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ﺑﺮررﺳﻲ ﻣﺸﺎررﻛﺖ ﺷﻬﺮﺮوﻧﺪان ﺗﻬﺮﺮاﻧﻲ در اﻣﻮر
ﺳﺎﻟﻢ )ﻣﻨﻄﻘﻪ  1و  20ﺷﻬﻬﺮﺗﻬﺮان(
ﺑﺮ ﺷﻬﺮ ﻢ
ﺑﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺮ
ﻧﻴﻧﻴﺮ ﭘﻴﺮاﻫﺮي
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اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ،داﻧﺸﮕﺎﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ وواﺣﺪ ﮔﺮﻣﺴﺎر ،ﮔﺮﻣﺴﺎر ،اﻳﺮان

ﻚ
ﺗﺎﺟﻴﻚ
ﺼﻮره
ﻣﻨﺼ
ﺴﺎر ،ﮔﺮﻣﺴﺎر ،اﻳﺮﺮان
ﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﮔﺮﻣﺴ
ﻛﺎرﺷﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ،داﻧﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼ
ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ1395/03/24 :
ﺦ

ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ13995/06/10 :

ﭼﻜﻴﺪه
ﭼـﺎرﭼﻮب
ﻫـﺎي ﺷـﻬﺮي اﻧﺠـﺎﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﭼ
ﺗﻬﺮاﻧﻲ در ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺎ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮررﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎررﻛﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻲ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺳﻲ دورﻛﻴﻢ ،ﮔﻴﻴﺪﻧﺰ ،ﻫﻮﻣﻨﺰ ،راﺑﺮﺮت دال اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ .ﺟﺎﻣﻌﻪ آآﻣﺎري ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺷﺷـﻬﺮوﻧﺪان
ﻧﻈﺮي ﻖ
ﻳﻚ و ﺑﻴﺴﺖ ﺷﻬﺮ ﺗﺗﻬﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﮔﻴﺮي ﺗﺼـﺎدﻓﻲ ﺗﺗﻌـﺪاد  286ﻧﻔـﺮ اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪهاﻧــﺪ .ﺗﺤﻘﻴـﻖ
ﺑﺎﻻي ﻫﺠﺪه ﺳﺎل ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻚ
ﺤﺎظ روش ﻳﻚ ﺗﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ در آن از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﭘﺮﺳﺸﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ آوري دادهﻫﺎ اﺳﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه اﺳــﺖ .ﻧﺘـﺎﻳﺞ
ﺣﺎﺿﺮ از ﻟﺤ
ﮕﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻛﻢ 65.6 ،درﺻﺪﺪ ﺗﺎ ﺣﺪودي و  21.77درﺻﺪ ﺑﻪ ﻣﻣﻴﺰان زﻳﺎد در اﻣﻮﻮر ﺷﻬﺮي ﻣﺸﺎرﻛﻛﺖ دارﻧﺪ.
ﻧﺸﺎن داد  122.7درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕ
ﻂ ﺷـﻬﺮي،
در اﻣﻮر ﺷﻬﺮي ﺑﺎ ﻣﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻜﻮﻧﺖ ،ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺳﻜﻮﻧﺖ ،ﻣﻴﺰان اﺣﺴﺎس ﻣﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ ﺑـﺮﻣﺤﻴﻂ
ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن ر
ﺖ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان
اﻋﺘﻤﺎد اﺟﺘﻤﺎﺎﻋﻲ و رﺿﺎﻳﺖ از ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬ ي
ﺮي راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎدار ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.

ﺮي ،ﺷـﻬﺮ
ﺸﺎرﻛﺖ در اﻣﻮﻮر ﺷﻬﺮي ،اﺣﺴﺴﺎس ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺑﺮ اﻣﻮر ﺷـﻬﺮي
ﻣﺸﺎرﻛﺖ ،ﻣﺸﺎرﻛﺖ ااﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻣﺸﺎ
ﺖ
واژﮔﺎن ﻛﻠﻠﻴﺪي:
ﺷﻬﺮي ،ﺷﻬﺮ ﺳﺎﻟﻢ
ﺧﺪﻣﺎت ي
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،رﺿﺎﻳﺖ از ﺧ
ﻲ
ﺘﻤﺎد
ﺗﻬﺮان ،اﻋﺘﻤ

 -1ﻧﻴﺮ ﭘﻴﺮاﻫﺮي))ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل( n_piraahari@yahoo.coom
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مقدمه
مشارکت به عنوان یکی از نیازهای اجتماعی انسان ،متضمن بقای حیات فردی وزن یعمج یگد    م یییباشد؛؛ فرآیند
اجتماعی در قالب دوگرایش عام وخاص قابل بررسی است که گرایش عا صاخ شیارگو یتنس تکراشم ار م

  

را   

ینامند .درزندگی اجتماعی انسانها فرایند مشارکت هم در ش هاگیاجزا نآ نردم مهو یتنس لک      
مشارکت مدرن م 
ل،
یتوان با مفاهیمی چون تعاون ،همکاری وهمیاری متقابل ل
ویژهای برخوردار بوده و هست .شکل سنتی مشارکت را م 
معادل دانست که ازدیرباز درجوامع بشری موجود بوده و هست ،اما مشارکت در مفهوم مدرن بیش نرق لوصحم رت    
تهای رفاه دراروپا وآمریکای شمالی آغاز شد.
بیستم است که باتحقق جامعه مدنی در غرب وایجاد دول 
حال باید اذعان داشت ،جامعه درحال گذر ایران احتیاج به مشارکت همه جانبه شهروندان داش ف اب ات هت ا ندمآ قئ      
برمشکالت درراستای یک جامعه توسعه مند حرکت کند .علی رغم همه تالشهای انجام ش ریارد هد ا نن ننن ،تاب لاح ه   
فرایند مشارکت به عنوان یک فرهنگ عمومی در اندیشه وعم ادنورهش ل نن ننن ،ازجایگا ادروخرب یبسانم ه ر ای هدوبن 

   

کمرنگ بوده است.
ا طص الح مشارکت درفرهنگ علوم اجتماعی ،به معنای سهمی درچی یهورگ رد ای و ندرب دوس نآ زاو نتفای یز       
شرکت جستن وبا آن همکاری داشتن تعری  تسا هدش ف ((( (((( .)birou,1987:752همچن نی

سانش هعماج رظنمزا ییییییییی ،

مشارکت به عنوان نوعی فرایند تعاملی چند سویه مطرح م یییش ششود درم تراظنو هلخادم هک م س تیلباقو  یاس یی ی یییییییییی _
اجتماعی نظام را در دستیابی به توسعه ،همراه باعدالت اجتماعی درپی خواهد داشت .بنیاد یییترررین اندیش زاسریز ه   
مشارکت ،پذیرش اصل برابری مردم است وهدف ازآن همفکری ،همکاری وتشریک مسا رفا یع ا  د د دوبهب تهجر     
ت ،مشا مناوت درگارف رد تکر ن یزاسد    
کمیت وکیفیت زندگی درتمامی زمینههای اجتماعی ،اقتصادی وسیاس سا ی تت تت
ش ،وبازگش دو
جامعه ،برسه ارزش بنیادی :سهیم کردن مردم در قدرت ،راه دادن مردم به نظا یوخ تشونرسرب تر ششش ششش
فرصتهای پیشرفت به روی مردم تأکید دارد).(tosi,1991:5
بی شک مشارکت عمومی وهمه جانبه یک محله یاگروه اجتماعی ویا یک جامعه در تصمیمگیریها ،برنامهههریزززیهاا
وکلیه فعالیتها و اموری که به گونهای با اهداف ملی ،منطق ققهای وسا طبترم ینامز    م یییباش ریدم هجوت دروم د ان     
یباشد.
وبرنامهریزان وصاحبنظران توسعه اجتماعی وجامعه شناسان و ....م 
ت ،مش مدعزا یشان تالک    
درزمان حاضر نیز ،باتوجه به اینکه ایران دردوران گذار ازجام سا نردم هب یتنس هع تتتتت تتتتت
مشارکت یا مشارکت محدود در عرصههای اجتماعی وسیاسی ب ونع ه ا مهمو یساسا هلئسم کی ن

پ زا شیب یش        

درزمینههای مختلف خودنمایی میکند .ازطرف دیگر افزایش جمعیت ،گسترش فیزیکی شهر را در پ تسا هتشاد ی    
وارائه خدمات شهری را مشکل کرده است).(masomi, 2004: 6
ت.
بدین تربیب مشکل مسکن ،کمبود فضای سبزکافی ،حاشیه نشینی و بیکاری ازجمله عوامل نارضایی سا یرهش  تتت تتت
ت؛ و ش تخان
درجهان معاصر حل مسائل شهری جزبا شناختن نیازها ،خواستهها و نگرش شهروندان امکانپذیر نیست ت
یهاای
یتوانند مورد استفاده سیاست گ ارذ ننن ،برنامهههریززز 
شهای اجتماعی م 
مسائل جز با پژوهش میسر نیست وپژوه 
اجتماعی ،مسکن ،تعلیم وتربیت ،بهداشت و ...قرار گیرند.

بررسی مشارکت شهروندان تهرانی در97 ...

آگاهی ازنیازها ومسائل مردم وبررسی نگرش آنها در میزان نقشی که میتوانند دررفع مشکالت شهری داشته باشنددد،
زمینه مساعدی برای ارتباط منطقی وصحیح بین نهادهای خدمت رسان به شهروندان وخود شهروندان ف هتخاس مهار   
یتواند درت نیمأ
واعتماد میان شهروندان ومدیریت شهری تقویت میشود .مشارکت شهروندان درامور شهری م 

عبانم   

شهاای ناش یرهش یگدنز زا ی    
اقتصادی ،کاهش هزینههای خدمات ،افزایش انسجام اجتماعی ،کاهش آسیبها وتن 
ورضایت شهروندان مؤثر باشد).(mosavi,2011: 7
بنابراین باتوجه به نقش مشارکت اجتماعی در توانمندسازی انسانها ،اف هرهب شیاز    وری ،کا یرهش تالکشم شه    
وتحقق توسعه ،مشکالت ناشی ازعدم مشارکت در امور شهری در جامعه ایران کی ناونع هب ی  هلئسم ا رد یساس    

  

یگردد:
شهای ذیل مطرح م 
حوزه امور شهری بوده وپرس 
 .1آیا بین رضایت از خدمات شهری و میزان مشارکت شهروندان در امور شهری رابطه وجود دارد؟
 .2آیا بین احساس مالکیت بر محیط شهری و میزان مشارکت شهروندان در امور شهری رابطه وجود دارد؟
 .3آیا بین اعتماد اجتماعی و میزان مشارکت شهروندان در امور شهری رابطه وجود دارد؟
 .4آیا بین سابقه سکونت و میزان مشارکت شهروندان در امور شهری رابطه وجود دارد؟
 .5آیا بین منطقه محل سکونت ومیزان مشارکت شهروندان در امور شهری رابطه وجود دارد؟
در این تحقیق از روش پیمایشی استفاده شده است .ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه و جامعه آماری شامل کلیه اف ار دد
حداقل سن  18ساله خانوارهای سا نک شهر تهران(مناطق  20و  )1میباشد که از طریق مراجعه حض رو ییی و مصا بح ههه
پرسشنامههای مربوطه تکمیل شده است .در پژوهش حاضر برای انجام نمونهگیری ،از روش نمونهگیری خوشهاای
چند مرحلهای استفاده شده است .حجم نمونه از طریق فرمول کوکران تعداد  283نمونه برآورد شده است.
معرفی شهر تهران
گترین شهر و پایتخت ایران و مرکز استان تهران وشهرستان تهران است .جمعّیّی نآ ت
تهران بزر 

 ۸٬ ۲۴۴ ٬ ۵۳۵نف ک ر هه ههه

بیست و پنجمین شهر پرجمعّیّیت جهان به شمار میآید .مساحت این شهر  ۷۳۰کیلومتر مر ّبّبع است .این شهر یک زا ی
بزرگترین شهرهای غرب آسیا و بیست و هفتمین شهر بزرگ دنیا است .شهر تهران ،در شمال کشور ایران و جن بو
دامنه رشتهکوه البرز واقع شدهاست.
از دهههه  ۱۳۴۰تهرا کرم ن زززز ز ج رجاهم بذا  یدایز ن اترس ز ا دوب ناریا رس هههههههههههه ه استتت .سااکنان ا ارهت یلص نننن ن اقوام   
یکنند .در ته بز هب مدرم نار ااا اااااان فارس ییی با
فارسیزبان بودند ،هم اکنون مردم از اقوام مختلفی در این شهر زندگی م 
یکدیگر گفتوگو میکنند .بیشتر مردم در این شهر زبان فارسی با لهجه تهرانی دارند .دیگر اقوام سا نک تهران عبارتند
از ُکُکرد ،آذربایجانی ،گیلک ،مازندرانی ،ارمنی ،عرب ،لر .تراکم جمعّیّیت در تهران بین ده ه  شیب ات دصتفه و راز از

  

یازده هزار تن در هر کیلومتر مر ّبّبع برآورد میشود که بنابر آمار بیستمین شهر پرتراکم جهان است .تهران از شمال به
نواحی کوهستانی ،و از جنوب به نواحی دش یهتنم یریوک ههه هههه ،در نتیج و بونج رد ه

بآ یاراد لامش

ه و و ییا     

متفاوت است .نواحی شمالی آب و هوای سرد و خشک و نواحی جنوبی آب و هوای گرم و خشک دارنددد .سا راتخ
ش و  ۳۷۰محّلّلههه) تقس می
اداری ایران در تهران متمرکز شدهاست .تهران به  ۲۲منطقه ۱۳۴ ،ناحیه (شامل ری و تج یر ش ش
شدهاست .تهران میزبان نزدیک به نیمی از ف ّعّعالّیّیتهای صنعتی ایران است ،کارخانجاتی در زمین زیهجت ه ا ردوخ ت و وو وووو،
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برق و الکترونیک ،منسوجات ،شکر ،سیمان و م میش داو یای دش عقاو رهش نیا رد ی هههههه هههههههانددد ،ته زاب نینچمه نار ار    
بزرگ فرش و محصوالت مبلمان در سراسر ایران است .در جنوب حومه تهران یک پاالیشگاه نفت به ناممم پاالیش هاگ
نفت تهران وجود دارد .در تهران و حومه ،اما نک تاریخی مذهبی نظیر مساجددد ،کلیساهاا ،کنیس سسههاا ،وآتشکدددههاای
زرتشتیان قرار گرفتهاست .در فهرست گرانترین پایتختهای دنیا در سال  ۲۰۰۸م دالی ییی  ،ته پ رد نار ّلّل ق رخآ ه ر را     
داشت .تهران همچنین در فهرست گرانترین شهرهای دنیا و بر مبنای شاخص هزینههای زندگی ،در پّلّله یک هدنام ی   
به آخر جای دارد) .(https://fa.wikipedia.org/wikiمفهوم مشارکت
مشارکت به معنای سهمی در چیزی یافتن و از آن سود بردن است و یا در گروهی شرکت جستن و با یراکمه نآ    
کردن است ) .(aryanpour,1995: 285از دیدگاه جامعه شناسی باید بین مشارکت ب ونع ه ا ای تلاح ن

عضو رما(

     

شرکت دادن) و مشارکت به عنوان عمل و تعهد (عم ش لئاق زیمت )تکراشم ل ددددد ددددد
د(mohseni tabrizi,1990: 103-
) .105مشارکت در معنای اول از تعلق به گروهی خاص و داشتن سهمی در هستی آن خبر میدهد و در معنا مود ی
یرساندو به فعالیت اجتماعی انجام شده نظر دارد )(pirahari, 2008: 64مشا تکر
داشتن شرکتی فعاالنه در گروه را م 
یشود:
کهای متعددی تقسیم بندی م 
بر حسب مال 
ب -مشا ریغ تکر   
انواع مشارکت از لحاظ چگونگی دخالت مردم :الف -مشارکت مستقیم (دموکراس  )یتکراشم ی بب بب
مستقیم یا نمایندگی
انواع مشارکت بر حسب سطوح اجرایی :الف -مشارکت محلی ب -مشارکت منطقهای ج -مشارکت ملی
ب-
ف -مشا فصنم( یرابجا و یدارا تکر ا افصنم ریغ و هن ن  )ه ببببب ببببب
انواع مشارکت بر مبنای کیفیت دخال لا :مدرم ت ففف ففف
مشارکت برانگیخته و خودانگیخته.
انواع مشارکت بر حسب موضوع و زمینه عمل مشارکت که شامل موارد زیر است:
الف) مشارکت اقتصادی عموم ًاًا کوشش جم یع دو نفر یا بیشتر در جهت نفع مادی است و معموًالًال با شا نوچ یصخ   
یشود.
سودبری مشخص م 
مشارکت سیاسی که در موارد بسیاری معنای عام مشارکت را به ذهن متبادر میسازد و با آن همسان انگاشته میشود،
شرکت در اعمال قدرت است .مشارکت سیاسی درگیرشدن فرد در سطوح مختلف فعالیت در نظا مدع زا یسایس م    
درگیری تا داشتن مقام رسمی سیاسی است و پائینترین سطح مشارکت سیاسی واق یع رأی دادن در انتخابات است.
ج) مشارکت فرهنگی نیز شرکت داوطلبانه ،ارادی ،آگاهانه افراد ،گروهها و سازمانهای تشکیل دهندة یک جام رد هع
ابعاد گوناگون زندگی فرهنگی آن جامعه به منظور گسترش توس ةع پایدار ،متوازن و همه جانبه زندگی فرهنگی است.
بنابراین مشارکت فرهنگی به نوعی از مشارکت گفته میشود که آحاد مختلف مردم را به مشارکت در تولی گنهرف د   
گها در جوامع چند فرهنگ ییی  ،اف شیاز
و ارتقاء فرهنگ گروهها فرا میخواند .تقویت هنر مردمی ،تسهیل ارتباط فرهن 
وفاق اجتماعی در جوامع چند قومی از عرصههای مهم مشارکت فرهنگی است.
د) مشارکت اجتماعی ،مشارکت افراد در گروههایی خارج از خانواده و عرصه سیاسی و محیط کار (احزاب سیاس ییی ،
اتحادیهها و گروههای فشار) است .پس انواع مشارکتهای داوطلبانه و عضویت فعال در گروههایی خارج از خانواده
و سازمانهای سیاسی و گروههای فشار جزء مشارکت اجتماعی محسوب م 
یشود (.)Helly.2001:2
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انواع مشارکت اجتماعی
مشارکت اجتماعی شامل دو بخش است:
یشود
نها و کلوپها (باشگاهها) م 
نهادی (رسمی) که در برگیرنده مشارکت در سازمانها ،انجم 
مشارکت غیر رسمی (فردی) که خود در برگیرن لا عون ود هد ففف ففف
ت در
ف -درگی  یقافتا یر (( ((( )ad hocشا کراشم لم تت تت
فعالیتهای گروهی با فواصل نامنظم مثل همکاری با خیریههایی که در کمک به مح نیمور

رفا و ا لیکشت صاخ د     

م
یشود ب -مشارکت پایدار ( )stable, regular participationکه شامل مشارکت قاعدهمند و فعالیت در گروههاایی
که به صورت مؤسسه و سازمان نیستند ،ولی نسبت ًاًا دائمی و همیشگی(مث رگ ل وو وووههاای موس دنتسه )ناناوج و یقی    
(.)Ibid: 3-4

نقشه( )1کشورهای جهان و ایران Source: Geoinfo.blogsky.com
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نهای کشور ایران Source: ref.kodoom.com
نقشه ( )2استا 

نقشه ( )3مناطق  22گانه شهر تهران Source: sdi.tehran.ir
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یگیرد:
در ادامه مقاله دیدگاههای صاحبنظران در مورد مشارکت و عوامل موثر بر آن مورد بررسی قرار م 
دیدگاه کانت

1

یدان رد .د
کانت میان شهروندان فعال و منفعل تمایز قایل میشود و حتی شهروندان منفعل را فاقد شخصیت مدنی م 
وافع کانت ،شهروندی به مفهوم خاص را نمودار عضویت و فعالیت شخ یص در جام  نتخاس روظنم هب هع ا متج اع      
خویش میداند .به زعم وی «شهروند فقط جایی به معنی واق موهفم هب و یع     «فعاللل» آن وج روما رد هک دراد دو    
یگ و دراذ
اقتصادی ،سیاسی و اداره شهر خویش مشارکت نماید .این وضعیت درواقع تعهداتی را بر دوش شهروند م 
در این صورت شهروند مکلف به اعالم رأی خویش(مشارکت سیاسی) ،انجام تکالیف گروهی(مشارکت اجتماعی) و
ایفای نقش در ساختار فرهنگی جامعه خویش م 
یباشد»).(tavakol, 2004: 120
دیدگاه دورکیم

2

یآید و بنابراین ضرورت که ،موجودی اجتماعی اس رد و ت
یدر اصل یک موجود زیستی به دنیا م 
به نظر دورکیم آدم 
جامعه زندگی خواهد کرد ،ملزم به آموزش و یادگیری راه و رسم زندگی اجتماعی خویش است .از دیدگاه دور یک ممم،
رقتسم    

شهاا و رس و جیار مو
ت  ،ارز 
جامعه ابتدایی ،جامعهای متجانس است که در آن اف داقتعا زا هناروکروک دار ا تتت تتت

پیروی میکنند ،همانندیهای زیادی میان آنان مشاهده میشود ،و اجبارها و الزامهای خا گداون ییی ،گروه موق و ی ییییی ،
تهای گروهی و اجتماعی ،تنوع چن .دنرادن یناد   
دامنه و حدود رفتارها را تعیین تکلیف میکنند .در این جامعه فعالی 
یکنند.
تها مشارکت و همکاری م 
از این رو ،افراد تقریبا در همه امور و فعالی 
جامعه پیشرفته ،جامعهای نامتجانس است .همانندی و همفکری ،در بین افراد آن تضعیف شده و تفاوتهای فراوانی
میان آنان به وجود آمده است .لیکن این تفاوتها که حالت مکمل دارند ،موج هعماج لامک ب     م یییش ششوند .در این
ت ،مس و یراکمه مزلت
جامعه که از ساختار روابط پیچیدهای برخوردار است ،کار و فعالیت ت

جیتن رد .تسا نواعت ههههه هههههه،

پیدایی تقسیم کار و تخصص ضرورت پیدا میکند که براثر آن افراد در گروهها و دستههای مختلف گرد آم ره و هد   
یک ،کار معینی را به سود همگان برعهده م یییگیرن ماج رد .د ععععع ههاای جدی چیپ د ی ندش یصصخت و طباور یگد
کارکردهای نهادها و سازمانهای اجتماعی ،نهادهایی و نید ریطن 

    

شهاای پیچی و هد
وناخ اد هههه ههههه ،قا ن یافیا هب رد ققق ق ققققق 

گوناگونی آموزشی و پرورشی مورد انتظار جامعه نیستند .به عبارت دیگر ،در نظام پیچیده جامعه ارگانیکی ،آم و شو
پرورش افراد جامعه ،از طریق مشارکت مستقیم آنان در زندگی اجتماعی ،آنگونه که در جامعه ساده اتفاق م یییافتادد،
غیر ممکن است).(zokai,1992: 101-2
براساس نظر دورکیم ،هنگامیکه شهروندان نسبت به محیط اجتماعی خود احساس تعلق نمایند ،ش رب مزال طیار ای   
ییاب سارب نینچمه .د اس    
اجتماع اخالقی فراهم میشود و با افزایش تعلق اجتماعی مشارکت اجتماعی نیز افزایش م 
ص ،مزلم ار اهنآ هک    
تهاای خا اخشا زا نوریب یجر صصص صصص
نظریه کنش ،دورکیم صخ وصیات کنش اجتماعی را در واقعی 
میکند ،میداند .از نظر دورکیم کنش اجتماعی شامل «چگونگی عمل ،تفکر و حساس است که خارج از ف دنشاب در   
دارای قوه اجبار و الزام هس ف رب ار دوخ و دنت ر لیمحت د       م یییکننددد» ) .(alavi tabar,2000: 18بنا نیارب

تکراشم   

Imamanuel kant
Durkheim

1
2
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اجتماعی به عنوان یک کنش تحت تأثیر خارج از فرد بوده و این تعلق اجتماعی به محیط و جامعه اس  درف هک ت را   
یدهد.
به مشارکت سوق م 
دیدگاه میل براث

1

میل براث با همکاری گوئل 2در تبیین مشارکت اجتماعی ـ سیاسی هفت عامل عم مان ار هد    م یییبرن لماوع نیا .د    
یهای شخصیتی ،محیط ،مهارت ،منابع و تعهد.
عبارتند از :محرک(انگیزه) ،موقعیت اجتماعی(پایگاه اجتماعی) ،ویژگ 
از نظر این دو دانشمند منظور از محرک عواملی از قبی طیحم و نامزاس کی هب تبسن رطاخ قلعت ل

و یگدنز

      

دسترسی به اطالعات درست میباشد .هرچه افراد بیشتر در معرض چنین محرکهایی قرار گیرنددد ،ب هزادنا نامه ه    
یهای شخصیتی" عبارتست از صخ و دوب یعامتجا نوچ یتایص نننن ننننن،
یرود .منظور از "ویژگ 
میزان مشارکت آنها باال م 
برونگرایی و غیره ،افراد با این صخ وصیات مذکور هم بیشتر خود را درگیر مسائل اجتماعی و سیاسی م یییکنن نیا .د
ت ،تعل و یتاقبط ق
صهایی چون میزان تحصیالت ،موقعی نوکس لحم ت تتت تتت
دو دانشمند "پایگاه اجتماعی" را با شاخ 
یسنجند و معتقدند افراد با پایگاه باالتر بیشتر عالقه مند به شرکت در مسائل اجتما و دنتسه یسایس و یع
قومیت م 
یتواند اف دار
یبرند .به عنوان مثال فرهنگ و باور معینی م 
"محیط اجتماعی" عبارتست از محی یط که افراد در آن سر م 

را نسبت به مشارکت در مسائل اجتماعی و فرهنگی و سیاسی تشویق کرده و یا او را بازدارد .منظور می رب ل ا زا ث    "

مهارت" ،عبارتست از توانایی تحلیلی ،قدرت سازماندهی و مهارت اجتماع ییی  ،اف گژیو اب دار یییییییهاای ف قو

وت زا ان   

مشارکت باالیی برخودارند .و باالخره منظور از "تعهد" هم ،تعلق خاطر نسبت به یک سازمان ،گروه یا ف خ در ا یص   

است که این پیوند و دلبستگی به موارد مذکور را دارد و این تعلق خاطر بر مشارکت افراد تأثیر قابل مالحظ ظظهای دارد
).(rasolzade,2001: 43
دیدگاه آنتونی گیدنز

از نظر گیدنز 3اعتماد و ابعاد مختلف آن به عنوان یکی از عوامل مهم و زمینه ساز مشارکت در افراد ه عماج ر ه    "نه
کیفیتی کلی یا وجهی از همبستگی اجتماعی ،بلکه یک شیوه ضروری و اجتناب ناپذیر در حیات اجتما بوسحم یع   
میشود ".وی چهار زمینه محلی اعتماد در فرهنگهای «پیش مدرن»(سنتی)را برمیشمرد و البته به این امر اشاره دارد
یپذیرند.
که هر یک از آنها مطابق با نظم اجتماعی خاص خود تنوعات بسیاری را م 
جدول شماره  1زمینههای اعتماد در دوران "پیش مدرن و مدرنیته" از نظر گیدنز
پیش مدرن

دوران مدرن

زمینه کلی :اهمیت اساسی اعتماد محلی

زمینه کلی روابط :روابط اعتماد به نظامهای انتزاعی

.1روابط خویشاوندی به عنوان ابزار سازماندهنده تثبی رد یعامتجا یاهدنویپ ت

لوط     

 .1روابط شخ یص یا رابطه جنسی به عنوان وسیله روابط اجتماعی

زمان ـ مکان
یآورد.
.2اجتماع محلی به عنوان مکانی که محیط مأنوس فراهم م 

.2نظامهای انتزاعی به عنوان وسیله تثبیت روابط در طول زمان

.3تفکر م طع وف به آینده و غیرواقع به عنوان شیوهای برای متصل ساختن گذشته و حال

.3جهان بینی دینی ب ونع ه ا تدیقع لاکشا ن ی زا یریسفت هک یکسانم و      

  

یدهد.
مقتضایی از زندگی بشر و طبیعت به دست م 
.4سنت به عنوان وسیلهای برای اتصال حال و آینده ،م رد هتشذگ هب فوطع بوچراچ     
تپذیر
زمان برگش 

Source: Giddens: 2005: 123

1

- L. Milbrath
- Goel
3
- Giddens
2
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دیدگاه لیپست

1

لیپست در تألیفش تحت عنوان «انسان سیاسی» میکوشد تا شرای یط را که به تثبیت و اس کومد رارقت ر ناهج رد یسا    
یانجامد برجسته سازد .او م یییگوی رش د ا طی ی ب هک  ه یالاب تکراشم
م

یاضعا

هورگ   

      م یییانجام اب هسیاقم رد د    

موقعیتهایی که در آن افراد عالقه و مشارکت کمتری در فرایند اجتماعی دارند ،پتانس یسارکومد یارب یرتالاب لی     
یگوید :در کشورهای مختلف ازجمله آلمان ،سودان ،آمریکا ،نروژ ،فنالند و بر یخ کشورهای مشابه مردان
دارند .او م 
بیش از زنان ،تحصیل کردگان بیش از کم سوادان ،شهرنشینان بیش از روستائیان ،افراد بین  35تا  55سا زا رتشیب هل   
جوانان ،متأهلین بیشتر از مجردین ،افراد دارای منزلت اجتماعی باالتر بیش از افراد دارای منزلت پایینت ،ر و اعضای
سازمانها بیشتر از غیراعضا در فرایند اجتماعی مشارکت دارند .او در بررسی مشارکت اجتماعی ،متغیرهای اجتما یع
ل ،رنگ(س و تسوپ های
مختلفی را وارد کرده است .این متغیرها عبارتند از :درآمد ،تحصیالت ،شغل ل

تسوپ دیفس )))) )))))،

سن ،جنسیت ،مدت سکونت ،وضعیت تأهل و وضعیت سازمان جامعه).(rasolzade:2001: 37
دیدگاه رابرت دال

2

دال( )5 98 1چندین دلیل بنیادی را درقالب گزارهها و قضایای روانشناختی رفتارگرایه در ارتباط با لع  ل یتوافت یب      
مردم ارائه نموده است و اشاره میکند که اگر موانع فوق برطرف گردد این عوامل به عنوان فاکتورها لمع تبثم ی    
یشود ،لذا این موارد برای مشارکت اهمیت دارد:
کرده و موجب مشارکت افراد م 
شها یا مزایای حاصل از آن ارزش بسیاری قائل باشند.
 .1برای پادا 
یگیرد مهمتر از طریق دیگر باشد.
 .2راههایی که از طریق مشارکت در پیش روی فرد قرار م 
یتواند در نتایج تصمیمات تأثیر گذارد.
 .3فرد مطمئن باشد که م 
 .4فرد مطمئن باشد که اگر خودش خوب کار نکند ،نتایج کارها برای او رضایت بخش نخواهد بود.
 .5درمورد مسئله مورد نظر فرد شناخت و مهارت کافی داشته باشد و دارای دانش کافی برای مشارکت باشد.
 .6برای پرداختن به عمل سیاسی و ورود به عرصه سیاست موانع و سدهای زیادی وجود نداشته باشد.
یبیند ،انگیزهها و شخصیتهاای انسا .تساهنآ ین
دال درنهایت آنچه را در نوع رفتارها و میزان مشارکت سیاسی افراد مؤثر م 

  

یشود.
یکنند تا حدی در پرتو پنج عمل اندازهگیری و مشخص م 
مسیرهایی که اشخاص درجهت سیاسی پیدا م 

 شخصیت و ویژگی فردیپندارد.
 فرهنگ کلی یا به طور دقیق فرهنگ سیاسی که فرد آن را از قبیله ،دهکده ،شهر و کشور خویش م  مسیرهای سیاسی اولیه فرد و چگونگی قرار گرفتن در آنها. تجارب و کیفیات شخص و وضع زندگییش ششود ،یا اب هک دراد هدیقع  هجاوم نآ       م یییش ششود
 موقعیت ویژهای که فرد در لحظه معین از تاریخ با آن مواجه م ).(dahl,1985: 154

lipset
Dahl

1
2
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بنابراین رابرت دال در مطالعه خود به نقش پاداش و رضایت از عمل مشارکتی و نقش آن در مشا دارفا رتشیب تکر    
     

ینماید زا درف هچره هک مدخ ا طیحم تاناکما و ت
یهای رفتارگرایی اجتماعی ،بیان م 
تأکید دارد و براساس تئور 

زندگی خود رضایت داشته باشد میزان گرایش او به آن محیط و همچنین مسئولیتپذیری وی افزایش خواهد یافت.
دیدگاه جورج هومنز

1

هطقن     

هومنز در شش قضیه اصول اساسی نظریه خود را در یک فضای روانشناختی ارائه میکن رد ثیح نیا زا و د
شهای اجتماعی انسان بپردازد:
یگیرد .وی قصد دارد تا برمبنای این قضایا به تبیین کن 
مقابل دورکیم قرار م 
 -قضیه محرک

اگر در گذشته انسان در برابر انگیزه محر یک پاداش گرفته باشد ،بروز و تکرار این محرک موجب تکرار کنش خوهد
بود.
 قضیه موفقیتدر یک محدوده زمانی معین ،هر قدر پاداش کنش فرد ارزشمندتر باشد ،احتمال انجام آن کنش بیشتر است.
 قضیه ارزشبه میزانی که پاداش کنش برای فرد ارزشمندتر باشد ،احتمال انجام آن کنش بیشتر خواهد بود.
 قضیه اشباع و محرومیتبا افزایش تعداد پاداشهای دریافتی از ارزش پاداش بعدی کاسته میشود .در نتیجه مطلوبیت پاداشهاا کا دیپ شه ا   
یگردد.
کرده و کنش گر در آستانه اشباع قرار گرفته و زمینه برای عدم تمایل به انجام کنش فراهم م 
 قضیه پرخاشگری و تأیید:اگر به کنش فرد پاداش مورد نظر داده نشود احتمال سرخوردگی و پرخاشگری در فرد تقویت

م یییش ششود و با سکعل
لمع رد   

چنانچه فرد برای کنش خود انتظار دریافت پاداش باالتر را نداشته و یا انتظار مجازات را داشته باشد ل نکی
مواجه با پاداش باال و عدم مجازات گردد ،کنش خود را تکرار خواهد کرد.

در مورد فرایند مشارکت نیز ،چنانچه نتایج و دستاوردهای حاصله ،برای فرد نس زا یتکراشم ریغ یاهراتفر هب تب   

  

ییابد .درواقع یک کنش حاصل محاسبه منا رضم و عف ات   
ارزش بیشتری برخوردار باشد ،احتمال تکرار آن افزایش م 
آن توسط کنشگر است این مطلب توسط هومنز به پاداش و تنبیه تعبیر شده است).(tanhaei, 2000: 146-7
فرضیات تحقیق
یرسد میان رضایت از خدمات شهری و میزان مشارکت اجتماعی رابطه مستقیم وجود دارد.
 .1به نظر م 
یرسد میان احساس مالکیت بر محیط شهری با میزان مشارکت اجتماعی رابطه وجود دارد.
 .2به نظر م 
یرسد میان اعتماد اجتماعی افراد با میزان مشارکت اجتماعی شهروندان رابطه وجود دارد.
 .3به نظر م 
یرسد میان سابقه سکونت و میزان مشارکت رابطه مستقیم وجود دارد.
 .4به نظر م 
یرسد میان منطقه سکونت ومیزان مشارکت رابطه وجود دارد.
 .5به نظر م 
Homans

1
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تعریف مفهومی متغیرها
متغیر وابسته :مشارکت اجتماعی در امور شهری:
مشارکت مردم در امور شهری در دو مفهوم به کار رفته است:
الف .مشارکت به مفهوم شرکت کردن که مختص همکاری بخش صخ و یص است .در این ن روظنم هب یراکمه عو     
یکنند ،با سازمانهای مرتبط با ام یراکمه یدنورهش رو    
کسب سود اقتصادی و با دریافت بهای خدماتی که عرضه م 
یکنند.
م
ب .مشارکت به معنای مشارکت فعال بخش مردمی است .بخش مردمی گونهای از بخش صخ و یص است که قصد آن

بدست آوردن سود نیست و انگیزههای اجتماعی مبنای مشا تسا نانآ تکر    

) .(alavi tabar,2000: 25در پ شهوژ

حهاای
تهاای سیاس ییی (انتخابا ...ورهش یاروش ت ))) )))) ،طرح ح
حاضر برای سنجش این متغیررر ،مشا رد نانآ تکر    فعالیت ت
تهاای
عمومی(بازیافت زباله ،استقبال از بهار ،زیباسازی شهر ،کاشت نهال ،نگهداری فضاهای سبز عم  یمو )) ،فعالیت ت
یهای محلی ،حل مشکالت محله و ) ...و طرحهای کاهش آلودگی(استفاده از وسایل نقلیه عمومی،
محلی(تصمیمگیر 
طرح زوج وفرد ترافیک ،و )...مورد سوال قرار گرفته است.
صهای رضایت از خدمات شهری عبارتند از رضا تی
متغیر مستقل :رضایت از خدمات شهری :در این تحقیق شاخ 
از حمل و نقل درون شهری ،خدمات آموزشی ،خدمات بهداشتی و درمانی ،و یحیرفت تامدخ

گنهرف ییییییی  ،تامدخ

ت ،ناگرزاب تامدخ ییییی  ،تامدخ
جمع آوری زباله و نظافت شهری ،اما نک ورزشی ،ربارت و هار تامدخ ییییی  ،ارتباطات ت
رسانی آتش نشانی ،خدمات محیط زیست شهری و کاهش آلودگی.
متغیر مستقل :احساس مالکیت بر محیط شهر
منظور از احساس مالکیت بر محیط شهری در این پژوهش ،احساس مسئولیت در حف رهش طیحم ظ ییییییی  ،نگ هب شر   
شهرمانندخانه خود ،توجه ودقت در استفاده از امکانات شهری ،نقش محیط شهری در آرامش ،تعلق امکانات ش یره
به همه افراد است.
متغیر مستقل :اعتماد اجتماعی
در پژوهش حاضر ،اعتماد به شکل اعتماد خانوادگی ،اعتماد تعمیم یافته ،اعتماد مدنی و اعتماد نهادی در نظ هتفرگ ر   
شده است .منظور از اعتماد خانوادگی ،اعتماد به خانواده ،خویشاوندان ،نزدیکان و دوستان است؛ و منظ دامتعا زا رو   
مدنی ،اعتماد به گروهها و نهادهای مدنی و منظور از اعتماد نهادی ،اعتماد به نهادهای مختلف جامعه است.
یافتههای تحقیق
نتایج نشان داد از مجموع  283نفر پاسخگو 52 /2 ،درصد زن و  49 /8مرد هستند .میانگین و میانه س نایوگخساپ ین   
به ترتیب  34سال و  32سال است .میانگین درآمد خانواده پاسخگویان یک میلی هنایم و ناموت رازه دصتفه و نو      
درآمد یک میلیون و چهارصد هزار تومان است .تحصیالت  4.1درصد پاس دتبا نایوگخ اییی ییی 9.3 ،در یامنهار دص یی ییی،
 24.3درصد دبیرستان و دیپلم 52.9 ،درصد کاردانی و کارشناسی و  5 7. 1درصد کارشناسی ارشد و دکتری هستند.
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میزان مشارکت پاسخگویان در امور شهرینتایج نشان داد  12.7درصد پاسخگویان به میزان کم 65.6 ،درصد تا حدودی و  7 1. 2درصد به می  دایز ناز د روما ر    
شهری مشارکت دارند .میانگین این احساس عدد  2.09است که میزان متوس یط را نشان میدهد (دامنه تغیی نیب تار
 1تا  3است).
جدول شماره -1میزان مشارکت پاسخگویان در امور شهری
خها
پاس 

درصدناخالص

فراواني

درصدخالص

درصدتجم یع

کم

35

12.4

12.7

12.7

تا حدودی

181

64

65.6

78.3

7 1. 2

100

زیاد

06

21.2

بدون پاسخ

7

5. 2
283

جم ع

-

100

-

100

ميانگ ني =  2.09میانه = 2
Source: Research Findings

احساس مالکیت پاسخگویان بر محیط شهری
نتایج نشان داد  1.1درصد پاسخگویان به میزان کم 61 ،درصد تا حدودی و  9 37.در طیحم رب دایز نازیم هب دص      
شهری خود احساس مالکیت دارند .میانگین این احساس عدد  2.36است که میزان باالتر از متوسط را نشان م یییدهد
(دامنه تغییرات بین  1تا  3است).
جدول شماره  -2احساس مالکیت پاسخگویان بر محیط شهری
پاسخها

فراواني

کم

درصدناخالص

3

1. 1

1. 1

1. 1

172

60.8

61

62.1

107

37.8

9 37.

100

تا حدودی
زیاد
بدون پاسخ
جم ع

درصدخالص

درصد تجم یع

.4

1

100

283

-

100

-

ميانگ ني =  2.36میانه = 2
Source: Research Findings

 میزان رضایت پاسخگویان از خدمات شهرینتایج نشان داد  16.2درصد پاسخگویان به میزان کم 51.7 ،درصد تا حدودی و  32.1درصد به میزان زیاد از تامدخ
شهری احساس رضایت دارند .میانگین این احساس عدد  2.15است که میزان باالتر از متوسط را نشان میدهد (دامنه
تغییرات بین  1تا  3است).
جدول شماره  -3میزان رضایت پاسخگویان از خدمات شهری
خها
پاس 

فراواني

درصدناخالص

درصدخالص

درصد تجم یع

کم

44

5 5. 1

16.2

16.2

تا حدودی

041

49.5

51.7

67.9

78

30.7

32.1

بدون پاسخ

12

2. 4

جم ع

283

زیاد

100

100

ميانگ ني =  2.15میانه = 2
Source: Research Findings

-
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 میزان اعتماد اجتماعی پاسخگویاننتایج نشان داد اعتماد اجتماعی  3.3درصد پاسخگویان به میزان کم 87.6 ،درصد تا حدودی و  1.9در نازیم هب دص    
 1تا 3

زیاد است .میانگین این احساس عدد  2.05است که میزان متوس یط را نشان م یییده نیب تارییغت هنماد( د    
است).
جدول شماره  -4میزان اعتماد اجتماعی پاسخگویان
خها
پاس 

درصدناخالص

فراواني

درصدتجم یع

درصدخالص

کم

9

2. 3

3. 3

3. 3

تا حدودی

042

84.8

87.6

90.9

25

8. 8

1. 9

100

2. 3

-

زیاد
بدون پاسخ
جم ع

9

100

283

-

100

ميانگ ني =  2.05میانه = 2
Source: Research Findings

تبیین دادهها
آزمون تفاوت میانگین بین میزان مشارکت پاسخگویان در امور شهری با منطقه سکونت آنان
نتایج نشان میدهد بین میزان مشارکت پاسخگویان در امور شهری و منطقه سکونت آنا دانعم توافت ن ا دوجو یر     
دارد .این تفاوت با  99درصد اطمینان معنادار شده است .بدین معنی که پاسخگویانی که در منطق تسیب ه   

س تنوک

دارند ،بیشتر از پاسخگویانی که در منطقه یک سکونت دارند ،در امور شهری مشارکت دارن رد تکراشم نیگنایم .د
منطقه بیست  32.2و در منطقه یک  25.5است.
جدول شماره  -5آزمون تفاوت میانگین بین میزان مشارکت پاسخگویان در امور شهری بامنطقه سکونت آنان
متغیر
مشارکت پاسخگویان در امور
شهری

منطقه

میانگین

انحراف معیار

یک

54 . 24

8.45

بیست

32.2

8.64

مقدار t
- 7.43

درجه آزادی
274

معناداری
. 000

Source: Research Findings

ضرایب همبستگی بین میزان مشارکت پاسخگویان در امور شهری با سابقه سکونت آنان
در مورد پاسخگویانی که در تهران متولد نشدهاند ،نتایج نشان داد بین سابقه س نازیم و نارهت رهش رد نانآ تنوک      
مشارکت آنان در امور شهری رابطه معنادار وجود ندارد.
جدول شماره  -6ضرایب همبستگی بین میزان مشارکت پاسخگویان در امور شهری با سابقه سکونت آنان در شهر تهران
سابقه سکونت
مش تکرا
شهری

پاس روما رد نایوگخ   

ضریب همبستگی

.037

معناداری

.748

تعداد

78

Source: Research Findings

بررسی رابطه بین میزان مشارکت پاسخگویان در امور شهری با میزان احساس مالکیت بر محیط شهری،
میزان رضایت از خدمات شهری و میزان اعتماد اجتماعی پاسخگویان
نتایج نشان میدهد بین میزان مشارکت پاسخگویان در امور شهری با میزان احساس مالکیت بر محیط شهری ،می ناز
رضایت از خدمات شهری و میزان اعتماد اجتماعی پاسخگویان رابطه معنادار مستقیم وجود دارد .این اب طباور     99

  

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال هشتم ،شماره چهارم ،پاییز 5931
 108فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 

درصد اطمینان تایید شده است .یعنی هر چه پاسخگویان بر محیط شهری خود احساس مالکیت بیشتری بکننددد ،هر
چه از خدمات شهری رضایت بیشتری داشته باشند ،و هر چه میزان اعتماد اجتماعی آنان بیشتر باشد ،میزان مشارکت
آنان در امور شهری هم بیشتر میشود و بر عکس هر چه پاسخگویان بر محیط شهری خود احساس مالکیت کمت یر
بکنند ،هر چه از خدمات شهری رضایت کمتری داشته باشند ،و هر چه میزان اعتماد اجتماعی آنان کمتر باشد ،می ناز
یشود.
مشارکت آنان در امور شهری هم کمتر م 
جدول شماره  -7ضرایب همبستگی بین بررسی رابطه بین میزان مشارکت پاسخگویان در امور شهری با میزان احساس مالکیت بر محیط شهری ،میزان رضایت از
خدمات شهری ،و میزان اعتماد اجتماعی پاسخگویان
احساس مالکیت

رضایت اجتماعی

میزا تکراشم ن         

ضریب همبستگی

** . 355

** . 177

**. 487

پاس روما رد نایوگخ     

معناداری

. 000

. 004

. 000

شهری

تعداد

276

265

269

Source: Research Findings

اعتماد

اجتماعی

متغیر

نتیجهگیری
در پژوهش حاضر ،موضوع مورد مطالعه «بررسی عوامل موثر برمشارکت شهروندان در امور شهری» میباش ریغتم .د   
وابسته ما مشارکت شهروندان در امور شهری ،و متغیرهای مستقل ما نیز اعتماد اجتماعی ،رضایت از خدمات شهری،
احساس مالکیت بر محیط شهری ،منطقه سکونت و سابقه سکونت است .برای بررسی تاثیرات متغیرهای مس رب لقت   
روی مشارکت شهروندان در امور شهری پس از بررسی دیدگاههای صاحبنظران مختلف ،از نظریات دورکیم ،راب تر
دال ،هومنز و گیدنز بهره جستهایم.
تحقیق حاضر از لحاظ روش یک تحقیق پیمایشی میباشد که در آن از تکنیک پرسشنامه ب اد یروآ عمج یار دددددههاا
استفاده شده است .جامعه آماری این پژوهش شامل خانوارهای سا نک شهر تهران هستند که در منطقه ی تسیب و ک   
سکونت دارند ،که با استفاده از نمونهگیری تصادفی ساده تعداد  286نفر انتخاب شدهاند.
از مجموع  283نفر پاسخگو 50 /2 ،درصد زن و  49 /8مرد ،میانگین و میانه سنی پاسخگویان ب بیترت ه   

 34سا و ل

 32سال است .میانگین درآمد خانواده پاسخگویان یک میلیون و هفتصد هزار توما کی دمآرد هنایم و ن و نویلیم    
چهارصد هزار تومان است .تحصیالت  4.1درصد پاسخگویان ابتدایی 9.3 ،درصد راهنمایی 24.3 ،درصد دبیرستان و
دیپلم 52 .9 ،درصد کاردانی و کارشناسی و  5 7. 1درصد کارشناسی ارشد و دکتری هستند.
   

نتایج دادهها نشان داد  1.1درصد پاسخگویان به میزان کم 61 ،درصد تا حدودی و  9 37.در رب دایز نازیم هب دص

محیط شهری خود احساس مالکیت دارند 16.2 .درصد پاسخگویان به میزان کممم 51.7 ،در یدودح ات دص     و 32.1
درصد به میزان زیاد از خدمات شهری احساس رضایت دارند .اعتماد اجتماعی  3.3درصد پاسخگویان به می ک ناز مم ممم،
 87.6درصد تا حدودی و  1.9درصد به میزان زیاد است 12.7 .در ک نازیم هب نایوگخساپ دص ممممم مممممم 65.6 ،در ات دص   
حدودی و  7 1. 2درصد به میزان زیاد در امور شهری مشارکت دارند .نتایج نشان داد بین میزان مشارکت پاس نایوگخ
در امور شهری و منطقه سکونت آنان تفاوت معناداری وجود دارد .این تفاوت با  99در دانعم نانیمطا دص ا هدش ر     
است .بدین معنی که پاسخگویانی که در منطقه بیس نراد تنوکس ت ددد دددد ،بیش رد هک ینایوگخساپ زا رت کی هقطنم
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سکونت دارند ،در امور شهری مشارکت دارند .در مورد کسانی که در تهران متولد نشدهاند ،نتایج نشان داد بین سابقه
سکونت آنان در شهر تهران و مشارکت آنان در امور شهری رابطه معنادار وجود ندارد.
نتایج نشان داد بین میزان مشارکت پاسخگویان در امور شهری با میزان احسا ش طیحم رب تیکلام س ههههه ههههههری راب هط
معنادار وجود دارد ،یعنی هر چه پاسخگویان بر محیط شهری خود احساس مالکیت بیشتری بکنند ،می تکراشم ناز   
ییابد و بر عکس هر چه پاسخگویان بر محیط شهری تمک تیکلام ساسحا دوخ ری     
آنان در امور شهری افزایش م 
ییابد این تایید کننده نظریه دورکیم است .براساس نظر دور یک ممم،
بکنند ،میزان مشارکت آنان در امور شهری کاهش م 
هنگامیکه شهروندان نسبت به محیط اجتماعی خود احساس تعلق نمایند ،شرایط الزم برای اجتماعی اخالقی ف مهار
ییابد .بنابراین مشارکت اجتماعی به عن کی ناو   
میشود و با افزایش تعلق اجتماعی مشارکت اجتماعی نیز افزایش م 
یدهد.
کنش تحت تأثیر خارج از فرد بوده و این تعلق اجتماعی به محیط و جامعه است که فرد را بهمشارکت سوق م 
نتایج نشان داد بین میزان مشارکت پاسخگویان در امور شهری با میزان اعتماد اجتما دانعم هطبار یع ا راد دوجو ر دد دد ددددد،
ییاب و د
یعنی هر چه پاسخگویان دارای اعتماد اجتماعی بیشتری باشند ،میزان مشارکت آنان در امور شهری افزایش م 
برعکس یعنی هر چه پاسخگویان دارای اعتماد اجتماعی کمتری باشند ،میزان مشارکت آنان در ام شهاک یرهش رو    
ییابد .این امر تایید کننده نظریه گیدنز است که اعتماد را در جوامع سنتی و مدرن مورد بررسی قرار داده است.
م
نتایج نشان داد بین میزان مشارکت پاسخگویان در امور شهری و می مدخ زا تیاضر ناز ا رادانعم هطبار یرهش ت       
مستقیم وجود دارد .یعنی هر چه پاسخگویان از خدمات شهری رضایت بیشتری داشته باشند ،میزان مشارکت آنان در
امور شهری هم بیشتر میشود و بر عکس هر چه پاسخگویان از خدمات شهری رضایت کمتری داشته باشنددد ،می ناز
مشارکت آنان در امور شهری هم کمتر میشود .این امر تایید کننده نظریه دال است .دال چن نید

رد   

ار یداینب لیلد

شها یا مزایای حا لئاق شزرا نآ زا لص   
ارتباط با علل بی تفاوتی مردم ارائه نموده است .از نظر ایشان اگر برای پادا 
باشیم مشارکت حاصل میشود .بنابراین رابرت دال در مطالعه خود به نقش پا و یتکراشم لمع زا تیاضر و شاد   
ینماید که هرچه ف در
نقش آن در مشارکت بیشتر افراد تأکید دارد و براساس تئوریهای رفتارگرایی اجتماعی ،بیان م 
از و تامدخ

ناکما ا یگدنز طیحم ت

ب هتشاد تیاضر دوخ ا ارگ نازیم دش یییییییی ی ییییییییییی یش او ب نینچمه و طیحم نآ ه

     

مسئولیتپذیری وی افزایش خواهد یافت .همچنین بر اساس نظریه هومنز در مورد فرایند مشارکت ،چنانچه نتا و جی
دستاوردهای حاصله ،برای فرد نسبت به رفتارهای غیر مشارکتی از ارزش بیشتری برخوردار باشد ،احتمال تک نآ رار
ییابد .درواقع یک کنش حاصل محاسبه منافع و مضرات آن توسط کنشگر است این مطل زنموه طسوت ب    
افزایش م 
به پاداش و تنبیه تعبیر شده است.
پیشنهادات
یتوان تاهج زا د   
تها در سطح مناطق شهری .این امر م 
 -1رعایت اصول عدالت اجتماعی در توزیع خدمات و فعالی 
متعددی بر رضایتمندی اجتماعی ،احساس تعلق به منطقه مس وما رد نادنورهش تکراشم رب تیاهن رد و ینوک ر      
شهری تاثیر مثبتی داشته باشد.
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 جلب اعتماد شهروندان از طرف شهرداری از طریق برخورد یکسان با همه مراجعین در اعمال ضوابط و مقرر تا-2
 جلوگیری از پا یتر، مد نظر قرار دادن نظرات شهروندان،و پرهیز از اعطای هر گونه امتیاز خاص به اشخاص خاص
.پذیرش نقد شهروندان و بکارگیری آن،بازی و روابط
  

 د ین رد. م یییتوووان اس ک هدافت ر نچمه

 از رسانههای جم یع جهت افزایش آگاهی مردم و سودمند بودن مشا تکر-3
.تهای تشویقی و تبلیغی را انجام داد
 یتوان فعالی
 مدارس و دانشگاهها نیز م

    در این ریسم.جهت افزایش مشارکت شهروندان بایستی به گسترش سازمانها و نهادهای غیر دولتی همت گماشت
.باید مشکالت قانونی که در این مسیر قرار دارد را از بین برد
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