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مشارکت پذیری شهروندان تهرانی در حوزه وظایف شهرداری 
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چکیده

امروزه بیشتر صاحبنظران حوزه مدیریت شهری، تجربه مدیریت 
مشارکت  بدون  را  آن  و  دانسته  خورده  را شکست  متمرکز شهر 
مشارکت  جلب  رو  این  از  کنند.  می  ارزیابی  ناموفق  شهروندان 
از دغدغه های اصلی مدیریت های نوین شهری  شهروندان یکی 
محسوب می شود. شهرداري تهران یکي از نهادهاي مهم مدیریت 
این کالن شهر با اتخاذ رویکردي اجتماعي، گام های اساسی در 
راستاي جلب مشارکت شهروندان برداشته است. نظر به اهمیت 
مشارکت شهروندان در اداره امور شهری و با توجه به راهبردهای 
شهرداری تهران در این راستا، مقاله حاضر وضعیت مشارکت پذیری 
شهروندان محالت تهران را با مطالعه موردی شهرداری منطقه 
چهار بررسی نموده است. چارچوب نظری انتخاب شده به منظور 
شناخت عوامل تأثیرگذار، چارچوبی ترکیبی مبتنی بر عوامل فردی 
از  تحقیق  فرضیات  تجربی  بررسی  منظور  به  است.  اجتماعی  و 
روش پیمایش استفاده شده که در تحلیل داده ها از تکنیک های 
و   F و   T آزمون  پیرسون،  همبستگی  ضریب  میانگین،  آماری 
تحقیق  نتایج  است.  شده  استفاده  چندمتغیره  رگرسیون  تحلیل 
که  بوده  شهروندان  مشارکت پذیری  سطح  بودن  متوسط  بیانگر 
از عواملی نظیر جنسیت، وضعیت شغلی،  استفاده  با  تغییرات آن 
آگاهی و اطالعات درباره امور شهری، انتظار پاداش از مشارکت، 
عضویت انجمنی، سابقه سکونت در محله و عالقه و تمایل به آن 
بر  با تکیه  اقدامات گوناگون  انجام  با  تبیین می شود. شهرداری 
نتایج این مطالعه می تواند تمایالت مشارکتی شهروندان را ارتقاء 

داده و از ظرفیت های آن برای مدیریت بهینه شهر بهره گیرد.  

شهرداری،  مشارکت پذیری،  مشارکت،  کلیدی:  واژگان 
شهروندان منطقه چهار.

jamalabdollahpour@gmail.com :نویسنده مسئول مکاتبات، شماره تماس: 09128179626، رایانامه  *

Tendency to participation of Tehran citizens 
in the activities domain of municipality (case 
study: citizens of region 4)

today, most expert believe that the focused urban management 
experience is failed and it is impossible without citizen participa-
tion. So the attraction of citizens’ participation is the main con-
cerns of the urban new managements. Tehran Municipality the 
one of the major institutions of urban management has adopted 
the social approach in order to attract the participation of citi-
zens and has taken the basic steps. The present article is aimed 
to explore the status of Tehran citizens’ tendency to participate 
in doing activities of municipality (case study region 4). Chosen 
theoretical framework for understanding the effective factors, a 
framework based on a combination of individual and social fac-
tors.  The survey method was used to examine the hypothesis. 
The statistical data analysis techniques such as Pearson correla-
tion, t and F tests and multiple regression analysis was used to 
analyze data. The research results indicate a moderate level of 
citizens participation tendency that its changes will be explained 
with factors such as gender, employment status, knowledge and 
information on urban affairs, expected rewards of participation, 
association membership, experience and interest in and desire 
to live in neighborhoods. Municipality with different measures 
based on results of this study can enhance citizens’ participation 
willingness, operating these capacities and attract them in doing 
its activities.

Keywords: participation, tendency to participation, citizens of 
region four, municipality
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1-مقدمه
نقش های  اندک  تنوع  جامعه،  اندازه  کوچکی  گذشته،  در 
اقتصادی اجتماعی، محدودیت روابط اجتماعی و بی سوادی 
و ناآگاهی بیشتر افراد به همراه تمایالت حاکمان، موجب 
جوامع  در  شوند.  اداره  متمرکز  شیوه  به  شهرها  که  شد 
و  نقش ها  پیچیدگی  و  تنوع  جمعیت،  افزایش  امروزی 
رسانه های  گسترش  آگاهی،  و  سواد  افزایش  روابط، 
همگانی به همراه هزینه های سنگین اقتصادی، اجتماعی 
سبب  قانونی،  پشتوانه های  وجود  و  امور  متمرکز  اداره 
امور شهرها  اداره  در  مشارکتی  شیوه های  که  است  شده 
تجربه  صاحبنظران،  اکثر  امروزه  گیرد.  قرار  توجه  مورد 
آن  و  دانسته  را شکست خورده  متمرکز  مدیریت شهری 
را بدون مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها و تبدیل 
این  از  می دانند.  غیرممکن  به »شهروندان«  شهرنشینان 
اصلی  دغدغه های  از  یکی  مشارکت شهروندان  رو جلب 
مدیریت های نوین شهری محسوب می شود که دستیابی 
برنامه ریزی  و  علمی  تالش  طریق  از  جز  مهم  این  به 
امکان پذیر نیست  از مسأله  بر شناخت کافی  شده مبتنی 

)علوی تبار، 1379(.
ایران  شهري  حیات  می دهد  نشان  تاریخی  بررسی های 
عاري از ویژگي هاي مدني و شهروندي بوده است. فقط 
اداره امور شهرها  تصمیمات یک جانبه مرکز سیاسي در 
چارچوب امور را تعیین مي نمود. در دوران قبل از مشروطیت، 
بر ملوک الطوایفي و در زمان  استبدادي مبتنی  نظام هاي 
پاتریمونیالیستي  گفتمان  آن  از  بعد  و  انقالب مشروطیت 
نحوه  پهلوي  دوران  مدرنیستي  گفتمان  و  قاجار  دوران 
و  سیاسي  مرکز  ساخت  اداره  تحت  را  شهرها  امور  اداره 
شکل گیري  براي  هرگز  و  داد  قرار  پادشاه  آن  رأس  در 
نیاورد )حکمت نیا و  مشارکت هاي مردمي فرصتي فراهم 
موسوي، 1385، ص 132(. با پیروزي انقالب اسالمي و 
تأکید قانون اساسي مبني بر اداره امور کشور با اتکاء به 
آراي عمومي، گامي تازه در تحقق مشارکت شهروندان در 
اداره امور شهر برداشته شد. برگزاري انتخابات شوراهاي 
اسالمي کشور در سال 1378، نخستین گام جدي دولت 
اداره امور به  براي تمرکززدایي و ایجاد نظام هاي محلي 
شمار مي رود. شکل گیري نهاد شورایاري در شهر تهران 

و به تدریج در بعضي از شهرهاي کشور بعد از برگزاري 
انتخابات شوراي شهر علیرغم محدودیت هاي مواجه شده 
با آن، از دیگر نمونه هاي مشارکت شهروندي در اداره امور 

شهري در ایران محسوب مي شود. 
مفید  تجربه های  آمده،  عمل  به  کوشش های  نتیجه  در 
تالش هاي  با  بویژه  کشور  در  زمینه  این  در  نیز  دیگري 
به  از جمله آن می توان  ایجاد شده که  تهران  شهرداري 
پروژه شهر سالم و طرح های شهردار مدرسه، پیشگامان 
فضای سبز، محله سالم و استقبال از بهار اشاره نمود که 
در پی جلب مشارکت های مردمی در حوزه تصمیم  گیری 
فعالیت ها  انجام  برای  انسانی  نیروی  تأمین  و  مدیریت  و 
می باشند. از جمله کوشش های مؤثر دیگر در این رابطه 
مشارکت های  و  آموزش  کل  اداره  تشکیل  به  می توان 
نمود.  اشاره   1385 سال  در  تهران  شهرداری  در  مردمی 
مشاهده مي شود که روند مدیریت شهري در ایران بویژه 
به سمت مشارکت شهروندان در  انقالب اسالمي  از  بعد 
اداره امور شهر قدم برداشته و زمینه هاي نسبي مشارکت 
این  در  است.  شده  فراهم  شهر  امور  اداره  در  شهروندان 
میان شهرداري تهران یکي از نهادهاي مهم مدیریت این 
شهر با اتخاذ رویکردي اجتماعي و فراهم نمودن زمینه ها 
و محله محوري  ناحیه محوري  بر  تأکید  و  آن  ملزومات  و 
مشارکت  جلب  راستاي  در  دیگر  گوناگون  اقدامات  و 
به  نظر  است.  برداشته  را  اساسی  گام های  شهروندان، 
اهمیت مشارکت شهروندان در اداره امور شهری و با توجه 
به راهبردهای شهرداری تهران در این راستا، مقاله حاضر 
با  را  تهران  محالت  شهروندان  مشارکت پذیری  وضعیت 
است.  نموده  بررسی   4 منطقه  موردی شهرداری  مطالعه 
ضرورت بررسی این موضوع از این نظر حائز اهمیت است 
اقدامات  و  بسترسازی ها  به  توجه  با  می دهد  نشان  که 
در  شهروندان  مشارکت  جلب  راستای  در  آمده  عمل  به 
به  )تمایل  مشارکت پذیری  میزان  شهری؛  امور  اداره 
بیان  به  مشارکت( شهروندان در چه وضعیتی قرار دارد؟ 
مدیریت  با  که  دارند  تمایل  حد  چه  تا  شهروندان  دیگر 
فرایند تصمیم سازی،  در  و  و شهرداری همکاری  شهری 
به  باشند؟  داشته  مشارکت  نظارت  و  اجرا  تصمیم گیری، 
برای جلب مشارکت  به نحو بهتری  این ترتیب می توان 
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مشارکت پذیری  ظرفیتهای  عینی  تحقق  و  شهروندان 
گفت  می توان  کلی  جمعبندی  یک  در  نمود.  اقدام  آنان 
هدف مقاله حاضر بررسی میزان مشارکت پذیري )تمایل 
حوزه  در   4 منطقه  محالت  شهروندان  مشارکت(  به 
شناخت  و  آن  بر  مؤثر  عوامل  شهرداري،  فعالیت هاي 

راهکارهای بهبود آن است.  

2. مبانی مفهومی و نظری
در پاسخ به پرسش هاي تحقیق الزم است که ابتدا معني 
و مفهوم مشارکت و گونه شناسي هاي آن مشخص شده تا 
با استفاده از آن، شاخص هاي دقیق و متقن براي سنجش 
تعیین  شهروندان  مشارکت(  به  )تمایل  مشارکت پذیری 
شود. سپس نظریات مرتبط با مشارکت به منظور شناخت 
فرضیات  استخراج  و  مشارکت پذیری  بر  مؤثر  عوامل 
ادبیات  بر  مروری  ادامه  در  رو  این  از  شود.  بازکاوی 

مفهومی و نظری موضوع خواهیم داشت.   
2-1. مشارکت و گونه شناسی آن

و  فردي  کنش هاي  انواع  دربرگیرنده  اجتماعي  مشارکت 
گروهي به منظور دخالت در تعیین سرنوشت خود و جامعه 
امور  باره  در  تصمیم گیري  فرایندهاي  بر  نهادن  تأثیر  و 
عمومي است )طوسي، 1370(. مشارکت اجتماعي به آن 
آن  از طریق  دارد که  ارادي داللت  فعالیت هاي  از  دسته 
اعضاي یک جامعه در امور محله، شهر و روستا شرکت 
کرده و به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در شکل  دادن 
حیات اجتماعي مشارکت دارند )محسني تبریزي، 1369، 
ص 108(. واعظ مهدوي و همکاران )1387( به تعاریف 
 .1 نظیر:  می کنند،  اشاره  مشارکت  مفهوم  از  گوناگونی 
در  شهر  مختلف  محالت  شهروندان  داوطلبانه  همکاري 
اجراي برنامه هاي همگاني بدون ایفاي نقش در طراحي 
برنامه ها، 2. درگیري شهروندان مختلف شهر در طراحي، 
اجراء و ارزشیابي برنامه ها و بهره برداري از منافع آن و 3. 
اینکه مشارکت فرایندي فعال است که در آن شهروندان 
محالت مختلف شهر به عنوان ذینفعاني فهیم و مصمم، 
نتیجه برنامه را متأثر ساخته و به رشد فردي، گروهي و 
را کنشی  در مجموع مي توان مشارکت  جمعي مي رسند. 
آگاهانه، داوطلبانه، جمعي و کم و بیش سازمان یافته افراد 

و گروه ها در جهت اهداف، نیازها و منافع جمعي در همه 
سطوح کالن، میانی و خرد تعریف نمود. 

سنجش دقیق مشارکت و تمایالت مشارکتی شهروندان 
در اداره امور شهري عالوه بر تعاریف مفهومی آن نیازمند 
ارائه الگوهای گوناگون است. علوی تبار )1379( الگوهای 
زمینه  مشارکت،  نوع  معیار  سه  حسب  بر  را  مشارکت 
است.  و سازماندهي مشارکت طبقه بندي کرده  مشارکت 
بر حسب نوع مشارکتي که افراد در یک الگو دارند و در 
سهیم  آن  در  که  فعالیت  انجام  از  بخشي  برحسب  واقع 
تصمیم گیری  در  مشارکت  الگوی  سه  مي توان  مي شوند، 
و مدیریت، مشارکت در تأمین مالی هزینه انجام طرح ها 
و مشارکت در تأمین نیروی انسانی الزم برای انجام یک 

فعالیت خاص را از یکدیگر متمایز ساخت. 
باید گفت که  الگوهای مبتنی بر زمینه مشارکت  باره  در 
در  مدیریت  توسط  که  فعالیت هایي  گستردگي  دلیل  به 
مشارکت  از  مختلفي  زمینه هاي  مي گیرد،  انجام  شهرها 
کوچه،  و  خیابان  )ایجاد  عمراني  فعالیت هاي  مانند  به  را 
زیست  محیط  امور  غیره(،  و  پل  ایجاد  ها،  میدان  ایجاد 
)ایجاد فضاي سبز و زیباسازي شهر و غیره(، امور تأمین 
خطر  رفع  آتش نشاني،  ایستگاه هاي  )ایجاد  شهر  ایمني 
حسن  بر  )نظارت  نظارتي  فعالیت هاي  غیره(،  و  بناها  از 
انجام قوانین و مقررات مربوط به زندگي شهري(، خدمات 
مربوط  خدمات  ارائه  زباله،  دفع  و  معابر  )تنظیف  شهري 
اجتماعي  رفاه  امور  و  غیره(  و  گورستان  و  غسالخانه  به 
)تأسیس فرهنگسراها، تأسیس کتابخانه، ایجاد خانه هاي 

محله و غیره( مي توان در شهرها شناسایي کرد. 
سازماندهي  نوع  دو  مي توان  سازماندهي،  نوع  برحسب 
نوع  در  ساخت.  متمایز  یکدیگر  از  را  مشارکت  الگوهاي 
خودانگیخته  و  خودجوش  تشکل هاي  اساسًا  که  نخست 
به  توجه  بدون  سازماندهي  مي شود؛  شامل  را  جامعه 
دستاوردهاي دانش جدید مدیریت صورت گرفته و مبتني 
بر تجربیات شخصي و سنن اجتماعي است. اما در نوع دوم 
که تشکل هاي رسمي یا نسبتًا رسمي و برانگیخته را شامل 
مي شود سازماندهي بر مبناي دستاوردهاي فنون مدیریتي 

جدید و با هدف حداکثر کارایي صورت مي پذیرد. 
در تحقیق حاضر به منظور سنجش مشارکت پذیری )تمایل 
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به مشارکت( شهروندان در حوزه وظایف شهرداری از دو 
الگوی نوع و زمینه مشارکت استفاده شده به این معنا که 
تمایل به مشارکت در چه زمینه هایی از وظایف شهرداری 
و از چه نوع آن )تصمیم گیری و مدیریت، نیروی انسانی، 

تأمین مالی( وجود دارد. 

2-2. مبانی نظری 
نظریه پردازان گوناگوني به تبیین مشارکت و عوامل مؤثر 
بر آن پرداخته اند که هر کدام از نظریات ارائه شده توسط 
آنان بخشي از واقعیت رفتار مشارکتي و مشارکت پذیری 
را در بر می گیرد. تنوع نظریات موجود در این خصوص، 
پیچیدگي تحلیل و تبیین رفتار مشارکتي را نشان مي دهد. 
غفاري و نیازي )1386( با ارائه ماتریسی تالش کرده اند تا 
دیدگاه های نظریه پردازان متعددی را که به تبیین و تحلیل 
در  دهند.  نشان  پرداخته اند،  مشارکت پذیری  و  مشارکت 
این کار که ماحصل آن با ایجاد تغییراتی )حذف و اضافه 
داده  نشان  در جدول شماره یک،  دیگر(  مواردی  نمودن 
تعیین جهت  بر مشارکت،  اثرگذار  گوناگون  شده، عوامل 
یا کاهش در  افزایش  لحاظ  از  تأثیر آن عامل  )یعنی  آن 
میزان مشارکت( و عنوان نظریه پرداز مربوطه ذکر گردیده 
است. از آنجا که این ماتریس توانسته نظریات مهمی را 
شیوه  به  و  نماید  دسته بندی  و  این خصوص خالصه  در 
در  می دهد؛  نمایش  را  مشارکت  نظری  مبانی  مطلوبی 
تحقیق حاضر تالش شده که با بهره گیری از آن و سوابق 
بر مشارکت پذیری استخراج  تجربی موجود، عوامل مؤثر 
محتوای  که  همانگونه  گردد.  تدوین  مربوطه  فرضیات  و 
ماتریس نشان می دهد مي توان گفت که کنش مشارکتي 
و مشارکت پذیری پدیده اي است که با ترکیبي از عوامل 
گوناگون اجتماعي و ساختاري و ویژگي هاي افراد تبیین 
مي شود. هر نظریه مي تواند بخشی از واقعیت مشارکت را 
تبیین نماید و مجموعه ای از عوامل در تعامل با همدیگر 
قادر به تبیین کلیت مشارکت و مشارکت پذیری هستند که 
به تنهائی برنمی آید.  از عهده یک نظریه خاص  امر  این 
رفتار  افراد در شکل گیري  اگر چه ویژگي هاي  این رو  از 
مشارکتي مهم مي باشند اما شرایط ساختاري و اجتماعي 
نیز تأثیرگذار هستند و بدون فراهم شدن چنین شرایطي 

به  عنایت  با  نیست.  امکان پذیر  مشارکتي  رفتار  انجام 
در  تحقیق  این  که  رویکردی  شد  مطرح  که  مباحثی 
در  شهروندان  مشارکت پذیری  بر  مؤثر  عوامل  بررسی 
ترکیبی  رویکردی  نموده،  اتخاذ  شهرداری  وظایف  حوزه 
است به این معنا که هم عوامل اجتماعی و ساختاری و 
هم ویژگی های فردی را در تبیین مشارکت پذیری مدنظر 
قرار داده است. در همین راستا فرضیه های ذیل به منظور 
شهروندان  مشارکت(  به  )تمایل  مشارکت پذیری  تبیین 

ارائه می شوند: 
 .2 دارد؛  وجود  رابطه  مشارکت پذیری  و  جنسیت  بین   .1
بین سن و مشارکت پذیری رابطه وجود دارد؛ 3. بین سطح 
بین   .4 دارد؛  وجود  رابطه  مشارکت پذیری  و  تحصیالت 
درآمد و مشارکت پذیری رابطه وجود دارد؛ 5. بین وضعیت 
شغلی و مشارکت پذیری رابطه وجود دارد؛ 6. بین آگاهی و 
اطالعات و مشارکت پذیری رابطه وجود دارد؛7. بین انتظار 
دارد؛  وجود  رابطه  مشارکت پذیری  و  مشارکت  از  پاداش 
8. بین عضویت در گروه ها و انجمن ها و مشارکت پذیری 
مشارکت پذیری  و  بی قدرتی  بین   .9 دارد؛  وجود  رابطه 
و  محله  در  زندگی  سابقه  بین   .10 دارد؛  وجود  رابطه 
و  عالقه  بین   .11 و  دارد  وجود  رابطه  مشارکت پذیری 

تمایل به محله و مشارکت پذیری رابطه وجود دارد.

3. روش تحقیق
روش  از  تحقیق  فرضیه های  تجربی  بررسی  منظور  به 
تحقیق پیمایش مبتنی بر پرسشنامه هدایت شده استفاده 

شده است. روند کار در ادامه معرفی می گردد.  
3-1. نحوه  سنجش متغیرها

3-1-1. متغیر وابسته
متغیر وابسته  این تحقیق میزان مشارکت پذیري )تمایل به 
مشارکت( شهروندان در حوزه فعالیت هاي شهرداري منطقه 
اشاره  4 تهران مي باشد. همچنان که در مبانی مفهومی 
شد، مشارکت ناظر بر انجام کنش است اما مشارکت پذیري 
در برگیرنده تمایالت مشارکتي افراد است. در این تحقیق 
براي سنجش میزان تمایالت مشارکتي شهروندان در حوزه 
ابتدا چند حوزه فعالیت شهرداري  فعالیت هاي شهرداري، 
در  از ظرفیت مشارکت شهروندان  بهره گیري  امکان  که 
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نظريه پردازنوع تأثيرعنوان عامل اثرگذار

اولسن، دوایت دین، هانتينگتون و نلسون )علوی تبار، -بي قدرتي
)1379

موليناس )1998(+سرمایه اجتماعي

شفرد )1998(، آیزن و فيش باین )علوی تبار، 1379(+ارزیابي مثبت از پاداش هاي مشاركتي

اینگلهارت )1373(، الغنمي )1372(+اطمينان نسبت به نتایج

شفرد )1998(، گائوتري )1986(+دانش، حمایت سياسی و رهبر و مدیران خوب

اینگلهارت )1373(، گائوتري )1986(، ویلسون و مازیك +سطح تحصيالت
 )1997(

اینگلهارت )1373(+هنجارهاي اجتماعي مناسب

اینگلهارت )1373(، اكسلرد )1950(، ویلسون و مازیك +موقعيت اجتماعي اقتصادي مناسب
 )1997(

اینگلهارت )1373(+مهارت هاي ارتباطي و تجارب شغلی

اینگلهارت )1373(، لرنر )1958(+شبکه هاي سازماني

لرنر )1958(+دسترسي به رسانه هاي گروهي

شفرد )1998(+خوداتکایي، مسئوليت پذیري و توان ابراز منافع

كولين )1986(+ارزش هاي فرهنگي مناسب

كولين )1986(، گائوتري )1986(-نابرابري اجتماعي

گائوتري )1986(-كمبود وقت

قوانين و نهادهاي مناسب، كثرت گرائی،  روحيه 
گائوتري )1986(+دموكراسی و اراده مثبت در نظام سياسي 

نظریه انتخاب منطقي )سعيدی، 1382(، هومنز )ریتزر، +فایده و پاداش
)1383

آیزن و فيش باین )علوی تبار، 1379(+انگيزه فرد براي برآوردن توقعات دیگران

طالب )1376(+سطح آگاهي و اطالع

موليناس )1998(، گائوتري )1986(+اجتماعي شدن مناسب

جدول 1. عوامل تأثیرگذار بر مشارکت و مشارکت پذیری؛ مأخذ: غفاري و نیازي، 1386: 99-97 با انجام تغییرات.

آنها وجود دارد، تعیین شده و سپس بر اساس شاخص هاي 
سه گانه مشارکت در تصمیم گیري و مدیریت،  مشارکت 
مالي و تأمین نیروي انساني، مشخص خواهد شد که در 
حوزه هاي مرتبط متناسب با شرایط آن حوزه، شهروندان تا 
چه حد تمایل دارند که بر اساس الگوهاي سه گانه، فعالیت 
حوزه هاي  از  بعضي  باشند.  داشته  داوطلبانه  مشارکت  و 
به  نسبت  شهروندان  تمایل  میزان  که  فعالیت شهرداري 

مشارکت در آنها بررسي مي شود، عبارتند از1 :
معابر،  توسعه  و  احداث  نظیر  عمراني  فعالیت هاي   .1  

فرهنگي،  و  ورزشي  تفریحي،  مراکز  و  پارک  پارکینگ، 
طرحهاي جمع آوري و هدایت آبهاي سطحي؛ 2. مشارکت 
های  هزینه  نوسازي،  عوارض  موقع  به  پرداخت  با  مالی 
و  اجتماعي  امور   .3 زباله؛  حمل  و  ساختماني  پروانه  اخذ 
فرهنگي نظیر اداره امور فرهنگسراها، خانه هاي فرهنگ 
شهرداري،  تفریحي  و  آموزشي  فرهنگي،  اماکن  سایر  و 
اماکن  در  ملي  و  مذهبي  مراسم  برگزاري  به  کمک 
فرهنگي  برنامه هاي  برگزاري  منطقه،  سطح  در  عمومي 
براي گذران اوقات فراغت جوانان، انجام اقدامات الزم به 

1 .حوزه هاي فعاليت شهرداري كه در اینجا جهت سنجش مشاركت مردم در آن، انتخاب شده اند مهمترین حوزه هاي فعاليت شهرداري 
.)www.region4.tehran.ir( هستند كه امکان مشاركت شهروندان در آن وجود داردwww.SID.ir
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منظور ارائه خدمات مشاوره اي به خانواده ها و جوانان در 
زمینه مسائل اجتماعي و فرهنگي؛ 4. رفت و روب معابر 
منطقه و جمع آوري و حمل زباله، برف روبي معابر؛ 5. حفظ 
و نگهداري پارک ها و فضاي سبز عمومي، اجراي فضاي 
سبز در محدوده منطقه و غیره؛ 6. فعالیت هاي آتش نشاني 

و امداد و نجات. 
شاخص های  به  مربوط  گویه های   ،2 شماره  جدول  در 
سه گانه مشارکت پذیری نشان داده شده است. گویه ها بر 
 5 گویه  هر  براي  که  شده اند  بیان  لیکرت  طیف  اساس 
پاسخ به صورت گزینه هاي »خیلي کم، کم، تا حدودي، 
زیاد و خیلي زیاد« تعیین شده و به هر گزینه یک نمره 
اختصاص مي یابد که نمره متغیر مشارکت پذیری از ترکیب 

مجموع نمرات گویه های سه شاخص به دست می آید. 

3-1-2. متغیرهای مستقل
)برحسب  سن  زن(،  و  مرد  گزینه های  )با  جنسیت  متغیر 
سال(، سطح تحصیالت )تعداد سال های تحصیلی(، درآمد 
وضعیت  تومان(،  برحسب  خانوار  ماهیانه  درآمد  )متوسط 
خانه دار،  دانشجو،  بیکار،  شاغل،  گزینه های  )با  شغلی 
بازنشسته و سایر(، عضویت در گروه ها و انجمن ها )عضو 
بودن و نبودن( و سابقه زندگی در محله )برحسب سال( 
عملیاتی و سنجش شده اند به منظور سنجش متغیر عالقه 
و تمایل به محله، گویه »تا چه حد به محله تان عالقه و 
به کمک در حل مسائل و مشکالت آن تمایل دارید؟« با 
پنج گزینه  »خیلي کم، کم، تاحدودي، زیاد و خیلي زیاد« 

پرسیده شده است.  
حوزه  در  اطالعات  و  آگاهي  متغیر  سنجش  منظور  به 
مدیریت شهری، شاخص های اطالعات و آگاهي در رابطه 
میزان  تهران،  در  شهري  مدیریت  با  مرتبط  نهادهاي  با 
انتخاب  با  رابطه  در  آگاهي  شهرداري،  وظایف  از  اطالع 
 137 شهري  مدیریت  سامانه هاي  از  آگاهي  و  شهردار 
این  در  پاسخگو  نمره  که  شده  گرفته  نظر  در   1888 و 
متغیر، حاصل جمع نمرات استاندارد شده وي در مجموع 
و  صفر  فرد،  نمره  پایین ترین  که  بود  خواهد  شاخص ها 

بیشترین نمره وي، 10 خواهد بود.
این معناست که فرد وقتي  به  از مشارکت  پاداش  انتظار 

دست به یک عمل مشارکتي مي زند، انتظار آن را داشته 
و  منفعت  به  دستیابي  به  منجر  وي  رفتار  این  که  باشد 
متغیر  این  سنجش  برای  گردد.  معنوي  یا  مادي  پاداش 

از پنج گویه که در ادامه خواهد آمد استفاده شده است:
1. وقتي شهرداري پروژه هاي عام المنفعه مثل کتابخانه 
یا اماکن ورزشي اجرا کند، هر کسي خواهان آن است که 
در ساخت آن به نحوي همکاري و مشارکت داشته باشد؛ 
2. وقتي شهرداري وظایفش را به نحو احسن انجام ندهد 
از طرف  همکاري  و  فعالیت  و کمک،  یاري  انتظار  نباید 
شهروندان  از  شهرداري  اگر   .3 باشد؛  داشته  شهروندان 
شهروندان  زماني  کنند  همکاري  اموري  در  که  بخواهد 
بهبود  براي  شهرداري  که  هستند  همکاري  به  حاضر 
خدا  رضاي  براي   .4 باشد؛  برداشته  قدم  محله  وضعیت 
حاضرم در حد امکان در امور محله فعالیت داشته باشم و 
5. کسي که در امور محله فعالیت و همکاري داشته باشد، 

از احترام و جایگاه در نزد ساکنان محله برخوردار است. 
مي شود  خواسته  پاسخگو  از  گویه ها  این  از  یک  هر  در 
کند.  بیان  آنها  با  را  خود  مخالفت  یا  موافقت  میزان  که 
پنج پاسخ به صورت گزینه هاي »خیلي موافقم، موافقم، 

متوسط، مخالفم و خیلي مخالفم«
براي هر گویه در نظر گرفته شده است که به هر گزینه 
نمرات گویه ها،  ترکیب  از  و  اختصاص مي یابد  نمره  یک 

نمره فرد در متغیر بدست خواهد آمد. 
از گویه های: 1. پیشامدهاي  در سنجش متغیر بی قدرتی 
بخت  اگر   .2 هستند؛  شانسي  و  تصادفي  عمدتًا  زندگي 
تأثیر چنداني  پیشرفت کرد؛ 3. من  نمي توان  نکند  یاري 
بر پیشامدهاي زندگي ام ندارم؛ 4. اغلب احساس مي کنم 
وجود  با   .5 و  ندارم  زندگي ام  مسیر  بر  چنداني  تسلط 
کردن  فعالیت  با  نمي توانم  من  تأثیرگذار  آدم  همه  این 
استفاده شده که شیوه  کنم؛  ایجاد  را  تغییري  در چیزي، 
سنجش و نمره دهی آن به صورت متغیر انتظار پاداش از 

مشارکت است. 

3-2. اعتبار و پایایی معرف ها
معرف هایی )گویه هایي( که برای اندازه    گیری مفاهیم 
فرضیات تهیه شده اند قبل از انجام تحقیق اصلی در طی 
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ت و تصميم گيری
ت در مديري

شارک
تمايل به م

ت در تأمين هزينه 
شارک

تمايل به م
مالی طرح ها

ت در تأمين نيروی 
شارک

تمايل به م
سانی طرح ها

ان

ت های زیر به شهرداری
ك از فعالي

نظارت: تمابل به اطالع دادن هر ی
ف عملکرد شهرداري 

1. ضع
2. ناكافي بودن نظارت بر حسن انجام پروژه هاي شهرداري 

ت استانداردها توسط پيمانکاران شهرداري
3. عدم رعای

4. مشکالت و كمبودها در سطح شهر و محله و پيگيري آن
نظرخواهی و مشورت:

1. عالقمندم در صورتي كه شهرداري خواهان اخذ نظرات و پيشنهادات شهروندان در مورد انجام بهتر امور شهري 
ت 

باشد از طرقي مانند نظرسنجي)تکميل پرسشنامه كاغذي و اینترنتي( و یا صندوق پيشنهادات و انتقادات، فعالي
داشته باشم. 

ف انجام آن پيشنهادات 
ت در محله اجرا كند در مراحل مختل

2. در صورتي كه شهرداري در مورد پروژه اي كه قرار اس
و ایده ها و نظرات شهروندان را جویا شود، عالقمند هستم كه اظهار نظر نمایم.

ش یا جلسه اي از طرف شهرداري براي نظرخواهي و مشورت شهروندان در امور محله تشکيل 
3. در صورتي كه همای

ت كنم.
شود عالقمند خواهم بود كه در آن شرك

سهيم شدن در تصميم گيري:
1. در صورتي كه شهرداري این امکان را فراهم كند كه شهروندان در تصميمم گيري و برنامه ریزي امور محله سهيم 

ص هستم.
ت در این خصو

باشند، مشتاق به مشارك
2. در صورتي كه شهرداري در رابطه با ایجاد فضاهاي مورد نياز محله مثل فضاهاي ورزشي، فرهنگي و هنري از 

شهروندان بخواهد در تصميم گيري و برنامه ریزي پيرامون آن سهيم باشند، عالقمند به انجام این كار هستم. 
4. در صورتي كه شهرداري امکان تصميم گيري و برنامه ریزي را براي شهروندان در برگزاري برنامه ها و مراسم و اعياد 

ت داشته باشم.
ف فراهم كند، مشتاق خواهم بود كه در این زمينه فعالي

مختل
5. در صورتي كه شهرداري در تصميم گيري و برنامه ریزي برنامه ها و در مجموع اداره اماكن فرهنگي، هنري و ورزشي 

ش از آرا و نظر شهروندان استفاده كند، عالقمند به انجام این كار خواهم بود.
زیر نظر خود

ك از امور 
تا چه حد تمایل دارید در هر ی

ت نمایيد؟
زیر با شهرداري مشارك

ت مالي در پروژه هاي 
1. مشارك

سرمایه گذاري شهرداري در صورت توانایي 
مالي 

ك مالي به منظور اجراي برنامه ها و 
2. كم

طرح هاي شهرداري در حد توانایي مالي در 
ت شهرداري

صورت درخواس
ض نوسازي، 

ت به موقع عوار
3. پرداخ

پروانه ساختمان، حمل زباله و غيره.
4. در اختيار گذاشتن فضا براي اجراي 

س هاي آموزشي و سایر برنامه هایي كه 
كال

شهرداري برگزار مي كند در صورتي كه 
توانایي آن را داشته باشيد. 

ت هاي زیر تا چه حد 
ك از فعالي

در هر ی
ت داشته باشيد؟

تمایل دارید مشارك
1. ایجاد فضاي سبز و درختکاري، آبياري 

ت هاي مربوط به 
درختان و سایر فعالي

حفظ و نگهداري فضاي سبز
ش شهروندي 

س هاي آموز
ت در كال

2. شرك
شهرداري

ت داوطلبانه در برگزاري برنامه ها و 
3. فعالي

گ هاي شادي شهرداري 
مراسم و جن

ت داوطلبانه در طرح هاي عمراني 
4. فعالي

ت محله یا ایجاد اماكن عمومي 
مثل آسفال

ت شهرداري 
در محله در صورت خواس

ش 
ت داوطلبانه در نيروهاي آت

5. فعالي
نشاني و امداد و نجات 

6. حضور فعال در مواقع بحران مثل 
ك رساني در مواقع اضطرار

برفروبي و كم
ت و تميزي محله 

7. امور نظاف
ك و جداسازي زباله

8. تفکي

ی(
ی شهردار

ت ها
ی شهروندان در حوزه فعالی

ت پذیر
شارک

سته )م
س عملیاتی متغیر واب

جدول 2. ماتری

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID
دوفصلنامه مدیریت شهري
Urban Management

شماره 31 بهار و تابستان 92
 No.31 Spring & Summer

164

مطالعات مقدماتی و پیش آزمون از لحاظ داشتن اعتبار و 
پایایی مورد نیاز، مورد ارزیابی واقع شده اند و از اعتبار و 
پایایی الزم برخوردار هستند. برای ارزیابی اعتبار معرف ها 
از شیوه  داوری اجتماع علمی استفاده شده است. بر اساس 
مفاهیم  از  برای هر یک  ابتدا  اعتبار،  ارزیابی  این شیوه  
در  سپس  و  شد  تهیه  )گویه هایی(  معرف هایی  فرضیات، 
این  در  افراد صاحبنظر  از  تعدادی  با  این معرف  ها  مورد 
زمینه مشورت کرده و پس از بحث و بررسی در مورد آنها، 
معرف هایی حذف و اضافه شدند. بعد از اطمینان از اعتبار 
معرف ها به ارزیابی پایایی آنها پرداختیم که در این زمینه 
از روش آلفای کرونباخ، استفاده شده است. بدین منظور 
ابتدا معرف هایی که از لحاظ اعتبار ارزیابی شده  بودند در 
قالب یک پرسشنامه، تدوین شده و سپس با استفاده از آن 

در یک پیش  آزمون با 30 نفر 
آلفاي  از  استفاده  با  گویه ها  ارزیابي  از  بعد  شد.  مصاحبه 
با  همچنین  شدند  حذف  گویه ها  از  تعدادي  کرونباخ، 
استفاده از تجربیات بدست آمده اشکاالت و ناهمواریهای 
سواالت و گویه ها برطرف گردید. میزان آلفای کرونباخ 
تصمیم گیری:  و  )مدیریت  مشارکت پذیری  شاخص  سه 
انسانی:  نیروی  تأمین  و   0.82 مالی:  مشارکت   ،0.88
احساس  و   0.62 مشارکت:  از  پاداش  انتظار   ،)0.84
بی قدرتی: 0.80 است که حاکی از مقبولیت آنهاست. پس 

نهایي  پایایي معرف ها، پرسشنامه  اعتبار و  از  از اطمینان 
تهیه و مقدمات تحقیق اصلی فراهم شد. 

3-3. جامعه آماری و تعیین حجم نمونه
جامعه  آماری این تحقیق افراد 20 ساله  و باالتر ساکن 
به  نمونه ای  که  نفر(1 هستند   569873( تهران   4 منطقه 
حجم 400 نفر با استفاده از فرمول نمونه گیري کوکران از 

آن انتخاب شد. 

۱۰

ها، يابد و از تركيب نمرات گويهته شده است كه به هر گزينه يك نمره اختصاص ميبراي هر گويه در نظر گرف
.  نمره فرد در متغير بدست خواهد آمد

اگر بخت  .2 ؛پيشامدهاي زندگي عمدتاً تصادفي و شانسي هستند. 1 :هايقدرتي از گويهدر سنجش متغير بي
اغلب احساس . 4 ؛ام ندارمر پيشامدهاي زندگيمن تأثير چنداني ب. 3 ؛توان پيشرفت كردياري نكند نمي

توانم با فعاليت با وجود اين همه آدم تأثيرگذار من نمي. 5ام ندارم و كنم تسلط چنداني بر مسير زندگيمي
دهي آن به صورت متغير انتظار كردن در چيزي، تغييري را ايجاد كنم؛ استفاده شده كه شيوه سنجش و نمره

 . پاداش از مشاركت است
 
ها اعتبار و پايايي معرف. 3-2

اند قبل از انجام تحقيق اصلي در طي گيري مفاهيم فرضيات تهيه شدهكه براي اندازه) هاييگويه(هايي معرف
اند و از اعتبار آزمون از لحاظ داشتن اعتبار و پايايي مورد نياز، مورد ارزيابي واقع شدهمطالعات مقدماتي و پيش

بر . استداوري اجتماع علمي استفاده شده ها از شيوهبراي ارزيابي اعتبار معرف. برخوردار هستندو پايايي الزم 
تهيه شد و ) هاييگويه(هايي ارزيابي اعتبار، ابتدا براي هر يك از مفاهيم فرضيات، معرف اساس اين شيوه

ورت كرده و پس از بحث و بررسي ها با تعدادي از افراد صاحبنظر در اين زمينه مشسپس در مورد اين معرف
ها به ارزيابي پايايي آنها پرداختيم بعد از اطمينان از اعتبار معرف. هايي حذف و اضافه شدنددر مورد آنها، معرف

هايي كه از لحاظ اعتبار بدين منظور ابتدا معرف. كه در اين زمينه از روش آلفاي كرونباخ، استفاده شده است
نفر   30آزمون با ر قالب يك پرسشنامه، تدوين شده و سپس با استفاده از آن در يك پيش بودند د ارزيابي شده
ها حذف شدند همچنين با ها با استفاده از آلفاي كرونباخ، تعدادي از گويهبعد از ارزيابي گويه. مصاحبه شد

ميزان آلفاي . رديدها برطرف گاستفاده از تجربيات بدست آمده اشكاالت و ناهمواريهاي سواالت و گويه
و تأمين نيروي  0.82: ، مشاركت مالي0.88: گيريمديريت و تصميم(پذيري كرونباخ سه شاخص مشاركت

. است كه حاكي از مقبوليت آنهاست 0.80: قدرتيو احساس بي 0.62: انتظار پاداش از مشاركت ،)0.84: انساني
 . نهايي تهيه و مقدمات تحقيق اصلي فراهم شدها، پرسشنامه پس از اطمينان از اعتبار و پايايي معرف

 
جامعه آماري و تعيين حجم نمونه . 3-3

اي به هستند كه نمونه ۲F1)نفر 569873(تهران  4و باالتر ساكن منطقه  ساله 20آماري اين تحقيق افراد  جامعه
 . گيري كوكران از آن انتخاب شدنفر با استفاده از فرمول نمونه 400حجم 
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محله و اختصاص  20به  4تقسيم منطقه . 1(اي مرحله 5اي گيري خوشهپاسخگويان با استفاده از روش نمونه

تقسيم هر محله به چند بلوك و تقسيم . 2 ؛سال و بيشتر 20حجم نمونه به محالت به تناسب فراواني جمعيت 

 .مركز آمار ايران 1385سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال .  1

 5 خوشه ای  نمونه گیری  روش  از  استفاده  با  پاسخگویان 
به 20 محله و اختصاص  )1. تقسیم منطقه 4  مرحله ای 
 20 جمعیت  فراواني  تناسب  به  محالت  به  نمونه  حجم 
سال و بیشتر؛ 2. تقسیم هر محله به چند بلوک و تقسیم 
حجم نمونه اختصاص داده شده به آن محله بطور مساوی 
)کوچه،  واحد  چند  به  بلوک  هر  تقسیم   .3 بلوک ها؛  بین 
طور  به  واحد  چند  انتخاب  و  فرعی(  و  اصلي  خیابان 
تصادفی و انتخاب یک پاسخگو در هر واحد؛ 4. انتخاب 
سمت راست یا چپ واحد و سپس یکی از دو بخش ابتدا 
یا انتهای آن واحد و انتخاب یکي از منازل مسکوني به 
طور منظم و 5. انتخاب یکی از افراد واجد شرایط در آن 

۱۱

تقسيم هر بلوك به چند واحد . 3 ؛هاجم نمونه اختصاص داده شده به آن محله بطور مساوي بين بلوكح
. 4 ؛و انتخاب چند واحد به طور تصادفي و انتخاب يك پاسخگو در هر واحد) كوچه، خيابان اصلي و فرعي(

نتخاب يكي از منازل انتخاب سمت راست يا چپ واحد و سپس يكي از دو بخش ابتدا يا انتهاي آن واحد و ا
) انتخاب يكي از افراد واجد شرايط در آن منزل به طور تصادفي و مصاحبه با وي. 5مسكوني به طور منظم و 

 .دهدرا در نقشه شهر تهران را نشان مي 4نقشه ذيل موقعيت منطقه . اندانتخاب شده
  

 
. 4رساني شهرداري منطقه پايگاه اطالع: مآخذ؛ در نقشه شهر تهران 4موقعيت منطقه . 1نقشه 

 
ها  تجزيه و تحليل داده. 3-4

هاي ميانگين و انحراف ها متناسب با سطح سنجش آنها در سطح تحليل توصيفي، از آمارهجهت تحليل داده
هاي آماري چند متغيره استاندارد و در سطح تحليل تبييني، از ضريب همبستگي پيرسون، آزمون تي، تكنيك

 . استفاده شده است واريانس يكطرفهتحليل تحليل رگرسيون و 
 

هاي تحقيق يافته. 4
آزمون (و سپس تحليل تبييني  ي مستقل و متغير وابستهابتدا تحليل توصيفي متغيرها در اين بخش از مقاله

.  شودارائه مي) فرضيات
تحليل توصيفي  . 4-1

سال و انحراف  46اسخگويان در حدود ميانگين سني پ. درصد آنها مرد بودند 66درصد پاسخگويان زن و  34
درصد پاسخگويان بيسواد،  6. سال است 88و حداكثر آن  20حداقل سن پاسخگويان، . است 14.84معيار آن، 

درصد داراي تحصيالت دانشگاهي در مقاطع مختلف  29.8درصد داراي ديپلم و  31.3درصد زير ديپلم،  32.8
. است 278273تومان و انحراف معيار آن،  575661خگويان، ميانگين درآمد متوسط خانوار پاس. هستند

 500000درآمد متوسط . و بيشترين آن، دو ميليون تومان است 150000كمترين ميزان درآمد متوسط خانوار، 
ها، ها، گروهدرصد از پاسخگويان در نهادها، انجمن 16.8 .است) درصد 13.5(توماني داراي بيشترين فراواني 

از نظر وضعيت .  درصد عضويتي در چنين نهادهائي ندارند 83.3حافل عضويت دارند در حاليكه ها و متشكل
درصد  15.8دار، درصد خانه 26درصد دانشجو،  3.8درصد بيكار،  8درصد پاسخگويان شاغل،  36شغلي، 

.  جزو گزينه ساير هستند 10.5بازنشسته و 

نقشه 1. موقعیت منطقه 4 در نقشه شهر تهران؛ مآخذ: پایگاه اطالع رسانی 
شهرداری منطقه 4.

1. سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1385 مركز آمار ایران
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منزل به طور تصادفی و مصاحبه با وی( انتخاب شده اند. 
نقشه 1 موقعیت منطقه 4 را در نقشه شهر تهران را نشان 

می دهد.

3-4. تجزیه و تحلیل داده ها 
در  آنها  سنجش  سطح  با  متناسب  داده ها  تحلیل  جهت 
انحراف  و  میانگین  آماره های  از  توصیفی،  تحلیل  سطح 
استاندارد و در سطح تحلیل تبیینی، از ضریب همبستگی 
متغیره  چند  آماری  های  تکنیک  تی،  آزمون  پیرسون، 
تحلیل رگرسیون و تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شده 

است. 

4. یافته هاي تحقیق
متغیرهای  توصیفی  تحلیل  ابتدا  مقاله  از  بخش  این  در 
)آزمون  تبیینی  تحلیل  سپس  و  وابسته  متغیر  و  مستقل 

فرضیات( ارائه مي شود. 

4-1. تحلیل توصیفي 
بودند.  مرد  آنها  درصد   66 و  زن  پاسخگویان  درصد   34
انحراف  و  در حدود 46 سال  پاسخگویان  میانگین سني 
و   20 پاسخگویان،  سن  حداقل  است.   14.84 آن،  معیار 
حداکثر آن 88 سال است. 6 درصد پاسخگویان بیسواد، 
32.8 درصد زیر دیپلم، 31.3 درصد دارای دیپلم و 29.8 
مختلف  مقاطع  در  دانشگاهی  تحصیالت  دارای  درصد 
پاسخگویان،  خانوار  متوسط  درآمد  میانگین  هستند. 
است.   278273 آن،  معیار  انحراف  و  تومان   575661
کمترین میزان درآمد متوسط خانوار، 150000 و بیشترین 
آن، دو میلیون تومان است. درآمد متوسط 500000 توماني 
داراي بیشترین فراواني )13.5 درصد( است. 16.8 درصد 
از پاسخگویان در نهادها، انجمن ها، گروه ها، تشکل ها و 
محافل عضویت دارند در حالیکه 83.3 درصد عضویتی در 
چنین نهادهائی ندارند.  از نظر وضعیت شغلی، 36 درصد 
دانشجو،  درصد   3.8 بیکار،  درصد   8 پاسخگویان شاغل، 
جزو   10.5 و  بازنشسته  درصد   15.8 خانه دار،  درصد   26

گزینه سایر هستند. 
میانگین آگاهي و اطالعات پاسخگویان در حوزه مدیریت 

شهري بر روي طیف )10-0(، 5.01 )انحراف معیار 1.87( 
میزان شناخت  اظهار کرد که  است. در مجموع مي توان 
دارد.  قرار  متوسط  سطحي  در  شهري  امور  به  آگاهي  و 
-10( طیف  روي  بر  مشارکت  از  پاداش  انتظار  میانگین 

مي توان  رو  این  از  است.   )1.4 معیار  )انحراف   7.14  ،)0
که  دارند  انتظار  باالیي  سطح  در  شهروندان،  که  گفت 
نتیجه مشارکت بایستي دربردارنده پاداش و منفعت باشد. 
میانگین متغیر احساس بي قدرتي بر روي طیف )0-10(، 
میانگین  که  است. همچنان  معیار 1.45(  )انحراف   3.23
متغیر احساس بي قدرتي نشان مي دهد، احساس ناتواني 
سابقه  میانگین  دارد.  قرار  پاییني  سطح  در  شهروندان 
سکونت پاسخگویان در محله، در حدود 17 سال )انحراف 
معیار آن 12.04( است. حداقل سابقه سکونت پاسخگویان 
 9.3 است.  سال   62 آن،  حداکثر  و  سال  یک  محله،  در 
درصد پاسخگویان سابقه سکونت 30 ساله در محله فعلی 
دارند. عالقه و تمایل به محله از جمله متغیرهاي مهمي 
براي  و سیاست گذاري  برنامه ریزي  در  است که مي تواند 
مدنظر  آن  بهبود  و  محله  نارسایي هاي  و  مشکالت  حل 
قرار گیرد. میانگین عالقه پاسخگویان به محله و تمایل 
به حل مشکالت و مسایل آن بر روي طیف )1-5(، 4.10 
تمایل  و  عالقه  میزان  که  است   )0.98 معیار  )انحراف 

باالی پاسخگویان به محله شان را نشان می دهد. 
بعد از توصیف متغیرهای مستقل به تحلیل توصیفی متغیر 
به مشارکت( می پردازیم.  )تمایل  وابسته مشارکت پذیری 
همانطور که در ابتدای مقاله اشاره شد یکی از اهداف آن 
بررسی این موضوع است که شهروندان منطقه 4 در حوزه 
یا  تا چه حد مشارکت پذیر هستند  فعالیت هاي شهرداري 
به عبارتی دیگر، در این حوزه ها با توجه به ابعاد سه گانه 
و در کل تا چه حد تمایل به مشارکت دارند تا شهرداري 
را  نیاز  مورد  سیاست هاي  بتواند  پتانسیل  این  اساس  بر 
در جهت جلب مشارکت شهروندان پي ریزي کند. جدول 
شماره سه، وضعیت مشارکت پذیری شهروندان منطقه را 
به تفکیک نوع مشارکت نشان داده است. بر اساس نتایج 
ارائه شده در این جدول، وضعیت تمایل به مشارکت در 
مدیریت و تصمیم گیري در حوزه فعالیت هاي شهرداري 

در حالت متوسطي قرار دارد.
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و  مدیریت  زمینه  در  شهروندان  مشارکت  تمایل 
اما  است  فراواني  اهمیت  داراي  اگرچه  تصمیم گیري 
مالي  کمک هاي  و  همکاري ها  نیازمند  شهر  امور  اداره 
و  مشارکت  از  مهمي  بخش  مي باشد.  نیز  شهروندان 
همکاري شهروندان در زمینه مشارکت هاي مالي، پرداخت 
به  پرداخت  اما  است  اجباري  چند  هر  که  است  عوارض 
موقع آن و اینکه شهروند خود را ملزم به پرداخت آن بداند، 
به نظر مي رسد که شاخص مهمي در مشارکت مالي است. 
شهرداري بر جلب مشارکت شهروندان در زمینه پرداخت 
به موقع عوارض و فرهنگ سازي در این زمینه تأکید دارد 
تا جایي که شهروندان خوش حساب در پرداخت به موقع 
مي شوند.  شهرداري  طرف  از  جوایزي  مشمول  عوارض 
مشارکت پذیري  ظرفیت  بعد،  این  میانگین  به  توجه  با 
شهروندان در حوزه مالي در سطح پاییني قرار دارد و در 
و  مدیریت  در  مشارکت  به  شهروندان  تمایل  با  مقایسه 

تصمیم گیري پایین است. 
زمینه  در  شهروندان  مشارکت هاي  به  صرفًا  شهرداري 
ننموده  اکتفا  مالي  مشارکت  و  تصمیم گیري  و  مدیریت 
نیروي  تأمین  و بدون مشارکت هاي شهروندان در زمینه 
نحو  به  را  خود  وظایف  از  بخشي  نمي تواند  نیز  انساني 
بهتري به پیش ببرد. آنچه در تأمین نیروي انساني مدنظر 
است توان فیزیکي شهروندان است و نه همفکري آنان. 
با توجه به میانگین تمایل به مشارکت شهروندان در این 
دیگر  با  مقایسه  در  شهروندان  مشارکت پذیري  زمینه، 
حوزه ها، بیشتر از حوزه مالي و کمتر از حوزه مدیریت و 
تصمیم گیري است و به طور کلی در حد پائینی قرار دارد. 
ابعاد  از  ترکیبي  که  شهروندان  پذیري  مشارکت  میزان 
سه گانه است داللت بر آن دارد که در مجموع شهروندان 
در  همکاری  و  مشارکت  به  متوسطی  تمایل  منطقه  این 

دارند. همانطور که مشاهده  فعالیت های شهرداری  حوزه 
می شود شهروندان بیشتر دوست دارند که در تصمیم گیري 
و مشورت  نظرخواهي  نظارت،  لحاظ  از  یعني  مدیریت  و 
حوزه  برنامه ریزي  و  تصمیم گیري  در  سهیم شدن  و 
فعالیت هاي شهرداري مشارکت داشته باشند تا مشارکت 

مالي و تأمین نیروي انساني. 

4-2. تحلیل تبییني
متغیرهاي  بین  رابطه  بررسي  و  تحلیل  به  حاضر  بخش 
نقش  که  معنا  این  به  مي پردازد  وابسته  متغیر  و  مستقل 
تغییرات  در  مؤثر  عوامل  عنوان  به  را  مستقل  متغیرهاي 
قرار  کاوش  مورد  مشارکت(  به  )تمایل  مشارکت پذیری 
که  فرضیات  آزمون  زیربخش  دو  در  رو  این  از  مي دهد. 
است و سپس جهت تشریح  متغیره  دو  تحلیل  بر  مبتني 
چند  تحلیل  دقیقتر،  تبییني  به  دستیابي  و  موجود  روابط 

متغیره ارائه خواهد شد. 

4-2-1. آزمون فرضیات
در جدول شماره چهار، اطالعات مربوط به آزمون فرضیات 

نشان داده شده است. 
رابطه جنسیت و مشارکت پذیری: میانگین مشارکت پذیری 
پاسخگویان مرد، 4.79 و زنان، 4.58 است که با توجه به 
سطح معنی داری ارائه شده در جدول شماره چهار، می توان 
گفت فرضیه تائید شده و جنسیت به عنوان عاملی مؤثر در 

تبیین تغییرات مشارکت پذیری محسوب می شود. 
رابطه بین سن و مشارکت پذیری: همچنان که در جدول 
شماره چهار، مشاهده مي شود بین این دو متغیر هیچگونه 
رابطه  معناداری وجود ندارد و نمی توان گفت که سن عامل 
مؤثری در تبیین مشارکت پذیری شهروندان منطقه چهار 

تصميم گيری و آماره ها
مديريت

تأمين 
هزينه مالی

تأمين نيروی 
انسانی

مشارکت پذيری )کل(

5.763.324.724.78ميانگين )0-10(

1.882.42.031.72انحراف استاندارد

جدول 3. وضعیت مشارکت پذیری شهروندان منطقه 4 تهران در حوزه وظایف شهرداری به 
تفکیک نوع مشارکت پذیری؛ ماخذ: نگارندگان.
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محسوب می شود. 
رابطه بین سطح تحصیالت و مشارکت پذیری: 
رابطه ای  بیانگر  چهار،  شماره  جدول  در  شده  ارائه  نتایج 
معکوس و بسیار ضعیف و غیرمعنی دار بین دو متغیر است 

و فرضیه رد می شود. 
به  توجه  با  مشارکت پذیری:  و  درآمد  بین  رابطه 
نتایج حاصل از آزمون این فرضیه در جدول شماره چهار، 
در  معنی داری  تأثیر  خانوار  ماهیانه  درآمد  متوسط  متغیر 
فعالیت های  حوزه  در  شهروندان  مشارکت پذیری  میزان 

شهرداری ندارد. بنابراین این فرضیه رد می شود. 
مشارکت پذیری:  و  شغلي  وضعیت  بین  رابطه 
تفاوت  بررسي  براي  یکطرفه  واریانس  تحلیل  اجراي  با 
خانه دارها  شاغلین،  گروه  سه  مشارکت پذیری  میانگین 
ترتیب 5.01،  به  بازنشسته ها )جدول شماره چهار( که  و 
گروه های  که  می شود  مشاهده  مي باشد؛   4.84 و   4.41
مذکور تفاوت معناداری با همدیگر در تمایل به مشارکت 
اساس  این  بر  دارند.  شهرداری  فعالیت های  حوزه  در 
و  داشته  تأثیر  مشارکت پذیری  میزان  بر  شغلی  وضعیت 

فرضیه تائید می شود. 
و  اطالعات  و  آگاهي  سطح  بین  رابطه 
در  شده  ارائه  نتایج  که  همانطور  مشارکت پذیری: 
رابطه  متغیر  دو  بین  مي دهد  نشان  چهار  شماره  جدول 

معناداري وجود دارد به این معنا که هرچه بر میزان سطح 
آگاهي و اطالعات شهروندان منطقه چهار در امور شهري 
حوزه  در  آنها  مشارکت  به  تمایل  میزان  مي شود،  افزوده 
اساس  این  بر  مي یابد.  افزایش  شهرداري  فعالیت هاي 
آگاهي  سطح  که  گفت  مي توان  و  مي شود  تأیید  فرضیه 
مشارکتي  تمایالت  بر  مؤثر  عوامل  از  یکي  اطالعات  و 
شهروندان در حوزه فعالیت هاي شهرداري بوده و قادر به 
تبیین تغییرات تمایالت مشارکتي در این منطقه مي باشد. 
و  مشارکت  از  پاداش  انتظار  بین  رابطه 
شماره  جدول  در  شده  ارائه  نتایج  مشارکت پذیری: 
و  مثبت  رابطه  متغیر  دو  بین  که  مي دهد  نشان  چهار، 
انتظار  افراد  هرچه  که  معنا  این  به  دارد  وجود  معناداري 
تمایالت  بر  باشند  داشته  مشارکت  از  بیشتري  پاداش 
تأیید  بنابراین فرضیه  افزوده خواهد شد و  آنها  مشارکتي 

مي شود. 
رابطه بین عضویت فرد در گروه ها و سازمان ها  
و مشارکت پذیری: میزان مشارکت پذیری شهروندانی 
که دارای عضویت در گروه ها و انجمن ها هستند، 5.72 
نتایج  است.   4.60 ندارند،  عضویتی  چنین  که  افرادی  و 
بیانگر  از اجرای آزمون t در جدول شماره چهار،  حاصل 
معنادار بودن این تفاوت بین دو گروه است. بر این اساس 
نهادها،  تشکل ها،  انجمن ها،  گروه ها،  در  افراد  عضویت 
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مقدار ضريب 
/ آزمون

2.670.00-0.020.104.030.120.275.030.000.090.28

سطح 
معنی داری

0.000.910.620.070.020.010.000.000.890.060.00

400400399322400400400400400400400تعداد 

تائيدردردتائيدتائيدتائيدتائيدردردردتائيدتائيد يا رد

جدول 4. آزمون فرضیات )متغیر وابسته: مشارکت پذیری )سطح سنجش فاصله ای((
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تغییرات  تبیین  در  مؤثری  عامل  محافل  و  سازمان ها 
مشارکت پذیری شهروندان است.  

با توجه  رابطه بین احساس بي قدرتي و مشارکت پذیری: 
به نتایج ارائه شده در جدول شماره چهار، هیچگونه رابطه 
معناداري بین دو متغیر وجود ندارد. از این رو فرضیه رد 

می شود.
مشارکت پذیری:  و  محله  در  زندگي  سابقه  بین  رابطه 
همانطور که نتایج ارائه شده در جدول شماره چهار نشان 
وجود  متغیر  دو  بین  معناداری  رابطه  هیچگونه  می دهد 
ندارد. از این رو مي توان گفت که سابقه زندگي شهروندان 
که  مؤثري  عامل  عنوان  به  محله  شان  در  چهار  منطقه 
حوزه  در  آنها  مشارکتي  تمایالت  تغییرات  تبیین  به  قادر 

فعالیت هاي شهرداري باشد، نیست. 
مشارکت پذیری:  و  محله  به  تمایل  و  عالقه  بین  رابطه 
بر اساس نتایج ارائه شده در جدول شماره چهار، بین دو 
متغیر رابطه مثبت و معناداري وجود دارد و بنابراین فرضیه 
تأیید مي شود. از این رو مي توان گفت که با افزایش میزان 
عالقه شهروندان منطقه چهار به محله و تمایل به کمک 
حوزه  در  مشارکت  به  آنها  تمایل  بر  آن،  مسائل  در حل 
فعالیت هاي شهرداري مي افزاید. با توجه به این موضوع، 
تغییرات  تبیین  به  قادر  محله،  به  تمایل  و  عالقه  متغیر 

تمایالت مشارکتي مي باشد. 

4-2-2. تحلیل رگرسیون چندگانه
متغیره  دو  روابط  بررسی  به  فقط  فرضیات،  آزمون  در 
پرداختیم. با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه می توان 
معنادار  و  تبیین علی  و   روابط دومتغیره  ماهیت  به فهم 
تحلیل  کرد.  تشریح  را  روابط  آن  و  یافت  شایسته دست 
وابسته  متغیر  تغییرات  پیش بیني  و  تبیین  به  رگرسیون 
از  یکي  مي پردازد.  مستقل  متغیرهاي  یا  متغیر  طریق  از 

صورت هاي تحلیل رگرسیون، تحلیل رگرسیون چندگانه 
»رگرسیون   .)151-152 ص   ،1381 )ساعي،  است 
معیار(  )متغیر  وابسته  متغیر  یک  برگیرنده   در  چندگانه 
به  است.  کننده(  )پیش بینی  مستقل  متغیر  چند  یا  دو  و 
معمواًل  کننده،  پیش بینی  متغیر  چند  از  بیش  کارگیری 
همبستگی  ضرایب  دهد.  می  افزایش  را  پیش بینی  دقت 
و  معیار  متغیر  بین  رابطه   دهنده   نشان   )R( چندگانه 
جمع وزنی از متغیرهای پیش  بینی کننده است. در نتیجه 
است  )وابسته(  معیار  متغیر  واریانس  مقدار  معرف   )R2(
که بوسیله  ترکیبی از متغیرهای پیش  بینی کننده تبیین 
می  شود« )تامس و نلسون، 1386، ص 209(. در تحلیل 
 های دو متغیره فقط متغیرهای جنسیت، سطح آگاهي و 
اطالعات، انتظار پاداش از مشارکت، عضویت در گروه ها 
و انجمن ها و عالقه و تمایل به محله با مشارکت پذیری 
دارای رابطه خطی و معنادار بودند.1   از این رو فقط این 
به  گام  روش  با  رگرسیوني  تحلیل  انجام  براي  متغیرها 
گام2  وارد دستگاه رگرسیوني شدند. بعد از اجراي تحلیل 
رگرسیون، متغیرهاي جنسیت و سطح آگاهي و اطالعات 
با مشارکت پذیری در تحلیل  رابطه معنادار  به دلیل عدم 
رگرسیون از تحلیل خارج شده و از متغیرهاي باقي مانده 
پیش بیني  و  تبیین  براي  مدل  مناسب ترین  تحلیل،  در 
پنج،  شماره  جدول  در  شد.  انتخاب  مشارکتي  تمایالت 

خالصه مدل رگرسیوني نشان داده شده است. 

این  پنج،  شماره  جدول  در  شده  ارائه  نتایج  اساس  بر 
متغیرها، 16 درصد تغییرات مشارکت پذیری شهروندان را 
در حوزه فعالیت هاي شهرداري تبیین مي کنند. به منظور 
نشان دادن تأثیر هر یک از متغیرهای مستقل از ضریب 
جزئی  رگرسیون  »ضرایب  شود.  می   استفاده  رگرسیون 
بر  مستقل  متغیر  هر  مستقل  تأثیر  مقدار  دهنده    نشان 
متغیر وابسته است. با استاندارد کردن ضرایب رگرسیون 

RR2 تعديل R2
يافته

خطای 
استاندارد 
پيش بينی

Fمعني داري

0.410.170.161.5720.510.00

جدول 5. خالصه مدل رگرسیوني؛ ماخذ: یافته های تحقیق.

1 . دو متغير جنسيت و عضویت در انجمن ها و گروه ها متغير خطی نبوده ليکن چون دو شقی هستند می توان آنها در معادالت رگرسيونی وارد كرد. 
 2. Stepwise Method www.SID.ir
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می  توان گفت که کدام متغیر دارای بیشترین تأثیر است« 
جدول  در  شده  ارائه  نتایج   .)214 ص   ،1383 )دواس، 
شماره شش نشان می دهد هر کدام از متغیرهاي مستقل 
مذکور چه تأثیري بر مشارکت پذیری دارند و آن را چگونه 

پیش بیني مي کنند. 

براي آن که به نحو بهتري بتوان در مورد تأثیر هر یک 
استاندارد  رگرسیون  ضریب  از  کرد،  بحث  متغیرها  از 
 ،B غیراستاندارد  ضریب  زیرا  مي کنیم؛  استفاده  بتا  شده 
این  بر  متغیرهاست  از  یک  هر  شمارش  واحد  اساس  بر 
واحد  لحاظ  از  را  متغیرها  همه  استاندارد،  ضریب  اساس 
هر  تأثیر  باره  در  تصمیم گیري  و  کرده  یکسان  شمارش 
متغیرهاي  از  یک  هر  اگر  است.  مشخص تر  آنها  از  یک 
 Xi مستقل را به ترتیبي که در جدول وارد شده، با حرف
و متغیر مشارکت پذیری را با حرف Y نشان دهیم، معادله 
استاندارد شده تحلیل رگرسیون به صورت زیر خواهد بود:

Y = 0.22)X1( + 0.22)X2( + 0.16)X3( + 0.10)X4(

بر اساس این معادله مشاهده مي شود که با افزایش یک 
در  محله،  به  تمایل  و  عالقه  در  استاندارد  انحراف  واحد 
کنترل  با  استاندارد  انحراف  واحد  صدم   22 مقدار  حدود 
بر  معادله،  در  شده  وارد  مستقل  متغیرهاي  دیگر  تأثیر 
مشارکت  به  شهروندان  تمایل  یا  مشارکت پذیری  میزان 
معادله  مي شود.  افزوده  شهرداري  فعالیت هاي  حوزه  در 
نشان مي دهد که با افزایش یک واحد انحراف استاندارد 
به  منتهي  دارند که مشارکت  انتظار  اینکه شهروندان  در 

حوزه  در  آنها  مشارکت پذیری  میزان  بر  گردد،  پاداش 
فعالیت هاي شهرداري در صورتي که اثر دیگر متغیرهاي 
به 22  نزدیک  کنترل شود،  معادله  در  وارد شده  مستقل 
اساس  بر  مي گردد.  افزوده  استاندارد  انحراف  واحد  صدم 
گروه ها،  در  که  ارائه شده، شهرونداني  رگرسیوني  معادله 
انجمن ها، سازمان ها، نهادها و تشکل ها عضویت دارند، در 
صورتي که اثر دیگر متغیرهاي وارد شده در مدل را کنترل 
کنیم، در حدود  16 صدم واحد انحراف استاندارد بر میزان 
شهرداري  فعالیت هاي  حوزه  در  مشارکت  به  تمایل  شان 
گفت  باید  شهروندان  جنسیت  مورد  در  مي گردد.  افزوده 
انحراف  واحد  دهم  یک  مردان،  مشارکت پذیری  میزان 
استاندارد میزان با کنترل اثر دیگر متغیرهای مدل افزایش 
و  وارد شده در مدل، عالقه  متغیرهاي  میان  می یابد. در 
بیشترین و  از مشارکت،  پاداش  انتظار  و  به محله  تمایل 
جنسیت پاسخگو، کمترین اثر را بر میزان مشارکت پذیری 

دارند در صورتي که تأثیر دیگر متغیرها را کنترل کنیم.  

5. نتیجه گیري و جمعبندی
مشارکت پذیری یا تمایل شهروندان به مشارکت در حوزه 
فعالیت هاي شهرداري از جمله موضوعات مهمي است که 
سیاست گذاران و برنامه ریزان شهرداري در راستاي جلب 
مشارکت  شهروندان باید آن را مدنظر داشته باشند. تمایل 
به مشارکت از این لحاظ با اهمیت تلقي مي شود که این 
امر به عنوان ظرفیت و پتانسیلي بالقوه مطرح بوده که با 
به  را  آن  مي توان  مناسب  برنامه ریزي  و  سیاست گذاري 
رفتارهاي  آن  حاصل  و  نتیجه  که  درآورده  بالفعل  حالت 
چهار  منطقه  مشارکت پذیری شهروندان  است.  مشارکتي 

ضرايب غيراستاندارد  متغيرها
B

ضرايب استاندارد 
Beta شده

Tمعنی داری

1.770.07-0.91مقدار ثابت

0.380.224.640.00عالقه و تمایل به محله

0.270.224.740.00انتظار پاداش از مشاركت

0.740.163.370.00عضویت انجمني

0.360.102.110.04جنسيت پاسخگو

جدول 6. ضرایب رگرسیون متغیرهای وارد شده در مدل تحلیل رگرسیونی؛ ماخذ: یافته های تحقیق.
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در حوزه فعالیت هاي شهرداري با استفاده از چارچوب هاي 
مفهومي موجود و حوزه هاي فعالیت شهرداري در سه بعد 
تأمین  مدیریت،  و  تصمیم گیري  در  مشارکت  به  تمایل 
تحقیق  نتایج  شد.  بررسي  انساني  نیروي  تأمین  و  مالي 
از  مشارکت  به  شهروندان  تمایل  میزان  که  داد  نشان 
لحاظ مدیریت و تصمیم گیري در حوزه فعالیت شهرداري 
و  مالي  تأمین  در  مشارکت  به  تمایل  به  نسبت  اگرچه 
نیروي انساني بیشتر است اما در مجموع میزان تمایل به 
مشارکت در هیچکدام از این ابعاد باال نیست. این میزان 
در تصمیم گیري و مدیریت در سطحي متوسط، در تأمین 
نیروي انساني؛ متوسط به پایین و در در زمینه تأمین مالي 
در سطح پاییني قرار دارد. در مجموع مي توان اظهار کرد 
که میزان مشارکت پذیری در حوزه فعالیت هاي شهرداري 
در سطح متوسطي قرار دارد. شهروندان بیشتر دوست دارند 
که از لحاظ مشارکت در مدیریت و تصمیم گیري مشارکت 
داشته باشند تا مشارکت در تأمین نیروي انساني و تأمین 
مالي. از این رو شهروندان بیشتر عالقمند به این موضوع 
هستند که در حوزه فعالیت هاي شهرداري در صورتي که 
باشند، در صورتي که نظرات و  باشد، نظارت داشته  نیاز 
ایده هاي آنها خواسته شود اظهار نظر بکنند و همچنین در 
صورتي که شهرداري خواهان آن باشد در تصمیم گیري و 
برنامه ریزي در حوزه فعالیت هاي شهرداري سهیم باشند؛ 
اما نکته اي که الزم است در اینجا به آن اشاره شود این 
این  و  ندارد  قرار  باالیي  سطح  در  تمایل  این  که  است 
نیازمند اتخاذ سیاست هاي متناسب با وضع موجود در جهت 
ارتقاء آن مي باشد. در هر صورت ظرفیت مشارکت پذیري 
آنچه  زیرا  است  اهمیت  در خور  این حوزه  در  شهروندان 
را مهم جلوه  امور شهر  اداره  که مشارکت شهروندان در 
این حیطه  در  درگیر کردن شهروندان  بر  تأکید  مي دهد، 
مي باشد زیرا این شهروندان هستند که بهتر مي توانند در 
تصمیم گیري و مدیریت امور خود و بهبود وضعیت محله 
نقش بسزایي داشته باشند و همکاري شهروندان در دیگر 
ابعاد مشارکتي در مراتب بعدي اهمیت قرار دارد. ظرفیت 
بر  شهرداري  که  مي کند  ایجاد  را  امیدواري  این  موجود 
تقویت و استفاده آن اقدامات بیشتري را انجام دهد کما 
اینکه شهرداري از لحاظ بکارگیري ظرفیت شهروندان در 

این حوزه در شورایاري ها توانسته به موفقیت هاي زیادي 
در حوزه فعالیت هایش دست یابد. به طور کلی شهرداری 
بایستی ضعف موجود در میزان مشارکت پذیری شهروندان 
را  با توجه به عوامل مؤثر بر آن و بسترهای موجود تقویت 

و تمایل آنها را عملی نماید.   
نتایج حاصل از بررسي عوامل تأثیرگذار بر مشارکت پذیری 
و  تحقیقات  و  نظري  ادبیات  از  برگرفته  که  شهروندان 
که  داد  نشان  بوده،  مشارکت  با  مرتبط  پیشین  مطالعات 
در  اطالعات  و  آگاهي  سطح  شغلي،  وضعیت  جنسیت، 
عضویت  مشارکت،  از  پاداش  انتظار  شهري،  امور  باره 
تشکل ها  سازمان ها،  نهادها،  گروه ها،  انجمن ها،  در 
تبیین  به  قادر  محله  به  تمایل  و  عالقه  و  محافل  و 
تغییرات مشارکت پذیری شهروندان منطقه چهار در حوزه 
فعالیت های شهرداری هستند. تحلیل های چندمتغیره نیز 
نشان داد که این روابط به قوت خود باقیست. از این رو، 
از  یک  هر  نقش  می توان  متناسب  رویکردهای  اتخاذ  با 
این عوامل را تقویت نموده تا میزان تمایل به مشارکت 
به  تمایالتی  نهایت چنین  در  و  داده  ارتقاء  را  شهروندان 

رفتار مشارکتی بینجامد. 
در میان دو گروه مردان و زنان، مردان تمایل بیشتري به 
مشارکت در حوزه فعالیت هاي شهرداري دارند. در چرایی 
اینکه چرا مردان بیشتر از زنان داراي تمایالت مشارکتي 
است  ممکن  وضعیتي  چنین  که  گفت  مي توان  هستند، 
متأثر از حضور بیشتر مردان در فعالیت هاي بیرون از منزل 
و مرتبط با امور شهري باشد که چنین فرصتي براي زنان 

کمتر پیش مي آید.  
از  بیش  شاغل  افراد  شغلي،  وضعیت هاي  میان  در 
از  خانه دارها  از  بیش  بازنشسته ها  نیز  و  بازنشسته ها 
شهرداري  فعالیت هاي  حوزه  در  مشارکتي  تمایالت 
برخوردار هستند. بر این اساس توجه به وضعیت های شغلی 
افراد در تقویت رفتارهای مشارکتی ضروریست. آگاهی و 
اطالعات شهروندان در باره امور شهری رابطه مستقیمی 
و  مشارکت پذیری  بین  اگرچه  داشت.  مشارکت پذیری  با 
سطح تحصیالت شهروندان رابطه معناداری وجود نداشت 
آگاهی و  و  بین سطح تحصیالت  رابطه  بررسی  با  لیکن 
اذعان داشت  sig=0.00( می توان  )r=0.29 و  اطالعات 
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سطح  افزایش  در  مؤثری  عامل  تحصیالت  سطح  که 
نوبه  به  نیز  آگاهی  و  است  شهری  امور  باره  در  آگاهی 
خود بر مشارکت پذیری تأثیرگذار است. از این رو توجه به 
برنامه ریزی و سیاست گذاری  در  مقوله سطح تحصیالت 
برای عملیاتی کردن تمایالت مشارکتی ضروریست. یکي 
از عوامل مؤثر بر تمایل به مشارکت در حوزه فعالیت هاي 
شهرداري در بین شهروندان منطقه چهار، انتظار آنان از 
این  بر  است.  مشارکتی  تمایالت  در  پاداش  به  دستیابي 
اساس هرچه تمایل به مشارکت بیشتر شود از آن سو بر 
میزان انتظار افراد مبني بر کسب پاداش بیشتر از مشارکت 
افزایش مي یابد. بنابراین برنامه ریزی در خصوص برآورده 
از  حاصل  منافع  تأمین  در  شهروندان  انتظارات  کردن 
مشارکت آنان ضرورت دارد. بر این اساس به عنوان نمونه 
از نظر امکانات نداشته  شهروندانی که محله برخورداری 
باشند نمی توان انتظار زیادی از مشارکت پذیری آنان و به 

تبع آن رفتارهای مشارکتی داشت.   
نهادها،  در  تأثیر عضویت شهروندان  به موضوع  توجه  با 
انجمن ها، گروه ها و تشکل ها بر تمایالت مشارکتي آنها در 
حوزه فعالیت هاي شهرداري و با در نظرگرفتن نهادهایي 
که شهروندان در آن عضویت دارند، فراهم نمودن زمینه 
نیز  این گونه نهادها و سازمان ها و  براي تقویت  و بستر 
با  تعامل شهرداري  و  ارتباطات  ارتقاء  و  آنها  شکل گیري 
جلب  جهت  در  بیشتر  تالش  و  سازمان ها  و  نهادها  این 
مشارکت آنها ضروري به نظر مي رسد. سابقه زندگی در 
محله رابطه معناداری با مشارکت پذیری آنان نداشت لیکن 
افزایش این متغیر باعث افزایش عالقه و تمایل به محله 
و  بین عالقه  نهایت  در  و   )0.00=sig و   0.17=r( شده 
تمایل شهروندان به محله خود و میزان مشارکت پذیری 
از  رابطه وجود دارد.  آنها در حوزه فعالیت های شهرداری 
این رو سابقه سکونت در محله و عالقه و تمایل به محله 
مشارکت  جلب  برنامه ریزی  در  تأثیرگذاری  متغیرهای 

شهروندان هستند. 
از  برگرفته  مشارکت پذیری  بر  مؤثر  عوامل  که  آنجا  از 
که  کرد  اظهار  مي توان  هستند  مشارکت  نظري  مباني 
را  موجود  نظریات  زیادي  حد  تا  تحقیق  این  داده هاي 
تأیید مي کنند و به تبع آن مي توان این اطمینان را حاصل 

را  تحقیق  یافته هاي  به طور کلي  و  این عوامل  کرد که 
مشارکت  جلب  براي  برنامه ریزي  و  سیاست گذاري  در 
نظري  پایه هاي  بر  زیرا  کرد؛  اعمال  و  لحاظ  شهروندان 

متقن استوار هستند. 
در پایان باید اظهار کرد که این تحقیق بعضي از عوامل 
مؤثر بر تمایالت مشارکتي را فقط در سطح خرد بررسي 
کرده است. براي ارائه راهکارهاي عملیاتی نمودن تمایل 
شهروندان به مشارکت در حوزه فعالیت های شهرداری و 
خرد  در سطح  عوامل  مطالعه  آنان صرفًا  مشارکت  جلب 
)عوامل  میاني  سطح  عوامل  است  الزم  و  نبوده  کافي 
کالن  و  نهادها(  سایر  و  شهرداري  سازمان  با  مرتبط 
نیز  اساسي(  قانون  در  مشارکت  جایگاه  مانند  )کشوري 

بررسي شوند1 . 
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ایران«، مجله تحقیقات جغرافیایي، بهار، 21)1)پیاپي80((، 

صص:136-121.
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1 .  برای كسب اطالعات بيشتر در این زمينه به گزارش های طرح در معاونت هماهنگی و برنامه ریزی شهرداری منطقه چهار تهران مراجعه شود. 
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رهیافت عقالنیت انتقادي(، چاپ اول، تهران: نشر ني.
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انتشارات سازمان شهرداري هاي کشور.
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منطقه 4 تهران. 
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کشاورزي،  ترویج  با  آن  ارتباط  و  روستاییان  مشارکتي 
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.1385
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 ،1888 سامانه  طریق  از  مردم  نظارت  سطح  ارتقاي 
مجموعه جزوات آموزش هاي شهروندي-4، سرفصل هاي 

حوزه شهردار، ویراست اول.
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