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ش است. رو یمشارکت تیریبر نقش مد دیتأکصفادشت با  یراشهریپ یهدف پژوهش حاضر، سنجش توسعه جوامع محل

 یو دارا یاربردهدف، ک ازنظر. پژوهش حاضر، باشدیم یدانیو م یاسناد ،ایبر مطالعات کتابخانه یو مبتن یکم قیتحق

اطالعات از مدل  لیوتحلهیتجز منظوربه نیدارد. همچن ارقر کمیروش، در گروه پژوهش ازنظرو  یلیتحل-یفیتوص تیماه

مل دو بخش در پژوهش حاضر شا یشد. جامعه آماراستفاده  SPSS افزار( و نرمیو کوپراس فاز یفاز ی)سورا یقیتلف

کوکران،  و روش یتصادف یرگیکه بر اساس نمونه باشدیصفادشت م یراشهریعرصه پ یمحل نیبخش اول ساکن باشد،یم

در  نظرصاحبد متخصص و شامل افرا یجامعه آمار زیجامعه نمونه انتخاب شد. در بخش دوم ن عنوانبهخانوار(  379) تعداد

قسمت از پژوهش  نیدر ا باشد،ینفر م 30-20 نیب یفاز هایمدل شتریجامعه نمونه در  ب نکهیبا توجه به ا باشد،یحوزه م نیا

دنبال آن  و به یمشارکت تیریمد تیمشخص کرد، وضع جیانتخاب شد. نتا نمونهنفر )متخصص( به عنوان جامعه  20 زین

ارتباط  ریتغمدو  نیب نیقرار ندارد، بنابرا یمطلوب تیصفادشت در وضع یراشهریدر منطقه پ یتوسعه جوامع محل تیوضع

 زانیم بندیرتبه منظوربه( یو کوپراس فاز یفاز ی)سوار یقیمدل تلف جینتا ز،یمشاهده شد. در ادامه ن یمعنادار و مثبت

( نشان داد، یطمحیستیو ز یاجتماع ،یدر ابعاد )اقتصاد شدهمطرح یهامؤلفهاز  کیدر هر  یمشارکت تیریمد یریرپذیتأث

 ریتأث زانیم نیشتریآن، ب یهامؤلفه نیخوب قرار دارد، و از ب یفیسبز و سطح ک تی(، در وضع34/72) یکل بعد اجتماع ازیامت

 تی(، در وضع48/72کل ) ازیامت ،یدر بعد اقتصاد نی. همچنباشدی( می)مشارکت و کنترل محل مؤلفهدر  یشارکتم تیریمد

را  ریتأث زانیم نیشتری(، ب11/73) ازیبا امت یآن، عدالت و رفاه اقتصاد یهامؤلفه نیخوب قرار دارد، و از ب یفیسبز و سطح ک

سبز و  تیوضع (، در345/71) یطیمحستیزکل بعد  ازیامت ،تیدرنهابه خود اختصاص داده است.   یمشارکت تیریاز مد

 زانیم نیشتری، ب(44/72) ازیبا امت یطیمحستیز هاییآگاه تیآن، تقو یهامؤلفه نیخوب قرار دارد، و ب یفیسطح ک

 به خود اختصاص داده است. یمشارکت تیریرا از مد یریرپذیتأث
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 مقدمه
جتماعی، از توجه اترین مفاهیم در جغرافیاست. بخش مهمی از اصالت جغرافیا در میان علوم پیراشهری، از بنیادی

تمایزکننده مطور عامل اصالت بخش و نگری، همینشود. اصل پیراشهری و پیرامونپیراشهری ناشی میاین علم به 

یی، شهر به جغرافیا از علوم محیطی چون شهرسازی، معماری و طراحی شهری است. بر این اساس، از نگاه جغرافیا

ست و دوام و توسعه شهر ابا پیرامون وابسته ، حیات شهر به ارتباط آن گریدانیببهشود، محدوده فیزیکی آن خالصه نمی

: 1375کند )فرید، می این نیرو و توان را برون از محدوده و مرز خویش کسب  بساچهتنها ناشی از درون شهر نیست و 

توسعه جوامع  منشأه منبع و سکونتگاه انسانی، از بدو پیدایش هموار عنوانبههای پیراشهری (. در این راستا، عرصه443

ر توسعه های دیگر با رشد خویش، موجب شده که مدیریت شهری در یک مسیاند و همانند همه پدیدهبشری بوده

د در بهبود تواناهمیت دارد که نحوه مدیریت صحیح می جهتازآنقانونمند و پایدار حرکت نکند. این موضوع 

نژاد، و حصاری یرجبنقش را ایفا کند ) نیترمهمهای انسانی و پایداری توسعه جوامع محلی پیراشهری، سکونتگاه

ماعات محلی، های توسعه پایدار اجت(، و از سوی دیگر با گسترش رویکرد شهرسازی نوین و طرح دیدگاه112: 1392

ابعاد ملموس  وسطوح مختلف اجتماعی  یرگذاریتأثها و جوامع به ایجاد بسترهای مشارکتی برای افزایش توجه دولت

فع و های ذینهای مشارکت جمعی، سرمایه اجتماعی و توجه به نقش مشارکتی گروهزندگی شهری، جلب و ارزش

اخیر، الگوواره جدیدی  قرنمین(. بنابراین در Onyx and Bullen, 2000: 106قرار گرفت ) دیتأکنفوذ دوباره مورد ذی

ی متمرکز غلبه دارد ریزریزی محلی و بومی بر برنامهاستقبال قرار گرفت، که در آن برنامهمورد  شدتبهاز توسعه 

(Pritchett and Woolcock, 2004  طوری که عمل و تئوری برنامه32، 2014قل از اسکندری ثانی، نبه ،)یزی ر

ریزی ابیری همچون برنامهریزی با تعتوجه را به تمرکز بر روی درگیر کردن اجتماعات محلی در فرایند برنامه روزروزبه

 (. 21: 1399افزا و از پایین به باال افزایش داده است )زارع و همکاران، غیرمتمرکز، اندک

علمی و اجرایی، در اواخر  هایطوالنی در متون و نوشتار نسبتاًسابقه  رغمبهتوسعه محلی و جوامع محلی  جیتدربه

ی توسعه از پایین اتژقرار گرفت. آنچه در استر موردتوجهمبحثی اساسی  عنوانبهدر قالب توسعه محلی و  1980دهه 

های بالقوه یروهای بخش دولتی، محلی و کنترل روابط محلی و ملی و نمهم است توجه به مردم محلی و چگونگی تضاد

به نفس  عتمادواسازی نداساس توسعه محلی، به معنای افزایش مشارکت، افزایش توانم درواقعزای محلی است. درون

شود. این روش می است. وقتی مردم محلی از توانمندی برخوردار شوند، امکان کار جمعی فراهم هاآنمردم و نظارت 

وستایی و شهری های ترکیبی مرسوم در مطالعه جوامع رروش 1960های قرار گرفت که از سال موردتوجهزمانی بیشتر 

شوند؟ و به مشارکت یمهایی کمتر به بازی گرفته مطرح شد از قبیل اینکه: چه گروه یالتسؤابه باد انتقاد گرفته شد و 

نخبگان در فرایند توسعه  ژهیوبه، از راه مشارکت مردم سؤاالتچه کسانی بیشتر باید توجه شود و چگونه؟ پاسخ به این 

 (. 33: 1382است )احمدیان،  ریپذامکانمحلی 

های مدنی در عرصه ها و نهادتقویت و اهمیت نقش سطوح محلی و حضور مردم، انجمن بر دیتأکدر این راستا، با 

و تدوین  هرمزروها و اقدامات بر نقش شهروندان و مشارکت و همکاری آنان در عرصه فعالیت دیتأکگیری، و تصمیم

شود. مشارکتی مطرح می ها و شرایط محلی و در سطح اجتماعات مناسب باشد، بحث مدیریتهایی که با نیازبرنامه

های ها و بخششود که افزایش روابط و همکاری بین نهاد، موجب درک عوامل و شرایطی می1مدیریت مشارکتی
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بر توسعه  تیدرنها(. Hollmann et al, 2013: 1541-1522) کندمختلف را برای تبادل اطالعات و دانش را زیاد می

( یطیمحستیزهای پیراشهری در ابعاد )اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و صهعر ازجملهاجتماعات محلی در مناطق شهری 

روی ، رفع معضالت پیش1صورت گرفته از سوی فریدمن یهایابیارزگذارد. همچنان که طبق اثرات دوچندانی می

های نهادی سازیایران، از طریق بهبود و ظرفیت ازجمله یاتوسعهدرحالهای شهرها و مناطق پیراشهری آن در کشور

ها و ذینفعان ریزی مشارکتی با گروهسازی و برنامههایی از تصمیمهای مدیریت شهری، و طراحی فراینددر ساختار مؤثر

 اساساً پذیر است، در این راستا، ایده نظری در انجام پژوهش حاضر این بوده است، های پیراشهری، امکانمختلف عرصه

( نیازمند مدیریت یطیمحستیزهری در ابعاد )اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و توسعه جوامع محلی در مناطق پیراش

های پیراشهری، فضایی هستند که با رشد سریع اجتماعی و وابستگی متقابل بین مناطق طبیعی، مشارکتی است. عرصه

شود، شناخته می یطیمحستیزفضایی اجتماعی، اقتصادی و  عنوانبهباشند و های شهری همراه میکشاورزی و فرایند

های ها و فرصتگردند که در آن، محدودیتی  مکمل قلمداد میناحیه عنوانبههای پیراشهری ، عرصهگریدعبارتبهو 

-(، در این راستا با گسترش کالنشهرها و پیدایش مناطق کالنشهری در کشورAdell, 2003: 31شود )زیادی مشاهده می

ایران، نواحی پیراشهری در معرض بیشترین میزان تحوالت و دگرگونی قرار  ازجمله توسعهدرحالو  افتهیتوسعههای 

ها در کشور ایران، ضروری است که بر این اساس برای ارتقای این عرصه( 363: 1397اند )کاظمیان و همکاران، داشته

 توجه شود.  شیازپشیببه مدیریت مشارکتی، 

ست، ولیکن در ابر مدیریت مشارکتی، مطالعات بسیار اندکی صورت گرفته  دیتأکدر زمینه توسعه جوامع محلی با 

 است: شدهپرداختهاین قسمت به مطالعاتی که همپوشانی با موضوع پژوهش حاضر دارند، 

وامع محلی جسازی (، در پژوهشی تحت عنوان، نقش مدیریت مشارکتی در توانمند1398سواری و اسکندری دامنه )

مدیریت مشارکتی  یهامؤلفهدر جنوب استان کرمان، مشخص شد رابطه مثبت و معناداری بین  یسالخشکدر مقابله با 

ارکت (، در پژوهشی تحت عنوان، بررسی نقش مش1399با توانمندسازی جوامع وجود دارد. زارع و همکاران )

مت در محله ق و مدت اقااجتماعات محلی در توسعه پایدار اجتماعی شهرها، مشخص شد رابطه معناداری بین حس تعل

وهشی تحت عنوان، (، در پژ1399نیا )زاده جعفری و ملکو میزان مشارکت در پایداری اجتماعی محله وجود دارد.کریم

دبیر تنگرشی بر رویکرد مدیریت مشارکتی جوامع محلی ذینفع جنگل، مشخص شد مشارکت جوامع محلی در گروه 

-حلی میاقتصادی جایگزین برای کسب درآمد و توانمندسازی جوامع مهای مناسب برای شناسایی و معرفی فرصت

 باشد..

انداز جوامع روستایی ر های تعاونی در توسعه چشم(، در پژوهشی تحت عنوان، نقش سازمان2014شهو حسین )

های زیادی بر کاهش فقر اقتصادی، نارسایی ریتأثمشارکتی  نهادکی عنوانبهها کشور نیجریه، مشخص شد تعاونی

(، در 2018کنند. بادو و باتینو )اجتماعی در جوامع محلی دارند و در توانمندسازی افراد نیز نقش اساسی را ایفا می

کند یا خیر؟ مشخص شد با مدیریت پژوهشی تحت عنوان، آیا مدیریت مشارکتی ظرفیت انطباق محلی را ایجاد می

یابد و خطرات کمبود آب و تخریب منابع ره بردن از مشارکت این جوامع، سطح توانمندی آنان بهبود میمشارکتی و به

(، در پژوهشی در زمینه مدیریت مشارکتی به منظور انطباق جوامع 2018شود، دست یافتند. خدکا )طبیعی بسیار کم می
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یک نوع فرایند از پایین به باال  یزیربرنامهاین نوع محلی برای مقابله با تغییرات اقلیمی در کشور نپال، مشخص شد که 

 کند. های روستایی را تضمین میرساند و ظرفیت سازگاری و توانمندی خانواراست که تغییرات اقلیم را به حداقل می

 صورتبهمتکی بر تعامل بین مردم و اقدام مشترک، نه ، و ترکیبی از ایده جامعه با توسعه است محلی توسعه جوامع

 :Flora  and  Flora, 1993)باشدفعالیت جمعی می صورتبهفعالیت فردی، بلکه به اعتقاد بعضی از جامعه شناسان 

جوامع، به معنی اجتماعی است که هدف آن بهبود وضعیت اجتماعی، اقتصادی  و  ، توسعهباهمقرار دادن دو واژه  .(11

های با ایجاد ظرفیتکه  افزایش مشارکت شهروندان است محلی هدف توسعه جوامعو  جامعه است یطیمحستیزو 

در این  (.Williams, 2004: 733-729) اجتماعی از راه تمرکز بر ایجاد ظرفیت به نیروی مشارکت جمعی مرتبط است

(. Gilchrist, 2004: 9) های خود را شناسایی کنندکند تا نیازبه ساکنان محلی کمک می محلی توسعه جوامع راستا،

برای محلی بهترین راه برای ایجاد ظرفیت ساکنان جامعه  عنوانبه محلی توسعه جوامع، شدهمطرحدر جای دیگر نیز 

 (. Chaskin, 2004: 44)  است هاآنبرای مسائل مربوط به جامعه  ییهاحلراههمکاری با یکدیگر و یافتن 

بر توسعه جوامع محلی، مدیریت مشارکتی است که در آن، مشارکت پیشران  رگذاریتأثدر این راستا، یکی از عوامل 

توجهی به خصوصیات های توسعه شهری به دلیل کمامروزه بسیاری از برنامه (.Onyx, 2005: 52)محلی است  جوامع

پایین ضمن اینکه ، با شکست مواجه شده است، لذا رویکرد باال به هاآننفعان در شبکه روابط اجتماعی و موقعیت ذی

 تمرکزگراگرا و کند، از اثربخشی کافی برخوردار نیست، و نگاه دولتهای زیادی را به دولت و جامعه تحمیل میهزینه

محور برای ها از باال به پایین اقدام کند، جای خود را به نگاه اجتماعسازی راهبردکه سعی دارد برای تدوین و پیاده

، 1980ی ، از دههرونیا(. از 435-448: 1396پور و همکاران، اجتماعی داده است )عوضهای مردمی و جلب مشارکت

بر عواملی بود که بیشتر جنبه مشارکتی با جوامع محلی دارند  دیتأکراهبرد اصلی عملی کردن توسعه جوامع محلی 

برداران، فعان، شامل بهرهن(. مدیریت مشارکتی عبارت از مشارکت تمامی ذی387-378: 1387)قربانی و همکاران، 

مدیریت مشارکتی یک نگرش جامع برای جلب  درواقعهای دولتی و غیردولتی، در مدیریت شهری است، و نهاد

های گروهی انگیزاند برای دستیابی به هدفاست که آنان را برمی نفعانیذمشارکت فردی و گروهی بین مدیران و 

های های مدیریت، مدیریت مشارکتی یکی از رویکردد. از میان انبوه، روشیاری رسانند و در مسئولیت کار شریک شون

ی هایی را برای حضور فعاالنهکوشد راهکارهای انسانی، میجدید مدیریت است که با رسمیت شناختن اهمیت نیرو نسبتاً

ی مدیریت مشارکتی پا به گستره کهیهنگام درواقع(. 241: 1394ها بیابد )یوسفی و همکاران، همه افراد در موقعیت

بیان کرد که، مدیریت مشارکتی شهری یعنی، توانمندسازی  گونهنیاتوان آن را گذارد، میمدیریت شهری می

گیری مدیریت شهری، و بایستگی مدیریت مشارکتی شهری آن گاهی مداخله در فرایند تصمیم منظوربهشهروندان 

اند و امروزه این چیرگی ی معرفت بودهقدرت و ثروت همیشه در قبضه سوکیدریابیم از  کهبرجسته خواهد شد 

(؛ و از سوی دیگر، اطالعات در اختیار افراد است و بروز آن وابسته به 347: 1376آشکارتر شده است )سروش، 

 (. 56: 1378)رحمان سرشت و صنوبر،  هاستآنهمکاری فعال 

ها، به ریزی را برای تغییر تعادل نیروتوانند قدرت برنامهریزان مینامهی فریدمن که بر، با نگاهی به گفتهتیدرنها

ای سازی منطقهی بازساختسمت اهداف عدالت اجتماعی و دربرگیری اهداف عدالت اجتماعی در فرایندهای فزاینده

ی یافت که مدیریت مشارکتی با فراهم کردن زمینه میدرخواه (،Friedman, 2008: 250)و شهری، دخالت دهند 

سازی فضای تواند در راستای عدالت اجتماعی و بازساختمندی از فواید مشارکت شهروندان در مدیریت، میبهره
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و مدیریت شهرها، بدون مشارکت  گذاراناستیستردید، و مناطق پیراشهری بسیار کارآمد نمایان شود. بی شهری

 (.98 :1385پذیر نیست )آذربایجانی و همکاران، های نوین مدیریت، امکانروش یریرگکابهمردمی و 

منفی ناشی از  هایی کالنشهرهایی چون تهران؛ باید انتظار پیامدبر همین اساس با گسترش پیراشهری در هاله 

داگری کنترل نشده پیشروی تهران در محیط پیراشهری آن تحت شرایط سو گریدانیببهبرنامه آن را داشت، گسترش بی

، بلکه در غیاب شود یطیمحستیزموجب انحطاط  تنهانهمند آن؛ های هدایت نظامزمین و فقدان الگو و سازوکار

صفادشت( هری )های الزم، گریبانگیر تمام ابعاد اقتصادی، اجتماعی، کالبدی عرصه پیراشاندیشینگری و دورپیش

ن چنین بیان کرد که توا، مییطیمحستیزهای اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و شود. بر این مبنا و با توجه به چالشمی

اگر  چراکهد. توجه شو شیازپشیببرای ارتقای کیفیت این عرصه پیراشهری، ضروری است که به مدیریت مشارکتی، 

وشمند، زنده، خبره و یک نظام ه عنوانبهتوان د، شهر را نمیمدیریت نشو یدرستبهعرصه پیراشهری )صفادشت(، 

ازتولید محصوالت براهبری و سکانداری کرد و از سوی دیگر، شهروندان نیز قادر نخواهند بود به تولید و  بخشیآگاه

یک منطقه پیراشهری  عنوانبهاقتصادی، اجتماعی و ... بپردازند. بنابراین مدیریت شهری عرصه پیراشهری )صفادشت( 

به بررسی سنجش  بارز در کالنشهر تهران، نیاز به یک مدیریت مشارکتی دارد، بر همین اساس، این نوشتار سعی دارد

  بر نقش مدیریت مشارکتی بپردازد. دیتأکصفادشت با  توسعه جوامع محلی پیراشهری

 

 شناسیروش
کمی  روش، در گروه پژوهش ازنظرو  تحلیلی-توصیفیهدف، کاربردی و دارای ماهیت  ازنظرپژوهش حاضر، 

 SPSSافزار نرمو ( 1های تلفیقی )سوارا فازی و کوپراس فازیاطالعات نیز از مدل لیوتحلهیتجزقرار دارد. جهت 

های تحلیلی: )وضعیت توسعه جوامع محلی و مدیریت مشارکتی در در بخش یافته لیوتحلهیتجز منظوربهاستفاده شد. 

نقش مدیریت مشارکتی در  منظوربهای استفاده شد. همچنین های پیراشهر صفادشت از آزمون تی تک نمونهعرصه

میزان نقش مدیریت مشارکتی در هر  منظوربه تیدرنهاتوسعه جوامع محلی از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد(. 

 کوپراس فازی استفاده شد.-مدل تلفیقی سوآرا از( یطیمحستیزاجتماعی، اقتصادی و  یهامؤلفهیک از 

شت باشد، بخش اول ساکنین محلی عرصه پیراشهری صفادجامعه آماری در پژوهش حاضر شامل دو بخش می

گیری س نمونهباشد که بر اسا( می 32476(، تعداد خانوار این منطقه )1395باشد که بر اساس سرشماری سال )می

یز جامعه آماری شامل نجامعه نمونه انتخاب شد. در بخش دوم  عنوانبهخانوار(  379د )تصادفی و روش کوکران، تعدا

 30-20های فازی بین لباشد، با توجه به اینکه جامعه نمونه در  بیشتر مددر این حوزه می نظرصاحبافراد متخصص و 

است،  ذکرقابل. همچنین نه انتخاب شدجامعه نمو عنوانبهنفر )متخصص(  20باشد، در این قسمت از پژوهش نیز نفر می

نامه منعکس  و های پژوهش تدوین و در قالب پرسشباشد و با مرور منابع مختلف شاخصابزار پژوهش )پرسشنامه( می

یید شد، و پایایی (.  روایی پرسشنامه نیز بر اساس نظرات متخصصان تا2و  1در میان جامعه نمونه توزیع شد. )جدول 

ر میان متخصصان محاسبه دعدد پرسشنامه  30)آزمون آلفای کرونباخ( با توزیع  SPSSافزار ستفاده از نرمنیز با ا هاآن

ه دست آمد، ببرای پرسشنامه توسعه جوامع محلی  85/0برای پرسشنامه مدیریت مشارکتی و مقدار  87/0شد، مقدار 

 باشد. می هاپرسشنامه برای هر یک از قبولقابلگویای پایایی  آمدهدستبهمقدار پایایی 
                                                           
1-FSORA and  FCOPRAS 
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 های مدیریت مشارکتی.  شاخص1جدول 
 شاخص مؤلفه

 

 

 

 مدیریت مشارکتی

 بر سرنوشت مؤثرهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی دخالت و درگیر شدن مردم در فراگرد

 منطقه پیراشهریریزی جهت توسعه آموزش شهروندی در راستای همگونی تصمیمات در برنامه

 های غیردولتی و مشارکت بخش خصوصی و مردمیتقویت سازمان

 ریزی از پایین به باالتحقق برنامه

 گیریریزی میان سطوح مختلف مدیریت و تصمیمتقسیم وظایف برنامه

 شرکت دادن مردم در نظارت بر سرنوشت خویش

 تمرکززدایی مدیریت شهری

 شهریهای برقراری ارتباط بین مردم و طرح

 ساکنینارتقای حس تعلق به جامعه، مسئولیت و حقوق 

 1395، رحمانی و رحمانی، 1398، سورای و اسکندری دامنه، 1386الدین افتخاری و همکاران، منبع: رکن

 

 های توسعه جوامع محلیها و شاخصمولفه-. ابعاد2جدول 
 ها )شاخص ترکیبی(معیار هامؤلفه ابعاد متغیر

 

 

 

 

 اجتماعیتوسعه 

 

 

 

فرهنگی -توسعه اجتماعی

 جوامع محلی

 حقوق زنان رعایت حقوق انسانی

 حقوق کار

بهبود شرایط زندگی )رعایت زندگی 

 (شرافتمندانه

 های محلیتوسعه خدمات اجتماعی و زیرساخت

 کیفیت اشتغال و درآمد

 بهداشتی و سالمتی

 احساس رضایت جامعه محلی 

 اجتماعیامنیت 

توسعه نهادی و سیاسی 

 جوامع محلی

 مشارکت اجتماعی مشارکت و کنترل محلی

 نهادهای محلی

 کیفیت دسترسی به اطالعات و ارتباطات توسعه ظرفیت نهادی

 ساختار نهادی

 

 توسعه اقتصادی

توسعه اقتصادی جوامع 

 محلی

 درآمد و اشتغال عدالت و رفاه اقتصادی

 درآمد و عایدیتوزیع 

 های شغلیتوزیع فرصت

 کاهش فقر و فقرزدایی

 توزیع قدرت

 مدتتقویت اقتصاد محلی و نشاط طوالنی ثبات اقتصادی

 پذیریکاهش آسیب

 یبخشتنوع

 

 

 

 

 

 یطیمحستیزتوسعه 

پایداری منابع 

اکوسیستم)آب، خاک، 

 هوا و ...(

 از زمیناستفاده بهینه  منابع سرزمین

 منابع آب )مصرف و کیفیت(

 کیفیت هوا و منظر

 پوشش گیاهی و مراتع

 حفظ تنوع محیطی )گیاهی و جانوری( های جانوری و گیاهانحمایت از گونه

 های حساساکوسیستم
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 فشار محیطی ظرفیت تحمل عمومی محیطی راتیتأث

 فشر اجتماعی

 مخاطرات طبیعی  پذیری محیطیکاهش آسیب

 هاحفاظت از میراث طبیعی و جاذبه

های مدیریت و سیاست

 محیطی

 مدیریت ریزی و مدیریتبرنامه

 ریزیبرنامه

 زائدتولید و مدیریت مواد  بهداشت محیط

 مدیریت سیستم فاضالب

 یطیمحستیزهای تقویت آگاهی یطیمحستیزهای تقویت آگاهی

 .1399، فرشاد و همکاران، 1396، حیدری ساربان، 1389الدین افتخاری و همکاران، منابع: رکن

صفادشت یکی از شهرهای استان تهران در ایران است. این شهر در بخش صفادشت شهرستان مالرد قرار دارد. 

است.  شدهلیتشکآباد قوام، گله کهریز، شهرآباد، حصارطهماسب، و عبادیه صفادشت از ادغام روستاهای: یوسف

های محمدشهر و ماهدشت(، از شرق به بخش مرکزی مالرد و از جنوب به زرندیه همچنین از غرب به کرج )شهر

 750که  لومترمربعیک 900است. این بخش جزء شهرستان مالرد است، و شهرستان مالرد با وسعتی معادل  محدودشده

-شت در مسیر اصلی محور چیتگر )جاده تهراناز آن مربوط به بخش صفادشت است. بخش صفاد لومترمربعیک

روستا، مزرعه و مکان  52دهیاری،  3آباد قوام، شهر صفادشت، دهستان اخترآباد و یوسف 3اشتهارد(، قرار دارد و از 

 نفر است.  32476جمعیت شهر صفادشت،  1395است و بر اساس آمار سال  شدهلیتشک

 
 وردمطالعهم. نقشه موقعیت جغرافیایی محدوده 1شکل 

 

 های پژوهشیافته
 های توصیفییافته

سال، بیشترین درصد،  65، سرپرستان خانوار با بیش از شدهعیتوزهای از پرسشنامه شدهیآورجمعمطابق اطالعات 

درصد  20شوندگان مرد و درصد پرسش 80شونده را شامل شدند. همچنین سال، کمترین تعداد پرسش 35-25و افراد 

است،  شدهلیتکمها های تحقیق حاضر، از سرپرستان خانواربودند )البته الزم به یادآوری است که پرسشنامهنیز زن 

شونده تحصیالت درصد افراد پرسش 82است که  ذکرقابلاین عدم تناسب جنسیت پاسخگویان طبیعی است(.   رونیازا
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درصد سرپرستان خانوار  80هستند. همچنین مردان  درصد افراد دارای تحصیالت آکادمیک 14زیردیپلم دارند و تنها 

درصد  35سال ذکر نمودند، و  30درصد افراد اقامت خود را کمتر از  65درصد را شامل شدند، و حدود  20و زنان نیز 

نده، شودرصد از افراد پرسش 50اند. در نهایت نتایج نشان داد که بیش از سال در منطقه زندگی کرده 30افراد نیز بیش از 

های شهری، درصد از افراد پاسخگو نیز در طرح 45های شهری و ... را دارند و حدود تمایل به مشارکت در اجرای طرح

   اند.و ... مشارکت داشته

 های تحلیلییافته

. مطابق جدول شودپرداخته ابعاد توسعه جوامع محلی به بررسی نرمال بودن  تحلیل، الزم دانسته شد هرگونهقبل از 

ابعاد توسعه جوامع محلی اسمیرونوف حاکی از این واقعیت بود که -از آزمون کولموگروف آمدهدستبه(، نتایج 3)

 ابعادنشان داد، مقدار سطح معناداری در همه بود. نتایج  از توزیع نرمال برخوردار (یطیمحستیز)اقتصادی و اجتماعی، 

 از تحلیل توانمی درصد توزیع این نمونه نرمال بود. بنابراین 95داری ( بود؛ و در سطح معنا05/0تر از مقدار خطا )بزرگ

 .کردپارامتریک استفاده 

 اسمیرونوف-نتایج آزمون کولموگروف. 3جدول
 گیرینتیجه  آماره کولموگروف اسمیرونوف میزان خطا سطح معناداری ابعاد توسعه جوامع محلی

 نرمال 198/1 05/0 298/0 اقتصادی

 نرمال 187/1 05/0 288/0 اجتماعی

 نرمال 176/1 05/0 276/0 یطیمحستیز

 1401های تحقیق، منبع: یافته

بررسی وضعیت مدیریت مشارکتی مشارکتی و توسعه جوامع محلی( به در ابتدا، قبل از بررسی )ارتباط بین مدیریت 

بررسی وضعیت مدیریت مشارکتی از آزمون تی  منظوربهدر عرصه پیراشهری صفادشت پرداخته شود. در این راستا، 

 باشد.( می4ای استفاده شد. نتایج به شرح جدول )نمونهتک

 .  وضعیت مدیریت مشارکتی در عرصه پیراشهری صفادشت4جدول 
معناداری  T میانگین شاخص

 دامنه( 2)

فاصل اطمینان 

 95/0تفاوت 

 پایین باال

های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، دخالت و درگیر شدن مردم در فراگرد

 بر سرنوشت مؤثرفرهنگی 

45/2 674/24 000/0 56/2 21/2 

ریزی در برنامه آموزش شهروندی در راستای همگونی تصمیمات

 منطقه پیراشهریجهت توسعه 

34/2 729/24 000/0 45/2 21/2 

 13/2 36/2 000/0 410/24 24/2 های غیردولتی و مشارکت بخش خصوصی و مردمیتقویت سازمان

 01/2 25/2 000/0 950/24 11/2 ریزی از پایین به باالتحقق برنامه

-ریزی میان سطوح مختلف مدیریت و تصمیمتقسیم وظایف برنامه

 گیری

34/2 927/24 000/0 45/2 11/2 

 04/2 34/2 000/0 668/24 16/2 شرکت دادن مردم در نظارت بر سرنوشت خویش

 11/2 34/2 000/0 092/24 28/2 شهریتمرکززدایی مدیریت 

 21/2 56/2 000/0 421/24 45/2 های شهریبرقراری ارتباط بین مردم و طرح

 18/2 46/2 000/0 323/24 31/2 ساکنینارتقای حس تعلق به جامعه، مسئولیت و حقوق 

 1401های تحقیق، منبع: یافته
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های )کمتر از حد پیراشهری صفادشت با مقدار میانگین(، وضعیت مدیریت مشارکتی در عرصه 4مطابق جدول )

، گویای وضعیت نامطلوب مدیریت مشارکت در این منطقه شدهمطرحهای در شاخص آمدهدستبه( 3متوسط عدد 

  (، به وضعیت توسعه جوامع محلی در عرصه پیراشهری صفادشت پرداخته شد.5باشد. در این راستا، مطابق جدول )می

 وضعیت توسعه جوامع محلی در عرصه پیراشهری صفادشت . 5جدول 
 2معناداری ) T میانگین شاخص

 دامنه(

فاصل اطمینان تفاوت 

95/0 

 پایین باال

 34/2 58/2 000/0 334/24 46/2 رعایت حقوق انسانی

 43/2 61/2 000/0 345/24 56/2 بهبود شرایط زندگی

 43/2 68/2 000/0 241/24 56/2 مشارکت و کنترل محلی

 54/2 72/2 000/0 456/24 67/2 توسعه ظرفیت نهادی

 32/2 56/2 000/0 231/24 44/2 عدالت و رفاه اقتصادی

 33/2 57/2 000/0 225/24 41/2 ثبات اقتصادی

 14/2 36/2 000/0 300/24 27/2 منابع سرزمین

 03/2 26/2 000/0 213/24 14/2 های جانوری و گیاهیحمایت از گونه

 11/2 34/2 000/0 278/24 22/2 ظرفیت تحمل

 43/2 67/2 000/0 234/24 51/2 پذیری محیطیکاهش آسیب

 13/2 45/2 000/0 313/24 31/2 ریزی و مدیریتبرنامه

 03/2 27/2 000/0 223/24 19/2 بهداشت محیط

 33/2 56/2 000/0 226/24 42/2 یطیمحستیزهای تقویت آگاهی

(، با مقدار یطیمحستیزهای )اقتصادی، اجتماعی، وضعیت توسعه جوامع محلی در شاخص(، 5مطابق جدول )

(، نامطلوب ارزیابی شد. در این راستا، با توجه به وضعیت 3در هر یک )کمتر از حد متوسط عدد  آمدهدستبهمیانگین 

نقش مدیریت مشارکتی  منظوربهنامطلوب مدیریت مشارکتی و توسعه جوامع محلی در عرصه پیراشهری صفادشت،  

( از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد، نتایج یطیمحستیزدر توسعه جوامع محلی در ابعاد )اقتصادی، اجتماعی و 

 باشد:به تفکیک ابعاد به شرح ذیل می

 . میزان نقش مدیریت مشارکتی در توسعه جوامع محلی در بعد اجتماعی6جدول 
 دارارتباط معنی سطح معناداری میزان همبستگی وابسته( متغیر) شاخص متغیر مستقل

 

 

 

 

 

 مدیریت مشارکتی

 مثبت 000/0 564/0 زنان حقوق

 مثبت 000/0 551/0 کار حقوق

 مثبت 000/0 533/0 محلی هایزیرساخت و اجتماعی خدمات توسعه

 مثبت 000/0 521/0 درآمد و اشتغال کیفیت

 مثبت 000/0 500/0 سالمتی و بهداشتی

 مثبت 000/0 498/0  محلی جامعه رضایت احساس

 مثبت 000/0 488/0 اجتماعی امنیت

 مثبت 000/0 503/0 اجتماعی مشارکت

 مثبت 000/0 511/0 محلی نهادهای

 مثبت 000/0 522/0 ارتباطات و اطالعات به دسترسی کیفیت

 مثبت 000/0 510/0 نهادی ساختار
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 564/0های همبستگی بین مدیریت مشارکتی و توسعه جوامع محلی در بعد اجتماعی با ضریب(، 6مطابق جدول )

-ه برای شاخص توسعه خدمات اجتماعی و زیرساخت/533برای شاخص حقوق کار،  551/0برای شاخص حقوق زنان، 

برای  498/0برای شاخص بهداشتی و سالمتی،  500/0برای شاخص کیفیت اشتغال و درآمد،  521/0های محلی، 

برای شاخص مشارکت اجتماعی،  503/0برای شاخص امنیت اجتماعی،  488/0شاخص احساس رضایت جامعه محلی، 

برای  510/0برای شاخص کیفیت دسترسی به اطالعات و ارتباطات،  522/0های محلی، برای شاخص نهاد 511/0

 دار و مثبتی مشاهده شد. شاخص ساختار نهادی، ارتباط معنی

 

 میزان نقش مدیریت مشارکتی در توسعه جوامع محلی در بعد اقتصادی . 7جدول
 دارارتباط معنی سطح معناداری میزان همبستگی متغیر مستقل شاخص اقتصادی )متغیر وابسته(

  درآمد و اشتغال

 

 

 مدیریت مشارکتی

 مثبت 000/0 522/0

 مثبت 000/0 511/0 توزیع درآمد و عایدی

 مثبت 000/0 522/0 های شغلیتوزیع فرصت

 مثبت 000/0 509/0 کاهش فقر و فقرزدایی

 مثبت 000/0 498/0 توزیع قدرت

 مثبت 000/0 500/0 مدتتقویت اقتصاد محلی و نشاط طوالنی

 مثبت 000/0 511/0 پذیریکاهش آسیب

 مثبت 000/0 517/0 یبخشتنوع

 

، 511/0، توزیع درآمد و عایدی با مقدار 522/0مقدار همبستگی های درآمد و اشتغال با (، شاخص7مطابق جدول )

، تقویت 498/0، توزیع قدرت با مقدار 509/0، کاهش فقر و فقرزدایی با مقدار 522/0های شغلی با مقدار توزیع فرصت

، 517/0ار با مقد یبخشتنوع، 511/0پذیری با مقدار ، کاهش آسیب500/0با مقدار  مدتیطوالناقتصاد محلی و نشاط 

، گویای ارتباط معنادار و مثبت بین مدیریت مشارکتی و توسعه اجتماعات محلی 05/0از  ترکوچکدر سطح معناداری 

 باشد. صفادشت در بخش اقتصادی می

 یطیمحستیزمیزان نقش مدیریت مشارکتی در توسعه جوامع محلی در بعد  . 8جدول 
 دارارتباط معنی سطح معناداری میزان همبستگی مستقلمتغیر  )متغیر وابسته( یطیمحستیزشاخص 

  استفاده بهینه از زمین

 

 

 

 

 

 

 مدیریت مشارکتی

 مثبت 000/0 511/0

 مثبت 000/0 476/0 منابع آب )مصرف و کیفیت(

 مثبت 000/0 445/0 کیفیت هوا و منظر

 مثبت 000/0 478/0 پوشش گیاهی و مراتع

 مثبت 000/0 488/0 جانوری(حفظ تنوع محیطی )گیاهی و 

 مثبت 000/0 466/0 های حساساکوسیستم

 مثبت 000/0 491/0 فشار محیطی

 مثبت 000/0 476/0 اجتماعی فشار

 مثبت 000/0 480/0 مخاطرات طبیعی 

 مثبت 000/0 500/0 هاحفاظت از میراث طبیعی و جاذبه

 مثبت 000/0 503/0 مدیریت

 مثبت 000/0 511/0 ریزیبرنامه
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 مثبت 000/0 493/0 زائدتولید و مدیریت مواد 

 مثبت 000/0 505/0 مدیریت سیستم فاضالب

 مثبت 000/0 511/0 یطیمحستیزهای تقویت آگاهی

 1401های تحقیق، منبع: یافته

 

، 476/0با مقدار ، منابع آب 511/0های )استفاده بهینه از زمین با مقدار همبستگی (، بین شاخص8مطابق جدول )

، حفظ تنوع محیطی با مقدار همبستگی 478/0، پوشش گیاهی و مرتع با مقدار 445/0کیفیت هوا و منظر با مقدار 

، 476/0، فشار اجتماعی با مقدار 491/0، فشار محیطی با مقدار همبستگی 466/0های حساس با مقدار ، اکوسیستم488/0

-، برنامه503/0، مدیریت با مقدار 500/0ها با مقدار از میراث طبیعی و جاذبه، حفاظت 480/0مخاطرات طبیعی با مقدار 

، تقویت 505/0، مدیریت سیستم فاضالب با مقدار 493/0با مقدار  زائد، تولید و مدیریت مواد 511/0ریزی با مقدار 

 مشاهده شد.  یو مثبتدار (، و مدیریت مشارکتی ارتباط معنی511/0با مقدار همبستگی  یطیمحستیزهای آگاهی

-رتبه منظوربه)ارتباط معنادار و مثبت بین مدیریت مشارکتی و توسعه جوامع محلی(،  آمدهدستبهبا توجه به نتایج 

میزان نقش  منظوربه(، و به عبارتی )یطیمحستیزدر ابعاد )اقتصادی، اجتماعی،  موردمطالعه یهامؤلفهبندی هر یک از 

کوپراس فازی استفاده شد. نتایج به تفکیک ابعاد به -مدل تلفیقی سوآرا از(،  هامؤلفهک از مدیریت مشارکتی در هر ی

 هامؤلفهعالمت اختصاری هر یک از  منظوربهتحلیل، الزم دانسته شد جدولی  هرگونهباشد. در ابتدا قبل از شرح ذیل می

 (.9مطرح شود. جدول )

 هامؤلفهعالمت اختصاری هر یک از  . 9 جدول
 عالمت اختصاری ها )شاخص ترکیبی(معیار عالمت اختصاری هامؤلفه

 X1 رعایت حقوق انسانی

 
 A1 حقوق زنان

 A2 حقوق کار

بهبود شرایط زندگی )رعایت 

 (شرافتمندانهزندگی 

X2 های توسعه خدمات اجتماعی و زیرساخت

 محلی

A3 

 A4 کیفیت اشتغال و درآمد

 A5 بهداشتی و سالمتی

 A6 احساس رضایت جامعه محلی 

 A7 امنیت اجتماعی

 A8 مشارکت اجتماعی X3 مشارکت و کنترل محلی

 A9 نهادهای محلی

 A10 کیفیت دسترسی به اطالعات و ارتباطات X4 توسعه ظرفیت نهادی

 A11 ساختار نهادی

 A1 درآمد و اشتغال X1 عدالت و رفاه اقتصادی

 A2 توزیع درآمد و عایدی

 A3 های شغلیتوزیع فرصت

 A4 کاهش فقر و فقرزدایی

 A5 توزیع قدرت

 X2 ثبات اقتصادی

 
 A6 مدتتقویت اقتصاد محلی و نشاط طوالنی

 A7 پذیریکاهش آسیب
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 A8 یبخشتنوع

 A1 استفاده بهینه از زمین X1 منابع سرزمین

 A2 منابع آب )مصرف و کیفیت(

 A3 منظرکیفیت هوا و 

 A4 پوشش گیاهی و مراتع

های جانوری و حمایت از گونه

 گیاهان

X2 )حفظ تنوع محیطی )گیاهی و جانوری A5 

 A6 های حساساکوسیستم

 A7 فشار محیطی X3 ظرفیت تحمل

 A8 فشر اجتماعی

 A9 مخاطرات طبیعی  X4 پذیری محیطیکاهش آسیب

 A10 هاحفاظت از میراث طبیعی و جاذبه

 A11 مدیریت X5 ریزی و مدیریتبرنامه

 A12 ریزیبرنامه

 A13 زائدتولید و مدیریت مواد  X6 بهداشت محیط

 A14 مدیریت سیستم فاضالب

های تقویت آگاهی

 یطیمحستیز

X7 یطیمحستیزهای تقویت آگاهی A15 

 1401های تحقیق، منبع: یافته

 

 های اجتماعی بر اساس روش سوآرای فازی وزن فازی شاخص . 10جدول 
 mLS mLK mLW شاخص

A1  (00/1 ،00/1 ،00/1) (81/6 ،81/6 ،81/6) 

A2 (99/0 ،52/0 ،19/0) 99/1 ،52/1 ،19/1) 69/5 ،49/4 ،42/3) 

A3 (00/1 ،51/0 ،20/0) (99/1 ،51/1 ،20/1) (73/4 ،96/2 ،71/2) 

A4 (03/1 ،57/0 ،23/0) (03/2 ،57/1 ،23/1) (23/3 ،27/1 ،43/0) 

A5 (95/0 ،49/0 ،19/0) (95/1 ،49/1 ،18/1) (99/3 ،99/1 ،88/0) 

A6 (92/0 ،47/0 ،17/0) (92/1 ،47/1 ،17/1) (15/1 ،91/0 ،70/0) 

A7 (96/0 ،51/0 ،21/0) (96/1 ،51/1 ،21/1) (95/0 ،61/0 ،36/0) 

A8 (92/0 ،47/0 ،19/0) (92/1 ،47/1 ،19/1) (80/0، 41/0 ،19/0) 

A9 (89/0 ،43/0 ،16/0) (89/1 ،43/1 ،16/1) (59/0 ،20/0 ،05/0) 

A10 (98/0 ،52/0 ،21/0) (98/1 ،52/1 ،21/1) (41/3 ،41/3 ،41/3) 

A11 (02/1 ،51/0 ،20/0) (02/2 ،51/1 ،2/1) (36/2  ،48/1 ،85/0) 

 1401های تحقیق، منبع: یافته
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 های اقتصادی بر اساس روش سوآرای فازی وزن فازی شاخص . 11جدول
 mLS mLK mLW شاخص

A1 (07/1،59/0 ،24/0) (07/2 ،59/1 ،24/1) (81/4 ،02/3 ،74/1) 

A2  (00/1 ،00/1 ،00/1) (92/2 ،92/2 ،92/2) 

A3 (98/0 ،50/0 ،18/0) (98/1 ،50/1 ،18/1) (47/2 ،95/1 ،48/1) 

A4 (90/0 ،43/0 ،15/0) (90/1 ،43/1 ،15/1) (47/2 ،95/1 ،48/1) 

A5  (00/1 ،00/1 ،00/1) (91/1 ،91/1 ،91/1) 

A6 (94/0 ،48/0 ،18/0) (94/1 ،48/1 ،18/1) (62/1 ،29/1 ،98/0) 

A7 (88/0 ،42/0 ،15/0) (88/1 ،42/1 ،15/1) (41/1 ،91/0 ،52/0) 

A8 (93/0 ،48/0 ،19/0) (93/1 ،48/1 ،19/1) (19/1 ،62/0 ،27/0) 

 1401های تحقیق، منبع: یافته

 

 بر اساس روش سوآرای فازی  یطیمحستیزهای وزن فازی شاخص . 12جدول 
 (mLS mLK MlW شاخص

A1 (03/1 ،54/0 ،21/0) (03/2 ،54/1 ،21/1) (95/1 ،96/0 ،42/0) 

A2 (88/0 ،40/0 ،14/0) (88/1 ،40/1 ،14/1) (71/1 ،69/0 ،22/0) 

A3 (92/0، 46/0 ،16/0) (92/1 ،46/1 ،16/1) (48/1 ،47/0 ،12/0) 

A4 (94/0 ،47/0 ،18/0) (94/1 ،47/1 ،18/1) (25/1 ،32/0 ،06/0) 

A5 (98/0 ،49/0 ،18/0) (98/1 ،49/1 ،18/1) (06/1 ،21/0 ،03/0) 

A6  (00/1 ،00/1 ،00/1) (21/1 ،45/1 ،03/0) 

A7 (04/1 ،57/0 ،22/0) (04/2 ،57/1 ،22/1) (37/8 ،51/6 ،01/5) 

A8 (98/0 ،52/0 ،20/0) (98/1 ،52/1 ،20/1) (99/6 ،30/4 ،52/2) 

A9 (01/1 ،53/0 ،21/0) (01/2 ،53/1 ،21/1) (78/5 ،81/2 ،25/1) 

A10 (98/0 ،51/0 ،20/0) (98/1 ،51/1 ،20/1) (78/5 ،81/2 ،25/1) 

A11 (94/0 ،48/0 ،18/0) (94/1 ،48/1 ،18/1) (62/1 ،29/1 ،98/0) 

A12 (88/0 ،42/0 ،15/0) (88/1 ،42/1 ،15/1) (41/1 ،91/0 ،52/0) 

A13 (03/1 ،57/0 ،23/0) (03/2 ،57/1 ،23/1) (23/3 ،27/1 ،43/0) 

A14 (95/0 ،49/0 ،19/0) (95/1 ،49/1 ،18/1) (99/3 ،99/1 ،88/0) 

A15 (92/0 ،47/0 ،17/0) (92/1 ،47/1 ،17/1) (15/1 ،91/0 ،70/0) 

 1401های تحقیق، منبع: یافته

های هستیم، پس بر اساس شاخص هامؤلفهبندی در این قسمت از پژوهش به دنبال رتبه ازآنجاکهدر ادامه نیز 

ای تهیه و بین جامعه نمونه )متخصصان( توزیع گردید، با تبدیل ، پرسشنامهموردمطالعهدر هر یک از ابعاد  شدهییشناسا

های الزم برای تشکیل ماتریس ارزیابی انفرادی فازی فراهم شد، که در این پژوهش ، دادهZنظرات متخصصان به عدد 

بر  هامؤلفهندی بنظر شد، و تنها به جدول نهایی )رتبهبه دلیل تعداد زیاد جداول در این مرحله، از آوردن جداول صرفه

 اساس روش کوپراس فازی( اکتفا شد. 

توان سطح است که به کمک آن می شنهادشدهیپ(، یک شاخص کیفی 15، 14، 13جهت تحلیل نتایج جداول )

کیفی تعیین نمود. بر این اساس اگر بین  صورتبه موردمطالعهمدیریت مشارکتی را در توسعه جوامع محلی در ابعاد 

( باشد، 40/0- 30/0مربوطه در وضعیت قرمز و سطح کیفیت ضعیف قرار دارد. اگر بین ) مؤلفهشد، ( با00/0- 30/0)
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در  مؤلفه(، باشد، آنگاه 40/0-60/0باشد. اگر بین )ضعیف می نسبتاًمربوطه در وضعیت قرمز و سطح کیفیت  مؤلفه

در وضعیت زرد و سطح کیفیت  ؤلفهم( باشد، آنگاه 70/0تا  60/0وضعیت زرد و سطح کیفیت متوسط، و اگر بین ) 

باشد، و سبز و سطح کیفیت آن خوب می مؤلفه(، باشد، آنگاه وضعیت  80/0- 70/0خوب قرار دارد. اگر بین )  نسبتاً

- 90/0اگر بین )  تیدرنهامربوطه در وضعیت سبز و سطح کیفیت خوب، و  مؤلفه(، باشد،  90/0 – 80/0اگر بین ) 

 در وضعیت سبز و سطح کیفیت آن ممتاز خواهد بود.  مؤلفه(، باشد، 100/0
 

 اجتماعی یهامؤلفهدر  شدهکسبامتیازات  .13جدول 
 MAXQو    MINQ فاصله بین  (MINQکمینه امتیاز ) (MAXQبیشینه امتیاز ) (LQ) شدهکسبامتیاز  مؤلفه

 

امتیاز از 

100 

X1  رعایت حقوق(

 انسانی(

900/13 603/14 244/12 342/2 09/70 

X2 )13/70 917/0 134/13 051/14 983/14 )بهبود شرایط زندگی 

X3  مشارکت و کنترل(

 محلی(

564/15 678/16 443/14 235/2 21/74 

X4  توسعه ظرفیت(

 نهادی(

231/13 334/14 134/12 002/2 16/70 

 34/72 751/7 951/51 666/59 678/57 امتیاز نهایی

 1401های تحقیق، منبع: یافته

 

 
 توسعه اجتماعی از مدیریت مشارکتی یهامؤلفههر یک از  یریرپذیتأث . 2 شکل

 

 اقتصادی یهامؤلفهدر  شدهکسبامتیازات  . 14جدول 
 شدهکسبامتیاز  مؤلفه

(LQ) 

 MAXQو    MINQ فاصله بین  (MINQکمینه امتیاز ) (MAXQبیشینه امتیاز )

 

امتیاز از 

100 

X1 ( عدالت و رفاه

 (اقتصادی

341/15 445/16 213/14 232/2 11/73 

X2 (ثبات اقتصادی) 21/71 233/1 321/14 554/15 512/14 

 48/72 465/3 534/28 999/31 853/28 امتیاز نهایی

 1401های تحقیق، منبع: یافته 
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 توسعه اقتصادی از مدیریت مشارکتی یهامؤلفههر یک از  یریرپذیتأث . 3شکل 

 

 یطیمحستیز یهامؤلفهدر  شدهکسبامتیازات  . 15جدول 
 شدهکسبامتیاز  مؤلفه

(LQ) 

 MAXQو    MINQ فاصله بین  (MINQکمینه امتیاز ) (MAXQبیشینه امتیاز )

 

 100امتیاز از 

X1 (منابع سرزمینی) 05/70 113/2 451/11 564/13 345/12 

X2 (های حمایت از گونه

 (یهجانوری و گیا

112/13 145/14 231/12 914/1 21/70 

X3 پذیری )کاهش آسیب

 (محیطی

432/13 141/14 334/12 907/1 46/70 

X4 (برنامه)00/71 119/2 222/13 341/15 113/14 ریزی و مدیریت 

X5 )67/70 086/2 367/12 453/14 223/13 )بهداشت محیط 

X6 های )تقویت آگاهی

 (یطیمحستیز

453/14 567/15 231/13 336/2 44/72 

 345/71 475/12 736/63 204/87 678/80 امتیاز نهایی

 1401های تحقیق، منبع: یافته 

 

 
 از مدیریت مشارکتی یطیمحستیزتوسعه  یهامؤلفههر یک از  یریرپذیتأث . 4شکل 
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(، در وضعیت سبز و سطح 34/72توان نتیجه گرفت که امتیاز کل بعد اجتماعی )می شدهکسببا نگاهی به امتیازات 

نمودار در   صورتبهدرصد نیز  برحسباجتماعی  یهامؤلفهدر هر یک از  شدهکسبکیفی خوب قرار دارد. امتیاز 

)مشارکت  مؤلفهمدیریت مشارکتی در  ریتأث، بیشترین میزان شدهمطرح یهامؤلفهاست. از بین  شدهداده( نمایش 2) شکل

باشد. همچنین در بعد )رعایت حقوق انسانی( می مؤلفهمدیریت مشارکتی در  ریتأثمیزان و کنترل محلی( و کمترین 

، شدهمطرح یهامؤلفه(، در وضعیت سبز و سطح کیفی خوب قرار دارد. همچنین از بین 48/72اقتصادی، امتیاز کل )

یت مشارکتی به خود اختصاص داده را از مدیر ریتأث(، بیشترین میزان 11/73عدالت و رفاه اقتصادی با امتیاز ) مؤلفه

(، در وضعیت سبز و سطح کیفی خوب قرار دارد، و 345/71) یطیمحستیز، امتیاز کل بعد تیدرنها(. 3) شکلاست. 

را از  یریرپذیتأث(، بیشترین میزان 44/72با امتیاز ) یطیمحستیزهای تقویت آگاهی مؤلفه، شدهمطرح یهامؤلفهبین 

 (.4خود اختصاص داده است)شکل مشارکتی به مدیریت 

 

 گیرینتیجه
اخالق توسعه محلی،  ژهیوبهکردن اخالق توسعه،  گر کیفیت سیستم اجتماعی از طریق نهادینهمدیریت مشارکتی بیان

ی اندکبرای حصول به همبستگی و مشارکت و افزایش کیفیت زندگی در جهت برقراری عدالت اجتماعی است. با 

ای کشور ایران های آن در معادالت توسعه، اهمیت مدیریت مشارکتی، شاخصشأنتوان از جایگاه، می یسادگبه تأمل

های صنعتی و اقتصادی در قوانین کلی پیشرفت رغمبهسخن گفت، اما در سطح ایران و مناطق شهری و پیراشهری 

ها چندانی به نسبت دیگر حوزه های توسعه کشور در امر توسعه محلی، شاهد تغییراتها و برنامهکشوری و سیاست

ای و همچنین متولیان توسعه، مدیریت مشارکتی های توسعههنوز در ادبیات عملی سیاست چراکهایم، عینی نبوده طوربه

لذا، توجه بیشتر مسئوالن نسبت به این رکن اساسی توسعه ضروری است. است.  شدهشیآزما ندرتبهناشناخته و  باً یتقر

حقیق حاضر بر آن بوده است ضمن بررسی وضعیت مدیریت مشارکتی و توسعه جوامع محلی عرصه بر این اساس، ت

در ابعاد  هامؤلفهبندی هر یک از به رتبه تیدرنهاپیراشهری صفادشت، به بررسی ارتباط بین دو متغیر پرداخته و 

 پرداخته شد.  موردمطالعه

 جینتا، وضعیت مدیریت مشارکتی در عرصه پیراشهری صفادشت نامطلوب ارزیابی شد، آمدهدستبهمطابق نتایج 

کند. بر اساس نتایج هیچ طرح مشارکتی یا برنامه آموزشی در زمینه در حاصل از پرسشنامه این موضوع را اثبات می

و مشارکت  نهادمردمهای ، همچنین مسئوالن از وجود یا فعالیت نهاداجرانشدههای مدیریتی سطح منطقه توسط نهاد

دارک تها و نظرات شهروندان های قانونی شفاهی هم برای ابراز خواستهمردم در سطح منطقه هیچ اطالعی نداشتند، ابزار

شورا و شهرداری بیشتر به خاطر مشکالت و مسائلی  ازجملههایی دیده نشده است. حضور شهروندان نیز در ساختمان

هایشان اتفاق افتاده است، بنابراین با مدیریت مشارکتی ضعیف، توسعه یا زمین و ساختمانبوده که برای کسب و پیشه 

 جوامع محلی نیز در وضعیت نامطلوب قرار دارد.  

 درواقعدار و مثبتی وجود دارد. در این راستا،  بین دو متغیر )مدیریت مشارکتی و توسعه جوامع محلی( ارتباط معنی

رویکرد مدیریت مشارکتی،  یریکارگبهجوامع محلی در عرصه پیراشهری صفادشت، از طریق دستیابی به اهداف توسعه 

-زمینههای غیردولتی و عمومی محله و با شرط فراهم آوردن شرایط پایه و پیشبا استفاده از مشارکت شهروندان و نهاد

رنگ بودن سرمایه اجتماعی، پایین بودن که به دلیل کم هرچندپذیر شود؛ تواند امکاناین رویکرد، می یریکارگبههای 
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مشارکت شهروندان، و نبود سازوکار مشخص، وضعیت منطقه صفادشت از منظر مدیریت مشارکتی، نیاز بیشتری به 

 دارد.  یدهسازمانرسیدگی و 

ی( در )مشارکت و کنترل محل یهامؤلفه، از دیدگاه متخصصان، وضعیت آمدهدستبهدر ادامه نیز با توجه به نتایج 

، یطیمحستیز( در بعد یطیمحستیزهای بعد اجتماعی، )عدالت و رفاه اقتصادی( در بعد اقتصادی، )تقویت آگاهی

 را از مدیریت مشارکتی به خود اختصاص خواهند داد.  ریتأثبیشترین میزان  هامؤلفهنسبت به سایر 

کند، مسئله مشارکت و کنترل مشخص میدر بعد اجتماعی، آنچه تمایز مدیریت شهری را در بین مناطق شهری 

های شهری، و باشد. با مدیریت مشارکتی مطلوب در عرصه صفادشت، مشارکت ساکنین محلی در طرحمحلی می

یابد، و به دنبال آن نیز کنترل و ...افزایش می یطیمحستیزشان در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، مسائل مربوط به زندگی

گرفت. در بعد اقتصادی نیز، با ارتقاء مدیریت مشارکتی، وضعیت درآمد و اشتغال، توزیع  مسائل را به دست خواهند

، درواقعهای شغلی، کاهش فقر، و توزیع قدرت، نیز بهبود خواهد یافت. درآمدی و عایدی ساکنین محلی، توزیع فرصت

شان و اجرای عدالت را یت رفاهیارتقای وضع ٔ  نهیدرزمبرابر برای همه ساکنین منطقه  یهافرصتمدیریت مشارکتی، 

 کند. فراهم می

المللی، زمره مسائلی هستند که انسان در ، خواه ملی و یا بینیطیمحستیزمعضالت  اصوالً، یطیمحستیزدر بعد 

کارآمد و موفق در  یگذاراستیسویژگی  نیترمهمباشد. از سوی دیگر، ها به آن مواجه میها و زمانتمامی مکان

نیازمند  تبعبهموضوعاتی که  نیترمهمهای مختلف جوامع امروزی مشارکت محوری بودن آن است، یکی از حیطه

امنیت  نیتأماست.ابتدا باید توجه داشت که مشارکت مردم در  ستیزطیمحای مشارکتی مردمی است حیطه

 طوربه کهنیای عضو شوند و یا های دولتی متولی محیط زیستبه این معنا نیست که تمام مردم در نهاد ستیزطیمح

منظور این است که در عصر حاضر وضعیت و معضالت محیط زیستی  درواقعها همکاری نمایند، غیرمستقیم با این نهاد

طلبد. در این راستا، زمانی که گردد بلکه حضور مردم را میهای دولتی اکتفا نمیتنها به اقدام دولت و فعالیت نهاد

نیز در بین ساکنین محلی  یطیمحستیزهای تقویت آگاهی مؤلفهر عرصه صفادشت فراهم گردد، مدیریت مشارکتی د

که مایر  طورهمانیابد. (،  افزایش میستیزطیمحهای مختلف در راستای حفظ از طریق )آموزش و برگزاری همایش

(Myer, 2011مطرح می ) و ارائه اطالعات روزآمد و مرتبط با مسائل و مشکالت  ستیزطیمحکند، آموزش

برای ایجاد انگیزه، حمایت از توانایی افراد برای اقدام از طریق  مؤثر، استفاده از ارتباطات مناسب و یطیمحستیز

ها، شها، ارزتواند منجر به تغییرات پایدار در نگرشمحیطی، میهای زیستهای زندگی و آگاهیتیابی به مهاردست

 شود.  یطیمحستیزتوسعه  تاًینهاها و رفتار

توان گفت، با توجه به مفاهیم در حال تغییر توسعه جوامع محلی و جایگاه بندی نهایی می، در یک جمعتیدرنها

محور توسعه بوده مردم در توسعه، امروزه نوع مدیریت در جامعه پیراشهری برای نیل به توسعه محلی، که در آن انسان

هدف نهایی آن نیز رساندن انسان به رضایتمندی در زندگی خود است، مدیریت مشارکتی یا نوین است. بنابراین و 

نیا، زاده جعفری و ملک، کریم1399، زارع و همکاران، 1398نتایج پژوهش با مطالعات )سواری و اسکندری دامنه، 

، آمدهدستبهابقت دارد. در ادامه نیز در راستای نتایج (، همخوانی و مط2018، بادو و باتینو، 2014، شهو حسین، 1399

 های ذیل نیز پیشنهاد گردیده شد:راهکار
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  های شهری، به نظر ، و وضعیت نامطلوب مدیریت مشارکتی در بین مردم و سازمانآمدهدستبهبا توجه به نتایج

قبال عمومی بیشتری نزد مردم برخوردار هایی که امشارکت از طریق رسانه نهیدرزمرسانی رسد بهتر است اطالعمی

های بیشتری در رابطه های تبلیغاتی پرمخاطب اطالعات و آگاهیهستند صورت گیرد، و مسئولین از طریق رسانه

 مشارکت در اختیار مردم قرار دهند؛ وبا بحث 

 باطی بین مردم با تواند راه ارتها میایجاد شورای محلی در محالت و تشویق مردم جهت عضویت در این شورا

 یآگاهیک انجمن محلی  عنوانبهنهادهای شهری و مسئولین را فراهم نماید، زیرا عضویت مردم در این شوراها 

های شهری های نهادآنان را در رابطه با مسائل صفادشت افزایش خواهد داد و زمینه پذیرفتن برخی از مسئولیت

 نماید. توسط مردم را ایجاد می
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