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احمد قاسمی*
دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسالمی واحد مالیر
آن در

چکیده

معمززاداری بززی عززدم وجززود برنامززه ریزززی صززحی و نق ز

لززززوم رویزززارویی با زززال هزززای جدیزززد شهرنشزززیمی موجززز

مشارکت کمتر شهروندان محله علی آباد وجود دارد.

دگرگونیهایی در مدیریت شهری شده اسزت ،بمزابرای شهرسزازی

کلمات کلیدی :برنامه ریزی ،شهرسازی مشزارکتی ،محلزه ،علزی

مشارکتی با تاکید بر رهیافت محله محوری به عموان یک نظام برنامه

آباد برازجان

ریزی کارآمد میتواند در صورت تحقق دقیزق وکارشماسزانه بزا در
نظر گرفت تمامی جوان

و شماخت کامل از نظرات و خواستههای

 -1مقدمه

ساکمان هرمحله بسیاری از مشزالالت امزروزه در شزهرها را کزاه
دهد .روش ایز پزهوه

بزر اسزا

شهرنشی شدن جمعیتها ،افزای

هزدک کزاربردی و بزر اسزا

آن توسعه شهرهای کو ک و بزرگ از ویهگیهای بارز قزرن

ماهیت توصیفی -تحلیلی میباشد و جمزع آوری ایز االالعزات بزر
اسا

اخیر است ،در الزو سزا هزای اخیزر رشزد سزریع و نامتماسز

مطالعات کتابخانهای ،اسمادی و میزدانی انجزام گرفتزه اسزت.

بززدی ممظوردرراسززتای دسززتیابی بززه اهززداک ایزز پززهوه

شهرها خصوصا در کشورهای در حا توسعه ممجر به پیزدای

ابتززدا

مسائل و مشالالت زیزادی زون فقزر ،حاشزیه نشزیمی ،کمبزود

پرسشمامهای از نوع سئواالت بسته پاسخ با استفاده از الیف لیالزرت
که دارای روایی و پایزایی مماسز

بزوده تزدوی و بزر اسزا

جمعیت شهرها و بزه دنبزا

مسززال و ...شززده اسززت کززه همززی مو ززوع خززود موجزز

روش

نابرابریهایی در زمیمه ارائه خدمات و امالانات و کم رنگ شدن

نمونه گیری به شیوه تصزادفی در سزط محلزه توزیزع شزد و سزس

عدالت اجتماعی در سط ملی و ممطقهای و شهرها شده است.

دادههای بدست آمده را با ستفاده از نرم افززار  SPSSموردتجزیزه

بر ای اسا

وتحلیل قرار داده و در نهایت به ارائه راهالارهایی جهت مشزارکت

بسیاری ازمحققان و متخصصزان امزور شزهری بزر

بهیمه ساکمان محله مبادرت شده است .نتایج بررسیها نشان میدهد

ای باورندکه باید در نظام مدیریت شهری تغییراتزی داده شزود

تفاوت معماداری بی پایگاه اجتماعی و اقتصادی و میزان مشزارکت

زیرا توسعه بهیمه و پایدار ای شهرها در گرو داشت یک برنامه

پذیری ساکمان محلزه مزورد مطالعزه وجزود نزدارد ،همچمزی رابطزه

ریزی صحی و مدیریت شهری کارآمد است.

نویسمده مسئو  :احمد قاسمی ،دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسالمی واحد مالیر

13

فصلنامه جغرافيا و مطالعات محيطي  -سال دوم – شماره ششم  -تابستان 3131

ایز مشزالالت

رابطهای بزی پایگزاه اجتمزاعی و اقتصزادی و میززان مشزارکت

امروزه یالی از رهیافتهایی که جهت کزاه

پیشمهاد و به شدت روی آن تاکید مزیشزود اسزتفاده از برنامزه

شهروندان ای محله و عوامل عدم مشارکت سزاکمان محلزه در

ریزززی شهرسززازی مشززارکتی اسززت زیززرا اصززوال مشززارکت

الرحها و برنامههای شهری مبادرت نمزوده و بزا رد و یزا تاییزد

شهروندان در اداره امور شهر نتایج بسیار مثبتی را به دنبا دارد

مشزارکت سزاکمان

که از آن جمله میتوان به کزاه

محزدودیتهزا و مشزالالت

محلزه را یافتززه و بززا مشززحن نمززودن موانززع و مشززالالت عززدم

همالاریهای

مشارکت ساکمان محله در ای نزوع برنامزه ریززی راهالارهزا و

تعلق آنان بزه شزهر و ایجزاد و تقویزت

پیشمهادهایی جهت تقویت امر مشارکت شهروندی ارائه نماید.

مدیریت شهری ،صرفهجویی در هزیمهها ،افزای
اجتماعی ،افزای

ح

فر یات مربواله درنهایزت راههزای جلز

پایههای جامعه مدنی اشاره کرد .ولی در کشور ما بما بزه دالیزل
زیادی ون تاثیر ایزدئولویی حاکمزان در مزدیریت شزهری و

پیشینه وادبیات تحقیق

وجود نظام برنامهریزی متمرکز و  ...در گذشته باعث شده کزه

در گام نخست باید ای نالته خاالرنشان گردد که به شهرسازی

بعززد مشززارکت مردمززی در اداره شززهر کززه مززیتززوان آن را

مشززارکتی تززاکمون توجززه مززدانی نشززده اسززت .ایز مو ززوع

اصلیتری جمبه مدیریت شهری نامید بسیار کم رنگ شده که

همواره در کمار سایر مباحث برنامهریزی شهری و بزه صزورت

خود باعث بروز مشالالت بسیار در شهرها شده است.

عماوی فرعی مطرح شده است و نگارنده نتوانسته ممابع زیادی

امّا در شرایط فعلی جامعه ما که مو زوع مشزارکت در تمزامی

پیدا کمد که به مو وع شهرسازی مشارکتی با تاکید بزر محلزه

زمیمهها به الور جدی مطرح شزده و بحزث جامعزهی مزدنی بزه

محوری بطور مستقل پرداخته باشد ،در ادامه تحقیقزاتی کزه در

گفتمززان روز بززد گشززته اسززت ،بررسززی و تحلیززل مو ززوع

ای زمیمه انجام گرفته یا بزه نزوعی بزه مو زوع رسزاله نزدیزک

مشارکت مردم در فرآیمزد شهرسزازی زرورت انالزار ناپزذیر

میباشمد آورده شده اسزت .جمشزیدزاده ( )3131در پزهوه

یافته و مباحث مختلف شهرسازی مشارکتی به مقولهای مهزم و

خود تحت عموان مدیریت محله و مشارکت مردمی ،نگاهی به

با ارزش تبدیل شده است.

وظززایف مززدیریت شززهری و ززرورت بهززرهگیززری از ظرفیززت
شهروندان به بررسی نق

محله علیآباد در شهر برازجان از بزرگتری و پرجمعیتتزری
محلههای شهر میباشد .ای محلزه بزر اسزا

و وظایف مدیران شزهری خصوصزا

شهرداریها در ارتباط با مشارکت محالت پرداختزه و بزه ایز

آمزارگیری سزا

 3131با داشت  3113نفر جمعیزت ( %31جمعیزت برازجزان) و

نتیجززه رسززیده اسززت کززه شززهرداریهززا بززرای اداره بهتززر شززهر

با وسزعتی معزاد  16هالتزار ( %1وسزعت برازجزان) در سزمت

میبایست به انجام کارهایی ون مقرراتزدایی ،اصالح نظزام

غرب و جموبغربی شهر برازجان قرار گرفته است .کو زههزای

حقززوقی مربززوط بززه حززوزه وظززایف خززود و تمرکززدایززی

باریک ممتد و پر از پیچ و خم ،معزابر نامماسز  ،سزاختمانهای

قدرتهای مزدیریت شزهری پرداختزه و بزه مزدیریت محلزی و

قدیمی فرسوده و ساخته شده از مصال کامال غیرمقزاوم ،عزدم

مشارکت ساکمان آنجا در اجرای الرحها بیشتر اهمیت دهمد.

رعایت اصو ساختمان سازی درساخت و سازها ،توزیع کم و

حبیبزی و سززعیدی ر ززوانی ( )3131در مقالززهای تحززت عمززوان

ناموزون خدمات شهری ،باالبودن میزان جرم و جمایزت در آن

«شهرسززازی مشززارکتی ،کاوشززی نظززری در شززرایط ایززران» بززه

و عق ماندگی ای محله از نظر توسعه یافتگی نسبت به دیگزر

بررسی نظریههای شهرسازی مشزارکتی و تلفیزق آن بزا شزرایط

حا زر

نشزان مزیدهزد

محالت شهر از ویهگیهای بارز آن میباشد .پزهوه

ایران پرداختهاند ،نتایج حاصله از ای پزهوه

که شهرسازی ایران در مواردی که داعیه مشارکتی بودن دارد،

در نظر دارد تا نسبت برنامهریزی از نوع شهرسزازی مشزارکتی
در ای محله تحقیق نموده و به سئواالت ای پزهوه

کزه زه
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ایجاد یک برنامهریزی مزداوم ،تعزاملی ،یالسار زه و مشزارکتی

کامالً ممطبق با شرایط مشارکت شعاری است و هموز بزا اولزی

 )9112(1در مقالزززهای بزززا عمزززوان

مراحل مشارکت واقعی فاصله دارد .حاجی پور(.)3131

خواهزززد بزززود .گزززونزال

در پهوهشززی تحززت عمززوان برنامززهریزززی محلززه -مبمززا رهیززافتی

«برنامهریزی شهری مشارکتی یک ال

کارآمد در ایجاد مزدیریت شزهری پایزدار بزه بررسزی نقز

و

در ممطقه مونزت ری

امریالا» به شماخت و بررسی مقررات مشزارکت شزهروندان در

جایگاه رهیافت محله مبما به ممظوراستفاده از آن در نظام برنامه

شهر مونزت ری امریالزا مزیپزردازد ،وی معتقداسزت کزه ایز

ریزی و اداره مدیریت شهری پرداخته است و در نهایت به ای

مقررات یک روش کلی ارائه شده توسزط دولزت بعمزوان فزرم

نتیجه رسزیده اسزت کزه رویالزرد برنامزه ریززی محلزه مبمزا در

پایززدار مشززارکت شززهروندی در ارتبززاط بززا الززرحهززای توسززعه

جستجوی تعامل اجتماعی بوده و مشارکت بازیگران محلزی را

شهری است.

در دستور کار خود قرار میدهد و بیشترحالت تسهیل کممزده و

پیشینه مفهوم مشارکت
مشارکت از دیرباز بزا زنزدگی انسزان پیونزد داشزته اسزت و در

به پهوهشی تحت عموان «مشارکت مردم :عمل برنامهریززی در

سراسر روزگار راه فراگشت را پیموده است .از دویسزت سزا

هماهمگ کممده بوده تا مداخلهگر .شزیلسی 3و تانجیزل)9111( 9
یززک شززهر جهززان سززوم ،مززورد مطالعززه شهرسززتان خولمززای

پی

بمگالدش» پرداخته انزد .در ایز مقالزه سزعی شزده کزه اهمیزت

آرام آرام مراحززل تحززو و دگرگززونی کارسززاز را پیمززود .از

مشارکت مردم در الرحهای شهری شماخته شود.

اواخر دهه  3211میالدی و به دنبا شالست برنامههزای توسزعه

به همی دلیل در الراحی و سزاختار الزرحهزای شزهری برخزی

مبتمی بر دیدگاه نوسازی ،مفهوم مشارکت و توسعه مشزارکتی

نظرات در مورد مشارکت مردم به عموان توصزیههزای سیاسزت

در ادبیات توسعه مطرح شد.

عمومی در نظر گرفته شده که ای سیاستهزا نشزان مزیدهزد،

موفقیت نیافت ای برنامههزا در رسزیدن بزه اهزداک خزود ،ایز

مشارکت جامعه میتواند راهحل بحزرانهزا در سزاخت محزیط

باور را تقویت کرد که فقدان مشارکتهای مردمی در الراحی،

شهری باشد .در تحقیقاتی که مونتالوو ،)9113( 1کلی و دنی

مشارکت در نظام سیاسی کشورهای باختری راه یافزت و

اجرا و ارزیابی برنامهها ،موج

ناکامی آنها شده است.

( ،)9113انجام دادهاند ،میزان مشارکت مردم در امزور شزهری

از ای رو در واکم

در حززد متوسززط رو بززه پززایی مززیباشززد و مهمتززری متغیرهززای

برنامه ریزان قرار گرفت و فرآیمدهای تقویت کممزده مشزارکت

تأثیرگذار بر مشارکت در ای تحقیقات شامل پایگاه اجتمزاعی

مردم ،به عموان زمیمه اصلی توسعه مطرح شد .در الو نیم قرن

ز اقتصادی ،اعتماد اجتماعی ،شباله روابزط اجتمزاعی ،احسزا

گذشته بحث مشارکت از مزوارد بسزیار مهمزی بزود کزه بزرای

بی قدرتی ،نوع مالالیت ممز و میزان آگاهی میباشد.

تمامی حوزههای مطالعزاتی علزوم اجتمزاعی جزذابیت ویزههای

آمزززادو و همالزززاران )9112( ،1در مقالزززهای تحزززت عمزززوان

داشته است و در دهههای  61و 11میالدی در آمریالزا و اروپزا

«مشارکت عمومی در برنامهریزی پایدار شهری» ،برنامه ریززی

بی

از هزاران تحقیق بمیادی و کاربردی در ایز حزوزه انجزام

شهری بزویهه در ممزاالقی کزه دارای شزمانزدازهای حفاظزت

گرفته است .در جامعه ایران نیز مطالعههایی در مورد مشارکت

مشارکتی عموم مردم در

از مد دهه گذشته آغاز شده ،ولی بهالور جزدی از دهزههزای

ار وب قابلیت فرایمد برنامهریزی پایدار میدانمد که نتیجة آن

 61و  11خورشیدی محققان امر ،مطالعه در ای مقوله را آغزاز

شده میباشمد را مستلزم افزای

نق

به ای امر ،مفهوم مشزارکت مزورد توجزه

کردهاند( .الوسی.)61، 3131،
1

- Shilpi
- Tanjil
3
Muntaove,Kelay,Denis
4
M. P. Amado, C. V. Santos, E. B. Moura, and V.G. Silv
2

Gonzales
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مزایاي مشاركت درشهرسازي
 -3کاه هزیمه  -9پایداری پرویهها  -1بهبود کارایی و

ظهور ایده شهرسازی مشارکتی
به نظر می رسی انیع امامیر در ر یمر و شسیتر
ان ه ش رسازی م شارکت بيشترممثر بمده ان :
الف) اهمیت یافت نق مردم در اداره امور جامعزه و پیزدای

افزای

ممابع  -6تحرک بخشی به ممابع -1افزای

و گسترش نظامهای سیاسی و اجتماعی مردمساالر؛

االالعات الزم از محل -33ارزیابی مماس

وارد

علتها و نیازها -39

برنامه ریزی هماهمگ با واقعیتهای محلی  -31انتخاب

آمدن زیانهای فراوان شده است.

گزیمههای مماس

ج) عدم تطزابق الزرحهزا و برنامزههزای شهرسزازی بزا نیازهزا و

احسا

خواستههای مزردم و بزروز نار زایتیهزا و واکزم هزای ممفزی

با شرایط و نیازهای مردم  -31ایجاد

تعلق (حاجتی 3123،به نقل ازسازمان شهرداریها و

دهیاریهای کشور.)313-311 ،3121 ،

نسبت به ای الرحها از سوی مردم الی دهههای گذشته.
د) اهمیززت یززافت فرآیمززد تهیززه الززرحهززای شهرسززازی ،و بززه

معایب مشاركت درشهرسازي
 -3مشارکت امری هزیمهبر ،زمانه بزر و نیروبزر اسزت کزه الزی

اصطالح فرآیمدنگر 3شدن الرحها.
ه) عدم توانزایی مزالی دولزتهزا بزرای تزامی مزالی الزرحهزای

فرایمدهایی الوالنیتر از فرایمدهای غیرمشارکتی نتیجه میدهد.

شهرسازی

 -9افراد درگیر در امر مشارکت بایزد دارای حوصزله بیشزتری

و) توسززعه اجتمززاعی ،اقتصززادی ،فرهمگززی و سیاسززی« :اغل ز

نسبت به سایر افراد باشمد -1 .دست یافت به یزک اجمزاع بزی

مطالعات نشان می دهمد که و عیت اجتماعی و اقتصادی باالتر

گروههای مختلزف مشزارکتکممزده بسزیار مشزالل اسزت-1 .

به الور مستقیم با مشارکت گسترده هر شهروند همراه است».
ز) احسا

مقبولیت پرویهها

 -3تیمی موفقیت برنامهها  -2تقسیم هزیمهها  -31کس

ب) تجربزهانزدوزی از رونزدهای توسززعه در دهزههزای گذشززته
بیانگر ای حقیقتاند کزه مزردم در فرآیمزد توسزعه سزب

بهرهوری  -1بهبود الراحی پرویهها  -1توزیع مماس تر

الراحان و برنامه ریزانی کزه در فرایمزدهای مشزارکتی مداخلزه

تهدید ممافع در شهروندان« :بسزیاری از شزهروندان

میکممد باید از تواناییهای باالتری نسبت به همالاران خود در

دریافتهاند که ممافع خاص آنها به الور مستقیم مورد تهدید واقع

فرایمد غیرمشارکتی برخوردار باشمد -1 .نتیجه گیری در الزو

شده است و ای احسا خطر سب عمل دستهجمعی و گروهی

فرایمد مشارکتی تدریجی است و به سختی بدست مزیآیزد-6.

شهروندان گردیده است (مشهدیزاده دهاقانی.)11 ،3133 ،

تداوم مشارکت در بلمدمدت مستلزم فرهمگ سازی اسزت کزه
بسیار پیچیده است( .مرادی.)11-6 ،3131،

اهداف اصلی برنامهریزی وشهرسازی مشارکتی
ایجاد بستری برای نزدیالی انسان ها با یالدیگراز الریق افزای
تعززامالت اجتماعی؛برنامززهریزززی فیززایی بززه مطلززوبتززری و

نگاهی کلی به سابقه مشارکت مردمی در ایران:
در بررسززی تاریخچززه مشززارکت مردمززی در دو بعززد رسززمی و

پایدارتری شالل با بهره گیزری از مشزارکت عمزومی؛ ارتقزای

غیررسمی میتوان گفت در ایران مشارکت غیررسمی 9از دیر

میزززان ر ززایت عمززومی از فیززای

باز وجود داشته است و با وجود دگرگونیهزا و تحزوالتی کزه

زندگی؛ توانممد کردن مردم با دردست گرفت سرنوشت خود

جامعه الی صد سا اخیزر بزه خزود دیزده اسزت ،همزوز هزم بزا

و مشارکت در الرحها؛ (سعیدی ر وانی.)91، 3131 ،

قدرت در بسیاری از شهرهای ای کشور حیات دارد.

کیفیززت محیطززی؛ افزززای

عزاداریهای مزذهبی برگززار شزده در ماههزا و ایزام خزاص و
ساخت مسجد که با مشارکت مردمی انجام میگیزرد نمونزهای
process oriented

1

1

- Informal Participation.

13

شهرسازی مشارکتی باتاکیدبرمحله محوری (مطالعه موردی محله علی آبادبرازجان) ،ص13-13 .

از ای مشارکتهاسزت و در زمیمزههزای مربزوط بزه گذرانزدن

شهروندی ،رویالرد دارایزی مبمزا ،و در نهایزت دسزت یزابی بزه

زندگی عادی و تأمی خدمات ،و زعیت جغرافیزایی ،سزاختار

توسززعه پایززدار در ابعززاد مختلززف را ذکززر نمززود (حززاجی پززور،

اقتصادی و اجتماعی جامعه سب

پیدای

.)13-11 ،3131

فعالیتهایی شده که

بر محور مشارکت مزردم شزالل گرفتزه اسزت .کمزک متقابزل
مردم در عروسزیهزا ،جشز هزا ،عززاداریهزا نمونزهای از ایز

مواد وروشها

مشارکتها در گردش امور بزه شزمار مزیرونزد (علزوی تبزار،

روش ای تحقیق بر اسا

.)13-31 ،3112

توصیفی -تحلیلی میباشد ،برای گردآوری االالعات وتجزیزه

هدک کاربردی و بر اسزا

ماهیزت

و تحلیل فر یات از تالمیکهزا و ممزابع مختلزف (کتابخانزهی،

محدودیتها ،موانع ومشکالت مشارکت مردمی در برنامه
ریزی و مدیریت شهری درایران
محززدودیتهززای سززاختاری و سیسززتمی و نبززود سززازماندهی و

نوع بسته پاسخ (الیف لیالزرت) مزیباشزد انجزام گرفتزه اسزت.

زیرسززاختهززای ارتبززاالی  -9محززدودیتهززای فرهمگززی-

جامعه آماری موردپهوه

شهروندان محله علیآباد برازجزان

اجتماعی ونبودیالسزار گی فرهمگزی  -1محزدودیت نهزادی و

در سزا  3129بزوده و بززرای تعزی حجزم نمونززه بزا اسززتفاده از

رویالردهزززای نخبزززه گزززرا و وجزززود دیزززدگاههای تحمیلزززی

فرمو کوکران ازمجمزوع ( 6113افزراد 31سزا بزه بزاال) نفزر

متخصصان  -1محدودیتهای قانونی و نبود قزوانی ومقزررات

تعداد  161نفرانتخاب و به صورت تصادفی موردپهوه

واقزع

ویهه ناظر بر روند تحو تشاللها  -1محزدودیتهزای مزالی و

شدند.

اسمادی و میدانی) و با استفاده از ابزار پهوه

مشالالن ناشی از آن  -6محزدودیتهزای مربزوط بزه حرکزت
جدید سازمانهای غیردولتی  -1محدودیتهای تالمولزوییالی
و نبود االالع رسانی مماس

(مرادی.)11-6، 3131،

محله وبرنامه ریزی محلهمحور

که پرسشزمامه از

2

t pq
d2
n
1  t 2 pq 
1   2  1
n d


N=6408
t=1/96
p=./05
q=0/5
d=0/2
n=363
برای تعیی پایایی پرسشمامه تحقیزق ،از تحلیزل آمزاری آلفزای

در ایززران محلززه کالبززد سززالونت  111-3911خززانوار بززا داممززه
نوسان شعاع دسترسی پیاده ( )1-1دقیقه تعریزف مزیشزود .در
ای تعریف محله دارای عماصر اصلی کزه در شزاللگیزری آن

کرونبززا  ) ( 3اسززتفاده شززد کززه آلفززای بدسززت آمززده برابززر

تعیی کممدهای دارد (حبیبی ومسائلی.)31، 3113،

 1/796مززیباشززد کززه نشززانگر پایززایی مطلززوب پرسشززمامههززا

نق

هدک از برنامه ریزی محله محور (مردم محور محلهای) بهبزود

میباشد.

بخشیدن شرایط زندگی اهالی محله به وسزیله تشزویق سزاکمان
آن برای کمک بزه یالزدیگر و اراده راه حلزی انجزام خزدمات
توسط افرادمحله و همالاری با یالدیگر است که در نهایزت بزه
بهبود شرایط محلهای ممجر میگردد (فمی و دویران 3131 ،بزه
نقل از صزرافی .)93 ،3131 ،همچمزی از مزایزای برنامزهریززی
محله محور مزیتزوان بزه افززای

ظرفیزت محلزهای ،آمزادگی

محلهای ،انباشت سرمایه اجتماعی ،مدیریت از پایی  ،مشارکت
1

- Cronbach Alpha.
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یافتههای پژوهش:

معرفی محدوده موردمطالعه

از جمعآوری پرسشمامهها ،بزا اسزتفاده از روشهزای آمزار

محله علی آبادیالی از محالت قزدیمی شزهربرازجان در اسزتان

پ

بوشهر میباشد که در غرب و جمزوبغربی بافزت شزهر برازجزان

توصیفی و استمباالی و با کمک نرمافزار  SPSSمزورد بررسزی

قرار گرفته است.

قززرار گرفتمززد ،و بززرای تحلیززلهززای اسززتمباالی ازآزمززون روش

ای محله از شما به محله بازپر  ،شرق بزه کزوی دخانیزات،

آماری تی تست تک گروهزی و زری

جموب شرقی به کوی امام ر ا(ع) ،جموب به کزوی قشزونی و

استفاده شده است .بررسیها نشزان مزیدهزد کزه  11/6درصزد

از غزرب بززه کزوی نجززف آبزاد محززدود مزیشززود( .جززودت و

پاسززخگویان زن و  11/1درصززد مززرد 12/6 ،درصززد متاهززل و

آمززارگیری

 11/1مجرد بودهاند 93/3 .درصد پاسزخگویان دارای مزدرک

سززا  3131دارای 3113جمعیززت و مسززاحت آن بززال بززر 16

تحصیلی زیردیسلم 91 ،درصد دیسلم 91/3 ،درصد فوق دیزسلم،

همالززاران.)331-331 ،3162 ،ایز محلززه براسززا

 91/3درصد لیسان

هالتار میباشد (سایت مرکز آمار ایران ،فروردی .)29

و  1/1فوق لیسان

نقشه ( :)3موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه در تقسیمات کشوری

ممبع  :سازمان جغرافیایی نیروهای مسل  ،ویرای
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نگارندگان.3129 ،

همبسزتگی اسزسیرم

و باالتر بودهاند.
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فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

اطالع رسانی مشکالت محله به مسئولین

28

11

91

درصد

بسیارزیاد

تاحدودی

فراوانی

زیاد

کم

12/3

97

12/9

41

19/8

74

درصد

ج ول (  :) 3تمزنع فراوان
ارتباط پایگاه اجتماعی واقتصادی درمیزان مشارکت پذیری

شاخص هاي مشاركت پذنري
خیلی کم

میانگی نمره داده شده

11/9

3/11

میزان پاسخگویی مسئوالن به حل مشکالت محله

9

1/2

31

8/2

119

31/8

113

33/3

97

12/9

1/31

همکاری بامسئوالن درزمینه جمع آوری زباله

93

12/1

42

13/4

117

37/1

73

11/8

18

4/4

3/72

همکاری بامسئوالن درزمینه زیباسازی فضای محله

29

11/3

93

17/8

93

12/1

43

19/3

21

17

3/1

همکاری بامسئوالن درزمینه توسعه ونگهداری فضای سبز

43

13/1

48

11/2

93

12/1

13

11/2

29

11/3

3/13

همکاری بامسئوالن درزمینه برگزاری جشن ومراسمات

131

19/1

87

13/1

81

11/1

21

17/3

39

13/4

3/71

احساس مسئولیت درحل مشکالت محله

111

33/1

111

33/9

138

19/8

13

3/1

8

1/1

3/9

برطرف کردن مشکالت بامشارکت جمعی

122

71/4

111

37/4

19

19

11

3

1

/1

7/11

باالرفتن دقت وسرعت درحل مشکالت بامشارکت جمعی

133

32/8

132

34/1

84

17

9

1/2

1

/1

7/32

مشارکت یك وظیفه انسانی است

112

37/7

177

39/4

81

11/1

13

1/8

1

/1

7/32

شرکت درانتخابات درمحله

91

12/1

114

32

84

17

31

9/9

11

1/1

3/13

اعتقادبه مسئوالن نسبت به حل مشکالت محله

72

11/7

14

18/2

171

39/1

21

17/3

24

12/4

1/98

اعتقادبه همسایگان نسبت به حل مشکالت محله

18

18/4

87

13/1

119

31/8

13

11/2

31

8/8

3/3

حل مشکالت فقط به عهده شهرداری است

73

11

21

17/3

43

13/1

81

13/4

111

33/9

1/2

ج ول (  :) 1تمزنع فراوان
دالیل عدم مشارکت ساکنان در برنامههای شهری در محله

شاخص هاي دالنر ا م مشاركت ساكنان محله

بسیارزیاد

تاحدودی

زیاد

خیلی کم

کم

میانگی نمره داده

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

نقش نداشتن برنامه ریزی در عدم مشارکت ساکنان محله

119

31/8

111

31

81

13/4

37

9/7

8

1/1

3/8

نقش عدم اعتمادمردم به مسئولین درعدم مشارکت ساکنان

91

11/7

121

73

82

13/7

11

7/7

13

1/8

3/8

درصد

فراوانی

شده

محله
نقش عدم نظام مشارکتی درعدم مشارکت ساکنان محله
نقش عدم اعتمادمسئوالن شهری به مردم درعدم مشارکت

97

12/9

121

73

81

13/4

19

2/1

8

1/1

3/8

131

14/8

113

33/1

138

19/8

17

1/1

13

1/8

3/4

ساکنان محله
نقش وضعیت نامناسب اقتصادی درعدم مشارکت ساکنان محله

18

18/4

114

31/1

49

11/8

23

17/1

71

11/4

3/3

نقش داشتن برنامه مدون برای زنان در مشارکت ساکنان محله

73

11/8

28

11

11

18/1

48

11/2

118

31/2

1/2

نقش میزان اگاهی مسئوالن ازمشکالت در مشارکت ساکنان

71

11/3

48

11/2

91

12/3

19

19

83

11/9

1/8

نظرخواهی مسئوالن شهری ازساکنان محله درموردمشکالت

17

3/9

33

9/1

82

13/7

43

13/1

128

73/2

1/39

آیامسئوالن دراجرای برنامه های شهری ازساکنان نظرخواهی

13

3/1

72

11/7

29

11/3

92

11/1

121

71/1

1/1

انجام برنامه هایی توسط مسئوالن درجهت جلب مشارکت

13

3/1

73

11

88

17/1

92

11/1

114

32

1/1

توجه مسئوالن شهری به نظرات وپیشنهادات مردم محله

18

4/4

72

11/7

139

33

83

11/9

98

14

1/2

محله

میکنند
مردم

منبع :بر اساس دادههای پرسشنامه
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فرضيه اول :بيع پانگاه اجتماا و اقتصادی ساکنيع
محله ال آباد ش ر برازجان با ميزان مشارکتپذنری
آنان ارتباط معناداری وجمد دارد .براي پانگاه اجتمااي و
اقتصادي افراد از شاخصهاي م مي مثر ميزان
تحصيالت ،ميزان درآم  ،شغر و نمع مسكع استفاده ش ه
است .با اطالاات ب ست آم ه از سماالت 1تا 31
پرسشنامه به رد نا تاني انع فرضيه ميپردازنم از آنجا
كه شزننههاي پاسخ انع دو سمال از طيف ليكرت پيروي
ميكن ميتمان براي بررسي انع فرضيه از آزممن
همبستگي اسپيرمع استفاده كرد.

ضریب همبستگي

منبع :بر اساس داده های پرسشنامه

از نتیجه آزمون فوق با سط معماداری ( ) sig. = 15111که
از (  ) α = 0.05خطای نوع او کمتر شده است میتوان
گفت که رابطه معماداری بی میزان درآمد ماهیانه خانوارهای
ساک در محله و میزان مشارکتپذیری آنان وجود دارد از
آن جا که ری
بیشتر بوده است.

مشارکت پذیری آنان

سطح معناداری
ضریب همبستگي

353.0

همبستگی معالو

میباشد میتوان گفت

که هر ه میزان درآمد کمتر بوده است میزان مشارکتپذیری

ج ول (  :) 1سنجش ميزان ارتباط بيع شغر وميزان مشاركت
پذنري ساكنان محله
ارتباط بین شغل ساکنین محله ومیزان
آزمون همبستگي
356.0

-35..

ج ول (  :) 3سنجش وضعيت مسكع ساكنيع محله و ميزان
مشارکت پذنری آنان
ارتباط بین وضعیت مسكن ساکنین محله ومیزان
آزمون همبستگي

منبع :بر اساس دادههای پرسشنامه

مشارکت پذیری آنان

از نتیجه آزمون فوق با سط معماداری ( ) sig. = 15611که
از (  ) α = 0.05خطای نوع او بیشتر شده است میتوان

سطح معناداری

3590.

ضریب همبستگي

-3533.
منبع :بر اساس داده های پرسشنامه

گفت که رابطه معماداری بی شغل ساکمی محله و میزان

از نتیجه آزمون فوق با سط معماداری ( ) sig. = 15213که

مشارکت پذیری آنان وجود ندارد.

از (  ) α = 0.05خطای نوع او بیشتر شده است میتوان

ج ول (  :) 3سنجش ميزان ارتباط بيع تحصي الت وميزان
مشاركت پذنري ساكنان محله
آزمون همبستگي ارتباط بین تحصیالت ساکنین محله ومیزان

گفت که رابطه معماداری بی و عیت مسال ساکمی محله
ومیزان مشارکت پذیری آنان وجود ندارد.

مشارکت پذیری آنان

سطح معناداری

357..

ضریب همبستگي

353.6

ج ول(  :) 3سنجش ارتباط پانگاه اجتماا و اقتصادی ساکنيع
محله با ميزان مشارکت پذنری آنان
ارتباط پایگاه اجتماعي و اقتصادی ساکنین
آزمون

منبع :بر اساس داده های پرسشنامه

از نتیجه آزمون فوق با سط معماداری ( ) sig. = 15111که

همبستگي

محله با میزان مشارکت پذیری

از (  ) α = 0.05خطای نوع او بیشتر شده است میتوان

سطح معناداری

35063

ضریب

-35309

گفت که رابطه معماداری بی تحصیالت ساکمی محله و میزان

همبستگي

مشارکت پذیری آنان وجود ندارد.

منبع :بر اساس دادههای پرسشنامه

ج ول (  :) 5سنجش ميزان درآم ماهيانه خانمارهاي ساکع در
محله و ميزان مشارکت پذنری آنان
ارتباط بین میزان درآمدماهیانه خانوارهای ساکن در
آزمون همبستگي
محله ومیزان مشارکت پذیری آنان
سطح معناداری

35333
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از نتيجه آزممن فمق با سطح معناداري (sig. = 06330
) كه از (  ) α = 0.05خطاي نمع اول بيشتر ش ه است
ميتمان شفت كه فرضيه ممرد نظر تاني نميشمد و
نميتمان شفت :بيع پانگاه اجتماا و اقتصادی ساکنيع
محله ال آباد ش ر برازجان با ميزان مشارکت پذنری
انان ارتباط معناداری وجمد ن ارد.
نتایج ای پهوه (رد فر یه او ) با یافتههای مونتالوو

مشارکت و گروههای زیردیسلم و فوق لیسان

به باالتر

بیشتری میزان مشارکت پذیری را داشتهاند.
فرضيه دوم :ا م برنامهرنزي صحيح سبب مشاركت
كمتر ش رون ان محله الي آباد ش ه است.
با اطالاات ب ست آم ه از سماالت پرسشنامه به رد نا
تاني انع فرضيه ميپردازنم ،به منظمر بررس انع
فرضيه از رو آماری ت تست تک شروه استفاده
م شمد و با تمجه به پنج طيف بمدن شزننهها (از خيلي
كم تابسيارزناد) و دامنه نمرات (به ترتيب از  5تا )3
ميانگيع فرض را برای هر سمال ا د ( 1مجممع 33
سمال ا د  )11را در نظر م شيرنم .نعن اشر ميانگيع
ب ست آم ه از سماالت بيشتر از  1 1باش ب نع معن
است که فرضيه ذکر ش ه تاني م شردد.

( )9113در خارج و با یافتههای نیازی ( )3131در ایران همسو
نبوده ولی با یافتههای عبا زاده ( )3131در ایران همسو
میباشد .ای نشان دهمده آن است که در محدوده مورد
مطالعه ارتباط معماداری بی پایگاه اجتماعی و اقتصادی ساکمان
با میزان مشارکتپذیری آنها وجود نداشته به عموان مثا در
شاخن تحصیالت فوق دیسلمها و دیسلمهها کمتری میزان

ج ول (  :) 3مقانسه ميانگيع های ب ست آم ه با ميانگيع فرض
مقدار t
میانگین فرضي
میانگین نمرات
تعداد
060

00

0./9

در ممرد بررس
درجه آزادی
06.

..0/0

فرضيه دوم
سطح معناداری
3/333

منبع :بر اساس داده های پرسشنامه

همانگمنه که مشاه ه م شمد مقادنر  tدر سطح معناداری
( )0/000معنادار م باشن ( .) P<0/05لذا بيع ميانگيع
نمرات ب ست آم ه و ميانگيع فرض تفاوت معناداری
وجمد دارد .و با تمجه به اننکه ميانگيع نمرات انع
سماالت ( )15/3ب ست آم ه و از ميانگيع فرض ()11
بيشتر است لذا م تمان نتيجه شرفت كه فرضيه ما ممرد
تاني قرار شرفته و ميتمان شفت که از نظر افراد پاسخ
دهن ه ا م برنامهرنزی صحيح سبب مشارکت کمتر
ش رون ان محله ال آباد ش ه است.
نتایج ای پهوه (تایید فر یه دوم) با یافتههای یزدان پماه

عوامل اصلی و تاثیرگذار در مشارکت کمتر ساکمان محله
میدانستمد.

نتیجه گیری:
امروزه

گرفت مشارکت مردم به لحاظ اهمیت آنها از ابعاد مختلفی
برخوردار میباشد ،ولی فقدان یک بیم

( )3139جمشیدزاده ( )3131موسوی ( )3136هاشمیان در

توسط مسئوالن شهری را سب

مردمی دراداره شهر و محالت نتایج ناخوشایمدی را به دنبا

عدم برنامهریزی صحی

داشته است و شهرهای ما را هر روز با ال های بیشتری

مشارکت کمترشهروندان علی

آباد میدانستمد و نداشت برنامه ریزی مماس
نبود نظام مشارکتی و ساختار اجرایی مماس

سیستمینگر و

کارآمد و عدم توجه به عامل مهم و تاثیرگذار مشارکت

ایران همسو می باشد .ای نشاندهمده آن است که در محدوده
مورد مطالعه اکثرا فراد مورد پهوه

رورت توجه به توسعه اصولی شهرها با در نظر

مواجه میسازد که حل ای

توسط مسئوالن،

ال ها خود احتیاج به زمان زیاد

و هزیمههای سرسامآوری دارد .ای

و عدم اعتقاد

پهوه

با هدک

شهرسازی مشارکتی بر مبمای محله محوری در محله علی آباد

مسئوالن شهری به مشارکت مردمی در حل مشالالت محله را

برازجان صورت گرفته که بدیهی است نتایج ای پهوه
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میتواند در صورت استفاده توسط مسئوالن شهری به کاه

 نظرخواهی از مردم در مورد برنامههای قابل اجرا در محله

مشالالت و ال های موجود در شهرها کمک نماید.

 انعطاکپذیری الرحهای اجرایی در محالت مطابق با نظر
ساکمان آن جا

راهبردها و راهكارها:
 افزای ارتباط بی ساکمی محله با یالدیگر و ایجاد ح
تعلق در ساکمی

جهت افزای

 تطابق الرحها با نیازهای واقعی ساکمان محله
 تشویق مشارکت کممدگان در امورات محله به راههای

مشارکت پذیری آنان با

مختلف (رسانهای ،فیای مجازی ،بیلبوردهای شهری و)...

برگزای برنامهها و جش های مختلف
 تبلیغات مماس

جهت ایجاد انگیزه در بی سایری

به شیوههای (روزنامههای محلی،

 پاسخگویی مماس

بروشورهای تبلیغاتی ،بمرها در سط محله و شهر و رادیو و

زمیمه مشالالت محله

تلویزیونهای استانی) جهت تشویق مردم به مشارکت پذیری
 فراهم نمودن زمیمههای مماس

 توجه بیشتربه پیشمهادات و نظرات مردم در مورد مشالالت

در مورد مشارکت بیشتر

محله

زنان در انجام امورات محله

 جل

 اجرای برنامههای فرهمگی و اجتماعی در محله با همالاری

 الراحی سایت نظرخواهی از ساکمان محله در خصوص

 تشالیل شوراهای محلی و شورایارها باحیور معتمدی

برنامهها در فیای مجازی

محله
و دانشگاهها برای جل

منابع

مشارکت در امور فرهمگی و اجتماعی

 -3جمشیدزاده ،ابراهیم ( )3131مدیریت محله و مشارکت مردمزی

 ارتباط بیشتربی مردم وشورایارهای محلیه باشورای شهر و

با نگزاهی بزه وظزایف مزدیریت شزهری و زرورت بهزرهگیزری از

مسئوالن مربواله
 برگزاری کارگاههای مشترک بی

مردم ومسئولی

حیوری کارشماسان زبده در مورد نق

مشارکت مردم در

ظرفیت شهروندان ،نشریه راه مردم ،تهران

با

 -9جودت ،محمزد ر زا و همالزاران ( )3163الزرح تفصزیلی شزهر
برازجان ،شرکت مهمدسی شهر و برنامه

حل مشالالت محله
 معافیت مالیاتی و کاه

اعتمادساکمان محله از الریق به فعلیت رسیدن نظرات

آنان

ساکمی در مورد اهمیت مشارکتهای مردمی

 استفاده از پتانسیل مدار

مسئوالن شهری به مراجعه کممدگان در

 -1حبیبزززی ،سیدمحسز ز و سزززعیدی ر زززوانی ،هزززادی.)3131( ،

عوارض شهرداری و یا تخفیف

شهرسازی مشارکتی کاوشی نظری در شرایط ایران،نشریه همرهزای

آنها برای شهروندان مشارکتجو و نمونه

زیبا ،شماره ،91زمستان3131

 ارزیابی ساالنه از میزان مشارکت مردم در امور شهری و

 -1حبیبی ،سیدمحس و مسائلی ،صدیقه ( )3113سرانه کاربریهای

شماسایی موانع و مشالالت آن

شهری ،سازمان ملی زمی و مسال  ،تهران.

 جل

 -1حاجتی ،احمد .)3123( ،شهرسازی مشارکتی و جایگاه مردم در

اعتماد مردم به مسئوالن شهری با قانونمداری بیشتر

مسئوالن و افزای

برنامه ریزی شهری :مطالعزه مزوردی ممطقزه  6اصزفهان ،پایزان نامزه

شفافیت در هزیمههای انجام گرفته در

کارشماسی ارشد ،احمد خادم الحسیمی ،دانشگاه آزاد اسالمی نجف

برنامهها و الرحهای انجام گرفته در محله
 برگزاری جلسات ممظم پرس

آباد ،گروه جغرافیا

و پاسخ بی مسئوالن و

 -6حاجی پور ،خلیل ( )3131برنامه ریززی محلزه  -مبمزا رهیزافتی

مردم در سط محله

کارآمد در ایجاد مدیریت شهری پایدار ،همرهای زیبا 96
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