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 مقدمه -5

و  يريــزي شــهر اهــداف برنامــه نياز مهمتــر يكــي

 متعـادل منـاطق و   هتوسـع  جـاد ي، اينگر ندهيآ ي،ا منطقه

و  يابيـ ارز نيبالقوه و بالفعل، همچنـ  ياستعدادها يبررس

منطقـه   ازيـ و خدمات مورد ن تيجمع نيب هشناخت رابط

اسـت و   يانسـان  يامـر  هتوسـع  هكه مقول يي. از آنجااست

و تحول  رييخود، همواره در تغ ييانسان بنا به طبع نوگرا

و  راتييـ تغ نيـ ، اكنـد  يخـود تـالش مـ    يو زندگ طيمح

از سطوح مثل شهر آغـاز و در   ديبا ها ييو نوگرا ها ينوآور

توسعه  ي. براابديكشور اشاعه  ايتر جامعه  سطوح گسترده

اسـتار توسـعه و   افراد آن شـهر خو  دينخست با يهر شهر

رشـد و گسـترش شـهر خـود،      نـد ايتحول باشند و در فر

  مشاركت فعال داشته باشند.

با مطالعـه سـير تكـاملي جوامـع بشـري مشـاهده       

كه پيشرفت و توسعه پايدار هنگامي ميسر شـده   شود يم

ديگر در جريـان زنـدگي خـود بـا يكـ      هـا  انسـان است كه 

 نـژاد،  محـرم  ،حداد تهرانيد )ان مشاركت و همكاري داشته

(. مشاركت از دو جهـت تـأثير اساسـي در فراينـد     1381

ريزي و توسعه پايدار شهري دارد: نخست ايـن كـه    برنامه

مشاركت يـك ابـزار الزم بـراي دسـتيابي بـه شـناخت و       

وم ايـن كـه   د. دشـو  يمـ گيري درسـت محسـوب    تصميم

گيري از امكانات طبيعي و انسـاني   مشاركت تنها راه بهره

ي توسعه پايدار شهري ها طرحندان در جهت شهر و شهرو

 (.1378است )مطوف، 

يكي از موضـوعات مهـم و حيـاتي امـروز شـهرهاي      

كشور، گسترش نقش مردم در فرايند توسعه پايدار شهري 

است. توسعه پايدار مفهومي است كه در آن تأمين مسـتمر  

مندي افراد همراه با افزايش كيفيت زندگي  نيازها و رضايت

(. 1378 افتخـاري، رحيمـي،  ) دگيـر  دنظر قرار ميانسان م

سازي مشاركت همگاني  توسعه پايدار بايد مبتني بر زمينه

(. 1389محمـودي نـژاد،   د )و التفات به وضع جامعه باشـ 

توسعه پايدار با مشاركت مردمي همراه بوده و مبتني بـر  

كاهش فقر است. مشـاركت شـامل شـفافيت، بـاز بـودن      

فضاي جامعـه و چنـد صـدايي بـودن در حـوزه عمـومي       

جامعه است و نيازمند فضايي است كـه افـراد بتواننـد در    

مـؤثر اسـت    آنهـا يي كـه در سرنوشـت   هـا  يريـ گ تصميم

هاي رشـد،   كت شهروندان زمينهتأثيرگذار باشند. با مشار

فراهم شود و منجر  ها تيخالقتوانايي افراد جامعه و بروز 

و در  شـود  يمبه احساس تعلق گفتگوهاي آزاد و گسترده 

در امر توسعه پايدار شـهري بسـيار مـؤثر     تواند يمنتيجه 

 باشد. 

مشاركت درگيري ذهني و عاطفي اشخاص در 

انگيزد تا براي  بر ميي گروهي است كه آنان را ها تيموقع

هاي گروهي يكديگر را ياري دهند و در  دستيابي به هدف

 (. 1371 ،طوسيد )مسئوليت كار شريك شون

ي ها يژگيونقش شده  يدر پژوهش حاضر، سع 

، نوع شغل و مدت اقامت التيتحص زانيمي از جمله فرد

در  يپايدار شهر همشاركت شهروندان در توسع زانيم در

علل  نيشود و همچن يابيو ارز لينظر تحل مورد همحدود

شهروندان  يريپذ عدم مشاركت ايو عوامل مشاركت و 

 . رديو كنكاش قرار گ يمورد بررس

خـارج   يا نـده يبه طور فزا ينيشهرنش عيرشد سر

در فـراهم نمـودن    يمقامات شـهر  ييو توانا تياز ظرف

 گـر ي، مسكن، اشـتغال و د يطيمح ستيز يهخدمات اول

اسـت   داريسالم و پا هجامع كي يبرا اجاتيحداقل احت

ــران ــه بح ــا ك ــاع يه ــاد -ياجتم ــيو س ياقتص و  ياس

آن اسـت   بـار  انياز عواقب ز رهيو غ يمشكالت بهداشت

(Keating, 1993).  
ي توسـعه شـهري بـر    هـا  طرحريزي  در ايران برنامه

اساس روش قانوني سلسله مراتبي كل بـه جـز، بـا نقـش     

ه عنوان متخصصان فني و بـر اسـاس   ، بمهندسين مشاور

ريـزي جـامع اسـت. منبـع اطالعـات، اغلـب        روش برنامه

ــا يبررســ ــاه داده ه ــه از پايگ ــا و  ي جــامعي هســتند ك ه

هـاي دولتـي    شـود و سـازمان   هاي آماري اخـذ مـي   نقشه

ـ ا(. بر 1381ياور،د )ها هستن حاميان اين طرح اسـاس،   ني

بسياري از شهرهاي امروز ايران با مشكل عـدم مشـاركت   

رو هستند و اين مسأله  يا مشاركت ضعيف شهروندان روبه
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يكي از علـل ناكـامي مـديريت شـهري و ناتمـام مانـدن       

 هاي شهري از جمله طرح جامع و تفصيلي است.  طرح

و  هــا ضــرورتجــا كــه مشــاركت شــهروندان از از آن

بتواند  كهي ا توسعهباشد،  الزامات توسعه پايدار شهري مي

ي ازهـا يني نسل امروز را بدون به مخاطره انداختن ازهاين

بدون مشاركت شهروندان توسعه  ،دينما نيتأم ندهيآنسل 

. بـا  (Coznens, 2002) مانـد  يمنتيجه  پايدار شهري بي

، باشـد  يماين نقش در كشور ما كمرنگ  كه نياتوجه به 

دســتيابي بــه توســعه پايــدار در شــهرهاي ايــران دچــار  

ــاركت     ــه مش ــت. مؤلف ــده اس ــالتي ش ــكالت و معض مش

ي توسعه شهري بسيار كمرنگ ها طرحشهروندان در تهيه 

كـه   شود و مهمتـر ايـن   و در اغلب موارد ناديده گرفته مي

پذيري شـهروندان را   هاي مشاركت مينه، زگستردگي شهر

كه توسـعه پايـدار شـهري     ر صورتيت. دسست نموده اس

منـدي بـه محـل     هاي وابسته نظيـر عالقـه   تابعي از متغير

ي اجتماعي و فعال ها يناهنجارلوگيري از رشد ، جزندگي

 (.1362هاي مردمي است )معين،  و تشكل نهادهانمودن 

مفهــوم مشــاركت و توســعه  1951از اواخــر دهــه 

مشاركتي در مباحث توسعه اقتصادي به دنبـال شكسـت   

تـوان   را مـي  1961هاي اقتصادي مطرح شد. دهـه   امهبرن

گيري تفكرات فلسـفي و مبـاني    دهه بسيار مهم در شكل

ت ريــزي شــهري اوليــه دانســ نظــري مشــاركت و برنامــه

ريـزي شـهري    (. در زمينه برنامه1381، مسيحي مرادي)

ــات    ــز علمــي خــارج از كشــور مطالع ــردم، در مراك ــا م ب

و  61زمان در دهـه  اي صورت گرفته است كه هم گسترده

ــن    71 ــايي اي ــايي و آمريك ــورهاي اروپ ــيالدي در كش م

 مطالعات انجام شده است.

ــي ــاتيتحقي از ك ــيزمانجــام شــده در  ق ه نقــش ن

 مردم در توسـعه شـهرها مربـوط بـه مطالعـات      مشاركت

 كـه  معتقدنـد ن آنا. باشد يم (2119) 1كيانسرو  كوپنجا

 سراسر جهاندر را  ها دولت ،شهرنشيني مقياسسرعت و 

و  تعميـر و نگهـداري  ، جـاد يا بـراي  جـدي  يهـا  چالشبا 

روبرو ساخته  شهري عمومي يها رساختيز از برداري بهره

                                                            
1- Koppenjan and Ensrink 

 ازيـ ني دائمي و مراقبت نگهداربه  ها رساختيز اين. است

مطلـوب   ايجاد شـرايط  و استانداردهاي زندگي بادارند تا 

 و بودجـه عمـومي   فقدان  .فراهم شود پايدار هبراي توسع

بخـش   تحريـك به منجر  عمومي خدمات هارائ ناكارآمدي

ــه  ــي ب ــرمايه خصوص ــذاري س ــابع  گ ــرح درمن ــا ط  يه

، حـال  ايـن  بـا . شده اسـت  شهري عمومي يها رساختيز

ــاركت  ــشمش ــي  بخ ــادخصوص ــيعي از  ايج ــف وس  طي

 يـك بررسـي   بر اساس اين مقاله. است جديد يها چالش

ــروژه در بخــش خصوصــي تجــارب مشــاركتدر  ــاي  پ ه

ي شهري حكمران يها شيوه شناساييبه ، شهري زيربنايي

هـاي   پـروژه  خصوصـي در  مشاركت بخـش به  براي كمك

 محـيط شـهري   پايداري افزايش با هدف شهري زيربنايي

 .(Koppenjan, Ensrink, 2009) استشده  نيتدو

در اين زمينه، چه به صورت نظري و چه به لحاظ 

شده است؛ موردي مطالعات كمتري در ايران انجام 

بنابراين بحث مداخله شهروندان با وجود اين كه پس از 

( از مباحث عمومي در ايران شد اما در ه. ش) 1371دهه 

 شود. محافل دانشگاهي داخل بحث نويني محسوب مي

ن ي بــا عنــواا در مقالــه (1386) همكــاران وربــاني 

ــر ميــزان  ب» ــأثير رفــاه اقتصــادي و اجتمــاعي ب ررســي ت

مشاركت شهروندان در امور شهري )مـورد مطالعـه شـهر    

، بــه دنبــال ارزيــابي رابطــه رفــاه اجتمــاعي و «اصــفهان(

ي شـهروندان در امـور   ريپـذ  مشـاركت اقتصادي و ميـزان  

بر اساس نتايج به دست آمده رابطه خطـي  . شهري بودند

ــو  ــ دارامعنـ ــاه اقتصـ ــان رفـ ــاعي و ي ميـ ادي و اجتمـ

گونـه   نيـ اپذيري شهروندان يافت شده اسـت و   مشاركت

ي شد كه مسئوالن شـهر اگـر بتواننـد اعتمـاد     ريگ جهينت

منـدي   مردم را جلب كننـد و از ايـن طريـق بـه رضـايت     

ن بيافزايند، در ايـن صـورت احسـاس تعلـق     آنااجتماعي 

ــث       ــه و باع ــزايش يافت ــكوني اف ــه مس ــه منطق ــان ب آن

 .ن خواهد شدآناباالتر ي ريپذ مشاركت

وانــع مشــاركت اجتمــاعي م»ن اي بــا عنــوا مطالعــه

انجام شده ( 1386) پناه زداناز سوي ي« شهروندان تهراني

ين مقاله بـه ارزيـابي ميـزان مشـاركت اجتمـاعي      ت. ااس
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ي مـورد  هـا  مؤلفـه ساكنين شهر تهـران پرداختـه اسـت.    

ارزيابي در اين پژوهش، مشاركت اجتمـاعي غيررسـمي و   

، دهد يماركت اجتماعي رسمي است كه شرايط نشان مش

ي غيردولتـي از وضـعيت   هـا  سـازمان مشاركت داوطلبانه 

ي اجتماعي غيررسمي ها تيفعالخوبي برخوردار نيست و 

به طـور نسـبي از وضـعيت بهتـري برخـوردار اسـت و از       

دهد كه افـراد جامعـه ارزيـابي     سويي اين مقاله نشان مي

  .دبين مشاركت اجتماعي خود ميشده موانع زيادي براي 

، پژوهشـي تحـت عنـوان بررسـي     (1383) يالشوك

مشاركت اجتماعي شهروندان در اداره امور شـهر )نمونـه   

تهران( با استفاده از روش پيمايش و بـا   6موردي منطقه 

ــتف ــان داد اس ــنامه نش ــزار پرسش ــاس   اده از اب ــه احس ك

ل قدرتي، ميـزان آگـاهي و اطالعـات در زمينـه مسـائ      بي

ي هـا  گروهشهري، ميزان هزينه و فايده مشاركت و تعداد 

با ميزان  توانند يمعضويت دارد  آنهاغيردولتي كه فرد در 

  .دمشاركت رابطه داشته باش

پژوهشـي را بـا عنــوان    (1386)شـهرداري بهشـهر   

توسـعه  هـاي   طرح)نقش مشاركت شهروندان در پايداري 

ي شـــهري، خانوارهـــاشـــهري( در ميـــان سرپرســـتان 

كارشناسـان، مســئوالن انجــام داد. اهــداف اصــلي طــرح،  

ي اجرايي دستيابي به توسـعه  ها زميمكانبررسي و تحليل 

ي هــا مشــاركتپايــدار در منــاطق شــهري بــا تأكيــد بــر 

ي غيردولتـي بـوده اسـت.    ها سازماني مردمي و ها تشكل

ــين    داده ــه ب ــه نشــان داد ك ــن مطالع ــاي حاصــل از اي ه

جتمــاعي، مشــاركت اجتمــاعي،   متغيرهــاي اعتمــاد ا 

ي مردمـي و غيردولتـي و نيازهـاي    هـا  تشكلي ها تيفعال

شهروندان بـا مشـاركت آنـان در توسـعه پايـدار محـالت       

درصــد رابطـه معنــاداري   5 يدار شـهري در ســطح معنـا  

   .دوجود دار

 ريـ زوارد ؟ مداليل عدم مشاركت شهروندان چيست

حاضر رهنمون كند.  قيتحقي اصلما را به مسأله  تواند يم

ي فــردي در زمينــه مســائل هـا  يآگــاهنبـود اطالعــات و  

شهري در بين شـهروندان، عـدم اعتمـاد شـهروندان بـه      

مسئوالن شهري، عدم احساس تعلق به محيط زندگي در 

و رنــگ بــودن فرهنــگ مشــاركت  بــين شــهروندان، كــم

ــذيري شــهروندان مشــاركت نبــود نهادهــاي مردمــي  و پ

 (.1376اثرگذار )پيران، 

هاي اجتماعي از  عمدتاً اين تحقيق بر اساس مؤلفه

ي فردي، اثرگذاري ها يآگاهجمله ميزان سواد، جنسيت، 

پيش خواهد رفت و  رهيغ و 1(NGO)نهادهاي مردمي 

در اين ميان نقش هر يك از اين موارد در مشكالت 

 .شود يماجتماعي و فيزيكي شهر بررسي 

مهم جمعيتي در شهر آمل به عنوان يكي از مراكز 

ريزان بوده است. از سوي  استان همواره مورد توجه برنامه

هاي فراوان براي جذب  ديگر اين شهر، داراي جاذبه

جمعيت شهري و روستايي مجاور براي سكونت و فعاليت 

 است.

شهروندان از آنجا  مشاركتو ضرورت  تياهم 

ميزان پايين مشاركت مردم در شهر و  كه شود يمي ناش

هاي عمراني  ي برنامهبرخمقابله آنان با ايجاد و اجراي گاه 

به دليل عدم  ها پروژهتا جايي است كه بعضي از اين 

استقبال در حال حذف شدن است. اين امر از دو ديدگاه 

ي است عيطبنگرشي و ديدگاه عملي قابل مشاهده است. 

 ها تيظرفي در شهر مورد مطالعه از طيشرا نيچن در كه

 ليقبي مختلف از ها نهيزمي مردم در ها يتوانمند و

ي سبز فضاي بافت فرسوده، گسترش نوساز وي بهساز

ي مردم در همكار قيطري هوا از آلودگ كاهشي، شهر

ي در گذار هيسرماي، شخصيه نقل ليوسا از كمتراستفاده 

و  ديآ ينمي به عمل كافاستفاده ي و ... عمراني ها طرح

 توانست يم كهي( فكري و مالي )انساني بالقوه روهاين نيا

 .رود يمشهر شود، به هدر  تيتقوباعث توسعه و 

در اين مطالعه با توجه به معضالت و مشكالت شهر 

ه بررسـي نقـش مشـاركت شـهروندان در توسـعه      ، بآمل

پايدار شـهري بـراي ارائـه راهكارهـاي مناسـب پرداختـه       

 .شود يم

ي ها يژگيونقش گردد كه  در اين پژوهش سؤال مي

، نـوع شـغل و   التيتحص زانيمي شهروندان از جمله فرد

                                                            
1- Non-Government Organization 
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ميزان مشـاركت آنـان در توسـعه پايـدار      مدت اقامت در

 شهري آمل تا چه حدي است؟
 

  قيتحقروش  -2

از نظر هدف از نوع كاربردي محسوب  تحقيقاين 

 -و به لحاظ روش پژوهش از نوع توصيفي شود يم

مورد  پژوهش با توجه به مسائل نيادر  باشد. تحليلي مي

در  كهيي مد نظر قرار دارند رهايمتغها و  ي مؤلفهبررس

 اشاره شده است. آنهابه  1جدول 

 

 قيتحقي رهايمتغو  ها مؤلفه -5جدول 

 (Y)ي تابع رهايمتغ (X)ي مستقل رهايمتغ ها مؤلفه

 ي زبالهآور جمعه نيزمدر  ليتما -

 ها كوچهتمايل به آسفالت -

 يمذهبو مراسم  ها جشني برگزاره نيزمدر  ليتما-

 ي سبزفضا جاديا نهيزمدر  ليتما -

 يعمراني گذار هيسرمابه  ليتما -

 يزندگي به محل مند عالقه
توسعه پايدار شهر 

 آمل

 يورزشي و فرهنگي فضاهاگسترش  -

 ها محله تيامن جاديا -

و  ها يناهنجاري از رشد ريجلوگ

 ياجتماعي ها بيآس

توسعه پايدار شهر 

 آمل

 يشهروندي آموزشي ها دوره ليتشك -

 (NGO)ي مردم نهاد ها تشكلي ريكارگو به  ليتشك -

رشد و فعال نمودن نهادها و 

 يمردمي ها تشكل
 توسعه پايدار شهرآمل

 منبع: )مطالعات نگارندگان(          

 

ي دانيمپژوهش، از روش  نيادر  كه نيابا توجه به 

فرمول حجم نمونه از  نييتعي برااستفاده شده است، 

 ( استفاده شد.1381، اينحاف  كوكران ) گيري نمونه

  فرمول كوكران( 1معادله 
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P = 7/1: احتمال وجود صفت 

q = 3/1: احتمال عدم وجود صفت 

d
 a= 15/1=  يريگ نمونه ي: خطا2

N 54144خانوار در شهر آمل : تعداد 

 

خانوار به  311بر اساس فرمول فوق، حجم نمونه 

 ي قرارگرفت.دانيمي مطالعه مبنا كهدست آمده است 

 يبـرا  :برآورد پايايي يا قابليت اطمينان پرسشـنامه 

 .به عمل آمداستفاده  كرونباخ يآلفامنظور از آزمون  نيا

و  باشـد  ي( مـ 895/1) دسـت آمـده برابـر   ه ب يآلفامقدار 

اعتبـار   نيبنـابرا  ؛است تر بزر  75/1چون عدد حاصل از 

  .شود يم دأييتپرسشنامه  يكل

ــل    ــه و تحلي ــور تجزي ــه منظ ــا دادهب ــون  ه و آزم

هاي تحقيق ابتدا جامعـه نمونـه از طريـق فرمـول      فرضيه

يي به منظور ها پرسشنامهكوكران به دست آمده و سپس 

دريافت نظرات مردم و كاركنان مديريت شهري تدوين و 

هاي آماري نظير آزمـون   تكميل شد و با استفاده از شيوه

به تحليل نتايج  طرفه كي tي پارامتريك آمارو آزمون آنوا 

يعنـي  )پرداخته شد. براي مقايسه ميانگين چنـد جامعـه   

كمـي  بندي بر يـك متغيـر    تأثير يك متغير مستقل گروه

 (.1387مؤمني، د )شو يماستفاده ا آزمون آنوز وابسته( ا

شهرستان آمل در ي منطقه مورد مطالعه: معرف

دقيقه طول شرقي و  21و درجه  52مختصات جغرافيايي 
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جعفري، د )دقيقه عرض شمالي قرار دار 28درجه و  36

و حداكثر  24يا (. حداقل ارتفاع آن از سطح در1368

(. شهرستان 1374عزيزپور، د )باش يممتر  91ارتفاع آن 

آمل در بخش مياني استان مازندران با وسعتي بالغ بر 

درصد از كل مساحت استان  12كيلومتر مربع،  4/3174

(. مركز اين 1382مركز آمار ايران، د )گير را در برمي

كه در قسمت شمالي  باشد يمشهرستان شهر آمل 

(. فاصله اين شهر تا 1نقشه ت )شهرستان واقع شده اس

 69كيلومتر و تا مركز استان  181مركز كشور برابر با 

كيلومتر است. شهرستان آمل مطابق با آخرين تقسيمات 

منطقه شهري )آمل، گزنگ، رينه،  4كشوري شامل 

 8بخش )الهيجان، مركزي و دابودشت( و  3دابوشت( 

 (.1386ار ايران، )مركز آم دباش يمدهستان 

 

 
 

 يي شهرستان آمل در استان مازندرانايجغراف تيموقع -5نقشه 

 (GISواحد نقشه و  –مازندران  يريزي استاندار معاونت برنامه) منبع:  

 

 

 

 

 ي پژوهشها يافته -3

شـوندگان   ي عمومي پرسشها يژگيوبراي شناخت 

. شـود  پرداختـه مـي  ي آنـان  ها يژگيوبه توصيف برخي از 

)سرپرستان ر خانوا 311حجم نمونه در پژوهش حاضر را 

بـه صـورت تصـادفي     كـه  دهد يم ليتشك قيتحقخانوار( 

را  درصـد  24مورد پرسشگري قرار گرفتند. از اين ميـان  

دادنـد. بررسـي    درصد را مـردان تشـكيل مـي    76زنان و 

دهـد كـه گـروه     شوندگان نشان مي وضعيت سني پرسش

درصد بيشترين فراوانـي را داشـته    7/38با ل سا 31-41

است. بررسي وضعيت تحصيلي نمونه آماري مورد مطالعه 

 7/41به ترتيب سطح تحصيلي ديپلم با  كه دهد يمنشان 

، د. به لحاظ اشتغالده بيشترين مقدار را نشان مي درصد
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درصد بيشترين فراواني را دارا بوده  7/38روه كارمند با گ

كه  دهد يمنشان ر است. بررسي مدت زمان اقامت در شه

بيشـترين نسـبت را   ل سا 15تا  5 سكونتگروه با سابقه 

 ( به خود اختصاص داده است. 6/34)

ي از جمله فردي ها يژگيودر پژوهش حاضر، نقش 

 زانيم، نوع شغل و مدت اقامت در التيتحص زانيم

مورد سنجش  مشاركت مردمي در توسعه پايدار شهري

مختلف با  هاي قرار گرفته است، در اين راستا از مؤلفه

استفاده از پرسشنامه در سطح شهر بهره گرفته شده 

 است.

سـؤال   11هاي مورد بررسي از  براي سنجش مؤلفه

سطحي طيف ليكرت استفاده شده است  5بندي  در طبقه

، تمايـل بـه   هـا  طـرح كه در آن تأثير مشـاركت مـردم در   

، NGOمندي مـديران در بـه كـارگيري     القه، عمشاركت

آمـوزش شـهروندي در مشـاركت، تـأثير گسـترش       تأثير

شـاركت در  م، فضاهاي فرهنگـي و ورزشـي در مشـاركت   

شـاركت در  ، مشاركت در امنيت محلـه ، مآوري زباله جمع

، هـا  كوچهو مراسم مذهبي، مشاركت در آسفالت  ها جشن

گـذاري عمرانـي در    ايجاد فضاي سبز و تمايل به سـرمايه 

 سطح شهر مورد سنجش قرار گرفته است.

سـت، در  نيـز مشـخص ا   2گونه كه در جـدول   همان

مـورد ارزيـابي در شـهر آمـل      هـاي  مؤلفـه  تـر  قيدقبررسي 

، Mean=68/3با  ها طرحهاي تأثير مشاركت مردم در  گويه

بـا  ريـزي   سـازي و برنامـه   در امر تصميممشاركت ه تمايل ب

78/3=Mean  تأثير گسترش فضاهاي فرهنگي و ورزشـي ،

بـــا آوري زبالـــه  ، مشـــاركت در جمـــعMean=32/3بـــا 

96/3Mean= ،19/4 مشاركت در امنيت محله با Mean= ،

ميـانگين  ، =Mean 36/3تمايل به ايجـاد فضـاي سـبز بـا     

، اين در دهد يمرا نشان  باشد يم 3باالتر از حد متوسط كه 

با  NGO يريكارگمندي مديران در به  حالي است كه عالقه

69/2 Mean= 98/2، تأثير آموزش شهروندي با Mean= ،

، Mean =83/2بـا  و مراسم مـذهبي   ها جشنمشاركت در 

، Mean=71/2تمايل بـه مشـاركت در آسـفالت كوچـه بـا      

 Mean=87/2گذاري در امور عمرانـي بـا    تمايل در سرمايه

ي را نشـان  تـر  نييپـا در مقايسه با حـد متوسـط ميـانگين    

 دهد. مي
 

 5355ي مورد بررسي در شهر آمل در سال ها شاخصجدول توصيفي  -2جدول 

 رديف هاي مورد بررسي مؤلفه تعداد كمترين بيشترين ميانگين استانداردانحراف 

 1 ها طرحتأثيرمشاركت مردم در  311 2 5 68/3 92/1

 2 ريزي ي و برنامهساز ميتصمدر امر  تمايل به مشاركت 311 1 5 78/3 64/1

 3 هاNGOعالقه مديران در به كارگيري  311 1 4 69/2 18/1

 4 تأثير آموزش شهروندي 311 2 4 98/2 88/1

 5 تأثير گسترش فضاهاي فرهنگي و ورزشي 311 1 5 32/3 12/1

 6 آوري زباله تمايل به مشاركت در جمع 311 1 5 96/3 85/1

 7 تمايل به مشاركت در امنيت محله 311 3 5 19/4 74/1

 8 و مراسم مذهبي ها جشنتمايل به مشاركت در  311 2 4 83/2 58/1

 9 ها كوچهتمايل به مشاركت آسفالت  311 1 4 71/2 13/1

 11 تمايل به مشاركت در ايجاد فضاي سبز 311 3 4 36/3 48/1

 11 يعمراني در امور گذار هيسرماتمايل به  311 2 4 87/2 82/1

 ها جمع مؤلفه  63/1 45/4 29/3 61/1

 منبع: )محاسبات نگارندگان( 

 

ي تجزيه و تحليل اطالعات )با توجه ها روشيكي از 

( ها داده عيتوزو فرض نرمال بودن  ها نمونهي باالبه حجم 

؛ باشد يميكطرفه  t كيپارامتري آماراستفاده از آزمون 

بنابراين در اين قسمت از تحقيق وضعيت هر يك از 
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ي مربوط به آن با استفاده ها معرفي مذكور و ها شاخص

 .اند گرفتهاز اين آزمون مورد بررسي و تحليل قرار 

مردم در توسعه پايدار  مشاركت دهد يمنشان  ها يافته

ي را چنـدان  مشـاركت  11/3معادل  نيانگيم افتيدرشهر با 

ي براصورت گرفته  tآزمون  جينتا(. 3جدول د )ده ينمنشان 

 كـه  دهد يمنشان (، Sig= 111/1( و )t= 26/5، )ريمتغ نيا

ي دارامعنـ  زانيـ مبـه   مذكور ريمتغمشاهده شده  نيانگيم

(33/1 =Mean Difference)  مورد انتظـار آن   نيانگيماز

و  45/1 يعن)ي t نييپااست. رقم مربوط به حد باال و  كمتر

 95ادعا است. ايـن نتيجـه در سـطح     نيا دؤيم زين( 25/1

 .درصد قابل اطمينان است

 

 One sample T-testن آزمو اساس بر 5355سنجش ميزان مشاركت مردم در شهر آمل در سال  -3جدول 

 هاي مشاركت مؤلفه

Tese value=3 

Mean t Df 
Sig (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

سازي  تمايل به مشاركت در امر تصميم

 ريزي و برنامه
78/3 137/15 299 111/1 786/1 68/1 89/1 

 19/1 82/1 96/1 111/1 299 69/13 96/3 آوري زباله مشاركت در جمع

 21/1 97/1 19/1 111/1 299 97/17 19/4 مشاركت در امنيت محله

 -17/1 -26/1 -16/1 111/1 299 -49/3 83/2 ها و مراسم مذهبي مشاركت در جشن

 -12/1 -46/1 -29/1 111/1 299 -47/3 71/2 ها تمايل به مشاركت آسفالت كوچه

 44/1 28/1 36/1 111/1 299 28/9 36/3 تمايل به مشاركت در ايجاد فضاي سبز

 117/1 -26/1 -12/1 164/1 299 -87/1 87/2 عمرانيگذاري در امور  تمايل به سرمايه

 45/1 21/1 33/1 111/1 299 26/5 11/3 ها جمع مؤلفه

 منبع: )محاسبات نگارندگان(      

 

در اين بخش جهت واكاوي موضوع مورد مطالعه از 

هاي مختلف، سعي بـر ايـن اسـت تـا تـأثير سـابقه        جنبه

مشاركت مردم در توسعه  به ليتماسكونت شهروندان، بر 

مورد بحث و تجزيه و تحليل قـرار گيـرد.    پايدار شهر آمل

مدت اقامت شهروندان به عنـوان   بدين منظور رابطه ميان

هاي مختلف مشـاركت مـردم در    صمتغير مستقل و شاخ

سـته ايـن   توسعه پايدار شهر آمل به عنوان متغيرهاي واب

بررسـي رابطـه ميـان ميـزان     تحقيق مدنظر قرارگرفتنـد.  

مدت اقامت شهروندان و تمايل بـه مشـاركت در توسـعه    

و  =Sig 111/1شهر آمل، مطابق نتايج آزمـون آنـوا كـه    

4df=  17/ 23و F=  معنـاداري   ، تفاوتدهد يمرا نشان

ميان سابقه سكونت شهروندان و تمايل به مشاركت شهر 

وجود دارد. اين امر مبين تأثيرگذاري سابقه سكونت  آمل

شهروندان بر تمايل به مشاركت آنان در توسعه شهر آمل 

  (.4جدول ) است
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 آنوا(بررسي تأثير مدت اقامت در تمايل به مشاركت در شهر آمل )براساس آزمون  -8جدول 

 sig F Mean Square df 

 4 185/1 231/17 111/1 بين گروهي

 295 163/1 - - درون گروهي

 311 - - - كل

 منبع: )محاسبات نگارندگان(                                      

 

  از آنجــايي كــه بــر اســاس نتــايج تســت لــوين،      

(381/1Sig=)  درصد است؛ بنابراين فرض برابري  5بيشتر از

ي بين گروهـي تأييـد شـده و بايـد نتـايج آزمـون       ها انسيوار

Tukey شـهر  ت را در تأثير سابقه سكونت بر تمايل به مشارك

 آمل، تحليل نمود.

بايد ذكركرد،  Post Hacبا توجه به نتايج آزمون 

سـال بـا سـاكنين     5مقايسه سـابقه سـكونت كمتـر از    

با  (=13/1Sig)سال با  24تا  16سابقه سكونت  داراي

45/1Mean Difference=   ــادار ــاوت معن ــين تف مب

در توسـعه   مشـاركت هاي مذكور در  گروه ليتماميزان 

ي كـه سـاكنان داراي سـابقه    بـه طـور  ؛ باشد يمپايدار 

د ابـراز داشـتن   مشـاركت ي بـرا ي را كمتـر  ليتماكمتر 

 (.5جدول )

  

 Post Hoc Testو براساس آزمون آنوا  5355سال بررسي تأثير مدت اقامت در تمايل به مشاركت شهر آمل در  -1جدول 

مدت اقامت در 

به  ليتما

 I مشاركت

مدت اقامت در 

 J مشاركتبه  ليتما

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std.Error Sig 

95% Confidence Interval 

Upper 

Bound 

Lower 

Bound 

 سال 5كمتر از 

 15تا  5

 24تا  16

 + سال24

14/1 

45/1 

12/1- 

15/1 

15/1 

14/1 

88/1 

13/1 

91/1 

56/1 

89/1 

28/1 

28/1- 

118/1 

53/1- 

 سال 15تا  5

 5كمتر از 

 24تا  16

 + سال24

14/1- 

31/1 

26/1- 

15/1 

179/1 

161/1 

88/1 

111/1 

111/1 

28/1 

53/1 

19/1- 

56/1- 

19/1 

43/1- 

 سال 24تا  16

 5كمتر از 

 15تا  5

 +سال24

45/1- 

31/1- 

57/1- 

15/1 

179/1 

172/1 

137/1 

111/1 

111/1 

118/- 

19/1- 

37/1- 

89/1- 

53/1- 

77/1- 

 سال 24بيشتر از 

 5كمتر از 

 15تا  5

 24تا  16

12/1 

26/1 

57/1 

14/1 

16/1 

17/1 

919/1 

111/1 

111/1 

53/1 

43/1 

77/1 

28/1- 

19/1 

37/1 

 منبع: )محاسبات نگارندگان(
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شهروندان و  التيتحصبررسي رابطه ميان ميزان 

مطابق نتايج  ،آمل شهردر توسعه پايدار ت تمايل به مشارك

را  =F 89/38و  =5dfو  =Sig 111/1آزمون آنوا كه 

و  التيتحص، تفاوت معناداري ميان ميزان دهد يمنشان 

وجود دارد. اين امر مبين  شهر آملت تمايل به مشارك

شهروندان بر تمايل به  التيتحصتأثيرگذاري ميزان 

 مشاركت آنان در توسعه شهر آمل است.

بايـد ذكـر كـرد،     Post Hacبا توجه به نتايج آزمون 

ــز التيتحصــمقايســه  ــا  پلميردي ي دارا كــهي شــهروندانب

و بـا   = 111/1Sigبودنـد بـا    سـانس يلبـاالتر از   التيتحص

68/1Mean Difference=-، التيتحص زانيم نيهمچن 

بـــا  =15/1Sigبـــا  ســـانسيلبـــا  ســـهيمقادر  پلميـــد

11/1Mean Difference=- ،ـا   سهيمقادر  پلميد التيتحص ب

و  -=83/1Mean Differenceبا  =111/1Sig سانسيلباالتر از 

بـا   =111/1Sigبـا   سانسيلبا باالتر از  سهيمقادر  سانسيل

83/1Mean Difference=     مبين تفـاوت معنـادار ميـزان

در توسـعه   مشـاركت مختلـف در   التيتحصافراد با  ليتما

آزمـون و   جينتـا ي، بـر اسـاس   كلـ  به طـور . باشد يمپايدار 

بـاالتر   التيتحصـ داشت، افـراد بـا    انيب توان يمهاي  افتهي

در توسعه پايدار شـهر آمـل    مشاركتي براي شتريب ليتما

 اند. نشان داده

ي شـهروندان در  شغل تيوضعدر بررسي تأثير سابقه 

نتـايج   ،تمايل به مشاركت آنان در توسعه پايدار شـهر آمـل  

ــه    ــه بـ ــا توجـ ــوا بـ ــون آنـ و  =5dfو  =Sig 111/1آزمـ

315/28F= به  ليتماداري ميان  دهد تفاوت معنا نشان مي

وجـود دارد، كـه    شان يشغل تيوضعمردم از نظر  مشاركت

بـه   ليتماي شهروندان بر شغل تيوضعاين امر تأثيرگذاري 

كنـد.   آنان در توسعه پايدار شهر آمل را تأييد مـي  مشاركت

ي هـا  انسيـ وارو رد فرض تسـاوي   Levenبر اساس تست 

 دهدكـه  نشـان مـي   Tamhanceبين گروهي، نتايج آزمون 

بــه مشــاركت شــهروندان بــا  ليــتماتفــاوت معنــاداري در 

وجـود   آمـل  ي متفاوت در توسعه پايدار شـهر شغل تيوضع

 دارد.

 كرد، ذكربايد  Post Hacبا توجه به نتايج آزمون 

  =146/1Sigبا شغل آزاد با  كاريبي شغل تيوضعمقايسه 

مبين تفاوت معنادار  =Mean Difference -63/1با 

هاي مذكور در توسعه پايدار  گروه مشاركتبه  ليتماميزان 

 ليتما كاريبي كه شهروندان به طورشهر آمل است 

 ابراز داشتند.  مشاركتي را به كمتر

نسبت به « ريساي شغل تيوضع»همچنين گروه 

و  =117/1Sigي شغل آزاد بودند، با داراافرادي كه 

2/0Mean Difference=  مشاركتتفاوت معناداري را در 

 در توسعه پايدار شهر ابراز داشتند.

 

 و پيشنهادات يريگ جهينت -8

در سنجش رابطـه ميـان    آنواآزمون  جينتابا توجه به 

شـهر  ت ميزان مدت اقامت شهروندان و تمايـل بـه مشـارك   

تفاوت معناداري ميـان سـابقه سـكونت شـهروندان و      ،آمل

وجـود دارد. ايـن امـر مبـين      شهر آمـل ت تمايل به مشارك

تأثيرگذاري سابقه سكونت شهروندان بر تمايل به مشاركت 

 باشد. آنان در توسعه شهر آمل مي

شـهروندان و   التيتحصدر بررسي رابطه ميان ميزان 

آمل، مطابق نتـايج   شهردر توسعه پايدارت تمايل به مشارك

و تمايل  التيتحصآزمون آنوا تفاوت معناداري ميان ميزان 

وجود دارد. اين امـر   به مشاركت در توسعه پايدار شهر آمل

شهروندان بر تمايل بـه   التيتحصمبين تأثيرگذاري ميزان 

 .باشد يممشاركت آنان در توسعه شهر آمل 

ي شـهروندان در  شغل تيوضعدر بررسي تأثير سابقه 

تفـاوت   ،تمايل به مشاركت آنان در توسعه پايدار شهر آمـل 

 تيوضـع مـردم از نظـر    مشاركتبه  ليتماميان معناداري 

 تيوضـع ي شان وجود دارد، كه ايـن امـر تأثيرگـذاري    شغل

آنـان در توسـعه    مشـاركت بـه   ليـ تماي شهروندان بر شغل

 كند.  پايدار شهر آمل را تأييد مي

بـا توجـه بـه     كـه گفـت   توان يمي كلي بند در جمع

هـاي مـورد    هيـ گو انيـ مپـژوهش، مـردم از    نيـ اهاي  افتهي

 تيـ امندر  مشاركتي به شتريب ليتماسنجش قرار گرفته 

 تـي آزمـون   جـه ينتبا توجـه بـه    گريد، از طرف دمحله دارن

 مردم در توسعه پايـدار  مشاركتها،  طبق اظهارات آزمودني
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 ، جــهينت. در دهــد ينمــي را نشــان چنــدان مشــاركتشــهر، 

 .رديگ يم قرار دييتأمورد  قيتحقيه فرض

مشــاركت شــهروندان در توســعه پايــدار  كــهاز آنجــا 

به موفقيت كامل منجر شـود كـه    تواند يمنگامي ، هشهري

يعنـي  ، ي توسعه پايدار شـهري ها طرحافراد در كليه مراحل 

، گيري جرا و نظارت اعم از تصميم، اصويب، تدر مراحل تهيه

ي مردمـي و غيـره در   ها تشكلسازي و نحوه دخالت  صميمت

شاركت و هـم فكـري كامـل داشـته     توسعه پايدار شهري م

هـاي   جـذب و راه  يچگـونگ ، ابتـدا  شود يم شنهاديپباشند؛ 

ي، فرهنگـ مشاركت شهروندان در كليه ابعاد از جمله مسائل 

يي شناسامحالت مورد  طيمحي و بهداشت باسازي، زيتيامن

 قيـ طرشـهروندان از   مشاركتهاي  نهيزم، سپس رديگ قرار

 فراهم گردد. زهيانگ جادياي و بسترساز
 

 منابع -1

ــوك ــي، الشـ ــاركت(. 1383يي. )حيديسـ ــاع مشـ ي اجتمـ

 انيـ پاتهـران،   6شهروندان در اداره امور شهر منطقـه  

علـوم   دانشـكده ي ارشد، دانشگاه تهران، كارشناسنامه 

 ي.  اجتماع

ي بـر توسـعه پايـدار در    ا مقدمه(. 1999. )ر. آفيجن، وتيال 

، ترجمـه عبدالرضـا   (1378ي در حال توسعه )كشورها

ي، تهران: مؤسسه ميرح نيحسي و افتخار نيالد ركن

 .رانيايي روستاتوسعه 

ــپ ــپرو، راني ــهروندمدار،  1376. )زي ــهر ش ــات (. ش اطالع

 .26-31، 121و  122(، 7و  8)، ياقتصاد -ياسيس

اپ ، چـ يتاشناسـ يگي خواننقشه . (1368) .سبا، عيجعفر

ــازمان   ــارات سـ  ويي ايـــجغرافســـوم، تهـــران: انتشـ

 ي.تاشناسيگي كارتوگراف

 قيـ تحقي بـر روش  ا مقدمه. (1381) .احمدرض، ماينحاف  

 ، چاپ هفتم، تهران: انتشارات سمت.يانساندر علوم 

زاده، محمد؛ قاسـمي،   ي، رسول؛ آرانچوالم، دارما؛ عباسربان

. بررسي تأثير رفاه اقتصادي و اجتماعي (1386وحيد. )

مـورد  ) امـور شـهري  بر ميزان مشاركت شهروندان در 

دو فصـلنامه علـوم اجتمـاعي    مطالعه شـهر اصـفهان(،   

 .73-111، 4(2)، دانشگاه فردوسي مشهد

ي شـهروندان در  مشـاركت نقش (. 1386ي بهشهر. )شهردار

ي مهــدمشــاور  ،يشــهري توســعه هــا طــرحي داريــپا

 ي مازندران.استانداري پژوهش شورا ،يليخلي رينص

ــ ــدعلي، طوس ــاركت(. 1371ي. )محم ــددر  مش و  تيريم

 ي تهران.  دولت تيريمدآموزش و  مركز، تهران: تيمالك

يي آن ايـ جغرافو بسـتر   تيـ جمع(. 1374، فرهاد. )زپوريعز

روه گــ ،ي ارشــدكارشناســدر شهرســتان آمــل، رســاله 

 تهران. ، دانشگاه تهران ايجغراف

ي و رفاه شهرتوسعه پايدار (. 1389ي. )هاد، نژاد يمحمود 

 .  شهياندتهران: انتشارات باشگاه  ،يشهروندي اجتماع

. جـزوه كارشناسـي ارشـد    (1381مرادي مسيحي، واراز. ) 

 جامعه شناسي، دانشگاه علم و صنعت تهران.

 ي استان مازندران.  آمار. سالنامه (1386. )رانياآمار  مركز 

 .  كشوري آمار. سالنامه (1382. )رانياآمار  مركز 

، اپ پــنجمچــ ،فرهنــگ فارســي. (1362معــين، محمــد. )

 نتشارات اميركبير.اتهران: 

. نقــش مشــاركت مــردم در   (1378مطــوف، شــريف. ) 

ــه ــور،    برنام ــعه كش ــزي توس ــژوهش ري ــلنامه پ ، فص

 ،ژوهشكده علوم انساني و اجتماعي جهـاد دانشـگاهي  پ

(1)3 ،16-11. 

ي هـا  شـاخص . (1998مولدان، بـدريج؛ بيلهـارز، سـوزان. )   

رجمــه حــداد تهرانــي و محــرم نــژاد ، تتوســعه پايــدار
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