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 مجله آمایش جغرافیایی فضا 
 پژوهشی دانشگاه گلستان -فصلنامه علمی

 3131سال چهارم/ شماره مسلسل دوازهم/ تابستان 

 

 

 .بررسی میزان مشارکت شهروندان حاشیه شهرهای میانی در مدیریت شهری

 بابل شهر موردی:مطالعه 
 

 3طاهره بابائیان ،2کانیاکبر نجفی، علی1*شاهکوهیعلیرضا خواجه
 ریزی روستایی، دانشگاه گلستاناستادیار جغرافیا و برنامه2، ریزی روستایی، دانشگاه گلستاناستادیار جغرافیا و برنامه1

 ریزی شهری، دانشگاه گلستانارشد جغرافیا و  برنامهکارشناس3

  22/3/23 تاریخ پذیرش:؛ 1 11/11/22 دریافت:تاریخ 

 چکیده
 همواره شهری رود، از این رو مدیرانمی شمار به پایدار توسعه اصلی و عمده مفاهیم از یكی مشارکت     

زمینه مدیریت بهینه شهر به ویژه در حاشیه  در خود اهداف به مردمی مشارکت جلب با تا اندکرده سعی

، هدف آیند. با توجه به اهمیت مشارکت مردم در مدیریت مطلوب شهر نائل ممكن نحو بهترین به شهرها

از انجام این پژوهش، بررسی میزان مشارکت شهروندان حاشیه شهر بابل در مدیریت شهری و همچنین 

شناسایی مفاهیم، مزایا و موانع و ارائه راهكارهایی در جهت جلب مشارکت شهروندان برای بهبود مدیریت 

تحلیلی و پیمایشی استفاده شده است.  -باشد، که در اجرای این هدف، از روش تحقیق توصیفیمیشهر 

عداد ای به تبر اساس فرمول کوکران نمونهباشند که می بابل شهر شهروندان حاشیه پژوهش، آماری جامعه

اطالعات به صورت تصادفی انتخاب و همحله در حاشیه جنوب شهر ب چهارنفر سرپرست خانوار از  222

 استفاده هاداده تحلیل و تجزیه جهت SPSS افزارنرم از روش اسنادی و میدانی گردآوری شده است و

حاکی از آن است که میزان مشارکت شهروندان حاشیه شهر  ی تحقیقهاگردید. نتایج حاصل از یافته

. در این بین بیشترین باشدتر میدر امور مدیریت شهری از سطح متوسط پائین 92/2میانگین بابل با 

اشد. بغربی و کمترین میزان مشارکت مربوط به محله کمانگرکال میمیزان مشارکت مربوط به محله کتی

درصد  22دهد که رابطه معناداری در سطح های تحقیق نشان میهمچنین نتایج حاصل از آزمون فرضیه

اعتماد شهروندان نسبت به مدیران ی، های مستقل شامل؛ رضایت شهروندان از خدمات شهرمتغیربین 

ت یر وابسته )مشارکتعلق اجتماعی شهروندان با متغو  های مدیریت شهرآگاهی شهروندان از برنامه شهری،

 شهروندان در امور مدیریت شهری( وجود دارد.

 1.مشارکت، مدیریت شهری، شهرهای میانی، بابل: واژگان کلیدی
                                                             

  @gu.ac.irshahkoohi نویسنده مسئول:*
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  سألهم و بیان مقدمه

 نقش شهروندان رفاه و امنیت جهت که در این بر عالوه شهرها شدن بزرگ و شهرنشینی توسعه     

 مدیریت شهری شرایطی چنین در است. داشته پی در حاد معضالت صورت به را ییهانارسای ،داشته

 توان از استفاده و ایمحله سازیظرفیت بدون شهری مدیریت کهنحویبه است، متنوع و حساس بسیار

 اندرسیده نتیجه این به کارشناسان داشت. نخواهد چندانی توفیق شهری امور در ساماندهی مشارکتی

 و دشوار بس کاری مشارکت مردم نقش گرفتن نظر در بدون شهری ریزیبرنامه و شهری مدیریت که

 کنندگاناستفاده و شهروندان رضایت عدم که شهری هایطرح از بسیاری نبودن مؤثر و بود خواهد ناموفق

 شناخت بنابراین ضرورت .(1: 1322،ابوذری) است توجهیبی این از ناشی داشته، پی در را هابرنامه این از

 در دموکراسی صولیا و اساسی مبانی از یكی که اوالً است اهمیت دارای جهت بدان مشارکت مقوله از

 آرمانهای جامعه به رسیدن برای مشارکت فرهنگ ساززمینه مدیران شهری، و ثانیاً  باشدمی امروز دنیای

 .(121: 1311دوست، )وظیفه باشندمی امروز براساس ادبیات دموکراتیك

 ر اساسب ترتیب، بدین است مشارکت در تمام امور ،ترین اصول دموکراسیبا توجه به اینكه یكی از مهم      

های شهری، همچنین مدیریت شهری شهرهای جهان، تهیه و اجرای طرح نحوهروند دموکراسی در کشورها، 

ت مشارکت در مدیریتوجه به  ،بدین سوبه سوی مشارکت مردم در امر مدیریت شهری سوق پیدا کرده است. 

ای هبر این اساس از اولویت و را برعهده داردای در حل بسیاری از مشكالت و مسائل شهری شهری، نقش عمده

هایی برای جلب مشارکت مردمی است. و مدیریت شهری، ایجاد زمینه های مدیران شهریباالی سیاست

های شهری یك اصل اساسی در مدیریت شهری است. مشارکت مردم در طراحی، اجرا و ارزیابی برنامه

 .ها و مسائل شهری به بهترین شكل عمل کندمدیریت شهری باید بتواند در پاسخ دادن و غلبه بر محدودیت

 توانند بهیافته میهای سازمانیندی مؤثر است که از طریق آن، مردم، اشخاص یا گروهمشارکت عمومی فرا

 ,Finger) سازی برخوردار شوندتبادل اطالعات، بیان عقیده و ارائه نظر بپردازند و از توانایی الزم برای تصمیم

ع ها و توزیع عادالنتبرای رسیدن به الگوی توسعه مطلوب یا استفاده صحیح از منابع و فرص (101 :2002

 ,Chakarbarty؛ 123: 1312پور، رود )جمعهشمار میامكانات، مشارکت مردم راهكار اصلی و محوری به

ر حال حاضر در ایران مردم فقط از طریق شوراها در مدیریت شهری شهرها مشارکت دارند و (. د23 :2001

دارند، در صورتی که باید نمدیریت شهری شهرها  های شهری ود تهیه و اجرای طرحهیچ مشارکتی در رون

ت زیاد مشارکت در مدیری شود. حال با توجه به نبود سابقه به نقش مردم در مدیریت شهری توجه بیشتری

شهری شهرها و هچنین توجه به مباحث مشارکت در شهرهای بزرگ، لزوم توجه به مشارکت در شهرهای 

 ،اری)زی شودشهروندی در شهرهای میانی مهیاتر است، مشخص میمیانی به این دلیل که بستر مشارکت 

 اساسی نیازهای از یكی مردم مشارکت شهری، یزیربرنامه در امروزهالزم به ذکر است که  .(232: 1311

 آن است. از شده داده نیز قانونی جنبه مساله این به خودمان کشور در حتی کهطوری، بریزی استبرنامه
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 چهارم برنامه قانون 21ماده  ح بند ( و22: 1311 ،شوراها )منصور قانون 11 ماده 1 بند به توانمی جمله

 هایانجمن و تشكیل و مشارکت شهروندان کردن دخیل که کرد اشاره ایران اسالمی جمهوری توسعه

 جوامع توسط نیاز تشخیص و دهیمشارکت و توانمندسازی لزوم و بر دانسته ضروری امری شهر در را محلی

 .(19: 1313 ،ایران اسالمی جمهوری توسعه برنامه چهارم قانون) تاس شده تاکید محلی

جاذب روزافزون جمعیت مهاجر  های صنعتی امروز شهرهای بزرگکه بر اساس پیشرفت ییاز آنجا

شد،  اتخاذاند، برای تعادل این بار جمعیتی اضافه بر شهرها، تدابیر ایجاد شهرهای میانی در ایران گشته

شود. شهر های بزرگ جلوگیری میاز مهاجرت بیش از اندازه به شهر هاکه با توسعه امكانات در این شهر

شود که مهاجرت افراد در آن رو به های میانی و پرجمعیت استان مازندران محسوب میاز شهربابل نیز 

های سنگین خرید و اجاره مسكن هزینهافزایش است. از آنجائیكه این افراد از نظر اقتصادی توان پرداخت 

اند. با توجه به اینكه مردم حاشیه حاشیه شهر را انتخاب کرده در مرکز شهر را ندارند، بنابراین زندگی در

های مربوط به مدیریت شوند، بنابراین مشارکت آنان در فعالیتشهر نیز جزو شهروندان محسوب می

 به شهروندان اندیشمندان، باور به .باشداهمیت می ائزحشهری برای کاهش مشكالت در حاشیه شهر 

 باید شهری قوانین مجریان عنوانبه و )مالیات دهندگان( شهری هایهزینه اصلی کنندگانتأمین عنوان

 فرایند در مردمی مشارکت بعد که آنجایی از .نمایند مسئولین مشارکت با خود شهر آینده مورد در

 به مربوط امور در مردمی بخش شرکت عدم و است رو روبه جدی چالشیو  مشكل با شهری مدیریت

شهری  مدیریت است، خودشان به مربوط که اموری در مشارکت برای مردم عالقه عدم و نیز شهر مدیریت

 دسته آن شناسایی دنبال به تحقیق این لذا .(92: 1311 ،زاده)شریف سازدمی رو روبه بزرگی مشكل با را

 با و عوامل این شناخت با تا شوددر مدیریت شهری می شهروندان باعث مشارکت که استعواملی  از

 زمینه در عامل ترینحیاتی گمانبی شهر که امور در شهروندان مشارکت از بتوانیم آنها، روی بر تأکید

 .ببریم استفاده است شهری توسعه

از انجام این پژوهش، بررسی میزان با توجه به اهمیت مشارکت مردم در مدیریت مطلوب شهر، هدف 

مشارکت شهروندان حاشیه شهر بابل در مدیریت شهری و همچنین شناسایی مفاهیم، مزایا و موانع و 

بر این اساس  .باشدارائه راهكارهایی در جهت جلب مشارکت شهروندان برای بهبود مدیریت شهر می

ر امور مدیریت شهری در حاشیه شهر بابل اکنون این سؤال مطرح است که میزان مشارکت شهروندان د

چگونه است؟ و شهروندان حاشیه شهر بابل تا چه اندازه از ارائه خدمات شهری توسط مدیران شهری 

 رضایت دارند؟ 
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 تجربی تحقیق مبانی نظری و  پیشینه

 گذشته در بزرگ شهرهای مدیریت با معناداری تفاوت شهرها کالن بخصوص امروزه شهرهای مدیریت

 نیاز ،بزرگ و کوچك مغازه هزاران و معابر و خیابان صدها با و میلیونی چندین با جمعیت شهرها دارد. حاال

 معابر نظافت و روب و رفت زباله، آوریجمع ترافیك، د. ساماندهینمحور دار دانش و علمی مدیریت به

 با آنها از کدام هر که هستند نیازهایی جمله ترافیكی و... از فرهنگی، عمرانی، هایپروژه اجرای شهر،

 اجرای و شوندمی اجرا شهر در آنها های زیرمجموعهسازمان توسط مدیران شهری و آوریسرسام هایهزینه

 که مفهوم (. از آنجائی2: 1312دارد )بشیرزادگان،  مردم مشارکت میزان به بستگی صرفاً  آنان آمیز موفقت

 طلبد،می مختلف اجتماعی هایموقعیت در را عاطفی اشخاص و ذهنی درگیری حقیقت، در مشارکت

 به شهری مسائل کرد، عمل گذشته توسعه هایرهیافت اساسرب تواننمی دیگر امروزی جوامع در بنابراین

 فرایند در شهروندی نیروهای تمامی از نیازمند استفاده که اندرسیده عملكرد و محتوا پیچیدگی از حدی

 مشارکت( اجرا از بعد و اجرا حین در اجرا، )قبل از طرح مراحل کلیه در و باشدمی شهری توسعه هایطرح

 (.1: 1322کند )کاکاوند، می ایفا را اهمیتی پر نقش شهروندی

با توجه به اینكه مدیریت شهری عبارت است از یك سازمان گسترده، متشكل از عناصر و اجزای 

اجتماعی، اقتصادی و کالبدی حیات شهری با هدف اداره، کنترل  رسمی و غیررسمی موثر در ابعاد مختلف

باشد. بنابراین اکثر صاحبنظران امور شهری به این نتیجه و هدایت توسعه همه جانبه و پایدار شهر می

دانی یت چناند که چنین مدیریتی بدون همكاری و مشارکت ذینفعان اصلی امور شهر )مردم( موفقرسیده

 امور در مردم فعال همكاری و مشارکت هایزمینه مختلف هایراه از باید اینرو از دارند.ها ندر اداره شهر

 و سازماندهی شهری، مدیریت اساسی (. از این رو هدف29: 1312کرد )کاظمیان،  شهری را فراهم

 (.322: 1311است )ارجمندنیا،  مردم همكاری و مشارکت با شهری امور ساماندهی

 مجموع در است. لیكن خاص منظوری جهت تجمع و شدن درگیر معنای به لغوی حیث مشارکت از واژه    

 (. همچنین مشارکت9: 1312دانست )مهرزاد،  تأثیرپذیری و فعالیت را درگیری، آن اصلی جوهره میتوان

 و معین اهداف به جهت نیل در او اجتماعی محیط و کنشگر بین فرآیند تعاملی در هدفمند کنش نوعی را

 جمعی با و داوطلبانه صورت آگاهانه،به جامعه افراد که اند. فرایندی استتعریف نموده شده تعیین پیش از

 آن در شود،می اجتماعی در منابع آنها شدن سهیم به منجر که مشخص و اهداف معین داشتن نظر در

 حضور طرح تهیه فرآیند در مستقیماً  مردم یعنی مشارکت (. از طرفی92: 1312کنند )غفاری،می شرکت

 مشارکت واقع (. درSanoff, 2000: 8کنترل کنند ) را آن توانند،می فرآیند بر گذاری ثیرأت بر عالوه و دارند

 ( و مشارکت3: 1322گروهی است )کاکاوند،  یا شخصی منافع و اعتقاد بر مبتنی اجتماعی، رفتار نوعی

 Ost) بگیرند عهده بر طرح تهیه فرایند در فعال نقش بتوانند مردم که شودمحقق می جایی در تنها کامل
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hooi zen, 1998: 97 .)تجدد و توسعه در مهم از متغیرهای یكی عنوانهب را مشارکت 1لرنر همچنین دانیل 

تحصیالت  شهرنشینی، ذهنی، آمادگی: از مشارکت عبارتند انجام هایزمینه است معتقد و آوردمی حساب به

 آمد که خواهد وجود به ایجامعه در توسعه است پتانسیل معتقد لرنر دیگر عبارت به نبودن. سنتی و

 و باشد فراهم شده جامعه آن در باالیی اًنسبت حد در ارتباط جمعی وسایل و سیاسی، اجتماعی مشارکت

 (. اوکلی9: 1311است )رضادوست،  جامعه آن در فراوان امكانات با داشتن شهرنشینی رشد به منوط این

 -2 عمومی، هایبرنامه مردم در داوطلبانه شرکت -1اند: داده ارایه تفسیر سه مشارکت از نیز مارسدن و

 گیری، تصمیم فرآیندهای در دخالت -3 و شهروندان توان و درک افزایش و احساسات مردم برانگیختن

 اهمیت لحاظ از را مارسدن و اوکلی شده توسط مطرح منافع. تفاسیر در مردم عامه سهیم شدن و اجرا

 )تفسیر متوسط )تفسیر اول(، مشارکت پایین سطح، مشارکت سه در میتوان آنان، حقوق و مردم دادن به

 (. 21:  1311 قاسمی،)بیان کرد  سوم( )تفسیر باال مشارکت و دوم(

وجود  کالن نگرش و خرد نگرش تحت عنوان رویكرد عمده دو مشارکت، هاینظریه و هادیدگاه در      

 شرایط ها،زمینه کالن، سطح در و شودمی تأکید و رفتارها هاها، گرایشانگیزه بر خرد، سطح دارد که در

 بخش دو دارای مشارکت رو، این از (.Ritzer, 1994: 118) گیردمی قرار توجه ساختاری مورد عناصر و

 های داوطلبانهفعالیت رفتاری، بخش و فردی هایگرایش و تمایالت ذهنی، است. بخش رفتاری ذهنی و

جهت تبیین پدیده مشارکت دو دسته  (. به عبارتی در22: 1312تبار،  دارد )علوی نظر مد را جمعی

 نظریه مورد توجه است:

شود می تایید هااندیشه و هاگرایش باورها، نظام بر آن در دارند، وبری منشاء که هاییدسته اول: نظریه -

 مختلف عناصر تأثیر تحت و فرهنگی وجوه از برخاسته کنش نظریات، این اصلی اساس مفروض که بر

 در و تجربی بصورت غالباً که نظریات است. این موثر او رفتار در کنشگر پنداشت و لذا، تصور است. آن

 قرار توجه مورد متغیر ترینمهم عنوانبه را قدرتیبی متغیر است، مطرح اجتماعی حوزه روانشناسی

 .دهدمی

 و باورها حاصل آنكه از بیش را افراد رفتار و دارند تأکید رفتاری هایی که بر جنبهنظریه :دوم دسته -

 رفتار که است آن دیدگاه این کنند. مفروضمی تصور آنها زیان و سود تفاوت نتیجه شان بدانند،گرایش

 هاهزینه بر آن از حاصل منافع که یابد،می نهادی جنبه نهایتاً شود،می تثبیت گیرد،شكل می زمانی

 نسبت فرد تصور آن، عینی منافع که یابدمی گسترش هنگامی مشارکت دلیل، همین به. گیردمی فزونی

 غیر هایسازمان باشد )کنگره آن هایهزینه به نسبت فرد ذهنی تصور ها،از هزینه بیش آن منافع به

 (.23: 1312آینده،  هایچالش و دولتی

                                                             
1- Danil Lerner 
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ا هها و برنامهو تحقیقات زیادی در ارتباط با مشارکت و اهمیت آن در اجرای طرح کلی مطالعاتطوربه

ترین مطالعات و مدیریت شهری انجام گرفته است، در این قسمت به خالصه نتایج چند مورد از مهم

 شود:مرتبط با موضوع پژوهش اشاره می

الین در اوایل شهر را برایان مك ی مسائل شهری از حیطه اداره مردمیاز نخستین مطالعات در حوزه

 ایانجام داده است. از نظر او اداره مردمی شهر فرآیندی است که متضمن نظام به هم پیوسته 1212دهه 

کینلی نیز پس از او گیرد. افراد دیگری همچون اتكینسن و مكکه هم حكومت و هم اجتماع را در بر می

ا با تشكیالت دولتی و رسمی و همچنین نهادهای شهری و این بحث را مطرح کردند. این مفهوم نه تنه

یاسی های سابد، بلكه فعالیت بسیاری از گروهیکنند ارتباط میای که رسما امور عمومی را اداره میمنطقه

های اصلی اداره امور شهر را موارد مولفه 1(. ترنر و بارت:un, 2000 1گیرد )واجتماعی دیگر را نیز در بر می

اند؛ مشروعیت حكومت، مسئولیت و پاسخگویی و در واقع اصل اساسی اداره مردمی شهر و دانستهزیر 

 (.rusmarsidik, 2000 :10دانند )تحقق آن را مشارکت شهروندان می

 عوامل موثر بر میزان مشارکت شهروندان در»(، در مقاله خود 1322همچنین هاشمیان و همكاران )

 اند که نتایج حاصل از آن نشان داد که میانگینبررسی این موضوع پرداخته به« ی امور شهر مشهداداره

موثر بر مشارکت شهروندان،  متغیرمشارکت مردم در اداره امور شهر بسیار زیاد است و همچنین مؤثرترین 

 و شهروندی مشارکت»(، در مقاله خود 1312باشد. مهرزاد )رضایت شهروندان از عملكرد شهرداری می

به بررسی این موضوع پرداخته که نتایج حاصل از آن نشان داد « تبریز شهر نمونه، شهری؛ مورد تمدیری

 به رسیدن و تحقق به نیل در ضعیفی بسیار سطح در اجرایی و دولتی سیاسی، نهادهای که متأسفانه

 طرفه یك صرفاً  و بوده مردمی هایمشارکت خواهان کمتر دیگر، عبارت به کنند.عمل می مشارکت اجزاء

(، در 1312رفیعیان ) .کنندمی عمل غیرمشارکتی ریزیبرنامه در راستای اصطالح به و کرده عمل

در شهر  "عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در امور شهری و ارائه الگوی مناسب"پژوهشی به بررسی 

فساء پرداخته است که نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که شهروندان فسایی مشارکت متوسط به باالیی 

 بررسی مشارکت»ر مقاله خود با عنوان ( د1312را در اداره امور شهر بر عهده دارند. موسایی و رضوی )

 اند، نتایج حاصل از آن نشان داد که مشارکتبه بررسی این موضوع پرداخته« امور شهری شهروندان در

 فرهنگی، اجتماعی، ساختاری، دارای موانع تهران در اخص طوربه و ایران در اعم طور به شهروندان

 نیز زیادی هایفرصت و قوت نقاط موانع موجود، رغمعلی است. فضایی و حقوقی مدیریتی، سیاسی،

 مشارکت تهدیدهای و هاضعف دارد. بعالوه وجود امور شهری در شهروندان مشارکت تقویت و ایجاد جهت

 است. داده قرار تأثیر تحت را شهری، مشارکت مدیریت و شهروندان سوی از

 

                                                             
1- Terner & Bart 
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 (1322گان، مأخذ: نگارنده)مدل مفهومی مشارکت شهروندان حاشیه شهر در مدیریت شهری  -3شکل 

 

 روش تحقیق
 شهر ایروش تحقیق این مطالعه پیمایشی و جامعه آماری شامل سرپرستان خانوار محالت حاشیه

نفر برآورد گردیده است. حجم نمونه بر اساس فرمول  22111باشد که بر اساس آمارهای موجود می بابل

 شرقی انتخاب کتیو  اسالم، غربیکتی موزیرج، محله کمانگرکال، 9از   ونفر تعیین  222کوکران به تعداد 

 .تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته است ها و سنجش متغیرهایآوری دادهابزار اصلی جمع شده است.
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عدد  رونباخک آلفای آزمون نتایج گردیده، که استفاده کرونباخ آلفای روش از تحقیق، پایایی سنجش برای

 اییپای از شده توزیع پرسشنامه که گفت توانمی آمده دستبه عدد به توجه با که دهدمی نشان را 11/2

والیس، آزمون کروسكال ،های آماری همچونها از روشتحلیل دادهبرای باشد. می برخوردار قبولی قابل

  .استفاده شده استدو آزمون آماری خیاسپیرمن،  و ضریب همبستگی کندال

های بررسی شده در این پژوهش، مدل مفهومی مشارکت شهروندان حاشیه با توجه به شاخص  

 .نمایش داده شده است یكشهر بابل در مدیریت شهر در شكل شماره 
 

 قلمرو پژوهش

نوب شهر و سوادکوه از جهای قائمشمال به شهرستان بابلسر، از شرق به شهرستانسمت شهرستان بابل از       

(. 2)شكل شماره  گرددبه استان تهران )دامنه شمالی البرز مرکزی( و از غرب به شهرستان آمل محدود می

باشد که این هكتار می 3231کیلومترمربع معادل  31/32شهرستان حدود مساحت شهر بابل در مرکز این 

کیلومتری استان  23112از مساحت  %13کیلومتری شهرستان بابل و  1111از کل مساحت  درصد 2مساحت 

باشد بر این اساس کلیه نفر جمعیت می 212921دارای  1322. شهر بابل در سال ددهمازندران را تشكیل می

محله  چهارطور نمونه شهروندان قسیم گردیده است. بهتمحله  39ناحیه شهری و  هفتابل در سطوح شهر ب

، ود، محالت تابع کمانگرکال با شماره یكنشین شهر بابل شامل؛ محالت تابع موزیرج با شماره محله حاشیه

ت میزان مشارک برای بررسیچهار غربی با شماره و محالت تابع کتی سهکتی شرقی با شماره -محله اسالم

 (.3اند )شكل شهروندان در مدیریت شهر انتخاب گردیده

 

 
 (1322گان، مأخذ: نگارنده) بندی در نواحی شهر بابل و محالت هدفمحله -2شکل 
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 (1322گان، مأخذ: نگارنده) ات سیاسی محدوده شهر مورد مطالعهتقسیم -1شکل 

 

 های تحقیق یافته

 توصیفیهای یافته (الف
غربی، م، کتینشین شهر بابل که شامل اسالمحله حاشیه چهارنفر نمونه آماری از  222از مجموع      

اند. بیشترین فراوانی سنی مربوط به گروه سنی هل بودهأدرصد مرد و مت 122ند، باشمی کمانگرکال، موزیرج

درصد  1/2سال معادل  22-22سنی  درصد و کمترین فراوانی سنی مربوط به گروه 3/92سال معادل  12-12

عادل ای مین فراوانی مربوط به مسكن اجارهشتردارای مسكن شخصی و بیاز پاسخگویان  درصد 1/33 باشد.می

 پنجنگرش شهروندان به مفهوم مشارکت در  باشند.درصد دارای خانه پدری می 1/1باشد و درصد می 2/11

دهد، بیشترین نگرش شهروندان از مفهوم مشارکت نشان میگویه سنجیده شده است که نتایج بدست آمده 

درصد موافقت  122ای با گیریهای محلهنین و مقرارت شهری، کمك در تصمیممربوط به گویه رعایت قوا

درصد  11باشند. همچنین درصد شهروندان با نگرش کمك مالی از مفهوم مشارکت مخالف می 122باشد و می

درصد  2/22 درصد موافق و 1/22باشند و درصد مخالف می 11ان شهری موافق و با کمك فكری فنی به مدیر

موانع موثری که باعث عدم  همچنین عملی از مفهوم مشارکت هستند. -ییمخالف با نگرش به همكاری اجرا

شامل مشكالت مالی، عدم آگاهی از قوانین،  گویه پنجود در شکت شهروندان در فرایند مدیریت شهر میمشار

سنجیده شده است که  عدم اعتماد به مدیران شهری، عدم رضایت از خدمات شهری و عدم عالقه به مشارکت

عدم رضایت از خدمات شهری با میانگین  ،ثر در مشارکتؤبیشترین مانع م ،دهدنتایج بدست آمده نشان می

باشد. به مشارکت در امور شهری میگویه عدم عالقه  21/3ت با میانگین ثر در مشارکؤو کمترین مانع م 19/9
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 ایی، محلی سنجیده شدهمیزان اعتماد شهروندان به مدیران شهری در سه سطح ملی، منطقه ،هابر اساس یافته

لی و ،شهروندان اعتماد کمی به مدیران شهری دارند ،دهد در نگاه کالننتایج بدست آمده نشان می ، کهاست

باشد، بطوریكه میانگین اعتماد آنان به در این بین بیشترین اعتماد شهروندان مربوط به مدیران محلی می

سنجش  باشد.باشد و کمترین اعتماد آنان به مدیران ملی میمی 1/2و به شهرداری  12/2شورای اسالمی 

شهروندان  آگاهی کم نشان از  12/1ن با میانگی های مدیریت شهریآگاهی شهروندان از  طرح و برنامهمیزان 

 د.دار هااشیه شهر بابل از این برنامهح
 

  های تحلیلییافته (ب
در  گویه 12 از ،شهری مدیریت امور در بابل شهر حاشیه شهروندان مشارکت میزان سنجش منظوربه       

 91/9بیشترین میزان مشارکت با میانگین ) بر اساس اطالعات حاصله،. است گردیده استفادهجدول شماره یك 

و کمترین میزان  "شهرداری توسط شده تعیین ساعات در زباله موقع به تحویل" یلفهؤ( مربوط به م1از 

باشد. همچنین می "شهری مدیران به مشكالت رسانی اطالع" یلفهؤمربوط به م (91/1مشارکت با میانگین )

باشد که نشان از مشارکت کم شهروندان می 92/2های مذکور معادل لفهؤممیانگین کلی مشارکت شهروندان در 

تفاوت میزان مشارکت در بین محالت حاشیه شهر بابل  ،1کروسكال والیسآماری آزمون  نتایج دارد. بر اساس

-مربوط به محله کتی 11/2همچنین بیشترین میزان مشارکت با میانگین  است. دارمعنی درصد 22تا سطح 

 باشد. می 2و کمترین میزان مشارکت مربوط به محله کمانگرکال با میانگین غربی 

 
 (1322های تحقیق، مأخذ: یافته) میانگین مشارکت شهروندان بر حسب محالت هدف -4شکل 

                                                             
1- Koroskal Valis 
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 والیسمیزان مشارکت شهروندان در مدیریت شهر بر اساس محالت هدف با استفاده از آزمون کروسکال -3جدول 

 محالت متغیر

 میانگین
رضایت 

 محالت

 میانگین
کل 

 رضایت

 ضریب

 معناداری
 محالت متغیر

 میانگین
رضایت 

 محالت

 میانگین
کل 

 رضایت

 ضریب

 معناداری

تحویل به 

موقع زباله 

در ساعات 
 تعیین شده

 

1 11/9 

91/9 
20222 

** 

رعایت قوانین 

در زمینه 
 ساخت و ساز

 

1 32/2 

11/2 
20222 

** 

2 19/3 2 2 

3 1 3 11/2 

9 1 9 12/2 

مشارکت در 
حل 

مشكالت 

 محله
 

1 9 

21/3 
20221 

** 

پرداخت 
عوارض 

 شهرداری
 

1 99/2 

99/2 
20222 

** 

2 22/3 2 12/1 

3 12/9 3 99/2 

9 22/9 9 11/2 

تامین 

مخارج  

مراسم 
مذهبی  

فرهنگی 
 شهر
 

1 3 

 

19/3 

20221 

** 

ارائه نظرات و 
پیشنهادات به 

 مدیران شهر
 

1 2 

32/2 
20223 

** 

2 22/2 2 2 

3 22/3 3 11/2 

9 12/3 9 12/2 

در انجام 

امور عام 
المنفعه و 

 خیر خواهانه
 

1 11/2 

 

3 

 

20222 

** 

 
در انتخابات 

 شورای شهر
 

1 22/2 

 

29/2 

 

20221 

** 

2 3/2 2 19/1 

3 21/3 3 12/2 

9 9 9 91/2 

مشارکت در 
بهسازی 

 محالت
 

1 29/2  
21/2 

 
20222 

** 

 
تهیه طرح ها 

های و برنامه
 محله
 

1 22/1  
22/1 

 
20221 

** 

2 2 2 1 

3 9 3 11/1 

9 12/3 9 12/3 

حفظ پارک 

و احداث 
 فضای سبز

 

1 22/2  

19/2 

 

20222 
** 

اطالع رسانی 

مشكالت به 
 مدیران شهر

 

1 1  

91/1 

 

20222 
** 

2 12/2 2 1 

3 3 3 11/1 

9 22/3 9 2 

 %22معناداری در سطح  **  ؛ 1322های تحقیق، خذ: یافتهأم
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گویه  هشت از ،رضایت شهروندان حاشیه شهر بابل از ارائه خدمات شهری میزان سنجش به منظور      

ن بیشترین میزان رضایت با میانگی ،کهها بیانگر آن است یافتهاست.  گردیده استفاده دودر جدول شماره 

لفه ایجاد ؤمربوط به م 92/1آوری زباله و کمترین میزان رضایت با میانگین جمع لفهؤمربوط به م 21/3

دل های مذکور معالفهؤباشد. همچنین میانگین کلی رضایت شهروندان در مپارکینگ وسایل نقلیه می

ها بر اساس آزمون دارد. یافتهارائه خدمات شهری که نشان از رضایت کم شهروندان از  باشدمی 33/2

بین محالت حاشیه  رضایتهای لفهؤداری در مدرصد تفاوت معنی 22کروسكال والیس تا سطح آماری 

غربی ( مربوط به محله کتی22/3با میانگین ) رضایتدهد. همچنین بیشترین میزان نشان می را شهر بابل

 باشد.می ( 23/1)مربوط به محله کمانگرکال با میانگین  رضایتو کمترین میزان 

 
 میزان رضایت شهروندان از خدمات شهری بر اساس محالت هدف با استفاده از آزمون کروسکال والیس -2 جدول

 محالت متغیر

 میانگین

رضایت 

 محالت

 میانگین

کل 

 رضایت

 ضریب
 معناداری

 

 محالت متغیر

 میانگین

رضایت 

 محالت

 میانگین

کل 

 رضایت

 ضریب

 معناداری

آوری جمع

 زباله

1 3 

21/3 
20221 

** 

آسفالت 

 خیابان

1 13/1 

22/1 
20222 

** 

2 32/2 2 1 

3 92/9 3 19/2 

9 1 9 3 

کاهش و 

کنترل 
ترافیك 

 شهری

1 11/2 

21/2 
20222 

** 

حمل و نقل 
درون 

 شهری

1 12/1 

11/1 
20222 

** 

2 22/1 2 13/1 

3 3 3 12/2 

9 29/3 9 12/2 

پل 

مخصوص 

 عابر پیاده

1 12/2 

92/2 
20221 

** 
 فضای سبز

1 1 

11/1 
20222 

** 

2 2 2 21/1 

3 92/2 3 2 

9 3 9 1/2 

توزیع 

مناسب 
ایستگاه 

 اتوبوس

1 12/2 

32/2 
20221 

** 

ایجاد 

پارکینگ 
وسایل 

 نقلیه

1 11/1 

92/1 
20223 

** 

2 22/2 2 11/1 

3 12/2 3 1 

9 3 9 2 

   %22 معناداری در سطح  ** ؛ 1322، های تحقیقیافتهخذ: ام 
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مشارکت "با  "رضایت از خدمات شهری"یر بین دو متغجهت تعیین رابطه  1نتایج آزمون آماری کندال

 داری نشان از این داردمعنیرابطه این دهد. را نشان می 22/2سطح ، تفاوت معناداری تا "در امور شهر

 به همان میزان ،در صورتی شهروندان از خدمات ارائه شده توسط مدیران شهری رضایت داشته باشند که،

 . پردازندت در امور مدیریت شهر میبه مشارک

 
با مشارکت درامور مدیریت شهر بر اساس آماره  ،از خدمات شهریرابطه بین رضایت شهروندان تعیین  -1جدول 

 کندال

 رد تایید داریسطح معنی ضریب همبستگی آزمون متغیر وابسته متغیر مستقل

  * 20222 20222** کندال مشارکت شهووندان رضایت از خدمات شهری

   %22 معناداری در سطح  ** ؛ 1322های تحقیق، خذ: یافتهام
 

ر د با مشارکت آنان "ت به مدیران شهریاعتماد شهروندان نسب"رابطه بین دو متغیر  تعیین جهت     

 %22نتیجه این آماره در سطح که  اسپیرمن استفاده شده است ضریب همبستگیامور مدیریت شهر از 

افزایش اعتماد شهروندان به مدیران شهری با افزایش مشارکت در امور مدیریت  ،. به عبارتیاستمعنادار 

با توجه به اینكه میانگین اعتماد شهروندان حاشیه  ،های توصیفیواهد بود. بر اساس یافتهشهر همراه خ

باشد به همان نسبت مشارکت کمی در امور مربوط به مدیریت شهری شهر بابل به مدیران شهری کم می

 طلبد.سوی مدیران را می های جلب و افزایش اعتماد شهروندان ازباشند که لزوم برنامها میدار
 

با مشارکت در امور مدیریت شهر بر اساس آماره  رابطه بین اعتماد شهروندان به مدیران شهری -4جدول 

 اسپیرمن

 رد دییأت داریسطح معنی ضریب همبستگی آزمون متغیر وابسته یر مستقلمتغ

  * 20222 **20129 اسپیرمن مشارکت شهروندان اعتماد به مدیران شهری

   %22 معناداری در سطح  ** ؛ 1322های تحقیق، خذ: یافتهام

 

ا ب "های مدیریت شهرها و برنامهآگاهی شهروندان از طرح" دو متغیر برای تحلیل همبستگی بین

یانگر ب که نتایج استاسپیرمن استفاده شده ضریب همبستگیاز  ،مشارکت آنان در امور مدیریت شهر

اطالعات شهروندان نسبت  از آنجا کهباشد. درصد بین این متغیرها می %22وجود رابطه معنادار تا سطح 

های مدیریت شهری پایین است، لذا میزان مشارکت آنان نیز در امور مربوط به مدیریت ها و برنامهبه طرح

                                                             
1- Kendal 
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اطالع رسانی به شهروندان در این ده کم توجهی مدیران شهری در امر ندهباشد که نشانشهری کم می

 باشد. امور می

 
با مشارکت در امور مدیریت شهر بر اساس آماره های شهری رابطه بین آگاهی شهروندان از برنامه -5 جدول

 اسپیرمن

 آزمون وابسته متغیر یر مستقلمتغ
ضریب 

 همبستگی

 سطح

 داریمعنی
 رد تایید

  * 20222 20131** اسپیرمن مشارکت شهروندان های شهریاز طرح ها و برنامه گاهیآ

   %22 معناداری در سطح  ** ؛ 1322های تحقیق، خذ: یافتهام

 

برای سنجش فرض رابطه بین تعلق اجتماعی شهروندان با مشارکت در امور مربوط به مدیریت شهری      

میزان گویه با  چهاردو طرفه استفاده گردیده است که رابطه هر  دوخیگویه بر اساس آزمون چهاراز 

یكه اگر شهروندان امكانات شهر و اموال عمومی شهر را عین ربطو است.معنادار  %22 در سطح ،مشارکت

کوشند. شود میامكانات و اموال خود بدانند بهتر در حفظ آن که نوعی مشارکت شهروندی محسوب می

زیست احساس مسئولیت داشته باشند و شهر را مانند خانه خود بدانند کمتر حیطهمچنین اگر در حفظ م

 کنند. آسیب رساندن به آن اقدام مییا  و به تخریب

 
 بر اساس آماره کای اسکوئر دو طرفه هروندان با مشارکت در مدیریت شهرتعلق اجتماعی شرابطه بین  -6جدول 

 مستقل متغیر
 متغیر

 وابسته
 آزمون

ضریب 

 همبستگی

سطح 

 داریمعنی
 رد تایید

 افرادتعلق امكانات شهری به همه 
مشارکت 
 شهروندان

20112** اسكوئرکای  20222 *  

 دانستن شهر همانند خانه خود
مشارکت 

 شهروندان
20291** اسكوئرکای  20223 *  

 احساس مسئولیت نسبت به محیط زیست
مشارکت 
 شهروندان

20921** اسكوئرکای  20221 *  

 دانستن اموال عمومی مانند اموال خود
مشارکت 

 شهروندان
20222** اسكوئرکای  20221 *  

   %22 معناداری در سطح  ** ؛ 1322های تحقیق، خذ: یافتهام
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 پیشنهادهای کاربردی ارائه و گیرینتیجه

در پی اهمیت توجه به نقش مشارکت مردم در مدیریت شهرها، پژوهش حاضر به بررسی وضعیت 

ی های تحلیلبراساس یافته مشارکت شهروندان حاشیه شهر بابل در امور مدیریت شهری پرداخته است.

در امور مدیریت شهری از سطح متوسط  92/2 میزان مشارکت شهروندان حاشیه شهر بابل با میانگین

در بین رند. رضایت کمی دا 33/2همچنین شهروندان از ارائه خدمات شهری با میانگین باشد. تر میپائین

و رضایت از خدمات  محالت هدف پژوهش بر اساس آزمون کروسكال والیس بیشترین میزان مشارکت

مربوط به محله  و رضایت از خدمات شهری غربی و کمترین میزان مشارکتمربوط به محله کتی شهری

  باشد.کمانگرکال می

شهروندان از خدمات ارائه یر رضایت دهد که بین دو متغمی نشانها ضیهنتایج حاصل از آزمون فر

که اگر شده توسط مدیران شهری با مشارکت در امور مدیریت شهری رابطه معناداری وجود دارد. بطوری

به همان میزان به مشارکت  ،شهروندان از خدمات ارائه شده توسط مدیران شهری رضایت داشته باشند

یر اعتماد شهروندان نسبت به مدیران شهری با متغپردازند. همچنین بین دو ر میدر امور مدیریت شه

 مشارکت برای کلیدی عامل یك امور مدیریت شهر رابطه معناداری وجود دارد. اعتماد مشارکت در

 مشارکت بهبود جهت تغییرات ایجاد فرایند در موفقیت کاهش باعث آن نبود طوریكه به است، شهروندان

گردد. به عبارتی افزایش اعتماد شهروندان به مدیران شهری با افزایش می هاطرح اجرای و تهیه در مردمی

های مدیریت یر آگاهی شهروندان از طرحشهر همراه خواهد بود. بین دو متغمشارکت در امور مدیریت 

 فرآیند در کردن شرکت مشارکت در امور مدیریت شهر رابطه معناداری وجود دارد. افراد برای شهر با

 موانع از یكی شهری مسایل به نسبت آگاهی عدم اند،متفاوتی هایآگاهی و هاظرفیت دارای مشارکت

دهنده کم توجهی مدیران شهری در امر است، که نشان فرایند مشارکت در حضور آنان عدم در اصلی

 افتدمی اتفاق هنگامی مشارکتی سازنده گوهایو  گفت باشد.اطالع رسانی به شهروندان در این امور می

تعلق یر همچنین بین دو متغ باشند. شده آگاه بحث موضوعات مورد مورد در خوبی به شهروندان که

که یرطوهشهروندان با مشارکت در امور مربوط به مدیریت شهری رابطه معناداری وجود دارد. باجتماعی 

و در حفظ محیط اگر شهروندان امكانات شهر و اموال عمومی شهر را عین امكانات و اموال خود بدانند 

ریت وثر در بهبود مدیزیست احساس مسئولیت داشته باشند و شهر را مانند خانه خود بدانند، مشارکتی م

 داشت.شهر خواهند 

ت ل در امر مدیریمشارکت شهروندان حاشیه شهر باب منظور بهبود های تحقیق و بهبا توجه به یافته

 :ئه دهیمتوانیم پیشنهادات کاربردی زیر را اراشهری می

با توجه به اینكه اکثر شهروندان حاشیه شهر بابل از ارائه خدمات شهری رضایت کمی دارند و این سطح  -

 لذا انجام اقداماتی در جهت تدوین باشد،ان در امور مدیریتی شهر میرضایت دلیلی بر عدم مشارکت آن
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 و در مناطق ویژهبه شهرها در خدماتی و کاربریهای عمومی فضاهای تامین و ارتقاء وکارهای ساز

برخوردار حاشیه شهرها، توزیع عادالنه خدمات شهری در سطح شهر، تامین رفاه عمومی  کم هایعرصه

ثر از سوی مدیران شهری در راستای جلب مشارکت موثر شهروندان در ؤتواند گامی مو آسایش مردم، می

 امور مدیریت  شهری به شمار آید.

اطالع از نیازهای شهروندان و تالش در جهت برطرف کردن آن باعث افزایش رضایت شهروندان و به  -

 شود.مدیریت شهری می آنان در امرتبع افزایش مشارکت 

با توجه به کاهش اعتماد شهروندان نسبت به مدیران شهری که عاملی موثر در عدم مشارکت آنان در  - 

دات و د حس اعتماد در شهروندان از طریق احترام به نظرات، انتقاباشد، لذا ایجامدیریت شهر می

و اطمینان دادن به شهروندان، به موثر بودن نظرات آنان در مدیریت شهر با برگزاری پیشنهادات شهروندان 

شهروندان  به پاسخگویی به شهری مدیران و مسئولین برداری از نظرات آنان، الزامجلسات مداوم برای بهره

تواند اقدامی مناسب در جهت جلب مشارکت شود، میوجب رضایت شهروندان از مدیران میکه م

 شهروندان در امر مدیریت شهر محسوب گردد.

های مدیریتی در سطح ها و برنامهطرحاز  اهیگآ رضایت کمی نسبت بهاز شهروندان حاشیه شهر بابل  -

ز ا شود.این عدم شناخت منجر به عدم مشارکت در امر مدیریت شهر می ،بنابراین .برخوردار هستندشهر 

انی رسآنجائیكه یكی از موثرترین موانع مشارکت در امر مدیریت شهر کم توجهی مسئوالن در امر اطالع

جامعه، ایجاد  در آنها هایمسئولیت و مفهوم، حقوق، وظایف با شهروندان نمودن باشد، لذا آشنامی

ی در محالت و تشویق مردم برای عضویت در این شوراها و افزایش میزان آگاهی آنان و شوراهای محل

 باید در وهی و...های گرهای مشارکت در امور شهری از طریق تبلیغات رسانهرسانی در زمینه شیوهاطالع

 ثر و بهینه شهروندان قرار گیرد.ؤهای مدیران شهری، در جهت جلب مشارکت ماولویت برنامه

 

 منابع
 شهری مدیریت ضرورت تبیین» .1322 ،کریمی ببراز، پناه،حق پرهیزگار، یعقوب، اکبر، آ،ابوذری، پانته .1

 ،  نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران.«کالنشهرها  در مشارکت شهروندی و سیستمی

برداری مكانیسم سازماندهی و مشارکت مردم و نهادهای غیر دولتی در ساخت، بهره» .1311 .ارجمندنیا، اصغر .2

 ، انتشارات شرکت عمران شهرهای جدید، جلد سوم، تهران.«و اسكان در شهرهای جدید

اولین همایش  ،«شهری کالن مدیریت در اساسی راهبردی شهروندی مشارکت» .1312. بشیرزادگان، فرشاد .3

 .ی حقوق و تكالیفاشهروندی و مدیریت محله

ر: منابع، مردم، فضاها و نقش مشارکت مردمی عوامل اصلی در فرایند توسعه پایدا .1312 .پور، محمودجمعه .9

 .22، شماره 1در آن، فصلنامه علوم اجتماعی، دانشگاه عالمه طباطبایی، سال 
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 اجتماعی مشارکت در مؤثر عوامل بررسی» .1311عابدزاده،  ،زاده، حمیدحسین حسین،علی رضادوست، کریم، .1

 .3 شماره بیستم، کاربردی سال شناسی، جامعه«ایالم شهر شهری یجامعه شهروندان،

بررسی مشارکت شهروندی و » .1311 .اله، مجدالدین، زندوی، محمد، آقاجانی، محمد، مقدمزیاری، کرامت .2

، مجله جغرافیا «نقش آن در مدیریت شهری شهرهای کوچك، نمونه موردی؛ شهرهای گله دار، ورزنه و هیدج

 .13 ای، شمارهناحیه و توسعه

 ، دو فصلنامه«شهر امور اداره در شهروندان مشارکت بر مؤثر عوامل» .1311 ح، جواد، صدقیزاده، فتاشریف .1

 .12 ، شماره12سال مدیریت  ترویجی مطالعاتعلمی

؛ مناسب الگوی یارائه و شهری امور در شهروندان مشارکت بر موثر عوامل بررسی» .1312 .رفیعیان، سجاد .1

 بلوچستان.دانشگاه سیستان و « فسا موردی مطالعه

« بررسی الگوی مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها )تجارب جهان و ایران(» .1312 .تبار، علیرضاعلوی .2

 ها، تهران.جلد اول، انتشارات سازمان شهرداری

 نواحی و اقتصادی اجتماعی مشارکت بر مؤثر فرهنگی و عوامل اجتماعی تبیین» .1312غالمرضا  غفاری، .12
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