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 ستبری شهرکالن 2( در منطقه NBN) برنامه  یمشارکت یشهر ییحکمروا یعوامل موثر بر اجرا یابیارز

 1  فروغ اندستا

 2 ییروستا وریشهر

 چکیده

ؾبظي ظًسگي ّبي ؾَزهٌس ثطاي ثْيٌِگؿتطـ قْطًكيٌي ٍ ثِ زًجبل آى، هكىالت ذبل ظًسگي قْطي، ثيف اظ پيف تَخِ ثِ ضاّجطزّب ٍ چبضُ
يس حبوويتي قىل يبفتٌس. يىي اظ قْطًٍساى ضا ضطٍضي وطزُ اؾت. زض چٌس زِّ اذيط، ثب هغطح قسى هفبّين ٍ ضٍيىطزّبي زهَوطاتيه، الگَّبي خس

قَز وِ ثب هكبضوت قْطًٍساى ٍ تغييط ايي اقىبل خسيس، خٌجف حىوطٍايي ذَة قْطي ثَزُ اؾت. ايي الگَ ثِ فٌَاى فطايٌس هكبضوتي تقطيف هي
، ثِ « ؾبظًسيگي ذَز ضا هيّب هحيظ پيطاهَى ّوؿبّوؿبيِ»ثب انغالح  NBNًمف ٍ وبوطزّبي حبوويت هحلي ّوطاُ اؾت. زض ايي ضاؾتب، ثطًبهِ 

ثبقس. زض ايي تطيي ضاُ زض ظهيٌِ هسيطيت قْطي ٍ حىوطٍايي ذَة قْطي زض عي زُ ؾبل گصقتِ زض قْط ضٍچؿتط ًيَيَضن هيفٌَاى يىي اظ هَفك
ل هَثط ثط اخطاي حىوطٍايي ثبقٌس. ّسف اظ اًدبم ايي پػٍّف، اضظيبثي فَاهثطًبهِ ، ّوِ قْطًٍساى ؾقي زض ؾبهبًسّي هحيظ ظًسگي اعطاف ذَز هي

تحليلي ثَزُ ٍ خبهقِ آهبضي ثب تَخِ ثِ فطهَل -ثبقس. ضٍـ پػٍّف تَنيفيقْط تجطيع هيوالى 2( زض هٌغمِ NBNقْطي هكبضوتي) ثطًبهِ 
ّبي حبنلِ ٍ تحليل زازٍُ ثطاي تدعيِ  ًبهِثبقس. ثطاي گطزآٍضي اعالفبت اظ اثعاض پطؾفًفط هي 382قْط تجطيع، والى 2وَوطاى ٍ خوقيت هٌغمِ 

ّب، زض هحيظ ثطًبهِ ليعضل هسل اظ ثطاظـ هغلَثي اؾتفبزُ قسُ اؾت. ثب تَخِ ثِ ًتبيح تدعيِ ٍ تحليل زازُ SPSSاظ پطؾكٌبهِ اظ ًطم افعاض ليعضل ٍ 
ؾت وِ هٌبفـ هرتلف خبهقِ ثِ ثِ فٌَاى قبذم اٍل هحبؾجِ گطزيس. ايي ثسيي هقٌي ا« تَافك خوقي» ّب، قبذمثطذَضزاض ثَزُ ٍ زض ثيي قبذم

اض ؾوت اخوبفي گؿتطزُ وِ ثْتطيي ٍ ثيكتطيي هٌفقت ضا ثطاي توبم اخوبؿ ٍ ّوِ قْطًٍساى زض پي زاقتِ ثبقس، ّسايت قَز. ّن چٌيي زض ًطم افع
SPSS ًَِثطًبهِ ثب تَخِ ثِ آظهَى تي ته ًو(اي ، فَاهل هَثط زض حىوطٍايي قْطي هكبضوتيNBNزض هٌغمِ هصوَض ) اظ ٍضقيت ذَثي ثطذَضزاض ،

 ثبقس. ًوي

 قْط تجطيع.والى 2، هٌغمِ NBNذَة قْطي، هكبضوت قْطًٍسي، ثطًبهِ : حىوطٍاييواشگان کلیدی

 

 مقدمه

قسى خْبى، هكىالت فطاٍاًي زض وكَضّبي هرتلف، ثِ ٍيػُ وكَضّبي افعايف ؾطيـ خوقيت تَأم ثب گؿتطـ قْطًكيٌي ٍ هسضى
ُ اؾت. ظيطا ؾطفت ٍ اًساظُ ضقس قْطي ٍ قْطًكيٌي زض وكَضّبي زضحبل تَؾقِ ّن چَى ايطاى، ثِ هطاتت ثيف اظ خْبى ؾَم ايدبز وطز

ّبي زيگط قْطّب ثَزُ اؾت. ايي هكىالت ثِ عَض فوسُ اظ فسم تغبثك ًيبظّبي گؿتطزُ خوقيت قْطي ضٍظافعٍى ثب تَاًبيي حىَهت
قسُ اؾت. ووجَز هؿىي ٍ گؿتطـ آلًَه ًكيٌي، گؿتطـ ثرف غيطضؾوي زض  ّب ًبقيهحلي ٍ هسيطيت قْطي زض پبؾرگَيي ثِ آى

ّبي اختوبفي، ويفيت پبييي ذسهبت قْطي، زؾتطؾي هحسٍز الكبض فميط قْطي ثِ تبؾيؿبت التهبز قْط ٍ ثِ تجـ آى افعايف ًبثطاثطي
(. اظ ايي ضٍ، اّويّت حفؼ 8:1388ض ٍ اؾسي،پَظيطثٌبيي، وبّف ايوٌي ٍ اهٌيت قْطّب، ثركي اظ ايي هكىالت ثِ قوبض هي آيٌس)ثطن

تقبزل هيبى ًيبظّبي اختوبفي، التهبزي ٍ هحيغي حبل ٍ آيٌسُ اظ عطيك تَؾقِ اًؿبًي پبيساض، تغييط الگَ ٍ ؾطهكك زض هسيطيت قْطي ٍ 
زازُ اؾت. ضفبُ ّط  اضائِ ذسهبت آى پسيس آٍضزُ اؾت. ايي زگطگًَي ثب ٍضٍز هفبّيوي چَى حىوطٍايي قْطي، هكبضوت قْطًٍسي ضخ

                                                      
 )ًَيؿٌسُ هؿئَل(عيزاًكگبُ تجط ،يغيٍ فلَم هح يعضيزاًكىسُ ثطًبهِ ،يقْط فيآهب ،يقْط يعضيٍ ثطًبهِ بيوبضقٌبؼ اضقس خغطاف .1
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44  ِ76وبضُ ضيعي، قفلوي خغطافيب ٍ ثطًبهِ ًكطي 

 

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 
 (. 43-42: 1380ثبًي،قطعي ثطاي تَؾقِ پبيساض اؾت)قطيفيبىوٌبض گصاقتِ ًكسُ اًس. زض ّويي ظهيٌِ، حىوطاًي قْطي پيف

ّب زض ظهيٌِ هسيطيت ٍ حىوطٍايي قْطي هقبنط وِ حسٍز زٍ زِّ اظ آى زض قْط تطيي ٍ هَثطتطيي قيَُاؾتب، يىي اظ ذاللبًِزض ايي ض
1گصضز، قيَُ هسيطيتي هطؾَم ثِ ضٍچؿتط ايبلت ًيَيَضن هي

NBN  ِاؾت.ايي قيَُ زض ٍالـ يه ؾيؿتن هسيطيت قْطي اؾت وِ ثط پبي
وٌٌس. ايي ّبي هطثَط، هكبضوت هيگيطيْبزُ قسُ ٍ زض آى، هطزم ّوگبم ثب زٍلت زض توبهي تهوينهكبضوت حساوثطي قْطًٍساى ثٌيبى ً

-فٌَاى گطفتِ اؾت، هي« وٌٌسّوؿبيِ ّب هحيظ پيطاهَى ّوؿبيگي ذَز ضا ؾبهبًسّي هي»قيَُ السام ًَيي ٍ پطثبظزُ ضا وِ زض انغالح

قْطي ٍ حطوت ثِ ؾَي « 2ثطًبهِ ضيعي اظ ثبال ثِ پبييي»ظ هسيطيت هتوطوع ٍ تطيي گبم ّب زض ظهيٌِ توطوع ظزايي اتَاى يىي اظ خسي
 (. 109: 1391اؾفٌسي، زاًؿت)« 3ثطًبهِ ضيعي اظ پبييي ثِ ثبال»حىوطٍايي هكبضوتي غيط هتوطوع ٍ 

يت تَؾقِ قْطّب اظ ضيعي ٍ هسيطيت قْطي زض ايطاى حبوي اظ توطوعگطا ثَزى آى اؾت ٍ ّسايت ٍ هسيطاهب اضظيبثي تدطثيبت ثطًبهِ
پصيطز. ايي ًؾبم زاضاي تٌگٌبّبي فوسُ لبًًَي، ؾبذتبضي، اي ٍ هحلي اًدبم هيّبي فوَهي ٍ زٍلتي زض ؾغَح هلي، هٌغمِعطيك ؾبظهبى

ع ي ؾطظهيي ثِ توطوفولىطزي ٍ اضتجبعبت ثيي ؾبظهبًي اؾت ٍ فليطغن تالـ ثطاي ثطلطاضي تقبزل هيبى اًؿبى، فضب ٍ فقبليت زض پٌِْ
قْطّبي ايطاى زاضاي ًؾبم چَى ؾبيط والىقْط تجطيع ًيع ّن(. ًؾبم هسيطيت قْطي والى78: 1383ثيكتط اًدبهيسُ اؾت)حٌبچي،

قْط ًيع اظ ايي لبفسُ هؿتثٌي ًيؿت. لصا زض ايي پعٍّف ؾقي قسُ اؾت وِ فَاهل ايي والى 2هسيطيت قْطي هتوطوع ثَزُ ٍ هٌغمِ 
ّب ( هَضز اضظيبثي لطاض گيطز ٍ ثِ ايي پطؾف پبؾد زازُ قَز وِ ٍضقيت قبذمNBNي هكبضوتي)ثطًبهِ هَثط ثط اخطاي حىوطٍايي قْط

 ّب( ثِ چِ نَضت اؾت؟زاضي قبذمخْت اخطاي ايي ثطًبهِ زض هٌغمِ هصوَض) ؾغح هقٌي

اذيط تحميمبت ظيبزي اًدبم عَض وِ شوط قس ثب تَخِ ثِ اّويت ٍ ضطٍضت حىوطٍايي ذَة زض فطآيٌس هسيطيت قْطي زض ؾبليبى ّوبى
 گطزز: گطفتِ اؾت وِ زض شيل ثِ چٌس ًوًَِ اظ آى اقبضُ هي

پصيطي حىوطٍايي ذَة قْطي زض ايطاى، تحليل ٍ اضظيبثي هيعاى تحمك "(، زض تحميمي ثب فٌَاى1392ظازُ ٍ اؾسيبى)اثطاّين
آٍضي اعالفبت هَضز ًيبظ اظ عطيك ثطضؾي هيساًي ٍ خوـ هٌؾَضتحليلي ٍ ثِ-ثب اؾتفبزُ اظ ضٍيىطز تَنيفي"هَضزقٌبؾي: قْط وبقوط

گيطي اظ عيف ليىطت هَضز تدعيِ ٍ تحليل گصاضي هتغيطّب ثب ثْطٍُ اضظـ Excel   ٍSPSSافعاضّبي تىويل پطؾكٌبهِ ٍ ثب اؾتفبزُ اظ ًطم
ثَزُ اؾت، ًكبى اظ  001/0ت آهسُ ثطاثط ثب ثسؾ Sigٍ هيعاى  T-Testلطاض زازُ اؾت. ًتبيح تحليل ثيبًگط آى اؾت پؽ اظ اًدبم آظهَى 

 ثبقس. پصيطي حىوطٍايي ذَة قْطي زض قْط وبقوط هيپبييي ثَزى هيعاى تحمك

-تحليل حىوطٍايي هغلَة قْطي زض پبيساضي قْطّب، هغبلقِ هَضزي: قْط فدت "(، زض پػٍّكي ثب فٌَاى1393هكىيٌي ٍ هَشى)

اي اظ هغبلقِ ٍ ثطضؾي هٌبثـ هطثَط اي ٍ پيوبيكي اؾتفبزُ قسُ اؾت. زض ثرف وتبثربًِِتحليلي ثِ قيَُ وتبثربً-اظ ضٍـ تَنيفي "قط
فبضؾي ٍ التيي ٍ زض ثرف پيوبيكي ًيع اظ اثعاض پطؾكٌبهِ ٍ تىويل آى ثِ ٍؾيلِ قْطًٍساى ثْطُ گطفتِ قسُ اؾت. ًتبيح پػٍّف ًكبًگط 

ثبقس ٍ ثِ لحبػ اثقبز پبيساضي قْطي ًيع ضقيت هٌبؾجي ثطذَضزاض ًويقط اظ ٍايي اؾت وِ ثِ لحبػ حىوطٍايي هغلَة قْطي قْط فدت
 زض ٍضقيت ًبپبيساضي لطاض ًساضز

Nurudin et al(2015،)فطآيٌس هكبضوت هطزم زض ازاضُ حىَهت هحلي )هغبلقِ هَضزي: قَضاي قْطزاضي قْط "زض پػٍّكي ثب فٌَاى

ض حىَهت هحلي، تسٍيي قسُ اؾت. زض ايي پػٍّف، خْت ثطضؾي وطزى ، ثب ّسف ًوبيف زازى ؾغح هكبضوت هطزهي ز"ؾطهجبى، هبلعي
اّويت ٍالقي هكبضوت هطزهي، قْط ؾطهجبى هبلعي ثِ فٌَاى هغبلقِ پيوبيكي، اًتربة قسُ اؾت. زض ايي پػٍّف ثِ ايي ًىتِ اقبضُ قسُ 

ًمف لبثل تَخْي زاضز ٍ يه ضاُ حل ثؿيبض  ّبي گطٍّي، زض قفبفيت اخطايي ثطًبهِ ّب زض قْط،گيطياؾت وِ هكبضوت هطزهي زض تهوين

                                                      
1
 Neighbors Building Neighborhoods 

2
 Top-Down Planning 

3 Bottom-Up Planning  
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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 
هطزم هحلي اي وِ ثب قَز. زض ّويي ظهيٌِ عي ههبحجِّب، ًبقي هيقْطزاضي ؾطهجبى اظ هحسٍزيت پرف ٍ اًتكبض اظ اعالفبت ثطًبهِ

چٌيي ايي قًَس، آگبّي وبفي ًساضًس. ّنّبيي وِ تَؾظ قَضاي قْطزاضي ؾطهجبى ؾبهبًسّي هياًس وِ ثِ ثطًبهِزاقتٌس، ازفب وطزُ
 قَز.ّب، يىي اظ فَاهل ثؿيبض هْن هحؿَة هيپػٍّف ايي ٍالقيت ضا اؽْبض زاقتِ اؾت وِ ؽطفيت هطزم ثطاي هكبضوت زض ثطًبهِ

 مبانی نظری

  1خوب شهری واییحکمر

تَاى آى ضا يٌس، هيآؾبظي ٍ ضًٍسي اؾت وِ تهوين ّب زض آى ثِ اخطا زضهياظ آًدبيي وِ حىوطٍايي زض ثيبًي ؾبزُ، فطآيٌسي اظ تهوين
ثطايبى هه » ٍ اظ آفطيمب آغبظ گطزيس، اهب  1980ثِ لسهت توسى ثكطي زاًؿت. اگطچِ وبضثطز هفَْم حىوطٍايي قْطي اظ اٍاذط زِّ 

(. اٍ فميسُ زاضز تمبضبي 47: 1388ثِ ايي هفَْم پطزاذتِ اؾت)تمَايي، تبخساض،  1973پطزاظي اؾت وِ زض ؾبل اٍليي ًؾطيِ« لييال
، الساهبتف ثب هؿبئل قْطي ٍ «پبؾرگَتط» ضٍظافعٍى هطزم قْطّب ايي اؾت وِ حىَهت قْطي ثبيس ًؿجت ثِ ضًٍسّبي تغييط زض قْط

  ، ثِ فٌَاى ثركي اظ ًؾبم يبزگيطي ثْتط فول وٌس ٍ ؾطاًدبم ًمف هْن زض«تطهؿئَل»ت ثِ اختوبؿ ، ًؿج«تطهتٌبؾت»ّبتحَل آى
زاًس ٍ ثب ايي همسهبت ثيٌي، وكف ٍ اؾتمجبل اظ آيٌسُ ايفب وٌس. خْت تحمك ايي تمبضبّب اٍ اضتجبط ثب ًؾبم اختوبؿ ضا ضطٍضي هيپيف

گيطز. پؽ اظ اٍ ضا زضثطهي« اختوبؿ»ٍ ّن « حىَهت»اي اؾت وِ ّن م ثِ ّن پيَؾتِزاًس وِ هتضوّي ًؾبحىوطٍايي ضا ًَفي فطآيٌس هي
(. هفَْم حىوطٍايي ذَة قْطي 491: 1385پَض، اًس)ثطنًُيع ايي ثحث ضا هغطح وطز 3«اتىيٌؿي»ٍ  2«هه ويٌلي»افطاز زيگطي چَى 

ّبيي تَاًس ثِ فٌَاى خؿتدَي ضاُ حلقَز. ايي حىوطٍايي هيتَاًس ثِ فٌَاى الگَي فولىطزي اؾتفبزُ خعء هفبّين ٌّدبضي ثَزُ ٍ هي
ّبي هتقسز ٍ ًيع زضگيطي ثبظيگطاى ثرف ضؾوي)زٍلتي( ٍ غيطضؾوي)غيط زٍلتي(، ثِ ثبقس وِ اظ عطيك هصاوطاتي وِ ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ

ٍضي، قفبفيت، هجبضظُ ثب ازاضي ٍ ثْطُ ّبيچٌيي ثِ فٌَاى يه هفَْم ثٌيبزي ثب ّسف ثْجَز هْبضتزؾت آيس. حىوطٍايي ذَة قْطي ّن
(. ثطًبهِ تَؾقِ ؾبظهبى هلل هتحس، حىوطٍايي  Kadago et al,2010:1گَيي همبهبت قْطي ثطزاقت قسُ اؾت)فؿبز ٍ افعايف پبؾد

ظاض اؾت وِ زض زاًس وِ ًِ تٌْب قبهل زٍلت ثلىِ قبهل خبهقِ هسًي ٍ ثبگيطي هيذَة قْطي ضا هكبضوت ثطاثط ّوِ قْطًٍساى زض تهوين
وٌس. حىوطٍايي ذَة قْطي زض ايي هقٌي حبٍي هقٌبيي زٍگبًِ اؾت؛ ثِ ايي هٌسي ٍ وٌف خوقي ووه هيًْبيت ثِ ايدبز قطايظ لبًَى

تطتيت وِ زض يه ؾوت ايي هفَْم ثِ تدليبت تدطثي اًغجبق ثب زٍلت ثب هحيظ ثيطًٍي ٍ اظ عطف زيگط ثط الگَي هفَْهي يب ًؾطي 
اختوبفي ٍ ًمف زٍلت زض ايي فطآيٌس هطثَط اؾت. ثٌبثطايي ّطم حىوطٍايي ذَة قْطي حبهل ؾِ فٌهط فَق ذَاّس  ّويبضي ًؾبهبت

ثَز وِ فمظ يه ضلـ آى هطثَط ثِ زذبلت زٍلت اؾت ٍ اضالؿ زيگط آى هتحول حضَض خبهقِ هسًي ٍ ثبظاض اؾت. ّوچٌيي هفَْم 
پصيطي، اًهبف ٍ وبضايي، ٌّدبضي ّوبًٌس قوَل ٍ زضثطگيطًسگي، هؿئَليتّبي ّب ٍ قبذمحىوطٍايي ذَة قْطي هتضوي ّوِ ٍيػگي

ضيعي ثِ فٌَاى وٌس ٍ قبهل ثطًبهِهكبضوت، ًمف خبهقِ هسًي ٍ غيطُ اؾت ٍ زض فيي حبل ايي هفَْم ثِ يه ثقس فضبيي اقبضُ هي
قْطي ثبيؿتي ظًبى ٍ هطزاى ضا لبزض (.  حىوطٍايي ذَة 42-41: 1389وبضوطز حىوطٍايي ذَة قْطي اؾت) پَضهحوسي ٍ زيگطاى، 

وٌس وِ ّوِ ثبقس، تهطيح هيؾبظز تب ثِ هعايبي حمَق قْطًٍسي زؾت يبثٌس. حىوطٍايي ذَة قْطي وِ هجتٌي ثط حمَق قْطًٍسي هي
هحيظ  قْطًٍساى افن اظ هطزاى، ظًبى ٍ وَزوبى اظ زؾتطؾي ثِ ًيبظّبي ضطٍضي ظًسگي قبهل هؿىي، اهٌيت قغلي، آة ؾبلن، ثْساقت،

اي ضا تْيِ زيسُ وِ ثِ ٍاؾغِ ّويي تَاًٌس ثطًبهِظيؿت پبن ٍ ... ًجبيؿتي هحطٍم ثبقٌس. اظ عطيك حىوطٍايي ذَة قْطي، قْطًٍساى هي
 (.UN-HABITAT,2002:14ثطًبهِ اظ اؾتقساز ذَز ثطاي ثْجَز هَلقيت ٍ قطايظ اختوبفي ٍ التهبزي اؾتفبزُ وٌٌس)
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 شهروندی  مشارکت

تطيي فٌهط زض زؾتيبثي ثِ اّساف تَؾقِ ثِ ٍيػُ تَؾقِ قْطي اظ اّويت ذبني ثطذَضزاض اؾت. ّط چِ َاى اؾبؾيهكبضوت ثِ فٌ
قَز، الكبض پبييي ٍ هحطٍم خبهقِ اظ ًتبيح ي هطزم خبهقِ، هكبضوت ثيكتطي زض اهَض زاقتِ ثبقٌس، اهىبى وؿت هَفميت فطاّن هيتَزُ

ّبي فوطاًي، ؾجت ثْجَز قطايظ  قًَس. هكبضوت قْطًٍسي زض ّط يه اظ هطاحل ٍ اًَاؿ عطح هٌسهكبضوت ٍ فَايس حبنل اظ تَؾقِ ثْطُ
ضيعي ٍ هسيطيت زٍلتي هتوطوع ضا ثِ گيطي، ثطًبهِچٌيي ؾيؿتن تهوينقَز. ّنفوَهي، تَظيـ لسضت ٍ ثبال ضفتي ؾغح اهيس ثِ ظًسگي هي

زّس)فليعازُ قبى ؾَق هيّبيّب ٍ اٍليتتَخِ ثِ ًيبظّب، اهىبًبت، تَاًوٌسيؾوت هسيطيت هحلي ٍ اظ پبييي ثِ ثبال)تَؾقِ هكبضوتي( ثب 
 (. 196: 1392السم ٍ ّوىبضاى، 

ضيعاى قْطي تالـ وطزًس زض ضيعي ثَزُ ٍ ثِ ّويي زليل ثطًبهِزاضي زض حَظُ ثطًبهِ، هَضَؿ زاه1950ٌِهكبضوت قْطًٍسي اظ ؾبل 
ّبي ذَز ضا فولي وٌٌس؛ چطا وِ آًبى هقتمس ثَزًس ى آگبُ قسُ ٍ ثب ّوىبضي آًبى، ثطًبهِّبي قْطي، اظ ًؾطّبي قْطًٍساگيطيتهوين

ّبي گيطيگيطي هكطٍفيت ثركس؛ يقٌي حوبيت فوَهي اظ تهوينپصيط ثبض آٍضزُ ٍ ثِ فطآيٌسّبي تهوينهكبضوت، قْطًٍساى ضا هؿئَليت
 (.   Brown and Harris,2005:97-99ّبي ذَز ضا فولي وٌٌس)طًبهِقَز هؿئَالى اهط ثِ ضاحتي ثاتربشي اظ ؾَي هؿئَالى، ؾجت هي

تطيي خبهقِ هسًي هْن» ايٌىِ حىوطٍايي هكبضوتي اظ ودب ثبيس قطٍؿ قَز؟ اظ خبًت حىَهت يب اظ خبًت خبهقِ؟ فٌَاى قسُ اؾت
ّبي غيطؾلؿلِ هطاتجي ثِ ٍؾيلِ ثؿتط ثطاي حىوطٍايي اؾت؛ ظيطا خبهقِ هسًي فطآيٌسّبي هكبضوت فوَهي ٍ حل هؿئلِ ضا ثِ قيَُ

 :Chotary and Stoker, 2009« )وٌسّبي اختوبفي، تؿْيل هيّبي غيطزٍلتي تب خٌجفاي اظ وٌكگطاى خسيس اظ ؾبظهبىهدوَفِ

174 .) 

 حکمروایی خوب شهری و مشارکت شهروندی

ًفقبى قبهل حىَهت، ثرف ى ّوِ شيقَز وِ ثِ هَخت آالگَي حىوطٍايي ذَة قْطي ثِ فٌَاى فطآيٌس هكبضوتي تقطيف هي
ذهَني ٍ خبهقِ هسًي زض اضتجبط هتمبثل ثب يىسيگط ّؿتٌس. زض ايي الگَ هؿئَليت اخطاي هؿتمين هسيطيت قْطي ووتط قسُ ٍ اهىبى 

ْطي اظ ثبال ضيعي ٍ وٌتطل اظ پبييي ثِ ثبال تَؾظ ًْبزّبي ذهَني ٍ هطزهي فطاّن هي قَز. زض ايي الگَ هسيطيت قثيكتطي ثطاي ثطًبهِ
(. زض ٍالـ يىي اظ خٌجِ Mc Carney et al,1995:8ثِ پبييي ًجَزُ ٍ هكبضوت قْطًٍساى زض ازاضُ اهَض قْط خعء خسايي ًبپصيط آى اؾت)

ّبي هْن ًؾطيِ حىوطٍايي ذَة قْطي، ثقس هكبضوت اؾت. چطا وِ انل ٍ ثٌيبى ًؾطيِ هصوَض ثط حىَهت هطزهي اؾتَاض اؾت) 
Dekker & Kempen, 2004:43 .) 

ضيعاى ٍ هسيطاى هحلي اؾت. ثٌبثطايي ّبي ؾغح هحلي ثِ ثطًبهِّب ثطاي اًتمبل ذَاؾتِثِ فجبضت زيگط، هكبضوت يىي اظ ثْتطيي ضٍـ
ّبي زٍلتي ٍ غيط زٍلتي ثِ فٌَاى ثبظيگطاى تَؾقِ حىوطٍايي قْطي ثِ هقٌي هكبضوت ّوعهبى ٍ ّوطاُ هطزم، ًْبزّبي هحلي ٍ ؾبظهبى

 (.12: 1389قَز)ًَثطي، ضحيوي، فبزُ هيقْطي اؾت

 NBNبرنامه 

ايبلت ًيَيَضن « ضٍچؿتط»يىي اظ خبلت تطيي ٍ هَفميت آهيعتطيي قيَُ ّب زض ظهيٌِ هسيطيت قْطي وِ هست زُ ؾبل اؾت زض قْط 
1زض حبل اخطا اؾت، عطح اثتىبضي 

NBN  .اؾت 

ضيعي زض ؾغح ٍاحس ّوؿبيگي ٍ هحلِ گطزيس. ِ تغييط زض ضًٍس ثطًبهِضٍ قسُ، قْطزاض قْط ضٍچؿتط تهوين ثزض پبؾد ثِ هكىالت ضٍثِ
گَيي ثيكتطي ثِ خبهقِ هسًي ذَاّس زاقت ظيطا  قْطًٍساى ضيعي تَاًبيي پبؾدضيعاى هحلي زضيبفتٌس وِ ايي هفَْم خسيس ثطًبهِثطًبهِ
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يىي اظ حوبيت وٌٌسگبى،  1اقت. آضگَؾتحؿبؾيت ٍ احؿبؼ هؿئَليت ثيكتطي ًؿجت ثِ ًيبظّبي هحلي ٍ خبهقِ هسًي ذَاٌّس ز
ضيعي هقتمس اؾت ظيطا ّبي هطزهي زضفطآيٌس ثطًبهِوٌس. اٍ ثِ تكىيل گطٍُحل هكىالت قْطي فٌَاى هيفٌَاى ضاُهكبضوت هطزهي ضا ثِ

اى هفَْهي فٌَضا ثِ NBNزيگط حل قَز. ثٌبثطايي ٍي عطح ذيلي هْن اؾت وِ قْطي ايدبز وٌين وِ زض آى هكىالت ثِ ووه ّن
وٌس. ثطًبهِ ضيعاى ضيعي فٌَاى هيگيطي ٍ ثطًبهِ ٍ عطحيبثي ثِ هكبضوت هطزهي زض فطآيٌسّبي تهوينخسيس ٍ عطحي ًَيي خْت زؾت

ّب گطزز وِ هٌدط هي قَز قْط اظ اًحغبط ٍ تٌعل ثِ زٍض ثبقس. آىحل هحؿَة هيثْتطيي ضاُ NBNضٍچؿتط افتمبز زاضًس وِ عطح 
ّبي لبثل تَخِ ٍ هَثطي زاضًس، ضا زض تهطف ذَز ّبي ٍاحسّبي ّوؿبيگي ضا وِ زض قْط فقبليتاي اظ گطٍُقْط قجىِتهسيك وطزًس وِ 

ّبي هطزهي ّويكِ پتبًؿيل هْن ٍ لبثل تَخْي خْت قطوت وطزى زض تغييطات قْط ٍ تَاًبيي ثؿيح وطزى زاضز. اظ زيسگبُ زٍلت، گطٍُ
ثرف زض هبُ  10ٍاحس ّوؿبيگي زض زضٍى  34هِ ضيعاى زپبضتوبى تَؾقِ خبهقِ هسًي، قْط ضا ثِ ، ثطًبNBNقْطًٍساى زاضًس. زض فطآيٌس 

فٌَاى ضيعاى قْطي ضّجطاى ثرف ضا ثِضؾبًي قس، ثطًبهِعَض ضؾوي هٌتكط ٍ اعالؿّب ثِوِ ثرفتمؿين وطزًس. ظهبًي 1994فَضيِ 
هطاتت ؾبظهبًي ايدبز قسُ اؾت ٍ ّط گطٍُ ؾبذتبض هٌحهط ثِ َفي ؾلؿلِّب اظ ًّوبٌّگ وٌٌسُ ٍ زاٍعلجبًِ اؾترسام وطزًس. ّوِ ثرف

ضيعي هكبضوتي حضَض زاقتٌس، قْطًٍساى ثطاي حضَض زض وِ زاٍعلجبى زض ثرف وويتِ هؿئَل فطآيٌس ثطًبهِفطز ذَز ضا زضثطزاضز. ظهبًي
حضَض زاقتِ ٍ تقبهالت هَثطي ثب  NBNكِ زض خلؿبت ضيعاى قْطي ّويقسًس ٍ ًيع ثطًبهِّب زفَت هيگصاضي ايسُخلؿبت ٍ ثِ اقتطان

 (. Fen Kooi,2006:6-9قْطًٍساى ٍ هكبضوت وٌٌسگبى زاقتٌس)

 

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

 (.Fen Kooi, 2006: Xiii)هٌجـ:

 ها ها و روشداده

اي) ثطاي هجبًي ًؾطي( ٍ آٍضي اعالفبت هَضز ًيبظ، اظ هٌبثـ وتبثربًِتحليلي اؾت. ثطاي گطز -زض ايي هغبلقِ، ضٍـ پػٍّف تَنيفي
اظ اثعاض پطؾكٌبهِ) ثطاي پػٍّف فلوي( ثْطُ گطفتِ قسُ اؾت. قبيبى شوط اؾت، خبهقِ آهبضي ايي پػٍّف، ثب تَخِ ثِ فطهَل وَوطاى ٍ 

اي ثَزُ ٍ گعيٌِ 5ثب خَاة ثؿتِ  19ِ ثب تقساز ؾَاالت ًفط هحبؾجِ گطزيس. ٍ ًيع اثعاض پطؾكٌبه 382قْط تجطيع، والى 2خوقيت هٌغمِ 
اي ليىطت هَضز ؾٌدف لطاض گطفتِ اؾت. ضٍايي پطؾكٌبهِ ثط اؾبؼ افتجبض نَضي ٍ پبيبيي آى ثب ضٍـ ّبي آى ثط اؾبؼ عيف ضتجِگَيِ

 ثبقس. ثسؾت آهسُ وِ ًكبى اظ پبيبيي هغلَة پطؾكٌبهِ هي 826/0آلفبي وطًٍجبخ 
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ّبي حبنلِ اظ پطؾكٌبهِ ٍ ثِ تحليل زازُ SPSSزض ًطم افعاض  2ايٍ آظهَى تي ته ًوًَِ 1ؾتفبزُ اظ ًطم افعاض ليعضلزض ازاهِ ثب ا
 ( پطزاذتِ قسُ اؾت. NBNّبي زذيل زض اخطاي حىوطٍايي قْطي هكبضوتي) ثطًبهِ زّي ثِ قبذماضظيبثي ٍ اٍلَيت

ّبي تدعيِ ٍ تحليل  تطيي ضٍـ ، يىي اظ انلي« ثي هقبزالت ؾبذتبضيهسل يب» يب ّوبى تدعيِ ٍ تحليل ؾبذتبضّبي وٍَاضيبًؽ

ّبي ًَ ثطاي ثطضؾي ضٍاثظ فلت ٍ هقلَلي اؾت ٍ ثِ هقٌي تدعيِ ٍ تحليل هتغيطّبي هرتلفي  ّبي پيچيسُ ٍ يىي اظ ضٍـ ؾبذتبض زازُ
تَاى لبثل لجَل ثَزى  اظ عطيك ايي ضٍـ هي .سزّ تبثيطات ّوعهبى هتغيطّب ضا ثِ ّن ًكبى هي اؾت وِ زض يه ؾبذتبض هجتٌي ثط تئَضي،

 .ّبي ّوجؿتگي، غيط آظهبيكي ٍ آظهبيكي آظهَز ّبي ذبل ثب اؾتفبزُ اظ زازُ ّبي ًؾطي ضا زض خبهقِ هسل

ّبي هقبزالت ؾبذتبضي ٍ ثطضؾي ٍ تحليل ضٍاثظ ذغي ثيي هتغيطّبي پٌْبى ٍ ًطم افعاض ليعضل ثِ هٌؾَض ترويي ٍ آظهَى هسل
اي ضا ثطاي ترويي همبزيط ثبضّبي ّبي ثيي هتغيطّبي هكبّسُضٍز. ايي ثطًبهِ، ّوجؿتگي ٍ وَاضيبًؽاي ثِ وبض هيكبّسُهتغيطّبي ه

 (. 35: 1388زّس) والًتطي، ّب ٍ ذغبّبي هتغيطّبي پٌْبى هَضز اؾتفبزُ لطاض هيفبهلي، ٍاضيبًؽ

 محدوده مورد مطالعه

ثِ تفىيه هٌبعك زّگبًِ تجطيع  1390ثبقس ٍ عجك گعاضـ تحليلي اظ ًتبيح ؾطقوبضي ؾبل يىي اظ هٌبعك زُ گبًِ تجطيع هي 2هٌغمِ 
(. حسٍز اضثقِ ايي هٌغمِ  اظ 48ثبقس)ّوبى:ّىتبض هي 2080( ٍ هؿبحتي ثطاثط ثب 6: 1390ظازُ، هيطآة، ًفط)حبخي169047زاضاي خوقيت 

) ضُ(؛ اظ ؾوت قطق ثِ ثعضگطاُ قْيس وؿبئي؛ اظ ؾوت غطة ثِ ثلَاض ثْوي ٍ ذيبثبى اهبم ذويٌي 29ؾوت قوبل ثِ ثلَاض ثؿيح، ثلَاض 
هالنسضا) ؾبضي ظهيي(، ذيبثبى قْيس هٌتؾطي، ذيبثبى آظازي ٍ ذيبثبى قْيس خسيطي ٍ اظ ؾوت خٌَة ثِ ثطظگطاُ قْيس وؿبئي ٍ ذظ 

 .قْط تجطيع(والى 2ثبقس) ؾبيت قْطزاضي هٌغمِ ي عطح خبهـ هيهحسٍزُ

 
 شهر تبریسق دهگانه شهرداری کالنمناط(: 2)شکل 

 (2: 1392هٌجـ: )اوجطي، 

 

                                                      
1
 LISREL - Linear Structural Relations 

2
 One-Sample T- Test 
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 سیتبر یمنطقه دو شهردار (:3)شکل 

 (4: 1392هٌجـ: )اوجطي،

 ها تجسیه و تحلیل داده

     زض هطحلِ ووي تحميك ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ هقبزالت ؾبذتبضي ثِ ثطضؾي اضتجبط هتغيطّبي هىٌَى)پٌْبى( پطزاذتِ ٍ ثب اؾتفبزُ اظ
عَض وِ گفتِ قس اظ اثعاض پطؾكٌبهِ وِ ثطاي ّط هتغيط پٌْبى، هتغيطّبي آقىبضي  افعاض ليعضل هسلي اضائِ گطزيس. زض ضٍـ هيساًي ّوبىًطم

ّبي حبنلِ اظ ّب اظ عطيك هسل هقبزالت ؾبذتبضي، پؽ اظ ايٌىِ زازُتقطيف ٍ اؾتفبزُ قسُ اؾت. ثِ هٌؾَض تدعيِ ٍ تحليل زازُ
ّبي وسگصاضي قسُ نَضت گطفت ٍ زازُ 1ّب هغبثك خسٍلگطزيس، فوليبت وسگصاضي ضٍي زازُ SPSSاضز ًطم افعاض آهبضي ّب ٍپطؾكٌبهِ

 زّس.هسل اؾتبًساضز قسُ ضا ًكبى هي 4ّب السام گطزيس. قىل قوبضُ زض هحيظ ثطًبهِ ليعضل فطاذَاًسُ قس ٍ ثِ تدعيِ ٍ تحليل زازُ

 در تحقیقمتغیرهای پنهان و آشکار  (:1)جدول

 کد متغیر آشکار متغیر پنهان

 
 تَافك خوقي

 T1 ٍخَز ّن فىطي ٍ ّن ؾَيي ثيي هسيطاى ٍ هؿئَالى قْطي ٍ قْطًٍساى.

ّبي غيطضؾوي ٍ ٍخَز تقبهل ثيي ؾِ ًْبز زٍلت، ثرف ذهَني ٍ ؾبظهبى
 قْطًٍساى. 

T2 

 T3 ٍخَز تَافك خوقي ٍ تقبهل هَثط ثيي قْطًٍساى. 

 T4 ؽْبض ًؾط اّبلي هحلِ ًؿجت ثِ فولىطز هسيطيت قْطي. هٌسي اظ اثْطُ

 
 
 

هكبضوت 
 قْطًٍسي

ّبي غيطزٍلتي ثِ فٌَاى پل هٌسي اظ قَضايبضّب ٍ ؾطاي هحالت ٍ تكىلثْطُ
 اضتجبعي ثيي قْطًٍساى ٍ هسيطاى قْطي. 

M1 

ّبي زضحبقيِ زض هٌغمِ ثِ هٌؾَض تَخِ ثِ ًيبظّبي اًدبم الساهبت هثجت ثطاي گطٍُ
 ّوِ قْطًٍساى. 

M2 

ّب زض ًْبزّبي ثطگعاضي خلؿبت ٍ اتبق فىط ثيي قْطًٍساى خْت اًتمبل ًيبظّب ٍ ايسُ
 هطثَعِ. 

M3 

ّبي زاٍعلجبًِ قبهل هكبضوت قْطًٍسي، آهَظـ ٍ تحهيل، ثْساقت، ايدبز ووپيي
 اهٌيت ٍ ...

M4 

 ظي، تهوينؾبّب، تهوينضيعيهكَضت ًْبزّبي هسًي ٍ ثرف ذهَني زض ثطًبهِ
 گيطي ثب هؿئَالى ٍ هسيطاى قْطي. 

M5 

 قفبفيت

ّبي ّوگبًي ثِ هٌؾَض زض خطيبى لطاض زازى اعالؿ ضؾبًي ٍ ثطگعاضي ًكؿت
 قْطًٍساى ًؿجت ثِ هَضَفبت ٍ هؿبئل فوطاًي. 

S1 

 S2 اهىبى زؾتطؾي آظاز ٍ قفبف قْطًٍساى ثِ اعالفبت. 
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 S3 اهىبى هؿتٌسؾبظي اعالفبت هَخَز. 

 S4 ّب. ّب ٍ لطاضزازّب ٍ هٌبلهِّب زض ظهيٌِ عطحّب ٍ هؿئَليتّب ٍ ًؾبضتٍضَح ضٍيِ

ٍخَز زؾتطؾي آظاز همبهبت هحلي ثِ اعالفبت ٍ ًيع ايدبز لَاًيي حبون ثط ايي 
 زؾتطؾي. 

S5 

 فسالت 

 E1 ّبي هحطٍم زض فطآيٌس هكبضوت ٍ تجبزل ًؾط زض هٌغمِ. اتربش ّوىبضي اظ گطٍُ

ترهيم فبزالًِ هٌبثـ ٍ ذسهبت ثِ قْطًٍساى زض هحالت ثيي هٌغمِ ٍ ٍخَز ٍخَز 
 ًْبزّبي هطزهي خْت حوبيت اظ الكبض ون زضآهس. 

E2 

 E3 اٍلَيت ثٌسي فبزالًِ ذسهبت قْطي ثيي هحالت هٌغمِ. 

گصاضي زض هٌغمِ اظ عطيك هكبضوت ّب ٍ ثؿتطّبيي ثِ هٌؾَض ؾطهبيٍِخَز هحطوِ
 قْطًٍسي. 

E4 

 E5 گيطي زض هٌغمِ.هٌسي اظ هكبضوت ظًبى ثِ زؾتطؾي ثطاثط ثِ فطآيٌسّبي تهوينْطُث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بارهای عاملی استاندارد شده (:4)شکل 

 های تحقیق بر اساس پرسشنامهمنبع: یافته

بي ًْفتِ ٍ آقىبض هكرم ٍ ايي هطحلِ ثيف اظ آًىِ يه وبض آهبضي ثبقس، تسٍيي يه فطو تئَضيىي اؾت وِ ثط هجٌبي آى هتغيطّ
           قَزّب يب هتغيطّبي لبثل هكبّسُ، هكرم هيّب ثب قبذمؾپؽ ضٍاثظ ثيي هتغيطّبي ًْفتِ ثب يىسيگط ٍ ّن چٌيي اضتجبط ثيي آى

 (.42: 1388) والًتطي، 
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ضز اؾتفبزُ ؾبظگبضي ٍ تَافك ّبي تدطثي هَّسف اظ اضظيبثي ثطاظـ ول هسل ايي اؾت وِ هكرم قَز تب چِ حس ول هسل ثب زازُ
 ثبقس:ّبي ثطاظـ ضا ايدبز ًوَزُ اؾت وِ ثسيي قطح هيزاضز. ثطاي اضظيبثي ثطاظـ هسل زض ايي تحميك، ثطًبهِ ليعضل، قبذم

 های نیکویی برازش مدلشاخص (:2)جدول

 وضعیت مدل هاشاخص

Root Mean Square Error of 

Approximaion(RMSEA) 

زٍم ذغبي  ضيكِ هيبًگيي تَاى
 تمطيت

05/0 

Goodness of Fit Index(GFI) 92/0 قبذم ثطاظًسگي 

Adjusted Goodness of Fit Index(AGFI) ِ73/0 قبذم ثطاظًسگي تقسيل يبفت 

Non-Normed Fit Index(NNFI) 91/0 قبذم ثطاظـ غيط ًطم 

Normed Fit Index(NFI) 92/0 قبذم ٌّدبض قسُ ثطاظًسگي 

 ي تحميك ثط اؾبؼ پطؾكٌبهِ ّبهٌجـ: يبفتِ

 05/0اؾت، هغبثك خسٍل فَق، همساض ثسؾت آهسُ ايي قبذم  08/0ّب ثطاثط يب ووتط اظ ثطاي هسل RMSERهمساض هغلَة قبذم 
 (.  39: 1392ثبثبئي، ثَزُ وِ ًكبى اظ ثطاظـ هغلَة هسل ثَزُ اؾت)فلي

ثِ يه ًعزيىتط ثبقس، ثيبًگط ثطاظـ ثْتط هسل اؾت وِ ثب تَخِ ثِ ثبيس ثيي نفط ٍ يه ثبقس ٍ ّط چمسض  GFI  ٍAGFIهمساض هغلَة 
اؾت وِ زض ايي قبذم همبزيط ثطاثط يب ثعضگتط  92/0هحبؾجِ قسُ  NFIخسٍل همساض ايي قبذم ًيع ًكبى اظ ثطاظـ هغلَة زاضز، هيعاى 

ثبقٌس تب هسل ثطاظـ  9/0ثبيس ثبالتط اظ   ًيع NNFIثبقس، ٍ همساض ّبي ًؾطي هيثِ فٌَاى قبذم ذَثي ثطاي ثطاظًسگي هسل 9/0اظ 
ظازُ ٍ ثبقس)وطينثَزُ وِ ًكبى اظ ثطاظـ لبثل لجَل ثطاي هسل هي 9/0ذَثي زاقتِ ثبقس وِ ثط عجك خسٍل همساض ايي قبذم ثبالتط اظ 

 (. 15: 1394ّوىبضاى، 

گطزز وِ ثسيي م ّبي  ثسؾت آهسُ هكرم هيقبذ T-Valuesّب ًيع زض هحيظ ثطًبهِ ليعضل ثب تَخِ ثِ همساض ثٌسي قبذماٍلَيت
 ثبقس: نَضت هي

 ها در برنامه لیسرل: اولویت شاخص(3) جدول

 رتبه T-Valuesمقدار  هاشاخص

 1 72/10 تَافك خوقي

 2 28/7 قفبفيت

 3 1/6 هكبضوت قْطًٍسي

 4 18/5 فسالت

 ّبي تحميك ثط اؾبؼ پطؾكٌبهِهٌجـ: يبفتِ

زض ضتجِ اٍل لطاض گطفتِ  72/10ّب، قبذم تَافك خوقي ثب همساض قبذم T-Valuesتَخِ ثِ همبزيط ّوبًغَض وِ هكرم اؾت ثب 
ّبي ظيبزي ثطذَضزاض ثبقٌس، ثبظيگطاى گًَبگًَي ًيع ٍخَز ذَاٌّس زاقت اؾت، زض ٍالـ ّط اًساظُ وِ ًمغِ ًؾطات زض يه خبهقِ اظ تفبٍت

زض خبهقِ ضا ثِ ؾوت اخوبفي گؿتطزُ وِ ثْتطيي ٍ ثيكتطيي هٌفقت ضا ثطاي توبم لصا ثْتط اؾت هسيطيت قْطي، هٌبفـ ٍ ؾاليك هرتلف 
ّب ٍ هٌبفـ هرتلف ٍ وبُ زض حبل ؾتيع ثب يىسيگط اؾت، هٌؾَض اظ تَافك اخوبؿ قبهل گطزز، ّسايت قَز. ثِ فجبضت زيگط، قْط فطنِ گطٍُ

 خوقي، تقسيل ٍ ايدبز تَافك هٌبفـ هرتلف اؾت.

وبضي زض لطاض گطفتِ ٍ ايي ثسيي هقٌي اؾت وِ فسم قفبفيت ٍ پٌْبى T-Value  ،28/7قفبفيت ثب همساض زض ضتجِ زٍم، قبذم  
 زّس. حبل آًىِ قفبفيت هبًـ اظ گؿتطـ آى هي قَز. هؿبئل اهَض قْطي، اهىبى ثطٍظ فؿبز زض تهوين گيطي ضا افعايف هي
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، T-Valueّب ٍ ؾْين قسى آًبى زض لسضت ثب همساض وين گيطيقبذم هكبضوت قْطًٍسي، يقٌي لسضت تبثيطگصاضزى قْطًٍساى زض ته
 زض ضتجِ ؾَم لطاض گطفتِ اؾت. 1/6

ي اضتمبي ٍضقيت ضفبّي ذَز، تالـ ّبي هٌبؾت ثطاي ّوِ قْطًٍساى زض ظهيٌٍِ زض ضتجِ چْبضم قبذم فسالت، يقٌي ايدبز فطنت
 لطاض گطفتِ اؾت. 18/5ّب، ثب همساض گيطيؾط ٍ تهوينزض خْت ترهيم فبزالًِ هٌبثـ ٍ هكبضوت الكبض هحطٍم زض افالم ً

قْط تجطيع اظ والى 2( زض هٌغمِ NBNّب خْت اخطاي حىوطٍايي قْطي هكبضوتي)ثطًبهِ زض ازاهِ ثِ هٌؾَض تحليل ٍضقيت قبذم
 ثبقس:ثْطُ گطفتِ قسُ اؾت وِ ثسيي قطح هي SPSSاي زض ًطم افعاض آظهَى تي ته ًوًَِ

 شهر تبریس کالن 2ای در منطقه آزمون تی تک نمونه: نتایج (4) جدول

 3هيبًگيي ًؾطي; 

 tآهبضُ  هيبًگيي تقساز قبذم
زضخِ 
 آظازي

ؾغح 
 زاضيهقٌي

اًحطاف 
 هقيبض

% 95فبنلِ اعويٌبى
 تفبضل هيبًگيي 

 حس پبييي  حس ثبال

هكبضوت 
 قْطًٍسي

382 11/2 12/32- 381 0.000 547/0 8827/0- 8692/0- 

 -9675/0 -9127/0 3586/0 0.000 381 -84/34 03/2 382 فك خوقيتَا

 -1550/0 -9399/0 650/0 0.000 381 -10/35 73/1 382 قفبفيت

 -9786/0 -9321/0 4766/0 0.000 381 -89/35 01/2 382 فسالت

 ّبي تحميك ثط اؾبؼ پطؾكٌبهِهٌجـ: يبفتِ

 

ّب ثب ثبقس وِ هيبًگيي  قبذماؾت ايي ثساى هقٌي هي 05/0ّب ووتط اظ قبذمزاضي توبم ثب تَخِ ثِ ًتبيح خسٍل فَق، ؾغح هقٌي
تَاى گفت هيبًگيي ّب ّط زٍ هٌفي ّؿتٌس هياذتالف زاضز ٍ ثب تَخِ ثِ همبزيط زٍ ؾتَى حس ثبال ٍ پبييي وِ زض قبذم 3هيبًگيي ًؾطي 

تَاى گفت وِ هي 05/0زاضي ووتط اظ % ٍ ؾغح هقٌي95ٌبى ثبقس زض ًتيدِ ثب ضطيت اعويهي 3تط اظ هيبًگيي ًؾطي ّب پبيييقبذم
 ( اظ ٍضقيت هٌبؾجي ثطذَضزاض ًيؿت.NBNقْط تجطيع زض ضاؾتبي اخطاي حىوطٍايي قْطي هكبضوتي) ثطًبهِ والى 2هٌغمِ 

 گیری نتیجه

ٍالـ يه ؾيؿتن هسيطيت  اؾت وِ زض« حىوطٍايي ذَة قْطي»آهيعتطيي الگَّب زض ظهيٌِ هسيطيت قْطي، الگَي يىي اظ هَفميت
-ّبي هطثَعِ، هكبضوت هيگيطيثبقس، وِ ؾِ ًْبز خبهقِ هسًي، ثرف ذهَني ٍ زٍلت زض توبهي تهوينقْطي ثِ قىل هكبضوتي هي

اي قْطًٍسهساضي ٍ ثطاثطذَاّبًِ، ثطاي تبثيطگصاضي توبهي ًيطٍّبي زاضاي وٌٌس. هحَضيت ايي ضٍيىطز زض هسيطيت قْطي، ثط هجٌبي تَؾقِ
تَاى گفت وِ ثسٍى هكبضوت ثبقس زض ٍالـ، هيّب هيچٌيي پبؾرگَيي ثِ توبهي ًيبظّبي ايي گطٍُ فـ ٍ ًفَش زض ازاضُ اهَض قْطّب ٍ ّنً

فقبل قْطًٍساى، حىوطاًي قْطي زض هفَْم ٍالقي آى تحمك ًرَاّس يبفت ٍ هسيطيت قْطي زض چبضچَثي هحسٍز ٍ ايؿتب ٍ ثسٍى 
گيطي ًؿجت ثِ هؿبئل قْط ثبلي ذَاٌّس هبًس. ثٌبثطايي هكبضوت ل لسضتي يه ؾَيِ ٍ هؿلظ زض تهوينهكبضوت قْطًٍساى، ثب افوب

اي زض حل ثؿيبضي اظ هكىالت ٍ هؿبئل قْطي زاضز) ظيبضي ٍ ّوىبضاى، قْطًٍساى هَتَض هحطوِ هسيطيت قْطي اؾت وِ ًمف فوسُ
1391 :16 .) 

ّب زض ظهيٌِ هسيطيت ٍ حىوطٍايي قْطي هقبنط اؾت  وِ حسٍز زٍ ٍ هَثطتطيي قيَُتطيي يىي اظ ذاللبNBNًِ ثطًبهِزض ايي ضاؾتب، 
.ايي قيَُ زض ٍالـ يه ؾيؿتن هسيطيت قْطي اؾت وِ ثط پبيِ هكبضوت حساوثطي گصضز زِّ اظ آى زض قْط ضٍچؿتط ايبلت ًيَيَضن هي

ّبي هطثَط، هكبضوت هي وٌٌس. ايي قيَُ السام ًَيي ٍ گيطيقْطًٍساى ثٌيبى ًْبزُ قسُ ٍ زض آى، هطزم ّوگبم ثب زٍلت زض توبهي تهوين
فٌَاى گطفتِ اؾت، هي تَاى يىي اظ خسي « ّوؿبيِ ّب هحيظ پيطاهَى ّوؿبيگي ذَز ضا ؾبهبًسّي هي وٌٌس»پطثبظزُ ضا وِ زض انغالح
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طي ٍ حطوت ثِ ؾَي حىوطٍايي هكبضوتي قْ« 1ثطًبهِ ضيعي اظ ثبال ثِ پبييي»تطيي گبم ّب زض ظهيٌِ توطوع ظزايي اظ هسيطيت هتوطوع ٍ 
 (.109: 1391اؾفٌسي، زاًؿت)« 2ثطًبهِ ضيعي اظ پبييي ثِ ثبال»غيط هتوطوع ٍ 

( پطزاذتِ قَز، ًتبيح NBNزض پػٍّف حبضط ؾقي قسُ اؾت تب ثِ اضظيبثي فَاهل هَثط زض اخطاي حىوطٍايي قْطي هكبضوتي) ثطًبهِ 
ّب ثب تَخِ ثِ زّس وِ  هسل اظ ثطاظـ هٌبؾجي ثطذَضزاض ثَزُ ٍ زض ثيي قبذمليعضل ًكبى هي ّب زض هحيظ ثطًبهِحبنلِ اظ تحليل زازُ

ّبي قفبفيت، هكبضوت قْطًٍسي ٍ ثِ فٌَاى قبذم ثطتط هحبؾجِ گطزيس ٍ قبذم« تَافك خوقي» ّب، قبذم آى T-Valuesهمساض 
اي ٍ ٍ آظهَى تي ته ًوًَِ SPSSّب زض ثِ ًتبيح حبنلِ اظ تحليل زازُّبي ثقسي لطاض گطفتِ اؾت. ٍ ًيع ثب تَخِ فسالت ثِ تطتيت زض ضتجِ

تَاى گفت ّب هٌفي ّؿتٌس، هيّب ثب هيبًگيي ًؾطي ٍ همبزيط حسٍز ثبال ٍ پبييي وِ زض ّوِ قبذمزاضي، هيبًگيي قبذمؾغح هقٌي
 طاض گطفتِ اؾت. ( زض ٍضقيت ًبهغلَثي لNBNفَاهَل هَثط ثط اخطاي حىوطٍايي قْطي هكبضوتي) ثطًبهِ 

پصيطي حىوطٍايي ذَة قْطي زض ؾغح اًس وِ زض قْط وبقوط هيعاى تحمكظازُ ٍ اؾسيبى زض پػٍّف ذَز ثِ ايي ًتيدِ ضؾيسُاثطاّين
پبييٌي لطاض گطفتِ اؾت. ًتبيح ثسؾت آهسُ اظ ايي پػٍّف ًيع ثيبًگط ايي اؾت وِ فَاهل هَثط ثط اخطاي حىوطٍايي قْطي هكبضوتي زض 

اًس وِ ثِ لحبػ حىوطٍايي هغلَة قْطي، قْط ًبهغلَثي لطاض گطفتِ اؾت. هكىيٌي ٍ هَشى زض ترميك ذَز ثِ ايي ًتيدِ ضؾيسُ ٍضقيت
 2قط اظ ٍضقيتي ًبهٌبؾجي ثطذَضزاض اؾت ٍ ثِ لحبػ اثقبز پبيساضي ًيع زض ٍضقيت هغلَثي لطاض ًساضز. زض ايي پػٍّف ًيع هٌغمِ فدت
 Nurudin et al( زض ٍضقيت ًبهغلَثي لطاض زاضز.  NBNپصيطي حىوطٍايي قْطي هكبضوتي)ثطًبهِ يعاى تحمكقْط تجطيع اظ لحبػ هوالى

اًس وِ هَاًـ هكبضوت هطزهي زض قَضاي قْطزاضي ؾطهجبى اظ هحسٍزيت پرف ٍ اًتكبض اعالفبت ٍ زض پػٍّف ذَز ثِ ايي ًتيدِ ضؾيسُ
ّبيي وِ تَؾظ قَضاي اًس وِ ثِ ثطًبهِاي وِ ثب هطزم هحلي زاقتٌس، ازفب وطزُقَز. زض ّويي ظهيٌِ عي هحبنجِّب ًبقي هيثطًبهِ

اي، قفبفيت زض هؿبئل اهَض قًَس، آگبّي وبفي ًساضًس. زض پػٍّف حبضط عجك آظهَى تي ته ًوًَِقْطزاضي ؾطهجبى ؾبهبًسّي هي
 قْط تجطيع ٍخَز ًساضز. والى 2قْطي زض هٌغمِ 

قْط تجطيع، والى 2( زض هٌغمِ NBNپصيطي حىوطٍايي قْطي هكبضوتي)ثطًبهِ ت آهسُ ثِ هٌؾَض تحمكثب زض ًؾط گطفتي ًتبيح ثسؾ
 گطزز: پيكٌْبزّبي ظيط اضائِ هي

 ِضيعي ضاّجطزي، ّسفوٌس، يىپبضچِ ٍ هكبضوتي؛ضيعي خبهـ ثِ ثطًبهِضيعي اظ ثطًبهِتغييط زض فطآيٌس ثطًبه 
  ّب؛گيطي زض ذهَل اٍلَيت اخطاي پطٍغُزض اهَض هرتلف ٍ تهوينتقطيف ًمف ٍ خبيگبُ هكرم ثطاي قْطًٍساى 

 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؛ 

 ّبي غيط زٍلتي ثِ هٌؾَض زؾتيبثي ثِ تَافك  ّبي زٍلتي، قْطًٍساى ٍ ؾبظهبىثطلطاضي اضتجبط ٍ تالـ هكتطن هيبى ؾبظهبى
 خوقي؛

 گيطي اظ زيسگبُّبي هكتطن ٍ ثْطُّبي غيطزٍلتي ثب قْطًٍساى اظ ضاُ ثطگعاضي ًكؿتپيًَس ثيكتط ًْبزّبي زٍلتي ٍ تكىل-

 ّبي قْطًٍساى؛

 طاًي ٍ تَؾقِ؛ّبي فوّب، لَاًيي ٍ همطضات زض ظهيٌِ عطحؾبظي ؾيبؾتقفبف 

 ُّبي اعالفبتي قفبف ٍ اهىبى زؾتطؾي آظاز قْطًٍساى ثِ اعالفبت؛ايدبز پبيگب 

 ّبي آًبى ثب ثؿتطؾبظي فطٌّگي؛ؾبظي قْطًٍساى ثب هفَْم قْطًٍس، حمَق ٍ هؿئَليتآهَظـ قْطًٍسي ٍ آگبّي 

 ّبي قْطي؛تثطلطاضي انَل فسالت اختوبفي ٍ افعايف زؾتطؾي ّوِ قْطًٍساى ثِ ذسهبت ٍ ظيطؾبذ 

 

                                                      
1
 Top-Down Planning 

2 Bottom-Up Planning  



54  ِ76وبضُ ضيعي، قفلوي خغطافيب ٍ ثطًبهِ ًكطي 

 

 منابع: 

 پصيطي حىوطٍايي ذَة قْطي زض ايطاى، هَضزقٌبؾي: قْط (، تحليل ٍ اضظيبثي هيعاى تحمك1392ظازُ، فيؿي ٍ هطتضي اؾسيبى،)اثطاّين
 . 30-17، نم6، قوبضُايهٌغمِ -فهلٌبهِ خغطافيب ٍ آهبيف قْطيوبقوط، 

 (اهىبى ؾٌدي پيبز1391ُاؾفٌسي،ؾقيس .)ؾبظي هسل حىوطاًي (قْطي هكبضوتي زض ؾغح ٍاحس ّوؿبيگيNBN ِزض هٌغم )قْط  22
-132، هقبًٍت اهَض اختوبفي ٍ فطٌّگي، خلس زٍم، نم هدوَفِ همبالت ّوبيف هلي حىوطاًي ذَة قْطي، قْطزاضي تْطاىتْطاى، 

109. 

 (،ازاضُ ًؾبضت ثط ضَاثظ ٍ (، اّن ضَاثظ ٍ همطضات قْطؾبظي ٍ هقوبضي)هغبثك عطح تفهيلي يىپبضچِ قْط ت1392اوجطي، هديس ،)جطيع
 ، چبح اٍل. قْط تجطيعهقبًٍت قْطؾبظي ٍ هقوبضي والىهمطضات قْطؾبظي، 

 اًتكبضات زاًكگبُ ٌّط، تْطاى. مدیریت و حکمروایی شهری(، 1388پَض، ًبنط، اؾسي، ايطج، )ثطن ، 

 هكْس، زاًكگبُ ضيعي ٍ هسيطيت قْطيّوبيف ثطًبهِاٍليي (، حىوطٍايي قْطي ٍ ًؾبم ازاضُ قْطّب زض ايطاى، 1385پَض، ًبنط،)ثطن ،
 فطزٍؾي هكْس. 

 (، حىوطٍايي هغلَة قْطي ثط ثٌيبى ؾطهبيِ اختوبفي: آظهَى ًؾن 1389ظازُ زليط، وطين ٍ فيؿي پيطي،)پَضهحوسي، هحوسضضب؛ حؿيي
، زٍضُ لٌبهِ هغبلقبت خغطافيبيي هٌبعك ذكه، فهقْط تجطيعهٌسي غيط التهبزي، هغبلقِ هَضزي: والىفضبيي اضتجبعي ٍ فبفليت -ًْبزي

 .52-35، نم 1، قوبض1ُ

 (،زضآهسي ثط حىوطٍايي ذَة قْطي زض ضٍيىطز تحليلي، 1388تمَايي، فلي اوجط ٍ ضؾَل تبخساض ،)23، قوبضُ فهلٌبهِ هسيطيت قْطي ،
 . 58-45نم 

 گبًِ قْطزاضي تجطيع، ثِ تفىيه هٌبعك زُ 1390ؾبل  (. گعاضـ تحليلي اظ ًتبيح ؾطقوبضي1390ظازُ، خَاز، هيطآة، خالل، ) حبخي
 ، هسيطيت آهبض ٍ تحليل اعالفبت.  ضيعي ٍ تَؾقِهقبًٍت  ثطًبهِ

 (،ثطضؾي ًؾبم ثطًبهِ ٍ هسيطيت تَؾقِ قْطي زض ايطاى، 1383حٌبچي، ؾيويي ،)،42، قوبض14ُؾبل فهلٌبهِ قْطؾبظي ٍ هقوبضي آثبزي ،
 . 83-78نم

 ؾٌدف هيعاى هكبضوت قْطًٍساى زض هسيطيت قْطي ثط اؾبؼ الگَي حىوطاًي 1391پي، ٍحيس ٍ فلي حؿيٌي،اهلل؛ ًيهظيبضي،وطاهت ،)
 .86-69، نم 141قوبضُ  فهلٌبهِ هؿىي ٍ هحيظ ضٍؾتب،ذَة قْطي)هغبلقِ هَضزي: قْط يبؾَج(، 

  ِقْط تجطيع ثِ ًكبًي:والى 2ؾبيت ايٌتطًتي قْطزاضي هٌغمwww.m2.tabriz.ir 16/02/1397ؾتطؾي: ، تبضيد ز . 

 42، نم 85، قوبضُ فهلٌبهِ هسيطيت قْطي(، هكبضوت قْطًٍسي، حىوطاًي قْطي ٍ هسيطيت قْطي، 1380ثبًي، هطين،)قطيفيبى-
55 . 

 (، تحليلي ثط فَاهل هكبضوت پبييي ظًبى ضٍؾتبيي زض ًيطٍي وبض ثب اؾتفبزُ 1394ظازُ، حؿيي ٍ فميل ذبلمي،)نسض هَؾَي، هيطؾتبض؛ وطين
 .16-15، نم2، ؾبل پٌدن، قوبضُفهلٌبهِ التهبز فضب ٍ تَؾقِ ضٍؾتبيياظ ضٍـ آهيرتِ، هَضز: زّؿتبى ؾيٌب زض قْطؾتبى ٍضظلبى، 

 (،آهَظـ ًطم افعاض ليعضل، نم 1392فلي ثبثبئي، يحيي ،)51ٍ  48، 39 . 

 ْبزّبي قْطي ٍ هكبضوت قْطًٍساى زض ازاضُ اهَض (، 1392ًظازُ، هحوس؛ وَّي، ووبل ٍ زاٍٍز هرتبضي،)فليعازُ السم، هحوسثبلط؛ فجبؼ
 . 214-195، نم 2، قوبض45ُ، زٍضُ ّبي خغطافيبي اًؿبًيًكطيِ پػٍّفقْطي)هغبلقِ هَضزي: قْط انفْبى(، 

 ( ،1388والًتطي، ذليل ،)اًتكبضات فطٌّگ.اقتصادی -مدلسازی معادالت ساختاری در تحقیقات اجتماعی ، 



  55 عتجطي كْطوالً 2( زض هٌغمِ NBN) ثطًبهِ  يهكبضوت يقْط ييحىوطٍا يفَاهل هَثط ثط اخطا يبثياضظ

 

  قط، (، تحليل حىوطٍايي هغلَة قْطي زض پبيساضي قْطّب، هغبلقِ هَضزي: قْط فدت1393هَشى،)هكىيٌي، اثَالفضل ٍ ؾْطاة
 .  131-99، نم29، قوبضُفهلٌبهِ آهبيف هحيظ

 ( ،حىوطاًي ذَة قْطي يه ضطضٍت تدسيس ًبپصيط، هطوع هغبلقبت ٍ ثطًبه1389ًَِثطي، ًبظن، ضحيوي، هحوس .) ،ضيعي قْط تْطاى
 . 48-3، نم11بضُ، قوفهلٌبهِ زاًف قْط

 

 Brown, R and Glenn, H,(2005), Management of Wildlife Corridors: The Case for Citizen 

Participation in the Algonquin to Adirondack Proposal, Journal of Environmental Management, Vol 

74, No 2, pp 97-106. 

 Chhotary.V, Stoker.G ,(2009), Governance Theory and Practice: A Cross-Disciplinary Approach, 

University of Groningen. Netherlands. 

 Dekker, K. & Kempen, R, (2004), Urban Governance within the Big Cities, Urban and Regional 

Research Centre Utrecht, Faculty of Geosciences, Utrecht University of Netherlands,pp: 41-55. 

 Fenkooi. A, (2006), Neighbors building Neighborhoods: A critical look at citizen Participation in 

Rochester, Department of City and Reginal Planning at Cornell University, pp6-9. 

 Kadago.J, Sandholz.S, Hamhaber.J,(2010), Good Urban Governance, Actors Relations and 

Paradigms:Lessons from Nairobi and Recief, Brazil, 46th ISOCARP Congress.  

 McCarney.p, Halfani,M. and Rodriguez,A.(1995), Towards an Understanding of Governance, the 

Emergency of an Idea and its Implications for Urban Research in Developing Countries, University 

of Toronto.  

 Nurudin.S,Hashim.R,Zulkifli.N,(2015),Publi Participation Process At Local Government 

Administration:A Case Study I Seremban Municipal  Council,Malaysia,2
nd

 Global Conference On 

Business And Social Sceince,Indonesia,17-18   September, pp505-512. 

 UN-Habitat,(2002), The Global Campaign on Urban Governance, Concept Paper,2
nd

 Edition. 

 

 

 

 

 

 

 


