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 دهیچك
به  المللی ینب سطح در ریزی برنامه عمل و رویه روزافزون یدتأک به توجه با

کشور ،  ریزی برنامه نظام توسعه اجتماعات محلی به منظور کاهش فقر، در
و  ریزان برنامه بلكه اجتماعات محلی توجهی نشده است، به توسعه تنها نه

 بیشتری در که عالقه های محالتی ویژگی درباره نوع و نیز سازان یمتصم
متری دارند. بنابراین، ک دارند، اطالعات محور اجتماع های فعالیت توسعه

درگذشته در امـور شهر یزد  مشارکت اهالی محالتتوان بیان کرد که  یم
مهارت  ها، نوعی توانمندسازی آنها در قالـب یك مـرتبط بـا محیط سكونت آن

بـرای  ای ینهزم امر، بوده که اینمنظور بر عهده گـرفتن مسـئولیت بیشـتر  به
به دلیل  امااست؛  ی بودها عملكردهـای محلهت اعی و تقویتقویت حیات اجتم

 و درپی آن سال اخیرچهل مشكالت ناشی از توسعه فیزیكی شهر یـزد در 
تعـامالت قـوی  مهـاجرت سـاکنان بـومی از محـالت بافت قدیم طبیعتاً

ضمانت  تواند ینم وجه یچه گذشته و حس همبسـتگی آن زمـان به اجتماعی
. بنابراین، درک درست این مفهوم در تـی باشــدآ یها اجرایـی بـرای زمان

این پژوهش  تواند بسیار مهم تلقی شود. یمی شهر یزد ا محلهارتباط با توسعه 
ها و بنیادهای توسعه پایدار و همچنین ارزیابی  سازی بر زمینه ظرفیت باهدف
 سازی در شهر یزد با توجه به دو معرف کالن و ظرفیت مؤثریا مانع  مؤثرابزار 

 اینآماری  است. جامعۀ شده انجاممكان جغرافیایی  -عمومی فقر و فضا
گیری به روش  سرپرستان خانوار شهر یزد است و نمونه  شامل کلیه پژوهش

 پژوهش نفر صورت گرفته است. نتایج 055تصادفی ساده و با حجم نمونه 
 چهار هر در که است  داده نشان ی،ا نمونه تك تی آزمون از شده استنباط
سازی اقتصادی،  محیطی، ظرفیت -سازی کالبدی پژوهش )ظرفیت  یتظرف

سطح با توجه به  سازی سیاسی(، فرهنگی، ظرفیت -سازی اجتماعی ظرفیت
ها  سازی یتمیانگین ظرف است و 50/5از  تر کوچكکه  آمده دست معناداری به
ها کمتر از  فسطوح باال و پایین اختالاست زیرا با میانگین متفاوت  در شهر یزد

ها در توسعه پایدار شهر یزد و ابعاد  سازی یتظرفمیانگین  ،بنابراین است.صفر 
 مكانیسم بین کهشد  گرفته نتیجهدرمجموع داری دارند.  یمعنیر مثبت و تأثآن 
 یزد شهر ای در های محله یتظرف و یشهر یدارپا توسعه یزیر برنامه و ایجاد
 به گرایش شهروندان جهت راهكارهایی دامه،ا در. دارد وجود معناداری رابطه
 .استشده راهبری  پایدار شهری توسعه دستیابی به در ای محله توسعه

 
 ، محله، توسعه پایدار، همبودگی، شهر یزد. ظرفیت های کلیدی:واژه

Abstract 
Despite the increasing internationally emphasis on planning 
and practice in developing local communities for poverty 
alleviation, the planning system of Iran has not only paied 
enough attention to the development of local communities 
and the mechanisms that such communities can deal with 
poverty, but also planners and decision makers have little 
information about the types and characteristics of those 
neighborhoods that are more interested in developing 
community-based activities. The participation of Yazd city 
folks in improving their residential environment in the past 
was a kind of empowerment in form of a skill by which 
they were prepared to take some greater social 
responsibilities. It was a ground for strengthening social life 
and strengthening local functions. But due to the problems 
caused by physical expansion of Yazd city in the last 40 
years and migration of indigenous inhabitants from the old 
texture neighborhoods of city, there is no way to apply the 
past social interactions and the sense of previous solidarity 
in the future. Therefore, the proper understanding of this 
concept in relation to the development of Yazd city can be 
considered very important. The present study aims to build 
a capacity on the bases of sustainable development and to 
assess the effective factors or effective barriers of building 
capacity in Yazd city regarding two reagents of general 
poverty and space-location geographic. The statistical 
population of the present study includes all household heads 
of Yazd city, of them 500 people were selected as a sample 
using a simple random method. The inferential results 
derived from one-sample T-test indicated that in all four 
research capacity elements (physical-environmental, 
economic, socio-cultural, and political) with a significance 
level less than 0.05, the mean figure of capacity building in 
Yazd city was different from the expected one. It means 
that the upper and lower levels of the differences are less 
than zero. Therefore, it was showed that the average 
capacity building in sustainable development of Yazd city 
and its dimensions has a positive and significant effect. As a 
conclusion, it was confirmed that there is a meaningful 
relationship between the mechanism of establishment and 
planning of urban sustainable development and local 
capacities in Yazd city. Finally, some strategies are 
proposed to encourage the residents towards the local 
development of neighborhoods in order to approach the 
urban sustainable development. 
 
Keywords: Capacity Building, Local, Sustainable 
Development, Coexistence, Yazd City. 
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 مقدمه

و  شهر میان واسط ای حلقه محالت شهری زمان گذر در
 اموری ده سازمانی و ده شكل در اساسی نقشی شهروندان
روزمره القاگر  خدمات ی ارائه با داشته است.محالت شهری
ه ساکنان بود میان اجتماعی در روابط هویت، و تعلق احساس

نقشی  شهری مختلف های طرح و در برنامه ولی امروزه
است، ناکامی  روشن در این میان آنچه دارند. یتاهم کم

و  اجتماعی مسائل از غفلت با که شهری است ریزان برنامه
 اقتصادی -کالبدی صرفاً حل معضالت در سعی فرهنگی،

(. بنابراین، 22: 4939)احدنژاد روشتی و همكاران،  اند بوده
در  سكونت کیفیت ارتقای و زا درونی  امروزه الگوهای توسعه

است  قرارگرفته توجه مورد از پیش  یشبشهری،  های بافت
 (.15: 4932)رضازاده و همكاران، 
های افسوس و تأسف افكار عمومی از  با گذار از دوره

های ناشی از دو جنگ جهانی و نیز تسهیل ورود  خرابی
گسترده بخش خصوصی در اقتصاد، سرعت استخراج سود و 

ی و اقتصاد -های اجتماعی منفعت اقتصادی از تمام پدیده
های  زیست و ارزش های اصلی تهدید محیط فضایی زمینه

دیگر با آشكار شدن  عبارت محیطی را فراهم نمود. به
؛ Harvey, 1973های عقالنیت اقتصادی ) محدودیت

1976 Marx, ؛Habermas, 1984  ؛ Sen, 1999 ؛
Sen, 2009 1976؛ Karl,)تهدید حیات اجتماعی ، 

(Jacobs, 1961  2008؛ Andrews, )ی شناخت و بوم
(Land, 1976   ؛ et al, 1998: 26  Musters ؛

2006 Harding,اقلیدسی و  (، زمینه برای الگوی نا
)شیرمحمدی،  ریزی شهری فراهم است غیرمهندسی برنامه

 ای، محله ی جنبش توسعه منظور بدین .(45: 4930
خردترین  از ی راشهر یریتمد ریزی و گذاری، برنامه سیاست
 در این جنبش است. داده قرار محله هدف یعنی واحد

 شهریهای  و سلول ها محله ی پایدار شهری، توسعه چارچوب
ابعاد  در راستا عمدتاً این در و قرار داده ریزی برنامه واحد را

های  ها و سرمایه محله موجود در های ظرفیت اجتماعی،
ای رویكرده گیری شكل  درنتیجه  نماید. ترکیب می را اجتماعی
 درمبنا  دارایی مبنا و ریزی محله برنامه ازجمله مختلف
 شهری است. ریزی برنامه ی عرصه
همچنین  و گذشته تجربیات توجه به با نیز ما کشور در

وضع موجود  در (،شهرها کالن یژهو به) شهری حیات نابسامانی
 در ریزی برنامه به توجه از ناگزیر را شهری مدیران
 های شهری یعنی واحدها و سلول قالب خرد در های مقیاس

 مختلف ابعاد توان می صورت این در زیرا نموده است، ها محله
با  و قرارداد یبررس موردشكل ملموس  به شهری را زندگی
های  شاخص به محلی منابع ازه استفاد و ریزی مناسب برنامه
 پیوند در که هایی محله یافت، دستهای شهری  ی محله توسعه

 ی توسعهارتباط  در دهند. می تشكیل را یكدیگر شهر با
 دیدگاه جدید، الگوهای در شهری، ی پایدار با توسعه ای محله
نگرش کالن  اجتماعی جایگزین بر مهندسی مبتنی نگر خرد
 واحد ینتر از کوچك شهری حل مسائل آن در شود که می
(. با این مقدمه 4911ی، آباد رستمشود ) می آغاز محله یعنی

ای در راستای توسعه پایدار شهری  های محله توجه به ظرفیت
 یابد. ضروری می

ی ناشـی  سـوم  جهـان توسعه شهر یـزد هماننـد هـر شـهر     
هـــای کالبـــدی توســـعه  از الگوهـــای غیربـــومی و انگـــاره

بــرد. یكــی از  هــای بســیاری رنــج مــی ازعــوارو و نارســایی
هـــای شـــهری، فقـــر و    آشـــكارترین ایـــن ناســـازواره  

ــابرابری ــا ن ــادی ه ــق اقتص ــترده و عمی ــاعی و  -ی گس اجتم
هدف فرآیند توسـعه پایـدار شـهری نیـز ایجـاد      فضایی است. 

هـــای پایــداری در زنـــدگی اقتصـــادی،   و تقویــت ویژگـــی 
فرهنگــی، کالبــدی و عملكــردی محــدوده اســت  -اجتمــاعی

منطــق ایــن نوشــتار تمرکــز بــر پایگــاه پایــداری توســعه کــه 
 شهر یزد است.

 بـه  پاسـ   بـه دنبـال   اضـر، ح بـر ایـن اسـاس، پـژوهش    
اسـت کـه بـه ترتیـب      سؤال اصلی و چهار سـؤال فرعـی   یك

 بیان است: زیر قابل
شـود کـه    مـی  مطـرح  صـورت  بـدین  تحقیق اصلی سؤال

ــه   ــاد و برنام ــم ایج ــان مكانیس ــا می ــدار   آی ــعه پای ــزی توس ری
ــت ــهری و ظرفی ــه ش ــای محل ــه  ه ــزد رابط ــهر ی ای  ای در ش

 وجود دارد؟
 است: مطرح زیر فرعی سؤاالت راستا این در
ــت. 4 ــدی ظرفی ــازی کالب ــه -س ــاال  محیطــی محل ای در ب

ــی،      ــادی، سیاس ــاد اقتص ــدار )در ابع ــعه پای ــطح توس ــردن س ب
 فرهنگی و کالبدی( شهر یزد چه تأثیری دارد؟ -اجتماعی

ــت2 ــادی محلــه   . ظرفی ــاال بــردن   ســازی اقتص ای در ب
 -سطح توسـعه پایـدار )در ابعـاد اقتصـادی، سیاسـی، اجتمـاعی      

 فرهنگی و کالبدی( شهر یزد چه تأثیری دارد؟

ای در بــاال  فرهنگــی محلــه -ســازی اجتمــاعی . ظرفیــت9
ــی،      ــادی، سیاس ــاد اقتص ــدار )در ابع ــعه پای ــطح توس ــردن س ب

 فرهنگی و کالبدی( شهر یزد چه تأثیری دارد؟ -اجتماعی

ای در بـاال بـردن سـطح     سـازی سیاسـی محلـه    . ظرفیت1



 93            4931تابستان ، 41)سری جدید(، پیاپی  2، شماره چهارمریزی توسعه کالبدی، سال پژوهشی برنامه –نشریه علمی 
 

 -صـــادی، سیاســـی، اجتمـــاعیتوســـعه پایـــدار )در ابعـــاد اقت
 فرهنگی و کالبدی( شهر یزد چه تأثیری دارد؟

مفهوم توسعه در برابر مفهوم رشد اقتصادی و مفهوم 
اما  شود؛ ی پایدار در برابر و در انتقاد از توسعه مطرح می توسعه

ی اجتماعی برآیند نظری مفهوم عمقی  به نظر ما مفهوم توسعه
 مكمل مضمون این با اجتماعی ی (. توسعه4 رشد است )شكل

 ی توسعه امروزه است. فرهنگی سیاسی و اقتصادی، ی توسعه
 نظر در فرایندی بر ناظر جامعه یك در متوازن و جانبه همه
در  و زمان هم اجتماعی حیات بعد چهار این که شود می گرفته
 توان می (. البته4915باشند )عبداللهی،  باهم می متقابل ارتباط
 ها و رهیافت در که هایی بندی تقسیم از تر تخصصی به طور
 ی توسعه مفهوم با رابطه در علوم اجتماعی مختلف مكاتب
 1956) اجتماعی ی توسعه از وبری رهیافت نظیر اجتماعی

Geertz,  1963؛ Bellah,)، کارکردی  ساختی رهیافت
رهیافت  ،(,Parsons 1971ی اجتماعی ) توسعه از

 Rogers, 1969اجتماعی )  توسعه از اجتماعی شناختی روان

 ی توسعه از ها فرانكفورتی نظرات ( وSmith, 1979؛ 
کرد. در حال حاضر  بحث (,Habermas 1979) اجتماعی

ای، فرآیندها و  ظرفیت محله شمول از تعریف جامع و جهان
های ارزیابی آن وجود ندارد و اغلب اصطالحات  شاخص

ها  این واژه عموماً در پروژهشود  متناقض و نادرستی از آن می
 شود اما در عمل اصول اساسی آن مدنظر قرار کاررفته می به

 Kaplan(. 493: 4939رفیعیان و همكاران، گیرد ) نمی
( ذکر کرده 4333) Shaughnessy( در توضیحات 4333)

سازی یك اصطالح است که در واژگان علمی  است که ظرفیت

حال، برای تعریف  ست. بااینفراگیر آمده ا طور ای به توسعه
سازی از هزاران اظهارنظر، تعاریف، تئوری و عمل اعم  ظرفیت

سازمانی از جامعه مدنی  های فنی تا توسعه از توسعه مهارت
سازی پویا و گسترده  آمده است. بحث ظرفیت عمل دعوت به

حال فاقد شفافیت و دارای بسیاری از ابهامات  است. درعین
های  تگی است و درنهایت دارای برنامهبوده و دارای آمیخ

سازی معطوف به راهبردها و اقداماتی  متناقض است. ظرفیت
به منظور شناسایی توانایی است که هدف آن کمك به مردم 

برای بهبود زندگی فردی و جمعی است. محققان های خود 
پاس  به پرسش اساسی علل ناتوانی بسیاری از کشورها در 

اقتصادی و اجتماعی را ناکارایی  پیشبرد و حفظ توسعه
رویكردهای معمول توسعه در ایجاد ظرفیت پایدار نیروی 

 اند. در ها در سطح محلی عنوان کرده انسانی، نهادها سازمان
ی شهری فرصت جدیدی برای ارتقا  حقیقت روند توسعه

کیفیت زندگی فراهم آورده است و چنانچه توجه و دقت الزم 
توان در آینده نزدیك در انتظار  رد، میبه این روند صورت نگی

محیطی  های سنگین اجتماعی، سیاسی و زیست بارآمدن هزینه
(. البته ناگفته نماند که 32: 4911بود )جواهری پور و داورپناه، 

آن قرار  جایی که در سازی بسته به اهداف و منطق ظرفیت
 های گیرد متفاوت خواهد بود و هر محله با توجه به ویژگی می

سازی توسعه اجتماع  اقتصادی خود و نوع ظرفیت -اجتماعی
سازی توسعه اجتماع محلی  محلی متفاوت خواهد بود. ظرفیت

ارتباط مستقیمی با سرمایه اجتماعی دارد و سرمایه اجتماعی 
 رود. سازی به شمار می های اصلی ما در ظرفیت جزء مؤلفه
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

49: 4930؛ منبع: شیرمحمدی، مفهوم توسعۀ اجتماعی برآیند نظری مفهوم عمقی رشد. 1شکل 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 رشد 

 توسعة پایدار 

 توسعه

 

 توسعه اجتماعی    

1950 

1960 

1970 

 1980 

دوره اوج گیری فن آوری 

 اطالعات
دوره رشد لگام گسیخته 

 شهری
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و عملكرد دو  واژه همبودی به معنای بروز، ظهور، تداوم
یا چند پدیده یا مفهوم با یكدیگر است که به معنای رخداد 

صورت دال و مدلول ساختاری و  معلولی نیست بلكه به -علت
های  پسا ساختاری است. به گونه ای که در شرایط ویژه، زمینه
ها باهم  آن شرایط و پیامدهای آن و نیز خود شرایط و موقعیت

ها به معنای نبود دیگری  آن همیشه هستند و نبود یكی از
منظور از این مفهوم،  .(23: 4930)شیرمحمدی،  است

مثال  عنوان زمانی رخداد یا اتفاق دو یا چند پدیده است. به هم
فقر و ثروت، ضمن شرایط خاص ،فضای خاص خود را تولید 

های حكومتی و سیاسی  های سیاسی و نظام کند. ایدئولوژی می
(. همبودی 2ع خویش هستند )شكل هرکدام دارای فضای مرج

یك مفهوم فرایندی است. به این معنی که اشاره به رخداد 
 یك پدیده در طول زمان و در عرو فضا دارد.

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 23: 4930شیرمحمدی، ؛ منبع: فضاهمبودی فقر/ ثروت و  .2شکل 

 
بین متغیرهای مستقل  مدل مفهومی تحقیق بیانگر روابط
ها و توسعه پایدار دو  و متغیر وابسته پژوهش است ظرفیت

متغیر مفهومی کالن پژوهش هستند که در بستر فضا/مكان 
کنند. در این پژوهش  معین با فقر و ثروت عمل می

های مورد بررسی، متغیر مستقل و توسعه پایدار متغیر  ظرفیت
صورت  وابسته است. مكانیسم تأثیرگذاری این دو ابتدا به

های مهمی همانند  متقابل است و سپس از رهگذر شاخص
 (.9کند )شكل  سرمایه اجتماعی عمل می

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 مدل مفهومی پژوهش .3شکل 
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 مکان/ فضا

 فقر/ ثروت

 هاظرفیت

سازی ظرفیت
 محیطی -یکالبد

سازی ظرفیت
 اقتصادی

 سازی سیاسیظرفیت

سازی ظرفیت
 فرهنگی -یاجتماع

توسعه 

پایدار 

 شهری

 محیطی -بعد کالبدی

 بعد اقتصادی

 -بعد اجتماعی

 فرهنگی

 بعد سیاسی
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ی آثار  در مطالعات داخلی و خارجی، با نگاهی به پیشینه
ای  توان به اثرهای برجسته اجتماع محلی و توسعه آن، می

(، )قرائی و 4933زاده و همكاران،  همچون )سالورزی
(، )پیتمن و 4931(، )قناد و رئیس پور، 4933همكاران، 

 -کمیسیون اقتصادی(، )2552، 2(، )کالوس2553، 4پسفیلی
اشاره ( 4333، 1)آرنستین( و 2551، 9اجتماعی آسیای غربی

های فقر و فضای  همچنین در زمینه همبودگی معرف کرد.
، 0ای همچون )مانفل توان به اثرهای برجسته جغرافیایی، می

(، 4913(، )اسكندری دو رباطی، 2545، 2(، )بیكیل2545
(، 4913نیا،  (، )کلهر4913(، )جواهری پور، 2551، 3ا)پیدین

(، )ابراهیم زاده و همكاران، 4910)رفیعیان و همكاران، 
و همكاران،  3(، )کارمونا2551، 1(، )ماتیسیچ و مونسی4919
طورکلی،  ( اشاره کرد به2555، 45( و )دتر و کیب2552
های نظری اجتماعات  گرفته بیشتر جنبه های انجام پژوهش

های فقر و فضای  حلی و همچنین همبودگی معرفم
ی  جغرافیایی بررسی شده و به نسبت مقاالت کمتری درزمینه

های فقر و فضای  ای )همبودگی معرف های محله ظرفیت
 شده است. انجام جغرافیایی(

ای با عنوان ارزیابی  ( در مقاله4930شیرمحمدی و پیری )
با  محلی اجتماع پایدار توسعه سازی های ظرفیت شاخص

 آباد اسالم و کارمندان شهرک موردی: تحلیل عاملی )مطالعه
شهرک کارمندان و محله  به این نتیجه رسیدند که( زنجان
 -های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و کالبدی زمینه آباد اسالم

 مؤثرداری بین متغیرهای  رابطه معنی و دارند؛محیطی متفاوتی 
اسكندری ثانی و همكاران  دارد. وجودسازی  تفیظر درزمینه

 محلی اجتماعات ظرفیت توسعه ( در پژوهشی با عنوان4939)
آن مورد  بر توسعه مؤثر عوامل و شهری کاهش فقر در

تهران( به این  شهر آباد تهران )محالت جنوبی نعمت شناسی:
 تحصیالت اقتصادی و وضعیت با نتیجه رسیدند که خانوارهای

 با سرپرستان اشتغال بیشتر، نرخ تر، یعبعد خانوار وس ،متوسط
بیشتر  و آشنایان اقوام قومی و به اکثریت باالتر، وابسته سن

 منابع و زمان بعد در را کمك و در محله، بیشترین مشارکت
و این در حالی است  محلی داشتند در توسعه اجتماعات مالی

در کمتر از دو  واردشدهکه زنان سرپرست خانوار و مهاجرین 
اشتند که در ها د سال اخیر کمترین مشارکت را در این فعالیت

نهایت مشخص شد بین وضعیت و نوع خانوارها با توسعه 
( در 4939نصیری ) اجتماع محلی رابطه معناداری وجود دارد.

 بر تأکید با شهری فقر کاهش پژوهشی با عنوان راهبردهای
زنجان( به  شهر سیم بی محله پژوهی: اجتماعات محلی )مورد

این نتیجه رسید که همبستگی و معناداری بین عدم مشارکت 
( در پژوهشی 4913و فقر شهری وجود دارد. محمدی و روستا )

ساماندهی  برای سازوکاری محور -اجتماع توسعه با عنوان
به این نتیجه رسیدند که بین  غیررسمی، های گاه سكونت
 اجتماعات توانمندی ارتقای وشهری  فقر های چالش مبارزه با
در پژوهشی،  (4915رابطه معناداری وجود دارد. عارفی ) محلی
لس انجلس را با رویكرد  شهر محلی اجتماعات ی توسعه
 را رویكرد این موفقیت و قرارداده مورد تحلیل محور_دارایی

 ساکنان تعلق حس و مشارکت شهروندان درافزایش تمایل به
کند و  می تأکید اجتماعی های شبكه گیری شكل بر و داند می

درمجموع مشخص شد که بین مشارکت شهروندان و 
های اجتماعی رابطه مستقیمی وجود دارد.  گیری شبكه شكل

 است که آن حاکی از جنوبی آفریقای در 44مطالعات آکایو
 و فقرای شهری صدای به توجه محور اجتماع ریزی برنامه
 های اجتماعی و زیرساخت خدمات در گذاری سرمایه نوعی به

آورد بنابراین به این نتیجه  می فراهم را فقیرنشین محالت
گذاری در خدمات  رسیده است که رابطه معناداری بین سرمایه

های اجتماعی محالت فقیرنشین وجود دارد )آکایو،  و زیرساخت
 شهری و توسعه ریزی برنامه مطالعات (. نتایج گروه25: 2545
 ریزی برنامه دهد که نشان می آمریكا در وتاس مینی گاهدانش در

 به صدای ارتقای پاسخگویی به منجر تواند می محور اجتماع
محلی  اداره نهادهای با ها آن بین رابطه و پیوند برقراری فقرا،

 هند دردر مطالعاتش  49(. ساور33: 2545، 42شود )کریون
دسترسی  سبب محلی، اجتماع توانمندسازی که دهد می نشان
 های طرح در مؤثر مشارکت و درآمد اشتغال، های فرصت به

است که درمجموع به این نتیجه رسیده است که  شده شهری
رابطه مستقیمی بین توانمندسازی اجتماع محلی و دسترسی به 

 (.15: 2545شغل، درامد دارد )ساور، 
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دهد که برای  نتایج حاصل از پیشینه پژوهش نشان می
 های گاه سكونت باید ساماندهیتوسعه اجتماعات محلی 

 تعلق حس مشارکت شهروندان، به تمایل ، افزایشغیررسمی
مشارکت  اشتغال، های فرصت به ساکنان، دسترسی

 محالت های اجتماعی و زیرساخت خدمات در گذاری سرمایه
 در دستور کار قرار گیرد. فقیرنشین

اصلی هدف  در این راستا و با توجه به مطالب فوق، 

نیافتگی شهر  یافتگی و یا توسعه  حاضر ارزیابی توسعهپژوهش 
ها و بنیاد توسعه  خواهد زمینه یزد نیست؛ بلكه بالعكس می

خواهد  سازی بررسی کند. همچنین می پایدار را از منظر ظرفیت
مكان  -بداند که دو معرف کالن و عمومی فقر و فضا
را در  سازی جغرافیایی چگونه ابزار مؤثر یا مانع مؤثر ظرفیت

 آورند. شهر یزد فراهم می

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 ای در شهر یزد  های محله فرایند ظرفیت .4شکل 

 

 ها و روش کار داده
ای بسته و های پژوهش از طریق پرسشنامه شاخصمتغیرها و 

است. منطق  قرارگرفتهآماری  سنجش مورددر طیف لیكرت 
ناظر بر این تحقیق )متدولوژی( استدالل قیاسی است. 

با استفاده از رهیافت این متدولوژی یعنی از کل  گرید عبارت به
ای  های محله به جزء حرکت کرده است. نظریه و تجربه ظرفیت

ایش میدانی و یا در توسعه پایدار شهری نقطه شروع و پیم
 جامعۀارزیابی شد.  موردمطالعهتجربی این نظریه در شهر 

ی سرپرستان خانوار شهر یزد  این پژوهش شامل کلیه آماری
نفر را شامل  491هزار  430است که در حال حاضر تعداد 

لذا برای کاهش حجم نمونه، با توجه به تعداد زیاد  .شود یم
خانوارها، محدودیت زمانی و برای کاهش هزینه، از روش 

صورت تصادفی  گیری به گیری استفاده شد. روش نمونه نمونه
ساده بوده است. بنابراین، با استفاده از فرمول تعیین نمونه 

د که نفر برآورده ش 919آمده  دست ، حجم نمونه به4کوکران

نفر افزایش یافت. برای پایایی ابزار از  055برای دقت بیشتر به 
آلفای کرونباخ استفاده شد. این ضریب اعتبار و دقت ابزار 

دهد بر این اساس ضریب آلفای  سنجش را مورد آزمون قرار می
درصد است که این  311/5شده  کرونباخ پرسشنامه طراحی

ت پرسشنامه و همبستگی دهنده پایایی باالی سؤاال مسئله نشان
و  درونی سؤاالت برای سنجش متغیرهای تحقیق است؛

2افزار از نرم شده های گردآوری وتحلیل شاخص منظور تجزیه به
  

SPSS 9ای نمونه تك تی آماری آزمون  وشاستفاده  و از ر 
 بهره گرفته شد.

 

 
_________________________________ 

1. (N.t 2.p (1-p)) / (N.d2+t2.p (1-p))n 

2. Statistical package for social science 

3. One-sample T Test 

تدوین اهداف و 

 راهبردها

و  گذاریسیاست

 طراحی
 سازی اندازچشم

 تجارب جهانی -نظریه توسعه

 در شهر یزدای  های محله ظرفیت

سنجش وضع 

 موجود

و  یابیمشکل

 یابیفرصت
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ای شامل  های محله در این پژوهش، ظرفیت
سازی اقتصادی،  محیطی، ظرفیت -سازی کالبدی ظرفیت
سازی سیاسی متغیر  فرهنگی و ظرفیت-سازی اجتماعی ظرفیت

اند. همچنین توسعه پایدارمتغیر وابسته  شده مستقل تحقیق بیان
پژوهش است که طبق تعریف، تغییرات آن در جامعه آماری 

ابعاد  و سازی اجتماعی است )شهر یزد( به دنبال تغییرات ظرفیت
محیطی  -فرهنگی، سیاسی و کالبدی -ماعیاقتصادی، اجت

 دارد.
های متغیر مستقل در )جدول  های هر یك از بخش شاخص

 ( آمده است.4
 

 های پژوهش متغیرها و شاخص. 1جدول 
 ها شاخص متغیر

سازی  ظرفیت
 محیطی -کالبدی

ها و خدمات شهری،  عرو، توزیع مناسب کاربری کمهای  تجمیع قطعات خرد، تعریض خیابان و کوچه
بهداشت محیط، مبلمان شهری مناسب و متنوع، طراحی شهری، موضوع استفاده مناسب از رنگ در 

 ها، فضای عمومی و حیات مدنی، فضاهای مناسب ورزشی و تفریحی. طراحی کالبدی، نمای ساختمان

سازی  ظرفیت
 اقتصادی

تكفل، توانمندسازی و کارآفرینی، مالكیت زمین و مستغالت، مالكیت خودرو،  درآمد ماهانه و ساالنه، بار
 اشتغال در بخش خدمات، صنعت و کشاورزی.

سازی  ظرفیت
 فرهنگی -اجتماعی

خوانی،  گانه مورد استناد سازمان ملل، سرمایه اجتماعی )اعتماد، مشارکت اجتماعی و ...(، کتاب سواد شش
های خارج از کشور، شكیبایی و صبر در برابر معایب و  دبیات جهان، مسافرتموسیقی، آشنایی با بزرگان ا

 مشكالت.

سازی  ظرفیت
 سیاسی

های سیاسی منتقد، مشارکت در انتخابات، فعالیت مجدانه در  تشكیل گروه سیاسی و عضویت در گروه
 ستادهای انتخاباتی، پیگیری اخبار سیاسی.

4930، اقتباس از شیرمحمدی، تحقیقهای  منبع: یافته

های سمنان و  استاندر همسایگی  شمالاز استان یزد 
استان خراسان  شرق، از جنوب استان کمان، از خراسان رضوی

 ی هر میاناست. این استان د استان اصفهان غربو از  جنوبی
مساحتی یزد با شهر  است. همچنین، شده واقع ایران  فالت داخلی

 03دقیقه و  13درجه  94 کیلومترمربع در بین عرو 405 بر  بالغ
بین و  ثانیه شمالی 14دقیقه و  00درجه و  94ثانیه تا عرو 

 29درجه و  01ثانیه تا طول  49دقیقه و  43درجه و  01، طول
و شامل پنج ثانیه شرقی در مرکز استان قرار دارد  99دقیقه و 

بر اساس آخرین سرشماری  .(0منطقه شهری است )شكل 
 درمجموعجمعیت شهر یزد  30سال  نفوس و مسكن عمومی
 491هزار و  430این تعداد در  نفر است که 131 هزار و 202

 (.4930)مرکز آمار ایران،  کنند می خانوار زندگی

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جغرافیایی پژوهش   موقعیت محدوده .5شکل 
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 شرح و تفسیر نتایج 
ساز توسعه  ای زمینه های محله ظرفیت منظور به پژوهش این در

های فقر و  پایدار شهری در محدوده موردمطالعه: همبودگی معرف
 شده است: استفاده ای تك نمونه تی  آزمونفضای جغرافیایی، از 
 ردیگ یمقرار  استفاده موردی زمانی ا نمونهآزمون تی تك 

که یك نمونه از جامعه وجود دارد و میانگین آن را با یك حالت 
و یا حتی یك عدد فرضی و مورد انتظار مقایسه شود . بنابراین 

این  در ها دادهبا توجه به این مورد و نرمال بودن توزیع 
 -سازی کالبدی ظرفیتبرای آزمون اینكه آیا میانگین پژوهش، 

 -سازی اجتماعی ظرفیت سازی اقتصادی، محیطی، ظرفیت
درصد با  30در سطح اطمینان  سازی سیاسی ظرفیت فرهنگی و

 تكاز آزمون تی  ،یا نه برابر است( 1)میانگین مورد انتظار 
 است. شده  استفاده ای نمونه

، 4در پژوهش حاضر با توجه به طیف لیكرت، کمترین نمره 
قرار گرفت بنابراین میانگین  0و بیشترین نمره  9نمره متوسط 

ها در حد متوسط به باال(،  سازی مورد انتظار پژوهش )ظرفیت
 است. قرارگرفته 1نمره 
ی نشان داده ا نمونهدر اینجا با استفاده از آزمون تی تك  

با  شده  مشاهدهی ها نیانگیموجود میان که نسبت م شود یم
ی ها نمونهبه  میتعم قابلی مورد انتظار ما نسبتی ها نیانگیم

 که چنانمحدود به نمونه مورد مشاهده ما است.  صرفاًدیگر یا 
میان میانگین  آمده دست بهدر ادامه نشان داده شد، نسبت 

ی ساز با میانگین مورد انتظار متغیرهای ظرفیت شده مشاهده
فرهنگی،  -سازی اجتماعی محیطی، ظرفیت -کالبدی
نسبتی سازی سیاسی  سازی اقتصادی و ظرفیت ظرفیت
 های دیگر است. تعمیم به نمونه قابل

 
سازی  برآورد معناداری سطح تفاوت مؤلفه ظرفیت

 در شهر یزد از میانگین مورد انتظار محیطی -کالبدی

سطح معناداری و مقدار  (9و  2)ول ابا توجه به خروجی جد
توان نتیجه  می است، 50/5تر از  آمده که کوچك دست به

محیطی در شهر  -سازی کالبدی ظرفیتگرفت که میانگین 
چون سطوح باال و با میانگین مورد انتظار متفاوت است و  یزد

نتیجه  توان یبنابراین م است،ها کمتر از صفر  پایین اختالف
محیطی در توسعه پایدار  -سازی کالبدی یتظرفمیزان گرفت 

در شهر یزد توان گفت  یمیجه درنت یر مثبت دارد.تأثشهر یزد 
تجمیع قطعات خرد که از برنامه کارآمد برای توزیع میزان 

عرو با توجه به  های کم زمین؛ تعریض خیابان و کوچه
)احداث و توسعه معابر(  یضوابط و مقررات طرح و گذر بند
بندی  طول، پ  و غیره( طبقهمقررات معابر شهری )عرو، 

ها و خدمات شهری از  توزیع مناسب کاربری ؛ها خیابان
 های عدالت اجتماعی؛ بهداشت محیط که ترین نشانه مهم

که به نحوی در رفاه و  کنترل عواملی از محیط زندگی
سالمت بدنی روانی و اجتماعی انسان تأثیر دارند یا خواهند 

وع بخش عمده از عناصر ؛ مبلمان شهری مناسب و متنداشت
فرایندی که به  دهنده سیمای شهر؛ طراحی شهری تشكیل
های مختلف با رویكرد ساختارگرایی  دهی فیزیكی بافت شكل

ها، فضاها و  طراحی ساختمان ؛پردازد به ایجاد اماکن متعدد می
اندازد که به عمران و  اندازها و نهایتاً جریانی را به راه می چشم

؛ موضوع استفاده مناسب از رنگ کند می آبادی شهری کمك
مختلف  های شیوهبه  توانند که می ها رنگ در طراحی کالبدی

بر تأثیر  ازجملهبنیادین در زندگی بر جای گذارند  تأثیراتی
ترین بخش طراحی  مهم ها ؛ نمای ساختماناحساسات

ساختمان زیرا چارچوب کار برای بقیه اجزای ساختمان را 
فضای عمومی و حیات مدنی به فضاهای ؛ کند مشخص می

هایی را برای تفریح، تفرج در فضای  بیرونی که فرصت
هایی جهت اتفاق ویژه و مجالی برای فراغت از  طبیعی، حوزه

کند و فضاهای مناسب ورزشی و  شهر را برای تنفس ایجاد می
عنوان فضاهای اجتماعی مناسب که در ارتباط  به تفریحی
ر مثبت ـدار تأثیـوسعه پایـد؛ در تـهستن رادـا افـیم بـمستق
 .دارند
 

 در شهر یزد ای های مربوط به آزمون تی تك نمونه آماره. 2جدول 

 میانگین خطای استاندارد انحراف معیار میانگین تعداد 

 21094/5 41531/9 2223/2 055 محیطی -سازی کالبدی ظرفیت
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 محیطی از میانگین مورد انتظار در شهر یزد -سازی کالبدی ظرفیت مؤلفهبرآورد معناداری سطح تفاوت . 3جدول 

 1=  مقدار مقایسه شده 

 

T 
سطح  درجه آزادی

 معناداری

اختالف 
 میانگین

 درصد 30فاصله اطمینان 

 باالتر تر پایین

 -1094/4 -1231/1 -39992/4 554/5 133 -229/4 محیطی -سازی کالبدی ظرفیت

 

سازی  ظرفیت مؤلفهبرآورد معناداری سطح تفاوت 

 اقتصادی از میانگین مورد انتظار در شهر یزد
 50/5از  تر کوچكکه  آمده دست به سطح معناداریبا توجه به 

سازی اقتصادی  ظرفیتتوان نتیجه گرفت که میانگین  می است
چون سطوح و  استبا میانگین مورد انتظار متفاوت  در شهر یزد

میانگین بنابراین  است،از صفر  کمترها  باال و پایین اختالف
در توسعه پایدار شهر یزد تأثیر مثبت و سازی اقتصادی  یتظرف

توان گفت در شهر یزد  درنتیجه می (.0و  1)جداول ماندگار دارد 
که یك فرد یا شرکت در ماه یا  درآمد ماهانه و ساالنه میزان

سال از محل کاالها یا خدماتی که برای دیگران فراهم کرده یا 

فل یا شاخص نسبت وابستگی که برتری افراد شاغل بر بار تك
دهد؛ توانمندسازی و کارآفرینی فرایندی  شاغل را نشان می

منظور دستیابی به کنترل بیشتر بر زندگی خود  است که افراد به
چه توسط خودشان چه به کمك دیگران هدایت شوند؛ مالكیت 

اثر مالكیت خودرو که بازارهای هردو  زمین و مستغالت و
مستقیم در اقتصاد دارد و اشتغال در بخش خدمات، صنعت و 
کشاورزی که بیشترین اشتغال مربوط به صنعت است بعد 
خدمات و در آخر کشاورزی است؛ در توسعه پایدار تأثیر مثبت و 

 ماندگار دارند.

 
 در شهر یزد ای های مربوط به آزمون تی تك نمونه آماره. 4جدول 

 میانگین خطای استاندارد انحراف معیار میانگین تعداد 

 29014/5 32509/9 3092/2 055 سازی اقتصادی ظرفیت

 
 در شهر یزد سازی اقتصادی از میانگین مورد انتظار ظرفیت مؤلفهبرآورد معناداری سطح تفاوت . 5جدول 

 1=  مطلوبیت عددی ظرفیت مورد آزمون 

T 
 

اختالف  سطح معناداری آزادیدرجه 
 میانگین

 درصد 30فاصله اطمینان 
 باالتر تر پایین

 -9355/2 -1021/5 -51214/4 552/5 133 -501/4 سازی اقتصادی ظرفیت

 

 -سازی اجتماعی یتظرف برآورد معناداری سطح

 فرهنگی از میانگین مورد انتظار در شهر یزد
 سطح معناداریو مقدار ( 3و  2)ول ابا توجه به خروجی جد

توان نتیجه گرفت  می است 50/5از  تر کوچكکه  آمده دست به
با  فرهنگی در شهر یزد -سازی اجتماعی ظرفیتکه میانگین 

و چون سطوح باال و پایین  استمیانگین مورد انتظار متفاوت 
نتیجه گرفت  توان یبنابراین م است،ها کمتر از صفر  اختالف

در توسعه پایدار فرهنگی  -سازی اجتماعی یتظرفکه میانگین 
توان گفت در شهر یزد  شهر یزد تأثیر مثبت دارد. درنتیجه می

گانه مورد استنادساز ملل که شامل سواد  سواد شش میزان
وپرورش و رایانه است؛  عاطفی، ارتباطی، مالی، رسانه، آموزش

مشارکت اجتماعی و ...(؛ سرمایه اجتماعی )اعتماد، 
های فكری، ساخت کلمات،  خوانی که باعث مهارت کتاب

شود؛ موسیقی که  های نگارشی و ارتباطی می بهبود مهارت
دهنده آن صدا و  های بشر که عناصر تشكیل یكی از فعالیت

سكوت است؛ آشنایی با بزرگان ادبیات جهان و برگزیدگان 
های خارج از  ات؛ مسافرتجوایز ادبی جهان ازجمله نوبل ادبی

هایی که خارج از مرز کشور باشد و  کشور به مسافرت
شكیبایی و صبر در برابر معایب و مشكالت؛ در توسعه پایدار 

 تأثیر مثبت دارند.
 



 های فقر و فضای جغرافیایی همبودگی معرف: ساز توسعه پایدار شهری زمینهای  های محله ظرفیت: فروشسرائی و حج           00

 در شهر یزد ای های مربوط به آزمون تی تك نمونه . آماره6جدول 

 میانگین خطای استاندارد انحراف معیار میانگین تعداد 

 23953/5 03243/1 5304/4 055 فرهنگی -سازی اجتماعی ظرفیت

 های تحقیق منبع: یافته

 
 در شهر یزد فرهنگی از میانگین مورد انتظار -سازی اجتماعی ظرفیت مؤلفهبرآورد معناداری سطح تفاوت . 7جدول 

 1=  مطلوبیت عددی ظرفیت مورد آزمون 

T  درجه
 آزادی

 درصد 30فاصله اطمینان  اختالف میانگین سطح معناداری

 باالتر تر پایین

 -3011/9 -0244/0 -35133/2 554/5 133 -902/9 فرهنگی -سازی اجتماعی ظرفیت

 های تحقیق منبع: یافته

 
سازی  برآورد معناداری سطح تفاوت مؤلفه ظرفیت

 سیاسی از میانگین مورد انتظار در شهر یزد
 50/5از  تر کوچكکه  آمده دست سطح معناداری بهبا توجه به 

سازی سیاسی  ظرفیتتوان نتیجه گرفت که میانگین  می است
چون  است وبا میانگین مورد انتظار متفاوت  در شهر یزد

بنابراین  است،ها کمتر از صفر  سطوح باال و پایین اختالف
سازی سیاسی در توسعه پایدار شهر یزد و  یتظرفمیانگین 
 (.3و  1)جداول داری دارد  یمعنیر مثبت و تأثابعاد آن 

تشكیل گروه توان گفت در شهر یزد میزان  یمیجه درنت
تشكیالتی  های سیاسی منتقد، سیاسی و عضویت در گروه

است متشكل از اشخاص حقیقی که با برنامه مشخص در 
جهت کسب و مشارکت در قدرت سیاسی و نقد و اصالح آن، 
در چهارچوب قوانین و مقررات نظام جمهوری اسالمی ایران 

 شهرو اساسنامه مصوب خود در سطح  مرامنامه اساس بر
وفاداری مردم ؛ مشارکت در انتخابات که نشانه کند فعالیت می

از  ها آنبه حاکمیت موجود و همچنین احساس رضایت 
سیستم حاکم بر کشور و تالش برای بهتر شدن وضعیت 

ادهای انتخاباتی و ـدانه در ستـت مجـ؛ فعالیتـور اسـکش
ت و ـر مثبـدار تأثیـتوسعه پایپیگیری اخبار سیاسی؛ در 

 داری دارند. معنی
 

 
 در شهر یزد ای های مربوط به آزمون تی تك نمونه آماره. 8جدول 

 میانگین خطای استاندارد انحراف معیار میانگین تعداد 

 21442/5 10294/2 4404/9 055 سازی سیاسی ظرفیت

 
 در شهر یزد سازی سیاسی از میانگین مورد انتظار ظرفیت مؤلفهبرآورد معناداری سطح تفاوت . 9جدول 

 1=  مطلوبیت عددی ظرفیت مورد آزمون 

T درصد 30فاصله اطمینان  اختالف میانگین سطح معناداری درجه آزادی 

 باالتر تر یینپا

 -0431/4 -0429/9 -11132/5 555/5 133 -291/5 سازی سیاسی ظرفیت

 
و  3و  1، 3، 2، 0، 1، 9، 2های جداول  با توجه به داده
آمده، به این نتیجه رسیده شده  دست ای به آزمون تی تك نمونه

شهری  ریزی توسعه پایدار مكانیسم ایجاد و برنامهبین  کهاست 

 وجود دارد.ای در شهر یزد رابطه معناداری  های محله و ظرفیت

 گیری یجهنتبحث و 
های فكری مهم در زمینه  ای یكی از پارادایم های محله ظرفیت
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 محلی توسعه اجتماعات آید. بنابراین حساب می توسعه پایدار به
 و مشارکت ارتقای در عنوان ابزاری به و یك فرایند مثابه به

 کار به اجتماعی مختلف های در زمینه ساالرانه مردم حكمروایی
 توان می را محور شود. در نهایت، توسعه اجتماع می گرفته
 های گروه آن موجب که به فرایندی محسوب کرد مثابه به

 از منابع تخصیص وکنترل تصمیمات  به قادر محلی اجتماع
  ۀتوسع تعریفی درواقع شوند. چنین جهت توسعه محلی باال

ادر ق را که شهروندان دانند آموزشی می فرایندی را اجتماع
 بربپردازند.  به مشكالت خود گروهی گیری تصمیم سازد با می

تواند پایدار باشد  پایدار، توسعه زمانی می توسعه رویكرد اساس
که بتواند هم نیازهای اقتصادی و مادی و هم نیازهای اجتماعی 
و فرهنگی و روانی مردم، در حال و آینده را پاس  گوید. از این 

 -های کاالیی، فضایی و ویژگیمنظر، زمین دارای خواص 
ریزی  کارکردی، زیباشناختی و فعالیتی دارد که باید در برنامه

شهری مورد توجه اساسی قرار گیرد. این دیدگاه معتقد است 
محیطی در  اگرچه احیای کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و زیست
توان جنبه  تعامل و مرتبط با یكدیگرند اما احیای اجتماعی را می

دی و ضامن احیای اجتماعات محلی تلقی کرد. این اقدام کارکر
شده و یا با  ریزی  مهم باید در قالب راهبردهای مدون برنامه

محیطی، اقتصادی و سیاسی  -های کالبدی هدف حفظ جنبه
های  گسیختگی اجتماعی و فضایی زمینه نمود پیدا کند.

سازی  نامساعدی برای توسعه پایدار از یكسو و زمینه
شهر یزد  سازی اجتماع محلی از سوی دیگر است. تظرفی
های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و کالبدی و محیطی  زمینه

متفاوتی دارد که شرح و تفسیر نتایج پژوهش، بر این موضوع 
ای بر رابطه  تك نمونه تیگذارند. همچنین آزمون  صحه می

 ای شهر یزد های محله داری بین توسعه پایدار و ظرفیت معنی
 کند. تأکید می
ای  های محله ی ظرفیت درزمینه پژوهش این نتایج

ساز توسعه پایدار شهری محدوده موردمطالعه: همبودگی  زمینه
 در که محققین های فقر و فضای جغرافیایی با نتایج سایر معرف
گردید، همخوانی و در  اشاره ها آن به ی پژوهش پیشینه بخش

 یك راستا است.
( که به این 4930رمحمدی و پیری )با نتایج تحقیق شی

دارای  آباد اسالمشهرک کارمندان و محله  نتیجه رسیدند که
محیطی  -های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و کالبدی زمینه

در  مؤثرداری بین متغیرهای  رابطه معنی ومتفاوتی هستند 
وجود دارد، رابطه مستقیمی دارد چون در سازی  تفیزمینه ظر

ی معناداری مكانیسم ایجاد و  این پژوهش، به نتیجه

ای در  های محله شهری و ظرفیت ریزی توسعه پایدار برنامه
ی موردمطالعه  توان گفت در محدوده شهر یزد رسیده است و می

 -محیطی، اقتصادی، اجتماعی -های کالبدی پژوهش هم زمینه
 سی متفاوتی دارد.فرهنگی و سیا

( که به 4939با نتایج تحقیق اسكندری ثانی و همكاران )
اقتصادی و تحصیالت  وضعیت با این نتیجه رسیدند، خانوارهای

 سرپرستان اشتغال بیشتر، نرخ تر، خانوار وسیع بعد متوسط،
 آشنایاناقوام و  قومی و دارای اکثریت به وابسته باالتر، باسن
 و زمان بعد در را کمك و مشارکت ینبیشتر در محله، بیشتر
و این در حالی  محلی داشتند توسعه اجتماعات مالی در منابع

است که زنان سرپرست خانوار و مهاجرین کمتر از دو سال اخیر 
اشتند که درنهایت ها د کمترین مشارکت را در این فعالیت

مشخص شد بین وضعیت و نوع خانوارها با توسعه اجتماع 
معناداری وجود دارد، مطابقت دارد. زیرا در پژوهش محلی رابطه 

شده است که با توجه به معناداری  روشنی دیده صورت گرفته به
شهری و  ریزی توسعه پایدار مكانیسم ایجاد و برنامه

ی موردمطالعه، مشارکت بین  ای در محدوده های محله ظرفیت
د که ی اجتماعات محلی باید وجود داشته باش خانوارها و توسعه

ی  توان رابطه معناداری بین مشارکت خانوارها و توسعه می
 اجتماعات محلی استنباط کرد.
( که همبستگی و معناداری 4939با نتایج تحقیق نصیری )

ی مستقیمی  بین عدم مشارکت و فقر شهری وجود دارد، رابطه
ای در راستای  های محله دارد چون، در این پژوهش باید ظرفیت

های فقر شهری  پایدار شهری و کاهش سیاستی  توسعه
صورت گیرد و این خود حاکی از آن است که بین مشارکت 
مردم و توسعه پایدار شهری رابطه مستقیمی دارد که بدون این 
رابطه دستیابی به توسعه پایدار شهری مقدور نیست و فقر 

 شود. شهری حاصل می
 با ( که بین مبارزه4913با نتایج محمدی و روستا )

اجتماعات محلی  توانمندی ارتقای شهری و فقر های چالش
رابطه معناداری وجود دارد همانند نتایج تحقیق نصیری، با این 

ای در راستای  های محله ی ظرفیت پژوهش که به نتیجه
های فقر شهری رسیده است و  ی پایدار و کاهش سیاست توسعه

ارد و بدون ی مستقیمی د داند، رابطه آن را امری ضروری می
این رابطه دستیابی به توسعه پایدار شهری مقدور نیست و فقر 

 شود. شهری حاصل می
 اجتماعات ی توسعه موفقیت که (4915با نتایج عارفی )

مشارکت  به تمایل در افزایش لس انجلس را شهر محلی
 گیری شكل بر و داند می ساکنان تعلق حس و شهروندان
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و درنهایت مشخص شد که  ندک می تأکید اجتماعی های شبكه
های اجتماعی  گیری شبكه بین مشارکت شهروندان و شكل

رابطه مستقیمی وجود دارد، مطابقت دارد به دلیل اینكه در این 
ی اجتماعات محلی را مشارکت شهروندان  پژوهش عامل توسعه

داند و به این نتیجه رسیده است که بین این دو رویكرد  می
 دارد.رابطه معناداری وجود 
 ریزی ( که برنامه2545آکایو )با نتایج این پژوهش نیز 

 در گذاری سرمایه نوعی شهری و به فقرای به توجه محور اجتماع

 فراهم را فقیرنشین محالت های اجتماعی و زیرساخت خدمات

گذاری در خدمات و  رابطه معناداری بین سرمایهو اثبات  آورد می
فقیرنشین، مطابقت دارد. زیرا های اجتماعی محالت  زیرساخت

ای در راستای  های محله در این پژوهش با ایجاد ظرفیت
های کاهش فقر شهری قابل  ی پایدار شهری، سیاست توسعه

های  گذاری در زیرساخت دستیابی است. بعبارت دیگرباسرمایه
اجتماعی ،بسترتوسعه اجتماعات محلی فراهم و اثرات آن منجر 

 شود. ی شهری میبه تعدیل فقر در فضا
محور  اجتماع ریزی برنامه ( که2545با نتایج کریون )

صدای فقرا، برقراری  به ارتقای پاسخگویی به تواند منجر می
محلی شود رابطه  اداره نهادهای ها با آن بین و رابطه پیوند

مستقیمی دارد. در این پژوهش برای رسیدن به توسعه 
ها و نهادهای  سازماناجتماعات محلی باید مشارکت مردم با 

اداری صورت پذیرد تا بتوان در فضای جغرافیایی فقر تعدیل  و 
 به دستیابی به توسعه پایدار فراهم شود.

 سبب محلی، اجتماع ( که توانمندسازی2545با نتایج ساور )

 در مشارکت مؤثر و اشتغال، درآمد های فرصت به دسترسی

نتیجه رسیده و درمجموع به این  است شده شهری های طرح
است که رابطه مستقیمی بین توانمندسازی اجتماع محلی و 
دسترسی به شغل، درامد مطابقت دارد چون در این پژوهش به 
این نتیجه رسیده است که با توجه به معناداری مكانیسم ایجاد 

ای در  های محله شهری و ظرفیت ریزی توسعه پایدار و برنامه
ی  بین خانوارها و توسعهی موردمطالعه، مشارکت  محدوده

اجتماعات محلی باید وجود داشته باشد و هرچه توانمندسازی 
اجتماعات محلی در فضای شهری بیشتر باشد، دسترسی افراد 

 شود. به شغل و درآمد و درمجموع رفاه اجتماعی بیشتر می
در این راستا و با توجه به مطالب فوق به این استدالل 

های  نه که در عرصه ملی شاخصگو رسیده شده است که همان
اقتصادی یگانه مرجع سنجش توسعه ملی است، در عرصه 

اقتصادی و فرهنگی  -توسعه شهری نیز تمام روابط اجتماعی
یابد.  شهرنشینان به گسترش کالبدی و فیزیكی شهر تقلیل می

های خطی و تقلیل گرایانه توسعه شهری اجتماعات  در انگاره
از منابع اقتصادی در مشاغل های محروم  محلی و گروه

غیررسمی و خارج از عرف رایج متن شهری ساکن هستند. 
های موازی توسعه اجتماعی و انسانی  که در رهیافت درحالی

اجتماعات محلی و فقرای شهری بخشی از فرایند توسعه 
توان گفت که در  شود. همچنین می یاجتماعی شهر قلمداد م

 دخالت در ای عامل عمده الی،اه و احساسات ها ارزش شهر یزد،
 های کنش ها و فعالیت جدید، های محیط خلقبرای  ها آن

شود. درگذشته محالت دارای  می محسوب مشارکتیو  جمعی
محیط فیزیكی معین،  مشخص، قلمرو و اجتماعی های گروه
 کارکردیهای متقابل  ساکنین، کنش توسط شده شناخته هویت

 و متعدد و های خاص ارزش از ای با مجموعه ساختاری و و
 با بوده است. ذات محله ساکنین مورد در ساختار با این مرتبط
 روابط و ها جمعی، نظام وابستگی روحیه اشتراکات، تجمع

 و تعلّق خود احساس که هویت خودجوش قوی، همسایگی
راموجب  ای گرایی محله درون و رقابت محیط زندگی، به تعصب
به دلیل مشكالت ناشی از توسعه  اما ؛است بودهشده، عجین  می

 اجتماعی ساکنین، ماهیت و سال اخیر 15فیزیكی شهر یـزد در 
 و بومی از بافت قدیم ساکنان مهاجرت پدیده وجودبر  مبنی

های  استقرار گروه بالطبع و عرب و افغانی مهاجرین جایگزینی
گذشته و  تعـامالت قـوی اجتماعیمحالت؛  این در درآمد کم

ضمانت  تواند ینم وجه یچه سـتگی آن زمـان بهحس همب
 .باشــدداشته  در شهر یزد آتـی یها اجرایـی بـرای زمان
 توانمندسازیتوان به:  های پژوهش می ازجمله پیشنهاد

 های طرحتدوین  محلی، امنای گیری هیئت شكل محلی، مردم
  انجام سازی نهاد و سازی ای مشارکتی، فرهنگ منطقه توسعه
 سرمایه تقویت گذاران، و سرمایه مسئولین میان مردم، مذاکره
 اجتماعات محلی، زندگی و بهبود استانداردهای اجتماعی
مكانی خرد محالت شهری با توجه به  -ریزی فضایی برنامه
اقتصادی، بهبود مكانی  -های متنوع فرهنگی و اجتماعی زمینه

 محالت فقیر و تجمیع قطعات خرد برای بازآفرینی محالت،
ایجاد فضاهای کنش جمعی و پویایی حیات مدنی و اجتماعی، 
تأکید بر سرمایه اجتماعی محالت و تقویت سواد عاطفی و 

سازی اقتصادی و  اجتماعی و رفتاری مردم و شهروندان، ظرفیت
 اشتغال و افزایش درآمد اشاره کرد.
ند از آقای دکتر عیسی پیری ندا نگارندگان بر خود الزم می

انتخاب  در فكری همدانشگاه زنجان به خاطر  محترماستادیار 
 موضوع تشكر نمایند.
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  منابع
 .(4919نصیری، یوسف ) و فرامرز بریمانی، ،عیسی زاده، ابراهیم

مورد شناسی: )آن  راهكارهای تعدیل و نشینی حاشیه
 .424-419(، 9) 2 توسعه، و جغرافیا .آباد زاهدان( کریم
 اهلل اوجاقلو، روح و قلی، وحیدیاری،روشتی، محسن احدنژاد

محلی  پایدار ی توسعه در اجتماعی  سرمایه نقش .(4939)
مطالعات  .تهران( نارمك ی )موردمطالعه: محله

 .20-05(، 42) 1شناختی شهری،  جامعه
 .(4939)و صرافی، مظفر  سجادی، ژیال ،ثانی، محمد اسكندری

شهری و  فقر کاهش در محلی اجتماعات توسعه ظرفیت
تهران  آباد نعمت شناسی: آن مورد بر توسعه مؤثر عوامل

مطالعات جغرافیایی مناطق  .تهران( شهر جنوبی )محالت
 .4-24(، 40) 1خشك، 
 و دردسر شهری فقرای .(4913) زهرا رباطی، دو اسكندری

 .415-409 ،(240)2 اجتماعی، رفاه .تئوری
رفاه  .شهری فقر های چالش .(4913) مهرداد پور، جواهری

 .444-421(، 2) 2 ،اجتماعی
های  سكونتگاه. (4911داورپناه، بابك )و  پور، مهرداد جواهری

هفت شهر، عمران و  .درآمد شهری ناپایدار اقشار کم
 .12-30(، 1) 9بهسازی شهری، 

 با توسعه پایدار شهری ریزی برنامه .(4911) سمیه آبادی، رستم

گروه  .ارشد کارشناسی  نامه پایان .بر بعد اجتماعی تأکید
ای، دانشگاه  ریزی شهری و منطقه برنامهجغرافیا. دانشكده 

 شهید بهشتی تهران.
 و رفیعیان، مجتبی آیدغمیش، فاطمه محمدی ،ده، راضیهرضازا

پایدار محلی  توسعۀ در دارایی مبنا رویكرد نقش .(4932)
مرکز  .تهران( حسن امامزاده موردی: محله )مطالعه
      (،20) 45نظر،  شهرسازی و معماری هنر پژوهشی

11-93. 
 .(4910)هانیه  هودسنی، و توکلی، مرتضی ،مجتبی رفیعیان،

توانمندسازی  مطالعات در بحث های گروه متدلوژی کاربرد
 .13-02 (،22) 4زیبا،  هنرهای .غیررسمی شهری محالت

. (4939پور، هاشم ) داداش و خدائی، زهرا ،رفیعیان، مجتبی
ی رویكردی در  مثابه ازی اجتماعات محلی بهس ظرفیت

شناسی نهادهای  جامعه .توانمندسازی نهادهای اجتماعی
 .499-425(، 2) 4اجتماعی، 

 .(4933شكاری، زینب )و  شیخی، حجت ،زاده، محمد سالورزی
تحلیل و ارزیابی نقش سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار 

ریزی توسعه  برنامه .ای )مطالعه موردی شهر ایالم( محله
 .425-499(، 0) 9کالبدی، 

سازی توسعه اجتماع محلی  ظرفیت. (4930) شیرمحمدی، مینا
ای فقر  در راستای توسعه پایدار: همبودگی متغیرهای زمینه

و فضای جغرافیایی مطالعه موردی: شهرک کارمندان و 
، جغرافیا، گروه ارشد نامه کارشناسی پایان .اسالم آباد زنجان

آمایش شهری، دانشگاه  -ریزی شهری برنامه انشكدهد
 زنجان.

های  (. ارزیابی شاخص4930شیرمحمدی، مینا و پیری، عیسی )
مطالعه موردی: )محلی  اجتماع پایدار توسعه سازی ظرفیت
زنجان(. دومین کنفرانس  آباد اسالم و کارمندان شهرک

م، ق ریزی، معماری و شهرسازی نوین، ملی جغرافیا و برنامه
مرکز مطالعات و تحقیقات اسالمی سروش حكمت 

 .مرتضوی
 برای توسعه دارای مبنا رویكرد سوی به .(4915) اریمه عارفی،

نشریه هنرهای زیبا،  .محلی. ترجمه نوین توالیی اجتماعات
4 (45 ،)99-22. 

دیدگاه  از اجتماعی توسعۀ. (4915عبداللهی، محمد )
اجتماعی  توسعۀ همایش اولین .امروزی شناسی جامعه

: کشور، تهران وزارت امور اجتماعی برگزارکننده: دفتر
 فرهنگی. و علمی
 تبیین. (4933ماجدی، حمید ) و زبردست، اسفندیار ،قرائی، آزاده

موردی:  اجتماعی )نمونه پایداری و شهر فرم میان ارتباط
  ریزی توسعه کالبدی، برنامه .تهران( شهر گانه 22 مناطق

9 (3 ،)39-33 . 
 ریزی توسعه برنامه. (4931پور، شمسیه ) رئیس و قناد، فاطمه

       مطالعات شهر و منطقه،. سنگلج محله محلی اجتماع
4(4،) 21-4. 
 های توانمندسازی بافت و ارتقاء مطالعات .(4913بیژن ) کلهرنیا،

 .95-11 (،22) 2 شهر، هفت .شهری نشین فقر
 -اجتماع توسعه. (4913) مجید ،روستا و علیرضا محمدی،
 های گاه سكونت ساماندهی برای سازوکاری محور

 .11-450 (،29) 2 هفت شهر، .غیررسمی
 .سرشماری عمومی نفوذ و مسكن. (4930مرکز آمار ایران )

 شهر یزد. 
 شهری با فقر کاهش راهبردهای .(4939نصیری، اسماعیل )

شهر  سیم بی محله پژوهی: محلی )مورد اجتماعات بر تأکید
.453-420(، 3) 2 شهری، ریزی برنامه مطالعات .زنجان(
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