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چکیده:
براي مؤثر بررسی عوامل اقتصادي ـ اجتماعی و زمینههدف پژوهش، 

مور شهري مرتبط با شهرداري در بین ي احوزهمیزان مشارکت شهروندان در 
ابعاد است. در این تحقیق بهسال ساکن شهر شوشتر 18يشهروندان باال

است. مبانی نظري تحقیق حاضر بر ل آن پرداخته شدهمشارکت شهروندان و عوام
شناختی مشارکت استوار است. روش هاي روانشناختی و جامعهي دیدگاهپایه

ي اسناد و مدارك تحقیق، روش پیمایشی است؛ همچنین در این تحقیق از مطالعه
آوري اطالعات از ابزار منظور جمعاي استفاده شده و بهو منابع کتابخانه

است. در این تحقیق، از روش بهره گرفته شده» یافتهي ساختسشنامهپر«
373اي استفاده شده و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکرانگیري خوشهنمونه

مستقل يرهایمتغنیبق،یحاصل از تحقجیاساس نتابرنفر تعیین شد. 
یآگاه،یاحساس تعلق اجتماع،یشهروندان، اعتماد اجتماعيمندتیرضا

وجوديداریمعنيمشارکت رابطهزانیميوابستهریوندان و درآمد با متغشهر
زانیهر چقدر مگریاست. بعبارت دمیها مثبت و مستقدارد و جهت رابطه

زانیاحساس تعلق و درآمد شهروندان باال برود م،ی، اعتماد، آگاهيمندیترضا
و نیشاغلنیا در بمشارکت رمیزانها تفاوت افتهیشود. میشتریمشارکت هم ب

ردیمشارکت اجتماعينمرهنیانگیمو همچنینکند میدأییتنیشاغلریغ
زانیباشد و مدار مییمعنFاساس مقدار و بريطبقات مختلف به لحاظ آمار

مدت زمان سکونت در نکهیاست ضمن اشتریمشارکت در طبقات متوسط و باال ب
که هر چه مدت زمان يابه گونهار استدکه معنیاستمهمیاریبسریمتغ،محل

شتریشهروندان بیمشارکت اجتماعزانیباشد، مشتریسکونت در محل ب
.ودشمی

نگرش، شهروند، مشارکت اجتماعی، امور شهري، شوشترکلیدي:مفاهیم

ي مسئول)(نویسندهشوشترواحد گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی استادیار1
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مسألهیانبومقدمه
هم صد سال اخیر اي فراگیر در یکعنوان پدیدهافزایش جمعیت و شهرنشینی به

طوري که هاست. ببر گرفتهکشورهاي صنعتی و هم کشورهاي در حال توسعه را در
بسیاري از جوامع معاصر، داراي شهرهاي پرجمعیت چند میلیونی هستند. پیش از سال 

میالدي رشد شهرنشینی، مربوط به کشورهاي غربی بود، اما از ابتداي قرن بیستم، 1900
هاي اخیر حال توسعه نیز کشیده شد و در دههشهرنشینی به کشورهاي دريدامنه

جمعیت شهرنشین اغلب کشورهاي در حال توسعه بیش از جمعیت روستانشین آنها است 
).1373(گیدنز، 

عنوان عوامل مؤثر در ههاي اداري بشدن، شهرنشینی و گسترش دستگاهصنعتی
ر این راستا، متفکرینی اند. ددگرگونی جوامع غربی در قرون اخیر مورد توجه قرار گرفته

اند.یک به نوعی به عوامل فوق اشاره داشتهمانند دورکیم، وبر، مارکس، زیمل و مانهایم هر
است. افزایش جمعیت و مهاجرت از روستاها پدید آمدهيگسترش شهرها در نتیجه

ست شود و این در حالیهمچنین مهاجرت از روستا به شهر باعث تراکم جمعیت شهر می
اند. مهاجران وارد شده به شهر با اوضاع و احوال زندگی شهري خو نگرفتهکه

روند سریع انتقال جمعیت از روستا به شهر در برخی شهرها با ایجاد منابع و امکانات 
است و کمبودهایی احساس شدههمراه نبوده... کافی شهري مانند مسکن، آب، برق و

يش فیزیکی شهر را در پی داشته و ارائهاست. از طرف دیگر افزایش جمعیت، گستر
بدین ترتیب مشکل مسکن، کمبود فضاي سبز کافی، است.خدمات شهري را مشکل کرده

نشینی و بیکاري، از جمله عوامل نارضایتی ها، حاشیهآلودگی هوا ناشی از تردد اتومبیل
ها و تهدر جهان معاصر، حل مسائل شهري، جز با شناختن نیازها، خواسست.اشهري 

، جز با پژوهش میسر نیست و پذیر نیست و شناخت مسائلهاي شهروندان امکاننگرش
ریزي اجتماعی، مسکن، هاي برنامهي سیاستتوانند مورد استفادههاي اجتماعی میپژوهش

قرار گیرد. آگاهی از نیازها و مسائل مردم و بررسی نگرش ... تعلیم و تربیت، بهداشت و
مساعدي يتوانند در رفع مشکالت شهري داشته باشند، زمینهمینقشی که آنان در میزان 

رسان به شهروندان و خود شهروندان براي برقراري ارتباط منطقی و صحیح بین نهاد خدمت
ارکت مدیریت شهري برقرار می شود. مشفراهم ساخته و اعتماد میان شهروندان و 

خدمات، ينابع اقتصادي، کاهش هزینهتواند در تأمین مشهروندان در امور شهري می
ضایت هاي ناشی از زندگی شهري و رها و تنشافزایش انسجام اجتماعی، کاهش آسیب

اوالً عوامل اساسی این پژوهش، تبیین این نکته کهيلهشهروندان مؤثر باشد. لذا مسأ
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راهکارهاي ثر بر مشارکت شهروندان کدامند؟ ثانیاً، ؤاي مو زمینهاجتماعی، اقتصادي
اساسی براي افزایش میزان مشارکت شهروندان کدام است؟

پژوهشاهداف
میزان برثر ؤاي ماجتماعی و زمینهـبررسی عوامل اقتصاديهدف تحقیق حاضر

است. بطور اخص، هدف از مور شهري مرتبط با شهرداري ايحوزهمشارکت شهروندان در 
ست.اايعوامل اقتصادي، اجتماعی و زمینهتحقیق، سنجش میزان مشارکت شهروندان با 

پژوهشاهمیت و ضرورت 
اي بوجود آمدههاي تکنولوژي، مسائل مهم و پیچیدهدر عصر حاضر، همراه با پیشرفت
افزایش جمعیت تهران و کمبود هاي اخیر به ویژهاست. گسترش شهرنشینی در دهه

ت اجتماعی پیش روي مدیریت امکانات رفاهی متناسب با این افزایش جمعیت، مشکال
اجتماعی و ـ عوامل اقتصادياست. بدین ترتیب بررسی و سنجش شهري قرار داده

تواند حائز عنوان هدف اصلی این تحقیق میهبمیزان مشارکت شهروندان برثر ؤاي مزمینه
اهمیت باشد.

ش همبانی و چارچوب نظري پژو
توانند ست که توسط آن مردم میادر یک تحقیق، مشارکت فرایندي توصیف شده

نظر یابند ي محلی توان اظهارهاي توسعهمان دهند و از طریق آن در فعالیتخود را ساز
.)1373(محسنی تبریزي، 

ها یکی از عوامل مهم در ایجاد احساس تعلق عنوان همچنین روابط اجتماعی و تعامل
گروه یا اجتماع را تشکیل کزي مريهستهيشده بطوري که تعامل اجتماعی خمیرمایه

کند. در اي ایفا میاز افراد، نقش برجستهگیري جمعی متشکل دهد و در شکلمی
این فرایند، ي پردازند و در نتیجهافراد به مبادالت عاطفی میهاي تعاملی است کهمیدان

گیرد وگردد و احساس تعلق جمعی شکل میان اعضاي گروه یا اجتماع عمیق میپیوند می
سازد و تعهد، اعتماد، گذشت و را براي اجتماع اخالقی آماده میاین احساس شرایط الزم

اي دیگر، با تکیه مطالعهدر ).1372یابد (چلبی، ي رشد میفداکاري در افراد جامعه زمینه
اي دانسته شده که داراي چهار شناختی، مشارکت پدیدههاي روانشناختی و جامعهبر جنبه

عبارت لط بر نفس است. بهفس، درك نفس، قدرت تصمیم براي خود و تسبعد صیانت ن
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ن و منزلت انسانی و مسئول هاي اساسی بشر از جمله شأدیگر مشارکت رشد توانایی
). در پژوهش 1370گیري و عمل است (حامد مقدم، ساختن بشر در باروري نیروي تصمیم

از تهران مورد بررسی قرار گرفتهدیگر، عوامل مؤثر بر مشارکت مردم در مساجد مناطقی
. در یک پژوهش نیز مشارکت، حرکت آگاهانه، فعال، آزاد، و با )1378است (شایگان، 

. )1372طلب، مسئولیت که براي تثبیت امور جامعه ضروري است عنوان شده است (شادي
شناختی مشارکت هاي روانشناختی و جامعهمبانی نظري تحقیق حاضر بر دیدگاه

شود. از أکید میست. در دیدگاه روانشناختی مشارکت، بر عوامل روانی و درونی تانی مبت
ند افراد شوهایی است که سبب میها در ظرفیتدگاه، متغیرهاي درونی همان تفاوتاین دی

هاي اجتماعی و یا ترغیب هاي گوناگون در برابر محركالعملاز حیث آمادگی براي عکس
در بررسی عوامل مرتبط با عی متفاوت باشند. اندیشمندانی کهمشارکت در مسائل اجتما

کننده اند، ساخت انگیزشی را تعیینکردههاي مشارکتی افراد، عوامل درونی را ذکر فعالیت
اند. در دیدگاه روانشناختی مشارکت بر عوامل انگیزه و رفتار اجتماعی آنها دانسته

هاي فردي در مبادرت به ي نگرشندهکنعنوان عوامل تعیینهاي شخصیتی بهویژگی
هاي مشارکتی افراد باید شود. از این نظر در بررسی فعالیتهاي اجتماعی تأکید میفعالیت

به میزان احساس تعلق او به جامعه، اعتماد به نفس، خالقیت، استعدادهاي فردي و نیز 
کار توجه داشت. يشایستگی و انگیزهيپیشرفت، انگیزهيانگیزه

اقتصادي، نهادهاي ـشناختی مشارکت، بر فرایندهاي اجتماعیر دیدگاه جامعهد
ماعی و شود. از این دیدگاه، فراگردهاي اجتکید میأخانوادگی و نظام تعلیم و تربیت ت

نظران این دیدگاه، فرایندهاي ي میزان مشارکت افراد هستند. صاحبکنندهبیرونی تعیین
جمعی، ساخت قدرت، شینی، گسترش وسایل ارتباطیر شهرنساختاري و اجتماعی نظ

اند. به زعم پویایی گروهی، سطح آموزش و منزلت اجتماعی را بر مشارکت مؤثر دانسته
هاي مثبت و منفی مشارکتی افراد را تماعی، اقتصادي، نگرشهاي ساختاري اجآنان، حرکت

بر کنش یت اجتماعی دهند. این نیروها از مجراي ساخت خانوادگی و عوامل تربشکل می
گذارند.کنشگران اجتماعی تأثیر می

نماید. اي اشاره میسواد و مشارکت رسانهبدین ترتیب لرنر بر سه فرایند شهرنشینی، 
يجمعی، ساخت قدرت و تکوین نوسازي را دالئل عمدهل ارتباطوینر گسترش وسای

سیاسی متغیرهاي کند. لیپست در بررسی مشارکت اجتماعی ـمشارکت افراد ذکر می
همچنین هانتینگتون منزلت طبقاتی باالتر و سپس ؛دانداجتماعی مختلف را وارد می

داند.گیري مشارکت اجتماعی ـ سیاسی میي شکلپویایی و احساس گروهی را زمینه
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اي و انتخاباتی در ارتباط متقابل با از نظر لرنر، شهرنشینی، سواد، مشارکت رسانه
است. به نظر او با کت در آنها به معناي مشارکت در سیستم کلی جامعهیکدیگرند و مشار

هاي مختلف جامعه و سپس میزان گسترش نهادهاي مشارکتی، فعالیت افراد در بخش
یابد. سازوکار روانشناختی مشترکی مراحل مختلف فوق را همراهی همدلی فزونی می

. از نظر او هر قدر کندا تقویت میکند و آن همدلی افراد است که مشارکت اجتماعی رمی
رویم، میزان شهرنشینی، سواد، از طرف شخصیت سنتی به سوي شخصیت مدرن می

همچنین به قول هومنز هر عملی از ؛یابدها و میزان مشارکت افزایش میاز رسانهاستفاده
ص ي همان شخیک شخص اگر که مورد پاداش قرار گیرد احتمال تکرار آن عمل به وسیله

.یابدافزایش می
وینر در بررسی عوامل و شرایط مؤثر بر تشکیل و رشد مشارکت مردم در امور 
اجتماعی ـ سیاسی به عواملی چون رشد نیروي کار در شهر، تنوع فرهنگی (قومی، زبانی، 

).1353نماید (وینر، مذهبی) و گسترش ارتباطات جمعی اشاره می
شغلی فعال هستند در امور تشکیالتی به نظر لیپست کارگرانی که در اجتماع

آورد، اعی با نتایج سیاسی که به بار میباالي مشارکت اجتميبنابراین درجهترند؛فعال
متأثر از عواملی چون پایگاه شغلی است. او در بررسی مشارکت اجتماعی ـ سیاسی، 

عیت متغیرهاي اجتماعی مانند تحصیالت، شغل، درآمد، سن، جنس، محل سکونت و وض
است.تأهل را مورد توجه قرار داده

اعی ـ سیاسی معتقد است که ثیر شغل بر مشارکت اجتمألیپست در باب ت
دهند، نه فقط بر مشارکت فردي ثیر مشاغل خود انجام میأافراد تحت تهایی کهفعالیت

آنان براي گذارد، بلکه بر توانایی اثر میجامعهيیافتهارتباطات سازمانيآنان در شبکه
گذارد.أثیر میمشارکت اجتماعی ـ سیاسی ت

پیشینه پژوهش
الف) تحقیقات داخلی

مدیریت شهري و تبیین مشارکت اجتماعی شهروندان در :اي تحت عنوانمقاله
. در دانشگاه شیراز انجام شده است)،1391(زهري بیدگلیو زاهدانی توسط شهرداري

هاي شهري در نقاط مختلف جهان، ضرورت مدليهدف این مقاله این است که با مطالعه
يلعهپژوهش از روش مطااینمشارکت شهروندان در شهرداري را تبیین نماید. در 

پژوهش هايانویه بهره گرفته شده است. یافتهاسنادي و تجزیه و تحلیل ثـايکتابخانه
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ها در کشورهاي پیشرفته، پتانسیل مدیریت مشارکتی، را به بیانگر آن است که شهرداري
اند و بدین ترتیب خود را از یک فاي بهتر وظایف خود به کار گرفتهبهترین نحو براي ای

ما ياند؛ اما شهرداري در جامعهبه یک نهاد اجتماعی تبدیل نمودهخدماتی،سازمان صرفاً
عنوان عنوان یک سازمان خدماتی مطرح است و اگر شهرداري بخواهد خود را بهبیشتر به

نیاز احتیاج دارد؛ نخست اینکه نهاد فعال مطرح نماید، به دو پیشیک نهاد اجتماعی
نهاد اصلی جامعه، تا حدودي نیز باید 5متقابل با اجتماعی شهرداري در عین وابستگی

نیاز اینکه مشارکت اجتماعی شهروندان در استقالل کارکردي باشد. دومین پیشداراي 
شهروندان نهادینه شوديتواند در همهشهرداري است و بدین طریق است که این نهاد می

).83- 119: 1391(زاهدانی و زهري بیدگلی، 
يهاي عمرانی و خدماتی شهرداري (مطالعههروندان در فعالیتمیزان مشارکت ش

دانشگاه گلستاندر)، 1394و همکاران (خواجه شاهکوهی) که توسطموردي: شهر گلوگاه
میزان مشارکت شهروندان در از انجام پژوهش حاضر بررسی هدفصورت گرفته است.

ثر بر مشارکت شهروندان ؤهاي عمرانی و خدماتی شهرداري و شناسایی عوامل مفعالیت
است. در راستاي اجراي این هدف، از روش تحقیق توصیفی و تحلیلی استفاده شده و 

آماري پژوهش را ياطالعات به روش اسنادي و میدانی گردآوري شده است. جامعه
ها و بر دهند که از میان آنتشکیل می1390) در سال 5302گاه (خانوارهاي شهر گلو

نفر سرپرست خانوار به روش تصادفی 190اي به حجم کران نمونهاساس فرمول کو
سیستماتیک انتخاب و با توجه به تعداد خانوار در هر یک از محالت پنجگانه، به منظور 

ها نشان داد ه شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیهناموزیع پرسشاقدام به ت،گردآوري اطالعات
وعمرانیهايفعالیتدرمشارکتمیزانودانشهروناقتصاديـ که بین پایگاه اجتماعی

همچنین نتایج آزمون آماري ؛مثبت و معناداري وجود دارديابطهرشهرداريخدماتی
دان و میزان مشارکت در هاي فردي شهرونرسون بیانگر آن است که بین ویژگیپی

و یا هاي عمرانی و خدماتی شهرداري و احساس مالکیت شهروندان در یک محلهفعالیت
آماري ونهمچنین نتایج آزم؛مثبت و معنادار وجود داردي% رابطه99شهر تا سطح 

ر از نظر میزان مشارکت در هاي مختلف شهسکال والیس نشان داد که بین محلهکرو
همچنین نتایج نشان ؛هرداري تفاوت معناداري وجود داردهاي عمرانی و خدماتی شفعالیت

انند نوع شغل، سطح تحصیالت، مدت سکونت و نوع مالکیت دهد که بین متغیرهایی ممی
معنادار وجود يهاي عمرانی و خدماتی شهرداري رابطهفعالیتدرمسکن با میزان مشارکت 

).1-25: 1394(خواجه شاهکوهی و همکاران، دارد
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موردي: يهاي شهرداري (مطالعهالیتفعيمشارکت شهروندان تهرانی در حوزه
90ر دانشگاه تهران در سال د)، 1392و همکاران (پور عبداله) توسط 4يهشهروندان منطق

حاضر از نوع پیمایشی بوده که اطالعات مورد نیاز با استفاده از يمطالعهشده،انجام
هاي آماري ها از تکنیکشده و در تحلیل دادهمبتنی بر مصاحبه گردآوري يپرسشنامه

متغیره و تحلیل مسیر استفاده میانگین، ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چند
مشارکت شهروندان در سطح پائینی بوده که تغییرات آن نشان داد کههایافته.شده است

مدیریت يات در حوزهبا استفاده از عواملی نظیر جنسیت، سطح تحصیالت، آگاهی و اطالع
سکونت در محله و عالقه و يشهري، انتظار پاداش از مشارکت، عضویت انجمنی، سابقه

).157- 174: 1390پور و همکاران، (عبدالهتمایل به آن قابل تبیین است
نظر از اهداف آن، براي تحقق برخی مقاصد اجتماعی ـ در مجموع، مشارکت صرف

کن است جهت و مقصد این مشارکت تابع شرایط زمانی و چه ممست، گراسیاسی ضروري 
پژوهش فرضیات این تحقیق يالذکر و پیشینهبا عنایت به مبانی تئوریک فوقمکانی باشد.

عبارتند از:
مندي شهروندان از محیط شهري و میزان مشارکت آنها در بین احساس رضایت-

دارد. رابطه وجودامور شهري 
تماعی شهروندان و میزان مشارکت آنها در امور شهري رابطه بین احساس تعلق اج-

وجود دارد.
بین مدت زمان سکونت شهروندان در یک محله با میزان مشارکت آنها درامور -

شهري رابطه وجود دارد.
بین جنسیت و میزان مشارکت شهروندان در امور شهري رابطه وجود دارد.-
ر امور شهري رابطه وجود دارد.بین سن و میزان مشارکت شهروندان د-
بین شغل و میزان مشارکت شهروندان در امور شهري رابطه وجود دارد.-
بین میزان تحصیالت و میزان مشارکت شهروندان در امور شهري رابطه وجود دارد.-
هل و میزان مشارکت شهروندان در امور شهري رابطه وجود دارد.بین وضعیت تأ-

ب) تحقیقات خارجی
پذیري در انواع هیگن در باب تئوري تغییر اجتماعی، به دگرگونی در الگوهاي جامعه

نماید که در نتیجه بر دگرگونی اجتماعی شخصیت و سپس رفتار اجتماعی افراد اشاره می
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گیري شخصیت و شرایط اجتماعی بدین ترتیب تفاوت در شخصیت، شکلگذارد.أثیر میت
اجتماعی هیگن است. مؤثر بر آن اساس تئوري تغییر 

که یک کند ها و نیازهاي انسانی استدالل میارزشها،هیگن با بررسی نقش شناخت
بیند و تصور یافته و منسجم میهاي جهان را در نظامی شکلشخصیت خالق و نوآور، پدیده

آید اهمیت خود را براي محیط صدد برمیکند دنیا براي او ارزش قایل است، بنابراین درمی
مشارکت آگاهانه و همکاري و ياثبات برساند. چنین شخصیتی از میزان باالي انگیزهبه

ها برخوردار است.گیريارادي در تصمیم
هاي اعتماد به نفس، بنابراین از نظر هیگن، انسان خالق (مدرن) داراي ویژگی

ها و گیريمیممشارکت در تصيکمک و همکاري، انگیزهينظم و استدالل، انگیزهيانگیزه
).1376پیشرفت است (هریسون، ينیز انگیزه
ي نیاز به پیشرفت و خالقیتهاي شخصیتی را با تأکید بر خصیصهکللند ساختمک

کند. او معتقد است براي تحقق نوسازي، یک سلسله تغییرات در مسیر تاریخی بررسی می
پذیري، مثبت در ساخت شخصیتی کنشگران اجتماعی الزم است. او ریسک

داند (هریسون، پذیري و مشارکت اجتماعی را از عوامل مرتبط با پیشرفت میمسئولیت
1376.(

هانتینگتون نیز عوامل پویاي نوسازي را بر مبناي اقتدار خردمندانه، تمایزپذیري 
اساسی داند. او مشارکت را در دو وجهسیاسی میها و گسترش مشارکت اجتماعی ـساخت

آمیز نیروهاي اجتماعی سازي موفقیترون یک نظام سیاسی و هماهنگدرت دتوزیع ق
دهد. به نظر او در فرایند نوسازي و توسعه که دي و مصرفی در یک نظام، توضیح میتولی

پیچیدگی ساختاري بوجود تنوع و تمایز ساختاري و تخصصی شدن کارکردي و نهایتاً
).1375دتر نیاز است (هانتینگتون، هاي جدید به مشارکت مردم براي ایفاي نقشآیمی

توان مدل ها، میحسب میزان و نوع مشارکت در نظامبه نظر هانتینگتون، بر
گرایی، مدل لیبرال، مدل خودکامگی و مدل تکنوکراتیک را داري توسعه، مدل مردمسرمایه

).1373مالحظه نمود (قوام، 

شناسی پژوهشروش
هاي جمعیتی، است، زیرا عالوه بر ویژگیروش تحقیق در این پژوهش پیمایشی 

تواند مورد بررسی قرار گیرد. هدف محیط اجتماعی، نوع فعالیت و نیز نگرش آنان می
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میزان مشارکت برثر ؤاي ماجتماعی و زمینهـبررسی عوامل اقتصاديتحقیق حاضر، 
است. مور شهري مرتبط با شهردارياي حوزهشهروندان در 

متغیرهاتعاریف
هایی درها تا فعالیتشارکت اجتماعی سطوح فعالیت از عضویت ساده در انجمنم
ها ت و درخواست اصالح و تغییر سیاستهاي مختلف اجتماعی به منظور طرح مشکالحوزه
).1375گیرد (رضایی، بر میرا در

از طریق آن اعضاي یک اي کههاي اداري و داوطلبانهفعالیت:مشارکت عبارتست از
صورت مستقیم یا غیرکنند و بهعه در امور محله، شهر و یا روستاي خود شرکت میجام

).1373شوند (محسنی تبریزي، مستقیم در شکل دادن به حیات اجتماعی خود سهیم می
هاي ایجادي حسب انگیزهکالن)، از نظر انواع، برومشارکت از نظر سطح (خرد، میانی

حسب مستقیم)، برغیرچگونگی دخالت مردم (مستقیم وحسبزا)، برزا و برونآن (درون
ب کیفیت همکاري مردم (طبیعی، حسملی)، بروايسطوح فراگیري (محلی، منطقه

وح اجرایی و حسب سطتحمیلی یا اجباري)، بروانگیخته، داوطلبانه، برانگیختهخود
گیري و ، تصمیمپیشنهاديمندي خدمات، ارزیابی خدمات، ارائهمحتوي عملکردي (بهره

اقتصادي وحسب موضوع و قلمرو اجرایی (سیاسی، نظارت)، بروریزي، اجرابرنامه
).1375اجتماعی) حائز اهمیت است (طالب، 

از بهینهيبدین ترتیب سطوح مشارکت شهروندان در امور شهري، در استفاده
ادات نسبت به پیشنهيخدمات شهري، در ارزیابی عملکرد و خدمات شهري، در ارائه

گیرد.گیري، در اجرا و در نظارت بر خدمات شهري قرار میخدمات شهري، در تصمیم
مندي، در این تحقیق ارتباط متغیرهاي روانشناختی ـ اجتماعی مانند احساس رضایت

و ی مانند مدت زمان سکونت شهرونداناحساس اعتماد شهروندان، متغیرهاي محیط
هل شهروندان نس، شغل، میزان تحصیالت، وضعیت تأسن، جاي مانند پیشینهمتغیرهاي

با میزان مشارکت شهروندان در امور شهري مورد مطالعه قرار گرفت.

پژوهشهايفرضیه
مندي شهروندان از محیط شهري و میزان مشارکت آنها در بین احساس رضایت-1

امور شهري رابطه وجود دارد. 
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ان و میزان مشارکت آنها در امور شهري رابطه بین احساس تعلق اجتماعی شهروند-2
وجود دارد.

امور بین مدت زمان سکونت شهروندان در یک محله با میزان مشارکت آنها در-3
شهري رابطه وجود دارد.

بین جنسیت و میزان مشارکت شهروندان در امور شهري رابطه وجود دارد.-4
شهري رابطه وجود دارد.بین سن و میزان مشارکت شهروندان در امور -5
بین شغل و میزان مشارکت شهروندان در امور شهري رابطه وجود دارد.- 6
بین میزان تحصیالت و میزان مشارکت شهروندان در امور شهري رابطه وجود -7

دارد.
هل و میزان مشارکت شهروندان در امور شهري رابطه وجود دارد.أبین وضعیت ت-8

آوري اطالعاتشیوه جمع
الت شناسایی با سؤال است. سؤا47ري اطالعات، پرسشنامه حاوي آوجمعيشیوه

سؤال، سؤاالت مربوط به متغیرهاي 12اي مشتمل بر معرفی متغیرهاي پیشینه
سؤال 21سؤال و متغیرهاي محیطی مشتمل بر 14روانشناختی ـ اجتماعی مشتمل بر 

همچنین ؛رسشنامه روشن شد، مناسب بودن سؤاالت پPre-testاست که با انجام
ها مناسب است.دهد که همبستگی درونی گویهکه نشان می76/0کل Alphaمقدار

هاي میزان مشارکت شهروندان در فعالیتل اساسی تحقیق براي سنجش سؤا
هاي ملی، امل میزان مشارکت در مراسم و جشناجتماعی بر اساس مقیاس لیکرت، ش

و هنري، هاي علمی، فرهنگی، میزان مشارکت در انجمنسم مذهبیمیزان مشارکت در مرا
هاي تفریحی، میزان مشارکت در زشی یا انجمنهاي ورمیزان مشارکت در باشگاه

المنفعه، میزان مشارکت در اي، میزان مشارکت در امور خیریه و عامهاي محلهگیريتصمیم
هاي سیاسی ـ عالیتنتخابات، میزان مشارکت در فها، میزان مشارکت در اسخنرانی
است که بر روي طیف از خیلی زیاد هاي مسجد محلهمیزان مشارکت در فعالیتاجتماعی،

است.تا خیلی کم مدرج شده
سال شهر شوشتر است 18شهروندان باالي يماري در تحقیق حاضر کلیهآيجامعه

373است و در مجموع که براي تعیین حجم نمونه، از فرمول آماري کوکران استفاده شده
انتخاب شدند. نفر بعنوان حجم نمونه
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پژوهشهاي یافته
سال شهر شوشتر، 18تحقیق از میان شهروندان باالي ينمونهيهجمعیت جامع-

درصد 8/16اند. درصد زن بوده52درصد جمعیت مورد مطالعه مرد و 48انتخاب شدند که 
7/34سال، 29الی 20درصد بین 2/30ن، سال س20از جمعیت مورد مطالعه کمتر از 

59الی 50درصد بین 9/6سال، 49الی 40درصد بین 6/6سال، 39الی 30درصد بین 
اند.سال و باالتر بوده60درصد از جمعیت مورد مطالعه 8/2سال و 
درصد از شهروندان مورد مطالعه 21در خصوص میزان تحصیالت پاسخگویان، -

7/3درصد لیسانس، 1/26درصد تحصیالت دیپلم، 2/49ر از دیپلم، داراي تحصیالت کمت
درصد 1/69هل پاسخگویان، أاند. در خصوص وضعیت تدرصد فوق لیسانس و باالتر بوده

درصد بـدون 2/5و ون همسر در اثر متارکهدرصد بد9/1درصد ازدواج کرده، 8/23مجرد، 
اند.همسر در اثر فوت همسر بوده

4/41نفره، 2درصد پاسخگویان داراي بعد خانوار تا 3/9خانوار، در خصوص بعد -
اند.نفر و بیشتر بوده7درصد 9/10نفره و 6درصد تا 4/38نفره، 4درصد تا 

سال در محل 5درصد کمتر از 2/23در خصوص مدت زمان سکونت در محل، -
سال، 14تا 10درصد بین 8/21سال، 9تا 5درصد بین 8/23نمایند، فعلی زندگی می

سال و بیشتر در محل مورد سکونت 20درصد 6/17سال و 19تا 15درصد بین 6/13
2/27درصد از پاسخگویان مالک واحد مسکونی خود هستند، 8/69اند. فعلی زندگی کرده

اند. درصد واحد مسکونی در برابر خدمت، رایگان و غیره داشته3اي و درصد اجاره
10وندان بر اساس مقیاس بیکر (مشارکت اجتماعی شهربراي تعیین میزان -

4/65امتیاز)، 23درصد پاسخگویان میزان مشارکت اجتماعی پائین (کمتر از 2/29ل)،سؤا
و باالتر) را 39درصد مشارکت باال (امتیاز 4/5امتیاز) و 38تا 24درصد مشارکت متوسط (

اند. کسب کرده
درصد از 5/1وال عمومی شهر، خصوص میزان احساس مالکیت بر امدر-

درصد 3/39درصد کم، 5/25درصد تا حدودي، 3/3پاسخگویان، پاسخ زیاد و بسیار زیاد، 
مندي از اند . در خصوص میزان رضایتدرصد پاسخ اصالً را اعالم داشته4/30بسیار کم و

درصد 7/70درصد تا حدودي، 3/17درصد پاسخ زیاد و بسیار زیاد، 5/11خدمات شهري، 
اند . و بسیار کم را اعالم داشتهکم 

درصد از 4/42در خصوص معنی و مفهوم مشارکت اجتماعی از نظر شهروندان، -
درصد 6/57موافق هستند، » کمک فکرييمشارکت یعنی ارائه«پاسخگویان با جمله 
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صد در4/91لی موافق هستند، کمک مايدرصد با جمله مشارکت یعنی ارائه6/8مخالف؛ 
موافق هستند، حال آنکه » پیشنهاديمشارکت یعنی ارائه«درصد با جمله 3/25؛ مخالف

مشارکت یعنی همکاري عملی و «درصد با جمله 7/16درصد مخالف هستند؛ 7/74
مشارکت یعنی رعایت «درصد با جمله 2/44درصد مخالف؛ 3/83موافق هستند، » اجرایی

درصد با9/15درصد مخالف؛ همچنین 8/55، موافق هستند» قوانین و مقررات شهري
درصد 1/84موافق هستند، » ايهاي محلهگیريمشارکت یعنی کمک در تصمیم«جمله 
مخالف.

توزیع درصد میزان مشارکت شهروندان در سطوح مختلف:1جدول 
کم متوسط زیاد مشارکت در امور شهري

7/51 8/38 5/12 دمات شهريمیزان مشارکت در ارزیابی عملکرد خ
4/47 3/36 3/16 ي پیشنهادمیزان مشارکت در ارائه
7/36 9/37 9/25 هاي محلیگیريمیزان مشارکت در تصمیم
8/40 2/35 24 میزان مشارکت عملی و اجرایی در امور شهري
3/42 7/35 22 میزان مشارکت در نظارت بر امور شهري

هاي آن اساس دادهدهد برمیدرصد میزان مشارکت شهروندان را نشان1جدول
هاي محلی و کمترین آن مربوط به مشارکت در گیريبیشترین میزان مشارکت در تصمیم
ارزیابی عملکرد خدمات شهري است.

میزان مشارکت اجتماعی شهروندان و احساس تعلق اجتماعیيرابطه:2جدول 

جمع زیاد متوسط کم میزان مشارکت اجتماعی
ماعیاحساس تعلق اجت

36 3 4 29 کم
244 152 40 52 متوسط
93 63 17 13 زیاد
373 218 61 4 جمع

داري سطح معنیدرdf=4زادي آي) محاسبه شده با درجه2X=40/21مقدار کااسکور (
01/0<pمعنی داري بین متغیر میزان مشارکت اجتماعی و احساس مالکیت بر ي، رابطه

احساس مالکیت بر اموال عمومی چههد. بدین ترتیب هرداموال عمومی شهر را نشان می
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شود. بعبارت دیگر به میزان شهر بیشتر باشد میزان مشارکت اجتماعی نیز بیشتر می
امور شهري تابعی از متغیرهاي روانی چون احساس مالکیت يمشارکت شهروندان در حوزه

است.

مندي اجتماعییتمیزان مشارکت با احساس رضايبررسی رابطه:3جدول 
داريسطح معنیمقدار ضریب همبستگیمتغیرها

و احساس رضایتمندي اجتماعی
614/00021/0میزان مشارکت اجتماعی

مندي اجتماعی با متغیر بین متغیر مستقل احساس رضایتيبراي بررسی رابطه
جش وابسته میزان مشارکت اجتماعی از ضریب همبستگی پیرسون متناسب با سطح سن

گیري اي اندازهرها در سطح سنجش فاصلهاین متغیاست چرا کهمتغیرها استفاده شده
به است.دار بین متغیر مستقل با وابستههمبستگی معنیيدهندهها نشاندادهاند.شده
ها است و با ؤید این رابطه) آن مsig(داريدیر همبستگی و سطح معنیاي که مقاگونه

بعبارت دیگر ؛جهت رابطه مثبت و مستقیم استبت مقادیر همبستگی،توجه به عالمت مث
هم بهتر مشارکت اجتماعیباال برود میزان مندي اجتماعی احساس رضایتچقدر هر
يدهندهو نشانضمن اینکه شدت همبستگی با توجه به مقادیر آن مناسبشود.می

است.ستهقوي و متوسط بین متغیرهاي مستقل با وابهمبستگی نسبتاً
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ايحسب متغیرهاي زمینهبررسی تفاوت میانگین میزان مشارکت بر:4جدول 
داريسطح معنیFو Tمقدار میانگین مشارکتمتغیر

t0025/0=100/3748/4مردجنسیت 02/45زن

t041/0=33/2930/3متأهلوضعیت تأهل 20/26مجرد

طبقات اجتماعی
20/27باال

87/7=F03/0 01/26متوسط
90/24پائین

سن
25-1820/23

17/2=F12/0 40-2501/24
4061/23يباال

t007/0=30/3712/6شاغلشغل 50/28بیکار

تحصیالت
13/34پایین

10/8=F012/0 02/37متوسط
14/36باال

مدت زمان سکونت 
شهروندان

17/22سال10کمتر از 
10/7=F046/0 20-1020/23

10/25سال20باالي 

عمل آمده، میزان مشارکت اجتماعی زنان از مردان بیشتر است. ه بر طبق آزمون ب
01/0داري معنیبنابراین بین متغیر میزان مشارکت اجتماعی و متغیر جنسیت در سطح

داري بین متغیر مشارکت معنیيابطهها جدول راساس یافتههمچنین بررابطه وجود دارد؛
اي که میانگین مشارکت در سطوح گونهه بی و متغیر سطح تحصیالت وجود دارد؛ اجتماع

تحصیلی باال بیشتر است.
چند کند. هرشاغلین تأیید مییافته تفاوت میزان مشارکت را در بین شاغلین و غیر

ياما میانگین نمرهمشاهده نگردید.هاي سنی داري بین گروهکه به لحاظ سن تفاوت معنی
باشددار میمعنیfاساس مقدارمشارکت اجتماعی در طبقات مختلف به لحاظ آماري و بر

و میزان مشارکت در طبقات متوسط و باال بیشتر است.
يهاي آماري بیانگر مشارکت بیشتر متأهلین در حوزهأهل دادهبه لحاظ وضعیت ت
توان گفت بین دو متغیر مشارکت اجتماعی شهروندان و و میرامور شهري است از این
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ه طرفه بهمچنین بر اساس آزمون آنالیز واریانس یکأهل آنان رابطه وجود دارد؛وضعیت ت
حسب مدت زمان سکونت در مشارکت اجتماعی بريمنظور نمایش تفاوت میانگین نمره

توان گفت بین پس میر است.دامعنی04/0در سطح F= 10/7محل، مقدار آزمون فیشر
دو متغیر مشارکت اجتماعی شهروندان و مدت زمان سکونت در محل رابطه وجود دارد. هر
چه مدت زمان سکونت در محل بیشتر باشد، میزان مشارکت اجتماعی شهروند بیشتر 

شود.می

س اجتماعی شهروندان بر اساتحلیل رگرسیون چند متغیره جهت تبیین مشارکت:5جدول 
متغیرهاي مستقل

اشتباه معیار برآورد مدلضریب تعیینضریب همبستگی چندگانههاي آماريشاخص
65/042/007/9مقادیر

میزان مشارکت اجتماعی شهروندانضرایب بتاهاي متغیرهاي مستقل مؤثر بر :6جدول 

ضرایب ضرایب استاندارد نشدهمتغیرها
مقداراستاندارد شده

T

سطح 
Sigخطا

BStd.ErrorBeta

151/077/1041/0/ 217/ 08احساس تعلق اجتماعی
22/009/131/020/0039/0تحصیالت

15/041/040/038/0001/0اقتصادي و اجتماعیي طبقه
34/5000/042/069/2009/0مندياحساس رضایت

267/0092/0169/0696/2140/0عضویت گروهی
37/145/029/042/1002/0کونتمدت زمان س
48/007/009/050/304/0جنسیت

جدول هايدادهمطابق باو Enterیري به روشبر اساس آزمون رگرسیون چند متغ
یرهاي مستقل موجود، ، از روي مجموع متغمیزان مشارکت اجتماعی شهرونداندر تعیین 

بدست 42/0و ضریب تعیینR=65/0ضریب همبستگی چندگانه برابرشودمالحظه می
42توان تا حدود دار موجود در مدل میاست یعنی از روي متغیرهاي مستقل معنیآمده

درصد واریانس مشارکت اجتماعی شهروندان را تبیین کرد. در این بین طبق ضرایب بتاي 
شود احساس تعلق اجتماعی با بتاياستاندارد شده، متغیرهاي مستقل مالحظه می

51/0=B ،42/0بامندياحساس رضایت=B ،40/0با اقتصادي و اجتماعیيطبقه=B ،
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به ترتیب B=09/0و جنسیت با B=29/0، مدت زمان سکونت با B=31/0تحصیالت با 
بیشترین سهم را در تبیین میزان مشارکت اجتماعی شهروندان دارند.

گیرينتیجه
وانند از دانش، تجربه، فراست و تمردم از طریق مشارکت در تصمیمات، بهتر می

ها در جهت بهبود و کنند، با توجه به بهبود روشبصیرت آنهایی که کار را عرضه می
. بر اساس نظر دورکیم، هنگامی و جامعه مفید فایده باشندهاگسترش روابط کار در سازمان

راي که شهروندان نسبت به محیط اجتماعی خود احساس تعلق نمایند، شرایط الزم ب
شود و با افزایش تعلق اجتماعی مشارکت اجتماعی نیز افزایش اجتماعی اخالقی فراهم می

یابد.می
رابرت دال در تحقیق خود رویکرد رفتارگرایی اجتماعی از مشارکت، معتقد است 

افراد نسبت به پاداش ناشی از عمل مشارکتی باور نداشته و یا دریافت آن را چنانچه
دارد ؛ همچنین دال بیان میمایل کمتري براي مشارکت خواهند داشتدوردست ببینند، ت

عبارت دیگر اش و میزان مشارکت او ارتباط وجود دارد. بهکه بین میزان تصور فرد از کارآیی
کنند کارآیی بیشتري در امور مشارکتی دارند، میزان مشارکت آنها کسانی که تصور می

داري ارتباط معنیمؤید این نظر است، بطوري کهتحقیق حاضر نیز يبیشتر است. نتیجه
هاي مشارکتی در امور شهري و میزان مشارکت میزان توانایی شهروندان براي کنشبین 

هاي تري براي فعالیتاساس هر قدر شهروندان احساس قويآنها وجود دارد. بر این
وده خواهد شد. مشارکتی خود داشته باشند به همان نسبت بر میزان مشارکت آنها افز

کشورهاي يمشارکت و عوامل مرتبط با آن دربارهيخود در حوزهيلیپست در مطالعه
ها بیشتر مشارکت دارند، کردهغربی دریافت: مردان بیشتر از زنان مشارکت دارند، تحصیل

هلین أترها، متسال بیش از جوان55تا 35شهرنشینان بیش از روستائیان، افراد سنین 
هاي ازه واردین، مشارکت دارند. یافتهمجردین، ساکنین قدیمی محله بیش از تبیش از 

تحقیق حاضر نشان داد که میزان مشارکت زنان بیش از مردان، متأهلین بیش از مجردین 
و مشارکت ساکنین قدیمی محله بیش از تازه واردین بوده که همسو با نتایج لیپست 

است. بوده
سال شهر شوشتر انتخاب شدند. در 18هروندان باالي تحقیق از شيجمعیت نمونه

االت پرسشنامه به متغیرهایی مانند سن، جنس، محل تولد، میزان تحصیالت، ؤبین س
همچنین در مورد مدت زمان سکونت در محل، توجه شد؛هل،أشغل، بعد خانوار، وضعیت ت
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مشارکت اجتماعی درصد2/29ها نشان داد که سطح مشارکت اجتماعی پاسخگویان، یافته
درصد مشارکت اجتماعی باال 4/5درصد مشارکت اجتماعی متوسط و 4/56پائین،
اند.داشته

داري بین میزان مشارکت اجتماعی در مدیریت شهري و معنیيدر این تحقیق رابطه
متغیرهاي میزان تحصیالت و شغل مالحظه شد. البته باید توجه داشت که در تحقیقات 

تر ممکن است نتایج دیگري بدست آید. همچنین نتایج این تحقیق د وسیعدیگر با ابعا
مندي از محیط شهري نشان داد که بین میزان مشارکت اجتماعی و میزان احساس رضایت

داري وجود دارد. این امر در مورد وضعیت تأهل نیز صادق است.معنیيرابطه
يارائهاز مفهوم مشارکت بهگاه طرز تلقیهاي این تحقیق نشان داد که هریافته

گاه طرز تلقی از یابد، ولی هرپیشنهادات تعبیر شود میزان مشارکت اجتماعی افزایش می
مفهوم مشارکت بعد مالی و پرداخت وجه یا بعد عملی و اجرایی به خود گیرد، میزان 

ت یابد. نتایج این تحقیق نشان داد که بین میزان مشارکمشارکت اجتماعی کاهش می
داري وجود دارد.اجتماعی شهروندان و مدت زمان سکونت آنها در محل ارتباط معنی

پیشنهادات
اینکه مهم و اساسی این است که با توجه بهيپیشنهادات، نکتهيدر خصوص ارائه

نتایج تحقیق نشان داد که میزان تعلق اجتماعی شهروندان ضعیف است و شهروندان نسبت 
احساس تعلق و یگانگی ندارند. ساختار زندگی شهري شرایطی را به محیط زندگی خود

از روستا است. فردي کهایجاد نموده که منافع عمومی در مقابل منافع شخصی رنگ باخته
شود اما هنگامی که با کند، بعد از اقامت بعنوان شهرنشین محسوب میبه شهر مهاجرت می

شود، آن را پذیرفته و قواعد آن را رعایت ا میرات و مناسبات محیط جدید آشنقوانین و مقر
ن احساس تعلق نماید، منافع عمومی براي آنماید شهروند خواهد شد، و چنانچه نسبت به

یابد و در این شرایط مشارکت اجتماعی در امور منافع فردي اهمیت میياندازهاو به
وزش فرهنگی و اجتماعی، هاي آمشود با افزایش برنامهشهري خواهد داشت. پیشنهاد می

مشارکت اجتماعی آنان در يحقوق زندگی شهري به شهروندان شناسانده شود تا زمینه
تر شود.فراهممدیریت شهري 

مشارکت ازترین مفهومی کهن تحقیق نشان داد که شهروندان مورد مطالعه نزدیکیا
هري و مشارکت در اجتماعی در ذهن خود دارند مشارکت در رعایت قوانین و مقررات ش

اند از مشارکت در ذهن داشتهاست و دورترین مفهومی کهکمک فکري بودهيارائه



95زمستان ،2شماره،یازدهمدوره،اجتماعیتوسعهفصلنامه 196

شود شهروندان در اموري گونه که مالحظه میهماناست؛ مشارکت عملی و اجرایی بوده
و جزء الزامات زندگی شهري است (نظیر رعایت قوانین و کندقانونی پیدا میيکه جنبه

آمادگی پیشنهاد و نظر) يباشد (ارائهسانتر میآري) و نیز در اموري کهمقررات شه
بنابراین مشارکت شهروندان در چارچوب مقررات و قوانین بیشتري براي مشارکت دارند؛

پذیر خواهد بود.بیشتر امکان
امور يدر همههاي اجتماعی در افزایش مشارکت مردمو وابستگیهاي عمومیآگاهی

دارد. یکی از دالیل شرکت فرد در امور سیاسی و نقش مهمیشهرييه حوزهجملاز
ها و ها، نارضایتیاي آرزوها، ارزشاست که به گونهاجتماعی پیوستن به جمعیتی

هاي مختلف ضروري نند لذا تقویت آگاهی مردم در حوزهکهاي او را منعکس میبرداشت
است.

تماعی شهروندان در مدیریت شهري،شود براي جلب مشارکت اجپیشنهاد می
تمرکزگرایی در امور ت محلی در سطوح مختلف شهري تقویت شود و از حالت یمدیر

شود اجراء و نظارت که منجر به کاهش میزان مشارکت شهروندان میریزي،مختلف برنامه
پرهیز شود.
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ي روستایی، مجموعه مقاالت سمینار ). مشارکت و توسعه1370حامدمقدم، احمد (

رات سمت، جلد دوم.شناسی توسعه، تهران، انتشاجامعه
فر، غالمرضا و شفایی، سپیده اکبر؛ خوشخواجه شاهکوهی، علیرضا؛ نجفی کانی، علی

هاي عمرانی و خدماتی شهرداري میزان مشارکت شهروندان در فعالیت"). 1394(
.29ي ، شماره8ي ي آمایش محیط، دوره، فصلنامه"ي موردي: شهر گلوگاه)(مطالعه

جاه و ي مریم رفعت. روش پیمایشی در تحقیق اجتماعی، ترجمه)1375دواس، دي، ا. (
همکاران، تهران، مرکز ترجمه و نشر کتاب.

، اطالعات سیاسی ـ "مشارکت اجتماعی هدف یا ابزار توسعه"). 1375رضایی، عبدالعلی (
.110ي اقتصادي، شماره

سهامی انتشار.ها، تهران، شرکت). کند و کاوها و پنداشته1370پور، فرامرز (رفیع
مدیریت شهري و "). 1391زاهد زاهدانی، سید سعید و زهري بیگدلی، سید محسن (

شناختی ي مطالعات جامعه، فصلنامه"تبیین مشارکت اجتماعی شهروندان در شهرداري
.5ي ، شماره2ي شهري (مطالعات شهري) دوره

ي علوم ، مجله"وسعهریزي تمشارکت مردمی در برنامه"). 1376الدینی، فرانک (سیف
ي دوم.ي دوازدهم، شمارهانسانی و اجتماعی دانشگاه شیراز، دوره

، 13ي جهاد، تهران، سال ، ماهنامه"مشارکت مردم در مدیریت"). 1372طلب، ژاله (شادي
، تیر.162ي شماره

ي ). عوامل مؤثر بر حضور و مشارکت مردم در مساجد در سه منطقه1378شایگان، فریبا (
ي علوم اجتماعی دانشگاه شناسی، دانشکدهي کارشناسی ارشد جامعهنامههران، پایانت

عالمه طباطبایی. 
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). مدیریت روستایی در ایران، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.1375طالب، مهدي (
مشارکت شهروندان "). 1392پور، جمال؛ مختارپور، حسن و مختارپور، رجبعلی (عبداله

، دو ")4يموردي: شهروندان منطقهيهاي شهرداري (مطالعهالیتفعيوزهتهرانی در ح
.31ي ي مدیریت شهري، شمارهفصلنامه

ي عباس ي مشارکتی، ترجمه. دموکراسی مشارکتی و نهادهاي توسعه13659عمر، سالیما (
مخبر، تهران، انتشارات سازمان برنامه و بودجه.

یاسی و تحول اداري، تهران، انتشارات قومس، چاپ ي س). توسعه1373قوام، عبدالعلی (
دوم.

ي عبدالحسین ). روش تحقیق در علوم اجتماعی، ترجمه1371کیوي، ریمون و همکار (
گهر، تهران، نشر فرهنگ معاصر.نیک

ي منوچهر صبوري کاشانی، تهران، انتشارات شناسی، ترجمه). جامعه1373گیدنز، آنتونی (
نی.

ي ملی، بررسی بیگانگی مانعی براي مشارکت و توسعه"). 1373یرضا (تبریزي، علمحسنی
ي ي پژوهش، فصلنامه، نامه"ي میان بیگانگی و مشارکت اجتماعی ـ سیاسیرابطه

هاي بنیادي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.ي یک، مرکز پژوهشتحقیقات فرهنگی، شماره
انتشارات دانشگاه تهران.ي ؤسسههاي آماري، تهران، م). روش1373منصورفر، کریم (

ي ). سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، ترجمه1375هانتینگتون، ساموئل (
محسن ثالثی، تهران، نشر علم.

ي علیرضا کلدي، تهران، شناسی نوسازي و توسعه، ترجمه). جامعه1376هریسون، دیوید (
انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

اي، تهران، انتشارات ي رحمت مقدم مراغه). نوسازي جامعه، ترجمه1353، مایرون (وینر
شرکت سهامی کتب جیبی.


