدانهای فرهنگی با مشارکت همهجانبه
افراد جامعه در طی زمان ساخته میشوند .در واق  ،ضمن
اينکه هر ي از ما محصول فضاهای اطراف خود
هستیم ،هر ي نیز به نوعی 2فضاهای اطرف خود را
میسازيم .از اين رو مشارکت شهروندان در شکلگیری و
توسعه فضاهای فرهنگی نقشی اساسی دارد.
مشارکت به بیان توسعهای "بهعنوان ي فرايند
اجتماعی ،عام ،جام  ،چندجانبی ،چندبعدی و
چندفرهنگی سعی دارد همه گروههای مردم را در همه
مراحل توسعه شرکت دهد"(کائوتری و ديگران:1341 :
 .)34اين مفهومی پیشرفته از مشارکت است که در
ارتباط با مشارکت نهادمند واجد معنا میشود.
بهطوریکه امروزه وقتی صحبت از مشارکت به میان
میآيد مراد مشارکت نهادمند است .جامعه مدنی ،حقوق
شهروندی و دموکراسی بسترساز وقوع مشارکت نهادمند
میباشند (صفریشالی.)11 :1381 ،
باتوجه به تغییر مفهوم توسعه و راهبردهای اساسی
آن در نیم قرن گذشته اگر تغییری در محوريت توسعه
الزم باشد ،روشن است که بايد ديدگاه صاح نظران و
انديشمندان از دريچه محدود اقتصادی وتاکید صرف به
سرمايه و کارايی به سمت تعیین اين مساله سوق يابد که
اين تغییرات چگونه میتواند در انديشهها موثر افتند.
جريان مشارکت که محور آنرا احساس تعلق و گفتگوی
آزاد و گسترده تشکیل میدهد ،میتواند در اين راه نقش
موثری ايفا کند .نکته حائزاهمیت در اين نوع برداشت از
مفهوم مشارکت و ارتباط با توسعه اين است که در

توسعه همهجانبه ،مشارکت تنها به رایدادن خالصه
نمیشود بلکه فراتر از آن مشارکت بايد شرايط گفتگوی
آزاد و شرکت فعال در فعالیتهای اجتماعی را برای
عموم مردم فراهم سازد ،ازطرفی مشارکت نیازمند
موقعیتی است که افراد بتوانند در تصمیمهايی که در
سرنوشت آنها موثر است ،تاثیرگذار باشد .مشارکت
بهطور عام موج افزايش کارايی برنامههای توسعه
میشود و کیفیت تصمیمگیریها را باال میبرد و دولتها
را تشويق میکند تا با قدرت و توان بیشتری به
سازماندهی ساختارهای نامتمرکز بپردازند .ديدگاه
مشارکت فعاالنه مردم ،کوشش میکند تا فرايند
برنامه ريزی و اجرای موثر تغییرات قابل قبول را بهبود
بخشد و از خطرات و تهديدات احتمالی آنها بکاهد.
اگرجريان مشارکت به نحومطلوبی مورد توجه قرار گیرد
موج سازگاری بیشتر برنامهها وسیاستهای اتخاذ شده
با شرايط اجتماعی میشود ،بدين ترتی بسترمناسبی
برای ايجاد فضاهای فرهنگی و روانی جهت اجرای
سیاستهای مختلف فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی بوجود
میآيد.
بیان مساله
فضاهای فرهنگی مکانی مناس برای يادگیری
مهارتهای چون نظم و انضباط ،اعتمابهنفس ،رهبری و
اصول بنیادين از قبیل صبر و شکیبايی و همکاری است و
احترام را آموزش میدهد (صفریشالی.)11 :1381 ،
فضاهای فرهنگی شامل مجموعه عوامل تاثیرگذار داخلی،
منطقهای و بین المللی در عرصه فرهنگ است .شهر را
نمیتوان صرفاً مکانی برای زيست گروهی از مردمان در
کنار هم تعريف و توصیف کرد ،زيرا اين تعريف در مورد
زيستگاههای جمعی بشر در دوران ماقبل تاريخ صدق
میکند .مقوله فضاهای فرهنگی شهر نیز با عنايت
بههمین نکته ،حاصل افزودن مدنیت بر ساخت و ساز
ابنیه و مکانهای زيست و تالقی اجتماعی مردمان است،
بهگونهای که نیازهای مادی و از جمله فرهنگی اين
مردمان را تامین کند ،زيرا که مدنیت اساساً داير است بر
تفکر ،فرهنگ ،حقوق فردی و اجتماعی و ساير مقوالتی
که امورذهنی و مستقل از مفهوم مادی(مکان
زيست)هستند (همان .)11،بدون ش توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی امکانپذير نخواهد بود مگر با فراهم
ساختن مشارکت فعاالنه و آگاهانه که در آن به آن به
هدايت سرمايههای مادی و فکری مردم پرداخته شود
(شهبازی .)1383 ،بر اين اساس تحقیق بدنبال بررسی
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مشارکتهای مردمی در توسعه فضاهای فرهنگی است تا
از اين طريق راههای استفاده بهتر از عنصر مشارکت
شهروندان در ايجاد و توسعه فضاهای فرهنگی را مشخص
و معرفی نمايد .با توجه به مباحث فوق اهتمام اساسی
اين تحقیق پاسخ به اين سوال است ،که نقش مشارکت
شهروندان در توسعه فضاهای فرهنگی شهر گنبدکاوس
چیست؟
در خصوص اهمیت موضوع نیز شايان ذکر است که
امروزه فضاهای فرهنگی ،نه فقط بهعنوان مکانی برای
گذران اوقات ،بلکه بهعنوان يکی از نیازهای ضروری
جوام شهری ،در جهت هدايت فعالیتهای فرهنگی و
مشارکتی در ابعاد مختلف زندگی شهری ،بهويژه
فعالیتهای مشارکتی در راستای حفاظت از ارزشها،
هنجارها و قیدوبندهای اجتماعی مورد توجه خاص قرار
گرفته است .رشد و گسترش فضاهای فرهنگی يکی از
اهداف مطلوب هر دستگاه يا مجموعه شهری همچون
شهرداری است؛ اما آيا صرف تخصیص اعتبارات مالی و
امکانات فیزيکی در ايجاد فضای فرهنگی و البته
کارکردی بودن فضای فرهنگی در جهت اهدافش کافی
است؟ آيا شهروندان هر شهر بهعنوان بهرهبرداران اصلی
فضاهای فرهنگی شهر در ايجاد ،تداوم و هويت بخشی به
فضاهای فرهنگی شهر مؤثرند؟ مطمئناً ،مردم هر شهر و
مشارکت آنان است که به فضاهای فرهنگی هويت و معنا
میبخشد .بنابراين درک و فهم اين نکته که چگونه
مشارکت شهروندی در توسعه فضاهای فرهنگی شهر
نقش ايفا میکند ،حائز اهمیت است .درک اين نکته
میتواند عالوه بر پاسخ به سؤال تحقیق حاضر،
برنامهريزان و تصمیمگیران شهری را با نقش سرمايه
عظیم مردمی شهر آشنا سازد و نیز آنانرا در فرايند
تصمیمگیری و برنامهريزی جهت رشد و توسعه فضاهای
فرهنگی شهر ياری رساند.
اهداف تحقیق:
هدف اصلی تحقیق تعیین نقش مشارکت شهروندان
در توسعه فضاهای فرهنگی شهرستان گنبدکاوس است
که در اين راستا اهداف فرعی زير مدنظر است:
 تعیین تاثیر مشارکت مالی شهروندان در توسعهفضاهای فرهنگی شهرستان گنبدکاوس؛
 تعیین تاثیر مشارکت اجرائی شهروندان در توسعهفضاهای فرهنگی شهرستان گنبدکاوس؛
 تعیین تاثیر مشارکت فکری شهروندان در توسعهفضاهای فرهنگی شهرستان گنبدکاوس.

با توجه به اهداف مورد نظر ،نتايج تحقیق میتواند
شرايط الزم جهت افزايش مشارکت شهروندان در توسعه
فضاهای فرهنگی فراهم آورد.
ادبیات پژوهش
فضای فرهنگی؛ یکی از شاخصهای توسعه فرهنگی
هر فضای جغرافیايی به غیر از ظاهر فیزيکی خود،
گواه و معرف ارزشها ،هنجارها و يا بهعبارتی مجموعة
فرهنگی است .به زبان ديگر ،هیچ مکان و محدودة
جغرافیايی (کالس درس ،رستوران ،مسجد و غیره) ،بدون
فرهنگ نمیباشد .در نتیجه ،میتوان گفت که هر فضای
فیزيکی و جغرافیايی دارای هويت فرهنگی است .يا به
تعبیر بورديو ،هر فضايی دارای میدان فرهنگی است.
بنابراين ،ما دارای دو نوع فضا هستیم .فضای فیزيکی و
فضای فرهنگی (فرهنگدار) .فضای فرهنگی يا میدان
فرهنگی ،موقعیتی (يا محیطی فیزيکی) است که در متن
و درون آن ،ارزشها ،آداب و قوانین خاص آن موقعیت
حاکم است که در شکل ظاهری فضا که قابل رويت است،
عینیت میيابد .اين ارزشها و قوانین میتوانند از نوع
اقتصادی يا سیاسی يا فرهنگی و يا دينی باشند ،که در
هر حال ،دارای بار فرهنگی هستند (بورديو.)31 :1388 ،
فضاهای فرهنگی میتواند شامل :کتابخانه،
فرهنگسرا ،خانه فرهنگ ،موزه ،مسجد ،آمفی تئاتر،
گالری ،سینما ونگارخانه و ...باشد.
بررسی ادبیات نظری در خصوص توسعه فضاهای
فرهنگی حاکی از آن است که بر خالف ديدگاه سنتی به
مقوله فضاهای فرهنگی که بهطور عمده در ساختوساز و
وجه کالبدی (فیزيکی) و قابل رويت شهرسازی خالصه و
متمرکز میشد ،ديدگاههای امروزين توسعه فضاهای
فرهنگی ،در کنار تالش برای ساخت وسازهای ضروری و
تداوم احداث مجموعههای فرهنگی در سطوح پنجگانه
محله ،ناحیه ،منطقه ،حوزه وشهر با الويت رف نیازهای
اساسی و زيربنايی وتوجه به آن دسته از کمبودها و
نیازهای شهری که وجه مادی ساخت وساز درخصوص
آن ضرورت دارد ،مبتنی بر تعريف تازهای است که
فضاهای فرهنگی شهر را در نقطه تالقی کالبدشهر با
ذهنیت شهروندان جستجو میکند( .طوسی )1388،در
اين منظر بیآنکه وجه کالبدی و مادی شهرسازی کم
اهمیت قلمداد شود ،براهمیت و جه ذهنی و غیرمادی
عنصر فرهنگ شامل مشترکات وپ بشینه وتاريخ شهر و
مردمانش ،نیازهای روانی و عاطفی شهروندان ،نقش
مديريت کالن شهری در فرهنگسازی با توسعه امکانات
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الزم و بسترسازی برای بالیدن فرهنگ عمومی و نقش
مشارکت مردمی در پیشبرد اهداف فرهنگی تاکید
میشود .توجه بیشتر به عناصرغیرمادی شهرسازی چون
زيباشناسی شهری و گرايش به پاسخگويی به نیازهای
عام مردم چون آرامش ،احساس امنیت واحترام اجتماعی
وحقوق فردی شهروندان ،و نیازهای خاص تر چون
فرهنگ وهنر باتمام گرايشها و شاخههای تخصصیتر
آنها ،از ويژگیهای اين ديدگاه است .بخش مهم ديگری
از توسعه فضاهای فرهنگی ،توجه به ريشههای فرهنگی
درهمه زمینهها از جمله در حوزه سازمان شهری است
(علویتبار .)15 :1341 ،از جهت ديگر ،پارادايم ترکیبی
مشارکت با توجه به پیچیدگی و ابعاد متعدد و چندگانه
واقعیت اجتماعی و برای پرهیز از هرنوع تقلیلگرايی،
برای تبیین مشاررکت اجتماعی در سالهای اخیر
رشديافته و معتقد است در تبیین واقعیتها و فرايندهای
اجتماعی ،بايد نگاهی کلگرايانهتر داشت و نوعی
کثرتگرايی روششناختی را پذيرفت .برای مثال پوتر و
توماس بر توجه به عوامل ساختاری و نیز عامل فعال
انسانی در پويشهای توسعه و مشارکت تأکید کرداند
چراکه از نظر آنان ،تأکید بر ي عامل در روند توسعه
تصوير ناقصی از آن ارائه میدهد (همان؛.)84-88
رويکرد پارادايم ترکیبی مشارکت ،با طرح
انديشههای توسعه از پايین ،درونزا و بومی که با مفاهیم
خوداتکايی و مشارکت مردمی آمیختگی شديدی دارد و
بر استفاده از مناب طبیعی ،انسانی و نهادی با هدف
ارضاء نیازهای اساسی افراد هر منطقه تأکید دارند ،قرابت
دارد .انديشه صاحبنظرانی چون گاندی ،نايرره ،شوماخر و
ساکس در طرح اين رويکرد تأثیرگذار بوده است
(همان؛.)81
دريکسل با گوشه چشمی به رهیافت يا پارادايم
ترکیبی نسبت به مشارکت ،ديدگاههای خود در مورد
نحوه مشارکت شهروندان را در امور شهر ابراز کرده است.
وی معتقد است ،مشاركت بر سه اعتقاد ذيل مبتنی
است:
الف) توسعه ،در وهله اول و پیش از همه ،بايد به نف
ساكنان محلی باشد.
ب) مردمی كه در محدوده مورد برنامه ريزی زندگی
می كنند ،دقیق ترين اطالعات را درباره آن
محدوده دارند.
ج) مردمی كه بیشترين تاثیرات را از تصمیمات
میپذيرند ،سهم بیشتری برای مشاركت در
تصمیمگیری دارند.

از نظر دريسكل اشكال مختلفی از مشاركت وجود
دارد كه در دو دسته كلیتر "مشاركت" و "عدممشاركت "
جای می گیرد .براين اساس میتوان قلمرو مشاركت و
عدممشاركت را از هم جدا كرد.
اشكال مشاركت دريسکل :به شرح ذيل است:
 )1مشاوره وقتی است كه مسئولین يا برنامهريزان،
نظرات مردم را جويا میشوند و به نظرات آنها بهطور
جدی در تصمیمگیریها توجه میشود.
 )1بسیج اجتماعی :وقتی است كه از مردم خواسته شود،
در برنامهای که از قبل تهیه شده شركت كنند.
دو مرحله قبلی میتوانند به تناس در حوزه مشاركت و يا
عدممشاركت قرار بگیرد.
 )3مسئولیتپذيری مردم وقتی است كه شهروندان
فعالیتی را آغاز میكنند و خود تصمیمات را اتخاذ
كرده و نهايتاً محصول نهايی كار را تعیین میكنند.
 )4سهیم شدن در تصمیمات وقتی است كه همه اعضای
جامعه ،بدون در نظر گرفتن سن و سوابقشان فرصت
میيابند تا در روند امور شركت كنند و سهم برابری
برای تاثیرگذاری بر تصمیمات داشته باشند .مهم اين
نیست كه طرح توسط دولت و يا مردم آغاز شده،
بلكه مهم اين است متصديان طرح ،اهمیت جل و
مشاركت مردم را درك كنند .سهیم کردن مردم در
تصمیمگیری و تصمیمسازی مقولهای است که نه با
شعار ،بلکه تنها با ايجاد بستر امنی از روابط هم سطح
ممکن میگردد .شفافیت ،اعتمادمتقابل ،احترام به
استقالل افراد و گروهها برای دستیابی به مشارکت
پايدار از ديگر اصول است.
ديدگاه ديگر مشارکت فعال و مستقیم مردم در
تصمیمگیری وبرنامه ريزی است .بر اساس اين ديدگاه،
خود مردم بهطور مستقیم يا از طريق نهادهای مردمی
محلی ،در فرايند تصمیمگیری وتهیه برنامههای توسعه
مشارکت می کنند .و در مراحل مختلف تصمیمگیری
وتهیه برنامهها و تصوي آنها نظر میدهند (فرهنگخواه،
.)11-11 :1831
پیشینه تحقیق
شهبازی ( )1383مقالهای با عنوان "نقش مشارکت
مردمی در توسعه اقتصادی و اجتماعی" ارايه داده است.
محقق بیان میکند که مشارکت بهعنوان قوام دمکراسی
در عصر کنونی از منزلت خاص برخوردار است .تقويت
مشارکتهای مردمی با توجه به اينکه جامعه ما دارای
سابقه درخشان و درازی در امر فرهنگ مشارکتی دارد .و
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همواره در طول تاريخ رگههای روشنی از تشري مساعی
هدفمند و داشتن روح جمعی در شرايط مختلف بهوجود
آمده است .مشارکت ي اصل محوری و بنیادين است
که در جوام مختلف دستاوردهای قابلمالحظهای داشته
است .شايسته است با برنامهريزی مدون و سیاست
مقتضی به قوام اين اصل پرداخته و با ايجاد بسترهای
مناس به توسعه ملی دست يابیم .بدون ش توسعه
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی امکانپذير نخواهد بود مگر
با فراهم ساختن مشارکت فعاالنه و آگاهانه که در آن به
آن به هدايت سرمايههای مادی و فکری مردم پرداخته
شود.
جمعهپور ( )1381مقالهای با عنوان «عوامل اصلی در
فرآيند توسعه پايدار :مردم ،مناب  ،فضاها و نقش
مشارکت مردمی در آن» ارايه داده است .محقق به اين
نتیجه رسیده است که برای رسیدن به الگوی توسعه
مطلوب (در تمامی ابعاد اجتماعی ،فرهنگی و )...يا
استفاده صحیح از مناب و فرصتها و توزي عادالنه آن،
مشارکت مردم بهعنوان عامل اصلی و محوری بهشمار
میرود که تلفیق و ترکی عناصر اصلی در جريان توسعه
و به فعلیت درآوردن انها را بر عهده دارد.
تقوايی و ديگران ( )1388مقالهای با عنوان «تحلیلی
بر سنجش عوامل موثر بر مشارکت شهروندان در
مديريت شهری :مطالعه موردی ،منطقه  5شهر تبريز»
ارايه دادهاند .روش تحقیق پیمايشی و ابزار جم آوری
اطالعات پرسشنامه است .نتايج نشان میدهد که :ارزيابی
شهروندان از پیامدهای مشارکت مثبت بوده ،بیشتر
شهروندان معتقد بودند که میتوانند با مشارکت در
مديريت شهری تاثیرگذار باشند .مطالعات بهدست آمده
نشان میدهد که بیشترين مشارکت ،برگزاری مراسم و
جشنهای محلی و کمترين مشارکت مربوط به
اطالعرسانی مشکالت به مديران شهری بوده است .هر
چه میزان رضايتمندی افراد از خدمات رسانی مديران
شهری و احساس مالکیت ،يعنی مدت زمان سکونت
ونوع مالکیت (ملکی) بیشتر باشد و وضعیت اقتصادی -
اجتماعی شهروندان بهتر باشد بههمان میزان تمايل به
مشارکت در مديريت شهری افزايش میيابد.
شکوهی و حسینی ( )1383تحقیقی تحت عنوان
«سازکارهای مشارکت شهروندان در تهیه طرحهای
توسعه شهری» انجام دادهاند .هدف از اين پژوهش
بررسی و تبديل روندها ،روشها وابزارهای مشارکت
شهروندان در تهیه طرحهای توسعه شهری است .روش

تحقیق در اين پژوهش توصیفی است .يافتههای پژوهش
بیانگر آن است که برنامهريزی در سطح واحدهای
همسايگی مناس تر از ساير روشها است ،زيرا بر دو
هدف عمده تاکید دارد )1 :نزدي تر کردن سازمانهای
محلی به مردم  )1تنظیم عملکردهای شهری با نیازهای
حوزههای خاص.
مدل تحلیلی
با توجه به ادبیات تئوري و تجربی مورد بررسی،
مدل مفهومی تحقیق به شکل شماره 1تدوين شده است.

فرضیات تحقیق
فرضیه اصلی تحقیق اين است که بین مشارکت
شهروندان و توسعه فضاهای فرهنگی شهرستان
گنبدکاوس رابطه وجود دارد .در اين راستا فرضیههای
فرعی زير مدنظر است:
 بین مشارکت مالی شهروندان و توسعه فضاهای فرهنگیدر شهرستان گنبدکاوس رابطه وجود دارد.
 بین مشارکت اجرائی شهروندان در توسعه فضاهایفرهنگی در شهرستان گنبدکاوس رابطه وجود دارد.
 بین مشارکت فکری شهروندان در توسعه فضاهایفرهنگی در شهرستان گنبدکاوس رابطه وجود دارد.
تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها:
 متغیرهای مستقلمشارکت به معنای بهادادن به نقش و نظر مردم در
تصمیمگیریهای سیاسی و دسترسی آنان به منب قدرت
است (اوکلی ومارسدن .)88 :1348 ،مشارکت اجتماعی
داللت بر فعالیت و همکاری شهروندان در طرحها و
برنامههای عمرانی و غیرعمرانی و شرکت آنها در
برنامهها و جلسات رسمی و دولتی ،اظهار نظر و دخالت
در تصمیمگیریها دارد ،و دارای ابعاد زير میباشند (ازکیا
و غفاری)1383:113،
مشارکت فکری(ارائه نظرات وپیشنهادات)که باگويه های ارائه ايده های جديد توسط مردم ،استقرار
نظام پیشنهادات ،شرکت درنیاز سنجی،الويت بندی
نیازها واستفاده از خالقیت ونوآوری مردم سنجیده می
شود.
سال پنجم
شماره هفدهم
بهار 9313

23

حمیده رشادتجو و محدثه فدائی

مشارکت شهروندان

مشارکت در امور اجرائی

مشارکت فکری

مشارکت در امور مالی

تامین محیط فضای فرهنگی

تامین امنیت فضاهای فرهنگی

برنامهریزی و تصمیمگیری

مرحله ساخت تا بهره برداری

توسعه فضاهای فرهنگی
شکل ( :)1مدل تحلیلی تحقیق

مشارکت در امور اجرايی (از ساخت تا بهرهبرداری،برنامهريزی و تصمیمگیری ،تأمین امنیت فضای فرهنگی،
تأمین محیط فضای فرهنگی) :با گويههای شرکت در
برنامهريزیهای کوتاهمدت ،شرکت در برنامهريزیهای
بلندمدت ،شرکت در تصمیمگیری ،شرکت در اداره
فضاهای فرهنگی ،شرکت در حفظ و نگهداری فضاهای
فرهنگی ،کم به تأمین امنیت فضاهای فرهنگی،
شرکت در ساخت فضاهای فرهنگی و ارائه ابزارو امکانات
مردمی (کامیون ،بولدزر )... ،سنجیده میشود.
 مشارکت مالی(تأمین بخشی يا کل اعتبار طرح يابرنامهها) :با گويههای کم های نقدی ،کم های
غیرنقدی ،اهداء زمین ،ساختمان و خريد اوراق مشارکت
توسط مردم سنجیده میشود.

سال پنجم
شماره هفدهم
بهار 9313
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متغیر وابسته
توسعه فضاهای فرهنگی شهر گنبدکاوس متغیر
وابسته تحقیق است .در واق عبارت است از فعالیتهای
مردم و سازمانها برای ايجاد رابطه میان آثار هنری و
میراث فرهنگی و نیز برای گسترش خالقیت آنان

(يونسکو .)54-54 :1344 ،در اين تحقیق ،فعالیت
فرهنگی در بعد مصرف کاالهای فرهنگی را در بر
میگیرد .مصرف کاالهای فرهنگی ،بعدی از حیات
فرهنگی است که عمدتاً با توسعه صنعت فرهنگ ارتباط
دارد و بیشتر درخصوص جوام جديد کاربرد دارد تا
جوام سنتی .اين نوع مصرف ،بر استفاده از رسانه ها و
وسايل فرهنگی (يعنی وسايلی که فعالیت فرهنگی با آن
انجام می شود) متمرکز است (وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی.)5 :1381 ،
روششناسی تحقیق
تحقیق حاضر از نوع توصیفی و تبیینی است و در
اجرای آن از روش پیمايش استفاده شد .جامعه آماری
شامل کلیه شهروندان ساکن گنبد کاووس در سال
 1381که طبق سرشماری نفوس و مسکن153441 ،
نفر بودهاند.حجم نمونه با کم فرمول کوکران 1544
نفر بهدست آمد .شیوه نمونهگیری تصادفی ساده بود.
ابزارجم آوری اطالعات پرسشنامه است .بهمنظور تعیین
اعتبار صوری و محتوايی پرسشنامه از نظرات برخی از
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اساتید دانشگاه استفاده شدو اصالحات پیشنهادی اعمال
شد .همچنین ضري آلفای کرونباخ  8241بدست آمد که
نشان از پايايی مطلوب پرسشنامه بود .بهمنظور تجزيه و
تحلیل دادهها از آزمون كااسكوئر ،ضري همبستگی
پیرسون و آزمون فريدمن استفاده شد.
یافتههای تحقیق
یافتههای توصیفی
بررسی سیمای پاسخگويان حاکی از آن است که 41
درصد پاسخگويان زن و  51درصد مرد هستند.
جوانترين پاسخگو  18سال و باالترين  48سال سن دارد
و میانگین سنی  38سال است .از نظر تحصیالت؛ 38
درصد ديپلم 33 ،درصد فوقديپلم 14 ،درصد لیسانس و
باالتر هستند .از نظر درآمدی  44درصد بین 188-588
هزار تومان درآمد دارند و تنها  4درصد درآمد باالتر از
ي میلیون تومان دارند .میانگین درآمدی  544هزار
تومان است.
یافتههای استنباطی

فرضیه فرعی اول :بین مشارکت مالی شهروندان و
توسعه فضاهای فرهنگی در شهرستان گنبدکاوس رابطه
وجود دارد.
آزمون كیدو ( )χ1 =1102.823كه در سطح کام ً
ال
معناداری  8/888است نشان میدهد كه تفاوت
معناداری بین فراوانی مورد انتظار و فراوانی واقعی وجود
دارد و همچنین بیانگر اين است و اين فرضیه مورد تايید
است.
جدول ( :)1بررسی مشارکت مالی با استفاده از آزمون
كی دو تك متغیره
فراوانی واقعی

فراوانی مورد
انتظار

اختالف دو
فراوانی

گزينه
کم

114

58823

-343

تاحدی

768

58823

188

زياد

582

58823

15

جم

1544

-

-

sig

df

Chi-square

sig

8288

1

1102.823

8288

فرضیه فرعی دوم :بین مشارکت اجرائی شهروندان و
توسعه فضاهای فرهنگی در شهرستان گنبدکاوس رابطه
وجود دارد.
جدول ( :)1بررسی مشارکت اجرايی با استفاده از آزمون
كی دو تك متغیره
گزينه

فراوانی واقعی

فراوانی مورد
انتظار

اختالف دو
فراوانی

کم

384

58823

-183

تاحدی

884

58823

314

زياد

144

58823

-113

جم

1544

-

-

sig

df

Chi-square

sig

8288

1

1670.410

8288

آزمون كیدو ( ) χ1 =1670.410كه در سطح کامال
معناداری  8/888است نشان میدهد كه تفاوت
معناداری بین فراوانی مورد انتظار و فراوانی واقعی وجود
دارد و اين فرضیه مورد تايید است .بنابراين با  11درصد
اطمینان میتوان نتیجه گرفت که تفاوت معناداری بین
فراوانی بهدست آمده يا واقعی و فراوانی مورد انتظار
وجود دارد.

فرضیه فرعی سوم :بین مشارکت فکری شهروندان و
توسعه فضاهای فرهنگی در شهرستان گنبدکاوس رابطه
وجود دارد.
جدول ( :)3بررسی مشارکت فکری با استفاده از آزمون
كی دو تك متغیره
فراوانی
واقعی

فراوانی مورد
انتظار

اختالف دو
فراوانی

کم

11

58823

-541

تاحدی

782

58823

115

زياد

445

58823

-144

جم

1544

-

-

Sig

Df

Chisquare

Sig

8288

1

1600.471

8288

آزمون كیدو ( )χ1 =1600.471كه در سطح کام ً
ال
معناداری  8/888است نشان میدهد كه تفاوت معناداری
بین فراوانی مورد انتظار و فراوانی واقعی وجود دارد و اين
فرضیه مورد تايید است ،بنابراين با  11درصد اطمینان
میتوان نتیجه گرفت که تفاوت معناداری بین فراوانی
بهدست آمده يا واقعی و فراوانی مورد انتظار وجود دارد.
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فرضیه اصلی :بین مشارکت شهروندان و توسعه فضاهای
فرهنگی شهرستان گنبدکاوس رابطه وجود دارد.

جدول ( :)4بررسی مقايسه رتبههای بین شاخصها با
استفاده از آزمون ناپارامتري فريدمن

آزمون كیدو ( )χ1 =1488231كه در سطح کامال
معناداری  8/888است نشان میدهد كه تفاوت
معناداری بین فراوانی مورد انتظار و فراوانی واقعی وجود
دارد و اين فرضیه مورد تايید است ،بنابراين با  11درصد
اطمینان میتوان نتیجه گرفت که تفاوت معناداری بین
فراوانی بهدست آمده يا واقعی و فراوانی مورد انتظار
وجود دارد.
جدول ( :)5بررسی مشارکت با استفاده از آزمون كی دو
تك متغیره

عنوان

میانگین رتبه

اولويت

مشارکت فکری

1285

1

فراوانی
واقعی

فراوانی مورد
انتظار

اختالف دو
فراوانی

کم

148

58823

-338

تاحد
ی

811

58823

315

زياد

483

58823

14

جم

1544

-

-

Sig

df

Chi-square

Sig

8288

1

1700.32

8288

آزمون همبستگی
نتايج نشان میدهد که بین سه نوع مشارکت فکری،
مالی ،اجرايی؛ همبستگی بهصورت مثبت و مستقیم
است .يعنی هر چه میزان مشارکت مالی بیشتر باشد،
میزان مشارکت اجرايی و فکری نیز بیشتر خواهد بود و
با توجه به اينکه شدت همبستگی باالی  0.60است،
نشاندهنده همبستگی قوی بین سهبعد مشارکت است.
جدول ( :)4ماتريس همبستگی پیرسون بین متغیرهای
تحقیق
نام متغیر

مشارکت مالی مشارکت اجرايی مشارکت فکری

مشارکت مالی

1
82888

مشارکت اجرايی

8244
82888

1
82888

مشارکت فکری

8248
888.

8241
82888

Sig

Sig
Sig

1
82888

آزمون فریدمن
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نتايج آزمون فريدمن نشان میدهد که با توجه به
مقدار آماره آزمون ( ) χ1 =1640.242است كه در سطح
خطای كمتر از  0/01معنادار است ،با  11درصد اطمینان

مشارکت مالی

1244

1

مشارکت اجرايی

1251

3

Sig

df

8288

1

Chisquare
1640.242

بین میانگین شاخصهای بهدست آمده تفاوت
معناداری وجود دارد .بر اين اساس میتوان گفت که
میانگین رتبه مشارکت اجرايی برابر با  1285بوده است
که نشاندهنده بیشترين میزان رتبه در بین  3شاخص
تشكیلدهنده توسعه فضای فرهنگی است و کمترين
میانگین برابر  1251است که مربوط به شاخص مشارکت
مالی است.
نتیجهگیری و پیشنهاد
نتايج تحقیق نشان داد که از نظر شهروندان
مشارکت مالی شهروندان نقش موثری در توسعه فضاهای
فرهنگی در شهرستان گنبدکاوس تاثیر دارد .اگر
مسئولین بتوانند زمینه برای جل مشارکت مالی
شهروندان درخصوص ساخت فضاهای فرهنگی مانند
کتابخانه ،فرهنگسرا ،مساجد و ...فراهم آورند ،زمینه
مساعدتی برای توسعه اين فضاها فراهم میآيد .مشارکت
مالی شهروندان از طريق کمکهای نقدی،کمکهای غیر
نقدی ،مانند اهداء زمین ،ساختمان و خريداوراق
مشارکت در اين رابطه حائز اهمیت است.
از ديگر يافتههای تحقیق تاثیر معنادار مشارکت
اجرائی شهروندان در توسعه فضاهای فرهنگی در
شهرستان گنبدکاوس است .شهروندان از طريق شرکت
در برنامه ريزی های کوتاه مدت ،بلند مدت ،شرکت در
تصمیم گیری ،شرکت در اداره فضاهای فرهنگی ،شرکت
در حفظ و نگهداری فضاهای فرهنگی ،کم به تامین
امنیت فضاهای فرهنگی ،شرکت در ساخت فضاهای
فرهنگی و ...میتواند مسئولین را در مسیر توسعه
فضاهای فرهنگی ياری دهد.
همچنین نتايج تحقیق نشان داد که مشارکت فکری
شهروندان "ارائه ديدگاهها ونظرات" در توسعه فضاهای
فرهنگی در شهرستان گنبدکاوس تاثیر دارد .شهروندان
با شرکت در نیازسنجی و اولويتبندی نیازها و ارايه

بررسی نقش مشارکت شهروندان در توسعه فضاهای فرهنگی ...

ايدههای جديد به مسئولین میتوانند نقش موثری در
توسعه فضاهای فرهنگی داشته باشند.
اما نتايج تحقیق نشان داد که از نظر شهروندان
مشارکت اجرايی بیشترين تاثیر را در توسعه فضای
فرهنگی دارد .در مرحله بعدی مشارکت فکری است و
کمترين تاثیر را مشارکت مالی دارد .در مجموع نتايج
اين تحقیق نشان داد که مشارکت شهروندان عامل
موثری در توسعه فضاهای فرهنگی شهرستان گنبدکاوس
است.
اما از جمله نتايج جال توجه تحقیق اين بود که بین
ابعاد سهگانه مشارکت؛ ارتباط معناداری ،مثبت و قوی
وجود دارد و اگر مشارکت شهروندان در يکی از ابعاد
فراهم شود زمینه مساعدی برای مشارکت در ساير ابعاد
فراهم میگردد .مثال هر چه میزان مشارکت مالی بیشتر
باشد ،میزان مشارکت اجرايی و فکری نیز بیشتر خواهد
بود و يا اگر از نظر شهروندان در خصوص ساخت فضای
فرهنگی کم گرفته شود ،شهروندان مشارکت اجرايی و
مالی بیشتری خواهند داشت.
در جم بندی نتايج گفتنی است که در نظريات
جديد توسعه بر خالف گذشته كه سرمايههای مادی و
فیزيكی را موتور محركه توسعه میدانست ،در نظريات
جديد ،اين افراد هستند كه به عنوان سرمايههای انسانی،
محور اصلی توسعه را تشكیل داده و موجبات رشد و
توسعه پايدار جوام را فراهم ساختهاند .توسعه زمانی
موفقیتآمیز خواهد بود كه از پايهريزی فكری و نیز
فرهنگی مناس برخوردار باشد.استفاده كردن از نظر
شهروندان باعث استفاده از افكار نو و ابتكاری به وجود
آمده خواهد شد كه میتواند در حل بسیاری از مشكالت
مديريت شهر و توسعه بخشی به اين امر ،ياريگر مديريت
شهری شود .اين موضوع ،خود باعث عالقهمندی
شهروندان جهت افزايش آگاهی و اطالعتشان میشود و
با توجه به اين موضوع ،رويكرد مناس برای توسعه يعنی
خود باوری و داشتن ارتباط آگاهانه با موضوع مورد
مشاركت،در نزد شهروندان تجلی میيابد .استفاده از اين
نظرات موج برقراری ارتباط خوب ما بین شهروندان و
مديران شهرداری گنبدکاوس شده و موجبات همكاری
هر چه بیشتر جهت رسیدن به هدف اصلی كه همانا
توسعه دادن فضاهای فرهنگی است ،فراهم میشود و در
چنین حالتی توسعه قابلیت مذاكره و دسترسی آسان و
سريعتر بوده و پیش زمینه تفاهم ما بین اين دو گروه
فراهم میشود.

با توجه به نتايج بهدست آمده از تحقیق
پیشنهادهايی جهت تسهیل مشارکت شهروندان در
توسعه فضاهای فرهنگی ارايه شدع است:
 )1آگاهی از شرائط اساسی مشارکت است .مديران
شهری با استفاده از رسانههای محلی و بیلبوردها و
تابلوی اعالنات و برشورها در سطح شهر هم به مردم در
زمینه های مختلف آگاهی بدهند و هم زمینه های جل
مشارکت آنها را فراهم سازند.
 )1برنامههای ترويجی و تشويقی جهت مشارکت در
امور اجتماعی تاثیر به سزايی در افزايش آگاهی و
مسئولیتپذيری شهروندان داشته و دارد ،لذا
سرمايهگذاری بیشتر بر روی اينگونه برنامهها از ديگر
پیشنهادات محقق می باشد.
 )3به نظر میرسد بهتر است کارگاههای مسئلهيابی
به کم خود مردم و نخبگان شهر شکل میگیرد ،زيرا
معموالً در مواردی که با کم خودمردم برای حل آن
تصمیمگیری میشود در مرحله اجرا نیز مردم تمايل
بیشتری به مشارکت دارند چراکه تمامیت آن امر را از
آن خود میدانند .بنابراين شايسته است جهت افزايش
میزان مشارکت مردم از اين روش حداقل در سطوح
محلی بیشتر استفاده شود.
مناب و مآخذ
 ازکیا ،مصطفی و غالمرضا غفاری ( .)1383توسعهروستايی با تاكید بر جامعه روستايی ايران ،تهران:
نشر نی.
 اوکلی ،پیتر و ديويد مارسدن ( .)1348رهیافتهایمشارکت در توسعه روستايی ،مترجم :منصور
محمودنژاد .ناشرمرکز نحقیقات و بررسی مسائل
روستايی -وزارت جهاد سازندگی،تهران؛ انتشارات
ارغنون.
 بورديو پیير ( .)1388نظريه کنش ،داليل عملی وانتخاب عقالنی ،مترجم :مرتضی مردیها .تهران:
انتشارات نقش و نگار.
 جمعهپور ،محمود ( .)1381عوامل اصلی در فرآيندتوسعه پايدار :مردم ،مناب  ،فضاها و نقش مشارکت
مردمی در آن ،نشريه علوم اجتماعی(دانشگاه عالمه
طباطبائی) ،شماره .138-183 ،11
 رهنما ،محمدرحیم ( .)1388پارادايم بهبود مديريتشهری (با تكیه بر شهر مشهد) ،تحقیقات جغرافیايی،
دروه  ،(14شماره.41-41 ،
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 شکوهی ،حسین و سیدعلی حسینی (.)1383"سازکارهای مشارکت شهروندان در تهیه طرحهای
توسعه شهری" ،مدرس علوم انسانی ،شماره -41 ،31
.18
 شهبازی ،مظفرالدين ( .)1383نقش مشارکت مردمیدر توسعه اقتصادی و اجتماعی ،نشريه فرهنگ و
تعاون ،شماره .4-5 ،31
 صفریشالی ،رضا ( .)1341نقش و جايگاه مشاركتمردمی در تربیت بدنی و ورزش (با تأكید بر توسعه
انسانی) ،اولین كنگره علمی بینالمللی تربیت بدنی و
ورزش دانشآموزان دختر وزارت آموزش و پرورش،
بهمن .1341
 طوسی ،محمدعلی( .)1388مشارکت در مديريتومالکیت ،تهران :مرکزآموزشی مديريت دولتی
 علویتبار ،علیرضا ( .)1341ارزيابی بخش فرهنگ دربرنامههای اول و دوم توسعه ،مجموعه مقاالت
گردهمايی ساماندهی فرهنگی ،تهران :نشردال.
 غفاری ،غالمرضا ( )1388بررسی موان اجتماعیفرهنگی موثر بر مشارکت اجتماعی –اقتصادی سازمان
يافته در قال  NGOدر جامعه روستائی ايران،مطالعه
موردی :روستاهای شهر کاشان ،موسسه مطالعات و
تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران1388 ،
 قوايی ،مسعود و رسول بابانس  ،چمران موسوی( .)1388تحلیلی بر سنجش عوامل موثر بر مشارکت
شهروندان در مديريت شهری :مطالعه موردی،
منطقه 5شهر تبريز ،مطالعات و پژوهشهای شهری-
منطقهای ،شماره  ،1ص .11
 کائوتری ،هوئین و ديگران ( .)1341مشارکت درتوسعه ،مترجمین :هادی غیرابی و داود طبايی ،تهران:
نشر روش ،چاپ اول.
 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ( ،)1381ارزشها ونگرشهای ايرانیان :يافتههای پیمايش در قم ،دفتر
طرحهای ملی ،تابستان ،تهران :انتشارت وزارت
فرهنگی و ارشاد اسالمی.
 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ( ،)1381رفتارهایفرهنگی ايرانیان :يافتههای طرح پژوهشی فعالیت و
مصرف کاالهای فرهنگی در قم ،دفتر طرحهای ملی،
پائیز ،تهران :انتشارت وزارت فرهنگی و ارشاد اسالمی.
 يونسکو ( .)1344فرهنگ و توسعه ،مترجم :نعمتاهللفاضلی و محمد فاضلی ،چاپ اول ،تهران :سازمان
چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
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