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 21/05/1393 :نهایی ییدتأ   30/10/1392 :مقاله پذیرش

 

 چکیده
 دشو می اطالق دیگر نقطة به ای هنقط از جامعه حرکت فرایند به اغلب که است مفهومی توسعه

 و خودشکوفایی شدن، صنعتی ساختاری، تغییر اقتصادی، رشد جمله از مختلفی های جنبه که

 از جدیدی مفهوم پایدار توسعة .گیرد میدربر را فردی و ملی و مذهبی فرهنگی، نفس بهاعتماد

 تعداد نه و -جهان ردمم تمام برای را زندگی امکانات و عدالت که رشدی ؛است اقتصادی رشد

 ةمقول همچنین و محلی حکومت اهمیت و نقش به توجه عامل دو .است برگزیده -اندکی

 همواره محلی مقیاس در مناسب ای توسعه به نیل در تصمیمات یاجرا در شهروندان مشارکت

 ةمحل در پایداری میزان سنجش پژوهش این دادن انجام از هدف .است داشته زیادی اهمیت

 و است تحلیلی -توصیفی تحقیق، موضوع به توجه با حاضر پژوهش روش .است بوده تاناکبا

 به تحلیلی، بخش در .است شده آوری جمع پیمایشی و اسنادی صورت به اطالعات و ها داده

 SPSS افزار نرم محیط در وابسته و مستقل متغیرهای بین روابط بررسی و تحقیق فرضیات

 -اجتماعی های شاخص در ،یپایدار ابعاد نظر از اکباتان لةمح .است شده آزمون و بررسی

 4385/3 و 5166/3 ،6977/3 برابر میانگینی با ترتیب به کالبدی و محیطی زیست فرهنگی،

 .است دهش تلقی ناپایدار 8241/2 میانگین با اقتصادی بعد در و است شده شناخته پایدار

 

  .SPSS ،محوری محله ای، محله پایدار عةتوس پایدار، توسعة اکباتان، :کلیدی های هواژ

                                                                                                                                                                          
 اکباتان، محلة: مطالعه مورد شهری، محالت پایداری در شهری مدیریت عملکرد ارزیابی» عنوان با ارشد کارشناسی نامة یانپژوهش از پا این. 1

 .است شده استخراج مدرس تربیت دانشگاه در «تهران شهر 5 منطقة

 مسئول نویسندة: Email: motallebsaberi@gmail.com 
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 مقدمه

 خود زیست شرایط بهبود برای ،راستا این در و اند بوده خوب زندگی یک دنبال به ذاتی طور به تاریخ طول در ها انسان

 زندگی اصلی ةمسئل ،رو این از .ببرند را  بهره حداکثر خود اطراف محیط و ها ظرفیت و ها توانمندی استعدادها، از اند کوشیده

 انرژی، تجاری، مالی، اقتصادی، های سیاست پایدار، ةتوسع فرایند در (.15 :1391 فتاحی،) است بوده باکیفیت و مطلوب

براین .بخشد تداوم را محیطی زیست و اجتماعی اقتصادی، توسعة که است شده طراحی ای گونه به صنعتی و کشاورزی

 عهدة بر آن بازپرداخت که کرد ایجاد ای اقتصادی های بدهی جاری، مصارف مالی تأمین برای توان نمی دیگر ،اساس

 های نسل به محیطی زیست و اجتماعی اقتصادی، های آسیب نبود معنی به پایدار توسعة ،درنهایت .است آینده های نسل

 های ضرورت بین است ای موازنه عمل در پایداری گفت توان می ،ترتیب این به (.60 -59 :1390 ازکیا،) است آینده

 های ظرفیت افزایش (ب فشارها؛ کاهش (الف :آید می دست به شیوه دو از موازنه این که توسعه نیازهای و محیطی زیست

 بوده زمان طول در تعادل ثبات معنی به پایداری بشری، جامعة مانند پویا سیستم یک در (.21 -19 :1386 زاهدی،) موجود

 درصورتی فقط پایداری .است غیرثابت کیفیت یک زیرا ؛گرفت اندازه راحتی به را مفهوم این انتو نمی بنابراین، ؛است

 :1389 ،زاده ابراهیم) کنند   خنثی را آن ،مخالف نیروهای یا شوند حذف تعادل زنندة برهم نیروهای تمام که آید می دست به

 مشترک آینده» عنوان با را خود گزارش 1987 سال در 1توسعه و زیست محیط جهانی کمیسیون که هنگامی (.67 -66

 بوده پایدار توسعة تعریف کردن فرموله طریق از توسعه اهداف و زیست محیط بین کنش به پرداختن دنبال به ،داد ارائه 2«ما

 :است شده شناخته رسمیت به جنبه سه پایدار توسعة از استفاده مبحث در ،زمان آن از پس .است

 سطح حفظ برای مداوم صورت به را اساسی خدمات و کاالها تولید توانایی باید پایدار صادیاقت سیستم :اقتصادی

 بدهی پی در صنعتی، و کشاورزی تولیدات به بخشی تعادل عدم از ناشی های آسیب از جلوگیری منظور به دولت کنترل

 .باشد داشته خارجی

 از حد از بیش برداری بهره از کند، حفظ را پایدار نابعم های پایه دبای محیطی زیست پایدار تمسسی یک :محیطی زیست

 داشته تجدید غیرقابل منابع برای مناسب و کافی جایگزین ساخت منظور به را الزم گذاری سرمایه ورزد، اجتناب تجدیدپذیر منابع

 .است شده نیز اکوسیستم کارکردهای دیگر و جو پایداری زیستی، تنوع نگهداری و حفظ شامل موارد این .باشد

 و آموزش مانند اجتماعی خدمات مناسب ةارائ توزیعی، عدالت به دستیابی در باید اجتماعی پایدار نظام :اجتماعی

 (.6 -5 :2000 هاریس،) ندک عمل موفق مشارکت و سیاسی پذیری مسئولیت و جنسیتی برابری بهداشت،

 :است کرده بیان عنوان هفت در (2000) نیبرل یالمللنیب نفرانسک در را داریپا یشهر توسعة یادهایبن ترهالیپ

 یشهر سرپناه .3 ؛یاجتماع یپارچگیک و یهمبستگ :داریپا یشهر جامعة .2 مناسب؛ درآمد و ارک :داریپا یشهر اقتصاد .1

 یشهر یدسترس .5 ؛باثبات های اکوسیستم :داریپا یشهر زیست محیط .4 همه؛ استطاعت در ستهیشا سازی خانه :داریپا

 :داریپا یشهر ساالری مردم .7 ؛پذیر زیست شهر جادیا :داریپا یشهر یزندگ .6 منابع؛ حفاظت همراه کتحر :داریپا

 (.83 :1388 کریمی،) شهروندی یقدرتمندساز

 :اند دهکر ذکر چنین را پایدار توسعة های جنبه (5 :2005) براون دیوید و جوزا آلکس

 از حفاظت (د شهری؛ ضایعات مدیریت (ج انرژی؛ و آب رفمص کاهش (ب ؛ای گلخانه گازهای کاهش (الف

 فرایندهای و مدیریتی های روش ،ها فعالیت ترویج (و محله؛ در زندگی کیفیت بهبود (هـ طبیعی؛ زیست محیط

 .اند دهکر حمایت پایدار توسعة از که گیری تصمیم

                                                                                                                                                                          
1. World Commission on Environmental and Development 
2. Our Common Future 
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 به ها دولت توجه شهری ةتوسع های طرح ،محور دولت و تجویزی راهکارهای ضعیف نتایج آشکارشدن با امروزه

 مسئوالن و متخصصان ،ترتیببدین .است شده جلب شهری زندگی ملموس ابعاد و مدیریت و ریزی برنامه تر پایین سطوح

 (.4 :1387 مطوف،) اند کرده توجه 1محلی اجتماع های پتانسیل از برداری بهره و ای محله مفاهیم به

 :از است عبارت پژوهش اصلی پرسش ،چارچوب این در

 است؟ بوده چگونه پایداری نظر از (اکباتان) مطالعه مورد محلة وضعیت

 :است شده تصریح صورت بدین پژوهش فرضیة پرسش، این به توجه با

 .دارد قرار باالیی سطح در (اکباتان) مطالعه مورد محلة در ای محله پایداری

 

 نظری مبانی

 در 1996 سال در متخصصان و کارشناسان .است جهان سطح در مختلف های نهزمی در پارادایمی و الگو پایدار توسعة

 دستیابی برای زیست محیط و اقتصاد جامعه، مورددر را مشخص و مهم مسئلة ده مسکونی، محیط به مربوط مسائل زمینة

 توان می را اردیپا توسعة مفهوم .(38 :1389 سرایی، ؛28 -14 :2،2011چو) کردند تصویب پایدار مسکونی توسعة به

 یبازسازمانده ،یاخالق ةتوسع ،ها ارزش تبادل ،اندازها چشم انیب چون متنوعی میمفاه قالب در گوناگون های روش

 جادیا مردم، یتوانمندساز ،زیست محیط تیفکی نداختننی مخاطره به بهتر، ةندیآ سمت به تحول ندیافر ،یاجتماع

 از تیرضا ةمرحل به انسان رساندن ،اطالعات و ها آگاهی شیافزا ،یبوم دانش و اطالعات به احترام د،یجد های ظرفیت

 یمحور ایدة کنندة تبیین نوعی به ها آن همة هک دانست ها فرصت به یدسترس در یبرابر و انتخاب یآزاد و شیخو یزندگ

 .(22 :1392 افتخاری،) است یآت های نسل ازین درنظرگرفتن با حاضر نسل یازهاین ساختن برآورده یعنی دار،یپا توسعة

 در .است ساخته روشن آینده و فعلی نسل بین برابری و مردم بر را مفهوم این تمرکز ،3لند برانت سنتی و کالسیک تعریف

 محیطی یستز کیفیت و زندگی کیفیت اجتماعی، انسجام سالمتی، به بلکه اقتصادی، موفقیت به تنها نه توسعه زمینه، این

  استخدام؛ و اقتصادی رشد پایداری و باال سطوح از مراقبت .1 :از اند عبارت پایدار توسعة عمدة هدف چهار .دارد توجه

 و عاقالنه استفادة .4 ؛زیست یطمح از مؤثر حفاظت .3 ؛شناسد یم رسمیت به را همه نیازهای که اجتماعی پیشرفت .2

 و اقتصادی اجتماعی،) یانسان زندگی کیفیت بودبه و حفظ درمورد پایدار توسعة درنتیجه، .طبیعی منابع از 4محتاطانه

 ارتباط محیطی یستز و اقتصادی اجتماعی، های یتاولو بین که نیست این یمعن به یادشده ارتباطات .است (محیطی یستز

 طالحاص (.5 :2003 ،همکاران و برتون) آید دست به ییها حل راه باید هم، با ها آن پیوند منظور به بلکه دارد، وجود ضعیفی

 متضاد و ناپذیر آشتی اصل دو گذاشتن هم کنار رسد می نظر به .است بوده پارادوکس یک خود خودی به پایدار، ةتوسع

 ذهن به را مفهوم این شده مطرح تعاریف (.6 :2000 برتون،) باشد مشکل اقتصادی توسعة و محیطی زیست پایداری یعنی

 پایدار ةتوسع و دارد اهمیت آن، از بردن لذت و انسانی زندگی از مایتح دلیل به طبیعی جهان ارزش که سازد می متبادر

 و یما (.312 -311 :1390 افتخاری، ؛6 :1389 پورطاهری،) شود می محیطی و اجتماعی اقتصادی، بعد سه شامل

 و یعاجتما یداریپا ،یونکمس یاربرک شیافزا منابع، اهشک موضوع چهار در را یشهر یداریپا های شاخص همکاران

 .شود می داده نشان 1 جدول در تفصیلی طور به موارد این .اند دانسته یپارچگیک

 

 

                                                                                                                                                                          
1. Community 
2. Cho 
3. Brundtland 
4. Prudent Use 
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 همکاران و مای نظر از پایداری های شاخص .1 جدول

 پیشنهادشده های شاخص  موضوع
 .برق از دهاستفا کاهش .3 آب؛ از استفاده .2 فسیلی؛ غیر سوخت منابع از تولیدشده انرژی از استفاده کاهش .1  منابع کاهش
 کاربری افزایش

 مسکونی
 اسید مصرف در روی زیاده .3 ؛ای گلخانه گازهای انتشار .2 سال؛ 16 زیر های بچه در تنفسی های بیماری .1 

 .زباله دفن های محل در باقیمانده ظرفیت .4 حساس؛ کشاورزی خاک بر بحرانی صورت به
 آموز دانش نسبت .3 موقت؛ محلی منازل در ساکن افراد تعداد .2 د؛تول های سال در زندگی به امید میزان .1  پایداری

 .فقر خط زیر یا فقر خط در خانوارهای تعداد .4 سال؛ هر در کارمندان
 .کلیدی ای منطقه های زیستگاه در اصلی های گونه وفور .1  یکپارچگی

  (83 :1388) کریمی :منبع

 

 محلی پایدار توسعة

 به نیل مهم عامل دو تصمیمات اجرای در شهروندان مشارکت همچنین و محلی متحکو اهمیت و نقش به توجه

 است شده محسوب یپایدار یسو به حرکت شروع نقطة بهترین ،بنابراین ؛است بوده محلی مقیاس در مناسب ای توسعه

 محله یا شهر که است مسئله این شناختنرسمیت به پایدار، ای محله توسعة از ای عمده بخش (.69 -68 :1389 بیگلری،)

 از خود، مشترک مسائل و مشکالت با که است مردمی از متشکل محله بلکه ،نیست ها ساختمان از ای مجموعه فقط

 تعریف و است محور مکان جغرافیایی لحاظ از محله .شوند می رو روبه توانمندسازی برای نخورده دست های ظرفیت طریق

 (.3 :2009 ارد،ه و فیلبس) دارد توجه ها آن عالئق و مردم به شناختی جامعه لحاظ از و گیرد می صورت مکان بر مبتنی آن

 و خوداتکایی محلی، مردم توانمندسازی :است کرده بیان چنین را محلی پایدار توسعة کلیدی های جنبه (1997) 1میشل

  3؛اقتصادی خوداتکایی (الف :است دانسته زیر موارد را پایدار محلی ةتوسع اصول (1993) 2نوزیک .اجتماعی عدالت

 (1994) 8پریتی .7جامعه فرهنگ ساخت (هـ 6؛فردی نیازهای برآوردن (د 5؛محله کنترل (ج 4؛محیطی زیست پایداری (ب

 توسعة :است نوشته چنین محلی پایدار توسعة درمورد ،9توسعه های برنامه در مردم مشارکت چگونگی شناسی گونه در

 مردم از گروهی یعنی ؛آورد ارمغان به را کارکردی مشارکت یا مشارکت پنجم سطح حداقل هک است پایدار هنگامی محلی

 توسعة (.234 :2002 هارد، و ریچارد) شود تشکیل توسعه طرح با مرتبط شده تعیین پیش از اهداف به دستیابی برای محلی

 تعداد و (داوطلبانه های گروه و وصیخص دولتی،) ها بخش تمام آن در که ندک می صدق ای محله درمورد پایدار محلة

 10پژوهان آینده .کنند می فعالیت محله سطح در منظم رشد و تداوم برای و دارند حضور آگاهانه طور به شهروندان از زیادی

 اند دانسته عمومی و دولتی اجرایی امور شدندموکراتیزه مستلزم را امر این 11استیورز و کینگ مانند اجتماعی سرمایة

 برای وی تعبیر :نویسند می انگلیس وزیر نخست 13کامرون دیوید قول از 12کِنی پائولو و لئونارد لئام (.61 :2001 لز،دانی)

 که است ای جامعه هدایت فلسفة بلکه ،نیست کلمه دو فقط بزرگ جامعة .است بوده 14«بزرگ جامعة» پایدار محالت

 رویکردهایی از کامل مجموعة یک مفهوم این .کند می کنترل اجتماعی پذیری مسئولیت پیشرفت برای را پیشرو نیروهای

                                                                                                                                                                          
1. Mitchell 
2. Nozick 
3. Economic self-reliance 
4. Ecological sustainability 
5. Community control 
6. Meeting individual needs 
7. Building a community culture 
8. Pretty 
9. Typology of how people participate in development programmes 
10. Futurists 
11. King and Stivers 
12. Liam Leonard and Paula Kenny 
13. David Cameron 
14. Big society 
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 تا دهد اجازه ها شرکت و اجتماعی مؤسسات خیریه، های سازمان به بشکند، را 1دولتی انحصارات خواهد می که است

 (.15 :2010 ،4بری و لئونارد) شود ایجاد 3پاسخگو دولتی و شود 2واگذار محالت به قدرت نند،ک فراهم را عمومی خدمات

 نمایندة 179 بین هایی مشورت ،شود می شناخته 215 کار دستور که پایدار توسعة دربارة واحد جهانی تصمیم اتخاذ دربارة

 برای کشور هر در محلی مقامات که دارد تأکید مسئله این بر 21 کار دستور .گرفت صورت کمیسیون در حاضر دولت

 نقش محلی، های دولت .دارند نیاز مشورتی فرایند به خود، مدنظر جوامع های برنامه زمینة در توافق و اجماع به رسیدن

 دستور طبق کردن عمل برای فراخوانی نیز امروزه .دهند می پیوند محلی عمل عنصر با را جهانی تفکر که دارند را 6چسبی

 :کند می اشاره ما زمان نیازهای ترین ضروری از مورد سه به دستیابی به زیرا ؛دارد اهمیت 21 کار

 دارد؛ بستگی آن به زندگی که زیستی تنوع و خاک آب، هوا، شامل محیطی زیست حفاظت به نیاز 

 فقر؛ بر غلبه برای اقتصادی توسعة به نیاز 

 نندک بیان مسائل به پرداختن در را خود های ارزش بتوانند محالت تا فرهنگی تنوع و اجتماعی عدالت به نیاز 

 (.99 :2000 ،رسلند ؛3 -2 :2006 ویلیس،)

 

 محلی پایدار توسعة اهداف و ها شاخص

 برگزیده شاخص و شود مشخص هریک ناپایداری یا پایداری تا نندک می تهیه محالت برای را اطالعاتی یها شاخص

 درنتیجه، .رساند می یاری مشکالت کردن برطرف برای نیاز مورد موارد تشخیص برای محالت به و دهد می هشدار

 دهند می نشان زیادی توجه ،کنند می انتخاب محالت و شهری فضاهای برای که هایی شاخص به شهری ریزان برنامه

  ؛ها دارایی بر تمرکز (الف :شوند می زیر موارد شامل پایدار توسعة های شاخص (.67 :2011 ،همکاران و یمؤمن)

  آینده؛ بر تمرکز (هـ گوناگون؛ سائلم حیطة در ادغام (د پیشتاز؛ محلی های ارزش (ج محلی؛ ساکنان درگیرکردن (ب

 ای محله توسعة اهداف کنندة تأمین تنهایی به ییفضا شبکة توسعة (.8 :1999 متر،) ها فرصت و منابع توزیع ارزیابی (و

 پذیری مسئولیت و خاطر تعلق حس و داریپا یاجتماع روابط و یاجتماع تعامالت شبکة دلیل به یشهر های محله به .نیست

 چارچوب در شده شناخته اهداف ،مطالعات براساس (.63 -62 :1390 معصومی،) است شده توجه محله یک نانکسا انیم

 در محلی پایدار توسعة یبرا پاسخگو محیط ایجاد و مهارت تقویت (اختیارداشتن) توانایی. 1 :از اند عبارت محلی سطح

 فرهنگ گیری شکل که فرهنگی و کمشتر یدازان چشم داشتن (2 ؛است گرفته قرار توجه مورد ملی اقدامات طول

 حکومت یبرا ها فرصت کردن نهادینه. 3 ؛است کرده تقویت سطوح ةهم در را پایدار ةتوسع یفرایندها کمشتر نقدکردن

 ساخت و محلی پایدار ةتوسع ریزی برنامه در مشارکت یبرا جامعه یاعضا ةهم و وکار کسب صاحبان شهروندان، محلی،

 در رسمی ریزی برنامه یفرایندها با محلی پایدار ةتوسع ریزی برنامه کردن یکپارچه. 4 ؛پایدار محلی اعاتاجتم و ها بخش

 های دخالت راهنمایی منظور به ها بخش برمبتنی پایدار ةتوسع های چارچوب ایجاد. 5 ؛ها بخش و محلی اجتماع سطح

 سنجیده پایداری ةدرج طریق از که است اکوسیستمی محله ،خالصه طور به (.18 :1385 کریمی،) ها بخش در ای توسعه

 (.12 -11 :2003 ،همکاران و )برتون است 2 جدول شرح به ای محله پایدار ةتوسع اهداف مدل، این مبنای بر. شود می

 

 

                                                                                                                                                                          
1. State monopolies 
2. Devolving 
3. More accountable 
4. Leonard & Barry 
5. Agenda 21 
6. Glue 
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 بارتون دید از ای محله پایداری کلیدی اهداف بین ارتباط. 2 جدول

 اهداف
 عوامل مداخلة
 نفع ذی

 استقالل افزایش
 حلیم

 تنوع پیوندی هم
 به دهی پاسخ

 مکان
 پذیری قطعیت

 اجتماعی

 * * * * # # محله. 1

 - - # * * * عدالت. 2

 - - * # # * سالم زندگی. 3

 * - * # - * امنیت و ایمنی. 4

 * * # # # * انتخاب. 5

 # # - * # # محلی گیری تصمیم. 6

 اقتصادی

 * - * # * * ثروت تولید. 7

 * - * # # * داماستخ. 8

 محیطی زیست

 * # # - - * محیطی کیفیت. 9

 - # # * - * حومه و وحش حیات حفاظت. 10

 # # - - # * طبیعی منابع. 11

 - - * * # * ای گلخانه گازهای. 12

 ارتباط بدون -  غیرمستقیم ارتباط *   مستقیم ارتباط #

 (13: 2003) همکاران و برتون: منبع
 

 عنصر عنوان به توانند می محالت و است عملی اقدام برای اجماعی رویکردی (باال به پایین یدگاهد) محلی کنش

 در پایداری به رسیدگی برای امر این که کنند رسانی خدمات شهری نواحی در مراتبی سلسله ساختار در اساسی و بنیادی

 .(133 :2004 ،همکاران و چان لیانگ) است مناسب ای محله توسعة مقیاس

 

 پژوهش وشر

 و اسنادی صورت به اطالعات و ها داده و است بوده تحلیلی -توصیفی نوع از آن موضوع به توجه با حاضر پژوهش روش

 نظری مبانی و ادبیات نگارش برای خارجی و داخلی منابع مطالعة برای ترتیب، این هب .است شده آوری جمع پیمایشی

 روش در .شد استفاده ای کتابخانه و اسنادی روش از پژوهش موضوع زمینة در نظریات و پیشینه و سابقه بررسی و تحقیق

 و بررسی تحلیلی، بخش در .شد گردآوری تحقیق نیاز مورد های داده میدانی، مشاهدات و پرسشنامه طریق از نیز میدانی

 گرفته صورت SPSS اریآم افزار نرم محیط در وابسته و مستقل متغیرهای بین روابط بررسی و تحقیق فرضیات آزمون

 فرضیة آزمون منظور به است، نبوده نرمال ها داده توزیع دش مشخص ها داده بودن نرمال آزمون در اینکه به توجه با .است

 .است شده استفاده 1نسبت ناپارامتری آزمون از پژوهش
 

 مطالعه مورد محدودة شناخت

 با مسکونی مجتمع یک احداث طرح ،هکتار 240 مساحت به زمینی در آزادی میدان کیلومتری 2 در ،1355 سال در

 باید و بود تهران متوسط ةطبق برای مسکن ةتهی شهرک ایجاد از هدف .رسید دولت تصویب به اکباتان شهرک عنوان

 فاز ،5601 :اول فاز) فاز سه در باید شهرک های آپارتمان .رسید می پایان به 1360 سال در ساله پنج دورة در مذکور طرح

 این جمعیتی تحوالت روند .شد می تحویل آمادة (بلوک 33 در مجموعدر و مسکونی واحد 2086 :سوم فاز و 5772 :دوم

 .است شده گزارش 3 جدول طبق 1390 سال در سرشماری آخرین در محله

                                                                                                                                                                          
1. Binomial test 
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 1390 سال در سرشماری آخرین در شهرک اکباتان جمعیتی تحوالت روند. 3 جدول

 خانوار بعد خانوار مرد تعداد زن عدادت کل جمعیت سرشماری سال
1390 44981 22702 22279 13807 257/3 

 .1390، 6 ةناحی شهرداری اجتماعی و فرهنگی معاونت: مأخذ

 

 و زن نفر 22702 از محله جمعیت .است بوده نفر 44981 با برابر ،1390 سال سرشماری طبق اکباتان محلة کل جمعیت

 .است بوده نفر 257/3 با برابر سال این در خانوار بعد و نفر 13807 با برابر خانوار تعداد .است هیافت تشکیل مرد نفر 22279

 

 
 تهران 5 منطقة در اکباتان محلة موقعیت.  شکل

 گاننگارند :منبع

 ها یافته و بحث

 ،راستا این در .دارد قرار باالیی حسط در (اکباتان) مطالعه مورد ةمحل در ای محله پایداری است شده تبیین پژوهش ةفرضی در

 ابعاد به مربوط توصیفی آمارهای جداگانه جدول در ابتدا .است شده استفاده نسبت متریاناپار آزمون از فرضیه آزمون برای

 به یا محله پایداری مقولة کار این برای .شود می بیان آن نتایج و نظر مورد آزمون سپس و شود می داده نشان ای محله پایداری

 .کالبدی بعد و محیطی زیست بعد اقتصادی، بعد فرهنگی، -اجتماعی بعد :از اند عبارت که است شده تقسیم مهم بعد چهار

 

 یا محله یداریپا یفرهنگ -یاجتماع شاخص

 .شود می خاطر تعلق و سرزندگی ایمنی، و امنیت هویت، متغیر شامل فرهنگی -اجتماعی شاخص
 

 یا محله یداریپا یفرهنگ -یاجتماع شاخص یها هیگو یفیتوص آمار. 4 جدول

 پایداری مقولة با متناظر های گویه
 های شاخص
 یآمار

 زیاد یلیخ
(5) 

 ادیز
(4) 

 متوسط
(3) 

 (2) کم
 یلیخ
 (1) مک

 میانگین
 میانگین
 شاخص

 وجود هایی ساختمان و اه پارک مساجد، ما محلة در
 .شود می شناخته آن با محله که دارد

 116 200 50 7 8 فراوانی
07/4 

ت
هوی

 
68

25
/3

 

 4/30 5/50 1/13 8/1 1/2 درصد

 شهر کالن قدیمی محالت از اکباتان محلة من نظر به
 .است تهران

 8 198 168 0 7 فراوانی
52/3 

 1/2 52 1/44 0 8/1 درصد

 شهر کالن باهویت محالت از اکباتان محلة نم نظر به
 .است تهران

 179 152 43 7 0 فراوانی
32/4 

 47 9/39 3/11 8/1 0 درصد

1
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 یا محله یداریپا یفرهنگ -یاجتماع شاخص یها هیگو یفیتوص آمار. 4 جدول

 پایداری مقولة با متناظر های گویه
 های شاخص
 یآمار

 زیاد یلیخ
(5) 

 ادیز
(4) 

 متوسط
(3) 

 (2) کم
 یلیخ
 (1) مک

 میانگین
 میانگین
 شاخص

 مؤسسات و الحسنه قرض صندوق مثل نهادهایی وجود
 .تأثیرگذارند محله هویت افزایش بر شورایاری خیریة

 22 50 163 131 15 فراوانی
82/2 

 8/5 1/13 8/42 4/34 9/3 درصد

 متوجه ساکنان شود، محله واحد ای غریبه اگر
 .شوند می

 7 58 191 80 45 فراوانی
74/2 

ت
منی

ا
 و 

نی
یم

ا
 

32/3
 

 8/1 2/15 1/50 21 8/11 درصد

 شب 9 ساعت از پس کودکان و بانوان تردد برای
 .دارد وجود الزم امنیت

 148 160 59 14 0 فراوانی
16/4 

 8/38 42 5/15 7/3 0 درصد

 .ندارد وجود ترافیکی خیز حادثه های مکان محله در
 29 163 167 14 8 فراوانی

50/3 
 6/7 8/42 8/43 7/3 1/2 درصد

 .دارند حضور حراست نیروهای و عوامل محله در
 7 51 229 79 15 فراوانی

88/2 
 8/1 4/13 1/60 7/20 9/3 درصد

 اندازة به فراغت اوقات گذران و خرید مراکز محله در
 .دارد وجود کافی

 49 261 64 7 0 فراوانی
92/3 

گی
زند

سر
 1/4

 

 9/12 5/68 8/16 8/1 0 درصد

 و ها مراسم برگزاری برای محله در مناسب فضاهای
 .دارد وجود مذهبی و ملی اعیاد

 56 230 88 7 0 فراوانی
88/3 

 7/14 4/60 1/23 8/1 0 درصد

 کافی اندازة به محله در فرهنگی و ورزشی های مکان
 .دارد وجود

 227 74 58 22 0 فراوانی
33/4 

 6/59 4/19 2/15 8/5 0 درصد

 و روی پیاده مخصوص فضاهای محله در
 .دارد وجود سواری دوچرخه

 235 96 36 14 0 فراوانی
45/4 

 7/61 2/25 4/9 7/3 0 درصد

 میزان به محله در کودکان بازی مخصوص فضاهای
 .دارد وجود کافی

 42 289 28 22 0 فراوانی
92/3 

 11 9/75 3/7 8/5 0 درصد

 به حاضر خانوار اقتصادی وضعیت بهبود درصورت
 .نیستم خود محلة ترک

 87 207 66 14 7 فراوانی
93/3 

ق
تعل

 
طر

خا
 

58
25

/3
 

 8/22 3/54 3/17 7/3 8/1 درصد

 محلة مشکالت رفع راستای در همکاری به حاضر
 .هستم خود

 30 139 205 7 0 فراوانی
50/3 

 9/7 5/36 8/53 8/1 0 درصد

 ترجیح کنم، انتخاب جدیدی دوست بخواهم اگر
 .باشد هایم ای محله هم از دهم می

 23 152 183 16 7 فراوانی
44/3 

 6 9/39 48 2/4 8/1 درصد

 مراودة و معاشرت محل اهالی و همسایگان با
 .دارم اجتماعی

 29 168 147 22 15 فراوانی
46/3 

 6/7 1/44 6/38 8/5 9/3 درصد

 گاننگارند :منبع

 

 یفرهنگ -یاجتماع شاخص در یا محله یداریپا زانیم

 آمده دست به میانگین .شود می مشاهده فرهنگی -اجتماعی شاخص در ای محله پایداری توصیفی آمار 5 جدول در

 این در متناظر های گویه به ییپاسخگو میزان ترین پایین .است بوده لیکرت متوسط حد از باالتر شاخص، این در 6977/3

 .است آمده دست به 29/4 میانگین باالترین و 88/2 بخش

 

 فرهنگی -اجتماعی شاخص در ای محله پایداری متغیر توصیفی آمار. 5 جدول

 بیشترین ینکمتر معیار انحراف میانگین تعداد متغیر

 29/4 88/2 32402/0 6977/3 381 فرهنگی -ماعیاجت پایداری

 گاننگارند :منبع

 

 ادامة
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 3 مساوی یا تر کوچک که فرهنگی -اجتماعی پایداری مختلف های گویه به ها پاسخ تعداد ،5 جدول نتایج به توجه با

 در گرفتهقرار های پاسخ تعداد همچنین .است بوده 06/0 بندی طبقه این در شده مشاهده ارزش .است 22 ،است بوده

 Binomial Test 50/0 در آزمون ارزش اینکه به توجه با .است بوده 359 ،اند بوده 3 از تر بزرگ عبارتیبه که 2 بندی طبقه

 سطح اینکه به توجه با همچنین و (<p 50/0) است بوده 94/0 شدهمشاهده ارزش 2 گروه در و است شده لحاظ

 توان می درواقع، .شود می تأیید H1 ةفرضی و دوش می رد H0 ةفرضی ،است بوده 05/0 از کمتر جدول این در داری معنی

 قرار باالیی سطح در (اکباتان) مطالعه مورد ةمحل در فرهنگی -اجتماعی بعد در ای محله پایداری میزان کرد استنباط

 اهتمام و مذهبی و نگیفره مراکز با مردم مشارکت موضوع این دلیل .است شده تأیید پژوهش اول ةفرضی و گرفته

 و ساکنان بین در یاری هم فرهنگ کردننهادینه و مشارکت حس افزایش در ها بلوک مرکزی هیئت و شورایاری

 .است بوده اجتماعی و فرهنگی امور در نهادها این مختلف های برنامه

 

 (Binomial Test) آزمون با اتاناکب محلة در فرهنگی -اجتماعی شاخص ای محله پایداری بودندار معنی میزان. 6 جدول

 
 داری معنی سطح آزمون ارزش شده مشاهده ارزش تعداد بندی طبقه

 فرهنگی -اجتماعی پایداری

 06/0 22 < =3 1 گروه

50/0 a000/0 94/0 359 > 3 2 گروه 

 00/1 381 ــ جمع

a تقریبی شاخص بر مبتنی Z  

 گاننگارند :منبع

 

 یا حلهم یداریپا یاقتصاد شاخص
 .شود می فعالیت نظام متغیر شامل اقتصادی شاخص

 

 ای محله پایداری اقتصادی شاخص های گویه توصیفی آمار. 7 جدول

 پایداری مقوله با متناظر های گویه
 های شاخص
 یآمار

 یلیخ
 (5) زیاد

 ادیز
(4) 

 متوسط
(3) 

 کم
(2) 

 یلیخ
 (1) مک

 میانگین
 میانگین
 شاخص

 تشکیل نظیر ساکنان غالاشت های برنامه محله در
 .دارد وجود ها تعاونی

 7 22 81 242 29 فراوانی
 نظام 31/2

 فعالیت
955/2 

 8/1 8/5 3/21 5/63 6/7 درصد

 ساکنان برای محل در موجود اقتصادی های فعالیت
 .کند نمی ایجاد شلوغی و سروصدا نظیر هایی مزاحمت

 7 176 153 30 15 فراوانی
34/3 

 8/1 2/46 2/40 9/7 9/3 درصد

 نگارندگان :منبع

 

 یاقتصاد شاخص در یا محله یداریپا زانیم

 از تر پایین و 8241/2 اقتصادی بعد میانگین .دهد می نشان را اقتصادی شاخص در ای محله پایداری توصیفی آمار 8 جدول

 میانگین باالترین و 50/1 بخش این در متناظر های گویه به ییپاسخگو میزان ترین پایین .است بوده لیکرت متوسط حد

 .است آمده دست به 00/4
 

 اقتصادی شاخص در ای محله پایداری متغیر توصیفی آمار. 8 جدول

 بیشترین ینکمتر معیار انحراف میانگین تعداد متغیر

 00/4 50/1 58087/0 8241/2 381 اقتصادی پایداری

 نگارندگان :منبع
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 ،است بوده 3 مساوی یا تر کوچک که اقتصادی پایداری مختلف های گویه به ها پاسخ تعداد ،9 جدول نتایج به توجه با

 قرار 2 بندی طبقه در که های پاسخ تعداد همچنین .است بوده 77/0 بندی طبقه این در شده مشاهده ارزش .است 293

 Binomial Test در آزمون ارزش اینکه به توجه با .است بوده مورد 88 ،است بوده 3 از تر بزرگ عبارتی به و است گرفته

 میانگین اینکه براساس همچنین و( >p 50/0) است بوده 23/0 شدهمشاهده ارزش 2 گروه در و است شده لحاظ 50/0

 است، شده 05/0 از تر کوچک نیز داری معنی سطح و است بوده 8241/2 میزان به و 3 از کمتر اقتصادی شاخص پایداری

 پایداری نبود علت .است گرفته قرار پایینی سطح در (اکباتان) مطالعه مورد ةمحل در اقتصادی ای محله پایداری میزان

 اشتغال سطح اینکه و است شهری مدیریت سوی از اشتغال های برنامه نبود از ناشی مطالعه مورد ةمحل در اقتصادی

 .است پایین محله این در خصوصی بخش

 

 (Binomial Test) آزمون با اکباتان محلة در اقتصادی شاخص ای محله اریپاید بودندار معنی میزان. 9 جدول

 شده مشاهده ارزش تعداد بندی طبقه متغیر
 ارزش
 آزمون

 داری معنی سطح

 اقتصادی پایداری

 77/0 293 <=3 1 گروه

50/0 
a000/0 23/0 88 >3 2 گروه 

 00/1 381 ــ جمع

a تقریبی شاخص برمبتنی Z    

 نگارندگان :منبع

 

 یا محله یداریپا یطیمح ستیز شاخص

 و تحمل قابل تیظرف پسماند، و نظافت ،یبصر و یصوت هوا، یآلودگ مانند ییرهایمتغ ،یا محله یداریپا یطیمح ستیز شاخص

 .ردیگ یمبردر را سبز یفضا
 

 یا محله یداریپا یطیمح ستیز شاخص یها هیگو یفیتوص آمار. 10جدول 

 پایداری مقولة با متناظر های گویه
 های شاخص
 یآمار

 یلیخ
 (5) زیاد

 ادیز
(4) 

 متوسط
(3) 

  کم
(2) 

 یلیخ
 (1) مک

 میانگین

ن
گی

یان
م

ص 
اخ

ش
 

 .دارم کافی آرامش محله در
 44 301 36 0 0 فراوانی

02/4 

گی
ود

آل
 

وا،
ه

 
تی

صو
 و 

ی
صر

ب
 

67
6

/3
 

 5/11 79 4/9 0 0 درصد

 ساکنان آسایش مخل محله، در موجود سروصدای
 .نیست

 38 197 116 15 15 فراوانی
60/3 

 10 7/51 4/30 9/3 9/3 درصد

 .دارند را الزم زیبایی محله دیوارهای و ها ساختمان
 38 148 180 8 7 فراوانی

53/3 
 10 8/38 2/47 1/2 8/1 درصد

 معابر، در نیمکت مانند سبمنا شهری مبلمان
 و فروشی روزنامه و تلفن کیوسک بودن یکدست

 .دارد وجود ...و نما آب

 51 177 132 21 0 فراوانی
68/3 

 4/13 5/46 6/34 5/5 0 درصد

 .دارد سالمی هوای ما محلة
 21 196 142 14 8 فراوانی

55/3 
 5/5 4/51 3/37 7/3 1/2 درصد

 مناسب آوری جمع زمینة در شهرداری خدمات از
 .دارم رضایت زباله

 168 140 50 15 8 فراوانی
17/4 

ت
ظاف

ن
 و 

اند
سم

پ
 

77
75

/3
 

 1/44 7/36 1/13 9/3 1/2 درصد

 به بازیافت قابل زباله خرید مراکز ما، محلة در
 .دارد وجود کافی اندازة

 7 45 148 159 22 فراوانی
62/2 

 8/1 8/11 8/38 7/41 8/5 درصد
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 یا محله یداریپا یطیمح ستیز شاخص یها هیگو یفیتوص آمار. 10جدول 

 پایداری مقولة با متناظر های گویه
 های شاخص
 یآمار

 یلیخ
 (5) زیاد

 ادیز
(4) 

 متوسط
(3) 

  کم
(2) 

 یلیخ
 (1) مک

 میانگین

ن
گی

یان
م

ص 
اخ

ش
 

 .هستم موافق محله جمعیت افزایش با
 16 29 21 152 163 فراوانی

91/1 

ت
رفی

ظ
 

بل
قا

 
مل

تح
 

17
5

/3
 

 2/4 6/7 5/5 9/39 8/42 درصد

 محله در ها بلوک و ها ساختمان تعداد افزایش با
 .هستم موافق

 8 51 14 150 158 فراوانی

95/1 
1 4/13 7/3 4/39 5/41 درصد

2
  

 آموزشی، خدمات ارائة در را الزم توان محله
 جمعیت برای فرهنگی و ورزشی تجاری، بهداشتی،

 .دارد موجود

 0 161 191 29 0 فراوانی

35/3 
 0 3/42 1/50 6/7 0 درصد

 .نیستیم مواجه گاز قطع یا فشار کاهش با محله در
 57 251 43 8 22 فراوانی

82/3 
 15 9/65 3/11 1/2 8/5 درصد

 .نیستیم مواجه برق و آب قطع مشکل با محله در
 108 207 43 15 8 فراوانی

03/4 
 3/28 3/54 3/11 9/3 1/2 درصد

 بوده ساکنان نیاز یپاسخگو محله، در موجود معابر
 .است

 36 271 46 21 7 فراوانی
81/3 

 4/9 1/71 1/12 5/5 8/1 درصد

 محله در وجودم جمعیت برای کافی سبز فضای
 .دارد وجود

 79 236 51 8 7 فراوانی
98/3 

ی
ضا

ف
 

 سبز
72/3

 

 7/20 9/61 4/13 1/2 8/1 درصد

 .است بوده کافی اندازة به محله های پارک تعداد
 30 145 177 29 0 فراوانی

46/3 
 9/7 1/38 5/46 6/7 0 درصد

 حد در محله، آب مجاری و خیابان و کوچه نظافت
 .است یقبول قابل

 110 229 35 7 0 فراوانی
16/4 

ت
ظاف

ن
 و 

اند
سم

پ
 

77
75

/3
 

 9/28 1/60 2/9 8/1 0 درصد

 وجود کافی اندازة به محله، معابر در زباله مخازن
 .دارد

 125 191 65 0 0 فراوانی
 8/32 1/50 1/17 0 0 درصد 16/4

 نگارندگان :منبع

 

 یطیمح ستیز بعد در یا محله یداریپا زانیم

 5166/3 محیطی زیست بعد میانگین .دهد می نشان محیطی زیست شاخص در را ای محله پایداری توصیفی آمار 11 جدول

 .است آمده دست به

 

 محیطی یستز شاخص در یا محله پایداری متغیر توصیفی آمار .11 جدول

 بیشترین ینکمتر معیار انحراف میانگین تعداد متغیر

 29/4 59/2 37314/0 5166/3 381 محیطی زیست پایداری

 نگارندگان :منبع

 

 یا تر کوچک که است شده داده محیطی زیست پایداری مختلف های گویه به پاسخ 52 ،12 جدول نتایج به توجه با

 گرفته قرار 2 بندی طبقه در پاسخ 329 همچنین .است بوده 14/0 بندی طبقه به شدهمشاهده ارزش .است  بوده 3 مساوی

 و است شده لحاظ Binomial Test 50/0 در آزمون ارزش اینکه به توجه با .است بوده 3 از تر بزرگ عبارتی   به که است

 این در داری معنی سطح اینکه براساس همچنین و (p>0.50) دهد می نشان را 86/0 عدد 2 گروه در شدهمشاهده ارزش

 از ای محله پایداری میزان درنتیجه، .دوش می تأیید H1 ةیفرض و دوش می رد H0 ةفرضی ،است بوده 05/0 از کمتر جدول

 بین در زیاد سبز فضای .است گرفته قرار باالیی سطح در (اکباتان) مطالعه مورد ةمحل در محیطی زیست بعد لحاظ

 ادامة
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 ردمو محلة محیطی زیست پایداری دالیل از معابر قبول قابل نظافت و زباله کافی مخازن وجود نیز و محله های بلوک

 .است بوده مطالعه
 

 (Binomial Test) نسبت آزمون با اکباتان محله در محیطی یستز یا محله پایداری بودن دار یمعن میزان .12 جدول

 داری معنی سطح آزمون ارزش شده مشاهده ارزش تعداد بندی طبقه متغیر

 محیطی زیست پایداری

 14/0 52 <=3 1 گروه

50/0 a000/0 86/0 329 >3 2 گروه 

 00/1 381 ــ جمع

a تقریبی شاخص بر مبتنی Z  

 گاننگارند :منبع
 

 یا محله یداریپا یکالبد شاخص

 .شود می دسترسی و تنوع خوانایی، سازگاری، و پویایی مانند متغیرهایی شامل کالبدی شاخص

 

 ای محله پایداری کالبدی شاخص های گویه توصیفی آمار .13 جدول

 پایداری مقولة با رمتناظ های گویه
 های شاخص
 یآمار

 یلیخ
 (5) زیاد

 ادیز
(4) 

 متوسط
(3) 

  کم
(2) 

 یلیخ
 (1) مک

 میانگین
 میانگین
 شاخص

 و تجهیزات در تغییرات مانند محله در فیزیکی تغییرات
 .است شده محله وضعیت بهبود موجب شهری تأسیسات

 28 80 242 23 8 فراوانی
 3/7 21 5/63 6 1/2 درصد  25/3

 و تجهیزات در تغییرات مانند محله در فیزیکی تغییرات
 کیفیت و آرامش افزایش موجب شهری تأسیسات

 .است شده ساکنان زندگی

 7 102 234 31 7 فراوانی
یی 19/3

ویا
پ

 و 
ی

گار
ساز

 
97

75
/2

 

 8/1 8/26 4/61 1/8 8/1 درصد

 فرسوده و قدیمی های بلوک و ها ساختمان محله در
 .دندار وجود

 14 75 133 144 15 فراوانی
81/2 

 7/3 7/19 9/34 8/37 9/3 درصد

 درحال محله قدیمی های بلوک و ها ساختمان بیشتر
 .است بوده بهسازی یا نوسازی

 7 31 177 158 8 فراوانی
66/2 

 8/1 1/8 5/46 5/41 1/2 درصد

 با ما منزل نشانی پیداکردن برای آشنایان و اقوام
 .شوند نمی رو روبه مشکل

 0 58 175 141 7 فراوانی
75/2 

یی
وانا

خ
 

31
5

/3
 

 0 2/15 9/45 37 8/1 درصد

 خوبی به جوار هم محالت سایر از محله این مرز
 .است تشخیص قابل

 66 233 53 29 0 فراوانی
88/3 

 3/17 2/61 9/13 6/7 0 درصد

 زنان،) مختلف های گروه برای محله در خدمات
 .دارد را الزم تنوع ...(و کودکان و نوجوانان

 22 243 94 22 0 فراوانی
70/3 

وع
تن

 
57

3
/3

 

 8/5 8/63 7/24 8/5 0 درصد

 توانایی متفاوت درآمدهای و فرهنگ با افراد محله در
 .دارند را مسکن تهیة

 7 74 263 21 16 فراوانی
09/3 

 8/1 4/19 69 5/5 2/4 درصد

 .دارد متنوع و جذاب فضاهای ما محلة
 52 257 65 7 0 فراوانی

93/3 
 6/13 5/67 1/17 8/1 0 درصد

 محله در عمومی ونقل حمل وسایل به دسترسی
 .است پذیر امکان راحتی به

 83 232 52 14 0 فراوانی
01/4 

سی
تر

دس
 

77
6

/3
 

 8/21 9/60 6/13 7/3 0 درصد

 .نددار را الزم کیفیت محله روهای پیاده
 37 215 129 0 0 فراوانی

76/3 
 7/9 4/56 9/33 0 0 درصد

 ای محله خدمات به دسترسی توانایی پیاده صورت به
 .دارم را محله (اداری و تجاری درمانی، آموزشی، مراکز)

 46 75 146 14 0 فراوانی
40/3 

 1/12 7/19 6/64 7/3 0 درصد

 و بهداشتی مراکز به دسترسی توانایی پیاده صورت به
 .دارم را محله درمانی

 59 91 201 23 7 فراوانی
45/3 

 5/15 9/23 8/52 6 8/1 درصد

 تجاری مراکز به دسترسی توانایی پیاده صورت به
 .مدار را محله ...(و فروشگاه خرید، مراکز ،فروشی خرده)

 164 166 37 14 0 فراوانی
26/4 

 43 6/43 7/9 7/3 0 درصد
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 یکالبد شاخص در یا محله یداریپا زانیم

 آمده دست به 4385/3 کالبدی بعد میانگین .دهد می نشان کالبدی بعد در را ای محله پایداری توصیفی آمار 14 جدول

 .است بوده 64/4 میزان باالترین و 43/2 با برابر ها گویه به پاسخ میزان ترین پایین .است

 

 کالبدی شاخص رد ای محله پایداری متغیر توصیفی آمار .14 جدول

 بیشترین ینکمتر معیار انحراف میانگین تعداد متغیر

 64/4 43/2 34738/0 4385/3 381 کالبدی پایداری

 نگارندگان :منبع

 

 3 مساوی یا تر کوچک که است شده داده کالبدی پایداری مختلف های گویه به  پاسخ 29 ،15 جدول نتایج به توجه با

 که است گرفته قرار 2 بندی طبقه در پاسخ 352 همچنین .است بوده 08/0 بندی طبقه به شدهمشاهده ارزش .است  بوده

 گروه در شدهمشاهده ارزش و شده لحاظ Binomial Test 50/0 در آزمون ارزش اینکه به توجه با .ستا  بوده 3 از تر بزرگ

 ةفرضی ،است بوده 05/0 از کمتر جدول این در داری معنی سطح اینکه براساس همچنین و (<p 50/0) است بوده 92/0 ،2

H0 ةفرضی و دوش می رد H1 مطالعه مورد ةمحل در کالبدی بعد در ای محله پایداری میزان درنتیجه، .شود می تأیید 

 کیفیت و عمومی ونقل حمل به مناسب دسترسی محله، سطح در خدماتی تنوع .است گرفته قرار باالیی سطح در (اکباتان)

 .است بوده مطالعه مورد محلة سطح در کالبدی پایداری علل از معابر و روها ادهپی مناسب

 
 (Binomial Test) آزمون با اکباتان محلة در کالبدی شاخص یا محله پایداری بودندار یمعن میزان. 15 جدول

 شده مشاهده ارزش تعداد بندی طبقه متغیر
 ارزش
 آزمون

 سطح
 داری معنی

 کالبدی پایداری

 08/0 29 <=3 1 وهگر

50/0 
a000/0 92/0 352 >3 2 گروه 

 00/1 381 ــ جمع

a تقریبی شاخص بر مبتنی Z  

 نگارندگان :منبع

 
 محله پایداری جهارگانة شاخص میانگین .1 نمودار

 نگارندگان: خذأم

 

 مقدار با محیطی زیست بعد .است 6977/3 با برابر آن رمقدا و شود می میانگین باالترین شامل فرهنگی -اجتماعی بعد

 اقتصادی بعد .است گرفته قرار سوم جایگاه در 4385/3 میانگین با نیز کالبدی بعد .است گرفته قرار دوم رتبة در 5166/3

 ای محله پایدار توسعه
 محیطی زیست

5166/3 
 کالبدی

4385/3 

 نگیفره-اجتماعی
6977/3 

 اقتصادی
8241/2 



 1396بهار ، 1 شمارة، 49 دورة ،یانسان یایجغراف یها پژوهش 32

 نشان 8241/2 عدد و است تر پایین 3 عدد یعنی لیکرت طیف متوسط حد از پژوهش در آمده دست به میانگین به توجه با

 در شهری مدیریت مجموعة بین الزم تعاون و مشارکت ضعف .شود می تلقی ناپایدار اقتصادی لحاظ از محله این دهد می

 .است ناپایداری این اصلی دالیل از اشتغال های برنامه نبود نیز و خصوصی بخش با مطالعه مورد محلة

 :فرهنگی و اجتماعی ،6615/3 :محیطی زیست: است شرح این به ای محله پایداری چهارگانة شاخص میانگین

 .1428/2 :اقتصادی ،5834/3 :کالبدی ،7796/3
 

 مطالعه مورد محلة در یکل یا محله یداریپا زانیم

 .شود می مشاهده 17 و 16 جدول در ها آن ةنتیج که شوند می ادغام هم در ای محله پایدار ةتوسع چهارگانة ابعاد ،درادامه

 سطح در کلی پایداری میانگین ،16 جدول طبق .دهد می نشان مطالعه مورد محلة سطح در را کلی پایداری ها جدول این

 در پایداری ،است بوده (3) لیکرت طیف متوسط حد از باالتر میزان این اینکه به توجه با .است بوده 5286/3 اکباتان محلة

 .است گرفته قرار باالیی سطح در لهمح
 

 کلی ای محله پایداری متغیر بودن دار معنی انمیز. 16 جدول

 بیشترین ینکمتر معیار انحراف میانگین تعداد متغیر

 02/4 66/2 27731/0 5286/3 381 کلی پایداری

 نگارندگان :منبع
 

 3 مساوی یا تر کوچک که است شده داده کلی پایداری مختلف های گویه به  پاسخ 30 ،17 جدول نتایج به توجه با

 و است گرفته قرار 2 بندی طبقه در پاسخ 351 همچنین .است بوده 08/0 بندی طبقه به شده مشاهده ارزش .است  دهبو

مشاهده ارزش و شده لحاظ Binomial Test 50/0 در آزمون ارزش اینکه به توجه با .است بوده 3 از تر بزرگ عبارتی به

 از کمتر جدول این در داری معنی سطح اینکه براساس همچنین و (p>0.50) است داده نشان را 92/0 عدد 2 گروه در شده

 مورد ةمحل در کلی، ای محله پایداری میزان درنتیجه، .شود می تأیید H1 ةفرضی و دوش می رد H0 ةفرضی ،است بوده 05/0

  .است شده یدتأی تحقیق ةفرضی و رد ،صفر ةفرضی آزمون، ساسبرا .است گرفته قرار باالیی سطح در (اکباتان) مطالعه
 

 (Binomial Test) آزمون با اکباتان محلة در ای محله پایداری متغیر بودندار معنی میزان. 17 جدول

 داری معنی سطح آزمون ارزش شدهمشاهده ارزش تعداد بندی طبقه متغیر

 کلی پایداری

 08/0 30 <=3 1 گروه

50/0 a000/0 92/0 351 >3 2 گروه 

 00/1 381 ــ جمع

a تقریبی شاخص بر مبتنی Z  

 نگارنده :منبع

 

 گیری نتیجه

 هدف این به رسیدن .است زندگی محیط به توجه با ها آن اساسی و اولیه نیازهای تأمین و مردم ،ای محله ةتوسع در نهایی هدف

 خرد سطوح در آن های حل راه و پایدار توسعة مسائل .است میسر یافته نظام قالبی در جمعی مشارکت به نهادن ارج طریق از فقط

 در بازیگران تمام سازی یکپارچه یبرا کمحر ینیرو ترین اصلی (محلی حکومت) ای محله مدیریت بنابراین، ؛دارند ریشه یشهر

 و مدنی ةجامع دولت، شهر، بین شراکت همگانی، مشارکت تمرکز، عدم اساس، براین .شود می محسوب شهر ساخت فرایند

 .هستند توسعه پایداری و اجتماعی نیازهای به ییپاسخگو برای شهرها نبرد اصلی ابزارهای که دارد یپ در را خصوصی بخش



 33   ... ای محله پایدار توسعة ارزیابی و پایدار توسعة الزامات

 

 باالیی ای محله یپایدار از پایدار، توسعة های شاخص به توجه با ای محله یپایدار لحاظ به اکباتان ةمحل ،ها تحلیل براساس

 های شاخص لحاظ از ،یپایدار ابعاد نظر از مطالعه مورد ةمحل .است هشد محسوب پایدار ای محله درنتیجه و است بوده برخوردار

 است شده شناخته پایدار 4385/3 و 5166/3 ،6977/3 برابر میانگینی با ترتیببه کالبدی و محیطی زیست فرهنگی، -اجتماعی

 باالتر 5286/3 میانگین با اکباتان ةحلم کلی پایداری لحاظبه اما ،است دهش تلقی ناپایدار 8241/2 میانگین با اقتصادی بعد در و

 بوده 05/0 از تر کوچک کلی پایداری در داری معنی سطح اینکه به توجه با و است گرفته قرار لیکرت طیف در 3 میانگین از

 .دارد ییباال پایداری که است شده شناخته پایدار ةمحل یک و شده تأیید تحقیق ةفرضی ،H0 ةفرضی رد ضمن ،است
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