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چکیده
مقدمه و هدف پژوهش :افت تاریخی منطقه  12که بخشهای عمده آن در بین محله های عودالجان ،امامزاده
یحیی(ع) ،هرندی و پامنار قرار دارد ،دارای تنوعی از آسیبها و معضالت فرهنگی و اجتماعی میباشد .در این منطقه
زوال تاریخی یک محله از بافت شهری مرکزی تهران را شاهد هستیم .از این رو نیازمند طرحی جامع برای تحول
فراگیر و پایدار در عرصههای گوناگون کالبدی ،فعالیتی و رفتاری در جهت ارتقای کیفیت زندگی این محلهها هستیم .از
اینرو ،تحول كیفی حوزههای اجتماعی و فرهنگی به ضرورتی اجتناب-ناپذیر تبدیل شده است .تحقیق حاضر نیز در
همین راستا و با هدف ارائه الگوی استراتژیک برای پیادهسازی طرح توسعه ارتقای سطح فرهنگی و اجتماعی در محله
امامزاده یحیی در منطقه  12شهرداری تهران انجام شده است.
روش پژوهش :در این مقاله سعی شده است در ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانهای به بررسی مفهوم کلی ارتقای
سطح فرهنگی و اجتماعی پرداخته و سپس با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه و مطالعات میدانی ،بطور اخص وضعیت
فرهنگی اجتماعی محله امامزاده یحیی را مورد مداقه قرار دهیم.
نتیجهگیری :با توجه به مطالعات انجام شده و بر اساس تحلیل  SWOTنقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدها را
شناسایی کرده و مدلی استراتژیک جهت پیاده سازی طرح ارتقای سطح فرهنگی اجتماعی محله امامزاده یحیی در
منطقه  12شهرداری تهران ارائه خواهد شد .الزم به ذکر است که راهکارهای پیاده سازی این مهم نیز در این الگوی
استراتژیک گنجانده شده است .نتایج این تحلیل به ارائه  32راهکار عملی در دو سطح اجتماعی و فرهنگی بمنظور
ارتقاء سطح کیفی شهروندان منتهی شده است.
واژگان كلیدی :محله امامزاده یحیی ،محله ایرانی -اسالمی ،ارتقای سطح فرهنگی-اجتماعی ،تحلیل SWOT
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مقدمه
منطقه  12شهر تهران در زمره مناطق بافت مرکزی
شهر تهران است که به رغم دارا بودن ظرفیتهای
فرهنگی ،اجتماعی ،تاریخی ،اقتصادی و سیاسی و ،...
دچار فرسایش سرمایههای فرهنگی و اجتماعی شده و
آسیبهای اجتماعی دامنگیر آن شده است .این شرایط
به ویژه در محله امامزاده یحیی بغرنجتر است .از این رو
نیازمند طرحی جامع برای تحول فراگیر و پایدار در
عرصههای گوناگون کالبدی ،فعالیتی و رفتاری در جهت
ارتقای کیفیت زندگی این محلهها هستیم .ارتقای
کیفیت زندگی شهروندان ،به ویژه در محلههایی که از
عقبماندگی رنج میبرند ،صرفا از راه توسعه کالبدی شهر
تحقق نمییابد ،بلکه نیازمند توجه به شرایط و
ساختارهای اجتماعی و فرهنگی ،بررسی دقیق وضع
موجود و درنظر داشتن وضع مطلوب بر مبنای
شاخصهای بومی و ایرانی -اسالمی است.
آیا میتوان مدلی استراتژیک جهت پیادهسازی طرح
ارتقای سطح فرهنگی اجتماعی محله امامزاده یحیی در
منطقه  12شهرداری تهران ارائه داد؟ مدلی که گام
نخست تحولی فراگیر و پایدار در جهت ارتقای کیفیت
زندگی این محلهها باشد؟ به منظور پاسخ دادن به این
سؤاالت پژوهشگر درصدد انجام این پژوهش برآمده است.
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پیشینه پژوهش
ترابی ( )1391تأثیر ویژگیهای كالبدی فضای باز
عمومی در افزایش تعامالت و رفتار اجتماعی ،سه عامل
جذابیت و زیبایی ،امنیت و آرامش و دسترسی و سلسله
مراتب را بر افزایش تعامالت اجتماعی تأثیرگذار دانسته
است.
كاشانی جو در سال 1389در تحقیق خود با عنوان
بازشناخت رویكردهای نظری به فضاهای عمومی شهری،
این فضاها را به عنوان مكان سوم كه نقش اساسی در
برقراری تعامالت اجتماعی ایفا مینمایند میشناسد .وی
سه دوره اصلی بر مبنای گرایش موضوعی به فضاهای
شهری را در نظر گرفته است .در دوره پس از انقالب
صنعتی تا سال  1960تأكید اصلی بیشتر بر ادراك
فضایی و بصری ،در دوره دوم از سال 1960تا  1990بر
تقویت تعامالت اجتماعی ،گسترش پیادهمداری و تأثیرات
محیطی -رفتاری فضاهای شهری و در دوران اخیر از
 1990تاكنون بیشترین فعالیتها و نظریهها را مبتنی بر
مالحظات زیست محیطی -پایداری و ایجاد امنیت و
انسانمداری در قلمروهای عمومی میداند.

رفیعیان و خدائی ( )1388در تحقیقی در شهر تهران
با شناسایی متغیرهای اثرگذار بر رضایتمندی شهروندان
از فضاهای عمومی شهری ،سه متغیر دسترسی به
خدمات ،امنیت اجتماعی و هویت مكانی را از اثرگذارترین
عوامل در رضایتمندی شهروندان از فضاهای عمومی
معرفی میكند.
رفیعیان و همكاران ( )1387به سنجش تأثیرگذاری
فضاهای عمومی -شهری در میزان اجتماعیشدن و
تقویت مشاركت اجتماعی زنان میپردازد .نتایج این
پژوهش حاكی از آن است كه ازنظر زنان اجتماعپذیر
بودن فضا و نظارت اجتماعی در آن بیشترین ارتباط را با
میزان مطلوبیت فضاهای عمومی-شهری دارد .در
مطالعاتی در مینهسوتای شمالی كه برای سنجش كیفیت
محیطهای مسكونی انجام شده است ،سه مؤلفه حس-
مكان ،احساس تعلق مكانی و هویت مكان را از عوامل
تأثیرگذار بر كیفیت محیط در نظر گرفتهاند.
دانشپور و چرخچیان ( )1386در تحقیق خود فرآیند
اجتماعپذیری و ارتقاء حیات جمعی درون فضاهای
عمومی را مبتنی بر پذیرابودن فضا برای افراد و گروههای
مختلف اجتماعی ،تأمین آسایش روانی و فیزیكی ،لذت-
بردن افراد و گروههای اجتماعی از حضور در فضا و حضور
اجتماعی فعال و مداوم در فضا دانستهاند .آنها به ما به
معیارهای فضایی چون دعوتكنندگی ،امنیت ،مطلوبیت
و پاسخگوی فعالیتی در راستای هدفشان اشاره نمودهاند.
پوراحمد ( )1385در مقالهای تحت عنوان «آسیب
شناسی طرحهای توسعه شهری در کشور» با رویکردی
سیستمی به شهر ،آسیبشناسی طرحهای توسعه شهری
را به عنوان تنها مرجع هدایت برنامهریزیها مورد بررسی
قرار داده است و طرحهای شهری هم از نقطه نظر فرا
سیستمی و دیدن شهر به عنوان جزئی از سیستم
برنامهریزی کشور و هم از نقطه نظر زیر سیستمی و توجه
به طرحهای توسعه با عنوان جزئی از سیستم شهر و سایر
متغیرهای دخیل در توسعه شهرها را مورد بازبینی قرار
داده و در نهایت به ارائه پیشنهادهایی جهت اصالح
روندهای ناصحیح اقدام کرده است.
مسعودی ( )1387در پژوهشی تحت عنوان «جایگاه
تعامل اجتماعی ،نشریه شهرداریها» حوزه عمومی را
فضایی میداند كه در آن فرد به بیان خویش در ارتباط با
دیگری میپردازد .او ویژگی این حوزه را جمعشدن
اشخاص خصوصی گردهم و بحث در مورد عالئق عمومی
دانسته ،لذا این پدیده اجتماعی بایستی در دسترس تمام
شهروندان باشد.
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کمبل 1و همکارانش ( ،)2016در مقالهای به
ارزشیابی اجتماعی پارکهای شهری پرداختند .آنها اشاره
کردند که فضای سبز شهری دارای ظرفیتهای
بیوفیزیکی بسیار مهم است ،اما همچنین تعامالت
اجتماعی و رفاهی انسان را تحت تأثیر قرار میدهد .در
واقع این مقاله ابعاد اجتماعی فضای سبز شهری را با
تمرکز بر فضای پارک و مفهوم خدمات اکوسیستم
فرهنگی در نظر گرفته است .نویسندگان رویکرد تلفیقی
را در ارزشیابی فضای سبز شهری و بعد اجتماعی بکار
بردند .این روش مشاهدات فعالیتهای بشری از استفاده-
کنندگان پارک را نشانههایی از انسانهای نخستین در
نظر گرفته شده است .نویسندگان نشان دادند که پارکها
بواسطه کاربردشان و استفادهای که انسان از آنها دارد
مولد اکوسیستمهای حیاتی فرهنگی هستند که انعطاف-
پذیری اجتماعی را تقویت میکند .توسط این روش
ارزشیابی برخی از سرویسها به راحتی قابل تشخیص از
سایر سرویسها هستند از جمله اوقات فراغت و روابط
اجتماعی .این روش ارزشیابی ابعاد صراحت فضا،
مقیاسپذیری ،تکراریبودن و حس مکان را داراست.
نویسندگان مدعی هستند مدیران منابع طبیعی میتواند
از این روش در مدیریت پارکها و یا مناطق آسیبپذیر
شهری را اعمال کند.
مهدی و همکارانش( ،)2016به مطالعه موضوع
سالمت شهری از منظر مطالعات زیست محیطی پرداخته
است .بر این اساس  384پرسشنامه توسط سرپرست
خانوادهها در هشت منطقه از قم توزیع شد و بمنظور
تجزیه و تحلیل دادههای پرسشنامه از نرمافزار  spssو
روش تصمیمگیری تاپسیس استفاده شده است .نتایج
نشان میدهد که هشت منطقه مورد مطالعه تحت تأثیر
شرایط اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی و همچنین کیفیت
تعامل با مدیریت شهری ،یک نوع تقسیمبندی فضایی
مورد نظر کیفیت محیط زیست و بهداشت شهری در نظر
دارد .بدین ترتیب مناطق هشتگانه قم را در دستیابی و
یا عدم دستیابی به عوامل سالمت شهری تقسیمبندی
کردهایم.
2
عبد عزیز و همکارانش ( ،)2012اثرات شهرنشینی
را نسبت به تغییرات فرهنگی و اجتماعی در طرح توسعه
شهر جوهور دارول تکزیم 3مورد بررسی قرار دادهاند.
دولت مالزی تغییرات وسیعی در منطقه روستایی با خلق
پروژههای کشاورزی و تجمیع اراضی خانوادگی انجام
داده است .نویسندگان چهار بعد جمعیتی ،اقتصادی،
اجتماعی و روانی را مورد بررسی قرار دادند .نویسندگان

دریافتند بعد اقتصادی ،تغییر قابل توجهی بر مهاجران
داشته است ،در حالیکه بعد جمعیتی کمترین اثر را
داراست .تقریبا تمامی شرکتکنندگان در این پژوهش بر
این باورند که شهریسازی زندگی فرهنگی و اجتماعی
آنها را متأثر کرده است.
تانگ و همکارانش ( ،)2008در مقالهای با عنوان
«ارزیابی اثر اجتماعی و مشارکت عمومی در چین:
مطالعه موردی گوآنگزو» ابعاد رایج و موانع پیشرو برای
پیادهسازی ارزشیابی اثر اجتماعی و مشارکت عمومی در
جمهوری چین را برروی مردم مورد پیادهسازی کردند.
در طی دو دهه گذشته رشد سریع شهریسازی و تغییر
کاربری اراضی روستایی بمنظور توسعه شهری ،تناقضات
اجتماعی عظیمی میان مردم و دولت چین ایجاد کرده
است .برای حل مشکل ،ارزشیابی اثرات اجتماعی و طرح
مشارکت عمومی در تصمیمگیریهای توسعه ملی نقش
بسزایی داشته است .این مقاله ادعا دارد ارزشیابی و
کاهش اثرات سوء در جامعه بمنظور توسعه شهری،
اهداف مختلفی را در مقایسه با ارزشها و اصول اساسی
در جوامع غربی داشته است .نتایج حاکی از آن است که
دورنمای ضعیف ارزشیابی اثرات اجتماعی و برنامهریزی
مشترک در چین نه تنها در چارچوب ضعیفی از قوانین
محیطی است بلکه در تمامی موسسات مربوطه به روابط
دولت و جامعه ،ایدوئولوژی سوسیالیستی و فرهنگ
سنتی چین حاکم است.
اوروتا ،)2007( 4در مقالهای با عنوان «مادرید:
پروژههای بازسازی شهری و بسیج اجتماعی» ،ادعا دارند
که مادرید هم تحت تأدثیر تغییرات شهری بزرگی قرار
دارد .مثل شهرهای بزرگ دیگر بازسازی اقتصادی و
اراضی به معنی تغییرات عمیق اجتماعی خواهد بود.
نویسندگان معتقدند که در این انقالب تغییرات صنعت
امالک و مستغالت یکی از مسائل کلیدی این
فرآیندهاست .در این زمینه گروههای اجتماعی مختلفی
همچون انجمن مهاجران ،مالکانONG ،ها و انجمنهای
فرهنگی ...دریافتند که پروژههی شهری پیادهسازی شده
توسط مدیران محله و منطقه ،خطر بزرگی برای پیاده-
سازی پروژههای شهری است و بر تفکیک شهری اثر سوء
خواهد داشت .نتایج حاکی است مخالفت گروههای
مختلف در برابر نوسازی مادرید ،موجب زوال صنعت
گردشگری در مادرید گشته است.
گل 5در سال  2003در پژوهشی تحت عنوان
«زندگی بین ساختمانها» به ابعاد انسانی فضاهای

سال هشتم
شماره بیستم و پنجم
بهار 1395

67

ابوالفضل دانایی و سید رضا محسنی

عمومی توجه كرده و آن را عامل حضور مشتاقانه مردم و
مشاركت آنها میداند.
لنارد ،در سال  1984در پژوهشی تحت عنوان
«زندگی عمومی در شهری اماکن» دو عامل كالبد و پیش
بینی و خلق رویدادهای اجتماعی را از عوامل تأثیرگذار
در حضور و تعامل اجتماعی افراد میداند كه در ارتقاء
حس تعلق به مكان نیز مؤثر است.
7
کاپالن 6در سال  1998در مقاله ای كیفیات
كالبدی یك فضای عمومی را مدیون وجود عناصر طبیعی
دانسته كه منجر به افزایش هیجان و سرزندگی محیط،
امكان استراحت ،تجارب خوشایند و سالمت بیشتر برای
مردم می شود
وایت 8در سال 1980پژوهشی تحت عنوان «زندگی
اجتماعی فضای کوچک شهری» عوامل تأثیرگذار در
ارتقاء جنبههای كالبدی فضاهای عمومی را یادمانها،
پلهها ،آبنماها و سایر عوامل مؤثر در تشویق انسانها به
حضور و تعامل می داند.
مدل مفهومی
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محله در شهر ایرانی-اسالمی
محله به عنوان سكونتگاهی اجتماعی محل استقرار
شهرنشینان بوده است .این واحد اجتماعی كه ركن
جامعه ایرانی اسالمی و برآیند تركیب این دو جامعه
محسوب شده ،ساختار كالبدی شهرهای ایران باستان را
در قالبی متفاوت در ایران اسالمی به نمایش میگذارد.
عوامل متعدد سیاسی اداری ،اقتصادی و اجتماعی
فرهنگی موجب شكلگیری فضای كالبدی محله در شهر
شده كه از این میان ،عوامل اجتماعی و فرهنگی به
واسطه ارتباط مستقیم با خصایص اجتماعی و خصلت
فرهنگ پروری محله از اهمیت خاصی برخوردارند.
شهر ایرانی-اسالمی در طول تاریخ شاهد تغییرات و
تحوالت بسیار بوده كه پیدایش محله در ساختار كالبدی
آن نقطه عطفی در روند این دگرگونیها محسوب می-
شود .محله سكونتگاه نسبتا مستقل گروههای قومی
زبانی ،دینی مذهبی و یا صنفی حرفهای بود كه بهسان
شهری كوچك از تأسیسات و نهادهای مختلف شهری
چون مسجد ،بازار ،حمام بهره میبرد و تا حد امكان
نیازهای ساكنانش را برطرف میساخت .بدیهی است
پیدایش چنین مجموعهای معلول عوامل متعدد سیاسی
اداری ،اقتصادی و اجتماعی فرهنگی است .مطالعه واحد
اجتماعی محله در جامعه ایران پس از اسالم ضرورتی

است كه نتایج آن در تحلیل سازوكارهای شهرهای
ایرانی -اسالمی راهگشا خواهد بود.
محله در جامعه شهری ایرانی -اسالمی حلقه اتصال
خانه و شهر به شمار میرود .این واحد اجتماعی به عنوان
زیرمجموعه شهر ،قدمتی به درازای تاریخ شهر و
شهرنشینی دارد كه اهمیت و جایگاه اجتماعی و فرهنگی
اش همواره مورد توجه قرار گرفته است .ارزیابی چنین
فضای اجتماعی در گرو مطالعه تاریخی آن در جامعه
شهری ایران باستان و ایران دوره اسالمی و هم چنین
بررسی عوامل شكل گیری و كاركردهای محله در فضای
كالبدی شهر است .از این رهگذر ،مطالعه ابعاد دیگر واحد
محله و بررسی ساختار كالبدی شهرهای ایران و تحلیل
منطقی از مناسبات شهری نیز میسر خواهد شد.
برخالف انتظار با افزایش تحصیالت کیفیت زندگی
افزایش نمییابد ،زیرا سطح آگاهی افراد افزایش مییابد.
افراد با باالرفتن سطح تحصیالتشان با استانداردهای
زندگی آشنا میشوند ،سطح آگاهیشان باال میرود و در
نتیجه به طور مداوم شرایط زندگی خود را با شرایط
زندگی مردم سایر شهرهای بزرگ دنیا مقایسه میکنند و
در نتیجه از کیفیت زندگی خود اعالم نارضایتی میکنند
نکته حائز اهمیت دیگر این است که داشتن درآمد باال
تضمینکننده برخورداری از کیفیت زندگی مطلوب
نیست .در واقع در منطقه  12تهران قشر غالب مردم
دارای درآمد پایین هستند و شرایط اقتصادی خوبی
ندارند .اما از طرفی ساکنان منطقه  12شرایط محیطی
مطلوبی هم ندارند ،یعنی ساکنان این منطقه عالوه بر
نداشتن بهزیستی اقتصادی از لحاظ بهزیستی محیطی نیز
در شرایط مطلوبی به سر نمیبرند ،با این وجود افراد این
محله میتوانند از نظر کیفیت زندگی در رتبه باالیی قرار
بگیرند .این مسئله دو دلیل می تواند داشته باشد .اوالً
چون بین اعتماد اجتماعی و مشارکت و همبستگی
اجتماعی رابطه وجود دارد ،پس شهروندان در این مناطق
از اعتماد ،مشارکت و همبستگی بیشتری برخوردار
هستند بنابراین کیفیت زندگی آنها در سطح باالتری قرار
دارد .در مورد دلیل دوم می توان به تحلیل نظریۀ زاف
پرداخت .زاف )1984( 9کیفیت زندگی را ترکیبی از
شرایط عینی زندگی و رفاه ذهنی افراد و گروهها تعریف
می کند و معتقد است وقتی شرایط عینی زندگی مساعد
نیست ،اما رفاه ذهنی وجود دارد ،سازگاری به وجود آمده
است (زاف 1984 ،به نقل از فرخی.)1386 ،
مسائل اساسی محله امامزاده یحیی ،در شکل 1
نمایش داده شده است.

ارائه مدل استراتژیک برای پیاده سازی طرح ارتقای سطح فرهنگی و اجتماعی منطقه  12شهرداری تهران...

روش پژوهش
در پژوهش حاضر به منظور تحقق اهداف کلی و
جزئی ،ابتدا از رویکرد کیفی و سپس از رویکرد کمی
استفاده شده است ،لذا پژوهش حاضر در زمره طرحهای
با روش تحقیق آمیخته قرار میگیرد .این تحقیق
برحسب هدف ،تحقیقی کاربردی است؛ چرا که به توسعة
دانش کاربردی در زمینة توسعه آمایش فرهنگی و
اجتماعی میپردازد .از نظر گردآوری دادهها ،تحقیقی
توصیفی از نوع پیمایشی محسوب میشود .به این معنا
که از آنجائیکه به توصیف و تحلیل شرایط و پدیدههای
موجود میپردازد ،توصیفی و از آنجائیکه در این تحقیق
برای تحلیل ( )SWOTو تعیین نقاط قوت و ضعف،
فرصتها و تهدیدها و همچنین تعیین و تبیین
راهکارهای مختلف تغییر در محله امامزاده یحیی در
منطقه  12شهرداری تهران ،از نظر کارشناسان اجرایی و
خبرگان استفاده میشود ،تحقیقی پیمایشی محسوب
میگردد .جامعة آماری این تحقیق کلیه صاحبنظران و
متخصصان و خبرگان مدیران ،مسئوالن و کارشناسان
اجرایی شهرداری هستند که به نحوی با حوزه فرهنگی و
اجتماعی محله امامزاده یحیی در منطقه  12تهران
آشنایی دارند که این تعداد برابر با  58نفر هستند که به
علت محدود بودن آنها تمام شماری صورت گرفته است.
روش نمونهگیری در این پژوهش نیز ،به صورت هدفمند
بوده است .الزم به ذکر است که از میان  58پرسشنامه
توزیع شده ،تنها  52پرسشنامه عودت داده شده است.
روش نمونهگیری در مرحله اول پژوهش (بخش کیفی)
به صورت هدفمند و به وسیله ابزار مصاحبه به انجام
رسیده و منجر به جرح و تعدیل گویههای پرسشنامه
شده است و همچنین در مرحله دوم پژوهش (بخش
کمی) که برای تعیین وضعیت فرهنگی و اجتماعی محله
امامزاده یحیی واقع در منطقه  12شهر تهران (تحلیل
 ،)SWOTصورت گرفت ،به دو صورت هدفمند و تکنیک
گلوله برفی انجام شد.
در این پژوهش برای جمعآوری دادهها از دو روش کتابخانه-
ای و روش میدانی استفاده شده است .در روش كتابخانهای،
مطالعات عمیقی در مورد ادبیات و پیشینة نظری موضوع در ایران
و سایر كشورها در حوزه مربوطه صورت گرفت .سپس در مرحلة
بعد با استفاده از روش میدانی و مراجعه مستقیم به نمونههای
پژوهش ،تحلیل مناسبی از وضعیت فرهنگی و اجتماعی موجود
محله امامزاده یحیی واقع در منطقه  12شهرداری تهران (تحلیل
 ،)SWOTبه دست آمد .ابزار گردآوری اطالعات در این پژوهش،
در مرحله اول اسناد و مدارك و مصاحبه نیمهساختمند و در

مرحله دوم پرسشنامه محققساخته بوده است که دارای  35گویه
در بخش ( )SWOTو  33گویه در بخش راهکارها میباشد .به
منظور طراحی پرسشنامه محقق ساخته ،ابتدا به بررسی ادبیات
موضوع پرداخته و سپس از طریق مصاحبه نیمهساختمند با
مسئوالن ،صاحبنظران ،متخصصان حوزه توسعه فرهنگی و
اجتماعی و همچنین مدیران ،مسئوالن و کارشناسان اجرایی
شهرداری به جرح و تعدیل گویههای پرسشنامه اولیه پرداخته و
در نهایت پس از تطبیق با اسناد و مدارک موجود در طرح نیم رخ
محالت شهر تهران از دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی
شهرداری تهران ،اطالعات سرشماری مرکز آمار ایران ،اطالعات
اداره کل امور آسیبهای اجتماعی ،اطالعات طرح آسیبشناسی
محالت شهر تهران ،به همراه آمار ،برنامهها و عملکرد شهرداری
تأیید شده و در قالب پرسشنامه محقق ساخته طراحی شده است.
پرسشنامه مذکور مشتمل بر دو بخش اصلی است .بخش اول
شامل تعیین نقاط قوت و ضعف ،فرصتها و تهدیدهای پیاده-
سازی طرح ارتقای سطح فرهنگی و اجتماعی (تعیین وضعیت
موجود-تحلیل  )SWOTدر محله امامزاده یحیی در منطقه 12
شهرداری تهران میباشد که به تفکیک دربردارنده  5نقطه قوت،
 10نقطه ضعف 6 ،گویه فرصت و 14گویه تهدید میباشد .بخش
دوم مشتمل بر راهکارهای پیشنهادی برای ارتقای سطح فرهنگی
اجتماعی منطقه  12امامزاده یحیی بوده که دربرگیرنده  33گویه
میباشد .الزم به ذکر است که پرسشنامه مذکور در قالب مقیاس
درجهبندی لیكرت و به صورت پنج درجهای تدوین گردیده و
مشتمل بر درجات (کامال موافقم ،موافقم ،نظری ندارم ،مخالفم و
کامال مخالفم) است .پر واضح است که جهت كمیسازی پاسخها
جهت تحلیل دادهها ،هر یک از درجهبندیهای مذکور ،پنج تا
یك نمرهگذاری شدهاند .در مرحله پایانی نیز براساس کلیه گویه-
های شناسایی شده حاصل از تحلیل  ،SWOTالگوی استراتژیک
برای پیادهسازی ارتقای سطح فرهنگی و اجتماعی در محله
امامزاده یحیی در منطقه  12شهرداری تهران ارائه خواهد
شد .در پژوهش حاضر به منظور تعیین روایی بخشهای
مختلف پرسشنامه مورد استفاده بر اساس روش روایی
محتوا 10از نظرات اساتید محترم راهنما و مشاور
صاحبنظران این حوزه استفاده شد و ابزار اندازه گیری در
مراحل مختلف مورد جرح و تعدیل قرار گرفت و در
نهایت از طریق این افراد ،روایی و اعتبار آن نیز مورد
تأیید قرار گرفت و به منظور محاسبه پایایی پرسشنامهها
از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است .آلفای محاسبه
شده برای پرسشنامه تعیین وضعیت فرهنگی و اجتماعی
محله امامزاده یحیی واقع در منطقه  12شهر تهران،
 0/93و برای پرسشنامه راهکارها  0/92بوده است.
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ابوالفضل دانایی و سید رضا محسنی

با استفاده از نرم افزار ، Spss 18آزمون  Tتک نمونهای
به کار گرفته شده است.

برای تجزیه و تحلیل دادهها ،در بخش کیفی برای
تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای کیفی جهت تحلیل
دادهها بهره برده شد .شرح توصیفی ،تحلیلی و ادراکی
دادههای کیفی گردآوری شده ،روش مناسبی برای
جمعبندی نظرات ارائه شده و استخراج موارد متناسب با
اهداف پژوهش و تکمیل پرسشنامه مربوط به بخش کمی
پژوهش بوده است .در همین راستا ،از تکنیک تحلیل
محتوا برای تجزیه و تحلیل دادههای کیفی استفاده شده
است.
به منظور تجزیه و تحلیل اطالعات و دادهها در بخش
کمی ،از دو روش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده
شده است .از آمار توصیفی به منظور تعیین فراوانیهای
ویژگیهای جمعیت شناختی و فراوانیهای پاسخهای داده
شده به هر یک از گویهها استفاده شد .در بخش آمار
توصیفی از جداول توزیع فراوانی و درصد ،میانگین به
عنوان شاخص گرایش مركزی و از انحراف معیار و
واریانس به عنوان شاخصهای پراكندگی استفاده گردید.
در سطح آمار استنباطی ،به منظور تحلیل دادههای
حاصل از پرسشنامه تعیین وضعیت فرهنگی و اجتماعی
محله امامزاده یحیی واقع در منطقه  12شهرداری تهران،
(مبنی بر تعیین نقاط قوت و ضعف ،فرصتها و تهدیدها)،

تجزیه و تحلیل دادهها
برای ارائهدادن یک مدل استراتژیک ابتدا به
شناسایی مهمترین نقاط قوت و ضعف و فرصتها و
تهدیدهای پیادهسازی طرح ارتقای سطح فرهنگی و
اجتماعی محله امامزاده یحیی در منطقه  12شهرداری
تهران پرداخته شد .نقاط قوت و ضعف و فرصتها و
تهدیدهای پیادهسازی طرح ارتقای سطح فرهنگی و
اجتماعی براساس مطالعات كتابخانهای و بر مبنای نظری
(نظریهها ،روشها و مدلها) و مطالعه پیشینه تحقیق در
ایران و جهان در  35مؤلفه استخراج شد .این مؤلفهها
مبن ای كار محقق برای طراحی پرسشنامه و نیز طراحی
مدل نهایی تحقیق قرار گرفت.
در ابتدا جدول  1آمار توصیفی مربوط به بررسی
وضعیت موجود پیادهسازی طرح ارتقای سطح فرهنگی و
اجتماعی محله امامزاده یحیی در منطقه  12شهرداری
تهران را از دیدگاه نمونههای پژوهش نشان میدهد.
همانگونه كه جدول  1نشان میدهد بیشتر
مؤلفههای تحلیل  SWOTاز دیدگاه نمونههای پژوهش
باالی میانگین  4قرار دارند.

محدودیتها و
تنگناهای
تاریخی بودن
بافت

افول هویت
تاریخی،مذهب،
فرهنگی محله ای
شهری

نقش حاشیه ای
اجتماعی و سیاسی

فرسودگی بافت
(نفوذپذیری،
ناپایداری،
ریزدانگی)

نقش حاشیه ای از
نظر اقتصادی

افول و فروپاشی
اجتماع ( ضعف
اعتماد  ،شبکه های
اجتماعی و سرمایه
اجتماعی)

زوال شهری

فقر و محرومیت
شهری
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جدول  :1آمار توصیفی مربوط به بررسی وضعیت موجود پیاده سازی طرح ارتقای سطح فرهنگی و اجتماعی محله
امام زاده یحیی در منطقه  12شهرداری تهران
تحلیل

مؤلفهها

SWOT

میانگین

تهدیدها

فرصت ها

نقاط ضعف

نقاط قوت

 .1وجود بناهای تاریخی

انحراف
استاندارد

واریانس
0/309

4/65

0/556

 .2وجود تعلقات محلی

4/11

1/09

1/202

 .3هویت یابی و هویت سازی

4/42

0/893

0/798

 .4تعداد زیاد جمعیت جوان منطقه

3/73

0/865

0/75

 .5وجود مساجد و سایر اماکن مذهبی

4/11

0/758

0/575

 .1کاهش انسجام و مشارکت اجتماعی

3/96

1/32

1/76

 .2بی سوادی و کم سوادی بزرگساالن

4/11

1/13

1/281

 .3تراکم زیاد خانوار در واحد مسکونی

3/96

1/1

1/21

 .4ضعف فرهنگ کتاب خوانی

3/92

1/27

1/62

 .5کمبود کتابخانه

3/44

1/28

1/63

 .6کمبود خانه فرهنگ

2/96

1/52

2/312

 .7کمبود امکانات برای پر کردن اوقات فراغت

4/03

1/23

1/52

 .8محدودیتها و تنگناهای تاریخی بودن بافت

3.61

1/45

2/124

 .9عدم شناخت کافی مکانهای تاریخی و مفاخر کشور که در این محله زندگی کرده اند

3.96

1/136

1/293

 .10نا آشنایی شهروندان ساکن محله با حقوق شهروندی

4/19

1/048

1/1

 .1استفاده از فضای مجازی برای اجرای طرحهای فرهنگی-اجتماعی

4/33

1/06

1/124

 .2قابلیت تبدیل شدن به قطب گردشگری به دلیل بافت تاریخی /فرهنگی منطقه

4/52

0/862

0/744

 .3درصد پایین سالخوردگی

3/36

1/138

1/296

 .4سالمت اجتماعی

3/84

1/27

1/623

 .5امنیت اجتماعی

3/92

1/36

1/871

 .6افزایش تقاضا برای آموزش دانشگاهی و تعداد تحصیلکردههای دانشگاهی

4/12

1/13

1/279

 .1مخاطرات روزافزون اینترنت و شبکههای اجتماعی بهویژه برای جوانان

3/68

1/169

1/365

 .2افزایش کودکان کار

3/45

0/849

0/722

 .3افزایش زنان سرپرست خانوار

3/24

1/145

1/332

 .4کارتن خوابها و افراد بیخانمان

3/41

0/942

0/888

 .5افزایش تعداد متکدیان

3/85

0/571

0/327

 .6افزایش حاشیه نشینی

4/32

0/843

0/712

 .7افزایش اعتیاد به ویژه در میان جوانان

3/51

0/558

0/312

 .8افزایش تعداد طالق

4/52

0/646

0/418

 .9افزایش جرائم

4/56

0/577

0/333

 .10وجود مهاجرین ایرانی و غیر ایرانی در منطقه

4/5

0/754

0/569

 .11افول هویت تاریخی  ،مذهبی ،فرهنگی محله ای شهری

3/53

1/03

1/071

 .12فقر و محرومیت شهری

4/69

0/466

0/217

 .13نقش حاشیهای اجتماعی و سیاسی

3/85

0/822

0/676

 .14فرسودگی بافت (نفوذناپذیری ،ناپایداری ،ریزدانگی)

4/4

0/699

0/49

نقاط قوت :به منظور بررسی نقاط قوت پیاده سازی
طرح ارتقای سطح فرهنگی و اجتماعی از دیدگاه
نمونههای تحقیق از  tتك نمونهای استفاده
شد(جدول .)2بمنظور افزایش اعتبار نتایج تحقیق و با
مد نظر قرار دادن میانگین نظری  )µ = 4( 4به مقایسه
آن با میانگینهای تجربی حاصله اقدام شد .با تأكید بر

جدول  2و میزان مقادیر  tبه دست آمده و نیز سطح
معنیداری ،بین میانگین نظری با میانگین تجربی بجز
مورد چهارم (تعداد زیاد جمعیت جوان منطقه) تفاوت
معنیداری وجود دارد .میانگین تجربی در چهار مولفه از
میانگین نظری در نظر گرفته شده بیشتر میباشد.

سال هشتم
شماره بیستم و پنجم
بهار 1395

71

ابوالفضل دانایی و سید رضا محسنی

جدول  :2نتایج آزمون  tتك نمونهای در مورد نقاط قوت پیاده سازی طرح ارتقای سطح فرهنگی و اجتماعی محله امام
زاده یحیی در منطقه  12شهرداری تهران
نقاط قوت

میانگین

میانگین

اختالف

میزان t

سطح
معنیداری

نظری

تجربی

میانگین

وجود بناهای تاریخی

4

4/65

./65

8/47

0/000

وجود تعلقات محلی

4

4/11

0/11

6/672

0/000

هویت یابی و هویت سازی

4

4/42

0/42

3/415

0/000

تعداد زیاد جمعیت جوان منطقه

4

3/73

-0/27

-2/242

0/087

وجود مساجد و سایر اماکن مذهبی

4

4/11

0/11

6/098

0/000

جدول  :3نتایج آزمون  tتك نمونهای در مورد نقاط ضعف پیاده سازی طرح ارتقای سطح فرهنگی و اجتماعی محله
امام زاده یحیی در منطقه  12شهرداری تهران
نقاط ضعف

میانگین

میانگین

اختالف

نظری

تجربی

میانگین

کاهش انسجام و مشارکت اجتماعی

4

3/96

-./04

-0/209

0/835

بی سوادی و کم سوادی بزرگساالن

4

4/11

0/11

6/157

0/000

تراکم زیاد خانوار در واحد مسکونی

4

3/96

-./04

-0/252

0/802

ضعف فرهنگ کتاب خوانی

4

3/92

-0/08

-2/242

0/087

کمبود کتابخانه

4

3/44

-0/56

-3/093

0/093

کمبود خانه فرهنگ

4

2/96

-1/04

-3/093

0/123

کمبود امکانات برای پر کردن اوقات فراغت

4

4/03

0/03

1/224

0/047

محدودیتها و تنگناهای تاریخی بودن بافت

4

3/61

-./39

-1/903

0/063

عدم شناخت کافی مکانهای تاریخی و مفاخر کشور کهه
در این محله زندگی کرده اند

4

3/96

-./04

-0/252

0/802

نا آشنایی شهروندان ساکن محله با حقوق شهروندی

4

4/19

0/19

1/322

0/041

نقاط ضعف :به منظهور بررسهی نقهاط ضهعف پیهاده
سازی طرح ارتقای سطح فرهنگی و اجتماعی از دیهدگاه
نمونههای تحقیق از  tتك نمونهای استفاده شد .بمنظهور
افزایش اعتبهار نتهایج تحقیهق و بها مهد نظهر قهرار دادن
میانگین نظری  )µ = 4( 4به مقایسه آن با میانگینههای
تجربی حاصله اقدام شد.
با تأكید بر جدول فوق و میزان مقادیر  tبه دست
آمده و نیز سطح معنیداری ،بین میانگین نظری با
میانگین تجربی در سه مولفه ( بی سوادی و کم سوادی
بزرگساالن؛ کمبود امکانات برای پر کردن اوقات فراغت و
نا آشنایی شهروندان ساکن محله با حقوق شهروندی)
تفاوت معنیداری وجود دارد .میانگین تجربی در این سه
مولفه از میانگین نظری در نظر گرفته شده بیشتر
میباشد.
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میزان t

سطح
معنیداری

فرصت ها :به منظور بررسی فرصت های پیاده
سازی طرح ارتقای سطح فرهنگی و اجتماعی از دیدگاه
نمونههای تحقیق از  tتك نمونهای استفاده شد .بمنظور
افزایش اعتبار نتایج تحقیق و با مد نظر قرار دادن

میانگین نظری  )µ = 4( 4به مقایسه آن با میانگینهای
تجربی حاصله اقدام شد .با تأكید بر جدول  4و میزان
مقادیر  tبه دست آمده و نیز سطح معنیداری ،بین
میانگین نظری با میانگین تجربی سه مولفه (استفاده از
فضای مجازی برای اجرای طرحهای فرهنگی-اجتماعی؛
قابلیت تبدیل شدن به قطب گردشگری به دلیل بافت
تاریخی و فرهنگی منطقه و افزایش تقاضا برای آموزش
دانشگاهی و تعداد تحصیلکردههای دانشگاهی) تفاوت
معنیداری وجود دارد .میانگین تجربی در این سه مولفه
از میانگین نظری در نظر گرفته شده بیشتر میباشد.
تهدیدها :به منظور بررسی تهدیدهای پیاده سهازی
طههرح ارتقههای سههطح فرهنگههی و اجتمههاعی از دیههدگاه
نمونههای تحقیق از  tتك نمونهای استفاده شد .بمنظهور
افزایش اعتبهار نتهایج تحقیهق و بها مهد نظهر قهرار دادن
میانگین نظری  )µ = 4( 4به مقایسه آن با میانگینههای
تجربی حاصله اقدام شد.

ارائه مدل استراتژیک برای پیاده سازی طرح ارتقای سطح فرهنگی و اجتماعی منطقه  12شهرداری تهران...

جدول  :4نتایج آزمون  tتك نمونهای در مورد فرصتهای پیادهسازی طرح ارتقای سطح فرهنگی و اجتماعی محله امام
زاده یحیی در منطقه  12شهرداری تهران
فرصت ها

میانگین

میانگین

اختالف

میزان t

سطح
معنیداری

نظری

تجربی

میانگین

استفاده از فضای مجازی برای اجرای ...

4

4/33

./33

3/47

0/001

قابلیت تبدیل شدن به قطب گردشگری به دلیل...

4

4/52

0/52

4/261

0/000

درصد پایین سالخوردگی

4

3/36

-0/64

-3/975

0/096

سالمت اجتماعی

4

3/84

-0/16

-0/871

0/065

امنیت اجتماعی

4

3/92

-0/08

-/414

0/055

افزایش تقاضا برای آموزش دانشگاهی و ...

4

4/12

0/12

1/471

0/003

جدول  :5نتایج آزمون  tتك نمونهای در مورد تهدیدهای پیاده سازی طرح ارتقای سطح فرهنگی و اجتماعی محله امام
زاده یحیی در منطقه  12شهرداری تهران
تهدیدها

میانگین

میانگین

اختالف

نظری

تجربی

میانگین

میزان t

سطح
معنیداری

مخاطرات روزافزون اینترنت و شبکههای اجتماعی ...

4

3.68

-./32

-0/209

0/635

افزایش کودکان کار

4

3.45

-0/55

-1/157

0/111

افزایش زنان سرپرست خانوار

4

3.24

-./76

-0/252

0/8021

کارتن خوابها و افراد بیخانمان

4

3.41

-0/59

-2/242

0/08

افزایش تعداد متکدیان

4

3.85

-0/15

-3/093

0/231

افزایش حاشیه نشینی

4

4.32

0/32

3/0126

0/037

افزایش اعتیاد به ویژه در میان جوانان

4

3.51

-0/49

-1/224

0/097

افزایش تعداد طالق

4

4.52

./52

4/903

0/000

افزایش جرائم

4

4.56

./56

3/252

0/000

وجود مهاجرین ایرانی و غیر ایرانی در منطقه

4

4.5

0/5

2/322

0/041

افول هویت تاریخی ،مذهبی ،فرهنگی ،محله ای ...

4

3.53

-0/47

-1/322

0/721

فقر و محرومیت شهری

4

4.69

0/69

5/322

0/000

نقش حاشیهای اجتماعی و سیاسی

4

3.85

-0/15

-1/322

0/063

فرسودگی بافت (نفوذناپذیری ،ناپایداری ،ریزدانگی)

4

4.4

0/4

2/322

0/021

با تأكید بر جدول فوق و میزان مقادیر  tبه دست
آمده و نیز سطح معنیداری ،بین میانگین نظری با
میانگین تجربی در شش مولفه تهدیدها (افزایش حاشیه
نشینی؛ افزایش تعداد طالق؛ فرسودگی بافت؛ فقر و
محرومیت شهری؛ افزایش جرائم و وجود مهاجرین ایرانی
و غیر ایرانی در منطقه) تفاوت معنیداری وجود دارد.
میانگین تجربی در این شش مولفه از میانگین نظری در
نظر گرفته شده بیشتر میباشد.
در پاسخ به این سؤال پژوهشی که به دنبال
شناسایی راهكارهای ارتقای سطح فرهنگی و اجتماعی
محله امام زاده یحیی در منطقه  12شهرداری تهران
است ،راهكارهای اولیه پیاده سازی طرح ارتقای سطح
فرهنگی و اجتماعی براساس مطالعات كتابخانه ای و بر
مبنای نظری (نظریه ها ،روشها و مدل ها) و مطالعه
پیشینه تحقیق در ایران و جهان در  33مؤلفه استخراج

شد .این مؤلفهها مبنای كار محقق برای طراحی
پرسشنامه و نیز طراحی مدل نهایی تحقیق قرار گرفت.
در ابتدا جدول  6آمار توصیفی مربوط به بررسی
راهكارهای پیاده سازی طرح ارتقای سطح فرهنگی و
اجتماعی محله امام زاده یحیی در منطقه  12شهرداری
تهران را از دیدگاه نمونههای پژوهش نشان میدهد.
همانگونه كه جدول  6نشان میدهد فقط یكی از
راهكارهای تحلیل سوات از دیدگاه نمونههای پژوهش
پایینتر از میانگین  4قرار دارد.
به منظور شناسایی راهكارها ،محقق با استفاده از
مرور ادبیات تحقیق 33 ،راهكارها را شناسایی كرد و با
قرار دادن آن در قسمت دوم پرسشنامه از نمونههای
پژوهش خواست تا در مورد آنها قضاوت كنند .جدول 7
نتایج آزمون  tتك نمونهای مربوط به بررسی راهكارهای
پیاده سازی طرح ارتقای سطح فرهنگی و اجتماعی محله
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در نهایت بر اساس بررسی وضعیت موجود محله
امامزاده یحیی واقع در منطقه  12شهرداری تهران و
شناسایی راهکارهای پیادهسازی طرح ارتقای سطح
فرهنگی-اجتماعی این منطقه ،مدل شکل 2بدست آمده
است.

امام زاده یحیی در منطقه  12شهرداری تهران را نشان
میدهد .با توجه به میزان  tبه دست آمده و سطح
معنیداری ،پاسخهای نمونههای پژوهش نشان میدهد
كه میانگین نمرات  32راهكارها با میانگین نظری تفاوت
معنیداری دارد .بنابراین راهكار شماره  7از مدل نهایی
حذف می شود.
جدول  :6آمار توصیفی مربوط به بررسی راهكارهای پیاده سازی طرح ارتقای سطح فرهنگی و اجتماعی محله امام زاده
یحیی در منطقه  12شهرداری تهران
راهكارها

میانگین

انحراف

واریانس

استاندارد
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 .1ارائه خدمات مشاوره ای به جوانان

4/46

0/64

0/41

 .2حمایت از سازمانهای غیر دولتی جوانان

4/38

0/56

0/32

 .3همکاری نزدیک با نهادها و سازمانهای فعال در عرصه غنی سازی اوقات فراغت

4/42

0/57

0/32

 .4آموزش حقوق شهروندی

4/38

0/69

0/47

 .5ایجاد صندوقهای حمایتی در نواحی و محالت به منظور حمایت از جوانان جویای کار

4/5

0/5

0/25

 .6راه اندازی مرکز آموزش کم سوادان و بی سوادان

4/13

0/57

0/33

 .7ارتقای کیفی برنامههای مساجد مبتنی بر نیازهای جدید محله

3/88

0/76

0/58

 .8ایجاد کانونهای علمی-فرهنگی در مساجد با هدف جذب جوانان

4/34

0/8

0/65

 .9توسعه مجتمعهای فرهنگی و فضاهای فرهنگی مورد نیاز

4/57

0/62

0/38

 .10افزایش امکانات ورزشی

4/34

0/49

0/24

 .11آموزش پیشگیری از مصرف دخانیات و مواد مخدر

4/3

0/62

0/38

 .12حمایت از ایجاد و گسترش سازمانهای غیرر دولتی ،نهادهای مدنی و کانونهای زنان با رویکرد
محله محوری

4/34

0/67

0/45

 .13کمک به تحکیم بنیان خانواده و ارتقاء نقش و جایگاه آن در گستره ناحیه

4/42

0/73

0/54

 .14پیشگیری از اعتیاد و راه اندازی مراکز ترک اعتیاد

4/57

0/89

0/79

 .15همیاری و مشارکت سازمانهای دولتی و غیر دولتی مرتبط با کودکان کار ،شناسایی و
ساماندهی آنها

4/23

0/49

0/24

 .16گسترش فرهنگ مطالعه

4/61

0/7

0/49

 .17حفاظت ،بهسازی ،مقاومسازی ،مرمت و احیای بافتها ،بناها و فضاهای ارزشمند تاریخی و
فرهنگی منطقه

4/65

0/49

0/24

 .18تبدیل منطقة  12به قلمروی گردشگری تهران

4/38

0/55

0/3

 .19کاهش آسیبهای اجتماعی و ارتقای فرهنگ عمومی با مشارکت انجمنهای نیکوکاری،
تشکلهای محلهای و سازمانهای مردمنهاد

4/3

0/63

0/39

 .20ایجاد کارگاه صنایع دستی پاک (خاتمکاری و  )...در منطقه

4/3

0/67

0/45

 .21ساماندهی نماهای شهری از طریق الگوسازی معماری ایرانی -اسالمی

4/46

0/61

0/37

 .22ایجاد و تقویت امنیت اقتصادی و توانمندسازی اقتصادی ساکنان و گروههای حاشیه ای

4/5

0/64

0/41

 .23ایجاد و تقویت نمادها و سرمایههای فرهنگی منطقه  -محله

4/4

0/64

0/41

 .24حفظ و ارتقاء تنوع فرهنگی منطقه -محله و بازآفرینی میراث فرهنگی

4/28

0/69

0/49

 .25توسعه فناوری اطالعات و زیرساختهای اطالعاتی

4/12

0/67

0/45

 .26فرهنگسازی و تشویق عموم جهت استفاده از سرویسهای الکترونیکی

4/26

0/71

0/51

 .27ارائه اطالعات و آموزشهای مرتبط با بحرانهای مختلف (زلزله ،سیل و )...در قالب کارگاههای
آموزشی برگزاری مانورهای آمادهسازی

4/53

0/71

0/51

 .28معرفی جوانان بیکار به مراکز فنی و حرفه ای

4/26

0/57

0/33

 .29تبدیل بناهای تاریخی به اماکن فرهنگی

4/3

1/13

1/16

 .30راه اندازی مرکز مشاوره جوانان

4/46

0/62

0/38

 .31احیای هویت بافت تاریخی و بازگشت سکونت (طبقه متوسط)

4/46

0/64

0/41

 .32توسعه امنیت اجتماعی

4/53

0/75

0/56

 .33توسعه سالمت اجتماعی

4/59

0/64

0/41
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محله امام زاده یحیی در منطقه  12شهرداری تهران
میانگین میانگین اختالف

راهكارها

نظری
 .1ارائه خدمات مشاوره ای به جوانان

میزان t

تجربی میانگین

سطح
معنیداری
0/000

4

4/46

0/46

5/19

 .2حمایت از سازمانهای غیر دولتی جوانان

4

4/38

0/38

4/9

0/000

 .3همکاری نزدیک با نهادها و سازمانهای فعال در عرصه غنی سازی اوقات فراغت

4

4/42

0/42

5/33

0/000

 .4آموزش حقوق شهروندی

4

4/38

0/38

4/11

0/000

 .5ایجاد صندوقهای حمایتی در نواحی و محالت به منظور حمایت از جوانان جویای کار

4

4/5

0/5

7/14

0/000

 .6راه اندازی مرکز آموزش کم سوادان و بی سوادان

4

4/13

0/13

6/24

0/009

 .7ارتقای کیفی برنامههای مساجد مبتنی بر نیازهای جدید محله

4

4/88

-0/12

0/362

0/719

 .8ایجاد کانونهای علمی-فرهنگی در مساجد با هدف جذب جوانان

4

4/34

0/34

2/13

0/008

 .9توسعه مجتمعهای فرهنگی و فضاهای فرهنگی مورد نیاز

4

4/57

0/57

4/00

0/000

 .10افزایش امکانات ورزشی

4

4/34

0/34

8/33

0/000

 .11آموزش پیشگیری از مصرف دخانیات و مواد مخدر

4

4/3

0/3

4/00

0/021

 .12حمایت از ایجاد و گسترش سازمانهای غیرر دولتی ،نهادهای مدنی و کانونهای زنان با
رویکرد محله محوری

4

4/34

0/34

3/29

0/011

 .13کمک به تحکیم بنیان خانواده و ارتقاء نقش و جایگاه آن در گستره ناحیه

4

4/42

0/42

3/38

0/000

 .14پیشگیری از اعتیاد و راه اندازی مراکز ترک اعتیاد

4

4/57

0/57

3/41

0/000

 .15همیاری و مشارکت سازمانهای دولتی و غیر دولتی مرتبط با کودکان کار ،شناسایی و
ساماندهی آنها

4

4/23

0/23

8/33

0/041

 .16گسترش فرهنگ مطالعه

4

4/61

0/61

2/36

0/025

 .17حفاظت ،بهسازی ،مقاومسازی ،مرمت و احیای بافتها ،بناها و فضاهای ارزشمند
تاریخی و فرهنگی منطقه

4

4/65

0/65

9/13

0/000

 .18تبدیل منطقة  12به قلمروی گردشگری تهران

4

4/38

0/38

8/47

0/000

 .19کاهش آسیبهای اجتماعی و ارتقای فرهنگ عمومی با مشارکت انجمنهای
نیکوکاری ،تشکلهای محلهای و سازمانهای مردمنهاد

4

4/3

0/3

4/39

0/008

 .20ایجاد کارگاه صنایع دستی پاک (خاتمکاری و  )...در منطقه

4

4/3

0/3

3/29

0/034

 .21ساماندهی نماهای شهری از طریق الگوسازی معماری ایرانی ه اسالمی

4

4.46

0/46

3/62

0/000

 .22ایجاد و تقویت امنیت اقتصادی و توانمندسازی اقتصادی ساکنان و گروههای حاشیه
ای

4

4/5

0/5

5/19

0/000

 .23ایجاد و تقویت نمادها و سرمایههای فرهنگی منطقه – محله

4

4/4

0/4

5/61

0/000

 .24حفظ و ارتقاء تنوع فرهنگی منطقه – محله و بازآفرینی میراث فرهنگی

4

4/28

0/28

4/14

0/000

 .25توسعه فناوری اطالعات و زیرساختهای اطالعاتی

4

4/12

0/12

2/94

0/048

 .26فرهنگ سازی و تشویق عموم جهت استفاده از سرویسهای الکترونیکی

4

4/26

0/26

2/7

0/000

 .27ارائه اطالعات و آموزشهای مرتبط با بحرانهای مختلف (زلزله ،سیل و )...در قالب
کارگاههای آموزشی و برگزاری مانورهای آماده سازی

4

4/53

0/53

6/74

0/000

 .28معرفی جوانان بیکار به مراکز فنی و حرفه ای

4

4/26

0/26

1/88

0/000

 .29تبدیل بناهای تاریخی به اماکن فرهنگی

4

4/3

0/3

3/64

0/007

 .30راه اندازی مرکز مشاوره جوانان

4

4/46

0/46

5/19

0/000

 .31احیای هویت بافت تاریخی و بازگشت سکونت (طبقه متوسط)

4

4/46

0/46

4/41

0/000

 .32توسعه امنیت اجتماعی

4

4/53

0/53

6/16

0/000

 .33توسعه سالمت اجتماعی

4

4/59

0/59

5/12

0/000

بحث و نتیجهگیری
یکی از محلههای منطقه  12تهران ،محله امام زاده
یحیی است که در ناحیه دو قرار دارد .وجه تسمیه آن به
دلیل وجود بقعه امازادهای به همین نام در قلب این

محله میباشد و به این دلیل واجد ارزش تاریخی-
فرهنگی است .همچنین این محله به دلیل موقعیت
قرارگیری آن در شهر تهران دارای توان بالقوه در جهت
فعالیتهای عمرانی و توریستی در سطح شهر است،
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ضرورت مداخله از زوایایی مختلفی از جمله اجتماعی-
فرهنگی قابل پیگیری است .این محله دارای تراكم
جمعیتی باالی است این تراكم باال باعث ناهنجاریهای
اجتماعی و بی نظمی در سطح محله و همچنین به
دلیل عدم امكانات برای جمعیت زیاد این محله ،دچار
عدم تعادل در خدمات رسانی در سطح محله شده است.
ایجاد و تقویت امنیت اقتصادی و توانمندسازی اقتصادی
ساکنان و گروههای حاشیهای و همچنین ایجاد ،تنوعبخشی
و گسترش ظرفیت برای معیشت پایدار و درآمد قانونی برای
زیست مومنانه در محلهها و مناطق شهر از اهمیت بسزایی
برخوردار است ،چراکه به ارتقای سطح سالمت (جسمی،
روانی ،اجتماعی ،معنوی) ساکنان منجر شده و ارتقای سطح
زیر ساختها و توسعه تسهیالت عمومی ،فرهنگی ،اجتماعی
و اقتصادی محلهای-شهری (اجتماعی-کالبدی -فیزیکی) را
نیز موجب میشود .ارتقای کیفیت زندگی شهروندان ،به
ویژه در محلههایی که از عقب ماندگی رنج میبرند ،صرفا از
راه توسعه کالبدی شهر تحقق نمی یابد ،بلکه نیازمند توجه

به شرایط و ساختارهای اجتماعی و فرهنگی ،بررسی دقیق
وضع موجود و در نظر داشتن وضع مطلوب بر مبنای
شاخصهای بومی و ایرانی -اسالمی است .در این خصوص
منطقه  12شهر تهران که در زمره مناطق بافت مرکزی شهر
تهران است ،به رغم دارا بودن ظرفیتهای فرهنگی،
اجتماعی ،تاریخی ،اقتصادی و سیاسی و  ،...دچار فرسایش
سرمایههای فرهنگی و اجتماعی شده و آسیبهای اجتماعی
دامنگیر آنجا شده است .این شرایط به ویژه در محله امامزاده
یحیی بغرنج تر است .از این رو نیازمند طرحی جامع برای
تحول فراگیر و پایدار در عرصههای گوناگون کالبدی،
فعالیتی و رفتاری در جهت ارتقای کیفیت زندگی این
محلهها هستیم .از اینرو ،تحول كیفی حوزههای اجتماعی
و فرهنگی به ضرورتی اجتنابناپذیر تبدیل شده است.
تحقیق حاضر نیز در همین راستا و با هدف ارائه الگوی
استراتژیک برای پیادهسازی طرح توسعه ارتقای سطح
فرهنگی و اجتماعی در محله امامزاده یحیی در منطقه
 12شهرداری تهران انجام شده است.
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