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Developing a Model of Participation of Non-Governmental 
Organizations in the Urban Management System 
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Aim Participation is one of the indicators of leadership and a sign of organizational maturity of society. 
The concept of participation is closely related to the concept of citizenship. The purpose of this study 
was to develop a model for attracting the participation of non-governmental organizations in the urban 
management system in the metropolis of Tehran.
Methodology The research method is based on applied purpose and is based on descriptive-analytical 
method. The research was conducted in the metropolis of Tehran in 123 municipal districts in 1399 until 
the first half of 1400 and included district managers of Tehran (2654 people). Data were collected in the 
form of libraries and field studies. A total of 360 managers and experts were selected and for statistical 
analysis, mean statistical methods, frequency tables and confirmatory factor analysis model were used.
Findings Non-governmental organizations can play an important role in citizen participation in urban 
management. Factor loads on the obtained routes showed that the model had acceptable validity and 
validity and the amount of factor loads on all routes showed more than 0.7; Therefore, measures to 
promote citizen participation in urban management can play an important role in various dimensions.
Conclusion In order to achieve the participation of citizens in the urban management system, first 
the necessary conditions must be provided for the participation of the NGOs, and then the tools of 
participation and determining the purpose and type of specialties of the NGOs that affect the level of 
participation; Therefore, the intention and intention of participation, participation tools and participation 
infrastructures are the main components of the participation model of Samans in the urban management 
system in the study and findings of this research.
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 چکیده 

رهبری و نشانه بلوغ سازمانی جامعه های شاخصمشارکت یکی از اهداف: 

مفهوم مشارکت ارتباط تنگاتنگ و مرتبط با مفهوم شهروندی . شودیممحسوب 

 یهاجلب مشارکت سازمان یبرا ییالگو نیتدو ،پژوهش نیهدف از ادارد. 

 شهر تهران بود.در کالن یشهر  تیرینهاد در نظام مدمردم

-یفیو بر اساس روش توص یبر اساس هدف کاربرد قیروش تحق ی:شناسروش

ی در سال شهردار  هیناح ۱۲۳شهر تهران در کالن اجرای تحقیق دراست.  یلیتحل

 )نفر ۲۶۵۴به تعداد (شهر تهران  ینواح رانیشامل مد و ۱۴۰۰تا نیمه اول  ۱۳۹۹

 ۳۶۰ عداد. تآوری شدجمع یدانیای و مطالعات مها به صورت کتابخانهبود. داده

از  نیزاطالعات  لیوتحلهیمنظور تجزبه انتخاب شد وو کارشناس  رینفر مد

 تهگرفبهره یتایید یعامل لیو مدل تحل یجداول فراوانن، یانگیم یهای آمار روش

 شد.

 تواندیمنهاد در مشارکت شهروندان در مدیریت شهری های مردمسازمان :هاافتهی

های های عاملی روی مسیراهمیت و در خور توجهی داشته باشند. بار حائزنقش 

آمده، نشان داد که الگوی مورد نظر از اعتبار و روایی قابل قبولی برخوردار دستبه

ها نشان داد؛ بنابراین سمن ۷/۰ز های عاملی تمام مسیرها بیش ابود و مقدار بار

توانند در ابعاد مختلف برای ارتقاء مشارکت شهروندان در مدیریت شهری می

 های مهم ایفا کنند.نقش

نهاد در نظام مدیریت شهری، های مردمبرای تحقق مشارکت سازمان ی:ر یگجهینت

های آن ابزار ها فراهم شود و پس ازهای الزم برای مشارکت سمنابتدا باید بستر

ها است که در میزان مشارکت های سمنمشارکت و تعیین هدف و نوع تخصص

های های مشارکت و زیرساختگذار است؛ بنابراین قصد و نیت مشارکت، ابزارر یتاث

ها در نظام مدیریت شهری در های اصلی مدل مشارکت سمنمشارکت مولفه

 های این تحقیق است.بررسی و یافته

نهاد، های مردمشهرسازی مشارکتی، مشارکت شهروندان، سازمان :واژگانکلید

 شهر تهرانمدیریت شهری، کالن
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 مقدمه

له هر سا شدن شتابان قرار دارد و بر این اساسجهان در فرآیند شهری

. افزایش جمعیت شودیمها نفر به جمعیت شهرها افزوده میلیون

، در ابعاد ینیشهرنش یزندگشهرها، باعث تغییر و تحوالت در 

شده است و مسائل و  یو فرهنگ یاسی، سیاقتصاد، یتیجمع

گیر شهرها نموده و روز به روز نیز بر مشکالت متعددی را دامن

شرایط اخیر جهان  .[Tala, 2017: 558]شود گستره آن افزوده می

گیری ویروس کرونا، کمبود آب، گرمایش زمین و از جمله همه

افزایش بیکاری عواملی هستند که اکنون بیش از هر چیز در مدیریت 

های مدیریت شهری شهری اثرگذار هستند و توجه به تغییر ساختار

دیران های مردمی دغدغه اصلی امروز مگیری از مشارکتو بهره

، بدون مشارکت دینمایمها گوشزد شهری است که مدام به آن

به عنوان مثال بیماری پذیر نخواهد بود. شهروندان اداره شهرها امکان

نشان داد که شهرها و نظام مدیریت شهری،  ۱۹گیری کووید همه

های های ناگهانی از جمله آلودگیآوری الزم در برابر بروز شوکتاب

داشته و اقتصاد، سالمت، رفاه و آسایش مردم به شدت زیستی را ن

 ,Al-Jafan & Mhanna]گیرد تحت شعاع و تاثیر آن قرار می
. ایران نیز از این موضوع مستتثنی نبوده و مشکالتی [25 :2017

های فرونشست حاصل از برداشت از قبیل بحران منابع آب و تهدید

های قاء و ادامه حیات شهررویه از منابع زیرزمینی، بیش از پیش ببی

؛ [Edalat et al., 2021: 2]کند مناطق مرکزی و جنوبی تهدید می

های خود را در محیط گونه عوامل آثار و نشانهبنابراین بازتاب این

پیرامون ما گذاشته و بیشترین تاثیر را نیز بر زندگی شهری و مدیریت 

های مختلف با توجه به شهری خواهد داشت. در این خصوص کشور

های گوناگونی برای افزایش کارآیی شرایط خاص خود استراتژی

 ینیتوسعه شهرنشاند. به عنوان مثال کار گرفتهمدیریت شهری به 

رکز نرخ رشد تم هکه ب ینیشهرنش ی و متمرکزاز شکل سنت نیدر چ

 تیفیبهبود کمشارکت و  که بر ینیاز شهرنش یدیبه نوع جد داشت

؛ بنابراین مشاهده [Yu 2021: 123] کرده است رییتغ ،تاکید دارد

شود که نظام مدیریت شهری برای مدیریت مسائل موجود شهری می

ها نبوده و نیازمند توجه و در و ضع کنونی به تنهایی قادر به حل آن

متخصصین شهرسازی معتقد های مردمی است. تکیه بر مشارکت

محور، و نظارت مردم یز یربرنامه، هستند که نبود مدیریت کارآمد

شده و در نتیجه ناکارآمدی اقدام و عمل جدی مشکالت به بروزمنجر 

های منطق، یواحد محل تیریمد یامکان اجرارا به همراه داشته و 

 & Rajabi]خواهد ساخت ناممکن  زیرا ن یو مشارکت
Hesarinejad, 2013: 130].  

تا جایی اهمیت  شهرهاکالنجایگاه مشارکت در مدیریت شهرها و 

پیدا کرده است که از نظر اندیشمندان و مدیران شهری، بدون توجه 

ی و شهرسازی امکان توسعه آن ز یربرنامهبه جایگاه و نقش مردم در 

. در این میان یکی از [Li et al., 2021: 93]وجود نخواهد داشت 

، توجه شهرهاکالنمردمی در مدیریت های مشارکتافزایش های راه

های اخیر با های غیررسمی است. در دهههای مردمی یا نهادبه نهاد

توجه به ضرورت مشارکت مردم و با بروز مفهوم حکمرانی شهری، 

ها) که بخشی از جامعه مدنی به شمار نهاد (سمنهای مردمسازمان

آیند، به عنوان یکی از بازیگران و کنشگران مهم در عرصه می

. Bidar & Ghasemi, 2020: 8]د حکمرانی شهری ظاهر شدن

مردمی، ایجاد رابطه بین های مشارکتها، افزایش هدف اصلی سمن
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های و اقعی جوامع شهری های رسمی و مردم و انعکاس نیازنهاد

شهری و جذب و جلب مشارکت  زیربرنامهبه نهادها و مدیریت 

 هایبرنامهکردن اهداف و داوطلب مردمی برای عملیهای گروه

 Karami & Samiei] شهری از جمله امنیت شهری هستند
Isfahani, 2014: 129] نبود . همچنین باید توجه داشت که

 های اداریهای شهروندی و بخش خصوصی در چارچوبجایگاه نهاد

مانع از ابراز رسمی و رسمی کشور به عنوان خال محسوب شده و 

 .شودیم ی حکومتیهابه نهاد هاهای این بخشمطالبات و خواسته

کل ش با رهیافتی از باال به پایین که ریزی شهریمدیریت و برنامه

، باعث زوال حوزه عمومی و جامعه مدنی شده و در گرفته باشد

نتیجه بخش اعظم جامعه شهری شامل اجتماعات محلی و 

زنی های غیررسمی که نقش مهمی در افزایش قدرت چانهگروه

هری های شگیریتصمیمگردونه از  داشته باشند توانندیشهروندان م

گونه بنابراین این ؛[Salehi et al., 2014: 4] شوندکنار گذاشته می

ایی، فض ینظمیشماری مانند بتوسعه شهری با عوارض و تبعات بی

 رسانهای خدماتو عدم کارآیی الزم سازمان یگسترش فقر، نابرابر 

 است. شده ها همراه در شهر  و عواقب دیگری و امنیتی

می قوهای فاحش تفاوت به لحاظ مدیریت دولتی و متمرکزدر ایران 

ل قاببا اداره به شیوه سنتی دیگر ، شهری مختلف جوامعو تعدد 

گواه بر عدم نیز توجیه نبوده و روند تاریخی از گذشته تاکنون 

 ,Estelaji]مدیریتی است  نوع رویکردموفقیت چشمگیر این 
 اهنگرشدر  تغییراندیشمندان و محققین شهرساز . [240 :2012

مطالبات جامعه مدنی برای مشارکت  شینظام اداره امور شهر، افزادر 

های محلی از نظر منابع مالی و دولت ژهیوو ناتوانی دولت به

نیافتگی و غیره لزوم مشکالت توسعه شیاداری، افزاهای تیظرف

بخش های تیحلی از ظرفهای مها و حکومتدولت یر یگبهره

نهفته در های تیخصوصی، بخش عمومی غیردولتی و قابل

اساسی  یعنوان راهکار ها بههای مردمی را در تمامی عرصهمشارکت

 ندینمایها گوشزد مبرای حل مشکالت و پاسخگویی به چالش

[Askarizadeh et al., 2019: 596] . 

اخیر با توجه به توسعه علوم، نظریات مختلفی در باب های سالطی 

چگونگی مدیریت شهری و جایگاه مردم در نظام مدیریتی و چگونگی 

رایه ا شهرهاکالنبه خصوص در  روشیپبرخورد با مسائل و مشکالت 

 و ارنشتاین» نردبان مشارکتی«شده است. در این خصوص نظریه 

ترین نظریاتی هستند که جزء مهم دیوید سون» گردونه مشارکت«

مساله ضرورت مشارکت در شهرسازی و مدیریت شهری را مطرح 

 نیتریادیبن. در این نظریات [Rahnama, 2009: 29]کردند 

رای ب هافرصتاندیشه زیرساختی مشارکت، پذیرش اصل برابری در 

مشارکتی در چارچوب  یز یرمنشأ فرآیند برنامههمچنین مردم است. 

(بخش عمومی،  های مختلفتقویت حاکمیت محلی در گروه

ت اس نفوذیو ذ نفعیهای ذگروه دیگر با مشارکت )غیرهخصوصی و 

[Li et al., 2020: 2] متخصصان معتقدند که شهرها از آنجا که .

های تمام اقشار جامعه هستند، نیازمند مداخله کننده نیازتامین

؛ بنابراین بهسازی شهری هستندروندان در آن نیز حداکثری شه

همراه با توانمندسازی اجتماعات محلی، رهیافتی نوین برای حل 

مسائل شهری است و مهندسی ساختمان و تزریق منابع مالی صرف 

؛ بلکه مهندسی اجتماعی با حمایت و تسهیل داندینمرا رهگشا 

غیردولتی و محلی و مشارکت فعال های سازمانبخش عمومی و 

 ,Shali & Tavakoli Nia] دهندیمساکنان را مورد تاکید قرار 
2015]. 

ی مردمهای مشارکتبرای رسیدن به شهرسازی مشارکتی و افزایش 

ی شهری دو ز یربرنامهنهاد در مردمهای سازمانو توجه به جایگاه 

ری سنتی به نوین مساله وجود دارد. مساله اول گذر از مدیریت شه

امروزی است که های شهرکالنو مساله دیگر ظهور پدیده شهرها و 

فضایی روبرو بوده و در حل های یدگیچیپبا مسائل جدید و 

طوری که در شمار مواجه هستند. بههای بیمعضالت خود باچالش

شهر که برآمده از  یتوجه به ساختار اجتماعمدیریت شهری نوین، 

از ضروریات  شهروندان است یو اقتصاد یفرهنگ، یروابط اجتماع

 اریبسهای ازیاز ن یکیبه  ییتمرکززدا استیس اصلی است و در آن

تبدیل شده است توسعه  های در حالشهربه خصوص در مهم 

[Akbari, 2015: 190].  توسعه، ی نوین، روند شهر  مدیریتدر

است که  یکپارچهی به صورت راهبرد ارزیابیو  یساز اجرا، هماهنگ

و  یگرفتن اهداف بخش خصوصنظر و با در  یبا کمک کنشگران شهر 

 ,van Dijk] شودیاجرا م یچارچوب سیاسدر  منافع شهروندان
. در جهان معاصر کنونی مدیریت شهری نوین با [25 :2006

های سنتی وجود نداشتند. بنابراین است که در شهر روروبهمسائلی 

های امروز پیچیدگی فضای شهری، اصلی شهرهای مشخصه

گونه و وابستگی شهرها به اقتصاد سیاسی حاکم های سیالنیرو

است. در این میان سیستم متناسب نظام مدیریت شهری نوین 

است. در نظام نوین مدیریت شهری حداکثر مشارکت مردم، 

حکمروایی شهری، استراتژی از پایین به باال، کاهش شکاف بین 

یت شهری و مردم و افزایش عدالت اجتماعی از اصول اصلی و مدیر

؛ یکی از [Li et al., 2021: 25] شوندیمبااهمیت محسوب 

 ,Rice & Nigel]نهاد است های مردمسازوکارها، استفاده از سازمان
های سازمان. در فرآیند چنین مدیریت شهری، وجود [25 :2020

ر و نهاد برای رسیدن به شهرسازی ترین ابزانهاد به عنوان مهممردم

. این نهاد به عنوان [Wong et al., 2006: 67]مشارکتی است 

مردم و توقعات مدیریت های خواستهکننده رابطه بین نهاد تنظیم

نهاد، شهروندان مطالبات خود مردمهای سازمانشهری است. در گرو 

های مردمی را طلب و مدیریت شهری به مطالبات مردم در قالب نهاد

 نیدتریو جد نیتربه برخی از مهم ١ادامه در جدول . در دهدیمپاسخ 

 .شده استها در این حوزه اشاره پژوهش

منظور مطالبات و رشد تهران آگاهی مردم به شهرکالناز آنجا که در 

 نآ شاهدو توسعه کیفیت محله و شهر خود باال رفته است، لذا 

های سازمان( هاسمنهای مردمی در قالب هستیم که نهاد

های اخیر نهاد)، موسسات خیریه، شورایاری و ستادها در سالمردم

مردمی از  هایدر حال گسترش و شکوفایی هستند، اما این نهاد

یافته که بتوانند در مسیری مشترک سازوکاری تعریف شده و نظام



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران ـــــــــ گیبیسیس زادهمیرح روسیس ۲۴۴

  ۱۴۰۱بهار ، ۲، شماره ۳۷دوره                                                                                                                                                                                       ییایجغراف قاتیفصلنامه تحق

کاری و یکسونگری در و به ایفای نقش بپردازند، نداشته و موازی

حوزه  یبرخشود. از آنجا که ها دیده میهای آنظایف و مسئولیت

ها یار یشورا ایمحله  یبا سرا یمواز ها، تشکیالت فعالیت سمن

به نظام  هاسمنمعتقد هستند که  زین یبرخو  ندیانمیمقلمداد 

، اما نکته قابل توجه این است که اندشدهمدیریت شهری وابسته 

 شهرکالننهاد در مردمهای سازمانهنوز جایگاه، عملکرد و اهمیت 

ی شناخته شوند نبوده و هنوز به پختگی ستیبایای مبه گونهتهران 

یی در خصوص مشارکت این نهادها و الگو انددهینرسالزم و مشخص 

وجود ندارد و این در حالی است که شهر تهران از نظر مشارکت مردم 

ه های در حال توسعهای کشوردر مرتبه پایینی نسبت به سایر شهر

بوده و مشکالت شهری از جمله، بافت فرسوده، ترافیک، آلودگی هوا 

اری از و بسیو صوتی، امنیت، شکاف طبقاتی، فقر، بیکاری، گرانی 

موارد دیگر روز به روز شکاف بین مردم و نظام مدیریت شهری را 

ی برای این شیاندچارهنهاد در مردمهای سازمانافزوده و نقش 

مشکالت و معضالت شهری نادیده گرفته شده است؛ در این پژوهش 

و  ینیآفرنقشتالش شده تا باارایه الگویی مشارکتی، نحوه جلب 

حل مسائل مدیریت شهری در نهاد در مردمهای زمانتاثیرگذاری سا

محیطی و بعد کالبدی، عملکردی، اجتماعی، اقتصادی، زیست ٦

  .قرار گیردبررسی مورد نهادی 

یی برای الگو نیتدوبا توجه به موارد فوق، هدف از این پژوهش 

در  یشهر  تیرینهاد در نظام مدهای مردممشارکت سازمان جلب

شهر تهران بود.کالن
 

 یخالصه نتایج پیشینه تحقیق داخلی و خارج) ١جدول 
 محوریت خالصه نتایج مرجع

[Harangozó & Gyula, 2015] ؛نقش اساسی را در حفاظت از محیط زیست دارند نهادهای مردمسازمان 

های ها از ضرورتلذا تعامل و همکاری میان دولت و این سازمان

 اساسی در ترویج توسعه پایدار است.

 مشارکت در حفاظت محیط زیست شهری

[Forkuor & Agyemang, 2018] های های غیردولتی شهری مداخالت اجتماعی و برنامهسازمان

ه مهاجران ب عمدتاً توانمندسازی معیشت را برای افرادی بسیار فقیر که 

 .دهندیشهر بودند، ارایه م

 های اجتماعی شهریمشارکت در حوزه

[Li et al., 2020] یکی از بازیگران و نقش آفرینان اصلی در مدیریت  نهادمردمهای سازمان

 پایدار شهرها در کشور چین هستند.

نهاد و مدیریت شهری های مردمسازمان

 پایدار

 [Khorshidvand, 2009] ها و نحوه انجام امور گیریدر تصمیم نهادهای مردمدادن سازماندخالت

 را در رسیدن به اهداف سازمانی یاری کند. مدیریت شهری تواندیم
 حکمرانی خوب شهری

[Movahed et al., 2013] در نوسازی و بهسازی بخش مرکزی  نقش موثری نهادهای مردمسازمان

های اخیر کمتر به این مساله توجه شده در سال اند، اماداشتهاهواز 

 .است

نهاد و نوسازی کالبدی های مردمسازمان

 شهر

[Rajabi & Hesari Nejad, 2013] توان میها با اصالح قوانین موضوعی موجود و اصالح ساختار شهرداری

نهاد را افزایش و جایگاه آن را ارتقاء های مردمنقش مشارکت سازمان

 داد.

 نهادهای مردمجنبه نهادی سازمان

[Varvayi & Cheragh Abadi, 2016] و پیشگیری از  شهر در حوزه امنیتمدیریت نهاد در های مردمسازمان

 .نقش مهمی دارندجرم 
 نهادهای مردممشارکت اجتماعی سازمان

[Tavakoli et al., 2018] برای نوسازی و مشارکت مردم نهاد نقش موثری در های مردمسازمان

 بازآفرینی بافت فرسوده دارند. 
 مشارکت در نوسازی بافت کالبدی محله

[Ahmadnia & Kamel Qalibaf, 2007] از  هایار ینهاد و شوراهای مردمسازمان انیای مهتعامل مثبت و سازند

از طرف  یشهر  یو حکمران یدو نهاد با بخش دولت نیا انیو م طرفکی

 هایار یو شورا ینهاد تخصصهای مردمنشده است. سازمان جادیا ،گرید

و  یآگاه یو شهر  یمشکالت و مسائل اجتماع هکه هر دو در بار 

 یجد، یو دولت یهای شهر دارند، در روابط قدرت نهاد یشناخت خوب

 .شوندیگرفته نم

 نهادهای مردمعدم توجه به جایگاه سازمان

[Naderi et al., 2019] های نوین توسعه پایدار نهاد و مولفههای مردمتشکل بین

(توانمندسازی، سرمایه اجتماعی و دموکراسی مشارکتی) در استان 

 رابطه وجود دارد.کرمانشاه 

های توسعه پایدار شهری و سازمان

 نهادمردم

[Ganjloo & Saeedi Mofrad, 2019] ط توس رشیو پذ یبه اعتماد اجتماع ییباال لینهاد تماهای مردمسازمان

 و یمسائل اقتصاد ی از جملهلیاما بنا به دال ،محالت دارند نیساکن

ها به منظور رفع مشکالت محالت نهیهز نیدر تام ییو عدم توانا یمال

محالت محدوده،  یتوانمندساز  یو به طور کل نیساکنهای ازیو ن

 د.شویشناخته نم تیمبه رس شانیهاندارند و خواسته یقانون گاهیجا

نهاد در های مردمنقش سازمان

 توانمندسازی اسکان غیررسمی
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 شناسیروش
-توصیفی بر اساس روشروش تحقیق بر اساس هدف کاربردی و 

ناحیه شهرداری و طی  ۱۲۳شهر تهران و بود که در کالنتحلیلی 

آوری انجام شد. روش جمع ۱۴۰۰اول سال و نیمه  ۱۳۹۹های سال

. به عبارتی در ای و مطالعات میدانی بودها به صورت کتابخانهداده

ی و اقسمت ادبیات موضوع و پیشینه از روش اسنادی و کتابخانه

ده ش گرفتهنامه بهرهتکنیک پرسش در بخش مطالعات میدانی از

ری و آلفای نامه از روش صواست. برای روایی و پایایی پرسش

 مدیران نواحیشد. جامعه آماری پژوهش شامل  کرونباخ استفاده

(تعداد افراد مشغول در شهرداری نفر  ۲۶۵۴شهر تهران به تعداد 

مدیر و کارشناس نفر  ۳۶۰، تعداد گانه) بود که۲۲نواحی مناطق 

گیری به این صورت بود که ابتدا تعداد انتخاب شدند. روند نمونه

زار افشهر تهران در روی نقشه تعیین و وارد نرمشهرداری نواحی کالن

GIS  ناحیه شهرداری تهران، از هر  ۱۲۳منطقه و  ۲۲شد؛ با توجه به

 نامهپرسش ۳۶۰ جمعاً نامه تکمیل شد و پرسش ۳ناحیه شهرداری 

به دست آمد. از آنجایی که برخی از مدیران در دسترس نبودند، به 

نامه پرسش ۳نفر بعدی مطلع و کارشناس با تجربه مراجعه و تعداد 

. تعداد نمونه طبق فرمول کوکران تعیین شد. شداز هر و احد تکمیل 

وتحلیل اطالعات منظور تجزیهاین تحقیق بههمچنین در 

و مدل  میانگین، جداول فراوانیآماری  هایشده از روشوریآجمع

 .تاییدی استفاده شد یتحلیل عامل

متغیر اصلی شامل ظهور مشارکت متغیر پنهان  ٣این پژوهش دارای 

وابسته و امکان مشارکت و قصد و نیت مشارکت به عنوان 

های فردی متغیر میانجی شامل ویژگی ١های پنهان مستقل و متغیر

گویه تشکیل  ٤٧های مذکور از گیری متغیرنامه اندازهبود. پرسش

نهاد های مردمگویه قصد و نیت سازمان ٣٦گویه،  ٤٥شده و از این 

گویه امکانات الزم برای مشارکت مردم و  ١کنند و گیری میرا اندازه

 ٣. کنندگیری میگویه وضعیت نهادی و قانونی مشارکت را اندازه ٥

ا در هگیری کرد. این گویهد را اندازههای فردی افراگویه دیگر ویژگی

نامه به قضاوت و نظرخواهی افراد مورد مطالعه گذاشته قالب پرسش

 نشان داده شد. ٢شکل شد. نحوه ارتباط متغیرها در 
 

 
 هاهای پژوهش و نحوه ارتباط آنمتغیر )١شکل 

 هاافتهی
ند. از نظر بودمرد  %۶۹زن و  %۳۱نفر افراد مورد مطالعه،  ۳۶۰از بین 

 ۷۲تا  ۳۵ دامنه سن با بودسال  ۴۵میانگین سن پاسخگویان سنی، 

دارای مدرک لیسانس و  %۴/۴۱از نظر میزان تحصیالت، سال. 

دارای مدرک کمتر از لیسانس  %۸/۷فوق لیسانس و باالتر و  ۹/۲۳%

 بودند.

 وضعیت نهادی و قانونی مشارکت

ر نظام مدیریت در این بخش وضعیت نهادی و قانونی مشارکت د

ک ها یشهری با پنج گویه مورد بررسی قرار گرفت. هر کدام از گویه

های نظام مدیریت شهری در خصوص توجه به وجه از مشخصه

کنند. دامنه حداکثر و گیری میمساله مشارکت شهروندی را اندازه

بود. همچنین  ٥٣/٢تا  ٠٣/٣های مورد مطالعه بین حداقل گویه

به دست آمد. با توجه به ضرایب  ٨٣/٢های مدنظر میانگین گویه

توان نتیجه گرفت که نظام مدیریت شهری به مساله حاصل می

مشارکت شهروندان در حد متوسط تا ضیف توجه داشته است. به 

عبارتی جایگاه مشارکت شهروندان در نظام مدیریت شهری در حد 

تاثیر متوسط بود و در این خصوص ساختارها و قوانین موجود 

 ).٣مهمی دارد (جدول 

 
وضعیت نهادی و قانونی مشارکت در نظام مدیریت شهری های هیگو) ٢جدول 

 تهران شهرکالن

 وضعیت طیف میانگین گویه ردیف

 متوسط ۰۳/۳ استراتژی از پایین به باال  ۱

 ضعیف تا متوسط ۹۶/۲ توجه به عدالت اجتماعی ۲

 ۸۵/۲ ممرد توجه به حداکثر استفاده از مشارکت ۳
 ۸۱/۲ توجه به حکمروایی مطلوب مدیریت شهری ۴
 ۵۳/۲ کاهش شکاف بین مدیریت شهری و مردم ۵

 ۸۳/۲ جمع

 

میزان امکانات موجود برای مشارکت مردم در نظام مدیریت شهری 

 تهران شهرکالن

برای شناسایی امکانات موجود برای مشارکت مردم در نظام مدیریت 

شهری از یک گویه استفاده شد. در این گویه از افراد مورد مطالعه 

پرسیده شد که چقدر امکانات و شرایط الزم برای مشارکت مردم و 

 شهر نهاد در نظام مدیریت شهری در کالنهای مردمسازمان

 از افراد  %٢٢/٥٢حاصل نشان داد که تهران فراهم است. نتایج 

 %٢٠معتقد هستند که امکانات موجود در این خصوص کمتر از 

نهاد های مردماست. یعنی شرایط و سازوکارهایی که سازمان

بخواهند در نظام مدیریت شهری فعالیت و مشارکت کنند، بسیار 

 ).٣جدول کمتر بود (

 در مشارکت نهادمردمهای سازمانقصد و هدف 

مولفه  ٥نهاد در مشارکت شهروندان در های مردمقصد و نیت سازمان

هدف  ٥نهاد با های مردممورد بررسی قرار گرفت. به عبارتی سازمان

توانند در نظام مدیریت شهری به افزایش مشارکت و نیت می

شهروندان کمک کنند. این اهداف شامل حوزه کالبدی، عملکردی، 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران ـــــــــ گیبیسیس زادهمیرح روسیس ۲۴۶

  ۱۴۰۱بهار ، ۲، شماره ۳۷دوره                                                                                                                                                                                       ییایجغراف قاتیفصلنامه تحق

اجتماعی، اقتصادی و نهادی است. هر کدام از این  محیطی،زیست

 عوامل مورد بررسی قرار گرفت:

حوزه کالبدی مشخص شد که : در ها در بعد کالبدینقش سمن

های ها و فضاها در زمینه حفظ امنیت در روشنایی خیابانسمن

توانند بیشترین فعالیت و نقش را داشته باشند. عمومی می

ها در اقدامات بازآفرینی و بازسازی نهمچنین مشخص شد که سم

توانند مشارکت مفید های تاریخی میهای فرسوده و مرمت بنابافت

 ها در افزایشو فعالی داشته باشند. همچنین مشخص شد که سمن

های غیرمجاز و وسازهای بصری شهر، جلوگیری از ساختجذابیت

ند ایفا توانارتقاء کیفیت بصری و کالبدی نقش مثبت و موثری می

شده در حوزه کالبدی حاکی از آن گویه مطالعه ۷کنند. میانگین 

ها در حوزه کالبدی در حد متوسط تا زیاد است که از نظر افراد، سمن

 ).۴توانند نقش فعال و موثری داشته باشند (جدول می
 

نسبت به امکانات الزم برای مشارکت مردم در نظام  پاسخفراوانی ) ٣جدول 

 مدیریت شهری

 درصد فراوانی فراوانی ارزش برحسب درصد

 ۲۲/۵۲ ۱۹۵  ۲۰کمتر از 
 ۲۸/۲۵ ۹۵  ۴۰-۲۰بین 

 ۵۰/۱۲ ۴۵  ۶۰-۴۰بین 

 ۲۸/۵ ۲۱  ۸۰-۶۰بین 

 ۷۲/۴ ۱۸  ۸۰بیشتر از 

 ۱۰۰ ۳۶۰ جمع

 

 شهر تهرانمدیریت شهری کالن ها در بعد کالبدیبررسی نقش سمن )٤جدول 
 وضعیت طیف میانگین گویه ردیف

ها و بهبود وضعیت روشنایی خیابان ۱

 های عمومیفضا

 زیاد ۰۵/۴

ها در بازسازی و مرمت نقش سمن ۲

 های فرسودهساختمان
 زیاد ۹۴/۳

های ها در افزایش جذابیتنقش سمن ۳

 بصری شهر

 متوسط تا زیاد ۵۵/۳

در جلوگیری از ساخت و ها نقش سمن ۴

 های غیرمجازساز
 متوسط تا زیاد ۵۳/۳

ارتقاء کیفیت بصری و کالبدی و  ۵

 های شهر تهرانرودی
 متوسط ۳۵/۳

ها و بهبود وضعیت آسفالت سطح کوچه ۶

 هاخیابان
 متوسط ۲۹/۳

ها در ارتقاء سرزندگی نقش سمن ۷

 های شهریمحله
 متوسط ۲۸/۳

 متوسط تا زیاد ۶۶/۳ کل

 

از جمله نتایج مورد بررسی در حوزه  :ها در بعد عملکردینقش سمن

 هایها در نظام مدیریت شهری، نقش سازمانچگونگی عملکرد سمن

توانند به شهروندان های مختلفی است که مینهاد در فعالیتمردم

ن اشاره تواها را باال ببرند، میرسانی کنند و کیفیت زندگی آنخدمات

ر نظرگرفته شده است. عملکردی د مولفهکرد. این بعد، به عنوان 

نتایج حاصل نشان داد که به اعتقاد مدیران شهری و کارشناسان، 

ها در مشارکت شهروندان در حوزه میانگین نقش و تاثیر سمن

عملکردی، متوسط تا زیاد بود. این میانگین به این معنی است که 

ها در حوزه عملکردی نظام مدیریت شهری در حد متوسط تا سمن

ها در شهر تهراند انند نقش ایفا کنند. هر چند که سمنتوزیاد می

اند نشان دهند (اشاره برخی مدیران عملکرد خوبی از خود نتوانسته

نامه) اما در پاسخ بسیاری از افراد پرسش در خالل تکمیل پرسش

های توانند در ارتقاء کیفیت عملکردی و رودیها میشونده سمن

کز تفریحی، مراکز بهداشتی، درمانی، شهر تهران، کمک به احداث مرا

توانند در حد زیاد تا ونقل و غیره میمراکز فرهنگی و هنر، حمل

نشان  ٥جدول ها در متوسط نقش داشته باشند. ضرایب این گویه

 شد. داده

 
 شهر تهرانها در بعد عملکردی مدیریت شهری کالننقش سمن بررسی) ٥جدول 

 وضعیت طیف میانگین گویه ردیف

ها در ارتقاء کیفیت عملکردی و نقش سمن ۱

 های شهر تهرانرودی
 زیاد ۹۸/۳

ها در احداث مراکز تفریحی و نقش سمن ۲

 گذران اوقات فراغت

 زیاد ۸۱/۳

ها در احداث مراکز بهداشتی نقش سمن ۳

 درمانی
 متوسط ۲۵/۳

ها در احداث مراکز فرهنگی و نقش سمن ۴

 هنری
 متوسط ۲۱/۳

ها در بهبود وضعیت حمل و نقل سمننقش  ۵

 شهری
 متوسط ۰۶/۳

 متوسط ۰۵/۳ ها در احداث مراکز و رزشینقش سمن ۶

 متوسط ۹۱/۲ ها در احداث مراکز آموزشینقش سمن ۷

 متوسط تا زیاد ۴۶/۳ میانگین

 
به منظور : اجتماعی مشارکت شهروندان در حوزهها در نقش سمن

استفاده شد و نتایج حاصل حاکی از آن  گویه ۵از انجام این ارزیابی 

ها در بعد اجتماعی، متوسط میانگین نقش و تاثیر سمناست که 

های مورد بررسی، بیشترین میانگین در حوزه بود. در میان گویه

توان استدالل کرد که )؛ بنابراین می۶جدول ( اجتماعی به دست آمد

د شهر، هویت ها در ارتقاء مشارکت شهروندان، امنیت موجوسمن

فرهنگی، قوانین و مقررات شهری و حس اعتماد و اطمینان شهری 

 از نظر مدیران نقش مهم و بارزی دارند.

حوزه  :محیطیزیست مشارکت شهروندان در حوزهها در نقش سمن

محیطی شهر تهران از نظر وضعیت پایداری شهر و همچنین زیست

کیفیت زندگی شهروندان بسیار مهم و توجه به آن دارای اهمیت 

زیادی است. در مبانی نظری و تجربی پژوهش نیز مورد تاکید قرار 

محیطی شهری های مختلف زیستها در حوزهگرفته است که سمن

توانند فعالیت کنند. ست شهرها میاز جمله محافظت از محیط زی

برای این منظور از افراد مورد مطالعه پرسیده شد که چقدر در 

توانند در آن ها میمحیطی که سمنهای زیستخصوص گویه

مشارکت و نقش داشته باشند، نظر مثبت یا منفی دارند. نتایج 

ها نقش ها نشان داد که به طور میانگین سمنبررسی نظرات آن

دی در حفاظت از محیط زیست و افزایش وضعیت و شرایط زیا

ر ها دتوان به مشارکت آنمحیط زیست شهر دارند. در این زمینه می
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سازی مدیریت پسماندها، حفاظت از پوشش گیاهی و فرهنگ

 ).۷جدول افزایش کیفیت بهداشت محیط شهری اشاره کرد (
 

مدیریت شهری مشارکت در  ها در بعد اجتماعیبررسی نقش سمن) ۶جدول 

 شهر تهرانکالن

 وضعیت میانگین گویه ردیف

ها در تشویق شهروندان به مشارکت در نقش سمن ۱

 های شهریطرح
 زیاد ۸۸/۳

متوسط تا  ۶۸/۳ ها در افزایش امنیت شهرنقش سمن ۲

 زیاد

 متوسط ۳۳/۳ ها در ارتقاء هویت فرهنگی شهر تهراننقش سمن ۳

در آگاه سازی مردم از قوانین و ها نقش سمن ۴

 مقررات شهری
 متوسط ۲۷/۳

ها در ایجاد حس اعتماد و اطمینان نقش سمن ۵

 در شهروندان
 متوسط ۱۸/۳

 متوسط ۴۶/۳ میانگین

 
شهر محیطی مدیریت شهری کالنها در بعد زیستبررسی نقش سمن) ۷جدول 

 تهران
 وضعیت میانگین گویه ردیف

زیاد تا خیلی  ۴۶/۴ آلودگی هوا ها در کاهشنقش سمن ۱

 زیاد

های ها در مدیریت زباله و پسماندنقش سمن ۲

 جامد شهری
زیاد تا خیلی  ۴۲/۴

 زیاد

 متوسط تا زیاد ۶۵/۳ های محیطیها در کاهش آلودگینقش سمن ۳

های ها در بهبود وضعیت رودخانهنقش سمن ۴

 شهر
 متوسط ۳۴/۳

 متوسط ۲۸/۳ گیاهی شهرها در بهبود پوشش نقش سمن ۵

 زیاد ۸۳/۳ میانگین

 
ترین ابعاد مورد بعد اقتصادی از مهم: ها در بعد اقتصادینقش سمن

توجه در شهر و این بعد نقش مهمی در چگونگی رفاه و آسایش 

برای ارزیابی نقش شهروندان دارد. برای این منظور در این بخش 

گویه  ۶ ازشهر تهران، ها در مدیریت شهری کالناقتصادی سمن

میانگین تاثیر نشان داد که  ٨جدول نتایج حاصل در . استفاده شد

های اقتصادی از نظر مدیران و کارشناسان مورد این نهادها در حوزه

های مورد بررسی به حوزه ترین گویهبود. بااهمیت ٨٥/٣بررسی 

گذاران در عمران های گردشگری، جلب همکاری سرمایهزیرساخت

ها نیز وضعیت نتایج به دست آمده در شهری بودند. در سایر گویه

فت توان نتیجه گر حد متوسط و باالتر از متوسط بود ؛ بنابراین می

توانند نقش فعالی در حوزه ها میکه از نظر مدیران شهری، سمن

 ئل اقتصادی شهر داشته باشند.مشارکت شهروندان در مسا

حوزه نهادی شهر، به عبارتی به  :ها در بعد نهادیبررسی نقش سمن

شود که نقش مهمی در های نظام مدیریت شهری مربوط میحوزه

برای ارزیابی نقش میزان رفاه، آسایش و زیست شهروندان دارد. 

گویه  ۶شهر تهران، تعداد ها در مدیریت شهری کالننهادی سمن

نشان داد که میانگین نقش  ٩جدول نتایج مورد نظر در  انتخاب شد.

به دست  ۱/۴ها در مشارکت شهروندان در بعد نهادی و تاثیر سمن

ها در ارتباط بین آمد. این ضریب برابر با نقش و تاثیر زیاد سمن

های مدیریت شهری بود. این ضرایب نشان از شهروندان و نهاد

ها در افزایش شرایط بهینه مدیریت شهری در اهمیت باالی سمن

 بعد نهادی داشت.
 

 شهر تهرانها در بعد اقتصادی مدیریت شهری کالننقش سمن بررسی) ٨جدول 
 وضعیت میانگین گویه ردیف

های گردشگری ها در ارتقاء زیرساختنقش سمن ۱

 شهر تهران
زیاد تا خیلی  ۴۴/۴

 زیاد

گذاری سرمایهها در جلب همکاری و نقش سمن ۲

 بخش خصوصی در عمران شهری
 زیاد ۰۶/۴

متوسط تا  ۶۸/۳ های شغلی در شهرها در ایجاد فرصتنقش سمن ۳

 زیاد

 متوسط  ۳۴/۳ ها در تامین منابع مالی جدید در شهرنقش سمن ۴

ها در بهبود و تعادل بازار زمین و نقش سمن ۵

 مسکن
 متوسط ۱۶/۳

به پرداخت  ها در تشویق مردمنقش سمن ۶

 ها و عوارض شهریهزینه
 متوسط ۹/۳

متوسط تا  ۸۵/۳ میانگین

 زیاد

 
 شهر تهرانها در بعد نهادی مدیریت شهری کالننقش سمن) ٩جدول 
 وضعیت میانگین گویه ردیف

دادن برای مشارکت گریرسانی و مطالبهآگاه ۱

 هاگیریشهروندان در تصمیم
زیاد تا خیلی  ۴۴/۴

 زیاد
 زیاد ۲۴/۴ ها در رسیدگی به شکایات شهروندانسمننقش  ۲
ها در افزایش ارتباط شهروندان با نقش سمن ۳

 مدیران و مسئولین شهر
 زیاد ۱۰/۴

 زیاد ۹۷/۳ ها در افزایش جدیت مسئولیننقش سمن ۴
ها در عمل به تعهدات از جانب نقش سمن ۵

 مدیریت شهری
 زیاد ۹۶/۳

های و اجرای طرح ریزیها در برنامهنقش سمن ۶

 شهری
 زیاد ۸۹/۳

 زیاد ۱/۴ میانگین

 
 ها در نظام مدیریت شهریاعتبارآزمایی مدل مشارکت سمن

، به بررسی ابعاد مختلف مشارکت هاافتهدر این بخش از تحلیل ی

پرداخته  Smart PLSافزار با تحلیل عاملی تاییدی با نرم هاسمن

(متغیر پنهان و آشکار)  هاعاملشد. در این روش، قدرت رابطه بین 

برای برقراری ارتباط بین بار عاملی نشان داده شد.  لهیوسبه

مولفه استفاده شد.  ٦ها از های قصد و نیت مشارکت سمنمولفه

ها ها ب ایکدیگر جمع شده و میانگین این گویههای این مولفهگویه

اد قصد ایر ابعها با میانگین سگرفته شده است. میانگین این مولفه

نهاد با یکدیگر مقایسه شد. در مردمهای سازمانو نیت مشارکت 

های عاملی هر مولفه به منظور رسیدن به متغییر پنهان بار ٢شکل 

های عاملی قصد و نیت مشارکت نشان داده شده است. نتایج بار

های عاملی های به دست آمده نشان داد که ضرایب بارروی مسیر

بود؛  ٧٢١/٠های منتهی به متغیر اصلی یا پنهان بیش از مسیر
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گیری متغیر پنهان شده قابلیت اندازههای مشاهدهبنابراین متغیر

 نهاد در مدیریت شهری را داشت.های مردماهداف و نیات سازمان
 

 
 هاسمنهای عاملی تاییدی عوامل موثر بر مشارکت بار) ٢شکل 

 

هر  هایسازههای مورد نظر، روایی و پایایی برای تایید ضرایب مسیر

قابلیت  roh-Aروش روش شامل آلفای کرونباخ،  ٤متغیر با 

استفاده شد. نتایج آلفای کرونباخ  AVEاطمینان و ضریب واریانس 

پایایی مناسب مدل  دهندهنشانبه دست آمد و این امر  ۰٫۹بیش از 

 rh_Aمورد استفاده بود. همچنین مشخص شد که ضریب پایایی 

 ۰٫۹۳۱میزان این روش بیش از  است؛ به عبارتی ۰٫۷نیز بیش از 

های حاصل شد و این امر حاکی از کیفیت و پایایی کافی گویه

انتخابی بوده است. روایی همگرایی متغیرها نیز با دو روش 

Composite Reliability  وAVE ی شد. مالک قضاوت ر یگاندازه

دهد بود. نتایج به دست آمده نشان می ۰٫۵، ضریب روشدر این دو 

بود و این  ۰٫۹۴۷که در روش اول تمام ضرایب همگرا، بیش از 

است. همچنین  هادادهمیزان همگرایی و اطمینان باالی  دهندهنشان

بود و  ۰٫۷۴۵نیز نشان داد که کمترین ضریب دارای  AVEروش 

ی هر کدام ر یگاندازهدر  هادادههمگرایی باالی  دهندهنشاناین رقم 

 ).۱۰جدول در مدیریت شهری است ( هاسمنهای مشارکت از متغیر
 

 هشدیر یگاندازههای هیگوسنجش میزان پایایی متغیرها با توجه به ) ۱۰جدول 

 AVE قابلیت اطمینان rho_A آلفای کرونباخ متغیرها
 ۰٫۷۶۶ ۰٫۹۶۳ ۰٫۹۵۸ ۰٫۹۵۵ عملکردی

 ۰٫۸۸۰ ۰٫۹۶۷ ۰٫۹۵۴ ۰٫۹۵۵ کالبدی

 ۰٫۷۷۵ ۰٫۹۷۶ ۰٫۹۷۹ ۰٫۹۷۳ محیطیزیست

 ۰٫۸۱۸ ۰٫۹۴۷ ۰٫۹۳۱ ۰٫۹۲۶ اجتماعی

 ۰٫۸۰۳ ۰٫۹۷۰ ۰٫۹۶۶ ۰٫۹۶۵ اقتصادی

 ۰٫۷۴۵ ۰٫۹۷۰ ۰٫۹۶۸ ۰٫۹۶۵ نهادی

 

در مرحله بعد، جایگاه مشارکت در نظام مدیریت شهری مورد بررسی 

های عاملی نشان دادند که بار ٤شکل نتایج حاصل در قرار گرفت. 

های بودند. از آنجا که بار ۹۰۱/۰تا  ۰٫۷۹۸های مورد بررسی بین گویه

توان نتیجه گرفت که قابل قبول است، می ۷/۰عاملی باالی 

گیری وضعیت مشارکت در نظام مدیریت شهری، های اندازهگویه

دی و نها گیری وضعیتها قابلیت اندازهقابل قبول است و این گویه

سازمانی نظام مدیریت شهری نسبت به مشارکت شهروندان است 

 ). ٣شکل (

 

 
 های عاملی تاییدی جایگاه مشارکت در نظام مدیریت شهریبار) ٣شکل 

 

اخ میزان آلفای کرونبدهد که نتایج بررسی پایایی و روایی نشان می

این های هیگوبودند. لذا  ۰٫۷بیش از  roh-Aو همچنین ضریب 

رخوردار ها بمتغیر نیز از کیفیت همسانی درونی و سازگاری بین گویه

 Compositeاست. روایی همگرایی متغیرها نیز با دو روش 
Reliability  وAVE دهد که تمام ضرایب همگرا، بیش نشان می

باالتر بوده و مدل مورد نظر از همگرایی و ضریب  ۷/۰و  ۹/۰از 

 ). ١١جدول اطمینان باال برخوردار بود (

 
 مشارکت در یو قانون ینهاد های وضعیتسنجش میزان پایایی متغیر )۱۱جدول 

 شهر تهرانکالن یشهر  تیرینظام مد

 AVE قابلیت اطمینان rho_A آلفای کرونباخ متغیرها
 ۰٫۷۳۴ ۰٫۹۹۱ ۰٫۹۰۰ ۰٫۹۳۲ کاهش شکاف

 ۰٫۸۹۰ ۰٫۹۸۷ ۰٫۹۲۱ ۰٫۹۵۵ استراتژی از پایین به باال

 ۰٫۸۳۴ ۰٫۹۵۶ ۰٫۹۴۱ ۰٫۸۹۱ شهریحکمروایی 

 ۰٫۷۶۶ ۰٫۹۴۹ ۰٫۹۰۶ ۰٫۸۱۲ حداکثر مشارکت مردمی

 ۰٫۸۹۹ ۰٫۹۶۸ ۰٫۹۲۱ ۰٫۹۰۱ افزایش عدالت اجتماعی

 

 نهادهای مردمهای مشارکت سازمانها و مولفهبا ترکیب تمام گویه

ه ها بدر نظام مدیریت شهری، الگوی چگونگی مشارکت این سازمان

های عاملی روی تمام مسیرها باالتر ). نتایج بار٤شکل دست آمد (

های عاملی مورد تایید بار دهندهنشانبه دست آمد. این امر  ٧/٠از 

 ٦در  هاسمننظر است. با توجه به نتایج حاصل، مشخص شد که 

ها از مشارکت در مشارکت داشته باشند و هدف آن توانندیمحوزه 

محیطی، ردی، کالبدی، زیستنظام مدیریت شهری، اهداف عملک

اجتماعی، اقتصادی و نهادی است. همچنین در قصد و نیت 

مشارکت عوامل فردی و خصوصی از جمله سن، جنسیت و 

تحصیالت نیز تاثیر مثبتی دارند. چه بسا که تحصیالت باالتر 

 در مشارکت را افزایش دهد.  هاسمنفرایند تاثیرگذاری  تواندیم

مشارکت نیز نشان داد که برای تحقق  های عاملی وضعیتبار

های موجود در سازمان و مشارکت، نیاز است که بستر و رویکرد

همچنین جایگاه قانونی مشارکت مدنظر قرار گیرد. در این خصوص 

عامل مورد توجه قرار گرفت؛ بنابراین مشخص شد که برای افزایش  ٥
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ه سمت های نظام مدیریت شهری بها، باید ساختارمشارکت سمن

های نظام تحقق حکمروایی خوب شهری پیش برود. همچنین راهبرد

پایین به های یاستراتژ شهری در مدیریت و اقدام عمل در شهر به 

باال و افزایش عدالت اجتماعی پیش برود. به عبارت دیگر توجه به 

مشارکت مردم و کاهش شکاف بین شهروندان و مدیریت شهری با 

ها مسائلی است که نیازمند توجه است. همچنین دخالت سمن

مشخص شد که برای رسیدن به الگوی مشارکت و اقعی و بسترسازی 

نهاد باید امکانات و شرایط الزم برای مردمهای سازمانبرای مشارکت 

 مشارکت نیز مدنظر قرار بگیرد.

 

 
 تهران شهرکالننهاد در نظام مدیریت شهری مردمهای سازمانالگوی مشارکت  )٤شکل 

 

 بحث

نهاد در های مردمدر این مقاله چگونگی عملکرد مشارکت سازمان

نظام مدیریت شهری مورد بررسی قرار گرفت. این امر از منظر 

تجربی بحث و مطالعه شد. در  نهیشیپهای نظری و دیدگاه

ردونه و گ ارنشتاینهای نظری، نظریاتی چون نردبان مشارکتی دیدگاه

های ، مساله مشارکت را ضرورت بنیادی حیات شهرسونمشارکت 

امروزی دانسته و در آن شهروندان را بر سرنوشت زندگی خود دخیل 

شارکت و دانند. اما نکته قابل توجه در این امر، تغییر رویه ممی

ارتباط مستقیم مردم با نظام مدیریت شهری به مشارکت 

ها و نمایندگانی از جنس خود مردم ها در قالب گروهغیرمستقیم آن

نهاد ظهور پیدا های مردماست. در این چرخش رویکردی، سازمان

اند که به صورت داوطلبانه و غیرانتفاعی به ارتباط بین کرده

اند. به عبارتی شهری تبدیل شدهشهروندان و نظام مدیریت 

های افزایش مشارکت نهاد به عنوان یکی از راهکارمردمهای سازمان

ه اند. با توجشهروندان در نظام مدیریت شهری مورد توجه قرار گرفته

به موارد مذکور، هدف این پژوهش ارایه الگویی برای جلب مشارکت 

از ابعاد مختلف  ها در نظام مدیریت شهری بود که این امرسمن

مورد بررسی قرار گرفت و از نظرات مدیران شهری در این خصوص 

 ها، الگوی مشارکت مورد بحث طرح شد.اخذ شد و با نظر آن
 

نهاد در های مردمهمچنانکه نتایج پژوهش نشان داد نقش سازمان

های ست. اول اینکه سازمانظهور مشارکت به دو متغیر وابسته ا

توانند فعالیت کنند و هایی مینهاد در چه موضوعات و حوزهمردم

ر ها داز این سازمان تواندیمدوم اینکه نظام مدیریت شهری چگونه 

های پیشبرد مسائل شهری استفاده کند. در متغیر اول (حوزه

نهاد نقش های مردمسازمانها) مشخص شد که مشارکتی سمن

که این امر با نتایج  دارند ستیز طیرا در حفاظت از مح یاساس

همسو است. همچنین  [Harangozó & Gyula, 2015]پژوهش 

نیز   اجتماعی مسائل  در  نهاد مردم های سازمان که  شد  مشخص 
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 توانندها میتوانند نقش مهمی ایفا کنند. در حوزه این سازمانمی

های مردم در آفرینان بسیاری از خواستهبه عنوان بازیگران و نقش

خصوص امکانات آموزشی، خدماتی، فرهنگی و غیره را بشناسند. 

های شهروندی به شهروندان مشاوره همچنین در خصوص آموزش

های ناامن نقش ت شهر و شناسایی فضاهای امنیبدهند. در حوزه

های ارایه بدهند. در های سازندایفا کنند و برای اصالح امور پیشنهاد

به این  [Varvayi & Cheragh Abadi, 2016]این مورد نیز 

نهاد در مدیریت شهر در حوزه های مردمنتیجه رسیدند که سازمان

ن ین با نتایج ایامنیت و پیشگیری از جرم نقش مهمی دارد؛ بنابرا

 بخش از پژوهش همسو بوده است. 

های پژوهش مشخص شد که ضرایب در تجزیه و تحلیل یافته

های عاملی و ضرایب سازه از اعتبار کافی برخوردار است؛ بنابراین بار

های اجتماعی و در موضوعات مختلف نهاد در حوزههای مردمسازمان

خصص خود ورود پیدا کرده و توانند با توجه به تجربه و تآن می

همکاری موثری با نظام مدیریت شهری در پیشبرد مسائل اجتماعی 

شهر داشته باشند. همچنان که در مدیریت نوین شهرها به منظور 

مدیریت کارآمد برای رسیدن به توسعه پایدار شهرها نیز امر مشارکت 

می های مختلف مردها و سازمانهای انجمنو استفاده از تخصص

نهاد با مردمهای سازمانتاکید فراوان شده است. برای این منظور 

های مختلف، و برخاسته از مردم و داوطلبانه به راحتی تخصص

ی ز یربرنامهها های شهروندان را درک کرده و برای آننیاز توانندیم

های شهری را ارایه دهند. از های تامین حداکثر نیازکرده و راهکار

های حرکتاز آنجا که از دل مردم و به عنوان  هاسمنگر، سویی دی

شناخت و درک درستی از فضای  توانندیم، روندیممردمی به شمار 

 نندتوایمها های شهروندان داشته باشند؛ بنابراین سمنشهر و نیاز

ی کنند و در ارتباط با مردم، بسیاری ساز فرهنگخود های تیفعالبا 

 مدیریت شهری را به شهروندان منتقل کنند؛های چالشاز مسائل و 

های سازمان که است آن از حاکی کلی طور به بنابراین نتایج

نظام مدیریت شهری نقش اساسی و حیاتی داشته و در  نهادمردم

یکی از ارکان ضروری در حکمروایی خوب شهری  عنوانبهامروزه 

خوداز ابعاد مختلف های هستند و در این راه با توجه به تخصص

 شانن نتایج توانند وضعیت مشارکت شهروندان را بهبود بخشند.می

های مختلف از جمله ها در حوزهکه میانگین اهمیت سمن داد

محیطی و های کالبدی، نهادی، اجتماعی، اقتصادی، زیستحوزه

عملکردی باالتر از متوسط بوده و مدیران شهری نیز بر این امر آگاه 

ها و به تنهایی قادر به حل مشکالت و که بدون کمک سمن هستند

های شهر نخواهند بود؛ بنابراین مشخص شد که حوزه عمل بحران

گسترده بوده و تنها به مشکالت و معضالت کالبد و فیزیک  هاسمن

اقتصادی و -اجتماعیهای حوزهدر  هاسمن. شودینمشهری خالصه 

ای هد و در این خصوص پیشنهادورود پیدا کنن توانندیمفرهنگی 

برای رونق اقتصادی شهر و بهبود وضعیت کیفیت اجتماعی  سازنده

 توانندیمهمیشه در ارتباط با مردم  هاشهروندان ارایه دهند. این

موجود در محالت شهری را های توانو  هاتیقابل، هافرصت

شناسایی کنند و در جلسات موجود با مدیریت شهری برای این 

ی کنند. نتایج این پژوهش با نتایج تحقیقات ز یربرنامه هافرصت

 Tavakoli et al., 2018; Naderi et al., 2019; Bidar]دیگر 
& Ghasemi, 2020]  در  توانندیم هاسمنمبنی بر اینکه

مختلف از جمله بهداشت، درمان، سالمت عمومی، رفاه و های حوزه

ی، اجتماعی و اقتصادی فعالیت فرهنگهای تیفعالتوسعه پایدار، 

 داشته باشند، همسو است.

در پژوهش حاضر مشخص شد که الگوی اصلی در چگونگی مشارکت 

نهاد در نظام مدیریت شهری، توجه به نقش و مردمهای سازمان

در نظام مدیریت شهری است. از آنجا که این  هاسازمانجایگاه این 

ای همشارکتفرآیند  رتسهیلگ تواندیمدر ابعاد مختلف  هاسازمان

مردمی باشند، بنابراین نیاز است که به جایگاه قانونی و عملکردی 

 Rajabi]دیگر  هایپژوهشها توجه شود. نتایج این پژوهش با آن
& Hesari Nejad, 2013; Karami & Samiei Isfahani, 
2014; Harangozó & Gyula, 2015; Ahmadnia & Kamel 

Qalibaf, 2017; Tavakoli et al., 2018]  همسو است. این

پژوهشگران اولین قدم در راه بسترسازی مشارکت شهروندان در نظام 

نهاد در های مردممدیریت شهری را افزایش جایگاه و اهمیت سازمان

 اند. مدیریت شهری ذکر کرده

 

 گیرینتیجه

ها، نیازمند اصالح وضعیت نهادی و کارآمد سمن موثربرای مشارکت 

و قانونی نظام مدیریت شهری در جلب و جذب مشارکت شهروندان 

های مردمی بوده و نبود قوانین و مقرراتی که بتواند و سازمان

کننده حضور و مشارکت هرچه بیشتر مردم و کننده و جذبتسهیل

ود و مشه کامالً نهاد در عرصه مدیریت شهری باشد های مردمسازمان

دیگری ایجاد بسترها و امکانات و شرایط الزم برای است و ملموس 

ی و افزار نرمبودن امکانات ها است از جمله مهیامشارکت سمن

روزشده در حوزه نظام های اطالعاتی دقیق و بهی و بانکافزار سخت

ها و منجر مدیریت شهری است که زمینه الزم برای مطالعات سمن

ای عملی و موثر شود همچنین برای رسیدن به هراه حل ارایهبه 

دن شمشارکت مطلوب و بهینه نیازمند تدوین استراتژی و مشخص

ها های مشخص فعالیت برای مردم و سمناهداف و نیازها و حوزه

در مشارکت با نظام مدیریت شهری است. چراکه ظهور مشارکت در 

اصد شهروندان یی است که از اهداف، نیات و مقهاگامگرو برداشتن 

های سازمان؛ بنابراین ردیگیمنهاد سرچشمه مردمهای سازمانو 

های خواستهبه عنوان نیروی محرکه برای اجابت  توانندیمنهاد مردم

اصلی و مهم شهروندان و تحقق حقوق شهروندی و حکمروایی 

 مطلوب شهری باشند.

 
 از عوامل نشریه تحقیقات جغرافیایی سپاسگزاریم. تشکر و قدردانی:

 .موردی برای گزارش وجود ندارد اخالقی: هیتایید

 .موردی برای گزارش وجود ندارد تعارض منافع:

ی (نویسنده اول)، نگارنده االسالمخیش رضایعل سهم نویسندگان:

ی (نویسنده قیذاکر حق انوشیک؛ )%۵۰(/تحلیلگر آماری شناسروشمقدمه/



 ۲۵۱  شهر تهران): کالنی(نمونه مورد یشهر  تیرینهاد در نظام مدمردم یهامشارکت سازمان یالگو نیتدوــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Geographical Researches                                                                                                                                                         Volume 37, Issue 2, Spring 2022 

 گیبیسیس زادهمیرح روسیس)؛ %۱۰(دوم)، نگارنده مقدمه/ نگارنده بحث 

 )%۴۰(نویسنده سوم)، پژوهشگر کمکی (

سیروس این مقاله به صورت مستقل و با هزینه شخصی  منابع مالی:

 تهیه شده است. بیگزاده سیسیرحیم
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