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عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان اردبیل در ساماندهی بافتهای فرسوده شهری

مقدمه: یكیازپدیدههایبحثبرانگیز،بحرانیوتاكنونوانهادهشهری،
بافتفرسودهوچالشهاومشكالتمترتببرآنونیزدغدغههایمدیریت
توصیفی- رویكرد با حاضر پژوهش بنابراین است؛ زمینه این در شهری
تحلیلیدرپیبررسیعواملمؤثربرمشاركتمردمیدرراستایساماندهی

بافتهایفرسودهشهریدرسطحمنطقهسهشهراردبیلاست.

پژوهشهای نوع از تحقیقحاضر دادهها، گردآوری شیوه نظر از روش: 
حجم است. پیمایش روش نوع از اطالعات گردآوری نظر از و میدانی
پوشش هدف با كه شد برآورد نفر 384 كوكران فرمول طریق از نمونه
هرگونهخطایاحتمالیبه400نفرارتقاءدادهشد.شیوهنمونهگیریتصادفی
سادهبود.برایتحلیلدادهها،ازمدلهایضریبهمبستگیپیرسون،تحلیل
واریانس،آزمونtومدلرگرسیوندرقالبنرمافزارآماریSPSSوبرای

ترسیمنقشهازنرمافزارGISاستفادهشدهاست.

یافته ها: ازبینمتغیرهایموردمطالعهبیشترینتأثیربرمشاركتشهروندان
درساماندهیبافتهایفرسوده،مربوطبهاعتمادبهمدیرانشهریوبعدازآن،

پایگاهاجتماعی-اقتصادیاست.
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Introduction: One of the controversial, critical, and ur 
ban phenomena is the worn-out texture and its challeng 
es and problems, as well as the concerns of the city man 
agement in this field. Therefore, the present study with a 
descriptive-analytical approach seeks to investigate the 
factors affecting public participation in order to organize 
worn-out urban textures in three regions of Ardabil.

Method: In the current study, field study and survey ques 
tionnaires were used to collect the data. The sample size 
was estimated to be 384 people using Cochran’s formula, 
which was upgraded to 400 people to cover any possible 
errors. Simple random sampling method was utilized. To 
analyze the data, Pearson correlation coefficient, analy 
sis of variance, t-test, and regression model by means of 
SPSS statistical software and GIS software were used to 
draw the map.

Findings: Among the studied variables, the most impor 
tant impact on citizens’ participation in organizing worn 
out textures is related to trusting city managers and then 
the socio-economic status.

Discussion: Trusting city managers, increasing the level 
of education and awareness of citizens, housing owner 
ship, and length of stay in an area, are effective factors in 
people’s participation that can be promoted by adopting 
comprehensive awareness measures and programs and 
raising its level by mass media, especially radio. 
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Introduction: One of the most arguable and critical phenomena about urban con 
texts is the issue of worn-out textures and its challenges and problems, as well as 
its management.  In spite of proper social capitals, we can decrease the casts of ser 
vices, interactions and exchanges related to various urban areas and organizations 
such as repairing and organizing urban worn-out textures through attracting public 
cooperation.  Regarding rebuilding and renovation of urban worn-out textures, it 
should be mentioned that, undoubtedly, organizing such contexts needs active and 
affective cooperation of all residents of those contexts. Ardabil and in particular its 
region thee is not excluded from this rule, and according to some known standards 
introduced by the ministry of development and housing, about 60 percent’s of 
marginal context of region three in the city Ardabil can be considered  as  worn-
out textures,  so this  issue  needs  serious  and  fast  attention  for  organizing  and  
renovation  of  mentioned  regions.

Method: A  descriptive – analytical  method  measurement was  employed  for  the  
present  study  which  was  performed  as field  and  library  study;  its  performance  
standard  was  found to be functional.  In the  present  study,  every  resident  the 
region three of Ardebil  was  considered  as  statistics  analytical  unit  of the stud 
ied  community.  In order  to  collect  data,  a  researcher – made  questionnaire  
was  employed;  and  since  data  collection  was  performed  directly  form  a  
group  of  people  and  through  the  questionnaire  together  with  some  interviews  
which  include  respondents’  ideas  and  perspectives,  so  measurement  method  
was  employed,  too.  Sample size of the study  which  was  calculated  by Cochran  
formula  was  384. It  should  be  pointed out  that  the  mentioned   sample  size  
was raised  up  to  400 in  order  to  cover  any  probable  error. For  sampling  from  
statistical  community,  we  have  used  multi – phase  cluster  sampling  and simple  
random  sampling  in our  study;  in a way  that,  regarding  the  expanse  and  
population  density,  Region three of  Ardabil  was  divided  into  three  sub – re 
gions. A few  districts  were  selected  from  each  sub – region  and  a  few  blocks  
were  selected  from  each  district. In the next phase, simple random sampling was 
employed for accessing to statistic units.  In the end,  statistical  software of SPSS 
and  Excel  were  used  for  analyzing  the collected   data. 
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Findings: In the current study,  public  cooperation  together  with  its  own  refer 
ences  and   variables  were  attended  for  considering  its  influence  on the  trend  
of  urban  worn-out textures reorganization.  In general, the  obtained  results   
demonstrate  that  all  hypotheses  of  the  study  are  confirmed  by  the  obtained  
results;  in  order  to  report  the  results  in an  extended form, they  can  be  rep 
resented  in  various   phases,  such as:
Phase I – According  to  the  results of  the  study,  meaningfulness  level  of  test  
error  for  confidence  level  of  99% is  less than  0. 01 (sig = 0.000), so intended 
hypothesis is confirmed.  Thus, there  is  a  meaningful  relationship  between  
trusting    urban managers  and  citizens’  cooperation’s  level  in  region three in  
Ardabil  for  organizing  the  worn-out textures.  Person  value  was  0.73,  which  
demonstrates   a positive,  direct,  and  strong  relationship   between the  two  
variables.

Phase  II – According  to  the  results  of  the  study,  meaningfulness  level  of  test  
error  for  confidence  level  of  99%  is  less than  0.01 (sig = 0.000),  so  intended  
hypothesis  is  confirmed. There   is  a  meaningful  difference   between  social 
economic  base (education)  and  people’s  cooperation’s  level  in  region three 
in Ardabil  for  organizing  the worn-out textures.  In  other  words,  the  level  of  
cooperation  of  people  with  higher level of education  is  different  from  those  
who  are  not  educated.

Phase III  - According  to  the  results  of  the  study,  meaning fullness level  of  
test  error  for  confidence   level  of 99% is  less than  0.01 ( sig = 0.000), so   the 
hypothesis is confirmed.  Thus,  the  people’s contribution as regards  improving  
the  worn-out textures is  different  depending  on  house  ownership.  Therefore,  
we  can  say  that  the  kind  of  houses  and  ownership  have  a role  in  the level  
of  people’s  cooperation’s   in  urban  affairs.
Phase IV – Numerical  average  analysis   has   been  employed  for  obtaining   
the  results  about  the  level  of  sample  community’s   benefiting   from  each  
of  indices  of  receptivity  of  citizens’  cooperation. According  to  Freedman’s  
test,  there  is  a  meaningful  difference  among   mean   in dices  of  receptivity  
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of  citizens’  cooperation  within  sample  households   at  the  level of > 0.01.  The 
highest   mean  is  related  to  feeling  powerlessness ( 40.40) and  attending  district  
affairs (4.16), while  the   least  mean  is  devoted   to  free  times  (2.61) and  costs  
and  benefits   of  cooperation’s  (2.98).

Discussion: According to the results of the research, the more trust in urban man 
agers on the part of the people, the greater the level of their participation in urban 
affairs, and vice versa.
The level of citizen participation in urban affairs varies from high to low educa 
tion, and the level of education and awareness of people about participation in 
urban affairs plays an important role.
The longer a person lives in an area, the more these variables and other variables 
are likely to play a greater role in enhancing citizen participation in urban affairs.
Finally, it can be said that by adopting comprehensive measures and raising aware 
ness among the people living in those areas, they can be informed of their citi 
zenship rights and responsibilities, and they will as active members rather than 
passive members in the city. On the other hand, a big part of the criticisms and 
skepticism of citizens are due to the lack of awareness of urban management ser 
vices, which will be largely resolved by their own participation. The most impor 
tant way to move forward is to raise awareness among the people as regards the 
culture and information, among which the essential role of cultural practices and 
of the information and culture of the mass media is of particular importance. By 
exploring and addressing worn-out textures problems and providing information, 
people are less likely to feel irresponsible with regard to restoring their worn-out 
textures, which is one of the important and inevitable issues. Also being informed 
by media about the benefits of renovation and concession facilities to evaluate the 
factors affecting the public’s participation in the organization of urban worn-out 
textures
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مقدمه
امروزهتوجهوتأكیدبرنامهریزیومدیریتشهریبهسطوحپایینتروخردتروعینیتر
مشاركت به همچنین .)2017 معصومآباد، )هاشمی است شده معطوف شهری زندگی از
اهمیتآن بر تفكیكناپذیرتوسعهنگریستهمیشودوروزبهروز اساسیو بهعنوانمؤلفه
یكی عمومی مشاركت .) 2019 معصومآباد، هاشمی و گیالنده )غفاری میشود افزوده
وهمكاران،2020(. )وانگ1 است برنامهریزیخوبشهری در مؤثر عوامل مهمترین از
مشاركتهرچندمفهومتازهاینبودهوبشرهموارهبهمشاركتفزایندهرویآوردهاست،
ازنیمهدومقرنبیستماینمفهومبانگرشینوبهموضوعیكلیدیبدلشدهاست)علی
الحسابی،2011(.علتاینامررامیتواندرنقشمشاركتبهعنوانعاملافزایشآگاهی
اجتماعات توانمندسازیگروههاو افزایشمسئولیتپذیری، اجتماعی،سیاسیواخالقی،
انسانیذكركرد.بههمینخاطربودهاستكهتوجهبهپدیدهمشاركتوتأكیدبرنقشآن
بهعنوانیكیازعواملاصلیتوسعهتاحدزیادیپسازشكستراهكارهاوبرنامههای

توسعهدردهههای1950و1960مطرحگشتهاست)افشانیوجنتیفر،2016(.
امروزهسخن زندگی، تمامعرصههای به آن یافتن راه و مشاركت معنای باگسترش
كنند پیدا واقعی آگاهانهو تعیینسرنوشتخویشدخالت در مردم آناستكههمه از
)زنگیآبادیوزنگانه،2014(.برایتوسعهمردمساالری،مشاركتصرفًانوعیابزاروعامل
كمكیبراینیلبهاهدافنیست،بلكهضرورتیبنیادیاست.رفورد)1996(اشارهمیكند
كهانتظاراتافرادمیتواندبهبهترینوجهیازراهمشاركتهمهآنهادرفرایندتصمیمگیری
برآوردهشود)رهنورد،2006(.درایندورانكهباافزایششدیدشهرنشینیوگستردگی
شهرهامواجههستیم،هركسبهفراخورظنخودبهاینامرمینگرد.نگریستنازوجه

عدالتاجتماعیوتوسعهآنشایدیكیازنگرشهاینادروبنیادینمحسوبشود.
 - 1Wang



عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان اردبیل در ساماندهی بافتهای فرسوده شهری
An Investigation into Factors Affecting People’s Participation ...

235      

یكیازپدیدههایبحثبرانگیز،بحرانیوتاكنونوانهادهشهری،بافتفرسودهوچالشها
ومشكالتمترتببرآنونیزدغدغههایمدیریتشهردراینزمینهاستكهبدونتردید
هرشهریباشدتوحدتگوناگونیباآندستبهگریباناست.سیستمپویایشهرپیوسته
درحالتغییروتحولاستودراینمیانباگذشتزمانمشكالتیمانندفقر،بیسازمانی
وآلودگیهایمحیطیچهرهبرخیازنقاطشهررادگرگونساختهورنگوبوییمتفاوتاز
گذشتهكهنشانههاییازافولوزوالرادربردارد،برآنهامینشاند.مسئلهایكهامروزهبا
آنمواجههستیمشناساییاینگونهبافتهایشهریاستكهازچرخهمتصلباشهرخارجو

تبدیلبهبافتهاییناكارآمدشدهاند)صادقرستمیوهمكاران،2011(.
درمسئلهساماندهیبافتهایفرسودهتوجهبهنقشمردمبرایپیشبرداهدافبسیارمهم
استودرواقعیكیازپیششرطهایبنیادین،مشاركتوسیععموممردمدرتصمیمگیری
است)باباییاقدموهمكاران،2015(.مشاركتكاملتنهادرجاییتحققمییابدكهمردم
بتوانندنقشفعالدرفرآیندتهیهطرحبرعهدهبگیرند)سجادیومتقی،2017(.بنابراین
مردمباایجادارتباطباهمدیگر)مشاركت(دستبهكارهاییمیزنندكهبهتنهایییاقادربه

انجامآننیستندیابرایانجامآنمشكالتفراوانیخواهندداشت.
باوجودسرمایههایاجتماعیمناسب،میتوانباجلبمشاركتوهمیاریهایمردمی،
هزینههایارائهخدماتوتعامالتوتبادالتمرتبطبامناطقشهریوسازمانهایشهری
مختلفنظیربازسازیوساماندهیبافتهایفرسودهشهریرادرحدقابلتوجهیكاهشداد.
نهایتًادرموردبهسازیونوسازیبافتهایفرسودهشهری،بایداذعانكردكهبدونشك،
ساماندهیاینگونهبافتهانیازمندمشاركتفعالومؤثرتمامیاقشارساكنبافتهااست)بابائی

اقدموهمكاران،2015(.
شهراردبیلوبهویژهمنطقهسهاردبیل،ازاینقاعدهمستثنینیست.برمبنایشاخصهای
معینشدهتوسطوزارتمسكنوشهرسازیحدود60درصدازبافتحاشیهمنطقهسهشهر
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اردبیلرامیتوانجزوبافتهایفرسودهوروبهویرانیقلمدادكردكهاینامرتوجهجدیو
سریعتریرابرایساماندهیوبهسازیاینمناطقطلبمیكند.بنابراینبرمدیریتشهری
مشاركتشهروندی الگوی از كه است فرسوده،الزم بافتهای در درگیر نهادهای سایر و
بهرهگرفتهوشهروندانرادرگیرتوسعهكنند)اسماعیلزادهوهمكاران،2015(.دراینبین
فرسوده بافتهای بهسازی و ساماندهی در مردم مشاركت میزان بر مؤثر عوامل شناسایی
میتواندراهكاریمناسببرایتسریعاینفرآیندوافزایشمشاركتمردمیباشد.باتوجه
با مالكیتمسكن و مدیرانشهری به اعتماد بین كه نظرمیرسد به فوقالذكر مسائل به
معناداری رابطه شهری امور در اردبیل شهرداری 3 منطقه در شهروندان مشاركت میزان
وجودخواهدداشت.همچنیناحتماالمیزانمشاركتبرحسبپایگاهاجتماعی-اقتصادی

)تحصیالت،درآمدوشغل(وجنسیتدرامورشهریمتفاوتباشد.
هدفكلیاینپژوهشبررسیوتحلیلعواملمؤثربرمیزانمشاركتمردمبرساماندهی
پژوهش، اصلی بههدف نیل برای است. اردبیل 3شهر منطقه درسطح فرسوده بافتهای
اهداففرعیبررسیوارزیابیمیزانظرفیتهایمشاركتاجتماعی،اعتمادبهمدیرانشهری،
تفاوت و مالكیت نحوه و سكونت وضعیت شهروندان، اقتصادی و اجتماعی پایگاههای
قرارگرفته مدنظر پژوهش اصلی راستایهدف در میزانمشاركتشهروندان با جنسیت

است.

چارچوب نظری
الزامات و شرایط نیازمند آن تحقق كه است چندبعدی پدیدهای اجتماعی مشاركت
خاصیاست.همچنینیكحركتنظامداراستكهازافراد،گروههاوجامعهبرمیآیدو
هدفخاصیرادنبالمیكند)حسینپوروفتحی،2019(.مشاركتفرایندیسیستمیك
تعادل و دوام بقا، به سیستم متشكله عناصر و اجزا كاركرد آن در كه است سمپاتیك و
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كلسیستممنجرمیشود)تعریفساختگرایانوكاركردگرایان()راستقلموهمكاران،
یا شانس مفهوم با مشاركت او پیرامون و وبر ماكس تفهمی مكتب در همچنین 2013(؛
افراددرزندگیاجتماعی احتمالهمراهاست.معنایاینسخنانایننیستكهمشاركت
لزومًاخصلتناپایداروموقتیداردبلكهمنظورایناستكهامكاندارد،ازمیزاناینشانس
درشرایطمختلفوبنابهعواملمختلفكاستهشودیاحتیدرمواردیكاماًلًمنتفیشود.
اینشانستاهنگامیغیبتداردكهافرادانتظاراتمعینیازرفتاردیگرانداشتهواینانتظار
تا بنابراین یابرآوردهشود)نوابخشوهمكاران،2014(؛ یابد بهطورعینیهموارهتحقق
زمانیكهانتظاراتافراددربطناجتماعیبرآوردهشودمشاركتافراد-كههمانباورآنهابه

نظممستقراست-تداومخواهدیافت)نوابخشوصادقی،2010(.
درایتپوهششركتآگاهانهوارادیافراددرفعالیتهایمدنی)شركتدرانجمنها،
تعاونیهاواتحادیهها(،شركتدرفعالیتهایسیاسی،فرهنگی،تفریحی)شركتدرتیمهای
ورزشی،علمی،هنری،راهپیماییورأیگیریها(بهعنوانمشاركتاجتماعیرسمیونهادمند
وشركتدرفعالیتهایسنتیومذهبی)مجالسمذهبی-اعتقادی،جشنوامورعامالمنفعه،
فعالیتهایمحلی،همكاریباهمسایگانوانجمناولیا(بهعنوانمشاركتغیررسمیدرنظر

گرفتهشدهاست.
بنیادیتریناندیشهزیرسازمشاركت،پذیرشاصلبرابریدرفرصتهابرایمردماستو
هدفازآن،همفكری،همكاریوتشریكمساعیافرادبرایبهبودكمیتوكیفیتزندگی
درتمامیزمینههایاجتماعی،اقتصادیوسیاسیاست)رضائیكوچیوهمكاران،2018(.
عملكرد و ساختار خصوص در مختلف نظریههای از اصوالً مشاركت دیدگاههای
حكومتهایمحلیبهطوراخصوازنظریههایمختلفدرزمینهمشاركتكارگریبهطور
اعمنشئتمیگیرد.تكوینوتوسعهجامعهمدنیدرگروفرآینددرونیكردنونهادینهسازی
مشاركتمردمیاستوراهبردهایافزایشمشاركتشهروندیدرسهفرآیندالف(درونی
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كردنارزشهایمشاركتب(نهادینهسازیوكاهشاختالالتاجتماعیج(تكوینجامعه
همكاران، و كوچی )رضائی اصناف و سندیكاها و اتحادیهها طریقشكلگیری از مدنی

.)2018
دیدگاههای شهرداری« سازماندهی در »توسعه كتاب در استروب اچ. دنیل. عقیده به

فلسفیدرزمینهمشاركتمردمیرامیتوانبهچهاردستهتقسیمكرد:
نظریههمراهساختن:درایندیدگاهبهایندلیلكهاصوالًساكنانمحلیومردمقادر
نیستندنقشسازندهایبرایانجامپروژههاایفاكنندمشاركتآنانتنهابرایكاهشضدیت
آنانباانجامپروژههاازطریقدخالتصوریآنهامیتواندباشد.بهعبارتدیگرهمراهساختن
ظاهری)ونهواقعی(مردمدرامرمشاركتبرایجلوگیریازایجادموانعتوسطآنهادر

اجرایطرحهاوبرنامههایشهریدرآیندهمدنظراست)مرادی،2001(.
كه است عقیده این بر دیدگاه این ساختن، همراه نظریه برخالف مشورتی: نظریه
منافععموممطرحمیشود، برنامهریزانوسیاستگذاراندرزمینه ازسوی ارزشهاییكه
اصوالًارزشهاییهستندكهبهطبقهمتوسطتعلقداشته)دیدگاهغرب(ونمیتواندجوابگوی
نیازهایاقتصادپایینجامعهباشد.لذاارتباطبامردموشهروندانبرایآشناییباافكارو
ارزشهایآنهایكیازمقتضیاتبرنامهریزیاست.نظریهمشورتیبرسهروندتأكیدداردكه

عبارتانداز:
الف:اطالعرسانیبهساكناندرموردگزینههایموجود

ب:اخذنظراتشهروندان
ج:لحاظكردنافكارجامعهدرطرحویابرنامههاینهایی)مرادی،2001(.

نظریهدرمانآموزشی-اجتماعییامدلیادگیریاجتماعی:ارتقاءوضعیتشهرونداناز
طریقآموزشكهازطریقمشاركتبهآنهادادهمیشودوتربیتشهروندانمسئولكهبتوانند
باآزادیودموكراسیكهدراختیارشانقرارمیگیردسرنوشتخودشانرابهسمتبهینهای
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رهنمونكنند.افرادمعتقدبهایننظریهبراینباورندكهمشاركتمردمیزمینهآموزشمناسبی
برایتربیتشهرونداندرمحلهیامحدودهایكهمشاركتدرآنصورتمیپذیرد،مهیامیكند.
اساسایننظریهدرواقعبرایناصلاستواراستكهتنهابامشاركتدادنودخیلكردنساكنان
محلیدربرنامههامیتوانبرآنهاتأثیرگذاربودوشهروندانمیتوانندباآموزش،قدرتبهبود
بخشیدنبهوضعیتخودرابهدستبیاورند.بهعبارتدیگردخالتمردمدرسرنوشتخودشان
)درمحله(باعثبهبودوضعآنانخواهدبود.اینمدلرا»مدلیادگیریاجتماعی«نیزمینامند.
ازمبتكرانایننظریهمیتوانجانفریدمنرانامبردكهمعتقداستبایدفواصلبینبرنامهریزان
بهعنوانوكالیمردمومردمبهعنوانموكالن،حذفشوندوزبانعلمیبرنامهریزانبهمردمو
زبانواقعیتهایعملیمردمبهبرنامهریزانآموزشدادهشودواینامرازطریقارتباطرودرروو

شفاهیبینبرنامهریزومردمتحققمیپذیرد)اندروس1997،1(.
نظریهقدرتجامعه:براساسایننظریهافرادوجوامعیكهبهدالیلمختلفازكانون
قدرتاجتماعی)وهمچنینمزایاییكهحاصلازقدرتاجتماعیاست(بهدورافتادهاند،
بایستیبتواننددرسیاستگذاریهادخالتداشتهباشند.ایننظریهبهطوركلیبهصورترادیكال
مطرحشدهوبانظریههایدیگرمتفاوتاست.براساسایننظریهبهطورعمدهدورویكرد
درعملكردونقشحكومتهایمحلیوجوددارد.رویكرداول:بایددرمردمیتركردنهرچه
بیشترحكومتهایمحلیازطریقجایدادنافرادمحلیدرهیئتهایسیاستگذاریمستقل
درمناطقكمدرآمداهتمامورزید.رویكرددوم:باهدفافزایشكنترلشهروندان،سعیدر
ایجادپایگاهقدرتسیاسیازطریقایجادسازمانهایهمسایگیدارد)صفائیپور،2017(.

اماتحقیقاتبسیاریپیرامونعواملمؤثربرمیزانمشاركتمردمیانجامیافتهكههر

كدامازدریچهایبهموضوعواردشدهاندومتغیرهاییرابرایبررسیدرپژوهشبهكار
گرفتهاند.اهماینمتغیرهادرجدولشماره1اشارهمیشود.

 - 1Andrews
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جدول )1( متغیرهای اثرگذار بر مشارکت شهروندان در اداره امور شهر
متغیرهای مؤثر بر مشارکتنظریه پردازان

اعتمادواعتمادسازییكیازمتغیرهایاصلیدرمیزانلومان،باربرودریكول
مشاركتشهرونداندرامورمختلفشهریاست

اعتمادازلوازماصلیفرهنگمردمیومشاركتیاستآلموندووربا
اعتماد،شرطاصلیبرقراریكنشارتباطیاستهابرماس
رضایت-شهروندیكهازوضعزندگیخودرضایتگرونبرگ

بیشتریداشتهباشد،تمایلبیشتریبهمشاركتدرامور
شهرینشانخواهدداد.

رضایتاجتماعی،پایهكنشاجتماعیراتشكیلمیدهد.مازلو
اعتماداجتماعیمارتینلیپست،اسمیتولی

حسمسئولیتپذیرییكیازاركانمشاركتمحسوبمكلند
میشود

كارلماركس،ماركسوبرو
جورجزیمل

احساسقدرت

متغیرهایاقتصادیهومنز
عضویتانجمنی،اعتماداجتماعیوپایگاهاجتماعیسیلز،وینروتورن

مالكیتمسكن،احساسقدرتیابیقدرتی،اعتماداجتماعی،مونتالوو،كلیودنیس
رضایتازمدیریتشهریوپایگاهاجتماعیاقتصادی

احساستعلق،سطحتحصیالت،میزانرضایتوتعاملسیدیهادیحسینیوهمكاران
اجتماعی

انگیزه،تحصیالت،آگاهیازعملكردسازمانی،رسانههایپوربهی
ارتباطجمعی

مالكیت،رضایت،احساستعلقووضعیتاجتماعیاقتصادیتقواییوهمكاران
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متغیرهای مؤثر بر مشارکتنظریه پردازان

سن،تحصیالت،اعتمادبهنفس،وضعیتشغلی،روابطسنتیوشكوری
اخالقی،هزینهوفایدهطرح،زبان،میزانشهرنشینی،احساس

بیقدرتی
سن،درآمد،تحصیالت،ویژگیهایاجتماعیاقتصادی،نگرشزارعوهمكاران

مردم،میزانتمایلبهمشاركت،میزانمهارتشهروندان،
سطحرضایتازمدیریتمنطقه

غفاریگیالندهوهاشمی
معصومآباد

سن،تحصیالت،سابقهسكونت،درآمد،مالكیت،شغل،پایگاه
اجتماعیاقتصادی،اعتماداجتماعی

روش
روشتحقیقحاضرتوصیفی-تحلیلیازنوعپیمایشبودكهبهصورتمیدانیواسنادی
اینتحقیقهركدام بود.در نیزكاربردی ازلحاظمعیاراجرایی انجامشدهو )كتابخانهای(
ازافرادساكنمنطقه3شهرداریشهراردبیلواحدتحلیلآماریدرجامعهموردبررسیبه
شماررفتهاست.برایگردآوریدادههاازپرسشنامهمحققساختهاستفادهشدهاست.برای
برآوردحجمنمونهازفرمولكوكراناستفادهشدهاستكهباتوجهبهضریباطمینانكه
معموالًدرتحقیقاتاجتماعی1/96درنظرگرفتهمیشود،حجمنمونهمحاسبهشدهازطریق
باهدف مورداشاره نمونه كهحجم است شایانذكر برآوردشد. نفر 384 كوكران فرمول

پوششهرگونهخطایاحتمالیبه400نفرارتقاءدادهشد.
نمونهگیریخوشهای روش از تحقیق این در آماری جامعه میان از نمونهگیری برای
چندمرحلهایوتصادفیسادهاستفادهشدهاست؛بهصورتیكهمنطقه3شهرداریاردبیلبا
توجهبهوسعتوتراكمجمعیتبه3منطقهتقسیموازهرمنطقهبهتناسبچندمحلهواز
هرمحلهچندبلوکانتخابشدهودرمرحلهبعدیبرایدسترسیبهواحدهایآماریاز
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روشنمونهگیریتصادفیسادهبهرهگرفتهشدهاست.زمانگردآوریدادههانیزسال1398
بود.درنهایتبرایتجزیهوتحلیلاطالعاتجمعآوریشدهازضریبهمبستگیپیرسون
)بررسیرابطهبیناعتمادبهمدیرانشهریومیزانمشاركتشهروندان(،تحلیلواریانس
)بررسیتفاوتمشاركتشهروندانبرحسبتحصیالت،شغل،درآمد،وضعیتسكونت(،
آزمون t )جنسیت)مردوزنبودن(وتفاوتمیزانمشاركت(ومدلرگرسیون)بررسی
تعیین برای میزانمشاركتشهروندان(، با تحقیق در رفته كار به متغیرهایمستقل رابطه
شاخصاثرگذاردرمیزانمشاركتازآزمونفریدمندرقالبنرمافزارآماریSPSSوبرای

ترسیمنقشهازنرمافزارGISاستفادهشدهاست.
این بود. اردبیل 3شهر منطقه فرسوده پژوهش،محالت این در موردمطالعه محدوده
منطقهدرجهتشمالغربیودرامتدادجادهقدیممغانواقعشدهاست.اینمنطقهچوندر
سال90ازادغامقسمتهاییازمناطق2و3تشكیلشد،بنابراینبرایدسترسیبهآمارهای
موردنیازپژوهش،باموانعاساسیروبروشدیمكهبرایحلاینمشكلبهبرخیازاسنادو
مدارکمربوطبهمنطقهدربرخیازسازمانهایذیربط،مراجعهكردهواطالعاتمربوطبه

محالتفرسودهمنطقه3شهراردبیلرابهقرارجدولشماره)2(بهدستآوردیم.
جدول )2( اطالعات جمعیتی و مساحت بافتهای فرسوده منطقه 3 شهر اردبیل

نواحی منطقه ردیف
مساحت نواحی محالت تحت پوشش نواحی3 شهر اردبیل

)هکتار(
جمعیت 
نواحی

14510220محالتوحدتناحیه11

درویشآباد،سیدآباد،اروجآباد،شهریارناحیه22
14710220)آرازعلی(

نظامآباد،امامرضا،امیرالمؤمنین،امینآباد،ناحیه33
14810150عالیآباد

14110060گلمغان،خیرآباد،مالیوسفناحیه44
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نواحی منطقه ردیف
مساحت نواحی محالت تحت پوشش نواحی3 شهر اردبیل

)هکتار(
جمعیت 
نواحی

سیدالشهدا،شهرکطالقانی،مغانلو،ناحیه55
15410100درویشآباد،سعدی،شهرکكشاورز

ناحیه66
جیرآباد،غریبان،معجز،احدخان،جعفریه،
كرداحمد،میرزابخشعلی،میراشرف،امام

خمینی،تدین،مدرس
14210200

138/510100مالباشیناحیه78

شکل )1( موقعیت جغرافیایی محدوده موردمطالعه



      244      244

 فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، سال بیست و یکم، پاییز 1400، شماره 82

Social Welfare Quarterly, Vol 21, Autumn 2021, No 82

      244

یافته ها

توصیف نمونه
دراینقسمتبهتوصیفدادههایگردآوریشدهازنمونهموردمطالعهبهواسطهآمار
توصیفیپرداختهمیشود.نمونهآماریموردمطالعهدراینپژوهش400نفرازشهروندان
منطقه3شهرداریاردبیلبود.بنابراین،درقسمتآمارتوصیفی،ویژگیهاوشرایطعمومی
طبق است. مركزمشخصشده به گرایش بهشاخصهای مربوط آمارههای و پاسخگویان
نتایججدولشماره73/5،3درصدپاسخگویانمردو26/5درصدزنبودهوهمچنین52/5

درصدازپاسخگویانمجردو47/5درصدنیزمتأهلبودند.
توزیعفراوانیپاسخگویانبرحسبتحصیالتنشاندادكه4/5درصدازپاسخگویان
ابتدایی،3درصدمتوسطه،20/5درصددیپلم،22درصدفوقدیپلم، بیسواد،6/5درصد
33/25درصدلیسانس،7/5درصدفوقلیسانسو2/75درصدنیزدكترادارند.برحسبشغل
نیز،15/2درصدازشغلپاسخگویانكارگر،17/8درصدكشاورز،17درصدراننده،21/5
درصدكارمنددولت،26درصدكارمندبخشخصوصیو2/5درصدنیزسایربودهاست.

ازحیثسن،كمترینسنفراوانیودرصدبهترتیببرابربا38و9/5درصدبهطبقه
سنیبیشاز60سالوهمچنینبیشترینفراوانیودرصدآنبهترتیببرابربا108و27
درصدبهطبقهسنی18-30تعلقداشت.43/75درصدپاسخگویانبابیشترینفراوانیدر
منزلشخصیساكنبودندو6/25درصدباكمترینفراوانیدرمسكنازنوعسایرمانند

امانتیوبالعوضسكونتداشتند.

آزمون فرضیه ها
راستای	 در شهروندان مشاركت میزان و شهری مدیران به اعتماد بین رابطه آزمون

ساماندهیبافتهایفرسودهمنطقه3شهرداریاردبیل
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سطح برای آزمون خطای معنیداری سطح اینكه به توجه با ،)2( جدول نتایج طبق
اطمینان0/99كمتراز0/01است)p.value < 0.000(پسفرضیهموردنظرتأییدمیشود
وبیناعتمادبهمدیرانشهریبامیزانمشاركتشهروندانمنطقه3شهرداریاردبیلدر
راستایساماندهیبافتهایفرسوده،رابطهمعناداریوجودداردومقدارضریبپیرسونبرابر
با0/73استكهنشاندهندهرابطهمثبت،مستقیموقویبیندومتغیراستووجودرابطه
مردموشهروندان آحاد بین در بهمدیرانشهری اعتماد ایناستكههرچقدر از حاكی
افزایشیابدبههماناندازهنیزمیزانمشاركتشهرونداندرامورشهرینیزافزایشمییابد
وبرعكس.درتبییناینفرضیهمیتوانگفتكههرچقدراعتمادبهمدیرانشهریدربین
آحادمردموشهروندانافزایشیابدبههماناندازهبایدمدیرانازمشاركتشهرونداندر

امورشهریاستفادهكنند.
نتیجهتحقیقنشانمیدهدكهبینرفاهاقتصادیومشاركتاجتماعیشهروندانرابطه
معنیداریوجودداردونتیجهغالباینكههرچهقدرمسئوالنشهریبتواننداعتمادمردم
راجلبكردهوازاینطریقبررضایتمندیاجتماعیآنانبیفزایند،احساستعلقآنانرابه
منطقهسكونتیشانافزایشدادهوباعثافزایشمشاركتاجتماعیآناندراموراتشهری
میشوند.بدینترتیباستكهمشاركتشهرونداندرامورشهرییاافزایشمییابدویا

برعكس.



      246      246

 فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، سال بیست و یکم، پاییز 1400، شماره 82

Social Welfare Quarterly, Vol 21, Autumn 2021, No 82

      246

جدول )3( نتایج ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین همبستگی اعتماد به مدیران شهری با 

میزان مشارکت شهروندان در راستای ساماندهی بافتهای فرسوده منطقه 3 شهرداری اردبیل

متغیر وابسته )مشارکت شهروندان در آمارهمتغیر مستقل
ساماندهی بافت فرسوده شهری(

اعتمادبهمدیرانشهری
R0/73

P0/000
تائیدفرضیهنتیجهآزمون

ساماندهی	 راستای در اردبیل شهرداری 3 منطقه شهروندان مشاركت تفاوت آزمون
بافتهایفرسودهبرحسبتحصیالت

سطح برای آزمون خطای معنیداری سطح اینكه به توجه با ،)4( جدول نتایج طبق
فرضیه كه گفت میتوان بنابراین )p.value < 0.001( است 0/01 از كمتر 0/99 اطمینان
مشاركت میزان و )تحصیالت( اقتصادی ـ اجتماعی پایگاه بین و میشود تأیید موردنظر
شهروندانمنطقه3شهرداریاردبیلدرراستایساماندهیبافتهایفرسودهشهریتفاوت
باالیی تحصیالت دارای كه شهروندانی مشاركت میزان عبارتی به دارد. وجود معناداری

هستندباشهروندانیكهدارایتحصیالتپایینیهستندمتفاوتاست.
امورشهریبراساس بهسخندیگر،میتوانگفتكهمیزانمشاركتشهرونداندر
تحصیالتباالوپایینمتفاوتاستوسطحتحصیالتوآگاهیشهرونداندرخصوص
مشاركتدرامورشهرینقشدارد.درتبییناینفرضیهمیتوانگفتكهداشتنتحصیالت
باال،شغلودرآمدمناسبشهرونداندرمیزانمشاركتآنهادرامورشهریمتفاوتاست

وشهروندانیكهتحصیالتپایین،شغلنامناسبوبیكارودرآمدمكفیومناسبندارند
این كه دارند شهری امور در كمتری ...مشاركت و باال تحصیالت شهروندان به نسبت
همتدوچنداننهادهاوارگانهایمرتبطباشهررادرخصوصباالبردنپایگاهاجتماعی-
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اقتصادیشهروندانساكندرمنطقه3شهرداریاردبیلرامیطلبد.
نتیجهتحقیقنشانمیدهدكهمتغیرهایاحساسبیقدرتی،میزانآگاهیبهمشاركت
درامورشهری،سن،شبكهاجتماعی،اعتماداجتماعی،عضویتانجمنی،پایگاهاجتماعی-
اقتصادی،رضایتازعملكردشهرداریبامیزانمشاركتاجتماعیپاسخگویانشهروندان
اینتحقیقمیزان نتایجتحلیلرگرسیونچندمتغیره رابطهآماریمعنیداریدارند.طبق
رضایتازعملكردمسئوالنوشهرداریشهرمؤثرترینعاملبرمیزانمشاركتشهروندان

بودهاست.

جدول )4( نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه برای تعیین اختالف میانگین میزان مشارکت 

شهروندان منطقه 3 شهرداری اردبیل برحسب تحصیالت
SSdfMSF Pمنبع تغییرات

954/2716111/22716/270/000بینگروهی
489/63939210/564درونگروهی

1443/910398جمع

آزمونتفاوتمشاركتشهرونداندرراستایساماندهیبافتهایفرسودهدرسطحمنطقه	
3شهرداریاردبیلبرحسبشغل

سطح برای آزمون خطای معنیداری سطح اینكه به توجه با ،)5( جدول نتایج طبق
فرضیه كه گفت میتوان بنابراین )p.value < 0.001( است 0/01 از كمتر 0/99 اطمینان
موردنظرتأییدمیشود.بینپایگاهاجتماعیـاقتصادی)شغل(شهروندانبامیزانمشاركت
شهروندانمنطقه3شهرداریاردبیلدرراستایساماندهیبافتهایفرسودهشهریتفاوت
مشاركت میزان در شغلی ثبات و مناسب داشتنشغل بهبیاندیگر، دارد. وجود معناداری

شهرونداندرامورشهرینقشدارد.
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جدول )5( نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه برای تعیین اختالف میانگین میزان مشارکت 

شهروندان منطقه 3 شهرداری اردبیل در راستای ساماندهی بافتهای فرسوده شهری برحسب شغل
SSDfMSF pمنبع تغییرات

289/7994105/25512/230/001بینگروهی
574/2992949/655درونگروهی

864/098398جمع

آزمونتفاوتمشاركتشهرونداندرراستایساماندهیبافتهایفرسودهدرسطحمنطقه	
3شهرداریاردبیلبرحسبدرآمد

سطح برای آزمون خطای معنیداری سطح اینكه به توجه با ،)6( جدول نتایج طبق
اطمینان0/99كوچكتراز0/01است)p.value < 0.002(بنابراینمیتوانگفتكهفرضیه
مشاركت میزان با درآمد( )میزان اقتصادی ـ اجتماعی پایگاه بین میشود. تأیید موردنظر
شهروندانمنطقه3شهرداریاردبیلدرراستایساماندهیبافتهایفرسودهشهری،تفاوت
معناداریوجوددارد.بهعبارتیمیتوانگفتكههراندازهشهروندانیكمنطقهوجامعه
در منطقه آن شهروندان باالی مشاركت به میتوانند باشند داشته وخوبی مناسب درآمد

راستایبهبودوتوسعهوضعیتمنطقهامیدواربود.
جدول )6( نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه برای تعیین اختالف میانگین بین میزان مشارکت 

شهروندان منطقه 3 شهرداری اردبیل در راستای ساماندهی بافتهای فرسوده شهری با میزان درآمد
SSDfMS Fpمنبعتغییرات

663/955133/19529/1002/0بینگروهی
217/2840393512/12درونگروهی

880/2935398جمع
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آزمونتفاوتمشاركتشهرونداندرراستایساماندهیبافتهایفرسودهدرسطحمنطقه	
3شهرداریاردبیلبرحسبوضعیتسكونت

طبقنتایججدولشماره7،باتوجهبهاینكهسطحمعنیداریخطایآزمونبرایسطح
كه گفت میتوان بنابراین )A.AAAAAA0.001( است 0/01 از كوچكتر 0/99 اطمینان
در اردبیل 3شهرداری منطقه مشاركتشهروندان میزان و میشود تأیید موردنظر فرضیه
راستایبهبودوضعیتبافتهایفرسودهمنطقهبرحسبمالكیتمسكنمتفاوتاستواینكه
نوعمسكنومالكیتمسكنمیتوانددرمیزانمشاركتشهرونداندرامورشهرینقش
داشتهباشد.بهعبارتیمیزانمیانگیننوعمالكیتمسكنبامیزانمشاركتشهرونداندر
مالكیتمسكن دارد.هرچهشهروندان تفاوتوجود بافتهایفرسودهشهری ساماندهی
بیشتریداشتهباشندویامدتزمانبیشتریدریكمنطقهزندگیكننداینمتغیرهاوسایر
متغیرهاوشرایطدیگردرافزایشمشاركتشهرونداندرزمینهاموراتشهریمیتواندنقش

بیشتریداشتهباشد.
بوده مثبت پیامدهایمشاركت از ارزیابیشـهروندان  كه میدهد نشان تحقیق نتیجه
است.بیشترشهروندانمعتقدهستندكهمیتوانندبامشـاركتدرمـدیریتشـهریتأثیرگذار

باشند.

جدول )7( نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه برای تعیین اختالف میانگین بین میزان مشارکت 

شهروندان منطقه 3 شهرداری اردبیل برای ساماندهی بافتهای فرسوده شهری با مالکیت مسکن
SSDfMSF Pمنبع تغییرات

116/76651/370/9690/000بینگروهی
442/2013931/41درونگروهی

558/967398جمع
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آزمونتفاوتمشاركتشهرونداندرراستایساماندهیبافتهایفرسودهدرسطحمنطقه	
3شهرداریاردبیلبرحسبجنسیت

باكمكآزمونtدونمونهمستقلمیتوانگفتكهآیامیانگینمیزانمشاركتشهروندان
منطقه3شهرداریاردبیلدرراستایساماندهیبافتهایفرسودهشهریبرحسبجنسیت
میزان متغیر معیار انحراف میانگینو دادكه نشان اینبخش نتایج یاخیر. متفاوتاست
مشاركتشهروندانبرایمردانبرابربا84/69و23/50ومیانگینوانحرافمعیارزنان

برابربا76/28و19/52است.

جدول 8. بررسی آزمون t دو نمونه مستقل جنسیت )مرد و زن بودن( و تفاوت میزان مشارکت 

شهروندان منطقه 3 شهرداری اردبیل در راستای ساماندهی بافتهای فرسوده شهری
NMSDجنسیت

21069/8450/23مرد
19028/7652/19زن

آزمونبرابری
واریانس

آزمونبرابریمیانگین
(Independent sample T test)

F Pt p
حدباال

فاصلهاطمینان
95%
حدپایین

236/15000/086/3000/067/1212/4فرضبرابریواریانسها
فرضعدمبرابری

90/3000/063/1216/4ــواریانسها

برطبقجدولشماره8،باكمكآزمونtدونمونهمستقلمیتوانگفتمیانگینمیزان
مشاركتشهروندانمنطقه3شهرداریاردبیلدرامورشهریباتوجهبهزنومردبودن
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چگونهاست.ابتدافرضبرابریواریانسدوجامعهبررسیمیشود.باتوجهبهاینكهسطح
فرض بنابراین است 0/01 از بیشتر )p.value < 0.001( با برابر لوین آزمون معنیداری
صفر)برابریواریانسها(ردمیشود.یعنیتفاوتیبینمیزانمشاركتشهروندانمنطقه3
شهرداریاردبیلدرراستایساماندهیبافتفرسودهشهریبرحسبزنومردبودنوجود

ندارد.
بنابراینبرایبررسیمیانگینهاازسطردومجدول)سطرعدمبرابریواریانسها(استفاده
معنیداری برابر3/901است.سطح آزمون t آماره نمونهمستقل tدو آزمون میشود.در
آزمون0/000است.باتوجهبهاینكهسطحمعنیداریكمتراز0/01استفرضتحقیقتأیید
شدهوفرضصفرردمیشود.بهعبارتیمیزانمشاركتشهروندانمنطقه3شهرداریاردبیل
درراستایساماندهیبافتهایفرسودهبرحسبجنسیتمتفاوتاستوباتوجهبهمیزان
میانگینباالیمردان)84/69(میزانمشاركتمردانمنطقه3شهرداریشهراردبیلدرزمینه
موردبحثبیشتراززنان)76/28(است.نتیجهتحقیقبانتیجهتحقیقصداقت)1388(با
عنوان»تعیینمیزانمشاركتشهروندانمراغهایدرامـورشهریوشناختعواملاجتماعی
مؤثربرآنبهایننتیجهدستیافتكهرابطهمعنـاداریبـینمتغیرهـایمسـتقل،آگاهیهای
اجتمـاعی،انسجـاماجتماعی،امنیتاجتماعی،میلبهپیشـرفت،سـن،جنسـیت،درآمـدو
شـغلومشاركتوجوددارد.هرچهمیلبهپیشرفتدرفردبیشترباشد،میزانمشاركتوی
بیشتراست.عالوهبراینمتغیرهایآگاهیاجتمـاعی،انسـجاماجتمـاعیوامنیتاجتماعی

بهترتیبدارایتأثیرمثبتیدرمشاركتهستند.
تحلیلرگرسیونیپیشبینهایمشاركتشهرونداندرساماندهیبافتهایفرسودهشهری	

بااستفادهازرگرسیونچندگانه
ازمدلرگرسیونیاست،ستون نتایججدولشماره9كهنشاندهندهخالصهای طبق
است. مستقل متغیرهای و وابسته متغیر بین میزانهمبستگی بیانكننده ضریبهمبستگی
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اینهمبستگیبهمیزان77درصداستكهگویایتأثیرمتغیرهایاعتمادبهمدیرانشهری
وپایگاهاجتماعی-اقتصادیبرمشاركتشهرونداندرساماندهیبافتهایفرسودهمنطقه3
شهرداریاردبیلاست.ستونضریبتعیینبیانكنندهمقدارپیشبینیمتغیروابستهتوسط
متغیرهایمستقلاستكهبرابربا59درصداستكهنشانمیدهد59درصدازتغییرات

متغیروابسته،قابلاستنادبهتغییراتمتغیرهایمستقلاست.

جدول )9( نتایج آزمون رگرسیون خطی چندگانه و واریانس یک طرفه و رگرسیون چندگانه
bSDt pمتغیر مستقل

6/1450/000-46/3708/052مقدارثابت
اعتمادبهمدیران

3/9380/1890/787/820/000شهری

پایگاهاجتماعی-
0/6720/160/132/250/002اقتصادی

SSDfMSF p

3354/5944838/64915/4190/000رگرسیون
2284/38539754/390اختالف
5638/979395كل

RR2.R2Adj

0/770/590/55

طبقنتایججدولشماره9،تحلیلواریانسرگرسیونبهمنظوربررسیقطعیتوجود
رابطهخطیبینمتغیرهااست.همانطوركهازنتایججدولبرمیآیدبهدلیلاینكهسطح
معنیداریكوچكتراز0/01است؛بنابراینمیتوانگفتكهاستفادهازمدلخطیرگرسیون

بالمانعاستویابهعبارتیمتغیرهایمستقلتوانپیشبینیمتغیروابستهرادارد.
درادامهبهاطالعاتمرتبطبههریكازمتغیرهایمستقلپرداختهشدهاست.درجدول
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شماره18كهبهجدولضرایبمعروفاست،ضریبمتغیرهایمستقلومیزانتأثیرآنها
برمتغیروابستهوهمچنینبررسیمعنیداریتكتكضرایبانجامشدهاست.برایفرموله
كردنمعادلهرگرسیوننیازبهاطالعاتیازجملهمقدارثابتمعادلهیاa،ضرایبرگرسیون
یاβ،همچنینبررسیآزمونخطیبودنكهازسطحمعنیداریمشخصمیشود،هستیم.
همانگونهكهدرجدولپیداست،ردیفنخستمتعلقبهمقدارثابتمعادلهاستكهبرابر

49/48است.آمارهآزموننیزبرابربا6/14است.
با0/000 برابر آمارهاستكه این معنیداری میزان آنتوجهكرد، به باید نكتهایكه
است.ازآنجاكهسطحمعنیداریاینآمارهكوچكتراز0/01استبنابراینمیتوانگفت
كهمعنیداراست.ردیفدومجدولمتعلقبهتأثیراعتمادبهمدیرانشهریبرمتغیروابسته
است.همانگونهكهازجدولپیداستمیزانبتابرابر0/78وآمارهآزمونبرابربا7/82است.
نكتهدیگریكهبایدبهآنتوجهكردكهازاهمیتفراوانیبرخورداراستبررسیسطح
معنیداراستكهدراینردیفسطحمعنیداریبرابر0/000استوازآنجاكهاینمقدار
معادله وارد و است معنیدار كه گرفت نتیجه میتوان بنابراین است، كوچكتر 0/01 از

رگرسیونمیشود.
ردیفسومدرموردتأثیرپایگاهاجتماعی-اقتصادیبرمتغیروابستهاست.همانگونهكه
درجدولمشخصاستمیزانضریببتابرابربا0/13،آمارهآزمون1/32وسطحمعنیداری
نیزبرابربا0/002استكهكوچكتراز0/01استبنابراینمیتواننتیجهگرفتكهمعنیدار
استواینمتغیربرمتغیروابستهتأثیرگذاراستوواردمعادلهرگرسیونمیشود.باتوجهبه
اینكهبیشترینمقدارضریببتامربوطبهاعتمادبهمدیرانشهریبا0/76وبعدازآنمربوط

بهپایگاهاجتماعی-اقتصادیبا0/13است،بیشترینتأثیرمتعلقبهاعتمادمدیرانشهریبر
میزانمشاركتشهرونداندرساماندهیبافتهایفرسودهمنطقه3شهرداریاردبیلازبین

سایرمتغیرهایموردمطالعهدارد.
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جدول )10( نتایج آزمون رگرسیون خطی چندگانه و واریانس یک طرفه و رگرسیون چندگانه
bSDt pمتغیر مستقل

6/1450/000-46/3708/052مقدارثابت
اعتمادبهمدیران

3/9380/1890/787/820/000شهری

پایگاهاجتماعی-
0/6720/160/132/250/002اقتصادی

SSDfMSF p

3354/5944838/64915/4190/000رگرسیون
2284/38539754/390اختالف
5638/979395كل

RR2.R2Adj

0/770/590/55

بحث
مشاركتمردمدرروندتصمیمگیریشهرییكیازعناصراصلیحكومتمردمیاست.
افزایشمشاركتمردمدرامورشهری،میتوانددرایجادتعادلشهرینقشارزندهایراایفا
كندوبرایتغییروتحولبرایتلطیفوپویاییشهركمكشایانیكند.دربارهمشاركت
مردمدرامورشهریواینكهچرابایدبامردممحلمشورتكرد،مطالبمتنوعیارائهو
دالیلگوناگونیبرایآنمطرحشدهاست.لیكنتاكنونسازوكارعملیكهبتواندبحثرااز
نظریبودنوپنداشتهایصرفًاآرمانیخارجساختهوزمینههایاجرایآنرادرشهرهای
ایرانفراهمآورد،ارائهنشدهاست.درضمنتجربهحاكیازآناستكهبداهتهرامری
نشانهسادگیوسهولتدستیابیبهآننیستوالزمهتحققآننیازمندمطالعاتوسیعو
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ایجادنهادهاوتشكلهایمردمیوقانونیاست.نقشمشاركتمردمدرهمكاریوهمیاری
باشهرداریهابهعنواننهادیكهكاماًلًبامردمدرارتباطاست،كاماًلًمحسوساست.

دراینپژوهشمشاركتاجتماعیبامعرفهاومتغیرهاییخاصخودبرایبررسیو
ارزیابیمیزانتأثیرشبرروندساماندهیبافتهایفرسودهشهریموردتوجهقرارگرفتهاست.
برایتحققاهدافمدنظر،ابتدابهمطالعهادبیاتمربوطهپرداختهشدهوالگووروشكار
مشخصشد،سپسبرایآشناییبیشتربامنطقه،اقدامبهمطالعهمحدودهموردمطالعهشد.
قرار تجزیهوتحلیل مورد و اجرا تدوین، پرسشنامهای مطرحشده، فرضیات سنجش برای
گرفت.بهطوركلینتیجهحاصلازپژوهشنشانمیدهدكهتمامیفرضیاتتحقیقبرطبق
نتایجمأخوذهموردتأییدقرارمیگیردوبرایگزارشمبسوطنتایجمیتوانآنهارادرچند

مرحلهبهشرحزیرارائهكرد:
مرحله1.طبقنتایجپژوهش،بیناعتمادبهمدیرانشهریبامیزانمشاركتشهروندان
منطقه3شهرداریاردبیلدرراستایساماندهیبافتهایفرسوده،رابطهمعناداریوجوددارد
ووجودرابطهحاكیازایناستكههرچقدراعتمادبهمدیرانشهریدربینآحادمردم
وشهروندانافزایشیابدبههماناندازهنیزمیزانمشاركتشهرونداندرامورشهرینیز
،)1983( باربر ،)1979( لوهمان پژوهشهای با پژوهش نتایج برعكس. و مییابد افزایش

غفاریگیالنده)2019(و...مقاربترانشانمیدهد.
میزان و )تحصیالت( اقتصادی ـ اجتماعی پایگاه بین پژوهش، نتایج طبق .2 مرحله
مشاركتشهروندانمنطقه3شهرداریاردبیلدرراستایساماندهیبافتهایفرسودهشهری
تحصیالت دارای كه شهروندان مشاركت میزان عبارتی به دارد. وجود معناداری تفاوت
باالییهستندباشهروندانیكهدارایتحصیالتپایینیهستندمتفاوتاست.بهسخندیگر،
میتوانگفتكهمیزانمشاركتشهرونداندرامورشهریبراساستحصیالتباالوپایین
متفاوتاستواینكهسطحتحصیالتوآگاهیشهرونداندرخصوصمشاركتدرامور
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معصومآباد هاشمی و گیالنده غفاری پژوهشهای با پژوهش این نتایج دارد. نقش شهری
)2019(،شكوری)1390(،تقوایی)1389(،سیدهادیحسینی)1395(و...مشابهتدارد.
مرحله3.طبقنتایجپژوهش،میزانمشاركتشهروندانمنطقه3شهرداریاردبیلدر
راستایبهبودوضعیتبافتهایفرسودهمنطقهبرحسبمالكیتمسكنمتفاوتاستواینكه
نوعمسكنومالكیتمسكنمیتوانددرمیزانمشاركتشهرونداندرامورشهرینقش
داشتهباشد.بهعبارتیمیزانمیانگیننوعمالكیتمسكنبامیزانمشاركتشهرونداندر
مالكیتمسكن دارد.هرچهشهروندان تفاوتوجود بافتهایفرسودهشهری ساماندهی
بیشتریداشتهباشندومدتزمانبیشتریدریكمنطقهزندگیكننداینمتغیرهاوسایر
متغیرهاوشرایطدیگردرافزایشمشاركتشهرونداندرزمینهاموراتشهریمیتواندنقش

بیشتریداشتهباشد.
مرحله4.ازتحلیلمیانگینعددیبرایبهدستآوردننتایجتحقیقدربارهمیزانو
سطحبرخورداریجامعهنمونهدرهریكازشاخصهایظرفیتمشاركتشهرونداناستفاده
شدهاست.نتایجپژوهشنشانمیدهدكههرچقدراحساسقدرت،مشاركتمردمدرامور
محله،هزینهومنفعتدرزمینهمشاركتدرشهرونداننسبتبهمحیطسكونتیخودباالتر

میرودمیزانمشاركتنیزبههمانمقدارباالترمیرود.
درنهایتمیتوانگفتكهمدیرانشهریودستگاههااجراییوسازمانهایذیربطبا
اتخاذتدابیروبرنامهجامعآگاهیبخشیوارتقایسطحآندرنزدشهروندانباعثمیشوند
كهاهالیازحقوقومسئولیتهایشهروندیخودمطلعشدهودیگرنهبهعنواناعضاءمنفعل
بلكهبهعنوانعملگرایانفعالدرشهرزندگیكنند.ازسویدیگرعلتبسیاریازانتقادها
با ازخدماتمدیریتشهریاستكه آگاهی ازضعفدر ناشی بدبینیهایشهروندان و
مشاركتتاحدودزیادیاینمشكلبرطرفخواهدشد.مهمترینطریقپیشنهادیبرای
افزایشآگاهیمردمفرهنگسازیواطالعرسانیاستكهدراینمیاننقشاساسیاقدامات
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فرهنگیوفرهنگسازیواطالعرسانیتوسطرسانههایگروهیبهویژهصداوسیماحائز
اهمیتاست.صداوسیمابابررسیوپرداختنبهمشكالتبافتهایفرسودهواطالعرسانی،
میتواندمردمراازناآگاهیبرهاندتاحسكننداحیایبافتهایفرسودهشانیكیازمسائل
مهموغیرقابلاجتنابآنهاست.همچنیندرخصوصامتیازاتنوسازیوتسهیالتاعطایی
توسط فرسودهشهری بافتهای ساماندهی در مردمی مشاركت بر مؤثر عوامل ارزیابی نیز

رسانههااطالعرسانیشود.
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