
 

 

 1931 بهار ،1 شمارۀ ،1 ۀدور دار،یـپا رـشهفصلنامه 

  15-01. صص

 

 محالت اجتماعی شورای بر تأکید با شهری های محله پایداری تحلیل

 مشهد شهر یازده منطقه دو ناحیه :موردی مطالعه

 
  8ایران ایران،تهران،  نور، پیام دانشگاه شهری، ریزیبرنامه و جغرافیا استادیار ـ برزگر صادق

 ایران ایران،تهران،  ، دانشگاه پیام نور،جامعه شناسی استادیار ـ علیرضا قربانی

 ایران ،بروجرد ،بروجرد واحد اسالمی آزاد دانشگاه شهرسازی، دانشجوی دکتری ـ نوری رضایی طیبه

 

 09/20/1931 :پذیرش تاریخ        05/12/1931 :دریافت تاریخ

 

 دهیچک
 از یکـی  شـورا  تشـکیل  و کننـد  مـی  ایفـا  شـهرها  توسعه در مهمی نقش محالت شورای امروزه

 رو ازایـن  .شهرهاست توسعه جریان در مردم مشارکت به بخشیدن نظم جهت در اساسی اقدامات

 شـورای  بـر  تأکیـد  بـا  شـهری  هـای  محله پایداری تحلیل که است شده سعی حاضر پژوهش در

 توصـیفی  نوع از تحقیق این .شود بررسی مشهد شهر یازده منطقه دو ناحیه در محالت اجتماعی

 .اسـت  شـده  آوری جمع ساخته محقق پرسشنامه طریق از موردبررسی های داده و بوده تحلیلی –

 نفـر  180 کـوکران  فرمـول  از اسـتفاده  بـا  نمونه حجم و بوده محل ساکنین شامل آماری جامعه

 در .اسـت  شـده  اسـتفاده  سـامانمند  صادفیت گیری نمونه از ها نمونه انتخاب برای .است شده تعیین

 اسـمیرنوف،  کلموگروف آزمون از نمرات میانگین توزیع بودن نرمال بررسی جهت ها داده تحلیل

 اسـپیرمن  آزمـون  از وابسـتگی  سـنجش  بـرای  و T پارامتریـک  آزمـون  از عملکرد ارزیابی برای

 و محـالت  اجتمـاعی  رایشـو  عملکرد بین که است آن از حاکی تحقیق نتایج .است شده استفاده

 بودن مثبت به توجه با 000/0 داری معنی سطح و 303/0 همبستگی ضریب با اجتماعی پایداری

 بـا  اقتصـادی  پایداری و محالت اجتماعی شورای عملکرد بین مستقیم، رابطه همبستگی ضریب

 شـورای  عملکـرد  بـین  همبستگی، عدم 688/0 داری معنی سطح در و 031/0 همبستگی ضریب

 داری معنـی  سـطح  و -060/0 همبسـتگی  ضـریب  بـا  شـناختی  بوم پایداری با محالت تماعیاج

 فرهنگـی  پایـداری  و محالت اجتماعی شورای عملکرد با رابطه در و همبستگی عدم نیز 138/0

 عـدد  بـودن  مثبـت  بـه  توجـه  با و 008/0 داری معنی سطح و 186/0 همبستگی ضریب با محله

 هـای  یافتـه  تحلیـل  از حاصـل  نتـایج  درمجمـوع،  .دارد جـود و مسـتقیم  رابطه همبستگی ضریب

 محـدوده  محـالت  پایـداری  در محـالت  اجتمـاعی  شـورای  نسـبی  موفقیـت  از نشـان  پژوهش،

 .دارد موردمطالعه

 

 مشهد شهر ،پایداری محالت، اجتماعی شورای مشارکت، :کلیدی واژگان

 

 

 

                                                           
 Email : S_barzegar1386@yahoo.com  نویسنده مسئول.  8
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 مقدمه

 تـأثیر  آن تجـارب  و رویکردهـا  نظریـات،  بر و واردشده شهری هتوسع متون در دهه دو از بیش که است مفهومی پایداری

 .اسـت  داده قـرار  عمـل  مبنای محی ، مختلف ارکان میان را زیستی تعادل برقراری اخالقی، تفکر یک عنوان به و گذاشته

 را یـدار پا توسعه مثل  که است محیطی زیست و فرهنگی -اجتماعی اقتصادی، زمینه سه به وابسته عمل در پایداری نمود

 گردیـد،  اضـافه  آن بـه  نیـز  دیگـری  اصـول  پایـدار  توسعه تعریف یافتن تکامل با (.(Sunders,2001:9 دهد می تشکیل

 مطـرح  پایـدار  توسعه برای را اصل چهار «شهر سازی زنده باز» کتاب در 8338 سال در همکارانش و 8الیکن که طوری به

 رو ازایـن  (.Elkin et al, 1991) مشارکت و برابری زیست، محی  ینده،آ نسل و نگری آینده :از است عبارت که نمایند می

 .گردید لحاظ پایداری به رسیدن جهت ابزاری عنوان به مشارکت

 طبیعـی،  مخـل  عملکرد اثر در آن از بخشی همواره که است پویا و زنده واره اندام یک مثابه به شهر دیگر سوی از 

 شناسـی  آسـیب  بـا  سـازان  شهر رو ازاین (.8330 اصانلو،) گردد می تخریب یا دگیفرسو دچار زمان طی اجتماعی یا انسانی

 در و نگـر  کـل  دیـدگاه  با پایدار توسعه به دستیابی .نمودند ارائه پایدار شهر به دستیابی برای راهکارهایی کنونی، شهرهای

 مقیـاس  در شـهری  پایـداری  هـای  حل راه و مباح  ترین عمده امروزه رو ازاین .شود محقق تواند می محلی اجرایی مقیاس

 در محیطـی  زیسـت  های بحران و مسائل بودن حاد توسعه درحال کشورهای در ویژه به امر این دلیل .شوند می مطرح محله

  (.3 :8310عزیزی،) است محلی مقیاس

 ریـزی  برنامـه  نظـام  در شـهری  بافت دهنده تشکیل های سلول و شهری تقسیمات واحد ترین کوچک عنوان به محله

 از و بخشـند،  مـی  هویـت  و معنـا  شهر به همدیگر کنار در محالت که ازآنجایی .کند می ایفا را خاصی و ویژه نقش شهری

 سـاکنان  آگاهانـه  مشارکت با که هستیم رو روبه شهرها کالن در ویژه به هویت بحران پدیده با شهرها از بسیاری در طرفی

 این از که نموده ایجاد ها، آن ساکنان و مدیران وسیله به را محله هر توسعه نتوا می مردم به مسئولیت واگذاری و محالت

 را ساختاری تحول و تغییر مقدمات ها، آن تغییر و طبیعی عوامل شناخت با محالت به بیشتر بخشی هویت بر عالوه طریق

  (.83 :8303توسلی،) کرد فراهم توان می

 امـور  اداره در ای مالحظـه  قابـل  تغییـر  و تحـول  نگـرش،  این شدن اجرایی و ها مؤلفه این داشتن نظر در با بنابراین

 اجرایـی  جهـت  در اخیـراً  و گذشـته  هـای  سال در شهری مدیریت های فعالیت و اقدامات رو ازاین آمد، خواهد پدید شهرها

 رچوبچـا  ایـن  در اجتمـاعی  مشـارکت  قالـب  در محـالت  امور واگذاری همچنین و محوری محله و محوری تفکر کردن

  (.Amado et al, 2009: 2-7) است مسیر این در بنیادی و اساسی های گام بیانگر که شود، می ارزیابی

 خـود  کاربران به مقصود این به نیل برای که است، خود ساکنین برای کیفیت و سرزندگی خواهان پایدار محله یک

 توجه ها آن نظرات و ها خواسته به باید جمعی مشارکت هب آنان تشویق و کاربران بیشتر چه هر حضور برای .دارد مبرم نیاز

 منـتج  آن از پایـدار  محلـه  یـک  طراحـی  اصول نهایت در و شده تجمیع پایداری تخصصی معیارهای با نظریات این .شود

 طـرح  شکسـت  اصـلی  دلیـل  کـه  اسـت  مطلب این مؤید نیز تخصصی و علمی مجامع امروزی متعدد های بح  .شود می

 نیازهـای  بـه  تـوجهی  بی و ساکنان حضور فقدان شده، بینی پیش دوره در ها آن تحقق عدم و محالت ندهیساما و بهسازی

  (.11 :8338اقتصادی،) است بوده ها طرح گونه این اجرای و تهیه در مردم

 امـور  در مـردم  مشـارکت  افزایش و بوده مردمی حکومت اصلی عناصر از یکی گیری تصمیم روند در مردم مشارکت

 در پایـداری  چنـین  داشـتن  بـرای  (.18 :8311تقـوایی، ) کنـد  ایفـا  ای ارزنده نقش شهری تعادل ایجاد در تواند می شهری

 از کـدام  هـیچ  ها آن حضور بدون که چرا دارد، وجود مردم مشارکت و حضور به شدیدی نیاز شک بدون شهری های محله

 تـوان  نمـی  اسـت  شـهر  در خـود  سـکونت  از نشـینان شهر لذت که شهر ایجاد اصلی هدف به و شود نمی محقق امور این

                                                           
1. Elkin 
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  (.Scout,2009:89) افتی دست

 زمینـه  در چـه  سریعی رشد دارای خود خاص موقعیت خاطر به که است ایران کشور بزرگ شهرهای از یکی مشهد

 شـد ر اسـت،  ایـران  کشـور  در شهرنشـینی  رشـد  آغاز که 8330 دهه از .است بوده فیزیکی توسعه زمینه در چه و جمعیت

 دو سـال  30 تا 38 هر در مشهد شهر جمعیت 8330 دهه از قبل دوران در .کرد پیدا ای تازه شتاب نیز مشهد شهر جمعیت

  .(388 :8318دهاقانی،) گشت برابر دو سال ده طی شهر جمعیت بعد به دوره این از که درحالی شد، می برابر

 قطـب  تنهـا  طرفـی  از و اسـت  بوده خاص موردتوجه ارههمو (ع) رضا امام ملکوتی بارگاه وجود دلیل به مشهد شهر

 کـردن  اداره بـرای  .کنـد  مـی  جذب خود به را زیادی جمعیت دالیل، همین به .است ایران شرقی قسمت در بزرگ شهری

 و خـاص  مـدیریت  شـیوه  باید پذیراست نیز را زائر میلیون چند خود، چندمیلیونی ثابت جمعیت بر عالوه ساالنه که شهری

 بـه  موجود، مشکالت رفع و محالت در موجود های پتانسیل شناسایی به توجه با مشهد شهرداری .برد کار به را ای مدبرانه

 در حاضـر  حال در .گذرد می سال 0 حدود آن آغاز از که است کرده اقدام 8313 سال در محالت اجتماعی شورای تأسیس

 اصناف افتخاری نمایندگان عنوان به محالت این شورای در فعال عضو 8800 از بیش و دارد وجود محله 881 مشهد شهر

 محـالت  اجتمـاعی  شـورای  دبیرخانـه ) کنند می جویی چاره خود سکونت محل وضعیت بهبود خصوص در مختلف اقشار و

 محـالت،  هویـت  تقویت اجتماع، های مشارکت افزایش نیز محالت اجتماعی شورای اهداف ترین مهم (.8333مشهد، شهر

 همگـانی  نظـارت  سـازی  نهادینه محالت، اجتماعی های فرصت از هدفمند گیری بهره و شناسایی اجتماعی، اداعتم افزایش

  (.88 :8338 نوغانی، و مسعودی) است ...و

 در توانـد  مـی  اسـت  داده جـا  خـود  در را محله یعنی شهری هسته ترین کوچک که نهادی عنوان به اجتماعی شورای

 تـأثیر  بررسـی  پـژوهش،  ایـن  در اصـلی  هـدف  رو ازاین نماید؛ ایفا را ای عمده نقش شهرها پایداری برای مشارکت جهت

 توسـعه  الگوی .باشد می مشهد شهر یازده منطقه دو ناحیه شهری های محله پایداری بر محالت اجتماعی شورای عملکرد

 بیسـتم،  قـرن  دوم نیمه در یژهو به اخیر های دوره در دارد، دیرینه ای سابقه شهرسازی در سنتی های نگرش قالب در محلی

 انـد  داده قـرار  تأکیـد  مـورد  «مقیاس محله» کارکردهای بازآفرینی به را مجددی رویکرد شهری، پردازان نظریه از بسیاری

 زیـر  موارد به توان می شده انجام راستا این در داخلی و خارجی سطح در که هایی پژوهش (.88 :8313هودسنی، و رفیعیان)

 :نمود اشاره

 انـد  پرداختـه  ای محلـه  پایـداری  و اجتمـاعی  سـرمایه  بین رابطه بررسی به که تحقیقی در ،(8331)8روهه و مکینت 

 سـاختار  در ترکیـب  بـا  تحقیـق  ایـن  در دانند می اجتماعی توسعه کنند تسهیل در مؤثر عوامل از یکی را ای محله پایداری

 زمـانی،  مقایسـه  در و گردیـده  ایجاد اجتماعی مایهسر سنجش جهت مقیاس نهادی زیرساخت و فرهنگی اجتماعی محی 

 مـابین  ارتبـاط  بـه  (1003) راشـتوردم  سـوزان  .اسـت  قرارگرفته موردبررسی ای محله تغییرات بر اجتماعی سرمایه تأثیرات

 کانـادا  در تورنتـو  شـهر  شـمالی  محـالت  روی بـر  مـوردی  مطالعـه  با پایداری به یابی دست و آن بازیابی و شهری هویت

 عامـل  بـه  توجـه  طریـق  از شـهری  پایدار توسعه به دستیابی رمز امروزی شهرهای کالن در که کند می تأکید و دازدپر می

 ریـزی  برنامـه  عدم با سرعت به است ممکن «فرهنگی هویت» آنکه ضمن .باشد می «شهر محالت فرهنگی هویت حفظ»

 صـارمی، ) اسـت  پـذیر  امکـان  مدت کوتاه در و ولتسه به آن مجدد تحقق و بازیابی لیکن برود، دست از خور در و مناسب

8310:11.) 

 های سازمان چندبعدی اشکال را جامعه و محله و پرداخته محله و جامعه مطالعه به پژوهشی در نیز (1003) 1فلینت 

 رویکـرد  بـا  ای مطالعـه  در (1081)3کـوبز  .است شهری های سکونتگاه از نوعی بیانی، به یا تشابه دارای که داند می انسان

                                                           
1. Tamkin & Roheh 

2. Flint 

3. coombs 
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 شهری چارچوب و اعضا بین همبستگی داشتن ضمن باید امروزی شوراهای که رسد می نتیجه این به مدنی، شهر شورای

 بـه  شـهروندان  مشـارکت  موضـوع  بـه  و کرده حرکت گروهی فعالیت و گروه مدیریت رهبری، های مهارت سمت به خود

 .نمایند ویژه توجه شهری مدیریت در نوین های روش

 توسـعه  در آن بهبود راهکارهای و ها شورایاری عملکرد و ساختار بررسی" عنوان تحت تحقیقی در ؛(8316) حسنی 

 8316 سال در ها شورایاری دوره اولین عملکرد و ساختار بررسی تحقیق این اصلی هدف .است گردیده اجرا ؛"مشهد شهر

 ها شورایاری در را خود عضویت انگیزه ترین مهم راداف .است بوده محلی شورایاری انجمن 816 با ارتباط در مشهد شهر در

 عمرانـی،  مشـکالت  .انـد  داشته اعالم خود سکونت محل منطقه و محله مشکالت کردن برطرف و ها همشهری به کمک

 آبـادی  زنگی علی و نیا حکمت .است بوده جلسات در شده مطرح مسائل ترین مهم خدماتی همچنین و اجتماعی و فرهنگی

 بهبـود  در راهکارهـایی  ارائـه  و یـزد  شهر محالت در پایداری سطوح تحلیل و بررسی" عنوان تحت پژوهشی در ؛(8313)

 حمیـد  .پرداختنـد  محـالت  پایـداری  تبیـین  به محیطی زیست و اقتصادی اجتماعی، های شاخص با و شد انجام ؛"آن روند

 محـالت  مـوردی  مطالعـه ) محـالت  هـای  بآسی بررسی" عنوان به پژوهشی در ؛(8338) فرخدا رمضانی احمد و مسعودی

 محـالت،  شناسـی  آسـیب  ضـمن  هسـتند  صدد در محققین تحقیق این در .شد اجرا ؛(مشهد شهرداری 88 منطقه 8 ناحیه

 نشـان  تحقیـق  نتـایج  .دهنـد  قـرار  شناسایی مورد نیز را شهری مدیریت با محالت این ساکن شهروندان مشارکت میزان

 در (8338) ینوغـان  و مسـعودی  .دارد وجـود  داری معنی رابطه محالت پایدار مدیریت و دافرا مشارکت میزان بین دهد می

 اجتمـاعی  شورای اصلی محور پنج مبنا، محله شهروندی مشارکت مشهد، شهر محالت اجتماعی شورای عنوان با تحقیقی

 محلـی  وضعیت و شورا مردمی وضعیت شورا، درونی وضعیت شورا، اعضای وضعیت شورا، سازمانی وضعیت یعنی محالت

 .است داشته شوراها مناسب وضعیت از نشان محورها بررسی از حاصل نتایج است داده قرار موردبررسی را شورا

 

 نظری مبانی

 حیاتی عنصر مشارکت باشد، می متعددی معانی دارای که است مدیریت جدید نسبتاً کارکردهای از یکی مشارکتی مدیریت

 (.31 :8300همکاران، و الموند) کنند می یاد توسعه فرایند مفقود حلقه عنوان به آن از و گردیده قیتل پایدار توسعه فرایند در

 جـار  و محسـنی ) اسـت  جمعـی  اقـدام  یـک  در شـدن  سـهیم  منظـور  بـه  شخصـی  منابع گرفتن کار به معنی به مشارکت

 مطـرح  8360 سـال  از عمـالً  یافتـه  زمانسا فعالیت یک قالب در «مشارکت» نوع این نماند ناگفته البته (.81 :8311اللهی،

 مشـارکت  .اسـت  بوده بعدازآن و 8310 سال از شهری توسعه های برنامه در آن عینی حضور گواه جهانی تجربیات اما .شد

 بـرای  نهاد ترین عالی و دارد ضرورت شهروندان به عملی و اجرایی کارهای سپردن و مردمی استعدادهای از استفاده برای

 یـک  سـاکنان  تمـام  از نماینـدگی  بـه  نهاد این .است شهر های انجمن و محالت شورای شهرها، در مردم مشارکت تجلی

 نظـارت  و شهر امور اداره به نیست، پذیر امکان گیری تصمیم و ریزی برنامه در ها آن همه شرکت و دخالت که شهر و محله

 شورای .نمود اشاره شهری مدیریت اهداف برد پیش رد محالت شورای اهمیت به توان می میان این در و پردازد می آن بر

 اجتمـاع  سـطح  تـرین  پـایین  در و ملمـوس  صورت به را اجتماعی مشارکت موضوع که هستند نهادی ترین مردمی محالت

 (.83 :8303احمدی،) اند کرده محقق

 ارزیـابی  لیـدی ک عوامـل  از یکـی  همچنین و شهری توسعه های طرح موفقیت اصلی رمز مردمی مشارکت رو ازاین 

 در مـردم  مشـارکت  مـورد  در گونـاگونی  های نظریه .است ها شهرداری جمله از آن ارکان و شهری مدیریتی نظام عملکرد

 و (8333)1پرتـی  ،(8333)8فمـرز  و 1وایـدمان  ،8(8311) پـل  ساموئل جمله از است گردیده عنوان شهری توسعه های طرح

                                                           
1. Samuel pol 

2. adman 
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 سـال  بـه  اشـتاین؛  شـری  نظریه :از اند عبارت گردیده ملحوظ پژوهش این در که هایی نظریه ترین مهم اما ،(8331) طالب

 1 نردبـان  عنـوان  بـه  آن از و شـد  گرفتـه  کـار  بـه  شـهروندی  قدرت تعبیر با شهروندان، مشارکت نظریه آن در که 8363

 تقسـیم  نشـهروندا  قـدرت  و جزئی مشارکت مشارکت، از محرومیت» :سطح سه به که گردید استفاده مشارکت ای مرحله

  (.8310ثانی، شریفیان) «شود می

 مشـارکت  بـه  دولـت  پاسـخ  اسـاس  بـر  8316 سال به شهروندان مشارکت مورد در نظریه این میجلی؛ جیمز نظریه

 شـود  مـی  تقسـیم  واقعـی  مشارکت و فزاینده مشارکت شده، هدایت مشارکت مشارکت، ضد سطح، چهار به و گردید مطرح

 آن اصـلی  هدف و شد مطرح 8331 سال در که سون مشارکت گردونه نظریه ؛3سون دیوید نظریه (.8313غفاری، و ازکیا)

 در هـا  آن کـردن  توانمنـد  سـاکنان،  بـه  رسـانی  اطالع و آگاهی بر عالوه محالت، ساماندهی و بهسازی در مردم مشارکت

 .باشد می بافت نوسازی و بهسازی بازسازی،

 و شـهرها  در پایداری اصول و اهداف تا است الزم شهری، های حلهم سطح در پایداری معیارهای به دستیابی برای 

 اصـول  و ها زمینه اروپا، اتحادیه عضو کشورهای برای ،1008 سال در بریستول المللی بین کنفرانس .شوند تشریح ها محله

 بـرای  مهمی عامل تصادیاق رشد از؛ اند عبارت که است، کرده ارائه پایدار های محله ارتقای و ایجاد برای را مشترکی پایه

 تـأثیر  محلـه  پایـداری  بـر  مستقیم طور به برابر های فرصت ایجاد و اجتماعی عدالت است، پایدار های محله تثبیت و ایجاد

 کننـد  مـی  پیـروی  پایـدار  توسعه از پایدار های محله و شود می منجر پایداری به ها آن غنی هویت و ها محله نقش نهد، می

 ارائـه  زیـر  جـدول  صـورت  به توان می را شهری محالت زمینه در پایداری نظریات ترین مهم (.886:8330حبیبی، و ملکی)

 .نمود

 
 پایدار محله زمینه در مختلف های دیدگاه بررسی -1 شماره جدول

 محله سطح در پایداری معیارهای
 ،نهاد ،کشور محقق،

 سال/کنفرانس

 سامانه ها، زیرساخت مقررات ارتقای و زمین ربریکا ریزی برنامه مناسب، مدیریت سرپناه، به دستیابی
 .طبیعی بالیای معرض در مناطق مدیریت و انسانی منابع ساختمان، صنعت ونقل، حمل و انرژی

 18،8310 کار دستور

 و آلودگی اتومبیل، از کمتر استفاده محلی، و فشرده های کاربری ایجاد طریق از محله در پایداری ایجاد
 در مداخله و مشارکت محله، در خودکفایی همه، برای مناسب مسکن منابع، از بهتر تفادهاس کمتر، ضایعات
 .محلی فرهنگ از حفاظت و محلی امور

 8331ویلر،

 حفاظت به توجه طریق از ساختارها و توسعه سایت ساختمان، سطح سه در محله پایداری به دستیابی
 ونقل حمل ای، محله اقتصاد ای، محله مراکز ،شهری درون توسعه شهری، طراحی و تراکم اکولوژیکی،

 .محلی بازیافت و انرژی جاری، های آب و فاضالب پذیر، زیست محله قیمت، ارزان مسکن پایدار،

 1008کانادا، کشور

 به مناسب نقش دادن اجتماعی، عدالت برقراری اقتصادی، رشد طریق از پایدار های محله به دستیابی
 .آینده و حاضر نسل نیازهای تأمین و محیطی، و اجتماعی و اقتصادی مسائل ینب توازن ایجاد ها، محله

 اتحادیه) ستولیبر المللی بین کنفرانس
 1008،(اروپا

 های فروشگاه درمانی، خدمات مدارس، مناسب، عمومی ونقل حمل مردم، برای مناسب های مسکن تأمین
 طریق از مناسب اداره امن، و فراگیر و فعال محی  به دستیابی طریق از پاک و امن محی  و محلی

 اقتصادی، رونق مناسب، دسترسی مناسب، ساخت و طراحی زیست، محی  به حساسیت فراگیر، مشارکت
 همه برای مساوات مناسب، خدمات

 1008انگلستان، کشور

 (113:1932ملکی، و حبیبی) :منبع

                                                                                                                                                                          
1. fires 

2. pert 

3. David son 
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 تحقیق در موردبررسی متغیرهای .1 شماره شکل

 

 پژوهش روش

 ماهیـت  بـه  توجه با .است پرسشنامه و میدانی، پژوهش ای، کتابخانه اسناد بر مبتنی و تحلیلی-توصیفی نوع از تحقیق نای

 تحلیـل -تجزیـه  بـرای  و نقشـه  و نمودارهـا  جداول، از اطالعات و آمار کردن گویا و بندی طبقه برای تحقیق، روش و کار

 بـرای  مناسـب  آمـاری  روش تعیـین  از پیش .است شده استفاده استنباطی آمار مدل و ها روش و spss افزار نرم از اطالعات

 بـرای  و شـده  بررسـی  اسمیرنف، -کلموگراف آماره از استفاده با استنباطی صورت به مشاهدات بودن نرمال فرضیه، تحلیل

 بررسـی  ظـور من بـه  ای نمونه تک تی آزمون است، گردیده استفاده همبستگی آماری های روش از مشاهدات تحلیل تجزیه

 بـه  توجه با .است شده استفاده متغیرها معناداری سطح تعیین برای اسپیرمن همبستگی ضریب از و شده برده بکار وضعیت

 فرمـول  بـا  مطـابق  اسـت،  بوده نفر 18381 با برابر 88 منطقه دو ناحیه یعنی موردتحقیق آماری جامعه کل جمعیت اینکه

 جمعیتـی  سـهم  بـه  توجه با که باشند می نفر 180 کردند پر پرسشنامه که کسانی تعداد ،066/0 خطای میزان با و کوکران

 جهت سامانمند تصادفی گیری نمونه روش از استفاده با و مشخص محله هر برای ها نمونه تعداد موردمطالعه، محدوده کل

  .گرفت انجام ها پرسشنامه تکمیل ها، نمونه به دسترسی

 سـنجد  مـی  را مـوردنظر  خصیصـه  حـد  چـه  تا گیری اندازه ابزار که دهد می پاسخ السؤ این به (روایی) اعتبار مفهوم

 مـورد  هـا  آن درونـی  همبسـتگی  کرونبـاخ  آلفای تست انجام با پرسشنامه سؤاالت پایایی بررسی برای (.8310 نیا، حافظ)

 .باشد می پرسشنامه پایایی از حاکی حاصله نتیجه که است شده سنجی اعتبار و قرارگرفته ارزیابی

 
 کرونباخ آلفای آزمون .0 شماره جدول

No of Items Cronbach,s Alpha Based on Standardized Items Cronbach, s Alpha 

8 601/0 600/0 
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 موردمطالعه محدوده

 از شـهری  خـدمات  بـه  شـهروندان  تـر  راحت و تر سریع دسترسی راستای در و 8303 سال در مشهد شهرداری 88 منطقه

 به را شهر کل مساحت درصد 86/6 که دارد هکتار 8100 معادل وسعتی حاضر حال در منطقه این .شد تفکیک 80 منطقه

 .باشد می دارا مشهد مناطق بین در را هفتم مقام لحاظ بدین و است داده اختصاص خود

 ناحیـه  دو به انشهروند و رجوع ارباب تکریم راستای در و محوری ناحیه طرح سیاست اجرای راستای در منطقه این

 تـراکم  و باشـد  مـی  شـهر  جمعیـت  کل درصد 3/0 که است داده جای خود در را جمعیت نفر هزار 111 حدود و شده تقسیم

 8330 سـال  سرشـماری  آمار اساس بر منطقه جمعیت از دو ناحیه سهم بین دراین که است هکتار در نفر 813 آن جمعیتی

  .باشد می نفر 18381 با برابر

 بـه  جنـوب  از آزادی، میـدان  و آزادی بزرگراه به شرق از ،(ع) علی امام بزرگراه و قائم میدان به شمال از منطقه این

 دانشجو، محله چهار شامل 88 منطقه دو ناحیه .شود می محدود نمایشگاه و جاهد شهرک جاده به غرب از و آباد وکیل بلوار

 .باشد می التحصیالن فارغ و شریف تربیت،

 

 
 موردمطالعه محدوده موقعیت .0 شماره شکل

 

 ها یافته و بحث

 آمـاره  از اسـتفاده  بـا  اسـتنباطی  صـورت  به مشاهدات بودن نرمال یهفرض تحلیل، برای مناسب آماری روش تعیین از قبل

 نـا  هـای  روش از نکننـد،  پیروی نرمال توزیع از مشاهدات که درصورتی .شود می واقع موردسنجش اسمیرنف، -کلموگروف
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 فرضـیات  رد یـا  تأییـد  بررسـی  و مشـاهدات  وتحلیل تجزیه برای .شود می استفاده آماری وتحلیل تجزیه منظور به یپارامتر

 متغیرها تمام به مربوط معناداری سطح اینکه به توجه با بنابراین .است شده استفاده همبستگی آماری های روش از تحقیق

 پیـروی  نرمـال  توزیـع  از مشـاهدات  و اسـت  شـده  رد (صـفر  فـرض ) مشاهدات بودن نرمال فرضیه است، 08/0 از کمتر

 .کنند نمی

 

 

 اسمیرنف-کلموگروف آزمون .9 شماره جدول

 معناداری سطح آزمون آماره تعداد متغیر نام

 000/0 080/8 180 محله اجتماعی پایداری حوزه

 008/0 011/1 180 محله فرهنگی پایداری حوزه

 000/0 303/1 180 محله اقتصادی پایداری حوزه

 000/0 318/3 180 محله شناختی بوم پایداری حوزه

 000/0 331/1 180 اجتماعی شورای عملکرد

 
 محله پایداری وضعیت بررسی منظور به ای نمونه تک تی آزمون . 4 شماره جدول

 میانگین فراوانی شاخص
 انحراف
 معیار

 آماره
 t آزمون

 سطح
 معناداری

 %38 نانیاطم فاصله

 باال کران پایین کران

 0830/0 0130/0 083/0 361/1 61388/1 3830/3 180 محله اجتماعی پایداری حوزه

 -0138/0 -1036/1 000/0 -638/3 06088/0 1103/1 180 محله فرهنگی پایداری حوزه

 -3063/0 -8106/0 000/0 -338/1 13060/0 8810/1 180 محله اقتصادی پایداری حوزه

 8010/0 -3881/0 868/0 -800/0 36060/8 3118/1 180 محله شناختی بوم پایداری حوزه

 0801/0 -0331/0 110/0 100/0 36881/0 8081/0 180 محله اجتماعی شورای عملکرد

 

 اخـتالف  که باشد، می 31/3 برابر محله اجتماعی پایداری حوزه میانگین شود می مشاهده 3 جدول در که گونه همان

 فاصـله  طرفـی  از و ،(معناداری سطح<08/0) است شده داده تشخیص دار معنی 08/0 سطح در 3  متوس مقدار با عدد این

 مطلـوب  محلـه  اجتمـاعی  پایـداری  حوزه وضعیت که گرفت نتیجه توان می بنابراین باشد، می مثبت بازه موردنظر اطمینان

  .باشد می

 سـطح  در 3 متوس  مقدار با عدد این اختالف که باشد، می 81/1 برابر محله اقتصادی پایداری حوزه برای مقدار این

 نتیجـه  تـوان  مـی  بنابراین باشد، می منفی بازه موردنظر اطمینان فاصله طرفی از و است شده داده تشخیص دار معنی 08/0

 میـانگین  محلـه،  فرهنگـی  پایـداری  حوزه با رابطه در .باشد می نامطلوب محله اقتصادی پایداری حوزه وضعیت که گرفت

 طرفـی  از و اسـت  شده داده تشخیص دار معنی 08/0 سطح در 3 متوس  مقدار با عدد این اختالف که باشد، می 11/1 ربراب

 نیـز  محلـه  فرهنگی پایداری حوزه وضعیت که گرفت نتیجه توان می بنابراین باشد، می منفی بازه موردنظر اطمینان فاصله
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  .باشد می نامطلوب

 مقـدار  بـا  عـدد  این اختالف که باشد، می 33/1 برابر محله شناختی بوم پایداری حوزه میانگین فوق جدول با مطابق

 موردنظر اطمینان فاصله طرفی از و ،(معناداری سطح>08/0) است نشده داده تشخیص دار معنی 08/0 سطح در 3 متوس 

 رابطه در .باشد می متوس  همحل شناختی بوم پایداری حوزه وضعیت که گرفت نتیجه توان می بنابراین باشد، می صفر شامل

 مقـدار  بـا  عـدد  این اختالف که باشد، می 88/0 برابر محله اجتماعی شورای عملکرد میانگین اجتماعی، شورای عملکرد با

 باشـد،  می صفر شامل موردنظر اطمینان فاصله طرفی از و است، نشده داده تشخیص دار معنی 08/0 سطح در 088 متوس 

 .باشد می متوس  محله اجتماعی شورای عملکرد وضعیت که گرفت نتیجه توان می بنابراین

 

 شناختی بوم و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، پایداری و اجتماعی شورای عملکرد بین) اسپیرمن همبستگی ضریب بررسی

 (شهری محالت
 شـده  اسـتفاده  اسپیرمن آزمون از خیر، یا است معنادار آماری لحاظ به متغیرها بین همبستگی که موضوع این بررسی برای

 موردبررسـی  شورا، عملکرد با رابطه در محالت شناختی بوم و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، پایداری بین همبستگی و است

 .است قرارگرفته
 

 محالت پایداری متغیرهای و محالت شورای عملکرد همبستگی مقدار بررسی .5 شماره جدول

 تماعیاج شورای عملکرد همبستگی ضریب متغیرها

 محالت اجتماعی پایداری
 303/0 همبستگی ضریب

 000/0 داری معنی سطح

 محالت شناختی بوم پایداری
 -/060 همبستگی ضریب

 138/0 داری معنی سطح

 محالت اقتصادی پایداری
 031/0 همبستگی ضریب

 688/0 داری معنی سطح

 محالت فرهنگی پایداری
 186/0 همبستگی ضریب

 008/0 یدار معنی سطح

 

 شـورای  عملکـرد  متغیرهای میان گرفت نتیجه توان می 0808 خطای ضریب با آزمون از حاصل معناداری سطح مقایسه با

 شـورای  عملکرد متغیرهای میان ولی ندارد وجود معناداری همبستگی محالت شناختی بوم و اقتصادی پایداری و اجتماعی

 ضـریب  عـدد  بودن مثبت به توجه با و داشته وجود معناداری همبستگی محالت فرهنگی و اجتماعی پایداری و اجتماعی

 .باشد می متغیر دو بین مستقیم رابطه وجود از نشان همبستگی
 

 گیری نتیجه

 متغیرهـا  همبستگی و محله پایداری وضعیت بررسی منظور به همبستگی آزمون و ای نمونه تک تی آزمون از حاصل نتایج

 بنـابراین  آمده، دست به داری معنی سطح در محله، اجتماعی پایداری که دهد می نشان مشهد هرش یازده منطقه دو ناحیه در

 08/0 سـطح  در محله اقتصادی پایداری وضعیت .باشد می مطلوب محله اجتماعی پایداری حوزه وضعیت که گفت توان می

 نـامطلوب  محلـه  اقتصـادی  ایـداری پ حوزه وضعیت که است آن از حاکی شرای  این و است نشده داده تشخیص دار معنی

 بنـابراین  اسـت،  شده داده تشخیص دار معنی رابطه داری، معنی سطح همان در محله فرهنگی پایداری وضعیت برای .است

 .باشد می مطلوب محله فرهنگی پایداری حوزه وضعیت که گرفت نتیجه توان می
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 نتیجـه  تـوان  می بنابراین است، نشده داده شخیصت دار معنی 08/0 سطح در محله شناختی بوم پایداری حوزه بررسی

 ،08/0 سـطح  در اجتمـاعی؛  شـورای  عملکـرد  برای و باشد می متوس  محله شناختی بوم پایداری حوزه وضعیت که گرفت

 محلـه  اجتمـاعی  شـورای  عملکـرد  وضـعیت  کـه  گرفت نتیجه توان می بنابراین است، نشده داده تشخیص دار معنی رابطه

 نظریـه  بـر  تأکید با نظریه این رو ازاین است؛ شهری جوامع برای مهم ارکان از یکی پایداری که ازآنجایی .باشد می متوس 

 شـناختی،  بـوم  پایداری اقتصادی، پایداری اجتماعی، پایداری :نماید می تحلیل ذیل های قسمت در را پایداری پایدار، توسعه

  .(8311 گیران، باج قائمی) مدیریتی پایداری و ریزی برنامه و اقتصادی پایداری فضایی،-مکانی پایداری

 تفـاوت  محلـه  شـورای  عملکـرد  و شـناختی  بوم فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، پایداری و محله پایداری بین بنابراین

 همکـاران  و مسعودی حمید ،(8316) حسینی ،(1080) مدلی های یافته با پژوهش این از منتج نتایج .دارد وجود داری معنی

 -اجتمـاعی  رفتـار  .دارد همسـویی  (8338) همکـاران  و شـریعتمدار  هاشـم  و (8313) آبـادی  زنگـی  و نیا حکمت ،(8338)

 پایداری در محله شورای عملکرد چگونگی و محله، از آمده دست به درآمدهای و محله ساکنین اقتصادی وضعیت فرهنگی،

 .گذارد می تأثیر محله

 بهتـر  رسـانی  اطالع اگر و است توجیه قابل مالی نظر از محالت اجتماعی شورای های فعالیت گفت توان می آخر در 

 امـور  اداره در تواند می باشند، داشته را الزم های هماهنگی نیز اجرایی های دستگاه و شود انجام شورا این خدمات مورد در

 خـدماتی  تواند می نیز اجتماعی هحوز در مخصوصاً .دهد ارائه ها شهرداری های فعالیت راستای در را فراوانی خدمات شهری

 خود از بهتر کس هیچ که چرا شود، می محسوب ها محله مشکالت به بودن نزدیک برای خوبی شروع این .دهد ارائه ارزنده

 مشـارکت  پـژوهش،  نظـری  چـارچوب  اسـاس  بـر  .نیسـتند  آگـاه  مشکالت این حل راهکارهای و مشکالت از شهروندان

 سـکونت  مـورد  محلـه  بر تواند می مسئولیت اخذ و مشارکت طریق از فرد که دارد تکیه ینا بر محله پایداری و شهروندان

  .باشد داشته را خود محله مدیریت انتخاب حق او خود اگر ویژه به .باشد اثرگذار خود

 تثبیـت  راسـتای  در کـه  است اقتصادی و اجتماعی مختلف های شاخص تأثیرگذاری روند بیانگر پایداری های نظریه

 در را پایـداری  نظریـه  پایـدار،  توسـعه  عناصـر  بـر  تأکیـد  با نظریه این .است شده مطرح شهری و روستایی های نتگاهسکو

  :نماید می تحلیل ذیل های قسمت

 کاهش منظور به درآمدها و ها دارائی عادالنه توزیع اساس بر انسانی تمدن ایجاد و خلق :اجتماعی پایداری (الف

 .فقرا و یااغن بین زندگی سطح فاصله

  خوداتکایی، و ای تغذیه پایداری و منابع کاراتر مدیریت و بهینه و بهتر تخصیص :اقتصادی پایداری (ب

 حجـم  کـاهش  ناشـنوده،  تجدیـد  منـابع  سـایر  و سوخت انواع مصرف کردن محدود :شناختی بوم پایداری (ج

 اسـتفاده  مصرف، الگوی در تغییر یافت،باز قابل منابع و انرژی مصرف از استفاده با ها آلودگی کاهش ضایعات،

 . ... و محیطی زیست مناسب تکنولوژی از

 مشـارکت  و محـی   بـا  (سـازگاری ) اصـالحی  خـود  ظرفیـت  کـه  مدیریتی فرهنگ دایجا :مدیریتی پایداری (د

 ادافـر  مشارکت نحوه داشتن نظر در با و اساس این بر .(08:8311گیران، باج قائمی) باشد می دارا را شهروندان

 .گردد می تبیین متغیرها این بین محله پایداری وجود

  :نمود مطرح زیر شرح به محالت پایداری برای را راهکارهای تواندمی پژوهش هاییافته به توجه با

 توزیـع  و .... بنـر  بروشـور،  تهیـه  طریـق  از محالت اجتماعی شورای های فعالیت زمینه در مردم بیشتر آشناسازی 

 .زلمنا به بروشورها

 در هـا  آن اقـدامات  تـأثیر  بخشـی  اطمینـان  طریـق  از شـهری  های طرح در محله افراد مشارکت تقویت و تشویق 

 .خودشان محله برای ریزی برنامه



 05                                                                              ....های شهری با تأکید بر شورای اجتماعی محالت  تحلیل پایداری محله

 

 و نهـاد  مـردم  هـای  سـازمان  همـاهنگی  بـا  و محلـه  اجتماعی شورای طریق از شهروندی حقوق و قوانین آموزش 

 .محلی های تشکل

 هـای  مراسـم  برگـزاری  بـا  محلی هویت تقویت و اجتماعی تعامالت تقویت جهت مناسب عمومی فضاهای ایجاد 

 .نهاد مردم های سازمان مشارکت با ... و ها جشن ها، سخنرانی ها، سوگواری جمله از مختلف

 بهزیستی سازمان محله، بهداشت پایگاه مشارکت با محله سطح در روان بهداشت و سالمت های کالس برگزاری 

 . ...و

 فضـاهای  ایجـاد  و محله مدارس در آن اجرای و اجتماعی های آسیب زمینه در آموزشی مناسب های برنامه تدوین 

 .محله سطح در مختلف جنسی و سنی اقشار برای ورزشی

 بدنی تربیت امور هماهنگی با زمینه این در کارشناسان و مربیان از استفاده و صبحگاهی ورزش های ایستگاه ایجاد 

 .خانوادگی ورزشی های هجشنوار برگزاری و

 محلـه  ساکنان روانی فشار کاهش راستای در مساجد در جمعی دسته و گروهی وگوهای گفت جهت مراکزی ایجاد 

 .خانوادگی فراغتی های برنامه افزایش و

 محرومـان  و ایتـام  بـه  رسانی کمک منظور به محله خیرین و امداد کمیته با هماهنگی و محله محرومین شناسایی 

 .ها مناسبت و اعیاد در محله

 کتابخانـه  کتابـدار  ماننـد  .کند فراهم را محله در اشتغال ساز زمینه خود تواند می محله اجتماعی شورای های برنامه 

 .محله

 

 منابع

 ،0 شـماره  سـاز،  شـهر  مهندسـین  جامعه داخلی خبرنامه شهرسازی، فرایند در مردم مشارکت ضرورت (8303) حسن احمدی، (8

 .88-11.صص

 .نی نشر :تهران ایران، روستایی جامعه بر تأکید با روستایی توسعه (8313) رضا غالم غفاری، و مصطفی ازکیا، (1

 جلفـای  محلـه  تـاریخی  بافـت  در شناسـی  آسیب و اجتماعی های کانون سازی زنده باز و شهری مرمت (8330) حسن اصانلو، (3

 .80-10 .صص ،3شماره ،8دوره شهر، هویت نشریه اصفهان،

 باغشـهر  محلـه  مـوردی  مطالعه) یشهر محالت در اجتماعی پایدار توسعه کلید شهروندان؛ مشارکت (8338) النه اقتصادی، (3

 .83-33 .صص ،86 شماره ،0 سال ،8338زمستان شهر، هویت مجله ،(شیراز شهر

 3 نطقـه م یمـورد  مطالعه ،یشهر مدیریت در شهروندان مشارکت بر مؤثر عوامل سنجش بر یلیتحل (8311) مسعود ،ییتقوا (8

 .83-36.صص ،1شماره ،8دوره ،ای منطقه و یشهر های پژوهش و مطالعات فصلنامه ز،یتبر یشهردار

 نور امیپ دانشگاه انتشارات :تهران هفتم، چاپ ،یشهر شناسی جامعه (8313) عباس غالم ،یتوسل (6

 .سمت انتشارات :تهران انسانی، علوم در تحقیق روش بر ای مقدمه (8310) محمدرضا نیا، حافظ (0

 محـالت،  اجتمـاعی  شـورای  انداز چشم و نامه آیین نامه، اساس گزارش (8333) مشهد شهر محالت اجتماعی شورای دبیرخانه (1

 .8333 مصوب

 همـایش  تـاریخی،  خواسـتگاه  و نظـری  مفاهیم :پایدار ای محله توسعه بر درآمدی (8313) هانیه ی،هودسن و مجتبی رفیعیان، (3

 .فرهنگی اجتماعی تحقیقات و مطالعات مرکز تهران، شهرداری تهران، شهر پایدار عهتوس انداز چشم ای، محله توسعه

 مـدیریت  مجلـه  شـهری،  مـدیریت  و شـهری  حکمرانـی  شهروندی، مشارکت :شهری فرهنگ (8310) یممر ثانی، شریفیانی (80

 .31-88.صص ،1شماره ،1دوره شهری،

 ارشـد  کارشناسـی  نامـه  پایـان  بهـار،  مسـکونی  محله :دمطالعهمور تهران؛ شهر کالن در ای محله توسعه (8310) یدفر صارمی، (88
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 .83-10.صص

 ،یاقتصـاد  هـای  فعالیـت  بـر  تأکید با ییروستا های سکونتگاه یداریناپا /یداریپا روند یابیارز (8311) دیمج گیران، باج یقائم (83
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 آرون انتشارات :تهران ایران، در اجتماعی مشارکت (8311) یالله جار عذرا منوچهر؛ محسنی، (83
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 صنعت،

 نامـه  فصـلنامه  ،(ذریـ چ محله :یمورد نمونه) یشهر یها محله در  یمح تیفیک یابیارز (8330) ترایم ،یبیحب و الدن ،یملک (80
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