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سنجش و ارزیابی توسعة پایدار محلهای در شهر تهران
(مطالعة موردی :محلههای ولیعصر شمالی ،آشتیانی ،نیلوفر و امامیه)
محمد اجزاء شکوهی -دانشیار گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه فردوسی مشهد
سیدمصطفی حسینی* -دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه فردوسی مشهد

پذیرش مقاله1393/08/15 :

تأیید نهایی1394/10/01 :

چکیده
محله بهعنوان کوچکترین سلول زندگی شهری ،دارای درونمایههای عظیم اجتماعی و
فرهنگی است و با بازآفرینی فرهنگ شهروندی ،زمینۀ توسعۀ پایدار را در سطح شهر و جامعه
فراهم میسازد .برایناساس ،در این پژوهش به سنجش و ارزیابی وضعیت توسعۀ پایدار
محلهای در محلههای ولیعصر شمالی ،آشتیانی ،نیلوفر و امامیۀ شهر تهران پرداخته شده
است .پژوهش حاضر بهلحاظ هدف کاربردی است .ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانهای،
شاخصهای مؤثر بر تحقیق شناسایی شدند .برآورد حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران،
معادل  384بود .در مرحلۀ بعد  374محلۀ شهر تهران برحسب پایگاه اجتماعی -اقتصادی به
چهار طبقه (باال ،متوسط باال ،متوسط پایین و پایین) تقسیم شد و از هر طبقه یک محله به
روش نمونهگیری تصادفی انتخاب شد .سپس با جمعآوری دادههای مورد نیاز از سطح محلهها،
تشکیل ماتریس اولیۀ تصمیمگیری انجام گرفت .در مرحلۀ بعد به روش وایکور -که از جمله
روشهای تصمیمگیری چندمعیارة جبرانی با حالت سازشی است -محلههای نمونه از نظر
شاخصهای توسعۀ پایدار محلهای سنجش شدند .نتایج اجرای تکنیک وایکور نشان داد از نظر
شاخصهای پایداری محلهای ،محلۀ نیلوفر با مقدار شاخص وایکور  0/017و محلۀ ولیعصر
شمالی با مقدار شاخص وایکور  ،1بهترتیب در بهترین و بدترین شرایط ،و محلههای امامیه و
آشتیانی نیز با مقدار پایداری  0/160و  0/613در رتبههای دوم و سوم پایداری محلهای قرار
دارند.
واژههای کلیدی :تصمیمگیری چندمعیاره ،توسعۀ پایدار ،روش وایکور ،شهر تهران ،محله.

* نویسندۀ مسئول09151256497 :

Email: s.mhosseini65@yahoo.com
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مقدمه
رشد و افزایش سریع جمعیت و توسعة بیرویه شهرها همراه با شکلگیری مقیاسهای جدیدی از رشد شهری در
دهههای گذشته موجب شده است که در شهرها ،پیچیدگیها و تغییرات نوینی رخ دهد (حاجیپور)38 :1385 ،؛
بهطوریکه گستردگی ابعاد تغییر در ماهیت مسائل شهری و پیچیدگی این مسائل ،سبب بروز انواع آلودگیهای محیطی،
تخریب چرخههای زیستی ،استفادۀ نادرست از زمین و ایجاد ساختارهای نامناسب در عرصههای مختلف زندگی شهری
شده است (حبیب .)111 :1386 ،در دهههای  1950و  ،1960آگاهی از مسائل جهانی محیطزیست و توسعه و تشدید
فعالیتهای آلودهکننده افزایش یافت تا تلفیق حفاظت و توسعه ،تأمین نیازهای اولیة زیستی انسان ،دستیابی به عدالت
اجتماعی ،و خودمختاری و تنوع فرهنگی بر حفاظت یگانگی ،هدف کار قرار گیرد (میرابزاده .)39 :1373 ،بدینترتیب،
مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصمیم به برگزاری کنفرانس بینالمللی محیطزیست گرفت .بهدنبال آن ،اولین
کنفرانس جهانی در ژوئن  1972در استکهلم برگزار شد که در آن ،وابستگی انسان به محیطزیست و کاهش آلودگی
بهعنوان رهیافت توسعة پایدار مطرح شدند .توسعة پایدار ،توسعهای است که در آن ،افراد نیازهای فعلی خود را تأمین
سازند ،بدون آنکه توانایی نسل آینده را در برآوردهساختن نیازهایشان خدشهدار کنند (الیوت .)57 :1378 ،همچنین آدامز
توسعة پایدار را بهعنوان توسعة سبز ،سیاست سبز مینامد و حفاظت از منابع طبیعی را برای تداوم نسل بشری و نسلهای
آتی بهعنوان پایههای توسعة پایدار ضروری قلمداد میکند (آدامز.)25 :1999 ،
محله بهعنوان عنصر تشکیلدهندۀ شهر و کوچکترین بخش اجتماعی و فضایی آن و حلقة پیوند شهروندان ،قابلیت
آن را دارد که ضمن تقویت حداقل سرمایههای اجتماعی ،طبیعی ،انسانی و اقتصادی ،توسعة پایدار را در تمامی سطوح
شهری داشته باشد (رکنالدین افتخاری .)8 :1383 ،بهعبارت دیگر ،محله مفهومی هنجاری است که در آن ،تعهدات
اجتماعی برمبنای ارزشهای مشترک شکل میگیرد و بهدلیل وجود رابطه بین انسان و محیط و شناخت صحیح و
انتظارات متناسب با ظرفیتهای طبیعی و اجتماعی در آن ،میتوان آن را زمینهساز عدالت و تعادل در روابط اجتماعی و
بومشناسانه همراه با توسعة پایدار در سطوح مختلف قلمداد کرد .از آنجاکه محله ،کانون اولیة حیات اجتماعی اسالمی-
ایرانی است و توسعة پایدار و ملی بدون اتکا به آن امکانپذیر نیست ،بهمنظور توسعة پایدار شهری در سطوح مختلف
اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی ،در سالهای اخیر توجه مسئوالن و برنامهریزان شهری ،بهطور جدی به سطوح پایینتر و
ابعاد ملموس زندگی شهری (محله) جلب شده است (فریدمن .)56 :1993 ،در این میان ،بهدلیل وجود مسائل و مشکالت
فراوان در محلهها ،اهمیت توجه به مقولة توسعة پایدار محلهای در شهر تهران دوچندان است.
شهر تهران بهعنوان پایتخت و بزرگترین شهر کشورمان ،تا اوایل قرن حاضر براساس اجزای متعدد محلهای
سازماندهی شده بود (آزاد ارمکی )1 :1379 ،و تمامی ارکان شهرهای ایرانی با عناصر اسالمی مناطق خشک در آن
مشاهده میشد (رجبی ،)73 :1377 ،اما در دهههای اخیر ساختار محلهای آن ،در سه مرحلة «مرکزیت محلة واحد
فامیلی»« ،چندمحلهای ترکیبی از فامیل و شغل» و «محلهزدایی» از بین رفته و بهصورت شهری مدرن و بدون محله
درآمده است؛ بهطوریکه امروزه شهر تهران با  374محله ،بهدلیل جایگزینی سازمانها و نهادهای اجتماعی عام بهجای
محلهها ،استفادهنکردن از مشارکتها و توانهای ساکنان برای ادارۀ محلهها ،مهاجرت فراوان ،فرسودگی بناها و
تطابقنداشتن آنها با جزئیات جدید شهری و بیتوجهی به هویت محلهای و انسانی محلهها ،پیوندهای محلهای و روابط
درون محلة خود را از دست داده است .از آنجاکه بازگشت به محلههای قدیمی تهران امکانپذیر و منطقی نیست ،با
درنظرگرفتن لزوم بازیابی هویت و ارزشها و مفهوم محلة اسالمی -ایرانی و نیز نقش و کارکردی که محله در حیات
شهری تهران دارد ،باید به توسعة پایدار محلهای در این شهر بهطور جدی توجه شود (کریمی و رضایی.)18 :1389 ،
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برایناساس ،در این پژوهش ضمن شناسایی شاخصهای توسعة پایدار محلهای و ارزیابی توسعة پایدار محلهای در
محلههای شهر تهران ،به بررسی و آزمون فرضیههای زیر پرداخته میشود:
 .1محلههای مورد مطالعه ،در سطوح متفاوتی از نظر توسعة پایدار قرار دارند.
 .2بین پایگاه اجتماعی -اقتصادی ساکنان محلههای مورد مطالعه و میزان توسعة پایدار محلهها رابطه وجود دارد.

مبانی نظری
مفهوم محله در ایران و کشورهای دیگر

مفهوم محلة شهری طی سدههای گذشته مسیر پرفرازونشیبی را طی کرده است (لینچ)323 :1384 ،؛ بهطوریکه هریک
از پژوهشگران با توجه به عواملی مانند حدود جغرافیایی ،تعداد جمعیت ،ویژگیهای کالبدی ،روابط اجتماعی و ...به ارائة
تعریفی خاص از محله پرداختهاند .در ادامه ،چند تعریف از مفهوم محله در جهان و ایران ارائه میشود.
جدول  .1تعاریف محله در جهان و ایران

جی النگ محله ،شالودۀ سازمان فضایی -کالبدی در سطح شهر است و ویژگیهای فرهنگی ،اجتماعی ،تاریخی و بهعبارتی هویت هر
جامعه را نشان میدهد (جیالنگ و دیگران.)34 :2012 ،
اسکات محلهها مجموعهای مرکب از فعالیتها و تعاملهای اجتماعی ،کارکردها و عناصر شاخص کالبدی و همچنین شریانهای
ارتباطی و فضاها یا عرصههای عمومی هستند که حیات و سرزندگی را در سطح شهر ایجاد میکنند (اسکات.)156 :2013 ،
چپمن محلة خوب و پایدار ،سکونتگاهی است که سالمت و بهزیستی ساکنان و بقای موجودات زنده در آن تأمین شود (چپمن،
.)15 :1384
محله را میتوان قلمرو یک گروه اجتماعی دانست که تماسهای شخصی بسیاری در میان آنها برقرار است (حبیب:1386 ،
حبیب
.)113
عالی و محله مجموعهای از خانههای کنار هم در یک فضای جغرافیایی خاص است که در سه بعد شکل ارگانیک و انتظام فضایی،
تاجیک ویژگی تصاحب فضا ،خودداری در سطح نیازها و احتیاجهای سکونتی در میان مردم خالصه میشود (عالی و تاجیک:1387 ،
.)20
محله کالبد اشتغال  700تا  1250خانوار با دامنة نوسان شعاع دسترسی پیادۀ  300تا  375متر ( 4تا  5دقیقه پیاده) است که با
زیاری
عنصر شاخص فرهنگی (مسجد) و آموزشی (دبستان) تعریف میشود (زیاری.)40 :1388 ،
منبع :نگارندگان

با توجه به تعاریف ارائهشده در باال میتوان چند ویژگی مشترک در تعریف محله ارائه داد که عبارتاند از .1 :نام
قلمرویی .2 ،محیط فیزیکی .3 ،گروه اجتماعی تعریفشده .4 ،کنشهای متقابل کارکردی و  .5کنش متقابل اجتماعی
(افتخاری.)4 :1380 ،
توسعۀ پایدار محلهای

با آنکه مفهوم توسعة پایدار محلهای در اواخر دهة  1980بهعنوان زیرمجموعهای از توسعة پایدار و نگرشی ویژه به
سلولهای عملکردی شهر در قالب اجتماعات محلهای مطرح شد (هودسنی ،)15 :1384 ،اما این مفهوم از دهة  1990به
بعد بهدلیل ارتباط مستقیمش با ابعاد کیفیت زندگی به یک مبحث اساسی در توسعه تبدیل شد (اجزاء شکوهی و مرادی،
)1391؛ بهطوریکه امروزه توسعة پایدار محلهای ،الزمة توسعة پایدار شهری (لویدریتز ،جیالنگ و وردن )41 :2013 ،و
محله بهعنوان بهترین مقیاس یا پهنة «فضایی -نهادی» برای برنامهریزی مورد توجه جدی مسئوالن و برنامهریزان
شهری واقع شده است (اطهاری)87 :1383 ،؛ بنابراین ،از آنجاکه برنامهریزی پایدار بر این اصل استوار است که فضای
یک شهر در درون محله شکل میگیرد و بر پایة آن تداوم مییابد ،میتوان توسعة پایدار محلهای را چنین تعریف کرد:
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توسعة پایدار محلهای ،فرایندی از کنشها و ارتباطات متقابل و مداوم است که با افزایش تعاملها و همبستگیها در سطح
محله ،زمینة دستیابی به توسعهای پایدار را در سطح شهر و درنهایت جامعه بههمراه خواهد آورد (اسکات ،جانبک و اسکات،
 .)2014در تعریفی دیگر ،توسعة پایدار محلهای فرایندی است که ابزارها و سرمایههای گوناگون فیزیکی ،انسانی ،اقتصادی و
فرهنگی ساکنان محلهها را درجهت ارتقا و تعالی سطح زندگی فردی و اجتماعی ساکنان یک شهر یا جامعه بهکار میگیرد
(تارکو .)124 :2012 ،بهطورکلی ،هدف اصلی توسعة پایدار محلهای ،ایجاد یک اجتماع پایدار (چه در سطح شهر و چه در سطح
ملی) از طریق بهرهگیری از پتانسیلها و همبستگیهای بالقوه و بالفعل ارزشی ،اجتماعی ،فرهنگی و گاه اقتصادی ساکنان
اجتماعات کوچک شهری (محلهها) است (کاراتاس و رایز .)2013 ،البته باید توجه داشت که مفهوم توسعة پایدار در مقیاس
محله هنوز به قطعیت مشخص نشده و ابعاد آن بررسی و تجزیه و تحلیلهای جدی نشده است (عزیزی .)37 :1385 ،با وجود
این ،بیشتر نظریهپردازان و متخصصان بر اینکه توسعة پایدار محلهای ،فرایندی مبتنیبر مشارکت داوطلبانه و خودیارانه در میان
ساکنان یک محله درجهت بهبود شرایط فیزیکی ،اجتماعی و اقتصادی است ،اشتراک نظر دارند.
شاخصهای توسعۀ پایدار محلهای

از آنجاکه توسعة پایدار محلهای ،در شکلهای مختلف و بیشماری ،بسته به تاریخ منطقه ،فرهنگ ،پایة اقتصادی ،محیط
و سیاست کشورها نمود فضایی مییابد ،در قالب نظریهها و تجربیات موجود در مقیاس جهانی میتوان اصول و معیارهای
بسیاری را برای توسعة پایدار ،در مقیاس شهر و محله مطرح و تجزیه و تحلیل کرد .در این پژوهش ،با استفاده از منابع
کتابخانهای ،مطالعة پیشینة تحقیق و نظرهای کارشناسان و متخصصان صاحبنظر شاخصهای زیر بهمنظور ارزیابی
توسعة پایدار محلهای در محلههای مورد مطالعه تعیین شدند.
جدول  .2شاخصهای توسعۀ پایدار محلهای
شاخص

متغیر

مشارکت

مشارکت در ارتقای امنیت ،مشارکت در بهداشت و رفع مشکالت زیستمحیطی محله ،مشارکت در گسترش فضای
سبز ،مشارکت در ارتقای سطح فرهنگ محله ،مشارکت در رفع مشکالت ساکنان محله ،مشارکت در فعالیتهای
اجتماعی محله ،مشارکت در تأمین امکانات و خدمات موردنیاز و پیگیری تأمین آنها از سوی ارگانهای دولتی.
مدت اقامت در محله ،میزان اختالط کاربریها در محله ،جذابیت محله ،میزان تمایل به ترک محله ،میزان
فرسودگی در فضای کالبدی محله ،وضعیت معماری محله ،میزان زیباسازی عناصر و فضاهای موجود در محله.
مدت دسترسی به امکانات ،میزان و نوع امکانات آموزشی براساس نوع دسترسی در محله ،میزان امکانات
بهداشتی و درمانی محله ،میزان دسترسی و بهرهمندی از امکانات ورزشی و تفریحی در محله از جمله پارکها و
فضاهای سبز ،وضعیت دسترسی به مراکز خرید با تأکید بر مراکز خرید روزانه.
میزان رضایت از خدمات بهداشتی و حملونقلی شهرداری ،میزان رضایت از همسایگان ،میزان رضایت از فضاهای
کالبدی محله ،میزان رضایت از مسکن خود.
میزان ایمنی ساختمانهای محله دربرابر زلزله ،میزان ایمنی ساختمانهای محله دربرابر آتشسوزی ،میزان امنیت
محله ،میزان احساس امنیت ساکنان محله ،میزان امنیت زنان در محله.
کیفیت زیستمحیطی ساختمانها ،متناسببودن معماری محله با اقلیم شهر ،وضعیت جمعآوری زباله ،میزان
آلودگی صوتی در سطح محله ،میزان بوهای زننده و کیفیت فضای سبز سطح محله.
سازگاری از لحاظ سبک ،وحدت رنگ و مصالح ،مرمت ساختمانهای هویتدار ،وحدت بصری در چشمانداز
بیرونی ساختمانها ،ساماندهی تبلیغات در سطح محله.

هویت و سرزندگی
عدالت اجتماعی

رضایتمندی
ایمنی و امنیت
زیستمحیطی
منظر شهری
(هویت بصری محله)

منبع :نگارندگان به نقل از منابع مختلف و عاشورلو1391 ،

شاخص هویت و سرزندگی

هویت محلهای ضمن آنکه ارتباط مستقیمی با شکل و کیفیت فضایی خود دارد ،به فرهنگ نیز بسیار وابسته است (لینچ،
 .)167 :1384بهطورکلی ،عوامل مؤثر بر هویت و سرزندگی -که سبب ایجاد یک محلة زنده ،پویا و جذاب میشود-
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عبارتاند از .1 :افزایش مدت اقامت در محله .2 ،افزایش کاربریهای کوچکمقیاس .3 ،اختالط کاربری .4 ،میزان
جذابیت محله .5 ،کاهش میزان فرسودگی .6 ،میزان زیبایی معماری محله .7 ،کاهشدادن میزان عالقه به ترک محله و
 .8تحول بافت کالبدی براساس خواست ساکنان (چپمن.)187 :1384 ،
شاخص مشارکت

مشارکت 1از حیث لغوی به معنای با یکدیگر عملکردن ،سهمی از چیزی بردن و عمل متقابل اجتماعی در یک گروه
است .مشارکت ،درگیری ذهنی و عاطفی شهروندان در موقعیتهای گروهی است که آنها را برمیانگیزد تا برای
دستیابی به اهداف مشترک یکدیگر را یاری رسانند (علویتبار .)1380 ،مشارکت ،زمانی میتواند در توسعة پایدار شهری و
محلهای مؤثر باشد که در همة رفتارهای اجتماعی -اقتصادی و فعالیتهای روزانة افراد و ساکنان شهری بهکار گرفته
شود (معصومی .)41 :1386 ،مشارکت اجتماعی نیز به آن دسته از فعالیتهای ارادی اطالق میشود که از طریق آن،
اعضای یک جامعه در امور محله ،شهر و روستا بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در شکلدادن به حیات اجتماعی شرکت
میکنند (رهنما و رضوی.)1391 ،
عدالت اجتماعی

ماهیت عدالت اجتماعی در قالب سه معیار ،نیاز ،کمک به مصالح عمومی (منفعت عمومی) و استحقاق قرار میگیرد؛
بنابراین ،هرگونه برنامهریزی در سطح محلههای شهری باید مبتنیبر ماهیت عدالت اجتماعی باشد تا از این طریق بتوان
به توسعهای پایدار در سطح شهر و محله دست یافت .عدالت اجتماعی و برابری زندگی ،از مهمترین جنبههای پایداری
است (لطفی ،منوچهری میاندوآب و آهار.)72 :1392 ،
شاخص امنیت و ایمنی

امنیت در سلسلهمراتب نیازهای انسانی مازلو ،پس از نیازهای زیستی جایگاه دوم را به خود اختصاص داده است (حقیقیان،
 .)5 :1393امنیت بهمعنای رهایی از خطر ،تهدید و آسیب ،محصول برقراری نظم در جامعه است که در اعالمیة جهانی
حقوق بشر از آن بهعنوان یکی از ارکان اساسی حقوق اجتماعی انسان یاد شده است (رضویان و آقایی.)1393 ،
شاخص رضایتمندی

رضایت ،یکی از عناصر اساسی نظم ،وفاق و همبستگی اجتماعی است و توجه به آن از این جهت حائز اهمیت است که میتوان
ضمن شناخت شرایط روانی جامعه ،عناصر اجتماعی بسیاری را بررسی و ارزیابی کرد .باید توجه داشت که عامل رضایت،
زمینههای مشارکت شهروندان را درجهت شکوفایی شهر بههمراه دارد (جعفرنژاد ،اسالمی و علویراد.)104 :1392 ،
شاخص پایداری منظر شهری

منظر شهری ،پیونددهندۀ کالبد فیزیکی شهر با نگرش ذهنی انسان نسبت به فضاست؛ بهطوریکه یکی از ملزومات
دستیابی به توسعة پایدار شهری ،خلق چشماندازهای زیبا و موزون است .اهمیت منظر شهری به حدی است که در برخی
از کشورها مانند ژاپن ،موارد مرتبط با منظر شهری بهصورت قانون درآمده است (ایتوه.)2006 ،
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شاخص محیطزیست شهری

بعد زیستمحیطی محله بهعنوان ساختار اصلی اسکلت شهری باید دارای یک وضعیت مشخص در راه دستیابی به
پایداری محلهای باشد و محلههای شهری از نظر این شاخص در ایستایی و پایداری قرار گیرند تا هم سالمت شهروندان
و هم زیبایی محیط زندگی ساکنان در شهر فراهم شود (بحرینی و طبیبیان.)43 :1377 ،

روش پژوهش
پژوهش حاضر توصیفی -تحلیلی و بهلحاظ هدف کاربردی است .در این پژوهش ،با توجه به مسئله و هدف تحقیق ،واحد
تحلیل خانوار در محله انتخاب شد .سپس حجم نمونه با استفاده از فرمول نمونهگیری کوکران معادل  384خانوار ،از کل
خانوارهای ساکن در محلههای شهر تهران برآورد شد .در مرحلة بعد با طبقهبندی محلهها برحسب پایگاه اجتماعی-
اقتصادی به چهار طبقه (باال ،متوسط باال ،متوسط پایین و پایین) ،از هر طبقه یک محله به روش نمونهگیری تصادفی
انتخاب شد .سپس با توجه به سهم جمعیتی هر محله نسبت به کل محلههای نمونه ،تعیین حجم نمونه در هر محله
صورت گرفت .در مرحلة بعد ،دادههای مورد نیاز از خانوارهای نمونه به روش سیستماتیک جمعآوری شدند .شکل 1
موقعیت محلههای مورد مطالعه را در شهر تهران نشان میدهد.

شکل  .1نقشۀ موقعیت محلههای مورد مطالعه در شهر تهران

در این پژوهش ،ابتدا براساس مطالعات کتابخانهای (مقاالت ،کتابها و گزارشها) اطالعات مورد نیاز در زمینة توسعة
پایدار محلهای جمعآوری شد .سپس با بررسی ابعاد و چارچوبهای پایداری محلهای ،شاخصهای توسعة پایدار محلهای
تعیین و تعریف عملیاتی شدند .در مرحلة بعد ،با استفاده از روش میدانی و ابزار پرسشنامه -1که روایی آن بهوسیلة
پیشآزمون تأیید شده بود -اطالعات مورد نیاز از خانوارهای محلههای نمونه جمعآوری شد .سپس با ورود دادههای
حاصل از پرسشنامه به محیط نرمافزاری  ،SPSSپایایی ابزار تحقیق با استفاده از آزمون کرونباخ  0/716برآورد شد .در
مرحلة بعد ،با استفاده از آزمون آماری کروسکال والیس -که از جملة آزمونهای تفاوت است -ماتریس اولیة دادهها تهیه
شد .سپس با استفاده از فرایند تحلیل سلسلهمراتبی و روش وایکور پایداری محلهای ،محلههای مورد مطالعه سنجش و
 .1در این پژوهش از دو نوع پرسشنامه استفاده شده است .1 .پرسشنامة خانوار :جهت جمعآوری اطالعات خانوار  .2پرسشنامة خبرگان :برای تعیین اهمیت
نسبی شاخصهای توسعة پایدار محلهای با استفاده از تکنیک  AHPتوسط کارشناسان و صاحبنظران.
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ارزیابی شدند .درنهایت ،با بهرهگیری از آزمونهای آماری تحلیل واریانس یکطرفه و پیرسون ،بررسی فرضیههای
تحقیق صورت گرفت.

بحث و یافتهها
تکنیک تصمیمگیری چندمعیارۀ وایکور در سال  1984توسط آپروکوویچ و تزنگ ابداع شد .این تکنیک ،از جمله
تکنیکهای تصمیمگیری چندمعیارۀ جبرانی از نوع سازشی است که بهمنظور اولویتبندی گزینهها بهکار میرود (سرایی و
حسینی .)52 :1393 ،راهحل جبرانی ،راهحلهای موجه را که به راهحل ایدهآل نزدیک است ،بهعنوان توافق ایجادشده
بهوسیلة اعتبارات ویژۀ تصمیمگیرندگان تعیین میکند (آپروکوویچ و تزنگ .)447 :2004 ،به عقیدۀ زلنی ،گزینههایی که
به راهحل ایدهآل مثبت نزدیکترند ،بر گزینههایی که از راهحل ایدهآل منفی فاصله دارند ،ارجحیت دارند (لی هونگ و
دیگران .)131 :2008 ،بهمنظور اولویتبندی گزینهها در تکنیک وایکور باید مراحل زیر انجام شود.
تشکیل ماتریس اولیۀ تصمیمگیری

این ماتریس ،از  nشاخص و  mمکان تشکیل شده است .در این ماتریس C j  j 1, 2,..., n ،معرف شاخصها و
 Ai  i 1,2,..., mمعرف گزینهها یا مکانهاست .همچنین در این ماتریس X ij ،نشاندهندۀ ارزش گزینة  iام در
شاخص  jام است .در این پژوهش ،بهمنظور تشکیل ماتریس اولیة تصمیمگیری با توجه به سطح سنجش دادهها ،از
آزمون کروسکال والیس -که از یک طرف معادل ناپارامتریک آزمون تحلیل واریانس یکطرفه و از طرف دیگر
گسترشیافته آزمون یومان ویتنی است و از جمله آزمونهای تفاوت محسوب میشود -استفاده شده است.
جدول  .3ماتریس اولیۀ دادههای پرسشنامه
شاخص

رضایتمندی

ایمنی و
امنیت

زیست
محیطی

منظر شهری
(هویت بصری
محله)

955

909

1044

964

1099
1303
1419

مشارکت

هویت
و سرزندگی

عدالت
اجتماعی

ولیعصر شمالی

1334

951

823

786

آشتیانی

1309

1318

930

847

1094

نیلوفر

1154

1146

1101

1048

1338

1338

امامیه

1084

862

1189

1019

1372

1387

محل سکونت

منبع :نگارندگان

تشکیل ماتریس بیمقیاس دادهها
در این مرحله ،مقادیر ماتریس اولیة تصمیمگیری با استفاده از روش نورم بیمقیاس میشوند .در این ماتریس Xij ،ارزش گزینة i
ام در شاخص  jام و  Fijمقدار نرمالشدۀ گزینة  iام در شاخص  jام است.

()1

j  1, 2,..., n

,

i  1, 2,..., m

x ij
x2ij

n



j1

fij 
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جدول  .4ماتریس بیمقیاسشدة دادههای اولیه
شاخص
مشارکت
محل سکونت

هویت و
سرزندگی

عدالت
اجتماعی

ولیعصر شمالی 0/40311421 0/438762322 0/544611888
آشتیانی
0/45552396 0/608084901 0/534405518
نیلوفر
0/53928159 0/52872936 0/471126026
امامیه
0/58238493 0/397700443 0/442548191

رضایتمندی ایمنی و امنیت

زیست
محیطی

منظر شهری
(هویت بصری)

0/421833

0/397176

0/425888124 0/388675

0/454571

0/454985

0/448324759 0/412192

0/562444

0/556463

0/531544278 0/572109

0/546881

0/570603

0/57886518

0/593061

منبع :نگارندگان

تعیین اهمیت نسبی شاخصها با استفاده از فرایند تحلیل سلسلهمراتبی

در این پژوهش ،با توجه به یکساننبودن اهمیت تمامی شاخصهای توسعة پایدار محلهای ،ابتدا با استفاده از پرسشنامة
نهکمیتی توماس ساعتی ،شاخصهای توسعة پایدار محلهای توسط کارشناسان و خبرگان در قالب  28پرسشنامه مقایسة
زوجی شدند .سپس بهدلیل متفاوتبودن مقایسات زوجی صورتگرفته ،از روش کوپلند 1برای ادغام دیدگاههای
کارشناسان و متخصصان استفاده شد .درنهایت ،با استفاده از فرایند تحلیل سلسلهمراتبی ( )AHPوزن و اهمیت نسبی،
تعیین هریک از شاخصهای توسعة پایدار محلهای صورت گرفت.

شکل  .2وزن و اهمیت نسبی شاخصهای توسعۀ پایدار محلهای با استفاده از AHP

نتایج فرایند تحلیل سلسلهمراتبی نشان داد که شاخص عدالت اجتماعی با وزن  0/236و شاخص مشارکت با وزن
 ،0/064بهترتیب ،بیشترین و کمترین اهمیت را در میان شاخصهای توسعة پایدار محلهای دارند.
تشکیل ماتریس بیمقیاس موزون

در این مرحله ،با استفاده از وزن شاخصها (شکل  )2و رابطة زیر ،ماتریس بیمقیاسشدۀ موزون را بهدست میآوریم:
 . V  N  Wnnدر این رابطه V ،ماتریس بیمقیاسشدۀ موزون و  Wnnوزن شاخصهای مورد مطالعه است.

1. Copeland
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جدول  .5ماتریس بیمقیاس موزون دادههای اولیه
شاخص
محل سکونت

مشارکت

ولیعصر شمالی 0/034855161
0/034201953
آشتیانی
0/030152066
نیلوفر
0/028323084
امامیه

هویت و
سرزندگی

عدالت
اجتماعی

رضایتمندی

ایمنی و امنیت

زیست
محیطی

منظر شهری
(هویت بصری)

0/05001890
0/06932167
0/06027514
0/04533785

0/09513495
0/10750365
0/12727045
0/13744284

0/04091782
0/04409338
0/05455710
0/05307441

0/082612707
0/094636965
0/115744296
0/118685481

0/069572807
0/073782383
0/102407499
0/106157848

0/043440589
0/045729125
0/054217516
0/059044248

منبع :نگارندگان

تعیین بهترین و بدترین مقدار برای توابع شاخصها

اگر تابع معیار نشاندهندۀ سود (مثبت) باشد ،برای تعیین بهترین مقدار از رابطة  2و اگر تابع معیار نشانگر هزینه (منفی)
باشد ،برای تعیین بهترین مقدار از رابطة  3استفاده میشود .همچنین باید توجه داشت همواره بدترین مقدار با توجه به
نوع معیار (مثبت یا منفیبودن آن) عکس بهترین مقدار تعیین میشود.
Max fij

f j 

Min fij , j 1, 2,...,n

f j 

,i 1, 2,...,m

()2
()3

جدول  .6بهترین و بدترین مقدار توابع معیارها
شاخص
بهترین و
بدترین مقدار

*f
f-

مشارکت

هویت و
سرزندگی

عدالت
اجتماعی

رضایتمندی

ایمنی و
امنیت

زیستمحیطی

0/03485516
0/02832308

0/06932167
0/04533785

0/13744284
0/09513495

0/05455710
0/04091782

0/11868548
0/08261270

0/10615784
0/06957280

منظر
شهری
(هویت
بصری)
0/05904424
0/04344058

منبع :نگارندگان

محاسبۀ فاصلۀ گزینهها با راهحل ایدهآل مثبت و منفی

در این مرحله ،فاصلة هر گزینه از راهحل ایدهآل مثبت و منفی ،و سپس تجمیع آنها براساس روابط  4و  5محاسبه میشود.
) w i (f j  fij

()4

) (f   f j

n

Si  

j1

R i  MaxSi

()5

که در آن Sj ،فاصله از گزینة  iنسبت به راهحل ایدهآل (ترکیب بهترین) و  Rjفاصلة گزینة  iاز راهحل ایدهآل منفی
(ترکیب بدترین) است .رتبهبندی برترین براساس  Sjو رتبهبندی بدترین براساس مقادیر  Rjانجام میگیرد.
جدول  .7محاسبۀ مقادیر فاصلهها با راهحل ایدهآل
هویت و
شاخص
مشارکت
سرزندگی
محله

عدالت
اجتماعی

رضایتمندی

ایمنی و
امنیت

زیست
محیطی

منظر شهری
(هویت
بصری)

Si

0/91375 0/102
0/179
0/208
0/097
0/236
0/09175
0
ولیعصر شمالی
0/631932 0/08704 0/15840376 0/13866666 0/07441603 0/16700546
0
0/0064
آشتیانی
0/212684 0/031552 0/01834937 0/01695923
0
0/05674316 0/043 0/04608
نیلوفر
0/188737
0
0
0
0/01073664
0
0/114 0/064
امامیه
منبع :نگارندگان

Ri

0/236
0/1670054
0/0567431
0/114
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محاسبۀ مقدار  Qiمحلهها و اولویتبندی آنها

مقدار  Qiبرای  i=1,2,3,…,mبراساس رابطة  6محاسبه میشود.
 S  S* 
 R  R* 
Qi  v  i *   (1 v)  i
*
 S  S 
 R  R 

()6

که در آن R   Max Ri ، S   Min Si ، S   Max Si ،و  R  Min Riو  vوزن راهبرد (اکثریت موافق معیار) یا
i
i
i
i
حداکثر مطلوبیت گروهی است .همچنین در این ارتباط ،رابطة
ایدهآل مثبت و

رابطة  Ri  R * 
 
*
R  R 

بیانگر نسبت فاصلة گزینة  iام از راهحل ایدهآل منفی است.

شاخص
هنگامیکه مقدار  vبزرگتر از  0/5باشد،
Q
i
شاخص
از  0/5باشد،
Q
i

 Si  S * 
 
*
S  S 

بیانگر نسبت فاصلة گزینة  iام از راهحل

به اکثریت موافق منجر میشود و هنگامیکه مقدار آن کمتر

بیانگر نگرش منفی اکثریت است .بهطورکلی ،وقتی مقدار vبرابر  0/5است ،توافق گروهی

یکسان است و بهطور معمول ،مقدار  v 0/ 5درنظر گرفته میشود (آپروکوویچ.)1998 ،
جدول  .8وضعیت محلههای مورد مطالعه از نظر توسعۀ پایدار محلهای
محله

Qi

رتبه

ولیعصر شمالی
آشتیانی
نیلوفر
امامیه

1
0/613
0/017
0/160

4
3
1
2

منبع :نگارندگان

) برای تمامی محلهها ،محلههای مورد مطالعه از نظر وضعیت شاخصهای

یکور(Q
پس از محاسبة شاخص وا i

توسعة پایدار محلهای براساس مقدار شاخص وایکور رتبهبندی میشوند .بدینگونه که بیشترین میزان شاخص وایکور،
نشانگر پایینترین میزان توسعة پایدار محلهای ،و کوچکترین مقدار شاخص وایکور نشاندهندۀ باالترین میزان توسعة
پایدار محلهای در محلههای مورد مطالعه است .نتایج تحقیق نشان داد که محلة نیلوفر در بهترین شرایط و محلة
ولیعصر شمالی در بدترین شرایط از نظر میزان پایداری محلهای قرار دارند.
در این پژوهش ،پس از اولویتبندی محلههای مورد مطالعه براساس تکنیک وایکور ،ابتدا با استفاده از آزمون تحلیل
واریانس یکطرفه ،تفاوت در سطوح پایداری محلهها بهلحاظ آماری بررسی شد .سپس با استفاده از آزمون همبستگی
پیرسون ،بررسی ارتباط و تأثیر پایگاه اجتماعی و اقتصادی ساکنان محلههای مورد مطالعه بر میزان توسعة پایدار محلهها
صورت گرفت .جدول  ،9نتایج آزمون واریانس یکطرفه بین دو متغیر محلههای مورد مطالعه با توسعة پایدار محلهای و
جدول  10نتایج همبستگی پیرسون بین پایگاه اجتماعی -اقتصادی و پایداری محلهای را نشان میدهد.
جدول  .9نتایج آزمون واریانس یکطرفه
منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجۀ آزادی

میانگین مربعات

مقدار F

سطح معناداری

واریانس بینگروهی
واریانس درونگروهی
واریانس کل

11894/059
17020/938
1354114/997

18
258
303

6577
59

110/133

0/000

منبع :نگارندگان

351

سنجش و ارزیابی توسعۀ پایدار محلهای در شهر تهران...

نتایج بررسیهای آماری بین دو متغیر محلههای مورد مطالعه با توسعة پایدار محلهای ،نشاندهندۀ واریانس توسعة
پایدار محلهای در آنهاست .در این راستا ،آزمون تحلیل واریانس یکطرفه معنادار شده است؛ بهنحویکه مقدار آزمون F
برابر با  110/133و سطح معناداری  Sig=0/000قابلقبول است؛ بنابراین ،میتوان گفت بین محلههای مورد مطالعه ،در
پایداری محلهای بهلحاظ آماری با اطمینان  95درصد تفاوت وجود دارد.
جدول  .10نتایج همبستگی پیرسون بین پایگاه اجتماعی -اقتصادی ساکنان و پایداری محلهای

همبستگی پیرسون
پایداری محلهای

)Sig. (2-tailed
تعداد
همبستگی پیرسون

پایگاه اجتماعی -اقتصادی

)Sig. (2-tailed

تعداد

پایگاه اجتماعی -اقتصادی

پایداری محلهای

0/749
0/000
384
1

1

384

384
0/749
0/000
384

منبع :نگارندگان

نتایج آزمون پیرسون نشان داد که بین دو متغیر پایگاه اجتماعی -اقتصادی و توسعة پایدار محلهای ،در سطح
محلههای مورد مطالعه رابطة معنادار وجود دارد .در این رابطه ،ضریب همبستگی برابر با  0/749و سطح معناداری آن
قابلقبول است ( .)Sig= 0/000بدینمعنا که با ارتقای سطح پایگاه اجتماعی -اقتصادی ساکنان محلههای مورد مطالعه،
میزان توسعة پایدار در سطح محلهها افزایش مییابد.
نتیجهگیری
امروزه گسترش و توسعة بیرویة شهرها و کالنشهرهایی مانند تهران در کشورمان ،سبب بروز ناهنجاریهای بصری،
زیستمحیطی ،ترافیکی و نارسایی در عرصة خدمات شهری شده است؛ بهطوریکه در سالهای اخیر ،بهمنظور کاهش
مشکالت و معضالت شهرها (بهویژه شهرهای بزرگ) توجه مسئوالن و برنامهریزان شهری ،بهطور جدی به مقولة توسعة
پایدار جلب شده است .توسعة پایدار ،توسعهای است که دربرگیرندۀ تمامی سطوح فعالیتی و مکانی باشد .از اینرو ،برای
رسیدن به آن باید با توجه به ویژگیهای جوامع (محدودیتها و امکانات و )...زمینة این نوع توسعه را در کوچکترین
بخش اجتماعی و فضایی شهر (محله) -که از آن بهعنوان عنصر شکلدهنده و پیونددهندۀ شهر و شهروندان یاد
میشود -فراهم ساخت .توسعة پایدار در مقیاس محله بهمعنای «ارتقای کیفیت زندگی در شهر» شامل همة ویژگیها و
اجزای زیستمحیطی ،فرهنگی ،سیاسی ،اداری ،اجتماعی و اقتصادی بدون نابودی منابع طبیعی و افزایش کمبودهای
محلی برای نسل آینده است .این نوع توسعه ،با برانگیختن حس مسئولیت و مشارکت و دخالتدادن مردم در مدیریت
محلههای شهری بهمثابة کوچکترین جزء در نظام تقسیمات درونشهری ،ضمن آنکه زمینهساز بهرهگیری از حداقل
سرمایههای اجتماعی ،طبیعی ،انسانی و اقتصادی میشود ،زمینة توسعة پایدار را برای سطوح کالن از جمله شهر و کشور
فراهم میسازد .برایناساس ،در این پژوهش با تأکید بر محلههای مورد مطالعه ،وضعیت پایداری محلهای در محلههای
شهر تهران سنجش و ارزیابی شد .بدینمنظور ،ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانهای ،شاخصهای توسعة پایدار محلهای
تعیین شد .سپس با بهرهگیری از روش میدانی و ابزار پرسشنامه ،اطالعات مورد نیاز از خانوارهای محلههای نمونه
جمعآوری و وارد محیط نرمافزاری  SPSSشد .در مرحلة بعد ،با توجه به سطح سنجش دادهها ،ماتریس اولیة
تصمیمگیری با استفاده از آزمون تفاوت کروسکال والیس تهیه شد .سپس با استفاده از روش تصمیمگیری چندمعیاره
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وایکور پایداری محلهای ،محلههای مورد مطالعه سنجش شدند و درنهایت ،با بهرهگیری از آزمونهای آماری تحلیل
واریانس یکطرفه و پیرسون ،بررسی فرضیات تحقیق صورت گرفت .نتایج نشان داد که محلة نیلوفر با مقدار شاخص
وایکور  0/017و محلة ولیعصر شمالی با مقدار شاخص وایکور  ،1بهترتیب در بهترین و بدترین شرایط از نظر
شاخصهای پایداری محلهای ،و محلههای امامیه و آشتیانی نیز با مقدار پایداری  0/160و  0/613در رتبههای دوم و
سوم از نظر پایداری محلهای قرار دارند .بهطورکلی نتایج تحقیق ،گویای سطوح متفاوتی از پایداری در محلههای مورد
مطالعه است که از این نظر با نتایج پژوهش بزی ( )1391و توکلینیا و استادی سیسی ( )1388همخوانی دارد .البته باید
توجه داشت که عامل تفاوت در سطح پایداری محلهها ،در تحقیق توکلینیا و استادی سیسی ( )1391و کریمی و
توکلینیا ( )1388عملکرد متفاوت شورایاریها ،در تحقیق بزی ( )1391وضعیت متفاوت محلهها از نظر شاخصهای کمی
و کیفی و در این پژوهش با توجه به نتایج آزمون کروسکال والیس در جدول  ،3برخورداری متفاوت محلهها از نظر
شاخصهای مورد مطالعه است که از این نظر نیز نتایج این تحقیق ،به نتایج پژوهش بزی ( )1391نزدیکتر است.
همچنین نتایج این تحقیق ،از نظر تأثیر پایگاه اجتماعی -اقتصادی در پایداری محله ،با نتایج پژوهش توکلینیا و استادی
سیسی ( )1388همراستاست .در این پژوهش ،عالوهبر مباحث کمی و کیفی ،بیتوجهی به برنامهریزی از سطح محله به
سطح شهر بههمریختن هویت تاریخی محلههای مورد مطالعه در فرایند توسعة کالبدی شهر ،نبود برنامهای جامع و
راهبردی براساس شرایط کالبدی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی هر محله ،ناهمسانی و تفاوت در تعریف محدودۀ محلهها
و تنوع معیارها در این زمینه ،کمبود اطالعات دستگاههای اجرایی و دستاندرکار مدیریت شهری از نیازها ،اولویتها و
ظرفیتهای محلهای ،نبود مشارکت فعال ،معنادار و سازمانیافتة شهروندان در ادارۀ امور شهر ،موانع فرهنگی مانند ضعف
احساس همدلی ،مشارکت ،تعلق و همبستگیهای اجتماعی بهعنوان دالیل تفاوت در سطوح پایداری محلهها یاد میشود.
با توجه به اهمیت توسعة پایدار محلهای درجهت دستیابی به توسعهای پایدار در سطح شهر و جامعه و بهمنظور
افزایش سطح موفقیت محلههای مورد مطالعه در دستیابی به توسعة پایدار محلهای ،پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه
میشود:
 معطوفکردن ذهن مدیران ،برنامهریزان و مجریان امور شهر تهران به نقش و جایگاه محله در نظام تصمیمگیری
و تصمیمسازی؛
 توجه جدی به مشارکت الیههای مختلف اجتماعی -اقتصادی ساکن در محلهها در ادارۀ امور شهر و رفع
کمبودهای محله؛
 تشکیل گروهها و اجتماعات محلهای و نهادسازی ذینفعان محلی با مشارکت شهروندان در سطح محلهها؛
 انتخاب مدیر یا مدیران محله از میان ساکنان و معتمدان محله؛
 گسترش فضاهای سبز و باز ،و اعتدال در استقرار واحدهای مسکونی از نظر دید و منظر ،هوا ،صدا و نور؛
 حفظ سیمای مناسب محلهای همراه با حضور طبیعت در محله و بهکارگیری مبلمان مناسب محلهای؛
 ایجاد ساختار فضایی و اجتماعی مناسب و اعتدال در استقرار گروههای اقتصادی و اجتماعی؛
 توجه به برنامهریزی محیطی و حفظ ارزشهای محیطزیست در محله و گسترش دامنة بهداشت محیط از نظر
کاهش آلودگیهای صدا ،هوا و محیط؛
 افزایش امنیت اجتماعی در دل محلهها عالوهبر ایجاد کالنتریها با استفاده از نگهبان محله و برانگیختن حس
مسئولیتپذیری مردم و انجمنهای محلی بهخصوص برای زنان و کودکان؛
 تأمین روشنایی مناسب برای معابر و پیادهروهای سطح محلهها بهویژه در ساعات اولیة شب.
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