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چکیده
در ایران گرچه واژه مشارکت در غالب تعاون و همکاری و همیاری مسبوق به سابقهای دیرینه است
اما این پدیده به مفهوم جدید خود هنوز در کشور نهادینه نشده است .نگاهی به ملاحظات صورت گرفته
در زمینه میزان مشارکت شهروندان در توسعه طرحهای شهری در ایران مبین این واقعیت است که اغلب
تجربیات صورت گرفته در فرایند تهیه و اجرای طرحها رویکردی از بالا به پایین و بدون توجه به زندگی
و الگوهای ر فتاری و مشارکت ساکنین را دنبال کرده است .نوشتار حاضر قصد دارد ضمن تبیین اهمیت
نقش شهروندان که از عناصر مهم توسعه طرحهای شهری هستند به ارائه راهکارهایی جهت ارتقاء مشارکت
آنها در مدیریت ،فرایند تصمیمگیری ،سرمایهگذاری توسعه طرحهای شهری در راستای تحقق رویکرد
توسعه مشارکتی بپردازد .هدف اصلی این پژوهش ارزیابی الگوهای مشارکت شهروندان در شهر بناب و
ارائه الگوی بهینه میباشد .تحقیق حاضر از نوع پیمایشی و توصیفی تحلیلی میباشد که از طریق مطالعات
میدانی (پرسشنامه) انجام شده و توزیع پرسشنامه به تعداد  313در بین کلیه شهروندان ساکن با استفاده از
نمونه گیری تصادفی ساده صورت گرفته و در نتیجه با استفاده از تحلیل آماری ( spssآزمون همبستگی
اسپیرمن) ،مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است .نتایج حاصل نشان میدهد که میزان مشارکت مردم بناب
در سطح پایین و الگوی مشورتی (سطح سوم از هفت سطح استاندارد مشارکت) بهعنوان الگوی نمونه
مطرح شده است و تا رسیدن به سطح هفتم (مشارکت خود انگیزی) ،که بالاترین و بهترین سطح مشارکت
هست راهی طولانی وجود دارد .علاوه بر آن بین متغیرهای سن ،جنس شهروندان ،میزان مشارکت اجتماعی
در نهادهای اجتماعی ،واقع گرایی ،نگرش شهروندان نسبت به مشکلات طرحهای انجام شده و مشارکت
شهروندان در طرحهای توسعه شهری رابطه مثبت و معنیداری وجود ندارد و همچنین بین متغیرهای محل
تولد ،یکدلی ،طرحهای انجام شده شهر بناب ،نظرات شهروندان نسبت به ساکنان محله ،سابقة سکونت
شهروندان و طرحهای توسعه شهری رابطة معنیدار ،پایین و جزئی وجود دارد.
واژگان کلیدی :مشارکت شهروندان،طرحهای شهری،توسعه مشارکتی ،شهر بناب.

 .1نویسنده مسئول ،دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه سیستانوبلوچستان ،زاهدان ،ایران.
 .3دانشجوی دکترای تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،دانشگاه اردبیل ،اردبیل ،ایران.
 .3دانشجوی دکترای تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران .پست الکترونیک Davoud.hatami@yahoo.com
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مقدمه
رشد شتابان شهرنشینی و شهرگرایی به ویژه در کشورهای در حال توسعه ،اداره امور شهرها را با مشکﻼت جدی روبرو
ساخته است .مسائل اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی و فرهنگی در شهرها ،بر پیچیدگی موضوع افزوده است به همین سبب
و با توجه به شرایﻂ فوق در شهرهای جهان سومی و بهطور خاص در کﻼن شهرها مشکﻼت عمدهای چون مهاجرت
روستائیان به شهر ،ترافیک ،آلودگی هوا ،مسکن ،آب و فاضﻼب ،کمبود سرانهها و بسیاری از فاکتورهای دیگر ،بر
معﻀﻼت اداره شهرها افزوده است .شیوههای مناسب مدیریت شهری میتواند ضمن اداره امور شهرها به تدریج از حجم
مشکﻼت کم نموده و شرایﻂ بهتری را برای یک زندگی شهری فراهم نمایند (شربتی .)163 :1311 ،الگوی حکمروایی
خوب شهری به عنوان فرایند مشارکتی توسعه تعریف میشود ،که به موجب آن همه ذینفعان شامل حکومت ،بخش
خصوصی ،و جامعه مدنی وسایلی را برای حل مشکلات شهری فراهم میکند .در این الگو مسئولیت اجرایی مستقیم
مدیریت شهری کمتر شده و امکان بیشتری برای برنامهریزی و کنترل از پایین به بالا توسﻂ نهادهای خصوصی و مردمی
فراهم میکند .در اینجا مدیریت شهری از بالا به پایین نیست و در واقع حﻀور مردم برای حل مشکلات خود مردم امری
لازم است (فخرایی و مرزی .)11 :1316 ،با توجه به اینکه شهر در حیات مدنی از سه رکن اصلی شهروند ،کالبد شهر و
مدیریت شهری تشکیل میشود ،لزوم همکاری و توجه به ابعاد مختلف تعامل این سه رکن ،بیش از پیش آشکار میشود.
به طوری که مدیریت شهری (شهرداری) بهعنوان مرجع اصلی اداره و هماهنگی شهری ،مکلف به سازماندهی و مدیریت
شهر میباشد .مشارکت شهروندان از پیشنیازهای اساسی برای موفقیت برنامهها و به ثمر رسیدن تلاشهای مدیریت
شهری است .با مشارکت شهروندان در اداره امور شهر ،میتوان از تواناییهای آنها در جهت پیشبرد اهداف مدیریت
شهری کمک گرفت و از سوی دیگر مشارکت خود باعث توانمند سازی شهروندان میگردد (ملکشاهی و همکاران،
 .)331 :1311مدیریت شهری در ایران با چالشهای فراوانی روبروست که یکی از دﻻیل آن ضعیف بودن بعد مشارکتی
مردم در زمینهی مدیریت شهری می باشد .مشارکت عمومی فرآیندی مؤثر است که از طریق آن مردم ،اشخاص یا
گروههای سازمانیافته میتوانند به تبادل اطلاعات ،بیان عقیده و ارائهی نظر بپردازند و از توانایی لازم برای تصمیمسازی
برخوردار شوند (بهرامی و همکاران .)560 :1311 ،مشارکت مردم در روند تصمیمگیری شهری یکی از عناصر اصلی
توسعهی همهجانبه شهری بوده و افزایش مشارکت مردم در امور شهری میتواند در ایجاد تعادل شهری نقش ارزندهای
را ایفا نماید .از طرفی در دنیای اجتماعی و پیچیدهی شهری ،بدون همکاری و مشارکتهای مردمی ،نمیتوان به توسعة
شهری مطلوب دست یافت؛ در واقع مشارکت شهروندان ،موتور محرکة مدیریت شهری است (شربتی.)163 :1311 ،
مشارکت مردمی در اداره امور شهری باعث بهبود کارایی ،تخصیص هزینه به سوی اولویتهای اجتماعی و پروژههای
زیربنایی میگردد .مشارکت مردمی که نوعی تمرکززدایی در اداره امور است ،باعث افزایش توسعه انسانی و عامل برابری
و تحقق عدالت اجتماعی  -سیاسی میگردد (زیاری و همکاران .)53 :1311 ،برنامهریزی شهری مشارکتی ،مستلزم
شناخت سازوکارها ،ضرورتها و زمینههای مشارکت است که امکان مشارکت هدفمند شهروندان را در امور شهری پدید
میآورد .برنامهریزی مشارکتی در واقع پاسخی به خواستههای مردم در تهیه طرحها همچون مردمی بودن ،مشارکتی
بودن ،انعطافپذیری ،تمرکززدایی از قدرت ،دسترسی به اطلاعات طرحها ،توزیع مسئولیتها و قدرت ،قابلیت درک و
روان بودن طرحها بود .تنها در برنامهریزی مشارکتی است که به مردم ،امکان شرکت مستقیم برای بیان خواستها و
نظریات آنها در تهیه طرح و شکلدهی اجتماعات محلی داده میشود و مردم به گونهای مثبت و دست اول در فرآیند
تهیه طرح مداخله میکنند .در واقع برنامهریزی مشارکتی در تهیه طرحها ،پدیدهای است که در آن مردم در بطن فرآیند
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برنامهریزی قرار گرفته و از وزنی مساوی با تصمیمگیرندگان برخوردار میشوند .در این راستا مردم همانند طراحان،
عقاید خود را با اتکا بر روشها و تکنیکهای مشارکتی اعلام و در جهت تحقق آنها تلاش میکنند .از مشکلات فراروی
مدیریت شهر بناب در خدماترسانی مناسب به شهروندان که مرتبﻂ با عدم مشارکت فعال شهروندان است را میتوان به،
کمبود درآمد مدیریت شهر در نتیجه عدم توانایی در خدماترسانی مناسب به شهروندان ،عدم همکاری برخی از شهروندان
در رابطه با پرداخت عوارض به شهرداری ،عدم رعایت هنجارهای اجتماع از سوی برخی از شهروندان ،عدم آگاهی
شهروندان از حقوق و تکالیف خود در امور مربوط به شهر ،عدم اعتماد و تعهد اجتماعی ،عدم پیشبرد سریع برنامههای
مدیریت شهری ،عدم خدماترسانی مناسب به شهروندان و عدم هماهنگی بین خواستههای شهروندان با برنامههای
مدیریت شهری (شهرداری) اشاره کرد .لذا هدف اصلی این پژوهش ارزیابی الگوهای مشارکت شهروندان در شهر بناب
و ارائه الگوی بهینه میباشد .به همین دلیل نگارندگان قصد دارند ضمن تبیین اهمیت نقش شهروندان که از عناصر مهم
توسعه طرحهای شهری هستند به ارائه راهکارهایی جهت ارتقاء مشارکت آنها در مدیریت ،فرایند تصمیم گیری،
سرمایهگذاری توسعه طرحهای شهری در راستای تحقق رویکرد توسعه مشارکتی بپردازد.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
مشارکت :مشارکت درگیری ذهنی و عاطفی اشخاص در موقعیتهای گروهی است که آنان را بر میانگیزد تا برای
دستیابی به اهداف گروهی ،یکدیگر را یاری دهند .همچنین منظور از مشارکت دخالت مستقیم افراد در تصمیمگیریهای
اجتماعی تا حقوق و آزادیهای آنان از گزند کار و گروههای کوچک و دور از دسترس افراد نا شناس در امان بماند
(زیاری و همکاران.)53 :1311 ،
مشارکت شهری :مشارکت شهری را میتوان به معنای شرکت و حﻀور جدی ،فعال ،آگاهانه ،ارادی ،سازمانیافته و
مؤثر یگانهای سازنده جامعه شهری یعنی افراد ،خانوارها ،گروهها ،نهادها ،سازمانها و بخشهای عمومی شهری در
فعالیتهای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی زندگی برای نیل به اهداف جمعی جامعه شهری دانست (شربتی.)165 :1311 ،
سطوح مشارکت :مردم از نظر جایگاهی که در پروژههای شهری دارند و نوع مشارکتی که میتوانند عملاً داشته باشند ،و
اینکه شکلدهندگان مشارکت چه هدفی را (مشارکت یا ضد مشارکت) دنبال مینمایند میتوانند به طریق زیر عمل نمایند:

 - 1خودانگیخته  - 3تعاملی (کنشی)  - 3عملکردی  -4مشارکت به خاطر انگیزههای مادی  - 5اطلاعاتدهی و مشورت
کردن  - 6مشارکت انفعالی  - 1صوری و فریب (ظاهر فریبانه).
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جدول  -9انواع مشارکت بر حسب جایگاه شهروندان در پروژههای شهری
نحوه مشارکت

نوع مشارکت

مردم خود مبتکر پروژه بوده ،جهت منابع و کمکهای فنی با نهادهای دیگر تماس میگیرند.
خودانگیختگی

لیکن مردم ،کنترل منابع پروژه را همچنان در دست خود حفظ مینمایند .در صورت
حمایت دولت و نهادهای غیر دولتی چنین پروژههایی میتوانند به اجرای کامل برسند.
مبتکر پروژه ،یک نهاد خارجی است که در ارتباط با مردم محلی فعالیت مینماید .مشارکت

سیستم مشارکت عملی شهروندان

مشارکت تعاملی

به عنوان یک حق شهروندی تلقی شده و تنها وسیله ای جهت رسیدن به اهداف پروژه–
میباشد .مردم در تحلیل مسایل ،تدوین برنامه های اجرایی و تشکیل نهادهای اجرایی و
مدیریتی مشارکت مینمایند؛ لذا آنها تأثیر زیادی بر نحوه استفاده از منابع دارند.
مشارکت از سوی نهاد خارجی به عنوان وسیله ای جهت تحقق پروژه ،به خصوص کاهش
هزینهها از طریق ارایه نیروی کار و مدیریت رایگان تلقی میشود .برای مثال مردم بعد از

مشارکت عملکردی

اینکه تصمیمات مهم از اینکه تصمیمات مهم از سوی نهاد خارجی گرفته شد و اهداف
پروژه مشخص میشوند ،جهت تحقق اهداف تعیین شده ،مشارکت میکنند .نهایتاً در
چنین شیوه مشارکت ،مردم در جذب اهداف مورد نیاز نهاد خارجی ،از اهداف خود دست
میکشند.

مشارکت به خاطر

مردم تنها در واکنش نسبت به انگیزه های مادی ،مشارکت مینمایند .مثل ًا در پروژههای

انگیزه های مادی

خود یاری به شرط عرضه نیروی کار و ایجاد ساختمان ،زمین و خدمات دریافت مینمایند.

سیستم مشارکت غیر عملی شهروندان

نظرات مردم جهت تعیین نیازها و اولویتهای مردم گرفته میشود ،لیکن ،میزان جمع
اطلاع دهی و مشورت

آوری اطلاعات و کنترل تحلیل به وسیله نهاد خارجی از طریق تشخیص مسئله و راه

کردن

حلهای مورد نظر معین میشود .هیچ قدرت تصمیم گیری به مردم داده نشده ،به علاوه
مجریان پروژه هیچ تعهدی نسبت به تحقق اولویتهای مردم به عهده نمیسپارند.

مشارکت انفعالی
صوری و فریب
(ظاهرفریبانه)

به مردم گفته میشود که چه چیزی انجام خواهد شد ،بدون اینکه نظرات آنها خواسته
شده و یا قدرتی در تغییر امور داشته باشند.
تظاهر به مشارکت است که انجام میپذیرد به عنوان مثال ،نمایندگانی در هیأتهای رسمی
گماشته شده ،بدون اینکه افراد انتخاب شده و یا قدرتی داشته باشند.

مأخذ :شاکری.33-31 : 1310 ،

پل نیز در سال  1111چهار سطح را برای مشارکت در اجتماعات محلی شناسایی کرد که به ترتیب عبارتند از:
سطح  :1تسهیم اطلاعات (پایینترین سطح)
سطح  :3مشاوره
سطح  :3تصمیم گیری
سطح  :4اقدام به عمل (بالاترین سطح)( ،شریفیانثانی.) 44: 1310 ،
مدل دیگری از نردبان مشارکت عمومی را نیز وایدمان و فیمرز ارائه دادند که پلههای آن از «حق همگانی برای دانستن»
آغاز میشود و تا «مشارکت مردم در تصمیم نهایی» ادامه مییابد .در پلههای دوم و پنجم نیز آگاهی دادن به عموم ،حق
عمومی اعتراض و مخالف ورزیدن ،مشارکت مردم در بیان نکات خاص و مورد توجه ،ایفای نقش تعیین دستور کار و
مشارکت مردم در ارزشیابی راهکارها خطرها و توصیه قرار دارند (Weidemann and Femers, 1993؛ شریفیان ثانی1310،؛
.)46
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جدول  -2نوعشناسی مشارکت و ویژگیهای آن
ویژگیها

نوع
مشارکت مصنوعی

مشارکت فقﻂ در ظاهر وجود دارد (نمایندگان مردم دارای سمت هستند ولی قدرتی ندارند).

مشارکت منفعل

مشارکت مردم تنها در حد آگاه سازی آنها از تصمیمات یا اقدامات صورت گرفته است (اطلاعات فقﻂ نزد
متخصصان است)

مشارکت مشورتی

مشارکت مردم به صورت مشورت گرفتن از آنان یا پاسخگویی به برخی سؤالات است (در اینجا نیز مردم نقشی
در تصمیم گیریها ندارند).

مشارکت مادی

مردم با انگیزة دریافت کمکهای مالی ،غذا و یا پول اقدام به مشارکت میکنند.

مشارکت کارکردی

مردم ممکن است در تصمیم گیری سهیم باشند ولی تا متخصصان تائید نکنند فعالیتی صورت نمیگیرد.

مشارکت هم کنشی

مردم در تحلیلهای مشترک ،ایجاد برنامه های عملی و تشکیل یا تقویت مؤسسات محلی مشارکت میکنند.

خود انگیزی

مردم با در دست گرفتن ابتکار عمل بدون نیاز به مؤسسات بیرونی برای تغییر سیستم به مشارکت میپردازند.

مأخذ:

Feitsma, 1996: 150

شهروندی :شهروند فردی است که در ساختار اجتماعی ،سیاسی فرهنگی و اقتصادی جامعه حﻀور داشته باشد و در
تصمیمسازی ،تصمیمگیری و شکل دهی به آن به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در سایه همزیستی ،تعامل داوطلبانه و
تلاش همگام در نیل به سعادت دنیوی و اخروی مؤثر است (آملی و سوداگر.)31 :1314 ،
مدیریت شهری :مدیریت شهری عبارت است از ادارهی امور شهر به منظور ارتقاء مدیریت پایدار و همچنین یک سازمان
گسترده متشکل از عناصر و اعﻀای رسمی و غیررسمی مؤثر و ذیربﻂ در ابعاد مختلف اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی
حیاط شهر ،با هدف اداره ،کنترل و هدایت توسعة همهجانبه و پایدار شهر موردنظر .مهمترین هدف مدیریت شهری را
میتوان در ارتقای شرایﻂ کار و زندگی جمعیت ساکن در قالب اقشار و گروههای مختلف اجتماعی و اقتصادی و
حفاظت از حقوق شهروندان ،تشویق به توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار و حفاظت از محیﻂ کالبدی دانست .مدیریت
شهری باید ضمن دارا بودن برنامه برای وضع موجود شهر و فایق آمدن بر مشکلات آن ،برنامههای آینده شهر را تدوین
کرده و براساس آنها به ترسیم آینده ایدهآلی که بر مبنای واقعیتها و شرایﻂ زمان و مکان قرار دارد ،بپردازد .در این
گذر باید به این نکته تأکید کرد که شهرنشینی و مدیریت شهری باید با رشد معیارها و رفاه اجتماعی توام باشد و با
ایجاد تسهیلات اجتماعی برای تمام اقشار جامعه شهری ،فرصتهای مناسب را به حداکثر رسانده و محیﻂ شهری را در
جهت عرصهها و ارزشهای فرهنگی و انسانی ارتقا بخشد (ملکشاهی و همکاران.)333 :1311 ،
پیشینه پژوهش
علیزاده اقدام و همکاران ( ،)1313در تحقیقی با عنوان نهادهای شهری و مشارکت شهروندان در ادارهی امور شهری
(مطالعهی موردی :شهراصفهان) ،به این نتیجه رسیدهاند که بیشتر شهروندان اصفهانی ،مشارکت بالایی در امور شهری
داشتهاند .براساس نتایج این پژوهش ،رابطهی معناداری بین اعتماد نهادی و رضایتمندی اجتماعی با مشارکت وجود
دارد .در مجموع ،عملکرد نهادهای شهری بر میزان مشارکت شهروندان در امور شهری تأثیرگذار بوده

است.

فتحی ( ،)1313در تحقیقی با عنوان عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در مدیریت و توسعه فﻀاهای شهری تهران ،به
این نتیجه رسیده است که میزان مشارکتپذیری شهروندان در فﻀاهای شهری در سطح متوسﻂ به پایین قرار دارد.
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قنبری ( ،)1313در تحقیقی با عنوان بررسی تطبیقی تأثیر فﻀای شهری بر میزان مشارکت شهروندان (مورد مطالعه:
محلات شهر تبریز) ،به این نتیجه رسیدهاست که میزان مشارکت شهروندان در اداره امور شهری متوسﻂ به بالا بوده است.
اما این میزان نسبت به محلات مختلف در نوسان بوده و بالاترین آن اختصاص به شهرک امام و پایینترین آن به محدوده
مرکزی شهر اختصاص داشتهاست .همچنین متغیرهای جنس ،نوع مالکیت ،منطقه سکونت ،تحصیلات ،قدمت سکونت
و احساس تعلق در میزان مشارکت شهروندان تأثیر داشته است .از میان این عوامل ،احساس تعلق ،تحصیلات و قدمت
سکونت مهمترین عوامل اثرگذار بر مشارکت شهروندان بودهاند.
یغفوری و همکاران ( ،)1313در تحقیقی با عنوان بررسی ظرفیت و قابلیتهای مشارکت شهروندان در امور شهری
مطالعه موردی :شهر فسا ،به این نتیجه رسیدهاند که شهروندان فسایی دارای ظرفیت مشارکتپذیری متوسﻂ به بالا هستند
و در بین شاخصهای مشخصکنندهی ظرفیت مشارکت شهروندان ،فقﻂ در شاخصهای اوقات فراغت ،اعتماد اجتماعی
و تصور از خویشتن رتبهی متوسﻂ و در بقیهی شاخصها رتبه بیش از حد متوسﻂ کسب

کردهاند.

یغفوری و رفیعیان ( ،)1314در تحقیقی با عنوان بررسی عملکرد مدیریت شهری در رابطه با مشارکت شهروندان در
امور شهری (مورد شهر فسا) ،به این نتیجه رسیدهاند که مدیریت شهری شهر فسا در رابطه با افزایش مشارکت شهروندان
عملکرد ضعیفی داشته است؛ به طوری که نتایج تحلیل دادهها این عملکرد را در حد کم و خیلی کم ارزیابی کردهاند.
عظیمی عاملی و سوداگر( ،)1314در تحقیقی با عنوان بررسی نقش مشارکت شهروندان در توسعه پایدار شهر (نمونه
موردی :شهر نور) ،به این نتیجه رسیدهاند که شهروندان برای مشارکت در ابعاد توسعه پایدار تمایل نسبی دارند که در
بعﻀی گویهها پایین و در بعﻀی گویهها بالاتراست .باید برای به حداکثر رساندن این نوع مشارکت اقداماتی نظیر ایجاد
انگیزش ،ارتقا سطح آموزشی و فرهنگی ،ایجاد بستر و شرایﻂ مناسب برای مشارکت و ابزارهای نظرسنجی برای ارائه
نظرات و پیشنهادات شهروندان طراحی

کرد.

پیراهری و تاجیک ( ،)1315در تحقیقی با عنوان بررسی مشارکت شهروندان تهرانی در امور شهری با تأکید بر شهر سالم
(منطقه  1و  30شهرتهران) ،به این نتیجه رسیدهاند که میزان مشارکت شهروندان کم بوده و همچنین بین میزان مشارکت
پاسخگویان در امور شهری با منطقه سکونت ،سابقه سکونت ،میزان احساس مالکیت بر محیﻂ شهری ،اعتماد اجتماعی
و رضایت از خدمات شهری رابطه معنادار و مستقیمی وجود داشت.
آروین و همکاران ( ،)1316در تحقیقی با عنوان بررسی شاخصهای زمینهساز مشارکت شهروندان در امور شهری
(مطالعهی موردی :منطقهی  1شهر تهران) ،به این نتیجه رسیدهاند که متغیرهای تعامل اجتماعی ،همبستگی اجتماعی،
اعتماد اجتماعی و آگاهی اجتماعی از حوزهی سرمایة اجتماعی بر نگرش به مشارکت تأثیر معناداری دارند .متغیر
رضایتمندی بر دلبستگی به مکان اثر دارد و دلبستگی به مکان بر نگرش به مشارکت و مشارکت عملی تأثیر مثبتی دارد.
بهطورکلی بحث مشارکت شهروندان در امور شهری در منطقة  1همزمان از ویژگیهای اجتماعی ،مکانی و فردی تأثیر
میپذیرد.
 محسنی تبریزی و همکاران ( ،)1315در تحقیقی با عنوان تبیین جامعهشناختی صور مختلف مشارکت در بین شهروندانشهر خلخال و عوامل مؤثر بر آن به این نتیجه رسیده است که بین عواملی مانند اعتماد اجتماعی ،پیوند گروهی ،رسانههای
جمعی و پایگاه اجتماعی و اقتصادی و مشارکت مردم این شهر رابطه وجود دارد .لازم به ذکر است که فعال کردن و
انگیزه دادن به شهروندان برای مشارکت نیازمند فﻀای سیاسی شفاف ،قوانین و مقررات مناسب ،برخورداری نسبی از
امکانات معیشتی و رفاهی است.
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ملکی و سروستان ( ،)1315در تحقیقی با عنوان ارزیابی مشارکت شهروندان در خدمات و محیﻂ زیست نواحی شهری
باغملک ،به این نتیجه رسیدهاند که بین مشارکت شهروندان و آگاهی آنها در اداره امور شهر ،بین مشارکت شهروندان
و جنس و تحصیلات شهروندان ،بین مشارکت شهروندان و خدمات شهری رابطه معنادار میباشد و فقﻂ بین سن و
مشارکت شهروندان در اداره امور شهری عدم رابطه معنا داری اثبات شده است.
فخرایی و مرزی( ،)1316در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه مشارکت شهروندان و فاکتورهای اصلی مدیریت شهری
مطالعه موردی :شهر تهران ،به این نتیجه رسیدهاند که از بعد ذهنی تمایل شهروندان به مشارکت در مدیریت شهری
بالاست و بستر بسیار مناسبی برای مشارکت در شهر مورد مطالعه وجود دارد .لازم به ذکر است که مشارکت شهروندی
بیشترین تأثیر و رابطه را با آگاهی شهروندی داشته است.
یغفوری و همکاران ( ،)1316در تحقیقی با عنوان میزان مشارکت شهروندان در امور شهری و عوامل مؤثر بر آن (نمونه
موردی :دره شهر) ،به این نتیجه رسیدهاند که مدیران شهری دره شهر نسبت به مشارکت مردم کمتوجهاند اما شهروندان
دره شهری تمایل و توان فراوانی به مشارکت در امور شهر رادارند و مدیران شهری باید بستر لازم را برای مشارکت
همهجانبه نیروهای مردمی فراهم نمایند .درنهایت راهبردهای برونرفت از این مشکل و ترسیم وضع مطلوب آن ارائه
گردید.

ملکشاهی و همکاران ( ،)1311در تحقیقی با عنوان شناخت و ارزیابی عوامل مرتبﻂ با مشارکت شهروندان در مدیریت
شهری ،به این نتیجه رسیدهاند که میزان مشارکت شهروندان کمتر از حد متوسﻂ بوده است .از بین انواع مشارکت
شهروندان ،تنها مشارکت اجتماعی در وضعیت نسبتا مطلوبی قرار داشته و مشارکتهای مالی ،فیزیکی ،فکری ،ذهنی و
سیاسی از حد متوسﻂ پایینتر بوده است.
شربتی ( ،)1311در تحقیقی با عنوان میزان مشارکت شهروندان در امور شهری (مطالعه موردی :شهر گنبد) ،به این نتیجه
رسیدهاست که رابطه معناداری در سطح  11درصد بین متغیر های مستقل شامل؛ رضایت شهروندان از خدمات شهری،
اعتماد شهروندان نسبت به مدیران شهری ،آگاهی شهروندان از برنامه های مدیریت شهر و تعلق اجتماعی شهروندان با
متغیر وابسته (مشارکت شهروندان در امور مدیریت شهری) وجود دارد .نتایج آزمون آماری تفاوت میانگین ها و تحلیل
واریانس نشان داد که بین متغیرهایی مانند جنسیت ،سن ،تحصیلات ،پایگاه اقتصادی – اجتماعی با میزان مشارکت
شهروندان تفاوت معناداری وجود دارد .همچنین بر اساس آزمون تحلیل واریانس رابطه معنا داری بین وضعیت سکونت
شهروندان با میزان مشارکت آنان وجود ندارد.
 صادقی و همکاران( ،)1311در تحقیقی با عنوان تبیین کیفیت های محیطی مؤثر بر مشارکت شهروندان در عرصه هایعمومی شهری به عنوان بعد اجتماعی توسعه پایدار ،مورد پژوهی :شهر شیراز ،به این نتیجه رسیدهاند که از دید شهروندان
بالای  15سال شهر شیراز ،کیفیتهای سرزندگی ،فقدان آلودگی و سبز بودن ،قابلیت شناخت و تجربه ،تناسب و
یکپارچگی ،همهشمولی و فقدان جرم و جنایت بر میزان مشارکت در عرصههای عمومی شهری

تأثیرگذارند.

 بهرامی و همکاران( ،)1311در تحقیقی با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در فعالیتهای عمرانی وخدماتی شهرداری (مطالعهموردی :محله ولیعصر شمالی ،تهران) ،به این نتیجه رسیدهاند که شهروندان در فعالیتهای
عمرانی و خدماتی از مشارکت بالایی برخوردار نبودهاند و بین میزان تحصیلات به عنوان مهمترین مؤلفه پایگاه اجتماعی
و میزان مشارکت شهروندان در طرحهای عمرانی رابطه معناداری وجود دارد و هر چه میزان تحصیلات شهروندان بیشتر
باشد میزان علاقه و مشارکت آنها در مسائل شهری بیشتر است.
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رضائیان و همکاران ( ،)1311در تحقیقی با عنوان بررسی نقش مشارکت شهروندان در حفاظت از محیﻂ زیست شهری
(مطالعه موردی :منطقه  1شهرداری تهران) ،به این نتیجه رسیدهاند که ساکنان منطقه  1شهر تهران در زمینه حفاظت از
محیﻂ زیست شهری مشارکت کافی را داشتهاند .لازم به ذکر است که شهروندان بیشترین میزان مشارکت را در زمینه
حفاظت از پارک ها و فﻀای سبز محله و کم ترین میزان مشارکت را در زمینه مشارکت در نظافت محله داشته اند .علاوه
بر آن نتایج نشان داد بین میزان مشارکت زیست محیطی شهروندان و سن ،جنس ،وضعیت تأهل ،تحصیلات و سابقه
سکونت رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
زیاری و همکاران( ،)1311در تحقیقی با عنوان بررسی نقش مشارکت شهروندان در افزایش موفقیت مدیریت شهری
مورد :کلانشهر شیراز ،به این نتیجه رسیدهاند که در بین متغیرهای تحقیق قویترین اثر مربوط به رابطه بین بازنمایی قدرت
شهروندان با میزان موفقیت مدیریت شهری بوده و تأثیرگذاری و نظارت شهروندی در رتبه دوم بوده است .لازم به ذکر
است که سایر متغیرهای تحقیق از جمله تمایلات جمعی ،دموکراسی ،بازسازی شهر و ساختار سیاسی حاکمیت به ترتیب
در جایگاه بعدی بودهاند و بر میزان موفقیت مدیریت شهری در شهر شیراز نقش

داشتهاند.

سوالات پژوهش
 مهمترین عوامل افزایش مشارکت مردم بناب در طرحهای شهری چه میباشد؟ میزان مشارکت مردم در طرحهای شهری بناب در چه سطحی میباشد؟مهمترین الگو برای افزایش مشارکت مردم در طرحهای شهری بناب چه میباشد؟فرضیههای پژوهش
 به نظر میرسد ارائه خدمات بهتر و افزایش رضایت مردم و ایجاد احساس هویت به شهر را میتوان مهمترین عاملمشارکت شهروندان در طرحهای شهری در نظر داشت.
 به نظر میرسد میزان مشارکت مردم در طرحهای شهری در سطح پایینی میباشد. به نظر میرسد مشارکت دادن مردم از مرحلهی تصمیم گیری تا اجرای طرح مهمترین الگو برای انجام طرحهایشهری باشد.
معرفی محدوده مورد مطالعه
شهرستان بناب یکی از  11شهرستان استان آذربایجان شرقی است که در غرب شهرستان مراغه و جنوب دریاچه ارومیه
در سمت جنوب غربی استان واقع شده است .این شهرستان از شمال و شرق به مراغه و از شمال غرب و غرب به
دریاچه ارومیه و استان آذربایجانغربی و از جنوب به استان آذربایجانغربی و شهرستان ملکان محدود میشود .شهرستان
بناب بر اساس آخرین تقسیمات کشوری دارای یک بخش مرکزی و  3دهستان و یک نقطه شهری و  31آبادی دارای
سکنه است .جمعیت شهر بناب در سال  1315برابر با  15314نفر بوده است (مرکز آمار ایران)1315 ،
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شکل  -9نقشه موقعیت استان آذربایجان شرقی و شهرستان و شهر بناب در کشور ،استان و شهرستان
منبع :نگارندگان.9011 ،

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع کاربردی است که با توجه به موضوع تحقیق ،حوزه مطالعات و مسائل آن ،برای تکمیل اطلاعات
لازمه ،با ترکیب روشهای توصیفی -تحلیلی و پیمایشی ،و بهرهگیری از نظرات کارشناسان و متخصصین مربوطه
متغیرهای تأثیرگذار بر وضعیت میزان مشارکت شهروندان بنابی در طرحهای شهری طبقه بندی شدند .جامعه آماری در
این پژوهش کل جمعیت شهر بناب در سال ( 1315برابر با  15314نفر) میباشد (مرکز آمار ایران )1315 ،که حجم
نمونه از طریق فرمول کوکران معادل  313نفر برآورد شد.
در این پژوهش از روش نمونهگیری احتمالی طبقهبندی شده استفاده شده است .در این روش جامعهی آماری بر حسب
صفت یا صفات اصلی آن به دو یا سه طبقه یا لایه تقسیم میشود و پس از آن با یکی از روشهای تصادفی ساده از هر یک
از این طبقهها یا لایهها نمونه گیری به عمل میآید .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از روشهای آماری همچون همبستگی
اسپیرمن ،ویلکاکسون ،توسﻂ نرمافزار  spssانجام شده است .در این تحقیق از دو روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده
شده است .آمار توصیفی شرایﻂ موجود را توصیف میکند ،به این ترتیب که از طریق بدست آوردن فراوانی ،درصد و درصد
تجمعی متغیرهای مورد مطالعه توصیف میشوند .در بخش مربوط به آمار توصیفی تنها میتوان تصویری از جامعهی مورد
مطالعه ارایه داد .در این پژوهش از فراوانی و درصد و درصد تجمعی بهره گرفته شده است .علاوه بر آن چون در پژوهش
حاضر تعداد زیادی از متغیرهای تأثیرگذار در مشارکت شهروندان وجود داشته است و لازم بوده که روابﻂ بین آنها بررسی
شود ،لذا روشهای اسپیرمن ،ویلکاکسون و کایاسکویر مدنظر و مبنای کار تحلیل قرار گرفته است.
تجزیه و تحلیل یافتهها
این قسمت به دو بخش عمده تقسیم میشود .در بخش اول یافتههای توصیفی و در بخش دوم به ارائه یافتههای حاصل
از محاسبات آمار استنباطی پرداخته میشود.
وضعیت آماری یافتههای توصیفی
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جنسیت :در این تحقیق  310نفر از پاسخگویان ( 11/3درصد نمونه آماری) را مرد و  13نفر از پاسخگویان ( 11/1درصد
نمونه آماری) را زن تشکیل داده است.
سن 16 :نفر از پاسخگویان ( 35/15درصد نمونه آماری) زیر  35سال 164 ،نفر ( 43/1درصد نمونه آماری) بین  35تا
 35سال 16 ،نفر ( 11/1درصد نمونه آماری) بین  36تا  45سال 33 ،نفر ( 1/3درصد نمونه آماری) بین  46تا  55سال،
و  14نفر از پاسخگویان ( 3/6درصد نمونه آماری)  55سال به بالا داشتند.
تاهل 301 :نفر از پاسخگویان ( 54/3درصد نمونه آماری) متأهل و  111نفر ( 45/5درصد نمونه آماری) مجرد بودند.
شغل 51 :نفر از پاسخگویان ( 15/3درصد نمونه آماری) کارمند و  11نفر ( 33درصد نمونه آماری) دانشجو و  141نفر
از پاسخگویان ( 31/5درصد نمونه آماری) آزاد و  11نفر از پاسخگویان ( 33/3درصد نمونه آماری) سایر بودند.
میزان سواد 33 :نفر از پاسخگویان ( 6درصد نمونه آماری) را بیسواد 31 ،نفر ( 1/1درصد نمونه آماری) ابتدایی11 ،
نفر ( 33/1درصد نمونه آماری) راهنمایی 11 ،نفر ( 31/3درصد نمونه آماری) دیپلم و  10نفر از پاسخگویان (30/1
درصد نمونه آماری) را فوق دیپلم و  14نفر از پاسخگویان ( 11/4درصد نمونه آماری) را لیسانس و بالاتر تشکیل داده
است.
سوابق سکونت 33 :نفر از پاسخگویان ( 5/1درصد نمونه آماری) را بین  5-0سال 10 ،نفر ( 11/3درصد نمونه آماری)
بین  10-6سال  113 ،نفر ( 31/3درصد نمونه آماری) بین  11تا  30سال  111 ،نفر ( 46/3درصد)  31سال به بالا تشکیل
داده است.
محل تولد 301 :نفر از پاسخگویان ( 11/1درصد نمونه آماری) را شهر بناب 36 ،نفر ( 1/4درصد نمونه آماری) سایر
نقاط شهر 33 ،نفر ( 6درصد نمونه آماری) را شهرستان 11 ،نفر ( 4/1درصد) سایر شهرستانها و  4نفر از پاسخگویان
( 1درصد نمونه آماری) را سایر استانها تشکیل داده است.
وضعیت آماری یافتههای استنباطی
در این قسمت با استفاده از الگوهای مناسب آماری به بررسی فرضیه های تحقیق میپردازیم.
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جدول  -9فرضیات متناظر
فرضیات متناظر

فرضیات
 -1به نظر میرسد ارائه

 -بین سن شهروندان و میزان مشارکت شهروندان در طرحهای شهری رابطة معنی داری وجود

خدمات بهتر و افزایش

دارد.

رضایت مردم مهمترین عوامل

 -بین جنس شهروندان و میزان مشارکت شهروندان در طرحهای شهری رابطة معنی داری وجود

مشارکت

شهروندان

در

دارد.

طرحهای توسعه شهری در

 -بین سطح سواد شهروندان و میزان مشارکت شهروندان در طرحهای شهری رابطة معنی داری

نظر داشت.

وجود دارد.
 بین یکدلی و مشارکت شهروندان در طرحهای شهری رابطه معناداری وجود دارد. بین کاردسته جمعی و مشارکت شهروندان در طرحهای شهری رابطه معناداری وجود دارد. بین نظرات شهروندان نسبت به ساکنان محله و مشارکت شهروندان در طرحهای شهری رابطهمعناداری وجود دارد.
 بین نگرش شهروندان نسبت به مشارکت و الگوی مشارکت شهروندان در طرحهای توسعهشهری رابطه معناداری وجود ندارد.

-3به نظر میرسد میزان

 -بین سابقة سکونت شهروندان و الگوی مشارکت شهروندان در طرحهای توسعه شهری رابطة

مشارکت مردم در طرحهای

معنی داری وجود ندارد.

توسعه شهری در سطح پایینی

 -بین محل تولد شهروندان و الگوی مشارکت شهروندان در طرحهای توسعه شهری رابطة معنی

میباشد.

داری وجود ندارد.
 بین مشارکت در طرحها و مشارکت شهروندان در طرحهای توسعه شهری رابطه معناداریوجود ندارد.
 بین میزان مشارکت در تهیه طرح و مشارکت شهروندان در طرحهای توسعه شهری رابطهمعناداری وجود ندارد.
 بین میزان مشارکت اجتماعی در نهادهای اجتماعی و الگوی مشارکت شهروندان در طرحهایتوسعه شهری رابطة معنی داری وجود ندارد.
 بین واقع گرایی و الگوی مشارکت شهروندان در طرحهای توسعه شهری رابطه معنی داریوجود ندارد.
 بین نگرش شهروندان نسبت به مشارکت و الگوی مشارکت شهروندان در طرحهای توسعهشهری رابطة معنی داری وجود ندارد.

 -3به نظر میرسد مشارکت

 -بین الگوی مشارکتی و بهبود انجام طرحهای شهری رابطه معنی داری وجود دارد.

دادن مردم از مرحلهی تصمیم
گیری تا اجرای طرح مهمترین
الگو برای انجام طرحهای
شهری باشد.
مأخذ :نگارندگان.1311 :

در فرضیه اول با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی اسپیرمن ،بین دو متغیر سطح سن شهروندان و میزان
مشارکت شهروندان در طرحهای شهری با سطح اعتبار حاصله برابر با  P=0/613میباشد  .لذا با توجه به اینکه مقدار
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سطح اعتبار بدست آمده از حداکثر مقدار قابل قبول برای تأیید فرضیه ( )P=0/05بزرگتر میباشد پس میتوان نتیجه
گرفت که فرضیه صفر تأیید میگردد( .یا فرضیه تحقیق رد میگردد).
 در فرضیه دوم با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی اسپیرمن ،بین دو متغیر جنس شهروندان و میزانمشارکت شهروندان در طرحهای شهری با سطح اعتبار حاصله برابر با  P=0/535میباشد  .لذا با توجه به اینکه مقدار
سطح اعتبار بدست آمده از حداکثر مقدار قابل قبول برای تأیید فرضیه ( )P=0/05بزرگتر میباشد پس میتوان نتیجه
گرفت که فرضیه صفر تأیید میگردد( .یا فرضیه تحقیق رد میگردد).
 در فرضیه سوم با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی اسپیرمن ،بین دو متغیر سطح سواد شهروندان ومیزان مشارکت شهروندان در طرحهای شهری  ،به میزان  61/3درصد رابطه مستقیم وجود دارد .بطوری که داده های به
دست آمده در تحقیق نشان میدهد میزان ضریب همبستگی بین دو متغیر یاد شده رقمی معادل با

R=0/613

است و

سطح اعتبار حاصله برابر با  P=0/013میباشد  .لذا با توجه به اینکه مقدار سطح اعتبار بدست آمده از حداکثر مقدار قابل
قبول برای تأیید فرضیه ( )P=0/05کوچکتر میباشد؛ پس میتوان نتیجه گرفت که فرضیه صفر رد میگردد( .یا فرضیه
تحقیق تأیید میگردد) یعنی بین سطح سواد شهروندان و میزان مشارکت شهروندان در طرحهای شهری رابطه وجود
دارد.
 در فرضیه چهارم با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی اسپیرمن ،بین دو متغیر جنس شهروندان و میزانمشارکت شهروندان در طرحهای شهری با سطح اعتبار حاصله برابر با  P=0/410میباشد  .لذا با توجه به اینکه مقدار
سطح اعتبار بدست آمده از حداکثر مقدار قابل قبول برای تأیید فرضیه ( )P=0/05کوچکتر میباشد پس میتوان نتیجه
گرفت که فرضیه صفر رد میگردد( .یا فرضیه تحقیق تأیید میگردد).
 در فرضیه پنجم با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی اسپیرمن ،بین دو متغیر کاردسته جمعی و مشارکتشهروندان در طرحهای شهری  ،به میزان  34/3درصد رابطه مستقیم وجود دارد .بطوری که داده های به دست آمده در
تحقیق نشان میدهد میزان ضریب همبستگی بین دو متغیر یاد شده رقمی معادل با  R=0/343است و سطح اعتبار حاصله
برابر با  P=0/000میباشد  .لذا با توجه به اینکه مقدار سطح اعتبار بدست آمده از حداکثر مقدار قابل قبول برای تأیید
فرضیه ( )P=0/05کوچکتر میباشد؛ پس میتوان نتیجه گرفت که فرضیه صفر رد میگردد( .یا فرضیه تحقیق تأیید
میگردد) یعنی بین نگرش شهروندان نسبت به مشارکت و الگوی مشارکت شهروندان در طرحهای توسعه شهری رابطه
وجود دارد.
 در فرضیه ششم با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی اسپیرمن ،بین طرحهای انجام شده شهر بناب ومشارکت شهروندان در طرحهای شهری  ،به میزان  31درصد رابطه مستقیم وجود دارد .بطوری که داده های به دست
آمده در تحقیق نشان میدهد میزان ضریب همبستگی بین دو متغیر یاد شده رقمی معادل با

R=0/031

است و سطح

اعتبار حاصله برابر با  P=0/010میباشد  .لذا با توجه به اینک ه مقدار سطح اعتبار بدست آمده از حداکثر مقدار قابل قبول
برای تأیید فرضیه ( )P=0/05کوچکتر میباشد.پس میتوان نتیجه گرفت که فرضیه صفر رد میگردد( .یا فرضیه تحقیق
تأیید میگردد) یعنی بین طرحهای انجام شده شهر بناب و مشارکت شهروندان در طرحهای شهری رابطه وجود دارد.
 در فرضیه هفتم با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی اسپیرمن ،بین نظرات شهروندان نسبت به ساکنانمحله و مشارکت شهروندان در طرحهای شهری  ،به میزان  54درصد رابطه مستقیم وجود دارد .بطوری که داده های به
دست آمده در تحقیق نشان میدهد میزان ضریب هم بستگی بین دو متغیر یاد شده رقمی معادل با

R=0/054

است و
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سطح اعتبار حاصله برابر با  P=0/033میباشد  .لذا با توجه به اینکه مقدار سطح اعتبار بدست آمده از حداکثر مقدار قابل
قبول برای تأیید فرضیه ( )P=0/05کوچکتر میباشد پس میتوان نتیجه گرفت که فرضیه صفر رد میگردد( .یا فرضیه
تحقیق تأیید میگردد) یعنی بین نظرات شهروندان نسبت به ساکنان محله و مشارکت شهروندان در طرحهای شهری
رابطه وجود دارد.
 در فرضیه هشتم با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی اسپیرمن ،بین دو متغیر مشارکت کنندگان درطرحهای انجام شده در شهر بناب و مشارکت شهروندان در طرحهای شهری  ،به میزان  31/3درصد رابطه مستقیم وجود
دارد .بطوری که داده های به دست آمده در تحقیق نشان میدهد میزان ضریب همبستگی بین دو متغیر یاد شده رقمی
معادل با  R=0/313است و سطح اعتبار حاصله برابر با  P=0/000میباشد  .لذا با توجه به اینکه مقدار سطح اعتبار بدست
آمده از حداکثر مقدار قابل قبول برای تأیید فرضیه ( )P=0/05کوچکتر میباشد پس میتوان نتیجه گرفت که فرضیه صفر
رد میگردد( .یا فرضیه تحقیق تأیید میگردد) یعنی بین مشارکت کنندگان در طرحهای انجام شده در شهر بناب و
مشارکت شهروندان در طرحهای شهری رابطه وجود دارد.
 در فرضیه نهم با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی اسپیرمن ،بین دو متغیر نگرش شهروندان نسبت بهمشارکت و الگوی مشارکت شهروندان در طرحهای توسعه شهری  ،به میزان  51/6درصد رابطه مستقیم وجود دارد.
بطوری که داده های به دست آمده در تحقیق نشان میدهد میزان ضریب همبستگی بین دو متغیر یاد شده رقمی معادل
با  R=0/516است و سطح اعتبار حاصله برابر با  P=0/000میباشد  .لذا با توجه به اینکه مقدار سطح اعتبار بدست آمده
از حداکثر مقدار قابل قبول برای تأیید فرضیه ( )P=0/05کوچکتر میباشد.پس میتوان نتیجه گرفت که فرضیه صفر رد
میگردد( .یا فرضیه تحقیق تأیید میگردد) یعنی بین نگرش شهروندان نسبت به مشارکت و الگوی مشارکت شهروندان
در طرحهای توسعه شهری رابطه وجود دارد.
 در فرضیه دهم با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی اسپیرمن ،بین سابقة سکونت شهروندان و الگویمشارکت شهروندان در طرحهای توسعه شهری  ،به میزان  11/4درصد رابطه مستقیم وجود دارد .بطوری که داده های
به دست آمده در تحقیق نشان میدهد میزان ضریب همبستگی بین دو متغیر یاد شده رقمی معادل با  R=0/114است و
سطح اعتبار حاصله برابر با  P=0/014میباشد  .لذا با توجه به اینکه مقدار سطح اعتبار بدست آمده از حداکثر مقدار قابل
قبول برای تأیید فرضیه ( )P=0/05کوچکتر میباشد پس میتوان نتیجه گرفت که فرضیه صفر رد میگردد( .یا فرضیه
تحقیق تأیید میگردد) یعنی بین سابقة سکونت شهروندان و الگوی مشارکت شهروندان در طرحهای توسعه شهری
رابطه وجود دارد.
 در فرضیه یازدهم با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی اسپیرمن ،بین محل تولد شهروندان و الگویمشارکت شهروندان در طرحهای توسعه شهری ،به میزان  5درصد رابطه مستقیم وجود دارد .بطوری که داده های به
دست آمده در تحقیق نشان میدهد میزان ضریب همبستگی بین دو متغیر یاد شده رقمی معادل با

R=0/005

است و

سطح اعتبار حاصله برابر با  P=0/013میباشد  .لذا با توجه به اینکه مقدار سطح اعتبار بدست آمده از حداکثر مقدار قابل
قبول برای تأیید فرضیه ( )P=0/05کوچکتر میباشد.پس میتوان نتیجه گرفت که فرضیه صفر رد میگردد( .یا فرضیه
تحقیق تأیید میگردد) یعنی بین محل تولد شهروندان و الگوی مشارکت شهروندان در طرحهای توسعه شهری رابطه
وجود دارد.
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 در فرضیه دوازدهم با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی اسپیرمن ،بین دو متغیر میزان مشارکت اجتماعیدر نهادهای اجتماعی و الگوی مشارکت شهروندان در طرحهای توسعه شهری سطح اعتبار حاصله برابر با

p=0/013

میباشد  .لذا با توجه به اینکه مقدار سطح اعتبار بدست آمده از حداکثر مقدار قابل قبول برای تأیید فرضیه ()p=0/110
کوچکتر میباشد پس میتوان نتیجه گرفت که فرضیه صفر رد میگردد( .یا فرضیه تحقیق تأیید میگردد)
 در فرضیه سیزدهم با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی اسپیرمن ،بین دو متغیر واقع گرایی و الگویمشارکت شهروندان در طرحهای توسعه شهری سطح اعتبار حاصله برابر با  P=0/131میباشد  .لذا با توجه به اینکه
مقدار سطح اعتبار بدست آمده از حداکثر مقدار قابل قبول برای تأیید فرضیه ( )P=0/000بزرگتر میباشد پس میتوان
نتیجه گرفت که فرضیه صفر تأیید میگردد( .یا فرضیه تحقیق رد میگردد).
 در فرضیه چهاردهم با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی اسپیرمن ،بین دو متغیر نگرش شهرونداننسبت به مشارکت و الگوی مشارکت شهروندان در طرحهای توسعه شهری ،به میزان  66/1درصد رابطه مستقیم وجود
دارد .بطوری که داده های به دست آمده در تحقیق نشان میدهد میزان ضریب همبستگی بین دو متغیر یاد شده رقمی
معادل با  R=0/661است و سطح اعتبار حاصله برابر با  P=0/003میباشد  .لذا با توجه به اینکه مقدار سطح اعتبار بدست
آمده از حداکثر مقدار قابل قبول برای تأیید فرضیه ( )P=0/05کوچکتر میباشد پس میتوان نتیجه گرفت که فرضیه
صفر رد میگردد( .یا فرضیه تحقیق تأیید میگردد) یعنی بین نگرش شهروندان نسبت به مشارکت و الگوی مشارکت
شهروندان در طرحهای توسعه شهری رابطه وجود دارد.
 در فرضیه پانزدهم با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی اسپیرمن ،بین دو متغیر نگرش شهروندان نسبتمشکلات طرحهای انجام شده در شهر بناب و الگوی مشارکت شهروندان در طرحهای توسعه شهری با سطح اعتبار
حاصله برابر با  P=0/114میباشد  .لذا با توجه به اینکه مقدار سطح اعتبار بدست آمده از حداکثر مقدار قابل قبول برای
تأیید فرضیه ( )P=0/000بزرگتر میباشد پس میتوان نتیجه گرفت که فرضیه صفر تأیید میگردد( .یا فرضیه تحقیق رد
میگردد).
 در فرضیه شانزدهم با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی اسپیرمن ،بین دو متغیر بهبود انجام طرحهایشهری و الگوی مشارکت شهروندان در طرحهای توسعه شهری ،به میزان  31درصد رابطه مستقیم وجود دارد .بطوری
که دادههای به دست آمده در تحقیق نشان میدهد میزان ضریب همبستگی بین دو متغیر یاد شده رقمی معادل با R=0/316

است و سطح اعتبار حاصله برابر با  P=0/000میباشد  .لذا با توجه به اینکه مقدار سطح اعتبار بدست آمده از حداکثر
مقدار قابل قبول برای تأیید فرضیه ( )P=0/05کوچکتر میباشد پس میتوان نتیجه گرفت که فرضیه صفر رد میگردد.
(یا فرضیه تحقیق تأیید میگردد) یعنی بین بهبود انجام طرحهای شهری و الگوی مشارکت شهروندان در طرحهای
توسعه شهری رابطه وجود دارد.
یافتههای میدانی (آزمون فرضیات)
 فرضیه اول:-1به نظر میرسد ارائه خدمات بهتر و افزایش رضایت مردم مهمترین عامل مشارکت شهروندان در طرحهای شهری
است.
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در این فرضیه با توجه به نتایج بدست آمده از داده های آماری پرسشنامه مولفه ارائه خدمات بهتر با  41درصد (انتخاب
گزینه های زیاد و خیلی زیاد) را از مهمترین عوامل مشارکت شهروندان در طرحهای توسعه شهری دانسته اند و همچنین
در رتبه بعد مولفه افزایش رضایت مردم با  43درصد (انتخاب گزینه های زیاد و خیلی زیاد) را از مهمترین عوامل
مشارکت شهروندان در طرحهای توسعه شهری دانسته اند .و نیز ایجاد حس هویت به شهر و جلب اعتماد مردم به تر
تیب از عوامل مشارکت شهروندان در طرحهای توسعه شهری با در صد پایین می باشند .در نتیجه فرضیه اول با نظر به
اینکه ارائه خدمات بهتر و افزایش رضایت مردم از مهمترین عوامل مشارکت شهروندان در طرحهای توسعه شهری می
باشد تأیید می گردد.
 فرضیه دوم: -3به نظر میرسد میزان مشارکت مردم در طرحهای شهری در سطح پایینی میباشد.
در فرضیه دوم با توجه به نتایج بدست آمده از داده های آماری پرسشنامه مولفه میزان مشارکت مردم بناب در طرحهای
شهری را  31درصد (انتخاب گزینه های زیاد و خیلی زیاد) دانسته اند .در نتیجه فرضیه دوم با توجه به اینکه میزان
مشارکت مردم شهرستان بناب را از لحاظ شرکت در طرحهای توسعه شهری را در سطح پایین دانسته است را اثبات می
کند پس فرضیه دوم تأیید می گردد.
 فرضیه سوم: - 3به نظر میرسد مشارکت هم کنشی مهمترین الگو برای انجام طرحهای شهری بناب باشد.
در فرضیه سوم با توجه به نتایج حاصله می توان مشارکت مشورتی را به عنوان مشارکت مورد نظر جهت ارائه به عنوان
الگوی مشارکتی شهروندان ارائه نمود .سئوالات و آزمون فرضیات مرتبﻂ با الگوی مشارکت هم کنشی نشان می دهد که
فقﻂ  6/1درصد از شرکت کنندگان به این الگو پاسخ صحیح داده اند در نتیجه فرضیه رد می گردد  .همچنین با توجه
به نتایج بدست آمده بیشترین میزان درصد الگوی مشارکتی مربوط به مشارکت مشورتی با  34/13درصد مشارکت جهت
ارئه به عنوان الگوی مورد نظر پیشنهاد می گردد .با توجه به نتایج حاصله می توان مشارکت مشورتی را به عنوان
مشارکت مورد نظر جهت ارائه به عنوان الگوی مشارکتی شهروندان ارائه نمود.
یافته های فرضیات متناظر:بین متغیرهای سن ،جنس شهروندان ،میزان مشارکت اجتماعی در نهادهای اجتماعی ،واقع گرایی ،نگرش شهروندان
نسبت به مشکلات طرحهای انجام شده و مشارکت شهروندان در طرحهای توسعه شهری رابطة مثبت و معنی داری
وجود ندارد.
همچنین بین متغیرهای محل تولد ،یکدلی ،طرحهای انجام شده شهر بناب ،نظرات شهروندان نسبت به ساکنان محله،
سابقة سکونت شهروندان و طرحهای توسعه شهری رابطة معنی دار ،پایین و جزئی وجود دارد .بین متغیرهای کار دسته
جمعی ،میزان مشارکت کنندگان در طرحهای انجام شده همبستگی متوسﻂ وجود دارد و نیز بین متغیر های سطح سواد
شهروندان و الگوی مشارکتی همبستگی بالا وجود دارد .همچنین بین متغیرهای نگرش شهروندان نسبت به مشارکت
همبستگی خیلی بالا وجود دارد.
بنابراین میتوان گفت که در جامعه آماری ما هیچ رابطهای بین متغیرهای سن ،جنس شهروندان ،میزان مشارکت اجتماعی
در نهادهای اجتماعی ،واقع گرایی ،نگرش شهروندان نسبت به مشکلات طرحهای انجام شده و مشارکت شهروندان در
طرحهای توسعه شهری با الگوی مشارکت شهروندان پیدا نشد .این در حالی است که بین متغیرهای محل تولد ،یکدلی،
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طرحهای انجام شده شهر بناب ،نظرات شهروندان نسبت به ساکنان محله ،سابقة سکونت شهروندان و طرحهای توسعه
شهری با متغیر وابسته الگوی مشارکت شهروندان در طرحهای توسعه شهری رابطة مثبت و معنی داری در سطح
0/05درصد وجود دارد .به این معنی که با افزایش میزان یکدلی ،طرحهای انجام شده شهر بناب ،نظرات شهروندان
نسبت به ساکنان محله ،سابقة سکونت شهروندان و طرحهای توسعه شهری شهروندان الگوی مشارکت شهروندان در
طرحهای توسعه شهری بطور معنی داری افزایش مییابد.
 مقایسه بین الگوی استاندارد مشارکت و الگوی کنونی مشارکتبا مقایسه درصد استاندارد الگوهای مشارکتی و درصد وضعیت موجود الگوهای کنونی مشارکت در شهرستان بناب
میتوان گفت که الگوی مشارکت شهروندان بنابی تنها از الگوهای مشارکتی مشورتی پیروی میکند و بقیه الگوها که به
ترتیب از بیشترین مشارکت شهروندان برخوردار خواهند شد ،در شهرستان بناب از وضعیت مناسبی برخوردار نیست.
لازم به ذکر است که الگوی مشارکت شهروندان در شهرستان بناب نیز با توجه به نتایج توصیفی و استنباطی فرضیات
تعیین شده است که در جدول شماره  4آمده است.
جدول  -0مقایسه بین الگوی استاندارد مشارکت و الگوی کنونی مشارکت
الگوی مشارکتی

مراحل طرح

فراوانی

درصد

درصد استاندارد

مشارکت منفعل

اطلاعات

15

33/35

30

مشارکت مشورتی

پیشنهاد

133

34/13

30

مشارکت کارکردی

تصمیم

45

11/11

60

مشارکت هم کنشی

اجرا

36

6/1

10

مشارکت هم کنشی فعال

نظارت

41

13/3

10

خود انگیزی

همه موارد

46

13/00

100

مأخذ :نگارندگان.9911 ،

نتیجهگیری
نقش مردم و دولت در چند دههی اخیر به نظریاتی منجر شد که همهی آنها به اجماع ،تأکید بر ضرورت مشارکت
مردم در ادارة امور مربوط به خود را دارند .در پارادایم جدید مدیریت شهری جهان ،اجرای پروژههای توسعهای مشارکت
شهری جایگاهی خاص یافته است .بهطوری که رکن اصلی پروژه توسعه شهر با مشارکت همهجانبه یگانهای سازنده
شهری همراه است .در واقع در ادبیات جدید توسعه ،با توجه به اهمیت نقش مردم در توسعه از مردم به عنوان ثروت
واقعی هر جامعه یاد میشود .اصطلاح تخصصی توسعه از پایین به بالا نیز ناظر بر نقش مشارکتی مردم است .نظریهپردازان
مشارکت اجتماعات محلی معتقدند که مشارکت این اجتماعات در ادارة امور خود هم حقیقت و هم ارزش است.
مشارکت مردم محلی به تدریج به عنوان ضرورتی است که در امور برنامهریزی و توسعه پذیرش روزافزونی یافت .از
سویی دیگر ناگفته پیداست که به مشارکت فراخواندن نیروهای مردمی بدون شناخت ویژگیهای فردی ،اجتماعی،
فرهنگی و اقتصادی و مکان زیست آنها امکانپذیر نمیباشد و الگوی مشارکت شهروندان در طرحهای توسعه شهری
نیز از این قاعده مستثنی نیست .اولین شرط ،شناخت نگرشها و تمایلات مردم است که باید با باور توانمندیهای آنها
همراه باشد .پس از آن ایجاد بستر و شرایﻂ مناسب در عرصههای مختلف است تا با تجربه و آزمون آن بتوان به طور
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مؤثر در فعالیتهای اجتماعی مشارکت کرد .این مسئله از یک سوی نیازمند برنامهریزی برای طراحی الگوها و ایجاد
انواع تشکلهاست و از سوی دیگر نیازمند شناسایی ظرفیتهای قابل واگذاری برای مشارکت در شهرداری است .نگاهی
به ملاحظات صورت گرفته در زمینه میزان مشارکت شهروندان در توسعه طرحهای شهری در ایران مبین این واقعیت
است که اغلب تجربیات صورت گرفته در فرایند تهیه و اجرای طرحها رویکردی از بالا به پایین و بدون توجه به زندگی
و الگوهای رفتاری و مشارکت ساکنین را دنبال کرده است .با توجه به مطالب فوق و عدم موفقیت طرحهای شهر بناب
یا دیر به اتمام رساندن طرح ها ضرورت توجه به مشارکتهای مردمی در تمام زمینههای امور شهری احساس میشد .با
توجه به سؤالات و آزمون فرضیات مرتبﻂ با الگوی مشارکتی؛  33/35درصد مربوط به مشارکت منفعل 34/13 ،درصد
مشارکت مشورتی 11/11 ،مشارکت کارکردی 6/1 ،مشارکت هم کنشی 13/3 ،مشارکت همکنشی فعال و 13/00درصد
هم مربوط به خود انگیزی میباشد .با توجه به نتایج حاصله سطح مشارکت در شهر بناب مشارکت مشورتی است .در
نوع شناسی الگوی استاندارد مشارکت که شامل هفت مرحله بوده که مرحله اول آن(مشارکت مصنوعی) ،است مشارکت
فقﻂ در ظاهر وجود دارد (نمایندگان مردم دارای سمت هستند ولی قدرتی ندارند) .و در مرحله هفتم که بالاترین و
بهترین سطح مشارکت است (مشارکت خود انگیزی) ،مردم با در دست گرفتن ابتکار عمل بدون نیاز به مؤسسات بیرونی
برای تغییر سیستم به مشارکت میپردازند .در مشاورت مشورتی مشارکت مردم به صورت مشورت گرفتن از آنان یا
پاسخگویی به برخی سؤالات است (در این نوع مشارکت مردم نقشی در تصمیمگیریها ندارند) .از آنجا که در پژوهش
حاضر الگوی استاندارد مشارکت با توجه به جدول شمارهی دو در نظر گرفته شده است ،که در آن میزان مشارکت
متفاوت (هفت مرحله) است .طبق نتایج به دست آمده مشارکت شهروندان بنابی در سطح سوم قرار دارد و تا رسیدن به
سطح هفتم که بالاترین و بهترین سطح مشارکت هست راهی طولانی وجود دارد و میطلبد که مجموعه مدیرت شهری
با تلاش فراوان و با بکارگیری شیوههای علمی ،مدون ،زمانمند و استفاده از متخصصین برنامهریزی شهری ،مدیریت
شهری و سایر متخصصین میزان مشارکت و سطح مشارکت را در شهر بناب افزایش داده و به بالاترین سطح ممکن که
مشارکت خودانگیزی (مردم با در دست گرفتن ابتکار عمل بدون نیاز به مؤسسات بیرونی برای تغییر سیستم به مشارکت
میپردازند) است ،برسانند.
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