سال چهارم ـ شمارهی دوازدهم ـ پاییز 3131
صص 363-371

بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر میزان مشارکت شهروندان در امور شهری
(مطالعهی موردی :منطقهی  31شهر اصفهان)
ابراهم انصاری ،3حمید تاج الدین

2

چکیده
مشارکت و عدم مشارکـت مردم میتوانـد برنامهریزیهای یک شهر یا منطقــه را تـــت تـر ر
قرار داده ،روند برنامهریزی را سرعت بخش ده یا کند نماید؛ از این رو بررسی موانع و مشـالت
مشارکت مردم در یک منطقه یا شهر به روشن شدن آن کمـک وواهـد کـردب بـه ع ـار

به ـر

رویارویی با مشالتتی که شهرهای مهم جهان با آن درگ ر هس ند ،همانند انفجار جمع ت ،رفـت
و آمد وودروها در و ابانها و جادهها ،آلودگی هوا و مـ ط زیست ،س ل مهـاجران روسـ ایی و
دهها مسرلهی دیگر ،تنها با بهرهگ ری درست و به نه از توان و اس عدادهای موجود در شهروندان
و شهرها در قالب برنامههای مشارک ی قابل دس ابی استب
هدف پژوهش حاضر سنجش عوامل اج ماعی مؤ ر بر مشارکت شهروندان منطقهی  31اصـفهان
در امور شهری است؛ لذا به هم ن منظور پس از طرح سؤال آغـازین و اراهـهی هـدف پـژوهش
براساس چهارچوب نظری ،فرض ـه های تـق ـ شـالل گرفـت و بـرای آزمـون روابـط م رهـا
فرض ههای تـققی شالل گرفت و برای آزمون روابط م رهای فرض ههای مطـرح شـده ،حجـم
نمونه براساس فرمول کوکران  381نفر از افراد باالی  38سال سـاکن در منطقـهی  31شـهرداری
اصفهان به صور

ووشهای و چند مرحلهای ان خاب شدند و بـا اسـ فاده از روپ پ مایشـی بـا

ابزار پرسشنامه ،مورد بررسی قرار گرف ند و دادههای به دست آمده با اس فاده از نرم افزار  spssو
 -3اس ادیار جامعه شناسی دانشگاه آزاد استمی واحد دهاقان
 -2کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه آزاد استمی واحد دهاقان
تاریخ وصول22/33/32 :

E.ansari24 @yahoo.com
Tajedinh@gmail.com
تاریخ پذیرش21/1/22 :

روپهای آماری مناسب ( Rپ رسون و تـل ل آماری  )anova onewayمورد تجزیـه و تـل ـل
قرار گرفتب ن ایج به دست آمده ب انگر رابطهی معنادار بـ ن م رهـای مسـ قل (اع مـاد نهـادی،
رضایت اج ماعی ،امن ت اج ماعی و مد

زمان سالونت) با مشارکت استب در حالی که برط ـ

یاف ههای پژوهش ب ن م رهای مسـ قل و پایگـاه اج مـاعی – اق صـادی و نـوم مالال ـت و بـا
مشارکت تفاو

معناداری وجود نداردب الگوی نهایی نشان داد که ب ش ر از همـه ،م ـر مسـ قل

اع ماد نهادی در مشارکت اج ماعی مؤ ر استب
واژگان کلیدی :مشارکت ،اع ماد نهادین ،رضایت اج ماعی ،امن ت اج ماعی

مقدمه
در دهههای او ر مفهوم مشارکت همـواره در عمـ فرآینـدهای توسـعه جـای گرف ـه و
جن شهای مردمی ،تر ر عوامل انسانی ناشی از مشارکت را در موفق ـت پـرو ههـا ابـت
نمودهاندب حضور مردم در فرآیند توسعه در پی تتپهای یونسالو در نوزدهم ن اجـتس
عمومی وود در سال  3221در نایروبی ره افت " توسعهی درونزای انسان – مــور" را
مطرح ساوت و لزوم اجرای آن را در برنامهی توسعه اعتم کردب در ایـن ره افـت لـزوم
مشارکت ،ب ش از پ ش مورد تری د قرار گرفت و به مـور اساسی توسعه در جهان ت ـدیل
گردید (رج ی)312 :3121 ،ب
کور

لوین مـق آلمانی مع قد است که مشارکت از ایس ادگی مردم در برابر دگرگـونی

و نوآوری و نوسازی مـیکاهـد و بـر سـازگاری آنـان مـیافزایـدب در فضـای مشـارک ی،
تمارضا

و س زهها جای وود را به همالاری و تعاون میدهد (سع دی)31 :3182 ،ب

تجربهی کشورهای مخ لف جهان در طرحهای توسعه شـهری نشـان مـیدهـد موفق ـت
طرح ها در بس اری مـوارد از قـدر

دولـت وـارد بـوده و در گـرو مشـارکت مـردم و

نهادهای ملی است و تنها با جلب اع ماد عمومی ،تشوی مردم در مراحل مخ لف طرح و
اس فاده از مشاورهی عمومی میتوان به موفق تهـای مطلـوب دسـت یافـتب در جوامـع
پ شرف ه مشارکت مردم در برنامههای شـهری نهادینـه شـده و حقـوک ،تالـال ف مـدیران
شهری و شهروندان مشخص شده است (بش ریه )3121 ،و مشارکت از مرحلهی طراحـی
برنامهها و الگوهای علمی – اجرایی تا اراهه تصویب ،اجرا و نظار

ادامه داردب الگوهـای
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برنامهریزی مشارک ی ،اع ماد شهروندان به ن ایج به دست آمده را افزایش میدهـد ،م ـزان
دقت ،حساس ت و ابعاد آن را روشـن مـیسـازد و مشـارکت واقعـی و هدفمنـد آنـان را
تضم ن میکندب در این فرآیند ،مشارکت نه تنها هزینه مـسوب نمیشود بلاله بـه ارتقـای
ک ف ت زندگی ،آرامش و آسایش شهروندان منجـر مـیشـود؛ امـا در ایـران ،آنجـا کـه از
مشارکت شهروندان سخنی رانده میشود ،مشارکت تودهای و فاقد نظم و انسجام است و
فقدان ط قهبندی ن ازها و وواستها در این زم نه نمود دارد و مشارکت امـری سـم ل ک،
شعاری استب این نوم مشارکت نه تنها راهگشا ن وده بلاله مسـاهل و مشـالت
به دن ال داش ه است (موسایی)321 :3182 ،؛ بنابراین مشالت

م عـددی

ناشی از عدم مشـارکت و

مشارکت مـدود در فعال تهای اج ماعی شهری در جامعهی ایران که در دوران گـذار از
جامعهی سن ی به مدرن است ،به عنوان یک مسرلهی اساسی در مدیریت شـهری اسـت و
تنها با بهرهگ ری درست و به نه از توانهـا و اسـ عدادهای موجـود شـهروندان در قالـب
برنامهی مشارک ی ،قابل دس ابی است؛ از این رو ،منطقـهی  31اصـفهان ان خـاب شـده و
مورد بررسی قرار گرفتب
در این پژوهش سعی بر این است که به این پرسش اساسـی پاسـد داده شـود کـه کـدام
عوامل بر مشارکت شهروندان در امور شهری منطقهی  31شهرداری اصفهان تر رگذارند؟
این تـق

در پی شناوت عواملی است که میتوانند بـر م ـزان مشـارکت شـهروندان در

ادارهی امور شهر مؤ ر باشندب در راه رس دن به این هدف اصلی بروی از اهداف جزهیتـر
به شرح زیر هم مورد نظر بوده است:
3ب بررسی نـوهی مشارکتهای مردمی در امور شهری
2ب بررسی جایگاه شهروندان در فعال تهای شهرداری
1ب ارزیابی م زان ارت اط مردم با شهرداری و علل اصلی این ارت اط
1ب زم نهسازی و فرهنگی و اج ماعی برای آگاه سازی ب ن شهرداری و شهروندان
1ب تع ن م زان تعامل شهروندان اطتم یاف ن از فعال تهای مخ لف شهرداری
پیشینهی تحقیق

تاریخچهی تـق

دربارهی مشارکت اج ماعی به ق ل از  3821م تدی بـر مـیگـردد؛ از

زمانی که هندرسون مقالهای را با عنـوان " مالـان و کـارکرد انجمـنهـای داوطل انـه" در
نشریهی امریالایی جامعهشناسی به چاپ رسـاند (ع ـاسزاده)2 :3182 ،ب از زمـان ان شـار
مقالهی هندرسون تا  3211کم ر از  21درصـد از مطالعـا
ان شار یاف ه بود و در دو دههی  3211و  3211حجم مقاال
-

در نشـریا

جامعـهشـناو ی

ان شار یاف ه دوبرابر گشتب

دان ل لرنر در مطالعهای در سال  3212که در مورد  1کشـور واورم انـه (مصـر،
ل نان ،سوریه ،اردن ،ترک ه و ایران ) انجـام داد ،بـ ن شهرنشـ نی ،سـواد ،م ـزان
مشارکت و دس رسی به رسانهها ارت اط نزدیالی یافتب به عق دهی لرنر ،جامعهی
جدید مشارک ی استب فرایند نوسازی حرکت از جامعهی سن ی به طرف جامعـه
مشارکتجو است ،که در ایـن مهـم نقـش رسـانههـا از اهم ـت فـوکالعـادهای
برووردار استب

-

جامعهشناس آمریالایی مارت ن ل پست با پژوهش در کشورهای مخ لـف ()3211
به ویژگیهای اج ماعی افرادی که مشارکت ب ش ری دارند ،پرداو ه اسـت؛ ایـن
ویژگیها ع ارتند از منزلت اج ماعی باال ،م عهد بودن ،درآمـد بـاال ،تـصـ ت
عالی و غ ره؛ به ع ارتی ،ل پست در مطالعهی وود از حوزهی مشارکت و عوامل
مرت ط با آن درباره کشورهای غربی ،دریافت که مردان ب ش ر از زنـان ،تـصـ ل
کردهها ب ش ر از بیسوادان ،م رهتن ب ش ر از مجـردان و سـاکنان قـدیمی مـلـه
ب ش از تازه واردان ،مشارکت داش هاند(به نقل از توسلی)3182 ،ب

-

اینگلهار

( )3121که نوسازی اج ماعی و فرهنگی را در غـرب مطالعـه کـرده

است ،افزایش مشارکت در م رب زم ن را با سه عامل ارتقای سطح تـصـ ت
و اطتعــا

س اســی ،ت ــر هنجارهــای حــاکم و مشــارکت زنــان و ت ــر در

اولویتهای ارزشی که ترک د کم ری بر ن ازهای آنی ط عی داش ه و بر ح ابراز
نظر ترک د ب ش ر میورزد ،مورد ت ن قرار داده اسـتب بـه نظـر وی م ــرهای
تـص ـت

رسمـی ،موفق ت اج ماعی – اق صادی ،سطوح مهار

و اطتعـا

مهار های ارت اطی تجربههای ش لی ،ش الههای سـازمانی ،تقل ـل تفـاو هـای
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جنسی در وظایف اج ماعی و س اسی بر افزایش مشارکت تر ر گذاش هاندب
-

در تـق قی که توسط ع اس زاده با عنوان "رابطهی ابعاد مادی و غ ر مادی رفـاه
اج ماعی با مشارکت شهروندان در امور شهری (مورد مطالعهی :شهر اصفهان)"
در سال  3182صور

گرف ه است ،یاف ـههـای تـق ـ حـاکی از آن اسـت کـه

ب ش ر شهروندان اصفهانی ،مشارکت باالیی در امور شهری داش ه و ب ن ابعاد غ ر
مادی رفاه اج ماعی و مشارکت شـهروندان در امـور شـهری ،رابطـهی معنـادار
وطی حاصل آمده است که هـر قـدر اع مـاد نهـادی و رضـای مندی اج مـاعی
شهروندی در حد باال و احساس مـروم ت آنان در حد پای ن باشـد ،بـه همـان
اندازه مشارکت آنان در امور شهری ب ش ر وواهد بود(ع اسزاده)3182 ،ب
-

در پژوهشی که توسط عل پور در سال  3188بـا موضـوم بررسـی رابطـهی بـ ن
اع ماد و مشارکت اج ماعی در شهر تهران و به ش وهی پ مایشـی انجـام گرف ـه
است ،ن ایج تـق

نشان میدهد که ب ن اع ماد اج ماعی در سه شـالل م فـاو

آن (فردی ،تعم م یاف ه و نهادی) و مشارکت اج ماعی سـازمان یاف ـه ،رابطـهی
معناداری وجود داردب و از م ان م رهای مورد بررسـی ،اع مـاد تـرم ن یاف ـه و
پایگاه اق صادی منهـای اج مـاعی به ـرین پـ شب نـیکننـدههـا بـرای مشـارکت
اج ماعی هس ند(عل پور)3188 ،ب
-

صداقت با پژوهشی با هدف تع ن م زان مشارکت شهروندان مراغـهای در امـور
شهری و شناوت عوامل اج ماعی مؤ ر بر آن (  )3188به این ن جه دست یافت
که رابطـهی معنـاداری بـ ن م رهـای مسـ قل ،آگـاهیهـای اج مـاعی ،انجـام
اج ماعی ،امن ت اج ماعی ،م ل به پ شـرفت ،سـن ،جنسـ ت ،درآمـد و شـ ل و
مشارکت وجود داردب هرچه م ل به پ شرفت در فرد ب ش ر باشد ،م زان مشارکت
وی ب ش ر استب عتوه بر این م رهای آگاهی اج مـاعی ،انسـجام اج مـاعی و
امن ت اج ماعی به ترت ب دارای تر ر مث ی در مشارکت هس ندب

مبانی نظری تحقیق

با توجه به اهم ت و نقش راه ـردی نظریـه در فهـم و درب ابعـاد ،موضـوم پـژوهش و
اس خراد فرض ههایی م نی بر نظریه و همچن ن موضوم مشارکت ،در اینجا به نظریههـای
مرت ط پرداو ه میشودب
نظریهی پاسخگو
این نظریه که در دههی  3281توسط ش ن مک کوهل 1مطرح شد ،در فرآیند برنامـهریـزی
تصم مسازان و تصم مگ ران شهری در برابر مردم پاسخگو و مسؤول بوده و مدلی م نـی
بر " ح – تالل ف" در ارت اط با برنامهریزان و مدیران از یک طرف و مردم و شهروندان
از طرف دیگر استب در چن ن فرایندی که کامتً م نی بر نظامهای دموکرات ـک و مـردم-
ساالرانه میباشد ،مردم در مفهـوم شـهروند دارای حقـوک شـهروندی بـوده و هـم دارای
تالل ف در برابر جامعه و حاکم ت و تصم مگ ران در مفهوم مدیران شـهری و هـم دارای
حقوک واص و هم دارای مسؤول ت پاسخگویی در برابر مردم هس ندب این نظام معـروف
به " مدیر – شهروند" بوده و در مقابل نظام "ارباب  -رع ی " که در آن شهروندان فقط
ماللّف به پذیرپ بوده و فاقد ح هس ند قرار مـیگ ردب(بـه نقـل از علـوی ت ـار:3122 ،
)82ب
رابرتز و اسالات ز پاسخگویی را م ضمن دل ل آوردن و دل ل وواس ن برای کارهای انجـام
شده می داندب این تعریف بر این فرض اس وار است که هـر فـرض ،گـروه و یـا سـازمان،
دارای حقوقی واصی است که براساس این حقوک از فرد دیگری سؤال مـیکننـد و از او
برای کارهایی که انجام داده است توض ح میوواهند(منرو و مورت سم)211 :3221 ،ب
الزمهی پاسخگویی ،افزایش شفاف ت و به ود گزارپدهی استب منظور از شفاف ت امـور،
جریان آزاد اطتعا

و وجود وظایف واضح در سازمانهای بخـش عمـومی اسـتب ایـن

شفاف ت از سویی موجب پاسخگویی این سازمانها و از سوی دیگر باعـ

پاسـدوـواهی

مردم و شهروندان میشودب چنانچه امور و وظایف ،غ ر شفاف باشـند ،افـراد نمـیتواننـد
پاسخگو باشند؛ در واقع پاسخگویی با شفاف ت و گزارپدهی پابرجا میماندب پاسخگویی
عمومی ،به عنوان پاسخگو بودن حاکم ت به مردم در شرایطی که به ـرین منـافع همـهی
- Shin Mc quel
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شهروندان بر ط
به دو جن هی م فاو

ردههای قانونی ترم ن شود ،توص ف میشودب مسؤول ت و پاسـخگویی
یک فعال ت اشاره دارند :نمایندگی و سرپرس ی مرجع قدر ب نظـام

پاسخگویی عمومی باید در جستوجوی عدالت ،اع ماد و انعطاف در گزارپدهی باشـد
و مسؤول ی اول ه در مقابل جامعه و انوی در مقابـل یینفعـان داشـ ه باشـدب (انگلـ ش،
)21 :2111ب
نظریهی فریزر و مازلو
براساس نظریهی ج مز فریزر ،وضع ت اق صادی و مادی شهروندان میتواند انگ ـزههـای
اساسی آنها در کنش مشارک ی باشد :مردم تصم مگ رندههایی منطقـی و عقتیـی هسـ ند؛
آنها نوم کنش وود را بس ه به شرایط مخ لف زندگی از جمله وضع ت اق صادی و مـادی
بروز میدهند (ربانی و دیگران )21 :3182 ،براسـاس ایـن دیـدگاه اگـر رضـایت م قابـل
حاصل نشود ،ه چ نوم مشارک ی ایجاد نخواهد شد و هر فرد برای دس ابی به سـود بایـد
بهایی بپردازدب بها را معموالً عتوه بر پاداپهای بالقوه ،کوششی میدانند که بـرای جلـب
رضایت به کار میرود؛ این نظریه و مشارکت بر اراده ن ز ترک ـد دارد و مع قـد اسـت کـه
رف ارهای روزمره به صور

پاسخی به وواهشها و مـاس ا

فرد دیده مـیشـود و هـر

قدر فرهنگ حالت مسلط داش ه باشد ،فرد ن ز از ن روی ان خاب برووردار استب (عل پور،
)338 :3188ب
مازلو مع قد است که تمام انسانها دارای ن ازهای جسمی ،ن از به ایمنی ،ن ـاز بـه روابـط
اج ماعی ،ن از به اح رام ،ن از به وویش نیابی و رضایت هس ند که با انگ زه برای برآوردن
آنها به فعال تهای مخ لف اج ماعی دست میزنند؛ بنابراین به نظر میرسد تا زمـانی کـه
مردم از ح

اق صادی ،بهداش ی و ترم ن مایـ اد اول ـهی زنـدگی در وضـع ت مناسـ ی

ن اشند ،نمیتوان شاهد تـق مشارکت فراگ ر آنان در امور شهری بودب (به نقل از عل پور،
)321 :3188ب
نظریهی زتومپکا
زتومپالا دالیل توجه به مفهوم اع ماد در جامعهشناسی و فرهنگ را چن ن ب ان میکند:

 -3اع ماد بعد مهمی از فرهنگ مدنی استب
 -2اع ماد بعد مهمی از جامعهی مدنی است به این معنا که اج مام منسـجم ،م عهـد
و وفادار نس ت به اق دار س اسی ،بدون اع ماد افقی افراد نسـ ت بـه یالـدیگر و
اع ماد عمودی در ب ن نهادهای مخ لف نمیتواند برقرار باشدب
 -1اع ماد یالی از مؤلفههای مهم و ح اتی سرمایهی اج ماعی استب
 -1اع ماد با ارزپهای فـرا مـادی پ ونـد دارد؛ بـه گونـهای کـه ک ف ـت زنـدگی و
بهزیس ی روانی ،پ وس گی مس ـالمی با اع ماد تعم میاف ه داردب
 -1اع ماد یالی از عناصر صتح ت و کفایـت مـدنی اسـت و پـ شن ـاز مشـارکت
س اسی ،اقداما

کارفرمایانه و آمادگی برای اوذ فناوری (زتوم الـا-31 :3181 ،

)31ب از نظر زتومپالا دست کم سه شالل از اع ماد را مشخص مـیکنـد :اع مـاد
ب ن شخصی ،اع ماد تعم میاف ه و اع ماد نهادیب
الف -اع ماد ب ن شخصی براساس روابط مس ق م و چهـره بـه چهـره شـناو ه مـیشـودب
اع ماد ب ن شخصی در ات اط با تعامل و روابط ب ن اعضای وانواده ،دوس ان ،همالـاران و
دیگر موارد مشابه تجلی پ دا میکندب
ب -اع ماد تعم م یاف ه :داش ن حسن ظن نس ت به افراد جامعه جـدای از تعلـ آنهـا بـه
گروههای قومی استب اع ماد تعم میاف ه مرزهای وانوادگی ،همسایگی ،قـومی ،مـلـی را
درهم مینوردد و در سطح ملی گس رپ مییابدب
د -اع ماد نهادی :بر م زان مق ول ت و کارایی و اع مادی که مردم به نهادها دارند داللـت
داردب و م زان آن برحسب نوم ارزیـابی مـردم از کارکنـان ایـن نهادهـا در قالـب ادارا ،
سازمانها و نهادهای مخ لفی که در زندگی روزمرهی وود با آنها ارت اط دارنـد ،سـنج ده
میشود (عل پور)331 :3188 ،ب
روش تحقیق:
روپ تـق

این مطالعه پ مایشی و ابزار جمعآوری اطتعا

پرسشنامهی مـقـ سـاو ه

است که رایجترین تالن ک مورد اس فادهی پ مایش استب جامعهی آماری تـق ـ همـهی
شهروندان باالی  38سال منطقهی  31شهر اصفهان را در بر میگرفت که تعداد آنها ط ـ
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آمار سال  3121برابر  318211نفر بود (آمارنامهی شهر اصفهان )12 :3123 ،کـه براسـاس
فرمول کوکران  322نفر از ب ن آنها بـا روپ نمونـهگ ـری سـهم های و تصـادفی اتفـاقی
ان خاب شدندب مجموعاً  381پرسشنامه (باتوجه به  11پرسشنامه مطالعهی مقدماتی) بـرای
تجزیه و تـل ل آماری مورد اس فاده قرار گرفتب
جدول شماره  3-محالت منطقهی 31

دس گرد – قاهم ه

جمع ت

تعداد نمونه

مـت

18221

22

ولی عصر

38328

22

ام ریه

31321

21

گلزار  -شف

31128

22

دیگر مـت

22181

11

نحوهی سنجش اعتبار و پایایی مربوط به گویهها
با توجه به اهم ت حصول اطم نان از پایایی و روایی گویهها از ضـریب آلفـای کرون ـا
اس فاده شده که مقدار آن  1/22بوده که نشان از پایداری درونی ب ن گویهها استب
میزان آلفای کرونباخ گویهها:
جدول شماره -2

مفهوم

تعداد گویه ها

م زان آلفای کرون ا

مشارکت اج ماعی

32

1/22

اع ماد نهادی

1

1/23

رضای مندی

1

1/21

امن ت

1

1/13

فرضیههای تحقیق
 -3ب ن م زان اع ماد (نهاد) شهروندان به شهرداری و مشارکت اج ماعی آنان رابطـه
معناداری وجود داردب
 -2بـ ن م ـزان رضـایتمنـدی اج مــاعی شـهروندان از فعال ـتهـای شــهرداری و

مشارکت اج ماعی رابطهی معناداری وجود داردب
 -1ب ن م زان احساس امن ت اج ماعی شهروندان و م زان مشارکت اج مـاعی آنـان
رابطهای وجود داردب
 -1ب ن پایگاه اج مـاعی – اق صـادی شـهرندان و م ـزان مشـارکت اج مـاعی آنـان
معناداری وجود داردب

تفاو

 -1ب ن وضـع ت سـالونت شـهروندان و م ـزان مشـارکت اج مـاعی آنـان تفـاو
معناداری وجود داردب
 -1ب ن مد

سالونت شهروندان و م زان مشارکت آنـان تفـاو

معنـاداری وجـود

داردب
یافتههای تحقیق
یاف ههای توص فی بروی از م رهای زم نهای در قالب جدول شمارهی  1آورده شدهانـد
که توزیع جمع ت را برحسب جنس ،مقطع تـص لی ،وضع ملالی و مد

سالونت نشان

میدهدب
جدول شمارهی  -1توزیع جمعیت برحسب جنس ،تحصیالت ،مالکیت و مدت سکونت

م ر
جنس ت
تـص ت

تصرف ملالی (مالال ت)

مد

سالونت

فراوانی

درصد

زن

22

11

مرد

318

11

کم سواد

38

31

زیر دیپلم

21

33

دیپلم و فوک دیپلم

83

11

کارشناسی

11

21

باالتر از کارشناسی

31

2

اجاره

21

13

سازمانی

1

1

سایر

2

3

کم ر از  1سال

18

18
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 1تا  31سال

22

31

 31تا  21سال

11

21

 21تا  11سال

31

8

از مجموم 381نفر حجم نمونه 318 ،نفر (معادل  11درصـد) مـرد و  21نفـر (معـادل 11
درصد) زن بوده اندب برحسب سـطح مقطـع تـصـ لی پاسـخگویانی کـه در مقطـع دیـپلم
مش ـ ول بــه تـص ـ ل هس ـ ند یعنــی  83نفــر (معــادل  11درصــد) از ب ش ـ رین فراوانــی
برووردارند ،پس از آن دانشجویان مقطع کارشناسـی بـا فراوانـی  11درصـد (معـادل 21
درصد) ،مقطع زیر دیپلم با فراوانی  21درصـد (معـادل  33درصـد) ،کـم سـواد  38نفـر
(معادل  31درصد) و در آور باالتر از کارشناسی  31نفر (معادل  2درصد) قرار گرف هانـدب
برحسب مالال ت شخصی  22نفـر (معـادل  11درصـد) از ب شـ رین فراوانـی بروـوردار
هس ند ،بعد از آن اجاره  21نفر (معادل  13درصد) ،سازمانی  1نفـر (معـادل  1درصـد) و
سایر تنها  2نفر ( 3درصد) بودهاندب برحسب مد

سالونت ،کم ر از  1سـال  18نفـر (18

درصد) 31-1 ،سال  22نفر ( 31درصد) 21-31 ،سال  11نفر (21درصد)  21تا  11سـال
 11نفر ( 38درصد) و ب ش ر از  11سال  31نفر ( 8درصد) از جامعهی نمونه را بـه وـود
او صاص دادهاندب
فرض ههای ( )3و ( )2و ( )1تـق

ب ان میداش ند که ب ن اع ماد اج مـاعی ،رضـای مندی

اج ماعی و امن ت اج ماعی بـه عنـوان م رهـای مسـ قل و م ـزان مشـارکت اج مـاعی
شهروندان ،به عنوان م ر وابس ه ،رابطه وجود داردب با توجه بـه اینالـه ایـن م رهـا در
سطح فاصلهایی سنج ده شدهاند ،ن ایج ضریب هم س گی آنها در جدول شماره ( )1آورده
شده استب
جدول شماره  -4رابطهی بین میزان اعتماد (نهادی) ،رضایتمندی اجتماعی ،امنیت اجتماعی
شهروندان و مشارکت اجتماعی آنان

هم س گی پ رسون

مشارکت اج ماعی

م زان اع مادی (نهادی)

ضریب هم س گی پ رسون

1/131

سطح معناداری Sig

1/111

فراوانی

381

رضــای مندی اج مــاعی شــهروندان از فعال ــتهــای ضریب هم س گی پ رسون
شهرداری
م زان احساس امن ت اج ماعی شهروندان

1/122

سطح معناداری Sig

1/111

فراوانی

381

ضریب هم س گی پ رسون

1/11

سطح معناداری Sig

1/111

فراوانی

381

ن ایج جدول شماره  1نشان میدهد که رابطه هر سه م ر مس قل با م ر وابس ه معنـادار
است و ضریب هم س گی هر سه م ر ن ز نس اً باال میباشد
فرضیهی شـماره  :4بـ ن پایگـاه اج مـاعی – اق صـادی شـهروندان و م ـزان مشـارکت
اج ماعی آنان تفاو

معناداری وجود داردب م ر پایگاه اج ماعی – اق صادی پاسخگویان

در سطح ترت ی طرح شده ،از طرف دیگر م ر وابس ه م زان مشـارکت اج مـاعی بـرای
شهروندان در سطح فاصـله ای سـنج ده شـده اسـت؛ بنـابراین از تالن ـک آمـاری تـل ـل
واریانس برای آزمون این فرض ه اس فاده شده استب
جدول شمارهی  -5آزمون معناداری تفاوت پایگاههای اجتماعی – اقتصادی و مشارکت اجتماعی

انـراف اس اندارد

F

DF

SIG

پای ن

31

11

2/1111

1/181

2

1/232

م وسط

311

11/22

1/1131

باال

21

11/22

1/1111

م ر

فراوانی م انگ ن

جدول شمارهی  1ن ایج آزمون معناداری تفاو

پایگاههای اج ماعی – اق صادی مخ لـف

از لـاظ مشارکت اج ماعی شهروندان را نشان میدهدب م انگ ن نمرا

نشاندهندهی ایـن

مطلب است که پاسخگویانی که از پایگاه اج ماعی  -اق صـادی بـاالتری برووردارنـد بـا
م انگ ن  ،11/22از لـاظ مشارکت اج ماعی در سطح باالتری هس ند؛ پـس از آنهـا افـراد
پایگاه اج ماعی – اق صادی م وسط با م انگ ن  11/22قرار دارند؛ پاسـخگویان بـا پایگـاه
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اج ماعی اق صادی پای ن ن ز با م انگ ن  11در رت ـهی سـوم قـرار دارنـدب بـا ایـن حـال،
براساس آزمون  Fبا مقدار  1/181و سطح اطم نان  21درصد _(  ،)SID=0/99فرضـ هی
فوک معنادار ن ست؛ بنـابراین بـ ن پایگـاههـای ج مـاعی  -اق صـادی مخ لـف از لــاظ
مشارکت اج ماعی شهروندان تفاو

معناداری وجود نداردب

فرضیهی شمارهی  :5ب ن وضع ت سالونت شهروندان و م زان مشارکت اج مـاعی آنـان
تفاو

معناداری وجود داردب م ر وضـع ت سـالونت پاسـخگویان در سـطح ترت ـی و

م ر م زان مشارکت اج ماعی شهروندان در سطح فاصلهای سنج ده شده است؛ بنـابراین
مانند فرض ه ق لی از تالن ک آماری تـل ل واریانس اس فاده شده استب
جدول شمارهی  -6آزمون معناداری تفاوت مشارکت اجتماعی شهروندان در بین انواع وضعیت
سکونت آنان

انـراف

م ر

فراوانی

م انگ ن

ملالی

21

11/22

1/111

اجاری

21

11/132

1/831

سازمانی

1

11/111

1/212

سایر

2

11

1

F

DF

SIG

اس اندارد

ط

جدول شمارهی  1م انگ ن نمرا

3/828

1

1/312

نشاندهندهی این مطلـب اسـت کـه پاسـخگویان

بهرهمند از مالال ت شخصی بـا م ـانگ ن  11/22از لــاظ مشـارکت اج مـاعی در سـطح
باالتری هس ند و پس از آنها افراد ساکن در منزل سازمانی با م انگ ن  11/11قـرار دارنـدب
پاسخگویان ساکن در وانهی اجاری ن ز با م انگ ن  11/132در رت هی سـوم قـرار دارنـد؛
در رت ه آور (وضع ت سالونت سایر) تنها  2نفر قرار دارند؛ با این حال براسـاس آزمـون
 Fبا مقدار  3/828و سطح اطم نان  )SIG=0/139 ( 1/ 21فرض هی فوک معنادار ن ستب
فرض هی  :1ب ن مد

سالونت پاسـخگویان و م ـزان مشـارکت اج مـاعی آنـان تفـاو

معناداری وجود داردب م ر وابس هی م زان مشارکت اج ماعی شهروندان در م ر مس قل

مد

سالونت پاسخگویان در سطح ترت ی طرح شده و برای آزمودن این فرضـ ه سـطح

فاصلهای سنج ده و از تالن ک آماری تـل ل واریانس اس فاده شده استب
جدول شمارهی  -7آزمون معناداری تفاوت مشارکت اجتماعی در بین سطوح مختلف مدت زمان
سکونت

انـراف

م ر

فراوانی

م انگ ن

کم ر از  1سال

18

11/121

1/811

ب ن  1تا  31سال

22

11/1

1/882

ب ن  31تا  21سال

11

11/31

1/121

ب ن  21تا  11سال

11

12/1

1/213

ب ش از  11سال

31

18/231

1/122

F

DF

SIG

اس اندارد

ط
مد

جدول شمارهی  2م انگ ن نمرا

3/122

1

1/111

نشاندهندهی این مطلب است که پاسخگویانی که

زمان سالونت آنها ب ش از  11سال است با م انگ ن  ،18/231از ب ش رین مشـارکت

اج ماعی برووردار هس ند و پس از آنها افرادی که مد

زمان سالونت آنهـا بـ ن  21تـا

 11سال میباشد ،با م انگ ن  12/31قرار دارندب رت ه سوم را افرادی که ب ن  1تـا  31سـال
سابقهی سالونت دارند ،به وود او صاص دادهانـدب رت ـهی چهـارم ن ـز م علـ بـه افـراد
باسابقهی سالونت کم ر از  1سال است و در رت هی آور ن ز افرادی قرار دارنـد کـه بـ ن
 31تا  21سال سابقهی سالونت دارند؛ براساس آزمون  Fبا مقدار  3/122و سطح اطم نان
 21درصد ( ،) SIG=0/000فرض هی فوک معنادار استب
نتیجهگیری:
ن ایج تـق

حاضر نشان داد که اگرچه شهروندان در بعد یهنی تمایل به مشارکت دارنـد

ولی به دل ل نقاط ضعفی که در نظام مـدیریت شـهری وجـود دارد ،در بعـد عملـی ایـن
مشارکت کم ر صور

میپذیردب

با توجه به اهم ت م انی نظری در ارت اط م قابل ب ن این م انی نظری با یاف ههای تـق ـ ،
فرض هی اع ماد نهادی باتوجه به نظریهی اع ماد و نظریهی پاسـخگو مـورد آزمـون قـرار
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گرفت و همان گونه که در تـق قا

پ ش ن این فرض ه تری د شده بود در این پژوهش ن ـز

این فرض ه با ضریب هم س گی  1/131مورد تری د قرار گرفتب و این بدین معناسـت کـه
عدم شفاف ت و پاسخگویی صریح ،عدم اطتم رسانی و اس فاده از روابط به جای ضوابط
از سوی مسؤوالن شهرداری باع

کاهش جو اطم نان در م ان مردم میگردد که در ن جه

کاهش م زان مشارکت شهروندان را در پی وواهد داشتب در فرضـ هی دوم هـم کـه بـه
بررسی م زان رضایت شهروندان از عملالرد شهرداری پـرداو م ،بـا ضـریب هم سـ گی
 1/122ا ا

شد که همانگونه که در تـق قا

پ ش ن تری د شده بود ،رابطـهی معنـاداری

ب ن رضای مندی اج ماعی و مشارکت اج ماعی وجود داردب
باتوجه به ایناله هم امن ت و هم مشارکت جزء حقوک شهروندی است ،باال یا پای ن بودن
هر یک از آنها در م ر دیگری تر رگذار است و یاف ههای تـق

هـم نشـان از رابطـهی

معناداری ب ن امن ت اج ماعی و مشـارکت اج مـاعی داردب افـزایش امن ـت اج مـاعی در
جامعه میتواند روند مشارکت افراد را در امور شهری به ود بخشدب
در بررسی رابطهی ب ن پایگاه اج ماعی  -اق صادی شهروندان با مشارکت ،ن ایج به دست
آمده از این تـق

ب انگر عدم وجود رابطهی معنادار ب ن پایگاه اج مـاعی – اق صـادی و

مشارکت است؛ یعنی مشارکت افراد براساس پایگاههای مخ لف تفاو
این همسو با ن ایج یالی از تـق قا

معنـادار نـدارد و

پ ش ن بودب دربارهی نوم مسـالن و م ـزان مشـارکت

اج ماعی شهروندان مشخص شد که نوم مالال ت در انگ زهی مشارکت وانوارها بیتـر ر
است بدین معنی ،که وانوارهایی که دارای مالال ت هس ند و آنهایی که مالال ـت ندارنـد،
به م زان یالسان برای مشارکت اج ماعی انگ زه دارندب این فرض ه هم براساس یاف ـههـای
یالی از تـق قا

پ ش ن رسم شده استب بررسی م ر مد

زمان سالونت هم نشان می-

دهد که ب ن م ر مورد نظر و م زان مشارکت شهروندان رابطهی معنـاداری وجـود دارد؛
هرچه شهروندان ب ش ر در یک مـل سالونت داش ه باشند ،مشارکت آنها ب ش ر استب
مشارکت مردم و بهرهگ ری از توان بالقوهای که در تک تک افراد برای ادارهی امـور شـهر
و جامعه وجود دارد قطعاً در روند توسعهی شهری مؤ ر اسـتب گسـ رپ شهرنشـ نی در

واقع توسعهی ب ش از حد شهرنش نی و به دن ال آن مشالت

واص زندگی شهری ،ب ش

از پ ش توجه به راه ردها و چارههای سودمند را ضروری ساو ه استب مدیریت شـهری
میتواند بس ری را فراهم کند که هر شهروندی مطاب با توان و امالانا
ک ف ت امور شهری کمک کندب

وـود بـه به ـود
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