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چکیده
زیست پذیری به یک سیستم شهری که در آن به سالمت اجتماعی ،کالبدی ،روانی و ارتقاء کیفیت زندگی همه ساکنانش توجه
شده است ،اطالق میشود .از طرفی موضوع مشارکت شهروندان در توسعه اقتصادی و اجتماعی شهرها که از چند دهه قبل در
بررسی ها و برنامه ریزی های توسعه شهری مورد توجه قرار گرفته است .بنابراین جامعه ای زیست پذیر خواهد بود که به نیازهای
افراد آن جامعه اعتنا دارد و به خواسته های آنها احترام می گذارد و از مشارکت شهروندان در امور شهر غافل نمی ماند .هدف
مقاله حاضر شناخت ارتباط بین مشارکت اجتماعی به عنوان یکی از مولفه های سرمایه اجتماعی با زیست پذیری شهری می باشد.
برای نیل به این هدف از روش توصیفی -تحلیلی و از نوع پیمایشی و برای جمع آوری اطالعات از ابزار پرسشنامه محقق ساخته
استفاده شده است .جهت تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از نرم افزار  super decision ،Gis ،Spssبهره گرفته شد .جامعه
آماری شامل شهروندان مناطق پنج گانه زاهدان می باشد که  830نفر از ساکنان با روش نمونه گیری طبقه بندی شده توام با
تصادفی سیستماتیک انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند .نتایج حاصل از آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان دهنده همبستگی باال
بین مولفه های مشارکت اجتماعی و ابعاد زیست پذیری اجتماعی در مناطق پنجگانه شهر زاهدان می باشدکه این امر بیانگر این
مطلب است که هر چقدر مشارکت اجتماعی در بین شهروندان شهر زاهدان بیشتر باشد این شهر از نظر زیست پذیری اجتماعی در
وضعیت بهتری قرار دارد .همچنین رتبه بندی مناطق شهر زاهدان بر اساس شاخص های زیست پذیری با مدل  Coprasو آزمون
کروسکال والیس نشان می دهد که منطقه  1به عنوان یک منطقه کمابیش نوساز با توزیع متناسب کاربری اراضی و امکانات تفریحی
و رفاهی ،مشارکت و همبستگی باالی شهروندان ،دسترسی مناسب به خدمات آموزشی و مراقبت های پزشکی ،امنیت فردی و
اجتماعی نسبتا خوب به عنوان مطلوب ترین منطقه زاهدان و منطقه  8با بافت اسکان غیررسمی و آشفته ،کمبود امکانات تفریحی،
بهداشتی و پزشکی ،امنیت پایین و نبود مشارکت بین شهروندان این منطقه محروم ترین و نامطلوب ترین منطقه به لحاظ زیست
پذیری اجتماعی می باشد.
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مقدمه
رشد سریع شهرنشینی همگام با تغییرات اساسی در سبک و شیوه زندگی شهری متاثر از نظام سرمایه داری و ورود
اتومبیل و دیگر تکنولوژی های جدید باعث بروز و ظهور مشکالت متعدد شهرنشینی و شهرسازی در تمامی ابعاد
اجتماعی ،اقتصادی ،زیست محیطی و به ویژه کالبدی شهرها شده است (رضایی و ناجی .)11 :1930 ،در عین حال
افزایش جمعیت به همراه نسبت روزافزون شهرنشینی پیامدهای زیان باری برای شهرها در پی داشته است .تداوم اینگونه
رشد شهرنشینی با مشکالت اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی و زیست محیطی بحران آفرین و هشداری بر ناپایداری
کالنشهرها میباشد .در این میان مشکالتی دیگر همچون انواع آلودگیها ،ترافیک مسائل و مشکالت روانی و غیره،
کیفیت زندگی و به تبع آن زیست پذیری در کالن شهرها را به شدت کاهش میدهد .در دهه های اخیر به موازات
پارادایم های توسعه پایدار و توسعه پایدار شهری ایده ارتقای کیفیت زندگی که خود موجبات زیست پذیر بودن شهرها
را موجب میشود جای خود را در ادبیات برنامه ریزی شهری باز کرده است .توسعه پایدار شهری طی دهه های اخیر به
تدریج به الگو واره ای نوین و مسلطی در ادبیات نظری و علمی رایج در باب توسعه و برنامه ریزی شهری تبدیل شده
است .این معنا اگر چه ناظر به برداشتها و تفسیرهای گوناگون است اما در مجموع بر پایداری و استمرار توسعه برای
همگان و نسلهای آینده طی زمان و بر همه جانبه گری ابعاد پیچیده اقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی و زیست محیطی فرایند
توسعه در سطح یک شهر تاکید دارد (رهنمایی و پور موسوی .)113 : 1934،امروزه مهمترین اصل در شهرها ،شهروند و
کیفیت زندگی در شهر است .برای همین نیازهای اصلی شهروند امروزه عالوه بر نیازهای پایه ای ،سرمایه اجتماعی شهر
است به عبارتی دیگر تا زمانی که شهر برای نیازهای مذکور شهروند برنامه و راهبردی نداشته باشد در هیچ یک از
اهداف موفق نیست به دیگر سخن تمام برنامه ها و ایده ال ها تحت تاثیر شاخص زیست پذیری شهری یا همان کیفیت
زندگی تجربه شده در شهر خواهد بود (مویدی.)1 :1931 ،
زیست پذیری ،به یک سیستم شهری که در آن به سالمت اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی و روانی همه ساکنانش توجه
شده است اطالق میشود .این کیفیت درباره فضاهای شهری مطلوب که غنای فرهنگی را انعکاس میدهند ،میباشد.
اصول کلیدی که به این مفهوم استحکام میبخشد شامل برابری ،عدالت ،امنیت ،مشارکت ،تفرج و قدرت بخشیدن
میباشد( .)Cities Plus, 2003: 241از میان این اصول کلیدی که زیست پذیری را استحکام می بخشد مشارکت
مهم ترین اصل می باشد .از آنجایی که امروزه در شهرها چالش های جدیدی گریبانگیر شهر شده است که در کنار
روند شتابان افزایش جمعیت و تقاضا برای منابع و خدمات ،لزوم تامل و تغییر در نوع مناسبات با مردم و محیط را ضروری
ساخته است (علیزاده و همکاران)111 :1930 ،؛ که عمدتا موضع گیری نسبت به تحوالت شهری از نگاه سنتی ،شیوه
عقالنی و دولت محوری مدیریت هست که با دید بحران به این تامالت و تغییر نگرش در مناسبات می نگرد
( .)Destatte, 2010: 86لذا با توجه به مشکالت موجود در شهرها و نظام های مدیریتی موجود و لزوم مواجه و حل
مشارکتی آنها ،از دهه  1331فرضیه غالب مدیریتی آن زمان ،یعنی اقتدار کافی دولت ها برای اداره امور به خطر افتاد که
در این روند دو عامل مهم تاثیرگذار بود .تاثیر تفکر اقتصادی نئولیبرال که طرفدار کاهش نقش دولت تا کمترین حد
ممکن بود و ظهور جامعه مدنی و نهضت های اجتماعی که تقاضا برای افزایش مشارکت سیاسی و به نوعی دمکراتیک
سازی در امور را خواستار بودند ( .)Rakodi, 2003: 86امروزه رویکرد مشارکتی هم به عنوان مبنای تصمیم سازی و
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هم به عنوان شیوه ای برای دست یابی به فعالیت و همکاری مشترک در روند بهسازی زندگی فردی و جمعی ،یکی از
لوازم جامعه مدنی و برنامه ریزی دموکراتیک محسوب می شود .از مهمترین آثار مشارکت در فرایند برنامه ریزی و
مدیریت می توان به ایجاد عالقه و اعتماد در مردم برای توسعه و پیشرفت ،تقویت همبستگی اجتماعی و روحیه همکاری
و همدلی ،استفاده بهینه از منابع و امکانات عمومی و خصوصی و کاهش تمرکز گرایی اشاره کرد(مهدیزاده و همکاران،
.)911 :1934
در بین کالنشهرهای ایران ،کالنشهر زاهدان نیز به مانند بسیاری از کالنشهرهای دنیا با چالشهای اجتماعی،
اقتصادی و زیست محیطی بسیاری رو به رو است که این چالش ها مسائل متعددی برای آن ایجاد کرده است .همانطور
که گفته شد از جمله مؤلفه هایی که می تواند با این مسائل ارتباط داشته باشد؛ مشارکت شهروندی بوده که یکی از مولفه
های مهم سرمایه اجتماعی می باشد .بر این اساس تحقیق حاضر به بررسی نقش مشارکت اجتماعی در زیست پذیری شهر
زاهدان 1پرداخته تا به این سواالت پاسخ دهد که مشارکت اجتماعی چه نقشی در شاخص های زیست پذیری شهر
زاهدان دارد؟ و مناطق پنجگانه شهر زاهدان از نظر زیست پذیری شهری چگونه می باشند؟ .در این راستا فرضیاتی چون
به نظر می رسد مشارکت اجتماعی موجب افزایش زیست پذیری شهر زاهدان می شود .و به نظر می رسد مناطق پنجگانه
شهر زاهدان از نظر زیست پذیری شهری با یکدیگر اختالف دارند .مطرح شده است.
پیشینه پژوهش
در اروپا مطالعات مرتبط با ارائه تعریف در خصوص شهر زیست پذیر حداقل به سال  1314باز میگردد زمانی که
مجله  Landscape Architecturiمجموعه ای از مقاالت کوتاه متخصصان و دانشگاهیان را در خصوص ایجاد
شهرهای زیست پذیر منتشر کرد ،هرچند که در هیچ یک از این مقاالت نویسندگان واژه زیست پذیری را مستقیماً به کار
نگرفتند .اما مقاالت در خصوص مسائل شهری حال حاضر و راههای برای تغییر شهر مرکزی به محیطهای جذاب ،طبیعت
زیبا در داخل جنگلی از بتن و  ...بودند و هر یک از آنها بر اساس یک ایده شخصی به دنبال دستیابی به پاسخی برای این
پرسش بود "که چه چیز شهر خوب را ایجاد میکند" ( .)Larice, 2005: 120آرزوی توصیف و تشریح"شهر
خوب" با استفاده از تئوریهای هنجاری ،زیست پذیری را تا اواسط دهه  1331هدایت میکرد .محققانی که رویکردهای
تجربی و هنجاری را برای تشریح زیست پذیری به کار میگرفتند عمدتاً چهره های برجسته دانشگاهی و نظریهپردازان را
در برمی گرفت که از تجارب فردی ،مشاهده ،تحقیقات تجربی ،نمونه های موردی و  ...به عنوان ابزاری برای فهم
مکانهای زیست پذیر استفاده میکردند تاکنون در مورد زیست پذیری شهری بررسیهای در سطح جهانی صورت
گرفته است که در زیر به نمونه های از آنها اشاره شده است:
چارلز الندری در مقاله ای به عنوان "سرزندگی شهری :منبع جدیدی از رقابت شهری" ،نه معیار موثر را برای
شناسایی یک شهر زیست پذیر بر می شمارد که عبارتند از :تراکم مفید افراد ،تنوع ،دسترسی ،ایمنی و امنیت ،هویت و
تمایز ،خالقیت ،ارتباط و تشریک مساعی ،ظرفیت سازمانی و رقابت .او معتقد است که امروزه شهرها دچار بحرانهای
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بر اساس آخرین سرشماری ( )1934جمعیت کالنشهر زاهدان  431191نفر میباشد که دوازدهمین شهر پرجمعیت کشور به شمار میآید .
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شدهاند که خروج از این بحرانها به سختی اتفاق میافتد .او تاکید میکند که برای داشتن شهری سالم و به دور از هیاهو
باید نه معیار باال را در صدر دست یابی به برنامه های شهری قرار داد (.)Landry, 2000: 34
برنامه ریزی منطقه ای کالنشهر ونکوور که به عنوان پیشرو در بررسی و ارزیابی زیست پذیری در جهان شناخته
میشود ،پس از مطالعات جامع بر روی زیست پذیری کالنشهر ونکوور به این نتیجه میرسد که اصول مبنایی و ریشه ای
زیست پذیری در سکونتگاه های انسانی دسترسی ،برابری و مشارکت است .بر این مبنا معتقد است که سکونتگاه زیست
پذیر جایی است که امکان دسترسی به زیرساختها(حمل و نقل ،ارتباطات ،آب و بهداشت) غذا ،هوای پاک ،مسکن
مناسب ،شغل مناسب و مورد عالقه ،فضای سبز و پارکها را برای همه شهروندان مهیا سازد ( & Timmer
 .)Seymour, 2005: 108اما بررسی زیست پذیری شهری در کشور ما موضوعی جدید میباشد که از سال  1933به
آن توجه شده است و تا کنون دو بررسی در مورد زیست پذیری سکونتگاهی انجام شده است که اولی مربوط به رساله
دکتری آقای علیرضا بندر آباد است که با عنوان" تدوین اصول الگوی توسعه فضایی و شکل شهر زیست پذیر ایرانی؛
مطالعه موردی مناطق  14 ،1و  11شهر تهران" است که در گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات
در سال تحصیلی  1933-33انجام شده پذیرفته شده و دفاع شده است .بر این اساس نتایج به دست آمده از تحلیلهای
انجام گرفته در این رساله مؤلفه های تأثیرگذار بر تغییر شکل شهر شامل سیاستهای مدیریت شهری ،بستر طبیعی ،الگوی
تاریخی ،فعالیت اقتصاد شهری و ارزشهای اجتماعی و فرهنگی به عنوان بنیانهای پشتیبانی کننده از یک شکل زیست
پذیر شناسایی شدند.
دومین پژوهش در حوزه زیست پذیری سکونتگاهی مربوط به رساله دکتری آقای محمدامین خراسانی میباشد که
با عنوان" تعیین زیست پذیری روستاهای پیرامون شهری با رویکرد کیفیت زندگی مطالعه موردی شهرستان ورامین"
است که در گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تهران در سال تحصیلی  1931-31انجام شده پذیرفته و دفاع
شده است .نتایج به دست آمده از تحلیلهای انجام گرفته در این رساله نشان میدهد که زیست پذیری در مجموع در این
روستاها در شرایط متوسط است .همچنین ابعاد اقتصادی و اجتماعی زیست پذیری در سطح متوسط و بعد زیست محیطی
در وضعیت نامطلوب است .همچنین نتایج تحقیق نشان میدهد که بین روستاهای مورد مطالعه از نظر سطح زیست پذیری
تفاوت معناداری مشاهده میشود .یافته های تحقیق بیانگر این نکته است که زیست پذیری این روستاها تحت تأثیر عوامل
مکانی فضایی قرار دارد.
کوو و همکارانش )1113( 1در کشور تایوان تحقیقی تحت عنوان «مشارکت اجتماعی و رضایت از زندگی با
رویکرد سرمایهی اجتماعی جوانی» انجام دادهاند .در این تحقیق از نظریّهی سرمایهی اجتماعی برای کشف روابط علّی و
معلولی بین اعتماد و کنش متقابل اجتماعی و مشارکت اجتماعی با یکدیگر و با کنش متقابل خانوادگی رضایت از
زندگی استفاده شده است .افراد مورد مطالعه ،دانش آموزان دبیرستانی بودهاند که نظرات تعداد  1141نفر از آنها مورد
بررسی قرار گرفته است .نتایج تحقیق نشان داده که کنش متقابل مطلوب در خانواده در اعتماد اجتماعی سطح باال اثر
دارد .بهعالوه ،شناخت اعتماد اجتماعی باال منجر به برخورداری از شبکهی اجتماعی مطلوب میشود .همچنین اعتماد
اجتماعی باال ،مشارکت اجتماعی را افزایش میدهد .کنش متقابل اجتماعی مطلوب در خانواده ،بر رضایت از زندگی
1- Cov et al
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میافزاید و شبکهی اجتماعی مطلوب ،رضایت از زندگی را ارتقا میدهد .در نهایت ،مشارکت اجتماعی ،افراد را به
رضایت از زندگی ترغیب میکند (خلیفه.)91 :1931 ،
مالنی لواس و همکاران )1111 ( 1در تحقیقی با عنوان «سطح پیشرفت و رضایتمندی با مشارکت اجتماعی سالمندان:
در ارتباط با کیفیّت زندگی و بهترین همبستگیها» ،ضمن آزمایش همبستگیهای نسبی مربوط به سطح پیشرفت و
رضایتمندی با مشارکت اجتماعی ،به بررسی این پرسش پرداختهاند که کیفیّت زندگی ،بیشتر با رضایتمندی و مشارکت
اجتماعی در ارتباط است یا با سطح پیشرفت و مشارکت اجتماعی؟ بر پایهی نتایج این تحقیق ،همبستگیهای بین کیفیّت
زندگی و سطح پیشرفت و رضایتمندی با مشارکت اجتماعی ،تفاوتی نشان ندادهاند؛ هرچند بهترین همبستگیهای سطح
پیشرفت و رضایتمندی با مشارکت اجتماعی ،متفاوت بودهاند .بیشترین سطح پیشرفت مشارکت اجتماعی بهوسیلهی سنّ
جوانتر ،سطح فعّالیّت پایدار مشاهده شده ،نبود اتّفاق تنشزای اخیر ،بهزیستی بهتر ،سطح فعّالیّت بیشتر و موانع کمتر در
محیط فیزیکی و توانایی تحرّک و دسترسی ،بهتر تبیین میشود .همچنین رضایتمندی بیشتر با مشارکت ،بهوسیلهی سطح
فعّالیّت پایدار مشاهده شده ،سالمتی خود ادارکی بهتر ،بهزیستی بهتر ،سطح فعّالیّت بیشتر و تسهیلکنندههای بیشتر در
حمایت اجتماعی و گرایشها ،بهتر تبیین میگردد.
در پژوهشی که در سال  1931توسط شاطریان و حیدری سورشجانی تحت عنوان " بررسی و تحلیل میزان مشارکت
اجتماعی شهروندان ( مطالعه موردی :شهر برزک) کار شده است ،مشخص شد که بین متغیر میزان تمایل به مشارکت با
متغیرهای اعتماد اجتماعی ،احساس تعلق مکانی و رضایتمندی از خدمات شهری ارتباط معنیداری وجود دارد.
نتایج آزمون رگرسیون هم حاکی از آن است که در بین متغیرهای یاد شده متغیر تعلق مکانی با وزن رگرسیونی 1/01
بیشترین اثر را در متغیر مشارکت اجتماعی تبیین مینماید.
در پژوهشی که در سال  1931توسط نیکخواه و احمدی با عنوان « بررسی عوامل فرهنگی – اجتماعی موثر بر
مشارکت اجتماعی شهروندان شهر بندرعباس» به این نتیجه رسیدند که بین متغیّرهای اعتماد اجتماعی ،احساس تعلّق
اجتماعی ،مسؤولیّتپذیری اجتماعی ،احساس بیقدرتی ،سن ،سطح تحصیالت ،وضعیّت شغل و درآمد با مشارکت
اجتماعی شهروندان ،رابطه وجود دارد امّا بین جنس ،وضعیّت تأهّل و وضعیّت بومی بودن با مشارکت اجتماعی شهروندان
رابطهای دیده نمیشود .همچنین پاسخگویان از نظر ذهنی ،دارای آمادگی نسبتاً باالیی بوده امّا به لحاظ عینی و عملی،
مشارکت بسیار پایینی داشتهاند .بنابراین به طورکلّی میزان مشارکت اجتماعی شهروندان بندرعباس در حدّ نسبتاً پایینی
بوده است.
افضلیان سالمی و همکاران نیز در سال  1933در پژوهش خود با عنوان « بررسی مشارکت اجتماعی و عوامل موثر بر
آن در شهرستان خواف» به این نتیجه رسیدند که که میانگین مشارکت اجتماعی پاسخگویان در حد متوسط است و
متغیرهای استفادهشده در این تحقیق توانستهاند % 91از واریانس متغیر وابسته را تبیین کنند .از بین عوامل مؤثر بر مشارکت
اجتماعی ،انسجام اجتماعی و تحصیالت بیشترین تأثیر و مذهب و احساس بیقدرتی کمترین تأثیر را داشتهاند .در این
تحقیق تأثیر اعتماد اجتماعی ،انسجام اجتماعی ،عامگرایی ،آیندهگرایی و سنتگرایی بر مشارکت اجتماعی ،معنادار بوده
و تأثیر سن ،مذهب و احساس بیقدرتی بر مشارکت اجتماعی معنادار نبوده است .همچنین ،در مدل تحلیل مسیر که با
Me´lanie Levasseur et al
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نرمافزار لیزرل رسم شده است ،آثار مستقیم و غیرمستقیم اعتماد اجتماعی ،انسجام اجتماعی ،عامگرایی ،آیندهگرایی،
سنتگرایی و تحصیالت توانستهاند% 01از تغییرات مشارکت اجتماعی را تبیین کنند.
مبانی نظری پژوهش
واژه Livabilityاز فعل آلمانی Lebenبه معنای زندگی کردن  ،زندگی داشتن و یا ایجاد زندگی برای کسی و یا
زندگی کردن در یک مکان مقطعی است ( .)Oxford English Dictionary, 1998: 8وجود واژه  Liveیا
زندگی در ساخت این واژه سبب شده که این واژه بیش از هر چیز مفهومی بیولوژیکی به خود بگیرد و استفاده از این
واژه به مفهوم بیولوژیکی آن – اینکه چیزی قابل زندگی باشد -حداقل به اوایل قرن  11میالدی و در صنایع جوجه کشی
باز میگردد که نشانگر احتمال تولید جوجه از تخم مرغ بود .عالوه بر کاربرد بیولوژیکی استفاده از این واژه از پیشینه
مشخص فرهنگی – اجتماعی نیز برخوردار است .از جمله ادبیاتی که از زیست پذیری به عنوان صفت برای یک مکان
مناسب و در خورشأن زندگی یاد کردهاند .رمان جین آستن  ،پارک منسفیلد است که در آن قابلیت زندگی (زیست
پذیری) به عنوان فهمی هنجاری و درک طبقاتی از زندگی خوب به کار گرفته شده بود ( .)Laric, 2005: 36این
جهت گیری طبقاتی از زیست پذیری ،بعدها در حوزه مطالعات شهری در کار ارزشمند پیتر ایوانز ()1114با عنوان
شهرهای زیست پذیر نیز دیده میشود .او با استفاده از درکی طبقاتی از زیست پذیری کاربرد آن را در کشورهای در
حال توسعه در ارتباط با رفع نیازهای ابتدایی و رفاه عمومی دانسته که بسیار متفاوت با آن چیزی است که خواص در
کشورهای پیشرفته از آن درک میکنند .چرا که در این کشورها ،رفع این نیازها به سادگی از طریق خرج سرمایه شخصی
امکان پذیر است (.)Laric, 2005: 37
زیست پذیری یک معنای کلی است که با تعدادی از مفاهیم و اصطالحات دیگر مانند پایداری ،کیفیت زندگی،
کیفیت مکان و اجتماعات سالم در ارتباط است ( .)Norris & Pittman, 2000: 26اگرچه تعاریف زیست پذیری
از یک اجتماع به اجتماع دیگر متفاوت است ،میتوان از اهداف برنامه ریزی اجتماعی برای ایجاد معیارهای بومی زیست
پذیری بهره گرفت .زیست پذیری غالباً برای تعریف ابعاد مختلف اجتماع و تجربه های مشترکی که آن را شکل
میدهند ،به کار گرفته میشود .زیست پذیری بر روی تجربه انسان از مکان تمرکز نموده و این تجارب را در ظرف
زمانی و مکانی مشخص در نظر میگیرد).(http://www.camsys.com/kb experts-livability
میتوان گفت که نظریه زیست پذیری نخستین بار بر مبنای کار آبراهام مازلو ( )1311بر روی نیازهای انسانی شکل
گرفت .هرم سلسله مراتب نیازهای مازلوکه توسط روانشناس نامی آمریکا مطرح شد در میان بینشهای حاصل از جنبش
روابط انسانی در مدیریت مقارن با دوران رکود اقتصادی بزرگ غرب از اهمیت ویژه برخوردار بوده و نظریهای بنیادین
محسوب میشود ( .)Radcliff, 2001: 940به اعتقاد مازلو نیازهای آدمی از یک سلسله مراتب برخوردارند که رفتار
افراد در لحظات خاص تحت تأثیر شدیدترین نیاز قرار میگیرد .هنگامی که ارضای نیازها آغاز میشود ،تغییری که در
انگیزش فرد رخ خواهد داد بدین گونه است که به جای نیازهای قبل ،سطح دیگری از نیاز ،اهمیت یافته و محرک رفتار
خواهد شد .نیازها به همین ترتیب تا پایان سلسله مراتب نیازها اوج گرفته و پس از ارضاء ،فروکش کرده و نوبت به
دیگری میسپارند ( .)tweed et al, 2007: 64بر اساس این هرم انسانها در درجه اول سعی دارند احتیاجات پایه ای
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خود را برطرف سازند و بعد نیازهای الیه های باالتر .احتیاجات فیزیولوژیک و اساسی انسان شامل نیازهای حیاتی او
میباشند مثل هوا ،غذا ،آب ،گرما ،سالمت ،خواب و ارضای تمایالت جنسی .بر روی این پایه الیه امنیت قرار گرفته
است که مثالً شامل احتیاج به منزل ،کار ،قانون ،بیمه ،خدمات اجتماعی ،نظم و امنیت ،اخالقیات ،امنیت مالی ،برنامه
ریزی زندگی و آینده سازی میباشد .الیه سوم شامل عوامل تعلقات روحی است :احتیاج به دوست ،همسر ،عشق،
همسایه ،ارتباط با دیگران ،تیمار و پرستاری که در این الیه قرار میگیرند .الیه چهارم شامل عوامل احترام و قدر دانی
است مثالً احترام ،اعتماد ،موفقیت ،مقام ،پیروزی ،قهرمانی ،رفاه اجتماعی و حتی قدرت و ثروت .باالترین الیه ،الیه
تحقق خویشتن است که شامل فردیت ،پرورش استعداد ،از خود گذشتگی ،بزرگواری ،هنر ،فلسفه ،اعتقادات ،فقدان
تبعیض و مواردی از این دست میباشد .سه الیه پایینی الیه رفع کمبودها هستند به این معنی که رفع احتیاجات این سه
الیه اگرچه موجب احساس رضایت انسان میگردد ،اما او را ترغیب به حرکت و پیشرفت نمیکند .مثالً با خوردن آب
تشنگی برطرف میشود اما شخص درصدد بیشتر خوردن آب نمیافتد .الیه چهارم و پنجم قشر احتیاجات به پیشرفت
هستند اینها نیازمندیهای هستند که هرگز برطرف نمیشوند .هرم مازلو برای تجزیه و تحلیل عوامل حرکت انسانها به
وجود آمد و برای پشتیبانی از برطرف کردن نیازمندیها .این هرم حکم یک خط مشی را برای مسئولین امور اجتماع دارد
تا بتواند با در نظر گرفتن اولویتهای مختلف احتیاجات مردم ،قوای خود را برای پیشبرد وضع اجتماعی به صورت
عاقالنه روی نکات گوناگون تقسیم کند .نیازهای باالتر فقط آنگاه مطرح میشوند که نیازهای پایین برطرف گشته باشند.
نکته جالب این است که با رفع احتیاجات چهار قشر پایین انسان چیز به خصوصی حس نمیکند .در حالی که برطرف
نشدن یکی از آن نیازها موجب نگرانی و تشویق بسیار او میتواند بشود .محرکهای انسان به پیشرفت و معراجش در
باالترین الیه قرار دارند .در این قشر احتیاجاتی از قبیل نیاز به شناخت بیشتر و دانش وسیعتر ،کشش به سوی زیبایی ،نیل
به مقامات متعالی و کوشایی برای به حرکت درآوردن تمام نیروهای درونی خویش قرار گرفتهاند .افرادی که بیشتر
نیازهایشان در این قشر قرار گرفته باشد به عواملی همچون هوشیاری ،صداقت ،آزادی و اعتماد ارزش فوقالعاده
مینهند(حسنلی. )01 :1913 ،
این نظریه در حوزه مباحث کیفیت زندگی به طور کلی توسط رووت وینهوون توسعه پیدا کرده است .کسی که
توسعه دهنده این دیدگاه است معتقد است که احساس عمومی مردم منجر به زندگی بهتری برای آنها میشود ،زمانی
که در اجتماعات بهتر و زیست پذیر تری زندگی میکنند .وی معتقد است این که دقیقاً چه اجتماعی زیست پذیر تر
است کامالً روشن نیست ،اما قدر مسلم این است که مردم در اجتماعاتی که نیازهایشان بهتر برآورده گردد شادتر و
راضیتر هستند (.)Radcliff, 2001: 940
بستر حضور و گسترش ایده زیست پذیری را میتوان آمریکا دانست .آنچه که بیش از همه در این بستر جغرافیایی
واجد توجه است درهم تنیدگی سیاست گذاریهای مقیاس کالن با این مفهوم برنامه ریزی محیطی است که سیر تاریخی
آن را میتوان اینگونه جستجو کرد .واژه شهرهای زیست پذیر برای اولین بار در سال  1311توسط اداره ملی هنرها به
منظور دستیابی به ایده های برنامه ریزی شهری مدنظر آنان و به دنبال آن توسط سایر مراکز و سازمانهای تحقیقاتی نظیر
اداره حفاظت محیطی که مطالعات گسترده ای در خصوص زیست پذیرترین شهرهای آمریکا انجام داده است ،به کار
گرفته شد .به دنبال آن نفوذ ،این واژه در ادبیات مرتبط با این حوزه را میتوان در سال  1314در نوشته های ویلیام مارلین
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در خصوص مکانهای زیست پذیر در مجالت  Saturday Reviewو Christian Science
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جستجو کرد که سبب شد تا چندی بعد شهردار وقت آتالنتا شهرهای زیست پذیر را سنگ بنای سیاست شهری معرفی
نموده و به این ترتیب این واژه را به نظام سیاسی و تصمیم گیری وارد نماید (.)Nulty, 1998: 200
یکی از ابعاد مهم سرمایه اجتماعی مشارکت می باشد .واژه ی مشارکت از حیث لغوی به معنای درگیری و تجمٌع
برای منظوری خاص می باشد .در مورد معنای لغوی آن بحث های فراوانی شده است ولی در مجموع می توان جوهره
اصلی آن را درگیری ،فعالیت و تأثیرپذیری دانست(علوی تبار .)14 :1913 ،مشارکت مردم به معنای شرکت داوطلبانه و
ارادی آنها در فرایند توسعه است(ابراهیم زاده .)1 :1911،مشارکت مردم در روند توسعه از چنان اعتباری برخوردار است
که توسعه را معادل مشارکت دانسته اند(ابراهیم زاده .)1 :1911،مشارکت کردن به معنی سهم در چیزی یافتن و از آن
سود بردن و یا در گروهی شرکت جستن و با آن همکاری داشتن است .به همین جهت از دیدگاه جامعه شناختی باید بین
مشارکت به معنی حالت یا وضع(امر شرکت کردن) و مشارکت به عنوان عمل و تعهد (عمل مشارکت) تفاوت قائل شد.
مشارکت در معنای دوٌم از تعلق به گروه خاصی داشتن و سهم داشتن در هستی آن خبر می دهد و معنای شرکت فعاالنه
در گروه را می رساند و به فعالیت اجتماعی انجام شده نظر دارد(سعیدی رضوانی و کاظمیان99 :1931 ،و . )91
گائوتری 1معتقد است تالش برای مشارکت مستلزم تغییر حالت ذهنی و روانی در همه سطوح است .همین تغییر امکان
برقراری روابط انسانی و اجتماعی جدیدی را موجب میشود .در واقع ،در قالب فرایند اجتماعی کردن و درونی کردن
باید ارزشها و ایده های مربوط به مشارکت را به طور عمیقی درونی و نهادی نمود.گائوتری معتقد است که مشارکت باید
از درون جامعه برخیزد و از بیرون میتواند مورد حمایت قرار گیرد .برای درونی ساختن مشارکت باید از بنیادها و محمل-
های مشارکت غیررسمی که در جوامع وجود دارند ،بهره گرفت (ساروخانی و امیرپناهی).04: 1934 ،
بطور خالصه مشارکت مردم عبارت است از :فرایند اساسی که در طی آن مردم بطور عاقالنه و با آگاهی ،اراده و
رغبت با قبول گوشه ای از مسؤلیت آن بطور گروهی سعی در ارضای نیازهای روحی ،روانی ،فردی و گروهی دارند و
در جهت رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده بر اساس نیازهای واقعی اولویت بندی شده با در نظر گرفتن امکانات و
محدودیت ها جهت یافتن هویت فردی و جمعی در جامعه تالش می کنند .حال اگر محدوده مشارکت را در شهر در نظر
گرفته و نوعی از برنامه ریزی فرایندنگر با چارچوب مشارکتی را مدنظر قرار دهیم و عاملی چون عدالت اجتماعی ،قانون،
توسعه پایدار و  ...را در آن دخیل کنیم؛ برنامه ریزی مشارکتی را خواهیم داشت (.)Fainstein, 1996: 20
به طور کلی دو رویکرد عمدهی نگرش خُرد و نگرش کالن را در دیدگاهها و نظریّههای مشارکت میتوان تشخیص
داد؛ در سطح خرد ،بر انگیزهها ،گرایشها و رفتارها تأکید میشود و در سطح کالن نیز زمینه ها ،شرایط و عناصر ساختاری
مورد توجّه قرار میگیرند از این رو ،مشارکت دارای دو بخش ذهنی و رفتاری است؛ بخش ذهنی ،تمایالت و گرایشهای
فردی و بخش رفتاری نیز فعّالیّتهای داوطلبانهی جمعی را مدّنظر دارد (علویتبار.)1913:11 ،
وایدمان و فیمرز مدلی از نردبان مشارکت عمومی ارائه کردهاند که پلّههای آن از «حقّ همگانی برای دانستن» آغاز
میشود و تا «مشارکت مردم در تصمیم نهایی« ادامه مییابد .در پلّههای دوم تا پنجم نیز آگاهی دادن به عموم ،حقّ عمومی
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اعتراض و مخالفت ورزیدن ،مشارکت مردم در بیان نکات خاص و مورد توجّه ،ایفای نقش تعیین دستور کار و مشارکت
مردم در ارزشیابی خطرها و توصیهی راهکار ،قرار دارند (نیکخواه و احمدی.)111 :1931 ،
مقیاس مشارکت اجتماعی چاپین ،مقیاس کلّی مشارکت در انواع و اقسام سازمانهای ارادی (داوطلبانه) –حرفهای،
مدنی و اجتماعی است و در جایی بهکار میرود که الگوی کلّی مشارکت ،متغیّر مهمّی بهشمار میآید .متغیّر مورد سنجش
در این مقیاس ،میزان مشارکت فرد یا خانواده درگروهها و مؤسّسات اجتماع است (میلر .)030 :1931 ،1این مقیاس که در
اواخر قرن بیستم ایجاد شد ،جزئی از معیار اندازهگیری وضعیّت اجتماعی-اقتصادی محسوب میشود .بیشک ،بخش
مهمّی از تحقیقات انجامشده در زمینهی انجمنهای داوطلبانه – بهویژه تحقیقاتی که در جوامع روستایی انجام شدهاند -از
مقیاس مشارکت اجتماعی چاپین بهعنوان تعریف عملیاتی مشارکت ،بهره بردهاند .این مقیاس شامل پنج جزء است:
.1عضویّت؛ . 1انجام فعّالیّت؛ . 9کمک مالی و همکاری؛  .0عضویّت در کمیته ها؛ . 4صاحب مقام (ایوان.)103 :1341،2
روش پژوهش
با توجه به مؤلفههای مورد برسی و ماهیت کاربردی پژوهش ،روش این پژوهش توصیفی ـ تحلیلی میباشد .شاخص
های مورد بررسی در این پژوهش ،شاخص های زیست پذیری اجتماعی و مشارکت اجتماعی میباشد .اطالعات مورد
نیاز پژوهش به دو شیوه کتابخانه ایی (کتاب ،آمارنامه و نقشه) و میدانی (پرسشنامه و مشاهده) گردآوری شده است.
شاخص های زیست پذیری اجتماعی براساس نظرخواهی از کارشناسان اولویت بندی شده و وزن نهایی هریک از
شاخصها با استفاده از مدل  ANPمحاسبه شده است و در نهایت با مدل  coprasمناطق به لحاظ شاخص های زیست
پذیری سطحبندی شده اند .برای مقایسه ابعاد زیست پذیری اجتماعی و مشارکت اجتماعی در مناطق پنجگانه شهر زاهدان
از آزمون کروسکالوالیس استفاده شده است .جامعه آماری  4منطقه شهرداری زاهدان می باشد .روش نمونهگیری در این
پژوهش نمونهگیری طبقه بندی شده میباشد .برای انتخاب عناصر هر یک از طبقات از فن نمونهگیری تصادفی استفاده
شد .شهر زاهدان  ،دارای پنج منطقه می باشد ،لذا برای هر منطقه حجم نمونه با فرمول کوکران محاسبه شد .حجم کلی
نمونه برای کل شهر (

= 930 )nنفر میباشد .سپس با طراحی پرسشنامه زیست پذیری اجتماعی و مشارکت

اجتماعی زیست پذیری اجتماعی هر منطقه بر اساس مشارکت اجتماعی مشخص گردید (جدول .)1
جدول ( :)1مشخصات مناطق شهری زاهدان بر اساس سرشماری 1934
شرح

جمعیت

خانوار

بعد خانوار

حجم نمونه

منطقه 1

114993

10119

0.1

14

منطقه1

111044

14339

0.0

11

منطقه9

111401

11311

4.4

31

منطقه 0

111333

13011

4.3

11

منطقه4

111933

13133

9.3

11

شهر زاهدان

431191

111911

0.3

930
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شهر زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان بعنوان بزرگ ترین استان کشور است .شهرستان زاهدان از شمال به
سیستان و از غرب به استان کرمان ،از شرق به پاکستان و از جنوب به شهرستان خاش محدود می شود (ابراهیم زاده و
دیگران  .)113 :1939 ،بر اساس سرشماری  431191 ، 1934نفر جمعیت دارد .مساحت شهر زاهدان 3119هکتار است
که حدود11درصد یعنی  1914هکتارآن بافت فرسوده باقدمت بیش از91سال می باشد .قسمتهای جنوب و جنوب
غربی این شهر دا رای ارتفاع بلندی بوده در حالیکه با حرکت به سمت شمال ارتفاع آن کاهش مییابد .این شهر دارای 4
منطقه شهری می باشد .در نقشه  1موقعیت جغرافیایی شهر زاهدان و منطقه بندی شهر نشان داده شده است.

نقشه ( :)1موقعیت جغرافیایی زاهدان

در پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین مولفه مشارکت اجتماعی و زیست پذیری اجتماعی شهر از ابعاد و
شاخص های یاد شده در جدول ( )1استفاده شده است .هچنین در شکل ( )1مدل مفهومی ارتباط بین مشارکت و مولفه
های زیست پذیری اجتماعی ،گویای ارتباط شماتیک دو متغیر نامبرده در مقاله است.
جدول ( :)1ابعاد و گویه های زیست پذیری اجتماعی و مشارکت اجتماعی
ابعاد
آموزش عمومی

مولفه
دسترسی دانشجویان و دانش آموزان به مراکز آموزشی ،کیفیت تجهیزات آزموشی ،دسترسی به

زیست پذیری اجتماعی

مراکز آموزشی غیر دولتی ،رضایت از کیفیت ساختمان های آموزشی ،کیفیت ساختمان های
آموزشی
تفریح و اوقات فراغت

دسترسی به کتابخانه های عمومی ،دسترسی به اماکن مذهبی ،دسترسی به اماکن فرهنگی ،دسترسی
به فضاهای فراغتی ،ورزشی و تفریحی،

مشارکت و همبستگی

رضایت از احترام متقابل شهروندان ،اعتماد به شورای شهر و شهرداری ،رضایت از روحیه کار
گروهی در بین شهروندان ،مشارکت در تصمیم گیری های مربوط به امور شهر ،مشارکت در انجام
پروژهای عمرانی شهر ،مشارکت در انجام پروژهای عمرانی شهر ،مشارکت در انجام پروژهای
08

بررسی نقش مشارکت اجتماعی در زیست پذیری شهرها ....
عمرانی شهر ،ارتباط شهروندان با شوراهای شهر
پیوستگی و تعلق مکانی

تمایل به زندگی در شهر ،تمایل به سرمایه گذاری در شهر ،رضایت از روابط همسایگی و
خویشاوندی ،امیدواری به بهبود شرایط زندگی ،تعلق به مکان ،محله ،منطقه و شهر،

امنیت فردی و اجتماعی

وقوع جرائم خشن ( قتل و  ،)...وقوع جرائم غیر خشن ( دزدی و  ،)...رضایت از امنیت عبور از جاده
و خیابان از نظر سرعت ،رضایت از امنیت تردد زنان و دختران در طی شبانه روز ،رضایت از امنیت
تردد سواره و پیاده در شهر،

(مشارکت)

سرمایه اجتماعی

مالحضات و مراقبت های

رضایت از دسترسی به بیمارستانها و درمانگاه ها ،رضایت از بهداشت فردی و عمومی ،رضایت از

پزشکی و بهداشتی

دسترسی به مراقبت های بهداشتی خصوصی و عمومی ،رضایت از کیفیت دفع آب های سطحی،

مشارکت اجتماعی

مشارکت در فعالیت های اقتصادی ،مشارکت در فعالیت های اجتماعی ،مشارکت در فعالیت های
زیست محیطی ،مشارکت در فعالیت های خدماتی ،مشارکت در هیئت های مذهبی ،مشارکت در
انجمن های خیریه ،مشارکت در صندوق های قرض الحسنه ،مشارکت در گروه های ادبی و هنری،
مشارکت در گروه ها و احزاب سیاسی ،مشارکت در انجمن های علمی

ماخذ :نتایج تحقیق1011 ،

شکل ( :)1مدل مفهومی تحقیق

یافته های پژوهش
سنجش تاثیر مولفه های مشارکت اجتماعی در زیست پذیری شهر زاهدان

پس از توزیع پرسشنامه در بین جامعه نمونه و تکمیل آن توسط شهروندان نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .در
مرحله اول ارتباط مولفه های مشارکت اجتماعی در افزایش مولفه های زیست پذیری شهر زاهدان مشخص شد (جدول
.)9

00
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جدول ( :)9ارتباط مشارکت اجتماعی با ابعاد زیست پذیری اجتماعی شهر زاهدان با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون
متغییر وابسته

ضریب پیرسون

سطح معناداری

متغیر مستقل

آموزش عمومی

1/331

1/111

تفریح و اوقات فراغت

1/319

1/111

مشارکت و همبستگی

1/334

1/111

پیوستگی و تعلق مکانی

1/339

1/111

امنیت فردی و اجتماعی

1/314

1/111

مالحضات و مراقبت های پزشکی و بهداشتی

1/313

1/111

مشارکت اجتماعی

بر اساس آزمون ضریب همبستگی پیرسون ،رابطه معناداری در سطح  33درصد بین مولفه های مشارکت اجتماعی و
ابعاد زیست پذیری اجتماعی در مناطق شهر زاهدان دیده می شود .ضریب همبستگی بدست آمده بین مشارکت اجتماعی
و آموزش عمومی  ،1/331مشارکت اجتماعی و تفریح و اوقات فراغت  ،1/319مشارکت اجتماعی و مشارکت و
همبستگی  ،1/334مشارکت اجتماعی و پیوستگی و تعلق مکانی  ،1/339مشارکت اجتماعی و امنیت فردی و اجتماعی
 1/314و مشارکت اجتماعی و مالحضات و مراقبت های پزشکی و بهداشتی  1/313می باشد .بدست آمدن ضریب
همبستگی بسیار باال بین مولفه های مشارکت اجتماعی و ابعاد زیست پذیری اجتماعی در مناطق پنجگانه شهر زاهدان
نمایانگر این مطلب می باشد که هر چقدر مشارکت اجتماعی در بین شهروندان شهر زاهدان بیشتر باشد این شهر از نظر
زیست پذیری اجتماعی در وضعیت بهتری قرار دارد در نتیجه فرضیه اول تحقیق تأیید می شود.
سطح بندی مناطق پنج گانه شهر زاهدان بر اساس وضعیت زیست پذیری اجتماعی

با توجه به مولفه های مشارکت اجتماعی وضعیت زیست پذیری مناطق پنجگانه شهر زاهدان با استفاده از مدل copras
مورد سنجش و اولویت بندی قرار گرفت.
نتایج نشان می دهد که منطقه  1دارای کیفیت مطلوب و منطقه  9دارای نامطلوب ترین کیفیت زیست پذیری اجتماعی
می باشد به عبارتی دیگر منطقه  1به عنوان یک منطقه کمابیش نوساز با توزیع متناسب کاربری اراضی و امکانات تفریحی
و رفاهی ،مشارکت و همبستگی باالی شهروندان ،دسترسی مناسب به خدمات آموزشی و مراقبت های پزشکی ،امنیت
فردی و اجتماعی نسبتا خوب به عنوان مطلوب ترین منطقه زاهدان و منطقه  9با بافت اسکان غیررسمی و آشفته ،کمبود
امکانات تفریحی ،بهداشتی و پزشکی ،امنیت پایین و نبود مشارکت بین شهروندان این منطقه محروم ترین و نامطلوب
ترین منطقه به لحاظ زیست پذیری اجتماعی رتبه بندی شد .لذا با توجه به امتیاز کوپراس بین مناطق شهر زاهدان از لحاظ
شاخص های زیست پذیری اجتماعی تفاوت و نابرابری وجود دارد (جدول .)0
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جدول ( :)0وضعیت مناطق پنج گانه در مولفه های زیست پذیری اجتماعی با مدل Copras
رتبه

منطقه

درجه کیفیت

1

منطقه 1

111

1

منطقه 1

31/91033

4

منطقه 9

91/9403

0

منطقه 0

11/3911

9

منطقه 4

10/1131

مأخذ :یافتههای تحقیق 0011

سطح بندی مناطق پنج گانه شهر زاهدان از نظر زیست پذیری اجتماعی با آزمون کروسکال والیس

برای مقایسه ابعاد زیست پذیری اجتماعی در مناطق پنجگانه شهر زاهدان از آزمون کروسکالوالیس استفاده شده است.
در این آزمون که جدول ( )4نمایشگر آن است ،منطقه یک در همه ابعاد زیست پذیری باالترین میانگین رتبه ای را نسبت
به سایر مناطق بدست آورده است .سطح معناداری تفاوت بین مناطق پنجگانه شهر زاهدان درباره همه ابعاد زیست پذیری
اجتماعی تا سطح  33درصد معناداری را نشان می دهد.تفاوت سطح زیست پذیری مناطق پنجگانه بر اساس آزمون
کروسکال والیس مشخص می کند که به نظر شهروندان منطقه یک با میانگین  149/311در رتبه اول ،منطقه دو با
میانگین  111/00در رتبه دوم ،منطقه پنجم با میانگین  114/131در رتبه سوم قرار دارند .رتبه و جایگاه چهارم متعلق است
به منطقه چهارم با میانگین  141/11و در رتبه آخر منطقه سوم با میانگین  111/041جای می گیرد.
جدول ( :)4مقایسه مناطق پنج گانه شهر زاهدان از نظر زیست پذیری اجتماعی با استفاده از آزمون کروسکال والیس
ابعاد زیست پذیری
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با توجه به اینکه مناطق پنجگانه شهر زاهدان از نظر زیست پذیری شهری با یکدیگر اختالف دارند در نتیجه فرضیه دوم
تحقیق نیز تأیید می شود.
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نقشه (:)1رتبه بندی مناطق شهر زاهدان از نظر زیست پذیری شهری

بحث و نتیجهگیری
همان طور که اشاره شد شهر و شهرنشینی امروزه با مسائل و مشکالت بسیاری رو به رو شده است بسیاری از
متخصصین برای خروج بحرانهای موجود در شهر تئوری ها و رویکردهای مختلفی در شهرها ارائه کردند .یکی از این
رویکردها که در سالهای اخیر توجه بسیاری از اندیشمندان و متخصصان شهری را به سوی خود جلب کرده است
رویکرد زیست پذیری میباشد .زیست پذیری شاخص های است که استانداردهای زندگی در شهرها را مورد سنجش و
ارزیابی قرار می دهد .به عبارتی زیست پذیری به یک سیستم شهری که در آن به سالمت اجتماعی ،کالبدی  ،روانی و
ارتقاء کیفیت زندگی همه ساکنانش توجه شده است ،اطالق میشود این کیفیت درباره فضاهای شهری مطلوب که غنای
فرهنگی را انعکاس میدهند ،میباشد .امروزه مهمترین اصل در شهرها ،شهروند و کیفیت زندگی در شهر است ..از طرفی
موضوع مشارکت مردم و شهروندان در توسعه اقتصادی و اجتماعی شهرها که از چند دهه قبل در بررسیها و برنامه
ریزی های توسعه شهری مورد توجه قرار گرفته است .از دیدگاه صاحب نظران مهم و تأثیرگذار است تجربه نشان داده
است که مشارکت مردمی در شهرها باعث بهبود کارایی ،تخصیص هزینه به سوی اولویتهای اجتماعی و پروژه های
زیربنایی میگ ردد و به تأمین ملزومات یک جامعه بر مبنای نیازها و ظرفیتهای افراد آن جامعه منجر می شود .بنا براین
جامعه ای زیست پذیر خواهد بود که به نیازهای افراد آن جامعه اعتنا دارد و به خواسته های آنها احترام می گذارد واز
مشارکت شهروندان در امور شهر غافل نمی ماند .در این پژوهش سطح مشارکت اجتماعی و رابطه آن با زیست پذیری
اجتماعی در پنج منطقه شهر زاهدان مورد بررسی قرار کرفته است .به طور کلی در بحث یافته های تحلیلی به منظور
قضاوت بهتر در رابطه بین مشارکت اجتماعی و زیست پذیری اجتماعی از آزمو ن آماری ضریب همبستگی پیرسون
استفاده شده است که نتایج آن بدین گونه مالحظه می گردد .رابطه معناداری در سطح  33درصد بین مولفه های
مشارکت اجتماعی و ابعاد زیست پذیری اجتماعی در مناطق شهر زاهدان دیده می شود .ضریب همبستگی بدست آمده
بین مشارکت اجتماعی و آموزش عمومی  ، 1.331مشارکت اجتماعی و تفریح و اوقات فراغت  ،1.319مشارکت
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اجتماعی و مشارکت و همبستگی  ،1.334مشارکت اجتماعی و پیوستگی و تعلق مکانی  ،1.339مشارکت اجتماعی و
امنیت فردی و اجتماعی  1.314و مشارکت اجتماعی و مالحضات و مراقبت های پزشکی و بهداشتی  1.313می باشد.
بدست آمدن ضریب همبستگی بسیار باال بین مولفه های مشارکت اجتماعی و ابعاد زیست پذیری اجتماعی در مناطق
پنجگانه شهر زاهدان نمایانگر این مطلب می باشد که هر چقدر مشارکت اجتماعی در بین شهروندان شهر زاهدان بیشتر
باشد این شهر از نظر زیست پذیری اجتماعی در وضعیت بهتری قرار دارد .همچنین نتایج نشان میدهد که بر اساس مدل
 coprasمنطقه  1با درجه کیفیت 111دارای کیفیت مطلوب و منطقه  9با کیفیت 91/94دارای نامطلوب ترین کیفیت
زیست پذیری اجتماعی می باشد به عبارتی دیگر منطقه  1به عنوان یک منطقه کمابیش نوساز با توزیع متناسب کاربری
اراضی و خدمات شهری ،دسترسی مناسب به خدمات آموزشی و بهداشتی ،امنیت و محیط زیست شهری به نسبت
مطلوب به عنوان مطلوب ترین منطقه زاهدان و منطقه  9با بافت اسکان غیررسمی و آشفته محروم ترین و نامطلوب ترین
منطقه به لحاظ زیست پذیری اجتماعی می باشد .همچنین برای اطمینان بیشتر در مورد نتایج مدل  coprasاز آزمون
کروسکال والیس استفاده شد .که بر اساس این آزمون تفاوت بین مناطق پنجگانه شهر زاهدان در همه ابعاد زیست
پذیری اجتماعی تا سطح  33درصد معناداری نشان داده می شود.تفاوت سطح زیست پذیری مناطق پنجگانه مشخص می
کند که به نظر شهروندان منطقه یک با میانگین  149/311در رتبه اول ،منطقه سوم در رتبه آخر با میانگین 111/041
جای می گیرد .با توجه به نتایج بدست آمده می توان پیشنهاداتی مانند ،تشکیل گروه های همفکر و و محالت در مناطق
مختلف شهر و عضویت شهروندان در آن به منظور مشارکت و فعالیت ،بدون در نظر گرفتن تفاوت های قومی و مذهبی،
ایجاد و گسترش نمادها و ارزش های ملی و منطقه ای در شهر ،زیرا این موضوع باعث ایجاد و تقویت حس هویت و
همبستگی اجتماعی شهروندان و در نهایت افزایش مشارکت و همیاری آن ها خواهد شد ،افزایش خدمات رسانی در
زمینه های مختلف و توزیع عادالنه آنها به ویژه در مناطقی که زیست پذیری کمی دارند ،افزایش امنیت در زمینه های
مختلف در مناطق حاشیه ای شهر ،ایجاد فضاهای عمومی شاد و سرزنده که موجب افزایش مشارکت مدنی و گرد هم
آمدن مردم می گردد و  ...ارائه داد.
منابع
 )1ابراهیم زاده ،ع ( ،)1911مدیریت مشارکتی شوراهای اسالمی و نظام مدیریت روستایی در ایران ،مجله پژوهش ،فصلنامه
پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی ،انتشارات جهاد دانشگاهی ،شماره دوم.
 )1افضلیان سالمی ،م .زمانی مقدم ،م .صالحی ،ا ،)1933( .بررسی مشارکت اجتماعی و عوامل موثر بر آن در شهرستان
خواف" ،فصلنامه علمی ترویجی مطالعات فرهنگی – اجتماعی خراسان ،سال سیزدهم ،شماره دوم.
 )9بندرآباد ،ع ،)1933( .تدوین اصول الگوی توسعه فضایی و شکل شهر زیست پذیر ایرانی مطالعه موردی مناطق  14 ،1و
 11تهران ،استاد راهنما حمید ماجدی ،استاد مشاور ایرج اعتصام ،تهران ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات
 )0توکلی ،م تاجبخش ،ک ( ،)1931بررسی و تحلیل میزان سرمایهی اجتماعی در مناطق .شهری و روستایی مرزی
سیستان ،فصلنامه روستا و توسعه ،سال  ، 11شماره .1
 )4حسنلی ،ن ،)1931( .کیفیت زندگی شاخص پیشرفت اجتماع ،روزنامه مردم ساالری 14 ،تیر
 )1خراسانی ،م ( ،)1931تبیین زیست پذیری روستاهای پیرامون شهری با رویکرد کیفیت زندگی مطالعه موردی شهرستان
ورامین ،دانشگاه تهران.
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 )3رضایی ،م .ناجی ،س ، )1930( .بررسی راهکارهای موثر در ایجاد محله پایدار با رویکرد مشارکتی (مطالعه موردی محله
راهنمایی یاسوج) ،مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری ،سال ششم ،شماره بیستم
 )3رهنمایی ،م ،پورموسوی ،ی ( ،)1934بررسی ناپایداریهای امنیتی کالنشهر تهران براساس شاخصهای توسعه پایدار
شهری ،مجله پژوهشهای جغرافیایی ،شماره  ،41تهران119-139 ،
 )11ساروخانی ،ب .امیرپناهی ،م ( ،)1934ساخت قدرت در خانواده و مشارکت اجتماعی ،پژوهش زنان ،سال چهارم،
شماره.11-91 ،9
 )11سعیدی رضوانی ،ن .کاظمیان ،غ ( ، )1931امکان سنجی واگذاری وظایف جدید به شهرداری ها ،جلد دوم :مدیریت
شهری و شهرداری ها در ایران ،انتشارات سامان شهرداری های کشور ،تهران.
 )11شاطریان ،م .حیدری سورشجانی ،ر ( ،)1931بررسی و تحلیل میزان مشارکت اجتماعی شهروندان ( مطالعه موردی :شهر
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Abstract
Viability refers to an urban system in which the social, physical, and mental health and quality
of life of all its inhabitants are taken into consideration. On the other hand ،the issue of citizen
participation in the economic and social development of cities, has been considered in urban
development studies and planning since several decades. Therefore, it will be a livable society that
cares about the needs of the people of that society, respects their demands, and does not neglect
the participation of citizens in the affairs of the city. The purpose of this article is to identify the
relationship between social participation as one of the components of social capital and urban
livability. To achieve this goal, a descriptive-analytical survey method has been used and to collect
information, a researcher-made questionnaire has been applied. To analyze the research data,
SPSS ،GIS ،super decision software has been used. The statistical population includes citizens of
the five regions of Zahedan that 383 residents have been selected and studied by cluster sampling
with systematic random sampling. The results of ranking the regions in livability indicators show
that region 1 as a new region with a proportional distribution of land use and urban services ،
adequate access to educational and health services ،security and urban environment is a relatively
desirable region in Zahedan and region 3 with informal and turbulent housing texture is the most
undesirable region in terms of social livability. The results of Pearson correlation coefficient test
show high correlation between the components of social participation and the dimensions of social
viability in the areas of Zahedan; this indicates that the more social participation among the
citizens of Zahedan, the better the city is in terms of social viability.
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