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  مقدمه
فزایش جمعیت شهري در جهان و به ویژه در کشورهاي در حال توسعه علیرغم ا 

اعتقاد بسیاري از محققان مبنی بر اینکه این افزایش جمعیت با رشد و توسعه اقتصادي 
همراه بوده است. مسائل و مشکالت عدیده اي از جمله تمرکز بیش از حد و فعالیت 

اي را در بر هاي منطقهها و نابرابريوتها، توسعه ناموزون، افزایش تفادر کالنشهر
عالقگی، شهرها بیشکالت به وجود آمده در ). از جمله م3:1383داشت (زبر دست، 

هم  هاي توسعه وها و برنامهنداشتن مشارکت در طرحو تفاوتی افراد اعتنایی و بیبی
 ستلزمم اجتماعی توسعه شک بدونهاي اجتماعی در محیط زندگی آنها است. پیوندي

 توسعه به تواننمی مشارکت بدون واقع در و است مختلف ابعاد در مردمی هاي مشارك

                      اجتماعی، توسعه فرایند در. یافت دست پایداري و فراگیر محور، مردم اجتماعی
 عالیق و قومی تعلقات از نظر قطع شهروندان و است نظر مد جامعه آحاد مشارکت

 تمام در شان،ذهنی توانمندي و صالحیت به توجه با تا یابندمی امکان ،شان اعتقادي

  ). 137: 2006(آبدیز،  باشند گذار اثر هامتغیر و هاپدیده
- ي و بلوغ سازمانی جامعه محسوب میهاي رهبریکی از شاخصمشارکت امروزه 

دم در ینکه باعث موفقیت مرمشارکت عالوه بر ا). 1391شود (قدرجانی و قیطرانی ،
ها و دانش مردم را که مهارت ،اعتماد ،شودهاي خودگردان و خود تنظیمشان میفعالیت

ي زه ترین زمینهتا. )12: 1395 ،دهد (رسولیحصول نهایی مشارکت است افزایش میم
مشارکت، مشارکت شهروندان در امور شهر است. این نوع مشارکت یکی از الزامات 

ا یابد که شهرنشینان از حالت فردي  که صرفق میزندگی شهري است و هنگامی تحق
و به (شهروند) بدل شوند. مشارکت کنند، در آیند در مکانی  به نام شهر زندگی می

د در اتخاذ رویکرد مشارکتی شهري و شهري متاثر از عوامل گوناگون است. که بای
به نیت و قصد  توانجه قرار گیرند. از جمله عوامل میهاي شهري مورد توبرنامه ریزي

مشارکت کنندگان، انگیزه آنان از مشارکت شهري انتظارات مشارکت کنندگان از نتایج 
ري اشاره کرد. هاي  مشارکت و سرانجام امکانات و شرایط مشارکت شهو پاداش

تواند وجود داشته باشد، بر شکل سایر عوامل دیگري که می ومجموعه این عوامل 
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در  ).76: 1380، (علوي تبار مشارکت شهري موثرند گرفتن مشارکت شهري و ماهیت
 در اصلی عوامل از یکی عنوان به آن نقش بر تأکید و مشارکت به امر توسعه هم توجه

 بهره عدم ها برنامه این ارزیابی و بررسی توسعه قلمداد شده است. و در حال در جوامع

 شده ارزیابی توسعه هاي برنامه شکست اصلی عامل عنوان به مردمی مشارکت از گیري

 رویکرد بر توسعه هاياستراتژي بنابراین در انجام). 1995(ورب و همکاران،  است

 در و دائمی طور به باید مردم .است شده تأکید بشر اصلی نیاز عنوان به مردمی مشارکت

 باشند. داشته مشارکت توسعه هايطرح ارزیابی و اجرا مالی، تأمین ریزي، برنامه جریان

 این ر. ددارد تأکید مردم جمعی مشارکت بر فردي مشارکت بیش از اجتماعی هتوسع

 فرایند در اصلی شرکت کنندگان مردمی، نهادهاي و هاسازمان ها،جمعیت صورت

  ).UNDP, 2011( باشندمی توسعه
هاي توسعه شهري به هاي طرحباعث شده که بیشتر شکستتوجه به این مهم 
شده و از  ها نسبت دادهیند طراحی و اجراي این طرحدر فرآفقدان مشارکت مردم 

هاي ضروري مل مشارکتی به عنوان یکی از جنبههاي تعامشارکت  اجتماعی و روش
ن بود که عزم محققین چنااهمیت این موضوع ). 16: 1377،(زاکس توسعه حمایت کنند

کت هایی را در راستاي شناسایی فاکتورهاي جلب مشارو پژوهشرا برانگیخت 
شهروندان در امور مربوط به محیط زندگیشان به انجام رساندند. از جمله محققینی که 

کار  ۀهستند که نتیج »چاویس«و  »مک میالن«این موضوع را به طور جدي دنبال کردند 
اهمیتی بر مشارکت اعضا در آنها نشان داد احساس تعلق مکانی می تواند اثر بسیار پر 

ه جمعی داشته باشد و باعث توانمند سازي اجتماعی و بهبود هاي سازمان یافتفعالیت
شرایط زندگی در محیط شود. به لحاظ اجتماعی، دلبستگی به مکان زمینه مساعدي 
فراهم می کنند، تا ساکنان بر امور جاري و محلی نظارت بیشتري داشته باشند. با عالقه 

ي حل آن به مشارکت اجتماعی بیشتري به مسائل اجتماعی پیرامون خود بپردازند. و برا
حس عامل  و با  تهدیدات محیطی به مقابله نمایند. این و عمل جمعی مبادرت کنند

باشد، نهایتا منجر تباطی استفاده کنندگان و محیط میهاي ارمهمی در شکل گیري، پایه
هاي با کیفیت نیز خواهد گردید. تعلق مکانی  به رابطه شناختی با یک به ایجاد محیط
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محیط و یک فضاي خاص اطالق می شود. در واقع دلبستگی به مکان و رابطه نمادین 
ایجاد شده توسط افراد در مکان است که معانی احساسی، عاطفی و فرهنگی مشترکی 

ساس امنیت مفهوم اح از طرف دیگر ).1993(آلتمن و لو،  دهدبه یک فضاي خاص می
ل اقدامات خشونت آمیز و رفع دغدغه هاي سالمت افراد در مقاباجتماعی در بر گیرنده 

ست که جامعه به توسعه و تکامل ذهنی شهروندان است و در سایه امنیت اجتماعی ا
رسد. وجود احساس امنیت در بین شهروندان موجب تحمل مداري، انسجام می

. بنابراین شوداي پویا از هر نظر میاجتماعی و در نهایت ایجاد جامعه اجتماعی، وفاق
از نظر یه پردازان مفهوم ی از احساس امنیت اجتماعی باشد. بعتواند تاارکت میمش

میالن و چاویس هستند. از نظر آنها دالیل اهمیت  اجتماعی حس تعلق محله اي مک
اي از رهگذر چهار مولفه قابل اي بر فرآیندهاي مشارکت محلهاحساس تعلق محله

  بررسی است. 
(الویرا و  داندکه فرد خود را جزئی از جامعه می رد: به احساسی اشاره داعضویت -

عضویت و پیوستگی با اجتماع  در اولین قدم اگر فردي احساس). 2008همکاران، 
اي که در ي محلهت و شرایط زندگی خود را در گسترهاي داشته باشد و سرنوشمحله

ي جمعی هاآن عضویت دارد ارزیابی و درك کند. احتمال مشارکت بیشتري در کنش
توان به سادگی، میزان احساس یکی بودن، را خواهد داشت. این عضویت را می محله

همگون بودن و پذیرش از طرف محله دانست، بدین معنی که فرد تا چه اندازه باور 
داشته باشد که از طرف دیگر اعضاي محله پذیرفته شده باشد. به همین دلیل، معموال 

ه تمایل کمتري به مشارکت دارند. در مقابل افراد گوشه افراد گوشه گیر، ساکن در محل
گیر، آن دسته از افرادي که حس قدرتمندي از عضویت دارند، احتماال حس مسئولیت 

  ).27: 1391و مشارکت محله اي بیشتر خواهند داشت (زمردیان،
این مرحله به عنوان فرصت افراد براي شرکت در زندگی اجتماعی  تاثیرگذاري: -

در یک رابطه دوجانبه قرار می گیرند از یک طرف بر محله تاثیر می گذارند و است و 
افرادي که ادعا دارند که نیازها ). 2008(الویراو همکاران،  از یک طرف تاثیر می پذیرند

گذارترین اعضا  ها وعقاید دیگران برایشان داراي اهمیت است اغلب تاثیرو ارزش
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کنند و براي تسلط بر دیگران استفاده می ز نفوذهستند در حالی که افرادي همیشه ا
 گیرند داراي کمترین تاثیر در محله هستندو نظرات سایر اعضا را نادیده می هاخواسته

وذ و تاثیر به صورت مشخص اگر افراد احساس نف). 1986(مک میالن و چاویز، 
که نی را ي خود داشته باشند، و کنش خود و هزینه و زماگذاري بیشتري بر محله

احتمال همراهی  بخش ارزیابی کنند. کنند. ثمرصرف مشارکت در کارهاي محله می
به  ي آنها ارائه شده است.ي محلههاي که براي توسعهها و برنامهفعال آنها در طرح

  کند.شکل چشم گیري افزایش پیدا می
اي بر محلهي حس تعلق حقق نیازها به عنوان سومین مولفهت ۀمولف تحقق نیازها: -

ها وقتی ي تحقق نیازمحله تاکید دارد. در واقع، مولفهارضاي نیازهاي واقعی اعضاي 
بهبود پیدا می کند که ساختار اجتماعی و فیزیکی محله قادر باشد، نیازهاي ابتدایی و 

اي هم ي تحقق نیازها بر مشارکت محلهخود را برآورده کند. تاثیر مولفهثانویه ساکنان 
جه که اعضاي محله به شکل روشنی به این نتیبل تبین است. که هنگامیقا بدین شکل

سی است. تمایل بیشتري به ها در محله قابل دستراي آنبرسد که بخشی از نیازهاي محله
امن می زند محله خواهند داشت. این امر بخشی از ارتباطات اجتماعی را د ها درتهیه آن

تباطات اجتماعی خود زمینه ي بروز و شکل کند. تقویت ارو رفته رفته تقویت می
   .گیري فرآیندهاي مشارکتی را به دنبال دارد

 ترین مولفهترین و روان شناختی: پیوندهاي عاطفی شاید احساسیپیوندهاي عاطفی -
باعث اتصال  فرد به  هاي عاطفیاي باشند. پیونددر بین چهار مولفه حس تعلق محله

هاي او معنا و یگانگی به کنش شود. این اتصالف خود میاي و محیط اطرااجتماع محله
دارد که ن بیان میي پیوندهاي عاطفی به ساده ترین شکل ممکگزینه دهد. در واقع،می

اي را که در آن زندگی می کند. به لحاظ عاطفی دوست داشته باشد. اگر فردي محله
داشته باشند، افزایش پیدا  حلههاي مر کاراحتمال آنکه آمادگی بیشتري براي مشارکت د

  ).1391(زمردیان،کند می
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اي در این رابطه انجام شده با توجه به اهمیت موضوع تا کنون تحقیقات گسترده
)، در پژوهشی تحت عنوان مشارکت اجتماعی، 2008(است. از جمله، الویرا و همکاران 

شارکت احساس تعلق اجتماعی و سالمت اجتماعی به هدف بررسی رابطه بین م
دسته از دانشجویان آمریکایی ایتالیایی و  3اجتماعی و احساس تعلق اجتماعی بین 

ایرانی انجام دادند. نتایج این پژوهش نشان داد که دانشجویان آمریکایی نسبت به 
دانشجویان ایتالیایی و ایرانی داراي آمادگی مشارکت اجتماعی بیشتري هستند و هم 

که دانشجویان ایرانی بیشتر در فعالیت هاي چنین در این پژوهش مشخص شد 
هاي عمومی و هم چنین ایی ورزشی، تفریحی، شرکت در نشستمشارکتی مانند گردهم

)، در پژوهشی 2012(. همچنین فالونگ مشارکت در حل مسائل محله اي شرکت دارند
تحت عنوان محله، دلبستگی، مشارکت اجتماعی و تمایل اقامت در محالت کم درآمد 

ن نتیجه گرفت که مهاجران کم درآمد روستایی علیرغم اینکه از فعالیت هاي چی
اجتماعی محروم هستند و در محالت پایین شهر زندگی می کنند اما تمایل قوي براي 
اقامت در این محالت را دارند و هم چنین مشخص شد که مهاجران هر چند تمایل 

دي زیاد دارند درنتیجه مشارکت قوي براي اقامت دارند اما چون دغدغه هاي اقتصا
)، در 1389و همکاران (. صدیق سروستانی اجتماعی در محله براي آنها کم رنگ است

پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه بین مشارکت در روابط همسایگی و احساس امنیت 
در محالت شهر مشهد به این نتیجه دست یافتند که احساس امنیت در محله با افزایش 

رمایه اجتماعی محله اي همراه ر روابط همسایگی به عنوان یکی از منابع سمشارکت د
 نقش و محله اي تعلق سنجش عنوان با پژوهشی )، در1392( ابراهیمیاست. همچنین 

 تعلق بین که رسیده اند نتیجه این بهمحله زینبیه شهر تهران  اجتماعی مشارکت در آن

 مشارکت بین که گونهاي به دارد وجود معناداري رابطه اجتماعی مشارکت و محله اي

 قابل دار معنی رابطه محله این به آنان خاطر تعلق با زینبیه محله در ساکنین اجتماعی

)، در پژوهشی تحت عنوان بررسی تاثیر حس 1389قاسمی و همکاران (. است مشاهده
ه رسیده تعلق در بافت محلی با تاثیر مشارکت اجتماعی در جلفا ي اصفهان به این نتیج
همچنین  .اند ، که بین حس تعلق محله اي و آمادگی براي مشارکت رابطه وجود دارد
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)، در پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه بین احساس امنیت 1394و علمی (رضازاده 
اجتماعی و مشارکت اجتماعی در بین دانش آموزان متوسطه شهر شوط این نتیجه دست 

ت جانی و میزان مشارکت اجتماعی در بین دانش یافتند که بین میزان احساس امنی
ر به پژوهش حاضهاي شهر شوط رابطه وجود دارد. در همین راستا تانآموزان دبیرس

دو عامل احساس تعلق و مشارکت اجتماعی با تاکید بر دنبال عوامل موثر برافزایش 
  باشد.اي در شهر نورآباد دلفان میامنیت محله

  شناسیها و روشداده
 58درجه و  47 باد به عنوان مرکز شهرستان دلفان در مختصات جغرافیایینورآ شهر

از سطح دریا  1785دقیقه عرض شمالی و در ارتفاع  4درجه و  34دقیقه طول شرقی و 
یعنی شهر مال مرکز استان لرستان کیلومتري ش 84هکتار در فاصله  584با مساحت 

  نشاه قرار گرفته است. شرق شهر کرماکیلومتري جنوب 95و  آبادخرم

  
  قلمرو پژوهش ۀنقش -2 شکل

که  باشد.شهروندان شهر نورآباد لرستان می جامعه آماري پژوهش حاضر، شامل کلیه
) نفر بوده 62190، (1390تعداد آنها بر اساس سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 

است.  جام شدهانالعه بر اساس فرمول شارل کوکران است. نمونه گیري آماري مورد مط
فر براي این پژوهش انتخاب شده است. در این ن 384حجم نمونه مطابق این فرمول 
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پژوهش بر اساس طرح جامع شهر نورآباد این شهر را به سه ناحیه و چهارده محله 
از هر ناحیه دو محله  )1390تقسیم کرده است (مهندسین مشاور هفت شهر آرایا، 

ناحیه دو محله جهادگران و  ،ست چهار متري طالقانیارستان و بی(ناحیه یک محله به
ادفی ساده ) به صورت تصسه محله آزادگان و محله فرهنگیانمحله پاسداران و ناحیه 
 .ده استش توزیعپرسشنامه  64ها به صورت مساوي هر محله انتخاب شده و پرسشنامه

استفاده از  و 24خه نس SPSSها، با استفاده از نرم افزار بعد از جمع آوري پرسشنامه
آزمون پیرسون و رگرسیون چندگانه آنالیز واریانس یک طرفه،  تست و Tهاي آزمون

  . و تحلیل اطالعات پرداخته شداستاندارد به تجزیه 
  

  
  90نقشه نواحی شهر نورآباد بر اساس طرح جامع سال  -2شکل 

خ از آلفاي کرونباگیري، ابزار اندازه در این پژوهش براي سنجش پایایی ازهمچنین 
هاي همسانی درونی ضریب آلفاي کرونباخ اخصترین شاستفاده شد. یکی از رایج

در  .) باشد0.7یک مقیاس بایستی باالي (ور ایده آل ضریب آلفاي کرونباخ است. به ط
شود براي مشاهده می) 1این پژوهش مقدار آلفاي کرونباخ همان طور که در جدول (
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باشد که گویاي همسانی درونی می )0.7دیر ضریب آلفا بیشتر از (هر سه گروه متغیر مقا
  .بین متغیرها است خوب در

  ضریب آلفاي کرونباخ -1جدول 
 متغیر مستقل ضریب آلفا

 احساس تعلق محله اي 0.838

 امنیت محله اي 0.744

 مشارکت اجتماعی 0.807

  بحث
 زن) و متغیر وابستهاز آنجا که جنسیت یک متغیر اسمی دو بعدي است (مرد، 

اي اندازه گیري شده است. بنابراین براي ارکت اجتماعی) در سطح سنجش فاصله(مش
. با توجه به استفاده شده است )T-testاندازه گیري رابطه بین دو متغیر از آزمون (

شود که سطح معنی داري و اطالعات به دست آمده مشاهده میصورت گرفته  tآزمون 
ند. بنابراین، باید سطر اول باشها برابر میباشد یعنی واریانسمی 0.5از  ترآزمون لون بیش

باشد، که کمتر ) می=0.000sigداري ا، که در این حالت (سطح معنها خوانده شودداده
 95دهد که با سطح اطمینان ) است و این نشان می0.5ده یعنی (از مقدار پذیرفته ش

توجه با  گروه زنان و مردان مشاهده شده است،درصد تفاوت آماري معناداري بین دو 
شود که میانگین مشارکت  اجتماعی در بین مردان بیشتر به تفاوت میانگین مشاهده می

  از زنان است و گروه مردان آمادگی بیشتري براي مشارکت از گروه زنان دارند.

  آزمون تی تست بین جنسیت و آمادگی براي مشارکت                       -2جدول
Independent Samples Test 

 -  

Levene's Test for 
Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

 - .f  
Sig t dft 

 

Sig. 
(2-

taile
d) 

Mean 
Differe

nce 

Std. 
Error 

Differe
nce 

95% Confidence 
Interval of the 

Differe 
Lower Upper 

کت
شار

م
 

Equal 
variances 
assumed 

.082 .77
4 3.979 382 .000 .12922 .03247 .06537 .19307 

Equal 
variances 

not 
assumed 

  3.980 379.5
41 .000 .12922 .03247 .06538 .19306 
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افراد، مدت زمان سکونت اي دیگر در این پژوهش عبارتند از سن متغیرهاي زمینه
افراد در محله، وضعیت شغلی و تحصیالت افراد و براي بررسی رابطه این متغیرها با 
متغیر وابسته یعنی آمادگی براي مشارکت اجتماعی از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه 

) نشان میدهد بین سن و 3استفاده شده است نتایج به دست آمده در جدول شماره (
رد و چون سطح معنی داري کمتر از اي مشارکت رابطه معنی داري وجود داآمادگی بر

درصد سن افراد بر آمادگی مشارکت  95توان گفت به با احتمال ) است بنابراین می0.5(
اي مدت زمان سکونت افراد است که در ار است. از دیگر  متغیرهاي زمینهآنها تاثیر گذ

دهد که رابطه نتایج بدست آمده نشان می فته استاین پژوهش مورد بررسی قرار گر
 fآمادگی براي مشارکت وجود دارد و چون مقدار  داري بین مدت زمان سکونت ومعنی

آمادگی براي هاي سکونت میزان توان گفت با افزایش سالمثبت است بنابراین می
یشتر شود بمشاهده می )2شود و همان طور که در نمودار شمار (مشارکت نیز بیشتر می

بنابراین آمادگی براي  ؛پاسخگویان بیشتر از ده سال در محله خود سکونت داشته
  مشارکت در آنها بیشتر بوده است.

 آزمون آنوا بین متغیرهاي زمینه اي و آمادگی براي مشارکت -3دولج

وضعیت شغلی متغیر زمینه اي دیگري است که رابطه آن با آمادگی افراد براي 
مشارکت اندازه گیري شده است نتایج حاصل شده از آزمون آنوا نشان دهنده رابطه 

این متغیر با متغیر وابسته است و درواقع وضعیت شغلی افراد بر میزان آمادگی معنی دار 
شود به ) مشاهده می3ه در نمودار شماره (مشارکت آنها تاثیر می گذارد و همان طور ک

دار، بازنشسته، بیکار به ترتیب بیشترین تا فراد با مشاغل دولتی، آزاد، خانهترتیب ا
  .اندشارکت را دارا بودهگی براي مکمترین میزان آماد

 متغیر مستقل sigسطح معنی داري   درجه آزادي  fمقدار 
 سن 0.017 383 3.439

 مدت زمان سکونت 0.000 383 6.114
 میزان درآمد افراد 0.000 383 15.366
 وضعیت شغلی 0.000 383 5.632

 تحصیالت 0.013 383 1.250
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  میزان درآمد و میانگین آمادگی براي مشارکت -4شکل  وضعیت شغلی و میانگین آمادگی براي مشارکت -3شکل

  
  تحصیالت و میانگین آمادگی براي مشارکت -5شکل

اي دیگر است که رابطه آن با آمادگی براي مشارکت میزان درآمد افراد متغیر زمینه
گویاي رابطه معنی دار این متغیر  )3ري شده است و نتایج بدست در جدول (اندازه گی

سطوح  شود افراد با) مشاهده می4( شکلکه در طور ر وابسته است و همانبا متغی
) به ترتیب از بیشترین تا درآمدي (سه میلیون به باال، یک تا سه میلیون، زیر یک میلیون

  اند.بودهبراي مشارکت برخوردار  کمترین آمادگی
اي بعدي است که تاثیرش بر متغیر وابسته (آمادگی زان تحصیالت  متغیر زمینهمی

 )3براي مشارکت) اندازگیره گیري شده است نتایج به دست آمده در جدول شماره (
گویاي رابطه معنی دار بین متغیر مستقل و متغیر وابسته است و تفصیل این رابطه در 

ه است و همان طور که مشاهده می شود افراد با سطح مشخص شد )5نمودار شماره (
سواد باالتر مثل فوق لیسانس و باالتر داري آمادگی بیشتري براي مشارکت از افرادي با 

  اند.نوشتن بوده سطح سواد پایین تر مثل خواندن و
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  با مشارکت اجتماعیاي احساس امنیت محله اي،احساس تعلق محله ۀبررسی رابط
ه بررسی رابطه بین متغیرهاي اصلی پژوهش یعنی احساس تعلق محله اي ب ادامهدر 

و احساس امنیت محله اي با متغیر وابسته (آمادگی مشارکت) پرداخته شده است. براي 
 )4نتایج بدست آمده در جدول ( بررسی این رابطه از آزمون پیرسون استفاده شده است.

آمادگی مشارکت رابطه معنی داري  اي بادهد، که بین احساس تعلق محلهنشان می
هاي مشخص شده باشد که طبق مالكمی 0.671رد و مفدار ضریب پیرسون وجود دا

ر است پس با افزایش ) گویاي رابطه قوي و مثبت بین این دو متغی1988توسط کوهن (
 .یابدي آمادگی مشارکت نیز افزایش میاحس تعلق محله

  لق محله اي، احساس امنیت محله اي با آمادگی براي مشارکتآزمون پیرسون بین احساس تع -4جدول
  تعداد نمونه  ضریب پیرسون  سطح معنا داري  متغیر مستقل

  384  0.671  0.000  اياحساس تعلق محله

  384  0.122  0.017  اياحساس امنیت محله

اي متغیر اصلی دیگري است که در این پژوهش مورد مطالعه نیت محلهاحساس ام
دار این متغیر با متغیر وابسته است و ۀ معنارابط نشان دهندة )4ه جدول (قرار گرفت

هاي تعیین شده توسط است که طبق مالك 0.122این متغیر  ضریب پیرسون براي
توان هر چه افراد احساس امنیت راین میباشد بنابکوهن این رابطه مثبت اما کوچک می

 ی مشارکت دارند.بیشتري داشته باشند تمایل بیشتري براي آمادگ

  استاندارد ۀرگرسیون چندگان
خواهیم بدانیم که کدام یک از متغیرهاي مستقل بیشترین تاثیر را در این مرحله ما می

 بر متغیر وابسته (مشارکت اجتماعی) داشته است. و براي این کار از بتاهاي استاندارد
یت نسبی و نقش آن در بزرگ بودن مقدار بتا، نشان دهندة اهمشده استفاده شده است. 

، احساس شدخالصه ها در جدول زیر بدین منظور داده .غیر وابسته استمت بینیپیش
ثیر را بر متغیر ) بیشترین تأ0.000و سطح معناداري ( )0.672اي با مقدار بتا (تعلق محله

اي نیز با مقدار بتاي و احساس امنیت محله ت داشته استوابسته آمادگی مشارک
اي ر کمتري نسبت به احساس تعلق محله) داري تاثی0.001داري (و سطح معنا )0.127(
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هاي پیش بین ما براي پیشگویی متغیر وابسته به ترتیب است. بنابراین میزان تاثیر متغیر
رصد براي احساس امنیت اجتماعی د 1.63اي و احساس تعلق محلهدرصد براي  45
تحت تاثیر متغیر اي مشارکت اجتماعی درصد از تمایل افراد بر 45باشد. یعنی می

درصدي در این  1.63اي است و احساس امنیت اجتماعی نیز سهم احساس تعلق محله
  روند دارد .

  آزمون رگرسیون چندگانه بین احساس تعلق محله اي، احساس امنیت محله اي با مشارکت -5جدول
  معیار استانداردانحراف   ضریب تبیین تعدیل شده  ضریب تبیین  ضریب همبستگی  مدل
1  ᵃ0.683  0.466 0.463  0.56458  

a. Predictors: (Constant), amniatmahale, ehsastaalokmahale  
b. Dependent Variable: mosharekatmahlei  

که توسط متغیرهاي  براي مشارکت است میزان برآورد واریانس آمادگی Rمنظور از 
کلی براي مدل  R) مقدار مجذور 6ابق جدول (در این تحقیق مط .گرددمستقل تببین می

         مدل نشان نتایج این ن شده است. یدرصد واریانس تبی 46یا  0.46در این پژوهش 
توسط متغیرهاي  مشارکت اجتماعی ۀدرصد از تغیرات متغیر وابست 46دهد که می

  ن شده است.   یمستقل تبی
   مدل رگرسیونی تحقیق -6جدول   

  Tمقدار   سطح معناداري  مقدار بتاي استاندارد شده  متغیر مستقل
  17.984  0.000  0.672  اياحساس تعلق محله
  3.404  0.001  0.127  اياحساس امنیت محله

  
  گیرينتیجه

کند که شهرنشینان شهري است و هنگامی تحقق پیدا می مشارکت از الزامات زندگی
بدل شوند. معی به شهروند از حالت زندگی فردي در آمده و با احساس مسئولیت ج

-هم آیندگان، به ناچار باید ادارههاي توسعه شهري و توجه به سبراي پاسخگویی به نیاز

انه و داوطلبانه ي امور زندگی شهري را بر مبناي الگوي مشارکت هدفمند، آگاه
ریزي کنیم. اما مطالعات نشان داده است که فاکتورهاي مختلفی در شهروندان برنامه

توان مشارکت اجتماعی دخالت دارد چنانکه پیشنه این پژوهش نشان داد می مرتحقق ا
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تحقق این اي از عوامل در دسته گفت با توجه به شرایط اقتصادي و اجتماعی هر شهر
 ،هاي فردي همچون جنسیت ،سنتوان به ویژگیافتد که از مهمترین آنها میامر مهم می

مهم دیگر مشارکت اجتماعی حس تعلق به ماعی باشد و از عوامل اجتتحصیالت و...می
مکان بوده است. به دنبال تایید همین موضوعات  پژوهش حاضر  نیز  به بررسی عوامل 

آباد از دو عامل احساس تعلق موثر بر مشارکت اجتماعی در بین محالت شهر نور
 ناي که براي بسط این این عامل به موضوع تحقیق از چهارچوب نظري مک میالمحله

برآوردن نیازها و اي اعم از عضویت، اثرگذاري، و چاویس که یک نظریه چهار مولفه
اي عامل دوم احساس تعلق محله ،چنینعاطفی است استفاده شده است؛ همهمبستگی 

است که عاملی مهمی در روابط گرم و کارا در بین اعضاي جامعه است که تحمل و 
 ا ممکن ی و در نهایت نظم اجتماعی پویا رمداراي اجتماعی، انسجام و وفاق اجتماع

  استفاده شده است.  ،سازدمی
 ،شغل ،تحصیالت ،اي اعم از جنسیت، سنعامل متغیرهاي زمینه عالوه براین دو

هاي سکونت در محله نیز در این پژوهش در نظر گرفته شد میزان درآمد و میزان سال
ده مشخص شده که رابطه معنی که پس از روش تحقیق اجرا شده و نتایج به دست آم

اساس  داري بین جنسیت افراد و آمادگی آنها براي مشارکت اجتماعی وجود دارد بر
داري حاصل شد که عبارت است (سطح معنا تست Tاعداد ارقامی که از آزمون 

0.000sig=قدار (م ) وT=3.979رابطه بود و با توجه به  داري این) نمایانگر معنا
ن گروه مردان بیشتر از روهی مشخص شد که آمادگی مشارکت در بیبین گ هايمیانگین

داري ادگی براي مشارکت نیز رابطه معناهم چنین بین  متغیر سن  و آمزنان است. 
داري است با سطح معنا دست آمده از آزمون آنوا برابره نتایج ب ،مشاهده شد

)0.017sig=) 3.439) و مقدارF=بین سن افراد و دار گر رابطه معنا) که حکایت
آمادگی آنها براي مشارکت است و در مورد  رابطه متغیر تحصیالت افراد و مشارکت 

معنی دار بودن این رایطه را تایید کرد  =0.013sigنتایج آزمون آنوا با سطح معنی داري 
و مشخص شد که به ترتیب افراد با سطح سواد باالتر داراي آمادگی بیشتري براي 

بنابراین تحصیالت باالي . افراد با سطح سواد پایین تر می باشند مشارکت نسبت به
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افراد برابر است با درك باالتر افراد نسبت به مزایاي مشارکت اجتماعی  متغیر زمینه اي 
نشان   )=0.000sigدیگر وضعیت شغلی افراد بودکه نتایج آزمون با (سطح معنی داري 

فراد دارد و هم چنین به تفکیک معلوم گردید داد رابطه معنی داري با آمادگی مشارکت ا
که به ترتیب افراد با شغل دولتی ،آزاد ،خانه دار ،بازنشسته ،بیکار داراي بیشترین تا 
کمترین میزان آمادگی براي مشارکت هستند بنابراین اشتغال عامل مهمی است که در 

ه و آنها را متمایل صورت مهیا بودن براي افراد باعث افزایش اعتماد به نفس افراد شد
بوده است کند. متغیر بعدي میزان درآمد افراد هاي اجتماعی میبه مشارکت در فعالیت

) مشخص =0.000sigداري به دست آمده (سطح معنی داري که با توجه به سطح معنا
داري با آمادگی مشارکت  افراد دارد در این رابطه افرادي که داري شد که رابطه معنا

االتر بودن (سه میلیون و باالتر) نسبت به افراد با سطح درآمد کمتر (زیر سطح درآمد ب
یک میلیون ) داراي میزان آمادگی بیشتري براي مشارکت بودن پس میزان در آمد عامل 
مهم دیگري است که می تواند قدرت مانور افراد را در فعالیت هاي مشارکتی باال ببرد 

 فراد در محله بوده است که نتیجه آزمون آنوا با.متغیر زمینه اي آخر میزان سکونت ا
داري با آمادگی مشارکت دارد د کرد که رابطه معنا) تایی=0.000sigداري (سطح معنا

هاي سکونت میزان آمادگی براي مشارکت نیز بنابراین می توان گفت با افزایش سال
سکونت خود از  بیشتر می شود و این مهم بر می گردد به شناختی که افراد در سالهاي

محله به دست می آورند و هویتی که براي آنها در آن محله رقم می خورد که منجر به 
  . ه فعالیت مشارکتی در محله می شودآمادگی براي هر گون

براي تعیین رابطه  دو متغیر احساس تعلق محله اي و احساس امنیت محله اي با 
نتایج بین احساس تعلق محله اي با  آمادگی مشارکت از آزمون پیرسون استفاده شد که

) تایید کرد که رابطه معنی r=0.671)و ضریب پیرسون (=0.000sig( سطح معنی داري
دار مثبت و قوي بین احساس تعلق محله اي وجود دارد و افرادي که خود را متعلق به 
 محله دانسته در قبال آن احساس مسئولیت کرده و آماده مشارکت در امور محله بوده

ضریب پیرسون  و )0.017اند. احساس امنیت محله اي نیز با سطح معنی داري 
واقع احساس دار و مثبت و کوچکی با آمادگی مشارکت دارد و در ) رابطه معنا0.122(
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اي می تواند به عنوان یکی از عواملی باشد از طریق افزایش اعتماد افراد به امنیت محله
هاي مشارکت باشد ها و فعالیته گروهها و انجمنسایر اعضا به عنوان مجوز ورودي ب

در این پژوهش براي میزان تاثیر واقعی متغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته از آزمون بتاي 
درصد و  45ي با استاندارد شده استفاده شد که معلوم گردید احساس تعلق محله ا

کل  اند و درداشتهر مستقیم بر آمادگی مشارکت تاثی 1.63اي با احساس امنیت محله
  درصد از تغییرات متغیر وابسته (آمادگی مشارکت) را تبین کرد. 46تحقیق ما 
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