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چکیده

با توجه به اینکه در دهههای اخیر تأکید بر محالت و اجتماعات محلهای و شروع برنامهریزی از سطح محله ،در
شهرها مطرح شده است (رویکرد پایین به باال) ،به نظر می رسد که توجه به معیارهای پایداری در محالت و برنامهریزی به
منظور توسعه در سطح محله ،راهکاری مناسب برای ارتقای کیفیت محالت است .به طور کلی در این پژوهش ،هدف از نگارش،
یافتن پاسخی نظام مند و منسجم در خصوص اهمیت نقش محالت شهری در حرکت به سمت توسعه پایدار شهری و بررسی
شاخصهای تأثیرگذار محله در ساماندهی فضای شهری میباشد .حال اینچنین سوالی مطرح است که ،پایداری در محالت از
طریق تدوین کدامین معیارها قابل حصول و دستیابی میباشد؟ و معیارهای پایداری محله چه شاخصهایی را در بر میگیرند؟
لذا مقاله حاضر در پی آن است که به تحلیل معیارها و تدوین نقش محالت شهری در دستیابی به توسعه پایدار شهری ،با تاکید
بر نقش مولفههای پایداری ،به آمادهسازی محله موردنظر بپردازد.
بدین منظور این نوشتار از روش تحقیق« توصیفی -تحلیلی» و شیوه تحقیق « مرور متون و اسناد کتابخانهای» و
جمع آوری اطالعات در بستر « مطالعات میدانی» بهره برده و با تکیه بر مبانی نظری موضوع ،به تحلیل سنجشهای پایداری
پرداخته شده است .در این پژوهش به منظور تبیین واضح تر بحث ،محله چیذر واقع در شهر تهران به عنوان نمونه مطالعاتی
مورد تحلیل قرارگرفته است .یافتههای منشعب از نتایج بیانگر این است که شاخصهای پایداری در طراحی محله باعث ارتقای
کیفیت در ابعاد اجتماعی ،زیست محیطی و اقتصادی شده ،همچنین محله چیذر واجد شرایط پایداری میباشد.

واژگان کلیدی :محله ،توسعه پایدار ،محالت پایدار ،محله چیذر

در ادبیات برنامه ریزی و طراحی شهری  ،پایداری و پایدار
سازی فرآیند شهری ،جایگاه ویژهای دارند به گونهای که
برای سنجش میزان مطلوبیت ،عملکردها،برنامه های شهر

سازی و نیز کیفیت محالت شهری میزان پایداری مورد
سنجش قرار میگیرد .محله؛ رکن اصلی کالبدی شهری
است و آینده تعادل زندگی اجتماعی در شهرها بستگی که
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هدف اصلی این پژوهش دستیابی به روش ارزیابی پایداری
و ارائه مدلی در مقیاس محلهای بر اساس رویکرد مولفه-
های کالبدی ،اقتصادی ،محیطی و اجتماعی در محله
پایدار میباشد .هدف از این پژوهش بررسی شاخصهای
تأثیرگذار محله در ساماندهی فضای شهری ،همچنین،
یافتن پاسخی نظام مند و منسجم در خصوص اهمیت
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از طرفی گروهی دیگر از صاحبنظران از جمله بارتون و
همکاران با مقالهای تحت عنوان" شکلدهی به محله:
راهنمایی برای سالمت ،پایداری و سرزندگی"  ،بعالوه
مفیدی شمیرانی و مظطرزاده در سال  1333در پژوهشی
"تدوین معیارهای ساختار محالت شهری پایدار"  ،هم-
چنین عزیزی در سال  1331در مقاله خود " توسعه
پایدار :برداشت و تحلیلی از دیدگاههای جهانی" ،به بررسی
دیدگاههای جهانی نهادها و صاحب نظران پرداخته و
تعاریف ،مفاهیم و مبانی توسعه شهری پایدار مورد تحلیل
قرار داده و سعی بر یافتن عمومی ترین معیارهای شکل
دهنده محالت شهری پایدار داشته اند.

نقش محالت شهری در حرکت به سمت توسعه پایدار
شهری ،میباشد .اما هدف فرعی پژوهش حاضر ارائه مدل
مولفههای پایداری در شکلگیری محالت پایدار می باشد
در مسیر انجام پژوهش قابل دستیابی است.
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بسیار زیادی به حفظ واحد محله دارد .با توجه به طرح
موضوع توسعه پایدار شهری در ادبیات نوین شهرسازی و
توجه وسیع به آن ،مالحظه برنامهریزی و طراحی مبتنی بر
پایداری در سطح محالت ،در سالهای اخیر ،موضوع مهم
به شمار میآید؛ چرا که از دیدگاه برنامهریزان؛ در سطح
خردتر ،دستیابی به اهداف ملموستر است.
از نظر معصومی" ،توسعه محلی از جمله مباحثی است که
نه تنها در ایران بلکه در جهان کمتر مورد توجه قرار-
گرفته و منابع محدودی از آن موجود است"] .[1به نظر
می رسد که در زمینه ارزیابی پیشینه توسعه پایدار محلی،
توجه به مبحث پایداری از چهار دیدگاه مورد واکاوی
قرارگرفته است .صاحب نظران دیدگاه اول در بررسی این
مسئله ،توجه به جنبه های محیطی پایداری را مورد
ارزیابی قراردادهاند ،از طرفی اظهارات در دیدگاه دوم در
دسته اجتماعی _ فرهنگی طبقه بندی میشوند و با
توجه به نقطه نظرات نویسندگان مختلف ،صاحب نظران
دیدگاه سوم ،کالبدی و در دیدگاه چهارم به صورت
اقتصادی به بررسی مسئله پایداری پرداختهاند ،که در
جدول 1ویژگیهای محقق ساخته در ذیل ارائه می شوند.
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نوع

نام افراد

دیدگاه

تاثیرگذار

نام اثر

دستاوردها

سال

1333

"بررسی شاخصهای توسعه پایدار
محلهای مطالعه موردی منطقه یک
شهر اصفهان"

بررسی شاخصهای توسعه پایدار محلهای و رتبهبندی
محالت منطقه یک اصفهان با توجه به نیل به سمت
پایداری اجتماعی -فرهنگی محالت

1333

"جایگاه توسعه در مقیاس خرد و
محلهای در توسعه پایدار شهری"

دستیابی به پایداری در سطح محله برای ساکنین
محله امکانپذیر میباشد.
ابعاد اجتماعی پایداری استخراج شده است .

2112
و
2115

"پایداری :مسئله عصر ما و نگرانی
حکومت محلی"

به بررسی مشارکت در ایجاد کیفیت باالتر زندگی و
ایجاد فرصتها و گزینههای متنوع ؛ ارتقای محیط
طبیعی ،ترقی اتحاد و سازگاری اجتماعی و تقویت
داراییهای اقتصادی ،اشاره داشته است.

اذانی و

همکاران ][2
اجتماعی -فرهنگی

کریمی و

توکلینیا][3

کوآن ][4

یانگ جان لی
و چینگ
مینگ هانگ
محیطی
کالبدی

شاخص های پایداری برای تایپه

شاخصها از نظر پایداری یکسان نیستند .و در چین
تایپه شاخصهای محیطی و اجتماعی به سمت
پایداری حرکت میکنند ،درحالی که شاخصهای
اقتصادی و نهادی به طور نسبی ناپایدارند

ریدل][2

2114

" برنامهریزی شهری پایدار :اوج
تعادل"

به استفاده ،حفاظت و ارتقای منابع محله با حفظ
فرآیندهای زیست محیطی که منجر به افزایش کیفیت
کلی زندگی در حال حاضر و آینده میشود ،اشاره
داشته است.

عزیزی][2

1335

" محله های مسکونی پایدار"

به بررسی تطبیقی محالت قدیم و جدید شهر تهران
می پردازد.

استیوتوایل

2114

"شهرسازی نوین و ارائه پیشنهاداتی
برای توسعه برنامه ریزی خودرو
محور"

بر ایجاد محیطی دوستانه برای عابران پیاده که قابلیت
زندگی در واحدهای همسایگی را فراهم میکند ،می-
پردازد.

1333

کتاب " محلههای شهری در ایران"

2112

][ 5

][ 3

کالینگ ورث
و کیوز ][11
اقتصادی

اصغری زاده
یزدی] [11

2113

" برنامهریزی در ایاالت متحده
آمریکا :مسائل و فرآیندها "

مشکل شهر و محالت را ،بروز مسائل اقتصادی و
ناپایداری شهر آشکار

1333

" اصول پیشنهادی نوشهرسازی در
طراحی محلههای شهری"

چگونه میتوان از اصول نوشهرگرایی با منابع موجود،
در برنامهریزی محلههای شهری و حرکت به سمت
پایداری استفاده کرد.
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خاکساری و
همکاران][3

به تبیین ویژگیهای محلههای شهری در ایران،
ساختار کالبدی محله  ،جامعه شناسی و واحد های
همسایگی پرداخته است.
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 محلهبنا به اعتقاد لینچ" ،محله منطقه وسیعی است که به دلیل
برخورداری از برخی خصوصیات مشترك و خاص ،قابل
شناسایی است" و به روشهای مختلف فرد به طور ذهنی
ورود به آن را حس میکند .با توجه به اعتقاد حبیبی در
رابطه با جایگاه محله در شهر ،میتوان گفت که محلهها
ساخت و بافت اصلی شهرها را تشکیل میدهند .به
طورکلی ،همانگونه که در مقیاس جهانی ،شهرها بر
حسب اندازه ،فرم ،تراکم و سایر ویژگیهای خود متفاوت
هستند و قطعیت اندازه برای آنها ارائه نشده است ،برای
محله نیز شاخصههایی نظیر جمعیت ،سطح و شکل،
معرف آنها نیستند .در مقابل ،عواملی نظیر هویت قابل
تشخیص ،ادراك ساکنین ،نام و مرزهای کالبدی ،معرف
محلهها هستند].[12
-

توسعه پایدار

توسعه در معنای عام خود ،رشد و گسترش معنا میشود.
پایداری به عنوان مفهومی که در مقایسه با جریان اصلی
محیط زیست ،اقتصاد و اندیشه اجتماعی نسبتا جدید
است به شیوههای گوناگون تفسیر میشود و تعبیر آن به
پیشینه فرد و اعتقادات و شرایط سیاسی وابستگی دارد.
این اصطالح از فردی به فرد دیگر ،از محلهای به محله
دیگر ،از جامعهای به جامعه دیگر و از ملتی به ملت دیگر
معانی بسیار متفاوتی میگیرد ].[13

 اقتصادی انسانگرا باشد بدین معنی که بتواند نیازهای
واقعی انسان را تامین کرده و حداکثر کارایی اقتصادی
را با محوریت توجه به انسان فراهم آورد.
باید اقتصادی محلی باشد یعنی بر مالکیتهای محلی،
کنترل محلی ،سرمایههای محلی و استفاده از منابع محلی
تکیه داشته باشد"].[15
ج :پایداری اجتماعی
تجربه های فضایی در  2فضای متداخل جای دارند که
پایداری در این فضاها پایداری اجتماعی را نتیجه میدهد:
جسم و من ،خانه و حیاط داخلی ،خیابان ،روستا و مرز
خارجی ،منطقه ،نسل ،کره زمین که از نظر آنها پایداری
در این فضاها پایداری اجتماعی را نتیجه میدهد.[12] .
-

توسعه محله ای پایدار

بهطور کلی ویژگی مهم و مثبت محله داشتن نوعی روح
جمعی ،که مظاهر آن وحدت و پیوستگی افراد به یکدیگر
و احساس یگانگی و نیز آمادگی برای مساعدت و همکاری
در راه حفظ شعار محله و بهبود اوضاع آن بوده است ،می-
باشد .در قالب نظریهها و تجربیات موجود در مقیاس
جهانی ،اصول و معیارهای بسیاری را میتوان برای توسعه
پایدار در مقیاس شهر و محله مطرح و مورد تجزیه و
تحلیل قرار داد .از جمله این اصول و معیارها میتوان به
سرزندگی ،هویت ،پویایی -سازگاری ،تنوع ،خوانایی و
دسترسی اشاره کرد] .[2که درجدول 2به طور مختصر
بیان میشوند:
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الف :پایداری فرهنگی
طبق نظر ژاکس پایداری فرهنگی ،تاکید بر یافتن ریشه
الگوهای نوساز درون زا و فرآیندهایی است که در روند
تداوم فرهنگی تغییراتی به وجود میآورند .در بعد پایداری
فرهنگی ،فرهنگ مناسبات انسان با طبیعت و محیط نیز
تعریف شده است ،نگرشها و باورهای فردی و اجتماعی در
ارتباط با حفظ محیط زیست ،پاسداری از ارزشها و نهادها
بیان میشود].[14
ب :پایداری اقتصادی
"در یک اقتصاد پایدار همواره بایستی سه اصل زیر مورد
توجه واقع گردد:

 اقتصادی باشد که به احیا خسارات اجتماعی و زیست
محیطی گذشته پرداخته و از بروز مسائل جدید
جلوگیری کند.
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ابعاد

شاخص عمده

ویژگی ها

کالبدی

پویایی و سازگاری تغییرات فیزیکی در محله و افزایش آرامش و کیفیت زندگی ،تغییرات فیزیکی در محله و بهبود
وضعیت محله ،وضعیت بافت فرسوده
][12

اجتماعی -فرهنگی
اقتصادی
زیست محیطی

خوانایی

پیدا کردن نشانی ،شناختن مرز محله توسط ساکنان ،وجود نشانه های شاخص.

دسترسی][12

دسترسی آسان به خدمات محله ای ،دسترسی به وسایل حمل و نقل عمومی ،کیفیت پیاده رو ها.

تنوع ][12

تنوع در انتخاب مس کن بر اساس ساختار فرهنگی ،تنوع در ارائه خدمات برای گروه های مختلف
جمعیتی.

هویت ][13

وجود عناصر شاخص ،قدیمی بودن محله ،باهویت بودن محله ،وجود نهادهای رسمی و غیر رسمی.

سرزندگی ][13

وجود مراکز خرید و گذراندن اوقات فراغت ،وجود فضا برای برگزاری مراسم ،برگزاری برنامه های
فرهنگی ،وجود مکان های فرهنگی ورزشی ،وجود فضا برای پیاده روی و دوچرخه سواری ،وجود
محل بازی برای کودکان.

امنیت و ایمنی

شناخت غریبه در محله ،تردد کودکان و بانوان در شب ،امنیت در ساعات پایانی شب ،عدم وجود
بزهکاری در محله ،نبود فض ای تاریک و بی دفاع در محله ،امنیت عابر پیاده ،نبود مکان های
حادثه خیز ترافیکی.

تعلق خاطر مکانی

قدیمی بودن محله ،مدت زمان اقامت در محله ،عدم ترك محله ،همکاری در جهت رفع مشکالت
محله ،انتخاب دوستان از میان اهالی محله ،مراودات اجتماعی با همسایگان و اهل محله.

اشتغال

درصد جمعیت شاغل محله ،وجود برنامه های اشتغال در محله ،میزان درآمد ساکنان.

نظام فعالیت

رضایت شاغالن از فعالیت در محله ،ساقه و دوام شغلی ،نوع مالکیت واحدهای تجاری ،نسبت
سطح تجاری به مسکونی ،ارتباط فعالیت با نوع نیاز ساکنان ،توزیع مکانی مناسب فعالیت ها در
محله ،نسبت کاربری های مختلط به مسکونی ،عدم مزاحمت های شغلی ،سودآوری فعالیت های
تجاری.

ارزش زمین

قیمت زمین تجاری و مسکونی ،نوسان قیمت زمین در محله نسبت به منطقه.

فضای سبز

سرانه فضای سبز ،نسبت فضای سبز به فضای مسکونی ،کافی بودن تعداد مکان های پارك در
محله و فضای سبز.
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جدول :2ویژگیهای محقق ساخته محالت پایدار در ابعاد مختلف.

تراکم و ظرفیت قابل تراکم جمعیتی و ساختمانی مناسب ،توان محله در ارائه خدمات ،ظرفیت تاسیسات زیربنایی و
شبکه ارتباطی ،تراکم ادراکی اهالی محله.
تحمل محله ][12

آلودگی های
صوتی و بصری

هوا ،احساس آرامش در محله؛ میزان سر و صدا ،زیبایی ساختمان ها و دیوارها ،وجود مبلمان مناسب
شهری ،آلودگی هوا.
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نظافت و پسماند

رضایت از پاکسازی زباله ،وجود مراکز خرید زباله قابل بازیافت ،نظافت کوچه و خیابان و مجاری
آب ،وجود مخزن زباله در معابر.

فصلنامه

3

شهرداری منطقه یک دارای ده ناحیه و  22محله می-
باشد ..محله ی چیذر که در دل منطقه  1شهر تهران واقع
شده است ،در شرق تجریش بین رستم آباد و دزاشیب ،از
غرب به تپه قیطریه ،از شمال به نیاوران و از جنوب به
اختیاریه و بزرگراه شهید صدر منتهی میشود و در ناحیه
هفت منطقه یک شهرداری تهران واقع است .محله مذکور
به لحاظ کالبدی همواره بافت قدیمی و سنتی خود را
حفظ کرده است اما با سرعت بسیار زیادی در حال تغییر
میباشد .همچنین به لحاظ آماری ،دارای مساحتی بالغ بر
 11321215کیلومترمربع ،جمعیت کل محله حدود
12هزار نفر و دارای  3324خوانوار است ،که از این میان
حدود 3هزار نفر را مردان تشکیل دادهاند .وجود دو امام-
زاده و همچنین دو قنات در محله باعث حضور بیشتر
مردم شده و به دلیل آب و هوا و خاك مساعد جمعیت
زیادی داشته است .به لحاظ اقتصادی ،هم اکنون نیز
ساکنان محله از همه نوع شغلی نظیر شغل آزاد ،کارگر و
کارمند برخوردار میباشند .بافت محله نسبت به سایر
محالت منطقه یک بومیتر است ،بیشتر حفظ شده و کم-
تر مورد هجوم ساخت و ساز و ورود افراد غیربومی قرار
گرفته همچنین به دلیل وجود دو امامزاده و حوزه علمیه،
مذهبی و سنتی باقی مانده است ] .[22فرصتهای این
محله شامل مراکز مذهبی محله است که به شدت عامل
رونق محله شده و فرصتهای خرده کسب و کار بسیاری
برای ساکنان ایجاد کرده است .تهدیدی که در این محله
مشکل ایجاد کرده  ،وضعیت ترافیکی محله است .بدلیل
بافت قدیمی و متراکم ،کوچک بودن قوارههای زمین
بسیاری از منازل مسکونی فاقد پارکینگ میباشند .مردم
برای راحتی در ایاب و ذهاب ،ترجیح میدهند وسیلهای
برای خود مهیا نمایند و از طرفی ،فضایی در منازل برای
پارك وسیله نقلیه آنها وجود ندارند بنابراین ساکنان
چیذر مجبور میشوند به پارك خودروهای خود در سطح
محله بپردازند .این معضل بهقدری به مردم فشار آورده که
شورایاری محل تصمیم به تخریب ورزشگاه شهید عقیلی و
حمام عمومی قدیمی چیذر گرفته و ایجاد پارکینگ
طبقاتی بجای آنها را در دستور کار قرار داده است.
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با توجه به آنچه پیرامون مولفههای شکلدهنده محالت
پایدار بحث شد ،این مولفهها به هشت دسته کلی تقسیم
میشوند که شامل مولفههای کالبدی ،اجتماعی -فرهنگی،
حمل و نقل و ارتباطات ،خدماتی ،اقتصادی ،سیاسی-
اداری ،زیست محیطی و انسانی است ".بیتلی" در خصوص
حمل و نقل پایدار میگوید" :پایداری حمل و نقل در سه
مؤلفه برسی میشود .نخست آنکه این حمل و نقل می-
بایست با توجه به مالحظات زیست محیطی و در جهت
کاهش آلودگیها باشد .دوم آنکه منافع حاصل از حمل و
نقل پایدار در جهت رفع نیاز آحاد افراد جامعه و حرکت به
سوی عدالت اجتماعی و ایجاد دسترسی عادالنه و منصفانه
همگان به خدمات ،تسهیالت و فرصت ها باشد و نهایتأ
سومین مؤلفه ،کارایی و اقتصادی بودن شبکه حمل و نقل
است که در عین حفظ سایر مؤلفهها ،ضرورتی مهم برای
حمل و نقل پایدار به حساب میآید"]  .[13محالت پایدار
دارای شبکه ارتباطات منسجم و مناسب با سیستمهای
حمل و نقل با تولید کربن پایین است .با توجه به این
موضوع ،در اینگونه محالت محیطهای جذاب محلی برای
عابرین پیاده وجود داشته و اولویت حرکتی با عابرین پیاده
و دوچرخه سواری خواهد بود که این امر به خصوص باعث
حضور بیشتر و فعالتر کودکان ،سالخوردگان و زنان در
سطح محله و ایجاد سرزندگی بیشتر خواهد شد .سیستم
خیابانکشی در محالت پایدار دارای طراحی به هم
پیوسته بوده و شبکه ها و راهها دارای قابلیت دسترسی
آسان و قابلیت نگهداری آسان است .آنچه در خیابانهای
محلی دارای اهمیت است وجود نظارت بصری مناسب از
داخل خانهها به شبکه خیابانهاست که به منظور ارتقای
سطح امنیت در محله حائز اهمیت است .در نهایت اینکه
در محالت پایدار از زیرساختهای سبکتر ،سبزتر ،ارزانتر
و هوشمندتر استفاده میشود ] .[21آنچه در رابطه با این
معیارها اهمیت دارد ارتقای سطح سرمایه های انسانی در
محالت است .این ارتقاء را میتوان از طریق باال بردن
سطح تسهیالت عمومی ،باال بردن سطح علم و دانش و
مهارتها و نیز باال بردن سطح سالمتی افراد به وجود
آورد].[21

.3محله چیذر
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معیارهای ساختار محالت پایدار

معمارشهر

فصلنامه
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.4تبیین مدل مفهومی
همانگونه که در مدل مفهومی تحقیق مشاهده میشود،
مولفههای پایداری محالت عبارتند از :مولفههای کالبدی،
مولفههای اجتماعی -فرهنگی ،مولفههای اقتصادی و
مولفههای زیست محیطی .در این پژوهش بر اساس
اطالعات و دادههای موجود و از بین مولفههای مطرح شده
با توجه به وضعیت خاص شهرهای بزرگ ایران ،تعداد 4
مولفه عمده ذکرشده در باال ،در قالب  15شاخص به طور
مختصر در جدول  2بیان شد؛ که نمایانگر پایداری در
سطح محالت میباشند.
برای دستیابی به اولین هدف اصلیکهه حرکهت بهه سهمت
توسعه پایدارشهری میباشد ،به ارائه مدلی بهرای پایهداری
محالت پرداخته شده اسهت .در ایهن پهژوهش بهه بررسهی
نقش شاخصهای مولفهههای پایداری بر ایهجاد محهلهای
پایدار پرداختهه شهده اسهت .طبهق ارزیهابی ایهن پهژوهش
مولفههای پایداری شامل چهار بعد در نظر گرفته شدهاند و
درنتیجه هریک از این ابعاد در ایجاد محیطی انسان پسند
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و نهایتا شکل دادن به محله ای پایدار ،تاثیرگذار میباشند.
این امر نمایانگر آن است که احساس هویت و امنیت ،تنوع
و دسترسی مناسب بعالوه نظام فعالیت ساکنان ،سرانه
فضای سبز و پایین بودن انواع آلودگی های هوایی ،صوتی
و بصری باعث افزایش رضایت ساکنان محله میشود .حفظ
ارزشها و کرامات انسانی ،امنیت ،پویایی و تحرك،
سرزندگی و نشاط و به دنبال آن ،مشارکت و تعلق به
مکانی که تبلوری از آرمانهای خاص انسان در شکل دادن
به محل زندگی است ،همیشه و در همة جوامع شهری
مدنظر بوده است .نمود توسعة پایدار محلهای این است که
همة مردم و ساکنان آن شامل همة گروهها و اقشار ،از
حقوق و امکانات برابر استفاده کنند و سکونت در محله
باعث افزایش احساس منزلت اجتماعی در آنان شود .از این
رو در این پژوهش در تالش بوده تا در نهایت با ارائه مدلی
محقق ساخته در شکل  1از ویژگیهای محالت پایدار در
راستای حرکت به سمت توسعه پایدارگامی هرچند کوچک
برداشته شود.

شکل :1مدل محقق ساخته مولفه های تاثیرگذار در طراحی محالت پایدار.
پویایی و سازگاری

خوانایی
دسترسی
تنوع
هویت
سرزندگی دسترسی
امنیت و ایمنی

تعلق خاطر

اشتغال
نظام فعالیت
ارزش زمین

فضای سبز
تراکم و ظرفیت قابل
تحمل محله
نظافت و پسماند

کالبدی
اجتماعی-فرهنگی

اقتصادی
زیست محیطی
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محله

مکانی

مولفه های پایداری

فصلنامه

11

مطالعه حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی به لحاظ
ماهیت از نوع توصیفی-پیمایشی (غیر آزمایشی) میباشد.
به عبارت دیگر پس از بررسی پایداری اجتماعی محله در
قالب مبانی نظری پژوهش ،با استفاده از گردآوری داده-
های میدانی و کتابخانهای بنیانهای نظری بحث پیریزی
شده است .در این پژوهش از روش نمونهگیری تصادفی
ساده و در دسترس استفاده شده ،به منظور تعیین حجم
نمونه متناسب با جمعیت محله چیذر که بیشتر از
12هزار نفر میباشند و با توجه به این که حجم جامعه
آماری معلوم و بیشتر از 12هزار نفر میباشد ،با استفاده از
جدول مورگان حجم نمونه آماری تعداد  243نفر مورد
محاسبه قرار گرفت و از این تعداد پرسشنامه  211عدد به
صورت صحیح و قابل تجزیه و تحلیل تکمیل شد .ابزار
گردآوری اطالعات پرسشنامه بوده که برای تدوین آن از
شورایاری و افراد صاحب نظر و پیشکسوتان راهنمایی
گرفته شده است که با توجه به معیارهای پایداری
استخراج شده از مبانی طرح و پیشنهادات کاربردی
ساکنان پرسشنامهای بومیسازی شده با شرایط محله
چیذر طراحی شد و در اختیار پاسخدهندگان قرار گرفته
است .که با مراجعه به منازل افراد نمونه و قرار قبلی،
پرسشنامه توسط پرسشگر یا در صورت عدم حضور او در
ساعات مراجعه توسط خود پاسخگو تکمیل و سپس تحویل
گرفته شد .برای تحویل پرسشنامهها تا سه بار مراجعه
صورت گرفت .متغیر اصلی در این تحقیق پایداری در محله
بوده است که از شاخصهای زیر برای سنجش آن استفاده
شده است .شاخصهای پایداری در پرسشنامه به  4بخش

ابعاد و کل

تعداد گویه

ضریب آلفای
کرونباخ

کالبدی

4

11211

فرهنگی اجتماعی

4

11335

اقتصادی

3

11341

زیست محیطی

4

11322

توسعه پایدار محالت

15

1/324

.6روش تجزیه و تحلیل داده ها
در این پژوهش از روش دو مرحله ای حداقل مربعات
جزئی جهت آزمون فرضیات و برازندگی مدل استفاده شده
است که از روشهای مدلیابی معادالت ساختاری می-
باشد .در تحقیقاتی که هدف آزمون مدل خاصی از رابطه
بین متغیرهاست از تحلیل مدل معادالت ساختاری
استفاده میشود .مدلیابی معادالت ساختاری یک تکنیک
بسیار کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیره و
به بیان دقیقتر ،بسط مدل خطی عمومی 1است که به
محقق امکان میدهد مجموعهای از معادالت رگرسیون را
به گونهای همزمان مورد آزمون قرار دهد .در این تحقیق
به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار پی.ال.اس و
روش دو مرحلهای حداقل مربعات جزئی پیشنهاد شده
توسط هاالند استفاده شده است که در گام اول از تحلیل
عاملی تائیدی و در گام دوم از تحلیل مسیر برای تحلیل
روابط بین سازهها بهره میبرد .این نرم افزار با محدودیت
های حجم نمونه در نرم افزار لیزرل و فرض نرمال بودن
جامعه مواجه نیست و داده ها از هر توزیعی می توانند
برخوردار باشند ]. [23مدل یابی به کمک روش حداقل
مربعات جزئی در حوزه های متنوع از جمله منابع انسانی و
هنر کاربردد دارد .پی ال اس و لیزرل دو نمونه اصلی از
نگرش های معادالت ساختاری همچون لیزرل و آموس
نیاز به شروط کم تری دارد .از طریق پی ال اس می توان
ضرایب رگرسیون استاندارد را برای مسیرها ،ضرایب تعیین
را برای متغیرهای درونی و اندازه شاخص ها را برای مدل
مفهومی بدست آورد ]. [24این روش به عنوان روشی
)General Linear Model (GLM

1
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اجتماعی -فرهنگی،کالبدی ،اقتصادی و زیست محیطی
تقسیم شده است .که اهمیت هر یک از معیارها در غالب
مقیاس  5رتبه ای لیکرت تهیه و تدوین شده است.
به منظور سنجش روایی پرسشنامه ،از روش اندازه گیری
سوری استفاده شده و نتایج بیانگر این می باشدد که،
تحقیق حاضر از روایی مناسبی برخوردار است .جهت
سنجش پایائی پرسشنامه ،از روش آلفای کرونباخ استفاده
گردیده است .آلفای کرونباخ متغیرهای پرسشنامه نشان
دهنده پایا بودن پرسشنامه پژوهش حاضر می باشد.

جدول  :3آلفای کرونباخ ،روش تحلیل پایایی پرسشنامه.
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.5روش شناسی پژوهش
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فصلنامه

11

معمارشهر
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قدرتمند در شرایطی که تعداد نمونه ها و گویه های اندازه
گیری کم است و توزیع متغیرها نامعین است ،مطرح
میشود .لذا جایگزینی مناسب برای روش های تشریح
کوواریانس همچون لیزرل و آموس می باشد].[25
.7یافته های تحقیق
نتایج حاصل از بررسی وضعیت جمعیت شناختی نمونه
مورد بررسی در جدول  4آمده است.

جدول  :4یافته های جمعیت شناختی پژوهش.
متغیر
جنسیت

سن

سطح تحصیالت

وضعیت اشتغال

مدت زمان سکونت

مرد

135

2213

زن

25

3212

کمتر از  21سال

5

215

 31-21سال

53

2215

 41-31سال

33

4415

 51- 41سال

21

11

 21 -51سال

13

3

 21سال به باالتر

15

215

زیر دیپلم

13

215

دیپلم و فوق دیپلم

22

31

لیسانس

35

4215

فوق لیسانس و باالتر

31

15

محصل و دانشجو

22

13

خانه دار

22

1315

شاغل در محل

35

4215

بازنشسته

52

22

کمتر از  5سال

22

13

15-5

21

35

بیشتر از  15سال

114

52

51111111ریال وکمتر

34

1212

 1111111111-51111111ریال

22

3213

 1511111111-1111111111ریال

32

1212

باالتر از1511111111ریال

52

2212
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میزان درآمد

ابعاد متغیر

فراوانی

درصد فراوانی

فصلنامه
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انواع گوناگون آزمونها که شاخصهای برازندگی 2نامیده
میشوند پیوسته در حال مقایسه ،توسعه و تکامل هستند.
معیار کلی برای این تحقیق روش حداقل مربعات جزئی در
نظر گرفته شد که این معیار ،جی-اُ-اف 3نام دارد .شاخص-
های این معیار کرانی از صفر تا یک را در بر دارند و به
چهار شاخص مطلق ،نسبی ،مدل درونی و مدل بیرونی
تقسیم میشوند .شاخصهای مطلق و نسبی ،شاخصهای
توصیفی و کیفی هستند بدین معنا که استنباطی مبتنی
بر قضاوت در مورد معناداری آماری از ارزشهای آنها
وجود ندارد .مطالعات نشان میدهد که ارزش شاخص
نیکویی برازش بیشتر از آنچه که به مدل بیرونی بستگی
داشته باشد به مدل درونی بستگی دارد .همانطور که در
جدول  5برازندگی مدل مالحظه میشود ،میتوان به این
نتیجه رسید مقادیر شاخصهای برازندگی مدل نماینگر
برازندگی خوب مدل میباشند و مدل آزمون شده مورد
تأیید قرار میگیرد.
جدول  :5شاخص های برازندگی مدل.
نوع شاخص

شاخص های نیکویی
برازش

مقدار شاخص

مطلق

1223

نسبی

11231

مدل بیرونی

11343

مدل درونی

11312

برای بررسی کلیه ابعاد مدل پایداری محله این پژوهش
ابتدا ضریب مسیر محاسبه شده است و سپس معنیداری
این ضریب مسیر توسط آماره آزمون مورد بررسی قرار
میگیرد چنانچه سطح معنیداری محاسبه شده از سطح
معنیداری آزمون که برابر α=1/15در نظر گرفته شده
است کوچکتر باشد فرضیه مربوطه تأیید میشود و در
صورتی که مقدار آن از  α=1/15بیشتر باشد فرضیه
مرتبط با آن رد میشود .با توجه به جدول  2ضریب
مسیرهای باال و با توجه به سطح معناداری که کمتر از
 1115است ،میتوان نتیجه گرفت که فرضیه های پژوهش
مورد تائید قرار میگیرد .یعنی میتوان نتیجه گرفت در
سطح خطای  ،1115محله چیذر واجد شرایط پایداری
است .در فرضیه اول ،با استفاده از تجزیه و تحلیلهای
صورت گرفته و با توجه به ضریب مسیر بعد اجتماعی-
فرهنگی در محله چیذر به عنوان پایدارترین بعد مورد
اثبات واقع شد و پس از آن بعد اقتصادی به عنوان
بیشترین میزان اثرگذاری در پایداری این محله شناخته
شد ،همچنین در رده بعدی بعد کالبدی و در پایینترین
سطح ،بعد زیستمحیطی را می توان در تاثیرگذاری
پایداری محله چیذر نام برد و این ادعا فرضیه دوم را به
اثبات رساند که در نتیجه با توجه به تحلیلها ،به طور کلی
واجد شرایط پایداری بودن محله چیذر مورد اثبات قرار
گرفت و با نظر به این مهم ،فرضیه سوم به عنوان فرضیه
اصلی پژوهش حاضر اثبات شد.
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فصلنامه

13

معمارشهر

ضریب مسیر

آماره آزمون

معناداری

مسیر مستقیم
کالبدی

محله پایدار

11352

21252

11122

اجتماعی فرهنگی

محله پایدار

11252

121232

11111

اقتصادی

محله پایدار

11252

41533

11111

زیست محیطی

محله پایدار

11115

51233

11111

.9بحث و نتیجه گیری
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با توجه به یافتههای منتج از تحقیق حاضر ،ساختار
محالت پایدار شهری شامل چهار دسته از ابعاد پایداری
اجتماعی ،زیست محیطی ،کالبدی و اقتصادی میباشد.
معیارهای فوقالذکر را میتوان به عنوان مهمترین و
اصولیترین معیارها در سطح محالت پایدار نام برد اما
ممکن است برحسب شرایط محلی و تفاوتهای موجود
بین محالت گوناگون ،به معیارهای دیگری نیز بتوان اشاره
کرد .برای دستیابی به این اهداف در این تحقیق ابتدا ابعاد
محالت شهری پایدار معرفی شده و مرتبط با هر مولفه
معیارهایی عمومی استخراج شدهاند .نتایج این پژوهش
نشان داد که مهمترین عامل در شهرسازی سنتی ایران،
بسط و انسجام محیط اجتماعی -فرهنگی و روابط محله
ایست که از این طریق اقتصاد نیز خود تابعی از شرایط
اجتماعی و فرهنگی میشود و از اینرو توجه به کیفیاتی
مفهوم توسعه محلی را کارآمدتر میکند که امروزه این
کیفیات با مفهوم واژه پایداری همسو هستند .معیارهایی
که ساختار محالت پایدار شهری را تشکیل میدهند در
هشت دسته کلی قابل تقسیم بندی است ،که در این
پژوهش و برای محله چیذر معیارهای کالبدی ،زیست-
محیطی ،اجتماعی -فرهنگی و اقتصادی انتخاب و مورد
تحلیل قرار گرفت.
عمده تجمع پاسخ دهندگان از نظر سنی ،بین بازه سنی
 31تا  41سال قرار داشتهاند ،که نمایانگر بررسی های
انجام شده در محله ای جوان می باشد .از  211پاسخگوی

ساکن محله چیذر سواالت  35نفر مربوط به سطح
لیسانس  22،نفر دیپلم و فوق دیپلم 31 ،نفر دارای مدرك
فوق لیسانس و باالتر و  13نفر در سطح تحصیلی زیر
دیپلم قرار داشتهاند .که نشاندهنده وضعیت مساعد سطح
سواد در محله است .از نظر وضعیت شغلی در سطح محله،
 13درصد محصل و دانشجو1315 ،درصد خانه دار ،شاغلین
در محله 4215 ،درصد و بازنشستگان  22درصد نمونه ما را
تشکیل دادهاند ،که نشان میدهد ،باالترین درصد شاغالن
متعلق به ساکنانی است که در محله اشتغال به کار دارند.
بعالوه این که سطح درآمد 3213درصد نمونه از ساکنان
مورد بررسی در بازه درآمدی 1511111111-11111111
ریال قرار داشتهاند و بازه بعدی باالتر از 1511111111
ریال شامل  2212درصد ساکنان محله در نمونه مورد
بررسی است .که نشان از شرایط مناسب اقتصادی در این
بخش تحلیل را دارد .از طرفی در بخش دوم که همان آمار
استنباطی میباشد ،نمونه و دادههای نمونه به جامعه
تعمیم داده شد که در این بخش برازش مدل و روایی و
پایایی پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و
متغیرهای مدل مورد شناسایی واقع شد و در بخش نهایی
با توجه به آزمون فرضیه مدل ،نتایج کمی ،نشان از تایید
فرضیه های مدل را دارد .با استفاده از تجزیه و تحلیلهای
صورت گرفته و با توجه به ضریب مسیر بعد اجتماعی-
فرهنگی در محله چیذر مورد اثبات واقع شد و پس از آن
بعد اقتصادی به عنوان بیشترین میزان اثرگذاری در
پایداری این محله شناخته شد ،همچنین در رده بعدی
بعد کالبدی و در پایینترین سطح ،بعد زیستمحیطی را
می توان در تاثیرگذاری پایداری محله چیذر نام برد.
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توسعه پایدار محله ای
فراهم کردن امکان دستیابی عموم مردم محله چیذر به
ساختمانهای سالم و با کیفیت باال در تمام نقاط محله
چیذر.
افزایش امنیت اجتماعی در دل محله چیذر عالوه بر ایجاد
کالنتری ،استفاده از نگهبان محله ،تقویت نورپردازی
مناسب در شب و برانگیختن حس مسئولیتپذیری مردم و
انجمنهای محلی.
گسترش فضاهای سبز و باز و اعتدال در استقرار واحدهای
مسکونی از نظر دید و منظر ،هوا.
ایجاد و احداث مسیرهای عبور پیاده و هدایت اتومبیل
ساکنان به مکانهای باز حاشیه محله.
جلوگیری از وارد شدن و تردد وسایل عبوری نامرتبط در
محله.
ایجاد فرصتهای الزم برای تشکیل گروهها و شبکههای
اجتماعی محلی برای همه اقشار موجود در محله چیذر.
ایجاد تنوع در خانهسازی و مکفی بودن آنها برای ساکنان
از لحاظ اقتصادی.
باال بردن تنوع در انتخاب شیوههای حمل و نقل و اولویت
دهی به پیادهروی و دوچرخه سواری در سطح محله.
افزایش حس تعلق شهروندان به محیط مسکونی و در
نتیجه کاهش احتمال تخلف و جرایم خیابانی.
ایجاد همکاری و اعتماد محلی و امکان کنترل ساختار
محلی توسط ساکنان.

ارتقای آگاهی عمومی با محوریت ساکنان محلی و مدیریت
منابع آب.
شناخت پتانسیل اراضی بایر و در نتیجه کاهش استفاده از
زمینهای اطراف و کاهش تقاضا برای منابع تجدیدناپذیر.
.11پیشنهادات به منظور مطالعات آتی
پیشنهاد میشود به منظور حرکت به سمت پایداری ،مدل
پایداری محالت شهری در سایر محله ها اجرا و پیادهسازی
شود.
پیشنهاد میشود ،نتایج حاصل از ارزیابی پایداری در محله
چیذر با سایر محلهها مورد مقایسه قرار گیرد.
بررسی تاثیر سایر شاخصها بر میزان پایداری محالت به
منظور مطالعات آتی پیشنهاد میشود.
به منظور اندازهگیری میزان پایداری محالت پیشنهاد می-
شود ،از سایر مدلها برای اندازهگیری میزان پایداری
استفاده شود و بین شاخصهای مورد استفاده در این مدل
و سایر مدلها مقایسه صورت گیرد.
پیشنهاد میشود ،نیازهای اجتماعی و کالبدی محالت شهر
از دیدگاه توسعه پایدار مورد تحلیل جامعه شناختی قرار
گیرد.
پیشنهاد میشود ابعاد توسعه و مدیریت محلهای با
متدهای موثر و ضریب نفوذ باال  ،اطالع رسانی ،فرهنگ
سازی و برنامه ریزی شود.
و نهایتا ،انجام مقایسه تطبیقی میان نتایج حاصل از
تحقیق حاضر با نتایج پایداری در محالت کشورهای
مختلف پیشنهاد میشود.
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