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  :چکیده

شهرها، توجه  شتابانه با رشد ههاي اخیر از مهمترین رویکردهاي توسعه شهري در مواجدر ادبیات شهري دهه

 شهري، ریزي برنامه در محور محله ریزيبرنامه اي است.ریزي محلهبه خردترین واحد یعنی محله در چارچوب برنامه

 تهیه در ایشان همگانی هايخواسته و نیازها به و توجه نفع ذي ای درگیر مختلف هايگروه آوردن گردهم هدف با

ریزي محلی در ایران اتخاذ و آزمایش شده که هاي متفاوتی براي برنامهرهیافت .است شده مطرح هابرنامه و هاطرح

ظارت به ریزي، تخصیص منابع، مدیریت برنامه و  نطور جدي واگذاري تصمیم گیري در برنامهالبته هیچکدام به

ي جنوبی شهر زنجان است که در حال حاضر  ، واقع در حاشیه ي حسینیه . محلهنیروهاي محلی را تسهیل نکرده است

این پژوهش با کند مبدل ساخته است.  اي که ساکنانش را تهدید می فرسودگی کالبدي و کارکردي، آن را به ناسازواره

ي حسینیه شهر زنجان، انجام یافته است در توسعه شهري در محلهریزي محله مبنا هدف بررسی امکان سنجی  برنامه

- مشارکت اجتماع محلی و طرحاي، درپی پاسخگویی به این سواالت است که چه رابطه اي بین برنامه ریزي محلهو 

ع کاربردي و به لحاظ وحاضر به لحاظ هدف از ن پژوهش اي وجود دارد؟هاي اجرایی و شهرسازي با توسعه محله

براي دوگروه ساکنین که  هاي مورد نیاز از طریق پرسشنامهباشد. دادهتحلیلی می - هیت و روش از نوع توصیفیما

جهت  دست آمد. ، بهشده و توزیع نفر طراحی 30و خبرگان امور شهري به تعداد  357حسینیه به تعداد  محله

نیز  پایان پژوهشو در  استفاده شده است Spss تحلیل آماري از نرم افزارود هاي موجتجزیه و تحلیل یافته

مشارکت اي، ریزي محلهبین متغیرهاي برنامه )1 دهد کهنشان می دست آمده نتایج بهپیشنهاداتی ارائه شده است. 

 حدود )2وجود دارد.  ايي محلهتوسعههمبستگی باال و مثبتی با  هاي اجرایی شهرسازيطرحو  اجتماع محلی

 میزان بر چه هر این ترتیب، به. گردندمی تبیین پژوهش متغیر سه توسط ايمحله توسعه ییراتتغ از درصد 393/0

 ايمحله توسعه میزان بر نسبت همان به شود، هاي اجرایی افزودهاي، مشارکت ساکنین و طرحریزي محلهبرنامه

- طرح)، 449/0اي (با ضریب تأثیر محله ریزي، بعد از برنامه ايي محلهتوسعهترین عامل در مهم )3شود و می افزوده

)، سومین  180/0(با ضریب تأثیر  مشارکت اجتماع محلی) است. 258/0(با ضریب تأثیر  هاي اجرایی شهرسازي

  ها، پیشنهاداتی ارائه شده اند.در پایان بر اساس یافته .است ايي محلهتوسعهعامل اثر گذار بر 

  ي حسینیهمحلهزنجان، ،  ریزي محله مبنابرنامه شهري، محله، يتوسعه: هاواژه کلید
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  .Error! Bookmark not defined  ................................  محل در اقامت مدت یفراوان عیتوز: 5- 4 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ................................  انیپاسخگو تالیتحص یفراوان عیتوز: 6- 4 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ...................................  انیپاسخگو تیجنس یفراوان عیتوز: 7-4 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ..........................   انیپاسخگو یسن تیوضع یفراوان عیتوز: 8 - 4 جدول

  .Error! Bookmark not defined  .........................   انیپاسخگو یلیتحص رشته یفراوان عیتوز: 9- 4 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ................................  انیپاسخگو تخصص یفراوان عیتوز: 10- 4 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ......................... انیپاسخگو يکار سوابق یفراوان عیتوز: 11- 4 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ...................  انیپاسخگو یلیتحص تیوضع یفراوان عیتوز: 12- 4 جدول



 و 
 

 Error! Bookmarkيامحله يزیر برنامه يها هیگو اریمع انحراف و نیانگیم ،یفراوان درصد: 13- 4 جدول

not defined.  

 !Error  ................  یمحل اجتماع مشارکت يها هیگو اریمع انحراف و نیانگی،میدرصدفراوان: 14- 4 جدول

Bookmark not defined.  

)نیساکن( يشهرساز ییاجرا يها طرح يها هیگو اریمع انحراف و نیانگیم ،یدرصدفراوان: 15- 4 جدول

  ..........................................................................................................  Error! Bookmark not defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ...  يا محله توسعه اریمع انحراف و نیانگیم ،یدرصدفراوان: 16- 4 جدول

 !Error  ...............  انیپاسخگو يا محله يزیر برنامه اریمع انحراف و نیانگیم یفراوان عیتوز:  17 - 4 جدول

Bookmark not defined.  

 Error! Bookmark not  ..........انیپاسخگو مشارکت اریمع انحراف و نیانگیم یفراوان عیتوز: 18- 4 جدول

defined.  

 !Error  ......  انیپاسخگو يشهرساز ییاجرا يها ارطرحیمع انحراف و نیانگیم یفراوان عیتوز: 19- 4 جدول

Bookmark not defined.  

 Error! Bookmark .  انیپاسخگو يا محله ي سعهتو اریمع انحراف و نیانگیم یفراوان عیتوز: 20- 4 جدول

not defined.  

 !Error  .........  )خبرگان(يشهرساز ییاجرا يها طرح اریمع انحراف و نیانگیم ،یدرصدفراوان: 21- 4جدول

Bookmark not defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ...  يا محله توسعه اریمع انحراف و نیانگیم ،یاندرصدفراو: 22- 4 جدول

 Error! Bookmark not  ..........  )نیساکن( رهایمتغ عیتوز و یپراکندگ ،يمرکز يها شاخص: 23- 4 جدول

defined.  

 Error! Bookmark not  ........  )خبرگان( رهایمتغ عیتوز و یپراکندگ ،يمرکز يها شاخص:  24- 4 جدول

defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ...............  )نیساکن پرسشنامه( رهایمتغ بودن نرمال آزمون: 25- 4 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ..............  )خبرگان پرسشنامه( رهایمتغ بودن لنرما آزمون: 26- 4 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ....................  یهمبستگ بیضر يعدد زانیم ریتفس نحوه: 27 - 4 جدول

 Error! Bookmark not  .......  يا محله توسعه و مبنا محله يزیر برنامه نیب یهمبستگ آزمون: 28- 4 جدول

defined.  

 !Error  ............  محله يزیر برنامه و تیریمد در مسئول يها گروه و نهادها يبرا x2 آزمون: 29- 4 جدول

Bookmark not defined.  

 Error! Bookmark not  ....   يا محله توسعه و یمحل اجتماع مشارکت نیب یهمبستگ نآزمو: 30- 4 جدول

defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ....   یواقع مشارکت رییمتغ به مربوط سواالت پاسخ یفراوان:  31- 4جدول

  .Error! Bookmark not defined  ..........................   نیساکن مشارکت نهیزم يبرا x2 آزمون: 32- 4 جدول

 !Error  ........  )نیساکن(يا محله توسعه و يشهرساز ییاجرا يها طرح نیب یهمبستگ آزمون: 33- 4 جدول

Bookmark not defined.  

 !Error  .......  )خبرگان(يا محله توسعه و يشهرساز ییاجرا يها طرح نیب یهمبستگ آزمون :34- 4 جدول

Bookmark not defined.  

 Error! Bookmarkخبرگان نظر از مبنا محله يزیر برنامه وجود عدم لیدل يبرا x2 آزمون: 35- 4 جدول

not defined.  
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 Error! Bookmark not  ........  خبرگان و نیساکن نیب يا محله توسعه مؤلفه مستقل t آزمون: 36- 4 جدول

defined.  

 Error! Bookmark not  .........  محله به نیساکن خاطر تعلق عامل نیتر مهم يبرا x2 آزمون: 37- 4 جدول

defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ......................  مبنا محله يزیر برنامه مولفه يبرا t آزمون: 38- 4جدول

  .Error! Bookmark not defined  ............................  نیساکن مشارکت مولفه يبرا t آزمون: 39 - 4جدول

  .Error! Bookmark not defined  ...............................يا محله توسعه مولفه يبرا t آزمون: 40- 4 جدول

  .Error! Bookmark not defined  .........  يشهرساز ییاجرا يها طرح مولفه يبرا t آزمون: 41 - 4 جدول

 Error! Bookmark not  ......  وابسته ریمتغ با مستقل يرهایمتغ انیم چندگانه يها یتگهمبس:  42 - 4 جدول

defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ............................................................ انسیوار لیتحل: 43 - 4 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ....................  وابسته ریغمت يرو از مستقل ریمتغ ینیب شیپ: 44 - 4 جدول

 Error! Bookmark  ونیرگرس از استفاده با مستقل يرهایمتغ يمعنادار سطح و ریتأث بیضر: 45 - 4 جدول

not defined.  

 !Error  .................  يامحله يزیربرنامه مستقل ریمتغ با يامحله سعهتو وابسته ریمتغ یهمبستگ: 1 - 5 جدول

Bookmark not defined.  

 !Error  .............  یمحل اجتماع مشارکت مستقل ریمتغ با يامحله توسعه وابسته ریمتغ یهمبستگ: 2- 5 جدول

Bookmark not defined.  

)نیساکن( يشهرساز ییاجرا يهاطرح مستقل ریمتغ با يامحله توسعه وابسته ریمتغ یهمبستگ: 3- 5 جدول

  ..........................................................................................................  Error! Bookmark not defined.  

)خبرگان( يشهرساز ییاجرا يهاطرح مستقل ریمتغ با يامحله توسعه وابسته ریمتغ یهمبستگ :4- 5 جدول

  ..........................................................................................................  Error! Bookmark not defined.  

 Error! Bookmark not  ........  وابسته ریمتغ با مستقل يرهایمتغ انیم چندگانه يها یهمبستگ:  5 - 5 جدول

defined.  

 !Error  چندگانه ونیرگرس روش از مستقل يرهایغمت با يا محله توسعه وابسته ریمتغ یهمبستگ: 6- 5 جدول

Bookmark not defined.  

  

  هافهرست شکل

  صفحه                                                         شکل عنوانشماره و 

  .Error! Bookmark not defined  .  محلی اجتماع و حکومت بین فوظائ و مسئولیت جابجائی:  1 - 2 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ........................................  محله توسعه ندیفرا در سهامداران: 2- 2 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ........................................................  پژوهش یمفهوم مدل: 3 - 2 شکل

 Error! Bookmark .  1320- 1393 سال از شیپ زنجان شهر يادوار رشد مراحل کیشمات نقشه: 1 - 3شکل

not defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ....................  زنجان شهر جمعیت ساالنه رشد تغییرات نحوه:  2 - 3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ..................................................................  یبالغ شاه قنات: 3- 3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ..........  1394 ه،ینیحس محله موجود وضع یاراض يکاربر نقشه: 4- 3شکل
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  .Error! Bookmark not defined  ..........................   1394 ه،ینیحس محله معابر مراتب سلسله نقشه: 6- 3شکل

  .Error! Bookmark not defined  .............................................  محدوده جنوب سبز يفضا لبه:  7- 3شکل

  .Error! Bookmark not defined  ...............................................  محدوده جنوب آهن راه لبه:  8- 3شکل

  .Error! Bookmark not defined  ................................  یکیتراف گره کی عنوان به امیخ تقاطع: 9- 3شکل

  .Error! Bookmark not defined  ....................... 1394 ه،ینیحس ي محله ییفضا سازمان نقشه: 10- 3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .....................................................  محله سطح در ها نشانه: 11 - 3 شکل

 Error! Bookmark not  ..........  اعظم حسینیه یفن دفتر توسط شده تهیه طرح يبعد سه يمان: 12- 3 شکل

defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ......................................حسین امام تقاطع يبعد سه ينما: 13- 3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .................................................................  هیابن يداریناپا: 14 - 3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ..... ................................  محدوده یطیمح ستیز مشکالت:  15 - 3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ......................... ................................  اشتغال یفراوان عیتوز: 4- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .........................   محل در اقامت مدت یفراوان عیتوز درصد: 5- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .......................... انیپاسخگو التیتحص یفراوان عیدرصدتوز: 6- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ............................  انیپاسخگو تیجنس یفراوان عیتوز درصد: 7- 4شکل

  .Error! Bookmark not defined  ....................  انیپاسخگو یسن تیوضع یفراوان عیتوز درصد: 8- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ..................  انیپاسخگو یلیتحص رشته یفراوان عیتوز درصد: 9- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ........................  انیپاسخگو تخصص یفراوان عیتوز درصد: 10 - 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .................  انیپاسخگو يکار سوابق یفراوان عیتوز درصد: 11- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ................  انیپاسخگو مبنا محله يزیر برنامه یفراوان درصد: 13- 4شکل

 Error! Bookmark not  .........  پژوهش ينظر نیانگیم با مبنا محله يزیر برنامه نیانگیم تفاوت: 14- 4 شکل

defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ...................................  انیپاسخگو مشارکت یفراوان درصد: 15- 4شکل

  .Error! Bookmark not defined  .............  پژوهش ينظر نیانگیم با مشارکت نیانگیم تفاوت: 16 - 4 شکل

 !Error  ..........  انیپاسخگو يشهرساز ییاجرا يها ارطرحیمع انحراف و نیانگیم یفراوان عیتوز: 17- 4شکل

Bookmark not defined.  

 Error! Bookmark ...  پژوهش ينظر نیانگیم با يشهرساز ییاجرا يها طرح نیانگیم تفاوت: 19 - 4 شکل

not defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ....................  انیپاسخگو يا محله ي توسعه یفراوان درصد: 20- 4شکل

 !Error  ................  انیپاسخگو محله تیریمد و يزیر برنامه در مسئول ينهادها درصد عیتوز: 22 - 4 شکل

Bookmark not defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ......................... مشارکت نهیزم ریمتغ یفراوان درصد عیتوز: 24- 4 شکل

 Error! Bookmarkانیپاسخگو مبنا محله يزیر برنامه وجود عدم لیدل درصد یفراوان عیتوز: 26 - 4 شکل

not defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ................  انیپاسخگو محله به خاطر تعلق عامل نیتر مهم: 27 - 4 شکل

 !Error  ............  محله در يا محله يزیر برنامه يها شاخص لحاظ از هینیحس ي محله تیوضع:  28- 4 شکل

Bookmark not defined.  
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ينظر نیانگیم با سهیمقا در محله در مشارکت يها شاخص لحاظ از هینیحس ي محله تیوضع:  29- 4 شکل

  ..........................................................................................................  Error! Bookmark not defined.  

 !Error  نیانگیم با سهیمقا در يا محله ي وسعهت يها شاخص لحاظ از هینیحس ي محله تیوضع: 30- 4 شکل

Bookmark not defined.  

 !Error  )3(= ينظر نیانگیم با سهیمقا در پژوهش يها مؤلفه لحاظ از هینیحس ي محله تیوضع: 31 - 4 شکل

Bookmark not defined.  

 Error! Bookmark not  .....   )خبرگان و نیساکن( هینیحس ي محله پژوهش يها مؤلفه تیوضع: 32- 4 شکل

defined.  

 Error! Bookmark not  .......  يا محله توسعه در پژوهش مستقل يرهایمتغ کیهر ریتأث زانیم: 33- 4 شکل

defined.  

 Error! Bookmark not  ......  هینیحس محله در يمحلها يزیبرنامهر يها شاخص نیانگیم درصد: 1 - 5 شکل

defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ......  هینیحس یمحله در مشارکت يها شاخص نیانگیم درصد: 2- 5 شکل

 Error! Bookmark ....   هینیحس ي محله در يشهرساز و ییاجرا يها طرح ریمتغ نیانگیم درصد: 3- 5 شکل

not defined.  

  .Error! Bookmark not defined  هینیحس محله در يا محله توسعه يها شاخص نیانگیم درصد: 3- 5 شکل
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  مقدمه  - 1- 1

ي شهري در مواجهه با رشد مشکل آفرین شهرها، توجه به خرد ترین ترین رویکردهاي توسعهاز مهم

ترین تقسیمات ترین و اساسیاي است. محله یکی از مهمریزي محلهواحد یعنی محله در چارچوب برنامه

 -رود که در گذشته در ساختار فضاییهاي شهرنشینی به شمار مییراثکالبدي شهري و از کهن ترین م

هاي مهمی را بر عهده داشته است، اما رشد سریع شهرنشینی به عنوان کالبدي شهرها، کارکردها و نقش

هاي تحوالت ساختاري در حیات اجتماعی ترین ویژگیناپذیر که از اساسیشمول و اجتنابواقعیتی فرا

منظور شود از یک سو و فقدان ساز و کار مطلوب بهدر تاریخ معاصر محسوب میجوامع مختلف 

سازماندهی شرایط جدید از سوي دیگر سبب شده است تا فضاي مورد نیاز حیات و بالندگی در شهرها، 

پیوسته با تهدیدات پی در پی مواجه گردد. تغییر در فضاي کالبدي و ساختمانی شهرها و انهدام بافت 

هاي عمده در ایجاد شرایط کنونی است که در و عدم نهادینه شدن ساختار جدید از جمله علت ايمحله

  شود.شهرها مشاهده می

طراحان  و ریزانبرنامه کار دستور در شهري خرد جوامع و محالت به توجه دیگر بار اساس همین بر  

از  و برد پی شهري زندگی مختلف ابعاد به توانمی مقیاس این در فقط که چرا. است گرفته قرار شهري

  داد. قرار بررسی مورد را مسائل نزدیک

هاي فرهنگی، اجتماعی، اي که ارزشاي، به گونهي محلهریزي کشور ما، توجه به توسعهدر برنامه

به  پژوهشکالبدي و شخصیتی محله را حفظ کند، داراي جهات و ملزومات اساسی فراوان است. در این 

مورد مطالعه قرار  زنجان يي حسینیهدر توسعه شهري، محله مبناریزي محله جی  برنامهسنمنظور امکان

ي حسینیه در جنوب شهر زنجان واقع شده است و خاستگاه اولیه شهر محسوب می گرفته است. محله

 هیحاششهر زنجان است و متأسفانه امروز به یک محله  گرفته شکلمحالت  نیتر یمیقدو یکی از  شود

باعث فرسودگی ساختار کالبدي آن گردیده  ی،نینش  هیحاشکه دو موضوع قدمت و  شده  لیتبد نینش 

  است.

ها و فرضیه هاي در این فصل پس از طرح و توضیح کلی در مورد موضوع مورد مطالعه، اهداف، سوال

  .گرددمیتشریح  پژوهشپژوهش هاي مرتبط با موضوع بررسی و فرایند انجام  پژوهش و

  

  بیان مسأله - 2- 1

هاي جدیدي از رشد شهري در طی چند دهه گیري مقیاسشهرنشینی و شکل ي ابعاد رشد فزاینده 

هاي نوینی مواجه گردد و به دلیل ي اخیر موجب شده است که شهر و شهرسازي معاصر با چالش

توجه به ابعاد و گستردگی ابعاد و تغییرات در ماهیت مسائل شهري و پیچیدگی این مسائل، جامع نگري و 
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). 38:1385(حاجی پور،را اجتناب ناپذیرساخته است  آن هاهاي مختلف مسئله به منظور حل پایدارجنبه

ریزي متمرکز در بین اندیشمندان و ي ناکارآمدي برنامهبه اعتقاد فریدمن با نیرومند شدن اعتقاد درباره

سطوح پایین و ابعاد ملموس زندگی شهري در ریزي شهري بیش از هر زمان دیگري به کارشناسان، برنامه

ریزي و مدیریت شهري به جاي نگرش برنامه  به نوعی سیاستگذاري، گرایش پیدا کرده است. مقیاس خرد

(عظیمی هاي ذهنی، خردترین واحد یعنی محله در شهر را مورد هدف قرار داده است کالن و مقیاس

اي، امروزه به ابزار مهمی در تالش ي محله، الگوي توسعهي شهري.  از اینرو در عرصه)105:1389ومقدم،

ي توجه روز افزون درکاربرد مفهوم فوق، چارچوب سنتی توسعه ي شهري مبدل شده است.هاي توسعه

از جمله نتایج فوق، توجه به حوزه تغییر  اي یا کالن را مورد سؤال قرار داه است.شهري در مقیاس جامعه

  ).28: 1388رفیع پور، (هاي کوچکتر محلی استاساس پذیرش زندگی در واحدفرهنگ اسکان شهري، بر

هاي مختلف ریزي است که با هدف گرد هم آوردن گروهاي رویکرد جدیدي در برنامهریزي محله برنامه     

 ها بههاي همگانی ایشان در تدوین برنامهریزي و توجه به نیازها و خواستهنفع در برنامهدرگیر یا ذي

اي،  ریزي به طور عمده بر چهار مفهوم رهبري محلهاین شیوه از برنامه ریزي وارد شده است.ي برنامه حوزه

 ).119:1385چشم انداز تام راهبردي، درگیر شدن محله و کارکرد مشارکتی متکی است (امین ناصري،

دارایی " توانمند سازي و نگرش، مبتنی بر  "پایین به باال" رویکرد نگاه برنامه ریزي و مدیریت از در این

(حاجی هاي اجتماعی و مشارکت جمعی ساکنین محالت است ، تأکید بر منابع انسانی و سرمایه "مبنا

 ياي، انباشت سرمایهاي، آمادگی محلهاي، توانمند سازي محلهافزایش ظرفیت محله ).38:1385پور،

ارایی مبنا و در نهایت دستیابی به توسعه ي اجتماعی، مدیریت از پایین، مشارکت شهروندي، رویکرد د

رویکرد  بوده است ترین اهداف دنبال شده در اشاره به این  ترین و اصلیپایدار در ابعاد مختلف، مهم

  ).همان(

اي به گونه اي که ارزش هاي فرهنگی، ي محلهدر برنامه ریزي کشور ما، توجه به موضوع توسعه

ه را حفظ کند، داراي جهات و ملزومات اساسی فراوان است (رفیع اجتماعی، کالبدي و شخصیتی محل

ریزي محلی در ایران اتخاذ و آزمایش شده که البته هاي متفاوتی براي برنامه). رهیافت5:1388پور،

ریزي، تخصیص منابع، مدیریت برنامه و  نظارت به طور جدي واگذاري تصمیم گیري در برنامههیچکدام به

چه باید ریزي محله مبنا چنانبنابراین برنامه). 116:1365نکرده است (مخبر،ا تسهیل نیروهاي محلی ر

اي و ریزان و محققان ایرانی واقع نشده است، در این میان، ظرفیت سازي محلهمورد توجه جدي برنامه

بسیار هاي اجتماعی و تأکید بر برابري و توانمند سازي براي رفع محرومیت نیز موضوع تقویت سرمایه

  ).5:1388است (رفیع پور،مهمی در این عرصه است که مورد غفلت واقع شده 

ي تمهیدات برآمده شهر زنجان، نتیجه يي درونی و محلی در بافت مرکزي و فرسودهتوجه به توسعه

از فرسودگی کالبدي و ناهمگونی محتواي کارکردي فضا در این بخش از شهر و توان محدود مدیریت 

 ضرورتی انکار ناپذیرهاي جدید شهر خورد با بحران در بافت مرکزي شهر در پاسخ به نیازشهري در بر

 يریزي شهري ایران محلهبراي پرکردن شکاف موجود در برنامه  ).100:1392،و همکاران است (احدنژاد

ب نفر در جنوب شهر زنجان واقع شده و خاستگاه اولیه شهر محسو  5055حسینیه با جمعیتی معادل 

انتخاب شده است. نام این محله برگرفته از نام مورد مطالعه در این پژوهش  يبه عنوان نمونهمی شود، 
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ي شهر این محله یکی از محالت بافت فرسوده ي اعظم زنجان است که در آن قرار دارد.مسجد حسینیه

آن یدگی سازمکه به دلیل پاالیش جمعیتی خود و همچنین به دلیل عدم رس زنجان محسوب می شود

ریزي کارآمدي در جهت رفع مشکالت و معضالت آن ي مربوطه و کم توقع بودن ساکنان آن برنامهها

آیند در برداشته نشده است، مهاجرینی که از شهرهاي دیگر و روستاهاي اطراف براي اسکان به زنجان می

از  آن هادلیل توقع حداقلی به  ابتداي امر به دلیل عدم تمکن مالی در این محله اسکان می گزینند.

هاي کالبدي نامناسب بوده و دچار آشفتگی در سیما و منظر و بدنه صورت محیطهي سرپناه اغلب بمقوله

بوده و بعضی از ساکنین نیزکه خود را موقتاً ساکن این محله می دانند هیچ قدمی در راستاي بهبود 

ي حسینیه به با توجه به مشکالت موجود، محله ).7: 1391 (دویران، ساختار محیطی محله بر نمی دارند

ي مورد مطالعه انتخاب شده و پژوهش حاضر در پی پاسخگویی  به این پرسش خواهد بودکه؛ عنوان نمونه

ریزي محله مبنا و با بررسی تصورات هاي مطرح در برنامهتوان با استفاده از اصول و شاخصچگونه می

هاي اي و مشارکت شهروندان و همچنین تأثیر ویژگیي محلهي توسعههذهنی و نظریات ساکنان در زمین

  ي حسینیه پرداخت؟اي در محله ریزي محله اجتماعی و تاریخی محله به برنامه
  

  هاي پژوهشسؤال - 3- 1

 وجود دارد؟» اي ي محله توسعه«و » اي ریزي محله برنامه«اي بین  چه رابطه  - 1

 وجود دارد؟» ايي محله توسعه«و » تماع محلیمشارکت اج«اي بین  چه رابطه  - 2

 دارد؟ وجود » اي ي محله توسعه«و » سازيهاي اجرایی شهر طرح«اي بین  رابطه  چه  - 3

هاي اجرایی       طرح«و » ايمشارکت اجتماع محله«،» ریزي محله محوربرنامه«هاي از بین مؤلفه  - 4

 دارند؟» ايي محلهتوسعه« ر را دریک بیشترین تأثی؛کدام» شهرسازي

 

  هاي پژوهشفرضیه - 4- 1

  با توجه به مباحث مطرح شده فرضیات تحقیق به قرار زیر است:

  داري وجود دارد.ي معنا رابطه» اي ي محله توسعه«و » اي محلهریزي برنامه«بین   رسد،به نظر میـ 1

داري وجود ي معنا ابطهر» اي ي محله توسعه«و » مشارکت اجتماع محلی«بین   به نظر می رسد،ـ 2

  دارد.

داري  ي معنا رابطه» اي ي محله  توسعه«و » هاي اجرایی شهرسازي طرح«رسد، بین ـ به نظر می3

  وجود دارد.

توسعه ي محله «بیشترین تأثیر را در» ریزي محله محوربرنامه«ها ؛رسد، از بین مؤلفهبه نظر می- 4

  دارد.» اي
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   اهداف پژوهش - 5- 1

شهري با استفاده از  يریزي محله مبنا در توسعهبرنامه بکارگیريامکان سنجی  ،پژوهشهدف اصلی 

  باشد.اي میمحله يهاي توسعهریزي محله مبنا و شاخصهاي برنامهمؤلفه

  گردند: در فضاي مورد پژوهش اهداف جزئی زیر براي تحقق هدف کلی فوق، پیگیري می

  ه اي و توسعه محله اي.بررسی رابطه بین برنامه ریزي محل - 1

  اي. بررسی رابطه بین مشارکت اجتماع محلی و توسعه محله - 2

  اي.هاي اجرایی شهرسازي و توسعه محلهبررسی رابطه بین طرح - 3

  اي.سنجش میزان تأثیر هر کدام از مؤلفه هاي پژوهش بر روي توسعه محله - 4
  

  ضرورت و اهمیت پژوهش - 6- 1

 و یمحل يهالیپتانس و روهایهمراه با استفاده از ن (محله) چک شهرکو اسیدر مق يزیربرنامه

ي حذف چهره و شهر يداریپا شیموثر در افزا یتواند گامیم هاطرح ياجرا و هیمشارکت مردم در روند ته

کردن مردم  کیکه شر چرا باشد. یخیتار محالت با بافت فرسوده و ژهیبو محالت شهر، از یمطلوب زندگنا

 شهر خوب،ي محله دینو جهینت ها را فراهم آورده، درطرح شتریب ییموجبات کارا يزیربرنامه ندیفرا در

 یمحسوب م يشهر ییحکمروا يهااز ضرورت یکی يامحله يزیرخوب را خواهد داد. برنامه کشور خوب،

 وجود طیمح تیریمد و يزیربرنامه  در یبه دخالت جوامع محل یافزون روز شیدر سراسر جهان گرا شود.

راه همراه کردن  گانهی نیبوجود آمده است که ا استمدارانیس و زانیربرنامه انیتوافق م نیدارد و امروزه ا

توان اجتماعات یاست که م قیطر نیاز ا صرفاً  دلخواه است و یبه شکل طیدادن مح رییتغ يمردم برا

  وجود آورد.و توانمند به  ثروتمند مستحکم، امن، یمحل

با توجه به  است و یمردم و اجتماعات محل یبر نقش مشارکت یمبتن اریمحله مبنا بس يزیرمهبرنا 

و  شتیمع کنترل مردم بر شیافزا ،يزیربه برنامه يندیفرا کردیرو بودن، یچون مشارکت ییهامشخصه

 یمحل طیو شرا ازهاین  با يشتریب یکه در ارتباط و وابستگ ییهابرنامه ها وطرح يروزمره و ارائه یزندگ

نظام  هرچه ،يزیربرنامه ندیدر فرا .ردیقرار گ يزیربرنامه مطلوب در ییدارد به عنوان الگو اجتماعات

 فیها و وظاتیمسئول يو اعطا اراتیاخت ضیدر سطح کالن به سمت تفو يشهر تیریو مد يزیربرنامه

  و بالعکس. خود درکاسته يگريتصد زانیگام بردارد از م یبه سطوح محل يشتریب

اجزاء در نظام  نیبه عنوان کوچکتر يمحالت شهر تیشهر با محور ییایجغرافي مطالعه ن،یبنابرا 

 اتیضرور از ،ياجتماعات شهر نهیاداره به يهاوهیبه ش یابیدست يراستا در ،يدرون شهر ماتیتقس

 فتبا يبهساز ژهیبو و يشهر يداریپا شیدر افزا یتواند نقش مهم یم محسوب شده، يشهر يزیربرنامه

 يها(که اغلب با بافت شهرها يمرکز يمحله مبنا در بافت ها يزیرفرسوده باشد. ضرورت توجه به برنامه

مختلف مرتبط با  يهاکردیها و روهینظر یبررس شده است. شیاز پ شیدارند) ب یهمپوشان زین یخیتار

 گرید محله بر یاز تفوق فرهنگ اجتماع تیحکا یبه نحو کامل ریدر طول صد سال اخ يامحله يتوسعه

-برنامه محله، يکالبد یطراح و ازهاین بر ن،یتوجه صرف متخصص يبه جا کهیطورهب آن دارد. يهاجنبه
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از  تیریمد  و يزیرقرار گرفته است و نگاه برنامه دیوگام به گام مورد تأک محور، تعامل ندگرا،یفرا يزیر

 یمشارکت جمع  و یاجتماع يهاهیسرما و یبر منابع انسان دیتأک ،يساز بر توانمند یمبتن به باال، نییپا

 کردیرو اساس مطرح شده است، نیهم محله محور که بر يزیرمفهوم برنامه محالت است. نیساکن

 يهااست که با هدف گردهم آوردن گروه یاجتماع یمهندس بر یمبتن ،يشهر يزیردر برنامه يدیجد

برنامه  نیدر تدو شانیا یهمگان يهاخواسته و ازهایو توجه به ن يزیردر برنامهنفع  يذ ای ریمختلف درگ

 يمهم محالت شهر ارینقش بس محله مبنا در شهرها و يزیربرنامه تیها مطرح شده است. با توجه به اهم

در محالت  ییمحله گرا زانیم محله مبنا و يزیربرنامه يهانقش شاخص زین و يشهر يزیردر برنامه

 ییمحله گرا يهاآن در شاخص ریتأث و محله مبنا يزیرتاکنون به مسئله برنامه نکهیتوجه به ا با و ،يهرش

 تیو حفظ هو يتواند در ماندگار یپژوهش م نیا شهر زنجان پرداخته نشده است، يمحله ي حسینیه

 يزیردن برنامهبهتر عمل کر يرا برا يدیمباحث جد بوده و رگذاریشهر زنجان تأث يمحله ي حسینیه

 ریرا بدون در نظر گرفتن تأث هینیحس يمبنا در محله محله يزیربرنامه يهامولفه .دیمحله مبنا مطرح نما

  کرد. یتوان بررسینم (مسجد حسینیه ي اعظم)  هینیحس يمحله تأثر آن با عنصر شاخص و
  

  ي پژوهشپیشینه - 7- 1

 یهمبستگ و یکردن اهال ریدرگ قیاز طر در سطح محالت يشهر ینیآفرباز و توسعهسوابق 

محله محور) در  يزیر(برنامهی اجتماع يدر برخوردها ینیبازب نامطلوب و یگیهمسا يهادر واحد یاجتماع

 شتریها در کشور بتیبوده و عمده فعال ابیکم یطور قابل توجههب رانیا ریدر حال توسعه نظ يکشورها

انجام شده در  هايپژوهش یوجود، برخ نیبا ا است. یدانشگاه يمنبعث از جامعه و کیآکادم صورتهب

  .ردیگیمورد اشاره قرار م یاز تجارب جهان یبرخ و رانیا

 يکشورها در یگیواحد همسا 29 در ،)2003-2001( يها سال نیب »NEHOM« پروژه - 

 پژوهش نیا يهاافتهی جیانت مجارستان انجام شد. و یاستون نروژ، سوئد، ا،یتالیا فرانسه، آلمان، انگلستان،

باشد اما  یافتنیدست  دیزمان ممکن شا نیترکوتاه در یکیزیکه بهبود فآن رغمیعل می دهدنشان 

- کردن گروه ریدرگ و ساکنان محله محکوم به شکست است. با یاجتماعات محل ارکتسرانجام بدون مش

 لهیبوس راتییجهت که کل تغ نیا اشد ازب ینیتواند تضمیم ندیفرا لیو تکم يزیردر برنامه یاجتماع يها

  .ردیقرار بگ رشیمورد پذ یاجتماع محل

 Kamploos شهر يتوسط شورا 2003 در سال دونالد، پارك مک یگیهمسا واحدي هپروژ - 

 اءیاح يبرا نینو يراهبردها ابزارها و ها،روش يمطالعه با ارائه نیدرکشور کانادا انجام گرفته است. ا

 يبرا يرهبر و یاجتماع محل مشارکت ،يابتکار و نینو يهاوهیش بر انجام شد و یگیهمسا يواحدها

  داشت. دیتاک داریاطرح پ کی جادیا

توان از  یمحله محور م يزیرمحالت با استفاده از برنامه يایدر مورد اح یجهان يپروژه ها گریاز د - 

 زانیرمشترك برنامه تیتاوا با فعالدر شهر ا یگیواحد همسا اسیدر مق )CDPS( یاجتماع محل يتوسعه

- برنامه ،يشهر زانیربرنامه دگاهید از صورت گرفت نام برد. یگیهمسا در سطح واحد يشهر و یاجتماع
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 و تیتقو و یدولت يهااهداف طرح شبردیپ يمهم برا اریفرصت بس کی یگیدر سطح واحد همسا يزیر

  باشد. یرشد م تیریمد

تقاضا ؛ در سراسر جهان عنوان کرده است که، » مه ریزي محله مبنابرنا«) در کتاب 2006واتس ( - 

این تنها راه براي حفظ  زیرا ،و مدیریت محیط زیست در حال افزایش است ریزيبراي مشارکت در برنامه

ریزي محله مبنا در هاي مختلف برنامهمحیط اطراف توسط خود مردم است. در این کتاب به معرفی روش

هاي جدید تعامل با مردم، عبارتند از: روش هااین روشم این امر پرداخته شده است. کشورهاي پیشگا

-هاي جلب تمایل ساکنین براي شرکت در برنامههاي جدید محلی، ارائه خدمات جدید و چارچوبسازمان

  باشد.هاي ساکنین میهاي بهبود محله با توجه به نیازها و خواسته

به  ، » 2050سال افق  ي توسعه پایدار شهريبرنامه« با عنوان  يادر مقاله) 2011دیکسون ( - 

ي شهري، هاي ساخته شدهبررسی اهمیت شناسایی مسائل مربوط به مقیاس مشکالت و ناتوانی در محیط

به دست  2050هایی براي توسعه پایدار شهري براي آینده و انتقال شهر به آینده تا سال تواند درسمی

  دهد.می

معتقد است ، » هاریزيتعاریف محله در تحقیقات و برنامه« ) در پژوهشی با عنوان 2012( کولتون - 

، ستهایی که مبتنی بر مطالعات محله مبناها از طریق طرحها و کاهش نابرابريکه؛ با افزایش تعداد برنامه

ها زمانی است که زيریها رو به رشد است. تأثیرات محله در برنامهریزيگذاري محله در برنامهتأثیر

اجتماعی و روانی محله  ر و با محیط پیرامون خود، از نظرهاي مختلف با یکدیگساکنین با تعامل در زمینه

 هاریزيو برنامه هادانند. اگر محله بعنوان واحد مهم در اجراي طرحعنوان مکان اصلی زندگی خود میرا به

  و نتایج مطلوب را بدنبال داشته باشد.  تواند حل مشکالت محلهدر نظر گرفته شود، می

 جادیکارآمد در ا یافتیمحله مبنا ره يزیربرنامه « عنوان با ايدر مقاله )1385( پور یحاج - 

محله مبنا نشان  يزیرمفهوم برنامه و مشخصات ها،دگاهید ات،ینظر یبررس با ، » داریپا يشهر تیریمد

را در دستور کار قرار  یمحل گرانیمشارکت باز بوده و یتماعتعامل اج يمذکور در جستجو کردیداد که رو

با نگاه  پرداخته و ییفضا - يکمتر به مداخالت کالبد هماهنگ کننده بوده و کننده و لیتسه است، هداد

  .دیدر سطوح مختلف خواهد انجام ماتیتصم يداریبه پا گرا ندیفرا

مشارکت  نهیبه يبا الگو یاجتماع يهیاسرم يتوانمندساز« عنوان با ی) در پژوهش1387(ی رحمت - 

 يموجود محله تیپژوهش با شناخت وضع نیا ، »سرشور مشهد يمحله يمنظور بهسازهب يامحله

 لیتحل و یدانیباشد با مطالعه م یمشهد مي فرسوده فرودست و يهااز محله یکیسرشور مشهد که 

  محله اشاره کرده است. نیا تیدر بهبود وضع سرمایه ي اجتماعینقش  هپرسشنامه ب

محله  يمورد ينمونه در شهر زنجان، يامحله يتوسعه« عنوان با ايمقاله ) در1387( رانیدو - 

مردم محور و  يزیرکردن برنامه ادهیمحله در پ يهاتیسنجش قابل و یبه بررس ، »اسالم آباد یمسکون

 يهانسلبر پتا هیبا تک رانیا يد شهرهاموجو طیدر شرا يشهر  يزیرمورد نظر برنامه يارائه راهبردها

  شهر دارد. يداریو پا يزیربرنامه يداریپا شیدر افزا ینقش مهم يمردم در محالت شهر یمشارکت

محله  يزیربرنامه  يهامؤلفه ها وشاخص نییتب« با موضوعدرپژوهشی  )1388(ی پور گاوگان عیرف - 

 ازین شیعنوان پهبه مشارکت ب لیاست که در آن تماشده  انجام ، »گوگان ساالر روزیمحور در محله ف
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مستقل با روش  يرهایبعنوان متغ یاجتماع يهیسرما يهاتیظرف ریسا محله مبنا و يزیربرنامه يضرور

سرمایه  يهاشاخص نیکه ب می دهدنشان  پژوهش نیا يهاافتهی مورد سنجش قرار گرفته است. شیمایپ

از مشکالت محله و  یابیارز نیب به مشارکت وجود دارد و لیبا تما یمثبت باال و یهمبستگ ،ي اجتماعی

  وجود دارد. یمعکوس معنادار و ي به مشارکت رابطه لیتما

محله محور در بافت  يزیربرنامه يریتحقق پذ« با عنواندر مقاله اي  )1391(همکاران و  انیعیرف - 

 يهاو روش یدانیم شیمایپ قیازطر ، »سنگلج تهران يمحله يمورد يمطالعه يشهر يفرسوده يها

سرمایه ي  ریدو متغ نیارتباط ب زانیم یبررس به ،ییهاهیگو نیو تدو يسازشاخص با ،يآمار لیتحل

 زانیدر محله م سرمایه ي اجتماعی شینشان داد با افزا جینتا پرداخته است. يامحله کتمشار و اجتماعی

  .افتیخواهد  شیافزا زین محله يبهساز يهامشارکت خانوارها در طرح

-برنامه و یاجتماع يهاهیسرما يرابطه یبررس« با عنواناي در مقاله )1390(وسلسله  رضازاده - 

 پژوهش انجام گرفته است. یقیتطب سهیمقا و يمورد يمطالعه کیدر قالب  »محله مبنا يتوسعه يزیر

 لیتما باالتر بوده، يادر محله یاجتماع يهیاچه سرم هر نشان داد جینتا باشد. یم یشیمایاز نوع پ یدانیم

  بوده است. شتریآن ب محله مبنا دري توسعه يزیربه برنامه

اي جهت رسیدن هاي توسعه محلهامکان سنجی ظرفیت«عنوان  ی باپژوهش) طی 1384وحدانی ( - 

استفاده از فرایند  با»  چی (راسته کوچه تبریز)موردي محله کلکته يمطالعه پایدار شهري، يبه توسعه

چی تبریز پرداخته است و ظرفیت ها در کلکتهبه بررسی هریک از ظرفیت AHPتحلیل سلسله مراتبی 

  محله مشخص کرده است. يهاي موجود در این محله را شناسایی و سهم هر یک را در توسعه

 يید بر سرمایهاي با تأکمحله يریزي توسعهبرنامه«ان اي با عنودر مقاله )1385موسوي ( - 

که نوع ارزیابی ساکنان از  رسیده استپرداخته است. وي به این نتیجه » اجتماعی (کوي طالب مشهد) 

دار نیست. چه این ارتباط به لحاظ آماري معنیاجتماعی ارتباط دارد، اگر يمحله با میزان سرمایه

فیزیکی محله  يان جمعیت و اندازهاجتماعی با میز يهمچنین، در شرایط جمعیتی یکسان، میزان سرمایه

  اجتماعی افزایش می یابد. يرابطه معکوس دارد، یعنی با کم شدن جمعیت و مساحت، میزان سرمایه

 در محله يتوسعه پایداري بر ثرؤم عوامل« عنوان خود تحت ينامه) در پایان1386سالک ( -  

 اساس بر .است داده قرار سنجش مورد را انتهر ونک ده محله سطح پایداري» شهري ریزيبرنامه یندآفر

 و دارد را محله پایداري بر) 0.88( تاثیر ضریب بیشترین هویت وخوانایی معیار ،پژوهش هاي یافته

 ثیرأت میزان کمترین ایمنی و امنیت همچنین. دارد را تعلق احساس %) با516( مستقیم و شدید وابستگی

 4.76 ونک ده محله پایداري میزان که است آن از حاکی کلی تمطالعا .اندداشتهحله م پایداري بر را

 شده گرفته نظردر پایداري شاخص عنوان به پژوهش این که 5 عدد از داري صورت معنی به و است

  بوده است.  ترپایین

 توسعه در ها شورایاري و محلی مدیریت نقش« عنوان تحت خود ينامه) در پایان1387کریمی ( - 

 در محله شورایاران قالب در ايمدیریت محله نقش بررسی استفاده از ابزار پرسشنامه به با» اي محله

   زمینه در و است بوده توجه قابل یاريمثبت شورا نقش پژوهش هايیافته اساس برپرداخته،  اوین يمحله
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Abstract: 

In the urban literature of last decades,  One of the most important of urban development 
approaches about the quick urban development has been attention to the smallest unit, 
sector, within the framework of local planning. In the urban  planning,   Sector- based 
planning   with the aim of bringing  involved different groups together and attention to 
their needs for preparing plans and programs has been discussed.  Iran  has adopted 
different strategies for local  planning, Although none of these strategies has been 
facilitated  decision-making in planning, resource allocation, program management and 
supervision of local forces. Hosseinieh sector, located in the southern edge of the Zanjan 
city that are currently functional and physical exhaustion, which has made it to the  
Uncoordinated structures that threats its inhabitants. This study aimed to evaluate the 
feasibility of sector-based planning of urban development in Hosseiniyeh  of Zanjan City 
And other objective factors that predict the development of through research. And 
following to answer these questions  is that, what is  the relationship between local 
planning, community participation and implementation plans with sector development? 
The purpose of this  research  is applied and its method  is descriptive- analytical. The 
purpose of applied research and in terms of nature and is the way of the cross. The data 
have been achieved by the questionnaire distributed between  Hosseiniyeh  inhabitants to 
number 357 and urban affairs to number 30. To analyze the findings of study,  statistical 
analysis software SPSS  has been used and  finally some suggestions have been offered. . 
The results show that 1) There is a positive correlation between local planning, community 
participation and implementation plans with urban development. 2) about ./393 percent of 
the district development can be explained by three factors research. Thus, whatever  to the 
level of local planning, public participation and implementation plans added, the same 
scale,  local development will be added. 3) The most important factor in the development 
of sector after local planning  (with the  impact factors ./449),is  implementation plans and 
urban development (with impact factor ./258). The participation of local community 
residents (with impact factor ./180),  is the third effective factor on the local development.  
With regard to the finding of study, applying local- based planning in Hosseiniyeh can be 
lead to sector development. At the end, some suggestions are offered.    
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