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 چكيده

 ود.منجر می ش شهریخوبحكمرواییبه پایداری اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و شهری هایپایداری محلهگرایی و محله

کاهش شهری، هویت ، امنیت ،فرهنگیسرمایه اجتماعی، انسجام مشارکت، ؛ شامل ی محله پایدارها معیارهایاصول و مهمترین 

 ماعیاقتصادی و اجتاز پیوندهای قومی، مذهبی و اسالمی  -در شهرهای ایرانی محله گرایی است.پویایی و  سرزندگیمصرف انرزی، 

 از جمله فرسوده محالت در شهری یو نوساز یهای بهسازطرح از جمله یتوسعه شهر هایطرح گرفته است.ساکنان آن نشأت 

ما در این . دردگگرایی محله و محله سازمان و ساختارگسست موجب بویژه  ،یمنف یامثبت  یرتأثدارای  دتوانیهستند که م هاییطرح

 یشهردار 12در منطقه  یبافت فرسوده شهر یو نوساز یهای بهسازطرح در ییگراحلهمهای تغییرات شاخصبه ارزیابی  پژوهش

نتایج است.  و تحلیل محتوا استفاده شده یلیتحل-اکتشافی از روش تلفیقیو  یپژوهش بر اساس هدف کاربرداین . پرداخته ایمتهران 

ه کهای بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری ازلحاظ ساختاری و کالبدی اجرای طرح بهباتوجه ، سازد یمشخص مآمده دستب

به  احساس تعلق مردمساختار اجتماعی و ها بر لحاظ تأثیرگذاری این طرح اند؛ اما ازگیری در منطقه موردمطالعه داشتهنتایج چشم

و حس تعلق مردم به محل زندگی  کاهش سرمایه های اجتماعیرد موجب در بعضی موامنطقه و هویت محلی ضعیف عمل کرده و 

ر آمیز به نظگیر و موفقها ازلحاظ اجتماعی آنچنان چشماند. موفقیت این طرحشده و سازمان فضایی محالتگسست ساختار و 

 و اهبردهار هماهنگی الزم بینی ی طرح بافت فرسوده شهرطورکلبهاند. های محله گرایی نشدهرسند و موفق به تقویت بنیانینم

 . استنكرده و پایین دستی یا طرح های اجرایی را برآورده دستی سیاستهای طرحهای باال

 . تهران 14منطقه ،ایمحله تیهو ،ییبافت فرسوده، محله گرا ،یابیار کلیدواژگان: 
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 مقدمه

ر این راستا ای بر کالبد شهرها مستولی گردید. دجانبهتغییرات بنیادین و همه  و تفكر نوگرایی نعتیبا پیدایش انقالب ص

نظام ساختاری شهرهای سنتی ما نیز با کمی تأخیر نسبت به کشورهای صنعتی دستخوش تحوالت چشمگیری شد و 

ی ااز دست داد. آنچه نظام محله نوگراییای خود را در جدالی نابرابر بین سنتی شدن و های ارزشمند نظام محلهویژگی

ستشهر شاهد آن ا ست.  های امروزی  سودگی ا سوده، بافتی ناپایداری محله ای و پدیده فر صوالً بافت قدیمی و فر ا

مدت شكل گرفته و تكوین یافته و امروز در محاصرۀ تكنولوژی عصر حاضر گرفتار است که در فرآیند زمانی طوالنی

ملكردهای منطقی و سلسله مراتبی بوده ولی امروز گردیده است، چنانچه این بافت در گذشته به مقتضای زمان دارای ع

شده و آن ساختاری و عملكردی دچار کمبودهایی  شاید نمیاز لحاظ  ساکنان خود گونه که باید و  تواند جوابگوی نیاز 

باشد. به دنبال حاد شدن مشكالت نواحی قدیمی شهر، به خصوص نواحی مرکزی که ابعاد مختلف زندگی شهری را 

تأثیر ق حت  لترار دادهت ند، دو جه ویژها تهها تو بذول داشـــ ها م قدیمی شـــهر به نواحی  بت  ند ای را نســـ ا

Carley,1995:107 )ــت که ــمیمی لهمح (. در عین حال باید به این مهم نیز باید توجه داش ه ترین گروبزرگترین و ص

برند و همچنین برای اغلب این اصـــطالح را برای کیفیت روابط به کار می .اجتماعی در یک جامعه شـــهری اســـت

ط رواب یفیتککه تعامل روزمره مردم با یكدیگر زیاد اســت؛ اندازه محیط اجتماعی، اشــتراک در محل اقامت و مواقعی

سوب می صر مهم در تعریف محله مح ضلی روابط (. 1302شوند)پوراحمد،اجتماعی از عنا محله به عنوان یک واحد ا

شهرهای ایرانی  س –اجتماعی در  سالمی ا ضایی، فرهنگی و ا شده و عوامل ف شكیل  صلی و فرعی ت ت که از اجزای ا

 ( 3: 1301اقتصادی در آن دخالت داشته است.)لطیفی و چابک، 

ست؛ محله شته ا شهر در جوامع مختلف وجود دا ست که همواره در طول تاریخ  گرایی یكی از وجوه تعلقات مكانی ا

سی زبان به جغرافیایی تاریخی و منابع در  رفته می کار به  محله  آن عربی صورت آن کنار در گاه و کوی ی اژهو فار

ــهر های بخش توصــیف برای کوی ی واژه از اســت، بازمانده بخارا تاریخ که از ای ترجمه در .اســت ــتفاده ش  اس

ست شتر قمری پنجم و چهارم های سده منابع در )محله(محلت ۀ (.واژ27-20: 1377، فروزانی(ا  می دیده کوی از بی

صطالحاتی عربی چنین صورت کاربرد نیز آن دلیل که ودش ست ا صر میدانگاه، گذر، کوچه، .ا ضاهای و کالبدی عنا  ف

 کوی ی واژه کنار در گاه بود، ها محله /ها کوی دیگر به و به یكدیگر کوی هر اجزای ی دهنده پیوند که است عمومی

ــكل از تری کلی معنای محله یا ــد می آن بیان کارکردی ش بخش ترین دالیل ظهور و بروز این حس هویتمهم از. ش

ا ههای هویتی بین محلهها اشاره کرد که موجب خط کشیتوان به ساختارهای اجتماعی و فرهنگی موجود در محلهمی

ست که شود. می صیاتی ا صو صفات و خ شباهت آن را با  کالبدهویت کالبدی به معنای  شهر را از غیر متمایز کرده و 

 .کندر میخودی آشكا

ساماندهی آنها جایگا شته های امروزه توجه به اجتماعات محلی و نحوه  شهریه مهمی در ر سازی، جغرافیای  و  شهر

رنامه پیدا کرده است. ب انسان شناسی شهری، مدیریت شهری و برنامه ریزی فضایی، جامعه شناسیبرنامه ریزی شهری، 

 شهری برای باز تولید مفهوم شهروندی و ارزشهای محله ای است.یكی از رویكردهای برنامه ریزی  محورریزی محله 

اهمیت پرداختن به محالت شهری به دلیل نقشی است که محله به عنوان یكی از عناصر فضایی مهم شهری می تواند 

رمایه س در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و کالبدی ایفا کند. درک فضایی محله در برنامه های توسعه شهری به عنوان

مهم اجتماعی شهر تهران و مكان زیست انسان اجتماع محور به ما نشان خواهد داد که مردم در چه قالبی به نقش آفرینی 

می پردازند. همچنین بررسی پروژه های شهری اجرا شده و درحال اجرا نقش و مشارکت مردم و رویكرد محله گرایی 

بی محله گرایی در مطالعات و پروژه های شهری ضروری به نظر می رسد. آنها را نشان می دهد. لذا پرداختن به ارزیا

 12ه منطقهای بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهر تهران در  گرایی درطرحاین پژوهش تالشی برای ارزیابی محله

 است. براین اساس سواالت پژوهش عبارت از:
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داشته  تهران12 منطقه بر محله گراییاثراتی  چهطرحهای باال دستی  درشهری  راهبردها و سیاستهای توسعه -1

 ؟است

 است؟ تغییرات بیشتری یافتهشهری  توسعهاجرای طرحهای  پس ازهای محله گرایی  شاخصکدام  -2

 

 پیشینه پژوهش

سه شامل، را محله اینگلهارد سهیالت این داند.  می بازی زمین یک و کوچک خرید مرکز یک ابتدایی، مدر  نزدیک ت

سافت که اند شده ساخته ای ونهگ به مرکز محله  های بخش .کند نمی تجاوز مایل نیم از خانه و آنها بین روی پیاده م

 نیاز کار و ارتباطات نظر از که را آنچه هر توانند می جوامعی همچنین و دارند یكپارچه حالت جامعه این تشكیل دهنده

برای  .باشد متفاوت بسیار مختلف های دیدگاه از دتون می محله مقیاس.(Neal,2003:282-285) برآورده سازند دارند

ساحت و اندازه دیگر، برخی برای و محدوده یک در ساختمانی های بلوک گرفتن قرار برخی،  اما .شود مطرح محله م

ضای که دیدگاهاین  شته  غلبه شاید کنند می زندگی یكدیگر کنار در که محله ساکنین و مردم اجتماعی و فرهنگی ف دا

محله پایدار به دنبال پیشــبرد یا جســتجوی پایداری در زمینه هایی مانند آب ، غذا و . (Wheeler,2004 ؛(181)باشــد

ــاخت و یا محله های آلودگی کاهش و حمل ونقل، انرژی  ــت و می تواند توامان برای محله های جدید در حال س اس

ستفاده قرار گیرد) شهرها مورد ا سینی (.Rae & Bradly,2012موجود در  سلطانی) ح ( در مقاله ای با عنوان 1307و 

سی مفهوم  صر به برر شابه )جایگزین( دور معا شهرهای ایران با الگوهای م سنتی  تحلیل تطبیقی مفهوم محله در نظام 

محله پرداخته اند. نتایج تحقیق آنها نشان داد که شكل گیری تدریجی محله در نظام سنتی ایران با مشارکت همراه بوده 

تاریخی و هویتی محله شده است و الگوهای معاصر برای دست یابی به آنها  –ای معانی ارزشمند فرهنگی و سبب الق

ست. شده ا ست روبرو  شك ضایی و خ تالش می کنند که این برنامه ریزی و تالش گاهی موفقیت آمیز و گاه با  دایی ر

شده ( در تحقیق با عنوان ویژگیها و موانع ایجاد نهادهای اجتماعی مح1301) شهروندان محالت واقع  له محور از نگاه 

صلی آن را به عنوان محور کلیدی تحقیق بحث  سرمایه اجتماعی را با دو مولفه ا شهریار  ستان  شهر سیه  شهر فردو در 

کرده اند. آنها دریافتند که نهاد اجتماعی محله محور ارتباط معنی داری با مشـــارکت و اعتماد و وجود نیروی انســـانی 

گرایی در کنترل رفتارهای ای با عنوان تحلیل جایگاه محله( در مقاله1303عامری ) ید شـــهروندان دارد.مجرب از د

ــهروندی با تأکید بر مفهوم هویت ــهر، از محله و محلهنابهنجار ش ــازی محالت ش گرایی به عنوان کوچكترین واحد س

هم ای برای کنش متقابل اجتماعی فراتا زمینهکند فضــایی شــهری، با در نظر گرفتن فضــا در تعامالت اجتماعی یاد می

های متقابل به شخصیت خود از نگاه دیگران بپردازند. این شود و مردم در یک رابطه منطقی با مقیاس فضایی در کنش

د ها را مروند از یک طرف افزایش مشارکت ساکنین شهرها و از سوی دیگر ارتقاء کنترل اجتماعی و کاهش ناهنجاری

دهد و در نهایت سرمایه اجتماعی که زیربنای هرگونه مشارکت اجتماعی و زندگی اجتماعی است را فرهم می نظر قرار

ــپردن  کند.می ــایی و اجتماعی را مطرح و با ارائه طرح نهایی برای محله گرایی بر س وی جایگاه محله در تعامالت فض

ــناخت و تحلیل نظرات محله تاکید دارد. ــاکنان و ش ــیر اولویت س ای با عنوان تحلیل ناپایداری ( در مقاله1301ی )نص

شهر تهران  12که منطقه شهر تهران. با اشاره به این 12های فرسوده شهری؛ مطالعه موردی منطقه فضایی بافت -مكانی

درصد واحدهای  07نوع بافت فرسوده است، به این نتیجه رسیده است که بیش از  3با ساختار قدیمی و فرسوده دارای 

درصــد از تأســیســات زیربنایی با ناپایداری باال ارزیابی  7/23ها دارای قطعات کم دوام هســتند و ســكونی این بافتم

ها اســـت، بطوریكه اند. محاســـبه ضـــرایب آنتروپی و ضـــرایب مكانی نیز بیانگر عدم تعادل در توزیع کاربریشـــده

 در بافت فرسوده شده است. ها سبب کاهش کیفیت زندگیفضایی کاربری -های مكانیناپایداری
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( در پژوهشــی با عنوان باز تعریف محله و محله های آرمانی از دید ســاکنان کالن شــهر 1302ازکیا و محمدی بندری)

ساکنان  شان داد  شهر، تهران پارس و امامزاده یحیی را مورد بررسی قرار داده اند. نتایج تحلیل آنها ن تهران محالت آریا 

ان پارس مكان زندگی خود را محله نمی دانند و حس مكانی برای آن درک نمی کنند. در محله محالت آریا شــهر، تهر

محمدی و دیگران  قدیمی امامزاده یحیی با وجود حســی که نســبت به آن دارند اما تمایلی به ادمه ســكونت ندارند.

شهری در نواحی مرکزی1330) شاره دارد که تاریخی دچ -( در مقاله به کارگیری رهیافت بازآفرینی  شهری، ا ار افت 

ــد خود تحت تأثیر جریان ــهر در طول تاریخ رش ــادی، اجتماعی و عوامل طبیعی دچار تغییرات گوناگون ش های اقتص

گردد که در صورت عدم تطابق فضاهای شهری با نیازهای نوین، حیات واقعی در آن صورت نخواهد گرفت. او با می

صیفی سعی د -بكارگیری روش تو ستای معكوس نمودن جریان تحلیلی  شهری در را ر به کارگیری رهیافت بازآفرینی 

ای ( پژوهشــی در زمینه تحلیل پایداری محله1333نیا و همكار )توکلی باشــد.تغییر و افت شــهری در شــهر قزوین می

ــهر  تهران انجام دادهکالن ــت که پایداری محلهاند، یافتهش ــكوهای این پژوهش حاکی از آن اس نی به پایداری های مس

های فرســـوده و محله و در ارتباط با مبحث بافت اجتماعی، اقتصـــادی، زیســـت محیطی و مدیریتی بســـتگی دارد.

ــت از جمله میگرایی پژوهشمحله ــورت گرفته اس ــاره کرد:هایی ص ( در کتاب 1330عندلیب ) توان به موارد زیر اش

سازی بافت شهر تهران، یكینو سوده حرکتی نو در  سیج از راه های فر شهری را ترغیب و ب سیدن به بازآفرینی  های ر

شهر، منابع و انگیزهتوانمندی سعه مرکز  صت محور، های تو های بالقوه و بالفعل موجود در بافت تاریخی با رویكرد فر

 داند.اطمینان بخش و مشارکت برانگیز می

 

 مبانی نظری

ی جامعه از انسجام و همگنی خاصی برخوردار است، به عبارتی اقتصاد –محله به عنوان تبلور فضایی شرایط اجتماعی 

تشكل اجتماعی است که عناصر تشكیل دهنده آن خانه های مسكونی، مسجد، میدان و میدانچه، بازار، گذر و کوچه 

اسالمی نقشی بر افزایش همبستگی اجتماعی و  -نقش محله های در شهرهای ایرانی  .(1: 1301)لطیفی و چابک، است

 –سیم اجتماعات شهری بر اساس قومیت، گروههای اجتماعی و ...  بوده است که بسیاری از مشكالت اجتماعی تق

فرهنگی و اقتصادی شهرها را حل می کرده است. یكی از ویژگیهای قابل توجه در ساختار اشاره شده حضور شبكه 

و ناهنجاری های محیطی بوده است.)عامری، روابط محله ای و نقش هویت محله ای در پیش گیری بسیاری از آسیب ها 

( در سالهای گذشته و تسلط تفكر نوگرایی شاهد تضعیف محله و کارکردهای اجتماعی و برهم خوردن 323: 1300

تناسب محیط فیزیكی و اجتماعی، بی هویتی شهری و محله ای بوده ایم. امروزه با موج جدیدی از نظریه های نوگرایی 

... روبرو هستیم که مسائل محله گرایی در کانون توجه آنها قرار گرفته است. فرایندی چند جانبه شهری و شهر خالق و 

و جامع که در تالقی دیدگاهها و روشهای اشارعه شده بستر ساز نگرشی شده است که در حال حاضر الزمه مدیریت 

 .(320: 1300شهری پایدار تلقی می شود)عامری، 

( محله بخشی از هویت انسان شهری 1300؛ عامری ،  1332یت دارد انسان است)قاسمی، تنها پدیده ای که دغدغه هو

نخستین وجه تمایز فضا و مكان هم سنجی این دو مفهوم وجه انتزاعی آنها است. است که ماهیتی مكانی و فضایی دارد. 

دی ضرورت مكان برای زندگی فر تقریبا هر انسانی عاقلی مكان را آسان تر درک و تجربه می کند و در مقایسه با فضا

( 313: 1300و اجتماعی را به سادگی احساس می کند. انسانها حتی فضا را به واسطه مكان درک می کنند. )عامری، 

زمانی که هر فضا یا ها در شهرها بوجود می آورند.  بنابراین مكان و فضا مهمترین عامل هویتی انسان است که محله

م در زندگی افراد به صور مختلف ظاهر شود، فرد با آن به مراوده پرداخته و آن را جزئی از مجموعه شهری به طور مداو

ای جمعی است که هر روزه و به صورت مداوم رسد فضا حاوی حافظه زندگی خود خواهد دانست. زیرا به نظر می
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ای است که درون ه جمعی حافظه (. حافظ71: 1333توسط افراد سینه به سینه و نسل به نسل منتقل شده است )پاکزاد، 

آورد و کمابیش خاص آن گروه است )شكوهی، گروه اجتماعی نوعی اشتراک ذهنی در پیوند با گذشته به وجود می

(. اما تصویر ذهنی و درک محیطی هر گروه اجتماعی در مطلوبیت  بخشیدن به محیط زیست شهری با دیگر 200: 1330

های مختلف اجتماعی، از شهر انتظارات گوناگونی دهد. بدین سان گروها نشان میهایی رهای اجتماعی، تفاوتگروه

-(. از این روست که به اعتقاد برخی، هویت همان تفاوت33: 1373اندیشند )شكوئی، دارند و به تقاضاهای مختلفی می

ود ی محیط را به وجشود و حس دلبستگهای کوچک و بزرگی است که باعث بازشناخت هر مكان و خوانایی محیط می

های شهری در ارتباط با در محیط« ایهویت محله» از آنجا که شناخت(. 113: 1330آورد )مهدوی نژاد و دیگران، می

( بنابراین شناخت هویت شهری از منظر اندیشمندان مختلف نیز حائز 1330قرار دارد )قاسمی و نگینی، « هویت شهری»

دهد، برای کوین لینچ تحلیل منظر ذهنی مهم است و کارل ظر عینی را ارائه میاهمیت است. برای مثال، گوردون من

(. کاوز هویت شهری را بدین 230: 1333یابد )کربالیی، کروف ریخت شناسی شهر را عامل تشخیص و هویت شهر می

عیین هویت مربوط به ت یابد. صفت در تعقیب هویت مكان، کهنماید: مكان به دو گونه با هویت ارتباط میسان تعریف می

شخص بوسیله توصیف مكان است، که بخشی از هویت اجتماعی است. دومین حالت، هویت مكان است، که به عنوان 

. در جایی دیگر ، هویت مكان بخشی (Caves, 2005, 106)وجه خاصی از هویت، با هویت اجتماعی قابل قیاس است  

 ,Walmsley)بخشد خواست انسانی است که به فضا معنی می شود چراکه این کنش واز هویت شخصی تعریف می

های فردی و جمعی است که با گذر زمان عمق، گسترش و تغییر . در واقع هویت مكان، برگرفته از ارزش(64 :1990

ازد س.  بنابر نظر پروشانسكی، بخشی از شخصیت وجودی هر انسان که هویت فردی وی را می(Relph, 1976)یابد  می

.  بهزادفر سه (Proshansky, 1978: 14)شناساند  کند و به دیگران میانی است که او خود را با آن شناسایی میمك

محیط طبیعی )متغیرهایی چون کوه، دشت، رود، تپه و ...(، محیط مصنوعی )متغیرهایی چون تک بناها، بلوک شهری، 

های سازنده ین، آداب و رسوم، اعتقادات محلی و ...( را مؤلفهمحله، راه و ...( و انسانی )شامل متغیرهایی چون زبان، د

ای از صفات و مشخصاتی است که باعث ، مجموعه«هویت»(. از آنجاییكه 102: 1331کند )بهزادفر، هویت شهر ذکر می

افته و ی، شخصیت هاگردد؛ محله نیز به تبعیت از این معیاریک فرد یا اجتماع از افراد و جوامع دیگر می« تشخیص»

ها قابل تمییز و تشخیص ها و محلهای است که از سایر مكانگردد. به عبارت بهتر ، محله با هویت محلهمستقل می

 باشد.می

در تبیین خصوصیات محله نظرات دیگری نیز مطرح می باشد که در آنها برجسته بودن سهم پاره ای از عناصر اجتماعی 

اوال دارای فضای  -1بطورکلی بنابر آنچه بیان شد چنین استنباط می شود که محله بیش از عوامل دیگر تكیه شده است. 

روابط  -3گروههای انسانی با خصوصیات اجتماعی یا فرهنگی و . . . مشابه در آن ساکن هستند و  -2جغرافیایی است.   

: 1300حد است. )عامری، اجتماعی میان گروههای انسانی ساکن در هر محله یک رابطه صمیمی و دارای انسجام وا

( عالوه بر ویژگی  های ذکر شده می توان رویكردها و معیارهای پایه ای را در شناخت محله بررسی کرد که در 313

 شامل رویكردهای تاریخی، ادراکی، اجتماع محور و . . .  آمده است. 1جدول شماره 
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 یارهای پایه: ویژگیهای مورد نظر محله بر اساس رویکردها و مع1جدول 

   
 (013: 1931؛ )عامری، 1983:31ماخ : عبدالهی و دیگران، 

شود. در واقع یكی از  شهری تلقی می  سازمان دهی نظام  سعه اجتماعی و بنیاد  ساس تو شهری در ایران ا محله های 

شهری در ایران متفاوت از ساس برنامه ریزی  ست. لذا بر این ا شهر محله ا ضایی  سازمان ف صلی  صر ا شورهای  عنا ک

غربی است و انتظار می رود برنامه ریزان شهری در ایران به نهاد محله بیش از پیش توجه کنند. از سوی دیگر رویكرد 

مشارکت در محله های ایرانی قابل شناسایی است و این امر موضوعی مهم در برنامه ریزی مشارکتی است. مشارکت 

ـــارکت د ـــتر نقشـــها و فعبیانگر میزان درگیری و مش این امر جزئی از  .(323: 1300)عامری، الیتهای اجتماعی اس

 خصلتهای محله های ایرانی است. چراکه محله یک نهاد اجتماعی در ایران است.

ضایی و اجتماعی دچار تغییرات زیادی  صر ف شان می دهد این عن شهری در ایران ن سی روند تحول در محله های  برر

مدرنیستی مورد بی مهری قرار گرفته است. نتیجه این بی مهری ها و تغییرات شده است و در چارچوب برنامه ریزی  

را امروز به عنوان بافت فرسوده شهری شاهد هستیم. از سالهای گذشته سعی شده است این بافت در قالب طرحهای 

 بازنده سازی و بهسازی و نوسازی یا طرحهای بازآفرینی شهری احیا شوند.  

هایی از نواحی شـــهری اســـت که این مهم به معنی تجدد حیات یا باز زنده ســـازی بخش در نظریه احیای شـــهری،

شهری را ندارد. این نواحی در بخش ستانداردهای عمومی رایج زندگی  شكل میا شهر  گیرند؛ اما به طور های مختلف 

ضادهای غ سب، ت سكن منا سائلی همچون کمبود م شهرها قرار دارند و با م یر منطقی کاربری معمول در بخش مرکزی 

ضایی، مشكالت اج ضی، مشكالت تراقیک، محدودیت ف ستندارا شماعی و پور احمد،تماعی و ... دست به گریبان ه ( 

1333 :210- 212.)  

ــعه پایدار و برنامه ریزی  ــان محوری در توس ــهری رویكردی فیزیكی بود اما با طرح انس رویكرد حاکم بر طرحهای ش

ا به طرحها برپایه مشارکت مردم تغییر یافت. بر اساس تجارب موجود، توسعه مشارکتی رویرکرده 1002انسانی از دهه 

ر و ریزان شهری بر این باورند که توسعه فراگیرود تا جایی که بسیاری از برنامهاز پایدارترین اشكال توسعه بشمار می

شكل سته از مردم و همراهی و همیاری گیری نهادهپایدار بدون ارتباط با مردم معنایی ندارد و تحقق آن بدون  ای برخا

توانند به (. در این راســتا نهادهای مدنی می132: 1332)رســتگار مقدم، در مراحل مختلف میســر نخواهد بود با آنان
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صمیم شارکت در ت سطح محلهگیریمجرایی جهت آموزش مردم برای م سازسازی و ها، ظرفیتهای جمعی در  ی نهاد

 مندی کاربردی و عملی از مشارکت مردمی، تبدیل شوند.منظور بهرههی دولتی بهاسازماندر 

سانی جدید می سبات اجتماعی و ان شارکت موجب برقراری منا سیاری از فالسفه اجتماعی )از ارسطو تا جان م شود. ب

ورت دیویی( مشـــارکت مردمی را در مقام منبعی از انرژی خالق برای دفاع در مقابل خودکامگی و ابزاری برای صـــ

ها مشــارکت با درگیر ســاختن تعداد اند. به اعتقاد آنقانونی بخشــیدن به خرد جمعی، مورد تحلیل و ســتایش قرار داده

دهد و با در اختیار گذاشــتن فرصــت اظهار عقیده به هر زیادی از مردم در اداره امور جامعه، ثبات و نظم را افزایش می

های مشــارکت مردم در جامعه، چنین كن باوجود بســیاری از شــیوهشــهروند، مصــلحت اکثریت تأمین خواهد شــد. لی

گروهی برای  ی وجمعدستههای در ایران پیشینه فعالیت باآنكهی شكل نگرفته است. درستبهفرآیندی در شهرهای ایران 

ش و نق ای رشد چشمگیری نداشتهگردد، اما اجتماعات محلهیبازمهای دور حل مسائل و مشكالت اجتماعی به گذشته

ــهروندان در تصــمیم ــهرهای ایران، گیریمؤثری در افزایش مشــارکت ش ــهری ندارند. در ش ــائل ش های مربوط به مس

شارکت همگانی و  شی تأثیرگذار یینتعم شهری و نظام کن درروندکنندگی حوزه عمومی فاقد نق هدایت  ترل وتحوالت 

  (.73: 1332پور،)برکتوسعه شهری بوده است

شارکتكاری برای افزایش جلب گرایی راه محله صمیمات هام شدن اهالی محالت در اتخاذ ت سهیم  ی مردمی جهت 

 هاطرحریزی، ایده پردازی و اجرای باشـــد. زمانی که مردم در برنامهبرای بهبود و ســـاماندهی محیط زندگی خود، می

سته این  کنند، خود را متولی برگزارییماحساس  هاطرح درمشارکت نمایند، حضور خود را  و پیشرفت یک طرح دان

بنابراین مردم، محله را از آن ؛ شــودیمامر منجر به ارتقاء حس خودباوری و احســاس مفید بودن برای محل ســكونت 

ی و افزایش مســئولیت اجتماعی افزایش امحلهیری هویت گشــكلدرنتیجه احســاس تعلق به محله،  دانند ویمخود 

 گردد.یمافزایش همبستگی اجتماعی که همان محله گرایی خواهد یافت که درنهایت منجر به 
 

 معرفی منطقه مورد مطالعه

هكتار مساحت  )با  317با  12شهرداری تهران است. منطقه  12محدوده مكانی تحقیق حاضر بافت فرسوده منطقه 

 %17اپایدار است که هكتار بافت فرسوده شهری و ن 002هزار نفر جمعیت دارای  323احتساب خیابان آزادی( و حدود 

منطقه را  مساحت %03سوده مصوب شهری است که هكتار بافت فر 323مساحت آن را تشكیل می دهد. از این میزان 

به خود اختصاص داداه است. مرز منطقه نیز از شمال به خیابان آزادی از تقاطع خیابان نواب تا خیابان شهیدان، از جنوب 

ان نواب تا تقاطع خیابان امیری، از شرق به خیابان نواب، تقاطع آزادی تا خیابان قزوین به خیابان قزوین، تقاطع با خیاب

 (. 3: 1301شود. )گزارش سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهر تهران، و از غرب به خیابان شهیدان محدود می

 هاو جمعیت محله مساحت )هکتار(: 2جدول  

کارون  هامحله

 جنوبی

 سلسبیل

 جنوبی

زنجان 

 جنوبی

کارون 

 شمالی

 سلسبیل

 شمالی

شیبری  هاشمی

 جی

هفت  بریانک

 چنار

سلیمانی 

 تیموری

 33122 20222 27102 21302 30222 23222 23202 27322 31222 32222 جمعیت

 213/121 301/03 733/31 202/00 023/37 270/03 123/00 017/30 003/31 130/07 مساحت

 1934ران، ته 14منبع : شهرداری منطقه 
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 1931شهر تهران، در کالن 14: موقعیت منطقه 1 شکل

 روش پژوهش

ا استفاده و روش تحلیل محتو یلیتحل - اکتشافی از روش تلفیقیو بر اساس روش  یپژوهش بر اساس هدف کاربرداین 

العات طبق اطشامل محالت، محله بریانک ،شمال شرق هاشمی،جنوب شرق هاشمی، که آماری  جامعهاست.  شده

 ها درشاخص متغییرها و تعیین مرحله بررسی مبانی نظری وپس از  است.نفر  322001موجود، جمعیت این محالت

ی هانامه از ساکنین و در خصوص شاخصها از طریق پرسشها، دادهمرحله دوم با توجه به ماهیت ذهنی و عینی شاخص

های مربوط، نظر کارشناسان در خصوص این هیه نقشههای میدانی و بررسی و تعینی پس از مشاهدات و برداشت

( p:70،q:30  درصد) 00ها مورد بررسی قرار گرفت. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران با سطح معناداری شاخص

 3063نفر ) 173درصد( مرد و تعداد  0361نفر ) 220برآورد گردیده است که از این تعداد  333استفاده شده است و تعداد 

ی آلفای کرونباخ پایای گذاری هریک از سؤاالت از طیف لیكرت استفاده شده است. ضریبدر ارزشدرصد( زن بودند. 

 های پرسشنامه دارد. باشد که نشان از پایایی باالی شاخصمی 770/2کل پرسشنامه 

 یافته های تحقیق

درصد را به خود اختصاص داده دارای  درصد از پاسخگویان که باالترین 7/32 ویژگیهای توصیفی نشان می دهد

درصد دارای تحصیالت کارشناسی  3/11و  درصد دارای تحصیالت کاردانی 2/3 وتر از دیپلم تحصیالت دیپلم و پایین

وضعیت مالكیت پاسخگویان نشان می دهد که بیشتر پاسخگویان . انددرصد دارای تحصیالت ارشد و باالتر بوده  3/1و 

درباره مدت  1درصد بوده است. نمودار شماره  1/32درصد و رهن و اجاره با  3/33ی با صورت ملكیت شخصبه

درصد ساکنان  01سال سابقه سكونت داشته اند و  12درصد پاسخگویان بیش از  01سكونت در محله نشان میدهد 

 درصد آذری زبان بوده اند. 20فارس و 
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 (1936های پژوهش،م خ : یافتها و مدت سکونت در محله ): تو یع درصد پاسخگویان برحسب قومیته1نمودار 

 

 قبل ا  اجرای طرح  . تو یع فراوانی  و درصد پاسخگویان بر حسب گویه های شاخص حس تعلق9جدول 

 گویه ردیف
بسیار 

 ضعیف
 زیاد متوسط ضعیف

ر بسیا

 زیاد
 میانگین

1 
میزان امكانات و خدمات مورد نیاز در محله 

 قبل از اجرای طرح

 30 110 122 77 22 راوانیف
3622 

 1167 3161 3163 2261 067 درصد

2 
کیفیت دسترسی به نیازهای روزمره در محله 

 قبل از اجرای طرح

 03 120 132 72 13 فراوانی
3623 

 1361 2360 3360 1363 367 درصد

3 
کیفیت خدمات شهری در محله قبل از اجرای 

 طرح

 20 11 100 03 37 فراوانی
2630 

 161 1763 3267 2067 067 درصد

3 

کیفیت خدمات حفاظتی و ایمنی همچون 

دمات مربوط به حوادث غیر خآتش نشانی و 

 مترقبه قبل از اجرای طرح در محله

 11 17 107 120 37 فراوانی
2670 

 362 1760 3161 2760 067 درصد

0 

کیفیت خدمات رفاهی و تفریحی همچون 

های ورزشی، زمین های عمومی،کتابخانه

 فضاهای باز و تفریحی در محله

 13 30 111 111 02 فراوانی
2632 

 367 1163 2061 3263 2361 درصد

1 

کیفیت خدمات بهداشت محیط همچون آب 

آشامیدنی، کنترل بهداشت و اماکن عمومی و 

 ...در محله

 17 01 172 07 32 فراوانی
2677 

 360 1367 30 2063 120 درصد

 روهای محلهکیفیت معابر و پیاده 7
 10 17 133 33 32 فراوانی

2631 
 360 1761 33 22 363 درصد

3 
کیفیت طراحی فضاهای عمومی محله )بدنه، 

 کف سازی و ...(

 10 07 173 01 32 فراوانی
2633 

 0 10 3163 2063 760 درصد

0 
کیفیت روشنایی فضاهای عمومی و معابر 

 محله

 13 12 170 01 23 فراوانی
2630 

 367 1067 37 2062 763 درصد

 میزان امنیت محله قبل از اجرای طرح 12
 03 120 132 03 31 فراوانی

3623 
 1363 2763 3161 1361 31 درصد

شده است.  استفادهگویه  12.  در این مقیاس از استگویه های شاخص میزان رضایت قبل از اجرای طرح  3جدول 

 "کیفیت دسترسی به نیازهای روزمره در محله قبل از اجرای طرح  "نگین در این شاخص مربوطه به  گویه باالترین میا

51%

29%

7%
7% 1% 5%

فارس ترک لر کرد عرب سایر

14%

19%

11%

56%

سال2کمتر از  سال5تا 2 سال10تا 5 سال10باالی 
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ومی، های عمکیفیت خدمات رفاهی و تفریحی همچون کتابخانه "و کمترین میانگین مربوط به گویه  23/3با میانگین 

  .باشدمی 32/2با  "های ورزشی، فضاهای باز و تفریحی در محله زمین

مربوط به گویه های شاخص میزان تأثیرات اجتماعی است. باالترین میانگین در این شاخص مربوطه  3بر اساس جدول 

و کمترین میانگین  73/3با میانگین  "آیا اجرای این طرح دسترسی به خدمات شهری را بهبود بخشیده است"به گویه 

 .است 23/2با  "و فعالیت داریدهای اجتماعی مشارکت آیا شما در گروه"مربوط به گویه 

 : تو یع فراوانی و درصد پاسخگویان برحسب گویه های شاخص ت ثیرات اجتماعی0جدول 

 میانگین بسیار زیاد زیاد متوسط ضعیف بسیار ضعیف گویه ردیف

1 
باال بردن شأن و منزلت 

 محله

 13 113 121 01 23 فراوانی
33/3 

 0/11 3/20 33 3/13 3/7 درصد

2 

 

سترسی و بهبود خدمات د

 شهری

 117 01 120 37 1 فراوانی
73/3 

 7/32 2/20 3/32 7/0 1/1 درصد

3 
های مشارکت گروه

 اجتماعی

 23 12 17 71 112 فراوانی
23/2 

 1 7/10 0/17 0/13 3/32 درصد

 تصمیم به ترک محله 3
 31 02 123 33 133 فراوانی

00/2 
 12 1/13 2/27 0/12 7/33 درصد

 1936 های پژوهش،م خ : یافته      

 کالبدی -: تو یع فراوانی و درصد پاسخگویان برحسب گویه های شاخص ساختاری  1جدول 

 گویه ردیف
بسیار 

 ضعیف
 زیاد متوسط ضعیف

بسیار 

 زیاد
 میانگین

 های بهسازی و نوسازی را در محلهتأثیر طرح 1
 73 131 113 31 10 فراوانی

02/3 
 3/10 2/33 0/20 12 0 درصد

2 
ها در بهتر شدن و رفع معضل عریض شدن خیابان

 ترافیک محله

 03 30 123 73 12 فراوانی
3 

 3/13 2/23 2/23 1/10 7/10 درصد

3 
روها و معابر را بعد از اجرای کیفیت پیاده

 های بهسازیطرح

 33 173 113 31 12 فراوانی
02/3 

 2/11 3/30 0/20 7/12 1/3 درصد

3 
میزان اعتماد به مسئولین و مدیران شهری در 

 فرآیند اجرای طرح بهسازی

 11 33 133 30 01 فراوانی
31/2 

 2/3 7/21 3361 2/22 3/13 درصد

 1936های پژوهش،م خ : یافته

 0/3  را های بهسازیروها و معابر را بعد از اجرای طرحکیفیت پیادهگویه های  0ه بر اساس میانگین  نتایج جدول شمار

کمترین میزان را کسب  31/2مثبت و میزان اعتماد به مسئولین و مدیران شهری در فرآیند اجرای طرح بهسازی با میانگین 

 نظر مثبت خود را اعالم کرده اند. 0/3های بهسازی و نوسازی را در محله توسط مردم با کرده اند در نهایت تأثیر طرح

 ( نیز نشان می دهد که رابطه مثبتی بین اجرای طرح و محله گرایی وجود1 بررسی شاخص های محله گرایی )جدول

  دارد. 

 



 المللی انجمن جغرافياي ايران(جغرافيا )فصلنامه علمی ـ پژوهشی و بين                 791

 

 محله گرایی هایشاخص یای براتک نمونه T نتایج آ مون: 6 جدول شماره

 محله گرایی یهامؤلفه

 3(:test valueمفروض )میانگین 

 Tآماره 
اختالف 

 میانگین

سطح 

 معناداری

 %00سطح اطمینان 

 الحد با
حد 

 پایین

 -1.13 -1.21 4.44 -1.0 -11.93 گرایی در محالتتوجه به بهبود حس تعلق

 -1.91 -1.41 4.44 -1.2 -16.16 توجه به مشارکت ساکنین در تهیه و تدوین طرح

 ندمان( غیردولتی هایسازمان) اجتماعی هایگروه مشارکت توجه به میزان

 اجرای طرح د تهیه ودررون... و مذهبی هایهیئت خیریه، انجمن
17.13- 1.6- 4.44 1.01- 1.73- 

 -1.13 -1.21 4.44 -1.0 -11.94 محله شورای و اجتماعی هایگروه نفوذ و توجه به قدرت

 -1.13 -1.27 4.44 -1.8 -11.97 محله ساکنین روابط توجه به کیفیت

 -1.20 -4.76 4.44 -1 -8.11 همسایگان با ارتباط و آشنایی میزان توجه به بهبود

 -1.13 -1.21 4.44 -1.0 -11.04 همحل به جدید ساکنین ورود با محله امنیت وضعیت در نظر گرفتن

 از بعد ترک یا و ماندن مورد ساکنین محله در گیریدر نظر گرفتن تصمیم

 طرح اجرای
8.60- 1.2- 4.44 4.32- 1.08- 

های زایی اجتماعی و ایجاد شرایط مناسب برای کنترلکاهش آسیب

 اجتماعی
0.04 4.0 4.44 4.13 4.21 

 4.01 4.73 4.44 4.6 6.64 جایی جمعیتماندگاری جوانان در بافت و جلوگیری از جابه

 -1.73 -1.01 4.44 -1.6 -17.13 هاتوجه به مراکز محالت فرسوده و تاریخی و احیای آن

 -1.20 -4.76 4.44 -1 -8.11 های شهریاسالمی در خصوص محله -های ایرانیتوجه به ارزش

 -1.48 -4.31 4.44 -1.42 -94.77 جمع

1936های پژوهش،م خ : یافته  

 ایتک نمونه tآ مون های بهسا ی و نوسا ی بر اساس : میزان رضایت ساکنین محالت بعد ا  اجرای طرح7جدول شماره 

 

میزان رضایت ساکنین محالت بعد 

 از اجرای طرح

 

  test value9     مفروضمیانگین 

اختالف  میانگین Tآماره 

 میانگین

 %00سطح اطمینان  سطح معناداری

 حد پایین حد باال

13/20- 22/3 22/2 222/2 13/2- 73/2- 

1936های پژوهش،م خ : یافته  

 ایتک نمونه tآ مون های بهسا ی و نوسا ی  بر اساس : محله گرایی بعد ا  اجرای طرح 8جدول شماره 

 

 ای محله گراییهمؤلفه

 9(:test valueمفروض )میانگین 

اختالف  میانگین Tآماره 

 میانگین

سطح 

 معناداری

 %00سطح اطمینان 

 حد پایین حد باال

12/31- 020/2 020/2- 222/2 37/2- 01/2- 

1301های پژوهش،مأخذ: یافته  

ــاخص   0جدول  ــعیت ش ــی قرار میرا مورد برر "حس تعلق  قبل از اجرای طرح  "وض  0/23نفر(   02دهد. )س

نفر(  02درصـد در حد متوسـط راضـی بودند و ) 3/13نفر(  233درصـد حس تعلق  خود را کم ارزیابی کرده بودند، )

 درصد رضایت باالیی داشتند. 1/13
 تو یع فراوانی  و درصد پاسخگویان بر حسب گویه های شاخص حس تعلق  یعد ا  اجرای طرح :3جدول
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 گویه ردیف
بسیار 

 ضعیف
  یاد متوسط ضعیف

بسیار 

  یاد
 میانگین

1 
روند اجرای طرح بهسازی محله از آغاز )سال 

 ( تا کنون1302

 22 113 112 71 10 فراوانی
3613 

 067 2060 3263 1360 360 درصد

2 
اجرای طرح چقدر در افزایش ارتباط اجتماعی به 

 ویژه با همسایگان نقش داشته

 12 72 122 127 03 فراوانی
2631 

 261 1363 2161 2760 2360 درصد

3 
آیا اجرای این طرح تعامل با همسایگان را افزایش 

 داده است

 11 01 122 01 123 فراوانی
2633 

 362 1363 2162 2360 3263 درصد

3 
با اجرای طرح تا چه میزان از سكونت در این محله 

 راضی هستید؟

 30 127 133 11 23 فراوانی
3617 

 1262 2760 3361 1060 763 درصد

0 
ها تا چه میزان توانسته است در اجرای این طرح 

 بهبود کیفیت مسكن در محله مؤثر باشد؟

 32 133 121 71 32 فراوانی
3622 

 363 3761 2767 1360 763 درصد

1 

تا چه میزان از روند نوسازی ملک خود راضی 

ظارت و هستید؟ )عدم دریافت عوارض، هزینه ن

صدور نقشه رایگان، همكاری شهرداری، دریافت 

 وام و تسهیالت(.

 22 33 117 13 30 فراوانی

2602 
 062 2167 3361 1763 1167 درصد

باالترین میانگین در این شاخص است؛ مربوط به گویه های شاخص حس تعلق  بعد از اجرای طرح  0جدول بر اساس 

با میانگین  "ها تا چه میزان توانسته است در بهبود کیفیت مسكن در محله مؤثر باشداجرای این طرح "مربوطه به  گویه 

 باشد.می "با همسایگان را افزایش دادهاجرای طرح تعامل "مربوط به گویه  33/2و کمترین میانگین با  22/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 س تعلق  یعد ا  اجرای طرحنمودار عنکبوتی: میانگین پاسخگویان بر حسب گویه های شاخص میزان ح :2شکل 

را مورد بررسی قرار  "میزان حس تعلق  قبل و بعد از اجرای طرح  "مقایسه وضعیت شاخص   2بر اساس شكل شماره 

دهد. همانطور که در نمودار فوق پیداست افرادی که گزینه زیاد را انتخاب کردند بعد از اجرای طرح رضایت بیشتری می
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روند اجرای طرح بهسازی محله را از

تا کنون ( 1392سال )آغاز 

اجرای طرح چقدر در افزایش 

ایگان ارتباط اجتماعی به ویژه با همس

نقش داشته 

آیا اجرای این طرح تعامل با 

همسایگان را افزایش داده است

با اجرای طرح تا چه میزان از 

ید؟سکونت در این محله راضی هست

ها تا چه میزان اجرای این طرح 

یت مسکن توانسته است در بهبود کیف

در محله مؤثر باشد؟

تا چه میزان از روند نوسازی ملک 

عدم دریافت)خود راضی هستید؟ 

عوارض، هزینه نظارت و صدور 

…نقشه رایگان، همکاری 
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داشته اند.این نمودار نشان می دهد قبل از اجرای طرح ظاهراً رضایت بیشتری را جامعه و کم متوسط  بخشاما  داشته اند

 که با اجرای طرحهای یاد شده ارتباط اجتماعی و ارتباط با همسایگان تغییر یافته و ارتباطات کاهش یافته است.

سایگان و ارتباط مجریان طرحها با نیز که از تقارن بهتری برخوردار است اما در شناخت هم 3بر اساس شكل شماره 

 مردم کم بوده و اطالع رسانی از وضعیت مكناسبی برخوردار نبوده است.

 
 

 :  نمودار عنکبوتی: میانگین پاسخگویان بر حسب گویه های شاخص محله گرایی9شکل

 

 بر محله  گرایینتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره برای سنجش میزان حس تعلق  پس  ا  اجرای طرح  : 14جدول 

 T Sig ضرایب استاندارد ضرایب خام 

B Std Beta 

 26222 16700  26030 36131 ثابت

 26222 206733 26707 26231 26703 میزان رضایت پس از اجرای طرح

ضریب همبستگی متغیر مستقل با متغیر میدهد نشان  12ول گرایی در جدر میزان حس تعلق  بر محلهنتایج رگرسیون تأثی

به دست آمده است و این ضریب بیانگر  =R 131/2و ضریب تعیین تعدیل شده برابر با  =R 707/2گرایی  برابر با محله

ونی شود. همچنین مدل رگرسیل تعیین میدرصد واریانس متغیر محله گرایی توسط متغیر  مستق 13آن است که حدود 

برای تبیین معناداری اثر متغیر مستقل  Fتبیین شده طبق آزمون تحلیل واریانس، خطی و معنادار است. زیرا مقدار آزمون 

متغیرهای مستقل در جدول فوق مالحظه  Betaمقادیر  با توجه بهباشد. می =P 222/2بر محله گرایی  با سطح معناداری 

رابطه دارند.  با باال رفتن میزان رضایت ، ما شاهد افزایش محله گرایی   =707/2Betaدد که متغیر میزان رضایت  گرمی

 هستیم.
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آیا مجریان طرح شما را 
در فرآیند اجرای آن 

اند؟قرار داده

تا چه میزان همسایگان 
ا خود را می شناسید و ب

آنها ارتباط دارید؟

آیا با اجرای این طرح 
میزان احساس تعلق  در
محله شما افزایش پیدا

کرده است

آیا با اجرای این طرح 
های قدرت و نفوذ گروه

اجتماعی و شورای محله 
افزایش یافته است

ها تا اجرای این طرح

چه میزان توانسته است
بط در بهبود کیفیت روا

ساکنین محله در محله 
مؤثر باشد

) های اجتماعیآیا گروه

(های غیر دولتیسازمان

مانند انجمن خیریه، 
... های مذهبی وهیئات

…در روند اجرای 

 F Sig ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین ضریب همبستگی

707/2 131/2 130/2 11363 26222 
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 نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره برای سنجش اثر محله گرایی بر وضعیت اجتماعی :11جدول 

 
 ضرایب استاندارد ضرایب خام

T Sig 
B Std Beta 

 26222 126023  26010 76131 ثابت

 26222 36031 26323 26232 26273 محله گرایی

 

 F Sig ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین ضریب همبستگی

323/2 112/2 112/2 736722 26222 

و ضریب تعیین  =R 323/2، ضریب همبستگی متغیر مستقل با متغیر وضعیت اجتماعی  برابر با 11بر اساس جدول 

درصد واریانس متغیر  11به دست آمده است و این ضریب بیانگر آن است که حدود  =R 112/2ر با تعدیل شده براب

شود. همچنین مدل رگرسیونی تبیین شده طبق آزمون گرایی تعیین میوضعیت اجتماعی  توسط متغیر  مستقل محله

اثر متغیر مستقل بر وضعیت اجتماعی  برای تبیین معناداری  Fتحلیل واریانس، خطی و معنادار است. زیرا مقدار آزمون 

متغیرهای مستقل در جدول فوق مالحظه  Betaباشد. در نهایت با مالحظه مقادیر می =P 222/2با سطح معناداری 

گرایی، ما شاهد بهبود وضعیت اجتماعی  رابطه دارند. با باال رفتن میزان محله  =323/2Betaگرایی  گردد که متغیر محلهمی

 هستیم.

ساس جدول ) بر سب 3ا سخگویان برح صد پا ست، باالترین یگو( که توزیع فراوانی و در شاخص محله گرایی ا های 

و  3633با میانگین  "محله  یو شـــورا یاجتماع هایقدرت و نفوذ گروه "میانگین در این شـــاخص مربوطه به گویه 

باشــد که نشــان می 2630با  "اندی آن قرار دادهدر فرآیند اجرا شــماراآیا مجریان طرح "کمترین میانگین مربوط به گویه

های اجتماعی و شـــوراها های فرســـوده قدرت و نفوذ گروههای بافتبعد از اجرای طرح دارند اعتقادمی دهد مردم 

 قدربهها ها را در جریان امور و طرحکه مجریان طرح آن اعتقاددارندیافته اســـت این در حالی اســـت که مردم یشافزا

 اند.رار ندادهکافی ق
 

 های فرسودههای بهسا ی و نوسا ی بافتهای محله گرایی بعد ا  اجرای طرح: میانگین شاخص1نمودار شماره 

 
 1936های پژوهش،م خ : یافته

 

 

میزان مشاركت در 

فرآیند اجراي طرح

میزان آَشنایی و 

ارتباط با همسایگان

میزان احساس 

تعلق به محله

-قدرت و نفوذ گروه

هاي اجتماعی و 

شوراي محله

میزان بهبود كیفیت 

روابط ساكنین 

محله در محله

میانگین 2.39 2.71 3.01 3.33 2.8 3.07
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 گیرینتیجه

ی و های مردمی تشكلجاد و توسعهفضایی شهر برای گسترش مشارکت ایسازمان ساختار و محله کوچكترین واحد 

 اهجایگ از اسالمی-ایرانی هایمحله در شهراست. برنامه ریزی و مدیریت شهری ای و افزایش توانمندی اجتماعات محله

 کند.می ایفا اساسی نقشی جمعی هاییتهو به یدهشكل در که است عناصری از یكی و بوده برخوردار اییژهو

 ی اول اهدافها در وهلهی تحلیل محتوایی طرحهای  هاشمی و طرح نواب نشان داد این طرحهای کارشناسنتایج بررسی

 در ایهای محله گرایی و هویت محلهاند. توجه به مؤلفهقرار داده مدنظرترافیک و کالبدی را  ،ونقلحملاقتصادی، 

یز حد ناچقرار نگرفته و در  توجه وردمها ها و اهداف این طرحها در سیاستدر این طرح محله محورراستای توسعه 

ای نبوده است. نتایج اند. اهداف اجتماعی در راستای محله گرایی و بهبود هویت محلهمسائل اجتماعی را هدف قرار داده

ترین است کم مشاهدهقابلدر جدول زیر  گونههمانکند. حاصل از پرسشگری از متخصصین امر موارد مذکور را تأیید می

ی محالت فرسوده شهری در منطقه نوسازهای بهسازی های طرحی محله گرایی در اهداف و سیاستهامؤلفهبه توجهی 

گرچه در طرحهای باال دستی در راهبردها و سیاستهای توسعه شهری  ،سوال اولبه پاسخ  در شهر تهران نشده است. 12

ها به فراموشی سپرده می شود. بعبارت دیگر  ن سیاستبر محله گرایی تاکید می شود؛ اما در طرحهای اجرایی )پروژه( ای

بین طرح و پروژه فاصله وجود دارد؛ بررسی محتوای طرحها )راهبردها وسیاستها ( و جمع بندی انجام شده نشان دادکه 

ها بطورکامل تبعیت نمی کنند؛ لذا بازنگری درپروژه های شهری بخصوص طرحهای بهسازی و  پروژه ها از سیاست

 می باشد.  و پیشنهاد های ضروری در چارچوب ارزیابی طرحها و پروژه ها شهری براساس راهبردها وسیاست نوسازی

را  شهرداری تهران 12در منطقه  های بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهریگرایی درطرحارزیابی محله این پژوهش

ود کیفیت کالبدی و مسكن شهری در محله مؤثر در بهب نتایج تحقیق نشان داد طرحهای مذکر  مورد بررسی قرار داد.

اند؛ اما ها از کیفیت معابر و دسترسی به خدمات شهری رضایت بیشتری پیداکردهاجرای طرح بطوریكه مردم با. بوده اند

 طور باعثازجمله باعث کاهش تعامل با همسایگان و همین .هایی را هم در پی داشته استها نارضایتیاجرای این طرح

اجتماعی مردم نداشته است.  -ها شده است و نقش زیادی در بهبود وضعیت اقتصادیها در خانوادهزایش هزینهاف

تبع آن کاهش میزان امنیت های بزه کار در منطقه و بهافزایش ناهنجاری های اجتماعی و گروه تاحدودی باعث همچنین،

 مردماعتماد، مشارکت مردم و هویت اجتماعی آنان است؛  را در پی داشته است. یكی از ویژگی های محله های ایرانی

 است که یافت؛ امااین در حالیهای اجتماعی و شوراها بصورت مقطعی افزایشاعتقاد دارند قدرت و نفوذ گروه محله

ر مسئوالن شهری د تبع اعتماد آنان به مدیران واند؛ بهها قرار ندادهرایند طرحفرا در جریان امور و  نانقدر کافی آها بهآن

لذا در پاسخ به سوال دوم باید گفت همه شاخصهای محله گرایی در در سطح پایینی قرار گرفته است.  طرحهااجرای 

 طرحهای بافت فرسوده به خوبی توجه نشده است و باید بر شاخصهای اجتماعی بیشتر مورد توجه قرار گیرند.

ر گیها ازلحاظ اجتماعی چشمه باعث گردیده که موفقیت این طرحهای یادشدحس عدم اعتماد در مردم نسبت به طرح

س های محله گرایی )بهبود حها چندان موفق به تقویت بنیاننشان داد طرح ماو موفق به نظر نرسند. درنهایت ارزیابی 

اد محله عیف ابعها باعث تضگونه طرحتوان گفت اجرای اینای (در بین ساکنان نشده اند و حتی میتعلق و هویت محله

در پاسخ به سوال سوم نیز بطور کلی بر اساس تحلیل صورت گرفته گرایی و جایگاه محله در نظام اجتماعی شده است. 

می توان گفت که محله گرایی در سیاستهای باالدستی تاکید شده است اما در پروژه های اجرایی چندان مورد توجه قرار 

حها به سمت محله گرایی است؛ اما در ابعاد اجتماعی که مهمترین ویژگی محله نمی گیرد. لذا گرچه چارچوب کلی طر

است نیاز به توجه و بازنگری چارچوب اجرای پروژه های شهری بخصوص پروژه های بهسازی و نوسازی و باز آفرینی 

  شهری است.
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