
 

 

 1-16 ، صفحات1401، فصل زمستان، سال 3، شماره 1سال  ،ایو توسعه منطقه یشهر یزري برنامهنشريه 

 

 22/12/1401 تاريخ پذيرش نهايي: 14/11/1401: تاريخ دريافت

 

 یاجتماع یداریاز منظر پا ایو منطقه یتوسعه شهر هایبرنامه یابیارز
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  چکیده

 ليتبد یهور شهرنوظ یهالشمشکالت و چا انیمسائل در م نيتراز مهم يکيبه  یشهر هایتیو محروم هاینابرابر شيافزادر عصر کنوني 
های . از سوی ديگر برنامهستا دهیسطح خود رس نيسال گذشته به باالتر 30در  کشورها بسیاری ازثروتمندان و فقرا در  نیشکاف بو  شده است

ها نظیر پايداری دين رويکرترين و کارآمدترگیری از جامعتوانند با بهرهها ميريزی شهرترين ابزار مديريت و برنامهتوسعه به عنوان يکي از مهم
ها و ریواع نابرابفزايش اناهای گذشته شاهد ها تهیه و تدوين شوند. شهر زنجان در سالاجتماعي در جهت مقابله با اين مشکالت و چالش

جان به زن یانطقهو م یه شهرتوسع هایبرنامهتوجه  زانیم يابيو ارز يبررسرو هدف اصلي اين تحقیق های شهری بوده است. از اينمحرومیت
بُعد و  14تفاده از وا و با اسحلیل محتتها از طريق تکنیک گیری از روش ارزيابي کیفیت برنامهی است. در اين تحقیق با بهرهشهر ياجتماع یداريپا

    تحقیق نشان  هایيافته صل ازحا ای زنجان پرداخته شده است. نتايجهای توسعه شهری و منطقهمتغیر پايداری اجتماعي به ارزيابي برنامه 47
ود منعکس ر محتوای خدجتماعي را اهای پايداری های گذشته نتوانستند بصورت مطلوب و دقیق راهکارها و سیاستها در دههدهد، اين برنامهمي

ای منعکس گرديده های منطقهز برنامههای شهری بیشتر اها مشخص گرديد موضوع پايداری اجتماعي در برنامهکنند. همچنین در ارزيابي اين برنامه
موضوعات اساسي  وکه ابعاد  ق مشخص شدها در اين تحقیبندی آنها در بررسي میزان توجه به ابعاد پايداری اجتماعي و اولويتاست. عالوه بر اين

ها وع برنامهدر مجم گريوارد دمکمتر از  و مشارکت ييحکمروا ،ياجتماع هيسرما ،يانسجام اجتماع ،يسرزندگو نوين پايداری اجتماعي از جمله 
  .گرديده است منعکس
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3، شماره شهری و توسعه منطقه ای ريزیعلمي برنامه نشريه 

 

 ، اهمیت21پنجم دستورکار  اصل در آن بیشتر مورد توجه قرار گرفت. 21 دستورکار و زمین سران ، در همايش1992 سال از بعد مختلف
 آوردن پايین جهت فقر کني ريشه بنیادی وظیفه در بايد مردم و کشورها تمام که کندمي ذکر را پايدار توسعه برای نابرابری، کاهش

 حال در پايدار توسعه معاني از توجهيقابل (. بخش131: 1389 مالي و همکاران،ج)کنند  نیازهای هم مشارکت کردنبرآورده و هانابرابری
 اجتماعي پايداری پايداری، بر حاکم اصول به توجه با و (Bramley & Power, 2009: 31) کندمي تأکید برابری اهمیت بر حاضر
است  اهمیت حائز شهری جوامع زندگي بهبود فرآيند در رابطه اين دارد که جامعه اقتصادی و اکولوژيکي پايداری با قوی ایرابطه

(Neilagh & Ghafourian, 2018: 210). است  جوامع پايداری و اجتماعي برابری اصلي مفهوم دو بر مبتني اجتماعي پايداری
(Hassan & Lee, 2015: 1270)توان يکي از ارکان اصلي توسعه پايدار به عنوان يک . با توجه به اين مطالب، پايداری اجتماعي را مي

  های شهری بکار گرفت.ها و محرومیتدر مقابله با نابرابری کارآمدرويکرد 
نج ساله پهای رنامهبهای یاستعلي رغم اينکه در قالب سو محرومیت در حال افزايش است.  در نواحي مختلف کشور ايران نابرابری

 ها در بیند نابرابریها و وجوفعالیت ،وازن امکاناتمتهای توسعه انجام شده است، اما توزيع نای تعديل عدم تعادلزيادی برا تالشتوسعه، 
هر ش (.1396، روم کشور)اطلس مناطق مح ها همواره به عنوان يکي از موضوعات مورد توجه کشور مطرح بوده استاستانو داخل 

ین دلیل نمونه یست به همشکالت نمکشور چه در نقش مرکز استان و يا شهرستان فارغ از اين  های موجود درزنجان نیز به تبع نابرابری
 غربي شمال شهرهای (، از1395)در سرشماری سال  نفر 470000 بر بالغ جمعیتي با مطالعاتي اين تحقیق انتخاب شده است. شهر زنجان

نواحي  جزء زنجان ستانا و شهر گرفته، صورت محرومیت و نابرابری سنجش موضوع با که های اخیرپژوهش به توجه است. با کشور
 و کرده پیدا ايشافز شهری زنجان محالت بین اجتماعي – اقتصادی تمايزات اخیر هایسال در. شودمي محسوب کشور محروم

 شگستر باعث موضوع ينا است. شدهدر برخي نواحي  جمعیت افزايش و مهاجرت شهر در منطقه باعث صنعتي و اقتصادی هایپیشرفت
های گیری سکونتگاهلشک کنند.درصد جمعیت شهر در اين نواحي زندگي مي 26بطوری که حدود  است شده غیررسمي هایسکونتگاه

له با مشکالت در جهت مقاب (.1392های فضايي، اجتماعي و اقتصادی است )مشکیني و همکاران، رسمي نمود بارزی از نابرابریغیر
ابزار و ان وسعه به عنوت هایامهبرنتهیه و اجرای  های توسعه متعددی برای شهر زنجان تدوين شدند.های گذشته برنامهدهه متعدد، در

-برنامهن، اين ه در ايرانین موضوعقوا با توجه به. رودبکار مي فائق آمدن بر مشکالت جهتبسیاری از کشورها  در حل منطقي و عمليراه

 (.98: 1392اکبری و همکاران، است )عليها مهمترين ابزار ساماندهي شهرها 
بروز يافته و  کال مختلفی به اشتوان گفت در عصر حاضر، نابرابری و محرومیت در بیشتر ابعاد شهربا توجه به مطالب بیان شده مي

قدرتمند جهت  وسعه ابزارهای تتوجه به اينکه برنامه در حال افزايش است و به يکي از مشکالت اساسي و نوظهور تبديل شده است. با
های رنامهبين پژوهش ارد. در کها نقش قابل توجهي را در حل مسائل شهری ايفا خواهد مقابله با مشکالت شهرها هستند، ارزيابي آن

ح توسعه و عمران ناحیه ، طر(1387، طرح جامع مسکن )(1399)مصوب  ای زنجان اعم از؛ آمايش استانمختلف توسعه شهری و منطقه
های غیررسمي کونتگاه( و ساماندهي س1391(، طرح ساماندهي و نوسازی بافت فرسوده )1386(، طرح تفصیلي شهر زنجان )1384)
ه بژوهش حاضر پ ،ين راستاد. در اگیرن(، به دلیل افزايش مشکالت در حوزه نابرابری و محرومیت اين شهر، مورد ارزيابي قرار مي1390)

يداری اجتماعي های پاستا و سیا، شناسايي ابعاد، راهکارهدر زنجان یشهر تیو محروم ینابرابر زانیمبررسي موضوعاتي مانند چگونگي 
 پردازد.مي زنجان ایو منطقه یشهرهای ها در برنامهو چگونگي انعکاس آن

 

 پیشینه تحقیق 

ها توسط پژوهشگران داخلي و خارجي حوزه پايداری اجتماعي و ارزيابي برنامههای گوناگوني در دو های اخیر آثار و پژوهشدر دهه
 در اجتماعي پايداری مؤثّر بررسي عوامل ( در پژوهش خود به2008)1گردد. چان و ليها عنوان ميهايي از آنتدوين شده است که نمونه

 .انداجتماعي پرداخته پايداری ارتقاء ترين عواملامه به مهمکنگ با استفاده از اطالعات اسنادی و پرسشندر هنگ شهرینوسازی پروژه
                                                      
1 Chan & Lee 



  3 ياجتماع یدارياز منظر پا ایو منطقه یتوسعه شهر هایبرنامه يابيارز

 

 اجتماعي پايداری عملیاتي مفهوم تبیین بررسي به« شهری نواحي در اجتماعي پايداری»  عنوان با اثر خود در( 2010) همکاران و 1مانزی
-پايداری اجتماعي را در جوامع مختلف مشخص مي های کاربردی بهبودپردازد و در اين راستا راهکارها و سیاستمي گوناگون جوامع در

، به «اروپا یتجارت شهرها نيبرتر ي:اجتماع یداريو پا یشهر ينيبازآفر»( نیز در اثر خود با عنوان 2011) 2سازد. کالنتونیو و ديکسون
بررسي که از  کنندياقدام م ياجتماع یداريپا يابيچارچوب ارز کي ني، به تدوهای توسعه شهریدر پروژه ياجتماع یداريپا يابيجهت ارز

ها با استفاده از چارچوب مذکور و با کمک يک سیستم امتیازدهي عملکردی به . آنحاصل آمده استها آن لیو تحل هيتجزمطالعات و 
 زانیبه م ها،آن هایتهياف از گیرینتیجه و مختلف جهاني تجارب بررسي ( در پژوهشي با1391) پردازند. قلمبردزفوليميا هپروژهارزيابي 

 ی و بررسي تطبیقيبر روش اسناد يمطالعه مبتن نيا قیروش تحق ،پرداخته است يمحل داريتهران به توسعه پا یتوجه طرح توسعه شهر
 يانیتوسعه حوزه م یهاطرح يابيهدف ارز با( 1393فر و فالحت )یصابر شده است. پیشنهاد ييهاراهکار سهيمقا نيا هياست و بر پا

 لیبا استفاده از روش تحلی داريبه پا دنیشهر فشرده در جهت رس کرديها به روطرح نيا وجهت زانیمشهد و مشخص شدن م يغرب
و با تکنیک تحلیل محتوا  ياجتماع یداريپا یهابا استفاده از شاخص ي( در پژوهش1394)و همکاران  زادهواعظاند. پرداخته سلسله مراتبي

 کيبه کدام  نیتوجه شده است و همچن شتریها باز شاخص کي دامکه به کاند توسعه چهارم و پنجم کشور پرداخته یهابرنامه يبه بررس
 تیفیک يابيارز»تحت عنوان نیز در پژوهشي ( 1399قاجار خسروی و حقیقت نائیني ) پرداخته شده است. شتریب ياجتماع یهااز گروه

با بکارگیری روش ارزيابي کیفیت طرح، به بررسي و ارزيابي تعدادی از « رانيو بزرگ در ا يانیم یتوسعه و عمران شهرها یهاطرح
. نتايج اندپرداخته( داريو توسعه پا يابي)مشارکت، نظارت و ارز شرویو سه مؤلفه پ هيهفت مؤلفه پاهای توسعه و عمران با استفاده از طرح

  .است افتهي شيگذشته افزادو دهه  طي هاطرح تیفیک دهداين تحقیق نشان مي
 (2011) کسونيو د ویالنتونکو  (2010) و همکاران یمانزدر مجموع، بررسي پژوهش های مرتبط نشان مي دهد بخشي از آنها مانند 

 بهپرداختن  هش ها ضمناين پژو ي پرداخته اند. دسته ای ديگر ازاجتماع یداريپا ياتیعمل یهااستیراهکارها و س حيو تشر نییتببه 
 هاژوهشپ نيز جمله اا اند.وده متمرکز ب نیزتوسعه  یهابرنامه يابيارز ، بر موضوعمشابه آن یهاکرديو رو ياجتماع یداريموضوع پا

ها رنامهب... به بررسي و ارزيابي های توصیفي، انطباقي واست که با تمرکز بر روش (1394زاده و همکاران )واعظ (،1391قلمبردزفولي)
ها با استفاده از روش و تکنیک مه، موضوع ارزيابي برنا(1399) ينینائ قتیو حق یقاجار خسرواند. در پژوهش های ديگر مانند پرداخته

-هشسبت به پژونحاضر هش در خصوص تفاوت پژوها و تحلیل محتوا، مورد توجه بوده است. مشخص نظیر روش ارزيابي کیفیت برنامه

 ه دارد و بهی توجاقهو منط یشهر در دو سطح توسعه یهابرنامه يابيارزبر  پژوهشاين نکته اشاره کرد که اين توان به يمرتبط، م یها
 ستفاده از روشا تحقیق، نيادر ل توجه پردازد. نکته قابمي ياجتماع یداريپا کرديها به لحاظ توجه به روبرنامه یو محتوا تیفیک مقايسه

در دو سطح  زنجانوسعه ت هایهبرنام ي و بررسي محتوایابيارزز طريق تکنیک تحلیل محتوا به منظور کارآمد ارزيابي کیفیت برنامه ا
 است. ياجتماع یداريپا ابعادبه لحاظ توجه به  یاو منطقه یشهر

 

 مبانی نظری
 پایداری اجتماعی

ی اقتصاد یهاينگرانو بیشتر به آن توجه داشت. چندی بَعد،  بود يطیمحستيمسائل ز ریثأتعمدتًا تحتمفهوم توسعه پايدار در ابتدا 
کار توسعه میالدی در دستور 1990مباحث اجتماعي نیز از اواخر سال  .ودگنجانده ش مباحث نيدر ا بیشتر زین باعث شد، بُعد اقتصادی

از  رناپذيييجدا يبه عنوان بخشمیالدی در شورای لیسبون ابعاد اجتماعي توسعه پايدار  2000پايدار قرار گرفتند. برای اولین بار در سال 
 است که از علوم ایرشتهمیان گسترده و اریمفهوم بس کي ياجتماع یداريپا .(Colantonio, 2007: 3) مطرح شدند داريمدل توسعه پا
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3، شماره شهری و توسعه منطقه ای ريزیعلمي برنامه نشريه 

 

 ياجتماع یدارينه مطلق است و نه ثابت. پا ،یداريمانند مفهوم پا و (Ahman, 2013: 1158)گیرد بهره مي يو انسان ياجتماع ي،عیطب
 اولیه. در مفهوم (Dempsey et al, 2011: 292) خواهد کرد رییشود که در طول زمان تغ در نظر گرفته ايمفهوم پو کيبه عنوان  ديبا
یداريپابنابراين، . (Basiago, 1998: 152) دارددر پياشاره دارد که کاهش فقر را  ياز سازمان اجتماع يستمیبه س ياجتماع یداريپا

 Polese)های مختلف اجتماعي از جمله شهرها قرار گیرد ها در سیستمو انواع نابرابری تینقطه مقابل محروم تواند به عنواني مياجتماع

& Stren, 2000: 16.)  مانند مفهوم  شهری،برد. اين مفهوم در مطالعاتاجتماعي در آشفتگي به سر ميدر حال حاضر مفهوم پايداری
دارند  جودکه و يفيوجود ندارد و تعار ياجتماع یداريپا یبرا هیاول فيتعر ،اساس نياست. بر ا يمشخص ینظرتعريف فاقد  ی،داريعام پا

از میان . (Shirazi & Keivani, 2017: 10) پردازان مختلف استشگران و نظريهو شرايط پژوه اصول ،اغلب براساس ضوابط
 نيا ياجتماع یداريپا ياو دغدغه اصل دهیبه عق است. ياجتماعی داريپا يبه دنبال مفهوم اصل همواره ویکوالنتونپژوهشگران اين حوزه، 

او معتقد است، محور هستند. به اهداف توسعه دنیو به دنبال رس کرده يزندگ گريکديبا  چگونه جوامع و اجتماعات گوناگون ،است که افراد
 را با موضوعات ی، اشتغال، فقربرابر :مانند کند تا مفاهیم سنتي و قديمي خود راهای اخیر تالش ميي در سالاجتماعی داريپامفهوم 
با توجه به  .(Colantonio & Dixon, 2011: 24) ي و سرمايه اجتماعي ادغام و همسو کندزندگ تیفیرفاه و ک ،نشاطهمچون جديدتر 

های گذشته تا کنون به شناسايي، تدوين و ترکیب گردد با مرور آثار مرتبط پايداری اجتماعي از دههاين مطالب در اين پژوهش تالش مي
 ;Yiftachel  & Hedgcock, 1993)؛ ( با مرور آثار متعدد خارجي اعم از1ترين ابعاد پايداری اجتماعي پرداخته شود. در شکل )کاربردی

Koning, 2002; WACOSS, 2002; Thin et al, 2002; Omann & Spangenberg, 2002; Spangenberg, ; 1Sachs, 1999

2004; Mackenzie, 2004; City of Vancouver, 2005; Gates & lee, 2005; Partridge, 2005; Chan & Lee, 2008; 

Hutchins et al, 2008; Dillard et al, 2008; Bramley & Power, 2009; Colantonio, 2009; Cuthil, 2010; Manzi et 

al,.2010; Dempsey et al, 2011; Landorf, 2011; Colantonio & Dixon, 2011; Dave, 2011; Murphy, 2012; 

Boström, 2012; Bahadure & Kotharkar, 2012; Weingaertner & Moberg, 2014; OPP, 2016; Hemani et al, 

2016; Rashidfarokhi et al, 2018; Larimian & Sadeghi, 2021) ، فراواني و تأکید آثار عنوان شده بر ابعاد پايداری اجتماعي
ان، ها توسط نگارندگ( به جهت تأکید متون مذکور و نیز ترکیب منطقي برخي از آن1بُعد در شکل ) 14رو نشان داده شده است. از اين

 برای اين پژوهش لحاظ گرديده است. 

 
 های گذشتهابعاد پایداری اجتماعی به لحاظ فراوانی و تأکید آثار مرتبط در دهه (.1)شکل 

 های پژوهشمنبع: يافته

عنوان شاخص های بهبود دهنده پايداری اجتماعي به پس از تدوين ابعاد، با بررسي آثار متعدد به استخراج و تنظیم راهکارها و سیاست
شود. ضمن بررسي مطالعات قید شده برای تدوين ابعاد، از ساير منابع خارجي و داخلي گانه پرداخته مييا متغیر هر کدام از ابعاد چهارده

                                                      
 به اين منبع دسترسي دقیق حاصل نشد و بررسي آن از منابع متعدد دست دوم صورت گرفته است.  1
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روتن، راد و فهای ابعاد پايداری اجتماعي استفاده شده است. اهم اين مطالعات؛ )فرخيمرتبط با حوزه پايداری اجتماعي جهت تدوين متغیر
 ؛1399؛ ملک و همکاران، 1399؛ مانزی و همکاران، 1397؛ جنکنز و جونز، 1397؛ نوری و وهابي، 1394نژاد و همکاران ، ؛ هاشم1394

Dempsey et al, 2012; Woodcraft & Dixon, 2013; Shirazi & Keivani, 2017; shirazi et al, 2020 است. همچنین )
های مختلف از تعاريف عملیاتي تدوين شده برای هر کدام از متغیرها نیز ها در مقیاسمتغیرها با شرايط برنامهسازی جهت انطباق و بومي

 ها ارائه شده است. ارزيابي برنامه به منظور( ابعاد و متغیرهای پايداری اجتماعي 1گرفته شده است. در جدول )بهره

 پایداری اجتماعی  ابعاد و متغیرهای(. 1جدول )
 

 عنوان متغیر  ابعاد عنوان متغیر  بعادا

ین
ازها

 ی
اول
هی

 
و اساس

 ي

فه ه صربمقرون  و امکانات مسکن مناسب نیو تأم يابیجهت مکان یزريبرنامه
 اقشار کم درآمد  یبرا

ت
ي و مشارک

حکمرواي
 

ن از طريق از نظرات ساکنی شهریمديريت نهادهای گیری مؤثّرتأکید بر بهره
 های مشارکتيتکنیک

ذير پسیباد آويژه افرهارائه تسهیالت مالي برای خريد مسکن برای همه افراد ب
 جامعه

و  یزوسان اقدامات و خدماتِ قيناکارآمد از طر یشهر يو توسعه نواح جيترو
 یلگریتسه

به  قرونتوسعه امکانات و تسهیالت جهت تأمین فضای تولید خوراک محلي و م
 صرفه

 ي غیررسميمحل یهاها و شبکهسازمان کلیه انیم هماهنگيی و بر همکار دتأکی

نواحي مختلف  همربوط ب هاها و پروژهبرنامه فرآيند اجرایدر  توجه به شفافیت خانمان شهر توجه به ايجاد سرپناه برای افراد بي
 شهری

ی
برابر

 

 حروم واحي مويژه نهدر نواحي مختلف شهری ب توسعه و بهبود امکانات و خدمات

سرمايه اجتماعي
 

 (ای مردميها/ نهادهیاري)شورا يمحل یهاانجمن جاديجهت ا قيو تشو تحماي

 زنان ياجتماعهای شبکهتوانمندسازی  تدوين سیاست اختالط اجتماعي در نواحي شهری 

 

 در شهر ي )گروهي(جمع هایتیجهت گسترش فعالالزم  اقدامات نیتأمترويج و  سازی بافت نواحي شهری های فشردهتدوين سیاست

ش و 
آموز

ي
ادگ
ری

 ی

 ندهو آي وجودتوسعه و ترويج تسهیالت و امکانات آموزشي برای ساکنین در وضع م

ي
انسجام اجتماع

 

 در شهر ياصل یدادهايرو برگزاری

  امعه جهای آموزش محور و تقويتي متناسب برای همه اقشار تدوين برنامه

 

 ون ناگگو هایاز انواع مختلف مسکن بر اساس عملکرد و فرم يبیترک جاديا

ی و ت فردريزی در نواحي مختلف شهر جهت توسعه مهارت آموزی، خالقیبرنامه
 گروهي 

ت امالتع شيجهت افزا یشهر يدر نواح هایجهت اختالط کاربر یزريبرنامه
 ياجتماع

ي(
ي )سرزندگ

ت و زيباي
نشاط و جذابی

 

 زندگيدر جهت افزايش سرشهری مناطق منظر  ارتقاء کیفي سیما و توسعه و

ت
زيرساخ

ی 
يها

اجتماع
  های اجتماعي الزامات اولیه جهت تأمین زيرساخت نتأمی 

 ار اقش هکلی ازیمتناسب با نهای اجتماعي مختلف زيرساختامکانات و  توسعه حروم م ينواح ژهويهشهر ب پیرامونجذاب و بکر در  يعیطبفضاهای  توسعه

   يعموم ی باز ودر فضاها و خالقانه مطلوب تجهیزات تتقوي

حمل و نقل
 

 یافه برمقرون به صر نقل و وسايل، تجهیزات و اقدامات حمل ايجاد الزامات
 گاناستفاده هم

 

-هوچرخدو  رویادهیپ رینظ یموتورریو امکانات حمل و نقل غ رهایمستوسعه  در فضاهای عمومي شهر شبانه  ستيز هایتوسعه و تقويت فعالیت
 یسوار

ت و...
گ و هوي

فرهن
 هایيژگيوبا تأکید بر  یمنظر شهرطراحي و توسعه عناصر اصلي  اصول ارائه 

 نیساکن ي و فرهنگيبوم
ي بر بتنمافزايش يکپارچگي میان کاربری زمین و حمل و نقل از طريق توسعه 

 حمل و نقل

 هریي در نواحي شفرهنگ – یهنر هایتیفعال یاجرا یبرا ييفضاها جاداي

 

ت و 
بهداش

المتي
س

 در نواحي شهریناسازگار  هایفعالیت سازماندهي و توسعه مجدد 
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 – يخيرتا هایافضاها و بن مبنا(مبنا و فرهنگبهبود )بازآفريني حفاظت و حفاظت
 فرهنگي

 یچند منظوره سبز و باز در محالت مختلف شهر فضاهای توسعه

ت
ي و امنی

ايمن
 

لف احي مختو تأمین امنیت اجتماعي نو قابل دفاع ریغ فضاهای توسعه به توجه
 شهر 

 در نواحي شهری بهداشت و درمان انواع مراکز توسعه فضايي مطلوب

 و هوا يصوت يکاهش آلودگ هایحلراه نتدوي اند ناتوبرای افرا ي و فضاهای شهریمسکون هایمجتمع سازیارتقاء و مناسب

 سازی شبکه حمل و نقل شهریترويج اقدامات ايمن

اشتغال
 

 های ناکارآمد شهریي بافتررسمیغ اقتصاد بخش ساماندهي

فیک
ی

 ت
زندگ

 ي
و رفاه انسان

 ي

 ريدارشهری( د)بازآفريني يکپارچه يا پا یبهساز های ساماندهي وبرنامه جتروي
 ناکارآمدمحالت 

 ررسمي شهریبخش غ اقتصاد شاغلین ها جهت رسمي نمودنحلراه ارائه

  سکونت تیفیکاسالمي(  –محور )ايراني ی بوماستانداردساز

 

-هه بات کهنگذاری شهری در مقابل فرضیهای نوين سیاستگیری از ديدگاهبهره
 ويژه در بخش غیررسمي

 يشغل یهافرصت جاديجهت ا پايدار محليگذاری هيسرما تقويت پايدار یپسماند شهر تيريمد های راهبردیبرنامه تتقوي

  هری(شهای يي شهری )زيرساختربنايز و تجهیزاتِ ساتتأسی توسعه و بهبود

 های پژوهشمنبع: يافته

  هاروش داده و

ها از روش ارزيابي کیفیت برنامه ارزيابي برنامه و به منظورها با استفاده از مطالعات اسنادی انجام شده آوری دادهدر اين پژوهش، جمع
های مختلف است ی توسعه در مقیاسهابرنامه کیستماتیس ارزيابي یارزشمند برا روشيبرنامه،  تیفیک يابيروش ارزاستفاده شده است 

 یهابرنامه هیدرک نحوه ته یرا برا یديجد یاندازهاچشم و دهد ارائه هابرنامهدر مورد سطح عملکرد  یارزشمند هاینشیتواند بيم که
-ها از تکنیک تحلیل محتوا استفاده ميدر مطالعات مربوط به ارزيابي کیفیت برنامه (.Berke & Godschalk, 2009: 238) بهتر باز کند

در  دوين شده است،پژوهشگران تاز قبل توسط  که شده نییتع یارهایمع اي برنامه یهايژگياز و يبرخ ايآ نکهيا نییتع شود. اين ابزار برای
-ها در سالبرنامهمتون مرتبط با ارزيابي کیفیت  همچنین يکي از داليل مهم افزايش آثار و .گردد؟، استفاده ميریخ ايها وجود دارد برنامه

تحلیل  .(Lyles & Stevens, 2014: 444) استمحتوا  لیتحل روشمحققان از  گسترده ي راحت، آسان و مقبولیتدسترسهای اخیر، 
است. در تحقیقات مرتبط، مجموعه متون مورد نظر، « نيو مطالب نماد رياز متون، تصاو یامجموعه منظم و دقیق خواندن»شامل محتوا 

 هاون برنامهمطالعه مترو، پژوهشگران از از اين (.Stevens et al., 2014: 77)گردد های مختلف را شامل ميای از برنامهمجموعه
. نمايندرا مشخص  باال و پايین تیفیبا ک یهابرنامه اند، محتوایکرده نییتع شیپهايي که از از طريق معیارها و ويژگيد تا نکنياستفاده م

ی که با دادن امتیاز به حضور يا عدم حضور معیار مورد نظر در متن برنامه کدگذار از طريقها معیاربا استفاده  لیو تحل هيتجز نيا جينتا
بنابراين  شود.مي سهيمقا هابرنامه ريسا امتیازاتبا  برنامه هر دست آمده برایامتیاز به در نهايت مجموع وشود د، انجام ميگیرصورت مي

سیستماتیک،  تکنیکبکارگیری  ،ها در تحقیق حاضرالزم به ذکر است که يکي از داليل ارجحیت استفاده از روش ارزيابي کیفیت برنامه
در سطوح  های توسعهمحتوا است که ضمن فراهم آوردن امکان قابلیت بررسي محتوای اسناد مختلف نظیر برنامهو منعطف تحلیل دقیق 

-مي آشکارها را برای پژوهشگران ها و مشخص ساختن میزان بازتاب موضوعات مختلف در محتوای برنامه، امکان مقايسه برنامهمختلف

( شرح داده شده است. باتوجه 2گردد که در جدول )سطحي استفاده مي 5کدگذاری يا امتیازدهي در اين تحقیق از يک دستورالعمل  سازد.
های مورد نظر پرداخته شده است. جهت افزايش ( و دستورالعمل کدگذاری، به کدگذاری برنامه2به مراحل تکنیک تحلیل محتوا شکل )

د توافق کدگذاران نیز محاسبه شده است. مجموع امتیازدهي کدگذاران با ها از دو کدگذار استفاده گرديده و درصقابلیت اطمینان داده
( نیز برای درک بهتر ارتباط 2های آماری نظیر میانگین و آزمون فريدمن مورد تفسیر و تحلیل قرار گرفته است. در شکل )کمک روش

  های تحقیق عناصر و فرآيند ارزيابي ارائه شده است.بین روش تحقیق با ساير بخش
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 های توسعهارزیابی محتوای برنامه به منظورالعمل کدگذاری (. دستور2جدول )

 ویژگی امتیاز میزان امتیاز )نمره، کد(

 عدم وجود آيتم يا متغیر در برنامه. 0امتیاز 

 آيتم يا متغیر در برنامه وجود دارد ولي مبهم است و به جزئیات اشاره ندارد. 1امتیاز

 در برنامه وجود دارد و تا حدودی به جزئیات اشاره دارد.آيتم )متغیر(  2امتیاز

 کند.آيتم )متغیر( در برنامه به طور کامل وجود دارد و به جزئیات اشاره کامل مي 3امتیاز

کاهش  "ا ي "رومیتاهش محک "عالوه به مواردی از قبیل آيتم )متغیر( در برنامه به طور کامل وجود دارد و به 4امتیاز
، "لتعدا"، "ریبراب"و  "جتماعي و کالبدی فضاييا -کاهش نابرابری اقتصادی"يا  "کاهش فقر "يا  "نابرابری

 مواردی از اين قبیل نیز تأکید دارد. "های اجتماعيتوجه به همه مردم و گروه"

 های پژوهشيافتهمنبع: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها(. عناصر و فرآیند ارزیابی برنامه2شکل )

 های پژوهشيافتهمنبع: 

 محدوده مورد مطالعه 

نفر بوده که اين میزان نسبت به  430،000، حدود 1395شهر زنجان، مرکز شهرستان و استان زنجان است. جمعیت اين شهر در سال 
-های مهم از لحاظ موقعیت(. عامل نزديک بودن به پايتخت و استان1395داشته است )مرکز آمار ايران،  روند افزايشيهای گذشته سال

ساز های ارتباطي و صنعتي سبب جذب جمعیت از روستاها و شهرهای کوچک استان به اين شهر گرديده است که اين موضوع نیز زمینه

شناسایی و تدوین راهکارها و 

 های بهبود پایداری اجتماعی سیاست

آموزش 

کدگذاران
 پیش از آزمون

 قابلیت اطمینان

 تحلیل و تفسیر

 ارائه نتایج

 انتخاب موضوع

ها شناسایی و تعیین ویژگی

 ها( ها )سنجهو آیتم

تدوین دستورالعمل 

 کدگذاری

 هابررسی و ارزیابی محتوا )متن( برنامه

 ارزیابی کیفیت برنامه

مؤثر بر  ردیابی ابعاد

 ها کیفیت برنامه

 ها مقایسه کیفیت کلی برنامه

 

 تکنیک تحلیل محتوا

نحوه انعکاس راهکارها و 

های پایداری سیاست

های اجتماعی در برنامه

 توسعه

 

های ارزیابی برنامه

توسعه شهری و 

ای از منظر منطقه

 پایداری اجتماعی

 ها(ها )سنجهتدوین متغییر

پرکابردترین ابعاد شناسایی 

 پایداری اجتماعی
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است. استان و شهرستان زنجان نسبت به ساير مناطق کشور در وضعیت محروم و توسعه نیافته های اخیر شده مشکالت متعددی در دهه
-های کل کشور را به لحاظ سطح محرومیت و توسعه(، که استان1397فر و همکاران، های انجام شده از جمله )نظمقرار دارد. در پژوهش

های ام در بین استان 28کنند، نتايج نشان داده است استان زنجان در رتبه بندی ميهای توسعه پايدار رتبهيافتگي با استفاده از شاخص
های مرتبط با ها و پژوهشکشور قرار دارد و اين به معنای شرايط نامطلوب اين منطقه است. همچنین در اين پژوهش با مرور گزارش

ترين اين مسائل مده شهر زنجان پرداخته شده است. مهمهای عها به بررسي میزان مشکالت و چالششهر زنجان و استفاده از نتايج آن
اقتصادی، نبود  – يو اجتماع ييفضا هایینابرابر زانیم شيافزا، از جمله مسکن يو اساس هیاول یازهایمطلوب ن نیعدم تأماز قبیل: 

ويژه در بافت هت زندگي بسرزندگي در فضاهای عمومي،  از بین رفتن تدريجي هويت شهر، کاهش امنیت در شهر، کاهش سطح کیفی
های اجتماعي، وجود عوامل تهديدکننده مرکزی شهر، عدم مقبولیت کافي سرمايه اجتماعي بین شهروندان، وضعیت نامناسب زيرساخت

شهر  بهداشت و سالمت شهری و افزايش بیکاران و شاغلین بخش غیررسمي، است که اين موارد نشان از افزايش نابرابری و محرومیت
 موقعیت شهر زنجان در سطوح مختلف قلمرويي نشان داده شده است. 3در شکل شماره های گذشته است. زنجان در سال

 

 موقعیت شهر زنجان در سطوح مختلف )کشور و استان((. 3شکل )

 های پژوهشيافتهمنبع: 

 ها تجزیه و تحلیل داده

ا يکديگر به بها رنامهبمقايسه  کند، امکانبرنامه برای پژوهشگران فراهم ميترين موضوعاتي که روش ارزيابي کیفیت يکي از اساسي
ايداری اجتماعي، تغیرهای پعاد و مها به موضوع مورد نظر تحقیق است، در اين پژوهش نیز با در نظر گرفتن ابلحاظ میزان توجه برنامه

 (. 3جدول ) ه استو ارائه شد يبررسهای توسعه زنجان ها در برنامهچگونگي بازتاب آن
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 ای زنجانی توسعه شهری و منطقهاههر کدام از برنامهدر  یاجتماع یداریبازتاب پا زانیم(. 3جدول )

 های شهریبرنامه ای(های فراشهری )منطقهبرنامه عنوان 

آمايش استان 
(1399) 

جامع مسکن 

 (1387)استان 

توسعه و عمران 

 هی)جامع( ناح

(1384) 

ي شهر لیتفص
(1386) 

و  یبهساز

بافت  ینوساز

 (1391) فرسوده

ساماندهي 

 یهاسکونتگاه

 (1390) يرسمریغ

 یداريبازتاب پا زانیدرصدم

  ياجتماع

95/35 % 82/17 % 34/22 % 97/36 % 36/39 % 33/51 % 

 های پژوهشمنبع: يافته

ای طقههای منامهشده است. در برناجتماعي توجه بااليي نها به موضوع پايداری توان گفت در همه برنامه(، مي3با توجه به جدول )
ده است. با پرداخته ش های آنهای شهری نیز میزان متوسطي به پايداری اجتماعي و راهکارها و سیاستمیزان بسیار کم و در برنامه

ها نیز، طرح ین بین آنیفیت پايمي و کهای غیررسها از منظر توجه به پايداری اجتماعي، طرح ساماندهي سکونتگاهترين برنامهکیفیت
-در دهه شهر زنجان اینطقههای شهری و مجامع مسکن استان و توسعه و عمران )جامع( ناحیه زنجان مشخص شدند. بنابراين برنامه

دگذاری، به تفسیر ک ی حاصل ازهافتههای گذشته نتوانستند آنچنان که بايد به پايداری اجتماعي بپردازند. همچنین با بررسي و تحلیل يا
نجايي که در اکثر آشود. از اخته ميای زنجان پردهای توسعه شهری و منطقهعوامل تأثیرگذار يا همان ابعاد پايداری اجتماعي در برنامه

کرد، در اده نیز استف ف آماریهای مختلتوان از روشمطالعات مرتبط، به اين موضوع اشاره شده است که در مرحله تجزيه و تحلیل مي
بُعد( از درصد 14جتماعي )ايداری اپای زنجان به هرکدام از ابعاد های توسعه شهری و منطقهاين بخش برای شناسايي میزان توجه برنامه

(، با 4دول )جوجه ت رو بااز اين ها استفاده شده است.بندی آنمیانگین کدگذاری افراد کدگذار و نیز آزمون آماری فريدمن جهت رتبه
های توسعه رنامهبها در آن بندیتبهرکدگذاری و آزمون آماری فريدمن به میزان )درصد( انعکاس ابعاد و نیز  فاده از مجموع میانگیناست

 شود.ای بصورات مجزا و نیز باهم پرداخته ميزنجان در دو سطح شهری و منطقه

 متغیرهای ابعاد پایداری اجتماعی (. نتایج کدگذاری4جدول )

 ابعاد

 پایداری اجتماعی

 

 ایهای منطقهبرنامه

 

 های شهریبرنامه
 ایهای شهری و منطقهبرنامه

میانگین 

درصد 

توافق 

  1کدگذاران

 

میانگین 
متغیرهای 

 ابعاد 

درصد 
 میانگین 

 2ابعاد

 

نتايج 
آزمون 
 فريدمن 

میانگین 
متغیرهای 

 ابعاد 

درصد 
 میانگین

 ابعاد 

 

نتايج 
آزمون 
 فريدمن 

میانگین 
متغیرهای 

 ابعاد 

درصد 
میانگین 

 ابعاد

 

نتايج 
آزمون 

  دمنيفر

 78 50/6 60/27 10/1 83/3 04/26 04/1 58/8 17/29 16/1 نیازهای اولیه و اساسی

 77 54/8 72/34 38/1 50/8 06/43 72/1 33/8 39/26 05/1 برابری

                                                      
اند در اکثر آثار های بین دو کدگذاری بر تعداد کل واحدهايي است که دو کدگذار، کدگذاری کردهها، از محاسبه تعداد توافقدرصد توافق روش محابسه قابلیت اطمینان داده  1

درصد به باال را  70الي  50های تواند متفاوت باشد. برخي از تحقیقات درصدها بیان نشده و اين درصد بستگي به نوع پژوهش و متغیرها ميدرصد معیني برای دلیل بر پايايي داده
 اند. در تحقیق حاضر اين مقادير نشان از قابلیت اطمینان باال است. ها لحاظ کردهبر پايايي دادهدلیل 

توانستند در بهترين ی که کدگذاران ميدر اينجا منظور از درصد میانگین هر بُعد به معني مجموع امتیازات کدگذار اول و دوم به همه متغیرهای آن بُعد تقسیم بر حداکثر امتیاز  2
 ، است.100( و حاصل آن ضرب عدد 4حالت به آن متغیرها بدهند )يعني امتیاز 



3، شماره شهری و توسعه منطقه ای ريزیعلمي برنامه نشريه 

 

 94 29/9 14/45 80/1 67/7 61/48 94/1 58/10 67/41 66/1 آموزش و یادگیری

 91 46/3 54/13 54/0 75/4 08/27 08/1 50/2 00/0 00/0 نشاط، جذابیت و زیبایی 

 88 92/9 39/51 05/2 42/9 72/59 38/2 25/10 06/43 72/1  تیهو ،یفرهنگ راثیم

 94 29/8 42/35 41/1 58/10 94/56 27/2 67/5 89/13 55/0 تیو امن یمنیا

 78 17/11 52/50 02/2 33/10 17/54 16/2 33/11 88/46 87/1 و رفاه  یزندگ تیفیک

 74 46/7 33/33 33/1 08/9 00/50 00/2 83/5 67/16 66/0 و مشارکت ییحکمروا

 83 29/7 03/34 36/1 75/6 28/40 61/1 67/7 78/27 11/1 یاجتماع هیسرما

 72 71/4 97/15 63/0 75/5 78/27 11/1 58/3 17/4 16/0 انسجام اجتماعی

 66 38/6 50/37 05/1 92/6 67/41 66/1 83/8 33/33 33/1 یاجتماع هایرساختیز

 94 83/4 75/18 75/0 42/5 17/29 16/1 25/4 33/8 33/0 نقل وحمل 

 70 17/10 35/46 85/1 50/10 29/57 29/2 25/9 42/35 41/1 بهداشت و سالمتی

 74 00/7 29/32 29/1 50/5 42/35 41/1 33/8 17/29 16/1 اشتغال

   =  1Sig
001/0 

  Sig = 

039/0 

  Sig = 

000/0 

 

 های پژوهشمنبع: يافته

 ای های توسعه منطقهانعکاس ابعاد پایداری اجتماعی در برنامه

زش و يادگیری، رهنگي، آمواني، میراث فای ابعاد کیفیت زندگي و رفاه انسهای توسعه منطقهدر برنامهباال جدول های يافتهبا توجه به 
ر پرداخته شده بعاد بیشتاوعات اين ای به موضهای منطقهاند. بدين معنا که در برنامههای نخست قرار گرفتهبهداشت و سالمتي در رتبه

ر برابری، نیازهای بعادی نظیست که ااترين سطح قرار دارند. قابل توجه است. ابعاد حمل و نقل، انسجام اجتماعي، سرزندگي نیز در پايین
تر از م اهمیتکلیدی، ک وضوعاتماساسي، اشتغال، حکمروايي و مشارکت، ايمني و امینت، انسجام و سرمايه اجتماعي به عنوان  اولیه و

تماعي است. از ايداری اجمنظر پ ای ازهای منطقهموضوعات ديگر قرار گرفتند که همین موارد به تنهايي گويای کیفیت نامطلوب برنامه
های ت. در برنامهها اسامهای برند انعکاس ابعاد مختلف، نشان دهنده قدرت بازتاب هرکدام از ابعاد در محتوسوی ديگر نیز میزان درص

یش از نیمي از درصد کل، بازتاب داشته بدرصد(، نتوانسته  88/46ای، بُعد کیفیت زندگي و رفاه انساني با باالترين درصد به میزان )منطقه
ت زندگي و رفاه بعاد کیفیشهری، اهای فراها است. در برنامهیزان بازتاب ضعیف ابعاد در اين برنامهباشد که اين موضوع نشان دهده م

انسجام  مل و نقل،حابعاد  واند تر از ساير ابعاد منعکس شدهانساني، میراث فرهنگي، آموزش و يادگیری و بهداشت و سالمتي بیش
 ( قابل مشاهده است. 4که اين موارد در شکل ) ترين سطح قرار دارنداجتماعي و سرزندگي در پايین

                                                      
1  Sig 05/0ها های شهری و هم مجموع برنامهای و هم برنامههای منطقهيا )سطح خطاپذيری( در اين آزمون هم در ستون برنامه>P (value-p) باشد که نشان دهنده مي

 ايداری اجتماعي در اين آزمون است. معني داری ارتباط بین متغیرهای ابعاد پ
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 ای زنجانهای توسعه منطقه(. درصد میزان انعکاس ابعاد پایداری اجتماعی در برنامه4شکل )

 های پژوهشمنبع: يافته

 های توسعه شهری انعکاس ابعاد پایداری اجتماعی در برنامه

شارکت مکمروايي و حراث فرهنگي، (، ابعاد ايمني و امنیت، بهداشت و سالمتي، کیفیت زندگي و رفاه انساني، می4) جدولبا توجه به 
های و سیاست راهکارها بیشتر در های شهری موضوعات و مضامین اين ابعاداند بدين معني که در برنامههای نخست قرار گرفتهدر رتبه

ئز ار دارند. موضوع حاين رتبه قرترايیناز طرف ديگر نیز ابعاد نیازهای اولیه و اساسي، سرزندگي در پ ها ديده شده است.پیشنهادی برنامه
د مهم پايداری ي از ابعاهت که برخای است از اين جهای شهری با منطقهبندی، مقايسه رتبه برخي ابعاد در برنامهاهمیت در اين رتبه
ارند ولي از دی فراشهری هارنامهو امنیت، حکمروايي و مشارکت در رتبه باالتری نسبت به بهای شهری نظیر ايمني اجتماعي در برنامه

-در برنامه (5شکل ) مطابق عي.اجتما طرفي برخي ابعاد مهم در سطح مطلوبي قرار ندارند مانند نیازهای اساسي و اولیه، انسجام و سرمايه

ايداری اجتماعي پی عوامل درت باالبازتاب داشتند که نشان دهنده ق پنجاه درصد های شهری، پنج بُعد پايداری اجتماعي هر کدام بیش از
ای ای منطقههر برنامههای ابعاد دصدترين دراز کم های شهری بیشترين ابعاد در برنامهانعکاسها است. میزان توجه کمبرنامه در آن

 گي، برابری، بهداشتیراث فرهنمامنیت،  کیفیت زندگي و رفاه انساني، ايمني وتر پايداری اجتماعي از قبیل است. با اين تفاسیر ابعاد مهم
-های منطقهرنامهبتری به لابل قبوقاند به میزان متوسط رو باال و با نسبت و سالمتي، حکمروايي و مشارکت و سرمايه اجتماعي توانسته

 های شهری منعکس شوند. ای، در برنامه

 

 زنجان یتوسعه شهر هایدر برنامه یاجتماع یداریانعکاس ابعاد پا زانی(. درصد م5شکل )

 های پژوهشمنبع: يافته
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3، شماره شهری و توسعه منطقه ای ريزیعلمي برنامه نشريه 

 

 ایهای شهری و منطقهبرنامهمجموع انعکاس ابعاد پایداری اجتماعی در 

هری و ش هایدی که در برنامههمان ابعاتوان گفت، ای مي( در هر دو مقیاس شهری و منطقه4های جدول )مجموع يافتهبا توجه به 
ي ابعاد اساسي و اصل و برخي ازر، از اين درا دارا هستنسطح باالتری  ها نیز،مجموع برنامههای باالتر قرار داشتند در ای در رتبههم منطقه

ط رو به رتبه متوس رزيابي درامورد  هایاز قبیل برابری، ايمني و امنیت، حکمروايي و مشارکت، سرمايه اجتماعي و اشتغال در همه برنامه
ر نیز ز طرف ديگا است. ياجتماع یداريپا هایاستسی و راهکارها به نسبت هابرنامههمه  ينشان از ضعف اساس نيو اپايین قرار دارند 

ر قرار گرفتند. های آخبهدر رت های اجتماعيابعادی نظیر سرزندگي، انسجام اجتماعي، حمل و نقل، نیازهای اولیه و اساسي و زيرساخت
و بُعد باالی پنجاه ها )هر در همه برنامهابعاد کیفیت زندگي و رفاه انساني، میراث فرهنگي، باالترين میزان انعکاس را د( 6با شکل )مطابق 

د. نکته قابل منعکس شدن هاامهدرصد( دارند. پس از اين ابعاد نیز موضوعات بهداشت و سالمتي، آموزش و يادگیری بیشتر در همه برن
برابری با  مشارکت و وروايي بعاد اساسي پايداری اجتماعي همچون سرزندگي، انسجام اجتماعي، سرمايه اجتماعي، حکمتوجه اين که ا

 ها بازتاب يابند. میزان کمترين انعکاس، نتوانستند آنچنان که بايد در همه برنامه

 

 ای زنجانسطح شهری و منطقهها در برنامه مجموع(. درصد میزان انعکاس ابعاد پایداری اجتماعی در 6شکل )

 های پژوهشمنبع: يافته

 بحث و بررسی

زاده و واعظتوان به تحقیق مي مشابه به لحاظ موضوعي، تحقیقاتبا نتايج ساير های اين پژوهش و يافتهمقايسه تطبیقي نتايج در 
اجتماعي و توسعه اقتصادی، چهارم و پنجم  هایپايداری اجتماعي در برنامه هایمؤلفه به بررسي که نموداشاره  (1394) همکاران

سالمت و بهبود کیفیت، حفظ محیط زيست، علم  موضوعاتي نظیر دهداين پژوهش نشان مي هایيافتهاند. پرداختهفرهنگي کشور ايران 
لحاظ هم راستای نتايج و که از اين شده است  توجه پايینيدرصد میزان  بههای توسعه کشور و فناوری و مواردی از اين قبیل در برنامه

 جامعتوجه طرح  زانیمنیز با استفاده از روش اسنادی و تطبیقي به بررسي  (1391) يقلمبردزفولهای اين تحقیق است. در پژوهش يافته
مشارکت  موضوعريزی محلي و نتايج اين پژوهش نشان دهنده کمرنگ بودن برنامه شده است،پرداخته  يمحل داريتهران به توسعه پا

اين تحقیق به لحاظ عدم توجه به بعد  هایباشد که اين موضوع نیز در جهت يافتهدر طرح جامع تهران ميذی نفعان کلیه مردم و 
-يافتهای زنجان است. های توسعه شهری و منطقهحمکروايي و مشارکت به عنوان يکي از موضوعات اساسي پايداری اجتماعي در طرح

هايي نظیر مشارکت، توسعه پايدار، نظارت و ارزيابي و مبنای که به بررسي مؤلفه نیز (1399) نائینيی و حقیقتپژوهش قاجارخسرو های
لفه توسعه پايدار تا ؤدهند که منشان مي شده،ايران پرداخته های جامع شهرهای میاني و بزرگ در محتوای برخي از طرح واقعي و ...
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اين  است،ها بسیار کمرنگ بازتاب يافته موضوعاتي نظیر مشارکت و نظارت و ارزيابي در طرح ها بازتاب داشته است وحدودی در طرح
 پژوهش حاضر است.  نتايج جهتموارد نیز در 

 گیرینتیجه

ن که ی شهر زنجاهاچالش وای زنجان وضعیت مطلوبي ندارد چراکه با توجه به مشکالت های توسعه شهری و منطقهکیفیت برنامه
جهت رفع  عه کمتر درهای توسهها و راهکارهای پیشنهادی برنامها اشاره شد، سیاستمحدوده مورد مطالعه اين پژوهش به آندر بخش 

ر هريک از رديد که دیق مشخص گشهر زنجان قرار دارند. در اين تحق ويژه افزايش نابرابری و محرومیتهمشکالت عمده وضع موجود، ب
درصد،  95/35با  مايش استانآهای امههای پايداری اجتماعي بازتاب داشته است. از اين رو برنرها و سیاستها به چه میزان راهکابرنامه

درصد، طرح  97/36ا درصد، طرح تفصیلي شهر ب 34/22درصد، طرح توسعه و عمران ناحیه با  82/17طرح جامع مسکن استان با 
درصد به راهکارها و  33/51به میزان  شهر يرسمریغ هایسکونتگاه يهسامانددرصد و  36/39با  بافت فرسوده یو نوساز یبهساز

ای بیشتر قهمنط توسعه هایرنامهبشهری نسبت به  توسعه هایاند. پايداری اجتماعي در برنامههای پايداری اجتماعي توجه کردهسیاست
، در وسعه شهریمباحث ت ريزی شهری دربرنامهمنعکس گرديده است. پايداری اجتماعي به عنوان يکي از کارآمدترين رويکردهای 

ويژه ابعاد اعي بهداری اجتمعاد پايها به ابهای توسعه زنجان هنوز جايگاهي مطلوبي برايش درنظر گرفته نشده است و اين برنامهبرنامه
وجهي نشان تتاب قابل جه و بازوتی و مشارکت و برابر ييحکمروا ،ياجتماع هيسرما ،يانسجام اجتماع ،يسرزندگنظیر آن  و نوين اساسي

رويکردها،  ته موضوعات،های گذشای زنجان در دهههای توسعه شهری و منطقهديگر، محتوای هر يک برنامه دهند. به بیاننمي
 کنند.های نوين و اساسي پايداری اجتماعي را به صورت مطلوب منعکس نميراهکارها و سیاست
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