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چکیده:
شهر اردبیل همانند بسیاری از شهرهای بزرگ کشور با مسائل متعددی از جمله ناپایداری توسعه مواجه است و این مسئله
در سطح برخی از محالت به باالترین حد میرسد .با وجود اینکه محالت ،هستههای اصلی زندگی شهری به شمار میروند،
ولی در نظام رسمی برنامهریزی فضایی جایگاهی ندارند .این مسئله به تشدید ناپایداری توسعه در آنها ،منتهی شده است.
این پژوهش در سال  1393و با هدف سنجش میزان پایداری محالت شهر اردبیل با استفاده از روش میدانی تهیه شده
است .در سنجش میزان پایداری از  20معیار و بیش از  50زیرمعیار استفاده شده است .جامع ه آماری پژوهش ،پنج محله
ب از شهر با جمعیتی در حدود  23هزار و700نفر است که با استفاده از روش کوکران 378 ،نمونه برای انجام پرسشگری
منتخ 
ی  tتک نمونهای و واریانس یکطرفه یا آنوا (و آزمون
استخراج شدهاند .ضمن تجزیهوتحلیل دادهها ،از آزمونهای آمار 
تعقیبی شفه) و رتبهبندی کروسکال والیس استفاده شده است .یافتههای پژوهش نشان میدهند که وضعیت محالت از
نظر خوانایی و تعلق خاطر بهتر و از نظر معیارهای هویت ،سرمای ه اجتماعی و ترا کم بدتر است .از بین پنج محل ه مورد بررسی،
ً
محالت کلخوران و ُمالباشی به ترتیب با مجموع میانگینهای  3.22و  3.28در وضعیت کامال ناپایدار و محالت گل مغان،
ُمالیوسف و نیار به ترتیب با مجموع میانگینهای  3.84 ،3.79و  4.01در وضعیت ناپایدار قرار دارند .در نتیجه این پژوهش
نشان میدهد که از نظر معیارهای پژوهش ،محلههای منتخب در وضعیت ناپایداری قرار دارند و شدت ناپایداری در آنها
متفاوت است .در پایان پیشنهادهایی برای توسعه و پایداری محالت ارائه شدهاند.
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 .1مقدمه
امروزه مسائل و مشكالت محیطی ،اجتماعی و اقتصادی در شهرها
بر ضرورت رسیدن به توسع ه پایدار تأ كید دارند .به طوری که رشد
فزاینده برنامههای توسعه (چه آ گاهانه و چه خود به خودی) در
دهه  1970به هشدارهای زیستمحیطی ،اقتصادی و اجتماعی
منجر شد .در پاسخگویی به مسائل و بحرانهای ناشی از اتفاقات
یاد ش��ده ،مفاهیم و رویکردهای جدیدی ب��رای توسعههای آتی
مطرح شد که از آن جمله میتوان توسعه پایدار را نام برد (عزیزی،
 .)37 :1385از سویی دیگر اندیشه محله شهری مسیر پرنشیب و
فرازی را طی کرده است .این اندیشه همراه با شروع قرن بیستم
و افزایش سریع جمعیت در شهرها و مشکالت ناشی از آن ،توجه
نظریهپردازان شهرسازی را برای حل مشکالت اجتماعی و زیستی
مردم ،به خود جلب کرده است (غروی الخوانساری.)20 :1385 ،
در مواجهه با رش��د مشكل آفرین شهرها ،رویكــ��رده��ای مختلف
برنامهریزی به دنبال راهحلهای واقعبینانه توسعه شهری هستند
و با توجه به نقش برنامهریزی محلهای در هدایت و مدیریت
شهرهای ب��زرگ ،ب��ار دیگر توجه فزایندهای بر روی محلهگرایی
مشاهده م �یگ��ردد .در واق ��ع ه��ر ن��وع تغییر در ساختار و كاركرد
محلههای شهری و یا تغییر در محتوا و شكل زندگی محلهای در
شهر ارتباط مستقیمی با حیات كلی شهر دارد(Flanagan, 1993:
 )119؛ به شکلی که برای دستیابی به شهرهای پایدار قبل از هر چیز
محالت پایدار الزم است ،زیرا محالت به عنوان كوچكترین واحد
تقسیمات شهری ،ان��دامه��ای سازنده شهر محسوب میشوند.
مدیریت شهری و شهرداری با توجه به وظایفی كه در سطح محالت
بر عهده دارد ،با انجام وظایف خود به صورت مطلوب میتواند در
پایداری محالت تأثیرگذار باشد.
در ای��ن راستا شهر اردب��ی��ل به دلیل مهاجرتهای بیــروی��ه و به
تبع آن رش��د فزایند ه جمعیت شهری ،تغییرات توسع ه شهری
بــه طــرف سکونتگاههای پــیــرامــون یعنی روســتــاهــای بالفاصل،
سوء مدیریت ،وجود خرده فرهنگهای متنوع و  ...محالت را از
تنوع اجتماعی ،پویایی و سرزندگی و مشاركت سا كنان باز داشته
اس��ت؛ و اینکه رسیدن به توسع ه پایدار شهری ،نظارت از باال و
در پیش گرفتن سیاست محله محوری (پایین به باال و مشاركت
مردمی) را میطلبد .محله محوری میتواند راهحل مناسبی برای
حل بسیاری از مسائل ،از جمله افزایش كیفیت زندگی و افزایش
اجتماعی شدن سا كنان محله باشد .ازاین رو ،این پژوهش بر آن
است تا معیارهای پایداری در محالت مسكونی را بررسی كرده و
مشخص كند كه با توجه به معیارهای پایداری كدام یك از محالت
منتخب به سطوح پایداری نزدیكتر است و محالت موردی تا چه
میزان پایدارند.
 .2پیشینه پژوهش
اندیشه محله پایدار در دل توسع ه پایدار و مباحث مربوط به آن
شكل گرفته و با ای��ن تفاسیر توجه به محالت شهری و مطالعه
ظرفیتهای م��وج��ود آن و ب��اززنـ�دهس��ازی ای��ن ارزشه ��ا ،اولویت
سیاستهای بسیاری از كشورها و مورد توجه آنها قرار گرفته است.

ایران هم از این امر مستثنی نبوده .از این رو در تحقیق حاضر به
بررسی مطالعات انجام شده در خصوص پایداری محلهای پرداخته
میشود.
فلینت به مطالع ه جامعه و محله پرداخته و ای��ن دو را اشكال
چندبعدی سازمانهای انسانی میداند که دارای تشابه یا به
بیانی ،نوعی از سكونتگاههای شهری اسـ��ت)Flint, 2009: 354(.
شیعه در مقالهای با عنوان مقایس ه محلههای تهران با معیارهای
یك محل ه پایدار ،از نظرگاه شهرسازی ،معیار یك محل ه پایدار را از
دیدگاه اجتماعی فرهنگی ،زیستمحیطی ،اقتصادی و كالبدی
بررسی کرده است (شیعه .)1 :1380 ،عزیزی در پژوهشی در محله
نارمك تهران به این نتیجه رسیده كه این محله یك محل ه پایدار
است و اصول و معیارهای پایداری محله مانند هویت ،سرزندگی،
دسترسی ،تنوع ،تأمین خدمات و امنیت در حد باالیی در نارمك
تحقق یافته است (عزیزی .)35 :1385 ،عالیی در مقالهای با عنوان
تشكیل ش��وراه��ای محلهای ،راه��ی ب��رای حل مشكالت شهری،
بر اهمیت و ضرورت استفاده از توانمندیهای سا كنان محلهها
به عنوان راهح��ل اصولی برای رفع مشكالت زندگی شهری تأ كید
میكند (عالیی .)177 :1388 ،توكلینیا و استادی به تحلیل پایداری
محلههای كالنشهر تهران با تأ كید بر عملكرد شورایاریها پرداختند
و با رتبهبندی سه محله م��ورد ب�رـرس��ی ،اعتالی نقش ش�وـراه��ا را
ب��ه منظور ب�هس��ازی زن��دگ��ی اجتماعی م��ردم در تمام عرصههای
مدیریتی اعم از قانونی و اجرایی ضروری و الزامی میدانند (توكلی
نیا و استادی .)42 :1388 ،محمدی و مفیدی به بررسی ساختار
كالبدی بر پایداری محله میپردازند و بیان میكنند كه در محلههای
قدیمی به ویژه محلههای طبقه كمدرآمد ،ارتباط همسایگان با
حس تعاون و همیاری بیشتر است و در محلههای طبقه پردرآمد
روابط همسایگان تضعیف شده و كمتر به آن احساس نیاز میشود
(محمدی و مفیدی .)9 :1389 ،کیانی و همکاران در مقالهای با
عــنــوان سنجش و ارزیــابــی ظرفیت زیست اجتماعی محالت در
شهرهای کوچک با مدل الکتر در شهر درق ،به رتبهبندی محالت
پرداختند و به این نتیجه رسیدند که پایداری محالت قدیمی بر
سایر محالت برتری دارند (کیانی و همکاران .)59 :1391 ،ساسانپور
و همکاران مقالهای با عنوان ارزیابی پایداری محلههای شهری در
شهر سقز ،با استفاده از مدل الکتر به رتبهبندی محالت پرداختند
و به این نتایج رسیدند که از مهمترین دالیل ناپایداری محالت،
کمتوجهی مسئوالن شهری و فقدان مشارکت مردم محله در امور
محلهای میباشند (ساسانپور و همکاران.)73 :1393 ،
در نهایت ،پس از بررسی پیشین ه موضوع میتوان گفت که تا كنون
دربار ه پایداری محالت شهر اردبیل پژوهشی انجام نگرفته است .در
این راستا محقق در طی مطالعات فراوان و بررسی میدانی محالت
هــدف ،به غیر از معیارهای استفاده شده از یکسری معیارهایی
دیگر همچون معیارهای نهادی_ سیاسی برای نخستین بار بهره
جسته است .عالوه بر اضافه نمودن چندین معیار جدید بر پایداری
نهــای مرتبط با
محلهای ،در این تحقیق بــرای استفاده از آزمــو 
پژوهش ،تمامی جوانب و مفروضات آنها در نظر گرفته شده که در
معدود تحقیقاتی رعایت شده است .همچنین این مقاله در پی

بررسی پایداری مسئلهدارترین محالت یعنی روستاهایی که در
سالهای اخیر در پی گسترش افقی شهر به محله تبدیل شدند،
میپردازد .در همین راستا این مبحث میتواند از اهمیت خاصی
برخوردار باشد .نوآوریهای یاد شده در ادامه تحقیق توضیح داده
شدهاند.
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 .3مبانی نظری
 .3.1محله
محله در محاورههاى فارسى ،یك واحد اجتماعى و محل سكونت
اقشارى از جامعه است كه ( به ویژه از نظر اجتماعى) داراى وجوه
مشترك مىباشند .محل ،به معناى جاى حلول ،فرود و آمدنگاه،
جا و مكان (معین )3920 :1362 ،و محله ،جایى براى نمود عینى
آنهاست .در زبــان انگلیسى نیز محله در مفاهیم مختلفى مورد
توجه قرار گرفته است .اصطالح “ ”Communityبه مفهوم جماعت
یا گروهى كه داراى وجوه مشترك مىباشند (آریانپور)1078 :1363 ،
و” ”Neighbourhoodبه معنى همسایگى و مجاورت ،همسایگان یك
در و دیوار ،اهل محل مطرح است (همان .)3372 :محدودههایی
را كه سا كنان آن در ارتــبــاط رودررو با یكدیگر زندگى كــرده و در
ارزشها و هدفهاى ویژه مشترك بوده و در عالقهها و خواستهها
هماهنگى دارند ،یك مركز اجتماعى گویند كه مركز استقرار شمارى
از ساختمانها بوده و عالوه بر خانهها داراى تأسیسات مورد نیاز
عموم مانند مدرسه ،مركز خرید ،تاالر اجتماعات و تأسیساتى براى
بهرهگیرى همگانى باشد (سیفالدینى .)83 :1378 ،در سلسله
مراتب تقسیمات شهری نیز ،محله یكی از بخشهای كوچك شهر
به شمار م�یرود و از خانههای مجاور هم یك فضای جغرافیایی
خاص تشكیل میشود (شكویی.)48 :1369 ،
 .3.2توسع ه محلهای
ام ��روزه توجه و تأ كید برنامهریزی و مدیریت شهری به سطوح
پایینتر و خردتر و عینیتری از زندگی شهری معطوف شده است.
اجتماع محلی مناسبترین بستر برای دستیابی به توسع ه پایدار
شهری است ،چرا كه روابط بومشناسانه با تجارب جمع و تحت
میثاق اجتماعی و تعهدات اخالقی اعضا ارج گذاشته خواهد شد
و شیوه معیشت و بهبود سطح زندگی ،هماهنگ با ظرفیتهای
محیط و با دلسوزی نسبت به یكدیگر و نسلهای آینده برگزیده
خواهد شد (صرافی .)137 :1379 ،اهمیت مسئله تا حدی است
كه آنتونیگیدنز میگوید :موضوع اجتماعی محلی فقط یك شعار
انتزاعی در جامعه مدنی و تالش برای احیای همبستگی محلی
نیست ،بلكه وسیلهای برای پیشبرد نوسازی اجتماعی و كالبدی
محالت ،شهرها و مناطق مهم شهری محسوب میشود (گیدنز،
 .)89 :1378توسعه محلهای بیانگر فرایندی است كه بر اساس آن
سرمایهای كه اجتماع به صورت بالقوه قادر به جمعآوری و استفاده
از آنهاست ،افزایش مییابد تا با كمك آنها كیفیت زندگی مردم محله
را بهبود بخشد (خا كپور و همکاران .)62 :1388 ،گفتنی است كه
این فرآیند در برنامهریزی محلهای به ان��دازه خود برنامه اهمیت
دارد )Townsend, 2005: 12(.

 .3.3توسع ه پایدار محلهای
برنامهریزی شهری پایدار بر این اصل استوار است :فضای یك شهر،
در درون محله شكل میگیرد و بر پای ه آن تداوم پیدا میكند .توسعه
پایدار كوچكترین پار ه شهری ،توسع ه پایدار محلهای است .توسعه
ِ
پایدار در مقیاس محله به معنای ارتقای كیفیت زندگی در آن و
شامل هم ه ویژگیها و اجزای زیستمحیطی ،فرهنگی ،اجتماعی
و اقتصادی بدون ایجاد مانعی برای نسل آینده است (هودسنی،
 .)20 :1384بنابراین از آنجا كه محل ه همواره مفهومی پویا و در حال
تكامل است ،بایستی محالت با بسترهای حرفهای و نظری انطباق
یابند .مبحث اجتماعی محلی و توسعه اجتماع محلی علیرغم
ً
سابقه نسبتا طوالنی در ادبیات علمی و اجرایی در اواخر دهه 1980
در قالب مبحث توسعه پایدار محلهای و به عنوان زیرمجموعهای
از توسعه پایدار مورد توجه قرار میگیرد .با وقفهای كوتاه در این
ده��ه و با توجه به نگرش وی��ژه به سلولهای عملكردی شهر در
قالب اجتماعات محلهای ،به عنوان مفهومی جدیدتر مطرح
میگردد .برنامهریزی محلهای به عنوان یك فرآیند ،با درخواست
انجمنهای محلهای یا سازمانهای محلی آغاز میشود و با در
نظر گرفتن سا كنان ،صاحبان مشاغل و سایر ذینفعان ،در مورد
پیشرفتها و اقداماتی كه آنها میخواهند در محلهشان اتفاق
بیفتد ،تصمیمگیری میكند )Townsend, 2005: 12(.
 .3.4معیارهای دستیابی به پایداری محلهای
معیارهای پایداری شهری و محلهای در سطوح مختلف متفاوتاند
و در شرایط یكسان نمیتوان آنها را سنجید .فضای قابل زیست و با
ً
كیفیت مناسب برای زندگی ،بخشی از یك روند نسبتا جدید است
كه سالمتی محالت را با استفاده از فا كتورهای متعدد و در ارتباط
با ترا كم مدنظر قرار میدهد ( )Polentz, 2004: 3و با شاخصهای
مشاركت ،كنترل ،ارزیابی ارزشهای عمومی و تعلق مكانی ،محیط
زندگی را به سوی یك فضای قابل زیست برای همه سوق میدهد.
( )Timmer and Seymour, 2006: 4-6همچنین فضای سبز موجود
در محله ،امكانات تفریحی برای گذران اوقات فراغت ،نظافت و
پا كیزگی ،احساس امنیت ،امكان دسترسی به وسایل حملونقل
عمومی ،امكان خرید آس��ان نیازهای روزان��ه ،نبودن سروصدا در
سطح محله ،نبودن آلودگی هوا ،ترافیك و تردد ماشینها در سطح
محله ،وج��ود امكانات ورزش ��ی ،روشنایی در ش��ب ،مصونیت از
رفتوآمد خودروها ،عرض پیادهروها ،كانالهای دفع آبهای ناشی
از بارندگی ،نمای ساختمانها و نبودن ساختمانهای بالاستفاده،
از شاخصهای پــایــداری محلهای میباشند (مــوســوی:1385 ،
 .)75به طوركلی ،محل ه پایدار با در نظرگرفتن توان زیستمحیطی
به نیازهای اقتصادی اجتماعی سا كنانش پاسخ میگوید .توسعه
پ��ای��دار در مقیاس محلهای به معنای ارت��ق��ای كیفیت زندگی در
شهر شامل هم ه ابعاد زیستمحیطی ،فرهنگی ،سیاسی ،اداری،
اجتماعی و اقتصادی اس��ت ،ب��دون ایجاد مانعی ب��رای استفاده
نسل آینده .توسع ه پایدار افزایش كنترل محلی را بر تصمیمگیریها
مورد توجه قرار میدهد و تشویق میكند .چنین راهبرد توسعهای
نیازمند تفویض اختیار در تصمیمگیری ت��ا سطح محلی است
(هودستی .)21 :1384 ،پاور معیارهای پایداری محالت را اینگونه
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معرفی میکند :فعال ،جامع و امن؛ برخورداری از عدالت اجتماعی؛
حساسیت محیطی؛ طــراحــی و اجـــرای مناسب؛ خدماترسانی
پاسخده؛ شبکه ارتباطات مناسب و منسجم؛ ایجاد پتانسیلهایی
برای پیشرفت و ترقی (ایجاد مشاغل و بهره بردن از پتانسیلها)؛
مدیریت صحیح .بــرخــورداری از اقتصادی شکوفا و پیشرونده
و البته متناسب ،محیطی سالم با بــرخــورداری افــراد از سالمت
عمومی و آسایش روانی ،سرزندگی و پویایی و مطبوعیت در محیط
همسایگی ،بــرخــورداری از مدیریت کارآمد و مشارکت داوطلبانه
و مؤثر اف��راد و گروهها از مؤلفههای این محالت است Power,(.
 )2004: 4-18به عقیده بنهام کارتر اجزای اصلی برای یک محله
پایدار شامل این موارد است :ترا کم و جابجایی؛ اختالط کاربریها؛
تنوع گونههای ساختمانی و نوع تصرف به عالوه تنوع گونههای
معماری؛ قابلیت پــیــادهروی و دوچــرخــ هســواری؛ طراحی شهری
حساس به منابع آب؛ بهرهوری انــرژی؛ ا کولوژی و قطعههای باز؛
قلمروی عمومی؛ پاسخدهندگی فرهنگی؛ شخصیت مجزا؛ مدیریت
محلی  )Carter, 2010: 136-137(.همچنین را کوبه معتقد است که
با یک اختالط مناسب گروههای اجتماعی مختلف ،فرصتهای
شغلی و دسترسی به محیط مصنوع ،محالت پایدار نقش به شدت
فزاینده و مهمی در برون رفت از محرومیتهای اجتماعی ایجاد
شده در زمانهای مشابه و شکلهای گونا گون در مکانهای در
رقابت با یکدیگر ایفا میکنند  )Raco, 2007: 172(.کاندن هفت
قانون و قاعده اصلی را برای ایجاد محالت پایدار عنوان میکند:
احیای ترامواهای شهری؛ طراحی یک سیستم خیابانکشی به
هم پیوسته؛ مکانیابی خدمات تجاری ،ایستگاههای حملونقل

و مــدارس در فاصله پنج دقیقهای پیادهروی؛ مکانیابی مشاغل
بـــاارزش در نزدیکی خانههای افـــراد؛ ایــجــاد تنوعی از گونههای
مختلف خانهسازی؛ خلق سیستم زنجیروار از پارکها و مناطق
طبیعی؛ ایجاد و به کارگیری زیرساختهای سبکتر ،سبزتر ،ارزانتر
و هوشمندتر .به عقیده وی برای خلق محالت پایدار احتیاج به
برقراری تمامی این هفت قانون در کنار یکدیگر است و برقراری یک
یا چند پارامتر بدون ایجاد پارامترهای دیگر منجر به ایجاد پایداری
در مقیاس محلی نخواهد شد( . )Condon, 2010: 14-15در همین
راستا و با توجه به آشنایی با معیارهای صاحبنظران در خصوص
پایداری محلهای ،آن دسته معیارهایی كه با شرایط محالت هدف
انطباق داشتند و قابل اندازهگیری بودند ،انتخاب شدند .برای
سنجش پایداری محالت شهر اردبیل بیست معیار در قالب پنچ
بعد در نظر گرفته شد كه در جدول ( )1ارائه شدهاند.
 .4روش تحقیق
تحقیق حاضر از نظر روش ،توصیفی_ تحلیلی و از نظر هدف
کاربردی بوده و برای انجام آن ابتدا مطالعات ا کتشافی به صورت
کتابخانهای_اسنادی انجام شده و سپس ،بخش عمده پژوهش
پیمایش بوده که از طریق تکمیل پرسشنامه به صورت مصاحبهای
انجام شده است .برای سنجش پایداری محالت ،پنج ُبعد کالبدی،
اجتماعی_ فرهنگی ،اقتصادی ،زیستمحیطی و نهادی_ سیاسی
و بیست معیار مورد استفاده قرار گرفتند .جامع ه آماری تحقیق را
شهروندان محالت نیار ،گلمغان ،کلخورانُ ،مالباشی و ُمالیوسف
تشکیل میدهند كـ�ه  378نفر _ بـ�ر اس��اس ف��رم��ول كــوك��ران _ به

تابستان 1393

ف ــص ــل ــن ــام ــه
علمی-پژوهشی

سنجش سطح پایداری محالت شهر اردبیل
با تأ کید بر محالت با هستههای روستایی

تصویر  :1مدل مفهومی پایداری محلهای

جدول ( :)1ابعاد ،معیارها و زیرمعیارهای پایداری محلهای
بعد

معیار

شاخص ها /متغیرها

پویایی و
سازگاری

تغییرات فیزیكی در محله و افزایش آرامش و كیفیت زندگی _ تغییرات فیزیكی در محله و بهبود وضعیت محله _ اختالط کاربریها _
ارزش معامالتی _ ترافیک ،ترا کم و جابجایی مناسب _ مرکز محله پویا و پاسخگو به نیازها _ وجود تعامالت اقتصادی و اجتماعی

خوانایی

پیدا كردن نشانی _ شناختن مرز محله توسط سا كنان _ وجود عناصر و نشانههای شاخص

كالبدی

تنوع

تنوع در انتخاب مسكن بر اساس درآمد _ تنوع مسکن بر اساس ساختار فرهنگی _ تنوع در ارائه خدمات برای گروههای مختلف
جمعیتی_ تنوع در معماری و گونههای ساختمانی _ نیازهای متنوع و پاسخهای متنوع

دسترسی و
خدمات

دسترسی آسان به خدمات محلهای _ دسترسی به وسایل حملونقل عمومی _ كیفیت پیادهروها و اولویت دادن به آن _
دسترسی به مسکن برای تمامی گروههای اجتماعی _ وضعیت خدمات آموزشی _ وضعیت خدمات بهداشتی درمانی _
وضعیت خدمات ورزشی تفریحی _ وضعیت خدمات امنیتی ایمنی _ دسترسی به مرا کز امنیتی و اورژانسی و وضعیت حضور
آنها در محله

هویت

وجود ساختمانها و عناصرشاخص _ قدیمی بودن محله _ سرمایه اجتماعی _ وجود نهادهای رسمی و غیررسمی

امنیت و سالمت شناخت غریبه در محله _ امنیت تردد كودكان و بانوان _ امنیت در ساعات پایانی شب _ نبود بزهكاری در محله _ نبود فضای
تاریك و بیدفاع در محله _ امنیت عابر پیاده _ اعتماد بههم محلهایها _ نبود مكانهای حادثهخیز ترافیكی _ بهداشت روح و
روان _ بهداشت محیط محله _ خدماتهای مشاورهای درمانی _ خدماتهای نظامی امنیتی
اجتماعی_ فرهنگی

سرزندگی

وجود مرا كز خرید و گذراندن اوقات فراغت _ وجود فضا برای برگزاری مراسم _ برگزاری برنامههای فرهنگی _ وجود مكانهای
فرهنگی ورزشی _ وجود فضا برای پیادهروی و دوچرخهسواری _ وجود محل بازی برای كودكان

تعلقخاطر مكانی قدیمی بودن محله _ اقامت طوالنی در محله _ عدم ترك محله _ همكاری به منظور رفع مشكالت محله _ انتخاب دوست
از میان اهالی محله _ م��راودات اجتماعی با همسایگان و اهل محله _ تقویت و همبستگی اجتماعی _ احساس عضویت و
مسئولیت در محله _ احساس تأثیرگذاری در محله _ همگونی ارزشها و نیازهای اجتماعی و اقتصادی در محله _ داشتن عالقه
و احساس به محله
سرمایه
اجتماعی

شبکه اجتماعی (مشورت در محله _ درد و دل با افراد محله _ کمک مالی و درک افراد) ،مشارکت مدنی (شرکت در مراسمهای
مذهبی _ مشارکت مالی و یدی) ،پیوندهای اجتماعی (پیوندهای کاری ،خانوادگی و دولتی) ،اعتماد (اعتماد عمومی ،نهادی)

مشارکت

مشارکت داوطلبانه _ میزان مشارکت در کارهای محله _ میزان همکاری با شهرداری و امور محله _ میزان استفاده از نظرات
مردم در امور محله

اشتغال

میزان جمعیت شاغل محله_ وجود برنامههای اشتغال در محله _ میزان درآمد سا كنان _ درآمدزایی محله _ ترغیب فعالیتهای
خانگی

ارزش ملک

علمی-پژوهشی

اقتصادی
زیست محیطی

نظافت و
پسماند

رضایت از جمعآوری زباله_ وجود مرا كز خرید زباله قابل بازیافت _ نظافت كوچه و خیابان و مجاری آب _ وجود مخزن زباله در
معابر

آلودگیها

احساس آرامش در محله _ کم بودن میزان سروصدا و ترافیک _ زیبایی ساختمانها و دیوارها _ وجود مبلمان مناسب شهری
_ عدم آلودگی هوا_ استفاده حداقلی از خودرو _ وجود حدا کثری پیادهروها و شبکه راههای سبز

ظرفیت
قابل تحمل
محله

ترا كم جمعیتی و ساختمانی مناسب _ توان مناسب محله در ارائه خدمات _ ظرفیت مناسب تأسیسات زیربنایی و شبكه
ارتباطی _ ترا كم مناسب ادرا كی اهالی محله _ میزان پاسخگویی مناسب خدمات _ قابلیت جایگزینی خدمات

فضای سبز

سرانه مناسب فضای سبز _ نسبت مناسب فضای سبز به مسكونی _ كافی بودن تعداد پارك و فضای سبز

نهادی_ سیاسی

سیاسی _ اداری مدیریت صحیح و کارآمد_ مدیریت اشترا کی _ مدیریتی پاسخگو و مسئول _ مدیریت محلی _ حذف بوروکراسی اداری _ استقالل
شهرداری _ دسترسی آزاد به اخبار و اطالعات محله و شهرداری_ انتقادپذیری مسئوالن شهر _ عدم جانبداری مسئوالن
شفاف بودن برنامهها _ شفاف بودن هزینهها _ پاسخگویی مردم _ پاسخگویی مسئوالن _ عدالت فضایی و دسترسی و برابری
_ کارایی و لیاقت مسئوالن _ اثربخشی مسئوالن _ حقوق و اصول شهروندی_ مسئولیت شهروندی _ قانون مداری _ اجتماع
محوری

سنجش سطح پایداری محالت شهر اردبیل
با تأ کید بر محالت با هستههای روستایی

صرفهجوییها استفاده از مصالح بومی و بازیافت شونده _ استفاده از زمینهای بایر به منظور جلوگیری از اصراف زمین _ مکانیابی صحیح
کاربریها _ وجود ساختمانهای استاندارد در مصرف ان��رژی _ وجود ساختمانهای چندعملکردی دارای سیستمهای
بهرهوری انرژی _ صرفهجویی در بهرهوری انرژی _ استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر

مأخذ :نگارندگان1393 ،
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قیمت زمین تجاری و مسكونی (ارزش افزوده و سودآوری مناسب) _ نوسان قیمت زمین در محله نسبت به منطقه

نظام فعالیتها رضایت شاغالن از فعالیت در محله _ سابقه و دوام شغلی _ مالكیت حدا کثری واحدهای تجاری _ نسبت مناسب سطح
تجاری به مسكونی _ ارتباط فعالیت با نوع نیاز سا كنان _ توزیع مكانی مناسب فعالیتها در محله _ نسبت مناسب كاربریهای
مختلط به مسكونی _ عدم مزاحمتهای شغلی _ سودآوری فعالیتهای تجاری _ خودکفایی محله

حکمروایی
خوب
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تصادفی
عنوان نمونه انتخاب شدند .روش نمونهگیری به صورت
ِ
طبقهبندی شده بوده به این صورت که ،متناسب با جمعیت هر
محله ،پرسشنامه برای آنها توزیع و تکمیل شده است (جدول .)2
روایی محتوای سئواالت پرسشنامه توسط اساتید و کارشناسان
امر مورد تأیید قرار گرفته و برای محاسبه پایایی سئواالت نیز ابتدا
با پیشآزمونی ،پرسشنامه بر روی نمونهای به حجم  30نفر اجرا
گردید و سپس پایایی پرسشنامه به روش آلفای كرونباخ محاسبه
گردید و ضریب  0/85.7به دس��ت آم��د كه نشان از سطح باالی
پایایی پرسشنامه میباشد .به منظور تجزیهوتحلیل داد ههــای
حاصل از عملیات میدانی از دو روش آمار توصیفی و استنباطی از
نرمافزار  SPSS 22و آزمونهای پارامتری  Tتک نمونهای ،تحلیل
واریانس یکطرفه یا آنــوا ( F /و آزمــون تعقیبی شفه) و رتبهبندی

کروسکال والیس استفاده شده ،همچنین برای مشخص نمودن
محالت مورد بررسی از نرمافزار  Arc Gisاستفاده شده است .گفتنی
است در این تحقیق ،برای سنجش پایداری محله 20 ،معیار در پنج
ُ
بعد مربوطه ،طیف لیكرت نه گزینهای طراحی شده ،چرا که تعداد
بیشتر طیفها باعث نزدیکتر شدن نتایج به واقعیتها میشود.
 .4.1محدوده مورد مطالعه
محدوده مورد مطالعه این تحقیق شهر محالت اردبیل میباشد.
از  43محله موجود در اردبیل  15محله جزو محالت حاشیهنشین
هستد .از این محالت هم پنج محله جزو روستاهای الحاقی به شهر
اردبیلاند که در طرح جامعه  1390شهر اردبیل به آنها اشاره شده
است (مهندسین مشاور پارس آریانراود .)7-9 :1392 ،روستاهای
ادغامی به شهر اردبیل که به عنوان محالت جدید با بافت و هسته

جدول  :2مشخصات محالت مورد مطالعه و تعداد نمونه منتخب از آنها
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نام محالت

مساحت محله بههکتار

جمعیت محله

نیار

109.2366

7196

تعداد نمونه
منتخب
125

0/33.1

کلخوران

67.1124

3424

46

0/12.2

گل مغان

101.7610

7858

91

0/24.1

مالباشی

37.3669

2317

47

0/12.4

مالیوسف

84.4442

6056

69

0/18.3

مجموع

399.9211

23654

378

0/100

جمعیت اردبیل در طرح جامع 1390

 441916نفر

وسعت اردبیل در محدوده مصوب طرح جامع1390

 6271هکتار

مأخذ :مهندسین مشاور پارس آریان راود 19 :1392 ،و اضافات محقق1393 ،

سنجش سطح پایداری محالت شهر اردبیل
با تأ کید بر محالت با هستههای روستایی

نقشه  :1محالت مورد مطالعه در شهر اردبیل

درصد نمونه متخب

به منظور بررسی میزان پایداری محالت از آزمـ�ون Tتك نمونهای
استفاده شده است .در این آزمون با توجه به اینکه برای سنجش
ُ
مــیــزان پــایــداری مــحــات ،از طیف نــه گزینهای لیكرت استفاده
شده که امتیاز  1نشاندهنده كمترین میزان پایداری و امتیاز 9
نشاندهنده بیشترین میزان پایداری است .به این ترتیب عدد
 5به عنوان میانگین نظری پاسخها در نظر گرفته شده و میانگین
پایداری به دست آمده (میانگین تجربی) با عدد  5مقایسه میشود.
آزمــون  Tتک نمونهای جزو آزمونهای پارامتریک اســت .قبل از
گرفتن آزمون الزم است که نرمال بودن توزیع داد ههــای مربوطه
مورد بررسی قرار گیرد .برای بررسی نرمال بودن توزیع داد ههــا از
آزمون شاپیرو ویلک و کولموگروف_ اسمیرنوف استفاده شده است.
نتایج آزمون شاپیرو ویلک نشان میدهد که زمینه برای آزمونهای

روستایی میباشند ،شامل پنج محله نیار ،کلخوران ،مالباشی،
مالیوسف و گلمغان میباشند .این محالت حدود  6.5درصد از
ً
مساحت شهر اردبیل و تقریبا  5.5درصد جمعیت این شهر را شامل
میشوند .این محالت جزو محلههای مسئلهدار شهر میباشند
ً
چــرا کــه نخست در قسمت حاشیه شهر قـــرار گــرفــتــهانــد و عمال
حاشیهنشین و تا حدودی اسکان غیررسمی دارند و دوم محالتی
هستند که دارای هسته روستاییاند.
 .5یافتههای تحقیق
سئوال نخست :وضعیت پــایــداری محالت مــورد مطالعه چگونه
است؟
فرضیه نخست :محالت مورد مطالعه با توجه ب ه هسته روستایی و
حاشیهای خود در سطح پایداری پایینی قرار دارند.

جدول  :3آزمون نرمال بودن توزیع دادهها
آزمون شاپیرو ویلک
درجه آزادی
سطح معنیداری
377
0.100

آزمون کولموگروف اسمیرنوف
آماره
درجه آزادی
سطح معنیداری
0.145
377
0.034

آماره
0.953

نرمال بودن
پایداری محله

مأخذ :یافتههای مستخرج از پرسشنامه1393 :
جدول  :4آزمون  Tتک نمونهای برای سنجش معیارهای پایداری محلهای
معیارها:/متغیرها:

آمار:توصیفی:

 :آمار:تحلیلی::::::::::::::::::::::::

:

ردیف:

بعد:

ارزش:تست:5:=:
میانگین:

انحراف:

اختالف:

معیار:

میانگین:

مقدارt:

فاصله:اطمینان:0/95:

درجه:

معنیداری:دو:

آزادی:

دامنه:ای:

کران:پایین:

 :کران:باال:

تنوع:

:3682

:1601

:-1617

:-22676

:377

:06000

:-1627

:-1607

:4

دسترسی:و:خدمات:

:2668

:1602

:-2631

:-44697

:377

:06000

:-2641

:-2621

:5 ::

هویت:

:5605

:1615

:0605

:0693

:377

:06352

:-0606

:0617

:6

امنیت:و:سالمت:

:3671

:1634

:-1628

:-1865

:377

:06000

:-1642

:-1614

سرزندگی:

:3686

:1623

:-1613

:-1767

:377

06000

:-1625

:-1601

تعلقخاطر:مکانی:

:6636

:1681

:1636

:1466

:377

06000

:1618

:1655

سرمایه:اجتماعی:

:4697

:1615

:-0602

:-0632

:377

:06722

:-0613

:0609

:10

مشارکت:

:4617

:1606

:-0682

:-15603

:377

:06000

:-0693

:-0671

:11

اشتغال:

:2683

:0691

:-2616

:-4662

:377

:06000

:-2626

:-2607

:12

ارزش:ملک:

:3689

:2605

:-1610

:-1064

:377

:06000

:-1631

:-0690

نظام:فعالیتها:

:3629

:1612

:-1670

:-2963

:377

:06000

:-1681

:-1658

:14

صرفهجوییها:

:3641

:1651

:-1658

:-2063

:377

:06000

:-1673

:-1643

:15

نظافت:و:پسماند:

:3636

:1679

:-1663

:-1767

:377

:06000

:-1681

:-1645

آلودگیها:

:4609

:1665

:-0690

:-1066

:377

:06000

:-1607

:-0673

ظرفیت:قابل:تحمل:

:4684

:1658

:-0615

:-1695

:377

:06052

:-06318

:06001

فضای:سبز:

:3658

:1601

:-1641

:-2762

:377

:06000

:-1651

:-1631

سیاسی:_:اداری:

:2651

:0678

:-2648

:-6167

:377

:06000

:-2656

:-2640

حکمروایی:خوب:

:3601

:1610

:-1698

:-3467

:377

:06000

:-2609

:-1686

:3

:8
:9

:17
:18
:20

سیاسی:

:19

زیست:محیطی:

:16

اقتصادی:

:13

اجتماعی:_:فرهنگی:

:7

کالبدی:

:2

خوانایی:

:5646

:1634

:0646

:6693

:377

:06000

:0633

:0660

مأخذ :یافتههای مستخرج از پرسشنامه1393 ،
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سنجش سطح پایداری محالت شهر اردبیل
با تأ کید بر محالت با هستههای روستایی

:1

پویایی:و:سازگاری:

:3667

:1631

:-1632

:-19645

:377

:06000

:-1645

:-1618
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شماره یازدهم
تابستان 1393

ف ــص ــل ــن ــام ــه

هم دوباره مجموع بگیریم ،میانگین کلی پایداری محلهای برابر با
 3.74خواهد بود که این رقم نشان از پایداری ضعیف (ناپایداری)
محالت مورد بررسی تحقیق است .بنابراین میتوان گفت پایداری
محلهای در محالت مورد مطالعه در هر پنج بعد از وضعیت خوبی
برخوردار نیست (ناپایدار هستند) و شهروندان در این خصوص
ناراضیاند (نمودار .)1
در خصوص معنیداری آزمــون هم میتوان گفت تنها معیارهای
هویت با میانگین  ، 5.05سرمایه اجتماعی با میانگین 4.97و
ظرفیت و تــرا کــم قــابــل تحمل محله بــا میانگین  4.84تفاوت
معنیداری را نشان نمیدهند چون میانگینهای به دست آمده
(میانگین تجربی) نزدیک به میانگین نظری  5است و (اختالف
میانگین انــ�دک ،مـقــ�دار آمــ�اره  Tکمتر از  1.96مثبت یــا منفی،
معنیداری دو دامنهای بزرگتر از  0/025و شامل بودن صفر در بین
دو کران باال و پایین) ،ولی مابقی معیارها در سطح  0/95معنیدار
میباشند؛ یعنی بین میانگین نظری با میانگینهای به دست آمده
آنها (میانگین تجربی) تفاوت معنیداری وجود دارد .چرا که مقدار
 sigیا معنیداری به دست آمده برای آزمــون  Tتک نمونهای که
آزمونی دو دامنه است ،کمتر از  0/025است.
با توجه به نمودار  1میتوان گفت که تنها معیارهای تعلقخاطر
مکانی و خوانایی از میانگین نظری تحقیق که  5باشد پیشی
گرفتهاند ،یعنی تنها این دو معیار از پایداری قابل قبولی برخوردارند.
معیارهای سرمای ه اجتماعی ،هویت و ترا کم قابل تحمل هم در
مرز پایداری قرار دارند و سایر معیارها در وضعیت ناپایداری به سر
میبرند.
نتایج تحقیق در خصوص پــایــداری محلهای نشان میدهد که

پارامتریک ( Tو  )Fفراهم است چرا که آزمــون نرمال بــودن توزیع
دادهها (شاپیرو ویلک) برای متغیرهای پایداری محلهای معنیدار
نیست ،یعنی داد ههــای مربوط به متغیرهای پایداری محلهای
دارای توزیع نرمالی هستند .در این راستا برای پایداری محلهای
پنج بعد کالبدی ،اجتماعی _ فرهنگی ،اقتصادی ،زیستمحیطی و
نهادی _ سیاسی روی هم رفته با بیست معیار از دیدگاه شهروندان
محالت هدف مورد سنجش قرار گرفته است .در ذیل ارزیابی ابعاد
و معیارهای مربوطه به آنها ارائه شده است.
یافتههای تحقیق در جدول  ،4نشان میدهد که در بعد کالبدی،
باالترین میزان میانگین  5.46مربوط به معیار خوانایی محله و
كمترین میزان میانگین  2.68مربوط به معیار دسترسی و خدمات
محلهای اس��ت .در بعد اجتماعی_فرهنگی نیز باالترین میزان
میانگین  6.36مربوط به معیار تعلقخاطر مکانی محله و كمترین
آن  3.71مربوط به معیار امنیت و سالمت محلهای است .همچنین
در بعد اقتصادی باالترین میزان میانگین  3.89مربوط به معیار
ارزش زمین و كمترین میزان میانگین  2.83مربوط به معیار اشتغال
است .نتایج تحقیق در بعد زیستمحیطی هم نشان میدهد که
باالترین میزان میانگین  4.84مربوط به معیار ترا کم و ظرفیت
قابل تحمل محله و كمترین میزان میانگین  3.36مربوط به معیار
نظافت و پسماند محلهای است؛ و اینکه در بعد نهادی_سیاسی
هم باالترین میزان میانگین  3.01مربوط به معیار حکمروایی خوب
محله و كمترین میزان میانگین  2.51مربوط به معیار سیاسی_
اداری میباشد .در خصوص میانگین ابعاد هم که باالترین میزان
میانگین  4.69مربوط به بعد اجتماعی_فرهنگی و كمترین میزان
میانگین  2.76مربوط به بعد سیاسی است .ا گر از پنج بعد یاد شده

علمی-پژوهشی

سیاسی -اداری

سنجش سطح پایداری محالت شهر اردبیل
با تأ کید بر محالت با هستههای روستایی

مرز پایداری

تراکم قابل تحمل
نظافت و پسماند
نظام فعالیت ها
اشتغال
سرمایه اجتماعی
سرزندگی
هویت
تنوع
پویایی و سازگاری
7

6

5

4

3

2

1

نمودار  :1تفاوت میانگین معیارهای پایداری با ارزش تست (میانگین یا ارزش آزمون = )5

0

میانگین نظری تحقیق (مرز پایداری) نرسیدهاند یعنی ابعاد مورد
بررسی و مجموع آنها از پایداری برخوردار نیستند و در واقع محالت
مورد بررسی در وضعیت ناپایداری هستند.
سئوال دوم :پایداری در کدام محالت از وضعیت مناسبی برخوردار
است؟
فرضیه دوم :به نظر میرسد با توجه به بافت و کیفیت محیط
زندگی ،محله نیار از سایر محالت مورد مطالعه پایدارتر باشد.
برای مقایسه پایداری محالت در محلههای مورد مطالعه ،آنالیز
واریــانــس یكطرفه 1بــه كــار گرفته شــد .ایــن مسئله بــه تشخیص
معنیداری آماری تفاوت پایداری در محالت كمك میكند.
آزمون واریانس یا آنوا یا  Fجزو آزمونهای پارامتری است و بایستی
متغیرهای آن به طور نرمال توزیع شده باشند .در این راستا و با
توجه به نتایج آزمون مربوطه در جدول  3میتوان گفت که زمینه
برای آزمون واریانس از نظر نرمال بودن توزیع دادهها فراهم است.
همچنین براى استفاده از بعضى تكنیكهاى آمارى مانند آزمون

باالترین میزان میانگین  4.69مربوط به بعد اجتماعی_فرهنگی
و كمترین میزان میانگین  2.76مربوط به بعد سیاسی است.
با توجه به میانگین ارزش هر کدام از ابعاد تحقیق که عددی زیر
میانگین نظری (میانگین نظری = )5را نشان میدهند ،میتوان
گفت پایداری محلهای در محالت مورد مطالعه از وضعیت خوبی
برخودار نیست و شهروندان در این خصوص ناراضیاند .ا گر از پنج
بعد یاد شده هم دوبــاره مجموع بگیریم ،میانگین کلی پایداری
محلهای برابر با  3.74خواهد بود که این رقم نشان از پایداری
ضعیف (ناپایداری) محالت مورد بررسی تحقیق است (نمودار .)2
این مطالب را آزمــون  Tدر سطح معنیداری  0/95تأیید میکند
یعنی بین میانگین نظری با میانگینهای به دست آمده (میانگین
یتــوان گفت که
تجربی) تفاوت معنیداری وجــود دارد .پس مــ 
فرضیه نخست تحقیق مبنی بر اینکه محالت مــورد مطالعه در
سطح پایداری پایینی قرار دارند ،تأیید میگردد.
نمودار  2نشان میدهد ک ه هیچ کــدام از ابعاد مــورد نظر به مرز

جدول  :5آزمون  Tتک نمونهای برای سنجش پایداری محلهای
معیارها /متغیرها
آمـــــــــــــــار
توصیفی

اجـــتـــمـــاعـــی_ اقتصادی
فرهنگی

کالبدی
میانگین

آمار تحلیلی

ارزش تست = 5

انحراف معیار
اختالف میانگین
مقدار T
درجه آزادی

0.85

معنیداری دو دامنه ای
فاصله اطمینان کران پایین
0/95
کران باال

زیـــــــــســـــــــت سیاسی
محیطی

پـــــــایـــــــداری
محالت

3.91

4.69

3.35

3.97

2.76

3.74

0.88
-1.08
-24.7
377
0.000

1.23
-0.30
-6.71
377
0.000

1.12
-1.64
-25.9
377
0.000

0.83
-1.02
-17.7
377
0.000

0.70
-2.23
-52.1
377
0.000

-1.25
-34.7
377
0.000

-1.17
-0.99

-0.39
-0.271

-1.76
-1.51

-1.14
-0.914

-2.31
-2.14

-1.33
-1.18

تمامی ابعاد (پایداری)
بعد کالبدی
بعد اجتماعی فرهنگی
بعد اقتصادی
بعد زیست محیطی
بعد سیاسی

5

4.5

3.5

4

3

2

2.5

1

1.5

0.5

0

نمودار  :2تفاوت میانگین ابعاد پایداری با ارزش تست (میانگین یا ارزش آزمون = )5
جدول  :6آزمون همگنی واریانسها
درجه آزادی درون

درجه آزادی بین

سطح معنیداری

گروهی

گروهی

آماره لون

0.064

373

4

6.946

مأخذ :یافتههای مستخرج از پاسشنامه1393 :
 1آزمون  Fیکطرفه بر خالف آزمونهای  Tکه دو دامنهای بودند،
جزو آزمونهای یکطرفه محسوب میشود .یعنی معیار تصمیم آن 0/05
میباشد.
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 Tبا دو نمونه مستقل و Fبا سه نمونه مستقل و بیشتر ،الزم است
به آزم��ون برابرى واریانسها پرداخته ش��ود .ب��راى ای��ن منظور از
آزمون لون استفاده مىشود .این آزمون نباید معنىدار باشد .در
این صورت مىتوان گفت كه واریانس گروهها یكسان است .یعنى
تفاوت معنىدارى از نظر تغییرپذیرى بین گروهها وجود ندارد.
با توجه به نتایج آزمون لون میتوان گفت که گروههای مورد بررسی
(محالت) از واریانس مساوی برخوردارند چرا که سطح معنیداری
بزرگتر از  0/05اســت .حال باتوجه به نرمال بــودن توزیع داد ههــا
و مساوی بودن واریانس گروهها ،زمینه برای آزمون واریانس یا F
(مقایسه میانگین پایداری محالت) فراهم شده است .بنابراین به
منظور آ گاهی از وجود یا نبود تفاوت در معیارهای پایداری محالت،
از تحلیل واریانس یكطرفه استفاده شده است که نتایج آماری این
آزمون در جدول  7ارائه شده است.
نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه نشان میدهد که
به غیر از چهار معیار (معیار دسترسی به خدمات از بعد کالبدی
(با سطح معنیداری  ،)0.460معیار سرمایه اجتماعی (با سطح
معنیداری  )0.065و معیار مشارکت (با سطح معنیداری  )0.424از
بعد اجتماعی و معیار حکمروایی خوب (با سطح معنیداری )0.68
از بعد سیاسی ،مابقی معیارهای تحقیق به طور معنیداری میزان

پایداری را در محالت مورد مطالعه اردبیل را تحتتأثیر قرار میدهند
یا به عبارتی بین معیارهای یاد شده در محالت هدف به لحاظ
آماری تفاوت معنیداری در سطح  0/95وجود دارد ،چرا که سطح
معنیداری در مابقی معیارها کمتر از  0.05میباشد.
گفتنی است که آزمون  Fفقط سطح معنیداری را بیان میکند و
تفاوت بین گروهها را مشخص نمیکند .ا گر تفاوت وجود داشته
باشد ،بایستی از آزمونهای تعقیبی استفاده کرد .این آزمونها
میانگین گروهها را با همدیگر به صورت  2به  2مقایسه و اختالف
معنیدار بین آنها را نشان میدهند.
حال به دلیل اینکه آزمون  Fتفاوت معنیداری را بین میانگینهای
 5محله نشان میدهند ،در نتیجه به دنبال اختالفها میباشیم
که این اختالف میانگین بین کدام محالت است .بنابراین با توجه
ب ه همگنی واریانسها از آزمون شفه که آزمونی متداول است ،برای
مقایسه معیارها در محالت هدف استفاده شد.
نتایج جدول  8نشان میدهد که محلههای مورد مطالعه تحقیق
را میتوان در دو طبقه گروهبندی کرد؛ به طوری که طبقه  1یعنی
محلههای دارای پایینترین سطح پایداری و طبقه  2باالترین
سطح پایداری اســت ،این طبقهبندی در سطح  0/95معنیدار
میباشد .بــر همین اســاس طبقه هــر کــدام از محالت هــدف در

جدول  :7تحلیل واریانس تفاوت محالت در معیارهای پایداری محلهای
ردیف

علمی-پژوهشی

0.000

1

پویایی و سازگاری

584.98

71.27

1.568

17.819

11.36

2

خوانایی

590.093

60.02

1.582

15.06

9.486

0.000

تنوع

351.821

29.303

0.943

7.326

7.767

0.000

4

دسترسی و خدمات

373.90

3.633

1.002

0.908

0.906

0.460

5

هویت

390.98

114.87

1.048

28.71

27.39

0.000

6

امنیت و سالمت

644.05

41.08

1.727

10.272

5.949

0.000

سرزندگی

533.52

43.86

1.430

10.966

7.667

0.000

تعلقخاطر مکانی

1197.3

48.58

3.21

12.14

3.78

0.005

سرمایه اجتماعی

492.02

11.79

1.319

2.950

2.236

0.065

10

مشارکت

422.08

4.390

1.132

1.097

0.970

0.424

11

اشتغال

300.9

12.16

0.807

3.042

3.769

0.005

3

8
9

12

اجتماعی فرهنگی

7

اقتصادی

سنجش سطح پایداری محالت شهر اردبیل
با تأ کید بر محالت با هستههای روستایی

درونگروهی

بینگروهی

درونگروهی

بینگروهی

کالبدی
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معیارها

جمع مجذورات

میانگین مجذورات

F

معنیداری

نظام فعالیتها

460.7

20.11

1.231

5.029

4.071

14

صرفهجوییها

775.17

86.61

2.078

21.65

10.49

0.000

15

نظافت و پسماند

1107.2

104.64

2.98

26.16

8.813

0.000

آلودگیها

850.4

176.1

2.280

44.02

19.30

0.000

ترا کم قابل تحمل

903.3

41.07

2.422

10.270

4.240

0.002

18

فضای سبز

320.4

65.30

0.859

16.32

19.03

0.000

19

سیاسی _ اداری

194.08

36.28

0.520

9.072

17.435

0.000

حکمروایی خوب

436.71

12.15

1.171

3.039

2.385

0.068

13

16
17

سیاسی

20

زیـــــســـــت
محیط

ارزش ملک

1520.8

67.68

4.077

16.92

4.15

0.003
0.003

مأخذ :یافتههای مستخرج از پرسشنامه 1393 ،درجه آزادی درون گروهی=  373درجه آزادی بین گروهی=  4درجه آزادی کلی= 377

جدول  :8طبقهبندی معیارهای پایداری محلهای بر اساس آزمون شفه

پویایی و سازگاری

هویت

اشتغال

4.03

نیار

تنوع

سرزندگی

مال باشی 3.14
کلخوران 3.65
مالیوسف 3.69
4.06
نیار

4.06

خوانایی

امنیت و سالمت

سیاسی _ اداری

تعلق خاطر مکانی

مالیوسف

ارزش ملک

مال یوسف

2.87

6.67

صرفهجوییها

2.71

5.26
5.64
5.88

کلخوران 3.37
مال باشی 3.38
گل مغان 3.39
3.97
نیار
4.13
مالیوسف
مال باشی 5.59
کلخوران 6.17
گل مغان 6.23
6.66
نیار

3.60

مالیوسف
کلخوران 3.04
مال باشی 3.34
گل مغان 3.94
نیار
مالیوسف
کلخوران 2.47
مال باشی 2.70
مالیوسف
گل مغان
نیار

4.13
4.31

3.55
3.70

4.01
4.50
4.51
4.60
4.73

نیار

5.29

کلخوران
مالباشی
مالیوسف
گل مغان
نیار
کلخوران
مال باشی
گل مغان
مالیوسف

فضای سبز

مال باشی
کلخوران
مال یوسف
گل مغان
نیار
مال باشی 2.17
گل مغان 2.18
2.24
نیار
کلخوران

گل مغان

کلخوران 2.82
مال باشی 3.06
3.32
نیار
3.37
گل مغان

کلخوران
مال باشی
مالیوسف
گل مغان

آلودگیها

4.85
4.91

4.20

نظام فعالیت ها

نیار

4.01

نیار

گل مغان

مالیوسف

ظرفیت قابل تحمل

کلخوران 3.26
مال باشی 3.57
مال یوسف 3.68
گل مغان

5.70

3.13

نظافت و پسماند

زیـــر گــــروه آلــفــا =
زیـــر گــــروه آلــفــا =
زیـــر گــــروه آلــفــا =
زیـــر گــــروه آلــفــا =
0.05
0.05
0.05
0.05
معیار محله
معیار محله
معیار محله
معیار محله
طبقه طبقه
طبقه طبقه
طبقه طبقه
طبقه طبقه
اول اول
اول اول
اول دوم
اول دوم
مال باشی 2.51
کلخوران 2.65
مال باشی 4.08
کلخوران 2.73
کلخوران 2.56
2.69
نیار
کلخوران 4.43
مال باشی 3.19
3.36
نیار
مالیوسف 2.78
گل مغان 5.01
3.75
گل مغان
3.72
گل مغان
مال باشی 2.85
مالیوسف 5.02
3.89
مال یوسف

3.74

2.91
3.10

4
4.31
4.79

2.73
3.27
3.54
3.55
4.05

نیار
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ابعاد
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F

بینگروهی
6.946
7.006
7.765
5.39
5.421
7.973

معنیداری
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

10.46
9.691
5.367
9.266
9.266
19.158

مأخذ :یافتههای مستخرج از پرسشنامه 1393 ،درجه آزادی درون گروهی=  373درجه آزادی بین گروهی=  4درجه آزادی کلی= 377
جدول  :10طبقهبندی ابعاد پایداری محلهای بر اساس آزمون شفه
بعد
کالبدی

نیار

4.14

اقتصادی

3.47
3.53
3.56

مأخذ :یافتههای مستخرج از پرسشنامه1393 ،

زیست محیطی

2.75
2.98

نیار
کلخوران
مالباشی
مالیوسف
گل مغان
نیار

4.98
3.17
3.35

4.04
4.08
4.37

تــمــامــی ابـــعـــاد_
پایداری

کلخوران
مال باشی
نیار
گل مغان
مال یوسف

3.92
4.01

اجتماعی_ فرهنگی

3.40
3.53

مالباشی
کلخوران
گل مغان
مالیوسف

بعد
نهادی_سیاسی

کلخوران
مالباشی
مالیوسف
گل مغان

طبقه اول طبقه دوم

بعد

محله

زیر گروه آلفا = 0.05

محله

زیر گروه آلفا = 0.05
طــــبــــقــــه
طبقه دوم
اول
4.16
4.42
4.62
4.79

محله
کلخوران
مال باشی
گل مغان
مال یوسف

زیر گروه آلفا = 0.05
طبقه اول طبقه دوم
2.36
2.37
2.74

نیار
کلخوران
مال باشی
گل مغان
مال یوسف
نیار

2.88
3.02

3.22
3.28

3.79
3.84
4.01
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بعد کالبدی
بعد اجتماعی_ فرهنگی
بعد اقتصادی
بعد زیستمحیطی
بعد سیاسی
تمامی ابعاد پایداری

جمع مجذورات
درونگروهی
247.5
269.65
539.62
237.40
237.405
155.23

بینگروهی
27.78
28.02
31.05
23.59
23.59
31.89

میانگین مجذورات
درونگروهی
0.664
0.723
1.144
0.635
0.639
0.416
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معیارهای  16گــانــهای که تفاوت معنیداری در محالت دارنــد،
در جدول باال ارائه شده است .آزمون آنوا (جدول  )7هم تفاوت
معنیداری را در خصوص این معیار نشان داده است.
تحلیل واریانس یکطرفه در خصوص ابعاد پایداری محلهای نشان
میدهد که همه ابعاد پنجگانه تحقیق به طور معنیداری میزان
پایداری را در محالت مورد مطالعه اردبیل تحتتأثیر قرار میدهند
یا به عبارتی بین ابعاد یاد شده و مجموع ابعاد در محالت هدف به
لحاظ آماری تفاوت معنیداری در سطح  0/95وجود دارد.
نتایج جدول  10در خصوص ابعاد پنجگانه پایداری محلهای ،تفاوت
معنیداری در میانگین محالت نشان میدهد که محلههای مورد
مطالعه تحقیق را میتوان در دو طبقه گروهبندی کرد؛ به طوری که
طبقه  1یعنی محلههای دارای پایینترین سطح پایداری و طبقه
 2باالترین سطح پایداری است .این طبقهبندی در سطح 0/95
معنیدار میباشد .بر همین اساس محالت کلخوران و مالباشی
به ترتیب با میانگین کلی 3.22و  3.28در طبقه  1و محالت گل
مغان ،مال یوسف و نیار به ترتیب با میانگینی برابر با 3.84 ،3.79
و  4.01در طبقه  2قرار گرفتهاند .همچنین آزمون کروسکال والیس
برای رتبهبندی پایداری در پنج محله مورد بررسی نشان داد که نیاز
در رتبه نخست و کلخوران در رتبه آخر قرار دارد .این رتبهبندیها
در سطح  0/95معنیدار میباشند .بنابراین فرضیه دوم تحقیق با
توجه به اینکه محله نیار در بین محالت مورد بررسی از وضعیت
ً
پایداری نسبتا خوبی برخوردار است ،تأیید میگردد.
با توجه به امتیازهای پایداری به دست آمــده میتوان گفت که
محلههای منتخب در وضعیت نــاپــایــداری قـــرار دارنـــد و شدت

ناپایداری در آنها متفاوت است ،که در تصویر  ،2با توجه بر امتیاز
متفاوت محالت ،شدت ناپایداری در پنج سطح نشان داده شده
است.
 . 6نتیجهگیری
از مجموع بررسیهایی که در این پژوهش انجام شد ،این نتیجه
ب��ه دس��ت آمـ�د ،نخست اینکه بین محالت مــورد مطالعه از نظر
معیارهای پــای��داری ،نابرابری و اختالف معنیداری وج��ود دارد.
دوم اینکه از نظر شاخصهای توسع ه پایدار ،محالت مورد مطالعه
ناپایدارند .احساس پایینبودن ایمنی ،ناامنی و نیز عدم باالبودن
ن دالیــل بــرای تبیین
تعلق مکانی و سرمای ه اجتماعی از مهمتری 
نــاپــایــداری اجتماعی اســت .پایینبودن سطح درآمـــد سا کنان
محالت ،اشتغال در مشاغل کــمدرآمــدزا ،بیکاری و پایینبودن
یهــای ملکی در
فرصتهای اقتصادی و کـــمارزش بــودن دارایــ 
مقایس ه با سایر محالت متعارف شهر ،از مهمترین دالیل ناپایداری
محالت است .از نظر محیطی ترا كم جمعیتی و ساختمانی باال،
بافت فشرده و ریزدانگی قطعات ملکی ،فرسودگی و نقصان در
تأسیسات و تجهیزات زیربنایی ،شبک ه معابر نامناسب ،نقصان در
دسترسی مناسب به حملونقل عمومی ،نبود تنوع در کاربریها و
ی محالت
نبود خوانایی از جمله مهمترین عوامل ناپایداری محیط 
به شمار میروند .از منظر سیاسی_ نهادی فقدان مدیریت صحیح
و کارآمدی محلهای و اعمال مدیریت مقطعی و سلیقهای و نبود
یک نظام مدیریت مطلوب محلهای و نبود مدیریت مشارکتی از
جمله مهمترین عوامل ناپایدار کنند ه محالت به شمار میروند.

از این رو و بر مبنای یافتهها ،انجام برنامهریزی برای کاهش مسائل
اجتماعی و اقتصادی همانند برنامههای توانمندسازی ،کارآفرینی،
آموزش و اعتمادسازی ،اقدامات شهرسازی مانند ارتقای خوانایی
م��ح�لات از ط�رـی��ق گسترش فضاهای عمومی و نــمــادهــا ،ایجاد
ک��اربـ�ریه��ای مختلط و متنوع ،بهبود امکانات و خدمات پایه،
ایمن ساختن محالت از طریق افزایش خدمات نظامی_ امنیتی
و آموزشی ،سرزنده و شـ�اداب ساختن محالت از طریق گسترش
پیادهراهها و شبکه سبزراهها و برگزاری مراسمها و برنامهها ،ارائه
برنامههای اشتغالزا در محله و جذب سرمایهگذاران خصوصی،
ارائــه خدمات روزانــه و هفتگی در محله و افزایش کاربری تجاری
خدماتی ،ایجاد فضای سبز و پــارک در محله در راستای کاهش
آلودگیها و افزایش سرزندگی محلهای ،جلب اعتماد مردم از طریق
شفافسازی برنامهها و هزینهها و اجــرای برنامههای اجتماع
مــحــوری از طریق افــزایــش مشارکت میتوانند در بهبود توسعه
محالت مورد مطالعه مؤثر واقع شوند.
میتوان گفت که خروج از توسعه نیافتگی محالت مستلزم اقدامات
جامع و یکپارچه در تمامی بخشهای مرتبط با توسعه در چارچوب
مدیریت و برنامهریزی توسع ه محلهای است .از این رو مشارکت
شهروندی ،برنامهریزی در سطح محلهای و توانمندسازی سا کنان
ی که در
محالت از نظر معیارهای اقتصادی و اجتماعی به نحو 
توسع ه محالت اثرگذار باشد ،ضروری است .در این راستا توجه به
سطح محلهای در برنامهریزی فضایی ضروری است.
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