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چکیده
 رسمیت به ای فزاینده شکل به پایدار ۀتوسع اصلی یاجزا از یکی عنوان به اجتماعی یپایدار ،اخیر های سال در

 مسائل و زیست محیط به مربوط مسائل بره عمدطور  به پایدارۀ توسع بارۀدر پیشین های پژوهش. است شده شناخته

اروپا در  ۀاتحادی راهبردو  13و پس از تدوین دستور کار  3335 های دههدر اواخر اما  ،بودند متمرکز یاقتصاد
در دستور کار مباحث  پایداری اجتماعی، 1553رگ در سال نبشورای اروپا در شهر گوت ۀو جلس 1555لیسبون 

 سنجش ،مقالههدف این  .ر شهر و محالت شهر معرفی شده استپایدار د ۀارکان توسع ترین مهمیکی از  ،پایداری
افقی  ۀتوسع که بر اثر است (تهران شادآباد ۀمحلروی شهر ) عی در محالت پراکندهبر پایداری اجتما مؤثر عوامل

 ن درواز روش تحلیل عاملی و ضریب همبستگی پیرس ،منظور  بدین .اند وجود آمده  به اخیر های سالتهران در  شهر
 شادآباد ۀو برداشت میدانی از محل پرسشنامه 153از تعداد  آمده دست بههای  تحلیل داده برای SPSS افزار نرم

حاصل از تحلیل  . نتایجاند  ارزیابی شدهو ذهنی  پایداری اجتماعی از دو بعد عینیبر  مؤثرعوامل و  شده  استفاده
 ۀمحل گیری شکلذاتی  های ویژگیکه از  مهاجرت و ناتوانی اقتصادی مانندای  عوامل زمینه که دهد نشان می ها داده

از  ی کههمچنین براساس نتایجدارند.  کننده تعیینشادآباد نقش اساسی و  ۀدر پایداری اجتماعی محل ،هستندشادآباد 
، رضایت از محله، کنش اجتماعی، رضایتمندی فردی ۀل سرمایسطح پایین پنج عام ،آمده دست بهتحلیل عاملی 

 اری اجتماعی محله شناسایی شدند.بودن پاید  پایینعوامل اصلی  عنوان بهشادآباد،  ۀدر محل اجتماعی و حس تعلق
 

 .شادآباداجتماعی،  ۀسرمایپایدار،  ۀتوسعگویی،  پراکندهپایداری اجتماعی،  :یکلیدیهاواژه
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6مقدمه

1اجتماعی یپایدار مفهوم ،اخیر دهۀ دو در
، یاقتصاد اجتماعی، ابعاد با و درآمده توسعه جدید یها مدل از یکی به 

نامند و  پایدار می ۀتوسع« های پایه»یا « ابعاد» را ها آن که هایی است. مؤلفه شده  ترکیب توسعه سیاسی و زیستی  محیط

 ۀتوسع به مربوط مباحث اند. درحقیقت کرده توجه آن به متفاوتی میزان به خود نظر از هرکدام ،محلی اجتماعمحققان 

در اواخر  شد. گنجانده آن در نیز یاقتصاد مسائل به توجه آن از  پس و بود یزیست محیط مسائل به وابسته ابتدا در پایدار،

پس از تدوین دستور  ویژه به. قرار گرفتپایدار  ۀموضوعات اجتماعی برای اولین بار در دستور کار مباحث توسع 3335 دهۀ

شورای اروپا در شهر  ۀ( و در جلس 1555EC)معروف به  15551اروپا در لیسبون در سال  ۀاتحادی راهبرد، تدوین 13کار 

پایداری اجتماعی وجود دارد،  بارۀمطالب محدودی در ،درنتیجه. ندورد توجه قرار گرفتم 41553در سال  گوتنبرگ

 این مفهوم وجود ندارد. بارۀهای منظم و سیستماتیک در بررسی که طوری به

بر پایداری  مؤثراین مقاله با مروری بر ادبیات مفهوم پایداری اجتماعی و مفاهیم مرتبط با آن سعی دارد تا عوامل 

اجتماعی در محالت  پایداریهای  ابتدا به حوزه ،منظور  د. بدینکنروی شهری شناسایی  های پراکنده اجتماعی را در بافت

 .بررسی شده است.ها  شهری بر این حوزه روی پراکنده تأثیراتو سپس  شده  پرداختهشهری 

زندگی انسانی و احساس رفاه  مانندبا ابعاد کیفی همراه است و با مفاهیمی  طورعمده  بهمفهوم پایداری اجتماعی 

جوامع همگن و  دهی شکلاجتماعی، یعنی  ۀ. پایداری اجتماعی به معنای حفظ و بهبودبخشی سرمایدشون  میارزیابی 

 قابلیتدارای احساس ترحم، صبوری،  ای جامعهمردمی،  های گروهیکپارچه با منافع متقابل، دارای ارتباط و تعامل میان 

 (.0-3: 1551گودلند، ) شود میاخالقی نیز همراه  ۀانعطاف و تابع عشق و وفاداری که گاه با سرمای

درصد از مساحت محله را اراضی کشاورزی  85بیش از  که طوری به ؛دارای بافتی بسیار نامتراکم است شادآباد ۀمحل

بدون برنامه و ساختار کالبدی نامنظم که  تقریباًبا رشدی  ،، بافتی غیرمنسجمحلهم یرو  بافت پراکندهده است. کراشغال 

اجتماعی آنومیک و گسسته . ساختار اند شدهبرای کار و زندگی بهتر راهی تهران  و استبیشتر محل زندگی افراد مهاجر 

نامناسب، پتانسیل باالیی در ناپایداری در کنار شرایط کالبدی و اقتصادی  و که پیوندهای اجتماعی در آن ضعیف است

مورد مطالعه در  ۀنمون عنوان به ،تهران 33 ۀشادآباد تهران واقع در منطق ۀمحل ،رو این از. اجتماعی در شهر تهران دارد

 ماعی انتخاب شد.پایداری اجت ۀزمین

 

مبانینظری

 ۀمحل»و « 0پایدار شهر» ماننددهد و برای اولین بار مفاهیمی  پایدار به شهرها توجه ویژه نشان می ۀ، توسع3335 دهۀاز 

پایدار آغاز شد. در  ۀشهر و محل های مؤلفهشود و تالش برای شناسایی وارد فرهنگ لغت شهرسازی جهان می« 0پایدار

یکی از  کنند.موضوعات فضایی، اکولوژیکی، انرژی و مسائل اجتماعی جایگاه مهمی پیدا می مانند هایی مؤلفه ،این زمینه

شهر به  ۀ. نقد توسعاستشهر و پایداری  ۀبررسی رابطه بین اشکال مختلف توسع ،موضوعات اصلی در بحث شهر پایدار

                                                                                                                                                                              

های اجتماعی با  سنجش رابطۀ آسیب»ریزی شهری با عنوان نامۀ کارشناسی ارشد مصطفی توانا در رشته برنامه این مقاله برگرفته از پایان. 1

 03/11/1031به راهنمایی جناب آقای دکتر فرشاد نوریان دفاع شده و در تاریخ  «رو و مرکزی شهر تهران های پراکنده عوامل محیطی در بافت

 در دانشکدۀ هنرهای زیبای دانشگاه تهران است.
2. Social Sustainable 

3. EU Lisbon Strategy 2000 

4. European Council Meeting in Goteborg in 2001 

5. Sustainable Urban 

6. Sustainable Neighborhood 
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، اقتصادی و محیطی زیستلحاظ   به شهر پراکنده را ،پایدار ۀتوسع. استها در این زمینه بحث ترین مهماز  3رو پراکنده ۀشیو

به  رسانی خدماتهای گزاف ، هزینهمحیطی زیستشهر در مسائل  ۀحاشی های زمیناست. اتالف  کردهالبته اجتماعی نقد 

از آن در  شهر در مسائل اقتصادی و تراکم پائین جمعیتی و مسائل اجتماعی ناشی ۀدر حاشی گرفته شکلمحالت تازه 

 .استرویی شهری  پایدار نسبت به پراکنده ۀاجتماعی از جمله موارد مورد نقد توسع ۀزمین

پایدار و پایداری  ۀکار بررسی توسع ،پیچیدگی مفهوم پایداری اجتماعی و پایدار ۀپیچیدگی مفهوم توسعطورکلی  به

انجام شده  محیطی زیستاقتصادی و  های مؤلفهپایدار و  ۀتوسع ۀاجتماعی را مشکل کرده است. مطالعات زیادی در زمین

توان یافت که تنها پایداری اجتماعی را مدنظر داشته باشد و آن را در محیط شهری ای را میکمتر مطالعه امااست، 

 موارد شامل ،ها پژوهشاین  ترین مهمتجربی نیز انجام شده است. برخی از  های پژوهشدر این زمینه  باشد. کردهبررسی 

 :استزیر 

 غیرپیوسته جوامع از تر قوی مراتب به پایدار جوامع در اجتماعی-اقتصادی عملکرد که است مدعی خود اخیر آثار در تنامپو

 اقتصادی های کارایی افزایش بسترساز ،ای شبکه بین اعتماد و انسجام معنای به اجتماعی ۀسرمای گیری شکل ،است؛ بنابراین

، به این نتیجه 3385 ای منطقه اصالحاتقبل و بعد از  ایتالیا . وی در بررسی نواحی(1555 پوتنام،) بود خواهد اجتماعی و

 استبیشتر این نواحی شده  یافتگی توسعه ساز زمینهمختلف،  های دورهاجتماعی باالتر نواحی شمالی در  ۀکه سرمای رسد می

اجتماعی و پایداری شهری را  ۀبوهیان و اورز در پژوهشی ارتباط بین سرمای ،در همین رابطه (.3130، پزشکانحسنوی و )

 .(1550بوهیان و اورز، ) ید کردندأیت

 گرفت، انجام «ای محله پایدار ۀتوسع در اجتماعی ۀسرمای نقش» عنوان با( 3130) دیگران و خاکپور وسیلۀ به که پژوهشی

 ذهنی مفهوم به توجه پایداری، با اجتماعی ۀسرمای متغیرهای از برخی بین ارتباط بودنرمعنادا به نزدیک یا معناداری دلیل  به

 ۀتوسع و اجتماعی ۀسرمای ۀرابط فضایی تحلیل» ۀمقال است. در پایداری عینی مفهوم تحقق انکارناپذیر شرط اجتماعی یۀسرما

 . ازکند میمحقق  را اجتماعی ۀسرمای خود، متعدد ابعاد طریق توسعه از که بیان شدران دیگ و موسوی ۀنوشت «پایدار شهری

فراهم  را پایدار ۀتوسع ایجاد ۀزمین ،خود ماهوی سطوح طریق نیرومند از ای پدیده مانند نیز اجتماعی ۀسرمای دیگر، سوی

 .(3133ران، دیگ)موسوی و  دکن می

 رسد در ظر نمین  به و داردن وجود« پایدار اجتماعی»مفهوم  منسجمی برای و جامع تعریف ،ینظر چارچوب و ادبیات در 

 یبرا آن تالش و یپایدار مفهوم ماهیت بودن  چندوجهی ،امر این . دلیلیافت  دست آن به بتوان نزدیک ۀآیند

 2007) است واحد مستقل ماهیت یک به ها آن تبدیل و زیستیمحیط و یاقتصاد اجتماعی، موضوعات آمیختن  درهم
RICS,.) 

 ؛شودمی مربوط محالت و افراد یتوانمندساز فرایند و قوانین اجتماعی، و یفرد یهادارایی به پایدار عۀتوس 

 اساسرب یاقتصاد وصول  قابل و مکفی عادالنه، یدستاوردها کسب یبرا بلندمدت در بتوانند ها  انسان که طوری به

 صورت به ،کالبد یا مکان مشخص یمرزها در را خود یفرد ینیازها بتوانند و باشند داشته مشارکت زندگی، یاستانداردها

 در اجتماعی ابعاد بهبود در ریشه اجتماعی یپایدار عملی، سطح در. سازند برآورده کل یک صورت به سیاره این و جزء یک

تا  انسان یها مهارت افزایش و سازی ظرفیت از آن ۀدامن، هآمد زیر جدول در کهطور همان .دارد اجتماع و فرد سطح

 است. تغییر در محیطی و فضایی های نابرابری

 

 

 

                                                                                                                                                                              
1. Sprawl 



 6941،زمستان9،شمارة94هایجغرافیایانسانی،دورةپژوهش888

هایپایداریاجتماعیدرشهرحوزه.6جدول

اصلیموضوعةحوزبعد

 اجتماعی

 محلی ۀدسترسی به نیازهای محله و جامع
 ارتقای فرهنگی
 مدیریت دانش

 یا اجتماع محلی ای محلههویت 
 درک از محله

 خدمات و امکاناتعدالت و برابری در دسترسی به 
 کیفیت زندگی

 امنیت
 رفاه

 نهادی-اجتماعی
 سازی ظرفیت

 مشارکت و توانمندسازی
 محلی  اجتماعی درون های شبکهداوطلبانه و  های سازماناعتماد 

 اقتصادی-اجتماعی
 امنیت اقتصادی

 اشتغال
 اقتصادی غیررسمی های فعالیت

 زیست محیط-اجتماعی

 زیست محیطبهداشت 
 مسکن مناسب

 ونقل حمل
 و فضایی محیطی زیستنابرابری 

 7008کالنتینیو،منبع:

 

پایداریاجتماعی

پایداری اجتماعی  ،درواقعپایدار اجتماعی کیفیتی از جامعه است.  ،شناسی جامعه دیدگاهاز و  3از نظر لیتیگ و گریسلر

صورتی در جامعه  . پایداری اجتماعی درآید میوجود   که از طریق کار و روابط درون جامعه به است ماهیت روابط اجتماعی

ماهیت و  د. درنهایت،نیازهای انسان را برآورده ساز ۀکار در جامعه و ترتیب نهادی مرتبط با آن، مجموعوجود دارد که 

انسانی و مشارکت را  شأن حفظ شود و هنجارهای مورد نیاز انسان از عدالت اجتماعی، بلندمدتظرفیت بازتولید آن در 

 (.81: 1550گریسلر،  و )لیتیگ شکل دهد

 :اند دادهاز پایداری اجتماعی  تری جامعبا توجه خاص به مسائل محیط شهری تعریف  1پل و استرن

 کند می دهی سازمان ای گونه به را محیطی شرایط .است سازگار مدنی جامعۀ تکامل و پیشرفت آهنگ با)رشد(  توسعه 

 زندگی کیفیت بهبود طریق از زمان هم و کنند رشد هماهنگ طور به جامعه مختلف فرهنگی و اجتماعی های گروه تمام که

 (.30 -30: 1555استرن،  و )پل کند میانسجام اجتماعی را تقویت  ،جامعه های گروهو  ها بخشتمام  یبرا

 از: اند عبارت« سینر و دیگران»و « 1بینز و مورگان»اه دیدگپایداری اجتماعی از  دهندۀ تشکیلاجزای اصلی 

 انسان؛ اصلی ینیازها برآوردن .3

 است؛ یفرد توانایینا به مربوط که ییها ییناتوانا بر هغلب .1

 آینده؛ یها نسل ینیازها به توجه و اجتماعی تیمسئول شامل ،یفرد تیمسئول رشد .1

                                                                                                                                                                              
1  . Littig and Griesler 

2. Pol and Stern 

3. Baines and Morgan 
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 و ایجاد یبرا نیاز مورد یهمکار و هماهنگی اعتماد، رشد منظور به اجتماعی،ۀ سرمای یموجود افزایش و حفظ .4

 مدنی؛ ینهادها حمایت

 آینده؛ و حال زمان در توسعه یها فرصت برابر توزیع به توجه .0

 اجتماعی؛ یبردبار رشد و مختلف یها فرهنگ و جوامع یها تفاوت شناختن  رسمیت به .0

 و توسعه یها برنامه انتخاب بر تأثیرگذارۀ دوجانب توافق مورد شرایط در مشارکت یبرا مردم یتوانمندساز .8

 .آن بارۀدر یگیر تصمیم

 ۀکه با تکامل تدریجی جامعشود   گفته میتوسعه یا رشد  از نوعی بهپایدار  ۀتوسع اهداف نظرپایداری اجتماعی از 

تشویق  ،فرهنگی ،مختلف اجتماعی های گروهبرای سازگاری اجتماعی  محیطی زیستو مزایای  ها فرصتمدنی، رشد 

پایداری اجتماعی را  ،. این تعریفمطابقت داشته باشد اعضا جامعه ۀبرای هم ،ترکیب اجتماعی با بهبود در کیفیت زندگی

 .گیرد  درنظر میاز دو بعد نقش اجتماعی جامعه و مسائل فردی کیفیت زندگی 

بارور و هماهنگ با طبیعت تعریف شده است. در این تعریف بقا و حیات  ،عنوان زندگی سالمبا پایداری اجتماعی 

باالترین سطح رضایت از در جهت دستیابی به  ،اقتصادی های نظامجامعه، همگام با حفظ کیفیت محیطی و مرتبط با 

 (.GTZ, 2004: 2) زندگی است

عدالت  لکه شام اند کردهنده اشاره نک  گروهی از محققان به چهار عنصر اصلی و تعییندر تعریف پایداری اجتماعی، 

م با پیشرفت برای أبرابر و تو های فرصت مانند هایی مؤلفه هستند. و امنیت 1، همبستگی اجتماعی، مشارکت3اجتماعی

 های نقشبرابر برای تمامی افراد در جهت ایفای  ییها فرصت، زندگی همراه با تعاون و همکاری، ها انسانتمامی 

انسانی در برابر مخاطرات طبیعی، مبنای سنجش پایداری  های سکونتگاهو ایمنی  امرارمعاشبه همراه امنیت  ،اجتماعی

 .(DFID, 2002: 2) اند قرار گرفتهاجتماعی 

زندگی انسانی و احساس رفاه  مانندبا ابعاد کیفی همراه است و با مفاهیمی  طورعمده  بهمفهوم پایداری اجتماعی 

جوامع همگن و  دهی شکلاجتماعی، یعنی  ۀ. پایداری اجتماعی به معنای حفظ و بهبودبخشی سرمایدشو میارزیابی 

 قابلیتدارای احساس ترحم، صبوری،  ای جامعهمردمی،  های گروهیکپارچه با منافع متقابل، دارای ارتباط و تعامل میان 

 ،ها انساناجتماعی به حقوق برابر  ۀ. سرمایشود میاخالقی نیز همراه  ۀتابع عشق و وفاداری که گاه با سرمای ،انعطاف

: 1551گودلند، ) شود میگفته  ، پرورانند میجوامع انسانی در که چنین شرایطی را  هایی ارزشو همچنین حفظ  ها فرهنگ

3- 0). 

و بر  شود میدر تعریف پایداری اجتماعی بر خواست مردم به زندگی در مکانی معین اشاره  گفت توان می ،درنهایت

که شناخت پایداری  دهند مینشان  ها بررسی(. 0: 1551النگ، ) دشو می تأکیدستمرار چنین روندی در ا ها  توانایی آن

قابلیت دسترسی به خدمات، مسکن  مانند هایی مؤلفهاجتماعی با مفاهیم کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی همراه است و با 

بافت  تأثیرگذاریبه بررسی میزان  در ادامه. (3: 1551برایدن، ) شود مید و میزان محرومیت سنجیده مناسب، امنیت، درآم

 .شود  میدر این قسمت پرداخته  از پایدار اجتماعی شده استخراج های مؤلفهمفاهیم و  اساسبر و روی شهر  پراکنده



چارچوبنظریپژوهش

عنوان  با 1550که در سال  استشهری انگلستان  ۀبر جامع تأکیدبر مدل پایداری اجتماعی مورد  تأکیددر پژوهش حاضر 

ODPM  است. براساس سند نهاییODPM  تمامی سازی یکسانوبی برای رچچا عنوان به تواند یممفهوم جوامع پایدار 
                                                                                                                                                                              
1. Social Justice 

2. Participation 
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. موفقیت دهد یمجوامع پایدار را نشان  یها مؤلفه ۀهست ،در شهرها باشد. در این سند شده گرفته  کار  اصول به

و سایر  زیست یطمحاقتصادی،  مسائل، ونقل حملفضایی،  یزیر برنامه مؤثراری جوامع پایدار، به تعامل ذگ  سیاست

 های مداخله وابسته است.  اریذگ  سیاست

 
(آکوردرویکردمحالتپایداربراساسرویکردپایداری)بریستول.7جدول

اصلیموضوعةحوزبعد

 تعریف پایداری اجتماعی

 این در د.کنن زندگی و کار آنجا در آینده و حال یبرا خواهند می مردم که هستند هایی مکان پایدار اجتماع

 در و هستند؛ حساس زیستشان محیط به نسبت ها آن ؛شود می برآورده آینده و فعلی ناساکن ینیازها ،ها مکان

 خوبی به ها ساختمان است؛ فراگیر ها آن امکانات و امن ها مکان این .دارند مشارکت خود زندگی کیفیت بهبود

 .دارد وجود همه یبرا مناسب خدمات ۀارائ و برابر های فرصت و اند شده طراحی

 اجزای اجتماع پایدار

 :دهند می انجام زیر موارد طریق از را کار این .کنند می تضمین را پایدار ۀتوسع اصول پایدار اجتماعات

 ؛محلی اجتماع زیستی محیط و یاقتصاد اجتماعی، های مؤلفه انسجام و توازن یبرقرار

 آینده؛ و کنونی نسل ینیازها ساختن  برآورده

 .خود اجتماع یپایدار یبرا المللی بین مقیاس در یا تر بزرگ مقیاس در جوامع سایر ینیازها احترام

هشت ویژگی کلیدی 
 اجتماعات پایدار

 یقو انسجام با عقاید، و افکار سایر به نسبت احترام رعایت با بردبار، منصف، فعال، گیرا و امن: جوامعی .3
 ؛مشترک اجتماعی های فعالیتسایر  و فرهنگی

 ؛یرهبر و مشارکت امور، در فراگیر و مؤثر مشارکت :مناسب ۀادار .1
 زیستی؛ محیط مالحظات با توجه با مردم زندگی یبرا هایی مکان تأمین :زیست محیط به حساس .1
 طبیعی؛ زیست محیط و ساختمان کیفیت: ساختمان و مناسب طراحی .4
 خدمات مدرسه، شغل، با ارتباط تسهیل یبرا مناسب ونقل حمل ۀشبک و خدمات :مناسب ارتباطات .0

 خدمات؛ سایر و بهداشتی
 متنوع؛ محلی اقتصاد و شکوفایی :پیشرفت. 0
 و مردم ینیازها براساس داوطلبانه و محلی اجتماع خصوصی، عمومی، مناسب خدمات با :مناسب خدمات .8

 همه؛ یبرا دسترس قابل
 .آینده و حال زمان در جوامع تمامی  به نسبت طرفی بی و انصاف رعایت :همه به نسبت طرف بی و منصف .3

 OPMD, 2006منبع:

 

 روییشهریاریاجتماعیوپراکندهپاید

و تا حدی موضوعات اجتماعی است. در  فضایی، اکولوژیکی موضوعات شامل ،پایداری شهریبارۀ مهم در عموضو

ها  . در این بررسیپردازند میبین اشکال شهر و مسئله پایداری  ۀدر این زمینه، به بررسی رابط شده انجامتحقیقات 

، به مباحث شده انجامدر بیشتر این تحقیقات  .(1550ران، دیگبراملی و ) تراکم شهری است ۀین توجه به مسئلبیشتر

تراکم  ،ها آنتوجه شده و در بسیاری از « رویی شهری  پراکنده»و « 1مناطق شهری پراکنده» و« 3شهر متراکم»مربوط به 

خدمات شهری و کاهش  ت،عمومی، بهبود دسترسی به امکانا ونقل حملبهبود سیستم  سببباال در شهرهای متراکم 

 .(1555بارتون، ) شود میشهری  جدایی

البته نتایج آن بر پایداری اجتماعی  ،است تأثیرگذار، میزان تراکم بر سطح تعامل ساکنان شهر شناسی جامعهاز دیدگاه 

تالن، ) کند می آسانتعامل اجتماعی را  ،ینواحی شهری نامشخص است. برخی از محققان معتقدند که تراکم باالی شهر

برخی نیز معتقدند روابط اجتماعی و احساس تعلق به محله یا یک اجتماع در نواحی که تراکم جمعیت  که درحالی؛ (3333

 .(1553، فریمن) ین دارندینواحی است که تراکم پا تر از سایر  ینیپا ،آن باالست

                                                                                                                                                                              
1. Compact City 

2. Scattered Areas 
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شهرسازی را از منظر  ۀرویی شهری پرداخته و این شیو  به انتقاد از پراکنده ،پایدار ۀاخیر توسع های سالدر 

است. در این میان پایداری اجتماعی یکی از موضوعات اصلی و مورد توجه  نقد کرده، اقتصادی و اجتماعی محیطی زیست

شواهد  .هستندبررسی بسیار مشکل  جهت ،رویی  اثرات اجتماعی پراکنده که درحالی؛ رویی شهری است  در نقد پراکنده

منفی بر  تأثیر. 1در شهر، کاهش عدالت اجتماعی . 3 که شامل موارد زیر هستند: زیادی برای ناپایداری این بعد وجود دارد

شدن و ناتوانی در سازگاری با   قطبی. 0گزینی اجتماعی،   جدایی. 4رفتن جوامع محلی در مرکز شهر،   از بین. 1سالمت، 

. در (1554ران، دیگکلی، شوارتز و ) استیی بر ناپایداری اجتماعی رو  پراکنده تأثیر دهندۀ نشانکه  ،تغییرات سبک زندگی

 .شود  پرداخته میشهری بر پایداری اجتماعی  ییرو  پراکنده اثرگذار های شاخصو  ها مؤلفهح کامل یتشرادامه به 

 

 فضایی-گزینیاجتماعیجدایی(الف

گزینی کمتری نسبت به شهرهای گسترده   که در شهر فشرده، جوامع جدایی دهد میدر این زمینه نشان  ها  دیدگاهبررسی 

تراکم نوعی   کم شهرهایدر اطراف  که شهری معتقدند ریزی برنامه ۀحوز پردازان نظریهو اسپرال دارند. برخی از 

وجود دارد. در یک شهر فشرده با تراکم باال  ...اقتصادی از نظر فرهنگ، سطوح درآمدی، نژادی و-گزینی اجتماعی  جدایی

گزینی   تری از جدایی  ینیسطح پا ،درنتیجهو  شوند  آمیخته می هم بایبی، محالت با احتمال بیشتری و کاربری ترک

 گزینی اجتماعی و زوال مرکز شهر مرتبط است  گسترش افقی شهر با سطح باالی جدایی ،طورکلی  بهاجتماعی دارند. 

 .(1550بارتون، )

 

 وتسهیالتشهریهارساختیزکاهشدسترسیبهخدماتوب(

 ۀ. در اینجا منظور از برابری اجتماعی، دسترسی برای هماست 3یکی از ابعاد مهم پایداری اجتماعی، برابری اجتماعی

، تر فشردهباال و شهرهای  های تراکمدر  درنتیجه، .استو تسهیالت  ها زیرساختشهروندان به انواع خدمات شهری، 

آموزشی و  ،درمانی-عمومی، خدمات بهداشتی ونقل حملدسترسی به انواع خدمات شهری مانند آب، برق، گاز، وسایل 

 .(311: 1553ران، دیگبراملی و ) استطاعت باالتر است  همچنین دسترسی به اشتغال و مسکن قابل

. استانواع خدمات شهری در شهرهای گسترده  ۀاقتصادی برای اجرا و تهی ۀعلل، نداشتن صرف ترین مهمیکی از  

 ؛ زیراشهری در حد استاندار وجود ندارد تأسیساتپراکنده، خدمات و  ۀین و توسعیدر شهرهای با تراکم پا دیگر، عبارتی  به

 سخت و پرهزینه خواهد بود. رسانی خدمات و جمعیت کمی در سطح وسیعی از فضا قرار دارند

 

 اجتماعیوکاهشتعاملاجتماعیبینشهروندانۀکاهشسرمای(ج

 .(1: 3333پورتز، ) باشد داشته مثبتی برای افراد و جامعه پیامدهای تواند می ها گروهاجتماعی، عضویت و مشارکت در  ۀسرمای

پرداخت. « 1مرگ و حیات شهرهای بزرگ امریکا»اجتماعی در کتاب  ۀجین جیکوبز اولین کسی بود که به موضوع سرمای

: 3303جیکوبز، ) دشو میت رسمی و غیررسمی جامعه مدیری موجبکه  داند میمنبعی  عنوان بهاجتماعی را  ۀاو سرمای

سطح  .1 ،ها بخشسطح  .1 ،شهری های خیابان .3: شمرد برمیاجتماعی را  های شبکههمچنین سه سطح از  . وی(344

اما  ،استبرای زندگی شهری اساسی و ضروری  ها خیابانیک کل. روابط اجتماعی موجود در سطح  عنوان بهشهر 

این مشکل با  ،بنابراین ؛اجتماعات این سطح قدرت سیاسی و منابع الزم برای حل بسیاری از مشکالت را ندارند

. شود میاجتماعی خیابانی با همدیگر حل  های شبکهاجتماعی در مقیاس جغرافیایی باالتر و ارتباط  های شبکه گیری شکل
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2. The Death and Life of Great American Cities 



 6941،زمستان9،شمارة94هایجغرافیایانسانی،دورةپژوهش847

به تعداد زیادی از  همچنیندارند و نیاز به زمان  ،و گسترش گیری شکلاجتماعی برای  های شبکهمعتقد است که  یو

 .(Ibid: 138) نیز نیاز است کنند میزندگی و کار  ها شبکهمردم که در داخل این 

اوسلن و لیستر، ) است شده  شناختهتوسعه پایدار  های سیاستروشی برای اجرا و تنظیم  عنوان بهاجتماعی  ۀسرمای

1554 :4). 

مشارکت باال، شهروندان معتقدند که از حقوق و مسئولیت بیشتری برای مشارکت در امور جمعی  ۀدر جوامع با درج

آمدن هنجارهای اجتماعی و مشارکت بیشتر وجود  به موجب ،اجتماعی متراکم ممکن است های شبکهبرخوردارند. وجود 

دنبال   به اجتماعی و ۀسرمای ،ینیکه تراکم پا اند کرده( نیز بحث 1555دانشمندان زیادی از جمله پوتنام ) (.1555مور، ) شود

.دهد میمتقابل اجتماعی را کاهش  ،کنش آن

 

یوکاهشحستعلقمکانیامحلهرفتنهویتد(ازبین

گلین، ) باالتر است ،وجود داردمتقابل ۀکه حس مکان در مناطقی که رابط اند رسیدهبه این نتیجه  گلین، ناسر و جولیان

 ۀدر جوامع با تراکم باالتر مردم ممکن است از رابط نیز وجود دارد که، بحثی این میان در (.3330، ناسر و جولیان، 3333

. تراکم دکن میغیرخطی را بیان  ۀرابط ،متضاد های دیدگاهکنند و استرس بیشتری را تجربه کنند. این  نظر صرفاجتماعی 

پیوستگی مردم و  حس بر ،بنابراین ؛بگذارد تأثیر ها مکان شناسی زیباییتوسعه همچنین ممکن است بر نمای ظاهر و 

 د.گذار  می تأثیرحس مکانی 

بودن افراد ساکن   و حس تعلق، تداوم سکونت در محله و بومی ای محلهیکی دیگر از مباحث کلیدی در بحث هویت 

مهاجر  اغلب اکن در این محالتتنگاتنگی دارد و افراد س ۀرویی با مهاجرت رابط  پراکنده که آنجایی از است.در محله 

 شده است.همراه رویی شهری   گفت این ضعف اجتماعی همواره با پراکنده توان می ،دهستن

 

 
اجتماعیروییبرپایداری.مدلمفهومیاثراتپراکنده6شکل

منبع:نگارندگان

 

 است که این توجه شایان ۀنکت .دهد میاجتماعی را نشان  های آسیبرویی شهری بر   مدل باال عوامل اثرگذار پراکنده

رویی در کشورهای   ندهزیرا پراک ؛مطرح است توسعه درحالرویی در کشورهای جهان سوم و   بیشتر در پراکنده ،عوامل باال

 توسعه درحالتفاوت در کشورهای  ترین اصلی .افتد میت از این کشورها اتفاق متفاو ای شیوهمریکا، با آ مانند ای یافته توسعه

افراد از روی اجبار و افزایش جمعیت در  ،توسعه درحالدر کشورهای ، اجبار است. یافته توسعهکشورهای نسبت به 
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افراد برای داشتن زندگی بهتر، آرامش  یافته توسعهدر کشورهای  که درحالی ؛روند  میبه مناطق خارج شهر  شهرها کالن

اکن س ها مکانتخاب خود در این و به ان برند می پناه، شهر ۀشهرهای بزرگ به حوم های آلودگیگرفتن از   بیشتر و فاصله

 .استنیز با یکدیگر متفاوت  ها آن های شاخصعوامل و  بنابراین، ؛شوند  می

 

 روشپژوهش

 بلوار به جنوب از سعیدآباد خیابان به شمال از محله این .است 4 ۀیناح تهران، 33 منطقۀ شهرداری در واقع شادآباد ۀمحل

 محله مساحت .دشو می محدود کن مسیل به غرب از و( آباد شمس ۀمحل) نارون-الزمان  صاحب خیابان به شرق از معلم،

نفر در هکتار  11،003م جمعیتی تراک با نفر 30،435 آن جمعیت و (منطقه مساحت کل درصد 8/3) هکتار 130/0 بر بالغ

 .(3131، 33 ۀمنطق ۀ، دفتر خدمات نوسازی بافت فرسود33 ۀ)طرح تفصیلی منطق است

درصد بیشترین  05این امر است که کاربری زراعی با بیش از  دهندۀ نشان ،بررسی ساختار کالبدی و فضایی محله

پراکنده با تراکم  های لکه صورت بهسهم از مساحت محله را به خود اختصاص داده است. کاربری مسکونی در محله 

 ۀشبک و بایر صورت بهدرصد از اراضی محله  1/33ده است و کردرصد از مساحت محله را اشغال  33فشرده، تنها کمتر از 

 .اند دادهمحله را به خود اختصاص  درصد از مساحت 33دسترسی و معابر موجود در محله نیز بیش از 

دارای  زمان مرور بهدلیل رشد سریع،   اما به ،دارد قدمت کمتری 4 ۀدیگر ناحی های محلهشادآباد اگرچه نسبت به  ۀمحل

تمام  که طوری به، گذاشته تأثیر 4 ۀبر بسیاری از عناصر شهری سایر محالت ناحی این محله، است. هویت مستقل شده

، به نام بازار قرار داردامام خمینی  ۀبازار آهن که در محل و اند شدهشادآباد ثبت  ۀشهریور با نام شعب 38 ۀمحل های بانک

 شادآباد در تهران شهرت یافته است.

محله، استفاده از معدن شن  ۀاولی گیری شکلیکی از عوامل مهم در که  دهد مینشان  شادآبادمحله  ۀبررسی تاریخچ

 .شود میشادآباد محسوب  ۀمحل گیری شکلاولیه  ۀاسکان کارگران در کنار معدن، هست است.کن  ۀرودخان ۀو ماس

درصد ساکنان این محله در  35بیش از  که طوری به ؛استاین محله  گیری شکلاصلی در  های شاخصیکی از  ،مهاجرت

 .دهند میتشکیل  را دو قومیت آذری و لری ها  بیشتر آنو  اند شدهشهری خارج از تهران متولد 

 

 
تهراندرمحلهموقعیت.نقشۀ7شکل

منبع:نگارندگان
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و با توجه به ماهیت  استتحلیلی -تحقیق توصیفی ،از نوع کاربردی و از حیث روش ،لحاظ هدف  پژوهش حاضر به

 ۀبا استفاده از پرسشنامه و مصاحب و مورد بررسی، رویکرد حاکم بر این پژوهش از نوع پیمایشی های شاخصموضوع و 

شادآباد  ۀنفر از ساکنان محل 180 است که براساس فرمول کوکران آماری پژوهش ۀ. جامعاستبا شهروندان  مستقیم

 شود.  کار گرفته می  بهاستناد است و در پژوهش   شنامه پس از بررسی قابلپرس 153 که تعداد شده  تعیین تهران

سن، جنسیت، تحصیالت،  شاملتهیه شده است. قسمت نخست شامل متغیرهای مستقل  قسمت دو درپرسشنامه 

 بالقکه در  استمربوط به پایداری اجتماعی  ،. قسمت دوم شامل متغیرهای وابستهاستشغل، نوع مسکن و میزان درآمد 

رفتن   اجتماعی، کاهش تعامالت اجتماعی، از بین ۀپنج معیار کاهش سرمای )از خیلی کم تا خیلی زیاد( و تایی پنجلیکرت 

و سطح کیفیت زندگی تنظیم شده است. در تحلیل اطالعات  ها زیرساخت، دسترسی به خدمات و محلههویت 

 و ضریب همبستگی پیرسن استفاده شده است. 3تحلیل عاملیهای  و روش SPSS افزار نرماز  ،آمده دست به

 
پایداریاجتماعیدرمحالتشهریهایشاخص.9جدول

شاخصمعیارمفهومبعد

 برابری اجتماعی عینی
دسترسی به خدمات، 

 تسهیالت شهری
عمومی، پارک، خدمات بهداشتی درمانی، خدمات  ونقل حملدسترسی به 

 ...آموزشی، مسکن و

 ذهنی

 اجتماعی ۀسرمای

 گروهی درون
پیوندهای خانوادگی، همسایگی و  مانندبر منابع شخصی محدود  تأکید

 دوستی

 محلی و غیرمحلی های انجمنو  ها شبکهعضویت در  گروهی  برون

 ارتباطی
سیاسی و رسمی و مشروعیت دولت محلی بین  های قدرتپیوند افراد با 

 شهروندان

متقابل  کنش
 اجتماعی

 همبستگی اجتماعی
محله در انجام امور  ۀنوع رفتار شهروندان با یکدیگر، میزان همبستگی سکن

 ن محله در هنگام مشکالتاکمک ساکن ۀمربوط به محله، میزان و نحو

 میزان اعتماد و یکپارچگی ساکنان محله در انجام امور انسجام اجتماعی

 پذیری تعامل
، دیدگاه شهروندان نسبت به تعامل هم بان ااهمیت به برقراری رابطه ساکن

 فردی و گروهی در محله

 در انجام امور محله یپذیر مسئولیت اجتماعی پذیری مسئولیت

 ن محلهارسمی، اعتماد بین شهروندان و ساکن نهادهایاعتماد به  اعتماد اجتماعی

 کیفیت زندگی

 مندی رضایت
دسترسی به خدمات، میزان آسایش رضایت از مسکن، درآمد، شغل، میزان 

 شهروندان

 سکونت در محله، عالقه و تمایل به سکونت در محله ۀسابق ثبات سکونتی

 تعلق مکانی
خاص در محله،  ۀبهتر محله، وجود سمبل و نشان ۀتعلق محله، امید به آیند

 بودن محله  اصیل

 امنیت
 نبودناامنی و رفتارهای ضداجتماعی در محله، احساس امنیت و آسایش،  نبود

 فضاهای ناامن در محله
:نگارندگانمنبع

 

 هابحثویافته

آمده  دست های پایداری اجتماعی که از مطالعۀ منابع مختلف به در گام اول تجزیه و تحلیل به معرفی معیارها و شاخص

اند، در دو سرفصل   های پایداری اجتماعی انجام گرفته مطالعاتی که دربارۀ تعیین شاخصهشود. تمامی   است، پرداخته می

                                                                                                                                                                              
1  . Factor Analysis 
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دلیل ماهیت و دشواری   . در این زمینه، به(34: 1551وگت و کوردز، ) اند بندی شده های عینی و ذهنی طبقه شاخص

توان گفت که پایداری  کلی میطور های ذهنی و پایداری اجتماعی مطالعات زیادی انجام نشده است. به سنجش شاخص

شود که از مواردی مانند تأمین شرایط بهتر   اجتماعی، با اجزای اصلی آن یعنی کیفیت زندگی، سنجش و ارزیابی می

های الزم برای زندگی همراه با امنیت، آسایش،  زندگی که در آن توازن، هماهنگی، مطلوبیت و برابری عادالنه یا زمینه

هایی مانند احساس  (. در تبیین و ارزیابی پایداری اجتماعی شاخص1551آید )یوسفی،  ایی پدید مینشاط، خالقیت و زیب

بهتربودن، کیفیت ارتباطات افراد با خانواده، دوستان، دیگران و اجتماع، افسردگی، ترس و میزان محرومیت نسبی، کیفیت 

شوند )پورطاهری   ل یا رضایت شغلی و... ارزیابی میمحیط پیرامونی زندگی برای زیست، میزان رضایت از درآمد، نوع شغ

روی شهری نشان   کنندۀ پایداری اجتماعی را در محالت پراکنده های تبیین ترین شاخص مهم 1(. جدول 3133و دیگران، 

 دهد. می

از  لیکرتپنج تایی با طیف  ای پرسشنامهاز  آمده دست به های داده، برای تحلیل ها شاخصشناسایی  ۀپس از مرحل

استفاده  SPSS افزار نرمفوق تنظیم شده است و برداشت میدانی محله از  های شاخصکه براساس  خیلی کم تا خیلی زیاد

 دهد میپذیرش نشان  برایعاملی را  ،است که استفاده از روش تحلیل 833/5 برابر KMO3شده است. مقدار آزمون 

(. در جدول زیر مقدار ویژه و درصدی از واریانس که هر عامل داند میاستفاده از تحلیل عاملی را ممکن  0/5باالی )

همبستگی  ۀهایی )سطرها( که در هر ستون )عوامل( بیشترین رابط  ، گویه4در جدول  .شود  مینشان داده  ،دهد میتوضیح 

از  تر بزرگ ویژۀمقدار  معرفی شدند که پنج عامل ،ترتیب   بدینو  اند شدهدر یک عامل قرار داده  و اند داشتهرا با یکدیگر 

 .دهند میدرصد از تغییرات را توضیح  85حدود  رند ویک دا

 
هاعاملنخستینةمقدارویژ.9جدول

یاعاملمؤلفه
مقدارویژهنخستین

درصدتجمعیواریانسدرصد()واریانسکل

3 433/0 435/15 435/15 
1 354/1 311/30 011/40 
1 010/3 014/3 308/00 
4 433/3 113/3 483/01 
0 530/3 515/0 050/03 

منبع:نگارندگان

 

و دشوارترین مراحل در تحلیل  ترین مهمیکی از  نوعی بهکه  شود  می پرداخته ها عامل گذاری نامبعد به  ۀدر مرحل

در  است.همبستگی بین عوامل و متغیرها  دهندۀ نشانکه  شود میاز بار عاملی استفاده  ،عامل گذاری نام. برای استعاملی 

عاملی  ،(. در جدول زیر ماتریس3138زبردست، ) گیرند میمالک عمل قرار  4/5امتیازهای باال  ،عوامل گذاری نام

 شود.  میط به هر متغیر نشان داده یافته و امتیاز بار عامل مربو  دوران

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                              
1. Kaiser-Meyer- Olkin Measure 
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 هاعاملۀیافتدورانماتریس.8جدول

متغیر
عوامل

67998

 -583/5 053/5 113/5 510/5 183/5 احترام به هنجارهای اجتماعی
 500/5 330/5 515/5 353/5 538/5 محلی های انجمنعضویت در 

 510/5 183/5 511/5 530/5 811/5 محله امور انجام در همبستگی شهروندان
 -150/5 350/5 101/5 -510/5 085/5 مشکالت هنگام در همسایگان به کردن  کمک

 553/5 533/5 510/5 530/5 313/5 محله به مربوط امور حل در شهروندان یکپارچگی
 108/5 133/5 510/5 348/5 030/5 ها محلی هم با رابطه برقراری اهمیت

 033/5 300/5 -531/5 453/5 015/5 محله امور انجام در شهروندان پذیری مسئولیت
 331/5 -131/5 135/5 544/5 883/5 محل در موجود های انجمن و ها شورایاری به اعتماد

 503/5 133/5 833/5 110/5 -531/5 خود مسکن از رضایت
 103/5 135/5 311/5 503/5 508/5 درآمد میزان از رضایت
 -503/5 303/5 330/5 301/5 384/5 شغل از رضایت
 504/5 533/5 335/5 083/5 343/5 شهری خدمات به دسترسی میزان از رضایت
 410/5 -533/5 113/5 483/5 315/5 محله در آسایش از رضایت
 505/5 188/5 051/5 108/5 -580/5 محله این در سکونت از رضایت

 033/5 301/5 141/5 403/5 158/5 حس تعلق به محله
 -338/5 505/5 503/5 333/5 501/5 محله بودن  فعال و سرزندگی از رضایت
 111/5 133/5 114/5 830/5 554/5 محله در ساختمانی تراکم از رضایت

 535/5 148/5 483/5 001/5 505/5 محله رضایتمندی از

 گانگارندمنبع:ن

 

. الزم به استترتیب   به ها آن گذاری نامکه  اند شدهپنج عامل مشخص  ،که در جدول باال مشاهده شدطور همان

، عواملی هستند آمده دست به های عامل بنابراین، ؛اند  شده  تدوینمنفی  صورت بهدر پرسشنامه  ها  پرسشکه است یادآوری 

 .اند داشتهترین سطح را در بین عوامل دیگر   ینیکه پا

عامل در پایداری  نیتر مهم ،دهد یمدرصد از کل واریانس را توضیح  43/15 عامل کنش اجتماعی: این عامل که .3

نزدیک که این عامل دارای ارتباط  میابی یدرمیافته   عاملی دوران ،ماتریس ۀبا مشاهد است.شادآباد  ۀاجتماعی محل

 :و معنادار با متغیرهای زیر است

 مشکالت، یکپارچگی هنگام در همسایگان به کردن  محله، کمک امور انجام در همبستگی شهروندان

 و ها یاریشورا به اعتماد ،ها یمحل  هم با رابطه برقراری محله، اهمیت به مربوط امور حل در شهروندان

 ؛محل در موجود یها انجمن

اختالف  ،است   شده  دادهلحاظ میزان واریانس توضیح   عامل رضایتمندی از محیط سکونتی: عامل دوم که به .1

شامل متغیرهای  . این عوامل،دهد یماز کل واریانس را توضیح  311/30 با عامل اول دارد و تنها یمعنادار

محله، رضایت از سکونت در محله، رضایت از  در آسایش از شهری، رضایت خدمات به دسترسی میزان از رضایت

 ؛استرضایت کلی از محله  درمجموعسرزندگی محله، رضایت از تراکم محله و 

عامل رضایتمندی فردی: این عامل که با متغیرهای رضایت از مسکن، رضایت از میزان درآمد و رضایت از شغل  .1

 ؛دهد یمدرصد از واریانس کل را توضیح  01/3 ،شود یمتعریف 

اخالقی در محله و  یها انیبنرهای احترام به هنجارهای اجتماعی و که با متغی اجتماعی: این عامل ۀعامل سرمای .4

 ؛دهد یمدرصد از واریانس تجمعی را توضیح  113/3، شود یممحلی تعریف  یها انجمنعضویت در 



 848 ...روپراکندهمحالتدراجتماعیپایداریسنجش

 حس تعلق و رهایشامل متغی دهد یمس کلی را توضیح درصد از واریان 51/0عامل حس تعلق: این عامل که تنها  .0

 .استمحله  امور انجام در شهروندان یریپذ تیمسئول

رهای همبستگی متغیو ان پایداری اجتماعی در میز مؤثر ای زمینهشدن عوامل   در گام بعدی برای مشخص

. برای این منظور از روش همبستگی ارزیابی شده استمهاجرت و توان اقتصادی دو عامل در جدول با  آمده دست به

مهاجرت  های مؤلفههریک از متغیرها با  ۀمیزان همبستگی و نوع رابط دهندۀ نشانپیرسون استفاده شده است. جدول زیر 

 .استو توان اقتصادی 

 

پیرسنهمبستگیضریبآزمونازاستفادهبامهاجرتوفقرعاملدوبا،شدهاستخراجعواملهمبستگیمیزاننتایج.1جدول

متغیرعامل

اقتصادیتوانمهاجرت

همبستگی
بامهاجرت

ارتباطبامهاجرت
همبستگی
بااقتصاد

ارتباطباتوان
اقتصادی

کنش
اجتماعی

 معنی دارد 333/5 و منفی دار معنی 331/5 محله امور انجام در همبستگی شهروندان
 معنی ندارد 583/5 و منفی دار معنیبسیار  138/5 مشکالت، هنگام در همسایگان به کردن  کمک

 معنی ندارد 510/5 و منفی دار معنیبسیار  153/5 محله به مربوط امور حل در شهروندان یکپارچگی
 معنی ندارد 500/5 و منفی دار معنی 330/5 ها محلی  هم با رابطه برقراری اهمیت
 معنی ندارد 534/5 معنی ندارد 530/5 محل در موجود های انجمن و ها شورایاری به اعتماد

رضایتمندی
ازمحیط
سکونتی

 معنی ندارد 514/5 معنی ندارد 513/5 شهری خدمات به دسترسی میزان از رضایت
 و مثبت دار معنی 343/5 معنی ندارد 530/5 رضایت از آسایش

 و مثبت  دار معنیبسیار  181/5 معنی ندارد 535/5 رضایت از سکونت در محله
 معنی ندارد 583/5 معنی ندارد 514/5 سرزندگی محله از رضایت

 معنی ندارد 541/5 معنی ندارد 503/5 رضایت از تراکم در محله
 و مثبت دار معنی 348/5 معنی ندارد 504/5 رضایت کلی از محله

رضایتمندی
فردی

 و مثبت دار معنیبسیار  151/5 و مثبت دار معنی 384/5 رضایت از مسکن
 و مثبت دار معنیبسیار  143/5 و مثبت دار معنی 333/5 رضایت از درآمد
 و مثبت دار معنیبسیار  115/5 معنی ندارد 538/5 رضایت از شغل

سرمایه
اجتماعی

 ندارد معنی 531/5 و منفی دار معنیبسیار  5134/5 اخالقی های بنیاناحترام به هنجارهای اجتماعی و 
 معنی ندارد 505/5 و منفی دار معنیبسیار  453/5 محلی های انجمنعضویت در 

حستعلق
 و مثبت دار معنی 338/5 و منفی دار معنیبسیار  031/5 حس تعلق
 معنی ندارد 501/5 و منفی دار معنی 318/5 محله امور انجام در شهروندان پذیری مسئولیت

منبع:نگارندگان

 یریگجهینت

مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته  3335 ۀکه از ده استپایدار  ۀپایداری اجتماعی یکی از مفاهیم نوین در مبحث توسع

مختلف شهری، تعریف دقیق و مشخصی  های عرصهالبته با توجه به جدیدبودن این مفهوم و نیز گستردگی آن در  است.

بررسی تعاریف مختلف، مدلی جهت سنجش میزان پایداری  با هدر این زمینه موجود نیست. در این مقاله سعی شد

 اجتماعی در محالت شهری ارائه شود.

در  اند،  شده  استخراجعوامل پایداری اجتماعی که از مبانی نظری ، مشخص شد که ها یافتهپس از تجزیه و تحلیل 

 تنها که دندکر میید یأاجتماعی در محله را تین پایداری یسطح پا ،درنتیجه .ینی قرار داشتندیشادآباد در سطح پا ۀمحل

از این نظر با مدل  و اشتچندانی ند تأثیرمورد مطالعه  ۀدر محدود و است خدمات و امکانات شهری عامل دسترسی به

 هستندهمگی عواملی  ،اجتماعی، کنش متقابل، کیفیت زندگی و حس تعلق ۀنظیر سرمای یعوامل .استمتفاوت  ،شده ارائه

بر  تأثیرگذارء عوامل جز 1550در برستول  و شده  مطرحتماعی پایداری اجکه با توجه به چارچوب نظری و هشت ویژگی 

دو عامل مهاجرت و فقر که در مدل  ،درنهایت. اند داشتهمورد نظر در سطح پائینی قرار  ۀپایداری اجتماعی بوده که در محل
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مورد مطالعه مشخص شد  ۀزیرا بعد از بررسی محدود ؛معرفی شدند ای زمینهعوامل  عنوان بهنیز  استاشاره نشده  ها نبه آ

 ؛دارند شده معرفی های شاخصبسیاری بر میزان  تأثیراما  ،مستقیم بر پایداری اجتماعی ندارند تأثیرکه این دو عامل اگرچه 

بر رفتارهای  مؤثرتوان اقتصادی همواره یکی از عوامل  .شدندنیز بررسی  ها شاخصبا  ها آنهمبستگی  بنابراین،

ین یاجتماعی و توان پا که عوامل نابرابری دهد مینشان  3138پور در سال   رفیع ین موردافراد است و در ا ۀهنجارشکنان

در  3131توسلی نیز در سال  .استاجتماعی در شهر تهران  های نابهنجاریبر  مؤثرعوامل  ترین مهم ،اقتصادی افراد

 بر میزان انحراف و آنومی جامعه دارد. یمستقیم تأثیرپژوهشی در شهر کرج نشان داد که مهاجرت 

 ۀبودن سطح پایداری اجتماعی در محل  عامل در پایین ترین مهمکه  ن استای دهندۀ  نشان ها یافتهتجزیه و تحلیل 

بودن   ینینارضایتی از محیط مسکونی و پا آن از  پس. استکنش اجتماعی در بین افراد محله  پایین شادآباد میزان

که یوهیان و اورز در سال طور همان. هستند یمؤثر عواملرضایتمندی افراد نسبت به مسکن، شغل و درآمد خویش 

 ۀسرمای ینیسطح پاشادآباد نیز  ۀدر محل .مستقیم با پایداری جامعه دارد ۀاجتماعی رابط ۀدند که سرمایکراثبات  1550

تنام در ایتالیا در پو مورد، در این .دشو میدر مبحث پایداری اجتماعی محسوب  جدانشدنیجزء  در بین شهرونداناجتماعی 

 ساز زمینهزمانی مختلف،  های دورهاجتماعی باالتر نواحی شمالی در  ۀبه این نتیجه رسید که سرمای 3385سال 

 بیشتر این نواحی شده است. یافتگی توسعه

افراد به محیط و  خاطر تعلقدر مطالعات خویش به این نتیجه رسیدند که  1555گلیزر، الیبسون و سارودت در سال 

پنجمین عامل  ،شادآباد نیز حس تعلق ۀثیرگذار است. در محلأبر پایداری اجتماعی در سطح محالت ت ها  آنطول اقامت 

 پایداری اجتماعی معرفی شد. ذار برگثیرأت

رهای بسیار زیادی بر متغی تأثیرتصادی مهاجرت و توان اق مؤلفۀنتیجه گرفت که دو  توان میاز جدول همبستگی نیز 

اجتماعی و حس تعلق  ۀمهاجرت در سه عامل کنش اجتماعی، سرمای که طوری به رد؛شادآباد دا ۀپایداری اجتماعی در محل

 .است دار معنی تصادی نیز در عامل رضایتمندی فردیو توان اق دهد میرا نشان  دار معنیارتباط 

 ۀمحل درروی شهری   پراکنده های بافتمهاجرت و توان اقتصادی در  مؤلفۀد که دو کر گیری نتیجه توان می ،درنهایت

کاهش کنش اجتماعی و  ساز زمینهکه  استبودن سطح پایداری اجتماعی   ینیو بنیادی در پا ای زمینهعوامل از شادآباد، 

 محلی است.  جمعی درون های فعالیتکم برای شرکت در  ۀانگیز

 

منابع
، 3133صادقلو،  طاهرهسجاسی قیداری، حمداهلل و  ،پورطاهری، مهدی. 3 مناطقبندییتاولوسنجشو پایداریاجتماعیدر

تکنیک از استفاده با یبندرتبهروستایی، حل به دهستانحومۀمطالع)یفازآلیدهابراساستشابه ۀموردی:

 .13 -3 صص ،3 ۀشمار، 3 ۀروستایی، دور یها پژوهشبخشمرکزیشهرستانخدابنده(،

 .18-13 ، صص13 ۀدهاتی، شمار ۀنشریکیفیتزندگیوراهبردهایاصالحی،، 3130 ،حاج یوسفی، علی. 1

تحلیلفضاییسنجشپایداریاجتماعیشهری)مورد، 3131زاده نعیمی،   شعبان رضابرهانی، کاظم و  ،مشکینی، ابوالفضل. 1

 .133 -330صص ، 13 ۀ، شمار33 ۀجغرافیا، دورشهرتهران(،ۀگان77مطالعه:مناطق

4. Association for the Conservation of Energy (ACE), 2004, Energy efficiency in the Commercial 

sector, ACE. 

5. Adler, P. S., and Kwon, S., 2002, Social capital: Prospects for a New Concept, The Academy of  
Management Review, Vol. 27, No. 11, PP. 17- 40. 

6. Bevir, M. and Rhodes, R.A.W., 2003, Searching for Civil Society: Changing Patterns of 

Governance inBritain, Public Administration, Vol. 81, No. 1, PP. 41- 61. 



 844 ...روپراکندهمحالتدراجتماعیپایداریسنجش

7. Bloom, P. N. and Gundlach, G.T., 2001, Handbook of Marketing and Society, Sage, Los Angeles. 

8. Borton, E., 2000, The Compact City: Just or Just Compact? A Preliminary Analysis, Urban 

Studies, Vol. 37, No. 11, PP. 1969- 2001. 

9. Bramley, G. et al., 2006, What is ‘Social Sustainability’ and How do our Existing Urban Forms 

Perform in Nurturing it?, Paper presented at the Sustainable Communities and Green Future 

Conference, Bartlett School of Planning, University College London, London. 

10. Brohman, J., 1996, Popular Development: Rethinking the Theory and Practice of Development, 

Oxford, Blackwell Press. 

11. Brundtland Commission, 1987, Our Common Future, World Commission on Environment and 

Development, New York. 

12. Bryden, J., 2002, Rural Development Indicators and Diversity in the European Union. 

13. Cento Bull, A., Jones, B., 2006, April, Governance and Social Capital in Urban Regeneration: A 

Comparison Between Bristol and Naples, Urban Studies, Vol. 43, No. 4, PP. 767- 786. 

14. Coleman, J. S., 1988, Social Capital and the Creation of Human Capital, American Journal of 

Sociology,94 (Supplement), Vol. 94, PP. S95- S120. 

15. Coleman, J. S., 1990, Foundations of Social Theory, Cambridge, MA: Belknap Press. 

16. DFID, 2002, Indicators for Socially Sustainable Development, http://www.livelihood.org/info/docs/wssd-

indbr.pdf. 

17. Drakakis-Smith D., 1995, Third World Cities: Sustainable Urban Development, 1, Urban Studies, 

Vol. 32, No. 4-5, PP. 659-677. 

18. European Commission, 2001, A Framework for Indicators for the Economic and Social 

Dimensions of Sustainable Agriculture and Rural Development, London. 

19. European Council (EC), 2000, Presidency Conclusions - Lisbon European Council, 23 and 24 

March 2000, Lisbon. 

20. European Council, 2001, Presidency Conclusions - Göteborg European Council, 15 and 16 June 

2001,Göteborg. 

21. European Panel on Sustainable Development (EPSD), 2004, From here to Sustainability Is the 

Lisbon/Goteborg Agenda Delivering, EPSD Report, No. 1, 01-12 

22. Font, X. and Bendell, J., 2002, Standards for Sustainable Tourism for The Purpose of 

Multilateral Trade Negotiations, World Tourism Organization. 

23. Goodland, R., 2003, Sustainability Human, Social, Economic and Environmental, World Bank 

Washington DC, USA. 

24. GTZ, 2004, Chance for Sustainable Development, Programme Office for Social and Ecological 

Standards. 

25. Hogget, P., 1997, Contested Communities: Experiences, Struggles and Policies, Policy Press, 

Bristol. 

26. Honey, M., 2001, Certification Programmes in the Tourism Industry, in Ecotourism and 

Sustainability, Industry and Environment, Vol. 24, PP. 3- 4, UNEP. 

27. Kelly-Schwartz, A. et al., 2004, Is Sprawl Unhealthy? A Multilevel Analysis of the Relationship 

of Metropolitan Sprawl to the Health of Individuals Journal of Planning Education and Research 

December, Vol. 24, No. 2, PP. 184- 196. 

28. Lantos, G., 2001, The Boundaries of Strategic Corporate Social Responsibility, The Journal of 

Consumer Marketing, Vol. 18, No. 7, PP. 595- 630. 

29. Levy, M., 1996, Social and Unsocial Capital: A Review Essay on Robert Putnam’s Making 

Democracy World”, Politics and Society, Vol. 24, No. 1, PP. 45- 55. 



 6941،زمستان9،شمارة94هایجغرافیایانسانی،دورةپژوهش400

30. Littig, B. and Grießler, E., 2005, International Journal of Sustainable Development, Vol. 8, No. 

1/2, PP. 65- 79. 

31. Maignan, I. and Ferrell, O., 2000, Measuring Corporate Citizenship in Two Countries: The Case 

of the US and France, Journal of Business Ethics, Vol. 23, Issue 3, PP. 283- 297. 




