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 هنیبه یو ارائه الگو یشهر یهامشارکت شهروندان در طرح زانیم یابیرزو ا یبررس

 بناب( ی:)مطالعه مورد

 
 9حاتمی ، داود2، قباد طهماسبی9الله امیریروح

 

 چکیده
ای دیرینه است در ایران گرچه واژه مشارکت در غالب تعاون و همکاری و همیاری مسبوق به سابقه

نگاهی به ملاحظات صورت گرفته  هنوز در کشور نهادینه نشده است. اما این پدیده به مفهوم جدید خود

ی شهری در ایران مبین این واقعیت است که اغلب هاطرحدر زمینه میزان مشارکت شهروندان در توسعه 

رویکردی از بالا به پایین و بدون توجه به زندگی  هاطرحتجربیات صورت گرفته در فرایند تهیه و اجرای 

فتاری و مشارکت ساکنین را دنبال کرده است. نوشتار حاضر قصد دارد ضمن تبیین اهمیت و الگوهای ر

ی شهری هستند به ارائه راهکارهایی جهت ارتقاء مشارکت هاطرحنقش شهروندان که از عناصر مهم توسعه 

رد کی شهری در راستای تحقق رویهاطرحگذاری توسعه گیری، سرمایهدر مدیریت، فرایند تصمیم هاآن

توسعه مشارکتی بپردازد. هدف اصلی این پژوهش ارزیابی الگوهای مشارکت شهروندان در شهر بناب و 

ریق مطالعات که از ط باشدیم. تحقیق حاضر از نوع پیمایشی و توصیفی تحلیلی باشدیمارائه الگوی بهینه 

ه شهروندان ساکن با استفاده از در بین کلی 313پرسشنامه به تعداد  عیو توزمیدانی )پرسشنامه( انجام شده 

)آزمون همبستگی  spssگیری تصادفی ساده صورت گرفته و در نتیجه با استفاده از تحلیل آماری نمونه

ناب که میزان مشارکت مردم ب دهدیماسپیرمن(، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان 

عنوان الگوی نمونه فت سطح استاندارد مشارکت( بهدر سطح پایین و الگوی مشورتی )سطح سوم از ه

ی(، که بالاترین و بهترین سطح مشارکت زیخود انگتا رسیدن به سطح هفتم )مشارکت مطرح شده است و 

میزان مشارکت اجتماعی سن، جنس شهروندان،  متغیرهای بین هست راهی طولانی وجود دارد. علاوه بر آن

 و مشارکت انجام شده هایطرحنگرش شهروندان نسبت به مشکلات ، واقع گرایی، در نهادهای اجتماعی

ندارد و همچنین بین متغیرهای محل  وجود داریمعنی و مثبت رابطه شهری توسعه هایطرح در شهروندان

 سابقة سکونت، نظرات شهروندان نسبت به ساکنان محله، انجام شده شهر بناب هایی، طرحکدلتولد، ی

 .، پایین و جزئی وجود دارددارتوسعه شهری رابطة معنی هایو طرح شهروندان

 

 شهر بناب. های شهری،توسعه مشارکتی،مشارکت شهروندان،طرحواژگان کلیدی: 

 

                                                           
 زاهدان، ایران.بلوچستان، وریزی شهری، دانشگاه سیستاندانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه. نویسنده مسئول، 1 

 دانشجوی دکترای تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه اردبیل، اردبیل، ایران. .3 

 Davoud.hatami@yahoo.comدانشجوی دکترای تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران. پست الکترونیک . 3 



22 

 فصلنامه مطالعات عمران شهری  9911 تابستان، زدهمسیم، شماره دوره چهار

 

 مقدمه

 وبررو یجد تمشکال بارا  شهرها رمواداره ا ،توسعه لحادر  یهارکشودر  هیژو به ییاشهرگرو  شهرنشینی نشتابا شدر

 سبب همین به ستا ودهفزا عموضو پیچیدگی بر ،شهرهادر  فرهنگیو  یکالبد دی،قتصاا ،جتماعیا مسائل. ستا ساخته

 تمهاجر نچوای هعمد تمشکال شهرها نکالدر  صخا رطوبهو  سومی نجها یشهرهادر  قفو یطاشر به توجه با و

 بر ،یگرد یهارکتوفااز  ریبسیاو  هانهاسر دکمبو ب،فاضالآب و  ،مسکن ا،هو گیدلوآ ،فیکاتر ،شهر به نستائیارو

 حجماز  یجرتد به شهرها رمواداره ا ضمن نداتومی یشهر مدیریت مناسب یهاهشیو. ستا ودهفزا شهرهااداره  تمعضال

(. الگوی حکمروایی 163: 1311)شربتی، نمایند  همافر یشهر ندگیز یک ایبررا  یبهتر یطاشرو  دهنمو کم تمشکال

شود، که به موجب آن همه ذینفعان شامل حکومت، بخش ه تعریف میخوب شهری به عنوان فرایند مشارکتی توسع

کند. در این الگو مسئولیت اجرایی مستقیم خصوصی، و جامعه مدنی وسایلی را برای حل مشکلات شهری فراهم می

دمی رریزی و کنترل از پایین به بالا توسط نهادهای خصوصی و ممدیریت شهری کمتر شده و امکان بیشتری برای برنامه

کند. در اینجا مدیریت شهری از بالا به پایین نیست و در واقع حضور مردم برای حل مشکلات خود مردم امری فراهم می

شهروند، کالبد شهر و  یاز سه رکن اصل یمدن اتیشهر در ح نکهیبا توجه به ا(. 11: 1316لازم است )فخرایی و مرزی، 

. شودیار مآشک شیاز پ شیسه رکن، ب نیتوجه به ابعاد مختلف تعامل او  یلزوم همکار شود،یم لیتشک یشهر تیریمد

 تیریو مد یمکلف به سازمانده ،یشهر یاداره و هماهنگ یعنوان مرجع اصل( بهی)شهرداری شهر تیریکه مد یبه طور

 تیریمد یهاتلاش دنیها و به ثمر رسبرنامه تیموفق یبرا یاساس یازهاینشیمشارکت شهروندان از پ .باشدیشهر م

 تیریاهداف مد شبردیها در جهت پآن یهاییاز توانا توانیاست. با مشارکت شهروندان در اداره امور شهر، م یشهر

)ملکشاهی و همکاران،  گرددیشهروندان م یمشارکت خود باعث توانمند ساز گرید یگرفت و از سو ککم یشهر

 کتیرمشا بعد دنبو ضعیفآن  الیلاز د یکی که ستوبررو نیواافر یچالشها با انیردر ا یشهر (. مدیریت331: 1311

باشد. مشارکت عمومی فرآیندی مؤثر است که از طریق آن مردم، اشخاص یا ی مدیریت شهری میزمینه در دممر

سازی صمیمتی نظر بپردازند و از توانایی لازم برای توانند به تبادل اطلاعات، بیان عقیده و ارائهیافته میهای سازمانگروه

 صلیا عناصراز  یکی یشهر یگیرتصمیم نددر رو دممر کترمشا(. 560: 1311برخوردار شوند )بهرامی و همکاران، 

ای هندارز نقش یشهر دلتعا دیجادر ا نداتومی یشهر رمودر ا دممر کترمشا یشافزو ا دهبو یشهر جانبههمهی توسعه

 سعةتو به انتونمی ،میدمر یکتهارمشاو  ریهمکا ونبد ی،شهری هپیچید و جتماعیا ینیادر د طرفی. از یفا نمایدرا ا

(. 163: 1311)شربتی، ست ا یشهر مدیریت کةمحر رموتو ان،ندوشهر کترمشا قعدر وا ؛یافت ستد بمطلو یشهر

 یهاو پروژه یاجتماع یهاتیاولو یبه سو نهیهز صیتخص ،ییباعث بهبود کارا یدر اداره امور شهر یمشارکت مردم

 افزایش توسعه انسانی و عامل برابری باعثاست، در اداره امور  ییتمرکززدا یکه نوع یمشارکت مردم. گرددیم ییربنایز

 مستلزم ی،مشارکت یشهر یزیر(. برنامه53: 1311گردد )زیاری و همکاران، سیاسی می -و تحقق عدالت اجتماعی 

 دیپد یشهر امور در را شهروندان هدفمند مشارکت امکان که است مشارکت یهانهیزم و هاضرورت سازوکارها، شناخت

 مشارکتی بودن، مردمی همچون هاطرح تهیه در مردم هایخواسته به پاسخی واقع در مشارکتی ریزیبرنامه .آوردیم

 و درک تقابلی قدرت، و هامسئولیت توزیع ها،طرح اطلاعات به دسترسی قدرت، از تمرکززدایی پذیری،انعطاف بودن،

 و هاخواست بیان برای مستقیم شرکت امکان مردم، به که است مشارکتی ریزیبرنامه در بود. تنها هاطرح بودن روان

 فرآیند در اول دست و مثبت ایگونه به مردم و شودمی داده محلی اجتماعات دهیشکل و طرح تهیه در هاآن نظریات

 آیندفر بطن در مردم آن در که است ایپدیده ها،طرح تهیه در مشارکتی ریزیبرنامه واقع کنند. درمی مداخله طرح تهیه
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 احان،طر همانند مردم راستا این در. شوندمی برخوردار گیرندگانتصمیم با مساوی وزنی از و گرفته قرار ریزیبرنامه

 فراروی مشکلات از .کنندمی تلاش هاآن تحقق جهت در و اعلام مشارکتی هایتکنیک و هاروش براتکا  با را خود عقاید

 به، توانمی را است شهروندان مشارکت فعال عدم با مرتبط که شهروندان به مناسب رسانیخدمات در بناب شهر مدیریت

 شهروندان از برخی همکاری عدم شهروندان، مناسب به رسانیخدمات در توانایی عدم نتیجه در شهر مدیریت درآمد کمبود

 آگاهی عدم شهروندان، از برخی سوی از رعایت هنجارهای اجتماع عدم شهرداری، به عوارض داختپر با رابطه در

 هایبرنامه سریع پیشبرد عدم اجتماعی، تعهد و اعتماد عدم شهر، مربوط به امور در خود تکالیف و حقوق از شهروندان

 هایبرنامه با شهروندان هایواستهخ بین هماهنگی عدم و شهروندان به رسانی مناسبخدمات عدم شهری، مدیریت

هدف اصلی این پژوهش ارزیابی الگوهای مشارکت شهروندان در شهر بناب لذا . کرد اشاره شهرداری() شهری مدیریت

. به همین دلیل نگارندگان قصد دارند ضمن تبیین اهمیت نقش شهروندان که از عناصر مهم باشدیمو ارائه الگوی بهینه 

در مدیریت، فرایند تصمیم گیری،  هاآنری هستند به ارائه راهکارهایی جهت ارتقاء مشارکت ی شههاطرحتوسعه 

 ی شهری در راستای تحقق رویکرد توسعه مشارکتی بپردازد.هاطرحگذاری توسعه سرمایه

 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

انگیزد تا برای نان را بر میهای گروهی است که آمشارکت درگیری ذهنی و عاطفی اشخاص در موقعیتمشارکت: 

 یهایریگمیدر تصم افراد میمنظور از مشارکت دخالت مستق نیهمچندستیابی به اهداف گروهی، یکدیگر را یاری دهند. 

 کوچک و دور از دسترس افراد نا شناس در امان بماند یهاآنان از گزند کار و گروه یهایو آزاد قتا حقو یاجتماع

 (.53: 1311)زیاری و همکاران، 

و  یافتهنمازسا ،ارادی ،گاهانهآ ل،فعا ی،جد رحضوو  شرکت یمعنا به انتومیرا  یشهر کترمشا: یشهر کترمشا

 در یشهر عمومی یهابخشو  هانمازسا ،هادنها ،هاوهگر ،هاارخانو اد،فرا یعنی یشهر جامعه هندزسا یهانیگا ثرؤم

 (.165: 1311)شربتی، نست دا یجامعه شهر جمعی افهدا به نیل ایرب ندگیز فرهنگی ،جتماعیا دی،قتصاا یفعالیتها

 و باشند، داشته عملاً توانندمی که مشارکتی نوع و دارند شهری هایپروژه در که جایگاهی نظر از مردم سطوح مشارکت:

 :نمایند عمل زیر یقطر به توانندمی نمایندمی دنبال مشارکت( ضد یا )مشارکت را هدفی چه مشارکت دهندگانشکل اینکه

 مشورت و دهیاطلاعات - 5 مادی هایانگیزه خاطر به مشارکت -4 عملکردی - 3 تعاملی )کنشی( - 3 خودانگیخته - 1

 .(فریبانه ظاهر) فریب و صوری - 1انفعالی  مشارکت - 6 کردن
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 های شهریانواع مشارکت بر حسب جایگاه شهروندان در پروژه -9جدول 

 مشارکت وهنح مشارکت نوع 
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 خودانگیختگی

 .رندیگیم تماس دیگر ینهادها با فنی یهاکمک و منابع جهت بوده، پروژه مبتکر خود مردم

 صورت در .ندینمایم حفظ خود دست در همچنان را پروژه منابع کنترل مردم، لیکن

 .برسند کامل یاجرا به توانندیم ییهاپروژه چنین دولتی غیر ینهادها و دولت حمایت

 

 مشارکت تعاملی

 مشارکت .دینمایم فعالیت محلی مردم با ارتباط در که است خارجی نهاد یک پروژه، مبتکر

– پروژه اهداف به رسیدن جهت یا وسیله تنها و شده تلقی یشهروند حق یک به عنوان

 و اجرایی ینهادها تشکیل و اجرایی یهابرنامه  تدوین مسایل، تحلیل در مردم .باشدیم

 دارند. منابع از استفاده نحوه بر یادیز تأثیر هاآن لذا ند؛ینمایم مشارکت یتیریمد

 

 

 عملکردی مشارکت

کاهش  خصوص به پروژه، تحقق جهت ای وسیله عنوان به خارجی نهاد سوی از مشارکت

 از بعد مردم مثال برای .شودمی تلقی رایگان مدیریت و کار نیروی ارایه طریق از هاهزینه

 اهداف و شد گرفته خارجی نهاد سوی از اینکه تصمیمات مهم از مهم تصمیمات اینکه

 در نهایتاً .کنندمی مشارکت شده، تعیین اهداف جهت تحقق شوند،می مشخص پروژه

 دست خود اهداف از خارجی، نهاد نیاز مورد جذب اهداف در مردم مشارکت، شیوه چنین

 .کشندمی

 خاطر به شارکتم

 یماد یهاانگیزه 

 یهاپروژه در . مثلاً ندینمایم مشارکت ی،ماد یها زهیانگ به نسبت واکنش در تنها مردم

 .ندینمایم دریافت خدمات و زمین ساختمان، ایجاد و کار یروین عرضه شرط به یاری خود
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اطلاع دهی و مشورت 

 کردن

جمع  میزان لیکن، ،شودیم گرفته مردم یهاتیاولو و نیازها تعیین جهت مردم نظرات

 راه و مسئله تشخیص طریق از خارجی نهاد لهیوس به تحلیل کنترل و ی اطلاعاتآور

 علاوه به ،نشده داده مردم به یریگتصمیم  قدرت هیچ .شودیم معین مورد نظر یهاحل

 .سپارندینم عهده به مردم یهاتیاولو تحقق به نسبت یتعهد هیچ پروژه مجریان
 

 انفعالی مشارکت
 خواسته هاآن نظرات اینکه بدون شد، خواهد انجام یزیچ چه که شودیم گفته مردم به

 .باشند داشته امور تغییر در قدرتی ای و شده

فریب  و صوری

 )ظاهرفریبانه(

رسمی  یأتهایه در گانینمایند مثال، عنوان به ردیپذیم انجام که است مشارکت به تظاهر

 .باشند داشته قدرتی یا و شده انتخاب افراد اینکه بدون شده، گماشته

 .33-31:  1310مأخذ: شاکری، 

 

 چهار سطح را برای مشارکت در اجتماعات محلی شناسایی کرد که به ترتیب عبارتند از:  1111نیز در سال  پل

 ترین سطح(تسهیم اطلاعات )پایین :1 سطح

 مشاوره :3سطح 

 تصمیم گیری :3سطح 

 (. 44: 1310نی، ثابالاترین سطح(، )شریفیان) اقدام به عمل :4سطح 

 «حق همگانی برای دانستن»های آن از مدل دیگری از نردبان مشارکت عمومی را نیز وایدمان و فیمرز ارائه دادند که پله

 حق های دوم و پنجم نیز آگاهی دادن به عموم،در پله. یابدادامه می «مشارکت مردم در تصمیم نهایی»تا  شود وآغاز می

ایفای نقش تعیین دستور کار و  مشارکت مردم در بیان نکات خاص و مورد توجه، عمومی اعتراض و مخالف ورزیدن،

 ؛1310؛ شریفیان ثانی،Weidemann and Femers, 1993خطرها و توصیه قرار دارند ) مشارکت مردم در ارزشیابی راهکارها

46). 
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 آن یهایژگیو و مشارکت شناسینوع -2جدول 

 هایژگیو نوع

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

 نزد فقط اطلاعات) است گرفته صورت اقدامات یا ماتیتصم ازها آن سازی آگاه حد در تنها مردم مشارکت مشارکت منفعل

 (است متخصصان

 نقشی ردمم نیز اینجا در) است سؤالات برخی به پاسخگویی یا آنان از گرفتن مشورت صورت به مردم مشارکت مشارکت مشورتی

 (.ندارند هایریگ میتصم در

 .کنندیم مشارکت به اقدام پول یا و غذا مالی، یهاکمک دریافت انگیزة با مردم مشارکت مادی

 .ردیگیمن صورت فعالیتی نکنند دیتائ متخصصان تا ولی باشند سهیم یریگ میتصم در است ممکن مردم مشارکت کارکردی

 .نندکیم مشارکت محلی تقویت مؤسسات یا تشکیل و عملی برنامه های ایجاد مشترک، یهالیتحل در مردم مشارکت هم کنشی

 .پردازندیم رکتمشا به سیستم تغییر برای بیرونی ؤسساتم به نیاز بدون عمل ابتکار گرفتن دست در با مردم یزیخود انگ

 Feitsma, 1996: 150مأخذ: 

 

شهروند فردی است که در ساختار اجتماعی، سیاسی فرهنگی و اقتصادی جامعه حضور داشته باشد و در شهروندی: 

اوطلبانه و تی، تعامل ددهی به آن به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در سایه همزیسگیری و شکلسازی، تصمیمتصمیم

 (.31: 1314تلاش همگام در نیل به سعادت دنیوی و اخروی مؤثر است )آملی و سوداگر، 

ازمان س کی نیو همچن داریپا تیریامور شهر به منظور ارتقاء مد یعبارت است از اداره یشهر تیریمدمدیریت شهری: 

 یالبدو ک یاقتصاد ،یدر ابعاد مختلف اجتماع ربطیثر و ذؤم یرسمریو غ یرسم یگسترده متشکل از عناصر و اعضا

را  یشهر تیریهدف مد نیمهمتر. شهر موردنظر داریجانبه و پاهمه ةتوسع تیشهر، با هدف اداره، کنترل و هدا اطیح

و  یو اقتصاد یمختلف اجتماع یهاساکن در قالب اقشار و گروه تیجمع یکار و زندگ طیشرا یتوان در ارتقایم

 تیریمد .دانست یکالبد طیو حفاظت از مح داریپا یو اجتماع یبه توسعه اقتصاد قیحقوق شهروندان، تشوحفاظت از 

 نیشهر را تدو ندهیآ یهاآمدن بر مشکلات آن، برنامه قیموجود شهر و فا وضع یضمن دارا بودن برنامه برا دیاب یشهر

 نیزمان و مکان قرار دارد، بپردازد. در ا طیو شرا هاتیقعوا یکه بر مبنا یآلدهیا ندهیآ میها به ترسکرده و براساس آن

شد و با اجتماعی توام با و رفاه ارهایبا رشد مع دیبا یشهر تیریو مد ینیکرد که شهرنش دیکأنکته ت نیبه ا دیگذر با

ا در ری رهای مناسب را به حداکثر رسانده و محیط شهایجاد تسهیلات اجتماعی برای تمام اقشار جامعه شهری، فرصت

 (.333: 1311های فرهنگی و انسانی ارتقا بخشد )ملکشاهی و همکاران، ها و ارزشجهت عرصه
 

 پیشینه پژوهش

 یامور شهر یو مشارکت شهروندان در اداره یشهر ینهادهادر تحقیقی با عنوان (، 1313علیزاده اقدام و همکاران )

بیشتر شهروندان اصفهانی، مشارکت بالایی در امور شهری  اند که، به این نتیجه رسیده: شهراصفهان(یمورد ی)مطالعه

مندی اجتماعی با مشارکت وجود یتی معناداری بین اعتماد نهادی و رضااند. براساس نتایج این پژوهش، رابطهداشته

 .دارد. در مجموع، عملکرد نهادهای شهری بر میزان مشارکت شهروندان در امور شهری تأثیرگذار بوده است

به  ،عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در مدیریت و توسعه فضاهای شهری تهراندر تحقیقی با عنوان (، 1313) فتحی

 پذیری شهروندان در فضاهای شهری در سطح متوسط به پایین قرار دارد. میزان مشارکتاست که  این نتیجه رسیده
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: مشارکت شهروندان )مورد مطالعه زانیبر م یشهر یضاتأثیر ف یقیتطب یبا عنوان بررس یقیدر تحق(، 1313قنبری )

ه است. متوسط به بالا بود یمشارکت شهروندان در اداره امور شهر زانیم که استدهیرس جهینت نیبه ا، (زیمحلات شهر تبر

ه محدوده آن ب نترینییآن اختصاص به شهرک امام و پا نینسبت به محلات مختلف در نوسان بوده و بالاتر زانیم نیاما ا

ونت قدمت سک لات،یمنطقه سکونت، تحص ت،ینوع مالک ،جنس یرهایمتغ نی. همچناستشتهشهر اختصاص دا یمرکز

قدمت  و لاتیعوامل، احساس تعلق، تحص نیا انی. از مداشته استمشارکت شهروندان تأثیر  زانیمدر و احساس تعلق 

 اند.بودهعوامل اثرگذار بر مشارکت شهروندان  نتریسکونت مهم

 یمشارکت شهروندان در امور شهر هایتیو قابل تیظرف یبررس با عنوان یقی(، در تحق1313)و همکاران  یغفوری

الا هستند پذیری متوسط به بشهروندان فسایی دارای ظرفیت مشارکتکه  انددهیرس جهینت نیبه ا، : شهر فسایمطالعه مورد

های اوقات فراغت، اعتماد اجتماعی شهروندان، فقط در شاخص ی ظرفیت مشارکتکنندههای مشخصو در بین شاخص

 .اندها رتبه بیش از حد متوسط کسب کردهی شاخصی متوسط و در بقیهو تصور از خویشتن رتبه

در رابطه با مشارکت شهروندان در  یشهر تیریعملکرد مد یبا عنوان بررس یقیدر تحق(، 1314) انیعفیریغفوری و 

هروندان مشارکت ش شیشهر فسا در رابطه با افزا یشهر تیریمد که انددهیرس جهینت نیبه ا، شهر فسا()مورد ی امور شهر

 اند.ردهک یابیکم ارز یلیعملکرد را در حد کم و خ نیها اداده لیتحل جیکه نتا یبه طور ؛داشته است یفیعملکرد ضع

ارکت شهروندان در توسعه پایدار شهر )نمونه بررسی نقش مشدر تحقیقی با عنوان (، 1314عظیمی عاملی و سوداگر)

شهروندان برای مشارکت در ابعاد توسعه پایدار تمایل نسبی دارند که در اند که ، به این نتیجه رسیدهموردی: شهر نور(

اد جها بالاتراست. باید برای به حداکثر رساندن این نوع مشارکت اقداماتی نظیر ایها پایین و در بعضی گویهبعضی گویه

انگیزش، ارتقا سطح آموزشی و فرهنگی، ایجاد بستر و شرایط مناسب برای مشارکت و ابزارهای نظرسنجی برای ارائه 

 .نظرات و پیشنهادات شهروندان طراحی کرد

ر سالم بر شه دیکأبا ت یدر امور شهر یمشارکت شهروندان تهران یبا عنوان بررس یقی(، در تحق1315) کیتاجی و راهریپ

ارکت مش زانیم نیب نیهمچنمیزان مشارکت شهروندان کم بوده و که  انددهیرس جهینت نیبه ا، شهرتهران( 30و  1 )منطقه

 یتماعاعتماد اج ،یشهر طیمح بر تیاحساس مالک زانیبا منطقه سکونت، سابقه سکونت، م یدر امور شهر انیپاسخگو

 .ی وجود داشتمیمستقو رابطه معنادار  یشهر دماتاز خ تیو رضا

 یمشارکت شهروندان در امور شهر سازنهیزم هایشاخص یبا عنوان بررس یقیدر تحق(، 1316آروین و همکاران )

 ،یاجتماع یهمبستگ ،یتعامل اجتماع یرهایمتغ که انددهیرس جهینت نیبه ا، شهر تهران( 1 ی: منطقهیمورد ی)مطالعه

 ریدارند. متغ یبر نگرش به مشارکت تأثیر معنادار یماعاجت یةسرما یاز حوزه یاجتماع یو آگاه یاعتماد اجتماع

دارد.  یأثیر مثبتت یبه مکان بر نگرش به مشارکت و مشارکت عمل یبستگبه مکان اثر دارد و دل یبستگبر دل یتمندیرضا

تأثیر  یو فرد یمکان ،یاجتماع یهایژگیزمان از وهم 1 ةدر منطق یبحث مشارکت شهروندان در امور شهر یطورکلبه

 .ردیپذیم

شناختی صور مختلف مشارکت در بین شهروندان تبیین جامعهدر تحقیقی با عنوان (، 1315محسنی تبریزی و همکاران ) -

 یهارسانه ،یگروه وندیپ ،یاعتماد اجتماع است که بین عواملی مانند به این نتیجه رسیده شهر خلخال و عوامل مؤثر بر آن

مردم این شهر رابطه وجود دارد. لازم به ذکر است که فعال کردن و مشارکت و  یاقتصادو  یاجتماع گاهیو پا یجمع

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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 یشهر ینواح ستیز طیمشارکت شهروندان در خدمات و مح یبایارزدر تحقیقی با عنوان (، 1315) و سروستان یملک

مشارکت شهروندان  نیها در اداره امور شهر، بآن یمشارکت شهروندان و آگاه نیب اند کهبه این نتیجه رسیده باغملک،

 سن و نیو فقط ب باشدیرابطه معنادار م یمشارکت شهروندان و خدمات شهر نیشهروندان، ب لاتیو جنس و تحص

 است. شدهاثبات  یعدم رابطه معنا دار یاره امور شهردارکت شهروندان در امش

 یشهر تیریمد یاصل یرابطه مشارکت شهروندان و فاکتورها یبررس(، در تحقیقی با عنوان 1316فخرایی و مرزی)

مدیریت شهری اند که از بعد ذهنی تمایل شهروندان به مشارکت در ، به این نتیجه رسیده: شهر تهرانیمطالعه مورد

لازم به ذکر است که مشارکت شهروندی  .بالاست و بستر بسیار مناسبی برای مشارکت در شهر مورد مطالعه وجود دارد

 .بیشترین تأثیر و رابطه را با آگاهی شهروندی داشته است

ؤثر بر آن )نمونه میزان مشارکت شهروندان در امور شهری و عوامل مدر تحقیقی با عنوان (، 1316یغفوری و همکاران )

ان اند اما شهروندتوجهمدیران شهری دره شهر نسبت به مشارکت مردم کماند که ، به این نتیجه رسیدهموردی: دره شهر(

دره شهری تمایل و توان فراوانی به مشارکت در امور شهر رادارند و مدیران شهری باید بستر لازم را برای مشارکت 

رفت از این مشکل و ترسیم وضع مطلوب آن ارائه درنهایت راهبردهای برون .هم نمایندجانبه نیروهای مردمی فراهمه

 .گردید

 تیریعوامل مرتبط با مشارکت شهروندان در مد یابیشناخت و ارزدر تحقیقی با عنوان (، 1311ملکشاهی و همکاران )

 انواع مشارکت نیبوده است. از ب مشارکت شهروندان کمتر از حد متوسط زاناند که میی، به این نتیجه رسیدهشهر

و  یذهن ،یفکر ،یکیزیف ،یمال یهاقرار داشته و مشارکت ینسبتا مطلوب تیدر وضع یشهروندان، تنها مشارکت اجتماع

 تر بوده است.نییاز حد متوسط پا یاسیس

جه ، به این نتیهر گنبد(: شی)مطالعه مورد یمشارکت شهروندان در امور شهر زانیمدر تحقیقی با عنوان (، 1311شربتی )

 ،یشهروندان از خدمات شهر تیمستقل شامل؛ رضا یها ریمتغ نیدرصد ب 11در سطح  یرابطه معنادار است کهرسیده

ا شهروندان ب یشهر و تعلق اجتماع تیریمد یشهروندان از برنامه ها یآگاه ،یشهر رانیاعتماد شهروندان نسبت به مد

 لیحلت ها و نیانگیتفاوت م یآزمون آمار جی( وجود دارد. نتایشهر تیریدر امور مد ندانوابسته )مشارکت شهرو ریمتغ

شارکت م زانیبا م اجتماعی – یاقتصاد گاهیپا لات،یسن، تحص ت،یمانند جنس ییرهایمتغ نینشان داد که ب انسیوار

ونت سک تیوضع نیب یدار معنا ابطهر انسیوار لیبر اساس آزمون تحل نیوجود دارد. همچن یشهروندان تفاوت معنادار

 مشارکت آنان وجود ندارد. زانیشهروندان با م

 یمؤثر بر مشارکت شهروندان در عرصه ها یطیمح یها تیفیک نییتبدر تحقیقی با عنوان (، 1311صادقی و همکاران) -

شهروندان  دیاز دد که ان، به این نتیجه رسیدهرازی: شهر شیمورد پژوه دار،یتوسعه پا یبه عنوان بعد اجتماع یشهر یعموم

شناخت و تجربه، تناسب و  تیو سبز بودن، قابل یفقدان آلودگ ،یسرزندگ هایتیفیک راز،یسال شهر ش 15 یبالا

 .گذارندتأثیر یشهر یعموم هایمشارکت در عرصه زانیبر م تیو فقدان جرم و جنا یشمولهمه ،یکپارچگی

و  یعمران یهاتیعوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در فعال یبررسدر تحقیقی با عنوان (، 1311بهرامی و همکاران) -

 یهاتیشهروندان در فعال که انددهیرس جهینت نیبه ا، تهران( ،یشمال عصری: محله ولیمورد)مطالعه یشهردار یخدمات

ی اجتماع گاهیلفه پامؤ نیمهمتربه عنوان  لاتیتحص زانیم نیبو اند برخوردار نبوده ییاز مشارکت بالا یو خدمات یعمران

شهروندان بیشتر  لاتیتحصی رابطه معناداری وجود دارد و هر چه میزان عمران یهامشارکت شهروندان در طرح زانیمو 

 ها در مسائل شهری بیشتر است.باشد میزان علاقه و مشارکت آن
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ی شهر ستیز طیاظت از محنقش مشارکت شهروندان در حف یبررسبا عنوان  یقیدر تحق (،1311و همکاران ) انیرضائ

حفاظت از  نهیدر زمشهر تهران  1که ساکنان منطقه  انددهیرس جهینت نیبه ا، تهران( یشهردار 1: منطقه ی)مطالعه مورد

 نهیمشارکت را در زم زانیم نیترشیشهروندان باند. لازم به ذکر است که را داشته یمشارکت کاف یشهر ستیز طیمح

لاوه ع مشارکت در نظافت محله داشته اند. نهیمشارکت را در زم زانیم نیسبز محله و کم تر یحفاظت از پارک ها و فضا

سابقه  و لاتیهل، تحصأت تیوضع ،شهروندان و سن، جنس یطیمح ستیمشارکت ز زانیم نینشان داد ب جینتا بر آن

 وجود دارد.  یدار یسکونت رابطه مثبت و معن

 یرشه تیریمد تیموفق شینقش مشارکت شهروندان در افزا یبررسعنوان  در تحقیقی با(، 1311زیاری و همکاران)

قدرت  ییبازنماین رابطه باثر مربوط به  نیتریقواند که در بین متغیرهای تحقیق ، به این نتیجه رسیدهرازیمورد: کلانشهر ش

کر وم بوده است. لازم به ذی در رتبه دو نظارت شهروند یگذارتأثیری بوده و شهر تیریمد تیموفق زانیبا م شهروندان

ه ترتیب بتمایلات جمعی، دموکراسی، بازسازی شهر و ساختار سیاسی حاکمیت است که سایر متغیرهای تحقیق از جمله 

 .اندداشتهنقش میزان موفقیت مدیریت شهری در شهر شیراز اند و بر در جایگاه بعدی بوده

 

 سوالات پژوهش

 باشد؟ی شهری چه میهاطرحدم بناب در ترین عوامل افزایش مشارکت مرمهم -

 باشد؟ی شهری بناب در چه سطحی میهاطرحمیزان مشارکت مردم در  -

 ؟باشدیمی شهری بناب چه هاطرحالگو برای افزایش مشارکت مردم در  نیترمهم-

 

 های پژوهشفرضیه

ترین عامل توان مهمرا می ت به شهراحساس هوی رسد ارائه خدمات بهتر و افزایش رضایت مردم و ایجادبه نظر می -

 ی شهری در نظر داشت.هاطرحمشارکت شهروندان در 

 باشد. ی شهری در سطح پایینی میهاطرحرسد میزان مشارکت مردم در به نظر می -

ی هاطرحالگو برای انجام  نیترمهمی تصمیم گیری تا اجرای طرح مرحلهمشارکت دادن مردم از  رسدیمبه نظر  -

 ری باشد.شه

 

 معرفی محدوده مورد مطالعه

شهرستان استان آذربایجان شرقی است که در غرب شهرستان مراغه و جنوب دریاچه ارومیه  11شهرستان بناب یکی از 

در سمت جنوب غربی استان واقع شده است. این شهرستان از شمال و شرق به مراغه و از شمال غرب و غرب به 

شود. شهرستان غربی و شهرستان ملکان محدود میغربی و از جنوب به استان آذربایجانبایجاندریاچه ارومیه و استان آذر

آبادی دارای  31دهستان و یک نقطه شهری و  3بناب بر اساس آخرین تقسیمات کشوری دارای یک بخش مرکزی و 

 (1315یران، )مرکز آمار ابوده است نفر  15314برابر با  1315بناب در سال  جمعیت شهر سکنه است.
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 نقشه موقعیت استان آذربایجان شرقی و شهرستان و شهر بناب در کشور، استان و شهرستان -9شکل 

 .9011منبع: نگارندگان،  

 

 روش پژوهش

لاعات اط پژوهش حاضر از نوع کاربردی است که با توجه به موضوع تحقیق، حوزه مطالعات و مسائل آن، برای تکمیل

ربوطه م گیری از نظرات کارشناسان و متخصصینتحلیلی و پیمایشی، و بهره -های توصیفیلازمه، با ترکیب روش

ماری در جامعه آی شهری طبقه بندی شدند. هاطرحمیزان مشارکت شهروندان بنابی در متغیرهای تأثیرگذار بر وضعیت 

( که حجم 1315آمار ایران،  )مرکز باشدنفر( می 15314)برابر با  1315بناب در سال  جمعیت شهرکل این پژوهش 

 .برآورد شد نفر 313نمونه از طریق فرمول کوکران معادل 

 حسب بر آماری یجامعه روش این در .است شده استفاده شده بندیطبقه احتمالی گیرینمونه روش از پژوهش این در

 یک هر از ساده تصادفی یهاروش از یکی با آن از پس و شودمی تقسیم لایه یا طبقه سه یا دو به آن اصلی صفات یا صفت

همچون همبستگی  ی آماریهاروش از استفاده با هاداده تحلیل و آید. تجزیهمی عمل به گیری نمونه هالایه یا هاطبقه این از

 استفاده استنباطی و توصیفی آمار روش دو از تحقیق این است. در شده انجام spssافزار نرم ویلکاکسون، توسط اسپیرمن،

 درصد و درصد فراوانی، آوردن بدست طریق از که ترتیب این به کند،می را توصیف موجود شرایط توصیفی آمار .است شده

 مورد یجامعه از تصویری توانمی تنها توصیفی آمار به مربوط بخش در .شوندمی توصیف مورد مطالعه متغیرهای تجمعی

 پژوهش در چون آن بر علاوه .است شده گرفته بهره تجمعی درصد و درصد و فراوانی از پژوهش این در .داد ارایه مطالعه

 بررسی هاآن بین روابط که بوده لازم و است داشته وجود شهروندان مشارکت در تأثیرگذار متغیرهای از زیادی تعداد حاضر

 .است گرفته قرار تحلیل کار مبنای و مدنظر کایاسکویر و ویلکاکسون اسپیرمن، هایروش لذا شود،

 

 ها یافته تحلیل و تجزیه

های حاصل های توصیفی و در بخش دوم به ارائه یافته. در بخش اول یافتهشودیبه دو بخش عمده تقسیم م قسمتاین 

 .شودیاز محاسبات آمار استنباطی پرداخته م

 

 های توصیفیوضعیت آماری یافته
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درصد  1/11نفر از پاسخگویان ) 13نمونه آماری( را مرد و  درصد 3/11نفر از پاسخگویان ) 310در این تحقیق جنسیت: 

 نمونه آماری( را زن تشکیل داده است.

تا  35درصد نمونه آماری( بین  1/43نفر ) 164سال،  35درصد نمونه آماری( زیر  15/35نفر از پاسخگویان ) 16سن: 

سال،  55تا  46درصد نمونه آماری( بین  3/1)نفر  33سال،  45تا  36درصد نمونه آماری( بین  1/11نفر ) 16سال،  35

 سال به بالا داشتند. 55درصد نمونه آماری(  6/3نفر از پاسخگویان ) 14و 

 درصد نمونه آماری( مجرد بودند.  5/45نفر ) 111درصد نمونه آماری( متأهل و  3/54نفر از پاسخگویان ) 301تاهل: 

نفر  141درصد نمونه آماری( دانشجو و  33نفر ) 11ماری( کارمند و درصد نمونه آ 3/15نفر از پاسخگویان ) 51 شغل:

 درصد نمونه آماری( سایر بودند. 3/33نفر از پاسخگویان ) 11درصد نمونه آماری( آزاد و  5/31از پاسخگویان )

 11ابتدایی، آماری(  درصد نمونه 1/1نفر ) 31سواد، را بی( آماری نمونه درصد 6) پاسخگویان از نفر 33 میزان سواد:

 1/30) پاسخگویان از نفر 10آماری( دیپلم و  درصد نمونه 3/31نفر ) 11آماری( راهنمایی،  درصد نمونه 1/33نفر )

 داده را لیسانس و بالاتر تشکیل( آماری نمونه درصد 4/11) پاسخگویان از نفر 14را فوق دیپلم و  (آماری نمونه درصد

 .است

درصد نمونه آماری(  3/11نفر ) 10سال،  5-0را بین ( آماری نمونه درصد 1/5) یانپاسخگو از نفر 33سوابق سکونت: 

 سال به بالا تشکیل 31درصد(  3/46نفر ) 111سال ،  30تا  11درصد نمونه آماری( بین  3/31نفر ) 113سال ،  10-6بین 

 .است داده

درصد نمونه آماری( سایر  4/1نفر ) 36ب، را شهر بنا( آماری نمونه درصد 1/11) پاسخگویان از نفر 301محل تولد: 

نفر از پاسخگویان  4و  هاشهرستاندرصد( سایر  1/4نفر ) 11درصد نمونه آماری( را شهرستان،  6نفر ) 33نقاط شهر، 

 است. داده تشکیل هااستاندرصد نمونه آماری( را سایر  1)

 

 های استنباطیوضعیت آماری یافته

 . پردازیممیهای تحقیق  لگوهای مناسب آماری به بررسی فرضیهبا استفاده از ا قسمتدر این 
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 فرضیات متناظر -9جدول 

 فرضیات متناظر فرضیات

رسد ارائه به نظر می -1

خدمات بهتر و افزایش 

ترین عوامل رضایت مردم مهم

مشارکت شهروندان در 

ی توسعه شهری در هاطرح

 نظر داشت.

وجود  رابطة معنی داری یشهر یهاشهروندان در طرحمشارکت میزان بین سن شهروندان و  -

 دارد.

وجود  رابطة معنی داری یشهر یهامشارکت شهروندان در طرح زانیبین جنس شهروندان و م -

 دارد.

داری  رابطة معنی یشهر یهامشارکت شهروندان در طرح زانیبین سطح سواد شهروندان و م -

 وجود دارد.

 ی شهری رابطه معناداری وجود دارد.هاطرحندان در ی و مشارکت شهروکدلبین ی -

 ی شهری رابطه معناداری وجود دارد.هاطرحی و مشارکت شهروندان در کاردسته جمع نیب -

 ی شهری رابطههاطرحو مشارکت شهروندان در  نظرات شهروندان نسبت به ساکنان محلهبین  -

 معناداری وجود دارد.

 

 

رسد میزان به نظر می-3

ی هاطرحکت مردم در مشار

توسعه شهری در سطح پایینی 

 باشد. می

 

 توسعه یهابین نگرش شهروندان نسبت به مشارکت و الگوی مشارکت شهروندان در طرح -

 شهری رابطه معناداری وجود ندارد.

 توسعه شهری رابطة یهابین سابقة سکونت شهروندان و الگوی مشارکت شهروندان در طرح -

 ندارد. معنی داری وجود

 توسعه شهری رابطة معنی یهابین محل تولد شهروندان و الگوی مشارکت شهروندان در طرح -

 داری وجود ندارد.

ی توسعه شهری رابطه معناداری هاطرحو مشارکت شهروندان در  هامشارکت در طرح نیب -

 وجود ندارد.

ی توسعه شهری رابطه هاطرحو مشارکت شهروندان در  میزان مشارکت در تهیه طرح نیب -

 معناداری وجود ندارد.

 یهاو الگوی مشارکت شهروندان در طرح میزان مشارکت اجتماعی در نهادهای اجتماعیبین  -

 داری وجود ندارد. توسعه شهری رابطة معنی

داری  توسعه شهری رابطه معنی یهاو الگوی مشارکت شهروندان در طرح واقع گرایی نیب -

 وجود ندارد.

 توسعه یهاو الگوی مشارکت شهروندان در طرح نگرش شهروندان نسبت به مشارکت بین -

 داری وجود ندارد. شهری رابطة معنی

رسد مشارکت به نظر می -3

ی تصمیم مرحلهدادن مردم از 

 نیترمهمگیری تا اجرای طرح 

ی هاطرحالگو برای انجام 

 شهری باشد.

 ی شهری رابطه معنی داری وجود دارد.هاطرحبین الگوی مشارکتی و بهبود انجام  -

 .1311مأخذ: نگارندگان: 

 

 زانیدان و مشهرون سنسطح با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی اسپیرمن، بین دو متغیر در فرضیه اول 

به اینکه مقدار  . لذا با توجه باشدیم =613/0Pبا سطح اعتبار حاصله برابر با  یشهر یهامشارکت شهروندان در طرح



22 

 فصلنامه مطالعات عمران شهری  9911 تابستان، زدهمسیم، شماره دوره چهار

 

نتیجه  توانیمپس  باشدیم( بزرگتر =05/0Pسطح اعتبار بدست آمده از حداکثر مقدار قابل قبول برای تأیید فرضیه )

 گردد(.گردد. )یا فرضیه تحقیق رد میگرفت که فرضیه صفر تأیید می

 زانیم جنس شهروندان ودو متغیر  با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی اسپیرمن، بیندر فرضیه دوم  -

. لذا با توجه به اینکه مقدار  باشدیم =535/0Pبا سطح اعتبار حاصله برابر با  یشهر یهامشارکت شهروندان در طرح

نتیجه  توانیمپس  باشدیم( بزرگتر =05/0Pسطح اعتبار بدست آمده از حداکثر مقدار قابل قبول برای تأیید فرضیه )

 گردد(.گردد. )یا فرضیه تحقیق رد میصفر تأیید میگرفت که فرضیه 

روندان و سطح سواد شهدر فرضیه سوم با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی اسپیرمن، بین دو متغیر  -

داده های به  که یبطوردرصد رابطه مستقیم وجود دارد.  3/61، به میزان  یشهر یهامشارکت شهروندان در طرح زانیم

است و  =613/0Rمیزان ضریب همبستگی بین دو متغیر یاد شده رقمی معادل با  دهدیمست آمده در تحقیق نشان د

. لذا با توجه به اینکه مقدار سطح اعتبار بدست آمده از حداکثر مقدار قابل  باشدیم =013/0Pسطح اعتبار حاصله برابر با 

ضیه گردد. )یا فرنتیجه گرفت که فرضیه صفر رد می توانیمپس  ؛باشدیم( کوچکتر =05/0Pقبول برای تأیید فرضیه )

د رابطه وجو یشهر یهامشارکت شهروندان در طرح زانیسطح سواد شهروندان و مگردد( یعنی بین تحقیق تأیید می

 دارد.

 زانیدان و منجنس شهرودر فرضیه چهارم با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی اسپیرمن، بین دو متغیر  -

. لذا با توجه به اینکه مقدار  باشدیم =410/0Pبا سطح اعتبار حاصله برابر با  یشهر یهامشارکت شهروندان در طرح

نتیجه  توانیمپس  باشدیم( کوچکتر =05/0Pسطح اعتبار بدست آمده از حداکثر مقدار قابل قبول برای تأیید فرضیه )

 گردد(.ا فرضیه تحقیق تأیید میگردد. )یگرفت که فرضیه صفر رد می

و مشارکت  یکاردسته جمعبا توجه به نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی اسپیرمن، بین دو متغیر در فرضیه پنجم  -

داده های به دست آمده در  که یبطوردرصد رابطه مستقیم وجود دارد.  3/34، به میزان  یشهر یهاشهروندان در طرح

است و سطح اعتبار حاصله  =343/0Rمیزان ضریب همبستگی بین دو متغیر یاد شده رقمی معادل با  دهدیمتحقیق نشان 

. لذا با توجه به اینکه مقدار سطح اعتبار بدست آمده از حداکثر مقدار قابل قبول برای تأیید  باشدیم =000/0Pبرابر با 

یید گردد. )یا فرضیه تحقیق تأضیه صفر رد مینتیجه گرفت که فر توانیم؛ پس باشدیم( کوچکتر =05/0Pفرضیه )

ابطه رتوسعه شهری  یهانگرش شهروندان نسبت به مشارکت و الگوی مشارکت شهروندان در طرحگردد( یعنی بین می

 وجود دارد.

و  نابانجام شده شهر ب یهاطرح نیببا توجه به نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی اسپیرمن، در فرضیه ششم  -

داده های به دست  که یبطوردرصد رابطه مستقیم وجود دارد.  31، به میزان  یشهر یهادر طرح شارکت شهروندانم

است و سطح  =031/0Rمیزان ضریب همبستگی بین دو متغیر یاد شده رقمی معادل با  دهدیمآمده در تحقیق نشان 

ه مقدار سطح اعتبار بدست آمده از حداکثر مقدار قابل قبول . لذا با توجه به اینک باشدیم =010/0Pاعتبار حاصله برابر با 

حقیق گردد. )یا فرضیه تنتیجه گرفت که فرضیه صفر رد می توانیم.پس باشدیم( کوچکتر =05/0Pبرای تأیید فرضیه )

 ارد.رابطه وجود د یشهر یهاانجام شده شهر بناب و مشارکت شهروندان در طرح یهاطرح نیبگردد( یعنی تأیید می

ه ساکنان نظرات شهروندان نسبت ب نیببا توجه به نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی اسپیرمن، در فرضیه هفتم  -

داده های به  که یبطوردرصد رابطه مستقیم وجود دارد.  54، به میزان  یشهر یهامحله و مشارکت شهروندان در طرح

است و  =054/0Rبستگی بین دو متغیر یاد شده رقمی معادل با میزان ضریب هم دهدیمدست آمده در تحقیق نشان 
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. لذا با توجه به اینکه مقدار سطح اعتبار بدست آمده از حداکثر مقدار قابل  باشدیم =033/0Pسطح اعتبار حاصله برابر با 

ضیه ردد. )یا فرگنتیجه گرفت که فرضیه صفر رد می توانیمپس  باشدیم( کوچکتر =05/0Pقبول برای تأیید فرضیه )

 یهرش یهانظرات شهروندان نسبت به ساکنان محله و مشارکت شهروندان در طرح نیب گردد( یعنیتحقیق تأیید می

 رابطه وجود دارد.

ندگان در مشارکت کندر فرضیه هشتم با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی اسپیرمن، بین دو متغیر  -

درصد رابطه مستقیم وجود  3/31، به میزان  یشهر یهار بناب و مشارکت شهروندان در طرحانجام شده در شه یهاطرح

میزان ضریب همبستگی بین دو متغیر یاد شده رقمی  دهدیمداده های به دست آمده در تحقیق نشان  که یبطوردارد. 

توجه به اینکه مقدار سطح اعتبار بدست . لذا با  باشدیم =000/0Pاست و سطح اعتبار حاصله برابر با  =313/0Rمعادل با 

نتیجه گرفت که فرضیه صفر  توانیمپس  باشدیم( کوچکتر =05/0Pآمده از حداکثر مقدار قابل قبول برای تأیید فرضیه )

انجام شده در شهر بناب و  یهامشارکت کنندگان در طرحگردد( یعنی بین گردد. )یا فرضیه تحقیق تأیید میرد می

 رابطه وجود دارد. یشهر یهاندان در طرحمشارکت شهرو

سبت به نگرش شهروندان نبا توجه به نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی اسپیرمن، بین دو متغیر در فرضیه نهم  -

درصد رابطه مستقیم وجود دارد.  6/51، به میزان توسعه شهری  یهامشارکت و الگوی مشارکت شهروندان در طرح

میزان ضریب همبستگی بین دو متغیر یاد شده رقمی معادل  دهدیمای به دست آمده در تحقیق نشان داده ه که یبطور

. لذا با توجه به اینکه مقدار سطح اعتبار بدست آمده  باشدیم =000/0Pاست و سطح اعتبار حاصله برابر با  =516/0Rبا 

نتیجه گرفت که فرضیه صفر رد  توانیم.پس باشدیم ترکوچک( =05/0Pاز حداکثر مقدار قابل قبول برای تأیید فرضیه )

نگرش شهروندان نسبت به مشارکت و الگوی مشارکت شهروندان گردد( یعنی بین گردد. )یا فرضیه تحقیق تأیید میمی

 .وجود داردرابطه توسعه شهری  یهادر طرح

وی سابقة سکونت شهروندان و الگبین  با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی اسپیرمن،در فرضیه دهم  -

داده های  که یبطوردرصد رابطه مستقیم وجود دارد.  4/11، به میزان توسعه شهری  یهامشارکت شهروندان در طرح

است و  =114/0Rمیزان ضریب همبستگی بین دو متغیر یاد شده رقمی معادل با  دهدیمبه دست آمده در تحقیق نشان 

. لذا با توجه به اینکه مقدار سطح اعتبار بدست آمده از حداکثر مقدار قابل  باشدیم =014/0Pبر با سطح اعتبار حاصله برا

ضیه گردد. )یا فرنتیجه گرفت که فرضیه صفر رد می توانیمپس  باشدیم( کوچکتر =05/0Pقبول برای تأیید فرضیه )

هری توسعه ش یهاشارکت شهروندان در طرحسابقة سکونت شهروندان و الگوی مگردد( یعنی بین تحقیق تأیید می

 رابطه وجود دارد.

ی محل تولد شهروندان و الگو بینبا توجه به نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی اسپیرمن، در فرضیه یازدهم  -

 داده های به که یبطوردرصد رابطه مستقیم وجود دارد.  5، به میزان توسعه شهری یهامشارکت شهروندان در طرح

است و  =005/0Rمیزان ضریب همبستگی بین دو متغیر یاد شده رقمی معادل با  دهدیمدست آمده در تحقیق نشان 

. لذا با توجه به اینکه مقدار سطح اعتبار بدست آمده از حداکثر مقدار قابل  باشدیم =013/0Pسطح اعتبار حاصله برابر با 

یه گردد. )یا فرضنتیجه گرفت که فرضیه صفر رد می توانیم.پس دباشیم( کوچکتر =05/0Pقبول برای تأیید فرضیه )

ابطه ر توسعه شهری یهامحل تولد شهروندان و الگوی مشارکت شهروندان در طرح نیبگردد( یعنی تحقیق تأیید می

 وجود دارد.
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ت اجتماعی میزان مشارک با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی اسپیرمن، بین دو متغیردر فرضیه دوازدهم  -

 =013/0pسطح اعتبار حاصله برابر با  توسعه شهری یهادر نهادهای اجتماعی و الگوی مشارکت شهروندان در طرح

( =110/0p. لذا با توجه به اینکه مقدار سطح اعتبار بدست آمده از حداکثر مقدار قابل قبول برای تأیید فرضیه ) باشدیم

 ردد( گگردد. )یا فرضیه تحقیق تأیید مینتیجه گرفت که فرضیه صفر رد می نتوایمپس  باشدیمکوچکتر 

و الگوی  واقع گراییبا توجه به نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی اسپیرمن، بین دو متغیر در فرضیه سیزدهم  -

لذا با توجه به اینکه  . باشدیم =131/0Pسطح اعتبار حاصله برابر با  توسعه شهری یهامشارکت شهروندان در طرح

 توانیمپس  باشدیم تربزرگ( =000/0Pمقدار سطح اعتبار بدست آمده از حداکثر مقدار قابل قبول برای تأیید فرضیه )

 گردد(.گردد. )یا فرضیه تحقیق رد مینتیجه گرفت که فرضیه صفر تأیید می

ندان نگرش شهروبستگی اسپیرمن، بین دو متغیر با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون همدر فرضیه چهاردهم  -

درصد رابطه مستقیم وجود  1/66، به میزان توسعه شهری یهانسبت به مشارکت و الگوی مشارکت شهروندان در طرح

میزان ضریب همبستگی بین دو متغیر یاد شده رقمی  دهدیمداده های به دست آمده در تحقیق نشان  که یبطوردارد. 

. لذا با توجه به اینکه مقدار سطح اعتبار بدست  باشدیم =003/0Pاست و سطح اعتبار حاصله برابر با  =661/0Rمعادل با 

نتیجه گرفت که فرضیه  توانیمپس  باشدیم ترکوچک( =05/0Pآمده از حداکثر مقدار قابل قبول برای تأیید فرضیه )

 نگرش شهروندان نسبت به مشارکت و الگوی مشارکت گردد( یعنی بینگردد. )یا فرضیه تحقیق تأیید میصفر رد می

 رابطه وجود دارد.توسعه شهری  یهاشهروندان در طرح

وندان نسبت نگرش شهربا توجه به نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی اسپیرمن، بین دو متغیر در فرضیه پانزدهم  -

با سطح اعتبار  توسعه شهری یهادان در طرحانجام شده در شهر بناب و الگوی مشارکت شهرون یهامشکلات طرح

. لذا با توجه به اینکه مقدار سطح اعتبار بدست آمده از حداکثر مقدار قابل قبول برای باشدیم =114/0Pحاصله برابر با 

 ه تحقیق ردگردد. )یا فرضینتیجه گرفت که فرضیه صفر تأیید می توانیمپس  باشدیم( بزرگتر =000/0Pتأیید فرضیه )

 گردد(.می

 یهاام طرحبهبود انجدر فرضیه شانزدهم با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی اسپیرمن، بین دو متغیر  -

 یبطوردرصد رابطه مستقیم وجود دارد.  31، به میزان توسعه شهری یهاو الگوی مشارکت شهروندان در طرح یشهر

 =316/0Rمیزان ضریب همبستگی بین دو متغیر یاد شده رقمی معادل با  دهدیمهای به دست آمده در تحقیق نشان داده که

. لذا با توجه به اینکه مقدار سطح اعتبار بدست آمده از حداکثر  باشدیم =000/0Pاست و سطح اعتبار حاصله برابر با 

ردد. گه فرضیه صفر رد مینتیجه گرفت ک توانیمپس  باشدیم( کوچکتر =05/0Pمقدار قابل قبول برای تأیید فرضیه )

 یهاو الگوی مشارکت شهروندان در طرح یشهر یهابهبود انجام طرحگردد( یعنی بین )یا فرضیه تحقیق تأیید می

 رابطه وجود دارد.توسعه شهری 

 

 میدانی )آزمون فرضیات( هاییافته

 فرضیه اول: -

ی شهری هاطرحرین عامل مشارکت شهروندان در ترسد ارائه خدمات بهتر و افزایش رضایت مردم مهمبه نظر می-1

 است.
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درصد )انتخاب  41در این فرضیه با توجه به نتایج بدست آمده از داده های آماری پرسشنامه مولفه ارائه خدمات بهتر با 

ن نیگزینه های زیاد و خیلی زیاد( را از مهمترین عوامل مشارکت شهروندان در طرحهای توسعه شهری دانسته اند و همچ

عوامل  نری( را از مهمتادیز یلیو خ ادیز یها نهیدرصد )انتخاب گز 43مردم با  تیرضا شیمولفه افزادر رتبه بعد 

 به تر جلب اعتماد مردمو  به شهر تیحس هو جادیاو نیز  دانسته اند. یتوسعه شهر یمشارکت شهروندان در طرحها

با در صد پایین می باشند. در نتیجه فرضیه اول با نظر به  یتوسعه شهر یمشارکت شهروندان در طرحهاتیب از عوامل 

 می یتوسعه شهر یعوامل مشارکت شهروندان در طرحها نیترمهم از مردم تیرضا شیارائه خدمات بهتر و افزااینکه 

 باشد تأیید می گردد.

 فرضیه دوم: -

 باشد. ی شهری در سطح پایینی میهاطرحرسد میزان مشارکت مردم در به نظر می -3

 یمشارکت مردم بناب در طرحها زانیمدر فرضیه دوم با توجه به نتایج بدست آمده از داده های آماری پرسشنامه مولفه 

درصد )انتخاب گزینه های زیاد و خیلی زیاد( دانسته اند. در نتیجه فرضیه دوم با توجه به اینکه میزان  31ی را شهر

شرکت در طرحهای توسعه شهری را در سطح پایین دانسته است را اثبات می مشارکت مردم شهرستان بناب را از لحاظ 

 کند پس فرضیه دوم تأیید می گردد.

 فرضیه سوم: -

 ی شهری بناب باشد.هاطرحالگو برای انجام  نیترمهممشارکت هم کنشی  رسدیمبه نظر  - 3

 عنوان مشارکت مورد نظر جهت ارائه به عنواندر فرضیه سوم با توجه به نتایج حاصله می توان مشارکت مشورتی را به 

الگوی مشارکتی شهروندان ارائه نمود. سئوالات و آزمون فرضیات مرتبط با الگوی مشارکت هم کنشی نشان می دهد که 

درصد از شرکت کنندگان به این الگو پاسخ صحیح داده اند در نتیجه فرضیه رد می گردد . همچنین با توجه  1/6فقط 

جهت مشارکت درصد  13/34بدست آمده بیشترین میزان درصد الگوی مشارکتی مربوط به مشارکت مشورتی با به نتایج 

ارئه به عنوان الگوی مورد نظر پیشنهاد می گردد. با توجه به نتایج حاصله می توان مشارکت مشورتی را به عنوان 

 ه نمود. مشارکت مورد نظر جهت ارائه به عنوان الگوی مشارکتی شهروندان ارائ

 یافته های فرضیات متناظر:-

نگرش شهروندان ، واقع گرایی، میزان مشارکت اجتماعی در نهادهای اجتماعیسن، جنس شهروندان،  متغیرهای بین

 داری معنی و مثبت رابطة شهری توسعه یهاطرح در شهروندان و مشارکت انجام شده یهانسبت به مشکلات طرح

  .ندارد وجود

 ،نظرات شهروندان نسبت به ساکنان محله، انجام شده شهر بناب یهاطرحی، کدلیرهای محل تولد، یهمچنین بین متغ

، پایین و جزئی وجود دارد. بین متغیرهای کار دسته توسعه شهری رابطة معنی دار یهاطرحو  سابقة سکونت شهروندان

واد سطح سد دارد و نیز بین متغیر های همبستگی متوسط وجو انجام شده یهامشارکت کنندگان در طرح زانیمجمعی، 

نگرش شهروندان نسبت به مشارکت وجود دارد. همچنین بین متغیرهای  بالا یهمبستگی مشارکت یالگوو  شهروندان

 وجود دارد. بالا یلیخ یهمبستگ

ماعی شارکت اجتسن، جنس شهروندان، میزان م یرهایمتغ بین ایرابطه هیچ ما آماری جامعه در که گفت توانیم بنابراین

انجام شده و مشارکت شهروندان در  یهادر نهادهای اجتماعی، واقع گرایی، نگرش شهروندان نسبت به مشکلات طرح

 ،یکدلیمحل تولد،  یرهایمتغ بین که است حالی در این .نشد پیدا شهروندان مشارکت الگوی باتوسعه شهری  یهاطرح
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سعه تو یهادان نسبت به ساکنان محله، سابقة سکونت شهروندان و طرحانجام شده شهر بناب، نظرات شهرون یهاطرح

 سطح در معنی داری و مثبت رابطة شهری توسعه یهاطرح در شهروندان مشارکت الگویوابسته  متغیر باشهری 

ن انجام شده شهر بناب، نظرات شهروندا یهاطرح ،یکدلی میزان افزایش با که معنی این به. دارد وجود درصد05/0

 رد شهروندان مشارکت الگوی شهروندانتوسعه شهری  یهانسبت به ساکنان محله، سابقة سکونت شهروندان و طرح

 . ابدییمافزایش  معنی داری بطور شهری توسعه یهاطرح

 مشارکت کنونی الگوی و مشارکت استاندارد الگوی بین مقایسه -

اب شهرستان بن در مشارکت کنونی الگوهای موجود ضعیتو درصد و مشارکتی الگوهای استاندارد درصد مقایسه با

 به که الگوها هبقی و کندیم پیروی مشورتی مشارکتی الگوهای از تنها بنابی شهروندان مشارکت الگوی که گفت توانیم

 .نیست اربرخورد مناسبی وضعیت شهرستان بناب از در شد، خواهند برخوردار شهروندان مشارکت بیشترین از ترتیب

 رضیاتنتایج توصیفی و استنباطی ف به توجه با شهرستان بناب نیز در شهروندان مشارکت ازم به ذکر است که الگویل

 آمده است. 4جدول شماره  در که است شده تعیین

 
 مقایسه بین الگوی استاندارد مشارکت و الگوی کنونی مشارکت -0جدول 

 دارددرصد استان درصد فراوانی مراحل طرح الگوی مشارکتی

 30 35/33 15 اطلاعات مشارکت منفعل

 30 13/34 133 پیشنهاد مشارکت مشورتی

 60 11/11 45 تصمیم مشارکت کارکردی

 10 1/6 36 اجرا مشارکت هم کنشی

 10 3/13 41 نظارت مشارکت هم کنشی فعال

 100 00/13 46 همه موارد یزیخود انگ

 .9911مأخذ: نگارندگان، 

 

 گیرینتیجه

 مشارکت بر ضرورت تأکید اجماع، به آنها یهمه که شد منجر نظریاتی به اخیر یدهه چند در دولت و دممر نقش

 مشارکت ایتوسعه هایپروژه اجرای جهان، شهری مدیریت جدید پارادایم در. دارند را خود به مربوط امور ادارة در مردم

نده ی سازهاگانی جانبههمه مشارکت با شهر توسعه پروژه اصلی رکن که طوریبه. است یافته جایگاهی خاص شهری

 ثروت به عنوان مردم از توسعه در مردم نقش اهمیت به توجه با توسعه، جدید ادبیات در واقع در. است همراه شهری

 زانپرداهینظر. است مردم نقش مشارکتی بر ناظر نیز بالا به پایین از توسعه تخصصی اصطلاح. شودیم یاد جامعه هر واقعی

. است ارزش هم و حقیقت خود هم امور ادارة در اجتماعات این مشارکت که معتقدند محلی اجتماعات مشارکت

 ت. ازیاف روزافزونی پذیرش توسعه و ریزیبرنامه امور در که است ضرورتی عنوان به تدریج به محلی مردم مشارکت

 اعی،اجتم فردی، یهایژگیوشناخت  بدون ردمیم نیروهای فراخواندن مشارکت به که پیداست ناگفته دیگر سویی

 ریشه توسعه یهاطرح در شهروندان الگوی مشارکت و باشدینم پذیرامکانها آن زیست مکان و اقتصادی و فرهنگی

 هاآن هایتوانمندی باور با باید که است مردم تمایلات و هانگرش شناخت شرط، اولین .نیست یمستثن قاعده این از نیز

 طور هب بتوان آن آزمون و تجربه با تا است مختلف هایعرصه در مناسب شرایط و بستر ایجاد آن از پس. باشد همراه
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 جادای و الگوها طراحی برای ریزیبرنامه نیازمند سوی یک از مسئله این. کرد مشارکت اجتماعی هایفعالیت در مؤثر

نگاهی  است. شهرداری در مشارکت برای واگذاری قابل هایظرفیت نیازمند شناسایی دیگر سوی از و هاستتشکل انواع

ی شهری در ایران مبین این واقعیت هاطرحبه ملاحظات صورت گرفته در زمینه میزان مشارکت شهروندان در توسعه 

ی رویکردی از بالا به پایین و بدون توجه به زندگ هاطرحاست که اغلب تجربیات صورت گرفته در فرایند تهیه و اجرای 

بناب  ی شهرهاطرحو الگوهای رفتاری و مشارکت ساکنین را دنبال کرده است. با توجه به مطالب فوق و عدم موفقیت 

 با .شدمی احساس شهری امور هایزمینه تمام در مردمی هایمشارکت به توجه یا دیر به اتمام رساندن طرح ها ضرورت

درصد  13/34درصد مربوط به مشارکت منفعل،  35/33شارکتی؛ آزمون فرضیات مرتبط با الگوی م سؤالات و به توجه

درصد  00/13و فعال یکنشمشارکت هم 3/13ی، مشارکت هم کنش 1/6ی، مشارکت کارکرد 11/11ی، مشارکت مشورت

ر بناب مشارکت مشورتی است. د شهر. با توجه به نتایج حاصله سطح مشارکت در باشدیمی زیخود انگهم مربوط به 

الگوی استاندارد مشارکت که شامل هفت مرحله بوده که مرحله اول آن)مشارکت مصنوعی(، است مشارکت  شناسی نوع

فقط در ظاهر وجود دارد )نمایندگان مردم دارای سمت هستند ولی قدرتی ندارند(. و در مرحله هفتم که بالاترین و 

 بیرونی ساتمؤس به نیاز بدون عمل ابتکار گرفتن دست در با ی(، مردمزیخود انگبهترین سطح مشارکت است )مشارکت 

مشارکت مردم به صورت مشورت گرفتن از آنان یا در مشاورت مشورتی  .پردازندیم مشارکت به سیستم تغییر برای

ژوهش پ جا که دراز آن ندارند(. هایریگمیمردم نقشی در تصم این نوع مشارکت)در  پاسخگویی به برخی سؤالات است

 مشارکت میزان آن در که شده است، گرفته نظر ی دو درشماره جدول به توجه با مشارکت اندارداست الگوی حاضر

طبق نتایج به دست آمده مشارکت شهروندان بنابی در سطح سوم قرار دارد و تا رسیدن به  .است متفاوت )هفت مرحله(

طلبد که مجموعه مدیرت شهری می سطح هفتم که بالاترین و بهترین سطح مشارکت هست راهی طولانی وجود دارد و

ت ریزی شهری، مدیریمند و استفاده از متخصصین برنامههای علمی، مدون، زمانبا تلاش فراوان و با بکارگیری شیوه

شهری و سایر متخصصین میزان مشارکت و سطح مشارکت را در شهر بناب افزایش داده و به بالاترین سطح ممکن که 

 مشارکت به ستمسی تغییر برای بیرونی مؤسسات به نیاز بدون عمل ابتکار گرفتن دست در با ی )مردمزیخودانگ مشارکت

 .( است، برسانندپردازندیم

  



22 

 فصلنامه مطالعات عمران شهری  9911 تابستان، زدهمسیم، شماره دوره چهار

 

 منابع

 مشارکت شهروندان در امور  سازنهیزم هایشاخص یبررس»(، 1316). پوراحمد، احمد ؛نیخواه، حسیفرهاد ؛محمود ن،یآرو

 .51-33(: 31) 1مناطق خشک،  ییایر تهران(، فصلنامه مطالعات جغرافشه 1 ی: منطقهیمورد ی)مطالعه یشهر

 و  یعمران یهاتیعوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در فعال یبررس»(، 1311)ی. خداداد، مهد ؛الهام ،یداور ؛هیسم ،یبهرام

 .513-551(: 3) 1 ،یو روابط انسان ایمجله جغراف ،«تهران( ،یشمال عصری: محله ولیمورد)مطالعه یشهردار یخدمات

 و  1بر شهر سالم )منطقه  دیکأبا ت یدر امور شهر یمشارکت شهروندان تهران یبررس»(، 1315). منصوره ک،یتاج ؛رین ،یراهریپ

 .110-15(: 4) 1 ،یانسان یاینو در جغراف یها، فصلنامه نگرش«شهرتهران( 30

 ستیز طینقش مشارکت شهروندان در حفاظت از مح یررسب»(، 1311). دیسع ،یملماس ی؛عل دیس ،یجوز ؛اوشیس ان،یرضائ 

 .10-51(: 66) 4 ،یو توسعه فرابخش ستیز طی، فصلنامه مح«تهران( یشهردار 1: منطقه ی)مطالعه موردی شهر

 تیموفق شینقش مشارکت شهروندان در افزا یبررس»(، 1311). محمود ،یکوچ ییرضا ؛حسن ،یمحمدکیب ؛اللهکرامت ،یاریز 

 .63-51(: 31) 10 ،یشهر یزیرفصلنامه پژوهش و برنامه ،«رازیمورد: کلانشهر ش یهرش تیریمد

 انی؛ پا«جوانان از نظر دولت و مردم گاهیبر جا دیبا تأک ییدر توسعه روستا ینقش مشارکت مردم»(، 1310)ی. هاد ،یشاکر 

 .هرانمدرس، ت تیدانشگاه ترب ،ییروستا یزیو برنامه ر ایارشد جغراف ینامة کارشناس

 (: 41) 11 ط،یمح شی: شهر گنبد(، فصلنامه آمای)مطالعه مورد یمشارکت شهروندان در امور شهر زانی(، م1311). اکبر ،یشربت

161-113. 

 43-43(: 1) 3 ،یشهر تیریمد ،«یشهر تیریو مد یشهر یحکمران ،یمشارکت شهروند»(، 1310). میمر ،یثان انیفیشر. 

 یهامؤثر بر مشارکت شهروندان در عرصه یطیمح یهاتیفیک نییتب»(، 1311) .سایزارع، پر ؛لوفرین ،یپناه ؛رضایعل ،یصادق 

 6 دار،یپا یو شهرساز یمعمار دوفصلنامه ،«رازی: شهر شیمورد پژوه دار،یتوسعه پا یبه عنوان بعد اجتماع یشهر یعموم

(3 :)11-33. 

 شهر یشهر )نمونه مورد داریت شهروندان در توسعه پانقش مشارک یبررس(. »1314)سوسن.  ،سوداگر ؛جلال ی،آمل یمیعظ :

 .45-35(: 31) 1 .یشهر تیریمطالعات مد. «نور(

 و مشارکت شهروندان در  یشهر ینهادها»(، 1313). داودی، مختار ؛کمالی، کوه ؛محمد ،زادهعباس ؛محمدباقر، اقدام زادهیعل

 .314-115(: 3) 45 ،یانسان یایجغراف یهاپژوهشمجله  ،(«: شهراصفهانیمورد یمطالعه) یامور شهر یاداره

 فصلنامه مطالعات «عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در مدیریت و توسعه فضاهای شهری تهران»(، 1313). فتحی، سروش ،

 .164-143(: 10) 4جامعه شناختی شهری )مطالعات شهری(، 

 یمطالعه مورد یشهر تیریمد یاصل یهروندان و فاکتورهارابطه مشارکت ش یبررس»(، 1316). نیروژ ،یمرز ؛عباس ،ییفخرا :

 .36-11(: 31) 6هفت حصار،  یطی، مجله مطالعات مح«شهر تهران

 (زیمشارکت شهروندان )مورد مطالعه: محلات شهر تبر زانیبر م یشهر یتأثیر فضا یقیتطب یبررس»(، 1313). ابوالفضل ،یقنبر» ،

 .343-311: (41) 11 ،یزیرو برنامه ایجغراف هینشر

 نیصور مختلف مشارکت در ب یشناختجامعه نییتب»(، 1315). اقباله ،یزخانیعز ؛نیحس ،یآقاجان ؛رضایعل ،یزیتبر یمحسن 

 .33-1(: 11) 6، فصلنامه مطالعات جامعه شناختی شهری )مطالعات شهری(، «شهروندان شهر خلخال و عوامل مؤثر بر آن

 1315، س و مسکن سالنفو یعموم یسرشمار ران،یمرکز آمار ا. 

 شناخت و ارزیابی عوامل مرتبط با مشارکت شهروندان در مدیریت »(. 1311سپیده. ) ،غلامی ؛عامر ،پورنیک ؛غلامرضا ،ملکشاهی

 .350-331(: 13) 5. شناسی نهادهای اجتماعیجامعه «.شهری

 باغملک یشهر ینواح ستیز طیمح مشارکت شهروندان در خدمات و یابیارز»(، 1315). سروستان، رسول د،یسع ،یملک» ،

 .31-36(: 35) 1فصلنامه مطالعات مدیریت شهری، 



23 

 فصلنامه مطالعات عمران شهری
 

 

 ی در رابطه با مشارکت شهروندان در امور شهر یشهر تیریعملکرد مد یبررس»(، 1314). سجاد ان،یعفیر ن،یحس ،یغفوری

 .100-11(: 31) 1 ،یاو منطقه یهاش شهر، مجله مطالعات و پژوهش«)مورد شهر فسا(

 و عوامل مؤثر بر آن )نمونه  یمشارکت شهروندان در امور شهر زانیم»(، 1316). داود ،یقباد، حاتم ،یطهماسب ن،یحس ،یفورغی

 .51-31(: 31) 10 ط،یمح شینامه آما، فصل«: دره شهر(یمورد

 یان در امور شهرمشارکت شهروند یهاتیو قابل تیظرف یبررس»(، 1313)هادیانی، زهره؛ رفیعیان، سجاد.  ن،یحس ،یغفوری 

 .11-13(: 34) 13و توسعه،  ای، فصلنامه جغراف«: شهر فسایمطالعه مورد

 


