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چكیده
این پژوهش با شناسایی شاخص های توسعه پایدار در محالت شهری سعی دارد مشخص کند که آیا با اعمال این عوامل میتوان
به ارتقاء کیفیت سكونتی دست یافت .همچنین پیشنهاد شده که در محله پیام به عنوان موردپژوهی ،بررای دسرتیابی بره کیفیرت
زندگی بهتر ،باید در زمینههای هویت و سرزندگی پویای و سازگاری تنوع دسترسی تراکم و ظرفیت قابل تحمل محله و ...مرداخالتی
صورت گرفته و راهكارهایی برای بهبود آنها ارائه گردد .از اینرو هدف کلی از پژوهش حاضر سنجش و برومیسرازی شراخصهرای
توسعه پایدار محله ای در محله پیام و ارائه راهكارهایی برای ارتقای کیفیت زندگی بیان شده است.
مبانی نظری تحقیق و عوامل مؤثر بر آن از نظریات محققان مختلف استخراج گردیده است .روش تحقیق تحلیلری -توصریفی
بوده و جهت ارزیابی نهایی و تحلیل دادهها از روش های آماری نظیر میانگین و  ...استفاده میشود .شیوه جمعآوری اطالعات میدانی
از طریق برداشت عینی محقق و پر کردن پرسشنامه میباشد .ارزیابیها و نتایج تحلیل نشان میدهد که این محله نیازمند برخورد و
توجه به نیاز اهالی و برطرف کردن ضعف و نقص های موجود می باشد .همچنین محله از لحاظ مراکز تجاری و امكانات مناسب بررای
گذراندن اوقات فراغت و تعامالت اجتماعی احساس بیشترین کمبود را داشته که باید بطور جدی مورد بررسی قرار گیرد.

کلمات کلیدی
توسعه ،توسعه پایدار ،توسعه پایدار محله ای ،محله پیام

 -6مقدمه
توسعه یکی از موضوعات اصلی در علوم انسانی و اجتماعی است کهه
از نیمه دوم قرن بیستم تا کنون مطرح شده و مورد بحث و پهووهش
قرار گرفته است با وجهود اینکهه از ایهن مهههوم اسهتن ات متعهددی
صورت گرفته است ولی همچنان از عدم شهافیت معنایی و مصداقی
برخوردار است  .توسعه از بدو امر در حوزه اقتصهاد سیاسهی و برنامهه
ریزان و مدیران قرار گرفت و ضهمن شهکگ گیهری حهوزه مطالعهات
توسعه و طرح تجربه های متعدد توسعه مناقشه های مههومی روشی
در گرفت(کریمی .)137131 ،مدیران شهری به ویوه در کشورهای در
حال توسعه چالش های نو پدیدی را در این عرصهه ی نهوین تجربهه
کردند و دریافتند که با این چالش ها جز با اراِئهه ی الگوهها و طهرح
های توسعه ی محلهی و پیگیهری اههدار مهردم محهور آنهها میسهر

نخواهد بود .برنامه ریزی و مدیریت شهری بهه پهنم محهور بهیش از
پیش مورد توجه قرار گرفته است الف -شکگ گیری و شکگ دادن به
جامعه مدنی محلی و شهری  ،ب -شهروند سهازی محلهی -شههری،
ج -ارتقای دموکراسی محلی -شهری  ،د -تث یت حقهو – وظهایف
شهروندی ،ه – تقویت مشهارکت شههروندی( (Porter, 2002: 12-
.16

 -2مبانی نظری و پیشینه تحقیق
 -6-2مفهوم پایداری و توسعه پایدار
کلمه«پایدار» از زمانی مورد استهاده قرار گرفت کهه بحهث بهه کهار
گرفتن و مدیریت منابع قابگ تجدید ماننهد جنگهگ و منهابع اه ایی
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دریایی ،به شرطی که منابع آینده این زمینه ها صدمه ن ینهد مهورد
توجه قرار گرفت .طرفداران این نظریه آن را چنین تعریف کرده انهد
نگهداری از اوضاع موجود شرایط اکولوژی کهه ززمهه تهامین سهط
قابگ ق ولی از رفاه زندگی انسانی در شهرها باشد و همچنین در نظر
گهههرفتن شهههرایط زنهههدگی نسهههگ آینهههده نیهههز ،مهههورد نظهههر
باشد(عزیزی .)1371،به صورت خالصه«پایداری» ریشهه خهود را در
میان پایداری اکولوژی داشته است .این نظریه بر روی این نکتهه کهه
ط یعت ،محدودیتها و فرصت های معین به زندگی انسان ارائهه مهی
دهد ،تاکید دارد .در نتیجه« پایداری» توسعه ای را مهی په یرد کهه
بهتهههرین اسهههتهاده از منهههابع ،هیچگونهههه صهههدمه ای بهههه آن
نزند(مجتهد .)1317،بطور کلی سه موضوع و بعد اصلی مردم ،جامعه
و فعالیت را می توان در مقیها محلهه بهه وضهوح حهر کهرد .در
موضوع مردم ،شاخص هایی نظیر سط  ،ساختار و رونهد جمعیهت ،و
گروه های اجتماعی ،اقتصادی و نهوادی مطهرح مهی شهوند .در بعهد
اجتماعی (جامعه) ،موضوعات و شاخص هایی نظیر درک ساکنین از
جامعه محلی ،مسائگ تهامین خهدمات و مکهان آنهها ،فعالیهت ههای
ساکنین در قالب گروه ها و مشارکت مردم در فرایند سیاست های
محلی مطرح می شود .در بعد فعالیت ها ،موضوعاتی نظیهر خهدمات
محلههی(نقش گهههروه هههها و نهادهههای مختلهههف) ،فعالیهههت ههههای
اقتصادی(نظیر کارکنهان و کارفرمایهان شهلگ) و حرکهت و نیازههای
آن(جریان سواره و پیاده ،حمگ و نقگ عمومی ،سرعت تصهادفات) را
می توان مورد بررسی قرار داد(بارتون .)2003،برنامه ریهزی شههری
پایدار بر این اصگ استوار است که فضای یک شهر درون محله شکگ
می گیرد و بر پایه آن تداوم می یابد .مالحضات و مههاهیم تهضهیلی
توسعه پایدار و کاربرد آن در طراحی و ارائه خط مشی بهرای نهواحی
مسکونی نس ت بهه مهوارد مشهابه در برنامهه ریهزی حمهگ و نقهگ و
سهازماندهی صهنایع ،توجههات کمتهری را بهه خهود معطهور کههرده
است(عزیزی.)1371،

 -2-2محله پایدار
در اینجا به نظرات چند اندیشهمند برجسهته کهه در زمینهه اصهول
پایداری محلی مطالعات فراوانی داشته اند اشاره می شود .ضمن آنکه
در نهایت به جمع بندی این نظرات پرداخته شده است.
الف)  3Anne Powerبه عقیده پاور بر آوردن نیاز ههای نسهگ ههای
امروز و آینده و ایجاد ایمنی و توازن بین اجزای محیطی ،اقتصادی و
اجتماعی همان محله و همچنین احترام و پ یرش نیازهای محهالت
دیگر در مقیا وسیع تر و رویکهردی جهامع در پایهدار سهاختن آن
محله و همچنین بر آوردن نیازهای تک تهک افهراد محلهه از اصهول

حاکم در این محالت است .وی معیار های پایهداری محهالت را ایهن
گونه معرفی می کند3
 .1فعال ،جامع وامن .2برخورداری از عدالت اجتماعی  .3حساسهیت
محیطی  .4طراحی و اجرای مناسب . 1خدمات رسهانی پاسه ده .6
ش که ارت اطات مناسب و منسجم  .1ایجهاد پتانسهیگ ههایی جههت
پیشههرفت و ترق هی (ایجههاد مشههااگ و بهههره بههردن از پتانس هیگ ههها)
.7مدیریت صحی (.)Power,2004:4-18
ب) 3Claire Bonham-Carterبه عقیده هام کهارتر اجهزای اصهلی
برای یک محله پایدار شامگ موارد زیر اسهت 3تهراکم و جابهه جهایی3
توسعه می بایست متمرکز بر ایجاد مسیرهای جابه جایی در محالت
شود که در این بین گزینه حمگ و نقگ با تولید کهربن پهایین گزینهه
اصلی است .فضاهای عمومی محافظت شهده ،هم سهتگی اجتمهاعی
تقویت و منابع انرژی بایست در دامنه گسترده تری از کاربردها مورد
استهاده قرار گیرند .اختالت کاربری 3یکپارچه کردن خهرده فروشهی
های مسکونی ،تهریحی و زیرساخت ها ی اجتماعی به مهردم امکهان
می دهد بیشتر وقت خود را در درون محله خود سپری کرده و نیهاز
به جابه جایی کاهش یافته و حر تعلق به محله افزایش یابد .تنهوع
گونه های ساختمانی و نوع تصرر به عالوه تنوع گونه های معماری3
این موضوع امکان قرار گرفتن گروه های سهنی متههاوت و اقشهار
اجتماعی -اقتصادی بیشتر در محله را فراهم می کند .قابلیت پیهاده
روی و دوچرخه سواری 3تضمین وجود مسیر های ایمن و ج اب بهه
مکان هایی که مردم بهه انهها مراجعهه مهی کننهد  ،باعهث کهاهش
استهاده از اتوم یگ شده ،پیوند های درون محله ای را بیشتر کرده و
شیوه های زندگی سالم و شادتر را ترویم خواهد کرد .طراحی شهری
حسا به منابع آب 3این مطلب به استهاده از آب شههری بازیهافتی
توجه دارد که شامگ مدیریت ریزش های جهوی ،کهاهش ههدر روی
آب ،و حهاظت از منابع آب آشامیدنی است .بهرمندی انرژی 3کاهش
وابستگی به انرژی تا انجا که ممکن باشد از طریق طراحی مناسب ،و
فراهم ساختن احتیاجات کلی از طریق بهره وری انهرژی بهه واسهطه
تکنیک های کربن پایین یا کربن صهر با تمرکز بر سیستم های قابگ
استهاده امکان پ یر در مقیا محلی صورت می پ یرد .اکولوژی یها
قطعه های باز 3تامین فضای باز و افزایش خلق این فضا ها در محیط
مصنوع ،کاهش تاثیر جزایر گرمایی ،توجه به طراحی شهری حسا
به منابع آب ،امکانات بالقوه برای به حداقگ رسانیدن تولید کهربن  ،و
محافظت از سکونت گاه های ابتدایی حیات وحهش و نیهز توجهه بهه
احیای آنها .قلمرو عمومی 3محله می ایست فضهاهای خهاطره ای کهه
باعث تجمیع مردم در کنار یکدیگر شده را ایجاد کرده و حر مکان
مشخص و بیاد ماندنی را ایجاد کند .پاس دهندگی فرهنگی 3محالت
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می ایست برای ارت ات و ت ادل نظر با محالت مجهاور در همسهایگی
خود برنامه ریزی و طراحی شده و به میدان های تاریخی و فرهنگی
آنها توجه شود .شخصیت مجزا 3برای رسیدن به ایهن ههدر ،تمهامی
محالت می ایست دارای مکان ها و مرزهای مشخص بوده و بگونه ای
که متمایز از سایر محالت باشند .مدیریت محلی 3محله نقش مهمهی
در کمک به مدیریت دراز مدت و مهدیریت مکهان دارد(Bonham-
.)Carter; 2010: 136-137
ج) 3 Hugh Barton3از دید بارتون دزلت اصول پایداری در مقیا
محلی در چهار زمینه قابگ بررسی است 3اول ،توسعه پایدار مسهتلزم
این است که ما توجه دوباره ای به ارت ات بین مکان ها و زمینه های
آنها داشته باشیم ،دیهدن طراحهی و مهدیریت ههر ناحیهه بازتهابی از
زمینه آن یا در حقیقت همان منظر ،اکولوژی ،آب و انرژی است .این
موضوع راهی برای تطابق با اکوسیستم ها در مقیها محلهی اسهت.
دوم ،کاهش شواهد عملکردی در مقیها محلهی ،و همزمهان بها آن
اتکای بیش از حد به اتوم یگ ،ناپایداری را القا می کند که به معنای
افزایش جابجایی و مسافرت های درون شهری ،تاثیرات بهر سهالمتی
نابرابری در جابجایی ها ،و استهاده بیش از حد از منابع زمین /انرژی
است .در برابر این مسایگ توسعه پایدار اشاره مسهتقیمی بهه محلهی
سازی دارد .سوم ،محله نقش مهمی در تث یت سرمایه اجتمهاعی در
ش که های محلی که بر پایه فعالیت ها و پیوستگی های محلی است
دارد  .چهارم ،با توجه به رهنمود های اشاره شده در دستور کهار 21
در مقیا محلی شهروندان و گروه های محلی دعوت شهده انهد تها
بعنوان شرکایی در فرایند ابداع و خلق طرح ها و برنامه های محالت
خودشان باشند (.),2000:10 Barton
د)  3Mark Roselandرزلند سعی بر این دارد تا این پندار را بوجود
آورد که سرمایه محلی بعنوان پایه و اسا برای محهالت پایهدار بهه
شمار می آید .ایهن دیهدگاه شهامگ مولههه ههای ط یعهی کهاربردی
اقتصادی انسانی اجتماعی و فرهنگی از سهرمایه اسهت( Roseland,
.)2005 :5
ه)  3 Mike Racoاز دید راکو طهرح محهالت پایهدار تهاثیر عمیهق و
محسوسی بر برنامه ریزی فضایی در کگ کشور خواهد داشت .وی که
بررسی های خود را در کشور انگلستان انجام داده است ،معتقد است
که این طرح دیهدگاه ههای جدیهدی را بهرای دسهته بنهدی و خلهق
سکونتگاه های جدید در انگستان به وجود خواهد آورد( raco,2007
 .)a:17به عقیده وی یک مکان پایدار جایی است که در آن تعهادلی
بین کار ،مسکن و خدمات اجتماعی به صهورت متقابهگ بهرای گهروه
های مختلف اجتماعی -اقتصادی وجود دارد.

و)  .Patrick m.: 1احیای ترامواهای شهری  .2طراحی یک سیستم
خیابان کشی به هم پیوسته  .3مکان یابی خدمات تجهاری ،ایسهتگاه
های حمگ و نقگ و مدار در فاصله پنم دقیقهه ای پیهاده روی .4
مکان یابی مشااگ بهاارزش در نزدیکهی خانهه ههای افهراد  .1ایجهاد
تنوعی از گونه های مختلف خانه سازی  .6خلق سیستم زنجیهروار از
پارک ها و مناطق ط یعی  .1ایجاد و به کارگیری زیر سهاخت ههای
س ک تر ،س زتر ،ارزان تر و هوشمندتر .بهه عقیهده وی بهرای خلهق
محالت پایدار احتیاج به برقراری تمامی ایهن هههت قهانون در کنهار
یکدیگر است و برقراری یک یا چند پارامتر بدون ایجهاد پارامترههای
دیگر منجر به ایجاد پایداری در مقیا محلی نخواهد شد(ibid:14-
.)15
با توجه به شناخت مولهه های سازنده محالت پایدار می تهوان یهک
محله پایدار را چنین تعریف کرد3
"محالتی که در آنها مردم حهال و آینهده دارای زنهدگی بها کیهیهت
بازیی بوده ،فرصت های برابر و گزینه های متنوعی برای اسهتهاده از
منابع ط یعی دوستدار محیط زیست داشته ضایعات کمتهری تولیهد
کرده  ،به اکوسیستم ها در مقیا محلی احترام گ اشته و با به هود
وضع محیط به وسیله مشهارکت پایهدار ضهامن تقویهت و پیشهرفت
محیط خود خواهند شد".

 -3-2اصول و معیار ها در پایداری محله
در قالب نظریه ها و تجربیات موجهود در مقیها جههانی ،اصهول و
معیار های بسیاری را میتوان برای توسعه پایدار در مقیها شههر و
محله مطرح و مورد تجزیه وتحلیگ قراداد .از جمله این اصول و معیار
ها میتوان به سرزندگی ،هویت ،پویایی – سازگاری  ،تنهوع خوانهایی
دسترسی اشاره کرد که در ذیگ به طور مختصر بحث می شوند.
 -6هویت وسرزندگی
وضوح در درک از محله و سهولت در شناخت و برقراری پیونهد بهین
عناصر و اجزاء ان با سایر رویداد ها و مکان هها را میتهوان در زمهره
هویت محله دانست .معنی در محله با شکگ فضایی و کیهیهت ان در
ارت ات مستقیم است ،در حالیکه وابستگی شهدید بهه فرهنه نیهز
دارد محله با هویت محله ای است که از سهایر مکانهها و محلهه هها
قابگ تمایز باشد(لینچ  .)161،1316خوانایی محلهه از جملهه معیهار
های هویت و پایداری محله ها به شمار مهی رود  .محلهه هها و فضها
های شهری می توانند از ساختاری قابگ درک برخوردار باشند .برای
مثال گم شدن و گیم شدن انسهان در شههر و محلهه هها  ،بهه ویهزه
اری ه ها  ،تجربه ای منهی به شمار می رود  .برای تحقق این منظور
 ،نشانه ها می توانند باهدر جهت یابی و هدایت کننهده  ،عناصهری
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بسیار مهم در خوانایی محله محسوب شوند .این نشانه ها می توانند
در قالب بنا های خاص و منحصر به فرد  ،مناظر ویوه ،شکگ خیابهان
ها ،و بنا ها مرتهع و عناصر کال دی خاص بروز داشته باشند(چپمن ،
.)117،1374
 -2پویای و سازگاری
همراه با تداوم زندگی انسان ها و زنده بودن ط یعهت  ،محلهه ههای
شهری نیز با حالت ارگانیک و پویا سیر تاریخی خهود را سهپری مهی
کنند .محله ها مکان تالقی تعامالت و عوامهگ اجتمهاعی ،اقتصهادی،
کال دی و زیست محیطی هستند .مثال هایی از تداوم و عوامگ فهو
را می توان در این موارد دیهد  3تهداوم زنهدگی سهاکنین محهالت از
گ شته تا حال  ،تلییر و تداوم در انواع و الگوی فعالیت هها ،پویهایی
مکان محله ها نس ت به کگ شهر  ،کمیت و کیهیت و ارزش بنا ها و
سا ختمان ها ،الگوی توزیع فضا های باز ،س ز و ش که معابر ،مصال
ساختمانی مختلف بومی و ایر بومی ،الگوهای مالکیهت ،تجهیهزات و
فعالیت های جدید شههری در قالهب نیهاز ههای جدیهد اجتمهاعی و
فرهنگی ،و منظر منطقه از نظر ط یعت و مرز های محله.
 -3تنوع
خصلت های ساکنین محالت و فعالیت های آنها به عنوان دو عامهگ
مهم و تعیین کننده در کیهیت زندگی محسهوب مهی شهوند .ههردو
خصلت م کور به ت ع شرایط مختلف اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و
زیست محیطی در جوامع مختلف ،شهرهای مختلهف و محلهه ههای
مختلف ،از تنوع ززم برخوردار هستند .این در حالی است که شرایط
فو ال کر  ،همچنانکه در اصگ پویایی و سازگاری بحهث گردیهد ،در
مسیر تاری تلییر کرده و شرایط جدید جهایگزین مهی شهوند .اصهگ
تنوع را می توان در قالب اصهول و معیارههای کهارایی ،سهرزندگی و
پایداری محله ها در نظر گرفت .با رعایت این اصگ ،شرایط کال دی و
فضاهای محله به گونه ای خواهند بود که قهرار گهرفتن در راسهتای
نیازهههای جدیههد ،از جامعیههت برخههوردار بههوده و نیازهههای متنههوع را
پاسخگو باشد(.)wheeler,2004,199
 -4دسترسی
حرکت در محله می تواند در قالب اهدار متنوع خود ابعاد مختلههی
را در برگیرد .عمده ترین تهاوت حرکت و دسترسی در مقیا محله
در مقایسه با واحدهای بزرگتر از آن( نظیر شههر ،منطقهه و کشهور)
ارت ات محسو و مستقیم آن با زندگی و خانوارها است .دسترسهی
در محله تنها برای رفت و آمد نیست .بلکه می توان از آن فضایی بها
عملکردهای متنوع را نیز انتظار داشهت .دسترسهی هها مهی تواننهد
فضایی برای ل ت بردن از فرایند حرکت باشند .بهرای مثهال ،میهدان
تجلی کیهیت شهر نشینی بوده و با شکگ ،مقیا و کیهیهت محهیط

های پیرامونی خود ،دربرگیرنده مهاهیمی از مکان و حر فضا است.
نظیر چنین ادراک هایی را مهی تهوان در میهدان ههای مختلهف در
شهرهای مهم جهان دید .از جمله این میدان ها می تهوان از میهدان
سن مارکو در ونیز ،دومو در میالن ،تایمز در نیویهورک ،کنکهورد در
پاریر ،تیان من در پکن ،هنزز در پراگ ،و میدان سرخ در مسکو
نام برد( چپمن 114،تا  .)1374،112در این راستا ،مسیرهای پیهاده
بسیاری در شهرهای جهان نیهز عملکردههای مختلهف در رابطهه بها
تعامالت اجتماعی ،بازار و تهری را دارند(.)barton,2003,117
 -5تراکم و ظرفیت قابل تحمل محله
تراکم مههومی است که در انواع مهاهیم و واژه ههای مختلهف خهود
(تراکم های جمعیتی ،ساختمانی ،مسکونی ،خالص و ناخهالص) و در
سطوح مختلف کال دی -فضایی ،از موضوعات و شاخص های کلیدی
و تعیین کننده است .تراکم از یک رابطه علهت و معلهولی بها عوامهگ
اقتصادیی ،اجتماعی ،فرهنگی ،زیست محیطی و کال هدی برخهوردار
بوده و پایه م احث سیاستگ اری ،برنامه ریزی و طراحی برنامه ههای
توسعه را تشکیگ می دهد(عزیزی .)1372،ابعهاد و آثهار ههر یهک از
تراکم ها به ت ع سلسهله مراتهب فهو اله کر دارای شهدت و ضهعف
متهاوت است .به گونه ای که هرچه مقیا محدوده ها و فعالیت هها
کوچکتر شوند ،آثار تراکم بر بافت کال دی -فضایی آنها و نیز زنهدگی
مردم محسو تر خواههد بهود .بهر ایهن اسها  ،موضهوع تهراکم در
مقیا محله ،و در مقایسه بها سهطوح بهازتر از خود(شههر ،ناحیهه،
منطقه،کشور و جهان) قابگ تامگ بیشتر بوده و نیاز به بررسی دقیهق
تر آن دارد.
زمانی که مهاهیم و تعاریف مختلف تراکم ،به کار گرفته مهی شهوند،
اثرات آن را در مقیا محله و در ابعاد مختلف می توان شاهد بهود.
سرانه فضا های آموزشی ،ش که پیاده و سواره ،پارک ،ارتهاع ط قهات
ساختمان ها ،شکگ قطعات ،مکان های ورزشی در مقیها محلهه از
مههوم واقعی تر برخوردار می شوند .ادراک ار تهراکم کهم و زیهاد در
محله ها با ویوگی های متهاوت می تواند مختلف باشد .بهرای مثهال،
تراکم در یک محله س ز ،آرام و ج اب و با ساختمان ههای متعهارر
می تواند ظاهرا باز باشد ،اما از دیدگاه مردم و سهاکنین تهراکم کهم
احسا شود .در مقابگ ،تهراکم در یهک محلهه کثیهف ،شهلو و پهر
ترافیک(که ارت ات با جمعیت ساکن در محله نداشته باشد) می تواند
بیشتر احسا شود(.)wheeler.2004.190

 -3شناخت محله پیام
الگو شهری در محله پیام شطرنجی است .این محلهه یهک محلهه بها
بافت جدید و دارای خیابان های شریانی اصلی و شریانی فرعی مهی
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باشد خیابان اصلی این محله از میدان معلم شروع شهده و تها جنهب
اداره پست استان ،خیابان بهشتی ادامه دارد دارای عرضهی یکسهان
 17متری است .این منطقه از نظر مراکز اموزشی مناسب بوده و نوع
قرار گیری مراکز به گونه ای می اشهد کهه جهزء دانهش امهوزان ایهن
منطقه ظرفیت را برای سایر دانش اموزان مناطق اطرار فراهم کرده
که این مناطق بهره مناسب را ب رند واین عامگ خود باعث شده این
منطقه یعنی محله پیام هر چند که از مرکز شهر فاصله دارد اما نهوع
دسترسی این منطقه این محله را بهه یهک مکهان جه ب کننهده در
ساعات معینی از روز ت دیگ کرده است در یک گرد اوری کلی نقش
محله پیام هم به صورت خوابگاهی عمگ میکند هم به صورت ج بی.

بر اسا جدول فو بیشترین درصد مربوت به گروه سنی 30 - 20
سال با  %30درصد و کمترین درصد مربوت بهه گهروه سهنی 60-46
درصد است گرچه عمده پاس گویان (  %30درصد) زیر چهگ سهال
داشته و جوان محسوب می شوند  ،با اینحال از همه سنین در میهان
انها وجود دارد.
سطح تحصیالت پاسخگویان

نقشه ( :)6موقعیت محله پیام و تصاویری از محله

-6-3

روش تحقیق

یافته ها ی تحقیق بر اسا پرسش نامه های شهروندان و مصاح ه
های انجام شده به دست امده برای تعیهین حجهم نمونهه  ،از روش
نمونه گیری ساده استهاده شده است کهه بهر اسها ان  30پرسهش
نامه تهیه و با روش نمونه گیری تصادفی ساده و با مراجعه پرسهش
گر به محگ سکونت افراد ساکن در محله انجهام شهد از تعهداد کهگ
پاس دهندگان به پرسش نامه های تهیه شده در محله پیهام %60 ،
درصد را مردان و  %30را زنان تشکیگ داده اند .

بر اسا جدول فو بیشترین درصد پاسه گویهان دیهپلم %33.33
درصد و کمترین در صد مربهوت بهه تحصهیالت فهو لیسهانر بها
 %6.66می باشد  .داده های جدول حهاکی از ان اسهت کهه حهدود
بیشتر از پاس گویان تحصالت دانشگاهی دارند که نظرات انها برای
محقق قابگ توجه خواهد بود.
جدول محل سكونت پاسخگویان

 -4تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
 -6-4امار توصیفی
برای گرداوری داده های ایهن تحقیهق از تعهداد  30نههر پرسشهنامه
توزیع شد که ویوگی های انها در ادامه ارائه شده است.
توزیع سنی پاسخگویان :

براسا جدول فو که مدت سکونت پاسخگویان بهه پرسشهنامه در
محله پیام را نشان میدهد بیشترین فراوانی مربوت به  10تا  20سال
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سکونت در محله می باشد و کمترین مدت سهکونت  1تها  10سهال
است.

 -2-4امار استنباطی
از پاسخگویان خواسته شهده تها دیهدگاه خهود را نسه ت بهه عوامهگ
کال دی ( مشتمگ بر 3سرزندگی و پویایی ،گ راندن اوقات و فراات و
تعامالت اجتماعی ،مراکز تجهاری و سهازمان دولتهی ،از نظهر منظهر
عینی ( نمای جداره ها،جهداره هها سه ز خیابهان بنهدی و  ،) ...نهور
پردازی کف سازی سرانه فضای س ز  ،نمهای سهاختمان هها بهه کهار
گیری المان ها ،از نظر سهولت در دسترسی و کیهیهت حمهگ ونقهگ

عمومی ،امکانات و فضا های شهری نس ت به سهایر محهالت شههر ،
امنیت محله در شب و وجود کاربری های فعال در شب ،محله حر
تعلق(نقش انگیزی و خاطره انگیزی ) ،رضایت کلی ازمحله (از منظر
شهری) محله پیام رو بیان کنند.که نتیجه در جدول زیر اورده شهده
است.
بر اسا جدول زیر بیشترین درصد مربهوت بهه سهلوال  9بها16.66
درصد و کمترین سلوال 2و  3با  6.66درصد در گروه خیلی زیاد می
باشد و در گروه خیلی کم بیشترین در صد مربهوت بهه سهلوال  4بها
درصد 46.66و کمترین درصد مربوت به سلوال  9بها  3.34درصهد
می باشد.

جدول فراوانی سواالت پاسخگویان

معیار نخست  -سرزندگی و پویایی محلهه ای  3تصهویر ذهنهی 10
درصد جمعیت پرسش شونده بر این بهوده اسهت کهه میهزان سهر
زندگی و پویایی محله به اندازه کافی است در حالی که طرر دیگر
(  36.66درصد ) از پرسش کنندگان از سرزندگی و پویایی محله را
کافی ندانسته اند.
معیار دوم  -گ راندن اوقات و فراات و تعامالت اجتماعی3تصهویر
ذهنی  6.66درصد جمعیت پرسش شونده بر ایهن بهوده اسهت کهه

میزان گ راندن اوقات و فراات و تعامالت اجتماعی محله بهه انهدازه
کافی است در حالی که طهرر دیگهر (  43.3درصهد ) از پرسهش
کنندگان از گ راندن اوقات و فراات و تعهامالت اجتمهاعی محلهه را
کافی ندانسته اند.
معیار سوم -مراکز تجهاری و سهازمان دولتهی 3تصهویر ذهنهی6.66
درصد جمعیت پرسش شونده بر این بوده است کهه میهزان مراکهز
تجاری و سازمان دولتی محله به اندازه کهافی اسهت در حهالی کهه
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طرر دیگر (  26.66درصد ) از پرسش کنندگان از مراکز تجهاری و
سازمان دولتی محله را کافی ندانسته اند

رضایت کلی ازمحله (از منظر شهری)به اندازه کافی است در حهالی
که طرر دیگر ( 13.34درصد ) از پرسش کنندگان از رضایت کلی
ازمحله (از منظر شهری) محله را کافی ندانسته اند.

خیابان) 3تصویر ذهنی 16.66درصد جمعیت پرسش شونده بر ایهن
بوده است که میزان از نظر منظر عینی ( نمای جداره ها،جهداره هها
س ز خیابان)محله به اندازه کافی است در حالی که طهرر دیگهر (
 46.66درصد ) از پرسش کننهدگان از نظهر منظهر عینهی ( نمهای
جداره ها،جداره ها س ز خیابان)محله را کا فی ندانسته اند

 -5بحث و نتیجه گیری

معیار چهارم  -از نظر منظر عینی ( نمای جداره ها،جداره ها سه ز

معیار پنجم -نور پردازی کهف سهازی سهرانه فضهای سه ز  ،نمهای
ساختمان ها به کار گیری المهان هها 3تصهویر ذهنهی  16.66درصهد
جمعیت پرسش شونده بر این بوده است که میزان نور پردازی کف
سازی سرانه فضای س ز  ،نمای ساختمان ها به کار گیری المهان هها
محله به اندازه کافی است در حالی که طرر دیگر (  36.66درصهد
) از پرسش کنندگان از نور پردازی کف سازی سرانه فضهای سه ز ،
نمای ساختمان ها به کار گیری المان ها محله را کافی ندانسته اند.
معیار ششم -از نظر سهولت در دسترسهی و کیهیهت حمهگ ونقهگ
عمومی 3تصویر ذهنی 13.33درصد جمعیت پرسش شونده بر این
بوده است که میزان سههولت در دسترسهی و کیهیهت حمهگ ونقهگ
عمومی محله رضایت بخش است.
معیار هفتم -امکانات و فضا های شهری نسه ت بهه سهایر محهالت
شهر 3تصویر ذهنی  16.66درصد جمعیت پرسهش شهونده بهر ایهن
بوده است که میزان امکانات و فضا ههای شههری نسه ت بهه سهایر
محالت شهر محله به اندازه کافی است در حالی که طهرر دیگهر (
 26.66درصد ) از پرسش کنندگان از امکانات و فضا ههای شههری
نس ت به سایر محالت شهر محله را کافی ندانسته اند
معبار هشتم -امنیت محله در شب و وجود کاربر ی های فعهال در
شب 3تصویر ذهنی  93.34درصد از افراد ساکن از امنیهت محلهه ،
مث ت است تعداد سال های سکونت افراد رابطه معنادار و مستقیمی
با تصور امینت یا نا امینی محله دارد.
معیار نهم -محله حهر تعلهق(نقش انگیهزی و خهاطره انگیهزی )3
تصویر ذهنی  16.61درصد جمعیت پرسش شهونده بهر ایهن بهوده
است که میزان حر تعلق(نقش انگیزی و خاطره انگیزی( محله بهه
اندازه کافی اسهت در حهالی کهه طهرر دیگهر ( 3.34درصهد ) از
پرسش کنندگان از حهر تعلهق(نقش انگیهزی و خهاطره انگیهزی
(محله را کافی ندانسته اند.
معیار دهم  -رضایت کلی ازمحله (از منظر شهری) 3تصهویر ذهنهی
 26.66درصد جمعیت پرسش شونده بر این بوده است کهه میهزان

هدر تحقیق ،ارزیابی شاخصهای توسعه پایدار محله ای است .نتایم
هم ستگی ها نشان می دهد که براسا یافته های پرسش نامه که
به بررسی (  -1سرزندگی و پویهایی -2گ رانهدن اوقهات و فرااهت و
تعامالت اجتماعی  -3مراکز تجاری و سازمان دولتی -4از نظر منظر
عینی ( نمای جداره ها،جداره ها س ز خیابهان بنهدی و  -1 ) ...نهور
پردازی کف سازی سرانه فضای س ز  ،نمهای سهاختمان هها بهه کهار
گیری المان ها  -6از نظر سهولت در دسترسی و کیهیت حمگ ونقگ
عمومی -1امکانات و فضا های شهری نس ت به سهایر محهالت شههر
 -7امنیت محله در شب و وجود کاربر ی های فعال در شب-9محله
حر تعلق(نقش انگیزی و خاطره انگیزی ) -10رضایت کلی ازمحله
(از منظر شهری) ) پرداخته و با توجه و پاس اهالی محلهه و جهواب
دادن به پرسش ها و بعد تجزیه و تحلیگ پرسش نامه ها بهه نتهایجی
دست یافته که نیازمند برخورد و توجه به نیاز اهالی و برطرر کردن
ضعف و نقص های موجود می باشد همچنین محله از لحها مراکهز
تجاری و صنعتی و امکانات مناسب برای گ رانهدن اوقهات فرااهت و
تعامالت اجتماعی احسا بیشهترین کم هود داشهته کهه بها توجهه
اهمیت اوقات فراات و سرگرمی در زندگی فردی و مهوثر در ایجهاد
روحیه و نشات در اهالی و جلوگیری کردن از افسهردگی بایهد بطهور
جدی مورد بررسی قرار گیرد و با کمک شهرداری و خیرین محله به
احداث محیطی برای کسب و کار و همچنین پهارک و محهیط ههای
عمومی و سر گرم کننده اقدام کرد که از لحا کال دی بهرای رفهع
این مشکالت در پایین پیشنهاداتی ارائه شده است.

 -1پیشنهادات
 با توجه به پرسش نامه و عدم رضایت کافی ساکنین محله پیهام ازسرزندگی و پویایی محله که به دلیگ امکانات رفاهی که باعث تجمع
ساکنین در یک نقطه می شود در نتیجهه بایسهتی اقهدام بهه ایجهاد
پارک وفضای س ز در محله شود.
 عدم رضایت کافی ساکنین محله پیام از سازگاری به دلیهگ ن هودفضای مطالعه در محله اقدام به ایجاد کتابخانه شود.
 با توجه به رضایت بندی نس تا زیهاد سهاکنین محلهه ی پیهام ازمراکز تجاری برای به ود معیشت ساکنین محله اقدام به ایجاد یهک
بازارچه در محله شود.

نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان
 ،3اردیبهشت ماه ،6331 ،تهران ،ایران
 با در نظر گرفتن رضایت مندی نس تا زیاد ساکنین محله ی پیهاماز دسترسی برای به ود معیشت ساکنان محله اقدام بهه ایجهاد یهک
پارکین در محله می کنیم همچنین عدم رضایت کافی سهاکنین
محله پیام از تنوع کیهیت در محله که به دلیگ عدم نور پردازی کف
سازی محله در نتیجه اقدام به ایجاد نور پردازی سهن فهرش بهه
صورت پیوسته ایر مقطع شود.
 عدم رضایت کافی ساکنین محله پیهام از سهازگاری در محلهه بههدلیگ ن ود جدول بندی مناسهب در کنهار خیابهان اقهدام بهه ایجهاد
سیستم فاضالب سر پوشیده و یک پارچه شود.
 با توجه به پرسش نامه و عدم رضایت کافی ساکنین محله پیهام ازسرزندگی و پویایی محله که به دلیگ امکانات رفاهی که باعث تجمع
ساکنین در یک نقطه می شود در نتیجه اقدام به ایجاد شههر بهازی
در محله می کنیم همچنین به رضایت ساکنین محله اقدام به ایجاد
اسهالت  ،خط کشی مناسب و نوسازی معابر شود.
 در اخر با نظر به عدم رضهایت سهاکنین از امکانهات شههری اقهدامایجاد ایستگاه های اتوبو  ،نصب اب سرد کن و دستگاه خود پرداز
و  ....شود.
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