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مقدمه

رشد افسارگسیخته شهرنشینی در کشورهای درحالتوسعه ،فقر و محرومیتی را به وجود آورده که گریبانگیر توسعه
همراه با عدالت اجتماعی در این شهرها شده است ( .)Fayehun et al, 2022: 32درواقع پدیده فقر شهری و عمیقتر
شدن شکاف طبقاتی در شهرهای بزرگ باعث شده است که گروههای کمدرآمد در غالب اجتماعات محلی در
فضاهای جغرافیایی خاص شکل گیرند که از روند کلی توسعه برکنار مانده و بهاصطالح به حاشیه رانده شوند
( .)Henderson et al, 2021: 1160میتوان گفت ،شهرهای بسیاری از کشورهای کمتر توسعهیافته با مشکل عمیق
انطباقنیافتگی الگوهای رفتاری و فنآوری واردشده از کشورهای بیشتر توسعهیافته روبرو میباشند ،از بازتابهای
این انطباقنیافتگی ،اغتشاش در ساختار فضایی و بروز پدیده اسکان غیررسمی در این شهرها بوده است که بهویژه با
توجه به ویژگیهای ساختار فضایی و مکانیزمهای هدایت و کنترل شهری در آنها در سالهای اخیر با رشد و
گسترش قابلمالحظهای مواجه بودهاند ( .)Brotherhood et al, 2022: 18صدها میلیون نفر مردم فقیر شهری در دنیای
درحال توسعه و در حال تغییر گزینههای کمی دارند و فقط در محیطهای کثیف و ناامن زندگی میکنند که در آنها
با تهدیدهای چندگانه برای سالمت و امنیت خود مواجه هستند (  .)Durst et al, 2017: 282-297زاغهها و سکونتگاه-
های غیررسمی فاقد ابتداییترین زیرساختها و خدمات هستند .جمعیت آنها به حاشیه راندهشده و تا حد زیادی از
حقوق خود محروم شدهاند ( .)Desa et al, 2013: 790آنها در معرض بیماری ،جنایت و آسیب بالیای طبیعی قرار
دارند .اسکانهای غیررسمی نتیجه سیاستهای شکستخورده ،حکومت بد ،فساد ،مقررات نامناسب ،بازارهای زمین
ناکارآمد ،سیستمهای مالی غیر پاسخگو و فقدان اساسی اراده سیاسی میباشد (  .)Ren, 2018: 79-93هر یک از این
شکستها به هزینه مردمی که پیش از این عمیقاً فقر را به دوش میکشیدند و زندگی شهری نیز فرصتهای محدودی
به آنها برای توسعه بشری ارائه میداد ،میافزایند ( .)Meth, 2017: 423به عبارتی ضرورت مطالعه در سکونتگاههای
غیررسمی در توجه به کیفیت محیطی آشکار میگردد چراکه ساکنان این نوع سکونتگاهها نیز حق برخورداری برابر از
شهر را دارند.
در این راستا ،ناهنجاریها و مشکالت روزافزون اجتماعی و فرهنگی در این سکونتگاهها ،ضرورت استفاده از
مولفههای اجتماعی (مشارکت محوری) ،به منظور کاهش اثرات مخرب ناشی از این ناهنجاریها و کیفیت محیطی بر
همگان روشن است .اصولی چون لزوم توجه به نیازهای انسانی و الگوهای رفتاری شهروندان و گروههای اجتماعی
مختلف ،ایجاد فرصت دیدار چهره به چهره شهروندان در این عرصهها و همچنین انعطافپذیری این عرصهها جهت
حضور ،مشارکت و فعالیت تمامی اقشار و گروههای اجتماعی ،جنسی و سنی (صادقی و همکاران ،)18 :1397 ،بر
کیفیت محیطی این سکونتگاهها تاثیر دارد .بنابراین با توجه به آنچه گفته شد به نظر میرسد میزان مشارکت و حضور
شهروندان در عرصههای عمومی شهری ،با کیفیت محیطی این عرصهها نسبت مستقیم دارد .بنابراین ،ارتقای محیطی
سکونتگاههای غیررسمی از سازماندهی کالبدی ،اجتماعی ،اقتصادی ،سازمانی و زیستمحیطی تشکیل میشود و با
همکاری شهروندان بهصورت محلی ،گروههای اجتماع محلی ،بخش تجاری و مقامات محلی به اجرا درمیآید ( Choi
.)et al, 2022 :1055
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در مورد پیشینه پژوهش میتوان گفت با اینکه مطالعات زیادی در مورد سکونتگاههای غیررسمی صورت پذیرفته
است اما توجه کمتری به رویکرد مشارکت محیطی بوده است ،بنابراین در این قسمت از پژوهش به مطالعاتی که
همپوشانی به موضوع پژوهش حاضر دارند ،پرداخته شده است.
رفیعیان و همکاران ( ،)1390در پژوهشی تحت عنوان ،امکانسنجی ارتقا کیفیت محیط از طریق پیاده راهسازی
محورهای شهری مورد :محور خیابان ارم بخش مرکزی شهر قم ،به این نتایج دست یافتند ،که افزایش تعامالت اجتماعی
امری ضروری برای هویت شهر است ،و امکان ایجاد پیادهراه در این محیط بهمنظور ارتقا کیفیت محیط در بخش
مرکزی شهر قم وجود دارد .زارعی و همکاران ( ،)1392در پژوهشی تحت عنوان ،امکانسنجی پهنه امن خانگی
( ) Home zoneعاملی جهت ارتقا کیفیت محیط در کالبد محالت شهری (نمونه موردی :محله خانقاه سنندج) ،به این
نتایج دست یافتند ،معیارهای خوانایی ،پوشش گیاهی ،سرزندگی بیشترین اثربخشی را در ایجاد پهنه امن خانگی در
محله خانقاه سنندج داشته است .سجادزاده و همکاران ( ،)1395در پژوهشی تحت عنوان ،راهبردهای ارتقاء کیفیت
محیطی سکونتگاههای غیررسمی بر مبنای نظرات ساکنین ،نمونه مطالعه :محله حصار در شهر همدان ،به این نتایج دست
یافتند ،برای ارتقاء کیفیت محیطی سکونتگاههای غیررسمی به مواردی چون «امنیت و ایمنی»« ،جلب مشارکت ساکنین»،
«تصمیمگیری اختصاصی برای هر محله»« ،استفاده از فرصت ارزش پایین زمین برای جانمایی تسهیالت و خدمات
شهری» و «فرهنگسازی» در کنار ساماندهی کالبدی محالت باید توجه شود .صادقی و همکاران ( ،)1397در پژوهشی
تحت عنوان ،تبیین کیفیتهای محیطی موثر بر مشارکت شهروندان در عرصههای عمومی شهری به عنوان بعد اجتماعی
توسعه پایدار به این نتایج دست یافتند ،کیفیتهای سرزندگی ،فقدان آلودگی و سبز بودن ،قابلیت شناخت و تجربه،
تناسبو یکپارچگی ،همه شمولی و فقدان جرم و جنایت بر میزان مشارکت در عرصههای عمومی شهری تاثیرگذارند.
فروغزاده و همکاران ( ،)1400در پژوهشی تحت عنوان ،بررسی تطبیقی کیفیت زندگی شهری خانوادههای ساکن در
سکونتگاههای غیررسمی و رسمی شهر مشهد ،به این نتایج دست یافتند ،سکونتگاههای غیررسمی حاشیه شهرها
مناطقی هستند که آهنگ تحوالت کالبدی و رونق اقتصادی و اجتماعی آنها با سایر نقاط شهری مطابقت ندارد و سطح
کیفی زندگی در آنها به علل گوناگون در سطح نازلی قرار دارد ،همچنین به این نتایج دست یافتند که میان درجه
توسعهیافتگی مناطق شهری با رضایت افراد از کیفیت زندگیشان رابطه معناداری وجود دارد و با بد در جهت بهبود آن
تالش شود.
سوریا و همکاران ( ،)2020در پژوهشی تحت عنوان ،کنترل آلودگی محیطی و مدیریت پایداری سکونتگاههای
زاغه در شهر ماکاسار به مطالعه و تحلیل گسترش زمین در حومههای شهری ،به این نتایج دست یافتند ،سکونتگاههای
زاغهنشینی در حوزههای آبخیز و مناطق ساحلی و همچنین پشتیبانی ناکافی از خدمات زیرساختی منجر به استفاده
بیشازحد از آبهای زیرزمینی ،آلودگی خاک و آلودگی کیفیت آبهای سطحی و در نتیجه تنظیم کمتر جریان
رودخانه ،کاهش سطح آب ،سیالبهای شهری و انتقال بیماری کنترل ضعیف بر استفاده فضایی ،استفاده از حوضههای
آبریز و انجام ناکافی خدمات زیرساختی سکونتگاههای زاغهنشین باعث کاهش کیفیت محیطی میشود .آدگون
( ،)2021در پژهشی تحت عنوان ،کاربست زیرساخت سبز در جهت بهبود زندگی زاغهنشینان در شهرهای آفریقا ،به
این نتایج دست یافتند ،محلههای فقیرنشین و سکونتگاههای غیررسمی در شهرهای آفریقایی بهطور مشخص به فضاهای
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سبز و اکوسیستمهای طبیعی متصل هستند که بهعنوان زیرساخت سبز عمل میکنند .زیرساخت سبز پتانسیل بهبود کیفیت
زندگی و محیطزیست را با بهرهگیری از منافع برای معیشت مردم ،امنیت غذایی ،مقررات زیستمحیطی ،تخصیص
اجتماعی-فرهنگی در خود دارد.
یکی از پدیدههای عمده ناپایدار کننده شهری ،بهویژه در کشورهای درحالتوسعه ،گونهای شهرنشینی با مشکالت
حاد موسوم به اسکان غیررسمی1است ( .)Aboulnaga et al, 2021: 55سکونتگاههای غیررسمی یکی از چهرههای
بارز فقر شهری به شمار میرود که در درون یا مجاور شهرها (بهویژه شهرهای بزرگ) به شکلی خودرو ،فاقد مجوز
ساختمان و برنامه رسمی شهرسازی ،با تجمعی از اقشار کمدرآمد و سطح نازلی از کمیت و کیفیت زندگی شکل
میگیرند ( .)Thomson et al, 2021: 48اسکان غیررسمی پدیدهای است که اکثر ًا در کشورهای درحالتوسعه و تازه
صنعتی رخ میدهد .اگرچه تعاریف مختلفی از سکونتگاه غیررسمی وجود دارد ،زاغه ،فاوال ( ،)favelaاسکان غیررسمی
را اینگونه تعریف میکند .1 :مناطقی که در آن گروههایی از واحدهای مسکونی بر روی زمینی ساختهشدهاند که
ساکنان هیچ ادعای قانونی نسبت به آن ندارند ،یا غیرقانونی اشغال کردهاند .2 .سکونتگاههای برنامهریزی نشده و مناطقی
که مساکن آن در منطبق بر برنامهریزی جاری و مقررات ساختوساز (مسکن غیرمجاز) نیستند .هر دو تعریف بهوضوح
تأکید بر ویژگی غیرقانونی اسکان غیررسمی دارد .در مقابل ،تعریف دیگری شرایط زیستمحیطی ،اجتماعی و اقتصادی
و شرایط زندگی را مهمتر میداند و بیان میدارد سکونتگاههای متراکم شامل اجتماعات مستقر در پناهگاههای
خودساخته تحت شرایط تصرف غیررسمی یا سنتی زمین است (  .)Zhang, 2018: 876-890سکونتگاههای غیررسمی
بخشی از بافت شهری هستند که عمدتاً مهاجرین روستایی و تهیدستان شهری را در خود جایدادهاند و بدون مجوز و
خارج از برنامهریزی رسمی و قانونی توسعه شهری در درون و خارج از محدودهی قانونی شهرها بهصورت خودرو به
وجود آمدهاند ( .)Patel et al, 2019: 82این سکونتگاهها عمدت ًا فاقد سند مالکیت هستند و ازنظر ویژگیهای کالبدی
و برخورداری از خدمات و زیرساختهای شهری بهشدت دچار کمبود هستند.)Katukiza et al , 2012: 964-978( .

از دیگر ویژگیهای این نوع سکونتگاهها عدم جذب در نظام اقتصادی شهر ،مبلمان و تجهیزات شهری نامناسب و
ناکافی و نبود مدیریت واحد شهری را میتوان نام برد (.)Yeboah et al, 2021: 265 and Ezeh et al, 2017: 549

کیفیت محیط شهری یک مفهوم چندبعدی است .که بهعنوان یکی از ابعاد مهم کیفیت زندگی میتواند تأثیرات
همهجانبهای در زندگی شهروندان داشته باشد و با مفاهیمی همچون کیفیت مکان ،ادراک میزان رضایت و نارضایتی
ساکنین از محیطهای سکونتی و غیر اشتراکاتی داشته و در بسیاری از موارد بهعنوان معانی مشابه قلمداد میشود
( .)Guida et al, 2021: 110برخی از برنامهریزان نیز کیفیت محیط را در کنار عدالت ،سازگاری ،آسایش و کارایی
از مهمترین اصول بنیادی شهرسازی بهمنظور ایجاد شهر سازمانیافته و کاهش آلودگیها و کنترل نابسامانیهای
فضایی در شهر میدانند ( .)Yang et al, 2022:406معیارهای باال بودن سطح بهداشت بر اساس شاخصهای قابل قبول
بهداشتی ،وجود خدمات بهداشتی مفید و قابلدسترس برای کلیه ساکنان ،باال بودن کیفیت کالبد محیط و مسکن و
وجود اکوسیستمهای سالم را بهعنوان ویژگیهای مناسب کیفیت محیط شهری شناسایی کرد ( Zhao et al, 2022:

 .)853-872ارتقای کیفیت محیط شهری در ابتداییترین سطح آن ،شامل بهبود محیط کالبدی سکونتگاههای غیررسمی
.Informal settlements
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است که شامل بهبود و یا نصب زیرساختها ی اولیه شهری مانند آب ،سیستم تخلیه فاضالب ،جمعآوری زباله ،زهکشی
آب باران ،راههای دسترسی و پیادهروها و روشنایی معابر میباشد .همچنین ارتقای کیفی شامل امنیت منظم تصرف
زمین و بهبود مسکن و همچنین بهبود دسترسی به خدمات شهری ،امکانات رفاهی و برنامههای حمایت اجتماعی (مانند
بهداشت ،آموزشوپرورش) نیز میباشد (.)Ganiyu,2022 :5

مشارکت اجتماعی بهتدریج بهعنوان یک رهیافت در قوانین ارتقای کیفیت محیط شهری پذیرفتهشده است.
مشارکت مفهومی توسعهای است که با انتقال قدرت همراه است و شکلی از توسعه درونزاست که طی زمان به دنبال
پاسخ به دو سؤال چرا و چگونه است و این مفهوم را در بر دارد که شامل مهیاکردن منابع محلی و حمایت از دادههای
درونی در داخل برنامههایی برای ایجاد کارایی باالتر است ( .)Joshi et al, 2020: 14توسعه اجتماع محلی و توسعه از
پایین میتواند برخی جنبه های مشارکت اجتماعی را تعریف کند .مشارکت را به معنی اشتراک منافع توسعه با مردم،
همکاری و شرکت فعال مردم برای توسعه و درگیری مردم در تصمیم سازی در تمامی سطوح جامعه تعریف کردهاند.
وی افزود ،هیچ تعریف قطعی و روشنی از مشارکت اجتماعی وجود ندارد .)Carlson et al, 2017: 108-114 ( .دو
نکته بسیار مهم وجود دارد که در ارتباط با مشارکت اجتماعی باید موردتوجه قرار بگیرد :مشارکت اجتماعی یک
سرمایهگذاری بلندمدت است و ارتباط مستقیم با اجتماع دارد (  .)Poplin, 2014: 493-511در نهایت باید گفت که
با توجه به اینکه مشارکت در جهت ارتقاء کیفیت محیط شهری نیازمند مواردی چون به رسمیت شناختن و تسهیل در
فرایندهای اجتماعی نظیر دخالت در تصمیمگیریهاست ( )Spencer et al, 2022 :7اما تحقق مشارکتی مؤثر وابسته
به روشهای به کار گرفته در آن است و هنگامیکه روشها بهخوبی باهم ترکیب شدند برنامهریزی سکونتگاه،
تبدیل به نیرویی قدرتمند برای تغییرات پایدار و مثبت خواهد شد ( .)Greene et al, 2011: 29-38
ال روستا بوده است ،همراه با توسعه پرشتاب
در این راستا ،محله فرحزاد بهعنوان یکی از محالت قدیم تهران که قب ً
این شهر ،امروزه ازجمله محالتی میباشد که باوجود قابلیتهای مختلف با نابرابری فضایی و انواع مشکالت مرتبط
با کیفیت محیطی روبروست (رحیمی و همکاران ،)998: 1399 ،و با توجه به آنچه گفته شد به نظر میرسد میزان
مشارکت و حضور شهروندان در عرصههای عمومی سکونتگاه غیررسمی فرحزاد ،در کیفیت محیطی نسبت مستقیم
دارد .در واقع با توجه به نیازها و ترجیحات شهروندان در طراحی عرصههای عمومی شهری ،چون خیابانها ،میدانها،
پارکها و  ...می تواند زمینه مشارکت ،حضور و برقراری تعامالت اجتماهی هر چه بیشتر آنان در این گونه عرصه را
فراهم آورد ،شرایط مناسب را برای ارتقاء کیفیت محیطی به ارمغان آورد .در این راستا ،تحقیق حاضر در پی آن است
که به واکاوی و راهبردهای کیفیت محیطی سکونتگاه غیررسمی فرحزاد مبتنی بر مشارکتمحوری بپردازد ،و بر این
فرض استوار است که بین مشارکت محوری شهروندان و ارتقاء کیفیت محیطی سکونتگاه غیررسمی فرحزاد ارتباط
معنادار و مثبتی وجود دارد ،و میتوان با ارائه راهبردهای مطرح شده کیفیت محیطی در ابعاد (اقتصادی ،اجتماعی،
کالبدی ،زیست محیطی ،تصمیم گیری و مدیریتی) ،فرحزاد را به سوی کیفیت محیطی با تاکید بر مشارکتمحوری
مطلوب سوق داد.
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روششناسی

پژوهش حاضر از نوع توصیفی و تحلیلی میباشد ،و از نظر هدف کاربردی ،و از نظر روش نیز کمی میباشد .به
منظور تجزیه و تحلیل اطالعات نیز از روش تحلیل عاملی تاییدی و با استفاده از نرمافزار  ،SPSS ،AMOSو مدلهای
 ،SWOTو ( ،) BMW،FARASو روش  QSPMاستفاده شد.
جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل دو بخش میباشد ،بخش اول ساکنین سکونتگاه غیررسمی فرحزاد میباشد
که بر اساس فرمول کوکران تعداد  377نفر به عنوان جامعه نمونه انتخاب گردیده شد ،در بخش دوم ،جامعه نمونه شامل
افراد متخصص و صاحبنظر در حوزه مطالعاتی میباشد که بر اساس نمونهگیری هدفمند تعداد  20نفر به عنوان جامعه
نمونه انتخاب شد.
بهمنظور سنجش اعتبار یافتهها از روش تحلیل عاملی تأییدی و با استفاده از نرمافزار  AMOSاستفاده شد .در ادامه
نیز پس از شناخت و بررسی وضع موجود محله فرحزاد و عوامل مؤثر بر آن ،الزم است وجوه مثبت و منفی آن مشخص
گردد تا جهت برنامهریزی ارتقای کیفیت محیط محله مورد استفاده قرار گیرد .این کار از طریق مدل SWOT1انجام
میگیرد .در ادامه نیز ،فرایند برنامهریزی بیانیه مشکالت مطرح شد .بیانیه مشکالت در  5عرصه مطالعاتی زیستمحیطی،
اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی و مدیریتی و تصمیمگیری دستهبندی گردید .در ادامه نیز به منظور رتبهبندی عرصههای
موضوعی مطرح شده از مدل  FARASاستفاده شد و به منظور رتبهبندی هر یک از مشکالت در عرصههای موضوعی
از مدل  FBMWاستفاده شد .پس از شناسایی و رتبهبندی هر یک از مشکالت مطرح شده ،با استفاده از آزمون
همبستگی اسپیرمن به میزان ارتباط بین مشکالت (در حوزه کیفیت محیطی) و مشارکت شهروندان پرداخته شد .در
نهایت به منظور تدوین راهبردها و سیاستها و اولویتبندی آن از روش 2QSPMاستفاده شد.
محله فرحزاد بخشی از ناحیه  9منطقه  2شهرداری تهران است و در قسمت شمالی منطقه واقع شده است .محدوده
تحت مطالعه از جنوب به بزرگراه یادگار امام ،از شرق به خیابان ایثار ،از غرب به رودخانه فرحزاد و از شمال به کوه-
های شمال تهران منتهی میشود .محدوده موردنظر در حدود  129هکتار مساحت دارد که بیشترین مقدار وسعت آن
را فضای سبز با مساحت  57هکتار تشکیل میدهد .جمعیت محله فرحزاد در سال  1395برابر با  19000نفر می باشد
(رحیمی و همکاران.)998 ،1399 ،
این محله دارای کوچههای باریک و بعضی معضالت اجتماعی نظیر فروش مواد مخدر است (خیرالدین و همکاران،
 .)33 ،1400برای پی بردن به چگونگی کیفیت کالبدی -فضایی ابنیه سه عامل کیفیت ،مصالح و عمر ساختمانها
سودمند خواهد بود .اکثر ساختمانهای محله ( )0/61دارای کیفیت مرمتی و تخریبی میباشند و تنها  0/39درصد کیفیت
قابلقبول دارند .تنها  0/8از ساختمانها از مصالح کمدوام و بیدوامی چون آجر و چوب ساختهشدهاند .اکثریت
( )85/5درصد آنها نیز از آجر و آهن ساختهشدهاند .عمر ابنیه نشاندهنده قدمت باالی ساختمانها و درنتیجه قدمت
محله است 39/5 .درصد از ساختمانها قدمتی بیش از  20سال 19 /2 ،درصد قدمتی بین  20-10سال و  60-27درصد
بین  10-5سال دارند .تنها  13/4درصد هستند که نوساز هستند و عمری کمتر از  5سال دارند؛ بنابراین نیاز به ارتقای
کیفیت محیطی در بخشهای اسکان غیررسمی محله دیده میشود .جایگاه محله بهصورت زیر قابل مشاهده است.
Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats
Quantitative Strategic Planning Matrix
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شکل .1نقشه موقعیت جغرافیایی محله فرحزاد در شهر تهران

یافتههای پژوهش
یافتههای توصیفی

در بخش یافتههای توصیفی نتایج  377پرسشنامه بهوسیله نرمافزار  SPSSتحلیل شدند .از این تعداد پرسششونده
 229نفر مرد ( )60/7و  148نفر (39/3درصد) زن بودند .همچنین از نظر وضعیت شغلی پاسخگویان( )14/2درصد
کارمند ،)12/1( ،درصد خانهدار )24/3( ،درصد دانشجو )39/9( ،درصد شغل آزاد و ()9/5درصد شغل خود را بیان
نکردند .نتایج تحلیل پرسشنامه نشان داد که بهطورکلی رضایت از وضعیت بهداشتی محله بسیار پایین ( )0/52میباشد.
این موضوع در کیفیت معابر نیز صادق بود بهطوریکه اکثر ساکنان ( )0/60از کیفیت معابر محله شکایت داشتند .معابر
تنگ ،در برخی نقاط خاکی و بدون آبرو ،دالیل این نارضایتی میباشند .در ادامه تحلیلهای مربوط به موضوع حمل و
نقل میزان رضایت از حملونقل عمومی مطرح گردید 0/32 .رضایت متوسط و  0/32رضایت کم و بسیار کمی از حمل
نقل عمومی محله نشان از وضعیت نامناسب آن دارد .عدم وجود مدیریت زمان و تأخیر در سرویسهای رفت و برگشت
اتوبوسها باعث این نارضایتی شده است .اکثر ساکنین ( )0/40رضایت زیاد و بسیار زیاد از کیفیت مسکن خود را اظهار
کردهاند و ( )0/24نیز رضایت متوسط از مساکن خود دارند .دلیل آن میتواند این باشد که مردم اسکان غیررسمی (به
تعبیری خودساخته) به آنچه حاصل دسترنج خودشان است رضایت دارند ،همچنین دلیل دیگر میتواند این باشد که
آنها وضعیت مسکن خود را با وضعیت اقتصادیشان مقایسه میکنند ،بنابراین از داشته خود احساس رضایت میکنند.
همجنین قابل ذکر است  0/30درصد از زنان محله و  0/14درصد از مردان امنیت را در محله بسیار پایین میدانند.
در کل  ،0/44از ساکنین امنیت محله را بسیار پایین ارزیابی کردهاند .درصد باالی زنان به خاطر رابطه مستقیم بین
جنسیت و احساس امنیت میباشد .اکثر ساکنین ( )0/42درصد از عملکرد مسئولین شهری و محلی (مخصوصاً شورایاری
و شهرداری) ابراز نارضایتی کردهاند ،و  0/32درصد ساکنین نهتنها تابهحال سابقه مشارکت در امور محله خود را
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نداشتهاند ،بلکه مایل به همکاری و مشارکت نیز نبودند .از بین کسانی که تمایل به مشارکت داشتند ،اکثراً با مقدار
درصد ( ،)0/34مایل به مشارکت فکری بودند.
بهطورکلی در نظرسنجی از مردم به عوامل مختلفی توجه شد که نارضایتی نسبی آنان را از وضعیت کنونی را
مشخص میکند ،بهطوریکه با ارزشگذاری ساده ریاضی به هرکدام از عوامل مشخص میشود که شهروندان
درمجموع به محله خود نمره قبولی نمیدهند؛ بنابراین توجه مدیران و مسئوالن شهری به اهم این مشکالت ضروری
خواهد بود.
یافتههای تحلیلی

با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی با نرمافزار  ،AMOSدادههای کمی اعتباریابی شدند .هدف عبور از این
مرحله ،فرآیند برنامهریز ی در راستای انتخاب رویکرد مشکل سو و طی نمودن مسیرهای کشف مشکالت ،دستیابی به
مجموعهای از مشکالت از دریچه نگاه مردم بود.
شکل ( ،)2نتایج تحلیل عاملی تأییدی مدل ارتقا مشارکت محوری در محله فرحزاد را نشان میدهد .بر اساس این
مدل ،متغیرهای مکنون شامل متغیرهای زیستمحیطی ،اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی و مدیریتی و تصمیم گیری میباشد.

شکل  .2نتایج تحلیل عاملی تأییدی مدل ارتقا مشارکت محوری در محله فرحزاد

بر اساس شکل ( ،)2بار عاملی تمامی گویهها باالی  0/3است و بار عاملی متغیر زیستمحیطی برابر با ( ،)0/34متغیر
اجتماعی برابر با ( ،)0/57اقتصادی برابر با ( ،)0/90متغیر کالبدی برابر با ( ،)0/93و مدیریتی برابر با ( ،)0/57محاسبهشده
است؛ بنابراین مدل از روایی همگرایی مطلوبی برخوردار است .همچنین میتوان نتیجه گرفت که ضریب تعیین کالبدی
با مقدار ( ،)0/93بیشترین فضای مشترک را با ارتقاء مشارکت محوری در محله فرحزاد را دارد .جدول ( ،)1سطح
معناداری و بارهای عاملی هریک از گویه ها را نشان میدهد.
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جدول  .1نتایج معنیداری بارهای عاملی و اعتبار همگرا در سطح گویهها و عامل برای مدل ارتقا مشارکت محوری در محله
فرحزاد
ابعاد

گویه

بار عاملی

سطح معنیداری

AVE

زیستمحیطی

سیستم دفع فاضالب

0/72

0/001

0 /4

وضعیت سالمت در اثر بیماریهای ناشی از آلودگی رودخانه

0/63

0/001

سیستم جمعآوری زباله

0/57

0/001

میزان تخریب پوشش گیاهی

0/64

0/001

امنیت اجتماعی محله

0/68

0/001

تعارضات میان ساکنین دارای تنوع قومیتی

0/57

0/001

عدم اعتماد مرد به پاتوقها

0/82

0/001

میزان مشارکت ساکنین در توسعه

0/73

0/001

مساکن بدون سند مالکیت

0/74

0/001

وضعیت شغل بانوان

0/77

0/001

میزان رشد سکونتگاههای غیررسمی شمال محله

0/69

0/001

وضعیت کفسازی معابر

0/44

0/001

وضعیت ساختوساز حریم رودخانه

0/67

0/001

کارایی سیستم حملونقل عمومی

0/34

0/001

کیفیت مسکن

0/59

0/001

مدیریتی و

میزان مشارکت مردم در تصمیمگیریها

0/72

0/001

تصمیمگیری

بررسی نظام سیستم مدیریتی و تصمیمگیری

0/63

0/001

میزان حضور قومیتهای مختلف در نهادهای محلی

0/57

0/001

میزان منابع مالی قابلاتکا جهت توسعه محله

0/64

0/001

اجتماعی

اقتصادی

کالبدی

مطابق نتایج به دست آمده در جدول ( ،)1بار عاملی تمامی گویههای باالی ( ،)0/3است و سطح معنیداری تمامی
بارهای عاملی از  0/05کوچکتر بوده و با اطمینان  95درصد معنادار و قابلتعمیم به جامعه آماری است.
پس از شناخت و بررسی وضع موجود محله فرحزاد و عوامل مؤثر بر آن جدول سوات را میتوان به صورت زیر تدوین
نمود .از مهمترین قوتها و فرصتهای محله میتوان به وجود مساجد محلی و نقش گردشگری محله اشاره کرد.
همچنین مهمترین ضعفها و تهدیدهای محله شامل کمبود کاربریهای خدماتی و ساختوسازهای غیراصولی هستند.

209

واکاوی و ارائه راهبردهای کیفیت محیطی  (...صالحیکمامردخی و همکاران)
جدول  .2سنجش و تحلیل عوامل درونی و بیرونی ()SWOT
عرصه تحلیل

قوت ()S

ضعف ()W

فرصت ()O

تهدید ()T

زیستمحیطی

وجود رودخانه فرحزاد

فقدان سیستم دفع فاضالب

امکان اجرای کاربریهای

شیوع انواع بیماریهای عفونی وانگلی

متناسب با توان طبیعی منطقه بر

در اثر ورود فاضالب به جویها،

اساس منابع فیزیکی منطقه

کوچهها ،باغها

بهعنوان پاالینده محیطی

(شکل زمین)
اجتماعی

وجود مساجد محلی بهعنوان

وجود خانوارهای جمعی در

ارتباط بیشتر مردم با یکدیگر

بروز چالشهای اجتماعی به دلیل

مراجع و مکانهای تجمع

تکواحدهای مسکونی

از طریق حضور در کالسهای

ورود مهاجران جدید به محله

ساکنین

اقتصادی

آموزش شهروندی

برخورداری از تسهیالت جلب

سطح پایین فرهنگی به دلیل

ارتباط بیشتر مردم با یکدیگر

تبدیلشدن حاشیه رودخانه به محیطی

گردشگر (باغچه رستوران) و

پایین بودن درصد باسوادی

از طریق رفتوآمد به حسینیه

خطرناک بهواسطه وجود معتادان و

فراهم آوردن ساعاتی خوش

بخصوص در بین زنان

اعظم

قاچاقچیان

باال بودن سهم جمعیت فعال

استفاده نکردن از نیروی

امکان رشد و توسعه اقتصادی

عدم مشارکت ساکنین در توسعه و

محله

کار زنان

محله به دلیل مهاجرپذیر بودن

حفاظت به دلیل پایین بودن سطح

آن

اقتصادی فرهنگی

وجود فعالیتهای صنعتی خرد

وجود مساکنی بدون سند

امکان ایجاد فعالیتهای

و کارگاهی با حوزه نفوذ

مالکیت عرصه

اقتصادی در محدوده متعاقب

فرامحلی به
کالبدی

توسعه گردشگری

قرار داشتن کل محله تحت

کمبود کاربردهای خدماتی

زیاد بودن اراضی بایر جهت

افزایش خطر ناشی از حوادث

پوشش شبکه آب ،برق ،گاز و

همچون آموزشی ،ورزشی،

ایجاد کاربردهای جدید و

احتمالی به دلیل کیفیت بسیار پایین

مخابرات

درمانی و فضای سبز

موردنیاز محله

مسکن در بخش حاشیه

وجود حملونقل عمومی

دسترسی بسیار ضعیف و

نقش گردشگری محله

ساختوسازهای غیراصولی و بیرویه

همچون خط اتوبوس و تاکسی

نفوذپذیری بسیار کم

وجود کاربردهای فرهنگی

شیب زیاد معابر در برخی

امکان ایجاد چشماندازهای

رشد سکونتگاههای غیررسمی شمال

شاخص نظیر امامزاده داود و

نواحی

زیبا و متنوع با طراحی در

محله

امامزاده صالح

ارتفاعات شمالی

بیانیه مشکالت ،از جمعبند ی مشکالتی که در دو بخش مطالعه شد( ،حاصل مشکالت برآمده از تحلیل وضعیت
موجود و مشکالت برآمده از تحلیل پرسشنامه) میباشد .در راستای نتایج به دست آمده ،با استفاده از مدل ،FARAS
به رتبهبندی اهمیت هر یک از عرصههای موضوعی پرداخته شد ،نتایج به شرح جدول ( ،)3میباشد.
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جدول .3مقدار تابع بهینگی و درجه مطلوبیت
تصمیمگیری و مدیریتی
Γ
0.17
6

β
0.17
6
0.178
0.354

α
0.18
7

زیست محیطی
γ
0.18
7

Β
0.19
5
0.200
0.395

اقتصادی

α
0.19
2

γ
0.21
1

Β
0.21
6
0.200
0.416

اجتماعی
α
0.20
0

γ
0.15
4

β
0.18
4
0.176
0.360

کالبدی
α
0.19
8

γ
0.21
9

β
0.22
2
0.234
0.456

α
0.21
3

⊗
S
Sj
Kj

شکل  .3میزان اهمیت هر یک از عرصههای موضوعی

مطابق جدول ( ،)3به ترتیب ابعاد کالبدی با مقدار وزن  ،0/456اقتصادی با مقدار وزن  ،0/416زیستمحیطی با مقدار
وزن  ،0/395اجتماعی با مقدار وزن  ،0/360تصمیمگیری و مدیریتی با مقدار وزن  ،0/354بیشترین و میزان اهمیت را
به خود اختصاص دادهاند.
پس از تعیین مشکالت مطرح شده ،الزم دانسته شد به منظور رتبهبندی هر مشکالت در عرصههای موضوعی از مدل
 BMWاستفاده شود .نتایج به شرح جدول ( )4میباشد.
جدول .4وزن نهایی هر یک از مشکالت مطرح شده در عرصههای موضوعی
عرصه موضوعی

اوزان عرصهها

زیستمحیطی
0/395

اجتماعی

مشکالت

اوزان کلی مشکالت

فقدان سیستم دفع فاضالب

0/087

فقدان سیستم مناسب جمعآوری زباله

0/073

عدم تجهیز معابر به سیستم زهکشی و دفع آبهای سطحی

0/077

آلودگی شدید خاک و منابع آبی ازجمله رودخانه فرحزاد در اثر ورود فاضالب

0/071

تخریب پوشش گیاهی طبیعی جهت تغییر کاربری

0/074

تخلیه زباله و نخاله ساختمانی در حاشیه رود دره فرحزاد و فضاهای ساخته نشده

0/075

فقدان امنیت اجتماعی در محله ،بهخصوص در اراضی بایر و فضاهای غیرقابلدفاع و در

0/087

حاشیه رودخانه
تبدیلشدن پارکها به پاتوقهای نامناسب و خطرناک و درنتیجه عدم اعتماد مردم به
0/360
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اقتصادی

وجود خانوارهای جمعی در تکواحدهای مسکونی

0/078

تعارضات اجتماعی میان ساکنین محله به دلیل تنوعات قومی بسیار

0/077

افزایش جمعیت و کمبود شدید پتانسیل توسعه در محله

0/071

سطح پایین فرهنگی به دلیل پایین بودن درصد باسوادی بخصوص در بین زنان

0/068

وجود مساکنی بدون سند مالکیت عرصه

0/084

عدم مشارکت ساکنین در توسعه و حفاظت به دلیل پایین بودن سطح اقتصادی و

0/074

فرهنگی
0/416
کالبدی

نابرابری ارزشهای سکونتی

0/075

استفاده نکردن از نیروی کار زنان

0/073

ساخت آلونکهای مسکونی بهصورت چادرهایی از جنس پارچه و نایلون در درون

0/077

باغات مردم توسط معتادین

0/456

رشد سکونتگاههای غیررسمی شمال محله

0/085

فقدان کارایی شبکه ارتباطی به دلیل عرض کم و شیب زیاد در برخی نقاط

0/075

کمبود کاربردهای خدماتی همچون آموزشی ،ورزشی ،درمانی و فضای سبز

0/066

افزایش خطر ناشی از حوادث احتمالی به دلیل کیفیت بسیار پایین مسکن در بخش

0/076

حاشیهنشین و قدمت زیاد
کفسازی نامناسب معابر

0/065

ساختوساز در حریم رودخانه

0/073

شیب زیاد زمین و محدودیتهای توسعه شبکه سواره و دوچرخه

0/078

افزایش سفرهای محدوده در صورت توسعه گردشگری و ضعف شبکه موجود

0/074

روشنایی ضعیف معابر در شب

0/076

فقدان کارایی سیستم حملونقل عمومی در محدوده به دلیل عدم کشش شبکه معابر

0/075

غیرانسانی شدن محیط رفتوآمد (تداخل سواره و پیاده)

0/071

نبود پیادهرو

0/077

مدیریتی و

1عدم عضویت قومیتهای مختلف حاضر در محله ،در شورایاری

0/073

تصمیمگیری

ضعف حضور مردم در تصمیمات توسعه شهری

0/084

عدم همکاری همه شهروندان در اداره و نگهداری از محله

0/076

محدودیت منابع مالی قابلاتکا جهت توسعه

0/081

نبود سازوکار بازبینی و بازنگری

0/077

فرسودگی ساختار مدیریتی و سیستمهای تصمیم سازی

0/074

بیتوجهی ،عدم دلسوزی و شیوه نادرست مسئولین در اداره محله

0/075

0/354

مطابق نتایج به دست آمده در جدول ( ،)4مشخص شد ،در بعد زیستمحیطی ،مهمترین مشکالت سکونتگاه
غیررسمی فرحزاد :فقدان سیستم دفع فاضالب با مقدار وزن  ،0/087در بعد اجتماعی :امنیت اجتماعی با مقدار وزن
 ،0/087در بعد اقتصادی :وجود مساکنی بدون سند مالکیت عرصه با مقدار وزن  ،0/084در بعد کالبدی :رشد
سکونتگاههای غیررسمی شمال محله با مقدار وزن  ،0/085در نهایت بعد تصمیمگیری و مدیریتی :ضعف حضور مردم
در تصمیمات توسعه شهری با مقدار وزن  ،0/084میباشد.
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در ادامه نیز سعی گردیده شد به همبستگی بین مشکالت مطرح شده و نبود مشارکت شهروندان پرداخته شود .نتایج
به شرح جدول ( )4میباشد .مطابق نتایج ،میزان همبستگی بین مشکالت مطرح شده و نبود مشارکت شهروندان با مقدار
ضریب همبستگی به دست آمده ،و سطح معناداری ( )0/000گویای ارتباط معنادار و مثبت بین مشکالت مطرح شده و
نبود مشارکت شهروندان می باشد .بنابراین ،با گسترش مشارکت ،مشکالت مطرح شده در فرحزاد کم ،و با کاهش
مشارکت شهروندان ،مشکالت مطرح شده در سکونتگاه غیررسمی فرحزاد افزایش مییابد.
جدول  .5میزان همبستگی بین مشکالت مطرح شده و نبود مشارکت شهروندان
مشکالت

عرصه

متغیر مستقل

میزان همبستگی

سطح معناداری

موضوعی
زیستمحیطی

فقدان سیستم دفع فاضالب

0/545

0/000

فقدان سیستم مناسب جمعآوری زباله

0/443

0/000

عدم تجهیز معابر به سیستم زهکشی و دفع آبهای سطحی

0/512

0/000

آلودگی شدید خاک و منابع آبی ازجمله رودخانه فرحزاد در اثر ورود

0/478

0/000

فاضالب
تخریب پوشش گیاهی طبیعی جهت تغییر کاربری

0/445

0/000

تخلیه زباله و نخاله ساختمانی در حاشیه رود دره فرحزاد و فضاهای ساخته

0/398

0/000

نشده
اجتماعی

0/339

فقدان امنیت اجتماعی در محله ،بهخصوص در اراضی بایر و فضاهای

0/000

غیرقابلدفاع و در حاشیه رودخانه
تبدیلشدن پارکها به پاتوقهای نامناسب و خطرناک و درنتیجه عدم اعتماد
مردم به فضای سبز

0/412

0/000

مشارکت محوری

وجود خانوارهای جمعی در تکواحدهای مسکونی

0/443

0/000

تعارضات اجتماعی میان ساکنین محله به دلیل تنوعات قومی بسیار

0/398

0/000

افزایش جمعیت و کمبود شدید پتانسیل توسعه در محله

0/453

0/000

سطح پایین فرهنگی به دلیل پایین بودن درصد باسوادی بخصوص در بین زنان

0/446

0/000

وجود مساکنی بدون سند مالکیت عرصه

0/461

0/000

عدم مشارکت ساکنین در توسعه و حفاظت به دلیل پایین بودن سطح اقتصادی

0/487

0/000

اقتصادی

و فرهنگی

کالبدی

نابرابری ارزشهای سکونتی

0/391

0/000

استفاده نکردن از نیروی کار زنان

0/411

0/000

ساخت آلونکهای مسکونی بهصورت چادرهایی از جنس پارچه و نایلون در

0/451

0/000

درون باغات مردم توسط معتادین
رشد سکونتگاههای غیررسمی شمال محله

0/449

0/000

فقدان کارایی شبکه ارتباطی به دلیل عرض کم و شیب زیاد در برخی نقاط

0/484

0/000

کمبود کاربردهای خدماتی همچون آموزشی ،ورزشی ،درمانی و فضای سبز

0/445

0/000
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0/506

افزایش خطر ناشی از حوادث احتمالی به دلیل کیفیت بسیار پایین مسکن در

0/000

بخش حاشیهنشین و قدمت زیاد
کفسازی نامناسب معابر

0/493

0/000

ساختوساز در حریم رودخانه

0/467

0/000

شیب زیاد زمین و محدودیتهای توسعه شبکه سواره و دوچرخه

0/445

0/000

افزایش سفرهای محدوده در صورت توسعه گردشگری و ضعف شبکه

0/453

0/000

موجود
روشنایی ضعیف معابر در شب

0/449

0/000

فقدان کارایی سیستم حملونقل عمومی در محدوده به دلیل عدم کشش

0/503

0/000

شبکه معابر
غیرانسانی شدن محیط رفتوآمد (تداخل سواره و پیاده)

0/495

0/000

نبود پیادهرو

0/512

0/000

مدیریتی و

1عدم عضویت قومیتهای مختلف حاضر در محله ،در شورایاری

0/440

0/000

تصمیمگیری

ضعف حضور مردم در تصمیمات توسعه شهری

0/512

0/000

عدم همکاری همه شهروندان در اداره و نگهداری از محله

0/445

0/000

محدودیت منابع مالی قابلاتکا جهت توسعه

0/532

0/000

نبود سازوکار بازبینی و بازنگری

0/452

0/000

فرسودگی ساختار مدیریتی و سیستمهای تصمیم سازی

0/445

0/000

بیتوجهی ،عدم دلسوزی و شیوه نادرست مسئولین در اداره محله

0/451

0/000

جدول  .6میزان همبستگی بین عرصههای موضوعی مطرح شده و مشارکت شهروندان
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عرصه موضوعی

متغیر مستقل

میزان همبستگی

سطح معناداری

اقتصادی

مشارکت

0/580

0/000

اجتماعی

شهروندان

0/556

0/000

زیست محیطی

0/543

0/000

تصمیمگیری و مدیریتی

0/576

0/000

کالبدی

0/589

0/000
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شکل  .4میزان همبستگی بین عرصههای موضوعی و مشارکت شهروندان

مطابق جدول ( ،)6میزان همبستگی بین عرصههای موضوعی اقتصادی با مشارکت شهروندان  ،0/564عرصه
موضوعی اجتماعی با مشارکت شهروندان  ،0/556عرصه موضوعی زیستمحیطی با مشارکت شهروندان  ،0/543عرصه
موضوعی تصمیمگیری و مدیریتی با مقدار همبستگی  ،0/576گویای ارتباط معنادار و مثبت بین این دو متغیر میباشد.
همچنین نتایج نشان داد که از بین مولفههای مطرح شده ،بعد کالبدی بیشترین میزان ارتباط با مشارکت شهروندان به
خود اختصاص داده است.
اکنون اصلیترین مرحله پژوهش یعنی تدوین مراحل برنامهریزی میباشد .ابتدا بر اساس مدل چشمانداز سازی
اورگون چشمانداز محله بهصورت زیر تدوین شد .این چشمانداز با توجه به سناریوهای چشمانداز شهر و منطقه و
چشمانداز مردم و همچنین محدودیتها و فرصتهای ذکرشده نقش متصور برای محدوده فرحزاد در چشمانداز برنامه
توسعه این محدوده حول دو محور تثبیت سکونت پایدار و گردشگری شکل گرفته است .به این صورت محله فرحزاد
محدودهای سکونتی – گردشگری است که کلیه فعالیتها در جهت تأمین نیازهای آنها باید برنامهریزی شود:
"محله فرحزاد ،محلهای سکونتی -گردشگری با اقتصاد پویا ،دارای خدمات فراهم و در دسترس همگان ،با اختالط
مناسب کاربردها است .این محله ،امن و ایمن برای زندگی ،با سکونت پایدار و دارای مسکن استاندارد و با
زیرساختهای مناسب ،محلهای زیبا ،پاک و تمیز ،سرسبز ،با مناظر عالی و همساز با محیط طبیعی میباشد .این محله،
محلهای با ترافیک روان ،پویا و سرزنده و دارای حکمروایی و مدیریت خوب و شایسته با همکاری و مشارکت
شهروندان است".
مرحله بعدی در تعیین اهداف مبتنی بر مشکالت ،تعیین راهبردها و سیاستها و سپس اولویتبندی آنها میباشد تا
مهمترین سیاستها برای ارتقای کیفیت محیط مسکونی مشخص شود .اولویتبندی راهبردها بر اساس از روش QSPM

انجام شد .نتایج به شرح جدول ( )7میباشد.
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جدول  .7اهداف ،راهبردها و سیاستهای ارتقاء کیفیت محیطی مبتنی بر مشارکتمحوری

عرصه موضوعی

اهداف کالن

راهبرد

سیاست

زیستمحیطی

افزایش بهداشت محیط

نظافت بهموقع و اصولی معابر

انتخاب رفتگران از بین مردم محله

اجتماعی

افزایش امنیت

از بین بردن فضاهای غیرقابلدفاع

ایجاد کاربرد برای زمینهای بالاستفاده

کاهش تعارضات اجتماعی بین

امکان رفتوآمد تمام اقوام به تمام

برگزاری برخی جلسات شورایاری در

ساکنین

مساجد بهعنوان محل تجمع ساکنین

مساجد محالت مختلف با شرط حضور

افزایش کارایی و پایداری اقتصادی

ایجاد و تقویت مراکز تفریحی

ایجاد کاربرد تفریحی در حاشیه رودخانه

کاهش نابرابریهای ارزشهای

افزایش (حداقل) سطح قطعه مسکونی

برنامهریزی مسکن برای محله

داخل بافت

برای عموم آزاد
اقتصادی

سکونتی
افزایش ایمنی

جلوگیری از توسعه غیرقانونی

نظارت برساخت و سازها

کالبدی

مداخله و ساماندهی سکونتگاههای

ایجاد انگیزه برای ارتقای کیفیت

اعطای سند مالکیت بهصورت رایگان

غیررسمی

مساکن (ارتقای درجا)

برای مساکن اسکان غیررسمی شمال

مشارکت پذیر کردن مردم

توسعه ارتباط و تقویت تشکلهای

همیاری برای تشکیل شوراهای محلی

محلی در رابطه با مسائل عمرانی و

همکاری با شهرداری

محدوده
مدیریتی و
تصمیمگیری

توسعه فرحزاد
تأمین منابع مالی پایدار توسعه شهری

استفاده از مشارکت مردمی در خلق و

ایجاد مراکز جدید گردشگری با

ارتقای کیفیت فضاهای شهری که منبع

مشارکت مردم و با سرمایههای خصوصی

درآمدی برای شهرداری باشد

مطابق جدول ( ،)7راهبردهای الزم به همراه اهداف و سیاستهای مربوطه در راستای ارتقاء کیفیت محیطی نشان
داده شد .اهداف افزایش بهداشت و افزایش امنیت از جمله مهمترین اهداف زیستمحیطی و اجتماعی میباشند.
مشارکت پذیر کردن مردم ،افزایش پایداری اقتصادی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی در محله نیز به ترتیب از
مهمترین اهداف عرصههای مدیریتی ،اقتصادی و کالبدی هستند.
نتیجهگیری

سکونتگاههای غیررسمی با آنکه همواره نگاهی حمایتی صرف بر آنها بوده است ،میتوانند بهوسیله همراهی و
مشارکت ساکنان خودشان دست به ارتقای کیفیت محیطشان بزنند .درواقع ضرورت بهبود زندگی ساکنان این نوع
سکونتگاهها در کنار بهکارگیری شیوهها ی نوین مشارکتی و ارتقای محیطی الزامی بر انجام این پژوهش دریکی از
محالت شهر تهران یعنی محله فرحزاد شد.
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فرحزاد با اینکه قدمت باالیی دارد اما به دالیل مختلفی نظیر مهاجرت بدون برنامه تبدیل به محیطی نامناسب برای
سکونت گردیده است .در این راستا ،نتایج نشان داد که از بین ابعاد مورد مطالعه ،بعد کالبدی بیشترین فضای مشترک
را با ارتقاء مشارکت محوری در محله فرحزاد به خود اختصاص داده است ،و بر اساس مدل  SWOTمشخص شد ،از
مهمترین قوتها و فرصتهای محله میتوان به وجود مساجد محلی و نقش گردشگری محله ،و مهمترین ضعفها و
تهدیدهای محله ،به کمبود کاربریهای خدماتی و ساختوسازهای غیراصولی اشاره کرد .در ادامه نیز پس از بیانیه
مشکالت مطرح شده ،نتایج رتبهبندی عرصههای موضوعی (اقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی ،زیستمحیطی ،تصمیمگیری
و مدیریتی) با استفاده از مدل  FARASاز دیدگاه متخصصان نشان داد ،عرصه کالبدی بیشترین میزان اهمیت را به خود
اختصاص داده است ،به عبارت دیگر ،مشکالت وضع موجود در محله فرحزاد در عرصه کالبدی بیشتر از سایر عرصهها
میباشد.

پس از تعیین مشکالت مطرح شده ،به منظور رتبهبندی هر مشکالت در عرصههای موضوعی از مدل BMW

استفاده شد ،نتایج نیز در این قسمت از پژوهش نشان داد ،در بعد زیستمحیطی ،مهمترین مشکالت سکونتگاه غیررسمی
فرحزاد :فقدان سیستم دفع فاضالب با مقدار وزن  ،0/087در بعد اجتماعی :امنیت اجتماعی با مقدار وزن  ،0/087در بعد
اقتصادی :وجود مساکنی بدون سند مالکیت عرصه با مقدار وزن  ،0/084در بعد کالبدی :رشد سکونتگاههای غیررسمی
شمال محله با مقدار وزن  ،0/085در نهایت بعد تصمیم گیری و مدیریتی :ضعف حضور مردم در تصمیمات توسعه
شهری با مقدار وزن  ،0/084می باشد .حال این سئوال مطرح شد که با توجه به مشکالت مطرح شده در فرحزاد،
مشارکت شهروندان به چه میزان در کاهش و یا افزایش آنها موثر بوده است ،در پاسخ به این سئوال از آزمون همبستگی
اسپیرمن استفاده شد ،نتایج گویای ارتباط معنادار و مثبت بین مشکالت مطرح شده و نبود مشارکت شهروندان بود ،و
بیشترین میزان همبستگی در عرصه کالبدی نشان داد.
در مرحله بعدی اهداف و راهبردهای مربوطه ارتقاء کیفیت محیطی بر اساس مشارکت محوری تدوین شد .اهداف
افزایش بهداشت و افزایش امنیت ازجمله مهمترین اهداف زیستمحیطی و اجتماعی میباشند .مشارکتپذیر کردن
مردم ،افزایش پایداری اقتصادی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی در محله نیز به ترتیب از مهمترین اهداف
عرصههای مدیریتی ،اقتصادی و کالبدی بودند .در مقایسه این پژوهش با پژوهش فروغ زاده و همکاران ( )1400میتوان
گفت که پژوهش حاضر سعی در کاربست مشارکت در جهت ارتقا کیفیت محیطی دارد که از این لحاظ جنبه نوآوری
دارد .از طرفی نیز روش پژوهش و فرایند آن همسو با پژوهشهای  )2021(Adegunو سجاد زاده و همکاران ()1395
میباشد.
در یک جمعبندی نهایی می توان گفت ،اگر چه لزوم مشارکت شهروندان در ارتقاء کیفیت محیطی ،به لحاظ
مفهومی و در مبانی نظری ،اصلی زیربنایی از طراحی فضاهای غیررسمی پایدار به شمار میآید ،ولی زمینهسازی برای
به اجرا درآوردن این گونه مشارکت در سکونتگاه غیررسمی فرحزاد به سادگی امکانپذیر نیست ،شرایط اجتماعی،
سیاسی و نوع نگاه تصمیمسازان و تصمیم گیری مدیریت شهری ،بر مشارکت شهروندان این محله موثر است .بنابراین
در طراحی و برنامهریزی مطلوب عرصههای عمومی سکونتگاههای غیررسمی از جمله فرحزاد ،توجه به نیازها ،ویژگیها
و ترجیحات شهروندان برای حضور ،انجام فعالیت ،پذیرش مسئولیت و در یک کالم مشارکت شهروندی ،امری حیاتی
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است ،و امید است با کاربست و توجه به اهداف و سیاستهای مطرح شده در این نوشتار ،در ارتقاء کیفیت محیطی
عرصه پیراشهری ،زمینه مشارکت هر چه بیشتر شهروندان در فراهم گردد.
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دارایی مبنا؛ (موردکاوی محله فرحزاد تهران) .فصلنامه برنامهریزی توسعه شهری و منظقهای ( .6 )17صص .58-29
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( .15 )3صص .1009-995

-
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صیاد ،دانیال و قضاوی ،رضا .امیدوار ،ابراهیم .1401 .ارائه استراتژیهای مناسب مدیریتی زیرساختهای شهری در
برابر سیالب از منظر پدافند غیرعامل با استفاده از  SWOTو(  QSPMمطالعۀ موردی :شهر کاشان .مدل سازی و
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