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سطح پایداری محلهای و رابطة آن با توسعة اجتماعی
در محلة نازیآباد تهران
محمود جمعهپور -دکتری جغرافیای انسانی ،گرایش برنامهریزی روستایی ،شهری و منطقهای ،دانشگاه تهران
سپیده مخلصیان -کارشناس ارشد برنامهریزی شهری و منطقهای ،دانشگاه عالمه طباطبایی

پذیرش مقاله1393/11/17 :

تأیید نهایی1394/06/04 :

چکیده
بهدلیل نیاز گسترده به احیای حس تعلق اجتماعی در شهرهای امروز ،هدف مجموعة مدیریت
شهری بهنوعی سیاستگذاری ،برنامهریزی و مدیریت شهری در «محله» است و با طرح
موضوعاتی چون محلهمحوری ،شهروندمداری و مشارکت شهروندی بیش از هر زمان دیگری
در راستای تجدید ساختار محلهای تالش میشود .در پژوهش حاضر ،با نگاهی به مقولة
برنامهریزی محلهمبنا ،ابعاد مختلف آن مطرح و سطح پایداری محلة نازیآباد بررسی میشود.
بعد از انتخاب «نازیآباد» بهعنوان محلة مورد پژوهش ،با استفاده از مدل کوکران  381نفر از
ساکنان برای جامعة نمونه درنظر گرفته شدند .روش تحقیق با توجه به اهداف و ماهیت موضوع
«سطح پایداری محلهای» و در ارتباط با پرسشهای تحقیق ،توصیفی -اکتشافی است .بهمنظور
گردآوری اطالعات از دو روش مطالعات اسنادی و پیمایشی استفاده شده است .براساس
بررسیهای صورتگرفته ،میزان پایداری محلة نازیآباد از لحاظ اجتماعی و زیستمحیطی
متوسط رو به پایین و از نظر اقتصادی متوسط است؛ بنابراین ،میزان موافقت با این نظر که
محلة نازیآباد از نظر شاخص توسعه ،محلهای پایدار محسوب میشود در حد متوسط رو به
پایین است .درادامه ،رابطة متغیرهای شغل ،میزان درآمد و تحصیالت با شاخص پایداری محله
آزمون شد و مشخص شد بین شغل ساکنان و میزان پایداری محلة نازیآباد رابطة ضعیف و
مثبت وجود دارد و بین میزان درآمد و تحصیالت ساکنان با میزان پایداری محلة نازیآباد
رابطهای وجود ندارد.
واژههای کلیدی :اجتماعی ،اقتصادی ،زیستمحیطی ،محلة پایدار ،نازیآباد.
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مقدمه
محلهها یکی از عناصر مبنایی سازندۀ شهرها و واحدهای جغرافیایی -فیزیکی متوسط مقیاسی هستند که بخش مسکونی
منطقة شهری و فضایی محل زندگی ما را تشکیل میدهند .برنامهریزی و طراحی در مقیاس محلهای بهطور مستقیم بر
زندگی روزمره تأثیر میگذارد؛ بهطوریکه چگونگی وضعیت دسترسی به تسهیالت و امکانات در سطح محله ،میزان
طیکردن مسافت برای رسیدن به مقصد مشخص و میزان فرصتها برای تعامل با دیگر افراد محله را تعیین میکند.
همچنین ،مقیاس محلی همان سطحی است که در آن پروژههای توسعه  -چه پروژههای کوچکمقیاس و چه
بزرگمقیاس که در سطح کالن موجب تغییرات گسترده در بافت شهری میشوند  -صورت میگیرد .در این سطح ،حتی
تصمیمات تقریباً جزئی مربوط به طراحی و برنامهریزی فضا مانند پهنا و طراحی خیابانها ،اندازۀ ساختمان و بلوکها،
چگونگی ترکیب کاربریهای زمین و موقعیت و نوع پارکها و فضاهای عمومی نتایج و آثار مهم و عظیمی بر
زیستپذیری و پایداری شهری دربردارد (ویلر.)343 :1393 ،
بهدلیل نیاز به بازسازی و احیای حس تعلق اجتماعی که در جوامع شهری امروزی بهطور گسترده حس میشود،
مقیاس محله به یکی از سطوح مهم در برنامهریزی تبدیل شده است .در این راستا ،توسعة پایدار محلهای پیششرط
توسعة پایدار شهر و منطقه تلقی میشود .امروزه رویکرد تمرکزگرا و عملکردگرایی جای خود را به رویکرد غیرمتمرکز در
طراحی و توسعة شهری داده است .در رویکرد علمی این منطق بر طراحی شهری در مقیاس کوچک در راستای ایجاد
جوامع پایدار تأکید میشود .در اینجا ،منظور از مقیاس کوچک واحدهای خرد شهری -بهطور عام محله -است تا تمام
عملکردهای روزمره با طی فواصل پیاده در آن قابلتعمیم باشد.
محلة نازیآباد یکی از محالت قدیمی تهران است که در منطقة  16قرار دارد .در این پژوهش ،ابتدا محلة پایدار و
ابعاد و شاخصهای پایداری در محالت معرفی میشود و درادامه میزان پایداری محلة نازیآباد سنجیده میشود .سپس با
توجه به تواناییها و قابلیتهای موجود در محله ،پیشنهادهایی در راستای بهبود وضعیت محله و تبدیل محله به محلهای
پایدار ارائه میشود .بهمنظور رسیدن به هدف یادشده ،پرسشهای زیر مطرح میشود:
 .1آیا محلة نازیآباد از نظر اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی محلهای پایدار محسوب میشود؟
 .2آیا شغل ،میزان تحصیالت و درآمد با میزان پایداری محله رابطه دارد؟
مبانی نظری
به باور دیوید رادلین 1و نیکوالس فالک ،)12 :1999( 2نویسندگان معروف بریتانیایی ،بارزترین ویژگی محلة پایدار،
موقعیت آن محله در بین سایر محلههای شهر و شهرکهای پیرامون شهری است .امروزه محله بهترین گزینه برای
جلوگیری از توسعة پراکندۀ شهری در حومهها و زمینهای کشاورزی است .اگر توسعة فشرده بهخوبی صورت گیرد ،نهتنها
سبب ایجاد واحدهای مسکونی و ساختمانهای جذاب در نواحی موجود شهری میشود ،بلکه در ایجاد محلههایی پیاده
محور ،باطراوت ،متنوع و اکولوژیکی نقش بسزایی ایفا میکند .یکی از اصول مهم شهرگرایی نوین و درکل طراحی
معطوف به مسئلة پایداری ،دربرگرفتن دوبارۀ این تنوع کاربری زمین درون مراکز محله یا در امتداد خیابانهای اصلی
است .اگر مشاغل ،خانههای مسکونی ،مغازهها و تسهیالت تفریحی به یکدیگر نزدیک باشند ،نظریه محقق میشود و
درنتیجه مردم نیاز کمتری به راندن وسایل نقلیه دارند و محلههای زیستپایه و پرشورتری دارند (جمعهپور .)393 :1392
محلة پایدار :شهر پایدار از محلههای پایدار شکل میگیرد .محلههای شهری مکانها و محدودههایی هستند که ابعاد
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مسائل در آنها کامالً محسوس است؛ برای مثال ،تغییر ساختار خانوادهها و تغییرات در نسلها ،افزایش یا کاهش جابهجایی
و حرکت ،حساسیت مسائل زیستمحیطی نظیر فضاهای باز ،نابودی محیطهای طبیعی و مصرف فزایندۀ منابع از جمله
ویژگیهایی هستند که میتوان آثار آنها را در مقیاس محله حس کرد .در ابعاد کالبدی و شاخصهای کیفیت زندگی
میتوان به دسترسی به خدمات و تجهیزات ،دسترسی به محل کار ،کیفیت مسکن ،تحول در سیستمهای حملونقل و اثر
آن بر بافت شبکههای ارتباطی ،شکل شبکة معابر ،تحقق اندیشههای طراحی شهری ،روشهای مختلف ساختوساز و
اعمال مقررات شهرسازی اشاره کرد (حاجیپور .)1385 ،در این راستا ،در برنامهریزی شهری در مقیاس محله نیز فرایندها،
موضوعات و نظریههای مختلف مطرح میشود که از آن جمله میتوان به رویکرد محلهگرایی اشاره کرد.
رویکرد محلهگرایی :یکی از عناصر کلیدی چشمانداز برنامهریزی پایدار ،نقش شهروندان و لزوم مشارکت
فعاالنهتر و سازندهتر تمام گروهها در حل مسائل شهری است .در توسعة پایدار به ایجاد تغییرات بزرگ در شکل
انجامدادن کارها نیاز است که فقط از راه تالش و کار فداکارانه و مردمی بسیاری از افراد محقق میشود (جمعهپور،
 .)25 :1392در نظریة شهری جدید ،رویة شهرگرایی نوین 1یکی از پرجاذبهترین راهحلهای برنامهریزیشده برای مقابله
با مشکالت و چالشهای ناشی از زندگی شهری در مادرشهرهاست .در این نظریه ،در برنامهریزی و توسعة شهری هزارۀ
سوم میالدی بیشتر به مردمیترشدن فرایند برنامهریزی و توسعة شهری و فضاسازی شهری در سطح فرد و محلهای
توجه میشود .میتوان این نظریه را برداشتی تازه از توسعة شهری نو سنتی 2نیز قلمداد کرد .در این برداشت نیز بر
مؤلفههای کلیدی در سطح محلهای تأکید میشود؛ مانند پیوندهای اجتماعی ،سرمایة اجتماعی و مشارکت اجتماعی
داوطلبانة مردمی و شراکت اجتماعی بخشهای عمومی و خصوصی در فرایند برنامهریزی و توسعة شهری .برنامهریزی
توسعة محلهای که با نام طرح محلة سنتی گره خورده است بر چند مؤلفه به شرح زیر تأکید دارد:
 .1فضاسازیهای محلهای چندمنظوره؛
 .2نزدیکسازی و دسترسی به خدمات در سطح محلهای؛
 .3ایجاد فضاهای عمومی محلهای و بازگرداندن اقتدار و هویت پیشین ازدسترفتة محله به آن ،همراه با تقویت نقش
کارکرد محلهای در زندگی شهری (کوثری و دیگران.)86 :1387 ،
موضوعات پایداری محله :در این مقیاس ،برنامهریزی برای برخی مسائل ویژه اهمیت زیادی دارد .دستیابی به
محلههای متراکم و تقریباً دارای کاربریهای مختلف ،اغلب هدف تلقی میشود؛ زیرا این کار ،توسعة پراکنده و
ساختوسازهای بینظم حومهای و مسافتی را که مردم برای رفتن به محل خرید ،مدرسه ،اداره و محل کار و تسهیالت
تفریحی باید طی کنند کاهش میدهد .ترکیب بخش مسکونی و اداری ممکن است در یک مقیاس محلهای و همچنین
در مقیاس شهری و منطقهای متعادل شود .تلفیق حملونقل عمومی با کیفیت باال در محلهها بسیار ضروری است.
برنامهریزی برای آرامکردن ترافیک اغلب در یک مبنا و گسترۀ محلهای بهتر انجام میگیرد .حفاظت و اصالح نهرها،
تاالبها و زمینهای مرطوب و دیگر ویژگیهای اکولوژیکی در کنار ایجاد پارکها ،باغهای عمومی ،مسیرهای سبز و
دیگر فضاهای عمومی از دغدغههای معمول در این سطح برنامهریزی بهشمار میروند .سایر ابداعات و اقدامات مربوط به
طراحی و برنامهریزی شهری در سطح محلهای از طریق حفاظت از ساختارهای تاریخی ،پاسداشت سنتها و فرهنگ
محلی و پیونددادن محله به چشماندازها و منظرهای طبیعی ،به ایجاد «حس تعلق به مکان» 3در ساکنان کمک میکند
(ویلر.)395 :1393 ،
1. New urbanism
2. (NTUD)Neo-traditional urban development
3. Sense of place.
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پس از افزایش سریع تعداد خودرو در اوایل و اواسط قرن بیستم در کشورهای صنعتی ،بسیاری از ناظران پی بردند
این خودروها کیفیت زندگی محله را کاهش میدهند .افزایش سریع وسایل نقلیة موتوری یکی از عناصر اصلی شهرهای
صنعتی« 1تکنوپلیس» غیرانسانی بود که ممفورد 2پیشتر درمورد آن هشدار داده بود .بهعقیدۀ جین جاکوب (،)363 :1961
عبور و مرور و ترافیک زیاد وسایل نقلیه به «فرسایش شهرها» منجر میشود و باید با پهنکردن پیادهروها ،باریککردن
خیابانها ،تنگکردن باندهای ترافیکی و سایر اقدامات برای دشوارکردن رانندگی« ،فرسایش خودرو» بهجای فرسایش
شهر صورت بگیرد .پس از مدتی در دهة  ،1960برنارد رودوفسکی ،)1969( 3نظریهپرداز انسانگرا ،پیشنهاد تأسیس
«خیابانهای برای مردم» را مطرح کرد .وی به این مسئله اشاره کرد که خیابانها در گذشته بهعنوان مکانهایی با
کاربریها و مشاغل مردمی مختلف -و نه فقط بهعنوان مسیری برای عبور وسایل نقلیه -عمل میکردند .در دهههای
بعد ،این خط فکری در آثار محققانی مانند دانلد اپلیارد 4در کتاب خیابانهای زیستپذیر در سال  1981مشاهده شد که
نقطة عطفی در تحقیقات در زمینة مدیریت ترافیک محله محسوب میشود (اپلیارد.)1981 ،
ترمیم اکولوژیکی :5بهبود و ترمیم اکولوژیکی ممکن است تا حد زیادی به زیستپذیرشدن و پایداری محله اضافه
کند .ویژگیهای اکولوژیکی ترمیمشده محیط طبیعی را بهبود میبخشد ،امکانات و مطلوبیتهای تفریحی ایجاد میکند و
به نزدیکترکردن شهروندان به چشمانداز طبیعی کمک میکند .نواحی طبیعی درون یک محله اهمیت ویژهای برای
کودکان محله دارد؛ زیرا میتوانند با دقت و جزئیات بیشتر نسبت به بزرگترها آنها را کشف کنند و با این کار دربارۀ
دنیای طبیعی غیرانسانی بسیار بیشتر بیاموزند.
از آنجاکه پیوند بهتر میان انسان و محیط طبیعی یکی از چالشهای اصلی در بحث توسعة پایدار بهشمار میرود،
برنامهریزان محلهها باید در جستوجوی ایجاد ،انواع فضاهای باز و مناطق طبیعی باشند .تا امروز ،بسیاری از محلهها با
توجه اندک به مسئلة فضاهای طبیعی و عمومی توسعه داده شدهاند .همانطورکه مناطق شهری میل بیشتری به توسعه
نشان میدهند ،ایجاد شکلهای جدیدی از فضاهای باز محلهای -پارکهای محله ،کورهراهها ،باغها ،مسیرهای سبز و
امکانات تفریحی هوای آزاد ،در سطح محلههای شهری -نیز ضروری هستند (ویلر.)357 :1393 ،
ارتقای عدالت محله :مسائل و دغدغههای مربوط به عدالت و برابری در سطح محله نیز همانند سایر سطوح
وجود دارد .برخی پرسشهای بالقوۀ مربوط به عدالت شامل موارد زیر است :آیا قابلیت دسترسی به خدمات شهری در
محله برای همة مردم از همة سنین ،نژادها و وضعیتهای اقتصادی ،چه بهعنوان ساکنان و چه بازدیدکننده ،وجود دارد؟
آیا انواع گزینههای مسکن و انواع مختلف حملونقل درون محله موجود است؟ آیا شرایط محیطی محله وضعیت مناسبی
برای همة گروهها دارد؟ سطح برابری اجتماعی و اقتصادی در محله تا چه حد به انسجام آن و ایجاد حس تعلق به محله
در شهروندان کمک کرده است؟
مسائل اقتصادی :برنامهریزی توسعة اقتصادی در مقیاس محله اغلب با اهداف مربوط به برابری هماهنگ است.
پرسش این است که چگونه میتوان ایجاد ترکیب مناسبی از مشاغل و خدمات را برای ساکنان محلی تضمین کرد که بر
فرهنگ ،مهارتها و منابع محلهای استوار شده باشد .این هدف اغلب از طریق دامنة متنوعی از کسبوکارهای محله
محور ،بهتر تحقق مییابد.
بهداشت عمومی :بسیاری از مسائل مربوط به بهداشت عمومی بهطور ویژه در سطح محله اهمیت و فوریت دارند.
1. Technopolis
2. Mumford
3. Bernard Rudofsky
4. Donald Appleyard
5. Ecological restoration
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یکی از برجستهترین مسائلی که در این روزها توجه زیادی به آن شده است ،میزان حمایت و پشتیبانی طراحی محله از
پیادهروی و سایر فعالیتهای خارج از خانه است .چنین فعالیتهایی به کاهش چاقی ،ارتقای بهداشت و سالمت قلبی
عروقی ،ترویج تعامل اجتماعی و ارتقای حس پیوند شخصی با مکان و فضای محلی کمک میکند .بهویژه برای افراد
مسن ،پیادهروی روزانه یکی از بهترین روشهای حفظ سالمت و خوشی است .مهمترین اقدام ویژه برای بهبود قابلیت
پیادهروی محله ،توسعة بافت خیابانی بههمپیوسته ،پیادهروهای خوب و تقاطعهای مناسب برای عابران پیاده ،اضافهکردن
مقصدهای محلی مثل مغازهها ،پارکها و مراکز اجتماعی در محله و آرامکردن ترافیک برای امنتر و خوشایندکردن
خیابانها برای عابران پیاده است (ویلر.)358 :1393 ،
ابعاد پایداری :درکل ،با توجه به ادبیات موجود در زمینة پایداری ،دیدگاهها و تعاریف گوناگون و رهیافتهای
مختلف و معانی متفاوت پایداری ،بیشتر محققان سه بعد کلی را برای پایداری در قالب پایداری محیطی ،اجتماعی و
اقتصادی درنظر میگیرند .شایان ذکر است برخی محققان ابعاد مختلف دیگری را مانند پایداری نهادی یا سیاسی ،مکانی،
فرهنگی و ...در محاسبات خود درنظر میگیرند که همة آنها در ذیل سه بعد اصلی پایداری قرار میگیرند و با عناوین
پایداری محیطی ،پایداری اجتماعی و پایداری اقتصادی تعریف میشود.
الف) پایداری اجتماعی :پایداری اجتماعی به توانایی جامعه برای حفظ و نگهداری ابزارهای ضروری ایجاد ثروت
بهمنظور بازتولید خود از یکسو و احساس مشترک اجتماعی برای گسترش یکپارچگی و انسجام از سوی دیگر اشاره
میکند و بهعنوان یک مفهوم ،بهدنبال حفظ و ثبات اجتماعی و فرهنگی نظامهاست که شامل کاهش ستیزهها و
تعارضات مخرب است و بر پایة اصول اخالقی قضاوت اجتماعی شامل اهمیت قائلشدن برای برابری درون نسلی و بین
نسلی -بهویژه ارضای نیازهای اصلی انسان و کاهش فقر -و نیز نگرانی برای صلح و امنیت است و نهتنها به ارتباط بین
محیط فیزیکی و جوامع ،بلکه به اهمیت ارزشهای فرهنگی ،مشارکت و عالیق گروههای اجتماعی (متمایز از وضعیت
اجتماعی ،اقتصادی ،نژادی و جنسیت) درمورد محیطزیست توجه میکند (فراهانی.)18 :1385 ،
ب) پایداری اقتصادی :پایداری اقتصادی بهطور عمده شرایط رفاه اقتصادی تفسیر میشود که طی زمان کاهش
نمییابد؛ بنابراین ،به موقعیتی پایدار گفته میشود که مطلوبیت جامعه طی زمان کاهش نیابد و مدیریت منابع طبیعی
بهگونهای انجام گیرد که فرصتهای تولید و رشد اقتصادی برای آینده همچنان پایدار باقی بماند .درنتیجه ،برای توسعة
اقتصادی باید از منابع به شیوهای استفاده کرد که دائم به محیطزیست آسیب نرساند و در ظرفیت بازسازی و بازتولید
منابع اختالل ایجاد نکند و در جریان توسعه و رشد اقتصادی ذخایر سرمایة طبیعی کاهش نیابد (همان).
ج) پایداری اکولوژیکی :پایداری اکولوژیکی به مدیریت و محافظت نظامهای اکولوژیکی در شرایطی اشاره دارد
که کارکردهای محیطی (توانایی فراهمکردن کاال و خدمات) در طول زمان به حد کافی حفظ میشود تا از خطرها و
فجایع آینده اجتناب شود ،ریسک آنها کاهش یابد و به نسلهای آینده فرصت داده شود تا به اندازۀ مساوی از بهرههای
محیطی لذت ببرند.
بهعبارت دیگر ،پایداری اکولوژیکی بهمعنی حفظ منابع پایه و انواع مرتبط آن در سطوحی است که اختیارات آینده را
سلب نمیکند و موجب حفظ و ارتقای ظرفیت ،کیفیت و انعطاف اکوسیستم میشود (همان).
محله :درکل ،مفهوم واژۀ محله از ابعاد مختلف اجتماعی ،روانشناختی ،ذهنی ،ادراکی ،معماری (کالبدی) و سیاسی تعریف
میشود .هریک از ابعاد مختلف ،تعریف ویژۀ خود را دربارۀ محله ارائه میدهند .همچنین ،این تعاریف در جوامع مختلف و نیز در
مقاطع تاریخی مختلف متفاوتاند؛ برای مثال ،براساس ادبیات جهانی میتوان دو واژۀ  Neighborhoodو  Townshipرا بهمنظور
دو مفهوم محله ترجمه کرد ،درحالیکه هریک از آنها بهترتیب  2000تا  10/000نفر و  15000تا  40/000نفر جمعیت را
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دربرمیگیرد .واژۀ اول محلة مسکونی است که هویت مشخصی دارد ،اما واژۀ دوم به محدودهای اطالق میشود که عالوهبر بزرگی
در اندازه ،فرصتهای شغلی متنوع دارد .بهعبارت دیگر ،فرصتهای شغلی از مهمترین معیارهای تعریف محله است .این محله
تجهیزات الزم را از جمله مدرسه ،سوپرمارکت ،مراکز تفریحی و ...دارد (بارتون .)22 :2003 ،لینچ ( )91 :1385تعریف جامعتری
دربارۀ محله ارائه میدهد :محلهها قسمتهایی از شهر هستند که دست کم میاناندازه یا بزرگاند .آنها باید واجد دو بعد باشند تا
ناظر احساس کند وارد آن شده است .اجزای آن بهدلیل خصوصیات مشترک کامالً شناختی هستند و همواره میتوان سیمای
محلهها را از درون آنها تمیز داد .بسیاری از مردم ساختمان شهر را -براساس آنکه کدامیک مؤثر و بارزتر بهنظر آید -یا با راهها یا
با «محله»های آن در ذهن مجسم میکنند .البته این مسئله هم به افراد و هم به شهرهای مختلف بستگی دارد.

روش پژوهش
روش این پژوهش با توجه به ماهیت و اهداف موضوع و در ارتباط با پرسشهای تحقیق ،توصیفی -اکتشافی بوده است.
درنتیجه ،بهمنظور تبیین پرسشها ابتدا از روش تحقیق توصیفی با هدف توصیف عینی ،واقعی و منظم خصوصیات
استفاده شده است .سپس برای پاسخ به پرسشها از روش اکتشافی استفاده شده است.
شاخصها و نماگرهای تحقیق و چگونگی عملیاتیکردن آنها :در این تحقیق ،ابتدا شاخصها و نماگرهای
پایداری در سکونتگاههای شهری استخراج شد و سپس با شرایط محالت شهری انطباق داده شد .بدینترتیب ،در مرحلة اول
و با استفاده از بررسی برخی مطالعات انجامگرفته (خراسانی1391 ،؛ فراهانی ،)1385 ،شاخصهای مربوطه استخراج شدند و
پس از مشورت با استادان و کارشناسان حوزۀ برنامهریزی شهری و منطقهای و پس از عبور از فیلتر پرسشنامة اولیة مرحلة
پیشآزمون ،در پرسشنامة نهایی در قالب  73گویه استفاده شدند .در جدول  ،1شاخصهای استخراجشده آورده میشود:

ابعاد

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

اشتغال و درآمد
مسکن
اقتصادی
حملونقل عمومی
امکانات و خدمات
زیرساختی
آموزش عمومی
بهداشت و درمان
مشارکت و همبستگی
اجتماعی
پیوستگی و تعلق مکانی
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داشتن شغل مناسب ،داشتن درآمد مناسب ،تناسب شغل با مدرک تحصیلی ،هزینههای کمتر
درصورت وجود شغل در محله ،فرصت شغلی مناسب در محله ،تعدد فرصتهای شغلی در محله.
استحکام بنای مسکن ،برخورداری از حمام مناسب و بهداشتی در مسکن ،برخورداری از
سیستم گرمایش و سرمایش مناسب در مسکن ،برخورداری از روشنایی کافی در مسکن،
برخورداری از سیستم دفع بهداشتی فاضالب در مسکن ،مساحت مناسب و کافی مسکن ،تعداد
اتاقهای کافی در مسکن.
ساعات کار وسایل نقلیة عمومی ،تعداد وسایل نقلیة عمومی ،دسترسی مناسب به وسایل
حملونقل عمومی.
کیفیت راههای ارتباطی ،کیفیت میدانها و معابر ،کیفیت آب شرب محله ،کیفیت تأمین
نیازهای روزمره از سوی فروشگاههای خواربار محله ،تعداد میادین میوه و ترهبار محله ،کیفیت
خدمات بانک محله ،کیفیت شبکة گاز لولهکشی محله ،وضعیت اینترنت محله.
فضای آموزشی مناسب و کافی مدارس ،کیفیت تجهیزات آموزشی مدارس ،کیفیت معلمان و
مدیریت مدارس ،کیفیت ساختمانهای مدارس ،میزان رضایت از پیشرفت تحصیلی فرزندان.
کیفیت خدمات شبکة بهداشت ،دسترسی مناسب به خدمات بهداشتی ،نیروی انسانی ماهر.
دلسوزی اهالی برای آبادی محله ،ارتباط مردم با اعضای شورای محله ،خودیاری مردم در
حین پروژههای عمرانی در محله ،حضور و همفکری زنان محله در امور محله مانند مردان،
میزان احترام مردم محله به یکدیگر ،قابلاعتمادبودن اعضای شورای محله ،استقبال اعضای
شورای محله از مشارکت مردم.
تمایل به زندگی در محله ،داشتن رابطة خوب با بستگان و همسایگان در محله ،امیدواربودن
به بهبود شرایط زندگی در محله ،تمایل به اشتغال در محله ،تمایل به گذراندن اوقات فراغت
در محله ،تمایل به سرمایهگذاری در محله ،اعتقاد به تبدیلشدن به مناسبترین مکان در
محله برای زندگی در سطح منطقه ،زندگی در محله درصورت وجود شرایط کار و زندگی در
محالت دیگر ،توصیه به فرزندان برای زندگی در محله.
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ادامة جدول  .1نماگرهای پایداری محالت شهری به تفکیک ابعاد و شاخصها
نماگرها
شاخصها

ابعاد

امنیت فردی و اجتماعی

تفریحات و اوقات
فراغت
فضاهای سبز و باز
آلودگی
زیستمحیطی
چشمانداز

کمبودن میزان جرایم (سرقت ،سوءمصرف مواد مخدر ،زورگیری و ،)...کمبودن نزاعهای قومی
و طایفهای ،کمبودن میزان نزاع بین ساکنان قدیمی و جدید محله ،امنیت تردد زنان در
شبانهروز ،امنیت تردد پیاده در شب ،امنیت تردد سواره در شب ،امینت عبور از خیابان از نظر
سرعت اتومبیلها در شبانهروز ،کیفیت عملکرد پاسگاه نظامی.
کیفیت خدمات و تجهیزات سالنهای ورزش محله ،کیفیت خدمات و وسعت کتابخانههای
محله ،کیفیت خدمات اماکن فرهنگی و مذهبی مانند مسجد و حسینیه ،کیفیت و هزینة
استفاده از خدمات تفریحی و فراغتی.
وسعت فضای بازی کودکان یا فضای سبز محله ،کیفیت فضای بازی کودکان از نظر امنیت و
نظافت ،محل بازی کودکان یا فضای سبز محله.
کیفیت جمعآوری زباله از سطح محله ،کیفیت جمعآوری آبهای سطحی از سطح محله،
کیفیت جمعآوری فاضالب ،آرامش و نبود آلودگی صوتی ،آلودگی ناشی از رفتوآمد وسایل
نقلیه ،آلودگی ناشی از کارگاههای صنعتی.
چشمانداز زیبای طبیعی ،چشمانداز مناسب ساختمانها و معماری بناها ،چشمانداز مناسب
معابر و خیابانها ،چشمانداز فضای سبز محله.

منبع :خراسانی144 :1391 ،؛ مخلصیان و جمعهپور58 :1391 ،

روش و ابزار گردآوری دادهها
برای گردآوری اطالعات در پژوهش حاضر از دو روش مطالعات اسنادی و پیمایشی استفاده شده است .در گام نخست،
بهمنظور آشنایی با پیشینة موضوع پژوهش از منابع علمی مانند کتب ،مقاالت پژوهشی ،رسالههای دانشجویی و طرحهای
پژوهشی موجود در سازمانها و نهادها ،اسناد مختلف بهویژه آمارهای مرکز آمار ایران و فایلهای اطالعاتی دستگاههای
اجرایی استفاده شده است .برای گردآوری اطالعات در زمینة محلة مورد مطالعه از اسناد ،نقشهها ،آمارها و گزارشهای
سازمانهای مختلف استفاده شده است و بخش دیگر اطالعات از طریق مطالعة پیمایشی به شیوۀ مشاهدۀ مستقیم و
پرسشنامه جمعآوری شده است.
حجم نمونه :جامعة آماری تحقیق شامل ساکنان محلة نازیآباد یعنی  54218نفر است (سخاوتی )7 :1390 ،که
حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعیین شد .با توجه به فرمول کوکران ،حجم نمونه  381نفر بهدست آمد .در این
تحقیق ،از روش نمونهگیری تصادفی ساده برای انتخاب افراد استفاده شده است.
پس از تأیید اعتماد و پایایی پرسشنامة نهایی بهمنظور انجامدادن مراحل میدانی تحقیق و تدوین شد .درادامه،
پرسشنامهها با توجه به روش نمونهگیری تصادفی ساده در محله مورد مطالعه توزیع شد و پس از انجامدادن مراحل
تکمیل پرسشنامه ،دادههای کسبشده وارد نرمافزار  spssشد و از جدولهای توزیع فراوانی و آزمونهای مختلف برای
سنجش استفاده شد.
معرفی محلة نازیآباد :محلة نازیآباد (مدائن) یکی از قدیمیترین محالت در ناحیة  2منطقة  16شهرداری
تهران است؛ زیرا بیش از دویست سال قدمت دارد .این محله در جنوب شهر تهران واقع شده است که با خزانه و
یاغچیآباد درمجموع  18کیلومترمربع وسعت دارد و بیش از  600هزار نفر در این منطقة پرتراکم سکونت دارند .خانیآباد
نو یکی از محلههای قدیمی نزدیک به نازیآباد است که در جنوب غربی نازیآباد واقع شده است .جنوب نازیآباد به
شهرری ،شرق آن به راهآهن تهران -مشهد و غرب آن به پادگان قلعهمرغی محدود است .محلة نازیآباد از جنوب به
بزرگراه آزادگان ،از شمال به بزرگراه بعثت ،از شرق به بزرگراه رجایی و از غرب به بزرگراه تندگویان منتهی میشود
(همان.)3 :

www.SID.ir

Archive of SID

پژوهشهای جغرافیای انسانی ،دورة  ،49شمارة  ،2تابستان 1396

418

نقشة  .1موقعیت محلة نازیآباد در منطقة  16تهران ،طرح راهبردی -ساختاری توسعه و عمران شهر تهران سال 85
(طرح جامع تهران)

بحث و یافتهها
در این قسمت ابتدا ویژگیهای توصیفی نمونه بررسی میشود و پس از تحلیل یافتهها ،به پرسشها پاسخ داده میشود و
دادهها آزمون میشود.

بررسی مشخصات عمومی پاسخگویان
جنس و سن پاسخگویان

در این پژوهش ،جنسیت نمونه شامل  50/4درصد زن و  49/6درصد مرد بوده است .همچنین 72/1 ،درصد در گروه سنی
 18تا  34سال و  25/2درصد در گروه سنی  35تا  64سال بودهاند و  2/7درصد نیز  65سال و باالتر داشتهاند.
شغل

یافتههای جدول  2نشان میدهد  43/8درصد پاسخگویان شاغل نبودهاند 14/4 ،درصد مشاغل دولتی داشتهاند و 41/4
درصد شغل آزاد داشتهاند.
جدول  .2توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب شغل
شغل

فراوانی

درصد

درصد معتبر

غیرشاغل
شغل دولتی
شغل آزاد
بیپاسخ

163
55
154
9
381

42/8
14/4
40/4
2/4
100/0

43/8
14/8
41/4
100/0
-

منبع :نگارندگان
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میزان تحصیالت پاسخگویان

یافتههای حاصل از سنجش میزان تحصیالت پاسخگویان نشان داد  8/5درصد تحصیالت کمتر از دیپلم 41/5 ،درصد
تحصیالت دیپلم 41/2 ،درصد تحصیالت فوقدیپلم و کارشناسی و  7/7درصد تحصیالت کارشناسی ارشد داشتهاند.
جدول  .3توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب تحصیالت پاسخگویان
تحصیالت پاسخگویان

فراوانی

درصد

درصد معتبر

زیر دیپلم
دیپلم
فوقدیپلم و کارشناسی
کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد و باالتر
بیپاسخ
جمع کل

32
156
155
29
4
5
381

8/4
40/9
40/7
7/6
1/0
1/3
100/0

8/5
41/5
41/2
7/7
1/1
100/0
-

منبع :نگارندگان

میزان درآمد خانواده

جدول زیر براساس توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان درآمد خانواده تنظیم شده است که نشان میدهد درآمد
ماهیانة خانوادۀ  42/8درصد از پاسخگویان بین  500هزار تومان تا یکمیلیون تومان و درآمد ماهیانة خانوادۀ  25درصد از
پاسخگویان کمتر از  500هزار تومان است.
جدول  .4توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان درآمد و هزینة ماهیانة خانواده
میزان درآمد ماهیانة خانواده (تومان)

فراوانی

درصد

درصد معتبر

کمتر از  500هزار
 500هزار تا  1میلیون
 1میلیون تا  1میلیون و  500هزار
بیشتر از  1میلیون و  500هزار
بیپاسخ
جمع کل

87
149
74
38
33
381

22/8
39/1
19/4
10/0
8/7
100/0

25/0
42/8
21/3
10/9
100/0
-

منبع :نگارندگان

بررسی شاخصهای پایداری :در تحقیق حاضر ،توسعة پایدار با سه بعد اساسی اجتماعی ،اقتصادی و
زیستمحیطی بررسی شده است .شایان ذکر است برای سنجش بعد اجتماعی از شاخصهای مشارکت -همبستگی،
پیوستگی -تعلق ،امنیت فردی-اجتماعی ،تفریحات و اوقات فراغت ،آموزش عمومی و بهداشت استفاده شده است.
بهمنظور سنجش بعد اقتصادی از شاخصهای اشتغال -درآمد ،مسکن ،امکانات -خدمات زیرساختی و حملونقل عمومی
بهره گرفته شده و بعد زیستمحیطی نیز با شاخصهای فضاهای سبز و باز ،آلودگی و چشمانداز سنجیده شده است.
برای ساختن هریک از شاخصها ابتدا با استفاده از دستور

Compute

گویهها با یکدیگر ترکیب شدند و سپس با

استفاده از دستور  Recodeبهمنظور سهولت در تحلیل و تفسیر نتایج ،دامنة مربوط به شاخصها به سه قسمت تقسیم شد.
درادامه ،وضعیت پاسخگویان در زمینة شاخصهای تحقیق به همراه گویههای سازندۀ آنها بررسی میشود .یافتههای
مربوط به ابعاد مورد مطالعه در تحقیق در ادامه توضیح داده میشود.
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بعد اجتماعی

برای ساخت بعد اجتماعی از شش متغیر مشارکت -همبستگی ،پیوستگی -تعلق ،امنیت فردی -اجتماعی ،تفریحات و
اوقات فراغت ،آموزش عمومی و بهداشت استفاده شده است .در زمینة اینکه محلة نازیآباد از نظر بعد اجتماعی محلهای
پایدار است 34/9 ،درصد پاسخگویان نظر مخالف 32/8 ،درصد آنها نظر موافق و  32/3درصد آنها نظری بینابین
داشتند .بهمنظور سنجش این شاخص از  36گویه استفاده شد که برایناساس نمرۀ مینیمم پاسخگو  ،36نمرۀ متوسط او
 108و نمرۀ ماکزیمم وی  180بوده است .از آنجاکه میانگین نمرات پاسخگویان ( )100/38درمجموع کمتر از نمرۀ
متوسط ( )108است ،میزان موافقت با این نظر که محلة نازیآباد از نظر بعد اجتماعی محلهای پایدار محسوب میشود در
حد متوسط رو به پایین است (نمرۀ متوسط از حاصلضرب تعداد گویهها ( )36در متوسط نمره ( )3بهدست آمده است).
جدول  .5توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب بعد اجتماعی
اجتماعی

فراوانی

درصد

مخالف

133

34/9

بینظر

123

32/3

موافق

125

32/8

جمع

181

100/0

میانگین

100/38

کمترین نمره

36

متوسط نمره

بیشترین
نمره

108

180

منبع :نگارندگان
بعد اقتصادی

برای ساخت بعد اقتصادی از چهار شاخص اشتغال -درآمد ،مسکن ،امکانات -خدمات زیرساختی و حملونقل عمومی
بهره گرفته شد .براساس یافتههای تحقیق ،در زمینة اینکه محلة نازیآباد از نظر بعد اقتصادی محلهای پایدار بهحساب
میآید 33/6 ،درصد پاسخگویان نظر مخالف 30/4 ،درصد آنها نظر موافق و  36درصد نظر بینابین داشتند .از آنجاکه
میانگین نمرات پاسخگویان ( )74/3درمجموع اندکی بیشتر از نمرۀ متوسط ( )72بوده است ،میزان موافقت با این نظر که
محلة نازیآباد از نظر بعد اقتصادی محلهای پایدار محسوب میشود در حد متوسط است (نمرۀ متوسط از حاصلضرب
تعداد گویهها ( )24در متوسط نمره ( )3بهدست آمده است).
جدول  .6توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب بعد اقتصادی
اقتصادی

فراوانی

درصد

میانگین

مخالف
بینظر
موافق
جمع

128
137
116
181

33/6
36/0
30/4
100/0

74/31

کمترین نمره

24

متوسط نمره

بیشترین نمره

72

120

منبع :نگارندگان

بعد زیستمحیطی

برای ساخت بعد زیستمحیطی از سه شاخص فضاهای سبز و باز ،آلودگی و چشمانداز بهره گرفته شد.
براساس یافتههای جدول  ،7در زمینة اینکه محلة نازیآباد از نظر بعد زیستمحیطی محلهای پایدار بهحساب میآید،
 36/2درصد پاسخگویان نظر مخالف 29/6 ،درصد آنها نظر موافق و  34/4درصد آنها نظر بینابین داشتند.
از آنجاکه میانگین نمرات پاسخگویان ( )35/44درمجموع اندکی کمتر از نمرۀ متوسط ( )39است ،میزان موافقت با
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این نظر که محلة نازیآباد از نظر بعد زیستمحیطی محلهای پایدار محسوب میشود در حد متوسط رو به پایین است
(نمرۀ متوسط از حاصلضرب تعداد گویهها ( )13در متوسط نمره ( )3بهدست آمده است).
جدول  .7توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب بعد زیستمحیطی
زیستمحیطی

فراوانی

درصد معتبر

میانگین

مخالف
بینظر
موافق
جمع

138
131
112
381

36/2
34/4
29/6
100/0

35/44

کمترین نمره

متوسط نمره

13

بیشترین نمره

65

39

منبع :نگارندگان

شاخص پایداری

براساس یافتههای جدول  ،8در زمینة اینکه محلة نازیآباد در ابعاد مختلف اجتماعی ،اقتصادی و زیستمحیطی محلهای پایدار
است 34/1 ،درصد پاسخگویان نظر مخالف 33/3 ،درصد آنها نظر موافق و  32/5درصد آنها نظر بینابین داشتهاند.
از آنجاکه میانگین نمرات پاسخگویان ( )210/14درمجموع کمتر از نمرۀ متوسط ( )219است ،میزان موافقت با این
نظر که محلة نازیآباد از نظر شاخص توسعه محلهای پایدار محسوب میشود در حد متوسط رو به پایین است (نمرۀ
متوسط از حاصلضرب تعداد گویهها ( )73در متوسط نمره ( )3بهدست آمده است).
جدول  .8توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب شاخص توسعة پایدار
توسعه پایدار

فراوانی

درصد معتبر

میانگین

مخالف
بینظر
موافق
جمع

130
124
127
381

34/1
32/5
33/3
100/0

210/14

کمترین نمره

73

متوسط نمره

بیشترین نمره

365

219

منبع :نگارندگان

نتایج استنباطی
بهمنظور دستیابی به پاسخ پرسش دوم مبنیبر اینکه شغل ،میزان تحصیالت و درآمد با میزان پایداری محله رابطه دارند
یا خیر ،ابتدا از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شده است تا میزان همبستگی متغیرهای زمینهای با مؤلفههای سازندۀ
شاخص پایداری یعنی مؤلفههای اجتماعی ،اقتصادی ،زیستمحیطی و خود شاخص پایداری مشخص شود .سپس با
استفاده از آزمون خیدو رابطة بین این متغیرها بررسی شده است.
جدول  .9ماتریس همبستگی بین مؤلفههای سازندة توسعة پایدار و متغیرهای زمینهای
نام متغیر

سن

تحصیالت

سن
تحصیالت
درآمد
شاخص اجتماعی
شاخص اقتصادی
شاخص زیستمحیطی
پایداری

1
**-0/304
0/046
*0/128
0/011
*-0/105
0/043

1
**0/234
**-0/163
0/060
-0/012
-0/066

** معنادار در سطح ( 0/01آزمون دو دامنه)
* معنادار در سطح ( 0/05آزمون دو دامنه)
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درآمد

1
0/035
-0/063
-0/003
-0/052

شاخص
اجتماعی

1
**0/439
**0/528
**0/856

شاخص
اقتصادی

1
-0/467
**0/782

شاخص
زیستمحیطی

1
**0/727

توسعة
پایدار

1
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ضرایب همبستگی معنادار اگر در فاصلة ( )0 — ±0/3باشد ،شدت رابطه ضعیف و اگر در فاصلة ()±0/3 — ±0/6
باشد شدت رابطه متوسط و اگر در فاصلة ( )±0/6 — ±1باشد شدت رابطه قوی است .شایان ذکر است جهت رابطه را
عالمت ضریب همبستگی تعیین میکند؛ بهطوریکه اگر ضریب همبستگی بین دو متغیر مثبت باشد ،رابطة بین دو متغیر
مستقیم و مثبت است و اگر منفی باشد رابطة بین دو متغیر منفی و معکوس است .براساس ضرایب همبستگی ارائهشده در
جدول  ،9شاخص پایداری با سن رابطة ضعیف مثبت دارد و با تحصیالت و درآمد رابطة منفی ضعیف دارد.
درنهایت ،رابطة بین شغل ،سطح تحصیالت و سطح درآمد با سطح پایداری محلة مورد نظر براساس آزمون خی دو
بررسی شده است.
درمورد رابطة بین شغل و سطح پایداری محله ،نتایج آزمون خی دو ( )Chi-Square= 11/577که در سطح 0/05
معناداری است ( ،)sig =0/021نشان میدهد بین شغل و نوع سطح پایداری محله رابطه وجود دارد .برایناساس ،فرض
 H0مبنیبر نبود رابطه بین این دو متغیر رد میشود و فرض  H1مبنیبر وجود رابطه بین شغل و پایداری محلة نازیآباد
تأیید میشود .درمورد جهت و شدت رابطه نیز نتیجة آزمون همبستگی وی کرامر ( )Cramers V =0/125نشان میدهد
شدت رابطة بین شغل و سطح پایداری محله در حد ضعیف و جهت رابطه مثبت است.
جدول  .10بررسی رابطة بین شغل و سطح پایداری محله
شغل

بیکار

شغل دولتی

شغل آزاد

کل

61
37/0
59
35/8
45
27/3
165
44/4

14
26/9
23
44/2
15
28/8
52
14/0

52
33/5
39
25/2
64
41/3
155
41/7

127
34/1
121
32/5
124
33/3
372
100/0

پایداری

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد

مخالف
متوسط
موافق
کل
Cramer's V

Sig

d.f

Chi-Square

0/125

0/021

4

11/577

درمورد رابطه بین تحصیالت و سطح پایداری محله ،نتایج آزمون خی دو ( )Chi-Square= 12/945که در سطح  0/05معناداری
است ( ،)sig =0/114نشان میدهد بین تحصیالت و سطح پایداری محله رابطه وجود ندارد .برایناساس ،فرض  H0مبنی -بر عدم
رابطه بین این دو متغیر تأیید میشود و فرض  H1مبنیبر وجود رابطه بین تحصیالت و پایداری محله نازیآباد رد میشود.
جدول  .11بررسی رابطة بین تحصیالت و سطح پایداری محله
تحصیالت
پایداری

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد

مخالف
متوسط
موافق
کل
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زیر دیپلم

دیپلم

فوقدیپلم و
کارشناسی

کارشناسی
ارشد

باالتر از
کارشناسی ارشد

کل

11
34/4
6
18/8
15
46/9
32
100/0

53
34/0
44
28/2
59
37/8
156
100/0

53
34/2
60
38/7
42
27/1
155
100/0

8
27/6
13
44/8
8
27/6
29
100/0

2
50/0
0
0/0
2
50/0
4
100/0

127
33/8
123
32/7
126
33/5
376
100/0

Sig

d.f

Chi-Square

0/114

8

12/945

Archive of SID

423

سطح پایداری محلهای و رابطة آن با توسعة اجتماعی در محلة نازیآباد تهران

درمورد رابطه بین درآمد و سطح پایداری محله ،نتایج آزمون خی دو ( )Chi-Square= 3/754که در سطح 0/05
معناداری است ( )sig =0/71نشان میدهد بین درآمد و سطح پایداری محله رابطه وجود ندارد .برایناساس ،فرض
مبنیبر عدم رابطه بین این دو متغیر تأیید میشود و فرض

H1

H0

مبنیبر وجود رابطه بین تحصیالت و پایداری محلة

نازیآباد رد میشود.
جدول  .12بررسی رابطة بین درآمد و سطح پایداری محله
درآمد (تومان)
پایداری

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد

مخالف
متوسط
موافق
کل

زیر  500هزار

 500هزار تا 1
میلیون

 1میلیون تا 1
میلیون و 500
هزار

 1میلیون و
 500هزار به
باال

کل

35
40/2
24
27/6
28
32/2
87
100/0

46
30/9
54
36/2
49
32/9
149
100/0

24
32/0
23
30/7
28
37/3
75
100/0

14
37/8
10
27/0
13
35/1
37
100/0

119
34/2
111
31/9
118
33/9
348
100/0

Sig

d.f

Chi-Square

0/710

6

3/754

نتیجهگیری
در پژوهش حاضر ابعاد اصلی پایداری از جمله اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی بررسی شدند و نتایج زیر بهدست آمد.
میزان پایداری محلة نازیآباد از لحاظ اجتماعی و زیستمحیطی متوسط رو به پایین و از نظر اقتصادی متوسط است؛
بنابراین ،میزان موافقت با این نظر که محلة نازیآباد از نظر شاخص توسعه محلهای پایدار محسوب میشود در حد
متوسط رو به پایین است .درادامه ،رابطة متغیرهای شغل ،میزان درآمد و تحصیالت با شاخص پایداری محله آزمون شد و
مشخص شد بین شغل ساکنان و میزان پایداری محلة نازیآباد رابطة ضعیف و مثبت وجود دارد و بین میزان درآمد و
تحصیالت ساکنان با میزان پایداری محلة نازیآباد رابطهای وجود ندارد.
با توجه به نتایج تحقیق و مطالعات موجود در محلة مورد مطالعه ،پیشنهادهای زیر بهمنظور رسیدن به وضعیت
مطلوب پایداری در روند توسعة محله ارائه میشود:
 .1توسعه و تشویق مشارکت محلی در ادارۀ امور محلی و افزایش روحیة مشارکتپذیری و مردمساالری محلی از
طریق گسترش نهادها ،انجمنها،

NGO

ها و ...و تشویق و ترغیب مردم به حضور فعال در اینگونه انجمنها.

یکی از اماکن فرهنگی که ممکن است جذب بسیار باالیی داشته و ظرفیت جامعی برای ارائة خدمات داشته باشد،
سرای محله است که متأسفانه در این محله محدودیت مکانی دارد و فقط به برگزاری چند کالس محدود خالصه
میشود .میتوان با فعالترکردن این مکان و خودجوشکردن فعالیتهای آن ،جذب محلی باالتری داشت؛ برای
مثال ،میتوان از تحصیلکردهها و فارغالتحصیالن رشتههای مرتبط ساکن در محله برای آموزش به افراد در سرای
محله استفاده کرد که این مسئله موجب افزایش توانمندی اجتماعی با تأکید بر دانش و آگاهی ،آموزش و
اطالعرسانی ،افزایش مشارکت زنان و جوانان و درنهایت تقویت خوداتکایی در ادارۀ امور محلی میشود.
 .2با توجه به اینکه افراد اثرگذار محلی بیشتر درون محلهای و جزء معتمدان محلی هستند ،میتوان از آنها در برنامههای
شهری ،فرهنگی و آسیبشناسی محله بهره گرفت و از تجربیات آنها استفاده کرد که این مسئله به همکاری متقابل
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این افراد با ناظران و کارشناسان شهرداری منطقة  16نیاز دارد .در این زمینه ،میتوان با برگزاری جلسات هفتگی در
سرای محله یا معاونت اجتماعی فرهنگی نواحی منطقه مسائل و مشکالت محله را بررسی کرد.
 .3بهدلیل اینکه محلة نازیآباد سرانة آموزشی شایانتوجهی دارد ،میتوان از مدارس بهمنظور برگزاری برنامههای
آموزشی در زمینة آسیبهای اجتماعی و مسائل شهری بهره جست تا مدیران و مسئوالن آموزشی از یکطرف و
دانشآموزان و والدین آنها از طرف دیگر در جریان آسیبهای تهدیدکنندۀ آنها و فرزندانشان قرار بگیرند و
همچنین دانشآموزان بهویژه در مقاطع پایینتر از آموزشهای الزم در زمینة مسائل شهری و محیطزیستی
بهرهمند شوند.
 .4بهمنظور تشویق و ارائة تسهیالت به مساکن کمدوام و فرسوده برای نوسازی و مقاومسازی آنها ،میتوان دفاتر
تسهیلگری نوسازی را با مشارکت افراد محله ایجاد و تقویت کرد.
 .5افزایش توان اقتصادی ساکنان با ارائة تسهیالت مالی و منابع سرمایهای و تشویق و ترغیب افراد به سرمایهگذاری
در محله ،در رونق مراکز و واحدهای تجاری در بازار اول و بازار دوم در محله مؤثر است و از رفتوآمد ساکنان به
مناطق دیگر برای خرید جلوگیری میکند.
 .6با توجه به وجود زمینها و فضاهای خالی و باز در محله ،استفادۀ بهینه و مناسب از مکانهای بیدفاع محله و
تغییر و اصالح کاربری آنها به مکانهای تفریحی که زمینة تعامالت بیشتر اجتماعی را فراهم کند ،موجب کاهش
جرم و جنایت و افزایش امنیت در محله میشود.
 .7ایجاد ضوابطی بهمنظور هماهنگکردن ساختوسازهای جدید با ساختمانهای قدیمی که بهنوعی هویت محله را
شکل میدهند ،به بهبود چشمانداز محله کمک میکند.
درنهایت ،درگیرکردن ساکنان محله در زمینههای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و اکولوژیکی به افزایش حس تعلق و
پیوند شخصی با مکان و فضای محله کمک میکند و موجب حل مشکالت و ارتقای سطح محله و تبدیل نازیآباد به
محلهای پایدار میشود.
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