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سنجش سطح پایداری محالت شهر اردبیل
کید بر محالت با هسته های روستایی با تأ
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چکیده:
کشور با مسائل متعددی از جمله ناپایداری توسعه مواجه است و این مسئله  شهر اردبیل همانند بسیاری از شهرهای بزرگ 
در سطح برخی از محالت به باالترین حد می رسد. با وجود اینکه محالت، هسته های اصلی زندگی شهری به شمار می روند، 
ولی در نظام رسمی برنامه ریزی فضایی جایگاهی ندارند. این مسئله به تشدید ناپایداری توسعه در آنها، منتهی شده است. 
این پژوهش در سال 1393 و با هدف سنجش میزان پایداری محالت شهر اردبیل با استفاده از روش میدانی تهیه شده 
است. در سنجش میزان پایداری از 20 معیار و بیش از 50 زیرمعیار استفاده شده است. جامعه  آماری پژوهش، پنج محله  
کوکران، 378 نمونه برای انجام پرسشگری  که با استفاده از روش  منتخب  از شهر با جمعیتی در حدود 23 هزار و700نفر است 
از آزمون های آماری  t تک نمونه ای و واریانس یک طرفه یا آنوا )و آزمون  استخراج شده اند. ضمن تجزیه وتحلیل داده ها، 
که وضعیت محالت از  کروسکال والیس استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهند  تعقیبی شفه( و رتبه بندی 
کم بدتر است. از بین پنج محله  مورد بررسی،  نظر خوانایی و تعلق خاطر بهتر و از نظر معیارهای هویت، سرمایه  اجتماعی و ترا
گل مغان،  کاماًل ناپایدار و محالت  کلخوران و ُمالباشی به ترتیب با مجموع میانگین های 3.22 و 3.28 در وضعیت  محالت 
ُمالیوسف و نیار به ترتیب با مجموع میانگین های 3.79، 3.84 و 4.01 در وضعیت ناپایدار قرار دارند. در نتیجه این پژوهش 
که از نظر معیارهای پژوهش، محله های منتخب در وضعیت ناپایداری قرار دارند و شدت ناپایداری در آنها  نشان می دهد 

متفاوت است. در پایان پیشنهادهایی برای توسعه و پایداری محالت ارائه شده اند.

واژگان کلیدی: سنجش، پایداری محله ای، محالت با هسته  روستایی، شهر اردبیل.

تاریخ دریافت: 1393/12/12
تاریخ پذیرش: 1394/02/22
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ایران هم از این امر مستثنی نبوده. از این رو در تحقیق حاضر به 
بررسی مطالعات انجام شده در خصوص پایداری محله ای پرداخته 

می شود.
اشکال  را  دو  ای��ن  و  پرداخته  محله  و  جامعه  مطالعه   به  فلینت 
به  یا  تشابه  دارای  که  می داند  انسانی  سازمان های  چندبعدی 
  )Flint, 2009: 354(.اس���ت شهری  سکونتگاه های  از  نوعی  بیانی، 
شیعه در مقاله ای با عنوان مقایسه  محله های تهران با معیارهای 
از  را  پایدار  از نظرگاه شهرسازی، معیار یك محله   پایدار،  یك محله  
کالبدی  و  اقتصادی  زیست محیطی،  فرهنگی،  اجتماعی  دیدگاه 
کرده است )شیعه، 1380: 1(. عزیزی در پژوهشی در محله   بررسی 
که این محله یك محله  پایدار  نارمك تهران به این نتیجه رسیده 
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، 1385: 35(. عالیی در مقاله ای با عنوان 
شهری،  مشکالت  حل  ب��رای  راه��ی  محله ای،  ش��وراه��ای  تشکیل 
محله ها  کنان  سا توانمندی های  از  استفاده  ضرورت  و  اهمیت  بر 
کید  تأ زندگی شهری  برای رفع مشکالت  راه ح��ل اصولی  به عنوان 
می کند )عالیی، 1388: 177(. توکلینیا و استادی به تحلیل پایداری 
کید بر عملکرد شورایاری ها پرداختند  محله های کالنشهر تهران با تأ
را  ش��وراه��ا  نقش  اعتالی  ب��ررس��ی،  م��ورد  محله  سه  رتبه بندی  با  و 
عرصه های  تمام  در  م��ردم  اجتماعی  زن��دگ��ی  ب��ه س��ازی  منظور  ب��ه 
مدیریتی اعم از قانونی و اجرایی ضروری و الزامی می دانند )توکلی 
نیا و استادی، 1388: 42(. محمدی و مفیدی به بررسی ساختار 
کالبدی بر پایداری محله می پردازند و بیان می کنند که در محله های 
با  ارتباط همسایگان  کم درآمد،  به ویژه محله های طبقه  قدیمی 
حس تعاون و همیاری بیشتر است و در محله های طبقه پردرآمد 
کمتر به آن احساس نیاز می شود  روابط همسایگان تضعیف شده و 
با  کیانی و همکاران در مقاله ای  )محمدی و مفیدی، 1389: 9(. 
در  محالت  اجتماعی  زیست  ظرفیت  ارزی��اب��ی  و  سنجش  ع��ن��وان 
کوچک با مدل الکتر در شهر درق، به رتبه بندی محالت  شهرهای 
که پایداری محالت قدیمی بر  پرداختند و به این نتیجه رسیدند 
سایر محالت برتری دارند )کیانی و همکاران، 1391: 59(. ساسان پور 
و همکاران مقاله ای با عنوان ارزیابی پایداری محله های شهری در 
شهر سقز، با استفاده از مدل الکتر به رتبه بندی محالت پرداختند 
که از مهمترین دالیل ناپایداری محالت،  و به این نتایج رسیدند 
کم توجهی مسئوالن شهری و فقدان مشارکت مردم محله در امور 

محله ای می باشند )ساسان پور و همکاران، 1393: 73(.
کنون  که تا گفت  در نهایت، پس از بررسی پیشینه  موضوع میتوان 
درباره  پایداری محالت شهر اردبیل پژوهشی انجام نگرفته است. در 
این راستا محقق در طی مطالعات فراوان و بررسی میدانی محالت 
معیارهایی  یکسری  از  شده  استفاده  معیارهای  از  غیر  به  ه��دف، 
دیگر همچون معیارهای نهادی_ سیاسی برای نخستین بار بهره 
جسته است. عالوه بر اضافه نمودن چندین معیار جدید بر پایداری 
با  مرتبط  آزم��ون ه��ای  از  استفاده  ب��رای  تحقیق  این  در  محله ای، 
که در  گرفته شده  پژوهش، تمامی جوانب و مفروضات آنها در نظر 
معدود تحقیقاتی رعایت شده است. همچنین این مقاله در پی 

1. مقدمه
امروزه مسائل و مشکالت محیطی، اجتماعی و اقتصادی در شهرها 
که رشد  کید دارند. به طوری  بر ضرورت رسیدن به توسعه  پایدار تأ
گاهانه و چه خود به خودی( در  فزاینده برنامه های توسعه )چه آ
اجتماعی  و  اقتصادی  زیست محیطی،  به  هشدارهای   1970 دهه 
منجر شد. در پاسخگویی به مسائل و بحران های ناشی از اتفاقات 
آتی  توسعه های  ب��رای  جدیدی  رویکردهای  و  مفاهیم  ش��ده،  یاد 
که از آن جمله می توان توسعه پایدار را نام برد )عزیزی،  مطرح شد 
1385: 37(. از سویی دیگر اندیشه محله شهری مسیر پرنشیب و 
کرده است. این اندیشه  همراه با شروع قرن بیستم  فرازی را طی 
و افزایش سریع جمعیت در شهرها و مشکالت ناشی از آن، توجه 
نظریه پردازان شهرسازی را برای حل مشکالت اجتماعی و زیستی 

کرده است )غروی الخوانساری، 1385: 20(. مردم، به خود جلب 
مختلف  روی��ک��رده��ای  شهرها،  آفرین  مشکل  رش��د  با  مواجهه  در 
برنامه ریزی به دنبال راه حل های واقع بینانه توسعه شهری هستند 
مدیریت  و  هدایت  در  محله ای  برنامه ریزی  نقش  به  توجه  با  و 
محله گرایی  روی  بر  فزایندهای  توجه  دیگر  ب��ار  ب��زرگ،  شهرهای 
کارکرد  و  ساختار  در  تغییر  ن��وع  ه��ر  واق���ع  در  م��ی گ��ردد.  مشاهده 
محله های شهری و یا تغییر در محتوا و شکل زندگی محله ای در 
 Flanagan, 1993:(کلی شهر دارد شهر ارتباط مستقیمی با حیات 
که برای دستیابی به شهرهای پایدار قبل از هر چیز  119( ؛ به شکلی 
کوچکترین واحد  محالت پایدار الزم است، زیرا محالت به عنوان 
می شوند.  محسوب  شهر  سازنده  ان��دام ه��ای  شهری،  تقسیمات 
مدیریت شهری و شهرداری با توجه به وظایفی که در سطح محالت 
بر عهده دارد، با انجام وظایف خود به صورت مطلوب می تواند در 

پایداری محالت تأثیرگذار باشد.
به  و  ب��ی روی��ه  مهاجرت های  دلیل  به  اردب��ی��ل  شهر  راستا  ای��ن  در 
شهری  توسعه   تغییرات  شهری،  جمعیت  فزاینده   رش��د  آن  تبع 
بالفاصل،  روس��ت��اه��ای  یعنی  پ��ی��رام��ون  سکونتگاه های  ط��رف  ب��ه 
از  سوء مدیریت، وجود خرده فرهنگ های متنوع و ... محالت را 
کنان باز داشته  تنوع اجتماعی، پویایی و سرزندگی و مشارکت سا
و  باال  از  نظارت  شهری،  پایدار  توسعه   به  رسیدن  اینکه  و  اس��ت؛ 
گرفتن سیاست محله محوری )پایین به باال و مشارکت  در پیش 
مردمی( را می طلبد. محله محوری می تواند راه حل مناسبی برای 
کیفیت زندگی و افزایش  حل بسیاری از مسائل، از جمله افزایش 
کنان محله باشد. ازاین رو، این پژوهش بر آن  اجتماعی شدن سا
و  کرده  بررسی  را  پایداری در محالت مسکونی  تا معیارهای  است 
کدام یك از محالت  که با توجه به معیارهای پایداری  کند  مشخص 
منتخب به سطوح پایداری نزدیك تر است و محالت موردی تا چه 

میزان پایدارند.

2. پیشینه پژوهش
به آن  پایدار و مباحث مربوط  پایدار در دل توسعه   اندیشه محله 
مطالعه   و  شهری  محالت  به  توجه  تفاسیر  ای��ن  با  و  گرفته  شکل 
اولویت  ارزش ه���ا،  ای��ن  ب��اززن��ده س��ازی  و  آن  م��وج��ود  ظرفیت های 
گرفته است.  کشورها و مورد توجه آنها قرار  سیاست های بسیاری از 
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3.3. توسعه  پایدار محله ای
برنامه ریزی شهری پایدار بر این اصل استوار است: فضای یك شهر، 
در درون محله شکل می گیرد و بر پایه  آن تداوم پیدا می کند. توسعه  
کوچکترین پاره  شهری، توسعه  پایدار محله ای است. توسعه   پایداِر 
و  آن  در  زندگی  کیفیت  ارتقای  به معنای  در مقیاس محله  پایدار 
شامل همه  ویژگی ها و اجزای زیست محیطی، فرهنگی، اجتماعی 
و اقتصادی بدون ایجاد مانعی برای نسل آینده است )هودسنی، 
که محله  همواره مفهومی پویا و در حال  1384: 20(. بنابراین از آنجا 
تکامل است، بایستی محالت با بسترهای حرفه ای و نظری انطباق 
علیرغم  محلی  اجتماع  توسعه  و  محلی  اجتماعی  مبحث  یابند. 
سابقه نسبتًا طوالنی در ادبیات علمی و اجرایی در اواخر دهه 1980 
در قالب مبحث توسعه پایدار محله ای و به عنوان زیرمجموعه ای 
این  کوتاه در  با وقفه ای  قرار می گیرد.  توجه  پایدار مورد  توسعه  از 
در  شهر  عملکردی  سلول های  به  وی��ژه  نگرش  به  توجه  با  و  ده��ه 
مطرح  جدیدتر  مفهومی  عنوان  به  محله ای،  اجتماعات  قالب 
می گردد. برنامه ریزی محله ای به عنوان یك فرآیند، با درخواست 
در  با  و  می شود  آغاز  محلی  سازمان های  یا  محله ای  انجمن های 
کنان، صاحبان مشاغل و سایر ذی نفعان، در مورد  گرفتن سا نظر 
اتفاق  محله شان  در  می خواهند  آنها  که  اقداماتی  و  پیشرفت ها 

 )Townsend, 2005: 12(.  بیفتد، تصمیم گیری می کند
3.4. معیارهای دستیابی به پایداری محله ای

معیارهای پایداری شهری و محله ای در سطوح مختلف متفاوت اند 
و در شرایط یکسان نمی توان آنها را سنجید. فضای قابل زیست و با 
کیفیت مناسب برای زندگی، بخشی از یك روند نسبتًا جدید است 
کتورهای متعدد و در ارتباط  که سالمتی محالت را با استفاده از فا
کم مدنظر قرار می دهد )Polentz, 2004: 3( و با شاخص های  با ترا
کنترل، ارزیابی ارزش های عمومی و تعلق مکانی، محیط  مشارکت، 
زندگی را به سوی یك فضای قابل زیست برای همه سوق می دهد.
)Timmer and Seymour, 2006: 4-6( همچنین فضای سبز موجود 
و  نظافت  فراغت،  اوقات  گذران  برای  تفریحی  امکانات  محله،  در 
کیزگی، احساس امنیت، امکان دسترسی به وسایل حمل ونقل  پا
در  سروصدا  نبودن  روزان��ه،  نیازهای  آس��ان  خرید  امکان  عمومی، 
سطح محله، نبودن آلودگی هوا، ترافیك و تردد ماشین ها در سطح 
از  مصونیت  ش��ب،  در  روشنایی  ورزش���ی،  امکانات  وج��ود  محله، 
رفت وآمد خودروها، عرض پیاده روها، کانال های دفع آب های ناشی 
از بارندگی، نمای ساختمان ها و نبودن ساختمان های بالاستفاده، 
 :1385 )م��وس��وی،  می باشند  محله ای  پ��ای��داری  شاخص های  از 
75(. به طورکلی، محله  پایدار با در نظرگرفتن توان زیست محیطی 
کنانش پاسخ می گوید. توسعه   به نیازهای اقتصادی اجتماعی سا
در  زندگی  کیفیت  ارت��ق��ای  معنای  به  محله ای  مقیاس  در  پ��ای��دار 
شهر شامل همه  ابعاد زیست محیطی، فرهنگی، سیاسی، اداری، 
استفاده   ب��رای  مانعی  ایجاد  ب��دون  اس��ت،  اقتصادی  و  اجتماعی 
کنترل محلی را بر تصمیم گیری ها  نسل آینده. توسعه  پایدار افزایش 
مورد توجه قرار می دهد و تشویق می کند. چنین راهبرد توسعه ای 
است  محلی  سطح  ت��ا  تصمیم گیری  در  اختیار  تفویض  نیازمند 
)هودستی، 1384: 21(. پاور معیارهای پایداری محالت را اینگونه 

در  که  روستاهایی  یعنی  محالت  مسئله دارترین  پایداری  بررسی 
گسترش افقی شهر به محله تبدیل شدند،  سال های اخیر در پی 
می پردازد. در همین راستا این مبحث می تواند از اهمیت خاصی 
برخوردار باشد. نوآوری های یاد شده در ادامه تحقیق توضیح داده 

شده اند.

3. مبانی نظری
3.1. محله

محله در محاوره هاى فارسی، یك واحد اجتماعی و محل سکونت 
که ) به ویژه از نظر اجتماعی( داراى وجوه  اقشارى از جامعه است 
مشترك می باشند. محل، به معناى جاى حلول، فرود و آمدنگاه، 
جا و مکان )معین، 1362: 3920( و محله، جایی براى نمود عینی 
مورد  مختلفی  مفاهیم  در  محله  نیز  انگلیسی  زب��ان  در  آنهاست. 
گرفته است. اصطالح “Community” به مفهوم جماعت  توجه قرار 
که داراى وجوه مشترك می باشند )آریانپور، 1363: 1078(  گروهی  یا 
و”Neighbourhood” به معنی همسایگی و  مجاورت، همسایگان یك 
در و دیوار، اهل محل  مطرح است )همان: 3372(.  محدوده هایی 
در  و  ک��رده  زندگی  یکدیگر  با  رودررو  ارت��ب��اط  در  آن  کنان  سا که  را 
ارزش ها و هدف هاى ویژه مشترك بوده و در عالقه ها و خواسته ها 
که مرکز استقرار شمارى  گویند  هماهنگی دارند، یك مرکز اجتماعی 
از ساختمان ها بوده و عالوه بر خانه ها داراى تأسیسات مورد نیاز 
عموم مانند مدرسه، مرکز خرید، تاالر اجتماعات و تأسیساتی براى 
سلسله  در   .)83  :1378 )سیف الدینی،  باشد  همگانی  بهره گیرى 
کوچك شهر  مراتب تقسیمات شهری نیز، محله یکی از بخش های 
جغرافیایی  فضای  یك  هم  مجاور  خانه های  از  و  م��ی رود  شمار  به 

خاص تشکیل می شود  )شکویی، 1369: 48(.
3.2. توسعه  محله ای

سطوح  به  شهری  مدیریت  و  برنامه ریزی  کید  تأ و  توجه  ام���روزه 
پایین تر و خردتر و عینی تری از زندگی شهری معطوف شده است. 
اجتماع محلی مناسب ترین بستر برای دستیابی به توسعه  پایدار 
با تجارب جمع و تحت  که روابط بوم شناسانه  شهری است، چرا 
گذاشته خواهد شد  ج  میثاق اجتماعی و تعهدات اخالقی اعضا ار
و شیوه معیشت و بهبود سطح زندگی، هماهنگ با ظرفیت های 
برگزیده  آینده  به یکدیگر و نسل های  با دلسوزی نسبت  و  محیط 
خواهد شد )صرافی، 1379: 137(. اهمیت مسئله تا حدی است 
شعار  یك  فقط  محلی  اجتماعی  موضوع  می گوید:  آنتونیگیدنز  که 
محلی  همبستگی  احیای  برای  تالش  و  مدنی  جامعه  در  انتزاعی 
کالبدی  نیست، بلکه وسیله ای برای پیشبرد نوسازی اجتماعی و 
محالت، شهرها و مناطق مهم شهری محسوب می شود )گیدنز، 
که بر اساس آن  1378: 89(. توسعه محله ای بیانگر فرایندی است 
سرمایه ای که اجتماع به صورت بالقوه قادر به جمع آوری و استفاده 
از آنهاست، افزایش می یابد تا با کمك آنها کیفیت زندگی مردم محله 
که  گفتنی است  کپور و همکاران، 1388: 62(.  را بهبود بخشد )خا
برنامه اهمیت  ان��دازه خود  برنامه ریزی محله ای به  این فرآیند در 

 )Townsend, 2005: 12(. دارد
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مشاغل  مکانیابی  پیاده روی؛  دقیقه ای  پنج  فاصله  در  م��دارس  و 
گونه های  از  تنوعی  ای��ج��اد  اف���راد؛  خانه های  نزدیکی  در  ب���اارزش 
مناطق  و  پارک ها  از  زنجیروار  سیستم  خلق  خانه سازی؛  مختلف 
کارگیری زیرساخت های سبکتر، سبزتر، ارزانتر  طبیعی؛ ایجاد و به 
به  پایدار احتیاج  برای خلق محالت  به عقیده وی  و هوشمندتر. 
کنار یکدیگر است و برقراری یک  برقراری تمامی این هفت قانون در 
یا چند پارامتر بدون ایجاد پارامترهای دیگر منجر به ایجاد پایداری 
در مقیاس محلی نخواهد شد)Condon, 2010: 14-15( . در همین 
راستا و با توجه به آشنایی با معیارهای صاحبنظران در خصوص 
که با شرایط محالت هدف  پایداری محله ای، آن دسته معیارهایی 
برای  شدند.  انتخاب  بودند،  اندازه گیری  قابل  و  داشتند  انطباق 
پنچ  قالب  اردبیل بیست معیار در  پایداری محالت شهر  سنجش 

که در جدول )1( ارائه شده اند. گرفته شد  بعد در نظر 

4. روش تحقیق
هدف  نظر  از  و  تحلیلی  توصیفی_  روش،  نظر  از  حاضر  تحقیق 
کتشافی به صورت  کاربردی بوده و برای انجام آن ابتدا مطالعات ا
انجام شده و سپس، بخش عمده پژوهش  کتابخانه ای_اسنادی 
پیمایش بوده که از طریق تکمیل پرسشنامه به صورت مصاحبه ای 
انجام شده است.  برای سنجش پایداری محالت، پنج ُبعد کالبدی،

اجتماعی_ فرهنگی، اقتصادی، زیست محیطی و نهادی_ سیاسی 
گرفتند. جامعه  آماری تحقیق را  و بیست معیار مورد استفاده قرار 
کلخوران، ُمالباشی و ُمالیوسف  گل مغان،  شهروندان محالت نیار، 
به   _ ک��وک��ران  ف��رم��ول  اس��اس  ب��ر   _ نفر  ک��ه 378  می دهند  تشکیل 

معرفی می کند: فعال، جامع و امن؛ برخورداری از عدالت اجتماعی؛ 
خدماترسانی  مناسب؛  اج���رای  و  ط��راح��ی  محیطی؛  حساسیت 
پاسخده؛ شبکه ارتباطات مناسب و منسجم؛ ایجاد پتانسیل هایی 
برای پیشرفت و ترقی )ایجاد مشاغل و بهره بردن از پتانسیل ها(؛ 
پیشرونده  و  شکوفا  اقتصادی  از  ب��رخ��ورداری  صحیح.  مدیریت 
سالمت  از  اف��راد  ب��رخ��ورداری  با  سالم  محیطی  متناسب،  البته  و 
عمومی و آسایش روانی، سرزندگی و پویایی و مطبوعیت در محیط 
داوطلبانه  مشارکت  و  کارآمد  مدیریت  از  ب��رخ��ورداری  همسایگی، 
 Power,(. است  محالت  این  مؤلفه های  از  گروه ها  و  اف��راد  مؤثر  و 
برای یک محله  کارتر اجزای اصلی  18-4 :2004( به عقیده بنهام 
کاربری ها؛  کم و جابجایی؛ اختالط  پایدار شامل این موارد است: ترا
گونه های  گونه های ساختمانی و نوع تصرف به عالوه تنوع  تنوع 
شهری  طراحی  دوچ��رخ��ه س��واری؛  و  پ��ی��اده روی  قابلیت  معماری؛ 
باز؛  کولوژی و قطعه های  ا ان��رژی؛  حساس به منابع آب؛ بهره وری 
قلمروی عمومی؛ پاسخ دهندگی فرهنگی؛ شخصیت مجزا؛ مدیریت 
کوبه معتقد است که  محلی .)Carter, 2010: 136-137( همچنین را
گروه های اجتماعی مختلف، فرصت های  با یک اختالط مناسب 
شغلی و دسترسی به محیط مصنوع، محالت پایدار نقش به شدت 
ایجاد  اجتماعی  از محرومیت های  برون رفت  و مهمی در  فزاینده 
گون در مکان های در  گونا شده در زمان های مشابه و شکل های 
هفت  کاندن   )Raco, 2007: 172(. می کنند  ایفا  یکدیگر  با  رقابت 
می کند:  عنوان  پایدار  محالت  ایجاد  برای  را  اصلی  قاعده  و  قانون 
به  خیابان کشی  سیستم  یک  طراحی  شهری؛  ترامواهای  احیای 
 هم پیوسته؛ مکانیابی خدمات تجاری، ایستگاه های حمل ونقل 

تصویر 1: مدل مفهومی پایداری محله ای
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جدول )1(: ابعاد، معیارها و زیرمعیارهای پایداری محله ای

شاخص ها/ متغیرهامعیاربعد

ی
بد

کال

پویایی و 
سازگاری

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

کنان _ وجود عناصر و نشانه های شاخصخوانایی کردن نشانی _ شناختن مرز محله توسط سا پیدا 
تنوع در انتخاب مسکن بر اساس درآمد _ تنوع مسکن بر اساس ساختار فرهنگی _ تنوع در ارائه خدمات برای گروه های مختلف تنوع

گونه های ساختمانی _ نیازهای متنوع و پاسخ های متنوع جمعیتی_ تنوع در معماری و 
دسترسی و 

خدمات
کیفیت پیاده روها و اولویت دادن به آن _  دسترسی آسان به خدمات محله ای _ دسترسی به وسایل حمل ونقل عمومی _ 
گروه های اجتماعی _  وضعیت خدمات آموزشی _  وضعیت خدمات بهداشتی درمانی _  دسترسی به مسکن برای تمامی 
کز امنیتی و اورژانسی و وضعیت حضور  وضعیت خدمات ورزشی تفریحی _ وضعیت خدمات امنیتی ایمنی _ دسترسی به مرا

آنها در محله

ی
نگ

ره
ی_ ف

اع
تم

اج

وجود ساختمان ها و عناصرشاخص _ قدیمی بودن محله _ سرمایه اجتماعی  _ وجود نهادهای رسمی و غیررسمی هویت
کودکان و بانوان _ امنیت در ساعات پایانی شب _ نبود بزهکاری در محله _ نبود فضای امنیت و سالمت شناخت غریبه در محله _ امنیت تردد 

تاریك و بیدفاع در محله _ امنیت عابر پیاده _ اعتماد به  هم محله ای ها _ نبود مکان های حادثه خیز ترافیکی _ بهداشت روح و 
روان _ بهداشت محیط محله _ خدمات های مشاورهای درمانی _ خدمات های  نظامی امنیتی

گذراندن اوقات فراغت _ وجود فضا برای برگزاری مراسم _ برگزاری برنامه های فرهنگی _ وجود مکان های سرزندگی کز خرید و  وجود مرا
کودکان فرهنگی ورزشی _ وجود فضا برای پیاده روی و دوچرخه سواری _ وجود محل بازی برای 

قدیمی بودن محله _ اقامت طوالنی در محله _ عدم ترك محله _ همکاری به منظور رفع مشکالت محله _ انتخاب دوست تعلقخاطر مکانی
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 ارزش ها و نیازهای اجتماعی و اقتصادی در محله _ داشتن عالقه 

و احساس به محله
سرمایه 

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

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

ی
اد

ص
اقت

کنان _ درآمدزایی محله _ ترغیب فعالیت های اشتغال میزان جمعیت شاغل محله_ وجود برنامه های اشتغال در محله _ میزان درآمد سا
خانگی 

قیمت زمین تجاری و مسکونی )ارزش افزوده و سودآوری مناسب( _ نوسان قیمت زمین در محله نسبت به منطقهارزش ملک
کثری واحدهای تجاری _ نسبت مناسب سطح نظام فعالیت ها رضایت شاغالن از فعالیت در محله _ سابقه و دوام شغلی _  مالکیت حدا

کنان _ توزیع مکانی مناسب فعالیت ها در محله _ نسبت مناسب کاربری های  تجاری به مسکونی _ ارتباط فعالیت با نوع نیاز سا
مختلط به مسکونی _ عدم مزاحمت های شغلی _ سودآوری فعالیت های تجاری _ خودکفایی محله

استفاده از مصالح بومی و بازیافت شونده _ استفاده از زمین های بایر به منظور جلوگیری از اصراف زمین _ مکانیابی صحیح صرفه جویی ها
سیستم های  دارای  چندعملکردی  ساختمان های  وجود   _ ان��رژی  مصرف  در  استاندارد  ساختمان های  وجود   _ کاربری ها 

بهره وری انرژی _ صرفه جویی در بهره وری انرژی _ استفاده از انرژی های تجدیدپذیر

ی
یط

مح
ت 

س
زی

نظافت و 
پسماند

کوچه و خیابان و مجاری آب _ وجود مخزن زباله در  کز خرید زباله قابل بازیافت _ نظافت  رضایت از جمع آوری زباله_ وجود مرا
معابر

کم بودن میزان سروصدا و ترافیک _ زیبایی ساختمان ها و دیوارها _ وجود مبلمان مناسب شهری آلودگی ها احساس آرامش در محله _ 
کثری پیاده روها و شبکه راه های سبز _ عدم آلودگی هوا_ استفاده حداقلی از خودرو _ وجود حدا

ظرفیت
قابل تحمل 

محله

کم جمعیتی و ساختمانی مناسب _ توان مناسب محله در ارائه خدمات _ ظرفیت مناسب تأسیسات زیربنایی و شبکه  ترا
کی اهالی محله _ میزان پاسخگویی مناسب خدمات _ قابلیت جایگزینی خدمات کم  مناسب ادرا ارتباطی _ ترا

کافی بودن تعداد پارك و فضای سبزفضای سبز سرانه مناسب فضای سبز _ نسبت مناسب فضای سبز به مسکونی _ 

ی
اس

سی
ی_  

اد
نه

کی _ مدیریتی پاسخگو و مسئول _ مدیریت محلی _ حذف بوروکراسی اداری _ استقالل سیاسی _ اداری مدیریت صحیح و کارآمد_ مدیریت اشترا
شهرداری _ دسترسی آزاد به اخبار و اطالعات محله و شهرداری_ انتقادپذیری مسئوالن شهر _ عدم جانب داری مسئوالن 

حکمروایی 
خوب

شفاف بودن برنامه ها _ شفاف بودن هزینه ها _ 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
مأخذ: نگارندگان، 1393
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کروسکال والیس استفاده شده، همچنین برای مشخص نمودن 
گفتنی  محالت مورد بررسی از نرم افزار Arc Gis استفاده شده است. 
است در این تحقیق، برای سنجش پایداری محله، 20 معیار در پنج 
که تعداد  گزینه ای طراحی شده، چرا بعد مربوطه، طیف لیکرت ُنه 

بیشتر طیف ها باعث نزدیکتر شدن نتایج به واقعیت ها می شود. 
4.1. محدوده مورد مطالعه

محدوده مورد مطالعه این تحقیق شهر محالت اردبیل می باشد. 
از 43 محله موجود در اردبیل 15 محله جزو محالت حاشیه نشین 
هستد. از این محالت هم پنج محله جزو روستاهای الحاقی به شهر 
که در طرح جامعه 1390 شهر اردبیل به آنها اشاره شده  اردبیل اند 
است )مهندسین مشاور پارس آریانراود، 1392: 9-7(. روستاهای 
که به عنوان محالت جدید با بافت و هسته  ادغامی به شهر اردبیل 

عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری به صورت تصادفِی 
که، متناسب با جمعیت هر  طبقه بندی شده بوده به این صورت 
محله، پرسشنامه برای آنها توزیع و تکمیل شده است )جدول 2(. 
کارشناسان  روایی محتوای سئواالت پرسشنامه توسط اساتید و 
گرفته و برای محاسبه پایایی سئواالت نیز ابتدا  امر مورد تأیید قرار 
با پیش آزمونی، پرسشنامه بر روی نمونه ای به حجم 30 نفر اجرا 
کرونباخ محاسبه  گردید و سپس پایایی پرسشنامه به روش آلفای 
باالی  سطح  از  نشان  که  آم��د  دس��ت  به   0/85.7 ضریب  و  گردید 
داده ه��ای  تجزیه وتحلیل  منظور  به  می باشد.  پرسشنامه  پایایی 
حاصل از عملیات میدانی از دو روش آمار توصیفی و استنباطی از 
نرم افزار SPSS 22 و آزمون های پارامتری T تک نمونه ای، تحلیل 
رتبه بندی  و  تعقیبی شفه(  آزم��ون  )و   F  / آن��وا  یا  یکطرفه  واریانس 

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

درصد نمونه متخب تعداد نمونه 
منتخب

جمعیت محله مساحت محله به  هکتار نام محالت

0/33.1 125 7196 109.2366 نیار

0/12.2 46 3424 67.1124 کلخوران

0/24.1 91 7858 101.7610 گل مغان

0/12.4 47 2317 37.3669 مالباشی

0/18.3 69 6056 84.4442 مالیوسف

0/100 378 23654 399.9211 مجموع

441916   نفر جمعیت اردبیل در طرح جامع 1390

6271  هکتار وسعت اردبیل در محدوده مصوب طرح جامع1390

مأخذ: مهندسین مشاور پارس آریان راود، 1392: 19 و اضافات محقق، 1393

نقشه 1: محالت مورد مطالعه در شهر اردبیل
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از آزم��ون  Tتك نمونه ای  به منظور بررسی میزان پایداری محالت 
استفاده شده است. در این آزمون با توجه به اینکه برای سنجش 
استفاده  لیکرت  گزینه ای  ُن��ه  طیف  از  م��ح��الت،  پ��ای��داری  م��ی��زان 
امتیاز 9  و  پایداری  میزان  کمترین  نشان دهنده   1 امتیاز  که  شده 
عدد  ترتیب  این  به  است.  پایداری  میزان  بیشترین  نشان دهنده 
گرفته شده و میانگین  5 به عنوان میانگین نظری پاسخ ها در نظر 
پایداری به دست آمده )میانگین تجربی( با عدد 5 مقایسه می شود. 
از  قبل  اس��ت.  پارامتریک  آزمون های  جزو  نمونه ای  تک   T آزم��ون 
توزیع داده ه��ای مربوطه  نرمال بودن  که  آزمون الزم است  گرفتن 
از  داده ه��ا  توزیع  بودن  نرمال  بررسی  برای  گیرد.  قرار  بررسی  مورد 
آزمون شاپیرو ویلک و کولموگروف_ اسمیرنوف  استفاده شده است. 
نتایج آزمون شاپیرو ویلک نشان می دهد که زمینه برای آزمون های 

مالباشی،  کلخوران،  نیار،  محله  پنج  شامل  می باشند،  روستایی 
گل مغان می باشند. این محالت حدود 6.5 درصد از  مالیوسف و 
مساحت شهر اردبیل و تقریبًا 5.5 درصد جمعیت این شهر را شامل 
می باشند  شهر  مسئله دار  محله های  جزو  محالت  این  می شوند. 
عماًل  و  گ��رف��ت��ه ان��د  ق���رار  شهر  حاشیه  قسمت  در  نخست  ک��ه  چ��را
حاشیه نشین و تا حدودی اسکان غیررسمی دارند و دوم محالتی 

که دارای هسته روستایی اند.  هستند 
5. یافته های تحقیق

چگونه  مطالعه  م��ورد  محالت  پ��ای��داری  وضعیت  نخست:  سئوال 
است؟

فرضیه نخست: محالت مورد مطالعه با توجه به  هسته روستایی و 
حاشیه ای خود در سطح پایداری پایینی قرار دارند.

جدول 3: آزمون نرمال بودن توزیع داده ها

نرمال بودن آزمون کولموگروف اسمیرنوف آزمون شاپیرو ویلک
آماره درجه آزادی سطح معنی داری آماره درجه آزادی سطح معنی داری

پایداری محله 0.145 377 0.034 0.953 377 0.100
مأخذ: یافته های مستخرج از پرسشنامه: 1393

ف
ردی

عد:
ب

:

:آمار:توصیفی:معیارها/:متغیرها

    
:آمار:تحلیلی:::::::::::::::::::::::::

:95/0فاصله:اطمینان::5ارزش:تست:=:
انحراف::ینمیانگ 

:معیار

اختالف:

:میانگین

درجه: tمقدار:

:آزادی

داری:دو:معنی

:دامنه:ای

:کران:باال::کران:پایین

1:

ی
بد
کال

:

:-1618:-377:06000:1645:-19645:-3667:1631:1632:پویایی:و:سازگاری

:5646:1634:0646:6693:377:06000:0633:0660:خوانایی:2

:-1607:-377:06000:1627:-22676:-3682:1601:1617:تنوع:3

:-2621:-377:06000:2641:-44697:-2668:1602:2631:دسترسی:و:خدمات:4

::::::::::5:
ی:
ماع

جت
ا

_:
گی

هن
فر

:
:0617:-5605:1615:0605:0693:377:06352:0606:هویت

:-1614:-377:06000:1642:-1865:-3671:1634:1628:امنیت:و:سالمت:6

:-1601:-1625 377:06000:-1767:-3686:1623:1613:سرزندگی:7

:1618:1655 6636:1681:1636:1466:377:06000:خاطر:مکانیتعلق:8

:0609:-377:06722:0613:-0632:-4697:1615:0602:سرمایه:اجتماعی:9

:-0671:-377:06000:0693:-15603:-4617:1606:0682:مشارکت:10

11:

ی
اد
تص

اق
:

:-2607:-377:06000:2626:-4662:-2683:0691:2616:اشتغال

:-0690:-377:06000:1631:-1064:-3689:2605:1610:ارزش:ملک:12

:-1658:-377:06000:1681:-2963:-3629:1612:1670:هانظام:فعالیت:13

:-1643:-377:06000:1673:-2063:-3641:1651:1658:هاجوییصرفه:14

15:

طی
حی

ت:م
یس
ز

:

:-1645:-377:06000:1681:-1767:-3636:1679:1663:نظافت:و:پسماند

:-0673:-377:06000:1607:-1066:-4609:1665:0690:هاآلودگی:16

:06001:-377:06052:06318:-1695:-4684:1658:0615:ظرفیت:قابل:تحمل:17

:-1631:-377:06000:1651:-2762:-3658:1601:1641:فضای:سبز:18

19:

سی
سیا

:

:-2640:-377:06000:2656:-6167:-2651:0678:2648:اداری:_سیاسی:

:-1686:-377:06000:2609:-3467:-3601:1610:1698:حکمروایی:خوب:20

 

جدول 4:  آزمون T تک نمونه ای برای سنجش معیارهای پایداری محله ای

مأخذ: یافته های مستخرج از پرسشنامه، 1393
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کلی پایداری محله ای برابر با  هم دوباره مجموع بگیریم، میانگین 
که این رقم نشان از پایداری ضعیف )ناپایداری(  3.74 خواهد بود 
گفت پایداری  محالت مورد بررسی تحقیق است. بنابراین می توان 
محله ای در محالت مورد مطالعه در هر پنج بعد از وضعیت خوبی 
خصوص  این  در  شهروندان  و  هستند(  )ناپایدار  نیست  برخوردار 

ناراضی اند )نمودار 1(.
معیارهای  تنها  گفت  آزم��ون هم می توان  در خصوص معنی داری 
و  میانگین4.97   با  اجتماعی  سرمایه   ،  5.05 میانگین  با  هویت 
تفاوت   4.84 میانگین  ب��ا  محله  تحمل  ق��اب��ل  ک��م  ت��را و  ظرفیت 
معنی داری را نشان نمی دهند چون میانگین های به دست آمده 
)اختالف  و  است   5 نظری  میانگین  به  نزدیک  تجربی(  )میانگین 
منفی،  ی��ا  مثبت   1.96 از  کمتر    T آم���اره  م��ق��دار  ان���دک،  میانگین 
معنی داری دو دامنه ای بزرگتر از 0/025 و شامل بودن صفر در بین 
کران باال و پایین(، ولی مابقی معیارها در سطح 0/95 معنی دار  دو 
می باشند؛ یعنی بین میانگین نظری با میانگین های به دست آمده 
که مقدار  آنها )میانگین تجربی( تفاوت معنی داری وجود دارد. چرا
که  نمونه ای  T تک  آزم��ون  برای  آمده  به دست  یا معنی داری   sig

کمتر از 0/025 است. آزمونی دو دامنه است، 
تعلق خاطر  معیارهای  تنها  که  گفت  می توان   1 نمودار  به  توجه  با 
پیشی  باشد   5 که  تحقیق  نظری  میانگین  از  خوانایی  و  مکانی 
گرفته اند، یعنی تنها این دو معیار از پایداری قابل قبولی برخوردارند. 
در  هم  تحمل  قابل  کم  ترا و  هویت  اجتماعی،  سرمایه   معیارهای 
مرز پایداری قرار دارند و سایر معیارها در وضعیت ناپایداری به سر 

می برند.
که  می دهد  نشان  محله ای  پ��ای��داری  خصوص  در  تحقیق  نتایج 

توزیع  ب��ودن  نرمال  آزم��ون  که  چرا است  فراهم   )F و   T( پارامتریک 
داده ها )شاپیرو ویلک( برای متغیرهای پایداری محله ای معنی دار 
محله ای  پایداری  متغیرهای  به  مربوط  داده ه��ای  یعنی  نیست، 
دارای توزیع نرمالی هستند. در این راستا برای پایداری محله ای 
کالبدی، اجتماعی _ فرهنگی، اقتصادی، زیست محیطی و  پنج بعد 
نهادی _ سیاسی روی هم رفته با بیست معیار از دیدگاه شهروندان 
گرفته است. در ذیل ارزیابی ابعاد  محالت هدف مورد سنجش قرار 

و معیارهای مربوطه به آنها ارائه شده است.
کالبدی،  که در بعد  یافته های تحقیق در جدول 4، نشان می دهد 
و  محله  خوانایی  معیار  به  مربوط  میانگین 5.46  میزان  باالترین 
کمترین میزان میانگین 2.68 مربوط به معیار دسترسی و خدمات 
میزان  باالترین  نیز  اجتماعی_فرهنگی  بعد  در  اس��ت.  محله ای 
کمترین  میانگین 6.36 مربوط به معیار تعلق خاطر مکانی محله و 
آن 3.71 مربوط به معیار امنیت و سالمت محله ای است. همچنین 
به معیار  میانگین 3.89 مربوط  میزان  باالترین  اقتصادی  بعد  در 
ارزش زمین و کمترین میزان میانگین 2.83 مربوط به معیار اشتغال 
که  است. نتایج تحقیق در بعد زیست محیطی هم نشان می دهد 
ظرفیت  و  کم  ترا معیار  به  مربوط   4.84 میانگین  میزان  باالترین 
کمترین میزان میانگین 3.36 مربوط به معیار  قابل تحمل محله و 
نظافت و پسماند محله ای است؛ و اینکه در بعد نهادی_سیاسی 
هم باالترین میزان میانگین 3.01 مربوط به معیار حکمروایی خوب 
سیاسی_ معیار  به  مربوط   2.51 میانگین  میزان  کمترین  و  محله 
که باالترین میزان  اداری می باشد. در خصوص میانگین ابعاد هم 
کمترین میزان  میانگین 4.69 مربوط به بعد اجتماعی_فرهنگی و 
گر از پنج بعد یاد شده  میانگین 2.76 مربوط به بعد سیاسی است. ا

نمودار 1:  تفاوت میانگین معیارهای پایداری با ارزش تست )میانگین یا ارزش آزمون = 5(
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میانگین نظری تحقیق )مرز پایداری( نرسیده اند یعنی ابعاد مورد 
بررسی و مجموع آنها از پایداری برخوردار نیستند و در واقع محالت 

مورد بررسی در وضعیت ناپایداری هستند.
کدام محالت از وضعیت مناسبی برخوردار  سئوال دوم: پایداری در 

است؟
محیط  کیفیت  و  بافت  به  توجه  با  می رسد  نظر  به  دوم:  فرضیه 

زندگی، محله نیار از سایر محالت مورد مطالعه پایدارتر باشد.
آنالیز  مطالعه،  مورد  محله های  در  محالت  پایداری  مقایسه  برای 
تشخیص  ب��ه  مسئله  ای��ن  ش��د.  گرفته  ک��ار  ب��ه  یکطرفه1  واری��ان��س 

معنی داری آماری تفاوت پایداری در محالت کمك می کند. 
آزمون واریانس یا آنوا یا F جزو آزمون های پارامتری است و بایستی 
متغیرهای آن به طور نرمال توزیع شده باشند. در این راستا و با 
که زمینه  گفت  توجه به نتایج آزمون مربوطه در جدول 3 می توان 
برای آزمون واریانس از نظر نرمال بودن توزیع داده ها فراهم است. 
از بعضی تکنیك هاى آمارى مانند آزمون  همچنین براى استفاده 

اجتماعی_فرهنگی  بعد  به  مربوط   4.69 میانگین  میزان  باالترین 
است.  سیاسی  بعد  به  مربوط   2.76 میانگین  میزان  کمترین  و 
که عددی زیر  کدام از ابعاد تحقیق  با توجه به میانگین ارزش هر 
میانگین نظری )میانگین نظری =5( را نشان می دهند، می توان 
گفت پایداری محله ای در محالت مورد مطالعه از وضعیت خوبی 
گر از پنج  برخودار نیست و شهروندان در این خصوص ناراضی اند. ا
پایداری  کلی  میانگین  بگیریم،  مجموع  دوب��اره  هم  شده  یاد  بعد 
پایداری  از  نشان  رقم  این  که  بود  خواهد   3.74 با  برابر  محله ای 
ضعیف )ناپایداری( محالت مورد بررسی تحقیق است )نمودار 2(. 
تأیید می کند  T در سطح معنی داری 0/95  آزم��ون  را  این مطالب 
یعنی بین میانگین نظری با میانگین های به دست آمده )میانگین 
که  گفت  م��ی ت��وان  پس  دارد.  وج��ود  معنی داری  تفاوت  تجربی( 
در  مطالعه  م��ورد  محالت  اینکه  بر  مبنی  تحقیق  نخست  فرضیه 

سطح پایداری پایینی قرار دارند، تأیید می گردد.
مرز  به  نظر  م��ورد  ابعاد  از  ک��دام  هیچ  که   می دهد  نشان   2 نمودار 

جدول 5: آزمون T  تک نمونه ای برای سنجش پایداری محله ای

کالبدیمعیارها/ متغیرها
اج���ت���م���اع���ی_ 

فرهنگی
زی���������س���������ت اقتصادی

محیطی
پ�������ای�������داری سیاسی

محالت
آم���������������ار 
توصیفی

3.914.693.353.972.763.74میانگین

0.850.881.231.120.830.70انحراف معیار

لی
حلی

ار ت
آم

5 =
ت 

تس
ش 

ارز

1.25-2.23-1.02-1.64-0.30-1.08-اختالف میانگین
 T 34.7-52.1-17.7-25.9-6.71-24.7-مقدار

377377377377377377درجه آزادی
0.0000.0000.0000.0000.0000.000معنی داری دو دامنه ای

اطمینان  فاصله 
0/95

1.33-2.31-1.14-1.76-0.39-1.17-کران پایین
1.18-2.14-0.914-1.51-0.271-0.99-کران باال

 مأخذ: یافته های مستخرج از پرسشنامه، 1393

نمودار 2:  تفاوت میانگین ابعاد پایداری با ارزش تست )میانگین یا ارزش آزمون = 5(
 

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

 بعد سیاسی
 بعد زیست محیطی

 بعد اقتصادی
 بعد اجتماعی فرهنگی

 بعد کالبدی
 (پایداری)تمامی ابعاد 

جدول 6: آزمون همگنی واریانس ها

آماره لون
درجه آزادی بین 

گروهی
درجه آزادی درون 

گروهی سطح معنیداری

6.946 4 373 0.064

 مأخذ: یافته های مستخرج از پاسشنامه: 1393

بودند،  دامنه ای  دو  که   T آزمون های  خالف  بر  یکطرفه   F 1 آزمون 
جزو آزمون های یکطرفه محسوب می شود. یعنی معیار تصمیم آن 0/05 

می باشد.
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پایداری را در محالت مورد مطالعه اردبیل را تحت تأثیر قرار می دهند 
لحاظ  به  هدف  محالت  در  شده  یاد  معیارهای  بین  عبارتی  به  یا 
که سطح  آماری تفاوت معنی داری در سطح 0/95 وجود دارد، چرا

کمتر از 0.05 می باشد.  معنی داری در مابقی معیارها 
که آزمون F فقط سطح معنی داری را بیان می کند و  گفتنی است 
تفاوت وجود داشته  گر  ا نمی کند.  را مشخص  گروه ها  بین  تفاوت 
آزمون ها  این  کرد.  استفاده  تعقیبی  آزمون های  از  بایستی  باشد، 
گروه ها را با همدیگر به صورت 2 به 2 مقایسه و اختالف  میانگین 

معنی دار بین آنها را نشان می دهند.
حال به دلیل اینکه آزمون F تفاوت معنی داری را بین میانگین های 
5 محله نشان می دهند، در نتیجه به دنبال اختالف ها می باشیم 
کدام محالت است. بنابراین با توجه  که این اختالف میانگین بین 
که آزمونی متداول است، برای  به  همگنی واریانس ها از آزمون شفه 

مقایسه معیارها در محالت هدف استفاده شد.
که محله های مورد مطالعه تحقیق  نتایج جدول 8 نشان می دهد 
که طبقه 1 یعنی  کرد؛ به طوری  گروه بندی  را می توان در دو طبقه 
باالترین   2 طبقه  و  پایداری  سطح  پایین ترین  دارای  محله های 
معنی دار   0/95 سطح  در  طبقه بندی  این  اس��ت،  پایداری  سطح 
در  ه��دف  محالت  از  ک��دام  طبقه  ه��ر  اس��اس  همین  ب��ر  می باشد. 

T با دو نمونه مستقل و Fبا سه نمونه مستقل و بیشتر، الزم است 
از  منظور  ای��ن  ب��راى  ش��ود.  پرداخته  واریانس ها  برابرى  آزم��ون  به 
آزمون لون استفاده می شود. این آزمون نباید معنی دار باشد. در 
گروه ها یکسان است. یعنی  که واریانس  گفت  این صورت می توان 

گروه ها وجود ندارد. تفاوت معنی دارى از نظر تغییرپذیرى بین 
با توجه به نتایج آزمون لون می توان گفت که گروه های مورد بررسی 
که سطح معنی داری  )محالت( از واریانس مساوی برخوردارند چرا
داده ه��ا  توزیع  ب��ودن  نرمال  به  باتوجه  حال  اس��ت.  از 0/05  بزرگتر 
 F گروه ها، زمینه برای آزمون واریانس یا و مساوی بودن واریانس 
)مقایسه میانگین پایداری محالت( فراهم شده است. بنابراین به 
گاهی از وجود یا نبود تفاوت در معیارهای پایداری محالت،  منظور آ
که نتایج آماری این  از تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شده است 

آزمون در جدول 7 ارائه شده است.
که  نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه نشان می دهد 
کالبدی  بعد  از  به خدمات  از چهار معیار )معیار دسترسی  به غیر 
سطح  )با  اجتماعی  سرمایه  معیار   ،)0.460 معنی داری  سطح  )با 
معنی داری 0.065( و معیار مشارکت )با سطح معنی داری 0.424( از 
بعد اجتماعی و معیار حکمروایی خوب )با سطح معنی داری 0.68( 
از بعد سیاسی، مابقی معیارهای تحقیق به طور معنی داری میزان 

جدول 7: تحلیل واریانس تفاوت محالت در معیارهای پایداری محله ای

ف
عدردی

ب

معیارها
میانگین مجذوراتجمع مجذورات

Fمعنی داری
بین گروهیدرون گروهیبین گروهیدرون گروهی

1

ی
بد

کال

584.9871.271.56817.81911.360.000پویایی و سازگاری
590.09360.021.58215.069.4860.000خوانایی2
351.82129.3030.9437.3267.7670.000تنوع3
373.903.6331.0020.9080.9060.460دسترسی و خدمات4
5

گی
هن

ی فر
ماع

جت
ا

390.98114.871.04828.7127.390.000هویت
644.0541.081.72710.2725.9490.000امنیت و سالمت6
533.5243.861.43010.9667.6670.000سرزندگی7

1197.348.583.2112.143.780.005تعلق خاطر مکانی8

492.0211.791.3192.9502.2360.065سرمایه اجتماعی9
422.084.3901.1321.0970.9700.424مشارکت10
11

ی
اد

تص
اق

300.912.160.8073.0423.7690.005اشتغال
1520.867.684.07716.924.150.003ارزش ملک12
460.720.111.2315.0294.0710.003نظام فعالیت ها13
775.1786.612.07821.6510.490.000صرفه جویی ها14
15

ت 
س�����

زی�����
ط

حی
م

1107.2104.642.9826.168.8130.000نظافت و پسماند
850.4176.12.28044.0219.300.000آلودگی ها16
کم قابل تحمل17 903.341.072.42210.2704.2400.002ترا
320.465.300.85916.3219.030.000فضای سبز18

19

سی
سیا

194.0836.280.5209.07217.4350.000سیاسی _ اداری

436.7112.151.1713.0392.3850.068حکمروایی خوب20

کلی= 377 گروهی= 4   درجه آزادی  گروهی= 373  درجه آزادی بین  مأخذ: یافته های مستخرج از پرسشنامه، 1393  درجه آزادی درون 
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جدول 8: طبقه بندی معیارهای پایداری محله ای بر اساس آزمون شفه

محله معیار

گ����روه آل��ف��ا =  زی���ر 
محلهمعیار0.05

گ����روه آل��ف��ا =  زی���ر 
محلهمعیار0.05

گ����روه آل��ف��ا =  زی���ر 
محلهمعیار0.05

گ����روه آل��ف��ا =  زی���ر 
0.05

طبقه
 اول

طبقه
 دوم

طبقه
 اول

طبقه
 دوم

طبقه
 اول

طبقه
 اول

طبقه
 اول

طبقه
 اول

ی
گار

ساز
ی و 

یای
پو

2.73کلخوران

ت
هوی

4.08مال باشی

ال
شتغ

ا

2.65کلخوران

ند
ما

س
 و پ

ت
ظاف

2.51مال باشین
2.56کلخوران2.69نیار4.43کلخوران3.19مال باشی
3.36نیار2.78مالیوسف5.01گل مغان3.75گل مغان

3.72گل مغان2.85مال باشی5.02مالیوسف3.89مال یوسف
4.01مالیوسف3.13گل مغان5.70نیار4.03نیار

وع
تن

3.26کلخوران 

ی
دگ

رزن
س

3.14مال باشی

ها
ت 

الی
 فع

ام
نظ

2.82کلخوران
ل

حم
ل ت

قاب
ت 

رفی
4.50کلخورانظ

4.51مال باشی3.06مال باشی3.65کلخوران3.57مال باشی
4.60مالیوسف3.32نیار3.69مالیوسف3.68مال یوسف
4.73گل مغان3.37گل مغان4.06نیار4.01گل مغان

5.29نیار3.60مالیوسف4.20گل مغان4.06نیار

ی
نای

خوا

4.85مال باشی

ت
الم

 س
ت و

منی
3.37کلخورانا

ک
مل

ش 
ارز

3.04کلخوران

ها
ی 

ودگ
آل

2.91کلخوران
3.10مالباشی3.34مال باشی3.38مال باشی4.91کلخوران

4مالیوسف3.94گل مغان3.39گل مغان5.26مال یوسف
4.31گل مغان4.13نیار3.97نیار5.64گل مغان

4.79نیار4.31مالیوسف4.13مالیوسف5.88نیار

ی
دار

 _ ا
سی

سیا

2.17مال باشی

ی
کان

ر م
اط

 خ
ق

عل
5.59مال باشیت

ها
ی 

وی
ه ج

صرف

2.47کلخوران

سبز
ی 

ضا
ف

2.73کلخوران
3.27مال باشی2.70مال باشی6.17کلخوران2.18گل مغان

3.54گل مغان3.55مالیوسف6.23گل مغان2.24نیار
3.55مالیوسف3.70گل مغان6.66نیار2.71کلخوران

4.05نیار3.74نیار6.67مالیوسف2.87مال یوسف

مأخذ: یافته های مستخرج از پرسشنامه، 1393
جدول9: تحلیل واریانس تفاوت محالت در ابعاد پایداری محله ای

ابعاد
Fمیانگین مجذوراتجمع مجذورات

معنی داری بین گروهیدرون گروهیبین گروهیدرون گروهی
247.527.780.6646.94610.460.000بعد کالبدی

269.6528.020.7237.0069.6910.000بعد اجتماعی_ فرهنگی
539.6231.051.1447.7655.3670.000بعد اقتصادی

237.4023.590.6355.399.2660.000بعد زیست محیطی
237.40523.590.6395.4219.2660.000بعد سیاسی

155.2331.890.4167.97319.1580.000تمامی ابعاد پایداری
کلی= 377 گروهی= 4  درجه آزادی  گروهی= 373  درجه آزادی بین  مأخذ: یافته های مستخرج از پرسشنامه، 1393  درجه آزادی درون 

جدول 10: طبقه بندی ابعاد پایداری محله ای بر اساس آزمون شفه

عد
محله ب

گروه آلفا = 0.05 زیر 

عد
محلهب

گروه آلفا = 0.05 زیر 
محلهبعد

گروه آلفا = 0.05 زیر 

ط����ب����ق����ه طبقه دومطبقه اول
طبقه دومطبقه اولطبقه دوماول

ی
بد

کال

3.40کلخوران

گی
هن

_ فر
عی

ما
جت

4.16مالباشیا

سی
سیا

ی_
اد

کلخوراننه  2.36
2.37مال باشی4.42کلخوران3.53مالباشی

2.74گل مغان4.62گل مغان3.92مالیوسف
2.88مال یوسف4.79مالیوسف4.01گل مغان

3.02نیار4.98نیار4.14نیار

ی
اد

تص
اق

2.75کلخوران

طی
حی

ت م
یس

3.17کلخورانز

د_ 
ع���ا

 اب���
�ی

ام�
م��

ت��
ی

دار
3.22کلخورانپای

3.28مال باشی3.35مالباشی2.98مال باشی
3.79گل مغان4.04مالیوسف3.47نیار

3.84مال یوسف4.08گل مغان3.53گل مغان
4.01نیار4.37نیار3.56مال یوسف

مأخذ: یافته های مستخرج از پرسشنامه، 1393
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که در تصویر 2، با توجه بر امتیاز  ناپایداری در آنها متفاوت است، 
متفاوت محالت، شدت ناپایداری در پنج سطح نشان داده شده 

است.

6 . نتیجه گیری
که در این پژوهش انجام شد، این نتیجه  از مجموع بررسی هایی 
نظر  از  مطالعه  م��ورد  محالت  بین  اینکه  نخست  آم��د،  دس��ت  ب��ه 
دارد.  وج��ود  معنی داری  اختالف  و  نابرابری  پ��ای��داری،  معیارهای 
دوم اینکه از نظر شاخص های توسعه  پایدار، محالت مورد مطالعه 
ناپایدارند. احساس پایین بودن ایمنی، ناامنی و نیز عدم باالبودن 
تبیین  ب��رای  دالی��ل  مهمترین   از  اجتماعی  سرمایه   و  مکانی  تعلق 
کنان  سا درآم���د  سطح  پایین بودن  اس��ت.  اجتماعی  ن��اپ��ای��داری 
پایین بودن  و  بیکاری  ک��م درآم��د زا،  مشاغل  در  اشتغال  محالت، 
در  ملکی  دارای��ی ه��ای  ب��ودن  ک���م ارزش  و  اقتصادی  فرصت های 
مقایسه  با سایر محالت متعارف شهر، از مهم ترین دالیل ناپایداری 
باال،  ساختمانی  و  جمعیتی  کم  ترا محیطی  نظر  از  است.  محالت 
در  نقصان  و  فرسودگی  ملکی،  قطعات  ریزدانگی  و  فشرده  بافت 
تأسیسات و تجهیزات زیربنایی، شبکه  معابر نامناسب، نقصان در 
کاربری ها و  دسترسی مناسب به حمل ونقل عمومی، نبود تنوع در 
نبود خوانایی از جمله مهم ترین عوامل ناپایداری محیطی  محالت 
به شمار می روند. از منظر سیاسی_ نهادی فقدان مدیریت صحیح 
کارآمدی محله ای و اعمال مدیریت مقطعی و سلیقه  ای و نبود  و 
از  نبود مدیریت مشارکتی  و  یک نظام مدیریت مطلوب محله ای 

کننده   محالت به شمار می روند.  جمله مهم ترین عوامل ناپایدار 

دارن��د،  محالت  در  معنی داری  تفاوت  که  گ��ان��ه ای   16 معیارهای 
تفاوت  آنوا )جدول 7( هم  آزمون  ارائه شده است.  باال  در جدول 

معنی داری را در خصوص این معیار نشان داده است.
تحلیل واریانس یکطرفه در خصوص ابعاد پایداری محله ای نشان 
که  همه ابعاد پنجگانه تحقیق به طور معنی داری میزان  می دهد 
می دهند  قرار  تحتتأثیر  محالت مورد مطالعه اردبیل  را در  پایداری 
یا به عبارتی بین ابعاد یاد شده و مجموع ابعاد در محالت هدف به 

لحاظ آماری تفاوت معنی داری در سطح 0/95 وجود دارد.
نتایج جدول 10 در خصوص ابعاد پنجگانه پایداری محله ای، تفاوت 
که محله های مورد  معنی داری در میانگین محالت نشان می دهد 
کرد؛ به طوری که  گروه بندی  مطالعه تحقیق را می توان در دو طبقه 
طبقه 1 یعنی محله های دارای پایین ترین سطح پایداری و طبقه 
2 باالترین سطح پایداری است. این طبقه بندی در سطح 0/95 
مالباشی  و  کلخوران  محالت  اساس  همین  بر  می باشد.  معنی دار 
گل  کلی3.22 و 3.28 در طبقه 1 و محالت  با میانگین  ترتیب  به 
مغان، مال یوسف و نیار به ترتیب با میانگینی برابر با 3.79، 3.84 
کروسکال والیس  گرفته اند. همچنین آزمون  و 4.01 در طبقه 2 قرار 
برای رتبه بندی پایداری در پنج محله مورد بررسی نشان داد که نیاز 
کلخوران در رتبه آخر قرار دارد. این رتبه بندی ها  در رتبه نخست و 
در سطح 0/95 معنی دار می باشند. بنابراین فرضیه دوم تحقیق با 
توجه به اینکه محله نیار در بین محالت مورد بررسی از وضعیت 

پایداری نسبتًا خوبی برخوردار است، تأیید می گردد.
که  گفت  می توان  آم��ده  دست  به  پایداری  امتیازهای  به  توجه  با 
شدت  و  دارن���د  ق���رار  ن��اپ��ای��داری  وضعیت  در  منتخب  محله های 

نقشه 2: شدت ناپایداری محالت مورد مطالعه شهر اردبیل
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	• Power, a. )2004(. Sustainable communities and sustain-
able development . London: sustainable development  
commission.
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از این رو و بر مبنای یافته ها، انجام برنامه ریزی برای کاهش مسائل 
اجتماعی و اقتصادی همانند برنامه های توانمندسازی، کارآفرینی، 
آموزش و اعتمادسازی، اقدامات شهرسازی مانند ارتقای خوانایی 
ایجاد  ن��م��اده��ا،  و  عمومی  فضاهای  گسترش  ط��ری��ق  از  م��ح��الت 
پایه،  خدمات  و  امکانات  بهبود  متنوع،  و  مختلط  ک��ارب��ری ه��ای 
امنیتی  نظامی_  خدمات  افزایش  طریق  از  محالت  ساختن  ایمن 
گسترش  طریق  از  محالت  ساختن  ش��اداب  و  سرزنده  آموزشی،  و 
ارائه  پیاده راه ها و شبکه سبزراه ها و برگزاری مراسم ها و برنامه ها، 
خصوصی،  سرمایه گذاران  جذب  و  محله  در  اشتغال زا  برنامه های 
کاربری تجاری  افزایش  ارائ��ه خدمات روزان��ه و هفتگی در محله و 
کاهش  راستای  در  محله  در  پ��ارک  و  سبز  فضای  ایجاد  خدماتی، 
آلودگی ها و افزایش سرزندگی محله ای، جلب اعتماد مردم از طریق 
اجتماع  برنامه های  اج��رای  و  هزینه ها  و  برنامه ها  شفاف سازی 
توسعه   بهبود  در  می توانند  مشارکت  اف��زای��ش  طریق  از  م��ح��وری 

محالت مورد مطالعه مؤثر واقع شوند. 
می توان گفت که خروج از توسعه نیافتگی محالت مستلزم اقدامات 
جامع و یکپارچه در تمامی بخش های مرتبط با توسعه در چارچوب 
این  رو مشارکت  از  توسعه  محله ای است.  برنامه ریزی  و  مدیریت 
کنان  شهروندی، برنامه ریزی در سطح محله ای و توانمندسازی سا
در  که  نحوی   به  اجتماعی  و  اقتصادی  معیارهای  نظر  از  محالت 
توسعه  محالت اثرگذار باشد، ضروری است. در این راستا توجه به 

سطح محله ای در برنامه ریزی فضایی ضروری است.
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