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چکیده
امروزه ایجاد عدالت فضایی در محالت به یکی از بزرگترین چالشهای مدیران و برنامهریزان شهری تبدیل شده است .در حالیکه
پیشرفت نامتوازن محالت در شهر ،یکی از موضوعات است که سبب توسعه ناهمگون محالت میشود .پژوهش حاضر با انتخاب دو محله در
شهر شیراز با موقعیت مکانی و امکان برخورداری از خدمات شهری در شرایط تقریباً مساوی ،مجموعه عواملی که منجر به توسعه نامتوازن
آنها شده است را مورد ارزیابی قرار میدهد .در گام نخست ،این دو محله از نظر شعاع دسترسی به امکانات شهری مورد ارزیابی قرار
گرفتند .سپس با استفاده از روش کیفی شامل انجام مصاحبه با جامعه آماری  179نفره که متشکل از ساکنین هر محله ،مدیران و
کارشناسان مرتبط با امور شهری ،متخصصین در امور امالک و مردم ساکن در سایر محالت شهر ،به استخراج مجموعه عوامل عدم رشد
مساوی در این دو محله پرداخته شد .در ادامه با استفاده از آزمون تحلیل عاملی ،به وزن دهی دادههای تحقیق پرداخته و در نهایت از
میان مجموعه عوامل مربوط به حوزههای کالبدی ،اجتماعی و اقتصادی ،مهمترین عوامل توسعه و یا عدم آن ،در دو محله استخراج گردید.
نتایج نشان داد که محله ابیوردی ،علیرغم همجواری با محله ارم ،از منظر توسعه فضایی از سطح پایینتری برخوردار است .از جمله علل
توسعه یافتگی محله ارم نسبت به محله ابیوردی در بعد کالبدی میتوان به وجود قطعات بزرگ زمین ،وجود فضای سبز مناسب و سیمای
بصری زیبای این محله اشاره نمود .در بعد اجتماعی نیز افزایش نسبی امنیت در محله ارم ،وجود عناصر هویت بخش در این محله از جمله
عوامل توسعه یافتگی تبیین شدهاند .در زمینه اقتصادی نیز ،تمایل سازندگان به سرمایه گذاری به دلیل استقبال مردم و توجیهپذیر بودن
آن ،سبب پایدارتر شدن این محله شده است .با این حال چنین به نظر میرسد که توجه توامان به سه شاخص کالبدی ،اجتماعی و
اقتصادی در سطح محالت ،میتواند زمینه رشد متوازن و برقراری عدالت فضایی را در سطح محالت شهری فراهم آورد.
واژههای کلیدی :توسعه نامتوازن ،عدالت فضایی ،محله ارم ،محله ابیوردی ،شیراز.
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بیان مسأله:
عدالت فضایی به معنی توزیع عادالنة خدمات و امکانات شهری برای رسیدن به جامعهای متوازن است .عدالت فضایی به
عنوان یکی از رهیافتهای عدالت اجتماعی در توزیع بهینه امکانات و خدمات مورد نیاز شهروندان درسطح شهر و اینکه همه
شهروندان امکان دسترسی مناسبی به آن امکانات و خدمات را داشته باشند ،کمک شایانی میکند ;(Athari, 2003
) . Dadashpour and Rostami, 2012این امر بیش از هر چیز منجر به جلوگیری از تحرک و جابه جایی بی مورد آنان شده
که در نهایت صرفه جویی در وقت و هزینه آنها را به همراه دارد) .(Varesi et al. 2008تحقق عدالت اجتماعی در شهرها به
رضایت شهروندان از شیوه زندگی خود منجر شده و به ثبات سیاسی و اقتدار ملی کمک شایانی میکند .از نظر جغرافیدانان،
عدالت اجتماعی شهر مترادف با توزیع فضایی عادالنه امکانات و خدمات بین مناطق مختلف شهری و دستیابی برابر شهروندان
به آنها است؛ چرا که عدم توزیع عادالنه آنها به بحرانهای اجتماعی و مشکالت پیچیدة فضایی منجر خواهد شد (Sharifi ,
) .2007حال این نکته مورد توجه است که چرا با وجود تالش بسیار زیاد مدیران و مسئوالن در امر تحقق عدالت فضایی و
ایجاد بستر الزم برای تخصیص بهینه امکانات برابر برای همه محالت یک شهر ،بعضی محالت نسبت به بعضی دیگر از منظر
شاخصهای توسعه یافتگی ،از وضعیت مطلوبتری برخوردار هستند؟
پژوهش حاضر سعی بر آن دارد که با بررسی دو محله در یک منطقه شهری ،به علل و عوامل مؤثر بر توسعه فضایی یکی
نسبت به دیگری بپردازد .بر همین اساس دو محله ارم و ابیوردی واقع در منطقه  1شهر شیراز به عنوان نمونههای موردی
انتخاب گردید .علت انتخاب این دو محله ،استقرار هر دو در یک منطقه شهری و نیز مجاورت این دو نسبت به یکدیگر می -
باشد؛ با این حال علیرغم اینکه میزان دسترسی آنها به امکانات و خدمات شهری در سطح نسبتاً برابری قرار دارد ،اما از منظر
میزان توسعهیافتگی و نیز تمایل مردم نسبت به زندگی در آنها در شرایط نابرابری قرار دارند.
 آیا بین محله ارم و ابیوردی عدالت فضایی برابری برقرار است؟ آیا محله ارم و ابیوردی از توسعه برابری برخوردارند؟ چه عواملی باعث بروز توسعه نا همگون بین این دو محله شده است؟ عدالت فضایی بین محله ارم و ابیوردی برقرار است. محله ارم و ابیوردی از توسعه برابری برخوردارند. نابرابری های کالبدی ،اجتماعی ،اقتصادی در این دو محله وجود دارد.ادبیات نظری تحقیق:
عدالت فضایی و نابرابری های شهری:
اصطالح عدالت فضایی تا چند سال گذشته تحت تأثیر مفاهیم مرتبطی مانند عدالت سرزمینی ،عدالت محیطی ،بی
عدالتیهای شهرنشینی و کاهش بیعدالتیهای منطقهای قرار داشت ( .)Soja, 2008این مفهوم بیش از هر چیز به معنی
دسترسی مساوی به تسهیالت عمومی در فاصلهای معین مانند دسترسی به مدرسه ،امکانات بهداشتی یا فعالیتهای فرهنگی و
غیره میباشد ( .)Tsoe et al.,2005طی نیم قرن اخیر ،افزایش گرایش افراد به شهرنشینی مقدمة رشد و توسعة گستردة شهری
را فراهم آورد ( .)Qadeer,2004; Liu et al, 2007این امر منجر به شکلگیری تغییرات وسیعی از مقیاس محلی تا جهانی در
کاربری زمین گردید ( .)Nam and Jun Yu,2007به تبع افزایش جمعیت شهرها مقارن با افزایش خدمات به شهروندان در همه
عرصهها نبود ( .)Sohel Rana,2009چنین وضعیتی که سنخیتی با رشد زیرساختهای شهری نداشت ،نیازهای مختلف انسانی را
نادیده گرفت و باعث بروز نوعی لجانم گسختگی در توسعه فیزیکی شهرها بدون توجه به پارامترهای انسانی -اجتماعی جامعه
بود ) .(Mohamadi, 2010غفلت از این اهداف انسانی و اجتماعی در طرحهای توسعه شهری ،شهرها را با چرخة نامطلوبی از
عدم تعادلهای اجتماعی -اقتصادی روبرو و چالشهای بیسابقهای چون بیعدالتی در توزیع خدمات عمومی و سالمت
اجتماعی شهری را سبب گردید ) .(Ahmadi, 2006; JomehPour, 2007البته ذکر این موضوع نیز ضروری است که وجود
نابرابری در استانداردهای زیستی در بین ساکنین یک شهر ،پدیدة جدیدی در هیﭻ یک از شهرهای جهان نیست ،اما در
کشورهای کمتر توسعه یافته به دلیل فاحشتر بودن تفاوت های اجتماعی -اقتصادی ،پیدایش محالت زیر استاندارد و گسترش
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خوشنشینی ،تفاوت فضایی شهرها تشدید شده است) (Hataminejad et al., 2009; Behravan, 2008بهگونهای که توسعة
نابرابر و وجود نابرابریهای گستردة اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی در آنها از جمله ویژگیهای غالب این کشورها و از عوامل
اصلی تشدید و تسریع کنندة وضعیت نامناسب موجود است ) .(Van der Wusten and Muster, 1998نکته مهم در این ارتباط
این است که وقتی از نابرابری امکانات و خدمات شهری سخن رانده میشود ،نه فقط باید به عدالت محیطی ،بلکه به ارتباط و
پیوستگی آن با مفاهیم توسعه اجتماعی ،سیاسی و مدیریتی نیز باید توجه شود ،چرا که نبود یا مدیریت نادرست میتواند
مساﺋل اساسی از قبیل بینظمی شهری ،معضالت اجتماعی ،سیاسی و حس وجود بیعدالتی در بین افراد جامعه را افزایش دهد
).(Pourfathi and AsheriEmam, 2011

دیدگاههای نظری در ارتباط با مفهوم عدالت:
راولز ،فیلسوف عدالت :راولز به عنوان کسی که پایههای لیبرالیسم را با مفاهیمی جدید تقویت کرده است ،معتقد است که:
«اعطای حقوق جمع نبایستی به بهای از دست دادن حقوق فرد باشد» .به این معنی که هر کس حق هر کاری را دارد تا زمانی
که به تساوی حقوق دیگران تجاوز نکند .بر این اساس دو اصل عدالت را تعریف مینماید که چنانچه هر توزیعی بر اساس این
دو اصل صورت گیرد ،مطابق نظریه راولز ،توزیعی عادالنه به حساب میآید) .(Rawls, 2007بر اساس این دو اصل که شامل
ال برابر باشد مگر اینکه عدم تساوی در توزیع به نفع ضعیفترین فرد
"فرصت برابر" و "تفاوت" میباشد ،هر توزیعی باید کام ً
جامعه قرار گیرد .از این دیدگاه چنین تصور میشود که بیعدالتی زمانی به وقوع میپیوندد که نابرابری به نفع همگان نباشد
).(Rawls, 1971

هاروی و مکتب اقتصاد سیاسی فضا :هاروی در ارتباط با تعریف عدالت و عدالت اجتماعی معتقد است :عدالت را اساس ًا
میتوان به عنوان اصل (یا مجموعهای از اصول) در نظر گرفت که برای حل و فصل دعاوی متضاد به وجود آمده است .عدالت
اجتماعی نیز در واقع ،کاربرد خاص این اصول برای فایق آمدن بر تعارضاتی است که زمینه همکاری اجتماعی را برای ترقی
افراد فراهم میآورد .این اصول همچنین شامل نهادها و سازمانهای اجتماعی مرتبط با فعالیت تولید و توزیع نیز میگردد
) .(Harvey, 2000هاروی با آگاهی از برداشتهای گوناگونی که از عدالت وجود دارد ،اصل "توزیع عادالنه از طریق عادالنه" را
مالک عمل خود قرار میدهد و بر این اساس ،هشت مالک را برای عدالت اجتماعی تعریف میکند که شامل "برابری ذاتی"،
"ارزشیابی خدمات بر حسب عرضه و تقاضا"" ،نیاز"" ،حقوق موروثی"" ،استحقاق"" ،شرکت در منفعت عمومی"" ،شرکت واقعی
در تولید" و "کوشش و فداکاری" میباشد ) .(Harvey, 2000از نظـر هـاروی عدالـت اجتماعی در شـهر باید به گونهای باشـد
کـه نیازهـای جمعیـت شـهری را پاسـخگو باشـد و بـا تخصیـص منطقـهای ،منابـع را بـه گونـهای هدایـت کنـد کـه افـراد
بـا کمتریـن شـکاف نسـبت به اسـتحقاق حقوق خـود مواجه باشـند .از نظر ِوی مفهـوم عدالت اجتماعـی در نهایـت ،توزیع
عادالنه از طریـق عادالنـه معنـا میشـود.
در جمعبندی مطالب فوقالذکر میتوان چنین اذعان نمود که عدالـت فضایـی ارتباط ِدهنـده عدالت اجتماعـی و فضا
اسـت .در نتیجه هم عدالت و هـم بیعدالتی در فضـا میتواند نمایـان شـود .از ایـن رو تجزیـه و تحلیـل برهمکنـش بیـن
فضـا و اجتمـاع در فهـم بـیعدالتیهای اجتماعی و نحـوه تنظیم سیاسـتهای برنامـهریزی بـرای کاهش یـا حـل آنها
ضـروری اسـت ) . (Liu et al., 2007مفهـوم عدالـت فضایـی باعـث بـه وجـود آمدن دو دیـدگاه در حـوزه علوم اجتماعی
شـده اسـت که یکـی بـر روی موضـوع توزیـع مجـدد متمرکـز مـی شـود و دیگـری بر روی فرایندهـای تصمیمگیری
متمرکز میشـود .دیدگاه اول شـامل پرسـش از موضوعاتـی درباره توزیعـات فضایـی و اجتماعـی و تـالش بـرای رسـیدن بـه
یـک توزیـع جغرافیایـی برابـر متناسـب با خواسـتهها و نیازهـای جامعـه همچـون فرصـتهـای شـغلی ،دسترسـی بـه
مراقبتهـای بهداشـتی ،و غیره اسـت .ایـن در مناطقـی کـه حرکت بـه سـمت عدالت فضایـی با مشـکالت زیـادی از جملـه
فقـر ،تبعیض ،یا محدودیتهـای سیاسـی همراه میشـود ،اهمیت ویژهتری پیـدا مـیکنـد .این در حالی است که در دیـدگاه
عدالـت توزیعـی ،تأکیـد بر عادالنـه بـودن یا نبودن دسترسـی به کاالهـا و خدمات مـادی و غیرمـادی ،یـا موقعیتهـای
اجتماعی مد نظر اسـت.
روش تحقیق:
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همانگونه که پیش از این نیز عنوان شد ،هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر توسعه فضایی در دو محله شهری با
شرایط جغرافیایی تقریباً یکسان میباشد .بر همین اساس دو محله ابیوردی و محله ارم در شهر شیراز به عنوان نمونههای
موردی پژوهش انتخاب شدند .این دو محله با وجود فاصله نزدیک به هم و شعاع دسترسی تقریباً یکسان به خدمات شهری،
دارای تفاوتهای قابل توجهی در زمینه قیمت زمین و مسکن و ترجیحات مردم نسبت به زندگی در آنها است .بر همین اساس
پژوهش حاضر در پی علتیابی این موضوع برآمده است .فرایند انجام کار در این تحقیق بدین صورت است که در ابتدا این دو
محله از نظر مفهوم عدالت فضایی مورد ارزیابی قرار میگیرند و بدین ترتیب فاصله نسبی این محالت تا زیرساختها و خدمات
شهری مورد بررسی قرار میگیرد .در مرحله بعد طی یک فرایند کیفی از طریق انجام مصاحبه با  179نفر از مردم شامل 60
نفر ساکنین هر محله به صورت تصادفی 9 ،نفر از مدیران و کارشناسان مرتبط با امور شهری 10 ،نفر از متخصصین در امور
امالک هرکدام از مناطق مورد بررسی (مشاورین امالک وسرمایه گذاران) و  30نفر از مردم ساکن در سایر محالت شهر ،در
ارتباط با مجموعه عوامل مؤثر بر عدم رشد مساوی در این دو محله پرسش به عمل میآید .سپس این عامل در سه بعد
اقتصادی ،کالبدی و اجتماعی دسته بندی شد و با استفاده از نرمافزار  Spssو نیز با بکارگیری روش تحلیل عاملی ،این عوامل
به صورت مثبت و منفی وزن دهی شد و بر اساس اهمیت آنها رتبه بندی گردید.
قلمرو پژوهش:
محله ابیوردی :محله ابیوردی یکی از محلههای شهری واقع در منطقه  1شهر شیراز میباشد که در جریان توسعه شهر به
سمت شمال و شمال غرب شیراز شکل گرفته است .کاربری غالب در این محله مسکونی است ،با این حال بر اثر استقرار
مجتمعها و ساختمان های عمومی در بخش جنوبی و شرقی محله ،امکان ورود شهروندان غیر ساکن به بخشهای مرکزی
محله محدود شده است .هسته اولیة این محله شبیه روستا و در حومه شیراز شکل گرفته است .همچنین بافت اجتماعی
ساکنین به علت اشتراکات قومی ،زبانی و فرهنگی ،بسیار منسجم بوده و هنوز هم آثار آن به وضوح دیده میشود (بخصوص در
بخش قدیمی) .تکلم اکثر ساکنین به زبان ترکی ،داشتن نامهای خانوادگی یکسان ،همه و همه در حفظ این انسجام دخیل
بودهاند .راههای دسترسی به محله به طور کلی شامل  4ورودی اصلی و چند ورودی فرعی میباشد.

شکل  3 ،2 ،1و  -4سیمای کالبدی بافت مسکونی در محله ابیوردی

محله ارم :محله ارم نیز از دیگر محالت موجود در منطقه  1شهر شیراز است که داری قدمتی نسبتاً طوالنی است .بافت غالب
این محله دارای کاربری مسکونی است با این حال استقرار مراکزی چون دانشگاه شیراز و نیز باغ ارم در این محله ،شهرت آن را
نسبت به سایر محالت شیراز بیشتر نموده است .سیمای کالبدی این محله متشکل از ساختمانهای تقریبا نوسازی است که از
آپارتمانهای  4تا  5طبقه و در بعضی موارد نیز از ساختمانهای ویالیی (حیاط دار) تشکیل شده است.

شکل  6 ،5و  -7سیمای کالبدی بافت مسکونی در محله ارم
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یافتههای تحقیق:
ارزیابی میزان دسترسی به خدمات شهری برای دو محله ارم و ابیوردی:

همانگونه که پیشتر نیز عنوان شد ،اولین گام در مقایسه توسعهیافتگی دو محله مورد نظر تحقیق ،ارزیابی میزان دسترسی
آنها به امکانات و خدمات شهری است .بر این اساس و با بررسی اسناد موجود در این حوزه شامل نقشههای مربوط به طرح
تفصیل ی شهر و نیز مشاهدات میدانی انجام گرفته در سطح دو محله ،فاصله تخمینی مراکز این محالت تا خدمات شهری
پیرامون آنها استخراج گردید که در جدول ذیل اراﺋه شده است:
جدول  -1شعاع دسترسی دو محله ارم و ابیوردی نسبت به خدمات شهری پیرامون آنها
ردیف

نوع تسهیالت

شعاع دسترسی در محله ابیوردی

شعاع دسترسی در محله ارم

1

آموزشی (دانشگاه)

600متر

300متر

2

آتش نشانی

1400متر

1500متر

3

مسجد

100متر

300متر

4

کالنتری

2000متر

1260متر

5

جایگاه عرضه سوخت(بنزین)

100متر

900متر

6

مجموعه ورزشی

450متر

100متر

7

درمانی ( درمانگاه)

300متر

50متر

8

درمانی ( بیمارستان)

300متر

1200متر

9

پایانه مسافربری

4800متر

4000متر

10

مرکز خرید

600متر

1000متر

11

پارک

1500متر

700متر
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همانگونه که از داده های جدول فوق پیداست ،فاصله تقریبی دو محله نسبت به کاربریهای مختلف شهری در شرایط
تقریباً یکسانی قرار دارد که این موضوع مبین آن است که این دو محله با توجه به تعریف عدالت فضایی مبنی بر داشتن فاصله
مناسب تا امکانات و خدمات شهری ،در شرایط تقریباً یکسانی قرار دارند .با این حال در ادامه به مسئله اصلی تحقیق پیرامون
علل توسعه یافتگی یکی نسبت به دیگری که در مشاهدات عینی از سیمای کالبدی دو محله نیز این موضوع به وضوح مشهود
است ،پرداخته می شود .بر همین اساس در این بخش پس از معرفی روش تحلیل عاملی ،به شناسایی متغیرهای تحقیق و
تعیین اولویت هریک از آن پرداخته میشود.
روش تحلیل عاملی:
تحلیل عاملی روشی است برای تقلیل تعداد زیادی از متغیرهای به تعداد کمی از متغیرهای مفروض زیربنایی که به عنوان
عامل خوانده میشوند .عواملی که از تحلیل عاملی حاصل میشود ،به عنوان متغیر مستقل در معادله رگرسیون مورد استفاده
قرار میگیرند؛ به تعبیر دیگر برای تعیین و تشخیص متغیرها (عاملها) ،به جای متغیرهای قبل از تجزیه ،از تحلیل عاملی
استفاده میشود ) .(Mansourfar, 2009دادهها جهت اجرای تحلیل عاملی با استفاده از معیار  KMOو نیز آزمون بارتلت اندازه-
گیری میشود .مقدار  ،KMOبین صفر و یک در نوسان است و هر چه به یک نزدیکتر باشد ،بیانگر تناسب بیشتر دادهها برای
تحلیل عاملی است .به منظور پی بردن به کفایت نمونه برداری در تحلیل عاملی ،از آزمون کیزر – می یر – الکین استفاده می-
شود .نتیجه این آزمون در ارتباط با شاخص  KMOدر این پژوهش ،مقدار  0/765به دست آمده است و با توجه به اینکه هر
چقدر ای ن شاخص نزدیک به یک باشد ،نشان دهنده مقدار باالی مناسب بودن نمونه گیری است و از آن چنین برداشت می-
شود که دادههای مورد نظر برای تحلیل عاملی مناسب هستند .هنچنین جدول شماره  2نتایج آزمون بارتلت را در ارتباط با
این پژوهش نشان میدهد:

تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه یافتگی محالت شهری از منظر .....

196

جدول  -2مقادیر مربوط به آزمون بارتلت در نمونههای مورد بررسی
تقریبی از آماره کای دو

5985.798

درجه آزادی

60

سطح معناداری

0/000
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همان طور که از مقادیر جدول فوق پیداست ،مقدار سطح معنا داری در این آزمون معادل  0/000به دست آمده است که
این موضوع نشان دهنده امکان تشکیل عامل توسط دادههای به دست آمده از پیمایش صورت گرفته در محالت مورد نظر
دارد .بنابراین می توان چنین انگاشت که استفاده از آزمون تحلیل عاملی برای تحلیل میزان تاثیر هر کدام از شاخصهای به
دست آمده در پیمایش مناسب میباشد.
بررسی ویژگیهای مثبت و منفی دو محله ابیوردی و ارم:
در این بخش با استناد به مصاحبههای انجام گرفته از اهالی و نیز متخصصان ،مجموعه عواملی که در سه حوزه کالبدی،
اجتماعی و اقتصادی در دو محله ارم و ابیوردی باعث توسعه و یا عدم توسعه آنها شده است ،استخراج گردید .پس از گردآوری
اطالعات ،دادههای به دست آمده کدگذاری و بسته به اینکه به چه شاخصی اشاره شده است ،در سه حوزه کالبدی ،اجتماعی و
اقتصادی دسته بندی شد .سپس موارد به دست آمده در قالب گزارههایی تنظیم گردید( .جداول شماره  3و .)4
جدول  -3عوامل مؤثر بر توسعه و موانع توسعه در محله ارم
شاخص

عوامل موثر بر توسعه

موانع توسعه

کالبدی

 وجود باغ ارم زیبایی خیابان ارم وجود خانه های ویالیی متعدد قطعه های زمین مسکونی بزرگ خانه های کم ارتفاع وجود آرامش در خیابان و محله ارم به خصوص در قدیم نزدیکی به مراکز تاریخی دسترسی مناسب به نقاط مختلف سر سبزی منطقه و وجود درختان متعدد آب و هوای خوب ومساعد عدم وجود شلوغی و سر و صدا در گذشته نوساز بودن خانه ها استفاده از مصالح ساختمانی مرغوب نماهای زیبا ساختمان ها -نبود ترافیک

 وجود ارگان های دولتی وجود موسسات آموزشی بزرگ ایجاد سرو صدا ،شلوغی و سلب آسایش توسطارگان ها ،موسسات ،بیمارستان و مدارس
 -ایجاد ترافیک توسط ارگان ها و موسسات

اجتماعی

 وجود امنیت رفت و آمد توریست ها به محله به دلیل وجود باغ ارم ساکن شدن افراد سر شناس وجود بابا بستنی که از عناصر هویت بخش شیراز است. ساکن شدن افراد تحصیل کرده اکثر ساکنین شیرازی اصیل هستند -وجود باغ ارم در محله که معرف تاریخ و هویت شیراز است

 رفت و آمد افراد ناشناس و غریبه به محله به دلیلوجود ارگانها
 جایگزینی بعضی از ساکنین اصیل محله با افرادیبا سطح فرهنگی پایین

اقتصادی

 اکثریت مالک هستند وجود افراد با سطح درآمدی باال وجود پتانسیل باال برای سرمایه گذاریمنبع :نویسندگان.1396 ،
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جدول  -4عوامل موثر بر توسعه و موانع توسعه در محله ابیوردی
شاخص

عوامل موثر بر توسعه

موانع توسعه

کالبدی

 آب وهوا مناسب نزدیک بودن به محالتی چون ارم -نزدیک بودن به مرکز شهر

 شیب نامناسب ورودی های گنگ و تعریف نشده بافت فرسوده قطعه های زمین کوچک رفت و آمد سخت به داخل محله کمبود فضای سبز کیفیت پایین مصالح ساختمانی نبود پارک محله ای -شکل گیری محله بر اساس فرم روستایی

اجتماعی

 یکپارچگی اجتماعی ساکنین روابط خویشاوندی باال میان همسایگان همبستگی فراوان در جشن ها و عزاداری ها ترجیح ساکنین به ماندن بر کوچ کردن قدمت زیاد محله -تعلق خاطر زیاد ساکنین به محل

 نا امنی شلوغی و ازدحام وجود بزهکاری های جزیی جایگزینی افراد بومی و اصیل با مهاجران افغانی خروج افراد بومی با درآمد باال از محله -دید منفی مردم شهر به این محله

اقتصادی

 اکثر افراد مالک هستند -درآمدهای مشابه و هم سطح

 سطح در آمدی متوسط رو به پایین -عدم تمایل سرمایه داران برای سرمایه گذاری

منبع :نویسندگان.1396 ،

تجزیه و تحلیل و ارائه بحث:
همانگونه که پیشتر نیز عنوان شد ،هدف این مقاله تبیین شاخصهای تأثیرگذار بر توسعه و یا عدم توسعه در دو محله
شهری با موقعیت جغرافیایی یکسان و شرایط دسترسی مشابه به مراکز و خدمات شهری است .با توجه به مصاحبههای انجام
شده از تمامی افراد مرتبط با ا ین محالت ،عوامل گوناگون کالبدی ،اجتماعی ،اقتصادی به طور مجزا استخراج گردید که هر
کدام به نحوی بر رشد و نزول محالت مورد نظر تأثیرگذار هستند .با این حال در این بخش از مقاله به بررسی میزان
تأثیرگذاری (بار عاملی) شاخصهای استخراج شده پرداخته میشود تا بدین وسیله مهمترین عوامل مؤثر بر توسعه یا عدم
توسعه یافتگی محالت مورد نظر استخراج گردد.
در روش تحلیل عامل ،از روش کشف شش عامل اصلی بهرهگیری میشود .این امر در شرایطی صورت میگیرد که این
شش عامل دارای بار عاملی یا ارزش ویژه عاملی باالیی باشند و از ترکیب مستقیم عوامل و متغیرهای اولیه به دست آمده
باشند .لذا پس از تکرار چند مرحله ای آزمون تحلیل عاملی بر روی داده های تحقیق حاضر ،شش عامل اصلی مکنون با ارزش
ویژه باال به ترتیب 12.210،درصد 9.972 ،درصد 9.244 ،درصد 9.114 ،درصد  8.785 ،درصد 6.319 ،درصد در مجموع
با ارزش ویژه کل  55.644درصد از  100درصد کل واریانسهای آزمون تعیین گردید.
پس از انجام آزمون تحلیل عاملی بر روی دادههای تحقیق و کشف ارتباط معنیدار میان عوامل ،الزم است میزان
همبستگی میان عوامل را برای انجام تحقیق و مدل یابی اولیه تحقیق بدست آوریم .این موضوع در جدول اطالعات همبستگی
میان عوامل اصلی تحلیل شده به روش تلخیص کننده و آشکار سازی واریانسها یعنی روش واریماکس در استاندارد سازی
کایزر طی شش مرحله چرخش برای اصالح مقادیر به دست می آید .نتایج حاصل از این مرحله به تفکیک سه شاخص کالبدی،
اجتماعی و اقتصادی در ارتباط با دو بعد عوامل مثبت (عوامل مأثر بر توسعه) و عوامل منفی (موانع توسعه) استخراج شده است
که در ادامه تبیین میگردد:

تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه یافتگی محالت شهری از منظر .....
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0/92
0/918

بزرگی مترا قطعات
0/84
0/82
0/82
0/82
0/82
0/82
0/82

خلوتی محله
مصالح مرغوب

سر سبزی
وجود آرامش

0/724
0/724
0/724
0/71
1

0/9

نزدیکی به مراکز تاریخی
ارتفاع کم ساختمان ها
0/7

0/8

0/6

0/5

0/4

0/3

0/2

0

0/1
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0/652
0/65
0/649
0/649
0/649
0/649

بافت فرسوده
کیفیت پایین مصالح
شکل گیری بر اساس فرم روستا
فقدان پارک محله
کمبود فضای سبز
رفت و آمد مشکل به داخل محله
قطعه های زمین کوچک
ورودی گنگ

0/524
0/524
0/7

0/6

0/5

0/4

0/3

0/2

0/1

0

شکل  -9ضریب تأثیر عوامل کالبدی منفی بیان شده

با توجه به میزان اهمیت عوامل کالبدی مثبت و منفی که هر کدام رشد فضایی و اجتماعی را تحت تأثیر خود قرار می-
دهند ،میتوان به نتایج متعددی دست یافت که از آنها در طراحیها و در تصمیمگیریهای کالن شهری و منطقهای استفاده
کرد .یکی از مهمترین عناصر د ر تعیین یک محله مطلوب از نظر مردم ،ابعاد قطعات زمین است .مردم عالقه بیشتری به خانه-
های ویالیی بزرگ و کم ارتفاع نسبت به آپارتمانهای کوچک دارند لذا در طراحیها باید از ریز دانگی پرهیز کرد و در
بازسازیهای شهری به تجمیع بلوک ها و قطعه زمینهای کوچک پرداخت تا به بتوان ساختمانهایی با اندازه مطلوب دست
یافت .وجه زیبایی شناختی محله نیز یکی از عوامل بسیار تأثیرگذار است به این معنی که توجه به نماهای زیبای ساختمانی،
خیابانهای دلنشین و مطبوع میتواند به بهبود یک محله کمک شایانی کند .بنابراین در هنگام طراحی محله چه توسط
شهرسازان و چه هنگام طراحی ساختمان ها توسط معماران باید به زیبایی محیط توجه خاصی شود وضوابطی مختص به
شرایط اقلیمی محله اتخاذ و رعایت شود .مردم محالت و مشاورین امالک توجه ویژهای به آب و هوای مناسب داشتند که
توسط درختان و فضای سبز به وجود میآید چرا که ب ه اعتقاد آنها گیاهان و درختان عالوه بر ایجاد هوای مطبوع ،باعث آرامش
و سرزندگی در سطح محالت میشود که این مهم با رعایت سرانه فضای سبز محقق میشود .از منظر آنها نوساز بودن بافت
محله و ساختمان ها و استفاده از مصالح مرغوب میتواند باعث ارزشمندتر شدن یک منطقه شهری شود .از دیگر نکات حاﺋز
اهمیت در این خصوص ،توجه ویژه به وضعیت توپوگرافی زمین است که میتوان با اراﺋه راه حلهای مناسب معماری و
شهرسازی ،از جمله پلکانی کردن محله ،دسترسی به نقاط مختلف بافت را فراهم آورد .از آنجا که این موضوع متخصصان و
سرمایه گذاران را در هنگام ساخت و ساز دچار مشکل می کند ،در صورت عدم اراﺋه راه حل صحیح از طرف متخصصین و
برنامه ریزان مربوطه ،عدم تمایل آنها جهت سرمایه گذاری را منجر میشود و باعث رکود ساخت و ساز در محله می گردد.
افزون بر آن ،این موضوع سبب بروز دشواریهایی در تردد روزانه اهالی نیز می شود که منجر به اخالل در آسایش اهالی
گردیده و دلسردی را نسبت به محله و سکنی جستن در آن را ایجاد می کند .وجود ورودیهای خوانا در محالت نیز باعث می-
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شود افراد از نظر روانشناختی ارتباط بهتری را با محله برقرار کنند و احساس امنیت و آرامش بیشتری داشته باشند .این امر به
شکلگیری احساس تعلق به محل سکونت افراد در یک محله میتواند کمک شایانی نماید .طراحان باید این نکته را مد نظر
قرار دهند که یک ورودی خوانا و مشخص هم باعث افزایش امنیت می شود و هم منجر به هویت دادن به محله می گردد.
در اینجا ذکر این نکته نیز ضروری است که اگر چه در بررسی به عمل آمده ،دو محله مورد بررسی از نظر شعاع دسترسی
به خدمات شهری در سطح نسبتاً یکسانی نسبت به یکدیگر قرار دارند اما این در حالی است که در پیمایش صورت گرفته در
میان اهالی این دو محله و بررسی مصاحبههای آنها مشاهده شد ،افراد نسبت به دسترسی مناسب محله ارم به نقاط مختلف
شهر ،اشاره ویژهتری داشتند .این امر نشانگر این موضوع است که اگرچه شعاع دسترسیها برابر است اما کیفیت دسترسیها در
شرایط نابرابری قرار دارد و مبین آن است که دسترسی مستقیم و مشخص از خیابان ها نسبت به دسترسی از طریق کوچههای
تو در تو و پر پیﭻ وخم در برتری یک محله تأثیر شگرفی ایجاد میکند.

شکل  -10ضریب تأثیر عوامل اجتماعی مثبت بیان شده

شکل  -11ضریب تأثیر عوامل اجتماعی منفی بیان شده

در مصاحبههای انجام شده اینگونه مشاهده شد که وجود امنیت یک نیاز ضروری برای به وجود آمدن توسعه فضایی و
اجتماعی است که در هر محیط مسکونی باید به عنوان مسئلهای جدی مورد توجه قرار گیرد و در این خصوص اراﺋه راهحل-
هایی متناسب با شرایط فرهنگی ،قومیتی و موقعیت اجتماعی مکان مورد نظر میتواند گامی موثر در نیل به این هدف به شمار
آید .وجود دیدهای ناظر ،ایستگاه های نگهبانی ،کنترل ورود وخروج می تواند ضریب امنیت محلی را افزایش دهد.
وجود عناصر شاخص و متمایز کننده در سطح محالت نیز از جمله عواملی است که میتواند در توسعه اجتماعی یک محله
موثر واقع شود به عنوان مثال ،وجود باغ ارم در محله ارم که تمام افراد شهر آن را می شناسند و به نوعی با آن خاطره دارند و
یکی از شاخصه های شهر شیراز است ،از جمله عواملی است که در شکلدهی به تصویر ذهنی افراد نسبت به محله ارم
تاثیرگذار است .این مسئله یعنی وجود عوامل هویت بخش ،هم باعث جذب گردشگران متعدد و هم سبب به وجود آوردن حس
تعلق و دلبستگی به منطقه می شود که این امر منجر به ارتقا حس مسئولیت پذیری افراد نسبت به محل زندگیشان و افزایش
سرزندگی محیطی در آن محله میشود.
خوش نامی یا بدنامی یک محله در تصویر ذهنی مردم که بر گرفته از تاریخچه رفتاری ساکنان آن است ،عامل دیگری است
که در تمایل به زندگی در یک محله تأثیرگذار است .چنین به نظر میرسد که برای جلوگیری از جداییگزینی فضایی که باعث
عقب ماندگی یک محله میشود ،میبایست با فرهنگ سازی و انجام تبلیغات مؤثر ،دید منفی جامعه را نسبت به آن منطقه از
بین برد .الزم به ذکر است که این مهم زمانی میتواند مؤثر واقع شود که میزان جرم و بزهکاری نسبت به گذشته آن محله
کاهش چشمگیری داشته باشد .داشتن دیدگاه غیر مثبت به یک مکان مسکونی یا به تعبیری دیگر بدنامی یک محله باعث
کاهش رغبت مردم نسبت به سکونت در آن و همچنین کاهش تمایل سرمایهگذاران جهت انتقال سرمایه به آن محله میشود
و در نهایت به ناعدالتی اجتماعی منجر خواهد شد.
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شکل  -12ضریب تأثیر عوامل اقتصادی مثبت بیان شده

شکل  -13ضریب تأثیر عوامل اقتصادی منفی بیان شده

از مهمترین عوامل مؤثر بر پیشرفت یک محله ،میزان درآمد ساکنین آن است .این امر منجر به افزایش تمایل سرمایه-
گذاران نسبت به انتقال سرمایه خود به آن محله میشود .از سویی دیگر درخواست مصرفکنندگان نسبت به ارتقا سطح کیفی
بناها و مجموعههای مسکونی ،سرمایهگ ذاران و سازندگان را جهت تصاحب سهم بیشتری از بازار اراﺋه و فروش ساختههای خود
ترغیب می نماید و این امر در نهایت به ارتقا سطح کیفی بناها و فضاهای ساخته شده منجر خواهد شد .به بیانی دیگر هرچه
درخواست برای کیفیت ،بیشتر باشد ،محله وضعیت کالبدی بهتری پیدا میکند و هرچه وضعیت کالبدی بهتر باشد افراد
سرمایه دار جهت سرمایه گذاری بیشتر به آن جذب میشوند .حال این موضوع اگر چه در نگاه اول نکته مثبتی به نظر می-
رسد؛ ولی در نگاه جامع و طوالنی مدت باعث به وجود آمدن نا عدالتی و تمرکز سرمایه و خدمات در چند نقطه خاص از شهر
میشود .بنابراین یکی از راه حل ها جهت بر طرف کردن این موضوع ،ایجاد تسهیالت برای توجیه اقتصادی سازندگان به منظور
ساخت بناهایی با کیفیت و زیباتر در مناطق محروم است که این امر باعث جذب افرادی با سطح اقتصادی باالتر و در نتیجه
پیشرفت و رونق آن منطقه میشود .در ضمن زمانی که ساکنین یک محله بیشتر مالک باشند ،نسبت به محله خود احساس
تعلق و مسئولیتپذیری بیشتری میکنند و در حفظ و نگهداری آن تالش بیشتری از خود نشان میدهند که این امر در نهایت
منجر به افزایش روحیه مشارکتپذیری و در نتیجه افزایش کیفیت محیطی و اجتماعی آن محله میشود.
نتیجهگیری:
هدف اصلی در پژوهش حاضر استخراج و تحلیل مجموعه عواملی است که در توسعه یافتگی و یا عدم توسعهیافتگی یک
محله نسبت به سایر محالت موجود در سطح یک شهر تأثیرگذار هستند .به منظور دستیابی به این مهم ،از یک مطالعه
تطبیقی میان دو محله که در یک منطقه شهری قرار گرفتهاند ،استفاده شد .استقرار این دو محله در یک منطقه شهری نشان
از فاصله نسبتاً یکسان آنها در دسترسی به خدمات شهری و در نتیجه برخورداری از عدالت فضایی یکسان دارد ،این در حالی
است که از نظر شاخصهای توسعه فضایی در سطح نامطلوبی قرار دارد.
بنا به یافتههای به دست آمده از این پژوهش ،عوامل مؤثر بر توسعه فضایی یک محله متشکل از سه شاخص کالبدی،
اجتماعی و اقتصادی است که در این ارتباط از مهمترین عوامل کالبدی مؤثر در جذب ساکنین به یک محله و تمایل به
سرمایهگذاری و توسعه آن میتوان به وجود تنوع در نظام قطعه بندی زمین در تفکیک اراضی محله به نحویکه منجر به
شکل گیری قطعات بزرگ در کنار قطعات کوچک شود ،برخورداری از سرانه فضای سبز مناسب و همچنین برخورداری از سیما
و منظری زیبا که خود معلول استفاده از مصالح مرغوب و زیبا در پوسته خارجی ابنیه و نیز کفسازیها است .در بعد اجتماعی
نیز عواملی چون وجود امنیت در سطح محله ،وجود عناصر هویت بخش و نیز امکان حضور گردشگران از جمله مهمترین
عوامل مؤثر بر توسعه فضایی یک محله به شمار می روند .در زمینه اقتصادی نیز افزایش تمایل سازندگان به سرمایه گذاری به
دلیل استقبال مردم و نیز توجیه پذیر بودن آن همچنین مالک بودن ساکنین که سبب پایدارتر شدن محله است ،از ویژگیهای
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 بدیهی است عدم تحقق موارد فوق در یک محله شهری میتواند منجر به عدم.قابل مالحظه در توسعه محله محسوب می شوند
توسعه آن محله در طوالنی مدت شود؛ علیرغم اینکه آن محله از منظر شاخصهای عدالت فضایی در سطح یکسانی نسبت به
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