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Abstract
The aim of this study was to determine the role of
sustainable social participation in improving the quality of
urban life in Parsabad, Ardabil province. In terms of nature,
the research is a descriptive-analytical study that was
conducted by survey method. The statistical population of
the study included citizens over 18 years of age in the city
of Parsabad Moghan. Using the Cochran sample size
determination formula, 380 people were determined as the
sample size. The studied samples were selected using
random sampling method. The data collection tool was a
researcher-made questionnaire that its reliability with a
coefficient higher than 0.7 was confirmed using Cronbach's
alpha test. The independent variable of research (social
participation) included the independent components of the
study including reciprocal relationship, mutual commitment,
mutual expectation. According to the research findings, the
components of reciprocity, mutual commitment and sense
of belonging simultaneously have a significant effect on
sustainable development. Examining the simultaneous
effect of four components of social participation on
sustainable urban development and implementation in the
territory of an inter-city city can be a new approach in this
field of urban studies.

چکیده
هدف پژوهش حاضر تعیین نقش مشاارت اتتماا ی پایادار در تحقا هبوا د
 تحقی از نظر. تیفی زیس شبری در شبر پارسآهاد استان اردهیل ه ده اس
 تحلیلی محس ب میش د ته ها روش پیمایش اتارا-ماهی یک مطالعه ت صیفی
 ساال شابر پارسآهااد18  تامعه آماری تحقی شامل شبروندان هاالی.گردید
 نفار380 مغان ه دند ته ها استفاده از فرم ل تعیین حجم نم نه ت تران تعاداد
 نم نههای م رد مطالعه ها اساتفاده از روش.هه ن ان حجم نم نه تعیین گردید
 اهاارار تم ا آوری دادههااا پرسشاانامه.نم نااه گیااری تصااادفی انتخاااب شاادند
محق ساخته ه ده اس ته ها استفاده از آزما ن آلفاای ترونواا پایاایی آن هاا
 متغیر مساتقل تحقیا (مشاارت.  م رد تائید قرار گرف،0/7 ضریب هاالتر از
، تعباد متقاهال،اتتما ی) شامل مؤلفههای مستقل مطالعه شامل راهطه متقاهل
 تعباد، مؤلفاههای راهطاه متقاهال،  طو یافتاههای تحقیا. ه د،انتظار متقاهل
.متقاهل و حس تعل هه ص رت همرمان هر ت ساعه پایادار تار یر معناادار دارناد
هررسی تر یر همرمان چبار مؤلفه مشارت اتتما ی هر ت سعه پایادار شابری و
 میت اناد رویکاردی تدیاد در ایان حا زه، اترا در قلمرو یک شبر میان انادا
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مقدمه
ارائه خدمات در شبرهای امروزی ها نیازهای فراینده شبروندان ،مستلر سااز وتارهاای نا ین اسا  .ساازمانهای مارد نبااد تاه هساتر
شکلگیری مشارت داوطلوانه شبروندان را ایجاد میتنند ،از تمله این سازوتارها هه شمار میآیند (پاترو و ستارزاده.)179 :1399 ،
مشارت اتتما ی یکی از ناصر تشکیل دهنده قدرت ت ام و ت انمندسازی تامعه اس و ها هحث ت سعه و مخص صاا ت ساعه پایادار
تایگاه ویژهای در هرنامهریری و تریانهای ت سعه در تش رهای در حال ت سعه پیدا ترده اس ( ل ی توار .)123 :1380 ،مشارت شابری
هرای نظا مدیری شبری و ت سعه شبری تارترهای گ ناگ نی مانند تارتردها افرایش دسترسی هه اطال ات شبری ،تعیین شق ق ت ساعه
شبری ،تعیین اول ی ها و نیازهای شبروندان و ت شش تمعی هرای اترای پروژه ت سعه شبری میهاشد (موارتی و صالحی.)290 :1391 ،
در سالهای اخیر لرو مشارت مردمی در مراحل مختلف تک ین فرایند ت سعه ،م رد ت ته تدی قرار گرفته اس و ت ته هه فعالی های
مشارتتی مرد  ،راهورد تدید ت سعه ن ان شده اس (حسینی و همکاران .)15 :1392 ،هدف از ت سعه پایدار شبری ،هبو د تیفیا زنادگی
تمعی شبری اس  .اقدامات الز هرای هبو د تیفی زندگی ،نیازمند چارچ هی سادهای هرای تحلیال ت ساعه پایادار شابری اسا و ایان
چارچ ب نیازمند مشارت افراد اس ).)Deakin, M; Reid , A, 2014: 40
در هیشتر شبرهای در حال ت سعه تبان ،هخش غیررسمی نقش اساسی را در مدیری ایفا میتنند .این هخش معم ال خدمات غیر قاهال
ارائه ت سط هخش رسمی را ارائه میدهد ( (Chidi , N; Anyadike Raymond, N.C, 2012: 313 .ت سعه از مرد  ،ها مرد و هرای
مرد اس ؛ هناهراین هسترسازی الز هرای مشارت اتتما ی شبروندان و درك تایگاه آنان در هر هرنامهریری ت سعه ،هسیار ضروری اسا
(زاهدانی و زهری هیدگلی.)89 :1391 ،
امروزه مشارت شبروندان در تصمیمگیریها ،هرناماهریریها و تلیاه فعالی هاا و اما ر شابری ،ما رد ت تاه مادیران ،هرناماهریران و
صاحبنظران ت سعه اتتما ی قرار گرفته اس  .مشارت  ،فرایند درگیر شدن تلیه گروههاای مارد در هماه مراحال ت ساعه تبا ظبا ر
ت اناییها ،قاهلی ها و در نتیجه رشد و تعالی مادی و معن ی آنباس (تق ایی و همکاران.)20 :1389 ،
هدف اصلی مدیران و هرنامه ریران از طرح مفب مشارت  ،نگاهی اهراری اس در تب ترمین مناف مده ی هرنامه ریران و
تارفرمایان .ط ری ته در هخش مده ایی از طرح ها ،نظرخ اهی از شبروندان ص رت نمی¬گیرد؛ ح ا تراض هه طرح و نظارت
شبروندان وت د ندارد؛ و تریان اطال ات مدتاً یکس یه اس (حسینی و همکاران .)4 :1392 ،شکل نگرفتن مشارت مح ر ته موتنی هر
تنش متقاهل و فعاالنه و متعبدانه تمامی ذینفعان و هازیگران تلیدی دخیل در مدیری شبری اس  ،یکی از لتبای اساسی و شاید ل
اصلی تمامی مسائل و مشکالت میهاشد (شریفیان.)20 :1380 ،
در نظریههای رایج تبانی امروز نیر یکی از اصلی ترین و مقو ل ترین راهوردها هرای نیل هه حداتثر مطل هی و پایداری ،مشارت می
هاشد ،زندگی هه شی ه شبری هر نح ة هرقراری ارتواط انسانبا ها یک دیگر و مکانی ته در آن سک ن دارند ،تر یرگذار اس  .در چنین
شرایطی ،اگر شبرنشینان هه تمک دولتبا و حک متبا نیاید و در حیات مدنی تامعه دخیل نگردد ،خطر تمر تر ام ر ،دورشدن از دم تراسی،
تاهش تارآیی ،افرایش هرینه ها ،یکسان سازی ام ر و تاهش خالقی و طراوت در زندگی شبری ،هه وت د خ اهد آمد( & Deakin, M
.)Reid ,A, 2014: 90
مترسفانه امروزه شبروندان در اداره ام ر شبر و هرنامه ریری هرای آن ،نقش مده ای نداشته و هعد از شرت در انتخاب ا ضای ش راها،
فعالی مؤ ر دیگری ندارند .در واق هخش مده ای از مفب مشارت در ایران ،در همان هخش اول ته مشارت شعاری اس  ،هاقی مانده
اس و لذا ها ت ته هه اهمی م ض ع مشارت  ،هررسی شاخض ها و م لفه های مشارت اتتما ی هر ت سعه پایدار شبری از اهمی خاصی
در ت ام شبری هرخ ردار اس .
شبر پارس آهاد ته یکی از شبرهای مرزی استان اردهیل هه دنوال ورود و اسکان تدریجی شایر مرزی آذرهایجان رشد و ت سعه پیدا
ترده اس  ،در حال حاضر هحث ت سعه پایدار و مشارت اتتما ی در این شبر رو هه رشد مبم هه نظر می رسد .هناهراین  ،هدف اصلی
مطالعه حاضر هررسی نقش تا یرات متقاهل مشارت اتتما ی و ت سعه پایدار شبری در شبر پارس آهاد از چبار م لفه مشارت شامل ارتواط
متقاهل شبروندان -تعبد متقاهل شبروندان  -انتظارات متقاهل شبروندان و احساس تعل می هاشد(شکل  .)1سؤال اصلی این پژوهش
وارت اس از اینکه :آیا هین مشارت اتتما ی شبروندان و ت سعه پایدار شبری در شبرستان پارس¬آهاد راهطه معنادار وت د دارد؟
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مبانی نظری
چارچوب نظری
هرنامهریری شبری در چارچ ب ت سعه پایدار شبری ،از م ض ات اساسی مطرح شده در تدوین الگ ی ت ساعه شابری و منطقاهای اسا ،
یکی از مؤلفههای ت سعه پایدار شبری ،مشارت شبروندان در انم ری شبری میهاشد (تریمی و همکاران .)92 :1396 ،هه ا تقاد صااحب
نظران ،مشارت م تب افرایش شایستگی و ترام در افراد میگردد و هه ن ان یک نصر حیاتی در فرایند مدیری شبری ،حلقه گمشده
فرایند ت سعه شبری محس ب میش د .افرایش مشارت مرد در ام ر شبری ،میت اند در ایجاد تعادل شبری ،نقش ارزندهای را ایفاء نماید.
اگر شبروندان مشارت در شبر را هه منرله مشارت در سرن ش خ یش هدانند ،میت انند در قالب گروهبای تاری هاه شاکل گیاری و
تق ی خصایصی نظیر خ درهوری و خ د مسئ لیت رزی موادرت ورزیده و زمینه را هرای تغییر و تح ل در تب تلطیف و پ یایی شبری آماده
نمایند (زالی و همکاران.)28 :1392 ،
امروزه ت سعۀ پایدار شبری هه تان ن تمامی مواحث مدیران و مسؤولین و اندیشمندان ح زههای شبری تب ایجاد و ارتقاء شبرهایی ها
تیفی هاالی زندگی تودیل شدهاس  .هررسیها در سطح هینالمللی نشان میدهد ته مشارت شبروندان در مسائل و مشاکالت ح زههاای
مختلف ،ازتمله مؤلفهی تلیدی در تب دستیاهی هه ت سعهی پایدار شبری میهاشد.
در این راستا ال رازك و ال اال ( 1)2011شکلی از مشارت را هیان میتنند ته شامل ارائه اطال اتی هه گروههای مردمی اس ته در حل
مسائل ،مشاوره ،هرقراری راهطه مستقیم ها تامعه از طری ایجاد مشارت پایدار ،تصمیمگیریها و تایگرینها ،تمک تننده اس شابروندی
هم در هردارندهی مسئ لی ها ،وظایف و تعبدات متقاهل ،شوکهی رواهط و درك متقاهل اس ته تنش فعاالنه را در زندگی اتتما ی ضروری
میسازد (پیران .) 115 :1376 ،روس معتقد اس ته فقط مرد وظیفه مشارت در تامعه را ندارند ،هلکه تامعه نیر هایاد هاازخ ردی هارای افاراد
داشته هاشد تا زمینههای احساستعل و انجا تعبد وظایف در آنان ایجاد و تداو یاهد (رتوی .)103 :1390 ،در تل ،رفتارهای مشارتتی متار ر از
زمینههای ینی و ذهنی اس ته هخشی از آن ،از خصایص درونی و هخشی دیگر ،از امل هیرونی ناشی میش د .این ناصر در راهطاه متقاهال
میان ا ضای تامعه در تنشهای اتتما ی شکل میگیرد و ت سط ساختارهای تامعه واقعیتر میش د (م سایی و شیانی.)252 : 1389 ،
افرایش مشارت مرد در ام ر شبری ،میت اند منجر هه هروز ظرفی ها و پتانسیلهای نبفته مردمی شده؛ آنبا را ها محدودی ها و امکاناات
طرح در هریک از مراحل آن آشنا سازد .الوه هر آن در تق ی ا تماد هه نفس ،افارایش روحیاه همکااری ،تحکایم هموساتگیهای اتتماا ی،
افرایش قدرت رویارویی مرد ها مسائل و مشکالت (دانشپ ر و هادیان )2 : 1388 ،و ایجاد تعادل شبری ،نقش ارزندهای را ایفاا مینمایاد .نبایا
امر این ته ،مشارت مرد در روند تصمیمگیری شبری ،یکی از ناصر اصلی حک م مردمی و از نصر حیاتی در فرایناد ت ساعه پایادار تلقای
گردیده و از آن هه ن ان حلقه مفق ده فرایند ت سعه یاد میتنند (تق ایی و همکاران .)21 :1389 ،هررسی رشد سری شبری در تش رهای رو هاه
ت سعه و از تمله هررسی تمعی تش ر ایران نشان میدهد ته از اهتدای دهه  ،40رشد قاهل ت تبی هه نف تمعیا شابری هاه وقا ع پی ساته
اس  ،هه ط ری ته درحال حاضر رقمی هیش از 68درصد از تمعی تش ر ما را تمعی شبرنشین تشکیل میدهد.
دی ید دریسکل ،)2002( 2از نظریهپردازان مسائل شبری در ا ر خ د ها ن ان «شبرهایی هبتر همراه ها ت دتان و ن ت انان» معتقد اس
مشارت هر سه اصل ذیل موتنی اس  :الف) ت سعه در وهلۀ اول و پیش از همه هاید هه نف ساتنان محلی هاشد؛ ب) مردمی ته در محدوده-
ی م رد هرنامهریری زندگی میتنند ،دقی ترین اطال ات را درهارة آن محدوده و م ض ات مرتوط هاا آن دارناد؛ پ) مردمای تاه هیشاترین
تا یرات را از تصمیمات میپذیرند ،سبم هیشتری هرای مشارت در روند تصمیمگیری دارند.
تنش اتتما ی مشارت در ام ر شبری در یک نظا اتتما ی متشکل از ارتواط متقاهل ،انتظارات متقاهل ،تعبدات متقاهل و حس تعلا
اتتما ی شکل میگیرد .یکی از اهداف مبم تشکیل انجمن معتمدان محالت (ش رایاریبا) تشکلبا ،سازمانبای اتتماع مح ر و سایر نبادهای
مرتوط شکل گیری شوکه گسترده ای از رواهط اتتما ی و فرهنگی ،ایجاد همدلی و ا تمااد ،ایجااد حاس تعلا شابروندی ،ایجااد فضاای
مشارت فعال و درگیرانه و در نبای افرایش ارتواط متقاهل اس (غفاری ،تمشایدزاده .)212: 1390 ،مارد از طریا هرقاراری رواهاط هاا
یکدیگر و حفظ آن در ط ل زمان قادر هه همکاری ها یکدیگر می ش ند تا هه انجا ام ری هپردازند ته ها هه تنبایی قادر هه اترای آن نیساتند
یا اترای آن ها دش اریبای زیادی همراه اس از س یی ،مشارت همگانی شبروندان در ام ر اتتما ی و تصامیم گیریباا هاا درگیار سااختن
همگان در ام ر تامعه خ یش ،در آنبا احساس مس لی و تعل هه تامعه را تق ی می تند و ن ی وحدت و انسجا اتتماا ی را تاایگرین
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تفرقه می تند .هه هیانی دیگر ،مشارت اتتما ی امل تق ی هموستگی در شوکه¬های اتتما ی اس  .حض ر افراد در فعالیتباا و تصامیم
گیریبای اتتما ی در هلند مدت م تب تعمی رواهط هین ا ضای تامعه ،افرایش احساس یگانگی ،سعۀ صدر و تسامح و تساهل گردیده و در
نتیجه هه ت سعه نبادهای مدنی و دم تراتیک خ اهد انجامید ،از س یی دیگر میران این مشارتتبا هیانگر ساطح ت ساعه یاافتگی تامعاه هاه
حساب می آید .زیرا ته گستردگی ،فراگیری و تن ع مشارت اتتما ی ت ام در گرو هسط الگ های تصمیم گیری ،نظارت و تنترل اتتما ی
دم تراتیک و تثرت گرا اس (مبدوی ،رحمانی خلیلی.) 6: 1388 ،
تعبد متقاهل نیر یکی از امل همکاری در تامعه مدنی ه یژه شبر می هاشد.تسی ته حس تعبد دارد ،ض تدایی ناپذیر گاروه اسا .
ض ی در گروه هه فرد ه ی می هخشد و فرد اغلب ،در ارزش-ها و تجرهیات و سایر احساسات گروه درگیر می ش د؛ او هاه گاروه احتارا
می گذارد ،هه آن تعبد دارد و ها آن همکاری می تند (موارتی ،صالحی.)279 :1391،
یکی از مشخصه های وضعی مطل ب در شبر ،هرآورده شدن انتظارات شبروندان از خدمات ارائه شده ت سط شبرداریباس  .ها هررسای
شکاف هین وض م ت د و وض مطل ب می ت ان آن را تعیین نم د .هر چه شکاف هین انتظارات و خدمات ارائه شده تمتر هاشد ،نشان دهنده
تیفی مطل ب خدمات ارائه شده اس  .هدون شک ،ها شناخ انتظارات شبروندان و هررسی نقاط ق ت و ضعف خدمات ارائه شده می تا ان
استراتژیبا و راهوردهای مناسب را هرای حذف و یا الاقل تاهش این شکاف اتخاذ نم د (پرچمای .)60 :1374 ،
وقتی مرد انتظارات خ د را هرآورده نمی هینند ،مشارت چندانی ندارند و شبرداری و نبادهای دولتی ته تص ر می تنناد تماامی آنچاه
الز ه ده اس ؛ هه انجا رسانده اند ،اما مشارتتی از تانب مرد دریاف نمی تنند ،سرخ رده و مری س خ اهند شد .هرای تغییر ایان روناد و
ا رهخش تر شدن هرینببای مصرفی ،هررسی شکاف هین انتظارات مرد و خدمات ارائه شده از س ی شبرداریبا ،از تمله اول یتبای تحقیقی
اس ته در هسیاری از تش رها مطرح شده اس  .هه ط ر مشخص هین انتظارات و خدمات دریافتی شکاف وت د دارد .از طرف دیگار ،هنگاامی
ته این سازمانبا نت انند حداقل نیاز و انتظار را پاسخگ هاشند ،نمی ت انند فعالی خ د را ها حداتثر مشارت آنبا هه مرحله اترا درآورند.
مفب حس تعل اتتما ی را می ت ان واهستگی هه اتتماع یا گروهی معین تعریف ترد .حس تعل اتتما ی از نیازهای اساسی انساان
اس و افراد سعی می تنند از طری تعامل ها دیگران ،هه این حس دس یاهند .در واق  ،افرادی ته در هرقاراری ارتوااط هاا دیگاران م فا
نیستند ،هرای انطواق ها محیط ها استرس و مشکالت زیادی روهه رو می ش ند .در روانشناسی اتتما ی ،تعل هه گروه نه تنبا یکی از نیازهای
اساسی انسان در نظر گرفته شده اس  ،هلکه ن ی منو ق ی ه ی اتتما ی نیر نامیده می ش د ته هه در فرد هسیار شاکل گیاری مفبا
«خ د» تمک می تند (موارتی ،صالحی .)279 :1391 ،زمانی ته تنشگران هرای هحث و گفتگ درهارة مسائل م رد القاه خا د گارد هام
آمده ،هه نقادی می پردازند ،احساس تعل  ،واهستگی و وفاق تمعی هه وت د می آید ته مقدمه ای هرای رفتارهای تمعای و مشاترك اسا
(شیانی و همکاران .) 216 :1391 ،روان شناسی محیطی نشان داده اس تعل مکانی نیر یکی از مناه ه ی اس (از نظر آسیب شناسی هم
مسائل شبری دارای اهمی زیادی اس و در اصطالح ،هه دل هستگی افراد هه مکانبا و محله هاا و محال زنادگی اشااره دارد تاه م تاب
افرایش سالم روانی و احساس ه ی و تاهش رفتارهای انحرافی افراد در محله می ش د .زمانی ته فردی حس تعل اتتما ی خ د را هه
منطقۀ سک نتش از دس می دهد ،هه آن مکان اهمی نمی¬دهد و ناگریر منطقه را ترك می تند و را هطۀ دو طرفه هاین فارد و تامعاه از
هین می رود .ها تاهش حس تعل  ،روحیۀ منفع طلوی شخص تق ی می ش د و فرد فقاط ،هاه منااف شخصای اش مای اندیشاد ،چناین
وضعیتی هه تدریج ،آشفتگی و از هم گسیختگی اتتما ی را هه دنوال می آورد و ها ث می ش د تامعه شرایط ت سعه و ت ساعه یاافتگی را در
خ د هه وت د نیاورد (موارتی ،صالحی278 :1391 ،و.)279
اما آنچه ته اهمی اساسی دارد؛ این اس ته ،شبرنشینی همراه ها ت سعه نو ده اس  .مسلما نبادهای تامعه ما هم در ایجاد هستر الز
هرای مشارت اتتما ی شبروندان ت تاهی نم دهاند .در واق میت ان اینگ نه استنتاج نم د ته شبرداریها نت انساتهاند ،از نبایا پتانسایل
مشارت اتتما ی شبروندان هبره هورند ،زیرا شبرداریها خ د را صرفا هه نا ان یاک ساازمان خادماتی معرفای نم دهاناد .هنااهراین اگار
شبرداری هخ اهد خ د را هه ن ان یک نباد اتتما ی خالّق و فعال در تامعه ما مطرح نماید ،هاه یاک پایش نیااز احتیااج دارد تاه هماان
مشارت اتتما ی شبروندان اس  .هدین طری این نباد میت اند در درون همه شبروندان درونی و نبادینه ش د (رهنا رد.)44 :1380 ،
امروزه شبرها در هرنامهریری و اداره ام رشان ها مشکالتی چ ن تمو د یا فقدان منااه درآمادی پایادار و نظاا اداری و فنای ناتارآماد
م اتبند ته تب حل این مشکالت و پاسخگ یی هه چالشهای تامعه شبری ،نیاز هه مشارت مرد و ساازمانهای غیردولتای مایهاشاد.
مشارت واقعی و آگاهانه مرد تنبا در سایه وت د و حض ر گروهها و سازمانهای تامعه مدنی و غیردولتی میسار اسا  .تاه شابروندان را
نسو هه حق ق ،وظایف و تعبداتشان در هراهر تامعه شبری و ت انایی آنان را در تنترل و اداره محایط اطرافشاان آگااه مایساازند در واقا
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تشکل های غیردولتی هه ن ان راهکاری ن هرای مشارت هخشی مرد در تعیین سرن ش خ د از آن تب در دنیای امروز اهمی یافتهاناد
ته میت انند هه ن ان حلقه واسطه میان حک م ها و مرد بده دار انتقال خ استههای مل هه نظا حک متی هاشند (رتوی.)113 :1390 ،
پیشینه تحقیق
م سایی و شیانی ( ،)1389هه مطالعه مشارت در ام ر شبری و الرامات آن در شبر تبران پرداختند .نتاایج تحقیا آنباا نشاان داد تاه
راهطه فرد و تامعه ،نظا شخصیتی افراد و نظا اتتما ی در تعامل میهاشد .هه هیان دیگر ،مشارت اتتما ی یک حرت نظا دار اس ته
از افراد ،گروهبا و تامعه سر میزند و هدف خاصی را دنوال میتند و این حرت از شرایط و امکانات هبره-گیری میکند و در تریان خ د ها
م انعی نیر م اته میش د.
مفرح ( ،)1389نقش سرمایه اتتما ی در ارتقای تعل اتتما ی شبروندان در محله شبری  10تبران را م رد مطالعه قرار داد .یافتههای
این پژوهش نشان داد ته افرایش مشارت  ،ها ث ارتقای حس تعل اتتما ی میشا د و هارای سارمایه اتتماا ی چباار شااخص ا تمااد،
ض ی در شوکهها ،ن ع هنجارها و آگاهی از اهمی خاصی هرخ ردار اس .
حسینی و همکاران ( ،)1391هه تحلیل تایگاه مشارت شبروندان و ت سعه پایدار شبری در شابر ساوروار پرداختناد .طوا یافتاههای
مطالعه آنبا .1 :میان ن ع تصرف واحد مسک نی و القه شبروندان هه مشارت در مدیری شبری راهطه معنیداری وت د دارد؛  .2هین تعداد
سالهای سک ن در شبر و مشارت شبروندان در مدیری و هرنامهریری ت سعه شبر راهطاه معنایداری وتا د دارد؛  .3هاین متغیار سان
شبروندان و مشارت آنان در فرایند هرنامهریریها و تصمیمگیریهای مدیری ت سعه شبر ،راهطه معنیداری وت د نادارد؛  .4میاان ساطح
تحصیالت شبروندان و تمایل آنان هه مشارت در ام ر شبر راهطه معنیداری وت د دارد؛  .5میان هموستگی اتتماا ی شابروندان (محلاه،
ناحیه یا شبر) و سطح مشارت آنان در فرایندهای هرنامهریری و تصمیمگیری مدیری شبری راهطه معنیداری وت د دارد؛  .6میان احسااس
تعل مکانی شبروندان و سطح مشارت آنان در مدیری شبری راهطه معنیداری وت د دارد؛  .7هاا افارایش میاران مشاارت شابروند در
فرایند هرنامهریریها و تصمیمگیریهای مدیری ت سعهشبر ،هر میران رضای مندی فرد از زندگی نیر افروده میش د.
ماتسیش ،)2009( 1راهطه ایجاد تعبد و سرمایه اتتما ی را مطالعه نم د و هه این نتیجه رسید ته سرمایه اتتما ی ها دو شی ه هر ت ساعه
اتتماع محلهای ا ر میگذارد :ساختاری و شناختی؛ از نظر ساختاری ،راهطبات هین افراد ها ث ایجاد شوکه رواهط اتتما ی میش د .این شوکه
از طری گردش اطال ات و قاید ،ها ث ت سعه اتتماع محلهای میش د .از نظر شناختی هم ،راهطباات ها اث ایجااد احسااس هدفمنادی،
تعبد ،ا تماد متقاهل و تق ی هنجارهای متقاهل در ا ضای اتتماع محله میش د.
روش انجام پژوهش
تحقی از نظر ماهی یک مطالعه ت صیفی -تحلیلی محس ب میش د تاه هاا روش پیماایش اتارا گردیاد .تامعاه آمااری تحقیا شاامل
شبروندان هاالی  18سال شبر پارسآهاد مغان ه دند ته ها استفاده از فرم ل تعیین حجم نم نه ت تران تعداد  380نفر هه ن ان حجم نم نه
تعیین گردید .نم نههای م رد مطالعه ها استفاده از روش نم نه گیری تصادفی انتخاب شدند .اهرار تم آوری دادهها پرسشانامه محق سااخته
ه ده اس ته ها استفاده از آزم ن آلفای ترونوا پایایی آن ها ضریب هاالتر از  ،0/7م رد تائید قرار گرف  .متغیر مساتقل تحقیا (مشاارت
اتتما ی) شامل مؤلفههای مستقل مطالعه شامل راهطه متقاهل ،تعبد متقاهل ،انتظار متقاهل ،ه د.
هرای تجریه و تحلیل دادهها از نر افرار  SPSSاستفاده شد .آزم نهای م رد استفاده وارت ه دند از :هرای اطمیناان از ت زیا نرماال
دادهها از آزم ن اسمیرنف -تلم گروف و هرای تعیین راهطهها از آزم ن تحلیل واریانس و همچنین هرای تعیین میران اهمی متغیرها از دیاد
نم نههای تحقیقاز آزم ن  Anovaهبره گرفته شده اس .
در این تحقی چ ن مقیاس اندازه گیری فاصلهای اس و ها ت ته هه اینکه نتایج آزم ن جدول  ،1ته ت زی دادهها هه ص رت نرمال را
نشان میدهد ،لذا تب آزم ن فرضیات آماری از آزم ن ضریب هموستگی پیرس ن و همچنین هه دلیل اینکه هدف هررسی تر یر همرمان
چند متغیر مستقل را هر واهسته میهاشد ،لذا از رگرسی ن چندمتغیره ها روش  Enterاستفاده شده اس و اینکه شرط استفاده از آزم نهای
پارامتری تمی ه دن و نرمال ه دن دادهها اس .

1. Matsish
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ی سف درویشی :سنجش مشارت اتتما ی پایدار در تحق هبو د تیفی زیس شبری
جدول .1آزم ن نرمال ه دن
متغیرها

کلموگروف -اسمیرنوف

تعداد

توزیع نرمال دادهها

رابطه متقابل

0/9
0/98
0/76
1/22

20
20
20
20

0/388
0/29
0/6
0/09

تعهد متقابل
انتظار متقابل
توسعه پایدار

نتیجه

ت
ت
ت
ت

زی
زی
زی
زی

داده نرمال میهاشد.
داده نرمال میهاشد.
داده نرمال میهاشد.
داده نرمال میهاشد.

محدوده مورد مطالعه
شبر پارسآهاد در شمالیترین نقطه ایران و استان اردهیل و در تنار رودخانه ارس واق شده اس و فاصله آن از مرز آذرهایجاان در حادود 1
متر میهاشد .این شبر از شبرهای شبرستان پارسآهاد و استان اردهیل میهاشاد تاه در فاصاله  220تیلا متری شامال اردهیال و در تنا ب
رودخانه ارس واق اس  .شبر پارسآهاد در  47درته و  54دقیقه ط ل شرقی و  39درته و  39دقیقاه ارض شامالی قارار دارد (شاکل.)1
ارتفاع مت سط این شبر از سطح دریای خرر در حدود  44متر میهاشد .مساح شبرستان پارسآهاد  567/15تیل متر مرها اسا و دارای 2
هخش و  5دهستان و  333آهادی میهاشد .شبر پارسآهاد از شمال هه رودخانه ارس و تمب ری آذرهایجان ،از تن ب هه هیلهس ار ،از غرب هاه
شبر اصالندوز و تمب ری آذرهایجان و از شرق نیر هه تمب ری آذرهایجان محدود میگردد( طرح تام شبرستان پارسآهاد.)1380 ،

شکل  .1م قعی استان اردهیل و شبر پارسآهاد در تقسیمات تش ری و استانی
مأخذ :اداره مسکن و شبرسازی اردهیل1398 ،

یافتهها
تحلیل ت صیفی حاصل از دادههای پرسشنامه؛ هیانگر این اس ته وضعی تنسی نم نههای تحقی هه پرسشنامه از هین  380نفر پاسخ
دهندگان 342 ،نفر یعنی  ٪90مرد و  38نفر یعنی  ٪10زن ه دند .در ت زی فراوانی نم نه م رد مطالعه هر حسب تنسی  ،مردان ها داشتن
 90درصد هیشترین مقدار فراوانی را دارا میهاشند .وضعی ترهل از هین  380نفر پاسخ دهندگان 309 ،نفر یعنی  ٪81مترهل و  19نفر مجرد
یعنی  ٪19مجرد ه دند .هر حسب وضعی ترهل ،مترهلبا ها داشتن  81درصد هیشترین مقدار فراوانی را دارا میهاشند .از هعد وضعی سن
هیشترین فراوانی مره ط هه طوقه سنی  40تا  50سال هه میران  49درصد و تمترین فراوانی هه طوقه سنی هین  20تا  30سال هه میران 4/7
درصد میهاشد.از لحاظ وضعی سطح تحصیالت هیشترین درصد مره ط هه سطح لیسانس ها میران  51/3درصد و تمترین مره ط هه سطح
زیر دیپلم هه میران  4/2درصد میهاشد.
از هعد وضعی میران درآمد هیشترین درصد مره ط هه سطح  950هه هاال ها میران  86/3درصد و تمترین مره ط هه سطح  550تا  750هه
میران  2/1درصد میهاشد.و وضعی ن ع مالکی مسکن هیشترین درصد مره ط هه سطح مالکی از ن ع شخصی ها میران  56/8درصد و
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تمترین مره ط هه سایر هه میران  5/5درصد میواشد .و اینکه از لحاظ ساهقه سک ن هیشترین درصد مره ط هه سطح هیشتر از  20سال ها
میران  48/2درصد و تمترین مره ط هه سطح تمتر از  5سال هه میران  8/2درصد میهاشد.
اطال ات ت صیفی مره ط هه متغیر راهطه متقاهل شبروندان و ت سعه پایدار شبری ته در تدول  ،2ارائه شده اس  ،هیانگر این اس ته
میانگین ملی (مشاهده شده) تما س االت و همچنین میانگین تل س االت متغیر اول  3/48میهاشد ته از میانگین نظری یعنی مقدار  3هیشتر
ه ده و این دالل هر این م ض ع دارد ته نم نههای تحقیقدر پاسخ هه س االت پرسشنامه گرینههای م افقم و تامال م افقم را هیشتر انتخاب
نم دهاند .یعنی فراوانی گرینههای م افقم و تامال م افقم نسو هه گرینههای دیگر هیشتر اس  .هه وارتی از دید پاسخ دهندگان ،در مشارت
اتتما ی شبروندان راهطه متقاهل شبروندان هاالتر از حد مت سط اس  .همچنین پاسخ های داده شده هه س االت هاز مره ط هه متغیر راهطه
متقاهل شبروندان ،مونی هر اینکه «در چه زمینههایی راهطه شما ها مسئ الن میت اند م ر واق ش د» ،هیانگر این اس ته اتثر شبروندان هه هه
مشارت خ د در زمینه اتتما ی ،سیاسی ،هنری ،ترافیک شبر ،توادل نظر هین مسئ الن و شبروندان ،اصالح اهر پیاده ،ایجاد و حفظ و
نگبداری فضای سور شبری ،ایجاد فضایی تب انتقال مشکالت منطقه اهراز داشتند.ته تامال همس ها س االت هسته میهاشد.
جدول  .2آمار ت صیفی متغیر راهطه متقاهل
فراوانی پاسخ ها

کامال مخالفم

مخالفم

نظری ندارم

موافقم

(گویهها)

کامالٌ موافقم

سوالها

فراوانی کل

میانگین

مد

انحراف معیار

ساکنان این منطقه با همدیگر و با نهادهای مردمی تعامل سازنده دارند.

20

73

99

188

-

380

3/19

4

0/93

توان فردی خود را برای رابطه و تفاهم با دیگران تقویت میکنم.

8

22

111

149

90

380

3/76

4

0/95

21

57

78

169

55

380

3/47

4

1/08

49

288 152

145 506

1140

3/48

4

0/85

در تصمیم گیریهای مربوط به شهر دخالت میکنم و نظر خود را در
این زمینه بیان میکنم.
تل

شکل .2نم دار هیست گرا ت صیف متغیر راهطه شبروندان

اطال ات ت صیفی مره ط هه متغیر راهطه متقاهل شبروندان و ت سعه پایدار شبری ته در تدول  3ارائه شده اس  ،هیانگر این اس ته،
میانگین ملی (مشاهده شده) تما س االت و همچنین میانگین تل س االت  3/25ه ده و لذا از میانگین نظری یعنی مقدار  3هیشتر ه ده و
این دالل هر این م ض ع دارد ته نم نههای تحقی در پاسخ هه س االت پرسشنامه گرینههای م افقم و تامال م افقم را هیشتر انتخاب
نم دهاند و هناهراین فراوانی گرینههای م افقم و تامال م افقم نسو هه گرینههای دیگر هیشتر اس  .هه وارتی از دید پاسخ دهندگان ،تعبد
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شبروندان نسو هه شبر هاالتر از حد مت سط اس  .همچنین پاسخبای داده شده هه س االت هاز مره ط هه متغیر تعبد متقاهل شبروندان،
مونی هر اینکه «در تدا مواحث شبروندی هه تعبد خ د مل ترده اید؟» ،نشان دهند این اس ته شبروندان هه املی مانند ر ای حق ق
دیگران ،ر ای ترافیک ،پرداخ مالیات ،استفاده حداقل از وسایل نقلیه شخصی ،تعاون و همکاری ،پرداخ هه م ق قوض گاز -تلفن -هرق
و ،....ارض شبرداری ،ارض مسکن ،هیمه ،تعبد اخالقی ،حفظ پاتیرگی و نظاف شبر و محل زندگی و محل تار ،صرفهت یی در
مصرف گاز ،هرق و ،...شرت در ام رات خیریه اشاره نم ده و این نشان از پایوندی تعبد شبروندی شبروندان شبر پارسآهاد نسو هه شبر
خ د در تب ت سعه پایدار شبری میهاشد ،در نتیجه نتایج س االت هسته و هاز نشان از تر یر اراهطه این دو متغیر میهاشد.
جدول .3تحلیل ت صیفی متغیر تعبد متقاهل شبروندان
فراوانی پاسخ ها

کامال مخالفم

نظری ندارم

13

97

90

122

58

380

3/3

2/14

1/11

123

121

89

48

-

380

2/16

1

1/01

37

57

62

165

59

380

3/4

4

1/19

184

303

270

478

286

1520

3/25

3

0/76

مخالفم

11

28

29

143

169

380

4/13

5

1/01

موافقم

من ترتیح میدهم ،زهلهها را هه تای خیاهانها در سطل
زهاله هیانداز و زهاله منرل خ د را هه م ق هیرون
میگذاریم
در ط ل یک سال گذشته ارض شبرداری را هه م ق
پرداخ ترده ا .
مسئ الن شبر در تب رفاه ما ،امکانات الز را در احتیار
ما قرار میدهند.
هه ساتنینی ته هرای دیگران مراحم ایجاد میتنند تذتر
میدهم.
تل

کامالٌ موافقم

سوالها
(گویهها)

فراوانی

میانگین

مد

انحراف معیار

کل

شکل  .3نم دارهیست گرا ت صیف متغیر تعبد متقاهل شبروندان

اطال ات ت صیفی مره ط متغیر انتظارات شبروندان ته در تدول  ،4ارائه شده اس  ،هیانگر این اس ته ،میانگین ملی (مشاهده شده) تما
س االت و همچنین میانگین تل س االت  3/09ه ده و در نتیجه از میانگین نظری یعنی مقدار  3هیشتر ه ده و این دالل هر این م ض ع دارد ته
نم نههای تحقیقدر پاسخ هه س االت پرسشنامه گرینههای م افقم و تامال م افقم را هیشتر انتخاب نم دهاند و هناهراین فراوانی گرینههای م افقم
و تامال م افقم نسو هه گرینههای دیگر هیشتر اس  .هه وارتی از دید پاسخ دهندگان ،انتظارات شبروندان از مسئ الن شبر هاالتر از حد
مت سط اس .
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همچنین پاسخهای داده شده هه س االت هاز مره ط هه متغیر انتظارات متقاهل شبروندان ،،مونی هراینکه «چه انتظاری از مسئ الن شبر
دارید؟» ،هه انتظاراتی از تمله اشتغالزایی هرای ت انان ،مسئ لی پذیر ه دن ،مل هه و دهها ،آینده نگر ه دن ،مناف شخصی را هه مناف م
ترتیح ندادن ،رسیدگی هه زیرساخ های خیاهانها و ت چهها و سد معورها ،اختصاص دادن محل مناسب و مشخصی هرای تما دس فروشان،
ایجاد فضای تفریحی و فرهنگی و گردشگری اصالح وض ظاهری ساختمانهای روهه معاهر م می ،تنترل و هبو د ترافیک شبر ،تاستن از
هروتراسی ،اهمی دادن هه ایدهها و نظرات مرد  ،ایجاد تفریح مناسب و سالم هرای نسل تدید اشاره نم دهاند ته این نشان از انتظار شبروندان
شبر پارسآهاد از مسئ لین در تب ارتقاء تیفی زندگی در سک نتگاه زیس خ د اس .
جدول .4تحلیل ت صیفی متغیر انتظارات شبروندان
فراوانی پاسخ ها

کامال مخالفم

مخالفم

تل

نظری ندارم

مسئ الن هه م ق هه مشکالت شبر رسیدگی میتنند و
خدمات مطمئن را فراهم میکنند
هه ن ان یک شبروند از خدماتی ته ارائه میش د استفاده
درس میتنم.
اگردر شبر محیط آر هخشی را هرای ما فراهم ش د من در
تداو چنین محیطی همکاری میکنم.

میانگین

مد

86

89

144

35

26

380

2/54

3

1/13

157

134

43

42

4

380

1/96

1

1/03

15

23

60

165

117

380

3/91

4

1/02

20

24

38

165

133

380

3/96

4

1/08

278

270

285

407

280

1520

3/09

3

0/78

موافقم

راهطه صمیمی هین شبروندان و مس الن شبر هرقرار اس .

کامالٌ موافقم

سوالها
(گویهها)

فراوانی

انحراف

کل

معیار

شکل  .4نم دار هیست گرا ت صیف متغیر انتظارات شبروندان

اطال ات ت صیفی مره ط هه متغیر حس تعل شبروندان ته در تدول 5ارائه شده اس  ،هیانگر این اس ته میانگین ملی (مشاهده شده)
تما س االت و همچنین میانگین تل س االت 4/03میهاشد و نشان میدهد ته از میانگین نظری یعنی مقدار  3هیشتر ه ده و این دالل هر
این م ض ع دارد ته نم نههای تحقیقدر پاسخ هه س االت پرسش نامه گرینههای م افقم و تامال م افقم را هیشتر انتخاب نم دهاند و لذا
فراوانی گرینههای م افقم و تامال م افقم نسو هه گرینههای دیگر هیشتر اس  .هه وارتی از دید پاسخ دهندگان ،حس تعل شبروندان
نسو هه شبر هاالتر از حد مت سط اس  .همچنین پاسخهای داده شده هه س االت هاز مره ط هه متغیر حس تعل شبروندان ،،مونی هراینکه
«در چه زمینه هایی نسو هه محل زندگی خ د احساس تعل و حس مسئ لی داشته و احساس آرامش و لذت زندگی میتنید؟» هه
احساساتی از تمله اطمینان و اهراز همدردی ها همسایهها ،حس داشتن محیط سالم از لحاظ هبداش و امنی  ،حس آرامش در محل زندگی،
حس دلوستگی هه خاطرات زندگی در محل زندگی خ د اشاره تردند.
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جدول  .5تحلیل ت صیفی متغیر حس تعل شبروندان
فراوانی پاسخ ها

کامال مخالفم

نظری ندارم

کامالٌ موافقم

5
من هه مکان زندگی خ د اهمی میدهم و از زندگی در آن لذت میهر
4
من حاضر هه ترك مکان زندگی خ د نیستم.
14
هه محله خ د دلوستگی دار و هه ادامه زندگی در این منطقه تمایل دار .
اگر نیاز هه تمک ت چکی داشته هاشم میت ان از یکی از همسایهها تمک هگیر 2 .

9
24
15
6

21
43
64
61

211
200
177
241

134
109
110
70

380
380
380
380

4/21
4/01
3/39
3/97

4
4
4
4

0/76
0/86
0/97
0/67

25

54

189

829

423

1520

4/03

4

0/61

تل

مخالفم

میانگین

مد

موافقم

سوالها (گویهها)

فراوانی

انحراف

کل

معیار

شکل  .5نم دار هیست گرا ت صیف متغیر حس تعل شبروندان

اطال ات ت صیفی مره ط هه متغیر ت سعه پایدار شبری ته در تدول  6هه این متغیر ت سعه پایدار شبری میهاشد .مالحظه میش د،
میانگین ملی (مشاهده شده) تما س االت و همچنین میانگین تل س االت مقدار 2/96میهاشد.و این داده نشان میدهد ته از میانگین
نظری یعنی مقدار  3تمتر ه ده و این دالل هر این م ض ع دارد ته نم نههای تحقیقدر پاسخ هه س االت پرسشنامه گرینههای مخالفم و
تامال مخالفم را هیشتر انتخاب نم دهاند ،یعنی فراوانی گرینههای مخالفم و تامال مخالفم در م رد ت سعه پایدار شبری نسو هه گرینههای
دیگر هیشتر اس  .و این نشان دهند این اس ته ت سعه پایدار در منطقه م رد مطالعه ها چالش م اته میهاشد .
جدول .6تحلیل ت صیفی متغیر ت سعه پایدار شبری
فراوانی پاسخ ها

کامال مخالفم

نظری ندارم

کامالٌ موافقم

فراوانی

در مصرف انرژی صرفه ت یی میتنم.

7

8

24

217

124

380

4/16

4

0/78

در این منطقه فضای سور فراوان اس و هه ایجاد فضای سور و تنگل اهمی
داده میش د.
حمل و نقل م می هه اندازه نیاز وت د دارد و در دسترس م قرار دارد.
میران ترافیک در این منطقه حداقل اس و میران آل دگی ه ا هم پایین اس .

128

232

12

7

2

380

1/73

2

0/63

49
35

6
41

61
108

210
188

54
-

380
380

3/24
3/2

4
4

1/15
0/99

حجم ضایعات شبری در سطح شبر تمتر اس .

153

199

19

9

-

380

1/7

2

0/67

432

515

301

766

261

2280

2/96

2/83

0/54

تل

مخالفم

فرص های شغلی در این منطقه فراوان اس .

60

29

77

148

66

380

3/44

4

1/29

سوالها (گویهها)

موافقم

میانگین

مد

کل

انحراف
معیار
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شکل  .5نم دار هیست گرا ت صیف متغیر ت سعه پایدار شبر
رابطه مشارکت اجتماعی شهروندان و توسعه پایدار شهری

طو اطال ات تدول ،7در آزم ن راهطه مشارت اتتما ی شبروندان و ت سعه پایدار شبری ،سطح معناداری  0/000ها ضریب هموستگی
 ،/724هه دس آمده اس  .هه این معنا ته هیندو متغیر هموستگی معنادار و مثو وت د دارد و ها افرایش میران مشارت اتتما ی شبروندان،
ت سعه پایدار شبروندی نیر افرایش مییاهد.
جدول .7ضریب هموستگی هین مشارت اتتما ی شبروندان و ت سعه پایدار شبری
متغیر

توسعه پایدار شهری

ضریب هموستگی پیرس ن
مشارکت اجتماعی

0/724

معناداری

0/000

تعداد

380

رابطه متقابل و توسعه پایدار شهری

هر اساس اطال ات تدول ،8سطح معناداری  0/000ها ضریب هموستگی  0/642هه دس آمده اس ته این نتیجه هیانگر راهطه معنادار و
مثو هین دو متغیر میهاشد .یعنی ها افرایش راهطه متقاهل هین شبروندان ،ت سعه پایدار شبروندی نیر افرایش مییاهد.
جدول .8ضریب هموستگی هین راهطه متقاهل شبروندان
متغیر

توسعه پایدار شهری

ضریب هموستگی پیرس ن
رابطه متقابل

0/642

معناداری

0/000

تعداد

380

رابطه تعهد متقابل و توسعه پایدار شهری

سطح معناداری ضریب هموستگی پیرس ن ،هین دو متغیر تعبد متقاهل و ت سعه پایدار شبری 0/000 ،ها ضریب همستگی  /7ههدس آمد
(تدول  )9و این نشان از معناداری هین این دو متغیر میهاشد .هیانگر راهطه معنادار و مثو هین دو متغیر میهاشد .یعنی ها افرایش تعبد
متقاهل هین شبروندان ،ت سعه پایدار شبروندی نیر افرایش مییاهد.
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جدول .9ضریب هموستگی هین تعبد متقاهل شبروندان
متغیر
تعهد متقابل

توسعه پایدار شهری

ضریب هموستگی پیرس ن
معناداری
تعداد

0/701
0/000
380

رابطه انتظارات متقابل و توسعه پایدار شهری

هر اساس اطال ات تدول ،10در آزم ن هموستگی پیرس ن راهطه هین انتظارات متقاهل و ت سعه پایدار شبری ،سطح معناداری  0/000ها
ضریب هموستگی  0/62هه دس آمده اس  .هه این معنا ته هین متغیرهای انتظارات متقاهل و ت سعه پایدار شبری ،راهطه معنادار و مثو
وت د دارد و ها افرایش تعبد متقاهل هین شبروندان ،ت سعه پایدار شبروندی نیر افرایش مییاهد.
جدول .10ضریب هموستگی هین انتظارات متقاهل شبروندان و ت سعه پایدار شبری
متغیر
انتظارات متقابل

توسعه پایدار شهری

ضریب هموستگی پیرس ن
معناداری
تعداد

0/622
0/000
380

رابطه حس تعلق و توسعه پایدار شهری
هرای تعیین راهطه حس تعل و ت سعه پایدار شبری از آزم ن هموستگی پیرس ن استفاده شد .اطال ات تدول ، ،11سطح معناداری  0/000ها
ضریب هموستگی  0/6را نشان میدهد .هه این معنا ته هین دو متغیر حس تعل و ت سعه پایدار شبری راهطه معنادار و مثو وت د دارد و ها
افرایش حس تعل در هین شبروندان ،ت سعه پایدار شبری نیر هبو د می یاهد.
جدول .11ضریب هموستگی هین حس تعل شبروندان و ت سعه پایدار شبری
متغیر
حس تعلق

توسعه پایدار شهری

ضریب هموستگی پیرس ن
معناداری
تعداد

0/601
0/000
380

نتایج آزمون رگرسیون

در ادامه هرای رسیدن هه نتیجه مطل ب تب هررسی تر یر همرمان چبار مؤلفه مشارت اتتما ی شبروندان (حس تعل  ،تعبد متقاهل،
راهطه متقاهل ،انتظارات متقاهل) هر ت سعه پایدار شبر پارسآهاد از آزم ن رگرسی ن چندگانه استفاده شد .هناهراین هرای انجا این فرآیند نیاز هه
تعیین متغیرهای مستقل وارد شده و روش م رد استفاده در تعیین رگرسی ن میهاشد ته تدول 12ارائه شده اس .
جدول .12متغیرهای مستقل وارد شده و روش م رد استفاده در تعیین رگرسی ن
روش

متغیرهای وارده

همرمان

حس تعل  ،تعبد متقاهل ،راهطه متقاهل ،انتظارات متقاهل

تدول ،13هه ترتیب ضریب هموستگی چندگانه ،ضریب تعیین ،ضریب تعیین تعدیل شده و خطای معیار تخمینی نتایج آزم ن رگرسی ن
چندگانه هرای مشارت اتتما ی شبروندان ها ت ته هه چبار متغیر تعبد متقاهل ،راهطه متقاهل ،انتظارات متقاهل و تر یرآنبا در ت سعه پایدار
شبری را نشان میدهد.
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جدول..13ضریب چندگانه
خطای انحراف معیار تخمین

ضریب تعیین تعدیل شده

ضریب تعیین

ضریب همبستگی

0/36842

0/536

0/541

0/736

تدول  ،14تحلیل واریانس رگرسی ن ،هه منظ ر هررسی قطعی وت د راهطه خطی هین متغیرها را نشان میدهد ته ت سط مدل
 ANOVAص رت گرفته اس و لذا ها ت ته هه اینکه سطح معناداری هیش از  /05میهاشد ،پس فرض خطی ه دن مدل تائید میش د.
جدول .14نتایج آزم ن آن ا (هررسی خطی ه دن)
مجموع مربعات

میانگین مربعات

درجه آزادی

مدل
رگرسیون

60/065

15/016

4

باقی مانده

50/900

0/136

375

کل

110/965

F

معناداری

110/630

0/000

379

در تدول  ،15هه ترتیب ضرایب رگرسی ن و مقدار اه ارائه شده اس .ته ست ن ضرایب استاندارد شده این تدول نشان میدهد ته
مؤلفه متغیر انتظارات متقاهل ها ضریب استاندارد  0/073از میران تا یرگذاری معنادار هرخ ردار نیس  .اما تعبد متقاهل ها ضریب استاندارد
 0/412هیشترین تر یر را در ت سعه پایدار شبری داشته اس و مؤلفه حس تعل متقاهل ها ضریب استاندارد  0/147تمترین تا یرگذاری را در
ت سعه پایدار شبری داشته اس .
لذا هراساس ،نتایج تحلیل رگرسی ن ،تر یر سه مؤلفه راهطه متقاهل ،تعبد متقاهل و حس تعل هه ص رت همرمان هر ت سعه پایدار شبر
پارسآهاد معنادار ه ده و مؤلفه انتظارات متقاهل ها ت سعه پایدار راهطه معناداری نداشته اس .
جدول :.15نتایج تحلیل رگرسی ن هه روش همرمان
متغیرها

معناداری

t

ضریبهای استاندارد
بتا

ضریبهای غیراستاندارد
خطای انحراف معیار

بتا

ثابت

0/000

6/926

-

0/133

0/918

رابطه متقابل

0/001

3/256

0/185

0/036

0/118

تعهد متقابل

0/000

6/980

0/412

0/042

0/294

انتظارات متقابل

0/262
0/013

1/124
2/497

0/073
0/147

0/045
0/052

0/050
0/130

حس تعلق

بحث و نتیجهگیري
مشارت واقعی آگاهانه و م ر مرد در ت سعه شبری در سایه وت د و حض ر تدید گروهها ،نبادها و سازمانهای تامعه مدنی امکانپذیر
اس  .شبر پارسآهاد مثل دیگر ت ام شبری ،هدون اتکاء هه مشارت مرد قادر هه اداره ام ر نخ اهد ه د .هرای م فقی یک اداره این شبر،
شبروندان هاید فعال ه ده و حال انفعالی نداشته هاشند .ها ت ته هه اهمی این مسئله مبمترین هدف اصلی این پژوهش تعیین نقش
مشارت اتتما ی شبروندان در ت سعه پایدار شبری اس و اهداف اختصاصی آن تعیین راهطه چبار مؤلفه تعبد متقاهل ،راهطه متقاهل ،انتظار
متقاهل و حس تعل ها ت سعه پایدار شبر پارسآهاد تب نبادینه تردن فرهنگ مشارت اتتما ی شبروندان و استفاده از نبای پتانسیل
آنان تب راه گشایی اساسی حل معضالت شبری و رسیدن هه ت سعه پایدار شبری هرای سازمانها و مدیران شبری ه د.
در رویکرد تدید مدیری شبری تبان ،اترای پروژههای ت سعه شبری مشارت شبری تایگاه خاصی یافته اس  .رتن اصلی اترای
پروژه ت سعه شبری نیر مشارت همه تانوه هخشهای سازنده تامعه شبری (افراد و گروهای شبری) اس  .اصطالح تخصصی ت سعه از
پایین هه هاال نیر ناظر هه نقش مشارتتی مرد اس  .هه ط ری ته مالحظه میگردد نقش مشارتتی مرد (افراد ،گروهها و سازمانها) در
فرایند ت سعه از تمله ت سعه شبری واقعیتی انکارناپذیر اس .
نتایج تحقی هیانگر آن اس ته هین تما مؤلفههای مشارت اتتما ی شبروندان و ت سعه پایدار شبری ،راهطه مثو و معناداری هین
دو متغیر وت د دارد .همانط ر ته میدانیم ،منشاء سک نتگاهی شبر پارس آهاد ،ریشهای ت چ نشینی داشته اس  .از آنجا ته هنیان زیستی و
ت سعه این ن ع شی ه زندگی از لحاظ تامعه شناسی موتنی هرتارگروه ،مشارت تل ا ضا ایل همراه ها مؤلفه راهطه و تعبد متقاهل میهاشد،
چرا ته هدون پدیده مشارت  ،ادامه این شی ه زندگی امکانپذیر نیس  .لذا وقتی این شایر هه مرور زمان در شبر پارسآهاد یکجانشین شدند
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و شی ه زندگی شبری را انتخاب نم دند ،هناهر اقتضا ذاتی زندگی پیشین خ د ته ریشه در فرهنگ و آداب و رس تبن آنبا در گذشته و تا
امروز داشته ،سعی در حفظ تارگروهی و مشارت در تامعه شبری نیر داشته اند .دادههای این پژوهش نیر گ اهی هر درستی این م ض ع
دارد .اما در تحلیلی میقتر و طو آزم ن رگریس ن ته چبار مؤلفه را همرمان در ت سعه پایدار م رد ارزیاهی قرار گرف  ،مشخص شد،
مؤلفههای تعبد و راهطه متقاهل هناهر همان ن ع زیس ته موتنی هر تعبد و راهطه دو طرفه هرای ادامه حیات اس  ،هیشترین ضریب
هموستگی را ها ت سعه پایدار شبری نشان داد.
از هعد مؤلفه انتظار متقاهل ،نظر هه اینکه استقالل و خ دتفایی ریشه در زندگی تمعی این اق ا دارد ،در نتیجه متکی هر ت ان خ د در
ت سعه هستند و انتظاری از مسئ لین شبر هرای ت سعه شبری خ د ندارند .دادههای پژوهش هم هر این گفته صحه میگذارد .از نظر مؤلفه
حس تعل مکانی نیر ،چ ن ساتنین این شبر شی ه زندگی ها ه ی ت چ داشتند و در نتیجه حس تعل مکانی هه زندگی و مکان یکجانشینی
(شبری) نداشته اند ،چ ن ته لل استقرار هرخی از آنبا در شبر پارسآهاد هه دالیل امل ناخ استه اقتصادی و اتتما ی انجا گرفته اس و
در نتیجه تا یری دو چندان هر تاهش حس تعل مکانی هرشبروندان شبر پارسآهاد داشته اس  ،.چ ن ته حس تعل خاصی هر شی ه زندگی
ت چ نشینی دارند تا زندگی شبرنشینی .در نتایج آزم ن رگریس ن همرمان مؤلفه حس تعل مکان ،تمترین تا یرگذاری در ت سعه پایدار شبر
را هه خ د اختصاص داده اس ته هیانگر تحلیل درس از م ض ع هحث میهاشد .در ادامه هه ط ر تداگانه هه تحلیل هر چبار مؤلفه مشارت
اتتما ی در ت سعه پایدار شبری پرداخته میش د.
ها ت ته هه تحلیل ت صیفی متغیر راهطه متقاهل شبروندان ته میانگینی هراهر ها ( )3/48را نشان داد .هیانگر آن اس ته اتثر شبروندان،
از طری هرقراری رواهط ها یکدیگر و حفظ آن در ط ل زمان قادر هه همکاری ها یکدیگر میش ند ،تا هه انجا ام ری هپردازند ته ها هه تنبایی
قادر هه اترای آن نیستند؛ یا اترای آن ها دش اریهای زیادی همراه اس  .لذا آزم ن فرضیه راهطه متقاهل شبروندان و ت سعه پایدار شبری
نشان میدهد ته هین این دو متغیر راهطه معناداری وت د دارد و اینکه شدت هموستگی هین دو متغیر راهطه متقاهل شبروندان و ت سعه
پایدار شبری  64/2درصد ه ده ،ته هیانگر راهطه مستقیم هین این دو متغیر اس  .هاید ت ته ترد ته نتایج این پژوهش در مقایسه ها نتایج
پژوهش مشاهه از تمله مطالعات م سایی و شیانی ( )1389مونی هر اینکه مشارت اتتما ی از هعد انتظارات و تعبدات متقاهل نقشی در
رسیدن تامعه هه هدف مطل ب دارد ،.سازگاری و مشاهب دارد.
طو دادهای پژوهش میانگین تعبد متقاهل شبروندان ته ضریب  3/25را نشان میدهد ،هیانگر آن اس ته اتثر شبروندان ،خ د را
ض تدایی ناپذیر از گروه میدانند ،هه گروه احترا میگذارد ،هه آن تعبد دارند و ها آن همکاری میتند .هناهراین آزم ن این فرضیه نشان
میدهد ته هین تعبد متقاهل شبروندان و ت سعه پایدار شبری راهطه معناداری وت د دارد .از س یی ضریب تعیین هین این دو متغیر ته هراهر
ها  0/491اس هیانگر این اس ته این متغیر نسو هه متغیر راهطه متقاهل تقریوا  9درصد تر یرگذاری هیشتر را نشان میدهد و هناهراین
میت ان نتیجه گرف تعبد از هعد اخالقی نسو هه راهطه اهمی زیادی در ت سعه و مشارت پایداری شبر پارسآهاد داشته اس و این
ناشی از هاف سنتی و پایوند ی هه حفظ ارزشبای و تعبد اخالقی ساتنین این شبر ته انسانبای معتقد هستند میهاشد .در مقایسه تطویقی ها
پژوهش مشاهه نیر حاتی از این اس ته ها نتایح پژوهش مفرح ( )1389مونی هر تر یرافرایش مشارت در ارتقای تعبد متقاهل و حس تعل
شبروندان ،سازگاری و هماهنگی دارد.
ضریب تعیین هین انتظارات متقاهل و ت سعه پایدار شبری هراهر ها میران0/386میهاشد و این امر نیر نشان میدهد ته انتظارات
شبروندان از مسئ لین شبری در تب ت سعه پایدار شبری هه میران  38/6درصد میهاشد و نشان از تر یرگذاری هسیار اندك این مؤلفه
نسو هه سه مؤلفه دیگر در ت سعه پایدار شبری پارسآهاد میهاشد .دلیل این امر نشان از د انتظار شبروندان شبر پارسآهاد از مسئ لین
شبر در تب ت سعه پایدار شبر دارد .چرا ته ساتنان شبر هه دلیل و دههای ت خالی ته مسئ لین شبر هه ساتنین در سالبای متمادی ارائه
دادند و هه آنبا مل ننم ده اند ،،هناهراین شبروندان طو تجرهه یاد گرفتن ته هیج انتظاری از مسئ الن شبری هرای ت سعه شبر نیس .
و اینکه ضریب تعیین هین تعبد متقاهل شبروندان و ت سعه پایدار شبروندی هراهر ها میران 0/491میهاشد ته نشان میدهد متغیر ت سعه
پایدار هه میران 49/1درصد تح تر یرمتغیر تعبد متقاهل شبروندان قرار دارد این مؤلفه نسو هه مؤلفه راهطه متقاهل تقریوا  9درصد
تر یرگذاری هیشتر را نشان میدهد و هناهراین میت ان نتیجه گرف تعبد از هعد اخالقی نسو هه راهطه اهمی زیادی در ت سعه و مشارت
پایداری شبری پارسآهاد دارد .چرا ته شبروندان پارسآهاد ها تکیه هر آرمان و ه ی سنتی مونی هر پایوندی هر متعبد ه دن هه تارگروهی در
پوشورد ت سعه همگانی اهمی قائل هستند و این ریشه در نح ه ه ی معیشتی این اق ا شبرنشین در شمالعرب ایران دارد.
نتیجه آزم ن راهطه حس تعل شبروندان و ت سعه پایدار شبری ته ضریوی ها میران0/361را نشان میدهد ،هیانگر این اس ته حس تعل
شبروندان هه میران  36/1درصد هر روی ت سعه پایدار ا ر داشته اس  .دادههای این مؤلفه نشان میدهد ته درصد تر یرگذاری این متغیر هر ت سعه
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پایدار نسو هه دو متغیر راهطه متقاهل و تعبد متقاهل پایین ه ده اس  .یکی از دالیل آن هاف سک نتی و ریشه شایری این شبر ته تعل و
حس ه ی مکانی چندانی هه شبر نداش و این ریشه در فرهنگ می و نبادینه شده ،شی ه خاص زندگی ایالتی شایر ائلس ن دارد.
ها ت ته هه یافتههای تحقی میت ان نتیجه گرف ته مشارت شبروندان در اداره ام ر شبر پارسآهاد از شرایط نسوتنا مطل ب هرخ ردار
اس و اگر پدیده مشارت در تما مؤلفههای خ د ،تق ی ش د ،میت اند آ ار مثوتی در ت سعه پایدار آینده شبر ایفا نماید و اینکه شبر
پارسآهاد هه مانند دیگر شبرها ها مشکالتی مانند محدودیتبا و مشکالت نیروی متخصص و مناه مالی م اته میهاشد ،در نتیجه تلب
مشارت مرد ها ث رف هخشی از نیاز مدیری شبری هه مناه انسانی و مالی میش د و این هدین معناس ته ها استفاده از مشارت
شبروندان ،این مکان را فراهم میش د ته ته ها صرف انرژی و هرینه تمتر میت ان اقدامات هسیاری م ر در ت سعه پایدار شبر انجا داد.
راهکارها
ها ت ته هه یافتههای پژوهش ،راهکارهای زیر ارائه میگردد:
• ارتقاء راهطه متقاهل
✓ نظرخ اهی از ساتنین و استفاده از مش رت آنبا در طرحها و هرنامهها؛
✓ ض ی در یک نباد اتتما ی و مدنی؛همکاری ها م سسههای مذهوی و همکاری ها نبادهای اداری و سازماندهی در محله؛
✓ قرار دادن صندوق دریاف ایده از مخاطوان در هر سازمان و یا ایجاد و راهاندازی خط ط تلفن مستقیم هرای راهطه مستقیم
شبروندان ها مدیران تب ارائه مشکالت وخ اس های خ د.
• تق ی تعبد متقاهل
✓ تق ی زیرساخ های شبری ت سط مسئ الت مانند مکانهای تفریحی ،ورزشی ،فرهنگی ،خدماتی و..؛
✓ احترا شبروندان هه حق ق شبروندان دیگر و نسو هه ق انین شبری.
• ارتقاء انتظارات متقاهل
✓ مشارت دادن دائمی و واقعی مرد در رصههای اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی ،اتتما ی و ت زی ادالنه امکانات و همچنین
شناسایی نیازهای اهل محل و اول ی هندی تب رف نیازها؛
✓ افرایش دسترسی هه وسایل حمل و نقل ،خل فضاهای هاز م می مانند میدانها ،پاركهای ت چک؛
✓ در مقاهل شبروندان نگبداری و هبره هرداری هبینه از این امکانات شبری.
• تق ی حس تعل
✓ هرگراری تشنها و مراسم محلی هرای هاال هردن تعل اتتما ی شبروندان.
• پیشنباد هرای تق ی مشارت اتتما ی در ت سعه پایدار شبر
✓ تق ی راهطه مردمی ها ش رایهای شبر ته حلقه اتصال هین مرد و مسئ الن شبری از طری هرگراری نشس ها گردهماییها؛
✓ نبادینه نم دن اصل مش رت و مشارت در تامعه شبری هر اساس آم زههای دینی ها ترتید هر اهمی مش رت و مشارت در
تتب دینی.
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 .2اصغرپ ر محمدرضا ( ،)1388مشارت اتتما ی شبروندان مشبد در ام ر مره ط هه شبرداری و امل م ر هر آن ،مجله مدیری
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