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 ریزي و توسعه شهريالمللی برنامهاولین کنفرانس بین 

          

 
 
 

 

بررسی راهکارهاي افزایش روحیه مشارکت جویی شهروندان در مسائل اجتماعی و شهري با مورد کاوي 
 13شهرداري منطقه 

  1عزت اله احسانی
   ، اداره کل برنامه و بودجه، ایران، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران مدیریت شهري کارشناسی ارشد1

 2عقیل طاهري

  ، ایران،10، شهرداري منطقه دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهراندانشجوي دکتري ریاضی ، 

  چکیده
ریزي  تمامی اشکال برنامه. ها و اهداف استها، اولویتفرایند دخالت مستقیم مردم در تدوین سیاست ریزي مشارکتیبرنامه

به نحوي که بسیاري از . در سطح یک جامعه توجه دارند فاکتورهاي توسعهگرایی با مفهوم نسبی توزیع  مشارکتی، به کثرت
در  امکاناتن ترتیب به ای .ها مشارکت کنندگیري و تهیه طرح توانند در فرایند تصمیم زنی و سازش می ها به واسطه چانهگروه

سطح جامعه پراکنده شده است تا مردم از طریق فرایند گفتگو و مباحثه بتوانند به اطالعات تخصصی که در اختیار دولت و 
هاي مبتنی بر عالیق و منافع  هاست، مجهز شوند، بنابراین حاصل آن تهیه طرح و برنامههاي محلی تهیه کننده طرححکومت

 و فزایش روحیه مشارکت جویی شهروندان در مسائل اجتماعی و شهريبررسی راهکارهاي ا هدف با رحاض پژوهش .مردم است
مبانی نظري این پژوهش به  در. است شده تهران تهیه شهر 13 میدانی از شهروندان منطقه بررسی یک نتایج و هایافته براساس

به عنوان . .. هاي اینگلهارت، رابرت پاتنام، ونهایت ترکیبی از نظریه در بررسی نظریه پردازان مختلف و پیشینه تجربی پرداخته و
) ايپرسشنامه( میدانی نیز اسنادي و اي،کتابخانه مبناي بر اطالعات آوري جمع روش. چارچوب نظري تحقیق درنظر گرفته شد

 هاداده تحلیل و تجزیه براي. است بوده پیمایشی و تحلیلی  -اسنادي مطالعه روش و ايتوسعه  -کاربردي تحقیق نوع و باشد،می

استفاده از  با توصیفی به بررسی مشخصات فردي گروه نمونه پرداخته و آمار از با استفاده گرفته شده و بکار spss افزارنرم
هاي و در قسمت آمار استنباطی از روش هاي پرسشنامه پرداخته شدهاي فراوانی، درصد و میانگین به بررسی سئوالشاخص

 پژوهش این از نهایت، در به اثبات یا رد فرضیات برسیم و استفاده شد تا tماري نظیر آزمون کولموگروف اسمیرنف، آزمون آ

  :آمد دست به زیر نتایج
اجتماعی  مسائل شهري و میزان تمایل به مشارکت شهروندان در و )جنس، تاهل، تحصیالت( هاي فرديبین ویژگی) الف(

تاکنون نتوانسته نقش  شوراي شهر) ب. (باشد جویی شهروندان اثرگذارتواند برروحیه مشارکتمی دارد و وجودداري ارابطه معن
هاي غیردولتی در زمینه تشکل) ج. (هاي مردمی جهت ارتقاء کیفیت مدیریت شهري ایفا کندموثري در زمینه جلب مشارکت

) ه. (نهادینه نشده است مشارکت شهروندان در اداره امور شهر) د. (اندرا نیافته اجتماعی هنوز جایگاه واقعی خود امور شهري و
  .شهري دارند شهروندان تمایل به مشارکت در مسائل اجتماعی و

  

  .هاي غیردولتی، شوراي شهر، تشکلمشارکت شهروندان :واژگان کلیدي
_________________________________________________________________________ 

١. Ezzat.ehsani@yahoo.com 
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