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 چکيده

 مفهوم به بازگشت در شهری مشکالت حل آن که در کند می تقويت را نوينی رويکرد پايدار، ای محله توسعۀ ديدگاه

گانرۀ   ری محالت سريزده بررسی پايدا اين پژوهش کلی هدف. شود می تصور شهری حيات های سلول عنوان به محله

محيطی سرنجيده   اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و زيست  های . بدين منظور شاخصاستشهرداری تهران  ۱9منطقۀ 

های تحت بررسی و ماهيت کاربردی تحقيق، روش اين پژوهش توصيفی ر تحليلری اسرت.     به مؤلفه با توجهشدند. 

 نامره، مشراهده و   )کتاب، آمارنامه و نقشره( و ميردانی )پرسرش   ای  اطالعات مورد نياز پژوهش به دو شيوة کتابخانه

يک از محالت از نظرر  هر ی آماری، ها آزمونو ديگر  TOPSISيری از تکنيک گ بهرهمصاحبه( گردآوری شده است. با 

محله، وضرعيت   ۱3دهد از بين  یمشاخص مذکور ارزيابی شده است. نتايب نشان  ی بر اساس چهارا محلهپايداری 

ۀ شهيد کاظمی پايداری کمترری  محلهای پايداری ضعيف است و از بين اين هفت محله،  ه بر اساس شاخصمحل 7

آباد شمالی از لحاظ پايداری در مرتبۀ باالتری نسبت  طور کلی، نتايب پژوهش بيانگر آن است که محلۀ خانی دارد. به

 کمتری دارد. قرار دارد و محلۀ شهيد کاظمی پايداری ۱9های ديگر منطقۀ  به محله

 

 .۱9، منطقۀ TOPSISای، محله، مدل  پايداری محله :ها کليدواژه
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 مقدمه

 تـرین  کوچـک  تـوان  مـی  را شهری های است. محله ایران در شهرنشینی قدمت به ها تقریباً محله در زندگی و محله تاریخ

 عنـوان  ای که از دیربـاز بـه   به گونه د؛آور شمار به ایران شهرهای سنتی بدنت در قومی حتی و اجتماعی و کالبدی واحدهای

 و اند آمده شمار می به شهرها جغرافیایی و عملکردی و اجزای بوده مطرح ایران شهرهای در اجتماعی و کالبدی های عرصه

 در شـهر  فضـایی  سـازمان  واحد ترین کوچک عنوان به شهری های محله. اند داشته شهرها اجتماعی حیات در اساسی نقش

 و کالبـدی  و فضایی توسعت ایمنی، محلی، اقتصاد ای، محله هویت گیری کنند. شکل می ایفا اساسی نقشی یشهر پایداری

 فضـایی  سـاختار  شگرف تغییرات با اخیر، های دهه یابد. در می ارتباط شهری های محله پایداری با اجتماعی، روابط تحکیم

 محیطی، زیست های آلودگی چون هایی نارسایی و شده تهکاس آنها اقتصادی و اجتماعی نقش سیاسی، از شهری، های محله

 معنـوی،  و مادی های سرمایه اتالف ویژه به، فرهنگی و روانی اجتماعی های آسیب بدمسکنی، نشینی، فقر، حاشیه بیکاری،

 در محالت ظهور پیدا کرده است.

 های میراث ترین کهن از و شهر کالبدی تقسیمات ترین اساسی و ترین مهم از همسایگی( )واحدهای مسکونی محالت

 بین در را محیط تعلق به و هویت احساس توانند می ها سکونتگاه (. این621: 1383روند )محمدی،  می شمار به شهرنشینی

 زندگی محیط بهبود به تا دهد در میان شهروندان گسترش را مشارکت روح تواند می احساس این. دهند گسترش ساکنان

باشند )احمـدزاده،   شریک همدیگر های شادی و ها مم در و کرده شرکت مختلف های مناسبت و مراسم در کنند. اقدام خود
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 محله ساکنان کند، می مهیا اهالی خود برای را سرزنده و شاد سکونتی است، خود به مختص هویت دارای پایدار محلت

 خدمات خود اهالی به است، برخوردار زیست محیط و ندگیباالی ز کیفیت از دارند، بستگی دل و تعلق احساس آن به نسبت

 کـه  شـود  ریـزی  برنامه ای گونه به باید پایدار محلت. است برخوردار مناسبی از امکانات دسترسی و دهد می ارائه را مناسبی

 کـه  د. رویکـردی آور فراهم ساکنان برای را محیط از عادالنه مندی بهره و انتخا  حق، منابع از کارآمد برداری بهره ضمن

 مشـکالت  حل برای امروزه. است پایدار ای محله توسعت رویکرد دهد، می سو  سمت این به را محالت ریزی برنامه فرایند

 شـهری  مـدیریت  در محـوری  رویکرد محلـه  با شهری پایداری بر تأکید با ای محله اجتماعات توسعت رهیافت شهرنشینی،

 بـه  توجـه  را در شـهری  توسـعت  اسـاس  شهری ریزان و برنامه نظران صاحب اخیر تده چند در. است یافته ای ویژه جایگاه

 زوایـای  ابعاد و به توجه شهر بدون مقیاس در ریزی برنامه. اند دانسته ای محله ها یا اجتماعات محله یعنی شهری واحدهای

منشـأ   خـود  مشکالت این لذا و هماند مافل موجود مشکالت بسیاری عینی از ابعاد اساس بر و عمدتاً شهری زندگی پنهان

 پیونـد  در فرایندنگر باشـد تـا بتوانـد    نظامی باید ریز برنامه نظام شهری زندگی پویایی دلیل به .است بوده جدیدی مسائل

 های مقیاس به توجه در گرو و فرایندگرایی نگری جامع .باشد داشته مذکور مسائل از تری دقیق شهر، درک محیط با دائمی

 بـرای . قرار داده اسـت  خود فعالیت را محور محله شهری ریزی برنامه لذا. است شهری زندگی گیری اندازه لقاب و ملموس

شـهری   تقسـیمات  واحـد  تـرین  کوچـک  محالت زیرا است، الزم پایدار محالت چیز هر از قبل پایدار شهرهای به دستیابی

 شوند. شناخته می

یاز و ن. بدیهی است که سرعت افزایش مهاجرت استرو  یادی روبههای ز شهر تهران با مشکالت و نارسایی 19منطقت 
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ی شهری، عـدم توجـه بـه ایجـاد     ها و محله ها بافتیری گ شکلو مدیریت  ها برنامهبه گسترش کالبدی در کنار ضعف در 

تسهیالت عمومی به نسبت میزان گسترش بافت مسکونی و تعداد جمعیت ساکن در محالت، پـایین بـودن سـطح رفـاه،     

ی مدون و جامع در راسـتای توسـعت پایـدار،    ا برنامهمحیطی محالت و نبود  یستزشکالت کالبدی، اجتماعی، اقتصادی، م

 و بـا شود. بنابراین سعی این پژوهش در این است که با در نظر گرفتن مـوارد فـو     یمها محسو   بخشی از این نارسایی

، پایـداری  اسـت  19منطقـت   خصوص بهیر شهر تهران، گ یبانگر توجه به مشکالت خاصی که در راستای پایداری محالت

 ی شهری را بررسی کند.ها محله

 اصـلی  سـؤال . شهرداری تهـران اسـت   19های منطقت  محله ای در بررسی پایداری محله حاضر پژوهش اصلی هدف

 لحـاظ  از 19 منطقـت  شـهری  محـالت  بـین  آیـا : از اسـت  عبارت مورد نظر هدف به توجه با حاضر تحقیق در شده  مطرح

از لحاظ پایـداری   19تفاوت معناداری بین محالت منطقت  دارد؟ در پی چنین پرسشی، فرضیت وجود وجود پایداری تفاوتی

 شود. مطرح می

 

 مبانی نظری

سیاسـی تعریـف    شناسی، ذهنی، ادراکی، معماری )کالبـدی( و  تواند از ابعاد مختلف اجتماعی، روان مفهوم و واژۀ محله می

دهند. از سوی دیگر، این تعاریف در جوامع مختلـف و   یک از ابعاد مختلف تعریف خاص خود از محله را ارائه می شود. هر

 Townshipو  Nighbourhoodتواند متفاوت باشد. برای مثال بر اساس ادبیات جهانی دو واژۀ  نیز در مقاطع تاریخی می

 40000تـا  15000و 10000تـا   2000ترتیب برای  جمعیت آنها به که منزلت مفهوم محله ترجمه کرد؛ درحالی توان به را می

شـود   ای اطال  می گیرد. واژۀ اول، محلت مسکونی است که هویت مشخصی دارد، اما واژۀ دوم به محدوده نفر را در بر می

تـرین   هـم هـای شـغلی از جملـه م    های شغلی متنوع است. به عبارتی، فرصت که عالوه بر بزرگی در اندازه، دارای فرصت

لبه  گانت راه، گره، نشانه، محله و قالب عناصر پنج . لینچ محله را در(Barton,et al., 2003)معیارهای تعریف محله است 

دهد. به اعتقاد وی، محله منطقت وسیعی است که به دلیل برخـورداری از برخـی    دیده و از محله تعریف مشخصی ارائه می

مـن،   کند )چـپ  طور ذهنی ورود به آن را حس می ای که فرد به ی است؛ به گونهشناسای خصوصیات مشترک و خاص قابل 

1384 :190.) 

که اشاره گردید، در فرهنگ مر  و در مقطع کنونی نیز تعداد جمعیت ساکن معیار عمده در تعریف محله اسـت.   چنان

دامنت نوسان شعاع دسترسـی پیـاده   ( با 3500-6205خانوار )در حدود  700-1250اشتغال در ایران، محله کالبد سکونت و

عناصـر تـوزیعی    مسـجد( و  شود. این عناصر در دو سطح عناصر شاخص )نظیر مدرسه ابتـدایی و  دقیقه( تعریف می 5-4)

بنـدی محلـه را    های ورزشی و واحدهای بهداشتی( اسـتخوان  مکان -ای پارک محله -هفتگی -)نظیر مراکز تجاری روزانه

 (.13: 1378سائلی، م دهند )حبیبی و تشکیل می

 

 ای توسعۀ پايدار محله

 حل برای راهکارهایی یافتن دنبال به ها سال طول در پردازان نظریه و متفکران جهان، سطح در مشکالت افزایش دنبال به
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 نینـوی  الگوی به تبدیل تدریج به اخیر دهت دو طی که است  «پایدار توسعت» ها دیدگاه و نظریات از اند. یکی بوده مشکالت

 مقطع یک در «توسعه» باز فرایند برابر در واکنشی در و شده دنیا در مسلط عملی های سیاست و علمی های دیدگاه برابر در

نیسـت   پایـدار  و اسـتمرار  قابـل  کنـونی  یافتـت  توسعه برای اقلیت حتی زمان، طول در چه و زمین ساکنان همت برای زمانی

 توسـعت  قالب در تنها نیز پایدار توسعت تحقق« شهری زندگی سلول»عنوان  هب محله شدن مطرح (. با3-9: 1381)صرافی، 

 60 دنبال شد. با توجه به اینکـه امـروزه  « جهانی بیندیش، محلی عمل کن»در مقیاس محلی و در ادامت تفکر  و ای محله

 مردم کردن دخیل شارکت،م پرتو در کالن مقیاس در ها محله توسعت نحوۀ کنند، می زندگی شهرها در جهان مردم از درصد

 یـا  موفقیـت  توانـد  مـی  حاکم، شرایط قبال در مسئولیت حس برانگیختن و مردم مدیریت اجتماعی، سرمایت به دادن بها و

 کنـد  تعیـین  میـره  و کالبـدی  اجتمـاعی،  محیطـی،  زیسـت  اقتصـادی،  مشـکالت  حـل  برابـر  در را جامعـه  شکسـت 

.(Roseland, Mark. Sustainable Community Development.2000) 
 کـرده  ارائـه  شهری محالت توسعت شیوۀ در نوینی تفکر اخیر دهت چند در 1پایدار ای محله توسعت نظریت مقدمه، این با

، 4سـبز  پایـدار، اجتمـاع   3مصـنوع  محیط ،2سبز توسعت جمله از دارد؛ اشاره مفهوم به این نیز دیگری اصطالحات است. مالباً

 .6، جامعت سالم5پایدار جوامع

 زیـرا  نـدارد،  جامعیـت  تنهـایی  به کدام هیچ که شود می ارائه پایدار ای محله توسعت از متفاوتی تعاریف جهانی سطح در

 هـای  محـدودیت  و هـا  فرصت به منجر و گیرد می شکل آن فرد منحصربه و خاص های ویژگی به توجه با مکانی هر توسعت

 ای محله باشند. توسعت دخیل محلی منظر از پایداری تعریف در خود باید محلی جوامع واقع گردد. در می نیز مکان آن خاص

 و خواهنـد  شـهروندان مـی   کـه  هایی کند. فعالیت نمی توصیف را ناحیه یا شهر محله، همسایگی، واحد نوع یک تنها پایدار

 کـه  طـوری  اشد. بـه ب متفاوت دیگر جامعت تا جامعه یک از است ممکن بخشند، پایداری توانند با آنها به محیط شهری می

گویـد )هودسـنی،    مـی  پاسـخ  سـاکنانش  اجتماعی - اقتصادی نیازهای به محیطی زیست توان گرفتن نظر در با پایدار محلت
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 اجـزای  و هـا  ویژگـی  همـت  شـامل  شـهر اسـت کـه    در زندگی کیفیت معنای ارتقای به محله مقیاس در پایدار توسعت

 کاهش که است. مانعی آینده نسل برای مانعی ایجاد بدون اقتصادی و اجتماعی ی،ادار سیاسی، فرهنگی، محیطی، زیست

 .((Urban Conferences, Barlin July 2000افزایش کمبودهای محلی است  طبیعی و منابع

 سطح در محیطی زیست پایداری به که محلی مدیریت های شیوه در تغییری عنوان به توان ای پایدار را می توسعت محله

 کنتـرل  افـزایش  پایـدار بـه   کرد. توسعت تبیین کند، می کمک محلی مصنوع و طبیعی زیست  حال محیط در عین  و انجه

 محلـی  سـطح  تـا  گیـری  تصـمیم  در اختیـار  تفـویض  نیازمند ای توسعه راهبرد دارد. چنین توجه ها گیری تصمیم بر محلی

 (.(Urban Conferences, Barlin July 2000است

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 .Sustianable community development 
2. Green development 
3. Sustianable built environment 
4. Green community 
5. Sustianable society 
6. Healthy society 
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 محیطـی،  زیسـت  اجزای و ها ویژگی همت شهر شامل در زندگی کیفیت ارتقای معنای به محله مقیاس رد پایدار توسعت

 منـابع  دهنـدۀ  کـاهش  کـه  اسـت؛مانعی  آینده نسل برای مانعی ایجاد بدون اقتصادی و اجتماعی اداری، سیاسی، فرهنگی،

 .(Urban Conferences, Barlin, July 2000) استافزایندۀ کمبودهای محلی  طبیعی و

جهان سطح در محیطی زیست پایداری به که محلی مدیریت های شیوه در تغییری عنوان به توان ای پایدار را می توسعت محله

 (Urban Conferences, Barlin, July 2000)  تبیین کند، می کمک نیز محلی مصنوع و طبیعی زیست حال محیط در عین  و 

 هـای  ضـرورت  بـین  تعـادل  بر تأکید پایدار ای محله توسعت تعاریف، همت در کلی طور به که است این توجه شایان  نکتت

 اجتماعی روابط خود که دارد. درحالی مردمی مشارکت طریق از اقتصادی بعد در خصوص به توسعه اهداف و محیطی زیست

 .کند می  نهادینه نیز آینده دوران آن را برای و بخشد می ارتقا نیز را محلی

اجتمـاع   توسـعت  از مختلـف  هـای  برداشـت  میان در بسیار های تفاوت باوجود که رسید نتیجه این به توان می تنهای در

 ایـن  انـد. بـر   رسـیده  نظر اتفا   به آنها سر بر دیدگاه این در پردازان نظریه بیشتر که دارد وجود نیز اشتراکاتی وجوه محلی،

 محله یک ساکنان میان در خودیارانه و داوطلبانه مشارکت بر مبتنی از: فرایندی است عبارت محلی اجتماع توسعت اساس،

 اتکـا  بدون تواند نمی شهری هیچ که طور همان کلی، طور اقتصادی. به و اجتماعی زیستی، فیزیکی، شرایط بهبود جهت در

 پایداری این نیز ریشه های سلول یعنی خود درونی اجزای به توجه بدون بماند، پایدار اطرافش محیطی ظرفیت و منابع به

 مختلـف  جوامع در توسعه نوع این به نیل در اجرایی مشکالت جهانی، مقیاس در نظریه این شدن  مطرح یابد. با نمی تحقق

 و دیـدگاه  ایـن  موازات است. به  بوده محدوده هر بومی و محلی های ویژگی به توجهی بی آن اصلی مشکل که شد پدیدار

کـرد   مـی  مطـرح  شهری حیات های سلول عنوان به  را شهری محالت به توجه عه یافت کهتوس دیدگاهی آن، از قبل حتی

 (.1382)موسوی،

ای را همچون کلیدی برای حل مشکالت شهری در  توان پایداری محله بر اساس آنچه در مبانی نظری مطرح شد، می

 نیابد، یا کاهش زمان طول در جامعه لوبیتمط آن در کرد که فرض توان موقعیتی می را پایداری راستا، این نظر گرفت. در

 اجتماعی، کالبدی، عوامل نظیر فراوان مؤ ر عوامل میان پویا موازنت ایجاد و همچون فعالیت امری در تداوم معنای به را آن

 به منجر که شرایطی مجموعه یعنی مفهوم پایداری اساس، این در نظر گرفت. بر نیاز بشر مورد محیطی اقتصادی و زیست

 و محیطـی  اقتصـادی، زیسـت   اجتمـاعی،  جنبـت  از ها محله حیات تداوم شود می باعث که طوری به گردد. وضعیت مطلو 

ای  شده، نمود توسـعت پایـدار محلـه    یابد. با توجه به تعاریف ارائه دست توسعه به شود و برخوردار مطلوبی از شرایط کالبدی

ها و اقشار از حقو  و امکانات برابر استفاده کنند و همچنـین   مت گروهها، شامل ه این است که همت مردم و ساکنان محله

 گذارد بپذیرند. شان تأ یر می هایی را که بر محیط زندگی گیری ها و تصمیم مسئولیت فعالیت

 

 روش پژوهش

ی هـا  های تحت بررسی و ماهیت کاربردی پژوهش، روش این تحقیق توصیفی ـ تحلیلی است. شـاخص   با توجه به مؤلفه

ای )کتـا ،   به دو شیوۀ کتابخانه ای است. اطالعات مورد نیاز پژوهش های توسعت محله تحت بررسی در این مقاله شاخص
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گیـری از مـدل    بـا بهـره   این پژوهش درشده است.  مصاحبه( گردآوری نامه، مشاهده و پرسش)و میدانی  آمارنامه و نقشه(

افـزار   در محـیط نـرم   نویسـی  بـا فرمـول  ) topsisبنـدی   نیـک رتبـه  دهی آنتروپی شانون، تکنیـک دلفـی و تک   وزن آماری

MATLABبندی شدند.  و طبقه تهران از لحاظ پایداری بررسی 19گانت منطقت  های آماری محالت سیزده ( و دیگر آزمون

 انتخـا   بـرای . اسـت  ای خوشهصورت  گیری به تهران است. روش نمونه 19جامعت آماری سیزده محلت شهرداری منطقت 

 سـیزده محلـه دارد،   19استفاده شد. از آنجا کـه منطقـت    تصادفی گیری نمونه فن از انتخابی های خوشه از یک هر عناصر

ــه ــوک  تصــادفی صــورت ب ــد بل ــه چن ــوکران   از هــر محل ــول ک ــر اســاس فرم ــه ب ــی نمون  انتخــا  شــد. حجــم کل
2 2

2 2 2

Nt s(n )
Nd t s

 


ن حجم هر محله نیز بر اساس فرمول کـوکران تعیـین شـد، سـپس بـا      نفر است. همچنی 384  

 پایایی ابزار ای و توزیع آن بین ساکنان محالت، پایداری هر محله مشخص گردید. برای نامت پایداری محله طراحی پرسش

ی سـنجش پایـایی   برا کند. می آزمون را سنجش ابزار اعتبار و دقت ضریب این. است شده استفاده کرونباخ آلفای آزمون از

 ضریب اساس، ین. بر اشده است صورت مجزا آلفای کرونباخ محاسبه های چهارگانه به لفهؤها، برای هر کدام از م شاخص

 .استشرح جدول زیر  بههای چهارگانه  لفهؤبرای هر کدام از م کرونباخ آلفای

 ها . پايايی مؤلفه۱جدول 

 ضریب آلفای کرونباخ                نوع مؤلفه

 755/0 اجتماعی فرهنگی

 792/0 محیطی زیست

 780/0 اقتصادی

 765/0 فرهنگی

 785/0 ای )کل(  پایداری محله

 های پژوهش منبع: یافته      

 

 پایایی دهندۀ نشان مسئله این که است 7/0صورت کلی باالی  و نیز به ها برای هر یک از مؤلفه کرونباخ آلفای ضریب

 .است تحقیق متغیرهای سنجش برای سؤاالت درونی همبستگی و ها نامه سؤاالت پرسش باالی

 است. 2روایی این تحقیق به شرح جدول همچنین 

 ها نامه پرسش. روايی 2جدول 

 سطح معناداری KMOآزمون  آزمون بارتلت نامه نوع پرسش

 000/0     320      79/0     ای نامت پایداری محله پرسش

 های پژوهش منبع: یافته

 تأیید شده یطراح  تنام پرسشی معنادار، KMOی آماری جدول منتج از مقدار آمارۀ آزمون بارتلت و ها دادهتوجه به با 

 .شود یم
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 و متخصصـان  و نظـران  صـاحب ، المللـی  بـین  نهادهـای  و هـا  سـازمان  کـه  دهد می نشان توسعه متون و منابع مطالعت

 در عمدتاً ها شاخص این کردند. ای مطرح پایداری محله نجشس برای را زیادی یها شاخص داخلی و خارجی پژوهشگران

 با مطالعت پژوهش، این یها شاخص تعیین برای اند. شده بندی دسته اقتصادی و کالبدی، اجتماعی محیطی، زیست بعد چهار

 پژوهش این ملع و انتخا  شد و مالک های مورد نیاز استخراج ها، شاخص نامه منابع موجود در این زمینه از جمله پایان

 هـای  محلـه  یها ویژگی با شده مطرح یها شاخص باالی . سازگاری1 از: بود عبارت انتخا  دالیل ترین گرفت. عمده قرار

 تحت موضوع با داشتن . ارتباط3مثبت آن؛  نتیجت و محالت شهر تهران در ها شاخص شدن تست و شدن . پیاده2 تهران؛

 .ها داده به . دسترسی4 مطالعه؛

 ای نامـه  پرسـش  و اهداف آن تحقیق موضوع با متناسب آنها، به مربوط یها ها و شاخص مؤلفه انتخا  و تعیین از پس

در پایـداری   اهمیـتش  تناسب به  ها شاخص و ها مؤلفه از یک هر به تا گرفت دلفی قرار گروه اعضای اختیار در شد و تنظیم

 در. شد گرفته نظر محیطی در ماعی، اقتصادی، کالبدی و زیستهای توسعت اجت شاخص مرحله این در دهند. ای رتبه محله

 شاخص در نظر گرفته شده است. و مؤلفه بیشتر اهمیت معنای به 1 رتبت نیز بخش این

 اطالعـات  و تحلیـل  تجزیـه   کـار  آنهـا،  آوری و جمـع  نظران صاحب و متخصصان میان در ها نامه پرسش توزیع از پس

 همـاهنگی  جلسـات  استاد مشـاور  و راهنما اساتید با نامه این پرسش طراحی برای اینکه به نظر گردید. آماز شده گردآوری

 همـت  شـد.  نهایی ها شهری، شاخص ریزی برنامه حوزۀ در مختلف متون و منابع مطالعت و اصالحات پس از شد، می برگزار

 لحـاظ  به را آنها و تأیید ای را پایداری محلههای  ریزی شهری و شهرسازی، شاخص متصدی برنامه خبرگان و متخصصان

 یک هر به بندی، رتبه یها روش اساس بر مرحله این کردند. در بندی رتبه اهمیت و درجت اعتبار از نظر نامه، پرسش ماهیت

 از ایـن راسـتا   در شـد.  داده وزن شـدند،  بندی رتبه پیش مرحلت در که نظران صاحب و نظر متخصصان تحت های مؤلفه از

 ای رتبـه  میـانگین  اساس بنابراین، بر است. اهمیت بیشترین معرف 1 رتبت آن در که است شده استفاده قیممست بندی رتبه

 مـوازات   به و رتبه بیشترین است، تر نزدیک 1 عدد به آنها میانگین که هایی مؤلفه از دسته آن مؤلفه، هر برای آمده دست به

 برای ها، از مؤلفه ای مجموعه روی بندی رتبه عمل انجام از بعد. دنددا اختصاص خود به را رتبه کمترین 1 عدد از شدن دور

 جمـع  یهـا  روش کـه  کـرد  اسـتفاده  توان می روش چندین از ترتیبی، نظم اطالعات دارای روی از عددی یها وزن ایجاد

 روش سـه  به توجه با هر مؤلفه برای نیز تحقیق این اند. در جمله آن از ای رتبه توان روش و ای پذیری رتبه عکس ای، رتبه

 آخر، مرحلت در. گرفت آماری قرار یها آزمون عمل دیگر مالک، روش سه وزنی میانگین پایان در و اقدام شد عمل مذکور

آن را  مشـاور  اساتید و راهنما استاد نهایی، تأیید برای و شد بازبینی مجدد ها شاخص و ها مؤلفه دهی وزن و بندی رتبه نتایج

در  پرسـش  بـرای  نهایی نامت پرسش آنان، نهایی تأیید از پس شد. طراحی شاخص هر به ی مربوطها یهگو و بررسی کردند

نامـه   پرسـش  یـک  در و شده  لیکرت تنظیم طیف اساس بر نامه گویه پرسش این در گردید. تنظیم های تحت مطالعه محله

 برای سنجش سطح پایداری محالت طراحی گردید.

 اند از: ای در این پژوهش عبارت ی محلههای پایدار  معیارها و شاخص
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 ای های پايداری محله  شاخص . معيارها و3جدول 

 –بعد اجتماعی 
 فرهنگی

 شاخص معیار

 محله، وجـود  بودن محله، باهویت بودن ها و عناصر شاخص، قدیمی وجود ساختمان هویت

 و میررسمی رسمی نهادهای

 پایـانی  سـاعات  در شـب، امنیـت   در و بانوان کودکان در محله، تردد مریبه شناخت ایمنی و امنیت

 عـابر  محلـه، امنیـت   در دفـاع  و بی تاریک فضای محله، نبود در بزهکاری نبود شب،

 ترافیکی خیز حاد ه های مکان نبود پیاده،

مراسـم،   برگـزاری  بـرای  فضـا  فرامـت، وجـود   اوقـات  و گذراندن خرید مراکز وجود سرزندگی

 بـرای  فضـا  ورزشی، وجـود  فرهنگی های مکان هنگی، وجودی فرها برنامه برگزاری

 کودکان بازی برای محل وجود سواری، و دوچرخه روی پیاده

 جهت در همکاری محله، ترک عدم محله، در اقامت زمان مدت محله، بودن قدیمی مکانی خاطر تعلق

 بـا  اجتمـاعی  مـراودات  محلـه،  اهـالی  میـان  از دوست محله، انتخا  مشکالت رفع

 های محلی محله، عضویت در انجمن و اهالی مسایگانه

بعد 

 محیطی زیست

هوا،   های آلودگی

 بصری و صوتی

 وجـود  دیوارهـا،  و هـا  سـاختمان  سروصـدا، زیبـایی   میزان محله، در آرامش احساس

 هوا مناسب شهری، آلودگی مبلمان

و  کوچـه  نظافـت  بازیافـت،  بـل قا زبالت خرید مراکز وجود زباله، آوری جمع از رضایت و پسماند نظافت

 معابر در زباله وجود مخزن آ ، و مجاری خیابان

 ظرفیت قابل

 محله تحمل

 ارتباطی شبکت و زیربنایی تأسیسات ظرفیت خدمات، ارائت در محله توان

 تعداد پارک و فضای سبز بودن کافی سبز فضای

 بعد اقتصادی

 در محله اشتغال یها برنامه وجود اشتغال

 منطقه به نسبت محله در زمین قیمت نوسان زمین ارزش

 نیـاز  نـوع  با فعالیت شغلی، ارتباط و دوام محله، سابقه در فعالیت از شامالن رضایت فعالیت نظام

شـغلی،   یهـا  مزاحمـت  نبـود  محلـه،  در هـا  فعالیـت  مناسـب  مکـانی  توزیع ساکنان،

 تجاری، وجود یا موانع رشد اقتصادی های فعالیت سودآوری

 عد کالبدیب

 در فیزیکـی  تغییـرات  زنـدگی،  کیفیت و آرامش افزایش و محله در فیزیکی تغییرات و سازگاری پویایی

 فرسوده بافت وضعیت محله، وضعیت بهبود و محله

 یهـا  و نشـانه  عناصـر  وجـود  سـاکنان،  توسط محله مزر شناختن نشانی، کردن پیدا خوانایی

 شاخص

 خـدمات  ارائـت  در تنـوع  فرهنگـی،  ساختار و درآمد ساسا بر مسکن انتخا  در تنوع تنوع

 مختلف جمعیتی های گروه برای

 عمـومی، کیفیـت   ونقل حمل وسایل به ای، دسترسی محله خدمات به آسان دسترسی دسترسی

 روها، کیفیت آسفالت معابر، کیفیت روشنایی معابر پیاده

 های پژوهش منبع: یافته
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 مطالعهمورد محدودة 

ای و جنوبی شهر تهران است که در حوزۀ دروازۀ ورودی جنو  مربـی   شهرداری تهران از جمله مناطق حاشیه 19منطقت 

اهلل  ترتیـب محورهـای زمـزم و آیـت     جوار است کـه بـه   هم 18و  17شهر قرار گرفته است. این منطقه از شمال با مناطق 

اند. از سمت شر ، خیابان بهمنیار  الی را شکل دادهجوار شم با مناطق هم 19سعیدی )جادۀ ساوه( مرز مشترک بین منطقت 

واقع شده است. همچنین این منطقه از جنو  بـه بزرگـراه    16گویان، در حد فاصل بین این منطقه و منطقت  و بزرگراه تند

 13 ناحیـه و  5 شـامل  19گردد. منطقت  و از مر  به تقاطع آزادگان و ساوه محدود می آزادگان و حریم جنو  شهر تهران

شـهرداری تهـران کسـب     19جایگاه حقوقی مستقلی با عنوان منطقت  1359محله است. بافت منسوج منطقه که در سال 

با تصویب طـرح   1371هکتار است. در سال  1160واجد وسعتی به میزان  1363طبق طرح تفصیلی مصو  سال  کرد، بر

بـر محـور آزادگـان منطبـق گردیـد و       19ر بخش منطقت یافت و د دهی تهران، محدودۀ قانونی شهر افزایش  جامع سامان

 (.1386رسید )نقش پیراوش،  هکتار  2084وسعت آن به 

 

 های توصيفی پژوهش يافته

 30تا  20گویان در گروه سنی  درصد از پاسخ 5/43دهد که  گویان در جامعت تحت مطالعه نشان می بررسی ویژگی سنی پاسخ

 50درصد در گـروه سـنی بـاالی     5/12و  40-50درصد در گروه سنی  4/17سال،  30-40درصد در گروه سنی  6/26سال، 

اند. از این تعـداد،   درصد زن بوده 9/34درصد مرد و  1/65گو در جامعت تحت مطالعه  نفر پاسخ 384سال قرار دارند. از مجموع 

درصـد دارای مـدرک    9/21 درصـد دارای مـدرک تحصـیلی لیسـانس،     8/32 بـاالتر،  لیسـانس و  نفر دارای مدرک فو  6/8

 1/14درصد دارای شـغل آزاد،   3/25درصد نیز زیر دیپلم بودند. همچنین  4/15درصد دارای مدرک دیپلم و  4/21دیپلم،  فو 

 درصد نیز بیکار بودند. 8/12درصد دانشجو و  19دار،  درصد خانه 1/20درصد بازنشسته،  9/8درصد دارای شغل دولتی، 

 
 ودوگانه شهرداری تهران در بين مناطق بيست ۱9ۀ . موقعيت منطق۱شکل 
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 شهرداری تهران ۱9های منطقۀ  . موقعيت محله2شکل 

 

 های تحليلی پژوهش  يافته

 آنهـا  رتبت و آنها از یک هر شناخت اهمیت برای ای توسعت محله در مطرح یها شاخص کردن مشخص و شناسایی از پس

از  نفـر  30 اختیار آنها در به مربوط های شاخص دلفی تکنیک از استفاده با لعه،مطا در محالت تحت ها مؤلفه دیگر میان در

بنـدی   ها با توجه به نظر متخصصـان اولویـت   ریزی شهری قرار گرفت و شاخص ای و برنامه امر پایداری محله متخصصان

اسـتفاده   ای رتبـه  توان روش و ای رتبه پذیری ای، عکس رتبه جمع یها از روش عددی یها وزن ایجاد شد. در نهایت برای

 گردید.

 نظران صاحب و متخصصان ديدگاه ای از پايداری محله های شاخص بندی . نتايب رتبه4جدول 

 ها شاخص     
 رتبه

 اجتماعی محیطی زیست کالبدی اقتصادی

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 26 8 17 5 30 9 24 7 1رتبت 
 33 10 20 6 24 7 26 8 2رتبت 
 24 7 33 10 17 5 17 5 3رتبت 
 17 5 30 9 30 9 33 10 4رتبت 

 100 30 100 30 100 30 100 30 جمع کل

 9/6 3/8 4/7 8/7 میانگین
 های پژوهش منبع: یافته
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 بندی رتبه یها روش ای بر اساس پايداری محله یها شاخص . وزن5جدول 

 ها شاخص

 

 رتبه

 رتبت مستقیم

 

 ای   توان رتبه ای کس رتبهع ای جمع رتبه

 روش 3میانگین استاندارد 
 استاندارد وزن استاندارد وزن استاندارد وزن

 8/7 14/0 4 14/0 34/0 2/0 2 3 اقتصادی

 4/7 3/0 9 25/0 5/0 3/0 3 2 کالبدی

 3/8 033/0 1 12/0 25/0 1/0 1 4 محیطی زیست

 9/6 54/0 16 49/0 1 4/0 4 1 اجتماعی

 ====== 1 30 1 05/2 1 10 10 جمع کل

 های پژوهش منبع: یافته

 

 TOPSISتکنيک  اساس بر مطالعه تحت های محله پايداری وضعيت بررسی

پایداری  بر ی تأ یرگذارها شاخص از یک هر وزن مطالعه، تحت های محله از یک پایداری هر وضعیت از بیشتر آگاهی برای

 هـای  محلـه  بنـدی  رتبه به ای رتبه توان ای و رتبه پذیری عکس ای، رتبه معروش ج سه میانگین اساس بر و شده  محاسبه

 استفاده با ها محله بندی شد. رتبه اقدام TOPSISتکنیک  از استفاده با پایداری یها وضعیت شاخص لحاظ به مطالعه تحت

 هـا  شاخص وزن نابرابری یتضبر فر روش، این زیرا در دهد؛ می دست به را مفیدتری و تر معقول نتایج TOPSISتکنیک  از

 آمده است. 5پایداری در جدول  یها شاخص از یک هر وزن .شود می توجه

افـزار   نویسـی در نـرم   دست آمد، سپس با فرمـول  به spssها در  ابتدا جمع هر یک از شاخص TOPSISبرای محاسبت 

MATLB ها، شاخص  و مشخص کردن جهت شاخصci هـا   توان وضعیت محله می اکنوندست آمد.  )ضریب اولویت( به

 مشخص کرد. (TOPSIS)گیری چندشاخصه  های پایداری بر اساس مدل تصمیم  را به لحاظ شاخص

های تحت مطالعه به لحاظ وضـعیت پایـداری بـه سـه طبقـت       ، محلهTOPSISروش  به ها محله بندی رتبه به توجه با

درصد از  54/0)پایداری(  ciبا توجه به میانگین کل  .ندبندی شد ( دستهciضعیف، متوسط و خو  بر اساس رتبت پایداری )

 اند. خو درصد  31/0درصد متوسط و  15/0های تحت مطالعه از لحاظ پایداری ضعیف،  محله

 ciميانگين  اساس بر پايداری وضعيت لحاظ به مطالعه های تحت محله بندی . طبقه6جدول 

 ها  وضعیت پایداری محله ارزش تعداد درصد

 های با وضعیت پایداری ضعیف  محله 4505/0کمتر از  7 54/0

 های با وضعیت پایداری متوسط  محله 6574/0تا  4506/0از  2 15/0

 های با وضعیت پایداری خو    محله 6574/0بیش از  4 31/0

 جمع ----------- 13 100

 های پژوهش منبع: یافته 

اصلی ارائـه   شاخصها در قالب چهار  نتایج تحلیل شاخص ز محالت،برای هر یک ا نتایج تحلیل تاپسیسارائت قبل از 
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محیطی و اقتصادی بـر   های زیست دهد، از بین چهار شاخص اصلی شاخص گونه که جدول زیر نشان می شده است. همان

دارای وضعیت خو ، شاخص کالبدی دارای وضـعیت متوسـط و شـاخص اجتمـاعی نیـز دارای وضـعیت        ciمبنای مقدار 

 ست.ضعیف ا

  TOPSISتکنيک  اساس بر پايداری ها به لحاظ ميزان تأثيرگذاری بر بندی شاخص . رتبه7جدول

 ردیف نام شاخص )ضریب اولویت( Ci رتبت تأ یرگذاری ciوضعیت شاخص بر مبنای مقدار 

 1 اقتصادی 9526/0 3 خو 

 2 کالبدی 6254/0 2 متوسط

 3 محیطی زیست 9686/0 4 خو 

 4 تماعیاج 3245/0 1 ضعیف

 های پژوهش منبع: یافته  

 TOPSISتکنيک  اساس بر پايداری ها به لحاظ وضعيت بندی محله . رتبه8جدول 

ای بر  وضعیت پایداری محله

 ciمبنای مقدار 
 ردیف نام محله )ضریب اولویت( Ci رتبت پایداری

 1 شکوفت شمالی 4209/0 8 ضعیف

 2 شکوفت جنوبی 3120/0 9 ضعیف

 3 رسالت 6400/0 6 متوسط

 4 دولتخواه 1686/0 10 ضعیف

 5 شریعتی شمالی 6784/0 3 خو 

 6 شریعتی جنوبی 6574/0 5 متوسط

 7 شهید کاظمی 000/0 13 ضعیف

 8 آباد شمالی خانی 1 1 خو 

 9 آباد جنوبی خانی 6704/0 4 خو 

 10 آباد  اسماعیل 0496/0 12 ضعیف

 11 اسفندیاری و بستان 6817/0 2 خو 

 12 آباد نعمت 1470/0 11 عیفض

 13 بهمنیار 4311/0 7 ضعیف

 ci =4505/0میانگین 

 های پژوهش منبع: یافته
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 های تحت مطالعه ای در محله . وضعيت پايداری محله3شکل 

   
 ciای بر اساس شاخص  . نمودار عنکبوتی وضعيت پايداری محله4شکل 

 

 (T-TEST)آزمون  از استفاده با ی تحت مطالعهها محله در پايداری یها شاخص وضعيت بررسی

 T-TESTتبیین و تحلیل گردد، از آمارۀ آزمون  بهتر مطالعه تحت های محله در پایداری یها شاخص وضعیت اینکه برای

 شود.  می مشخص ها تفاوت میانگین هم و ها معناداری شاخص هم آزمون این از استفاده استفاده شده است. با
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اند معنادار  کار رفته به مطالعه تحت های پایداری محله سنجش برای که هایی تمام شاخص 9جدول  های هداد اساس بر

 هـای تحـت   محله بین معناداری تفاوت دیگر،  عبارت  شود. به هایی بین آنها مشاهده می بودند، اما به لحاظ میانگین تفاوت

 لحـاظ وضـعیت   از مطالعـه  تحت های محله همت که گفت توان نمی لحاظ وضعیت پایداری وجود دارد. بنابراین به مطالعه

 طیـف  اسـاس  بـر  5 تـا  1 بین که ها طیفی شاخص دامنت لحاظ دیگر، به سوی از .برند می سر به مطلوبی حالت پایداری در

ین ای و شاخص اقتصادی بـا میـانگ   باالترین میانگین رتبه 9167/33بوده، شاخص اجتماعی با میانگین  نوسان در لیکرت

های اجتمـاعی، اقتصـادی و    ها، شاخص اند. همچنین از نظر میانگین تفاوت ای را داشته ترین میانگین رتبه پایین 9219/10

 در را هـا  شـاخص  ایـن  وضـع  گویـان  پاسخ که است آن بیانگر مسئله این و ها بوده میانگین متوسط حد از تر کالبدی پایین

 برای زیاد زیاد و خیلی، متوسط، کم، کم های خیلی گزینه انتخا  در دیگر،  عبارت  هاند. ب کرده منفی ارزیابی خود  های محله

داشـتند؛   کـم  و کـم  خیلـی  هـای  گزینـه  انتخـا   بـه  تمایـل  گویان پاسخ بیشتر ذکرشده، یها شاخص های گویه از یک هر

 اند. ارزیابی کردهمحیطی باالتر از حد متوسط میانگین بوده و آن را مثبت  که میانگین شاخص زیست درحالی

در  T –TESTواکاوی شود، بـا اسـتفاده از آمـارۀ آزمـون      و بررسی ها این محله در پایداری متغیر وضعیت اینکه برای

 گرفته است. انجام ها نیز محاسبه سطح محله

 کمتـر  ها از حد متوسط میانگین -347/5 مقدار به بودن معنادار ضمن پایداری متغیر که دهد می نشان جدول های داده

 بوده تر پایین ها میانگین متوسط از حد های تحت مطالعه محله در پایداری سطح که است موضوع این دهندۀ نشان بوده که

 هـای  داده اسـاس  نیستند و بـر  مناسبی و وضعیت مطلو  در های تحت مطالعه پایداری، محله سطح لحاظ به نتیجه در و

 .شود می رد مقابل و فرضیتگردد  می تأیید تحقیق فرضیت فو ، آزمون

های دیگر به این پرسش اشاره دارد که آیـا در کـل    ها با محله ضمن مقایست هر یک از محله TUKEYآمارۀ آزمون 

محله از  13پایداری این  وضعیت، نکته این به توجه ها وجود دارد یا خیر؟ با محلت تحت مطالعه تفاوتی از نظر شاخص 13

معنـاداری   تفـاوت  آیـد،  می بر جدول از که طور نشان داده شده است. همان ANOVAلب جدول گویان در قا دیدگاه پاسخ

کمـک   H0و رد فرضـیت   تحقیـق  فرضـیت  تأیید به موضوع دارد. این وجود های پایداری شاخص لحاظ به ها این محله بین

کنـد.   تأییـد مـی   را مسـئله  بوده ایـن ( 000/0با سطح معناداری ) (137/1581)با  برابر که Fآمارۀ  مقدار همچنینکند.  می

 کـه  ای گونـه  بـه  اسـت.  کرده تقسیم طبقه 11 به پایداری وضعیت لحاظ به را مطالعه تحت های محله TUKEYآزمون 

 11 طبقـت  در که هایی محله سطح را دارند و ترین پایداری پایین وضعیت نظر از گیرند، می قرار اول طبقت در که هایی محله

 .پایداری را دارند سطح باالترینگیرند،  می قرار

 های تحت مطالعه ای در محله پايداری محله یها شاخص وضعيت ميانگين مقايسۀ واريانس . تحليل۱۱جدول 

 منبع واریانس مجموع مربعات درجت آزادی میانگین مربعات Fآمارۀ  سطح معناداری

 میانگین گروهی 00/384425 12 417/32035 137/1581 000/0

 یگروه درون 833/7516 371 261/20 - -

 جمع کل 833/391941 383 - - -

 های پژوهش منبع: یافته
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 TUKEYپايداری بر اساس آزمون  وضعيت لحاظ به خوان( هم یها )زيرمجموعه مطالعه های تحت محله .۱2جدول 

 ها  محله
طبقت 
11 

طبقت 
10 

 1طبقت  2طبقت  3طبقت  4طبقت  5طبقت  6طبقت  7طبقت  8طبقت  9طبقت 

ت
رسال

 

ی
خان

 
آباد جنوبی

ی شمالی 
شریعت

ی و بستان 
اسفندیار

 

بهمنیار
شکوفت شمالی 

ی 
شکوفت جنوب

 

دولتخواه
 

اسماعیل
 

آباد
 

ت
نعم

 
آباد

ی 
شهید کاظم

 

ی
خان

 
آباد شمالی

 

 

ی
ی جنوب

شریعت
 

        

 های پژوهش منبع: یافته
 

 ،T – TESTآزمـون   آمارۀ TOPSISتکنیک ، دهی وزن )روش گرفته انجام آماری یها آزمون و ها بررسی به توجه با

 وضعیت لحاظ به مطالعه های تحت محله بین معناداری که تفاوت گفت توان می، آنها ( و نتایجTUKEYو  Fآزمون مارۀآ

 فرضـیت  نتیجـه  در برنـد.  نمی بسر مطلوبی و مناسب وضعیت پایداری در سطح لحاظ ها به و این محله دارد وجود پایداری

 گردد. رد می H0شود و فرضیت  تأیید می یقتحق
 

 گيری نتيجه

، محیطـی  هـای زیسـت   ارزش حفـظ  داشـتند و ضـمن   تـدریجی  رشد شهری شهرها، محالت فزایندۀ رشد دوران از قبل تا

 و رشـد  جمعیـت  افـزایش  دلیـل  به اما امروزه .دادند می پاسخ خود ساکنان  ابت نسبتاً نیازهای به خود اجتماعی و کالبدی

 بـه  قـادر  دلیـل  همـین  بـه  ندارند و دهند وفق زمان با مقتضیات را خود آنکه برای فرصتی شهری محالت، شهرها یعسر

 حاصل محله پایدار توسعت شده است. نگرش حاکم آنها بر زیادی های نیستند و اختالل خود ساکنان نیازهای به گویی پاسخ

 نیازهـای  و سـریع  تغییـرات  دوران در محله نیازهای به کوشد می واست  پایدار و توسعت ای محله توسعت دو رویکرد تلفیق

 و حقو  از اقشار، وها  گروه همت شامل آن، ساکنان و مردم همت که است این ای محله پایدار توسعت نمود. پاسخ دهد متغیر

. بپذیرنـد  گـذارد،  می تأ یر نشا زندگی محیط بر که را ییها گیری تصمیم وها  فعالیت مسئولیت و کنند استفاده برابر امکانات

 طریـق  از اقتصـادی  بعد در ویژه به توسعه، اهداف و محیطی زیست یها ضرورت بین تعادل بر تأکید ای محله پایدار توسعت

در . گـردد  مـی  نهادینـه  نیز آینده برای و بخشد می ارتقا نیز را محلی اجتماعی روابط خود که درحالی دارد؛ مردمی مشارکت

بنـدی   سنجیده شد. در این پـژوهش بـرای اولویـت    19محلت منطقت  13ای در  های پایداری محله اخصپژوهش حاضر ش

ریزی شهری استفاده شده است.  های کشور و متخصصان برنامه ای از نظرهای استادان دانشگاه های پایداری محله شاخص

ی دیگر نیز استفاده شده است و همـین  های آمار همچنین برای آزمون فرضیت پژوهش عالوه بر تکنیک تاپسیس از روش

حاکی  TOPSISطور کلی نتایج فرضیه با توجه به مدل  کند. به های مشابه متمایز می  امر این پژوهش را از دیگر پژوهش

از  ای پـاره  وزن که دهد می نشان تحقیق یها ها وضعیت پایداری خو  دارند. یافته  درصد از محله 31از این است که تنها 
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 هـا بـه   در بیشـتر محلـه   را پایـداری  سـطح  و داشته افت شدت به، بوده نظر تحت تحقیق این در که پایداری یها شاخص

 در را هـا  شـاخص  ایـن  وضـع  گویـان  پاسـخ  که است آن بیانگر مسئله این. است کشاندهها  میانگین حد متوسط از تر پایین

 برای زیاد زیاد و خیلی، متوسط، کم، کم ی خیلیها گزینه نتخا ا در دیگر، عبارت اند. به کرده منفی ارزیابی خود  های محله

داشـتند؛   کـم  و کـم  خیلـی  یهـا  گزینـه  انتخـا   بـه  تمایـل  گویان پاسخ بیشتر شده، ذکر یها شاخص های ازگویه یک هر

اساس این  اند. بر محیطی باالتر از حد متوسط میانگین بوده و آن را مثبت ارزیابی کرده که میانگین شاخص زیست درحالی

 ایـن  دهنـدۀ  نشـان  ایـن  و بـود  کمترها  از حد متوسط میانگین -347/5 مقدار به معنادار بودن ضمن پایداری آزمون متغیر

 لحـاظ  بـه  نتیجـه  در و بـوده  تر ها پایین میانگین از حد متوسط های تحت مطالعه محله در پایداری سطح که است موضوع

 مدیریت صحیح که وقتی است برند. بدیهی نمی بسر مناسبی و وضعیت مطلو  در های تحت مطالعه پایداری، محله سطح

 رویکـرد  به توجه رسد. با ترین وضعیت خود می ترین و ضعیف ای به پایین نباشد، پایداری محله ها حاکم محله در کارآمد و

 مـدیران  اسـت  بهتـر  د کـه شـو  می حاصل راهبردی بوده، این نکتت توجه مورد فرضیه این آزمون در ای که پایداری محله

 هـا قـرار   شهر و محلـه  مدیریتی هرم رأس در باشند کافی و الزم آگاهی و دانش دارای که تر خال  تر و باتجربه تر، مسلط

 .باشد برنده پیش و مثبتها  زمینه همت در ها برای رسیدن به پایداری  عملکردهای محله تا گیرند

ای و نتـایج آنهـا بـرای برقـراری و ارتقـای پایـداری        کنندۀ پایداری محلـه  های تعیین ها و شاخص با عنایت به بررسی

 گردد. ای پیشنهادهای زیر ارائه می محله

 

 پيشنهادها

 الف( مسئوالن

 ها ها در سطح محله . توجه بیشتر به پایداری اجتماعی، اقتصادی و کالبدی به دلیل ضعیف بودن این شاخص1

آباد، شکوفت شمالی، شکوفت جنوبی، بهمنیار و دولتخواه بـه   آباد، اسماعیل ظمی، نعمتهای شهید کا . توجه بیشتر به محله2

 ها دلیل پایین بودن و ضعیف بودن پایداری در آنها نسبت به دیگر محله

 آباد های شهید کاظمی و نعمت خصوص در محله ای به محله مدیریت بعد در شورایاری کردن . فعال3

 ب( مردم

 ای های پایداری محله بیشتر با شهرداری و شورایاری برای اجرای طرح. تعامل و مشارکت 1

ها برای تقویت پایداری اجتماعی به دلیـل پـایین    محله مردمی نهادهای وها  تشکل در جدی و گسترده فعال، . مشارکت2

 های پایداری ها نسبت به دیگر شاخص   بودن جایگاه پایداری اجتماعی در سطح محله
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