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چكيده

آن و عوامل مؤثر) هاي خدمات شهري، محيط زيستدر حوزه(هدف اين تحقيق بررسي ميزان مشاركت شهروندان در امور شهري 
جامعه آماري آن را كليه . است) تبييني–توصيفي ( روش تحقيق، پيمايش . باشدساله شهر مشهد مي64تا 18در بين ساكنان 

اي متناسب با حجم از سطح شهر گيري طبقهي نمونهنفر بود كه به شيوه348دهد و حجم نمونه ساكنان شهر مشهد تشكيل مي
پايايي و روايي پرسشنامه نيز با استفاده از روش اعتبار صوري و آلفاي كرانباخ صورت . اندمشهد انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرفته

.گرفت
نشان داد كه بيانگر مشاركت ) 0-4در بازه ( 0.319ر امور شهري به ميزان هاي تحقيق ميانگين مشاركت مردم مشهد ديافته

زياد مردم در امور شهري است، همچنين نتايج حاصل از آمار استنباطي و آزمون فرضيات تحقيق مشخص كرد؛ بين متغيرهاي 
اعتماد اجتماعي، عضويت قدرتي، ميزان آگاهي نسبت به مشاركت در امور شهري، سن، شبكه روابط اجتماعي، احساس بي

گويان اجتماعي، رضايت از عملكرد شهرداري و احساس خود اثربخشي شهروندي و مشاركت پاسخ- انجمني، پايگاه اقتصادي
. داري وجود داردي معنيرابطه
هاي حاصل از تحليل رگرسيون چندگانه نيز نشان داد كه مؤثرترين متغير بر مشاركت شهروندان در امور شهري، رضايت از يافته

قدرتي، آگاهي، اعتماد باشد و بعد از آن متغيرهاي عضويت انجمني، احساس بيمي0.319عملكرد شهرداري با ضريب تأثير 
با توجه به نتايج فوق اگر شهرداري بتواند ميزان رضايت . هاي بعدي قرار داردردهاجتماعي، شبكه روابط اجتماعي و سن در

شهروندان را از عملكرد خود افزايش دهد و نگرش مثبتي در ساكنان شهر مشهد ايجاد كند، احتمال افزايش مشاركت شهروندان 
. در امور شهري افزايش خواهد يافت

.شهرمشهد- مشاركت شهروندي-شهروندي-يمديريت شهر-مشاركت شهري:هاكليدواژه

كارشناس ارشد پزوهشگري علوم اجتماعي ، دانشگاه فردوسي مشهد1
، دانشيار گروه علوم اجتماعي ، دانشگاه،فردوسي مشهد2
،استاديار گروه علوم اجتماعي ، دانشگاه فردوسي مشهد3



مقدمه-1

نوغاني و ديگران، به نقل از كاردان، . (اندتعريف كرده» الطبعمدني«انسان موجودي اجتماعي است تا جايي كه او را حيوان «

ي ديگران و به وسيلهاين تعريف يادآور آن است كه انسان همواره به صورت جمعي زندگي كرده و نيازهاي خود را به ) 1387

با اين همه از ديرباز در مورد منشأ اين زندگي اجتماعي ميان متفكران مسائل اجتماعي و دانشمندان . مدد آنان رفع كرده است

آنچه مسلم است و ظاهراً همگي در آن اتفاق نظر دارند، اين كه چه آدمي طبعاً . علوم اجتماعي اختالف نظر وجود داشته و دارد

به زندگي اجتماعي باشد و چه بر اثر عوامل بيروني به اين حالت سوق داده شده باشد، براي آنكه اين گرايش به تحقق متمايل 

]1. [»بپيوندد، آموختن اجتماعي زيستن و مشاركت در امور جامعه به او الزم و ضروري است

است كه اكثراً مديريتي مقتدر، مستقل و مردمي هاي مديريتي در شهرهاي بزرگ دنيا، حاكي از آن بررسي كوتاه از سيستم«

مديريت شهرها حتي در شهرهاي كوچك نيز براي اداره شهر، از هيچ نهاد يا سازماني دستور . كنندبر اين شهرها حكومت مي

خاسته بررسي تجربيات كشورهايي كه با استفاده از اهرم مشاركت مردم، به مبارزه با مسايل و مشكالت شهري بر. نمي پذيرد

]4[» اند، حاكي از آن است كه مديريت شهري بيش از اراده سياسي، نيازمند مشاركت مردمي است

بيان مسئله-2

هاي اخير، به ويژه افزايش جمعيت در شهرهاي بزرگي همانند شهر مشهد، مسائل و گسترش چشمگير شهرنشيني در سال

هاي امروزي در شهرهاي بزرگ ديگر قادر نخواهد بود با روشمشكالت بسياري را بر جاي گذاشته است كه مديريت شهري 

چه امروزه توسعه و بهره آن. سنتي و معمول گذشته اين مشكالت را حل كرده و در ارائه خدمات يكسويه موفقيتي بدست آورد

]3. [هاي شهري استي شهروندان در فعاليتكند، مشاركت كليهوري خدمات شهري را تضمين مي

شود به طوريكه طبق آمارهاي سازمان نيز از جمله شهرهايي است كه هر ساله بر تعداد جمعيت آن افزوده ميشهر مشهد 

اما اين رقم در . بوده است2922000، جمعيت نقاط شهري استان خراسان رضوي، 1375ريزي و مديريت در سال برنامه

8/39شهري استان خراسان رضوي رشدي يعني در طول ده سال جمعيت. نفر رسيده است5593079به 1385سال 

دهد درصد نشان مي222رشدي حدود 1385تا 1355هاي از سوي ديگر جمعيت مشهد بين سال. درصدي داشته است

ي احتمال بروز مشكالت مختص رشد شتابناك جمعيت شهري مشهد، هشداري است در زمينه). 1385مركز آمار ايران، (

هاي اجتماعي كه در شهرهاي ميليوني امكان وقوع دارد، ضمن آنكه ارائه خدمات به چنين يشهرهاي بزرگ، انواع نابهنجار

.آيدنميي يك سازمان و آن هم به صورت يكطرفه برجمعيتي به آساني از عهده

ه هاي جامعشود كه پايههاي اجتماعي ميي شهر از نظر اجتماعي باعث افزايش همكاريجلب مشاركت شهروندان در اداره

ي امور شهر نيز پيامدهاي منفي هم براي  مديريت از طرف ديگر عدم مشاركت شهروندان در اداره. كندمدني را تقويت مي

ها و مشكالت مديريت شهري به توان به افزايش محدوديتشهري و هم براي ساكنين شهر ايجاد خواهد كرد كه از جمله مي

]1. [كاهش علقه عاطفي شهروندان به محل زندگي خود  اشاره كردها و صرف انرژي زياد و دليل افزايش هزينه



. تحقيقات انجام شده در زمينه مشاركت شهروندان در شهر مشهد نشان از ميزان متوسط مشاركت مردم در امور شهري دارد

بوده 53رابر ب100دهد كه ميانگين ميزان عمل مشاركتي مردم در طيف صفر تا نشان مي) 1386(مثالً تحقيق اصغرپور 

ي امور شهر بايد ديد، با چه ترفندها و با توجه به پيامدهاي منفي و مثبت مشاركت يا عدم مشاركت شهروندان در اداره. است

توان ساكنين يك شهر را براي مشاركت در امور عمومي شهرشان برانگيخت تا ضمن كاهش پيامدهاي منفي هايي ميمحرك

هاي مرتبط با آنان دست يافت؟رايط زندگي شهري هم براي شهروندان و هم براي سازمانعدم مشاركت آنان، به بهبود ش

ي وظايف مديريت در اين پژوهش محقق بر آن است كه ميزان مشاركت مردم و عوامل مؤثر بر مشاركت آنان را در حيطه

ي وظايف شهرداري و گستردگي حوزهشهري و مهمترين نهاد آن، يعني شهرداري مورد بررسي قرار دهد، همچنين با توجه به

. گيردهاي مشاركت مردم با سازماني نظير شهرداري مورد بررسي قرار ميترين شيوهعدم آشنايي شهروندان با اين وظايف، رايج

هاي هاي مشاركت مردم با شهرداري شامل خدمات شهري، محيط زيست، تأمين ايمني شهر، فعاليتبا توجه به اينكه حوزه

ها چندين باشد از بعضي از حوزههاي عمراني شهرداري ميهاي مربوط به رفاه اجتماعي و فعاليتي شهرداري، فعاليتنظارت

. گيردباشد مورد بررسي قرار ميتر ميفعاليت كه براي شهروندان مشهدي ملموستر و شناخته شده

ي تجربيپيشينه-3

ي تحقيقسابقه-1- 3

هاي متعددي صورت گرفته است، در ذيل به چند نمونه از اين مؤثر بر آن تحقيقات و پژوهشدر رابطه با مشاركت و عوامل

.شودتحقيقات كه ارتباط بيشتري با موضوع پژوهش مورد نظر دارد اشاره مي

و ديگران نشان ) 1387(زاده ، عباس)1385(، شفيعي )1387(زاده و صدقي ، شريف)1385(نتايج تحقيقات احمدي و توكلي 

ي مشاركت، شناخت مفهوم مشاركت، احساس تعلق به محل سكونت، ارزيابي پيامدهاي مشاركت، سودآور دهد كه سابقهمي

گويي مديران شهري، رساني و پاسخهاي مشاركتي، اوقات فراغت، اعتماد اجتماعي مردم به يكديگر، اطالعبودن فعاليت

محيط شهري، رضايت از خدمات شهري، احساس توانمندي در مقابل گرايي، احساس تعلق اجتماعي، احساس مالكيت بر سنت

ها مهمترين متغيرهايي هستند كه اقتصادي و عضويت در تشكل-شهرداري، احساس اثربخشي شهروندي، پايگاه اجتماعي

امور شهري ي تحقيقات انجام شده ميزان مشاركت در در همه. كنندمشاركت اجتماعي شهروندان در امور شهري را تبيين مي

در شهر اصفهان انجام داده است ) 1387(زاده اكثراٌ در حد متوسط رو به پايين به دست آمده و تنها در تحقيقي كه عباس

. باشدمشاركت شهروندان در امور شهري در حد بااليي مي

، )2000(عتمادي ، ا)2003(، لوكهارت )2008(، كلي و دنيس )2008(در تحقيقات خارجي همانند تحقيقات مونتالوو 

باشد و نيز ميزان مشاركت مردم در امور شهري در حد متوسط رو به پايين مي) 2007(و مارشال ) 2007(بورتلتو و هاناكي 

اقتصادي، اعتماد اجتماعي، شبكه روابط -مهمترين متغيرهاي تأثيرگذار بر مشاركت در اين تحقيقات نيز شامل پايگاه اجتماعي

. باشددرتي، نوع مالكيت منزل و ميزان آگاهي ميقاجتماعي، احساس بي



ي نظريپيشينه-3- 2

مشاركت بايد گفت كه، هيچ تئوري كلي كه همه يا اغلب متغيرهاي مربوط به مشاركت را در ) اتيولوژي(شناسي در باب سبب

اي است كه به تعداد بسيار زيادي از متغيرهاي ي پيچيدهرسد مشاركت، پديدهبه نظر مي. داشته باشد، مطرح نشده استبر

از عوامل . باشندعوامل اثرگذار بر بحث مشاركت بسيار متعدد و متنوع مي] 9[. هاي نسبي متفاوت وابسته استداراي وزن

در اين تحقيق به بحث مشاركت از ديدگاه روانشناسي . شناسيروانشناسي گرفته تا عوامل روانشناسي اجتماعي و جامعه

. شناسي پرداخته شده استاجتماعي و جامعه

رتي كه در افراد نسبت به يك سازمان يا نهاد وجود دارد بر عمل و كنش آنان در قدشناسي اجتماعي احساس بياز ديدگاه روان

هاي ارائه در اين زمينه نظريات سطح كالن همانند نظريات ماركس، وبر و زيمل از مهمترين بحث. مقابل آن سازمان مؤثر است

] 8. [باشدها ميرتي آنان در مقابل آنقدهايشان و احساس بيها نسبت به دست ساختهشده در رابطه با بيگانگي انسان

همچنين مطالعات تجربي كه بر اين پايه صورت گرفته است، مشاركت را تابع همين احساس دانسته اند، بدين معني كه 

بينند كه در برابر آن قدرتي ندارند و اين نهاد شهروندان، شهرداري را به عنوان يك نهاد خارج از خود و يك نيروي مستقل مي

.ر آنها مسلط شده استب

تواند بر عمل و كنش افراد در رابطه با يك نهاد يا سازمان تأثيرگذار شناسي اجتماعي، ميمتغير ديگري كه از ديدگاه روان

احساس اثربخشي انتظارات يك فرد در موفقيت در يك كار يا رسيدن به يك نتيجه ارزشمند از . باشد، احساس اثربخشي است

ها و دانش خود براي هاي مثبتي در رابطه با مهارتبدين ترتيب كه اگر شهروندان قضاوت] 9. [فردي استهايطريق فعاليت

. مشاركت در امور شهري داشته باشند به احتمال زياد مشاركت آنان نيز افزايش خواهد يافت

توان به تأثير زياد آن بر ه ميفايده مشاركت است ك–همچنين در دسته بندي متغيرهاي مؤثر بر مشاركت ارزيابي هزينه 

باشد، پرداز اين بحث، هومنز است كه وابسته به مكتب مبادله ميمهمترين نظريه. مشاركت مردم در امور شهري اذعان كرد

. هاي متقابل جستجو كندشود در كنشكوشد تا رفتارهايي را كه به پاداش منتهي ميانسان همواره مي«هومنز معتقد است كه 

]2[

در اين تحقيق به . باشدشناسي اجتماعي ميي روانمتغيرهاي فوق مهمترين متغيرهاي تأثيرگذار بر مشاركت در حوزه

نظريه پردازان اجتماعي متغيرهايي نظير عضويت انجمني، اعتماد . متغيرهاي اجتماعي مؤثر بر مشاركت پرداخته شده است

. دانندمشاركت افراد مؤثر مياجتماعي و پايگاه اجتماعي اقتصادي را بر ميزان 

چارچوب نظري تحقيق-3- 3

و متغيرهايي ) روانشناسي اجتماعي(در اين تحقيق متغيرهاي مؤثر بر مشاركت به دو دسته متغيرهايي كه اصالتاً دروني هستند 

.اند، تقسيم شده استكه از محيط بيروني و اجتماعي فرد ناشي شده

قدرتي را به عنوان يك ناسي اجتماعي مشاركت به طور گسترده به نظرياتي كه متغير بيدر بخش متغيرهاي دروني يا روانش

اين دسته از نظريات به نظريات وبري معروف هستند كه در آن بر . دانند اشاره شده استمتغير مهم اثرگذار بر مشاركت مي



اند كارل ماركس، قدرتي اشاره كردهن به متغير بيافرادي كه در بعد كال. شودها تأكيد ميها و انديشهنظام باورها، گرايش

اند كه شامل ملوين سيمن، قدرتي را مطرح كردههاي برد متوسط بياي ديگر نظريهعده. باشندگئورگ زيمل و ماكس وبر مي

ند شامل ساير افرادي كه در زمينه مفهوم بي قدرتي مطالعات تجربي و نظري داشته ا. نيل و سيمن، ماري لوين مي باشند

، آلبرت )موقعيت كنترل(، كلي و برين لينگر )قدرتيتأثير منزلت اجتماعي افراد بر احساس بي(ماري لوين، هانتيگتون و نلسون 

احساس توانايي ذهني و (، سنت و كوب، آلموند و وربا )بيگانگي سياسي و اجتماعي(، رابرت دال )احساس خوداثربخشي(باندورا 

. باشندمي) سياسي

اند مورد بررسي هزينه مشاركت اشاره كرده–بين متغيرهاي دروني يا روانشناختي مشاركت، نظرياتي كه به ارزيابي فايده در 

باشد كه مهمترين نظريه در اين از جمله نظرياتي كه در اين زمينه بحث كرده است نظريه كنش عقالني مي. اندواقع شده

. رويكرد، از آن هومنز است

در اين . باشندگذارند متغيرهاي اجتماعي يا متغيرهاي بيرون از شخص مييرهايي كه بر مشاركت تأثير ميدسته دوم متغ

از جمله نظريه پردازاني كه عضويت . راستا اولين متغيري كه مورد بررسي قرار قرار گرفته است، متغير عضويت انجمني است

هانتيگتون و نلسون نيز در . باشندسيلز، مايرون وينر و آلن تورن ميانجمني افراد را بر مشاركت آنان مؤثر مي دانند گمسون،

هانا آرنت . اندقدرتي، متغير عضويت انجمني را نيز بر مشاركت افراد مؤثر دانستهاين زمينه عالوه بر اشاره به متغير احساس بي

متغير پايگاه اقتصادي و اجتماعي . كرده اندو يورگن هابرماس در همين راستا به مفهوم حوزه عمومي يا قلمرو همگاني اشاره 

نيز از سوي برخي از نظريه پردازان به عنوان عامل اثرگذار بر مشاركت افراد شناخته شده است و در دسته متغيرهاي اجتماعي 

ا مورد بررسي نظريه پردازاني همچون وربا و ناي و اروم تأثير اين متغير بر مشاركت ر. گيرديا بيروني نسبت به شخص قرار مي

. و سنجش قرار داده اند

آخرين متغير از دسته متغيرهاي اجتماعي تأثيرگذار بر مشاركت، متغير اعتماد اجتماعي است كه در اكثر تحقيقات تجربي 

همچنين در اين تحقيق با توجه به نظريه سي مور مارتين ليپست تأثير . انجام شده مرتبط با موضوع بدان اشاره شده است

. هاي فردي نيز بر مشاركت مورد بررسي قرار گرفته استيويژگ



مدل مفهومي مشاركت

روش تحقيق-4

اعضاي (جامعه آماري تحقيق شامل كليه شهروندان . تبييني است-روش انجام اين تحقيق روش پيمايشي از نوع توصيفي

نمونه گيري نيز نفر بوده و شيوه347حجم نمونه . باشدمي1389سال شهر مشهد در سال 18باالي ) خانوار اعم از زن و مرد

پايايي پرسشنامه با آلفاي كرانباخ و روايي آن با روش اعتبار صوري مورد بررسي .باشداي متناسب با حجم ميگيري طبقهنمونه

افزار آماري ها از نرمبراي تجزيه و تحليل داده. قرار گرفته است�نتايج در دو بخش آمار توصيفي و . استفاده شده است

ارها و جداول توزيع فراواني و همچنين در بخش آمار توصيفي از نمود. آمار استنباطي مورد بررسي قرار گرفته است

هاي مركزي مانند ميانگين و ميانه استفاده شده است، در بخش آمار استنباطي متناسب با نوع فرضيات و سطح شاخص

هاي آماري ضريب همبستگي اسپيرمن و پيرسون، آزمون مقايسه ميانگين، آزمون تحليل واريانس، سنجش متغيرها از آزمون

. گانه و تحليل مسير استفاده شده استن چندتحليل رگرسيو

هاي تحقيقيافته-5

:اندهاي حاصل از اين تحقيق در قالب جداول خالصه شده و مختصر در ذيل گزارش شدهيافته

نتايج حاصل از آزمون ميزان مشاركت مردم در امور شهري با حد متوسط اين ميزان نمايش داده شده 5- 1در جدول شماره

.است

�

�

�

��

�

مشاركت در امور شهري

قدرتياحساس    بي

سود آور بودن فعاليت مشاركتي

اوقات فراغت

اعتماد اجتماعي

اقتصادي-پايگاه اجتماعي

آگاهي در باره مشاركت

انجمنيعضويت 

احساس اثربخشي شهروندي

شبكه روابط اجتماعي

رضايت از عملكرد شهرداري



است، با توجه به اينكه سطح معناداري 3.19دهد كه ميزان مشاركت مردم مشهد در امور شهري يج اين آزمون نشان مينتا

توان گفت كه ميزان مشاركت مردم در امور شهري از حد متوسط مي) sig=000(است 0.05در آزمون اين فرضيه كمتر از 

.باشدميبيشتر بوده و اين نتيجه قابل تعميم به جامعه آماري

بررسي ميزان مشاركت مردم در امور شهري شهر مشهد-5- 1جدول

سطح معناداريtمقدارتك نمونه ايtازمون 

انحراف استانداردميانگينتعدادنام متغير
خطاي استاندارد 

36.305000ميانگين

3483.1910.61199.03281شهرياموردرمشاركت

:حاصل از آزمون فرضيات تحقيق نشان داده شده استنتايج 2در جدول شماره 

بين متغيرهاي سن، شبكه روابط اجتماعي، اعتماد اجتماعي، عضويت انجمني، احساس خوداثربخشي شهروندي، رضايت از 

اقتصادي و ميزان مشاركت در امور شهري رابطه - عمكرد شهرداري، احساس بي قدرتي، آگاهي از مشاركت، پايگاه اجتماعي

گذارد، بين پايگاه قدرتي آنان تأثير ميهمچنين عضويت انجمني شهروندان بر ميزان آگاهي و احساس بي. ناداري وجود داردمع

قدرتي آنان رابطه معناداري وجود دارد، شبكه روابط اجتماعي افراد نيز بر ميزان اعتماد اقتصادي افراد با احساس بي- اجتماعي

اجتماعي آنان مؤثر است

نتايج حاصل از آزمون فرضيات تحقيق-5- 2جدول

تأييد يا رد فرضيهسطح معناداريمقدار ضريب همبستگيمتغير وابستهمتغيرهاي مستقل

)جهت رابطه مسقتيم است(تأييد 0.1430.008مشاركت در امور شهريسن

رد0.0550.305مشاركت در امور شهريمحلهايندرسكونتهايسالتعداد

رد0.0210.703مشاركت در امور شهريمشهددرسكونتهايسالتعداد

رد0.205-0.071مشاركت در امور شهريروزدرآزادوقتتعداد ساعات

)جهت رابطه مستقيم است(تأييد 0.3740.000مشاركت در امور شهرياجتماعيروابط�َشبكه

)جهت رابطه مستقيم است(تأييد 0.315000مشاركت در امور شهرياجتماعياعتماد

)جهت رابطه مستقيم است(تأييد 0.425000مشاركت در امور شهريانجمنيعضويت

رد0.0290.596مشاركت در امور شهريمشهدبهتعلقاحساس

)جهت رابطه مستقيم است(تأييد 0.1650.002مشاركت در امور شهريخوداثربخشياحساس

رد0.0400.461مشاركت در امور شهريمشاركتيفعاليتبودنسودآور

)جهت رابطه مستقيم است(تأييد 0.438000مشاركت در امور شهريشهرداريعملكردازرضايت

)تأييد جهت رابطه معكوس است000-0.387مشاركت در امور شهريقدرتيبياحساس



)مستقيم استجهت رابطه (تأييد 0.195000مشاركت در امور شهريآگاهي

)جهت رابطه مستقيم است(تأييد 0.236000مشاركت در امور شهرياقتصادي- اجتماعيپايگاه

)جهت رابطه مستقيم است(تأييد 0.1690.002آگاهيعضويت انجمني

)جهت رابطه معكوس است(تأييد 000-0.202قدرتياحساس بياقتصادي-پايگاه اجتماعي

)جهت رابطه معكوس است(تأييد 0.001-0.178قدرتي0بياحساس عضويت انجمني

)جهت رابطه مستقيم است(تأييد 0.278000اعتماد اجتماعيشبكه روابط اجتماعي

تحليل رگرسيون چندگانه

-هاي سكونت در مشهد، پايگاه اجتماعيهاي سكونت در محله، تعداد سالسن، جنس، تعداد سال:متغيرهاي مستقل

قدرتي، ميزان آگاهي، عضويت انجمني، شبكه روابط اجتماعي، اعتماد اجتماعي، اقتصادي، احساس خوداثربخشي، احساس بي

مشهدسودآور بودن فعاليت مشاركتي، رضايت از عملكرد شهرداري، احساس تعلق به

مشاركت مردم در امور شهري:متغير وابسته

ضرايب رگرسيوني متغيرهاي تحقيق در گام آخر -5- 3جدول

مراحل 

رگرسيون

ضريب 

همبستگي 

چندگانه

ضريب 

تعيين

ضريب تعيين 

تعديل شده

خطاي 

استاندارد 

ميانگين

مؤثرترين متغير 

گام آخر

احساس عضويت انجمني، رضايت از عملكرد شهرداري، 

قدرتي، اعتماد اجتماعي، آگاهي، سن، شبكه روابط بي

اجتماعي
.722.522.512.42489

رضايت از عملكرد 

)0.319(شهرداري 

در آخرين گام رگرسيون . نمايش داده شده اند5-3نتايج به دست آمده از آزمون تحليل رگرسيون در جدول شماره 

قدرتي، اعتماد اجتماعي، آگاهي، سن و شبكه روابط متغيرهاي عضويت انجمني، رضايت از عملكرد شهرداري، احساس بي

درصد از تغييرات متغير مشاركت در امور شهري را 52در مجموع متغير 7اند كه اين اجتماعي در مدل رگرسيون باقي مانده

و مؤثرترين متغير  بر . كنند و ساير تغييرات اين متغير وابسته به عواملي ديگري است كه در اين مدل نيامده استتبيين مي

را نسبت به ) 0.319(ميزان مشاركت مردم در امور شهري رضايت از عملكرد شهرداري است كه باالترين ضريب تأثير 

: در زير معادله رگرسيون چندگانه نمايش داده شده است. متغيرهاي ديگر دارد

y= 2.082+0.252 عضويت + (0.126)آگاهي+ (0.319) رضايت از عملكرد شهرداري+ (0.123)اعتماد اجتماعي(

0.093)سن+ (0.107)شبكه روابط اجتماعي) (انجمني - 0.259 )احساس بي قدرتي(

نتايج -6

نتايج به دست آمده از اين تحقيق نشان داد كه سن، شبكه روابط اجتماعي، اعتماد اجتماعي، عضويت انجمني، احساس 

اقتصادي بر ميزان مشاركت -قدرتي، آگاهي، پايگاه اجتماعيخوداثربخشي شهروندي، رضايت از عملكرد شهرداري، احساس بي



اما رابطه بين متغيرهاي احساس تعلق به . ن نتايج تأييد كننده نتايج تحقيقات قبلي استمردم در امور شهري تأثير دارند كه اي

هاي سكونت در محله و مشهد، اوقات فراغت و ميزان مشاركت مردم در امور ي مشاركت، تعداد سالمشهد، ارزيابي هزينه فايده

. هاي تحقيقات قبلي هماهنگي نداردحقيق با يافتهشهري رابطه معناداري نبود و در رابطه با اين متغيرهاي نتايج اين ت

همچنين نتايج اين تحقيق نظريات گردآوري شده در رابطه با عوامل مؤثر بر مشاركت همانند، نظريات مرتبط با  احساس 

، يورگن هانا آرنت(، نظريات مرتبط با عضويت انجمني )وبر، ماركس، زيمل، ماري لوين، نيل و سيمن، ملوين سيمن(قدرتي بي

) وربا و ناي، اروم(، نظريات مرتبط با پايگاه اجتماعي اقتصادي )هابرماس، هانتيگتون و نلسون، گمسون، مايرز و آلن تورن

.را تأييد كرد) هومنز(فايده مشاركت -، و نظريات ارزيابي هزينه)آلبرت باندورا(نظريات مرتبط با احساس اثربخشي شهروندي 

ي مشاركت تأثير فايده–يرهاي مستقل، نتايج حاصل از تحليل نشان داد كه متغير ارزيابي هزينه در بررسي رابطه بين متغ

. گذاردمستقيمي بر ميزان مشاركت مردم دارد، اين متغير از طريق رضايت از عملكرد شهرداري بر متغير مشاركت اثر ميغير

ي متغير شبكه روابط اجتماعي بر مشاركت ندارد به واسطهاقتصادي كه تأثير مستقيمي بر -همچنين متغير پايگاه اجتماعي

تر اقتصادي ساكنان شهر شبكه روابط اجتماعي آنان گسترده-مشاركت مردم تأثير دارد؛ يعني با افزايش پايگاه اجتماعي

چنين متغير هم. شود و بدين ترتيب اين شبكه روابط گسترده ميزان مشاركت آنان را در امور شهري افزايش خواهد دادمي

.مدت زمان سكونت در مشهد از طريق متغير عضويت انجمني بر مشاركت مردم در امور شهري تأثير دارد

اي كه از اين تحقيق به دست آمده اين است مهمترين نتيجه: توان گفت كهبا در نظر گرفتن مجموع نتايج به دست آمده مي

قدرتي آنان در مقابل هري مردم با وجود باال بودن احساس بيي افزايش مشاركت مردم در امور شكه يك دليل عمده

. باشدشهرداري، اعتماد اجتماعي پايين آنان، عضويت انجمني و آگاهي كم آنان، رضايت متوسط آنان از عملكرد شهرداري مي

پيشنهادات-7

.ش ميزان آگاهي آنان ايجاد شوراهاي محلي در محالت و تشويق مردم براي عضويت در اين شوراها و افزاي-1

........         .اطالع رساني در زمينه شيوه هاي مشاركت مردم در امور شهري را از طريق تبليغات تلويزيوني و -2

.قدرتي آنان احترام به آرا و نظرات، انتقادات و پيشنهادات شهروندان و كاهش احساس ناتواني و بي-3

.شودايجاد مشكالت مختلف شهروندان و باعث افزايش اعتماد آنان ميرفع نقائص موجود در شهر كه سبب -4

خواهد تواند با از بين بردن اين تفكر در مردم كه شهرداري فقط به فكر منافع خودش است و فقط ميشهرداري مشهد مي-5

. هاي افزايش همكاري و مشاركت مردم را فراهم كنداز مردم پول بگيرد، زمينه

.ها و مطالبات مردم در حد توان و رفع مشكالت آنان براي تغيير نگرش آنان نسبت به شهرداري ستهپيگيري خوا-6

چهره مسئولين با مردم در قالب ايجاد شوراهاي محلي و ايجاد اين احساس در مردم كه بهافزايش تعامالت مستقيم و چهره-7

. باشندمسئولين دلسوز آنان مي
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