ًكطيِ فلوي خغطافيب ٍ ثطًبهِضيعي ،ؾبل  ،25قوبضُ  ،76فهل تبثؿتبى ،ؾبل ،1400نفحبت43-55

تبضيد زضيبفت1397/02/22:

تبضيد پصيطـ ًْبيي1398/10/25 :

ارزیابی عوامل موثر بر اجرای حکمروایی شهری مشارکتی ( برنامه  )NBNدر منطقه  2کالنشهر تبریس
فروغ اندستا
شهریور روستایی

1
2

چکیده
گؿتطـ قْطًكيٌي ٍ ثِ زًجبل آى ،هكىالت ذبل ظًسگي قْطي ،ثيف اظ پيف تَخِ ثِ ضاّجطزّب ٍ چبضُّبي ؾَزهٌس ثطاي ثْيٌِؾبظي ظًسگي
قْطًٍساى ضا ضطٍضي وطزُ اؾت .زض چٌس زِّ اذيط ،ثب هغطح قسى هفبّين ٍ ضٍيىطزّبي زهَوطاتيه ،الگَّبي خسيس حبوويتي قىل يبفتٌس .يىي اظ
ايي اقىبل خسيس ،خٌجف حىوطٍايي ذَة قْطي ثَزُ اؾت .ايي الگَ ثِ فٌَاى فطايٌس هكبضوتي تقطيف هيقَز وِ ثب هكبضوت قْطًٍساى ٍ تغييط
ًمف ٍ وبوطزّبي حبوويت هحلي ّوطاُ اؾت .زض ايي ضاؾتب ،ثطًبهِ  NBNثب انغالح «ّوؿبيِّب هحيظ پيطاهَى ّوؿبيگي ذَز ضا هيؾبظًس»  ،ثِ
فٌَاى يىي اظ هَفك تطيي ضاُ زض ظهيٌِ هسيطيت قْطي ٍ حىوطٍايي ذَة قْطي زض عي زُ ؾبل گصقتِ زض قْط ضٍچؿتط ًيَيَضن هيثبقس .زض ايي
ثطًبهِ ّ ،وِ قْطًٍساى ؾقي زض ؾبهبًسّي هحيظ ظًسگي اعطاف ذَز هيثبقٌسّ .سف اظ اًدبم ايي پػٍّف ،اضظيبثي فَاهل هَثط ثط اخطاي حىوطٍايي
قْطي هكبضوتي( ثطًبهِ  )NBNزض هٌغمِ  2والىقْط تجطيع هيثبقس .ضٍـ پػٍّف تَنيفي-تحليلي ثَزُ ٍ خبهقِ آهبضي ثب تَخِ ثِ فطهَل
وَوطاى ٍ خوقيت هٌغمِ  2والىقْط تجطيعً 382 ،فط هيثبقس .ثطاي گطزآٍضي اعالفبت اظ اثعاض پطؾفًبهِ ٍ ثطاي تدعيِ ٍ تحليل زازُّبي حبنلِ
اظ پطؾكٌبهِ اظ ًطم افعاض ليعضل ٍ  SPSSاؾتفبزُ قسُ اؾت .ثب تَخِ ثِ ًتبيح تدعيِ ٍ تحليل زازُّب ،زض هحيظ ثطًبهِ ليعضل هسل اظ ثطاظـ هغلَثي
ثطذَضزاض ثَزُ ٍ زض ثيي قبذمّب ،قبذم« تَافك خوقي» ثِ فٌَاى قبذم اٍل هحبؾجِ گطزيس .ايي ثسيي هقٌي اؾت وِ هٌبفـ هرتلف خبهقِ ثِ
ؾوت اخوبفي گؿتطزُ وِ ثْتطيي ٍ ثيكتطيي هٌفقت ضا ثطاي توبم اخوبؿ ٍ ّوِ قْطًٍساى زض پي زاقتِ ثبقسّ ،سايت قَزّ .ن چٌيي زض ًطم افعاض
 SPSSثب تَخِ ثِ آظهَى تي ته ًوًَِاي  ،فَاهل هَثط زض حىوطٍايي قْطي هكبضوتي(ثطًبهِ  )NBNزض هٌغمِ هصوَض ،اظ ٍضقيت ذَثي ثطذَضزاض
ًويثبقس.
واشگان کلیدی :حىوطٍاييذَة قْطي ،هكبضوت قْطًٍسي ،ثطًبهِ  ،NBNهٌغمِ  2والىقْط تجطيع.

مقدمه

افعايف ؾطيـ خوقيت تَأم ثب گؿتطـ قْطًكيٌي ٍ هسضىقسى خْبى ،هكىالت فطاٍاًي زض وكَضّبي هرتلف ،ثِ ٍيػُ وكَضّبي
خْبى ؾَم ايدبز وطز ُ اؾت .ظيطا ؾطفت ٍ اًساظُ ضقس قْطي ٍ قْطًكيٌي زض وكَضّبي زضحبل تَؾقِ ّن چَى ايطاى ،ثِ هطاتت ثيف اظ
زيگط قْطّب ثَزُ اؾت .ايي هكىالت ثِ عَض فوسُ اظ فسم تغبثك ًيبظّبي گؿتطزُ خوقيت قْطي ضٍظافعٍى ثب تَاًبيي حىَهتّبي
هحلي ٍ هسيطيت قْطي زض پبؾرگَيي ثِ آىّب ًبقي قسُ اؾت .ووجَز هؿىي ٍ گؿتطـ آلًَه ًكيٌي ،گؿتطـ ثرف غيطضؾوي زض
التهبز قْط ٍ ثِ تجـ آى افعايف ًبثطاثطيّبي اختوبفي ،ويفيت پبييي ذسهبت قْطي ،زؾتطؾي هحسٍز الكبض فميط قْطي ثِ تبؾيؿبت
ظيطثٌبيي ،وبّف ايوٌي ٍ اهٌيت قْطّب ،ثركي اظ ايي هكىالت ثِ قوبض هي آيٌس(ثطنپَض ٍ اؾسي .)8:1388،اظ ايي ضٍ ،اّويّت حفؼ
تقبزل هيبى ًيبظّبي اختوبفي ،التهبزي ٍ هحيغي حبل ٍ آيٌسُ اظ عطيك تَؾقِ اًؿبًي پبيساض ،تغييط الگَ ٍ ؾطهكك زض هسيطيت قْطي ٍ
اضائِ ذسهبت آى پسيس آٍضزُ اؾت .ايي زگطگًَي ثب ٍضٍز هفبّيوي چَى حىوطٍايي قْطي ،هكبضوت قْطًٍسي ضخ زازُ اؾت .ضفبُ ّط
 .1وبضقٌبؼ اضقس خغطافيب ٍ ثطًبهِضيعي قْطي ،آهبيف قْطي ،زاًكىسُ ثطًبهِضيعي ٍ فلَم هحيغي ،زاًكگبُ تجطيع(ًَيؿٌسُ هؿئَل)
Email: Forough.andesta@yahoo.com – Tel: 09143092206

 .2زاًكيبض گطٍُ خغطافيب ٍ ثطًبهِضيعي قْطي ،زاًكىسُ ثطًبهِضيعي ٍ فلَم هحيغي ،زاًكگبُ تجطيع
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خبهقِ زض گطٍ ايدبز اعويٌبى اظ ايي ًىتِ اؾت وِ ّوِ افضبي آى احؿبؼ وٌٌس وِ زض آى ؾْوي زاضًس ٍ زض ٍالـ اظ خطيبى فبزي خبهقِ
وٌبض گصاقتِ ًكسُ اًس .زض ّويي ظهيٌِ ،حىوطاًي قْطي پيفقطعي ثطاي تَؾقِ پبيساض اؾت(قطيفيبىثبًي.)43-42 :1380،
زض ايي ضاؾتب ،يىي اظ ذاللبًِتطيي ٍ هَثطتطيي قيَُّب زض ظهيٌِ هسيطيت ٍ حىوطٍايي قْطي هقبنط وِ حسٍز زٍ زِّ اظ آى زض قْط
ضٍچؿتط ايبلت ًيَيَضن هيگصضز ،قيَُ هسيطيتي هطؾَم ثِ  1NBNاؾت.ايي قيَُ زض ٍالـ يه ؾيؿتن هسيطيت قْطي اؾت وِ ثط پبيِ
هكبضوت حساوثطي قْطًٍساى ثٌيبى ًْبزُ قسُ ٍ زض آى ،هطزم ّوگبم ثب زٍلت زض توبهي تهوينگيطيّبي هطثَط ،هكبضوت هيوٌٌس .ايي
قيَُ السام ًَيي ٍ پطثبظزُ ضا وِ زض انغالح«ّوؿبيِ ّب هحيظ پيطاهَى ّوؿبيگي ذَز ضا ؾبهبًسّي هيوٌٌس» فٌَاى گطفتِ اؾت ،هي-
تَاى يىي اظ خسيتطيي گبم ّب زض ظهيٌِ توطوع ظزايي اظ هسيطيت هتوطوع ٍ «ثطًبهِ ضيعي اظ ثبال ثِ پبييي »2قْطي ٍ حطوت ثِ ؾَي
حىوطٍايي هكبضوتي غيط هتوطوع ٍ «ثطًبهِ ضيعي اظ پبييي ثِ ثبال »3زاًؿت(اؾفٌسي.)109 :1391 ،
اهب اضظيبثي تدطثيبت ثطًبهِضيعي ٍ هسيطيت قْطي زض ايطاى حبوي اظ توطوعگطا ثَزى آى اؾت ٍ ّسايت ٍ هسيطيت تَؾقِ قْطّب اظ
عطيك ؾبظهبىّبي فوَهي ٍ زٍلتي زض ؾغَح هلي ،هٌغمِاي ٍ هحلي اًدبم هيپصيطز .ايي ًؾبم زاضاي تٌگٌبّبي فوسُ لبًًَي ،ؾبذتبضي،
فولىطزي ٍ اضتجبعبت ثيي ؾبظهبًي اؾت ٍ فليطغن تالـ ثطاي ثطلطاضي تقبزل هيبى اًؿبى ،فضب ٍ فقبليت زض پٌِْي ؾطظهيي ثِ توطوع
ثيكتط اًدبهيسُ اؾت(حٌبچيً .)78 :1383،ؾبم هسيطيت قْطي والىقْط تجطيع ًيع ّنچَى ؾبيط والىقْطّبي ايطاى زاضاي ًؾبم
هسيطيت قْطي هتوطوع ثَزُ ٍ هٌغمِ  2ايي والى قْط ًيع اظ ايي لبفسُ هؿتثٌي ًيؿت .لصا زض ايي پعٍّف ؾقي قسُ اؾت وِ فَاهل
هَثط ثط اخطاي حىوطٍايي قْطي هكبضوتي(ثطًبهِ  ) NBNهَضز اضظيبثي لطاض گيطز ٍ ثِ ايي پطؾف پبؾد زازُ قَز وِ ٍضقيت قبذمّب
خْت اخطاي ايي ثطًبهِ زض هٌغمِ هصوَض( ؾغح هقٌيزاضي قبذمّب) ثِ چِ نَضت اؾت؟
ّوبىعَض وِ شوط قس ثب تَخِ ثِ اّويت ٍ ضطٍضت حىوطٍايي ذَة زض فطآيٌس هسيطيت قْطي زض ؾبليبى اذيط تحميمبت ظيبزي اًدبم
گطفتِ اؾت وِ زض شيل ثِ چٌس ًوًَِ اظ آى اقبضُ هيگطزز:
اثطاّينظازُ ٍ اؾسيبى( ،)1392زض تحميمي ثب فٌَاى" تحليل ٍ اضظيبثي هيعاى تحمكپصيطي حىوطٍايي ذَة قْطي زض ايطاى،
هَضزقٌبؾي :قْط وبقوط"ثب اؾتفبزُ اظ ضٍيىطز تَنيفي-تحليلي ٍ ثِهٌؾَض خوـآٍضي اعالفبت هَضز ًيبظ اظ عطيك ثطضؾي هيساًي ٍ
تىويل پطؾكٌبهِ ٍ ثب اؾتفبزُ اظ ًطمافعاضّبي  ٍ SPSS ٍ Excelاضظـگصاضي هتغيطّب ثب ثْطُگيطي اظ عيف ليىطت هَضز تدعيِ ٍ تحليل
لطاض زازُ اؾتً .تبيح تحليل ثيبًگط آى اؾت پؽ اظ اًدبم آظهَى  ٍ T-Testهيعاى  Sigثسؾت آهسُ ثطاثط ثب  0/001ثَزُ اؾتً ،كبى اظ
پبييي ثَزى هيعاى تحمكپصيطي حىوطٍايي ذَة قْطي زض قْط وبقوط هيثبقس.
هكىيٌي ٍ هَشى( ،)1393زض پػٍّكي ثب فٌَاى" تحليل حىوطٍايي هغلَة قْطي زض پبيساضي قْطّب ،هغبلقِ هَضزي :قْط فدت-
قط" اظ ضٍـ تَنيفي-تحليلي ثِ قيَُ وتبثربًِاي ٍ پيوبيكي اؾتفبزُ قسُ اؾت .زض ثرف وتبثربًِاي اظ هغبلقِ ٍ ثطضؾي هٌبثـ هطثَط
فبضؾي ٍ التيي ٍ زض ثرف پيوبيكي ًيع اظ اثعاض پطؾكٌبهِ ٍ تىويل آى ثِ ٍؾيلِ قْطًٍساى ثْطُ گطفتِ قسُ اؾتً .تبيح پػٍّف ًكبًگط
ايي اؾت وِ ثِ لحبػ حىوطٍايي هغلَة قْطي قْط فدتقط اظ ٍضقيت هٌبؾجي ثطذَضزاض ًويثبقس ٍ ثِ لحبػ اثقبز پبيساضي قْطي ًيع
زض ٍضقيت ًبپبيساضي لطاض ًساضز
،)2015(Nurudin et alزض پػٍّكي ثب فٌَاى" فطآيٌس هكبضوت هطزم زض ازاضُ حىَهت هحلي (هغبلقِ هَضزي :قَضاي قْطزاضي قْط
ؾطهجبى ،هبلعي" ،ثب ّسف ًوبيف زازى ؾغح هكبضوت هطزهي زض حىَهت هحلي ،تسٍيي قسُ اؾت .زض ايي پػٍّف ،خْت ثطضؾي وطزى
اّويت ٍالقي هكبضوت هطزهي ،قْط ؾطهجبى هبلعي ثِ فٌَاى هغبلقِ پيوبيكي ،اًتربة قسُ اؾت .زض ايي پػٍّف ثِ ايي ًىتِ اقبضُ قسُ
اؾت وِ هكبضوت هطزهي زض تهوينگيطيّبي گطٍّي ،زض قفبفيت اخطايي ثطًبهِ ّب زض قْطً ،مف لبثل تَخْي زاضز ٍ يه ضاُ حل ثؿيبض
1

Neighbors Building Neighborhoods
Top-Down Planning
3 Bottom-Up Planning
2

اضظيبثي فَاهل هَثط ثط اخطاي حىوطٍايي قْطي هكبضوتي ( ثطًبهِ  )NBNزض هٌغمِ  2والًكْط تجطيع
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هَفك ٍ لبعـ ثطاي اًدبم هَفك ثطًبهِ ّبي تَؾقِ هلي اؾت .زض ايي پػٍّف شوط قسُ اؾت وِ هَاًـ هكبضوت هطزهي زض قَضاي
قْطزاضي ؾطهجبى اظ هحسٍزيت پرف ٍ اًتكبض اظ اعالفبت ثطًبهِّبً ،بقي هيقَز .زض ّويي ظهيٌِ عي ههبحجِاي وِ ثب هطزم هحلي
زاقتٌس ،ازفب وطزُاًس وِ ثِ ثطًبهِّبيي وِ تَؾظ قَضاي قْطزاضي ؾطهجبى ؾبهبًسّي هيقًَس ،آگبّي وبفي ًساضًسّ .نچٌيي ايي
پػٍّف ايي ٍالقيت ضا اؽْبض زاقتِ اؾت وِ ؽطفيت هطزم ثطاي هكبضوت زض ثطًبهِّب ،يىي اظ فَاهل ثؿيبض هْن هحؿَة هيقَز.
مبانی نظری
حکمروایی خوب شهری

1

اظ آًدبيي وِ حىوطٍايي زض ثيبًي ؾبزُ ،فطآيٌسي اظ تهوينؾبظي ٍ ضًٍسي اؾت وِ تهوين ّب زض آى ثِ اخطا زضهيآيٌس ،هيتَاى آى ضا
ثِ لسهت توسى ثكطي زاًؿت .اگطچِ وبضثطز هفَْم حىوطٍايي قْطي اظ اٍاذط زِّ  ٍ 1980اظ آفطيمب آغبظ گطزيس ،اهب « ثطايبى هه
الليي» اٍليي ًؾطيِپطزاظي اؾت وِ زض ؾبل  1973ثِ ايي هفَْم پطزاذتِ اؾت(تمَايي ،تبخساض .)47 :1388 ،اٍ فميسُ زاضز تمبضبي
ضٍظافعٍى هطزم قْطّب ايي اؾت وِ حىَهت قْطي ثبيس ًؿجت ثِ ضًٍسّبي تغييط زض قْط« پبؾرگَتط» ،الساهبتف ثب هؿبئل قْطي ٍ
تحَل آىّب«هتٌبؾتتط»ً ،ؿجت ثِ اختوبؿ «هؿئَلتط» ،ثِ فٌَاى ثركي اظ ًؾبم يبزگيطي ثْتط فول وٌس ٍ ؾطاًدبم ًمف هْن زض
پيف ثيٌي ،وكف ٍ اؾتمجبل اظ آيٌسُ ايفب وٌس .خْت تحمك ايي تمبضبّب اٍ اضتجبط ثب ًؾبم اختوبؿ ضا ضطٍضي هيزاًس ٍ ثب ايي همسهبت
حىوطٍايي ضا ًَفي فطآيٌس هيزاًس وِ هتضوّي ًؾبم ثِ ّن پيَؾتِاي اؾت وِ ّن «حىَهت» ٍ ّن «اختوبؿ» ضا زضثطهيگيطز .پؽ اظ اٍ
افطاز زيگطي چَى «هه ويٌلي»« ٍ 2اتىيٌؿي»ً 3يع ايي ثحث ضا هغطح وطزُاًس(ثطنپَض .)491 :1385 ،هفَْم حىوطٍايي ذَة قْطي
خعء هفبّين ٌّدبضي ثَزُ ٍ هيتَاًس ثِ فٌَاى الگَي فولىطزي اؾتفبزُ قَز .ايي حىوطٍايي هيتَاًس ثِ فٌَاى خؿتدَي ضاُ حلّبيي
ثبقس وِ اظ عطيك هصاوطاتي وِ ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـّبي هتقسز ٍ ًيع زضگيطي ثبظيگطاى ثرف ضؾوي(زٍلتي) ٍ غيطضؾوي(غيط زٍلتي) ،ثِ
زؾت آيس .حىوطٍايي ذَة قْطي ّنچٌيي ثِ فٌَاى يه هفَْم ثٌيبزي ثب ّسف ثْجَز هْبضتّبي ازاضي ٍ ثْطٍُضي ،قفبفيت ،هجبضظُ ثب
فؿبز ٍ افعايف پبؾدگَيي همبهبت قْطي ثطزاقت قسُ اؾت( .) Kadago et al,2010:1ثطًبهِ تَؾقِ ؾبظهبى هلل هتحس ،حىوطٍايي
ذَة قْطي ضا هكبضوت ثطاثط ّوِ قْطًٍساى زض تهوينگيطي هيزاًس وِ ًِ تٌْب قبهل زٍلت ثلىِ قبهل خبهقِ هسًي ٍ ثبظاض اؾت وِ زض
ًْبيت ثِ ايدبز قطايظ لبًَىهٌسي ٍ وٌف خوقي ووه هيوٌس .حىوطٍايي ذَة قْطي زض ايي هقٌي حبٍي هقٌبيي زٍگبًِ اؾت؛ ثِ ايي
تطتيت وِ زض يه ؾوت ايي هفَْم ثِ تدليبت تدطثي اًغجبق ثب زٍلت ثب هحيظ ثيطًٍي ٍ اظ عطف زيگط ثط الگَي هفَْهي يب ًؾطي
ّويبضي ًؾبهبت اختوبفي ٍ ًمف زٍلت زض ايي فطآيٌس هطثَط اؾت .ثٌبثطايي ّطم حىوطٍايي ذَة قْطي حبهل ؾِ فٌهط فَق ذَاّس
ثَز وِ فمظ يه ضلـ آى هطثَط ثِ زذبلت زٍلت اؾت ٍ اضالؿ زيگط آى هتحول حضَض خبهقِ هسًي ٍ ثبظاض اؾتّ .وچٌيي هفَْم
حىوطٍايي ذَة قْطي هتضوي ّوِ ٍيػگيّب ٍ قبذمّبي ٌّدبضي ّوبًٌس قوَل ٍ زضثطگيطًسگي ،هؿئَليتپصيطي ،اًهبف ٍ وبضايي،
هكبضوتً ،مف خبهقِ هسًي ٍ غيطُ اؾت ٍ زض فيي حبل ايي هفَْم ثِ يه ثقس فضبيي اقبضُ هيوٌس ٍ قبهل ثطًبهِضيعي ثِ فٌَاى
وبضوطز حىوطٍايي ذَة قْطي اؾت( پَضهحوسي ٍ زيگطاى .)42-41 :1389 ،حىوطٍايي ذَة قْطي ثبيؿتي ظًبى ٍ هطزاى ضا لبزض
ؾبظز تب ثِ هعايبي حمَق قْطًٍسي زؾت يبثٌس .حىوطٍايي ذَة قْطي وِ هجتٌي ثط حمَق قْطًٍسي هيثبقس ،تهطيح هيوٌس وِ ّوِ
قْطًٍساى افن اظ هطزاى ،ظًبى ٍ وَزوبى اظ زؾتطؾي ثِ ًيبظّبي ضطٍضي ظًسگي قبهل هؿىي ،اهٌيت قغلي ،آة ؾبلن ،ثْساقت ،هحيظ
ظيؿت پبن ٍ ً ...جبيؿتي هحطٍم ثبقٌس .اظ عطيك حىوطٍايي ذَة قْطي ،قْطًٍساى هيتَاًٌس ثطًبهِاي ضا تْيِ زيسُ وِ ثِ ٍاؾغِ ّويي
ثطًبهِ اظ اؾتقساز ذَز ثطاي ثْجَز هَلقيت ٍ قطايظ اختوبفي ٍ التهبزي اؾتفبزُ وٌٌس(.)UN-HABITAT,2002:14

1

Good Urban Governance
Mc Kinlay
3
Atkinson
2

46



ًكطيِ فلوي خغطافيب ٍ ثطًبهِضيعي ،قوبضُ 76

مشارکت شهروندی

هكبضوت ثِ فٌَاى اؾبؾي تطيي فٌهط زض زؾتيبثي ثِ اّساف تَؾقِ ثِ ٍيػُ تَؾقِ قْطي اظ اّويت ذبني ثطذَضزاض اؾتّ .ط چِ
تَزُي هطزم خبهقِ ،هكبضوت ثيكتطي زض اهَض زاقتِ ثبقٌس ،اهىبى وؿت هَفميت فطاّن هيقَز ،الكبض پبييي ٍ هحطٍم خبهقِ اظ ًتبيح
هكبضوت ٍ فَايس حبنل اظ تَؾقِ ثْطُهٌس قًَس .هكبضوت قْطًٍسي زض ّط يه اظ هطاحل ٍ اًَاؿ عطح ّبي فوطاًي ،ؾجت ثْجَز قطايظ
فوَهي ،تَظيـ لسضت ٍ ثبال ضفتي ؾغح اهيس ثِ ظًسگي هيقَزّ .نچٌيي ؾيؿتن تهوينگيطي ،ثطًبهِضيعي ٍ هسيطيت زٍلتي هتوطوع ضا ثِ
ؾوت هسيطيت هحلي ٍ اظ پبييي ثِ ثبال(تَؾقِ هكبضوتي) ثب تَخِ ثِ ًيبظّب ،اهىبًبت ،تَاًوٌسيّب ٍ اٍليتّبيقبى ؾَق هيزّس(فليعازُ
السم ٍ ّوىبضاى.)196 :1392 ،
هكبضوت قْطًٍسي اظ ؾبل  ،1950هَضَؿ زاهٌِزاضي زض حَظُ ثطًبهِضيعي ثَزُ ٍ ثِ ّويي زليل ثطًبهِضيعاى قْطي تالـ وطزًس زض
تهوينگيطيّبي قْطي ،اظ ًؾطّبي قْطًٍساى آگبُ قسُ ٍ ثب ّوىبضي آًبى ،ثطًبهِّبي ذَز ضا فولي وٌٌس؛ چطا وِ آًبى هقتمس ثَزًس
هكبضوت ،قْطًٍساى ضا هؿئَليتپصيط ثبض آٍضزُ ٍ ثِ فطآيٌسّبي تهوينگيطي هكطٍفيت ثركس؛ يقٌي حوبيت فوَهي اظ تهوينگيطيّبي
اتربشي اظ ؾَي هؿئَالى ،ؾجت هيقَز هؿئَالى اهط ثِ ضاحتي ثطًبهِّبي ذَز ضا فولي وٌٌس(.)Brown and Harris,2005:97-99
ايٌىِ حىوطٍايي هكبضوتي اظ ودب ثبيس قطٍؿ قَز؟ اظ خبًت حىَهت يب اظ خبًت خبهقِ؟ فٌَاى قسُ اؾت« خبهقِ هسًي هْنتطيي
ثؿتط ثطاي حىوطٍايي اؾت؛ ظيطا خبهقِ هسًي فطآيٌسّبي هكبضوت فوَهي ٍ حل هؿئلِ ضا ثِ قيَُّبي غيطؾلؿلِ هطاتجي ثِ ٍؾيلِ
هدوَفِاي اظ وٌكگطاى خسيس اظ ؾبظهبىّبي غيطزٍلتي تب خٌجفّبي اختوبفي ،تؿْيل هيوٌس» ( Chotary and Stoker, 2009:
.)174
حکمروایی خوب شهری و مشارکت شهروندی

الگَي حىوطٍايي ذَة قْطي ثِ فٌَاى فطآيٌس هكبضوتي تقطيف هيقَز وِ ثِ هَخت آى ّوِ شيًفقبى قبهل حىَهت ،ثرف
ذهَني ٍ خبهقِ هسًي زض اضتجبط هتمبثل ثب يىسيگط ّؿتٌس .زض ايي الگَ هؿئَليت اخطاي هؿتمين هسيطيت قْطي ووتط قسُ ٍ اهىبى
ثيكتطي ثطاي ثطًبهِ ضيعي ٍ وٌتطل اظ پبييي ثِ ثبال تَؾظ ًْبزّبي ذهَني ٍ هطزهي فطاّن هي قَز .زض ايي الگَ هسيطيت قْطي اظ ثبال
ثِ پبييي ًجَزُ ٍ هكبضوت قْطًٍساى زض ازاضُ اهَض قْط خعء خسايي ًبپصيط آى اؾت( .)Mc Carney et al,1995:8زض ٍالـ يىي اظ خٌجِ
ّبي هْن ًؾطيِ حىوطٍايي ذَة قْطي ،ثقس هكبضوت اؾت .چطا وِ انل ٍ ثٌيبى ًؾطيِ هصوَض ثط حىَهت هطزهي اؾتَاض اؾت(
.)Dekker & Kempen, 2004:43
ثِ فجبضت زيگط ،هكبضوت يىي اظ ثْتطيي ضٍـّب ثطاي اًتمبل ذَاؾتِّبي ؾغح هحلي ثِ ثطًبهِضيعاى ٍ هسيطاى هحلي اؾت .ثٌبثطايي
حىوطٍايي قْطي ثِ هقٌي هكبضوت ّوعهبى ٍ ّوطاُ هطزمًْ ،بزّبي هحلي ٍ ؾبظهبىّبي زٍلتي ٍ غيط زٍلتي ثِ فٌَاى ثبظيگطاى تَؾقِ
قْطي اؾتفبزُ هيقَز(ًَثطي ،ضحيوي.)12 :1389 ،
برنامه NBN

يىي اظ خبلت تطيي ٍ هَفميت آهيعتطيي قيَُ ّب زض ظهيٌِ هسيطيت قْطي وِ هست زُ ؾبل اؾت زض قْط «ضٍچؿتط» ايبلت ًيَيَضن
زض حبل اخطا اؾت ،عطح اثتىبضي  1NBNاؾت.
زض پبؾد ثِ هكىالت ضٍثِضٍ قسُ ،قْطزاض قْط ضٍچؿتط تهوين ثِ تغييط زض ضًٍس ثطًبهِضيعي زض ؾغح ٍاحس ّوؿبيگي ٍ هحلِ گطزيس.
ثطًبهِضيعاى هحلي زضيبفتٌس وِ ايي هفَْم خسيس ثطًبهِضيعي تَاًبيي پبؾدگَيي ثيكتطي ثِ خبهقِ هسًي ذَاّس زاقت ظيطا قْطًٍساى

Neighbors Building Neighborhoods
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حؿبؾيت ٍ احؿبؼ هؿئَليت ثيكتطي ًؿجت ثِ ًيبظّبي هحلي ٍ خبهقِ هسًي ذَاٌّس زاقت .آضگَؾت 1يىي اظ حوبيت وٌٌسگبى،
هكبضوت هطزهي ضا ثِفٌَاى ضاُحل هكىالت قْطي فٌَاى هيوٌس .اٍ ثِ تكىيل گطٍُّبي هطزهي زضفطآيٌس ثطًبهِضيعي هقتمس اؾت ظيطا
ذيلي هْن اؾت وِ قْطي ايدبز وٌين وِ زض آى هكىالت ثِ ووه ّنزيگط حل قَز .ثٌبثطايي ٍي عطح  NBNضا ثِفٌَاى هفَْهي
خسيس ٍ عطحي ًَيي خْت زؾتيبثي ثِ هكبضوت هطزهي زض فطآيٌسّبي تهوينگيطي ٍ ثطًبهِ ٍ عطحضيعي فٌَاى هيوٌس .ثطًبهِ ضيعاى
ضٍچؿتط افتمبز زاضًس وِ عطح  NBNثْتطيي ضاُحل هحؿَة هي گطزز وِ هٌدط هي قَز قْط اظ اًحغبط ٍ تٌعل ثِ زٍض ثبقس .آىّب
تهسيك وطزًس وِ قْط قجىِاي اظ گطٍُّبي ٍاحسّبي ّوؿبيگي ضا وِ زض قْط فقبليتّبي لبثل تَخِ ٍ هَثطي زاضًس ،ضا زض تهطف ذَز
زاضز .اظ زيسگبُ زٍلت ،گطٍُ ّبي هطزهي ّويكِ پتبًؿيل هْن ٍ لبثل تَخْي خْت قطوت وطزى زض تغييطات قْط ٍ تَاًبيي ثؿيح وطزى
قْطًٍساى زاضًس .زض فطآيٌس  ،NBNثطًبهِ ضيعاى زپبضتوبى تَؾقِ خبهقِ هسًي ،قْط ضا ثِ ٍ 34احس ّوؿبيگي زض زضٍى  10ثرف زض هبُ
فَضيِ  1994تمؿين وطزًس .ظهبًيوِ ثرفّب ثِعَض ضؾوي هٌتكط ٍ اعالؿضؾبًي قس ،ثطًبهِضيعاى قْطي ضّجطاى ثرف ضا ثِفٌَاى
ّوبٌّگ وٌٌسُ ٍ زاٍعلجبًِ اؾترسام وطزًسّ .وِ ثرفّب اظ ًَفي ؾلؿلِهطاتت ؾبظهبًي ايدبز قسُ اؾت ٍ ّط گطٍُ ؾبذتبض هٌحهط ثِ
فطز ذَز ضا زضثطزاضز .ظهبًيوِ زاٍعلجبى زض ثرف وويتِ هؿئَل فطآيٌس ثطًبهِضيعي هكبضوتي حضَض زاقتٌس ،قْطًٍساى ثطاي حضَض زض
خلؿبت ٍ ثِ اقتطانگصاضي ايسُّب زفَت هيقسًس ٍ ًيع ثطًبهِضيعاى قْطي ّويكِ زض خلؿبت  NBNحضَض زاقتِ ٍ تقبهالت هَثطي ثب
قْطًٍساى ٍ هكبضوت وٌٌسگبى زاقتٌس(.)Fen Kooi,2006:6-9

شکل ( :)1منطقه بندی شهر روچستر برای اجرای برنامه NBN

هٌجـ.)Fen Kooi, 2006: Xiii(:

دادهها و روشها

زض ايي هغبلقِ ،ضٍـ پػٍّف تَنيفي -تحليلي اؾت .ثطاي گطزآٍضي اعالفبت هَضز ًيبظ ،اظ هٌبثـ وتبثربًِاي( ثطاي هجبًي ًؾطي) ٍ
اظ اثعاض پطؾكٌبهِ( ثطاي پػٍّف فلوي) ثْطُ گطفتِ قسُ اؾت .قبيبى شوط اؾت ،خبهقِ آهبضي ايي پػٍّف ،ثب تَخِ ثِ فطهَل وَوطاى ٍ
خوقيت هٌغمِ  2والىقْط تجطيعً 382 ،فط هحبؾجِ گطزيسً ٍ .يع اثعاض پطؾكٌبهِ ثب تقساز ؾَاالت  19ثب خَاة ثؿتِ  5گعيٌِاي ثَزُ ٍ
گَيِّبي آى ثط اؾبؼ عيف ضتجِ اي ليىطت هَضز ؾٌدف لطاض گطفتِ اؾت .ضٍايي پطؾكٌبهِ ثط اؾبؼ افتجبض نَضي ٍ پبيبيي آى ثب ضٍـ
آلفبي وطًٍجبخ  0/826ثسؾت آهسُ وِ ًكبى اظ پبيبيي هغلَة پطؾكٌبهِ هيثبقس.
Tam Argust, Interview by Pierre Clavel
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زض ازاهِ ثب اؾتفبزُ اظ ًطم افعاض ليعضل ٍ 1آظهَى تي ته ًوًَِاي 2زض ًطم افعاض  SPSSثِ تحليل زازُّبي حبنلِ اظ پطؾكٌبهِ ٍ
اضظيبثي ٍ اٍلَيتزّي ثِ قبذمّبي زذيل زض اخطاي حىوطٍايي قْطي هكبضوتي( ثطًبهِ  )NBNپطزاذتِ قسُ اؾت.
تدعيِ ٍ تحليل ؾبذتبضّبي وٍَاضيبًؽ يب ّوبى «هسل يبثي هقبزالت ؾبذتبضي»  ،يىي اظ انليتطيي ضٍـّبي تدعيِ ٍ تحليل
ؾبذتبض زازُّبي پيچيسُ ٍ يىي اظ ضٍـ ّبي ًَ ثطاي ثطضؾي ضٍاثظ فلت ٍ هقلَلي اؾت ٍ ثِ هقٌي تدعيِ ٍ تحليل هتغيطّبي هرتلفي
اؾت وِ زض يه ؾبذتبض هجتٌي ثط تئَضي ،تبثيطات ّوعهبى هتغيطّب ضا ثِ ّن ًكبى هيزّس .اظ عطيك ايي ضٍـ هيتَاى لبثل لجَل ثَزى
هسلّبي ًؾطي ضا زض خبهقِّبي ذبل ثب اؾتفبزُ اظ زازُّبي ّوجؿتگي ،غيط آظهبيكي ٍ آظهبيكي آظهَز.
ًطم افعاض ليعضل ثِ هٌؾَض ترويي ٍ آظهَى هسلّبي هقبزالت ؾبذتبضي ٍ ثطضؾي ٍ تحليل ضٍاثظ ذغي ثيي هتغيطّبي پٌْبى ٍ
هتغيطّبي هكبّسُاي ثِ وبض هيضٍز .ايي ثطًبهِّ ،وجؿتگي ٍ وَاضيبًؽّبي ثيي هتغيطّبي هكبّسُاي ضا ثطاي ترويي همبزيط ثبضّبي
فبهليٍ ،اضيبًؽّب ٍ ذغبّبي هتغيطّبي پٌْبى هَضز اؾتفبزُ لطاض هيزّس( والًتطي.)35 :1388 ،
محدوده مورد مطالعه

هٌغمِ  2يىي اظ هٌبعك زُ گبًِ تجطيع هيثبقس ٍ عجك گعاضـ تحليلي اظ ًتبيح ؾطقوبضي ؾبل  1390ثِ تفىيه هٌبعك زّگبًِ تجطيع
زاضاي خوقيت ً169047فط(حبخيظازُ ،هيطآة ٍ )6 :1390 ،هؿبحتي ثطاثط ثب ّ 2080ىتبض هيثبقس(ّوبى .)48:حسٍز اضثقِ ايي هٌغمِ اظ
ؾوت قوبل ثِ ثلَاض ثؿيح ،ثلَاض  29ثْوي ٍ ذيبثبى اهبم ذويٌي( ضُ)؛ اظ ؾوت قطق ثِ ثعضگطاُ قْيس وؿبئي؛ اظ ؾوت غطة ثِ ثلَاض
هالنسضا( ؾبضي ظهيي) ،ذيبثبى قْيس هٌتؾطي ،ذيبثبى آظازي ٍ ذيبثبى قْيس خسيطي ٍ اظ ؾوت خٌَة ثِ ثطظگطاُ قْيس وؿبئي ٍ ذظ
هحسٍزُي عطح خبهـ هيثبقس( ؾبيت قْطزاضي هٌغمِ  2والىقْط تجطيع).

شکل ( :)2مناطق دهگانه شهرداری کالنشهر تبریس

هٌجـ( :اوجطي)2 :1392 ،

LISREL - Linear Structural Relations
One-Sample T- Test

1
2
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شکل ( :)3منطقه دو شهرداری تبریس

هٌجـ( :اوجطي)4 :1392،

تجسیه و تحلیل دادهها

زض هطحلِ ووي تحميك ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ هقبزالت ؾبذتبضي ثِ ثطضؾي اضتجبط هتغيطّبي هىٌَى(پٌْبى) پطزاذتِ ٍ ثب اؾتفبزُ اظ
ًطمافعاض ليعضل هسلي اضائِ گطزيس .زض ضٍـ هيساًي ّوبىعَض وِ گفتِ قس اظ اثعاض پطؾكٌبهِ وِ ثطاي ّط هتغيط پٌْبى ،هتغيطّبي آقىبضي
تقطيف ٍ اؾتفبزُ قسُ اؾت .ثِ هٌؾَض تدعيِ ٍ تحليل زازُّب اظ عطيك هسل هقبزالت ؾبذتبضي ،پؽ اظ ايٌىِ زازُّبي حبنلِ اظ
پطؾكٌبهِّب ٍاضز ًطم افعاض آهبضي  SPSSگطزيس ،فوليبت وسگصاضي ضٍي زازُّب هغبثك خسٍل 1نَضت گطفت ٍ زازُّبي وسگصاضي قسُ
زض هحيظ ثطًبهِ ليعضل فطاذَاًسُ قس ٍ ثِ تدعيِ ٍ تحليل زازُّب السام گطزيس .قىل قوبضُ  4هسل اؾتبًساضز قسُ ضا ًكبى هيزّس.
جدول( :)1متغیرهای پنهان و آشکار در تحقیق
متغیر پنهان
تَافك خوقي

هكبضوت
قْطًٍسي

قفبفيت

متغیر آشکار
ٍخَز ّن فىطي ٍ ّن ؾَيي ثيي هسيطاى ٍ هؿئَالى قْطي ٍ قْطًٍساى.
ٍخَز تقبهل ثيي ؾِ ًْبز زٍلت ،ثرف ذهَني ٍ ؾبظهبىّبي غيطضؾوي ٍ
قْطًٍساى.
ٍخَز تَافك خوقي ٍ تقبهل هَثط ثيي قْطًٍساى.
ثْطُهٌسي اظ اؽْبض ًؾط اّبلي هحلِ ًؿجت ثِ فولىطز هسيطيت قْطي.
ثْطُهٌسي اظ قَضايبضّب ٍ ؾطاي هحالت ٍ تكىلّبي غيطزٍلتي ثِ فٌَاى پل
اضتجبعي ثيي قْطًٍساى ٍ هسيطاى قْطي.
اًدبم الساهبت هثجت ثطاي گطٍُّبي زضحبقيِ زض هٌغمِ ثِ هٌؾَض تَخِ ثِ ًيبظّبي
ّوِ قْطًٍساى.
ثطگعاضي خلؿبت ٍ اتبق فىط ثيي قْطًٍساى خْت اًتمبل ًيبظّب ٍ ايسُّب زض ًْبزّبي
هطثَعِ.
ايدبز ووپييّبي زاٍعلجبًِ قبهل هكبضوت قْطًٍسي ،آهَظـ ٍ تحهيل ،ثْساقت،
اهٌيت ٍ ...
هكَضت ًْبزّبي هسًي ٍ ثرف ذهَني زض ثطًبهِضيعيّب ،تهوينؾبظي ،تهوين
گيطي ثب هؿئَالى ٍ هسيطاى قْطي.
اعالؿ ضؾبًي ٍ ثطگعاضي ًكؿتّبي ّوگبًي ثِ هٌؾَض زض خطيبى لطاض زازى
قْطًٍساى ًؿجت ثِ هَضَفبت ٍ هؿبئل فوطاًي.
اهىبى زؾتطؾي آظاز ٍ قفبف قْطًٍساى ثِ اعالفبت.

کد
T1
T2
T3
T4
M1
M2
M3
M4
M5
S1
S2
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فسالت

اهىبى هؿتٌسؾبظي اعالفبت هَخَز.
ٍضَح ضٍيِّب ٍ ًؾبضتّب ٍ هؿئَليتّب زض ظهيٌِ عطحّب ٍ لطاضزازّب ٍ هٌبلهِّب.
ٍخَز زؾتطؾي آظاز همبهبت هحلي ثِ اعالفبت ٍ ًيع ايدبز لَاًيي حبون ثط ايي
زؾتطؾي.
اتربش ّوىبضي اظ گطٍُّبي هحطٍم زض فطآيٌس هكبضوت ٍ تجبزل ًؾط زض هٌغمِ.
ٍخَز ترهيم فبزالًِ هٌبثـ ٍ ذسهبت ثِ قْطًٍساى زض هحالت ثيي هٌغمِ ٍ ٍخَز
ًْبزّبي هطزهي خْت حوبيت اظ الكبض ون زضآهس.
اٍلَيت ثٌسي فبزالًِ ذسهبت قْطي ثيي هحالت هٌغمِ.
ٍخَز هحطوِّب ٍ ثؿتطّبيي ثِ هٌؾَض ؾطهبيِگصاضي زض هٌغمِ اظ عطيك هكبضوت
قْطًٍسي.
ثْطُهٌسي اظ هكبضوت ظًبى ثِ زؾتطؾي ثطاثط ثِ فطآيٌسّبي تهوينگيطي زض هٌغمِ.

S3
S4
S5
E1
E2
E3
E4
E5

شکل ( :)4بارهای عاملی استاندارد شده

منبع :یافتههای تحقیق بر اساس پرسشنامه

ايي هطحلِ ثيف اظ آًىِ يه وبض آهبضي ثبقس ،تسٍيي يه فطو تئَضيىي اؾت وِ ثط هجٌبي آى هتغيطّبي ًْفتِ ٍ آقىبض هكرم ٍ
ؾپؽ ضٍاثظ ثيي هتغيطّبي ًْفتِ ثب يىسيگط ٍ ّن چٌيي اضتجبط ثيي آىّب ثب قبذمّب يب هتغيطّبي لبثل هكبّسُ ،هكرم هيقَز
( والًتطي.)42 :1388 ،
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ّسف اظ اضظيبثي ثطاظـ ول هسل ايي اؾت وِ هكرم قَز تب چِ حس ول هسل ثب زازُّبي تدطثي هَضز اؾتفبزُ ؾبظگبضي ٍ تَافك
زاضز .ثطاي اضظيبثي ثطاظـ هسل زض ايي تحميك ،ثطًبهِ ليعضل ،قبذمّبي ثطاظـ ضا ايدبز ًوَزُ اؾت وِ ثسيي قطح هيثبقس:
جدول( :)2شاخصهای نیکویی برازش مدل
شاخصها
Root Mean Square Error of
)Approximaion(RMSEA
)Goodness of Fit Index(GFI
)Adjusted Goodness of Fit Index(AGFI
)Non-Normed Fit Index(NNFI
)Normed Fit Index(NFI

وضعیت مدل
ضيكِ هيبًگيي تَاى زٍم ذغبي
تمطيت
قبذم ثطاظًسگي
قبذم ثطاظًسگي تقسيل يبفتِ
قبذم ثطاظـ غيط ًطم
قبذم ٌّدبض قسُ ثطاظًسگي

0/05
0/92
0/73
0/91
0/92

هٌجـ :يبفتِّبي تحميك ثط اؾبؼ پطؾكٌبهِ

همساض هغلَة قبذم  RMSERثطاي هسلّب ثطاثط يب ووتط اظ  0/08اؾت ،هغبثك خسٍل فَق ،همساض ثسؾت آهسُ ايي قبذم 0/05
ثَزُ وِ ًكبى اظ ثطاظـ هغلَة هسل ثَزُ اؾت(فليثبثبئي.)39 :1392 ،
همساض هغلَة  AGFI ٍ GFIثبيس ثيي نفط ٍ يه ثبقس ٍ ّط چمسض ثِ يه ًعزيىتط ثبقس ،ثيبًگط ثطاظـ ثْتط هسل اؾت وِ ثب تَخِ ثِ
خسٍل همساض ايي قبذم ًيع ًكبى اظ ثطاظـ هغلَة زاضز ،هيعاى  NFIهحبؾجِ قسُ  0/92اؾت وِ زض ايي قبذم همبزيط ثطاثط يب ثعضگتط
اظ  0/9ثِ فٌَاى قبذم ذَثي ثطاي ثطاظًسگي هسلّبي ًؾطي هيثبقس ٍ ،همساض ً NNFIيع ثبيس ثبالتط اظ  0/9ثبقٌس تب هسل ثطاظـ
ذَثي زاقتِ ثبقس وِ ثط عجك خسٍل همساض ايي قبذم ثبالتط اظ  0/9ثَزُ وِ ًكبى اظ ثطاظـ لبثل لجَل ثطاي هسل هيثبقس(وطينظازُ ٍ
ّوىبضاى.)15 :1394 ،
اٍلَيتثٌسي قبذمّب ًيع زض هحيظ ثطًبهِ ليعضل ثب تَخِ ثِ همساض  T-Valuesقبذم ّبي ثسؾت آهسُ هكرم هيگطزز وِ ثسيي
نَضت هيثبقس:
جدول ( :)3اولویت شاخصها در برنامه لیسرل
شاخصها
تَافك خوقي
قفبفيت
هكبضوت قْطًٍسي
فسالت

مقدار T-Values

10/72
7/28
6/1
5/18

رتبه
1
2
3
4

هٌجـ :يبفتِّبي تحميك ثط اؾبؼ پطؾكٌبهِ

ّوبًغَض وِ هكرم اؾت ثب تَخِ ثِ همبزيط  T-Valuesقبذمّب ،قبذم تَافك خوقي ثب همساض  10/72زض ضتجِ اٍل لطاض گطفتِ
اؾت ،زض ٍالـ ّط اًساظُ وِ ًمغِ ًؾطات زض يه خبهقِ اظ تفبٍتّبي ظيبزي ثطذَضزاض ثبقٌس ،ثبظيگطاى گًَبگًَي ًيع ٍخَز ذَاٌّس زاقت
لصا ثْتط اؾت هسيطيت قْطي ،هٌبفـ ٍ ؾاليك هرتلف زض خبهقِ ضا ثِ ؾوت اخوبفي گؿتطزُ وِ ثْتطيي ٍ ثيكتطيي هٌفقت ضا ثطاي توبم
اخوبؿ قبهل گطززّ ،سايت قَز .ثِ فجبضت زيگط ،قْط فطنِ گطٍُّب ٍ هٌبفـ هرتلف ٍ وبُ زض حبل ؾتيع ثب يىسيگط اؾت ،هٌؾَض اظ تَافك
خوقي ،تقسيل ٍ ايدبز تَافك هٌبفـ هرتلف اؾت.
زض ضتجِ زٍم ،قبذم قفبفيت ثب همساض  7/28 ، T-Valueلطاض گطفتِ ٍ ايي ثسيي هقٌي اؾت وِ فسم قفبفيت ٍ پٌْبىوبضي زض
هؿبئل اهَض قْطي ،اهىبى ثطٍظ فؿبز زض تهوين گيطي ضا افعايف هيزّس .حبل آًىِ قفبفيت هبًـ اظ گؿتطـ آى هي قَز.
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قبذم هكبضوت قْطًٍسي ،يقٌي لسضت تبثيطگصاضزى قْطًٍساى زض تهوين گيطيّب ٍ ؾْين قسى آًبى زض لسضت ثب همساض ،T-Value
 6/1زض ضتجِ ؾَم لطاض گطفتِ اؾت.
ٍ زض ضتجِ چْبضم قبذم فسالت ،يقٌي ايدبز فطنتّبي هٌبؾت ثطاي ّوِ قْطًٍساى زض ظهيٌِي اضتمبي ٍضقيت ضفبّي ذَز ،تالـ
زض خْت ترهيم فبزالًِ هٌبثـ ٍ هكبضوت الكبض هحطٍم زض افالم ًؾط ٍ تهوينگيطيّب ،ثب همساض  5/18لطاض گطفتِ اؾت.
زض ازاهِ ثِ هٌؾَض تحليل ٍضقيت قبذمّب خْت اخطاي حىوطٍايي قْطي هكبضوتي(ثطًبهِ  )NBNزض هٌغمِ  2والىقْط تجطيع اظ
آظهَى تي ته ًوًَِاي زض ًطم افعاض  SPSSثْطُ گطفتِ قسُ اؾت وِ ثسيي قطح هيثبقس:
جدول ( :)4نتایج آزمون تی تک نمونهای در منطقه  2کالنشهر تبریس
هيبًگيي ًؾطي; 3
قبذم
هكبضوت
قْطًٍسي
تَافك خوقي
قفبفيت
فسالت

تقساز

هيبًگيي

آهبضُ t

زضخِ
آظازي

ؾغح
هقٌيزاضي

اًحطاف
هقيبض

فبنلِ اعويٌبى%95
تفبضل هيبًگيي
حس پبييي
حس ثبال

382

2/11

-32/12

381

0.000

0/547

-0/8827

-0/8692

382
382
382

2/03
1/73
2/01

-34/84
-35/10
-35/89

381
381
381

0.000
0.000
0.000

0/3586
0/650
0/4766

-0/9127
-0/9399
-0/9321

-0/9675
-0/1550
-0/9786

هٌجـ :يبفتِّبي تحميك ثط اؾبؼ پطؾكٌبهِ

ثب تَخِ ثِ ًتبيح خسٍل فَق ،ؾغح هقٌيزاضي توبم قبذمّب ووتط اظ  0/05اؾت ايي ثساى هقٌي هيثبقس وِ هيبًگيي قبذمّب ثب
هيبًگيي ًؾطي  3اذتالف زاضز ٍ ثب تَخِ ثِ همبزيط زٍ ؾتَى حس ثبال ٍ پبييي وِ زض قبذمّب ّط زٍ هٌفي ّؿتٌس هيتَاى گفت هيبًگيي
قبذمّب پبيييتط اظ هيبًگيي ًؾطي  3هيثبقس زض ًتيدِ ثب ضطيت اعويٌبى  ٍ %95ؾغح هقٌيزاضي ووتط اظ  0/05هيتَاى گفت وِ
هٌغمِ  2والىقْط تجطيع زض ضاؾتبي اخطاي حىوطٍايي قْطي هكبضوتي( ثطًبهِ  )NBNاظ ٍضقيت هٌبؾجي ثطذَضزاض ًيؿت.
نتیجهگیری

يىي اظ هَفميتآهيعتطيي الگَّب زض ظهيٌِ هسيطيت قْطي ،الگَي «حىوطٍايي ذَة قْطي» اؾت وِ زض ٍالـ يه ؾيؿتن هسيطيت
قْطي ثِ قىل هكبضوتي هيثبقس ،وِ ؾِ ًْبز خبهقِ هسًي ،ثرف ذهَني ٍ زٍلت زض توبهي تهوينگيطيّبي هطثَعِ ،هكبضوت هي-
وٌٌس .هحَضيت ايي ضٍيىطز زض هسيطيت قْطي ،ثط هجٌبي تَؾقِاي قْطًٍسهساضي ٍ ثطاثطذَاّبًِ ،ثطاي تبثيطگصاضي توبهي ًيطٍّبي زاضاي
ًفـ ٍ ًفَش زض ازاضُ اهَض قْطّب ٍ ّن چٌيي پبؾرگَيي ثِ توبهي ًيبظّبي ايي گطٍُّب هيثبقس زض ٍالـ ،هيتَاى گفت وِ ثسٍى هكبضوت
فقبل قْطًٍساى ،حىوطاًي قْطي زض هفَْم ٍالقي آى تحمك ًرَاّس يبفت ٍ هسيطيت قْطي زض چبضچَثي هحسٍز ٍ ايؿتب ٍ ثسٍى
هكبضوت قْطًٍساى ،ثب افوبل لسضتي يه ؾَيِ ٍ هؿلظ زض تهوينگيطي ًؿجت ثِ هؿبئل قْط ثبلي ذَاٌّس هبًس .ثٌبثطايي هكبضوت
قْطًٍساى هَتَض هحطوِ هسيطيت قْطي اؾت وِ ًمف فوسُاي زض حل ثؿيبضي اظ هكىالت ٍ هؿبئل قْطي زاضز( ظيبضي ٍ ّوىبضاى،
.)16 :1391
زض ايي ضاؾتب ،ثطًبهِ NBNيىي اظ ذاللبًِتطيي ٍ هَثطتطيي قيَُّب زض ظهيٌِ هسيطيت ٍ حىوطٍايي قْطي هقبنط اؾت وِ حسٍز زٍ
زِّ اظ آى زض قْط ضٍچؿتط ايبلت ًيَيَضن هيگصضز .ايي قيَُ زض ٍالـ يه ؾيؿتن هسيطيت قْطي اؾت وِ ثط پبيِ هكبضوت حساوثطي
قْطًٍساى ثٌيبى ًْبزُ قسُ ٍ زض آى ،هطزم ّوگبم ثب زٍلت زض توبهي تهوينگيطيّبي هطثَط ،هكبضوت هي وٌٌس .ايي قيَُ السام ًَيي ٍ
پطثبظزُ ضا وِ زض انغالح«ّوؿبيِ ّب هحيظ پيطاهَى ّوؿبيگي ذَز ضا ؾبهبًسّي هي وٌٌس» فٌَاى گطفتِ اؾت ،هي تَاى يىي اظ خسي

اضظيبثي فَاهل هَثط ثط اخطاي حىوطٍايي قْطي هكبضوتي ( ثطًبهِ  )NBNزض هٌغمِ  2والًكْط تجطيع
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تطيي گبم ّب زض ظهيٌِ توطوع ظزايي اظ هسيطيت هتوطوع ٍ «ثطًبهِ ضيعي اظ ثبال ثِ پبييي »1قْطي ٍ حطوت ثِ ؾَي حىوطٍايي هكبضوتي
غيط هتوطوع ٍ «ثطًبهِ ضيعي اظ پبييي ثِ ثبال »2زاًؿت(اؾفٌسي.)109 :1391 ،
زض پػٍّف حبضط ؾقي قسُ اؾت تب ثِ اضظيبثي فَاهل هَثط زض اخطاي حىوطٍايي قْطي هكبضوتي( ثطًبهِ  )NBNپطزاذتِ قَزً ،تبيح
حبنلِ اظ تحليل زازُّب زض هحيظ ثطًبهِ ليعضل ًكبى هيزّس وِ هسل اظ ثطاظـ هٌبؾجي ثطذَضزاض ثَزُ ٍ زض ثيي قبذمّب ثب تَخِ ثِ
همساض  T-Valuesآىّب ،قبذم « تَافك خوقي» ثِ فٌَاى قبذم ثطتط هحبؾجِ گطزيس ٍ قبذمّبي قفبفيت ،هكبضوت قْطًٍسي ٍ
فسالت ثِ تطتيت زض ضتجِّبي ثقسي لطاض گطفتِ اؾتً ٍ .يع ثب تَخِ ثِ ًتبيح حبنلِ اظ تحليل زازُّب زض  ٍ SPSSآظهَى تي ته ًوًَِاي ٍ
ؾغح هقٌيزاضي ،هيبًگيي قبذمّب ثب هيبًگيي ًؾطي ٍ همبزيط حسٍز ثبال ٍ پبييي وِ زض ّوِ قبذمّب هٌفي ّؿتٌس ،هيتَاى گفت
فَاهَل هَثط ثط اخطاي حىوطٍايي قْطي هكبضوتي( ثطًبهِ  )NBNزض ٍضقيت ًبهغلَثي لطاض گطفتِ اؾت.
اثطاّينظازُ ٍ اؾسيبى زض پػٍّف ذَز ثِ ايي ًتيدِ ضؾيسُاًس وِ زض قْط وبقوط هيعاى تحمكپصيطي حىوطٍايي ذَة قْطي زض ؾغح
پبييٌي لطاض گطفتِ اؾتً .تبيح ثسؾت آهسُ اظ ايي پػٍّف ًيع ثيبًگط ايي اؾت وِ فَاهل هَثط ثط اخطاي حىوطٍايي قْطي هكبضوتي زض
ٍضقيت ًبهغلَثي لطاض گطفتِ اؾت .هكىيٌي ٍ هَشى زض ترميك ذَز ثِ ايي ًتيدِ ضؾيسُاًس وِ ثِ لحبػ حىوطٍايي هغلَة قْطي ،قْط
فدت قط اظ ٍضقيتي ًبهٌبؾجي ثطذَضزاض اؾت ٍ ثِ لحبػ اثقبز پبيساضي ًيع زض ٍضقيت هغلَثي لطاض ًساضز .زض ايي پػٍّف ًيع هٌغمِ 2
والىقْط تجطيع اظ لحبػ هيعاى تحمكپصيطي حىوطٍايي قْطي هكبضوتي(ثطًبهِ  )NBNزض ٍضقيت ًبهغلَثي لطاض زاضزNurudin et al .
زض پػٍّف ذَز ثِ ايي ًتيدِ ضؾيسُ اًس وِ هَاًـ هكبضوت هطزهي زض قَضاي قْطزاضي ؾطهجبى اظ هحسٍزيت پرف ٍ اًتكبض اعالفبت ٍ
ثطًبهِّب ًبقي هيقَز .زض ّويي ظهيٌِ عي هحبنجِاي وِ ثب هطزم هحلي زاقتٌس ،ازفب وطزُاًس وِ ثِ ثطًبهِّبيي وِ تَؾظ قَضاي
قْطزاضي ؾطهجبى ؾبهبًسّي هيقًَس ،آگبّي وبفي ًساضًس .زض پػٍّف حبضط عجك آظهَى تي ته ًوًَِاي ،قفبفيت زض هؿبئل اهَض
قْطي زض هٌغمِ  2والىقْط تجطيع ٍخَز ًساضز.
ثب زض ًؾط گطفتي ًتبيح ثسؾت آهسُ ثِ هٌؾَض تحمكپصيطي حىوطٍايي قْطي هكبضوتي(ثطًبهِ  )NBNزض هٌغمِ  2والىقْط تجطيع،
پيكٌْبزّبي ظيط اضائِ هيگطزز:






تغييط زض فطآيٌس ثطًبهِضيعي اظ ثطًبهِضيعي خبهـ ثِ ثطًبهِضيعي ضاّجطزيّ ،سفوٌس ،يىپبضچِ ٍ هكبضوتي؛
تقطيف ًمف ٍ خبيگبُ هكرم ثطاي قْطًٍساى زض اهَض هرتلف ٍ تهوينگيطي زض ذهَل اٍلَيت اخطاي پطٍغُّب؛
ضفـ ّط گًَِ السام خجطي اظ ؾَي هتَليبى اهَض قْطي ٍ ووه ثِ ايدبز فضبي تقبهلي؛
ثىبضگيطي ضٍيىطز پبييي ثِ ثبال زض ؾيؿتن هسيطيتي ثب ّسف ثىبضگيطي ًيطٍّبي هترهم هحلي؛
ثطلطاضي اضتجبط ٍ تالـ هكتطن هيبى ؾبظهبىّبي زٍلتي ،قْطًٍساى ٍ ؾبظهبى ّبي غيط زٍلتي ثِ هٌؾَض زؾتيبثي ثِ تَافك

خوقي؛
 پيًَس ثيكتط ًْبزّبي زٍلتي ٍ تكىلّبي غيطزٍلتي ثب قْطًٍساى اظ ضاُ ثطگعاضي ًكؿتّبي هكتطن ٍ ثْطُگيطي اظ زيسگبُ-
ّبي قْطًٍساى؛
 قفبفؾبظي ؾيبؾتّب ،لَاًيي ٍ همطضات زض ظهيٌِ عطحّبي فوطاًي ٍ تَؾقِ؛
 ايدبز پبيگبُّبي اعالفبتي قفبف ٍ اهىبى زؾتطؾي آظاز قْطًٍساى ثِ اعالفبت؛
 آهَظـ قْطًٍسي ٍ آگبّيؾبظي قْطًٍساى ثب هفَْم قْطًٍس ،حمَق ٍ هؿئَليتّبي آًبى ثب ثؿتطؾبظي فطٌّگي؛
 ثطلطاضي انَل فسالت اختوبفي ٍ افعايف زؾتطؾي ّوِ قْطًٍساى ثِ ذسهبت ٍ ظيطؾبذتّبي قْطي؛

1

Top-Down Planning
2 Bottom-Up Planning
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