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  چكيده

 را شهروندان منديرضايت و مقبوليت مشروعيت، تواندكه مي است شهري هايدر فعاليت شهروندان يكليه مشاركت    

 كه در است چندي شهرها ورما اداره در مردم مشاركت به توجه ميان اين آورد. در ارمغان هب توأمان مديريت شهري براي

- فعاليت اين رسدنظر ميبه اما گرفته انجام راستا اين در نيز خوبي اقدامات و گرديده مطرح يعمل و علمي صورتبه ايران

اين اساس،  برنمايد.  جذب امور شهري اداره در واقعي صورتبه را مردمي هايمشاركت نتوانسته بايد كه آنچنان ها

رويكرد حاكم بر اين توسعه عمراني است. ي هاهش، شناسايي ميزان مشاركت شهروندان در طرحن پژوام ايهدف از انج

هاي مورد نياز ها و اندازه متغيرها، پرسشنامه دادهتحليلي است. در تحقيق حاضر ابزار گردآوري داده –پژوهش توصيفي

ابزار؛ مشاهدات مستقيم، مصاحبه و توزيع  خش ميدانياست. در بشده  اي و ميداني گردآوريطريق مطالعات كتابخانه از

 دهندتشكيل مي 1396در سال  شمالي، تهران وليعصرمحله ي آماري پژوهش را شهروندان جامعهاست. رسشنامه بوده پ

به روش تصادفي  نفر سرپرست خانوار 200اي به حجم ران، نمونهگيري كوكها و بر اساس فرمول نمونهكه از ميان آن

 %85ساخته) از طريق محاسبه آلفاي كرونباخ سطح اطمينان محققروايي ابزار تحقيق (پرسشنامه ه انتخاب شده است. ساد

ي گوياي اين هاي عمراني و خدماتدر نهايت نتيجه تحقيق نشان داد كه مشاركت شهروندان در فعاليتدهد. را نشان مي

نادار بين عم %99آزمون اسپيرمن رابطه تا سطح  .اند استر نبودهبااليي برخوردا مطلب است كه شهروندان از مشاركت

دهد كه اين در واقع بيانگر اين است كه با افزايش سطح ميزان تحصيالت (مهمترين مؤلفه پايگاه اجتماعي) را نشان مي

يالت شهروندان ط بين ميزان تحصهاي عمراني نيز بيشتر خواهد شد. ارتبار طرحتحصيالت، ميزان مشاركت شهروندان د

  باشد.معنادار مي %99 سطح تاهاي عمران شهري ريزي طرحبرنامهمختلف  مشاركت آنها در مراحل ميزان و

  

  . شمالي، تهران وليعصر محلهمشاركت، توسعه مشاركتي، عمران شهري،  كليدي: كلمات
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  بيان مسأله ومقدمه 

 عد مشاركتي مردم درضعيف بودن بآن  كه يكي از داليلراواني روبروست هاي فمديريت شهري در ايران با چالش    

 به ساكنين همه دستيابي شهر، در مهم مباحث از يكي. (Zamani&Arefi, 2012: 8)باشد مي زمينة مديريت شهري

 نارسايي و طرف ازيك بزرگ شهرهاي در جمعيت شد. افزايشبامي شهر سطح در شهري عمومي تسهيالت و خدمات

است (ذبيحي،  داشته پي در را شهري تعدال كاهش ديگر، سوي از شهروندان نياز به پاسخگويي در شهري مديريت

توانند به يافته ميهاي سازمانمشاركت عمومي فرآيندي مؤثر است كه از طريق آن، مردم، اشخاص يا گروه ).2: 1387

 :finger, 2002د (سازي برخوردار شونتصميمراي زم بتوانايي ال ي نظر بپردازند و ازدل اطالعات، بيان عقيده و ارائهتبا

 ). ,2001Baumكرد ( مطرح را شهري مدني زندگي در مشاركت عمومي ،19 قرن اواسط از 1دوتوكويل الكس ).101

 ينايتوا و ظرفيت كه است مربوط نهادي  توسعه ساختار و كتيمشار سازمانهاي به ابتدا در توسعه كه داد نشان 2گولين

ضرورت مشاركت  ).Michael, 2002: 5دهد (جامعه افزايش مي مشكالت اداره و زندگي ترلكندر را مردم

هاي تجربه كشورهاي مختلف جهان در طرح بر كسي پوشيده نيست. يشهروندان در بهبود وضعيت كالبدي و اجتماع

ها درگرو فقيت طرحوم ولت خارج است.ها در بسياري از موارد ازتوان داجراي طرح دهد،مي نتوسعه شهري نشا

تشويق مردم در مراحل مختلف طرح و استفاده از  ،ت وتنها با جلب اعتماد عموميمشاركت مردمي و نهادهاي محلي اس

هاي اجرايي با اهداف و قابليت ها در مرحله اول تا حدود زيادي در تدوينشود كه طرحمشاوره عمومي باعث مي

 م، موفقيت خود را تضمين كنندهاي موثق، نيازها و پشتوانه مرداتكا بر دادهند با بتوان در نهايت م باشند واموفقيت همگ

-هاي اجتماعي و تشويق پيشاي براي رسيدن به هدف و رشد آگاهي). گروهي مشاركت را وسيله2: 1388 پور،(دانش

خله شهروندان را بايد مدا گيري محليتصميمآورند و هدف آن است كه ساختار يشمار مهاي محلي بهگامي در فعاليت

در زمان ). Peris & et al, 2011كند (ا نيازهاي آنان مرتبط است، تشويق و تسهيل در موضوعاتي كه مستقيما ب

اي سودمند پذيرفته شده و بر نوان پديدهعنوان مسئله حياتي و اساسي، دست كم به عحاضر اگر نگوييم كه مشاركت به

 عنوانبه را مشاركت ).Lowe et al, 2005, 14ز كم بودن آن است (ت بيشتر، بهتر اار است كه مشاركاين فرض استو

 ).Ramella and Rose, 2000: 275است ( فهم متقابل بر مبتني كه گيرندمي نظر در نيز ارتباطي كنش نوعي

جوامع روزه در تمامي امري است كه ام سازي،ريزي و شهرهاي اجتماعي از جمله برنامهفعاليتمشاركت مردم در تمامي 

.براي تقويت وگسترش امر مشاركت مردم در گرددييت آن افزوده مه روز نيز بر اهمار گرفته و روز برمورد پذيرش ق

يري كارگبهتجربه نشان داده كه  .)32 :1377(احمدي،  ثر بر اين امر ضروري استؤشناخت عوامل م ريزي،برنامه

استفاده از اين  شود. برايشوند كه در شرايط عادي تصور نميها ميقيتها و خالوجب بروز ابتكاراستعدادهاي مردمي م

در  ).6: 1389امكانات بالقوه (استعدادهاي مردمي) سپردن كارهاي اجرايي و عملي به شهروندان ضرورت دارد (رفيعيان، 

تبادل متقابل استدالالت و  ني وعقالهاي و ارزشسازي ساليق اركت بايد بر تركيب كارشناسي فني، تصميميند مشآفر
                                                           

1- Alexisl de Tocqueville 

2 - Gullin 
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با توجه به مباحث مذكور، هدف از پژوهش حاضر بررسي مشاركت . Renn, 2006, 34)(ها تكيه كرد انديشه

  باشد.تهران مي 18 هاي عمران شهري در محله ولي عصر شمالي واقع در منطقهشهروندان در فعاليت

  

  اهميت و ضرورت تحقيق

 خود اهداف به يابيدست در يچندان هايتيموفق هاشهرداري شهر، امور اداره در شهروندان مشاركت و كاريمه بدون    

. است شهروندان دوش بر شهرداري هاينهيهز نيتأم ياصل بار رانيا جمله از و ايدن سراسر در اكنون. داشت نخواهند

 قالب در شهروندان صورت، نيا در بدانند، شيخو سرنوشت در مشاركت منزله به را شهر در مشاركت روندانشه اگر

 را نهيزم ده،يورز مبادرت ورزي تيمسئول خود رهبري، خود رينظ يصيخصا تيتقو و رييگشكل به كاري هايگروه

 جهان كشورهاي از يبعض با رانيا سهيقام. ساخت خواهند آماده شهري ييايپو و فيتلط جهت در تحول و رييتغ براي

 يمشاركت گونهچيه ران،يا رد شهري هايطرح ياصل مخاطبان و مشموالن و كنندگان فمصر يعني مردم، كه دهديم نشان

 باشد،يم شهري هايطرح تيموفق ضامن شهري، تيريمد در مردم كردن ليدخ و مشاركت. ندارند هاآن هيته نديفرآ در

 حداقل به ما كشور در حاضر حال در ريشهتيريمد مختلف قسمتهاي و مراحل در آنان دخالت و دممر مشاركت اما

 و نظرات افتيدر ،يرساناطالع بر عالوه شهروندان مشاركت ديفوا نيترمهم از يكي. شوديم محدود يرساناطالع

 شهري رانيمد توسط كه جيرا سعهتو هايطرح كه ييجا آن از. است حاضر تيفيك ارتقاي جهت در هاآن شنهادهاييپ

 تيحما از و شوديم دور خود مناسب كاربرد از جيتدر به شهروندان ازهايين به توجه عدم ليدل به گردديم انجام

 هاطرح موفق اجرا منظور به شهري تيريمد براي ابزار نيترمهم نيبنابرا گردند،يم محروم شهري امور انجام در يمردم

  .باشديم مردم مشاركت از رييگبهره شهري هايبرنامه و

  

  قيتحق فاهدا و هاپرسش

 تيوضع يبررس به پژوهش نيا در رو نيا از ،شهري تيريمد در يمردم مشاركت تياهم و ضرورت به توجه با    

 نبتوا تا است، شده پرداختهتهران  18عصر شمالي واقع در منطقه محله ولي يعمران تهاييفعال در شهروندان مشاركت

 :دهد پاسخ ريز يهاسؤال به و ييشناسا را شهرداري يعمران تهاييفعال در مردم مشاركت

 دارند؟ مشاركت شهرداري يخدمات و يعمران هايتيفعال در حد چه تا شهروندان -

 شهرداري يخدمات و يعمران هايتيفعال در شهروندان مشاركت زانيم در شهروندان اقتصادي –ياجتماع گاهيپا ايآ -

 باشد؟يم ؤثرم

  ؟رددا ريتأث شهرداري يخدمات و يعمران هايتيفعال در انشهروند مشاركت نزايم در شهروندان فردي هاييژگيو ايآ -
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  پيشينه تحقيق  مباني نظري و

  شهري مديريت و مشاركت

- گروه و اقشار قالب در ساكن جمعيت زندگي و كار شرايط ارتقاي در توانمي را شهري مديريت هدف ترينمهم    

 و پايدار اجتماعي و اقتصادي توسعه به تشويق شهروندان، حقوق از حفاظت و اقتصادي و اجتماعي مختلف هاي

 است خود امور چرخه در هايينارسايي و مشكالت داراي شهر كه هنگامي بنابراينت. دانس كالبدي محيط از حفاظت

 همچون هاييبحران و بردمي رنج اجتماعي هايآسيب ساماق و محيطي هايآلودگي و شهري بهداشت مشكالت از و

 در هويتيبي و اجتماعي مشكالت يني،شنزاغه درآمد، كمي بيكاري، عمومي، تاسيسات كافي تفيظر در نقص مسكن،

 و تنگنا در آن شهري مديريت كه رسيد نتيجه اين به توانمي كندمي تجربه را هاساختمان و هابافت گيريشكل

 هم و شهري مشكالت با مقابله براي هم مردمي هايكتمشار از استفاده). 26: 1388(تقوايي،  بردمي سر به يينارسا

 بر به قادر را انسانها تمهيداتي، گرفتن نظر در با اند توانسته پيشرفته كشورهايت. اس مرسوم محلي جرايم كاهش براي

 ممرد اكثريت و بوده رايج و عادي امري شهروندان مشاركت موضوع كشورها اين درد. سازن خود نيازهاي كردن آورده

 خود زندگي محل و شهر نگهداري و بقا در را دخو و اندپذيرفته خوبي به شهرها در زندگي قبال در ار خود مسئوليت

 ي،ريز برنامه گذاري،سياست فرايندهاي شامل را» مديريت شهري« نظام چنانچهد. داننمي سهيم آن ظواهر تمام با

 قانونمند روند مثابه به را شهري حقوق نظام و بدانيم رداريهش و شهر امور اداره بر نظارت و سازماندهي هماهنگي،

 شهرداري سويه دو و متقابل تكاليف و وظايف نمودن قانونمدار نيز و شهري مديريت نظام چندگانه ندهايآيفر كردن

 به است، شهروندان و شهرداري فعاليتهاي و شهري ندگيز كردن سامان به آن هدف كه كنيم محسوب شهروند به

 حقوق و شهري مديريت نسبت و رابطه نيز و شهري مديريت در شهري حقوق نظام جايگاه و نقش اهميت بيخو

 شهري حقوق نظام و شهريمديريت نظام اتصال و پيوند حلقه كه شهرداري نقش و سهم ميان اين در شودمي مشخص

  ).125: 1387(صرافي و عبداللهي،  اردد خاصي اهميت است،

  

  
  (منبع، همان). شهري حقوق و شهروندي و شهري مديريت اطارتب: )1(شكل 



  2، شماره1،دوره 1397جغرافيا و روابط انساني، پاييز           

563 

 

عات محلي معتقدند كه مشاركت شهروندان در اداره امور خود هم حقيقت و هم ارزش مشاركت اجتما نظريه پردازان

ن در اداره امور مربوط به خود، هم بارهاي سنگيني از دوش كنند كه مشاركت شهروندااست. نظريات امروزي تاكيد مي

اي و محلي گرديده و هم رضايت منطقههاي ملي در سطوح يح برنامهدارد و هم ضامن اجراي صحلت مركزي بر ميدو

 گذاري مشي خط در شهروندان آميز موفقيت مشاركت ).2: 1386اجتماعات محلي را فراهم كرده است (شوريابي، 

 و مشاركت هدف برگيرنده در يدبا هااستراتژي ايند. دار زمينه اين در موثر هاياستراتژي انتخاب به بستگي عمومي

 شودمي انجام مرحله چند طي در شهري مديريت در شهروندان مشاركت كلي طور بهد. شبا مشاركت موضوع ماهيت

  نشان داده است.  -1 شماره جدول در كه

  مراحل از هريك در شهروندان مشاركت از هدف و گذاري مشي خط فرايند مراحل )1(جدول 

  مشاركت هدف  گذاريمشي خط فرايند لمراح

  مردم مشاركت كمك به مشكالت از آگاهي  مشكل احساس

  مشكالت از آنان ساختن آگاه و مشكالت يابي ريشه در عامه از گرفتن كمك  مشكل ادراك

  سنجش معيار عيينت در مردم از گرفتن ياري  سنجش معيار تعيين

  عمومي مسائل از شهروندان ساختن اهآگ ها حل راه ينتدو براي مردم از گرفتن ياري  حل راه احصاي

  ها حل راه ارزيابي

 ها آن حل راه و عمومي مسائل به راجع شهروندان هاي ديدگاه از آگاهي

 مشكالت هاي حل راه از شهروندان ساختن آگاه

  جامعه هاي نرم با ها حل راه سازگاري ميزان از آگاهي

  تصميم اخذ و اصلح انتخاب

 انتخابي حل راه اجراي در ندانروشه انگيزش

 انتخابي هاي حل راه به نسبت شهروندان پذيرش

  جامعه هاي نرم با انتخابي حل راه تطبيق

  ).10: 1381منبع: (الواني، 

  

  است: مبتني ذيل اعتقاد سه بر مشاركت است، معتقد 1دريسكل

  باشد. محلي ساكنان نفع به بايد همه، از پيش و اول وهله در توسعه، •

  دارند.  آن محدوده درباره را تعااطال تريندقيق كنند،مي زندگي ريزيبرنامه مورد ودهمحد در كه مردمي •

 دارند.  در تصميم گيري مشاركت براي بيشتري سهم پذيرند،مي تصميمات از را تاثيرات بيشترين كه مردمي •

  

                                                           

1 - David Driskell 
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  )37: 1375ارنشتاين (منبع: عدالتخواه،  مشاركت نردبان ):2(شكل 

  

 جاي» عدم مشاركت«و » مشاركت«تر كلي دسته دو در كه دارد وجود مشاركت از مختلفي اشكال كلدريس نظر از    

 رزي شكل به گيريتصميم در اختيار ميزان حسب بر و عديب دو نمودار يك در را مشاركت انواع دريسكلگيرد. مي

  دهد. مي نشان

  

  
  جامعه با همكاري و تعامل يشزااف و گيريتصميم قدرت ميزان رابطه بعدي دو مدل ):3( شكل

  )23: 1384رضواني، سعيدي و (منبع: حبيبي
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گيري از مشاركت هاي مديريت شهري فقدان چهارچوب مشخص به منظور بهرهيكي از مشكالت و ضعف     

سوي يير سمت و كه اين تغ است يرفتهپذتغييراتي در مباني مديريت شهري صورت  در حال حاضر. شهروندان است

هاي مديران شهري و مديريت شهري، االي سياستهاي بيتاز اولو شدن را به خود گرفته است بر اين اساسردمي م

هاي شهري يك مههايي براي جلب مشاركت مردمي است. مشاركت مردم در طراحي، اجرا و ارزيابي برناايجاد زمينه

ي ها و مسائل شهره بر محدوديتپاسخ دادن و غلببايد بتواند در اصل اساسي در مديريت شهري است. مديريت شهري 

 اداره در مردم مشاركت موضوع اخير هايدهه در اينرو از ).Chakarbarty, 2001: 23( ل عمل كندترين شكبه به

 اسسا اين است. بر برانگيخته شهروندان رضايت و انسجام كارايي، شافزاي براي را شهري مديران توجه شهرها امور

 از كه كند. شهريمي تغيير شهرها نياز به توجه با روز هر شهري مديريت در مردم مشاركت هايشيوه عواان و هاروش

 مراحل در آن كالبدي -فضايي هايزيرساخت تمام كه شهري با باشد بهرهبي مدني جامعه يك ابتدايي زيرساختهاي

 شهري مديران هستند. بنابراين نيازمند شهر امور اداره براي ركتمشا از خاصي نوع به كدام هر برد،مي سر به تكاملي

 نمايند. از مردمي مشاركتهاي سازماندهي و جذب به اقدام شهر آن كالبدي هايويژگي و مردم نياز به توجه با بايد

-به شهر امور رهادا در مردم مشاركت ابعاد و مفهوم شهرها كننده اداره مديران براي نيز بسياري موارد در ديگر سويي

  ببرند.  بهره خود مديريت راستاي در مردمي باالي هايسيلانپت از توانندنمي رو اين از نشده تبين روشني و خوبي

  

  مشاركت تنگناهاي و موانع

 متغيرهاي كشور مختلف نقاط در شهرها امور اداره در مردمي مشاركتهاي جلب در شوراها موفقيت عدم خصوص در     

 رشـد  فقدان آنها مهمترين از يكي كه دارند نقش ... و فني اقتصادي، سياسي، اجتماعي، ي،يعطب شرايط تاثير تحت زيادي

 مناطق اين در معموالًد. دار بيشتري نمود محروم نقاط با رابطه در بويژه امر اين د.باشمي مردم در كافي اجتماعي و سياسي

-مـي  مسئله اين كنار از سادگي به شوراها اثرگذاري به اعتقاد عدم و دخو قانوني حقوق با آشنايي عدم علت به شهروندان

 بـه  گـرايش  كـه  متغيرهايي ديگر ازد. باشن مي الزم نيت حسن و صالحيت فاقد كه كنندمي انتخاب را افرادي يا و گذرند

 ميدهند نشان عاتمطالد. باشمي قدرتي بي احساس است داده كاهش ما كشور در اديزي حدود تا را شهروندان مشاركت

 و سـني  خصوصـيات  تحصـيالت،  سـطح  بودن پائيند. دار شترييب نمود مذهبي و زباني هاياقليت ميان در حس اين كه

 مي محسوب مشاركت به شهروندان تمايل عدم نتيجه در و قدرتي بي احساس تقويت در موثر عوامل از هم افراد جنسي

 از و باشـد مـي  مردان از بيشتر زنان ميان در مشاركت ايرب تمايل سو يك زا كه دهند مي نشان تحقيقات مثال برايد. شون

 بـا  مرتبط كالن متغيرهاي سايرد. باشمي بيشتر نيز گروهي فعاليتهاي در شركت براي زنان ميان در محدوديت ديگر سوي

و   دممـر  اخالقـي  ياتوصخص مشاركت، منفعت و هزينه از افراد ارزيابي و درآمدها سطح: زا عبارتند شهروندان مشاركت

...  
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  ).1397هاي تحقيق، شهري (يافته موانع مشاركت مردم در مديريت): 4(شكل 

 
ر هاي عمراني وخدماتي شـهرداري د هاي اخير، تحقيقاتي قابل توجهي در زمينه مشاركت شهروندان در فعاليتدر سال   

  شود.سطح جهان و كشور صورت گرفته است كه در اينجا به خالصه نتايج برخي از موضوعات مرتبط اشاره مي

رسند به اين نتيجه مي "افزايش مشاركت در استان شانيكس چين"ي تحت عنوان در مقاله ،)2008و همكاران ( 1وانگ    

 ،)1389از باال به پايين بوده است. نتايج پژوهش رفيعيان (صورت غير متمركز و هاي اخير بيشتر بهكه؛ مشاركت در سال

نشان داد كه شهروندان  "مور شهري و ارائه الگوي مناسببررسي عوامل مؤثر بر مشاركت شهروندان در ا"با عنوان 

كت شهروندان، فقط هاي مشخص كننده ظرفيت مشارفسايي داراي ظرفيت پذيري متوسط به باال هستند. در بين شاخص

ها بيش از حد هاي اوقات فراغت، اعتماد اجتماعي و تصور از خويشتن رتبه متوسط و در بقيه شاخصر شاخصد

  اند. كردهمتوسط كسب 

تحليل تاريخي از مشاركت شهروندان در اداره امور  "اي با عنوان در مقاله ،)1385نجف موسوي (نيا و ميرحكمت    

رسند كه پروژه به اين نتيجه مي .پردازندمشاركت شهروندان در امور شهري مي ه بررسي تاريخي سيرب "شهرهاي ايران 

گذاري برو بوده و به برخي از وظايف شوراها شامل انتخاب شهردار و قانونهاي جدي رومشاركت شهروندي با چالش

 توكلي و احمدي تحقيقات نتايج كند.شاره مياقتصادي و فرهنگي و عمراني است را ا –هاي اجتماعيدر زمينه نارسايي

 شناخت مشاركت، يبقهسا كه دهدمي )، نشان1387زاده ()، عباس1385)، شفيعي (1387صدقي ( و زاده)، شريف1385(

 اوقات مشاركتي، هايفعاليت بودن سودآور مشاركت، پيامدهاي ارزيابي سكونت، محل به تعلق احساس مشاركت، مفهوم

 اجتماعي، تعلق احساس گرايي،سنت شهري، مديران گوييپاسخ و رسانياطالع يكديگر، به مردم اجتماعي اداعتم فراغت،

 اثربخشي احساس شهرداري، مقابل در توانمندي احساس شهري، خدمات از ضايتر شهري، محيط بر مالكيت احساس

                                                           

1 -Wang. 
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 اجتماعي كتمشار كه هستند هاييمتغير ترينمهم هاتشكل در عضويت اقتصادي و -اجتماعي پايگاه شهروندي،

  ). 1392(عليزاده و همكاران،  كنندمي تبيين را شهري امور در شهروندان

  

  مواد وروش تحقيق

قيق از لحاظ هدف،كاربردي و از لحاظ درجه نظارت و كنترل، ميداني و از لحاظ گردآوري اطالعات از نوع اين تح    

تحليلي است. در تحقيق حاضر  –ين پژوهش توصيفي، رويكرد حاكم بر اموضوع تحقيقشبه آزمايشي است. با توجه به

اي و ميداني گردآوري د نياز از طريق مطالعات كتابخانههاي مورها و اندازه متغيرها، پرسشنامه دادهابزار گردآوري داده

وهش را ي آماري پژ. جامعهاستمستقيم، مصاحبه و توزيع پرسشنامه بوده است. در بخش ميداني ابزار؛ مشاهداتشده 

گيري ها و بر اساس فرمول نمونهدهند كه از ميان آنتشكيل مي 1396شهروندان محله وليعصر شمالي، تهران در سال 

نفر سرپرست خانوار به روش تصادفي ساده انتخاب شده است. روايي ابزار تحقيق  200اي به حجم كوكران، نمونه

  دهد.را نشان مي %85نباخ سطح اطمينان ق محاسبه آلفاي كروساخته) از طري(پرسشنامه محقق

  

  

  

  

 از )،9منطقه (فتح بزرگراه و زرند متري 45به  شمال از و گرفته قرار تهران شهر غربي جنوبمنتهي اليه  در 18منطقه      

 نآزادگا بزرگراه به غرب از چهاردانگه) و آزادگان (شهر بزرگراه ) و19آيت اهللا سعيدي (منطقه  بزرگراه به جنوب

 5/8هكتار كه  3809ساختاري (جامع) شهر تهران  -طرح مصوب راهبردي اساس بر منطقه گردد. مساحت مي محدود

نفر جمعيت دارد كه از اين  34325در حدود  1390باشد، كه طبق سرشماري سال كل مساحت شهر تهران مي درصد از

  ).25: 1391، 18ريزي منطقه رح و برنامهجري طرح و معاونت طباشد (ممي 18ترين محله منطقه حيث پرجمعيت
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  تهران  18شمالي در منطقه  وليعصر محلهموقعيت  نقشه ):5(شكل 

  )1397نگارندگان،  (منبع:

  

  هاداده تحليل و تجزيه

  هاي توصيفييافته

هاي يانگر ويژگيها در واقع بيافتهشود. اين هاي توصيفي حاصل از پرسشنامه پرداخته ميدر اين قسمت به ارائه يافته

نفر  200 از مجموع باشد.اجتماعي نمونة آماري محدوده مورد مطالعه مي -شناختي و خصوصيات اقتصادي جمعيت

وضعيت سني جامعه نمونه بيانگر اين است  باشند.زن ميدرصد  4/49مرد و درصد  6/50جامعة نمونه در اين تحقيق، 

ترين نمونه مربوط به گروه باشد و كمدرصد مي 43/49ساله معادل  30ا ت 20ط به گروه سني ترين نمونه مربوكه بيش

ترين فرواني مربوط به تحصيالت به گروه باشد. همينطور بيشصد ميدر 86/4سال معادل معادل  50تر از سني بيش

ان تحصيالت دهندگان با ميزاسخترين پدرصد و كم 8/31درصد و ديپلم معادل معادل  7/36كارشناسي معادل معادل 

  باشد.درصد مي 4/0دكتري معادل معادل 

  

  هاي استنباطييافته

  راني و خدماتي شهرداريهاي عمميزان مشاركت شهروندان در فعاليت

عنوان متغير وابسته، از تعداد هاي عمراني و خدماتي شهرداري بهبراي سنجش ميزان مشاركت شهروندان در فعاليت

آوري دهد كه مؤلفه جمعشود، نتايج به دست آمده نشان ميمشاهده مي -2كه در جدول  تفاده شد. همانگونهگويه اس 9

 ها بيشترين ميانگين نظرات سرپرستان خانوار را به خود اختصاص داده است وساير مؤلفه در بين 51/3زباله با ميانگين
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است كه شهروندان از مشاركت  اتي گوياي اين مطلبهاي عمراني و خدممردم در فعاليت 58/26ميانگين مشاركت 

  اند و ميانگين مشاركت متوسط رو به پائين است.بااليي برخوردار نبوده

  

  هاي عمراني و خدماتي شهرداريزان مشاركت مردم در فعاليتمي )2(جدول 

  آماره

  

  متغير

  خيلي زياد  زياد  متوسط  كم  خيلي كم

  ميانگين*
  فراواني  فراواني  فراواني  فراواني  فراواني

ساخت و تعمير مسجد، حوزه علميه و 

  ديگر بناهاي مذهبي
42  27  42  24  54  16/3  

و  جمع آوري زباله ها، نصب سطل آشغال
…  

8  43  35  51  53  51/3  

احداث، تعمير و اليروبي كانال ها و شبكه 

  هاي آبرساني
25  45  34  32  54  23/3  

  74/2  22  33  51  42  42  امور فرهنگي

و درمانگاهكمك به ساخت مدارس    31  32  44  43  40  15/3  

  28/2  18  31  22  36  83  نهالكاري، درختكاري و توسعه فضاي سبز

لن و زمين هاي ورزشيكمك به ساخت سا   16  40  48  45  41  28/3  

  75/2  37  31  29  34  59  دفع آبهاي سطحي و فاضالب ها

  48/2  22  32  33  32  71 تعريض معابر

  1397هاي تحقيق، تهمأخذ: ياف

  

هاي توسعه و عمران شهري ها و برنامهاجتماعي و ميزان مشاركت شهروندان در طرح –بين پايگاه اقتصادي    

با آزمون اسپيرمن مورد  پايگاه اجتماعي شهروندان و ميزان مشاركت در طرح هاي عمرانيه وجود دارد. رابط

معنادار بين ميزان  %99رمن رابطه تا سطح ده است. آزمون اسپيارائه ش -3سنجش قرار گرفته است كه در جدول 

قع بيانگر اين است كه با افزايش سطح دهد كه اين در واتحصيالت (مهمترين مؤلفه پايگاه اجتماعي) را نشان مي

  تحصيالت، ميزان مشاركت شهروندان در طرح هاي عمراني  نيز بيشتر خواهد شد. 

   هاي عمرانيميزان تحصيالت و ميزان مشاركت در طرح رمن جهت بررسي رابطهضريب همبستگي اسپي )3(جدول 

    ضريب اسپيرمن    تعداد نمونه    مؤلفه    رديف
ضريب معناداري  

sig    

 0,002** 0,364 200 ميزان مشاركت    1

  1397هاي تحقيق، يافته
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ريزي رنامهمختلف ب ها در مراحلدر ادامه به بررسي ارتباط بين ميزان تحصيالت شهروندان و ميزان مشاركت آن     

يالت و معنادار بين ميزان تحص %99 سطح بر طبق اطالعات مندرج رابطه تا شود.هاي عمران شهري پرداخته ميطرح

ها و عدم معناداري نيز براي ها و پروژهها و اجراي برنامهبندي برنامهريزي و اولويتگيري، برنامههاي تصميممؤلفه

ها وحفظ و نگهداري و پروژهها و نظارت بر اجراي طرح رساني در شهر،اطالع وري اطالعات اوليه وهاي گردآمؤلفه

     شده است.ها حاصل ها و پروژهاستفاده از طرح

 

  ضريب همبستگي اسپيرمن جهت بررسي رابطه ميزان تحصيالت و ميزان مشاركت شهروندان  )4(جدول 

   در مراحل مختلف طرح هاي عمراني

 ضريب اسپيرمن هتعداد نمون مؤلفه يفرد
ضريب معناداري  

sig 

 **0,000 0,319 200 رساني در شهرگردآوري اطالعات اوليه و اطالع 1

 **0,000 0,219 200 هابندي برنامهريزي و اولويتگيري، برنامهمتصمي 2

 **0,000 0,284 200 هاها و پروژهاجراي برنامه 3

1370, 200 هاها و پروژهنظارت بر اجراي طرح 4  0,025* 

NS 0,111 200 هاها و پروژهحفظ و نگهداري و استفاده از طرح 5  0,071  

 **0,002 0,192 200  عمراني امور رد سرمايه گذاري به تمايل  6

 **0,000 0,250 200  مذهبي مراسم و هاجشن در مشاركت به تمايل  7

020  ورزشي و فرهنگي فضاهاي گسترش تيرير  8  0,203 0,001** 

 **0,010 0,158 200  محله امنيت در مشاركت به تمايل  9

2390, 200  ريزيبرنامه و تصميم سازي امر در مشاركت به تمايل  10  0,000** 

  NSعدم معناداري                   %5* معناداري                      %1** معناداري             1397هاي تحقيق،مأخذ: يافته
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  گيريبحث و نتيجه

 يگانه زهامرو زندگي، ابعاد در مشاركت انديشه گيريشكل و شهري معضالت و مسائل با مقابله براي مشاركتي رويكرد    

 شهري مديريت براي ابزار ترينمهم بنابراين شود مي گرفته كار به و بوده توجه مورد پيش از بيش كه است راهبردي

 مختلف موضوعات در مردم هايديدگاه بر گذاري ارزش طريق از مهم اين كه است مردم مشاركت زا گيري بهره موفق،

 به كه شهري هايهگرو همه اجتماعي مشاركت با و آمده وجود به كندمي ايجاد را اعتماد و اجتماعي تعلق كه شهري

 با مقابله براي هم مردمي هايمشاركت از استفادهد. باش گذارتأثير تواندمي است شهري تغييرات جهت راهبردي عنوان

 در انشهروند مشاركت جلب براي زيادي راهكارهايت. اس مرسوم محلي جرايم كاهش براي هم و شهري مشكالت

 شهروندان در باور و يقين حس ايجاد همان راهبرد ترينمهم دهدمي نشان تجارب اين كه است شده تجربه شهري امور

اين اساس، هدف از انجام اين پژوهش، شناسايي بر ت. اس هريش مديريت و شهري امور در تعاون و همياري جهت

كاربردي و از لحاظ درجه  اين تحقيق از لحاظ هدف،. هاي توسعه عمراني استميزان مشاركت شهروندان در طرح

موضوع تحقيق، رويكرد نظارت و كنترل، ميداني و از لحاظ گردآوري اطالعات از نوع شبه آزمايشي است. با توجه به

- هها و اندازه متغيرها، پرسشنامه دادتحليلي است. در تحقيق حاضر ابزار گردآوري داده –حاكم بر اين پژوهش توصيفي

است. در بخش ميداني ابزار؛ مشاهدات مستقيم، اي و ميداني گردآوري شده هاي مورد نياز از طريق مطالعات كتابخانه

 1396شمالي، تهران در سال  آماري پژوهش را شهروندان محله وليعصر ياست. جامعهه بوده مصاحبه و توزيع پرسشنام

نفر سرپرست خانوار به  200اي به حجم گيري كوكران، نمونهمول نمونهها و بر اساس فردهند كه از ميان آنتشكيل مي

آلفاي كرونباخ اخته) از طريق محاسبه سروش تصادفي ساده انتخاب شده است. روايي ابزار تحقيق (پرسشنامه محقق

هاي عمراني و دهد. در نهايت نتيجه تحقيق نشان داد كه مشاركت شهروندان در فعاليترا نشان مي %85سطح اطمينان 

اند و ميانگين مشاركت متوسط رو به خدماتي گوياي اين مطلب است كه شهروندان از مشاركت بااليي برخوردار نبوده

معنادار بين ميزان تحصيالت (مهمترين مؤلفه پايگاه اجتماعي) را نشان  %99طح ون اسپيرمن رابطه تا سآزم پائين است.

هاي عمراني است كه با افزايش سطح تحصيالت، ميزان مشاركت شهروندان در طرحدهد كه اين در واقع بيانگر اين مي

- ريزي طرحمختلف برنامه لن مشاركت آنها در مراحنيز بيشتر خواهد شد. ارتباط بين ميزان تحصيالت شهروندان و ميزا

  باشد.معنادار مي %99 سطح تاهاي عمران شهري 

  شهروندان مشاركت شيافزا و بهبود جهت در يعمل شنهادهاييپ

 يابيارز و نظارت و اجرا ري،يگميتصم سازي،ميتصم ،يسنجامكان ،يسنج ازين در نيساكن دادن مشاركت �

 .يمحل هايبرنامه

 هايسازمان از توانيم كه شهروندان يفرهنگ سطح و اطالعات سطح بردن باال قيطر از شهروندي آموزش �

 .گرفت كمك پرورش و اموزش و يردولتيغ
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 گريد يسطح در و نيمسئول به نسبت مردم يعموم اعتماد جلب و ياجتماع مشاركت به مثبت نگرش جاديا �

 تياهم و مردم به شهري امور از يبرخ در ريهايگميتصم و تهايمسئول واگذاري و شهروندان نيب جاداعتماديا

 .تيالكم احساس تيتقو منظور به شهر امور اداره در شهروندان شنهاداتيپ و نظرات به دادن

 و جامع مشاركت ياجتماع و اقتصادي هايزهيانگ وجود بدون. است مردم در ياجتماع و اقتصادي زهيانگ جاديا �

 .بود نخواهد سريم داريپا

  .شهري امور در يمردم و ودجوشخ هايتشكل جاديا به ككم �
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