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چکیده

. شود ایدار و رفاه، دستیابی به الگوي رشد فشرده بعنوان کلید حفاظت از زمین محسوب میدر نبرد توسعه پ

افزایی در  هاي میانی است، از سیاست میان نوسازي شهري که بعنوان پاسخ مناسب براي مشکالت بافت

ورت عدم اجراي بر پایداري، در ص با وجود اثرات مثبت این الگوها .برد ها بهره می بازسازي و نوسازي بافت

اجراي . نفعان و کاهش کیفیت زندگی رخ خواهد داد اصولی آنها، پیامدهاي منفی ازجمله عدم رضایت ذي

افزا در بافت میانی زنجان بصورت تخریب واحدهاي قابل سکونت و ریزدانه و ساخت واحدهاي  توسعه میان

عنوان  افزا به توسعه میاندر این پژوهش،  .آپارتمانی در اراضی بایر بافت میانی باعث اثرات منفی شده است

روش توصیفی و بوده و براي آزمون این رابطه از وابسته هاي ناشی از آن بعنوان متغیر  متغیر مستقل و آسیب

plsافزار  علّی و تکنیک معادالت ساختاري در نرم برازش مدل کلی روابط نشان از عدم . بهره گرفته شد 1

لیکن، تأثیر آن ). GOF2=0.37(افزاي اتفاق افتاده دارد  مشکی از توسعه میانرضایت ساکنین محله کوچه 

از بین رفتن مشاغل بومیِ محله، افزایش تراکم و آلودگی، کاهش میزان دستیابی به مسکن قابل استطاعت، و 

ابط اما تأثیر آن بر احساس کمبود خدمات و کیفیت زندگی، کاهش رو. نابودي اراضی زراعی تأیید نشد

تأثیر موانع حقوقی بر کاهش دسترسی به مسکن . افزا تأیید شد اجتماعی و امنیت بر نارضایتی از توسعه میان

افزا از نظر  هاي توسعه میان ترین آسیب مهم: هاي مدل نشان داد یافته. قابل استطاعت مورد تأیید قرار گرفت

کاهش کیفیت زندگی، کاهش امنیت و کاهش  احساس کمبود خدمات،: اند از ساکنین محله، به ترتیب عبارت

.روابط اجتماعی

  .افزا، محالت بافت میانی، محله کوچه مشکی زنجان، معادالت ساختاري هاي توسعه میان آسیب: هاي کلیدي واژه
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  مقدمه

افزا بعنوان کلید حفاظت از زمین، در  تحقق دستیابی به الگوي شهرنشینی فشرده و میان

دار و رفاه در مواجهه با ادامه فرآیند شهرنشینی سریع در جهان بویژه نبرد میان توسعه پای

,Holden(شود  در آسیا و آفریقا محسوب می 2019: برنامه اسکان بشر سازمان ملل ). 139

ریزي شهري پایدار  ، رویکرد جدیدي، در تصحیح نظریه برنامه)UN-HABITAT(متحد

یجاد یک رابطه پایدار بین ساکنان و فضاي هدف این رویکرد کمک به ا: کند پیشنهاد می

 3اصل استوار است که از  5رویکرد مذکور بر . باشد شهري و افزایش ارزش زمین شهري می

جمعه (کند  فشردگی، یکپارچگی و اتصال حمایت می: ویژگی کلیدي شهرها و محالت پایدار

کارایی و : اند از زا عبارتاف معموالً سه هدف عمده توسعه میان ).1399پور، روحانی چوالئی، 

در «وري هزینه، احیاي محالت داخلی شهرها و دستیابی به توسعه پایدار شهري؛ و  بهره

تواند سه هدف عمده را که عموماً  افزا می ریزي کاربري زمین نیز توسعه میان رابطه با برنامه

و تجدید  محیطی ونقل، حفاظت زیست شامل بهبود حمل(در تضاد با یکدیگر هم هستند 

  ).Winig et al, 2014: 3(را محقق کند ) حیات جامعه

حلی براي ارتقاي شخصیت،  افزا بعنوان راه بسیاري از پژوهشگران، از توسعه میان

افزا از  هاي میان ها، پروژه از نظر آن. کنند هاي بخش قدیم شهر یاد می شورونشاط و قابلیت

هایی براي  ود شرایط محیطی، خلق فرصتها، بهب طریق حفظ هویت فرهنگی تاریخی بافت

هاي جدید  سازي تصویر بصري بستر کالبدي خود، ایجاد فرصت تعامالت اجتماعی، غنی

توانند به پایداري مناطق داخلی و تاریخی  زندگی براي جامعه و بهبود شرایط اقتصادي می

کان بارگذاري اما در آن دسته از مناطق شهري که ام). Feisal, 2020: 58(شهر کمک کند

گزینی مسکن قابل استطاعت وراي ساختار و  افزا وجود دارد، استقرار و مکان توسعه میان

ها و خدمات  هاي مضاعفی را در تأمین زیرساخت سازمان فضایی شکل یافته شهر، هزینه

اما در ) 113: 1390سعیدي رضوانی و کاظمی، (کند  شهري به مدیریت شهري تحمیل می

ریزان، بر  افزا، تعداد معدودي از پژوهشگران و برنامه اي متعدد از توسعه میانه مقابل حمایت

  .اند ها را مورد بررسی و کنکاش قرار داده کرده و آن تأکیدافزایی  هاي میان عواقب و آسیب

این مفهوم، . افزا از راهبردهاي اساسی تحقق رشد هوشمندانه شهر است توسعه میان

وده اما در طی تطور خود از جنبش توسعه پایدار و جنبش زاییده رشد هوشمندانه نب

افزا متکی به اصول و  توسعه میان). 166: 1396فرشچین، (نوشهرگرایی تأثیر پذیرفته است 

پور موسوي و (صورت مناسب و صحیح اتفاق بیفتد  راهبردهایی است تا تحقق آن به
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افزا این  و اصول توسعه میان ها و در صورت عدم توجه به استراتژي) 50: 1393همکاران، 

هاي جدي مواجه خواهد شد و این توسعه به اهداف خود نائل نشده و حتی  توسعه با آسیب

نفعان پرهیز از آن بهتر از وقوع آن  گاهی نتیجه معکوس داده و در این حالت از نظر ذي

  .است

شده است اما رغم فواید بسیاري که در منابع متعدد براي این نوع توسعه برشمرده  به

تري از  مقیاس بوده و ترکیب گسترده چنانکه اغلب کوچک. اي پرچالش است توسعه

تر  مقیاس پیچیده هاي پراکندة بزرگ گیرد و نسبت به توسعه هاي مختلط را در برمی کاربري

ریزي، طراحی و تصویب طرح  است؛ هرچند به همان اندازه نیز هزینه و زمان براي برنامه

بافت میانی شهر زنجان یک بافت ناکارآمد شهري ).Keinitz, 2001: 13(کنند صرف می

، با توجه به دو شاخص تغییرات تراکم و کاربري 1370با شروع دهه . شود محسوب می

تبع آن جمعیت در بافت میانی  افزا در آن اتفاق افتاده و به اراضی شهري، توسعه میان

این توسعه، تاکنون با روند . ا صورت گرفته استه یافته و تغییراتی در برخی کاربري افزایش

  .آهنگ متفاوت ادامه یافته است تدریجی و با ضرب

هکتاري بافت میانی شهر زنجان ازلحاظ میزان مطلوبیت  1335بندي محدوده  پهنه

تر از حد متوسط است  درصد آن داراي مطلوبیت پایین 40فضایی نشان داده -ابعاد کالبدي

محله کوچه مشکی در جهت جنوبی و ) 174-173، 1394مانی،تیموري و اصغري ز(

هاي اسکان غیررسمی شهر  محله بیسیم جزء محله. شده است مجاورت محله بیسیم واقع

هایی از این محله با شمار زیادي از واحدهاي  شود و به همین دلیل هم بخش محسوب می

تعداد زیادي از این واحدها  هاي اخیر در سال. ویالیی فرسوده، مرمتی و تخریبی روبروست

در روند نوسازي آنها، جایگزینی واحدهاي . مورد تخریب و نوسازي قرار گرفته است

هم  جاي واحدهاي ویالیی منفرد، آن هاي مسکونی چندین واحدي به آپارتمانی و مجمتع

عمدتًا توسط سازندگان خرد در بخش خصوصی و باهدف افزایش کارآیی اقتصادي از زمین 

نه در قالب یک  -افزایی ادامه روند کنونی، که در آن میان. رود الگوي غالب به شمار مییک 

برنامه و طرح مصوب همراه با جزئیات اجرایی که عمدتاً بصورت خودجوش در جهت افزایش 

تواند تعادل و مطلوبیت زیست کنونی محله را کاهش  گیرد، می بهره مالکانه زمین صورت می

  .دهد

صورت  هاي هر نوع الگوي توسعه بعد از وقوع آن، امکان ادامه آن را به بشناسایی آسی

در حال حاضر، با گذشت بیش از دو دهه از تجربه این الگوي . کند تر و بهتر فراهم می اصولی
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هاي آن در راستاي همسو نمودن  شناسی وضعیت حاضر باهدف استفاده از آموزه رشد، آسیب

به . رسد ن شهر با اصول و مبانی نظري آن ضروري به نظر میافزا در ای الگوي توسعه میان

هاي ناشی از توسعه  ترین آسیب مهم: که این ترتیب، سؤال اصلی پژوهش این است

هاي  افزاي صورت گرفته در محله کوچه مشکی واقع در بافت میانی شهر زنجان در سال میان

  اخیر چیست؟

  

مبانی نظري -2

توسعه میان افزا، بازیافت خالقانه اراضی بایر و  :افزا یانتعریف و چیستی توسعه م 2-1

افزاي موفق شامل توسعه جدید در  میان. هاي شهر است بالاستفاده در مناطق داخلی و حومه

ها در قطعات زمین خالی  تعدادي از مناطق خالی در مناطق شهري، توسعه مجدد ساختمان

و استفاده  )Hingorani et al ,2019: 5(و )Chiroma et al, 2017: 47(یا تحت استفاده 

و به  )Amiri & Lukumwena, 2020: 249(از بناهاي تاریخی براي مصارف جدید است

هاي خالی یا غیرقابل استفاده در مرزهاي یک شهر یا شهر کوچک  توسعه زمین یا ساختمان

و )Hingorani et al, 2019: 5 and Mcconnell et al, 2010: 7(موجود اشاره دارد

شیروما و همکاران، با طرح این مطلب که یک شهر بصورت مراتبی از . )1395،15:محمدي

اتفاق » مقیاس محله«افزایی در  میان: نویسند تعدادي محله، برزن و اجتماع ایجاد شده، می

: افزایی پیراشهري نوشت وایت مور با طرح میان. )Chiroma et al, 2017: 48(افتد می

,Whittemore(افتد هاي داخل محدوده شهر هم اتفاق می افزا در حومه نتوسعه میا 2016:

119.(  

افزایی، ممکن است زمین خالی باشد که در بلندمدت  یک قطعه زمین مستعد میان

هاي ناموفق  برداري قرار گرفته؛ و یا زمینی باشد که به علت برنامه اصالً یا کمتر مورد بهره

نامناسب زمین در میان سطوح ساخته شده شهري محصور  نوسازي شهري و یا تفکیک

شده ولی توسعه نیافته باشد؛ یا آنکه، زمینی داراي خدمات و امکانات شهري است، هرچند 

ممکن است ظرفیت زیرساختی آن لزوماً جوابگوي توسعه جدید در مقیاس وسیع و با تراکم 

  ).1399:41اسدي و پورمحمدي، (باال نباشد 

  :هاي زیر انجام شود تواند به یکی از روش افزا می توسعه میان

جدید در یک سایت توسعه نیافته یا ) محل سکونت(توسعه یک یا چند اقامتگاه  - 1

  .استفاده نشده در یک محله موجود
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هاي اخیرًا توسعه  توسعه یک زیرمجموعه نسبتًا بزرگ که توسط سایر زیرمجموعه - 2

  .یافته احاطه شده باشد

  ).Amiri & Lukumwena, 2020: 249(مجدد یک زیر مجموعه موجود توسعه  -3

منابع متعدد موجود، عمدتاً بر آثار مثبت توسعه  :افزا هاي توسعه میان آسیب -2-2

اي از تحقیقات موجود به  بخش عمده: چنانکه. اند ورزیده تأکیدافزا در ابعاد مختلف  میان

شی نیز به تعیین توان اراضی شهر براي افزایی، بخ بررسی فواید و نتایج مثبت میان

. دنهاي الزم براي تحقق موفق آن اختصاص دار افزایی، و برخی نیز به تدوین استراتژي میان

هاي منفی جدي نیز همراه باشد، بویژه اگر در  تواند با عواقب و آسیب اما، این سیاست می

هاي آن به طور  اصول و استراتژيافزایی  هاي میان فرایند تهیه، اجرا و بهره برداري از طرح

  .صحیح اجرا نشده باشد یا اساساً منطبق بر بستر و زمینه آن تدوین نشده باشد

جایی  -ریزان در مناطق داخلی شهرها هاي پیش روي برنامه ها و نگرانی یکی از دغدغه 

وسازهاي  تحقق یکپارچگی در ساخت-افزا وجود دارد که تقاضا و پتانسیل توسعه میان

یعنی کسانی که از گذشته تا به (تر آن هم در جایی است که از نظر ساکنین قدیمی  تراکمم

اندازهاي ارزشمندي است و حتی آنرا  واجد مناظر و چشم) امروز در محله ساکن هستند

 ,Whittemore(دانند، است وجه تمایز و مشخصۀ محله خود نسبت به سایر محالت می

2016: 105 and Vallance, Perkins, Moore, 2005: 715( . در تغییر مسیر رشد یعنی

گرا و سیمپلستیک رایج شده که  هاي قطعیت شهرها به سمت مناطق داخلی گرایش

  انگارند فرهنگی زندگی شهري حاکم را نادیده می - هاي تاریخی و اجتماعی جنبه

)Vallance, Perkins, Moore, 2005: 715(.افزا  یانوسازهاي م در حقیقت، گاهی ساخت

ها و زمینه محلی نیستند  هاي میانی و مرکزي شهرها، همراستا و منطبق بر ویژگی در بافت

  .شود طرز صحیحی در بافت موجود و قدیمی ادغام نمیبه افزاي جدید  و توسعه میان

افزاي موفق،  توسعه میان. افزا مختصات خاص دارد گرایی در فرآیند توسعه میان زمینه

دهد، مطلوبیت شهر را باال برده و تالش  را به زمینه شهر پیوند می ساختارهاي جدید

گرایی  اصل زمینه. وساز آینده را با هم در نظر بگیرد کند تا امکانات موجود و ساخت می

کند سلسله اقدامات در فرآیند توسعه با لحاظ کردن شرایط اجتماعی، اقتصادي،  ایجاب می

، هر نوع تغییر ناشی از توسعه پس) 82: 1397شمی، ها بنی(عملکردي وحقوقی انجام شود 

افزا باید بیشترین هماهنگی را با زمینه داشته باشد و کمترین فشار را بر تعادل موجود  میان

شود توسعه به شکل  گرایی در این فرآیند موجب می عدم رعایت اصل زمینه. وارد کند
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فرشچین و (هایت ناموفق و عقیم بماند انفجاري و با فشار زیاد بر محیط اتفاق بیفتد و در ن

شود  افزایی موفق قلمداد می گرایی، توسعۀ میان بنا بر اصل زمینه). 178: 1396همکاران، 

هاشمی،  بنی(که منجر به انسجام ذهنی ساکنین و توافق رأي آنان در همه ابعاد باشد 

که شدن اراضی، و از دست رفتن هویت اجتماعی محله، افزایش آلودگی، تکه ت). 85: 1397

هاي  تواند از آسیب گیري کاربري زمین در محله می اختالف بر سر چگونگی ادامه شکل

  .)Syme, McGregor and Mead, 2005(افزایی باشد منفی میان

گردد؛ توان تحریک مخالفت  ریزي که باعث افزایش تراکم شهري می راهبردهاي برنامه

مداران محلی را  دهندگان و سیاست جود، توسعههاي ذینفع مانند ساکنان مو سخت گروه

هاي شایع شامل افول کیفیت زندگی، کاراکتر محله و ارزش اموال به محض  هراس. دارد

,Raynor(افزایی است وقوع تراکم Matthews and Mayere, 2017: گاه، در ). 1519

ي و چگونه باید افزایی، شهروندان به طرز عجیبی در مورد اینکه چه چیز مناطق تحت میان

مردم با گرایش به پدیده نیمبی در مخالفت با . کنند تغییر کند، احساس عدم امنیت می

کنند در مقابل  هاي پیشنهادي براي توسعه با تراکم باال با اعتراض خودشان سعی می طرح

عدم احساس امنیت ساکنین در ). 21: 1392المللی ره شهر،  گروه بین(تغییرات بایستند 

اثرات : متفاوت هست امازیرحوزه بیشتر،  6افزایی در  با تاثیرات احتمالی میان رابطه

ش امالك، میزان دسترسی به زهاي ساختمانی، مشاغل محلی، ار ترافیکی، تغییر اندازه بلوك

  ). Whittemore and BenDor, 2019: 430-439(واردین خدمات عمومی، و ماهیت تازه

تواند منجر به ازدحام جمعیت، کاهش  اتفاق نیفتد میافزا بدرستی  اگر توسعه میان

سطح دسترسی به معابر، فقدان فضاهاي باز براي باغبانی در منزل،  از بین رفتن فضاهاي 

هاي عمومی بشود که به موجب آن سطح کیفیت  جمعی، فشار بیش از حد بر سرویس

:Bununu et al, 2015(یابد زندگی در محالت شهري کاهش می 53 and Chiroma et al, 

افزا در فضاهایی که قبًال باغ بوده، سطوح سخت،  با ساخت مسکن میان). 49 :2017

شود، در نتیجه توان سطوح در جذب آب کاهش و  جایگزین فضاي باز و پوشش گیاهی می

هاي شهري، فرسایش و آلودگی افزایش  ها و احتمال وقوع سیالب در مقابل، حجم رواناب

هاي قدیمی،  ن رفتن درختان تکی، به ویژه در امتداد حصار اراضی و خانهاز بی. یابد می

:Sharpin, 2006(شود ها می موجب از دست رفتن حریم خصوصی خانه افزایی  میان). 19

از طریق باغبانی ) مقیاس کوچک(هاي دسترسی به تولید مواد غذایی خرد  مسکونی فرصت

برد  ورزي شهري را از بین میو کشا) Sambo and Ahmed, 2012:79(خانگی

)Vermeiren, 2013: 40 .(  
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کاهش «اي در رابطه با موضوع  افزاي پرتراکم به طور فزاینده از نظر هلدن، توسعه میان

او با . قابلیت زندگی و سطح رفاه و تشدید عدم قابلیت استطاعت مسکن مورد انتقاد است

نیمی از مردم طرفدار : یافتاین فرض، طی یک نظرسنجی در ناحیه مترو ونکوور در

افزایی مسکونی در محدوده موجود و نیم دیگر بواسطه احتمال کاهش قابلیت زندگی  میان

افزا عمدتاً تأثیر مثبت بر  هرچند توسعه میان). Holden, 2019: 153(مخالف آن هستند

دالیلی غیرمعمول هم نیست که ساکنین موجود، آنرا به  اماارزش امالك مجاور خود دارد، 

نظیر احتمال ایجاد آلودگی بصري، افزایش ترافیک و سروصدا، اختالل در ترافیک محلی و 

  ).Peter, 2020: 2203(را نپذیرند از دست دادن کاراکتر و شخصیت محله خود آن

هاي متخلخل  تواند یک راه حل کامالً صحیح براي پرکردن بافت افزایی می قاعدتاً، میان

گاهی اوقات آن، تنها یک راه حل عملگرایانه کوتاه مدت است که مانع و خالی باشد، اما 

چرا که تخریب . اجراي طرحی بلند پروازانه براي چند دهه بعد محسوب خواهد شد

افزایی  هایی با کیفیت و جدید که بواسطه طرح میان واحدهاي تخریبی که توسط خانه

بواسطه ).Johnson, 2015: 6(له دردسرساز خواهد بودئاند، خود یک مس ساخته شده

تر از  تر و گران افزا بسیار پرهزینه قیمت باالي زمین در مراکز شهرها، عرضه مسکن میان

افزایی مسکونی ممکن است یک عامل  در نتیجه میان. عرضه مسکن در حاشیه شهر است

 ,Adhvaryu & Rathod(بازدارنده بر سر راه تأمین مسکن قابل استطاعت محسوب شود

2019: افزایی، داراي آلودگیهاي  بعالوه، بسیاري از قطعات مستعد میان).307

محیطی یا سایر خصایصی هستند که هزینه توسعه آنها براي عرضه مسکن جدید را  زیست

,Steinacker(دهد افزایش می 2003: 496.(  

برخی  در نتیجه،. دهد درآمد قیمت مسکن را افزایش می افزا در نواحی کم توسعه میان

مالکین، براي استفادة نقدي از این ارزش افزوده، به فروش و خروج از منطقه تشویق 

ها کاهش کیفیت زندگی و  گذاري در زیرساخت در صورت عدم همسویی سرمایه. شوند می

Currie(آید ناپایداري اجتماعی بوجود می & Sorensen, 2019: برملی و پاور . )480

این نوع توسعه : اند افزا بر رضایت مردم محله سخن گفته عه میاناز تأثیر منفی توس) 2009(

ها به  باعث کاهش رضایت مردم، افزایش سرو صدا، آلودگی هوا، کاهش امنیت و ورود غریبه

,Bramley & Power(شود  محله می 2009: ورود جمعیت اضافی به مناطق تحت  ).39

زجمله تأمین آب، زهکشی، فاضالب و ا -هاي محل  افزایی، بار وارده بر زیرساخت میان

شوند دهند و با فشار بر تاسیسات موجب نارضایتی ساکنین می ها را افزایش می جاده

)Sharpin, 2006: 22(.  
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. هایی در حوزه سالمت عمومی هم همراه باشد افزا ممکن است با ریسک توسعه میان

یکپارچه نشود، طراحی و  ونقل عمومی در سطح منطقه افزایی با حمل در صورتی که میان

ریزي شهري ضعیف کماکان ادامه یافته و به توسعۀ منفک و جدا از توسعه موجود  برنامه

افزایی مسکونی از عرضه مسکن قابل استطاعت پشتیبانی نکند،  اگر میان. شود منجر می

مثبت در افزا الزامًا یک استراتژي  توسعه میان. تواند به جابجایی ساکنان قدیمی بینجامد می

 Winig(مقیاس جهانی نیست، و براي حداکثرسازي مزایاي آن باید دقت الزم را بکار برد 

et al, 2014: ونقل صورت گیرد، به افزایش  اگر در مجاورت کریدورهاي اصلی حمل) 3

سروصدا منبع اصلی ). Winig et al, 2014:8(انجامد  آلودگی هوا و سروصدا می

تواند به افزایش فشار خون بینجامد، خواب را مختل کند و  هاي محیطی است و می استرس

 :Passchier-Vermeer & Passchier, 2000(خطر ابتال به بیماریهاي قلبی را افزایش دهد

هاي اصلی موجب ازدحام ترافیک و تصادفات و  افزایی تجاري، در امتداد خیابان میان.)123

هر دو این ) Shittu, 2010 and sharpin, 2006: 21(شود  اي می تقاضاي پارکینگ حاشیه

بعالوه، ازدحام ترافیک . دهد عامل، سطح ایمنی جامعه را به ویژه براي کودکان کاهش می

تر کرده و با افزایش انتشار گازهاي آالینده، موجب تخریب  تواند زمان سفر را طوالنی می

). Sharpin, 2066: 21(محیط زیست و کاهش ارزش رفاه شود

، در هرنوع بافت شهري )محله و خردتر از آن(افزا در مقیاس کوچک  عه میانتوس

و توسعه ] سازي کوچک[ازجمله تفکیک (هاي مختلف  صورت به) قدیمی، میانی و حاشیه(

مجدد ساختمانها همراه با افزایش تراکم ساختمانی موجود، در قطعات اراضی خالی یا تحت 

به ویژه (هاهري باشد و در قالب انواع کاربرياستفاده که واجد خدمات و تاسیسات ش

گرایی به معناي درك شرایط کالبدي، اجتماعی، اقتصادي،  زمینه.دهد ، رخ می)مسکونی

نادیده انگاري . اصل اساسی در نحوه اجراي این سیاست، است ،محیطی و مدیریتی هر بافت

هاي  تواند زمینه بروز آسیب می شود، افزایی در آن انجام می اي که میان شرایط بستر و زمینه

ریزان شهري هر یک به فراخور  پژوهشگران و برنامه. متعدد در ابعاد مختلف را فراهم کند

ریزي به تشخیص یک یا چند آسیب در یک یا چند  موضوع پزوهش یا عرصه مورد برنامه

پاسخ مناسب و گرچه این سیاست : توان گفت با اهتمام آنها، اکنون می. اند عد دست یازیدهب

، عدم دقت در کاربرد صحیح امارود،  درخور به بخشی از مسائل محالت شهري به شمار می

اند،  این سیاست بویژه در محالت میانی شهرها که به تعادل و مطلوبیت نسبیِ کنونی رسیده



  

  

  

  

95     …هاي میانی  افزا در بافت هاي توسعه میان بررسی آسیب

هاي جدي روبرو کند و زمینه بروز نارضایتی ساکنین از سیاست  تواند آنها را با آسیب می

  .ان افزایی را دامن بزندمی

  

  مروري بر مطالعات پیشین -3

هاي داخلی و خارجی در  افزا، حاکی از تعدد پژوهش جستجو در منابع مربوط به توسعه میان

 و افزا این زمینه، به خصوص در باب تعیین ظرفیت مناطق مختلف شهرها براي توسعه میان

ها، عواقب و اثرات منفی آن، مطالعات  سیبدر باب آ اما. آثار و نتایج مثبت این پدیده است

  .معدودي صورت گرفته است

سه دهه پیش در شهر تبریز، با تخصیص زمینی در میان محله قدیمی امامیه به 

ریزي شده و بدون توجه به  هاي فرهنگیان، کوي دانش بصورت نیمه برنامه خانواده

، با )1397(هاشمی ویجویه بنیه . هاي فرهنگی حاکم بر محله امامیه شکل گرفت زمینه

افزاي موفق منجر به انسجام ذهنی ساکنین و توافق رأي  یک توسعه میان: بر اینکه تأکید

گرایی و با استفاده از  شود، در قالب رویکرد زمینه گرایی می اهالی در ابعاد مختلف زمینه

ذاري فضا، شامل تمایل به اشتراك گ(معیارهایی که ناظر بر محتواي ذهنی ساکنین باشد 

اشتراك پیوندهاي تاریخی، مشارکت فرهنگی و اجتماعی، تعهد مشترك اکولوژیک و 

افزاي انجام شده در  ، اقدام به ارزیابی اثرات توسعه میان)باالخره اشتراك در وجوه معنایی

  . کوي دانش نمود

ه بنا بر نتایج این پژوهش، انسجام و همگرایی ذهنی بین ساکنین کل محله پایین بود

افزا  و با جایابی کوي دانش در محله قدیمی امامیه نه تنها نتایج مورد انتظار توسعه میان

مبنی افزایش سطح تعامالت با زمینه و ایفاي نقش محرك توسعه در گذر سه دهه از 

هایی مجزا ازهم  گیري این بافت محقق نشده، بلکه باعث افتراق محله قدیمی به کوي شکل

ن کوي دانش به غیر از تعامالت اجتماعی و فرهنگی و تعهد ساکنی. نیز شده است

گرایی اعم از مشارکت فضایی، معنایی، تاریخی،  اکولوژیک، از حیث سایر معیارهاي زمینه

بنیه (گزینی دارند  تمایلی براي تعامل با محالت مجاور نداشته و در مجموع ترجیح بر دوري

  ).1397:79هاشمی ویجویه، 

، ضمن تقسیم بافت فرسوده شهر زنجان به محدوده )1399(اسدي و پورمحمدي

سرزندگی و مطلوبیت «افزاي باال، متوسط و کم، تأثیر این نوع توسعه را بر  توسعه میان

هاي فرسوده مرکزي این شهر، از طریق یک نظرسنجی و با تعریف  بافت» اجتماعی
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بنا بر نتایج این . ر دادندهایی براي هر یک از دو متغیر برشمرده مورد بررسی قرا گویه

افزایی، میزان سرزندگی و مطلوبیت اجتماعی هم  پژوهش، همراه با افزایش میزان میان

با (چنانکه، محالت واقع در قسمت باالي خیابان امام در این شهر . یابد افزایش می

از جهت ) تر افزایی پایین با میان(نسبت به محالت اطراف حسینیه اعظم ) افزایی بیشتر میان

اسدي و پورمحمدي،(کیفیت زندگی و مقبولیت اجتماعی در وضعیت بهتري هستند 

1399 :35.(  

در بررسی الگوهاي رشد شهر اراك، تشخیص داد که الگوي ) 1399(اسمعیل پور 

هاي متعدد بافت  جذابیت. توسعه میان افزا در بافت میانی این شهر شکل گرفته و ادامه دارد

هاي متعدد، پرستیژ، شأن و وجاهت اجتماعی باالي برخی  یرساختمیانی شهر مانند ز

افزاي  محالت و نیز ارزش اقتصادي و ارزش افزوده باالي زمین آنها موجب شده توسعه میان

هم عمدتًا با  مسکونی بصورت خودجوش و بدون برنامه در محالت میانی و ارگانیک شهر آن

بایر موجود و نیز تخریب واحدهاي ریزدانه  هاي مسکونی در قطعات اراضی ساخت آپارتمان

بلندمرتبه سازي توسط / مرمتی و تخریبی توسط مالکان واحدهاي مسکونی و عمودي سازي

هاي خدمات، گران و سازندگان مسکن بدون توجه به ظرفیت کنونی زیرسیستم توسعه

اي، مدل معادالت بر مبن. اري فزاینده بر آنها انجام شودذونقل، بصورت بارگ تاسیسات و حمل

افزاي بافت میانی اراك، قیمت  در توسعه میان: ها و روابط میان متغیرهاساختاري آسیب

بعالوه، . زمین بر افزایش تراکم و روابط اجتماعی و تغییر چیدمان تاثیرگذار بوده است

بدنبال افزایش تراکم، میزان ایمنی و امنیت، میزان آسایش و سطح دسترسی کاهش یافته 

  ).190: 1399اسمعیل پور، (ت اس

هاي تشویقی ساخت و ساز در بافت فرسوده  نتایج طرح پژوهشی ارزیابی سیاست

، نشان داد کیفیت زندگی در تمام )1394(شهر تهران بر کیفیت زندگی ساکنان  7منطقه 

هاي بکار گرفته شد  توان گفت سیاست است و می) 3امتیاز (ابعاد بیشتر از میانگین نظري 

معماریان و (نوسازي این محله در بهبود کیفیت زندگی ساکنین مؤثر بوده است در 

  ).205: 1395زهتابچی، 

تاکنون، تقریباً در تمام مراکز شهري کشور نیجریه پدیده توسعه  1980از اواخر دهه 

افزایی مسکونی، تجاري، صنعتی و نیز  افزا به شکلی وسیع و متنوع، بصورت میان میان

پس از استقالل این کشور، شهر . یررسمی و غیرقانونی اتفاق افتاده استهاي غ تفکیک

نشینی که  افزایی مسکونی در محالت اروپایی ها، میان الگوس و تقریبًا تمام مراکز استان
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بصورت کم تراکم، زیبا و آرام طراحی شده بودند، را بصورت تغییر کاربري زمین و تفکیک 

ي تجربه کردند که حاصل آن کاهش کیفیت زندگی اراضی در فضاهاي باز و سبز شهر

اي و خاکستري موجود در مناطق داخلی  این پدیده به اراضی قهوه. ساکنین فعلی است

افزایی تجاري به شدت رواج یافته و  میان. است شهرهاي این کشور هم سرایت کرده

در تمام مراکز  افزا تقریباً هاي غیررسمی و غیرقانونی پدیده غالب در توسعه میان تفکیک

  .)Chiroma et al, 017: 46(شهري نیجریه است

افزا بر ارزش امالك محله  پیرامون عواقب توسعه میان) 2020(نتایج تحقیق پیتر 

وارینپا در ابوجا نشان داد که این نوع توسعه هر دوي عواقب مثبت و منفی خود را بهمراه 

خدمات  ،زمان سفر در دستیابی به کاالها ترین تأثیر مثبت کاهش هزینه و مهم. داشته است

ها نیز شامل  ترین آسیب و ایجاد فرصتهاي شغلی معتدد محله و افزایش قیمت امالك و مهم

فشار بر امکانات و خدمات موجود، ازدحام ترافیک و عدم کفایت فضاي پارکینگ در محله 

  ). Peter, 2020: 2203(است

محله در مناطق شهري  7هاي موجود در  ارتمانافزایی بر قیمت آپ بررسی تأثیر میان

معامالت واحد  6000ماري روي بیش از آهاي  پایتخت فنالند، با بکارگیري تجزیه و تحلیل

افزا نه تنها تأثیر مثبت بر  ، نشان داد توسعه میان)2009-2000(مسکونی در طول یک دهه 

 Ahvenniemi et(ته است افزایش قیمت مسکن نداشته است، بلکه برعکس تأثیر منفی داش

al, 2018: 157(.  

به بررسی ) کارولیناي شمالی(در پژوهشی در شارلوت ) 2019(کوري و سورنسن 

وسازهاي جدید در حومه  محیطی در ساخت مسائل مربوط به عدالت مکانی و عدالت زیست

در محالت، صورت توسعه برشی  افزا معموالً به نوسازي و توسعه میان: آن پرداخته و دریافتند

هاي کم درآمد و کارگران اراضی مجاورشده و عالوه بر  باعث ایجاد تبعیض میان خانواده

ممکن است نه تنها اثرات مثبتی  ،محیطی و سایر پیامدهاي منفی ایجاد خطرات زیست

ها را در معرض خطر بیشتري قرار داده،  نداشته بلکه معکوس عمل کرده و ساکنان آن سایت

 ,Currie & Sorensen(دهد گذاري در مناطق جدید را گسترش م سرمایهثباتی و عد بی

درآمد را عامل افزایش قیمت آنها همچنین توسعه میان افزا در مناطق کم). 480 :2019

اند که ساکنین چنین مناطقی براي استفاده از این افزایش قیمت به فروش و  مسکن دانسته

  ).Ibid: 464(شوند  مهاجرت از این منطقه تشویق می
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افزا در میان  ، در بررسی مزایا و معایب توسعه میان)2018(پوستینن و همکاران 

شود  افزا باعث می گیري جمعی براي توسعه میان تصمیم: که مالکیت مشترك، دریافتند

ثیراتی که تصمیمات جمعی أنهایتاً نقش و ت. توسعه به ویژه در مناطق مشترك پیچیده شود

هاي درآمدي مختلف است به  هایی که متعلق به گروه افزا در سایت یاندر زمینه توسعه م

ترین  آنها مهم. پردازد افزا بین صاحبان می بررسی چگونگی توزیع مزایا و معایب توسعه میان

افزا در بین ساکنین در  افزا را عدم توزیع عادالنه منافع توسعه میان هاي توسعه میان آسیب

  ).Puustinen et al, 2018: 303(اند  کشور فنالند دانستههاي عمومی مانند  مالکیت

در سن پترزبورگ روسیه را که در "Legenda"پاپوا، وضعیت پروژه مجتمع مسکونی 

هاي موجود ایجاد شده است، از نظر ضریب تراکم، ضریب اشغال، عرض گذر آتش  سایت

سکونی براي هر نفر، حداقل ، مساحت م)نفر/ مترمربع(نشانی، میزان فضاي باز براي کودکان 

، )نفر/ مترمربع(فضاي پارکینگ، حداقل درصد پارکینگ در فضاهاي باز، فضاهاي ورزشی 

با مقررات حاکم ) مترمربع آپارتمان 100متر مربع به ازاي هر (انداز فضاي طبیعی  چشم

نسبت به  یادشدهافزاي  ها در سایت توسعه میانتطبیق داده و دریافت این شاخص

او در پایان . ترند شوند، نامناسب هاي قبالً توسعه نیافته ایجاد می هایی که در سایت هژپرو

 3گیرد حداکثر راندمان کاربري اراضی در هنگام ساخت یک ساختمان مسکونی  نتیجه می

به این .)Popova, 2019: 7(شود  متر مربع حاصل می 2522طبقه با مساحت داخلی 

هاي میانی شهر  افزا در محالت بافت هاي توسعه میان ایتعدم رضایت ساکنین س ترتیب،

محیطی، اقتصادي و مدیریتی باشد  تواند ناشی از ابعاد متفاوت کالبدي، اجتماعی، زیست می

  .هایشان بر ساکنین متفاوت است و میزان و شدت این ابعاد و مؤلفه

  

  شناسی پژوهش روش - 4

بر اساس مبانی نظري و نتایج . است پژوهش حاضر کاربردي و روش آن توصیفی و علّی

افزا در محله کوچه  هاي احتمالی توسعه میان مطالعات پیشین و گفتگو با اهالی، آسیب

  .فهرست شد 1هاي مختلف به شرح جدول  مشکی در ابعاد و مؤلفه
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هاي متغیر وابسته سازنده مدل مفهومی پژوهش و معیارهاي سنجش هر مؤلفه مؤلفه - 1جدول 

  بعد
هاي  فهمؤل

متغیروابسته
  ها شاخص  سال/نویسنده 

  کالبد

احساس 

کمبود 

خدمات و 

کیفیت کاهش

  زندگی

Chiroma et al/ 
2017,Bununu et al/

2015

دسترسی ساکنان به هر یک از خدماتی کاهش 

مراکز خرید، مدارس، مراکز فرهنگی : چون

، فضاي سبز و باز عمومی، ...)کتابخانه، سینما و(

ه خیابان، ترافیک معابر درون و پارکینگ حاشی

  دور محله

  اجتماع

کاهش روابط 

اجتماعی و

  کاهش امنیت

Bramley and 
Power/ 2009

احساس نگرانی از ورود تازه واردین به محله، 

هاي محله، ایمنی تردد کودکان در معابر و خیابان

اي، کاهش  هاي محله سازمان/کاهش میزان نهادها

  ها شرکت درگردهمایی

  تصاداق
کاهش 

  مشاغل بومی
Whittemore and 

Bendor/2019

ها، انبارها و  فروشی خرده(مشاغل محلی کاهش 

  ..)هاي کوچک و کارگاه

محیط 

  زیست

افزایش 

آلودگی، 

کاهش اراضی 

  باغی

Syme,McGregor 
and Mead/ 2005 

Sambo and 
Ahmed/2012 

Vermeiran/2013
Winig and et al/

2014

اغبانی خانگی، کاهش اراضی باغی، از بین رفتن ب

هاي ساختمانی در حاشیه معابر،  تجمع نخاله

هاي نیمه  سروصداي آزاردهنده، وجود ساختمان

  ساز

  مدیریت

  )حقوقی(

کاهش 

مسکن قابل 

  استطاعت

Holden/2019
Adhvaryu and 
Rathod/2019

وجود مشکالتی ناشی از مالکیت بنا، قوانین 

برداري از فضاهاي ساخت و ساز، مشکالت بهره 

  هاي نظارتی مشترك، روند رسیدگی دستگاه

  

سازي ساختاري تفسیري به کمک  در ادامه، براي تدوین مدل مفهومی پژوهش، از مدل

و متغیر ) افزا توسعه میان(هاي متغیر مستقل  براي تعیین روابط بین مؤلفهPlsافزار نرم

معادالت ساختاري یکی از.تفاده شداس) افزا هاي ناشی از توسعه میان آسیب(وابسته 

هاي نو براي بررسی هاي پیچیده و یکی از روش هاي تجریه و تحلیل داده ترین روش اصلی

این روش، یک فرایند یادگیري تعاملی ). 127: 1399آیینی، (روابط علی و معلولی است 

د جامع من اي از عناصر مختلف و بهم مرتبط در یک مدل نظام است که در آن مجموعه

ترین منطق روش این است که همواره عناصري که در یک  اصلی ؛شوند ساختاردهی می
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مدلسازي . سیستم اثرگذاري بیشتري بر سایر عناصر دارند از اهمیت باالتري برخوردارند

روابط میان عناصر مختلف یک سیستم فراهم ر مورد ساختاري تفسیري نه تنها بینشی را د

تصویري از ساختاري مبتنی بر اهمیت یا تاثیرگذاري عناصر بر هم را کند، بلکه نمایشی  می

مراحل مختلف تشکیل مدل ). 138: 1392فیروزجائیان و همکاران، (نماید  نیز فراهم می

:صورت زیر است معادالت ساختاري تفسیريِ پژوهش حاضر به

مالی هاي احت جدولی از فهرست آسیب :تشکیل ماتریس خود تعاملی ساختاري -الف

نفر از خبرگان حوزه شهرسازي  12افزایی در محالت میانی شهرها تهیه و در اختیار  میان

این عوامل در قالب پرسشنامه مقایسات زوجی ارائه شد، تا آنها با نمادهاي . قرار گرفته است

آوري نظرات خبرگان و  پس از جمع. ویژه ارتباط میان عوامل مختلف را مشخص نمایند

روش مد بر اساس بیشترین فراوانی، ماتریس تعاملی ساختاري به دست آمد استفاده از 

دهنده ارتباط میان عوامل شناسایی شده در مدل  این ماتریس نشان). را ببینید 2جدول (

  .افزا در بافت میانی شهر زنجان است هاي بکارگیري توسعه میان آسیب

افزا در بافت میانی  توسعه میان هاي مربوط به آسیب *ماتریس تعاملی ساختاري -2جدول 

شهر زنجان

ش توسعه َو تراکم
افزای

ی
ل بوم

شاغ
ن م

رفت
ت  

طاع
ل است

ن قاب
سک

م
  

ی
ع حقوق

موان
ت  

ش امنی
کاه

  

ی
ی زراع

ض
ي ارا

نابود
ی  

ط اجتماع
ش رواب

کاه
ت و   

س کمبود خدما
سا

ح
ا

ی
ت زندگ

کیفی
  

ی
ل بوم

شاغ
ن م

ن رفت
از بی

  

ی
ش آلودگ

افزای
  

ن
ی از توسعه میا

ضایت
نار

 
افزا

  

v  1  و تراکمافزایش توسعه v v v v v v v v o

رفتن مشاغل بومیبین از    1 o o o o o o o o v

مسکن قابل استطاعت     1 o o o o o o o v

موانع حقوقی     1 o o o o o o o

کاهش امنیت     1 o o o o o v

نابودي اراضی زراعی     1 o o o o v

کاهش روابط اجتماعی     1 o o o v

و  احساس کمبود خدمات

کیفیت زندگی     1 o o v
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از بین رفتن مشاغل بومی     1 o v

افزایش آلودگی     1 v

افزا نارضایتی از توسعه میان     1

  

  :شود ین صورت تعریف میبراي به دست آوردن این ماتریس، روابط به ا *

)V: i  منجر بهj شود می;A: j  منجر بهi شود می;X : براي نشان دادن تأثیر دو طرفه

  )jو  iبراي نشان دادن عدم تأثیر بین : j O;و iبین 

بر مبناي ماتریس خود ) 3جدول (این ماتریس  :یابی اولیه ایجاد ماتریس دست- ب

  :ایجاد شدتعاملی و با استفاده از روابط زیر 

گرفته باشد، خانۀ مربوطه در  Vدر ماتریس خود تعاملی نماد ) j,i(اگر خانه  - 1

  .گیرد عدد صفر می) i,j(گیرد و خانۀ قرینه آن، یعنی خانۀ  می 1یابی عدد  ماتریس دست

گرفته باشد، خانۀ مربوطه در  Aدر ماتریس خود تعاملی نماد ) j,i(اگر خانه  - 2

.گیرد می 1عدد ) i,j(گیرد و خانۀ قرینه آن، یعنی خانۀ  صفر مییابی عدد  ماتریس دست

گرفته باشد، خانۀ مربوطه در  Xدر ماتریس خود تعاملی نماد ) j,i(اگر خانه  - 3

.گیرد می 1هم عدد ) i,j(گیرد و خانۀ قرینه آن، یعنی خانۀ  می 1یابی عدد  ماتریس دست

گرفته باشد، خانۀ مربوط در  Oد در ماتریس خود تعاملی نما) j,i(اگر خانه  - 4

هم عدد صفر ) i,j(گیرد و خانۀ قرینه آن، یعنی خانۀ  یابی عدد صفر می ماتریس دست

).1396:132نادري بنی و همکاران،(گیرد  می
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افزا در بافت میانی شهر  هاي توسعه میان ماتریس دستیابی اولیه مربوط به آسیب - 3جدول 

زنجان

ش توسعه َو تر
افزای

اکم

ی
ل بوم

شاغ
ن م

ن رفت
از بی

  

ت
طاع

ست
ل ا

ن قاب
سک

م
  

ی
ع حقوق

موان
ت  

ش امنی
کاه

  

ی
ی زراع

ض
ي ارا

نابود
ی  

جتماع
ط ا

ش رواب
کاه

ت و   
س کمبود خدما

سا
ح

ا
ی

ت زندگ
کیفی

  

ی
ل بوم

شاغ
ن م

ن رفت
از بی

  

ی
ش آلودگ

افزای
  

ن
ی از توسعه میا

ضایت
نار

 
افزا

  

1  1  و تراکمافزایش توسعه 1 1 1 1 1 1 1 1 1

فتن مشاغل بومیاز بین ر 0  1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

مسکن قابل استطاعت 0  0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

موانع حقوقی 0  0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

کاهش امنیت 0  0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

نابودي اراضی زراعی 0  0 0 0 0 1 0 0 0 1 1

کاهش روابط اجتماعی 0  0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

احساس کمبود خدمات و 

ت زندگیکیفی 0  0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

از بین رفتن مشاغل بومی 0  0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

افزایش آلودگی 0  0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

افزا نارضایتی از توسعه میان 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

  

با در نظر گرفتن رابطۀ تعاملی بین عناصر الزم : یابی نهایی تشکیل ماتریس دست-ج

 k+1بدین منظور باید ماتریس اولیه را به توان . یابی اولیه سازگار شود تاست، ماتریس دس

MK=M(رساند، به طوري که حالت پایدار برقرار شود 

یابد  و این کار تا آنجا ادامه می )1+

نتیجه حاصل شد  ،رساندن 2در این پژوهش بعد از به توان . دنکه صفرها تبدیل به عدد نشو

ادامه داده شد و سپس اطمینان حاصل شد که ماتریس به پایداري این عمل  10اما تا توان 

  .)را ببینید 4جدول (رسیده است 

  



  

  

  

  

103     …هاي میانی  افزا در بافت هاي توسعه میان بررسی آسیب

افزا در بافت میانی شهر  هاي توسعه میان ماتریس دستیابی نهایی مربوط به آسیب-4جدول 

زنجان

ش توسعه َو تراکم
افزای

ی
ل بوم

شاغ
ن م

ن رفت
از بی

  

ت
طاع

ل است
ن قاب

سک
م

  

ی
حقوق

ع 
موان

  

ش
کاه

 
ت

امنی
  

ی
ی زراع

ض
ي ارا

نابود
ی  

جتماع
ط ا

ش رواب
کاه

ت و   
س کمبود خدما

سا
اح

ی
ت زندگ

کیفی
  

ی
ل بوم

شاغ
ن م

ن رفت
از بی

  

ی
ش آلودگ

افزای
  

ن
سعه میا

ی از تو
ضایت

نار
 

افزا
  

10  1  و تراکمافزایش توسعه 55 10 10 10 10 10 10 55 655  

رفتن مشاغل بومیبین از  0  1 0 0 0 0 0 0 0 0 10

تمسکن قابل استطاع 0  0 1 0 0 0 0 0 0 0 10

موانع حقوقی 0  0 10 1 0 0 0 0 0 0 55

کاهش امنیت 0  0 0 0 1 0 0 0 0 0 10

نابودي اراضی زراعی 0  0 0 0 0 1 0 0 0 10 55

کاهش روابط اجتماعی 0  0 0 0 0 0 1 0 0 0 10

احساس کمبود خدمات و 

کیفیت زندگی
0  0 0 0 0 0 0 1 0 0 10

اغل بومیاز بین رفتن مش 0  0 0 0 0 0 0 0 1 0 10

افزایش آلودگی 0  0 0 0 0 0 0 0 0 1 10

افزا نارضایتی از توسعه میان 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

یابی  پس از تعیین مجموعۀ قابل دست: هاي آنها تعیین سطح بندي متغیرها و مؤلفه-د

بندي  مشترك، سطح براي هر عنصر و تعیین مجموعۀ) ورودي(و مجموعۀ مقدم ) خروجی(

اي است که در آن  یابی براي هر عنصر، مجموعه مجموعۀ قابل دست«. متغیرها انجام شد

صورت عدد یک ظاهر شده باشند و مجموعۀ مقدم،  یابی نهایی به سطرهاي ماتریس دست

با به دست آوردن . صورت عدد یک ظاهر شده باشند ها به اي است که در آن ستون مجموعه

عناصري که مجموعۀ مشترك . آید دو مجموعه، مجموعۀ مشترك به دست می اشتراك این

دهند  یابی یکسان باشد، سطح اول اولویت را به خود اختصاص می با مجموعۀ قابل دست

با حذف این عناصر و تکرار این مرحله براي سایر ). 1396:132نادري بنی و همکاران،(

  )5جدول(شود  عناصر، سطح کلیه عناصر تعیین می
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  هاي آنها یابی نهایی و تعیین سطوح متغیرهاي پژوهش و مؤلفه ماتریس دست - 5جدول 

سطح 

  ها مؤلفه

مجموعه 

  مشترك
  مجموعه مقدم

مجموعه 

  )سطر(دستیابی 

  

4  1  1  

و  4و  2و  3و  1

  و 5

و  9و  8و  7و  6

10  

  افزایش توسعه و افزایش تراکم

  از بین رفتن مشاغل بومی  11و  2  2و  1  2  2

  مسکن قابل استطاعت  11و  3  3و  4و  1  3  3

  موانع حقوقی  3و  4  4و  1  4  2

  کاهش امنیت  11و  5  5و  1  5  2

  نابودي اراضی زراعی و باغی  10و  11و  6  6و  1  6  2

  کاهش روابط اجتماعی  11و  7  1و  7  7  2

  11و  8  8و  1  8  2
احساس کمبود خدمات و 

  کاهش کیفیت زندگی

  از بین رفتن مشاغل بومی  11و  9  9و  1  9  2

  افزایش آلودگی  11و  10  10و  6و  1  10  3

1  11  

و  4و  3و  2و  1

  و 6و  5

 10و  9و  8و  7

  11و 

  افزا نارضایتی از توسعه میان  11

  

یابی  بر اساس سطوح تعیین شده در ماتریس دست: سیم مدل ساختاري تفسیريتر -و

 )1شکل (شد ان مدل مفهومی پژوهش ترسیم، مدل ساختاري تفسیري یا هم)5جدول (نهایی 

هاي متغیر وابسته نشان داده شده  بندي سطوح مؤلفه که در آن روابط میان متغیرها و مرتبه

  .است
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  مدل مفهومی پژوهش -1شکل 

  

 )1شکل (هاي متغیرهاي مطرح در مدل مفهومی  سپس، براي آزمون روابط میان مؤلفه

. اقدام به تعیین حجم نمونه شد ،سشنامه محقق ساختهضمن تدوین پر PLSافزار  در نرم

  :برابر با بزرگترین مقدار حاصل از دو قاعده زیر است PLSحجم نمونه الزم در روش 

اي که داراي بیشترین  هاي مدل اندازه گیري ضرب در تعداد شاخص 10:قاعده اول

  .گیري مدل اصلی پژوهش است هاي اندازه شاخص در میان مدل

ضرب در بیشترین روابط موجود در بخش ساختاري مدل اصلی  10:ومقاعده د

حجم نمونه، ). 148: 1395انصاري و همکاران،(شوند  پژوهش که به یک متغیر مربوط می

واحد پرسشگري . نمونه بود که به روش تصادفی تکمیل گردید 170براساس قاعده اول 

عم از زن یا مرد که پیش از اقدامات میان سال ا 18ها از میان افراد باالي  خانوار، و نمونه

افزایی تاکنون در محله سکونت داشته و شرایط زندگی در هر دو حالت را تجربه کرده 

  .باشند، انتخاب شدند
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(مدل معادالت ساختاري
1
ISM(دهد و  ، روابط درونی بین متغیرها را تشخیص می

علی اکبري و اکبري،(دهد  یل قرار میتأثیر یک متغیر را بر سایر متغیرها مورد تجزیه و تحل

بندي و تعیین سطح عناصر یک  تواند به اولویت همچنین معادالت ساختاري می). 10: 1396

کند  سیستم اقدام کند که کمک شایانی به مدیران، براي اجراي بهتر مدل طراحی شده می

)Talib et al,2011: 232 . ( مراحل مختلفISM هاست شامل این گام:

  برازش مدل کلی - 4برازش مدل ساختاري  -3ارزیابی و برازش مدل - 2دل سازي م- 1

مرور منابع . افزا تعیین گردد هاي توسعه میان هاي آسیب باید ابعاد و مؤلفه گام اولدر 

ریزان، در  تواند توسط پژوهشگران و برنامه ها است که می متعدد حاکی از تعدد و تنوع آسیب

ها پیرامون موضوع مورد  گیري ها و تصمیم سازي ها، تصمیم سیهاي مختلف در بررپژوهش

  ).را ببینید 1جدول (استفاده قرار گیرد 

گیري مربوط  یک مدل اندازه. شود ارزیابی و برازش مدل گرایش انجام میگام دومدر

شود که در برگیرنده یک متغیر به همراه سؤاالت مربوط به آن  به بخشی از مدل کلی می

گیري به بررسی پایایی شاخص و روایی همگرا  در بخش بررسی مدل اندازه. تمتغیر اس

ها از طریق ضرایب بارهاي عاملی، ضرایب آلفاي  بررسی پایایی شاخص. شود پرداخته می

AVEها از طریق معیار  کرونباخ و پایایی ترکیبی و بررسی روایی شاخص
2

یا میانگین  

:Barclay et al, 1995(گیرد  ت میالنکر صور -واریانس استخراج شدة فورنل 56.(

این بخش مدل ساختاري برخالف : گیرد برازش مدل ساختاري صورت می گام سومدر 

کاري ندارد و تنها متغیرهاي پنهان ) متغیرهاي آشکار(ها  گیري، به شاخص هاي اندازه مدل

ري در روش براي بررسی برازش مدل ساختا. گردد ها بررسی می همراه با روابط میان آن

PLS ضرایب معناداري  - 1: شود از این چهار معیار استفاده میz) مقادیرt-values) 2 - 

Qمعیار  -R Squares 3معیار 


.معیار شاخص اشتراك - 4و 

گیري و  شامل هر دو بخش اندازه: شود برازش مدل کلی انجام میگام چهارمدر 

براي این . شود در یک مدل کامل میساختاري است و با تأیید برازش آن، بررسی برازش 

  .شود استفاده می GOFکار تنها از یک معیار تحت عنوان 

  

                                               
1. Structural Equation Model
2. Average Variance Extracted
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  معرفی قلمرو پژوهش -6

، با رشد و 1385نفر در سال  349713هکتار و جمعیت  4834,7شهر زنجان با مساحت 

1390نفر در سال  388796هکتار و جمعیت  6160,2گسترش سریع به مساحت 

 521302هکتار و جمعیت  6169,3و باالخره به مساحت ) 1396:17محمدي و محمدي(

از بـارزترین خصایص این ). 1395مرکز آمار ایران، (دست یافته است  1395نفر در سال 

هاي  هـاي بزرگ و کوچک رها شده یا حامل کاربري رشد ناپایدار و سریع شهر، وجـود پهنـه

محمدي و (درون و حاشیۀ شهر است در محالت ... غیرشـهري، مزاحم، متروکه و

در تقابل با محالت قدیمی شهر محالت جدید «، 50بعالوه، از دهه ) 12: 1396محمدي،

منجمله محله کوچه مشکی با نظم هندسی و عمدتاً شطرنجی در حاشیه شهر قدیم شکل 

بندي جدید شهر در  این محله، با توجه به منطقه). 1395:46حیدري و شکوهی،(گرفتند 

شهر و در بافت میانی شهر قرار دارد و طبق سرشماري  4، اکنون در منطقه 1398ال س

.هکتار وسعت دارد 154,7خانوار و  3451نفر جمعیت،  10344، 1395سال 

و همزمان با احداث  1320گیري هسته اصلی محله کوچه مشکی به سال  زمان شکل

محل احداث کارخانه در بیرون و  ها در آن سال. گردد سازي زنجان بر می کارخانه کبریت

وآمد آسانتر بین محل کار و زندگی خود اقدام به  حاشیه شهر بوده و کارگران براي رفت

ساختن مساکن خود در نزدیکی کارخانه نمودند و محله ایرانمهر شکل گرفت که بعدها توسط 

اضی این محله اغلب ار. یکی از صاحبان کارخانه به نام محله کوچه مشکی تغییر نام یافت

گیري، محله  در زمان شکل. متعلق به فردي ارتشی بوده که با گذر زمان به مردم واگذار گردید

شده بود، اما امروزه با گسترش شهر و قرار گرفتن این  قیمت حاشیه شهر واقعدر اراضی ارزان

مصاحبه نتایج (یافته است  بافت در داخل و بخش میانی شهر قیمت اراضی آن بسیار افزایش

  ). 1399نگارندگان با ساکنین قدیمی محله در مهرماه سال 

بهمن و کوي قائم، از جنوب به محله بیسیم، از  22محله از سمت شمال به بزرگراه 

. بهمن و خیابان والفجر محدود است 22غرب به صفا و محله سیالب و از شرق به بزرگراه 

با توجه به این که . دهد میرا نشان  قلمرو مکانی پژوهش و کاربري اراضی محله 2شکل 

محله کوچه مشکی در منطقه دو و پهنه چهار طرح تفصیلی شهر واقع است، ضوابط 

هاي نوسازي  افزایش انگیزه(شامل، نوسازي  90رویکردهاي کلی توسعه در این پهنه در دهه 

با  تشویق به تجدید و احداث بنا با شرایط مناسب(، بازسازي )وساز و تشویق ساخت

سازي  هاي توسعه درونی، زمینه سازي ظرفیت ، باهدف افزایش کیفیت ساخت، فعال)سکونت
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مهندسین مشاور آرمانشهر، (و ساز بوده است  براي جلب سرمایه و افزایش حجم ساخت

1391 :4 .(  

طرح بهسازي و نوسازي بافت فرسوده شهر زنجان -19زمان تهیه طرح (1388در سال 

% 38واحدهاي مسکونی محله یک طبقه و 62%معادل  1)آرمانشهرتوسط مهندسین مشاور

درصد از 5/2. سال داشتند 30تا  20واحدهاي مسکونی محل عمر بین % 57آن دو طبقه و 

درصد از واحدهاي  8داد و  هاي بایر تشکیل می مساحت کاربري مسکونی محله را زمین

اقتباس ازنقشه (بل نگهداري بود درصد واحدها قا 5/83مسکونی محله، تخریبی و مرمتی و 

با توجه به . رفتند هاي میان افزایی در محله بشمار می که بعنوان ظرفیت) شهرداري GISهاي 

هاي صادره  درصد اراضی مسکونی بوده و بر آمار پروانه 2هاي بایر محله  اینکه درصد زمین

 241و  192، 220د به مور 77هاي صادره در محل از  شهرداري از این منطقه تعداد پروانه

طبقه بوده این موضوع می تواندگویاي اتفاق  3و عمدتاً در  1399تا  1397هاي  مورد در سال

  ).شهرداري زنجان، واحد صدور پروانه(افتادن توسعه میان افزا در محل باشد 

  
  معرف قلمرو مکانی و کاربري اراضی محله کوچه مشکی زنجان - 2شکل 

  شهرداري زنجان: ماخذ

                                               
١-شـهرداري زنجـان کـه در اختیـار     ي بـه روز هـا  دادهي موجود بودند و تنها ها دادهي استفاده شده تنها ها داده

  .وده استب1399ي صادره تا سال ها پروانهنگارندگان قرار گذاشته شده آمار 
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  ها و تجزیه و تحلیل آنها یافته. 7

محله  يهاي توسعه میان افزا مدل معادالت ساختاري مربوط به آسیب -1- 7

  کوچه مشکی

هاي مربوط به براي هر یک از شاخص :سازي در محله مدل -گام اول-1-1- 7

افزا بر اساس مدل مفهومی پژوهش سواالتی تنظیم و  هاي توسعه میان هاي آسیب مؤلفه

قرار ) محله کوچه مشکی زنجان(افزا  اسخدهی در اختیار ساکنین سایت توسعه میانبراي پ

  .گرفت

: افزاي محله هاي توسعه میان ارزیابی و برازش مدل آسیب-گام دوم-1-2- 7

ترسیم شد تا  Plsها در نرم افزار  براساس مدل ساختاري در گام اول، روابط بین مؤلفه

  .برازش مدل انجام شودبررسی پایایی و روایی آنها و سپس 

این بررسی از سه طریق ضرایب بارهاي عاملی،  :ها بررسی پایایی شاخص -الف

  :پذیرد ضرایب آلفاي کرونباخ و پایایی ترکیبی صورت می

بار عاملی از طریق محاسبه مقدار همبستگی : ضرایب بارهاي عاملی - 1-الف

این مقدار برابر و یا بیشتر از شود که اگر  هاي یک سازه با آن سازه محاسبه می شاخص

هاي آن از واریانس  شود، مؤید این مطلب است که واریانس بین سازه و شاخص 4/0مقدار 

این . گیري آن سازه بیشتر بوده و پایایی در مورد آن سازه قابل قبول است خطاي اندازه

ند که مقدار شو محاسبه می Pls Algorithmاز طریق اجراي دستور  Plsافزار  ضرایب درنرم

و ) هاي آبی دایره(به ضرایب بین متغیرهاي پنهان . نمایش داده شده است 3آن در شکل 

. شود گفته می) یا بارهاي بیرونی(بارهاي عاملی ) هاي زرد مستطیل(پذیر  متغیرهاي مشاهده

پذیر مربوط به مؤلفه مکنون احساس کمبود خدمات عمومی و  یکی از متغیرهاي مشاهده

روند (ها  و یکی از موانع و بازدارنده) سطح دسترسی به خدمات ارتباطی(دگی کیفیت زن

حذف شد و مجدداً محاسبه  0,4به دلیل بار عاملی کمتر از ) هاي نظارتی رسیدگی دستگاه

  ).3شکل (الگوریتم انجام شد 
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  انافزا در محله کوچه مشکی شهر زنج هاي توسعه میان ضرایب بار عاملی مدل آسیب -3شکل 
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آلفاي کرونباخ معیاري : ها بر اساس آلفاي کرونباخ محاسبه پایایی درونی مؤلفه -2-الف

سازگاري (اي مناسب براي ارزیابی پایداري درونی  کالسیک براي سنجش پایایی و سنجه

پایداري درونی نشانگر میزان همبستگی . شود متغیرهاي یک پژوهش محسوب می) درونی

7/0مقدار آلفاي کرونباخ باالتر از . مربوط به آن است) سؤاالت(هاي  بین یک سازه و شاخص

مقادیر آلفاي کرونباخ براي  6در جدول . ، نشانگر پایایی قابل قبول است)1951کرونباخ، (

ي متغیر وابسته در مدل پژوهش آورده شده است که در تمام موارد مقدار  مؤلفه 10تمام 

  .ستو قابل قبول ا 7/0محاسبه شده بیش از 

  

هاي متغیر وابسته  مؤلفه) AVE(آلفاي کرونباخ، پایایی ترکیبی و روایی همگراي  - 6جدول 

پژوهش

هاي متغیر وابسته مؤلفه مقدار آلفاي 

کرونباخ

مقدار پایایی 

  ترکیبی

مقدار روایی 

  همگرا

1  1  از بین رفتن مشاغل بومی 1  

  639/0  875/0  806/0  افزایش آلودگی

  1  1  1  مافزایش توسعه و تراک

  1  1  1  مسکن قابل استطاعت

  685/0  867/0  775/0  موانع حقوقی

  1  1  1  نابودي اراضی زراعی

  1  1  1  افزا نارضایتی از توسعه میان

  566/0  088/0  839/0  کاهش امنیت

  739/0  894/0  838/0  کاهش روابط اجتماعی

احساس کمبود خدمات و کاهش 

  کیفیت زندگی
934/0  947/0  669/0  

  

این معیار توسط ورتس و همکاران : هاي متغیر وابسته پایایی ترکیبی مؤلفه -3-الف

ها نه  معرفی شد و برتري آن نسبت به آلفاي کرونباخ در این است که پایایی سازه) 1974(

در . گردد هایشان با یکدیگر محاسبه می صورت مطلق بلکه با توجه به همبستگی سازه به

شود، نشان از پایایی درونی  7/0ی براي هر سازه باالي صورتی که مقدار پایایی ترکیب

عدم وجود پایایی را نشان  6/0تر از  گیري دارد و مقدار کم هاي اندازه مناسب براي مدل
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ذکر این نکته ضروري است که در مطالعات علوم انسانی پایایی ترکیبی در . دهد می

که در  به دلیل این. رود ر میسازي ساختاري معیار بهتري از آلفاي کرونباخ بشما مدل

ها با اهمیت مساوي در  محاسبه ضریب آلفاي کرونباخ در مورد هر سازه، تمامی شاخص

ها با بار عاملی  که براي محاسبه پایایی ترکیبی، شاخص درحالی. شوند محاسبات وارد می

ها،  سازه شود که مقادیر پایایی ترکیبی این موضوع باعث می. بیشتر، اهمیت زیادتري دارند

). 1395داوري و رضازاده، (ها باشد  تري نسبت به آلفاي کرونباخ آن تر و دقیق معیار واقعی

هاي مدل پژوهش نیز  در این پژوهش عالوه بر محاسبه پایایی درونی، پایایی ترکیبی مؤلفه

مقدار پایایی . آورده شده است 2محاسبه شده و مقادیر آن در ستون میانی جدول شماره 

هاي منتخب  بیشتر و حاکی از پایایی درونی مناسب مؤلفه/. 8ها از  یبی تمام مؤلفهترک

  .پژوهش است

  

  ها بررسی روایی شاخص -ب

دهنده میانگین واریانس  این معیار نشان): AVEمعیار (محاسبه روایی همگرا  - 1- ب

 AVEتر  به بیان ساده. هاي خود است به اشتراك گذاشته شده بین هر سازه با شاخص

دهد که هر چه این همبستگی  هاي خود را نشان می میزان همبستگی یک سازه با شاخص

، مقدار AVEدر مورد ). 1995بارکالي و همکاران، (بیشتر باشد، برازش نیز بیشتر است 

روایی همگراي قابل قبول را  5/0باالي  AVEکه مقدار  است؛ بدین معنی 5/0بحرانی عدد 

هاي متغیر وابسته را  میزان روایی همگراي مؤلفه 6جدول شماره ستون سوم . دهد نشان می

  .دهد نشان می

براي سنجش روایی : النکر -تعیین روایی در سطح سازه یا معیار فورنل- 2- ب

از خروجی الگوریتم  AVEتشخیصی در سطح سازه از دو جدول همبستگی متغیر پنهان و 

pls (توسط واریانس استخراج شده از ستون م). 7و  6جداول (شود  استفاده میAVE ( جذر

چنانچه . گیرد جاي مقادیر قطر اصلی جدول همبستگی متغیر پنهان قرار می گرفته و به

مقادیر قطر از سایر متغیرهاي مدل بیشتر باشد، روایی تشخیصی در سطح سازه تأیید 

  ).65: 1396محسنین و اسفیدانی، (شود  می
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افزا در محله کوچه  هاي توسعه میان مربوط به آسیبنهان مقادیر همبستگی متغیر پ -7جدول

  مشکی شهر زنجان

  

  

ها مؤلفه

 
ی

ل بوم
شاغ

ن م
ن رفت

از بی

ی
ش آلودگ

افزای

ش توسعه و تراکم
افزای

ت  
طاع

ست
ل ا

ن قاب
سک

م
  

ی
حقوق

ع 
موان

  

ی
ی زراع

ض
ي ارا

نابود
ن  

ی از توسعه میا
ضایت

نار
 

افزا
  

ت
ش امنی

کاه
  

ی
جتماع

ط ا
ش رواب

کاه
  

س کمبود 
سا

اح
ت 

ت و کیفی
خدما

ی
زندگ

  

      از بین رفتن مشاغل بومی         

افزایش آلودگی           

افزایش توسعه و تراکم           

مسکن قابل استطاعت              

موانع حقوقی          

نابودي اراضی زراعی           

افزا نارضایتی از توسعه میان          

کاهش امنیت           

کاهش روابط اجتماعی           

احساس کمبود خدمات و 

کاهش کیفیت زندگی
          

  

ستون (2بعد از جاي دادن مقادیر جذر میانگین واریانس استخراج شده از جدول 

 8هاي جدول  داده) 7جدول (در مقادیر قطر جدول مقادیر همبستگی متغیر پنهان ) سوم

متغیرهاي پنهان موجود در  تمام اعداد موجود در قطر از سایر 8در جدول . آید بدست می

  .شود مدل بیشتر است و در نتیجه روایی تشخیصی در سطح سازه تأیید می
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هاي توسعه  النکر مربوط به آسیب - روایی تشخیصی در سطح سازه با معیار فورنل -8جدول

  افزا در محله کوچه مشکی شهر زنجان میان

  ها مؤلفه

 
ی

ل بوم
شاغ

ن م
ن رفت

از بی

ی
ش آلودگ

افزای

ا
ش توسعه و تراکم

فزای
ت  

طاع
ست

ل ا
ن قاب

سک
م

  

ی
حقوق

ع 
موان

  

ی
ی زراع

ض
ي ارا

نابود
ن  

سعه میا
ی از تو

ضایت
نار

 
افزا

  

ت
ش امنی

کاه
  

ی
جتماع

ط ا
ش رواب

کاه
  

ت 
ت و کیفی

س کمبود خدما
سا

ح
ا

ی
زندگ

  

      از بین رفتن مشاغل بومی        

افزایش آلودگی           

افزایش توسعه و تراکم        

مسکن قابل استطاعت           

موانع حقوقی     







نابودي اراضی زراعی          

افزا نارضایتی از توسعه میان    






    

کاهش امنیت          

کاهش روابط اجتماعی           

احساس کمبود خدمات و کاهش 

کیفیت زندگی
         

  

مدل ساختاري برخالف این بخش : برازش مدل ساختاري-گام سوم-1-3- 7

کاري ندارد و تنها متغیرهاي پنهان ) متغیرهاي آشکار(ها  گیري، به شاخص هاي اندازه مدل

براي بررسی برازش مدل ساختاري در روش . گردد ها بررسی می همراه با روابط میان آن

PLS  ضرایب معناداري مقادیر  - از سه معیار)t-values( معیار ،R Squares و معیار

(Stone- Geisser Criterion (استفاده شد.  

-t(محاسبه مقادیر ضرایب معناداري -الف values :(ها در  براي سنجش رابطه بین سازه

شود که با استفاده از تکنیک  استفاده می t، ضرایب معناداري )بخش ساختاري(مدل 

نشان از صحت رابطه بین  64/1مقدار باالتر از . استرپ بر روي مدل قابل مشاهده است بوت

درصد است  90هاي پژوهش در سطح اطمینان  ها و در نتیجه تأیید رابطه بین مؤلفه سازه
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گیري به  د که در نتیجهنشو د میدول برخی از روابط تأیید و برخی رجدر این ). 9جدول (

  .شود پرداخته میها  آن

  

  افزا در محله کوچه مشکی شهر زنجان یانهاي توسعه م در مدل آسیب tضرایب معناداري  -9جدول

معرفی رابطه میان سازه T Statistics 
(|O/STDEV|)

P Values

افزا نارضایتی از توسعه میان >--از بین رفتن مشاغل بومی    

افزا نارضایتی از توسعه میان >--افزایش آلودگی   

از بین رفتن مشاغل بومی>--و تراکم افزا افزایش توسعه میان   

افزایش آلودگی >--و تراکم افزا افزایش توسعه میان  

مسکن قابل استطاعت >--و تراکم افزا افزایش توسعه میان  

موانع حقوقی >--و تراکم افزا افزایش توسعه میان  

نابودي اراضی زراعی >--و تراکم افزا افزایش توسعه میان  

نارضایتی از توسعه  >--و تراکم افزا افزایش توسعه میان

افزا میان
 

کاهش امنیت >--و تراکم افزا افزایش توسعه میان  

کاهش روابط اجتماعی >--و تراکم افزا افزایش توسعه میان  

احساس کمبود خدمات  >--و تراکم افزا افزایش توسعه میان

و کاهش کیفیت زندگی
 

افزا نارضایتی از توسعه میان >--مسکن قابل استطاعت   

مسکن قابل استطاعت >- -موانع حقوقی   

افزا نارضایتی از توسعه میان >- -موانع حقوقی   

یش آلودگیافزا >--نابودي اراضی زراعی   0,000

افزا نارضایتی از توسعه میان >--نابودي اراضی زراعی   

افزا نارضایتی از توسعه میان >--کاهش امنیت   

افزا نارضایتی از توسعه میان >- -کاهش روابط اجتماعی   

نارضایتی از  >--احساس کمبود خدمات و کیفیت زندگی 

افزا سعه میانتو
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این معیار براي متصل کردن بخش : یا  R Squaresمحاسبه مقدار معیار  -ب

رود و نشان از تأثیر  کار می سازي معادالت ساختاري به گیري و بخش ساختاري مدل اندازه

، 19/0مقدار سه ) 2011(هایر و همکاران . زا دارد زا بر یک متغیر درون یک متغیر برون

معرفی  عنوان مقدار مالك براي مقادیر ضعیف، متوسط و قوي  را به 67/0و  33/0

تأثیر ضعیف از نشان  6در جدول  0,198مقدار میانگین ). Hair et al,2011: 147(کردند 

.زا در مدل دارد زا بر یک متغیر درون متغیر برون

ها به درستی تعریف شده  در یک مدل، روابط بین سازه اگر: محاسبه معیار -ج

هاي یکدیگر گذاشته و از این راه  ها قادر خواهند بود تا تأثیر کافی بر شاخص باشند، سازه

زا  در مورد یک سازه درون در صورتی که مقدار . ها به درستی تأیید شوند تأثیر رابطه

هاي دیگر مدل و آن سازه  از آن دارد که روابط بین سازه تر از صفر شود، نشان صفر و یا کم

محسنین و (زا به خوبی تبیین نشده است و درنتیجه مدل نیاز به اصالح دارد  درون

تأیید تبیین درست روابط  10باالي صفر در جدول  میانگین ). 153: 1396اسفیدانی، 

  .ها در مدل مفهومی پژوهش حاضر است بین سازه

  

افزا  هاي توسعه میان در مدل ساختاري علل آسیبQ2و R2یا  R Squaresنتایج  -10جدول 

  در محله کوچه مشکی زنجان

ها مؤلفه R 
Square

Q² (=1-SSE/SSO)

از بین رفتن مشاغل بومی   

افزایش آلودگی   

مسکن قابل استطاعت   

موانع حقوقی     

نابودي اراضی زراعی   

افزا نارضایتی از توسعه میان   

کاهش امنیت   

کاهش روابط اجتماعی   

  احساس کمبود خدمات و کاهش کیفیت زندگی 

میانگین  
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گیري  ش اندازهمدل کلی شامل هر دو بخ: برازش مدل کلی -گام چهارم-7-1-4

براي . شود و ساختاري است و با تأیید برازش آن، بررسی برازش در یک مدل کامل می

  .شود استفاده می GOFیک معیار بنام از بررسی برازش یک مدل کلی تنها 

. هاي معادالت ساختاري است این معیار مربوط به بخش کلی مدل: GOFمعیار 

گیري و بخش  تواند پس از بررسی بخش اندازه یبدین معنی که توسط این معیار، محقق م

توسط  GOFمعیار . ساختاري مدل کلی پژوهش خود، برازش بخش کلی را نیز کنترل نماید

تننهاوس و همکاران
1

  .شود ابداع گردید و طبق فرمول زیر محاسبه می) 2004(

GOF =  
  

افزا  هاي توسعه میان هاي مدل آسیب رد مؤلفهدر مو R squareو  communalityمقادیر  -11جدول 

  در محله کوچه مشکی

communality  ها مؤلفه  R Square

از بین رفتن مشاغل بومی  

افزایش آلودگی  

  افزایش توسعه و تراکم 

مسکن قابل استطاعت  

موانع حقوقی  

نابودي اراضی زراعی  

افزا نارضایتی از توسعه میان  

کاهش امنیت  

کاهش روابط اجتماعی  

احساس کمبود خدمات و کاهش کیفیت 

زندگی
 

میانگین  

GOF =   = 37/0

  

                                               
1. Tenenhaus et al
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قادیر ضعیف، عنوان م را به 36/0و  25/0، 01/0سه مقدار ) 2009(وِتزِلس و همکاران 

است که نشان از  37/0این تحقیق برابر  GOFمقدار . اند متوسط و قوي معرفی نموده

  .برازش کلی قوي مدل دارد

  گیري نتیجه

افزا با اهداف بهره وري بهتر از زمین، احیاي  هرچند شهرهاي فشرده و الگوي توسعه میان

اما بسیاري  ندد توجه قرار گرفتمحالت داخلی شهرها و دستیابی به توسعه پایدار شهري مور

,Holden(هایی از بابت افزایش تراکم ناشی از این الگوي توسعه داشته  از مردم نگرانی

2019: هاي بستر و  افزا، بدون مالحظه ویژگی اگر توسعه میان. و نقدهایی بر آن دارند) 138

محیطی، اجتماعی و زمینه انجام شود، سایت مورد کاربرد را با انواع مخاطرات و مسائل 

تواند سالمتی انسان  افزون بر آن، عدم کاربرد صحیح آن حتی می. سازد اقتصادي مواجه می

گیري از مزایاي این  ها امکان بهره شناسایی و رفع یا کاهش این آسیب. را به مخاطره بیندازد

ی و روابط علّها  باهدف شناسایی این آسیب بنابراین. دهد ریزان می نوع توسعه را به برنامه

  .تحقیق حاضر انجام شده است ،بین آنها

وضعیت رضایت ساکنین محله کوچه مشکی زنجان از توسعه  -1در این تحقیق 

افزا در این محله  هاي توسعه میان تاثیرات میان آسیب - 2. افزا مورد بررسی قرار گرفت میان

ر ساکنین با توجه به آزمون افزا از نظ هاي توسعه میان ترین آسیب مهم -3. بررسی قرار شد

  .مدل مفهومی پژوهش معین گردید

برازش مدل کلی : توان گفت بنا بر نتایج پژوهش و در خصوص دو موضوع اول می 

افزا در محله کوچه مشکی شهر زنجان که منجر به  هاي توسعه میان روابط بین آسیب

شود و با تأیید  اري میگیري و ساخت شود، شامل هر دو بخش اندازه نارضایتی ساکنین می

است که  37/0این تحقیق برابر  GOFمقدار . برازش آن، نارضایتی ساکنین نیز تأیید شد

هاي  در خصوص موضوع دوم یعنی روابط بین مؤلفه. نشان از برازش کلی قوي مدل دارد

توان  بنا بر مقادیر محاسبه شده می. محاسبه شد) T-Values(ها، ضرایب معناداري  آسیب

  :نتایج زیر اشاره کرد به

توان گفت از بین رفتن مشاغل بومی، افزایش آلودگی، کاهش دسترسی به  نمی - 

مسکن قابل استطاعت، افزایش تراکم و نابودي اراضی زراعی عوامل مؤثر بر نارضایتی 

توان  اما، در مقابل می. افزاي صورت گرفته در این محله است ساکنین ناشی از توسعه میان
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ن احساس کمبود خدمات و کیفیت زندگی، کاهش روابط اجتماعی، کاهش امنیت گفت میا

دارد که این وجود درصد رابطه  90افزا با ضریب اطمینان  بر نارضایتی اهالی از توسعه میان

. المللی ره شهر مطابقت دارد یر و نیز گروه بین ها و نظرات راینر، متیو و مه موضوع با یافته

ها و عدم احساس امنیت ساکنین در  اند که نگرانی استدالل کرده) 2018(وایت مور و بندور 

اثرات : متفاوت هست ولیزیرحوزه بیشتر،  6افزایی در  رابطه با تاثیرات احتمالی میان

هاي ساختمانی، مشاغل محلی، ازرش امالك، میزان دسترسی به  ترافیکی، تغییر اندازه بلوك

هرچند . وان ساکنین جدید به محله وارد خواهند شدخدمات عمومی و اینکه چه کسانی بعن

افزا باعث کاهش باغبانی شهري و  معتقدند توسعه میان) 2006(و شارپین ) 2017(شیروما 

شود ولی این آسیب چندان درمحدوده مورد مطالعه ایجاد  کاهش اراضی زراعی شهري می

  .ی وجود نداشته استانندچون در این محدوده از قبل هم باغبانی شهري چ. نشده است

شارپین ضمن اشاره به از دست رفتن فضاي باز و سبز عمومی و خصوصی در اثر 

اند به این  شده عنوان باغ استفاده می افزا در فضاهایی که قبالً به تمایل به ساخت مسکن میان

ورزد که در هنگام ساخت، سطوح سخت، جایگزین فضاي باز و پوشش  می تأکیدنکته 

یابد، این موضوع حجم  ود، در نتیجه توانایی سطوح در جذب آب کاهش میش گیاهی می

هاي شهري، فرسایش و  تواند احتمال وقوع سیالب دهد که می ها را افزایش می رواناب

از انجا که این محله کوچه مشکی قبالً باغات زیادي . آلودگی خاك را نیز افزایش دهد

توسعه  بنابراینایجاد شده، ) شناخت محدوده آمدچنانچه در (نداشته و در اراضی بایر شهر 

  .محیطی در اراضی این محله شود افزا نتوانسته است موجبات این نوع تاثیرات زیست میان

افزا و تراکم بر کاهش دسترسی به مسکن قابل استطاعت،  تأثیر افزایش توسعه میان

نکر نیز چنین استدالل استی. موانع حقوقی، کاهش امنیت وکاهش روابط اجتماعی تأیید شد

افزا بسیار  کرده است که بواسطه قیمت باالي زمین در مراکز شهرها، عرضه مسکن میان

افزایی مسکونی  در نتیجه میان. تر از عرضه مسکن در حاشیه شهر است تر و گران پرهزینه

ممکن است یک عامل بازدارنده بر سر راه تأمین مسکن قابل استطاعت محسوب شود 

)Adhvaryu and Rathod, 2019: که با آنچه مدل، در محدوده مورد مطالعه نشان ). 307

با توجه به اینکه تأثیر موانع حقوقی بر کاهش دسترسی به مسکن . دهد مطابقت دارد می

ثري ؤموانع قانونی عامل مکه توان نتیجه گرفت  قابل استطاعت در مدل تأیید شده است، می

اما . ن قابل استطاعت و افزایش تراکم در محله استدر کاهش میزان دسترسی به مسک
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افزا و افزایش تراکم موجب افزایش میزان آلودگی، احساس عدم کفایت  افزایش توسعه میان

  .خدمات عمومی در محله و از بین رفتن مشاغل بومی در محله نشده است

کوچه مشکی  افزا از نظر ساکنین محله هاي توسعه میان ترین آسیب به این ترتیب، مهم

شهر زنجان با توجه به نتایج حاصل از آزمون روابط بررسی شده در مدل مفهومی، بر حسب 

، )T value= 274/3( احساس کمبود خدمات و کاهش کیفیت زندگی : اند از اولویت عبارت

) T value=1,928(و کاهش روابط اجتماعی  )T value=2,605(کاهش امنیت اجتماعی 

 »در بافت میانی شهر اراكهاي ناشی از توسعه میان افزا  آسیب«ش که با نتیجه پژوه

  .)190: 1399پور، اسمعیل(مطابقت دارد 

افزایی در محله کوچه مشکی  ترین اقدامات جاري در قالب میان از آنجا که عمده - 

افزاي مسکونی، خودانگیخته و بدون برنامه توسط سازندگان خرد در  مربوط به اقدامات میان

خصوصی است و از سوي دیگر طرح تفصیلی مصوب شهر زنجان، این مهم را از دهه  بخش

شهرداري نسبت به که شود  به رسمیت شناخته است، توصیه می 4در منطقه  90

هاي بافت میانی شهر زنجان به تفکیک محالت اقدام کرده و  بندي و میزان ظرفیت طبقه

ل پذیرش را از طریق ضوابط و مقرارت ها، حدود اقدامات قابمتناسب با ماهیت ظرفیت

  .هاي احتمالی معین کند اجرایی به منظور پیشگیري از بروز آسیب

تعیین حدود نهایی افزایش تراکم ساختمانی و مسکونی به منظور تعیین حد نهایی  - 

سیسات و خدمات عمومی موجود و یا افزایش أپذیرش جمعیت محالت متناسب با ظرفیت ت

  .ها اقدام ضروري دیگر استکمیت و کیفیت آن

بسیاري از محالت بافت میانی شهرها و ازجمله شهر زنجان بواسطه سابقه چندین  - 

هرچند . اند دهه سکونت و خود سازماندهی اجتماعی به اجتماعاتی نسبتاً پایدار تبدیل شده

افزاي مسکونی یک اقدام مورد پذیرش و در حال فراگیر شدن به ویژه در  توسعه میان

شان و وجاهت اجتماعی است، نکته اساسی و مهم، نیاز به تهیه دستور کار یئحالت دارام

وسازهاي جدید است که انسجام و تعادل در روابط اجتماعی فعلی را خدشه دار  ساخت

.هاي اجتماعی دامن نزند گزینی گروه نسازد و به جدایی
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