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ارزیابی عملکردی مشارکت زنان در فضاهای شهری با رویکرد برنامه-
ریزی مشارکتی نمونه موردی منطقه  20تهران
محمدعلی
تاریخ دریافت1399/1/8 :

خلیجی*1

صص65-80 :

تاریخ پذیرش1399/2/13 :

چکیده
امروزه ،بهدلیل توجه ناکافی به نقش مشاااارکت وااانروندار در فرایند برنامهریزی ،مدیریت و
تصمیمسازی بسیاری از کالرونرها به ونروندار چنین تلقین وده است که در امر تأثیرگذاری بر
جامعه و سرنووت آینده ونر ،به نوعی ناتوار هستند .از این رو نقش زنار در پیشبرد فعالیت های
اجتماعی و اقت صادی ب سیار ح ساس و حیاتی می با ود .ا ستعداد و توانایی زنار در م شارکت های
مدنی موجب پی شبرد و تعالی جامعه در ع صر دانایی محور می گردد .کارآفرینی و م شارکت زنار از
واخص های منم در تو سعه یافتگی مح سوب می وود .برر سی های اجتماعی و اقت صادی که در
زمینه مشاااارکت زنار در امور جامعه انجام گرفته نیز حاکی از آر اسااات که عوامل اجتماعی و
فرهنگی و انتظارات متفاوت جامعه از زر و مرد ،از جمله موانع منم بر ساار راه مشااارکت زنار به
حساب می آیند .بر این اساس ،هدف پژوهش ،بررسی مشارکت عملکردی زنار ،در فضاهای ونری
می باود .پژوهش حاضر به لحاظ هدف در زمره تحقیقات کاربردی و از نوع توصیفی  -تحلیلی می
باود .مؤلفه ها در  4بخش اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی مورد ارزیابی قرار گرفته اند .در
سنجش میزار تأثیرگذاری م شارکت زنار از آزمور پیر سور و تحلیل م سیر ا ستفاده وده ا ست.
نتایج نشاااار می دهد که باالترین میزار مشاااارکت در من قه  20وااانرداری تنرار ،مشاااارکت
اجتماعی با  2.52و کمترین آر مشااارکت ساایاساای با میانگین  1.65می باوااد .همچنین بین
مؤلفههای اقت صادی و فرهنگی با نمره  0.688بی شتری راب ه وجود دارد .همچنین میانگین مقدار
بحرانی در مؤلفه اجتماعی  ،3.89دارای بیشترین مقدار می باود.
واژههای کلیدی :مشارکت پذیری ،زنار ،تنرار ،تحلیل مسیر.

 1استادیار گروه ونرسازی ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایرار
* مسؤل نویسنده مقالهMa.khaliji@srbiau.ac.ir :
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مقدمه
فضاهای ونری عرصه هایی متنوع ،نفوذپذیر ،خوانا و در حال تحول هستند که در تأمین رفاه
انسااار نقش اساااساای دارند ( .)Askari & Soltani, 2019فضاااهای واانری همچنین مکار رفع
نیازهای ان سار ها ه ستند ) .(Van Staden, 2020فعالیت های مختلف ضروری ،اجباری ،انتخابی و
اجتماعی در بستر فضاهای ونری تحقق می یابند ( .)Sirel & Sirel, 2018حضور و مشارکت افراد
در فضاهای ونری موجب برقراری تعامل می گردد که منجر به وکل گیری برخوردهای اجتماعی
و جلوگیری از مشااکالت روانی ،افسااردگی و تقویت اعتماد به نفس و زنده واری و ساارزندگی می
گردد ( .)McKenzie, 2008حضور زنار در در فضاهای ونری از منمترین نیاز انسار یعنی ارتباط
ن شأت می گیرد( .)Ito, Okabe, & Anderson, 2017حق ،مانند مردار حق م سلم زنار ا ست .این
حضااور برابر و تعاملی مفاهیم حقوش واانروندی کثرت گرا در جامعه مدنی امروز و رویکرد عدالت
محور در برنامه ریزی را ن شار می دهد ( Gholamhosseini, Pojani, Mateo Babiano, Johnson,
 .)& Minnery, 2019منمترین عواملی که زنار را در ف ضای ونری محدود می کنند عبارتند از :
عوا مل کال بدی ،فرهنگی و اجت ماعی ( Almahmood, Schulze, Carstensen, & Jørgensen,
 .)2018ساخت ونرهای مرد محور و تک بعدی میزار مشارکت اجتماعی و عملکردی را در جامعه
و فضاااای وااانری کاهش می دهد و در ننایت فاضااااهای جنسااایتی حاکم می گردد .در جامعه
جن سیتی رفتارهای اجتماعی و عملکردی وکل نمی گیرد و ترس ،وح شت و بی انگیزگی ت شدید
می یابد ( .)Bull & Azennoud, 2016از عوامل محدود کننده مشااارکت زنار در فضااای واانری،
د ستر سی نامنا سب ا ست .زنار هم به عنوار خرید و فعالیت های اجباری و هم برای مالقات های
اجتماعی و فعالیت های داوطلبانه بی شترین ا ستفاده کنندگار از مراکز ونری اند .در میار عوامل
محدود کننده زنار برای حضاااور در فضاااای وااانری موارد دیگر مانند زمار محدود هنجارهای
اجتماعی ،فرهنگی ،ناامنی ،اساااترس ،تنش در محدودیت زنار تأثیر گذارند ()Krenichyn, 2004
(.)Garcia-Ramon, Ortiz, & Prats, 2004( )Popenoe, 2019
زنار در سااراساار دنیا نقش تعیین کنندهای در مشااارکت جوامع دارند و اهمیت اقتصااادی و
اجتماعی م شارکت زنار چ شم گیر می با ود ( .)Golabi & Hajiloo, 2012توجه حمایت از زنار
در فعالیتهای اجتماعی در فضاااای وااانری میتواند کارایی و قدرت تولید آنار و به همار اندازه
س ح زندگی خود و خانواده وار را باال ببرد ( .)Rezvani & zanjanizadeh, 2015امروز در برنامه
های توسعه در امور ونرسازی و مدیریت ونری نقش زنار و نیازهای آنار می بایست مورد توجه
ت صمیم گیرار و ت صمیم سازار قرار بگیرد ( .)Bazzi & Sarkolzaei, 2012در ب سیاری از جوامع
مشاااارکت و نیروی کار زنار نقش منم و حیاتی در تولید و رونق فعالیت های اقتصاااادی دارد
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( .)Mutongu, 2018در دنیای امروز ،مشاااارکت مردمی ،یکی از راه های رسااایدر به پیشااارفت و
تو سعه ا ست ( .)McLaverty, 2017برای دا وتن جامعه پایدار که دارای تمامی ویژگی های جامعه
اقتصادی ،زیست پذیری و اجتماع محوری را باود تننا در سایه مشارکت تمامی افراد جامعه عملی
میوااود .از این رو نادیدانگاواان نقش زنار در این منم مسااا ل جبرار ناپذیری را پدید می آورد.
مشارکت و حضور زنار در فضای ونری موجب همبستگی می گردد که موجب تعامل ،هم افزایی
و ت شریک م ساعی در جامعه ونری می گردد .بنابراین ،درگیر ودر ،یاری دادر و م سئولیت سه
بخش منم مشارکت اجتماعی هستند.
بر این ا ساس ،هدف پژوهش ،برر سی و ضعیت م شارکت زنار ،تعیین معیارهای ا صلی تعریف
کننده ،مشارکت زنار در محالت من قه  20ونرداری تنرار می باود .سوال این پژوهش این است
که آیا میزار مشااارکت زنار در من قه  20واانرداری تنرار بنینه می باوااد چه مؤلفه هایی در
تبیین میزار مشارکت زنار می تواند موثر واقع وود
اهمیت م شارکت از دیر باز در تمام حوزه های زندگی بر ک سی پو ویده نی ست .م شارکت در
عمرار و ساخت زندگی به وکل گیری تمدر ب شری منجر وده ا ست .با گذ وت زمار نه تننا از
این اهمیت کاسته نشده است ،بلکه اهمیت مشارکت در عرصه های مختلف بسیار بیشتر از گذوته
وده ا ست .همچنین با ر ود ونرن شینی و به تبع آر تغییر الگوی م شارکتی ،لزوم بازبینی در این
مفنوم و ارایه الگوی مناسااب با نیازهای امروزی واانروندار احساااس می وااود .محدودیت های
بسااایاری در فضاااای وااانر برای زنار وجود دارد از جمله می توار به منابع محدود مانند پول و
تحرک ،احساسات بازدارنده مانند ترس و استرس ،مسئولیت های بازدارنده و سنگین مانند کار در
منزل و نگنداری از کودکار و هم چنین موقع یت ها و هنجارهای موثر اجتماعی مانند اصاااول و
هنجارهای محدود کننده جنسی و یا طراحی و برنامه ریزی غیرحساس به موضوع است اواره کرد
(Rezazadeh ( )Shariati Mazinani & Foroghzadeh, 2017( )Yaghfoori & Rafieyan, 2015
.)& Mohammadi, 2009
مشااارکت بهصااورت با همدیگر عملکردر ،بر عنده گرفتن ،ساانمی از چیزی بردر ،بخشای از
چیزی را بر عنده داوتن و عمل متقابل اجتماعی تعریف وده است (.)Sadeghi & Shams, 2017
مشارکت مردم در برنامه ریزی ونری را می توار نگروی عملگرا و واقع بینانه در برخورد با نارسایی
های ناوی از برنامه های به اص الح از باال به پایین تلقی کرد .وکست این برنامه در دست یابی به
اهداف خود ،این ت صور را پرورش داد که نبود م شارکت های مردمی در طراحی ،اجرا و ارزیابی آر
ها ،زمینه ی ناکامی این برنامه ها بوده است .مشارکت تضمینکننده قدرت ونروندار ،بهویژه طبقه
آسیبپذیر و کمبنره ،برای استفاده از منابع و فرصتهای اقتصادی و سیاسی در تعیین سنجیده و
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آگاهانه سرنو وت خود ا ست .م شارکت مردم در برنامه ریزی از سال های  1960در ک شورهای
پی شرفته و از  1970در ک شورهای رو به پی شرفت مر سوم ود .این نگرش به دنبال تأکید بر ابعاد
اجتماعی در برنامه های توسعه آغاز ود و با اهمیت توجه به پایداری اجتماعی ،به عنوار بستر تحقّق
سایر ابعاد پایداری مورد توجه بی شتری قرار گرفته ا ست .م شارکت زنار در روند ت صمیم گیری ها
یک روند توانمند سااازی اساات ،فرصاات هایی برای تصاامیم گیری و تفکر جمعی فراهم می آورد،
ظرفیت تفکر انتقادی را افزایش می دهد و موضااوعات عدالت اجتماعی و کنش جمعی نساابت به
اهدافی را که جامعه از آر نفع می برد ،مجدداً نشاااار می دهد ( .)Calvain, 2019مشاااارکت
ونروندی به منزله آماده کردر ونروندار با فرصت هایی برای ورکت کردر در تصمیم های دولت
و پرو سه برنامه ریزی می با ود ( .)Innes & Booher, 2000م شارکت به مفنوم دخالت عمومی در
برنامه های توسعه ونری را از جمله عنا صر منم در پایداری اجتماعی نیز تلقی کرده اند .(Cohen
) & Wiek, 2017مشارکت به معنای برخورداری مردم از مزایای توسعه و در محور قرار دادر مردم
در تصمیم گیری ها و از جمله پیش نیازهای توسعه پایدار می باود (.)Mabuza, 2020
مشااارکت زنار در امور مختلف جامعه ،نقش مؤثری در کاهش فقر اقتصااادی خواهد داواات.
نظریه مشااارکت و توانمند سااازی زنار ،خواهار رفع نابرابری بین زنار و مردار در جامعه ،تأمین
همه نیازهای اولیه زنار ،تقسااایم کار در خانواده میار زر و مرد ،امکار بنره برداری هر فرد از
توانایی های خود و رفع تبعیض های قانونی بین زر و مرد اساات ( Hashemi, 2015; Mozayani,
 .)Sahabi, & Mamaleki, 2019توجه به نقش زنار در فرایند توسااعه از اوایل دهه هفتاد میالدی،
ناوی از دو واقعیت منم ،عدم تحقق کلی نظریات توسعه در بنبود وضعیت کشورهای جنار سوم و
موقع یت نام لوب اقتصاااادی ،اجتماعی و فرهنگی زنار در این کشاااورها بود ( Abasi & Rezai
.)roshan, 2017
برنامه ریزی مشارکتی به معنای سازماندهی و بنبود فضای زندگی بر پایه نظام مشارکت است.
این برنامه ریزی حاصاال در هم تنیدگی دو دیدگاه متمایز نظری وااامل رویکرد ارتباطی در حوزه
نظریه برنامه ریزی و حوزه مفنومی جامعه ونا سی ننادگرا ا ست ( & Faysse, Sellika, Rinaudo,
 .)Errahj, 2018در واقع فرای ندی اسااات که از طریق آر گروه های مختلف و منافع متعارض ،در
تالش اند تا به توافقی م شترک و موثر در تنیه و اجرای یک طرح (مثالً طرح تو سعه ونری)د ست
یابند ( .)Lock, Bednarz, Leao, & Pettit, 2019ویژگی های برنامه ریزی مشااارکتی عبارتند از:
لحاظ کردر تنوع گروه ها و منافع آر ها در فرایند تن یه و اجرای یک طرح ،توجه به کثرت گرایی
در جامعه و مشااروعیت تضاااد منافع ،از تفاوت در توزیع قدرت آگاه بوده و در تالش اساات تا این
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ت ضاد نتایج را از پیش تعیین نماید .طرفین باید در جنت وناخت نقاط م شترک و یافتن راه های
کاهش ناسازگاری ها به تبادل اطالعات بپردازند ()Hague et al., 2003; Harris, 2002

شکل  -1نقش های زنان در حوزهی مشارکت پذیری
جدول  -1متغیرها و مؤلفههای پژوهش
مؤلفه

نماد

متغیرها
همکاری زنار در حوادث و بحرار های طبیعی

E2
E3
E4
E5
E6
S1

مشارکت زنار در فعالیت های اقتصادی
میزار جمعیت زنار واغل
میزار جمعیت فعال زنار
میزار نرخ مشارکت اقنصادی زنار
مشارکت در کسب و کارهای نوین و سرمایه گذاری
رفت و آمد در فضاهای ونری

S2

روابط دوستانه

S3

کارهای روزانه

S4

حضور در مراسم های جشن و عزداری ها

E1
اقتصادی

مشارکت اجتماعی

مشارکت فرهنگی

مشارکت سیاسی

S5

میزار ارتباط با یکدیگر

C1

میزار مشارکت در رفع مشکالت اهالی محالت

C2

مشارکت در جلسات فرهنگی

C3
C4
C5
C6
C7
C8
P1
P2

مشارکت در پروژه های گروهی
میزار آگاهی از مشکالت و امکانات
میزار مشارکت در وورایاری محالت
میزار اطالع از برنامه های آموزش ونروندی
میزار مشارکت در فعالیت های داوطلبانه
میزار حس مسؤلیت
فعالیت و همکاری در تشکل های سیاسی
کاندیداتوری در انتخابات

P3
P4

مشارکت در فعالیت های انجمنی
میزار آگاهی از اخبار سیاسی

مأخذ :م العات نگارندگار
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روش پژوهش و ابزار پژوهش
پژوهش حاضاار با توجه به ماهیت موضااوع و هدف کلی آر ،از نوع م العات کاربردی بوده و به
لحاظ روش وناسی از نوع م العات توصیفی  -تحلیلی است .جامعه آماری این پژوهش زنار ساکن
در من قه  20ونرداری تنرار ا ست .تعدا زنار ساکن  223909می با ود که با ا ستفاده از فرمول
کوکرار به تعداد  383نفر حجم نمونه محاسبه گردیده و ابزار اصلی پژوهش پرسشنامه است .ابتدا
از طریق م العات کتابخانه ای و مراجعه به واانرداری اطالعات الزم اخذ و در مرحله بعد از طریق
ابزار پرساشانامه و مصااحبه به ارزیابی مشاارکت در مولفه های اقتصاادی ،سایاسای ،اجتماعی و
فرهنگی اقدام گردید .طیف پاسااخگویی بهصااورت لیکرت در  4درجه خیلی کم (امتیاز )1تا خیلی
زیاد (امتیاز  )4میبا ود .به منظور برر سی روایی و محتوایی ابزار سنجش ،پر س شنامه های مورد
نظر در اختیار صاحبنظرار و متخ ص صار امر در حوزه مورد نظر قرار گرفت .نظر آننا درباره روایی
پر س شنامه مثبت بوده ا ست .بدین ترتیب پر س شنامه های مورد ا ستفاده در پژوهش دارای روایی
محتوایی و صوری کافی بوده اند .برای بررسی روایی سازه پژوهش حاضر صرفاً به بررسی همسانی
درونی سؤاالت از طریق محا سبه پایایی با توجه به ضریب آلفای کرونباخ پرداخته ود و ضرایب
آلفای کرونباخ  0.7محاسااابه گردید که حاکی از پایایی ابزار اسااات .همچنین برای تجزیهوتحلیل
اطالعات در محیط نرم افزار  spssاز آزمور همبستگی پیرسور بجنت روابط بین متغیرها و تحلیل
مسیر (برای برآوردهاى کمى بین متغیرها) استفاده گردیده است.
تنرار سی و دومین ونری است که در تاریخ ایرار عنوار پایتخت رسمی انتخاب وده است .بر
ا ساس آمار نامه سازمار ونرداری تنرار جمعیت این ونر در سال  8693706 ،1395نفر می
باوااد .تنرار به  22من قه و  112ناحیه (وااامل ری و تجریش) تقساایم واادهاساات .من قه 20
( ونرری) جنوبیترین من قه ونری ونرداری تنرار ا ست و دارای  5ناحیه داخل محدوده و 2
ناحیه خارج محدوده 20 ،محله و م ساحت آر  21.84کیلومتر مربع میبا ود .جمعیت این من قه
 453740نفر که تعاد زنار در این من قه به  223909نفر می ر سد .سابقه و قدمت  6000ساله
ونر ری و وجود اماکن و عنا صر با ارزش تاریخی و همچنین جذب زوار حرم ح ضرت عبدالعظیم
(ع) ویژگیهای بسیار بارز و خاص تاریخی ا مذهبی به این من قه بخشیده و آر را نسبت به سایر
مناطق تنرار ،مجزا و متفاوت ساااخته اساات .جدا افتادگی کالبدی من قه از تنرار که تا سااالیار
اخیر نیز ادامه دا وته ا ست از خ صایص بارز این من قه به ومار میرود .جایگاه این من قه از نظر
فضای ونری نیز بسیار واخص است و به عنوار عنصر اصلی و انسجام بخش فضای ونری تنرار
بشمار میآید.
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شکل  -2موقعیت منطقه  20تهران

یافته های پژوهش
طبق برر سی های انجام گرفته و تکمیل پر س شنامه داده های حا صل از میانگین ح سابی سنی
پاسااخ دهندگار  36.48سااال می باوااد .در حدود  52.3درصااد پاسااخگویار دارای تحصاایالت
کاروااناساای و پایینتر 32.4 ،درصااد ،کاروااناساای اروااد و  15.3درصااد تحصاایالت دکتری می
باوند(ر.ک .جدول .)2
جدول  -2مشخصات عمومي پاسخ دهندگان
گویه های مشخصات عمومي

کل میانگین

فراواني کل

میانگین سنی (سال)

36.48

383

کاروناسی و پایینتر

52.3

168

کاروناسی ارود

32.4

128

دکتری

15.3

87

تحصیالت

مأخذ :م العات نگارنده

در این پژوهش از  23متغیر در قالب  4مؤلفه استفاده گردیده است .به منظور درک ارتباط
متغیرهای مشارکت زنار و همچنین اختالف میانگین اقدام به سنجش میزار ارتباط و س ح
معناداری متغیرهای مستقل و وابسته ،بصورت جداگانه و سپس به سنجش وابستگی هر دو متغیر
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نسبت به هم گردید .بدین منظور با توجه به فاصله ای و نسبی بودر متغیرها از برای سنجش اختالف
استاندارد از روش آزمور تی یک متغیره ( )Tو راب ه بین متغیرها از آزمور پیرسور ()Pearson
استفاده می گردد.
در آزمور تی با توجه به اینکه برای سنجش میزار مشارکت و تأثیر مؤلفه ها ،از طیف  5گزینه
ای لیکرت استفاده وده که امتیاز  1نشار دهنده کمترین میزار اثر گذاری و امتیاز  5نشار دهنده
بیشترین میزار است.
جدول  ،3نشاار می دهد که باالترین میانگین مشاارکت اجتاعی با  2.52و کمترین مشاارکت
سیا سی  1.65می با ود .با توجه به میانگین حالت متعادل جامعه توزیع  3می با ود که هر چنار
مؤلفه از حد وسااط کمتر می باوااند و مشااارکت زنار در وضااعیت مناساابی قرار ندارد .همچنین
میانگین کل بدست آمده از چنار مؤلفه  2.08می باود که از عدد  3نیز کمتر است.
این م الب را آزمور تی در سااا ح معناداری  95درصاااد تأیید می کند ،یعنی بین م یانگین
نظری با م یانگین های بدسااات آمده (م یانگین تجربی) تفاوت معناداری وجود دارد .پس می توار
گفت که مشارکت زنار در وضعیت نامناسبی قرار دارد.
جدول  -3نتایج آزمون تي در مشارکت زنان
آمار تحلیلی

آمار توصیفی
مؤلفه ها

ارزش تست=3

اختالف
مقدار تی
میانگین انحراف معیار
میانگین

درجه
آزادی

فاصله اطمینار  95درصد
معنی داری کرار پایین

کرار باال

سیاسی

1.65

0.281

47.968 0.0281

382

0.000

1.405

1.293

اجتماعی

2.52

0.543

19.335 0.0543

382

0.000

1.158

0.942

اقتصادی

2.20

0.97

0.097

8.192

382

0.000

0.987

0.602

فرهنگی

1.95

0.573

0.0573

8.378

382

0.000

0.594

0.367

مأخذ :محاسبات نگارندگار

یکی از ابزارهای مناسب جنت تحلیل متغیرها ،ضریب همبستگی پیرسور است که در این
پژوهش مورد استفاده قرار گفته است .ضریب همبستگی از روشهای پر کاربرد جنت تعیین میزار
راب ه بین دو متغیر محسوب می گردد.
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جدول  -4همبستگي مؤلفههای پژوهش

سیاسی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی

مؤلفه
Correlation
Coefficient
)Sig. (2-tailed
Correlation
Coefficient
)Sig. (2-tailed
Correlation
Coefficient
)Sig. (2-tailed
Correlation
Coefficient
)Sig. (2-tailed

سیاسي

اجتماعي

اقتصادی

فرهنگي

1

0.521

0.265

0.278

000.

000.

1.

0.

0.521

1

0.496

0.316

000.

000.

000.

000.

0.265

0.496

1

0.688

000.

000.

000.

000.

0.278

0.316

0.688

1

000.

000.

000.

000.

جدول  4همبستگی را میار مؤلفههای عملکردی زنار در من قه  20ونر تنرار را که از جمع
مؤلفههای مزبور به هر متغیر است ر ا نشار میدهد ،ارزیابیها با توجه به جدول  4نشار میدهد
که بین مؤلفههای مشارک تی همبستگی مثبت وجود دارد .به این معنا با افزایش هر مؤلفه ،مؤلفه
دیگری نیز افزایش مییابد و با کاهش یکی ،دیگری نیز کاهش مییابد .با توجه به جدول  4مالحظه
میوود که بین مؤلفههای اقتصادی و فرهنگی با نمره  0.688بیشتری راب ه وجود دارد و کمترین
راب ه مربوط به مؤلفههای اقتصادی و سیاسی است.
تحلیل مسیر با استفاده از برازندگی الگوهای معادالت ساختاری
جنت تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوری وااده از مدلسااازی معادالت ساااختاری ) (SEMبه
و سیلهی نرم افزار  AMOSا ستفاده گردید .پژوهش وامل 4متغیر مکنور مرتبه اول می با ود .در
ابتدا مفروضااه های اسااتفاده از معادالت ساااختاری بررساای گردید و سااپس تحلیل عاملی تاییدی
مرتبه اول انجام گردید .در واقع تحلیل عاملی تأییدی این منم را آزمور می کند که آیا ساااواالتی
که برای سنجش متغیر مکنور مربوطه طراحی وده ا ست ،با توجه به داده های گردآوری وده به
خوبی توانسته اند آر متغیر مد نظر را بسنجند یا خیر .وکل وماره  2و جدول وماره  5مسرهای
مختلف مؤلفه ها و واخص های برازش مدل را نشار می دهد.
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شکل  -2حل استاندارد شده مدل

مأخذ :محاسبات نگارنده
جدول  -5شاخص های برازش مدل پژوهش
نوع واخص
واخصنای م لق
(برازندگی مدل)

واخصنای نسبی

معیار برازش مدل
کای اسکو ر)(CMIN
درجه آزادی)(DF
س ح معناداری)(P
نسبت کای اسکو ر به درجه
آزادی)(CMIN/DF
ریشه میانگین مجذورات خ ای
برآورد )(RMSEA
واخص نیکویی برازش)(GFI
واخص نیکویی برازش اصالح وده
)(AGFI
واخص برازش اصالح وده)(NFI
واخص توکر  -لو یس)(TLI
واخص برازندگی فزاینده)(IFI
واخص برازندگی ت بیقی)(CFI
واخص برازش نسبی)(RFI
واخص برازش ت بیقی
مقتصد)(PCFI
واخص برازش هنجار وده مقتصد
)(PNFI

مقدار

نتیجه

0.000

حد قابل قبول
159.64
93
کمتر از 0.05

شش

1.71

بین  1تا 5

شش

0.103

 0.1به پایین

شش

0.747

 0.9به باال

غش

0.689

 0.9به باال

غش

0.757
0.86
0.88
098
0.725

نزدیک به یک
 0.9به باال
 0.9به باال
 0.9به باال
 0.6به باال

غش
غش
غش
شش
شش

0.697

 0.6به باال

شش

0.670

 0.6به باال

شش
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جزیی نساابت بحرانی  CRو P

پس از بررساای و تأیید الگوی آزمور معناداری ،از دو واااخص
استفاده وده است .بر اساس س ح معناداری  0.05و مقدار بحرانی باید بیشتر از  1.96باود ،مقدار
کمتر از این در الگو منم واامرده نمیوااود .مقادیر کوچکتر از  0.05برای مقدار  Pحاکی از تفاوت
معنادار محاسبه وده برای وزرهای رگرسیونی با مقدار صفر در س ح  95درصد دارد.
بحث و نتیجهگیری
یکی از مؤلفه های بساایار منم در عصاار دانایی محور افزایش مشااارکت میار افراد جامعه می
باوااد .تمامی افراد جامعه به خصااوص زنار نقش بساایار منمی در توسااعه یافتگی در مؤلفه های
اقتصااادی ،اجتماعی فرهنگی و ساایاساای بر عنده دارند .مشااارکت پدیده ای اساات به عنوار ابزار
کارایی و کارگشااایی در جامعه مدنی به خصااوص کالنشاانرها عمل می کند .مشااارکت در قالب
ا وتغال بیانگر نقش اجتماعی زنار و برآورنده انتظاراتی ا ست که دارنده آر موقعیت آر را برآورده
می سازد .مشارکت عملکردی زنار عنصر منم توسعه زندگی اجتماعی و اقتصادی است و در ضمن
حاکی از وکوفایی ا ستعداد ها و توانایی های بخش منمی از جامعه نیز می با ود .تعیین برنامه و
برنامه ریزی مناسب و سیاست ها و خط مشی های کالر و خرد اجتماعی زمانی می تواند در جنت
بنبود کمی و کیفی زیساات اجتماعی به کار گرفته وااود .باید به این نکته توجه داواات که اصااوالً
سنم زنار در م شارکت در ایرار ن سبت به سایر ک شورهای جنار پایین تر ا ست .نقش اجتماعی و
اقتصااادی زر در جامعه بسایار منم می باواادد در کنار آرمار توسااعه و پیشاارفت در فرایند برنامه
ریزی ،وجود تعادل و هماهنگی بین نیروی کار زنار در برخورداری از مواهب توسااعه امر ضااروری
اساات که در صااورت عدم رعایت آر موجب افزایش نابرابری های اجتماعی در جامعه خواهد وااد.
هدف اصالی جامعه نیز بقای توساعه در جنت رواد و پیشارفت اجتماعی و اقتصاادی اسات ،تا از
طریق رفاه و آسااایش برای اقشااار مختلف جامعه ایجاد گردد ،باید در اسااتفاده از نیروی کار زنار
بخ صوص در م شاغل منم و ح ساس جامعه بدور هر گونه تبعیض ت سریع کرد .در این پژوهش 23
متغیر برای انواع مشارکت وامل :سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی احصا گردید .با استفاده از
تکنیک آماری ،تحلیل م سیر به تف سیر روابط میار متغیرها و مؤلفهها و ترکیب بنینه آننا در قالب
عامل معنادار اقدام واااد .به این ترتیب جمع بندی نشاااار میدهد ،باالترین میزار مشاااارکت در
من قه  20ونرداری تنرار ،مشارکت اجتماعی با  2.52و کمترین آر مشارکت سیاسی با میانگین
 1.65می با ود همچنین بین مؤلفههای اقت صادی و فرهنگی با نمره  0.688بی شتری راب ه وجود
دارد و کمترین راب ه مربوط به مؤلفههای اقتصادی و سیاسی است.
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جدول  -6جمعبندی یافتههای مدلها
مدل

تحلیل مؤلفهها

نتیجه نهایي

آزمور میانگین

مشارکت اجتماعی2.52 ،
مشارکت سیاسی 1.65

مشارکت اجتماعی دارای بیشترین
امتیاز
مشارکت سیاسی کمترین امتیاز

ضریب همبستگی

همبستگی اقتصادی فرهنگی 0.688
همبستگی سیاسی اقتصادی
0.265

وزر مشارکت ها به ترتیب از
بیشترین همبستگی به کمترین
همبستگی :اقتصادی ،فرهنگی،
اجتماعی ،سیاسی

معادالت ساختاری

مشارکت اجتماعی دارای بیشترین
میانگین مقدار بحرانی در مؤلفههای
اقتصادی  ،2.85اجتماعی  ،3.89فرهنگی مسیر در ساختار مشارکت زنار در
من قه  20ونر تنرار می باود.
 ،2.82سیاسی 2.93

پیشنهادها
 ا ستفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی در جنت آگاهی از میزار کمبود ها و نیازهای محالتدر ارتباط با مشارکت زنار.
 حمایت واانرداری و سااازمار های ذی ربط در جنت تأمین و افزایش میزار مشااارکت درمحالت من قه .20
 آموزش و تبلیغات برای افزایش هر چه بیشتر زنار در امور محالت من قه .20 تأسیس و گسترش وورا های محله ای با مشارکت زنار در راستای بنبود و گسترش محالتمن قه .20
 احصای ق وانین بسترساز مشارکت زنار در تمامی مقوالت اقتصادی ،فرهنگی سیاسی واجتماعی.
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