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Abstract
Solving the problems and problems of Shahinshahr in the economic,social and environmental fields will
be possible only in the shadow of the conscious participation of the citizens in managing the affairs of the
cities. The purpose of this study is to explain participatory planning with a sustainable development approach
in Shahinshahr.This research is descriptive-analytical in terms of purpose,applied and developmental method
and method.The statistical population of the study in this study includes all citizens of Shahinshahr with a
population of 173329 people and the sample size was selected based on Cochran's formula to383 people. The
research tool includes a questionnaire of 44 questions in eight variables(leisure, social trust,urban payments,
urban elections, tendency to participate in urban affairs,tendency to participate in neighborhood affairs,
individual perspective and feeling of powerlessness). The formal and structural method has been approved
and its reliability has been confirmed based on Cronbach's alpha at the rate of0.86.The collected data were
analyzed based onSPSSsoftware and t-test,Kolmogorov-Smirnov and Friedman tests and structural equation
path analysis and confirmatory factor analysis in AMOS software.Accordingly,the main question of the
present study is what is participatory planning with a sustainable development approach in Shahinshahr? The
results showed that the leisure index on participatory planning with sustainable development approach,social
trust on participatory planning with sustainable development approach,payments on participatory planning
with sustainable development approach, elections on participatory planning with sustainable development
approach, neighborhood affairs Participatory planning with sustainable development approach,urban affairs
have influenced participatory planning with sustainable development approach,individual perspective on
participatory planning with sustainable development approach and feeling of powerlessness have affected
participatory planning with sustainable development approach.
Keywords: Planning, participatory planning, sustainable development, Shahinshahr city.
Citation: Fadaei, M, Almodaresi, S.A., Gandomkar, A., Zakerian, M. (2022) Explain Participatory Planning with a Sustainable
Development Approach, Case Study: Shahinshahr City, Journal of Geography and Environmental Studies, 11 (42), 58-71. Dor:
20.1001.1.20087845.1401.11.42.4.3
Copyrights:
Copyright for this article is retained by the author (s), with publication rights granded to Journal of Geography
and Environmental Studies. This is an open – acsses article distributed under the terms of the Creative Commons
Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0), which permits unrestricted use, distribution and
reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

58

فصلنامه جغرافيا و مطالعات محيطي  /سال يازدهم  /شماره چهل و دو  /تابستان  / 1401ص71-58 .
20.1001.1.20087845.1401.11.42.4.3

مقاله پژوهشي

تبیین برنامه ریزی مشارکتي با رویکرد توسعه پایدار ،مطالعه موردی:
شهرشاهین شهر
مهدی فدائي
دانشجوی دکتری تخصصي جغرافيا و برنامه ريزی شهری ،گروه جغرافيا ،واحد يزد ،دانشگاه آزاد اسالمي ،يزد ،ايران

سید علي المدرسي *
دانشيار ،گروه جغرافيا ،واحد يزد ،دانشگاه آزاد اسالمي ،يزد ،ايران

امیر گندمکار
دانشيار ،گروه جغرافيا ،واحد نجف آباد ،دانشگاه آزاد اسالمي ،نجف آباد ،ايران

ملیحه ذاکریان
استاديار ،گروه جغرافيا ،واحد ميبد ،دانشگاه آزاد اسالمي ،ميبد ،ايران

چکیده
حل مسائل و مشکالت شهر شاهين شهر در زمينه اقتصادی ،اجتماعي و محيطي تنها در سايه مشارکت آگاهانه شهروندان در اداره امور
شهرها ميسر خواهد بود .هدف از پژوهش حاضر تبيين برنامه ريزی مشارکتي با رويکرد توسعه پايدار درشهرشاهين شهر ميباشد .اين
پژوهش ،از لحاظ هدف از نوع کاربردی و توسعهای و روش انجام آن توصيفي– تحليلي است .جامعه آماری مورد پژوهش در اين تحقيق
شامل کليه شهروندان شهر شاهين شهر با جمعيت  173329نفر ميباشد و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران به تعداد  383نفر انتخاب
شدند .ابزار پژوهش شامل پرسشنامه  44سؤال در هشت متغير (اوقات فراغت ،اعتماد اجتماعي ،پرداختهای شهری ،انتخابات شهری،
گرايش به مشارکت در امور شهری ،گرايش به مشارکت در امور محله ،ديدگاه فردی و احساس بي قدرتي) ميباشد که روايي آن به شيوه
صوری و سازه ای مورد تأييد واقع شده و پايايي آن نيز بر اساس آلفای کرونباخ به ميزان  0/86مورد تأييد واقع شده است .دادههای
گردآوری شده براساس نرم افزار  spssو آزمونهای تي تست ،کولموگروف-اسميرنف و فريدمن و تحليل مسير معادالت ساختاری و
تحليل عاملي تاييدی در نرم افزار  AMOSمورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند .بر اين اساس سوال اصلي پژوهش حاضر اين است که برنامه
ريزی مشارکتي با رويکرد توسعه پايدار در شهر شاهين شهر چگونه ميباشد؟ نتايج نشان داد که شاخص اوقات فراغت بر برنامه ريزی
مشارکتي با رويکرد توسعه پايدار ،اعتماد اجتماعي بر برنامه ريزی مشارکتي با رويکرد توسعه پايدار ،پرداختيها بر برنامهريزی مشارکتي با
رويکرد توسعه پايدار ،انتخابات بر برنامهريزی مشارکتي با رويکرد توسعه پايدار ،امور محله بر برنامهريزی مشارکتي با رويکرد توسعه
پايدار ،امور شهری بر برنامه ريزی مشارکتي با رويکرد توسعه پايدار ،ديدگاه فردی بر برنامه ريزی مشارکتي با رويکرد توسعه پايدار و
احساس بي قدرتي بر برنامهريزی مشارکتي با رويکرد توسعه پايدار اثرگذار بوده است.
کلمات کلیدی :برنامه ريزی ،برنامه ريزی مشارکتي ،توسعه پايدار ،شهر شاهين شهر.
تاريخ ارسال1400/08/07 :
تاريخ بازنگری1400/09/13 :
تاريخ پذيرش1400/10/01 :
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مقدمه
مشارکت شهروندان در طراحي ،اجرا و ارزيابي برنامههای شهری به خصوص در حوزه خدمات و محيط زيست شهری يك اصل
اساسي در مديريت شهری قلمداد ميشود و در جامعه مدرن شهروندان بايد دارای حقوق و وظايف دو سويه باشند و به گونهای
آزاد و برابر در تصميمگيریهای سياسي و روندهای جاری اجتماع سياسيشان مشارکت کنند .مشارکت به عنوان شرکت
آگاهانه و خود انگيخته (داوطلبانه) افراد در برنامه توسعه و يکي از ارکان اساسي توسعه شهری محسوب ميشود .شکلگيری و
استمرار اين فرآيند در جوامع شهری ،متأثر از عوامل و شرايط بسياری است (عظيمي آملي و سوداگر.)36 :1394 ،
جلب مشارکت شهروندان در اداره شهر از نظر اقتصادی ،فرهنگي -اجتماعي ،زيستمحيطي و کالبدی باعث افزايش همکاریهای
اجتماعي ميشود که پايههای جامعه مدني را تقويت ميکند (اصغرپور ماسوله .)102 :1386 ،در واقع مشارکت مردم در روند
تصميمگيری شهری يکي از عناصر اصلي توسعه همه جانبه شهری بوده و افزايش مشارکت مردم در امورشهری ميتواند در
ايجاد تعادل شهری نقش ارزندهای را ايفا نمايد (شربتي .)161 :1397 ،در اين ميان مشارکت در شهرهای مياني و تازه توسعه يافته
همچون شهر شاهين شهر از اهميت بسيار زيادی برخوردار بوده است چرا که به عنوان زيربنا و پايه برای مشارکتهای آتي مطرح
ميباشد .در واقع مشارکت در همه زمينههای زندگي اعم از سياسي ،اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي وجود دارد و نقطه عطف در
مفهوم مشارکت داوطلبانه و ارادی بودن آن در عرصههای فوق مي باشد .انواع مشارکت بر اساس نيازها و تمايالت انساني شکل
ميگيرد و اصل اساسي در اين مقوله ميتواند برابری انسانها باشد .امروزه مشارکت اجتماعي در شهر شاهين شهر از عوامل
اصلي و کليدی شهروندی است اما آن چه در مشارکت اهميت بيشتری دارد هدفمند بودن مشارکت در اشکال گوناگون مي
باشد .انسانها برای دستيابي به اهداف و به ثمر رساندن برنامهها و ايدهها نيازمند اين هستند که با برنامهای خاص و هدفدار عمل
نمايند ،به دليل پيچيدهتر شدن امور در جوامع امروزی به خصوص در شهر شاهين شهر که به سرعت در حال گذر و توسعه
فضای کالبدی و اجتماعي مي باشد ،تحقق هدفها به تنهايي يا به صورت فردی امری مشکل بوده و نيازمند همگرايي و
مشارکت افراد با همديگر است .افراد با کمك يکديگر ،در قالب کارگروهي به راحتي ميتوانند به اهداف خود دست پيدا کنند
لذا برای اين موضوع داشتن آگاهي از مزايای مشارکت ميتواند به تحقق اين امر کمك کند .مردم با علم به اين که دستيابي به
اهداف در قالب کارگروهي سريعتر ميسر ميشود به سمت مشارکت ،بيشتر تمايل پيدا ميکنند .شهروندان با توجه به نقش
محدوده شهر شاهين شهر ميتوانند به روشهای متفاوتي باعث مشارکت در توسعه شهری يا عدم آن شوند .شاخصهای مطرح
شده در باال عوامل بالفعل و بالقوه و موانعي که در محدوده وجود دارد و مالک انتخاب ميباشد را با همکاری مردم و افزايش
مشارکت تا حد بسياری حل مينمايد و مشکالت اقتصادی ،اجتماعي و ...که به نظر سخت ميآيد را آسان ميکند .هم چنين
مهاجرت از ساير شهرستانها به اين شهر که موجب گسترش شهر (توسعه فيزيکي) و ايجاد محالت حاشيهای شده است ،توسعه
شهر را به چالش کشيده است که اين موضوع ،مسائل متعددی را به وجود آورده است .طبيعتاً تعامالت قوی اجتماعي گذشته و
حس همبستگي آن زمان به هيچ وجه نميتواند ضمانت اجرايي برای زمانهای آتي باشد .مشارکت اهالي محلههای شهر در
امورمرتبط با محيط سکونت آنها ،نوعي توانمندسازی آنها در قالب يك مهارت به منظور برعهده گرفتن مسئوليت بيشتر است.
اين امر به پذيرش و حمايت از پروژههای شهری و موفقيت مسئولين و مجموعه مديريت شهری ميانجامد .در واقع امروزه اهميت
نقش مردم و مشارکت آنها در حرکت به سمت توسعه شهری مشهود و مؤثر است و به عنوان يك مسأله اساسي دارای اهميت
ميباشد .بنابراين الزم است که مشارکت در شهرهای مختلف به خصوص در محدوده استقراری شهر شاهين شهر به صورت
منسجم سنجيده شود تا بر مبنای آن نکات مهم و حائز اهميت در موفقيت مشارکت در بحث توسعه پايدار و ابعاد در بردارنده آن
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دستهبندی و در مناطق ديگر به صورت تجربهای موفق به کار گرفته شود  ،بر همين اساس مهمترين سؤال پژوهش اين است که
شاخصهای مؤثر و ميزان تأثيرگذاری هر يك از آنها بر برنامهريزی مشارکتي شهروندان با رويکرد توسعه پايدار چه ميباشند؟
مباني نظری
با گسترش معنای مشارکت و راه يافتن آن به تمام عرصههای زندگي ،امروزه سخن از آن است که همه مردم در تعيين سرنوشت
خويش دخالت آگاهانه و واقعي پيدا کنند .در کشور ما مفهوم مشارکت پديده ای تازه تلقي نميشود و در قالبهای سنتي خود
نظير همياری و ياريگری سابقهای طوالني در حيات اجتماعي مردم دارد (عسگری .)36 :1398 ،نتايج تحقيقات وسيع و گسترده
جامعه شناختي دال بر اين امر است که برنامه ريزیهای شهری تمرکزگرا ديگر قادر به حل مسائل پيچيدهتر و گستردهتر کالن
شهرها نيستند .بر اين مبنا شاهد گرايش هر چه بيشتر مديريت شهری و انديشمندان جامعهشناسي شهری به برنامهريزی محلي،
مشارکتي و از پايين به باال در قياس با نوع سنتي برنامهريزی دستوری و از باال به پايين هستيم .تمرکززدايي و محلهگرايي در واقع
واگذاری امور محلهای به مردم همان محله است .ايجاد واحدهای محلهای موجب ارتقا و کارآمدی نظام مديريت شهری و
تسهيل در اداره امور شهر و صرفه جوييهای وسيع اقتصادی در دراز مدت خواهد شد (زياری و همکاران .)39 :1388 ،مشارکت
شهروندان نقش محوری در پايداری محالت شهری دارد و البته اين مشارکت پايان و حد و سقفي ندارد و ميتواند روز به روز
در يك جامعه تعميق يابد .سطوح مختلف مشارکت شهروندی را به صورت زير ميتوان دستهبندی کرد-1 :عدم مشارکت -2
مساوات طلبي نمايشي  -3قدرت شهروندی (رفيعيان .)11 :1389 ،مشارکت و دخيل کردن شهروندان در روند تهيه و اجرای
طرحهای برنامه ريزی ،ضامن موفقيت مديريت شهری ميباشد (کاظميان.)58 :1389 ،
امروزه مشارکت يکي از مفاهيم عمده و اصلي توسعه پايدار به شمار ميرود .مديران و برنامه ريزان شهری همواره سعي کردهاند
تا با جلب مشارکتهای مردمي به اهداف خود در زمينه اجرای طرحها و برنامهها به بهترين نحو ممکن نائل آيند .لذا شناسايي
الزامات ،چالشهای فراروی توسعه پايدار شهری و همچنين جستجوی راهکارهايي برای برطرف کردن آنها بايد از ضرورت
های برنامههای کنوني توسعه شهری باشد .رشد فزاينده ابعاد شهرنشيني و پيچيدگي ماهيت مسائل شهری موجب شده است تأکيد
و توجه مديران و برنامهريزان شهری بيش از هر زمان ديگر به سطوح پايينتر و ابعاد ملموس زندگي شهروندان معطوف گردد.
ازاين رو ،امروزه مشارکت مردم در فرايند مديريت شهری به شدت مرکز توجه قرار گرفته است (نصيری .)6 :1399 ،در مديريت
شهری نوين و در جهاني که به طور فزايندهايي به سمت شهری شدن گام بر ميدارد ،مشارکت شهروندی جايگاه وااليي دارد
که برای تحقق اين مهم شهرداریها بايد مشارکت و دخيل کردن شهروندان در روند تهيه و اجرای طرحهای برنامهريزی که
ضامن موفقيت مديريت شهری ميباشد را در برنامههای عملياتي خود قرار دهند که ميتوان گفت شهرداری تهران در اين حوزه
پيش قدم و موفق بوده و توانسته اقدامات خوبي را انجام دهد .جايگاه مشارکت شهروندی در برنامهريزی شهری و همچنين
تشريح مفاهيم مشارکت در اين زمينه مهم است (بشيرزادگان .)47 :1389 ،مشارکت فرآيندی همه جانبه است که همه مردم و
گروهها در آن فعال و درگير ميشوند .مشارکت از نظر آبهوف و کوهن 1به معنای شرکت افراد در تصميم گيری ،اجرا،
ارزشيابي ،تقسيم منافع حاصل از آن به افراد است بر اساس نظريه اچ.تي.تری همه افراد با يك سهم معين از منافع بايد در
مشارکت سهم داشته باشند (رجب زاده نيارق و معصومي .)1 :1399 ،به نظر مارشال ،شهروندی پايگاهي است که به تمامي
افرادی که عضو تمام عيار اجتماع هستند داده شده است .اين افراد همگي دارای جايگاه برابر و حقوق ،وظايف و تکاليف
متناسب با اين پايگاه هستند .حقوق و وظايف شهروندی نيز به موجب قانون تثبيت و حمايت ميشود (نجاتي.)9 :1380 ،
1. Abehoff and Cohen
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نظریههای مشارکت شهروندی
نظريههای متعددی در زمينه برنامهريزی مشارکتي و شهرسازی مشارکتي از نيمه دوم دهه  1960به اين سو مطرح گرديده است.
مالک انتخاب اين نظريهها ،ميزان نوآوری و خالقيت و استحکام نظری و تاثيرگذاری بر نظريههای بعدی ميباشد.
نظریه مشارکتي جان ترنر:

در فرايند تحول نظريات مربوط به نقش مردم و دولت در امر توسعه که توسط سازمان ملل متحد و کارشناسان آن سازمان نظريه
پردازی شده است ،به تشکيل سازمانهای محلي توسط اجتماعات محلي تاکيد شده است ،تا اين سازمانهای غير دولتي محلي
نقش فعالي در توسعه و اداره امور محلي بر عهده گيرد (معصومي.)47 :1390 ،
نظریه مشارکتي جیمز میجلي:1

ميجلي بر اساس پاسخ دولتها به مشارکت ،آن را به چهار نوع تقسيم ميکند:
 -1شيوه ضد مشارکتي
 -2شيوه مشارکت هدايت کننده
 -3شيوه مشارکت فزاينده
 -4شيوه مشارکت واقعي (گرانوتر.)3 :2012 ،2
نظریه مشارکتي شری ارنشتاین:3

در اواخر دهه  1960ميالدی ،نقش مشارکت شهروندان در جوامع بيش از پيش مورد توجه قرار گرفت .ارنشتاين مشارکت
شهروندی را با تعبير قدرت شهروندی بکار گرفت و در توضيح آن از نردبان مشارکت استفاده کرد (هيلي.)325 :2017 ،4
نظریه مشارکتي اسکات دیویدسون :

اسکات ديويدسون ،5گردونه مشارکت خود را برای بحث مشارکت شهروندی طراحي کرد .اين گردونه ،سطوح مختلفي از
مشارکت را بدون اين که ترجيحي برای هر يك قائل شود ،ارائه ميکند .در اين مدل ،تصميم گيری تعاملي مستمر بين دولت و
شهروندان صورت ميگيرد (جورز و براون.)190 :2018 ،6
نظریه مشارکتي دیوید دریسکل:7

وی معتقد است ،مشارکت بر سه اعتقاد ذيل مبتني است:
الف) توسعه ،در وهله اول و پيش از همه ،بايد به نفع ساکنان محلي باشد.
ب) مردمي که در محدوده مورد برنامه ريزی زندگي ميکنند ،دقيقترين اطالعات را درباره آن محدوده دارند.
ج) مردمي که بيشترين تأثيرات را از تصميمات ميپذيرند ،سهم بيشتری برای مشارکت در تصميمگيری دارند (هيرست.)31 :2014 ،8
نظریه میانجي گری:

اين نظريه در تحقيقي که به سفارش دفتر معاون نخست وزير بريتانيا در سال  2003انجام شده مطرح گرديده است و حاوی
مباحث عميق و در عين حال کاربردی در زمينه برنامهريزی مشارکتي است و در اين رابطه ،راهبرد ميانجي گری را برای به
حداکثر رساندن مشارکت پيشنهاد ميکند (آزيتا.)108 :1390 ،
1. James Mijley
2. Granovetter
3. Sherri Ernestein
4. Healey
5. Scott David Soun
6. Juarez, J. A., & Brown
7. David Driskle
8. Hirst
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در زمينه پيشينه پژوهش ميتوان به موارد زير اشاره داشت:
داخلي
شباني و سعيدی ( )1399در پژوهشي به بررسي نقش مشارکت مردمي در مديريت شهری برای رسيدن به توسعه پايدار در شهر
اصفهان اقدام کرده است که در نتيجه بين مشارکت فرهنگي شهروندان در برنامهريزی شهری و توسعه پايدار شهری رابطه
معناداری وجود دارد .بدين معني که بين مشارکت فرهنگي و برنامهريزی دقيق رابطهای مستقيم و مثبت وجود دارد .برای تأييد و
يا رد اين فرضيهها نيز از آزمون همبستگي استفاده شده است .مؤمنزاده و هاشمي ( )1398در پژوهشي به بررسي نگرش شهروندان
به سرمايه اجتماعي شهرداریها با تأکيد بر شهرداری شاهين شهر اقدام کردهاند که نتايج پژوهش نشان ميدهد که رابطه جنسيت
و تحصيالت روی سرمايه اجتماعي شهرداری معنادار نبوده ولي سطوح مختلف تحصيلي پاسخگويان روی سرمايه اجتماعي
معنادار بوده است .همچنين رابطه شغل و تحصيالت از سطح معناداری پاييني برخوردار بود ولي رابطه مشاغل به تفکيك روی
سرمايه اجتماعي شهرداریها در اين پژوهش تاثيرگذار بوده است .اميری و همکاران ( )1395در مقالهای به فرهنگسازی متقابل
مديران سازمانهای شهری و نقش مشارکتهای مردمي در توسعه اجتماعي محلههای بندرعباس اقدام نموده است که نتايج بيانگر
آن است که منفعل بودن شهروندان افزايش انتظارات مردم از شهرداریها همسو بودن با ديگر نهادهای مردمي ساير کشورهای
آسيايي و اقيانوسيه و اروپايي اشاره کرد .مافي و نامور ( ) 1395در مقاله بررسي عوامل مؤثر بر مشارکت اجتماعي شهروندان در
توسعه و مديريت شهری ،مشارکت فعال و وفاق ا جتماعي مؤثر افراد جامعه را يکي از مؤثرترين عوامل در توسعه ملي در
کشورهای جهان سوم و در حال توسعه به شمار آورده اند و فقدان اين مشارکت و وفاق اجتماعي را زمينه برخورد و اختالف و
متضاد در ميان عملکردهای بخشهای مختلف جامعه (خصوصي وعمومي) دانستهاند ،همچنين بيان نمودهاند که بايستي نگرش
برنامهريزان معطوف به افزايش نقش مشارکت های عمومي مردم در فرايند توسعه و به ويژه در زمينههای اجتماعي ،سياسي و
اقتصادی باشد .محمدی زاده کرماني نژاد ( )1394در پژوهشي به بررسي مشارکت مردم و نهادهای جامعه مدني در مسير توسعه و
امنيت جامعه بر پايه اصول پيشگيری از جرم اقدام کرده است که نتايج بيانگر آن ميباشد که شکست رويکردهای انحصارطلبانه
در مبارزه با انحرافات اجتماعي در جهت ايجاد امنيت و نظم عمومي موجب شده است که از حدود نيم قرن اخير دولتها به اتخاذ
رويکردهای مشارکتي در سياست جنايي خويش روی آورند اين رويکرد که از آن به سياست جنايي مشارکتي ياد ميشود به
معنای شرکت دادن مردم در مرحله مختلف نظام عدالت کيفری ميباشد .حاجي محمد کاظمي ( )1394در پژوهشي به بررسي
نقش سرمايه اجتماعي در افزايش مشارکت مردم در برقراری امنيت اجتماعي پايدار با تأکيد بر پليس جامعه محور اقدام کرده
است که نتايج نشانگر آن ميباشد که تحليل رابطه سرمايه اجتماعي و عملکرد سازمان پليس جامعه محور بايد نقطه عزيمت را
سطح تحليل فعاليتها ،نگرشها و عملکردهای شهروندان قرار دهيم ،که اين نقاط در جهت تقويت امنيت کلي ،پايدار و نظم ملي
مؤثر ميباشد.
خارجي
بام )2020( 1در مقاله ای به بررسي فوايد مشارکت شهروندان در شهر پرداخته است و نتيجه ميگيرد که مشارکت اين امکان را
برای شهروندان فراهم ميکند که خصوصيات فردی خود همچون اعتماد به نفس ،احساس قدرت ،دانش ،توانايي حل مشکالت
را در درون خود تقويت کنند .با گسترش روابط خود با سازمان و شرکتها در برنامه ريزیها به توسعه سازماني و با بحث در
مورد منافع مشترک خود ،جامعه و حل اختالفات به توسعه اجتماعي کمك کنند که به تبع اين امر باعث رشد و پيشرفت جامعه
در حالت کلي ميشود .لينگ هين لي )2015( 2در تحقيقي با عنوان مشارکت در راستای نوسازی شهری به مطالعه نحوه
مشارکت مالکان شخصي و مردمان سرمايه گذار در امور شهری با تأکيد بر شهر هنگ کنگ پرداخته است.
1. Baum
2. Link Hin Lee
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وی به اين نتيجه رسيده که دو مدل متفاوت مشارکت وجود دارد .اول اينکه طرح مشارکت به اين مالکان و سرمايه گذاران (از
طرف مسئوالن شهری و دولتي) داده شود .دوم اينکه طرح های مشارکت از جانب مردم و سرمايه گذاران باشد .طرح اول هرچند
که دارای سود بيشتری با در نظر گرفتن غرامتها و ...است مورد اقبال واقع نميشود ولي برای طرح دوم هميشه ميزان مشارکت
مردم و سرمايه گذاران زياد بوده است (لي .)21:2015،دوسا و همکاران )2011( 1نيز به تحليل تأثير پايگاه اجتماعي -اقتصادی
خانوادههای غرب آفريقا ( ،) SESبر ميزان مشارکت در امور مناطق و حومه شهری و کشاورزی آن ( )UPAدر سه شهر مختلف
پرداختهاند .به روش پيمايش و با حجم نمونه  700خانوادهای ( 250در شهر کانو و نيجريا 250 ،در بومبو و بورگينافاسو 200 ،در
سيکاسو و مالي) به اين نتايج رسيدهاند که تفاوت معنيداری بين ميزان مشارکت خانوارها و گروههای اجتماعي و اقتصادی
وجود نداشته اما بين ميزان مشارکت در امور شهری و کشاورزی حومهای با تعداد خانوار ارتباط مثبت و معني دار تأييد شده
است .بايد توجه داشت که منطقه محل تحقيق نيمه بياباني بوده و قسمتي از شهر و حومه آن در منطقه محل تحقيق دارای باغداری
و کشاورزی و نگهداری احشام هستند (دوسا و همکاران .)569: 2011،پروسپر تسيکاتا 2در سال 2010با عنوان ابعاد سايبری
مشارکت شهروندان غنايي درکمپين رياست جمهوری غنا در پاياننامه کارشناسي ارشد خود با روش تحليل محتوا به بررسي 82
عنوان خبری منتخب از ميزان مشارکت شهروندان در امر انتخابات دو نامزد رياست جمهوری سال  2008پرداخته است .از
چارچوب نظری هال استفاده کرد ه و مشارکت را در چهار بعد مجزا ساختاربندی نموده است .به اين نتيجه رسيده که ميزان و
نحوه مشارکت مردم ارتباط مستقيمي با ريشههای ساختاری و عشيرتي آنها داشته است (تسيکاتا.)11:2008 ،
روش پژوهش
اين پژوهش ،از لحاظ هدف از نوع کاربردی و توسعهای و روش انجام آن توصيفي– تحليلي است .جامعه آماری مورد پژوهش
در اين تحقيق شامل کليه شهروندان عادی شهر شاهين شهر با جمعيت  173329نفر ميباشد و حجم نمونه بر اساس فرمول
کوکران به تعداد 383نفر انتخاب شدند .ابزار پژوهش شامل پرسشنامه 44سؤال در هشت متغير (اوقات فراغت ،اعتماد اجتماعي،
پرداختهای شهری ،انتخابات شهری ،گرايش به مشارکت در امور شهری ،گرايش به مشارکت در امور محله ،ديدگاه فردی و
احساس بي قدرتي) ميباشد که روايي آن به شيوه صوری و سازهای مورد تأييد واقع شده و پايايي آن نيز بر اساس آلفای
کرونباخ به ميزان  0/86مورد تأييد واقع شده است (جدول.)1
جدول ( :)1متغيرهای مورد بررسي

متغير

تعداد سؤاالت

منبع

اوقات فراغت

5

لي)2015( 3

اعتماد اجتماعي

5

لي ()2015

پرداختهای شهری

5

انتخابات شهری

5

بام ()2020

گرايش به مشارکت در امور شهری

7

لي ()2015

گرايش به مشارکت در امور محله

5

هال و ميدگلوی ()2018

ديدگاه فردی

6

بام ()2020

احساس بي قدرتي

6

هال و ميدگلوی()2018

4

هال و ميدگلوی ()2018
5

6

1. Dossa et al
2. Prosper Tsikata
3. Lee
4. Midglow
5. Baum
6. Hall and James midgloy
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دادههای گردآوری شده بر اساس نرم افزار  spssوآزمونهای ،کولموگروف-اسميرنف و تحليل مسير معادالت ساختاری در
نرم افزار  AMOSمورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
شهرستان شاهين شهر و ميمه با مساحتي بالغ بر  6105کيلومترمربع از شمال به استان مرکزی ،از شرق به شهرستانهای کاشان،
نظنز و برخوار ،از جنوب به شهرستان اصفهان و از غرب به شهرستانهای نجف آباد ،خميني شهر و گلپايگان محدود است.
شاهين شهر به عنوان مرکز شهرستان محسوب شده .هسته اوليه اين شهر روستايي به نام اميرآباد بوده است .اين شهر در حد فاصل
بين مدار  32/54عرض شمالي از خط استوا و 51/37طول شرقي از نصف النهار گرينويچ قرار گرفته است .شهر شاهينشهر
همسايه شمالي شهر اصفهان و به عنوان شهری نوبنياد در شمال اصفهان بزرگ ميباشد که در شهرستان شاهينشهر و ميمه قرار
دارد .اين شهر در سالهای بسيار دور قبل از کاربری مسکوني به مزرعه اميرآباد شهرت داشته و دارای کاربری کشاورزی بوده و
يکي از مزارع تحت مالکيت آقا محمد خان برومند ،از خوانين منطقه تاريخي گز بُرخوار بوده است .شاهين شهر را ميتوان اولين
شهر جديد و از پيش طراحي شده در ايران ناميد که در  19کيلومتری شمال شهر اصفهان و ميان آزاد راه معلم و بزرگراه
آزادگان و حد فاصل منطقه بختياردشت و اميرآباد که از دو جهت جاده اصفهان را به تهران متصل ميکند ،واقع شده است .به
علت اين که نقشه آن به صورت يك شاهين بود ،شاهين شهر ناميده شد (فرمانداری شاهين شهر و ميمه .)1395 ،شکل ()1
موقعيت شهر را به خوبي نمايش ميدهد.

شکل ( :)1موقعيت جغرافيايي منطقه مورد مطالعه
مآخذ( :نگارنده.)1400 ،

یافتهها
بررسي توصیفي متغیرهای پژوهش

در اين قسمت با استفاده از ميانگين و انحراف معيار هر يك از متغيرها به بررسي ميزان پاسخگويي و جوابدهي به هر يك از
متغيرها اقدام شده است .براساس جدول فوق مشاهده ميگردد که متغير اعتماد اجتماعي دارای بيشترين ميانگين و متغير پرداختي
ها دارای کمترين ميانگين ميباشد.
جدول ( :)2ميانگين و انحراف از متغيرهای تحقيق

گويه

تعداد ميانگين انحراف از معيار

اوقات فراغت

383

3/26

0/452

اعتماد اجتماعي

383

3/96

0/386

پرداختيها

383

3/07

0/385

انتخابات

383

3/16

0/689

امور محله

383

3/12

0/825

امور شهری

383

3/20

0/654

ديدگاه فردی

383

3/41

0/389

احساس بي قدرتي 383

3/36

0/411

منبع( :نگارنده.)1399 ،
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آمار استنباطي
بررسي فرض نرمال

برای بررسي فرض نرمال بودن متغيرهای مطالعه از آزمون کولموگروف -اسميرنف يك نمونهای استفاده شده است .نتايج نشان
دهنده آن است که فرض نرمال بودن برای تمام متغيرها را نميتوان رد کرد ( .)P<0/05نتايج اين آزمون در جدول  3آورده شده
است .بر اين اساس متغير اوقات فراغت با توجه به ميزان معناداری بيشتر دارای بيشترين نرمالي و متغير احساس بي قدرتي با توجه
به ميزان معناداری کمتر ،دارای نرمالي کمتر ميباشد .در واقع هر چه ميزان معناداری بيشتر از  0/05باشد ،وضعيت بهتر و هر چه
نزديك به  0/05باشد ،وضعيت نرمالي کمتری را دارد.
جدول ( :)3نتايج آزمون کولموگروف -اسميرنف برای بررسي پذيره نرمال بودن

حجم نمونه آماره آزمون p-value

ابعاد
اوقات فراغت

383

0/412

0/486

اعتماد اجتماعي

383

0/623

0/321

پرداختيها

383

0/524

0/254

انتخابات

383

0/463

0/345

امور محله

383

0/421

0/256

امور شهری

383

0/411

0/301

ديدگاه فردی

383

0/385

0/287

احساس بي قدرتي

383

0/326

0/236

کل

383

0/384

0/327
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بررسي ارتباط بين متغيرها در قالب الگوی معادالت ساختاری نشان داده شده در شکل( )2مورد آزمون قرار گرفت .قدرت رابطه
بين عامعل(متغير پنهان) و متغير قابل مشاهده(سؤاالت پرسشنامه) به وسيله بار عاملي نشان داده ميشود .بار عاملي مقداری بين
صفر و يك است .اگر بار عاملي کمتر از  0/3باشد رابطه ضعيف در نظر گرفته شده و از آن صرفنظر ميشود .بار عاملي بين
 0/3تا  0/6قابل قبول است و اگر بزرگتر از  0/6باشد خيلي مطلوب است.

شکل ( :)2پارامترهای استاندارد شده مدل
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برای ارزيابي برازش مدل معادالت ساختاری چندين شاخص برازندگي وجود دارد .در اين پژوهش ،با استناد به پيشنهادهای
شوک و همکاران )2004( 1و باومگارتنر و هومبورگ ( ،)1995از شاخصهای کایاسکوير ( )X2به همراه معنيداری آن (،)P
شاخص کایاسکوير بر درجه آزادی ( ،)X2/dfشاخص برازندگي ( ،)GFIشاخص نرم نشده برازندگي ( ،)NNFIشاخص
برازندگي فزاينده ( ،)IFIشاخص برازندگي تطبيقي ( ،)CFIريشه ميانگين مجذور خطای تخريب ( )RMSEAو شاخص ميانگين
مجذور باقيماندهها ( )RMRبرای ارزيابي برازندگي مدل معادالت ساختاری پژوهش استفاده شد .هم اکنون معيار دقيقي برای
اين شاخصها وجود ندارد ،اما دستور العمل کلي زير در ادبيات مطرح شده است :اگر مقدار  X2معنيدار نباشد ،مقدار
کایاسکوير بر درجه آزادی کمتر از  3باشد ،مقدار شاخصهای  IFI ،NNFI ،GFIو  CFIباالتر از 0/90باشند ،مقدار RMSEA

کمتر از  0/08و مقدار  RMRکمتر از  0/05باشد ،برازش مدل مناسب و قابل قبول است .بر اين اساس ،باتوجه به مقدار گزارش
شده شاخصهای برازندگي (جدول ،)4مشاهده ميشود که دادهها از لحاظ آماری با ساختار عاملي مدل معادالت ساختاری
متغيرهای نهفته پژوهش سازگاری و تطابق دارند بنابراين ،مدل معادالت ساختاری پژوهش از برازش مناسب و قابل قبولي
برخوردار است.
جدول ( :)4نتايج ميزان انطباق مدل پژوهش با شاخصهای برازندگي
عالمت اختصاری

مفهوم

معيار مطلوب

مقدارگزارش شده

X2/df

ريشه ميانگين توان دوم خطای تقريب

 3و کمتر

2/94

RMR

شاخص بهنجار نسبي

کوچك تر از 0/05

0 /6 4

GFI

شاخص برازش افزايشي

 0/ 9و باالتر

0/91

AGFI

شاخص برازش نرمال شده

 0/9و باالتر

0 /3 9

NFI

شاخص نيکويي برازش

 0/9و باالتر

0/96

NNFI

شاخص نيکويي برازش تعديل يافته

 0/9و باالتر

0/94

CFI

شاخص برازش مقايسهای

 0/9و باالتر

0/95

ريشه ميانگين توان دوم خطای تقريب

کوچكتر از 0/08

0/74

RMSEA
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جدول ( :)5مسير ارتباطي؛ همراه با نسبتهای بحراني و سطح معناداری
ضريب تأثير

سطح معناداری

مقدار بحراني

مسير فرضيه

0/37

0/002

9/633

اوقات فراغت <---مشارکت با رويکرد توسعه پايدار

0/86

0/000

16/120

اعتماد اجتماعي <---مشارکت با رويکرد توسعه پايدار

0/17

0/007

2/119

پرداختي ها <---مشارکت با رويکرد توسعه پايدار

0/30

0/000

6/471

انتخابات <---مشارکت با رويکرد توسعه پايدار

0/52

0/000

11/596

امور محله <---مشارکت با رويکرد توسعه پايدار

0/33

0/000

8/287

امور شهری <---مشارکت با رويکرد توسعه پايدار

0/28

0/004

5/875

ديدگاه فردی <---مشارکت با رويکرد توسعه پايدار

0/74

0/000

14/003

احساس بي قدرتي <---مشارکت با رويکرد توسعه پايدار
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1. Shock et al
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بر اساس جدول  5مشاهده ميگردد که شاخص اوقات فراغت بر برنامهريزی مشارکتي با رويکرد توسعه پايدار با ضريب
تأثير ،0/37اعتماد اجتماعي بر برنامه ريزی مشارکتي با رويکرد توسعه پايدار با ضريب تأثير ،0/86پرداختيها بر برنامهريزی
مشارکتي با رويکرد توسعه پايدار با ضريب تأثير  ،0/17انتخابات بر برنامهريزی مشارکتي با رويکرد توسعه پايدار با ضريب
تأثير ،0/30امور محله بر برنامهريزی مشارکتي با رويکرد توسعه پايدار با ضريب تأثير ،0/52امور شهری بر برنامه ريزی مشارکتي
با رويکرد توسعه پايدار با ضريب تأثير ،0/33ديدگاه فردی بر برنامه ريزی مشارکتي با رويکرد توسعه پايدار با ضريب تأثير0/28
و احساس بي قدرتي بر برنامهريزی مشارکتي با رويکرد توسعه پايدار با ضريب تأثير 0/74اثرگذار بوده است .در اين ميان اعتماد
اجتماعي بر برنامهريزی مشارکتي با رويکرد توسعه پايدار با ضريب تأثير 0/86بيشترين تأثير و پرداختيها بر برنامه ريزی
مشارکتي با رويکرد توسعه پايدار با ضريب تأثير0/17کمترين تأثير را داشته است .بنابراين با توجه به نتايج ميتوان بيان داشت که
اعتماد اجتماعي در رتبه اول قرار گرفته است و اين نشان ميدهد که برای ايجاد شرايط مناسب مشارکت افراد و شهروندان بايد
به ايجاد اعتماد اجتماعي و کسب شرايط متناسب برای رضايت آنها جهت شرکت در مباحث و اقدامات و فعاليتهای شهری
کمك گرفت و سپس اين امر در امورات شهری در قسمتهای مختلف از خصوصي تا دولتي نيز استفاده کرد و همچنين به
نظرات و ديدگاههای افراد مختلف نيز بها داده شود و در نهايت با توجه به رتبه آخر پرداختيها بايد توجه داشت که ايجاد
شرايط و حقوق متناسب برای کارکنان و ارائه خدمات متناسب به شهروندان از پيش زمينههای اساسي مشارکت آنها ميباشد که
نبود آنها زمينه ساز مشارکت کمتر آنها خواهد شد.
با توجه به نتايج بدست آمده ميتوان بيان داشت که جهت رسيدن به يك مشارکت متناسب شهروندی در امورات مختلف
شهری الزم است که شرايط الزم برای اعتماد و رضايت شهروندان بر اساس ارائه خدمات و بهرهگيری از نظرات آنها فراهم
شود که همين امر به عنوان يك پيش شرط الزم برای توسعه پايدار شهری مي باشد .هم چنين مشارکت آنها در امورات مختلف
شهری از سيستمهای مختلف در زيرساختها تا موارد مرتبط با زيباسازی و ديگر موارد بسيار تأثيرگذار مي باشد .در شرايط
کنوني در شهر شاهين شهر ،الگوی متناسب مشارکت مردمي به خوبي تدوني نشده است و برنامه ريزی متناسبي در اين زمينه
وجود ندارد .در بررسي شاخصهای به خوبي نمايانگر است که مسئولين شهری در بحث امور شهری و ديدگاه های فردی در
جايگاه متناسبي هستند ،اما در مباحث انتخابات ،امورات محله و پرداختيها دچار نقصان هستند .بر اين اساس الگويي که برای
برنامه ريزی مشارکتي در شهر شاهين شهر بايد مدنظر باشد ،در راستای افزايش مشارکت مردمي در انتخابات مختلف ،تالش
برای برقراری يك تعامل متناسب بين شهروندان و مسئولين شهری جهت پيگيری امورات محالت مختلف شهر و نيز توجه به
پرداختيها به قسمتهای مختلف زيرنظر شهرداری و نهادهای وابسته که اين امر زمينه ساز مشارکت بيشتر کارکنان و مردم شده
و توسعه پايدار شهری به خوبي محقق خواهد شد.
نتیجه گیری
جهت رسيدن به يك مشارکت متناسب شهروندی در امورات مختلف شهر شاهين شهر الزم است که شرايط الزم برای اعتماد و
رضايت شهروندان بر اساس ارائه خدمات و بهره گيری از نظرات آنها فراهم شود که همين امر به عنوان يك پيش شرط الزم
برای توسعه پايدار شهر در شهر شاهين شهر ميباشد .همچنين مشارکت آنها در امورات مختلف شهری از سيستمهای مختلف
در زيرساختها تا موارد مرتبط با زيباسازی و ديگر موارد بسيار تأثيرگذار ميباشد .هم چنين جهت ايجاد شرايط الزم برای
مشارکت شهروندان در شهر شاهين شهر بايد به نهادهای غيردولتي و ايجاد نهادهای زيربط توجه داشت و آنها را توسعه داد و
مسئوالن محلي جهت انجام بهتر امور بايد تالش کنند و از افراد متخصص بهره بگيرند و آموزشهای مشاورهای و ترويجي جهت
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تبيين متناسب مشارکت بسيار تأثيرگذار مي باشد .اعتماد اجتماعي بيشترين تأثير را بر مشارکت شهروندان در شهر شاهين شهر
داشته است و اين نشان از اهميت و جايگاه بسيار اساسي اعتماد و رضايت شهروندان به مسئولين و مديريت شهری جهت انجام
امورات مختلف شهری و سپس تمايل مردم برای مشارکت در امورات مختلف شهری در شاهين شهر ميباشدکه نتايج نيز به
خوبي اين امر را نشان مي دهد.
نتايج حاصل از اين فرضيه با نتايج تحقيق عباس زاده ( )1387که در پايان نامه دکتری با عنوان بررسي عوامل مؤثر بر مشارکت
شهروندان در امور شهری ،مورد مطالعه :شهر اصفهان اقدام کرده است و نتايج پژوهش فوق بيانگر آن است که بيشتر شهروندان
اصفهاني مشارکت بااليي در امور شهری داشتهاند ،همسو بوده است .همچنين با نتايج تحقيق رضايي و همکاران ( )1395که در
مقاله ميزان مشارکت شهروندان در مديريت مطلوب شهری ،نمونه موردی :شهر دوگنبدان پرداختهاند ،همسو بوده و به اين نتيجه
رسيدهاند که هرچه ميزان رضايتمندی افراد از خدمات رساني مديران شهری بيشتر باشد ،به همان ميزان تمايل به مشارکت در
مديريت شهری افزايش مييابد و از سوی ديگر ميزان احساس مالکيت و وضعيت اقتصادی و اجتماعي شهروندان بر مشارکت نيز
نقش تعيين کننده دارد.
بر اساس نتايج بدست آمده ميتوان پيشنهادات زير را ارائه نمود:
 افزايش ناوگان حمل ونقل شهری ،برای نظم دهي به زمان رفت و آمدها و ارائه پرداختي مناسب به ساير کارکنان و ارائهخدمات مناسب به شهروندان؛
 جلب اعتماد شهروندان از طريق به فعليت رساندن نظرات شهروندان و احترام گذاشتن به ديدگاههای تك تك افراد؛ برگزاری جلسات مستمر مديران با مردم در زمانهای مشخص و بهرهگيری از ديدگاههای ساير شهروندان؛ ايجاد و راه اندازی خطوط تلفن مستقيم برای ارتباط مستقيم شهروندان با مديران به منظور ارائه مشکالت و خواستهای خود؛ نظرخواهي از شهروندان درمورد اجرای طرحهای شهری و احترام به آنها برای کسب اعتماد شهروندان؛ برگزاری جشنها و مراسم محلي برای باال بردن تعلق و اعتماد اجتماعي شهروندان؛ آشنا نمودن شهروندان با مفهوم حقوق ،وظايف و مسئوليتهای آنها در جامعه ،ايجاد شوراهای محلي در محالت و تشويقمردم برای عضويت در اين شوراها و افزايش ميزان آگاهي آنان و اطالع رساني در زمينه شيوههای مشارکت در امور شهری از
طريق تبليغات در رسانههای گروهي و ...بايد در اولويت برنامههای مديران شهری برای جلب مشارکت مؤثر و بهينه شهروندان
قرار گيرد.
منابع
اصغرپور ماسوله ،احمدرضا (« :)1386راهکارهای افزايش مشارکت اجتماعي شهروندان» ،طرح پژوهشي مرکز پژوهشهای شورای
اسالمي شهر مشهد.
اميری ،فوژان ،الهام افتخاری ،زهره آزاد فالح و ايمان درودی (« :)1395فرهنگسازی متقابل مديران سازمانهای شهری و نقش
مشارکتهای مردمي در توسعه اجتماعي محلههای بندرعباس» ،اولين کنفرانس ملي معماری اسالمي ،ميراث شهری و توسعه پايدار ،تهران،
مؤسسه بين المللي ايرانيان ،اداره کل ميراث فرهنگي ،صنايع دستي وگردشگری استان تهران.
بشيرزادگان ،فرشاد (« :)1389مشارکت شهروندی راهبردی اساسي در مديريت کالن شهری» ،اولين همايش شهروندی و مديريت
محلهای حقوق و تکاليف.
حاجي محمد کاظمي ،حميرا ( « :)1394نقش سرمايه اجتماعي در افزايش مشارکت مردم در برقراری امنيت اجتماعي پايدار با تأکيد بر
پليس جامعه محور» ،چهارمين کنفرانس بين المللي روانشناسي و علوم اجتماعي ،تهران ،همايشگران مهر اشراق.
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رجب زاده نيارق ،ميالد و محمد تقي معصومي (« :)1399بررسي موانع مشارکت اجتماعي شهروندان در محيط زيست شهری و ارائه
راهکارهای مناسب جهت ارتقاء پايداری محيط زيست ،مطالعه موردی :محله حافظ اردبيل» ،سومين کنفرانس بين المللي عمران ،معماری و
مديريت توسعه شهری در ايران ،تهران.
رفيعيان ،سجاد ( « :)1389بررسي عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در امورشهری و ارائه الگوی مناسب؛ مطالعه موردی :فسا» ،دانشگاه
سيستان و بلوچستان.
زياری ،کرامت اله ،مجدالدين ،زندوی ،محمد ،آقاجاني و محمد مقدم (« :)1388بررسي مشارکت شهروندی و نقش آن در مديريت
شهری شهرهای کوچك ،نمونه موردی :شهرهای گله دار ،ورزنه و هيدج» ،مجله جغرافيا و توسعه ناحيهای ،شماره .13
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