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 چکيده
مدیریت  در راستاي پیشبرد اهداف اجتماعی ي هدف اصلی این مقاله ارزیابی سرمایه

تحلیلی می باشد، که به روش مطالعه  –شهري می باشد. این تحقیق از نوع توصیفی 

تحلیلی و پیمایشی بوده و روش جمع آوري اطالعات بر مبناي کتابخانه اي،  –اسنادي 

توسعه اي می باشد. جامعه  –و نیز میدانی )پرسشنامه ( و نوع تحقیق کاربردي اسنادي 

( شهروند 400آماري ما بر اساس فرمول کوکران و روش نمونه گیري تصادفی ساده، تعداد )

به طور تصادفی انتخاب گردیدند. براي ارزیابی سطح روایی پرسشنامه از ضریب آلفاي 

می باشد که سطح روایی باالیی را نشان می  869/0ن کرونباخ استفاده شده که میزان آ

هاي استفاده شده است. یافته   spssدهد.. براي تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار 

پژوهش بیانگر وجود رابطه معنادار بین میزان مشارکت شهروندان و وضعیت سکونت، 

تحقیق در مورد رابطه وضعیت شغلی، میزان تحصیالت و میزان سن بوده، همچنین نتایج 

بین جنسیت شهروندان با میزان مشارکت شهروندان فرض صفر را تایید کرده، در ضمن 

وجود رابطه بین سطح توسعه کالبدي محالت شهر با میزان مشارکت شهروندان در راستاي 

 فریدمن آزمون پیشبرد اهداف مدیریت شهري با اطمینان باالیی تایید می گردد. براساس

آلفاي  سطح در نمونه شاخص هاي ظرفیت مشارکت شهروندان خانوارهاي نگینمیا بین

 به اي رتبه میانگین بیشترین بین این دارد. در وجود معناداري تفاوت 01/0 کمتر از

اوقات فراغت  به آن کمترین و (16/4مشارکت در امور محله) و (40/4احساس بی قدرتی )

 دارد. اختصاص (98/2ض)( و هزینه و منفعت در پرداخت عوار61/2)

 مدیریت شهري، سرمایه اجتماعی، مشارکت، شهروند، حقوق شهري  :يديکل واژگان
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 مقدمه
 

امروزه جنبه هاي اجتماعی شهرها مورد توجه برنامه ریزان شهري قرار گرفته و از اهمیت فراوانی برخوردار است.          

توان شاهد تغییر در رویکرد برنامه ریزان شهري و ارتقاي برنامه ریزي چرا که با نگاهی به تاریخ برنامه ریزي شهري می 

کارکردي به نگاهی جند بعدي و چند وجهی بود که کلیه ابعاد اقتصادي و اجتماعی و –شهري از نگاه صرف کالبدي 

م پرداختن به امور  و (. الزامات  و چالش هاي امروزي مدیریت شهري لزو22: 1388روانی و ... را در بر می گیرد)غیاثوند، 

جنبه هاي اجتماعی مدیریت شهري و نقش اجتماع و شهروندان در موفقیت در این زمینه ، مدیران شهري را بر آن داشته 

تا هر چه دقیق تر در زمینه سرمایه هاي اجتماعی موجود در شهرها به تفکر و اعمال نظر بپردازند. انسان به طور ذاتی در 

گران نیازهاي خود را برطرف ساخته و گذران امور می کند. اثرات این کنش هاي متقابل و نقش آن ها تعامل و تقابل با دی

تا اندازه اي است که حذف آن ها زندگی را غیر ممکن می سازد.در این میان دانشمندان علوم اجتماعی با نگرشی 

لی پی برده اند که آن را سرمایه اجتماعی کنجکاوانه در جوامع، به شناسایی این کنش ها پرداخته و به مجموعه عوام

 اکثر در اخیر دهه ي چند در که است نوینی مفاهیم از اجتماعی (. سرمایه ي11:1389نامیده اند)جاوید و ایزدي جیران،

 ها، روش قوانین، نهادها، مجموعه اجتماعی سرمایه .است یافته رواج موضوعات متعدد با رابطه در و انسانی علوم هاي رشته

 و اهداف به رسیدن براي اي وسیله مناسبات این دهد می شکل را یک جامعه رفتاري قواعد و ها سنت و اجتماعی عادات

(. امروزه سرمایه اجتماعی به سرعت مورد 2: 1390زنگنه و همکاران،(شود محسوب می جامعه و گروهی فردي، منافع

سیاست مداران و محققان به یک شکل مورد استفاده قرار می توجه عموم مردم قرار می گیرد و در میان سیاستگذاران، 

گیرد. به عالوه از جانب افکار عمومی فشار زیادي براي استفاده از سرمایه اجتماعی به عنوان راهی نه تنها براي توصیف 

 استقرار لیدک اجتماعی ي سرمایه (.  وجود54: 1385بلکه براي درک رفاه اجتماعی وجود دارد)طلوعی اشلقی و کاووسی،

 که جوامعی .است آن استقرار و تأسیس بر مانع اساسی اجتماعی ي سرمایه فقدان و است شهروندي حیات و مدنی جامعه

 و می سازند فراهم را کارآمد و پاسخگو توانمند، جامعه مدنی گیري شکل براي مناسبی بستر بوده، سرمایه نو این داراي

(. نگاهی به تاریخ جوامع انسانی 96: 1390می کنند)خمر و همکاران،  رشد فضایی درچنین نیز دمکراتیک مدنی نهادهاي

نشان می دهد که افراد بشر به گونه اي تدریجی ارزش کارکردن و معناي مشارکت را آموختند. آنان در ابتدا فقط به 

حل می کنند. آنگاه به  اعضاي قبیله و قوم خود کمک می کردند بی آنکه بیندیشند همسایه ها چگونه مشکالتشان را

تدریج دریافتند که اگر نیروهایشان را باهم درآمیزند، می توانند بیشتر از آنچه به تنهایی قادرند، کار انجام دهند)علوي 

(. مشارکت اگرچه ریشه هاي قوي در فرهنگ ملی و مذهبی ما دارد، اما به دلیل تغییر و تحوالت اجتماعی 94: 1380تبار،

مبحث هاي جدیدي نظیر توسعه انسانی در ادبیات توسعه، بررسی مفهوم و ابعاد گوناگون مشارکت و  سیاسی و ورود –

 از یکی شهري امور و اجتماعی مراسم در چگونگی انجام امور مردم از طریق خودشان ضروري است)همان(. مشارکت

 با همیاري و همکاري در مردم مشارکت نقش . می آید حساب شهر به اجتماعی سرمایه میزان در مسائل مهمترین

 برسطح عمده اي تأثیر آن اندازه و است محسوس است، کامالا ارتباط در مردم با کامالا  که نهادي عنوان به شهرداریها

 (.3: 1390دارد)محمدي و همکاران،  شهر در اجتماعی سرمایه

 بيان مسئله-1-1

 نقش امروزه و فراملی ملی سطوح در فرهنگی و اسیسی و اجتماعی تحوالت رشد به رو و روزافزون روند        

 اندازه شدن کوچک نیز شهري مسائل حوزه در .ساخته است پررنگ شهري جوامع در را مردمی تشکل هاي مهم و محوري

اجتناب  امري به شهرنشینی و شهر مسائل درپیشبرد مردم همیاري که است شده ها موجب شهرداري آن تبع به دولت و

 (.48:1388شود)شریف زاده و صدقی، لناپذیرتبدی

مفهوم سرمایه اجتماعی در بر گیرنده مفاهیمی همچون اعتماد،همکاري و همیاري میان اعضاي یک گروه        

یا یک جامعه است که نظام هدفمندي را شکل می دهند و آن ها را در جهت دستیابی به اهداف ارزشمند هدایت می 
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موثر در تقویت یا تضعیف سرمایه اجتماعی می تواند در گسترش ابعاد سرمایه اجتماعی کند .از این رو شناخت عوامل 

کمک کرده و موجب افزایش عملکرد اجتماعی و اقتصادي افراد در جوامع شود. امروزه سرمایه اجتماعی نقش بسیار مهم 

روهی انسجام بخش میان انسان ها و تر از سرمایه فیزیکی و انسانی در جوامع ایفا می کند و شبکه هاي روابط جمعی و گ

(. از این رو در غیاب سرمایه اجتماعی، سایر سرمایه ها اثربخشی خود را از 42:1390سازمان هاست)توکلی وهمکاران،

دست می دهند و بدون سرمایه اجتماعی، پیمودن راه هاي توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادي ناهموار و دشوار می 

(. از این رو موضوع سرمایه اجتماعی به عنوان یک اصل اساسی براي نیل به توسعه 96:1390شوند)خمر و همکاران، 

پایدار محسوب شده و حکومت ها و دولتمردانی موفق قلمداد می شوند که بتوانند با اتخاذ سیاست هاي الزم و ارائه 

: 1390ر نائل شوند)توکلی و همکاران،راهکار هاي مناسب در ارتباط با جامعه به تولید وتوسعه سرمایه اجتماعی بیشت

 شرکت عدم و است رو روبه جدي و چالشی مشکل با شهري مدیریت فرایند در مردمی مشارکت بعد که آنجایی (. از42

 است، خودشان به مربوط که اموري در مشارکت براي مردم عالقه عدم و نیز شهر مدیریت به مربوط امور در مردمی بخش

(. مع االسف با توجه به علل عدم 49: 1388سازد)شریف زاده و صدقی، می رو روبه بزرگی مشکل با شهري را مدیریت

توسعه و رشد برخی  مناطق شهري در اردبیل که از دید دست اندرکاران همواره به دیده اغماض بدان نگریسته شده 

ناکامی طرح و برنامه ها منجر شده است وهمواره مسائل شهري با دید و رویکرد سیستمی پرداخته نشده، واین امر به 

است. در ثانی به خاطر اینکه تنها عوامل رشد و توسعه و موفقیت  مدیریت شهري به عوامل اقتصادي، محیطی، زیربنایی، 

فیزیکی، اطالعاتی، آموزشی و ترویجی بستگی نداشته و عامل مهم سرمایه اجتماعی )مولفه مشارکت شهروندان( در این 

ی را ایفا می نماید که از دید متولیان امر به کلی دور گشته است. از این رو تقویت سرمایه اجتماعی در امر نقش بسزای

مناطق شهري اردبیل می تواند موجبات پیشرفت و ترقی هرچه بیشتر مناطق را فراهم کرده و به ارتقاي عملکردهاي 

قیت هرچه بیشتر مدیریت شهري در امر ساماندهی اجتماعی شهروندان کمک شایانی نماید و این امر به موف–اقتصادي 

 به امور شهري منجر گردد.

 اهداف و ضرورت تحقيق-2-1
 :از عبارتند شهري مدیریت آرمانی اصول ، ساده نگاه یک در

 شهروندان هاي خواسته و نیازها از آگاهی شهر و امور اداره در مردم مشارکت و تشویق (1

 امور واگذاري سوي به ومتحک و تمرکززدایی جهت در تالش (2

 ستادي کارکنان اندک تعداد و ساده سازمانی از برخورداري (3

 اجتماعی -فرهنگی فضاهاي گسترش براي شدن قائل اهمیت و اولویت (5

 شهرنشینی فرهنگ آموزش (6

 شهري پایدار توسعه به دستیابی براي تالش امکانات و از بهینه گیري بهره و وري بهره (7

 شهري سمت به، اي فزاینده طور به که ودرجهانی نوین شهري درمدیریت که دهند می نشان صولا این    

 از یکی شهر امور در مردم (. مشارکت89:1379تبار، علوي(دارد رفیع جایگاهی مردمی مشارکت دارد، برمی گام شدن

 کارهایی و ساز تا است ضروري ت،نیس حساس امور گونه این به افکار عمومی که آنجایی است. از معاصر جوامع اهداف

برخی عوامل  تحلیل و (. بررسی153:1381نجاتی، (رود کار به مشارکت این تسهیل براي واقعی وابزارهایی آمده پدید

 بهبود جهت در ها راهکار و پیشنهادات برمیزان سرمایه اجتماعی دخیل در مدیریت شهري، همچنین ارائه موثر اجتماعی

 شهري اهداف اساسی این پژوهش است. مدیریت در شهروندان مشارکت ایه اجتماعی وافزایش میزان سرم و

 فرضيات تحقيق -3-1

برمیزان سرمایه اجتماعی دخیل  موثر با توجه به اهداف تحقیق که شناسایی و تحلیل برخی عوامل اجتماعی

 ات زیر را مدنظر قرار داده است.یکی از آنهاست؛ پژوهش حاضر فرضی شهروندان مشارکت در مدیریت شهري  که مولفه 
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 تحصیالت سکونت، میزان شهروندان، وضعیت شغلی وضعیت شهروندان،( درآمد) اقتصادي وضعیت بین -1

 دارد؛ وجود داري معنی رابطه شهري مدیریت در آنان مشارکت میزان شهروندان، جنسیت و

 عناداري وجوددارد.بین میزان سرمایه اجتماعی و کیفیت توسعه کالبدي شهر رابطه م -2

بین اعتماد به مدیران شهري و میزان مشارکت شهروندان شهر اردبیل  در امور شهري رابطه معناداري  -3

 وجود دارد.

 روش تحقيق -4-1
 به  است؛ شهري مدیریت و سرمایه اجتماعی) مولفه مشارکت( شاخه دو تلفیق پی در حاضر پژوهش        

 که است دیدگاهی از پژوهشی، برخورداري چنین انجام الزمه .یابد دست شهراردبیل در آن از حاصل نتایج به که اي گونه

 و اسنادي، تحلیلی مطالعه روش و است اي توسعه – کاربردي صورت به تحقیق نوع. باشد داشته نگري جانبه همه قابلیت

 فرایند در مطالعه مورد آماري هجامع. است شده استفاده پرسشنامه از موجود اطالعات تکمیل وبراي است پیمایشی

 حجم برآورد و بوده آماري، تصادفی جامعه از برداري نمونه روش .باشد می اردبیل شهر شهروندان پرسشگري، شامل

 بهتر گیري نتیجه براي که بوده نیاز مورد پرسشنامه 380 حدود .است گرفته صورت کوکران روش از استفاده با نیز نمونه

 .کرد پیدا افزایش عدد 400 به ها پرسشنامه تعداد

 معرفی اجمالی محدوده مورد مطالعه -5-1

دقیقه  17درجه و 47شهر اردبیل مرکز شهرستان اردبیل در شمال غربی کشور در عرض جغرافیایی          

و متري از سطح دریا و در میان کوههاي تالش  1500درجه شمالی واقع شده است. این شهر در ارتفاع  38شرقی و 

جمعیت اردبیل براساس نتایج نهایی سرشماري  سبالن قرار دارد. داراي زمستانهاي سرد و تابستانهاي معتدل است. 

است که از این جهت، هفدهمین شهر پرجمعیت بوده 412669خورشیدي بالغ بر  1385عمومی نفوس و مسکن سال 

نفر را زنان  203659نفر را مردان و  209010ر اردبیل همین آمار از مجموع جمعیت شه ي رود. برپایهشمار میایران به

 است.خانوار بوده 102818دهند. همچنین شمار خانوارهاي این شهر بالغ بر تشکیل می

 

 : محدوده مورد مطالعه در قالب استان، شهرستان و شهر اردبيل1شکل شماره 
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 مبانی نظري تحقيق  -2

 .سرمایه اجتماعی و مدیریت شهري1-2

مفهوم سرمایه اجتماعی ریشه هاي متفاوتی داردو تنوع کاربردهاي اخیر آن حتی از این هم بیشتر است.       

از نظریه هاي توسعه تطبیقی تا نظریه هاي اقدام قومی، از مطالعات بهداشت و آموزش تا تشخیص محرومیت و طرد 

ی موضوعاتی هستند که مفهوم سرمایه اجتماعی، و از موضوعات بازسازي شهري تا اقتصاد و مدیریت شهري همگ

(. یکی از مولفه هاي اساسی سرمایه 94:1387اجتماعی براي بررسی آن ها به کار گرفته شده است)همس و تونیکس، 

 اجتماعی ، مفهوم مشارکت می باشد و الزم است در این بحث به صورت کامل و وافی به آن پرداخته شود:

: 1383امور شهر قدمت دیرینه و به اندازه تاسیس شهر دارد)محسنی، اندیشه مشارکت شهروندان در اداره

(. اما به صورت واقعی مشارکت مردم در امور شهر یکی از اهداف جامعه معاصر است. از آنجایی که افکار عمومی به 84

ین مشارکت به کار اینگونه امور حساس نیست، ضروري است تا سازو کارهایی پدید آمده و ابزارهایی واقعی براي تسهیل ا

(.  گسترش شهرنشینی و به دنبال آن مشکالت خاص زندگی شهري بیش از پیش 49:1388رود)شریف زاده و صدقی،

توجه به راهبردها و چاره هاي سودمند براي بهینه سازي زندگی شهروندان را ضروري ساخته است. عالوه بر موضوعاتی 

ی شهري، یکی از عوامل بسیار مهم که تاثیر فزاینده وتعیین کننده همچون محیط زیست شهري، حمل ونقل شهري، ایمن

(. مشارکت مردم در روند تصمیم گیري 15:1382اي بر عوامل سازنده شهري دارد، مدیریت شهري است)سعید نیا، 

د شهري، یکی از عناصر اصلی حکومت دموکراتیک و مردمی بوده است و افزایش مشارکت مردم در امور شهري می توان

(. فلذا می 73: 1386در ایجاد تعادل و هماهنگی الزم بین بخش هاي جامعه نقش ارزنده اي ایفا نماید)ربانی و همکاران،

توان اظهار داشت : مشارکت عام در مدیریت شهري باید به طور عمده دخالت فعال مردم در فرایند تصمیم گیري تا آنجا 

(. مهمترین هدف مدیریت شهري را می توان در ارتقاي 84: 1383د)محسنی،که بر زندگی آنان تاثیر می گذارد،تلقی نمو

شرایط کار و زندگی جمعیت ساکن در قالب اقشار و گروه هاي مختلف اجتماعی و اقتصادي و حفاظت از حقوق 

شهروندان، تشویق به توسعه اقتصادي و اجتماعی پایدار و حفاظت از محیط کالبدي دانست)تقوایی و همکاران، 

(. اما اکثر صاحب نظران امور شهري به این نتیجه رسیده اند که چنین اهداف مدیریت شهري بدون همکاري و 26:1388

مشارکت ذینفعان اصلی امور شهر )مردم( موفقیت چندانی در اداره ي شهرها و نائل شدن به اهداف مدیریت شهري 

گذشته با توجه به مشکالتی که شهر با آن روبه رو  (. در طول نیم قرن24: 1389نخواهد داشت)کاظمیان و همکاران،

بوده، عدم کفایت تدابیر مدیریت شهري یک جانبه بروز کرده و بحث مشارکت را در حوزه مطالعاتی مدیریت شهري را 

واجب دیده است و دانش مدیریت شهري با هدف دستیابی به توسعه همه جانبه و پایدار در شهر نیازمند باال بردن 

 شهروندان در امور جاري خود بوده است. مشارکت

 .مولفه هاي سرمایه اجتماعی2-2
اعتماد اجتماعی، ارزش هاي اجتماعی، امنیت اجتماعی، مشارکت  :سرمایه اجتماعی عبارتند ازمولفه هاي      

دسته مشارکت اجتماعی به آن (. 5: 1386)کریمی،اجتماعی، آگاهی و شناخت، انسجام اجتماعی و سرمایه فرهنگی

ازفعالیتهاي ارادي داللت دارد که ازطریق آن اعضاء یک جامعه درامورمحله، شهرو روستا به طورمستقیم یا غیرمستقیم 

اشکال  شبکه هاي مشارکت مدنی یکی از(. 108:1375درشکل دادن حیات اجتماعی مشارکت دارند)محسنی تبریزي،

باشند احتمال همکاري شهروندان  جامعه اي متراکم تر رضروري سرمایه اجتماعی می باشند و هرچه این شبکه ها د

درجهت منافع متقابل بیشتر است. شبکه هاي مشارکت مدنی هنجارهاي قوي معامله متقابل را تقویت می کنند. این 

جامعه محلی متکی  پذیرش هنجارهاي رفتار هنجارها شبکه هاي ارتباطی که به کسب حسن شهرت و وفاي به عهد و

شبکه هاي مشارکت مدنی ارتباطات را تسهیل می کنند و جریان اطالعات را درمورد قابل قبول   .ندکویت می است را تق

 (.298: 1380پاتنام،)بودن افراد بهبود می بخشند
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 هاي مولفه تاثیر تحت زیادي حد تا شهري مدیران و شهروندان بین ارتباطی پل عنوان به شهري مدیریت      

 شهروندان بین متقابل اعتماد هرچه  .است اجتماعی همبستگی و انسجام مشارکت، اعتماد، :جمله زا ي اجتماعی سرمایه

 امر این و یافته افزایش شهر امور اداره در شهروندان مشارکت و همکاري میزان باشد، بیشتر شهري نهادهاي مدیریت و

 شهروندان بیشتر آسایش و رفاه و شهري مدیریت ساختار بازدهی و کارایی افزایش و مبادالت هاي کاهش هزینه به منجر

 در شهري مدیریت اصلی محورهاي از یکی عنوان به باید اجتماعی ي سرمایه افزایش و ء ارتقا امروزه بنابراین  .شود می

 (.2: 1390زنگنه و همکاران،(قرارگیرد کار مدیران دستور

 .نقش سرمایه اجتماعی در حکمرانی خوب شهري3-2
 مفهوم و بشري برمی گردد. لغت تمدن تاریخ قدمت به آن نیست. قدمت جدیدي مفهوم حکمرانی ممفهو       

تعریف  چنین را حکمرانی همکاران و دارد. مک کارنی اجرا در هم و سیاستگذاري هم در بودن پاسخگو به اشاره حکمرانی

حکومت  و حکومت ان،حکمرانی شوندگ و حکمرانان بین دولت، و مدنی جامعه بین کرده اند: رابطه

 از مهاجرت افزایش شهرنشینی، گسترش شهر، در اجتماعی روابط گسیختگی هم (. از149: 1385شوندگان)اکبري،

 کمبود شهروندان، تعاون و همکاري کاهش آن، متعاقب اقتصادي و فرهنگی، اجتماعی تنوع و شهرها به روستاها

 درون کاذب مشاغل و بیکاري پدیده اجتماعی، امنیت ایجاد رتشهري، ضرو عمران برنامه هاي از اجتماعی حمایتهاي

 و اقتصادي توسعه برنامه ریزي هاي در شهروندان عدم مشارکت و شهري مشکالت و مسائل خالصه طور به و شهرها

 و معنوي و مادي سرمایه هاي اتالف موجب کالن شهرها به ویژه ایران، شهرهاي از بسیاري در فرهنگی، و اجتماعی

 (.2: 1390است)محمدي و همکاران، گردیده شهري ناهنجاري هاي و مشکالت دیدتش

مانع  اجتماعی ي سرمایه فقدان و است شهروندي حیات و مدنی جامعه استقرار کلید اجتماعی ي سرمایه وجود

جامعه  ريگی شکل براي مناسبی بستر هستند، سرمایه نو این داراي که است. جوامعی آن استقرار و تأسیس بر اساسی

 می کنند. رشد فضایی در چنین نیز دموکراتیک مدنی نهادهاي و می سازند فراهم را کارآمد و پاسخگو توانمند، مدنی

جلوگیري می  … و بدبینی حس اعتمادي، بی طلبی، فرصت آمرانه، تفکرات و اقتدارگرایی از اجتماعی ي سرمایه انباشت

 (.96: 1390کند)خمر و همکاران،

 

 گروه هاي خودیاري)مشارکتی( –له در تقویت سرمایه اجتماعی مداخ -4-2
در ارتقاي مشارکت چه گونه هایی از مداخله ها موفق تر بوده اند؟ تجزیه و تحلیل اواکلی و        

 ( جنبه هاي شش گانه زیر را نشان می دهد:1991همکاران)
 :جنبه هاي مداخالت در جهت ارتقاي مشارکت1جدول شماره 

کمک به مردم محلی براي یرانگیختن هوشیاري انتقادي شان، براي بررسی و توضیح مسائل به  انگیزش

 زبان خودشان، و براي شناخت اینکه براي تغییر قادر به انجام چه کارهایی هستند.

 توسعه انسجام و همبستگی درونی بین مردم، و نوعی سازمان دهی ساختارمند ساخت یابی

 

 تسهیل

که به افراد براي انجام اعمال خاصی کمک می کند؛ این اعمال نیازمند کسب یک نقش خدماتی 

مهارت هاي فنی و مدیریتی ویژه، کسب دسترسی به منابع موجود یا تبدیل ایده هایشان به پروژه 

 هاي ممکن است.

مات خدمات رسانی به عنوان یک واسط در رابطه با دیگر خدمات بیرونی. برقراري تماس ها با خد وساطت

 موجود و آشنا کردن مردم با فرآیندها و سازوکارهاي تعامل با این خدمات.

کمک به توسعه ارتباطات بین مردم در حوزه هاي مشابه و رویارو با مشکالت مشابه بین میزان  ایجاد ارتباط

 سرمایه اجتماعی و کیفیت توسعه کالبدي شهر رابطه معناداري وجود دارد.

 فزاینده مداخله بیرونی زائد بودن عقب نشستن
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 1387ع: شجاعی باغینی و همکاران،بمن

 مشارکت الگوهاي -5-2  

 حسب بر را این الگوها توان می که دهد می نشان جهان در مشارکت موجود الگوهاي به استقرایی نگاهی      

 .مشارکت سازماندهی و مشارکت زمینه مشارکت، نوع حسب بر یعنی :کرد بندي طبقه متفاوت معیار سه

 مشارکت نوع حسب بر -1-5-2

 مدیریت  و گيري تصميم در مشارکت -
 در است ممکن مشارکت این شود، مطرح یک سازمان در مدیریت افراد مشارکت وقتی معمول طور به      

 در گرفتن است ممکن آنان دوم، کنند، مشارکت ها هدف تعیین در است ممکن افراد نخست .یابد تحقق حوزه چهار

 گشودن در است ممکن سوم،  .بپردازند گزینش به کنش گوناگون هاي راه میان از یعنی. جویند شرکت صمیماتت

 گزینش و ها چاره راه آوردن پدید و ها موضوع تعیین و دربرگیرنده تعریف است فرایندي این که کنند شرکت ها دشواري

 (.26: 1382 تبار، علوي)باشد درسازمان ونیدگرگ آوردن پدید است ممکن مشارکت سرانجام، . آنها میان از

 ها طرح انجام هزینه مالی درتأمين مشارکتی -
شهرداري ها به عنوان متولیان اصلی ارائه خدمات شهري، براي تامین هزینه هاي فعالیت هاي خود از        

قش اصلی را در تامین چند منبع اصلی حمایت می کنند، اما در زمان حاضر درآمد حاصل از عوارض و مالیات، ن

درآمدهاي شهرداري ها ایفا می کنند و سایر منابع دیگر کمتر به صورت مطمئن مورد بهره برداري قرار می گیرند. از 

دیدگاه اغلب تحلیل گران نقش مشارکت مردم در تامین مالی هزینه ها و خدمات شهري بیشتر در زمینه پرداخت 

 (.105: 1380کز مطالعات برنامه ریزي شهري، عوارض و مالیات ها متجلی می گردد)مر

 

 انسانی نيروي تأمين در مشارکت -

یکی دیگر از انواع مشارکت این است که افراد شهر نیروي انسانی الزم براي انجام یک فعالیت خاص را       

د، اما در مرحله اجراي آن با تامین نمایند. در این وضعیت افراد نه در مدیریت کار و نه در تامین مالی آن شرکت داشته ان

در اختیار گذاشتن نیرو و توان خویش به صورت داوطلبانه از هزینه هاي اجرایی آن کاسته و در عمل می کوشند تا طرح 

 (.   27: 1379مورد توافق خود را به اجرا درآورند)علوي تبار، 

 مشارکت زمينه حسب بر -2-5-2
 :کرد بندي طبقه زیر عناوین تحت توان می را شهرها امور اداره در مشارکت هاي زمینه

 ) پل ایجاد میادین، ایجاد کوچه، و خیابان ایجاد ( عمرانی هاي فعالیت -

 )شهر زیباسازي و سبز فضاي ایجاد ( زیست محیط به مربوط هاي فعالیت -

 ) اهابن از رفع خطر -نشانی آتش هاي ایستگاه ایجاد( شهر ایمنی تأمین به مربوط هاي فعالیت -

 )زندگی شهري به مربوط مقررات و قوانین انجام حسن بر نظارت( نظارتی هاي فعالیت -

 و غسالخانه به خدمات مربوط ارائه زباله، دفع و معابر تنظیف ( شهري خدمات به مربوط هاي فعالیت -

 ) گورستان

 )محله هاي خانه ایجاد کتابخانه، تأسیس فرهنگسراها، تأسیس ( اجتماعی رفاه به مربوط هاي فعالیت - 

 سازماندهی حسب بر -3-5-2

عمل طبقه بندي وظایف، تفویض اختیار، تثبیت مسئولیت براي اجراي وظایف و تعیین روابط به منظور         

 نوع حسب (.  بر29: 1379همکاري موثر در تحقق بخشیدن به اهداف را اصطالحا سازماندهی می نامند)علوي تبار، 

 :ساخت متمایز یکدیگر از مشارکت را الگوهاي سازماندهی نوع دو توان می گام نخستین در سازماندهی،
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 توجه بدون شود، سازماندهی می شامل را جامعه خودانگیخته و خودجوش هاي تشکل اساساا که نخست نوع در

 نوع این در  .است اجتماعی سنن و شخصی بر تجربیات مبتنی و گرفته صورت مدیریت جدید دانش آوردهاي دست به

 دهد، می نشان خود از بیشتري پایداري و دوام رو این از و است عاطفی بیشتر و پیوندها رودررو بیشتر روابط سازماندهی،

 می شامل را و برانگیخته رسمی نسبتاا  یا رسمی تشکلهاي که دوم درنوع .باشد می پایین ازمنابع بهینه استفاده اما امکان

 روابط رسمیت . پذیرد می صورت کارایی حداکثر با هدف و جدید مدیریتی متون دستاوردهاي برمبناي سازماندهی شود،

داده،  افزایش را کارایی اما بیانجامد عاطفی پیوندهاي و عالئق کاهش به است سازماندهی ممکن نوع این در مابین فی

 (.55: 1388شریف زاده و صدقی،(برد می باال را امور نظم و سرعت

 اي تحقيقیافته ه -3

 . آزمون فرضيات1-3

بین وضعیت اقتصادي شهروندان و میزان مشارکت آنها در مدیریت شهري رابطه معناداري وجود : فرضيه اول

مقادیر کمی مورد نظر به همراه درجه آزادي و درجه معناداري فرض اول پژوهش ارائه شده  2دارد. در جدول شماره 

 است.
 آزمون آنووا جهت بررسی رابطه بين وضعيت اقتصادي و ميزان مشارکت شهروندان در مدیریت شهري-2جدول

میانگین  درجه آزادي مجموع مربعات آماره ارزش
 مربعات

 خطا نمره فیشر

وضعيت 
 اقتصادي

 003/0 6/4 6/513 3 8/1540 بین گروهی

 - - 5/109 358 7/39244 درون گروهی

 - - - 361 - جمع

با توجه به اینکه آزمون در سطح کیفی و کمی مطرح شده است از آزمون آنوا براي بررسی داده ها استفاده شده         

است بنابراین فرض صفر مبنی بر : عدم  05/0چون خطاي آزمون کمتر از حد استاندارد یعنی  1است. طبق جدول شماره 

آنها در مدیریت شهري، با اطمینان کافی رد می شود. با توجه به  رابطه بین وضعیت اقتصادي شهروندان و میزان مشارکت

است؛ بنابراین می  6/4و همچنین نمره فیشر برابر با  358و درون گروهی برابر با  3اینکه درجه آزادي بین گروهی برابر با 

مشارکت آنها در توان نتیجه گرفت که فرض اول این آزمون)وجود رابطه بین وضعیت اقتصادي شهروندان  ومیزان 

مدیریت شهري( با توجه به نظر مردم محلی تایید می گردد. در ضمن آماره آزمون نشان می دهد که با باال رفتن وضعیت 

 اقتصادي شهروندان میزان مشارکت آنها در مدیریت شهري باالتر رفته است.

هري رابطه معناداري وجود بین وضعیت شغلی شهروندان و میزان مشارکت آنها در مدیریت ش فرضيه دوم: -

 مقادیر کمی مورد نظر به همراه درجه آزادي و درجه فیشر فرض دوم پژوهش ارائه شده است. 3دارد. در جدول شماره 

 آزمون آنووا جهت بررسی رابطه بين وضعيت شغلی و ميزان مشارکت شهروندان در مدیریت شهري -3جدول 

مجموع  آماره ارزش
 مربعات

نگین میا درجه آزادي
 مربعات

نمره 
 فیشر

 خطا

 000/0 6/25 2/24 4 06/9697 بین گروهی وضعیت شغلی

   5/94 367 5/94 درون گروهی

    371  جمع
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با توجه به اینکه آزمون در سطح کیفی و کمی مطرح شده است از آزمون آنوا براي بررسی داده ها استفاده شده        

است بنابراین فرض صفر مبنی بر : عدم  05/0آزمون کمتر از حد استاندارد یعنی چون خطاي  3است. طبق جدول شماره 

رابطه بین وضعیت شغلی شهروندان و میزان مشارکت آنها در مدیریت شهري، با اطمینان کافی رد می شود. با توجه به 

است؛ بنابراین  6/25شر برابر با و همچنین نمره فی 367و درون گروهی برابر با  4اینکه درجه آزادي بین گروهی برابر با 

می توان نتیجه گرفت که فرض اول این آزمون)وجود رابطه بین وضعیت شغلی شهروندان  ومیزان مشارکت آنها در 

مدیریت شهري( با توجه به نظر مردم محلی تایید می گردد. در ضمن آماره آزمون نشان می دهد که با باال رفتن وضعیت 

ن مشارکت آنها در مدیریت شهري باالتر رفته است. همین طور آماره آزمون نشان می دهد که اقتصادي شهروندان میزا

 کارمندان و دانشجویان میزان مشارکت آنها در مدیریت شهري باالتر است.     

بین وضعیت سکونت شهروندان و میزان مشارکت آنها در مدیریت شهري رابطه معناداري فرضيه سوم:  -

مقادیر کمی مورد نظر به همراه درجه آزادي و درجه فیشر فرض سوم پژوهش ارائه شده  4دول شماره وجود دارد. در ج

است. با توجه به اینکه آزمون در سطح کیفی و کمی مطرح شده است از آزمون آنوا براي بررسی داده ها استفاده شده 

  است.

                     

است بنابراین فرض صفر مبنی بر : عدم رابطه بین  05/0یعنی چون خطاي آزمون کمتر از حد استاندارد        

وضعیت سکونتی شهروندان و میزان مشارکت آنها در مدیریت شهري، با اطمینان کافی رد می شود. با توجه به اینکه 

راین می توان است؛ بناب 4/3و همچنین نمره فیشر برابر با  363و درون گروهی برابر با  3درجه آزادي بین گروهی برابر با 

نتیجه گرفت که فرض اول این آزمون)وجود رابطه بین وضعیت سکونت شهروندان  ومیزان مشارکت آنها در مدیریت 

شهري( با توجه به نظر مردم محلی تایید می گردد. در ضمن آماره آزمون نشان می دهد که افرادي که داراي خانه ملکی 

 باالتر است.هستند میزان مشارکت آنها در مدیریت شهري 

بین وضعیت تحصیالت شهروندان و میزان مشارکت آنها در مدیریت شهري رابطه معناداري  فرضيه چهارم: -

مقادیر کمی مورد نظر به همراه درجه آزادي و درجه فیشر فرض چهارم پژوهش ارائه شده  5وجود دارد. در جدول شماره 

طرح شده است از آزمون آنوا براي بررسی داده ها استفاده شده است. با توجه به اینکه آزمون در سطح کیفی و کمی م

  است.

 

 

 

 

 مشارکت شهروندان در مدیریت شهريآزمون آنووا جهت بررسی رابطه بين وضعيت شغلی و ميزان -4جدول 

مجموع  آماره ارزش
 مربعات

میانگین  درجه آزادي
 مربعات

 خطا نمره فیشر

 016/0 4/3 3/407 3 1/1222 بین گروهی وضعیت سکونت

   6/116 363 3/43643 درون گروهی

    366  جمع
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است، بنابراین فرض صفر مبنی بر: عدم رابطه بین وضعیت  05/0چون خطاي آزمون کمتر از حد استاندارد یعنی     

شود. با توجه به اینکه درجه تحصیالت شهروندان و میزان مشارکت آنها در مدیریت شهري، با اطمینان کافی رد می 

است؛ بنابراین می توان  3/37و همچنین نمره فیشر برابر با  368و درون گروهی برابر با  3آزادي بین گروهی برابر با 

نتیجه گرفت که فرض چهارم این آزمون)وجود رابطه بین وضعیت تحصیالت شهروندان  ومیزان مشارکت آنها در مدیریت 

ر مردم محلی تایید می گردد. در ضمن آماره آزمون نشان می دهد که افرادي که داراي سطح شهري( با توجه به نظ

  تحصیالت باالتري  هستند میزان مشارکت آنها در مدیریت شهري باالتر است.

 بین جنسیت میزان مشارکت شهروندان رابطه وجود ندارد. فرضيه پنجم: -

 

 

پژوهش ارائه شده  مقادیر کمی مورد نظر به همراه درجه آزادي و درجه معناداري فرض پنجم 6در جدول شماره      

است. با توجه به اینکه آزمون در سطح کیفی دوسطحی و کمی است از آزمون تی براي دو گروه مستقل جهت بررسی این 

است، بنابراین فرض صفر مبنی بر: عدم  05/0چون خطاي آزمون بیشتر از حد استاندارد یعنی  .فرضیه استفاده می کنیم

ارکت آنها در مدیریت شهري، با اطمینان کافی مورد تایید قرار می گیرد. با توجه رابطه بین وضعیت جنسیت و میزان مش

و همچنین نمره  353استاندار است؛ به این صورت که درجه آزادي برابر با  به اینکه سطح معناداري آزمون باالتر از حد

عدم وجود رابطه بین وضعیت جنسیت است؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که فرض پنجم این آزمون) 3/2فیشر برابر با 

   شهروندان  ومیزان مشارکت آنها در مدیریت شهري( با توجه به نظرمردم محلی تایید می گردد.

 

 

 

 

 

 

 آزمون آنووا جهت بررسی رابطه بين وضعيت تحصيلی و ميزان مشارکت شهروندان در مدیریت شهري -5جدول 

مجموع  آماره ارزش
 مربعات

درجه 
 آزادي

میانگین 
 مربعات

 خطا نمره فیشر

 

وضعيت 
 تحصيالت

 000/0 3/37 4/3524 3 3/10573 بین گروهی

   2/94 368 7/34687 درون گروهی

    371 04/45261 جمع

 سيت و ميزان مشارکت شهروندان در مدیریت شهريآزمون آنووا جهت بررسی رابطه بين جن -6جدول 

 خطا درجه آزادي نمره تی نمره فیشر انحراف معیار میانگین تعداد وضعیت

 9/0 353 -11/0 3/2 9/10 1/53 198 مرد

 3/9 2/53 157 زن
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  .بین میزان سرمایه اجتماعی و کیفیت توسعه کالبدي شهر رابطه معناداري وجوددارد: فرض ششم -      

کيفيت توسعه کالبدي شهر  و ميزان مشارکت شهروندان در مدیریت آزمون آنووا جهت بررسی رابطه بين  -7جدول 

 شهري

  توسعه کالبدي محالت میزان مشارکت شهروندان

توسعه کالبدي محالت  ضریب همبستگی 1.000 342.**

 شهر
 درجه معنی داري - 000.

 میزان مشارکت شهروندان ضریب همبستگی 342.** 1.000

 درجه معنی داري 000. -

 

 

مقادیر کمی مورد نظر به همراه میزان ضریب همبستگی و درجه معناداري فرض  7در جدول شماره          

ششم پژوهش ارائه شده است.براي برآورد سطح معناداري بین میزان مشارکت شهروندان با کیفیت توسعه کالبدي 

انگر این است: با توجه به میزان ضریب محالت شهر اردبیل از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. نتیجه بی

می باشد،  05/0که کمتر از میزان  000/0و خطاي آزمون  %99با سطح اطمینان  342/0همبستگی بدست آمده برابر با 

بنابراین فرض صفر مبنی بر عدم رابطه بین این دو متغیر رد شده و وجود رابطه بین دو متغیر سطح مشارکت شهروندان 

 کالبدي شهر با اطمینان کافی اثبات می گردد. و میزان توسعه

بین اعتماد به مدیران شهري و میزان مشارکت شهروندان شهر اردبیل  در امور شهري رابطه  فرضيه هفتم:

 معناداري وجود دارد.

نتایج ضریب همبستگی پيرسون جهت تعيين همبستگی اعتماد به مدیران شهري با ميزان  -8جدول 

 هر  اردبيلمشارکت شهروندان ش

 متغير وابسته)مشارکت شهروندان( آماره متغير مستقل

 

 اعتماد به مدیران شهري

 73/0 ضریب همبستگی

 000/0 سطح معنی داري

 تایيد فرضيه نتيجه آزمون

 

کمتر از  99/0با توجه به اینکه سطح معنی داري خطاي آزمون براي سطح اطمینان  8طبق نتایج جدول      

( پس فرضیه مورد نظر تایید می شود و بین اعتماد به مدیران شهري با میزان مشارکت sig=000/0است) 01/0

می باشد که نشان دهنده  73/0شهروندان شهر اردبیل  در امور شهري رابطه معناداري وجود دارد و عدد پیرسون برابر با 

از این می باشد که هر چقدر اعتماد به مدیران رابطه مثبت، مستقیم و قوي بین دو متغیر می باشد و وجود رابطه حاکی 

شهري در بین آحاد مردم و شهروندان افزایش یابد به همان اندازه نیز میزان مشارکت شهروندان در امور شهري نیز 

 افزایش می یابد و برعکس. 
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 شهري:تعيين  شاخص  اثرگذار داراي رتبه باالتر در ميزان مشارکت شهروندان شهر اردبيل در امور 

 معناداري تفاوت ميانگين رتبه اي شاخص هاي ظرفيت مشارکت شهروندان بر اساس آماره آزمون فریدمن  -9جدول 

 میانگین رتبه اي  میانگین عددي تعداد مولفه ها

 فریدمن

رتبه هریک از 

 متغیرها

 4 65/3 85/2 400 اعتماد اجتماعی

 6 61/2 29/2 400 اوقات فراغت

پرداخت  هزینه و منفعت در

 عوارض

400 36/2 98/2 5 

 2 16/4 06/3 400 مشارکت در امور محله

 3 80/3 14/3 400 ميزان مشارکت جویی شهروندان

 1 40/4 03/3 400 احساس بی قدرتی

 489/329 کاي دو

 6 درجه آزادي

 000/0 سطح معنی داري

 
شاخص هاي ظرفیت   از یک در هر نمونه هجامع برخورداري سطح و میزان درباره تحقیق منظور به            

مشاهده  طوري ، همان9است. بر اساس نتایج جدول شماره  شده استفاده عددي میانگین تحلیل مشارکت شهروندان از

اي آلف سطح در نمونه شاخص هاي ظرفیت مشارکت شهروندان خانوارهاي میانگین بین فریدمن آزمون براساس می شود

 و (40/4احساس بی قدرتی ) به اي رتبه میانگین بیشترین بین این دارد. در وجود ناداريمع تفاوت 01/0 کمتر از

 (98/2( و هزینه و منفعت در پرداخت عوارض)61/2اوقات فراغت ) به آن کمترین و (16/4)مشارکت در امور محله

شاخص هاي ظرفیت  موجود ظرفیت هاي کمی تحلیل از حاصل داده هاي اي رتبه میانگین دارد. بررسی اختصاص

 خانوارهاي اوقات فراغت و هزینه و منفعت در پرداخت عوارض  بودن پایین دهنده مشارکت شهروندان  شهر اردبیل نشان

که این امر موجب کاهش میزان درآمد عایدي شهرداري در سطح شهر گردیده  است متوسط حد از کمتر میزان به نمونه

مدیران شهري در راستاي توسعه محالت شهري می شود. بنابر این براي حل این  و نیز به تبع آن باعث عدم تحقق اهداف

 کاستی، توجه مسئولین و نهادهاي مرتبط در این خصوص مهم و اساسی به نظر می رسد.

 

 

 

 

 

 

http://www.rassjournal.ir/


 383-398، ص 1395، پاییز  7رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 
 

 گيريبحث و نتيجه -4

  

عالیق مشترکی با زندگی در جامعه و به وسیله مشارکت اجتماعی به عنوان عنصر اجتماعی این زندگی،       

پدید می آید که حفظ و نگهداري آنها امر مشارکت را براي هر یک از افراد جامعه اجتناب ناپذیر می سازد. پرسش اصلی 

این است که چه عواملی در میزان مشارکت مردم در عرصه هاي مدیریت شهري می توانند نقش قابل توجهی را ایفا 

دگی شهري موثر واقع گردند. با گسترش معناي مشارکت و راه یافتن آن به نموده و در هر چه بهتر شدن عرصه هاي زن

تمامی عرصه هاي زندگی، امروزه سخن از شرایطی است که همه مردم در تعیین سرنوشت خویش دخالت آگاهانه و 

از گسترش واقعی پیدا کنند. اما با این وجود، این گسترش هنوز به صورت عملی دیده نمی شود. در میان عواملی که 

سریع مشارکت جلوگیري می نماید، نبود فلسفه اي که تالش هاي زیر بنایی مشارکت جویانه را فراهم آورد، فهم آنرا 

 آسان گردانده ونسبت به آن تعهد بیافریند، بارز است. 

مشارکت پدیده اي ذهنی است که بدون فلسفه اي کارساز و راهگشا نمی تواند به صورت جزئی از فرهنگ  

ردم در آید. یکی از زمینه هاي مشارکت، مشارکت شهروندان در مدیریت و اداره امور شهرهاست، این مشارکت یکی از م

الزامات زندگی شهري است و هنگامی تحقق می یابد که شهرنشینان از حالت فردي که صرفا در مکانی به نام شهر 

مردمی یکی از ابزار هاي اساسی رویکرد هاي جدید  زندگی می کنند، در آیند و به شهروند تبدیل شوند . مشارکت

مدیریت شهري، جهت رسیدن به توسعه پایدار است ،از آنجایی که طرف مقابل شهرداري، شهروندان می باشند ارتباط 

مستقیم آنها با شهرداري از ضروریات است تا از این طریق نظریات و نیازهاي آنان به اطالع مدیران شهري برسد و در 

امات آنان مورد توجه قرار گیرد. در این پژوهش به دنبال نوعی از مشارکت به نام مشارکت از جنبه هاي اجتماعی در اقد

اداره امور شهر بودیم، حضور مولفه هایی به نام شهر و مدیریت شهري در مباحث مشارکت اجتماعی ابعاد جدیدتري از 

هاي شهري، اعتماد به مسئولین منتخب شهري، آگاهی از زمینه این مفهوم می باشد. ابعادي همچون رضایت از سیاست 

هاي مشارکت اجتماعی در سیاست هاي شهري و اداره آن همگی از این دست هستند. با رجوع به نتایج به دست آمده، 

صحت و درستی تمام فرضیات تحقیق به اثبات رسیده است یعنی اینکه بین میزان مشارکت شهروندان و وضعیت 

وضعیت شغلی ،وضعیت سکونت، میزان تحصیالت و میزان سن و جنسیت شهروندان رابطه معناداري وجود دارد.  سکونت،

بنابراین در پروسه مدیریت شهري بایستی تمامی جنبه هاي مورد نظر باال مدنظر مدیران شهري قرار گیرد تا با استناد به 

یه و اجراي طرح هاي شهري، شاهد جلوه هایی موفق از مشارکت شهروندان و دخالت دادن نظریات آنان در مراحل ته

 مدیریت شهري در تمامی عرصه هاي شهري کشورمان باشیم.

 

 

 . پيشنهادات1-4

 در ها تصمیم مردم دخالت از مطلوبی درجه و مردمی مشارکت به نیاز میزان به توجه با کلی، طور به     

سیاست گذاري  شوند. باید آوري جمع باید همه سطوح از باورها و دیدگاهها نظرها، اظهار .می شود مختلف گرفته سطوح

 الزم منابع زمینه در .نیست پذیر امکان بحث و نظر تبادل راه از جز این و باشند مختلف نیازهاي گروههاي پاسخگوي ها

 افرادي انسانی، نیروي مینهز در .باشد داشته وجود ارتباط درآمد و تولید فعالیتهاي و اولیه مین منابع تا در تعهد بین است

 حرفه اي افراد استخدام .باشند داشته نظارت حدي تا انسانی نیروي برکناري و استخدام باید در می برند سود طرح از که

 بنابراین .می آید حساب به افراد بیشتر مشارکت براي مشوقی عمل این این، بر عالوه. دارد کمتري هزینه معموالا محلی

 تهیه و تصمیم گیري ها براي بومی افرادي آموزش یا و اي حرفه محلی از نیروهاي استفاده پیشنهادي هايراهکار از یکی

 محیط یک کردن فراهم سازنده، و مفید نتیجه به دستیابی براي که است این بر بحث همواره مشارکت در .طرح هاست
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 در شرایطی چه اینکه اما  .می نماید ضروري ندکن پیدا محیط آن در را الزم امکان و فرصت افراد که ومساعد مناسب

 : می گردد بیان اجمال و فشرده طور است به موثر آن ایجاد

 هستند شایستگی و استعداد داراي انسانها، همه که باشد داشته باور باید عمیقاا  دولتی دستگاههاي در مدیریت

 دهد؛ انجام مراتب بهتراز آن هم به اسبمن شرایط و محیط در می دهد، انجام که را کاري می تواند وهرکسی

 باشند؛ داشته اعتقاد خود، آینده و زندگی در مشارکت اثرات به که داد اطمینان شهروندان به بایستی

 کاري مالحظه و نگرانی و ترس هیچ گونه بدون و آزادي با و راحتی به بتوانند افراد که محیطی شرایط ایجاد 

 نماید؛ ارایه را خود سازيبه پیشنهادات و ونظریات عقاید

 توسعه؛ طرح هاي و پروژه ها در افراد مستمر و جاري مشارکت از استفاده

 اغلب گمان به ندارند. مشارکت نحوه از درستی ذهنی تصور شهروندان ذهنی شهروندان: بیشتر نگرش تغییر

 فوق امور از برخی در که آن حال باشد، داشته مشارکت و دخالت ایشان تصمیم گیري ها، و امور تمام در بایستی می آنان

 .باشد داشته دخالتی نبایستی مدیر جز به هیچ کسی حساس العاده

 در همیار هاي گروه شهري، مدیریت در شهروندان اجتماعی مشارکت جلب براي می شود پیشنهاد ضمن در

 بیش است زیاد محل در آنها سکونت نزما مدت که افرادي تحقیق این نتایج به توجه با عالوه شود. به محله تشکیل سطح

 مشارکت جلب با شهري امور در مشارکتی مدیریت برنامه هاي می شود پیشنهاد لذا هستند، مشارکت سایرین آماده از

 سطح با افراد مختلف، سنی گروههاي حضور البته .پذیرد انجام هستند محل قدیمی تر از ساکنان که شهروندانی

 امري کنندگان مشارکت میان در خاموش صداهاي دیگر و مذهبی هاي اقلیت ن، معلولین،بانوا گوناگون، درآمدهاي

 خود محله امور در دخالت حق آنان تک تک و است افراد این تمامی زندگی محل موردنظر محدوده که چرا .است ضروري

  .دارند را

 آن از کنندگان استفاده و کنینسا خصوصیات و مطالعه مورد محدوده یک گرفتن ویژگیهاي نظر در با می توان

 بخش این در سرمایه گذاري اندکی با قطعاا ترتیب بدین .برد کار به را شد ذکر که قبالا مشارکت جذب مناسب روشهاي

 .تهیه نمود کمتر هزینه هاي با را طرحها می توان

 به . دارد دنبال به را یگزاف هزینه هاي که است مواردي از دیگر یکی شهري پروژه هاي نمودن اجرایی طرفی از

 درنظر را واقعیتها که چرا نمی شوند، اجرایی گزاف، هزینه هاي با شدن تهیه رغم علی شهري توسعه طرحهاي همین دلیل

 ترتیب بدین باشد داشته دنبال به را اجرا قابل پروژه هاي طراحی می تواند شهروندي مشارکت از نمی گیرند. استفاده

 را الزم نشینی هاي عقب شوند. ایشان اجرا ها طرح تا می دهند اجازه مشتاقانه صورت به بافت در افراد حاضر و مالکین

 عمومی ساختمانهاي ساخت نحوه در می نمایند، عملی را پروژه ها داوطلبانه صورت به می دهند، معابر انجام تعریض براي

 این تمامی می نمایند و پویاتر فضاها را کلی صورت به و می نمایند اظهارنظر خود شهرهاي محالت و سبز فضاهاي و

 از ناشی مشکالت امروزه، همچون را آن و آورند می دست به را طرحها به تعلق افراد احساس که است آن از ناشی موارد

 کشورهاي سایر در شده اجرا پروژه هاي و طرحها در که همانطور ترتیب بدین دانند. نمی مدیران نادرست تصمیمات

 بلکه می باشند طرح ها اجراي جهت مالی کمک هاي ارائه به حاضر نه تنها ایشان از بسیاري می دهد، نشان یافته توسعه

 .می دانند خود وظیفه را آنان از نگهداري و حفاظت و نموده شخصی تلقی ملک یک عنوان به را خویش محالت و شهرها

 .می یابند کاهش زیادي بسیار حد تا نیز امروزه ايسازي شهره زیبا و بازسازي و مرمت هاي هزینه ترتیب بدین

 مشارکت از استفاده که می گردد حاصل امر این مقاله این در شده حاصل نتایج به عنایت با نهایت در

 اعتمادسازي، به نیاز قطعاا فرآیند این در .باشد پایدار شهري اقتصاد در موثر گامی می تواند مدت در طوالنی شهروندان

 .ضروري می باشد شهري مدیران و جامعه افراد مابین سازي فرهنگ و اولیه ذاري هايسرمایه گ
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