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  چکیده
کنش اجتماعی عبارت  .احکام و عوارض آن را نیز داراستو تمامی  استنش اجتماعی مشارکت از مصادیق کُ

ف هـد . اند یابی شدهها بر اساس الگوي جمعی ساخت آن یريگ حاالت فکري، احساسی و رفتاري که جهت ۀاز هم
. اسـت شهر اهواز امور شهري کالن بر مشارکت شهروندان در ادارة اثرگذار هاي مؤلفهانجام این پژوهش، تحلیل از 

 384د که با استفاده از فرمول کـوکران  دهگانۀ شهر اهواز تشکیل می هشتآماري پژوهش را کلیه مناطق  جامعۀ
اسـتفاده   SPSSافـزار  مها از نـر براي تحلیل داده. نامه انتخاب شدندحجم نمونه براي تکمیل پرسش عنوان  بهنفر 
حاکی از آن است که  ها یافتهشهر اهواز تعیین گردید.  گانۀ هشتنیز متناسب با حجم در مناطق  گیري نمونه .شد

. مؤلفه بوده است 9در  71/9و  72/15ترتیب با میانگین  به 1و  3 بیشترین و کمترین میزان مشارکت بین مناطق
 سـطح همبسـتگی   بـا آنـان  که بین سن پاسخگویان و میزان مشارکت  ضریب همبستگی پیرسون نشان داد نتایج

. شـد رد  بین جنسـیت و میـزان مشـارکت    آزمون من وتنی رابطۀاما با ، داري وجود داردی) اختالف معن211/0(
ثیر زیادي بـر  متغیر مستقل تأ عنوان بهاجتماعی  -نشان داد که پایگاه اقتصادينیز  آزمون رگرسیون خطی ساده 

کـه هـر چـه رضـایت     درصد فرض ایـن  95همچنین این آزمون با سطح اطمینان ؛ وابسته (مشارکت) دارد متغیر
گویـاي   نیز تحلیل واریانس یک طرفه .کردتأیید  ،یابدافزایش می آنانمشارکت  ،اجتماعی شهروندان بیشتر باشد

مچنین آزمون همبسـتگی کنـدال   ه دنبال دارد؛هرا ب آنانآن است که افزایش آگاهی شهروندان، مشارکت بیشتر 
پایان مدل تحلیل مسیر، حاصـل   و در اري وجود دارددیمعن ین اعتماد اجتماعی و مشارکت رابطۀنشان داد که ب

  .کند میتأیید  ها را به جز مؤلفۀ جنسیتداري تمام مؤلفهیمعن AMOSافزار نرم
  

  .شهر اهواز ،انهگ هشتمناطق  مشارکت شهروندان، مدیریت شهري، :کلیدي هاي واژه
  

  1مقدمه
 انـدك  تنـوع  جامعـه،  انـدازة  کـوچکی  گذشته، در

-بی و روابط محدودیت اجتماعی،و  هاي اقتصادينقش
 موجب شد حاکمان، تمایالت همراه افراد سوادي بیشتر

جوامـع   امـا در  شـوند،  اداره متمرکز شیوة به شهرها که
 شـهري  مـدیریت  تجربـۀ  صـاحبنظران،  اکثـر  ،امروزي

 بـدون  آن را و دانسـته  خـورده  شکسـت  را زمتمرکـ 

تبـدیل   و شـهرها  امـور  ادارة در شـهروندان  مشـارکت 
                                                             

   azar@um.ac.irنویسنده مسئول:*

-ایناز دانند،می غیرممکن» شهروندان«به  شهرنشینان
اصـلی   هايدغدغه از یکی شهروندان مشارکت جلب رو

 کـه  شـود مـی  محسـوب  شـهري  نـوین  هـاي مـدیریت 

-مهبرنا و علمی تالش طریق از جز مهم این دستیابی به
 پذیرنامکا، لهمسئ از کافی شناخت بر مبتنی شدةریزي
واقـع  در ).158: 1392پـور و همکـاران،    (عبداله نیست

بـا  مـردم  ارتبـاط متقابـل    سـاز زمینهاین نوع مشارکت 
سـودمند و   تجربـۀ . این ي استشهر هاي مدیریتبحث
جمعـی، رغبـت مـردم را بـراي     ادارة امور در  انگیز شوق
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و  کنـد  مـی ملی تحریـک   تر بزرگي پرداختن به کارها
نتایج سودمند که از مشارکت محلـی   بر  تکیهبا  را آنان

بـزرگ ملـی    هـاي  مشـارکت ، بـه  آوردنـد  مـی به دست 
 )1: 1393نـــژاد، (رام نـــداگرد مـــیکشـــوري راغـــب 

اجتمـاعی شـهروندان وقتـی     هـاي  مسئولیت، حال بااین
ایجاد شود و  ها آنکه احساس تعلق در  یابد میعینیت 

احساس تعلق و مالکیت جمعی بر شهر و مسائل آن به 
که در که شهروندان عالوه بر ایناینمگر  آید نمیوجود 

ــراي  ،و دموکراتیــک آزادفضــاي  نماینــدگان خــود را ب
، بتواننـد در  کننـد  مـی تشکیل شوراهاي شهر انتخـاب  

امور شهر مشـارکت   مستقیم در ادارة طور بهموارد الزم 
 ایـن ایـده کـه مـردم     ).23، 1390صالحی فرد، نمایند(
و مدیریت شـهرها   ها سازي پیاده، ها ریزي برنامهباید در 

توفیق زیادي  یافته توسعهمشارکت کنند، در کشورهاي 
 ،زیادي در حمایـت از مشـارکت   هاي بحثداشته است. 

ــراي پــذیرفتن برخــی  و  هــا مســئولیتشــهروندان را ب
 شـرط  یشپـ  ؛دهـد  مینشان  ها تجربه. طلبد می ها نقش

ایـن  که مشارکت عمومی اتفاق بیفتـد  براي این اساسی
مشارکت باید یک جـواب تـدریجی بـه     نتیجۀ است که

(پوراحمـد و   نیازهاي مردمی و گروهی شهروندان باشد
  ).109: 1389همکاران، 
 شـهري  حیـات  دهـد می نشان تاریخی هاي  بررسی
است.  بوده شهروندي و مدنی هايویژگی از ایران عاري

 امـور ادارة در سیاسـی  مرکـز  جانبۀ ط تصمیمات یکفق
 قبل دوران نمود. در می تعیین را امور شهرها چارچوب

ــام از ــايمشــروطیت، نظ ــتبدادي ه ــی اس ــر مبتن  ب
 آن از بعد و مشروطیت زمان انقالب در و الطوایفی ملوك

ــان ــار پاتریمونیالیســتی دوران گفتم  گفتمــان و قاج
 تحت را شهرها امور ةنحوة ادار پهلوي دوران مدرنیستی

 داد قرار پادشاه آن رأس و در سیاسی مرکز ساخت ادارة
 فرصتی مردمی هايگیري مشارکت شکل براي هرگز و

 بـا  ).132:1385نیاورد(حکمـت نیـا و موسـوي،     فراهم
 بـر  مبنی اساسی قانون و تأکید اسالمی انقالب پیروزي

 در هتـاز  گامی عمومی، به آراي اتکاء با کشور امور اداره
 برداشـته  شـهر  امـور در ادارة شهروندان مشارکت تحقق

 سال در کشور اسالمیشوراهاي  انتخابات شد. برگزاري
 و تمرکززدایـی  دولت بـراي  جدي گام نخستین ،1378

 رودمـی  بـه شـمار   امـور  ادارة محلـی  هـاي نظـام  ایجاد
  ).56 :1393نژاد،  م(را

شهر اهواز به عنوان یکی از شهرهاي بـزرگ ایـران   
نـود و دارا   نفـر در ابتـداي دهـۀ    1186880معیت ا جب

رشد باالي جمعیت در طول چند دهۀ اخیـر  بودن نرخ 
بارزي از شهرهایی است که مسـائل و مشـکالت    نمونۀ

هـاي  ناشی از افـزایش جمعیـت، فشـار بـر زیرسـاخت     
با مشکالتی در را مدیریت شهري  شهري و روبرو شدن

کنـد کـه بـیش از    تجربه می خدمات به شهروندان ارائۀ
هر زمان دیگري نیاز به جلب مشـارکت شـهروندان در   

و مشـکالت موجـود دارد.    مدیریت شهري و رفع موانع
در همین راستا درصدد ایـن اسـت ضـمن     این پژوهش

مشارکت شهروندان در ارتباط  ،بررسی الگوهاي موجود
با مدیریت شهري و تجزیه و تحلیـل میـزان مشـارکت    

ي مربـوط بـه   هـا در فعالیـت  را شهروندان شـهر اهـواز  
هــا و آن ثر بـر مشــارکت مـدیریت شــهر و عوامــل مــؤ 

شـهروندان   هاي جلب مشـارکت همچنین واکاوي روش
هـا  اهوازي، راهکارهایی عملی جهت ارتقاء مشارکت آن

شهر ارائه  د ادارةدر مدیریت امور شهري به منظور بهبو
   دهد. 

  
  پژوهش پیشینۀ

 یــاجتماع ارکتمش خصوص در پژوهش تاریخچۀ
 کـه  زمـانی  از گـردد؛  بـازمی  مـیالدي  1895 از پیش به

ــون، ــه هندرس ــا را اي مقال ــوان ب ــان عن ــارکرد و مک  ک
 شناسی جامعه آمریکایی  مجلۀ در داوطلبانه هاي انجمن

 تـا  ونـهندرس مقالۀ این انتشار زمان از رساند، چاپ به
ــر ،1950 ــد 20 از کمت ــات درص ــاط در مطالع ــا ارتب  ب
-1949 دهـۀ  دو در امـا  بود؛ انتشاریافته ناسیش جامعه
 انتشـاریافته  هـاي  مقالـه  حجم ،1930-1939 و 1940

ــزایش ــابیش. یافــت اف ــرتبط انتشــارات از کم  بــا م
 شده شرـــمنت 1950-1959 هايسال بین ت،ـمشارک

 انـد  بـوده  تحلیلـی  و اسـنادي  صورت به ها آن بیشتر که
 یژوهشـپ ،1990 دهۀ در). 16: 1973 ،1بوت و ادوارد(

 اي گونه به یافت؛ اي تازه گیري جهت مشارکت وزةـح در
 بـر  آن آزمـون  و هـا  فرضـیه  تـدوین  و شناسی روش که

                                                             
1. Edwards & Booth 
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 کـه  بـود  اینجـا  .گرفـت  قـرار  مـدنظر  هـا،  نظریه اساس
 درآمد تحریر رشته به مشارکت امر به توجه با مطالعات

 الکـس  ،امـر  نهایـت و در  )196: 1392 اقـدم،  علیزاده(
 دررا  عمـومی  مشـارکت  ،19 قـرن  اواسط زا دوتوکویل
ــدگی ــدنی زن ــرح م ــرد مط ــاوم( ک -1840: 2001 ،1ب

 شـهروندي  مشارکت که گفت توان می بنابراین ؛)1841
 ریزي برنامه حوزة در داري دامنه موضوع ،1950 سال از

 کردنـد  تالش شهري ریزان برنامه دلیل همین به و بوده
 آگاه ندانشهرو ازنظرهاي شهري، هاي گیري تصمیم در

 کنند؛ عملی را خود هاي برنامه آنان، همکاري با و شده
 را دانــــشهرون مشارکت، که بودند معتقد آنان چراکه

 گیـري  تصـمیم  فراینـدهاي  به و بارآورده پذیر مسئولیت
ــروعیت ــی مش ــد؛ م ــی بخش ــت یعن ــومی حمای  از عم

 شـود  می سبب مسئوالن، سوي از اتخاذي گیري تصمیم
 ،2گلن و برون( کنند عملی را خود رنامۀب راحتی به آنان

تحلیـل   از آگـاهی  منظور با این تفاسیر؛ به ).97: 2005
امـور   گذار بر مشارکت شهروندان در ادارةهاي اثر مؤلفه

نی چه در ایران و چه در جهان گوناگو مطالعات شهرها،
 ذکـر  مـورد  چنـد  اختصـار  ت پذیرفته است که بـه صور
  شود. می

 هـاي  شاخصبا توجه به مدل  )،2006( وان رایزین
 زمینـه  درمـدلی   رضایت مشتریان آمریکایی، بـه ارائـۀ  

رضایت شـهروندان بـراي شـهر نیویـورك      هاي شاخص
رضـایت   هـاي  شـاخص . بر اساس این مدل، اند پرداخته

مختلف دولـت هماننـد    هاي فعالیتشهروندان، کیفیت 
 تـأثیر نشـانی و... بـر رضـایت شـهروندان     مدارس، آتش

دارد. در این میان، انتظارات هم بـر کیفیـت و   مستقیم 
)، در 2009( جیم و یو لی، هم بر رضایت اثرگذار است.

مهمـی از قبیـل؛    هـاي  مؤلفـه خود بـر   توصیف پژوهش
ــط   ــا، رواب ــأمین نیازه ــؤثرت ــدمات   م ــدیگر، خ ــر یک ب

 اساس بر. اند کردهو اثربخشی فردي تأکید  شده تفکیک
 شـده  تفکیـک دمات این مدل، عوامل تأمین نیازها و خ

 گذارنـد  مـی مستقیم بر رضایت شهروندي تـأثیر   طور به
 بر یکدیگر غیرمستقیم است. مؤثراما تأثیر روابط 

                                                             
1. Baum 
2. Brown & Glenn 

 زمینـه  درنظري که در ایران  ۀتجرب ترین مهمشاید 
 انجـام بررسی الگـوي مشـارکت مردمـی و سـاختار آن     

 باشـد  علوي تبار و همکارانشپژوهش مربوط به  گرفته 
امور  مشارکت در ادارة"تحت عنوان  1379که در سال 

امور  ادارهشهرها، بررسی الگوي مشارکت شهروندان در 
ایـن پـژوهش بـه     صورت پذیرفتـه اسـت.   "شهر تهران

بررسی تجارت جهـانی الگوهـاي مشـارکت شـهروندان     
هایی از مشارکت ذیل ایـن  که طی جلوه یافته اختصاص

 مشــارکت در-1شــود: مقــوالت بررســی و تبیــین مــی
ـ مشارکت در آبادانی 2شهري  گیري تصمیممدیریت و 

مشـارکت   -4مشارکت در تأمین ایمنی شـهر   -3شهر 
 زمینـۀ  درپژوهش دیگري کـه   در بهبود محیط شهري.

 گرفتـه  انجـام ساختار و چهارچوب مشارکت شهروندان 
 )، تحـت 1388( مربوط به پـژوهش موسـایی و شـیانی   

ر امـور  د طراحی الگوهاي مشـارکت شـهروندان  "عنوان
بهتـرین شـیوة    انـد: بیـان داشـته   است که "شهر تهران

ــی در ادارة  ــارکت مردم ــهرها  مش ــور ش ــاي  ،ام الگوه
بـراي شـهرهاي    شده ریزي برنامهرسمی و  یافتۀ سازمان

و الگوهاي خودجوش و مردمی براي شـهرهاي   تر بزرگ
  .است تر کوچک

نتـایج تحقیقـات احمـدي و تـوکلی     به طور کلـی،  
ــفیعی)، 1385( ــریف)، 1385( شـ ــدقی شـ زاده و صـ
دهـد  ) و دیگران نشان مـی 1387( زادهعباس)، 1387(

مشارکت، شناخت مفهوم مشارکت، احسـاس   که سابقۀ
ارزیـابی پیامـدهاي مشـارکت،    تعلق به محل سـکونت،  

هـاي مشـارکتی، اوقـات فراغـت،     بودن فعالیـت سودآور
رســانی و اعتمـاد اجتمـاعی مــردم بـه یکــدیگر، اطـالع    

گرایی، احساس تعلـق  مدیران شهري، سنت پاسخگویی
اجتماعی، احساس مالکیت بر محیط شهري، رضایت از 
خـــدمات شـــهري، احســـاس توانمنـــدي در مقابـــل 

ــاس  ــهرداري، احس ــاه    ش ــهروندي، پایگ ــی ش اثربخش
 تـرین  مهـم هـا  اقتصادي و عضویت در تشکل-اجتماعی

را متغیرهایی هستند که مشارکت اجتماعی شهروندان 
تحقیقـات   کننـد. در همـۀ  تبیـین مـی   هريدر امور شـ 

میزان مشارکت در امور شهري اکثراً در حـد   شده انجام
و تنها در تحقیقی که  آمده دست بهمتوسط رو به پایین 

 ،در شهر اصفهان انجـام داده اسـت   )1387( زادهعباس
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. استمشارکت شهروندان در امور شهري در حد باالیی 
ژوهش غنــاي ایــن تحقیقــات بــه لحــاظ نظــري بــه پــ

توان دریافت کـه  بخشد و از این طریق میمحتوایی می
ممکن اسـت عوامـل دیگـري نیـز     متغیرها  این وجود با

    .دخیل باشند
  

  مبانی نظري پژوهش
 رفتـار  نـوعی  مشـارکت : تعریف و مفهوم مشـارکت 

 گروهـی  یـا  شخصی منافع و اعتقاد بر مبتنی اجتماعی،
از  یـن مفهـوم  ا ).150: 1397(غالمی و همکاران،  است

مصادیق کنش اجتماعی بوده و تمامی احکام و عوارض 
 ۀنش اجتمـاعی عبـارت از همـ   آن را نیز داراسـت و کـ  

 یريگ جهتکه  است حاالت فکري، احساسی و رفتاري
و  انـد  شـده یـابی  اساس الگوي جمعـی سـاخت  بر  ها آن

مختلـف افـراد    يهـا  کنشکه بتواند  اي یهنظر ترین مهم
د و توضـیح دهـد، نظریـه کـنش     جامعه را تبیـین کـر  

ایـن الگـو    ).15: 2006(کرمـی و شـیوا،    اسـت  1موجه
در علـوم اجتمـاعی و روانشناسـی     يا گسـترده  طـور  به
 کنندة یینتعو در ارتباط با متغیرهاي  شده گرفتهکار  هب

آگاهانـه انجـام    صـورت  بـه کـه   اسـت  رفتار نیت شـده 
الگـوي  ). 1003: 2003(دیویس و همکـارن،  پـذیرد  یم

رفتـار دارد و نتـایج    بینـی  یشپـ ش موجه سـعی در  کن
که این الگو ایـن توانـایی را    دهد یمنشان  آمده دست به

  ).22: 1991، 2(نیمایر دارد
 
  مشارکتی  هاي یهنظرو  اههیدگاد

امروز، نیاز بشر بـه همزیسـتی در سـطح     در جامعۀ
و ایـن همزیسـتی در قالـب     گـردد  یمـ باالیی احساس 
، 1386نیـا و موسـوي،   (حکمـت  یابـد  یمشهرها تحقق 

هر یک از ابعاد شـهري بـدون توجـه بـه      ۀتوسع). 182
کمک چندانی به  ها آنفرهنگی  هاي یژگیومختصات و 

کـرد،   ارتقاي سطح کیفیت زندگی شـهروندان نخواهـد  
فراوانـی را بـراي    ۀناخواسـت بلکه پیامدهاي خواسـته و  

ري امور عمومی شه ةدم به بار خواهد آورد. براي ادارمر
ــود دارد  ــیوه وج ــه   روش در :دو روش و ش ــت ک نخس

                                                             
1. Action justified 
2. Niemeyer 

لیت تمام امـور را بـر   ئوحکومت نام دارد، شهرداري مس
عهده دارد. این نهاد موظـف اسـت تمـامی خـدمات را     

فراهم کند. این روش به سبب مسـائلی   شهروندان براي
ــوان   ــدگی و کــاهش ت ــزون زن ماننــد پیچیــدگی روزاف

ـ   در حل مسـائل  ها یریتمد ین بـردن یـا   شـهري و از ب
استقالل و ابتکـار عمـل شـهروندان مـورد      ةتضعیف قو

دوم کـه   روش دراسـت.   قرارگرفتـه جـدي   يها چالش
مـومی  امـور ع  ةادار یتمسـئول نـام دارد،   يدار حکومت

ــ  ــدنی و بخــش  ۀمیــان ســه نهــاد شــهرداري، جامع م
است. هر یـک از ایـن سـه نهـاد      شده یمتقسخصوصی 

ل پاسخگو هستند. مسائمشترك در قبال تمامی  طور به
 شـرکا مشـترك، الزم اسـت هـر یـک از      ۀدر این رابطـ 

منابعی را فراهم کنند. منابع شهرداري شـامل امکانـات   
انجام امـور و   هساالران مردم يها روشفنی، توان مالی و 

 يها روشمنابع بخش خصوصی شامل توان مدیریت و 
مـدنی   ۀکارآمد انجـام امـور و منـابع جامعـ     و يور بهره

(غفـاري و   اجتماعی و فرهنگی اسـت  هاي ییداراشامل 
 ةنحـو  ینـۀ زم درهمچنـین   ؛)17: 1390، زاده یدجمش

 و مسئولین در شـهر، سـه دیـدگاه کلـی    عملکرد مردم 
ــدگاه    ــود دارد: دی ــلی) وج ــداکثر(اص ــدگاه گراح ، دی

ــدگاه مشــارک حــداقل گــرا. حــداکثرگرایان تگــرا و دی
ر قبـال  لـت د معتقدند که باید تمام وظـایفی را کـه دو  

 خصـوص  بـه مدیریت شهري  ۀیک شهر دارد به مجموع
شوراي شهر و شهرداري تفویض نماید. بـر اسـاس ایـن    

ت است که وظـایف  دیدگاه شوراي شهر داراي این قابلی
خالف بــریـک بـه عهـده گیـرد.      ةدولـت را در محـدود  

گـرا بـر   ، معتقدان به دیدگاه حـداقل گراحداکثردیدگاه 
در حـد خـدمات    یمسائلبه شهر  مسائلاین باورند که 
و لذا میزان مشـارکت مـردم را    شود یمشهري محدود 

ــف    ــطح تعری ــین س ــز در هم ــنی ــد یم ــدگاه کنن . دی
 گراحـداکثر یک شهر بـر اسـاس دیـدگاه     گرا: مشارکت

 خـود  ةدر محـدود را اختیـارات دولـت    ةحوز تواند ینم
، ها برنامهبرخی از  چراکه ؛کامل به عهده گیرد صورت به

از سوي دولـت   شده گرفتهدر نظر  يها ظارتناهداف و 
در ارتباط با کل جامعه است و حتی اگر مـا از شـوراها   

را مدنظر داشته باشیم در این صورت  شهر دولتمفهوم 
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نیز به دالیلی خـالف تجربـه و واقعیـات جامعـه عمـل      
  .)89-87: 1379(سیف،  یما کرده

اجرایـی بـر    يهـا دسـتگاه در حال حاضر در ایـران  
و شـوراهاي   نمایـد  یمگرا فعالیت دیدگاه حداقلاساس 

رغبـت بیشـتري نشـان     گراحداکثرشهر نیز به دیدگاه 
بایـد بـراي سیسـتم مـدیریت      کـه  یدرصـورت  دهند یم

 ةنیازهاي عمـد  ةري رویکردي اتخاذ شود تا برآورندشه
مدنظر بـراي شـهر بایـد     يها طرحلذا در  ؛جامعه باشد

یازهاي گوناگون ضمن لحاظ نظرات شوراي شهر، بین ن
و بعضاً متناقض جامعه هماهنگی ایجاد شود. بر اسـاس  

ــزان و   ــف می ــراي تعری ــردي ب ــین رویک ــونگی  چن چگ
امور شهر باید بـه نقـش و    ةمشارکت شهروندان در ادار

 یريپـذ  مشـارکت نمـاد اصـلی    عنـوان  بهجایگاه شوراها 
اصل کثرت  ینوع بهمردم توجه کرد. بر این اساس باید 

حدت در کثرت را در نظر گرفـت. یعنـی   در وحدت و و
باید براي ایجـاد تعـادل در مشـارکت شـهروندان بـین      
نیازهاي متکثر مردم وحدت ایجاد کرده و همچنین بـر  

نیازهاي آنان پاسخ داد در غیر  ۀبه هم ها یتاولواساس 
 هايهیدگاداین صورت یعنی در صورت پذیرش یکی از 

آمـدي الزم را  گرا مدیریت شـهري کار حداکثر و حداقل
 دهـد  یمـ براي افزایش مشـارکت شـهروندي از دسـت    

گرایـان بـه   از میان این مشـارکت  )45: 1393نژاد، (رام
اشــاره  شــانینتــر مــرتبطو  تــرین مهــمپــنج مــورد از 

  :  کنیم یم
پایـه تحقیقـاتی کـه لیکـرت بـه       بر :دیدگاه لیکرت -1

 ۀکـه رابطـ   یافـت  دسـت و به این نتیجه  آورده عمل
وجـود  نزدیکـی بـین بـازدهی و روحیـه     مستقیم و 

. یعنی بـه همـان انـدازه کـه روحیـه افـراد در       دارد
بـازدهی و میـزان تولیـد     ،یابـد  یمسازمان افزایش 
اذعـان داشـت    توان یملذا  ،یابد یمآنان نیز افزایش 

 یـژه و بـه مدیران و مسـئولین شـهرها    اندازه هرکه 
 يهـا  یشـنهاد پبتواننـد بـه نظـرات و     شـهرها  کالن
و  هـا  خواستهوندان بهاي الزم بدهند و به آرا و شهر

توجه داشـته و احتـرام بگذارنـد بـه      ها آنروحیات 
همان اندازه میـل و رغبـت آنـان را در همکـاري و     

 و درواقـع برانگیختـه   دهـی  یسسـرو افزایش تـوان  
 سـرخورده و نــدرتاً  تفــاوت یبـ شهرنشـین منــزوي  

مسـئول مبـدل   وندالیست به شهروند متعهـد و ذي 
   	 	 .)86: 1383(محسنی،  شود یم

آرگـریس در کتـاب شخصـیت و     :دیدگاه آرگـریس  -2
دارد کـه سـازمان از    یـد تأکسازمان بر این موضوع 

کـه   کنـد  یمـ متعددي اسـتفاده   هاي يانرژمنابع و 
توجـه و   رو یـن ازاآن انرژي روانـی اسـت    ترین مهم

منطقـی مـرتبط بـا     يها خواستهعنایت به امیال و 
 	ن اصـلی بسـیار محتـرم و بـاارزش    حقوق شهروندا

 معضـالت  و لـــمسائ تقلیل به آن بازخورد و است
  ).10: 1388 شریفیان ثانی،( انجامد یم شهري

 در مـا  وظیفـه  زیمـل  نظر زیمل: به جورج دیدگاه -3 
ــه شــهرها کــالن ــه و شــهروند ســتایش ن ــت ن  لعن

 فهمیـدن  فقط ما وظیفه بلکه است آن بر فرستادن
ـ  فـرد  شـناختی  روان بنیـاد  زیمل نظر به. است وع ن

در شــدت یـافتن تحریکــات عصــبی   شــهري کـالن 
نهفته است که خود ناشی از تغییر سـریع و بـدون   

(محسـنی،   بیرونی و درونی اسـت  هاي محركوقفه 
1383 :86 (.  

 اريـانحص خصوص در یسرام نظرات میسرا: دیدگاه -4
ــدن ــۀ شـ ــه مقولـ ــزي برنامـ ــورهاي در ریـ  کشـ
 نظـر  بـه . اسـت  اهمیـت  حـائز  بسیار توسعه درحال
 کنـیم  مـی  تربیـت  امـروز  ما که ریزانی برنامه میسرا
بیشتر بـه حـرف    و اند متعصببسیار  اي حرفه ازنظر

 ریزي برنامهچنین  درواقعخود توجه دارند تا مردم. 
قـرار دارد.   هـا  آنهمراه با مردم نیسـت بلکـه وراي   

فقـط بخشـی از فراینـد توسـعه را      ریزي برنامهاین 
کـه تمـامی آن را دریافتـه     پندارد میاما  ابدیدرمی

نتیجـه گرفـت    توان میمطالعات فوق  ۀپایاست. بر 
ان و مدیرانی نیازمنـدیم کـه   ریز برنامهکه اکنون به 

بتوانند با مردم کار کنند. توسعه چیزي نیست کـه  
ــایج    ــه از نت ــانی ک ــد. کس ــی باش ــرحدادن ــا ط و  ه

ـ   گیرنـد  مـی توسعه بهـره   هاي برنامه راي آن بایـد ب
و  ریز برنامهآورند. براي یک دستبکوشند و آن را به

مدیر امور شهري ضروري است کـه بـه احتیاجـات    
 توسعه آگاه باشند هاي هدفمردم براي رسیدن به 

  .)86: 1383(محسنی، 
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 حـل  ویلیـام  نظر به کهاین ویلیام: درنهایت دیدگاه -5
 عوامــل داشــتن نظــر در بــدون شــهري مشــکالت
 و اســت غیــرممکن کــامالً مانــدگی عقــب اساســی،

 ۀوسـیل  عنـوان  بـه  شهرسـازي  از بایـد  صـورت  بدین
موجـود در سیسـتم    هـاي  واقعیـت تحـول و تغییـر   

بـه نظـر   ، استفاده نمود. مطابق این نظریات کنونی
ان ریز برنامهکار براي مدیران و  دشوارترین رسد می

شهري است  ۀوسعشهري کشف رمز و راز و کلید ت
وجه به منابع انرژي بـالقوه و بالفعـل   ت کهآن حالو 

ــرژي در مســیر درســت   ــن ان انســانی و هــدایت ای
ــی ــ م ــهر  توان ــور ش ــی در اداره ام ــرمایه عظیم د س

  .)22: 1389، تقوایی و همکاران( محسوب شود
هــدف  تــرین مهــم: يمشــارکت و مــدیریت شــهر

 ودر ارتقـاي شـرایط کـار     تـوان  مـی مدیریت شهري را 
ـ    زندگی  هـاي گـروه ب اقشـار و  جمعیـت سـاکن در قال

ــاعی و ا ــف اجتم ــوق  مختل قتصــادي و حفاظــت از حق
ار و اقتصـادي و اجتمـاعی پایـد    شهروندان بـه توسـعۀ  

 که هنگامیبنابراین،  حفاظت از محیط کالبدي دانست؛
امـور   در چرخـۀ  هـایی  نارسـایی داراي مشکالت و  شهر

محیطـی   هاي آلودگیخود است و از مشکالت شهري و 
 هـایی  بحرانو  برد میاجتماعی رنج  يها آسیبو اقسام 

عمـومی، بیکـاري،    تأسیساتهمچون مسکن، نقص در 
شــهري و  رویـه بـی ، رشـد  نشــینی زاغـه کمـی درآمـد،   

را  هـا  سـاختمان و  هـا  بافـت  گیـري  شـکل در  هویتی بی
بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه       تـوان  مـی ، کنـد  میتجربه 

. بـرد  مـی در تنگنا و نارسایی بـه سـر   شهر مدیریت آن 
، مدیریت شهري باید ضمن دارا بودن برنامـه  باره یندرا

آمدن بـر مشـکالت آن،    فائقبراي وضع موجود شهر و 
 اسـاس  بـر تـدوین کـرده،    مدونی نیز آیندة هاي برنامه

و  هـا  واقعیـت بـر مبنـاي    اهـداف خـود  به ترسیم  ها آن
بپردازد. در این مـورد، مـدیریت    یو مکان یشرایط زمان

(شـیعه،   منافع مردم باشـد  شهري باید حافظ شهرها و
شاهد افزایش نیروهاي انسانی  کهآن  حال). 39: 1382

-می یشهري در ابعاد وسیع محیطی زیستو مشکالت 
، مواردي چون رعایت ترافیک، توجـه بـه فضـاي    باشیم

ــا   ــاري ب ــبز، همک ــهرداريس ــا ش ــه در ه ــت  زمین رعای
 دیگـر زباله و مسائل عدیـده   آوري جمع، وسازها ساخت

بـا آن روبـرو   شهرها گر مشکالتی است که امروزه نمایان
 بـه  اسـاس  همـین  بر ).22: 2004، 1(مارشال شوندمی

-برنامه بیشتر پایداري و تداوم نیز و اعتماد منظور جلب
 ،مناسب ها در مناطق شهري، رویکردفعالیت ها وریزي
 حیدري و( باشدمی مشارکتی استفاده از رویکرد همان

  ).14: 1395همکاران، 
  

  روش پژوهش
تحلیلــی و  –روش توصــیفی  ازنظــر ایــن پــژوهش

اطالعـات   يآور جمعهدف کاربردي است. جهت  ازنظر
ــژوهش  برحســب ــه یوةاز شــمقتضــیات پ و  يا کتابخان
بنـدي  اسـت. ابتـدا بـه شـاخص     شـده  اسـتفاده میدانی 

و در مرحله بعد براي  شده پرداختهمشارکت  يها مؤلفه
ــک از  ــر ی ــهه ــا مؤلف ــه ه ــایی گوی ــبه ــف  در قال طی

آمــاري  اي) مطــرح گردیــد. جامعــۀلیکــرت(پنج گویــه
 گانـۀ  هشـت شهروندان منـاطق  شامل کل  موردمطالعه

آمـاري آن بـا    تعیین حجم نمونۀشهر اهواز بوده است. 
یري بـا  گ نمونه ةنحوبوده که  2استفاده از روش کوکران

استفاده از روش تصادفی ساده بدون جـایگزینی انجـام   
کارشناسـان  ات ازنظرنامه پرسش3رواییشود. جهت می

 4کـرون بـاخ  و براي پایایی از ضریب آلفـاي   صاحب امر
شـود. پـس از بـه دسـت آوردن اطالعـات      استفاده مـی 

ها پرداخته داده تحلیل و تجزیهاي و میدانی به کتابخانه
نامه، اطالعات حاصل از پرسش وتحلیل تجزیه. براي شد

 Excelافـزار   نـرم ودار از ترسیم نم ،SPSS از ابزار آماري
تهیه و  GISافزار  نرماده از ستفبا  نیاز موردي ها نقشهو 

  است.شده ترسیم 

                                                             
1. Marshal 
2. Cochran 
3. Reliability 
4. Cronbach,s  Alpha 
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  گیري ساده بدون جایگزینی شهري طبق روش نمونه تعداد نمونه براي هر منطقۀ :1جدول 
  8منطقه   7منطقه   6منطقه   5منطقه   4منطقه   3منطقه   2منطقه   1منطقه   منطقه

کل 
  117904  160460  209428  167440  178162  159624  80329  113533  تجمعی  نمونه

تعداد 
  384  40  35  85  57  67  50  20  30  نمونه

  1390،آمارنامه شهر اهواز منبع:
  

ــدول  ــاي دودر ج ــادیر آلف ــاخ، مق ــرون ب ــراي  ک ب
 عنـوان  بـه  که آنو متغیرهاي  ها شاخصسنجش پایایی 

ضـمن،  ست، در ، آمده ااند قرارگرفته مورداستفادهسازه 

دسـت   بـه  73/0میزان آلفاي کلی براي ابعـاد پـژوهش   
  .آمد

  
  ي پژوهشها شاخصمیزان پایایی  :2 جدول

  مشارکت  آگاهی اجتماعی  رضایت اجتماعی  اعتماد اجتماعی  شاخص
  9  4  3  5  تعداد گویه
  64/0  68/0  67/0  92/0  میزان آلفا

  منبع: یافته هاي پژوهش
  

  شپژوه اده درهاي مورد استف شاخص :3جدول
  مؤلفه ها  شاخص

  رضایت اجتماعی
  رضایت از زندگی

  یعاعتماد اجتما

  رضایت از همسایگان  صداقت مدیران
  رضایت ازسازمان هاي شهري  اعتماد به همشهریان

  دفعات مراجعه به شهرداري

  مشارکت

  مراقبت از وسایل عمومی
  عضویت در نهادها  اعتماد به مسئؤلین

  کیزگی محیطیپا  پاسخگویی

  آگاهی اجتماعی

  پرداخت عوارض  روزنامه خواندن
  درختکاري  تلویزیون تماشايمیزان 

  عدم تخلف ساخت و ساز  آشنایی با حقوق شهروندي
  انتظار پاداش

  منبع: یافته هاي پژوهش
  

  مطالعه مورد محدودة
شهر اهـواز، مرکـز اسـتان خوزسـتان، بـا مسـاحت       

شـهر اســتان   تـرین  وسـیع  ربـع کیلومترم 220تقریبـی  
درجـه   31جغرافیایی در  ازنظر. موقعیت این شهر است

دقیقـه   40درجـه و   48دقیقه عـرض شـمالی و    20و 
 18اع با ارتف اي جلگهاست و در  قرارگرفتهطول شرقی 

). ایـن  66: 1390ر، (جوکـا  متر از سطح دریا قـرار دارد 
شهرداري اسـت. کـه هـر یـک      منطقۀهشت  شهرداري

(سازمان جغرافیـایی   باشند میسه یا چهار ناحیه  داراي
ــر اســاس  3: 1384 نیروهــاي مســلح، ــواز ب ). شــهر اه

 83/33درصـد از کـل اسـتان و     24، 1390سرشماري 
ــکیل     ــتان را تشـ ــهري اسـ ــت شـ ــد از جمعیـ درصـ

). در 1390(سرشماري عمومی نفوس و مسکن،دهد می
) جمعیت  و مساحت شهر اهواز بـه تفکیـک   1جدول (
  مده است.مناطق آ
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  گانۀ شهر اهواز : موقعیت جغرافیایی مناطق هشت2شکل 

  ترسیم : نگارندگان
  

  ي توصیفیها یافته
شنایی و شـناخت  هـر   ابتدا جهت آ در این پژوهش

 هـاي  خصیصـه ، مطالعـه  مـورد آماري  چه بیشتر جامعۀ
قــرار گرفــت. ایــن  موردبررســی گویــان پاســخعمــومی 

آماري در  هاي نامهپرسشعمومی مطابق با  هاي ویژگی
شـامل: جنسـیت، سـن، شـغل، میـزان       پرسش 6قالب 

تحصیالت، میزان درآمـد و وضـعیت مسـکن تـدوین و     
ـ  است. طبـق   شده ارائه دسـت آمـده از بعـد    هنتـایطج ب

 4/67زن و  گویـان  پاسخدرصد  6/32 ،جنسیت شاخص
 ،سـن  بعـد شـاخص   از. انـد  بودهمرد  گویان پاسخدرصد 

درصـد بـین گـروه     9/72با  گویان پاسخبیشترین تعداد 
شـاخص   لحـاظ  ازسال قـرار داشـتند.    35تا  44سنی 

ــیالت ــا   ،تحص ــخگویان ب ــترین پاس ــد  8/70بیش درص
 60بـیش از  ،شـغل براسـاس میـزان   . انـد  بـوده لیسانس 

کارمند دولت و مابقی  داراي شـغل   گویان پاسخدرصد 
ــودهآزاد، دانشــجو و...  ــد ب ــوع مســکن   .ان درصــد  62ن

درآمـد   ازلحـاظ همچنـین   ؛انـد  بـوده ملکی  گویان خپاس
 1تــا  5/1 بیشــترین پاســخگویان درآمــدي بــه میــزان

  ).4 (جدول اند داشتهمیلیون 
  

  

  
  گانه شهر اهواز میزان اعتماد اجتماعی شهروندان به تفکیک مناطق هشت :3 شکل

  ترسیم: نگارندگان

سنجش مهمترین معیارها، در انتخـاب شـوراها   
در گانه: وندان به تفکیک مناطق هشتازنظر شهر

این مرحله از پژوهش سعی شـده بـه ارزیـابی تفکیـک     
مناطق، میزان اعتمـاد اجتمـاعی، رضـایت اجتمـاعی و     
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هاي اثرگذار بـر مشـارکت    آگاهی اجتماعی که از مؤلفه
انـد، بپردازنـد؛ بنـابراین     شـده  شهروندان در نظر گرفتـه 

ـ   شاخص راي هـر  هاي پژوهش در قالب سازه پرسشـی ب
یک از ابعاد پژوهش از دیدگاه شهروندان ارزیـابی شـد.   
این ارزیابی ابتدا بـراي شـاخص اعتمـاد اجتمـاعی کـه      

گویه بوده انجام گرفت. بر اساس نتایج جدول  5شامل 
)، میــانگین شــاخص اعتمــاد اجتمــاعی در بــین     5(

بیشتر از مناطق دیگر است و   6و  3شهروندان مناطق 
شـهري کمتـرین ارزش را    7و  2 این میزان در منـاطق 

  به خود اختصاص داده است.
  

  جمعیت شناختی جامعه نمونه هاي ویژگی :4 جدول
  درصد  فراوانی  متغیر

  6/32  125  مرد  جنسیت
  4/67  259  زن

  سن

  3/6  24  سال 24تا  14
  3/8  32  سال 34تا  25
  9/72  280  سال 44تا  35

  5/12  48  سال 45بیش از 

  شغل

  7/67  260  کارمند
  5/12  48  آزاد

  2/5  20  بازنشسته
  4/10  40  دانشجو
  1/4  16  سایر

  تحصیالت

  2/1  8  زیردیپلم
  2/4  16  دیپلم

  5/12  48  فوق دیپلم
  8/70  272  لیسانس

  4/10  40  فوق لیسانس و باالتر

  درآمد

  05/20  77  زیر یک میلیون تومان
  18/48  185  یک میلیون تا سه میلیون تومان
  31/20  78  سه میلیون تا پنج میلیون تومان

  46/11  44  باالي پنج میلیون تومان

تصرف 
  ملکی(مالکیت)

  5/62  240  ملکی
  3/26  101  رهن
  3/8  32  اجاره
  8/2  11  سایر

  هاي پژوهش منبع: یافته
 

: سنجش میزان اعتماد اجتماعی شهروندان به تفکیک مناطق5جدول 
1منطقه  منطقه 2منطقه   3منطقه   4منطقه   5منطقه   6منطقه   7منطقه   8منطقه    

میانگین اعتماد 
32/12 اجتماعی شهروندان  97/11  15/13  19/12  84/12  02/13  93/11  58/12  

  
شـهروندان   رضایت اجتماعی میانگینبراي سنجش 

بـر اسـاس سـه     شـهر اهـواز    گانه هشتمناطق در بین 
رضـایت   رضایت از زندگی، رضایت از همسایگان،گویه(

بــه بررســی میــزان رضــایت شــهري)  هــاي ســازماناز 

کـه در   طـور  هماناجتماعی پرداخته شد. نتایج تحلیل 
آن است کـه   دهندة نشان ،شود می) مشاهده 6( جدول

 7و  1بیشـــترین رضـــایت و منـــاطق  8و  3منــاطق  
  . اندکردهکمترین رضایت اجتماعی را اظهار 
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  شهروندان به تفکیک مناطقسنجش میزان رضایت  اجتماعی  :6 دولج
  8منطقه   7منطقه   6منطقه   5منطقه   4منطقه   3منطقه   2منطقه   1منطقه   منطقه

میانگین رضایت اجتماعی 
  66/12  36/12  61/12  42/12  54/12  69/12  36/12  63/12  شهروندان

  ي پژوهشها یافتهمنبع: 
  

 
  شهر اهواز نهگا هشتمیزان رضایت اجتماعی شهروندان به تفکیک مناطق : 3شکل

  نگارندگان: ترسیم
  

کـه   آگـاهی اجتمـاعی   هـاي مؤلفـۀ  گویـه  میانگین
(تعداد دفعات مراجعه به شهرداري، میـزان نگـاه    شامل

ــه و     ــتفاده از روزنام ــزان اس ــون، می ــه تلویزی ــردن ب ک
 ،شنایی با حقوق شهروندي) بوده استاینترنت، میزان آ

ـ  که  دهد مینشان  ین آگاهی اجتماعی شـهروندان در ب
دیگـر تفـاوت اساسـی    نسبت به منـاطق   3و  7مناطق 

  وجود دارد.

  

  سنجش میزان آگاهی  اجتماعی شهروندان به تفکیک مناطق :7 جدول
  8منطقه   7منطقه   6منطقه   5منطقه   4منطقه   3منطقه   2منطقه   1منطقه   منطقه

میانگین آگاهی اجتماعی 
  29/12  44/11  02/14  25/13  87/11  14  67/11  67/11  شهروندان

  ي پژوهشها یافتهمنبع: 
  

  
  شهر اهواز گانه هشتمیزان آگاهی اجتماعی شهروندان به تفکیک مناطق  :4 شکل

  ترسیم: نگارندگان
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، میانگین ها نامهپرسشي حاصل از ها یافته براساس
ن پیرامو اي طیف لیکرت،گویهپنج پرسش 9به  ها پاسخ

، در هريامـور شـ   میزان مشـارکت شـهروندان در ادارة  
 گویـان  پاسـخ درصـد   3/17اهـواز،   شهر کالنسطح کل 

خـود در امـور شـهري را خیلـی کـم،      میزان مشـارکت  
درصـد  8/17مشارکت خود را کـم،   درصد میزان 5/40

 3/6 میـزان مشـارکت را زیـاد و    درصـد  6/17 ،متوسط

زیاد  را در امور شهريخود میزان مشارکت  گویان پاسخ
ل نیز گویاي آن اسـت کـه   نتایج تحلی .اند کردهتوصیف 

میـزان مشـارکت شــهروندان در امـور شـهري در بــین     
ــاطق  ــعیت     6و  3من ــاطق وض ــر من ــه دیگ ــبت ب نس
ــوب ــري مطل ــورتیدارد،  ت ــه درص ــارکت  ک ــزان مش می

وضـعیت خـوبی را نشـان     2و  1شهروندان در منـاطق  
  ).8 (جدول دهد مین

   
  اهواز شهر کالن تفکیک مناطقبه  در امور شهري مشارکت شهروندانسنجش میزان  :8جدول

  8منطقه   7منطقه   6منطقه   5منطقه   4منطقه   3منطقه   2منطقه   1منطقه   منطقه
میانگین مشارکت شهروندان 

  96/12  53/10  51/15  78/12  35/12  72/15  43/10  71/9  در امور شهري

  

  
  شهر اهواز هگان هشتامور شهري به تفکیک مناطق  میزان مشارکت شهروندان در ادارة :5 شکل

  ترسیم: نگارندگان
  

  هاي استنباطی یافته
توان گاه نمیآمار توصیفی هیچبا توجه به اینکه در 

جامعـۀ  نتایج به دست آمده از نمونه آماري را بـه کـل   
هـاي بـه    آمار اسـتنباطی یافتـه  در   ،آماري تعمیم داد

ت آمـاري      قابلیـت تعمـیم  دست آمده   بـه کـل جمعیـ
به شرح تحقیق  ین رو  چهار فرضیه از ا ؛داد راپژوهش 

  .شد مورد آزمون و تحلیل قرار گرفتهزیر 
 -و پایگاه اقتصادي هاي فرديویژگیبین  فرضیه اول:

 رابطـۀ هـا  آنو میـزان مشـارکت    پاسـخگویان  اجتماعی
  وجود دارد. داري معنی

ایـن فرضـیه، نیازمنـد طراحـی      جهـت پاسـخگویی بـه   
باشیم  یی ماصل هاي فرعی جهت پوشش پرسشفرضیه

  مطرح شده است.که در این رابطه سه پرسش 
آنـان   میزان مشـارکت  بر شهروندارن سنمیزان 

براي اثبات ایـن  : اثیرگذار استامور شهرتدر اداره 
 اسـتفاده فرضیه، از آزمون ضریب همبستگی  پیرسـون  

که  دهد میاست. نتایج حاصل از این آزمون نشان  شده 
 بـوده اسـت؛   211/0 سطح همبسـتگی بـین دو متغیـر   

ن میـزان مشـارکت   کـه بـی   کـرد بیان  توان میبنابراین 
اخــتالف آنــان  ســن و امــور شــهر  شــهروندان در ادارة

  ).9 (جدول داري وجود داردیمعن
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  سنجش ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر سن و مشارکت: 9 جدول
    مشارکت  سن

  سطح همبستگی  1  211/0
  ريدایسطح معن    000/0  مشارکت

  فراوانی  384  384
  سطح همبستگی  211/0  1

  داريیسطح معن  000/0    سن
  فراوانی  384  384

  ي پژوهشها یافتهمنبع: 
  

در  بین جنسیت و میـزان مشـارکت شـهروندان   
ـ تفاوت   امور شهر ادارة : وجـود دارد  داريیمعن

، از آزمون من ویتنی با استفاده فرضیهاین  براي آزمون
)، در 10(جـدول   اسـت  شده  استفادهت از مؤلفه جنسی

 تـر  نزدیـک  هـم  بـه  ها رتبهاین آزمون هر چه میانگین 
. در اینجــا شــود مــیباشــند، احتمــال رد فــرض کمتــر 

 27/149و بـراي مـردان    06/282میانگین بـراي زنـان   

بیشـتر از  زنـان  شده است یعنی در این تحقیق، میزان 
ر من ویتنی که مقدابا توجه به این ومردان  بوده است. 

 شـده   گـزارش  )000/0( داري معنی و سطح 0/11044
بنـابراین   کرد؛رد فرض را  توان میاست  بیشتر 05/0از 

در امـور   میـزان مشـارکت  بین زنان و مردان به لحـاظ  
  دارد. نوجود  داريیمعنتفاوت  شهر

  

  میزان مشارکتآزمون من ویتنی براي تحلیل رابطه بین جنسیت و  :10 جدول

  هاي پژوهش منبع: یافته
  

میزان مشارکت شهروندان در مدیریت شهري با 
: مـرتبط اسـت   ها آنپایگاه اقتصادي و اجتماعی 

ــ ــ ه ــن فرضــیه ســنجش رابط ــاه دف در ای ــین پایگ ه ب
اجتمـاعی افـراد و میـزان مشـارکت در امـور      -اقتصادي
. براي سنجش رابطه بین پایگـاه اقتصـادي   استشهري 

امـور   ادارة و میزان مشـارکت در شهروندان اجتماعی  -
 درآمــدشــغل، تحصــیالت، میــزان  ۀمؤلفــ 4شـهري از  

اسـت. بـراي    شده  استفادهافراد   تصرف ملکیخانوار و 
زمـون  فرضیه فـوق از آ  شده گردآوري هاي دادهسنجش 

) 11( . جـدول رگرسیون خطی سـاده اسـتفاده گردیـد   
 متغیر عنوان بهمشارکت  میانگین بین که دهد مینشان 

 ) کـه و تصرف ملکـی  وابسته و (سواد، شغل، تحصیالت
 اسـت  شـهروندان  اقتصـادي  و اجتمـاعی  وضعیت بیانگر

 رد.دا وجـود  رابطـه  و تفاوت مستقل متغیرهاي عنوان به
 اصـلی  هستۀ که رگرسیونی  معادلۀ در شده وارد متغیر

) بزرگتر t( ) و تیBeta( بتا ، اگراست رگرسیون تحلیل
 اباشد، بـدین معنـ   تر کوچک) Sig( داري معنیو سطح 

و  است که  متغیـر مستقل(شـغل، تحصـیالت، درآمـد    
ــی  ــرف ملک ــته   تص ــر وابس ــر متغی ــتري ب ــأثیر بیش ) ت

 ،155/0ا براي متغیر شغل بت اینجا) دارد. در مشارکت(
 بــراي متغیــر درآمــد، 554/0 بــراي متغیــر تحصــیالت

شـده اسـت.    440/0و براي متغیر نوع مسـکن   222/0
 و نـوع مسـکن   درآمـد ، تحصـیالت  شـغل،  تأثیر متغیر

متغیـر  این چهار نـوع  بدین ترتیب شده است.  دار معنی
ــواز     ــهر اه ــهروندان ش ــین ش ــتقیم و  در ب ــأثیر مس ت

امور شـهري   در ادارة هاآنمشارکت یزان بر م داري یمعن
ــر چــه  دارد. یعنــی ــز ه ــراد، می ان وضــعیت شــغلی اف

ارتقاء یابد و به دنبال آن افـراد   آنهاتحصیالت و درآمد 
بـراي   هـا آن داراي مسکن ملکی شخصی باشند، تمایـل 

  .یابد میمشارکت در امور شهري اهواز افزایش 

Sig  متغیر  فراوانی  ها میانگین رتبه ها مجموع رتبه  من ویتنی  مقدار 

  زن  125 06/282  00/35258  0/4992  27/0
  مرد  259  27/149  00/38662
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  اقتصادي و میزان مشارکت –جش رابطه بین وضعیت اجتماعی آزمون رگرسیون خطی ساده براي سن: 11 جدول

 T  داري سطح معنی
 نام متغیر  ضرایب غیراستاندارد  ضرایب استانداردشده

β  بتا β خطا Β 
  عرض از مبدأ  604/3  313/0 -  508/11  000/0
  شغل  180/0  052/0  155/0  443/3  001/0
  تحصیالت  865/0  080/0  554/0  751/10  000/0
  درآمد 308/0  075/0  222/0  100/4  000/0
  تصرف ملکی  797/0  088/0  440/0  041/9  000/0

  هاي پژوهش منبع: یافته
  

میزان آگـاهی اجتمـاعی    باالرفتن: با دومفرضیه 
افـزوده   هـا آنشهروندان، بـر میـزان مشـارکت    

 آگـاهی  سـنجش  بـراي  کـه  ییهـا  شـاخص : شـود  می
بـود   شـده  طراحـی  پژوهش این در شهروندان اجتماعی

 شـهرداري،  بـه  مراجعـه  دفعـات  تعـداد  از: است عبارت
، و اسـتفاده از اینترنـت   تلویزیـون  بـه  کردن نگاه میزان

 آزمـون  براي .و میزان آشنایی با حقوق خواندن روزنامه
 شـده  اسـتفاده  طرفـه  یک  واریانس تحلیل از فرضیه این

 آگـاهی  بـین  کـه  دهـد  مـی  نشـان  آزمـون  نتایج است،

 دار، وجود تفاوتمیزان مشارکت  و شهروندان اجتماعی
، آیـد  برمـی   Fآزمـون  داريیمعن سطح از که همچنان .

) بـا درجـات آزادي   621/65(آمده دست بهمقدار آزمون 
 95از جدول حتی در سـطح اطمینـان    377و  6یعنی 
قضاوت نمـود کـه    توان میلذا  است، تر بزرگیز ندرصد 

دار یعنم میزان مشارکتتفاوت بین آگاهی اجتماعی و 
است. یعنی هر چه آگاهی اجتماعی شـهروندان افـزوده   

امـور شـهر    به مشـارکت بـراي ادارة   ها آنتمایل گردد 
  .)12(جدول شود میبیشتر 

  
  مشارکت شهروندانآگاهی اجتماعی و میزان رابطه  طرفه یک: تحلیل واریانس 12جدول

سطح 
  داري معنی

 آزمون
 Fمقدار 

متوسط مجموع 
  منبع تغییرات مجموع مجذورات  ديدرجه آزا  مجذورات

بین آگاهی  ي رابطه
اجتماعی و 
 621/65 001/0 رضایتمندي

 

  بین گروهی 124/265 6 187/44
  میان گروهی 862/253  377 673/0
 جمع  986/518  383 -

 ي پژوهشها یافتهمنبع: 

  
: هر چه میـزان رضـایت اجتمـاعی    سومفرضیه 

باشـد، بـر    شهروندان از خدمات شهري بیشـتر 
افـزوده   در مدیریت امور شـهري  هاآنمشارکت 

(رگرسیون) متغیر رضایت  ضریب همبستگی: شود می
اجتماعی و میزان مشارکت شهروندان در مدیریت شهر 

 داریدرصـد اطمینـان معنـ    95است که بـا   83/0اهواز 
 با این وصف، فرضیه مبنـی بـر ایـن   ). sig0.000( است

(رضایت  اعی شهروندانهر چه میزان رضایت اجتم«که
رضـــایت از از زنـــدگی، رضـــایت از همســـایگان و   

شهري) باالتر باشـد، بـر میـزان مشـارکت      هاي سازمان

تأیید » در مدیریت امور شهري افزوده خواهد شد ها آن
  .  شود می

بین اعتماد اجتماعی  شهروندان و  :ارمهچفرضیه 
 در مدیریت شهري رابطـۀ  ها آنمیزان مشارکت 

از ضـریب  ایـن آزمـون،   براي : وجود دارد داريیمعن
 آمـده  دسـت  بـه . نتـایج  شـد  اسـتفاده همبستگی کندال 

 محاسـبه داري  یحاکی از آن است که چون سطح معنـ 
) α=0.05( کمتــر از آلفــاي تحقیــق )sig0.000( شــده 

آماري همبستگی بین دو متغیر  لحاظ ازبنابراین  است؛
متغیـر  . شدت همبستگی بین دو استدار یمذکور معن
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کامل نزدیک  داري معنیه به سطح بوده ک 127/0فوق 
» اعتماد اجتماعی«دو متغیر  است. نوع همبستگی بین

خطـی   از نـوع » میزان مشارکت در مدیریت شهري«و 
است، یعنـی بـا افـزایش اعتمـاد اجتمـاعی شـهروندان       

ایـن پیونـد    ،شـود  میپیوند متقابلی در بین آنان ایجاد 
بـه   را میـزان تمایـل شـهروندان   خـود   نوبـۀ  بـه متقابل 

 دهد میافزایش  ارکت در مدیریت شهري شهر اهوازمش
  ).13(جدول

  
  آزمون ضریب همبستگی کندال بین اعتماد اجتماعی و مشارکت شهروندان :13جدول

 پژوهشي ها یافتهمنبع: 

  
سنجش مشارکت شهروندان در اداره امور شهري 

 عنـوان  بـه  روش ایـن تحلیل مسـیر:   مدل اساس بر
 ارتبـاطی  سیسـتم  یـک  توصیف و توضیح براي تکنیکی

 مسـیر  تحلیـل  در کـه  ترتیـب  این بهاست؛  متغیرها نبی
 وابسـته  متغیـر  بـا  مستقل متغیر هر همبستگی ضریب

 و وابسـته  متغیـر  روي مسـتقل  متغیر آن مستقیم براثر
 مسـتقل  متغیرهـاي  طریـق  از مزبور غیرمستقیم اثرات
 و کـوهی ( شـود  مـی  تقسـیم  وابسـته  متغیـر  روي دیگر

ــوي ــن )؛105:1382 ،تق ــابراین در ای ــدل بن ــس از  م پ
 ،هـا  فرضـیه داري یبررسی و تأیید الگو براي آزمون معن

ــی  ــی بحران  شــده اســتفاده Pو  CRاز دو شــاخص جزئ
مقدار بحرانـی   005/0داري  یسطح معن اساس براست. 

باشد، مقـدار پـارامتر کمتـر از ایـن در      96/1باید بیش 
 تـر  کوچک، همچنین مقادیر شود نمیالگو مهم شمرده 

دار مقدار یحاکی از تفاوت معن Pي مقدار برا 005/0از 
رگرسیونی با مقدار صفر در  هاي وزنبراي  شده محاسبه
، دهـد  مـی این مدل نشان  ۀنتیج درصد دارد. 95سطح 

داري یمعن ۀرابط ها شاخصبین متغیر مشارکت و سایر 
داري هر دو گزینه در سـطح  یمعن )000/0( وجود دارد

دار را  یمعنـ  ۀش رابطـ بنابراین نتایج پـژوه  است؛% 95
، هـا  داده تحلیـل  و  تجزیه. نتایج حاصل از کند میتأیید 

 نسـبت بـه   هـا  شـاخص حاکی از آن است کـه تمـامی   
داري دارند ولی در جنسـیت ایـن   یمعن ۀمشارکت رابط

. کنـد  مـی و فرضیه تحقیق را رد  یستدار نیرابطه معن
  

  امور شهريشهروندان در ادارةبر مشارکت  ها شاخص تأثیرگذاري ضرایب مسیر: 14جدول
 نتیجه P نسبت بحرانی برآورد متغیر مسیر ها شاخص

 تأیید *** 132/8 188/0 مشارکت ---> اجتماعی آگاهی
 تأیید *** 187/9 166/0 مشارکت ---> اجتماعی رضایت
 تأیید 296/0 044/1 025/0 مشارکت ---> اجتماعی اعتماد

 رد *** 125/06 -116/0 مشارکت ---> جنسیت
 تأیید *** 978/6 179/0 مشارکت ---> اجتماعی -وضعیت اقتصادي

  ي پژوهشها یافتهمنبع: 
  

  گیري نتیجه
 مشارکت، در زمینۀاستفاده  مورد هاي یهبیشتر نظر

 یـد نش افراد و مشارکت آنان در امور شهري تأکروي کُ

مـدیریتی و ســاختار   يهـا  وارد حـوزه  رو یـن  ا دارد و از
. در ایـن راسـتا الزم اسـت بـه     شـود  ینمکالن کشوري 

، یلتفصـ  نظریه کنش موجه، مشارکت شهروندان و... به

  اعتماد اجتماعی  مشارکت  

  ضریب همبستگی کندال

  مشارکت
  127/0  000/1  ضریب همبستگی

  003/0  -  داريیسطح معن
  384  384  فراوانی

  اعتماد اجتماعی
  000/1  127/0  ضریب همبستگی

  -  003/0  داريیسطح معن
  384  384  فراوانی
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 کنشــی موجــه مشــارکت، کــنش نظریــه توجــه شــود.
 از انســانی رفتــار نــوعیعنــوان   بــه و اجتمــاعی اســت

ــاي ــابی رفتاره ــایز بازت ــ متم ــود یم ــه  ،ش ــرادچراک  اف
 مشخصی ذهنی معناي خود رفتار برايکننده  مشارکت

مطـابق   .آید یم پدید نشکُ شود چنین هرگاه واند  لقائ
امــور  ادارة کــه درالگوهــاي مشـارکتی   بـا ایــن گفتـه،  

 دورة در هـیچ  ،غنی و طوالنی دارد ایران، سابقۀ شهري
ق فـ مو مـوردنظر تاریخی در جهت دستیابی به اهـداف  

بر مشارکت و عدم  شناسایی عوامل مؤثرلزوم . اند بودهن
ان را ریـز  برنامـه د توان میر شهرها امو مشارکت در ادارة
همین د. در یاري نماین شده بینی پیشدر نیل به اهداف 

نامـه توسـط شـهروندان    حاصل از پرسـش نتایج ، راستا
کـه بیشـترین میـزان مشـارکت      دهد مینشان اهوازي 

، 4، 5، 8، 6، 3منـاطق  در به ترتیب شهروندان اهوازي 
، 78/12، 96/12، 51/15، 72/15میـانگین  و با 1و 2، 7
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