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 چکیده

هدف اصلي . بنابراين شودبيان ميمشاركت مديريت شهري به عنوان عامل مؤثري در سازي شهروندان توانمندامروزه 

جهت  ييسازوكارهامديريت شهر و ارايه شهروندان با مشاركت در  يرابطه توانمندساز يبررساز انجام اين پژوهش، 

 ر است. شه مديريتمشاركت فعال در همکاري بيشتر و آنها به  بيترغ به منظورشهروندان  يتوانمندساز

جامعه ها پرسشنامه و ابزار گردآوري داده. است پيمايشي -توصيفي لحاظ هدف، كاربردي و به شيوهپژوهش از اين 

حجم نمونه بر اساس جدول مورگان  ،شهرداري تهران 11سال ساكن در منطقه  17آماري پژوهش تمامي شهروندان باالي 

به دو شيوه  ي پژوهشهاادهاي تصادفي انجام شده است. تجزيه و تحليل دطبقهبه شيوه  هاي آماريانتخاب نمونهنفر و  314

رابطه ان و مشاركت در مديريت شهر ميان توانمندسازي شهروند داد كه؛ نتايج كلي نشان صورت گرفتتوصيفي و استنباطي 

تر از حد متوسط است. با پايين و مشاركت توانمندي دهند كه ميزاننشان ميها يافتهوجود دارد. همچنين  يمثبت معنادار و

دست آمده، اقدام در جهت توانمندسازي شهروندان و ارتقاي مشاركت شهروندي ضرورت دارد و هر گونه توجه به نتايج به

 مشاركت در مديريت شهر، مؤثر خواهد بود. تالش براي توانمندسازي شهروندان، در ارتقاي سطح 

  توانمندسازي، مشاركت، شهروندان، مديريت شهريهای کلیدی: واژه

 .JEL: H11, H44, K10, M48بندی طبقه
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  مقدمه -1

اي از حقوق و تکاليف است كه مجموعهشهروندي 

به عنوان اجتماعي، افراد را  -در يک جامعه سياسي

آنها را به شناسد و دسترسي اعضاي آزاد به رسميت مي

. در دنياي (Turner, 2000)كند منابع كمياب فراهم مي

سيار مهم مديريت شهري امروز، شهروندان از منابع ب

ها براي حفظ ثبات و آيند و بيشتر دولتشمار ميبه

بينند رأس امور ميتحقق اهداف خود، شهروندان را در 

 1314از سال نيز  تهران شهرداري(. 1313)باربالت، 

هاي جنبه هاي اساسي اين سازمان را برگيريجهت

متمركز كرده است؛ بنابراين فرهنگي و اجتماعي شهر 

از افکار عمومي و براي موفقيت در اين مسير  الزم است،

؛ مند شدبراي اداره شهر بهره و مشاركت آنها توان مردم

هاي اصلي براي جلب مشاركت شرطاما يکي از پيش

وسعه دستيابي به تبه منظور مردم در مديريت شهر 

 است.  1توانمندسازي شهروندان ،پايدار شهري

هرچند توانمندسازي اصووال  يوک تجربوه شخصوي     

سازماني و در رابطوه بوا كاركنوان    است و بيشتر در حوزه 

( ولوووي 1315يي و همکووواران، مطووورس اسوووت )ضووويا 

كوه در   ن يک ايودوولويي قدرتمنود  به عنواتوانمندسازي 

دوران معاصوور اصووالحات اداري در بخووش عمووومي رشوود 

ضووعات  بوه يکوي از مو  ا  اخيرو  ((Aucoin, 1996كرده 

المللي كه به دنبال هاي بينمورد بحث تعدادي از سازمان

يافته هسوتند  ت بنيادين در كشورهاي كمتر توسعهتغييرا

 (. Timberg, 1995)تبديل شده است 

، ايجواد تغييورات   شوهروندان هدف از توانمندسازي 

هوا،  اد و جوانب زندگي افوراد، خوانواده  ابع كليهمناسب در 

فور و همکواران،   هوا و اقشوار جامعوه اسوت )رفيعوي     گروه

ارتقواي  ناموه  وايهسوالمت،   حووزه در (؛ براي نمونه 1311

تعريف كورده  يندي افررا توانمندسازي ( 1331) 1سالمت

بيشووتري بوور   طريووق آن، كنتوورل  اسووت كووه افووراد از 

شان خواهند بر سالمتمؤثر هايي ها و فعاليتگيريتصميم

                                                           
1- Citizens Empowerment 

1- Health Promotion Glossary  

تووان گفوت توانمندسوازي در حووزه     بنابراين موي . داشت

و به اين معناسوت كوه    داشتهمديريت شهري نيز كاربرد 

كوه  شهروندان از يکسو به سطحي از توسعه فردي برسند 

د را داشوته  هواي خوو  توانايي انتخاب بور اسواس خواسوت   

( و از سوي ديگر به اين درک 1313باشند )شادي طلب، 

جمعي دست يابند كه مشاركت آنها آثار مهمي بر توسعه 

(. بودين ترتيوب   1313فور،  ظرفيت جامعوه دارد )رفيعوي  

توانمندسازي و رابطه هدف اصلي از اين پژوهش، بررسي 

به اساس پرسش اصلي مشاركت شهروندان است و بر اين 

توانمندسازي شهروندان و مشواركت  رابطه  ررسيصورت ب

بوا يوافتن پاسوخ آن     و گوردد بيان ميدر مديريت شهري 

توان سازوكارهايي جهت توانمندسوازي شوهروندان بوا    مي

هدف ترغيب آنها به مشاركت فعال در مديريت شهر ارايه 

 داد.  

المللووي، همگووام بووا توسووعه امووروزه در سووطح بووين

سوازي شوهروندان بوه منظوور     شهري، همواره بور توانمند 

اينود تودوين و اجوراي    جلب مشاركت و حضور آنها در فر

(. با توجوه  1311و ديبا، شود )فتحي ها تأكيد ميسياست

ه افزون شهرها و شهرنشويني در كشوور و بو   به توسعه روز

ويووژه اسووتان تهووران، تووالش در جهووت توانمندسووازي    

از  حوموه آن شهروندان براي مشاركت در مديريت شهر و 

الزامات مديريت شهري اسوت؛ مطالعوه و بررسوي نتوايج     

نشوان   1331نفوس و مسکن در سال سرشماري عمومي 

دهد نسوبت شهرنشويني در ايوران بويش از متوسوط      مي

درصود از جمعيوت    31/51درصود( اسوت و     71جهاني )

كشور  شهرنشين هستند. اين نسبت در رابطه بوا اسوتان   

، 1317درصد است كه در مقايسه بوا سوال    1/31تهران، 

دهوود؛ همچنووين  يووک درصوود افووزايش را نشووان مووي   

يوت  دهد رشد جمعهاي مركز آمار ايران نشان ميگزارش

به  1317-31هاي سالشهري در استان تهران در فاصله 

شهرنشيني بودون  است. افزايش درصد بوده  57/1ميزان 

گان شهر را با كنندمندسازي شهروندان، ادارهتوجه به توان

واقوع يکوي از داليول عودم      مشکل مواجه خواهد كرد؛ در

موفقيت مطلوب در توسعه شهرها و موديريت شوهري در   
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گيوري و اجوراي   ران، حذف شهروندان از چرخه تصميماي

 هاي شهري است. مشيخط

ي از يوک دهوه   موضوع مشاركت مردم در امور محل

هاي توسعه كنون به عنوان عامل اساسي در بررسيقبل تا

در . (1315مووورد توجووه قوورار گرفتووه اسووت )قاليبوواف،   

مشواركت   رييو گميتصوم  در كه افراد جامعوه  هايينهيزم

از  شوتر يب اريتعهد به حفظ دسوتاوردها بسو   زانيدارند، م

 بووه روش هووارييووگميتصووم اسووت كووه هوواييوضووعيت

بووده اسوت. بوه     نييدستوري و از باال به پا ي،مشاركتريغ

موجود در جوامع نوه   هايتيظرف استفاده از گريعبارت د

برناموه موؤثر اسوت     دارييو ماندگاري و پا نيتنها در تضم

اتکوا بوه افوراد     ،ياجتمواع  گوذاري هيسرما ديدگاه بلکه از

 نيتور يبه عنووان اساسو   ،آنان هايييو توانا يجوامع محل

 رخانووهيدب) روديموو شوومار بووه داريووپا هووايهيسوورما

(. اصوال  هنگوامي كوه   1314، توانمندسازي اجتماع محور

شهروندان، در بهبود وضعيت زندگي شهري نقش داشوته  

اقدام و نتيجه برسند كه اين بهبود، نتيجه باشند و به اين 

همکوواري خووود ايشووان بوووده اسووت، بوويش از پوويش بووه  

شوووند. بوودون شووک شووهرونداني مشوواركت ترغيووب مووي

مشواركت داشوته باشوند كوه     توانند در مديريت شهر مي

واقوع   داراي ظرفيت، قابليت و توانمنودي الزم باشوند؛ در  

پيش از آنکه شهروندان تصميم به مشاركت در امور شهر 

بگيرند، بايستي براي اين مهم آماده شووند و ايون كوار از    

طريق توانمندسازي قابل انجام است. بنابراين شناسايي و 

ي شهروندان و همچنين تعيين عوامل مؤثر بر توانمندساز

فاصوله بوا وضوعيت     شناسايي وضوعيت موجوود و تعيوين   

کارهاي افزايش مشواركت ضورورت   مطلوب براي ارايه راه

دارد. البته الزم به تأكيد است كه نه دولت، نه مديران، نه 

و نووه  1هوواي غيردولتوويالن شووهرها، نووه سووازمانئومسوو

ز بوه تنهوايي در جهوت كواهش و ا     توانندشهروندان، نمي

راهکارهواي  بين بردن مشکالت شهر، اقودام كننود؛ زيورا    

ينودهاي  امشاركت اجتمواعي، در ارتبواط مسوتقيم بوا فر    

است؛ بنوابراين  سازي پايين به باال توانمندسازي و ظرفيت

                                                           
1- Non-Government Organization 

بووراي ايجوواد تغييوور و تحووول بنيووادين، نيازمنوود تووالش  

سو و مشواركت شوهروندان   توانمندسازي شهروندان از يک

 از سوي ديگر است. در مديريت شهر 

در پژوهش خود با عنوان  (1115و همکاران ) 1كيم

دهوي بور   وامتبيين اثورات موداخالت مبتنوي بور خورده     »

توانمندسازي زنان و كاهش خشونت زناشويي در آفريقاي 

در پووي يووافتن شووواهدي دال بوور تووأثير ميووزان  «جنوووبي

توانمندسازي زنان روستايي بر كاهش خشونت زناشوويي  

اي با عنووان  هاي اين پژوهش برنامهيافته بودند. بر اساس

IMAGE3   با هدف توانمندسازي زنان اجرا شد؛ دو سوال

پس از اجراي برناموه، نتوايج نشوان داد ميوزان خشوونت      

كووواهش يافتوووه و  %71جنسوووي و فيزيکوووي بووويش از  

هاي توانمندي نيز به ميوزان زيوادي بهبوود پيودا     شاخص

اي از كوورده اسووت. كوواهش خشووونت بووه دليوول مجموعووه

شود زنوان آگواهي عموومي     ها بود كه باعث موي توانمندي

خود را در زمينه خشونت همسر افزايش دهنود، پوذيرش   

چووالش بکشووند، توقووع خووود را از شوويوه خشووونت را بووه 

ند و روابطوي را كوه در آن موورد    باال ببر برخورد همسران

بنودي  شوند رها كنند. در يک جموع استفاده واقع ميسوء

گران بووه ايوون نتيجووه رسوويدند كووه هووم   كلووي، پژوهشوو

هووم توانمندسووازي اجتموواعي توانمندسووازي اقتصووادي و 

 .تواند به كاهش خشونت زناشويي كمک كندزنان، مي

تركيبوي از  ( در پژوهش خود، بوا  1313چرمچيان )

نخسوووت  اسوووتنباطي -هووواي كموووي و توصووويفيروش

اورزان استان شناختي كشهاي توانمندسازي روانشاخص

ي و سوسس  شناسواي را ثيرگذار بور آن  أمازندران و عوامل ت

آنها كورده اسوت. نتوايج ايون پوژوهش      يابي مدلاقدام به 

درصووود واريوووانس توانمندسوووازي  11نشوووان داد كوووه 

 تبيوين به شرس زير قابل شناختي توسط چهار عامل روان

 هستند:

                                                           
2- Kim  

3- Intervention With Microfinance for AIDS and 

Gender Equity (IMAGE) 
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بانووک، دوسووتان و  شووامل  گيووريمنووابع وام -1

كشي در ها، قرعهكشاورزان ديگر، فاميل ها،همسايه

 ؛ دارانمحل و مغازه

اعتبوارات   راهم كوردن وام و شوامل فو   راهکارها -1

 -ترويجوي  هواي كشاورزان، شركت در كوالس  براي

جمعي پول، عضويت در يکوي از   اندازآموزشي، پس

   ؛هاي توليديهاي محلي، عضويت در تعاونيسازمان

شركت در مدرسه در شامل  آموزشيي هاروش -3

 مزرعه كشاورز، ارتباط با مروجان و كارشناسان

 ؛ ال و جوابؤكشاورزي، جلسه بحث و س

سورمايه،   سطح سواد پايين، كمبودشامل  موانع -4

مناسووب جهووت فووروش در دسووترس نبووودن بووازار 

اعتماد به نفس پايين كشواورزان، عودم    محصوالت،

دسوترس نبوودن    حمايوت دولوت از كشواورزان، در   

 و داشتن تجربيات جاده مناسبي بين روستا و شهر

 .  ناموفق قبلي

( در پژوهشووي كووه بووه 1313طباطبووايي و روايووي )

يشووي انجووام شووده اسووت اثربخشووي     روش شووبه آزما

مندسوازي  وانشناختي را بر توانهاي كارآفريني و رآموزش

 4 سواكن در منطقوه  زنان باسوواد فاقود مهوارت و شوغل     

انود  تهران مورد بررسي قرار داده و به اين نتيجوه رسويده  

هواي زنودگي،   سازي شغلي، مهوارت هاي آمادهكه آموزش

وكار بر توانمندسوازي ايون زنوان موؤثر     اجتماعي و كسب

 است. 

نشوان  ( 1311) پوور و رحيميوان  نتايج پژوهش قلي

)وام، آمووزش عموومي،    داد كه بوين متغيرهواي مسوتقل   

غيرنقدي، سهام عدالت و  هايهاي درآمدزايي، كمکطرس

. و توانمندسوازي همبسوتگي وجوود دارد   آمووزي(  مهارت

 دهنوده آن اسوت كوه آمووزش و    ها نشوان يافتههمچنين 

هاي خوداشتغالي موجب بروز احساس توانمندي در طرس

پژوهشوگران در پايوان    شوود. خوانوار موي   زنان سرپرسوت 

زنان سرپرست خانوار بوه  كنند كه گيري ميچنين نتيجه

هاي متعدد فرصوت آمووزش ندارنود و    دليل داشتن نقش

تحصويالت كمتوري   مقايسه بوا ديگور زنوان از     در معموال 

 رو آموزش تأثير مثبتي بر خوانواده آنهوا  برخوردارند از اين

 دارد. 

(، توانمندسازي زنوان را  1315)رحماني و همکاران 

در ابعاد اقتصادي، اجتماعي، رواني و فرهنگي مورد توجه 

رود تايج اين پژوهش كه در روسوتاي پشوت  اند. نقرار داده

دهود در بعود اقتصوادي،    بم انجام شده اسوت، نشوان موي   

ثري در توانمندسووازي ؤشوبکه خوورده اعتبوارات نقووش مو   

بعد اجتمواعي و  اقتصادي زنان داشته است؛ همچنين در 

اي در ن شبکه، توانسته نقوش قابول مالحظوه   رواني نيز اي

كوه در بعود فرهنگوي    حالي توانمندسازي داشته باشد، در

 ثيري مشاهده نشده است. تأ

با عنوان  (، در طرس پژوهشي 1313طلب )شادي 

هاي توانمندسازي زنان سرپرست خانوار از شيوه»

ه عنوان يک شهروند نابرابري در حقوق و آنچه كه زنان ب

ها در پي ن را دارند و نابرابري در قابليتاستحقاق آ

نه ثر در زناؤ. به عنوان متغيرهاي م«هانابرابري در فرصت

هاي پژوهش كتابي و يافته شدن فقر نام برده است.

(، نيز حاكي از آن است كه، افزايش 1314همکاران )

سالمت، تحصيالت، دسترسي به منابع مالي، بهبود وضع 

برخورداري از حق مالکيت قانوني، رفع تبعيض از بازار 

ثر در ؤكار و حذف باورهاي سنتي از جمله عوامل م

 توانمندسازي زنان هستند. 

هاي پيشوين نشوان   به دست آمده از پژوهشنتايج 

 تمايول بوه مشواركت شوهروندان در اجوراي     دهد كوه  مي

ن كموي بواالتر از   شهرداري زاهودا در هاي زيربنايي پرويه

دهود  است. اين پژوهش همچنين نشوان موي  متوسط حد 

 هوواي برخوووردار و محوورومميووانگين مشوواركت در بخووش

نشان از تمايول  اي كه گونهجامعه آماري متفاوت است؛ به

 متوسووط شووهروندان منوواطق برخوووردار و تمايوول كووم   

 زاد،كواظمي  ،ابراهيم زاده)دارد. شهروندان مناطق محروم 

، نشان (1313و همکاران ) تقواييتايج پژوهش ن (.1331

مثبوت   ،از پيامدهاي مشواركت  ارزيابي شهرونداندهد مي

 از طريوق تواننود  كوه موي   بيشتر شهروندان معتقد است و

. ايوون باشووند ثيرگووذارأدر مووديريت شووهري ت ،مشوواركت
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دهوود ميووان رضووايت از  مطالعووه همچنووين نشووان مووي  

معناداري وجود  مثبت ومشاركت، رابطه  رساني وخدمات

رسواني  ت ديگر با افزايش رضايت از خودمات دارد؛ به عبار

از  .كنود ميزان مشاركت شهروندان، نيز افزايش پيودا موي  

 شيكه با افوزا  اندديگر برخي از مطالعات بيان كرده سوي

ضمن آن كه شهر،  تيريدر مد انمشاركت شهروند زانيم

، شوود يمو  افوزوده ي از زنودگ  افراد منديتيرضا زانيبر م

 زيو آنهوا ن  يانسجام و تعامالت اجتمواع  ،يهمبستگسطح 

 (. 1331)حسيني و همکاران،  شوديم بيشتر

( در رابطه بوا  1311) در پژوهشي كه فني و صادقي

تمايول  ميوزان  انود،  هاي فرسوده انجوام داده نوسازي بافت

هواي  سازي و فعاليتهيکديگر در خان با تمشاركبه اهالي 

ارزيوابي شوده    درصد موافق( 15) باالييگروهي در سطح 

ميزان تمايل به همکواري بوا موديريت    كه حالي در، است

پايين ارزيابي شوده  بافت موجود،  شهري براي ساماندهي

بووه  عوودم تمايوول دهنوودگان گزينووهاز پاسووخدرصوود  75و 

 اند.  مشاركت را انتخاب كرده

داخلوي نشوان   بررسي برخي از مطالعات خارجي و 

ترين متغيرهاي تأثيرگذار بر ميزان مشاركت مدهد مهمي

ي، اقتصادي، اعتمواد اجتمواع   -پايگاه اجتماعيعبارتند از: 

قودرتي، نووع مالکيوت    شبکه روابط اجتماعي، احساس بي

 ,Montalvo, 2008; Larson)منزل و ميوزان آگواهي   

Lach, 2008; Bortoleto, Hanaki, 2007; 

Marschall, 2007; Lockhart, 2003; Etemadi, 

گوويي موديران   رسواني و پاسوخ  همچنين اطوالع . 2000)

شهري، احساس توانمندي در برابر شوهرداري و احسواس   

جملووه متغيرهووايي هسووتند كووه  شووهروندي ازاثربخشووي 

كننود )اصوغرپور ماسووله،    ميزان مشاركت را تبيوين موي  

  (1317؛ شفيعي، 1315

اسوت   بعديچندو  پيچيده يمفهوم 1توانمندسازي

واقووع  ؛ دررا تعريووف كوورد توووان آنسووختي موويكووه بووه 

ن وايه باعث شده است كه در گستره وسويعي  عموميت اي

جملووه  از (Kwaku, Peter, 2004)هووا از موقعيووت

                                                           
1- Empowerment 

شناسووي اجتموواعي، علوووم انسووان مووديريت، روانشناسووي،

از جمله  .(Johnson, 1997)كاررود بهسياسي و پزشکي 

اصووطالس مفوواهيم بسوويار متعووددي كووه بووراي بيووان      

 هوواي،توووان بووه وايهرود موويمووي كووار توانمندسووازي بووه

، حوق  7، خوداتکوايي 4، خودنيرومندي3، كنترل1خودتوانايي

، توانوايي  5هوا م با عزت در سوايه ارزش أ، زندگي تو5انتخاب

، حوق  1مبارزه براي احقواق حقووق خوود، اسوتقالل عمول     

، توانمنودي بوا   3گيري فردي، آزاد بودن، بيدارسازيتصميم

ا نام برد؛ البته الزم بوه تأكيود اسوت    ر 11صالحيت و قابليت

هاي محلي، اظر بر اين تعاريف، ريشه در ارزشكه مفاهيم ن

  . (World Bank, 2002) هاي اعتقادي داردبومي و نظام

 تعاريف گوناگوني از توانمندسازي ارايه شوده اسوت  

انمندسوووازي گسوووترش دسترسوووي و   تواز آن جملوووه 

ثير، فقيور بوراي مشواركت، موذاكره، توأ     ردم هاي مقابليت

يري در نهادهووايي اسووت كووه بوور پووذئوليتكنتوورل و مسوو

برخوي  . (Alsop et al., 2006)شان اثرگذار است زندگي

توانمندسوووازي زنوووان تمركوووز كووورده و معتقدنووود  بوووه

تمواد بوه   توانمندسازي فرايندي است كه به وسويله آن اع 

بوراي   كنود و از حقووق خوود   نفس زنان افزايش پيدا موي 

تن انتخاب مستقل و كنترل بر منابعي كه بوه از بوين رفو   

كننود  شوود، دفواع موي   جايگاه فرودستي ايشان منجر مي

(Malhotra et al., 2002.)  
نظران معتقدنود، توانمندسوازي   برخي از صاحب

افوزايش ظرفيووت بوراي خودمختوواري در تصووميماتي   

 دهود روابط نوامطلوب قودرت را تغييور موي     است كه

(Wee,  Shaheed, 2008)يند چند اتوانمندسازي فر و ؛

تغيير در روابط قدرت است كه  بعدي و در هم ادغام شده

 گيرد:  مي بر سه پارادايم را در سه سطح در

                                                           
1- Self Strength 

3- Control 

4- Self-Power 

7- Self- Reliance 

5- Own-Choice 

5- Values 

1- Independence 

3- Awakening 

11- Capability 
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توانمندي اقتصادي ) 1پارادايم خودكفايي مالي -1

 هاي فردي( در سطح خرد؛ و گسترش انتخاب

)افزايش رفاه و توسعه  1پارادايم كاهش فقر -1

 اجتماعات محلي( در سطح مياني؛ 

)تغيير همه  3پارادايم توانمندسازي فمنيستي -3

  .جانبه روابط قدرت( در سطح كالن

 هاي مختلف نسوبت بوه  گاهتوان ديددر مجموع، مي

بنودي كورد؛ فوردي،    توانمندسازي را در سه گوروه دسوته  

توانمندسووازي اجتموواعي و سياسووي. در ديوودگاه فووردي، 

ينود تغييور باورهواي درونوي افوراد بوراي       اعبارتست از فر

افزايش احساسشان از حق تعيين سرنوشت و برخورداري 

در رويکوورد (. Nicholson et al., 1995)از قوودرت 

ر ايجاد سرمايه اجتماعي يند توانمندسازي بااجتماعي، فر

هوا را  يي كه توانمنودي شوهروندان و انجمون   هاو سازمان

و  (Wilson, 1996)كننوود، تمركووز دارد  يووت مووي تقو

طرفووداران آن معتقدنوود، توانمندسووازي، در شووهروندان   

 .كنود اثربخشي ايجاد ميظرفيت مشاركت و احساس خود

در ديدگاه سياسي، هدف از توانمندسازي كواهش فاصوله   

اينودي تعريوف   قدرت است و توانمندسازي بوه عنووان فر  

ثير سياسي يا ها، تأمنشود كه در آن شهروندان يا انجمي

هاي بوط براي استفاده از حقوق و فرصتقدرت قانوني مر

  . (Elwood, 2002)آورند يخود را آزادانه به دست م

ابووزاري بووراي ، مشوواركت را (1331) سووازمان ملوول

هوواي حضووور مووردم در فراينوود گسووترش قلموورو فرصووت

هواي رفواهي   فعاليت ازمندي بهرهبه منظور گيري تصميم

 رفتوه يپذ ي، اصليمشاركت در امور شهر امروزه . داندمي

از  ياريو بسوو افتووهيتوسووعه يكشووورها يشووده در تمووام

آغاز مشواركت موردم   سرحال توسعه است.  در يكشورها

و  يشهر يزيربه جنبش برنامه توانيرا م يدر امور شهر

 نسوبت داد.  کوا يمتحوده آمر  االتيدر ا هيژبه و ،يامنطقه

 يهاگروه يبا همکار طياصالس مح يكه برا ييهاكوشش

 . (1331 دانشسور، ي)عبد آغاز شد يداوطلب شهروند
                                                           
1- Financial Self-Sustainability Paradigm  

1- Poverty Alleviation Paradigm  

3- Feminist Empowerment Paradigm  

از چهار ركون   يکيو مهمترين ويژگي جامعه مدني 

 آندر است كه مشاركت شهري  داريتوسعه پا اصلي براي

 خوود تعيين سرنوشت  در تا شودبه مردم فرصت داده مي

بنوابراين   ؛(Sastry, 1997)شوند ساختن آينده سهيم و 

جامعووه و  يبوواز بووودن فضووا  ت،يمشوواركت شووامل شووفاف 

 ييفضوا  ازمنود يو ن شوود ي ميبودن حوزه عموم ييچندصدا

كه در سرنوشوت   هايييريگمياست كه افراد بتوانند در تصم

  (.Hutching, 1999) باشند رگذاريآنها مؤثر است، تأث

و  تيووفعال ري،يوودرگمشوواركت  ياصوول جوووهره

آن را تووان  يمو ( و 1311تبوار،  )علووي  است رييپذريتأث

 يهوواتيوواشووخاد در موقع يعوواطفو  يذهنوو يريوودرگ

 يابيدسوت  يتا بورا  زديانگيم دانست كه آنان را بر يگروه

در  دهنوود و ياريوورا  گريکوودي ي،گروهوو يهووابووه هوودف

مهوم   سه نکته فيتعر نيا در. شوند کيكار شر تيلئومس

 (: 1311 ،ي)طوس وجود دارد يديو كل

تنها  ،مشاركت دردرگیری ذهنی و عاطفی:  .1

 فرد،امکانات فراهم شده توسط  ايها ييتوانا، مهارت

 نياست و ا ريدرگنيز خود شخص ؛ بلکه ستين ريدرگ

كه  يانساني؛ است نه جسمان يشناختروان ي،ريدرگ

البته  ؛رياست و نه كاردرگ ريكند خوددرگيمشاركت م

مور مشاركت داده در ا يواقعطور  احساس كند به بايد

 يتمام روس و جسم فرد برا؛ بدين ترتيب شده است

 د؛ شويمشاركت به كار گرفته م انيتحقق هدف در جر

 ،در مشوواركت انگیزز ب بززرای  ززاری دادن: .2

هووا، تيو از قابل توا  كنود پيودا موي  فرصوت را   نيو ا شوخص 

 يهوا هودف  به يابيدست يخود برا ينندگيابتکارات و آفر

رو مشاركت بوا موافقوت فورق    نياز ا كند؛استفاده  يگروه

نود،  كينمو  ياژهيو و ياريكننده در موافقت، موافقت ؛دارد

 بيگذارنود، تصوو  يمو  شيو رو شيرا كه پ آنچه بلکه تنها

را  يدر موافقوووت، نقوووش اصووول  ،واقوووع كنووود. دريمووو

از  اسوتفاده  كوشد تا بايكند كه ميم يباز رندهيگميتصم

امووا  ،دارد جمووع را بووه موافقووت وا ش،يخووو يهوواييتوانووا

 يجمع برا کياز گرفتن موافقت از  شيب يزيمشاركت چ

در مشاركت نقوش  ؛ گرفته شده است شيپ از ميتصميک 
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 يهوا ييتا توانا كوشديكننده است كه مبا مشاركت ياصل

 را آشکار سازد. شيخو

 ت،يولئمسوو رشيپووذ لیت:ئوپززر رب م زز .3

گوروه خوود،    يهوا توا در كوشوش   زديانگياشخاد را برم

معنوا   يهنگوام  مشاركت واقع . دررنديرا بسذ يجد يسهم

 وليتي جواي خوود را بوه   مسوئ تفاوتي و بيبي كندپيدا مي

وليت بدهوود. احسوواس وابسووتگي، هووم سرنوشووتي و مسووئ

 (1311تبار، )علوي

مشواركت و همکواري شوهروندان در    نظران، صاحب

اساسوي  يکوي از اركوان    بوه مثابوه  را به خود  امور مربوط

 ,Dewey, 1997; Mikel) داننوودموويسوواالري مووردم

2000; Hansen, 2004; Yang, Liu, 2005; 

(Harber, 2006; Sleeter, 2008  موجوب افوزايش   كه

 لموند و همکواران، آ)شود مي شايستگي و كرامت در افراد

بووراي آنکووه  دهوودمووي نشووانيووات جهوواني تجرب(. 1311

سوت كوه موردم در    ثر و كارآمد باشد، مهوم ا ؤم ،مشاركت

اجورا و ارزيوابي يوک     ،ريوزي، طراحوي  تمام مراحل برنامه

. داشوته باشوند   ي فعوال حضوور  شوهري  يوا برناموه   طرس

(Srinivas, 2006 )ا يکي از عوامول اصولي شکسوت    زير

هواي  گيوري از مشواركت  هواي توسوعه، عودم بهوره    برنامه

 (.  1313نيازي، ، مردمي است )وحيدا

دقوووت در مبووواني نظوووري موجوووود در حووووزه    

ايون دو   انيو مدهود  ، نشوان موي  مشاركت ي وتوانمندساز

بوه   يتوانمندسواز  ؛وجوود دارد  يارتبواط تنگواتنگ   مفهوم

 ضيو تفوو  يتواناسواز  يبورا  يقودرت قوانون   جاديا يمعنا

برداشووتن عواموول  انيوواز م و نيازمنوودبووه مووردم  اريوواخت

كوه   يندي اسوت افرتوانمندسازي واقع  . دراست يقدرتيب

فرد، گروه يا جامعه قرار گيورد  در اختيار  ،طي آن، قدرت

(Narayan, 2005)بوه  برداري از آن بهره اي كه؛ به گونه

تصووميمات راهبووردي  پيشوورفت توانووايي افووراد در اتخوواذ

 بوه هموين ترتيوب   . (Kabeer, 1999)شود منجر زندگي 

 بوه شهروندان  يتوانمندساز يبرا يمشاركت را عامل توانيم

دهنوده  عناصور تشوکيل   مشواركت يکوي از  ؛ زيورا  شمار آورد

به مردم آن در كه  جامعه است قدرت جوامع و توانمندسازي

شووند  سواختن آينوده سوهيم     در توا  شوود فرصوت داده موي  

(Sastry, 1997)  كوه در سرنوشوت    هايييريگميدر تصمو

 ؛((Hutching, 1999باشووند  رگووذاريآنهووا مووؤثر اسووت، تأث

 توالش  بوه  مربووط كه  مشاركتبنابراين، توجه به موضوع 

 يو نهادهووا منووابع كنتوورل شيافووزا يبوورا افتووهيسووازمان

 دسوت ه بو  خواد  ياجتماع يهاتيدر موقع كنندهميتنظ

بور   يكنترل نيچن تاكنون كه است ييهاها و جبنشگروه

 ينود افردر  (1313و همکواران،   توون يكل) اندامور نداشته

 . دارد مهمي گاهيجا ي شهروندانتوانمندساز

 يريمشواركت، توأث  و سوطح  گسوتره   هرچند عمق،

کوه  جمله اين ؛ ازداردشهروندان  يتوانمندسازبر  ميمستق

اداره كردن  يشهروندان برا يريگميتصمحد در  توانديم

 موديريت  رونود آنهوا از  آگاه كوردن  در حد  ايشهر باشد و 

رسود كوه ميوان    چنين به نظور موي  ، ولي بماند يشهر باق

توانمندسازي شهروندان و ميزان تمايل آنها به مشواركت  

وجوود دارد؛  اي دوجانبوه  شهر و محله خود رابطه در اداره

هوواي بووه ايوون معنووا كووه از يکسووو بهبووود در شوواخص   

ه مشواركت بيشوتر در   توانمندسازي موجب ترغيب آنها ب

نوود ايشووود و از سوووي ديگوور در فر مووديريت شووهر مووي 

آورنود كوه مهوارت و    مشاركت، تجربياتي بوه دسوت موي   

در آنهووا ايجوواد، تقويووت و تثبيووت  هوواي الزم توانمنوودي

 کوه معتقود اسوت بوراي اين    (1337) 1اسوسريتزر شود. مي

بايسوت  موي  ،توانمندسازي كواركرد الزم را داشوته باشود   

 را تقديم كند، خود فورد احسواس   كسي آن از آنکه پيش

افوزاري  نظر او جايگزيني رويکرد نرماز  ؛داشته باشد آن را

افوزاري بوه   به توانمندسازي به جاي ديدگاه سخت نسبت

تووان  بر اسواس نظورات وي موي   . كندمياين مهم كمک 

توانمندسووازي در برگيرنووده حوواالت مهووم روانووي  گفووت 

از طريوق  كوه   اسوت  مديريت شهرينسبت به  شهروندان

  :گيري استسه مؤلفه، قابل شناسايي و اندازه

به اين مفهوم است كه  :1اداري )اهميت(معن -1

 بداند؛ و ارزشمندمهم را  ايف شهرونديفرد وظ

                                                           
1- Sprietzer 

2- Meaning 
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 فرد : شايستگي يا خودباوري، اعتقاد1شايستگي -1

مداشتن توانايي و ظرفيت الزم براي  به ا ج ن  دادن ا

 وظايف شهروندي است؛ 

: عبارت است از حدي كه فرد 1بودن ثرؤم -3

اعتقاد دارد توانايي نفوذ و تأثيرگذاري بر نتايج و 

 پيامدهاي مديريت شهري را دارد؛ 

نظران معتقدند توانمندسوازي  همچنين برخي از صاحب

 :  (Pahl, 2005) شودد زير ميشهروندان شامل موار

 هنگام كه ابعاد  دسترسي به اطالعات جامع و به

برداشته باشد و از عدم  موضوع را درمختلف يک 

 اطمينان جلوگيري كند؛ 

  امکان طرس نظرات؛ 

 هاي گيريتوانايي براي پذيرش مسئوليت در تصميم

 مهم؛  

  داشتن سهم واقعي در اداره شهر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به پرسش اصلي بر اساس مدل مفهومي و با توجه 

فرعي به پژوهش، يک فرضيه اصلي )اهم( و سه فرضيه 

 شرس زير مورد آزمون قرار گرفته است: 

ميان توانمندسازي شهروندان و  اصلی: فرضیه

مثبت و معناداري وجود  مشاركت در مديريت شهر رابطه

 دارد.

                                                           
1- Competency 

2- Impact 

 ( نيوووز معتقدنووود 1117) 3آلسوووو  و هينسوووون 

گيوري مسوتقيم توانمندسوازي بوا ارزيوابي فرصوت       اندازه

ب و موفقيوت در  انتخاب، امکان استفاده از فرصوت انتخوا  

تووان گفوت   انتخاب، قابل انجام است؛ بر اين اسواس موي  

جهت بررسي وضعيت مشاركت شهروندي بايستي به سه 

 پرسش اساسي زير پاسخ داد:  

فرصت مشاركت براي شهروندان وجود  آيا واقعا  -1

 دارد؟ 

آيا شهروندان امکان استفاده از فرصت مشاركت  -1

 را دارند؟ 

هاي مطلوووب بووراي  پياموود آيووا مشوواركت بووه  -3

 شود؟شهروندان منجر مي

بدين ترتيب با توجه به مطالب بيان شده مدل 

 طراحي شده است: (1شکل ) ،مفهومي پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 های فرعی: فرضیه

  بين احساس معناداري و مشاركت در مديريت

 مثبت و معناداري وجود دارد. رابطه شهر 

  گي و مشاركت در مديريت شايستبين احساس

 مثبت و معناداري وجود دارد. شهر رابطه 

 دن و مشاركت در مديريت بو بين احساس مؤثر

 مثبت و معناداري وجود دارد. شهر رابطه 

                                                           
3- Alsop and Heinsohn 

مدل مفهومی پژوهش: رابطه توانمندسازی شهروندان با مشارکت در مد ر ت شهری  -1شکل   

 منبع: )مطالعات نگارندگان(

 فرصت مشاركت
 مشارکت در

مدیریت 

 شهری

 

 توانمند

 سازی

 شهروندان

 

 امكان مشاركت

 پيامد مشاركت

 احساس معناداري

 احساس شايستگي

 احساس مؤثربودن
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 بووده كوه    11منطقوه  جامعه آماري تحقيق حاضر، 

از لحواظ  شوهر تهوران اسوت كوه     گانه 11يکي از مناطق 

پايتخوت، در كنوار   در جنووب غربوي    موقعيت جغرافيايي

طورس  واقع شوده اسوت و بور اسواس      13و  15، 3مناطق 

بودون   ،)جامع( شوهر تهوران   يساختار -يراهبردمصوب 

از  %1/7هکتوار،   3113احتساب حريم، با وسعتي برابر با 

در طورس جوامع   گيورد.  كل مساحت شهر تهران را در مي

 ميحور  در هيو ناح 1محودوده و   در هيو ناح 7شهر تهران، 

طوور كلوي   ه اسوت. بوه  در نظر گرفته شد 11طقه براي من

بووه دليوول در حووريم قوورار داشووتن داراي   5و  5نووواحي 

 بيشترين مساحت و كمتورين جمعيوت هسوتند؛ ولوي از    

 7 هيو ناح در محدوده قرار دارند، گانه كهميان نواحي پنج

بوا   1 هيو و ناح نيتور هکتار بزرگ 3/1151بالغ  يبا مساحت

بوه شومار    نيهکتوار كووچکتر   5/435بوالغ بور    يمساحت

كه از لحاظ جمعيتي اين وضعيت معکوس است؛  دنرويم

داراي  7داراي بيشترين و ناحيوه   1به اين معنا كه ناحيه 

 11رسواني منطقوه   پايگاه اطوالع كمترين جمعيت است )

(. جمعيوت منطقوه بور اسواس آخورين      شهرداري تهوران 

 بالغ بر 1331سرشماري عمومي نفوس و مسکن در سال 

مورد  درصد(  11/71) 133513نفر مشتمل بر  331351

 117171زن، در قالوووب درصووود(  33/41) 131547و 

 1/4خانوار اعالم شده است كه از اين لحاظ با اختصواد  

 هفوتم قورار دارد  در رتبوه   درصد از كل جمعيوت تهوران،  

( و 1جوداول )  .هنري شهرداري تهران()سازمان فرهنگي 

 دهند.  منطقه نشان مياطالعات بيشتري از ( 1)

 

 17روند تغییر جمعیت منطقه  -1جدول 

1311 1371 1361 1371 1378 

 کل زن مرد کل زن مرد کل زن مرد کل کل

111515 133431 171111 144431 135143 154111 173115 315111 133513 131547 331351 

 ( 1378، مرک  آمار ا ران)منبع: 

 

 به تفکیك نواحی 17 وسعت و جمعیت منطقه -2جدول 

 نواحی
 *جمعیت م احت

 تعداد محالت
 درصد تعداد درصد هکتار

 در

 محدوده

1 5/435 35/3% 111413 15/15% 4 

1 3/553 15/5% 53533 14/11% 4 

3 15/541 11/7% 51111 41/11% 4 

4 4/115 17/1% 54151 41/15% 3 

7 3/1151 53/11% 71314 15/17% 3 

 در

 حر م

5 4151 3/35% 3311 31/1%  

5 3171 75/11% 11755 5/1%  

 17 %188 371377 %188 2/11838 جمع کل

 هاي گذشته برآورد شده است.* جمعيت نواحي بر اساس نسبت سال

 ( 1378منبع: )مرک  آمار ا ران، 

 

 روب تحقیق -2

تحقيقووات  لحوواظ هوودف در گونووهژوهش از ايوون پوو

 پيمايشوي  -توصويفي  گيرد كه به شويوه قرار مي كاربردي

آماري پژوهش تمامي شهروندان جامعه . استانجام شده 

شوهرداري تهوران     11سوال سواكن در منطقوه     17باالي 

 الزم مورگوان حجوم نمونوه   هستند كه بر اسواس جودول   

بوه شويوه    هواي آمواري  انتخواب نمونوه  نفر تعيين و  314

اي و تصادفي انجام شده است؛ براي اين منظوور بوا   طبقه

 حريم هاي درناحيهتوجه به موانع و مشکالت حضور در 

 جمعيت در درصد 37بيش از  تمركز همچنين( و 5 و 5)
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ها در ميان ساكنان پنج محدوده، پرسشنامههاي ناحيه

اند. به منظور تعيين تعداد محدوده توزيع شده درناحيه 

زيع جمعيت در نمونه در هر ناحيه، با توجه به نسبت تو

 با  و مشخص ناحيهاز در هر مورد نينواحي، تعداد نمونه 

 

 

 

 

 

 

 

، هم از منابع اوليه )پرسشنامه( و هم هاآوري دادهگرد براي

اي( اسوتفاده شوده   از منابع ثانويه )اسناد و مدارک كتابخانه

است؛ به اين معنا كه ضمن مطالعه و بررسي مباني نظوري  

و ادبيات موضوع در رابطوه بوا موضووعات توانمندسوازي و     

هواي اسوسريتزر   مشاركت، نخست با الگووگيري از پوژوهش  

 ( 1117) 1پالو ( 1117) نسونهيآلسو  و (، 1337)

 

 

 

 

 

 

 

 

توا   عمول آمود  ه دقوت الزم بو   هوا گويوه در طراحي 

روايوي  . كافي برخوردار باشند االت از سادگي و وضوسؤس

بووا  هووا()ابعوواد و گويووه پرسشوونامه 3و محتوووايي 1صوووري

تأييود شود.    و خبرگان، اساتيد دانشگاه از نظراتاستفاده 

اي كه در ميوان  پرسشنامه 31ميزان پايايي نيز بر اساس 

وزيع آماري جامعه افراد   ضريباز  استفادهشد با  ت

 

                                                           
1- Pahl  
2- Face Validity  

3- Content Validity  

اند. ها تکميل شدهنامهمراجعه حضوري به ساكنان، پرسش

اد يافته به هر ناحيه اختص( تعداد پرسشنامه 3جدول )

 دهد.را نشان مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 15بسته پاسخ شامل  نامهپرسشابزار سنجش به شکل 

اي ليکرت طراحي شده است؛ گويه در مقياس پنج گزينه

افزايش نمره بدين ترتيب با در نظر گرفتن اين نکته كه 

به مفهوم افزايش ميزان توانمندي و مشاركت است 

 ( مشخص شده است.4مبناي تحليل نمرات در جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و براي مشاركت  15/1آلفاي كرونباخ، براي توانمندسازي 

نامه را پرسشبرآورد شده است كه قابليت اعتماد به  13/1

ها و ابعاد، تعداد گويهكند. در سطح قابل قبولي تأييد مي

( نشان 7ابزار سنجش در جدول ) نتيجه آزمون پايايي

 داده شده است.

 

 

 

 

 نواحینامه به اختصاص پرسش -3جدول 

 جمع 7 4 3 1 1 ناحیه

 378 51 57 53 51 115 نامهسشتعداد پر

 منبع: )مطالعات نگارندگان(                         

 گیریمقیاس اندازه -8جدول 

1 1 3 4 7 

 كامال  موافقم موافقم نظري ندارم مخالفم كامالَ مخالفم

 توانمندي زياد توانمندي متوسط توانمندي كم

 مشاركت زياد متوسطمشاركت  مشاركت كم

 منبع: )مطالعات نگارندگان(                           
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 شوده و اسوتفاده   SPSS.18افوزار  نرماز پردازي براي داده

اسوتنباطي   توصويفي و شيوه ها به دو تجزيه و تحليل داده

از  ،تجزيووه و تحليوول توصوويفي بووراي؛ ه اسووتانجووام شوود

و در هاي فراواني، درصد و ميانگين استفاده شوده  شاخص

هوواي تحليوول اسووتنباطي بووراي آزمووون فرضوويهتجزيووه و 

هوا( و  ها )تعداد پرسشونامه با توجه به كفايت دادهپژوهش 

همچنين در نظور گورفتن ايون كوه هور دو متغيور اصولي        

نمندسازي و مشاركت( كيفوي هسوتند بوراي    پژوهش )توا

بررسي وجود يا فقدان رابطه معنادار بوين آنهوا از آزموون    

 نيو ا استفاده شده است؛ هودف از ( 1مربع)كاي 1استقالل

 يكمو  ريو غ ريو متغدو  نيوجود استقالل بو  يآزمون بررس

آزمووون  نيوو( در ا1315، قيووومي فعووال ،يمنؤاسووت )موو

 ظوار موورد انت  يهوا يمشواهده شود بوا فراوانو     يهايفراوان

. (1317 ،يمنؤم ،شوند )آذرمي سهيمقا رياستقالل دو متغ

رابطوه   منظور تعيوين ميوزان )شودت( و نووع     همچنين به

)مثبت يا منفي( از ضوريب همبسوتگي پيرسوون و بوراي     

گروهووووي متغيرهوووواي درون هووووايمقايسووووهانجووووام 

دو ميووانگين قايسووه م آزمووونشووناختي، از جمعيووت

 4چند جامعهميانگين و آزمون مقايسه  (test-T) 3جامعه

(ANOVA) .استفاده شده است 

 

                                                           
1- Independent Test  

2- Chi-Square  

3- Equality of Two Means Test  

4- Equality of Multi Means Test  

  ی پژوهشها افته-3

نفر  314دهد كه از هاي توصيفي نشان مييافته

متأهل هستند؛ درصد  13درصد مرد و  71دهنده پاسخ

 33) سن لحاظدهندگان، از همچنين بيشترين پاسخ

 11سال،  از لحاظ تحصيالت ) 17تا  17درصد( در گروه 

 31نوع فعاليت )درصد( در گروه كارشناسي و از لحاظ 

عات ( اطال5درصد( در گروه كارگر قرار دارند. جدول )

شناختي نشان هاي جمعيتبيشتري را در رابطه با ويژگي

دهد.  مي

 نتیجه آزمون پا ا ی -1جدول  

 ضر ب پا ا ی هاتعداد گو ه ابعاد متغیرها

 توانمندسازی شهروندان

 7 احساس معناداري

 7 احساس شايستگي 15/1

 4 احساس مؤثر بودن

 مشارکت در مد ر ت شهر
 4 فرصت مشاركت

 4 امکان مشاركت 13/1

 7 پيامد مشاركت

 منبع: )محاسبات نگارندگان(     
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 دهندگانشناختی پاسخهای جمعیتو ژگی -7جدول 

 

همچنين نتايج تجزيه و تحليل توصيفي متغيرهاي 

و مشاركت در مديريت توانمندسازي شهروندان پژوهش )

نشان داده شده است؛  (5در جدول )و ابعاد آنها  شهر(

گونه كه در جدول مشخص شده است ميانگين همان

( است. 3توانمندسازي و مشاركت كمتر از حد متوسط )

دهند؛ تنها، احساس شايستگي نتايج، همچنين نشان مي

 ي ساير( است و ميانگين نمره11/3باالتر از حد متوسط )

 تر از حد متوسط است. ابعاد، پايين
 

 میانگین نمرات متغیرها -6جدول 
 میانگین کل میانگین بعد متغیر

 توانمندسازی

 شهروندان

 55/1 احساس معناداري

 11/3 احساس شايستگي 11/1

 71/1 احساس مؤثربودن

 مشارکت در

 مد ر ت شهر

 34/1 مشاركتفرصت 

 41/1 امکان مشاركت 45/1

 75/1 پيامد مشاركت

 )محاسبات نگارندگان(: منبع
 

جهت بررسي وجود يا فقدان رابطه بوين دو متغيور   

اصوولي پووژوهش )توانمندسووازي و مشوواركت( از آزمووون   

نخسوت بوا   منظور  استقالل استفاده شده است؛ براي اين

نمندسازي و مشاركت،توجه به ميانگين نمره  وا   ت

 

دهنوودگان در سووه سووطح )پووايين، متوسووط و بوواال( پاسووخ

بنودي شودند و سوسس بوا تشوکيل جودول تووافقي        طبقه

 .  (، آزمون انجام شد1)جدول 

 

 جدول توافقی متغیرهای پژوهش -7جدول 

 
 مد ر ت شهرمشارکت در 

 جمع کل باال متوسط پايين

 توانمندسازی شهروندان

 188 1 31 51 پايين

 177 11 131 71 متوسط

 78 11 41 1 باال

 378 82 212 138 جمع کل
 

 )محاسبات نگارندگان(منبع:                                       

 سن )سال( وضعیت تأهل جن یت متغیر

 77بيشتر از  47-77 37-47 17-37 17تا  متأهل مجرد مرد زن طبقه

 13 45 53 113 115 311 53 111 114 فراوانی

 %33/7 %31/11 %35/15 %33/31 %15/33 %5/13 %4/15 %13/71 %31/45 درصد

 می ان تحصیالت متغیر

 كارشناسي ارشد كارشناسي ديسلمفوق ديسلم متوسطه راهنمايي ابتدايي سوادبي طبقه

 15 113 15 114 15 13 15 11 فراوانی

 %43/4 %33/11 %4/11 %11/15 %13/5 %33/3 %43/4 %15/1 درصد

 وضعیت فعالیت متغیر

 ساير سرباز دانشجو آموزدانش بيکار بازنشسته كارگر كارمند آزاد طبقه

 13 3 31 15 15 13 111 115 15 فراوانی

 %33/7 %34/1 %3/3 %55/5 %43/4 %37/4 %53/31 %15/15 %13/5 درصد

 )محاسبات نگارندگان(منبع: 
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( مشوخص شوده اسوت    3گونه كه در جدول )همان

 17/1آمواره كواي دو پيرسوون كمتور از      سطح معناداري

شوود. بنوابراين   )عودم رابطوه( رد موي    0Hاست و فرضيه 

توانمندسووازي اطمينووان گفووت بووين  %37توووان بووا مووي

 در مديريت شهر رابطه وجود دارد. شهروندان و مشاركت

 

 دو نتا ج آزمون کای -7جدول 

 سطح معناداری درجه آزادی مقدار 

 111/1 4 315/31 پيرسون دو كاي

 113/1 4 135/37 نسبت درست نمايي

 111/1 1 533/17 ارتباط خطي دوطرفه

  314 تعداد مقادير معتبر

 )محاسبات نگارندگان(منبع: 

 

پس از آن كه وجود رابطه بين دو متغير از طريق 

آزمون استقالل مورد تأييد قرار گرفت با استفاده از 

ابطهمعنادار بودن، نوع و شدت آزمون همبستگي،    ر

 

 

بررسي شده است؛ براي اين منظور با توجه به كفايت 

ها از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شده تعداد نمونه

 شرس زير است.ه است كه نتيجه آزمون ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( مشوخص شوده اسوت بوا     11گونه كه در جودول ) همان

اسوت،   17/1كمتور از   سوطح معنواداري  کوه  توجه بوه اين 

تووان بوا   شوود و موي  )عدم همبستگي( رد مي 0Hفرضيه 

اطمينان گفت رابطه بين توانمندسازي شهروندان و  37%

است. همچنين نتيجوه  يريت شهر معنادار مشاركت در مد

 %1هد كه اين رابطه در سوطح خطواي   دآزمون نشان مي

اطمينان( نيز معنادار است. از سوي ديگر، توجه به  33%)

كنود كوه   ( مشخص موي 517/1ار ضريب همبستگي )مقد

شوودت همبسووتگي زيوواد و نوووع آن مسووتقيم اسووت و بووا 

 از %11/71توان گفت ضريب تعيين، مي محاسبه

 

تغييرات در متغير وابسته )مشواركت در موديريت شوهر(    

توسط متغير مستقل )توانمندسازي( قابول تبيوين اسوت.    

ژوهش مورد تأييد قرار گرفته بدين ترتيب فرضيه اصلي پ

اطمينوان گفوت بوين توانمندسوازي      %37تووان بوا   و مي

شهروندان و مشاركت در مديريت شهر رابطوه مسوتقيم و   

 معناداري وجود دارد.  

ميان ابعاد توانمندسوازي  در اين پژوهش همچنين رابطه 

ر مديريت شوهري بوا طراحوي سوه فرضويه      و مشاركت د

فرعي مورد آزمون قرار گرفته است كه نتايج آن به شورس  

 ( است:11جدول )

 نتا ج آزمون همب تگی -18جدول 
 

 مشارکت توانمندسازی  

 توانمندسازي

ضريب همبستگي پيرسون 
(R) 

1 *517/1 

 111/1  (.Sigمعني داري)

 314  تعداد

 مشاركت

ضريب همبستگي پيرسون 
(R) 

*517/1 1 

  111/1 (.Sig) معني داري

  314 تعداد

 معنادار است. 111/1* همبستگي در سطح 

 )محاسبات نگارندگان(منبع: 
 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

34
52

87
0.

13
92

.1
.3

.6
.6

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 iu

ea
m

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            13 / 19

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23452870.1392.1.3.6.6
https://iueam.ir/article-1-41-fa.html


 2931تابستان ، سومـــــــــــ فصلنامه اقتصاد و مديريت شهري/ شماره ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 77 

 

 

 نتا ج آزمون همب تگی توانمندسازی و مشارکت -11جدول 

 

 

 

 

 

 

و علووم   تيريپوژوهش در مود   يهوا هيبخش اعظوم فرضو  

 رديگيانجام م يدو جامعه آمار سهيبه منظور مقا يرفتار

بوا توجوه بوه    نيوز  پوژوهش   نيدر ا ؛(1317 ،يمنؤم ،)آذر

پرسشونامه( و   314معتبور )  يهاتعداد پرسشنامه تيكفا

 بر اساس اطالعات استخراج شده از بخش اول پرسشنامه

دهندگان شامل: سن، ي پاسخشناختتيجمع يهايژگيو)

 ، وضعيت تأهل، ميزان تحصيالت، نوع فعاليوت و جنسيت

م ميوانگين نيوز انجوا   ناحيه محل سکونت( آزمون مقايسه 

 برابوري ميوانگين  شده است. بوراي ايون منظوور فرضويه     

ها در سطح اطمينان توانمندي و مشاركت مطرس و آزمون

 انجام شده است.  37%

دهود، متغيرهواي   اي نشوان موي  هاي مقايسهنتايج آزمون

متأهول( و محول سوکونت    -وضوعيت تأهول )مجورد   سن، 

شواركت  گانوه( توأثيري بور توانمندسوازي و م    )نواحي پنج

اختالف معنوادار در   ندارند، ولي در رابطه با ساير متغيرها

 شرس زير مشاهده شده است:ها به برخي از گروه

اخووتالف ميووانگين نموورات زنووان و  جن ززیت: .1

معنوادار   مردان، هم در توانمندسازي و هوم در مشواركت  

اي كوه ميوانگين نمورات موردان در هور دو      ونهگاست؛ به

توان گفوت  متغير بيشتر از زنان است؛ به عبارت ديگر مي

متغير جنسيت بر توانمندسوازي و مشواركت  تأثيرگوذار    

 است. 

انگين نمورات  ميو مقايسوه   می ان تحصیالت: .2

سوواد بوا سواير    دهد بين گروه بوي توانمندسازي نشان مي

تالف معنادار است. همچنين اختالف بين گروه ها اخگروه

ها )به غيور  كارشناسي ارشد نيز با ساير گروه كارشناسي و

 واقووع ديووسلم( معنووادار اسووت؛ دراز گووروه ديووسلم و فوووق

گفت بوه طوور كلوي سوطح سوواد از متغيرهواي       توان مي

تأثيرگذار بر توانمندسازي اسوت و همچنوين بوا افوزايش     

ثير بوه سوطوس بواالتر ايون توأ      ميزان تحصيالت از ديوسلم 

 شود.  بيشتر مشاهده مي

نتايج انودكي متفواوت اسوت؛    در رابطه با مشاركت 

دهود  اي كه مقايسوه ميوانگين نمورات نشوان موي     گونهبه

سواد با  ديسلم و بواالتر  اختالف معنادار تنها ميان گروه بي

 وجود دارد. همچنين ميانگين نمرات گوروه كارشناسوي و  

هوا اخوتالف معنواداري    نيز با ساير گروه كارشناسي ارشد

توان گفت به طوور  دارد؛ به عبارت ديگر ضمن اين كه مي

كلووي سووطح سووواد از متغيرهوواي اثرگووذار بوور مشوواركت  

توان گفت ان در مديريت شهر است، همچنين ميشهروند

 كه تحصيالت عالي تأثير بيشتري بر مشاركت دارد. 

اختالف دهد، نتايج نشان مي نوع فعالیت: .3

ازي و هم در افراد بيکار، هم در توانمندس ميانگين نمره

ا معنادار است؛ به عبارت ديگر همشاركت با ساير گروه

 متغیر م تقل                       

 متغیر واب ته

 اح اس

 معناداری

 اح اس

 شا  تگی

 اح اس

 مؤثربودن

 مشارکت

 313 313 313 (dfدرجه آزادي)

ضريب همبستگي 

 (Rپيرسون)
117/1 711/1 311/1 

 111/1 111/1 113/1 (.Sigمعني داري)

 1111/1 171/1 134/1 (2Rضريب تعيين)

 نتيجه نهايي

همبستگي مثبت و ضعيف؛ تنها 

درصد از تغييرات در  11/1

مشاركت توسط احساس معناداري 

 قابل تبيين است.

 1/17همبستگي مثبت و متوسط؛ 

درصد از تغييرات در مشاركت 

توسط احساس شايستگي قابل 

 تبيين است.

همبستگي مثبت و ضعيف؛ تنها 

درصد از تغييرات در  4/3

احساس مشاركت توسط 

 مؤثربودن قابل تبيين است.

 )محاسبات نگارندگان(منبع: 
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بيکار »تر توان گفت داشتن شغل يا به بيان دقيقمي

 بر توانمندسازي و مشاركت تأثيرگذار است.  «نبودن

هاي ين نمرات توانمندي و مشاركت گروهميانگ

گونه است. همان( نشان داده شده 11مختلف در جدول )

ها ميانگين كمتر از شود در بيشتر گروهكه مشاهده مي

 ( است. 3حد متوسط )

 

 شناختیهای جمعیتنمندسازی و مشارکت بر اساس و ژگیمیانگین نمرات توا -12جدول 

 متغير
 ناحيه محل سکونت تأهل جنسيت

 7 4 3 1 1 متأهل مجرد مرد زن

 57/1 51/1 17/1 53/1 31/1 15/1 51/1 13/3 51/1 ميانگين توانمندي

 33/1 44/1 71/1 41/1 75/1 77/1 35/1 17/3 73/1 ميانگين مشاركت

 كارشناسي ارشد كارشناسي ديسلمفوق ديسلم متوسطه راهنمايي ابتدايي سوادبي ميزان تحصيالت

 13/3 13/1 31/1 13/1 53/1 51/1 53/1 1/1 ميانگين توانمندي

 15/1 3/1 75/1 75/1 35/1 31/1 1/1 31/1 ميانگين مشاركت

 ساير سرباز دانشجو آموزدانش بيکار بازنشسته كارگر كارمند آزاد نوع فعاليت

 51/1 57/1 34/1 11/1 77/1 14/1 17/1 33/1 13/1 ميانگين توانمندي

 11/1 33/1 73/1 75/1 31/1 51/1 53/1 51/1 73/1 ميانگين مشاركت

 )محاسبات نگارندگان(منبع: 
   

 و پیشنهادات گیری نتیجه -8

ها ايند افزايش ظرفيت افراد يا گروهتوانمندسازي فر

هووا بووه سوووي راي انتخوواب و سوووق دادن آن انتخوواببوو

 ؛عالقووه اسووتهووا و پياموودهاي مطلوووب و مووورد فعاليووت

دسوازي، مشواركت خوود     در توانمن توان گفتبنابراين مي

ري ها ضرورت دارد. مشاركت به معناي درگيو افراد و گروه

هاي گروهوي اسوت؛   ذهني و عاطفي اشخاد در موقعيت

انگيزاند تا در جهت دستيابي به مي شرايطي كه آنان را بر

وليت ئاهداف مشترک، يکديگر را يواري دهنود و در مسو   

 (.1311تبار، ار شريک شوند )علويك

 هووودف از ايووون پوووژوهش نيوووز بررسوووي رابطوووه 

 توانمندسازي شهروندان بوا مشواركت در موديريت شوهر    

ها اشاره شوده اسوت،   گونه كه در بخش يافتهاست؛ همان

هوا نشوان   دسوت آموده از تجزيوه و تحليول داده     نتايج به

( و 11/1) دهنوود ميووانگين توانمنوودي شووهروندان   مووي

كمتر از حود متوسوط    (45/1ت در مديريت شهر )مشارك

مشواركت   هاي داخلي در حوزهبررسي پژوهشاست. ( 3)

امور  دهد ميزان مشاركت شهروندان در ادارهنيز نشان مي

)اصووغرپور  اسوت و كمتور از آن  شوهري در حود متوسوط    

( و مطالعات كمي، ميوزان  1317؛ شفيعي، 1315ماسوله، 

انوود بوواال گووزارش كووردهروندان را در حوود مشوواركت شووه

هواي خوارج از   ژوهش(، البته نتوايج پو  1315زاده، )عباس

تور از حود   يز سطح مشاركت شوهروندان را پوايين  كشور ن

 ,Montalvo, 2008; Larson)دهود  متوسط نشان مي

Lach, 2008; Lockhart, 2003; Bortoleto, 

Hanaki, 2007; Marschall, 2007; Etemadi, 

هاي اين پوژوهش را تأييود   ت يافتهكه از اين جه 2000)

 كنند.  مي

دسازي نيز نتايج مطالعات نشوان  در رابطه با توانمن

(، 1311)خلووتي،  دار ميزان توانمندي زنان خانهدهد مي

( 1313زنان سرپرست خوانوار و كشواورزان )چرمچيوان،    

دهنود  ها نيز نشان مي؛ البته برخي از پژوهشپايين است

زنووان سرپرسووت خووانواري كووه بووا  ميووانگين توانمنوودي 

و سوازمان   اموداد اموام خمينوي   داري تهران، كميته شهر

اند بواالتر از حود متوسوط اسوت     بهزيستي در تعامل بوده

 (1311رحيميان،  ،پور)قلي

دهود ميوان توانمنودي    هاي پژوهش نشان مييافته

شووهروندان و مشوواركت در مووديريت شووهر همبسووتگي   

به عبوارت ديگور بوا    دارد؛ معنادار، مثبت و شديدي وجود 
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رود مشاركت هاي شهروندان، انتظار ميايش توانمنديافز

آنها در مديريت شهر افزايش پيدا كند؛ در واقع بوا توجوه   

به اين كه ميوانگين مشواركت شوهروندان، كمتور از حود      

شود موديريت شوهري جهوت    ، پيشنهاد ميمتوسط است

سوازي در  هاي توانمندافزايش مشاركت شهروندان، برنامه

د. در ايون  ابعاد مختلف را در دستور كوار خوود قورار دهو    

هاي اين مطالعه جهت با توجه به پيشينه پژوهش و يافته

نوادار ميوان زنوان و موردان و     مبني بر وجود اخوتالف مع 

تر بودن سطح توانمندي و مشاركت زنان، پيشونهاد  پايين

دار و همچنين شناسوايي  شود توانمندسازي زنان خانهمي

ام براي توانمندسازي آنهوا بوه   زنان سرپرست خانوار و اقد

 طور ويژه مورد توجه قرار گيرد. 

گانوه  دهد از ميان ابعاد سوه دقت در نتايج نشان مي

احسوواس شايسووتگي داراي بيشووترين توانمنوودي، مؤلفووه 

همبستگي با مشاركت است؛ بوه عبوارت ديگور هور قودر      

بيشوتري بوراي   شهروندان از آموادگي، توانوايي و مهوارت    

مشاركت برخوردار باشند، ميزان مشاركت افزايش خواهد 

منود توالش   يافت. هر چند بهبود وضعيت اين مؤلفوه نياز 

رسد، اقدام مديريت شهري در فردي است ولي به نظر مي

جملوووه،  جهوووت فوووراهم كوووردن فرصوووت مشووواركت از

رساني به شهروندان در رابطه با وظايف شهروندي و اطالع

ي كوه در نتيجوه   ه كوردن آنهوا از بهبودهواي   همچنين آگا

مشاركت تحقق پيدا كرده است، از طريق تقويت احساس 

بوودن موجوب ترغيوب شوهروندان بوه       معناداري و موؤثر 

 مشاركت شود. 

 كننوده چند تموامي شوهروندان يوک مشواركت     هر

مندسازي باعوث بيونش و   آيند؛ ولي توانشمار ميبالقوه به

رفووت بوواالتر و توانووايي و توور، دانووش و معبصويرتي عميووق 

شوود  نها براي مشاركت در امور شهري ميمهارت بيشتر آ

شود در تعريف موضوعات مربووط بوه زنودگي    و سبب مي

خود نقش واقعي پيدا كننود و بوه اهوداف متعهود شووند.      

در جهووت  افوورادتعهوود بووه اهووداف موجووب خواهوود شوود 

دستيابي به اهداف، حتي اهداف مشوکل، از خوود توالش    

  (.Gordon, 1993)ي نشان دهند بيشتر

هواي مهوم ايون پوژوهش، توأثير      يکي ديگر از يافته

ا توجوه بوه   منفي بيکاري بر توانمندي و مشاركت است؛ ب

افراد بيکار در رابطوه بوا توانمنودي    اين كه ميانگين نمره 

ها در در مقايسه با ساير گروه (31/1( و مشاركت )77/1)

گونه تالش در جهوت ايجواد   ترين حد قرار دارد، هر پايين

توانود  هاي كارآفريني ميجمله آموزش شغل در منطقه از

منجر بوه توانمندسوازي و افوزايش مشواركت شوهروندان      

ابطووه نتووايج يووک مطالعووه از نوووع    شووود. در همووين ر 

نفر( كوه   111از زناني ) %17دهد آزمايشي نشان ميشبه

آمووزي شوركت   هاي مهوارت ساعت در برنامه 55به مدت 

آميز وارد بازار كار )خوداشوتغالي  اند، به طور موفقيتكرده

(. 1313روايووي، ، انوود )طباطبووايي و مزدبگيووري( شووده 

دهنوده آن اسوت كوه    نشان ي مطالعات ديگر نيز هايافته

هاي خوداشوتغالي موجوب بوروز احسواس     طرس آموزش و

 ،پوور )قلوي  شوود توانمندي در زنان سرپرست خوانوار موي  

 ( 1311رحيميان، 

نتووايج پووژوهش، از يکسووو حوواكي از وجووود رابطووه 

معنادار و قوي ميان توانمندسازي شهروندان و مشواركت  

دهود  ت شهر است و از سووي ديگور نشوان موي    در مديري

سطح توانمندي و مشاركت كمتر از حود متوسوط اسوت؛    

هوواي ضوورورت دارد، مووديريت شووهري برنامووه  بنووابراين

در اداره كوردن  توانمندسازي و جلب مشاركت شهروندان 

رگونوه توالش   شهر را در دستور كار خود قرار دهد؛ زيرا ه

هواي شوهروندان موجوب افوزايش     براي ارتقاي توانمندي

سطح مشاركت آنها در مديريت شهر خواهد شد. در ايون  

ي، جهووت توجووه و تأكيوود بوور ارتقوواي احسوواس معنووادار 

هاي مرتبط با شوهروندان  شايستگي و مؤثربودن در برنامه

زمووان بووا آن، فووراهم كووردن فرصووت مشوواركت در   و هم

رسواني پيامودها و   ديريت شهر براي شهروندان و اطوالع م

   نتايج مشاركت به آنها موجب بهبود وضعيت خواهد شد.

 

 منابع  -1

آمار و كاربرد آن در (. 1317) .ي، منصورمنؤم ، عادل؛آذر

  .تهران: سمت ،جلد دوم: تحليل آماري ،مديريت
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 ،مونتآر؛ يجِ پاول نگهاميب ،يج، گابريل آبراهام؛ لموندآ

چارچوبي نظري براي بررسي (. 1311) .يجِرابرت

، ترجمه عليرضا طيب، تهران: مركز سياست تطبيقي

 .آموزش مديريت دولتي

سنجش (. 1331) .الهشمس، زادكاظمي؛ عيسي ،زادهابراهيم

مندي و تمايل به مشاركت شهروندان در ميزان رضايت

مورد: شهرداري  .زيربنايي شهرداري هاياجراي پرويه

 .1-11، 11(31)، فصلنامه جغرافيا و توسعه. زاهدان

كارهاي افزايش (. راه1315) .رضااصغرپور ماسوله، احمد

مشاركت اجتماعي شهروندان. طرس پژوهشي مركز 

 هاي شوراي اسالمي شهر مشهد. پژوهش

ترجمه جواد  ،يحقوق شهروند(. 1313) ام.يج باربالت،

 .113-171، 1(1)، نشريه حقوق اساسي ،يكارگزار

 (. 1313) .چمران، موسوي ؛رسول، بابانسب ؛مسعود، تقوايي

 شهروندان مشاركت بر مؤثر عوامل سنجش بر تحليلي

 شهر 4 موردي: منطقه شهري مطالعه مديريت در

، ايهاي شهري و منطقهمطالعات و پژوهش ،تبريز

(1)1، 35-13 . 

هاي يابي شاخصمدل(. 1313) .چرمچيان لنگرودي، مهدي

شناختي كشاورزان استان مازندران توانمندسازي روان

 . 315-314، 15(4)، اقتصاد و توسعه كشاورزي. ايران

 .هادي؛ قدرتي، حسين؛ جواديان، سيد حميدحسيني، سيد

(. تحليلي بر جايگاه مشاركت شهروندان در 1331)

 ،وار(توسعه پايدار شهري )مطالعه موردي شهر سبزه

  ريزي و مديريت شهري.فرانس برنامهچهارمين كن

دار خانه بررسي ميزان توانمندي زنان(. 1311) .خلوتي، مليحه

پژوهش  فصلنامه. و عوامل مؤثر بر آن در شهر شيراز

  .173-151، 1(4)، اجتماعي

 ي(. سوند ملو  1314) .توانمندسوازي اجتمواع محوور    رخانهيدب

  .زييرگذاري و برنامهاستيس

 .يمهد ي،بياد ي؛عل ي،ربان ؛امکيس ي،زندرضو ؛ميمر ي،رحمان

زنوان:   يمندسواز نقش اعتبوارات خورد در توان  (. 1315)

مطالعووات  ،پشووت رود بووم يروسووتا يمطالعووه مووورد

  .117-131، 11(1) ،شناختي زناناجتماعي روان

 ،رضايي ميرقاود ؛محمدهادي ،موذن جامي ؛شهرام ،فررفيعي

 ؛محمدامير ،اميرخاني ؛حسن علي ،غفاري ؛اميدوار

 ؛شهرزاد فر،؛ رفيعياحمد ،مشيدي ؛سعيد ،نياپارسي

راهنماي جامعه (. 1311) .ليال ؛ شمس،سيدتقي ،يماني

 تهران، نشر شهر.  ،ايمن: توانمندسازي

 يهوواوهيشوو(. طوورس پژوهشووي  1313) .طلووب، يالووه يشوواد

تحقيقوات و  . دفتور  زنان سرپرست خوانوار  يتوانمندساز

 . هاي زنان دانشگاه تهرانپژوهش

شناختي عوامل مؤثر (. بررسي جامعه1317) .شفيعي، شفيع

نامه پايان ،بر مشاركت اجتماعي شهروندان شهر اردبيل

اه آزاد كارشناسي ارشد رشته علوم اجتماعي، دانشگ

 رودهن.

 ،ياصفهان يباغيعباس، آ ان،يمحمد صادق؛ نرگس ،ياييض

 يدر توانمندساز يمعنو ي(. نقش رهبر1315) .ديسع

)دانشگاه  يدولت تيريمدكاركنان دانشگاه تهران. 

 .  55-15 ،1(1)، تهران(

(. اثربخشي 1313. )طباطبايي، شهناز؛ روايي، فريبا

شناختي بر توانمندسازي هاي كارآفريني و روانآموزش

 ،1(7، )ي و سازمانيفصلنامه مشاوره شغلشهروندان. 

71-13 . 

مشاركت )در مالکيت و (. 1311) .يمحمدعل ،يطوس

 ي.  دولت تيريمركز آموزش مدتهران:  ،مديريت(

مشاركت  (. بررسي عوامل مؤثر بر1315) .زاده، محمدعباس

 ،صفهان(شهر ا شهروندان در امور شهر )مطالعه موردي:

رسول  به راهنمايي شناسيجامعه نامه دكتريپايان

 . وحيد قاسمي، دانشگاه اصفهان رباني و

 يزيربرنامه يهاهيبر نظر يدرآمد(. 1331) .عبدي دانشسور، زهره

 . چا  دوم ،يدبهشتيدانشگاه شه تهران: ،يشهر

بررسي الگوي مشاركت شهروندان (. 1311) .تبار، عليرضاعلوي

جلد دوم،  ،امور شهرها )تجارب جهاني و ايران( در اداره

 هاي كشور. تهران: سازمان شهرداري

تربيت  (.1311) .ديباواجاري، طلعت؛ فتحي واجارگاه، كورش

 .: فاخرتهران ،شهروندي

 نشينانتوانمندسازي حاشيه(. 1311فني، زهره؛ صادقي، يداهلل. )

فصلنامه . يند بهسازي و نوسازي بافت فرسوده شهريادر فر

 . 75-53 ،5(1)، جغرافيايي آمايش

(. حکومت محلي يا استراتژي 1315) .باقرقاليباف، محمد

 تهران: اميركبير.   ،توزيع فضايي قدرت سياسي در ايران

(. رابطه عوامل 1311) .اشرف ان،يميرح ن؛يپور، آريقل

اقتصادي، فرهنگي و آموزشي با توانمندسازي زنان 
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علمي پژوهشي رفاه  هفصلنام ،سرپرست خانوار

  .13-51 ،11(41)، اجتماعي
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