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بررسی نقش برنامهریزی محلهمبنا در تحقق توسعة پایدار محلهای
(مطالعة موردی :محلة حسینیة زنجان)
علیرضا محمدی - استادیار جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران
فریبا رفیعی ـ کارشناس ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران
پذیرش مقاله 1394/12/1 :تأیید مقاله1395/8/15 :

چکیده
طی دهه های اخیر رشد شتابان شهرنشینی و پیامدهای آن موجب شده است که خردترین واحد برنامه ریزی فضایی
یعنی محله ،در مرکز توجه مدیران و برنامهریزان شهری قرار گیرد .در ایران ،طی دهههای گذشاته ،مقیااس محلاه
حلقة مغفو در نظام رسمی برنامه ریزی فضایی بوده است .شهر زنجان به عنوان یکی از شهرهای قدیمی ایران ،از
دهة  1340شمسی ،شاهد رشد شتابان شهرنشینی بوده است و این مسئله ،با رکود کیفیت محیطی محالت شهری
آن همراه شده است .به طوری که محالت قدیمی و تاریخی شاهر ،باه دلیال مشاکالت کاارکردی و کالبادی ،باه
ناسازواره ای که ساکنان خود را تهدید می کنند ،تبدیل شدهاند .با توجه به فقادان رویکارد برناماهریازی در ساطح
محالت شهری ،رروری است به مقیاس محلهای در برنامهریزی شهری توجه شود؛ از این رو ،هدف ایان پاژوهش
ارزیابی نقش برنامهریزی محلهمبنا در توسعة پایدار شهری است .پژوهش حارر به لحاظ هدف ،از نوع کااربردی و
به لحاظ ماهیت و روش ،از نوع توصیفی  -تحلیلی است .قلمرو پاژوهش محلاة حساینیة زنجاان و جامعاة آمااری
پژوهش ،جمعیت ساکن این محله  5055نفر است کاه باا اساتفاده از روش کاوکران 357 ،نموناه بارای فرایناد
پرسشگری در سا  1394انتخاب شده اند .پایایی ابزار به روش آلفاای کرونبااخ  88.3محاسابه شاده اسات .از
روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی مانند آزمون هم بستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیره برای تجزیه
و تحلیل داده ها استفاده شده است .یافتههای پژوهش نشان میدهد که بین متغیرهاای برناماهریازی محلاهای باا
توسعة محله ای رابطة مثبتی وجود دارد .همچنین برنامه ریزی محله ای با رریب تأثیر  ،0.458بیشترین تأثیر را بار
تحقق توسعة پایدار محله ای دارد .نتیجه اینکه  ،تحقق توسعة پایدار محله ای مساتلزم باه کاارگیری برناماه ریازی
فضایی در مقیاس محلهای است.

کلیدواژهها :برنامهریزی محلهمبنا ،توسعة پایدار محلهای ،زنجان ،محلة حسینیه ،مشارکت اجتماع محلهای.
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نویسندۀ مسئول:

 E- mail: a.mohammadi@uma.ac.ir
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مقدمه
رشد شتابان شهرنشینی و رشد کالبدی شهرها در اغلب شهرهای کشورهای درحالتوسعه ،اغلب به شکلگیری شهرهایی
منجر شده است که با مسائل متعددی از جمله توسعهنیافتگی محلهای مواجهاند .رویکردهای متـداول برنامـهریـزی نهـا،
نتوانسته است به توسعۀ محله ای پایدار منجر شـود و ایـن موضـوع ارتبـاط مسـتقیمی بـا توسـعۀ پایـدار کـل شـهر دارد
( .)Flanagan, 1993: 119با اینکه در برخی کشورهای جهان ،به برنامهریزی محلهای با هدف گردهم وردن گروههـای
مختلف درگیر یا ذی نفع در برنامه ریزی ،با نگاهی از پایین به باال ،توجه شده است (امین ناصری 119 :1385 ،حاجیپور،
 )38 :1385در ایران به رغم سابقۀ تاریخی شهرنشینی و پیشینۀ شهرسازی و اهمیت محـالت ،مخصوصـاً در شـهرهای
تاریخی« ،مقیاس محله ای» جایگاهی در نظام رسمی برنامه ریزی شهری ندارد (رفیعپـور .)5 :1389 ،زنجـان بـه عنـوان
یکی از شهرهای تاریخی ایران ،به دلیل رشد شتابان شهرنشینی ،با تضاد فضایی ناشی از برخورد سنت و مدرنیسم مواجه
شده است و این تضاد در فقدان مقیاس برنامهریزی محله ای ،موجد شکل گیری مسائل حادی از جمله فرسودگی فضـایی
 کالبدی محالت شهری شده است (توکلینیا و محمدی .)37 :1391 ،از جملۀ این محـالت ،محلـۀ حسـینیه اسـت .بـراساس خرین سرشماری جمعیتی در سال  ،1390این محله حدود  5055نفر جمعیت و  14هکتـار مسـاحت داشـته اسـت
(مرکز مار ایران )1391 ،لذا ،مسئلۀ اصلی این است که طبق شواهد و اسناد موجود ،ایـن محلـه بـا مشـکالتی از قبیـل
فرسودگی کالبدی ،فرسودگی کارکردی ،رکود اقتصادی ،شلوغی و ترافیک ناشـی از حضـور کـاربریهـای خـاص ماننـد
حسینیه با مقیاس کارکردی فرامحلهای ،لودگی ناشی از تردد لوازم موتوری و مسائلی از این دست مواجه است .بـا توجـه
به فقدان سطح محله و محلهمحوری در برنامهریزی فضایی و شهری زنجان و ناتوانایی و قابلیت طرحهای جامع شـهری
در پاسخ گویی به نیازهای مهم اجتماعی و فضایی محالت شهری ،این محله با ناپایداری توسـعه مواجـه اسـت ازایـنرو،
توجه به سطح محله ای به عنوان یک مقیاس مناسب برای بررسی ،تحلیل و طرح موضوعات محله ای و با هـدف تحقـق
توسعۀ پایدار ،ضرورت و اهمیت دارد .با توجه به این ضرورت ،در این مقاله به این پرسش ها پاسخ داده شده است .1 :چـه
رابطهای بین «برنامه ریزی محله ای» و «توسعۀ پایدار محله ای» وجـود دارد؟  .2چـه رابطـه ای بـین «مشـارکت اجتمـاع
محلی» و «توسعۀ پایدار محله ای» وجود دارد؟  .3تأثیر مؤلفههای «برنامه ریزی محله ای» و «مشارکت اجتماع محلی» بر
«توسعۀ پایدار محله ای» در محلۀ حسینیه چگونه است؟ هدف این پژوهش در گام اول ،ارزیابی بهکارگیری برنامـهریـزی
محلهمبنا در توسعۀ پایدار شهری از طریق تبیین مؤلفهها و شاخصهای برنامهریزی توسعۀ محلهای و هدف دوم ،بررسـی
رابطۀ بین برنامهریزی مشارکتی محلهمبنا با توسعۀ پایدار محلهای است .مقالۀ حاضر از هفت بخش اصلی شامل مقدمـه،
پیشینه ،مبانی نظری ،روش پژوهش ،یافتهها ،بحث و نتیجهگیری تشکیل شده است.

پیشینة پژوهش
پیشینۀ توجه به سطح محلهای در برنامهریزی فضایی کشورهای درحالتوسعه نظیر ایران ،بهطور قابـلتـوجهی کمیـاب و
عمدتاً متمرکز بر فعالیتهای دانشگاهی بوده است .در ادامه ،برخی از پژوهشهای انجامگرفته در ارتباط بـا برنامـهریـزی
محلهای ،توسعۀ پایدار محلهای و مشارکت اجتماع محلی در مقیاس محلهای بررسی میشود.
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واتس ( ،)2006در پژوهش خود ،روشهای مختلف برنامهریزی محلهمبنا در کشـورهای پیشـگام را در ایـن سـطح از
برنامه ریزی فضایی معرفی کرده است .او روش هایی را برای مشارکت و درگیری اجتماع محله ای در برنامه ریزی محله ای
پیشنهاد می کند و در این روش ها مشارکت ،مبنای توسعۀ پایدار محله ای معرفی شده است .دیکسون ( ،)2011در بررسـی
خود ،به اهمیت شناسایی مسائل مربوط به مقیاس محلهای برای تحقق توسعۀ پایدار شهری و محلـهای تأکیـد مـیکنـد.
کولتون ( ،)2012به این نتیجه میرسد که توجه به مقیاس کوچک و محلهای ،موجب سهولت در حل مسائل و مشـکالت
محلهای و تحقق توسعۀ پایدار محلهای میشود .حاجیپور ( ،)1385با بررسی نظریـات ،دیـدگاههـا ،مشخصـات و مفهـوم
برنامه ریزی محله مبنا ،نشان می دهد که رویکرد محله مبنا در تالش برای ایجاد تعامل اجتماعی است و مشارکت بازیگران
محلی را در دستور کار قرار می دهد .سالک ( ،)1386با بررسی عوامل مؤثر بر پایداری توسـعۀ محلـه ای ،سـطح پایـداری
محلۀ ده ونک تهران را سنجیده است .نتیجۀ پژوهش او نشان می دهد که میزان پایداری محلۀ ده ونک پایین بوده است.
رحمتی ( ،)1387با شناخت وضعیت موجود محلۀ سرشور مشهد که یکی از محله های فرودست و فرسوده شهر اسـت ،بـه
نقش سرمایۀ اجتماعی در بهبود وضعیت این محله تأکید کرده است .دویران ( ،)1387قابلیت های محله ،در پیـاده کـردن
برنامهریزی مردممحور و ارائۀ راهبردهای تحقق توسعۀ پایدار در شرایط موجود شهرهای ایران را با تکیه بر پتانسیلهـای
مشارکت مردم در محالت شهری بررسی و سنجش کرده است .رفیعپور و گاوگانی ( ،)1388تمایل به مشارکت را عامـل
ضروری در برنامهریزی محلهمبنا ،سرمایۀ اجتماعی و تقویت سرمایۀ اجتماعی معرفی میکنند .موسایی و رضـوی الهاشـم
( ،)1389با بررسی مشارکت شهروندان در امور شهری و محلهای ،به این نتیجه رسیدهاند که مشارکت شـهروندان در امـر
توسعۀ شهری و محلهای ،با موانع ساختاری ،اجتماعی  -فرهنگی ،سیاسی ،مدیریتی و حقوقی همراه است .مافی و رضوی
( ،)1390با بررسی امکان استفاده از رویکرد برنامه ریزی استراتژیکِ توسعۀ محله ای در محلۀ طالب شهر مشهد ،بـه ایـن
نتیجه رسیده اند که با استفاده از برنامه ریزی راهبردی در سطح محله ای ،می توان تحقق توسعۀ پایدار محله ای را تسـهیل
بخشید .نتایج پژوهش معصومی ( ،)1390نشان میدهد که اصول و معیارهای پایداری محلـه در حـد بـاالیی در نارمـک
تحقق یافته است با وجود این ،نچه به عنوان هشدار و دغدغۀ جدی مطرح است ،ظرفیت قابل تحمل محله بـرای رشـد
تی است .رفیعیان و فروزنده ( ،)1391به این نتیجه رسیده اند که افزایش سرمایۀ اجتماعی ،به افزایش میزان مشارکت در
طرحهای توسعۀ محله ای و در نهایت توسعۀ پایدار محله ای منجر میشـود .رضـازاده و سلسـله ( ،)1391بـه ایـن نتیجـه
رسیده اند که با افزایش سرمایۀ اجتماعی ،تمایل به برنامه ریزی توسعۀ محله مبنـا نیـز در بـین اجتمـاع محلـه ای افـزایش
می یابد .مسعود و معززی ( ،)1391برنامه ریزی در مقیاس محله ای را زمینه ساز ارتقای کیفیت زندگی و سـرمایۀ اجتمـاعی
در سطح محالت شهری معرفی میکنند .مدنی ( ،)1391ضمن ارزیابی الگوهای نوین برنامـه ریـزی توسـعۀ محلـه ای در
پژوهش خود در زمینۀ برنامهریزی محلهای ،به این نتیجه رسـیده کـه معیارهـای مـردمسـاالری ،فرهنـگ و همزیسـتی،
بیشترین نقش را در توسعۀ اجتماع محلی دارند .عبداللهی و رختابناک ( ،)1393ضمن ارزیـابی عوامـل مـؤثر بـر پایـداری
توسعۀ محله ای در محلۀ سنگ سیاه شیراز ،به این نتیجه رسـیده انـد کـه معیارهـایی ماننـد هویـت و خوانـایی ،پویـایی و
سازگاری ،دسترسی به شبکۀ ارتباطات و خدمات ،احساس تعلق ،تنوع و سرزندگی ،ظرفیت قابل تحمل محلـه و امنیـت و
ایمنی ،بر پایداری محلهای تأثیر مستقیم دارند.
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محمدی و پاشازاده ( ،)1394ضمن بررسی محالت شهر اردبیل از نظر شاخص های پایداری ،به این نتیجه رسیدند که
بخش شایان توجهی از محالت شهری ،در وضعیت نامطلوب توسعه قرار دارند .کاظمیان و همکاران ( ،)1391در پژوهش
خود به این نتیجه رسیدند که تحقق پایدار محله ای منوط به استفاده از ظرفیت های اجتماعی محله ای است .خـوش فـر و
همکاران ( ،)1392در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که بین پایداری شهری و محله ای با سـرمایۀ اجتمـاعی ارتبـاط
مستقیم و مثبتی وجود دارد .کالنتری و همکاران ( ،)1393به این نتیجه رسیدند که نقش عوامل بیرونی ماننـد مهـاجرت،
در ناپایداری محالت ،شایان توجه است .ساسان پور و همکاران ( ،)1393به این نتیجه رسیدند که محالت نوبنیاد شـهری
در مقایسه با محلههایی که سابقۀ شهرنشینی بیشتری دارند ،از نظر اغلب شاخصها و مخصوصاً شاخصهای اجتمـاعی و
فرهنگی وضعیت ناپایداری دارند .موحد و همکاران ( ،)1393در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که تنهـا  31درصـد از
محالت شهری ایران (بر اساس نمونۀ مطالعه شده) ،از نظر شاخص های پایداری در وضعیت مطلوبی قرار دارند .مجیدی و
کولیوند ( ،)1391به این نتیجه رسیدند که بین ساختار کالبدی و فضایی محله با میزان پایـداری محلـه رابطـۀ مسـتقیمی
وجود دارد .توکلینیا و استادی ( ،)1388دریافتند که نهادهای محلـهای ماننـد شـورایاری ،نقـش مهمـی در برنامـهریـزی
محلهای و تحقق توسعۀ پایدار محلهای دارند .حکمتنیا و زنگی بادی ( ،)1383به این نتیجه رسیدند که تنهـا  5درصـد از
محالت شهری شهر یزد ،از نظر شاخصهای توسعۀ پایدار ،در وضعیت مناسبی قرار دارند و مخصوصاً محـالت قـدیمی و
فقیرنشین شهر ،وضعیت نامناسبی دارند ،نها در تبیین ناپایداری به نقش عوامل کالبدی اشـاره مـی کننـد .پورمحمـدی و
مصیبزاده ( ،)1388مشاهده کردند که بین تقسیمبندی و برنامهریزی محالت شهری با ایجـاد توسـعۀ مطلـوب و پایـدار
محلهای رابطۀ مستقیمی وجود دارد .رضایی و نگین تاجی ( ،)1394به این نتیجه رسیدند که رابطۀ مستقیم و عمیقی بـین
برنامهریزی محلهای و توسعۀ پایدار محلهای وجود دارد .اذانی و همکاران ( ،)1392ضمن موردپژوهشـی ،بـه ایـن نتیجـه
رسیدهاند که تنها  10درصد از قلمرو پژوهش از نظر شاخصهای پایداری ،وضعیت مطلوب دارند .نها بـرونرفـت از ایـن
وضعیت را مستلزم بهکارگیری برنامه ریزی و سامان دهی در مقیاس محله ای می دانند .زیاری و همکاران ( ،)1393دریافتند
که بین سرمایۀ اجتماعی با توسعۀ محله ای و بین توسعۀ محله ای با اقدامات اندیشیده ،از جمله برنامـه ریـزی اجتمـاعی و
فرهنگی در سطح محله ای ،ارتباط مستقیم وجود دارد .سرایی و همکاران ( ،)1389به این نتیجه رسیده اند که تنها درصـد
بسیار کمی از محالت شهری ایران بر اساس مطالعۀ موردی از وضعیت مطلوب در ارتباط با شاخص هـای توسـعۀ پایـدار
محلهای قرار دارند .نها برنامهریزی در مقیاس محلهای را برای برونرفت از وضعیت ناپایداری پیشنهاد میدهنـد .فنـی و
رضازاده ( ،)1394به این نتیجه رسیدند که نهادهای غیرانتفاعی و مذهبی ،نقش مهمی در تحقق توسـعۀ پایـدار محلـهای
دارند.

مبانی نظری
محله 1یا برزن به قسمتی از یک شهر یا روستا گفته می شود که نام ،محدوده و مشخصات خـود را داشـته باشـد (معـین،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Neighborhood
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 .)392 :1362در کنار مفهوم «محله» با تأکید بر بعد کالبدی ن ،مفهوم دیگری با تأکید بر بعد اجتماعی مطرح می شود و
ن «اجتماع محلی» 1است .در ادبیات برنامه ریزی شهری ،مفهوم اجتماع محلی «شبکهای از اجتماعات مردمی با هویـت،
عالیق و نظریههای مشترک در سطح محلی است که شناخت ،فرصت و حمایتهای دوسویهای برای دوستی و همکاری
فراهم می ورد» ( .)Barton, 2003: 4محلۀ بدون توسعه و پیشرفت مفهومی ندارد و توجه به توسعۀ محلهای بـه انـدازۀ
خودِ برنامهریزی محلهای اهمیت دارد ( )Townsend, 2005: 12زیرا انسان بهطور ذاتی تمایل به تکامـل دارد .امـروزه،
برداشت از توسعه ،مترادف با توسعۀ پایدار محلهای است .توسعۀ پایـدار محلـهای بـه مفهـوم ارتقـای توانـایی اجتماعـات
کوچک محلهای در بهرهبرداری و استفاده از منابع طبیعی و انسانی و حتی اکولوژیک است به گونهای کـه همـۀ اعضـای
محله در حال حاضر یا در ینده ،از فرصت عادالنه برای دریافت امکانات توسعه برخوردار شوند .اینگونه توسعه ،به دنبـال
بهبود شرایط محیطی ،اقتصادی ،اجتماعی شهروندان است (خوشفر و همکـاران .)Kline,1995: 4 .35 :1393 ،امـروزه
تحقق توسعۀ پایدار منوط به توجه و اقدام در مقیاسهای کوچک و محلهای است ( .)Choguill, 2007: 5توسعۀ پایـدار
محلهای به دنبال حفاظت از محیطزیست ،تقویت و پایداری اجتماعات محلهای ،مشـارکت سـاکنان در مـدیریت محلـه و
تأمین نیازهای خدماتی مانند موزش ،بهداشت و درمان در سطح محالت است (.)Kline,1995: 4
تحقق توسعۀ پایدار محلهای نیز ،خود مستلزم اتخاذ راهبردها ،برنامهها ،سیاستها و اقدامات اجرایی در سطح محلهای
است (حاجی پور .5 :1383 ،هودسنی .)2 :1384 ،در حال حاضر ،با توجه بـه پیچیـدگی و تنـوع مشـکالت شـهری و نیـز
ناتوانی مدیران برای برخورد جامع با نها ،تأکید برنامه ریزی و مدیریت شهری ،بیش از هر زمان دیگر به سطوح پایینتر و
ابعاد ملموس زندگی شهری از جمله محلـه و واحـد همسـایگی اسـت (محمـدی و پاشـازادهFriedman, 139 :1394 ،

 .)1993بر همین اساس« ،برنامه ریزی محله مبنا» که مبتنی بر مهندسی اجتماعی در فضای جغرافیایی است ،مطرح شـده
است .این مقیاس از برنامه ریزی ،به جای نگرش کالن و مقیاسهای ذهنی ،به ابعاد مشـخص فضـا  -زمـان در مقیـاس
محلی و خُرد می پردازد و به جای پرداختن به تودۀ کالبدی و غیرقابل تغییر در مقیـاس شـهری ،بـه واحـدهای ارگـانیکی
مشخص یعنی محالت شهری توجه میشود (حاجیپور  .)38 :1385در این مقیاس ،بـر ایـن نکتـه توجـه مـیشـود کـه
اجتماعات محلی مخصوصاً انجمن ها و گروههای مشـارکتی بایـد فراینـد توسـعه را پـیش ببرنـد و در ایـن میـان نقـش
برنامه ریزان و مدیران بسیج و سازمان دهی دارایی های محلی و منابع برای دستیابی به اهداف توسعۀ پایـدار محلـه اسـت
( ;Grant, 1991عزیزی .)1385 ،با توجه به اینکه محله ،از تجمـع ،پیوسـتگی کـم یـا زیـاد ،معاشـرت نزدیـک ،روابـط
همسایگی و اتحاد غیررسمی میان گروهی از مردم به وجود می ید ،لذا برنامه ریزی محله ،مسـتلزم اسـتفاده از ظرفیـت و
سرمایههای اجتماعی برای تحقق توسعۀ پایدار محلهای است (عارفی.)23 :1380 ،
استفاده از سرمایهها و قابلیتهای اجتماعی ،اقتصـادی و کالبـدی نیـز مسـتلزم مشـارکت شـهروندان و کنشـگران،
مخصوصاً در سطح محلی است (خوشفر و همکاران .)Willis, 2006: 13; 36 :1393 ،منظور از این مشارکت ،شرکت و
حضور جدی ،فعال ،گاهانه ،ارادی و سازمانیافته و سازندۀ جامعۀ شهری یعنی افراد ،خانوارها ،گروهها ،نهادها ،سازمانهـا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Community
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و بخش های عمومی و خصوصی محله ای در فعالیت های اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی محله ای برای نیل به توسعۀ پایدار
محلهای است (کاظمیان و همکاران 1 ،1392 ،رفیعپور .)37 :1388 ،این مشارکت باید از سطح مشارکت نکردن به سطح
مشارکت فعاالنه و مقتدرانه شهروندی ارتقا یابد (شرفی و برک پور .)82 :1389 ،از مجموع مباحث نظری مـی تـوان مـدل
مفهومی توسعۀ پایدار محلهای را از طریق برنامهریزی محلهمبنا ترسیم کرد (شکل .)1

هدف:

پايدار

توسعة

استفاده از ظرفيت و سرماية اجتماعي

برنامهريزي محلهاي

وجود طرحهاي محلهاي ،برنامهريزي خدمات

مشارکت اجتماع و نهادهاي

عمومي ،نهادهاي محلهاي ،وجود برنامهريزي

محلهاي

محلهاي

حوزههاي اقدام:
کالبدي ،اقتصادي ،اجتماعي ،زيستمحيطي ،اداري  -نهادي

مقياس محلهاي در برنامهريزي

شکل  .1مد مفهومی تحقق توسعة پایدار محلهای از طریق برنامهریزی محلهمبنا

روش پژوهش
پژوهش حاضر به لحاظ هدف ،کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش ،توصیفی ـ تحلیلی است .از روش های کتابخانـه ای -
اسنادی و سپس پیمایشی (پرسش نامه از ساکنان محلۀ حسینیه) برای گرد وری داده ها استفاده شـده اسـت .بـرای انجـام
پژوهش ،ابعاد برنامهریزی محلهای ،مشارکت اجتماع محلهای و توسعۀ پایدار محلـهای بـه عنـوان ابعـاد اصـلی پـژوهش
تعریف شدهاند (جدول  .)1جامعۀ ماری تحقیق شامل جمعیت محله است که تعداد نها حدود  5055نفر است کـه از بـین
نها  357نفر به عنوان نمونه ،از طریق روش کوکران و با در نظر گرفتن سطح خطای  5درصـد بـرای بررسـی ،انتخـاب
شده اند .از روش نمونه گیری تصادفی ساده در انتخاب توالی تکمیل پرسش نامه ها استفاده شده است .روایی محتوایی ابزار
پژوهش را اساتید و کارشناسان تأیید کرده اند و زمون پایایی نیز با جمع وری پرسش نامه از  30نفر به عنوان پیش زمـون
انجام گرفته است .با استفاده از زمون لفای کرونباخ که مقدار ن  0/88.3محاسبه شد ،این نتیجه به دست مد که ابـزار
پژوهش از پایایی باالیی برخوردار است .برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش ،از دو روش مار توصیفی و استنباطی در
نرمافزار  SPSS 22و زمون پارامتری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس و رگرسـیون چندگانـه اسـتفاده شـده
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است .از نرمافزار  Arc GIS 10.3برای ترسیم نقشۀ موقعیت محدوده استفاده شده است .در این پژوهش 25 ،شاخص در
قالب  3بُعد و  11مؤلفه ،با استفاده از مقیاس لیکرت پنج گزینهای ،برای ارزیابی موضوع استفاده شده است.

جدو  .1ابعاد ،مؤلفهها ،معیارها و زیرمعیارهای پژوهش

ابعاد

مؤلفهها
طرحهای
محلهای
برنامهریزی

برنامهریزی
محلهای

خدمات عمومی

شاخصها
درصد وجود طرحهای زیباسازی محله ،درصد اجرای طرحهای خاص ماننـد پـلعـابر ،میـزان
توجه به بهبود کیفیت معابر ،میزان توجه به بهبود حمل ونقل ،میـزان توجـه بـه سـامان دهـی
کاربریها
درصد وجود برنامههایی برای خدمات درمانی ،بهداشتی ،میزان توجه به برنامههای موزشـی و
فرهنگی

نهادهای

میزان حضور سازمان ها و نهادهای محله ای ،میزان حضـور نهادهـا و گـروه هـای مسـئول در

محلهای

برنامهریزی محلهای

توسعۀ محلی

میزان تأثیر طرحهای اجراشده در توسعۀ محلهای
میزان توجه به نظرات ساکنان در طرح های اجراشده برای محله ،میـزان همکـاری نهادهـای

مشارکت
اجتماع محلی

برنامهریزی

مسئول با ساکنان محالت برای برنامه ریزی و رفع مشـکالت محلـه ،میـزان اقـدامات بـرای

محلهای

اشتغال ساکنان و کاهش بیکاری ،جلسات پرسش و پاسخ مسئوالن با ساکنان اجتماع محلی

مشارکت ذهنی
کالبدی

توسعۀ پایدار
محلهای

میزان تمایل افراد به مشارکت ،میزان نگرش فرد به مشارکت ،میـزان مشـارکت در پرداخـت
عوارض شهری ،نگرش فرد به تمایل مسئوالن در مشارکت شهروندان
میزان تنوع کاربری ها ،میزان دسترسی به خدمات ،میزان پویایی و سازگاری کاربری ها ،میزان
خوانایی

اقتصادی

میزان اشتغال سرپرست خانوار ،میزان ارزش ملک ،نظام فعالیتها

اجتماعی

درصد تعلق خاطر ،درصد مشارکت ،درصد امنیت و سالمت ،میزان هویت و سرزندگی

زیست -
محیطی
اداری  -نهادی

کیفیت نظافت و پسماند ،کیفیت فضای سبز ،میزان لودگیها
میزان وجود حکمروایی خوب ،میزان شفاف بودن برنامهها

مأخاذ :نگارنـدگان ،1394 ،بـا اقتبـاس از ،Bartoon, 2003: 4 :بیگلـری ،87 :1389 ،داداشزاده ،48 :1391 ،فروزنـده .80 :1389 ،زیـاری و
همکاران 1393 ،رمضانی و گزالن  1391قلمبر.1390 ،

محدودۀ تحت مطالعه
قلمرو این پژوهش محدودۀ محلۀ حسینیه در شهر زنجان است .محلۀ حسینیه با  5055نفر جمعیت و مساحت  14هکتـار،
در بخش جنوبی شهر زنجان قرارگرفته است (شکل  .)2این محله خاستگاه اولیۀ شهر محسوب می شود .نام این محله نیز
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برگرفته از نام حسینیۀ اعظم زنجان است (شکوهی و پسند .)1386 ،متأسفانه شواهد اولیه نشان میدهد که این محلـه در
حال حاضر یک محلۀ فرسوده از نظر کارکردی و کالبدی است (توکلینیا و محمدی .)1391 ،ایـن محلـه در کنـار دیگـر
عناصر مهم مانند بازار قدیمی شهر و جادۀ قدیم زنجان به تبریز قرار دارد و این فضاها منجر به افزایش تضاد و ناهمگونی
و تنوع فضایی در ن شده است.

شکل  .2نقشة موقعیت محلة حسینیة زنجان (قلمرو پژوهش)
مأخذ :ادارۀ کل راه و شهرسازی استان زنجان1394 ،

یافتههای پژوهش
آزمون نرما بودن دادهها
برای اجرای روش های ماری و محاسبۀ مارۀ زمون و استنتاج منطقی دربارۀ فرضیه های پژوهش ،مهم ترین عمل قبل از
هر اقدامی ،انتخاب روش ماری مناسب برای پژوهش است برای این منظور ،گاهی از توزیع داده هـا از اولویـت اساسـی
برخوردار است .بر این اساس ،در پژوهش حاضر از زمون معتبر کلموگروف  -اسمیرنوف برای بررسی فرض نرمال بـودن
دادههای پژوهش استفاده شده است .در این زمون ،با توجه به فرضیات زیر ،نرمال بودن دادهها بررسی شده است:
دادهها توزیع نرمال دارندH0 :
دادهها توزیع نرمال ندارندH1 :

با توجه به زمون کلموگروف – اسمیرنوف که در جدول  2نشان داده شده اسـت ،اگـر سـطح معنـاداری بـرای همـۀ
متغیرهای مستقل و وابسته بزر تر از سطح زمون ( )0/05باشد ،توزیع دادهها نرمال است .همچنین میتوان با استفاده از
قضیۀ حد مرکزی ،توزیع نرمال بودن متغیرها را سنجید .در این قضیه هرگاه حجم نمونه بیشتر از  30باشد ،میتوان توزیع
دادهها را نرمال در نظر گرفت.
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جدو  .2آزمون نرما بودن متغیرهای پژوهش (پرسشنامة ساکنان)

برنامهریزی محلهای مشارکت اجتماع محلی توسعۀ پایدار محلهای

ابعاد
حجم نمونه

357

357

357

پارامترهای توزیع نرمال میانگین

7/1

7/2

5/2

0/597

0/570

0/568

مارۀ زمون کلموگروف – اسمیرنوف

0 /152

0/138

0/157

سطح معناداری زمون

0/100

0/145

0/151

نرمال است

نرمال است

نرمال است

انحراف معیار

نتیجۀ زمون

همان طور که دادههای جدول  2نشان میدهد ،سطح معناداری زمون کلموگروف  -اسمیرنوف برای همۀ متغیرهـای
پژوهش بیشتر از مقدار  0/05است در نتیجه متغیرهای تحت بررسی در پژوهش حاضر ،توزیع نرمال دارند و برای بررسی
فرضیات پژوهش از زمونهای پارامتریک استفاده خواهد شد .در ادامه ،ضمن پاسخ به پرسشهای مطرحشده ،یافتههـای
کلیدی در ارتباط با مؤلفهها و شاخصهای پژوهش منعکس شده است.

ارتباط بین «برنامهریزی محلهای» و «توسعة پایدار محلهای»
پرسش نخست :چه رابطهای بین برنامهریزی محلهای و توسعۀ محلهای وجود دارد؟
فرضیۀ نخست :بین برنامهریزی محلهای و توسعۀ پایدار محلهای رابطۀ معناداری وجود دارد.
برای پاسخ به این پرسش از  13گویه برای سنجش شاخص هـا اسـتفاده شـده اسـت .شـاخص هـای اسـتفاده شـده،
ویژگیهای برنامهریزی محلهمبنا را در وضعیت رمانی برای ارزیابی و مقایسه با وضعیت موجود ،منعکس مـیکننـد .مـار
توصیفی مربوط به شاخصهای برنامهریزی توسعۀ محلهای نشان میدهد که شاخصهایی مانند زیرساختهـا ،مشـارکت
اجتماع محلی و همکاری نهادها و مسئوالن محلی سهم و اهمیت زیادی در تبیین و برداشت ساکنان از وضعیت موجود و
تی محله از نظر توسعه دارد .بهطور روشن از نظر پاسخگویان در ایـن حـوزههـا ،محلـۀ تحـت مطالعـه ،بـا کاسـتیهـا و
کمبودهای زیادی مواجه است (جدول .)3
در ادامه ،برای شناخت رابطۀ بین برنامهریزی محلهای و توسعۀ محلهای از زمون همبستگی پیرسـون اسـتفاده شـده
است .در بررسی همبستگی دو متغیر ،اگر هر دو متغیـر تحـت مطالعـه در مقیـاس نسـبی و فاصـلهای باشـند ،از ضـریب
همبستگی گشتاوری پیرسون استفاده میشود .با توجه به طبقهبندی زمون لیکرت و درجهبندی ن بین ارزشهـای  1تـا
 ،5از این زمون استفاده شده است .نتایج ن برای سنجش رابطۀ بین بُعد برنامـه ریـزی محلـه ای بـا بُعـد توسـعۀ پایـدار
محلهای استفاده شده و در جدول  4منعکس گردیده است .این نتایج نشان میدهد که به ترتیب بـین مؤلفـههـای وجـود
برنامهریزی محلهمبنا (با ضریب  ،)0/561طرحهای توسعۀ محلهای (با ضریب  )0/505و برنامهریزی در حوزۀ خدمات پایه
(با ضریب  )0/515با تحقق توسعۀ پایدار محله ای رابطۀ مسـتقیم و نسـبتاً زیـاد وجـود دارد .همچنـین بـین مؤلفـه هـای
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توسعه یافتگی در وضع موجود ،وجود ظرفیت برای برنامه ریزی بـه ترتیـب بـا ضـرایب  0/405 ،0/423و  ،0/386ارتبـاط
معنا دار و مثبتی وجود دارد .نظر ساکنان محله نشان می دهد که نها نیز همچون نظریه پردازان و متخصصان امر ،بر لـزوم
وجود برنامه ریزی در سطح محله ای تأکید دارند و ن را برای تحقق توسعۀ پایـدار محلـۀ خـود ضـروری مـیداننـد .ایـن
موضوع میتواند به سیاستگذاران ،مدیران و کارشناسان شهری اجازه دهد که از مادگی اجتماع محلی برای برنامهریـزی
استفاده کنند.
جدو  .3درصد فراوانی ،میانگین و انحراف معیار هریک از متغیرهای مولفة برنامهریزی محلهای

خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد میانگین میانه انحراف معیار

گویه
طرح زیباسازی و بهبود وضع محله

57

24

10

5

4

2

1

1

حملونقل عمومی و زیرساختهای محله

20

31

32

14

3

2

2

1

ساماندهی کاربریهای محله

61

11

22

5

8

2

1

1

برنامهریزی برای خدمات عمومی

34

25

22

19

3

2

2

1

توسعه و پیشرفت محله

50

22

14

9

5

2

2

1

نهاد محلهای متشکل از هممحلهایها

46

26

19

7

2

2

2

1

نظرخواهی از ساکنان

67

19

10

4

3

2

1

0/85

اطالع از وجود نهاد مسئول محله

49

31

16

1

2

2

1

0/84

همکاری مسئوالن با مردم

63

30

5

1

0

1

1

0/66

ایجاد اشتغال برای ساکنان

77

14

8

6

1

1

1

0/74

برنامههای موزشی

71

15

13

8

0

1

1

0/74

جلسههای پرسش و پاسخ توسط مسئوالن

68

23

9

8

3

1

1

0/71

گروههای مسئول در مدیریت محله

55

19

6

2

6

2

1

2

جدو  .4نتایج آزمون همبستگی بُعد برنامهریزی محلهمبنا و بُعد توسعة پایدار محلهای

مقدار همبستگی

سطح معناداری

نتیجۀ زمون

متغیر
وجود طرحهای محلهای

0/505

0/000

رابطه معنادار است

برنامهریزی خدمات عمومی

0/515

0/000

رابطه معنادار است

توسعۀ محلی

0/423

0/000

رابطه معنادار است

استقرار نهادهای محلهای

0/386

0/000

رابطه معنادار است

وجود ظرفیت برنامهریزی محلهای (وضع موجود)

0/405

0/000

رابطه معنادار است

برنامهریزی محلهمبنا

0/561

0/000

رابطه معنادار است

مأخذ :يافتههاي پرسشنامه1394 ،
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یافتههای تحقیق در جدول  4نشان میدهد که در بعد برنامهریزی محلهای بیشـترین میـزان هـمبسـتگی بـا ،0/515
مربوط به مولفۀ برنامه ریزی خدمات عمومی و کمترین میزان هم بستگی با  ،0/386مربوط بـه مولفـۀ نهادهـای محلـه ای
است .مقدار هم بستگی کلی در بعد برنامه ریزی محله ای با توسعۀ پایدار محله ای 0/561 ،است در نتیجه ،بین برنامه ریزی
محله ای و توسعۀ پایدار محله ای هم بستگی شدید و مستقیم و معناداری وجود دارد .در همۀ مؤلفه ها ،میزان هـم بسـتگی،
نسبتاً قوی و شدید است که این امر بیانگر میزان تأثیرگذاری برنامهریـزی محلـهای و مؤلفـههـای ن بـر توسـعۀ پایـدار
محله ای است .دربارۀ معنا داری زمون هم میتوان گفت ،در همۀ مؤلفه ها ،مقدار معناداری صـفر ( ).000بـه دسـت مـده
است و بنابراین به احتمال  99درصد ،این همبستگی معنادار است (جدول .)4

میانگین نظری

3

بعد برنامه ریزی محله ای

طرح های محله ای

1/9

برنامه ریزی خدمات عمومی

2/2

توسعه

1/9

نهادهای محله ای

1/9

وجودبرنامه ریزی محله ای

1/4

برنامه ریزی محله ای
ميانگين

1/7

0

1

2

3

4

شکل  .3میانگین شاخصهای برنامهریزی محلهای در محلة حسینیه

شکل  3میانگین تجربی حاصل از سنجش مؤلفه های بعد برنامه ریزی محله ای را در ارتباط با میانگین نظـری نشـان
میدهد .در اغلب مؤلفهها ،میانگین پاسخها کمتر از میانگین نظری است و تفاوت معنادار را نشان میدهد.

ارتباط بین «مشارکت اجتماع محلهای» با «توسعة پایدار محلهای»
پرسش دوم :بین مشارکت اجتماع محلی و توسعۀ محلهای چه رابطهای وجود دارد؟
فرضیۀ دوم :بین مشارکت اجتماع محلی و توسعۀ پایدار محلهای رابطۀ معناداری وجود دارد.
همان طور که جدول  5نشان می دهد ،مؤلفه مشارکت از  12گویه تشـکیل شـده اسـت .بیشـترین میـانگین از میـان
شاخصها از نظر پاسخگویان ،به متغیر وظیفهشناسی در پیگیری امور مربوط به مشکالت محله با  4/1اختصاص مییابد و
متغیر ارائه خدمات مناسب در مقابل پرداخت عوارض شهری و تمایل مقامـات دولتـی بـه مشـارکت شـهروندان بـا ،1/5
کمترین میانگین را به خود اختصاص داده اسـت 3 .متغیـر از  12متغیـر مؤلفـۀ مشـارکت ،بـه مشـارکت عینـی (واقعـی)
اختصاص یافته است .برای گویۀ وجود تعاونی ،سازمان های دولتی ،هیئت مذهبی و صندوق قرض الحسنه 59/9 ،درصـد از
پاسخ گویان ،پاسخ بله و  40/1درصد نیز پاسخ خیر داده اند .متغیر مشارکت در گروه ها و انجمن های محلـی نیـز بـا 44/8

پژوهشهای جغرافیای برنامهریزی شهری ،دورۀ  ،4شمارۀ  ،3پاییز 1395

358

درصد پاسخ بله و  55/2درصد پاسخ خیر یعنی مشارکت نکردن منعکس شده است .در شاخص تمایل به مشارکت نیـز در
زمینههای مختلف ،مشارکت در زمینۀ فکری با  47/9درصد ،بیشترین میزان را میان گزینهها به خود اختصاص داده است.

جدو  .5درصد فراوانی ،میانگین و انحراف معیار هر یک از متغیرهای مشارکت اجتماع محلی

خیلی

متغیر

کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی
زیاد

میانگین میانه

انحراف
معیار

پیگیری برای رفع مشکالت محله

 

 

 



 







اعتقاد به مشارکت

 



 

 

 







سرعت در کارها با مشارکت جمعی



 

 

 

 







وظیفهشناسی





 

 

 







وقت گذاشتن برای بهبود وضع محله

 

 

 

 

 







مشارکت در پرداخت عوارض شهری

 

 

 

 









خدمات مناسب در مقابل پرداخت عوارض

 

 

 









 0/90

تمایل مقامات دولتی به مشارکت شهروندان

 

 

 









 0/

 

 

 









 0/

تمایـل اعضــای شـورای شــهر بـه مشــارکت
شهروندان

ادامة جدو 5

بله

خیر

میانگین

میانه

انحراف معیار

وجود تعاونی ،سازمان دولتی و هیئت مذهبی در محله

59/9

40/1

1/4

1

0/49

مشارکت در گروهها و انجمنهای محلی NGO

44/8

55/2

1/5

2

0/49

زمینۀ مشارکت

مالی

اجرایی

فکری

سایر

میانگین

میانه

13/2

19/6

47/9

19

2/7

3

انحراف
معیار
0/91

مأخذ :یافتههای پژوهش1394 ،

برای بررسی رابطۀ بین بُعد مشارکت ساکنان و توسعۀ محله ای از ضریب هم بستگی پیرسون استفاده شده اسـت کـه
نتایج ن در جدول  6مده است.
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جدو  .6نتایج آزمون همبستگی بین مشارکت اجتماع محلی و توسعة پایدار محلهای

مقدار همبستگی

سطح معناداری

نتیجۀ زمون

متغیر
تمایل فرد به مشارکت

0/223

0/000

رابطه معنادار است

هزینههای مشارکت

0/148

0/005

رابطه معنادار است

مشارکت در پرداخت عوارض

0/173

0/001

رابطه معنادار است

تمایل مسئوالن به مشارکت شهروندان

0/349

0/000

رابطه معنادار است

مشارکت ساکنان اجتماع محلی

0/323

0/000

رابطه معنادار است

مأخذ :یافتههای پرسشنامه1394 ،

یافتههای تحقیق در جدول  ،6نشان می دهد که در بُعد مشارکت اجتماع محلی بیشترین میزان همبستگی بـا ،0/349
مربوط به معیار تمایل مسئوالن به مشارکت شهروندان و کمترین میزان همبستگی با  ،0/148مربوط به معیار هزینههـای
مشارکت است .مقدار همبستگی کلی در بعد مشارکت اجتماع محلی با توسعۀ پایدار محلهای 0/323 ،است در نتیجه ،بین
مشارکت اجتماع محلی و توسعۀ پایدار محله ای هم بستگی نسبتاً قوی و مستقیم و معناداری وجود دارد .در همۀ معیارهـا،
میزان هم بستگی نسبتاً قوی است که این امر بیانگر میزان تأثیرگذاری مشـارکت اجتمـاع محلـی و شـاخص هـای ن در
توسعۀ پایدار محلهای در محلۀ حسینیه است .در زمینۀ معنا داری زمون هم می تـوان گفـت در همـۀ شـاخص هـا ،مقـدار
معناداری ،کمتر از سطح خطا و در بعضی شاخص ها صفر ( )0/000به دست مده است زیرا اگر  sigزمـون کمتـر از %5
باشد ،بین متغیرها ارتباط معناداری وجود دارد بنابراین به احتمال  99درصد این همبستگی معنادار است.

بعد مشارکت و مولفه ها

3

ميانگين نظری

3/3

تمایل فرد با مشارکت

3/5

هزینه های مشارکت

2

مشارکت در پرداخت عوارض
تمایل مسئوالن به مشارکت شهروندان

2/7

مشارکت ساکنين

2/7

ميانگين 0

1

2

3

4

شکل  .4میانگین شاخصهای مشارکت در محلة حسینیه

نتایج سنجش مشارکت در محلۀ حسینیه ،شاخصهای مشارکت را بهطور میانگین در حد متوسط نشان داد (شکل )4

توسعة پایدار محلهای
پرسش سوم :تأثیر مؤلفههای برنامه ریزی محله ای و مشارکت اجتماع محلی بر توسعۀ پایدار محله ای در محلۀ حسینیه تـا
چه میزان است؟
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فرضیۀ سوم :به نظر میرسد مؤلفۀ برنامهریزی محلهای تأثیر بیشتری بر توسعۀ پایدار محلهای در محلۀ حسینیه دارد.
همان طور که جدول  7نشان می دهد ،مؤلفۀ توسعۀ محله ای از  20متغیر تشکیل شده است .بیشترین میانگین از میان
شاخص ها از نظر پاسخ گویان ،به متغیر «وجود عناصر شاخص و قدیمی در محلـه» بـا  3/6اختصـاص مـی یابـد و متغیـر
«مبلمان مناسب شهری» با  ،1/6کمترین میانگین را به خود اختصاص داده است .همچنین دربارۀ متغیر «مهم ترین عامل
تعلقخاطر به محله» 48/2 ،درصد از پاسخگویان ،حسینیۀ اعظم را مهمترین عامل تعلق در محلۀ حسینیه دانستهاند.

جدو  .7درصد فراوانی ،میانگین و انحراف معیار هر یک از متغیرهای توسعة محلهای

خیلی
کم

متغیر
تنوع کاربریهای خدماتی
رضــایتمنــدی از دسترســی بــه حمــلونقــل
عمومی
افزایش رامش و کیفیت زندگی در محله
تشخیص مرز محله از دیگر محالت همجوار
دسترسی به خدمات محلهای
تعداد شاغالن در محله
نوسان قیمت زمین و اجارهبها
تأمین مایحتاج روزانه در محله
میزان تمایل به سکونت در محله
ضرورت مشارکت مردم در امور محله
میزان امنیت اجتماعی
وجود عناصر شاخص و قدیمی در محله
وجود فضاهای گذران اوقات فراغت
جمع وری زباله و نظافت
تعداد کافی پارک و فضای سبز
مبلمان شهری مناسب
لودگی صوتی ،هوایی ،بصری
بیان و پیگیری مشکالت محله
اطالعرسانی شهرداری و نهادهای مسئول

مهمترین عامل تعلق خاطر به
محله

کم متوسط زیاد

خیلی
زیاد

انحراف
معیار

میانگین میانه

35

26

29

7

4

2

2

1

20

13

22

33

12

3

3

1

46

20

30

4

0

2

2

0/95

30

24

27

15

4

2

2

1

13

32

27

19

9

3

3

1

17

33

41

9

0

2

3

0/86

17

24

28

19

13

3

3

1

15

16

34

24

12

3

3

1

33

10

22

18

18

3

3

1

12

20

20

22

26

3

3

1

35

19

33

6

8

2

2

1

9

5

27

27

31

4

4

1

47

28

22

3

0

2

2

0/88

18

20

41

14

7

3

3

1

44

35

20

1

0

2

2

60

22

14

5

3

2

1

0/83
0/90

20

17

35

12

16

3

3

1

25

19

24

23

9

3

3

1

44

3

24

29

2

2

2

0/90

حسینیۀ

شنایی با مردم

اقامت

برگزاری

ابنیۀ

اعظم

محل

طوالنی

مراسم

تاریخی

48/2

8/4

20/2

1/7

1/1

سایر

میانگین

میانه

20/4

2/6

2

انحراف
معیار
1/9
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نتایج رگرسیون چندمتغیره 1نشان میدهد که میزان همبستگی متغیرهای مسـتقل بـا متغیـر وابسـته (توسـعۀ پایـدار
محله ای) 0/579 ،است که همبستگی قوی ،مثبت و زیادی را نشان میدهد .ضریب تعیین 0/331 ،است .ضـریب تعیـین
نشانگر این است که  0/331درصد از واریانس توسعۀ پایدار محلـهای محلـۀ حسـینیه ،بـا اسـتفاده از متغیرهـای مسـتقل
پژوهش (برنامه ریزی محله ای و مشارکت اجتماع محلی) تبیین میگردد بنابراین  0/669از میـزان متغیـر توسـعۀ پایـدار
محلهای با متغیرهایی تبیین میگردد که در پژوهش به ن اشاره نشده است (جدول .)8
جدول  9نتایج تحلیل واریانس و همبستگیهای چندگانه را نشان میدهد .این نتایج ثابت میکند که رابطۀ خطی بین
متغیرهای مستقل از یک سو و متغیر وابسته از سوی دیگر وجود دارد چرا که در ایـن زمینـه معنـاداری زمـون واریـانس
) 0/000 ،(sigاست.
همچنین تحلیل رگرسیون نشان میدهد که مهم ترین عامل در توسعۀ پایدار محله ای ،برنامه ریزی محله ای با ضریب
تأثیر  0/458است .به این میزان که به ازای یک واحد که از میزان برنامه ریزی محله ای کاهش مییابـد 0/458 ،واحـد از
توسعۀ پایدار محله ای کاهش مییابد .متغیر مشارکت اجتماع محلی با ضریب تـأثیر  0/151دومـین عامـل تأثیرگـذار بـر
توسعۀ پایدار محلهای در محلۀ حسینیه در نظر گرفته شد (جدول .)10
جدو  .8همبستگیهای چندگانه میان متغیرهای مستقل با متغیر وابسته

مدل

همبستگی

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیلشده

تخمین خطای استاندارد

1

0/579

0/335

0/331

46454

جدو  .9تحلیل واریانس

مجموع مربعات

درجۀ زادی

مربع میانگین

رگرسیون

38/46

2

19/33

باقیمانده

76/39

354

0/216

جمع

114/85

356

زمون F

درجۀ معناداری

89/12

0/000

جدو  .10رریب تأثیر و سطح معناداری متغیرهای مستقل با استفاده از روش رگرسیون بر حسب اولویت

ضریب تأثیر

سطح معناداری

متغیرهای مستقل
برنامهریزی محلهای

0/458

0/000

مشارکت اجتماع محلی

0/151

0/001

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Multivariate Regression
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شکل  5میزان تأثیر هر یک از متغیرهای مستقل پژوهش را در پـیش بینـی تغییـرات توسـعۀ پایـدار محلـه ای نشـان
میدهد.

.151
برنامه ریزی محله ای

توسعۀ پایدار
محله ای

مشارکت اجتماع محلی

.458

شکل  .5میزان تأثیر هر یک از متغیرهای مستقل پژوهش در توسعة پایدار محلهای

نتیجهگیری و بحش
یافته های این پژوهش با نتایج یافته هـای پـژوهش رحمتـی ( )1387و رضـازاده و سلسـله در زمینـۀ لـزوم بـه کـارگیری
برنامهریزی محلهای همسویی دارد .همچنین یافتههای این پژوهش با مطالعات مـدنی ( )1391و عبـداللهی و رختابنـاک
( ،)1393محمدی و پاشازاده ( ،)1394کاظمیان و همکاران ( ،)1391ساسان پـور و همکـاران ( ،)1393موحـد و همکـاران
( ،)1393حکمت نیا و زنگی بادی ( ،)1383اذانی و همکاران ( ،)1392سرایی و همکاران ( ،)1389در ارتبـاط بـا ناپایـداری
توسعۀ محله ای در ایران همسو است .یافته های این پژوهش در ارتباط با برنامه ریزی خدمات عمومی و وجود طـرح هـای
محله ای با یافته های پژوهش مسعود و معززی ( )1391همسو است .در بحث مشارکت اجتماع محلی ،نتایج این پـژوهش
با یافته های پژوهش دویران ( )1387و رفیعیان و فروزنـده ( ،)1391تـوکلی نیـا و اسـتادی ( ،)1388زیـاری و همکـاران
( ،)1393فنی و رضازاده ( ،)1394کاظمیان و همکاران ( )1391در زمینۀ لزوم و نقش مشارکت اجتماع محلـی در توسـعۀ
پایدار محله ای همسویی دارد .همچنین با نتایج رفیع پور گاوگانی ( ،)1388فروزنده ( )1389و موسوی و رضـوی الهاشـم
( )1389در ارتباط با هزینه های مشارکت ،نگرش فرد به پرداخت عوارض شهری و نگرش فـرد بـه تمایـل مسـئوالن در
مشارکت شهروندان همسویی دارد .همچنین نتایج این پژوهش ،بر یافته های مجیدی و کولیوند ( )1391و پورمحمـدی و
مصیب زاده ( ،)1388در زمینۀ نقش ساختار کالبدی و فضایی محالت در توسعه یا عقب ماندگی محـالت از توسـعه ،تأییـد
می کند .لیکن یافتههای پژوهش ،نتایج بررسی کالنتری و همکاران ( ،)1393مبنی بر نقش مهـاجران در توسـعهنیـافتگی
محالت را تأیید نمیکند.

نتیجهگیری و پیشنهادها
نتایج این پژوهش نشان می دهد که توسعۀ پایدار محله ای تا حد زیادی با اسـتفاده از ظرفیـت هـای اجتمـاعی و سـرمایۀ
اجتماعی هم بستگی دارد .استفاده از ظرفیت ها و قابلیت های اجتماعی محله ای نیز درگرو مشارکت اجتماع محله ای اسـت
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و مشارکت اجتماع محلهای بر تحقق اهداف توسعۀ پایدار محلهای تأثیر مستقیم دارد .استفاده از مشارکت و ظرفیـتهـای
اجتماعی نیز خود مستلزم برنامه ریزی توسعۀ محله ای است .در عین حال برنامه ریزی محله ای ،بر یندی است که از بلـوغ
اجتماعی در سطح محالت شهری منبعث میشود بنابراین برهمکنش عمیقـی بـین ابعـاد مختلـف برنامـهریـزی توسـعۀ
محلهای وجود دارد.
مهم ترین یافته ها و نو وری که در این پژوهش می توان به ن اشاره کرد ،این است که در کنار ابعادی ماننـد سـرمایۀ
اجتماعی و مشارکت ،به مبحث برنامهریزی محلهای ،بیش از همه تأکید میکند .بـر اسـاس نظریـات ،یافتـههـا و نتـایج
پژوهش های پیشین و نیز یافته های این پژوهش ،خد سطح برنامه ریزی محله ای در نظام رسـمی برنامـه ریـزی فضـایی
کشور مجدداً برجسته شده و شکی باقی نمیماند که محالت شهری کشور به ساختار نهادی و نیـز سـاختار برنامـهریـزی
فضایی نیاز دارند .در راستای یافته های این پژوهش و فقدان سطح برنامه ریزی محله ای ،فقدان مشارکت واقعـی اجتمـاع
محلهای در محالت شهری و فقدان استفاده از ظرفیتهای کامل محالت ،پیشنهادهای زیر مطرح میشود:
 .1تعریف یا تقویت ساختار نهادی توسعۀ محله ای  .2بسیج اجتماع محلی از طریـق نهادهـای محلـه ای  .3تسـهیل
مشارکت سازمان های مردم نهاد و خصوصی  .4تفـوی

اختیـار و منـابع مـالی بـه سـطح محلـه ای  .5تـدوین اسـناد و

برنامههای راهبردی توسعۀ محلهای و  .6اجرای برنامهها و طرحهای توانمندسازی در راستای توسعۀ پایدار محلهای.
تحقق توسعۀ پایدار محلهای مستلزم درگیری همۀ کنشگران توسعۀ محلهای و شهری است .این نیز مسـتلزم تعریـف
نظام مدیریت و برنامه ریزی فضایی در سطح محله ای است .سخن خر اینکه سطح محله ای ،حلقۀ مفقود در نظام رسـمی
برنامه ریزی فضایی کشور است و به رغم اهمیت محله در ساختار فضایی و اجتماعی شهری ،هیچ گونه برنامـه ای در ایـن
سطح وجود رسمی ندارد از این رو ،اضافه کردن مقیاس محله ای و واحدهای همسـایگی در نظـام رسـمی برنامـه ریـزی
شهری ضروری است.
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