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 چکیده

های تحوالت و دگرگونی در ابعاد مختلف ساختار فضایی محالت شهری را  رویه به شهرها زمینه های بی های اخیر مهاجرت طی دهه

نهایت فرهنگی شده و در  قومی، گیری محالتی با تنوعات گروهی، فراهم آورده است. این امر از بعد اجتماعی منجر به شکل

آوری اجتماعی در  تحلیل چگونگی تاب یکپارچه را با مشکل مواجه ساخته است. مسئله تحقیق حاضر، آوری اجتماعی محلی تاب

توانند نمونه خوبی برای تدوین  محالتی است که دارای سابقه وحدت اجتماعی زیادی داشته و به واسطه گذشته مشترک خود می

که توجه جدی به نیازهای مادی و معنوی و کرامت انسانی افراد از  سطح محالت شهری باشند آوری اجتماعی در الگوی مناسب تاب

های اجتماعی و  تکوین و تقویت سرمایه شود. لذا مشارکت مردم محله مدیریت مردم محور، آن محسوب می های ترین ویژگی مهم

کاربردی و از نظر ماهیت کیفی است. در  ز لحاظ هدف،باشد. این پژوهش ا ها در جهت پایداری از اهداف اصلی آن می ترغیب آن

های اجتماعی در محالت از روش تئوری بنیادین استفاده شده است. بر اساس  این راستا به منظور ارائه تصویری روشن از مشارکت

ماهیت  بندی کرد. هطبق (امنیت اجتماعی و کیفیت زندگی پیوستگی اجتماعی،)توان در سه بعد  های پژوهش مشارکت را می یافته

تحقیق حاضر با توجه به دو بعد کمی و کیفی از نوع آمیخته بوده و بدین لحاظ از دو مسیر آمار پارامتریک و ناپارامتریک از دو روش 

استفاده شده و نهایتاً  MAXQDA پارامتریک از روش کدگذاری برای آمار نا SPSS های برای آمار پارامتریک با استفاده از داده

 های پردازش گردیده است. داده SMART PLS افزار در نرم
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 مقدمه

ی گذشته،  ندین دههچاز نهادی –و کالبدی  یست محیطيز ي،اجتماع اقتصادی،در قالب فرایندی مشارکتي،  یا محله پایداری

ست.  شهری، مورد تأکید قرار گرفته پایدار شهری و مناطق کالن های توسع نوان محور برنامهتوسعه یافته، به ع در کشورهای

های برابر  مشارکت جمعي افزایش عدالت و انسجام اجتماعي، دلبستگي به محیط محله، ایجاد فرصت لذا مفاهیمي چون

محله و  ی دی مکان( تنها در سایه مفهوم توسعه)نه صرفاً آباهمراه با کارآیي بیشتر، ارزش مسکن و نیز رفاه و بهداشت مردم

شهر تهران با تنگناهای متعددی در خصوص مدیریت بهینه سازمان فضایي  . کالنیابند يریزی محالت شهری عینیت م برنامه

شهر رو به روست و رویکرد کنوني در مدیریت کالن و متمرکز آن، به دلیل عدم اتکاء به سازوکارهای محلي، مشارکت 

محالت شهری، به  پایداری درپایدار شهری منتهي نشده است. لذا  ی پایدار اکولوژیک محلي، به توسعه یها م و نظاممرد

هدف غایي به شمار  یا محله پایداریآغازین مدیریت پایدار تهران شناخته شده است. آن چه در رویکرد  ی عنوان نقطه

ی افزا همضریب باالی همبستگي و هاست.  ، با توجه به محیط زندگي آن، مردم و تأمین نیازهای اولیه و اساسي آنانرود يم

تواند به عنوان الگویي از وحدت و مشارکت جامعه اساس  دروني در محالت قدیمي به ویژه با پایگاه مشترک روستایي مي

ایط بحراني محالت آوری مطلوب در شر ایجاد مشارکت دروني و فردی باال به تحقق تاب توسعه محالت بود ه و در مسیر

 ،ندارميگذ سر پشترا  فیزیکي تحیا سیکل یک د،خو تکاملي سیردر  ارههمو هندز داتموجو مثابه به شهرهامنجر شود 

و  هشد پیر ،هنددمي نقش تغییرو  هشد رگبز ،ميیابد یشافزا نکمیتشاو  ميکنند شدر ،شوند يم متولد که رتصو بدین

 کهگونه  ین. بدستزده ا منرا دا دییاز تمشکال ،شهرها نشتاباو  رویه يب شدر خیرا یها در دهه شوند يم گيدفرسو رچاد

 دهکر مختلرا  یشهر ندگيز گاهيداده و  ارقر دخو یرتأث تحترا  شهرنشیني یها جنبه تمامي ها یيو نارسا تمشکال ینا

 منیتيو ا محیطي یستز ،فیزیکي -یکالبد ،جتماعيا -دیقتصاا یها بحرانبروز  یشهرها هعمد تمشکالاز  یکي.ستا

 ازسازند و نیاز به بازگشت محالت به شرایط قبل  يمها و پس از آن فراهم  زمان بروز بحرانرا در اریناپاید مینهز باشد که مي

شود از این رو در مقاله حاضر با تکیه بر تجربیات موفق در عرصه  آوری شهری تلقي مي بحران اساس مطالعات تاب

یین الگویي برای تبهای مشترک اجتماعي مثل محله اوین به  یگاهپایخته در محالتي با سابقه تاریخي و ی خود انگها مشارکت

و  MAXQDAی کدگذارشود و در این راستا از نظرات خبرگان در قالب روش  آوری اقدام مي مشارکت و افزایش تاب

و  ختهداپر محله اوین سيربر به تا ستآن ا ژوهشپ ینا صليا هیدا شود به تبیین الگو پرداخته مي ی بر مبنای آنساز مدل

پژوهش  د. سؤاالتیبه دست آ دممر کترمشا یشافزا ایبررا  زمال یهارمعیاشده و   يبررس در آنرا  ميدمر کترمشا مینهز

 به شرح زیر است:

 وجود دارد ؟ یا رابطه بین مشارکت اجتماعي و پایداری اجتماعي محالت چگونه -0

 ی وجود دارد ؟ا رابطه ندان و پایداری اجتماعي محالت چگونهبین امنیت شهرو -1

 شهر تهران چگونه است؟ اوین محله در اجتماعي آوری ی جامعه محور در تابها مشارکتنقش تحلیل کیفي  -9

 -با توجه به ماهیت موضوع تحقیق، آمیخته به معني کمي R&D در این پژوهش با توجه به هدف از نوع تحقیق و توسعه

موضوعي به صورت ترکیبي استفاده  –موردی –تحلیلي( –ی توصیفي )از نوع توصیفي ها روشاز نظر متدولوژی  ي استکیف

، از نظر روش علي و کمي با رویکرد استی تحلیلي و علي ها روشیبي از ترک شده است به طور کلي روش تحقیق حاضر،

شود و  ميیفي، استنباطي انجام توص از رویکردهای تحلیلي، توصیفي و استفاده–تجربي مبتني بر بستر روش تحقیق بنیادی 

هدف محقق از انجام شده است.  یهمرتبط با این موضوع ته های یهال GISافزار  نرم از استفاده با دار مسئلهشناخت مناطق برای 
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ر از نظر در تحقیق حاض خصوصیات یک موقعیت یا یک موضوع است.، عیني، واقعي و منظم یفتحقیق توصیفي، توص

 گرفته انجامهای توصیفي  یلتحلین و خبرگان در جامعه آماری مطروحه استفاده شده است که بر مبنای آن و مطلعمتخصصین 

 ابزارو با  (ی متخصصینآراتکنیک اخذ )یک دلفي از تکن استفاده با تحقیق، سؤاالت به پاسخ و تحقیق انجام است. برای

 ی قدیمي شهری،ها بافت موضوع با مرتبط مسئولین کارشناسان و و نظران صاحبو  مدیران با مصاحبه عمیق و پرسشنامه

گرفته  قرار وتحلیل یهتجز و موردی کدگذار MAXQDA     افزار نرمی کیفي ا استفاده از آور جمع نیاز مورد اطالعات

ین از روش همچن است. ی نیز در دو گروه استاندارد شده و محقق ساخت تدوین گردیدها پرسشنامه سؤاالتاست و 

پرسشنامه تهیه  SPSS افزار نرمی استفاده شده که با ا خوشهپرسشنامه برای نظر سنجي کمي از ساکنان محله اوین به صورت 

 های انجام گرفته است. یلتحلشده 

 رویکرد نظری

اجتماعي نامید.  یها ش و بحرانتوان ظرفیت تبدیل و تحول، تطبیق و سازگاری و توان مقابله با تن آوری اجتماعي را مي تاب

که عمدتاً یادگیری و  کند يها، خانواده و جوامع صحبت م آوری اجتماعي از ظرفیت و توانایي خاصي در افراد و گروه تاب

 ینتر را در بر خواهد داشت؛ این به ساده یاتسازگاری در تغییرات تحمیل شده و همچنین قدرت تطبیق با شرایط و مقتض

احیای مهرباني، توسعه سازگاری، قدرت مبتني بر انعطاف، سرمایه و سازندگي  .ری از آغازی همیشگي استمعنا برخوردا

با نیازهای تازه، خطرات و یا  یا زماني که جامعه .آوری است زمان موجب و دستاورد تاب هم و کند ياجتماعي را تقویت م

. از این رو بسیاری از متون بازگشت سریع به شرایط شود دچار درهم شکستگي و بحران خواهد شد تهدیدات مواجه مي

در  یریپذ اصلي خود را برگشت یتآوری مأمور این اساس مطالعات تاب ؛ و براند یدهآوری نام قبل از بحران را تاب

شود که امداد و  آوری باعث مي . توسعه تابداند يزمان ممکن و با حداقل آشفتگي و حفظ شایستگي م ترین یعسر

 ادگر نظر از (.041: 1111ادگر،)اجتماعي به هنگام و هماهنگ، فراگیر و جامع در حد بهینه اعمال گردد های یتحما

 و جرم کاهش نرخ کالبدی، آوری تاب پایدار، اقتصادی رشد موارد، سایر و یآور فن در نوآوری سبب اجتماعي آوری تاب

 در (.0: 1111گردد)اگر، يم دارد، مستقیم ارتباط مردم میان در دارایي عادالنه توزیع با که پایدار اقتصادی رشد و جنایت

 دیگر است نمایان خیلي ناکافي آموزش و تغذیه نامناسب به مربوط یها بحث و بیکاری خانماني، يب جنایت، که جایي

 اجتماعي جنبه به توجه ( لذا7: 0،1111شد)کاتر و همکاران قائل زیادی بالیا اهمیت از پیشگیری مسائل برای توان نمي

 است. حائز اهمیت بسیار آوری تاب

و  هنيذ یگیردر کترمشا" یگرد رتعبا به. باشد يم صخا رمنظو ایبرو تجمع  یگیردر یمعنا به یلغو حیثاز  کترمشا

گروه یاری دهند و در  یهافهد به ستیابيد ایتا بر دنگیزامي بررا  نناآ که ستا هيوگر یموقعیتهادر  صشخاا عاطفي

را فرایند سهیم شدن مردم  مشارکت شری آدرنشتاین، از تعریفي دیگر، در (.0931:033)مروتي،ت کار شریک شوندمسئولی

داند. از نظر وی مشارکت توزیع مجدد قدرت است که در سطوح مختلف  یرگذاری بر رفتار دولت ميتأثدر قدرت جهت 

در  نشد سهیم رمنظو به شخصي منابع کار گرفتن به یمعنا به کترمشا یگرد تعریفيدر  (.37: 0917)حسیني،افتد اتفاق مي

 به قعو در وا دممر حساسیت شگستر یمعنا به ده،گستر ممفهورا در  کتر(. مشا14: 0930،بهتاش)ستا جمعي امقدایک 

اند کردهنیز به مفهوم تشویق ابتکارات محلي تعریف و توسعه یها طرح به یيگو در پاسخ نناآ انتودرک و  یشافزا یمعنا

در  جامعه یک یعضاآن، ا طریقاز  که یا ارادی و داوطلبانه فعالیتمردمي  مشارکت (.041: 0913)ادیب زاده و همکاران،
                                                           

1.Cutter.et al 
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 تحیا بهدر شکل دادن  غیرمستقیمو  مستقیم رتصو بهو  کنند يم شرکت دخو مسکوني محیط محوله ميدمر کترمشا رموا

 که دميشو گفته هایي یتها و فعال نگرش ،یندهاآفرها و  روش مجموعه انعنو به کترمشا. شوند يم سهیم دخو جتماعيا

اسمعیل )کند يمها را یاری  زندگي آنمحیط  بر یرگذارتأث ملاعو لکنترو در  هشد دممر ینایيهااتو یشافزا به منجر

 (.17: 0931پور،

 سطوح مختلف مشارکت مردمی

 سطحي ربسیا شکلاز  تواند يم سطح هفت ین. ادنمو یبند طبقه سطح فتهدر  توان يرا م یها پروژه هردر  ميدمر کترمشااوالً 

 باشد. یختگيخودانگ یعنيآن  سطح باالترین تا فریب یعنيآن  یظاهرو 

 لکنتر دم،مر ماا گیرند يم ستما یگرد یهادنها با فني یها و کمک منابع جهت ده،بو هاوژهپر مبتکر دخو دممر: نگیختگيداخو-0

 ننداميتو هایيوژهپر چنین غیردولتي یهادنهاو  لتدو حمایت رتصو. در مينمایند حفظ دخو ستدر د نناهمچرا  وژهپر منابع

 .برسند کامل ایجرا به

 حق یک انعنو به کترمشا.مينماید فعالیت محلي دممر با طتبادر ار که ستا جيرخا دنها یک وژهپر مبتکر: يتأمل کترمشا-1

و  یياجرا یبرنامهها ینوتد ،مسائل تحلیلدر  دممر. نميباشد وژهپر افهدا به نسیدر جهت ایسیلهو تنها ه،نشد تلقي یندوشهر

 ند.دار منابعاز  دهستفاا هنحو بر دییاز تأثیرو  مينمایند کترمشا مدیریتي

 طریقاز  ها ینههز کاهش هیژو به وژه،پر تحقق جهت ایسیلهو انعنو با جيرخا دنها یسواز  کترمشا: یمشارکت عملکرد -9

و  هشد گرفته جيرخا دنها یسواز  مهم تتصمیما ینکهاز ا بعد دممر لمثا ایبرشود.  مي تلقي نیگارا مدیریتو  رکا وینیر ئهاار

در  دممر ،کترمشا هشیو چنیندر  یتاً. نهاميکنند کترمشا ه،شد تعییناف هدا تحقق جهت ،ميشوند مشخص وژهپر افهدا

 ميکشد. ستد دخو افهداز ا ،جيرخا دنها زنیا ردمو افهدا بجذ

 عرضه مقابلمثالً در مينمایند) کترمشا دیما یهاهنگیزا به نسبت کنشوا به تنها دممر: مالي یهاهنگیزا لیلد به کترمشا -4 

 تخدماو  مینز ن،ساختما دیجاو ا رکا وینیر عرضه طشر به رییادخو یها مثالً در پروژه یاو  نمایند یافتدر اغذ یاو  لپو ر،کا

 .ند(ميکن یافتدر

 یآور جمع انمیز ،ماشود ا مي گرفته دممر های یتو اولو هازنیا تعیین جهت دممر اتنظر: دنکر رتمشوو  هيد تطالعاا - 1 

 رتقد هیچ. دميشو معین نظر ردمو یحلهاو راه مسئله تشخیص طریقو از  جيرخا دنها سیلهو به ،ها یلتحل لکنترو  تطالعاا

 .سپارد ينم هعهد به دممر های یتاولو تحقق به نسبت یتهدید هیچ وژهپر نمجریا وهبعال ه،نشدداده  دممر به یتصمیمگیر

در  تيرقد یاشده و  ها خواسته آن اتنظر ینکها ونبد ،شد هداخو منجاا یچیز چه کهشود  مي گفته دممر به: نفعاليا کترمشا -0

 .باشند شتهدا رموا تغییر

 انعنو به. دميپذیر منجاا که ستا قعيوا کترمشا جلب یجا به کترمشا به تظاهر رمنظو: ریصوو  میزآ خدعه کترمشا - 7 

: 0931این افراد انتخاب شده یا قدرتي داشته باشند )مروتي،ینکه ا ونبد ،باشند هشد گماشته سمير یهیئتهادر  نمایندگاني ل،مثا

111-111.) 

 قلمروی تحقیق

هکتار است. اما در  4179791شورای شهر دارای مساحتي معادل منطقه یک شهرداری تهران با در نظر گرفتن مرز شمالي مصوب 

ساله شهر تهران است که بر این اساس این  11واقعیت امر، ساخت و سازهای صورت گرفتـه در ایـن منطقـه منطبـق بـا محدوده 

 باشد.  هکتـار را دارا مي 4100منطقـه مـساحتي حـدود 
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 (/https://link.springer.comمنبع: )  : موقعیت شهر تهران1نقشه 

در حال حاضر مرز قانوني و ابالغ شده منطقه از شمال مـزر شـمالي مـصوب شـورای شـهر، از جنوب بزرگراههای مدرس، 

 .باشد صدر و چمران و بابایي، از شرق جاده لشگرک و پـارک جنگلـي قوچـک و از غرب رودخانه درکه مي

 
 (/https://www.sciencedirect.comبع: )من  : نقشه مناطق شهر تهران2نقشه 
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این  .واقع شده است تهران یکي از مناطق شهری تهران است که در شمال شرقي شهر شهرداری تهران 0منطقه  محله اوین در

اهلل صدر و از شرق به  های شهید چمران و آیت ه البرز، از غرب به رودخانه درکه، از جنوب به بزرگراهمنطقه از شمال به رشته کو

 نفر 417٬111ایران،  0931بر اساس سرشماری سال یک جمعیت منطقه  .شود جاده لشکرک و پارک جنگلي قوچک محدود مي

 .باشد نفر مي 7411یت محله اوین باشد و جمع مي زن 141٬101 و مرد 191٬039 شامل( خانوار 000٬110)

 
 (/https://www.sciencedirect.comمنبع: ) های دیگر در منطقه یک شهر تهران مرز محله اوین با محله :3نقشه 

ریزی شهر  بر اساس رشد پیشنهادی مرکز مطالعات و برنامه( 0411بیني شده برای منطقه یک در افق طرح )سال  جمعیت پیش

باشـد کـه دسـتیابي بـه آن مـستلزم بـه کارگیری سیاستهای سختگیرانه و قاطع در مقابله با  نفر مـي 409111تهران در حدود 

طالعات جمعیتي طرح تفصیلي منطقه یک تهران دو م .ساخت و سازهای بیرویه در منطقه و جلوگیری از مهاجرپذیری آن است

های مختلف در محالت منطقه چگونه  در گزینه 0411نتظار سال هدف عمده را دنبال کرده اسـت، اول آن کـه جمعیت مورد ا

های با غلبه عملکرد سـکونتي در  بیني شده و اطالعات موجود، پهنه توزیـع خواهنـد شـد و دوم آن که با توجه به جمعیت پیش

هرداری منطقه و برداشتهای میداني چه محالتي از منطقه واقع خواهند شد. به این منظور از سه منبع اطالعاتي: مرکز آمار ایران، شـ

محور تراکم منطقه به لحاظ جمعیت محالت اطراف خیابان ولیعصر است و با افزایش فاصله از  .خود مشاور استفاده شده است

 .دشو آن از شدت تراکم کاسته مي

رمانیه، ولنجک، نیاوران و پل در چهار محله، ف 0931-37های مسکوني صادره طي سالهای  اطالعات نشان داد که بیشترین پروانه

شود. نگاهي به موقعیت این محالت در منطقه  هـای صـادره منطقـه را شامل مي رومي بوده است به طوری که یک سوم پروانه

ها از محالت پرتراکم فاصله گرفته و به سوی محالت با تراکم متوسط نزدیک شده است. ادامه این  نشان میدهد که صدور پروانه

رمناطق کم تراکم اگرچه مثبت است، ولي دیر یا زود محالت با تراکم متوسط آن در زمره محـالت پرتـراکم قرار خواهد روند د

آوری اطالعات این مشاور در برداشتهای میداني در  جمع.داد؛ که با الزامات طرح تفصیلي مبني بر تثبیت جمعیت مغایرت دارد

%آنها خالي از سکنه بوده  01هزار واحد بوده است که حدود  011وني منطقه حدود نشان داد که تعداد واحدهای مسک 0937سال 

هزار نفر بوده  911حـدود  0937اسـت. بـا افزایش سکونت هر خانوار در یک واحد مسکوني، جمعیت آن در میان سالهای 

 .است. این اطالعات نشان داد که منطقه مورد مطالعه همچنان مهاجرپذیر است

کیلومتری غرب  4دقیقه و در  41درجه و  91دقیقه و در عرض جغرافیایي  11درجه و  10در طول جغرافیایي  محله اوین

متر مي باشد. در گذشته این روستااز شمال به قسمتي از ارتفاعات  0014تجریش واقع شده است،ارتفاع متوسط آن از سطح دریا

منه و ونک،از شرق اول به اراضي ولنجک و دوم به اراضي محمودیه و توچال،در شمال غربي به دره درکه،از جنوب به قلعه ارا

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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درکه بود.، اکنون این روستا به عنوان یک محله شهری در محدوده اراضي –سوم به خیابان ولیعصر و از غرب به رودخانه اوین 

و از شرق به نمایشگاه بین المللي  منطقه یک، از شمال به جاده درکه و دانشگاه و از جنوب به بزرگراه شهید چمران و هتل اوین

 و از غرب به رودخانه درکه محدود است.

 های پژوهش یافته

ها، صورت  داده هیاول نیها، به مضام داده سهیاز مقا موداحال م نیمنظم و در ع یندیفرآ يط يانیبن یۀها در نظر ه داد لیتحل

و مقوالت استخراج  میها مفاه شود و سپس، از دل آن یي داده ميها عنوان یکدگذار يط ریای و غ سه مرحله ندیگیرد. در فرآ مي

 نیاز ارتباط ام لق دارند و سرانجاعت يبه مقوالت کیشوند که هر  مي لیتشک يمفهوم هایي خوشهرهگذر،  ینشوند و از ا مي

اجرا  بیمراحل به ترت نیا انجیشود. در ا لق ميخ یدهپد یک یحتوض یای برا یابد و نظریه ای سامان مي مقوالت است که شالوده

ي به متن مصاحبه با ساکنان و مسئوالن و متخصصان حوزه شهری ده شکلی و پرداز مفهومدر جدول شماره یک به  ابتدا .شوند مي

 ها بر بافت فرسوده محله مشخص گردیده است. است. سپس اثرات مثبت و منفي آن شده پرداخته
 ی انجام شده در محله اوینها مصاحبهن ی به متده شکلی و پرداز مفهوم: 1جدول 

 اثر عامل درصد فراواني عبارت توصیف کننده

 01 19 ها سازمانهمکاری با نهادها و 

عي
ما

جت
ي ا

تگ
وس

پی
 

 مثبت

 مثبت 01 10 های عام المنفع محله یتفعالهمکاری و مشارکت در 

 منفي 11 01 یر آن بر معیشت مردم محلهتأثافزایش تورم و 

 مثبت 14 03 کارهای گروهي محلهشرکت در 

 71 17 عوامل تهدید کننده امنیت و ایمني در محله

عي
ما

جت
ت ا

منی
ا

 

 منفي

 مثبت 97 09 امنیت عابر پیاده در معابر

 منفي 09 13 ترافیک

 منفي 41 01 دزدی یا سرقت مسلحانه

 منفي 40 04 ها دیوار نوشته

 منفي 70 19 واحدهای خالي از سکنه

 منفي 49 01 وآمد افراد شرور و بزهکار رفت

 91 3 دسترسي به فضاهای آموزشي

گي
ند

ت ز
یفی

ک
 

 مثبت

 مثبت 01 11 دسترسي آسان به محل کار

 منفي 79 11 های محله وضعیت بد شبکه دفع فاضالب

 منفي 11 14 کمبود امکانات فرهنگي محله

 منفي 49 09 داشتن خودرو و پارک در کوچه

 منفي 19 17 ی محلهها ساختمانمصالح بکار رفته در کیفیت بد 

 منفي 10 07 میزان درآمد کم افراد شاغل در محله

 (0931های پژوهش، منبع: )یافته

 کدگذاری محوری

ی صورت گرفته با جامعه مطالعه شده درباره نقش مشارکت پس از تحلیل در ها مصاحبهي به متن ده شکلی و پرداز مفهومنتایج 

توان دسته بندی کرد. نخست پیوستگي  قالب سه موضوع محوری مي ( نشان داده شده است. نقش مشارکت را در0)جدول 

یت امن محله اهمیت بیشتری دارد. المنفعه عامهای  یتفعالزیر مفهوم که در این بین عوامل همکاری و مشارکت در  4اجتماعي با 

وآمد افراد شرور و بزهکار در محله عوامل تهدید کننده امنیت و ایمني در محله  باشد در بین رفت زیر مفهوم مي 0اجتماعي دارای 

بخش کیفیت زندگي هفت زیر مفهوم دارد که در این میان  در اند. بیشترین درصد را به خود اختصاص داده 70و  71با فراواني 

درصد بیشترین فراواني و تکرار را نشان  71و  11ها با  کمبود امکانات فرهنگي محله و وضعیت نابسامان شبکه دفع فاضالب

 دهد. يم

                                                                                                          مرحله کدگذاری انتخابی

و  آورد يدرم هم تناسب دارند،هایي که با خوشهو به صورت  کند يم سهیمقا گریکدیشده را با  یکدگذار یها وهشگر، دادهژپ
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را که در  ای یهاول یها وهشگر، کدها و دستهژمرحله پ نیدر ا (.010: 0910حاج باقری،)دهد يطبقه قرار م کیمشابه را در  یکدها

 دیجد میبا مفاه يت و طبقاتاخس صها را مشخ رده طبقه نیکرد و ارتباط ب مکرده بود با موارد مشابه ادغا جادیا ازب یکدگذار

 .داد لیتشک

 کدگذاری انتخابی

یری اولیه چارچوب تحقیق در این مرحله گ شکل یکردن طبقات به وجود آمده برا مو توأ قیعبارت است از تلف يانتخاب یکدگذار

پاپ به نقل از  1111فرانسیس،) ها درک شود. شوند تا رابطه میان آن باهم ترکیب مي دوباره ،اند شدهی کدگذار قبالًیي که ها جمله

ی که قادر است سایر ا مقوله شدند تاباهم ترکیب  بودند دوبارهی شده کدگذار قبالًیي که ها جملهاین مرحله  در (.011: 0913زن،

 نیا يعمده و اصل تیالعف شکل گیرد. پژوهشطبقات و یا مفاهیم را با یکدیگر ارتباط دهد، شناسایي شود و چارچوب مفهومي 

 لیافتد در واقع تحل مرحله اتفاق مي نیآنچه در ا .شود طبقات را شامل مي ۀاست که هم يداستان ریسط خ یجادا یل،مرحله از تحل

دارد و  اریتخکه در ا یيها داده يوهشگر بر اساس تمامژرخ داده است و پ قیاست که در طول تحق یيندهاینگرانه بر فرآ کل

 ياصخ فیکند. داستان، به طور ساده توص دنبال مي اداستان ر ریس يته، طخوهش اندوژم پخو  چیپر پ ریود در مسخکه ي برداشت

در  (.0913:043)ابراهیمي،است يداستان نیچن یساز مفهوم ،يداستان ریط سخشود و  ه ميبکه مطال ياصل یدهایپد ۀاست دربار

 وندید با پعدر مرحله ب میو نخبگان است و ترس ریزی شهری برنامه خبرگانوهش که بخش عمده آن شامل نظر ژپ یۀادامه مدل اول

 ماستخراج شد که با ادغا قیتحق يمدل مفهوم ه،یاول یآن با مدل نظر قیحاصل از بحث با کارشناسان و تلف یها طبقات و مقوله

 اعتبار مدل فراهم شد. شیافزا نهینظر کارشناسان، زم

 
 (1331های پژوهش، )یافته: مدل مفهومی پژوهش منبع:1شکل 

 محور اجتماع یدارپا توسعهدر نقش مشارکت 

 ها  تجزیه و تحلیل داده

 انسیوار زیو مسئوالن قرار گرفت. ابتدا از آزمون آنال یدیافراد کل اریتخاستخراج شده در قالب پرسشنامه در ا یها و عامل میمفاه

از عوامل  کیر ه ریتأث زانیکردن م صمشخ یبرا يچهار عامل و سپس آزمون توک نها بی کردن وجود تفاوت صمشخ یبرا

سه گانه در نقش مشارکت از دیدگاه  ادعاب نیب ینادارعم حتفاوت سط نعییت یبرا انسیوار زیآزمون آنال جینتا. استفاده شده است

یج در هر دو گروه معنادار بوده نتا درصد، 31و اطمینان  ینادارعم حبا سط ریمقاددو گروه پاسخ دهنده، بیانگر این مطلب است که 

 سه گانه نقش مشارکت در بافت فرسوده )پیوستگي اجتماعي،اد عاب نهر دو گروه پاسخ دهنده بی گاهدیاز د گریرت دعبا است.

بافت فرسوده )پایدار اجتماع محور در توسعهمشارکت  بر نقشهر سه بعد  ؛ ویفیت زندگي( تفاوت وجود داردک یت اجتماعي،امن

 یر دارند.( تأثمحله اوین
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 ن تحلیل واریانس برای تعیین تفاوت معناداری بین ابعاد سه گانه مشارکت: نتایج آزمو2جدول 
   مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات F سطح معناداری

 مسئول بین گروه 417017 9 077419  

  درون گروه 00437011 0001 07131 017017 17113

  مجموع 070317997 0070   

 ذینفعان وهيبین گر 1177010 9317701   

  درون گروه 10417071 0010 47149 107100 17110

  مجموع 13917110 01717701   

 (0931های پژوهش، منبع: )یافته

 (یت اجتماعي، کیفیت زندگيامن بنابراین از دیدگاه مسئوالن و ذینفعان بین ابعاد سه گانه شناسایي شده )پیوستگي اجتماعي،

 یدارپا در توسعهیر نقش مشارکت تأثگیری و  ی متفاوتي بر روی شکلاثرگذاراین عوامل،  هریک از ؛ وتفاوت وجود دارد

)پیوستگي  از موانع کیهر  یاثرگذار ینۀدرزم گریکدی ها با پاسخ گروه یزبینها ت در درون گروه نیهمچن دارند. محور اجتماع

عوامل  نیب ینادارعم تفاوت نی؛ بنابراوجود دارد در بافت فرسوده محله تفاوت (اجتماعي، امنیت اجتماعي و کیفیت زندگي

گروه ذینفعان  از ،آمده دست بهاساس نتایج  بر محله وجود داشته است. محور اجتماعبر نقش مشارکت در توسعه پایدار گانه  سه

از عوامل بر  یرگذاری هریکتأثدر  ها تفاوتی مشخص کردن میزان برا ،(یریت شهری و شهرداریمد )شامل: افراد ساکن محله،

، گروه دوم عامل 179104پیوستگي اجتماعي با میانگین  عامل نقش مشارکت سه گروه همگن شکل گرفته است که در گروه اول،

یر باالیي تأثگروه سوم عامل کیفیت زندگي از  در ؛977110و عامل کیفیت زندگي با میانگین  979410امنیت اجتماعي با میانگین 

 ت فرسوده محله برخوردار است.در نقش مشارکت بر باف

یر عامل پیوستگي اجتماعي بیشتر از سایر تأثآمده، از نظر ذینفعان  به دستهای  یانگینماز بین سه عامل بررسي شده و با توجه به 

در  ها تفاوتآمده از گروه مسئوالن و متخصصان برای مشخص کردن میزان  به دستعوامل است. همچنین بر اساس نتایج 

در گروه اول عامل پیوستگي اجتماعي  ؛ کهاست گرفته شکلذاری هریک از عوامل بر بافت فرسوده محله، دو گروه همگن یرگتأث

و  174041؛ در گروه دوم عامل امنیت اجتماعي و کیفیت زندگي با میانگین 974041و  170741و امنیت اجتماعي با میانگین 

انگین باالتری نقش مشارکت در توسعه پایدار اجتماع محور محله را از دید کیفیت زندگي با می عامل تشکیل شده است. 97079

 نماید. يممتخصصان و مسئوالن روشن 
 بر نقش مشارکت از دیدگاه ذینفعان گانه سهمیان ابعاد  ها تفاوت: میزان 3جدول 

Subset for alpha =0.05  

 تعداد

 

 ذینفعان گروه همگن اول گروه همگن دوم گروه همگن سوم عوامل

  پیوستگي اجتماعي 11 179104  

  امنیت اجتماعي 11  979410 979410

  کیفیت زندگي 11  977110 977110

  SIGسطح معناداری   17110 174009 17091

 (0931های پژوهش، منبع: )یافته

 نبر نقش مشارکت از دیدگاه متخصصان و مسئوال گانه سهمیان ابعاد  ها تفاوت: میزان 4جدول 
Subset for alpha =0.05  

 تعداد

 

 ذینفعان گروه همگن اول گروه همگن دوم گروه همگن سوم عوامل

  پیوستگي اجتماعي 11 170741  

  امنیت اجتماعي 11 974041 974041 

  کیفیت زندگي 11  970791 970791

  SIGسطح معناداری   17001 17094 17111

 (0931های پژوهش، منبع: )یافته

                                                                                                  گیری و دستاورد علمی پژوهشی  یجهنت

مشارکت عمومي در محله  چراکه محله قابل تصور است، محور اجتماعتوجه کافي به نقش مشارکت در توسعه پایدار  در صورت
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و مشارکت در  ها سازمانی با نهادها و همکار ي به فضاهای آموزشي،دسترس امنیت افراد، حفظ ه اجتماعي،موجبات ایجاد رفا

هایي با بافت فرسوده فراهم خواهد ساخت و  ترافیک، در محله کنترل در کارهای گروهي، شرکت محله، المنفعه عامهای  یتفعال

 و اقتصادی است. یگانه راه نجات این محالت از مسائل و مشکالت اجتماعي

مختلفي دارند و  نظرات ین آن است که محققان در باره نقش مشارکت در توسعه پایداری اجتماع محور،مب ،ها نگاشتهمرور پیشینه 

دهد از دیدگاه ساکنان به  يمهای تحلیل بنیاني در این مطالعه نشان  . یافتهاند کردهبندی  یمتقسی مختلفي ها دستهاین عوامل را به 

از: پیوستگي  اند عبارتتوان عوامل نقش مشارکت را در سه دسته بیان نمود که  ان افرادی که با محله آشنا هستند. ميعنو

یکي از عوامل مهم در  نظر ساکنان از های این پژوهش، مبنای یافته بر کلي کیفیت زندگي؛ طور بهیت اجتماعي و امن اجتماعي،

های چاویس  ی که یافتها گونه بههاست.  ید این بخش از یافتهمؤی دیگر محققان نیز ها یافته نقش مشارکت کیفیت زندگي است،

های  یرشاخهزتوان گفت کیفیت زندگي و  (، همخواني دارد. در واقع مي1114یلر)م (،0913یامکي )س (،0917یری )نص (،0310)

 یرگذار است.تأثمحله  محور اجتماعآن بر نقش مشارکت در توسعه پایدار 

ی و امیدی غفار ، امنیت اجتماعي بیان شده است.محور اجتماعیرگذار بر نقش مشارکت در توسعه پایدار تأثگر از عوامل یکي دی

که عوامل  اند شده(، در مطالعات خود یادآور 0910) سالک (،0911ي ثابت )عبداله (،0913یامکي )س (،0913یگلری)ب (،0911)

امنیت پیاده در معابر و نظایر آن  عدم افراد شرور و بزهکار، دزدی و سرقت مسلحانه، وآمد رفت یدکننده امنیت و ایمني محله،تهد

 محله است. محور اجتماعموانع مشارکت در توسعه پایدار 

 (،0911ي )توسل باشد. یوستگي اجتماعي ميپ ید است،تأکمحله که مورد  محور اجتماعترین عوامل توسعه پایدار  یکي دیگر از مهم

(، به این نتایج دست یافتند که، مشارکت از 0931ي )مروت (،0971(، مهندسین مشاور شارمند)0911ی )موسو (،0917یری )نص

ی، عملکرد ي،تأملیختگي، مشارکت خودانگشود شامل:  های پیوستگي است که خود به سطوح گوناگون تقسیم مي یرمجموعهز

 در یرگذار است.تأثام به تنهایي در توسعه پایدار اجتماع محور محله آمیز و صوری و... که هرکد خدعه ي،انفعال های مالي، یزهانگ

شود. لذا نقش مشارکت  های آن محسوب مي ترین ویژگي ی و کرامت انساني از مهممعنو این زمینه توجه جدی به نیازهای مادی،

 باشد. پایداری از اهداف اصلي ميها در جهت  های اجتماعي و ترغیب آن ین و تقویت سرمایهتکو یریت مردم محور،مد در محله،

یر پذ امکانهمکاری و مشارکت مردم  بدون محله، محور اجتماعتوان گفت نقش مشارکت کلید توسعه پایدار  ي ميطورکل به

ین آزمون آنالیز و واریانس برای تعیین تفاوت سطح معناداری بین ابعاد سه گانه نقش مشارکت در توسعه پایدار همچن باشد. نمي

نتایج نشان داد که عامل کیفیت زندگي با میانگین  ؛ ونفعان انجام گردید یذمحله، از دیدگاه دو گروه مسئوالن و  محور اعاجتم

های مصاحبه،  باشد. در نهایت یافته مي محور اجتماعی بر نقش مشارکت در توسعه پایداری مؤثرترباالتر، یکي از موانع مهم و 

است. همچنین برای  شده اشارهها  که در این پژوهش به برخي از آن اند کردهنقش مشارکت بیان  عوامل بسیاری را به عنوان موانع

 گردند: يممحله پیشنهادهای راهبردی زیر ارائه  محور اجتماعشدن نقش مشارکت در توسعه پایداری  تر پررنگ

 ی اجتماعي محلي:ها گروهی از ا مجموعهتکوین و تقویت  -0

تواند به وسیله نهادهای خودجوش مردمي و هم توسط مدیران شهری در سطوح مختلف محلي و  ميدر این راهبرد که هم 

ای در نظر گرفته شده است که اگر در  های اجتماعي به مانند شمشیر دو لبه ها و سرمایه گیری گروه ای به اجرا درآید، شکل منطقه

ا هدف بیشتر تعدیل و مالیم کردن تعلق بیش از اندازه نسبت به گردد، لذ مسیر درست هدایت نشود، باعث ایجاد مسائل متعدد مي

ای از  های قومي محله اوین به مرحله گروهي ساکنان است. در این راستا که هویت و ما جمعي محله به خطر نیفتد، گروه ما درون

ای که در مصاحبه با تعدادی  گونه گیرند، به چیز را در جهت منافع گروهي خود در نظر مي که همه اند تعلق و تعصب قومي رسیده

دانستند. بومیان، مهاجران را عامل اصلي از بین رفتن همبستگي  از ساکنین، تنوع قومي را عامل از بین رفتن همبستگي ساکنان مي
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یار هویت و های اجتماعي گروهي که مع بنابراین تشکیل سرمایه دانند؛ و در مقابل مهاجران، تعصب زیاد بومیان را علت این امر مي

که از نظر ارزشي در  باشد و به شکلي مورد توجه قرار گیرد های قومي  ها چیزی به غیر از معیار تشکیل گروه علت وجودی آن

سطح مقابله با گروه قومي برآید و بر اساس یک معیار مشترک دیگر همچون سن، جنس، همسایگي، سواد، مذهب، ورزش و 

های قبلي و  اند نباید در طول گروه هایي که شکل گرفته باشد. الزمه این امر آن است که گروه بسیاری از موارد دیگر شکل گرفته

ها و  ای از گروه ها حاصل شده باشند، بنابراین محله به عنوان مجموعه ها باشند، بلکه از اشتراک و ادغام دیگر گروه باالتر از آن

شود که هر فرد در آن تنها در یک مجموعه خاص جای  گرفته ميهای اجتماعي و طبقات اجتماعي مختلف در نظر  سرمایه

گذار روابط  تواند عضو چندین گروه محلي یا طبقه اجتماعي مختلف باشد. این امر بنیان گیرد، بلکه فرد در یک زمان واحد مي نمي

تواند به عنوان یک ابزار پشتیباني  مي های اجتماعي ای از گروه که در آن هر طبقه شود ای بین اعضا و افراد محلي مي دروني پیچیده

ها و طبقات اجتماعي  بنابراین ارتباط بسیار پیچیده و مستتری بین این گروه ها مطرح شود؛ و کنترل کننده دیگر طبقات و گروه

این راهبرد ترین مسائلي که در  گیری کرد. در آخر از مهم های کمي اندازه فرماست که ممکن است نتوان با معیارها و شاخص حکم

گیری و تداوم انگیزه ماندگاری گروه است، چرا که اگر انگیزه و اهداف الزم نباشد، ممکن است باعث  مطرح است، معیار شکل

 فروپاشي گروه محلي و بالطبع یک سرمایه اجتماعي محلي شود.

 ای از روابط درون و برون گروهي: گیری شبکه ایجاد ارتباط قوی و شکل -1

ها و  گرفته مشخص کرده و بعد شیوه شان بر اساس خصوصیات هم نوع شکل هایي که ماهیت وجودی د ابتدا گروهدر این راهبر

شود. بر همین  ها را به هم نزدیک کند شناسایي و اقدامات اجرایي مبتني با آن در نظر گرفته مي تواند این گروه هایي که مي زمینه

که موجودیت این  ها در چند مسجد و حسینیه وجود دارد با محوریت قومیتهای مذهبي  گروه الذکر، اساس در محالت فوق

ها  تر در هنگام مراسم مذهبي موجودیت آن شده است و بیش درصد ساکنان محله شناخته 11های مردمي برای بیش از  گروه

ای که برای همه اعضای  دیرهقومي، هیئت امناء و یا هیئت م -های مذهبي تشخیص است. حال اگر در هرکدام از این گروه قابل

توانند برای کلیه مسائل  مذهبي شده که مي -گروه مشروعیت داشته، تشکیل شود، مجموعه محله متشکل از چندین گروه قومي

تواند به صورت خود جوش و محلي و  این امر مي ای که در ارتباط با محله باشد، اظهار نظر کنند. ها و یا هر مسئله مربوط به گروه

ها احترام  از طریق نهادهای رسمي و غیررسمي و یا شهرداری محله صورت گیرد. در ضمن باید توجه داشت که الزمه همه اینیا 

باشد. در مرتبه بعد الزمه این امر این است که حقوق  ها مي متقابل و پذیرفتن مشروعیت محلي برای ساکنان از طریق خود آن

کنان محله از نگاه بومیان پذیرفته شود. هرچند که تشکیل و ایجاد ارتباط قوی بین این انساني و احترام به سکنه به عنوان سا

تواند عاملي مهم در پیوندهای محلي به  ها خود مي تواند هدف انگاشته شود، چرا که موجودیت و فعلیت آن ها خود مي گروه

 حساب آید.

 :تقویت روابط درون و برون گروهي با محوریت یک نهاد مردمي -9

باشد، از تداخل راهبردهای قبلي بعالوه مدیریت کارآمد شهری، برخاسته از خود مردم  راهبرد سوم که راهبرد پیشنهادی نیز مي

ها و طبقات اجتماعي محلي ممکن است به صورت خود جوش و یا برخاسته از  گیرد. در موارد قبلي ارتباط بین گروه شکل مي

ای باشد، در حالي که در اینجا محور روابط بر یک مدیریت کارآمد محلي که از نظر  طقهاقدامات مدیران در سطوح محلي و من

« ما»شورایاری به عنوان نهادی مردمي و مدني، تشکیل دهنده یک  گیرد. حقوقي مشروعیت کلیه ساکنین محل را دارد، صورت مي

گیری آن ایجاد  اشند. نهادی که اهداف شکلب گروهي است که تک تک اعضای آن را ذینفعان اصلي محله یا ساکنین آن مي

بنابراین شورایاری خود  همبستگي و وفاق محلي، تقویت احساس تعلق ساکنان و پل ارتباطي بین مردم و مدیران شهری است؛

به  تواند گیری مدیریت از پایین به باال است. در اینجا شورایاری مي نفس عمل و هدف مبني بر مشارکت و همکاری مردم و شکل
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ای باشد، به عبارتي دیگر شورایاری  ها و ایجاد وفاق محله ها، تعامل و ارتباط آن گیری گروه مانند اهرمي مهم برای تکوین و شکل

ها را  بنابراین شورایاری نقش یک ابزار کنترلي و نظارتي و ایجاد تعادل بین گروه خمیرمایه بین اعضا و نهادهای محلي است؛

رسد که اهداف و منافع گروهي در حال اولویت دادن از  ای مي که ارتباط نهادهای گروهي محل به مرحله کند و زماني بازی مي

ها و راهبرد به ایجاد تعادل گروهي  ای است، شورایاری از طریق یک سری برنامه طرف ساکنان به مای برون گروهي یا محله

 پردازد. محلي مي

 منابع
نشریه  آباد(، محله دولت حله بندی بافت قدیم شهر یزد و مشارکت اهالي برای تأمین خدمات شهری )مطالعه موردی،رابطه ساختار م (،0931اسمعیل پور)

 .03شهر و معماری بومي شماره 

وهشي پژ–فصلنامه علمي  ،(آباد محله فیض شناسي مداخله و نوسازی بافت قدیمي و فرسوده )مطالعه موردی، آسیب (،0930روستایي ) محسن، احد نژاد،

 .97شماره  01فضای جغرافیایي سال 

( آباد بافت فرسوده شهر خرم تحلیلي بر ساماندهي و مداخله در بافت فرسوده شهری )مطالعه موردی: (،0930گل آفرین) ملکي تودار، عیسي، زاده، ابراهیم

 .10 شماره های جغرافیای انساني، پژوهش

مجموعه مقاالت اولین  ریزی مدیریت پیشگیری و مقابله با زلزله در شهر تهران، برنامه (،0911)شناسندهمحمود رضا  محسن و هادی خلیلي نژاد و ابراهیمي،

 برداری پردیس فني دانشگاه تهران. قطب علمي و مهندسي نقشه همایش مقابله با سوانح طبیعي،

های فرسوده شهری با استفاده از سیستم اطالعات  بافتنقش الگوی مشارکت مردمي در بهسازی و نوسازی  (،0931زهرا) سیامي، فریده، اسدیان، 

 .01فصلنامه جغرافیایي آمایش محیط شماره  جغرافیایي )مطالعه موردی: محله عامری اهواز(،

تهران، مدیریت  های فرسوده شهر ساختماني در نوسازی بافتنوین  های فناوریاز  دهستفاا معد علل یابيارز (،0931احسان) سلطان پناه، کتایون، تقي زاده،

 11شهری شماره 

 033شماره  دانشگاه خوارزمي، نشریه سیمای خوارزمي، اصول پدافند غیرعامل، (،0931حسن) حسیني امیني،

، مجله پژوهش (های فرسوده شهری )مطالعه موردی بافت مرکزی شهر سردشت فضایي در بافت–(، تحلیل اجتماعي 0931کاوه) محمودی، ژیال، سجادی،

 1شماره  ریزی شهری سال دوم، و برنامه
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