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  چكيده

در حوزه هاي خدمات شـهري،      (ر شهري   هدف اين تحقيق بررسي ميزان مشاركت شهروندان در امو        

 سال شهر مـشهد مـي       64 تا   18و عوامل مؤثر بر آن در بين ساكنان         ) محيط زيست و فعاليت هاي نظارتي     

جامعه آماري تحقيق را كليه ساكنان شهر . است)  تبييني –توصيفي  ( روش انجام اين تحقيق، پيمايش      . باشد

ـا حجـم از       نفر مي ب   348مشهد تشكيل داده و حجم نمونه        اشد كه به شيوه نمونه گيري طبقه اي متناسب ب

ـتفاده از      پايايي و روايي پرسـش . سطح شهر مشهد انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرفته اند ـا اس نامـه نيـز ب

يافته هاي اين تحقيق نشان مـي دهـد         . روش اعتبار صوري و آلفاي كرانباخ مورد بررسي قرار گرفته است          

ـازه     ( 3,19اركت مردم مشهد در امور شـهري        ميانگين ميزان مش  :  كه اسـت كـه نـشان دهنـده        ) 0-4در ب

ـيات              ـتنباطي و آزمـون فرض ـار اس ـايج حاصـل از آم مشاركت زياد مردم در امور شهري است، همچنين نت

ـاهي نـسبت بـه مـشاركت در امـور                       تحقيق نشان مي دهد كه بين متغيرهاي احساس بي قدرتي، ميزان آگ

ـاه اقتـصادي           شهري، سن، شبكه روابط    ـاعي و    - اجتماعي، اعتماد اجتماعي،  عضويت انجمنـي، پايگ  اجتم

يافتـه  . رضايت از عملكرد شهرداري و مشاركت پاسخگويان در امور شهري رابطه معني داري وجـود دارد  

هاي حاصل از تحليل رگرسيون چندگانه نيز نشان داد كه مؤثرترين متغير بر مشاركت شـهروندان در امـور        

ـاي عـضويت         0,319ايت از عملكرد شهرداري با ضريب تأثير        شهري، رض   مي باشـد و بعـد از آن متغيره

ـا توجـه بـه مقـدار                      انجمني، احساس بي قدرتي، آگاهي، اعتماد اجتماعي، شبكه روابط اجتماعي و سـن ب

ري همچنين نتايج اين تحقيق نشان داد كه در صورتي كه شهردا . ضريب تأثير در رده هاي بعدي قرار دارند       

ـال                    بتواند ميزان رضايت شهروندان را از عملكرد خود افزايش داده و نگرش مثبتي در آنان ايجاد كند، احتم

 .  افزايش مشاركت شهروندان در امور شهري افزايش خواهد يافت

  .مشاركت شهروندي،  شهروندي، مديريت شهري، مشاركت شهري :ها كليدواژه
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 مقدمه

ـاني و   (تعريـف كـرده انـد       » مدني الطبـع  «ايي كه او را حيوان      انسان موجودي اجتماعي است تا ج      نوغ

تعريف ياد شده به اين خاطر است كه انسان همواره به صورت جمعـي              ). 1387ديگران، به نقل از كاردان،      

 .)1378نوغاني و ديگـران،  (زندگي كرده و نيازهاي خود را به وسيله ديگران و به مدد آنان رفع كرده است   

ـا پيونـد                    بنابراين مش  اركت از جمله پديده هايي است كه از ديرباز وجود داشته و همواره با زندگي انسان ه

ـاز در     ). 1381سرگزي، (ها برخوردار است  داشته و از قدمتي به درازاي حيات انسان ـا ايـن همـه از ديرب ب

ـاع        ـتالف نظـر   مورد منشأ اين زندگي اجتماعي ميان متفكران مسائل اجتماعي و دانشمندان علوم اجتم ي اخ

ـاً                  . وجود داشته و دارد    آنچه مسلم است و ظاهراً همگي در آن اتفاق نظر دارند، اين است كه چه آدمي طبع

متمايل به زندگي اجتماعي باشد و چه بر اثر عوامل بيروني به اين حالت سوق داده شده باشد، بـراي آنكـه       

ركت در امور جامعه بـه او الزم و ضـروري           اين گرايش به تحقق بپيوندد، آموختن اجتماعي زيستن و مشا         

  ).1378نوغاني و ديگران، (» است

ـيس شـهر دارد                   محـسني،  (انديشه مشاركت شهروندان در اداره امور شهر قدمت ديرينه و به اندازه تأس

ها، هنجارها و روحيات خويش مـي توانـد پـذيراي سـطح      هر جامعه اي با توجه به تاريخ، سنت). 1383

ـاي اخيـر، ايـن انديـشه     . ها و اهداف جامعه باشد  شهروندان در تصميم گيريمعقولي از حضور در دهه ه

ـاي مانـده    مطرح است كه شكل هاي مديريت سازماني مسلط بر جوامع كه از نيمه دوم قرن نوزدهم به ج

است با شرايط اجتماعي، اقتـصادي و سياسـي جديـد هماهنـگ نبـوده و پاسـخگوي حـل مـشكالت و                 

در ادبيات جديد مديريت بر شبكه هاي مديريت غيرمتمركز و انعطاف پذير تأكيد             . ستمعضالت كنوني ني  

ـاي فرهنـگ        مي شود و مديريت به تدريج وارد شكل هاي سازماني فرابوروكراتيك مـي گـردد كـه بـه ج

اما در اين ميان    ). 85:همان(سركوب و كنترل مشاركت، تضارب عقايد در امر مديريت را تشويق مي نمايد              

ـا     از حوزه ها در جامعه وجود دارند كه از ديرباز محل مناقشه و درگيري بوده اند و افراد در آنبرخي ـا ب ه

فكري با ديگـران پرهيـز    توجه به شرايط رقابت موجود تمايل به انحصار قدرت داشته و از همكاري و هم

 مشاركت از پايين به باال در يكي از اين حوزه هايي كه معموالً در آن تمركز قدرت وجود داشته و. كرده اند

آن اندك است، حوزه مـديريت و اداره امـور در سـطوح مختلـف كـشوري، منطقـه اي و محلـي اسـت                         

  ).1381رضويان، (
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ـاكي از آن اسـت كـه اكثـراً مـديريتي            بررسي كوتاه از سيستم هاي مديريتي در شهرهاي بزرگ دنيا، ح

مديريت شهرها حتي در شـهرهاي كوچـك نيـز       . دمقتدر، مستقل و مردمي بر اين شهرها حكومت مي كنن         

اين مسئله در كالن شـهرهاي      ). 1381رضويان،  (براي اداره شهر، از هيچ نهاد يا سازماني دستور نمي پذيرد            

رنگ و ضـعيف   كه نقش مشاركت مردم در اداره امور شهر بسيار كم ايران نيز قابل مشاهده است به طوري

ـا            بررسي تجربي ). 1383محسني،  (است   ـارزه ب ات كشورهايي كه با استفاده از اهرم مـشاركت مـردم، بـه مب

مسايل و مشكالت شهري برخاسته اند، حاكي از آن است كه مديريت شهري بيش از اراده سياسي، نيازمند            

  ).1381رضويان، (» مشاركت مردمي است

  بيان مسئله

در شهرهاي بزرگي هماننـد  گسترش چشمگير شهرنشيني در سال هاي اخير، به ويژه افزايش جمعيت           

شهر مشهد، مسائل و مشكالت بسياري را بر جاي گذاشته است كه مديريت شهري امروزي در شـهرهاي                

بزرگ ديگر قادر نخواهد بود با روش هاي سنتي و معمول گذشته اين مشكالت را حل كـرده و در ارايـه                      

ه وري خدمات شـهري را تـضمين        آن چه امروزه توسعه و بهر     . خدمات يك سويه موفقيتي به دست آورد      

  ).1375رضايي، (مي كند، مشاركت كليه شهروندان در فعاليت هاي شهري است 

شهر مشهد نيز از جمله شهرهايي است كه هر ساله بر تعداد جمعيت آن افزوده مي شود به طوري كـه                 

راسان رضوي،  ، جمعيت نقاط شهري استان خ     1375طبق آمارهاي سازمان برنامه ريزي و مديريت در سال          

ـيده اسـت     5593079به  1385اما اين رقم در سال      .  بوده است  2922000 ـال    .  نفر رس يعنـي در طـول ده س

از سوي ديگر جمعيت مـشهد      .  درصدي داشته است   8/39جمعيت شهري استان خراسان رضوي رشدي       

ـتابناك   رش). 1385مركز آمار ايران،    (نشان مي دهد     % 222رشدي حدود   1385 تا   1355بين سال هاي     د ش

ـتص شـهرهاي بـزرگ، انـواع                   جمعيت شهري مشهد، هشداري است در زمينه احتمال بروز مشكالت مخ

ـين                   نابهنجاري هاي اجتماعي كه در شهرهاي ميليوني امكان وقوع دارند، ضمن آنكه ارايـه خـدمات بـه چن

  .جمعيتي به آساني از عهده يك سازمان و آن هم به صورت يك طرفه بر نمي آيد

ـاعي مـي                 جلب مش  ـاي اجتم اركت شهروندان در اداره شهر از نظر اجتماعي باعث افزايش همكاري ه

از طرف ديگر عدم مـشاركت شـهروندان در اداره امـور            . شود كه پايه هاي جامعه مدني را تقويت مي كند         

 شهر نيز پيامدهاي منفي هم براي  مديريت شهري و هم براي ساكنين شهر ايجاد خواهد كرد كـه از جملـه         
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ـا و صـرف انـرژي              مي توان به افزايش محدوديت ها و مشكالت مديريت شهري به دليل افزايش هزينه ه

  ).1386اصغرپور، (زياد  و كاهش علقه عاطفي شهروندان به محل زندگي خود اشاره كرد 

تحقيقات انجام شده در زمينه مشاركت شهروندان در شهر مشهد نشان از ميزان متوسط مشاركت مردم                

نشان مي دهد كه ميانگين ميزان عمل مـشاركتي مـردم           ) 1386(مثالً تحقيق اصغر پور     . ور شهري دارد  در ام 

ـا عـدم مـشاركت    .  بوده است53 برابر   100در طيف صفر تا      با توجه به پيامدهاي منفي و مثبت مشاركت ي

ـ             ك شـهر را جهـت   شهروندان در اداره امور شهر بايد ديد با چه ترفندها و محرك هايي مي توان ساكنين ي

ـان، بـه                     مشاركت در امور عمومي شهر خود برانگيخت تا ضمن كاهش پيامدهاي منفي عـدم مـشاركت آن

  بهبود شرايط زندگي شهري هم براي شهروندان و هم براي سازمان هاي مرتبط با آنان دست يافت؟

ان را در حيطه    در اين پژوهش محقق بر آن است كه ميزان مشاركت مردم و عوامل مؤثر بر مشاركت آن                

وظايف مديريت شهري و مهم ترين نهاد آن يعني شهرداري مورد بررسي قرار دهد، همچنين با توجـه بـه                    

ـاي                       ـيوه ه ـايف، رايـج تـرين ش ـا ايـن وظ گستردگي حوزه وظايف شهرداري و عدم آشنايي شهروندان ب

 اينكه حوزه هاي مشاركت با توجه به. مشاركت مردم با سازماني نظير شهرداري مورد بررسي قرار مي گيرد      

مردم با شهرداري شامل خدمات شهري، محيط زيست، تأمين ايمني شهر، فعاليت هاي نظارتي شـهرداري،                

ها چندين  هاي مربوط به رفاه اجتماعي و فعاليت هاي عمراني شهرداري مي باشد از بعضي از حوزه        فعاليت

  . گيرد باشد مورد بررسي قرار مي  تر ميفعاليت كه براي شهروندان مشهدي ملموس تر و شناخته شده

  تحقيق سواالت

 چقدر است؟1389ميزان مشاركت شهروندان مشهدي در اداره امور شهر در سال 

  كدامند؟1389عوامل مؤثر بر ميزان مشاركت شهروندان در اداره امور شهر مشهد در سال 

  كدامند؟1389  راهكارهاي افزايش مشاركت مردم مشهد در اداره امور شهر در سال

  سابقه تحقيق

  پيشينه تجربي

در رابطه با مشاركت و عوامل مؤثر بر آن تحقيقات و پژوهش هاي متعددي صورت گرفتـه اسـت، در          

  .ذيل به چند نمونه از اين تحقيقات كه ارتباط بيشتري با موضوع پژوهش مورد نظر دارند اشاره مي شود
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ـاه  )1385(نتايج تحقيقات اصـغرپور     ـازي  )1386 (، يـزدان پن ، )1385(، احمـدي و تـوكلي   )1385(، ني

ـابقه     ) 1387(، عباس زاده  )1385(، شفيعي   )1387(شريف زاده و صدقي      و ديگران نشان مـي دهـد كـه س

مشاركت، شناخت مفهوم مشاركت، احساس تعلق به محل سكونت، ارزيابي پيامدهاي مشاركت، سود آور              

عتماد اجتماعي مردم به يك ديگر، اطالع رساني و پاسخگويي بودن فعاليت هاي مشاركتي، اوقات فراغت، ا

ـايت از              ـيط شـهري، رض مديران شهري، سنت گرايي، احساس تعلق اجتماعي، احـساس مالكيـت بـر مح

ـاعي              ـاه اجتم  -خدمات شهري، احساس توانمندي در مقابل شهرداري، احساس اثربخشي شهروندي، پايگ

غيرهايي هستند كه مشاركت اجتماعي شـهروندان در امـور          اقتصادي و عضويت در تشكل ها مهم ترين مت        

در همه تحقيقات انجام شده ميزان مشاركت در امور شهري اكثرا در حد متوسـط               . شهري را تبيين مي كنند    

ـاس زاده              ـام داده اسـت     ) 1387(رو به پايين به دست آمده و تنها در تحقيقي كـه عب در شـهر اصـفهان انج

  . هري در حد بااليي مي باشدمشاركت شهروندان در امور ش

ـيس       )2008(در تحقيقات خارجي همانند تحقيقات مونتالوو        ـارت    )2008(، كلـي و دن ، )2003(، لوكه

نيز ميزان مشاركت مردم در امور شهري در        ) 2007(و مارشال   ) 2007(، بورتلتو و هاناكي     )2000(اعتمادي  

ـامل   حد متوسط رو به پايين مي باشد و مهم ترين متغيرهاي تأ            ثيرگذار بر مشاركت در اين تحقيقات نيـز ش

 اقتصادي، اعتماد اجتماعي، شبكه روابط اجتماعي، احساس بي قدرتي، نوع مالكيت منـزل   -پايگاه اجتماعي 

  . و ميزان آگاهي مي باشد

  پيشينه نظري

ـاي            ) اتيولوژي(در باب سبب شناسي       مشاركت بايد گفت كه، هيچ تئوري كلي كه همه يا اغلب متغيره

به نظر مي رسد مـشاركت، پديـده پيچيـده اي       . مربوط به مشاركت را در بر داشته باشد، مطرح نشده است          

محسني تبريـزي،   (است كه به تعداد بسيار زيادي از متغيرهاي داراي وزن هاي نسبي متفاوت وابسته است                

ـا    از عوامل . عوامل اثرگذار بر بحث مشاركت بسيار متعدد و متنوع مي باشند          ). 1385  روان شناسي گرفتـه ت

در اين تحقيق به بحث مشاركت از ديـدگاه روان شناسـي            . عوامل روان شناسي اجتماعي و جامعه شناسي      

اجتماعي و جامعه شناسي پرداخته شده است و متغيرهاي مؤثر بر مشاركت به دو دسته متغيرهاي دروني و                

  . بيروني تقسيم شده اند
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ـاد وجـود    از ديدگاه روان شناسي اجتماعي احس     ـا نه اس بي قدرتي كه در افراد نسبت به يك سازمان ي

در اين زمينه نظريات سطح كالن همانند نظريات . دارد بر عمل و كنش آنان در مقابل آن سازمان مؤثر است    

ـا نـسبت بـه دسـت                       ماركس، وبر و زيمل از مهم ترين بحث هاي ارايه شده در رابطه با بيگانگي انـسان ه

ـات  ). 1379علوي تبار، (ساس بي قدرتي آنان در مقابل آن ها مي باشد          ساخته هايشان و اح    همچنين مطالع

ـابع  )ملوين و سيمن، نيل و سيمن، ماري و لوين   (تجربي كه بر اين پايه صورت گرفته است          ، مشاركت را ت

 همين احساس دانسته است بدين معني كه شهروندان، شهرداري را به عنوان يك نهاد خارج از خود و يك              

  .نيروي مستقل مي بينند كه در برابر آن قدرتي ندارند و اين نهاد بر آن ها مسلط شده است

ـاد                متغير ديگري كه از ديدگاه روان شناسي اجتماعي، مي تواند بر عمل و كنش افراد در رابطه با يك نه

فقيت در يك احساس اثربخشي انتظارات يك فرد در مو. يا سازمان تأثيرگذار باشد احساس اثربخشي است     

بـدين  ). 1385محـسني تبريـزي،   (كار يا رسيدن به يك نتيجه ارزشمند از طريق فعاليت هاي فردي اسـت     

ترتيب كه اگر شهروندان قضاوت هاي مثبتي در رابطه با مهارت ها و دانش خود جهت مشاركت در امـور                   

  . د يافتشهري داشته باشند به احتمال زياد اقدام به مشاركت آنان نيز افزايش خواه

ـابي هزينـه               فايـده مـشاركت نيـز از جملـه        –همچنين در دسته بندي متغيرهاي مؤثر بر مشاركت ارزي

مهم ترين نظريـه    . متغيرهايي است كه مي توان به تأثير زياد آن بر مشاركت مردم در امور شهري اذعان كرد                

انسان همواره مـي  «عتقد است كه پرداز اين بحث، هومنز است كه وابسته به مكتب مبادله مي باشد، هومنز م   

  ). 1373توسلي، (كوشد تا رفتارهايي را كه به پاداش منتهي مي شود در كنش هاي متقابل جستجو كند 

در . متغيرهاي فوق مهم ترين متغيرهاي تأثيرگذار بر مشاركت در حوزه روان شناسي اجتماعي مي باشد

ـ          ـاعي      . ز پرداختـه شـده اسـت      اين تحقيق به متغيرهاي اجتماعي مؤثر بر مشاركت ني نظريـه پـردازان اجتم

متغيرهايي نظير عضويت انجمني، اعتماد اجتماعي و پايگاه اجتماعي اقتصادي را بر ميـزان مـشاركت افـراد           

  . مؤثر مي دانند

ويژگي هاي فردي مؤثر بر مشاركت نيز از سوي نظريه پردازاني همانند ليپست بر ميزان مشاركت افراد                 

مـي  ... ين ويژگي ها شامل، جنسيت، وضعيت تأهل، سن، وضعيت تأهل، ميزان تحصيالت و              تأثير دارند، ا  

  .باشد
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  چارچوب نظري تحقيق

روان شناسي  (در اين تحقيق متغيرهاي مؤثر بر مشاركت به دو دسته متغيرهايي كه اصالتاً دروني هستند                

  .ند تقسيم شده استو متغيرهايي كه از محيط بيروني و اجتماعي فرد ناشي شده ا) اجتماعي

در بخش متغيرهاي دروني يا روان شناسي اجتماعي مشاركت به طور گسترده به نظرياتي كه متغير بـي             

ـات بـه       . قدرتي را به عنوان يك متغير مهم اثرگذار بر مشاركت مي دانند اشاره شده است               اين دسته از نظري

افـرادي كـه   . ها و انديشه ها تأكيد مي شودنظريات وبري معروف هستند كه در آن بر نظام باورها، گرايش           

ـند             عـده  . در بعد كالن به متغير بي قدرتي اشاره كرده اند كارل ماركس، گئورگ زيمل و ماكس وبر مي باش

ـاري        ـيمن، م اي ديگر نظريه هاي برد متوسط بي قدرتي را مطرح كرده اند كه شامل ملوين سيمن، نيل و س

ـاري            ساير افرادي كه در     . لوين مي باشند   زمينه مفهوم بي قدرتي مطالعات تجربي و نظري داشته اند شامل م

موقعيـت  (، كلي و برين لينگر )تأثير منزلت اجتماعي افراد بر احساس بي قدرتي   (لوين، هانتيگتون و نلسون     

، سنت و كـوب،  )بيگانگي سياسي و اجتماعي(، رابرت دال  )احساس خوداثربخشي (، آلبرت باندورا    )كنترل

  . مي باشند) احساس توانايي ذهني و سياسي( وربا آلموند و

 هزينه مشاركت اشاره –در بين متغيرهاي دروني يا روان شناختي مشاركت نظرياتي كه به ارزيابي فايده 

ـنش               . كرده اند نيز مورد بررسي واقع شده اند        از جمله نظرياتي كه در اين زمينه بحث كرده اسـت نظريـه ك

  . ين نظريه در اين رويكرد، از آن هومنز استعقالني مي باشد كه مهم تر

دسته دوم متغيرهايي كه بر مشاركت تأثير مي گذارند متغيرهاي اجتماعي يا متغيرهاي بيرون از شخص                

. در اين راستا اولين متغيري كه مورد بررسي قرار قرار گرفته است، متغير عضويت انجمني است               . مي باشند 

يت انجمني افراد را بر مشاركت آنان مؤثر مي دانند گمسون، سيلز، مايرون             از جمله نظريه پردازاني كه عضو     

ـاره بـه متغيـر احـساس بـي            . وينر و آلن تورن مي باشند      هانتيگتون و نلسون نيز در اين زمينه عالوه بـر اش

ـاس در       . قدرتي، متغير عضويت انجمني را نيز بر مشاركت افراد مؤثر دانسته اند             هانا آرنت و يـورگن هابرم

متغير پايگاه اقتصادي و اجتماعي نيـز       . همين راستا به مفهوم حوزه عمومي يا قلمرو همگاني اشاره كرده اند           

ـته                    ـناخته شـده اسـت و در دس از سوي برخي از نظريه پردازان به عنوان عامل اثرگذار بر مشاركت افراد ش

ـاي و اروم         نظريه پردازا . متغيرهاي اجتماعي يا بيروني نسبت به شخص قرار مي گيرد          ـا و ن ني همچون ورب

  . تأثير اين متغير بر مشاركت را مورد بررسي و سنجش قرار داده اند
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آخرين متغير از دسته متغيرهاي اجتماعي تأثيرگذار بر مشاركت، متغير اعتماد اجتماعي است كه در اكثر                

ـا توجـه بـه     همچنين در اين. تحقيقات تجربي انجام شده مرتبط با موضوع بدان اشاره شده است   تحقيـق ب

  . نظريه سي مور مارتين ليپست تأثير ويژگي هاي فردي نيز بر مشاركت مورد بررسي قرار گرفته است

  مدل مفهومي مشاركت

 مشاركت در امور شهري

+ 

 احساس بي قدرتي

 سود آور بودن فعاليت مشاركتي

 اوقات فراغت

 د اجتماعياعتما

  اقتصادي-پايگاه اجتماعي

 آگاهي در باره مشاركت

 عضويت انجمني

  احساس اثربخشي شهروندي

 شبكه روابط اجتماعي

 رضايت از عملكرد شهرداري

- 

- 

+ 

+ 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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   روش تحقيق

جامعه آماري تحقيق شامل كليـه    .  تبييني است  -روش انجام اين تحقيق روش پيمايشي از نوع توصيفي        

ـال        18باالي  ) زن و مرد  اعضاي خانواراعم از    (شهروندان   حجـم  .  مـي باشـد    1389 سال شهر مشهد در س

پايايي پرسش  .  نفر بوده و شيوه نمونه گيري نيز نمونه گيري طبقه اي متناسب با حجم مي باشد                347نمونه  

جهـت تجزيـه و     . نامه با آلفاي كرانباخ و روايي آن با روش اعتبار صوري مورد بررسي قرار گرفتـه اسـت                 

نتايج در دو بخش آمار توصيفي و آمار استنباطي .  استفاده شده است   spss از نرم افزار آماري      تحليل داده ها  

ـين                . مورد بررسي قرار گرفته است     در بخش آمار توصيفي از نمودارها و جـداول توزيـع فراوانـي و همچن

ـتنباطي متناسـب              ـار اس ـا نـوع   شاخص هاي مركزي مانند ميانگين و ميانه استفاده شده است، در بخش آم  ب

ـپيرمن و پيرسـون، آزمـون                    فرضيات و سطح سنجش متغيرها از آزمون هاي آماري ضريب همبـستگي اس

  . مقايسه ميانگين، آزمون تحليل واريانس، تحليل رگرسيون چند گانه و تحليل مسير استفاده شده است

  بررسي قابليت اعتماد متغيرهاي تحقيق

  باخمقدار آلفاي كران  تعداد گويه ها  نام متغير
 0/721  10  مشاركت در امور شهري
 0/734  5  شبكه روابط اجتماعي

 0/771  6  اعتماد اجتماعي
 0/723  8  عضويت انجمني

 0/819  3  احساس تعلق به مشهد
 0/779  8  احساس بي قدرتي

 0/812  5  رضايت از عملكرد شهرداري
 0/701  4   فايده مشاركت-ارزيابي هزينه

 0/745  5  احساس اثربخشي شهروندي
 0/703  3  آگاهي
 0/715  6  1 اقتصادي-پايگاه اجتماعي

  

                                                 
  .  متغير ميزان درآمد سرانه خانواده، منزلت شغلي و تحصيالت ساخته شده است3 اقتصادي از تركيب - متغير پايگاه اجتماعي- 1

+ + 
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 مي باشد بنابراين مي تواند گفت كـه سـواالت   0,7در رابطه با كليه متغيرهاي تحقيق ميزان آلفا باالتر از           

  . طراحي شده جهت سنجش هر شاخص از همبستگي دروني بااليي برخوردار مي باشند

  يافته هاي تحقيق

  :ز اين تحقيق در قالب جداول خالصه شده و مختصر در ذيل گزارش شده انديافته هاي حاصل ا

  يافته هاي توصيفي تحقيق

 ميانگين حداكثر حداقل  متغيرهاي مستقل و وابسته
انحراف 

 استاندارد

نسبت  ميانگين به نمره 

  )درصد(كل شاخص

 - 61/0  19/3 70/4 40/1 شهري امور در مشاركت

 - 46/10 76/11 50 1 محله ناي در سكونت هاي سال تعداد

 - 27/14 35/27 90 1 مشهد در سكونت هاي سال تعداد

 - 53/12 89/33 76 18 سن

 47/0 76/0 81/2 87/4 1  اجتماعي اعتماد

  18/0 10/1 87/0  73/4 0 انجمني عضويت

 98/0 1 93/3 0 1  مشهد به تعلق احساس

 46/0 74/0 2/72 73/4 1 قدرتي بي احساس

 56/0 65/0 27/3 0 1 شهرداري عملكرد از رضايت

 65/0 67/0 58/3  5 5 مشاركتي فعاليت بودن سودآور

 70/0 68/0 81/3 0 1 خوداثربخشي احساس

 24/0 84/0 98/0 4 0 آگاهي
  

  :جدول باال آماره هاي توصيفي متغيرهاي تحقيق را نشان مي دهد

ـاي مـو          ـانگين متغيره ـين  : رد بررسـي نـشان مـي دهـد     مقايسه نتايج حاصل از محاسبه درصد مي در ب

ـايي شـده انـد،                  متغيرهايي كه به عنوان عوامل مؤثر بر ميزان مشاركت مردم مشهد در اداره امور شـهر شناس



 183                          ...عوامل مؤثر بر ميزان مشاركت شهروندان                                   يكم شمارة

 

ـانگين را بـه خـود      ) 70/0(و احساس خوداثربخـشي    ) 98/0(احساس تعلق به مشهد      بيـشترين درصـد مي

ـاهي    ) 18/0(يرهاي عضويت انجمنـي     اختصاص داده اند، و كمترين درصد ميانگين نيز به متغ          ) 24/0(و آگ

، تـصور سـودآور بـودن       )56/0(درصد ميانگين متغير رضايت از عملكرد شهرداري        . اختصاص يافته است  

  . است) 47/0(و  اعتماد اجتماعي ) 46/0(، احساس بي قدرتي )65/0(فعاليت مشاركتي 

ـين احـساس         مي توان گفت كه مردم مشهد احساس تعلق بااليي نسبت به شه            ـته و همچن ر خـود داش

ـاي                      خوداثربخشي آن ها در انجام امور مرتبط به شهر زياد مي باشد اما در مقابل عضويت آنان در انجمن ه

مختلف بسيار پايين است و شايد به همين دليل آگاهي پاييني نيز نسبت به شيوه ها و زمينه هاي مـشاركت             

ـان از             همچنين ميزان رضايت شه   . در امور شهري دارند    روندان مـشهدي از عملكـرد شـهرداري، تـصور آن

سودآوري فعاليت مشاركتي، اعتماد اجتماعي و احساس بي قدرتي آنان در برابر شهرداري در حد متوسطي        

  . مي باشد

ـا               5-2در جدول شماره    نتايج حاصل از آزمون مقايسه ميانگين ميزان مشاركت مردم در امـور شـهري ب

نتايج اين آزمون نشان مي دهد كه ميـزان مـشاركت مـردم             .  داده شده است   حد متوسط اين مقياس نمايش    

ـيه كمتـر از                 19/3مشهد در امور شهري      ـاداري در آزمـون ايـن فرض  است، با توجـه بـه اينكـه سـطح معن

مي توان گفت كه ميزان مشاركت مردم در امور شهري از حد متوسط بيشتر بوده و          ) sig=000(است  05/0

  .يم به جامعه آماري مي باشداين نتيجه قابل تعم

  بررسي ميزان مشاركت مردم در امور شهري شهر مشهد-5-2جدول

  سطح معناداري tمقدار   تك نمونه ايtازمون 

 ميانگين تعداد نام متغير
انحراف 

 استاندارد

خطاي استاندارد 

 ميانگين

 32/0 61/0  19/3 348 شهري امور در مشاركت

305/36  000  
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  : نتايج حاصل از آزمون فرضيات تحقيق نشان داده شده است2 در جدول شماره

بين متغيرهاي سن، شبكه روابط اجتماعي، اعتماد اجتماعي، عضويت انجمني، احساس خوداثربخـشي             

ـاعي                   ـاه اجتم ـاهي از مـشاركت، پايگ  -شهروندي، رضايت از عمكرد شهرداري، احساس بـي قـدرتي، آگ

ـاداري وجـود دارد       اقتصادي و ميزان مشاركت در امـور شـهري         ـين عـضويت انجمنـي      .  رابطـه معن همچن

 اقتصادي افراد با -شهروندان بر ميزان آگاهي و احساس بي قدرتي آنان تأثير مي گذارد، بين پايگاه اجتماعي        

ـاد                        ـاعي افـراد نيـز بـر ميـزان اعتم احساس بي قدرتي آنان رابطه معناداري وجود دارد، شبكه روابـط اجتم

  . ستاجتماعي آنان مؤثر ا

    نتايج حاصل از آزمون فرضيات تحقيق-5-2جدول

تئوري مرتبط با 

  فرضيه
  سطح معناداري  تأييد يا رد فرضيه

مقدار ضريب 

  همبستگي
 متغيرهاي مستقل  متغير وابسته

  ليپست
جهت رابطه (تأييد 

 )مستفيم است
0/008 0/143 

مشاركت در 

  امور شهري
 سن

پيشينه تجربي 

  تحقيق
 0/055 0/305 رد

مشاركت در 

 امور شهري

 هاي سال تعداد

 اين در سكونت

 محله

پيشينه تجربي 

  تحقيق
 0/021 0/703 رد

مشاركت در 

 امور شهري

 هاي سال تعداد

 مشهد در سكونت

 0/071- 0/205 رد  پيشينه تجربي
مشاركت در 

 امور شهري

 ساعاتتعداد 

 روز در آزاد وقت

  پيشينه تجربي
جهت رابطه (تأييد 

 )مستقيم است
0/000 0/374 

مشاركت در 

 امور شهري

 روابط َشبكه

 اجتماعي

  پيشينه تجربي
جهت رابطه (تأييد 

 )مستقيم است
000 0/315 

مشاركت در 

 امور شهري
 اجتماعي اعتماد

هانتيگتون و 

نلسون، هانا 

جهت رابطه (تأييد 

 )مستقيم است
000 0/425 

مشاركت در 

 امور شهري
 يانجمن عضويت
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آرنت و يورگن 

  هابرماس

 0/029 0/596 رد  پيشينه تجربي
مشاركت در 

 امور شهري

 به تعلق احساس

 مشهد

آلبرت باندورا، 

رابرت دال، 

  آلموند و وربا

جهت رابطه (تأييد 

 )مستقيم است
0/002 0/165 

مشاركت در 

 امور شهري

 احساس

 ربخشيثخودا

 0/040 0/461 رد  هومنز
مشاركت در 

 امور شهري

 بودن سودآور

 يمشاركت فعاليت

پيشينه تجربي 

  تحقيق

جهت رابطه (تأييد 

 )مستقيم است
000 0/438 

مشاركت در 

 امور شهري

 از رضايت

 شهرداري عملكرد

ملوين سيمن، 

نيل و سيمن، 

  ماري لوين

تأييد جهت رابطه 

 )معكوس است
000 -0/387 

مشاركت در 

 امور شهري

 بي احساس

 قدرتي

  پيشينه تجربي
جهت رابطه (تأييد 

 )مستقيم است
000 0/195 

مشاركت در 

 امور شهري
 آگاهي

  وربا و ناي، اروم
جهت رابطه (تأييد 

 )مستقيم است
000 0/236 

مشاركت در 

 امور شهري

 -اجتماعي پايگاه

 اقتصادي

هانتيگتون و 

  نلسون

جهت رابطه (تأييد 

  )مستقيم است
  عضويت انجمني  آگاهي 0/169 0/002

  آلموند و وربا
جهت رابطه (تأييد 

  )تمعكوس اس
000 -0/202 

احساس بي 

  قدرتي

 -پايگاه اجتماعي

  اقتصادي

هانتيگتون و 

  نلسون

جهت رابطه (تأييد 

  )معكوس است
0/001 -0/178 

احساس بي 

  قدرتي
  عضويت انجمني

  پيشينه تجربي
جهت رابطه (تأييد 

  )مستقيم است
  اعتماد اجتماعي 0/278 000

شبكه روابط 

  اجتماعي
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  تحليل رگرسيون چندگانه

سن، جنس، تعداد سال هاي سكونت در محلـه، تعـداد سـال هـاي سـكونت در             : رهاي مستقل متغي

 اقتـصادي، احـساس خوداثربخـشي، احـساس بـي قـدرتي، ميـزان آگـاهي،                 -مشهد، پايگاه اجتمـاعي   

عضويت انجمني، شبكه روابط اجتماعي، اعتماد اجتماعي، سودآور بودن فعاليت مشاركتي، رضـايت از              

  .ساس تعلق به مشهدعملكرد شهرداري، اح

  مشاركت مردم در امور شهري: متغير وابسته

     ضرايب رگرسيوني متغيرهاي تحقيق در گام آخر-5-3جدول

مراحل 

 رگرسيون
  متغيرهاي وارد شده در مدل

ضريب 

همبستگي 

  چندگانه

ضريب 

 تعيين

ضريب 

تعيين 

 تعديل شده

خطاي 

استاندارد 

 ميانگين

  مؤثرترين متغير

 گام آخر

جمني، رضايت از عضويت ان

عملكرد شهرداري، احساس بي 

قدرتي، اعتماد اجتماعي، آگاهي، 

  سن، شبكه روابط اجتماعي

722/0  522/0 512/0 42489/0 

رضايت از 

عملكرد 

شهرداري 

)319/0( 

 

در آخـرين  .  نمايش داده شده اند  5-3نتايج به دست آمده از آزمون تحليل رگرسيون در جدول شماره            

ـاد     يرهاي عضويگام رگرسيون متغ ت انجمني، رضايت از عملكرد شهرداري، احساس بـي قـدرتي، اعتم

 متغير در مجموع 7اجتماعي، آگاهي، سن و شبكه روابط اجتماعي در مدل رگرسيون باقي مانده اند كه اين                

 از تغييرات متغير مشاركت در امور شهري را تبيين مي كنند و ساير تغييـرات ايـن متغيـر وابـسته بـه                       % 52

و مؤثرترين متغير  بـر ميـزان مـشاركت مـردم در امـور               . عواملي ديگري است كه در اين مدل نيامده است        

را نسبت به متغيرهاي ديگـر      ) 0,319(شهري رضايت از عملكرد شهرداري است كه باالترين ضريب تأثير           

  . دارد
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  )اي مستقل بر متغير وابستهتأثيرات مستقيم و غير مستقيم متغيره(  مدل تحليل مسير -5 – 4جدول شماره 

  انواع تأثير
  متغيرها

  كل  غيرمستقيم  مستقيم

 0/319 - 0/319  رضايت از عملكرد شهرداري

 0/124 0/001 0/123  اعتماد اجتماعي

 0/126 - 0/126  آگاهي

 0/228- 0/022 0/250-  احساس بي قدرتي

 0/552 0/446 0/107  شبكه روابط اجتماعي

 0/093 - 0/093  سن

 0/383 0/131 0/252  ضويت انجمنيع

 0/034 0/034 -  احساس تعلق به مشهد

 0/051 0/051 -  ارزيابي هزينه فايده

 0/023 0/023 -  تعداد سال هاي سكونت در مشهد

 0/01 0/01 -  تعداد سال هاي سكونت در محله

 0/031 0/031 -  پايگاه اجتماعي اقتصادي
  

و غيرمستقيم متغيرهاي مستقل تحقيق بر متغير وابسته يعني ميزان   در جدول فوق مقدار تأثيرات مستقيم       

متغيرهاي مستقلي كه تأثير مستقيم بر ميزان مشاركت . مشاركت مردم در امور شهري نمايش داده شده است  

ـاره مـشاركت و سـن مـي                      مردم در امور شهري داشته اند شامل رضايت از عملكرد شهرداري، آگاهي درب

  .باشد

ه از عالوه بر تأثير مستقيم، تأثير غيرمستقيم و به واسطه ساير متغيرهاي مستقل بر مشاركت                متغيرهايي ك 

ـاعي مـي                      ـبكه روابـط اجتم مردم در امور شهري دارند نيز شامل اعتماد اجتماعي، احساس بي قدرتي و ش

  . باشد

ـامل   متغيرهايي كه فقط تأثير غيرمستقيم بر متغير وابسته يعني ميزان مشاركت در امور شـ               هري دارنـد ش

ـاي سـكونت در مـشهد،             -متغيرهاي احساس تعلق به مشهد، ارزيابي هزينه       ـال ه  فايده مشاركت، تعداد س

  . اقتصادي مي باشد-تعداد سال هاي سكونت در محله و پايگاه اجتماعي
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  )نويسنده اين نمودار را چك كند(مدل تحليل مسير

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 از روابط علي بين متغيرهاي مستقل و وابسته و همچنين روابـط علـي               نتايج تحليل مسير وجود برخي    

بين متغيرهاي مستقل و تأثير غيرمستقيم آنان بر متغير وابسته يعني ميزان مشاركت مردم در امـور شـهري را          

 در امور مشاركت

0,149 

0,123 

0,160 

سود آور بودن 

رضايت از 

 اعتماد اجتماعي

 -پايگاه اجتماعي

ره آگاهي در با

 عضويت انجمنيكاهش احساس 

سن 

مدت زمان 

مدت زمان 

شبكه روابط 

 

0.319 

0,126 

0,250- 

0,127 

0,093 

0,252 0,3

0,089

0,4

احساس تعلق 

0,12

0,137 
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ـين بعـضي از                      . تأييد مي كند   اما به غير از روابط علي موجود در مدل نظري، در مدل تجربي تحقيـق نيـز ب

  . اي مستقل روابط علي مشاهده شد كه در مدل نظري به آن اشاره نشده بودمتغيره

وجود رابطه علي بين متغيرهاي عضويت انجمني و احساس بي قدرتي و همچنين وجود رابطه متقابل                

ـاره                     بين متغيرهاي شبكه روابط اجتماعي و اعتماد اجتماعي عالوه بر اينكه در مدل نظري تحقيق بـه آن اش

اما وجود رابطه بين متغيرهاي احساس اثربخشي شـهروندي  .  مدل تحليل مسير نيز تأييد گرديد  شده بود در  

و احساس بي قدرتي و همچنين رابطه علي بين متغيرهاي عضويت انجمني و آگاهي درباره مـشاركت در                  

  . مدل تحليل مسير مشاهده نشد

 كه در مدل نظري تحقيق پيش بيني        همچنين نتايج تحليل مسير وجود رابطه علي بين متغيرهاي ذيل را          

  :نشده بود، تأييد كرد
  

  شبكه روابط اجتماعي               +   اقتصادي-پايگاه اجتماعي

  عضويت انجمني               +  شبكه روابط اجتماعي

  اعتماد اجتماعي               +  عضويت انجمني

   انجمنيعضويت               +       مدت زمان سكونت در مشهد

  احساس تعلق به مشهد  +            مدت زمان سكونت در محله

  رضايت از عملكرد شهرداري                +     سود آور بودن فعاليت مشاركتي

  شبكه روابط اجتماعي             +  مدت زمان سكونت در محله

  بحث و نتيجه گيري

ان مشاركت مردم در امور شهري ميـزان مـشاركت در          در اكثر تحقيقات انجام شده قبلي در رابطه با ميز         

مشاركت مردم را در حد متوسطي ارزيابي  ) 1385(تحقيق احمدي و توكلي     . حد متوسط يا پاييني مي باشد     

ـاس    . مـشاركت مـردم در حـد متوسـطي مـي باشـد            ) 1385(كرده است، در تحقيـق شـفيعي         تحقيـق عب

ـاه  . وندان اصفهاني در حد بااليي است نشان مي دهد كه ميانگين مشاركت شهر      ) 1387(زاده تحقيق يزدان پن

ـادي طلـب      . نشان داد كه اكثر شهروندان تهراني مشاركت پاييني در امور شهري دارنـد            ) 1386( تحقيـق ش
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نـشان داد كـه ميـزان    ) 1385(تحقيق نيازي . ميزان مشاركت مردم را در حد پاييني نشان داده است      ) 1381(

نشان داد كه ميزان مشاركت     ) 1385(همچنين تحقيق اصغرپور  . چيز مي باشد  مشاركت مردم در حد كم و نا      

  . مردم در امور شهري شهر مشهد در حد متوسطي است

نتايج حاصل از تحقيقات خارج از كشور نيز نشان داد كه ميزان مشاركت مردم در امور شهري در حـد              

ـالوو  )2000(ادي به طوري كه نتايج تحقيقات اعتم. متوسط رو به پاييني مي باشد      ـارت  )2008(، مونت ، لوكه

  .اين تتيجه را تأييد مي كنند) 2008(، كلي و دنيس )2003(

 3,19نتايج به دست آمده از اين تحقيق نشان مي دهد كه ميانگين ميزان مشاركت مردم در امور شهري                   

ـايج ايـن   .  اسـت  تا حدي افزايش يافتـه 1385يعني مشاركت مردم مشهد نسبت به سال ) 4 تا 0در بازه   ( نت

  . در شهر اصفهان هم خواني دارد) 1387(تحقيق با نتايج تحقيق عباس زاده 

ـابقه مـشاركت،                     همچنين در مورد عوامل مؤثر بر مشاركت نتايج تحقيقات انجام شده نـشان داد كـه س

، احساس تعلق اجتماعي )2010، كلدي، 1385احمدي و توكلي،  (شناخت مفهوم مشاركت، اوقات فراغت      

ـاعي           )1385، اصغر پور،    1385شفيعي ،   ( ـاد اجتم ، 1385اصـغر پـور،     (، رضايت از خدمات شـهري، اعتم

ـازمان     ،1385، اصـغرپور،    2010،  كلـدي (، احساس اثربخشي شهروندي     )2007مارشال،    برنامـه توسـعه س

) 2007كي، ، هانا2006 ،برنامه توسعه سازمان ملل(، ميزان آگاهي و اطالعات   )2007 ، مارشال،    2006،  1ملل

ـاعي اقتـصادي    )2006، برنامه توسعه سازمان ملـل     ؛اصغرپور(احساس بي قدرتي     ـاه اجتم ـالوو،  (، پايگ مونت

ـالوو،   (يت ، جنس)2008ليپست، مونتالوو، (، سن  )2008، كلي و دنيس،     2007، مارشال،   2008 ليپـست، مونت

ـبك )2003، ليپست، لوكهارت، 2008مونتالوو، (، ميزان تحصيالت  )2008 ـاعي   ، ش ـال،  (ه روابـط اجتم مارش

ـابي پيامـدهاي مـشاركت        )1385، اصغرپور،   2007 ، عـضويت انجمنـي    )1385احمـدي و تـوكلي،      (، ارزي

اصغرپور، (، تعداد سال هاي سكونت در محله و مشهد ) 2000، اعتمادي،   1385، اصغرپور،   1385شفيعي،  (

  . هري مي باشدمهم ترين تبيين كننده هاي ميزان مشاركت مردم در امور ش) 1385

نتايج به دست آمده از اين تحقيق نشان داد كه سن، شبكه روابط اجتماعي، اعتماد اجتماعي، عـضويت                  

 اقتـصادي بـر ميـزان       -انجمني، رضايت از عملكرد شهرداري، احساس بي قدرتي، آگاهي، پايگاه اجتماعي          

ـين   . ايج تحقيقات قبلي است   مشاركت مردم در امور شهري تأثير دارند كه اين نتايج تأييد كننده نت             اما رابطه ب

                                                 
1 undp 
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متغيرهاي احساس تعلق به مشهد، ارزيابي هزينه فايده مشاركت، احساس خوداثربخشي شهروندي، تعـداد              

سال هاي سكونت در محله و مشهد، اوقات فراغت و ميزان مشاركت مردم در امور شهري رابطه معناداري                 

همان طور كـه  .  تحقيق با يافته هاي تحقيقات قبلي هماهنگي ندارد نبود و در رابطه با اين متغيرها، نتايج اين        

ـا                      نتايج تحليل مسير نشان داد تعداد سال هاي سكونت در محله بر احساس تعلق مردم به شهر تأثير دارد ام

شايد بتوان گفت كه صرف وجود احساس تعلق باال به شهر دليل بر مشاركت مردم با نهادهاي شهري نمي               

ـادي از                  مردم  . باشد ـايت زي ـند ولـي رض ممكن است تعلق بااليي به شهر خود به داليل مختلف داشته باش

ـا شـود                    در . عملكرد نهادهاي شهري نداشته و همين امر سبب عدم همكاري و مشاركت آنان با ايـن نهاده

رابطه با عدم معناداري وجود رابطه بين احساس خوداثربخشي شهروندي و مشاركت مردم در امور شهري                

ـان                     نيز مي توان گفت كه تصوري كه افراد از انجام موفقيت آميز كارها در يك حوزه خاص توسـط خودش

ـته                       ـاي مختلـف داش دارند دليل بر مشاركت آنان نيست، چه بسا افرادي كه تصور مثبتي از خود در زمينه ه

 فايـده  -ارزيابي هزينهدر زمينه عدم وجود رابطه معنادار بين   . ولي حاضر به ورود به حيطه عمل نمي باشند        

مشاركت و مشاركت در امور شهري نيز مي توان گفت كه ممكن است مردم منافع مـشاركت را بيـشتر از                      

ـاي مـشاركت در امـور شـهري               هزينه هاي آن بدانند ولي چون آگاهي كمي در رابطه با شيوه ها و زمينه ه

  . اشنددارند بنابراين در عمل تمايل چنداني نسبت به مشاركت نداشته ب

ـا عوامـل مـؤثر بـر مـشاركت هماننـد،                  همچنين نتايج اين تحقيق با نظريات گردآوري شده در رابطه ب

ـان بـر برنامـه             نظريات مرتبط با  احساس بي قدرتي كه مشاركت افراد را ناشي از احـساس تأثيرگـذاري آن

يمل، ماري لوين، نيـل  وبر، ماركس، ز(ريزي ها و تصميمات سازمان هاي دولتي همانند شهرداري مي داند    

، نظريات مرتبط با عضويت انجمنـي كـه بخـشي از مـشاركت افـراد را ناشـي از                    )و سيمن، ملوين سيمن   

ـانتيگتون و           (عضويت آنان در نهادها و سازمان هاي مختلف مي دانند              ـاس، ه ـا آرنـت، يـورگن هابرم هان

نظريات ) وربا و ناي، اروم(ي اقتصادي ، نظريات مرتبط با پايگاه اجتماع)نلسون، گمسون، مايرز و آلن تورن  

مرتبط با احساس اثربخشي شهروندي كه معتقدند تصوري كه افراد از خود در رابطه با انجام موفقيت آميـز                   

ـا      ) آلبرت باندورا (يك عمل دارند در كنش هاي آنان مؤثر است             انطباق داشت ولـي نتيجـه ايـن تحقيـق ب

منطبق نبود چرا كه بر اساس نتايج تحقيق تصور افراد از سود            ) ومنزه( فايده   -فرضيات نظريه ارزيابي هزينه   

  .و زيان فعاليت مشاركتي تأثيري بر فعاليت مشاركتي آنان در امور شهري نداشت
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 –در بررسي رابطه بين متغيرهاي مستقل، نتايج حاصل از تحليل مسير نشان داد كه متغير ارزيابي هزينه                  

ـايت از عملكـرد      فايده مشاركت تأثير غير مستقي  مي بر ميزان مشاركت مردم دارد ايـن متغيـر از طريـق رض

 اقتصادي كه تأثير مـستقيمي بـر   -همچنين متغير پايگاه اجتماعي. شهرداري بر متغير مشاركت اثر مي گذارد      

ـاه             ـا افـزايش پايگ مشاركت ندارد به واسطه متغير شبكه روابط اجتماعي بر مشاركت مردم تأثيردارد يعنـي ب

ـبكه                  -اعياجتم  اقتصادي ساكنان شهر شبكه روابط اجتماعي آنان گسترده تر مي شود و بدين ترتيب اين ش

ـان        . روابط گسترده ميزان مشاركت آنان را در امور شهري افـزايش خواهـد داد              ـين متغيـر مـدت زم همچن

  .سكونت در مشهد از طريق متغير عضويت انجمني بر مشاركت مردم در امور شهري تأثير دارد

مهم ترين نتيجه اي كه از اين تحقيق به : ا در نظر گرفتن مجموع نتايج به دست آمده مي توان گفت كه     ب

ـان از                      ـايت متوسـط آن دست آمده اين است كه يك دليل عمده افزايش مشاركت مردم در امور شهري رض

  . عملكرد شهرداري مي باشد

  پيشنهادات

ه ميزان عضويت مردم در انجمن هاي مختلف بسيار پايين است  نتايج به دست آمده از اين تحقيق نشان داد ك-1

 مي باشد، عدم عضويت يا عضويت پايين 0,87 برابر با 0-5به طوري كه ميانگين ميزان عضويت انجمني آنان در بازه 

مردم يك شهر در نهادها و انجمن هاي مختلف باعث مي شود كه آگاهي آنان در رابطه با مسائل و امـور شـهري در          

و همين امـر    )  است 0,98 برابر با    0-4ميانگين ميزان آگاهي مردم در رابطه با مشاركت در بازه           (حد اندكي باقي بماند     

بنابراين يكي از شيوه هايي كه مي توان از طريق       . مانع پذيرفتن مسئوليت در رابطه با امور شهري در بين آنان مي شود            

هاي شهري و مسئولين آن قرار داد  ايجاد شوراهاي محلي در محالت و آن مردم يك شهر را در ارتباط مسقيم با نهاد  

تشويق مردم جهت عضويت در اين شوراها مي باشد زيرا عضويت مردم در اين شوراها به عنوان يك انجمن محلي              

شهري آگاهي آنان را در رابطه با مسائل شهري افزايش خواهد داد و زمينه پذيرفتن برخي از مسئوليت هاي نهادهاي                    

 . توسط مردم را ايجاد مي نمايد

 با توجه به نتايج به دست آمده از تحقيق و همان طور كه در بند قبلي پيشنهادات اشاره شد ميزان آگاهي مردم  -2

در حد بسيار پاييني مـي      ) شيوه هاي مشاركت، زمينه هاي مشاركت و همچنين انواع مشاركت         (در رابطه با مشاركت     

اي شهري بايستي با توسل به شيوه هاي متفاوت اطالع رساني زمينه افزايش آگاهي مردم در رابطه         باشد بنابراين نهاده  

با اين پديده را فراهم آورند، به نظر مي رسد كه بهتر است اين اطالع رساني از طريق رسانه هايي كه از اقبال عمومي                      
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ـانه         بيشتري در نزد مردم برخوردار هستند صورت گيرد بنابراين پيشنهاد            مي شود كه مسئولين شهرداري از طريق رس

ـار      ... هاي تبليغاتي پر مخاطب نظير تلويزيون و         اطالعات و آگاهي هاي بيشتري در رابطه با بحث مـشاركت در اختي

  . مردم قرار دهد

 احساس بي قدرتي مردم مشهد در رابطه با شهرداري و نهادهاي شهري در حد بااليي است، نتايج به دسـت             -3

ـازمان            آمده  نشان داد كه ميانگين احساس بي قدرتي مردم باالتر از حد متوسط مي باشـد، تـصور مـردم مـشهد از س

شهرداري تصور سازماني است كه هيچ قدرتي در برابر آن نداشته و بايد تابع بي چون و چراي تصميمات اتخاذ شده 

ـادات و            در حالي كه شهرداري و نهادهاي شهري مشهد مي تو         . از سوي آن باشند    انند با احتـرام بـه آرا، نظـرات، انتق

پيشنهادات شهروندان و اعمال خواسته هاي آنان، احساس بي قدرتي در بين مردم را كاهش داده و از اين طريق زمينه 

 .  مشاركت آنان در امور شهر و همكاري با شهرداري را ايجاد نمايند

ـادي اسـت كـه فقـط مـي       نتايج به دست آمده از تحقيق نشان مي دهدكه تصور -5  مردم از شهرداري تصور نه

ـان ارايـه                      خواهد به شيوه ها و عناوين مختلف از مردم پول دريافت كند و در ازاي آن نيز خدمت قابل توجهي بـه آن

اين تصور باعث مي شود كه مردم در مقابل شهرداري جبهه گيري كرده و خدمات آن را در تضاد با منافع                     . نمي دهد 

بنابراين پيـشنهاد مـي شـود كـه     . و بنابراين از انجام هرگونه همكاري با سازمان شهرداري خودداري كنند         خود بدانند   

همانند انجام نظرسنجي از مردم براي ارايه هر نوع تغيير در شهر يا ارايه هر نوع (شهرداري مشهد با اتخاذ راهكارهايي 

 بردن تصور منفي مردم نسبت به خود زمينه هاي افزايش نگرش مردم به خود را تغيير داده و با از بين) خدمت جديد 

  .  همكاري و مشاركت مردم را فراهم آورد

  پيگيري خواسته ها و مطالبات مردم در حد توان و رفع مشكالت آنان جهت تغيير نگرش آنان به شهرداري -6

مالت چهره به چهره و مستقيم      بر اساس نتايج به دست آمده از تحقيق مردم مشهد تمايل زيادي دارند كه تعا               -7

با مسئولين شهرداري داشته باشند، اگر مسئولين بتوانند شوراهاي محلي را در محالت شهري مشهد ايجاد كرده و هر                 

از چندگاهي ارتباط نزديك و رو در رو با مردم داشته باشند، مي توانند احساس بي قدرتي آنان را كاهش داده، اعتماد             

  افزايش دهند و از اين طريق بر فعاليت هاي مشاركتي مردم در امور شهري تأثيرگذار باشندآنان را به شهرداري 
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