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( نمونه موردي :  ي با رويكرد توسعه پايدارسنجش ميزان توسعه يافتگي محالت شهر
       ) در شهر مشهد محله هجرت و آبكوه

 1عاطفه صداقتي
 2مريم پورمشرفي 

  كارشناس شهرسازي، دانشجوي كارشناسي ارشد برنامه ريزي شهري و منطقه اي دانشگاه تهران. 1
 بجنورد. كارشناس شهرسازي، دانشگاه 2

  
  چكيده

ارزيابي تجارب حاصل از رويكردهاي توسعه طي دهه هاي اخير نشان مي دهد كه به ندرت براي حل مسائل جوامع 
شهري و روستايي و  بخصوص محله هاي فقيرنشين راه حل هاي پايدار ارائه مي دهند، چرا كه اين الگوها معموالّ بر سنجش 

از باال به پايين مبتني هستند. همچنين علي رغم توجه سازمان هاي بين المللي توسعه به نيازها توسط برنامه ريزان در فرايندي 
سطوح محلي و منطقه اي (به خصوص گروههاي توسعه پايدار) شاخص هاي ارائه شده توسط اين سازمان ها بيشتر به 

ن اهميت محالت به عنوان هسته هاي صورت كالن نگر بوده و در سطح ملي كاربرد دارند. اهداف اين تحقيق اوالً نشان داد
اصلي تشكيل دهنده زندگي شهري، ثانياً تدوين شاخص هاي توسعه يافتگي در سطح محالت و ثالثاً شناسايي مهم ترين 
عوامل تأثير گذار بر سطح توسعه يافتگي محالت شهري مي باشد. بنابراين در اين پژوهش با استفاده از شاخص هاي كالن و 

 -عه محله اي و با در نظر گرفتن پاره اي از مسائل و الزامات، شاخص هاي توسعه يافتگي براي محالت شهري معيارهاي توس
گروه اقتصادي،  6. شاخص ها در اند شدهتنظيم   -متناسب با ويژگي هاي محله اي و در سطح معنادار براي عموم شهروندان

. به اين ترتيب با توجه به يافته هاي هستنددسته بندي قابل كالبدي، زيست محيطي و كاركردي - اجتماعي، فرهنگي، محيطي
 7شاخص مورد بررسي در اين پروژه را، به  75تحقيق حاضر با استفاده از روش تحليل عاملي، در مجموع مي توان تعداد 

شاخص عبارتند از: برخورداري از رفاه، حمايت اجتماعي، آسايش روان، خودكفايي، تعامل  7يل داد. اين شاخص عمده تقل
شاخص فوق در محالت شهري به  7اجتماعي، پاسخدهي اجتماعي و كيفيت محيط. بنابراين مي توان با بررسي وضعيت 

ه به تدريج زمينه هاي بهبود شرايط محالت سنجش توسعه يافتگي محالت شهري پي برد.  اميد است بتوان به اين وسيل
و  شهري، رضايت بيشتر ساكنان آن ها، استفاده از سرمايه هاي اجتماعي و برنامه ريزي هاي هدفمند و مطابق با نياز محله

  را فراهم نمود. رويكرد هاي نوين توسعه پايدار

  
  

 ، مشهد، محله آبكوه، محله هجرتتوسعه پايدار، سنجش، شاخص توسعه يافتگي، محله شهريكليدواژه ها: 

                                                            
 ٠٩٣٩٤٦٣٠٠٢٧شماره تماس:  -نويسنده مسئول ،atefeh_sedaghati@yahoo.com 
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  مقدمه
شدند، به منظور حل اين گريبانگير با گسترش شهرها و افزايش جمعيت شهرنشين  به مرور جوامع شهري با مشكالتي 

تهيه كردند كه به دليل عدم توجه آنها  به ابعاد مختلف زندگي مه ريزان، طرح ها و برنامه هايي مشكالت، مسئوالن و برنا
روند از باال به پايين آنها، اين طرحهاي  توسعه نه تنها در حل مسائل و مشكالت ناتوان بوده، بلكه بسياري از آنها با شهري و 

شكست مواجه شدند. پيچيدگي فزاينده مسائل و مشكالت شهري به خصوص در كالن شهر ها نياز آنها را به جامع نگري و 
اين جامع نگري بهتر است از سطوح پايين و قابل ملموس زندگي شروع  لبتها .حل پايدار مسائل اجتناب ناپذير كرده است

شود. به همين دليل است كه در دهه هاي اخير توجه به برنامه ريزي هاي محله مبنا  و مطابق با نياز و توسعه محله اي و 
ي و بر گرفته از الگوهاي . توسعه هاي شهري جديد بيشتر معطوف به مسائل كالبدژوهش در اين باب گسترش يافته استپ

برون زا  بوده است.  بنابراين نياز به مطالعات جدي و عميق در زمينه هاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و محيطي احساس مي 
شود تا بر پايه آنها برنامه هايي متناسب با امكانات و توانمندي هاي بالقوه و بالفعل محالت به عنوان خرده جوامع تشكيل 

تنظيم و اجرا گردد. اين امر مي    –كه خود مي توانند جزئي از هويت و كاركرد هاي شهري را دارا باشند –شهرها دهنده ي 
بدست آوردن جايگاه گذشته محله در نظام هاي شهري مطابق با معيارها و مالك هاي ديدگاههاي جديد توسعه و  درتواند 

برنامه ريزي هاي اجتماع گرا و گاهها ، رويكرد توسعه پايدار، اين ديدمورد قبول انديشمندان جهاني منجر گردد. مهم ترين 
  برنامه ريزي محله مبنا مي باشد. 

در حال حاضر توسعه به عنوان يكي از انواع حقوق بشر محسوب شده وبايد از صفاتي چون پايداري وتوازن برخوردار 
واند مقبول باشد كه نيازهاي شهروندان را از جنبه هاي بوده و هدفش رشد استعدادهاي انساني باشد. لذا توسعه اي مي ت

مختلف و مطابق با ارزش ها و شرايط آنها در بر گيرد . تحقيق  حاضر با در نظر گرفتن مطالب فوق به دنبال آن است كه به 
ا شناخت تعيين شاخص هايي جهت اندازه گيري و سنجش توسعه يافتگي محالت شهري نائل گردد. بدين وسيله مي توان ب

و همچنين نارسائي هاي موجود در سطح محالت مورد مطالعه، شناخت بهتر و تصميم گيري منطقي تر را به  وجه تمايزات
   دنبال داشته باشيم.

  
تحليلـي مـي باشـد . در ابتـدا بـا اسـتفاده از ابزارهـا و روش هـا،          -روش تحقيق به صورت پژوهشي : روش تحقيق

مرتبط با تحقيق و اطالعات مورد نياز از نمونه هاي موردي گردآوري خواهد شد. سـپس ايـن    اطالعات جمع  آوري و مفاهيم
مورد تجزيه و تحليل قرار خواهد گرفـت و بـا در نظـر گـرفتن      )FACTOR ANALYZE( اطالعات با روش تحليل عاملي

بدست آوردن برخي از اطالعات  الزم به ذكر است كه جهتتجارب مشابه به ارائه شاخص ها و پيشنهادات خواهيم پرداخت. 
 200نظير اطالعات اجتماعي و فرهنگي خاص محالت، از ابزار پرسش نامه، بهره برده شده است. بـدين منظـور نمونـه هـاي     

  تايي در هر محله مورد مطالعه قرار داده شده اند.
  

مطالعـات صـورت گرفتـه در سـاير     در اين بند مطالعات مشابه در موضوع مورد مطالعه را در دو بخش : پيشينه تحقيق

  كشور ها و مطالعات صورت گرفته در ايران، بيان مي نماييم.
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 مطالعات صورت گرفته در ساير كشور ها مربوط به كشور هاي : مطالعات خارجي صورت گرفته در ساير كشور ها
اين مطالعات به بررسي اختالفات موجود بين وضعيت غالب است.  پاكستانو  اوكراين ،تركيه ،فيليپين هندوستان،

توسعه يافتگي در مناطق مختلف اين كشور ها مي پردازند. به اين منظور در اين مطالعات شاخص هايي براي تعيين 
اختالف سطح توسعه شناسايي و انتخاب شده است. در بررسي سطح توسعه يافتگي، از روش هاي تحليل مؤلفه هاي 

بيانگر وجود اختالفات  غالباًو روش موريس استفاده شده است. نتايج اين تحقيقات  HDIشاخص  اصلي، محاسبه
عمده در سطح توسعه يافتگي بين ايالت هاي مختلف آنها مي باشد. ميتوان گفت كه در تعيين شاخص ها براي 

و اقتصادي شامل بررسي سطح توسعه يافتگي مناطق، از مجموعه مهم ترين شاخص ها در گروههاي اجتماعي 
  اشتغال، آموزش، صنعت، ساختمان، سالمت و بهداشت، كشاورزي، بخش هاي مالي و ... استفاده شده است. 

  در خصوص تعيين سطح توسعه استان هاي كشور مطالعات مختلفي در قالب پايان نامه : انجام شده در ايرانمطالعات
رفته است كه هريك بنا به منظور خاص و در ابعادي گصورت  دانشجويي يا گزارش (از سوي سازمان هاي دولتي)،

رتبه بندي و  مناطق مختلف كشور را با استفاده از يك يا دو روش تحليل آماري، كه مورد نظر تحقيق بوده است،
 اين گزارش ها به بررسي درجه توسعه يافتگي شهر يا روستا و يا بين مناطق كشور مي پردازند. سطح بندي نموده اند.

  از آن جمله مي توان به گزارش هاي زير اشاره نمود:

نوشته دكتر محمدرضا بمانيان و مهندس هادي محمودي نژاد كه از سوي مؤسسه فرهنگي ، اطالع  "شهرسازي رفاه گرا"كتاب
رشد منتشر شده است. پايان نامه كارشناسي ا1387رساني و مطبوعاتي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور در سال  

برنامه ريزي توسعه محله اي با  "رشته شهرسازي ( برنامه ريزي شهري و منطقه اي ) كه توسط سيد احمد موسوي با موضوع 
، تدوين شده  1385از دانشگاه تربيت مدرس در زمستان  "تاكيد بر سرمايه اجتماعي ( مورد مطالعه كوي طالب مشهد ) 

، اين مقاله نوشته دكتر محمد مهدي عزيزي دانشيار دانشكده "ه موردي نارمكمحله مسكوني پايدار ، مطالع". مقاله است.
منتشر گرديده است . مقاله  27ر نشريه هنرهاي زيبا شماره د 8/7/85اريخ هنرهاي زيباي دانشگاه تهران مي باشد و در ت

 .16ژه نامه علوم اجتماعي شماره ويدر ، دكتر كرامت اهللا زياري ،  "سنجش درجه توسعه يافتگي فرهنگي استانهاي ايران "
نوشته رضا  "بررسي شاخص هاي توسعه اجتماعي و سطح بندي آن در شهرستانهاي استان اصفهان  "پايان نامه با موضوع 

روش هاي تحليل چند متغيره و كاربرد آن در سطح بندي استان هاي كشور، انتشارات  كتاب بيژن صفوي، با موضوعاسماعيلي
 منتشر شده است.1384كه در سال ، و پژوهش هاي بازرگانيه مطالعات مؤسس

  مباني نظري    
  تعاريف و مفاهيم -1

 شدن, قدرتمندترشدن و حتي تر رشد تدريجي در جهت پيشرفته "معنايبه  ، 2001 فرهنگ لغات آكسفورددر : توسعه 

در فرهنگ واژگان برنامه ريزي شهري و منطقه اي تأليف دكتر فرانك سيف الديني واژه توسعه به  مي باشد. "ترشدن  بزرگ
تابع كنترل "آمده است . واژه كليدي در برنامه ريزي است . توسعه  "فرايند بهبود بخشيدن به كيفيت زندگي همه مردم "معناي
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د سطح زندگي مردم ، يعني سطح درآمد و مصرف مواد غذايي ، بهبو. 1 :است.   سه جنبه مهم توسعه عبارتند از "برنامه ريزي

. ايجاد شرايطي كه موجب رشد عزت نفس مردم ميشود از راه استقرار نظام ها 2 مات پزشكي ، آموزشي و مانند آنها،سطح خد
مردم در گزينش از راه  . افزايش آزادي هاي3 زاينده شأن و احترام انسان باشد ،و نهادهاي اجتماعي ، سياسي و اقتصادي كه اف

  . )103، 1387سيف الديني، فرانك،،( گسترش دامنه متغيرهاي گزينشي آنها

خاستگاه مباحث توسعه در وهله نخست اقتصادي بوده است كه در فرايند آن صاحب نظران توسعه بر رشد اقتصادي، 
به بعد )  1960 (دهه پس از جنگ جهاني دوم تنهاافزايش در آمد ملي ، تغيير ساختار توليد و صنعتي شدن تاكيد كرده اند . 

اين ابعاد كيفي شامل توسعه فرهنگي،  بود كه ابعاد كيفي، مفاهيم توسعه را تحت تاثير قرار داد و اين روند رو به افزايش است.
  ط زيست محيطي (توسعه پايدار) است.توسعه اجتماعي، توسعه سياسي و توسعه با در نظر گرفتن شراي

شاخص توسعه يافتگي متغيري است كه وضعيت مردم را از جهات مختلف اقتصادي، : سعه يافتگيشاخص تو
اجتماعي، فرهنگي و سياسي مورد سنجش قرار مي دهد و آن را بر طبق اهداف متأخر توسعه كه همانا توسعه پايدار مي باشد، 

در برآورده كردن نيازهاي فردي و اجتماعي باشند تا جهت دهي مي نمايد. لذا اين شاخص ها بايد معرف ميزان توانايي افراد 
  )90، 1387بمانيان ،محمدرضا،  آنان را مورد ارزشيابي قرار دهند ( بتوانند بهبود و ارتقاي سطح زندگي

محله كوچكترين واحد برنامه ريزي در شهر به شمار مي آيد هر شهر مي تواند از چند ناحيه شهري، هر ناحيه : محله
نفر  5000د محله و هر محله از چند محله كوچك ( زير محله ) بوجود آيد . حدود تقريبي جمعيت يك محله شهري از چن

  )126و  91، 1374(مزيني، منوچهر،  مي باشد

نظريه برنامه ريزي محله مبنا، نظريه توسعه درون زاي بومي گرايي، نظريه بافت هاي محله اي، نظريه  : نظريه ها - 2
سرمايه سنجي و پتانسيل سنجي محله اي، نظريه پاتولوژي محله ها، نظريه گروههاي اجتماعي خاص محله ها و نظريه ائتالف 

  ز آنها بهره گرفت.محله اي از جمله نظرياتي هستند كه در بحث توسعه ميتوان ا

مسائل و مشكالت در دستيابي به اهداف توسعه پايدار بويژه مسائل سياسي و فرهنگي و عدم : توسعه محله اي پايدار
توانايي در تحقق اهداف جهاني اين رويكرد، منجر به شكل گيري نگرش خردتري از توسعه پايدار با تاكيد و اجرائي نمودن 

در سطوح محلي و ملموس ، گرديد. پايداري محالت و توسعه محله اي درصدد است تا با  انديشه ها و آرمانهاي جهاني
نتايج توسعه پايدار را ، دستيابي به اهداف توسعه پايدار در مقياس اجتماعات محله اي و اجزاء سازنده محيطهاي شهري

توسعه پايدار، زمينه را براي تحقق مفاهيم مطرح بصورت ملموس و قابل ارزيابي در آورد. امروزه ناكامي در دستيابي به اهداف 
 ،در اين رويكرد در مقياسهاي كوچك و خرد فراهم نموده و در برخي از كشورهاي توسعه يافته به عنوان يك راهبرد مهم

حكومت و دولت در برنامه هاي توسعه ارائه شده است. در چنين نگرشي حمايتهاي محيطي با هدف رفاه جمعي و زندگي 
امنيت  ،آينده محيط زيست است. معيارهايي چون امنيت اقتصادي وضعيت م با آزادي و تصميم گيري برايأفتمندانه توشرا
دموكراسي اقتصادي و سياسي و عدالت اجتماعي و مكاني در محالت مورد توجه قرار مي گيرند و  ،قتصاديكاميابي ا ،ملي
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رداري يا عدم برخورداري ساكنين محالت از معيارهاي فوق ارزيابي مي موفقيت يا عدم موفقيت رويكرد توسعه بر مبناي برخو
  گردد.

 سنجش سطح توسعه يافتگي بر اساس تحليل شاخص ها : تعيين شاخص ها براي سنجش سطح توسعه يافتگي محالت
روش مستلزم لحاظ دو بعد اساسي يعني انتخاب شاخص هاي مناسب و انتخاب روش محاسبه شاخص تركيبي مناسب است. 

لذا انتخاب شاخص هاي مناسب  محاسبه شاخص تركيبي خود به اهداف تحقيق و نوع شاخص هاي انتخاب شده بستگي دارد.
  موضوعي اساسي در سطح بندي محله هاي شهري است. براي تعيين شاخص ها مراحل زير طي شده است:

در سنجش ميزان توسعه بايد بعد مورد نظر از توسعه مشخص شود. از آنجا كه آخرين تعريف عملياتي  :تعيين هدف مطالعه 
شده توسعه و مورد قبول محافل بين المللي، توسعه پايدار بوده و پيمان توسعه هزاره نيز بر اين مبنا قرار گرفته است، توسعه 

 انداز چشم در مشهد نيز كالنشهر عمران و توسعه كالن هدافا در نظر گرفته شده است. )توسعه(پايدار به عنوان هدف 

   لذا اين چشم انداز نيز مد نظر قرار دارد. است. متبلور آن ساله بيست

ارائه شاخص هايي براي سنجش ميزان توسعه يافتگي محله هاي  هدف،كه آنجا  در تحقيق پيش رو از :مطالعه سطح تعيين
شاخص ها بايد در  براي مقايسه سطح توسعه يافتگي دو محله از شهر مشهد ميباشد،شهري و استفاده از اين شاخص ها 

  مطالعه در سطوح بين محلي انجام مي گيرد.لذا برگيرنده خصوصيات محله ها باشند و 

انتخاب شاخص هاي توسعه است به  مهمترين مرحله در تحليل و سنجش سطح توسعه، :انتخاب شاخص هاي توسعه 
به  همه ابعاد مورد هدف تحقيق را در بر گيرد، ثانيأ متناسب با سطح مطالعه و روش مورد استفاده تعديل شود، طوري كه اوالً

بنابراين  و هر شاخص بايد با هدف خاص در طرح گنجانده شود. طوري كه بيان آماري مناسبي از ابعاد مورد نظر حاصل شود
  بديل شوند.شاخص ها بايد تحت يك چهارچوب نظري مشخص به شاخص ت

به عنوان  ،"طبقه بندي پيشنهادي كميسيون توسعه پايدار سازمان ملل متحد" در اين تحقيق جهت انتخاب شاخص ها،
و ابعاد  "2003گزارش توسعه انساني سازمان ملل در سال "همچنين شاخص هاي  قرار گرفت. مبناي ابعاد مورد نظر پژوهش

  در تحقيق استفاده شده است. "سند چشم انداز توسعه شهر مشهد"

ارائه چهارچوب  شد، ذكر بندهاي پيشينهمانطور كه در  :چهارچوب مناسب براي  انتخاب شاخص هاي سنجش توسعه
نتخاب و توسعه شاخص ها ضروري است. براساس آنكه كدام مفهوم از توسعه مد نظر استفاده كنندگان و ادهي  براي سازمان

شاخص هاي ارزيابي سطح توسعه و چهارچوب آن نيز متغير خواهد بود.  ابعاد توسعه لحاظ شود،برنامه ريزان باشد و كدام 
چيست و  چه حوزه هايي را در بر مي در مقاله حاضر، بيشتر با شناسايي معنا و مفهوم (نظير اينكه نيازهاي شهروند سالم 

شد (نظير شاخص هاي توسعه پايدار كميسيون سازمان ، و بعالوه نمونه ها و اسناد فرادست، كه پيشتر به آن اشاره گيرد؟)
هاي ملل)، سعي گرديده است تا چارچوب مناسبي جهت تعيين شاخص هاي پيشنهادي در سطح محالت شهري (يافته 

  تحقيق)، فراهم گردد:
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شهر  .استبطور كلي حوزه مفهوم شهروندي با حوزه مفهومي شهر نشيني بسيار متفاوت  :آننيازهاي  شهروند سالم و.1
الگوي زيستي در يك محيط خاص دارد و  نشيني شيوه اي از زندگي در يك محيط شهري است كه اشاره بر نوعي از رفتار يا

) ، بخش كوچكي از عناصر اصلي شهروندي مي محلي (شهرداري و شوراها حقوق و تكليف شهر نشينان در رابطه با مديريت
 اي اصلي شهروندي عبارت است از اداره جامعه بر طبق اصول احترام به حقوقكردهكار نكته حائز اهميت در بيان. باشد

به طور كلي  شهروند سالم نيازهاي. ديگران و تعهد به ايفاي نقش در حفظ نهادهاي مشتركي كه اين حقوق را پايدار مي دارند
؛ د) رفاه؛ ج) د شدن در حوزه شهرونديياد گيري و توانمن؛ ب) الف) امنيت و ايمني در شهر در چهار دسته قابل بررسي اند:

  .مشاركت و خود مختاري

نفره از  150اين چهارچوب نتيجه پژوهش هاي يك گروه  :كميسيون توسعه پايدار سازمان مللي چهارچوب شاخص ها.2
 38موضوع اصلي و  15چهارچوب نهايي از  كشور هاي مختلف و زير نظر كميسيون توسعه پايدار سازمان ملل متحد است.

و  اطق و كشور هاي جهان عموميت دارداين موضوعات به طور عمده براي همه من .رعي تشكيل شده استفموضوع 
چارچوب روشني از چگونگي شاخص سازي در مسائل مختلف بيان نموده و بعالوه مي تواند شاخص هايي كه نماگر برخي 

  .)www.un.org( سازدموضوعات هستند را مشخص 

برنامه ريزي به منظور رشد و ترقي و رفاه اجتماعي، در جهت رسيدن به اهدافي است كه معيارهاي برنامه ريزي و طراحي: .3
 مفهوم توسعه را بيان مي كند. در هر برنامه ريزي، هدف ها، سياست ها، ابزارها، و راه حل هاي منطبق با نيازها مطرح است.

يافتن به زمينه اي مناسب از توسعه، توجه به برنامه ريزي است. زيرا رسيدن به حدي از رشد و توسعه، بدون الزمه دست 
كتاب محيط هاي  منابع متعدد با تأكيد بر برنامه ريزي معنا و مفهومي ندارد. در اين تحقيق براي دستيابي به اين معيار ها از

بهره گرفته ايم. برخي از مهم ترين اين  -راحي را مورد بررسي قرار داده استمعيارهاي برنامه ريزي و طاصول و كه -پاسخده 
اصول ها كه در كتاب محيط هاي پاسخده نيز آمده است شامل: خوانايي، گوناگوني، نفوذپذيري، انعطاف پذيري، تناسبات 

 .)5، 1385(بهزادفر، مصطفي،  بصري، غناي حسي، رنگ تعلق ميباشد

از آنجا كه روش تلفيقي براي تركيب شاخص ها، روش تحليل عاملي : شده در محاسبه شاخص ها مالحظات در نظر گرفته
در نظر گرفته شده است، بايد براي ورود داده ها به اين مرحله از تحليل، مالحظاتي در نظر  spssبا استفاده از نرم افزار 

گرفته شود. همچنين ضروري است تا شاخص ها قبل از ورود به تحليل، در سطح معنادار محله، بومي شوند.لذا مراحل ذيل به 
  قرار گيرند:منظور آماده سازي اطالعات براي ورود به مرحله تحليل بايد مد نظر 

در محاسبه شاخص هاي تركيبي توسعه بر اساس روش هاي تحليل چند متغيره ،الزم است :هم جهت كردن شاخص ها. 1
شاخص ها هم جهت باشند، به طوري كه افزايش هريك از آنها نشان دهنده توسعه بيشتر باشد.(و يا تمامي آنها در جهت 

لذا به منظور  عاملي منفي در توسعه به شمار ميرود. شاخصافزايش  ،ار تكفلب عنوان مثال در محاسبه شاخصبه  )منفي باشند.
  رفع اين مشكل از عكس شاخص مذكور استفاده شده است.
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آنچه كه ذكر آن در اينجا ضروري به نظر ميرسد اين نكته است كه در شهرها و حتي  :بومي كردن شاخص هاي بين المللي.2
شاخص ها تغيير پذيرند و ممكن است استفاده از يك شاخص در محلي ديگر امكان پذير محله هاي مختلف يك شهر، اين 

نباشد.در گزارش كميسيون پايدار نيز به اين نكته تاكيد شده است كه بعضي از شاخص ها الزم است متناسب با شرايط كشور 
   ها ،تعديل شود.

گروهي از شاخص ها كه به عنوان شاخص هاي : ايلحاظ كردن تفاوت هاي اندازه گيري سطح توسعه ملي و محله .3
به عنوان مثال شاخص انتشار گازهاي . دنتوسعه كشوربه شمار مي آيند، نمي توانند در سطح درون شهري و محلي لحاظ شو

صيد ساحلي از گونه هاي اصلي،وضعيت اكوسيستم هاي اصلي ،درآمد خالص و ناخالص ملي، از شاخص هايي  گلخانه اي،
  ، و لذا براي محالت كاربرد ندارند.بين المللي معنا مي يابند –ه در سطح ملي هستند ك

 محدوديت آمار و اطالعات يكي از محدوديت هاي اساسي در پژوهش هاي كشور است.: محدوديت آمار و اطالعات.4
وسعه يافتگي محاسبه بسياري از شاخص هاي مورد نظر پژوهش كه بعضي از آنها شاخص هاي بسيار مهمي در سنجش ت

(مانند معيارهاي زيست  ضمن آنكه اطالعات بعضي از شاخص ها با توجه به محدوديت فوق امكانپذير نمي باشد، هستند،
  ندارد.در سطح ملي موجود بوده ولي محاسبه آنها در سطح محله اي امكان  محيطي)

  يافته هاي تحقيق
به مطالب عنوان گرديده، براي سنجش سطح توسعه  بطور كلي با توجه: ارائه شاخص هاي توسعه يافتگي محالت

بعد شامل: ابعاد اقتصادي، فرهنگي، زيست محيطي، اجتماعي، كاركردي  6اين  بعد اصلي در نظر گرفته شده است. 6يافتگي، 
انتخاب كالبدي، قابل ارائه مي باشند. ابعاد فوق، پس از بررسي ها و در نظر گرفتن مطالب پيش تر ذكر گرديده  - و محيطي

گرديده اند. الرم به ذكر است كه هرچند غالباً تصور مي شود كه توسعه پايدار سه بعد اصلي اقتصادي، اجتماعي و زيست 
محيطي دارد، اما در سطح محالت و با توجه به بررسي نياز شهروند و ساكنين محالت (كه مسلماً بدون در نظر گرفتن نياز اين 

بعد مذكور مبناي تدوين شاخص ها قرار گرفته است.  6وسعه پايداري نيز اتفاق نخواهد افتاد)، سرمايه هاي اجتماعي بالقوه، ت
مجموعه ابعاد فوق الذكر و شاخص هاي هر بعد، به صورت هماهنگ با هم و عمل يكپارچه، ضامن ايجاد توسعه پايدار 

آورده  ،6تا  1شماره جداول درافتگي ابعاد اصلي و شاخص هاي كلي به منظور سنجش سطح توسعه يشهري خواهند بود. 
  .شده است

  : شاخص هاي اقتصادي1جدول

  زير شاخص  شاخص  بعد اصلي

  اقتصادي

  اشتغال
  نرخ اشتغال

  عكس نرخ بار تكفل

  توان مالي خانوارها
  درآمد سرانه

  درصد مالكيت خصوصي
  سرانه كاربري تجاري  فعاليت اقتصادي محله
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  : شاخص هاي فرهنگي2جدول

  
  فرهنگي

  آموزش

  نرخ باسوادي
  درصد افرادي كه تحصيالت باالتر از ديپلم دارند

  درصد افرادي كه تسلط به يك زبان خارجي دارند

  سرانه كاربري آموزشي

  تكنولوژي

  درصد خانواده هايي كه در خانه دسترسي به كامپيوتر دارند
  درصد خانواده هاي استفاده كننده از اينترنت

  درصد خانواده هايي كه از خدمات الكترونيكي استفاده ميكنند
  درصد افرادي كه از تلفن همراه شخصي استفاده ميكنند

  مشاركت

  وجود گروهها و تشكل هاي محلي
  ميزان شركت افراد در جلسات و گروههاي محلي

  نرخ اشتغال زنان
  سرانه كاربري فرهنگي
  سرانه كاربري مذهبي
  وجود كتابخانه عمومي

  اوقات فراغت

  تعداد ساعاتي از روز كه افراد به مطالعه اختصاص مي دهند
تعداد ساعاتي كه افراد صرف دنبال كردن اخبار ( تلويزيون يا نشريات) 

  مينمايند
  تعداد ساعاتي كه افراد به ورزش اختصاص مي دهند

  يا تئاتر ميرونددرصد افرادي كه در اوقات فراغت به سينما 
  سفر در تعطيالت

  هويت
  وجود عنصر هويتي در محله
  ميزان همبستگي و تعلق

  

  : شاخص هاي زيست محيطي3جدول

  زيست محيطي

  هوا
  سهم حمل و نقل پايدار از سفرهاي روزانه

  كيفيت و آلودگي هوا

  بهداشت و سالمت محيط

  سرانه فضاي سبز
  پاكيزگي محيط

  ها (صوتي و بصري)آلودگي 
  وجود سيستم فاضالب شهري

  الگوي مصرف
  بازيافت زباله از ابتدا

  ميزان مصرف انرژي (آب ،برق و گاز)
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  : شاخص هاي اجتماعي4جدول

  اجتماعي

  ويژگي هاي فردي
  احساس اعتماد به نفس و خود باوري

  سطح رضايتمندي از زندگي
  سطح رضايتمندي از محله

  وجود اقشار مختلف اجتماعي در محله عدالت

  روابط اجتماعي
  فضاهاي تجمع پذير

  روابط اجتماعي بين همسايگان

  سالمتي

  تعداد بيماري هاي جدي و خطرناك
  شركت در فعاليت هاي جسمي ورزشي

  تغذيه سالم
  سرانه كاربري بهداشتي درماني

  درصد افرادي كه سيگار مي كشند
  كار در روز سرپرست خانوارساعات 

  امنيت اجتماعي

  ميزان جرايم
  امنيت شغلي

  احساس امنيت در محله
  نرخ افراد تحت پوشش بيمه

  جمعيت

  بعد خانوار
  عكس نرخ طالق

  عكس نرخ رشد جمعيت
  نرخ مرگ و مير

  تعداد نفر در اتاق
  تراكم جمعيتي

  درصد جمعيت جوان
  شاخص هاي كاركردي: 5جدول

 
  كاركردي

  خودكفايي نسبي محله كاركرد محله
  سازگاري كاربري ها كاربري ها

  وجود كاربري هاي مختلط
  سلسله مراتب در شبكه معابر شبكه معابر محله
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د صـادقي        
شـود. ايـن   
ه اسـت و    

درجـه و   3

شهر مشهد 

   گاز

  راي پروانه
  م بنا )
  با پياده

  اي

 و نزديكي به خدم

  

در 36فيـايي و    

هكتـا 26ـدود   
بـه بلـوار شـهيد
ت منتهي مي ش
طين قـرار گرفتـه

  ا بوده است.

36جغرافيـايي و  

كوه، ودر مركز ش

  

  س عمر ساختمان
  باارزشي 

گ الت آب ، برق و
  ف انرژي

  نا
د كاربري هاي دار
ت ساختمان (دوام
ي معابر متناسب ب
د تقسيمات محله ا

  ندي اراضي

سي ( نفوذپذيري
  دگي

  و زيبايي
   ساختماني

ت سطح فضاي باز

يـه طـول جغراف

اين محلـه حـ.) 
جانـب شـرق ب
ن آپادانا و هجر
 و خيابان فلسط
ساير سازمان ها

ثانيه طول ج .9

ورت محله آبك

كالبدي - محيطي

عكس
بناهاي
تسهيال
مصرف
زير بنا
درصد

مقاومت
طراحي
وجود
دانه بن

دسترس
سرزند
تنوع و
تراكم
نسبت

ثانيـ 9دقيقه و  3

earth . com

رفته اسـت، از ج
به خيابان  شمال

خيابان راهنمايي
جه شهرداري و س

4دقيقه و  34و

ن محله در مجا

١٠ 

  
م6ل : شاخص هاي

  مان ها

  

  

   تحمل محله

  

34درجه و  59

www.goom 

ر مشهد قرار گر
ن فلسطين و از
 بلوار سجاد، خ
جاري، مورد توج

درجه و 59 در

اينهمان منبع) .

  

جدول

كيفيت ساختم

  ايمني

ساختار محله

كيفيت محيط

ظرفيت قابل

محله آبكوه در

ogle( شده است

افت جديد شهر
ستغيب و خيابان
شهر مشهد يعني
راي كارهاي تجا

محله هجرت :

(ه قع شده است
هكتـار 74رت

مال به بولـوار
ه بولوار شـهيد

  يشود.
ت و محله آبكوه

  لبدي

:هبكوآمحله
غرافيايي واقع ش
حاضر در ميان با
ه بلوار شهيد دس
ت مرفه نشين ش
قعيت مناسب بر

محله هجرت
ض جغرافيايي واقع
حت محله هجـر
له هجرت از شم
خيام، از شرق به
له آبكوه ختم مي

ه يك، محله هجرت

كالب -محيطي 
  

هاي م ويژگي
ثانيه عرض جغ 

بكوه در حال ح
ب)، از جنوب به
د فاصل محالت
علت داشتن موق

يژگي هاي مو
ثانيه عرض 50 

ست. كل مساحت
اضر محلحال ح

رب به بولوار خ
ز جنوب به محل
):  موقعيت منطقه

 

شناخت و
38دقيقه و 

دارد. قلعه آ
(سازمان آب
محله در حد
همواره به ع

شناخت و
دقيقه و 18

واقع شده اس
است . در ح
ارشاد، از غر
صادقي و از

2تصوير (
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د با لحاظ 
يداني بهره 

الت مورد 
كاربري ها 
ت. از آنجا 

در اين  گ
   است.

  ونه موردي

جتماعي 
ساس 

رد بررسي 
ساس تعلق 

بيشتري 

ين آمار و اعدا
مه و مطالعات مي

 مطالعه در محال
 كه سرانه اين ك
شكل روبه روست

اين ضعف بزرگ 
هجرت و آبكوه

 در محالت نمو

ا -ي هاي فردي
ت از زندگي، احس
ن متغيرهاي مور
 مشاركت، احس
 هجرت امتياز ب

   ميدان شهداء

 آوري گردد. اي
ور از پرسش نامه

سرانه هاي مورد
ف مي باشد. چرا
ضاي سبز با مش

رفع در جهت 
عه در محالت ه

قايسه سرانه ها

ود برخي ويژگي
حساس رضايت
دول فوق از بين
نرژي، احسلس
غير ها در محله

  هد. 

،خيابان توحيد 
  آزادي

  يك  منطقه

ياز پروژه جمع
شد. بدين منظو

  واهند شد.

 به برخي از س
گي دچار ضعف
ي، ورزشي و فض
ت تا اقداماتي
هاي مورد مطالع

): مق 1نمودار (

د و نسبت وجو
جتماع، احور در ا

. با توجه به جد
شغلي، مصرف ا
ته اند.  ساير متغ
هتر نشان مي ده

قرني، خ ر سپهبد
ميدان آ ك آباد،

  نگي

١١ 

محدوده قانوني

و ارقام مورد ني
آوري خواهند ش
ارهايي ارائه خو

 و ارقام مربوط
ي مذهبي، فرهنگ
ي هاي آموزشي
ت دارد الزم است

كاربري ه  سرانه

 و
مه
و

فراد
تر

 استفاده مي كنند
 احساس حضو
ورده شده است.
كونت، امنيت ش
ار بيشتري داشت
ين مقايسه را به

  

  

 فردوسي، بلوار
سطين، بلوار ملك

كوهسن ، خيابان
  استقالل

م): 7جدول (

ه است تا آمار و
گرديده اند، گرد

الب نموداد در ق

با توجه به آمار
ه لحاظ كاربري
 به لحاظ كاربر
حله بسيار اهميت
نده مقايسه بين

 سطح محالت
طريق پرسش نام
 كلي اجتماعي و
اسوادي، نرخ اف
يي كه از كامپيوت
 كه از اينترنت
 اعتماد به نفس،

) آو2ر شماره (
ايگان، مدت سك
محله آبكوه مقد
د. نمودار زير اي

فردوسي، ميدان
ظري، ميدان فلس
ن دكتر شريعتي،
 آزادي، ميدان ا

  قه يك مشهد

ق، سعي گرديده
د اصلي تعيين گ
صله در اين بند

با  سطح محله:
 محله هجرت به
نين محله آبكوه
ق الذكر در مح

نشان دهن، 1ودار

اعي و فرهنگي
موردي، نيز از ط
ك رخي داده هاي
د خانوار، نرخ با
تعداد خانوارهاي
داد خانوارهايي
ز قبيل احساس
ط و ... در نمودا
 ارتباط با همسا
د سيگاري در م
دارند

 استقالل، بلوارف
شهيد محمد منتظ
ن دانشگاه، ميدان
 آزادي، بزرگراه

 شهرداري منطق

مه روند تحقيق
بعد 6يي كه در 

 است. نتايج حا

 كاربري هاي
ظه مي گردد كه

است. همچنفر 
كاربري هاي فوق
داشته شود. نمو

خص هاي اجتما
 محالت نمونه م

برگرديده است. 
بعدر محله نظير 

شش بيمه، نرخ ت
ي كنند، نرخ تعد
كنان محالت از
و تعلق به محيط
مت، متغير هاي
گي و تعداد افرا

ميدان  مال
بلوار ش  وب
خيابان  رق
ميدان  ب

 

مأخذ:

ادامدر 
شاخص هاي
جسته شده

سرانه
نظر، مالحظ
در محله صف
كه وجود كا

برد محالت،

شاخ
اطالعات
حاصل گ
فرهنگي در

پوش تحت
استفاده مي
بين ساك
وايستگي و
در اين قسم
گو وابست

شم
جنو
شر

غرب
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ين قسمت 
ص جمعيتي 

زان توسعه 

خـواهيم  را 
شـاخص   

تقليل داده 
نسبت داده 

هجرت و آبكوه

اياطالعات شد. 
ه لحاظ شاخص

هت سنجش ميز

ر بين داده ها ر
ولويت دارترين

  اييم. 
شاخص اصلي ت
ك وزن خاص نس

نگي در  محله ه

آورده خواهد ش
حله آبكوه تنها به

  نه موردي

  شد.

ي تعيين شده جه

ن روش ساختا
اويي بات شناسا

ستند را مهيا نما
ش 9به ابتدا ي، 

 در محالت يك

جتماعي و فرهن

شت شده اند آ
 نمودار زير، مح

محالت نمولي

ر كمي داده نمي باش

ي، شاخص هاي

 استفاده از همين
ليل داده و موجب
تگي محالت هس
ي محالت شهري
م از شاخص ها

١٢ 

 شاخص هاي اج

ونه موردي بردا
ت. با توجه به

  

شاخص هاي كل
  

ه بيشتر بودن مقدار

ش تحليل عاملي

ده و در ادامه با
 ترين آن ها تقل
سطح توسعه يافت
 توسعه يافتگي
ه ها به هر كدام

 آمار مربوط به

طح محالت نمو
بدست آمده است

بكوه قرار دارد.

): مقايسه ش3ر (

نشان دهنده خاص

 استفاده از روش

العات كاهش داد
ص ها را به مهم
و تصوير ساز س
ي سنجش ميزان
حله كاهش داده

: مقايسه برخي

كه از سطهايي
ب"10"تا "0" از

سبت به محله آب

ارنمود

  در يك شاخص خ

با: يل عاملي

دون حذف اطال
مي توان شاخص
حالت بيان گر و
عيين شده براي
 پس از طي مرح

):2نمودار (

متغيره سايردامه 
امتياز دهي وش

 مناسب تري نس

                     

كر: باال بودن امتياز

يند تحليآم فر
ي محالت را بد
. بدين ترتيب م
 كه در سطح مح

شاخص تع 75 
ر تحليل عاملي

 

 

در اد 
بيشتر از رو
در وضعيت

        
  
  
  
  
  
   
 تذك

 انجام
يافتگي
.يافت
هايي
نتيجتاً
شده اند. در

 مي شود. 
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 هرچند به 
  ي باشد.

ي فاكتورها 
. مي شويم 

 16ين اين 
 

اين مطلب 
ذيل  صوير

وان سرمايه 
خود زمينه 
 يك محله 

  
 

  صلي

 قرار مي گيرد.
حله هجرت مي

ستگيه عدم واب
ار شاخص ها

 ساخت، بنابراين
Scree Plot 

  . جتماعي
 بالفعلي باشند. ا
تص با فاكتورهاي 

بعنو - ك محله 
يش يافته كه خ
عامل در توسعه

 فاكتورهاي اص

 توسعه يافتگي
عه يافته تر از مح
هيم اما نسبت به

تحليل ساختاه 
تحليل مشخص

t: 2نمودار      

خدهي اج و پاس
ي پتانسيل هاي
گي محالت را

رچه ساكنان يك
تقاي محله افزا

مهم ترين عا  -

حليل عاملي و

به اول به لحاظ
حله آبكوه توسع
 اصلي تقليل ده
راين وارد مرحله
 هاي بهينه در ت
               

تباط اجتماعي
لوب بايد داراي
طح توسعه يافتگ
تي محالت، هر
ود شرايط و ارت
-ورداري از رفاه

١٣ 

ت بر اساس تح

در رتب  هجرت
مح "وي مصرف

عامل 9ا را به
ل نگرديد. بنابر
عنوان شاخص

         ديدند.
فاكتور  7

از آنجا كه
ن محالت
د، لذا در
ين اهميت
جه گرفت
 6ن ها در

خودكفايي، ارت
سعه يافتگي مطل
ت، مي توان سط
ي و خود مديريت
يي آنها در بهبو

برخو–تور يك

وزن دهي محالت

 گردد كه محله
پايداري و الگو"

وانستيم داده ها
ي اطمينان حاصل

مؤلفه را به ع 16
حليل عاملي گرد
كه به طور كلي
ت مي باشند. ا
ت است و ساكنا
بشمار مي روند

ساكنان بيشتري 
توان اينگونه نتيج
ص به ساكنان آن

  د از:
آسايش روان، خ
دن به سطح توس

در نهايت ه است.
ت توانمندسازي

ار باشند، توانايي
زد. بنابراين فاكت

      

): و8جدول (

ق، مالحظه مي
و  "ت اجتماعي

هش داده ها، تو
ها به طور قطعي

Scree   6تنها
ر در تحل ساختا

ان مي دهند كه
عه يافتگي محال
ار حائز اهميت
جتماعي آنها ب
ديده است تا با
ضوع اخير، مي ت
 با توجه خاص
شوند كه عبارتند
يت اجتماعي، آ
ت نيز براي رسيد

بيان شده"محيط
 توجه به اهميت
شتري برخوردا
 فراهم مي ساز
                 

جه به جدول فو
حمايت"ر هاي 

د در قسمت كا
ستقل بودن آن ه

 Plotنمودار 

رد مرحله تحليل
 بررسي ها نشا
 عمده بر توسعه
ي محالت بسيا
 سرمايه هاي ا
ش رو سعي گرد
ا عنايت به موض
يافتگي محالت
ي خالصه مي ش
ي از رفاه، حماي
ين خود محالت

كيفيت م"كتور 
اش قرار داد. ب

از رفاه بيش -عي
بعاد مختلف را

        ي شود.

 

  
  

  
با توج
لحاظ فاكتور
هرچند
به هم و مس
از آنجا كه ن
شاخص وار
در مجموع
داراي تأثير

بعد اجتماعي
مهم ترين

تحقيق پيش
داده شود. با
كه توسعه ي
فاكتور اصلي
برخورداري
همچني
در قالب فاك

مورد سنجش
هاي اجتماع
توسعه در اب
محسوب مي
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اي اصـلي   
د. در نگـاه  
 امـا آنچـه      
ـتري بايـد      
س از ارائـه        
ها در محله 

، " از رفـاه  
مي باشـند.  

ك يا چند 
ها انجام ص 

ت به محله 
ن شاخص 
است. ولي 
 كالبدي و 
فردي و ... 

اد بهتر آن 
ان در اين 
حيات اين 

فاكتورهـاـام و  
ي تر خواهد شد
ه قـرار بگيـرد.
ي اهميـت بيشـ
يـن زمينـه پـس
 اين شاخص ه

برخـورداري"  
م "يفيت محيط

عيت مناسب يك
وضعيت شاخص
ت بهتري نسبت
ست. مهم ترين
 كيفيت محيط ا
ظ شاخص هاي

ويژگي هاي ف، 

 فرهنگ و اقتصا
وامل آسيب رسا
ستمر بر روند ح

  گي محالت

، انتظـجاد هويت
رد، تحقق يافتني
اند مورد توجـه
ر بعـد اجتمـاعي
رب مشـابه در ا
عاملي به بررسي
 شاخص هـاي

كي"و  "جتماعي
.  

ر بر گيرد. وضع
 در خصوص و

 هجرت امتيازات
ه توسعه يافته ا
و شاخص هاي
كوه نيز به لحاظ
مالت اجتماعي،

مچون اجتماع،
 اثر گذاري عو
فني، مداوم و مس

ش توسعه يافتگي

 بوده است. ايج
له) صورت گير
ي بسياري ميتو
و شاخص ها در
نظـري و تجـار
ع  روش تحليل

گي در محالت
پاسخدهي اج"، 

يك محله است.
دي و ... را در
ررسي هايي كه
د. اگرچه محله
كامالّ يك محله
، درآمد سرانه و
ندارد. محله آبك
اي هويتي، تعام

ي مطالعاتي هم
رفت و سرعت
ظارت و توجه ف

١٤ 

كتورهاي سنجش

مورد توجه شهر
طوح خرد (محل
 آن شاخص هاي
 است و از اينرو
 بندي مباحث ن
ت با استفاده از

زان توسعه يافتگ
"عامل اجتماعي

رفت و توسعه ي
 اقتصادي، كالبد
شد. مطابق با بر
را نشان مي دهد
 محله هجرت ك
سواد و آموزش،
ضعيت مناسبي ن
ولي در زمينه ها

 ديگر بخش هاي
ترين علت پيشر
نطقه و نبود نظ

): ارائه فاك1( ر

ت بخشي در ش
گر اين امر از سط
ي براي سنجش
هسته اجتماعي
 نگاهي به جمع

ه يافتگي محالت
راي سنجش ميز

تع"، "يش روان
ماعي براي پيشر
بعاد اجتماعي،

ي يك محله باش
له آبكوه خود ر
عني نيست كه

، سطح سي دارند
ويت و ... . وض
 نيافتگي بوده و

 شك كالبد بر
د ببخشيم. مهمت
جامع در اين من

تصوير

نوان كانون هويت
شوار است اما اگ
رامتر هاي اصلي
حله بيشتر يك ه

با سعي نمود تا
ش ميزان توسعه
هم ترين ابعاد بر

آساي"، "جتماعي
هميت بعد اجتم
ست كه تمام اب
بر توسعه يافتگي
 يافته تر از محل
ما اين بدين مع
 وضعيت بهتري
ي، مشاركت، هو
ضعف و توسعه

وجه به تأثير بي
كالبدي را بهبود
رح تفصيلي و ج

  ه گيري
 از ديرباز به عن
در شهر غالباّ دش
 به توسعه و پار
ح آن است كه م

مقاله حاضر س د.
يي جهت سنجش
بكوه بپردازد. مه

حمايت اج"، "
نشان دهنده اه ،

ه اي مطلوب اس
ي تواند دليلي ب
هجرت توسعه
ب كرده است، ا
ر محله هجرت

امالت اجتماعي
 شدت دچار ض

  عدتري دارد.

با تو حله آبكوه
رآمدي بخش ك
اجراي كامل طر

 

  
  
  
  
  
  

نتيجه
محله 

تأثير گذار د
اوليه نسبت
مسلم است
داشته باشند
شاخص هاي
هجرت و آب

خودكفايي"
از طرفي كه

توسعه
شاخص نمي
شد، محله ه
آبكوه كسب
هايي كه در
به لحاظ تعا
اقتصادي به
شرايط مساع

محدر 
است كه كا
م امحله عد
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١٥ 
 

محدوده است. راهبرد اصلي ساماندهي بايد، بهسازي در كنار توانمند سازي باشد و بازسازي گسترده همراه با تخريب وسيع 
نيز كه از محله هاي نوساز و معاصر شهر مشهد محسوب  هجرتمحله  بافت، با اصول و شاخص هاي توسعه مغاير است.

خاطره قبلي از آن  فردي كه در اين محله ساكن ميشود ، خاص از گذشته است يو فرهنگ يتاريخ سابقه ميشود، چون بدون
حضور افراد وجود عرصه هاي عمومي و پويا مي تواند زمينه اي را براي در ذهن ندارد ولذا احساس تعلق به آن كمتر است. 

در كنار هم و بستري را براي تعامالت اجتماعي فراهم آورد و به دنبال آن شكل گيري خاطره و حس تعلق مكاني براي 
شهروندان را به عرصه زندگي تبديل نمود. توجه به بحث مشاركت نيز از موضوعات مهمي است كه در حيات محله ها بايد با 

هاي توسعه يافتگي به مديران شهري كمك مي كنند تا تصميمات خود را مطابق با  شاخص تأكيد بيشتري به آن توجه شود.
الگوها و گرايش هايي اتخاذ كنند كه اين شاخص ها باز مي شناسانند. بدون وجود شاخص ها، اندازه گيري كمي ميزان 

سد.مراحلي كه در انجام اين پيشرفت يك جامعه و ايجاد تغيييرات الزم براي بهبود خدمات رساني غير ممكن به نظر مير
تحقيق براي دو محله آبكوه و هجرت صورت گرفت قابليت آن را دارد كه در بسياري محالت شهري ديگر نيز مورد استفاده 

 قرار بگيرد زيرا موضوعات در نظر گرفته شده در آن منطبق با نياز هاي اغلب بافت هاي شهري ايران است.
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