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 : شهر گنبد)ي(مطالعه مورد يزان مشارکت شهروندان در امور شهریم
  

  30/01/95تاریخ پذیرش نهایی مقاله:                  25/07/94 تاریخ دریافت مقاله:

  

  )پیام نوردانشجوي دکتري و مدرس گروه جغرافیاي دانشگاه ( اکبر شربتی

  
 

  چکیده

مشارکت مردم در روند  تصمیم گیري شهري یکی از عناصراصـلی توسـعه همـه جانبـه     

شهري بوده و افزایش مشارکت مردم در امور شهري می تواند در ایجاد  تعادل شـهري نقـش   

ارزنده اي  را ایفا نماید. هدف از این پژوهش  بررسـی و تحلیـل میـزان مشـارکت شـهروندان      

در مدیریت امور  شهري و همچنین شناسایی مزایا و موانع و  ارائه راهکارهـایی در   شهر گنبد 

جهت جلب مشارکت شهروندان در بهبود مدیریت شهر است. این پـژوهش از نظـر ماهیـت و    

تحلیلـی مـی باشـد. جامعـه آمـاري ایـن        –روش تحقیق آن توصیفی  هدف کاربردي است و

د می باشد که با بهره گیري از فرمـول کـوکران و بـا    تحقیق کلیه سرپرستان خانوار شهر گنب

نمونـه انتخـاب و اطالعـات توسـط       320استفاده ازروش نمونه گیري تصادفی سـاده، تعـداد   

جهـت تجزیـه وتحلیـل      spssاف�زارپرسشنامه محقق ساخته، جمع آوري شده است و از نرم 

به دست  873/0پرسشنامه  داده ها استفاده گردید. آلفاي کرون باخ  براي بخش هاي مختلف

آمد که نشان دهنده قابلیت باالیی از اعتماد و اطمینان ابزار مورد تحقیق است. نتایج حاصـل  

درصـد بـین متغیـر هـاي      99از آزمون فرضیات نشان می دهد که رابطه معناداري در سـطح  

مستقل شامل؛ رضایت شهروندان از خدمات شـهري، اعتمـاد شـهروندان نسـبت بـه مـدیران       

شهري، آگاهی شهروندان از برنامه هاي مدیریت شهر و تعلق اجتمـاعی شـهروندان بـا متغیـر     

وابسته (مشارکت شهروندان در امور مدیریت شهري) وجود دارد. نتایج آزمون آمـاري  تفـاوت   

میانگین ها وتحلیل واریانس نشان داد که بین متغیرهایی مانند جنسـیت، سـن، تحصـیالت،    

جتماعی  بـا میـزان مشـارکت شـهروندان تفـاوت معنـاداري وجـود  دارد.         ا –پایگاه اقتصادي 

بر اساس آزمون تحلیل واریانس رابطه معنا داري بین  وضعیت  سکونت شـهروندان   همچنین 

  با میزان  مشارکت آنان وجود ندارد.
  

  شهر، شهروندان، مشارکت، مدیریت شهري، گنبد :واژه هاي کلیدي

                                                
  :نویسنده رابطakbar.sharbati@yahoo.com  
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  مقدمه

شهرنشینی و شهرگرایی به ویژه در کشورهاي در حال توسـعه، اداره  رشد شتابان 

امور شهرها را با مشکالت جـدي روبـرو سـاخته اسـت. مسـائل اجتمـاعی، اقتصـادي،        

کالبدي و فرهنگی در شهرها، بر پیچیدگی موضوع افزوده است بـه همـین سـبب وبـا     

شـهرها   توجه به شرایط فوق در شـهرهاي جهـان سـومی و بـه طـور خـاص در کـالن       

مشکالت عمده اي چون مهاجرت روستائیان به شهر، ترافیـک، آلـودگی هـوا، مسـکن،     

آب و فاضالب، کمبود سرانه ها و بسیاري از فاکتورهاي دیگر، بر معضالت اداره شهرها 

افزوده است. شیوه هاي مناسب مدیریت شهري می تواند ضمن اداره امـور شـهرها بـه    

و شرایط بهتري را براي یک زندگی شـهري فـراهم   تدریج از حجم مشکالت کم نموده 

). توجـه بـه نقـش مشـارکت هـاي خودجـوش       1392:62نماینـد(علی زاده و دیگـران،   

مردمی در راستاي مدیریت محلی را تنها نبایـد خـاص کـالن شـهرهاي عصـر حاضـر       

دانست بلکه شهرهاي باشکوه باستان نیز براي رونق خویش چـاره اي جـز تمسـک بـه     

). مشـارکت مـردم در رونـد    60:1391نداشتند (شاه مرادي و دیگران،  مردمان خویش

تصمیم گیري شهري یکی از عناصر اصلی توسعه ي همه جانبه شهري بوده و افـزایش  

مشارکت مردم در امور شهري می تواند در ایجاد تعادل شهري نقش ارزنده اي را ایفـا  

بـدون همکـاري و مشـارکت    نماید. از طرفی در دنیاي اجتماعی و پیچیده ي شـهري،  

ي شـهري مطلـوب دسـت یافـت؛ در واقـع مشـارکت       هاي مردمی، نمی توان به توسعه

). مشـارکت  181،1393شهروندان، موتور محرکه ي مـدیریت شـهري اسـت (مـرادي،     

اشخاص را بر می انگیزد تا در کوشش هاي گروه خود مسئولیت پذیر باشـند. در واقـع   

ه بـی تفـاوتی و بـی مسـئولیتی جـاي خـود را بـه        مشارکت هنگامی تحقق می یابد ک

ــا،    ــوکلی نی ــا و ت احســاس وابســتگی، هــم سرنوشــتی و مســئولیت بدهد(شــمس پوی

از مهم ترین آثار مشارکت در فرآیند برنامه ریزي و مدیریت می توان بـه   ).142:1394

ایجاد عالقه و اعتماد در مردم براي توسعه و پیشرفت، تقویت همبسـتگی اجتمـاعی و   

حیه همکاري و همدلی، استفاده بهینـه از منـابع و امکانـات عمـومی و خصوصـی و      رو

ــران،     ــدي زاده و دیگ ــرد (مه ــاره ک ــی اش ــز گرای ــاهش تمرک ــی 316:1385ک ). بررس

کشورهایی که با استفاده از اهرم مشارکت مردمـی بـه مبـارزه بـا مسـائل و مشـکالت       

ي سیاسـی  ش از ارادهشهري برخاسته اند، حاکی از آن است کـه مـدیریت شـهري بـی    

). احسـاس رضـایت شـهروندان از    93:1379نیازمند مشارکت مردم است (علوي تبـار،  
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و خدماتی که شهرداري ارائه می دهد، عامل مهمی در جهت ایجاد انگیـزه   محیط شهر

ي شـهري و بهبـود کیفیـت محـل سـکونت خـویش       در مردم براي مشارکت در توسعه

شهروندان از عملکرد مدیریت شهري در جهت انجـام بهتـر   است. عالوه بر این، رضایت 

ــراهیم زاده،    ــی شــود (اب ــه ي خــدمات در ســطح شــهر م        ). در2:1392وظــایف و ارائ

دهه هاي اخیر موضوع مشارکت مردم در اداره امور شـهرها توجـه  مـدیران شـهري را     

این اسـاس روش   براي افزایش کارایی، انسجام و رضایت شهروندان بر انگیخته است. بر

هاي مشارکت مردم در مدیریت شهري هر روز با توجه به نیاز شهرها تغییر مـی کنـد.   

شهري که از زیرساخت هاي ابتدایی یک جامعه مدنی بی بهره باشد با شهري که تمام 

کالبدي  آن در مراحل تکاملی به سر می برد، هرکدام به نوع  –زیرساخت هاي فضایی 

اداره امور شهر نیازمند هستند. بنابراین مدیران شهري باید بـا   خاصی از مشارکت براي

توجه به نیاز مـردم و ویژگـی هـاي کالبـدي آن شـهر اقـدام بـه جـذب و سـاماندهی          

مشارکت هاي مردمی نمایند. از آنجایی که بعد مشارکت مردمـی در فرآینـد مـدیریت    

ی در امـور  شهري با مشکل و چالشی جدي روبه رو است و عدم شـرکت بخـش مردمـ   

مربوط به مدیرت شهر و نیز عدم عالقه مردم براي مشارکت در اموري کـه مربـوط بـه    

خودشان است، مدیریت شهري را با مشکل بزرگی روبه رو می سازد. لذا این تحقیق به 

دنبال شناسایی آن دسته از عواملی است که باعـث مشـارکت شـهروندان در مـدیریت     

عوامل و با تاکید بر روي آن ها، بتـوانیم از مشـارکت   شهري می شود تا با شناخت این 

هـدف اساسـی از انجـام ایـن پـژوهش تحلیـل         شهروندان در امور شهر، استفاده ببریم.

میزان مشارکت  شهروندان در مدیریت امور شهري و همچنین شناسایی مزایا و موانـع  

اسـت.  ت شـهر   و ارائه راهکارهایی در جهت جلب مشارکت شهروندان در بهبود مدیری

؛ میزان مشارکت شهروندان در امـور مـدیریت شـهري    اکنون این سوال مطرح است که

در شهر گنبد چگونه است؟ عوامل تاثیر گذار بر مشـارکت شـهروندان در امـور شـهري     

شهروندان شهر گنبد تا چه انـدازه از ارائـه خـدمات شـهري توسـط مـدیران        کدامند؟

  غییـر متغیرهـاي؛ هماننـد جنسـیت، تحصـیالت،      در نهایت بـا ت  شهري رضایت دارند؟

پایگاه هاي اقتصادي و اجتمـاعی، گـروه هـاي سـنی؛ میـزان مشـارکت شـهروندان در        

فضـایی   –مدیریت شهري چه تفاوتی می کند. با توجه به مشهودبودن فواصل کالبدي 

ص در مناطق مختلف شهرگنبد، ایـن شـهر نیازمنـد تصـمیم گیـري محلـی در خصـو       

ي است. بنابراین، یافته هاي پژوهش حاضر می توانـد  در اداره امور شهر مشارکت مردم
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مدیران شهري را در باال بردن مشارکت شهروندان و افـزایش مشـارکت مردمـی یـاري     

  رساند.

  

  مفاهیم ، دیدگاه ها ومبانی نظري  تحقیق 

شهرها به عنوان سکونتگاه انسانی، از بدو پیـدایش همـواره منبـع ومنشـا توسـعه      

جوامع بشري بوده اند و همانند همه پدیده هاي دیگر با زایش و رشد خویش، همـواره  

مسائل و مشکالت همزاد و همراه نیز داشته اند. رابطه شهروند با شهر، بخشی از روابط 

اجتماعی، خدماتی، فرهنگی، اقتصادي و ... وي با جامعه اطراف اوست. شهروند قبـل از  

بـراي   به نفع خود است؛ لذا مـی تـوان بـا فعـال کـردن او      هر چیز به دنبال این روابط

تسهیل این منافع، حل بخشی از مسائل ظاهرا الینحل را از طریق خود وي حـل کـرد   

در چند دهه اخیر شهرنشینی یا به عبارتی بهتـر  ). 112:1392(رجبی و حصاري نژاد، 

ادي در ایـن  فرا شهرنشینی در کشورهاي جهان سوم منجر به ظهور کالن شهرهاي زیـ 

کشور شده است که این شهرهاي میلیونی مسایل و تبعات منفی متعددي را به همـراه  

خود داشته اند. بی شک حل مسایل و مشکالت ایـن شـهرها تنهـا در سـایه مشـارکت      

). بیـرو  48:1391آگاهانه شهروندان در اداره امور شهرها میسـر خواهـد بـود( قنبـري،     

و از آن سود بردن یا در گروهی شـرکت جسـتن و    مشارکت را سهمی در چیزي یافتن

). گـائوري،  12:1386با آن همکـاري داشـتن تعریـف کـرده اسـت (نیـازي و غفـاري ،       

مشارکت را فرآیندي عمومی، یکپارچه، چندگانه، چند بعدي و چند فرهنگی می دانـد  

ي مراحـل توسـعه اسـت (ازکیـا و     که هدف آن کشاندن مردم به ایفاي نقـش در همـه  

). کرفت و بیراسفورد تحوالتی چـون ظهـور جنـبش هـاي اجتمـاعی      13:1380ي،غفار

جدید، تامل و بازنگري در مورد نیاز انسان، ظهور مجدد ایده شهروندي و پست مـدرن  

کت رمشام ). مفهو111:1383را موجب توجه به ایده مشارکت دانسـته انـد (فریـدون،    

و مستقیم اري جامعه با تأثیرگذکل اد در فراست که اساسی ع این موضوه ابرگیرنددر

 میگیرنده بهرآن منافع از مرتبط  ت سایر موضوعاي و شهرر مودر اغیر مستقیم 

).  مشارکت عمومی فرآیندي موثر اسـت کـه از   1393: 6(خواجه شاهکوهی و دیگران، 

طریق آن، مردم یا گروه هاي سازمان یافته می توانند به تبادل اطالعات، بیان عقیده و 

ه نظــر بپردازنــد و از توانــایی الزم بــراي تصــمیم ســازي برخــوردار شــوند        ارائــ
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شهروندان با مشارکت درامـور شـهري بـه شـبکه اي از روابطـی      ). 1،101:2002فینگر(

 2ساندرزمی گردند که در آینده می تواند نقش حمایتی را براي آنان بازي نماید ( وصل

مشارکت جویی یکی از نیازمندي هاي روحـی روانـی و منشـاء    . )167:2003و دیگران،

  احترام به انسان است. مشارکت در زنـدگی جمعـی حقـی طبیعـی قلمـداد شـده و در       

دهه هاي اخیر در مدیریت شهري مورد تاکید قـرار گرفتـه اسـت (موسـایی و رضـوي      

م کـه  مشارکت فرایندي است مبتنی برپذیرش اصل برابري مـرد  .)124:1389الهاشم، 

هدف از آن همفکري، همکـاري و تشـریک مسـاعی افـراد در جهـت بهبـود کمیـت و        

کیفیت زندگی در تمام زمینه هاي اجتماعی، اقتصادي  و سیاسی است (زاهد زاهدانی 

). مشارکت شهري را می توان بـه معنـاي شـرکت و حضـور     96:1391وزهري بیگدلی، 

وثر یگان هـاي سـازنده جامعـه شـهري     جدي، فعال، آگاهانه، ارادي و سازمان یافته و م

یعنی افراد، خانوار ها، گروه هـا، نهادهـا، سـازمان هـا و بخـش هـاي عمـومی شـهري         

درفعالیت هاي اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی زندگی شهري براي نیل به اهداف جمعی 

ــران،    ــري و دیگ ــت (کالنت ــهري دانس ــه ش ــازي  4:1388جامع ــارکت توانمندس ). مش

شبرد امور شهري با تکیه بر خویشتن، به کمک مدیران شـهري،  شهروندان در جهت پی

در راستاي بهبود کیفیت محیط شهرو کیفیت زندگی شـهروندان، مـی باشـد (خواجـه     

). مشارکت، وسیله اي براي دستیابی به اهـداف توسـعه   76:1393شاهکوهی و دیگران،

: 102، انسانی ویک ارزش مستقل در توسعه جوامع شهري به حسـاب مـی آیـد(رجبی   

 ).مردم با مشارکت یاد می گیرند که نه بـه صـورت افـراد مجـزا، بلکـه در قالـب       1390

گروه هاي اجتماعی کار کنند و قدرت بـالقوه خـود را در سـطوح گونـاگون بـه منصـه       

). مشـارکت اسـتفاده مناسـب از مشـاوره     39:1389ظهور برسانند (صیدائی و دهقـانی، 

واقع گرایی در تدوین اهداف و قابلیـت هـاي    مردم است که میزان قابل توجهی موجب

اجرایی طرح ها و اتکاء طرح بر داده هاي موثق و دقیـق مـی شـود و تضـمین کننـده      

). اگر شهروندان، مشـارکت در  84:1391می گردد (مشکینی و همکاران، موفقیت طرح

شهر را به منزله مشارکت درسرنوشت خویش بدانند، دراین صورت، شهروندان درقالـب  

رهبري، خود مسـئولیت   روه هاي کاري به شکل گیري و تقویت خصایصی، نظیر خودگ

ورزي مبادرت ورزیده، زمینه رابراي تغییر و تحول در جهت تلطیـف و پویـایی شـهري    

                                                
1- finger 

Saunders  et  al -٢� 
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). ضرورت شناخت مقولـه مشـارکت    21:1389آماده خواهند ساخت (تقوایی و دیگران،

نی اساسـی و اصـولی دموکراسـی در    بدان جهت داراي اهمیت است که اوال یکی از مبا

دنیاي امروز می باشد و ثانیا مدیران شهري  زمینه ساز فرهنگ مشارکت براي رسیدن 

 به آرمان هاي جامعه دموکراتیک بر اساس ادبیـات امـروز مـی باشـند(وظیفه دوسـت،     

195:1388  .(  

  

  پیشینه تحقیق

مشــارکت  ) در پژوهشــی بــه  تحلیــل عوامــل مــوثر بــر1389تقــوایی و دیگــران(

شهرتبریز پرداختند و به این نتیجه رسیدند  4شهروندان در مدیریت شهري در منطقه 

که هرچه میزان رضایتمندي افراد از خدمات رسانی مـدیران شـهري بیشـتر باشـد بـه      

همان میزان تمایل به مشارکت افزایش می یابد. همچنین احساس مالکیت و وضـعیت  

نعیمـی  رکت مردم تعیین کننده است. نـوابخش و اقتصادي و اجتماعی در افزایش مشا

تبیین عوامل اجتماعی موثربرجلب مشـارکت شـهروندان   «) درتحقیقی باعنوان 1390(

اذعان داشـته  » شهرداري تهران 13درتفکیک وجمع آوري زباله هاي خانگی درمنطقه 

رضایت ازخـدمات   نحوه آموزش، وضعیت فعالیت، سطح تحصیالت، اند که  بین جنس،

بـه   بـاور  احسـاس فایـده منـدي و    احساس تعلـق اجتمـاعی،   اعتماداجتماعی، ي،شهر

 درصـداطمینان رابطـه معنـاداري وجـود     99سودمندي ومیزان مشارکت شهروندان بـا  

) در بررسی عوامل موثر بر میزان مشـارکت شـهروندان   1392دارد. هاشمیان و دیگران(

د که بین متغییرهاي احساس بـی  یافته ان در اداره امور شهر مشهد به این نتیجه دست

قدرتی، میزان آگاهی  نسبت بـه مشـارکت در امـور شـهري، سـن، اعتمـاد اجتمـاعی،        

اجتمــاعی و رضــایت از عملکــرد شــهرداري و  –عضــویت انجمنــی، پایگــاه اقتصــادي 

) درپژوهشی به بررسی تطبیقـی  1393مشارکت رابطه معنی داري وجود دارد. قنبري (

پرداخته اسـت کـه    ان مشارکت شهروندان درمحالت شهرتبریزتاثیرفضاي شهري برمیز

اداره امورشهري تحـت تـاثیر عـواملی     نتایج نشان دادکه میزان مشارکت شهروندان در

احسـاس تعلـق قرارداردوازمیـان     تحصیالت و منطقه سکونت، مانندجنس،نوع مالکیت،

مشـارکت شـهروندان    بر احساس تعلق وتحصیالت مهمترین عوامل اثرگذار این عوامل،

) در مطالعه اي با عنوان بررسی ظرفیت و 1393محسوب می شود. یغفوري و دیگران (

قابلیت هاي مشارکت شهروندان در امور شهري در شهر فسا نشان دادند که شهروندان 
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بـین شـاخص هـاي     در فسایی داراي ظرفیت مشارکت پذیري متوسط به باال هستند و

ت شهروندان، فقط در شـاخص هـاي اوقـات فراغـت،     ي ظرفیت مشارکمشخص کننده

ي شاخص ها رتبه بـیش  در بقیه ي متوسط واعتماد اجتماعی و تصور از خویشتن رتبه

) در پژوهشی تحـت  1393از حد متوسط کسب کرده اند .خواجه شاهکوهی و دیگران (

بررسی میزان مشارکت شهروندان حاشیه شهرهاي میانی در مـدیریت شـهري   « عنوان

درصـد بـین    99، به این نتیجه رسیدند: کـه رابطـه معنـاداري در سـطح     »شهر بابلدر

متغییرهاي مستقل شامل؛ رضایت شـهروندان از خـدمات شـهري، اعتمـاد شـهروندان      

نسبت به مدیران شـهري، آگـاهی شـهروندان از برنامـه هـاي مـدیریت شـهر و تعلـق         

ر امـور مـدیریت شـهري)    اجتماعی شهروندان با متغیر وایسته (مشارکت شـهروندان د 

بررسـی عوامـل   «) در مطالعه خـود بـا عنـوان    1393انصاري و تاج الدین ( وجود دارد.

شـهر   13ي اجتماعی موثر بر میزان مشارکت شهروندان در امـوري شـهري در منطقـه   

اذعان نموده اندکه بین متغیرهاي مستقل(اعتماد نهادي، رضایت اجتمـاعی،   »اصفهان

زمان سکونت) با مشارکت رابطه ي معنـاداري اسـت. خواجـه     امنیت اجتماعی و مدت

) در مقاله خود به این نتیجه رسیدند که متغییرهاي پایگاه 1394شاهکویی و دیگران (

اجتماعی، نـوع شـغل، سـطح تحصـیالت، جنسـیت، نـوع مالکیـت میـزان          –اقتصادي 

تحقیق خـود بـه   ) در 2006( 1مشارکت شهروندان را تحت تاثیر قرار می دهد. اسمیت

این نتیجه رسیده که اعتماد نهادي و رضایتمندي شهروندان از مدیریت شـهري بـراي   

) در تحقیقـی  2008( 2جلب مشارکت آن هـا در امـور مختلـف الزامـی اسـت. اسـلیتر      

مشارکت و همکاري شهروندان در امور مربوط به خود را به مثابه یکی از ارکـان مـردم   

) در تحقیق خود تاکید نمود که پایگاه اقتصادي 2009(3وساالري دانسته است. مونتالو

و اجتمــاعی، اعتمــاد اجتمــاعی، نــوع مالکیــت منــزل و میــزان آگــاهی از مهــم تــرین 

) در تحقیق خـود  2011( 4متغیرهاي تاثیر گذار بر مشارکت شهروندان می باشد. سانل

وجـود اعتمـاد   نشان می دهد که براي ترغیب افراد به مشارکت مدنی و اجتماعی تنها 

کـه   درون گروهی کافی نیست و باید اعتماد تعمیم یافته در بطن جامعه افزایش یابـد، 

  در نهایت موجب مشارکت مدنی در مسیر توسعه شهري می شود.

                                                
smith - 1 
sleeter-2 
montalov- 3  

4-sanel 
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  قلمرو تحقیق

دقیقـه عـرض    15 درجـه و  37دقیقه طول شرقی و  10درجه و  55شهرگنبد در 

است. این شهر از شمال به جمهـوري   شمالی در بخش شرقی استان گلستان واقع شده

ترکمنستان، ازجنوب به شهر نگین شهر، از شرق به شهرستان مینودشـت از غـرب بـه    

از کــل جمعیــت   1393شهرسـتان آق قــال و علــی آبــاد محــدود مــی شــود. در ســال  

نفـرزن   93469درصد) و  تعـداد   1/50نفر مرد( 93715نفر شهرگنبد، تعداد 187184

). شـهرگنبددومین  14:1394بوده اند (مرکز بهداشت شهرستان گنبـد ،  درصد) 9/49(

مرکز استان است و به خاطر دارا بـودن یکـی    گرگانشهر بزرگ استان گلستان پس از 

، با همین نام معروف است. مردم شهر گنبد بـه لهجـه   هاي آجري دنیا برجاز بلندترین 

ترکمنی و فارسی تکلم می کنند و لهجه هاي سیستانی و ترکی نیز در این شهر رایـج  

درصد جمعیت شهرگنبد را اهـل سـنت کـه     40). 8:1391(معاونت برنامه ریزي، ستا

   رصد جمعیـت شـهر را شـعیه مـذهب تشـکیل     د 60اغلب از قومیت ترکمن و قریب به 

می دهند که از اقوام ترك، شاهرودي، سیستانی و خراسانی می باشـند. دریـک کـالم    

  المی است.   نبد مینیاتوري کوچک از ایران اسمی توان گفت شهر گ

  

  فرضیه ها

بین رضایت شهروندان از خدمات شهري با مشارکت در امور شهر رابطـه معنـا داري    -

  وجود دارد.

بین اعتماد شهروندان نسبت به مدیران شهري با مشارکت در امور شهر رابطـه معنـا    -

  داري وجود دارد.

رابطه معنا داري  شهربین آگاهی شهروندان از برنامه هاي شهري با مشارکت درامور  -

  وجود دارد.

بین احساس تعلق اجتماعی شهروندان و مشارکت در امـور شـهر رابطـه معنـا داري      -

  وجود دارد.

اجتمـاعی، وضـع    –بین متغیرهاي جنس، سن، میزان تحصیالت، پایگـاه اقتصـادي    -

  سکونت و میزان مشارکت شهروندان در امور شهر تفاوت معناداري وجوددارد.
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  حقیقروش ت

 –توصـیفی   پژوهش حاضر از نظر ماهیت و هدف، کـاربردي  و روش تحقیـق آن،  

   تحلیلی می باشد. در این راستا بـا هـدف مطالعـه و تحلیـل مشـارکت  شـهروندان در       

ي امور شهري در شهر گنبد، به مرور مبـانی نظـري مـرتبط بـا موضـوع، از روش      اداره

ي پیمـایش میـدانی کـه ابـزار     موردنیاز، به شـیوه کتابخانه اي و براي کسب داده هاي 

سنجش آن پرسشنامه محقق ساخته پنج گزینه اي طیف لیکـرت اسـت، بهـره گرفتـه     

شده است. جامعه آماري در این پژوهش کلیه سرپرستان خانوار در شـهر گنبـد اسـت.    

ونـه  نفر تعیین شد و نمونه ها از روش نم 320حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 

گیري تصادفی ساده انتخاب و پرسشنامه هـا در بـین آن هـا توزیـع  شـد. بـه منظـور        

تعیین قابلیت اعتماد یا پایایی ابزار اندازه گیري تحقیق (پرسشنامه)، آزمـون مقـدماتی   

نفر انجام گرفـت. آلفـاي کرونبـاخ  بـراي بخـش هـاي مختلـف پرسشـنامه          30برروي 

بلیت باالیی از اعتمـاد و اطمینـان ابـزار مـورد     به دست آمد که نشان دهنده قا 873/0

اسـتفاده شـده    spssتحقیق است. جهت  تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افـزار آمـاري   

است. نتایج در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد بررسی قرار گرفته اسـت.  

زي ماننـد  در بخش آمار توصیفی از جداول توزیع فراوانی و همچنین شاخص هاي مرک

میانگین استفاده شده و در بخش آمار استنباطی متناسـب بـا نـوع فرضـیات و سـطح      

سنجش متغیرها از آزمون هاي آماري ضریب همبسـتگی اسـپیرمن و کنـدال، آزمـون     

  کاي اسکوئر، آزمون تفاوت میانگین  و آزمون تحلیل واریانس استفاده شده است.

  

  یافته هاي پژوهش

ــه  ــردان  و   7/59از کــل حجــم نمون ــان تشــکیل 3/40درصــد را م                درصــدرا زن

درصـد پاسـخگویان داراي تحصـیالت     4/58می دهنـد. بـه لحـاظ میـزان تحصـیالت      

درصـد   4/23در صد داراي تحصـیالت دیـپلم و فـوق دیـپلم،     2/18کارشناسی وباالتر، 

-50روه سـنی داراي تحصیالت زیر دیپلم بوده اند. بیشترین فراوانی سنی مربوط به گـ 

درصد و کمترین فراوانی سنی مربوط به گـروه سـنی بیشـتر از     1/29سال معادل   40

 درصد پاسخگویان داراي مسـکن شخصـی،   7/54درصد می باشد.  6/5سال معادل  72

درصــد پاســخگویان داراي  8/7درصــد پاســخگویان داراي مســکن اجــاره اي و   5/37
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مچنین بیشتر پاسخگویان شـغل خـود را   مسکن غیر از شخصی و اجاره اي بوده اند. ه

  درصد) اظهار کرده اند. 8/32درصد) و آزاد ( 6/35کارمند (

  

   بررسی مشارکت شهروندان در مدیریت شهري

گویه استفاده شده کـه  12براي بررسی مشارکت شهروندان در مدیریت شهري از 

بیشـترین  مشاهده می شـود،   1مقیاسی است. همانطورکه در جدول  5بر مبناي طیف 

میانگین نظرات پاسخگویان مربوط به گویه مشارکت در تفکیک و جمع آوري زبالـه بـا   

که در رتبه اول، سپس گویه مشارکت در تصمیم گیـري هـاي محلـی بـا      3/4میانگین 

در رتبـه    1/4در رتبه دوم  و مشارکت در برگـزاري مراسـم بـا میـانگین      2/4میانگین 

رین میزان مشارکت شهروندان از میان گویه هاي بررسی سوم قرار دارد. بنابراین، بیشت

شده در زمینه مدیریت امور شهري، مشارکت در تفکیک و جمع آوري زباله، مشـارکت  

در تصمیم گیري هاي محلی و مشارکت در برگزاري مراسم است و در ایـن سـه گویـه    

متـرین  شهروندان تمایل بیشتري براي مشارکت نشان می دهند. الزم به ذکـر اسـت ک  

میانگین نظرات پاسخگویان مربوط به گویه هاي مشارکت در بهسازي محـالت شـهري   

 5/2گویه سرمایه گذاري و مشارکت در طرح هاي اجرایی با میانگین  و 8/2با میانگین 

  بوده است.

  

  توزیع درصد فراوانی و میانگین مشارکت شهروندان در مدیریت امور شهري: 1جدول 

بسیار  گویه

 کم

خیلی  زیاد متوسط کم

 زیاد

 میانگین

 6/3 3/11 3/18 8/30 8/23 8/15 پرداخت عوارض (مالیات)

رعایت قوانین در زمینه ساخت 

 و سازها

2/4 8/34 5/37 13 5/10 2/3 

 9/3 11 5/22 1/35 2/28 2/3 مشارکت در حفظ پارك ها

ارائه پیشنهادها و نظرها به 

 مدیران شهري

3/24 2/17 5/26 4/24 6/7 8/3 

اطالع رسانی مشکالت به 

 مدیران شهري

3/34 9/16 2/23 8/16 8/8 7/3 

ریهاي مشارکت در تصمیم گی

 محلی

2/9 5/11 19 7/32 6/27 2/4 
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ــکالت   ــل مش ــارکت در ح مش

 شهري

3/16 7/39 5/18 1/13 4/12 4/3 

مشـارکت در تفکیــک و جمــع  

 آوري زباله

1/6 10 2/20 1/34 6/29 3/4 

محـالت  مشارکت در بهسـازي  

 شهري

6/36 3/24 6/17 5/9 12 8/2 

 9/3 4/23 7/25 5/20 4/16 14 مشارکت در اداره امور محله

 1/4 9/14 6/35 3/22 13 2/14 مشارکت در برگزاري مراسم

سرمایه گذاري و مشـارکت در  

 طرح هاي اجرایی

7/23 4/48 8/16 7/4 4/6 5/2 

  1394 خذ: یافته هاي تحقیق،أم

  

  آزمون فرضیه ها 

تحقیق نشان داده  3و2، 1نتایج حاصل از آزمون فرضیه هاي  2در جدول شماره 

  شده است.

رضـایت از  ": نتایج آزمون آماري کندال جهت تعیین رابطه بین دو متغیر1فرضیه 

 %99تفاوت معناداري تا سـطح   "مشارکت شهروندان در امور شهر"با  "خدمات شهري

نشان از این دارد که در صورتی که شهروندان  را نشان می دهد این رابطه معنی داري،

از خدمات ارائه شده توسط مدیران شهري رضایت داشته باشند، بـه همـان میـزان بـه     

  مشارکت در امور شهر می پردازند.

اعتماد شهروندان نسبت بـه مـدیران   ": جهت تعیین رابطه بین دو متغیر2فرضیه 

همبسـتگی اسـپیرمن اسـتفاده شـده     با مشارکت  آنان در امور شهر از ضریب  "شهري

% معنـادار اسـت. بـه عبـارتی، افـزایش اعتمـاد       99است که نتیجه این آماره در سطح 

  شهروندان به مدیران شهري با افزایش مشارکت در امور شهر همراه خواهد بود . 

آگاهی شهروندان از برنامه هاي ": براي تحلیل همبستگی بین دو متغیر 3فرضیه 

مشارکت آنان در امور شهر، از ضریب اسپیرمن استفاده شده است که نتـایج  با  "شهري

% بین این متغیرها می باشد. به عبارتی، افزایش 99بیانگر وجود رابطه معنادار تا سطح 

آگاهی شهروندان از برنامه هاي شهري با افزایش مشارکت در امورمدیریت شهر همـراه  

  خواهد بود.
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شهروندان، آگاهی  هروندان از خدمات شهري، اعتمادرابطه بین رضایت ش 2جدول 

  شهروندان از برنامه هاي شهري با مشارکت

ضریب  آزمون متغیر وابسته متغیر مستقل

 همبستگی

سطح 

معنی 

 داري

نتیجه 

 آزمون

 

رضایت از خدمات 

 شهري

  تایید 000/0 295/0 کندال مشارکت شهروندان

  تایید 000/0 456/0 اسپیرمن مشارکت شهروندان اعتمادبه مدیران شهري

آگاهی  از برنامه هاي 

 شهري

 تایید 000/0 512/0 اسپیرمن مشارکت شهروندان

  %99؛ معناداري در سطح 1394خذ: یافته هاي تحقیق، أم

  

: بین احساس تعلق اجتماعی شهروندان و مشارکت در امور شـهر رابطـه   4فرضیه 

  معنی داري وجود دارد.

اسکوئر در ارتباط با  احساس تعلق اجتماعی و میزان مشارکت تحلیل آماري کاي 

بدست  000/0، سطح معنی داري 4و درجه آزادي  5/27شهروندان با مقدار آزمون 

آمده که می توان استنباط کرد که بین احساس تعلق اجتماعی و میزان مشارکت 

              شاهده درصد رابطه معنی داري م 99شهروندان در امور مربوط به شهر در سطح 

  می گردد.
  

با استفاده از رابطه بین تعلق اجتماعی شهروندان با مشارکت در امور شهر  :3جدول 

  آزمون کاي اسکوئر

ارتباط بین احساس تعلق  

اجتماعی شهروندان  و 

 مشارکت  در امور شهر

 -chiآماره 

squre 

  درجه آزادي

df 

سطح معنی 

 sig داري

 

5/27 4 000/0 

  %99؛ معناداري در سطح 1394خذ: یافته هاي تحقیق، أم                   
  

: بین جنس  و میزان مشارکت شـهروندان در امـور شـهر تفـاوت معنـی      5فرضیه 

  داري وجود.

براساس نتایج بدست آمده، میزان مشارکت پاسخگویان به تفکیک جنسیت آنـان  

متفاوت است. بعبارت دقیق تر، جنس پاسخگویان بـر روي مشـارکت آنـان تاثیرگـذار     
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و در بـین    45/31میانگین مشارکت در بـین مـردان    4بوده است. براساس آمار جدول 

شارکت  نزد زنان نسبت به مردان   است و این نشانگر آن است که میزان م 19/28زنان 

، سطح معناداري بایسـتی کمتـر   0/ 99به طور معناداري کمتر است. با سطح اطمینان 

مـی باشـد و لـذا تفـاوت      04/0باشد که در جـدول ذیـل سـطح معنـا داري      05/0از  

  معناداري بین دو گروه وجود دارد. 

          

  ت شهروندان و جنسیتآزمون تفاوت میانگین ها بین  مشارک: 4جدول 

انحراف  میانگین فراوانی متغیر

 معیار

t  سطح

 معناداري

  54/8 45/31 191 مرد

99/1 -  

 

04/0 

 زن
 

129 
 

19/28  79/8   

  1394خذ: یافته هاي تحقیق، أم

 

: بین سن و میزان مشارکت شهروندان در امور شهر تفـاوت معنـی داري   6فرضیه 

  وجود.

سـال بـا    72پاسـخگویان بـا سـن  بـیش از     نشان مـی دهـد کـه    5جدول شماره 

و پاسـخگویان بـا    87/40سال با میـانگین   51-61، پاسخگویان با سن 96/40میانگین 

از بیشـترین مشـارکت اجتمـاعی در امـور شـهر       46/40سال با میـانگین   40-50سن 

و گـروه سـنی    71/39سال بـا میـانگین    29-39برخوردارهستند. همچنین گروه سنی 

از مشارکت کمتري در امور شهري برخـوردار هسـتند.    56/38میانگین  سال با 28-18

)، فرضـیه  =sig 000/0درصد ( 95و سطح اطمینان  745/1با مقدار   fبراساس آزمون

  .فوق معنادار است
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  آزمون معناداري تفاوت مشارکت شهروندان براساس سن (تحلیل آماري واریانس) 5جدول  

 انحراف میانگین فراوانی متغیر

 استاندارد

F df sig 

28-18 34 56/38 844/4 745/1 4 000/0 

39-29 60 71/39 765/4 

50-40 93 46/40 576/5 

61-51 82 87/40 342/5 

72-61 33 91/40 365/5 

72+ 18 96/40 639/5 

  1394خذ: یافته هاي تحقیق، أم

  

شهروندان در امور شهر تفاوت : بین میزان تحصیالت  و میزان مشارکت 7فرضیه 

  معنی داري وجود.

نشان می دهد که پاسخگویان با تحصـیالت بـاالتراز کارشناسـی       6جدول شماره 

و  962/29، پاســخگویان بــا تحصــیالت کارشناســی بــا میــانگین612/33بــا میــانگین 

از بیشـترین   889/27پاسخگویان بـا  تحصـیالت دیـپلم و فـوق دیـپلم  بـا میـانگین        

اجتماعی در امور شهر برخوردارهستند. همچنین پاسخگویان بـا  تحصـیالت     مشارکت

از  670/25، پاسـخگویان بـا سـواد کـم بـا میـانگین      698/26کمتر از دیپلم با میانگین 

و  712/1با مقـدار    fمشارکت کمتري در امور شهري برخوردار هستند. براساس آزمون

بنـابراین میـزان    .معنـادار اسـت   )، فرضیه فوق=000/0sigدرصد ( 95سطح اطمینان 

مشارکت پاسخگویان بر حسب میـزان تحصـیالت آنـان متفـاوت اسـت و پاسـخگویان       

داراي تحصیالت باالتر نسبت به پاسخگویان داراي تحصـیالت پـایین تـر از مشـارکت     

  اجتماعی ببشتري در امور شهر برخوردار هستند.
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  آزمون معناداري تفاوت مشارکت شهروندان براساس میزان تحصیالت  6جدول 

  (تحلیل آماري واریانس)

 F df sig میانگین فراوانی متغیر

 000/0 5 712/1 670/25 34 کم سواد

 698/26 41 زیر دیپلم

 889/27 58 دیپلم و فوق دیپلم

 962/29 101 کارشناسی

 612/33 86 باالتراز کارشناسی

  1394خذ: یافته هاي تحقیق، أم
  

: بــین وضــعیت ســکونت شــهروندان و میــزان مشــارکت آنــان تفــاوت  8فرضــیه 

  معناداري وجود دارد.

متغیر وضعیت سکونت پاسخگویان در سـطح ترتیبـی و متغیـر میـزان مشـارکت      

شهروندان در سطح فاصله اي سنجیده شده است؛ بنابراین از تکنیـک آمـاري تحلیـل    

میـانگین نمـرات    7واریانس براي آزمون این فرضیه استفاده شده است. جدول شـماره  

ز مالکیـت شخصـی بـا    نشان دهنده ي این مطلب اسـت کـه پاسـخگویان بهـره منـد ا     

از لحاظ مشارکت اجتماعی در سطح باالتري هستند و افراد ساکن در  93/38میانگین 

و پاسخگویان با وضعیت سکونت سایر(غیر ملکـی و   42/36منازل اجاره اي با میانگین 

رتبه هاي دوم و سوم را به خود اختصاص دادند. با این  56/35اجاره اي و...) با میانگین

    ) =139/0sig( 95/0و ســطح اطمینــان  863/1بــا مقــدار  Fاس آزمــون حــال بــر اســ

ي فوق معنادار نیست؛ بنابراین بین وضعیت سکونت از لحاظ مشـارکت تفـاوت   فرضیه

  معناداري وجود ندارد.

  آزمون معناداري تفاوت مشارکت شهروندان براساس وضعیت سکونت:7جدول 

  (تحلیل واریانس)

ــراف  میانگین فراوانی متغیر انحـــ

 استاندارد

F df sig 

 139/0 3 863/1 67/5 93/38 175 ملکی

 824/4 42/36 120 اجاره اي

 932/4 56/35 25 سایر

  1394خذ: یافته هاي تحقیق، أم
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اقتصـادي شـهروندان و میـزان مشـارکت آنـان       –: بین  پایگاه اجتماعی 9فرضیه 

  .تفاوت معناداري وجود دارد

اقتصـادي   –نتـایج آزمـون تفـاوت معنـاداري پایگـاه اجتمـاعی        8جدول شماره 

     مختلــف از لحــاظ مشــارکت شــهروندان را نشــان مــی دهــد. میــانگین نمــرات نشــان 

اجتمـاعی بـاالتري    –دهنده ي این مطلب است که پاسخگویانی که از پایگاه اقتصادي 

طح باالتري هستند. پاسـخگویان  از لحاظ مشارکت در س 96/38برخوردارند با میانگین 

و پاسـخگویان داراي   63/38اجتمـاعی متوسـط بـا میـانگین     –داراي پایگاه اقتصـادي  

از لحاظ مشارکت در امور شهري   59/37اجتماعی پایین با میانگین –پایگاه اقتصادي 

در سطح پایین تري هستند و رتبه هاي دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.  با ایـن  

) فرضـیه  =sig 000/0( 95/0و سطح اطمینان 631/1با مقدار F ر اساس آزمون حال ب

اجتمـاعی از لحـاظ مشـارکت     –ي فوق معنادار است؛ بنابراین بـین پایگـاه اقتصـادي    

  تفاوت معناداري وجوددارد.

  

  اقتصادي  شهروندان  و مشارکت –آزمون معناداري تفاوت پایگاه اجتماعی  8جدول  

  واریانس)(تحلیل آماري 

انحـــــراف   میانگین فراوانی متغیر

 استاندارد

F df sig 

 000/0 4 631/1 562/5 96/38 75 باال

 142/5 63/38 146 متوسط

 031/5 59/37 99 پایین

  1394خذ: یافته هاي تحقیق، أم

  

  نتیجه گیري

این تحقیق که با هدف مطالعه و  تحلیـل  میـزان مشـارکت  شـهروندان در اداره     

امور شهري و همچنین شناسایی مزایـا و موانـع و ارائـه راهکارهـایی در جهـت جلـب       

مشارکت شهروندان در بهبود مدیریت شهر  در شهر گنبد صورت گرفته اسـت، تعـداد   

مطالعه قـرار داده اسـت.    عنوان نمونه انتخاب و مورد نفر از سرپرستان خانوار را به 320

گویه، به بررسی زمینـه میـزان مشـارکت شـهروندان     12نتایج تحقیق حاضر که ازمیان 
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دراداره امورشهري پرداخته است، نشان می دهدکه مشارکت در تفکیک و جمـع آوري  

، مشـارکت  2/4، مشارکت در تصمیم گیري هاي محلی با میانگین 3/4زباله با میانگین 

، حفظ پارك ها و مشارکت در امور محله با میانگین 1/4با میانگین  در برگزاري مراسم

و   8/2بیشترین میزان مشارکت و مشارکت در بهسازي محالت شهري با میـانگین   9/3

کمتـرین میـزان    5/2سرمایه گذاري و مشـارکت در طـرح هـاي اجرایـی بـا میـانگین       

ایـن تحقیـق    مشارکت بوده اسـت. فرضـیه میـزان رضـایت ازخـدمات شـهري کـه در       

اصـغرپور   ،1384هماننـدتحقیقات پیشـین، از جملـه (شـفیعی      موردآزمون قرارگرفت،

نعیمـی   ، نـوابخش و 1389تقوایی ودیگران  ،1387عباس زاده  ،2007مارشال  ،1385

) به اثبات رسید؛ وایـن بـدین معناسـت کـه     1393دیگران  ، خواجه شاهکویی و1390

مدیرا ن شهري رضایت داشته باشند،به همـان   اگرشهروندان ازخدمات ارائه شده توسط

نسبت، میزان مشارکت آن ها در اداره ي شهر نیز افزایش می یابد. فرضیه دوم نیز کـه  

ــرار داده    ــا مشــارکت را مــورد بررســی ق ــین دو متغیــر اعتمــاد شــهروندان ب رابطــه ب

بر این اسـاس، همانگونـه درتحقیقـات پیشـین     . % اثبات شد99بود،باضریب همبستگی

 )1393نوغانی  بهروان و و1393تاج الدین  انصاري و ،1387،مونتالوو  1385(اصغرپور 

می توان گفت که رابطه معنـاداري بـین اعتمادشـهروندان بامشـارکت      شده بود، تایید

بررسی رابطه بـین آگـاهی شـهروندان ازبرنامـه هـاي       دراداره امورشهري وجوددارد. در

بـین   رابطـه معنـادار   وجود ازاین تحقیق بیانگر نتایج به دست آمده شهري بامشارکت،

که افزایش میزان آگاهی شهروندان ازبرنامه هاي شـهري   دومتغیرمی باشد؛ به این معنا

همسویی  نتایج این تحقیـق   باافزایش مشارکت شهروندان رابطۀ غیر قابل انکاري دارد.

ویی وخواجـه شـاهک   1392،هاشـمیان  1388نیز بـا پـژوهش هـاي پیشـین (صـداقت      

) آشکار اسـت. فرضـیه رابطـه بـین احسـاس تعلـق اجتمـاعی ومیـزان         1393ودیگران 

 مشـارکت شــهروندان موردآزمــون قرارگرفـت وهمــان گونــه کـه درتحقیقــات پیشــین   

ــانی ودیگــران  ،1380(مصــطفی پــور  ،1391خراســانی  ،1387عبــاس زاده  ،1387رب

فرضـیه باضـریب   ایـن پـژوهش نیـزاین     در شـده بـود   ییـد أت )1393خواجه شاهکویی 

ایــن مســئله بیــانگر آن اســت کــه  قرارگرفــت و تاییــد مــورد درصــد 99همبســتگی 

 ماننـد  را شـهر  و بدانند اموال خود راعین امکانات و اموال شهر اگرشهروندان امکانات و

بررسـی   در داشـت.  شـهرخواهند  ثردراداره امـور ؤمشـارکتی مـ   تلقی نمایند، خانه خود

کـه میـزان    دهـد  نتایج به دست آمده نشان می ارکت،میزان مش رابطه بین جنسیت و
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مشارکت شهروندان به تفکیک جنسیت آنان متفاوت است؛ بطوري که میزان مشارکت 

صــداقت  ،1384زنــان اســت. درتحقیقــات پیشــین (شــفیعی      از مــردان بیشــتر 

) نیـز ایـن   1394خواجـه شـاهکویی    ،1391خراسـانی  ،1390،نوابخش ونعیمی 1388

میـزان مشـارکت    بـین سـن و   تفـاوت معنـادار   بـود. دربـاره وجـود   فرضـیه تاییدشـده   

شهروندان مشخص شدکه شهروندان داراي سن بیشترنسبت بـه شـهروندان کـم سـن     

همسویی نتایج ایـن بخـش از تحقیـق نیـز      وسال ازمشارکت بیشتري برخوردارهستند.

نوغانی  بهروان و و1392هاشمیان  ،1388،صداقت  2008باتحقیقات پیشین (مونتالوو 

مشارکت شهروندان نتایج  دربررسی رابطه بین میزان تحصیالت و روشن است. )1392

ي معنـاداربین میـزان تحصـیالت    رابطـه  وجـود  به دست آمـده ازایـن تحقیـق بیـانگر    

براساس سطح تحصیالت تـأثیر جـدي    یعنی مشارکت افراد ومشارکت شهروندان است؛

یج این بخش از تحقیـق نیزبانتـایج تحقیقـات    و غیرقابل انکاري در این زمینه دارد. نتا

) 1394خواجـه شـاهکویی    ،1393قنبـري   ،1391خراسـانی   ،1384پیشین (شـفیعی  

همسو است. این پژوهش هم چنین رابطه بین پایگـاه اجتمـاعی اقتصـادي شـهروندان     

(مصـطفی   همانگونـه کـه درتحقیقـات پیشـین     و بامشارکت را نیز موردآزمون قرار داد

 ،1387ربـانی ودیگـران   ،2008مونتـالوو  2008کلی ودنـیس   2007ارشال م ،1380پور

ایـن فرضـیه باسـطح     شـده بـود،   تاییـد  )1394خواجـه شـاهکویی    1387عباس زاده 

موردتاییدقرارگرفت این مسئله بیـانگر آن اسـت کـه شـهروندان داراي     95/0اطمینان  

درباره رابطه  ستند.اجتماعی باالترازلحاظ مشارکت درسطح باالتري ه–پایگاه اقتصادي

میزان مشارکت مشخص شدکه نـوع سـکونت (مالکیـت)      وضعیت سکونت شهروندان و

کـه خانوارهـایی کـه داراي     ثیراست. بـدین معنـی،  أي مشارکت خانوارها بی تدر انگیزه

بـه میـزان یکسـان بـراي مشـارکت انگیـزه        مالکیت هستندوآنهایی که مالکیت ندارند،

ــاس    ــیه براس ــن فرض ــد. ای ــاري و   دارن ــین (انص ــات پیش ــی ازتحقیق ــاي یک ــه ه                   یافت

  طرح شده است. 1393تاج الدین،

  

  پیشنهادات

 شهروندان کـم سـن    مسن بیش از شهروندان بزرگسال و باتوجه به نتایج این تحقیق، -

بـراي جلـب مشـارکت     بنـابراین پیشـنهادمی شـود    وسال آمـاده مشـارکت هسـتند،   

  در امور شهري برنامه ریزي گردد. سال  شهروندان کم سن و
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بنـابراین   آمـاده مشـارکت هسـتند،    مـردان،  از زنـان کمتـر   باتوجه به نتایج تحقیـق،  -

تشکیل کمیته اي تخصصـی نسـبت    مدیران شهري با مسئوالن و پیشنهادمی شود

راهکارهـایی عملـی بـراي     زنـان، اقـدام و   به آسیب شناسی علـل مشـارکت کمتـر   

  ارائه نمایند. شهر اداره امور زنان در مشارکت بیشتر

سرمایه گـذاري   بهسازي محالت شهري و در شهروندان گنبد توجه به این که اکثر با -

 بـا  مـی شـود   پیشـنهاد  هسـتند،  مشارکت پایینی برخـوردار  طرحهاي شهري از در

حقوق زندگی شهري به شـهروندان   افزایش برنامه هاي آموزش فرهنگی واجتماعی،

ي مشارکت اجتماعی آنان درمدیریت شـهري  بیشـترفراهم   زمینه تا شناسانده شود

  شود.

 بــراي جلــب بیشترمشــارکت اجتمــاعی اکثریــت شــهروندان در پیشــنهادمی شــود   -

  گروههاي همیاردرسطح محالت شهرگنبدتشکیل شود. مدیریت شهري،

براساس نتایج تحقیق مشارکت شـهروندان داراي تحصـیالت پـایین (کمتـرازدیپلم)       -

ــاه اقتصــادي    ــه شــهروندان داراي تحصــیالت باالوشــهروندان داراي پایگ نســبت ب

واجتماعی متوسط به پایین نسبت به شهروندان داراي پایگاه اقتصـادي واجتمـاعی   

مـدیران   مـی شـود   بنـابراین پیشـنهاد   مدیریت شهرگنبدکم مـی باشـد   مناسب در

مشارکت این گروه  زي،بسترهاي الزم واجراي برنامه هاي توانمندسا ایجاد شهري با

  ازشهروندان راجلب نمایند .

آگاهی ازنیازهاي شهروندان وتالش درجهت برطرف کردن آن باعث افزایش رضـایت    -

      بـه تبــع افـزایش مشــارکت آنـان درامرمــدیریت شــهري     و بیشترشـهروندان گنبــد 

  می شود.

رزشـی  همـایش هـاي و   پیشنهاد می شود برگـزاري جشـن هـا، مراسـم مـذهبی و        -

  همگانی باهدف ارتقاي تعلق اجتماعی شهروندان بیشتر شود.

ي بهبـود مـدیریت   انتقـادات و پیشـنهادات شـهروندان در زمینـه     احترام به نظرات،  -

  شهري تقویت شود.
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  و مآخذ:منابع 

. سنجش میزان رضـایت منـدي و تمایـل    1392ابراهیم زاده، ع، کاظمی زاد، ش . - 1

شهرداري  :اجراي پروژه هاي زیر بنایی شهرداري (موردبه مشارکت شهروندان در 

 .22-1 : 30زاهدان)، فصل نامه جغرافیا و توسعه، 

. بررسی رابطه ي بین اعتماد و مشارکت اجتمـاعی در   1380ازکیا، م، غفاري، غ . - 2

 .3-32: )17(نواحی روستایی شهر کاشان، مجله علوم اجتماعی، 

. بررسی عوامل اجتماعی موثر بر میزان مشـارکت  1393انصاري، ا، تاج الدین، ح .  - 3

شهر اصفهان) فصل نامه  13شهروندان در امور شهري (مطالعه موردي: منطقه ي 

  .178-161:) 12( 4مطالعات جامعه شناختی شهري، 

. تحلیلی بر سـنجش عوامـل مـوثر بـر     1389تقوایی، م، بابا نسب؛ ر، موسوي، چ .  - 4

شـهر تبریـز)،    4مشارکت شهروندان در مدیریت شهري (مطالعه موردي: منطقـه  

  .19-36 :) 2( 1مجله مطالعات و پژوهش هاي شهري و منطقه اي، 

 . ارزیابی و سـنجش کیفیـت  1393حسینی، س؛ طوسی، ر.  خواجه شاهکوهی، ع؛ - 5

شـهر   زندگی و تاثیر آن بر مشارکت شـهروندان درامـور شـهري (مـورد شناسـی:     

  73-86 :) 10( 4منطقه اي،  –مینودشت)، فصل نامه جغرافیا و آمایش شهري 

. برسـی میــزان مشــارکت  1394خواجـه شــاهکوهی، ع؛خـوش فــر، غ؛ نگــاري، ا.    - 6

امـه  شهروندان در مدیریت پسماند خانگی (مورد شناسـی: شـهر مشـهد)، فصـل ن    

  .232-215:) 15( 5منطقه اي،  –جغرافیا و آمایش شهري 

ان میز  .1394خواجه شاهکوهی، ع؛ نجفی کانی، ع؛ خوش فر، غ؛ شفائی، س.  - 7

ردي: مطالعه مو داري)خدماتی شهر ونی اعمر يفعالیتها در انندوکت شهررمشا

    .26-1) :29(8ه)، فصل نامه آمایش محیط، شهرگلوگا

. شرکت هاي مردم نهاد شهري؛ راهکـاري بـراي   1392ج . حصاري نژاد، رجبی، ا، - 8

 :)4مشارکت شهروندان در مدیریت شهري، فصل نامه اقتصاد و مدیریت شهري، (

111-129.  

. شیوه هاي مشارکت شـهروندي در فرآینـدهاي توسـعه شـهري،     1390رجبی، ا.  - 9

  .116-101) :12فصل نامه آمایش محیط،(
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. مدیریت شهري و تبیین مشـارکت  1391 زاهد زاهدانی، س، زهري بیگدلی، س. -10

-83 :)5( 2اجتماعی شهروندان در شهرداري، فصل نامه جامعه شناختی شهري، 

120. 

. بررسی و ارزیابی مشارکت 1391شاه مرادي، ل؛ بزي، خ؛ حیدري تاشه کبود، ا .  -11

مطالعـه   TOPSISهاي مردمی در توسعه پایـدار محلـه اي بـا اسـتفاده از مـدل      

 .60-49 :) 36موردي: کالن شهر ارومیه، فصل نامه جغرافیا و توسعه، (

. تحلیـل سـرمایه ي اجتمـاعی بـا تاکیـد بـر       1394ج.  شمس پویا، م، توکلی نیا، -12

شـهر اسـالم    مشارکت شهروندي و پاسخ گـویی مـدیران شـهري (مـورد پژوهـی:     

  .152-137) : 30(8شهر)، فصل نامه آمایش محیط،

. نقش مشارکت هاي مردمی در توسعه روسـتایی:  1389دهقانی، ا . صیدائی، س،  -13

با تاکید بر مشارکت سنتی و جدید (مطالعه مـوردي : بخـش مرکـزي شهرسـتان     

  .18-1 :)1(21نورآباد ممسنی)، نشریه جامعه شناسی کاربردي، 

. بررسی نقـش و مشـارکت مـردم در    1392علیزاده، ك؛ رضوي نژاد، م ؛رادفر، م.  -14

شهرداري مشهد)، فصل نامه مطالعات  10اداره امور شهري (نمونه موردي منطفه 

  .87-61:) 1برنامه ریزي شهري، (

. بررسی الگـوي مشـارکت شـهروندان در اداره امـور شـهرها      1379علوي تبار، ع.  -15

ن)، جلد اول، چاپ اول. تهران، انتشارات سـازمان شـهرداري   (تجارب جهانی و ایرا

  .152 :ها

. تاملی در مورد رابطه بین ساختار قدرت در خـانواده  1383فریدون، و، نیازي، م.  -16

-117): 23و مشارکت اجتماعی در شهر کاشان، دو فصل نامه علـوم اجتمـاعی، (  

145.  

میــزان مشــارکت . بررســی تطبیقــی تــاثیر فضــاي شــهري بــر  1393قنبــري، ا.  -17

 18شهروندان (مورد مطالعه: محالت شهر تبریز)، نشریه جغرافیا و برنامـه ریـزي،   

)48(: 211-243.  

. جایگاه مشـارکت شـهروندان   1388ع؛ فالحی گیالن، ر؛ روشنفکر، پ.  کالنتري، -18

در اسناد باالدستی، مرکز مطالعات و برنامه ریزي شـهر تهـران، انتشـارات دانـش     

 .26 :)4شهر، (
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ي ابزار مشارکت شهري و برآورد پایایی و روایی آن (مورد . تهیه1393رادي،گ. م -19

  180-149: )11( 4مطالعه: شهر کرمانشاه)، فصل نامه مطالعات جامعه شناختی، 

. ســالنامه آمــاري اطالعــات جمعیتــی، 1394مرکــز بهداشــت شهرســتان گنبــد. -20

  .78 :انتشارات واحد آمار مرکز بهداشت شهرستان گنبد

. بررسـی نقـش مشـارکت شـهروندان در     1391نی، ا؛ خلـج، ا ؛عزیـزي، ح.   مشکی -21

تحقق پذیري اهداف شهرهاي جدید درایران (نمونه موردي: شهر جدیـد صـدرا)،   

  .98-84): 13( 4فصل نامه جغرافیا و برنامه ریزي شهري چشم انداز زاگرس، 

سـتان  . گزارش اقتصـادي، اجتمـاعی و فرهنگـی شهر   1391معاونت برنامه ریزي . -22

 :)499، گرگان، انتشارات استانداري گلسـتان، (  1389-1388گنبد در سال هاي 

126. 

مهدي زاده، ج؛ پیرزاده نهوجی، ح؛ امیري، م؛ جهانشاهی، م؛ تقی زاده مطلـق، م؛   -23

. برنامه ریزي راهبردي توسعه شهري (تجربیات اخیر جهانی 1385صراف زاده، ه. 

هران، انتشارات معاونت معمـاري و شهرسـازي   و جایگاه آن در ایران)، چاپ دوم، ت

 .584 ،وزارت مسکن و شهرسازي

) مشــارکت شــهروندان در امــور swot. بررســی (1390موســایی، م، رضــوي، ب.  -24

  .152-123): 41(11شهري، فصل نامه رفاه اجتماعی، 

. مشارکت هاي مردمی و نقش آن در توسـعه  1388وظیفه دوست، ح، نوري، س.  -25

تبریز)، پژوهش نامه مـدیریت و برنامـه    5مطالعه: شهرداري منطقه شهري (مورد 

 .223-193:)36ریزي شهري، (

 :. جامعه شناسی مشارکت، تهـران، انتشـارات نزدیـک   1386نیازي، م، غفاري، غ.  -26

296.  

هاي سی ظرفیت و قابلیتر. بر1393هادیانی، ز؛ رفیعیان، س.  یغفوري، ح؛ -27

(مطالعه موردي: شهر فسا)، فصل نامه مشارکت شهروندان در امور شهري 

 .98-83 :)34(12جغرافیا و توسعه، 
 

28- Fin ger, A. Fin ger, M. 2002. social factors enabling local  
peoples  participation in integrated management planning  in the  
context of  forested  mountain  territories, proceeding  of the  
research course the formulation of integrated management   
plans for mountain forested  bardonecchia, Italy. 
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29-  Montalvo,D. 2008. Citizen Participation in Municipal Meetings, 

American Barometer insights: NO4, Vanderbil University 
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