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  مقدمه -1
و  يریــزي شــهر اهــداف برنامــه نیاز مهمتــر یکــی
 متعـادل منـاطق و   هتوسـع  جـاد ی، اينگر ندهیآ ي،ا منطقه

و  یابیـ ارز نیبالقوه و بالفعل، همچنـ  ياستعدادها یبررس
منطقـه   ازیـ و خدمات مورد ن تیجمع نیب هشناخت رابط

اسـت و   یانسـان  يامـر  هتوسـع  هکه مقول ییاز آنجا. است
و تحول  رییخود، همواره در تغ ییانسان بنا به طبع نوگرا

و  راتییـ تغ نیـ ، اکنـد  یخـود تـالش مـ    یو زندگ طیمح
از سطوح مثل شهر آغـاز و در   دیبا ها ییو نوگرا ها ينوآور

توسعه  يبرا. ابدیکشور اشاعه  ایتر جامعه  سطوح گسترده
اسـتار توسـعه و   افراد آن شـهر خو  دینخست با يهر شهر

رشـد و گسـترش شـهر خـود،      نـد ایتحول باشند و در فر
   .مشارکت فعال داشته باشند

با مطالعـه سـیر تکـاملی جوامـع بشـري مشـاهده       
که پیشرفت و توسعه پایدار هنگامی میسر شـده   شود یم

دیگر در جریـان زنـدگی خـود بـا یکـ      هـا  انسـان است که 
 نـژاد،  محـرم  ،حداد تهرانی(د ان مشارکت و همکاري داشته

مشـارکت از دو جهـت تـأثیر اساسـی در فراینـد      ). 1381
نخست ایـن کـه   : ریزي و توسعه پایدار شهري دارد برنامه

مشارکت یـک ابـزار الزم بـراي دسـتیابی بـه شـناخت و       
وم ایـن کـه   د. دشـو  یمـ گیري درسـت محسـوب    تصمیم

گیري از امکانات طبیعـی و انسـانی    مشارکت تنها راه بهره
ي توسعه پایدار شهري ها طرحندان در جهت شهر و شهرو

  ).1378مطوف، (است 
یکی از موضوعات مهـم و حیـاتی امـروز شـهرهاي     
کشور، گسترش نقش مردم در فرایند توسعه پایدار شهري 

توسعه پایدار مفهومی است که در آن تأمین مستمر . است
مندي افراد همراه با افزایش کیفیت زندگی  نیازها و رضایت

). 1378 افتخـاري، رحیمـی،  ( دگیر دنظر قرار میانسان م
سازي مشارکت همگانی  توسعه پایدار باید مبتنی بر زمینه

). 1389محمـودي نـژاد،   (د و التفات به وضع جامعه باشـ 
توسعه پایدار با مشارکت مردمی همراه بوده و مبتنـی بـر   

مشـارکت شـامل شـفافیت، بـاز بـودن      . کاهش فقر است
فضاي جامعـه و چنـد صـدایی بـودن در حـوزه عمـومی       

جامعه است و نیازمند فضایی است کـه افـراد بتواننـد در    
مـؤثر اسـت    آنهـا یی کـه در سرنوشـت   هـا  يریـ گ تصمیم

هـاي رشـد،    کت شهروندان زمینهبا مشار. تأثیرگذار باشند
فراهم شود و منجـر   ها تیخالقتوانایی افراد جامعه و بروز 

و در  شـود  یمبه احساس تعلق گفتگوهاي آزاد و گسترده 
در امر توسعه پایدار شـهري بسـیار مـؤثر     تواند یمنتیجه 

  . باشد
مشارکت درگیري ذهنی و عاطفی اشخاص در 

انگیزد تا براي  بر میي گروهی است که آنان را ها تیموقع
هاي گروهی یکدیگر را یاري دهند و در  دستیابی به هدف

  ). 1370 ،طوسی(د مسئولیت کار شریک شون
ي ها یژگیونقش شده  یدر پژوهش حاضر، سع 

، نوع شغل و مدت اقامت التیتحص زانیمي از جمله فرد
در  يپایدار شهر همشارکت شهروندان در توسع زانیم در

علل  نیشود و همچن یابیو ارز لینظر تحل مورد همحدود
شهروندان  يریپذ عدم مشارکت ایو عوامل مشارکت و 

 . ردیو کنکاش قرار گ یمورد بررس

خـارج   يا ندهیبه طور فزا ینیشهرنش عیرشد سر
در فـراهم نمـودن    يمقامات شهر ییو توانا تیاز ظرف

 گـر ی، مسکن، اشتغال و دیطیمح ستیز یهخدمات اول
است  داریسالم و پا هجامع کی يبرا اجاتیحداقل احت

ــران ــه بح ــا ک ــاع يه ــیو س ياقتصــاد - یاجتم و  یاس
آن اسـت   بـار  انیاز عواقب ز رهیو غ یمشکالت بهداشت

(Keating, 1993).   
ي توسـعه شـهري بـر    هـا  طرحریزي  در ایران برنامه

اساس روش قانونی سلسله مراتبی کل بـه جـز، بـا نقـش     
ه عنوان متخصصان فنـی و بـر اسـاس    ، بمهندسین مشاور

منبـع اطالعـات، اغلـب    . ریـزي جـامع اسـت    روش برنامه
ــا یبررســ ــاه داده ه ــه از پایگ ــا و  ي جــامعی هســتند ک ه
هـاي دولتـی    شـود و سـازمان   هاي آماري اخـذ مـی   نقشه

ـ ابر ). 1380یاور،(د ها هستن حامیان این طرح اسـاس،   نی
بسیاري از شهرهاي امروز ایران با مشکل عـدم مشـارکت   

رو هستند و این مسأله  یا مشارکت ضعیف شهروندان روبه
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یکـی از علـل ناکـامی مـدیریت شـهري و ناتمـام مانــدن       
  . هاي شهري از جمله طرح جامع و تفصیلی است طرح

و  هــا ضـرورت جـا کـه مشــارکت شـهروندان از    از آن
بتواند  کهي ا توسعهباشد،  الزامات توسعه پایدار شهري می

ي ازهـا یني نسل امروز را بدون به مخاطره انداختن ازهاین
بدون مشارکت شهروندان توسعه  ،دینما نیتأم ندهیآنسل 

بـا  . (Coznens, 2002) مانـد  یمـ نتیجه  پایدار شهري بی
، باشـد  یماین نقش در کشور ما کمرنگ  که نیاتوجه به 

ــدار در شــهرهاي ایــران دچــار   دســتیابی بــه توســعه پای
ــت   ــده اس ــالتی ش ــکالت و معض ــارکت  . مش ــه مش مؤلف

ي توسعه شهري بسیار کمرنگ ها طرحشهروندان در تهیه 
کـه   شود و مهمتـر ایـن   و در اغلب موارد نادیده گرفته می

پذیري شـهروندان را   هاي مشارکت مینه، زگستردگی شهر
که توسـعه پایـدار شـهري     ر صورتید. تسست نموده اس
منـدي بـه محـل     هاي وابسته نظیـر عالقـه   تابعی از متغیر

ي اجتماعی و فعال ها يناهنجارلوگیري از رشد ، جزندگی
  ).1362معین، (هاي مردمی است  و تشکل نهادهانمودن 

مفهــوم مشــارکت و توســعه  1950از اواخــر دهــه 
مشارکتی در مباحث توسعه اقتصادي به دنبـال شکسـت   

تـوان   را مـی  1960دهـه  . هاي اقتصادي مطرح شد امهبرن
گیري تفکرات فلسـفی و مبـانی    دهه بسیار مهم در شکل

ت ریــزي شــهري اولیــه دانســ نظــري مشــارکت و برنامــه
ریـزي شـهري    در زمینه برنامـه ). 1380، مسیحی مرادي(

ــات    ــز علمــی خــارج از کشــور مطالع ــردم، در مراک ــا م ب
و  60زمان در دهـه  اي صورت گرفته است که هم گسترده

ــن     70 ــایی ای ــایی و آمریک ــورهاي اروپ ــیالدي در کش م
  .مطالعات انجام شده است

ــی ــاتیتحقی از ک ــام شــده در  ق ــیزمانج ــش ن ه نق
 مردم در توسـعه شـهرها مربـوط بـه مطالعـات      مشارکت

 کـه  معتقدنـد ن آنـا . باشد یم )2009( 1کیانسرو  کوپنجا
 سراسر جهاندر را  ها دولت ،شهرنشینی مقیاسسرعت و 

و  تعمیـر و نگهـداري  ، جـاد یا بـراي  جـدي  يهـا  چالشبا 
روبرو ساخته  شهري عمومی يها رساختیز از برداري بهره

                                                             
1- Koppenjan and Ensrink 

 ازیـ نی دائمي و مراقبت نگهداربه  ها رساختیز این. است
مطلـوب   ایجاد شـرایط  و استانداردهاي زندگی بادارند تا 

 و بودجـه عمـومی   فقدان  .فراهم شود پایدار هبراي توسع
بخـش   تحریـک به منجر  عمومی خدمات هارائ ناکارآمدي

ــه  ــی ب ــرمایه خصوص ــذاري س ــابع  گ ــرح درمن ــا ط  يه
، حـال  ایـن  بـا . شده اسـت  شهري عمومی يها رساختیز

ــارکت  ــشمش ــی  بخ ــادخصوص ــیعی از  ایج ــف وس  طی
 یـک بررسـی   بر اساس این مقاله. است جدید يها چالش

ــروژه در بخــش خصوصــی تجــارب مشــارکتدر  ــاي  پ ه
ي شـهر ی حکمران يها شیوه شناساییبه ، شهري زیربنایی

هـاي   پـروژه  خصوصـی در  مشارکت بخـش به  براي کمک
 محـیط شـهري   پایداري افزایش با هدف شهري زیربنایی

  .(Koppenjan, Ensrink, 2009) استشده  نیتدو
در این زمینه، چه به صورت نظري و چه به لحاظ 

شده است؛ موردي مطالعات کمتري در ایران انجام 
بنابراین بحث مداخله شهروندان با وجود این که پس از 

از مباحث عمومی در ایران شد اما در ) ش. ه( 1370دهه 
  .شود محافل دانشگاهی داخل بحث نوینی محسوب می

ن ي بــا عنــواا در مقالــه )1386( همکــاران وربــانی 
ــر میــزان  ب« ــاه اقتصــادي و اجتمــاعی ب ــأثیر رف ررســی ت

مـورد مطالعـه شـهر    (مشارکت شهروندان در امور شهري 
، بــه دنبــال ارزیــابی رابطــه رفــاه اجتمــاعی و »)اصــفهان

ي شـهروندان در امـور   ریپـذ  مشـارکت اقتصادي و میـزان  
بر اساس نتایج به دست آمده رابطـه خطـی   . شهري بودند

ــو  ــ دارامعنـ ــاه اقتصـ ــان رفـ ــاعی و ي میـ ادي و اجتمـ
گونـه   نیـ اپذیري شهروندان یافت شده اسـت و   مشارکت

ي شد که مسـئوالن شـهر اگـر بتواننـد اعتمـاد      ریگ جهینت
منـدي   مردم را جلب کننـد و از ایـن طریـق بـه رضـایت     

ن بیافزایند، در ایـن صـورت احسـاس تعلـق     آنااجتماعی 
ــث       ــه و باع ــزایش یافت ــکونی اف ــه مس ــه منطق ــان ب آن

  .ن خواهد شدآناباالتر ي ریپذ مشارکت
وانــع مشــارکت اجتمــاعی م«ن اي بــا عنــوا مطالعــه

انجام شده ) 1386( پناه زداناز سوي ی» شهروندان تهرانی
ین مقاله بـه ارزیـابی میـزان مشـارکت اجتمـاعی      ا. تاس
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ي مـورد  هـا  مؤلفـه . ساکنین شهر تهـران پرداختـه اسـت   
ارزیابی در این پژوهش، مشارکت اجتمـاعی غیررسـمی و   

، دهد یمارکت اجتماعی رسمی است که شرایط نشان مش
ي غیردولتـی از وضـعیت   هـا  سـازمان مشارکت داوطلبانه 

ي اجتماعی غیررسـمی  ها تیفعالخوبی برخوردار نیست و 
به طـور نسـبی از وضـعیت بهتـري برخـوردار اسـت و از       

دهد که افـراد جامعـه ارزیـابی     سویی این مقاله نشان می
   .دبین مشارکت اجتماعی خود میشده موانع زیادي براي 

، پژوهشـی تحـت عنـوان بررسـی     )1383( یالشوک
نمونـه  (مشارکت اجتماعی شهروندان در اداره امـور شـهر   

با استفاده از روش پیمایش و بـا  ) تهران 6موردي منطقه 
ــتف ــان داد اس ــنامه نش ــزار پرسش ــاس   اده از اب ــه احس ک

ل قدرتی، میـزان آگـاهی و اطالعـات در زمینـه مسـائ      بی
ي هـا  گروهشهري، میزان هزینه و فایده مشارکت و تعداد 

با میزان  توانند یمعضویت دارد  آنهاغیردولتی که فرد در 
   .دمشارکت رابطه داشته باش

پژوهشــی را بــا عنــوان  )1386(شــهرداري بهشــهر 
توسـعه  هـاي   طرحنقش مشارکت شهروندان در پایداري (

ي شـــهري، خانوارهـــادر میـــان سرپرســـتان ) شـــهري
اهــداف اصــلی طــرح، . کارشناسـان، مســئوالن انجــام داد 

ي اجرایی دستیابی به توسـعه  ها زمیمکانبررسی و تحلیل 
ي هــا مشــارکتپایــدار در منــاطق شــهري بــا تأکیــد بــر 

. ي غیردولتـی بـوده اسـت   ها سازماني مردمی و ها تشکل
ــین    داده ــه ب ــه نشــان داد ک ــن مطالع ــاي حاصــل از ای ه

جتمـــاعی، مشــارکت اجتمـــاعی،  متغیرهــاي اعتمــاد ا  
ي مردمـی و غیردولتـی و نیازهـاي    هـا  تشکلي ها تیفعال

شهروندان بـا مشـارکت آنـان در توسـعه پایـدار محـالت       
درصــد رابطــه معنــاداري  5 يدار شـهري در ســطح معنــا 

   .دوجود دار
 ریـ زوارد ؟ مدالیل عدم مشارکت شهروندان چیست

. حاضر رهنمون کند قیتحقی اصلما را به مسأله  تواند یم
ي فــردي در زمینـه مســائل  هـا  یآگــاهنبـود اطالعـات و   

شهري در بـین شـهروندان، عـدم اعتمـاد شـهروندان بـه       
مسئوالن شهري، عدم احساس تعلق به محیط زندگی در 

ــگ بــودن فرهنــگ مشــارکت  بــین شــهروندان، کــم و رن
ــذیري شــهروندان مشــارکت ــی  و پ نبــود نهادهــاي مردم

  ).1376پیران، (اثرگذار 
هاي اجتماعی از  عمدتاً این تحقیق بر اساس مؤلفه

ي فردي، اثرگذاري ها یآگاهجمله میزان سواد، جنسیت، 
پیش خواهد رفت و  رهیغ و ١)NGO(نهادهاي مردمی 

در این میان نقش هر یک از این موارد در مشکالت 
  .شود یماجتماعی و فیزیکی شهر بررسی 

مهم جمعیتی در شهر آمل به عنوان یکی از مراکز 
از سوي . ریزان بوده است استان همواره مورد توجه برنامه
هاي فراوان براي جذب  دیگر این شهر، داراي جاذبه

جمعیت شهري و روستایی مجاور براي سکونت و فعالیت 
  .است

شهروندان از آنجا  مشارکتو ضرورت  تیاهم 
میزان پایین مشارکت مردم در شهر و  که شود یمی ناش

هاي عمرانی  ی برنامهبرخمقابله آنان با ایجاد و اجراي گاه 
به دلیل عدم  ها پروژهتا جایی است که بعضی از این 
این امر از دو دیدگاه . استقبال در حال حذف شدن است

ی است عیطب. نگرشی و دیدگاه عملی قابل مشاهده است
 ها تیظرفی در شهر مورد مطالعه از طیشرا نیچن در که
 لیقبي مختلف از ها نهیزمي مردم در ها يتوانمند و

ي سبز فضاي بافت فرسوده، گسترش نوساز وي بهساز
ي مردم در همکار قیطری هوا از آلودگ کاهشي، شهر

ي در گذار هیسرمای، شخصیه نقل لیوسا از کمتراستفاده 
و  دیآ ینمی به عمل کافاستفاده ... ی و عمراني ها طرح

 توانست یم که) يفکری و مال(ی انساني بالقوه روهاین نیا
  .رود یمشهر شود، به هدر  تیتقوباعث توسعه و 

در این مطالعه با توجه به معضالت و مشکالت شهر 
ه بررسـی نقـش مشـارکت شـهروندان در توسـعه      ، بـ آمل

پایدار شـهري بـراي ارائـه راهکارهـاي مناسـب پرداختـه       
  .شود یم

ي ها یژگیونقش گردد که  در این پژوهش سؤال می
، نـوع شـغل و   التیتحص زانیمي شهروندان از جمله فرد

                                                             
1- Non-Government Organization 
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میزان مشـارکت آنـان در توسـعه پایـدار      مدت اقامت در
  شهري آمل تا چه حدي است؟

  

   قیتحقروش  -2
از نظر هدف از نوع کاربردي محسوب  تحقیقاین 

 -و به لحاظ روش پژوهش از نوع توصیفی شود یم

مورد  پژوهش با توجه به مسائل نیادر  .باشد تحلیلی می
در  کهیی مد نظر قرار دارند رهایمتغها و  ی مؤلفهبررس

  .اشاره شده است آنهابه  1جدول 

 
  قیتحقي رهایمتغو  ها مؤلفه - 1جدول 

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

  ي زبالهآور جمعه نیزمدر  لیتما -
  ها کوچهتمایل به آسفالت -
  یمذهبو مراسم  ها جشني برگزاره نیزمدر  لیتما-
  ي سبزفضا جادیا نهیزمدر  لیتما -
  یعمراني گذار هیسرمابه  لیتما -

  یزندگي به محل مند عالقه
توسعه پایدار شهر 

  آمل

  یورزشی و فرهنگي فضاهاگسترش  -
  ها محله تیامن جادیا -

و  ها يناهنجاري از رشد ریجلوگ
  یاجتماعي ها بیآس

توسعه پایدار شهر 
  آمل

  يشهروندی آموزشي ها دوره لیتشک -
 (NGO)ي مردم نهاد ها تشکلي ریکارگو به  لیتشک -

رشد و فعال نمودن نهادها و 
  یمردمي ها تشکل

  توسعه پایدار شهرآمل

  )مطالعات نگارندگان: (منبع          
  

ی دانیمپژوهش، از روش  نیادر  که نیابا توجه به 
فرمول حجم نمونه از  نییتعي برااستفاده شده است، 

  .استفاده شد) 1381، اینحافظ (کوکران  گیري نمونه
   فرمول کوکران) 1معادله 

)1
d
pqt(

N
11

)
d
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2

2

2
2




  

n : حجم نمونه  
N :يتعداد کل جامعه آمار   
t2 : 96/1= درصداحتمال صحت گفتار     

300
1)0/05

0/30/7(1/9654144
11

0/05
0/30/71/96





n  

P : 7/0= احتمال وجود صفت  
q : 3/0= احتمال عدم وجود صفت  

d2 :05/0=  يریگ نمونه يخطا =a  
N : 54144خانوار در شهر آمل تعداد  
  

خانوار به  300بر اساس فرمول فوق، حجم نمونه 
  .ی قرارگرفتدانیمي مطالعه مبنا کهدست آمده است 

 يبـرا  :برآورد پایایی یا قابلیت اطمینان پرسشـنامه 
 .به عمل آمـد استفاده  کرونباخ يآلفامنظور از آزمون  نیا

و  باشـد  یمـ ) 895/0( دسـت آمـده برابـر   ه ب يآلفامقدار 
اعتبـار   نیبنـابرا  ؛است تر بزرگ 75/0چون عدد حاصل از 

   .شود یم دأییتپرسشنامه  یکل
ــل    ــه و تحلی ــور تجزی ــه منظ ــا دادهب ــون  ه و آزم

هاي تحقیق ابتدا جامعـه نمونـه از طریـق فرمـول      فرضیه
یی به منظـور  ها پرسشنامهکوکران به دست آمده و سپس 

دریافت نظرات مردم و کارکنان مدیریت شهري تـدوین و  
هاي آماري نظیـر آزمـون    تکمیل شد و با استفاده از شیوه

به تحلیل نتایج  طرفه کی tي پارامتریک آمارو آزمون آنوا 
یعنـی  (براي مقایسه میانگین چنـد جامعـه   . پرداخته شد

کمـی  بندي بر یـک متغیـر    تأثیر یک متغیر مستقل گروه
  ).1387مؤمنی، (د شو یماستفاده ا آزمون آنوز ا) وابسته

شهرستان آمل در : ی منطقه مورد مطالعهمعرف
دقیقه طول شرقی و  21و درجه  52مختصات جغرافیایی 
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جعفري، (د دقیقه عرض شمالی قرار دار 28درجه و  36
و حداکثر  24یا حداقل ارتفاع آن از سطح در). 1368

شهرستان ). 1374عزیزپور، (د باش یممتر  90ارتفاع آن 
آمل در بخش میانی استان مازندران با وسعتی بالغ بر 

درصد از کل مساحت استان  12کیلومتر مربع،  4/3074
مرکز این ). 1382مرکز آمار ایران، (د گیر را در برمی

که در قسمت شمالی  باشد یمشهرستان شهر آمل 

فاصله این شهر تا ). 1نقشه (ت شهرستان واقع شده اس
 69کیلومتر و تا مرکز استان  181مرکز کشور برابر با 

شهرستان آمل مطابق با آخرین تقسیمات . کیلومتر است
آمل، گزنگ، رینه، (منطقه شهري  4کشوري شامل 

 8و ) الهیجان، مرکزي و دابودشت(بخش  3) دابوشت
  ).1386ار ایران، مرکز آم( دباش یمدهستان 

  

  
  

  یی شهرستان آمل در استان مازندرانایجغراف تیموقع -1نقشه 
  )GISواحد نقشه و  –مازندران  يریزي استاندار معاونت برنامه( :منبع  
  

  
  
  

  ي پژوهشها یافته -3
شـوندگان   ي عمومی پرسشها یژگیوبراي شناخت 
. شـود  پرداختـه مـی  ي آنـان  ها یژگیوبه توصیف برخی از 

سرپرسـتان  (ر خانوا 300حجم نمونه در پژوهش حاضر را 
بـه صـورت تصـادفی     کـه  دهد یم لیتشک قیتحق) خانوار

را  درصـد  24از ایـن میـان   . مورد پرسشگري قرار گرفتند

بررسـی  . دادنـد  درصـد را مـردان تشـکیل مـی     76زنان و 
دهـد کـه گـروه     شوندگان نشان می وضعیت سنی پرسش

درصد بیشـترین فراوانـی را داشـته     7/38با ل سا 30-40
بررسی وضعیت تحصیلی نمونه آماري مورد مطالعه . است

 7/40به ترتیب سطح تحصیلی دیپلم با  که دهد یمنشان 
، به لحاظ اشـتغال . دده بیشترین مقدار را نشان می درصد
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درصد بیشترین فراوانی را دارا بـوده   7/38روه کارمند با گ
که  دهد یمنشان ر بررسی مدت زمان اقامت در شه. است

بیشـترین نسـبت را   ل سـا  15تا  5 سکونتگروه با سابقه 
 . به خود اختصاص داده است) 6/34(

ي از جمله فردي ها یژگیودر پژوهش حاضر، نقش 
 زانیم، نوع شغل و مدت اقامت در التیتحص زانیم

مورد سنجش  مشارکت مردمی در توسعه پایدار شهري
مختلف با  هاي قرار گرفته است، در این راستا از مؤلفه

استفاده از پرسشنامه در سطح شهر بهره گرفته شده 
  .است

سـؤال   11هاي مورد بررسـی از   براي سنجش مؤلفه
سطحی طیف لیکرت استفاده شده است  5بندي  در طبقه

، تمایـل بـه   هـا  طـرح که در آن تأثیر مشـارکت مـردم در   
، NGOمندي مـدیران در بـه کـارگیري     القه، عمشارکت

آمـوزش شـهروندي در مشـارکت، تـأثیر گسـترش       تأثیر
شـارکت در  م، فضاهاي فرهنگـی و ورزشـی در مشـارکت   

شـارکت در  ، مشارکت در امنیت محلـه ، مآوري زباله جمع
، هـا  کوچهو مراسم مذهبی، مشارکت در آسفالت  ها جشن

گـذاري عمرانـی در    ایجاد فضاي سبز و تمایل به سـرمایه 
  .سطح شهر مورد سنجش قرار گرفته است

سـت، در  نیـز مشـخص ا   2گونه که در جدول  همان
مـورد ارزیـابی در شـهر آمـل      هـاي  مؤلفه تر قیدقبررسی 

، Mean=68/3با  ها طرحهاي تأثیر مشارکت مردم در  گویه
بـا  ریـزي   سازي و برنامه در امر تصمیممشارکت ه تمایل ب

78/3=Mean تأثیر گسترش فضاهاي فرهنگی و ورزشی ،
بــا آوري زبالــه  ، مشــارکت در جمــع Mean=32/3بــا 
96/3Mean= ،09/4 مشارکت در امنیت محله با Mean= ،

میـانگین  ، =Mean 36/3تمایل به ایجاد فضـاي سـبز بـا    
، ایـن در  دهد یمرا نشان  باشد یم 3باالتر از حد متوسط که 

با  NGO يریکارگمندي مدیران در به  حالی است که عالقه
69/2 Mean= 98/2، تأثیر آموزش شهروندي با Mean= ،

، Mean =83/2بـا  و مراسم مذهبی  ها جشنمشارکت در 
، Mean=70/2تمایل به مشارکت در آسـفالت کوچـه بـا    

 Mean=87/2گذاري در امور عمرانی بـا   تمایل در سرمایه
ي را نشـان  تـر  نییپـا در مقایسه با حد متوسط میـانگین  

  .دهد می
  

  1391ي مورد بررسی در شهر آمل در سال ها شاخصجدول توصیفی  -2جدول 

  ردیف  هاي مورد بررسی مؤلفه تعداد کمترین بیشترین میانگین استانداردانحراف 

  1 ها طرحتأثیرمشارکت مردم در  300 2 5 68/3 92/0
  2 ریزي ي و برنامهساز میتصمدر امر  تمایل به مشارکت 300 1 5 78/3 64/0
  3  هاNGOعالقه مدیران در به کارگیري  300 1 4 69/2 08/1
  4 تأثیر آموزش شهروندي 300 2 4 98/2 88/0
  5  تأثیر گسترش فضاهاي فرهنگی و ورزشی 300 1 5 32/3 12/1
  6 آوري زباله تمایل به مشارکت در جمع 300 1 5 96/3 85/0
  7 تمایل به مشارکت در امنیت محله 300 3 5 09/4 74/0
  8 و مراسم مذهبی ها جشنتمایل به مشارکت در  300 2 4 83/2 58/0
  9 ها کوچهتمایل به مشارکت آسفالت  300 1 4 70/2 03/1
  10 تمایل به مشارکت در ایجاد فضاي سبز 300 3 4 36/3 48/0
  11 یعمراني در امور گذار هیسرماتمایل به  300 2 4 87/2 82/0
  ها جمع مؤلفه   63/1  45/4  29/3  60/0

  )محاسبات نگارندگان: (منبع 
 

با توجه (ي تجزیه و تحلیل اطالعات ها روشیکی از 
) ها داده عیتوزو فرض نرمال بودن  ها نمونهي باالبه حجم 

؛ باشد یمیکطرفه  t کیپارامتري آماراستفاده از آزمون 
بنابراین در این قسمت از تحقیق وضعیت هر یک از 
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ي مربوط به آن با استفاده ها معرفي مذکور و ها شاخص
  .اند گرفتهاز این آزمون مورد بررسی و تحلیل قرار 

مردم در توسعه پایدار  مشارکت دهد یمنشان  ها یافته
ی را چنـدان  مشـارکت  01/3معـادل   نیانگیم افتیدرشهر با 
ي براصورت گرفته  tآزمون  جینتا). 3جدول (د ده ینمنشان 

 که دهد یمنشان ، )Sig= 001/0(و ) t= 26/5(، ریمتغ نیا

ي دارامعنـ  زانیـ مبه  مذکور ریمتغمشاهده شده  نیانگیم
)33/0 =Mean Difference(  مورد انتظار آن  نیانگیماز

و  45/0 یعنی( t نییپارقم مربوط به حد باال و . است کمتر
 95این نتیجـه در سـطح   . ادعا است نیا دؤیم زین) 25/0

  .درصد قابل اطمینان است

  
  One sample T-testن آزمو اساس بر 1391سنجش میزان مشارکت مردم در شهر آمل در سال  - 3جدول 

  هاي مشارکت مؤلفه

Tese value=3  

Mean  t  Df  Sig (2-
tailed)  

Mean 
Difference  

95% Confidence 
Interval of the 

Difference  
Lower  Upper  

سازي  تمایل به مشارکت در امر تصمیم
  89/0  68/0  786/0  000/0  299  037/15  78/3  ریزي و برنامه

  09/1  82/0  96/0  000/0  299  69/13  96/3  آوري زباله مشارکت در جمع
  21/1  97/0  09/1  000/0  299  97/17  09/4  مشارکت در امنیت محله

  -07/0  - 26/0  - 16/0  001/0  299  -49/3  83/2  ها و مراسم مذهبی مشارکت در جشن
  -12/0  - 46/0  -29/0  001/0  299  -47/3  70/2  ها تمایل به مشارکت آسفالت کوچه

  44/0  28/0  36/0  000/0  299  28/9  36/3  تمایل به مشارکت در ایجاد فضاي سبز
  007/0  - 26/0  -12/0  064/0  299  -87/1  87/2  عمرانیگذاري در امور  تمایل به سرمایه

  45/0  20/0  33/0  000/0  299  26/5  01/3  ها جمع مؤلفه
  )محاسبات نگارندگان: (منبع      

  
در این بخش جهت واکاوي موضوع مورد مطالعه از 

هاي مختلف، سعی بـر ایـن اسـت تـا تـأثیر سـابقه        جنبه
مشارکت مردم در توسعه  به لیتماسکونت شهروندان، بر 

. مورد بحث و تجزیه و تحلیل قـرار گیـرد   پایدار شهر آمل
مدت اقامت شهروندان به عنـوان   بدین منظور رابطه میان

هاي مختلف مشـارکت مـردم در    صمتغیر مستقل و شاخ
سـته ایـن   توسعه پایدار شهر آمل به عنوان متغیرهـاي واب 

بررسـی رابطـه میـان میـزان     . تحقیق مدنظر قرارگرفتنـد 

مدت اقامت شهروندان و تمایل بـه مشـارکت در توسـعه    
و  =Sig 000/0شهر آمل، مطابق نتـایج آزمـون آنـوا کـه     

4df=  17/ 23و F=  معنـاداري   ، تفـاوت دهد یمرا نشان
میان سابقه سکونت شهروندان و تمایل به مشارکت شـهر  

این امر مبین تأثیرگذاري سابقه سـکونت  . وجود دارد آمل
شهروندان بر تمایل به مشارکت آنان در توسعه شهر آمل 

   ).4جدول ( است
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  )آنوابراساس آزمون (بررسی تأثیر مدت اقامت در تمایل به مشارکت در شهر آمل  -4جدول 
 sig  F Mean Square  df  

  4  085/1  230/17  000/0  بین گروهی
  295  063/0  -  -  درون گروهی

  300  -  -  -  کل
  )محاسبات نگارندگان: (منبع                                      

  
  از آنجــایی کــه بــر اســاس نتــایج تســت لــوین،      

)381/0Sig=(  درصد است؛ بنابراین فرض برابري  5بیشتر از
ي بین گروهی تأییـد شـده و بایـد نتـایج آزمـون      ها انسیوار

Tukey شهر ت را در تأثیر سابقه سکونت بر تمایل به مشارک
 .آمل، تحلیل نمود

باید ذکرکرد،  Post Hacبا توجه به نتایج آزمون 
سـال بـا سـاکنین     5مقایسه سابقه سـکونت کمتـر از   

با  )=03/0Sig(سال با  24تا  16سابقه سکونت  داراي
45/0Mean Difference=   ــادار ــاوت معن ــین تف مب

در توسـعه   مشارکتهاي مذکور در  گروه لیتمامیزان 
ي کـه سـاکنان داراي سـابقه    بـه طـور  ؛ باشد یمپایدار 
د ابـراز داشـتن   مشـارکت ي بـرا ي را کمتر لیتماکمتر 

  ).5جدول (

   
  Post Hoc Testو براساس آزمون آنوا  1391سال بررسی تأثیر مدت اقامت در تمایل به مشارکت شهر آمل در  - 5جدول 

مدت اقامت در 
به  لیتما

 I مشارکت

مدت اقامت در 
  J مشارکتبه  لیتما

Mean 
Difference 

(I-J) 
Std.Error  Sig  

95% Confidence Interval  

Upper 
Bound  

Lower 
Bound  

  سال 5کمتر از 
  15تا  5
  24تا  16
  سال+ 24

14/0  
45/0  
12/0-  

15/0  
15/0  
14/0  

88/0  
03/0  
91/0  

56/0  
89/0  
28/0  

28/0-  
018/0  
53/0-  

  سال 15تا  5
  5کمتر از 

  24تا  16
  سال+ 24

14/0-  
31/0  
26/0 -  

15/0  
079/0  
060/0  

88/0  
001/0  
000/0  

28/0  
53/0  
09/0-  

56/0 -  
09/0  
43/0-  

  سال 24تا  16
  5کمتر از 

  15تا  5
  سال+24

45/0-  
31/0-  
57/0-  

15/0  
079/0  
072/0  

037/0  
001/0  
000/0  

018/-  
09/0-  
37/0-  

89/0-  
53/0-  
77/0-  

  سال 24بیشتر از 
  5کمتر از 

  15تا  5
  24تا  16

12/0  
26/0  
57/0  

14/0  
06/0  
07/0  

919/0  
000/0  
000/0  

53/0  
43/0  
77/0  

28/0-  
09/0  
37/0  

  )محاسبات نگارندگان: (منبع
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شهروندان و  التیتحصبررسی رابطه میان میزان 
مطابق نتایج  ،آمل شهردر توسعه پایدار ت تمایل به مشارک
را  =F 89/38و  =5dfو  =Sig 000/0آزمون آنوا که 

و  التیتحص، تفاوت معناداري میان میزان دهد یمنشان 
این امر مبین . وجود دارد شهر آملت تمایل به مشارک

شهروندان بر تمایل به  التیتحصتأثیرگذاري میزان 
  .مشارکت آنان در توسعه شهر آمل است

باید ذکر کـرد،   Post Hacبا توجه به نتایج آزمون 
ي دارا کــهی شــهروندانبــا  پلمیردیــز التیتحصــمقایســه 

و بـا   = 001/0Sigبودنـد بـا    سانسیلباالتر از  التیتحص
68/0Mean Difference=-، التیتحصـ  زانیم نیهمچن 

بـــا  =05/0Sigبـــا  ســـانسیلبـــا  ســـهیمقادر  پلمیـــد
11/0Mean Difference=- ،ـا   سـه یمقادر  پلمید التیتحص ب

ـا   =001/0Sig سانسیلباالتر از  و  -=83/0Mean Differenceب
بـا   =000/0Sigبا  سانسیلبا باالتر از  سهیمقادر  سانسیل

83/0Mean Difference=    مبین تفاوت معنـادار میـزان
در توسـعه   مشـارکت مختلف در  التیتحصافراد با  لیتما

آزمـون و   جینتـا ی، بـر اسـاس   کلـ  به طور. باشد یمپایدار 
بـاالتر   التیتحصـ داشت، افراد بـا   انیب توان یمهاي  افتهی

در توسعه پایدار شهر آمـل   مشارکتي براي شتریب لیتما
  .اند نشان داده

ی شهروندان در شغل تیوضعدر بررسی تأثیر سابقه 
نتـایج   ،تمایل به مشارکت آنان در توسعه پایدار شهر آمل

ــه   ــه بـ ــا توجـ ــوا بـ ــون آنـ و  =5dfو  =Sig 000/0آزمـ
315/28F= به  لیتماداري میان  دهد تفاوت معنا نشان می

وجود دارد، کـه   شان یشغل تیوضعمردم از نظر  مشارکت
به  لیتمای شهروندان بر شغل تیوضعاین امر تأثیرگذاري 

. کند آنان در توسعه پایدار شهر آمل را تأیید می مشارکت
ي هـا  انسیـ وارو رد فرض تساوي  Levenبر اساس تست 

 دهدکـه  نشان می Tamhanceبین گروهی، نتایج آزمون 
بـه مشـارکت شـهروندان بـا      لیـ تماتفاوت معنـاداري در  

وجـود   آمـل  ی متفاوت در توسعه پایدار شهرشغل تیوضع
  .دارد

  کرد، ذکرباید  Post Hacبا توجه به نتایج آزمون 

  =046/0Sigبا شغل آزاد با  کاریبی شغل تیوضعمقایسه 
مبین تفاوت معنادار  =Mean Difference -63/0با 

هاي مذکور در توسعه پایدار  گروه مشارکتبه  لیتمامیزان 
 لیتما کاریبي که شهروندان به طورشهر آمل است 

  . ابراز داشتند مشارکتي را به کمتر
نسبت به » ریسای شغل تیوضع«همچنین گروه 

و  =017/0Sigي شغل آزاد بودند، با داراافرادي که 
2/٠Mean Difference=  مشارکتتفاوت معناداري را در 

  .در توسعه پایدار شهر ابراز داشتند
  
  و پیشنهادات يریگ جهینت - 4

در سنجش رابطه میـان   آنواآزمون  جینتابا توجه به 
شـهر  ت میزان مدت اقامت شهروندان و تمایل به مشـارک 

تفاوت معناداري میان سابقه سـکونت شـهروندان و    ،آمل
ایـن امـر مبـین    . وجود دارد شهر آملت تمایل به مشارک

تأثیرگذاري سابقه سکونت شهروندان بر تمایل به مشارکت 
  .باشد آنان در توسعه شهر آمل می

شهروندان و  التیتحصدر بررسی رابطه میان میزان 
آمل، مطابق نتایج  شهردر توسعه پایدارت تمایل به مشارک

و تمایل  التیتحصآزمون آنوا تفاوت معناداري میان میزان 
این امر . وجود دارد به مشارکت در توسعه پایدار شهر آمل

شهروندان بر تمایل به  التیتحصمبین تأثیرگذاري میزان 
  .باشد یممشارکت آنان در توسعه شهر آمل 

ی شهروندان در شغل تیوضعدر بررسی تأثیر سابقه 
تفاوت  ،تمایل به مشارکت آنان در توسعه پایدار شهر آمل

 تیوضـع مردم از نظـر   مشارکتبه  لیتمامیان معناداري 
 تیوضـع ی شان وجود دارد، که این امر تأثیرگـذاري  شغل
آنـان در توسـعه    مشـارکت بـه   لیتمای شهروندان بر شغل

  . کند پایدار شهر آمل را تأیید می
بـا توجـه بـه     کـه گفت  توان یمی کلي بند در جمع

هـاي مـورد    هیـ گو انیـ مپژوهش، مـردم از   نیاهاي  افتهی
 تیامندر  مشارکتي به شتریب لیتماسنجش قرار گرفته 

 تـی آزمـون   جـه ینتبا توجه به  گرید، از طرف دمحله دارن
 مردم در توسعه پایدار مشارکتها،  طبق اظهارات آزمودنی
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 ، جـه ینتدر . دهـد  ینمـ ی را نشـان  چنـدان  مشارکتشهر، 
  .ردیگ یم قرار دییتأمورد  قیتحقیه فرض

ــدار  کــهاز آنجــا  مشــارکت شــهروندان در توســعه پای
به موفقیت کامل منجـر شـود کـه     تواند یمنگامی ، هشهري

یعنـی  ، ي توسعه پایـدار شـهري  ها طرحافراد در کلیه مراحل 
، گیـري  جرا و نظارت اعم از تصمیم، اصویب، تدر مراحل تهیه

ي مردمـی و غیـره در   هـا  تشکلسازي و نحوه دخالت  صمیمت
شـارکت و هـم فکـري کامـل داشـته      توسعه پایدار شهري م

هـاي   جـذب و راه  یچگـونگ ، ابتـدا  شـود  یم شنهادیپباشند؛ 
ی، فرهنگـ مشارکت شهروندان در کلیه ابعاد از جمله مسـائل  

یی شناسـا محالت مورد  طیمحي و بهداشت باسازی، زیتیامن
 قیـ طرشـهروندان از   مشـارکت هاي  نهیزم، سپس ردیگ قرار

  .فراهم گردد زهیانگ جادیاي و بسترساز
  

  منابع -5
ــارکت). 1383. (ییحیدیســـی، الشـــوک ــاع مشـ ی اجتمـ

 انیـ پاتهـران،   6شهروندان در اداره امور شهر منطقه 
علـوم   دانشکدهی ارشد، دانشگاه تهران، کارشناسنامه 

  . یاجتماع
ي بر توسعه پایـدار در  ا مقدمه). 1999. (آ. رفیجن، وتیال 

، ترجمه عبدالرضا )1378(ي در حال توسعه کشورها
مؤسسه : ی، تهرانمیرح نیحسي و افتخار نیالد رکن

  .رانیایی روستاتوسعه 
ــپ ــپرو، رانی ــهروندمدار،  ). 1376. (زی ــهر ش ــات ش اطالع

  .26-31، 121و  122، )7و  8(، ياقتصاد -یاسیس
اپ ، چـ یتاشناسیگی خواننقشه . )1368( .سبا، عيجعفر

 ویی ایـــجغرافانتشـــارات ســـازمان : ســوم، تهـــران 
  .یتاشناسیگی کارتوگراف

 قیـ تحقي بر روش ا مقدمه. )1381( .احمدرض، ماینحافظ 
  .انتشارات سمت: ، چاپ هفتم، تهرانیانساندر علوم 

زاده، محمد؛ قاسمی،  ی، رسول؛ آرانچوالم، دارما؛ عباسربان
بررسی تأثیر رفاه اقتصادي و اجتماعی . )1386. (وحید

مـورد  ( امور شـهري بر میزان مشارکت شهروندان در 
دو فصـلنامه علـوم اجتمـاعی    ، )مطالعه شهر اصـفهان 

  .73-100، 4)2(، دانشگاه فردوسی مشهد

ی شـهروندان در  مشارکتنقش ). 1386. (ي بهشهرشهردار
ي مهـد مشـاور   ،يشـهر ي توسـعه  هـا  طـرح ي داریپا

  .ي مازندراناستانداري پژوهش شورا ،یلیخلي رینص
ــ ــدعلی، طوس ــددر  مشــارکت). 1370. (یمحم و  تیریم

  . ی تهراندولت تیریمدآموزش و  مرکز: ، تهرانتیمالک
یی آن ایـ جغرافو بستر  تیجمع). 1374. (، فرهادزپوریعز

روه گـ  ،ی ارشـد کارشناسـ در شهرستان آمـل، رسـاله   
  .تهران ، دانشگاه تهران ایجغراف

ي و رفاه شهرتوسعه پایدار ). 1389. (يهاد، نژاد يمحمود 
  . شهیاندانتشارات باشگاه : تهران ،يشهروندی اجتماع

جزوه کارشناسـی ارشـد   . )1380. (مرادي مسیحی، واراز 
  .جامعه شناسی، دانشگاه علم و صنعت تهران

  . ي استان مازندرانآمارسالنامه . )1386. (رانیاآمار  مرکز 
  . کشوري آمارسالنامه . )1382. (رانیاآمار  مرکز 

، اپ پـنجم چـ  ،فرهنـگ فارسـی  . )1362. (معین، محمـد 
  .نتشارات امیرکبیرا: تهران

ــریف  ــوف، ش ــردم در   . )1378. (مط ــارکت م ــش مش نق
ــه ــور،   برنام ــعه کش ــزي توس ــژوهش ری ــلنامه پ ، فص

 ،ژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهیپ
)1(3 ،16-10.  

ي هـا  شـاخص . )1998. (مولدان، بدریج؛ بیلهـارز، سـوزان  
محـرم نـژاد   رجمـه حـداد تهرانـی و    ، تتوسعه پایـدار 
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