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 چکیده

در شهرسازی می  پایدار  مانع از نگاه تک بعدی به مبحث توسعه و اجتماعی محیطیص های کنش متقابل میان شاختوجه به 

مقاله حاضر  از اینرو هدفید برای شهرسازان به کار گرفته شود. تواند به عنوان راهنمایی مفنتایج حاصل از تحلیل آن می و  شود

در نمونه موردی محله توسعه محالت شهری تماعی مؤثر بر و اج محیطیفاکتورهای  رضایتمندی شهروندان از میان ارتباطتبیین 

که در آن چارچوب نظری با  بودهکرد توصیفی تحلیلی پژوهش حاضر، یک تحقیق میدانی و با روی می باشد.شهر تهران چیذر 

نتایج  ه شده است.روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه به گردآوری داده ها پرداخت بااست و  گردیدهاستفاده از روش اسنادی تدوین 

در بین  کهباشد میو پایین بودن پایداری اجتماعی متوسط بودن میزان رضایت ساکنین از کیفیت های محیطی  تحقیق نشاندهنده

اجتماعی  مشارکتاعتماد اجتماعی و  در بین شاخص های پایداری اجتماعی؛پیاده مداری و ایمنی، و  شاخص های کیفیت محیطی؛

کیفیت محیطی و پایداری شاخص های رابطه معنی دار بین  . همچنینمیزان رضایت را دارندو کمترین  به ترتیب باالترین

اعتماد اجتماعی با پیاده  متغیر طبق آن میزان همبستگی که قرار گرفت بررسیبر یکدیگر مورد  ها نآو تأثیرگذاری اجتماعی 

با  روابط اجتماعیمیزان همبستگی  ( در حد متوسط،512/0ی )( و ویژگی های کالبد489/0(، ویژگی های بافت )412/0مداری )

مشارکت اجتماعی با ( در حد متوسط، میزان همبستگی 331/0( و ایمنی )331/0(، ویژگی های کالبدی )336/0پیاده مداری )

امنیت با و در نهایت میزان همبستگی احساس  ( در حد متوسط،341/0.( و ویژگی های بافت )/503ویژگی های عملکردی )

ده نشد.  ارزیابی گردید و در سایر موارد همبستگی قابل توجهی میان متغیرها دی ( در حد متوسط335/0ویژگی های عملکردی )

به  ،پیاده مداری، شبکه های اجتماعی محلی و فضاهای زمینه ساز رخ دادن کنش ارتباطی ،مرکز محلههمچنین نقش اساسی 

 کننده کنش متقابل میان کیفیت های محیطی و پایداری اجتماعی شناسایی شدند. مهمترین فاکتورهای تقویت عنوان 

 ی، کیفیت محیطیتمندرضای، چیذر، پایداری اجتماعی کلیدواژه ها:

 
، نمونه اطیبرنامه ریزی محله ای بر مبنای نظام ارتب"پژوهش حاضر مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد نگارنده سوم )افشین سجادی( با عنوان  .1

پور راهنمایی آقای دکتر محمد شیخی و مشاوره آقای دکتر محمود جمعهطباطبایی تهران، به در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه "موردی محله چیذر
 می باشد.
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 بیان مسأله
درصد  55از به طوری که بیش  ؛در قرن اخیر برای اولین بار در تاریخ بشر تعداد شهرنشینان از تعداد روستانشینان باالتر رفته است

، افزایش جمعیت شهری که توسعه کالبدی شهرها را در پی داشته است (.Dye, 2008هستند )در نقاط شهری ساکن  جمعیت دنیا
ن چالش ها همچنین استفاده کنندگان از محیط شهرها شد. ایدر دهه های اخیر موجب بروز چالش هایی بین نظریه پردازان و 

. نظریه پردازان مسائل چرخندی می ی مؤثر بر کیفیت زندگی و به تبع آن کیفیت محیط شهرلفه هاعموماً حول مفاهیم و مؤ
ست. کیفیت مسائل شهرها خطاست و تأکید بر جنبه های کیفی نیز بحث انگیز ا شهری معتقدند توجه صرف کمی و تکنیکی به

 ,Pacioneدهنده آن ها نهفته است ) محیط شهری در توجه تؤام به جنبه های کیفی و کمی عناصر شهری و اجزای تشکیل

پایداری در حالی است که ن ایتوجه به توسعه پایدار در پژوهش های مرتبط با توسعه گسترش یافته است و  از طرفی (.2003
د اجتماعی نیز به عنوان یکی از ابعاد اصلی پایداری در قیاس با ابعاد زیست محیطی و اقتصادی در مبحث توسعه پایدار کمتر مور

 های محرکه کنار در اقتصادی و اجتماعی موضوعات است الزم پایدار ای محله ریزی برنامه حال آنکه درتوجه قرار گرفته است؛ 
در  (.1385 عزیزی،)شود منجر محیطی ناپایداری به نهایتاً تواندمی اجتماعی ناپایدار شرایط چنانچه گیرند، قرار توجه مورد ییطمح

و اجتماعی تهیه می  محیطیایجاد ارتباط بین متغیرهای  توجه به بدون امه های توسعه شهری در ایرانحال حاضر طرح ها و برن
موجب  این امر و و از کنش متقابل این دو غفلت ورزیده اند طرح ها را به دنبال داشته ی بودنتک بعد ،شوند که همین موضوع

ای نیز به عنوان مکمل فرآیند توسعه شهری می تواند در تعریف و برنامه ریزی محله عدم انسجام و کارایی طرح ها شده است. 
قع شود. در این بین، محله چیذر، واقع در منطقه یک شهر تهران، پیوند مفاهیم مرتبط با کیفیت محیط و پایداری اجتماعی مؤثر وا
است ویژگی های اجتماعی مربوط به تا حدود زیادی توانسته  که به عنوان یک از محله های تاریخی شهر تهران شناخته می شود

ثیر ساخت و سازهای جدید کند؛ این در حالی است که وضعیت محیطی این محله تحت تأ در خود حفظمحله های سنتی ایرانی را 
شده است. از اینرو در  موجباین تغییرات ناهمخوانی وضعیت اجتماعی و کیفیت های محیطی را  همدرن دچار تغییراتی شده است ک

به دنبال و اجتماعی مؤثر بر روند رشد و توسعه محالت شهری  محیطیهای شاخصمیان  ارتباطتبیین  یق حاضر با هدفتحق
 محله چیذرپایداری اجتماعی  وکیفیت محیطی  شاخص هایمیزان رضایتمندی شهروندان از  ن سؤال هستیم کهپاسخگویی به ای

 .گرددچگونه تبیین می در بستر ادبیان نظری پژوهش  رابطه و این دارند چه رابطه ای با یکدیگرچگونه بوده و 

 مبانی نظری

کلی مرتبط با کیفیت محیطی و  ، شامل ارائه ای تعاریف و مفاهیمدر دو بخش مرتبط با کیفیت محیطی پژوهش حاضر مبانی نظری

 .می گرددرائه ا و شاخص های مرتبط با آن رویکردهای مطرح در کیفیت محیطی و سپس بخش پایداری اجتماعی

 محیطی های کیفیت

ندگی شهری اعم از زیست بحران های شهری گسترده تر شد و به دنبال بروز بحران در جنبه های مختلف ز 1960از اوایل دهه 
ت محیطی و نزول کیفیت محیط شهرها در مقیاس محیطی، اجتماعی، کالبدی، اقتصادی و... یک آگاهی عمومی نسبت به مشکال

اجتماعی قرار گرفت و -به گونه ای که  کیفیت های محیطی در رابطه با مسائل اقتصادی  ،مسکونی به وجود آمد شهر و محالت
 ;Fobil et al., 2010تجربی کاهش کیفیت های محیطی را در مناطق فقیر مورد تأیید قرار دادند )بسیاری از تحقیقات 

Adebote et al., 2008; Bernheim, 2008) .ن و رشد اقتصادی نیز به نوبه خود تأثیر زیادی بر کاهش فرآیند جهانی شد
، شناسایی 1960در دهه (. Shahbaz et al., 2015) کیفیت های محیطی در شهرها داشت و آن ها را با تنزل جدی روبرو نمود

بدی، اجتماعی، معیارها برای سنجش کیفیت محیط شروع شد و از آن زمان تاکنون بسیاری از استانداردها برای شاخص های کال
مفهوم  ،1976در اولین کنفرانس سکونتگاه های سازمان ملل در سال  (.1388)خدایی و پورخیری،  اقتصادی تدوین شده است

ا با برآورده کردن نیازهای اساسی انسان و عدالت اجتماعی مترادف کیفیت محیط مطرح شد. در این کنفرانس کیفیت محیط ر
ند از: غذا، مسکن، شغل، بهداشت، آزادی، شرافت، امکان پیشرفت فردی و توزیع عادالنه درآمدهای دانستند که این نیازها عبارت

  (.1377)بحرینی و طبیبیان،  توسعه
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نگاه به ادبیات موجود شهرسازی حکایت از آن دارد که تمام تالش ها در دست یابی به مفهوم فضاهای شهری پایدار با مفهوم 
واژه ای است که در تمامی رشته های هنری،  1کیفیت(. 1391خورده است )علی پور و همکاران،  کیفیت در فضای شهری پیوند

 شودن حوزه های مزبور به کار برده مین ذهنی( درک و به صورت مستمر در چارچوب گفتماعلمی و صنعتی به شکل شهودی )درو
اید تنها به عنوان سیمای ظاهری و نمای بیرونی ساختمان چنین بیان می کند که کیفیت نب  2کمیسیون طراحی ولز (.1379، گلکار)

ت های محیطی، پایداری اقتصادی و اجتماعی، پاسخگویی به ها در نظر گرفته شود؛ کیفیت باید در بردارنده تناسب اهداف، فعالی
محیط مفهومی  کیفیت (.Cowan & Rogers, 2005نیازهای کاربران و اهداف و آرمان های اجتماعات ملی و محلی باشد )

صاحب  است که در تئوری های مختلف از جنبه های گوناگون بررسی شده است و در واقع مفهومی چند بعدی است؛ به طوری که
کیفیت محیط از  (.Van Kamp et al., 2003نظران ادعا می کنند تعریف مشخصی از این مفاهیم چند بعدی وجود ندارد )

معین می شود، اما با این وجود بیشتر از جمع اجزای سازنده، بر ادراک کلی از یک مکان  برآیند کیفیت اجزای متشکله یک مکان
ان ساخت )مصنوع(، تسهیالت محیط کالبدی و منابع فضای باز، زیرساخت ها، محیط انس ،داللت دارد. اجزای سازنده )طبیعت

 (.1386 را دارند )اورنگ، خود یفیت خاصطبیعی( هر کدام مشخصه و ک

 های مطرح در کیفیت محیط شهریرویکرد
ظریه پردازان با توجه به انسان به روند رو به تکاملی را در باب کیفیت محیط نشان می دهد. برخی از ن ،مرور ادبیات کیفیت محیط

ن و نحوه پاسخگویی به نیازهای او با استفاده از طراحی و برخی دیگر با تأکید بر موضوع مکاعنوان کاربر اصلی محیط شهری و 
رود آن به با مطرح شدن مفهوم پایداری و و مکان سازی در طراحی فضاهای شهری با کیفیت را مورد بررسی قرار داده اند. اخیراً نیز

ش آن ها در دستیابی به اهداف توسعه رویکرد دیگری قابل شناسایی است. بدین ترتیب می توان نظریات دانش طراحی شهری و نق
 یکرد اصلی دسته بندی کرد؛ این رویکردها عبارتند از: رویکرد انسانی، رویکرد مکانی و رویکرد پایداریموجود را در قالب سه رو

  (.1392، )رفیعیان و همکاران

مردم از طریق نیازهای در حال تغییر اجتماعی، روانی، زیبایی شناسی، عملکردی و عاطفی خود به طراحی  رویکرد انسانی:

 مچنین از طراحی شهرها به واسطه واکنش های اجتماعی، سیاسی و زیست محیطی بی شمارشانآن ها ه شهری شکل می دهند.
و گاهاً مشاهده می شود که بر آن  ند، تأثیر می پذیرندند، لمس می کنند و در آن تجربه می کنبه آنچه می بینند، می شنوند، می بوی

(. بدین ترتیب نگرش به Greed & Roberts, 2014; Reekie, 1972; Cooper et al., 2009) نیز تأثیر می گذارند
شترین پاسخ را به نیازهای انسانی بدهد و کیفیت محیط در رویکرد انسانی شامل دستیابی به آن ویژگی های محیط است که بی

)رفیعیان  یط( کندایجاد رابطه با محیط و دیگران )دیگر افراد حاضر در محافراد را هر چه بیشتر اجتماعی کرده و آن ها را تشویق به 
  (.1392و همکاران، 

ا شده است؛ به طوری که طی دو دهه گذشته مفهوم خلق مکان برای مردم در طراحی شهری حکم فرم رویکرد مکانی:

دپارتمان حمل  (.Carmona et al., 7200) "طراحی شهری ضرورتاً درباره ایجاد مکان است"می گوید:  1988در  3پیتربوکانان
تعریف شفافی از طراحی شهری تحت عنوان  2000نیز در سال  5و کمیسیون معماری و محیط ساخته شده 4مناطق و نقل، محیط و

مردم به مکان نیاز دارند تا در آن خود، زندگی  (.DETR & CABE, 2000ارائه دادند ) "برای مردم هنر خلق مکان ها"
ها می توانند صحنه های گوناگونی را تدارک ببینند و خاطره اجتماعی شان و فرهنگشان را رشد و گسترش دهند. در مکان، آن 

می شود و مکان انباشت خاطره های جمعی و صور خیالی  های جمعی بسازند. به این ترتیب فضای شهری واجد ارزش معنایی
 تشویق می کند حضور در تعیین سرنوشت آینده ی مکان مردمان می شود. در مردمان، حس تعلق را بر می انگیزد و آنان را به

  (.1386)شاهین راد، 
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ری نیز راه یافته است. اهمیت طراحی در سال های اخیر مفهوم پایداری و توسعه پایدار به دانش طراحی شه رویکرد پایداری:

طراحی شهری وسیله ای است "پیشبرد اهداف توسعه پایدار به حدی است که گفته شده است:  شهری در دستیابی به پایداری و
 "ی دستیابی به توسعه پایدار و شرایطی باثبات برای شکوفایی اقتصادی، استفاده محتاطانه از منابع و پیشرفت اجتماعیبرا
(DETR & CABE, 2000 باید خاطر نشان کرد )(. با در نظر گرفتن ابعاد سه گانه توسعه پایدار )اقتصادی، اجتماعی و محیطی

می تواند ارزش اقتصادی  که داند. طراحی شهری خوب می "ی با مفهوم پایداری داردکیفیت در طراحی شهری ارتباط تنگاتنگ"که 
اند، فضاهایی هستند که مردم تمایل دارند در آن به زندگی، سپری کردن  طراحی شده ایی که خوبهبه همراه داشته باشد. مکان 

فرینند؛ البته باید گفت که ارزش های طراحی شهری زمان و کار بپردازند. چنین مکان هایی می توانند ارزش مالی و اقتصادی بیا
وند بازه وسیعی از فواید اجتماعی و محیطی نیز ایجاد بسیار گسترده تر از فواید مالی آن است. مکان هایی که خوب طراحی می ش

 (.English Partnership, 2000می کنند )
و سنجش کیفیت محیط های شهری کوشیده  ءاخص های ارتقاشهرسازان و نظریه پردازان بسیاری در زمینه بررسی معیارها و ش

های زال سازی اولویت ها، انتظارات و نیمنظور مد اند؛ در واقع تدوین معیارها و شاخص های تعیین کیفیت محیط شهری به
نیل به  . جین جیکوبز معیارهای یک طراحی شهری خوب را جهتساکنین شهرها و محله ها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است

نفوذپذیری  کیفیت محیطی مطلوب در عواملی می داند که عبارتند از: فعالیت های مناسب، کاربری مختلط، توجه به عنصر خیابان،
(. کوین لینچ مدلی شامل پنج محور عملکردی که از نظر او کلیه محورهای اصلی کیفیت Jacobs, 1961و اختالط اجتماعی )

همراه دو فوق معیار کارایی و عدالت را به عنوان نسخه های جامع کیفیت شهر پیشنهاد می کند:  به ،یک شهر را تشکیل می دهند
یکی از مشهورترین مجموعه کیفیت های  (.1376)لینچ،  ترسی، نظارت و اختیار، کارایی و عدالتسرزندگی، معنی، تناسب، دس

و همکارانش در کتابی تحت  "1یان بنتلی"که توسط  طراحی شهری که توسط اهل فن ارائه شده است، مجموعه پیشنهادی است
، لیکن به تئوریک قابل مالحظه ای برخوردار نیستتدوین و ارائه گردیده است. اگر چه از عمق  "2محیط های پاسخده"عنوان 

افل حرفه ای )و واسطه جامعیت نسبی و سهولت فهم و شیوه جذاب در ارائه و تصویرپردازی به یکی از مراجع مهم مورد استفاده مح
گردند را به این  نه لزوماً آکادمیک( بدل شده است. یان بنتلی و همکارانش هفت معیار را که می باید در طراحی شهری رعایت

ی سازی. بعد ها به ترتیب پیشنهاد می نماید: نفوذپذیری، تنوع، خوانایی، انعطاف پذیری، سازگاری بصری، غنا و قابلیت شخص
سه معیار جدید به  1990که به مجموعه کیفیت های محیط های پاسخده وارد آمد یان بنتلی را واداشت تا در سال واسطه انتقاداتی 

 ,Bentleyمل معیارهای هفت گانه قبلی به ترتیب زیر ارائه نماید: کارایی مصرف انرژی، پاکیزگی، حمایت از طبیعت )به عنوان مک

1985.) 
به دنبال ارائه چارچوب طراحی معماری از سوی پرنس ولز، چارچوب طراحی  3تیبالدز، فرانسیس 1990تا  1988طی سال های 

فرانسیس تیبالدز در یک طراحی شهری واجد کیفیات مطلوب موارد زیر رعایت می  شهری، شامل ده اصل را مطرح کرد. از نظر
ت موجود، استفاده از کاربری مختلط، مقیاس مان ها، درس گرفتن از گذشته و احترام به بافشود: توجه به مکان ها پیش از ساخت

وانایی، ماندگاری، کنترل تغییرات، نوزایی عرصه انسانی، تأمین آسایش پیاده ها، قابلیت دسترسی برای همگان، ایجاد تمایز و خ
هایی است که تا  یکی دیگر از محققانی که در این زمینه مطالعاتی داشته است و از جهتی یکی از نظریه (.1387)تیبالدز،  عمومی

  آن می باشد که به کارانو هم 4حدودی تمامی ابعاد رضایتمندی از محله ها را مورد بررسی قرار می دهند متعلق به مطالعات بنایتو
که ابزار کیفیت محیطی آن به یازده مقیاس در  بررسی حس رضایت بر اساس دو ابزار کیفیت محیطی و دلبستگی مکانی پرداخته

شاخص های کیفیت  (.Bonaiuto, 2003مولد شامل: فضایی، انسانی، کارکردی و بافتی تقسیم بندی شده است )چهار معیار 
یکرد تفکری خود به ارائه که هر کدام از این محققان بر اساس رو استوسط محققان، دارای طیف متنوعی محیطی ارائه شده ت

انسانی یا اجتماعی  یاث مختلف کالبدی، عملکردی، جنبه هاز مباح به طوریکه این رویکردها شامل طیفی شاخص ها پرداخته اند؛
می شود که رویکردهای کیفیت محیطی از  کیفیت محیطی مشاهده به رویکردهای مختلف یمی شود؛ اما به طور کلی، با نگاه

.( تغییر پیدا کرده اند. نگاهی تک بعدی )توجه مطلق به عوامل کالبدی( به دیدگاه های چند بعدی )عوامل اجتماعی و معنا و..
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جتماعی و انسانی را در بر گیرد بنابراین انتخاب رویکردی ترکیبی که به نوعی هم بتواند مباحث کالبدی و عملکردی و هم مباحث ا
 می تواند به عنوان رویکردی کامل تر مدنظر قرار گیرد.

 پایداری اجتماعی
موارد به جای یکدیگر  یو در برخ کندرا مطرح می  "2توسعه پایدار"به نام مفهومی است که به دنبال خود مفهوم مکملی  1پایداری

پایدار و ظهور آن در قالب فرآیند و عمل، مباحث زیادی را ایجاد کرده توسعه مفهوم (. Weingaertner, 2014) به کار می روند
به تلفیق سه محور حفاظت محیط زیست،  (. تعریف عام توسعه اشارهJenkins et al, 2003) که تاکنون نیز ادامه داشته است

مباحث  (.1391)کالنتری و عبداهلل زاده،  ردپیشرفت اجتماعی و رفاه اقتصادی برای رسیدن به دستاوردهای توسعه پایدار اشاره دا
ر امروزی پایداری، به نوعی نسخه های مدرن دغدغه های کهن و دیرین مربوط به چگونگی حفظ جوامع انسانی در درون بست

بیشتر طرفداران پایداری در هنگام روبرو شدن با تعریف مفهوم یا مفاهیم  (.Wheeler, 2013) های طبیعی هستند اکوسیستم

پناه می برند. در تعریف پایداری طبق سند  3برانتلند توسعه پایدار، به علت کثرت تعاریف آن، درمانده می شوند و به تعریف سند
ای که نیازهای نسل حاضر را بدون آسیب زدن به توانایی نسل های آینده برای برآوردن نیازهای خود برانتلند آمده است که: توسعه 

، 1392جمعه پور، ) یح بر استفاده از یک تعریف نسبتاً ساده فرآیند محور است که بر رفاه بلند مدت تأکید کندبرآورده می سازند. ترج
توسعه پایدار قابل شناسایی هستند: اصل برابری درون نسلی و اصل برابری برون  در تعریف اولیه گزارش برانتلند دو اصل در (.59

د از این گزارش ایجاد گردید، این اصول بسط یافته و شامل: برابری بین نسل ها، برابری نسلی در تأمین نیازها. در ادبیاتی که بع
)و زندگی در چارچوب ظرفیت  حفاظت از محیط طبیعیعی، جغرافیایی و برابری در حکومت(؛ درون نسل ها )شامل برابری اجتما

ع، جامعه خوداتکا، رفاه فردی و رفع نیازهای اساسی افراد تحمل آن(؛ استفاده حداقل از منابع غیرقابل تجدید، بقای اقتصادی و تنو
 (.Maclaren, 1996) جامعه شده است

از این شاخص ها مواجه خواهیم شد که هرکدام به  یعیوسدر هنگام تعیین شاخص های سنجش توسعه پایدار معموالً با طیف 
وجود دارد  م و شاخص های مرتبط با آنو نقایصی در تعریف مفاهی هستندنوعی دارای نقاط قوت و ضعف خاص خود 

(Eizenberg, 2017) . همچنین اغلب رویکردهای مورد استفاده در سنجش پایداری اجتماعی رویکردهای باال به پایین هستند
 در این بین کمیسیون توسعه پایدار(. Magee et al, 2013منافع عمومی و رویکردهای پایین به باال را در نظر نمی گیرند ) که

چارچوبی را که شامل شاخص های پایداری برای ارزیابی پیشرفت به سوی توسعه پایدار می باشد ایجاد کرده است. این  4ملل متحد
کند، که در این میان چهار وجه را برای توسعه پایدار تعیین کرده است که  را گروه بندی می چارچوب سلسله مراتبی از شاخص ها

شرلوک نیز سه حوزه اصلی را که میبایست شاخص های  (.271: 1392جمعه پور، ) اقتصادی و نهادی عبارتنداز: محیطی، اجتماعی،
که عبارتنداز: اقتصادی )ایجاد رفاه، بازار و صنعت(، اجتماعی )رفاه کند  اصلی توسعه پایدار در آن حوزه ها تعیین گردند را بیان می

 و محیط زیستی )کنترل آلودگی، کاربرد بهینه منابع، حفاظت گونه ها(انسانی، جامعه، آموزش، برابری و سرمایه اجتماعی( 
(Shearlock et al, 2000.) ی مسائل زیست محیطی بوده است اگر چه واژه تخصصی توسعه پایدار به طور کلی دربردارنده بررس

در دستور کار  1990ی فقط از اواخر دهه اما پس از مدتی حوزه اقتصاد نیز در توسعه پایدار اهمیت یافت، با این وجود مباحث اجتماع
 7گوتنبرگ و در نهایت نشست اتحادیه اروپا در 2000در سال  6و استراتژی لیسبون 215توسعه پایدار قرار گرفت و پس از دستور کار 

اشد نیز این روند قابل مشاهده می ب 1 شماره ، پایدار اجتماعی بسیار مورد توجه قرار گرفت که در شکل2001در سال 
(2007 Colantonio & Lane, با این وجود نخستین بار در سال .)در لیسبون مباحث اجتماعی را به  8، اتحادیه اروپا2000

 (.Samuelsson et al, 2004سعه پایدار تعریف کرد )عنوان بخش جدایی ناپذیر مدل های تو
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 ها حوزه نیا از کی هر ینسب تیاهم و داریپا توسعه مختلف ابعاد. 1شکل 
 (Colantonio & Lane, 2007: )منبع 

د، در برنامه ریزی محله ای پایدار الزم است موضوعات اجتماعی و اقتصادی در کنار محرکه های محیطی مورد توجه قرار گیرن
ه با مفهوم پایداری اجتماعی گا (.1385)عزیزی،  چنانچه شرایط ناپایدار اجتماعی می تواند نهایتاً به ناپایداری محیطی منجر شود

الری پیوند می خورد و آن را ایجاد ساختار نهادی برای حکمروایی خوب شهری برآمده از اراده سیاسی شهروندان و بر مردم سا
گروه های سیاسی و اجتماعی در راستای پایداری، سیاست گذاری، هدایت و نظارت عملکردی تعریف می  مبنای فعالیت و اقدامات

از وجوه مهم پایداری اجتماعی، سرمایه اجتماعی می باشد که در فرآیند برنامه ریزی محله مبنا ضمن ی یک (.1380)صرافی،  کنند
توسعه آن را منوط به شکل گیری سرمایه اجتماعی می دانند و به این تأکید بر اهمیت ظرفیت سازی برای ایجاد اجتماعات محلی، 

د توسعه اجتماع محلی بوده و بدون سرمایه اجتماعی توسعه اجتماع محلی مهم اشاره می شود که سرمایه اجتماعی پیش نیاز فرآین
آموزش، امنیت، مشارکت، برابری  پایداری اجتماعی می تواند شامل مشخصه هایی همچون: (.1385)حاجی پور،  عملی نخواهد شد

باید  سعه پایدارنوان یکی از ارکان توپایداری اجتماعی به ع (.1378 فرصت ها، توانمندسازی و توسعه نهادی باشد )کاظمی محمدی،
ی بر بر پایه ارزش هایی از برابری و دموکراسی باشد، بدین معنا که به لحاظ حقوقی، سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگ

ری اجتماعی با تمرکز بر محیط شهری، تعریف نسبتاً جامعی از پایدا 2و استرن 1پولس (.,Sachs 1999کیفیت جوامع تأثیر بگذارد )
ی به عنوان توسعه یا رشد، با تکامل جامعه شهری هماهنگ است؛ در واقع محیط ارائه کردند که بر اساس آن پایداری اجتماع

گروه های اجتماعی، برای یکپارچه سازی اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی تمامی اقشار جامعه زیست همسو با زندگی مشترک 
 (.Polese & Stren, 2000) داردبر میقدم نابرابری ها و شکاف اجتماعی  در جهت کاهش اعیپایداری اجتم و توسعه می یابد

 روش پژوهش
میزان ا استفاده از تحلیل همبستگی به تبیین رابطه میان تحلیلی ب -و با رویکردی توصیفی پژوهش حاضر به صورت موردی

در ابتدا با استفاده از  زد.ماعی در محله چیذر شهر تهران می پردامؤلفه های کیفیت محیطی و پایداری اجترضایتمندی شهروندان از 
دستیابی به نظرات توجه به هدف تحقیق که  روش اسنادی به تدوین ادبیات نظری پژوهش پرداخته شده است و سپس با

استفاده از روش با  شهروندان در رابطه با میزان رضایتمندی آن ها از شاخص های کیفیت محیطی و پایداری اجتماعی می باشد،
، شاخص هانظر برای پژوهش گردآوری شده اند؛ برای سنجش هر یک از  پیمایشی و استفاده از ابزار پرسشنامه داده های مورد

همراه با سؤاالت تکمیلی  است که این گویه ها گردیدهتدوین با استفاده از طیف لیکرت تعدادی گویه  1مطابق جدول شماره 
 استفاده شده است. 20نسخه  SPSSنرم افزار  زبرای بررسی و تجزیه و تحلیل داده ها نیز ا ا تشکیل می دهند.ساختار پرسشنامه ر

 بر بالغ جمعیتی دارای که دنباش می تهران شهر یک منطقه در واقع یذرچ محله ساکنین پژوهش، در مطالعه مورد آماری جامعه
 قرار مطالعه مورد افرادی روش این در که باشد می دسترس در لیحتماغیرا ،حاضر تحقیق گیری نمونه روش .است نفر 12227

 به.  است شده اقدام ها سشنامهپر تکمیل به نسبت نمونه حجم چارچوب در و اند بوده دسترس در مطالعه زمان در که اند گرفته
  .گردید برآورد نفر 372 با برابر مقدار این که است شده استفاده کوکران فرمول از نیز نمونه حجم تعیین منظور
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 شاخص های و گویه های مورد استفاده در پژوهش . 1جدول 

 گویه شاخص متغیر

 کیفیت محیطی

 ویژگی های عملکردی

 ی های خدماتی محله ایوجود سلسله مراتب در کاربر
 عدم اختالط کاربری های ناسازگار

 دسترسی به خدمات تفریحی و فراغتی
 ی سبز محله ایسرانه مطلوب فضاها

 سهولت دسترسی به حمل و نقل عمومی

 پیاده مداری

 بررسی کاربری های جاذب جمعیت پیاده
 بررسی ایمنی در مقابل حرکت سواره

 حرکت سواره و پیاده بررسی تداخل
 کفسازی در جهت سهولت و هدایت حرکت پیاده

 بررسی عرض مؤثر در مسیرهای حرکت پیاده

 فتهای باویژگی 
 سهولت دسترسی به فضاهای محله ای

 مطبوعیت زیباشناختی بافت
 میزان خوانایی بافت محله

 ویژگی های کالبدی
 میزان کیفیت کالبدی بناها و مسکن

 وضعیت بهداشتی و زیست محیطی در سطح محله
 کیفیت کالبدی دسترسی ها

 ایمنی

 حجم ترافیک عبوری
 های ترافیکی نوع و تعداد گره

 بررسی تداخل مسیر حرکتی سواره و پیاده
 بررسی میزان مزاحمت خودروها برای اهالی محله

 پایداری اجتماعی

 اعتماد اجتماعی
 جهت رفع مشکالت اهالی محلهمیزان اقدام در 

 میزان اعتماد به هم محله ای ها
 میزان اعتماد به صداقت و دوستی هم محله ای ها

 کت اجتماعیارمش
 شرکت در فعالیت های گروهی

 تمایل به شرکت در مراسم مذهبی
 تمایل به عضویت در تشکل ها و کانون ها

 روابط اجتماعی

 همسایه ها بررسی میزان تعامل با
 بررسی کاربری های جاذب جمعیت پیاده

 بررسی مبملمان شهری مردم گرا
 یجاد زمینه تعامالت و حضورپذیربررسی آسایش اقلیمی در جهت ای

 احساس امنیت
 نظارت اجتماعی -بررسی امنیت حاصل از حضور و عبور مردم

 بررسی کاربری های شبانه
 شبانهبررسی نحوه نورپردازی 

 
 حوزه در امر متخصصان و صاحبنظران از نفر ده اختیار در نظر مورد های پرسشنامه سنجش، ابزار محتوایی روایی بررسی منظور به
 در استفاده مورد های پرسشنامه ترتیب بدین. است بوده مثبت پرسشنامه روایی خصوص در ها آن نظر که گرفت قرار نظر مورد ی

 سؤاالت درونی همسانی بررسی به ،حاضر پژوهش سازه روایی بررسی جهت. اند بوده کافی صوری و واییمحت روایی دارای پژوهش
و  کیفیت محیطیپرسشنامه های  تکمیلپس از  که شد پرداختهضریب آلفای کرونباخ  با استفاده از پایایی محاسبه طریق از

تایج حاصل از بررسی پایایی پرسشنامه نهایی نشان داد که ضریب پایایی پرسشنامه جداگانه محاسبه شد که ن پایداری اجتماعی
 0,733برابر با  پایداری اجتماعی، و برای  0,926بر با راب کیفیت محیطیضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای پرسشنامه 

نامه های مورد استفاده از با توجه به میزان ضریب پایایی پرسشنامه ها، می توان نتیجه گرفت که پرسشبنابراین  گزارش شده است.
 پایایی تحقیقی الزم برخوردار می باشند.
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  محدوده مورد مطالعه
این منطقه قرار گرفته  8می باشد که در محدوده شهرداری ناحیه تهران  1حالت واقع در منطقه محله چیذر هم اکنون یکی از م

از شمال به  به این صورت است که از شرق به محله فرمانیه، از غرب به محله حکمت، 1 منطقه در چیذر محله نسبی موقعیت. است
قیطریه، امامزاده علی اکبر محله می توان به پارک  از مکان های مهم این محله دزاشیب و از جنوب به محله قیطریه ختم می شود.

ه عنوان نمونه موردی پژوهش حاضر می توان به این موارد از مهمترین دالیل انتخاب محله چیذر ب د قائم چیذر اشاره نمود.و مسج
 آذری و فارسی های زبان به اکثراً د وت های مختلف به خصوص ترک و فارس هستنیماز قو محله این مردم اشاره نمود که: 

ی تواند پیش زمینه که در هر صورت این موضوع م در پی داردو این تفاوت قومیتی به دنبال خود تنوع فرهنگی را  کنند می صحبت
یذر محله چ از طرفی .بروز مسائل اجتماعی خاصی همچون تضاد رفتاری و زبانی و سایر ویژگی های قومیتی خاص در محله باشد

و همین امر زمینه  سایر کاربری ها متناسب با خدمات رسانی به اهالی محله شکل گرفته اند و بودهبه طور کلی محله ای مسکونی 
ساختار دسترسی محله به این صورت  همچنین .شاخص های کیفیت محیطی و پایداری اجتماعی مساعدتر می سازد را برای بررسی

ی کمتر می شود و از نقش محورهای دسترس داخلی نزدیک می شویم فاصله می گیریم و به بافتهر چه از لبه های محله که  است
اجتماع پذیر بیشتر  و پیاده مدار می دهند و زمینه برای ایجاد فضاهایبه جمع و پخش کننده های محلی تغییر حالت  حالت شریانی

محسوب نمود  علی اکبرآن را در اطراف بارگاه امامزاده  شود. بافت قدیمی و مرکزی محله چیذر که می توان موقعیت نسبیمی
محله چیذر به عنوان یکی از محالت  به طور کلیدارای بافتی ارگانیک است و هنوز ویژگی های سنتی و بومی خود را حفظ نموده 

سنتی خود را حفظ  و بسیاری از ویژگی های اجتماعیاست که تاکنون توانسته  گرددتاریخی و قدیمی شهر تهران محسوب می 
می باشد و از این طریق می توان ردپای ویژگی محالت سنتی را در کند که این موضوع نسبت به سایر محالت تهران قابل توجه 

 اثرات آن را در شاخص های کیفیت محیطی و پایداری اجتماعی مورد تحلیل قرار داد. چیذر راحت تر پیگیری نمود ومحله 

 
 . موقعیت محدوده مورد مطالعه 2شکل 
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 یافته های پژوهش
ن، ستفاده شده است تا به وسیله ی آا اسپیرمنبه منظور سنجش شاخص های مورد استفاده در پژوهش، از ضریب همبستگی 

ورد سنجش کیفیت محیطی و پایداری اجتماعی به صورت دو به دو م میان هر کدام از شاخص های کل و همبستگی همبستگی
در محله کیفیت محیطی و پایداری اجتماعی، میانگین هر کدام از شاخص ها رضایتمندی با هدف سنجش  همچنینقرار گیرد. 

 1در طیف  اندهنده میانگین مجموعه گویه ها برای سنجش آن شاخص در محلهنش این میزان شده است که اندازه گیرینیز ر چیذ
شاخص های  میانگین با در رابطهمشاهده می شود،  2و نمودار شماره  2ور که در جدول شماره می باشد. بر این اساس همانط 5تا 

 58/1از پیاده مداری، با میانگین  01/3ین ویژگی های عملکردی، با میانگاز  37/2 میانگین ساکنین محله چیذر باکیفیت محیطی، 
شاخص که  محله خود ابراز رضایت دارنداز ایمنی  53/1با میانگین از ویژگی های کالبدی و  11/2از ویژگی های بافت، با میانگین 

برابر با  نیز حلهو میانگین کل کیفیت محیطی در م شاخص ایمنی کمترین میزان رضایت را دارا می باشند پیاده مداری باالترین و
، مشارکت 66/2د اجتماعی با میانگین اعتمامیانگین شاخص های پایداری اجتماعی، میانگین . همچنین در رابطه با می باشد 12/2

از نظر ساکنین محله چیذر مورد  ،11/2و احساس امنیت با میانگین 22/1، روابط اجتماعی با میانگین 58/1اجتماعی با میانگین 
گین و میان اجتماعی کمترین میزان را دارا می باشند مشارکتکه شاخص اعتماد اجتماعی باالترین و شاخص  ر گرفتارزیابی قرا

تحلیل نتایج حاصل از میانگین شاخص های کیفیت محیطی و پایداری  .می باشد 79/1برابر با نیز کل پایداری اجتماعی در محله 
شاخص های ویژگی های عملکردی و پیاده مداری در میان شاخص های  اجتماعی در محله چیذر نشاندهنده وضعیت مناسب

أت گرفته از ساختار و سلسله مراتب مناسب کاربری ها و توزیع و شعاع دسترسی که این امر می تواند نش استکیفیت محیطی 
امامزاده علی  پیرامونحوزه  در مرکز محله چیذر و در کنار ،مناسب آن ها در سطح محله باشد به طوریکه فعالیت های خرد تجاری

چیذر به خصوص  ورفولوژیک بافت محلهمگی های اکبر توزیع شده اند و مرکز محله منسجمی را ایجاد نموده است و از طرفی ویژ
 مؤلفه های پیاده مداری را در سطح محله ارتقاء داده است و زمینه مناسبی را برای افراد پیاده به مرکزگرایی موجود در بافت آن،

ی شود که اعتماد ده مهمنظور انجام فعالیت های خود فراهم ساخته است. همچنین در رابطه با شاخص های پایداری اجتماعی مشا
حفظ ارزش  که ویژگی هایی همچون کسب کرده اندباالترین میانگین را در بین شاخص های دیگر  اجتماعی و احساس امنیت

در این ود جریانات مدرنیسم در شهر تهران کمتر دستخوش تغییرات قرار گرفته است های اجتماعی سنتی در محله چیذر که با وج
میزان از طرفی روابط خویشاوندی که از قبل در محله چیذر وجود داشته است و ساکنان آن کمترین  ینهمچن امر مؤثر بوده است؛

و دارای روابط اجتماعی منسجمی  آشنا هستندگر یکدیبا مهاجرت را داشته اند و همچون گذشته به صورت گروه های اجتماعی که 
از طرفی احساس  .بهبود بخشیده استبین آن ها را  اجتماعی اعتمادمی باشند، در کنار یکدیگر مشغول زندگی هستند و همین امر 

 و از طرفی ارددامنیت موجود در محله از یک طرف ریشه در روابط اجتماعی بین ساکنین محله و نظارت اجتماعی آن ها بر محله 
آن، باعث شده است  حوزه پیرامون ساختار مرکزگرای محله به مرکزیت امامزاده علی اکبر و وضعیت مناسب پیاده محور بودن دیگر
تا  ده استترکیب پیاده محوری و توزیع مناسب ویژگی های عملکردی در محله موجب  افزایش یابد. همچنینپیاده  حجم ترددکه 

همچنین نتایج نشاندهنده این موضوع می باشد که میانگین کل رضایت  منیت خود رضایت کافی داشته باشند.ساکنین از احساس ا
می باشد که اندکی از میزان متوسط پایین تر است و همچنین میانگین کل  12/2برابر با  نین از شاخص های کیفیت محیطیساک

متوسط بسیار پایین تر است و همین امر لزوم توجه هر چه بیشتر به ارتقاء می باشد که از حد  79/1رابر با ببرای پایداری اجتماعی 
 به خصوص شاخص های پایداری اجتماعی در محله را می طلبد. طی ومی و کیفی شاخص های کیفیت محیک

ائه شده است. ار 3و نمودار شماره  2در جدول شماره  ،شاخص هابه تفکیک رابطه دوسویه هر کدام از نتایج تحلیل همبستگی نیز 
که همبستگی  می باشد 276/0 پایداری اجتماعی در محله چیذر برابر بامتغیر کیفیت محیطی و متغیر ضریب همبستگی کلی بین 

ضعیفی را بین کیفیت محیطی و پایداری اجتماعی نشان می دهد، اما آنچه که حائز اهمیت است نتایج همبستگی باال و متوسط 
دو متغیر )یعنی اعتماد اجتماعی، روابط اجتماعی، مشارکت اجتماعی و احساس امنیت برای متغیر  شاخص های هر کدام از این

تماعی و شاخص های ویژگی های عملکردی، پیاده مداری، ویژگی های بافت، ویژگی های کالبدی و ایمنی برای متغیر پایداری اج
با توجه به حجم باالی محاسبات صورت گرفته، به منظور  .کیفیت محیطی( است که دارای رابطه معنی داری با یکدیگر هستند

اکتفا شده است.  خص هاها خودداری شده و صرفاً به داده های مربوط به شاط به گویه وبش حجم محاسبات از ارائه اعداد مرکاه
یزان همبستگی را دارد؛ کمترین م ایمنیاعتماد اجتماعی با ویژگی های کالبدی بیشترین و با  شاخصهمانطور که مشاهده می شود 
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 شاخصزان همبستگی را دارا می باشد؛ مشارکت اجتماعی با پیاده مداری بیشترین و با ویژگی های عملکردی کمترین می شاخص
احساس  شاخصروابط اجتماعی با ویژگی های عملکردی بیشترین و با ویژگی های کالبدی کمترین میزان همبستگی را دارد و 

همانطور که بیان شد . بدی کمترین میزان همبستگی را داردهای عملکردی بیشترین و با ویژگی های کال امنیت نیز با ویژگی
شاخص ها نیز به احساس امنیت بیشترین همبستگی را با ویژگی های عملکردی دارد که این موضوع در بخش میانگین  شاخص

محله به وجود  دربه واسطه تقویت پیاده مداری ظارت اجتماعی را محله چیذر به علت ساختار مرکزگرایانه خود ن. گردیدنوعی اثبات 
تردد پیاده در سطح محله به خصوص  ،ها به عنوان یکی از فاکتورهای مهم عملکردیتوزیع کاربری  آورده است و از طرف دیگر،

ق نتایج، ویژگی های عملکردی که این نیز به نوبه خود در احساس امنیت ساکنین مؤثر است. طب داده استافزایش  را مرکز محله
یشترین همبستگی هستند؛ توزیع مناسب عملکردها به بر احساس امنیت مؤثر بوده اند بلکه با روابط اجتماعی نیز دارای بنه تنها 

 یدر سطح محله و محیط اطراف امامزاده علی اکبر موجب افزایش تردد و در نتیجه افزایش کنش ارتباط مختلطخصوص کاربری 
 در محله شده است.  شاخصهالی محله چیذر می شود که همین امر موجب باال رفتن همبستگی بین این دو بین ا

 
 بین شاخص های پژوهشضریب همبستگی  . 2 جدول

 (79/1)میانگین:پایداری اجتماعی                  
                                

 (12/2)میانگین:کیفیت محیطی

 اعتماد اجتماعی
 (26/2یانگین:)م

 اجتماعی روابط
 (58/1)میانگین:

 اجتماعی مشارکت
 (22/1)میانگین:

 احساس امنیت
 (11/2)میانگین:

 ویژگی های عملکردی
 (37/2)میانگین:

 335/0 503/0 118/0 233/0 ضریب همبستگی
 000/0 000/0 003/0 000/0 (sigسطح معناداری)

 پیاده مداری
 (01/3)میانگین:

 156/0 225/0 336/0 412/0 ضریب همبستگی
 002/0 000/0 000/0 000/0 (sigسطح معناداری)

 ویژگی های بافت
 (58/1)میانگین:

 159/0 341/0 203/0 489/0 ضریب همبستگی
 000/0 000/0 000/0 000/0 (sigسطح معناداری)

 ویژگی های کالبدی
 (11/2)میانگین:

 127/0 116/0 331/0 512/0 ضریب همبستگی
 000/0 001/0 000/0 000/0 (sigعناداری)سطح م

 ایمنی
 (53/1)میانگین:

 223/0 164/0 331/0 227/0 ضریب همبستگی
 000/0 000/0 002/0 000/0 (sigسطح معناداری)

 درصد محاسبه شده است. 99همبستگی در سطح اطمینان  -
 .است شده محاسبه 1-5 بازه در میانگین -

 .می باشد 372حجم نمونه در تمام بخش ها  -

 

 
 پژوهش در استفاده مورد یها شاخص نیانگیم . 3شکل 
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 پژوهش در استفاده مورد یها شاخص نیب یهمبستگ بیضر اگرامید . 4 شکل

 گیرینتیجه 
شاخص های اجتماعی در مبحث پایداری موجب توجه  روزافزون اهمیت سوی دیگرو از  از یکسو پایداریدر  محیطیابعاد  جایگاه
مورد توجه ی و اجتماعی را در کنار یکدیگر انتخاب رویکردهایی شده است که کنش متقابل میان فاکتورهای محیطبه  ه بیشترهر چ

به  آن هابین  متقابل رابطهبررسی پژوهش حاضر با بهره گیری از شاخص های کیفیت محیطی و پایداری اجتماعی به  .قرار دهد
انگین پایین بودن می پرداخته است.شهر تهران تحلیل در محله چیذر و  تمندی ساکنیناز طریق سنجش میزان رضای روش پیمایشی

پایداری اجتماعی در محله چیذر نشان از تنزل سرمایه اجتماعی بین ساکنین این محله دارد که در نتیجه مهاجرت پذیری محله در 
کیفیت های  نظراز طرفی محله چیذر از  آمده است. به وجودو گسست تدریجی روابط خویشاوندی بین اهالی محله چند دهه اخیر 

همچون کوچه باغ ها، باغ های قدیمی محله، انهار، بافت ارگانیک و پیاده مدار  خود محیطی یت هایمحیطی توانسته است از ظرف
 کیفیت های محیطی را ارتقاء بخشد. استفاده نماید و خود

تر در رویکردهایی یکپارچه و منسجمری اجتماعی نشانی دیگر از ضرورت اتخاذ تأیید رابطه معنی دار میان کیفیت محیطی و پایدا
های نگاه یکطرفه به مسائل اجتماعی و چشم پوشی از مؤلفه پدیده های شهرسازی است.فرآیند تحلیل، برنامه ریزی و طراحی 

نسان است می شود؛ از طرفی دیگر محیطی موجب دوری شهرسازی از رسالت اصلی خود که همانا ارتقاء کیفیت محیط زندگی ا
بر زندگی اجتماعی ساکنین و  کاهش اثرات مثبت برنامه ها و طرح های شهرسازیتأکید بیش از حد بر مؤلفه های محیطی موجب 

 کاهش عدالت اجتماعی خواهد شد. بنابراین با توجه به اثبات ارتباط معنی دار میان کیفیت محیطی و پایداری اجتماعی، لزوم توجه
ساختار و  ی و طراحی ضرورت بیش از پیش می یابد.همزمان به این دو مورد و پیگیری رویکردهای یکپارچه در فرآیند برنامه ریز

توزیع عملکردها به خصوص کاربری مختلط از یک طرف، و از طرف دیگر ویژگی های مورفولوژیک بافت  متوازن سلسله مراتب
شاخص  کزگرایی آن که به مرکزیت امامزاده علی اکبر )ع( در مرکز محله توانسته استارگانیک و مربافت محله چیذر به خصوص 

تأثیر مثبت کاربری مختلط و فضاهای فراغتی در مرکز محله  هایی همچون ویژگی های عملکردی و پیاده مداری را تقویت نماید.
پی داشته است. به عبارتی دیگر گویه هایی همبستگی باالی شاخص های عملکردی با احساس امنیت و روابط اجتماعی را در 

ازگار، فضای سبز محله ای، خدمات تفریحی و فراغتی توانسته اند به خوبی از یک طرف بر همچون عدم اختالط کاربری های ناس
  تعامالت اجتماعی بین ساکنین محله تأثیرگذار باشند. ای رخ دادنایجاد زمینه مناسب بر بااحساس امنیت و از طرف 
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ارتقاء کیفیت های محیطی و پایداری اجتماعی  ا بررسی یافته های تحقیق می توان به نقش مستقیم و غیرمستقیم مرکز محله برب
ارتقاء سطح تأثیرگذاری خود، سعی مرکز محله صرفاً به عنوان یک مرکز کالبدی به ایفای نقش نمی پردازد بلکه با  محله پی برد؛

ون خدمات تفریحی هایی همچبا همبستگی باالی میان گویه حله نیز دارد؛ این موضوع را می تواندر تغییر ساختارهای اجتماعی م
و فراغتی و سلسله مراتب کاربری های خدمات با احساس امنیت و روابط اجتماعی که در پیرامون مرکز محله سازماندهی شده اند 

ی کند و با سازماندهی عملکردها و ساختارهای اجتماعی به مرکز محله همچون قلب تپنده محله عمل م به خوبی مشاهده نمود.
یاری می رساند؛ این همان نقشی است که مرکز محله در مدل شهرسازی سنتی و بومی داری اجتماعی محله کیفیت محیطی و پای

کید بر نقش اساسی توسعه مدل های نظری مربوط به برنامه ریزی محله مبنا با تأ کرده است.محالت ایرانی در گذشته ایفا می
کاربری های مختلط، توسعه شبکه های اجتماعی محلی و در ه از استفادمرکز محله، پیاده مدار کردن دسترسی های محله ای، 

کنش ارتباطی بین اهالی محله را می توان به عنوان مهمترین پیشنهادات این تحقیق رخ دادن نهایت ایجاد فضاهای زمینه ساز 
 ارائه نمود.
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