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مطالعهی موردی محلهی استاد مجدی
حسن هوشیار
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ابراهیم کوروشی
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دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری-آمایش شهری ،دانشجوی دانشگاه پیام نور مهاباد ،مهاباد ،ایران
تاریخ دریافت مقاله 1901/11/90:تاریخ صدور پذیرش1901/91/19:

چکیده
ازادبیاتشهرسازيسالهاي

میشود،بخشعمدهاي
پایدارشهريکهازجملهنظریههاوسیاستهاياخیروجاريتلقی 

توسعهي
لذاپایداريمحلههايمسکونیبهپایدارياجتماعی،اقتصادي،زیستمحیطیومدیریتی

اخیررابهخوداختصاصدادهاست.
تمایلحضوردرعرصههايمدنی،وجدانکاري،انظباطو

مؤلفههایی،همچون:اعتماد،صداقت،روحیههمکاري،
بستگیدارد .
میتواند ،در محلهتبلور فضایی یابد .پژوهش حاضربر آن استتا با هدفبررسی
تالش براي توسعهاز منظر پایداري شهري  
رویکردتوسعهيپایدارمحلهايوعواملمؤثربرتوسعهيپایدارشهريدرابعاد،اجتماعی،فرهنگی،سیاسیواقتصاديدرمحلهي
استادمجدي؛محلهاي باپیشینهي هستهي مرکزيشهرمهابادبهپردازد.نهبودمسیريمناسببرايحملونقلآساندرراستاي
میباشد ،در عین حال باوجورد درست بودن این مطلب که
هواي سالم و پاک که خود شاخصی مهم در امر توسعهي پایدار  
کهخودیکیازمزیتهايحاکمبرمحلهاست،اماباوجودفاصلهيکممحله

موقعیتمحلهدربافتهستهيمرکزيشهرياست،
يمناسبوهمچنیننهبودمسیرامنبرايدوچرخهمتأسفانهباسیرعظیمیازماشینهاي

بهنقاطمرکزيشهرولینهبودپیادهراهها

شخصی مواجه هستیم  .همچنین به دلیل بافت و موقعیت محله از نظر اقتصادي نیز براي کثیري از ساکنین و از طرفی بافت
کهالبتهتمامیمشکلها

تواندفرصتباشدهممتأسفانهدارايمشکلهاییاست.

ساختمانهاينیمهکارهوفرسودهيموجودهم 
می

میباشد.روشتحقیقمورداستفادهتوصیفی،
وشرایطنامطلوبموجود،بامحوریتمدیریتوبرنامهریزانخالققابلحلورفع 
تحلیلیبودهکهازطریقمطالعههايکتابخانهاي وپرسشنامه،اطالعاتجمعآوريشدهودرنهایتبامدل SWOTاطالعات

تجزیهوتحلیلوموردبررسیقرارگرفتهاست.باتوجهبهجمعیتساکندرمحله 077نفر،بالحاظآمارنمونهاي ساکنین077
عددازپرسشنامههامعادل%26جمعآوريشدهکهبااستفادهازمدلSWOTتجزیهوتحلیلآن

پرسشنامهپخششدهو642
بررسیشدوبهنگارشدرآمدهاست .

واژگان كلیدی :توسعه ،توسعهی پایدار محلهای ،SWOT ،محلهی استادمجدی ،شهر مهاباد

( -1نویسنده مسئول) azad_holmes@yahoo. com
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مقدمه
واژه  Urbanدر زبان انگلیسی و  Urbainدر زبان فرانسوی ،از ریشه  Urbanusالتین ،یعنی شهری یا متعلق به شهر
یآید (فکوهی .) 26:1383 ،پایداری جریانی چند بعدی است ،که ضمن
یشد ،م 
و از  Urbsکه به شهر رم اطالق م 
یهای
بهبود وضعیت اقتصادی و ایجاد رفاه همگانی توأم با عدالت اجتماعی از آثار مخرب زیست محیطی و ناهنجار 
یسازد ،مراقبت از ظرفیت و امکانات برآورده
اجتماعی به دور است؛ و درحالی که نیازهای نسل حاضر رابرآورده م 
سازی نیازهای نسل آینده را نیز باتوجه به حفظ و بهبود محیط زیست در نظر دارد .برای ایجاد باالبردن کیفیت
زندگی سکونتگاه پایدار تأمین عدالت ،نظارت اجتماعی ،تقویت روحیهي تعاون و مشارکت فعال مطرح میگردد؛ در
ییابد( .حبیب .) 1:1380 12 ،شهرها ،خاصیت مشترکی دارند و
شهر پایدار حس تعلق به مکان ایجاد شده افزایش م 
آن ،تمرکز افراد در یک فضا ،برای برآوردن خواستههای مشترک شان است؛ بنابراین ،تفاوت خواستههای مشترک
افراد ،در دوران گوناگون تاریخ است که باعث پیدایش نظریههای مختلف ،دربارهي دالیل به وجود آمدن شهر ،شده
است؛ برای مثال ،فوستل دوکوالنژ ،تاریخ نگار فرانسوی ،معتقد است که شهرهای قدیمی را نباید ،با شهرهای جدید،
مقایسه کرد .در عصر حاضر ،دالیل برتر ،برای اثبات وجود شهر ،دالیل اقتصادی است (عابدین در کوش،
.) 22:1389
شهای که هم اکنون در مورد اندیشه سنتی توسعه
از موضوعهای مورد بحث مسیر در حال رشد آگاهی رابطه با چال 
دیده میشود ،تمایل فزآیندهای را برای پذیرش یک مفهوم نو (توسعهي پایدار) به وجود آورده است؛ توسعهای که
یدارد ،و باعث وجود تفکر جدید گردیده که پژوهشگران
در مسیر حفظ محیط زیست و عدالت اجتماعی قدم بر م 
پیرو توسعهي پایدار سنتی و رهبران نهادهای توسعه امروزی را تحت تأثیر خود قرار داده است تا از این ایدئولوژی
جدید استقبال کنند .ریشهي نگرش توسعهي پایدار به نارضایتی از نتایج توسعه و رشد اجتماعی-اقتصادی در شهرها
یگردد (صرافی.) 8:1379 ،
از منظر بوم شناسی (آکولوژی) بر م 
یهای برنامه ریزان شهری مفهوم پایداری است .پایداری بوسیلهي کمسیون جهانی محیط و توسعه
از مسائل و نگران 
این گونه تعریف شده است :توسعهای پایدار است ،که نيازهای زمان حال را برآورده سازد بدون آنکه توانايی
لهای آينده در برآورده سازی نيازهايشان را به خطر اندازد .ویژگی عصرما شهرنشین شدن جمعیت افزایش
نس 
جمعیت شهرها و به تبع آن توسعه شهرهای کوچک و بزرگ است (نظریان.) 33:1380 ،
توسعهي محلهای از جمله مباحثی است که نه تنها در ایران ،بلکه در جهان کمتر مورد توجه قرار گرفته و منابع
یدهد که به دلیل اهمیت دادن بیش از حد به
مکتوب اندکی از آن موجود است ،نتایج مطالعههای گذشته نشان م 
کالن شهرها رویکرد تفکیک جانبه نگری و عدم همخوانی طرح و برنامهها با شرایط موجود سبب جدایی در ساختار
فضایی محله و عدم انسجام ساختار اجتماعی میان ساکنان محله شده است (معصومی.) 19:1390 ،
در راستای تحقق توسعهي پایدار شهری باید شرایطی فراهم شود تا امکان بسترسازی توسعهي پایدار انسانی و بهبود
یتوان به برقراری عدالت اجتماعی (هاروی،
رفاه اجتماعی شهروندی فراهم شود ،که در این بستر م 
تپذیری ،تقویت بنیانهای اجتماعی و
) 99:1376؛تقویت ساختارهای همبستگی اجتماعی همچون تعهد و مسئولی 
خانوادگی و احیای محیط زیست همگانی ،طراحی اقلیمی هماهنگ با محیط زیست انسانی (شیعه) 75:1380 ،؛ایجاد
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نظم ساختاری در فضای شهری برای ادراک زیباشناختی و خوانایی شهری (کوین لینج) 12:1381 ،؛بهبود بهره گیری
از فضاهای شهری و افزایش رضایت شهروندی (بحرینی) 98:1378 ،؛ ویکپارچگی بخشی به ساختار بصری محیط و
منظر شهری (گوردن کالن) 64:1377 ،؛ اشاره کرد.
یباشند .هرچند هم مدیران و برنامه ریزان پیشنهادها و
مهمترین بخش در توسعهي پایدار شهری ،شهروندان م 
برنامههای خود را جهت تحقق توسعه پایدار اعمال نمایند ،مادامی که شهروندان مایل به همکاری نه باشند ،اهداف
پایداری محقق نه خواهد شد .لذا در این مشارکت آحاد مردم و شهروندان موردنیاز است .اکثر شهروندان از
لها چندان به چشم نه
لهای موجود شهر آگاهند اما مشارکت مردمی در جهت رفع این مشک 
لها و معظ 
مشک 
یخورد .دالیل مختلفی همچون ناکارآمدی مدیریت شهری ،عدم آگاهی دقیق افراد از پیامدها و عواقب مشکلهای
م
شدهندهي انگیزهي مشارکت و همکاری مردم در
یتوانند عوامل کاه 
موجود ،ناتوانی اقتصادی خانوارها و غیره م 
اجرایی نمودن مبحث پایداری شهری باشند .باید توجه داشت که تمامی مسیر و پایه ریزی آن در امر توسعهي پایدار
برای دست یابی به اهدافی چون:
• تجدید حیات رشد اقتصادی
• تغییر کیفیت رشد اقتصادی
• برآورده ساختن نیازهای ضروری اولیه
• اطمینان از سطح پایداری جمعیت
• حفاظت از منابع طبیعی و ارتقاء منابع
تگیری مجدد دانش فنی (دانش بومی)
• جه 
• محیط زیست و تصمیمگیری اقتصادی
تگیری مجدد روابط اقتصادی و کشوری
• جه 
• اقدام در جهت مشارکتی ساختن توسعه
• پایان دادن به فقر در همهي اشکال آن و در همه جا
• پایان دادن به گرسنگی ،تح ّقّقق امن ّیّیت غذایی و تغذیهي بهتر و توسعهي فضای زیست پایدار
• تضمین یک زندگی توأم با سالمت و ترویج رفاه برای همه و درتمامی سنین
تهای یادگیری مادام العمر برای همه
• تضمین آموزش با کیفیت ،برابر و فراگیر و ترویج فرص 
• دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمندسازی همهي زنان و دختران
• تضمین دسترسی به آب و مدیریت پایدار آب و بهداشت برای همه
• تضمین دسترسی به منابع انرژی مقرون به صرفه ،مطمئن ،پایدار و نوین
• ترویج رشد اقتصادی ماندگار ،فراگیر و پایدار ،اشتغال کامل و بهرهور و اشتغال شرافتمندانه برای همه
• کاهش نابرابری در درون و در میان محله و محلههای دیگر هم راستا با نواحی شهری
• تبدیل شهرها و سکونت گاههای انسانی به مکانهای همه شمول ،امن ،مقاوم و پایدار
• تضمین الگوهای پایدار تولید و مصرف
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• ترویج جوامع صلح جو و فراگیر برای توسعهي پایدار ،برقراری امکان دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد
مؤسسههای مؤثر ،پاسخ گو و فراگیر در همهي سطوح
یهای بین محلهای برای (تح ّقّقق) توسعهي پایدار
• تقویت ابزار اجرا و احیای همکار 
لذا بر اساس پژوهش به عمل آمده نیز کوششی است ،تا به کنکاش و بررسی عوامل مؤثر در موفق یا عدم موفقیت
توسعهي پایدار محلهای به ویژه محلهي استادمجدی ،واقع در شهر مهاباد که با استفاده از روش مدل  SWOTتجزیه
تهای پیش روی توسعهي پایدار محلههای شهر را
و تحلیل یافته است تا به توان؛ نقاط قوت ،ضعف ،تهدید و فرص 
تعیین و در صورت امکان برنامه ریزیهای الزم اعمال شود.
روش تحقیق
روش تجزیه و تحلیل :SWOT
تها و تهدیدهای
الگوی  SWOTیکی از ابزاهای استراتژیک تطابق نقاط قوت و ضعیف درون سیستمی با فرص 
برون سیستمی است .این الگو ،تحلیلی سیستماتیک را برای شناسایی این عوامل و انتخاب استراتژی که بهترین
یدهد و رایجترین کاربرد آن فراهم کردن چهاچوبی منطقی برای هدایت
ینماید ،ارائه م 
تطابق بین آنها را ایجاد م 
ثهای سیستم ،راهبردهای مختلف و در نهایت انتخاب راهبرد است (حکمت نیا و موسوی،
نظام مند بح 
.)093 :1 932
مدل  ،SWOTمدلی از سری مدلهای تصمیم گیری است که در جهت استراتژی و راهبرد بلند مدت یا کوتاه مدت
و ایجاد تصمیمها ی بزرگ و کلیدی در باب مسائل و موضوعها ی مختلف ،طراحی شده است .این مدل میتواند
برای یک سازمان یا شرکتی یا منطقه جغرافیایی خاصی و یا موضوع و مسئلهای که به نوعی با آن درگیر هستیم،
یباشد .منطق مدل چنین است ،که
طراحی شود ،کار اصلی آن تعیین راهبرد برای بهبود کارایی وضعیت طرح شده م 
یها را به حداقل برساند.
فها و تهدید 
تها و فرصتها ی سیستم را به حداکثر ،ضع 
راهبرد اثربخش باید قو 
مدل  ،SWOTتحلیل سیستماتیکی را برای شناسایی عوامل درونی و بیرونی و یک استراتژی که بهترین تطابق بین
آنها را ایجاد نماید.
جدول شماره ( :)1روش کلی تحلیل مدل SWOT
ماتریس

SWOT
فرصتها ()O
تهدیدها ()T

فهرست قوتها ()S

فهرست ضعفها ()W

یهای ( SOحداکثر -حداکثر) با بهره گیری فهرست قوتها از
استراتژ 

یهای ( WOحداقل -حداکثر) با بهره گیری فرصتها نقاط ضعف را کاهش
استراتژ 

تها
فرص 

یدهد.
م

تها
یهای ( STحداکثر -حداقل) با بهره گیری فهرست قو 
استراتژ 

یهای ( WTحداقل -حداقل) با بهره گیری ضعفها را کاهش و از تهدیدها
استراتژ 

جلوگیری از تهدیدها

یشود.
پرهیز م 

منبع :یافتههای پژوهش

مبانی نظری
 مفاهیم و ابعاد توسعه:توسعه ،از مفاهیم عمده و چالش برانگیز برای بشریت است که صورت رقابتی آن برای دستیابی به معیارهای
استاندارد زندگی ازابتدای قرن بیستم نمود یافته و بعد از جنگ جهانی دوم در مباحث علمی ،اقتصادی ،اجتماعی،
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سیاسی ،کشوری ،مناسبات و مسائل بین المللی جایگاه ویژه پیدا کرده است .توسعه در عرف به فرآیندی گفته
یشود که طی آن جوامع از شرایط اولیه و عقب ماندگی با عبور از مراحل تکاملی و کم و بیش یکسان و تحمل
م
یهای کمی و کیفی به جوامع توسعهيافته تبدیل شوند (نصیری .) 45:1379 ،توسعه در مفهوم کلی به معنی
دگرگون 
بهبود شرایط زندگی ،نیازها و زمینه سازی برای نیل به آرمانها جریانها به ویزه در عرصهي اقتصادی تاریخچهای
بسیار کوتاه دارد (اسالمی.) 18:1391 ،
 مفهوم توسعهي پایدار:توسعهي پایدار یک مفهوم قابل بحث با دامنهي گستردهای از معانی است .در یک سطح انتزاعی و ذهنی ،پایداری
با حفاظت و یا بهبود سیستم که در کل زندگی در روی سیارهي مان را شامل میشود ارتباط دارد .نقطهي مرکزی و
کانون این سیستمها و پایداریشان جمعیت انسانی است ،به دلیل این که سلطهي انسانها و فعالیتهایشان است که به
طور قابل مالحظهای محیط جهانی را متأثر کرده است .ظرفیت زمین برای حمایت انسانها به وسیلهي
شها و
بهای انسان در ارتباط با اقتصاد ،محیط و فرهنگ (شامل ارز 
تهای طبیعی و به وسیلهي انتخا 
محدودی 
یشود .بنابراین ظرفیت قابل تحمل انسانی زمین متغییر ،پویا و مطمئن است؛باتوجه
تها و جمعیت مشخص م 
سیاس 
تهای
به افزایش جمعیت به ویژه جمعیت شهری روز به روز استفاده از طبیعت افزایش یافته که بسیاری از فعالی 
یرفت و باعث تخریب زمین میشد ،با گذشت زمان و ادامهي این روند
انسانی برای کره زمین تهدید آمیز به شمار م 
یها سازمان ملل متحد با  22عضو شامل اعضای کشورهای پیشرفته
یهایی به وجود آمد به دنبال این نگران 
نگران 
جهت تعیین استراتژی محیطی طوالنی مدت برای جهان درسال  1984نشستی تشکیل داد (افتخاری.) 5:1387 ،
براساس نظر مای و دیگران ( )6 99 1آینده نگری (برابری بین نسلی بدون حذف آن برای نسل بعد)؛عدالت اجتماعی
(عدالت درون نسلی یا مراقبت از نیازمندان و فقرای امروز)؛مشارکت عمومی (افراد باید فرصتی برای مشارکت در
یگذارد ،داشته باشند)؛محیط (حفظ و حمایت
یهایی که بر آنها و در روند توسعهي پایدار تأثیر م 
تصمیم گیر 
یآیند (الرینی.) 17:2002 ،
محیطی)؛اصول بنبادی توسعه پایدار به شمار م 
محدودهي مورد مطالعه:

توسعهي پایدار باتوجه به در نظر گرفتن محلههای شهری – مهاباد – محلهي استادمجدی (طرح تفصیلی سال .) 90

 شهرستان مهاباد (ُکُکردی :مههاباد):یکی از شهرستانهای کردنشین استان آذربایجان غربی ایران است .مرکز آن شهر مهاباد است .این شهر در جنوب
استان و در دامنه رشته جبال لند شیخان کوهستانی و خوش آب و هوا قرار دارد .مهاباد شهری است که در ساحل
شرقی رودخانه مهاباد واقع شدهاست و امروز به خاطر قرار گرفتن در مرکز تالقی سه استان آذربایجان شرقی،
آذربایجان غربی و کردستان از اهمیت خاصی برخوردار است.
 موقعیت جغرافیایی شهرستان مهاباد:شهرستان مهاباد با مساحت  ۲۵۹۱کیلومتر مربع و  ۲۱۵ ٬ ۵۲۹نفر جمعیت (بر اساس سرشماری سال  ) ۱۳۹۰در
موقعیت طول جغرافیایی  ۴۵درجه و  ۴۳دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی  ۳۶درجه و  ۴۶دقیقه شمالی ازاستوا قرار
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یباشد .و محدودهي مورد مطالعه در
گرفته و با دو بخش ،مرکزی و خلیفان که بخش مرکزی جزء هستهي اصلی م 
دل این هسته واقع شده است.

عکس شماره ( :)1شهر مهاباد

عکس شماره ( :)2شهر مهاباد

 محلهي استادمجدی:مطالعههای ظرفیت قابل تحمل محله ،به عنوان بخش مهمی از فرآیندو نیز برنامهي نوسازی محلهها و در راستای
یشود .ظرفیت قابل تحمل محله در برگیرندهي شناخت و ارزیابی موارد بسیاری است که
توسعهي پایدار محسوب م 
یتوان به موارد زیر اشاره کرد:
از آن جمله م 

رویکرد توسعهي پایدار محلهای در شهر148 ...

 -1توان محله در ارائهي خدمات اجتماعی ،اقتصادی و زیست محیطی
یهای مخاطبان خدمات و دستگاههای تأمین کنندهي خدمات
 -2ویژگ 
 -3درجه بندی و اولیت بندی اهمیت خدمات
 -4میزان پاسخگویی و کفایت خدمات
 -5قابلیت جایگزینی خدمات (عزیزی.) 38:1385 ،
محلهای استاد مجدی :محلهای با پیشینهي هستهي مرکزی شهر مهاباد با جمعیتی تقریبن به قدمت سالیان دراز که
اکنون با تراکمپذیری آپارتمان نشینی حاکم بالغ بر  700نفر در محدودی محلهای حاکم بر موقعیت جوار پارک استاد
یباشند با کمال تأسف حجمهي تراکم سازی رو به باال همراه با حاکم شدن ساخت و سازهای به
مجدی ساکن م 
دور از زیرساخت مناسب ورود آپارتمان نشینی جدای از فرهنگ مناسب تجمیع نشینی قالب محله را از حالتی پایدار
درو نموده و با وجود حضور پارک و فضای سبز حاکم بر محله ولی همچنان به دلیل بی مهری مسئوالن فضایی
یباشد( .طرح تفصیلی سال .) 90
نامطلوب و به دور از واقعیت پارک بر موقعیت حاکم م 
لذا با توجه به آمار نمونهای ساکنین  300پرسش نامه پخش شده و  246عدد از پرسش نامهها معادل  % 82جمع
آموری شده که با استفاده از مدل  SWOTتجزیه و تحلیل آن بررسی شد و به نگارش در آمده است.
فها ی محلهي پایدار اشاره " :اصطالح محلهي پایدار مبین یک محله با قابلیت
در مجموع بهيکی از کاملترین تعری 
یتوانند کیفیت زندگی خود را به حداکثر رسانده ،از تعامل اجتماعی و
پیاده روی است ،که در آن ترکیبی از مردم م 
خودکفایی بخش در تسهیالت پایه (مانند خانه ،مشاغل ،فروشگاههای موادغذایی ،مدارس) منابع ( همچون انرژی،
آب ،مصالح ساختمانی و موادزاید)و تصمیم سازی (طراحی و مدیریت) و اثرات منفی حداقل به صورت زیست
محیطی یا اجتماعی برخوردار شده و از این رو هم ساکنان محلی و هم مقیاس کالن ،اجتماعی را منتفع نمایند"
(مضطرزاده.) 5:1387 11 ،

عکس شماره ( :)3محلهي استاد مجدی
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محله ی استادمجدی واقع در ناحیه ی  2محله ی  2-2می باشد

یافتهها
جدول شماره ( :)2عوامل درونی
قدرت ()S

ضعف ()W

 -1جامعهي سالم و خالق خود باعث پیش برد و توسعهي محله است.

یهای خدماتی موجود در محله برکاهش انسجام و تعامل
 -1پایین بودن سطح و سرانهي کاربر 

قها و فضاهای دنج در داخل بافت محله بر ایجاد و تعامالت اجتماعی بین
 -2وجود پات 

اجتماعی مؤثراست.

ساکنین مؤثر است.

 -2باوجود تازه ساخت بودن واحدهای مسکونی و پایداری مصالح کاربری موجود زیر ساختهای

 -3آزادی فردی نباید بهانهای برای تعرض به حقوق افراد دیگر باشد.

یباشد.
حاکم جوابگو م 

 -4رعایت سلسله مراتب معابر در محله بر ایجاد و افزایش ارتباط مؤثر است.

یشود.
نهای پارک شده داخل کوچهها م 
 -3نبود پارکینگ مناسب آپاتمانها مشکل و معضل ماشی 

 -5تردد بانوان و کودکان پس از ساعت  9شب از امنیت الزم برخوردار است.

-4کمبود لوازم تفریحی و فراغتی داخل پارک در تعامل بین ساکنین محله مؤثراست.

 -6وجود پارک باعث آرامش ،نشاط و امنیت محله است.

 -5تردد در داخل معابر به راحتی امکانپذیر نیست.

 -7حاضر به همکاری در جهت رفع مشکالت محله خود در راستای توسعهای مناسب،

 -6در محله و پارک فضای مخصوص پیاده روی و دوچرخه سواری وجود نه دارد.

همگام و به روز هستم.

-7فضای عمومی حاکم در محله جوابگوی نیازهای محله هست.

 -8فضاهای مخصوص بازی کودکان در محله به میزان کافی وجوددارد.

قها در جایگاهی درست تعبیه نه شدهاند.
-8چراغها و تیر بر 

منبع :یافتههای پژوهش
جدول شماره ( :)3عوامل بیرونی
تهدید ()T

فرصت ()O

 -1مبلمان و فضای محیطی محله و پارک آزاردهنده است.

 -1امنیت و دسترسی درمانگاهها و بیمارستان شهر در صورت بروز حوادث طبیعی قابل

 -2در محله معابر حادثه خیز و مکانهای ترافیکی وجود دارد.

اعتماد هستند.

 -3ازبین رفتن بافت و هویت اصلی محله باتوجه به آپارتمان سازیهای اجازه داده شده.

 -2دسترسی به وسایل حمل ونقل عمومی در محله به راحتی امکانپذیر است.

 -4فضای پارک به دلیل ناهمگونی و ناهماهنگی با شرایط محله از حالتی آرامش گونه به محلی نا آرام و

 -3در محله معابر و کوچههای باریک ومکانهای تاریک و بی دفاع وجود نه دارد.

نا ایمن بدل شده است.

یشود.
 -4نزدیکی محله به هستهي مرکزی شهر باعث طردد کم ماشین در محله م 

تهای موجود و حاکم به دلیلی عمر باال جوابگوی حجمهي ساخت و سازها نیست.
 -5زیرساخ 

کها وساختمانهایی وجود دارد ،که محله به واسطهي آن
 -5در محلهي ما مساجد ،پار 

 -6به دلیل شیب حاکم بر خیابان به هنگام نزوالت آسمانی خطر تصادف زیاد است.

یشود.
شناخته م 

یاندازد.
 -7ساختمانهای متروکه و خالی از سکنه امنیت ساکنین و همسایگان را به خطر م 

یکند که در شرایط مواجه با تخریب و نابودی بافت محله هشدارهای
 -6اخالق حکم م 

 -8فضای سبز حاکم در شرایط زیست محیطی با سرانه بسیار کم است.

الزم داده شود.
یتوان خدمات رسانی مناسبی
تهایی مناسب و در خور م 
 -7باتوجه به فراهم شدن زیرساخ 
به محله ارائه نمود.
-8فعالیتهای اقتصادی موجود در محله برای ساکنین مزاحمتهایی (سروصدا،
یکنند.
شلوغی)ایجاد نم 

منبع :یافتههای پژوهش

رویکرد توسعهي پایدار محلهای در شهر348 ...

تجزیه و تحلیل عوامل
تها
جدول شماره ( :)4تجزیه و تحلیل عوامل درونی در قو 
قوتها ()S

وزن

رتبه

امتیاز وزن

 -1جامعهي سالم و خالق خود باعث پیش برد و توسعهي محله است.

615

059 .0

2

18 1 .0

ضریب اولیه

قها و فضاهای دنج در داخل بافت محله بر ایجاد و تعامالت اجتماعی بین ساکنین مؤثر است.
 -2وجود پات 

790

076 .0

4

304 .0

 -3آزادی فردی نباید بهانهای برای تعرض به حقوق افراد دیگر باشد.

860

086 .0

4

344 .0

 -4رعایت سلسله مراتب معابر در محله بر ایجاد و افزایش ارتباط مؤثر است.

517

050 .0

1

050 .0

 -5تردد بانوان و کودکان پس از ساعت  9شب از امنیت الزم برخوردار است.

650

062 .0

3

681 .0

 -6وجود پارک باعث آرامش ،نشاط و امنیت محله است.

597

057 .0

2

114 .0

 -7حاضر به همکاری در جهت رفع مشکالت محله خود در راستای توسعهای مناسب ،همگام و به روز هستم.

670

460 .0

3

192 .0

 -8فضاهای مخصوص بازی کودکان در محله به میزان کافی وجوددارد.

518

050 .0

1

050 .0

منبع :یافتههای پژوهش
فها
جدول شماره ( :)5تجزیه و تحلیل عوامل درونی در ضع 
فها ()w
ضع 

وزن

رتبه

امتیاز وزن

ضریب اولیه

یهای خدماتی موجود در محله برکاهش انسجام و تعامل اجتماعی مؤثراست.
 -1پایین بودن سطح و سرانهي کاربر 

675

065 .0

3

195 .0

یباشد.
تهای حاکم جوابگو م 
 -2باوجود تازه ساخت بودن واحدهای مسکونی و پایداری مصالح کاربری موجود زیر ساخ 

628

060 .0

2

012 .0

یشود.
 -3نبود پارکینگ مناسب آپاتمانها مشکل و معضل ماشینهای پارک شده داخل کوچهها م 

725

070 .0

4

28 .0

 -4کمبود لوازم تفریحی و فراغتی داخل پارک در تعامل بین ساکنین محله مؤثراست.

650

062 .0

3

681 .0

 -5تردد در داخل معابر به راحتی امکانپذیر نیست.

656

063 .0

2

621 .0

 -6در محله و پارک فضای مخصوص پیاده روی و دوچرخه سواری وجود نه دارد.

760

073 .0

4

292 .0

 -7فضای عمومی حاکم در محله جوابگوی نیازهای محله هست.

560

056 .0

1

056 .0

 -8چراغها و تیر برقها در جایگاهی درست تعبیه نه شدهاند.

465

440 .0

1

440 .0

6 033 1

مجموع عوامل درونی

1

655 .2

منبع :یافتههای پژوهش

باتوجه به جدول شماره ( )4که نشاندهندهي نقاط قوت و با در نظر گرفتن وزنهای هر کدام از سوالها میشود
چنین نتیجه گرفت که از نظر و دیدگاه ساکنین محله [آزادی فردی نباید بهانهای برای تعرض به حقوق افراد دیگر
باشد ] .با گرفتن امتیاز وزنی 344 .0از اهمیت بیشتر و در اصل نقطه قوتی است برای پیش برد هر چه بهتر توسعهای
پایدار در شرایطی [فضاهای مخصوص بازی کودکان در محله به میزان کافی وجوددارد ] .با گرفتن امتیاز وزنی .0
 050در تراز کمترین ارزش قدرتی از حیث فضای مناسب برای بازی کودکان تا حداقل با قرار گرفتن در آن محیط
والدین با خیالی آسوده به کار روزمرهي خود به پردازند .باتوجه به جدول شماره ( )5که نشاندهندهي نقاط ضعف و
یشود چنین نتیجه گرفت که از نظر و دیدگاه ساکنین محله [در محله
با در نظر گرفتن وزنهای هر کدام از سوالها م 
و پارک فضای مخصوص پیاده روی و دوچرخه سواری وجود نه دارد ] .با گرفتن امتیاز وزنی 292 .0دارای باالترین
ضعف بوده است .همچنین [چراغها و تیر برقها در جایگاهی درست تعبیه نه شدهاند ] .با گرفتن امتیاز وزنی .0
 440از کمترین ارزش بر خوردار بوده است.
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تها
جدول شماره ( :)6تجزیه و تحلیل عوامل بیرونی در فرص 
فرصتها ()O

ضریب اولیه

وزن

امتیاز وزن

رت
به

 -1امنیت و دسترسی درمانگاهها و بیمارستان شهر در صورت بروز حوادث طبیعی قابل اعتماد هستند.
058 .0

2

611 .0

580
 -2دسترسی به وسایل حمل ونقل عمومی در محله به راحتی امکانپذیر است.

728

073 .0

4

292 .0

 -3در محله معابر و کوچههای باریک ومکانهای تاریک و بی دفاع وجود نه دارد.

9 56

057 .0

1

057 .0

116

061 .0

2

122 .0

یشود.
 -4نزدیکی محله به هستهي مرکزی شهر باعث طردد کم ماشین در محله م 
یشود.
کها وساختمانهایی وجود دارد ،که محله به واسطهي آن شناخته م 
 -5در محلهي ما مساجد ،پار 

660

066 .0

3

98 1 .0

یکند که در شرایط مواجه با تخریب و نابودی بافت محله هشدارهای الزم داده شود.
 -6اخالق حکم م 

625

063 .0

3

189 .0

یتوان خدمات رسانی مناسبی به محله ارائه نمود.
تهایی مناسب و در خور م 
 –7باتوجه به فراهم شدن زیرساخ 

575

058 .0

2

611 .0

176

067 .0

4

268 .0

یکنند.
تهایی (سروصدا ،شلوغی)ایجاد نم 
تهای اقتصادی موجود در محله برای ساکنین مزاحم 
 - 8ف عا ل ی 

منبع :یافتههای پژوهش
دها
جدول شماره ( :)7تجزیه و تحلیل عوامل بیرونی در تهدی 
تهدیدها ()T

رت

امتیاز وزن

ضریب اولیه

وزن

610

061 .0

2

122 .0

 -2در محله معابر حادثه خیز و مکانهای ترافیکی وجود دارد.

560

056 .0

1

056 .0

یهای اجازه داده شده.
 -3ازبین رفتن بافت و هویت اصلی محله باتوجه به آپارتمان ساز 

610

061 .0

2

122 .0

 -4فضای پارک به دلیل ناهمگونی و ناهماهنگی با شرایط محله از حالتی آرامش گونه به محلی نا آرام و نا ایمن بدل شده است.

677

068 .0

4

272 .0

تهای موجود و حاکم به دلیلی عمر باال جوابگوی حجمهي ساخت و سازها نیست.
 -5زیرساخ 

665

067 .0

4

268 .0

 -6به دلیل شیب حاکم بر خیابان به هنگام نزوالت آسمانی خطر تصادف زیاد است.

623

062 .0

3

681 .0

یاندازد.
 -7ساختمانهای متروکه و خالی از سکنه امنیت ساکنین و همسایگان را به خطر م 

585

059 .0

2

18 1 .0

 -8فضای سبز حاکم در شرایط زیست محیطی با سرانه بسیار کم است.

555

056 .0

1

056 .0

مجموع عوامل درونی

9904

1

به
 -1مبلمان و فضای محیطی محله و پارک آزاردهنده است.

558 .2

منبع :یافتههای پژوهش

تها و با در نظر گرفتن وزنهای هر کدام از سوالها میشود
باتوجه به جدول شماره ( )6که نشاندهندهي فرص 
چنین نتیجه گرفت که از نظر و دیدگاه ساکنین محله [دسترسی به وسایل حمل ونقل عمومی در محله به راحتی
امکانپذیر است ] .با گرفتن امتیاز وزنی  292 .0از اهمیت بیشتر برخوردار بوده و میتوان چنین نتیجه گرفت ساکنین
محله باتوجه به در دسترس بودن وسایل حمل ونقل عمومی فرصتی مطلوب و خوبی برای ساکنین در برداشته است.
همچنین [در محله معابر و کوچههای باریک ومکانهای تاریک و بی دفاع وجود نه دارد ] .با گرفتن امتیاز وزنی
 0/ 056در تراز کمترین ارزش فرصت از حیث بیان نقطه نظرها ساکنین کم ارزش بوده است.
یشود
باتوجه به جدول شماره ( )7که نشاندهندهي عوامل تهدید و با در نظر گرفتن وزنهای هر کدام از سوالها م 
چنین نتیجه گرفت که از نظر و دیدگاه ساکنین محله [فضای پارک به دلیل ناهمگونی و ناهماهنگی با شرایط محله از
تترین
حالتی آرامش گونه به محلی نا آرام و نا ایمن بدل شده است ] .با گرفتن امتیاز وزنی 272 .0دارای پر اهمی 
یباشد .همچنین [در محله معابر حادثه خیز و مکانهای ترافیکی
عامل تهدید در امر توسعهي مناسب و پایدار محله م 
وجود دارد ] . .با گرفتن امتیاز وزنی  056 .0از کمترین ارزش در حیث عوامل تهدید گونهای توسعهای پایدار برای
محله بر خوردار بوده است.

رویکرد توسعهي پایدار محلهای در شهر548 ...

4
راهبرد تهاجمی راهبرد تنوع

3

2
راهبرد باز نگیر راهبرد تدافعی

4

3

1
2

1

منبع :یافتههای پژوهش

راهبرد تهاجمی :یعنی ساکنین با همکاری ارگانهای خدماتی و ذی صالح باید سعی کنند از نقاط قوت و فرصت
نهایت استفاده رابرده و به سمت این راهبرد گام بردارند ،تا محله و ساکنین آن به شرایطی مطلوب و قابل قبول در
امر توسهای پایدار هم برای خود محله و هم گامی باشد به احتمال برای دیگر محلهها و کل شهر دست پیدا نمایند.
نتيجهگيري
بپذیر بودن آنها ،از یک سو
یتوان به ضعفهای درونی محلهها ی شهری و آسی 
براساس بررسی صورت گرفته م 
حها یی در کنار توجه به
فقدان شرایط و ظرفیت الزم برای اجرای طرح توسعه و از سوی دیگر نیاز به اجرای طر 
طهای شهری
یطلبد .توجه به نیازهای اساسی شهروندان در محی 
شاخصهای توسعهي محلهای مدیریت جامع نگر م 
تهای عمومی و فضاهای باز ،سرپوشیدهي تفریحی ،همچنین نگاهی به ساخت و سازهای
از جمله افزایش موقعی 
شهای در امر توسعهای پایدارگونه از مهمترین مسائلی است که
مودون و همگون با نوع محیط و محله خود چال 
طهای شهری
همواره مورد تأکید مدیران ،برنامه ریزان و طراحان شهری است .شناخت فعالیتهای جاری و در محی 
یهای زیست
بنابر شرایط موجود ،یعنی نوع شکل گیری فضاها ،کارکرد فضاها ،وجود اماکن رفاهی ،تراکم ،آلودگ 
یتواند بر میزان توسعهای پایدار مؤثر باشند .در این مقاله ،بحث و دگرگونیها و چالشهای توسعهي
محیطی و ...م 
پایدار محلهای بر اساس معیارها و تنوع نوع توسعه و در عین حال پایداری آن برمبنای دیدگاه و نظر ساکنین محلهي
استاد مجدی با تجمیع و تمرکز بر ناحیهي پارک استاد مجدی اعمال و طراحی شده است؛ودقیقن بر این منوال و
چارچوب استوار ،تا برپایهي شاخصهای توسعهي پایداراز نظر هر کدام از دستگاههای زیربط و در حیطهي خود
یهای حیطهي
ساکنین محله و بر پایهي محیط شغلی خویش جوابگو بوده تا مقولهي توسعه براساس اولیت بند 
محله و در عین حال نظری و نقدی بر دستگاهها و خود ساکنین در شهر و محلهي خود داشته و نقاط قوت و
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تهای پیش رو چنان که کمی و کاستی و یا چنان که قوتی در راستای توانمند
فها هم راستا با تهدیدها و فرص 
ضع 
سازی هر چه بیشتر آن بی اندیشند .که در مواردی و در بینش اصلی سوالهای مطرح شده میتوان چنین نتیجه
گرفت که ساکنان دغدغههای خاص و در عین حال مورد به محلهي مذکور را در راستای بازخوردی و متناسب با
تهای از قبیل نه بود مسیری مناسب برای حمل و نقل آسان در
بافت زندگی خویش به آنها به صورت اولوی 
یباشد ،در عین حال باوجورد درست بودن
راستای هوای سالم و پاک که خود شاخصی مهم در امر توسعهي پایدار م 
این مطلب که موقعیت محله در بافت هستهي مرکزی شهری است ،که خود یکی از مزیتهای حاکم بر محله است،
اما با وجود فاصلهي کم محله به نقاط مرکزی شهر ولی نه بود پیاده راههای مناسب و همچنین نه بود مسیر امن برای
دوچرخه متأسفانه با سیر عظیمی از ماشینهای شخصی مواجه هستیم .همچنین به دلیل بافت و موقعیت محله از نظر
اقتصادی نیز برای کثیری از ساکنین و از طرفی بافت ساختمانهای نیمه کاره و فرسودهي موجود هم میتواند
لها و شرایط نامطلوب موجود ،با محوریت
لهایی است .که البته تمامی مشک 
فرصت باشد هم متأسفانه دارای مشک 
یباشد .مثلن :ایجاد پارک گیاه شناسی با توجه به قابلیت و کشش
مدیریت و برنامه ریزان خالق قابل حل و رفع م 
تهای نیمه
موقعیت ،ایجاد بازارچههای منسنجم البته با اشتراک گذاری آن با کسبهي محله ،سرمایه گذاری در باف 
کاره و به وجود آمده ایجاد مبلمان مناسب و همخوان با محیط محله و موقعیت محله .از طرفی ناهمگونی و
ناهمخوانی زیرساخت محله در پی تراکم فروشی رو به باال دیگر چالش بزرگ حاکم بر محیط محله بوده که در
صورت نه اندیشیدن چارهای مناسب متأسفانه در سنوات آینده باوجود داشتن توسعه برای محله اما در امر پایداری
مطمعنن مسیر نامطلوبی خواهد داشت.
منابع
یهای کشور ،تهران چاپ اول.
یها و دهیار 
یها) انتشارات سازمان شهردار 
برآبادی ،محمود (  .) 1384الفبای شهر (مجموعه مقالههای ماهانه شهردا 
بحرینی ،حسین ( .) 378 1تحلیل فضاهای شهری ،چ ،2تهران:مؤسسه انتشارات دانشگاهی
بمانیان ،محمدرضا وهادی محمودنژاد ( .) 388 1امنیت و طراحی شهری .انتشارات هله .تهران چاپ اول.
شریعتی ،سعید (  .) 1384بررسی احساس امنیت عمومی .پژوهشکده اقبال جهاد دانشگاهی مشهد.
صرافی ،مظفر (  .) 1379مفهوم ،مبانی و چالشهای مدیریت شهری ،فصل نامه مدیریت شهری.
عابدین درکوش ،سعید .درآمدی به اقتصاد شهری ،مرکز نشر دانشگاهی ،تهران ،چاپ سوم ،ویراست سوم ۱۳۸۹ ،خورشیدی ،ص . ۲۲
عزیزی ،محمدمهدی (  .) 1385محله مسکونی پایدار:مطالعه موردی نارمک ،نشریه هنرهای زیبا ،شماره . 37
لینچ ،کوین (  .) 1381سیمای شهر ،ترجمهي منوچهر مزینی ،انتشارات دانشگاه تهران چاپ ششم ،تهران.
فکوهی ،ناصر .انسانشناسی شهری .تهران ،نشر نی ،چاپ دوم ۱۳۸۳ ،خورشیدی ،ص . ۲۶
کالن ،گوردن (  .) 1377گزیده منظر شهری ،ترجمه منوچهرطبیبیان ،مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
گیدنز ،آنتونی (  .) 1377پیامدهای مدرنیته ،ترجمه محسن ثالثی ،تهران:مرکز.
ماده  ۴قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری .مصوب  ۱۵ /۴/ ۱۳۶۲مجلس شورای ملی
مضطرزاده ،حامد .دستیابی به اصول عابرمداری در طراحی یک مرکز محله شهری در بستر توسعه پایدار ،مطالعه موردی محله باغ صفا پایان نامه
کارشناسی ارشد طراحی شهری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات ،تهران . 1387
معصومی ،سلمان ( .)0931توسعه محلهای در راستای پایداری کالنشهر تهران ،انتشارات جامعه و فرهنگ.
نظریان ،اصغر (  .) 1380شهرهای آینده:کانون فاجعه انسانی یا بستر تعادل فرهنگی ،فضای جغرافیای شماره .3
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