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 چکيده

ها نقش بسیار مهمی در افزایش سرعت توسعه و بهبود کیفیت جوامع دارد. تالش در در اداره شهرامروزه مشارکت شهروندان 
افزایش میزان مشارکت و نزدیکی به مردم همواره یکی از عوامل اصلی توسعه یافتگی محسوب شده و تحقق آن از دغدغه 

تحقیق حاضربا هدف بررسی عوامل ارتقا مشارکت شهروندان همدانی دراجرای  وری بوده است.های اصلی مسئولین هر کش
کاربردی است و از نظر جمع  ،نظر دسته بندی بر اساس هدفاین تحقیق از  مصوبه های شورای شهر صورت گرفته است.

مدانی در مناطق چهار گانه این شهر کلیه شهروندان همی باشد. جامعه آماری این تحقیق پیمایشی  -آوری اطالعات توصیفی
 931نفر را زنان و  911 ،که از این تعداد نفر تعیین گردیده است، 833بوده و حجم نمونه مورد بررسی بر اساس جدول مورگان 

 برای اندازه گیری پایایی نفر را مردان تشکیل داده اند. اطالعات میدانی مورد نیاز به وسیله پرسشنامه حاصل شده است و
استفاده گردیده است. روایی این پژوهش نیز به روش روایی محتوا مورد بررسی و تایید آلفای کرونباخ از  سواالت پرسشنامه

اسمیرنوف و رگرسیون مورد تجزیه و  -قرار گرفته است. فرضیات پژوهش با استفاده از آزمون های آماری نظیر کولموگوروف
  ز پژوهش، بیانگر این موضوع بود که تمام فرضیات تحقیق مورد تایید قرار گرفته اند.تحلیل قرار گرفتند. نتایج بدست آمده ا

استقبال شورا از مشارکت مردمی، اعتمادسازی، عوامل  ،رعایت عدالت، اطالع رسانی رضایتمندی، بدین معنی که هشت عامل
 ات تاثیر مستقیم دارند. عوامل اقتصادی و عوامل مذهبی بر میزان مشارکت مردم در اجرای مصوب ،فرهنگی

 .شهروندی شورا، مشارکت، مصوبه، کمیسیون،: واژه های کليدی

 

 مقدمه

دموکراسی مستلزم این است که شهروندان در حکومت تاثیرگذار باشند که این امر نیز بستگی به مشارکت شهروندان دارد. 
و خود تنظیمیشان می شود. اعتماد، مهارت ها و مشارکت عالوه بر این که باعث موفقیت مردم در فعالیت های خودگردان 

مشارکت عمومی که تعهد و (. 7002، دانش مردم را که محصول نهایی مشارکت است، افزایش می دهد )کویت و کویت
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 های مصوبه اجرای در همدانی شهروندان مشارکت ارتقا عوامل بررسی
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شد راهنمایی مردم در فرایند برنامه ریزی را تضمین می کند، مهم ترین مقوله در فرایند توسعه و تحول شهرهای آینده می با
  (.7001، )ابو سمح و عارف

شهروندان جوامع امروز، حل مشکالت و بهبود زندگی و محیط شهری خود را در گروی انتخاب نمایندگانی صالح و با تجربه در 
و به اداره امور شهر می دانند. بدین منظور در زمان انتخابات مربوطه با جدیت و اشتیاق در پای صندوقهای رأی حضور میابند 

کاندیداهای مورد نظر خود رأی می دهند. با آغاز به کار منتخبین مردم، آنان در راستای وظایف خود و بر اساس صالح و 
مصلحت عمومی دست به تصویب مصوبه هایی به امید بهبود شرایط زندگی مردم می زنند . اما این مصوبات که در راستای 

ردم مصوب شده غالبا توسط شهروندان اجرا نمی شود  و آنان در پی استنکاف یا سهولت شرایط زندگی توسط نمایندگان خود م
 یافتن سایر روشها و مراجع  برای به اصطالح دور زدن این قوانین بر می آیند. 

گیری  عدم یا مشارکت کم مردم در مصوبات شورای شهر همواره باعث ایجاد اختالل در وظایف شورا، بوروکراسی زیاد، به کار
کمیسیون ها و جریان های موازی جهت بر طرف کردن مشکالت فوق و به تبع آن صرف هزینه زمانی و مالی بسیار توسط 

، تاخیر در وصول جریان درآمدی شورا و به تبع آن اصله بین مردم و نمایندگان منتخبشورا و مردم می شود. ناراحتی و ایجاد ف
صدد پاسخ به آن ش درپژوه . نوآوری که اینمله سایر مسایل قابل ذکر می باشدهری از جبه تاخیر افتادن اجرای پروژه های ش

، آن است که چه عواملی بر مشارکت شهروندان همدانی دراجرای مصوبه های شورای شهر تاثیر گذار است و چگونه برآمده
 میتوان میزان مشارکت مردم در این حوزه را افزایش داد.

 

 ادبيات موضوعی 
ز نظر مفهومی واژه مشارکت را می توان به معنای شراکت و همکاری در کاری، امری یا فعالیتی و حضور در جمعی، گروهی و ا

(. از منظر 91: 9821سازمانی جهت بحث و تصمیم گیری، چه به صورت فعال و چه به صورت غیرفعال دانست )علوی تبار، 
ی بقاء، توسعه و تعالی نظام اجتماعی دانسته اند که توسعه نیافتن سازوکاری برا»کارکردی و نظام مندی مشارکت را 

)مردوخی، « انجامد.ساختارهای الزم برای مشارکت و نهادی کردن آن به انقراض نظام اجتماعی و سقوط سیاسی آن می
9828 :29 .) 

 نظرانمفهوم مشارکت از دیدگاه صاحب: (2)جدول 
 نظرانصاحب تعریف مفهوم

همی در رسیدن به مشارکت شامل هر فرایندی است که از طریق آن افراد س فرایند
 های مدیریتی توسعه دارند.تصمیم

 کالرك ورابرتز
(9128) 

ای مشارکت سیستمی از مدیریت است که در قالب آن افراد بر تصمیم های توسعه نفوذ و کنترل
 اثر می گذارند.

 (9131پیترسون )

شکل اعمال 
 قدرت

آنها مشروع مشارکت کلیه اشکال اعمال قدرت توسط زیردستان است، که از نظر 
 جلوه کند.

 (9191رامرز )

مشارکت تصمیم گیری مشترك است و باید از تصمیم گیری دستوری و یا  تصمیم گیری
 تفویض اختیار به غیر تمیز داده شود.

 الك، شویچی
 (9133و التام )

مشارکت عبارت است از ادراك هر فرد از میزان نفوذی که بر تصمیم گیری دارد و  ادراك نفوذ
 گیری.سه آن با میزان نفوذ واقعی وی در تصمیممقای

 واوم ولوتانز
(9122- 9111) 
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مشارکت شهروندی را می توان به معنای شرکت و حضور جدی، فعال، آگاهانه و ارادی سازمان یافته  مشارکت شهروندی:

شهری در فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زندگی شهری برای نیل به اهداف و موثر افراد، گروه ها و سازمان های 
(. از این رو مشارکت وسیله ای می باشد برای تبدیل یک شهرنشین بی تفاوت به یک 9832جمعی شهری دانست )اکبرپور، 

و مسؤولیت داشته و مسؤولیت عاطفی داشته  -ی ذهنیشهروند، یعنی تبدیل شهرنشین به انسانی که با محیط خود رابطه
(. شهروندی به عنوان یک پدیده 9111، بهسازی محیط خود را در یک همیاری مستمر با دیگران بدیهی بپندارد )سانوف

های محوری نظام های امروزی و شاخصی کلیدی برای نشان دادن تحقق دموکراسی در یک جامعه اجتماعی مدرن از مؤلفه
پایگاهی است که به تمامی افرادی که عضو تمام عیار اجتماع هستند داده می شود. این افراد  مدرن است. در واقع شهروندی

 .همه دارای جایگاه برابر، حقوق، وظایف و تکالیف متناسب با این پایگاه اجتماع هستند
در خصوص سطوح مختلف مشارکت مردمی در طرح های شهری دیدگاه های مختلفی  سطوح مشارکت شهروندی:

 وجود دارد که صور متنوعی از مشارکت را محقق می سازد. این صور را می توان در هفت سطح طبقه بندی نمود.
مردم خودمبتکر پروژه بوده، جهت منابع و کمک های فنی با نهادهای دیگر تماس می گیرند.  مشارکت خودانگيخته: -9

ند. در صورت حمایت دولت و نهادهای غیردولتی چنین پروژه مردم، کنترل منابع پروژه را همچنان در دست خود حفظ می نمای
 هایی می توانند به اجرای کامل برسند.

مبتکر پروژه یک نهاد خارجی است که در ارتباط با مردم محلی فعالیت می نماید. مشارکت  مشارکت تعاملی )کنشی(: -7

هداف پروژه می باشد. مردم در تحلیل مسائل، به عنوان یک حق شهروندی تلقی نشده، تنها وسیله ای جهت رسیدن به ا
تدوین برنامه های اجرایی و تشکیل نهادهای اجرایی و مدیریتی مشارکت می نمایند. لذا مردم تاثیر زیادی بر نحوه استفاده از 

 منابع دارند.

اهش هزینه مشارکت از سوی نهاد خارجی به عنوان وسیله ای جهت تحقق پروژه، به خصوص ک مشارکت عملکردی: -8

ها از طریق ارایه نیروی کار و مدیریت رایگان تلقی می شود. برای مثال مردم بعد از این که تصمیمات مهم از سوی نهاد 
خارجی گرفته شد و اهداف پروژه مشخص می شوند، جهت تحقق اهداف تعیین شده، مشارکت می کنند. نهایتاً در چنین شیوه 

 یاز خارجی، از اهداف خود دست می کشند.مشارکت، مردم در جذب اهداف موردن

مردم تنها به واکنش نسبت به انگیزه های مادی، مشارکت می نمایند. )مثالً در  مشارکت بخاطر انگيزه های مادی: -3

مقابل عرضه کار، پول و یا غذا دریافت می نمایند و یا مثالً در پروژه های خود یاری به شرط عرضه نیروی کار و ایجاد 
 ان، زمین و خدمات دریافت می نمایند(.ساختم

نظرات مردم جهت تعیین نیازها و اولویت های مردم گرفته می شود. لیکن، میزان  اطالعات دهی و مشورت کردن: -1

ی نهاد خارجی از طریق تشخیص مسأله و راه حلهای موردنظرمعین می شود. جمع آوری اطالعات و کنترل تحلیل ها بوسیله
م گیری به مردم داده نشده، به عالوه مجریان پروژه هیچ تعهدی نسبت به تحقق اولویت های مردم بعهده هیچ قدرت تصمی

 نمی گیرند.

به مردم گفته می شود که چه چیزی انجام خواهد شد، بدون اینکه نظرات آنها خواسته شده و یا مشارکت انفعالی:  -9

 در اوضاع ایجاد نمایند. قدرتی در تغییر امور داشته باشند یا بتوانند تغییر
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تظاهر به مشارکت است که انجام می پذیرد. بعنوان مثال، نمایندگانی در هیأت های  صورت و فریب )ظاهرفریبانه(: -2

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

 

 بررسی نظریات مشارکت شهروندی
منتشر شد، مفهوم مشارکت را به نحوی روشن تعیین کرد.  9191ارنشتاین در مقاله ای که برای اولین بار در  :تایننظریه ارنش

استفاده نمود. نردبان « نردبان مشارکت»استفاده کرد و از تشبیه آن با « قدرت شهروندی»با عنوان « مشارکت شهری»وی از 
ین ترین سطح نردبان ارنشتاین هیچ قدرتی برای شهروندان وجود ندارد، به هشت مرحله ای ارنشتاین به شکل ذیل است:در پای

 .عبارت دیگر، عدم مشارکت در دو رده خود را نشان می دهد که وی آنها را دستکاری و درمان می خواند
 

 نردبان مشارکت ارنشتاین :(2)جدول 
 

 

 

 قدرت شهروندی

 کنترل شهروندی -3
(Citizen control) 

پله نهایی نردبان مشارکت است فراتر از مراحل قبل عالوه بر این مرحله که 
 گیرد.گیری کنترل و نظارت بر مسئولین را نیز در بر میمشارکت در تصمیم

 تقویض قدرت -2
(Delegaled power) 

در این پله قسمتی از امور به خود شهروندان واگذار می گردد و نظرات و 
 ای ندارد.فاً شکل یک طرفهگردد و صرپیشنهادات آنها اجرا می

 شراکت -9
(Partoer ship) 

این مرحله پذیرش شهروندان از طرق مختلف مشارکتی بعنوان شریک سود و 
 زیان پروژه ها را در بر می گیرد.

 تسکین بخشی -1 اجازه ورود
(Placation) 

-مند میپله ای از نردبان که بر اساس آن شهروندان ضعیف از سهمی بهره

 گیری نهایی با صاحبان قدرت است.که خشمشان فروکش کند. تصمیم گردند

 مشاوره -3
(Consultation) 

این مرحله با در اختیار قراردادن اطالعات به شهروندان از آنها نظرخواهی می 
 نماید. اما ضمانتی جهت اجرا نمی باشد.

 انتقال اطالعات -8
(informing) 

گردد و هدف آن اطالع وجود را شامل میآگاه کردن شهروندان از حقایق م
 رسانی عمومی است.

 درمان -7 عدم مشارکت
(Therapy) 

ای برای این نوع عدم مشارکت، غیرصادقانه است. هدف پیدا کردن راه و چاره
 دیدگاه و رفتارهایی است که یک موسسه خودش با آنها موافق نیست 

 دستکاری و تقلب -9
(manipulation) 

ساختگی را از مشارکت تدارك دیده که هدف واقعی آنها آموزش های شکل
 شهروندان برای قبول کارهایی است که از قبل تکلیفش روشن است.

اند به نظر ارنشتاین دستکاری به این به این معنا است که بعضی سازمان های دولتی شکل ساختگی از مشارکت را تدارك دیده
 (.92: 9833اش روشن شده است )حبیبی، ن برای قبول کارهایی است که از قبل تکلیفکه هدف واقعی آنها آموزش شهروندا

در پله بعدی شکل دیگری از عدم مشارکت را معرفی می کند که درمان نام گرفته است؛ این نوع مشارکت هم غیرصادقانه و 
رحله به معنی آگاه کردن شهروندان از هم خودخواهانه است. پله های دیگر این نردبان اطالع رسانی و مشاوره است؛ این م

حقایق موجود در مورد برنامه های موجود است. اطالع رسانی، مشاوره و کسب نظر شهروندان در صورتی که واقعی باشد و 
 جریان اطالعات، یک سویه نباشد، مفید می باشد. 
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و تنبیه توجه دارند. در نظر آنها آنچه موجب بروز یک  دسته ای از نظریات پیرامون مشارکت به مفاهیم پاداش نظریه هومند:
رفتاری می شود و پایداری آن را سبب می گردد، پاداش حاصل از انجام آن است. مفروض اصلی این دیدگاه آن است که 

(. بر طبق 83: 9810انسان های رفتارهایی از خود ابراز می کنند که نتایج پاداش دهنده ای برای آن ها داشته باشد )غفاری، 
 این نظریه دو قضیه مطرح می گردد:

اگر عملی از فردی سر بزند و پاداش دریافت کند، احتمال تکرار آن افزایش پیدا می کند. بر پایه این قضیه  :قضيه موفقيت

یا منزلت اگر مشارکت به عنوان یک رفتار از سوی فردی ابراز شود و پاداش دریافت کند، )مثالً: منافع مادی حاصل از آن 
 (.83اجتماعی( احتمال آن که تمایل فرد به رفتار مشارکتی افزایش یابد بیشتر است )همان، 

 هر چه نتیجه یک کنش برای شخص با ارزش تر باشد، احتمال بیشتری دارد آن کنش را دوباره تکرار کند. قضيه ارزش:

نی تر باشد، تشویق و تحسین عاملی مهم در تکرار آن (. در حقیقت اگر نتیجه مشارکت برای فرد ملموس تر و عی83)همان، 
 خواهد بود

 
 نقش شورای اسالمی شهر در مشارکت مدنی

شورا از درون جامعه مدنی بر می خیزد و برایند حرکت سیاسی مردم در محلی ترین سطح است. شورا، صرف نظر از انواع آن، 
ن هایی است که برای پاسداری از حقوق و منافع آنان شکل می گیرد. منعکس کننده حق مردم در سازماندهی و ایجاد سازما

به همین دلیل، شورا را پایه ای ترین شکل سازمان دهی اجتماعی و توزیع فضایی قدرت سیاسی می توان نام برد. عالوه بر 
ی است و محل بروز توزیع قدرت و تمرکززدایی قدرت، شورا بستر اجتماعی شدن سیاسی مردم و جزئی از فرایند شهرساز

رود. شورا نماد عقالنیت سیاسی، نهاد برای تقویت همبستگی، گذر به خودگردانی، گذشتن از حقوق شهروندی نیز بشمار می
منافع فردی برای نفع جمعی، پاسداری از نفع شخصی از طریق عقالنیت و عمل جمعی است. توزیع قضایی قدرت سیاسی از 

ست و اراده مردم و به منزله اجرای شیوه خاصی از دموکراسی است. بدین جهت، ساکنان هر طریق شوراها تامین کننده خوا
محل با داشتن توقعات مشترك برای حل امور خود، با مشارکت در انتخابات محلی، افرادی را از میان خود به منظور بهره 

عالی ترین سطح اجرایی دموکراسی در نظام  گیری از امکانات محلی و توانایی های خودجوش بر می گزینند و این آخرین و
 (.91: 9839سیاسی کشورهاست )شیخ، 

 

 پيشينه پژوهش
( در تحقیقی به بررسی تأثیر آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی بر توسعه شهروندی فعال و 9832باغستانی برزکی )

ر شهروندان تهرانی و حجم نمونه مورد بررسی پاسخگویی و شفافیت شهرداری تهران پرداخته است. جامعه آماری تحقیق مذکو
نفر بوده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که آگاهی از حقوق شهروندی باعث افزایش مشارکت مردم و  839

انجام تکالیف شان و افزایش مشارکت باعث بهبود عملکرد و پاسخگویی و شفافیت شهرداری و سازمان های تابعه آن می 
 شود.

های ارتقا مشارکت مردمی در بهسازی و نوسازی مساکن ( در پژوهشی  به بررسی روش9819مچنین قدرجانی و قیطرانی )ه
فرسوده )منطقه جوالن همدان( پرداختند. جامعه آماری پژوهش فوق شهروندان ساکن در منطقه جوالن همدان و حجم نمونه 
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سازی در بین مردم، ردم از طریق عواملی مانند اعتمادکه جلب مشارکت منتایج نشان دادند  نفر بوده است. 820مورد بررسی 
امکان تارهای اجتماعی فرهنگی اقتصادی، های مالی و غیره با لحاظ کردن ساخایجاد ضمانت اجرایی از سوی دولت، مشوق

 افزایش مشارکت را ایجاد می کند. دستیابی به 
تحت عنوان راهکارهای مشارکت مردم در اداره حکومت اسالمی به این  (9817)در مقاله ای دیگر، جاوید و فتاحی زفرقندی 

، اما بیشترین تاثیر در مورد افزایش مشارکت مردم اوطلبانه چشم پوشی کردت مشارکت دنتیجه رسیدند که گرچه نباید ازاهمی
اد های وابسته با سیاست گذاری های . به این معنی که دولت یا نهتوسط خود دولت صورت می گیرد ازیتوسط عامل زمینه س

 مشارکت مردم بیشترین تاثیر را در افزایش مشارکت مردم خواهند داشت. ، استقبال و محیا کردن زمینه صحیح
( در تحقیقی راهکارهای ارتقا مشارکت شهروندی با تاثیر از تعالیم اسالمی را مورد بررسی قرار 9817همتی )همچنین ذبیحی و 

مرتبط با اهمیت بحث یج این پزوهش نشان می دهد که تکیه کردن بر مفاهیم دینی و بازگو کردن احادیث و روایات دادند. نتا
 در مجامع و نهاد های مذهبی باعث ترغیب و درنتیجه افزایش مشارکت مردم می گردد. ،و شورامشورت 

ر کیفیت محیطی بر میزان مشارکت شهروندان ( در تحقیق خود به بررسی اث9818) در پژوهشی دیگر بهاری نژاد و همکاران
. جامعه آماری تحقیق مذکور شهروندان کرمانشاهی و حجم نمونه مورد بررسی رای طرح های توسعه شهری پرداختنددر اج
داری میان عوامل دخیل در کیفیت محیط زندگی و افزایش پژوهش نشان دادند که رابطه معنا نفر بوده است. نتایج این 300
 رکت مردمی وجود دارد.مشا

گذاری و مشارکت های مردمی به سرمایه روابط متقابل شهروندان و سازمان بررسیبه  (9817همچنین یوسفی و همکاران )
نفر بوده است.  833. جامعه آماری تحقیق ایشان شهروندان تهرانی و حجم نمونه آنان ر ارتقا مشارکت شهروندی پرداختندمنظو

افزایش اگاهی شهروندان عملکرد و رضایت مردم بر افزایش های اجتماعی نتایج این تحقیق نشان دادند که وجود بنیان
 مشارکت آنان موثر است.

 

 الگوی مفهومی پژوهش
وعی به منظور شناسایی رابطه میان مولفه های تحقیق ونوع روابط بیان شده در فرضیات از مصاحبه های اولیه و ادبیات موض

استفاده شده است. در این الگو فرض می گردد که هشت مولفه برقراری  (9819) برگرفته از تحقیق قدرجانی و قیطرانی
عدالت، رضایتمندی، اطالع رسانی، استقبال شورا، اعتماد سازی، عوامل اقتصادی، فرهنگی و مذهبی به طور مستقیم بر ارتقا 

 مشارکت مردم تاثیر دارند.
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 مفهومی تحقيق الگوی :(0)شکل 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بر اساس الگوی مفهومی فوق فرضیه های تحقیق به شرح ذیل تدوین شدند:
 شهر تاثیر دارد. شورای های مصوبه رضایتمندی مردم از عملکرد شورا بر مشارکت آنان در -9
 شهر تاثیر دارد. شورای های مصوبه بر مشارکت شهروندان در رعایت عدالت -7
 شهر تاثیر دارد. شورای های مصوبه مشارکت شهروندان در بر و اطالع رسانی وظایف شورا آشنایی -8
 شهر تاثیر دارد. شورای های مصوبه مشارکت شهروندان در استقبال شورا از مشارکت مردمی بر -3
 دارد.شهر تاثیر  شورای های مصوبه جلب اعتماد مردم توسط شورا بر مشارکت شهروندان در -1
 دارد.شهر تاثیر  شورای های مصوبه ل فرهنگی بر مشارکت شهروندان درعوام -9
 دارد.شهر تاثیر  شورای های مصوبه عوامل اقتصادی بر مشارکت شهروندان در -2
 دارد.شهر تاثیر  شورای های مصوبه عوامل مذهبی بر مشارکت شهروندان در -3
 

 روش شناسی تحقيق
 .می باشدپیمایشی  -اطالعات توصیفی کاربردی است و از نظر جمع آوری ،ی بر اساس هدفاین تحقیق از نظر دسته بند

کتب، مجالت و گزارشات، نشریات  از اسناد و مدارك، برای گردآوری اطالعات مورد نیاز در این تحقیق برای ادبیات موضوعی،
اطالعات میدانی مورد نیاز به وسیله پرسشنامه حاصل  .پایان نامه ها استفاده گردید تخصصی و تحقیقات انجام شده مرتبط و

 مشارکت مردمی

 برقراری ارتباط

 رضایتمندی

رسانیاطالع  

 استقبال شورا

 اعتمادسازی

 عوامل اقتصادی

 عوامل فرهنگی

 عوامل مذهبی
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 spssکه با استفاده از نرم افزار  استفاده شده است 9، از روش آلفای کرونباخگیری پایایی پرسش نامهای اندازهبر. شده است
نین برای تایید روایی  همچ بدست آمد که بیانگر پایایی بسیار خوبی می باشد. 27/0برای سواالت این پرسشنامه حداقل مقدار 

آماری شد و با اصالحات مکرر با راهنمایی خبرگان فن اقدام به توزیع پرسشنامه به طور تصادفی در بین اعضای جامعه 
 پرسشنامه نهایی به دست آمد. 

بیشترین حجم نمونه  جامعه آماری این تحقیق کلیه شهروندان همدانی در مناطق چهار گانه شهر همدان می باشند. برای اینکه
نفر برای حجم نمونه تعیین گردید، که این تعداد  833 ، تعداداشیم، با استفاده از جدول مورگانو کمترین میزان خطا را داشته ب

استقبال شورا از مشارکت  ،رعایت عدالت، اطالع رسانی رضایتمندی، نفر مرد بودند. هشت عامل 931نفر زن و  911شامل 
، عوامل اقتصادی و عوامل مذهبی متغییر های اصلی این تحقیق بودند که  پس از ازی، عوامل فرهنگیمردمی، اعتمادس

میزان مشارکت مردم   تاثیرشان براسمیرنوف و رگرسیون  -کولموگوروففرضیه سازی با استفاده از آزمون های آماری نظیر 
 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

 

 یافته های تحقيق
آمده اند را خالصه، کدگذاری،  کارگیری ابزارهای تحقیق فراهم مرحله با تجزیه و تحلیل، داده هایی که از طریق بهدر این 

دسته بندی و در نهایت پردازش می کنیم تا زمینه برای برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط بین این داده ها به منظور آزمون 
 ین و انحراف معیار متغییر های تحقیق آمده است:درجدول ذیل میانگ فرضیه ها فراهم آید.

 متغيرهای تحقيقو انحراف معيار  ، ميانهميانگين: (9) جدول
 انحراف معیار گینمیان متغیرها

 0531 8513 رضایتمندی

 0512 8519 رعایت عدالت

 0523 8529 اطالع رسانی

 0511 3597 استقبال شورا از مشارکت 

 0591 851 اعتمادسازی

 0532 8577 فرهنگی عوامل

 0591 8537 عوامل اقتصادی

 0513 8591 عوامل مذهبی

 0521 3531 مشارکت مردمی

 
کمترین  8577بیشترین میانگین و متغیر عوامل فرهنگی با میانگین  3597متغیر استقبال شورا از مشارکت مردمی با میانگین 
از حیث نرمال در این مرحله برای اینکه از نوع توزیع متغیرهای تحقیق  اند.میانگین را از بین متغیرهای تحقیق به دست آورده 

، از آزمون ن باید بکار ببریم را مشخص سازیممطمئن شویم و به تبع آن نوع آزمونی که بعد از آ یا غیر نرمال بودن
 ( استفاده کرده ایم:KS) اسمیرنوف -کولموگروف

 
                                                           
1
 Cronbachs  alpha method 
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 متغير های تحقيقاسميرنوف در مورد  -لموگروفونتایج حاصل از آزمون ک :4جدول 
 اعتبار آزمون اسمیرنوف-کلموگروف متغیرها

 0502 7578 رضایتمندی

 0599 3501 رعایت عدالت

 05011 9521 اطالع رسانی

 05033 1517 استقبال شورا از 

 0599 7598 اعتمادسازی

 0578 8571 عوامل فرهنگی

 05012 3579 عوامل اقتصادی

 05029 7578 عوامل مذهبی

 0503 7577 مشارکت مردمی

 
است بنابراین، توزیع داده ها از نوع نرمال  0501با توجه به اینکه در تحقیق حاضر اعتبار آزمون برای متغیرهای تحقیق بیشتر از 

 .ی گیردممی باشد و برای آزمون فرضیه های تحقیق، آزمون رگرسیون که از نوع پارامتریک می باشد مورد استفاده قرار 
توان گفت که مقدار ثابت است بنابراین می 0501از  کمتر برای ثابت مدل اعتبار آزموننشان می دهد  ذیلهمانطور که جدول 

بین دار . بنابراین رابطه معنیاست بوده 0501کمتر از های تحقیق  فرضیههمه اعتبار آزمون برای چون در مدل وجود دارد و 
رهای مستقل با متغیر وابسته وجود دارد و تمامی هشت فرضیه مطرح شده در این پژوهش مورد تایید قرار گرفته تمامی متغی

 اند:
 مستقل با متغير بين متغيرهایآزمون رگرسيون  :(5) جدول

    متغییر مستقل مدل

ضرایب  ضریب
استاندارد 

 شده

سطح  
معنی 
 داری

 آماره
  آزمون

 25713 05000  0592   ثابت مدل

 905712 05000 05399 7598 مشارکت رضایتمندی رضایتمندی

 15280 05000 05739 05912 مشارکت رعایت عدالت عدالت رعایت عدالت

 85338 05009 05912 05993 مشارکت اطالع رسانی اطالع رسانی

 05933 05933 مشارکت استقبال شورا از مشارکت مردمی استقبال شورا از مشارکت مردمی

 

05000 35903 

 1507 05000 05391 05089 مشارکت اعتمادسازی اعتمادسازی

 25917 05000 05839 05798 مشارکت عوامل فرهنگی عوامل فرهنگی

 95172 05000 05883 05792 مشارکت عوامل اقتصادی عوامل اقتصادی

 75388 05001 05979 05033 مشارکت عوامل مذهبی عوامل مذهبی
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 و نتيجه گيری بحث 
رضایتمندی، رعایت عدالت،  همان طور که اشاره شد به طور خالصه  میتوان گفت که همه هشت فرضیه یعنی فاکتورهای

، اقتصادی و مذهبی بر امر مشارکت تاثیر مستقیم اطالع رسانی استقبال شورا از مشارکت مردمی، اعتمادسازی عوامل فرهنگی
 هر یک از فاکتورها می پردازیم. در ذیل به بررسی  .دارند

مورد تایید قرار گرفت بدین  شهر تاثیر دارد، شورای های مصوبه رضایتمندی مردم از عملکرد شورا بر مشارکت آنان در فرضیه
اله در مق)رشید یوسفی و همکاران(  معنی که رضایت مندی مردم باعث افزایش مشارکت مردم می شود. این نتیجه با پژوهش

، هم ی به منظور ارتقا مشارکت شهروندیبررسی روابط متقابل شهروندان و سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردم
بررسی اثر کیفیت  )بهاری نژاد و همکاران( با موضوعنتایج حاصل از این پژوهش با نتایج تحقیق همچنین نتیجه می باشد. 

 رای طرح های توسعه شهری، هم راستا می باشد.محیطی بر میزان مشارکت شهروندان در اج
مورد تایید قرار گرفت بدین معنی که هر  شهر تاثیر دارد، شورای های مصوبه بر مشارکت شهروندان در رعایت عدالت فرضیه

 چه رعایت عدالت در شورا بیشتر مشهود باشد، مرم به مشارکت بیشتر ترغیب می شوند.
مورد تایید قرار  شهر تاثیر دارد، شورای های مصوبه مشارکت شهروندان در بر آشنایی و اطالع رسانی وظایف شورا فرضیه

، مردم را بیشتر در جریان امور بگذارد و ملکرد شورا آشنا تر باشند و شوراگرفت، بدین معنی که هر چه مردم با وظایف و ع
( 9832تحقیق باغستانی برزکی ) افزایش مشارکت مردم می شود. این نتیجه بااطالع رسانی بهتری انجام دهد،این امر موجب 

با عنوان بررسی تأثیر آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی بر توسعه شهروندی فعال و پاسخگویی و شفافیت شهرداری تهران 
 همخوانی دارد.

مورد تایید قرار گرفت،  ،شهر تاثیر دارد شورای های صوبهم مشارکت شهروندان در استقبال شورا از مشارکت مردمی برفرضیه 
افته با این ب ردد.، باعث ترغیب و افزایش سطح همکاری می گن مسئولین و اعضا شورا از مشارکتبدین معنی که استقبال کرد

یکسان می سالمی اد جاوید و علی فتاحی زفرقندی( در مقاله راهکارهای مشارکت مردم در اداره حکومت اپژوهش )محمد جو
 باشد.

مورد تایید قرار گرفت.  دارد،شهر تاثیر  شورای های مصوبه جلب اعتماد مردم توسط شورا بر مشارکت شهروندان در فرضیه
بدین معنی که مسئولین و اعضا شورا می توانند با جلب اعتماد مردم توسط فاکتورهایی مانند ارائه گزارش های عملکردی 

و نیما قیطرانی( جانی راضیه قدر) این یافته با نتایج حاصل ازنه مشارکت هر چه بیشتر مردم را به ارمغان بیاورند. شفاف و .. زمی
منطقه جوالن همدان( یکسان می بهسازی و نوسازی مساکن فرسوده ) در پژوهش بررسی روش های ارتقا مشارکت مردمی در

 باشد.
مورد تایید قرار گرفت بدین معنی که  دارد،شهر تاثیر  شورای های مصوبه شهروندان درعوامل فرهنگی بر مشارکت  فرضیه

 عوامل فرهنگی و فاکتورهای زیر مجموعه آن نیز بر مشارکت مردم موثر هستند.
معنی که بدین  مورد تایید قرار گرفت دارد،شهر تاثیر  شورای های مصوبه عوامل اقتصادی بر مشارکت شهروندان در فرضیه

 عوامل و شرایط اقتصادی مردم بر میزان مشارکت آنان موثر خواهد بود.
مورد تایید قرار گرفت بدین معنی که  دارد،شهر تاثیر  شورای های مصوبه عوامل مذهبی بر مشارکت شهروندان در فرضیه

الدین نتیجه پژوهش )حسین ذبیحی و شهاب این نتیجه با عوامل مذهبی و اعتقادی بر نوع و میزان مشارکت مردم موثر است.
چه در این مقاله گرز تعالیم اسالمی هم خوانی دارد. در تحقیق بررسی راهکارهای ارتقا مشارکت شهروندی با تاثیر ا همتی(
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، ولی عتقادی را در مشارکت بسیار پر رنگ یافته بودند که گرچه در تحقیق حاضر به این نتیجه رسیدیما ونقش عوامل مذهبی 
. به نظر می رسد تفاوت نتایج از اولویت به خاطر تفاوت در جامعه آماری و کلی تر بودن مرتبه اهمیت آن در رتبه هشتم بود

 مقاله مذکورمی باشد.
 

 پيشنهاد برای مجریان 
ها داده اند، قید پیشنهاد های ذیل به ترتیب اولویت بر اساس نتایج حاصل از میزان پاسخی که پاسخ دهندگان برای مولفه 

 شده است:  
 ،مورد تایید قرار گرفت شهر تاثیر دارد، شورای های مصوبه رضایتمندی مردم از عملکرد شورا بر مشارکت آنان در فرضیه

 لذا موارد ذیل در این خصوص افزایش رضایتمندی شهروندان پیشنهاد می گردد:
 با احترام و تسریع در انجام امور مراجعین(. سب اداری و پرسنل )پاسخگوییآموزش رفتارهای منا -9

 در دسترس بودن بیشتر اعضای شورای شهر و افزایش زمان مالقات های عمومی. -7

 در مهندسی شهری. ، معلولین و جانبازان مخصوصاًاهمیت به حوزه جوانان، سالمندان -8

      مهندسی شهری و تابلوها.  ،اهمیت بیشتر به حوزه ترافیک -3
 ،مورد تایید قرار گرفت دارد،شهر تاثیر  شورای های مصوبه جلب اعتماد مردم توسط شورا بر مشارکت شهروندان در ضیهفر

 لذا موارد ذیل در خصوص افزایش اعتمادسازی پیشنهاد می گردد:
همه با ای از محله ها و ارتباط مستقیم  های دورهرای شهر در اماکن عمومی و بازدیدحضور منظم اعضا شو -9

 شهروندان.

 احیای شورایاری ها(.ایجاد فضای همدلی بین شهروندان )و تاکید بر  استفاده از افراد برجسته و مورد وثوق مردم -7
 اعطای ضمانت اجرایی و تعهد در خصوص طرح های سرمایه گذاری و ثابت ماندن ضوابط برای پروژه ها.   -8

 هرداری مخصوصا در خصوص مسایل مالی از طریقه رسانه ها. ارائه گزارشات منظم و شفاف عملکرد شورا و ش -3
. لذا موارد ذیل در مورد تایید قرار گرفت دارد،شهر تاثیر  شورای های مصوبه عوامل فرهنگی بر مشارکت شهروندان در فرضیه

 :این خصوص پیشنهاد می گردد
 .ردمو معرفی آنان به عموم م گرامیداشت مفاخر، بزرگان و مشاهیر شهر -9

 ایجاد بناها و المانهای مرتبط با فرهنگ بومی شهر و تقویت حس همدلی. -7

 گرامیداشت و حفظ بافت تاریخی شهر و اهمیت به میراث فرهنگی.  -8

 برگزاری جشن ها و مراسم محلی برای باالبردن تعلق اجتماعی شهروندان. -3
. لذا موارد ذیل در مورد تایید قرار گرفت دارد،شهر تاثیر  شورای یها مصوبه عوامل اقتصادی بر مشارکت شهروندان در فرضیه

 این خصوص پیشنهاد می گردد:
 توجه و اهتمام در امر اقتصاد شهری و تقویت این بُعد مهم بمنظور شکوفایی و بالندگی اقتصادی. -9
 قرار دادن جوایز و مشوق های مالی و معنوی در راستای جبران مشارکت مردم. -7
 تخفیف و شرایط مناسب پرداخت برای مشارکت کنندگان.  ایجاد -8

 دعوت از سرمایه گذاران جهت انجام سرمایه گذاری در پروژه های مختلف. -3
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لذا موارد ذیل در  مورد تایید قرار گرفت، شهر تاثیر دارد، شورای های مصوبه بر مشارکت شهروندان در رعایت عدالت فرضیه
 محور بودن شورا پیشنهاد می گردد:جهت افزایش باور عدالت 

تدوین قوانین و مقررات محکم، اصولی و علمی شهری و تعیین اختیارات گروههای مرتبط و اعمال نظارت  -9
 صحیح بر آنها.

اعمال مدیریت صحیح و علمی بر شهرداری و سایر کارگروهها و کمیته های فنی با شورا و رعایت حقوق  -7
 شهروندی.
 شکایات مردمی و  رسیدگی جدی به تخلفات کارکنان در راستای رفع تبعیض.ایجاد سامانه  -8

      ایجاد جریمه مناسب  برای کسانی که از انجام تعهدات و پرداخت ها سر باز می زنند. -1
 شهر تاثیر دارد، شورای های مصوبه مشارکت شهروندان در بر آشنایی و اطالع رسانی وظایف شورا فرضیه        

 . لذادر این خصوص موارد ذیل پیشنهاد می گردد:ایید قرار گرفتمورد ت

فرهنگ سازی و آگاه سازی شهروندان از طریق نشریه ها و رسانه ها به شکلی هدفمند جهت مشارکت هرچه  -9
 بیشتر. 

 ارائه آموزشهای مناسب شهروندی از طریق استقرار واحد آموزش شهروندی در چارت سازمانی شهرداری. -7
 ه سازی مردم با وظایف ، کارکرد و رویه های شورای شهر.آگا -8

 آشنای مردم با نحوه تعیین تعرفه ها و قید کردن روش محاسبه آن در برگه های عوارض. -3

، لذا موارد ذیل در مورد تایید قرار گرفت دارد،شهر تاثیر  شورای های مصوبه عوامل مذهبی بر مشارکت شهروندان در فرضیه
 :وص پیشنهاد می گردداین خص

 و اماکن مذهبی با کمک روحانیون.  مطرح شدن اهمیت مبحث مشارکت در مساجد -9
 اشاره و تبلیغ آموزه های دینی و احادیث مبتنی بر اهمیت مشورت. -7

قرار گرفت،  مورد تایید ،شهر تاثیر دارد شورای های مصوبه مشارکت شهروندان در استقبال شورا از مشارکت مردمی برفرضیه 
 .لذا موارد ذیل در این خصوص پیشنهاد می گردد

ها آنها را از تدوین قانون مشارکت شهری در قوانین اجرایی شهرداری ها که ضمن ساماندهی اینگونه مشارکت -9
حالت عرفی و تشریفاتی به صورت قانونی در آورده که اجرای آن برای عموم مردم یک هنجار اجتماعی می 

 گردد.
امه ریزی های محله مبنا با الگوهای مشارکتی شورایاری در محالت با تقویت احزاب و انجمن های خیریه و برن -7

NGOها. 
 نمایندگان محلی یا نماینده اصناف و کارشناسان محلی در جریان تصمیم گیری.  ،نخبگان، اندیشمندان حضور -8

یک پروژه و اولویت بندی بر اساس نیاز یا تصویب ها و تحقیقات محلی قبل از انجام انجام نظر خواهی، پرسش -3
 شهروندان.
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 محدودیت های پژوهش
را دارد و نتایج  همدان و مباحث شورای شهر این شهر ، نتایج به دست آمده فقط قابل تعمیم به شهربا توجه به موضوع تحقیق

وضوع تحقیق آن است که این پژوهش فقط به بررسی برای سایر شهرها یا شوراها مشمولیت ندارد. نکته دیگر در مورد م
 هشت عامل از عوامل موثر بر مشارکت پرداخته و قطعا عوامل زیاد دیگری نیز بر این مقوله تاثیر گذار هستند..

همچنین مباحث مورد تحقیق، بیشتر از دید مدیریتی صورت گرفته و بررسی از سایر دیدگاه ها مقدور نبوده است. با توجه به 
مدانی و فقط مسایل و عوامل موثر بر شهروندان هو مناطق چهار گانه آن بوده است  اینکه موضوع تحقیق در شهر همدان

لذا این تحقیق برای سایر شهرهای استان یا شهرهای دیگر ایران قابل تعمیم نمی باشد. عدم  ،مورد بررسی قرار گرفته است
، از جمله مواردی بود که باعث کاهش ه رغم مطلوبیت موضوع برای آنانهمکاری بعضی از پرسنل و اعضای شورای شهر ب

 سرعت پژوهش گردید. 
 

 پيشنهاد برای پژوهش های آتی
با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق مبنی بر اهمیت عمل رضایتمندی بر ارتقا مشارکت پیشنهاد می شود که محققان  -9

 بر رضایت  شهروندان را بررسی کنند. آتی درخصوص  شناسایی عوامل موثر 
با در نظر گرفتن نتایج حاصل از این تحقیق مبنی بر اهمیت اعتماد سازی بنابراین  پیشنهاد می شود در خصوص راهکار  -7

 مطالعه و تحقیق صورت پذیرد.  ب اعتماد و افزایش اعتماد پذیری های جل
یت عوامل فرهنگی و اقتصادی بر مشارکت، حاصل از نتایج سئواالت پرسشنامه با توجه به یافته های تحقیق مبنی بر اهم -8

 . ن زمینه، تحقیق و پژوهش بعمل آیددر خصوص عوامل موثر در ای
همچنین با توجه به یافته های حاصل از جمع بندی نتایج ادبیات موضوعی و پیشینه تحقیق و تجزیه و تحلیل نتایج  -3

« عاملی موثر بر مشارکت 3 یالگوی مفهوم»تحقیق پیشنهاد می شود دانشجویان، اساتید و محققین  آزمونها و یافته های
بدست آمده ازاین تحقیق را به عنوان یک مبنا و چارچوب مورد توجه و تحقیق قرار دهند و هر عامل را با تحقیق بر روی 

 .ای مربوطه تقویت و کاملتر نمایندزیرعامل ه
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 نقش مشارکت شهروندی در ارتقا مدیریت شهری و سطح رضایتمندی  ،(9819) ،خلیلیان، سمانه ،لی، محمدحاجی اسماعی

 همایش آرمان شهر. ،مردم
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 بررسی راهکارهای ارتقا مشارکت شهروندی با تاثیر از تعالیم اسالمی  ،(9817) ،همتی، شهاب الدین ،ذبیحی، حسین

 همایش معماری پایدار. 
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 ترجمه دکتر محمد اعرابی(. مدیریت استراتژیک، پژوهشهای فرهنگی ،(9817) ،فر آر، دیوید( 
 بررسی روش ارتقا مشارکت مردمی در بهسازی و نوسازی مساکن فرسوده، مجله  ،(9819) ،قیطرانی، نیما ،قدرجانی، راضیه

 هفت حصار.
 امنیت در راستای ایجاد  بررسی نقش مشارکت مردمی در ارتقا تنوع و ،(9817) ،وح اهللامید قانع، ر ،محمود نژاد، فاطمه

 مجله هفت حصار. ،)محله کلپا همدان( سرزندگی در محالت شهری
 انشارات امیرکبیر.  ،فرهنگ فارسی معین ،(9890) ،محمد ،معین 
 انشارات قم.  ،مجموعه قوانین و مقررات شوراهای اسالمی ،(9839)، منتظری، علی اکبر 
 نشر دوران.  ،مجموعه قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهرداری ،(9839) ،منصور، جهانگیر 
 ها انتشارات سازمان شهرداری ،ها بررسی قانون شهرداری ،(9810) ،نوروزی، کامبیز. 
 شورایاری نگاهی نو به مدیریت انتشارات آستان قدس به نشر. ،(9810) ،یاری حصار، ارسطو 
 بررسی متقابل شهروندان و سازمان های سرمایه  ،(9818) ،کاظمی، سمیرا ،نمازی، اکبر ،وحدتحیدری،  ،یوسفی، رشید

 کنگره معماری و توسعه شهری. ،)شهر تهران( گذاری و مشارکت های مردمی به منظور ارتقا مشارکت شهروندی
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