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چکيده
اگر بخواهيم در توسعه شهرهاي امروزي ،پاسخگوي احتياجات امروزي باشيم و سهم نسلهاي آينده از منابع را در نظر
بگيريم بايد اداره خردمندانه شهرها را بر پايه شهرسازي مشارکتي و مشارکت آگاهانه شهروندان تعريف و برنامه ريزي
کنيم.حضور شهروندان در عرصه تصميم گيري و نزديکي آنها با مسئولين و متخصصان و دستيابي هر چه سريع تر به
خواستهها و نيازهايشان مطابق با شرايط زندگي و ويژگيهاي اجتماعي و اقتصادي از طريق فرايند شهرسازي مشارکتي
ميسر ميشود.در حال حاضر جايگاه مشارکت شهروندان در شهرهاي ايراني ،در حد ظاهرفريبانه و حداکثر اطالعدهي و
مشورت کردن است.هدف کلي از اين مقاله نقش شهروند مشارکتجو در مديريت شهري ،در شهر ايالم ميباشد.روش
جمع آوري اطالعات بر مبناي اسنادي و نيز ميداني (پرسشنامه) و نوع تحقيق کاربردي-توسعهاي است.براي تجزيه و
تحليل دادهها از نرم افزار  spssاستفاده شده است.روشهاي آماري مورد استفاده در اين تحقيق کندال ،رگرسيون چند
متغيره است.با توجه به نتايج به دست آمده از پژوهش ميزان مشارکت بين شهروندان ايالمي در حد کم تا متوسط
ميباشد.
واژگان كليدي :مشارکت؛ شهروند مشارکت جو؛ مديريت شهري ،ايالم
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شواهد نشان ميدهد در حالي که در سال 1950
تقريبا  28درصد و در حال حاضر بيش از  50درصد
جمعيت در شهرها زندگي ميکنند ،جهان همچنان با
روند روبه رشد شهرنشيني روبهروست؛ به گونهاي که تا
سال  2020بيش از  66درصد جمعيت جهان در شهرها
زندگي خواهند کرد ( .)morgan, 2003اين رشد سريع
و بي رويه شهرها و انبوه جمعيت شهرنشين جهان ،بيش
از هر زمان ديگري نه تنها معناي هويت شهري و
کارکردهاي مورد انتظار از آن را به ويژه در شهرهاي
بزرگ و مناطق پيرامون آنها تغيير داده؛ بلکه مديريت
شهري را به يکي از پيچيدهترين و اصليترين عرصههاي
روابط حکومت و مردم تبديل کرده.مديريت شهري در
آينده به طور اعم و در قرن  21به طور اخص دچار نوعي
چالش خواهد بود؛ چالشي که خود تابعي از تغيير و
تحوالت فناورانه ،جمعيتي ،اقتصادي و سياسي و بين
المللي محسوب ميشود (صالحي .)51 ،1381 ،مديريت
شهري مفهومي فراگير است که هدف آن تقويت
سازمانهاي دولتي و غيردولتي براي شناسايي برنامهها و
سياستهاي گوناگون و پيادهسازي آنها با نتايج بهينه
است.انديشههاي اوليه کارآمدي مديريت شهري با
مولفه هايي چون در خدمت گرفت سرمايه بيشتر،صنعتي
شدن ،نيروي کار بيشتر ،و به طور کلي ،در رشد کمي
ديده ميشد؛ ولي تجربههاي جهاني ،به ويژه مطالعات
بانک جهاني ،نشان داده است که اين رويکرد نتوانسته
بهبود فضاي زيست را ،به ويژه در کالنشهرها در پي
داشته باشد و هر روز موانع زيست-محيطي ،اقتصادي،
اجتماعي و به طور کلي ،فضايي اين رويکردها نمايانتر
ميشود.رابطه شهر و شهروندي دوسويه است ،انسانها شهر
را ميسازند و شرايط شهرها در زندگي آنها تاثير قاطع و
امکان ناپذير دارد .اصالح ساختار شهري و بهينه کردن
شهرنشيني به اصالح و بهينه کردن اين رابطه نياز دارد
که مديريت شهري سازماندهي اين ارتباط را بر عهده
دارد ،و بايد همه جوانب موضوع را مدنظر داشته ،با دقت
برسي نمايد ،چرا که دستيابي به شهر ايدهآل(شهر
پارک،روان،سبز،پويا،فرهنگي) راهي طوالني و خطيري
پيش روي ما نهاده است و تالش عظيمي ميطلبد
(جاجرمي و ديگران .)10 ،11377 ،مشارکت شهروندان
در تصميم گيريها ،برنامهريزيها و کليه فعاليتها و امور
شهري ،مورد توجه مديران ،برنامهريزان و صاحبنظران
توسعه اجتماعي است.مشارکت ،فرايند درگير شدن کليه
گروههاي مردم در همه مراحل توسعه جهت ظهور

تواناييها ،قابليتها و در نتيجه رشد و تعالي مادي و
معنوي آنهاست و به همين خاطر شايد در سالها اخير
همواره در محافل علمي و سياسي کشور ،موضوع
مشارکت شهروندان در امور شهرها ،درصدر گفتمانهاي
اجتماعي و سياسي جامعه قرار داشته ،همگان از آن به
عنوان عنصري مهم در جهت رسيدن به دموکراسي و
توسعه پايدار سخن راندند (عباس زاده.)44 ،1387 ،
بنابراين ميتوان گفت که مشارکت مردم در روند
تصميمگيري شهري ،يکي از عناصر اصلي حکومت
مردمي بوده ،افزايش مشارکت مردم در امور شهري،
ميتواند در ايجاد تعادل شهري ،نقش ارزنده ايفا نمايد
(عباس زاده .)44 ،1387 ،اگر شهروندان ،مشارکت در
شهر را به منزله مشارکت در سرنوشت خويش بدانند ،در
اين صورت ،شهروندان در قالب گروهاي کاري به شکل
گيري و تقويت خصايصي ،نظير خود رهبري ،خود
مسئوليتورزي مبادرت ورزيده ،زمينه را براي تغيير و
تحول در جهت تلطيف و پويايي شهري آماده خواهند
ساخت.نهايت امر اينکه ،مشارکت عنصر حياتي در فرايند
توسعه پايدار تلقي گرديده ،از آن به عنوان حلقه مفقوده
فرايند توسعه ياد ميکنند و به اعتقاد صاحبنظران،
مشارکت موجب افزايش شايستگي و کرامت در افراد
ميگردد (الموند و همکاران.)42 ،1377 ،
هدف کلي از اين مقاله بررسي نقش شهروند
مشارکت جو در مديريت شهري ايالم است،در صورتي که
هنوز شهرسازي مشارکت در اين شهر تحقق پيدا نکرده،
و مديران شهري اعتقادي به مشارکت شهروندان
ندارند.اين درحالي است که شهروندان بيش از هر
کارشناس به مسائل شهري واقف هستند و ميتوانند با هر
تصيمگيري و مشارکت در امور شهري بر پويايي و عمران
و آبادني شهر کمک فزايندهاي بنمايند.
 -2فرضيههاي تحقيق
 -1هر چه احساس تعلق شهروندان بيشتر باشد ،ميزان
مشارکت آنها در مديريت شهري بيشتر ميشود.
-2ميزان مشارکت شهروندان در مديريت شهري با
پايگاه اقتصادي و اجتماعي مرتبط است.
-3به نظر ميرسد بين جنسيت و ميزان مشارکت رابطه
معناداري وجود دارد.
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-3متغيرهاي پژوهش

اين پژوهش از نوع توصيفي-تحليلي بوده،که بخشي
از اطالعات از طريق مطالعات کتابخانهاي بدست آمده و
بخش ديگر آن از طريق مطالعات ميداني و
پرسشنامه.جامعه آماري اين تحقيق همه ساکنان شهر
ايالم ميباشد که بر اساس سرشماري سال 1390
جمعيت اين شهر  172213نفر بوده است.روش نمونه
برداري از جامعه آماري تصادفي است.برآورد حجم نمونه
نيز با استفاده از روش کوکران صورت گرفته است.با
توجه به جمعيت شهر ايالم ( ،)172213با استفاده از
فرمول کوکران(حافظ نيا )117 ،1380 ،حدود 300
پرسشنامه مورد نياز بوده.در ساخت پرسشنامه و سنجش
متغيرها ،از طيف ليکرات استفاده شده است که پس از
جمع آوري پرسشنامهها ،دادهها به وسيله نرم افزار spss
پردازش و در دو سطح توصيفي و استنباطي مورد تجزيه
و تحليل قرار گرفتند.اعتبار پرسشنامه به صورت اعتبار
صوري انجام شده بدين صورت که پس از طراحي
پرسشنامه و در اختيار متخصصان گذاشتن آن ،به توافق
کلي آنها در مورد اعتبار پرسشنامه رسيديم.براي پايايي
متغيرهاي پژوهش از طريق آلفاي کرونباخ استفاده شده
است .ضريب الفاي کرونباخ در گروه نمونه مورد مطالعه
برابر با  ./86محاسبه گرديد که نشاندهنده همخواني
باالي سواالت پرسشنامه با هم ميباشد.

پيشنهاد است و تمايلي به مشارکت در حيطه عمل و
اجرا ندارد (کلدي .)1386 ،به نظر غفاري مشارکت
اجتماعي را ميتوان فرايند سازمان يافتهاي دانست که
درآن افراد جامعه به صورت آگاهانه ،دوطلبانه و جمعي
با در نظر داشتن هدفهاي معين و مشخص که منجر به
سهيم شدن در منابع ميشود ،فعاليت ميکنند.به نظر
غفاري ،نمود عيني مشارکت وجود نهادهايي چون
انجمنها ،گروهها ،سازمانهاي محلي و غير دولتي است
(غفاري .)1380 ،علوي تبار در تحقيقي با عنوان
مشارکت در ادراه امور شهر ،به تاثير متغيرهاي آگاهي
اجتماعي و دسترسي به اطالعات ،جنس ،تحصيالت،
عضويت در تشکلها بر مشارکت اجتماعي پرداخته
است.دو متغير آگاهي اجتماعي ،دسترسي به اطالعات و
سطح تحصيالت با مشارکت اجتماعي رابطه معنادار
داشته است (علوي تبار .)1379 ،به نظر پيران مشارکت
اجتماعي به معناي تخصصي کلمه زماني امکان پذير
است که فرد صاحب حقوق داشته باشد.به نظر پيران،
ايرانيان در امور مذهبي سخت مشارکت جويند ،ولي در
امور مدني و اجتماعي مشارکت جو نيستند (پيران،
 .)1378دوچرتي و همکاران (،)2001در تحقيقي با
عنوان فرهنگ مدني ،جامعه و مشارکت شهروندان در
محلههاي متضاد به اين نتيجه رسيدند که فرهنگ مدني،
نهادهاي سياسي ،سياستهاي عمومي و آموزش در
مشارکت شهروندان موثر است.اوهمر ( ،)2007در
تحقيقي با عنوان مشارکت شهروندان در سازمانهاي محله
و ارتباط آن با خودکار آمدي ،اثر بخشي جمعي ،حس
تعلق ،به اين نتيجه رسيد که:مشارکت روزانه اعضاي
سازمانها با يکديگر باعث افزايش خوکارآمدي ،اثربخشي
و حس اجتماعي ميشود.

 -5پيشينه تحقيق

-6مباني نظري تحقيق

متغيرهاي مستقل :پايگاه اجتماعي ،اقتصادي ،رضايت
شهروندان از خدمات شهري و احساس تعلق اجتماعي
شهروندان
متغير تابع :مشارکت شهروندان در مديريت شهري
-4روش شناسي تحقيق

رضادوست و همکاران در تحقيقي با عنوان عوامل
موثر بر مشارکت اجتماعي شهروندان ايالم ،به اين نتايج
دست يافتند که متغيرهاي وضعيت اشتغال ،تاهل،
تحصيالت ،عضويت در تشکلهاي اجتماعي و شرکت در
انتخابات با مشارکت اجتماعي شهروندان رابطه ي
معناداري دارد و به طور کلي مشارکت اجتماعي در بين
شهروندان شهر ايالم هنوز به عنوان يک مولفه مدرن
شناخته نشده است (رضادوست و همکاران.)1388 ،
کلدي در پژوهشي در منطقه  7تهران دريافت که نگرش
شهروندان در باب مشارکت مبتني بر کمک فکري و ارائه

-1-6شهروندي
شهروندي ايدهاي است که در اروپايي غربي زاده
شد.در قرن شانزدههم همزمان با فراگير شدنش انتشار
يافت،اين موضوع يکي از فرايندهاي جامعه مدرن است و
در عرصه جامعه شناسي داراي تعريفي خاص و عموما
برجسته از نگرش عقالني نسبت به قانون و افراد در
جامعه است( .عباسي1386،ص)457
شهروندي همانطورکه روشن است از مشتقات شهر
است.شهروندي قالب پيشرفته "شهرنشيني" ميدانند.به
اعتقاد برخي از کارشناسان،شهرنشينان هنگامي که به
حقوق يکديگر احترام گذارده و به مسئوليتهاي خويش
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در قبال شهر و اجتماع عمل مينمايند به "شهروندي"
ارتقا يافته اند.شهروندي تا پيش از اين در حوزه اجتماعي
شهر بررسي ميشد اما پيش از آن شهروندي مفاهيم
خود را به ايالت و کشور گسترش داده است( .لطفي و
همکاران)4،1388 ،
شهروندي يک موقعيت عضويت است که شامل
مجموعهاي از حقوق ،وظايف و تعهدات است و بر برابري
عدالت و استقالل داللت دارد.شهروندي عضويت فعال يا
غير فعال فرد در دولت با حقوق جهاني معين و برابري
در تعهدات در سطح مشخص شده است.شهروندي
جايگاهي اجتماعي است که در رابطه با دولت با سه نوع
حق شامل حقوق مدني-حقوق سياسي و حقوق اجتماعي
همراه است.شهروندي منزلتي را نشان ميدهد که با
قانون اعطا ميشود.در عين حال ،با اين مفهوم نشان
ميدهد که اشخاص به اعتبار جايگاهشان در اجتماع يا
واحد سياسي داراي حقوقي هستند.بر اساس اين رويکرد،
چون افراد در زندگي مشترک ،خواه در فعاليت اقتصادي
يا امور فرهنگي و تعهد سياسي ،همگان از لحاظ اخالقي
نسبت به يکديگر وظايفي دارند.شهروندي در واقع شرايط
عضويت در واحدهاي سياسي (معموال دولت ملي) است
که از حقوق و امتيازات ويژه کساني محافظت ميکند که
وظايف معيني را انجام ميدهند.شهروندي بيش از آن که
نظريه باشد ،مفهومي است که با شرايط کامل در يک
جامعه رسميت ميدهد.مفهوم شهروندي معرف نقطه
اتصالي ميان جغرافياي اجتماعي ،فرهنگي و سياسي
است.با نگاهي به ادبيات گسترده نظريههاي شهروندي
ميتوان دريافت که اين تعاريف هسته مشترکي دارند:
نوعي پايگاه و نقش اجتماعي مدرن براي تمامي اعضاي
جامعه ،مجموعهاي به هم پيوسته از وظايف ،حقوق،
تکاليف و مسئوليتها و تعهدات اجتماعي ،سياسي،
حقوقي ،استعماري و فرهنگي همگاني ،برابر و يکسان
احساس تعلق و عضويت اجتماعي مدرن براي مشارکت
جدي و فعاالنه در جامعه و حوزه اقتصادي ،سياسيي،
اجتماعي و فرهنگي ،برخورداري عادالنه و منصفانه
تمامي اعضاي جامعه از مزايا ،منابع و امتيازات اجتماعي،
اقتصادي ،سياسي ،حقوقي و فرهنگي فارغ از تعلق
طبقاتي ،نژادي ،مذهبي و قومي (صرافي-118 ،1387 ،
)120
سال هفتم
شماره بيستم و سوم
پاييز 1394

32

-2-6ويژگيهاي شهروند مشارکت جو
شهرسازي با مردم مقولهاي حساس است که در
شرايط خاص،مسئوليت دولتها را در پاسخ به اراده ملي

افزايش ميدهد.در اين شرايط اين مسئله بيشتر حول
جلب توجه افکار عمومي به قانون اساسي و ايجاد
زمينههاي الزم براي کار گروهي شراکت و تعامالت
اجتماعي دور ميزند.(stiglit, 1999 ( .براي گسترش
برنامهريزي شهري با مردم در زمينه موضوعات مختلف
اجتماعي ،اقتصادي و کالبدي جامعه در درجه اول
نيازمند شهرونداني با ويژگيهاي الزم است.براي
برنامهريزي با مردم،بايد انسانها را آموزش داد و در آنها
مهارتهاي نگرش و دانش مورد نياز را به وجود
آورد.مشارکت مستلزم داشتن آگاهيهاي الزم،
مهارتهاي موثر و نگرشهاي ارزنده است.دانش و مهارت
تعريف مساله ،تجزيه وتحليل مساله ،شناخت هدف،
روابط انساني اثر بخش ،تصميمگيري ،زندگي گروهي و
روح جمعي از جمله مهمترين موضوعاتي است که در
آموزش افراد بايد به آنها پرداخت( .سرکارآني،
،1379صص159و .)160انسان مداخله گر در برنامهريزي
شهري انعطافپذير است،انساني که انعطافپذير نيست
تصميم خود را گرفته است و از اين رو قادر نيست حتي
تمهيدات الزم براي برنامه ريزي شهري با مردم را در
خود فراهم کند.کسب از جمله مهارتهاي ديگر
خودانديشي است.با آموزش شهروندي همه چيز پايان
نمي پذيرد.کسب اين مهارتها با فرصتهايي براي
تمرين و ممارست نياز دارد( .سرکارآني،1379 ،
صص159و)160
بايستي محيط و شرايطي به غايت شفاف و همراه با
شناخت داشته باشيم و مهارت و نگرشهاي سازنده در
ارتباط با مشارکت را در افراد تقويت کنيم.قطعا در جايي
اين مساله را بايد آموزش داد و از آن گذشته فرصت
تمرين مهارتهاي الزم شرکت مردم به وجود آورد.اين
کار در بسياري از کشورها در دوره آموزش عمومي
صورت ميگيرد.به اعتقاد برنامهريزان شهري ،شهروندان
توانا براي شرکت در فرايند شهرسازي بايد حداقل داراي
ويژگيهايي مانند توانايي کار و همکاري با ديگران و
داشتن روح جمعي باشند و به عنوان اعضاي فعال
جامعه،در حل مشکالت با شيوههاي غير خشونتآميز
باشند،تمايل به کوشش و تالش در جهت بهبود شرايط
زندگي،شرکت در فعاليتهاي اجتماعي ،سياسي،
فرهنگي همراه با درک حدود و لزوم احترام به حقوق
انسانها ،توانايي پذيرش قواعد و هنجارهاي تعريف شده
را در روابط اجتماعي يعني همان قواعد بازي و احترام به
ديگران و پذيرش قواعد مردم ساالري در فعاليتهاي
جمعي داشته باشند( .حسيني،1388 ،صص28و)29

شهروند مشارکتجو و نقش آن در مدیریت شهری
-3-6گذري بر تاريخ مشارکت شهروندي
مشارکت شهروندي و جامعه مدني سابقه غني و
طوالني دارد و از دوران يونان باستان تا به امروز همواره
به اشکال گوناگون در ابعاد مختلف زندگي اجتماعي
انسانها بروز کرده است (ملکواين.)169 ،1377،
خاستگاه آغازين آن دولت-شهر آتن در يونان باستان
ميباشد.در تمدن يونان باستان مشارکت شهروندي در
اداره امور شهرها از اهميت بسزايي برخوردار بود.عقيده
يونانيان بر اين بود که انسانها تنها در کشورهاي کوچک
ميتوانند حالت انساني و آزادگي خويش را حفظ کنند و
به عنوان يک شهروند شناخته شوند.به اعتقاد آنان زيست
در يک کشوري بزرگ که از يک مرکز حکومتي به همه
جاي آن حکم رانده شود انسان را تبديل به برده خواهد
نمود.به اين ترتيب تنها دولت شهرها هستند که
ميتوانند به انسان به عنوان شهروند هويت بخشند (نقي
زاده .)16-17 ،1381 ،در اين دولت شهرها به جز
بردگان و بيگانگان و زنان تمامي ديگر اعضاي جامعه در
صورتي شهروند محسوب ميشدند و در شوراي مديريت
شهر عضو داشتند ،که با مشارکت سياسي ارتباط نزديکي
داشته باشند (ارسطو .)6 ،1364 ،استدالل ارسطو بر اين
بود کسي که در اداره امور جامعه هيچ شرکتي نکند يا
حيوان است يا خدا! فردي براي اين که يک انسان واقعي
باشد بايستي يک شهروند فعال در جامعه اش باشد
( )Clarke,1994, 36شهروندان يونان باستان به عنوان
قانون گذاران و مجريان امور خود را اداره ميکردند و
همه شهروندان از حق سخن گفتن و راي دادن در مجمع
سياسي برخوردار بوده اند (فالکس .)29 ،1381 ،در
تمدن رومي رگههاي شهروندي در حد نخبگان سياسي
يا ساير پاترسينها و اشراف مشاهده ميشود و توده مردم
نقش در جامعه سياسي نداشته اند ،برخي از الزامات نيم
بند دموکراسي يوناني در قالب انتخاب امپراتوران رومي،
مجلس سنا و تريبونها وجود دارد (نجاتي حسيني،
 .)27 ،1380در چين دوره مشارکت شهروندي به تدريج
ارتباط خود را با مشارکت سياسي از دست داده و در
عوض به ابزاري جهت کنترل و آرام سازي مبدل
گرديد.در واقع امپراتوري رومي جهت تضعيف منابع
نارضايتي اجتماعي اعطاي شهروندي به مردم مبادرت
ورزيد که بطور فزايندهاي يک مفهوم سطحي و قانوني
داشت و به عنوان ابزار کنترل اجتماعي بود (فالکس
 .)32 ،1381در دوره قرون وسطي مسيحي که مقارن با
زوال امپراتوري روم باستان (سده سوم ب.م) و تقسيم آن
به دو دوره امپراطوري روم غربي و شرقي بود.نقش

شهروندي اهميت خود را از دست داد به طوري که با
شکلگيري فراماسيون فئوداليزم ،رعيت به جاي شهروند
جلوهگر شد و نظام شهروندي جاي خود را به ارباب
رعيتي داد و شهروندي دولت شهر و جامعه سياسي جاي
خود را به بندگي کليسا و پاپ و نيز رعيت پادشاه ،لرد،
سينيور و اسالها داد (نجاتي حسيني .)27 ،1380 ،در
نتيجه کليسا به عنوان محوري براي وفاداري و هدايت
اخالقي جاي جامعه سياسي را گرفت.در اين دوره اعمال
شهروندي در چندين شهر جمهوري ايتاليا از جمله ونيز
و فلورانس تجلي يافت (فالکس .)33 ،1381 ،شهروندي
در شهرهاي قرون وسطي به خصوص در اواخر اين دوره
با توسعه اقتصاد پولي و فعاليتهاي صنعتي همراه بود.به
طوري که با شکل گيري نظام ارباب رعيتي طبقات
سلسله مراتبي در شهروندي ايجاد گردد.شهروندي اين
دوره در ظهور شهروندي مدرن نقش قاطعي را ايفا نمود
( .)riesonberi, 1992, 184در دوره رنسانس (سده 15
م) مشارکت شهروندي ،اصوال با ظهور تفکرات فلسفه
سياسي و پيچيدهتر شده نظام روابط ،مفهومي جديد پيدا
ميکند.در اين دوره تامين حقوق شهروندي و مشارکت
به مثابه تجلي ماهيت انسان نبود بلکه واکنشي در برابر
سيستمهاي حکومتي و مديريتي بود.در اين دوره
مشارکت شهروندي به طور سطحي و جامعه حقوقي
متمايز شده به ظاهر مساوات گرايانه و قدرت دولتها
بيشتر و وظايف شهروندان محدود شده بود و اساسا
داراي ماهيت سکوالر بود ( .)held,1996,38مشارکت
شهروندي از اين دوره به بعد با توسعه تفکرات ليبرال
همراه است.با گسترش نظريههاي سياسي و اجتماعي و
ارتقاي سطح آمادگي مردم مشارکت شهروندي به عنوان
ابزاري جهت کنترل اجتماعي و تامين منافع حکومت از
سويي و در جهت جذب کردن گروههاي بالقوه مخرب به
درون نظامهاي حکومتي و سياسي از سوي ديگر ارتباط
داشت.در واقع شهروندي در دوره مدرن به جهت حفظ
حاکميت ديدگاههاي حاکم و ممانعت از ستيزهاي داخلي
و خارجي دولتها صورت گرفته است و با مفهوم دولت-
ملت پيوند خورده است.دوره پست مدرن دورهاي است
که با نتقاد از دوره مدرن ظهور ميکند.دورهاي که در
کشورهاي سرمايهداري پيشرفته عناصر تاريخي گذشته
برتري مييابند به طوري که اين دوره ،هم انتخابي از هر
گونه سنت گذشته است هم ادامه تجدد و ماوراي آن
(بحريني .)127 ،1378 ،مشارکت شهروندي به صورت
مشارکت تودهاي ظاهر ميشود ،مشارکت تودهاي
فرايندي است که طي آن شهروندان از مجراهايي چون
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میرنجف موسوی ،مهدی یعقوبی ،فرامرز قربانی و مرضیه حاتمی

نهادها ،سازمانها و تشکلها به نقش آفريني و اداره امور
خود ميپردازد (شفيعي .)49 ،1381 ،خصلت
کثرتگرايي اين دوره به تنوع و گوناگوني و تعدد
نهادهاي سياسي و اجتماعي در اداره امور رفاهي و محلي
ميانجاميد که نتيجه آن تشکيل سازمانهاي محلي و
مردمي است.در دوره فرامدرن زنان ،جوانان ،گروههاي
قومي ،فرهنگي و قشرهاي تخصصي نقشهاي کليدي و
مهمي را در جهت ايجاد نهادهاي مستقل مدني براي
احقاق حقوق اجتماعي و اقتصادي در مقابل نهاد دولت
ايفا ميکنند (عظيمي .)129 ،1381 ،در فرايند جهاني
شدن که حدود جغرافيايي و مرزهاي ملي دولتها ناپديد
ميشوند و نگرش به جهان به عنوان يک منظومه کالن و
به هم پيوسته مطرح ميشود (کاظمي .)38 ،1380 ،و به
تعبير ديويد هاروي فشردگي زمان و مکان به وجود
ميآيد ،آزادي اجتماعي و مدني ملتها کاهش
مييابد.تسلط کشورهاي پيشرفته و بزرگ به لحاظ
اقتصادي بر کشورهاي فقير مفهوم شهروندي را در جهت
گسترش نهادهاي محلي و مدني کم رنگ ميکند.به
اعتقاد برخي از نويسندگان دولتها جهت نيل به منافع
خود و تضمين حقوق شهروندان به جاي شهروندي
حقوق بشر را ضامن اصلي استقالل فرد ميدانند
(فالکس.)177 ،1381 ،
-4-6مباني نظري مرتبط با مشارکت و مديريت
شهري
مهمترين هدف مديريت شهري را ميتوان در ارتقاي
شرايط کار و زندگي جمعيت ساکن در قالب اقشار و
گروههاي مختلف اجتماعي و اقتصادي و حفاظت از
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حقوق شهروندان ،تشويق به توسعه اقتصادي و اجتماعي
پايدار و حفاظت از محيط کالبدي دانست.بنابراين،
هنگامي که شهر داراي مشکالت و نارسايي هايي در
چرخه امور خود است و از مشکالت بهداشتي شهري و
آلودگيهاي محيطي و اقسام آسيبهاي اجتماعي رنج
ميبرد و بحرانهايي همچون مسکن ،ضعف در ظرفيت
کافي تاسيسات عمومي ،بيکاري ،کمي درآمد ،زاغه
نشيني ،مشقتهاي اجتماعي ،رشد خودروي شهري و بي
هويتي در شکل گيري بافتها و ساختمانها را تجربه
ميکند ،ميتوان به اين نتيجه رسيد که مديريت شهري
آن در تنگنا و نارسايي به سر ميبرد.در اين باره ،مديريت
شهري بايد ضمن داشتن برنامه براي وضع موجود شهر و
فائق آمدن بر مشکالت آن ،برنامههاي آينده شهر را
تدوين کند و بر اساس آنها به ترسيم آينده ايدهآلي
بپردازد که بر مبناي واقعيتها و شرايط زمان و مکان
است.در اين باره ،مديريت شهري بايد حافظ شهرها و
منافع مردم شهرها باشد (شيعه .)39 ،1382 ،حال که
افزايش نيازهاي انساني و مشکالت زيست محيطي
شهري را در ابعاد وسيع شاهديم ،مواردي چون رعايت
ترافيک ،توجه به فضاي سبز ،همکاري با شهرداريها در
زمينه رعايت ساخت و ساز ،جمع آوري زباله و مسائل
عديده ديگر نمايانگر مشکالتي است که امروزه با آنها
روبرو هستيم ( )marshal, 2004, 22از ميان پيامدهاي
مثبتي که تقويت ،قانومنمندي و عقالني کردن رابطه دو
طرفه شهروندان و شهرداريها و نيز مديريت شهري و به
ويژه شهرداريها را به دنبال دارد ،ميتوان به موارد زير
اشاره کرد (نجاتي حسيني:)4 ،1380 ،

 شهروندي
حس تعلق اجتماعي و اعتماد شهري؛پرداخت مالياتها و عوارض شهري؛بازتوليد مستمر الگوهاي فرهنگي شهري و شهروندي؛تمکين حقوقي-مدني از قانون شهرداريها؛-مسئوليتپذيري شهروندي.

 حقوق
برخورداري از حقوق شهروندي؛بهرهمندي برابر از کاالها و خدمات شهري؛تاثيرگذاري در تصميمگيريهاي شهري؛دخالت موثر در انتخابات مقامات محلي و شهري؛برخورداري از ايمني شهري؛-دسترسي به اطالعات شهري

 وظايف
پذيرش فرهنگ شهروندي و زندگي شهري؛دريافت مالياتها و عوارض شهري؛تمکين نسبت به قوانين شهرداري؛شراکت و همکاري با شهرداري؛مسئوليت پذيري شهري؛-استفاده قانونمندانه از منابع و امکانات شهروندان

 شهرداري
داشتن نگرش شهروندي-مشارکتي به زندگي و مديريت شهري؛شهروند سازي؛آموزش و فرهنگ شهري؛تامين کاال و خدمات مورد نياز شهروندي؛پاسخگويي و مسئوليت پذيري؛ايمن سازي زندگي شهري؛-اطالع رساني

سازوکار رابطه شهروندي و شهرداري ،حقوق و وظايف متقابل (نجاتي حسيني)42 ،1380 ،

شهروند مشارکتجو و نقش آن در مدیریت شهری
بسط تواناييهاي شهروندان؛تقويت حس تعلق اجتماعي شهروندان به شهر و زندگيشهري؛
تقويت حس اعتماد اجتماعي شهروندان به نظاممديريت شهري و شهرداري؛
تقويت حس همکاري ميان شهروندان و شهرداري ومديران شهري؛
تقويت سازوکارهاي دموکراسي شهري از طريق تحققوظايف-حقوق شهروندي و شهرداري.
 -7مباني نظري مرتبط با فرضيههاي پژوهش
مباني نظري تحقيق بر ديدگاهاي روان شناختي و
جامعهشناختي مشارکت مبتني است.در ديدگاه روان
شناختي مشارکت بر عوامل رواني و دروني تاکيد
ميشود.از اين ديدگاه ،متغيرهاي دروني همان تفاوت در
ظرفيتهايي است که سبب ميشوند افراد از حيث
آمادگي براي واکنشهاي مشارکتي افراد ،عوامل دروني را
ذکر کردهاندساخت انگيزشي را تعيين کننده نگرشهاي
فردي در مبادرت به فعاليتهاي اجتماعي تاکيد
ميشود.از اين نظر ،در بررسي فعاليتهاي مشارکتي افراد
بايد به ميزان احساس تعلق به آنها به جامعه ،اعتماد به
نفس ،خالقيت ،استعدادهاي فردي و نيز انگيزه پيشرفت،
انگيزه شايستگي و انگيزه کار توجه داشت (کلدي،
 .)76 ،1386ماکس وبر در تببين مشارکت بر اساس
شيوههاي ذهني ،معتقد است که مشارکت عملي است
که رابطه با اعمال ديگران انجام ميگيرد و براي عامل
کنش ،معني و مفهوم ذهني خاصي قائل است.او معتقد
است که در تفهيم عمل اجتماعي بايد انگيزهها و عوامل
اجتماعي را جستوجو کرد.زياد بودن تعداد افراد احتمال
قابل پيشبيني بودن رفتارشان را بر اساس يک معنا
جهت ميدهد.اين معنا ممکن است در چهارچوب
مقرراتي جستوجو شود ،يا در عاداتي نهفته باشد ،يا
شامل ارزشها و باورهاي اجتماعي باشد ،به نحوي که هر
يک از آنها داليل مساعدي براي جهت دادن به رفتار
خاص خود بيابند.برر اساس اين ديدگاه ،کنش افراد بر
اساس اصل پاداش و مجازات قابل کنترل و تغيير پذير
است؛ يعني هر فرد به جنبههايي که مجازات دارد ،پاسخ

ميدهد و از جنبههايي که مجازات دارد اجتناب ميورزد
(علفيان .)90 ،1379 ،بر اساس نظريه وبر ،ميتوان به
رابطه رضايت از خدمات شهري و مشارکت اجتماعي
اشاره کرد .بر اين اساس ،کساني که احساس رضايت
بيشتري از خدمات شهري دارند ،بيشتر به سمت فعاليت
در اجتماع گرايش پيدا ميکنند.
دانيل لرنر مشارکت را به عنوان يکي از متغيرهاي
مهم و توسعه و تجدد به حساب ميآورد و معتقد است
زمينههاي انجام مشارکت عبارتند از :آمادگي ذهني،
شهرنشيني ،تحصيالت و سنتي نبودن .به عبارت ديگر،
لرنر معتقد است پتانسيل توسعه در جامعهاي به وجود
خواهد آمد که مشارکت اجتماعي و سياسي و وسايل
ارتباط جمعي در حد نسبتا بااليي در آن جامعه فراهم
شده باشد و اين منوط به رشد شهرنشيني با داشتن
امکانات فراوان در آن جامعه است (ازکيا .)94 ،1380 ،به
طور کلي ،لرنر مشارکت اجتماعي را يکي از مولفههاي
نوسازي تاکيد دارد ،اما متغيرهاي مادي شهرنشيني را
نيز در نظر دارد.در اين تحقيق متغيرهاي تحصالت،
وضعيت اشتغال ،درآمد و ...از اين نظريه استنتاج است.
 -8محدوده مورد مطالعه
استان ايالم در غرب ايران با مساحت حدود 20150
كيلو متر مربع ،تقريباً  1/2از مساحت كل كشور ،را
تشکيل ميدهد .استان ايالم در عرض شمالي بين 31
درجه و  58دقيقه تا  34درجه و  15دقيقه از خط استوا
و طول شرقي  45درجه و  24دقيقه تا  48درجه و 10
دقيقه از نصف النهار مبداء(گرينويچ) در غرب سلسله
جبال عظيم زاگرس واقع شده است .اين استان از طرف
شمال ،با استان كرمانشاه از طرف شرق با استان لرستان،
از طرف جنوب با استان خوزستان و در غرب با كشور
عراق با طول مرز مشتركي در حدود  425كيلومتر مربع
واقع شده است .بخش بزرگي از استان ايالم به دليل
استقرار در رشته كوه زاگرس كوهستاني مي باشد .در
جهت شمال غربي -جنوب شرقي استان ،كوه مرتفع و
وسيع كبير كوه به طول تقريبي  160كيلومتر مربع و با
قلل ورزين به ارتفاع  3062متر از سطح دريا ،مانشت به
ارتفاع  2656متر از سطح دريا قرار دارد .شهر ايالم در
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نقشه ( :)1موقعيت استان و شهر ايالم
موقعيت  46درجه طول جغرافيايي و  33درجه عرض
جغرافيايي قرار گرفته است .شهر ايالم جزئي از تمدن
بزرگ ايالم باستان است که در گذر زمان داراي اسامي
مختلفي چون آالم ،آالمتو ،اريوجان ،پهلو ،ماسبندان،
جبال و پشتکوه بوده است .در عصر صفويه از سال 1006
هجري قمري تحت عنوان پشتکوه در قلمرو حکومت
واليان قرار داشته و در زمان فتحعلي شاه مقر حکومت
والي از خرم آباد به ايالم(پشتکوه) منتقل شد(افشار
سيستان.)632 :1372 ،
-9يافتههاي تحقيق
-1-9چالشهاي اساسي مديريت شهري و شهروند
مشارکت جو در ايالم
شالوده و بنيان ساختار اجتماعي و فرهنگي شهر
ايالم آميزهاي از فرهنگ سنتي ايلياتي-عشايري با اسلوب
شهرنشيني که توسط مهاجران و صاحب منصباني که
جهت تصدي امور سياسي-اداري به اين استان وارد
شدهاند ميباشند.سه عامل زير اساسيترين ويژگيهايي
هستند که روحيات اجتماعي و منش قومي اين منطقه از
کشور را شکل ميدهند و در عين حال اساسيترين موانع
فرهنگي و اجتماعي مديريت شهري محسوب ميگردند.
 -2-9فقدان هويت منطقهاي مستقل
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ايالم يک واحد اداري-سياسي که بنا به مالحظات
سياسي و اداري ايجاد شده است.پيوندهاي ميان کردها
به خاطر فرهنگ مشترک قومي استحکام خوبي دارد،
طبيعتا هويت کردي را غناي بيشتري ميبخشد و هويت
ايالمي در مقايسه با آن رنگ ميبازد .در نهايت وفاداري
اين مردم به گروه قومي خود بسيار بيشتر است تا به
شهر ايالم.اين موضوع مانعي مهمي در به وجود آمدن

يک هويت منطقهاي ايالمي شده است.غيبت گروه قومي
فارس در اين استان از ديگر عواملي هستند که در عدم
شکلگيري هويت مستقل منطقهاي موثر بوده و اين
موضوع مانع فرهنگي مهمي بر سر راه توسعه شهري
ميباشد (سازمان برنامه و بودجه.)18-14 ،1371 ،
 -3-9ضعف سابقه شهرنشيني
شهر ايالم ،مهمترين شهر استان تا سال 1308
روستايي بوده که قلعه والي پشتکوه در نزديکي آن قرار
داشت و محل ييالق طايفه ده باال بوده است.از آن زمان،
حسين آباد پشتکوه به تصويب فرهنگستان نام ايالم
گرفت و شهر محسوب شد.تخته قاپو کردن و يکجانشيني
تدريجي عشاير ،ضعف اقتصاد کشاورزي و زندگي
روستايي همراه با جنگ تحميلي با عراق که ساکنان
روستاها و شهرکهاي مرزي را از صحنه کارزار به سوي
شهر ايالم کوچان و با قطع ارتباط تجاري شغلي با
شهرهاي عراق فعاليت اقتصادي را کاهش داد ،دست به
دست هم دادن و جمعيت را به سوي شهرهاي کوچک
منطقه و به ويژه شهر ايالم کشانيدند.به طوري که شهر
ايالم را در طول تاريخ  60ساله خود هيچ فعاليت
اقتصادي مهمي در آن رواج نداشته از محل ييالق ده باال
به شهري با جمعيت حدود  8هزار نفر در سال  1335به
 160355در سال  1385تبديل کرد (مرکز آمار ايران،
)1385
-4-9زندگي

و

فرهنگ

قبيلهاي

(فرهنگ

روستايي)
در ايالم فرهنگ قبيلهاي و عشايري حضور قدرتمند
دارد.مردم کامال بر اساس وابستگي قومي-طايفهاي خود
شناخته ميشوند و توزيع جمعيت در محالت شهر هم بر

شهروند مشارکتجو و نقش آن در مدیریت شهری
اين اساس است.همه مردم اين شهر به هر حال به طايفه
و ايل و قومي منتسب ميشوند و همه بر اين وابستگي
طايفهاي خويش آگاهي دارند.هر عضو طايفه نظرات
مشترکي با ساير اعضا طايفه در مورد مسائل اجتماعي
دارد و هر قبيله داراي تعصبات خاص خود است (سازمان
برنامه و بودجه .)21 ،1374 ،شهر ايالم از چهار منطقه و
 14ناحيه تشکيل شده که هر ناحيه شامل چند محله
ميباشد و محالت معموال به صورت غالب به قوم خاصي
تعلق دارد.مثال بانبور بيشتر ايل خزل و شوهان در آن
مستقر است اين بافت قومي معضالت فراواني در راستاي
تحقق فرهنگ شهروندي گرديده است.از جمله
نگرشهاي غالب در شهر ايالم بيتوجهي به شهر و
امکانات و تسهيالت موجود در شهر و توجه به طايفه
خود ميباشد.
گويهها

 800هزار و  10.9درصد گروه نمونه کمتر از 499
هزارتومن درآمد داشته اند.
 -6-9بررسي نقش شهروند مشارکت جو در
مديريت شهري
براي بررسي نقش شهروند مشارکتجو در مديريت
شهري از ده گويه استفاده شده ،که بر ميناي طيف 5
مقياسي لينکرات است ،که ميزان مشارکت در جدول زير
آمده است.نتايج نشان ميدهد که باالترين ميزان
مشارکت در مديريت شهري مربوط به مشارکت در
برگزاري مراسمها و پرداخت عوارض شهري است .و
کمترين ميزان مشارکت در اطالع رساني مشکالت
شهري به مديران شهري و توجه به ساخت و ساز
ميباشد.در مجموع ميتوان گفت ميزان مشارکت

بسيار کم

کم

متوسط

زياد

بسيار زياد

اطالع رساني مشکالت شهري به مديران شهري

27/3

16.4

28.2

20.9

6.4

توجه به قوانين در ساخت و ساز

7.3

29.1

38.1

20.0

5.5

مشارکت در حفظ پارک ها

5.5

32.7

35.5

18.2

7.3

مشارکت در برگزاري مراسم

12.7

30.9

6/4

18.2

31.8

مشارکت در پرداخت عوارض شهري

6.4

17.3

42.7

25.5

8.2

مشارکت در حل مشکالت شهري

4/6

21.8

31.8

30.0

11.8

مشارکت در تصميمگيريهاي محلي

7.3

25.5

30.9

24.5

11.8

ارائه نظر و پيشنهاد به مديران شهري

16/4

39.1

16.4

20.0

8.2

ميزان مشارکت در اداره امور شهري

4.5

24.5

25.5

31.8

13.6

ارزيابي ميزان خدماترساني از طرف مديران شهري

27/3

9.1

37.3

18.2

8.2

 -5-9يافتههاي توصيفي
با توجه به اطالعات به دست آمده از پرسشنامه 56
درصد گروه نمونه مرد و  44ديگر نيز زن ميباشند.از
لحاظ ميزان تحصيالت  50.9درصد گروه نمونه
ليسانس 23.6،درصد ديپلم و  14.5درصد نيز فوق
ديپلم.همچنين ميزان تحصيالت  10.9درصد گروه نمونه
فوق ليسانس و باالتر ميباشد.به لحاظ بعد خانوار 60
درصد گروه نمونه بين  2تا  5نفر و  29.1بيش از  5نفر.و
 10.9درصد از گروه نمونه کمتر از  2نفر ميباشند .شغل
 27.3درصد گروه نمونه آزاد  25.5،درصد دانشجو 10 ،
درصد خصوصي و  4.5درصد نيز کارمند و  32.7درصد
گروه نمونه بيکار هستند.همچنين  31.8گروه نمونه
داراي مسکن و  68.2 30درصد گروه نمونه فاقد مسکن
ميباشند.از لحاظ ميزان درآمد  60درصد گروه نمونه بين
 500تا  800هزارتومان  29.1،درصد گروه نمونه بيش از

شهروندان ايالمي در مديريت شهري در حد کم تا
متوسطي است ،که اين موضع ببيشتر به دليل بافت
قبيلهاي و عشيرهاي شهر ايالم و ضعف سابقه شهرنشيني
در اين شهر است.
اثبات فرضيات
 -1بنظر ميرسد که هر چه احساس تعلق
شهروندان بيشتر باشد،ميزان مشارکت آنها در
مديريت شهري بيشتر ميشود.
جدددول شددماره( )1ارتبدداط مي دان تعلددق اجتمدداعي
شهروندان و ميزان مشارکت آن ها را نشان ميدهدد.براي
آزمون اين فرضيه بده دليدل رتبدهاي بدودن متغييرهدا از
آزمون ناپارامتريک کندال استفاده شده است.اين شاخص
مشخص ميکند که تا چه ميزان افدزايش يدا کداهش در
يک متغير ،با افزايش يا کداهش در متغيدر ديگدر همدراه
است.مقدار ضريب کندال همدواره  -1تدا  +1در نوسدان
است .با توجه به اينکه مقدار  sigيا  p-valueبرابر صفر
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جدول شماره( )1آزمون کندال به منظور بررسي رابطه بين تعلق اجتماعي و مشارکت
تعلق اجتماعي

مشارکت

**.512

1.000

ضريب همبستگي

.000

.

آزمون دو دامنه

110

110

تعداد

1.000

**.512

ضريب همبستگي

.

.000

آزمون دو دامنه

110

110

تعداد

مجموع
5
100.0%
24
100.0%
35
100.0%
33
100.0%
13
100.0%
110
100.0%

كندالtau-b

مشارکت

تعلق اجتماعي

مشارکت
بسيارزياد

زياد

متوسط

کم

بسيارکم

0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
6
46.2%
6
5.5%

0
0.0%
8
33.3%
16
45.7%
25
75.8%
7
53.8%
56
50.9%

3
60.0%
16
66.7%
19
54.3%
8
24.2%
0
0.0%
46
41.8%

1
20.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
1
0.9%

1
20.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
1
0.9%

است و اين مقدار کمتر از  0.025است .بنابراين يک
رابطه معناداري بين مشارکت و تعلق اجتماعي وجود
دارد و چون  r=0.512و  0<r<1است نتيجه ميگيريم
همبستگي از نوع مستقيم است و به اين صورت تفسير
ميشود که با افزايش تعلق اجتماعي ميزان مشارکت نيز
بيشتر ميشود.
-2ميزان مشارکت شهروندان در مديريت
شهري با پايگاه اقتصادي و اجتماعي مرتبط است.
براي آزمون اين فرضيه از رگرسيون چند متغيره
استفاده شده است.جدول شماره( )2نشان ميدهد که
بين عملکرد مشارکت شهروندان در مديريت شهري به
عنوان متغير وابسته نوع شغل ،ميزان درآمد ،نوع
مالکيت ،ميزان تحصيالت به عنوان متغير مستقل که

بسيارکم
کم
متوسط
زياد
بسيارزياد
مجموع

بيانگر وضعيت اقتصادي و اجتماعي شهروندان است ،با
ميزان مشارکت آنها رابطه وجود دارد.بدين معني که هر
چه وضعيت شغلي ،درآمد ،مسکن و سطح تحصيالت در
سطح مناسبتري باشد ،مشارکت در مديريت شهري
بيشتر ميشود.
ستون  betaنشان از نقش موثر متغير مستقل در
پيشگويي کنندگي معادله رگرسيون دارد که بيشترين
تاثير را درآمد با مقدار  beta=0.195و کمترين تاثير را
تحصيالت با مقدار  beta=0.387دارد.همچنين اعداد
 betaدر جدول باال نشان ميدهد که بين هر يک از
متغيرهاي اجتماعي ،اقتصادي با ميزان مشارکت در
مديريت شهري رابطه مثبت و مستقيمي برقرار است.

جدول شماره ( :)2همبستگيها
Sig.
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ضريب استاندارد

t

Beta

ضريب غير استاندارد
خطاي استاندارد

Model

B

.000

10.373

3.470

35.995

متغير ثابت

.000

-3.864

-.387

.578

-2.234

نحصيالت

.610

-.512

-.046

.837

-.429

خانوار

.058

-1.916

-.183

.465

-.891

شغل

.509

.662

.062

.666

.441

مالکيت

.044

2.044

.195

.620

1.267

درامد

شهروند مشارکتجو و نقش آن در مدیریت شهری
-3به نظر ميرسد بين جنسيت و ميزان مشارکت
رابطه معناداري وجود دارد.
جدول شامل دو آزمون است .آزمون اول برابري
واريانسها با تعداد  0.616براي آماره  Fو با معيار
تقسيم  0.44نشان ميدهد که فرض برابري واريانسها را
نميتوان رد کرد .يعني با توجه به اطالعات اين نمونه،
واريانس مشارکت بين زنان و مردان با هم برابر است.
آزمون دوم ،آزمون مقايسه ميانگينهاست  .در اين آزمون

برابري واريانسها ،معيار تصميمي(  sig(2-tailedبرابر
 0.434است که بسيار بزرگتر از  0.05است و دليل کافي
براي رد  H0وجود ندارد .يعني با فرض برابر نبودن
واريانسهاي دو جهت نيز همين نتيجه خواهد شد .در
هر دو صورت اين آزمون برابر مشارکت در زنان و مردان
را تاييد ميکند.

جدول شماره ()3گروه آماري
خطاي استاندارد ميانگين

انحراف معيار

ميانگين

تعداد

جنس

.73103

5.93895

30.9242

66

مرد

.91359

6.06008

31.7955

44

زن

مشارکت

نمونه تست مستقل
تي تست از برابري ميانگينها
df

تست برابري وارينسهاي لوين

t

Sig.

F

108

-.748

.434

.616

91.010

-.745

واريانس برابر فرض شده

مشارکت

واريانس برابر فرض شده

نمونههاي تست مستقل
تي تست از برابري ميانگينها
95%

فاصله اطمينان
تفاوت

خطاي تفاوت

تفاوت

معنيدار بودن

استاندارد

ميانگين

دو دامنه

پاييني
-3.18106

1.16531

-.87121

.456

واريانس برابر فرض شده

-3.19541

1.17007

-.87121

.458

واريانس برابر فرض شده

راهکارها و پيشنهادات
-1جلب اعتماد شهروندان از طريق به فعليت رساندن
نظرات شهروندان
-2نظرخواهي از شهروندان در خصوص اجراي طرحهاي
شهري
-3ايجاد و راهاندازي خطوط تلفن مستقيم براي ارتباط
مستقيم شهروندان با مديران جهت ارائه مشکالت و
خواستهاي خود
-4برگزاري جشنها و مراسم محلي براي باال بردن تعلق
اجتماعي شهروندان
-5توزي ع عادالنه درآمد و امکانات و خدمات در سطح
شهر؛چنانچه شهروندان به امکانات و خدمات مورد
نيازشان دسترسي نداشته باشند ،مشارکت جاي
خود را به سرعت به بي عالقگي ميدهد

مشارکت

-6تشکيل شوراهاي محلهي در سطح تمامي نواحي ايالم
جهت باال بردن ميزان مشارکت و درگير نمودن
شهروندان در تصميمگيري امور شهر
-7ايجاد تحول اساسي و بنيادي در نظام برنامه
ريزي،مديريتي و اجرايي امور شهر به گونهاي که
زمينه براي هماهنگي سازمانهاي متعدد دخيل در
شهر فراهم شود
-8ارائه عملکرد ساالنه بودجه و برنامههاي شهر در سطح
شهر و اطالع رساني به عموم مردم به جهت اعتماد
سازي شهروندان و جلب مشارکت آنها
نتيجه گيري
تجربه نشان داده است که مشارکت مردمي در
مديريت شهري باعث بهبود کارايي،تخصيص هزينه به
سوي اولويتهاي اجتماعي پروژههاي زيربنايي ميگردد.
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مشارکت مردمي که نوعي تمرکزگرايي درمديريت شهري
ميباشد باعث افزايش توسعه انساني و عامل برابري و
تحقق عدالت اجتماعي-سياسي ميگردد .ولي از آنجا که
سيستم حکومت و برنامهريزي در ايران يک سيستم و
برنامه متمرکز است بيشتر برنامهها از باال به پايين است
،يعني تمام تصميمات از آن باال گرفته ميشود و بايد در
سطح مناطق کشور اجرا شود و اين خود جايي براي
مشارکت شهروندان در اداره امور شهر باقي نمي گذارد.و
اين در حالي است که شهروندان هر شهر بهتر از هر
کارشناس و کسي ديگر از مسائل و مشکالت شهر آگاه
هستند،و اگر فرصت را به خود شهروندان بدهند ميتوان
شهر و مديريت شهري را به سوي آينده بهتر سوق داد.از
آنجايکه شالوده و بنيان ساختار اجتماعي و فرهنگي شهر
ايالم آميزهاي از فرهنگ سنتي ايلياتي-عشايري است ،با
اسلوب شهرنشيني زياد همخواني نداره بحث مشارکت
چندان بين شهروندان جا نيفتاده.ولي در سالهاي اخير با
افزايش سطح سواد شهروندان و افزايش درامد و پايگاه
اقتصادي و اجتماعي شهر رفته رفته شهروندان در
مديريت شهر مشارکت دارند.نتايج تحليلي پژوهش نشان
ميدهد که بين متغيرهاي احساس تعلق به محل زندگي
و ميزان مشارکت آنها در مديريت شهري رابطه معناداري
وجود دارد؛ يعني شهرونداني که به محل سکونت خود
وفادار بوده و به آن احساس تعلق خاطر ميکنند ،بيشتر
از از شهرونداني که چنين حسي را ندارند به مشارکت در
امور شهري عالقمندند.همچنين با توجه به نتايج به
دست آمده بين عملکرد مشارکت شهروندان در مديريت
شهري به عنوان متغير وابسته نوع شغل ،ميزان درآمد،
نوع مالکيت ،ميزان تحصيالت به عنوان متغيير مستقل
که بيانگر وضعيت اقتصادي و اجتماعي شهروندان است،
با ميزان مشارکت آنها رابطه وجود دارد.بدين معني که
هر چه وضعيت شغلي ،درآمد ،مسکن و سطح تحصيالت
در سطح مناسبتري باشد ،مشارکت در مديريت شهري
بيشتر ميشود.
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