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  چكيده

را شکسـت   شهر ت متمرکزيري، تجربه مديت شهريريحوزه مد صاحبنظرانشتر يبمروزه ا :مقدمه و هدف
ن رو جلـب مشـارکت   يـ ا از. کننـد  يمـ  يابيـ نـاموفق ارز شـهروندان   ه دانسته و آن را بدون مشارکتخورد

شـهرداري تهـران يكـي از     .شود يمب محسو ين شهرينو يها تيريمد ياصل يها از دغدغه يکيشهروندان 
در راسـتاي جلـب    ياساسـ  يهـا  نهادهاي مهم مديريت اين کالن شهر با اتخـاذ رويكـردي اجتمـاعي، گـام    

ت مشـارکت  ين موضـوع، مقالـه حاضـر وضـع    يـ ت ايـ ت بـه اهم يـ بـا عنا . مشاركت شهروندان برداشته است
  . قرار داده است يمورد بررس يف شهرداريشهروندان منطقه چهار تهران را در حوزه وظا

 ياز با استفاده از پرسشـنامه مبتنـ  يبوده که اطالعات مورد ن يشيمايمطالعه حاضر از نوع پ :پژوهش روش
رسـون،  يپ يب همبسـتگ ين، ضـر يانگيم يآمار يها کيها از تکن ل دادهيشده و در تحل يمصاحبه گردآوربر 
  . ر استفاده شده استيل مسيره و تحليون چندمتغيل رگرسيتحل
ت، ير جنسـ يـ نظ يرات آن با اسـتفاده از عـوامل  ييبوده که تغ ينيمشارکت شهروندان در سطح پائ :ها افتهي

، يت انجمنـ ي، انتظار پاداش از مشارکت، عضـو يت شهريريطالعات در حوزه مدو ا يالت، آگاهيسطح تحص
  . ن استييل به آن قابل تبيسابقه سکونت در محله و عالقه و تما

ن يـ ، ضرورت دارد که ايف شهردارين مشارکت شهروندان در حوزه وظايبا توجه به سطح پائ :يريگ جهينت
ن مطالعـه در  يـ ج ايه بـر نتـا  يبا انجام اقدامات گوناگون با تکخود؛  يکرد اجتماعيت رويتقو ينهاد در راستا

  .    ديجلب و ارتقاء مشارکت شهروندان تالش نما
  .٤منطقه  ي، شهرداريکرد اجتماعيتهران، رو ي، شهردارياداره امور شهر :يديواژگان کل
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  ومسسال 
  ششمشماره 
 ١٣٩٠ تابستان

  مقدمه
، ياجتمــاع ياقتصــاد يهــا انــدازه جامعــه، تنــوع انــدک نقــش يدر گذشــته، کــوچک

الت حاکمـان،  يشتر افراد به همراه تمايب يو ناآگاه يسواد يو ب يت روابط اجتماعيحدودم
ت، يـ ش جمعيافـزا  يدر جوامع امـروز . وه متمرکز اداره شونديموجب شد که شهرها به ش

بـه   يهمگان يها ، گسترش رسانهيش سواد و آگاهيها و روابط، افزا نقش يدگيچيتنوع و پ
 يهـا  اداره متمرکـز امـور و وجـود پشـتوانه     ياجتمـاع  يصادن اقتيسنگ يها نهيهمراه هز

در اداره امـور شـهرها مـورد توجـه قـرار       يمشارکت يها وهي، سبب شده است که شيقانون
متمرکز را شکست خورده دانسته و  يت شهريريصاحبنظران، تجربه مد مروزه اکثرا. رديگ

» شـهروند «نان بـه  يشهرنش ليشهروندان در اداره امور شهرها و تبد آن را بدون مشارکت
 ياصـل  يهـا  از دغدغـه  يکـ ين رو جلـب مشـارکت شـهروندان    يـ ا از. دداننـ  يرممکن ميغ
ق تـالش  يـ ن مهم جز از طريبه ا يابيشود که دست يمب محسو ين شهرينو يها تيريمد
تبـار   يعلـو ( ستير نيپذ له امکانأاز مس يشناخت کافر ب يشده مبتن يزير و برنامه يعلم

١٣٧٩(.  
هـاي مـدني و    دهد حيات شهري ايران عـاري از ويژگـي   ينشان م يخيتار يها يبررس

فقط تصميمات يكجانبه مركز سياسي در اداره امور شهرها چارچوب . شهروندي بوده است
هـاي اسـتبدادي مبنـي بـر      در دوران قبـل از مشـروطيت، نظـام   . نمـود  امور را تعيين مي

بعد از آن گفتمان پاتريمونياليسـتي دوران  الطوايفي و در زمان انقالب مشروطيت و  ملوك
قاجار و گفتمان مدرنيستي دوران پهلوي نحوه اداره امـور شـهرها را تحـت اداره سـاخت     

هاي مردمي  گيري مشاركت مركز سياسي و در رأس آن پادشاه قرار داد و هرگز براي شكل
ب اسـالمي و  بـا پيـروزي انقـال   ). ١٣٢ ،١٣٨٥نيا و موسوي  حكمت(فرصتي فراهم نياورد 

تأكيد قانون اساسي مبني بر اداره امور كشور با اتكاء به آراي عمومي، گامي تازه در تحقق 
برگزاري انتخابات شـوراهاي اسـالمي   . مشاركت شهروندان در اداره امور شهر برداشته شد

هـاي   ، نخستين گام جدي دولـت بـراي تمركززدايـي و ايجـاد نظـام     ١٣٧٨كشور در سال 
گيري نهاد شوراياري در شهر تهران و به تدريج در  شكل. رود مور به شمار ميمحلي اداره ا

هـاي   بعضي از شهرهاي كشور بعد از برگزاري انتخابات شوراي شـهر عليـرغم محـدوديت   
هاي مشاركت شـهروندي در اداره امـور شـهري در ايـران      مواجه شده با آن، از ديگر نمونه

  . شود محسوب مي
نهادهاي مهم مديريت اين شهر با اتخاذ رويكردي اجتماعي و  شهرداري تهران يكي از

س يمحوري، تأس محوري و محله د بر ناحيهيها و ملزومات آن و تأک فراهم نمودن زمينه
امر مشارکت و اقدامات  يبه عنوان متول يشهروند يها اداره کل آموزش و مشارکت
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  ومسسال 
  ششمشماره 
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جلب مشاركت شهروندان و  شتاز در راستاييپ يگوناگون ديگر توانسته به عنوان نهاد
ت موضوع مشارکت شهروندان ين رو نظر به اهمياز ا. را بردارد ياساس يها ارتقاء آن، گام

ن راستا، مقاله حاضر يتهران در ا يشهردار يو با توجه به راهبردها يدر اداره امور شهر
 يرسرا بر يشهردار يها تيزان سابقه مشارکت شهروندان در حوزه فعاليکوشد تا م يم

را در  يو عمل يمطالعه اطالعات متقن علم يها افتهي. ابدينموده و عوامل مؤثر بر آن را در
ش رو فراهم يا کاهش موانع پيبه منظور ارتقاء مشارکت شهروندان و رفع   يزير برنامه

  . خواهد نمود
  
  يو نظر يمفهوم يمبان
  شناسي آن مشاركت و گونه )١

هاي فردي و گروهي به منظـور دخالـت در    ع كنشمشاركت اجتماعي دربرگيرنده انوا
گيـري در بـاره امـور     تعيين سرنوشت خود و جامعه و تأثير نهادن بر فراينـدهاي تصـميم  

هاي ارادي داللت  مشاركت اجتماعي به آن دسته از فعاليت). ١٣٧٠طوسي (عمومي است 
كـرده و بـه    دارد كه از طريق آن اعضاي يك جامعه در امور محله، شهر و روسـتا شـركت  

محسـني  (دادن حيات اجتماعي مشاركت دارنـد   صورت مستقيم يا غير مستقيم در شكل
از مفهـوم   يف گونـاگون يبه تعار) ١٣٨٧(واعظ مهدوي و همكاران ). ١٠٨: ١٣٦٩تبريزي، 

همكاري داوطلبانه شهروندان محالت مختلـف شـهر در    )١ر يکنند نظ يمشارکت اشاره م
درگيـري شـهروندان    )٢ ؛ها بدون ايفاي نقش در طراحي برنامههاي همگاني  اجراي برنامه

نکـه  يا )٣بـرداري از منـافع آن؛   ها و بهره مهمختلف شهر در طراحي، اجراء و ارزشيابي برنا
مشارکت فرايندي فعـال اسـت کـه در آن شـهروندان محـالت مختلـف شـهر بـه عنـوان          

ه رشد فردي، گروهي و جمعـي  ذينفعاني فهيم و مصمم، نتيجه برنامه را متأثر ساخته و ب
آگاهانه، داوطلبانه، جمعي و كم و بـيش   يتوان مشارکت را كنش در مجموع مي. رسند مي

ها در جهت اهداف، نيازها و منافع جمعي در همه سطوح کالن،  يافته افراد و گروه سازمان
  . و خرد تعريف نمود يانيم

ازمنـد  يآن ن يف مفهـوم يرسنجش دقيق مشاركت در اداره امور شهري عالوه بـر تعـا  
مشارکت را برحسب سـه معيـار    يالگوها) ١٣٧٩(تبار  يعلو. گوناگون است يارائه الگوها

برحسب نوع . بندي كرده است نوع مشاركت، زمينه مشاركت و سازماندهي مشاركت طبقه
مشاركتي كه افراد در يك الگو دارند و در واقع برحسب بخشي از انجام فعاليت كه در آن 

ت، مشـارکت در  يريو مـد  يريـ گ ميمشاركت در تصـم  يتوان سه الگو شوند، مي م ميسهي
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  ششمشماره 
 ١٣٩٠ تابستان

ک يـ انجـام   يالزم برا يانسان يروين نيها و مشارکت در تأم نه انجام طرحيهز ين ماليتأم
  . ت خاص را از يكديگر متمايز ساختيفعال

د گفـت کـه بـه دليـل گسـتردگي      يـ بـر زمينـه مشـاركت با    يمبتنـ  يدر باره الگوها
هاي مختلفي از مشاركت  گيرد، زمينه هايي كه توسط مديريت در شهرها انجام مي ليتفعا

، ...)هـا، ايجـاد پـل و     ايجاد خيابان و كوچه، ايجاد ميـدان (هاي عمراني  را از جمله فعاليت
ايجـاد  (، امور تأمين ايمنـي شـهر   )ايجاد فضاي سبز و زيباسازي شهر(امور محيط زيست 

نظـارت بـر حسـن    (هاي نظـارتي   ، فعاليت...)، رفع خطر از بناها و نشاني هاي آتش ايستگاه
تنظيـف معـابر و دفـع    (، خدمات شهري )انجام قوانين و مقررات مربوط به زندگي شهري

تأسـيس  (و امور رفـاه اجتمـاعي   ...) زباله، ارائه خدمات مربوط به غسالخانه و گورستان و 
تـوان در شـهرها شناسـايي     مي ...)محله و  هاي فرهنگسراها، تأسيس كتابخانه، ايجاد خانه

  . كرد
توان دو نوع سازماندهي الگوهاي مشاركت را از يكـديگر   برحسب نوع سازماندهي، مي

هاي خودجـوش و خودانگيختـه جامعـه را     در نوع نخست كه اساساً تشكل. متمايز ساخت
ورت شود؛ سازماندهي بدون توجه به دسـتاوردهاي دانـش جديـد مـديريت صـ      شامل مي

هاي  اما در نوع دوم كه تشكل. گرفته و مبتني بر تجربيات شخصي و سنن اجتماعي است
شود سازماندهي بر مبنـاي دسـتاوردهاي    رسمي يا نسبتاً رسمي و برانگيخته را شامل مي

  . پذيرد فنون مديريتي جديد و با هدف حداكثر كارايي صورت مي
  
   ينظر يمبان )٢

انـد کـه هـر     ن مشارکت و عوامل مؤثر بر آن پرداختـه ييتبپردازان گوناگوني به  نظريه
. رديـ گ يات ارائه شده توسط آنان بخشي از واقعيت رفتار مشاركتي را در بر ميكدام از نظر
ن خصوص، پيچيدگي تحليل و تبيين رفتار مشاركتي را نشـان  يات موجود در ايتنوع نظر

 يهـا  دگاهيـ انـد تـا د   ش کـرده تـال  يسـ يبـا ارائـه ماتر  ) ١٣٨٦(غفـاري و نيـازي   . دهد مي
ن يـ در ا. اند، نشان دهند ل مشارکت پرداختهين و تحلييرا که به تب يپردازان متعدد هينظر

در جـدول  ) گـر يد يحذف و اضـافه نمـودن مـوارد   ( يراتييجاد تغيکار که ماحصل آن با ا
 يعنـ ي(ن جهـت آن  يـي ، نشان داده شده، عوامل گوناگون اثرگذار بر مشارکت، تع١شماره 

پرداز مربوطه  هيو عنوان نظر) زان مشارکتيا کاهش در ميش ير آن عامل از لحاظ افزايتأث
ن خصـوص  يـ را در ا يات مهمـ يـ س توانسـته نظر ين ماترياز آنجا که ا. ده استيذکر گرد

دهـد؛   يش مـ يمشارکت را نما ينظر يمبان يوه مطلوبيد و به شينما يبند خالصه و دسته
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ـ   يريـ گ بـا بهـره   حاضر تالش شـده کـه  پژوهش  در ـ ـاز آن و مشـاهدات و سواب  يق تجرب
  وجود، ـم

  يريپذ عوامل تأثيرگذار بر مشاركت و مشارکت: ١جدول 
  پرداز نظريه نوع تأثير عنوان عامل اثرگذار

اولسن، دوايت دين، هانتينگتون و نلسون  ‐ قدرتيبي
  )١٣٧٩تبار،  يعلو(

  )١٩٩٨(موليناس  + سرمايه اجتماعي
تبار، يعلو(، آيزن و فيش باين)١٩٩٨(شفرد + هاي مشاركتيت از پاداشارزيابي مثب

١٣٧٩(  
  )١٣٧٢(، الغنمي )١٣٧٣(اينگلهارت  + اطمينان نسبت به نتايج

  )١٩٨٦(، گائوتري )١٩٩٨(شفرد + ران خوبيو رهبر و مدياسيت سيدانش، حما
، )١٩٨٦(، گائوتري )١٣٧٣(اينگلهارت  + سطح تحصيالت

  ) ١٩٩٧(مازيك ويلسون و 
 )١٣٧٣(اينگلهارت  + هنجارهاي اجتماعي مناسب

، )١٩٥٠(، اكسلرد )١٣٧٣(اينگلهارت  + موقعيت اجتماعي اقتصادي مناسب
  ) ١٩٩٧(ويلسون و مازيك 

 )١٣٧٣(اينگلهارت  + يهاي ارتباطي و تجارب شغل مهارت
  )١٩٥٨(، لرنر )١٣٧٣(اينگلهارت  + هاي سازمانيشبكه
  )١٩٥٨(لرنر  + هاي گروهيرسانهدسترسي به
  )١٩٩٨(شفرد  + پذيري و توان ابراز منافعخوداتكايي، مسئوليت

  )١٩٨٦(كولين  + هاي فرهنگي مناسبارزش
  )١٩٨٦(، گائوتري )١٩٨٦(كولين ‐ نابرابري اجتماعي
  )١٩٨٦(گائوتري  ‐ كمبود وقت

هي،  روحيگرائقوانين و نهادهاي مناسب، کثرت
  و اراده مثبت در نظام سياسي  يدموکراس

  )١٩٨٦(گائوتري  +

، )١٣٨٢،يديسع(نظريه انتخاب منطقي  + فايده و پاداش
  )١٣٨٣تزر، ير(هومنز 

  )١٣٧٩تبار، يعلو(آيزن و فيش باين  + انگيزه فرد براي برآوردن توقعات ديگران
  )١٣٧٦(طالب  + سطح آگاهي و اطالع
  )١٩٨٦(، گائوتري )١٩٩٨(موليناس  + اجتماعي شدن مناسب

  با انجام تغييرات) ٩٧‐٩٩ ،١٣٨٦غفاري و نيازي : (مأخذ
  

 يهمانگونه که محتـوا . ن گردديمربوطه تدو ها فرضيهاستخراج و   عوامل مؤثر بر مشارکت
اي است كه بـا تركيبـي از    توان گفت كه کنش مشاركتي پديده دهد مي يس نشان ميماتر
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  ومسسال 
  ششمشماره 
 ١٣٩٠ تابستان

هـر نظريـه   . شـود  هـاي افـراد تبيـين مـي     تاري و ويژگـي عوامل گوناگون اجتماعي و ساخ
از عوامـل در تعامـل بـا     يا د و مجموعـه ين نماييت مشارکت را تبياز واقع يتواند بخش مي
ه خـاص بـه   يـ ک نظرين امر از عهده يت مشارکت هستند که اين کلييگر قادر به تبيهمد
گيري رفتار مشـاركتي مهـم    هاي افراد در شكل ن رو اگر چه ويژگيياز ا. ديآ يبرنم يتنهائ
باشند اما شرايط ساختاري و اجتماعي نيـز تأثيرگـذار هسـتند و بـدون فـراهم شـدن        مي

کـه مطـرح    يت به مبـاحث يبا عنا. پذير نيست چنين شرايطي انجام رفتار مشاركتي امكان
عوامل مـؤثر بـر مشـارکت شـهروندان در حـوزه       يدر بررسپژوهش  نيکه ا يکرديشد رو
ن معنـا کـه هـم عوامـل     يـ اسـت بـه ا   يبـ يترک يکـرد ياتخاذ نموده، رو يرف شهردايوظا

. ن مشارکت مدنظر قرار داده استييرا در تب يفرد يها يژگيو هم و يو ساختار ياجتماع
ف ين مشـارکت شـهروندان منطقـه چهـار در حـوزه وظـا      يـي ن راستا به منظور تبيدر هم
  :شود  ير ارائه ميز ها فرضيه يشهردار
ـ  ت شهرين جنسيب ن سـن شـهروندان و   يوندان و سابقه مشارکت رابطه وجـود دارد؛ ب

الت شهروندان و سابقه مشارکت رابطه ين سطح تحصيسابقه مشارکت رابطه وجود دارد؛ ب
ـ     يوجود دارد؛ ب و  ين آگـاه ين درآمد شهروندان و سـابقه مشـارکت رابطـه وجـود دارد؛ ب

ـ   و سابقه مشـارک  يت شهريرياطالعات شهروندان در حوزه مد ن يت رابطـه وجـود دارد؛ ب
ت شـهروندان در  ين عضويانتظار پاداش از مشارکت و سابقه مشارکت رابطه وجود دارد؛ ب

ت شهروندان از عملکـرد  ين رضايها و سابقه مشارکت رابطه وجود دارد؛ ب ها و انجمن گروه
شـهروندان و سـابقه    يقدرت ين احساس بيو سابقه مشارکت رابطه وجود دارد؛ ب يشهردار

در محله و سابقه مشارکت رابطه وجود دارد  ين سابقه زندگيمشارکت رابطه وجود دارد؛ ب
در بخـش سـوم مقالـه    . ل به محله و سابقه مشارکت رابطه وجـود دارد ين عالقه و تمايو ب

ـ  يج بررسـ يم و در بخش چهارم، نتايکردن و سنجش مفاه ياتيعمل يشناس روش  يتجرب
  . شود يارائه م ها فرضيه

  
  پژوهشروش 

بـر پرسشـنامه    يش مبتنـ يمـا يپپـژوهش   از روش ها فرضيه يتجرب يبه منظور بررس
  .  گردد يم يروند کار در ادامه معرف. ت شده استفاده شده استيهدا
  سنجش متغيرها  نحوه )١
  )يشهردار يها تيسابقه مشارکت در حوزه فعال(ر وابسته يمتغ )١‐١

بتدا چند حوزه فعاليت شـهرداري كـه   به منظور سنجش سابقه مشاركت شهروندان، ا
هـاي   امكان مشاركت شهروندان در آنها وجود دارد، تعيين شده و سپس بر اساس شاخص
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  ومسسال 
  ششمشماره 
  ١٣٩٠ تابستان

مشـاركت مـالي و تـأمين نيـروي انسـاني،        گيري و مـديريت،  گانه مشاركت در تصميم سه
هاي مرتبط متناسب با شرايط آن حـوزه، شـهروندان بـر     مشخص خواهد شد كه در حوزه

در جـدول  . ٢انـد  گانه، تا چه حد فعاليت و مشـاركت داوطلبانـه داشـته    الگوهاي سه اساس
الزم به ذکر است کـه بـه   . ر وابسته نشان داده شده استيمتغ ياتيس عملي، ماتر٢شماره 
اصـالً،  « يهـا  نهيها با گز هيه گويت، بقيريو مد يريگ ميدر شاخص تصم ١ه شماره يجز گو
ر سابقه يمتغ ياند که نمره نهائ مشخص شده» زياد د و خيليكم، كم، تا حدودي، زيا خيلي

  . ها به دست آمده است هيب نمرات استاندارد شده گويمشارکت از ترک
  

   يف شهرداريسابقه مشارکت شهروندان در حوزه وظا ياتيس عمليماتر: ٢جدول 
 هاهيگو  شاخص

مشارکت 
در 
ريگ ميتصم
و  ي
  تيريمد

شـهرداري در   ١٨٨٨و  ١٣٧هـاي تلفنـي   لفني پاسخگو با سـامانهمجموع تعداد دفعات تماس ت)١
كاري نيروي خدماتي و عدم رعايت استانداردها توسط پيمانكـاران و يـا    رابطه با مشكالت محله، كم

زان مراجعه به شوراياري براي طرح كمبودها و مشكالت يم )٢ ؛ضعف عملكردي كاركنان شهرداري
  . ريدر محله در طول پنج سال اخ

مشارکت 
  يمال

ت يـ فعال)٢ر؟ يـ در پـنج سـال اخ  ين شـده از طـرف شـهرداريـي پرداخت به موقع عـوارض تع )١
هـايي كـه شـهرداري در     هـا، مراسـم و برنامـه    داوطلبانه در تهيه تداركات و وسايل مورد نياز پـروژه 

  كند؟  ها اجرا مي محله

مشارکت 
ن يدر تأم
 يروين

  يانسان

  :رير در طول پنج سال اخيموارد زک ازيت داوطلبانه در هريفعال
هـا و مراسـم و    شـركت در برنامـه   )٢  ؛درختكاري و ايجاد فضاي سـبز و حفـظ و نگهـداري آن    )١

هـاي آمـوزش شـهروندي كـه      شركت در كـالس  )٣ ؛كند هاي شادي كه شهرداري برگزار مي جنگ
تميـز   )٥ ؛منـزل هـا در بيـرون از    گذاشـتن بـه موقـع زبالـه     )٤ ؛شـود  توسط شهرداري برگزار مـي 

حل مشكلي عمرانـي در   )٧روهاي آتش نشاني يا امداد و نجات؛ همكاري با ني )٦ ؛نگهداشتن محله
هاي مورد نياز محله به تنهـايي و يـا بـا كمـك      محله مثل تعمير آسفالت و يا ساخت و تعمير مكان
  . اهالي محله كه در حيطه وظايف شهرداري باشد

  
  مستقل يرهايمتغ )٢‐١

، سـطح تحصـيالت   )برحسب سال(، سن )زن و مرد( يها نهيت با گزيجنس يارهيمتغ
ت ي، عضو)متوسط درآمد ماهيانه خانوار برحسب تومان(، درآمد )يليتحص يها تعداد سال(

و  )برحسـب سـال  (در محلـه   ي، سابقه زنـدگ )عضو بودن و نبودن(ها  ها و انجمن در گروه
تان عالقه و به كمك در  تا چه حد به محله«که ه ين گويميزان عالقه و تمايل به محله با ا

خيلي كم، كم، تا حدودي، زيـاد  « يها نهي، با گز»حل مسائل و مشكالت آن تمايل داريد؟
ه هسـتند  يچند گو يرها که دارايه متغيوه سنجش بقيش. اند شده ياتيعمل» و خيلي زياد

  . نشان داده شده است ٣در جدول شماره 
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  ومسسال 
  ششمشماره 
 ١٣٩٠ تابستان

  مستقل  يرهايمتغ ياتيس عمليماتر: ٣جدول 
  ها و نحوه سنجشهيگو ريمتغ
ويآگاه

اطالعات در 
حوزه 

ت يريمد
  يشهر

ميـزان  . ٢اطالعات و آگاهي در رابطه با نهادهاي مرتبط با مديريت شهري در تهران، .١
هـاي   آگاهي در رابطه با انتخاب شهردار و آگاهي از سامانه. ٣اطالع از وظايف شهرداري، 

ابـد کـه   ي ياختصاص مـ  يا به پاسخ مثبت هر سوال نمره( ١٨٨٨و  ١٣٧مديريت شهري 
  ). ر، حاصل جمع نمرات استاندارد شده خواهد بودينمره متغ

انتظار 
پاداش از 
  مشاركت

هاي عام المنفعه مثل كتابخانه يا اماكن ورزشي اجرا كنـد، هـر   وقتي شهرداري پروژه.١
. ٢ري و مشاركت داشته باشـد،  كسي خواهان آن است كه در ساخت آن به نحوي همكا

وقتي شهرداري وظايفش را به نحو احسن انجام ندهد نبايد انتظار ياري و كمك، فعاليت 
اگر شهرداري از شهروندان بخواهد كه در . ٣و همكاري از طرف شهروندان داشته باشد، 

اموري همكاري كنند زماني شهروندان حاضر به همكاري هسـتند كـه شـهرداري بـراي     
براي رضاي خـدا حاضـرم در حـد امكـان در     . ٤د وضعيت محله قدم برداشته باشد، بهبو

كسي كه در امور محله فعاليـت و همكـاري داشـته    . ٥امور محله فعاليت داشته باشم و 
از   در هر يك از پنج گويه(باشد، از احترام و جايگاه در نزد ساكنان محله برخوردار است 

موافقت يا مخالفت خود را با آنها بـا پـنج پاسـخ بـه      شود كه ميزان پاسخگو خواسته مي
اعـالم کنـد   » مخـالفم  موافقم، موافقم، متوسط، مخالفم و خيلي خيلي«هاي  صورت گزينه
  ).ه خواهد بودير، حاصل جمع نمرات استاندارد شده هر گويکه نمره متغ

احساس 
  يقدرت يب

توان  گر بخت ياري نكند نميا .٢ پيشامدهاي زندگي عمدتاً تصادفي و شانسي هستند،.١
اغلـب احسـاس   . ٤ام نـدارم،   من تأثير چنداني بر پيشـامدهاي زنـدگي  . ٣پيشرفت كرد، 

با وجود اين همه آدم تأثيرگذار مـن   .٥ام ندارم و  كنم تسلط چنداني بر مسير زندگي مي
از   در هر يـك از پـنج گويـه   (توانم با فعاليت كردن در چيزي، تغييري را ايجاد كنم  نمي

شود كه ميزان موافقت يا مخالفت خود را با آنها بـا پـنج پاسـخ بـه      پاسخگو خواسته مي
اعـالم کنـد   » مخـالفم  موافقم، موافقم، متوسط، مخالفم و خيلي خيلي«هاي  صورت گزينه
 ).ه خواهد بودير، حاصل جمع نمرات استاندارد شده هر گويکه نمره متغ

ت از يرضا
عملکرد 
  يشهردار

 ز موارد زير تا چه حد از عملكرد شهرداري رضايت داريد؟ در هر يك ا
ايجاد و حفظ فضاي سبز در . ٣جمع آوري به موقع زباله، . ٢انجام رفت و روب معابر، . ١

. ٦آسفالت معـابر،  . ٥ايجاد پارك و حفظ و نگهداري آن، . ٤حاشيه خيابان و ميان بلوار، 
كيفيـت پـروژه هـاي اجـرا     . ٧ز محله، ايجاد فضاهاي فرهنگي، هنري و ورزشي مورد نيا

. ٩، ...)نظير آتـش نشـاني، برفروبـي، آب گرفتگـي و     (مديريت بحران . ٨شده در محله، 
. ١١مبارزه با جانوران مـوذي مثـل مـوش،    . ١٠برگزاري كالس هاي آموزش شهروندي، 

نحـوه برخـورد   . ١٢و  اماكن عمومي منطقـه  كمك به برگزاري مراسم مذهبي و ملي در
هـاي   گويه هـاي پـنج پاسـخ بـه صـورت گزينـه       ١٢براي هر يك از (نان شهرداري كارك

ر از تركيـب  يـ تعيـين شـده کـه نمـره متغ    » زياد كم، كم، تاحدودي، زياد و خيلي خيلي«
  ).  آيد ه به دست ميينمرات استاندارد شده هرگو
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  ومسسال 
  ششمشماره 
  ١٣٩٠ تابستان

  هامعرف يياياعتبار و پا )٢
انـد قبـل از   ه شـده يته ها فرضيهم يمفاه يريگاندازه يکه برا) هايي گويه( ييهامعرف

آزمـون از لحـاظ داشـتن اعتبـار و     شيو پـ  يمطالعات مقدمات يدر ط ياصلپژوهش  انجام
 يبـرا . الزم برخـوردار هسـتند   ييايـ واقع که از اعتبـار و پا  يابياز، مورد ارزيمورد ن ييايپا
ن يـ بـر اسـاس ا  . اسـت هاستفاده شـد  ياجتماع علم يداور وهيها از ش اعتبار معرف يابيارز
ه يـ ته) ييها هيگو( ييها ، معرفها فرضيهم يک از مفاهيهر  ياعتبار، ابتدا برا يابيارز وهيش

از افراد صـاحبنظر در ايـن زمينـه مشـورت      يها با تعداد ن معرفيشد و سپس در مورد ا
بعـد از  . حـذف و اضـافه شـدند    ييهـا  در مورد آنها، معـرف  يکرده و پس از بحث و بررس

 ييهـا ن منظور ابتدا معرفيبد. ميآنها پرداخت ييايپا يابيها به ارز نان از اعتبار معرفيطما
ن شـده و سـپس بـا    يک پرسشنامه، تـدو يبودند در قالب  شده يابيکه از لحاظ اعتبار ارز

 يهـا  بعـد از ارزيـابي گويـه   . نفـر مصـاحبه شـد    ٣٠آزمون با  ش يک پياستفاده از آن در 
همچنـين  . ها حذف شدند با استفاده از آلفاي كرونباخ، تعدادي از گويهرها ياز متغ يتعداد

ها برطرف هيگر سواالت و گويد يهايات بدست آمده اشکاالت و ناهمواريبا استفاده از تجرب
، )٠.٦٢(، انتظار پـاداش از مشـارکت   )٠.٦٢(کرونباخ سابقه مشارکت  يزان آلفايم. ديگرد

 يائيـ از پا يبود که حـاک ) ٠.٨٠(يز عملکرد شهردارت ايو رضا) ٠.٨٠( يقدرت ياحساس ب
هـا، پرسشـنامه نهـايي تهيـه و      نان از اعتبار و پايايي معـرف يپس از اطم. قابل قبول است

  . فراهم شد ياصلپژوهش  مقدمات
  
  ن حجم نمونهييو تع يجامعه آمار )٣

 ٥٦٩٨٧٣(تهـران   ٤و باالتر سـاکن منطقـه    ساله ٢٠افراد پژوهش  نيا يآمار جامعه
گيري كوكران از آن  نفر با استفاده از فرمول نمونه ٤٠٠به حجم  يا هستند که نمونه ٣)نفر

  )    ٣٨٣ ،١٣٧٢پور  رفيع(. انتخاب شد
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م منطقه يتقس )١:  يا پنج مرحله يا خوشه يريگ ان با استفاده از روش نمونهيپاسخگو

سـال و   ٢٠فراواني جمعيـت  محله و اختصاص حجم نمونه به محالت به تناسب  ٢٠به  ٤
م حجم نمونه اختصاص داده شده به آن يم هر محله به چند بلوک و تقسيتقس )٢بيشتر، 

www.SID.ir



Arc
hiv

e 
of

 S
ID

  پور، حسن مختارپور و رجبعلي مختارپور جمال عبداله 
  

34 

 

  ومسسال 
  ششمشماره 
 ١٣٩٠ تابستان

کوچه، خيابان اصـلي  (م هر بلوک به چند واحد يتقس )٣ها،  ن بلوکيب يمحله بطور مساو
 )٤د، ـــ ک پاسـخگو در هـر واح  يو انتخاب  يادفو انتخاب چند واحد به طور تص) يو فرع

آن واحـد و   يا انتهـا يـ از دو بخش ابتـدا   يکيا چپ واحد و سپس يانتخاب سمت راست 
ط در ياز افراد واجـد شـرا   يکيانتخاب  )٥از منازل مسكوني به طور منظم و انتخاب يكي 

  .  اند انتخاب شده) يو مصاحبه با و يآن منزل به طور تصادف
  
  ها ل دادهيه و تحليتجز. )٤

، از يفيل توصـ يـ ها متناسب با سـطح سـنجش آنهـا در سـطح تحل     ل دادهيجهت تحل
 يب همبسـتگ ي، از ضـر ينـ ييل تبين و انحراف استاندارد و در سطح تحليانگيم يها آماره

ره تحليـل رگرسـيون و تحليـل مسـير     يچند متغ يآمار يهاکي، تکنيرسون، آزمون تيپ
  . استفاده شده است

  
  پژوهشهاي  تهياف
  تحليل توصيفي  )١

. انـد  درصد مرد بوده ٦٦زن و  پژوهش، انيدرصد پاسخگو ٣٤پژوهش  جيبر اساس نتا
حـداقل  . اسـت ) ٨٤/١٤انحـراف معيـار آن،  (سال  ٤٦ميانگين سني پاسخگويان در حدود 

درصـد   ٨/٣٨الت ياز نظر سـطح تحصـ  . سال است ٨٨و حداكثر آن  ٢٠سن پاسخگويان، 
 ٨/١٨، يدرصـد کـاردان   ٨پلم، يـ درصـد د  ٣/٣١پلم، يـ ر ديالت زيتحص يراان دايپاسخگو

ميـانگين درآمـد متوسـط    . ارشد و باالتر هسـتند  يدرصد کارشناس ٣و  يدرصد کارشناس
ميـانگين  . است) ٢٧٨٢٧٣انحراف استاندارد (تومان  ٥٧٥٦٦١انه خانوار پاسخگويان، يماه

. اسـت ) ٠٤/١٢ انحـراف معيـار  (ل سـا  ١٧سابقه سكونت پاسخگويان در محله، در حـدود  
. سـال اسـت   ٦٢حداقل سابقه سكونت پاسخگويان در محلـه، يـك سـال و حـداكثر آن،     

‐٥(ميانگين عالقه ساکنان به محله و تمايل به حل مشكالت و مسايل آن بر روي طيـف  
انگر باالبودن ميزان عالقه و تمايل ساکنان بـه  ياست که ب ٩٨/٠) انحراف معيار( ١٠/٤، )١
  . شان است لهمح

ها عضـويت دارنـد کـه     ها و گروه درصد از پاسخگويان در نهادها، انجمن ١٧نزديك به 
ميانگين آگـاهي و اطالعـات شـهروندان در رابطـه بـا      . انگر عضويت انجمني پايين استيب

ن رو يــاز ا. اســت) ٨٧/١انحــراف معيــار ( ٠١.٥، ٠‐١٠ف يــط يبــر رو يت شــهريريمــد
در  يت شـهر يرينسـبت بـه مـد    يشهروندان منطقه چهار از نظر داشـتن دانـش و آگـاه   

، )٠‐١٠(ميانگين انتظار پاداش از مشـاركت بـر روي طيـف    . قرار دارند يت متوسطيوضع
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از آن اسـت کـه شـهروندان در سـطح      ين رقم حـاک يا. است) ٤١/١انحراف معيار ( ١٤/٧
  . مشاركت بايستي دربردارنده پاداش و منفعت باشد نسبتاً بااليي انتظار دارند كه نتيجه

هاي نظري مشـاركت بـر    قدرتي از جمله عامل مؤثري است كه در ديدگاه احساس بي
قـدرتي بـر روي طيـف     ميانگين متغير احسـاس بـي  . شود نقش آن در مشاركت تأكيد مي

 يطحاز احسـاس نـاتواني شـهروندان در سـ     يحـاک ) ٤٥/١انحراف معيار ( ٢٣/٣، )٠‐١٠(
وجود چنين ويژگي روانشناختي اجتماعي در بين شهروندان و اينكه احساس . پايين است
ريزان مشاركتي تلقي شـود؛ زيـرا كـار     تواند امتياز مهمي براي برنامه كنند مي ناتواني نمي

كردن با شهرونداني كه احساس توانايي بااليي دارند راحتتر از كساني است كـه احسـاس   
، )٠‐١٠(ميانگين رضايت شهروندان از عملكرد شهرداري بر روي طيـف   .كنند ناتواني مي

از عملكـرد   يت متوسـط ين اساس شـهروندان رضـا  يبر ا. است) ٨٨/١انحراف معيار (٢٣/٥
  . شهرداري دارند

 يهـا  تيـ ل سابقه مشارکت شهروندان منطقه چهار در حوزه فعاليج حاصل از تحلينتا
انحراف معيار ( ٢٣/٣، ) ٠‐١٠(آن بر روي طيف از آن است که ميانگين  يحاک يشهردار

و مشـارکت بـا    يدر همکـار  ين منطقه تجربـه انـدک  ين رو شهروندان اياز ا. است) ٣٦/١
 ياست که ممکن است تجـارب  يشيمايج مذکور حاصل مطالعه پيالبته نتا. دارند يشهردار
شـده اخـذ شـده     انتخـاب  يک نمونه که به روش علميج از ين نتايکن ايرد ليده بگيرا ناد
منطقـه و   يبـا اسـتفاده از مصـاحبه بـا مسـئوالن شـهردار      پـژوهش   يدانيج مينتا. است
اسـت و در حـوزه    يه و مذهبيريخ يها زان مشارکت مطلوب در حوزهيانگر مياران بيشورا
بـه عوامـل مـؤثر در     ينـ ييل تبيـ در بخـش تحل . نسبتاً اندک است يشهردار يها تيفعال
  . م پرداختيهروندان خواهرات سابقه مشارکت شييتغ

  
  تحليل تبييني )٢

در بخش تحليل تبييني، تبيـين تغييـرات سـابقه مشـارکت در دو زيـربخش آزمـون       
كه مبتني بر تحليل دو متغيره است و سـپس جهـت تشـريح روابـط موجـود و       ها فرضيه

  . دستيابي به تبييني دقيقتر، تحليل چند متغيره ارائه خواهد شد
  
  ها فرضيهآزمون  )١‐٢

انگر آن است که سابقه مشارکت شـهروندان  يب ها فرضيهآزمون  يج حاصل از اجراينتا
و اطالعـات در حـوزه    يت شهروندان، آگاهيبا عوامل جنس يشهردار يها تيدر حوزه فعال

هـا،   ت افـراد در انجمـن  يده و منفعت از انجام مشـارکت، عضـو  ي، انتظار فايت شهريريمد
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ل بـه  يدر محله و عالقه و تما ي، سابقه زندگيعملکرد شهردار ت ازيها و نهادها، رضا گروه
ت يـ از واقع ين عوامل قـادر هسـتند بخشـ   يک از ايگر هر يان دين است به بييآن قابل تب

در . ن کننـد يـي تب يشـهردار  يهـا  تيـ مشارکت شهروندان منطقه چهار را در حـوزه فعال 
ـ  الت، درآمـد و احسـاس  ير سـن، سـطح تحصـ   يـ نظ يرهائيکه متغيحال رابطـه   يقـدرت  يب

بـا آن   يميرابطـه مسـتق   يا الاقـل دارا يـ با سابقه مشارکت شـهروندان ندارنـد    يمعنادار
جـدول  . ره ارائه خواهد شديچندمتغ يها لين موضوع در تحليشتر ايب يستند که بررسين

  .را نشان داده است ها فرضيه، اطالعات مربوط به آزمون ٤شماره 
نسبت به زنان هستند که  يشتر و معنادارتريب يکتتجارب مشار يشهروندان مرد دارا

در . برگـردد  يشهر يشتر مردان در فضاهاين امر به حضور بيل اياز دال يکيممکن است 
ت هستند از تجربه و سابقه يعضو يکه دارا يز کسانيها ن و گروه  ت در انجمنينه عضويزم

گـر  يورد رابطه معنادار ددر م.  برخوردار هستند يبا شهردار يشتريب يمشارکت و همکار
رها بر يک از متغيزان هر يش در ميد گفت با افزايمستقل با سابقه مشارکت، با يرهايمتغ
  .  شود يافزوده م يشهردار يها تيزان سابقه مشارکت شهروندان در حوزه فعاليم

  
  يف شهرداريشهروندان در حوزه وظا  مشارکت: ر وابستهيآزمون متغ: ٤جدول 

  )يا صلهسطح سنجش فا( 

 
سطح سنجش 

 متغير
روش 
 آزمون

مقدار ضريب 
 آزمون/ 

سطح 
داري معني

تائيد يا رد تعداد

 تائيد t 2/6 0/01 400 اسمي جنسيت
 رد r 0/1 0/064 400 اي فاصله سن

 رد r 0/03- 0/547 399 اي فاصله تحصيالت
 رد r 0/06 0/296 322 اي فاصله درآمد

 تائيد r 0/18 0 400 اي فاصله آگاهي و اطالعات
 تائيد r 0/19 0 400 اي فاصلهانتظار پاداش از مشارکت

 تائيد t 5/36 0 400 اسمي عضويت انجمني
 رد r 0/05- 0/363 400 اي فاصله قدرتي احساس بي

 تائيد r 0/21 0 397 اي فاصله رضايت از شهرداري
 تائيد r 0/15 0/003 400 اي فاصله سابقه زندگي در محله

 تائيد r 0/22 0 400 اي فاصله به محلهتمايل 
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  تحليل چند متغيره  )٢‐٢
ـ  ي. ميره پرداختيروابط دو متغ ي، فقط به بررسها فرضيهدر آزمون  ن دو يافتن روابـط ب

 يباز کـردن معنـا   يبرا. ح کردين روابط را تشريتوان ا يل است و مير، فقط آغاز تحليمتغ
سـته، بـه   يو معنـادار شا  ين علـ يـي ل بـه تب يـ ن ت آن ويـ ر و فهـم ماه ين دو متغيب رابطه
در . هاسـت  کيـ ن تکنيا ره از جملهيچند متغ ليتحل يهام که روشياز دارين ييها کيتکن

 يبررسـ «). ١٩٧ ،١٣٨٣دواس (نهفته است  يها مفهوم کنترل آمارکين تکنيا پس همه
: شوديخالصه م ن سؤالين مشکل در ايدشوارتر. ستين يارها کار سادهيان متغيروابط م

بـر  ) ١١٩ ،١٣٨٤نجر و پدهازر يکرل(» مورد نظر است همان رابطه يتحت بررس ا رابطهيآ
رهـا  يکنتـرل متغ  يهـا  وهياز شـ  يکـ ي. شـود ينجا مفهوم کنترل مطرح مين اساس در ايا

ن اسـت  يا يمنظور از کنترل آمار«). ١١٤ ،١٣٨٤نجر و پدهازر يکرل(است  يکنترل آمار
ر وابسـته  يـ انس متغياز وار يا کنار گذاشتن قسمتيک و يص و تفکيشخت يکه شخص برا

 يا روابـط تحـت بررسـ   يخاص  يا ر مستقل خارج از رابطهيا چند متغيک يکه به ظاهر از 
رات مشترک و متقابـل  يکه تأث يدر موارد. استفاده کند يآمار يهاشود از روش يم يناش
ت يـ از اهم ياسـت کنتـرل آمـار    يتحت بررسر وابسته، ير مستقل در متغيا چند متغيدو 
رهـا را  يمتغ يرات بعضـ يد تـأث يـ با پژوهشـگر ن موارد يرا در ايشود؛ ز  يبرخوردار م يا ژهيو

ون يرگرس. ديگر را مطالعه نمايمستقل د يرهايرات متغيک و کنترل کند تا بتواند تأثيتفک
ـ يتحقـق چنـ   يها مرتبط با آن، راه يليتحل يها و صورت يريچند متغ را ارائـه   ين کنترل

ره در ادامـه  يح روابط دو متغيتشر يدر راستا). ١٢١ ،١٣٨٤نجر و پدهازر يکرل(» دهد يم
  . ميپردازيون چندگانه و سپس تحليل مسير ميرگرس يابتدا به بررس

  
  ون چندگانهيل رگرسيتحل )١‐٢‐٢

يـر يـا   بيني تغييـرات متغيـر وابسـته از طريـق متغ     تحليل رگرسيون به تبيين و پيش
هـاي تحليـل رگرسـيون، تحليـل رگرسـيون       يكي از صورت. پردازد متغيرهاي مستقل مي

ر وابسـته  يک متغي رندهيون چندگانه در برگيرگرس«). ١٥١ ،١٣٨١ساعي (چندگانه است 
ـ  يريبکـارگ . اسـت ) کننـده  ينيب شيپ(ر مستقل يا چند متغيو دو ) ارير معيمتغ( ش از يب

ب يضـرا . دهـد يش مـ يرا افـزا  ينـ يب شيمعمـوالً دقـت پـ   کننـده،   ينيب شير پيچند متغ
ـ ير معين متغيب رابطه نشان دهنده) R(چندگانه  يهمبستگ  يرهـا ياز متغ يار و جمع وزن

اسـت  ) وابسـته (ار ير معيانس متغيمعرف مقدار وار) R2(جه يدر نت. کننده است ينيب شيپ
تـامس و نلسـون   (» شـود  ين مـ يـي کننـده تب  ينيب شيپ يرهاياز متغ يبيترک لهيکه بوس
٢٠٩ ،١٣٨٦ .(  
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  خالصه مدل رگرسيوني: ٥جدول شماره 
R R2R2ينيب شياستاندارد پيخطا افتهيليتعد  F معني داري  
٠٠٠/٠  ٢٢٩/١٥ ٢٣٤/١ ١٧٧/٠ ١٩/٠ ٤٤/٠  
  

ره معنادار با سابقه مشـارکت بودنـد فقـط    يرابطه دومتغ يکه دارا ييرهايان متغياز م
هـا، آگـاهي و    هـا و سـازمان   ملكـرد شـهرداري، عضـويت در گـروه    متغيرهاي رضايت از ع
، انتظار پاداش از مشاركت، سـابقه سـكونت در محلـه و    يت شهريرياطالعات در حوزه مد

ن يـ بـر ا . رابطه معنادار خـود را حفـظ کردنـد    يونيعالقه و تمايل به محله در مدل رگرس
 ١٨مـذکور در حـدود    يهاريشود متغ يمشاهده م ٥اساس همانطور که در جدول شماره 

  . کنند ين مييرا تب يف شهرداريرات سابقه مشارکت شهروندان در حوزه وظاييدرصد تغ
، متغيرهاي وارد شده در مـدل و ضـرايب رگرسـيون غيراسـتاندارد و     ٦جدول شماره 

مستقل  يرهايگر متغيشود که با کنترل اثر د يمشاهده م. دهد استاندارد شده را نشان مي
ن اثر را بر سـابقه مشـارکت   يل کمترين و عالقه و تمايشتريب يعملکرد شهردارت از يرضا
و  Xiاگر هر يك از متغيرهاي مستقل را به ترتيبي كه در جدول وارد شده، با حرف  .دارند

نشان دهيم، معادله استاندارد شده تحليل رگرسـيون   Yمتغير سابقه مشاركت را با حرف 
  :به صورت زير خواهد بود

Y = 0.198(X2) + 0.179(X1) + 0.165(X3) + 0.153(X4) + 0.135(X5) + 0.099(X6) 
بيني تجربه مشاركتي دارنـد   همه متغيرهاي وارد شده در معادله، تأثير مثبت در پيش

به اين معنا كه با افزايش يك واحد انحراف استاندارد در مقدار هر يـك از ايـن متغيرهـا،    
در بخـش مربـوط بـه    . شـود  يزان سابقه مشاركت افزوده ميبر م) Beta(اندازه مقدار بتا  به

  . تحليل مسير، اين روابط بيشتر تشريح خواهد شد
  

  يونيل رگرسيوارد شده در مدل تحل يرهايون متغيب رگرسيضرا: ٦جدول 

ضرايب  رهايمتغ
 Bغيراستاندارد

ضرايب استاندارد 
 Beta شده

T يدار يمعن 

  ٨١٦/٠ ‐ ٢٣٣/٠ ‐ ‐١٠٦/٠ مقدار ثابت
  ٠٠٠/٠  ٢٤٧/٤  ١٩٨/٠ ١٤٣/٠ رضايت از عملكرد شهرداري

  ٠٠٠/٠  ٨٠١/٣  ١٧٩/٠ ٦٥/٠ عضويت انجمني
  ٠٠٠/٠  ٥٧٥/٣  ١٦٥/٠ ١٢٠/٠ آگاهي و اطالعات

  ٠٠١/٠  ٢٨٠/٣  ١٥٣/٠ ١٤٩/٠ انتظار پاداش از مشاركت
  ٠٠٤/٠  ٨٨٢/٣  ١٣٥/٠ ٠١٥/٠ سابقه سكونت در محله
  ٠٤٠/٠  ٠٦٤/٢  ٠٩٩/٠ ١٣٧/٠ عالقه و تمايل به محله
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  ومسسال 
  ششمشماره 
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  ل مسيريتحل )٢‐٢‐٢
شود و مستلزم تنظيم مدلي  هاي علّي به كار گرفته مي تحليل مسير براي آزمون مدل

وانگهي تحليل مسير، شكلي . دهد به صورت نمودار علّي است و در واقع علّيت را نشان مي
ي هـا  از رگرسيون كاربردي است كه در آن براي هدايت كردن مسـأله بـا آزمـون فرضـيه    

تحليل مسير مشخص ). ١٩٥ ،١٣٨٧منصورفر، (شود  پيچيده، از نمودار مسير استفاده مي
كند كه هر متغير مسـتقل تـا چـه حـد بـر روي متغيـر وابسـته بـه طـور مسـتقيم و            مي

تــوان اثــر مســتقيم و  غيرمســتقيم اثــر دارد، بنــابراين بــا اســتفاده از تحليــل مســير مــي
ايـن تكنيـك روابـط    . هاي وابسته را محاسبه كردغيرمستقيم متغيرهاي مستقل بر متغير

كنـد؛ بـه سـخن ديگـر، تحليـل       علّي ميان متغيرهاي مشخص شده در مدل را آزمون مي
مسير يك وسيله تكنيكي آماري براي درك علّيت و نمايش الگوي روابـط علّـي در ميـان    

يب در نمودار مسير، به هـر مسـير يـك ضـر    ). ١٩٥‐١٩٧ ،١٣٨٧منصورفر، (متغيرهاست 
است كـه بيـانگر مقـدار تـأثير هـر      ) Beta(اين ضريب همان وزن بتا . شود مسير داده مي

متغير بر متغير ديگر است؛ به سخن ديگر، مبين سهم يا وزن متغير مستقل مورد مطالعه 
مـدل   همـانطور کـه در  ). ٢٠٣ ،١٣٨٧منصـورفر،  (در تبيين واريانس متغير وابسته است 

شود با افـزايش سـطح سـواد بـر ميـزان آگـاهي و        يده ممشاهپژوهش  نير ايل مسيتحل
ش يز خـود بـر افـزا   يـ افزوده شـده كـه آن ن   يت شهريرياطالعات شهروندان در حوزه مد

ـ يـ کـه در روابـط دومتغ  يمشارکت شهروندان مؤثر بوده در حال الت و ين سـطح تحصـ  يره ب
ر يمسـ ل يـ ن اگرچـه در مـدل تحل  يهمچنـ . مشاهده نشد يسابقه مشارکت رابطه معنادار

کن يست لير سابقه سکونت در محله و سابقه مشارکت به قوت خود باقين دو متغيرابطه ب
ل يـ ر سابقه سکونت در محله بر عالقـه و تما يزان متغيش در ميشود که با افزا يمشاهده م

ش در يز به افزايل به محله نيش عالقه و تمايشود و افزا يشان افزوده م شهروندان به محله
ن سـابقه سـکونت در محلـه و    يرابطه ب ين رو مدل به نحو بهترياز ا. جامدان يمشارکت م

  .  ر نموده استيسابقه مشارکت را تفس
جهت درك بهتر مدل مسير، ميزان اثر مستقيم، غيرمستقيم و اثـر كلـي هـر يـك از     

از آنجا كـه ايـن   . متغيرها بر متغير سابقه مشاركت در جدول شماره هفت ارائه شده است
تـوان آنهـا را بـا هـم مقايسـه كـرد و        ستاندارد شده هستند بنابراين به راحتي مياثرات، ا

الزم به ذكـر اسـت كـه اثـر غيـر مسـتقيم،       . متغيري كه تأثير بيشتري دارد تشخيص داد
  .هاي مسير و اثر كل، حاصل جمع دو اثر مستقيم و غيرمستقيم است حاصل ضرب ضريب
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  گيري و پيشنهادات  نتيجه

ان با اتخاذ رويکردي اجتماعي و بسترسازي در اين راستا به مثابه شهرداري تهر
جلب و ارتقاء مشارکت شهروندان عاملي مهم و . نمايد نهادي خدماتي اجتماعي عمل مي

نتايج مطالعه نشان داد که . سازوکاري اساسي در عملياتي نمودن اين رويکرد است
مشارکت شهروندان، سابقه مشارکت عليرغم اقدامات شهرداري در راستاي جلب و ارتقاء 

شهروندان منطقه چهار تهران در سطح نسبتاً پاييني قرار دارد و ضرورت توسعه و 
با توجه به عوامل اثرگذار در ميزان تغييرات تجارب . شود گسترش آن احساس مي

توان  مشارکتي شهروندان اين منطقه که در اين مطالعه به آن پرداخته شد، مي
سازي جلب و ارتقاء مشارکت شهروندان، رفع موانع و يا  ا به منظور زمينهپيشنهاداتي ر

  .هاي پيش رو ارائه داد کاهش آنها و پيشگيري از آسيب
جنسيت شهروندان، سطح تحصيالت، سطح آگاهي و پژوهش  هاي بر اساس يافته

ها،  اطالعات در زمينه مديريت شهري، انتظار پاداش از مشارکت، عضويت در انجمن
ها و محافل، رضايت از عملکرد شهرداري، سابقه سکونت در محله و عالقه و تمايل  روهگ

به محله از جمله عواملي مؤثر در تبيين تغييرات سابقه مشارکت شهروندان در حوزه 
هاي شهرداري منطقه چهار هستند که به جز جنسيت و سطح تحصيالت اين  فعاليت
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از اين رو اگرچه در اين . کنند کت را تبيين ميدرصد تغييرات مشار ١٨عوامل نزديک به 
اند ليکن اگر بسياري  مطالعه تعدادي از عوامل مورد بررسي قادر به تبيين مشارکت نبوده

اند را کنار بگذاريم باز متغيرهاي اساسي  از عواملي را که در اين مطالعه ناديده گرفته شده
گذاري براي  ريزي و سياست گر در برنامهاند که ا اي مورد شناخت واقع شده و قابل مالحظه

هاي اساسي را به عنوان  جلب و ارتقاء مشارکت شهروندان لحاظ شوند، شهرداري گام
نهادي اجتماعي برداشته و به طور کلي باعث ارتقاي مشارکت در ديگر ابعاد زندگي 

  . گردد در اين راستا پيشنهادات زير ارائه مي. شود شهري نيز مي
  

  زان تأثير متغيرهاي مستقل بر سابقه مشارکت در مدل تحليل مسيرمي: ٧جدول 
  اثر كل  اثر غيرمستقيم اثر مستقيم متغير مستقل

  ٠٤٨/٠ ٠٤٨/٠ ٠ سطح تحصيالت
  ١٦٥/٠ ٠ ١٦٥/٠ سطح آگاهي و اطالعات
  ١٥٣/٠ ٠ ١٥٣/٠ انتظار پاداش از مشاركت

  ١٧٩/٠ ٠ ١٧٩/٠ عضويت انجمني
  ١٩٨/٠ ٠ ١٩٨/٠ رضايت از عملكرد شهرداري

  ١٥٢/٠ ٠١٧/٠ ١٣٥/٠ سابقه سكونت در محله
  ٠٩٩/٠ ٠ ٠٩٩/٠ عالقه و تمايل به محله

  
هاي مربوط به زنان در واحدهاي ذيربط شهرداري، حمايت ويژه  افزايش برنامه

هاي زنان در منطقه و تقويت امور بانوان در تشکيالت حوزه  هاي  تشکل ازفعاليت
  .رياجتماعي و فرهنگي شهردا

بهره برداري از فضاهاي مذهبي، ورزشي و آموزشي سطح محالت به منظور ارتقاء 
  .سطح آگاهي و داشن شهروندان در حوزه مديريت شهري و مشارکت شهروندي

تهيه بسته هاي آموزش شهروندي با محوريت مسائل محله هاي منطقه و ارائه آن 
  .توسط کارشناسان  با جلب مشارکت مخاطبان

از طريق تبليغات محيطي ،  ١٨٨٨و  ١٣٧الع رساني در باره سامانه هاي افزايش اط
  ....نشريات  و سايت هاي شهرداري ، رسانه هاي جمعي و 

  .به کار گيري ابزارهاي نوين ارتباطي در جلب و ارتقاء مشارکت شهروندان
  . ترويج فرهنگ شهروندي در کليه برنامه هاي اجتماعي و فرهنگي شهرداري

  .ناخت شهروندان از شهرداري به عنوان نهاد اجتماعيارتقاي ش
  .  جو هاي تشويقي براي شهروندان مشارکت اعمال سياست
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اي و جلب مشارکت آنان در  هاي محلي و منطقه افزايش کمي و بهبود کيفي تشکل
  .حوزه فعاليتهاي شهرداري
 هاي تشکل هاي موجود در انطباق با وظايف و مسئوليتهاي شناسايي ظرفيت

  .شهرداري
برگزاري نشست هاي تخصصي کارشناسان شهرداري با افراد متخصص و با تجربه 

  . ساکن محالت به منظور گفتگو پيرامون مهمترين مسائل و مشکالت و پيشنهادات
بهبود سازوکار تعامل مديران عالي شهرداري با شهروندان و ارتباط شهرداري با 

د به منظور جلب مشارکت آنان و تالش در شهروندان با استفاده از ظرفيتهاي موجو
  .افزايش رضايتمندي آنها از شهرداري

گيري امور  تأمين حضور نخبگان و افراد متخصص و با تجربه ساکن محله در تصميم
  .محلي

  .  تقويت سازو کار اخذ نظرات شهروندان و دخالت دادن آن در مديريت شهري منطقه
  .با محوريت مشارکت شهروندان ارتقاء امکانات و ارائه خدمات شهري

برگزاري نشست هاي تخصصي با موضوع  جلب مشارکت شهروندان با حضور 
  .شوراياري ها و مسئوالن ذيربط در شهرداري

هاي متشکل از شهروندان داراي سابقه سکونت باال در سطح محالت و  ايجاد کانون
  . و توسعه آن هاي آن در تعميق تعلق به محله و بهبود گيري از ظرفيت بهره

  
  خذامنابع و م

ترجمه مـريم   .تحول فرهنگي در جامعه پيشرفته صنعتي .)١٣٧٣( .اينگلهارت، رونالد )١
  .انتشارات كوير: وتر، تهران

جلـد  . روش پـژوهش در تربيـت بـدني    .)١٣٨٦( .نلسون. و جک کي. تامس، جري آر )٢
 .انتشارات سمت: تهران .چاپ اول .اله صديق سروستانيترجمه رحمت .اول

تحليــل تــاريخي از مشــاركت  .)١٣٨٥( .نيــا، حســن و ميرحســين موســوي حكمــت )٣
، شماره ٢١بهار،  .تحقيقات جغرافيايي مجله .شهروندان در اداره امور شهرهاي ايران

٨٠.  
 .ترجمـه هوشـنگ نـايبي   . پيمايش در تحقيقات اجتمـاعي  .)١٣٨٣. (اي. واس، ديد )٤

 .نشر ني: چاپ پنجم، تهران
هـاي شـناخت    اي بـر روش  مقدمه: ها كندوكاوها و پنداشته .)١٣٧٢( .پور، فرامرز عرفي )٥

 .شركت سهامي انتشار: تهران .چاپ پنجم .جامعه و تحقيقات اجتماعي
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 .ترجمه محسن ثالثـي  .نظريه جامعه شناسي در دوران معاصر .)١٣٨٣( .ريتزر، جورج )٦
 .انتشارات علمي: تهران .چاپ هشتم

انتشـارات  : تهـران  .چاپ سوم .يل آماري در علوم اجتماعيتحل .)١٣٨١( .ساعي، علي )٧
 .كيان مهر

 .)با رهيافت عقالنيت انتقادي(روش پژوهش در علوم اجتماعي  .)١٣٨٦( .ساعي، علي )٨
  .نشر ني: تهران .چاپ اول

ــاركت  )٩ ــوزش و مشـ ــل آمـ ــايت اداره كـ ــران   سـ ــهرداري تهـ ــاعي شـ ــاي اجتمـ هـ
)shahrvandi.tehran.ir.(  
ــه   )١٠ ــهرداري منطق ــايت ش ــران ٤س ــت  «، www.region4.tehran.ir: ته ــرح فعالي ش

  .٢٠/٤/١٣٨٨:، تاريخ اخذ مطلب)؟: (، تاريخ درج مطلب»هاي شهرداري معاونت
 .هاي غيردولتي درآمدي بر مشارکت مردمي و سازمان .)١٣٨٢( .سعيدي، محمدرضا )١١

 .انتشارات سمت: تهران
هـاي   نقشه«، GISريزي، واحد  تهران، معاونت هماهنگي و برنامه ٤شهرداري منطقه  )١٢

 .١٣٨٨، خرداد ماه »شهرداري تهران ٤گانه منطقه  ٢٠محالت 
مجموعـه   .هاي شهري مشاركت، شرط الزم دخالت در بافت .)١٣٧٦( .الب، مهديط )١٣

  .وزارت مسكن و شهرسازي: هاي شهري، مهرماه، تهران مقاالت همايش بافت
مـديريت دولتـي، دوره    .مشـاركت بـه چـه معناسـت     .)١٣٧٠( .طوسي، محمد علي )١٤

 .انتشارات مركز آموزش مديريت دولتي: تهران .جديد، شماره سيزدهم
بررسي الگوي مشـاركت  : مشاركت در اداره امور شهرها .)١٣٧٩( .تبار، عليرضا علوي )١٥

انتشـارات  : چاپ اول، تهران .)تجارب جهاني و ايران(شهروندان در اداره امور شهرها 
 .هاي كشور سازمان شهرداري

: تهران .جزوه درسي کاربرد کامپيوتر در علوم اجتماعي .)١٣٨٣( .علي بابايي، يحيي )١٦
 .شکده علوم اجتماعي دانشگاه تهراندان

، چـاپ اول،  جامعـه شناسـي مشـاركت   ) ١٣٨٦( .غفاري، غالمرضا و محسـن نيـازي   )١٧
 .نشر نزديك: تهران

 .تواند آنرا از بين ببـرد  بحران فقر روستايي، آيا مشاركت مي .)١٣٧٢. (ار. الغنمي، ام )١٨
مركز مطالعات و : انشماره پنجم، تهر .و توسعه فصلنامه روستا .ترجمه ناصر اوكتابي

 .تحقيقات روستايي، وزارت جهاد سازندگي
 .رگرسيون چند متغيري در پژوهش رفتـاري  .)١٣٨٤( .کرلينجر، فرد و االزار پدهازر )١٩

  .انتشارات سمت :تهران .چاپ اول .ترجمه حسن سرايي
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هاي مشاركتي روستاييان و ارتباط  بررسي زمينه .)١٣٦٩( .محسني تبريزي، عليرضا )٢٠
معاونت تـرويج و مشـاركت مردمـي جهـاد سـازندگي      : تهران .ج كشاورزيآن با تروي
 .تهران

مركز آمار  :نتهرا .سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال). ١٣٨٥. (مركز آمار ايران )٢١
  .ايران

ارتقـاي سـطح نظـارت     .)١٣٨٧(.معاونت امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران  )٢٢
ــامانه   ــق س ــردم از طري ــوزش ١٨٨٨م ــزوات آم ــه ج ــهروندي ، مجموع ــاي ش  .٤‐ه

 .ويراست اول .حوزه شهردارهاي  سرفصل
مطالبـات مردمـي   طرح ) .١٣٨٧( .معاونت امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران )٢٣

هاي حوزه  سرفصل .٣‐هاي شهروندي ، مجموعه جزوات آموزش١٣٧از طريق سامانه 
 . ويراست اول .شهردار

مؤسسه چاپ : تهران. چاپ دوم .هاي پيشرفته آماري روش .)١٣٨٧( .منصورفر، كريم )٢٤
 .نتشارات دانشگاه تهرانو ا

راهنماي توانمندسـازي شـهروندان و    .)١٣٨٧. (واعظ مهدوي، محمدرضا و همكاران )٢٥
 .نشر مهر راوش: تهران .چاپ دوم .محالت شهر براي ارتقاي سالمت
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  يادداشتها
                                                      

 4راهكارهاي جلب مشاركت شهروندان در حوزه وظايف شهرداري منطقه «اين مقاله از مطالعات طرح پژوهشي   1
نويسندگان .  انجام شده است 4استخراج شده كه توسط گروه مشاوران راهبرد فردا براي شهرداري منطقه » تهران

اري به ويژه حوزه معاونت هماهنگي و برنامه ريزي و دانند كه از مديران و كارشناسان شهرد  بر خود الزم مي
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معاونت اجتماعي، شوراياران و ساير شهروندان منطقه كه نهايت همكاري را در انجام اين مطالعه داشتند، 

  .سپاسگزاري نمايد
 هـاي  يـت فعال. 1: هاي فعاليت شهرداري كه امكان مشاركت شهروندان در آنها وجود دارد عبارتنـد از  بعضي از حوزه 2

آوري و  عمراني نظير احداث و توسعه معابر، پاركينگ، پارك و مراكز تفريحي، ورزشي و فرهنگـي، طرحهـاي جمـع   
اداره امور اجتماعي و فرهنگـي نظيـر   . 3عوارض نوسازي، پروانه ساختماني و حمل زباله، . 2، هدايت آبهاي سطحي
كمك به برگزاري مراسم  ،آموزشي و تفريحي شهرداري هاي فرهنگ و ساير اماكن فرهنگي، امور فرهنگسراها، خانه

 ،هاي فرهنگي براي گذران اوقات فراغـت جوانـان   برگزاري برنامه، اماكن عمومي در سطح منطقه مذهبي و ملي در
، ها و جوانان در زمينه مسائل اجتمـاعي و فرهنگـي   اي به خانواده انجام اقدامات الزم به منظور ارائه خدمات مشاوره

ها و فضـاي سـبز    حفظ و نگهداري پارك. 5، روبي معابر برف ،آوري و حمل زباله ت و روب معابر منطقه و جمعرف. 4
الزم به ذكر اسـت كـه   . نشاني و امداد و نجات هاي آتش فعاليت. 6و  اجراي فضاي سبز در محدوده منطقه، عمومي
انـد، اخـذ    قـرار گرفتـه   4شهرداري منطقه كه در سايت » هاي شهرداري شرح فعاليت معاونت«هاي مذكور از  حوزه

  ).20/04/1388: ، تاريخ اخذ مطلب)؟: (، تاريخ درج مطلبwww.region4.tehran.ir(شده است 
  .مركز آمار ايران 1385سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال   3
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