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 چکیده

 مدیریت مجموعة هدف امروز، شهرهای در یاجتماع تعلق حس یایاح به گسترده ازین لیدل به

 طرح با و است «محله» در شهری تیریمد و ریزی برنامه ،گذاری سیاست نوعی به شهری

 دیگری زمان هر از بیش شهروندی مشارکت و شهروندمداری محوری،محله چون موضوعاتی

 ةمقول به نگاهی با ،حاضر پژوهش در .شود می تالش ای محله ساختار تجدید راستای در

 .شود می بررسی آباد نازی ةمحل پایداری سطح و مطرح آن مختلف ابعاد ،مبنامحله ریزی برنامه

 از نفر 381 کوکران مدل از استفاده با پژوهش، مورد محلة عنوان به «آباد نازی» انتخاب از بعد

 موضوع ماهیت و اهداف به توجه با تحقیق روش .شدند گرفته درنظر نمونه ةجامع برای ساکنان

 منظور به .است اکتشافی -توصیفی تحقیق، های پرسش با ارتباط در و «ای محله پایداری سطح»

 براساس .است شده استفاده پیمایشی و اسنادی مطالعات روش دو از اطالعات گردآوری

 محیطی زیست و اجتماعی لحاظ از آباد نازی محلة پایداری میزان گرفته، صورت های بررسی

 که نظر این با موافقت میزان ،بنابراین ؛است متوسط اقتصادی نظر از و پایین به رو متوسط

 به رو متوسط حد در شود می محسوب رپایدا ای محله توسعه، شاخص نظر از آباد نازی محلة

 محله پایداری شاخص با تحصیالت و درآمد میزان شغل، متغیرهای ةرابط ،درادامه .است پایین

 و ضعیف ةرابط آباد نازی ةمحل پایداری میزان و ساکنان شغل بین شد مشخص و شد آزمون

 آباد نازی ةمحل پایداری میزان با ساکنان تحصیالت و درآمد میزان بین و دارد وجود مثبت

 .ندارد وجود ای رابطه
 

  .آباد نازی پایدار، ةمحل محیطی، زیست اقتصادی، اجتماعی، :کلیدی های هواژ
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 مقدمه

 یونکمس بخش هک هستند یاسیمق متوسط یکیزیف -ییایجغراف واحدهای و شهرها ۀسازند ییمبنا عناصر از یکی ها محله

 بر میمستق طور به یا محله اسیمق در یطراح و یزیر برنامه .دهند یم یلکتش را ما زندگی محل ییفضا و یشهر ةمنطق

 میزان محله، سطح در اناتکام و التیتسه به یدسترس تیوضع یچگونگ که طوری به ؛گذارد یم ریتأث هروزمر یزندگ

 .ندکیم نییتع را محله افراد گرید با تعامل یبرا ها فرصت میزان و مشخص مقصد به دنیرس یبرا مسافت کردن طی

 چه و یاسمق کوچک یها پروژه چه - توسعه های هپروژ آن در هک است سطحی همان یمحل اسیمق ن،یهمچن

 یحت سطح، نیا در .گیرد می صورت - شوند یم شهری بافت در گسترده ییراتتغ موجب کالن سطح در که مقیاس بزرگ

 ،ها بلوک و ساختمان ۀانداز ،ها خیابان یطراح و پهنا مانند فضا یزیر برنامه و یطراح به بوطمر یجزئ تقریباً ماتیتصم

 بر یمیعظ و مهم آثار و جینتا یعموم یفضاها و ها پارک نوع و تیموقع و نیزم های کاربری بکیتر یچگونگ

 .(343 :1393 ،ویلر) رددربردا یشهر یداریپا و یریپذ ستیز

 شود، یم حس گسترده طور به امروزی شهری جوامع در که یاجتماع تعلق حس یایاح و یبازساز به ازین لیدلبه

 شرط یشپ یا محله داریپا ةتوسع ،راستا نیا در .است شده لیتبد یزیر برنامه در مهم سطوح از یکی به محله اسیمق

 در یرمتمرکزغ رویکرد به را خود یجا ییعملکردگرا و زگراکتمر رویکرد امروزه شود. می یتلق منطقه و شهر داریپا ةتوسع

 جادیا راستای در کوچک اسیمق در یشهر یطراح بر منطق نیا یعلم ردیکرو در است. داده یشهر ةتوسع و یطراح

 تمام تا است -محله عام طور به -یشهر خرد یواحدها کوچک اسیمق از منظور ینجا،ا در .دشو می تأکید داریپا جوامع

 باشد. یمتعم قابل آن در ادهیپ فواصل یط با روزمره یعملکردها

 و پایدار ةمحل ابتدا ،پژوهش این در .دارد قرار 16 ةمنطق در که است تهران قدیمی محالت از یکی آباد یناز ةمحل

 با سپس .شود می سنجیده آباد یناز ةمحل پایداری میزان درادامه و شود می معرفی محالت در پایداری یها شاخص و ابعاد

 یا محله به محله تبدیل و محله وضعیت بهبود راستای در هایی یشنهادپ ،محله در موجود های یتقابل و ها ییتوانا به توجه

 :شود می مطرح زیر های پرسش یادشده، هدف به رسیدن منظور به .شود یم ارائه پایدار

 ؟شود یم محسوب پایدار یا محله محیطی یستز و اجتماعی اقتصادی، نظر از آباد یناز محلة آیا .1

 دارد؟ رابطه محله پایداری میزان با درآمد و تحصیالت میزان شغل، آیا .2

 

 نظری مبانی

 یدار،پا ةمحل یژگیو ینبارزتر یتانیایی،بر معروف یسندگاننو (،12 :1999) 2فالک یکوالسن و 1ینرادل یویدد باور به

 یبرا ینهگز ینبهتر محله امروزه .است شهری پیرامون یها شهرک و شهر یها محله سایر ینب در محله آن یتموقع

 تنها نه یرد،گ صورت یخوب به فشرده ةتوسع اگر .است کشاورزی های ینزم و ها حومه در شهری ۀپراکند ةتوسع از یریجلوگ

پیاده ییها محله یجادا در بلکه ،شود می یشهر موجود ینواح در جذاب یها ساختمان و یمسکون یواحدها یجادا سبب

 یطراح رکلد و نوین شهرگرایی مهم اصول از یکی .کند می یفاا ییبسزا نقش یکیاکولوژ و متنوع باطراوت، ،محور

 یاصل های خیابان امتداد در ای محله زکمرا درون نیزم یاربرک تنوع نیا ۀدوبار دربرگرفتن ،یداریپا ةمسئل به معطوف

 و شود یم محقق هینظر باشند، یکنزد گریدیک به یحیتفر التیتسه و ها مغازه ،یونکمس های خانه مشاغل، اگر .است

 .(393 :1392 پورجمعه) دارند پرشورتری و پایه زیست های محله و رنددا هینقل لیوسا راندن به یمترک ازین مردم درنتیجه

 ابعاد که هستند ییها محدوده و ها مکان شهری یها محله .گیرد یم شکل پایدار یها محله از پایدار شهر :پایدار محلة

                                                                                                                                                                          
1. David Rudlin 
2. Nicholas Falk 
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 جایی هجاب کاهش یا افزایش ،ها نسل در تغییرات و ها خانواده ساختار تغییر ،مثال برای ؛است محسوس کامالً ها آن در مسائل

 جمله از منابع ۀفزایند مصرف و طبیعی های یطمح نابودی باز، فضاهای نظیر محیطی یستز مسائل حساسیت حرکت، و

 زندگی کیفیت یها شاخص و کالبدی ابعاد در .کرد حس محله مقیاس در را ها آن آثار توان یم که هستند هایی یژگیو

 اثر و ونقل حمل های یستمس در تحول مسکن، کیفیت کار، محل به دسترسی تجهیزات، و خدمات به دسترسی به توان یم

 و وساز ساخت مختلف یها روش شهری، طراحی های یشهاند تحقق معابر، ةشبک شکل ارتباطی، یها شبکه بافت بر آن

 ،یندهافرا نیز محله مقیاس در شهری یزیر برنامه در ،راستا این در .(1385 پور،حاجی) کرد اشاره شهرسازی مقررات اعمال

 .کرد اشاره گرایی  محله رویکرد به توان یم جمله آن از که دشو یم مطرح مختلف های یهنظر و موضوعات

 تکمشار لزوم و شهروندان نقش دار،یپا ریزی برنامه انداز چشم یدیلک عناصر از یکی :گراییمحله رویکرد

 شکل در بزرگ راتییتغ جادیا به داریپا توسعة در .است شهری مسائل حل در ها گروه تمام تر سازنده و تر فعاالنه

 ،پورجمعه) دوش می محقق افراد از یاریبس مردمی و ارانهکفدا ارک و تالش راه از فقط هک است نیاز ارهاک دادن انجام

 مقابله برای شده ریزی برنامه های حل راه ترین پرجاذبه از یکی 1نوین شهرگرایی  ةروی جدید، شهری ةنظری در .(25 :1392

 ۀهزار شهری ةتوسع و ریزی برنامه در ،نظریه این در .ستمادرشهرها در شهری زندگی از ناشی های چالش و مشکالت با

 ای محله و فرد سطح در شهری فضاسازی و شهری ةتوسع و ریزی برنامه فرایند شدنتر مردمی به بیشتر میالدی سوم

 بر نیز برداشت این در .کرد قلمداد نیز 2سنتی نو شهری توسعة از تازه برداشتی را نظریه این توان می .شود می توجه

 اجتماعی مشارکت و اجتماعی سرمایة اجتماعی، پیوندهای مانند ؛شود می تأکید ای محله سطح در لیدیک های مؤلفه

 ریزی برنامه .شهری توسعة و ریزی برنامه فرایند در خصوصی و عمومی های بخش اجتماعی شراکت و مردمی داوطلبانة

 :دارد تأکید زیر شرح به مؤلفه چند بر است خورده گره سنتی ةمحل طرح نام با که ای محله ةتوسع

 ؛چندمنظوره ای محله های فضاسازی .1

 ؛ای محله سطح در خدمات به دسترسی و سازی نزدیک .2

 نقش تقویت با همراه ،آن به محله ةرفت ازدست پیشین هویت و اقتدار بازگرداندن و ای محله عمومی فضاهای ایجاد .3

 .(86 :1387 دیگران، و کوثری) شهری زندگی در ای محله کارکرد

 به یابیدست دارد. زیادی تیاهم ویژه مسائل برخی برای یزیر برنامه ،اسیمق نیا در :محله یداریپا موضوعات

 و پراکنده ةتوسع ،ارک نیا زیرا ؛شود یم یقتل هدف اغلب  ،مختلف های یکاربر دارای تقریباً و مکمترا یها محله

 التیتسه و ارک محل و اداره  مدرسه، د،یخر محل به رفتن یبرا مردم هک را یمسافت و یا حومه نظم یب یوسازها ساخت

 نیهمچن و یا محله اسیمق یک در است ممکن یادار و یونکمس بخش بیکتر دهد. یم اهشک نندک طی دیبا یحیتفر

 است. یضرور اریبس ها محله در باال تیفیک با یعموم ونقل حمل قیتلف شود. متعادل ای منطقه و یشهر یاسمق در

 نهرها، اصالح و حفاظت د.گیریم انجام بهتر یا محله ۀگستر و مبنا یک در اغلب یکتراف ردنکآرام یبرا یزیر برنامه

 و سبز یرهایمس ،یعموم یها باغ ،ها پارک جادیا کنار در یکیولوژکا های یژگیو دیگر و مرطوب های ینزم و ها تاالب

 به مربوط اقدامات و ابداعات ریسا .روند می شماربه یزیر برنامه سطح نیا در معمول یها دغدغه از یعموم یفضاها گرید

 فرهنگ و ها سنت پاسداشت ،یخیتار یساختارها از حفاظت قیطر از یا محله سطح در یشهر یزیر برنامه و یطراح

 ندک می کمک اننکسا در 3«انکم به تعلق حس» جادیا به ،یعیطب یمنظرها و اندازها چشم به محله ونددادنیپ و یمحل

 .(395 :1393 ،ویلر)

                                                                                                                                                                          
1. New urbanism 
2. (NTUD)Neo-traditional urban development 
3. Sense of place. 
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 بردند پی ناظران از یاریبس ،یصنعت یشورهاک در ستمیب قرن اواسط و لیاوا در خودرو تعداد سریع افزایش از پس

 یشهرها یاصل عناصر از یکی یموتور ةنقلی لیوسا عیسر شیافزا .دهند یم اهشک را محله یزندگ تیفکی خودروها نیا

 ،(363 :1961) جاکوب جین عقیدۀ به .بود داده هشدار آن مورددر تر شیپ 2ممفورد هک بود یرانسانیغ «سینوپلکت» 1یصنعت

 ردنکباریک ،روها پیاده ردنکپهن با باید و شود یم منجر «شهرها شیفرسا» به هینقل لیوسا ادیز یکتراف و مرور و عبور

 شیفرسا جای به «خودرو شیفرسا» ،یرانندگ دشوارکردن برای اقدامات ریسا و یکیتراف یباندها ردنکتنگ ها، ابانیخ

 سیتأس پیشنهاد گرا، انسان پرداز نظریه ،(1969) 3رودوفسکی برنارد ،1960 ةده در مدتی از پس .بگیرد صورت شهر

 با هایی مکان عنوان به گذشته در ها ابانیخ که ردک اشاره مسئله این به وی .کرد مطرح را «مردم یبرا یها ابانیخ»

 های دهه در .ردندکیم عمل -هینقل لیوسا عبور یبرا یریمس عنوان به فقط نه و -مختلف یمردم مشاغل و ها کاربری

 که شد مشاهده 1981 سال در پذیر زیست یها ابانیخ تابک در 4اپلیارد دانلد مانند ینامحقق آثار در یرکف خط نیا بعد،

 .(1981 اپلیارد،) شود یم محسوب محله یکتراف تیریمد ةزمین در قاتیتحق در یعطف ةنقط

 اضافه محله یداریپا و رشدنیپذ ستیز به یادیز حد تا است ممکن یکیولوژکا میترم و بهبود :5یکیولوژکا میترم

 و ندک می جادیا یحیتفر های یتمطلوب و اناتکام بخشد، می بهبود را طبیعی محیط شدهترمیم  یکیاکولوژ های یژگیو ند.ک

 یبرا ای ویژه تیاهم محله یک درون یعیطب ینواح .ندک می کمک یعیطب انداز چشم به شهروندان ردنکتر یکنزد به

 ۀدربار ارک نیا با و کنند کشف را ها آن ترها بزرگ به نسبت شتریب اتیجزئ و دقت با توانند می زیرا ؛دارد محله انکودک

 اموزند.یب شتریب اریبس یرانسانیغ یعیطب یایدن

 رود، یم شماربه داریپا ةتوسع بحث در یاصل های چالش از یکی یعیطب طیمح و انسان انیم بهتر وندیپ هکآنجا از

 با ها محله از یاریبس ،امروز تا .باشند یعیطب مناطق و باز یفضاها انواع جاد،یا یجوو جست در دیبا ها محله زانیر برنامه

 توسعه به بیشتری میل یشهر مناطق کهطور همان .اند شده داده توسعه یعموم و یعیطب یفضاها ةمسئل به اندک توجه

 و سبز یرهایمس ،ها باغ ،ها راه کوره محله، های پارک -یا محله باز یفضاها از یدیجد های لکش جادیا دهند، می نشان

 .(357 :1393 ،ویلر) هستند ضروری زین -یشهر های محله سطح در  آزاد، یهوا یحیتفر اناتکام

 سطوح ریسا همانند زین محله سطح در یبرابر و عدالت به مربوط یها دغدغه و مسائل :محله عدالت یارتقا

 در شهری خدمات به یدسترس یتقابل ایآ است: ریز موارد شامل عدالت به مربوط ۀبالقو های پرسش یبرخ دارد. وجود

 دارد؟ وجود ،نندهکدیبازد چه و ساکنان عنوان به چه ،یاقتصاد های یتوضع و نژادها ن،یسن ةمه از مردم ةهم یبرا محله

 مناسبی وضعیت محله محیطی شرایط ایآ است؟ موجود محله درون ونقل حمل مختلف انواع و مسکن های ینهگز انواع ایآ

 محله به تعلق حس ایجاد و آن انسجام به حد چه تا محله در اقتصادی و اجتماعی برابری سطح ؟ددار ها گروه ةهم برای

 است؟ کرده کمک شهروندان در

 است. هماهنگ یبرابر به مربوط اهداف با اغلب محله اسیمق در یاقتصاد ةتوسع یزیر برنامه :یاقتصاد مسائل

 بر هک کرد ینتضم یمحل ساکنان یبرا را خدمات و مشاغل از یمناسب بیکتر جادیا توان یم چگونه هک است نیا پرسش

محله یوکارها کسب از یمتنوع ةدامن قیطر از اغلب هدف نیا باشد. شده استوار یا محله منابع و ها مهارت فرهنگ،

  ابد.ییم تحقق بهتر محور،

 .دارند تیفور و تیاهم محله سطح در ژهیو طور به یعموم بهداشت به مربوط مسائل از یاریبس :یعموم بهداشت

                                                                                                                                                                          
1. Technopolis 
2. Mumford 
3. Bernard Rudofsky 
4. Donald Appleyard 
5. Ecological restoration 
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 از محله یطراح یبانیپشت و تیحما میزان است، شده آن به زیادی توجه روزها نیا در هک یمسائل نیتر برجسته از یکی

 یقلب سالمت و بهداشت یارتقا ،یچاق اهشک به هایی یتفعال نیچن است. خانه از خارج های یتفعال ریسا و یرو ادهیپ

 افراد یبرا ویژه به ند.ک می کمک یمحل یفضا و انکم با یشخص وندیپ حس یارتقا و یاجتماع تعامل جیترو ،یعروق

 یتقابل بهبود یبرا ویژه اقدام ینتر مهم است. یخوش و سالمت حفظ یهاروش نیبهتر از یکی روزانه یرو ادهیپ ، مسن

 ردنکاضافه ،ادهیپ عابران یبرا مناسب یها تقاطع و خوب روهای یادهپ ،یوستهپ هم به یابانیخ بافت ةتوسع ،محله یرو ادهیپ

 ردنکیندخوشا و تر امن یبرا یکتراف ردنکآرام و محله در یاجتماع زکمرا و ها پارک ،ها مغازه مثل یمحل یمقصدها

 .(358 :1393 ،ویلر) است ادهیپ عابران یبرا ها یابانخ

 های رهیافت و گوناگون فیتعار و ها دیدگاه ،یداریپا زمینة در موجود اتیادب به توجه با ،رکلد :پایداری ابعاد

 و یاجتماع ،یطیمح یداریپا قالب در یداریپا یبرا را یلک بعد سه محققان بیشتر ،یداریپا متفاوت یمعان و مختلف

 ،یانکم ،یاسیس ای ینهاد یداریپا مانند را یگرید مختلف ابعاد محققان یبرخ است رکذ انیشا .گیرند می درنظر یاقتصاد

 نیعناو با و دنگیر می قرار یداریپا یاصل بعد سه لیذ در ها آن همة هک گیرند می درنظر خود محاسبات در ...و یفرهنگ

 .شود می فیتعر یاقتصاد یداریپا و یاجتماع یداریپا ،یطیمح یداریپا

 ثروت جادیا یضرور یابزارها ینگهدار و حفظ یبرا جامعه ییتوانا به یاجتماع یداریپا :یاجتماع یداریپا (الف

 اشاره گرید یسو از انسجام و یپارچگیک گسترش یبرا یاجتماع کمشتر احساس و سو یک از خود دیبازتول منظور به

 و ها ستیزه اهشک شامل هک استه نظام یفرهنگ و یاجتماع ثبات و حفظ دنبالبه مفهوم، یک عنوان به و کند می

 نیب و ینسل درون یبرابر یبرا شدنقائل تیاهم شامل یاجتماع قضاوت یاخالق اصول ةیپا بر و است مخرب تعارضات

 نیب ارتباط به تنها نه و است تیامن و صلح یبرا ینگران زین و -فقر اهشک و انسان یاصل یازهاین یارضا ویژه به -ینسل

 تیوضع از زیمتما) اجتماعی های گروه قیعال و تکمشار ،یفرهنگ های ارزش تیاهم به هکبل ،جوامع و یکیزیف طیمح

 .(18 :1385 فراهانی،) کند می توجه زیست محیط درمورد (جنسیت و ینژاد ،یاقتصاد ،یاجتماع

 اهشک زمان یط هک شود می تفسیر یاقتصاد رفاه طیشرا هعمد طور به یاقتصاد یداریپا :یاقتصاد یداریپا (ب

 یعیطب منابع تیریمد و ابدین اهشک زمان یط جامعه تیمطلوب هک شود می گفته داریپا یتیموقع به بنابراین، ؛یابد نمی

 ةتوسع یبرا درنتیجه، .بماند یباق داریپا همچنان ندهیآ یبرا یاقتصاد رشد و دیتول های فرصت هک دگیر انجام ای گونه به

 بازتولید و یبازساز تیظرف در و نرساند بیآس زیست محیط به دائم هک ردک استفاده ای شیوه به منابع از دیبا یاقتصاد

 .(همان) ابدین اهشک یعیطب ةیسرما ریذخا یاقتصاد رشد و توسعه جریان در و ندکن جادیا اختالل منابع

 دارد اشاره یطیشرا در یکیولوژکا های نظام محافظت و تیریمد به یکیولوژکا یداریپا :یکیولوژکا یداریپا (ج

 و اهخطر از تا شود می حفظ یافک حد به زمان طول در (خدمات و االک ردنکفراهم ییتوانا) یطیمح یردهاکارک هک

 های بهره از یمساو ۀانداز  به تا شود هداد فرصت ندهیآ های نسل به و یابد اهشک ها آن کسیر شود، اجتناب ندهیآ عیفجا

 .ببرند لذت یطیمح

 را ندهیآ اراتیاخت هک است یسطوح در آن مرتبط انواع و هیپا منابع حفظ یمعنبه اکولوژیکی پایداری ،گرید عبارتبه

 .(همان) شود می ستمیوسکا انعطاف و تیفکی ت،یظرف یارتقا و حفظ موجب و ندک مین سلب

 تعریف سیاسی و (کالبدی) معماری ادراکی، ذهنی، ،یختشنا روان اجتماعی، مختلف ابعاد از محله ۀواژ مفهوم ،رکلد :محله

 در نیز و مختلف جوامع در تعاریف این همچنین، .دهند می ارائه محله دربارۀ را خود ویژۀ تعریف مختلف، ابعاد از هریک .شود می

 منظور به را Township و Neighborhood ۀواژ دو توان می جهانی ادبیات براساس مثال، برای ؛دان متفاوت مختلف تاریخی مقاطع

 را جمعیت نفر 000/40 تا 15000 و نفر 000/10 تا 2000 ترتیببه ها آن از هریک که درحالی کرد، ترجمه محله مفهوم دو
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 بزرگی برعالوه که شود می اطالق ای محدوده به دوم ۀواژ اما دارد، مشخصی هویت که است مسکونی ةمحل اول ۀواژ .گیرد میدربر

 محله این .است محله تعریف هایمعیار ترین مهم از شغلی های فرصت گر،ید عبارتبه .دارد متنوع شغلی های فرصت ،اندازه در

 یتر جامع تعریف( 91: 1385) لینچ .(22 :2003 بارتون،) دارد ...و تفریحی مراکز سوپرمارکت، مدرسه، جمله از را الزم تجهیزات

 تا باشند بعد دو واجد باید ها آن .اند بزرگ یا اندازهمیان کم دست که هستند شهر از هایی قسمت ها محله :دهد می ارائه محله دربارۀ

 سیمای توان می همواره و هستند شناختی کامالً مشترک خصوصیات دلیل به آن یاجزا .است شده آن وارد کند احساس ناظر

 یا ها راه با یا -آید نظر به بارزتر و مؤثر یک کدام آنکه براساس -را شهر ساختمان مردم از بسیاری .داد تمیز ها آن درون از را ها محله

 .دارد بستگی مختلف شهرهای به هم و افراد به هم مسئله این البته .کنند می مجسم ذهن در آن های«محله» با

 

 پژوهش روش

 .است بوده اکتشافی -توصیفی تحقیق، های پرسش با ارتباط در و موضوع اهداف و ماهیت به توجه با پژوهش این روش

 خصوصیات منظم و واقعی عینی، توصیف هدف با توصیفی تحقیق روش از ابتدا ها پرسش تبیینمنظور  به درنتیجه،

 .است شده استفاده اکتشافی روش از ها پرسش به پاسخ برای سپس .است شده استفاده

 نماگرهای و ها شاخص ابتدا ،تحقیق این در :ها آن کردن عملیاتی چگونگی و تحقیق نماگرهای و ها شاخص

 اول ةمرحل در ،ترتیب بدین .انطباق داده شد شهری محالت شرایط با سپس وشد  استخراج شهری یها سکونتگاه در پایداری

 و نددش استخراج مربوطه یها شاخص ،(1385 فراهانی، ؛1391 ی،)خراسان گرفته انجام مطالعات برخی بررسی از استفاده با و

 ةمرحل ةاولی ةپرسشنام فیلتر از عبور از پس و یا منطقه و شهری یزیر برنامه ۀحوز کارشناسان و استادان با مشورت از پس

 :شود می آورده شده استخراج یها شاخص، 1 جدول در .شدند استفاده گویه 73 قالب در نهایی ةپرسشنام در ،آزمون یشپ
 

 ها شاخص. نماگرهای پایداری محالت شهری به تفکیک ابعاد و 1جدول 
 نماگرها ها شاخص ابعاد

 اقتصادی

 کمتر های ینههز تحصیلی، مدرک با شغل تناسب مناسب، درآمد داشتن مناسب، شغل داشتن درآمد و اشتغال
 .محله در شغلی یها فرصت تعدد محله، در مناسب شغلی فرصت محله، در شغل وجود درصورت

 از برخورداری مسکن، در بهداشتی و مناسب حمام از برخورداری مسکن، بنای استحکام مسکن
 مسکن، در کافی روشنایی از برخورداری مسکن، در مناسب سرمایش و گرمایش سیستم

 تعداد مسکن، کافی و مناسب مساحت مسکن، در فاضالب بهداشتی دفع سیستم از برخورداری
 .مسکن در کافی یها اتاق

 وسایل به مناسب دسترسی عمومی، ةنقلی وسایل تعداد عمومی، ةنقلی وسایل کار ساعات عمومی ونقل حمل
 .عمومی ونقل حمل

 خدمات و امکانات
 زیرساختی

 ینتأم کیفیت محله، شرب آب کیفیت معابر، و ها میدان کیفیت ارتباطی، یها راه کیفیت
 کیفیت محله، بار تره و میوه میادین تعداد محله، خواربار یها فروشگاه یسو از روزمره نیازهای
 .محله اینترنت وضعیت محله، یکش لوله گاز شبکة کیفیت محله، بانک خدمات

 اجتماعی

 و معلمان کیفیت مدارس، آموزشی تجهیزات کیفیت مدارس، کافی و مناسب آموزشی فضای عمومی آموزش
 .فرزندان تحصیلی پیشرفت از رضایت میزان مدارس، یها ساختمان کیفیت مدارس، مدیریت

 .ماهر انسانی نیروی بهداشتی، خدمات به مناسب دسترسی بهداشت، شبکة خدمات کیفیت درمان و بهداشت
 در مردم خودیاری محله، شورای اعضای با مردم ارتباط محله، آبادی برای اهالی دلسوزی همبستگی و مشارکت

 مردان، مانند محله امور در محله زنان یفکر هم و حضور محله، در عمرانی یها پروژه حین
 اعضای استقبال محله، شورای اعضای بودناعتماد قابل یکدیگر، به محله مردم احترام میزان

 .مردم مشارکت از محله شورای
 بودنامیدوار محله، در همسایگان و بستگان با خوبرابطة  داشتن محله، در زندگی به تمایل مکانی تعلق و پیوستگی

 فراغت اوقات گذراندن به تمایل محله، در اشتغال به تمایل محله، در زندگی شرایط بهبود به
 در مکان ینتر مناسببه  شدن تبدیل به اعتقاد محله، در گذاری یهسرما به تمایل محله، در

 در زندگی و کار شرایط وجود درصورت محله در زندگی منطقه، سطح در زندگی برای محله
 .محله در زندگی برای فرزندان به توصیه دیگر، محالت
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 ها شاخص. نماگرهای پایداری محالت شهری به تفکیک ابعاد و 1جدول 
 نماگرها ها شاخص ابعاد

 قومی یها نزاعبودن  و...(، کم زورگیری مخدر، مواد سوءمصرف سرقت،)م یجرا میزان بودن کم اجتماعی و فردی امنیت
 در زنان تردد امنیت محله، جدید و قدیمی ساکنان بین نزاع میزان بودن کم ،ای یفهطا و

 نظر از خیابان از عبور امینت شب، در سواره تردد امنیت شب، در پیاده تردد امنیت ،روز شبانه
 .نظامی پاسگاه عملکرد کیفیت ،روز شبانه در ها یلاتومب سرعت

 اوقات و تفریحات
 فراغت

 یها کتابخانه وسعت و خدمات کیفیت محله، ورزش یها سالن تجهیزات و خدمات کیفیت
 هزینة و کیفیت حسینیه، و مسجد مانند مذهبی و فرهنگی اماکن خدمات کیفیت محله،

 .فراغتی و تفریحی خدمات از استفاده

 محیطی یستز

 و امنیت نظر از کودکان بازی فضای کیفیت محله، سبز فضای یا کودکان بازی فضای وسعت باز و سبز فضاهای
 .محله سبز فضای یا کودکان بازی محل نظافت،

 محله، سطح از سطحی یها آب یآور جمع کیفیت محله، سطح از زباله یآور جمع کیفیت آلودگی
 وسایل وآمد رفت از ناشی آلودگی صوتی، آلودگی نبود و آرامش فاضالب، یآور جمع کیفیت
 .صنعتی یها کارگاه از ناشی آلودگی نقلیه،

 مناسب انداز چشم بناها، معماری و ها ساختمان مناسب انداز چشم طبیعی، زیبای انداز چشم انداز چشم
 .محله سبز فضای انداز چشم ،ها یابانخ و معابر

 58: 1391 پور، جمعه و مخلصیان؛ 144: 1391 خراسانی،: منبع

  

 ها داده گردآوری ابزار و روش

 ،نخست گام در .است شده استفاده پیمایشی و اسنادی مطالعات روش دو از حاضر پژوهش در اطالعات گردآوری برای

 یها طرحو  دانشجویی یها رساله پژوهشی، مقاالت کتب، مانند علمی منابع از پژوهش موضوع پیشینة با آشنایی منظور به

 یها دستگاه اطالعاتی های یلفاو  ایران آمار مرکز آمارهای یژهو به مختلف اسناد نهادها، و ها سازمان در موجود پژوهشی

 یها گزارش و آمارها ،ها نقشه اسناد، از مطالعه مورد ةمحل زمینة در اطالعات گردآوری برای .است هشد استفاده اجرایی

 و مستقیممشاهدۀ  شیوۀ به پیمایشی مطالعة طریق از اطالعات دیگر بخش و است شده استفاده مختلف یها سازمان

 .است شده یآور جمع پرسشنامه

 که (7 :1390 سخاوتی،) است نفر 54218 یعنی آباد یناز محلة ساکنان شامل تحقیق آماری جامعة :نمونه حجم

 این در .آمد دستبه نفر 381 نمونه حجم کوکران، فرمول به توجه با .شد تعیین کوکران فرمول از استفاده بانمونه  حجم

 .است شده استفاده افراد انتخاب برای ساده تصادفی یریگ نمونه روش از ،تحقیق

 ،درادامه .شد تدوین و تحقیق میدانی مراحل دادن انجام منظور به نهایی پرسشنامة پایایی و اعتماد ییدتأ از پس

 مراحل دادن انجام از پس و شد توزیع مطالعه مورد محله در ساده تصادفی یریگ نمونه روش به توجه با ها پرسشنامه

 برای مختلف یها آزمون و فراوانی توزیع های جدول از و شد spss افزار نرم وارد شده کسب یها داده پرسشنامه، تکمیل

 .شد استفاده سنجش

 شهرداری 16 منطقة 2 ناحیة در محالت ترین قدیمی از یکی (مدائن) آباد نازی محلة :آباد یناز محلة معرفی

 و خزانه با که است شده واقع تهران شهر جنوب در محله این .دارد قدمت سال دویست از بیش زیرا ؛است تهران

 آباد خانی .دارند ونتکس مکپرترا منطقة این در نفر هزار 600 از شیب و دارد وسعت کیلومترمربع 18 درمجموع آباد یاغچی

 به آباد نازی جنوب .است شده واقع آباد نازی یغرب جنوب در هک است آباد نازی به نزدیک قدیمی های محله از یکی نو

 به جنوب از آباد نازی محلة .است محدود یمرغ قلعه پادگان به آن غرب و مشهد -تهران آهن راه به آن شرق ،یشهرر

 شود می یمنته انیتندگو بزرگراه به غرب از و ییرجا بزرگراه به شرق از بعثت، بزرگراه به شمال از آزادگان، بزرگراه

 .(3 :همان)

 

 ادامة
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  85سال  تهران شهر عمران و توسعه ساختاری -راهبردی طرح تهران، 16 ةدر منطق آباد یناز ةمحل موقعیت .1 ةنقش

 (تهران جامع طرح)

 

 ها یافته و بحث

و  شود یم داده پاسخها  به پرسش ،ها یافته یلتحل از پس و شود می بررسی نمونه توصیفی های یژگیو ابتدا قسمت این در

 .شود می آزمون ها داده

 

 انیپاسخگو یعموم مشخصات یبررس

 پاسخگویان سن و جنس

 سنی گروه در درصد 1/72 ،ینهمچن .است بوده مرد درصد 6/49 و زن درصد 4/50 شامل نمونه جنسیت ،پژوهش این در

 .اند داشته التراب و سال 65 نیز درصد 7/2 واند  بوده سال 64تا  35 سنی گروه در درصد 2/25و  سال 34تا  18

 

 شغل

 4/41 و اند داشته دولتی مشاغل درصد 4/14 ،اند نبوده غلاش پاسخگویان درصد 8/43 دهد می نشان 2 جدول های یافته

 .اند شتهدا آزاد شغل درصد

 
 شغل برحسب انیپاسخگو فراوانی توزیع. 2 جدول

 معتبر درصد درصد فراوانی شغل
 8/43 8/42 163 غیرشاغل

 8/14 4/14 55 دولتی شغل
 4/41 4/40 154 آزاد شغل
 0/100 4/2 9 پاسخ بی

 381 0/100 - 
 نگارندگان :منبع
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 پاسخگویان تحصیالت میزان

 درصد 5/41 یپلم،کمتر از د یالتدرصد تحص 5/8 داد نشان پاسخگویان تحصیالت میزان سنجش از حاصل های یافته

 .اند داشته ارشد کارشناسی تحصیالت درصد 7/7 و کارشناسی و دیپلم فوق تحصیالت درصد 2/41 ،یپلمد تحصیالت

 
 پاسخگویان تحصیالت برحسب انیپاسخگو فراوانی توزیع. 3 جدول

 معتبر درصد درصد فراوانی پاسخگویان تحصیالت
 5/8 4/8 32 دیپلم زیر

 5/41 9/40 156 دیپلم
 2/41 7/40 155 کارشناسی و دیپلم فوق

 7/7 6/7 29 ارشد کارشناسی
 1/1 0/1 4 باالتر و ارشد کارشناسی
 0/100 3/1 5 پاسخ بی

 - 0/100 381 کل جمع
 نگارندگان :منبع

 

 خانواده درآمد میزان

 درآمد دهد یم نشان که است دهش تنظیم خانواده درآمد میزان برحسب پاسخگویان فراوانی توزیع براساس زیر جدول

 از درصد 25 ۀخانواد ماهیانة درآمد و تومان میلیون یک تا تومان هزار 500 بین پاسخگویان از درصد 8/42 ۀخانواد یانةماه

 .است تومان هزار 500 از کمتر یانپاسخگو

 
 خانواده یانةماه هزینة و درآمد میزان برحسب انیپاسخگو فراوانی توزیع. 4 جدول

 معتبر درصد درصد فراوانی )تومان( خانواده ماهیانة درآمد میزان

 0/25 8/22 87  هزار 500از  کمتر

 8/42 1/39 149  یلیونم 1 تا هزار 500

 3/21 4/19 74  هزار 500و  یلیونم 1 تا میلیون 1
 9/10 0/10 38 هزار 500 و میلیون 1 از بیشتر

 0/100 7/8 33 پاسخ بی
 - 0/100 381 کل جمع

 نگارندگان :منبع

 

 و اقتصادی اجتماعی، اساسی بعد سه با پایدار توسعة ،حاضر تحقیق در :یداریپا یها شاخص یبررس

 همبستگی، -مشارکت یها شاخص از اجتماعی بعد سنجش برای است ذکر شایان .است شده بررسی محیطی زیست

 .است شده استفاده بهداشت و عمومی آموزش فراغت، اوقات و تفریحات اجتماعی،-فردی امنیت تعلق، -پیوستگی

 عمومی ونقل حمل و زیرساختی خدمات -امکانات مسکن، درآمد، -اشتغال یها شاخص از اقتصادی بعد سنجش منظور به

 .استشده  سنجیده انداز چشم و آلودگی باز، و سبز فضاهای یها شاخص با نیز محیطی یستز بعد و هشد گرفته بهره

 با سپس و شدند بیترک گریکدی با ها گویه Compute دستور از استفاده با ابتدا ها شاخص از هریک ساختن یبرا

 .شد میتقس قسمت سه به ها شاخص به مربوط دامنة نتایج، تفسیر و تحلیل در سهولت منظور به Recode دستور از استفاده

 های یافته .شود می بررسی ها آن سازندۀ های گویه همراه به تحقیق یها شاخص زمینة در پاسخگویان وضعیت درادامه،

 .شود یداده م یحدر ادامه توض تحقیق در مطالعه مورد ابعاد به مربوط
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 یاجتماع بعد

 و تفریحات اجتماعی، -فردی امنیت تعلق، -پیوستگی همبستگی، -مشارکت متغیر شش از اجتماعی بعد ساخت برای

 ای محله اجتماعی بعد نظر از آباد نازی ةمحل کهاین ةزمین در .است شده استفاده بهداشت و عمومی آموزش فراغت، اوقات

 بینابین ینظر ها آن درصد 3/32 و موافق نظر ها آن درصد 8/32 ،مخالف نظر یاندرصد پاسخگو 9/34 است، پایدار

 او متوسط نمرۀ ،36 پاسخگو ینیممم ۀنمر اساسبراین که شد استفاده گویه 36 از شاخص این سنجش منظور به .داشتند

 نمرۀ از کمتر درمجموع (38/100) پاسخگویان نمرات میانگین آنجاکه از .است بوده 180 یو ماکزیمم نمرۀ و 108

 در شود می محسوب پایدار ای محله اجتماعی بعد نظر از آباد نازی ةمحل که نظر این با موافقت میزان ،است (108) متوسط

 .(است آمده دست به (3) نمره متوسط در (36) ها گویه تعداد ضرب حاصل از متوسط ۀنمر) است پایین به رو متوسط حد

 
 اجتماعی بعد برحسب پاسخگویان فراوانی یعتوز .5 جدول

 بیشترین نمره متوسط نمره کمترین میانگین درصد فراوانی اجتماعی
 9/34 133 مخالف نمره

38/100 36 108 180 
 3/32 123 نظر بی

 8/32 125 موافق

 0/100 181 جمع

 نگارندگان: منبع

 

 اقتصادی بعد

 عمومی ونقل حمل و زیرساختی خدمات -امکانات مسکن، درآمد، -اشتغال شاخص چهار از اقتصادی بعد ساخت برای

 حساب به پایدار ای محله اقتصادی بعد نظر از آباد نازی ةمحل اینکه زمینة در ،تحقیق های یافته براساس .شد گرفته بهره

 آنجاکه از .داشتند بینابین نظر درصد 36 و موافقنظر  ها آن درصد 4/30 ،مخالفنظر  یاندرصد پاسخگو 6/33 آید، می

 که نظر این با موافقت میزان ،است بوده (72) متوسط ۀنمر از بیشتر اندکی درمجموع (3/74) پاسخگویان نمرات میانگین

 ضرب حاصل از متوسط ۀنمر) است متوسط حد در شود می محسوب پایدار ای محله اقتصادی بعد نظر از آباد نازی ةمحل

 .(است آمده دست به (3) نمره متوسط در (24) ها گویه تعداد

 
 اقتصادی بعد برحسب پاسخگویان فراوانی توزیع. 6 جدول

 نمره بیشترین نمره متوسط نمره کمترین میانگین درصد فراوانی اقتصادی

 6/33 128 مخالف

31/74 24 72 120 
 0/36 137 نظر بی

 4/30 116 موافق

 0/100 181 جمع

 : نگارندگان منبع

 

 محیطی یستز بعد

 .شد گرفته بهره انداز چشم و آلودگی باز، و سبز فضاهای شاخص سه از محیطی یستز بعد ساخت برای

 آید، می حساب به پایدار ای محله محیطی یستز بعد نظر از آباد نازی ةمحل اینکه ینة، در زم7 جدول های یافته براساس

 .داشتند بینابین نظر ها آن درصد 4/34 و موافق نظر ها آن درصد 6/29 ،مخالفنظر  پاسخگویاندرصد  2/36

 با موافقت میزان ،است (39) متوسط ۀنمر از کمتر اندکی درمجموع (44/35) پاسخگویان نمرات میانگین آنجاکه از
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 است پایین  به رو متوسط حد در شود می محسوب پایدار ای محله محیطی زیست بعد نظر از آباد نازی ةمحل که نظر این

 .(است آمده دست به (3) نمره متوسط در (13) ها گویه تعداد ضرب حاصل از متوسط ۀنمر)
 

 محیطی یستز بعد برحسب پاسخگویان فراوانی توزیع. 7 جدول

 نمره بیشترین نمره متوسط نمره کمترین میانگین معتبر درصد فراوانی محیطی یستز

 2/36 138 مخالف

44/35 13 39 65 
 4/34 131 نظر بی

 6/29 112 موافق

 0/100 381 جمع

 نگارندگان: منبع
 

 پایداری شاخص

 پایدار یا محله محیطی زیست و اقتصادی اجتماعی، مختلف ابعاد در آباد نازی ةمحل اینکه زمینة در ،8 جدول های یافته براساس

 .اند داشته بینابین نظر ها آن درصد 5/32 و موافق نظر ها آن درصد 3/33 ،مخالفنظر  یاندرصد پاسخگو 1/34 ،است

 این با موافقت میزان ،است (219) متوسط ۀنمر از کمتر درمجموع (14/210) پاسخگویان نمرات میانگین آنجاکه از

 ۀنمر) است یینپا به رو متوسط حد در شود می محسوب پایدار ای محله هتوسع شاخص نظر از آباد نازی ةمحل که نظر

 .(است آمده دست به (3) نمره متوسط در (73) ها گویه تعداد ضرب حاصل از متوسط
 

 پایدار توسعة شاخص برحسب پاسخگویان فراوانی توزیع .8 جدول

 نمره بیشترین نمره متوسط نمره کمترین میانگین معتبر درصد فراوانی پایدار توسعه
 1/34 130 مخالف

14/210 73 219 365 
 5/32 124 نظر بی

 3/33 127 موافق
 0/100 381 جمع

 نگارندگان :منبع

 

 استنباطی جینتا

 دارند رابطه محله پایداری میزان با درآمد و تحصیالت میزان شغل، اینکه برمبنی دومپرسش  پاسخ به دستیابی منظور به

 ۀسازند های مؤلفه با ای زمینه متغیرهای همبستگی میزان تااست  شده استفاده اسپیرمن همبستگی آزمون از ابتدا ،خیر یا

 با سپس .دشو مشخص پایداری شاخص دخو و محیطی زیست اقتصادی، اجتماعی، های مؤلفه یعنی پایداری شاخص

 .است شده بررسی متغیرها این بین ةرابط دو خی آزمون از استفاده
 

 ای زمینه متغیرهای و پایدارتوسعة  سازندة یها مؤلفه بین همبستگی یسماتر .9 جدول

 درآمد تحصیالت سن متغیر نام
 شاخص
 اجتماعی

 شاخص
 اقتصادی

 شاخص
 محیطی زیست

 ةتوسع
 پایدار

       1 سن
      1 -304/0** تحصیالت

     1 234/0** 046/0 درآمد
    1 035/0 -163/0** 128/0* اجتماعی شاخص
   1 439/0** -063/0 060/0 011/0 اقتصادی شاخص

  1 -467/0 528/0** -003/0 -012/0 -105/0* محیطی زیست شاخص
 1 727/0** 782/0** 856/0** -052/0 -066/0 043/0 پایداری

 (دامنه دو )آزمون 01/0 سطح در معنادار **

 (دامنه دو )آزمون 05/0 سطح در معنادار *
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 (±3/0 — ±6/0) فاصلة در اگر و ضعیف رابطه شدت ،باشد (0 — ±3/0) فاصلة در اگر معنادار همبستگی ضرایب

 را رابطه جهت است ذکر شایان .است قوی رابطه شدت باشد (±6/0 — ±1) فاصلة در اگر و متوسط رابطه شدت باشد

 متغیر دو بین رابطة ،باشد مثبت متغیر دو بین همبستگی ضریب اگر که یطور به ؛کند می تعیین همبستگی ضریب عالمت

 در شده ارائه همبستگی ضرایب براساس .است معکوس و منفی متغیر دو بینرابطة  باشد منفی اگر و است مثبت و مستقیم

 .دارد ضعیف منفی ةرابط درآمد و تحصیالت با و دارد مثبت ضعیف ةرابط سن با پایداری شاخص، 9 جدول

 دو خی آزمون براساس نظر مورد محلة پایداری سطح با درآمد سطح و تحصیالت سطح شغل، بین رابطة ،یتدرنها

 .است شده بررسی

 05/0 سطح در که (Chi-Square= 577/11) دو یخ آزمون جینتا محله، پایداری سطح و شغل نیب ةرابط درمورد

 فرض ،اساسبراین .دارد وجود رابطه محله پایداری سطح نوع و شغل نیب دهد یم نشان (،sig =021/0) است یمعنادار

H0 فرض و شود می رد متغیر دو این بین رابطه نبود برمبنی H1 آباد نازی ةمحل پایداری و شغل بین رابطه وجود بریمبن 

 دهد یم نشان (Cramers V =125/0) کرامر یو یهمبستگ آزمون ةجینت نیز رابطه شدت و جهت مورددر .شود می ییدتأ

 .است مثبت رابطه جهت و فیضع حد در محله پایداری سطح و شغل نیب ةرابط شدت
 

 محله پایداری سطح و شغل نیب ةرابط یبررس. 10 جدول

 شغل کاریب دولتی شغل آزاد شغل کل
 پایداری

127 
1/34 

52 
5/33 

14 
9/26 

61 
0/37 

 یفراوان
 درصد

 مخالف

121 
5/32 

39 
2/25 

23 
2/44 

59 
8/35 

 یفراوان
 درصد

 متوسط

124 
3/33 

64 
3/41 

15 
8/28 

45 
3/27 

 یفراوان
 درصد

 موافق

372 
0/100 

155 
7/41 

52 
0/14 

165 
4/44 

 یفراوان
 درصد

 کل

 

Chi-Square d.f Sig Cramer's V 

577/11  4 021/0  125/0  
 

 یمعنادار 05/0 سطح در هک (Chi-Square= 945/12) دو یخ آزمون جینتا محله، پایداری سطح و تحصیالت نیب رابطه درمورد

 عدم بر - مبنی H0 فرض ،اساسبراین .ندارد وجود رابطه محله پایداری سطح و تحصیالت نیب دهد یم نشان (،sig =114/0) است

 .شود می رد آباد نازی محله پایداری و تحصیالت بین رابطه وجود بر یمبن H1 فرض و شود می ییدتأ متغیر دو این بین رابطه
 

 محله پایداری سطح و تحصیالت نیب ةرابط یبررس .11 جدول

 کل
 از باالتر

 ارشد کارشناسی
 کارشناسی

 ارشد
 و یپلمد فوق

 کارشناسی
 دیپلم زیر دیپلم

 تحصیالت
 پایداری

127 
8/33 

2 
0/50 

8 
6/27 

53 
2/34 

53 
0/34 

11 
4/34 

 یفراوان
 درصد

 مخالف

123 
7/32 

0 
0/0 

13 
8/44 

60 
7/38 

44 
2/28 

6 
8/18 

 یفراوان
 درصد

 متوسط

126 
5/33 

2 
0/50 

8 
6/27 

42 
1/27 

59 
8/37 

15 
9/46 

 یفراوان
 درصد

 موافق

376 
0/100 

4 
0/100 

29 
0/100 

155 
0/100 

156 
0/100 

32 
0/100 

 یفراوان
 درصد

 کل

 

Chi-Square d.f Sig 

945/12  8 114/0  
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 05/0 سطح در هک (Chi-Square= 754/3) دو یخ آزمون جینتا محله، پایداری سطح و درآمد نیب رابطه درمورد

 H0 فرض ،اساسبراین .ندارد وجود رابطه محله پایداری سطح و درآمد نیب دهد یم نشان (sig =71/0) است یمعنادار

 ةمحل پایداری و تحصیالت بین رابطه وجود بریمبن H1 فرض و شود می ییدتأ متغیر دو این بین رابطه عدم برمبنی

 .شود می رد آباد نازی
 

 محله پایداری سطح و درآمد نیب ةرابط یبررس .12 جدول

 کل

و  یلیونم 1 
 به هزار 500

 باال

 1 تا میلیون 1
 500و  یلیونم

  هزار

 1 تا هزار 500
 میلیون

 هزار 500 زیر
)تومان( درآمد  

 پایداری

119 
2/34 

14 
8/37 

24 
0/32 

46 
9/30 

35 
2/40 

 یفراوان
 درصد

 مخالف

111 
9/31 

10 
0/27 

23 
7/30 

54 
2/36 

24 
6/27 

 یفراوان
 درصد

 متوسط

118 
9/33 

13 
1/35 

28 
3/37 

49 
9/32 

28 
2/32 

 یفراوان
 درصد

 موافق

348 
0/100 

37 
0/100 

75 
0/100 

149 
0/100 

87 
0/100 

 یفراوان
 درصد

 کل

  

Chi-Square d.f Sig 

754/3  6 710/0  

 

 گیری یجهنت

 .آمد دستبه زیر نتایج و شدند بررسی محیطی یستز و اجتماعی اقتصادی، جمله از پایداری اصلی ابعاد حاضر پژوهش در

 ؛است متوسط اقتصادی نظر از و پایین به رو متوسط محیطی یستز و اجتماعی لحاظ از آباد یناز ةمحل پایداری میزان

 حد در شود می محسوب پایدار ای محله توسعه شاخص نظر از آباد نازی محلة که نظر این با موافقت میزان ،بنابراین

 و شد آزمون محله پایداری شاخص با تحصیالت و درآمد میزان شغل، متغیرهای ةرابط ،درادامه .است یینپا به رو متوسط

 و درآمد میزان بین و دارد وجود مثبت و ضعیف ةرابط آباد یناز ةمحل پایداری میزان و ساکنان شغل بین شد مشخص

 .ندارد وجود یا رابطه آباد یناز ةمحل پایداری میزان با ساکنان تحصیالت

 وضعیت به رسیدن منظور به زیر هایپیشنهاد مطالعه، مورد ةمحل در موجود مطالعات و تحقیق نتایج به توجه با

 :دشو می ارائه محله توسعة روند در پایداری مطلوب

 از محلی ساالری مردم و پذیری مشارکت ةروحی افزایش و محلی امور ادارۀ در محلی مشارکت تشویق و توسعه. 1

 .ها انجمن گونه این در فعال حضور به مردم ترغیب و تشویق و ...و ها NGO ،ها انجمن نهادها، گسترش طریق

 باشد، داشته خدمات ةارائ برای جامعی ظرفیت و داشته ییباال بسیار جذب است ممکن که  فرهنگی اماکن از یکی

 خالصه محدود کالس چند برگزاری به فقط و دارد مکانی محدودیت محله این در متأسفانه که است محله سرای

 برای ؛داشت باالتری محلی جذب آن، های فعالیت کردنخودجوش و مکان این کردنتر فعال با توان می .شود می

 سرای در افراد به آموزش برای محله در ساکن مرتبط های رشته التحصیالن فارغ و ها تحصیلکرده از توان می ،مثال

 و آموزش آگاهی، و دانش بر تأکید با اجتماعی توانمندی افزایش موجب مسئله این که کرد استفاده محله

 .شود می محلی امور ادارۀ در خوداتکایی تقویت درنهایت و جوانان و زنان مشارکت افزایش ،رسانی اطالع

 های برنامه در ها آن از توان می ،هستند محلی معتمدان جزء و ای محله درون بیشتر محلی اثرگذار افراد اینکه به توجه با. 2

 متقابل همکاری به مسئله این که کرد استفاده ها آن تجربیات از و گرفت بهره محله شناسی آسیب و فرهنگی شهری،
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 در هفتگی جلسات برگزاری با توان می ،زمینه این در .دارد نیاز 16 ةمنطق شهرداری کارشناسان و ناظران با افراد این

 .کرد بررسی را محله مشکالت و مسائل منطقه نواحی فرهنگی اجتماعی معاونت یا محله سرای

 های برنامه برگزاری منظور به مدارس از توان می ،دارد توجهی شایان آموزشی سرانة آباد نازی محلة اینکه دلیل به. 3

 و طرف یک از آموزشی مسئوالن و مدیران تا جست بهره شهری مسائل و اجتماعی های آسیب زمینة در آموزشی

 و گیرندب قرار فرزندانشان و ها آن تهدیدکنندۀ های آسیب جریان در دیگر طرف از ها آن والدین و آموزاندانش

 زیستی محیط و شهری مسائل ةزمین در الزم های آموزش از تر پایین مقاطع در ویژه به آموزاندانش همچنین

 .شوند مند بهره

 دفاتر توان می ،ها آن سازی مقاوم و نوسازی برای فرسوده و دوام کم مساکن به تسهیالت ةارائ و تشویق منظور به. 4

 .دکر تقویت و ایجاد محله افراد مشارکت با را نوسازی تسهیلگری

 گذاری سرمایه به افراد بترغی و تشویق و ای سرمایه منابع و مالی تسهیالت ةارائ با ساکنان اقتصادی توان افزایش. 5

 به ساکنان وآمد رفت از و است مؤثر محله در دوم بازار و اول بازار در تجاری واحدهای و مراکز رونق در محله، در

 .کند می جلوگیری خرید برای دیگر مناطق

 و محله دفاع بی های مکان از مناسب و بهینه ۀاستفاد محله، در باز و خالی فضاهای و ها زمین وجود به توجه با. 6

 کاهش موجب کند، فراهم را اجتماعی بیشتر تعامالت ةزمین که تفریحی های مکان به ها آن کاربری اصالح و تغییر

 .شود می محله در امنیت افزایش و جنایت و جرم

 را محله هویت نوعی به که قدیمی های ساختمان با جدید وسازهای ساخت کردنهماهنگ منظور به ضوابطی ایجاد. 7

 .کند می کمک محله انداز چشم بهبود به ،دهند می شکل

 و تعلق حس افزایش به اکولوژیکی و فرهنگی ،اجتماعی اقتصادی، های زمینه در محله انساکن درگیرکردن درنهایت،

 به آباد نازی تبدیل و محله سطح ارتقای و مشکالت حل موجب و کند می کمک محله فضای و مکان با شخصی پیوند

 .شود می پایدار ای محله
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