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 چکیده:

نظام مدیریت مشارکتی، نظام همکاری فکری و عملی کلیه اعضای یک سازمان با سطوح مختلف 

مدیریتی آن سازمان است. در این نظام، کلیه افراد سازمان، درباره روش های حل مسائل و ارتقاء بهره 

اندیشه کرده و حاصل آنرا در قالب طرح ها و پیشنهادها به سازمان ارائه می کنند. وری سازمان، فعاالنه 

طریق سازمان از یک نظام هم فکری و هم اندیشی برای رسیدن به اهداف سازمان بهره می جوید.  بدین

نظام مدیریتی به تعبیری در واقع نوعی نظام مدیریت شورایی با شکل خاص خود است. در این نظام 

افکار و خالقیت های کلیه اعضای سازمان ارزش شایسته قائل شده و در تصیم گیری از آن ها  برای

استفاده می شود، وجود و جریان این نظام نتایج و پیامدهای مثبت و مطلوب متعددی در بر دارد که در 

ررسی هدف از انجام این پژوهش ب مجموع نقش مهمی در فرآیند توسعه منابع انسانی ایفاء می کند

نقش و جایگاه مدیریت مشارکتی بر توسعه و عمران شهری بود. برای بررسی مبانی نظری پژوهش از 

منابع علمی و کتابخانه ای بهره برده شد و همچنین برای بررسی کمی رابطه بین متغیرها از پرسشنامه 

توزیع شد. داده های به  کارشناسان حوزه شهری پرسشنامه بین 50استفاده شد. به این منظور تعداد 

تحلیل شدند.  پیرسونو از طریق آزمون آماری  spss دست آمده از پرسشنامه ها  با کمک نرم افزار

رابطه مستقیم  یتوسعه و عمران شهر و یمشارکتنتایج بدست آمده نشان می دهد که رابطه مدیریت 

 باعث بهبود توسعه و عمران شهری گردد.بوده که می تواند 

 

 مشارکت، مدیریت مشارکتی، توسعه، عمران شهری ان کلیدی:واژگ
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 طرح موضوع: -1

رفع عدم  یاز وابستگ ییو رها یاقتصاد یبناها ریز تیدر حال توسعه به منظور تقو یامروزه کشورها

امکانات و منابع کشورشان  ییو شناسا یزیبرنامه ر ازمندین گریاز هر زمان د شیموجود ب یتعادل ها

مختلف  اطقمن گاهیو جا تیرشد و توسعه کشور شناخت موقع یزیدر برنامه ر نیقیباشند به طور  یم

مشارکت، ( 129: 1399)حقی و کرمی نسب، باشد یم شرفتیبه پ لیعوامل در جهت ن نیاز مهمتر

وسیله ای برای دستیابی به اهداف توسعه انسانی و یک ارزش مستقل در توسعه جوامع شهری به 

آید. در اجرای هر طرح که مردم در مراحلی از آن مشارکت فعاالنه داشته باشند؛ غالبا  حساب می

موفقیت حاصل می شود و به همین دلیل مشارکت مردم به عنوان مهم ترین عامل در موفقیت طرح ها 

بشمار می رود. افزایش مشارکت شهروندان در طرح های توسعه شهری تأکید بیشتر در برنامه ریزی 

نگ و مشارکتی می باشد. در این شیوه برنامه ریزی نقش مردم از حالت نمایشی به جنبه محوری هماه

پیدا می نماید. در واقع مفهوم مشارکت مردمی با مفهوم کارآیی، تمرکززدایی و حکومت های محلی در 

: 1390د)رجی، هم آمیخته شده و حکومت های محلی را بصورت گزینه قابل توجه برتر مطرح می ساز

رشد و توسعه پایدار یک کشور در همه عرصه های داخلی و بین المللی در گرو رعایت حقوق ( 28

شهروندی می باشد. در مدیریت شهری نوین و در جهانی که به طور فزاینده ای به سمت شهری شدن 

مهم  . برای تحقق این(190: 1391رحمانی، )گام بر می دارد، مشارکت شهروندی جایگاه واالیی دارد 

نخست باید شهرداری از طریق انجام مطالعات و پژوهش های اجتماعی ظرفیت ها و امور قابل واگذاری 

به شهروندان و بخش خصوصی را زمینه سنجی نموده و امکانات و منابع قنی و مالی الزم را در اختیار 

گرفته در این زمینه داوطلبین قرار دهد. در مرحله بعد الزم است که میزان اثربخشی اقدامات صورت 

در مناطق مختلف شهرداری مورد سنجش و تحلیل دقیق قرار بگیرند و در نهایت راهکارها و شیوه 

های اجرایی در مناطق مختلف با یکدیگر مقایسه شده و شیوه های مبتکرانه تر، کم هزینه تر و کارآمدتر 

تهیه و اجرای طرح های برنامه  شناسایی و معرفی گردند. مشارکت و دخیل کردن شهروندان در روند

ژوهش تجربه کشورهای مختلف جهان در طرح های پریزی فضامن موفقیت مدیریت شهری می باشد. 

توسعه شهری، نشان می دهد موفقیت طرح ها در بسیاری موارد از قدرت دولت خارج بوده و در گرو 
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تشویق مردم در مراحل مختلف  مشارکت مردم و نهادهای محلی هستند و تنها با جلب اعتماد عمومی،

 (31: 1390یت های مطلوب دست یافت )رجی طرح و استفاده از مشاوره عمومی می توان به موفق

شهری  ر مردم در مورد کلیات طرح توسعهدر کشور ما مکانیسم های خاصی برای آگاهی و اظهار نظ

و با بخش هایی از آن تعریف شده که نمونه آن در قالب طرح های محله محوری و شورایاری ها در 

سطوح مختلف ملی در حال اجرا می باشند، اما به دلیل بهاء ندادن به مشارکت مردم در برنامه ریزی 

ه ساخت با ساز های ملی، منطقه ای، شهروندان فقط زمانی از طرح مطلع می شوند که بخواهند پروان

ملک شخصی خود بگیرند. چنین وضعیتی باعث می شود شهروندان احساس تعلق روحی و معنوی کم 

تری به شهر خود و مدیریت و اداره ی آن داشته باشند و نه تنها مشوق اجرای طرح های توسعه نباشند، 

: 1385مهدی زاده، ی قلمداد کنند )بلکه طرح ها را به خاطر دخل و تصرف در ملک شخصی خود مانع

106) 

به طور کلی مشارکت از دو جهت تأثیر اساسی در فرآیند طرح های توسعه شهری دارد. نخست این 

که مشارکت یکی از ابزارهای الزم برای دستیابی به شناخت و تصمیم گیری درست محسوب می شود، 

ی گروه های مؤثر در طرح ها که از طریق مراجعه به خرد جمعی، بهره گیری از تبادل نظر و توافقی ها

به دست می آید. دوم این که مشارکت تنها راه بهره گیری از تمامی امکانات طبیعی و انسانی شهر و 

شهروندان در جهت طرح های توسعه شهری است. به طور خالصه رویکرد مشارکتی هم به عنوان 

ریت یکی از لوازم توسعه مبنای تصمیم سازی و تصمیم گیری جمعی در عرصه برنامه ریزی و مدی

 (41: 1379ینی، پایدار، جامعه مدنی و دموکراسی محسوب می شود )نجانی حس

با توجه به مطالب فوق حال سئوال زیر پیش می آید نقش مدیریت مشارکتی در توسعه و عمران شهری 

موضوع علمی این  ؟ محقق برای پاسخگویی به این سوال در پژوهش حاضر به بررسی و پژوهشچیست

 . پرداخته است
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 مفاهیم کلیدی: -2

 1مدیریت مشارکتی -1-2

توسعه دارد  یکی از نظام های مدیریتی پویا که نقش مهمی در توسعه منابع انسانی و در نتیجه فرآیند

حاظ نظری لنظام مدیریت مشارکتی است. این نظام مدیریتی به عنوان یک نظام مطلوب و کارآمد هم از 

ه و نیز پیشرفت و هم از لحاظ عملی آزمون های موفق خود را گذرانیده است و هم اکنون در کشورهای

 از آنجائیکه در کشورهای در حال توسعه کامال مورد استفاده بوده و از جایگاه مناسبی برخوردار است.

عه پایدار یک منابع انسانی از عوامل زیربنایی فرآیند توسعه می باشد و هرگونه توفیق در فرایند توس

نظام های  رو، اهمیت و ضرورت توجه بهسازمان مشروط به توفیق در توسعه منابع انسانی است، از این

 (51: 1394، و همکارانرحیمی )مدیریتی توسعه دهنده منابع انسانی آشکار می شود 

 مدیریت مشارکتی، نوعی سبک مدیریت می باشد که مشخصه اصلی آن کاربری فراوان روش تصمیم

 الباًسبک مشارکتی غ گیری گروهی است، این سبک کامال در نقطه مقابل مدیریت خردمدار است. در

یت دموکراتیک بر این باورند که بدین وسیله انسان ها بطور عاطفی خوب کار می کنند، گاهی آن را مدیر

ن که در آ کی استبی ستا مدیریت مشارکیرهبری (. 20: 1386ی و کیمیایی، نیز می نامند)جعفر

نوعی  ،مدیریتاین نوع (. 1384ن اتخاذ می گردد )تدبیری و گیوربان، ناتصمیمات با مشارکت کارک

کرد سبک رهبری است که معتقد است از طریق توانمند سازی کارکنان می توان موجبات بهبود عمل

 (39: 1390کاریشان را فراهم نمود)صادقی و رهنما، 

ن وح مختلف مدیریتی آان یک سازمان با سطنککتی نظام همکاری فکری و عملی کارمدیریت مشار

ری سازمانه وسازمان است. در این نظام کلیه افراد سازمان درباره روش های حل مسائل و ارتقای بهره 

ین طریق یک فعاالنه اندیشه حاضر آن را در قالب طرح ها و پیشنهادها به سازمان ارائه می کنند. بد

گنجینه  ود دارد. و مدیریت سازمان ازنظام همفکری و هم اندیشی برای رسیدن به اهداف سازمان وج

 (210: 1385آن ها بهره می جوید)راهی،  طرح ها برخوردار شده و برای نیل به اهداف سازمانی ازغنی 

 

 

                                                           
1 Participatory Management 
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 سیر تکوین مدیریت مشارکتی -2-2

ان مثال مشارکت یک مفهوم قدیمی است که ریشه در اداره امور عمومی و افکار مذهبی دارد. به عنو

شارکتی مورد توجه قرار گرفته است. مدیریت م ی مشورت در اسالم تحت عنوان شورانامشارکت بر مب

یدایش علیرغم قدمت تاریخی خود، بعد از انقالب صنعتی به صورت علمی مورد بررسی قرار گرفت. پ

مورد  نظریه های کالسیک، ساختار، تخصص گرایی، عقالیی بودن، و نظم و ترتیب را در سازمان ها

ی داشت، ادهایی که فلسفه کالسیک با روح و روان انسانضت (26: 1390ر دادند )ایمانی، تاکید قرا

 (12: 1395)زمردی، توجه به روابط انسانی معطوف گرددموجب گشت 

و همکارانش سعی کردند بین شرایط کاری و بهره وری رابطه ای پیدا کنند.  1ون مایوال 1972در سال 

این مطالعات بر حسب تصادف، اهمیت مدیریت مشارکتی را کشف کرد و رفته رفته با تاکید بر جنبه 

های اجتماعی گروه های کار، مکتب جدیدی با نام اروابط انسانی، پایه گذاری شد که سعی می کرد 

 (40: 1394ا مورد تشویق قرار دهد )قوت دین مشارکت واقعی ر

( و 1968) 4رزبرگه(، 1961) 3(، لیکرت1955) 2ریسجارکتی با کار اندیشمندانی چون آرمدیریت مش

( رو به رشد نهاد و با اشکال و عناوین مختلف، نظیر مدیریت بر مبنای هدف، نظام 1986) 5ولرال

 (28: 1390انی، خودگردان به حیات خود ادامه داد)ایم گروه های بهبود کیفیت، و گروه های پیشنهادها

( نظر به قدرت 1992، 7( یادگیری سازمانی )داگسون1992، 6مدیریت کیفیت فراگیر )گرانت و همکاران

 دهی

 (101: 1380 :( است )مصدقی راد1969( و دموکراسی صنعتی )دربر، 1992، )8براون و الولر

 مشارکتی توسط سازمانهادالیل عمده تمایل به مدیریت  -2-3

جستجو  را می توان در موارد زیر توسط سازمانها یمشارکت تیریبه مد لیعمده تمامهمترین دالیل 

 کرد:

                                                           
1 Elton Mayo 
2 Argyris 
3 Likert 
4 Herzberg 
5 Lawler 
6 Grant et al 
7 Dodgson 
8 Braun 
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  ناکامی ها:  کاهششریک شدن در کامیابی ها و 

یرومند در ئولیت پادزهری نسازمان ها می دانند که سهیم کردن همه کارکنان درگیر در کار پذیرش مس

 انگاری و شکست و ناکامی استه ادسبرابر 

 دانشگر کارکنان شدن پدیدار : 

 یریتمد و باشد می کار نیروی های شایستگی قلمرو در گیر چشم دگرگونی بر گواهی اخیر های سال

 (71: 1380کت و فوریه، نگرفتن از این منبع در سازمان است )پلوت بهره برای راهی مشارکتی

ی دیگر برای مدیریت مشارکتی می باشد، به عبارت عدمحیطی مسا البته این بدین معنا نیست که هر

ط های مدیریت مشارکتی در هر موقعیت بهترین راهبرد نیست. بلکه این نوع مدیریت بیشتر در محی

 (31: 1390ت ناهمگون کارایی دارد)رجی، متغیر دارای تصمیما

 ویژگیها و عناصر مدیریت مشارکتی -2-4

هم آن است مو پاسخگویی و اعتماد به کارکنان است. در این زمینه  ئولیتمس مدیریت مشارکتی نیازمند

محمدی و  شیخ) ا در جهت بهبود کار استفاده کندو از آنهسد را بشناکنانش عدادهای کارکه مدیر است

ند که چهار عنصر کلیدی برای مدیریت مشارکتی اثر بخش ذکر می ک ککالن( 31: 1380تولید زاده، 

 عبارتند از:

: این بدین معناست که فرد قادر باشد خودش را بطور کامل جای دیگری قرار دهد و جهان را 1همدلی

 .آنگونه بییند که او می بیند

: در بر گیرنده فهم نقاط قوت و محدودیتهای دیگران و همچنین تعصبات و باورهای آنها 2برآورد کردن

 .میباشد

به توافقی در مدیریت مشارکتی مشکل است لذا این از آنجا که رسیدن  :3شفافیت و وضوح در هدف

اصل اساسی در مدیریت مشارکتی این  4تنسهیل کند. چنانکه به عقیده استاعامل می تواند این امر را ت

                                                           
1 Empathy 
2 Inventory 
3 Goal Clarity 
4 Staten 
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است: همه کارکنان بطور فعال در یک هدف مشترک که بصورت روشن تعریف شده و توسط هر یک 

 شوند.ن به درستی درک شده است، درگیر از کارکنا

از آنجا که در مدیریت مشارکتی تصمیمات از طریق مشارکت اتخاذ  :1تصمیم گیری مسئوالنه و پاسخگو

 (108: 1380ورد، نت اتخاذ شده امری مهم می باشد)رهلذا مسئول بودن در قبال تصمیما ؛میشود

 

 ک. ترسیم از نگارندهکالناز نظر  چهار عنصر کلیدی برای مدیریت مشارکتی: 1شکل 

ر اطالعات دعالوه بر این عناصر اساسی و ضروری دیگر برای مدیریت مشارکتی عبارتند از: سهیم بودن 

ک کرده و برای مربوط به کار و نتایج حاصل از آن، داشتن دانشی که به فرد اجازه دهد نتایج کار را در

اشد معنادار ب رسیدن به آن کمک کند، قدرت و توانای تصمیم گیری و شرایط و موقعیت برای فرد

 (28: 1394قوت دین، )

 

 

 

                                                           
1 Responsible Decision Making 

همدلی برآورد کردن

تصمیم گیری 
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 هدف مدیریت مشارکتی -2-5

مدیریت مشارکتی دو هدف عمده را دنبال می کند: نخست، ارج نهادن به ارزش های انسانی و به بازی 

طلبیدن افرادی که به نوعی با سازمان در ارتباط اند. دوم، رسیدن به هدف های از پیش تعیین شده به 

 این هدف ها بر چند اصل اساسی استوار است: .کمک همین افراد

هر فرد عضو سازمان جزئی از یک ماشین بزرگ به حساب نمی آید بلکه انسانی برخوردار از قدرت . 1

تفکر، هوش و استعداد و تجربه های گرانقدر است که هر گاه زمینه ها و شرایط مساعد فراهم شود، 

 خود تغییر دهد.می تواند همه چیز را به نفع خود و سازمان 

. هر کار لزوما به بهترین و مفید ترین حالت ممکن انجام نمی شود و بی تردید می توان هر کار معین 2

را به گونه ای بهتر انجام داد و بهبود مستمر در انجام کار به کمک اعضای مجموعه به صورت گروهی 

 انجام می شود

اری کارهای جزئی آسوده شود و به کارهای . مشارکت کارکنان کمک می کند تا مدیریت از بسی3

 (19: 1395)زمردی، اساسی بپردازد

 مفهوم توسعه شهری -2-6

توسعه شهری به عنوان یک مفهوم فضایی را می توان به معنی تغییرات در کاربری زمین و سطوح 

غیره، تراکم، جهت رفع نیازهای ساکنان شهر در زمینه مسکن، حمل و نقل، اوقات فراغت و غذا و 

تعریف کرد. چنین توسعه ای زمانی پایدار خواهد بود که در طول زمان، شهری از نظر زیست محیطی 

قابل سکونت و زندگی )هوای پاک، آب آشامیدنی سالم، اراضی و آبهای سطحی و زیرزمینی بدون 

صنعتی جهت نظر اقتصادی بادوام )اقتصادی شهری باید بتوان با تغییرات فنی و  آلودگی و غیره(، از

ای اش هماهنگ شود و مسکن مناسب و در حالی استطاعت مساکنانش را با یک بار  حفظ مشاغل پایه

مالیاتی سرانه عادالنه تأمین نماید(، و از نظر اجتماعی همبسته )الگوهای کاربری زمین، همبستگی 

رد، سرپناه مناسب که انسان بتواند در آمدی عادالنه به دست آو )اجتماعی و احساس شهروندی باشد

ساخت  د.تهیه کنند، احساس راحتی کند و تالش و وقت خود را وقف حفاظت از تصویر شهر نمای

 حفظیک اقتصاد شهری قوی و شهری قابل زندگی از نظر زیست محیطی، باید با تالشهایی به هدف 
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ت هم داده تا گروه های اجتماعی موجود و ارائه اشکال نوین اداره شهر و کنترل آن، دست در دس

 (58: 1394را حفظ کنند )یارمحمدنوسکی، بتوانند همبستگی و انسجام اجتماعی 

ه برابری، مساوات و عدالت اجتماعی توسعه پایدار در حوزه اکولوژی یدگاه مبتنی بر بعد اجتماعی یا الدی

اصلی در  اجتماعی و شاخه فرعی آن اکولوژی شهری مورد بحث قرار می گیرد که معتقد است بازیگر

ونی نتوسعه انسان و اجتماعات او هستند. با وجود پذیرش اصول توسعه پایدار، یعنی رفع نیازهای ک

بدون محرومیت نسلهای آینده در توسعه شهری و زمینه های مربوط به آن، ضرورت کاهش نابرابریهای 

های آینده است. در بطن عصر حاضر به همان میزان )و احتماال بیشتر از آن(، نگرانی پیرامون وضع نسل

ابرابریها، آسیب پذیری و فقر اقشار کم درآمد، نل توسعه، مقیاس و دوام شهرهای جهان سوم و در حا

 (210: 1،2011عه پایدار می افزاید)دیکسونهر چه بیشتر بر اهمیت این نگرش به توس

مین نیازهای اراضی برای تااگر توسعه شهری را به عنوان یک مفهوم فضایی که به تغییراتی در کاربری 

دار خواهد بود بشری و یا به افزایش تراکمها می انجامد در نظر بگیریم، از نظر اجتماعی توسعه ای پای

دالت که جوامعی همگن و همبسته را ایجاد نماید و در آن ساکنان شهر احساس شهروندی و وجود ع

د که ر در صورتی محقق خواهد شین کاو برابری داشته باشند و شکافهای اجتماعی ترمیم گردد. ا

ا مساوات ی و تخصیص منافع و امکانات میان واحدهای فضایی و اجتماعی برایر و حداقل همراه بضارا

 (39: 1392یعی فر، بنسبی صورت بگیرد )ر

ب، راهها الفاضتوسعه و برنامه ریزی شهرها در گذشته بیشتر به زیر ساختهای فیزیکی نظیر آب، برق، 

اده است. د آن را تشکیل میدهند، توجه نشان میدبغیره که شکل جامع با کالو  و نقل، انرژیو حمل 

وان سرمایه پایداری اجتماعی شهرها به آسانی با طراحی فیزیکی به دست نمی آید. افراد جامعه به عن

اقتصادی  وهای انسانی و اجتماعی نقش اصلی را در توسعه پایدار داشته و دارند. خصوصیات اجتماعی 

ز داده های جمعیتی در مناطق و ااقتصادی که  -آنها و تحلیل فضایی مؤلفه ها با نماگرهای اجتماعی 

ازهای حوزه های شهری به دست می آید، می تواند میزان تحقق اصل برابری جغرافیایی و تأمین نی

 (41 :1390ایی، بی و آزمون نماید )رهنماساسی را در طرح ها و برنامه های توسعه شهری، ارزیا

  یشهر داریتوسعه پا یشاخص ها -2-7

                                                           
1 Dixon 
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 یشهر داریتوسعه پا یشاخص ها نیمهمتر ،یشهر داریدر مورد توسعه پا ینظر یها دگاهیبا توجه به د

 که در شکل زیر ترسیم شده است: باشند یم ریشده اند به شرح ز ییکه شناسا

 

 نگارنده. ترسیم از یشهر داریتوسعه پا یشاخص ها: 2شکل 

چنانچه اجرای مدیریت مشارکتی و نظام های تشکیل دهنده آن با موفقیت همراه باشد، از مزایا و 

، بهبود گردش کناننگیزش در کارپیامدهای چون بهبود روابط انسانی بین مدیریت و کارکنان، تقویت ا

، افزایش احساس تعلق کار در سازمان، بروز خالقیت و نوآوری، تقلیل هزینه های تولید کاال و خدمات

سازمانی در کارکنان و همسو شدن هدف های آنان با هدف های سازمان و در نهایت افزایش رضایت 

 (81: 1387واهند بود )حسین زاده، مشتری و به دست آوردن سهم بیشتر در بازار برخوردار خ

 روش پژوهش -3

اد کتابخانه ای و پیمایشی نجمع آوری اسبا و  تحلیلی -پژوهش با استفاده از روش تحقیق توصیفیاین 

داده های مورد نیاز جمع استفاده از پرسشنامه با ، یدانی تحقیقدر مطالعات م. میدانی انجام گرفته است

روش نمونه گیری در این تحقیق از افته ها استخراج، جمع بندی و تحلیل شده است. یو نتایج آوری 

 وزه شهری و عمران نظرخواهی شده است.نوع هدفمند بوده و از پنجاه کارشناس ح

 

جمعیت

برنامه ریزی  
یکپارچه و  

واحد شهرها به  
م عنوان سیست
های باز

اقلیم

آموزش

سرمایه  
اجتماعی

کیفیت هوا
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 یافته های تحقیق -4

یافته های تحقیق در دو بخش تحلیل توصیفی و تحلیل آماری، تجزیه و تحلیل شده اند که در ادامه به 

 بررسی آنها پرداخته ایم

 تحلیل توصیفی یافته های پرسشنامه: -4-1

 فرهنگی -مربوط به توسعه اجتماعی  سئواالت بررسی -4-1-1

درصد  80فرهنگی نشان میدهد که،  -بررسی توزیع فراوانی سئواالت مربوط به توسعه اجتماعی نتایج 

 83از پاسخگویان معتقدند مدیریت مشارکتی می تواند باعث بهبود شرایط اجتماعی شهروندان شود. 

ور محلی شود. درصد معتقدند مدیریت مشارکتی می تواند باعث جلب مشارکت شهروندان در اداره ام

درصد  81درصد معتقدند مدیریت مشارکتی می تواند باعث بهبود وضعیت سواد شهروندان شود.  69

معتقدند مدیریت مشارکتی می تواند باعث پشتیبانی از سازمانهای غیردولتی و واگذاری مسئولیت ها و 

درصد معتقدند مدیریت مشارکتی می تواند باعث ایجاد گروه های محلی  80منابع بیشتر به آنها شود. 

درصد معتقدند مدیریت مشارکتی می تواند باعث تأمین  84داوطلب برای مقابله با سوانح طبیعی شود. 

درصد معتقدند مدیریت مشارکتی می  83خدمات اجتماعی و مسکن در حیطه استطاعت همگان شود. 

درصد معتقدند مدیریت مشارکتی می تواند باعث حفظ  80یراث تاریخی شود. تواند باعث حفاظت از م

 75درصد معتقدند مدیریت مشارکتی می تواند باعث حفظ هویت محلی شود.  88تنوع فرهنگی شود. 

درصد معتقدند مدیریت مشارکتی می تواند باعث حفاظت از میراث تاریخی و تنوع فرهنگی و هویت 

 ین قبیل شود.محلی و ابتکاراتی از ا

 بررسی توزیع فراوانی سئواالت مربوط به توسعه اقتصادی -4-1-2

درصد از  88نشان میدهد که، تقریبا  بررسی توزیع فراوانی سئواالت مربوط به توسعه اقتصادینتایج 

درصد معتقدند  90پاسخگویان معتقدند مدیریت مشارکتی می تواند باعث کاهش فقر شهروندان شود. 

درصد معتقدند مدیریت مشارکتی  81ارکتی می تواند باعث کاهش بیکاری شهروندان شود. مدیریت مش

درصد معتقدند  84می تواند باعث ایجاد فرصت های شغلی پایدار تولیدی و خدماتی شهروندان شود. 

درصد معتقدند  90کنند.  مدیریت مشارکتی می تواند به تأمین نیازهای اساسی محلی شهروندان کمک

درصد معتقدند مدیریت  96ت مشارکتی می تواند به افزایش سطح در آمد شهروندان کمک کند. مدیری
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درصد معتقدند مدیریت  80خدماتی کمک کند.  -مشارکتی می تواند به ایجاد شرکت های تولیدی 

درصد معتقدند  82مشارکتی می تواند توان و قدرت خرید مسکن شخصی شهروندان را افزایش دهد. 

درصد معتقدند مدیریت  91شارکتی می تواند سطوح مهارت نیروی کار را بهبود بخشد. مدیریت م

 مشارکتی می تواند به توسعه و رشد بخش های مختلف اقتصادی

درصد معتقدند مدیریت مشارکتی می تواند در رشد  90صنعتی، خدماتی، کشاورزی و ...( کمک کند. 

 .و گسترش پروژه های عمرانی و شهری مؤثر باشد

 ررسی توزیع فراوانی سئواالت مربوط به توسعه زیست محیطیب -4-1-3

درصد از  82نشان میدهد که، ررسی توزیع فراوانی سئواالت مربوط به توسعه زیست محیطی بنتایج 

ای فضای سبز برای زیستگاه حیوانات  پاسخگویان معتقدند مدیریت مشارکتی می تواند در ایجاد شبکه

درصد معتقدند مدیریت مشارکتی می تواند در حفظ زمین های کشاورزی و با ارزش  90مؤثر باشد. 

درصد معتقدند مدیریت مشارکتی می تواند در ایجاد کمربندهای سبز دور  89منابع طبیعی مؤثر باشد. 

درصد معتقدند مدیریت مشارکتی می تواند در ممنوعیت هرگونه  84واحدهای شهری مؤثر باشد. 

درصد معتقدند مدیریت مشارکتی می تواند  80اضی آبخیز و حریم چشمه ها مؤثر باشد. توسعه روی ار

درصد معتقدند مدیریت  94در کاهش مصرف منابع و تولید آلودگی در شهر و منطقه مؤثر باشد. 

درصد معتقدند مدیریت مشارکتی می تواند  75مشارکتی می تواند در تقلیل مواد زائد جامد مؤثر باشد. 

درصد معتقدند مدیریت مشارکتی می تواند در  80ع مقررات انرژی برای ساختمانها مؤثر باشد. در وض

درصد معتقدند مدیریت مشارکتی می تواند در  81ترویج استفاده از انرژیهای تجدید پذیر مؤثر باشد. 

تانداردهای درصد معتقدند مدیریت مشارکتی می تواند در تعیین اس 85بازیافت بهتر زباله مؤثر باشد. 

 پاکیزگی برای سوخت خودروها مؤثر باشد.

 جدول همبستگی پیرسون: -4-2

می باشد و « یتوسعه و عمران شهر و یمشارکت تیریمدرابطه  »که به دنبال مسئله تحقیق با توجه به 

بر این اساس با توجه  در نظر دارد ارتباط و یا عدم ارتباط بین این دو مقوله را نسبت به هم بررسی کند.

به فرض در نظر گرفته شده، به کمک آزمون همبستگی پیرسون، میزان و سطح همبستگی و جهت آن 
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درصد و با یک درصد احتمال  99بررسی شد. نتایج جدول زیر نشان می دهد که این دو بعد در سطح 

 می باشد. هزارم، بوده که ضریب بسیار باال و عالی  0.915خطا دارای ضریب همبستگی 

1400منبع: یافته های پرسشنامه . جدول : آزمون همبستگی پیرسون متغیرها  

 

 مدیریت مشارکتی و توسعه و عمران شهریبین مولفه پیرسون جهت آزمون رابطه از آزمون همبستگی 

 مدیریت مشارکتی و توسعه و عمران شهریو شدت  بین میزان و این آزمون نشان داد استفاده شد

 Sig ، مقدارR ،0.915، (.زیرا ضریب همبستگی یا R=0.915 ،P=0.000،N=50ی وجود دارد)دارامعن

مدیریت بین مولفه در نتیجه از جنبه آماری  صدم می باشد. 99و سطح معناداری در سطح  0.000

 رابطه قوی و مستقیمی دارند. با یکدیگر مشارکتی و توسعه و عمران شهری

مثبت  مدیریت مشارکتی و توسعه و عمران شهری میزان جهت رابطهبه عبارت دیگر می توان گفت 

توسعه و عمران و شدت آن بیشتر باشد میزان تغییرات در ابعاد  کت هامشاریعنی هرچه قدر است. 

 همبستگی

توسعه و عمران  مدیریت مشارکتی 

 شهری

مدیریت 

 مشارکتی

Pearson Correlation 1 .915** 

Sig. (2-tailed)  .000 

Sum of Squares and Cross-products 72.497 81.972 

Covariance .194 .213 

N 50 50 

توسعه و عمران 

 شهری

Pearson Correlation .915** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

Sum of Squares and Cross-products 83.972 109.875 

Covariance .213 .280 

N 400 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 
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و  باال دست آمده شدت همبستگی بهزیاد خواهد بود. همانطور که نتایج آزمون نشان می دهد شهری 

بوده که نشان دهنده پراکندگی داده ها  %0.213. واریانس توضیح داده شده نوع رابطه مستقیم می باشد

ی باشند و کمترین فاصله را با آن دارند. بر این اساس و با توجه به مقادیر مستخرج از حول میانگین م

را  مدیریت مشارکتی و توسعه و عمران شهریآزمون همبستگی پیرسون که سطح ارتباط دو مولفه 

. فرض گرفته شده در تحقیق حاضر مورد تایید استنشان می دهد آنرا بسیار خوب ارزیابی کرده، و 

 افزایش مشارکت و بهبود توسعه و عمران شهری، رابطه مستقیمی وجود دارد.بین یعنی 

 بحث و نتیجه گیری: -5

سهیم شدن شهروندان در قدرت است  منظور از مشارکت، قدرت تأثیر گذاردن بر تصمیم گیریها و

از  . مشارکت تعهدی فعاالنه، آگاهانه، آزادانه و مسئوالنه است و یکی(252: 1386برک پور، )

 (82: 1380از درون برخیزد)ارجمندنیا،  سازوکارهای اعمال قدرت به شمار می رود که تنها می تواند

مشارکت عمومی، به طور گسترده ای به عنوان درگیر شدن در تصمیم سازی، با هدف کارآمدتر کردن 

چه مطمنتی از تفسیر می شود. الگوی مشارکت در آنجایی وجود دارد که در  انتخاب های انجام گرفته

، در بازتاب ارزش هامدیریت مشارکتی در  (2002بازپخش قدرت رخ می دهد)پیکراستاف و دیگران، 

فرآیند برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی عینیت می یابد که این ارزش ها عبارتند از: امکان بیان دیدگاههای 

گیران، در نظر گرفتن منافع و  شهروندان درباره اقدامات مدیریت، پیمان همکاری بین مردم و تصمیم

نیازهای مشارکت کنندگان ایجاد تسهیالت برای مشارکت کردن مشارکت جویان، درگیر کردن 

مشارکتجویان در تعریف راه و رسم مشارکت، فراهم کردن اطالعات مورد نیاز مشارکت جریان برای 

 (31: 1387دارایی، )یم ها مشارکت و تعیین چگونگی اثرگذاری درون دادهای مشارکت جویان در تصم

ی پا به گستره مدیریت شهری می گذارد، می توان آن را اینگونه بیان کرد تهنگامی که مدیریت مشارک

که: مدیریت مشارکتی شهری یعنی، توانمندسازی شهروندان به منظور مداخله در فرآیند تصمیم گیری 

 (61: 1390یریت شهری )صادقی و رهنما، مد

اعضای یک جامعه را به شکل های گوناگون و  به دلیل ماهیت و کارکرد خود همه شهریبرنامه ریزی 

به میزانی متفاوت متأثر می کند زیرا با تخصیص زمین و فضا به فعالیت های مختلف و هدایت تغییرات 

ا بلکه بر پخش و ضه فقط می تواند بر ارزش زمین و فآن در طی زمان، ساز و کار برنامه ریزی ن
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خش ثروت نیز اثر بگذارد. به همین دلیل در برنامه ریزی همواره پرده ای از راز داری در مسیر کار بازپ

تهیه برنامه ها و انتخاب بین راهبردهای گزیته تا مرحله ای که در یک تصمیم نهایی همه چیز آشکار 

 (208: 1388شود وجود دارد )شریف زاده، می 

گسترده و  جانبه،ر برنامه ریزی، با وجودی که مشارکت همه دموکراسی دف گشادگی و افزایش شفافیت

پیوسته مردم در فرآیندهای برنامه ریزی و مدیریت شهری بسیار دشوار است، از خواسته هایی است 

کرده اند.  بیانش کارآمدی سیستم برنامه ریزی که همواره مردم و صاحب نظران برنامه ریزی برای افزای

ریزی در باز پخش منابع توسط ابزاری )چون تنظیم کاربرد زمین، تأمین خدمات با توجه به نقش برنامه 

رفاهی، تسهیالت عمومی و تأسیسات زیربنایی شهری( که در اختیار دارد، هر گاه این نقش گسترش 

باید، ضرورت گشودن برنامه ریزی در برابر فشارهای دموکراتیک نیز بیش از پیش مطرح می شود. البته 

معنا نیست که وجود یک سیستم برنامه ریزی دموکراتیک می تواند موجب سهولت باز پخش  این به آن

متابع شود، بلکه افزایش درگیری مردم در برنامه ریزی ممکن است به افزایش کشمکش در درون 

سیستم نیز منجر شود. برنامه ریزی مبتنی بر مشارکت مردم آن است که تصمیم هایی که توسط 

مدیران اجرایی و با گروههای فشار گرفته می شود، به چالش خوانده شود، حتی اگر  سیاستمداران و

هیچ گونه جابجایی منابع به نفع گروههای محروم نیز انجام نگیرد. تأکید بر سیستم برنامه ریزی مردم 

از جوامع ه برنامه ریزی در سطوح فراتر نه برنامه ریزی راهبردی و نجوامع )که گرا و یا مبتنی بر توسعه 

محلی با شهری و حتی فراتر از آن را انکار می کند.( نیاز به بازنگری مقصود، ارزشها و بینش برنامه 

ریزی را مطرح نموده است . به این ترتیب جوامع در برابر بازار ملکی قرار می گیرد و برآوردن نیازهای 

دد بلکه اهمیت بسیار یافته و در مردم فقط پاسخی به تقاضا یا عدم تقاضای بازار ملکی تلقی می گر

 (41: 1387ار می گیرد)عبادی دانشپور، مرکز توجه قر

در تبیین نتایج به دست آمده می توان گفت که، الگوی اداره مدیریت مشارکتی شهر، به عنوان فرایند 

مشارکتی توسعه تعریف می شود که به موجب آن همه بهره وران شامل حکومت، بخش خصوصی و 

در شرایط کشورهای د. می کنن دنی وسایلی را برای حل مشکالت شهری شدن سریع فراهمجامعه م

در حال توسعه شهرنشینی سریع در تداوم مدیریت های سنتی شرایط نا مساعدی را در شهرها به وجود 

آورده که ضرورت تقویت حکومت های محلی و مشارکت مردم و بخش خصوصی را در برنامه ریزی 

ه شهری اجتناب ناپذیر می سازد. در واقع امروزه مشخص شده که حل مشکالت و مدیریت توسع
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شهری شدن سریع در این کشورها فقط با اصالح رویکردهای سنتی مدیریتی و استفاده از رهیافت های 

نوین مدیریتی امکان پذیر است. بنابراین الزمه رفع ناپایداری ها از بدنه نهادهای مدیریتی و برنامه ریزی 

ری و در واقع اثر پذیری، مسئولیت پذیری بیش تر در اداره امور شهری، تفویض وظایف و قدرت شه

به حکومت های محلی و سایر ذی نفعان محلی است که تمام این ها به شیوه جدیدی از اداره شهرها 

را به به نام اداره مردمی شهر داللت دارد. در این الگو، مدیریت شهری از باال به پایین جای خود 

مدیریت شهری از پایین به باال داده و در این راستا مشارکت شهروندان در اداره امور شهری جزء جدایی 

 .ناپذیر آن است

شهر یک مجموعه است، مجموعه ای که عناصر و عوامل متعددی را در خود جای داده است. آدم های 

( به صورت 3ه صورت خانوادگی ( ب2( به صورت فردی 1شهری به سه شیوه در حال زندگی هستند. 

( 2( مکان های عمومی سیاسی 1گروهی از سویی مکان های شهری نیز به سه دسته تقسیم می شوند 

. این روابط بایستی باهم و در کنار هم، با رویکرد اقتصادی( فعالیت های 3فعالیت های فرهنگی 

بینی هر پدیده ای مستلزم آگاهی از پیش مشارکتی فضای قبل زیستی را برای شهروندان مهیا کنند. 

مبانی فکری و نظری دانشی است که بررسی درباره آن پدیده را عهده دار می باشد. ضرورت شناخت 

از مقوله مشارکت بدان جهت دارای اهمیت است که اوال یکی از مبانی اساسی و اصولی دموکراسی در 

ی مشارکت پذیر دولتی، زمینه ساز فرهنگ مشارکت دنیای امروز است و ثانیا شهرداری ها و سایر ارگانها

می باشند. بدون شک هر چقدر وکراتیک بر اساس )ادبیات امروز( برای رسیدن به آرمان های جامعه دم

زیرساخت های مشارکت از ابعاد گوناگون بیشتر مورد کالبدشکافی قرار گیرد، پیش بینی شرایط، در 

 .کت دقیق تر هویدا می شودراستای ارزش های مترتب بر مؤلفه مشار

در پایان می توان گفت که این نگاه و نگرش که که در فرآیند برنامه ریزی باید مشارکت داشته باشند، 

نیازمند ساز و کاری است متناسب با شرایط زمانی و مکانی و برای عملی نمودن آن به کلیه ابعاد توسعه 

شورهای در حال توسعه از جمله کشور ما نشان داده شهری باید توجه شود؛ چرا که تجربه بسیاری از ک

است که برنامه ریزی متمرکز، آمرانه و از باال به پایین دست آوردهای مطلوبی نداشته است. هر چه 

سطوح مشارکت محدود تر باشد امکان پذیری اجرایی و کار آمدی برنامه کاهش خواهد یافت و هزینه 

افت و ضریب آسیب پذیری طرح ها و سیاست ها باال خواهد اجرا و نظارت مرکزی افزایش خواهد ی

 .گرفت
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