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 چکیده
در تحقا  هبوا د  داریاپا یمشارکت اجتماا نقش  حاضر تعیینهدف پژوهش 

نظر  از تحقی . ه ده است لیاستان اردهآهاد پارسشبر ی در شبر ستیز تیفیک
اجرا  شیمایپکه ها روش  ش دی محس ب میلیتحل -یفیت صیک مطالعه  تیماه

آهااد پارسشابر سال  01 یهاالشامل شبروندان   یتحق یآمار جامعه. گردید
 نفار 311تعاداد ک کران حجم نم نه  نییتعفرم ل ها استفاده از  ه دند که مغان

های م رد مطالعه هاا اساتفاده از روش نم نه. دیگرد نییتع حجم نم نه  ن انهه
پرسشاانامه  هاااداده یآورجماا اهاارار . انتخاااب شاادند یتصااادف یریگنم نااه

پایاایی آن هاا  کرونواا  یآلفاااز آزم ن ه ده است که ها استفاده  ساخته محق
مشاارکت ) متغیر مستقل تحقیا . قرار گرفت یدیأتم رد ، 9/1هاالتر از  ضریب

، تعباد متقاهال، متقاهل راهطهمطالعه شامل  مستقلهای اجتما ی( شامل مؤلفه
د باتع، متقاهال راهطاه هایمؤلفاه، های تحقیا طو  یافته. ه د، انتظار متقاهل

. هر ت سعه پایادار تاأریر معناادار دارناد زمانهم رت تعل  هه ص متقاهل و حس
و هر ت سعه پایدار شابری مشارکت اجتما ی  مؤلفهچبار  زمانهمتأریر  هررسی

در ایان حا زه  دیاجد یکاردیرو دت انامی ،اندام یک شبر میان اجرا در قلمرو
 .مطالعات شبری هاشد

 

 کلیدي گانواژ

.آهادپارسیست شبری، زکیفیت ، داریت سعه پا، یمشارکت اجتما   

[

Abstract 

The aim of this study was to determine the role of sustainable 
social participation in improving the quality of urban life in 
Parsabad, Ardebil province. In terms of nature, the research is 
a descriptive-analytical and 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 the reliability of 
which was confirmed with a coefficient higher than 0.7 using 
Cronbach's alpha test. The independent variable of research 
(social participation) included the independent components of 
the study including reciprocal relationship, mutual 
commitment, and 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 can be a new approach in this field of 
urban studies. 
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 مقدمه
ماردم نبااد کاه هساتر  یهاساازمان. اسات نینا  یساازوکارهامساتلرم ، شابروندان ندهیفرا یازهایها ن یامروز یخدمات در شبرها هارائ

 .(096: 0366، ستارزادهو  پاکرو) ندیآمی سازوکارها هه شمار نیا ازجمله، کنندیم جادیرا ا شبروندان مشارکت داوطلوانه یریگشکل
 پایادار ت ساعه مخص صااً ت ساعه و هحث ها است و ت انمندسازی جامعه و ج ام  قدرت دهندهلیتشک از  ناصر یکی اجتما ی مشارکت

مشارکت شابری . (053: 0311،  ل ی توار) است کرده ت سعه پیدا حال در کش رهای در ت سعه هایجریان و ریریهرنامه رد ایویژه جایگاه
تعیین شق ق ت سعه ، گ ناگ نی مانند کارکردها افرایش دسترسی هه اطال ات شبری هایدکارکرهرای نظام مدیریت شبری و ت سعه شبری 

 .(561: 0360، صالحی و موارکی) هاشدمی بروندان و ک شش جمعی هرای اجرای پروژه ت سعه شبریها و نیازهای شتعیین اول یت، شبری
ما رد ت جاه جادی قارار گرفتاه اسات و ت جاه هاه ، ت ساعهفرآیناد  نیدر مراحل مختلف تکا  یلروم مشارکت مردم راخی یهاسالدر 

هبوا د ، یشابر داریاهادف از ت ساعه پا. (02: 0365، و همکاران ینیحس) ت سعه  ن ان شده است دیراهورد جد، مردم یمشارکت هایتیفعال
 یشابر داریات ساعه پا لیاتحل یهرا ایساده یچارچ ه ازمندین، یزندگ تیفیهبو د ک یاقدامات الزم هرا. است یشبر تیجمع یزندگ تیفیک

 .((Deakin, M; Reid, A, 2014: 40 مشارکت افراد است ازمندیچارچ ب ن نیاست و ا

 رقاهالیغخدمات  معم الًهخش  نیا. کنندمی فایا تیریرا در مد یاساس نقش یرسمریهخش غ، در حال ت سعه جبان یشبرها ترهیشدر 
ها ماردم و هارای ، ت سعه از مردم Chidi, N; Anyadike Raymond, N.C, 2012: 313)) دهدمیرا ارائه  یارائه ت سط هخش رسم

 هسیار ضاروری اسات، ریری ت سعههرنامه هرشبروندان و درك جایگاه آنان در  اجتما یمشارکت ی الزم هرای مردم است؛ هناهراین هسترساز
 .(16: 0360، یدگلیه یو زهر یزاهدان)

ریران و هرناماه، ما رد ت جاه مادیران، هاا و اما ر شابریها و کلیاه فعالیتریریهرناماه، هاگیریامروزه مشارکت شبروندان در تصمیم
 ظبا ر جبات ت ساعه مراحال هماه در ماردم هاایکلیه گروه دندرگیر شفرآیند  ،مشارکت. قرار گرفته است ینظران ت سعه اجتما صاحب
 .(51: 0316، و همکاران ییتق ا) ستا هاآن یها و در نتیجه رشد و تعالی مادی و معن قاهلیت، هات انایی

. انیو کارفرما انریرهرنامه مناف   مده نیاست در جبت تأم یاهرار یکت، نگاهاز طرح مفب م مشار انریرهرنامهو  رانیمد یهدف اصل
و  ح  ا تراض هه طرح و نظارت شبروندان وج د ندارد رد؛گییاز شبروندان ص رت نم نظرخ اهی ها،از طرح ایکه در هخش  مده یط ر
متقاهل و فعاالنه و  هرکنش یفتن مشارکت مح ر که موتن(. شکل نگر0: 0365و همکاران،  ینیاست )حس هیس کی مدتااطال ات   انیجر

مسائل و  یتمام ی لت اصل دیو شا یاساس یهااز  لت یکیاست،  یشبر تیریدر مد لیدخ یدیکل گرانیو هاز نفعانیذ یمتعبدانه تمام
 (.51: 0311 ان،یفی)شر هاشدیمشکالت م

 مشارکت ،یداریو پا تیهه حداکثر مطل ه لین یراهوردها هراترین و مقو ل نیتریاز اصل یکی ریامروز ن یجبان جیرا یهاهینظر در
که در آن سک نت دارند، تأریرگذار است. در چنین  یو مکان گریکدیها ها هرقراری ارتواط انسان ههاشد، زندگی هه شی ه شبری هر نح می

شدن از  دنی جامعه دخیل نگردد، خطر تمرکر ام ر، دوردر حیات م و دیها نیاها و حک متهه کمک دولت نشینانشرایطی، اگر شبر
 سازی ام ر و کاهش خالقیت و طراوت در زندگی شبری، هه وج د خ اهد آمدها، یکسانیی، افرایش هرینهادم کراسی، کاهش کار

(Deakin, M & Reid,A, 2014: 90.) 
ش راها،  ینداشته و هعد از شرکت در انتخاب ا ضا یاآن، نقش  مده یهرا یریرهرنامهشبروندان در اداره ام ر شبر و  همتأسفانه امروز

مانده  یاست، هاق یدر همان هخش اول که مشارکت شعار ران،یاز مفب م مشارکت در اای ندارند. در واق  هخش  مده یگریمؤرر د تیفعال
 یخاص تیاز اهم یشبر داریهر ت سعه پا یرکت اجتما مشا یهامؤلفهو ها صشاخ یهررس مشارکت، م ض ع تیهه اهم ها ت جهاست و لذا 

 هرخ ردار است. یدر ج ام  شبر
 دایپ رشد و ت سعه دنوال ورود و اسکان تدریجی  شایر مرزی آذرهایجان هه لیاستان ارده یمرز یاز شبرها یکی آهاد کهپارس شبر

مطالعه  یهدف اصل نیهناهرا؛ رسدمی ر رو هه رشد مبم هه نظرشب نیدر ا یو مشارکت اجتما  داریدر حال حاضر هحث ت سعه پا کرده است،
 متقاهل ارتواط شامل مشارکت مؤلفه چبار از هادآپارسدر شبر  یشبر داریپاو ت سعه  یاجتما متقاهل مشارکت  راتیتأر شنق یحاضر هررس
پژوهش  وارت است  نیا یسؤال اصل (.0)شکل  اشدهمی تعل  احساس و شبروندان متقاهل انتظارات - شبروندان متقاهل تعبد - شبروندان

 دارد؟ وج د راهطه آهاددر شبرستان پارس یشبر داریشبروندان و ت سعه پا یجتما امشارکت  نیه ای: آکهنیاز ا
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 ينظر یمبان
 یچارچوب نظر

، اساتای و منطقاه شابری ت ساعه الگ ی تدوین در شده مطرح اساسی از م ض  ات، شبری پایدار ت سعه چارچ ب در شبریریری هرنامه
 ا تقااد هاه. (65: 0369، و همکااران یکریما) هاشادمای شابروندان در انما ری شابری مشارکت، ت سعه پایدار شبریهای مؤلفهیکی از 

 حلقاه، بریشا مدیریتفرآیند  حیاتی در  نصر یک  ن انهه و گرددمی افراد در کرامت شایستگی و افرایش م جب مشارکت، نظرانصاحب

را ای ارزناده نقاش، شابری تعادل ایجاد در ت اندمی، ام ر شبری در مردم مشارکت افرایش. ش دمی محس ب ت سعه شبریفرآیند  گمشده
 .نماید ءایفا

 و گیاریشاکل هاه کااری هایقالب گروه در ت انندیم، هدانند خ یش سرن شت در مشارکت منرلههه را شبر در مشارکت شبروندان اگر
 پ یایی شابری و تلطیف جبت در تح ل و تغییر هرای را و زمینه ورزیده موادرت ورزی مسئ لیت خ د و یخ د رهورنظیر  خصایصی تق یت

 .(51: 0365، و همکاران یزال) نمایند آماده
ها  ییو ارتقاء شبرها ادجیجبت ا یشبر یهاح زه شمندانیو اند نیو مسؤول رانیمواحث مد یهه کان ن تمام یشبر داریپا ۀامروزه ت سع

هاای که مشارکت شبروندان در مسائل و مشکالت ح زه دهدمینشان  یالمللنیدر سطح ه هایهررس. است شده لیتود یهاالی زندگ تیفیک
 .هاشدیم یشبر داریپا یهه ت سعه یاهیدر جبت دست دییکل یمؤلفه ازجمله، مختلف
که در حال  ستا یمردم یهاهه گروه یکه شامل ارائه اطال ات کنندیم انیاز مشارکت را ه یشکل ،(1005) 0و ال اال ال رازك راستا نیدر ا
 یشابروند است کنندهکمک، هانیگریو جا هایرگیمیتصم، داریمشارکت پا جادیا  یها جامعه از طر میمستق راهطه یهرقرار، مشاوره، مسائل
-یم یاجتما ی ضرور یاست که کنش فعاالنه را در زندگ لمتقاهرواهط و درك  شوکه، متقاهلات وظایف و تعبد، هامسئ لیت هردارندِهم در 
افاراد داشاته  یهرا یهلکه جامعه نیر هاید هازخ رد، مشارکت در جامعه را ندارند معتقد است که فقط مردم وظیفه روس . (002 :0399، رانیپ) سازد

متاأرر از  یمشاارکت یرفتارهاا، در کال. (013: 0361، یرجوا) و تاداوم یاهاد یجادتعبد وظایف در آنان ا و انجام احساس تعل  یهاهاشد تا زمینه
متقاهال  راهطاهاین  ناصر در . ش دیناشی م یاز   امل هیرون، گرید یو هخش یاز خصایص درون، از آن یاست که هخش یو ذهن  ینی هایزمینه

 .(525: 0316، یانیو ش ییم سا) ش دیم تریو ت سط ساختارهای جامعه واقع گیردیل ماجتما ی شک هایمیان ا ضای جامعه در کنش
و  هاتمحادودی هاا راهاا آن و شاده ینبفتاه مردما یهالیو پتانسا هاتظرفی هروز هه منجر ت اندمی، یمشارکت مردم در ام ر شبر افرایش

 هااییهموساتگ میتحکا، همکااری هیاروح شیافارا، ا تمااد هاه نفاس تین در تق آ هر الوه. از مراحل آن آشنا سازد کیامکانات طرح در هر
 ءرا ایفاا یانقاش ارزناده، ی( و ایجااد تعاادل شابر5: 0311، انیادانشاو ر و هاد) مردم ها مسائل و مشکالت ییارویرو رتقد شیافرا، یاجتما 

ت سعه فرآیند  در یو از  نصر حیات یحک مت مردم ییکی از  ناصر اصل، یرشب یگیرمشارکت مردم در روند تصمیم کهنبایت امر این. دنماییم
در  یهررسای رشاد ساری  شابر. (50: 0316، و همکااران تقا ایی) کننادت سعه یاد میفرآیند  حلقه مفق ده  ن انهه گردیده و از آن یپایدار تلق
هاه  یهه نفا  جمعیات شابر یت جبقاهلرشد ، 01دهه  یکه از اهتدا ددهمیهررسی جمعیت کش ر ایران نشان  ازجملهرو هه ت سعه و  یکش رها

 .دهدمیدرصد از جمعیت کش ر ما را جمعیت شبرنشین تشکیل  91 هیش از یحاضر رقم در حالکه  یهه ط ر، پی سته است وق ع
معتقد است « ه ها ک دکان و ن ج انانهبتر همرا ییشبرها»مسائل شبری در ارر خ د ها  ن ان  پردازانهیاز نظر، (5115) 5سکلیدر دی ید

که در محادوده  یهاشد؛ ب( مردم یهه نف  ساکنان محل دیاز همه ها شیاول و پ ۀالف( ت سعه در وهل: است یموتن لیمشارکت هر سه اصل ذ
 نیتارهیشکاه  یمردمااطال ات را درهارة آن محدوده و م ضا  ات مارتوط هاا آن دارناد؛  (  نیتر یدق، کنندیم یزندگ یریرم رد هرنامه

 .دارند رییگمیهرای مشارکت در روند تصم یترهیشسبم ، رندیپذیم ماتیرا از تصم راتیتأر
حس تعلا   و متقاهل متقاهل، تعبداتمشارکت در ام ر شبری در یک نظام اجتما ی متشکل از ارتواط متقاهل، انتظارات  اجتما یکنش 

 ساایر و مح راجتمااع هاایساازمان هاا،تشکل( هابم تشکیل انجمن معتمدان محالت )ش رایاریاز اهداف م یکی گیرد.شکل می یاجتما 
 فضای ایجاد شبروندی، تعل  حس ایجاد ا تماد، و همدلی ایجاد فرهنگی، و اجتما ی رواهط از ایگسترده شوکه گیریشکل مرتوط نبادهای
هرقاراری رواهاط هاا   یاماردم از طر .(0361:505 ل است )غفااری، جمشایدزاده،ارتواط متقاه شافرای نبایت در و درگیرانه و فعال مشارکت

 ای ستندیقادر هه اجرای آن ن ییتنباههتا هه انجام ام ری هوردازند که ها  ش ندمی گریکدیو حفظ آن در ط ل زمان قادر هه همکاری ها  گریکدی

                                                                                                                                                         
1. El. Razak, Abd & El. Ela, Abo 

2. David Driscell 
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سااختن  ریاهاا درگ هااریگیامیو تصم یشبروندان در ام ر اجتما  یانمشارکت همگ ،یی همراه است از س ادیزی هایاجرای آن ها دش اری
 نیگریرا جاا یوحدت و انسجام اجتما  یو ن   کندمی تیو تعل  هه جامعه را تق  تیمسئ لاحساس ها آن در ش،یهمگان در ام ر جامعه خ 

و  هااتیااسات. حضا ر افاراد در فعال جتماا یا هاایدر شاوکه یهموساتگ تیا امال تق  یمشارکت اجتما  گر،ید یانی. هه هکندمی تفرقه
و تساامح و تسااهل  صادرسعه ،یگاانگیاحسااس  شیا ضای جامعه، افرا نیرواهط ه  یمدت م جب تعمدر هلند یاجتما  هایریگیمیتصم
 یافتگیات ساعهساطح  انگریه هامشارکت نیا رانیم گرید یاز س  د،یخ اهد انجام کیو دم کرات یهه ت سعه نبادهای مدن جهیو در نت دهیگرد

نظاارت و کنتارل  ری،گیامیهساط الگ هاای تصام درگروج ام   یو تن ع مشارکت اجتما  رییفراگ ،یگستردگ رای. زدآیمی حسابههجامعه 
  .(9 :0311 ،یلیخل یرحمان ،مبدوی) است گراو کثرت کیدم کرات یاجتما 

. اسات گاروه ناپذیرکسی که حس تعبد دارد،  ض  جدایی هاشد.می شبر ژهیوهه یدر جامعه مدن یاز   امل همکار یکی ریمتقاهل ن تعبد
 احتارام گاروه هاه او ،شا دمای درگیار گروه احساسات سایر و تجرهیات و هاارزش در اغلب، فرد و هخشدمی ه یت فرد هه گروه در  ض یت

 .(596: 0360 ،صالحی موارکی،) کندمی و ها آن همکاری دارد تعبد آن هه گذارد،می
 هررسای ها. هاستمطل ب در شبر، هرآورده شدن انتظارات شبروندان از خدمات ارائه شده ت سط شبرداری توضعیهای از مشخصه یکی

 دهندهنشاانهاشاد،  ترکمانتظارات و خدمات ارائه شده  نیچه شکاف هنم د. هر نییآن را تع ت انمی وض  م ج د و وض  مطل ب نیشکاف ه
 تا انمای نقاط ق ت و ضعف خدمات ارائه شاده یشده است. هدون شک ها شناخت انتظارات شبروندان و هررس ئهارا مطل ب خدمات تیفیک

 (.91: 0390، یاپرچمشکاف اتخاذ نم د ) نیالاقل کاهش ا ای و حذف هرای را مناسب راهوردهای و هااستراتژی
آنچاه  یتماام ،کننادمای که تص ر یدارند و شبرداری و نبادهای دولتن یمشارکت چندان نند،هییمردم انتظارات خ د را هرآورده نم یوقت

روناد و  نیاا رییاخ اهند شد. هارای تغ  سیسرخ رده و مأ کنند،ینم افتیاز جانب مردم در یکتمشار اما اند،هه انجام رسانده ،الزم ه ده است
 هاایتاول یا ازجملاه هاا،رائه شاده از سا ی شابرداریانتظارات مردم و خدمات ا نیشکاف ه یهررس ،یمصرف هاینههری شدن تراررهخش

 گاریشاکاف وجا د دارد. از طارف د یافتیاانتظارات و خدمات در نیه مشخص ط رهه .از کش رها مطرح شده است ارییدر هساست که  یقیتحق
 .هه مرحله اجرا درآورندها آن ا ها حداکثر مشارکتخ د ر تیفعال ت انندنمی هاشند، گ و انتظار را پاسخ ازنی حداقل نت انند هاسازمان نیا کهیهنگام

 انساان اساسای نیازهاای از اجتما ی تعل  حس .کرد تعریف معین گروهی یا اجتماع هه واهستگی ت انمی حس تعل  اجتما ی را مفب م
م فا   راندیگا هاا ارتوااط هرقاراری در کاه افرادی واق ، در. یاهند دست حس این هه دیگران، ها تعامل طری  از ،کنندمی سعی افراد و است

 نیازهاای از یکی تنبانه گروه هه تعل  اجتما ی، شناسیروان در. ش ندمی رونیستند، هرای انطواق ها محیط ها استرس و مشکالت زیادی روهه
 «خا د» مفبا م گیاریکلشادر  فرد هه که ش دمی نامیده نیر اجتما ی ه یت ق ی منو  ن  ی هلکه است، شده گرفته نظر در انسان اساسی
خا د گارد هام آماده، هاه  م رد القهکه کنشگران هرای هحث و گفتگ  درهارة مسائل  زمانی(. 596: 0360 صالحی، موارکی،) کندمی کمک
و  یانیو مشاترك اسات )شا جمعای رفتارهاای هرایای که مقدمه دآیمی هه وج د یو وفاق جمع یاحساس تعل ، واهستگ پردازند،می نقادی

شناسی هم مسائل تعل  مکانی نیر یکی از مناه  ه یت است )از نظر آسیبکه شناسی محیطی نشان داده است (. روان509: 0360مکاران، ه
 افارایش م جاب کاه دارد اشااره زنادگی محال وها محله و هاافراد هه مکان یهستگدلیت زیادی است و در اصطالح، هه شبری دارای اهم

 ه. زمانی که فردی حس تعل  اجتما ی خا د را هاه منطقاش دمی ه یت و کاهش رفتارهای انحرافی افراد در محله و احساس انیرو سالمت
 هاا. رودمی هین از جامعه و فرد هین دوطرفه راهطۀ و کندمی ترك را منطقه ناگریر و دهدنمی اهمیت مکان آن هه ،دهدمی سک نتش از دست

 آشفتگی ،جیتدرهه وضعیتی چنین اندیشد،می اشیشخصش د و فرد فقط، هه مناف  می خص تق یتش یطلومنفعت روحیۀ تعل ، حس کاهش
مواارکی، ) نیااورد وجا د هاه خا د در را یافتگیت سعه و ت سعه شرایط جامعه ش دمی و ها ث آوردمی دنوال هه را اجتما ی یختگیگسازهم و

 (.596-591 :0360صالحی، 
جامعه ماا هام در ایجااد هساتر الزم  ینبادها مسلماً. همراه ها ت سعه نو ده است یشبرنشین، این است که ؛دارد یاهمیت اساس آنچه اما

از نبایات پتانسایل ، اندنت انسته هایگ نه استنتاج نم د که شبردارت ان ایندر واق  می. اندنم ده یاجتما ی شبروندان ک تاههرای مشارکت 
 یهناهراین اگر شبردار. اندنم ده یمعرف ییک سازمان خدمات  ن انهه خ د را صرفا هایزیرا شبردار، هبره هورند شبروندان یاجتما  مشارکت

اجتماا ی احتیاج دارد که همان مشارکت  ازینشیپهه یک ، ق و فعال در جامعه ما مطرح نمایدخال ییک نباد اجتما   ن انهه هخ اهد خ د را
 (.00: 0311، رهنا رد) و نبادینه ش د درونی شبروندان همه درون در ت اندطری  این نباد میهدین . است شبروندان

و اداره ام رشان ها مشکالتی چ ن کمو د یا فقدان منااه  درآمادی پایادار و نظاام اداری و فنای ناکارآماد ریری هرنامهامروزه شبرها در 
. هاشادی غیردولتای مایهاساازماننیاز هه مشارکت مردم و ، های جامعه شبریگ یی هه چالشکه جبت حل این مشکالت و پاسخ اندم اجه

شابروندان را  کاه ی جامعه مدنی و غیردولتای میسار اساتهاسازمانها و نه مردم تنبا در سایه وج د و حض ر گروههامشارکت واقعی و آگا
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در واقا   .ساازندرا در کنترل و اداره محایط اطرافشاان آگااه مای وظایف و تعبداتشان در هراهر جامعه شبری و ت انایی آنان، نسوت هه حق ق
اناد راهکاری ن  هرای مشارکت هخشی مردم در تعیین سرن شت خ د از آن جبت در دنیای امروز اهمیت یافتاه  ن انهه های غیردولتیتشکل
 (.003: 0361، رجوی) حک متی هاشند نظامههملت های انتقال خ استه دار بدهها و مردم حلقه واسطه میان حک مت  ن انهه ت انندکه می

 

 پیشینه تحقیق
 راهطاه کاهنشان داد ها آن پرداختند. نتایج تحقی  مشارکت در ام ر شبری و الرامات آن در شبر تبرانمطالعه  هه ،(0316) م سایی و شیانی

، است که از افراد دارنظامیک حرکت  یاجتما مشارکت ، ه هیان دیگره. هاشدمی نظام شخصیتی افراد و نظام اجتما ی در تعامل، فرد و جامعه
 ما انعی هاا خ د جریان در و کندیمگیری امکانات هبره و شرایط از حرکت این و کندمی دنوال را خاصی هدف و زندمی سر جامعه و هاگروه
 .ش دمی م اجه نیر

های یافتاه رد مطالعه قرار داد. مرا  تبران 01 شبری ما ی شبروندان در محلهاجت اجتما ی در ارتقای تعل  هسرمای شنق، (0316) مفرح
، اجتماا ی چباار شااخص ا تمااد سارمایهو هارای  شا دیاجتما ی مها ث ارتقای حس تعل  ، افرایش مشارکت داد کهپژوهش نشان  این

 .از اهمیت خاصی هرخ ردار است ن ع هنجارها و آگاهی، ها ض یت در شوکه
های افتاهیطوا   پرداختناد. وارشابر ساوردر  یشابر داریپامشارکت شبروندان و ت سعه  گاهیجاهه تحلیل ، (0360) همکاران و ینیسح

تعاداد  نیها .5وج د دارد؛  معنادارشبری راهطه  تیریو  القه شبروندان هه مشارکت در مد ین ع تصرف واحد مسک ن انیم. 0ها: مطالعه آن
سن شبروندان  ریمتغ نیه .3وج د دارد؛  معنادارت سعه شبر راهطه  یریرو هرنامه تیریر شبر و مشارکت شبروندان در مدد سک نت یهاسال

 التیساطح تحصا انیام .0وجا د نادارد؛  معناادارراهطه ، ت سعه شبر تیریمد هایرییگمیو تصم هایریرهرنامهفرآیند  و مشارکت آنان در
شابر( و  ایا هیناح، محله) شبروندان یاجتما  یهموستگ انیم .2وج د دارد؛  معنادارمشارکت در ام ر شبر راهطه آنان هه  لیشبروندان و تما

 یتعلا  مکااناحسااس  انیام .9وجا د دارد؛  معناادارراهطاه  یشبر تیریمد رییگمیو تصم یریرهرنامه هایندیسطح مشارکت آنان در فرا
 هاایریرهرنامهفرآیند  مشارکت شبروند در رانیم شیها افرا. 9وج د دارد؛  معنادارشبری راهطه  تیریشبروندان و سطح مشارکت آنان در مد

 .ش دیافروده م رین یفرد از زندگ مندیتیرضا رانیم ره، ت سعه شبر تیریمد هایرییگمیو تصم
اجتما ی ها دو شی ه هار ت ساعه سرمایه که  جه رسیدهه این نتی را مطالعه نم د و یاجتما  هیتعبد و سرما جادیاراهطه ، (5116) 3ماتسیش
این شوکه . ش دمی اجتما ی رواهط هشوک ایجاد ها ث افراد هین اتراهطه، ساختاری نظر از شناختی؛ و ساختاری: گذاردمی ارر ایاجتماع محله

، تعبد، ها ث ایجاد احساس هدفمندی اتراهطه هماز نظر شناختی . ش دیای ماجتماع محله هها ث ت سع، و  قاید اطال اتاز طری  گردش 
 .ش دمی متقاهل و تق یت هنجارهای متقاهل در ا ضای اجتماع محله ا تماد

 

 وش انجام پژوهشر

شاامل   یاتحق ی. جامعاه آمااردیااجارا گرد شیماایکاه هاا روش پ ش دیمحس ب م یلیتحل -یفیمطالعه ت ص کی تیاز نظر ماه  یتحق
حجم نم ناه   ن انهه نفر 311حجم نم نه ک کران تعداد  نییآهاد مغان ه دند که ها استفاده از فرم ل تعسال شبر پارس 01 یشبروندان هاال

سااخته هاا پرسشانامه محق داده یآور. اهرار جم انتخاب شدند یتصادف یریگنم نهم رد مطالعه ها استفاده از روش  یها. نم نهدیگرد نییتع
)مشاارکت   یامساتقل تحق ری. متغقرار گرفت دییأ، م رد ت9/1هاالتر از  بیآن ها ضر ییایکرونوا  پا یفاده از آزم ن آلفاه ده است که ها است

 .متقاهل، تعبد متقاهل، انتظار متقاهل، ه د راهطهمستقل مطالعه شامل  یها( شامل مؤلفهیاجتما 
نرماال   یااز ت ز ناانیاطم یهاراهای م رد استفاده  وارت ه دناد از: د. آزم نشاستفاده  SPSS افرارنرماز ها داده لیو تحل هیتجر یهرا

 دیااز د رهایمتغ تیاهم رانیم نییتع یهرا نیو همچن انسیوار لیآزم ن تحل ازها راهطه نییتع یهرا کلم گروف و -رنفیاز آزم ن اسمها داده
 .هبره گرفته شده است Anovaاز آزم ن  های تحقی نم نه

را ص رت نرمال ها ههداده  یکه ت ز ،0جدول  آزم ن جینتاکه این و ها ت جه هه استای فاصله یرگیاندازه اسیچ ن مق  یتحق نیدر ا
 زمانهم تأریر هدف هررسیکه اینهه دلیل  نیو همچن رس نیپ یهموستگ بیاز آزم ن ضر یآمار اتیجبت آزم ن فرض لذا، دهدمینشان 
های نشرط استفاده از آزم که اینو  استفاده شده است Enterها روش  رهیچندمتغ  نیاز رگرس لذا، هاشدمی مستقل را هر واهسته غیرچند مت

 .استها ه دن و نرمال ه دن داده کمی پارامتری

                                                                                                                                                         
1. Matsish 
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 آزم ن نرمال ه دن. 8جدول 
 نتیجه هانرمال داده عیتوز تعداد اسمیرنوف -کلموگروف متغیرها

 هاشد.می ت زی  داده نرمال 311/1 51 6/1 متقابل طهراب

 هاشد.می ت زی  داده نرمال 56/1 51 61/1 تعهد متقابل

 هاشد.می ت زی  داده نرمال 9/1 51 99/1 انتظار متقابل

 هاشد.می ت زی  داده نرمال 16/1 51 55/0 توسعه پایدار

 

 مطالعه محدوده مورد
 0 حادود در آذرهایجاان مارز از آن فاصله و است شده واق  ارس رودخانه کنار در و اردهیل استان و ایران نقطه ترینشمالی درآهاد پارسشبر 
کیلا متری شامال اردهیال و در جنا ب  551هاشد کاه در فاصاله استان اردهیل می و آهادپارس شبرستان شبرهای از شبر این. هاشدمی متر

. (0شاکل ) دقیقاه  ارض شامالی قارار دارد 36درجه و  36دقیقه ط ل شرقی و  20درجه و  09در آهاد شبر پارس. رودخانه ارس واق  است
 5اسات و دارای  ل مترمرها یک 02/299آهااد مساحت شبرستان پارس. هاشدمتر می 00ارتفاع مت سط این شبر از سطح دریای خرر در حدود 

 هاه غرب از، س ارهیله هه جن ب از، آذرهایجان جمب ری و ارس رودخانه هه شمال ازآهاد پارسشبر . هاشدآهادی می 333دهستان و  2هخش و 
 .(0311، آهادپارسطرح جام  شبرستان )گردد می محدود آذرهایجان جمب ری هه نیر شرق از و آذرهایجان جمب ری و اصالندوز شبر

 
 استانیآهاد در تقسیمات کش ری و استان اردهیل و شبر پارسعیت م ق. 8 شکل

 0361، اداره مسکن و شبرسازی اردهیل: خذمأ                                              
 هایافته
نفر  311نامه از هین هه پرسش های تحقی نم نهوضعیت جنسیت  هیانگر این است که ؛پرسشنامههای حاصل از داده یفیت ص لیتحل

مردان ها ، جنسیت هرحسبدر ت زی  فراوانی نم نه م رد مطالعه . زن ه دند ٪01نفر یعنی  31د و مر ٪61نفر یعنی  305، دهندگانپاسخ
 نفر 06 و متأهل ٪10 یعنینفر  316، دهندگانپاسخنفر  311 نیتأهل از ه تیضعو هاشندین مقدار فراوانی را دارا میترهیشدرصد  61داشتن 
از هعد وضعیت . هاشندیرا دارا م یمقدار فراوان نیترهیش درصد 10 داشتن ها هامتأهل، تأهل تیوضع هرحسب. ه دند مجرد ٪06 یعنی مجرد
سال هه میران  31تا  51ین فراوانی هه طوقه سنی هین ترکمدرصد و  06سال هه میران  21تا  01ین فراوانی مره ط هه طوقه سنی ترهیشسن 

ین مره ط هه ترکمدرصد و  3/20ین درصد مره ط هه سطح لیسانس ها میران ترهیش از لحاظ وضعیت سطح تحصیالت هاشد.درصد می 9/0
 هاشد.درصد می 5/0سطح زیر دیولم هه میران 

 921تا  221ین مره ط هه سطح ترکمدرصد و  3/19هه هاال ها میران  621 ین درصد مره ط هه سطحترهیشاز هعد وضعیت میران درآمد 
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درصد و  1/29 رانیها م یاز ن ع شخص تیمالک درصد مره ط هه سطح نیترهیشمسکن  تین ع مالک تیوضعو  شدهادرصد می 0/5هه میران 
سال ها  51از  ترهیش ین درصد مره ط هه سطحترهیشاز لحاظ ساهقه سک نت که این و هاشدیمدرصد  2/2 رانیهه م ریمره ط هه سا نیترکم

 .هاشددرصد می 5/1سال هه میران  2از  ترکمسطح  ین مره ط ههترکمدرصد و  5/01میران 
 هیانگر این است که، ارائه شده است ،5جدول در که  یشبر داریمتقاهل شبروندان و ت سعه پا راهطهاطال ات ت صیفی مره ط هه متغیر 

 3از میانگین نظری یعنی مقدار  د کههاشمی 01/3 متغیر اولت سؤاالاالت و همچنین میانگین کل ؤمشاهده شده( تمام س) میانگین  ملی
 ترهیشم افقم را  کامالًهای م افقم و ت پرسشنامه گرینهسؤاالپاسخ هه  در تحقی های نم نهه ده و این داللت هر این م ض ع دارد که  ترهیش

در ، دهندگانپاسخاز دید  گرید وارتهه. است ترهیشهای دیگر م افقم نسوت هه گرینه کامالًهای م افقم و یعنی فراوانی گرینه؛ اندانتخاب نم ده
ت هاز مره ط هه متغیر سؤاالداده شده هه های پاسخهمچنین . متقاهل شبروندان هاالتر از حد مت سط است راهطهمشارکت اجتما ی شبروندان 

اکثر شبروندان  این است که هیانگر، «واق  ش د مؤررت اند ها مسئ الن می شما راهطههایی در چه زمینه»که این مونی هر، متقاهل شبروندان راهطه
ایجاد و حفظ و ، اصالح  اهر پیاده، هین مسئ الن و شبروندان نظرتوادل، ترافیک شبر، هنری، سیاسی، اجتما ی ۀزمینهه مشارکت خ د در

 هاشد.می ت هستهسؤاال همس  ها کامالًکه  داشتند اهرازایجاد فضایی جبت انتقال مشکالت منطقه ، نگبداری فضای سور شبری
 

 متقاهل راهطهت صیفی متغیر آمار . 8 جدول
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 انحراف معیار مد میانگین فراوانی کل هاپاسخفراوانی 
الً

ام
ک

 
فم

خال
م

 

فم
خال

م
رم 
دا

ی ن
ظر

ن
 

قم
واف

م
 

الً
ام

ک
 

قم
واف

م
 

    

 63/1 0 06/3 311 - 011 66 93 51 های مردمی تعامل سازنده دارند.ساکنان این منطقه ها همدیگر و ها نباد

 62/1 0 99/3 311 61 006 000 55 1 کنم.می و تفاهم ها دیگران تق یت راهطهت ان فردی خ د را هرای 

کنم و نظر خ د را در این می مره ط هه شبر دخالت یهایریگمیتصمدر 
 کنم.می زمینه هیان

50 29 91 096 22 311 09/3 0 11/0 

 12/1 0 01/3 0001 002 219 511 025 06 کل

 

 
 شبروندان راهطهنم دار هیست گرام ت صیف متغیر . 8شکل 

 

 هیانگر این است که، ارائه شده است ،3جدول در که  یشبر داریمتقاهل شبروندان و ت سعه پا راهطهاطال ات ت صیفی مره ط هه متغیر 
ه ده و  ترهیش 3از میانگین نظری یعنی مقدار ه ده و لذا  52/3ت سؤاالت و همچنین میانگین کل سؤاالشده( تمام مشاهده ) میانگین  ملی
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انتخاب  ترهیشم افقم را  کامالًهای م افقم و ت پرسشنامه گرینهسؤاالدر پاسخ هه  های تحقی نم نهاین داللت هر این م ض ع دارد که 
تعبد ، دهندگانپاسخهه  وارتی از دید . است ترهیشهای دیگر م افقم نسوت هه گرینه کامالًهای م افقم و فراوانی گرینهن و هناهرایاند نم ده

، ت هاز مره ط هه متغیر تعبد متقاهل شبروندانسؤاالهای داده شده هه پاسخهمچنین . نسوت هه شبر هاالتر از حد مت سط است شبروندان
ر ایت حق ق  این است که شبروندان هه   املی مانند دهندهنشان، «اید؟در کدام مواحث شبروندی هه تعبد خ د  مل کرده» کهاین مونی هر
 هرق و ،تلفن ،پرداخت هه م ق  قوض گاز، تعاون و همکاری، استفاده حداقل از وسایل نقلیه شخصی، پرداخت مالیات، ر ایت ترافیک، دیگران

ج یی در مصرف صرفه، حفظ پاکیرگی و نظافت شبر و محل زندگی و محل کار، تعبد اخالقی، هیمه،  ارض مسکن ،   ارض شبرداری، ....
نسوت هه شبر خ د در  آهادپارس اشاره نم ده و این نشان از پایوندی تعبد شبروندی شبروندان شبر شرکت در ام رات خیریه، ...هرق و، گاز

 هاشد.می این دو متغیر راهطه تأریر از هازنشانت هسته و سؤاالتیجه نتایج در ن، هاشدمی جبت ت سعه پایدار شبری
 

 تحلیل ت صیفی متغیر تعبد متقاهل شبروندان. 8جدول 
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در سطل زهاله ها خیاهان یجاههرا ها زهله، دهممی ترجیح من
 گذاریممی و زهاله منرل خ د را هه م ق  هیرون هراندازم

00 51 56 003 096 311 03/0 2 10/0 

در ط ل یک سال گذشته   ارض شبرداری را هه م ق  
 .امکردهپرداخت 

03 69 61 055 21 311 3/3 00/5 00/0 

ما  اریاختامکانات الزم را در ، بر در جبت رفاه مامسئ الن ش
 دهند.می قرار

053 050 16 01 - 311 09/5 0 10/0 

 کنند تذکرمی هه ساکنینی که هرای دیگران مراحمت ایجاد
 دهم.می

39 29 95 092 26 311 0/3 0 06/0 

 99/1 3 52/3 0251 519 091 591 313 010 کل
 

 
 تعبد متقاهل شبروندان  صیف متغیرت ست گرامینم دار ه. 8 شکل

 

مشاهده شده( تمام ) میانگین  ملی کههیانگر این است ، ارائه شده است ،0جدول در که  انتظارات شبروندانمتغیر  اطال ات ت صیفی مره ط
 ده و این داللت هر این م ض ع دارد ه ترهیش ،3از میانگین نظری یعنی مقدار نتیجه  ه ده و در 16/3ت سؤاالت و همچنین میانگین کل سؤاال
های فراوانی گرینه و هناهراین اندانتخاب نم ده ترهیشم افقم را  کامالًهای م افقم و نامه گرینهت پرسشسؤاالدر پاسخ هه  های تحقی نم نهکه 

انتظارات شبروندان از مسئ الن شبر هاالتر ، دهندگانپاسخدید  از گرید وارتهه. است ترهیشهای دیگر م افقم نسوت هه گرینه کامالًم افقم و 
 .از حد مت سط است
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، «چه انتظاری از مسئ الن شبر دارید؟»که این مونی هر ،ت هاز مره ط هه متغیر انتظارات متقاهل شبروندانسؤاالهای داده شده هه پاسخهمچنین 
مناف  شخصی را هه مناف   م م ترجیح ، نگر ه دنآینده، ها مل هه و ده، پذیر ه دنمسئ لیت، انانزایی هرای ج اشتغال ازجملههه انتظاراتی 

ایجاد ، فروشاناختصاص دادن محل مناسب و مشخصی هرای تمام دست، ها و سد معورهاها و ک چههای خیاهانرسیدگی هه زیرساخت، ندندا
کاستن از  ،کنترل و هبو د ترافیک شبر، های روهه معاهر  م میی ساختماناصالح وض  ظاهر فضای تفریحی و فرهنگی و گردشگری

اند که این نشان از انتظار شبروندان اشاره نم ده ایجاد تفریح مناسب و سالم هرای نسل جدید، ها و نظرات مردماهمیت دادن هه ایده، هروکراسی
 نتگاه زیست خ د است.کیفیت زندگی در سک  از مسئ لین در جبت ارتقاءآهاد پارسشبر 
 

 تحلیل ت صیفی متغیر انتظارات شبروندان. 8جدول 
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 03/0 3 20/5 311 59 32 000 16 19  الن شبر هرقرار است.ئصمیمی هین شبروندان و مس راهطه

کنند و می مسئ الن هه م ق  هه مشکالت شبر رسیدگی
 کنندیمخدمات مطمئن را فراهم 

029 030 03 05 0 311 69/0 0 13/0 

 ش دمی یک شبروند از خدماتی که ارائه  ن انهه
 کنم.می استفاده درست 

02 53 91 092 009 311 60/3 0 15/0 

من در  ی را هرای ما فراهم ش دشبر محیط آرم هخش اگر در
 .کنمیمتداوم چنین محیطی همکاری 

51 50 31 092 033 311 69/3 0 11/0 

 91/1 3 16/3 0251 511 019 512 591 591 کل

 
 نم دار هیست گرام ت صیف متغیر انتظارات شبروندان. 8 شکل

 

مشاهده شده( ) میانگین  ملیهیانگر این است که ، ارائه شده است ،2جدول در که  شبروندانحس تعل  مره ط هه متغیر  اطال ات ت صیفی
ه ده و این داللت  ترهیش ،3از میانگین نظری یعنی مقدار که  دهدمی هاشد و نشانمی 13/0 تسؤاالت و همچنین میانگین کل سؤاالتمام 

 و لذااند انتخاب نم ده ترهیشم افقم را  کامالًم افقم و های ینهت پرسشنامه گرسؤاالدر پاسخ هه  های تحقی نم نههر این م ض ع دارد که 
حس تعل  شبروندان ، دهندگانپاسخاز دید  گرید وارتهه. است ترهیشهای دیگر م افقم نسوت هه گرینه کامالًهای م افقم و فراوانی گرینه

که این مونی هر ،ت هاز مره ط هه متغیر حس تعل  شبروندانسؤاالداده شده هه های پاسخهمچنین . نسوت هه شبر هاالتر از حد مت سط است
هه  «کنید؟می هایی نسوت هه محل زندگی خ د احساس تعل  و حس مسئ لیت داشته و احساس آرامش و لذت زندگیدر چه زمینه»

، یآرامش در محل زندگحس ، از لحاظ هبداشت و امنیت الممحیط سحس داشتن ، هااهراز همدردی ها همسایه واطمینان  ازجملهاحساساتی 
 اشاره کردند. خاطرات زندگی در محل زندگی خ دهه  یهستگدلحس 
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 تحلیل ت صیفی متغیر حس تعل  شبروندان. 8 جدول
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 99/1 0 50/0 311 030 500 50 6 2 هرممی لذت آن در زندگی از و دهممی اهمیت خ د زندگی مکان هه من
 19/1 0 10/0 311 016 511 03 50 0 نیستم. خ د زندگی مکان ترك هه حاضر من

 69/1 0 36/3 311 001 099 90 02 00 دارم. یلتما منطقه این در زندگی ادامه هه و دارم یهستگدل خ د محله هه
ها کمک ت ان از یکی از همسایهاگر نیاز هه کمک ک چکی داشته هاشم می
 هگیرم.

5 9 90 500 91 311 69/3 0 99/1 

 90/1 0 13/0 0251 053 156 016 20 52 کل

 
 نم دار هیست گرام ت صیف متغیر حس تعل  شبروندان. 8شکل 

 

، ش دمالحظه می. هاشدمی یشبر داریت سعه پامتغیر این هه  ،9جدول در که  یشبر داریت سعه پامتغیر فی مره ط هه اطال ات ت صی
از میانگین  که دهدمی این داده نشانو  هاشدمی ،69/5 مقدار تسؤاالت و همچنین میانگین کل سؤاالمشاهده شده( تمام ) میانگین  ملی

های مخالفم و نامه گرینهت پرسشسؤاالپاسخ هه  در تحقی های نم نهه ده و این داللت هر این م ض ع دارد که  رتکم ،3نظری یعنی مقدار 
های ت سعه پایدار شبری نسوت هه گرینه مخالفم در م رد کامالًهای مخالفم و یعنی فراوانی گرینه؛ اندانتخاب نم ده ترهیشمخالفم را  کامالً
 .هاشدمی ها چالش م اجه ت سعه پایدار در منطقه م رد مطالعه این نشان دهند این است که و است ترهیشدیگر 
 

 تحلیل ت صیفی متغیر ت سعه پایدار شبری. 8جدول 
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انحراف 

 معیار

 56/0 0 00/3 311 99 001 99 56 91 نطقه فراوان است.شغلی در این مهای فرصت

 91/1 0 09/0 311 050 509 50 1 9 کنم.می ییج صرفهدر مصرف انرژی 

و جنگل  در این منطقه فضای سور فراوان است و هه ایجاد فضای سور
 ش د.می اهمیت داده

051 535 05 9 5 311 93/0 5 93/1 

 02/0 0 50/3 311 20 501 90 9 06 وج د دارد و در دسترس  م م قرار دارد.نیاز  اندازههه م می  ونقلحمل
پایین  هم میران ترافیک در این منطقه حداقل است و میران آل دگی ه ا

 است.
32 00 011 011 - 311 5/3 0 66/1 

 99/1 5 9/0 311 - 6 06 066 023 است. ترکمحجم ضایعات شبری در سطح شبر 

 20/1 13/5 69/5 5511 590 999 310 202 035 کل
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 شبر داریت سعه پا ریمتغ فیت ص ست گرامینم دار ه. 8شکل 

 

 یشهر یدارو توسعه پااجتماعی شهروندان مشارکت رابطه 
 هه/، 950 ضریب هموستگی ها 111/1 معناداری حسط ی،شبر یدارو ت سعه پااجتما ی شبروندان مشارکت در آزم ن راهطه  ،9جدول طو  اطال ات 

 داریت سعه پا، شبروندان یمشارکت اجتما و ها افرایش میران  وج د دارد مثوتمعنادار و هموستگی متغیر هین دو  هه این معنا که آمده است.دست 
 یاهد.نیر افرایش می یشبروند

 یشبر یدارو ت سعه پااجتما ی شبروندان مشارکت ضریب هموستگی هین . 8جدول 

 

 
 
 

 یشهرو توسعه پایدار  ابطه متقابلر

و معنادار راهطه هیانگر  آمده است که این نتیجهدست  هه 905/1 ضریب هموستگی ها 111/1 معناداریسطح ، 1جدول  اطال اتهر اساس 
 یاهد.نیر افرایش می یشبروند داریت سعه پاهین شبروندان،  راهطه متقاهلیعنی ها افرایش . هاشدمی دو متغیر هین مثوت

 

 متقاهل شبروندان راهطهضریب هموستگی هین . 0جدول 
 یشهر داریتوسعه پا متغیر

 متقابل رابطه
 905/1 ضریب هموستگی پیرس ن

 111/1 معناداری

 311 تعداد

 

 شهری داریپاتعهد متقابل و توسعه رابطه 

آمد  هه دست/ 9 یهموستگها ضریب  111/1، شبری داریتعبد متقاهل و ت سعه پا هین دو متغیر، ضریب هموستگی پیرس نمعناداری سطح 
 تعبد شیها افرا یعنی؛ هاشدمی ریدو متغ نیراهطه معنادار و مثوت ه انگریه. هاشداین دو متغیر میهین معناداری نشان از  و این( 6 جدول)

 .اهدییم شیافرا رین یشبروند داریشبروندان، ت سعه پا نیمتقاهل ه
 

 شبروندان متقاهل تعبدضریب هموستگی هین . 8جدول 

 یشهر داریتوسعه پا متغیر

 تعهد متقابل
 910/1 ضریب هموستگی پیرس ن

 111/1 معناداری

 311 تعداد
 

 یشهر داریتوسعه پا متغیر

 مشارکت اجتماعی

 950/1 ضریب هموستگی پیرس ن
 111/1 معناداری
 311 تعداد
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 یشهر داریانتظارات متقابل و توسعه پارابطه 

 ها 111/1 معناداریسطح ی، شبر داریانتظارات متقاهل و ت سعه پادر آزم ن هموستگی پیرس ن راهطه هین ، 01جدول  طال اتا هراساس
راهطه معنادار و مثوت ، یشبر داریانتظارات متقاهل و ت سعه پا هایمتغیر نیهآمده است. هه این معنا که  هه دست 95/1ضریب هموستگی 

 .اهدییم شیافرا رین یشبروند داریشبروندان، ت سعه پا نیمتقاهل ه تعبد شیها افراوج د دارد و 
 

 یشبر یدارشبروندان و ت سعه پاانتظارات متقاهل ضریب هموستگی هین . 88جدول 

 یشهر داریتوسعه پا متغیر

 انتظارات متقابل
 955/1 ضریب هموستگی پیرس ن

 111/1 معناداری

 311 تعداد
 

 یشهر داریاحس تعلق و توسعه پرابطه 
ها  111/1معناداری سطح  ،00جدول  ی از آزم ن هموستگی پیرس ن استفاده شد. اطال اتشبر داریحس تعل  و ت سعه پاهرای تعیین راهطه 
و ها راهطه معنادار و مثوت وج د دارد  یشبر داریحس تعل  و ت سعه پاهین دو متغیر . هه این معنا که دهدمینشان را  9/1 ضریب هموستگی

 یاهد.می ی نیر هبو دشبر داریت سعه پادر هین شبروندان،  حس تعل افرایش 
 

 یشبر یدارشبروندان و ت سعه پاتعل   حسضریب هموستگی هین . 88جدول 
 یشهر داریتوسعه پا متغیر

 حس تعلق
 910/1 ضریب هموستگی پیرس ن

 111/1 معناداری

 311 تعداد
 

 نتایج آزمون رگرسیون

، تعبد متقاهل، حس تعل ) شبروندان یمشارکت اجتما  مؤلفهچبار  زمانهم تأریر هررسی هرای رسیدن هه نتیجه مطل ب جبت در ادامه
نیاز هه فرآیند  هناهراین هرای انجام این. استفاده شدآزم ن رگرسی ن چندگانه از آهاد پارسهر ت سعه پایدار شبر  (انتظارات متقاهل، متقاهل راهطه
 .ارائه شده است ،05جدول هاشد که می رهای مستقل وارد شده و روش م رد استفاده در تعیین رگرسی نمتغی تعیین

 

  نیرگرس نییو روش م رد استفاده در تع مستقل وارد شده یرهایمتغ. 88جدول 

 روش وارده متغیرهای

 زمانهم انتظارات متقاهل، متقاهل راهطه، تعبد متقاهل، حس تعل 

 

تیب ضریب هموستگی چندگانه، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و خطای معیار تخمینی نتایج آزم ن رگرسی ن ، هه تر03جدول 
در ت سعه پایدار  هاآن ریتأرو  تعبد متقاهل، راهطه متقاهل، انتظارات متقاهلچندگانه هرای مشارکت اجتما ی شبروندان ها ت جه هه چبار متغیر 

 .دهدمیشبری را نشان 
 چندگانه بیضر ..88جدول 

 تخمین خطای انحراف معیار شده ضریب تعیین تعدیل ضریب تعیین ضریب همبستگی

939/1 200/1 239/1 39105/1 
 

ص رت  ANOVAکه ت سط مدل  دهدمیهررسی قطعیت وج د راهطه خطی هین متغیرها را نشان  منظ رهه، تحلیل واریانس رگرسی ن، 00جدول 
 ش د.ید مییأهاشد، پس فرض خطی ه دن مدل ت/ می12 از شیسطح معناداری هکه اینهه  گرفته است و لذا ها ت جه

 

 هررسی خطی ه دن() نتایج آزم ن آن ا. 88جدول 

 مدل مجموع مربعات میانگین مربعات درجه آزادی F معناداری

 رگرسیون 192/91 109/02 0 931/001 111/1

 ماندهیباق 611/21 039/1 392  

 کل 692/001  396  
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 مؤلفه که دهدمیست ن ضرایب استاندارد شده این جدول نشان که  هه ترتیب ضرایب رگرسی ن و مقدار راهت ارائه شده است، 02جدول در 
 005/1ها ضریب استاندارد  تعبد متقاهل اما. هرخ ردار نیست معنادار یرگذاریتأر نمیرااز  193/1ها ضریب استاندارد  انتظارات متقاهلمتغیر 
را در ت سعه  یرگذاریتأرین ترکم 009/1ها ضریب استاندارد  متقاهل حس تعل  مؤلفهرا در ت سعه پایدار شبری داشته است و  تأریر ینترهیش

 .پایدار شبری داشته است
هر ت سعه پایدار شبر  زمانهمرت ص هه تعبد متقاهل و حس تعل ، متقاهل راهطه مؤلفهسه  تأریر،  نیرگرس لیتحل جینتا، هراساس لذا
 نداشته است.معناداری  راهطهانتظارات متقاهل ها ت سعه پایدار  مؤلفهه ده و معنادار آهاد پارس
 

 زمانهمنتایج تحلیل رگرسی ن هه روش : .88جدول 

 استانداردهای ضریب غیراستانداردهای ضریب

t متغیرها معناداری 
 بتا خطای انحراف معیار بتا

 ثابت 111/1 659/9 - 033/1 601/1

 متقابل رابطه 110/1 529/3 012/1 139/1 001/1

 تعهد متقابل 111/1 611/9 005/1 105/1 560/1

 انتظارات متقابل 595/1 050/0 193/1 102/1 121/1

 حس تعلق 103/1 069/5 009/1 125/1 031/1

 

 يریگجهیبحث و نت
 ریپذامکانی جامعه مدنی هاسازماننبادها و ، هادم در ت سعه شبری در سایه وج د و حض ر جدید گروهرر مرؤمشارکت واقعی آگاهانه و م

. هرای م فقیت یک اداره این شبر، ه د نخ اهد ام ر اداره هه مشارکت مردم قادر هه اتکا آهاد مثل دیگر ج ام  شبری، هدونشبر پارس. است
 نقش تعییناین پژوهش  ترین هدف اصلیمبم مسئلهها ت جه هه اهمیت این انفعالی نداشته هاشند. شبروندان هاید فعال ه ده و حالت 

 انتظار، متقاهل راهطه، متقاهل تعبد مؤلفه چبار تعیین راهطه آن اختصاصی اهداف و است شبری پایدار ت سعه در شبروندان اجتما ی مشارکت
 لیپتانس تیشبروندان و استفاده از نبا یاجتما مشارکت فرهنگ کردن  نهیجبت نباد آهادارسپت سعه پایدار شبر  ها متقاهل و حس تعل 

 ه د. یشبر رانمدی ها وسازمان یهرا یشبر داریپاهه ت سعه  دنیو رس یحل معضالت شبر یاساس گشایی آنان جبت راه
رکن اصلی اجرای . مشارکت شبری جایگاه خاصی یافته استت سعه شبری های اجرای پروژه، جدید مدیریت شبری جبان کردیرودر 

اصطالح تخصصی ت سعه از . افراد و گروهای شبری( است) های سازنده جامعه شبریهخش جانوههمهپروژه ت سعه شبری نیر مشارکت 
 ( درهاسازمانها و گروه، افراد) منقش مشارکتی مرد ،گرددکه مالحظه میط ریهه. پایین هه هاال نیر ناظر هه نقش مشارکتی مردم است

 .ت سعه شبری واقعیتی انکارناپذیر است ازجملهت سعه فرآیند 
هین  معناداریو  مثوت راهطه، یشبر داریشبروندان و ت سعه پا یمشارکت اجتما های مؤلفهتمام  نیآن است که ه انگریه  یتحق جینتا

از آنجا که هنیان زیستی و . استه داشت ینینشک چای ریشه، آهادشبر پارس سک نتگاهی منشأ ،دانیممی ط ر کهانهم. دو متغیر وج د دارد
، هاشدمی تعبد متقاهل و راهطه مؤلفه همراه هاکل ا ضا ایل مشارکت ، هر کارگروهموتنی  یشناسجامعهاین ن ع شی ه زندگی از لحاظ ت سعه 

و  یکجانشین شدندآهاد پارسزمان در شبر  مرورههوقتی این  شایر  لذا. نیست ریپذامکان ه زندگی این شی ادامه، مشارکتپدیده هدون زیرا 
در گذشته و تا ها آن ذاتی زندگی پیشین خ د که ریشه در فرهنگ و آداب و رس م کبن یهناهر اقتضا، ی شبری را انتخاب نم دندگشی ه زند

نیر گ اهی هر درستی این م ض ع  این پژوهشهای داده. اندداشتهنیر در جامعه شبری رکت و مشاسعی در حفظ کارگروهی ، امروز داشته
. مشخص شد، در ت سعه پایدار م رد ارزیاهی قرار گرفت زمانهمرا  مؤلفهطو  آزم ن رگریس ن که چبار  و تراما در تحلیلی  می . دارد

ین ضریب ترهیش، هرای ادامه حیات است دوطرفه راهطهزیست که موتنی هر تعبد و  ن عمتقاهل هناهر همان  راهطهتعبد و های مؤلفه
 ی نشان داد.رهموستگی را ها ت سعه پایدار شب

در نتیجه متکی هر ت ان خ د در ، داین اق ام دار زندگی جمعی استقالل و خ دکفایی ریشه درکه ایننظر هه ، انتظار متقاهل مؤلفه هعداز 
 مؤلفهنظر از . گذاردمی پژوهش هم هر این گفته صحههای داده. و انتظاری از مسئ لین شبر هرای ت سعه شبری خ د ندارند دهستنت سعه 
 یکجانشینیی و مکان گک چ داشتند و در نتیجه حس تعل  مکانی هه زندها ه یت شی ه زندگی ساکنین این شبر  چ ن، نیر مکانی تعل  حس

هه دالیل   امل ناخ استه اقتصادی و اجتما ی انجام گرفته است و در آهاد پارسدر شبر ها آن  لل استقرار هرخی از را. زیاندنداشته شبری()
حس تعل  خاصی هر شی ه زندگی  کهچ ن ،داشته استآهاد پارسشبر  هر شبروندانهر کاهش حس تعل  مکانی  دوچندان یریتأرنتیجه 
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در ت سعه پایدار شبر  یرگذاریتأرین ترکم، مکان حس تعل  مؤلفه زمانهمدر نتایج آزم ن رگریس ن . یدارند تا زندگی شبرنشین ینینشک چ
مشارکت  مؤلفههه تحلیل هر چبار ط ر جداگانه مه ههادر اد. هاشدمی م ض ع هحثهه خ د اختصاص داده است که هیانگر تحلیل درست از را 

 ش د.یم اجتما ی در ت سعه پایدار شبری پرداخته
، اکثر شبروندانهیانگر آن است که . را نشان داد( 01/3) هراهر هاکه میانگینی  متقاهل شبروندان راهطهتحلیل ت صیفی متغیر  هه ها ت جه 

 ییتنباهه اه که هوردازند ام ری انجام هه تا، ش ندیکدیگر می ها همکاری هه قادر زمان ط ل در آن حفظ و یکدیگر ها رواهط هرقراری طری  از

متقاهل شبروندان و ت سعه پایدار شبری  راهطهفرضیه آزم ن  لذا. است همراه زیادی هایها دش اری آن اجرای یاو  نیستند آن اجرای هه قادر
ت سعه متقاهل شبروندان و  راهطهشدت هموستگی هین دو متغیر که اینوج د دارد و  معناداریراهطه  این دو متغیر که هین دهدمینشان 

 نتایج در مقایسه ها هاید ت جه کرد که نتایج این پژوهش. دو متغیر است این که هیانگر راهطه مستقیم هین ه ده درصد 5/90پایدار شبری 
متقاهل نقشی در تعبدات و انتظارات مشارکت اجتما ی از هعد که اینمونی هر  ،(0316) م سایی و شیانیمطالعات  ازجملهمشاهه پژوهش 

 .دارد تمشاهبسازگاری و ، یدن جامعه هه هدف مطل ب داردرس
خ د را  ض  ، که اکثر شبروندانهیانگر آن است ، دهدمیرا نشان  52/3ضریب که  میانگین تعبد متقاهل شبروندانهای پژوهش هداد

که  دهدمیفرضیه نشان  این آزم ن هناهراین. کندمی ریهمکا آن ها و دندار تعبد آن هه، گذاردمی احترام گروه هه، دانندگروه میاز  ریناپذییجدا
 .است 060/1که هراهر ها این دو متغیر  نیه نییتع بیضر ییاز س . وج د دارد معناداریهین تعبد متقاهل شبروندان و ت سعه پایدار شبری راهطه 

 یتعبد از هعد اخالق ،گرفت جهیت ان نتمی نیو هناهرا دهدمیشان را ن ترهیش یارگذتأریر درصد 6 واً یتقرمتقاهل  راهطه رینسوت هه متغ ریمتغاین 
های ی هه حفظ ارزشدداشته است و این ناشی از هافت سنتی و پایونآهاد پارس شبر یداریدر ت سعه و مشارکت پا یادیز تینسوت هه راهطه اهم

 نتایجها  ایسه تطویقی ها پژوهش مشاهه نیر حاکی از این است کهدر مق. هاشدمی های معتقد هستندو تعبد اخالقی ساکنین این شبر که انسان
 .داردو هماهنگی  سازگاری، شبروندانحس تعل  تعبد متقاهل و ارتقای در  افرایش مشارکت تأریر مونی هر ،(0316) مفرحپژوهش 

که انتظارات  دهدمی این امر نیر نشانهاشد و می، 319/1 رانیمو ت سعه پایدار شبری هراهر ها انتظارات متقاهل ضریب تعیین هین 
 مؤلفهگذاری هسیار اندك این تأریر نشان از کههاشد می درصد 9/31شبروندان از مسئ لین شبری در جبت ت سعه پایدار شبری هه میران 

از مسئ لین آهاد پارسدان شبر دلیل این امر نشان از  دم انتظار شبرون. هاشدمی آهادپارسدیگر در ت سعه پایدار شبری  مؤلفهنسوت هه سه 
ی متمادی ارائه هاسالت خالی که مسئ لین شبر هه ساکنین در های ساکنان شبر هه دلیل و دهزیرا ؛ دارد شبرشبر در جبت ت سعه پایدار 

و نیست  شبری هرای ت سعه شبر انتظاری از مسئ الن چیههناهراین شبروندان طو  تجرهه یاد گرفتن که  ،اند مل ننم دهها آن دادند و هه
ت سعه متغیر  دهدمیهاشد که نشان می 060/1 شبروندان و ت سعه پایدار شبروندی هراهر ها میران متقاهل ضریب تعیین هین تعبدکه این
 درصد 6قاهل تقریوا مت راهطه مؤلفه نسوت هه مؤلفهاین  .قرار دارد متقاهل شبروندان متغیر تعبد تأریر درصد تحت 0/06 رانیمهه  داریپا

اهمیت زیادی در ت سعه و مشارکت  راهطهتعبد از هعد اخالقی نسوت هه  ،ت ان نتیجه گرفتمی و هناهراین دهدمیرا نشان  ترهیشگذاری تأریر
دن هه کارگروهی در آرمان و ه یت سنتی مونی هر پایوندی هر متعبد ه  هرهیتکها آهاد پارسشبروندان زیرا . داردآهاد پارس پایداری شبری

 ایران دارد. شمال غربه یت معیشتی این اق ام شبرنشین در در نح ه  ت سعه همگانی اهمیت قائل هستند و این ریشه شوردیپ
حس تعل  هیانگر این است که ، دهدمی نشان را 390/1 ها میرانی ضریو ی کهشبر یدارت سعه پا و شبروندانتعل   حس آزم ن راهطهنتیجه 
 گذاری این متغیر هرتأریر که درصد دهدمینشان  مؤلفهاین های داده. استد هر روی ت سعه پایدار ارر داشته درص 0/39هه میران  شبروندان

ریشه  شایری این شبر که  دالیل آن هافت سک نتی و یکی از. است متقاهل و تعبد متقاهل پایین ه ده راهطهت سعه پایدار نسوت هه دو متغیر 
 س ن دارد.لئشی ه خاص زندگی ایالتی  شایر ا، س ه یت مکانی چندانی هه شبر نداشت و این ریشه در فرهنگ  می  و نبادینه شدهتعل  و ح

از شرایط نسوتنا مطل ب هرخ ردار آهاد پارساداره ام ر شبر  درمشارکت شبروندان که  گرفت ت ان نتیجهمی های تحقی یافتهها ت جه هه 
شبر که اینو  آینده شبر ایفا نماید ت اند آرار مثوتی در ت سعه پایدارمی ،تق یت ش د ،خ دهای مؤلفهمشارکت در تمام  است و اگر پدیده

 جلب در نتیجه، هاشدمی م اجه یمناه  مال متخصص و یرویمشکالت ن و هاتیمانند محدود یشبرها ها مشکالت گرید مانندههآهاد پارس
معناست که ها استفاده از مشارکت  نیهد نیو ا ش دمی یو مال یهه مناه  انسان یبرش تیریمد ازیاز ن هخشی رف  ها ث مردم مشارکت

 در ت سعه پایدار شبر انجام داد. مؤرر یاریاقدامات هس ت انمی ترکم نهیهر و یها صرف انرژ کهش د می مکان را فراهم نیا، شبروندان
 

 راهکارها
 گردد:می ارائهزیر ی راهکارها، پژوهشی هایافته ها ت جه هه

 متقاهل راهطه یارتقا 
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 ؛هاهرنامه و هاطرح درها آن مش رت از استفاده و ساکنین از نظرخ اهی 
 محله؛ در یدهسازمان و همکاری ها نبادهای اداری و مذهوی هایم سسه ها همکاری مدنی؛ و اجتما ی نبادکی در  ض یت 
 مستقیم راهطههرای  مستقیم تلفن خط ط اندازیراه و ایجادو یا  سازمان هر در مخاطوان از دهای دریافت صندوق دادن قرار 

 .خ د یاو خ استهمشکالت  ارائه جبت مدیران ها شبروندان
 تعبد متقاهل تق یت 

 ؛خدماتی، فرهنگی، ورزشی، تفریحیهای مانند مکان تیمسئ لشبری ت سط های تق یت زیرساخت 

  شبروندان دیگر و نسوت هه ق انین شبری هه حق قبروندان شاحترام.  

 انتظارات متقاهل یارتقا 
 همچنین و ت زی   ادالنه امکانات و اجتما ی، فرهنگی، سیاسی، های اقتصادیمشارکت دادن دائمی و واقعی مردم در  رصه 

 ؛نیازها رف  هندی جبتاول یت محل و اهل شناسایی نیازهای
 ؛ک چک هایپارك، هامیدان مانند  م می هاز فضاهای خل ، ونقلحمل وسایل هه دسترسی افرایش 

 این امکانات شبری هبینه از یهردارهبرهنگبداری و شبروندان  ر مقاهلد. 

  حس تعل تق یت 
 شبروندان اجتما ی تعل  هاال هردن هرای محلی مراسم و هاجشن هرگراری. 
  سعه پایدار شبرتق یت مشارکت اجتما ی در ت پیشنباد هرای 

  ؛هاییاگردهمها هرگراری نشستاز طری   مردم و مسئ الن شبریشبر که حلقه اتصال هین  هایش رایمردمی ها  راهطهتق یت 
 ت و مشارکت در هر اهمیت مش ر تأکیددینی ها های نبادینه نم دن اصل مش رت و مشارکت در جامعه شبری هر اساس آم زه

 کتب دینی.
 

 منابع
 .مطالعات فنی، (0361) ،لیاستان ارده یداره کل راه و شبرسازا

در  یشبر یریهر آن، مجله مد مؤررو   امل  یشبروندان مشبد در ام ر مره ط هه شبردار یمشارکت اجتما (، 0311محمدرضا ) اصغرپ ر
 .90-03: 3شماره ، شبر مشبد یاسالم یفصلنامه ش را

مطالعه  یشبر داریپا ینیدر هازآفر یمشارکت شبروند ینباد یهامؤرر در چالش یهامؤلفه یهررس(، 0011)  شیستارزاده، دار ،ینازل پاکرو،
 .066-099: 50 شماره ،ییای ل م جغراف یکارهرد قاتیتحق هی. نشرری: شبر توریم رد

 بیداش هشگااندا ،شدار شناسیرکا نامهانیپا، آن هر مؤرر ملا  و  ننااج  جتما یا تعبد (،0390) محمدصادق ،یمبدو، داود یاپرچم
 .انتبر ،شتیاهب

 تبران. ،یریرهرنامه یها، م سسه پژوهشمشارکت یو نظر یمفب م یموان(، 0399) ریپرو ران،یپ
تحلیلی هر سنجش   امل مؤرر هر مشارکت شبروندان در مدیریت شبری مطالعه (، 0316مسع د، هاهانسب، رس ل، م س ی، چمران ) تق ایی،
 .39-03: (5)0. ایری و منطقههای شبمطالعات و پژوهش شبر توریر، 0منطقه دی: م ر

)مطالعه  یشبر داریمشارکت شبروندان و ت سعه پا گاهیهر جا یلیتحل(، 0360) دیحم دیس ان،یج اد ن،یحس ،یقدرت ،یهاد دیس ،ینیحس
 .مشبد ،یشبر تیریو مد یریرکنفرانس هرنامه نیچبارم وار(،شبر سور یم رد
 یو ن ساز یهبساز شیهما نیهای فرس ده شبری و مشارکت شبروندان، اولن سازی هافت(، 0311اکرم ) ان،ی ودالبادی، هاد دیس دانشو ر،
 .های فرس ده شبری مشبدهمایش هبسازی و ن سازی هافت ،یفرس ده شبر یهاهافت

 .009-010: 05 ط،یمح شیفصلنامه آما ،ی سعه شبرتفرآیند  در یمشارکت شبروند یها هیش(، 0361) تایآز ،یرجو
 .یدولت تیریمااد مرکر آم زشانتاشارات  )تئا ری و  ماال(، یماشارکت تیریمااد(، 0311االه )فارج رهنا رد،
مطالعات  ،یشبروندان در شبردار یاجتما مدیریت شبری و تویین مشارکت (، 0360) محسن دیسزاهد، زهری هیدگلی،  دیسع دیس زاهدانی،

 .051-13: 2سال دوم، شماره  ،یشبر یشناسجامعه
شبر مباهاد از منظر مشارکت  یشبر تیریهر  ملکرد مد یلیتحل(، 0365معص مه ) ،یریهبنم انیمبد ،ی ل ،یط ران ،ی ل ،یمبدنادر،  ،یزال

 59-00 (:1)0 ی،شبر یشناسه مهای فصلنامه پژوهش ،یشبروند یتمندیو رضا
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 .01: 1شماره  ،یشبر تیریفصلنامه مد ،یشبر تیریو مد یشبر یحکمران ،یمشارکت شبروند، (0311) میمر ان،یفیشر
ام ر شبری  تیریمؤرر هر مشارکت شبروندان در مد ی  امل اجتما  یهررس(، 0360رض ی الباشم هبراد، دلوسند کامل، ) حه،یمل یانیش

 .536-502 (،0)5، شبری مطالعات یتخصص یتبران، فصلنامه  لم
 .آهادطرح جام  شبرستان پارس(، 0311مبندسان مشاور شارمند )

 های کش ر.، انتشارت سازمان شبرداریالگ ی مشارکت شبروندان در اداره ام ر شبرها(، 0311) رضایتوار،  ل  ل ی
 ت سعۀ یهارهکاو را تمشکال ،ن ام  سیرهر) یشبر ر امو ا یامدمر یااهکترشاام (،0361، )هیماهرا زاده،جمشید ؛غالمرضا ری،غفا

 انتبر، فرهنگو  جامعه راتنتشاا ،(یامدمر یهامشارکت
: یمطالعه م رد ،یدر ت سعه پایدار شبر (CDS ینقش راهورد ت سعه شبر(، 0369) ی لشک ر،  رضا،یزاده فرد،  ل ودالهفریده،  ،یکریم

 .60-09:(010)6 ،یشبر یشناسه م یهاپژوهش یپژوهش -یلمدو فصلنامه   راز،یش یشبردار 3منطقه
، فصلنامۀ  لمی پژوهشی رفاه کیفیت خدمات شبری، تعبدات شبروندی و حس تعل  اجتما ی(، 0360سمیه ) ،محمد، صالحی ،موارکی

 .302-592: (21)03اجتما ی، 
در ح زة اجتما ی و ای ، همایش منطقهشبروندان در محلههررسی نقش سرمایۀ اجتما ی در ارتقای تعل  اجتما ی (، 0316فاطمه ) مفرح

 .06-0فرهنگی، تبران: 
: (31)01، فصلنامۀ  لمی پژوهشی رفاه اجتما ی، مشارکت در ام ر شبری و الرامات آن در شبر تبران(، 0316، ملیحه شیانی )میثم م سایی
502-591. 

پژوهشنامه  ل م ، یشبروندان تبران یهر مشارکت اجتما  یدارنید ریتأر یررسه(، 0311) احسان| یلیخل ی، رحمانمحمدصادق دیس یمبدو
 2-56 :(0)5 ،یاجتما 

هررسی راهطه مفب می سرمایۀ اجتما ی و کیفیت زندگی در محیط شبری )نم نۀ م ردی: (، 0361آهاد، محمدرضا )ناصر، شاه ،یهرات پناهردانی
 .52-06: (0)5شگاه  ل م انسانی و مطالعات فرهنگی جامعه پژوهی فرهنگی، پژوه شبر جدید پردیس(،
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