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 شهروندی و رابطه آن با تکالیف و رضایتمندی شهروندان مشارکت تحلیل 

 با تأکید بر مشارکت در کاربری اراضی(شهر جدید گلبهار ) در

 

 ایران ،رانته ،تهران دانشگاه ،شهری ریزیبرنامه و جغرافیا دانشیار ـ الدینیفرانک سیف

  ایران ،بجنورد ،کوثر دانشگاه ،شهری ریزیبرنامه و جغرافیا استادیار ـ رمضانعلی نادری مایوان

 ، ایرانتهران ،تهراندانشگاه ، شهری ریزیبرنامهجغرافیا و  دانشجوی دکتری ـ 1محمد احمدی 

 تهران، ایران تهران،دانشگاه ، شهری ریزیبرنامهجغرافیا و  کارشناسی ارشد ـ مهال زارعی
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 دهیچک
بعد از جنگ جهانی دوم و به دنبال افزایش سریع جمعیت و گسترش مشـکالت شـهری، ایجـاد شـهرهای جدیـد 

گردیـد. امـا های شهری برای کاهش این مشکالت در شهرهای بزرگ مطـرح ترین سیاستعنوان یکی از مهمبه

های دقیق و عدم توجه به نیازها خصوص ایران، به دلیل فقدان برنامهتوسعه بهها در کشورهای درحالاین سیاست

رسد که با توجه به استراتژی ایجاد شهرهای جدیـد های شهروندان با شکست مواجه شدند و به نظر میو خواست

های دقیق در پیش گیریم تا عـالوه بـر رو باید برنامهد. ازاینانو اهداف آن، شهرهای جدید به اهداف خود نرسیده

ها نیز، افزوده شود. مشـارکت مـردم در امـر اینکه جمعیت موجود شهرهای جدید حفظ گردند، بلکه به جمعیت آن

د ریزی شـهری باشـهای برنامـهها، شاید اولین گام برای رسیدن به هـدفریزی و احترام به آراء و عقاید آنبرنامه

های شهری، در این پژوهش، مشارکت شهروندان بنابراین با توجه به اهمیت مشارکت شهروندی در موفقیت طرح

شود تا شاید راه و حلی برای مشکالت شهرهای جدیـد در کاربری اراضی شهری در شهر جدید گلبهار بررسی می

اسـت و  شـدهانجام ه از پرسشـنامهبـا اسـتفادی اطالعـات آورجمـعبـوده،  تحلیلی -یفیصتو تحقیق، روش باشد.

 t-test, crosstabs, chiرگرسـیون،  یهـاآزمونو بـا  SPSS افزارنرمی حاصل از پرسشنامه با استفاده از هاداده

square  وSpearman نتایج تحقیق نشان داد که میزان مشارکت شهروندان در  وتحلیل قرار گرفتند.یهتجز، مورد

یینی است و کمترین میزان آن مربوط به کاربری اراضـی اسـت و همچنـین میـزان شهر جدید گلبهار در سطح پا

دهـد. طبـق نتـایج، رابطـه معنـاداری میـان یمسـطح پـایینی را نشـان  شدهارائهرضایتمندی آنان نیز از خدمات 

ل بـا با مشارکت وجود دارد اما رابطه میان جنس و تأه رضایتمندی، تکالیف، سن، تحصیالت، مدت اقامت و شغل

 مشارکت معنادار نیست.
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 مقدمه

واهـد خدرصـد  60این رقـم بـه  2020کنند و تا سال در حال حاضر بیش از نیمی از جمعیت جهان در شهرها زندگی می

تبع آن گسـترش یافتنـد، جمعیت و رشد شهرها، مشکالت شهری به (. با افزایش1: 1390الدینی و منصوریان،رسید )سیف

هـا حلکـی از راهه دنبـال یزیرا شهرها دیگر توان و ظرفیت پذیرش جمعیت را نداشتند. بنابراین برنامه ریزان و مدیران بـ

معیـت ی جرریزهابرای حل این مشکالت، ایجاد شهرهای جدید را پیشنهاد کردند. درواقع شهرهای جدید برای جذب سـ

توسعه به دلیل فقـدان ها در کشورهای درحالشهرهای بزرگ و حل مشکالت این شهرها به وجود آمدند. اما این سیاست

تـوان ها، با شکسـت مواجـه شـدند. بنـابراین میهای دقیق و عدم توجه به کیفیت زندگی شهرنشینان و مسائل آنبرنامه

ز زندگی را بـه ه بتوانند کیفیت باالیی اکت روزافزون مادر شهرها بکاهند توانند از مشکالگفت، زمانی شهرهای جدید می

نی است کـه تر از آن، حفظ مهاجریساکنان آن ارائه دهند. برای شهرهای جدید تنها جذب جمعیت کافی نیست، بلکه مهم

کـرده اسـت.  ا انتخـابرد باهدف زندگی بهتر و برخورداری از امکانات، روستا، شهر و دیار خود را ترک گفته و شهر جدیـ

هـا شـکل نخواهـد گرفـت و ها را برآورده کند، احسـاس تعلقـی در آنمسلماً زمانی که محل سکونت جدید نتواند نیاز آن

ازوکاری در سـتواند به اهداف خود دست یابـد. بنـابراین بایـد مهاجرین مجبور به ترک آنجا خواهند شد و شهر جدید نمی

ها در شـهر ها و حفظ آنها، ایجاد حس تعلق به آنشود که بتواند در راستای زندگی بهتر آن شهرهای جدید به کار گرفته

زوکاری دهنده نبـود چنـین سـاجدید گام بردارد. آنچه در کشور ایران و وضع موجود شهرهای جدید مشهود اسـت، نشـان

نفر جمعیت داشته باشد، فق   135000یزان ، به م1385شد تا سال بینی میمثال شهر جدید گلبهار که پیشعنواناست، به

توانـد باعـ  رفـع ای میحـل و برنامـهآید کـه چـه راهنفر جمعیت را جذب کرده است. حال این سؤال پیش می 13000

 تعلق و افزایش رضایتمندی ساکنین شهرهای جدید شود؟ ها، ایجاد حسمشکالت و ضعف

ریزی هازپیش ضرورت یافتـه و در نظـام برنامـریزی برای شهر بیشبا گسترش شهرها و پیچیدگی زندگی شهری برنامه 

در امـر  (. مشـارکت مـردم3: 1389آیـد )صـالحی فـرد و علـی زاده،امروز مشارکت یکی از ارکان بسیار مهم به شمار می

د، لذا بدون مشارکت ریزی باشهای برنامهها، شاید اولین گام برای رسیدن به هدفریزی و احترام به آراء و عقاید آنبرنامه

های تواند رسـیدن بـه هـدفها، نمیشده در کتابمردم و توجه به نیازها و منافع عمومی، تنها مراجعه به معیارهای نوشته

های تواند مثـل مردمـی کـه سـالیان دراز بـاکم و کاسـتیریزی را تضمین کند. هیچ دستگاه و سازمانی نمینهایی برنامه

(. 51 :1390اند، به ریشه مشکالت محی  اجتماعی و محی  طبیعی آشـنا باشـند )شـکوئی، دهزیست خود زندگی کرمحی 

(. Jonoski,1988:8)باشـد شـهرهای پیشـرفته میمشارکت شهروندی یکی از پارامترهای اساسی در شـهرها و کالن

وجـه ای توسـعه موردتهیبررسـعنوان عامـل اساسـی در ی اخیر بههادههموضوع مشارکت شهروندان در امور شهری در 

دیـد، رفـع ی برای ایجـاد حـس تعلـق سـاکنین شـهرهای جحلراهعنوان توان مشارکت را بهاست. بنابراین می قرارگرفته

وانمنـد ها در نظر گرفت. یعنی ساکنین شـهرهای جدیـد را تیت ارتقای رضایتمندی و کیفیت زندگی آندرنهامشکالت و 

ند، نوع، مکـان و ا طراحی کنشان را از پایه با خواست و سلیقه خودشان بسازند، آن رخود موردعالقهسازیم تا بتوانند شهر 

 اندازه امکانات را خودشان تعیین کنند.

ریزی کـاربری امروزه برنامـهریزی شهری، مشارکت در کاربری اراضی شهری است. ی مشارکت در برنامههاجنبهیکی از 

و عملکردهـا بـر اسـاس  هایتضایی فعالفدهی مکانی، اظت اراضی سازمانزمین شهری به چگونگی استفاده، توزیع و حف

ی، )زیـار کنـدیم یـابیو مکان یبنـدو انواع استفاده از زمین شـهری را طبقه پردازدیخواست و نیازهای جامعه شهری م

ا توجه به سلیقه مردم دهی مکان و فضا بریزی کاربری اراضی، سازمان. طبق تعریف فوق، یکی از اهداف برنامه(1: 1389

ریزی کـاربری رو برنامـهریزی کاربری اراضی دستیابی به توسعه پایدار است، ازاینیکی دیگر از اهداف اصلی برنامه است.

محیطی و نیاز به فرآیندهای مشارکتی با توجـه بـه های اجتماعی، زیستاراضی در راستای این هدف، به مباحثی در حوزه
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و کاربری اراضی  هاییزیرباید در برنامه . مدیران شهری(Guillaume et al,2011:95) ردازدپهای فردی میتفاوت

از شـهر  اییـهبایـد نما مدیران شهریهای ها و طرحبرنامهو  ها و نیازهای مردم را در نظر بگیرندخواست ،هااجرای طرح

مالک را در ایجـاد سـاختمان موردتوجـه قـرار  طور که مهندس ساختمان سلیقه و خواستموردنظر شهروندان باشد. همان

مدیران و طراحان شهر بایستی بر اساس خواست مجموع شهروندان نقشه شـهر مـوردنظر شـهروندان را ترسـیم  دهدیم

کـه مـردم از ها آگاهی ندارنـد درحالی(. زیرا بسیاری از مشکالتی وجود دارند که مسئوالن از آن149: 1389)کامیار، کنند

 شوند. تر پذیرفته و اجرا میشوند، راحتهایی که در سطح محلی انجام میاهی دارند و همچنین طرحها آگآن

ن باعـ  سـبک شـد سـوکخصوص در طراحی شهر و کاربری اراضی شهر از یمشارکت مردم در اداره شهرهای جدید به

ولیت شهری احساس دلسوزی و مسؤ در قبال مسائل شود که شهروندانوظایف مدیران شهری و از سوی دیگر، باع  می

د شـد. شهروند باع  خواهـ ی ظهور احساس تعلق را درنوعبهگردند و  ترمصممبیشتری کرده و در انجام تکالیف خویش 

شود. حال با توجـه یظهور نتیجه مشارکت در زندگی واقعی مردم است که بهبود زندگی فردی و اجتماعی آنان را سبب م

ریزی مشـارکتی در نامهشکالت شهرهای جدید و توانایی مشارکت در رفع مشکالت شهری(، آیا بر)م شدهمطرحبه موارد 

تـأثیر  زایش مشـارکت شـهروندیمناسب در این زمینه باشد؟ چه عواملی بر کاهش یـا افـ حلراهتواند کاربری اراضی می

ی اراضی( أکید بر کاربرشهروندی )با ت، این پژوهش به بررسی وضعیت مشارکت هاپرسشدارند؟ در راستای پاسخ به این 

 بـا ه دهـد.، راهکارهایی را برای بهبود اداره شهر ارائـهاضعفو  هاچالشپردازد تا ضمن شناخت یمدر شهر جدید گلبهار 

گـونگی چو  مـدیران ی، چگونگی عملکردمیزان آگاهی شهروند، انجام این تحقیق اطالعاتی درباره میزان مشارکت مردم

ش بـه دسـت این پـژوه نتایجی که از استفاده از با توانندمی آید. مدیران و مسئولین شهریم به دستمتغیرها رواب  این 

ها و ، سیاسـتشـرای  موجـود بهبـود و بـرای شـناخته رامربوطـه  هایفرصـت هـا و، چالشهـایتظرف ها،یبآسآید، یم

 راهبردهای مناسبی اتخاذ نمایند.

ضـی ر کـاربری ارادکت تحقیقات زیـادی در ایـران صـورت گرفتـه، امـا دربـاره مشـارکت ی اخیر درباره مشارهاسالدر 

ن را است و این پژوهش برای اولین بار میزان مشـارکت شـهروندا نشدهانجامخصوص در شهرهای جدید هیچ تحقیقی به

یقـاتی ، برخـی از تحقوضوح بیشتر یی در حجم وجوصرفهکند. به علت در کاربری اراضی و در شهرهای جدید بررسی می

 است. شدهدادهنمایش  1ی اخیر، درباره مشارکت در شهرها صورت گرفته است، در جدول هاسالکه در 

 

 با رویکردهای نوین شدهانجام تحقیقات و مطالعات . برخی1جدول شماره 

 خالصه نتایج عنوان پژوهش پدیدآورنده

بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت  " (1383الشوکی )
ر ماعی شهروندان در اداره امور شهاجت

 "شهرداری تهران(  6)منطقه 

قدرتی با دهد که میان متغیرهای سن، احساس فایده مندی و بینتایج پژوهش نشان می
ر ا متغینس بجمتغیر مشارکت رابطه معناداری وجود دارد، ولی میان متغیرهای سواد و 

 مشارکت رابطه معناداری وجود ندارد.

مؤثر بر مشارکت  بررسی عوامل (1389تاج )
 یشهروند

ثبت مدهد بین دو عامل احساس مالکیت نسبت به شهر و نگرش نتایج تحقیق نشان می
ین در اارد. دوجود  یمدیریت شهری با مشارکت شهروندی رابطه مثبت و معنادار نسبت به
به  عتقاداحساس تعلق اجتماعی، رضایت از خدمات شهری، امتغیرهای: که  حالی است

 .تأثیر معناداری بر مشارکت شهروندان ندارند تقدیر و اعتماد اجتماعی

شناسایی عوامل مؤثر در راستای  (1389میرشکار )
افزایش مشارکت شهروندان در حفظ 

 21زیست شهری )منطقه محی 
 شهرداری تهران(

..( .و  آمدت، درآگاهی شهروندی، رضای)نتایج تحقیق حاکی از آن بود که هم عوامل فردی 
ع  ها و ...( باها، مساعدت رسانهآموزش شهروندی، برگزاری جشن)و هم عوامل سازمانی 

مل در این میان تأثیر عوا شوند وزیست شهری میمشارکت شهروندان در حفظ محی 
 فردی بر مشارکت شهروندی بیش از عوامل سازمانی است.
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های بررسی رابطه بین ویژگی (1390مالکیان )
ان و مشارکت آنان در سامانه شهروند
 تهران 22شهرداری منطقه  137

بطه دهد که میان متغیرهای سن و جنس با متغیر مشارکت رانتایج تحقیق نشان می
شناختی هوش وانرو عوامل  مندیمعناداری وجود ندارد و میان متغیرهای سواد، رضایت

ست. ه مثبت ادارد و این رابطنفس با متغیر مشارکت رابطه معناداری وجود هیجانی و عزت
تر ند، بیشنفس باال، هوش هیجانی بیشتر و سواد بیشتر هستیعنی افرادی که دارای عزت

 مشارکت دارند.

 (2006)کاترین
 

 ریزی برنامه در عمومی مشارکت
 سرمایه نقش: زمین از استفاده
 چیست؟ اجتماعی

ی و ان در کاربری اراضا در مشارکت شهروندرهای اجتماعی این پژوهش نقش سرمایه
ین . در ااست برای صدور مجوز توسعه برای مرکز خدمات جوانان موردمطالعه قرار داده

ها نشان شده است. تحلیل دادهپژوهش از روش مصاحبه و نظرسنجی تلفنی استفاده
یفا ادهد که سرمایه اجتماعی نقش مهمی در مشارکت شهروندی در کاربری اراضی می
بلکه  های اجتماعی در مشارکت شهروندان مهم نیستق  فاکتور سرمایهکند، اما فمی

 باشد.های متنوع وابسته به زمینه جوامع میمیزان و نوع سرمایه

 

هروندی ها و تحقیقات درباره مشارکت نشان داده است که عوامـل زیـادی در مشـارکت شـنتایج مطالعه و بررسی تئوری

ند باعـ  مثبت عمل کن صورتبهکه این عوامل یدرصورتش و کاهش آن سهمی دارد. ی در افزاینوعبهمؤثرند که هریک 

دیران مـعملکرد و پاسخگویی  یت منجر به بهبود افزایش مشارکت و بهبوددرنهاشود که یی میدستاوردها آمدنبه وجود 

بـه  ( را1شـماره  کلتوس  محقق، مدل نظری این پـژوهش )شـ شدهانجامشهری خواهد شد. نتایج مطالعات و تحقیقات 

 وجود آورده است.

 

 
 مشارکت شهروندیمدل مفهومی  .1شکل شماره 

  

 نظری مبانی

 مشارکت شهروندی

 درواقع(. 5: 1388باشد )زیاری و همکاران،واژه مشارکت از حی  لغوی به معنای درگیری و تجمع برای منظور خاص می 

کـه اظهـارنظر شخصـی و اعمـال مراقبـت در طوریرا گوینـد بهگیری مشارکت مورد مشورت قرار گرفتن قبل از تصمیم

(. مشـارکت عمـومی 5: 1389جریان اجرایی این تصمیم و تحول نتـایج آن امکـان داشـته باشـد )نیرومنـد و واحـدتوان،

تی کند و در همان زمان فرصیمشان )ارتباط، همکاری و گفتار عالقه( توانا یشهروندهای شهروندان را در توسعه مهارت

. بعضی از (Anne & et al,2013:106)کند تا یک تمرین شهروندی فعال را انجام دهند یمرا برای شهروندان فراهم 

ای بـرای افـزایش ظرفیـت دموکراتیـک اسـت. از ایـن دیـدگاه کنند که مشارکت عمومی وسیلهنویسندگان استدالل می

فرصتی برای یادگیری مسؤولیت اجتمـاعی و شـهروندی مشارکت،  درواقعمشارکت عمومی ارزشی است برای خود مردم. 



 39                                             ...                         شهروندی و رابطه آن با تکالیف و رضایتمندی شهروندان.مشارکت تحلیل 

ی نیـاز بـه اثرگـذاردیوید ویلسون بر این باور است دموکراسی واقعی و رایج برای  (.Petts,2003:146)کند فراهم می

 صورتبهتوانند گیرندگان دیگر نمییمتصممعتقد است که این روزها،  . رانر(Catherine,2006:5)مشارکت مردم دارد 

ها برای اداره شهر، به حمایت شهروندان نیاز دارند، زیرا این شـهروندان هسـتند سله مراتبی جامعه را هدایت کنند و آنسل

 هسـتندکه کنترل منابع حیاتی مانند: زمین، مستغالت و امالک را در اختیار دارنـد و همچنـین دارای توانـایی اعتـراض 

(Runhaar,2009:206). 

شود که ساکنان بتوانند در فراینـدهای توسـعه درگیـر و های شهری باع  میگیرییمتصمها و یتفعالمشارکت مردم در 

وندان، زیست بهتر، بـاال رفـتن روحیـه شـهری مح: حفظ ازجملهیجه باع  به وجود آمدن دستاوردهایی درنتفعال شوند و 

شهروندان و  نفساعتمادبهیش لی، افزاهای ماییجوصرفهافزایش رضایتمندی شهروندان، ایجاد حس تعلق در شهروندان، 

ه بـا هان در مواجهر یک از شهروند .(mahdavinejad & amini,2011:407) شودمی هاسازمانافزایش اعتماد به 

سـترش گلـزوم  .ردممکن است نقشی فعال و یا منفعل داشته باشند که بستگی به متغیرهای گونـاگون دا مدیریت شهری

 قـوق شـهروندیمشـارکت شـهروندان و آگـاهی از ح، نهادینه شدن فرهنگ شهروندی ،وندانو شهر مدیرانرواب  میان 

ی تحقـق ضـمانت دولـت بـرا است. بنابراین حقوق و وظایف شهروندی، نهادینه شـدن فرهنـگ، مشـارکت شـهروندی،

رار توجـه قـموردگونـاگون  یهـاو شـهروندان در حوزه مدیریتشهروندی و آگاهی شهروندی همگی باید در رواب  میان 

ری سو باع  سبک شدن وظایف مدیران شـهافزایش مشارکت شهروندی در کاربری اراضی شهرهای جدید از یک .گیرند

در  شود که شهروندان در قبال مسائل شهری احساس دلسوزی و مسـؤولیت بیشـتری کـرده وو از سوی دیگر، باع  می

های کاربری اراضی این انتظار را در پیش گیریی در تصمیمتر گردند. افزایش مشارکت عمومانجام تکالیف خویش مصمم

شـتر و ، بـا حمایـت بیترمشـروعهایی بهتـر، )تصـمیم مثالعنوانبـهی کاربردی مطلوبی کسب شـود. دستاوردهادارد که 

ر   گسـتردهتر(. از طرفی وقتی پیوندی میان حقوق صاحبان سهام و حق تعیین سرنوشـت ایجـاد شـود مشـارکت ییاجرا

ی آن پـی خود را برطـرف سـازند و در یازهای اساسنبرای افراد است تا  هافرصت ارتقادهندهی مشارکت طورکلبهدهد. یم

 (.Guillaume & et al,2011:951) شودتوسعه پایدار ایجاد می

 در وناگون ول گبه اشکا زبه امرو از دوران یونان باستان تا طوالنی دارد و جامعه مدنی سابقه غنی و مشارکت شهروندی و

ست )ملکواین، اآتن در یونان باستان بوده  شهردولتو خاستگاه آن  ها بروز کرده استابعاد مختلف زندگی اجتماعی انسان

بـال ریزی توسـعه اقتصـادی و بـه دنمفهومی مهم در برنامه منزلهبهمشارکتی  اما مفهوم مشارکت و توسعه. (169: 1377

ره اولـین افـرادی بـود کـه مشـارکت ( وارنشتاین در زم48: 1387رح گردید )موسی نژاد،های اقتصادی مطشکست برنامه

پیـروزی  قبـل از ران تاای در(. 2: 1380م با تعبیر قدرت شهروندی بکار گرفت )شریفیان ثانی، 1969شهروندی را در سال 

فرمـان مشـروطه  صـدور بـا. ،شاه بـود دست تمام قدرت در و صورت سلطنت استبدادی بودمشروطیت شکل حکومت به

 ره اموردر ادا را فرادحکومت مشارکت تمامی ا و برداشته شد شهر جهت مشارکت شهروندان در اداره امور نخستین گام در

 یاه شـکل گسـتردهبـ شـهر اداره امور پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی زمینه مشارکت در از حق آنان دانست. بعد خود

 (.3: 1387حکمت نیا و موسوی،شکیل شوراها بوده است )آن ت ینترکه مهم فراهم شد

 

 معایب مشارکت

هـا مشـکالت دنیـای امـروز را شده است. آنیتخصصبرخی منتقدان معتقدند که مشارکت جایگزین نظرات کارشناسی و 

مشـارکتی غیـر گیری باشد. در این نوع نگرش، تصمیم حلقابلبینند که توس  شهروندان یماز آن  ترمشکلتر و یچیدهپ

شود و فرض بر این است که افراد بیشتر به دنبال منافع خودشان هستند تا منافع جامعه. عالوه بر این، عقالیی خوانده می

 .(Walters et al,2000:349-350)گیری اسـت ها و زمان الزم برای تصـمیمینههزمشارکت عامه همراه با افزایش 
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: فشـارهای ازجملـهفاوتی در زمینه گسترش مشارکت شهروندی روبـرو هسـتند. ی متهاچالشتوسعه با کشورهای درحال

های زمـانی و تقاضـا بـرای نتـایج سـریع و یتمحدودالمللی، فقدان فرهنگ دموکراتیک و جامعه مدنی، فقر گسترده، ینب

 .(Denhardt et al,2009:1268)های نهادی یتمحدود

 

 ارکتهای در ارتباط با مشترین تئوریمهم

 شناختی مشارکتیدگاه جامعهد

ربیـت تأکیـد نظـام تعلـیم و ت ی مشارکت، بر فرایندهای اجتماعی، اقتصادی، نهادهای خـانوادگی وشناختجامعهدر دیدگاه 

یری مشارکت مفید و گشکلدر  این رویکرد بر عوامل بیرونی و محیطی تأکید داشته و عوامل اجتماعی را درواقعشود. می

د و بندهای فکری یابد که افراد بتوانند از قییمطرفداران این دیدگاه، زمانی مشارکت در جامعه تحقق  ظرازنداند. یممؤثر 

ی دیگـر بـه اگونـهبهشود که افراد ی جمعی( رهایی یابند و این خود باع  میهارسانه، سواد و وپرورشآموزش)از طریق 

 ، آگاهانه انتخاب کنند.اصطالحبهجهان بنگرند و 

 

 ی مشارکتشناخترواناه دیدگ

مـورد  کننده و دیگری، میزان آگاهی فـرد نسـبت بـه عمـلیبترغهای یزهانگدر این دیدگاه، مشارکت از دو جنبه، یکی 

شخصـیت  و باشد. این دیدگاه افزایش مشارکت در جامعه را ناشی از تغییـر در نگـرش، افکـارمشارکت، دارای اهمیت می

 ازنظـردم بایـد ادات و خصوصیات شخصیتی است. مر، تأکید بر الگوهای تغییر در سیستم اعتقداند. در این دیدگاهیمافراد 

ها را به افرادی فعال در جامعه تبـدیل کنـد. توان آنروانی، انگیزه کسب موفقیت بیشتر را داشته باشند و همین انگیزه می

و  هـانگرشکننـده یینتععنوان عوامـل ی بـههـای شخصـیتیژگیوطرفداران این دیدگاه، بر سه عامل انگیـزه، سـابقه و 

 (.50-54: 1391کنند )موسوی،های اجتماعی تأکید مییتفعال هایستارهای فردی در مبادرت ورزیدن ب

 

 پژوهش روش

است.  شدهانجام نامهپرسشابزار صورت پیمایشی با استفاده از بهبوده و  یفی تحلیلیصتو ،کاررفته در این تحقیقبه روش

تصادفی  صورتبهیری گنمونهروش  .استدر فرایند پرسشگری شامل شهروندان شهر گلبهار  موردمطالعهآماری جامعه 

ر( با استفاده از نف 13000)بهار ساده بوده و حجم نمونه با استفاده از مدل کوکران برآورد شد. با توجه به جمعیت شهر گل

س  شهروندان تکمیل گردید پرسشنامه تهیه و تو 400یی بیشتر، یاز بود که برای پایاموردنپرسشنامه  384روش کوکران 

قرار  وتحلیلیهمورد تجز SPSSافزار با استفاده از نرم پرسشنامه حاصل از یهاداده است. سؤال 49حاوی  نامهپرسش

 و 8/0آن برابر با  ین پایایه میزاپرسشنامه از آزمون آلفای کرونبا  استفاده گردید ک سؤاالتبرای محاسبه پایایی  .گرفتند

ترین آزمون مهم tاست. آزمون  شدهاستفاده  t-testت متغیرها از آزمونباشد. برای بررسی وضعیدر سطح قابل قبولی می

میانگین  ، فاصلهtآزمون  در درواقعشود. های جامعه استفاده مییانگینمآماری پارامتریک است که آزمون فرض درباره 

وهش دو نوع متغیر اسمی و ترتیبی داشتیم (. در این پژ267: 1392یری است )دالور، گاندازهقابل موردنظرجامعه با نقطه 

ابطه بین متغیرهای راستفاده شد و برای بررسی  Spearmanکه برای بررسی رابطه بین متغیرهای ترتیبی از آزمون 

 ه که ابتدا جدول توافقی ایجاد شد ووناستفاده شد، بدین گ Chi-Squareو  Crosstabsاسمی و ترتیبی از آزمون 

وتحلیل شدند. جدول توافقی برای تجزیه Chi-Squareو  Crosstabsآزمون  یلهوسبهشدن  Recodeها بعد از داده

رضایت یزان دهد که آیا موافقی نشان مییک جدول ترود. درواقع بررسی رابطه بین متغیرهای اسمی و ترتیبی به کار می

 .(58: 1388و شغل وی است یا خیر )بایزیدی و همکاران، ، تأهلابسته به جنسفرد و یا مشارکت
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 مطالعه مورد محدوده

 40 شهد و درهری مشهر جدید گلبهار، نخستین شهر جدید احداثی در اطراف شهر مشهد است. این شهر در منطقه ش

 5ه و در دیز و طرقبالقی شانو باالتر از شهرهای یی وهواآبکیلومتری شمال غربی شهر مشهد، در محلی خوش 

 عرض 36 و ْ 33افیایی در موقعیت جغر ازنظر(. شهر جدید گلبهار 1است )نقشه شماره  قرارگرفته کیلومتری شهر چناران

احت کل شهر در طرح متراست. مس 1250است و ارتفاع شهر از سطح دریا  قرارگرفتهطول شرقی  59 و ْ 10شمالی و 

دامنه  ز جنوب تاد بوده، ا. اراضی شهر جدید گلبهار از شمال به محور مشهد ـ قوچان محدوهکتار است 4000حدود جامع 

لبهار در دره گهر جدید شود. شارتفاعات بینالود امتداد، از طرف غرب به کال سه خوله و از شرق به کال ماوا محدود می

د( هستن 4ه شاورزی درجک ازنظرخیج )که  و اراضی کشف رودی هزار مسجد و بینالود بر روی حوضه آبریز هاکوهبین 

شرکت دهد )ان میمیزان جمعیت شهر جدید گلبهار و جمعیت پیشنهادی آن را نش 2است. جدول شماره  قرارگرفته

 (.1390عمران شهرهای جدید:

 

 
 جدید گلبهار شهر موقعیت نقشه .1 شماره شکل

 

 (1393ان شهرهای جدید، جمعیت شهر جدید بینالود منبع: )شرکت عمر. 2جدول شماره 

 یافتهاسکانجمعیت  شدهبینییشپجمعیت  سال

1385 135000 3487 

1390 --- 13000 

1395 360000 --- 

 --- 430000 جمعیت نهایی

  

 هایافته و بحث

 39ند، نفر از پاسخگویان کارم 125نفر زن هستند.  165مرد و  نفر 235، اندقرارگرفتهشهروندی که مورد پرسش  400از 

 118پاسخگویان متأهل و  از نفر 282نفر سایر هستند.  9نفر بیکار و  10، دارخانهنفر  29نفر شغل آزاد،  188نفر دانشجو، 

نفر کاردانی،  78نفر کارشناسی،  97نفر کارشناسی ارشد،  19نفر در مقطع دکتری،  9ازنظر تحصیالت  نفر مجرد هستند.
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، سال 20-30نفر بین  163، سال 15-20نفر بین  29سواد هستند. ازنظر سن، نفر بی 9نفر سیکل، و  57نفر دیپلم،  131

باال سن  به 60نفر نیز  19سال و  60-70نفر  19سال،  50-60نفر  10سال،  40-50نفر  56سال،  30 -40نفر  123

های ه است. ابتدا سؤالشدسؤال استفاده 19برای بررسی میزان مشارکت شهروندان در شهر جدید گلبهار از  دارند.

که  گونههمانرود. تدریج به محدوده مشارکت در کاربری اراضی پیش میمشارکت درباره مسائل عمومی شهر است و به

های گوناگون متفاوت است. کمترین میزان مشارکت در ینهزمدهد، میزان مشارکت در ( نشان می3جدول )شماره 

در کاربری اراضی است که شامل میزان مشارکت شما در انتخاب  هاارکتمشی انتهایی جدول و مربوط به هابخش

(، میزان 29/2(، میزان مشارکت شما در انتخاب مکان و کیفیت کاربری اداری )15/2روها )یادهپی ارتباطی و هاراهکیفیت 

نیز، میزان مشارکت کمتر از های کاربری زمین ینهزم( و ... است. در سایر 33/2زمین مسکونی ) اندازهدخالت در انتخاب 

های گیری(، مشارکت در تصمیم9/2میانگین است. میزان مشارکت در مسائل عمومی شهر مانند: حل مسائل شهری )

یزان م(، نزدیک میانگین است و بیشترین 89/2) یشهرهای (، مشارکت در طرح74/2(، هزینه برای شهر )11/3محلی )

ی آورجمع( و مشارکت در 5/3سبز )و فضای  هاپارک(، نگهداری از 59/3) یدرونمشارکت، دخالت در انتخاب معماری 

( است که باالتر از میانگین قرار دارد. در کل میزان مشارکت شهروندان در اداره امور شهر 29/3) هازباله موقعبهصحیح و 

 دهد.یری نشان میپذکتمشاری شهری را در هاسازمان( که ضعف 4دهد )جدول وضعیت نامطلوبی را نشان می

 
 مشارکت شهروندی .3جدول شماره 

 Test میانگین فراوانی مشارکت شهروندی

value 

T Sig 

 بسیار کم کم متوس  زیاد بسیار زیاد

 046/0 -003/2 3 89/2 38 103 172 39 48 های شهریمیزان مشارکت در طرح

 000/0 -455/5 3 69/2 39 169 116 28 48 مشارکت در زیباسازی شهر

 000/0 -659/7 3 55/2 78 141 105 37 39 مشارکت در جلسات مربوطه

 000/0 -586/4 3 74/2 75 69 169 59 28 میزان هزینه برای شهر

 000/0 580/8 3 50/3 29 47 106 131 87 ها و فضای سبزنگهداری از پارک

 000/0 472/4 3 29/3 49 68 85 113 85 هاموقع زبالهآوری صحیح و بهمشارکت در جمع

 066/0 841/1 3 11/3 29 115 114 66 76 های محلیگیریمشارکت در تصمیم

 110/0 -602/1 3 90/2 58 95 123 76 48 مشارکت برای حل مسائل شهری

 549/0 -600/0 3 97/2 29 116 132 85 38 میزان دخالت در کیفیت نمای بیرونی منزل

 000/0 465/9 3 59/3 29 39 133 66 133 درونی میزان دخالت در انتخاب معماری

 000/0 540/3 3 21/3 28 86 127 94 65 میزان مشارکت در انتخاب وسعت و کیفیت فضای سبز

 038/0 085/2 3 15/3 75 59 76 113 77 های آموزشیمیزان مشارکت در انتخاب کیفیت کاربری

های یابی کاربریمیزان مشارکت در کیفیت و مکان
 نگیفره

58 75 144 85 38 08/3 3 287/1 119/0 

 000/0 -506/8 3 46/2 112 117 86 46 39 های ورزشیمیزان مشارکت درباره کیفیت و تعداد مکان

میزان مشارکت شما در انتخاب مکان و کیفیت 
 های تجاریکاربری

19 69 105 96 111 47/2 3 798/8- 000/0 

 000/0 -515/10 3 33/2 112 171 40 29 48 مسکونیه زمین اندازمیزان دخالت در انتخاب 

 000/0 -298/12 3 29/2 112 150 79 30 29 یدارمیزان مشارکت در انتخاب مکان و کیفیت کاربری ا

ای میزان مشارکت شما در انتخاب مکان و کیفیت فضاه
 تفریحی

49 38 106 85 122 52/2 3 214/7- 000/0 

ن و کیفیت میزان مشارکت شما در انتخاب مکا
 های درمانی بهداشتیکاربری

58 57 97 132 56 82/2 3 820/2- 005/0 

 ساتمیزان مشارکت شما در انتخاب مکان و کیفیت تأسی
 شهری

27 69 68 140 96 48/2 3 581/8- 000/0 

و  های ارتباطیمیزان مشارکت شما در انتخاب کیفیت راه
 روهاپیاده

39 19 67 115 160 15/2 3 298/13- 000/0 
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 سازی نمره متغیرها برای مشارکت شهروندییکسان .4جدول شماره 

 سطح معنی داری Test value t میانگین 

 000/0 -854/4 63 167/59 مشارکت

 

 های اجتماعی با مشارکت شهروندیبررسی روابط بین بنیان

ی ترتیبی متغیرها وع ازت که همه از نبرای بررسی رابطه بین متغیرهای سن، مدت اقامت و تحصیالت با متغیر مشارک

امت و سن، مدت اق استفاده شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که میان متغیرهای Spearmanهستند از آزمون 

ن مشارکت یالت میزادار وجود دارد و با افزایش میزان سن، مدت اقامت و تحصتحصیالت با متغیر مشارکت رابطه معنی

 388/0دهد، همبستگی میان سن و تحصیالت با مشارکت )نشان می 5گونه که جدول ابد. همانیشهروندی افزایش می

 شود.( دیده می174/0) مدت اقامت با مشارکت( شدیدتر است و همبستگی ضعیفی میان347/0و 

 

 رابطه بین متغیرهای سن و تحصیالت با متغیر مشارکت . 5جدول شماره 

 زمون همبستگی اسپیرمنآ مشارکت سن تحصیالت مدت اقامت

  ضریب همبستگی 1 388/0 347/0 174/0
 معناداری --- 000/0 000/0 000/0 مشارکت

400 400 400 400 N 

 

آزمون  تیبی( ازیر تر)متغ مشارکتو شغل )متغیرهای اسمی( با متغیر  ، تأهلرای بررسی رابطه بین متغیرهای جنسب

Crosstabs  وChi-Square دهد که آیا میزاندول توافقی نشان مییک ج. جدول توافقی استفاده شد با استفاده از 

نتایج حاصل از  (.58: 1388و شغل وی است یا خیر )بایزیدی و همکاران، ، تأهلفرد وابسته به جنس رضایت یا مشارکت

دار رابطه معنی شارکتمتغیر م میان متغیرهای جنس با %5و احتمال خطای  %95تحقیق نشان داد که با سطح اطمینان 

 (.6و  7وجود ندارد )جدول 

 

 آزمون کا اسکوئر برای رابطه جنس و مشارکت .6جدول شماره 

Sig. (2-sided) Value Chi-Square Tests 

 ا اسکوئرک -پیرسون 985/4 083/0

 نسبت احتمال 937/4 085/0

 

 آزمون کراس تب برای رابطه جنس و مشارکت .7جدول شماره 

 آزمون کراس تب مشارکت باال مشارکت متوس  مشارکت پایین

 مرد تعداد 37 84 114

 درصد % 7/15 % 7/35 % 5/48

 زن تعداد 40 58 67

 درصد % 2/24 % 2/35 % 6/40

 جمع درصد % 3/19 % 5/35 % 3/45

 

 (.9و  8دار وجود ندارد )جدول متغیر مشارکت نیز رابطه معنی طبق نتایج، میان متغیر تأهل و
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 آزمون کا اسکوئر برای رابطه تأهل و مشارکت. 8جدول شماره 

Sig. (2-sided) Value Chi-Square Tests 

 ا اسکوئرک -پیرسون 304/2 316/0

 نسبت احتمال 312/2 315/0

 
 آزمون کراس تب برای رابطه تأهل و مشارکت .9جدول شماره 

 بآزمون کراس ت مشارکت باال مشارکت متوس  مشارکت پایین

 متأهل تعداد 58 103 124

 درصد % 6/20 % 5/36 % 9/42

 مجرد تعداد 19 39 60

 درصد % 1/16 % 1/33 % 8/50

 جمع درصد % 3/19 % 5/35 % 3/45

 

رابطه کامالً معناداری وجود  %5ای و احتمال خط %95ی دیگر است و با سطح اطمینان اگونهبهدر متغیر اشتغال نتایج 

ی آزاد است و هاشغلی ، افراد دارادارخانهافراد  (. کمترین میزان مشارکت به ترتیب مربوط به افراد بیکار،10دارد )جدول 

 (.10باالترین میزان مشارکت به ترتیب مربوط به کارمندان است )جدول 

 

 آزمون کا اسکوئر برای رابطه شغل و مشارکت -10جدول شماره 

Sig. (2-sided) Value Chi-Square Tests 

 ا اسکوئرک -پیرسون 448/136 000/0

 نسبت احتمال 056/141 000/0

 

 آزمون کراس تب برای رابطه متغیر شغل و مشارکت .11جدول شماره 

 آزمون کراس تب مشارکت باال مشارکت متوس  مشارکت پایین

 کارمند تعداد 58 29 38

 درصد  4/46  2/23 4/30

 دانشجو تعداد 0 29 10

 درصد 0  4/74 6/25

 سایر تعداد 0 9 0

 درصد 0  100 0

 دارخانه تعداد 0 9 20

 درصد 0  31 69

 آزاد تعداد 19 66 103

 درصد  1/10  1/35 8/54

 بیکار تعداد 0 0 10

 درصد 0 0 100

 جمع درصد  3/19 5/35 3/45

 

 شهروندی رضایتبررسی مؤلفه 

های شهری را در ینهزمکه سعی شده است تا تمام  شده استال استفادهسؤ 18شهروندی از  رضایتبرای بررسی مؤلفه 

است، میزان رضایت در وضعیت بسیار نامطلوبی قرار دارد.  شدهداده نشان 12گونه که نتایج در جدول همان. بربگیرد

ی مسئوالن شهری نرسااطالع( و نحوه 08/2بیشترین میزان نارضایتی به ترتیب مربوط به مقابله با حیوانات مزاحم )
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( است. با توجه به اینکه شهر جدید گلبهار بر روی زمین خالی و طبیعت بکر ایجادشده و در اطراف آن روستای 21/2)

کنند که مخل آسایش شهروندان وآمد و سروصدا میخصوص در شب در شهر رفتنوبهار قرار دارد، حیوانات زیادی به

از دیدگاه شهروندان بسیار ضعیف بوده است و فق  اطالعات کلی در سایت شرکت رسانی نیز بوده است. در زمینه اطالع

جز دو مورد شفافیت ها نیز )بهعمران قرار دارد که بسیاری از شهروندان فاقد دسترسی به اینترنت هستند. در بقیه زمینه

( 55/3ر زمینه احساس هویت )قوانین و احساس هویت( رضایت کمتر از سطح میانگین است. بیشتر میزان رضایتمندی د

تر از حد دهد، در کل میزان رضایتمندی بسیار پاییننشان می 13گونه که جدول ( است. همان15/3و شفافیت قوانین )

 (.13جدول های شهروندان است )توجهی مسئوالن شهری به نظر و خواستمیانگین است که نشان از بی

 

 رضایت شهروندی .12جدول شماره 

 Test میانگین فراونی دیرضایتمن

value 

T Sig 

 بسیار کم کم متوس  زیاد بسیار زیاد

 477/0 -712/0 3 96/2 57 75 143 78 47 هاآوری منظم زبالهرضایت از جمع

 001/0 -225/3 3 82/2 56 104 115 106 19 هاها و جویرضایت از رسیدگی به کانال

 009/0 -612/2 3 87/2 37 96 169 78 20 رضایت از کنترل ترافیک

 000/0 -9 3 51/2 84 115 134 48 19 رضایت از تأمین ایمنی شهروندان

 000/0 -654/15 3 08/2 180 76 85 49 10 رضایت از مقابله با حیوانات مزاحم و موذی

 000/0 -217/9 3 45/2 103 112 115 39 30 رضایت از امکانات فرهنگی هنری و ورزشی

 000/0 -013/4 3 81/2 28 131 152 69 20 ر شما به شهرخاطمیزان تعلق

 962/0 048/0 3 3 28 95 163 76 38 ونقل عمومیرضایت از دسترسی به حمل

 000/0 -712/8 3 42/2 141 85 68 77 29 رضایت از ارتباط با مسئولین

 000/0 -541/17 3 21/2 111 114 156 19 0 رسانی مسئوالن شهره اطالعنحورضایت از 

 216/0 -240/1 3 98/2 57 79 159 47 58 رضایت از نگهداری از فضای سبز

 009/0 -623/2 3 84/2 57 124 84 96 39 رضایت از دسترسی به مراکز تجاری

 000/0 -173/6 3 64/2 83 105 106 86 20 رضایت از دسترسی به مراکز آموزشی

 015/0 439/2 3 15/3 29 112 115 57 87 رضایت از شفاف بودن قوانین و مقررات

 000/0 -726/3 3 76/2 76 106 104 65 49 پذیری مسئولین شهریرضایت از مشارکت

 000/0 -532/10 3 35/2 120 126 76 49 29 ی مبلمان شهریاز طراحرضایت 

 000/0 302/8 3 55/3 37 49 114 56 144 میزان احساس هویت در شهر

 000/0 -058/9 3 56/2 83 57 222 29 9 ها و معابریابانخرضایت از آسفالت 

   
 سازی نمره متغیرها برای رضایتمندی شهروندییکسان .13جدول شماره 

Compute میانگین Test value t Sig 

 000/0 -605/7 54 9/48 رضایتمندی

           

 بررسی رابطه بین مشارکت و رضایتمندی

و احتمال  %95ناداری طح معون رگرسیون استفاده شد. نتایج آزمون با سبرای بررسی رابطه مشارکت و رضایتمندی از آزم

زان مشارکت تمندی، مین رضاینشان داد که رابطه کامالً معناداری بین دو متغیر وجود دارد و با افزایش میزا %5خطای 

ت افزایش میزان مشارک واحد 0.262شود، بینی مییشپواحد در رضایتمندی،  1ایش یابد. یعنی به میزان افزافزایش می

 پیدا کند.
 یر مشارکت بر رضایتمندیتأثبررسی . 14شماره جدول 

sig t R Beta B آزمون رگرسیون 

 مشارکت در تکالیف 222/0 262/0 262/0 413/5 000/0



 1397 پاییز  ،3، شمارۀ 1، دورۀ شهر پایدار فصلنامه                                                                                                         46

یف دهد که شهروندان وظاشود، نشان مینیز مشاهده می 15بررسی مؤلفه تکالیف شهروندی: نتایج تحلیل که در جدول 

در کل . گذارندیاحترام م و به حقوق و قوانین سازمان دهندیانجام م یخوبدر قبال سازمان به ها وخود را در بیشتر زمینه

 ( بسیار باال است.30است که در ازای میزان متوس  آن ) 56/40میزان رضایتمندی 
 

 تکالیف شهروندی-15جدول شماره 

 Test میانگین Frequency تکالیف شهروندی

value 

T Sig 
 بسیار کم کم متوس  زیاد بسیار زیاد

 000/0 222/20 3 17/4 30 9 10 160 191 تالش برای زیبایی شهر

 000/0 696/20 3 19/4 20 28 29 102 221 موقع آنآوری بهها و جمعتالش برای تفکیک زباله

 000/0 676/19 3 02/4 20 18 87 85 190 احترام به حقوق و قوانین شهری

 000/0 308/18 3 03/4 19 28 48 133 172 پیگیری مسائل شهری از مسئولین

 000/0 837/21 3 14/4 10 38 20 149 183 نظافت و پاکیزگی معابر و نمای ساختمان

 000/0 121/16 3 98/3 29 29 37 132 173 موقع عوارضپرداخت به

 000/0 185/14 3 88/3 19 57 49 103 172 زنگهداری از گیاهان آپارتمانی و حفظ فضای سب

 000/0 958/15 3 93/3 29 18 58 142 153 های شهرداریدنبال کردن برنامه

 000/0 876/18 3 10/4 28 9 58 105 200 رفع زباله از منظر شهری

 000/0 418/16 3 14/4 39 38 10 56 257 های شهریپاسخ به نظرسنجی

 

 متغیرها برای تکالیف شهروندیسازی نمره یکسان .16جدول شماره 

Compute Mean Test value t Sig 

 000/0 353/20 30 56/40 تکالیف

 

 بررسی روابط بین وظایف شهروندی و مشارکت شهروندی

بینی جود دارد و پیشو( رابطه معنادار و مثبتی میان مشارکت و وظایف شهروندی 17جدول بر اساس نتایج تحلیل ) 

یابد، یعنی هرچقدر شهروندان فزایش میواحد ا 149/0زایش یک واحد متغیر مشارکت، متغیر وظایف شود به ازای افمی

ایین ستگی آن پشوند. با همه این وجود میزان همبمی ترمصمممشارکت بیشتری داشته باشند، در انجام وظایف خود 

 .است
 رابطه بین مشارکت شهروندی و تکالیف شهروندی. 17جدول شماره 

sig t R Beta B آزمون رگرسیون 

 مشارکت در تکالیف 098/0 149/0 149/0 001/3 003/0

 

 گیرینتیجه

حل مشکالت و برای جذب سرریزهای جمعیت شهرهای بزرگ به وجود آمدند ولی  منظوربهشهرهای جدید در ایران 

های کالنی را ینههزد، زیرا که مشکلی را حل نکردند، خود معضلی برای مدیران شهری شدنینامتأسفانه عالوه بر 

 شده آن است مثالًبینییشپتر از میزان اختصاص داند ولی عمالً میزان جمعیت ساکن برای شهرهای جدید بسیار پایین

نفر ساکن بودند.  34877شده بود که فق  بینییشپنفر جمعیت  135000تعداد  1385برای شهر جدید گلبهار در سال 

و نظرات شهروندان  هاخواستی موجود در شهرهای جدید را در ضعف مدیریت و عدم توجه به هاضعفنویسندگان، این 

ی زندگی را بر مردم نوعبهو  اندکردهرا از مردم سلب  هاانتخابهای شهری در شهرهای جدید حق کنند. طرحجستجو می

حل همه مشکالت شهرهای جدید باشند عنوان راه و حل کلیدی برای تواند به. مشارکت شهروندی میاندکردهتحمیل 

ها آگاهی دارند که شهروندان از آنیدرحالها آگاه نیستند زیرا بسیاری از مشکالتی وجود دارند که مسئوالن شهری از آن

شود و هم پذیرفته می ترراحتشود هم یجه تصمیماتی که در سطح محلی و با مشارکت شهروندان گرفته میدرنتو 
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رود، از طرف دیگر با مشارکت شهروندان، میزان رضایت و احساس هویت مردم باالتر رفته و در آن باال میقابلیت اجرایی 

که در پیشینه و مبانی نظری مطرح شد درباره مشارکت شهروندی  طورهمانکنند اجرای وظایفشان احساس مسؤولیت می

خصوص درباره کاربری اراضی شهرهای جدید بهمطالعات متعددی صورت پذیرفته، اما درباره مشارکت شهروندان در 

الشوکی در تحقیق خود به بررسی عوامل  مثالعنوانبهاست.  نشدهانجامگونه شهرها، مطالعاتی در ایران یناشهری در 

شهرداری تهران( پرداخته است یا میرشکار در مقاله  6مؤثر بر مشارکت اجتماعی شهروندان در اداره امور شهر )منطقه 

شهرداری  21زیست شهری )منطقه محی  حفظیی عوامل مؤثر در راستای افزایش مشارکت شهروندان در شناسابه  خود

های شهروندان و مشارکت آنان در یژگیوتهران( پرداخته است. همچنین، مالکیان در تحقیق خود به بررسی رابطه بین 

بر آن را در  مؤثرهای دیگر نیز مشارکت و عوامل یقتحقتهران پرداخته است. همه  22شهرداری منطقه  137سامانه 

های دیگر، مشارکت شهروندی را در یقتحق، اما این تحقیق متفاوت با اندکردهیژه در شهرهای بزرگ بررسی وبهشهرها 

ی از آنان در نظرخواهقرار داده است. به نظر نویسندگان عدم مشارکت شهروندان و عدم  موردمطالعهشهرهای جدید 

دهد. زیرا نبود مشارکت شهروندی گونه شهرها ر  مییناهای جدید، سرمنشأ بسیاری از مشکالتی است که در شهر

باشد. در این پژوهش تالش روح شدن شهر مییبهمراه با عدم مسؤولیت پذیری شهروندان، پایین بودن حس تعلق و 

عنوان راه وتحلیل شود تا شاید بهید گلبهار تجزیهشده است که مشارکت شهروندی با تأکید بر کاربری اراضی در شهر جد

 ای برای حل مسائل شهر جدید گلبهار ارائه شود.یهپاو حل کلیدی و 

یزان آن کمترین م ودهد که میزان مشارکت شهروندان در شهر جدید گلبهار در سطح پایینی است نتایج تحلیل نشان می

های یفیت واحدکهای شهری هستند که کمیت و این مسئوالن و طرح مربوط به کاربری اراضی است. ازنظر شهروندان،

ر نظر گرفته قه آنان دکنند و شهروندان، نیازها و سلیمسکونی، تجاری، آموزشی، بهداشتی، تفریحی و ... را تعیین می

های یژگیو واب  مشارکت ینکه آنان مشتاق مشارکت و دخالت در امور خویش هستند. در بررسی روباوجوداشود نمی

ود دارد، با شارکت وجبا م جمعیتی، نتایج نشان داد که رابطه کامالً معناداری میان سن، تحصیالت، مدت اقامت و شغل

ارمندان ربوط به کمیابد و در متغیر شغل، باالترین مشارکت افزایش سن، مدت اقامت و تحصیالت، مشارکت افزایش می

أهل وجود جنس و ت ن مشارکت باآزمون، رابطه معناداری میا است. طبق دارنهخاو کمترین آن مربوط به افراد بیکار و 

ن صورت ز شهروندار نظرخواهی که ادجنس و وضعیت تأهل افراد تأثیری در مشارکت ندارد.  نوع یگر،دعبارتبهندارد، 

گذارند، مسئوالن یمت احترام دهند و به مقررایمرا انجام  که آنان وظایف خودیدرحالگرفت، شهروندان معتقد بودند که 

هش ل باع  کاکنند و همین عامکه باید، تالش نمی طورآنشهری در انجام وظایفشان کوتاهی کرده و درباره شهر 

اداری وجود مالً معنطه کامیزان رضایتمندی شده است. طبق آزمون رگرسیون، میان رضایتمندی و تکالیف با مشارکت راب

یابد. فزایش میواحد تکالیف ا 149/0 واحد رضایتمندی و 262/0افزایش مشارکت،  و به میزان یک واحد دارد

و مسؤولیت  ترمصممان یابد و آنان در انجام تکالیفشیگر با افزایش مشارکت، میزان رضایت افراد افزایش میدعبارتبه

یری سؤولیت پذمتواند رضایت و توانیم نتیجه بگیریم که حداقل، مشارکت میانجام شد می ازآنچهشوند. پذیرتر می

تواند حل شود، زیرا ی جدید مییری این دو عامل، بسیاری از مشکالت شهرهاپذتحققشهروندان را در پی داشته باشد، با 

ف شهر شود بعضی از وظایپذیری بیشتر شده و از سوی دیگر باع  مییتجمعسو باع  ماندگاری آنان در شهر و از یک

 شود:یشنهادهای زیر ارائه میپوندان شود. با توجه به نتایج منتقل به خود شهر

 خصوص تلویزیون و رادیو(رسانی بیشتر )بهبزارهای مناسب تبلیغاتی جهت اطالعااستفاده از  -1

 های مناسبهای فرهنگی از طریق سیاستهبود و گسترش زمینهب -1

 سازمانوندان با های تشویقی برای گسترش رواب  شهریجاد سیاستا-3

 های مناسبو سیاست هابرنامهداشتن  افزایش آگاهی مردم با -4
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مقررات،  ددر موردان به شهرداری یشنهادها و انتقادات توس  شهرونپهای ارائه ه وجود آوردن سازوکارها و زمینهب -5

 و اقدامات در حال اجرا هابرنامه
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