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 ساز مشارکت شهروندان در امور شهریهای زمینهبررسی شاخص

 شهر تهران( 9 یمنطقهموردی:  یمطالعه)

 دانشگاه تهران-شهری ریزیجغرافیا و برنامه دانشجوی دکتری ،محمود آروين

 دانشگاه تهران-شهری ریزیدانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ،حسين فرهادی خواه

 دانشگاه تهران-شهری ریزیجغرافیا و برنامهاستاد ، احمد پوراحمد

 چکيده

 ،مشارکت هایجنبهیکی از  .رودمیپایدار به شمار  یتوسعهاصلی  مشارکت یکی از مفاهیم عمده وامروزه 

 ،در امور شهر داشته باشند تریبیشمشارکت  جامعههرچه مردم  که استمشارکت شهروندان در امور شهری 

گردد و سطح زیست شهری راحت انجام می هایطرح، تهیه و اجرای شودمیفراهم  تربیشامکان کسب موفقیت 

 9 یمنطقه ساکنان مشارکت ساززمینه هایشاخص تأثیر بررسی پژوهش، این هدفیابد. به دنبال آن بهبود می

 هایپژوهش جز هاداده گردآوری ازنظر و کاربردی هدف نوع از حاضر پژوهش. است شهری امور در تهران شهر

 ادبیات مرور از استفاده بااستفاده شده است. ها دادهو مدل معادالت ساختاری برای تحلیل  پیمایشی -توصیفی

 اجتماعی، همبستگی اجتماعی، اعتماد اجتماعی، تعامل اجتماعی، آگاهی)متغیر 8 با اینامهپرسش تحقیق

 یجامعه. شد تدوین سؤال 57 تعداد و( مکان به بستگیدل رضایتمندی، مشارکت، به نگرش عملی، مشارکت

 آمده دستبه 384 نمونه حجم کوکران فرمول با که است نفر 158425 با تهران شهر 9 یمنطقه ساکنان آماری

 است این بیانگر نتایج. گردید استفاده smart- PLS3 و SPSS21 افزارهاینرم از هاداده تحلیل منظوربه. است

 یسرمایه یحوزه از اجتماعی آگاهی و اجتماعی اعتماد اجتماعی، همبستگی اجتماعی، تعامل متغیرهای که

 و دارد اثر مکان به بستگیدل بر رضایتمندی متغیر. دارند معناداری تأثیر مشارکت به نگرش بر اجتماعی

 شهروندان مشارکت بحث طورکلیبه. دارد مثبتی تأثیر عملی مشارکت و مشارکت به نگرش بر مکان به بستگیدل

 .پذیردمی تأثیر فردی و مکانی اجتماعی، هایویژگی از زمانهم 9 یمنطقه در شهری امور در

 شهر تهران. 9 یمنطقهبه مکان، رضایتمندی،  بستگیدلاجتماعی،  یسرمایهمشارکت،  :واژگان کليدی
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 34                                                                        ی...مشارکت شهروندان در امور شهر سازنهيزم هایشاخص يبررس

 مقدمه -1

 عنوانبه مردمی، مشارکت از گیریبهره عدم 1960و  1950 هایدههی توسعه در هابرنامه این ارزیابی و بررسی در

 عنوانبه مردمی مشارکت رویکرد بـر توسـعه هـایاسـتراتژی در پسازآن لذا ؛است شده ارزیابی شکست اصلی عامل

 نقش شدن مهم با زمانهم حاضر عصر در(. 119: 1382 نیازی، و وحیدا)است شده تأکید بشر اصلی نیازهای از یکـی

 حق و شهروندان یهمه به مساوی رأی حق اعطای قالب در اجتماع و سیاست یعرصه در مشارکت ،جامعه در مردم

 اجتماعی و سیاسی امور در شهروندان مشارکت حاضر حال در. است یافته ظهور مجال مدنی، هایانجمن و هاگروه تشکیل

(. 83: 1393 گیالنده،)است توسعهدرحال کشورهای از بسیاری و یافتهتوسعه کشورهای تمام در شدهپذیرفته اصل

 مورد در متعددی مطالعات گذشته سال پنجاه طی در نیست؛ جدیدی عوموض( اجتماعی) مشارکت موضوع ،درمجموع

 یا اهمیت زندگی امور در گیریتصمیم فرآیند در عمومی مشارکت جدید معنای گسترش. است شده انجام موضوع این

 ؛است چندبعدی موضوع یک مشارکت موضوع(. Bronius and Rigita, 2007: 31)است نداده دست از را خود ارتباط

 بررسی چندبعدی یپدیده یک عنوانبه و مختلف هایدیدگاه از باید اجتماعی مشارکت موضوع کامل درک برای بنابراین

 بستگیدل گذارد،می تأثیر( محله) مکان یک مردم مشارکت بر که عواملی از یکی ،میان این در(. Parada, 2009: 17)شود

 ایجاد را مسئولیت احساس و انگیزه این افراد در آن بـه تعلق احساس و زندگی مکان به بستگیدل. است مکانی تعلق و

 مشارکت آن دنبال به و مکانی تعلق احساس روازاین نمایند، تـالش سـکونت محـیط جانبههمه بهبود جهت که کندمی

 زندگی کیفیت و کند همراه گیرچشم توفیق با محلی اجتماع در را اقتصادی اجتماعی، مختلف هایبرنامه اجرای تواندمی

 یک که است آگاهی اجتماعی، مشارکت برای اولیه شرطپیش ،سویی از(. 2: 1390 فتحی، و امیرکافی)بخشد بهبود را

 موجود ابزارهای یا شوندنمی آگاهی اجتماعی مسائل اهمیت از افراد که جایی. است افراد به متعلق معرفتی متغیر

(. 74: 1394 همکاران، و اقدم بابایی)بود خواهد ترپایین هم اجتماعی مشارکت هایفرصت نیست، مشکالت گویجواب

 مفهوم یزیرمجموعه درواقع که شهر و محله در اعتماد و تعامل همبستگی، مانند عواملی اجتماعی، آگاهی عامل بر عالوه

 اجتماعی یسرمایه. گذاردمی تأثیر هاآن عملی مشارکت و شهروندان نگرش بر گیرند،می قرار اجتماعی یسرمایه

 و روابط اجتماعی، رضایت اجتماعی، آگاهی اجتماعی، نظم نظیر جامعه بنیادین هایپدیده سایر با ارتباطش یواسطهبه

 اهمیت از محله در شهروندان اجتماعی تعلق و هویت حس ارتقاء و اجتماعی مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، تعامالت

 (.2: 1391 همکاران، و موسوی)است برخوردار ایویژه

 اینکه ازجمله ؛دارد اهمیت شهروندان مشارکت بحث به توجه ،دارد که هایویژگی سبب به تهران شهر 9 ینطقهم

 در نفر 172482 به 1365 سال در نفر 189805 از منطقه این جمعیت. است تهران فرست مهاجر مناطق از 9 یمنطقه

 مناطق سایر به ساکنان مهاجرت. است رسیده 1390 سال در نفر 158425 و 1385 سال در نفر 159074 ،1375 سال

 سکونت برای جایی عنوانبه نه منطقه از اغلب که شودمی تهران به مهاجر تازه خانوارهای با هاآن جایگزینی موجب تهران

 خود جای فرصت اولین در هااین. کنندمی استفاده شهر مناطق سایر به پرش برای و موقت منزلگاهی عنوانبه که دائم

 منطقه این بناهای از برخی حتی که ایگونهبه ؛بوده فرسوده و قدیمی ،منطقه این بافت طرفی از. دهندمی دیگران به را

 منطقه این در جمعیت ماندگاری عدم یمسئله وجود. دارد قدمت قرننیم از بیش آن پرجمعیت هایمحله در ویژهبه

 شهری هایطرح دیگر و بهسازی و نوسازی هایطرح آن دنبال به فرسوده هایبافت وجودنیز  و مهاجرفرستی و

 ضرورت و اهمیت به توجه با و بنابراین ؛باشدمی آن بر مؤثر متغیرهای و شهروندان مشارکت بحث بررسی نیازمند

 یمنطقه در شهری امور در شهروندان مشارکت ساززمینه هایشاخص بررسی به تا دارد سعی پژوهش این موضوع،

 .بپردازد تهران شهر 9
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  35                                                  1396 اييزپ، منهتم، شماره بيست و شمطالعات جغرافيايي مناطق خشک، دوره ه

 مباني نظری -2

 مشارکت اجتماعي -1-2

برداری بوده و معادل آن در زبان و بهره داریحصهدهخدا به مفهوم شراکت، انبازی،  المعارفةدایرمشارکت در  یواژه

آورده شده است.  «عمل شرکت در یک فعالیت یا رویداد»( در فرهنگ آکسفورد به معنای participation) انگلیسی

مشارکت را به  یواژه« امور شهرها یبررسی الگوی مشارکت شهروندان در اداره» عنوانتبار در پژوهش خود تحت لویع

 "تأثیرپذیری"و  "فعالیت"، "درگیری"اصلی آن را  یجوهرهبیان کرده و  «و تجمع برای منظوری خاص درگیری»معنای 

 در امور جامعهاعضای یک  ،ارادی داللت دارد که از طریق آن هایمشارکت اجتماعی به آن دسته از فعالیت دانسته است.

، 1391)رهنما و رضوی، حیات اجتماعی مشارکت دارنددادن  طور مستقیم یا غیرمستقیم در شکلمحله، شهر و روستا به

ای امری خاص با قبول گوشه یمردم عاقالنه و با آگاهی، اراده و رغبت در زمینه ،(. فرآیند و حق اساسی که در طی آن31

 طور گروهی سعی در ارضای نیازهای روحی و روانی فردی و گروهی خود در همیاری جهت رسیدن بهاز مسئولیت آن به

ها جهت یافتن نظر گرفتن امکانات و محدودیتشده با در بندیشده بر اساس نیازهای واقعی اولویتاهداف پیش تعیین

 فرآیندنگر ریزیبرنامهمشارکت را شهر در نظر گرفته و نوعی از  یمحدودهباشد. حال اگر  جامعههویت فردی و جمعی در 

آن دخیل در را و...  پایدار یواملی چون عدالت اجتماعی قانون، توسعهبا چارچوبی مشارکتی را مدنظر قرار دهیم و ع

بنابراین مشارکت شهروندی عبارت است از:  ؛(104: 1390)رجبی،شهری مشارکتی را خواهیم داشت ریزیبرنامهکنیم، 

در مشاغل خود به انجام  هاآنها با وظایفی که های صنفی و سیاسی؛ این مجموعه فعالیتمیزان مشارکت افراد در فعالیت

ضرورت مشارکت شهروندان  (.Almond and Verba, 1966: 17)غیرمستقیم داشته باشد یواند رابطهتمی ،رسانندمی

 هاآن ی امور شهرها وجود دارد که برخی ازدالیل متعددی برای مشارکت دادن شهروندان در اداره ی امور شهرهادر اداره

 :اند ازعبارت

ی شهروندان افزایش تقاضا کند و بهمیساالری را تقویت ها ارزشی فرهنگی که هنجارهای برابری و مردمگسترش .1

 د.انجامبرای مشارکت می

مندی از آموزش و سن و سطح درآمد شهروندان پدید آمده است، هم انگیزه برای هایی که در میزان بهرهدگرگون .2

 ت.و هم مشارکت را باال برده اس داده متوسط را افزایش یقهطبکرده و متعلق به مشارکت جوانان تحصیل

 ت.مختلف موجب افزایش کارایی شده اسمشارکت در امور . 3

)موحدی و همکاران، امور انفرادی و آمرانه را از میان برده است یادارهافزایش پیچیدگی روابط در شهرها، امکان . 4

1392 :88.) 

توان به اشکال مختلف تعریف کرد و این امر از ماهیت چندبعدی مفهوم مشارکت مشارکت و مشارکت اجتماعی را می

آید. مشارکت اجتماعی، مشارکت با تأکید بر بعدی از ابعاد متنوع آن تعریفی متفاوت به دست می کهنحویبه خیزد؛برمی

های فشار( است. ها و گروهاتحادیهاحزاب سیاسی، ) کار سیاسی و محیط یعرصههایی خارج از خانواده و افراد در گروه

های فشار های سیاسی و گروهنهایی خارج از خانواده و سازماهای داوطلبانه و عضویت فعال در گروهپس انواع مشارکت

توان به دو صورت زیر اشکال مشارکت اجتماعی را می .(Helly, 2001:2)شودمیجزء مشارکت اجتماعی محسوب 

ها( با باشگاه) هاها و کلوپها، انجمنعضویت در سازمان یدربرگیرندهرسمی( که ) الف( نهادی :داد موردمطالعه قرار

دو نوع است:  یدربرگیرندهکه خود  مشارکت غیررسمی( و مکان مشخص است. ب زمانیکشده در ریزیفعالیت برنامه

هایی که در جهت مثل همکاری با خیریههای گروهی با فواصل نامنظم، . مشارکت اتفاقی شامل مشارکت در فعالیت1

هایی مند و فعالیت در گروهمشارکت پایدار که شامل مشارکت قاعده. 2 شودمیکمک به محرومین و افراد خاص تشکیل 

در این پژوهش،  (.67: 1386پناه، )یزدانولی نسبتاً دائمی و همیشگی هستند ،مؤسسه و سازمان نیستند صورتبهاست که 

 مشارکت را محدود یا افزایش دهند. تواندمیو  تأثیرگذارندتمرکز بر عواملی است که بر مشارکت 
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 36                                                                        ی...مشارکت شهروندان در امور شهر سازنهيزم هایشاخص يبررس

 بر مشارکت مؤثرعوامل -2-2

 1مکاني بستگيدل -2-2-1

عاطفی یک مکان اشاره دارد که افراد به لحاظ حسی و فرهنگی به آن جذب می تأثیربه مکان به  بستگیدل یواژه

 ,Low & Alt man)یک قرارگاه طبیعی، جذب شوند یا وبه یک شی، خانه، ساختمان، محله  تواندمیانسان  شوند.

های تفریحی مردم به نواحی جغرافیایی و محیط بستگیدلمکانی را برای درک بهتر  بستگیدل(. محققان مفهوم 5 :1992

ی اکه نقش عمده روستازآن به مکان بستگیدلت اهمی (.Wickham and Kerstetter, 2000: 167)کننداستفاده می

ی کارآمدتری را ساکنان مناطق مسکونی دارد و شیوه ، همکاری و خودیاریپذیریمسئولیتدر ایجاد و باال بردن سطح 

 فراهممساعدی را  یزمینهبه مکان  بستگیدل. به لحاظ اجتماعی، کندمی برای حل مسائل و بهبود شرایط زندگی ارائه

به مسائل اجتماعی پیرامون  تریبیشی داشته باشند و با عالقه تریبیشو محلی نظارت  تا ساکنان بر امور جاری کندمی

 و محله بستگیدل بین یرابطه مکان(،) محله بستگیدل از تر(. مهمPerkins and long, 2002: 124)خود بپردازند

 یوسیلهبهعاطفی یک مکان که مردم را  تأثیرمکانی به  بستگیدل .(Wu, 2016: 4)است اجتماعی هایمشارکت

مکانی از عوامل  بستگیدل(. Yazdanfar et al, 2013 :856)کند، اشاره داردپیوندهای عاطفی و فرهنگی جذب می

ک پیوند عاطفی بین مردم و افراد با مکان خاص تعریف یی توسعه عنوانبهمکانی  بستگیدل. استایجاد هویت مکان 

 هویت و مکان وابستگی مکان، مربوط به( حس) و تحقیقات مکان بستگیدل همچنین در .(Ujang, 2012: 158)شودیم

 عنوانبهان را مک به بستگیدلمفهوم  (.Ujang, 2012: 159)است شده استفاده گیریاندازه برای ساختار عنوانبه مکانی

اینکه مکان حاضر  سنجش وراد بـا پتانسیل مکان خاص برای ارضای نیازها و اهـداف اف که اندکردهشکلی از تعلق تعریف 

اشاره می برای ارضـای همـان نیازها در اختیار دارد، دسترسیقابلهای موجود چه شرایط در مقایسه با سایر مکان

 .(Williams and et al, 1992: 31)کند

پـذیری، همکـاری و خودیـاری ساکنان بـاال بردن سطح مسئولیت در ایجاد و ایعمدهبه مکان نقش  بستگیدل

و احسـاس  بستگیدل کند.میکارآمـدی بـرای حل مسائل و بهبـود شـرایط زنـدگی ارائـه  یمناطق مسکونی دارد و شیوه

زندگی بپردازنـد و  محیط جانبههمهکند که بـه احیـاء و نوسـازی انگیزه را ایجاد می تعلـق بـه مکـان، در افـراد ایـن

یندی است بر فرآ بستگیدلتوان گفت طورکلی میبه (.2 :1390کافی و فتحی،امیر)ندان را بهبود بخشکیفیـت محیطش

گویی مکان به شناخت فرد نسبت به مکان و میزان پاسخ ینحوهعواطف و  یکه ریشه در تعامل انسان و مکان بر پایه

 یارزیابی و قضاوت فرد از مکان، بر پایه ینحوه(. این به آن معناست که 39: 1388همکاران،  پور و)دانشنیازهای او دارد

گردد که محصول آن گیری عواطف و احساسات مثبت درون وی مینیازهایش، سبب مراجعات مکرر به مکان و شکل

مکانی مؤثر بر  بستگیدلین ابعاد ترمهم ،(. در ادامه57: 1392)چرخچیان، باشدمتأثر نمودن رفتار فرد در مکان می

 .شودمیمشارکت شهروندی آورده 

شده و رفتار ریزیبرنامه ینظریهمکانی،  بستگیدلبین  ی(. در تحقیقی به بررسی رابطه2016) 2آنتون و الورنس

غییر مکان را منفی ارزیابی کنند، قوی ت بستگیدلساکنان به تغییر مکان، به این نتیجه رسیدند که ممکن است افراد با 

های مدنی را در بین کسانی هستند( که فعالیت) در مورد ارزش و اهمیت تغییرات دارند ولی کسانی که نگرش مثبتی

مکانی(، مشارکت ) ایمحله بستگیدل( در تحقیق به بررسی 2016) 3فالونگ وو اند.خانواده و دوستان خود درک کرده

کند، پرداخته است. او ای کمک میبردن ثبات محله چین که به باال درآمدکماقامت در جوامع  اجتماعی و تمایل به

شناسند و مشارکت نمی ،کنندهایی که در آن زندگی میدریافت که برخالف عقاید رایج، مهاجران روستایی خود را با مکان

شرکت  جامعههای شهرها در فعالیت ازکارافتادهه و ساکنان بازنشست ،دارند. ولی در مقابل یجامعهای در فعاالنه غیر

                                                           
1-place attachment 

2- Anton & Lawrence 
3- Wu 
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 بستگیدلبین  ی( در مقاله با عنوان رابطه2000) 4ویکهام و کرستتر دهند شهر را ترک کنند.کنند، اما ترجیح میمی

مثبتی با ادراک فرد از ازدحام دارد.  یبه مکان رابطه بستگیدلاند که مکانی و ازدحام در محیط به این نتیجه رسیده

مکانی در ایجاد حس مکان در بازار قدیم تجریش و  بستگیدل تأثیر( در تحقیقی به بررسی 2013) یزدانفر و همکاران

 و تربیشمکانی در بازار قدیمی تجریش  بستگیدلکه  نشان داد هاآنمرکز تجاری جدید پرداخته است. نتایج تحقیق 

مکانی، مشارکت سیاسی و  بستگیدل یرابطه ای( در مقاله2007) هایز و کوگل کز تجاری جدید است.تر از مرقوی

ا موردبررسی قرار داده اجتماعی در شهر در بین ساکنان با درآمد پایین و متوسط در شهر کوچک واترلو کانادا ر یسرمایه

 هادارد، اما افرادی که در این شبکه وجود محله در اجتماعی یسرمایه از قوی غیررسمی هایشبکه ند کهو دریافت

 کنند.ای شرکت نمیهای رسمی( محلهشبکه) هایلزومًا در انجمن ،غیررسمی( درگیر هستند)

افراد یک محله یا مکان  کههنگامیو  باشدمیمکان( با مشارکت اجتماعی دارای ارتباط کامل ) به محله بستگیدل

 ;Brodsky et al, 1999:659)به مشارکت در آن محله دارند تریبیشتمایل  هاستآناحساس کنند که محله متعلق به 

Galster, 2003:894;) .در جوامع  تریبیش، افراد دارای وابستگی به محل باالتر مشارکت اجتماعی و سیاسی درمجموع

اجتماعی و  هایویژگیو از  (Mesch & Manor, 1998،Anton and Lawrwnce, 2014: 452 :505 دارند)خود 

مردم احساس کنند به یک محله تعلق زمانی که  (.Mesch & Manor, 1998: 505)کنندمیفیزیکی محله محافظت 

( در محله است )اجتماعی و عاطفی به مکان بستگیدل. کندمیمشارکت افزایش پیدا  ،شوندمی هویت پیدادارند و با آن 

 (.Bekker, 2007: 362)کندمیکه مردم را برای بهبود شرایط خود تشویق 

 مندی سکونتيرضايت -2-2-2

ترین مطالعهپردر معنای عام است، یکی از رضایتمندی از زندگی  یحوزهبخشی از  ازآنجاکهرضایتمندی سکونتی 

این مفهوم بنا به تعریف (. 141: 1394)سجادزاده و همکاران، شودمحیط مسکونی محسوب می یزمینهموضوعات در 

 ,Galster)هاآنبستر سکونتی  بین آمال و نیازهای ساکنین واقعیت موجود مشاهدهقابلگالستر عبارت است از: شکاف 

واده از فرد یا عضوی از یک خان یشدهتجربهتعریفی دیگـر، رضایتمندی سکونتی معادل میزان رضایت  در .(93 :1981

 ازآنجاکهرضایتمندی سکونتی (. Mc Cray and Day, 1977: 244)تموقعیت سکونتی فعلی خود محسوب شده اس

محیط مسکونی  یزمینهموضوعات در  پرطرفدارترین، یکی از استعنای عام رضایتمندی از زندگی در م یحوزهبخشی از 

 شناسایی عوامل منظوربهرضایتمندی سکونتی  دانستن مفهوم .(Ge & Hokao, 2006: 165-178)شودمیمحسوب 

از محیط مسکونی  هاخانواده و مهاجرت رضایتمندی یا نارضایتی سکونتی و نتایج حاصل از آن مؤثر بر جاییجابهمانند 

میزانی است برای سنجیدن اینکه آیا محیط سکونتی  ت؛ادراک فردی اس یخود ضروری است. رضایتمندی سکونتی نتیجه

رضایتمندی سکونتی یک بخش  (.Baker, 2000: 66-88)یا خیر؟ دهدمیپاسخ  و ساکنان فردی هاخانوادهبه نیازهای 

تصمیمات  ابزاری برای ارزیابی مثابهبه راسنجش رضایتمندی سکونتی تا جایی که  شودمیمهم از کیفیت زندگی محسوب 

از وضعیت  مندیرضایت(. به عبارتی چنانچه سطح 77: 1394مظفری و همکاران، )دانندمیشهری  هایگذاریستسیاو 

هرچه میزان رضایتمندی دانست.  هاآنرضایت از مدیریت شهری و ارائه خدمات  یدهندهنشان ،سکونت باال باشد

ی به مشارکت در امور شهری تربیشمیزان، تمایل همان  باشـد، بـه تربیشمـدیریت شـهری  رسانیخدماتشهروندان از 

، بر میزان رضایت ییند مدیریت شهرآفر با افزایش میـزان مشـارکت شـهروند در( 19: 1388تقوایی و همکاران، )دارنـد

فرایندهای  در هاآنبا سطح مشارکت  شانزندگیمیزان رضایت شهروندان از از طرفی،  .شودمیفرد از زندگی نیز افزوده 

-61: 1392حسینی و همکاران، )معنادار، مثبت و مستقیمی وجـود دارد یرابطهشهر،  ریزیبرنامهمربوط به مدیریت و 

62). Halpeny (2006 در بررسی پارک ملی به این نتایج دست یافت که سطح فردی رضایتمندی بر )مکانی  بستگیدل

 مثبت دارد. تأثیر

                                                           
4- Wickham   &  Kerstetter    
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 اجتماعيهمبستگي و تعامالت  -3-2-2

، مفهوم همبستگی اجتماعی است. همبستگی شناختیجامعهمفاهیم کلیدی و برجسته در مطالعات اجتماعی و  ازجمله

مشترک  هایکنشوفاداری است که ناشی از عالیق، احساسات، همدلی و  و اجتماعی در لغت به معنای وحدت، وفاق

انواده نظم اجتماعی از یک خ وفاق اجتماعی، وحدت،، دیگری همچون یکپارچگی اجتماعی هایواژهبا  واژهاست. این 

ولیت متقابل بین چند نفر یا چند گروه است که از آگاهی و اراده برخوردار باشند. ئهستند. همبستگی، احساس مس

یا حتی وابستگی متقابل حیات  و طورکلیبه هاانسانشامل پیوندهای انسانی و برادری بین  تواندمیهمچنین همبستگی 

تعامل و حس مکان باعث ایجاد نیروی درونی در افراد برای  (.112: 1394)بداغی و ازغندی، هاستآنمنافع بین  و

ها، همچنین شرکت در و پروژه یهادر این صورت افراد مایل به همکاری در طرح .شودمیاحساس راحتی در محیط 

 (.184: 1395)پوراحمد و همکاران، شودیماعیاد ملی و مذهبی  ها ونجش

 اعتماد اجتماعي -4-2-2

اعتماد متقابل نیز  ل اسـت واسـت. ارتباط نـاب منوط بـه اعتماد متقاب یجامعهی قوام مایه عنصری حیاتی و ؛اعتماد

شخص باید هم به دیگری اعتماد کند وهم خودش  برای ایجاد اعتماد،. ای نزدیک با صمیمیت داردخود رابطه ینوبهبه

یکی از  را اعتمادای که گونه(. به12: 1388، راد حسنیاعتماد باشد)ازکیا و قابل موردنظر یرابطهی محدودهدر  کمدست

یکی از  عنوانبهاعتماد اجتماعی  .(Putnam, 1996: 65)داننداجتماعی می یسرمایههای حیاتی و اساسی مؤلفه

یافته اقتصادی و اجتماعی جوامع توسعه هایبررسیاجتماعی از مفاهیم جدیدی است که امروزه در  یسرمایههای خصشا

دهنده اهمیت نقش مطرح شده است. طرح این رویکرد در بسیاری از مباحث اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، نشان

اعتماد طورکلی (. به188: 1392)عظیمی، فرهنگی استی اقتصادی، اجتماعی و ساختارها و روابط اجتماعی بر متغیرها

اعتماد  باشد.میبین کارگزاران اجتماعی  کنشبرهمبخشی از  عنوانبهاز واکنش فرد در قبال دیگران و  بخشی عنوانبه

ز وقوع آن را قبل ا هاآنرفتار  و کارگزاران هاگروهیک احتمال عقالنی است که بر اساس آن یک کنشگر در رابطه با دیگر 

گفت یکی از  توانمیدر این میان،  (.Larson, 2007: 222)کندمیو فعالیت خود را بر اساس آن طراحی  بینیپیش

(. 133: 1394ملکی و امیدوار، )عوامل مؤثر بر سطح مشارکت اجتماعی، میزان اعتماد اجتماعی افراد است ترینمهم

اعتماد اجتماعی  (.253: 1392پارسامهر، )ها رابطه معنادار وجود داردبین اعتماد اجتماعی و مشارکت در شهر ،درمجموع

اجتماعی، ارتباط نزدیکی با مشارکت شهروندان دارد. به عبارتی افزایش  یسرمایهیکی از عناصر اصلی  عنوانبه

 ,Gittell et al:124 )منبع مشارکت اجتماعی باشد تواندمیهمکاری( شهروندان بر اساس اعتماد اجتماعی )توانایی

و سادات  خواهنیک)شودمی تربیشگردد، مشارکت اجتماعی نیز  تربیشهرچه اعتماد اجتماعی  ،( بر این اساس2000

منفی اعتماد به  تأثیرخی نویسندگان بر مسئولین دارد. بر مثبتی با اعتماد به یمشارکت رابطه .(160: 1396 احمدی،

قومی دارند و بیان داشتند که عدم اعتماد و نگرش منفی نسبت به مسئولین  هایگروهو  درآمدکمدر خانوارهای  مسئولین

 همکارانو  Subramanian( و 2001)همکاران و  Ross. (Dekker, 2007: 361)شودمیه مانعی در برابر مشارکت محل

نشان داد که  هایافتهاست.  ترپایینمتوسط  هایمحلهفرسوده نسبت به  هایمحله( دریافتند که سطح اعتماد در 2003)

 پایین گردد.منجر به سطح اعتماد و نرخ مشارکت  تواندمیشرایط خاص محلی 

 آگاهي اجتماعي -5-2-2

شرط اولیه برای مشارکت اجتماعی، آگاهی است. آگاهی یک متغیر معرفتی متعلق به افراد است. آگاهی اصوالً پیش

ی دوم، آگاهی دادن از طریق آموزش حقوق ی دانستن در فرد و در وهلهروحیهی اول از طریق ایجاد توان در درجهرا می

های فرد با آگاهی یافتن از حقوق و مسئولیت کهطوریبه ؛های افراد در قبال محیط ساکن، ایجاد یا تقویت کردو مسئولیت

زاده )ابراهیماهد بود، انجام دهدوضعیت محله خوتواند رفتاری درست که در جهت بهبود و محیط می جامعهخود در قبال 
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(. در این میان آگاهی شهروندی، به معنای شناخت شهروندان از وظایف حکومت و شهرداری در قبال 5: 1393و زارع، 

که مشارکت  شودمیبرای تحقق حقوق و اجرای تعهداتشان است. آگاهی از حقوق شهروندی موجب  شهروندان و تالش

گردد. واقع برخوردار گشته، مثمر ثمر  تریبیشپذیری مراتب پایداری، استمرار و مسئولیت شهروندان در امور شهری از

و نیز  شهرداری هایمأموریترفاه شهروندان، آشنایی با وظایف، اهداف و  شناخت امکانات موجود در سطح شهر برای

برداری ، شهروندان را در بهرههاآندر  آشنایی با هر یک از واحدهای زیرمجموعه این نهاد و سازوکارهای استیفای حقوق

های رفاه و پیشرفت، یاری خواهد کرد. آگاهی از حقوق و تعهدات شهروندی، زمینه انجام ها و موقعیتبهتر از فرصت

)پورعزت و هروندان از مدیریت شهری خواهد شدکشی شخواهی و حسابکند و باعث پاسخوظایف دوجانبه را فراهم می

برای مشارکت اجتماعی، آگاهی است که یک متغیر معرفتی متعلق به افراد است.  اولیه شرط(. پیش15: 1388همکاران، 

های یا ابزارهای موجود جوابگوی مشکالت نیست، فرصتشوند نمیمسائل اجتماعی آگاهی  ماهیت ازافراد  که جایی

ان و فیمرز مدلی از نردبان مشارکت عمومی ارائه وایدم (.59: 1393دویران، )خواهد بود ترپایینمشارکت اجتماعی هم 

. یابدمیادامه « مشارکت مردم در تصمیم نهایی»و تا  شودمیآغاز « همگانی برای دانستن حق»آن از  هایپلّهکه  اندکرده

ان نکات دوم تا پنجم نیز آگاهی دادن به عموم، حقّ عمومی اعتراض و مخالفت ورزیدن، مشارکت مردم در بی هایپلّهدر 

راهکار، قرار  یتوصیهخاص و مورد توجّه، ایفای نقش تعیین دستور کار و مشارکت مردم در ارزشیابی خطرها و 

 .(162 :1396و سادات احمدی،  خواهنیک)دارند
 یفرسوده هایارزیابی عوامل مؤثر بر مشارکت مردمی در ساماندهی بافت(، در تحقیقی به 1394) اقدم و همکاران

(، پرداخته و معتقدند که در مشارکت ججین اردبیل یمحله مطالعه موردی) اجتماعی یسرمایهکید بر أشهری با ت

(. در 1393) زنگنه و همکاراناجتماعی ساکنان، آگاهی اجتماعی، عوامل اقتصادی و اعتماد اجتماعی نقش اساسی دارند. 

 یسرده یموردی محله ینمونهقدیمی،  زی مشارکتی محالتاجتماعی بر بهسا یثیر تعلق مکانی و سرمایهأتبررسی 

بهسازی  ریزیبرنامهاجتماعی در سطح مشارکت ساکنان در  یسرمایهاند که تعلق مکانی و به این نتیجه رسیده سبزوار

 معناداری دارد. تأثیرمحله 

چارچوب نظری  یم برای ارائهمطالعات قبلی مرتبط با این پژوهش، زمینه الز چنینهممروری بر مبانی نظری و 

 است. شده گرفته نظر دربرای این پژوهش  زیر هایفرضیه( را فراهم کرد. بر این اساس 1شکل ) تحقیق

 
 تحقیق هایفرضیه: 1جدول 

 مثبت دارد تأثیرنگرش به مشارکت  بر آگاهی اول: یفرضيه

 مثبت دارد تأثیر نگرش به مشارکت بر تعامل اجتماعیدوم:  یفرضيه

 مثبت دارد تأثیر نگرش به مشارکت بر اعتماد اجتماعی سوم: یفرضيه

 مثبت دارد تأثیر نگرش به مشارکت بر همبستگی اجتماعی چهارم: یفرضيه

 مثبت دارد تأثیر مشارکت عملی بر به مشارکت نگرش پنجم: یفرضيه

 مثبت دارد تأثیر مکانی بستگیدل بر رضایتمندی ششم: یفرضيه

 مثبت دارد تأثیر نگرش به مشارکت بر مکانی بستگیدل: هفتم یفرضيه

 مثبت دارد تأثیر مشارکت عملی بر مکانی بستگیدل هشتم: یفرضيه
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 : مدل مفهومی تحقیق1شکل 

 موردمطالعه یمحدوده -3

شهرداری تهران از شمال به خیابان آزادی و بزرگراه مخصوص کرج، از جنوب به خیابان آذری، میدان  9 یمنطقه

زاده عبداهلل و شبیری و از های امامامتداد بزرگراه یادگار امام(، خیابان) شیر و بزرگراه فتح، از شرق به خیابان شهیدان

در غرب همسایگی  21از جنوب و  18از شرق،  17و  10مال، از ش 5و  2 و با مناطق شودمیغرب به مسیل کن منتهی 

هکتار یعنی در  1966، منطقهوسعت  محله است 8ناحیه و  2شهرداری تهران دارای  9 یمنطقهدارد. در وضع موجود 

در این بخش شهری،  نفر بوده است. 158425برابر با  1390درصد مساحت تهران و جمعیت آن در سال  8/2 حدود

باالی  9 یمنطقهنفر در هکتار سکونت دارند. تراکم متوسط خالص مسکونی در  266با تراکم ناخالص متوسط  جمعیتی

است. هر چه از  منطقهبارز  هایویژگیدر کاربری مسکونی از  ویژهبهفرسوده  هایبافتنفر در هکتار است. وجود  650

تر مسکونی کوچک هایعرصهبر شدت فرسودگی و فراوانی  ،شویمتر مینزدیک منطقهجنوبی  هایبخشقسمت شمالی به 

 (.113: 1394)بذرافکن، شودمیافزوده 

 

 
 یمنطقههای فرسوده و پهنه 9 یمنطقهموقعیت  :2 شکل
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 شناسي تحقيقروش -4

 کهازآنجاییاست. « پیمایشى -توصیفى»، هادادهگردآورى  ینحوه ازنظرو  «کاربردى»هدف  ازنظراین پژوهش 

 یجامعهنیز بود.  «همبستگى»نوع  بین متغیرهاى پژوهش بودند، این پژوهش از یرابطهپژوهشگران به دنبال تعیین 

 نمونهحجم  باشد.مینفر  158425 برابر بابودند که  شهر تهران 9 یمنطقهساکنان آمارى با توجه به متغیرهاى پژوهش، 

مبانی نظری و  یزمینهبرای گردآوری اطالعات در  .بـه دست آمد فرمول کوکران ه از طریقتعیین گردید کنفر  384

الکترونیکی  هایمجلهعلمی و  اطالعات هایپایگاهو نیز از  موردنیاز هایکتابای، مقاالت، ادبیات موضوع از منابع کتابخانه

 اینامهپرسشوری که روش گردآبا توجه به این .استفاده شده است نامهپرسشاز روش میدانی و  هادادهآوری و برای جمع

مکانی و  بستگیدل هایشاخصهمبستگی، اعتماد، تعامل، آگاهی( و ) شاخص اجتماعی 4در این پژوهش از  است،

ها از فن استفاده گردید. در قسمت تحلیل داده 57 رضایتمندی و نگرش به مشارکت و مشارکت عملی با تعداد سؤال

برای بررسی  smart pls3 افزارجزئی و با استفاده از نرم کرد روش حداقل مربعاتسازی معادالت ساختاری با رویمدل

معادالت ساختاری، مدلی آماری برای بررسی روابط خطی بین  یابیمدل مفهومی تحقیق بهره گرفته شده است. مدل

ساختاری  معادالت یابیمدل، دیگرعبارتبهاست.  شده(مشاهده) و متغیرهای آشکار (مشاهده نشده) مکنون متغیرهای

 (رگرسیون یا تحلیل مسیر) ساختاری و مدل (تحلیل عاملی تأییدی) گیریاندازهاست که مدل  قدرتمندیتکنیک آماری 

را  (هامدل) ساختارهای فرضی توانندمیاین فنون پژوهشگران  . از طریقکندمیترکیب  زمانهمرا با یک آزمون آماری 

. است SMART-PLS3در این پژوهش برای این تحلیل  مورداستفاده افزارنرمکنند.  تأیید هادادهبا  را هاآنرد یا انطباق 

را شامل  معادالت ساختاری را که دارای چندین متغیر بوده و اثرات مستقیم، غیرمستقیم و تعاملی هایافزار مدلنرماین 

شروع  «خیلی کم»لیکرت بود که از  ایگزینهبر اساس طیف پنج  گیریاندازهمقیاس دهد. می، مورد تحلیل قرار شودمی

از  گیریاندازه ابزاربرای تأیید روایی  بود 5 تا 1 ینیز از نمره هاپرسشدهى به نمره ینحوهختم شد و  «خیلی زیاد»و به 

 .استفاده شد همگرا و روایى واگرا روایى ،سه نوع روایى ارزیابی تحت عنوان روایى محتوى

 
 های تحقیقها و گویه: شاخص2جدول 

 گويه شاخص

نگرش به 

 مشارکت

، احساس غرور و عزت، هاآنانسجام و همدلی با مسئولین  :شودمی مشارکت شهروندان باعث

تر شدن کارها، مشارکت در زندگی، بهبود روابط من با سایر شهروندان، آسان نقش مهم مشارکت

همدلی وفاق در محل، استفاده بهینه از  یایجاد احساس مسئولیت در افراد، افزایش روحیه

های شهری، امکانات مادی و غیرمادی منابع موجود در محل، تأمین بخشی از منابع پروژه

شهری، افزایش  هایطرحو نیازها، تسریع در تهیه و اجرای  مشکالتمشارکت سبب شناسایی 

 رضایتمندی

به  بستگيدل

 مکان

، عدم تمایل به مسجد، پارک و سینما از مراکز محل خود استفاده، احساس امنیت در محله

احساس ، اهمیت و ارزش محلهام بخش از وجود من شده است، محل زندگی، مکاننقل

مقایسه با سایر  عالقه به محل زندگی در .هگذراندن اوقات فراغت در محلاز زندگی و خوشحالی 

احساس آشفتگی در صورت رفتن از ، تشویق به زندگی در محله و افتخار به آن، به نواحی شهر

، احساس آرامش در محله، عاشق زندگی در محله و محبوبیت محله، وابستگی به محله، مکان

 یخانواده در تدر همین محله یا مجاور آن، احساس عضویعمر،  زندگی در همهمشتاق برای 

 بزرگی

اعتماد 

 اجتماعي

ها و نهادهای به سازماناعتماد ها و نهادهای دولتی، به سازمان اعتماد، ضامن شدن برای اهالی

، در هنگام نیاز وسایل، اتومبیل خود را کمک گرفتن از همسایگان برای امنیت خانهغیردولتی، 

 ، اعتماد به مراکز خصوصی در شهردهیدهمسایگان قرار میدر اختیار 
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همبستگي 

 اجتماعي

پادرمیانی در صورت بروز اختالف، همکاری برای کمک به همسایگان در صورت بروز مشکل، 

 حل مشکالت محله، برقراری ارتباط راحت با همسایگان،

تعامل 

 اجتماعي

 در مراسم شرکت ،با دیگران در انجام کارها ، همفکریوآمدرفتبا دوستان، همسایگان  وآمدرفت

 خصوصی و عمومی در محله

آگاهي 

 اجتماعي

های مکتوب، میزان های صوتی، میزان استفاده کردن از رسانهمیزان استفاده کردن از رسانه

 های آموزشی، شرکت در جلسات فرهنگی محلهاستفاده از اینترنت، شرکت در کارگاه

 رضايتمندی

ونقل عمومی، دسترسی به مراکز درمانی، دسترسی به مراکز خرید روزانه، حملدسترسی به 

محیطی فضاهای آموزشی، تفریحی، فرهنگی، رضایت از امنیت محله، رضایت از شرایط زیست

 آوری زبالهجمع سطحی، هایآبآوری بو، آلودگی هوا، آلودگی صوتی، جمع) محله

 مشارکت عملي

 مشارکت مایل، تای عمران محله با مسئولینبرهمفکری  ، ادی محلهبرای عمران و آبکمک مالی 

در بهسازی و نوسازی محله واحد مسکونی همکاری ، خود یالمنفعه محلهعام هایفعالیتدر 

در تهیه و اجرای کمک در اصالح تأسیسات و معابر و تأسیسات زیربنایی، همکاری خود، 

 شهری هایطرح

 روايي همگرا واگر -1-4

سازی معادالت ساختاری است، بررسی شد. روایی توسط دو معیار همگرا واگر که مختص مدل نامهپرسشروایی 

های یک بعد در تبیین آن بعد اشاره دارد و روایی واگرا نیز بیانگر این مطلب است که همگرا به میزان توانایی شاخص

طالبی و )های دیگرد داشته باشند تا سازهبا سؤاالت خو تریبیشهای مدل پژوهش بایستی همبستگی سازه

شده( مربوط به متغیرهای میانگین واریانس استخراج) AVE(. برای ارزیابی روایی همگرا از معیار 76: 1392همکاران،

 نشان داده شده است. 3اول استفاده شد که نتایج این معیار در جدول  یمرتبه
 

 های پژوهششده شاخصاستخراج: میانگین واریانس متغیرهای 3 جدول

 متغیر
 آگاهی

 اجتماعی
 بستگیدل

اعتماد 

 اجتماعی

 همبستگی

 اجتماعی

مشارکت 

 عملی

نگرش به 

 مشارکت
 رضایتمندی

تعامل 

 اجتماعی

AVE 0.503 0.431 0.693 0.610 0.549 0.428 0.567 0.547 

 

 AVEآمده است، تمامی مقادیر  3 یشمارهگونه در جدول باشد. همانمی AVE 4/0مالک برای سطح قبولی  مقدار

پژوهش در حد  نامهپرسشباشد که روایی همگرای این می مؤیداین مطلب،  بوده و تربیش 4/0ها از مربوط به سازه

 قبول است.قابل

. شودمیهای دیگر در مدل مقایسه های سازههای یک سازه با شاخصدر قسمت روایی واگر، میزان تفاوت بین شاخص

 کهدرصورتیگردد. ها محاسبه میهر سازه با مقادیر ضرایب همبستگی بین سازه AVEجذر  یاین کار از طریق مقایسه

های دیگر، روایی واگرای مناسب مدل داشته باشند تا با سازه تریبیش خودهمبستگیهای مربوط به ها با شاخصسازه

باشد و مقادیر هر سازه می AVE. برای این کار ماتریس باید تشکیل داد مقادیر قطر اصلی جذر ضرایب شودمیتأیید 

نشان داده  4 یشمارههای دیگر است این ماتریس در جدول پایین قطر اصلی ضرایب همبستگی بین هر سازه با سازه

 شده است:
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 هاضرایب همبستگی سازه :4جدول 

 شاخص
 آگاهی

 اجتماعی
بستگیلد  

اعتماد 

 اجتماعی

 همبستگی

 اجتماعی

مشارکت 

 عملی

نگرش 

به 

 مشارکت

 رضایتمندی
تعامل 

 اجتماعی

 آگاهی

 یاجتماع
0.709        

       0.656 0.659 اجتماعی بستگیدل

      0.833 0.514 0.351 اجتماعی اعتماد

 همبستگی

 یاجتماع
0.465 0.593 0.772 0.781     

    0.741 0.453 0.492 0.637 0.603 عملی مشارکت

   0.654 0.566 0.761 0.546 0.621 0.679 مشارکت به نگرش

  0.753 0.647 0.722 0.362 0.240 0.642 0.707 رضایتمندی

 0.740 0.512 0.650 0.520 0.727 0.521 0.613 0.641 تعامل اجتماعی

 

شده است  تربیشهای دیگر سازه از ضرایب همبستگی آن سازه با سازه هر AVE ، جذرآمدهجدول  درگونه که همان

 باشد.ها میقبول بودن واگرای سازهکه این مطلب حاکی از قابل

 پايايي مدل-2-4

پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ پرداخته شد. ضریب آلفای کرونباخ بیانگر میزان  برای سنجش پایای مدل به بررسی

ضریبی پایای ترکیبی نیز میزان همبستگی سؤاالت  چنینهمخود است.  تبیین مناسب ابعاد مربوط به توانایی سؤاالت در

 .(& Larker, 1981: 40 Fornell)کندگیری را مشخص میهای اندازهیک بعد یکدیگر برای ارزش کافی مدل

 
 پایایی مدل :5جدول 

پایایی 

 ترکیبی

آلفای 

 کرونباخ
 نام متغير تعداد

 آگاهی اجتماعی  0.751 0.834

 مکانی بستگیدل  0.851 0.882

 اعتماد اجتماعی  0.910 0.931

 همبستگی اجتماعی  0.786 0.861

 مشارکت  0.839 0.879

 نگرش به مشارکت  0.851 0.882

0.901 0.873  
رضایتمندی 

 سکونتی

 تعامل اجتماعی  0.585 0.783

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

ls
.h

su
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            11 / 19

http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/article-1-1311-fa.html


 44                                                                        ی...مشارکت شهروندان در امور شهر سازنهيزم هایشاخص يبررس

ها از پایایی باالیی در مدل برخوردارند. پایایی ترکیبی و گفت تمام شاخصتوان می 5 یشمارهجدول  با توجه به

که باالتر بودن آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی است. ازآنجایی 7/0متغیرها باالتر از  یضریب آلفای کرونباخ در مورد همه

پژوهش حاضر در مورد این دو معیار نیز برازش  (.chin, 2009: 6159)ی برازش مناسب مدل استدهندهنشان 7/0از 

 کند.مناسب را تأیید می

 های تحقيقيافته -5

باشد،  96/1 از تریشب tدهد. اگر مقدار دار بودن اثر متغیرها را برهم نشان می، معنیt رزشا smart-pls افزاردر نرم

از  ترکوچکداری وجود ندارد و اگر باشد، اثر معنی -96/1+ تا 96/1دار است. اگر بین یعنی اثر مثبت وجود دارد و معنی

باشد، بدین معنی است که  %60دار است. همچنین ضرایب مسیر اگر باالی باشد، یعنی اثر منفی دارد، ولی معنی -96/1

ارتباط ضعیفی باشند،  3/0زیر  باشند، ارتباط متوسط و اگر 6/0تا  3/0ارتباطی قوی میان دو متغیر وجود دارد، اگر بین 

دهد که با استفاده از ا نشان میر t مقدارافزار ضرایب مسیر و خروجی از نرم 4و  3 یشماره هایمیان وجود دارد. شکل

 های پژوهش پرداخت.فرضیهتوان تحلیل این می

 

 
 ضرایب مسیر و بارهای عاملی() : مدل آزمون پژوهش3شکل 
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 ابعادشان بر های پژوهشضریب معناداری شاخص: 4شکل 

 2Rيا  R Squaresمعيار  -6-1

مربوط به متغیرهای  2R( برای بررسی برازش مدل ساختاری در یک پژوهش از ضریب T) عالوه بر اعداد معناداری

دارد  زادرونیک متغیر بیرون زا بر یک متغیر  تأثیرگردد. معیاری است که نشان از پنهان( استفاده می) زایپنهان درون

داوری )شودمینظر گرفته  مقادیر مالک برای مقادیر ضعیف، متوسط و قوی در عنوانبه 67/0و  33/0، 19/0دار و سه مق

به مکان،  بستگیدلبرای متغیرهای پنهان  6در جدول  R2برای  آمدهدستبهبا توجه اعداد  (.146: 1395، رضازادهو 

توان گفت مناسب بودن برازش مدل ساختاری تأیید ( می959/0، 419/0، 566/0) مشارکت عملی و نگرش به مشارکت

 .شودمی

 
 زادرونمتغیرهای  R2مقدار  :6جدول 

 متغیر مقدار

مکانی بستگیدل 0.566  

یمشارکت عمل 0.419  

 نگرش به مشارکت 0.959

 

آمده است که شاخص آگاهی اجتماعی با ضریب مسیر دستبه صورتبدین( نتایج تحقیق 7) یشمارهطبق جدول 

ماعی با شاخص تعامل اجت داری دارد.مثبت و معنی تأثیربر شاخص نگرش به مشارکت  t 200/25 یآماره و 523/0

داری دارد. ضریب مسیر معنی و مستقیم تأثیربر شاخص نگرش به مشارکت  t 666/16و مقدار  499/0ضریب مسیر 

دار این شاخص بر شاخص نگرش مثبت و معنی تأثیربرای شاخص اعتماد اجتماعی نشان از  t 770/14مقدار  با 573/0

و  325/0شاخص همبستگی اجتماعی بر شاخص نگرش به مشارکت با ضریب مسیر  تأثیردر بررسی  .به مشارکت دارد

شاخص رضایتمندی بر  تأثیربررسی  از نتایج حاصل .مثبت و معناداری دارد تأثیرمشخص گردید که  t 071/11مقدار 
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 .قوی و مثبتی دارد تأثیرگواه بر این دارد که شاخص  t 092/25و مقدار  0.752به مکان با ضریب مسیر  بستگیدل

این است  یکنندهنگرش به مشارکت به مشارکت عملی مشخص تأثیردر بررسی  t 733/12 و مقدار 0.658ضریب مسیر 

و  630/0 مکانی بر نگرش به مشارکت با توجه به ضریب مسیر بستگیدل تأثیردر بررسی  .مثبت و قوی دارد تأثیرکه 

 tو  494/0و ضریب مسیر دار است مشارکت مثبت و معنیاین شاخص بر نگرش به  تأثیرتوان گفت می t082/18مقدار 

 .داری این شاخص داردمثبت و معنی تأثیرحاکی از  عملیمکانی بر مشارکت  بستگیدلدر بررسی  648/7
 

 هافرضیهنتایج حاصل از آزمون  یخالصه :7جدول 

یآماره p-value T نتیجه  
ضریب 

 مسیر
هافرضیه  

000/0 تأیید  200/25  523/0  نگرش به مشارکت               آگاهی    

000/0 تأیید  666/16  تعامل اجتماعی      نگرش به مشارکت 449/0 

000/0 تأیید  670/14  573/0  اعتماد اجتماعی    نگرش به مشارکت 

000/0 تأیید  071/11  325/0  همبستگی اجتماعی    نگرش به مشارکت 

000/0 تأیید  773/12  658/0  به مشارکت      مشارکت عملی نگرش 

000/0 تأیید  092/25  752/0  مکانی بستگیدلرضایتمندی              

000/0 تأیید  082/18  630/0  مکانی        نگرش به مشارکت بستگیدل 

000/0 تأیید  648/7  494/0  مکانی        مشارکت عملی بستگیدل 

 گيرینتيجه -6

دهند. با این تفاوت که مشارکت در انسانی پایدار را تشکیل می یتوسعهاصلی  مردم، منابع و مشارکت سه رکن

. آینددرمیمقایسه با دو رکن دیگر نقش ساختاری داشته و دو عامل مردم و منابع در چارچوب آن به فعلیت مطلوب 

رسیدن به آن است و ضمن آنکه نقش  یهم هدف توسعه و هم وسیله کهاینمشارکت به دلیل  ،دیگرعبارتبه

مشارکت عنصری کلیدی در  ،آید. به همین لحاظدو عامل دیگر را دارد، برآیند آن دو نیز به شمار می یکنندهرکیبت

 ویژهبه. بحث مشارکت شودمی یاد توسعهفرآیند  یشدهگم یحلقه عنوانبهو از آن  شودمیپایدار تلقی  یتوسعهفرایند 

ساز مشارکت، بسترسازی مدیریت شهری ترین عوامل زمینهمهم ازجمله .باشدعوامل زیادی می تأثیردر سطح شهر تحت 

شهری از بعد مدیریتی و کالن و متغیرهای اجتماعی از بعد اجتماعی و  هایطرحو دخالت شهروندان در تهیه و اجرای 

در سرنوشت در جوامعی که شهروندان مشارکت را . باشددسترسی به خدمات از بعد مکانی می محیطی و کیفیت شرایط

 شودمیوجود اعتماد بین شهروندان سبب افزایش مشارکت در امور شهری دانند، میو شرایط زندگی و تسهیل امور مهم 

اجتماعی  هایشاخص تأثیر باشد. به سبب اهمیت مشارکت در توسعه و کیفیت زندگی،کیفیت محیطی و زندگی باالتر می

نفر از ساکنان  384 وسیلهبهو تعداد سؤال که  متغیر 8با  نامهپرسشده از تهران با استفا شهر 9 یمنطقهو مکانی در 

استفاده  smart-pls3افزار ها از روش معادالت ساختاری در نرمتکمیل گردید، موردبررسی قرار گرفت. برای تحلیل داده

 .ودشمیها( تأیید شاخص تأثیر) هافرضیهگردید. نتایج پژوهش بیانگر این است که تمام 

-نامهپایاننتایج آگاهی اجتماعی، تعامل اجتماعی، اعتماد اجتماعی و همبستگی اجتماعی با  هایشاخصنتایج بررسی 

معناداری دارد. نتایج  تأثیرمتغیرهای مذکور بر مشارکت شهروندان در آن باشد که ( همسو می1387) احمدزاده نانو ی

معنادار بین میزان احساس تعلق به محله و میزان اعتماد اجتماعی و میزان  ی( رابطه1393) فر و عطارپژوهش نظم

( به این نتایج دست یافتند 1392) صالح و همکاران مشارکت ساکنان را در بافت فرسوده شهر اردبیل تأیید کرده است.

 تأثیربررسی  ینتیجه د.یابفرسوده افزایش می هایبافتمشارکت مالکان در  ،که هرچه اعتماد اجتماعی افزایش یابد

اعتماد، آگاهی( ) اجتماعی هایشاخص( که به بیان کردند 1394) اجتماعی با تحقیق بابایی اقدم و همکاران هایشاخص
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عوامل اجتماعی »با عنوان  ایمطالعهدر  (1391) مروتی باشد.معناداری دارند، همسو می یبا مشارکت شهروندان رابطه

، سه شاخص «تهران شهرداری 2 یمنطقه عبداهللامامزاده  ینوسازی در محله فرسوده به هایبافتمؤثر بر تمایل ساکنان 

. نتایج تحقیق بیانگر آن کندمیاجتماعی بررسی  یسرمایه هایمؤلفه تریناصلی عنوانبه مشارکت، اعتماد و انسجام را

نوسازی  است و مانعی اساسی در مسیر اهداف سطح ممکن ترینپاییناجتماعی در سطح محله در  یسرمایه است که

به این نتیجه « اجتماعی یسرمایه هایمؤلفهمشارکت اجتماعی، یکی از »در تحقیق خود با عنوان ( 1385) وسویماست. 

اعتماد بین فردی، روابط بین  روابط انجمنی، هنجارها و اعتماد، پیوند و) ی اجتماعیسرمایهکه بدون تحقق  رسدمی

 جامعهشاهد تعامالت اجتماعی بین افراد  یجامعه درروابط با نهادها و احساس برخورداری از حمایت اجتماعی(،  گروهی،

باشد که به این نتایج دست ( همسو می1391) همچنین نتایج این پژوهش با پژوهش موسوی و همکاراننخواهیم بود. 

فرسوده  هایبافتمعناداری با بهسازی و نوسازی  یهمیاری رابطهیافتند که مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، تعاون و 

این  یکنندهمشخص عملینگرش به مشارکت به مشارکت  تأثیردر بررسی  t 733/12و مقدار  0.658ضریب مسیر  دارد.

در آن  که نیست( همسو 1386) شوریابی ینامهبررسی این شاخص با پایان یمثبت و قوی دارد. نتیجه تأثیراست که 

شاخص رضایتمندی  تأثیربررسی  شود. نتایج حاصل ازبیان کرد نگرش به مشارکت سبب افزایش مشارکت شهروندان نمی

. قوی و مثبتی دارد تأثیرگواه بر این دارد که شاخص  t 092/25و مقدار  0.752به مکان با ضریب مسیر  بستگیدلبر 

باشد که بیان گردید رضایتمندی سبب ( همسو می1394) مدیری پور وی بررسی این شاخص با پژوهش بهرامنتیجه

مکانی بر نگرش به مشارکت با توجه به  بستگیدل تأثیر. در بررسی شودمیتهران  افزایش حس تعلق به شهرک کوثر

 باشددار میمشارکت مثبت و معنی این شاخص بر نگرش به تأثیرتوان گفت می t082/18و مقدار  630/0 ضریب مسیر

داری این مثبت و معنی تأثیرحاکی از  عملیمکانی بر مشارکت  بستگیدلدر بررسی  t 648/7و  494/0و ضریب مسیر 

سبب گرایش  تربیش( در پژوهشی به این نتیجه دست یافتند که حس تعلق 1390) شاخص دارد. سجادی و همکاران

مکانی و نقش آن در موفقیت و عدم موفقیت  یبستگدلپژوهشی جامع  در 2008گراف  .شودمیبه مشارکت  تربیش

 تنهانه که دهدمیقرار داده است. مطالعات وی نشان  موردبررسیو نوسازی شهری در اروپا را  سازیهای اعیانپروژه

 هامکانافرادی که در آن  نابسامان و رو به افول شهری، احساس کمتری نسبت به مکان و هایبافت یمحدودهساکنان 

، هابافتنوسازی این  هایپروژه در مکانو  احساسی مردم -یلکه عدم توجه به پیوندهای اجتماع، دارند بکنندمیزندگی 

های اجباری ناشی از این جاییدر ساکنان، به علت جابه مکانی کالبدی به محله بستگیدلمنجر به کاهش  درنهایت

احساس بیگانگی کرده و تا حد  گرفتهشکلجدید  هایمکاندیگر مردم با  نوسازی شهری شده است. از سویی هایپروژه

را از  محدودهموجود در  هایمحرومیتدر فرایندهای بازآفرینی و حل مسائل فرسودگی بافت و  زیادی تمایل به مشارکت

( در تحقیقی به این نتیجه دست یافتند که حس تعلق سبب افزایش مشارکت 1391) دهند. رهنما و رضویمی دست

( 1393) به مکان با پژوهش زنگنه و همکاران بستگیدلشاخص  تأثیربررسی  ینتیجه. شودمیوندان در شهر مشهد شهر

تحقیق  ی. همچنین با نتیجهشودمیباشد که بیان کردند تعلق مکانی سبب افزایش مشارکت شهروندان مسو میه

باشد که در آن به این نتایج اند، همسو میتعلق مکانی را بر مشارکت را تأیید کرده تأثیر( که 1394) نیا و همکارانتوکلی

شهروندان در امور شهری، پرداخت مالیات، نگهداری  زان مشارکتافزایش میسبب حس تعلق به مکان دست یافتند که 

که مشارکت  کندمیی حمایت قبل هاییافتههمچنین از . شودمیاز تجهیزات و نیز حفظ نظافت محله توسط شهروندان 

 تأثیرمکانی  بستگیدلانجمن محلی از  هایفعالیتداوطلبانه و  هایفعالیت، هاباشگاه بخش محلی از طریقو درگیری در 

 Cuba & Hummon, 1993: 111, Lewicka, 2010: 35; Stedman, 2006: 187، Anton and،)پذیریدمی

Lawrwnce, 2014: 451 .)بابر مشارکت به مکان  بستگیدلاجتماعی و  یسرمایهمتغیرهای  تأثیر بررسی ینتیجه 

 .باشدمی( همسو 2007) Dekkerپژوهش 

مهاجرپذیری و تضادهای قومی و فرهنگی سبب کاهش تعامالت و  9 یمنطقهدر تحلیل این نتایج باید گفت که 

بر نگرش به مشارکت  ،گیرداجتماعی قرار می یسرمایه یحوزهها که در و این ویژگی شودمیاجتماعی  هایهمبستگی
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نیز  عملیبهبود یابد به دنبال خود نگرش به مشارکت و مشارکت  9 یمنطقهاجتماعی در  یسرمایه اگر گذارد.می تأثیر

و مشکالت دسترسی به خدمات، سطح رضایتمندی  منطقهفرسوده در  هایبافتیابد. از سوی دیگر به علت وجود بهبود می

زیرا ساکنان در تأمین نیازهای خود با مشکل  ؛گذاردمی تأثیربه مکان نیز  بستگیدلباشد که این متغیر بر ن میپایی

باشند و مهاجران به این آید. از طرفی تعداد زیادی از ساکنان مهاجر میپایین می یمنطقهشوند وابستگی به مواجه می

مکانی مانند بافت فرسوده، سطح پایین خدمات که خود بر  هایویژگی توان گفتطورکلی میندارند. به بستگیدلمکان 

شهری  هایطرحشهروندان در  عملیمشارکت نظری و  ،باشدمؤثر می منطقهمتغیرهای اجتماعی ورود افراد فقیر به این 

سویه گرش یکبنابراین در بحث مشارکت نباید ن دهد؛وسازی شهری تحت شعاع قرار میبهسازی و ن هایطرح ویژهبه

بلکه  ،مکانی قرار دارد هایویژگی تأثیرتحت  تنها پذیرد و نه اینکهاجتماعی می هایویژگیرا از  تأثیرن تریبیشداشت که 

 دهد.قرار می تأثیراین مقوله را تحت  زمانهماجتماعی، مکانی و حتی فردی  هایویژگی

 منابع -7

ی اجتماعی با تأکید بر آگاهی و اعتماد شهروندان نسبت به تحلیلی بر سرمایه(. 1393زاده، عیسی، زارع، محمد )ابراهیم .1

ی سیزدهم، صص ی آمایش جغرافیایی فضا، سال چهارم، شمارهزاهدان، مجله 3ی ی موردی: منطقهمسئوالن اجرایی. مطالعه

18-1. 

فرآیند بهسازی و نوسازی محالت ناکارآمد  های مشارکت اجتماعی درسنجش و ارزیابی ظرفیت .(1387)احمدزاده نانوا، حسین  .2

ریزی شهری و برنامه)ی کارشناسی ارشد شهرسازیی دورهنامهآباد قزوین، پایانی هادیی موردی: محلهشهری، نمونه
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