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  چكيده
ي شهروندان در  كند، مشاركت كليه وري خدمات شهري را تضمين مي چه امروزه توسعه و بهره آن
را براي مديريت  شهروندان مندي تواند مشروعيت، مقبوليت و رضايت هاي شهري است كه مي فعاليت

در اين ميان توجه به مشاركت مردم در اداره امور شهرها چندي است كه . شهري توأمان به ارمغان آورد
نظر بهانجام گرفته اما  در اين راستا نيزعملي مطرح گرديده و اقدامات خوبي علمي و  صورتدر ايران به

صورت واقعي در اداره امور هاي مردمي را به آنچنان كه بايد نتوانسته مشاركتها رسد اين فعاليتمي
هايي كه مردم در مشاركت اداره رو در اين مقاله سعي بر آن شده تا اوالً نقشاز اين. جذب نمايدشهري 

ها را به ترتيب ميزان مشاركت بيشتر مردم اند شناسايي شود و دوماً اين نقشامور شهر مشهد داشته
طريق نقاط ضعف و قوت مشاركت مردم را در اداره امور كالنشهر مشهد بندي نموده و از اين اولويت

. ها و ميزان مشاركت مردم در اداره امور شهري استهدف اصلي اين مقاله يافتن نقش. شناسايي شود
و با روش برآورد حجم  هعنوان نمونه موردي اين پژوهش انتخاب شدشهرداري مشهد به 10منطقه 

و براي تجزيه  گرديدهاي پرسشنامه تكميل انوار به شيوه انتخاب تصادفي خوشهخ 380نمونه كوكران از 
و  PASAWآوري شده و ترسيم نمودار و جداول از نرم افزارهاي هاي جمعو تحليل اطالعات و داده

EXECL مشخص تحليلي؛ - بر اساس تجزيه و تحليل صورت گرفته با روش توصيفي. ه استاستفاده شد
   مشاركت  به ترتيب اولويت در) هرداري مشهدش 10منطقه(در اداره امور شهرنقش مردم كه  شد

و  %23ي با مشاركت مال، % 27يزيكي با مشاركت ف، % 34مشاركت سياسي با ، % 42ي با معنو –ذهني
كلي كه حاصل  ميزان مشاركت. هاي اول تا پنجم قرار گرفتندمشاركت در رتبه% 3ي با مشاركت ابزار
  .مشاركت نسبتاً كم ارزيابي گرديد% 26هاي پنجگانه فوق بود نيز با در نقش مشاركت تلفيق ميزان
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  گروه جغرافياي دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهداستاديار  
 كارشناس ارشد جغرافياي سياسي دانشگاه فردوسي مشهد  
 دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي شهري دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد radfar2mr@gmail.com  



  1392ي اول، بهار  ريزي شهري، سال اول، شمارهفصلنامه مطالعات برنامه..... ..........................62
  
  مقدمه -1

ويژه در كشورهاي در حال توسعه، اداره شهرها را با رشد شتابان شهرنشيني و شهرگرايي به
مسائل اجتماعي، اقتصادي و كالبدي و فرهنگي در شهرها، . مشكالت جدي روبرو ساخته است

بر پيچيدگي موضوع افزوده است به همين سبب و با توجه به شرايط فوق در شهرهاي جهان 
اي چون مهاجرت روستائيان به شهر، طور خاص در كالن شهرها مشكالت عمدهسومي و به

ها و بسياري از فاكتورهاي ديگر، بر  ترافيك، آلودگي هوا، مسكن، آب و فاضالب، كمبود سرانه
تواند ضمن اداره شهرها  هاي مناسب مديريت شهري ميشيوه. معضالت اداره شهرها افزوده است
. و شرايط بهتري را براي يك زندگي شهري فراهم نمايند نمودهبه تدريج از حجم مشكالت كم 

هيالت عمومي شهري در يكي از مباحث مهم در شهر، دستيابي همه ساكنين به خدمات و تس
افزايش جمعيت در شهرهاي بزرگ ازيك طرف و نارسايي مديريت شهري . باشد سطح شهر مي

در پاسخگويي به نياز شهروندان از سوي ديگر، كاهش عدالت شهري را در پي داشته است 
ه هاي اخير موضوع مشاركت مردم در اداره امور شهرها توجرو در دههاز اين ).2:1387ذبيحي،(

بر اين . مديران شهري را براي افزايش كارايي، انسجام و رضايت شهروندان برانگيخته است
هاي مشاركت مردم در مديريت شهري هر روز با توجه به نياز شهرها ها و انواع شيوهاساس روش
بهره باشد با شهري كه هاي ابتدايي يك جامعه مدني بيشهري كه از زيرساخت. كندتغيير مي

برد، هر كدام به نوع خاصي كالبدي آن در مراحل تكاملي به سر مي - هاي فضاييزيرساختتمام 
بنابراين مديران شهري بايد با توجه به نياز . از مشاركت براي اداره امور شهر نيازمند هستند

از . هاي مردمي نمايندهاي كالبدي آن شهر اقدام به جذب و سازماندهي مشاركتمردم و ويژگي
يگر در موارد بسياري نيز براي مديران اداره كننده شهرها مفهوم و ابعاد مشاركت مردم سويي د

هاي باالي توانند از پتانسيلخوبي و روشني تبين نشده از اين رو نميدر اداره امور شهر به
كالنشهر مشهد نيز از جمله شهرهاي بزرگ . مردمي در راستاي مديريت خود بهره ببرند

كه مناطق شهرداري آن عالوه بر فاصله فيزيكي زيادي كه با يكديگر دارند  مهاجرپذيري است
خوبي مشهود است، بنابراين اين كالنشهر فضايي نيز در مناطق مختلف آن به - فواصل كالبدي

  .نيز نيازمند تصميم گيري محلي در خصوص مشاركت مردم در اداره امور شهري است
  

  و سواالت تحقيق بيان مسئله -2
ويژه افزايش جمعيت در شهرهاي هاي اخير، به گسترش چشمگير شهرنشيني در سال

نحوي كه بزرگي همانند شهر مشهد، مسائل و مشكالت بسياري را برجاي گذاشته است، به
هاي سنتي و معمول  مديريت شهري امروزي در شهرهاي بزرگ ديگر قادر نخواهد بود با روش

چه  آن. ر ارائه خدمات يك سويه موفقيتي بدست آوردگذشته اين مشكالت را حل كند و د
ي شهروندان در  كند، مشاركت كليه وري خدمات شهري را تضمين مي امروزه توسعه و بهره
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يي است كه شهرهامشهد نيز از جمله  شهر كالن. )25:1375رضايي،(هاي شهري است  فعاليت
 تيجمعآمار،  مركزر اساس اطالعات ب كه يطور، بهشود يمآن افزوده  تيجمعهر ساله بر تعداد 

رشد شتابان . دهد يمدرصد را نشان  222ي حدود رشد1385تا  1355ي ها سال نيبشهر  نيا
ي شهرهاي احتمال بروز مشكالت مختص  نهيزمي است در هشداري مشهد، شهر تيجمع

ي امكان وقوع دارد، ضمن آنكه ارائه خدمات به ونيليمي شهرهاكه در  ها ينابهنجاربزرگ، انواع 
لكن . ديآ يبرنم طرفه كصورت يسازمان و آن هم به كي ي عهدهي از آساني به تيجمع نيچن

ي مشهد و شهر، انسجام جامعه ها يخط مشي احسنت اجراكننده  نيتضم عامهمشاركت 
ي بخواهند شهر را رشهرداي شهر و شوراحال اگر . ي تمام شهروندان استبراي نيآفرحرمت 

و تبعات  اند رفتهي به خطا راهمشخص است كه  شيشاپيپ ندينماي اداره مردمبدون مشاركت 
ي بخواهند مردم را در اداره امور شهر شهر رانيمدو  انيمتولي اگر ول. خواهد بود اريبس زينآن 
 شيپي كلوجود دارد، دو راهبرد  نهيزم نياي كه در مختلفي ها دگاهيدبر اساس  ندينما ليدخ

لذا در حال حاضر مديران . افتهمشاركت نظام ي: ي و پراكنده  با رهيجزمشاركت : الف: رو دارند
اي براي مشاركت دادن مردم در اداره امور شهر شهري كالنشهر مشهد از شيوه مشاركت جزيره

ت كه مشاركت پراكنده و كشورها نيز نشان داده اس ريسادر  ها تجربهكنند و استفاه مي
داشته و  تيجمعهزار نفر 40تا30ي موفق خواهد بود كه شهر حداكثرصورتي تنها در ا رهيجز

ي برخوردار باشد اما در شهرهاي بزرگ و گسترده به جمعي ارتباط باالي ها ييتوانااز  زينجامعه 
ي كه هنوز ارتباطات جوامعي برااست و  دهيگرد هيتوص افتهلحاظ جغرافيايي مشاركت نظام ي

گرفتن  شيپي در حال توسعه كشورهاي شهرها خصوصاًو  ستينيي باالي آنان در سطح جمع
بنابراين كالنشهر مشهد نيز الجرم بنا به ) Manfred, 2005:19 اند دانستهي ضرورروش را  نيا

داره امور مشاركت مردم در ا. روش مشاركت نظام يافته را دنبال نمايدداليلي كه ذكر شد بايد 
هاي توانند نقشتواند گوناگون باشد و مردم به واسطه مسئوالن مديريت شهر ميشهر مي

هايي و با چه حال اينكه چه نقش. مختلفي به عهده گيرند و در مديريت شهر خود سهيم باشند
هدف اصلي نطقه ده شهرداري مشهد سپرده شده هاي كمي و كيفي تاكنون به مردم مويژگي

  :ر راستا نيز سواالتي مطرح گرديدهد. پژوهش استاين 
تند انجام دهند توانسهايي كه ميشهرداري مشهد به كدام يك از نقش 10مردم منطقه  - الف

هاي مشاركتي در اين منطقه پر كدام يك از نقش: اند؟ به عبارتي ديگردادهبيشتر توجه نشان 
  تر بوده است؟رنگ
 10منطقه (قالب مشاركت در اداره امور شهر مشهد  هايبندي و الگوي نقشرتبه - ب

  چگونه بوده است؟) شهرداري
هاي گوناگون در چه ميزان مشاركت مردم در اداره امور شهري در حال حاضر در نقش - ج

  برد؟وضعيتي به سر مي
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  :فرضيات تحقيق
  :دههر يك از سواالت تحقيق بيان ش متناظر با سواالت فوق فرضياتي به شرح زير براي

مشاركت : اندهاي زير به ترتيب اهميت حضور بيشتري داشتهرسد مردم در نقشنظر ميبه: الف
ي را براي مشاركت مشاركت ابزاريزيكي و مشاركت ف ي،مشاركت معنو، ، مشاركت سياسييمال

  .مردم در اداره شهر در نظر گرفته است
امور شهر خود مشاركت پاييني شهرداري مشهد در اداره  10رسد مردم منطقه نظر ميبه: ب

  .دارند
  
  و ضرورت موضوع يتاهم -3

 يشهرها بر كس يو اجتماع يكالبد يتضرورت مشاركت شهروندان در بهبود وضع امروزه
اداره شهرها به  دهد، ينشان ماداره شهرها مختلف جهان در  يكشورها ي تجربه. يستن يدهپوش

در گرو مشاركت  در اين امر يتموفق. موارد از توان دولت خارج است يارينحو مطلوب در بس
مردم در مراحل مختلف و  يقتشو ي،با جلب اعتماد عموم نهااست و ت يمحل يمردم و نهادها

اهداف و  يندر تدو ياديتا حدود ز مديريت شهرهاكه  شود يباعث م ياستفاده از مشاوره عموم
با  موثق، و يها بر داده يهبتوانند با تك يتهمگام باشد و در نها يتبا موفق يياجرا هاي يتقابل

ي شهر  جلب مشاركت شهروندان در اداره. كنند ينخود را تضم وفقيتپشتوانه مردم، م اتكا به
هاي جامعه مدني را  شود كه پايه هاي اجتماعي مي باعث افزايش همكارينيز از نظر اجتماعي 

ي امور شهر نيز پيامدهاي منفي  م مشاركت شهروندان در ادارهاز طرف ديگر عد. كند تقويت مي
توان به  هم براي مديريت شهري و هم براي ساكنين شهر ايجاد خواهد كرد كه از جمله مي

ها و صرف انرژي زياد و  ها و مشكالت مديريت شهري به دليل افزايش هزينه افزايش محدوديت
). 102:1386اصغرپور ماسوله،(خود اشاره كرد كاهش عالقه عاطفي شهروندان به محل زندگي 

توانند  ضمن اينكه آگاهي از نيازها و مسائل مردم و بررسي نگرش آنان در ميزان نقشي كه مي
ي مساعدي براي برقراري ارتباط منطقي و صحيح  در رفع مشكالت شهري داشته باشند، زمينه

اهم ساخته و اعتماد ميان رسان به شهروندان و خود شهروندان فر خدمت هايبين نهاد
آثار  مشكالت ناشي از مديريت شهري وبا توجه به . شهروندان و مديريت شهري برقرار شود

ي در سطح شهر آن هم در شهري اجتماع هاي يبآن كه منجر به آس يمنف يو فرهنگ ياجتماع
يدي اش هر ساله پذيراي مهاجرين جددليل ويژگي خاص فرهنگي مذهبيهمانند مشهد كه به

ها و عاليق متفاوت آنها مديريت  هاي مختلف در اين شهر و سنت دليل وجود قوميتاست و به
شهري مشهد در مناطق، با مشكالت مختلفي مواجه است كه تمامي اين ها نياز به توجه هرچه 

توان با مشاركت دادن بيشتر مردم  طلبد و ميبيشتر به مشاركت مردم در اداره امور شهر را مي
از سويي ديگر با توجه به گسترش . امور مربوط به محله و شهر خود از اين مشكالت كاستدر 
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هاي شهري در مناطق مختلف كالنشهر مشهد به سمت شرق و متمايز بودن زيرساخت
؛ لذا نوع مشاركت مردم در ر مناطق مختلفشهرداري مشهد به واسطه قدمت بناي شهر د

الگوي خاص خود و متمايز با ) دتر از ديگر مناطق استاي نسبتاً جديكه منطقه(منطقه ده 
هاي كالبدي، فضايي و از اين رو بايد در كالنشهرها مناطقي كه ويژگي. ديگر مناطق را دارد

جغرافيايي خاصي دارند به صورت جدا بررسي شوند تا بتوان متناسب با همان منطقه الگوي و 
  .شيوه خاصي را براي مشاركت در نظر گرفت

  
  ي موضوع تحقيق پيشينه -4

  :دگردترين تحقيقاتي كه در اين زمينه انجام شده است اشاره مي مهم در اين قسمت به
ترين تجربه نظري كه در ايران در زمينه بررسي الگوهاي مشاركت مردمي و  شايد مهم - 1

پژوهشي با  1379تبار و همكارانش باشد كه در سال  ساختار آن انجام گرفته مربوط به علوي
بررسي الگوي مشاركت شهروندان در اداره امور شهر : مشاركت در اداره امور شهرها"عنوان 
در بخش اول تعريف .اين پژوهش مشتمل بر سه بخش است . اند رسانيده را به انجام "تهران

در بخش دوم ضمن تعريف مشاركت سنتي و  .آيد و مفهومي فراهم ميمشاركت از نگاه نظري 
شود افزون بر آن چگونگي ايجاد شوراهاي اسالمي  الگوهاي كلي آن در ايران بررسي مي ،جديد
بخش . گردد ها توجهي نمي گردد ولي به شوراياري كر مياهداف و وظايف اين شوراها ذ, شهرها

هايي  اختصاص يافته كه طي جلوه "بررسي تجارت جهاني الگوهاي مشاركت شهروندان"سوم به 
گيري  مشاركت در مديريت و تصميم - 1شود از مشاركت ذيل اين مقوالت بررسي و تبيين مي

مشاركت در بهبود  - 4هر ايمني ش مشاركت در تأمين -3ـ مشاركت در آباداني شهر 2شهري 
  .محيط شهري

پژوهش ديگري كه در زمينه ساختار و چهارچوب مشاركت شهروندان انجام گرفته بازهم در  - 2
طراحي الگوهاي مشاركت "موسايي و شياني اين پروژه با عنوان . تهران صورت پذيرفته است

در اين پژوهش كه در . اند دادهتهران انجام  در1388در سال  "شهروندان در امور شهر تهران
اند و تعاريف و مباحث  پنج فصل تدوين شده است محققان در فصل اول به بيان كليات پرداخته

در فصل دوم به چگونگي گردآوري آمار و اطالعات و تجزيه و . اند نظري مشاركت را مطرح كرده
الگوهاي مشاركت در در فصل سوم به بررسي ) خانوار1370( تحليل آن و ميزان حجم نمونه

ها  برخي از شهرهاي كشورهاي ديگر پرداخته شده و در فصل چهارم به تجزيه و تحليل داده
اند كه بهترين شيوه  گيري بوده است بيان داشته اند و در نهايت در فصل پنجم كه نتيجه پرداخته

زي شده براي ريمشاركت مردمي در اداره امور شهرها الگوهاي سازمان يافته رسمي و برنامه
  .تر است تر و الگوهاي خودجوش و مردمي براي شهرهاي كوچك شهرهاي بزرگ
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، )1385(، شفيعي )1387(زاده و صدقي  ، شريف)1385(نتايج تحقيقات احمدي و توكلي  - 3

ي مشاركت، شناخت مفهوم مشاركت،  دهد كه سابقه و ديگران نشان مي) 1387(زاده  عباس
هاي  ارزيابي پيامدهاي مشاركت، سودآور بودن فعاليت احساس تعلق به محل سكونت،

گويي مديران  رساني و پاسخ مشاركتي، اوقات فراغت، اعتماد اجتماعي مردم به يكديگر، اطالع
گرايي، احساس تعلق اجتماعي، احساس مالكيت بر محيط شهري، رضايت از  شهري، سنت

اثربخشي شهروندي، پايگاه  خدمات شهري، احساس توانمندي در مقابل شهرداري، احساس
ترين متغيرهايي هستند كه مشاركت اجتماعي  ها مهم اقتصادي و عضويت در تشكل - اجتماعي

ي تحقيقات انجام شده ميزان مشاركت در  در همه. كنند شهروندان در امور شهري را تبيين مي
زاده  ي كه عباسامور شهري اكثراًٌ در حد متوسط رو به پايين به دست آمده و تنها در تحقيق

در شهر اصفهان انجام داده است مشاركت شهروندان در امور شهري در حد بااليي ) 1387(
بخشد و از اين طريق  اين تحقيقات به لحاظ نظري به پژوهش غناي محتوايي مي .باشد مي
  .توان دريافت كه با وجود اين متغيرها باز عاملي ديگر اين ميان مداخله خواهد نمود مي
  
  روش تحقيق - 5

بر  يدبا تأك يليو تحل يفيمطالعه توص يندر ا يقو روش تحق ياز نوع كاربرد يقتحق ينا
مطالب و نوع موضوع مورد مطالعه،  يتاست كه در انجام آن با توجه به ماه ينگر روش جامع

 يا كتابخانه لعاتو استفاده از پرسشنامه باز و بسته و مطا يدانياطالعات به صورت مطالعات م
قرار گرفته و در  يلمورد تحل يبند كسب شده پس از جمع يها است، داده يدهگرد يگردآور

 يانانواع پا يا در مرحله مطالعات كتابخانه. بدست آمده است يمنطق گيري يجهنت يك يتنها
مشاركت مردمي مرتبط با  ينترنتيا هاي يتسا و مقاالت و يپژوهش يها طرحها،  ، كتابها نامه

اطالعات خام و  تالش شد يداني،و در مرحله مطالعات م. قرار گرفتند يمورد بررس ...ودر شهرها 
تا  يد،كسب نما) شهرداري مشهد 10منطقه (از مشاركت مردمي در محدوده مورد مطالعه  يهاول

  .يردصورت پذ نامهپرسش يلتحل يعني يقفاز دوم تحق يدانيمطالعات م ينا يجبا استفاده از نتا
بدست آمد  746/0پايايي تحقيق نيز به روش آلفاي كرونباخ محاسبه گرديد و ضريب آن 

 10جامعه آماري پژوهش، منطقه در نهايت نيز . كه نشان از پايايي اين پرسشنامه داشت
شيوه برآورد حجم نمونه . هزار خانوار است 45شهرداري مشهد است، كه داراي جمعيتي بالغ بر 

بر اين . تفاده از روش برآورد حجم نمونه كوكران محاسبه گرديده استدر اين تحقيق با اس
   .ديها توزيع گرد منطقه پرسشنامه خانوار در اين 380اساس بايد بين 
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  :اصطالحات مفاهيم و مباني نظري -6
  :شاركتهوم متعريف و مف-1-6

گرفته شده  2به معناي قسمت، جزء و بخش 1كلمه مشاركت: در مفهوم لغوي آن مشاركت
در نفس خويش چيزي » با خود داشتن«به معناي  participatoاين كلمه از ريشه التين . است

يعني سهيم شدن در چيزي و يا . است» سهمي در چيزي غير از خود داشتن«از غير داشتن و 
  .)1374آريانپور، (گرفتن قسمتي از آن است 

درگيري ذهني و عاطفي اشخاص در مشاركت : در تعريفي نسبتاً جامع از مشاركت آمده
هاي گروهي يكديگر  يابي به هدف انگيزد تا براي دست هاي گروهي است كه آنان را برمي موقعيت

در اين ).43: 1370طوسي، (را ياري دهند و در مسئوليت كار شريك شوند، تعريف شده است 
كه درك عميق آن،  پذيري وجود دارد تعريف سه جزء مهم درگير شدن، ياري دادن و مسئوليت

  :مستلزم پرداختن اجمالي به اين سه جزء است
هاي بدني محدود نيست بلكه در آن، خود  مشاركت تنها به تالش: درگيري ذهني و عاطفي - 

  . شناختي درگير است شخص نيز به لحاظ روان
و ها، ابتكارات  يابد كه از قابليت در مشاركت، شخص فرصت مي: انگيزش براي ياري دادن - 

  . هاي گروهي استفاده نمايد يابي به هدف آفرينندگي خود براي دست
پذير  هاي گروه خود، مسئوليت انگيزد تا در كوشش مشاركت شخص را برمي: پذيرش مسئوليت - 

مسئوليتي جاي خود را به احساس  تفاوتي و بي يابد كه بي مشاركت هنگامي تحقق مي. باشد
  ).31: 1379ر، تبا علوي(وابستگي و مسئوليت بدهد 

  مشاركت ترين نظرياتمهم - 2-6
 1960دوم دهه  مهياز ن يمشاركت مديريت شهريمشاركت و  نهيدر زم يمتعدد يها هينظر

و استحكام  تيو خالق ينوآور زاني، مها هينظر نيمالك انتخاب ا. است دهيسو مطرح گرد نيبه ا
  :گرددكه در اينجا به آنها اشاره مي باشد يم يبعد يها هيبر نظر يرگذاريو تأث ينظر

  ري جان ترنتنظريه مشارك -1-2-6
دهد، هنگامي كه دولت مركزي در امور اجتماعات و ديگران نشان مير تحقيقات جان ترن

كند هم نيازهاي واقعي اين جوامع براي دولت مركزي نهفته است و هم با محلي دخالت مي
بندي اصولي انواع وي با طبقه. رودات آن نيز از دست ميكنار گذاشتن مردم محلي توان و امكان

در . است ، كمك شاياني به شكل گيري نظريه مشاركت كردهدر جدول معروف خودمشاركت 
  )65:1379علوي تبار،:(به صورت جدول ارائه شده است اي از نظريه ويزير خالصه

  

                                           
1 participation 
2   Part 
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  خالصه نظريه جان ترنر: 1جدول شماره 
  نمونه  وضعيت  هاحالت

  .دولت مقتدر ،متمركز و ثروتمند است  اول
  اكثر كشورهاي عربي  .كندنيازي به مشاركت مردم احساس نمي

  دوم
  .دولت مقتدر و متمركز است ولي ثروتمند نيست

طور رايگان به زور يا به تشويق از مردم مي خواهد در امور به
  .مشاركت كنند يا با اهداء پول ياري برسانند

اروپاي برخي كشورهاي 
  شرقي

  سوم
 گيري مردم در تمام اموري كه مربوط به آنها دولت تابع تصميم

  .شود استمي
  .پردازدهاي عمراني را از ثروت ملي ميدولت هزينه

  كشورهاي اسكانديناوي

  چهارم
 .دولت دخالتي در امور محلي ندارد

كند و هاي مردمي هم منابع مالي را تامين ميمردم از طريق ارگان
  .كنندامور را مديريت مي

شمال اروپا و آمريكاي 
  شمالي

 نگارندگان:ترسيم69:1379علوي تبار،:منبع
  
  1ينظريه مشاركتي جيمز ميجل -2-2-6

  .كند، آن را به چهار نوع تقسيم ميها به مشاركتميجلي بر اساس پاسخ دولت
 شيوه ضد مشاركتي -١

ها اجازه مداخله و حكومت. ها هستندتودهطرفداران اين عقيده معتقد به سركوب مشاركت 
را كه ممكن است با اهداف كالن اجتماعي و  و امور هامشاركت همگاني در تدوين سياست
 .دهد اقتصادي آن ها تعارض پيدا كند، نمي

 شيوه مشاركت هدايت كننده -٢
در  .كند، حمايت ميهاي پنهانيدر اين شيوه دولت از مشاركت اجتماعات محلي با انگيزه

 :دكنهاي مشاركت هدايت شده اهداف زير را دنبال ميگيري از شيوهها با بهرهمجموع دولت

 هااستفاده ابزاري از مشاركت، براي اجراي طرح .1

  يها و اجتماعات محلكنترل جنبش .2
 اجتماعي _هاي مشاركت براي كسب مشروعيت سياسياستفاده از جاذبه .3

  شيوه مشاركت فزاينده  -٣
به اين ترتيب كه . كنددولت در برخورد با مشاركت به شكلي دوگانه عمل ميدر اين شيوه 

، اما عمالً در مسير تحقق پيشنهادهاي كندهاي رسمي از آن حمايت ميگيريدر موضع
 .شودمشاركتي اقدام موثري انجام نمي

                                           
1  James Midgley 
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 شيوه مشاركت واقعي -۴
د و از طريق ايجاد ساز كنطور كامل از مشاركت اجتماعي حمايت مي، بهدر اين شيوه دولت

 .كند، تالش ميهابراي ورود موثر اجتماعات محلي در تمامي زمينه و ساختارهايي و كارها
  ).18:1384و سعيدي رضواني، حبيبي(

   1نمشاركتي شري ارنشتاي نظريه -3-2-6
ميالدي ، نقش مشاركت شهروندان در جوامع بيش از پيش مورد توجه  1960در اواخر دهه 

ارنشتاين مشاركت شهروندي را با تعبير قدرت شهروندي به كار گرفت و در توضيح . گرفتقرار 
     :هاي زير استنردبان مشاركت ارنشتاين داراي پله.دآن از نردبان مشاركت استفاده كر

  )37 :1375، خواهعدالت(
  

  
  

  نردبان مشاركت ارنشتاين:  1شكل شماره 
  نگارندگان: ترسيم 37 :1375، خواهعدالت: منبع

 
   2مشاركتي ديويد دريسكل نظريه -4-2-6

  :دريسكل معتقد است، مشاركت بر سه اعتقاد ذيل مبتني است
  .، بايد به نفع ساكنان محلي باشدتوسعه، در وهله اول و پيش از همه) الف
آن  دربارهترين اطالعات را ، دقيقكنندريزي زندگي ميمردمي كه در محدوده مورد برنامه) ب

   .محدوده دارند
پذيرند، سهم بيشتري براي مشاركت در مردمي كه بيشترين تاثيرات را از تصميمات مي) ج

  .گيري دارندتصميم

                                           
1  Sherry Arnstein 
2  David Driskell 
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و  "مشاركت"تر از نظر دريسكل اشكال مختلفي از مشاركت وجود دارد كه در دو دسته كلي
نمودار دو بعدي و بر حسب يك  دردريسكل انواع مشاركت را . گيردجاي مي "عدم مشاركت"

  .دهدگيري به شكل زير نشان ميميزان اختيار در تصميم
 

  
  

  گيري و افزايش تعامل و همكاري با جامعهمدل دو بعدي رابطه ميزان قدرت تصميم:  1نمودار شماره 
  23:  1384حبيبي و سعيدي رضواني، : منبع

 
  :تعريف شهرمفهوم و  -3-6

در بسياري از كشورهاي جهان از كلمه يوناني و رومي اخذ يا مدينه ، پليس كلمه شهر
به اين ترتيب شهر به جايي اطالق . بوده است "مقررات"يا   "تمدن"گرديده كه معاني آن كلمه 

كاميار، . (شده است كه در آنجا تمدن و مقررات بر توحش و خشونت غلبه داشته باشد مي
كه در  ييجا، جوامع است ياجتماع اتيح يبدكال يشهر فضااز نظر مفهومي نيز  ).14: 1379

از نظر  ).1384رضازاده، ( شود يشكل گرفته، بارور و شكوفا م يو اجتماع يآن روابط انسان
است ) مكاني(قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ايران، شهر، محلي  4قانوني طبق ماده 

از نظر بافت ساختماني، اشتغال  با حدود قانوني كه در محدوده جغرافيايي مشخص واقع شده و
طوري كه اكثريت ساكنان هاي خاص خود است، بهو ساير عوامل داراي سيمايي با ويژگي

هاي اداري اشتغال داشته و در دايمي آن در مشاغل كسب، تجارت، صنعت، خدمات و فعاليت
ي، اقتصادي، شهر كانون مبادالت اجتماع. زمينه خدمات شهري از خودكفايي نسبي برخوردارند

  .فرهنگي و سياسي حوزه نفوذ پيرامون خود بوده و حداقل داراي ده هزار نفر جمعيت است
  

  مفهوم شهروند -4-6
شهروندي سطح برقراري ارتباط با نهادهاي جامعه و توانايي تحليل مسايل اجتماعي، 

وردي نژاد، (باشد  سياسي، فرهنگي و اقتصادي همراه با مراقبت از محيط زندگي خود مي
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شهروندي ... هاي اجتماعي و  دانستن اسامي مديران شهري، پذيرش مسئوليت: مانند). 2: 1390
  ).7: 1380نجاتي حسيني،(عي اصلي افراد در جامعه مدرن است هاي اجتما يكي از نقش

اولين بعد اين مفهوم بعد قانوني آن : مفهوم شهروندي از سه بعد اصلي تشكيل شده است
در اينجا، شهروند فردي . شود است كه از طريق حقوق مدني، سياسي و اجتماعي تعريف مي

ن رفتار كند و اين حق را دارد تا مدعي حفظ تواند آزادانه و بر طبق قواني قانوني است كه مي
اما اين بدان معني نيست كه شهروند بتواند در قاعده و دستور سازي قوانين . حقوق خود باشد

دومين مفهوم شهروندي اين . نيز مشاركت كند يا قوانين براي همه شهروندان يكنواخت باشد
عال در نهادهاي سياسي اجتماعي عنوان نمايندگان سياسي به صورت فاست كه شهروندان به

و سومين بعد از مفهوم شهروندي، شهروندي را عضوي از ديدگاه جامعه سياسي . شركت كنند
  ).Cohen,1999:203(بيند  مي

  
  جايگاه مشاركت شهروندي در قوانين  -6- 5

ريزي و  سال و امر برنامه 100اي نزديك به  در مقوله مديريت شهري در ايران با سابقه
ساله در جهت ساماندهي امور شهري در ابعاد مختلف حيات  60اي  ه شهري با سابقهتوسع

ها با توجه به ساختار سياسي تمركزگرا تحوالت چشمگيري اتفاق  منظور انجام فعاليتشهري به
ريزي، توسعه و مديريت شهري  عدم مشاركت مردم و نهادهاي مردمي در امر برنامه. افتاده است
بررسي . ها به شمار آمده است چالش جدي و يكي از عوامل عدم تحقق طرح عنوانهمواره به

گاه به صورت يكپارچه مديريت  شهرهاي ايران در گذشته هيچ سوابق بيانگر اين است كه كالن
ها متناسب با شرح وظايف خود در اداره امور شهر  نشده است و همواره طيف وسيعي از سازمان

طور جدي مدنظر قرار گاه اداره امور شهر توسط مردم به يگر هيچاز جنبه د. اند دخالت داشته
ش براي اداره امور شهر دو موسسه انجمن بلدي .ه 1325به موجب قانون مصوب . نگرفته است

اعضاي انجمن بلدي را ساكنان شهر انتخاب نموده و به كليه . گرديد و اداره بلديه تشكيل مي
گيري  اشت، پاكيزگي و زيبايي شهر رسيدگي و تصميمامور مربوط به اصالحات، توسعه، بهد

قانون فوق قبل از اجرا . كرد و اداره بلديه تحت نظر انجمن فوق موظف به اداره امور شهر بود مي
  )7:1390پناهي و كاوياني، (فسخ گرديد 

، قوانين مغاير آن  شهر و روستا با تصويب قانون تشكيالت شوراي اسالمي 1361در آذرماه 
گرديد و با تشكيل شوراهاي اسالمي گام بلندي در جهت مشاركت شهروندان در لغو 

هايي كه در  بيني با وجود پيش. ها و انتخاب مديران اداره امور شهر برداشته شد گيري تصميم
رسد در سيستم  قانون براي مشاركت شهروندان در اداره امور شهرها ديده شده است به نظر مي

گيري  ها و روند اجراي امور موانع و مشكالت متعددي براي شكل ارياداري و مديريتي شهرد
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هاي اخير توجه  با اين وجود در سال. دار و فراگير شهروندان وجود دارد مشاركت معني
  ).27: همان(ها به مشاركت شهروندان بيشتر شده است  شهرداري

  
  هاي شهروندي تجارب مشاركت -6-6

مشاركت شهروندان با : عد قابل بررسي هستندهاي مشاركتي شهري در سه ب تجربه
با ) خصوصي، عمومي، دولتي(ها و شراكت بخشي  ها، مشاركت بين شهرداري شهرداري
. اي، ملي، محلي و شهري جهاني، منطقه: اند ها نيز در پنج سطح متمركز شده اين. ها شهرداري

ها  و مشاركت بين شهرداري اي شراكت در اين قسمت با تمركز بر مشاركت شهروندي و تا اندازه
وارسي تجارب گزارش شده نشان . مروري بر اين تجارب نمونه در پنج سطح صورت گرفت

  :دهند كه مي
اي جهاني كارگزار در هاي جهاني بر استفاده مطلوب از الگوي راهبردي نهاده تأكيد شهرداري - 

، بانك جهاني و UN-HABITAT  ،UNESCOاز جمله (هري مديريت ش - توسعه –ريزي برنامه
  .سازي اين الگوها صورت گرفته است هايي نيز براي بومي هر چند تالش. است) مانند آن

ترين صورت مشاركت شهروندي در پنج سال اخير عمدتاً طراحي مشاركت شهروندي  پيشرفته - 
ين، هاي آن ال ها، خبرنامه اندازي سايت هاي مجازي، راه از طريق اجراي پروژه(مجازي اينترنتي 

  .بوده است) ها و مانند آن وبالگ
هاي آن ذكر شده، تمركز بر جلب مشاركت  ترين فراواني در الگوهاي تجربه شده كه نمونه مهم - 

  .ويژه زنان و جوانان شهري استهاي اجتماعي خاص شهري به شهروندي گروه
آموزان و  هاي اجتماعي خاص، تمركز بيشتر بر جلب مشاركت شهروندي دانش در ميان گروه - 

ها براي جلب مشاركت ساير شهروندان بوده  عنوان كارگزار و همكار شهرداريدانشجويان به
  .است

تمركز محوري مشاركت شهروندي، بسته به وضعيت شهرهاي جهاني مورد بررسي و نيز  - 
هاي جهاني، عمدتاً حوزه محيط زيست شهري، بودجه شهرداري،  هاي شهرداري اولويت
در عين حال در . سازي بوده است يط شهري براي ناتوانان شهري و مسكنسازي مح مناسب

هاي  ويژگياي آمريكاي التين با توجه به هاي آسيايي، آفريقايي و تا اندازه شهرداري
ها عمدتاً توجه به جلب مشاركت شهروندان در مديريت زيرساختارهاي  شناسي شهري آن جامعه

 ،كاويانيپناهي و (شهري در اولويت بوده است شهري، كاهش فقر شهري و عرضه خدمات 
1390 :22.(  
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  مورد مطالعهمنطقه  شناخت -7
باشد كه در  شهرداري مشهد مي10مطالعه موردي انجام گرفته در پژوهش مربوط به منطقه 

اين منطقه  1390سرشماري جمعيتي سال طبق  .شمال غرب اين شهر واقع شده است
  .دارا بوده است رانفر  264000 معادلجمعيتي 

 شهرك امام هادي، شهرك بحرآباد، بزرگراه  بهاز شمال  شهرداري مشهد 10منطقه 
ميدان قائم، از غرب مرز محدوده غربي شامل نمايشگاه به قوچان و از طرف شرق  - مشهد
ميدان قائم، بزرگراه  به از جنوبو المللي شهرك جاهد، خيابان اماميه، انتهاي بلوار حجاب،  بين
: شهرداري مشهدمديريت آمار و تحليل اطالعات ( گرددختم ميالمللي  ام علي، نمايشگاه بينام
  صورت كامالً اين منطقه در شمال غربي كالنشهر مشهد قرار دارد و شهرسازي آن به). 7

  .به انجام رسيده است 70ي ريزي شده در دههبرنامه
  

  
  

  10و محدوده شهرداري منطقه  مناطق شهرداري كالنشهر مشهد:  1نقشه شماره 
    www.mashhad.ir: وب سايت شهرداي مشهد: منبع

  
  يقتحق هاي يافته - 8
  هاي توصيفييافته -1-8

به اين . اندهاي محقق بودهنفر زن، پاسخگوي پرسشنامه 95مرد و  285تحقيق حاضر  در
  .انداز كل جامعه آماري را شكل داده% 25و زنان % 75ترتيب مردان 
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نمو
تحقيقات ميداني: ع

مشاركت ذهني
ها، از زيرشاخص

توجه به ا"خص
گونه در شهر خو

در رتبه. جه دارند
اند كه در اكثشته

انت"م زيرشاخص
و در.  قرار دارد

ادييار زياد و زي
در مجموع و با
شخص گرديد كه
شاركت معنوي داش

مشار -1-2-8-
اين نوع مشدر 

نوع مشاركت ه ن

78
  

مشا
به
عد"

اين

منبع
  

در
شاخ
اينگ
توج
داش
سوم
كار
بسي

مشخ
مشا

3-

نيا



................79  

واع مشاركت 
مشاركت ": ي
مشاركت "و  

و  " تفكيك
% 34وم را با 

ون مزد براي 
ت نيز تقريباٌ 

منطقه مورد 
تفكيك و  در

اده اند بيان 
ركت در اين 
  از مشاركت

كه مشاركت 

................................

ترين انوت از ساده
هايز زير شاخص

"مزد براي محله

ها وآوري زباله
و دو% 54ل را با 

كار بدو"و  "حله
خره عدم مشاركت

  گوناگون

ز مشاركت در م
خص مشاركت د
دات را انجام مي

ترين شدت مشار
ساني كه اين نوع

 .ند

 مشخص شد ك

.................................

ين نوع مشاركت
ي اين شاخص از

كار بدون م"، " 
  .ست
آجمع"هاي خص

اول هاييب رتبه
كت در نظافت مح

و باالخ. اند نموده

 فيزيكي در ابعاد گ

ت در اين نوع ا
مربوط به زير شا
ين نوع مشاركت

دهند و كمتم مي
كس% 80بيش از 

دهنر را انجام مي
هاي فوق نيزده
  .باشدمي

.داره امور شهري

 

در واقع ا .كند ي
براي. گرددمي ب

 در نظافت محله
ره گرفته شده اس
دم در زير شاخ

به ترتي " گياهان
مشارك"هاي خص

چهارم را كسب

  

ميزان مشاركت: 

ه از ميزان شدت
شدت مشاركت م
افرادي كه در اي
 اين كار را انجام
ن مزد است كه ب
 به ندرت اين كار
 با توجه به داد

م% 27ري مشهد

ركت مردم در اد

يم يهمكار هري
روابط آن محسوب

مشاركت"، "هان
بهر "هاوري زباله

ص مشاركت مرد
ت و نگهداري از
همچنين زير شاخ

%3سوم و % 18
.صاص داده است

8نمودار شماره 
 1392 نگارندگان،

ي به عمل آمده
د كه بيشترين ش

از ا% 65ده كه
 و يا اكثر مواقع

شاخص كار بدون
ز كردند كه فقط
ت صورت گرفته

شهردار 10نطقه

سي نقش و مشا

ك به مديران شه
حيث پيچيدگي ر
 نگهداري از گياه
آو تفكيك و جمع

در اين شاخص
ركت در كاشتشا

اند و هست آورده
به ترتيب با "له

به خود اختصرا 

 

تحقيقات ميداني: ع

هايطبق بررسي
سي مشخص شد

آوري زباله بودمع
شتند كه هميشه

وه متعلق به زيرش
اند ابرازنجام داده

طبق محاسبات
زيكي مردم در من

  
  

برر
 

كمك
از ح
در
در

مش"
بدس
محل

6%
  

منبع
  

بررس
جم
داش
گرو
را ان

فيز
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ري است در 
ب اعتراض و 
 آنان احترام 
ابات شوراي 
ر انتخابات و 

ن ده، بيشتري
بوده كه  "هر

 زير شاخص 
 نيز به زير 

  .ه است

  

ياسي حضور 

نوارهايي كه 
كت را دنبال 
رصه سياسي 
ست در هيچ 
.  نشده است

ي اول، ل، شماره

گيربتني بر راي
 سياسي در قالب
وند به خواست

ر انتخاشاركت د
شركت در"، "هد

حليل انجام شد
راي اسالمي شه
 آن در رتبه دوم
رفته، رتبه سوم

اختصاص يافته% 

  گوناگون

هاي سيمشاركت

ع است كه، خان
 اين نوع از مشارك
 كنندگان در عر

الزم به ذكر اس. د
مشاهده% 40 

 شهري، سال اول

تي كه عمدتاً مب
هاييز مشاركت

هري مجاب شو
مش": هاي شاخص

سالمي شهر مشه
بنابر تجزيه و تح 

 در انتخابات شو
بعد از. اند كرده

قرار گر% 26با  
%9با  "شهر مشهد

 سياسي در ابعاد گ

در هيچكدام از م

يانگر اين موضوع
ت نسبتاً زيادي

از مشاركت% 5
دهندم داده و مي

ت مشاركت زير

ريزيعات برنامه

تصميماتا اتخاذ
گاهي ني. نمايدي

د كه مديران شه
كت سياسي از

 علني شوراي اس
.فته شده است

تمشارك" خص
كه در آن شركت
"شوراي محالت

شوراي اسالمي ش

  

مشاركت ميزان: 

ورد مطالعه نيز د

ت سياسي نيز بي
ت مداوم و با شدت

0د كه بيش از
 مشاركت را انجام

ياسي، شدت س

فصلنامه مطالع..

  ركت سياسي
 مشاركت فرد با
هري مشاركت مي

گيردي شكل مي
جش ميزان مشارك
ضور در جلسات

بهره گرف "حالت
ياسي در زيرشاخ

اند ك ابراز داشته
ت و جلسات ش

لسات علني ش ج

9نمودار شماره 
 1392 نگارندگان،

از افراد مو% 22

هاي مشاركتص
صورتاند، بهاشته

اسبات نشان داد
 زياد اين نوع از

هايوه مشاركت

.............................

مشار -1-2-8-
در اين نوع از
خاب مديران شه

هاي گروهيصن
براي سنج. ذارند

حض"، "المي شهر
سات شوراي مح
زان مشاركت سي

اسخگوياناز پ% 
شركت در انتخابا

حضور در"خص

تحقيقات ميداني: ع

در اين شاخص
  .اندشته

شدت زيرشاخص
شاركت سياسي دا

نتايج محا. كنند
هر يا هميشه و يا
شاخصي از گرو

80.
  
4-

انتخ
تحص
بگذ
اسال
جلس
ميز
67
ش"

شاخ
  

منبع
  

نداش

مشا
مي
شهر
زير
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و % 74با  "مشاركت در انتخابات شوراي اسالمي شهر"بيشترين شدت نيز متعلق به زيرشاخص 
حضور در جلسات علني شوراي اسالمي شهر "كمترين ميزان شدت متعلق به زيرشاخص 

ميزان مشاركت هاي فوق مشخص شد كه در مجموع بر اساس داده. باشدمي% 40با  "مشهد
هاي مردم در اداره امور شهر مشهد در منطقه مورد برررسي عنوان يكي از نقشسياسي مردم به

  .بوده است% 34
  مشاركت ابزاري -1-2-8- 5

 ي، امكانات و ابزار شخصليگذاردن وسا ارينوع مشاركت، مشاركت كننده با در اخت نيا در
 ميمنقول تقس ريمنقول و غ ينوع مشاركت به دو دسته ابزار نيا. زند يخود دست به مشاركت م

در . رديگ يپروژه قرار م اريمشاركت كننده در اخت يمنقول مثالً خودرو شخص يابزار در. شود يم
. زدمثال  اي خاص راملكي براي مدتي جهت انجام برنامه يواگذار مانندمنقول ريغ يمورد ابزار

در اختيار قرار دادن ": هايش از مشاركت مردم، زير شاخصدر اين راستا براي سنجش اين نق
   در اختيار قرار دادن امكانات شخصي براي "، "هاي شهرداريمكان يا محلي براي برنامه

مورد  "در اختيار قرار دادن افراد تحت امر براي اموري در شهر"و  "هاي شهرداريبرنامه
انجام شده، مشخص شد كه در اين شاخص هاي استفاده قرار گرفتند كه بر اساس تحليل

اند از خانوارهاي مورد پژوهش در اين نقش اصالً تاكنون مشاركتي نداشته% 91مشاركت تقريباً 
دراختيار قرار "، در زير شاخص %4 "دراختيار قرار دادن افراد تحت امر"و فقط در زير شاخص 

. اندمشاركت داشته% 2 "يا محليدر اختيارقرار دادن مكان "و در شاخص % 3 "دادن امكانات
بودن كمي ميزان مشاركت در اين نقش، به لحاظ كيفي كه همان شدت مشاركت عالوه بر پايين

در سه % 25شاهد اين موضوع نيز شدت كمتر از . باشد در اين شاخص بسيار پايين استمي
به ندرت يا كم از  اند كه يادرصد مردم ابراز داشته75باشد كه بيش از زيرشاخص اين نقش مي

  . دهندها انجام مياين نوع مشاركت
هاي ديگر شود كه نسبت به مشاركتمحاسبه مي% 3در نهايت مشاركت مردم در اين نقش 

  .اين مقدار بسيار ناچيز و كم است
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در اداره امور 
كه مشاركت    

ه و مشاركت 
در رتبه % 27

 مشاركت در 
هاي در نقش

رداري مشهد 
ها به شاخص

ي اول، ل، شماره

   گوناگون

براي مشاركت د
تيب ك اين تر

ود اختصاص داده
7 فيزيكي نيز با 

ميزان% 3ط با 
ها دان مشاركت

شهر 10 منطقه 
ها و زيرش شاخص

 شهري، سال اول

گ  سياسي در ابعاد

  ر شهر 
هايي كه ز نقش

به. ي داشتند
تبه اول را به خو
ر دارد، مشاركت

اركت ابزاري فقط
بندي ميز جمع

ركت كلي مردم
ظر گرفتن تمام

ريزيعات برنامه

  

ميزان مشاركت:  1

م در اداره امور
دم در هركدام از

هاي متفاوتيكت
الترين ميزان و ر
در رتبه دوم قرار
به چهارم و مشا

در مجموع با. ت
م كه ميزان مشار
 پژوهش با در نظ

 

فصلنامه مطالع...

10نمودار شماره 
 1392 نگارندگان،

ش مشاركت مردم
شان داد كه مرد
ت، ميزان مشارك

مشاركت باال% 42
د% 34ور شهر با

در رتب% 23ي با
 قرار گرفته است

رسيم نتيجه مي
جام شده در اين

.ترصد بوده اس

.............................

تحقيقات ميداني: ع

سنجش -2-8-
هاي باال نشداده

هر وجود داشت
2معنوي با  –ني

اسي در اداره امو
م، مشاركت مالي

آخر ه پنجم و
تلف آن، به اين

هاي انجق بررسي
در 26ر ميانگين

82
  

منبع
  
2-

شهر
ذهن
سيا
سوم
رتبه
مخت
طبق
طور
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ه شهروندان 
ند اما هرچه 
به شكلي كه 
ت كه شهروند 
يا اظهار نظر 
هاي ابزاري و 

لذا . دار است
ر شهر خود 
ده كه مردم 
و در سطوح 

ها زيرشاخص
 در شاخص 

اري با ه همك
نمايد لب مي

كت در اداره 
ي در افزايش 

البته چند . د

................................

 هاي گوناگون

توان گفت كه مي
ايادي نشان داده
ب. سته شده است

كت سياسي است
دادن و يي رأي 

هس در مشاركت
 مشاركت برخورد

امورت در اداره 
ي را فراهم نكرد
شاركت بيشتر و

ها در مجموع زت
مشاركت% 67 

تمايل به مالي و 
از آن جهت جال 

هاي مشاركاخص
والن شهري سعي

دارنده امور شهر 

.................................

همشاركت در نقش

هاي مختلفش
ه نسبتاً زيود توج

زان مشاركت كاس
معنوي و مشارك 

ياي برا در جلسه
هد بوديم و بالعكس

ز كمترين ميزان
القمند به مشاركت
شهري سازوكاري
ردم خواستار مش

  . تر باشدبول
شاركتاالترين م

 اسالمي شهر با
كت در شاخص

اين موضوع. ست
هاي شامهمترين

د و همواره مسئو
هروندان در اداره

.داره امور شهري

 

يستوگرام درصد م

  ت
 مشاركت در نقش
منطقه و شهر خو

كند، ميزپيدا مي
- صورت ذهنيبه

است و يا نهايتاً
 مشاركت را شاهد

گيرند از قرار مي
ت كه مردم عال
ت در مديريت ش
 باشند، و يا مر
فرض اول قابل قب

ن داشت كه بايا
تخابات شوراي

مشارك% 67ا با ه
معنوي بوده اس –
عنوان يكي از مه

د شهرها هستند
مبل مشاركت شه

ركت مردم در اد

هي:  11ودار شماره
 1392 نگارندگان،

و آزمون فرضيات
ت موجود ميزان
 به امور محله، من
 عمق بيشتري پي
 از مشاركت كه به
 مسائل شهري ا
، باالترين ميزان
 عمقي مشاركت

 اين مطلب است
ختارهاي مشاركت

تري داشتهعميق
رسد فنظر مي به

توان بيل زير مي
 مشاركت در انت
هعوارض و ماليات
– شاخص ذهني

شاركت معموالٌ به
وجه مديران ارشد

عنوان سمكت به

سي نقش و مشا

نمو
تحقيقات ميداني: ع

نتيجه گيري و -
در مورد وضعيت
ن منطقه با اينكه

هاي مشاركتش
 كمترين سطوح
ط ذهنش درگير

كند،پيدا مي ضور
ي كه در سطوح
ن موضوع بيانگر

ستند اما يا ساخت
انند مشاركت عم

تر نيستند كهيق
بر اساس جدول
رتيب متعلق به
اسي، پرداخت ع

مشاركت در%  
 اين سه نوع مش

ها مورد تور شهر
ن چند نوع مشارك

برر
 

منبع
  
9-

اين
نقش

در
فقط
حض
مالي
اين
هس
بتوا
عمي

تربه
سيا
65
كه

امور
اين
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ها به علت اهميت مسائل زيست آوري زبالهست كه شاخص مشاركت در تفكيك و جمعسالي
اين . ي نيروي انساني مورد اهميت قرار گرفته استمحيطي و سپس كاهش اتالف هزينه

مشاركت قرار گرفته % 54هاي فوق با شاخص نيز به همين علت در رتبه بعدي بعد از شاخص
 .است

  
  هاي پژوهش و درصد و شدت مشاركت در آنهاها و زيرشاخصشاخص:  2ل شماره جدو

درصد   شدت  ميزان  زير شاخص  شاخص  رديف
  مشاركت

1  

  مشاركت مالي

  % 50  % 66  پرداخت عوارض يا ماليات

  % 17  % 1 سرمايه گذاري مشترك 2  % 23
  % 21  % 4 پرداخت كمك بالعوض 3
  -   % 28 عدم مشاركت 4
5  

مشاركت 
  معنوي –ذهني

  % 50  % 65 تمايل به همكاري

43 %  
  % 65  % 48  توجه به امور محله  6
  % 42  % 36 انتقال پيام به هر شكلي 7
  % 13  % 20 اعتماد به مديران شهري 9
  -   % 5 عدم مشاركت 10
11 

مشاركت 
  فيزيكي

 % 43  % 34  مشاركت در نگهداري از گياهان

27 %  
  % 24  % 18 نظافت محلهمشاركت در 12
  % 20  % 3 كار بدون مزد براي محله 13
  %65  % 54  آوري زبالهمشاركت در تفكيك و جمع  14
  -   % 6 عدم مشاركت 15
16  

مشاركت 
  سياسي

  % 74  % 67  مشاركت در انتخابات شواري شهر

مشاركت در انتخابات ها و جلسات   17  % 34
  % 49  % 26  شوراي محالت

  % 40  % 9  حضور در جلسات علني شوراي شهر 18
  -   % 22 عدم مشاركت 19
20 

  مشاركت ابزاري

  % 21  % 2  در اختيار قرار دادن محل يا مكان

  % 12  % 3  در اختيار قرار دادن امكانات شخصي 21  % 3
  % 22  % 4  در اختيار قرار دادن افراد تحت امر 22
  -   % 91 عدم مشاركت 23
 1391نتايج و تحليل محاسبات نگارندگان:منبع

  
در رتبه اول % 54ها نيز مشاركت سياسي با شدت مشاركت از نظر ميزان شدت در شاخص

هاي اين شاخص از شدت مشاركت بااليي برخوردار شدت مشاركت قرار گرفت زيرا زيرشاخص
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مشاركت داشتند گفته صورت سياسي بودند و تقريبا بيش از نيمي از كساني كه در شهر خود به
دي شدت در رتبه بع. بودند كه هميشه يا اكثر مواقع در اين نوع مشاركت حضور دارند

قرار گرفت و در رتبه سوم % 42معنوي با ميانگين شدت  –مشاركت، شاخص مشاركت ذهني
ها نيز بيشترين شدت در زيرشاخص. شدت قرار گرفته است% 38نيز شدت مشاركت فيزيكي با 

، توجه به %)74(هاي مشاركت در انتخابات شوراي شهر ب اولويت متعلق به زيرشاخصبه ترتي
شدت و رتبه سوم % 65صورت مشترك با آوري زباله بهامور محله و مشاركت در تفكيك و جمع

هاي پرداخت عوارض و ماليات و تمايل به همكاري در اداره نيز به صورت مشترك زيرشاخص
هاي فوق دريافت كه توان از دادهدر مجموع مي. اركت قرار گرفتندشدت مش% 50امور شهر با 

 اند منطبق هايي كه بيشترين مشاركت را داشتهشدت ميزان مشاركت نيز تقريباً بر شاخص
  .باشدمي

هاي مختلف هاي مردم در قالب نقشبندي مشاركتهاي فوق و رتبهبنابراين با توجه به داده
ترين حضور را براي فرضيه اول پژوهش كه پر رنگ 16دار شماره و همچنين با توجه به نمو
. شودترين حضور را براي مشاركت فيزيكي در نظر گرفته بود رد ميمشاركت مالي و كم رنگ

باشد و كمترين ميزان مشاركت معنوي مي –زيرا بيشترين مشاركت در شاخص مشاركت ذهني
  .نيز در شاخص مشاركت ابزاري بوده است

شهرداري  10فرضيه دوم كه در آن فرض شده بود كه احتماالً مشاركت مردم منطقه اما 
ها ها و زيرشاخصمشهد در حد پاييني باشد با توجه به ميانگين كلي مشاركت در تمام شاخص

 .گرددمحاسبه شده است تاييد مي% 26كه 

  
  تقدير و تشكر - 10

گاه آزاد اسالمي واحد مشهد براي انجام هاي دانشدانند از حمايتنويسندگان برخود الزم مي
  1.اين پژوهش تقدير و تشكر به عمل آورند

  
  
  
  
  

                                           
بررسي نقش و "ه ريزي شهري است كه تحت عنوان ي كارشناسي ارشد رشته جغرافيا و برناماين مقاله بر گرفته از پايان نامه 1

در دانشگاه ) شهرداري مشهد 10مطالعه موردي منطقه ( "ميزان مشاركت مردم در اداره امور شهري و راهكارهاي افزايش آن
  .آزاد اسالمي واحد مشهد به انجام رسيده است
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