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چکیده
مشاركت شهروندان در امور شهری در واقع توسعه از مردم ،با مردم و برای مردم است؛ بنابراین بسترسازی الزم برای مشاركت
اجتماعی شهروندان و درك جایگاه آنان در هر برنامهریزی توسعه ،بسیار ضروری است .به عبارتی مشاركت شهروندان در تصمیمگیریها،
برنامهریزیها و كلیه فعالیتها و امور شهری ،موردتوجه مدیران ،برنامهریزان و صاحبنظران توسعه اجتماعی مخصوصاً در حوزه برنامهریزی
شهری و شهرسازی قرارگرفته است .در این میان مفاهیم متعددی در ارتقای مشاركت شهروندان تأثیرگذار میباشد؛ كه ازجمله مهمترین
آنها میتوان به متغیرهای متعدد سرمایه اجتماعی و متغیر شاخصهای مدیریتی میباشد .لذا هدف مقاله حاضر بررسی شاخصهای
سرمایه اجتماعی و شاخصهای مدیریتی متأثر برافزایش میزان مشاركت شهروندان در امور مربوط به امور شهری میباشد .لذا تحقیق
موردنظر به لحاظ هدف از نوع كاربردی و مواد و روش از نوع توصیفی – تحلیلی میباشد .برای انتخاب حجم نمونه از فرمول كوكران
استفاده گردید كه با توجه به مشخص بودن حجم جامعه آماری و ضریب اطمینان  %95با توجه به جمعیت شهر پارساباد مغان تعداد نمونه
 322بدست آمد كه برای نتیجهگیری بهتر تعداد پرسشنامهها به تعداد  390عدد افزایش یافت .در این پژوهش برای سنجش متغیرها و
پاسخگویی به فرضیات تحقیق و تأثیر هر یک از معیارهای سرمایه اجتماعی و شاخصهای مدیریتی مشاركت شهروندان قابلاندازهگیری بر
میزان مشاركت شهروندان بهعنوان متغیّر وابسته و همچنین تأثیر مستقیم و غیرمستقیم هر یک از متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته،
روش پیرسون جهت شناخت میزان ضریب همبستگی و رگرسیون خطی جهت ضریب تعیین و  Betaمورد استفاده قرارگرفته است تا
اطالعاتی در زمینه علّیت ها و روندهای موجود به دست دهد .لذا از بابت اینکه تعداد سؤاالت برای هر كدام از متغیرها زیاد بوده ،لذا در
ابتدای امر با استفاده از روش تحلیل عاملی به كاهش تعداد دادهها (برای متغیر شاخصهای مدیریتی تعداد  4متغیر با كدهای  ،MIمتغیر
سرمایه اجتماعی به  6متغیر با كدهای  SCو برای متغیر مشاركت شهروندان تعداد  4متغیر نهایی با كدهای  )Pپرداختهشده است .نتایج
نشان داد كه میان متغیرهای سرمایه اجتماعی و شاخصهای مدیریتی با ارتقای میزان مشاركت شهروندان رابطه معناداری وجود دارد.
واژههای کلیدی :سرمایه اجتماعی ،شاخصهای مدیریتی ،مشاركت شهروندی ،پارساباد مغان.
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بیان مسأله:
كم توجهی به مفهوم شهروند و نقش آن در برنامهریزی و مدیریت شهری باعث كماهمیت شدن مشاركت در پروژههای
خدمات شهری شده است؛ بهطوریكه نهتنها در مجموعه قوانین و مقررات مربوط به شهرسازی و شهرداریها بلکه حتی NGO
ها در تدوین قوانین و مقررات حقوقی – قانونی خود جایگاهی برای شهروندان و شهروندسازی و نیز مشاركتهای شهروندی در
نظر نگرفتهاند و صرفاً منابع صنفی بخشی خاص از اعضای جامعه را بدون در نظر داشتن پیوند آن با شهروندی دنبال نمودهاند
()Nejati Hosseini,2005:83؛ بهعبارتدیگر ،مشاركت وسیلهای برای دستیابی به اهداف توسعه انسانی و یک ارزش مستقل در
توسعه جوامع شهری به حساب میآید .در اجرای هر طرح كه مردم در مراحلی از آن مشاركت فعاالنه داشته باشند؛ غالباً
موفقیت حاصل میشود و به همین دلیل مشاركت مردم بهعنوان مهمترین عامل در موفقیت طرحها بشمار میرود .افزایش
مشاركت شهروندان در طرحهای توسعه شهری تأكیدی بیشتر بر برنامههای هماهنگ و مشاركتی میباشد .در این شیوه
برنامههای نقش مردم از حالت نمایشی به جنبه محوری پیدا مینماید ( .)Rajabi,2011:102بهگونهای كه امروزه و در زمان ما
مشاركت انسانی بهعنوان كلید جوامع توسعهیافته محسوب میشود و برنامهریزیهای شهری جدید بهجای موضوعات تئوریکی و
نظری ،بیشتر به سمت برنامههای مشاركتی در حال تحول میباشد (.)Samiee kasha and Ghobadi,2013:910
بررسیها در سطح بینالمللی نشان میدهد كه مشاركت شهروندان در مسائل و مشکالت حوزههای مختلف ،ازجمله مؤلفه
كلیدی در جهت دستیابی به توسعه پایدار شهری میباشد ( .)Hosseini et al,2008:47بهصورتی كه هدف از جلب مشاركت
شهروندان ،توسعه پایدار شهری و به عبارتی بهبود كیفیت زندگی جمعیت شهری است ()Deakin and et al,2014:42؛
بهعبارتدیگر؛ توسعه از مردم ،با مردم و برای مردم است؛ بنابراین بسترسازی الزم برای مشاركت اجتماعی شهروندان و درك
جایگاه آنان در هر برنامهریزی توسعه بسیار ضروری است ( .)Zahedani and Zohari Bidgoli,2012:89امروزه مشاركت
شهروندان در تصمیمگیریها ،برنامهریزیها و كلیه فعالیتها و امور شهری ،موردتوجه مدیران ،برنامهریزان و صاحبنظران
توسعه اجتماعی قرارگرفته است .مشاركت ،فرایند درگیر شدن كلیه گروههای مردم در همه مراحل توسعه جهت ظهور
تواناییها ،قابلیتها و درنتیجه رشد و تعالی مادی و معنوی آنهاست (.)Taghvaii et al,2010:20
بحث پیرامون سرمایه اجتماعی و اهمیت آن در مشاركت شهروندان در مدیریت شهری موضوعی است كه بهتازگی در میان
پژوهشگران حوزه جغرافیا و برنامهریزی شهری و نیز بهطور اعم در علوم انسانی و اجتماعی موردتوجه واقعشده است و این
ازآنجا ناشی میشود كه طی فرایند توسعه بافتهای شهری در یک دهه اخیر ،آنچه بیشازپیش موردتوجه عامالن و مسئولین
بوده ،منابع و ابعاد اقتصادی است تا فاكتورهای اجتماعی و این مسئله ،شهرها را بهویژه در كشورهای درحالتوسعه با مشکل
بحران احساس هویت جمعی مواجه ساخته است ( .)Nateghpour and Firoozabadi,2006:28لذا میطلبد كه نگرشی علمی بر
حوزههای كار شده در زمینه مشاركت شهروندان در امور شهری داشته باشیم و نظر به اینكه دامنه كاری در موضوع
موردمطالعه وسیع بوده فلذا بهصورت موردی به چند نمونه اشاره میگردد؛ بهعبارتدیگر اثر علمی بر شالوده آثار دیگران آفریده
میشود تا بامطالعه آثار دیگران بتواند دامنه مسئله تحقیق را محدود و صورتبندی جدیدی نماید و متغیرهای مهم را
درجهبندی نماید .در خصوص موضوع موردمطالعه پژوهشهای مختلفی صورت پذیرفته است كه هر یک از آنها بهنوعی یکی از
جنبههای مشاركت شهروندان را در مدیریت شهری مدنظر قرار دادهاند كه در ذیل به چند نمونه از این پژوهشها اشاره
میگردد:
رهنما ،)1391( ،در پژوهشی با عنوان بررسی حس تعلق مکانی بر سرمایه اجتماعی و مشاركت در محالت شهر مشهد به
این نتیجه دستیافتهاند كه تقویت حس تعلق مکانی باعث افزایش مشاركت و سرمایه اجتماعی در محالت شهر مشهد میگردد
( .)Rahnama and Razavi,2012:29-36موسایی و شیانی ،)1389( ،در پژوهشی با عنوان مشاركت در امور شهری و الزامات آن
در شهر تهران ،یافتهها و نتایج پژوهش بیانگر مشاركت پایین افراد در امور شهری تهران است؛ اما در مقایسه ،تفاوتهایی میان
مناطق مختلف وجود دارد .این سطح از مشاركت تابع متغیرهای متعددی در بعد نگرشی ،رفتاری و محیطی افراد پاسخگو بوده
است ( .)Musaee,2010:245سام دونگ )2008( ،تأثیرات سرمایه اجتماعی را در نهادینه كردن مشاركت شهروندان در
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هنگكنگ بررسی كرده و به این نتیجه میرسد كه افزایش سرمایه اجتماعی شهروندان به نهادینهسازی مشاركت كمک میكند
( .)wong,2008عارفی )2003( ،بامطالعه برخی از محلههای مركز شهر لسآنجلس شواهدی بر نقش شتابدهنده بهسازی
كالبدی ،حتی اگر ناچیز باشد در تولید سرمایه اجتماعی جدید در آن اجتماعات محلی ارائه داده است ( .)Arefi,2003:391در
این میان ،شهر پارساباد مغان بهعنوان شهری كه با توسعه فزایندهای در سالهای اخیر مواجه بوده است كه این امر لزوم
بازنگری و تدوین قوانین و مدیریت شهری منحصر به خود را میطلبد ،چراكه استفاده از مدیریت مشاركتی سایر شهرهای
بزرگ برای شهر پارساباد مغان كه ویژگیهای جغرافیایی و اجتماعی خاص خود را دارد ،كارا نبوده و مشکالت پی آمد آتی را
برای آن به ارمغان میآورد .لذا میطلبد كه در این زمینه مطالعه مجزایی صورت گیرد و شاخصهای تأثیرگذار بر جلب
مشاركت شهروندان در حوزه مدیریت شهری در این شهر شناسایی و توسط مدیریت سیستم شهری بهینهسازی متناسب با
شرایط ویژه پارساباد مدنظر قرار گردد .لذا نظر به اهمیت مشاركت شهروندان در توسعه و مدیریت شهری اهمیت موضوع
موردمطالعه مشخص میگردد و برای پژوهش حاضر فرضیه زیر مدنظر قرار میگیرد:


به نظر میرسد كه میان شاخصهای سرمایه اجتماعی و شاخصهای مدیریتی در مشاركت شهروندان شهر پارساباد
مغان رابطه معناداری وجود دارد.

مبانی نظری تحقیق:
مشارکت و مشارکت شهروندی :واژه مشاركت از حیث لغوی به معنی با همدیگر عمل كردن ،به عهده گرفتن ،سهمی از
چیزی بردن و عمل متقابل اجتماعی در یک گروه است .با پذیرش این معنی برخی صاحبنظران ،تعریف زیر را برای مشاركت
ارائه كردهاند:
مشاركت درگیری ذهنی و عاطفی اشخاص در موقعیتهای گروهی است كه آنها را برمیانگیزد تا برای دستیابی به
هدفهای گروهی یکدیگر را یاری دهند و در مسئولیت كار شریک شوند .پس از جنگ جهانی دوم در برخی از كشورهای
صنعتی جهان بهویژه آنها كه در جنگ شکستخورده و ویرانی بسیاری را متحمل شده بودند در قلمرو اقتصادی و صنعتی آغاز
شد .در میان كشورهای صنعتی ،فرانسه یکی از كشورهای موفق در زمینه جذب مشاركت شهروندان در امور شهری میباشد
( .)Samiee kasha and Ghobadi,2013:910در میان عواملی كه از گسترش سریع مشاركت جلوگیری میكنند ،نبود فلسفهای
كه زیرساز كوششهای مشاركت جویانه را فراهم آورد و فهم آن را آسان گرداند و به آن تعهد بیفزاید ،كامالً در خور توجه است.
بنیادیترین اندیشه بسترساز مشاركت پذیرش «اصل برابری انسانهاست».
به گفته كانینگهام مشاركت شهروندان فرایندی است كه در آن افراد بیتجربه و معمولی یک اجتماع ،قدرت اتخاذ تصمیم
در زمینه امور عمومی خود را تجربه و تمرین میكنند( .)Ghammi,2005:22از دیدگاه هابرماس نیز شهروندی ناشی از
شکلگیری حوزههای عمومی است .این حوزه حائل میان دولت و حوزه خصوصی افراد است كه در آن تصمیمگیریهای جمعی
از طریق مشاركت فعاالنه شهروندان در شرایط آزاد و برابر صورت میگیرد ( .)Mclean,1996:83در این میان مشاركت
شهروندمداری یکی از پارامترهای اساسی و اصولی در شهرها و كالنشهرهای پیشرفته میباشد بهنحویكه حقوق اجتماعی
شهروندی دارای اهمیت خاص برای جوامع مدرن و توسعهیافته غربی است .شهروندان به دالیل متعددی در فضاهای شهری
فعالیت میكنند بنا به عقیده گل ساكنان یک شهر به سه دلیل در فضای شهری حضور مییابند :حضور اجباری ،حضور
اختیاری و حضور تعامالت اجتماعی كه هركدام اثرات متفاوتی بر كیفیت محیط كالبدی شهردارند.)Gehl,1996( .
مفهوم سرمایه اجتماعی:
سرمایه اجتماعی مفهوم نسبتاً جدیدی در علوم اجتماعی است و به معنای هنجارها و شبکههایی است كه امکان مشاركت
مردم را در اقدامات جمعی بهمنظور كسب سود متقابل افراد فراهم میكند .سرمایه اجتماعی از اواخر دهه  80میالدی نفوذ
بیشتری در میان محققان داشته است كه یک مؤلفه مهمی در میان محققان علوم اجتماعی محسوب میشود ( Vilar and
 .)Cartes,2015:56سرمایه اجتماعی یک مفهوم جدیدی است كه امروزه در مطالعات اجتماعی و اقتصادی و جوامع پیشرفته
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موردبحث میباشد كه این امر رویکردی مهم در چندین پروژه توسعه زیستمحیطی ،اجتماعی و اقتصادی میباشد كه نقش
مهمی در ساختار اجتماعی و روابط بین مردم (سرمایه اجتماعی) روی متغیرهای مختلف ابعاد توسعه دارد ( Daryabari et
.)al,2015:390

سرمایه ،ثروتی است مولد یا منبعی است كه شخصی جهت ایجاد درآمد به كار میبرد ،اما میتوان از سرمایه برداشت
وسیعتری نیز ارائه داد .سرمایه یک منبع عام است كه میتواند شکل پولی و غیر پولی و همچنین ملموس و غیرملموس به خود
گیرد( .)Bargamadi,2008:267اخیراً مفاهیمی مانند اعتماد و تعاون به مفهومی با عنوان سرمایه اجتماعی تبدیلشده است
( .)Das,2005:65سرمایه اجتماعی اولین بار در كتاب مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی 1،توسط جین جیکوبز وارد
برنامهریزی شهری شد ( .)Sharifani Thani,2001:11جیکوبز در كتاب خود ،سرمایه اجتماعی را شبکهای اجتماعی فشردهای
میداند كه در محدودههای قدیمی شهری در ارتباط با مسائلی كه كیفیت زندگی2را تحت تأثیر قرار میدهد ،تصمیمگیری
كرده ،واكنش نشان میدهد ( .)Hajipour,2006:43نظریههای بسیاری نیز در زمینه سرمایه اجتماعی بیانشده است كه ازجمله
آنها میتوان به نظریه پیوندهای ضعیف ،نظریه شکاف ساختاری و نظریه منابع اجتماعی اشاره كردand Seibert, 2001:47(.
 .)Lynch,2012:22پانتام سرمایه اجتماعی را به وجوه گوناگون سازمان اجتماعی مانند اعتماد ،هنجارها و شبکهها كه میتوانند
با تسهیل اقدامات هماهنگ ،كارایی جامعه را بهبود بخشند ،تعبیر میكند ( .)Pantam,2001:582سرمایه اجتماعی در سطح
خرد ،سرمایه اجتماعی شناختی نام دارد و در رابطه با پدیدههایی مانند ارزشها ،نگرشها ،تعهدات ،تعلقات و اعتماد موجود در
سیستم اجتماعی سازمان است و سرمایه اجتماعی در سطح كالن سرمایه اجتماعی ساختاری كه در رابطه با ساختارها و
فرایندهای مدیریتی همچون پاسخگویی مدیران و رهبران در قبال عملکردشان ،شفافیت در تصمیمگیری و اقدام بر اساس كار
گروهی ،مشاركت و ارتباط است .البته به نظر میرسد كه در این الگو نیز محور اصلی ،مؤلفههای فرهنگ سازمانی است
( .)Khoshfar et al,2014:33بههرحال در این تحقیق برای سنجش میزان مشاركت شهروندان شهر پارساباد مغان در امور
شهری از دو متغیر اصلی سرمایه اجتماعی و شاخصهای مدیریتی با زیر مؤلفههای مرتبط استفاده گردیده است.
مدیریت مشارکتی در مدیریت شهری :وضعیتی كه در آن دو یا چند عامل اجتماعی از طریق مذاكره به تعریف و تقسیم
عادالنه وظایف و حقوق مدیریتی یک عرصه ،حوزه و یا مجموعهای از منابع طبیعی اقدام نموده و یا پیوندی به آن را متعهد
میگردند ،در مدیریت مشاركتی مفهوم فرایند مشاركت را میتوان بهصورت فرایند نیرومندسازی نیز عنوان نمود .در این مفهوم
مشاركت به سه ارزش بنیادی تأكید مینماید:
الف -سهیم كردن مردم در قدرت و اختیار
ب -شركت دادن مردم در نظارت بر سرنوشت خویش
ج-گشودن فرصتهای پیشرفت به روی مردم طبقات زیرین جامعه.
مشاركت مؤثر زمانی به وقوع میپیوندد كه اعضای گروه فرصت كافی و برابر برای مورد پرسش قرار دادن دستور كار و
بیان اولویتهایشان در مورد نتایج نهایی در هنگام تصمیمگیری ،داشته باشند .مشاركت میتواند بهطور مستقیم یا از طریق
نمایندگان مشروع تحقق یابد .مدیریت شهری یک مفهوم فراگیر است و هدف از آن تقویت سازمانهای دولتی و غیردولتی
برای شناسایی برنامهها و سیاستهای گوناگون و پیادهسازی آنها با نتایج بهینه است(.)ShabirChima et al,2003:11
در تعریف مدیریت شهری آمده است كه این نوع از مدیریت ابزاری است كه میتوان با استفاده از آن قدرت محلی را از
توانایی هدایت و توسعه شهر برخوردار كرد .مشاركت واقعی و آگاهانه مردم تنها در سایه وجود و حضور گروهها و سازمانهای
جامعه مدنی و غیردولتی میسر است؛ مشاركت واقعی آگاهانه و مؤثر مردم در طرحهای توسعه شهری در سایه وجود و حضور
جدید گروهها ،نهادها و سازمانهای جامعه مدنی ( )CSOsو ازجمله سازمانهای غیردولتی ( )NGOsمیسر است سازمانهایی
كه شهروندان را نسبت به حقوق ،وظایف و تعهداتشان در برابر شهری كه در آن سکونت گزیدهاند و نسبت به توانایی آنان در
1-The Death And Life Of Great American Cities
2-Quality Of Life
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كنترل محیط اطرافشان آگاه میسازد بهعنوان واسط و میانجی از حقوق شهروندان بهویژه اقشار آسیبپذیر و محروم در برابر
نهادها ،سازمانهای حکومتی و دولتی و بخش خصوصی دفاع نمایند ( .)Rajabi,2011:113جدول شماره  1میزان مشاركت
شهروندان در طرحهای توسعه شهری در ایران و  10كشور نمونه را نشان میدهد.
جدول  -1مقایسه مشارکت شهروندان در طرحهای توسعه شهری در ایران و  10کشور نمونه
نمونهها
معیارها

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

انگلستان

ژاپن

فرانسه

آلمان

كانادا

دانمارك

برزیل

هلند

آمریکا

استرالیا

میانگین

11
ایران

مشاركت شهروندان در
تهیه طرحهای توسعه
شهری

4

4

2

4

4

4

4

4

3

4

3/7

0

مشاركت شهروندان در
تصویب و تائید
طرحهای توسعه شهری

4

3

4

4

4

4

1

4

2

4

3/4

0

مشاركت شهروندان
ابزار توسعه شهری

4

4

3

4

4

4

2

4

3

4

3/6

1

راهنما :خیلی پایین=  ،0پایین=  ،1متوسط=  ،2زیاد=  ،3بسیار زیاد=  -4منبعMohammadi,2010: 10 :

روش تحقیق:
این پژوهش با توجه به نوع هدف ،از نوع كاربردی و ازنظر ماهیت و روش ،از نوع تحقیقات توصیفی  -تحلیلی میباشد كه با
استفاده از مطالعات میدانی به بررسی موضوع پرداخته است .روش گردآوری دادهها و اطالعات در این پژوهش ،روش
كتابخانهای و میدانی است .در تحقیق حاضر جهت گردآوری اطالعات موردنیاز به مطالعه كتب ،پایاننامهها ،مقاالت ،طرحها و
غیره به زبان فارسی و التین پرداختهشده است.
جامعه آماری این تحقیق شامل شهروندان و مسئوالن شهر پارساباد میباشد كه از بین شهروندان باالی  18سال و
مسئوالن بهطور تصادفی (نمونه در دسترس) انتخاب شده است .ازآنجائی كه تحقیق بر روی كل جامعه آماری بسیار وقتگیر و
پرهزینه است ،لذا از نمونهگیری استفاده شد و چنانچه بخواهیم نتایج حاصل از نمونه را بهكل جامعه تعمیم دهیم باید از روش
نمونهگیری استانداردی استفاده شود .برای انتخاب حجم نمونه از فرمول كوكران استفاده گردید كه با توجه به مشخص بودن
حجم جامعه آماری و ضریب اطمینان  %95با توجه به جمعیت شهر پارساباد مغان كه جمعیتی برابر با  88000نفر را دارا
میباشد ( ،)Statistical Yearbook of Ardabil Province,2011با استفاده از روش كوكران  322پرسشنامه موردنیاز بود كه
برای نتیجهگیری بهتر ( ،)HafezNia,2007:144تعداد پرسشنامهها به تعداد  390عدد پرسشنامه افزایش یافت.
تجزیهوتحلیل اطالعات در این پژوهش برای سنجش متغیرها در سه بخش متفاوت صورت گرفته است كه شامل آمار
توصیفی و استفاده از میانگین ،جداول فراوانی ،درصدهای فراوانی و غیره میباشد و آمار استنباطی كه برای بررسی تأثیر هر
یک معیارهای شاخصهای سرمایه اجتماعی و شاخصهای مدیریتی مشاركت شهروندان قابلاندازهگیری بر میزان مشاركت
شهروندان بهعنوان متغیّر وابسته و همچنین تأثیر مستقیم و غیرمستقیم هر یک از متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته ،روش
پیرسون جهت شناخت میزان ضریب همبستگی و رگرسیون خطی جهت ضریب تعیین و  Betaمورداستفاده قرارگرفته است تا
اطالعاتی در زمینه علّیت ها و روندهای موجود به دست دهد .لذا از بابت اینکه تعداد سؤاالت موردبررسی برای هركدام از
متغیرها زیاد میباشد ،لذا در ابتدای امر جهت كاهش دادهها به تعداد قابلقبول با لحاظ معناداری این متغیرهای كاهشیافته
بهكل متغیرها با استفاده از روش تحلیل عاملی ( )Factor Analysisبه كاهش تعداد دادهها (برای متغیر شاخصهای مدیریتی
مشاركت شهروندان كاهش به تعداد  4متغیر با نام های  ،MIبرای متغیر سرمایه اجتماعی به تعداد  6متغیر با نام  SCو برای
متغیر مشاركت شهروندان به تعداد  4متغیر نهایی با نام  )Pپرداختهشده است .جهت سنجش و بررسی میدانی از روش
پرسشنامهای استفاده گردیده كه پرسشنامه شامل سؤاالت بسته در قالب طیف لیکرت میباشد .برای اندازهگیری پایایی
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پرسشنامه ،تعداد  50عدد از پرسشنامهها در اختیار شهروندان و مسئوالن قرارگرفته و بهطور تصادفی انتخاب گردیدند و پس از
تحلیل دادههای پرسشنامههای آنها با استفاده از آلفای كرونباخ برای متغیرها و كل پرسشنامه محاسبه شد .طبق بررسی
هركدام از متغیرها؛ آلفای كرونباخ آنها باالتر از  0/7میباشد كه میانگین كل برابر با  0/870بدست آمد كه نشاندهنده پایایی
مطلوب پرسشنامه توزیعی میباشد .كلیه تحلیلها و كاهش تعداد دادهها در محیط نرمافزاری  SPSS 19استفاده گردیده است.
محدوده مورد مطالعه:
شهر پارساباد در شمالی ترین نقطه ایران و استان اردبیل و در كنار رودخانه ارس واقعشده است .این شهر از شهرهای
شهرستان پارساباد میباشد كه در فاصله  220كیلومتری شمال اردبیل و در جنوب رودخانه ارس واقع است .شهر پارساباد در
 47درجه و  54دقیقه طول شرقی و  39درجه و  39دقیقه عرض شمالی قرار دارد .ارتفاع متوسط این شهر از سطح دریای آزاد
در حدود  44متر میباشد .شهر پارساباد از شمال به رودخانه ارس و جمهوری آذربایجان ،از جنوب به بیلهسوار ،از غرب به شهر
اصالندوز و جمهوری آذربایجان و از شرق نیز به جمهوری آذربایجان محدود میگردد ( .)Baniyan,2001:7جمعیت شهر طبق
آخرین سرشماری سال  1390بالغ بر  88924نفر و نرخ رشد  1/57درصد را دارا میباشد ( Iranian Center for
.)Statistics,2011

یافتهها و تجزیه وتحلیل دادهها:
تجزیهوتحلیل توصیفی دادهها :با توجه به دادههای استخراجشده از پرسشگری میدانی ،جداول شماره  4و  5میزان جنس و
سن پاسخگویان را نشان می هد.
جدول  -3جنسیت پاسخگویان
درصد

درصد معتبر

درصد تجمعی

جنسیت

فراوانی

55/4

55/4

44/6

100

مرد

216

55/4

زن

174

44/6

100

مجموع

390

100
منبع :نویسندگان.1396،
جدول  -4سن پاسخگویان

سن

فراوانی

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعی

18-30

166

42/6

42/6

42/6

30-45

161

41/3

41/3

83/8

45-60

57

14/6

14/6

98/5

+60

6

1/5

1/5

مجموع

390

100

100

100

منبع :نویسندگان.1396،

میزان رضایت از وضعیت شاخصهای مشارکت اجتماعی شهروندان:
بر اساس تحلیل های صورت گرفته در خصوص میزان رضایتمندی پاسخگویان از شاخصهای مشاركت اجتماعی 47/2
درصد از پاسخگویان میزان رضایتمندی متوسطی را اظهار نمودهاند و  26/2درصد رضایت كمی را اظهار نموده و  18/5درصد
رضایتمندی زیادی را بیان داشته و در كل میتوان اذعان داشت كه  72/1درصد از پاسخگویان از رضایتمندی متوسط به باالیی
برخوردار بودهاند .جدول شماره  5این میزان را نشان میدهد.

139

فصلنامه برنامهریزی منطقهای /سال  /7شماره  /27پاییز 1396

جدول  -5میزان رضایت از وضعیت شاخصهای مشارکت شهروندان
طیف رضایت از شاخصهای
مشاركت شهروندان

فراوانی

درصد

درصد
معتبر

درصد
تجمعی

خیلی زیاد

25

6/4

6/4

6/4

زیاد

72

18/5

18/5

24/9

متوسط

184

47/2

47/2

72/1

كم

102

26/2

26/2

98/2

خیلی كم

7

1/8

1/8

100

مجموع

390

100

100

منبع :نویسندگان1396،

تجزیه و تحلیل استنباطی دادهها:
نظر به كثرت تعداد متغیرها و فاكتورهای موردبررسی در عوامل سرمایه اجتماعی ،شاخصهای مدیریتی و شاخص
مشاركت شهروندان ،در ابتدای امر هریک از متغیرهای سه گانه موردنظر در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل عاملی1
اكتشافی بررسی و سپس جهت تحلیل و سنجش هر یک از متغیرها به بررسی جهت روابط در چهار روش و مدل مفهوم وار
صورت پذیرفته است .در این روش؛ مؤلفههای اصلی از طریق یک تركیب خطی از متغیرها (یک مؤلفه) كه برای چنین تغییری
در متغیرهای اصلی محاسبه میشوند؛ آغاز میگردد .سپس مؤلفه دیگری را پیدا میكند كه برای بیشتر تغییرات باقیمانده
ممکن محاسبه می شود و با مؤلفه قبلی ،همبستگی ندارد و برای ادامه این روش هنوز مؤلفههای زیادی مثل متغیرهای اصلی
وجود دارد .معموالً برای بیشتر تغییرات ،چند مؤلفه محاسبه خواهد شد و این مؤلفهها میتوانند بهعنوان جایگزین متغیرهای
اصلی استفاده شوند .این روش ها ،اكثر اوقات برای كاهش تعداد متغیرها در فایل دادهها استفاده میشوند .در خصوص
شاخصهای مدیریتی مؤثر در مشاركت شهروندان  11فاكتور تأثیرگذار را موردبررسی قرار داده و نظر به ضرورت تقلیل دادهها
با استفاده از چرخش  Varimax Factor Analysisتعداد این مؤلفهها به  4عامل اصلی تأثیرگذار زیر كاهش یافت .در جدول
شماره  6ستون MIFA2نشاندهنده اولویتهای تحلیل عاملی برای شاخص مدیریتی مشاركت شهروندان میباشد.
جدول  -6مؤلفههای اولویتدار متغیر شاخصهای مدیریتی مشارکت شهروندان با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی
MIFA

شاخصهای تقلیل یافته شاخص مدیریتی در مشاركت شهروندان

ضریب استاندارد
عاملهای چرخشی

MI1

پذیرش طرحها و برنامههای شهری با لحاظ نقش شهروندان

0/829

MI2

اتخاذ تصمیم درستتر و منطقیتر در مدیریت شهری

0/815

MI3

عدم تمركزگرایی و دستیابی به مدیریت شهری بهینه جهت تحقق ارزشهای پایدار

0/813

MI4

سهیم شدن مردم در قدرت مدیریت شهری و تصمیم سازیهای مشاركتی

0/807

منبع :نویسندگان.1396،

جهت سنجش متغیر سرمایه اجتماعی از  30گویه تأثیرگذار استفاده گردیده است كه با استفاده از
 Analysisاین گویه ها به  6مؤلفه اصلی و تأثیرگذار در بررسی همبستگی و بین متغیری كاهش یافت كه تأثیر هركدام از این
مؤلفهها در متغیر اصلی و همچنین میزان ضریب تعیین هركدام از آنها در مدل پیشبینی رگرسیونی در هركدام از مدلهای 4
varimax factor

: Factor Analysis
:Management Index Factor Analysis
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گانه به تفکیک بیانشده است .در جدول شماره  7ستون SCFA1نشاندهنده مؤلفههای اولویتدار متغیر سرمایه اجتماعی بر
اساس تحلیل عاملی اكتشافی میباشد.
جدول  -7مؤلفههای اولویتدار متغیر شاخص سرمایه اجتماعی با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی
SCFA

شاخصهای تقلیل یافته شاخص سرمایه اجتماعی در مشاركت شهروندان

ضریب استاندارد
عاملهای چرخشی

SC1

امکان اتکا به همسایگان درر صورت بروز مشکالت

0/814

SC2

اعتماد به همسایگان با لحاظ روابط فیمابینی

0/799

SC3

همکاری جمعی و گروهی باهم دیگر در هنگام بروز مشکل

0/797

SC4

توجه به سازمانهای مردمنهاد و شورایان در سطح مشاركت شهری

0/790

SC5

شفافیت شهرداری در زمینه طرحها و برنامهها و قراردادها مخصوصاً
واگذاریهای اموال عمومی

0/743

SC6

میزان اطالع از طرحها و برنامههای عمرانی شهرداری

0/742

منبع :نویسندگان.1396،
جهت سنجش متغیر مشاركت شهروندان از  13گویه تأثیرگذار استفاده گردیده است كه با استفاده از
 Analysisاین گویه ها به  4مؤلفه اصلی و تأثیرگذار در بررسی همبستگی و بین متغیری كاهش یافت كه تأثیر هر كدام از این
مؤلفهها در متغیر اصلی و همچنین میزان ضریب تعیین هركدام از آنها در مدل پیشبینی رگرسیونی در هركدام از مدلهای 4
گانه به تفکیک بیانشده است .در جدول شماره  8ستون PFA2نشاندهنده شاخصهای اولویتدار مؤلفه مشاركت شهروندان از
میان  13مؤلفه موردبررسی هست.
Varimax Factor

جدول  -8مؤلفههای اولویتدار متغیر شاخص مشارکت شهروندان با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی
PFA

شاخصهای تقلیل یافته مشاركت شهروندان

ضریب استاندارد عاملهای
چرخشی

P1

تمایل به مشاركت در حوزه عمل كرد كالبدی شهر

0/813

P2

تمایل به مشاركت در پایداری محیطزیست شهری از سوی شهروندان

0/778

P3

تمایل به مشاركت در منابع مالی شهر

0/765

P4

مشاركت در بخشهای آموزش عمومی و توسعه ارزشهای اجتماعی مشاركتی در جهت
افزایش میزان آگاهی

0/764

منبع :نویسندگان.1396،

موارد مورد بحث در این پژوهش در قالب  4مدل مفهومی به شرح ذیل بررسیشده كه در آنها بیضیهای توپر متغیرهای
اصلی تأثیرگذار در میزان مشاركت میباشد و مستطیلهای با عنوان  Varها مؤلفههای چرخشی  Varimaxشده در تحلیل
عاملی هركدام از متغیرهای اصلی در پرسشنامه توزیع شده را نشان میدهد و با تبع آن مستطیلهای  SCها در مدلهای ذیل
اولویت هركدام از مؤلفه و گویه ها را در تحلیل عاملی اكتشافی نشان میدهد كه البته بعد از  Varimax Rotationدر تحلیل
عاملی بهدستآمده است .مدل مفهومی شماره یک نشاندهنده جهت روابط مستقیم میان شاخصهای مدیریتی مشاركت با
مشاركت شهروندان و مشاركت شهروندان با متغیر پیشبینی كننده سرمایه اجتماعی میباشد كه رابطه بین شاخصهای
مدیریتی و مشاركت شهروندان در امور شهری معنی و با ضریب همبستگی  0/583میباشد كه یک ضریب تقریباً باالیی
میباشد و همچنین رابطه میان مشاركت شهروندان و سرمایه اجتماعی مستقیم بوده كه ضریب استاندارد آن  0/652میباشد
كه یک اهمیت باالیی و دقت مطلوبتری را نشان میدهد .الزم به ذكر است كه بررسی درون متغیری مؤلفه اصلی شاخصهای
:Social Capital Factor Analysis
Participation Factor Analysis
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مدیریتی بهعنوان متغیر پیشبینی كننده نشاندهنده این است كه در میان  4گویه تأثیرگذار اصلی گویه  MI2دارای همبستگی
باالیی به میزان  0/462میباشد كه این امر نشاندهنده آن است كه به ازای هر واحد تغییر در متغیر  46 ،MI2درصد در متغیر
تابع یا شاخصهای مدیریتی تغییر صورت میپذیرد .همچنین بررسی رگرسیونی درون متغیری سرمایه اجتماعی نشاندهنده
این است كه گویه  SC5دارای باالترین ضریب همبستگی به میزان  0/558میباشد كه این امر نشاندهنده تغییرات صورت
گرفته در متغیر وابسته به میزان  55درصد ناشی از متغیر مستقل میباشد .همچنین ضریب تعیین این گویه به میزان 27
درصد میباشد یعنی افزایش گویه  SC5به میزان این مقدار تغییرات ایجادشده در متغیر وابسته یا سرمایه اجتماعی این زیر
مؤلفه را پیشبینی میكند .سایر همبستگیها و ضریب تعیینهای این متغیر در نمودار ذیل نشان داده شده است؛
بهعبارتدیگر مدل مفهومی شماره ( 1شکل شماره  )2نشاندهنده رابطه معنیداری میان شاخصهای مدیریتی مشاركت و
افزایش مشاركت شهروندان ناشی از آن میباشد.

شکل  -2مدل مفهومی نوع اول رابطه بین متغیری -منبع :نویسندگان.1396،

مدل مفهومی شماره ( 2شکل شماره  )3كه رابطه سهجانبه میان متغیرها را نشان میدهد نشاندهنده این است كه رابطه
میان شاخصهای مدیریتی و شاخص مشاركت شهروندان به میزان  0/649و رابطه میان شاخصهای مدیریتی و شاخص
سرمایه اجتماعی به میزان  0/790و رابطه میان مشاركت شهروندان و متغیر سرمایه اجتماعی به میزان  71درصد میباشد.
همچنین تأثیرگذارترین گویه های موردبررسی در هركدام از مؤلفههای اصلی به ترتیب شامل  MI3با درجه اهمیت  0/397در
متغیر شاخصهای مدیریتی SC5 ،با  0/558و ضریب تعیین پیشبینی كننده  0/274و در نهایت  P1با ضریب همبستگی 36
درصدی و ضریب تعیین  0/584میباشد؛ بهعبارتدیگر میتوان بیان داشت رابطه میان متغیرهای سرمایه اجتماعی و
شاخصهای مدیریتی در افزایش میزان مشاركت شهروندان شهر پارساباد مورد تائید قرار میگیرد.
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شکل  -3مدل مفهومی نوع دوم رابطه بین متغیری -منبع :نویسندگان.1396،

مدل مفهومی شماره ( 3شکل شماره  )4رابطه میان شاخصهای مدیریتی و متغیر سرمایه اجتماعی را به میزان  62درصد
با سطح معناداری  0/000را مورد تائید قرار میدهد همچنین تأثیر متغیر سرمایه اجتماعی در ارتقای میزان مشاركت
شهروندان را به میزان  42درصد با سطح اطمینان  95درصد و خطای  5درصد مورد تائید قرار میدهد .در این مدل نیز گویه
 MI1با مقدار  79 Rدرصد و نشاندهنده میزان تغییرات ایجادشده در متغیر وابسته ناشی از متغیر مستقل میباشد همچنین
ضریب تعیین این گویه به میزان  0/635میباشد كه نشاندهنده ارتقای  63درصدی تغییرات ایجادشده متغیر تابع ناشی از
متغیر پیشبینی كننده میباشد و همچنین در میان متغیرهای اولویتدار سرمایه اجتماعی  SC1با ضریب همبستگی 79
درصدی و ضریب تعیین  0/627و با سطح معناداری  0/000را مورد تائید قرار میدهد و در میان متغیر مشاركت شهروندان
گویه  P3با ضرایب شکل رابطه مستقیمی را نشان میدهد.

شکل  -4مدل مفهومی نوع سوم رابطه بین متغیری -منبع :نویسندگان1396،

مدل مفهومی شماره ( 4شکل شماره  ،)5رابطه نهایی دو متغیر مستقل سرمایه اجتماعی و شاخصهای مدیریتی را در
ارتقای مشاركت شهروندان شهر پارساباد را نشان میدهد كه نشاندهنده رابطه معناداری میان متغیر شاخصهای مدیریتی به
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میزان  71درصد با سطح اطمینان  95درصد و متغیر شاخصهای مدیریتی با متغیر مشاركت شهروندان به میزان  41درصد و
متغیر سرمایه اجتماعی و نقش آن در ارتقای مشاركت شهروندان میزان  79درصدی را نشان میدهد در میان زیرمولفه های
هركدام از تغییرهای اصلی نیز به ترتیب مؤلفه  MI1در متغیر شاخصهای مدیریتی با  66درصد SC1 ،با  66درصد و درنهایت
 P3با  51درصد رابطه مستقیم میان این مؤلفهها با متغیر اصلی را نشان میدهد.

شکل  -5مدل مفهومی نوع چهارم رابطه بین متغیری -منبع :نویسندگان.1396،

نتیجهگیری:
مشاركت مردم در روند تصمیمگیری شهری ،یکی از عناصر اصلی حکومت دموكراتیک و مردمی بوده و افزایش مشاركت
مردم در امور شهری میتواند در ایجاد تعادل و هماهنگی الزم بین بخشهای جامعه ،نقش ارزندهای را ایفا نماید .در این بین؛
اصوالً مشاركت شهروندان در اداره امور شهری؛ نتایج مثبتی را به دنبال دارد كه از آن جمله میتوان به مواردی همچون كاهش
محدودیتها و مشکالت مدیریت شهری ،بهخصوص شهرداریهایی كه با كمبود یا فقدان نیروی متخصص و منابع مالی
مواجهاند ،اشاره كرد چراكه جلب مشاركت مردم باعث رفع بخشی از نیاز مدیریت شهری به منابع انسانی ،مالی و غیره میشود.
لذا میطلبید كه در این زمینه مطالعه مجزایی صورت گیرد و شاخصهای تأثیرگذار بر جلب مشاركت شهروندان در حوزه
مدیریت شهری بهویژه با شرایط ویژه شهر پارساباد برای آن شناسایی و توسط مدیریت سیستم شهری بهینهسازی متناسب با
شرایط ویژه پارساباد مدنظر قرار داد .لذا جهت بررسی میزان مشاركت شهروندان در امور شهری دو متغیر اصلی تأثیرگذار
سرمایه اجتماعی و شاخصهای مدیریتی مشاركت شهروندان مدنظر قرار گرفت .در این بین ،در خصوص شاخصهای مدیریتی
مؤثر در مشاركت شهروندان  11فاكتور تأثیرگذار را مورد بررسی قرار داده و نظر به ضرورت تقلیل دادهها با استفاده از چرخش
 Varimax Factor Analysisتعداد این مؤلفهها به  4عامل اصلی تأثیرگذار كاهش یافت و همچنین برای سنجش متغیر سرمایه
اجتماعی از  30گویه تأثیرگذار استفاده گردیده كه با تحلیل عاملی این گویه ها به  6مؤلفه اصلی و تأثیرگذار در بررسی
همبستگی و بین متغیری كاهشیافته كه تأثیر هر كدام از این مؤلفهها در متغیر اصلی و همچنین میزان ضریب تعیین هركدام
از آنها در مدل پیشبینی رگرسیونی (مدلهای  4گانه تعیین روابط بین متغیرها) به تفکیک بیانشده است و در پایان برای
سنجش متغیر مشاركت شهروندان از  13گویه تأثیرگذار استفاده گردیده كه این گویه ها نیز برای مطالعه به  4مؤلفه اصلی و
تأثیرگذار كاهشیافته است .لذا نظر به اهم یت مشاركت شهروندان در توسعه و مدیریت شهری اهمیت موضوع موردمطالعه
مشخص میگردد؛ كه نتایج كلی یافتهها مشخص گردید كه فرضیه پژوهش با سطح معناداری  0/000و با فاصله اطمینان 0/95
و با آلفای  0/05تائید میگردد كه میان شاخصهای مدیریتی مشاركت و سرمایه اجتماعی میزان همبستگی  79درصد،
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 درصد و در نهایت میان متغیر سرمایه اجتماعی و مشاركت64 شاخصهای مدیریتی با متغیر وابسته مشاركت شهروندان
: در نهایت پیشنهادهای زیر ارائه می شود. درصد همبستگی وجود دارد كه همبستگی باالیی را نشان میدهد79 شهروندان
 مشاركت و نظرخواهی از شهروندان در خصوص، ایجاد ساختاری برای ارتباط مستقیم شهروندان با سازمانهای دولتیبرنامهریزی و اجرای طرحهای عمرانی و شهری؛
 زمینه ساز افزایش اعتماد و سرمایه اجتماعی، شکلگیری برنامهریزی مشاركتی میان سازمان های شهری و شهروندان ضمانتی است برای افزایش،خواهد شد؛ بنابراین استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت ها و سرمایههای اجتماعی گروه تحقیق
سرمایههای اجتماعی؛
 شناسایی ذینفعان مؤثر در اجتماع و محیط و محله و برقراری تعامل و تعادل در بهكارگیری سرمایههای اجتماعی آنها؛ برگزاری جلسات مستمر مدیران با مردم در زمانهای مشخص؛ احساس تعلق به دیگران و اجتماعات و مخصوصاً میان همسایگان؛ هرچه شعاع تعلق به شهر و محله بیشتر، ایجاد انگیزه میزان تمایل به مشاركت در امور شهری هم افزایش مییابد؛،شود
 تقویت مشاركت اجتماعی موجود در بین ساكنین و فراهم نمودن زمینه های الزم جهت مشاركت ساكنین بهصورتجدید و سازمانیافته با همکاری فیمابین مدیران شهری و شهروندان؛
 افزایش آگاهی شهروندان از عملکرد مدیریت شهری پارساباد مخصوصاً در حوزههای طرحهای عمرانی و كالبدی؛ در طول اجرا و بعد از اجرا؛، اتخاذ تمهیدات الزم برای هماهنگی با شهروندان و تشریح روند اجرای طرحها قبل از اجرا توجه بیشتر به عملکرد رضایتمندی از ارگان شهرداری توسط مردم و مسئوالن با لحاظ دورهای بودن رضایت سنجی بالحاظ شاخصهای مدیریتی و سرمایه اجتماعی شهروندان در امور شهری؛
 ها و نقش آنها در ترغیب و افزایش مشاركتپذیری شهروندان پارساباد در امور مرتبط با امور شهری؛NGO  افزایشReferences:
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