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 ...ارزيابي نقش و تأثير شوراياران محلي بر افزايش مشاركت 

  
  
  

 1396 بهار 46جغرافيا و توسعه شماره 

  10/11/1394: وصول مقاله 
  12/10/1395: نهايي  تأييد

  147- 168 :صفحات 
  

  مشاركت شهروندان ارزيابي نقش و تأثير شوراياران محلي بر افزايش
  شهر گرگان: موردي ي مطالعه در مديريت شهري محله محور
  

  3حاجي سلطان زايدلي ،2، دكتر جعفر ميركتولي1*دكتر خدارحم بزي

  چكيده 
نقش شوراياران  ارزيابي محله محور بهشهري ريزي و مديريت  برنامهدر اي هدف پي بردن به نقش شوراياران محله باحاضر  پژوهش

ها و  آوري داده تحليلي و روش جمع –روش تحقيق حاضر توصيفي . افزايش مشاركت شهروندان شهر گرگان پرداخته استدر  محلي
 و ايكتابخانه روش دو از قيتحق موضوع با مرتبط كيتئور يمبان نيتدو و يبررس منظور بهباشد كه صورت پيمايشي ميه اطالعات ب

با استفاده   Enterرگرسيون چندگانه به روش و ضريب همبستگي پيرسون هاي آزمون از زين هاداده ليتحل و هيتجزبه منظور  و يدانيم
 متناسب كه باشدگرگان مي شهر پژوهش شهروندان اين در مطالعه مورد آماري ي جامعه .استشده  گرفته بهره Spss آماري افزار نرماز 
 .ه استكميل شدمنظم يا سيستماتيك ت گيري احتمالي از نوع نمونهروش  شهروندان به ي نمونه براي جامعه 330 تعداد حجم جامعه  با

آزمون ضريب  با استفاده از مشاركت شهروندان عملكرد شوراياران محلي و رابطه بيندست آمده در خصوص بررسي ه نتايج ب بنديجمع
 معنادار و اي مستقيمرابطه 000/0 معناداري سطح و 579/0همبستگي  ضريب با      متغي ر دو اين بين كه دهدمي نشانپيرسون همبستگي 

مشاركت  عملكرد شوراياران محلي، ميزان افزايش و تقويت با كه نمود مطرح درصد 99 اطمينان سطح توان دروجود دارد و مي
وابسته با       متغي رمستقل بر       متغي ربررسي ميزان تأثير . خواهد يافت افزايش نيز شهري هاي مرتبط با مديريت      فعالي تشهروندان در 

از ) مشاركت شهروندان(ر وابسته                     تغييرات واريانس متغي % 52دهد كه حدود استفاده از آزمون رگرسيون چندگانه توأم نيز نشان مي
شود كه بر اساس نتايج تحليل تبيين و توجيه مي) ايهاي محلههاي ارزيابي عملكرد شوراياريشاخص(هاي مستقل مختلف      متغي ر

  داري و داراي سطح معني 46/68برابر ) F(واريانس يك طرفه نسبت متوسط واريانس رگرسيون به متوسط واريانس باقيمانده 
)sig = 0.000 ( كنددرصد تأييد مي 99است و معني دار بودن رگرسيون را در سطح.  

  .شوراياران محلي، مديريت شهري محله محور، مشاركت، شهر گرگان: ها هواژكليد

                                                     
                                                                kh.bazi@gu.ac.ir                                    *دانشگاه گلستان ،ريزي شهري برنامه و دانشيار جغرافيا - 1
   j.mirkatoli@gu.ac.ir                                                                                                           گلستانريزي شهري، دانشگاه  برنامهو  دانشيار جغرافيا - 2

                                                                           h.zayedli53@gmail.comريزي شهري، دانشگاه گلستان برنامه و دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا - 3
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 1396بهار  ،46ه شمارپانزدهم، فصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

  مقدمه و بيان مسأله
 در جهاني روابطي  عرصه در جديد تحوالت     

 با از آن كه فرهنگي و اجتماعي ،اقتصادي هاي زمينه

 موجب تغييرات شود،مي تعبير شدن جهاني عنوان

 در شهري مديريت به ناظر هايديدگاه در اساسي
؛ شده است توسعه حال در هايكشور از بسياري
 تبلور شهر شهري، جديد مديريت نگاه دركه  بطوري

 كردن برطرف راستاي در انسان عملكردهاي از فضايي

 و توجه ها،دگرگوني اين با همگاملذا  اوست نيازهاي
 زمان هر از بيش ها،شهر مديريت و ريزي برنامه تأكيد

 شهري زندگي ملموس ابعاد و ترپايين بر سطوح ديگر،

 و محلي نقش سطوح      اهمي ت و تقويت و شده معطوف
ي  عرصه در مدني هاينهاد و هاانجمن حضور
 و نقش شهروندان بر عمده ي تكيه با گيري تصميم

 اقدامات و ها      فعالي ت ي عرصه در آنها واقعي مشاركت

 گرفته قرار نظران صاحب از بسياري تأكيد روزمره مورد

همين موضوع سبب شده است كه مطالعه . است
جغرافيايي شهر با موضوع قرار دادن محالت شهري به 

كوچكترين اجزا در نظام تقسيمات درون شهري، مثابه 
بهينه اجتماعات  ي اداره هايجهت دستيابي به شيوه

ريزان شهري به هاي كاري برنامه      اولوي تشهري، از 
 تبلور شهر شهري، جديد مديريت نگاه در .شمار آيد

 كردن برطرف راستاي در انسان عملكردهاي از فضايي

 به توجه با زمان از ايبرهه هر در و اوست نيازهاي

 اجتماعي، شرايط همچنين و شهروندان توقعات و دانش

  معصومي،( يابدمي توسعه جامعه، و فرهنگي اقتصادي
 تأكيد و توجه ها،دگرگوني اين با همگاملذا  .)7: 1389

 ديگر، زمان هر از بيش ها،شهر مديريت و ريزي برنامه

 شهري زندگي ملموس ابعاد و ترپايين بر سطوح

 و تقويت و )Friedman, 1993: 482( شده معطوف
 نهادهاي و هاانجمن حضور و محليسطوح نقش      اهمي ت

 بر عمده ي تكيه با گيري تصميم ي عرصه در مدني

 ي عرصه در آنها واقعي مشاركت و نقش شهروندان

 از بسياري تأكيد روزمره مورد اقدامات و ها      فعالي ت

  . )39: 1385پور،  حاجي( است گرفته قرار نظران صاحب
ريزي شهري نيز از آنجا كه در در ديدگاه برنامه

نظام فضايي شهر، محالت شهري كوچكترين  تقسيمات
شود و در بين ساير واحد سازمان فضايي محسوب مي

فضايي شهر بيشترين انسجام اجتماعي  هاي سازمانرده
همين موضوع سبب شده است كه . و مكاني را دارند

جغرافيايي شهر با موضوع قرار دادن محالت  ي مطالعه
كوچكترين اجزا در نظام تقسيمات  ي شهري به مثابه

 ي هاي اداره شهري،در جهت دستيابي به شيوه درون
-هاي كاري برنامه      اولوي تاجتماعات شهري، از  ي بهينه

  ).93: 1387فني و صارمي، (ريزان شهري به شمار آيد 
 -صاحب ،پيش ي دههاز چند در فرايند تاريخي و 

ترين سطح مديريت شهري، به پايين ي نظران عرصه
به عنوان كارآمدترين  "حكومت محلي"حكومت،يعني 

در اين دوران . اندسيستم مديريت شهري اشاره داشته
امور شهري كه مستلزم  ي هاي ادارهناكارآمدي سيستم

كنترل بر منابع مالي بود، جاي خود را به رويكرد 
 ديدگاه بر مشاركت و همكاري اين. شهري داد حكمراني
ي اجتماعي محله ها سازماني غيردولتي، ها سازمان
  ي رسمي بنياد نهاد شده است ها سازمانمحور و 

   .)7: 1391رمضاني فرخد و گزالن طوسي، (
 در را درازمدت گرايشي توانمي بنابراين هرچند

 دنبال به كه يافت شهري مديريت و ريزي برنامه

 در خرد جوامع ي پايه بر شهرها ي اداره و دهي شكل

 رسدمي نظر به اما است، بوده شهري هاي محله قالب

 و بخشيده تازه حياتي گرايش اين اخير به جريان كه
 كار دستور در هامحله به توجه تا است شده موجب

 قرار شهري طراحان و ريزان شناسان، برنامه جامعه

  .)2: 1383 پور، مدني( گيرد
 هايديدگاه در داده رخ تحوالت آنچه مسلم است

 جديد هايبا چالش رويارويي براي شهري، مديريت

 بر پيش از بيش تأكيد و توجه موجب شهرنشيني،
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 ...ارزيابي نقش و تأثير شوراياران محلي بر افزايش مشاركت 

 شهري هايقالب محله در شهروندان مشاركت موضوع

 و مديريت در محور محله رويكرد گيري شكل و

 به را محله اين رويكرد .است شده شهري ريزي برنامه

 در خرد مقياس در فضايي -اجتماعي واحدي عنوان

 آن ي پايه بر تواندشهري مي مديريت كه گيردمي نظر

 با و پايدار هاييمحله يجادا به منجر و گيرد شكل

   محلي گردد هايدارايي مبناي بر     هوي ت
  ).67: 1389، پرتوينادري بوانلو و (

جلب ها به منظور شهرداري  در چند سال گذشته
شهرها و  ي مشاركت هر چه بيشتر شهروندان در اداره

هاي برقراري سيستم حكمروايي خوب شهري، طرح
را  غيره مختلفي از جمله محله گرايي، ناحيه محوري و

اي در اين ميان طرح مديريت محله. به اجرا گذاشتند
هايي است كه از چند سال گذشته در از جمله طرح

مختلف نظير انگلستان،  كالن شهرهاي كشورهاي
در . به اجرا گذاشته شده است غيره كانادا، استراليا و

اين طرح، اداره بخشي از امكانات محله به خود مردم 
تر مديريت شهري در شود، به عبارت دقيقسپرده مي

طول فرايندي قانوني و مورد پذيرش در راستاي 
سپاري، گسترش و نهادينه  گري، برونكاهش تصدي

مشاركت آگاهانه و اثربخش مردمي و واگذاري كردن 
هاي فرهنگي، هنري، اجتماعي و       فعالي تفضاها، ابنيه و 

ورزشي به مردم، مديريت در سطح محله را به وجود 
 در ايران نيز .)27: 1391 نژاد، طالبي( آورده است

شان       فعالي ت 1385اي از ارديبهشت ماه شوراهاي محله
واسط مردم  ي به عنوان حلقه شوراياران. را آغاز كردند

به رغم  -شهري ريزي برنامهو نهادهاي مديريتي و 
در جهت  -اندوجود مشكالتي كه با آن مواجه بوده

شناخت نيازهاي شهروندان و ياري رساندن به مديران 
  .اندمين اين نيازها ايفاي نقش كردهأشهري در ت

ر شهر گيري شوراي محالت د در رابطه با شكل
باشد؛ وليكن با نمي طالعات مدوني موجودگرگان ا
گيري شوراياران  هاي صورت گرفته سابقه شكل بررسي

دوم شوراي  ي محالت در شهر گرگان به انتهاي دوره
مهمترين اقدام در . گردداسالمي شهر گرگان بازمي

گيري شوراي محالت همزمان با آغاز به  جهت شكل
سوم شوراي اسالمي شهر گرگان صورت  ي كار دوره
 انتخاباتكه شوراي شهر گرگان  بطوري گرفت؛
 به طيشرا واجد افراد       فعالي ت هدف بارا  ها ياريشورا
 انتقال و وراهاش ياعضا و محالت واسط ي حلقه عنوان

 دومدر تاريخ  ن،راايشورا به مردم يازهاين و ها خواسته
 مذكور انتخابات در .نمود برگزار 1387 سال اسفندماه

 انتخاب شهر محله 63 ندهينما عنوان به نفر126 تعداد
 ياري و مردم اعتماد و خود ي زهيانگ بر هيتك اب تا ندشد

 يشهر ي توسعه روند در عيتسر ساز سبب ن،مسؤوال
اين تنها انتخابات صورت گرفته به  .باشند گرگان

منظور تعيين شوراياران محالت شهري گرگان در 
 ي مديريت محلي در چرخه دنكرراستاي دخيل 

 شيب گذشت با كههرچند . باشدمديريت اين شهر مي
 ي استفاده آنها توان از افراد، نيا انتخاب از سال 7 از

 اثر كم     ًكامال  زمان گذر در مجموعه نيا تا نشده الزم
چهارم شوراي اسالمي شهر گرگان نيز  ي در دوره .شود

هاي داده شده اتفاق خاصي در اين بخش عليرغم وعده
رخ نداده و شوراياران همان منتخبين شوراياري در 

  باشند مي 1387سال 
  ).1394روابط عمومي شوراي اسالمي شهر گرگان، (

ي شهر مديريت مدل بررسياين در حالي است كه 
ر گرگان به تبعيت از نظام مديريت شهري در شه

كشور بيانگر نوع مديريت شهري متمركز است كه 
 كه را يفيوظا و دخالت شهر ي اداره در   ًما يمستق دولت
 خود است، يگر يتصد جنس از و داردي محل ي جنبه
 بر يمبتن كه به نوعي الگو نيا. دهديم انجام

 ستين وابسته مردم كار و تالش به استي ساالر وانيد
 يمل يدرآمد منابع قيطر از را خود يهانهيهز و

 سبب در شهر گرگان مدل نوع اين .كنديم نيتأم
 ساختار بهشهري  مديريت مدل عناصر شديد وابستگي
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 و فقدان خود نوبه به روند اين و شده قدرت كالن
 تشديد را مردمي مشاركت و مدني ينهادها كمبود

گيري  عليرغم تصويب و شكلكه  بطوري .نموده است
گرفته در  صورت هايمستمر و نيز تالش قوانين
گيري و تقويت نهادهاي مديريت  ايجاد، شكل ي زمينه

محلي نظير شوراياران محالت شهر گرگان از سومين 
گيري شوراهاي اسالمي نه تنها نهاد مذكور  دوره شكل

درحال حاضر فاقد هر گونه جايگاه قانوني و تشكيالتي 
باشد، مشخص در سيستم مديريت شهري گرگان مي

بندي و تقسيمات  ها هنوز محلهسال از گذشت بلكه پس
اي بر مبناي محالت در شهري مشخص و انسجام يافته

شهر گرگان صورت نگرفته است كه نشان از ضعف 
در جايگاه نهادهاي مدني فوق در سيستم  اساسي

در همين راستا در پژوهش  .مديريت شهري دارد
ها و حاضر، تالش بر آن است تا با شناسايي شاخص

شهري محله  در مديريتمشاركت شهروندان  معيارهاي
 ثر در تحقق مشاركتؤمحور به تعيين عوامل م

پرداخته اي  كيد بر نقش شوراياران محلهأبات شهروندان 
 مرتبط گوناگون منابع بررسي بامنظور ابتدا  بدين. شود

 رويكرد كاركرد اين و جايگاه محوري، محله موضوع با

 سپسگرفته و   مورد بررسي قرار شهري مديريت در
ها و معيارهاي  شاخص  معرفي و شناسايي  ضمن

 اساس بر و مشاركت شهروندان در مديريت شهري

ن محالت اساكن با مصاحبه و نظري مطالعات نتايج
 بررسي و ارزيابي نقش شوراياران محالت در به شهري،

 پرداختهمشاركت شهروندان شهر گرگان  هايشاخص

   .خواهد شد
  

  پيشينه تحقيق
اين  اتگسترده بودن مطالعات و تحقيقبا توجه به 

كشورهاي غربي چون انگلستان، آمريكا،  رويكرد در
ريزي  بودن اين برنامهو نيز  نوپاسو  از يك غيره كانادا و
اي، محله ي در رابطه با توسعه از سوي ديگر در ايران

محور و استفاده از رويكردهاي  مردم ريزي برنامه
هاي متعددي در نامه تحقيقات و پايان ،مشاركتي

در همين راستا به . هاي اخير ارائه شده است سال
هاي اخير در تعدادي از مطالعات صورت گرفته در سال

پرداخته  مطالعات داخلي و مطالعات خارجي قالب
  .شودمي

اي با عنوان در مقاله) 1392( پور و همكاران عبداهللا -
وظايف  ي پذيري شهروندان تهراني در حوزه مشاركت"

شهرداري 4منطقه شهروندان:موردي ي مطالعه(شهرداري
به منظور بررسي تجربي فرضيات تحقيق از  ")تهران

ها از روش پيمايش استفاده نموده و در تحليل داده
آماري ميانگين،ضريب همبستگي پيرسون،  هايتكنيك
ه استفاده      متغي ر و تحليل رگرسيون چند Fو  Tآزمون 

تحقيق بيانگر متوسط بودن سطح نتايج . شده است
پذيري شهروندان بوده كه تغييرات آن با  مشاركت

شغلي، آگاهي  استفاده ازعواملي نظير جنسيت، وضعيت
امور شهري، انتظار پاداش از  ي و اطالعات درباره

محله  سكونت در ي مشاركت، عضويت انجمني، سابقه
 . شود و عالقه و تمايل به آن تبيين مي

نقش "اي با عنوان در مقاله) 1392(آقايي حسينلو و -
: موردي ي نمونه(شوراياران درجلب مشاركت شهروندي 

به بازشناسي مفهوم و ضرورت  ")شهر تهران 4منطقه 
ها اصلي نقصان كاركردي آن ها و يافتن عللشوراياري
 4 ي جلب مشاركت شهروندان در منطقه ي در زمينه

  گيرند كه عملكردو نتيجه مي شهر تهران پرداخته
ها به عنوان نهاد مديريت محلي به داليلي شوراياري

مديريتي و قانوني در سطح سازماني و  نظير مشكالت
مشكالت فرهنگي و اجتماعي در سطح محلي ناموفق 

متفاوت  بوده است و از جمله داليل اصلي آن نگاه
بندي مشكالت        اولوي تشهروندان و شوراياران نسبت به 

  .هاستبرخورد با آن ي و نحوه
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اي با عنوان در مقاله) 1392(پور نوريان و مظفري -
ارزيابي عملكرد مديريت محله محور با تأكيد بر "

محالت : مورد پژوهي(هاي سرمايه اجتماعي شاخصه
به  ")شهرداري تهران 21گانه ناحيه يك منطقه هفت

روش پيمايشي عملكرد مديريت محله محور در سطح 
. اندمورد مطالعه را مورد ارزيابي قرار داده ي ناحيه

 نشان پژوهش ي محدوده در شيمايپ از حاصل جينتا
-محله تيريمد و ياجتماع هيسرما نيب كه دهديم

 كسب .دارد وجودي معنادار و مثبت يهمبستگ محور،
 يشناخت ياجتماع هيسرما بعد در ازيامت نيشتريب

 كه داشتهيي هاتالش از نشان ،يآگاه شاخص توسط
 در محور محله تيريمد توسط محالت سطح در

 .است گرفته صورت يرسان اطالع يراستا

اي با عنوان در مقاله) 1392(اسماعيلي و همكاران  -
بندي عوامل كليدي تأثيرگذار بر بررسي و رتبه"

مشاركت شوراهاي اجتماعي محالت در مديريت 
با استفاده از منطق دلفي و روش گلوله برفي  "شهري

به شناسايي و تحليل عوامل مؤثر بر مشاركت 
 بشوراهاي اجتماعي محالت در مديريت شهري در قال

رساني، مشاوره، توانمندسازي، احساس عامل اطالع 5
قدرتي و عوامل سازماني پرداخته و در نهايت به بي

ام نموده ترسيم مدل بومي براساس عوامل فوق اقد
  .است

هاي خارجي صورت در رابطه با مطالعات و پژوهش
توان به موارد زير گرفته پيرامون موضوع تحقيق مي

  :اشاره نمود
شهري و      هوي تبه ارتباط ما بين ) 2003( 1رداشتورم -

موردي  ي بازيابي آن و دستيابي به پايداري به مطالعه
پردازد يبر روي محالت شمالي شهر تورنتو در كانادا م

كند كه در كالنشهرهاي امروزي رمز و تأكيد مي
پايدار شهري از طريق توجه به  ي دستيابي به توسعه

و ايجاد نهادهايي  "محالت شهري     هوي تحفظ "عامل 

                                                     
1-Soozan Radeshtoorm 

ضمن آنكه .    ّ                                 محل ي براي تقويت و تداوم آن نهفته است
فرهنگي ممكن است به      هوي تكند كه تأكيد مي

ريزي مناسب و در خور از دست سرعت، با عدم برنامه
و در  ليكن بازيابي و تحقق مجدد آن به سهولت. برود
   بودنخواهد پذير  مدت امكان كوتاه

 .)6: 1386صارمي، (

 رويه بي رشد عنوان تحتي ا مقاله در) 2005( 2ايوت -
 رويه بي رشد مضرات و نتايج ابعاد، به شهرنشيني،

 ها حكومت ظرفيت از خارج را آن كنترل و پردازد مي
 بهبود در محلي و محله مديريت نقش به و داند مي

 .نمايد مي تأكيد مردم اوضاع

 بهبود" عنوان با ايمقاله در )2010(همكاران و 3ايلو -
 ارزيابي فيزيكي، هايويژگي اي،محله ريزيبرنامه

 رم؛ شهر در محله دو در       فعالي ت و عاطفي و شناختي
 سلسله خطي هايمدل از استفاده با "ايتاليا پايتخت
 شناسايي براي مؤثر روش يك كه دادند نشان مراتبي

 تجاري امكانات بهبود به تواندمي همسايگي واحدهاي
 استاندارد تراكم مطمئن، فراغت اوقات و محله

   .كند كمك سبز، فضاي بهبود و هاساختمان
 عنوان تحت پژوهشي در )2013( همكاران و4لنزي -
 نوجوانان، مدني مشاركت و محله اجتماعي ارتباط"

 "ايمحله اجتماعي ي توسعه هدف با يكپارچه مدلي
هاي شهر در نوجوانان مدني مشاركت مختلف هايشيوه

گيرند نتيجه مي  و هكرد مطالعه را ايتاليا اندام متوسط
 بين ارتباط و ايمحله امور در آنان مشاركت سطحكه 

 اين و باشدمي باال      ًنسبتا  بزرگساالن و آنان ميان نسلي
 تعامل پرورش در اجتماعي هايسيستم تأثير به عوامل
 .كندمي كمك نوجوانان مدني

مطالعات مشابهي در  شود ميطور كه مشاهده  همان   
ارتباط با پژوهش حاضر انجام شده است و در همه 

محالت،  نوعي موضوع شوراياران و نقش آن در ها بهآن

                                                     
2-Eyoot 
3-Aiello  
4-Lenzi  
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مشاركت دادن شهروندان و مسايل مربوط به محالت 
در اين پژوهش نيز با توجه به . شهري بحث شده است

موضوع مورد مطالعه و هدف اصلي پژوهش به       اهمي ت
دنبال بررسي نقش و تأثير شوراياران محلي بر افزايش 
مشاركت شهروندان در مديريت شهري محله محور در 

 .شهر گرگان هستيم
  

  روش تحقيق
 روش و ابزار گردآوري اطالعات

تحليلي و روش  -روش تحقيق حاضر توصيفي   
صورت پيمايشي ه ها و اطالعات ب آوري داده جمع
 كيتئور يمبان نيتدو و يبررس منظور بهباشد كه  مي

 و ايكتابخانه روش دو از قيتحق موضوع با مرتبط
براي دستيابي به اهداف و . ي استفاده شده استدانيم

هاي تحقيق، اين پژوهش در دو بخش به پرسشپاسخ 
تكنيك . پذيرفته است و ميداني انجام مطالعات اسنادي

 آثار و كتب از برداريفيش بر متكياسنادي  ي مطالعه

 نظران صاحب نظرات از آگاهي برايو  باشدمي مكتوب

تئوريك مرتبط با حيطه  و مسائل مفاهيم زمينه در
 مورد كه ميداني روشو  است شده استفاده پژوهش

 برخوردار بيشتري      اهمي ت از و پژوهش اين خاص توجه

به  .باشدمي پرسشنامه تحقيق بر ابزار مشتمل است،
ي ايه پژوهش پرسشنامه ها در اينداده آوري جمع منظور

قرار داده آنها تدوين و در اختيار در سطح شهروندان 
 زپس انيز هاي پرسشنامه طراحي گويه. شده است

ثر در تحقق مشاركت شهروندان در ؤتعيين عوامل م
 اي و براساس ديدگاه نظري پژوهشمديريت امور محله

واالت و ئابتدا س به طوري كه. صورت گرفته است
عباراتي كه درجات مختلف نگرش به هر كدام از 

را منعكس فرضيات تحقيق هاي ها و شاخصمولفه
 نظران صاحب سپس گروهي از .تهيه گرديد ؛كندمي

اندركاران طراحي و اجراي  دست اجتماعي،  مشاركت 
شناسي،  جامعه هايمحالت، اساتيد رشته ياريشورا طرح

مديريت شهري و شهرسازي برگزيده و ضمن بررسي 
آماري شهروندان  ي ت متناسب با جامعهسؤاال،هاگويه

و نامناسب حذف  ت نامربوطسؤاالمورد سنجش و 
گيري از  اندازه ي روايي وسيله وبنابراين اعتبار . گرديد

مقدماتي به تعدادي از  طريق ارجاع پرسشنامه
  .ن، اساتيد و خبرگان دانشگاهي حاصل شدامتخصص

  
  روش تجزيه و تحليل اطالعات

 و توصيفي آمار روش دو از تحقيق اين در     

شرايط  توصيفي آمار .است شده استفاده استنباطي
 طريق از كه ترتيب اين به كند، مي توصيف را موجود

 هاي     متغي رتجمعي  درصد و فراواني آوردن دسته ب

 استنباطي آمار روش در .شوندمي توصيف موردمطالعه

 بر مستقل هاي     متغي راز  يك هر اثر تعيين منظور به
هاي  در قالب آزمون SPSSافزار نرم از وابسته،      متغي ر

 رگرسيون تحليلو اي نمونه مستقل تك t-test پيرسون،
  .است شده استفاده  Enterچندگانه به روش 

  
  گيريحجم نمونه و روش نمونه

آماري پژوهش حاضر، تعداد خانوارهاي  ي جامعه 
باشد كه براساس ساكن در محالت شهري گرگان مي

تعداد كل خانوارهاي ساكن در  1390سرشماري سال 
بر اين اساس و با در . باشدنفر مي 98019شهر گرگان 

د نياز تعداد نمونه مور% 5نظر گرفتن سطح خطاي 
محالت شهري گرگان بر طبق  ساكنان ي براي جامعه

نفر تعيين گرديد كه به  328معادل ) 2-1(رابطه 
نفر افزايش  330منظور افزايش دقت نمونه آماري به 

  .يافت
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دست ه با توجه به فرضيات مطرح شده و به منظور ب   
 ي آوردن اطالعات مورد نياز تحقيق، پس از تهيه

بدين . نسبت به توزيع  آنها اقدام گرديدها پرسشنامه
اي گيري خوشه صورت كه با استفاده از روش نمونه

شهر  ي گانه اي ابتدا از ميان نواحي هشتچند مرحله
در . ناحيه به صورت تصادفي انتخاب شد 5گرگان 
بعد از بين محالت داراي شوراياري محالت  ي مرحله

دفي مشخص محله به صورت تصا5در هر ناحيه، تعداد 
گيري و  و در انتها به منظور شكل دادن به فرايند نمونه

اساس داوري شخصي،  پرهيز از هر گونه گزينش بر
هر يك از محالت فوق  ساكناننمونه در بين  12تعداد 

در سطح . به صورت تصادفي توزيع و تكميل گرديد
) شوراياران(مديران محلي هاي مربوط بهدوم پرسشنامه
تصادفي به تعداد نمونه محاسبه شده، نيز به صورت 
  .آوري گرديد توزيع و جمع

ها منظور بررسي پايايي گويه ذكر است كه به شايان 
ت مطرح شده، از ضريب آلفاي كرونباخ سؤاالو 

صورت كه در پرسشنامه  به اين. استفاده گرديد
پرسشنامه كه روايي آنها تأييد و  35شهروندان تعداد 

روي آنها صورت گرفته بود، با اصالحات الزم بر 
اي اي چند مرحلهگيري خوشه استفاده از روش نمونه

پس از توزيع و . براي اجراي پيش آزمون انتخاب شدند
هاي فوق با استفاده از امكانات تكميل پرسشنامه

ضريب آلفاي كرونباخ براي آنها محاسبه  SPSSافزار  نرم
براي  گرديد كه براساس آن ميانگين ضريب مذكور

محاسبه  81/0هاي مطرح شده به ميزان تمامي گويه
دست آمده بيانگر اعتبار قابل قبولي ه شد كه ضريب ب

  .باشدبراي پرسشنامه مي
  

  مباني نظري تحقيق
  شهري تيريمد

شهر و رشد و  مسايلگستردگي و پيچيدگي 
روزافزون شهرها، مديريت امور شهر را به  ي توسعه
عالوه بر موضوعاتي . دشوار تبديل نموده است ايوظيفه

ريزي  ونقل، ايمني و برنامه زيست، حمل همچون محيط
 -مهمي كه تأثير فزاينده و تعيين شهري يكي از عوامل

مديريت ؛ شهري دارد ي هاي بر عوامل سازندكننده
شهري است بدين سان مديريت شهري عبارت است از 

اسخگويي به نيازهاي سازماندهي عوامل و منابع براي پ
اجرا،  ريزي، ساكنان شهر و شامل كاركردهاي برنامه

نظارت، كنترل و هدايت است كه براي اعمال قدرت 
شهروندان و قراردادهاي اجتماعي  ي بايد برآمده از اراده

  .)5: 1392طبسي و ياري قلي،  واعظ اسديان،(باشد 
در مورد معنا و مفهوم مديريت شهري اختالفات      

 با كه بعضي آن را مترادف زيادي وجود دارد، بطوري

 بعضي ديگر آن را. پندارندمي توسعه و رشد مديريت

 مديريت" عرض هم عمومي و منابع مديريت معادل
عمومي  خدماتي ارائه با يعني مترادف"عمومي خدمات

 برخي ديگر مديريت)Chakraberty,2001:18(دانندمي

 اقدامات(ها       فعالي ت از ايمجموعه عنوانه را ب شهري

 كنند مي تعريف )خصوصي و شهروندان دولت، بخش

 كالبدي و اجتماعي اقتصادي، ي توسعه همديگر با كه

  كنند مي هدايت و داده شكل را شهري نواحي
)Mc Gill, 1998: 464( .  

                                          عالوه بر دو تعريف عمومي فوق، تعريف تخصصـي            
                             مـديريت شـهري بـه عنـوان      "  :                   ديگري عبارت است از

   ها           ها، برنامه       سياست        شهر به   ي                      چارچوب سازماني توسعه
                     شود كه در پي اطمينان                     ها و عملياتي اطالق مي     و طرح

      هـاي                       با دسترسي به زير ساخت       جمعيت             از تطابق رشد 
                    بر اين اساس، كارايي   .   ند                       اساسي مسكن و اشتغال هست

   اي                                             مديريت شهري وابستگي مشخصي به عوامل زمينـه 
                                                    از قبيل ثبات سياسـي، يكپـارچگي اجتمـاعي و رونـق     
ــارت و   ــز عوامــل ديگــري از قبيــل مه                                                        اقتصــادي و ني

                                           هاي سياستمداران و اشخاص استفاده كننـده از          انگيزه
                               تحـت ايـن شـرايط چـارچوب و       .          هـا دارد          اين سياست

                                  زماني حكومت و مديريت شهري به ويژه       هاي سا     ويژگي
                                                    نقش اجرايـي بخـش دولتـي و عمـومي در آن، تـأثير      
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  »      كنـد                            اي در موفقيت آن ايفـا مـي                   بسيار تعيين كننده
                                به اعتبار ايـن تعريـف شـهرها      .  ) 2  :     1382           جمشيدزاده،  (

                            با وجود اين، مورد توجه قرار    ؛   اند                هميشه مديريت شده
          در طـي                                          گرفتن مديريت شـهري در مطالعـات توسـعه    

                 اي داده است؛ چرا                       اخير به آن جايگاه ويژه   ي         چند دهه
       المللي                                  ها و ارتباطات متقابل در سطح بين          كه وابستگي

                         هـاي مـديريت، سياسـت،                            تفكيك سنتي ميـان عرصـه  
                                         هـاي اجتمـاعي را از ميـان برداشـته و                   اقتصاد و زمينه

                   ها را فراهم كـرده                               موجبات نگرش چند بعدي به پديده
   . )Van Digik, 2006: 212 (     است

  
  هاي مرتبط با محله و رويكرد محله محوري نظريه

شهرسازي را  ي ل مفهوم محله در حوزه       سير تحو      
هاي مربوط به توان در قالب روند دگرگوني ديدگاهمي

شروع توجه علمي به امور مشاركت . آن دنبال كرد
لين بار        براي او . آغاز شدبه بعد  1910محلي از دهه 

                              ّاز مفهوم واحد همسايگي براي حل  1پري كلرنس
مشكل حمل و نقل در بسياري از مراكز شهري و 
 مناطق مسكوني در دسترسي ساكنان به مدارس

مفهوم محله در . ابتدايي و مراكز تجاري استفاده كرد
پري، يك طرح براي آرايش زندگي  نظريه كلرنس

 ,Diyanah&Abdul Karim( ها بود اجتماعي خانواده

كه محله يك  استمعتقد ) 1996( 2براور. )210 :2012
. كنندمكان است؛ مكاني كه مردم در آن زندگي مي

هايي هايي براي زندگي و كاربري مكاني كه داراي خانه
باشد، اما وجود اين مانند مدرسه، كليسا و فروشگاه مي

تواند آن را فراتر از مفهوم محله يا كمتر ها نميكاربري
 .)102: 1389زاده طرف و همكاران،  بداهللاع(از آن نمايد 

استراتژيك محله معتقد       اهمي ت ي در زمينه 3شوبرت
ريزي توسعه شهري و نيز مديريت  كه برنامه است

ها، محله: شهري جديد، از چند لحاظ حساس است

                                                     
1-Celerens peri 
2-Braver 
3-Shobert 

هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي و فرهنگي  بافت
 ي نقطهتوانند ها مي دهند؛ محلهشهرها را شكل مي

عزيمت براي ايجاد انسجام اجتماعي در شهرها باشند؛ 
هاي حياتي       فعالي تاصلي براي  ي ها زمينهمحله

شوبرت در . شهري، شامل كار، مسكن و تفريح هستند
همين زمينه با اتكا به تجارب جوامع پيشگام آمريكايي 

گونه  شود كه براي هرو اروپاي شمالي يادآور مي
شهري، به ويژه از نوع مشاركتي الزم است در  ي توسعه

زاي  درون ي اي، توسعههاي محله درجه اول به پتانسيل
هاي مردمي هاي مالي و مشاركتاي و شراكت محله
  .)Freestone,2000: 224( اي توجه شودمحله

كند خود اظهار مي ي در نظريه) 2009( 4راپاپورت    
آن  ي وسيله هايي هستند كه بهكه محالت، مكان

ت خودشان را تعريف كنند؛ به           توانند هوي  مي ساكنان
ت اجتماعي را براي واحدهاي                    اين ترتيب، محله هوي 

 ,Campbell et al(كند فضايي در شهر ايجاد مي

پايدار محلي را  ي ، توسعه)2006(برايانت  )474 :2009
داند كه با نقش شهروندان در توسعه، ديدگاهي مي

  .)Bryant, 2006: 211( هماهنگ استمطابق و 
ريزي محله اعتقاد  پينيگر در بحثي در مورد برنامه     
اي به عنوان يك مفهوم ريزي محله كه برنامه رددا

هايي است كه در مجموعه بحث ي ارزشمند، نتيجه
ريزي شهري و  طول صد سال گذشته در كانون برنامه

او . استمسائل مربوط به مديريت شهري انجام شده 
دهنده و  مفاهيم طراحي، عناصر تشكيل توسعه
آل و نقش واحد محله به عنوان شهري ايده ي توسعه

يك وسيله از سازمان فيزيكي و اجتماعي را چارچوبي 
ل براي بهبود دموكراسي محلي و مشاركت در آ ايده

ريزي مشاركتي محله مدار معرفي كرده  فرايند برنامه
  ). Pinnegar, 2012: 268(است 

  
  

                                                     
4-Rapaport 
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  رويكرد محله محوري در مديريت شهري
رشد سريع شهرنشيني در دوران حاضر، بيش از      

ت شهري و كاركردهاي                          هر زمان ديگر، نه تنها هوي 
مورد انتظار آن را دستخوش تغيير ساخته بلكه زمينه 
بروز مخاطرات جدي را هم در مناطق شهري فراهم 

هر چند  ).164: 1387رفيعيان و تاجدار، (آورده است 
اقتصادي و  ي                     ً         گسترش شهرنشيني معموال  با توسعه

شهري،       جمعي تا افزايش سريع             همراه است ام  اجتماعي
فرصت و امكان تأمين مسكن و شغل يا خدمات و 

هاي مناسب را از متوليان امور شهرها گرفته زيرساخت
اي كه در اين لهأمس). 31: 1388پور و اسدي،  كبر(است 
برخورد كشورهاي در حال  ي مطرح است، نحوهميان 

شان، با رشد فزاينده توسعه با توجه به منابع اندك
ها و اين چالش. شهري و پيامدهاي آن است      جمعي ت

: عد اصلي است                          برخورد با آنها داراي پنج ب  ي نحوه
منافع متكثر، ) ناشي از مشكالت(مالي، ها، منابعظرفيت

پذيرش  .)Stern, 2007: 58( امنيت و مديريت شهري
آنها و تالش براي       جمعي تواقعيت رشد شهرها و 

بهبود ساختار و عملكرد مديريت شهري، رويكرد اصلي 
بر اين اساس، اين . براي رويارويي با اين مسائل است
ناپذير است و روش  درك كه رشد شهرها اجتناب

مديريت  زيادي به تاحد ناشي از آن برخورد با مشكالت
آمد شهري بستگي دارد، روز به روز بيشتر حاصل كار
  .)37:  1388پور و اسدي،  برك( شود مي

هاي جديد برآمده از رشد لزوم رويارويي با چالش     
گذشته موجب  ي دو دهه                   ابعاد شهرنشيني، طي 

مديريت شهري  رهاي ناظر باساسي در ديدگاه تغييرات
در بسياري از كشورهاي در حال توسعه شده است 

)Stern, 2007: 69.(   
ه، موضوع مديريت شهري را با نگاهي         هاي اولي  ديدگاه  

دادند و آن را در ساختاري مورد بررسي قرار مي
زدايي شده  تچارچوبي سنتي، فن ساالرانه و سياس

امور عمومي محدود  ي كردند و به ادارهتعريف مي

متأخر، با رويكردي كاركردي  هايساختند اما نظريه مي
اين دسته از . پردازندمديريت شهري مي ي به مطالعه

ها با برخورداري از ديدگاهي كل نگر و فراگير، نظريه
مديريت شهري را داراي نقشي گسترده و راهبردي در 

و  دانند و قائل به ارتباط متقابلشهر مي ي توسعه
پيوند مديريت شهري با ساختارهاي اجتماعي و 

ها با استفاده از اين ديدگاه. سياسي و اقتصادي هستند
  ملموس و عملكردي،به ارزيابي نظام مديريت معيارهاي

فرايندهاي قدرت  گرفتن پردازند و با درنظرشهري مي
مديريت شهري،  ي و سياست و پيامدهاي آن بر توسعه

كاظميان، و  پرهيزكار(اند ر كردهتاين مفهوم را غني
نقش سطوح       اهمي تتقويت و از طرفي  .)31 :1384

 ي مدني در عرصه  ها و نهادهايمحلي و حضور انجمن
بر نقش شهروندان و  عمده ي گيري با تكيه تصميم

ها و اقدامات       فعالي ت ي مشاركت واقعي آنها در عرصه
مورد تأكيد بسياري از  )39 : 1385پور،  حاجي(روزمره 
  . نظران قرار گرفته است صاحب

  
  شهروندي مشاركت

 و يريدرگ يمعنا به يلغو ثيح از مشاركت ي واژه    
 يفن يمعنا مورد در. است يخاص منظور يبرا تجمع

 مجموع در يول است شده يفراوان يهابحث زين آن
 و       فعالي ت ،يريدرگ را آن ياصل ي جوهره توانيم
 مشاركت .)87: 1375 ،يرموسويم( دانست يريرپذيثأت

 ييصدا چند و جامعه يفضا بودن باز ت،يشفاف شامل
 كه است ييفضا ازمندين و است يعموم ي حوزه بودن
 آنها سرنوشت در كه هايييرگيميتصم در بتوانند افراد
 ).Hutching, 1999:132( باشند رگذاريتأث است، مؤثر

- استيس ابعاد تمام در مردم دخالت شامل امر نيا
 هيكل و يريگيپ اجرا، نظارت، ،بندي      اولوي ت ،يگذار

: 1382 راسب،يش( است ياجتماع خدمات ي ارائه مراحل
 و ياجتماع مناسبات يبرقرار موجب مشاركت ).88

 نظران -صاحب از ياريبس. شوديم ديجد يانسان
 بدون داريپا و ريفراگ ي توسعه كه باورند نيا بر يشهر
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-شكل بدون آن تحقق و ندارد ييمعنا مردم با ارتباط

 ياريهم و يهمراه و مردم از برخاسته ينهادها يرگي
 نيا در. بود نخواهد سريم مختلف مراحل در آنان با

 جهت ييمجرا  به تواننديم يمدن ينهادها راستا
 هاييرگيميتصم در مشاركت يبرا مردم آموزش

 در ينهادساز و سازيتيظرف ها،محله سطح در يجمع
 و يكاربرد منديبهره منظور به يدولت يها سازمان

 نديفرآ .شوند ليتبد ،يمردم مشاركت از يعمل
 و آزاد يگفتگو و تعلق احساس را آن محور كه مشاركت
 و رشد هاينهيزم توانديم دهد، يم ليتشك گسترده

و  آورده فراهمها را ت ي خالق بروز و جامعه افراد ييتوانا
  .باشد مؤثر اريبس داريپا ي توسعه امر در
 

   )        شوراياري (                   انجمن معتمدين محالت 
 چند هر شوراها، دوره اولين انتخابات برگزاري با

 شدند، انتخاب مردم ي هوسيل به شهر شوراي اعضاي
 لحاظ به آنكه از بيشتر شهر شوراي اينكه دليل به اما

 مياني هاياليه به مشاركت انگيزه ايجاد و قدرت توزيع
 در قدرت تمركز سياست طرف به شود نزديك اجتماع
 ي هعام ذهن در رفت، پيش مشخص نهاد يك دست
. نگرفت شكل آن واقعي معناي به شهر شوراي مردم
 شهر شوراي آنكه از بيش مردم كه شد سبب عامل اين
 به وابسته را آن بپذيرند غيردولتي نهادي عنوان به را

 كه داشت ضرورت دليل همين به بدانند، قدرت عامل
 صورت يدارشهر سمت به شهر شوراي از قدرت توزيع
 عمومي هاي عرصهدر  شهروندان وسيله بدين تا گيرد
 نقش و شوند شهري مسائل درگير مستقيم بطور خود
 مشكالت و مسائل ي حيطه در و بازيابند را خود

 اينكه  بكنند بيشتري يتمسؤول احساس  شهري
 جلب در هامحله تاريخي نقش گرفتن نظر در با عمل

  . گرديدمي ممكن مردم مشاركت
 تشكيل از پس شده، مطرح مسائل به توجه بالذا      

 ي ارائه منظور به هاييبررسي تهران، شهر شوراي لين  او 

 اين در. گرفت انجام شهري مشكالت براي حل راه
 عالمه دانشگاه شناسي جامعه استاد پيران پرويز ميان

 شوراياري هاي انجمن" پيشنهاد تشكيل طباطبايي
   هايبررسي  از پس. داد ارائه را "تهران شهر محالت

 قرار تأييد مورد پيشنهاد اين شهر شوراي در الزم
 مشكل اين رفع منظور به تهران شهر شورايو  گرفت
 71 ماده به هاشوراياري قانوني تشكيل براي قانوني
 ترتيب، بدين. كرد استناد 1375 سال شوراهاي قانون

 شهر اسالمي شوراي شده، مطرح مباحث به توجه با
 مردمي نيروهاي از بهينه ي هاستفاد منظور به تهران

 اساسنامه شهري، مسائل در مشاركت جهت در
 به 1378 ماه آبان چهارمدر  را شوراياري هاي انجمن
  ).76: 1390غفاري و جمشيد زاده، ( رساند تصويب

  
  مورد مطالعه ي معرفي محدوده 

هكتار از شهرهاي  3567گرگان با مساحت  شهر
شمالي ايران و مركز استان گلستان است كه در 

اين شهر در . جنوب شرقي درياي خزر واقع شده است
 50درجه و  36دقيقه طول شرقي و  26درجه و  54

هاي كوهدقيقه عرض شمالي در دامنه شمال رشته
به دليل قرارگيري اين شهر . البرز گسترده شده است

هاي پوشيده از در بين دشت وسيع و حاصلخيز و كوه
     ً                               نسبتا  كم آن تا درياي خزر، از موقعيت  جنگل و فاصله

مهندسين (جغرافيايي و اقليمي ممتازي برخوردار است 
) 3-1(در نقشه . )1392و شهرساز پارت،  مشاور معمار

موقعيت و جايگاه شهر گرگان در استان گلستان و 
بر اساس  .شهرستان گرگان نشان داده شده است

مديريت  سيستم گرفته توسط صورت تقسيمات كالبدي
 8و  منطقه 3 بااين شهر  حاضر درحالشهري گرگان، 

      جمعي ت نفر هزار 354 به كينزد ناحيه خدمات شهري
شهري  2 منطقه ،نفر هزار 115 كي منطقه كه دارد
 نفر هزار 114شهري حدود  3 منطقه و نفر هزار 124

  .ندا داده قرار خود پوشش ريز را      جمعي ت

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

  
                                                                                      

                 
     

 
157  

  
 ...ارزيابي نقش و تأثير شوراياران محلي بر افزايش مشاركت 

  
  موقعيت شهر گرگان در نظام تقسيمات سياسي: 1نقشه 

  1394گارندگان، ن :تهيه و ترسيم
  گرگان شهر يكالبد – ييفضا ماتيتقس: 2 نقشه

  1394نگارندگان،  :تهيه و ترسيم 
  

  هاي تحقيق يافته
  هاي توصيفي يافته

در تحقيق هاي توصيفي مورد بررسي از جمله يافته    
سن، جنس، ميزان تحصيالت و  توان به حاضر مي

نمونه اشاره نمود كه در اينجا  ي جامعه وضعيت شغلي
بر اساس . به بررسي مختصر آن پرداخته شده است

پاسخگويان  تعدادبيشترين دست آمده ه هاي ب يافته
 44تا  35مربوط به گروه سني ) درصد 42/42معادل (

 16با تعداد  تعداد پاسخگويانباشد و كمترين ساله مي
كمتر از مربوط به گروه سني ) درصد 85/4معادل (نفر 
معادل (نفر  276تعداد همچنين  .باشدسال مي 25

نفر  54مرد و تعداد ) درصد كل جامعه نمونه 83,64
بررسي ميزان . باشند نيز زن مي)  درصد16,36معادل (

از بين دهد كه نيز نشان مي نمونه ي هتحصيالت جامع
نفر  86اند نفري كه مورد پرسش قرار گرفته 330

داراي ) از كل جامعه نمونهدرصد  26,06معادل (
درصد  10,30معادل (نفر  34تحصيالت ديپلم و تعداد 

اند  بوده ديپلم فوقداراي تحصيالت ) نمونه از كل جامعه
كه به ترتيب بيشترين و كمترين ميزان پاسخگو را به 

ساير سطوح تحصيلي نيز بدين . اندخود اختصاص داده
ديپلم با زير  پاسخگويان با تحصيالتگونه است كه 

مورد  ي  درصد جامعه 22,73نفر پاسخگو  75تعداد 
درصد و گروه  25,15پاسخگو  83با  ليسانسمطالعه، 

 15,76نفر پاسخگو  52ليسانس نيز با فوق تحصيلي 
 اند خود اختصاص داده مطالعه را به مورد ي درصدجامعه

از بين كل        فعالي تهاي اشتغال و  و از حيث ويژگي
 پاسخگويان درصد 27/17 ،)نفر 330( پاسخگويان

درصد  97/6درصد داراي شغل آزاد،  88/27كارمند،  
 21/1بازنشسته،  76/5دار، درصد خانه 70/9دانشجو، 

درصد دبير  39/9درصد راننده،42/12درصد كشاورز، 
  مشاغل را تشكيل اشتغال در ساير درصد 39/9و 
  .دهند  مي

  
  استنباطيهاي يافته

  بررسي مشاركت شهروندان در مديريت شهري گرگان 
در پژوهش حاضر جهت سنجش ميزان مشاركت 
شهروندان در مديريت شهري گرگان، مشاركت به دو 

بندي شده و هر كدام از ابعاد  عد عيني و ذهني تقسيم ب 
هايي است كه در قالب ها و گويهفوق داراي شاخص

روندان ساكن ميداني و توزيع پرسشنامه از شه پيمايش
در محالت مختلف شهري گرگان مورد پرسش قرار 

  .گرفته است
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                    ً       عد ذهني مشاركت معموال  به دو  ب  :مشاركت ذهني
در پژوهش . شودزير مقياس نگرش و تمايل تقسيم مي
 15عد ذهني از                               حاضر به منظور سنجش مشاركت در ب 

گويه استفاده شده كه چهار گويه جهت سنجش 
گويه جهت سنجش نگرش  11 تمايل به مشاركت و

  .مشاركت استفاده شده است
هاي هاي فوق گويهبه منظور سنجش شاخص     

تي در مقياس طيف ليكرت سؤاالمطرح شده در قالب 

و در قالب پرسشنامه تهيه شده از شهروندان محالت 
هر . مختلف شهر گرگان مورد پرسش قرار گرفته است

مورد امتيازدهي قرار  5تا  1ها در دامنه يك از پاسخ
بيانگر ) 1(اين اساس كمترين امتياز  گرفته و بر

پاسخگويان جهت سنجش مشاركت  ي ترين نمره پايين
پاسخگويان  ي بيانگر باالترين نمره) 5(امتياز و بيشترين
هاي مطرح شده جهت سنجش مشاركت گويه نسبت به

 .در نظر گرفته شده است

    
  هاي مشاركت شهروندي ها و گويهابعاد، شاخص: 1دول ج

  ها گويه ها شاخص  ابعاد  لفهؤم

مشاركت 
  ذهني شهروندي

تمايل به انجام 
هاي مختلف       فعالي ت

  در سطح شهر

  ...)جمع آوري زباله، نظافت شهر و(هاي مربوط به خدمات شهري      فعالي ت-
  ...)ايجاد فضاي سبز، تعريض و آسفالت معابر و (هاي مربوط به امورعمراني       فعالي ت - 
  ...)برقراري امنيت، ايجاد كتابخانه، زمين بازي و (هاي مربوط به رفاه شهري       فعالي ت - 
ها، مراسمات برگزاري مسابقات، جشن(هاي مربوط به امور فرهنگي و ورزشي       فعالي ت - 

 ...)مذهبي و

  مشاركتنگرش به 

  امور شهر ي ولين در ادارهؤدلي و همراهي با مسهم-
  بهبود عملكرد مديريت شهري - 
  ايجاد روحيه وفاق و همدلي در ميان شهروندان - 
  بهينه از امكانات مادي و غير مادي در اداره شهر ي استفاده - 
  هاي مديريت  شهري تالش به منظور كاهش هزينه - 
  هاي شهري ها و پروژه كمك و تأمين مالي جهت انجام طرح ي ارائه - 
  هاي شهري ها و برنامهپيشنهاد به منظور توانمندسازي و كارآمدي مديريت، طرح ي ارائه - 
  امور شهر ي همكاري عملي و اجرايي در اداره - 
  رعايت قوانين و مقررات شهري از سوي شهروندان - 
  كمك به حل مشكالت محل زندگي اي و هاي محله گيري حضور در تصميم - 
  ن شهريمسؤوالهاي مديران و      فعالي تنظارت به عملكرد و-

  1394هاي تحقيق،  يافته: مأخذ
  

بررسي و تحليل ميزان مشاركت شهروندان در      
مديريت شهري در ابعاد ذهني مطرح شده در جدول 

مشاركت شهروندان شهر گرگان دهد كه نشان مي) 2(
هاي سنجش بعد ذهني متوسط به باال ودر شاخص

درصد  05/82كه  باشد؛ بطوري     ً         نسبتا  مناسب مي 
هاي متوسط به باال را انتخاب پاسخگويان گزينه

درصد  95/17اين در حالي است كه تنها . اند كرده
  . اندپاسخگويان مشاركت پاييني داشته

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

  
                                                                                      

                 
     

 

 
159  

  
 ...ارزيابي نقش و تأثير شوراياران محلي بر افزايش مشاركت 

  )بعد ذهني(توزيع درصد، فراواني و ميانگين مشاركت شهروندان در مديريت شهري : 2جدول 

  ميزان مشاركت
  بسيار زياد  زياد  متوسط  كم  بسيار كم

  ميانگين
  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  شاخص اول
  )مشاركتتمايل به (

29 64/8  36  91/10  97  32/29  95  79/28  74  35/22  3,45  

  شاخص دوم
  )نگرش به مشاركت(

20  06/6  34  30/10  58  58/17  101  61/30  117  45/35  3,79  

  3,62  90/28  96  70/29  98  45/23  78  60/10  35  35/7 24  )ميانگين شاخص اول و دوم(مشاركت ذهني 

  1394هاي تحقيق،  يافته: مأخذ
  

  مشاركت عيني
عد عيني و رفتاري مشاركت اجتماعي كه به صورت  ب    

. كند گيري بروز مي عضويت، نظارت، اجرا و تصميم
عيني در پژوهش حاضر  عد                     براي سنجش مشاركت در ب 

هاي اقتصادي و پرداخت هزينه(از چهار شاخص 
بر عملكرد درآمدي شهر، وضعيت آگاهي و نظارت 

ها و مديريت شهري، عضويت در نهادها، انجمن
ي اجتماعي و وضعيت همكاري و شركت در ها سازمان

هاي شهري استفاده شده فرايند تهيه و اجراي طرح
دو نوع مشاركت مذكور  ي در نهايت از مجموعه. است

، )عد ذهني و مشاركت از بعد عيني           مشاركت از ب (
ر مديريت شهري ميزان مشاركت كل شهروندان د

) 6-4(جدول . گرگان مورد سنجش قرار گرفته است
هاي بعد عيني مشاركت در ها و گويهابعاد، شاخص

  .دهدپژوهش حاضر را نشان مي
  

  
  هاي مشاركت شهروندي ها و گويهابعاد، شاخص: 3جدول 

 گويه ها هاشاخص  ابعاد مولفه

ت 
ارك

مش
دي

رون
شه

  

  عيني

  هاي اقتصادي و درآمدي شهر پرداخت هزينه
  پرداخت عوارض و بهاي خدمات شهري-
  مستقيم به شهرداري ي همكاري و كمك هزينه - 
  هاي شهريانجام طرح ي گذاري و تأمين مالي هزينه سرمايه-

  وضعيت آگاهي و نظارت بر عملكرد مديريت شهري

  امور شهر ي شهرداري در ادارهيت مسؤولآگاهي از وظايف و -
  امور شهر ي يت شوراي شهر در ادارهمسؤولآگاهي از وظايف و  - 
  امور شهر ي آگاهي از وظايف و كاركردهاي شوراياران در اداره - 
  هاي شهرداري و شوراي شهر      فعالي تنظارت بر  - 
  هاي توسعه شهرها و برنامهاطالع رساني از طرح - 
  برابر قوانين و مقررات از سوي مديران شهرياجراي عادالنه و  - 
  رسيدگي به شكايات و انتقادات شهروندان - 
  ن شهري در رابطه با پست سازمانيمسؤوالدانش كافي مديران و  - 
  خدمات شهري در زمان وعده شده ي ارائه - 

ي ها سازمانها و عضويت در نهادها، انجمن
  داوطلبانه

  شوراياران محالت شهري-
  ...)هاي هنري وهاي صنفي، گروهبسيج، گروه(هاي اجتماعي  سازمان - 

وضعيت همكاري و شركت در فرايند تهيه و اجراي 
  هاي شهريطرح

  هاي شهرسازيها و پروژهسرمايه گذاري در طرح-
  )كمك فكري(استفاده از پيشنهادات و نظرات شهروندان  - 
  و شهر هاي مربوط به محلهگيري مشاركت در تصميم-

  1394، هاي تحقيق يافته: مأخذ

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

  
                                                                             

             
         
 

    
160 

 
 1396بهار  ،46ه شمارپانزدهم، فصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

بررسي و تحليل ميزان مشاركت شهروندان در      
مديريت شهري در ابعاد عيني مطرح شده نشان 

دهد كه مشاركت شهروندان شهر گرگان در  مي
متوسط          تر از حد  هاي عيني مشاركت پايين شاخص

 83/50كه  باشد؛ بطورينامناسب مي          ً ها و نسبتا  گويه

هاي متوسط به باال را در درصد پاسخگويان گزينه
. اند هاي عيني سنجش مشاركت انتخاب كردهشاخص

درصد پاسخگويان نيز  17/49اين درحالي است كه 
  . اندعدم مشاركت و مشاركت بسيار پاييني داشته

  
  

  )بعد عيني(توزيع درصد، فراواني و ميانگين مشاركت شهروندان در مديريت شهري : 4جدول 

  ميزان مشاركت
  بسيار زياد  زياد  متوسط  كم  بسيار كم

 ميانگين
  درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد

  2,96 81/10  54 56/15  77 44/14  72 82/11  59 04/14  70   1شاخص 
  2,80 11/14  37 52/18  61 18/28  93 50/23  78 65/18  62   2شاخص

  3,21 29/19  64 77/23  78 28/28  93 96/15  53 69/12  42   3ص شاخ
  1,45  05/2  7  97/1  7  86/8  29 88/12  43 24/74  245   4ص شاخ

ركت كل در بعد عيني مشا
  )4تا  1ميانگين شاخص (

105  70/31 58  52/17 72  75/21 56  89/16 40  19/12 60/2  

  1394هاي تحقيق،  يافته: ذمأخ
  

در نهايت به منظور تعيين ميزان مشاركت كلي      
شهروندان شهر گرگان در مديريت شهري نسبت به 

بندي ميزان مشاركت شهروندان در دو  تركيب و جمع
دست  نتايج به. بعد ذهني و عيني اقدام گرديده است

دهد كه در مجموع ميزان مشاركت آمده نشان مي
پاسخگويان در مديريت شهري با ميانگين امتياز 

  . در سطح متوسط به باال قرار دارد) 3,11(
  

  
  توزيع درصد، فراواني و ميانگين مشاركت كلي شهروندان در مديريت شهري: 5جدول 

   ميزان
 مشاركت

  بسيار زياد  زياد  متوسط  كم  بسيار كم
  ميانگين

  درصد  تعداد  درصد  تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد  تعداد
  3,62  90/28  95  70/29  98 45/23 78 61/10 35 35/7 25  بعد ذهنيُ
  2,60  33/10  34  73/21  48 80/18 68 62/15 58 35/34  122  عد عيني ب 

  3,11  61/19  65  71/25  73  13/21  73  11/13  47  85/20  73  كل مشاركت

  1394هاي تحقيق،  يافته: مأخذ
  

دست آمده حاكي از قوت و ه همچنين نتايج ب    
هايي در ابعاد اصلي و فرعي تعريف شده براي ضعف

در . آماري مورد بررسي است ي مشاركت در جامعه
هاي عد اصلي مشاركت؛ شاخص                   حالي كه در بين دو ب 

             ٌ             مطلوب و نسبتا  مطلوبي قرار عد ذهني در سطح  ب 
هاي بعد عيني مشاركت از دارند، در مقابل شاخص

اين موضوع بيانگر . باشندوضعيت مطلوبي برخودار نمي

اين مطلب است كه عليرغم نگرش مثبت شهروندان 
به مشاركت در مديريت شهري و وجود انگيزه جهت 

هاي اجرايي مشاركت به  همكاري و ارتباط در زمينه
هاي آمرانه سيستم مديريت ي نظير ديدگاهداليل

شهري، ناديده گرفتن مردم در مشاركت اجرايي امور 
ن به يكديگر مسؤوالاعتماد متقابل مردم و  شهري، عدم

پذيري مديريت شهري با مشكالت  در فرايند مشاركت
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باشد كه نيازمند تغيير اي رو به رو ميقابل مالحظه
  .باشد ص ميهاي مديريتي در اين خصودرنگرش

  
بررسي عملكرد شوراياران محلي در مديريت 

  شهري گرگان 
ارزيابي عملكرد شوراياران محلي به اقداماتي اشاره 
دارد كه براي سنجش و ارزيابي كارايي و اثربخشي، 

پذيري و يتمسؤولشفافيت و پاسخگويي، قانونمندي و 
  . شودتوافق جمعي در مديريت محله محور استفاده مي

ارزيابي بايد با پيچيدگي  ي توجه به اينكه شيوهبا 
نظري كه بر ابعاد چندگانه موجود در مفاهيم عملكرد 
مديريت محله محور و مشاركت وجود دارد، همخواني 

هاي ها و گويهداشته باشد؛ در پژوهش حاضر شاخص
ارزيابي عملكرد شوراياران محلي در مديريت شهري 

هاي مشاركت و با خصهگرگان با تأكيد بر ابعاد و شا
استفاده تكنيك پرسشنامه مورد پرسش قرار گرفت كه 

  .بيان شده است) 6(به اختصار در جدول 
  

  
  هاي ارزيابي عملكرد شوراياران محالت شهري ها و گويهابعاد، شاخص: 6جدول 

  ها گويه هاشاخص  مولفه

الت
مح

ن 
يارا

ورا
 ش

رد
ملك

ع
  

  اثر بخشي و كارايي

  محله در يآگاهسطحشيافزاوآموزشدريهمكار-
   محله ريپذ بيآس يهاگروه به كمك و ييشناسا -
  محله در تيامن ارتقاء -
  ...) و جشن ،يعزادار مراسم مانند( ياجتماع يدادهايرو ييبرپا در كمك -
  محالت در ياجتماع يهابيآس كاهش و كنترل -
  يامحله يها      فعالي ت انجام در يضرور ريغ يمجوزها و فاتيتشر زانيم كاهش -
  محله از خارج يگذار هيسرما جذب -
  محله سطح در يرفاه خدمات پوشش -
  محله تيريمد يها      فعالي ت روند بودن ثرؤم -
  محله نااريشورا يها      فعالي ت بودن مستمر و يدائم -
  محله ساكنان به شده ارائهخدماتتيفيكيارتقاوهانهيهزكاهش-

  توافق جمعي

  ساكنانبامحالتارانيشوراارتباطگسترش-
  يهمگان ياجتماع – يفرهنگ يفضاها و مراكز گسترش -
  محله ساكنان و نخبگان با مشورت و فكر اتاق يبرگزار -
  محله منافع يراستا در يشهر ينهادها و ها سازمان ريسا با محله نراايشورا يفكر هم -
  خدمات شهري در زمان وعده شدهيارائه-

  و قانونمندي
  پذيري يتمسؤول

  تيمسؤول رشيپذبهمردمقيتشويبرامحلهرانيمدتالش-
  محله رانيمد تيمسؤول احساس -
  محله در اجرا دردست يها طرح تحقق يريگيپ -
  محله رسوم ودابآوعرفبهمحلهارانيشورايبنديپا-

رساني، شفافيت و  اطالع
  پاسخگويي

 ساكنان به يامحله يهايريگ ميتصمومصوبات يرسان اطالع-
  ياريشورا يسو از گرفته صورت يها      فعالي ت و اقدامات حيتشر يبرا يعموم جلسات يبرگزار -
  مردم به محله رانيمد ي كننده قانع پاسخ -
  ها برنامه ي ارائه در رانيمد صداقت -
  محله ي توسعه انداز چشم سند خصوص در يرسان اطالع -
  محله سطح در شده انجام اقدامات يارسانه پوشش -
  باال رده نمسؤوال به محلهياهال يهاخواست و ازهاينانتقاليبرامناسبكاروسازجاديا-

  1394، هاي تحقيق يافته: مأخذ
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هاي هاي فوق گويهبه منظور سنجش شاخص      
تي در مقياس طيف ليكرت سؤاالمطرح شده در قالب 

و در قالب پرسشنامه تهيه شده و شهروندان محالت 
هر . اند منتخب شهر گرگان مورد پرسش قرار گرفته

مورد امتيازدهي قرار  5تا  1ها در دامنه يك از پاسخ
بيانگر ) 1(گرفته و بر اين اساس كمترين امتياز 

و  سنجش عملكرد ويان جهتپاسخگ ي ترين نمره پايين
پاسخگويان  ي بيانگر باالترين نمره) 5(بيشترين امتياز
هاي مطرح شده جهت سنجش عملكرد نسبت به گويه

در نهايت به . شوراياران محلي در نظر گرفته شده است
منظور ارزيابي كلي عملكرد شوراياران محلي از نظر 

بندي  شهروندان شهر گرگان نسبت به تركيب و جمع
ه نتايج ب. هاي مطرح شده اقدام گرديده استشاخص

دهد كه در مجموع عملكرد دست آمده نشان مي
شوراياران محلي از نظر شهروندان شهر گرگان با

.      در سطح متوسط قرار دارد) 3,09(ميانگين امتياز 
آمده حاكي از قوت و   دسته همچنين نتايج ب

تعريف شده هاي هايي در شاخص اصلي و گويه ضعف
آماري مورد  ي براي عملكرد شوراياران در جامعه

شاخص سنجش  4در حالي كه در بين . بررسي است
هاي اثربخشي و  عملكرد شوراياران محلي شاخص
پذيري از  يتمسؤولكارايي و همچنين قانونمندي و 

                         ً              سطح مطلوب و عملكردي نسبتا  مناسب از ديد 
-  اطالعهاي شاخص در مقابل ند،رپاسخگويان برخوردا

ي در جمع توافقيي و پاسخگو و تيشفاف ،يرسان
ارزيابي شهروندان از عملكرد شوراياران محلي از 

جدول . وضعيت مطلوب و مناسبي برخوردار نيست
ارزيابي عملكرد شوراياران محلي از نظر شهروندان ) 7(

  .دهددر مديريت شهري گرگان را نشان مي
  

  
  توزيع درصد، فراواني و رضايت شهروندان از عملكرد شوراياران محلي در مديريت شهري گرگان: 7جدول 

 عملكرد شوراياران
  بسيار زياد  زياد متوسط كم بسيار كم

  ميانگين
  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

  3,28  52/20  68  89/26  89  43/25  84  08/14  46  09/13  43  كارايياثربخشي و 
  2,75  17/11  37 94/14  49  69/31 105 42/22 74 78/19 65 اطالع رساني، شفافيت و پاسخگويي

  3,35  61/20  68  73/27  92  80/27  92  71/13  46  15/10  34  يت پذيريمسؤولقانونمندي و 
  2,97  73/14  49 15/19  63  45/31 104 82/17 59 53/24 56  توافق جمعي
  3,09  06/17  56 50/22  74  09/29 96 70/16 55 65/14 48  ميانگين

  1394هاي تحقيق،  يافته: مأخذ
  

 و يمحل ارانيشورا عملكردبررسي ارتباط 
 تيريمد يراستا در شهروندان مشاركت شيافزا
  حور محله يشهر

عملكرد  رابطه بين ي زمينه در بهتر قضاوت منظور به   
مشاركت  و مستقل      متغي رشوراياران محلي به عنوان 

آزمون ضريب  از وابسته      متغي ردر قالب  شهروندان
 از حاصل نتايج. است شده استفاده پيرسون همبستگي

عملكرد شوراياران محلي       متغي ر دو بين پيرسون آزمون
 لحاظبه  كه دهد نشان مي مشاركت شهروندان و

 معنادار و اي مستقيمرابطه      متغي ر دو اين بين آماري،
 و 579/0همبستگي  ضريب كه بطوري است؛ برقرار
 سطح معناداري كه ازآنجا.است 000/0معناداري سطح

 توان درمي است، كمتر درصد 01/0 خطاي ميزان از
افزايش و  با كه نمود مطرح درصد 99 اطمينان سطح
مشاركت  محلي، ميزانعملكرد شوراياران  تقويت

 نيز شهري مديريت هاي مرتبط با      فعالي تشهروندان در 
كاهش و عملكرد  با برعكس و خواهد يافت افزايش

مشاركت شهروندان  ميزان نامناسب شوراياران محلي،
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 ضريب بنابراين ميزان ).7 جدول(يابد مي نيزكاهش
 گيري نمونه خطاي يا شانس از ناشي آمده دست هب

 عملكرد بين واقعي ي رابطه وجود از حاكي و نبوده
 اين. است مردم مشاركت ميزان ي ومحل ارانيشورا
 ي زمينه در شهري ضعف مديريت كه معناست بدان

 در عدم تالش مشاركتي و رويكردهاي به پايبندي
شهروندان از طريق تقويت  مشاركت جلب جهت

اي در سيستم مديريت جايگاه و نقش شوراياران محله

 منجر مشاركت اجتماعي شهروندان كاهش به شهري
نتيجه عقيم ماندن ركن اساسي و  در كه خواهد شد

 پي در را فعال و پايدار شهري اصلي در مديريت
همبستگي نيز  همچنين مقدار ضريب .خواهد داشت

 عملكرد      متغي ر بين متوسط همبستگي ي دهنده نشان
 شهرونداناجتماعي  مشاركت ميزان ي ومحل ارانيشورا
  .است

  

  
  شهروندان و مشاركت يمحل ارانيشورا عملكردضريب همبستگي پيرسون جهت بررسي رابطه  نتايج: 8  جدول

  sig يدارامعن بيضر  )r(ضريب پيرسون   تعداد نمونه  وابسته      متغي ر  مستقل      متغي ر
  *000/0  579/0  330  مشاركت شهروندان  عملكرد شوراياران محلي

     )01/0ي معنادار سطح( نانياطم%  99*                                    1394هاي تحقيق،  يافته: مأخذ           
عملكرد شوراياران در گام بعدي به بررسي رابطه بين   

 پرداخته شده) ذهني و عيني(مشاركت  ابعادو محلي 
. اين نوع رابطه است ي دهنده نشان) 8( جدول .است

طبق اطالعات مندرج در اين جدول رابطه بين 
تا  عد ذهني    در ب و مشاركت عملكرد شوراياران محلي 

و ) 587/0با ضريب همبستگي ( يمعنادار% 99سطح 

عد     در ب و مشاركت عملكرد شوراياران محلي رابطه بين 
ريب همبستگي با ض( معناداري% 95عيني تا سطح 

عملكرد شوراياران در واقع با افزايش . باشد مي) 296/0
د توان مي ذهني و عيني       دو ب عد ، مشاركت در محلي

  .افزايش پيدا كند
  

  
  شهروندان مشاركتابعاد و  يمحل ارانيشورا عملكردبا رابطه  درضريب همبستگي پيرسون  نتايج: 9  جدول
 sigي دارامعن بيضر )r(ضريب پيرسون  تعداد نمونه  وابسته      متغي ر  مستقل      متغي ر

  عملكرد شوراياران محلي
  )عد ذهني ب (مشاركت 
  )عد عيني ب (مشاركت 

330  
330  

587/0  
296/0  

000/0**  
038/0*  

  )01/0ي معنادار سطح(نانياطم% 99 **      )05/0ي معنادار سطح(نانياطم% 95  *     1394هاي تحقيق،  يافته: مأخذ         
  
مستقل       متغي ردر ادامه به منظور بررسي ميزان تأثير    
 1مأوابسته از آزمون رگرسيون چندگانه تو      متغي ربر 

) 9(دست آمده در جدول  نتايج به. استفاده شده است
دهد كه ضريب همبستگي چندگانه كه بيانگر نشان مي

ا وابسته است، در يك هاي مستقل ي     متغي ررابطه بين 
 هاي وارد شده در معادله برابر     متغي رتركيب خطي با 

همبستگي چندگانه يا  است و مجذور ضريب 743/0

ضريب تعيين  و 511/0همان ضريب تعيين برابر 
دست ه بضريب تعيين . است 498/0تعديل يافته برابر 

% 52اين موضوع است كه حدود  ي دهنده آمده نشان
) مشاركت شهروندان(ر وابسته                     تغييرات واريانس متغي 

هاي ارزيابي  شاخص(هاي مستقل مختلف      متغي راز 
  . شود تبيين و توجيه مي) ايمحله هايعملكردشوراياري
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  1بررسي ميزان تأثير عملكرد شوراياران محلي بر مشاركت شهروندان با استفاده از تحليل رگرسيون :10جدول 
 همبستگيضريب  

 )R(چندگانه
 2ضريب تعيين

 

  ضريب تعيين 
  3تعديل شده 

Std.eroor of the 
Estimate 

  12/3  498/0 524/0 743/0 بين پيش      متغي ر
           1394هاي تحقيق،  يافته: مأخذ              

  

دار  نيز معني 1طرفه نتايج جدول تحليل واريانس يك   
ها را نشان      متغي رخطي بين  ي بودن رگرسيون و رابطه

برابر است با نسبت  Fبر اين اساس مقدار . دهدمي
باقيمانده  متوسط واريانس رگرسيون به متوسط واريانس

) sig= 0.000(داريمعني و داراي سطح 46/68كه برابر 
درصد  99دار بودن رگرسيون را در سطح  است و معني

  .كندتأييد مي
  

  
  محلي بر مشاركت شهرونداندر رابطه با بررسي ميزان تأثير عملكرد شوراياران  ANOVAنتايج تحليل : 11 جدول 

)sig(درجه معناداري  Fآماره  ميانگين مربعات)df(درجه آزادي  مجموع مربعات  مدل
  رگرسيون
  باقيمانده

  كل

603,308  
211,85  
815,158  

7  
223  
330  

201,102  
11,15  

__ 
45,8767 0,000*  

  )01/0ي معنادار سطح( نانياطم%  99*                                                                1394هاي تحقيق،  يافته: مأخذ              
  

بيان گرديده ) 12(نتايج اصلي رگرسيون در جدول     
تك تك ضرايب رگرسيون  tكه در اين جدول مقادير 

نها در آخرين ستون داري آ محاسبه شده و سطح معني
داري  مانطور كه مقادير سطح معنيه .است آمده جدول

)sig( هاي ارزيابي دهد در بين شاخص نشان مي
دو شاخص اثربخش  رثاآن محلي تنها راعملكرد شورايا

دار بوده پذيري معني يتمسؤولو كارايي و قانونمندي و 
هاي باشد و شاخصدار نميساير ابعاد معني رثاآو 

شفافيت و پاسخگويي  رساني، توافق جمعي و اطالع

 .تأثير بسيار ضعيفي در مشاركت شهروندان دارند
 ي معادله هاي مستقل در پيشگويي     متغي ر و نقش      اهمي ت

رگرسيون نيز با استفاده از مقادير بتا مورد ارزيابي و 
از آنجا كه مقادير بتا استاندارد . گيردسنجش قرار مي

توان در مورد بنابراين از طريق آن ميباشند؛  شده مي
بزرگ بودن مقدار . ها قضاوت كرد     متغي رنسبي       اهمي ت

در پيشگويي  نسبي و نقش آن      اهمي ت ي دهنده بتا نشان
   .باشدوابسته مي      متغي ر

  

  عملكرد شوراياران محلي بر مشاركت شهرونداندر رابطه با بررسي ميزان تأثير  ونيرگرس ياصل جينتا: 12 جدول 

       متغي ر
ضريب 
 رگرسيون

انحراف معيار 
 ضريب

ضريب رگرسيون 
  ) Beta(استاندارد 

  tآماره 
 داري معني سطح
)Sig.(  

  اثربخش و كارايي
  توافق جمعي

  پذيري يتمسؤولمندي و  قانون
  گويي شفافيت و پاسخ رساني، اطالع

316/0  
535/0  
634/0  
0175/0-  

061/0  
664/0  
234/0  
028/0  

773/0  
075/0  
223/0  
105/0-  

4,560  
805/0  

1,234  
639/0 - 

0,000*  
0,431  

0,048**  
0,530  

  )05/0سطح معناداري( اطمينان% 95**  )01/0ي معنادار سطح(نانياطم%  99*  1394هاي تحقيق،  يافته :مأخذ  
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دهد جدول فوق نشان ميدست آمده در ه نتايج ب1
ارزيابي اثربخشي و كارايي عملكرد شوراياران       متغي ركه 

      متغي ربه مراتب سهم بيشتري در مقايسه با ساير ابعاد 
بيني مشاركت شهروندان به عنوان  مستقل در پيش

زيرا يك واحد تغيير در انحراف . وابسته دارد      متغي ر
تا انحراف  شود مي باعث اثربخشي و كارايي      متغي رمعيار 
به اندازه ) مشاركت شهروندان(وابسته       متغي رمعيار 

 كه يك واحد تغيير در انحراف درحالي.تغيير كند773/0
پذيري   يتمسؤول و  ارزيابي قانونمندي      متغي رمعيار  

در  .نمايد ميتغيير  223/0شوراياران محلي به ميزان 
خوبي نشان   ها بهمجموع نتايج حاصل از بررسي

دهد در صورتي كه افراد در قالب نهادهايي همچون  مي
شوراياران محلي و نهادهاي مدني تشكل يافته و به 

توانند با  آگاهي جمعي دست يابند، بهتر مي خود
تشريك مساعي و مشاركت جمعي در مديريت محالت 

اجتماعي  نهادهاي. شهري نقش مثبت ايفا كنند
 نيازها هداف،ا تبيين و تعريف ضمن همچون شوراياران

 كه آورندمي فراهم را امكان اين جمعي، هايضرورت و
 فيزيكي مالي، فكري، مشاركت و همياري و با همفكري

 و كنند شناسايي را محالت مشكالت و مسائلغيره  و
 از .دهند ارائه پايدار و عقاليي و راهكارهاي منطقي

 و پيوندها گيري شكل ي الزمه اعتماد كه ديگر، طرف
در  جمعي است به مشاركت ميل و اجتماعي تعامالت

قالب نهادهاي شهري برخاسته از خود مردم بهتر نمود 
 افراد، كه است حالت اين در فقط و كندپيدا مي

 و هاتفاوت وجود عين در اجتماعي هايو شبكه ها گروه
 انجام و مشكالت حل به قادر آرمان و اهداف حتي

بنابراين . شوندمي امور و مديريت اجتماعي تعهدات
رابطه معنادار بين  مبني بر وجود اول تحقيق ي فرضيه
 با شهروندان مشاركت و يمحل ارانيشورا عملكرد

  .گرددتأييد مي يشهر تيريمد
                                                     
1-ANOVA 

  نتيجه
 ينهادها و ها سازمان از ياريبس ر،ياخ يهادهه در

 يمشاركت نگرش ينوع جيترو بر يزيربرنامه و تيريمد
 و باال به نييپا از يزير برنامه و تيريمد قيتشو يبرا
 يتوانمندساز منظور بهي امحله اجتماعات بر ديتأك
 از. اندداشته ديتأك ياتوسعه اقدامات بر نظارت و آنها
 آگاهانه دادن،حضور مشاركت يبرا يزيربرنامه رو نيهم
 ،يفرهنگ مختلف يهاعرصه در شهروندان معنادار و

 نيمهمتر از يكي ،يمحل و يرفاهي، اقتصاد ،ياجتماع
 نيا در. است يشهر رانيمد يهاضرورت و هادغدغه
 ي دهه دو يكي در ياديز مطالعات و ها شپژوه راستا،

 ،يگذار استيس ينوع به همه كه گرفته صورت رياخ
 واحد نيخردتر از را يشهر تيريمد و يزيربرنامه

 يريگ شكل منظور به يكار و ساز جاديا و )محله يعني(
در همين .اندكرده شنهاديپرا  محالت سطح در تيريمد 

 رياخ يهاسال درشهري كشور  راستا مجموعه مديريت
 مشكالت كاستن و شهر بهتر چه هر تيريمد به منظور

 طرحي سازادهيپ به اقدام شهروندان يهايينارسا و
شهرهاي   كالن يشهر  محالت سطح در محله تيريمد

 عنوان به شوراياران محالت .است كشور نموده
 ،يمشاركتي زيربرنامه و تيريمد ي عرصه نيمهمتر

 .است يتعامل اي يمشاركت رمتمركز،يغ تيريمد يدارا
 بر تمركز موجود، يهايينارسا رفع يراستا در نيبنابرا
 ضرورت و مبنا عنوان به محالت ي توسعه و تيريمد

-محله نقش شوراياران يابيارز ،پايدار شهري ي توسعه

ي امر ،مديريت شهري محله محور چارچوب در يا
 يالگو نيا ل،يدل نيهم به است؛ ريناپذ اجتناب

 به تا دارد ياصول و ارهايمع سنجش به ازين تيريمد
 شده نييتع شيپ از اهداف به ممكن نحو نيبهتر
 و يبررس پژوهش نيا ي لهأمس نيمهمتر لذا. برسد

و تأثير  نقش يمبنا بر محالت تيريمدي ابيارز
 در هانهاد نيا نقش تا باشد، يم ايشوراياران محله
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 يفعل يالگو نيب ارتباط و شهري محله محور تيريمد
ريزي   مديريت و برنامه يهاشاخص و شهري تيريمد

 يمردم نهاد نيا بهتر هرچه عملكرد منظور به ايمحله
  .شود يابيارز

نقش شوراياران محلي در  ارزيابي و تحليل جهت
 ارائه مديريت شهري كشور تاكنون پژوهش خاصي

 ،گرديده حاضر ارائهتحقيق در  آنچهلذا  .است شدهن
پژوهشي جديد در ارزيابي عملكرد نهادهاي مدني 

 كهمديريت شهري است  ي همچون شوراياري در بدنه
شناسايي كاركرد و نقش نهادهاي فوق  تا دارد سعي

از  استفاده ودر سيستم مديريت شهري موجود 
نقش  برآوردارزيابي و  بههاي پژوهش ميداني قابليت

ريزي و مديريت شهري  شوراياران محلي در برنامه
نرم افزار  يهاتيقابلاستفاده از . بپردازد محله محور

SPSS آناليزهاي آماري پارامتريك و  انجام ي نهيزم در
ناپارامتريك به منظور بررسي ارتباط و معناداري 

ارزيابي  در يتوجه انيشا نقشهاي تحقيق نيز فرضيه
نقش و جايگاه شوراياران در مديريت شهري محله 

  .ايفا نموده است محور
دست آمده در خصوص نقش ه نتايج ب بنديجمع     

با  اي در افزايش مشاركت شهروندانشوراياران محله
 نشانهاي توصيفي و نتايج تحليلي  استفاده از يافته

ن مشاركت پاسخگويان در مديريت ميزا ،دهدمي
هر چند كه . شهري در سطح متوسط به باال قرار دارد

هايي در دست آمده حاكي از قوت و ضعف هنتايج ب
ابعاد اصلي و فرعي تعريف شده براي مشاركت در 

در حالي كه بين ابعاد اصلي . شهروندان است ي جامعه
اي مشاركت و نقش و عملكرد شوراياران محله

 مطلوبي قرار دارند،  عد ذهني در سطح     هاي ب  شاخص
هاي بعد عيني مشاركت از وضعيت  مقابل شاخص در

اين موضوع بيانگر اين . باشند دار نميرمطلوبي برخو

مطلب است كه عليرغم نگرش مثبت شهروندان به 
مشاركت در مديريت شهري و وجود انگيزه جهت 

به  مشاركت ،هاي اجراييهمكاري و ارتباط در زمينه
سيستم مديريت  ي هاي آمرانهداليلي نظير ديدگاه

شهري، ناديده گرفتن مردم در مشاركت اجرايي امور 
ن به مسؤوالشهري، عدم اعتماد متقابل مردم و 

يكديگر در فرايند مشاركت پذيري مديريت شهري با 
باشد كه نيازمند اي رو به رو ميمشكالت قابل مالحظه

. باشد خصوص مي مديريتي در اينهاي تغيير در نگرش
شهروندان از طريق  مشاركت جلب جهت در تالش لذا

اي در سيستم تقويت جايگاه و نقش شوراياران محله
اجتماعي شهروندان  افزايش مشاركت به شهري مديريت

   .خواهد شد منجر و بهبود عملكرد مديريت شهري
  
  منابع

 ياري قلي  ؛ وحيدطبسي واعظ ؛ علياسديان، مرتضي
پذيري اهداف  ارزيابي و تحليل ميزان تحقق .)1392(

شهر : شهري توسط شوراي شهر؛ مطالعه موردي ي توسعه
 .و مديريت شهري ريزي برنامهزاهدان، پنجمين كنفرانس 

  .مشهد
 ،شكاري ؛غالمعباس زاده منشي ؛ مسعودرسول اسماعيلي

بر ثيرگذار أبندي عوامل كليدي ت بررسي و رتبه .)1392(
 شوراهاي اجتماعي محالت در مديريت شهري، مشاركت

  .مشهد .ريزي و مديريت شهري پنجمين كنفرانس برنامه
 مديريت و حكمروايي ). 1388(اسدي  ؛ ايرجپور، ناصر برك

  .انتشارات دانشگاه هنر .شهري، تهران
 رويكرد ). 1384( كاظميان غالمرضا ؛پرهيزكار، اكبر

مديريت منطقه كالن  حكمروايي شهري و ضرورت آن در
 صفحات. 16شماره  .هاي اقتصادي ان، پژوهششهري تهر

50 -29.  
  مديريت شهري؛ اهداف و  .)1382(جمشيدزاده، ابراهيم

. 120شماره  .سال سيزدهم .راهبردها، ماهنامه تدبير
  .86- 89 صفحات
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 ...ارزيابي نقش و تأثير شوراياران محلي بر افزايش مشاركت 

 ريزي محله مبنا،  برنامه). 1385(پور، خليل  حاجي
نشريه  .ارمديريت شهري پايدرهيافتي كارآمد در ايجاد 

 .37- 46 صفحات .26شماره  .هنرهاي زيبا

 نقش شوراياران  .)1392(آقايي عادله  ؛حسينلو، معصومه
 4منطقه : نمونه موردي(در جلب مشاركت شهروندي 

ريزي و  پنجمين كنفرانس برنامه .، مشهد)شهر تهران
  .مديريت شهري

 وضعيت  سنجش). 1387(تاجدار ؛ وحيد رفيعيان، مجتبي
اي در مجموعه شهري مشهد،  سالمت با رويكرد منطقه

 .163- 184 صفحات .10شماره  .ايناحيه جغرافيا و توسعه

 1391( طوسي گزالن ؛ جمالفرخد، احمد رمضاني(. 
برگزيده تجارب مشاركت : اي در ايرانمديريت محله

  .انتشارات بوي شهر بهشت .اي در ايران، مشهدمحله
  1394(شوراي اسالمي شهر گرگان روابط عمومي(. 

  .ط عموميبمصاحبه با مدير روا
  توسعه محل ه اي در كالنشهر تهران . )1386(صارمي، فريد                     ّ         

نامه كارشناسي ارشد     ّ                    محل ه مسكوني بهار، پايان: مورد
  .ريزي شهري، دانشگاه شهيد بهشتي برنامه

 مشاركت شهروندي  .)1391(محمدرضا  نژاد، طالبي
 - تغيير رويكرد شهرداري از سازمانيلفه ؤمهمترين م
نهادي اجتماعي براساس تحليل دستاوردهاي  خدماتي به

دو الگو شوراياري و مديريت محله، مجموعه مقاالت 
انتشارات  .جلد چهارم .شهرداري به منزله نهاد اجتماعي

  .تيسا
  ؛ رجبعلي مختارپورمختارپور ؛ حسنجمال پور، عبداله 

شهروندان تهراني در حوزه پذيري  مشاركت .)1392(
 4شهروندان منطقه : موردي مطالعه( وظايف شهرداري
. 31شماره  .، فصلنامه مديريت شهري)شهرداري تهران

 .157- 173 صفحات

 زادهنقي؛ محمد بهزادفر؛ مصطفي اكبر طرف، زادهعبداله 
، اجتماع مفهوم آناتومي با محله مفهوم بسط). 1389(

. 17شماره  .سال دوم .شناسي جامعه مطالعات فصلنامه
  .89- 104 صفحات

 هاي  مشاركت.)1390(زاده جمشيد  ؛ابراهيمغفاري،غالمرضا
مردمي و امور شهري؛بررسي موانع، مشكالت و راهكارهاي 

 .هاي مردمي، انتشارات جامعه و فرهنگ توسعه مشاركت
  .چاپ اول

 روي  هاي پيشچالش .)1387(صارمي  ؛ فريدفني، زهره
شهر  نپايدار كال ي مديريتي محله محور در توسعهنظام 

  .91- 108 صفحات .47شماره  .تهران، نشريه صفه
 توان مديريت و توسعه آيا مي .)1383(پور، علي مدني

ها بنا نهاد؟، مجموعه مقاالت شهرها را بر پايه محله
انداز توسعه پايدار شهر  اي، چشم همايش توسعه محله

  .شهرداري تهران .تهران
  اي در راستاي توسعه محله .)1389(معصومي، سلمان

 .انتشارات جامعه و فرهنگ.كالنشهر تهران،تهران پايداري

  طرح ). 1392(مهندسين مشاور معمار و شهرساز پارت
  .جامع شهر گرگان

  مباني ديني و فرهنگ  .)1375(ميرموسوي، سيدعلي
. 8و  7شماره  .كتي، فصلنامه نقد و نظرسياسي مشار

  .86 - 111 صفحات
 الگوي تدوين .)1389( رتويروين پپ ؛بوانلو، محمد نادري 

 هايويژگي به توجه با شهري، مديريت در محوري محله

 صفحات .5  شماره. شهرسازي و معماري همشهد، نام شهر
80 -63.  

 ارزيابي عملكرد  .)1392(پور مظفري؛ نجمه نوريان، فرشاد
هاي سرمايه كيد بر شاخصهأمديريت محله محور با ت

 ي منطقه گانه ناحيه يكهفت محالت:هيموردپژو(اجتماعي
اري و معم. ، نشريه هنرهاي زيبا)شهرداري تهران 21

 .47- 56صفحات.4شماره .18دوره .شهرسازي
 Aiello, A, Ardone, Rita Grazia, Scopelliti 

Massimiliano (2010)  . “Neighbourhood planning 
improvement: physical attributes, cognitive and 
affective evaluation and activities in two 
neighbourhoods in Rome”, evaluation and program 
planning, Vol. 33, 264-275. 
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