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   ده ی  چک
 چرا ؛شودیم محسوب يشهر يهاطرح ریناپذ ییجدا جزء یاجتماع ثمباح به توجه ،يشهر يزیربرنامه ندیفرا در

 معنا هاآن به شانیهاتیفعال و ازهاین به پاسخگو یطیمح عنوان به يشهر يفضاها با تعامل در هاانسان که

 نمود يشهر يفضاها در یاجتماع يداریپا صورت نیا در که شوندیم دلبسته هاآن به سرانجام و دنبخش یم

 و یزندگ تیفیک يارتقا يمعنا به درواقع موفق، و داریپا يهامکان جادیا يبرا يندیفرا ،یاجتماع يداریپا. دابی یم

 و یاجتماع يداریپا نیب ارتباط لیتحل پژوهش، یاصل هدف. ستا ها محله اجتماعات يتوانمندساز تیدرنها

 لحاظبه و يکاربرد هدف نظر از پژوهش بر حاکم کردیرو. است هیاروم شهر یخیتار بافت ساکنان یمکان یدلبستگ

 پرسشنامه ابزار و ياکتابخانه اسناد و مطالعات از ،هاداده يگردآور منظور به .است «یلیتحل-یفیتوص» یشناسروش

 آزمون ،طرفه کی انسیوار لیتحل ،يا نمونه تک یت يهاآزمون از زین هاداده لیتحل يبرا. است شده استفاده

 دهدیم نشان يا نمونه تک یت آزمون جینتا. است شده استفاده رسونیپ یهمبستگ بیضر و فرنویاسم کولموگروف

 برخوردار( یزندگ تیفیک و تیامن ،یمنیا مشارکت، ت،یهو) آن يهااریمع و یاجتماع يداریپا از هیاروم یخیتار بافت

 حد از کمتر آن نیانگیم رایز ؛ستین برخوردار یمناسب تیوضع از محدوده نیا در یاجتماع یۀسرما اریمع تنها و است

 و است شده یابیارز مطلوب ،شهروندان نظر از یمکان یدلبستگ زانیم دهدیم نشان زین آزمون نیا .است متوسط

 در يداریپا يهااریمع نیانگیم ،طرفه کی انسیوار لیتحل جینتا مطابق نیهمچن .دارد قرار یمناسب تیوضع در بافت

 کولموگروف آزمون جینتا. دارد وجود يمعنادار ارتباط هاآن نیب و هستند متفاوت هم با هیاروم یخیتار بافت

 بیضر آزمون يها افتهی .است نرمال یمکان یدلبستگ و یاجتماع يداریپا يرهایمتغ که است آن انگریب رنوفیاسم

 هیاروم شهر یخیرتا بافت یمکان یدلبستگ و یاجتماع يداریپا نیب که است آن ةدهند نشان رسونیپ یهمبستگ

 .است میمستق و مثبت هاآن نیب ۀرابط جهت و متوسط آمده دست به یهمبستگ شدت .دارد وجود یهمبستگ

 

 .ارومیه شهر مکانی، دلبستگی اعی،اجتم پایداري تاریخی، بافت: کلیدي هايواژه
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 مقدمه

 رشد ،کرده جلب پایدار ۀتوسع مفهوم  به را شهری ریزانبرنامه و نظران صاحب جدی توجه و تعمق که ایدغدغه ترینمهم

 (.173 :1931 همکاران، و سرایی) است مناطق این ساکنان برای آن پیامدهای تداوم و امروز جهان در شهرنشینی شتابان

 نشتابا رشد و گرفته خود به ایتازه ابعاد شهرنشینی ،1931 ۀده از ،توسعه درحال کشور یک عنوان به ایران در رو این از

 را ایران ۀجامع ۀگذشت ۀده سه طی خصوص به شهری، سکونتی الگوی شدن غالب روند، این. است شده غازآ شهرنشینی

 ظهور و (اجتماعی ویژه به) مختلف هایجنبه در شهری ناپایداری برای را هاییزمینه و کرده زیادی تحوالت دستخوش

 است آورده فراهم شهرها کالن در خصوص به غیره و زورگیری ،سرقت اجتماعی، بزهکاری کار، کودکان نظیر هاییپدیده

 جانب از بنابراین است؛ شده شهری هایناهنجاری و مشکالت تشدید و ،معنوی و مادی هایسرمایه رفتنهدر موجب که

 پایداری ها آن از یکی که شد پیشنهاد تحوالت این با مقابله برای جدیدی مباحث اجتماعی متفکران و شهرسازان

 و مافی) دارد زیادی اهمیت توسعه اهداف تحقق در ،پایدار توسعۀ از ای زیرمجموعه عنوان به که است 1اجتماعی

 چنین استمرار در آنان توانایی و مشخص مکانی در زندگی به مردم واستخ بر یاجتماع یداریپا (.13: 1931 زاده، عبداله

 یبرا ییندفرا یاجتماع یداریپا .(117 :1933 همکاران، و زنگنه) کند می تأکید آینده، در چه و حاضر زمان در چه روندی،

 به مکان یدلبستگ (.Woodcraft, 2015: 133) شودیسالمت م یارتقا که سبب و موفق است یدارپا یهاساخت مکان

 شده یفخاص تعرمحل اقامت  یامکان  یکگروه و  یافرد  یک ینب یوندپ یارمع چرا که ؛دانست یدار         نسبتا  پا توان یمرا 

 و افراد بین عملکردی و احساسی ادراکی، پیوندی معنای به مکان به دلبستگی درواقع .(Hudson, 2021: 4-5) است

 و رفتارها صورت به پیوند این و اندبخشیده آن به را ارزشمندی و خاص معنای ،آن با تعامل فرایند در که است هاییمکان

 آن از اجتماعی حمایت و مکان از دوری و جدایی از ناشی اندوه و حزن مکان، به دیکینز حفظ به تمایل مانند هاییکنش

 شهرگرایی نظیر عوامل از ناشی ،سکونت مکان با انسان پیوند تضعیف (.91 :1938 همکاران، و پرست حق) شودمی دیده

 افزایش ،محیطی زیست مشکالت وزبر سکونتی، انتقاالت و نقل گسترش و اتومبیل مالکیت بیستم، قرن ۀزد شتاب و سریع

 محلی–اجتماعی پیوندهای و هادلبستگی که است غیره و شدنصنعتی ارتباطات، سازی جهانی سکونت،-کار محیط ۀفاصل

 به توجه دلیل همین به .اندشده دور اجتماعی تعلق و انسانی روح درک از امروز مسکونی فضاهای. است داده کاهش را

 مهم هایضرورت از یکی ،شناختی مباحث و تاریخی هایمحله در ویژه به ،مکان به نساکنا لبستگید و اجتماعی پایداری

 نقش مکان به دلبستگی دهدمی نشان تحقیقات (.33 :1931 همکاران، و رحیمی) است مسکونی هایمحیط طراحی در

 با انسان مثبت عاطفی تعامل و رتباطا ۀنحو مبنای و کندمی ایفا عمومی فضاهای از مراقبت و حضور ۀانگیز در مهمی

 شودمی مکان به بیشتر ۀعالق سبب و ایجاد اجتماعی و فرهنگی جمعی، فردی، خصوصیات با احساس این. ستا فضا

  (.71 :1937 نیکوخوی، و مشاور کریمی)

 گیریشکل در یمکان دلبستگی ابعاد نقش بر مؤثر عوامل میزان تبیین و ارزیابی به خود مطالعات دربرخی محققین 

 مدرن شهری مسکونی هایدیدگاه از شهروندان سازگاری ظرفیت براساس شهری، های همحل جدید فضایی هویت

                                                                                                                                                                              
1. Social Sustainability 



 0100   ...ساکنان یمکان یو دلبستگ یاجتماع يداریپا نیارتباط ب لیتحلو همکاران:  نقیبی

 عوامل ۀزمین در را مکانی دلبستگی و بازشناسی را شهر و محله خانه، در محل پیوست اصلی معیارهای همچنین. پرداختند

 ،1939همکاران،  و نژاد)حاتمی کردند تحلیل و تجزیه شهری فرینیبازآ یندافر در مکانی دلبستگی ارتقای و فضایی

 Heidari et al., 2016 ،Kim et al., 2017 ،Darby and Özata ،1931 هنرور، و زمانی ،1939 خبیری، و پورجعفر

2017 ،Mahmoodi et al., 2018 ،Gheimati et al., 2020 و ایمحله مدیریت نقش تبیین به(. همچنین دیگر محققان 

 پایداری هایدستورالعمل گرفتندرنظر و روپراکنده های همحل و ها محله در اجتماعی پایداری بر مؤثر عوامل سنجش

 را اجتماعی تعامالت افزایش بر مؤثر اجتماعی پایداری هایمؤلفه و پرداختند محله طراحی برای فرهنگی-اجتماعی

 بررسی را اجتماعی پایداری هایچالش نیز درنهایت .کردند اساییشن مسکونی هایمجموعه در ساکنان دیدگاه براساس

 ،1931همکاران،  و بناب راکعی ،1931همکاران،  و غفوریان ،1939 همکاران، و علیزاده ،1931زرگر،  )هادیزاده کردند

 ,.Cuthill, 2010،Vallance et al., 2011  ،Dempsey et al،1937همکاران،  و ، پوراحمد1931نوریان،  و توانا

2010  ،Kesseiba and El-Husseiny, 2012 ،Fatani et al., 2017.) 

 به دستیابی درگرو شهرها اجتماعی پایداری مکانی، دلبستگی و اجتماعی پایداری ۀحوز هایپژوهش نتایج براساس

 و غیره و ابعمن به دسترسی و اجتماعی عدالت زندگی، کیفیت امنیت، و ایمنی مشارکت، هویت، هایمعیار ۀتوسع

-معیار میان هماهنگی و توازن انسجام، ایجاد و یکپارچه ۀتوسع. است شهر و محله خانه، مقیاس سه در مکانی دلبستگی

 پژوهش این اهمیت به که مواردی. کرد خواهد فراهم متفاوت مقیاس سه در را آن تحقق زمینۀ اجتماعی پایداری های

 در .1 ؛شودمی تحلیل مکانی دلبستگی و اجتماعی پایداری بین ارتباط ،موضوعی ۀحوز در .1 از اند عبارت ،کندمی اشاره

 مرتبط مطالعات در بار اولین برای ارومیه شهر تاریخی بافت های محله مقیاس در مکانی دلبستگی ،موضعی ۀحوز

 پایداری کاربردی و یکارکرد هایمعیار .9 ؛است شده انتخاب مکانی دلبستگی و اجتماعی پایداری ارزیابی منظور به

 .گیردمی کاربه را اجتماعی

 تأثیر و شناختی روان یندهایافر خالل در که است مکان و انسان رابطۀ ابعاد ترین مهم از یکی مکان به دلبستگی

 اجتماعی و فیزیکی» یهامجموعه با محکم پیوندهای مکانی هایدلبستگی. گیردمی شکل محیطی و فردی عوامل

 :Brown et al., 2003) «ندسازمی فراهم نیز را دیگری شناختی روان مزایای و کنندمی تقویت را یتهو که هستند

 بالطبع و شهری تسهیالت و خدمات توزیع سطح تنزل تاریخی، بافت در جمعیت شدید کاهش ،اخیر هایسال طی (.259

 هایبافت به بخشیهویت طریق از تا داشته آن بر را شهری اندیشمندان و مسئوالن مدیران، اجتماعی ناپایداری تشدید

 بهبود شهری هایبافت در را شهری زندگی کیفیت و مکانی دلبستگی میزان آن، محیطی کیفیت ارتقای و تاریخی

 ۀهست شهرها بیشتر در تاریخی بافت. دنساز فراهم را شهروندان ابقای و اجتماعی پایداری تقویت هایزمینه و دنبخش

 دارای شهر، ۀپیکر به بخشیهویت و وحدت برای مرکزیت مانند دالیلی به و شودمی شامل را شهر ریگیشکل ۀاولی

 جهت در مطالعه قابل موضوعات از یکی .کندمی تضمین شهر یک در را روان و سالم زندگی و است خاصی اهمیت

 عمرانی، حرکت هرگونه برای اینبنابر ؛است شهر یقدیم و تاریخی بافت ۀمطالع آن، گیریشکل ۀنحو و شهر شناخت

 زمان طول در و دارد قرار شهر اصلی مرکز در ارومیه شهر تاریخی بافت. است شهر تاریخی بافت شناخت ،گام نخستین

 بازار نظیر شهر قدیمی هایساختمان بیشتر شامل که است داده جای خود در را شهر اصلی تجاری و اداری هایساختمان
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 و مرکزیت دلیل به و است انصاری ۀخان و هدایت ۀمدرس مریم، ننه کلیسای سردار، مسجد جامع، مسجد تاریخی،

 ارومیه شهر جمعیت افزایش وجود با .شودمی محسوب شهر مهم بسیار هایمحدوده از یکی ،تاریخی اماکن از برخورداری

 از. است داشته یچشمگیر هشکا 1931 تا 1911 هایسال طی شهر ینا تاریخی بافت جمعیت ،1931 تا 1911 سال از

 از محدوده عملکرد تدریجی تغییر شهر، مرکزی محدودۀ از خارج در سکونت به افراد گرایش و جمعیت کاهش دالیل

 اثر در شهری های زیرساخت و فضاها کیفیت نزول و تفریحی مراکز به نداشتن دسترسی خدماتی،-تجاری به مسکونی

 افراد این خاطر همین به .ندارند هابافت این در زندگی ۀادام به تمایلی تاریخی بافت ساکنان درنتیجه. است زمان گذر

 به که مهاجرانی رو این از. روندمی شهر نواحی به ،شهر مناسب خدمات از برخوردارشدن و زندگی کیفیت ارتقای برای

 عامل همین و رفته بین از مکان و دممر میان عاطفی پیوندهای و اندشده افراد این جایگزین هابافت در ،اندآمده شهر

 و زبان مذهب، ،ورسوم آداب با قشری هابافت این در که چرا ؛است شده تاریخی هایبافت در اجتماعی ناپایداری سبب

 عوامل از یکی. شود مشکل دچار اجتماعی پایداری لحاظ از بافت شودمی موجب که گزینندمی سکنی متفاوت فرهنگ

 میان مکانی دلبستگی ،نباشد پایدار اجتماعی لحاظ از که بافتی در .است اجتماعی پایداری کانی،م دلبستگی در مؤثر

 این ۀادام .شودمی اجتماعی ناپایداری ۀمسئل بروز موجب خود نوبۀبه نیز شهر سطح در جایی هجاب. ودر می بین از ساکنان

 به توجه با. است ارومیه شهر تاریخی بافت ۀمحدود شهری فضای آن دنبالبه و اجتماعی بافت برای مهمی تهدید روند

 کرده تغییر آن ایمحله هایبافت شهرنشینی، ۀرویبی گسترش با که است شهرهایی از یکی ارومیه ،شد گفته که نکاتی

 ،شودمی محسوب شهر تپندۀ قلب که شهر مرکزی بخش در ارومیه شهر تاریخی بافت یعنی مطالعه مورد ۀمحدود. است

 شهر تاریخی بافت ساکنان مکانی دلبستگی و اجتماعی پایداری بین تباطرا حاضر تحقیق .نیست مستثنا مسئله ینا از

 بررسی اجتماعی، پایداری هایمعیار بررسی جمله از پژوهش فرعی اهداف عالوه به. کندمی تحلیل و بررسی را را ارومیه

 بافت نساکنا مکانی دلبستگی و اجتماعی پایداری بین ارتباط تحلیل همچنین و ساکنان یمکان دلبستگی وضعیت

 . دارد مدنظر نیز را ارومیه تاریخی
 

   نظري مبانی

 به اولیه های مندی عالقه که زمانی ؛گردد بازمی 1311 ۀده به مکانی دلبستگی مفهوم طرح: 0مکانی دلبستگی

 بر ایدایلی و بچالرد. 1313 سال در ایدایلی و 1313 سال در بچالرد مطالعات مانند ،کرد پیدا ظهور پدیدارشناسی مطالعات

 ,Van Der Graaf) بودند کرده تأکید مقدس هایمکان و خانه ویژه به هامکان با مردم پیوندهای و احساسی تجارب

روان ،شناسی جامعه مانند مختلفی هایحوزه در را اندیشمندان از بسیاری توجه اخیر هایسال در موضوع این (.36 :2009

 توجه این ۀعمد بخش. است کرده جلب خود به شهری طراحی و ریزیبرنامه معماری، انسانی، جغرافیای محیطی، شناسی

 تهدید و جایی هجاب امکان افزایش ،شدن جهانی ۀپدید گسترش از ناشی مکان-افراد روابط شدن سست دلیل به روزافزون

 مفهومی مکان به دلبستگی(. Raymond et al., 2011 :328) اند اطارتب در آن با افراد که است زیست محیط روزافزون

 همکاران، و پوردانش) آمیزدمی درهم را مکان با افراد پیوند از مختلفی جوانب که است ای رشته بین و پیچیده ،چندبعدی

                                                                                                                                                                              
1. Attachment  
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 با عاطفی پیوند       معموال  که است دار معنی هایمکان و افراد بین پیوند معنای به طورکلی به مکان به پیوستگی (.98 :1988

 و است شده انجام مکان به دلبستگی ۀزمین در فراوانی مطالعات (.Wallis, 2020: 18) دگیر برمیدر را ها مکان این

 مکان به دلبستگی دهدمی نشان تحقیقات .اند شده مطالعه غیره و کشور و شهر محله، خانه، نظیر مختلفی هایمقیاس

 Jorgensen) کندمی ایفا شهری هایپارک و هامیدان نظیر عمومی فضاهای از مراقبت و رحضو ۀانگیز در مهمی نقش

& Stedman, 2001: 235 .)هایویژگی براساس مکان، از فرد تجربۀ و شناخت عالقه، دلیل  به مکان به دلبستگی 

 بر و (Altman & Low, 1992) شودمی ساخته هاآن بین اجتماعی ارتباطات و مختلف فرهنگی و گروهی فردی،

 (. Prayag & Ryan, 2012) است تأثیرگذار مکان یک از بازدیدکنندگان رضایت

: دارد اشاره ستون سه به پایداری برای رایج رویکرد. دارد وجود پایداری تفسیر در مختلف نظری رویکردهای

 هر که آید دستبه تواندمی زمانی تنها دارپای ۀتوسع دهدمی نشان ستون مفهوم از استفاده .اقتصاد و جامعه ،زیست محیط

 رویکردی پایدار، ۀتوسع درواقع (.Avramović Krstić &, 2018: 197) کند پیدا ارتقا دیگر ستون دو با توافق در ستون

 است انسانی هایسکونتگاه محیطی و اجتماعی اقتصادی، رفاه تحقق منظور به هاانسان زندگی کیفیت بهبود برای جامع

 نظر از و مقبول اجتماعی نظر از ماندگار، اقتصادی نظر از که است پایدار زمانی توسعه رو این از(. 17 :1939 بهانی،به)

 برابری توسعه، ۀالی سه آن در که برانتلند گزارش تعریف بر بنا نمحققا اغلب ؛(17 :1931 ،بصراوی) باشد درست محیطی

 اقتصادی زیست، یطمح با اکولوژیکی بعد سه در را پایدار ۀتوسع ،است شده مشخص زیست محیط از حفاظت و مساوات و

 در اساسی اصل سه بین ارتباط درک برای مختلفی هایمدل حالبااین (.13 :1939 بهبهانی،) کنند می بررسی اجتماعی و

 به برابر صورت به را ارتأثیرگذ ۀحوز سه هر ،است مدل ینتررایج و جدیدترین که 1 مدل. است شده طراحی پایدار ۀتوسع

 که رویکردهایی از ( وMckenzie, 2004: 4) شودمی داده نشان متداخل دوایر صورت به مدل این. گذاردمی نمایش

 پایدار ۀتوسع ،9 نمودار در .است شده پذیرفته بیشتر پایداری مباحث در و است ترعمومی بودند، محیطی زیست شدت به

 این به و است دهش داده نشان یدرون هایسیستم و اقتصادی، و اجتماعی ،محیطی زیست کزمتحدالمر ۀدایر سه عنوان به

 از وسیعی طیف ۀدربرگیرند و هاانسان روابط نیازمند آن هایبخش تمام و است جامعه بستر در اقتصاد که دارد اشاره نکته

 دوایر مدل (.Michael & Peacock, 2011: 2) سازندمی برقرار جامعه در را خدمات و کاال تعادل که است کسانی روابط

 محیطی زیست اهداف از تابعی اقتصادی و اجتماعی هایجنبه و کند می تأکید محیطی زیست پایداری بر متحدالمرکز

 .(Mckenzie, 2004: 3) روند می شمار به

 

 

 

 

 

 
 

- :منبع متحدالمرکز دوایر مدل در پایدار توسعۀ لاص سه. 0 نمودار          متداخل مدل در پایدار توسعۀ اصل سه. 1 نمودار
Michael & Peacock, 2011: 2 

اقتصادی

 اجتماعی

 محیطیزیست

 اقتصادی

 اجتماعی محیطیزیست
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 و محیطی زیست اقتصادی، اجتماعی،) پایدار ۀتوسع مختلف ابعاد: پایدار ۀتوسع در اجتماعی پایداري جایگاه

 :Dixon & Colantonio, 2009) اند نشده واقع سیاستمداران توجه مورد یکسان طور به پایداری های بحث در( سازمانی

 که بود 1331 دهۀ اواخر در تنها و داشتند غلبه پایداری ۀتوسع هایبحث در اقتصادی و محیطی مشکالت ابتدا .(16

 مسائل ابتدا در ،شودمی دیده 9 و 1 نمودار در که طور همان .شد واقع توجه مورد پایداری ۀمبرنا در نیز اجتماعی مسائل

 در که بود 1331 هایسال اواخر از اجتماعی موضوعات. داشتند غلبه پایدار ۀتوسع باحثم بر زیست محیط و اقتصادی

 است؛ ظهور درحال مفهوم یک اجتماعی پایداری که چرا ؛(93 :1931 انصاری،) گرفت قرار پایدار توسعۀ مباحث کار دستور

 و کار دستور از پس این، وجود با(. Widok, 2009: 44) دگیرنمی نادیده اغلب را آن ابعاد و دشو می مطالعه کمتر گرچها

 صورت به اجتماعی پایداری ،1111 سال در گوتنبرگ در اروپا ۀاتحادی نشست درنهایت و 1111 سال در لیسبون راهبرد

 با اجتماعی پایداری مفهوم ،1331 ۀده تا که است حالی در این .(18 :1931 گر،زر هادیزاده) شد واقع توجه مورد ویژه

 شده تدوین محیطی زیست پایداری راستای در        منحصرا  که اهدافی از ،مقابل در .شدنمی دنبال خود خاص و معتبر اهداف

. جمعیت رشد و فقر: گرفتبرمی در را عمده موضوع دو تنها اجتماعی پایداری هایبحث دهه این تا. شدمی استفاده بودند،

 قرار هابندیاولویت دوم ۀدرج در زمان آن تا ولی بود، مطرح هم اجتماعی برابری و یزندگ کیفیت نظیر مباحثی البته

 جزو را اجتماعی مباحث 1111 سال در ،لیسبون در اروپا ۀاتحادی بار اولین برای رو این از (.93 :1931 انصاری،) داشت

 (.18 :1931 ،زرگر هادیزاده) کرد تعریف پایدار ۀتوسع هایمدل ناپذیر جدایی

)برزگر و  یعتسالم، بارور و هماهنگ با طب یزندگ ت است ازرعبا یاجتماع یداریپا :1یاجتماع یداريمفهوم پا

 یارتقا یمعنا به درواقع و (117 :1933)زنگنه و همکاران،  پردازد یمافراد و جوامع  یانم ۀبه رابطو  (13: 1938 همکاران،

و  یها و مسائل درونغلبه بر چالش یبرا یاعات محلاجتم یتوانمندساز یتدرنهاو  یمنابع انسان ۀو توسع یزندگ یفیتک

 یداریپا ،یگربه عبارت د(. 11 :1933 ی،طار یست )غفارا هاحفظ ارزش یریتو مد یرونیب ییراتواکنش در برابر تغ

مشترک سازگار با  یزندگ یمناسب برا یطیپرورش مح و یمدن ۀتحول سازگار با تحول هماهنگ جامع معنایبه یاجتماع

 یفشامل ط یاجتماع یداریپا ترتیب ینبد (.Grum & Grum, 2020: 788) است یو اجتماع یمختلف فرهنگ یهاگروه

 یررسمیو غ یرسم ینهادها یانمحله، وجود مشارکت م یکساکنان  یانوجود تعامل م ی،اجتماع یاز رفتارها یاگسترده

 ,.Dempsey et al)کند یم یجاددر جامعه ا و غرور را یتاز هو یکه حس مثبت است در جامعه یثبات نسب و یمحل

 یداریپا اهدافبه  بستهکه  است محلی یطمشخص و شرا یهایژگیوابسته به و یاجتماع یداریمفهوم پا(. 2012

 یتوضعو  یطیمح ی،اجتماع ی،اقتصاد یطد با توجه به شرایبا یامختلف، متنوع است. هر جامعه یهامکان در اجتماعی

عنوان  به یاجتماع یداریپا یفتعر یبرا(. Salimi et al., 2013: 132) ارائه دهد یاجتماع یداریپا از یفیتعر یاسی،س

 ییو دورنما یارهامع سر بر یتوافقرسد ینظر مبهصورت گرفته است.  یاندک تالش یدارپا ۀمستقل توسع یاز بعدها یکی

با اران گذ یاستساز پژوهشگران و  یکد، وجود ندارد. هرانجام شو یاجتماع یداریپا یفو انطباق تعر یلتعد یبرا یدکه با

 یکبه  ییابرسد دستینظر مبهاند.  از آن ارائه کرده یفیگاه خاص تعریدد یک یا رشته یکخود از  یهاتوجه به شاخص

                                                                                                                                                                              
1. Sustainable Development 
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 یتماعاج یداریپا یفاز تعار ییهانمونه 1در جدول  (.Colantonio & Lane, 2007: 4) نیست ایسادهجامع کار  یفتعر

 شده است. ارائه

  نظرانصاحب دیدگاه از اجتماعی پایداري تعاریف .0 جدول

 منبع تعریف پژوهشگر

 و دیویدسون

 ویلسون

 مختلف هایفرهنگ مثبت هایجنبه آن در که است فرهنگی روابط از سیستمی اجتماعی پایداری
 شهروندان ۀگسترد سیاسی مشارکت به ،اجتماعی پایداری تحقق برای. یابندمی ارتقا و شوندمی گذاری ارزش

 .است نیاز محلی سطوح در ویژه به سیاسی هایفعالیت تمام در

Michael & 

Peacock, 

2011: 3 

 0ساچس
 مؤثری هایفرصت که معنا بدین باشد؛ استوار دموکراسی و عدالت هایارزش ۀپای بر باید اجتماعی پایداری 
 .باشد داشته ودوج افراد ۀهم برای بشر حقوق تمامی از

Dixon & 

Colantonio, 

2009 

 و 1مک

 0پیکوک

 نسل به نسبت اجتماعی منابع به آینده های نسل بیشتر یا یکسان دسترسی ،اجتماعی پایداری اصلی هدف
 .است زندگی شرایط بهبود و کنونی

Michael & 

Peacock, 
2011: 2 

 و 4گالسون

 0وود
 و مکان حس مشارکت، اجتماعی، هایشبکه مانند مباحثی ویسبه گذشته سال چند در اجتماعی پایداری
 .است کرده پیدا سوق جامعه در امنیت

Glasson & 

Wood, 

2009: 284 

 

 معیارهای سری یک با اهداف به رسیدن در را خود پیشرفت ما گفت توانمی هازیرمعیار و معیارها نقش تبیین در

 ارائه اجتماعی پایداری معیارهای با رابطه در مختلفی هایدیدگاه فمختل هایسازمان و پژوهشگران .سنجیم می خاص

 .است آمده 1 جدول در خالصه صورت به که اند کرده

 

 اجتماعی پایداري ةدربار مؤسسات و نظران صاحب معیارهاي .1 جدول

 اجتماعی پایداري معیارهاي سسهؤم/نظران صاحب

 امنیت مشارکت، اجتماعی، همبستگی اجتماعی، عدالت (1111) همکاران و تین

 1سوئیس فدرال آمار ادارۀ
(1111) 

 نهادها عملکرد از رضایت درآمد، از رضایت اجتماعی، مشارکت خوشبختی، احساس آینده، به امید

  اجتماعی تعادل سازگاری، و امنیت اجتماعی، عدالت و برابری (1111) لی و گاتس

 (1118) چوگول
 حمایت جمعی، فعالیت ،ها همسایه و ناساکن فردی بین روابط تعلق، احساس شارکت،م اجتماعی، تعامالت بر تأکید

 تسهیالت دسترسی ایمنی، متقابل،

 زندگی کیفیت و شادی مکان، حس و هویت اجتماعی، ۀسرمای سالمتی، دسترسی، و مشارکت اجتماعی، یکپارچگی (1113) دیکسون و کالنتونیو

 (1113) مبرگ و وینگتنر
 میراث عادالنه، توزیع امنیت، اجتماعی، انسجام بهداشت، اجتماعی، ۀسرمای منابع، و اشتغال محلی، خدمات به دسترسی
  مشارکت تعلق، و مکان حس اجتماعی، عدالت فرهنگی،
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 پژوهش روش

 مطالعه مورد ۀدمحدو در شناخت هرگونه و ارزیابی بررسی، ،است نظر مورد هایمعیار تعیین مندنیاز تحقیقی هر که آنجا از

 و شناسایی منظور به ،تحقیق این در. است موجود وضع بهبود و پایداری میزان گیریاندازه برای معیارها تدوین مستلزم

 نظری مبانی طریق از اجتماعی پایداری مختلف نمتخصصا و اندیشمندان های نظریه داری،پای هایمعیار از یکهر تعیین

 شده گرفته نظردر عیارهاییمزیر و اجتماعی پایداری هایمعیار ترین مهم و یبررس و لعهمطا موجود ایکتابخانه اسناد و

 .دهدمی نشان است، شده استفاده تحقیق این در که را معیارهاییزیر و هامعیار 9 جدول. است

 

 اجتماعی پایداري به مربوط معیارهايزیر و هامعیار .0 جدول

ي
دار

پای
 

ی
اع

تم
اج

 

 منابع رهامعیازیر هامعیار

 هویت
 (1113) دیکسون و کالنتونیو اجتماعی طبقات

 (1931) یزدی وردیگل
 (1118) چوگول

 تعلق حس

 مشارکت

 (1111) سوئیس فدرال آمار ادارۀ پذیری مسئولیت
 (1931) بصراوی
 (1118) چوگول

 (1111) همکاران و تین

 محله امور در مشارکت

 اجتماعی تعامالت

 ایمنی
 (1931) یزدی وردیگل ترافیکی حوادث یزانم

 (1113) مبرگ و وینگتنر
 (1931) زادهعبداله و مافی

 محیط بهداشت

 امنیت

 (1931) یزدی وردیگل جنایت و جرم وقوع میزان
 (1113) مبرگ و وینگتنر
 (1931) زادهعبداله و مافی
 (1111) همکاران و تین

 امنیت احساس

 زندگی کیفیت

 (1111) لی و گاتس اجتماعی لتعدا
 (1111) همکاران و تین

 (1931) زرگر هادیزاده
 (1939) بهبهانی

 (1113) دیکسون و کالنتونیو

 نمسئوال عملکرد از رضایت

 مسکن از رضایت

 زندگی از رضایت

 اجتماعی ۀسرمای
 

 (1931) انصاری اجتماعی اعتماد
 (1113) مبرگ و وینگتنر

 (1931) همکاران و پور هاشم
 (1113) دیکسون و کالنتونیو

 اجتماعی همبستگی

 اجتماعی آگاهی

 

-توصیفی تحقیق هایروش چارچوب در تحلیل، لحاظ از و است کاربردی هدف و موضوعی لحاظبه حاضر تحقیق

 و شد استفاده اسنادی و ایهکتابخان روش از ،نیاز مورد هایداده و اطالعات آوریجمع منظور به. گیردمی قرار تحلیلی

 با اولیه هایمعیار سپس. گرفت انجام هامقاله و اسناد مطالعۀ ،اجتماعی پایداری هایمعیار به دستیابی و شناسایی منظور به

 زندگی کیفیت امنیت، ایمنی، ،مشارکت هویت، شامل اصلی معیار شش هاآن میان از و ندشد غربال استادان از نظرسنجی

 سنجش رمنظو به .گرفت صورت پرسشنامه طریق از هاداده آوریجمع ،تحقیق این در .شدند انتخاب( اجتماعی ۀایسرم و

 لیکرت طیف از استفاده با ،مکانی دلبستگی و اجتماعی پایداری هایمعیار نظر از ارومیه شهر تاریخی بافت وضعیت
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 بافت در( 11131) ساکن خانوارهای همۀ شامل پژوهش این در بررسی مورد آماری ۀجامع. شد تهیه هایی پرسشنامه

 این به و تعیین نمونه حجم عنوان به خانوار 971 کوکران، فرمول براساس هاآن میان از که است ارومیه شهر تاریخی

 در که هستند گویه 71 شامل هاپرسشنامه این .شد توزیع پرسشنامه ارومیه شهر تاریخی بافت خانوارهای میان ،تعداد

 داده اختصاص اجتماعی پایداری معیارزیر 11 و معیار 1 به گویه 11 ،شونده مصاحبه اطالعات به گویه 8 اول، ۀپرسشنام

 روش از ،پرسشنامه روایی سنجش برای .شد تعریف مکانی دلبستگی گیریاندازه برای گویه 11 دوم ۀپرسشنام در و شد

 آنجا از .شد بررسی کرونباخ آلفای آزمون کمک هب SPSS افزار نرم در هاهپرسشنام پایایی میزان و استفاده محتوایی اعتبار

 ،است 73/1 مکانی دلبستگی ۀپرسشنام برای و 88/1 اجتماعی پایداری ۀسشنامپر برای شده محاسبه آلفای ضریب که

 .دارد را الزم پایایی پرسشنامه این در شدهمطرح هایپرسش

 

 پژوهش ابزار پایایی نتایج .4 جدول

 کرونباخ آلفاي میزان هاگویه تعداد ها گویه نام ردیف

 81/1 71 ها گویه کل 1

 88/1 11 اجتماعی پایداری معیار هایگویه کل 1

 73/1 11 مکانی دلبستگی معیار هایگویه 9

 

. گرفت صورت SPSS آماری افزار نرم کمک به هاداده تحلیل و تجزیه ،مختلف منابع از اطالعات آوریجمع از پس

 پرسشنامۀ دو متغیرهای میانگین مقایسۀ ،استنباطی بخش در و شد استفاده فراوانی هایآماره از توصیفی بخش در

 تحلیل آزمون و (One sample T-test) ای نمونه تک تی آماری آزمون کمک به مکانی دلبستگی و اجتماعی پایداری

 دلبستگی و اجتماعی ایداریپ بین تباطرا ،مذکور مراحل انجام از بعد. گرفت صورت (ANOVA) طرفه یک واریانس

 .شد تحلیل پیرسون همبستگی ضریب آزمون از استفاده با ،مکانی

 

 مطالعه مورد ةمحدود

 با ارومیه ۀدریاچ کیلومتریهجده ۀفاصل در که است غربی آذربایجان استان مرکز نیز و ارومیه شهرستان مرکز هارومی شهر

شهر  یخیبافت تار ۀمورد مطالعه، حوز ۀمحدود(. 1 :1981 آمایش، و طرح) است گرفته قرار هکتار 9/8177 بر بالغ وسعتی

 917شهر  یخیبافت تار ۀدهد. مساحت محدودیم لیتشک را هیاروم شهر یریگشکل ۀیاول ۀاست که همان هست هیاروم

 ۀمحدود یمرزها دهد.یم لیتشک را منطقه نیدرصد از مساحت ا 91قرار دارد و  3 ۀمحدوده در منطق نیا هکتار است.

روند  ی. بررساستوحدت و مجاهد  ان،یدانش، پزشک ،یحافظ، کاشان یهاابانیمنطبق بر خ هیمصوب شهر اروم یخیتار

)طرح و  مختلف شکل گرفته است یهاشهر در دوره یمرکز ۀدهد پهنیم نشان هیاروم شهر یخیتار رشد و یریگشکل

 با 1931 سال در خانوار تعداد .است نفر 11،178 شامل 1931 سال در مطالعه مورد ۀمحدود جمعیت (.39 :1931 ش،یآما

 این در .رود می شمار به شهر تجاری قطب و رکزم اقتصادی، لحاظبه مطالعه مورد ۀمحدود. است 11131 ،98/1 خانوار بعد

 ارتباطات و تعامالت و شهروندان حضور ،غیره و سازمانی و درمانی ،بهداشتی ی،ادار کارکردهای وجود دلیل به محدوده
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 را مطالعه مورد ۀمحدود جغرافیایی موقعیت 1 ۀنقش. شودمی مشاهده گوناگون مذاهب و اقوام میان فرهنگی و اجتماعی

 . دهدمی نشان مختلف سطوح در

 

 
 مورد مطالعه ةمحدود تیموقع .0شکل 

 

  پژوهش هايیافته

 پایداری معیارهایزیر با مرتبط توصیفی آمار سپس و شوندمی بررسی طورکلی به ایمینهز متغیرهای ابتدا ادامه در

 تحلیل ،ای نمونهتک تی آزمون نتایج از گیریبهره با درنهایت .شودمی ارائه ارومیه تاریخی افتب محدودۀ در اجتماعی

. شودمی تحلیل ساکنان مکانی دلبستگی و اجتماعی پایداری بین ارتباط ،پیرسون همبستگی ضریب و طرفه یک واریانس

 هایپیشنهاد از برخی ساکنان، مکانی دلبستگی و اجتماعی پایداری میان همبستگی ضریب میزان شدنمشخص از پس

 .شد خواهد ارائه شده بینی پیش اهداف تحقق و موجود وضع بهبود هدف با هدفمند و کارساز

 

 پژوهش توصیفی هاي یافته

 ۀفاصل در( درصد 91) انویگپاسخ بیشتر. هستند زن درصد 31 و مرد انویگپاسخ درصد 11 که تاس آن بیانگر نتایج

 تحصیالت دارای درصد 11 دیپلم، مدرک دارای درصد 91        تقریبا  نیز تحصیالت لحاظبه. دارند قرار سال 31 تا 91 سنی

 وضعیت نظر از. هستند بیکار درصد 93 و شاغل( درصد 11) انویگپاسخ بیشتر .هستند دیپلم زیر درصد 11 و دانشگاهی

 و( ارومیه شهر از دیگری های محله متولد یا محله همان تولدم) بومی درصد 71 محله انساکن نیمی از بیش تولد، محل

 ارومیه تاریخی بافت ناساکن درصد 81 حدود .هستند یدیگر روستای یا شهر متولد و غیربومی ،ناساکن از درصد 91

 .است زیاد محله در (درصد 18) انمالک اغلب سکونت سابقۀ درواقع. هستند خود مسکونی واحد مالک
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 اجتماعی پایداري زیرمعیارهاي توصیفی آمار

 واریانس معیار، انحراف میانگین، نظر از یاجتماع پایداری زیرمعیارهای توصیفی آمار بررسی ،توصیفی آمار انجام از هدف

 :از اند عبارت اجتماعی پایداری زیرمعیارهای میانگین ،شودمی مشاهده 1 لجدو در که طور همان. است لیکرت طیف و

 تعامالت ،1173/9 محله امور در مشارکت ،3131/1 پذیری مسئولیت ،1381/9 تعلق حس ،1913/9 اجتماعی طبقات

 ،3983/1 جنایت و جرم وقوع میزان ،1111/9 محله محیط بهداشت ،7311/1ترافیکی حوادث میزان ،9711/9 اجتماعی

 ،3111/9 مسکن از رضایت ،3118/1 نمسئوال عملکرد از رضایت ،1938/9 اجتماعی عدالت ،3131/9 امنیت احساس

 این. 9119/1 اجتماعی آگاهی و 1911/9اجتماعی همبستگی ،1313/9 اجتماعی اعتماد ،1811/9 زندگی از رضایت

 نظر از درصد 1/11 و( 1811/9) میانگین بیشترین با زندگی از رضایت معیارزیر که دندار آن از حکایت معیارها

 دانست شهروندانی حضور توانمی را آن دلیل. دارد قرار بخش رضایت وضعیت در و است شده ارزیابی مطلوب پاسخگویان

 و شوند اقتصادی نظام جذب اندتوانسته و اندکرده مکان نقل محدوده این به گریدی روستاهای یا شهرها ،ها محله از که

 نظر از درصد 1/87 و( 9119/1) میانگین کمترین با اجتماعی آگاهی زیرمعیار همچنین .کنند فعالیت ایحرفه در

 اجتماعی آگاهی نداشتن به توانمی را آن دلیل. ندارد قرار مناسبی وضعیت در و است شده ارزیابی مطلوبنا نشهروندا

 .کرد اشاره عمرانی هایپروژه و محله شورایاری ظایفو اعضا، انتخاب محلی، انتخابات اریبرگز از شهروندان

 

 اجتماعی پایداري زیرمعیارهاي توصیفی آمار .0 جدول

 واریانس معیار انحراف میانگین کم خیلی کم متوسط زیاد زیاد خیلی معیار زیر معیار

 هویت
 133/1 89919/1 1913/9 3/1 1/13 1/31 3/11 1/1 اجتماعی طبقات

 183/1 19111/1 1381/9 1/11 9/11 7/11 1/97 7/1 تعلق حس

 مشارکت
 111/1 71111/1 3131/1 9/1 8/91 3/33 1/13 1 پذیری مسئولیت

 171/1 81381/1 1173/9 3/1 7/97 3/93 7/19 8/1 محله امور در مشارکت

 133/1 81118/1 9711/9 1/9 3/11 1/93 3/99 1/9 اجتماعی تعامالت

 ایمنی
 118/1 81131/1 7311/1 1/13 7/93 9/91 8/11 1 ترافیکی حوادث میزان

 371/1 18317/1 1111/9 1/3 3/11 1/11 1/18 1 محله محیط بهداشت

 امنیت
 111/1 31871/1 3983/1 3/1 3/91 9/13 3/1 1 جنایت و جرم وقوع میزان

 897/1 31387/1 3131/9 3/1 1/17 8/18 8/93 1/7 امنیت احساس

 کیفیت

 زندگی

 198/1 79911/1 1938/9 1 7/13 8/91 1/93 1 ماعیاجت عدالت

 138/1 81111/1 3118/1 1/11 1/91 3/93 9/11 1 نمسئوال عملکرد از رضایت

 111/1 73131/1 3111/9 1 3/11 1/91 1/93 1/9 مسکن از رضایت

 181/1 71118/1 1811/9 1 8/11 1/91 8/31 9/11 زندگی از رضایت

 ۀسرمای

 اجتماعی

 338/1 71173/1 1313/9 3/1 3/91 9/38 3/18 1 جتماعیا اعتماد

 837/1 31199/1 1911/9 7/8 18 1/93 18 9/1 اجتماعی همبستگی

 111/1 37179/1 9119/1 9/11 3/71 8/11 1 1 اجتماعی آگاهی

 پژوهش هايیافته: منبع

 

 اجتماعی پایداري هايمعیار ارزیابی

 1 جدول در که طور همان. است آن هایمعیار و اجتماعی پایداری میزان بررسی ،ای نمونهتک تی آزمون اجرای از هدف
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 از کمتر زندگی کیفیت و امنیت ایمنی، مشارکت، هویت، هایمعیار برای آمدهدستبه معناداری سطح ،شودمی مشاهده

 91/9 زندگی کیفیت و 13/9 امنیت ،11/9 ایمنی ،13/9 مشارکت ،11/9 هویت هایمعیار میانگین همچنین. است 11/1

 سطح .است شده ارزیابی مطلوب انویپاسخگ نظر از هامعیار نیاتوان گفت یم نیبنابرا ؛از متوسط است شتریب همگی و

 توانمی( 81/1) معیار این میانگین به توجه با اما ،است 11/1 از کمتر اجتماعی ۀسرمای معیار برای آزمون این اریمعناد

 با معناداری اختالف و است شده یابیارز نامطلوب شهروندان نظر از هیاروم یخیدر بافت تار اجتماعی ۀسرمای معیار گفت

 . دارد( 9) متوسط حد

 اجتماعی پایداري هايمعیار اي نمونه تک تی آزمون نتایج .0 جدول

 معیار میانگین معیار انحراف میانگین تفاوت t  آمارة معناداري سطح

 هویت معیار 1191/9 71181/1 11911/1 718/1 111/1
 مشارکت معیار 1333/9 11111/1 13387/1 111/3 111/1
 ایمنی معیار 1117/9 17131/1 11117/1 113/1 191/1
 امنیت معیار 1331/9 11111/1 13311/1 781/1 111/1

 زندگی کیفیت معیار 9118/9 13719/1 91171/1 711/11 111/1

 اجتماعی ۀسرمای معیار 8111/1 11113/1 -19739/1 -171/1 111/1

 

 الذکرفوق هایمعیار از ترکیبی که) اجتماعی پایداری معیار برای اینمونهتک تی آزمون اجرای نتایج 7 جدول در

 و اجتماعی پایداری میانگین بین بنابراین ؛است 11/1 از کمتر اجتماعی پایداری برای معناداری سطح دهدمی نشان( است

 در اجتماعی پایداری نظر از ارومیه تاریخی بافت گرفت نتیجه توانمی رو این از .دارد وجود معنادار تفاوت( 9) وسطمت حد

 . است گرفته قرار مناسبی وضیعت

 

 اجتماعی پایداري معیار اي نمونهتک تی آزمون نتایج .1 جدول

  میانگین معیار انحراف میانگین تفاوت t ةآمار داريمعنا سطح

 اجتماعی پایداری معیار 1311/9 98111/1 13111/1 193/7 111/1

 

 شهروندان نظر از یزندگ تیفیک و تیامن ،یمنیا مشارکت، ت،یهو یهامعیارمشاهده شد  1 که در جدول طور همان

 نیبنابرا است؛دار از حد متوسط و معنا شتریها بمعیار نیاز ا کیهر یبرا آمده دست به نیانگیم رایز ؛اندشده یابیارز مطلوب

 مناسبنامحدوده  نیدر ا یاجتماع ۀیسرما معیار تیوضع فقطو  دارد را یاجتماع یداریپا یهامعیار هیاروم یخیبافت تار

با حد متوسط  یاجتماع یداریپا معیار نیانگیم نیب 7جدول در  .است( 9) آن کمتر از حد متوسط نیانگیم رایز ؛است

 است. داریپا هیاروم شهر یخیبافت تار درمجموع ترتیبنیبد. وجود دارد یتفاوت معنادار

 یهامعیار نیبدهد ینشان م 8جدول . رودمی کار به میانگین تفاوت آزمون یبرا( ANOVA) طرفه یک واریانس

111 1    ارتباط معنادار وجود دارد ) یاجتماع یداریپا  یخیرها در بافت تامعیار نیا نیانگیم رو نیاز ا .( 11 1 

 .استمتفاوت  هیاروم
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 یاجتماع يداریپا يهااریمع انسیوار لیتحل .0جدول 

 معناداري سطح F مربعات میانگین آزادي ۀدرج مربعات مجموع 

 مکانی هویت
 گروهبین
 گروهدرون

 مجموع

381/113 
919/88 
911/139 

71 
911 
971 

111/1 
133/1 

133/1 111/1 

 اجتماعی مشارکت
 گروهبین
 وهگردرون

 مجموع

881/113 
131/17 
117/131 

71 
911 
971 

131/1 
131/1 

811/17 111/1 

 ایمنی
 گروهبین
 گروهدرون

 مجموع

191/81 
133/31 
191/111 

71 
911 
971 

111/1 
191/1 

111/8 111/1 

 امنیت
 گروهبین
 گروهدرون

 مجموع

139/81 
181/99 
119/118 

71 
911 
971 

111/1 
111/1 

191/11 111/1 

 دگیزن کیفیت
 گروهبین
 گروهدرون

 مجموع

933/39 
111/17 
311/111 

71 
911 
971 

993/1 
118/1 

898/11 111/1 

 

 از یکیرفت که حداقل گ جهیتوان نتیم. وجود دارد یارارتباط معناد یاجتماع یداریپا یهامعیار نیب 8مطابق جدول 

 .است متفاوت هیها با بقنیانگیم نیا

 

 یمکان یدلبستگ اریمع لیتحل

 معناداری سطح دهد می نشان 3 جدول. شد  استفاده ای نمونهتک تی آزمون از نیز مکانی دلبستگی میزان بررسی منظور به

 تفاوت( 9) متوسط حد و معیار این میانگین بین رو این از .است 11/1 از ترپایین ،مکانی دلبستگی معیار برای آمده دست به

 گرفته قرار مناسبی وضیعت در مکانی دلبستگی نظر از ارومیه تاریخی بافت گرفت نتیجه توانمی. دارد وجود معنادار

 .است

 مکانی دلبستگی معیار اي نمونه تک تی آزمون به مربوط .9 جدول

  میانگین معیار انحراف میانگین تفاوت t ةآمار داريمعنا سطح

 مکانی دلبستگی معیار 1933/9 31111/1 19391/1 831/3 111/1

 

 وضعیت تاریخی بافت در و است شده ارزیابی مطلوب شهروندان نظر از مکانی دلبستگی معیار 3 جدول اساسبر

 وابستگی و مثبت احساس تجربه، و ساکنان بیشتر سکونت مدت طول :از اند عبارت مطلوبیت این دالیل. دارد مناسبی

 اکنام عملکردی و کالبدی متمایز هایویژگی و پذیریتحرک ،اش زندگی مکان از وی درک و شناخت به نسبت عاطفی

  .تاریخی بافت در غیره و بازار و مذهبی و تاریخی

 

  مکانی دلبستگی و اجتماعی پایداري بین ارتباط تحلیل

 ضریب آزمون از ارومیه تاریخی بافت ساکنان مکانی دلبستگی و اجتماعی پایداری متغیر دو بین ۀرابط تحلیل منظور به
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 شرح که شد بررسی 1اسمیرنوف کولموگروف آزمون کمک به هاداده بودننرمال همچنین. شد استفاده سونپیر همبستگی

 تر بزرگ (   ) داریمعنا سطح که زمانی .ستا هاداده دنبونرمال صفر ۀفرضی آزمون این در. است آمده 11 جدول در آن

 .است نرمال هاداده توزیع ،باشد 11/1 از
 

 (K-S) اي نمونه تک اسمیرنوف ولموگروفک آزمون .01 جدول

 مکانی دلبستگی اجتماعی پایداري هامتغیر

 971 971 تعداد

 نرمال توزیع پارامترهای
 
 ها اختالف

 میانگین
 معیار انحراف
 اختالف قدرمطلق
 مثبت مقدار
 منفی مقدار

3111/9 
91331/1 
131/1 
191/1 
131/1- 

3711/9 
91711/1 
131/1 
191/1 
131/1- 

 اسمیرنوف کولموگروف ۀآمار
 (sig) داریمعنا سطح

131/1 
118/1 

131/1 
111/1 

 

 11/1 از نیز( 111/1) مکانی دلبستگی و (118/1) اجتماعی پایداری ،متغیرها داریامعن سطح دهدمی نشان 11 جدول

 استفاده شروط از یکی که آنجا از. است نرمال مکانی دلبستگی و اجتماعی پایداری متغیرهای توزیع بنابراین است؛ بیشتر

 پایداری بین ارتباط بررسی برای ،متغیرها بودننرمال به توجه با ،است متغیرها بودننرمال پیرسون همبستگی ضریب از

 .شود می استفاده است پارامتریک آزمونی که پیرسون همبستگی ضریب از مکانی دلبستگی و اجتماعی
 

 مکانی دلبستگی و اجتماعی يپایدار بین پیرسون همبستگی ضریب .00 جدول

 مکانی دلبستگی اجتماعی پایداري متغیرها

 اجتماعی پایداری
 پیرسون همبستگی
 داریامعن سطح

 تعداد

1 
 
971 

311/1 
111/1 
971 

 مکانی دلبستگی
 پیرسون همبستگی
 داریامعن سطح

 تعداد

311/1 
111/1 
971 

1 
 
971 

 

 دلبستگی و اجتماعی پایداری بین گفت توانمی( 11/1) پیرسون همبستگی ضریب آزمون معناداری سطح به توجه با

توان یم( 311 1  ) متغیر دو این بین همبستگی ضریب مقدار به توجه با همچنین. دارد وجود معنادار ۀرابط مکانی

  به. است مثبت و مستقیم متغیر دو این بین ۀرابط جهت و متوسط حد در آمده دست به همبستگی شدتگرفت  یجهنت

 . یابدمی افزایش میزان همان به نیز انیمک دلبستگی باشد، بیشتر محل در اجتماعی پایداری هرچه ،دیگر  عبارت

 پایداری بین(، 311 1  ) همبستگی ضریب و (111 1    ) معناداری سطح به توجه با دهد ینشان م 11جدول 

 یداریپا هرچه عبارتی به .است مثبت و مستقیم هرابط تجه و دارد وجود معنادار ارتباط مکانی دلبستگی و اجتماعی

 . یابد می افزایش میزان همان به نیز مکانی دلبستگی باشد، بیشتر ها محله در اجتماعی
                                                                                                                                                                              
1. One -Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
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 بحث

 عوامل و زمان عامل کالبدی، اجتماعی، و فرهنگی عوامل نقش به توانمی مکانی دلبستگی گیریشکل در مؤثر عوامل از

. دارند نقش امنیت و ندگیز کیفیت و مشارکت هایمعیار در نحویبه عوامل این از هریک. کرد اشاره یفعالیت و ایزمینه

 اقامت محله در که است زیادی مدت و 1اندمالک ناساکن بیشتر اینکه دلیل به گفت توانمی تحلیل نتایج به توجه با

 بر ،تحصیالت سطح که آنجا از و هستند باسواد اکنانس بیشتر .دارند هعالق و تعلق حس محله به نساکنا بیشتر ،1دارند

 بیشتر .برخوردارند فرهنگی تعامالت و اجتماعی ارتباطات از افراد این ،دارد زیادی تأثیر افراد سیاسی و اجتماعی مشارکت

 محله، لکردعم و فضایی ساختار با طرفی از .دارند اعتماد و اناطمین یکدیگر به و شناسندمی را یکدیگر محله ساکنان

 به عوامل همین .ندارد وجود انسانی هایارزش افتادنخطر به از ترسی گونه هیچ و دارند آشنایی محله اماکن و عناصر

 قرارگیری موقعیت از هاآن اغلب .است شده ساکنان امنیت احساس موجب و شده منجر دلبستگی و صمیمیت افزایش

 فعالیت  ای حرفه در و شوند اقتصادی نظام جذب اندتوانسته زیرا ؛ندهست راضی خود موفقیت و پیشرفت و  زندگی محل

 یپایدار و زندگی کیفیت ایشافز موجب عوامل این. دارند دسترسی هافعالیت و خدمات و تسهیالت به راحتی به و کنند

 .است داده افزایش را مکان به دلبستگی درنتیجه و شده اجتماعی

 

 گیري نتیجه

 در فرد منحصربه هایویژگی از برخورداری دلیل به که است هاشهر هایبافت ترین باارزش از یکی شهری اکزمر در تاریخی بافت

 هایبافت امروزه. است شهری ریزیبرنامه ۀحوز در ویژه توجهات نیازمند غیره و اقتصادی ،اجتماعی کالبدی، مختلف ابعاد

 مکانی تعلق و دلبستگی اجتماعی، پایداری به توجه دلیل همین به و دانشده دور اجتماعی تعلق و انسانی روح درک از تاریخی

 در ریشه ،محله به افراد دلبستگی و تعلق. است شهری هایمحیط در مهم هایضرورت از تاریخی و قدیمی هایمحله در

 در. دارد غیره و مراکز سایر و خدمات به دسترسی محله، سازمان و عملکرد کالبد، نظیر افراد ذهنی هایتجربه و سکونت استمرار

 حفظ امنیت، و ایمنی سطح ارتقای اجتماعی، تعامالت تقویت انمیز بر وسیعی تأثیر ،دلبستگی و اجتماعی پایداری میان، این

 افزایش زندگی، کیفیت سطح بهبود و شهری خدمات ۀعادالن توزیع شهرنشینی، فرهنگ یارتقا تعلق، حس تقویت و هویت

 بافت در مکانی دلبستگی و اجتماعی پایداری رو این از. دارد غیره و همبستگی سطح ارتقای اجتماعی، عتمادا و انسجام میزان

 . کنند توجه آن به همگان دبای که آیدمی حساب به شهرها در حیاتی امری شهرها، تاریخی

 و اعتماد تعلق، حس تقویت هدف با ساکنان مکانی دلبستگی و اجتماعی پایداری بین ارتباط حاضر، پژوهش در

 بین ارتباط تحلیل در سعی تحلیلی-توصیفی روشی و کاربردی هدف با حاضر ۀمطالع. شد مطالعه اجتماعی همبستگی

 تشریح برای ایکتابخانه هایروش از مهم، این به دستیابی منظور به که داشت مکانی دلبستگی و اجتماعی پایداری

 ضریب و اسمیرنوف-کولموگروف ،طرفه یک واریانس تحلیل ،ای نمونه تک تی هایآزمون از و ،پژوهش کلیدی های واژه

 .شد گرفته بهره محاسبه منظور به پیرسون همبستگی
                                                                                                                                                                              

 .یشغل الزامات و یوراثت تیمالکو مسکن،  نیزم یاند از: ارزان عبارت تیمالک یفراوان نیا لی. دال1
 آسان به مرکز شهر، خدمات و ادارات بوده است. یو جذب ساکنان شده دسترس یکه سبب ماندگار ی. از عوامل1
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 این در که هاییمعیار حاضر، تحقیق با مرتبط لفمخت نمتخصصا و اندیشمندان نظری مبانی و مطالعات طبق

 چوگول ،(1113) دیکسون و کالنتونیو مانند ینظران صاحب و داناستا که هستند تعاریفی از همگی شدند، استفاده پژوهش

 مافی ،(1111) لی و گاتس ،(1111) همکاران و تین ،(1113) مبرگ و وینگتنر ،(1111) سوئیس فدرال آمار ادارۀ ،(1118)

 با بیشتر اجتماعی داریپای. اند کرده بیان اجتماعی پایداری موضوع از (1931) همکاران و پور هاشم و (1931) زادهعبداله و

 حاضر تحقیق در .است شده بررسی و معرفی اجتماعی ۀسرمای و زندگی کیفیت امنیت، ایمنی، مشارکت، هویت، هایمعیار

 بافت دهد می نشان پژوهش هاییافته. یابدمی نمود آن اساسی اهمیت نظر این از که است بوده مدنظر هامعیار همین نیز

 آمده دست به معناداری سطح زیرا ؛دارد قرار پایدار و مطلوب وضعیت در اجتماعی پایداری منظر زا ارومیه شهر تاریخی

 در اجتماعی پایداری رو این از .است (13/9) متوسط از بیشتر آن میانگین و است درصد 1 از رکمت اجتماعی پایداری برای

 میانگین با اجتماعی ۀسرمای معیار فقط شدهتعریف هایمعیار میان در ،دیگر عبارت به. است شده ارزیابی مطلوب سطح

از نظر شهروندان مطلوب  اجتماعی پایداری هایمعیار دیگر و است مطلوبنا وضعیت دارای و متوسط حد از کمتر 81/1

 استنباطی هاییافته. استاز متوسط و معنادار  شتریها بمعیار نیاز ا کیهر یبرا آمده دست به نیانگیم رایز ؛اندشده یابیارز

 امنیت ،(11/9) ایمنی ،(13/9) مشارکت ،(11/9) هویت) اجتماعی پایداری معیارهای دیگر میانگین اگرچه دهدمی نشان

 و ندارد متوسط حد با چندانی تفاوت هاآن میانگین ،است معنادار و متوسط حد از بیشتر ((91/9) زندگی کیفیت و( 13/9)

 بافت اجتماعی پایداری دور چندان نه ۀآیند در گفت توانمی صورت این غیر در ؛است گیرسید و توجه نیازمند بنابراین

 با ارومیه تاریخی بافت در اجتماعی پایداری هایمعیار ،پژوهش هاییافته براساس. یافت خواهد کاهش ارومیه تاریخی

 دلبستگی که است آن بیانگر وهشپژ هاییافته همچنین. هستند (111 1    ) معنادار ارتباط دارای و تمتفاو هم

 پایداری مانند نیز متغیر این اما ،دارد قرار مطلوبی و مناسب سطح در ارومیه تاریخی بافت موجود وضعیت در مکانی

. کندمی پیدا کاهش نیز مکانی دلبستگی ،نزدیک ۀآیند در آن به نکردن توجه صورت در که است توجه نیازمند اجتماعی

 بافت ساکنان مکانی دلبستگی و اجتماعی پایداری بین دهدمی نشان نیز پیرسون همبستگی ریبض تحلیل هاییافته

 و مستقیم نیز رابطه جهت و( متوسط حد در) 311/1 همبستگی ضریب شدت و دارد وجود گیهمبست ارومیه تاریخی

 افزایش نیز ارومیه شهر تاریخی بافت به ساکنان مکانی دلبستگی اجتماعی، پایداری افزایش با عبارتی به .است مثبت

 .یابد می

 و علیزاده و( 1931) بصراوی ،(1939) بهبهانی ،(1931) زرگر هادیزاده تحقیقات نتایج با پژوهش این هاییافته

 بر الحرمین بین پروژۀ تأثیرگذاری بود داده نشان که( 1931) انصاری مطالعۀ نتایج با اما. است راستا هم( 1939) همکاران

 81/1 میانگین با اجتماعی ۀسرمای معیار دهدمی نشان حاضر تحقیق نتایج .نیست همسو است بوده منفی اجتماعی ۀسرمای

 نداشتن و نکردن رسانی اطالع بیانگر منفی تأثیر این. نیست برخوردار مطلوبی وضعیت از و است متوسط حد از کمتر

 حقوق از شهروندان آگاهینا و مسکونی های همحل در عمرانی هایپروژه اجرای برای شهرداری مشارکت یا مشورت

 اجتماعی، پایداری بررسی به توان می پژوهش نای هاینوآوری از. است غیره و شورایار و محلی نهادهای نبود شهروندی،

 مراکز در موجود تاریخی بافت در مکانی دلبستگی و اجتماعی پایداری بین ارتباط بررسی همچنین و مکانی دلبستگی

  .اندسنجیده را شهری هایمحله و شهر سطح ،تحقیقات بیشتر که درحالی ؛کرد شارها شهری
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 و اجتماعی پایداری ،آن تبع به ؛دهدمی دست از را خود جمعیت زمان مروربه شهر تاریخی بافت نتایج، بقاطم

 و اجتماعی امنیتی، و ایمنی ائلمس بروز برای مکانی به درنتیجه و یافت خواهد کاهش زیادی میزان به مکانی دلبستگی

 هویت و تپنده قلب شهر هر تاریخی بافت که چرا ؛شود یجلوگیر رویه این از باید حال هر در. شد خواهد تبدیل  فرهنگی

 زندگی، کیفیت اجتماعی، سرمایۀ مکان، به دلبستگی اتمالحظ بر اساسی تأکید و توجه نیازمند خاطر همین به و شهر آن

 جهت در مهم گامی که است اجتماعی انسجام و اعتماد ،هویت و تعلق حس ،اجتماعی آگاهی و مشارکت ،ایمنی و امنیت

 و طراحان ،ریزانبرنامه ،مسئوالن رسیدگی و توجه نیازمند مسئله این. رودمی شمار به اجتماعی پایداری ارتقای و حفظ

 اجتماعی، وحدت یابد، کاهش بافت در موجود اعیاجتم پایداری و مکانی دلبستگی اینکه از قبل است، سازانتصمیم

 پیشنهادها ،منظور همین به. شود تبدیل بحران و معضل به و رود بین از تاریخی بافت هایمحله امنیت و زندگی کیفیت

 :شود می ارائه هامحله سازی سالم و اجتماعی و فردی رفاه آسایش به رسیدن جهت در زیر اساسی راهبردهای و

 ایجاد با) آن افزایش و شغلی هایفرصت از حمایت طریق از نساکنا شغلی موقعیت و درآمد سطح یارتقا و بهبود -

 ؛(اشغالی خود تسهیالت اعطای-ایحرفهو  فنی آموزش هایدوره فزایشا و ها کارگاه

 بصری یآلودگ کاهش منظور به مختلف نهادهای میان همکاری و مردم مشارکت با محیط بهداشت ارتقای و حفظ -

 ،CNG به خودروها سوخت تبدیل) هوا آلودگی کاهش منظور به ویژه امکانات و هابرنامه گرفتندرنظر و صوتی و

 و رانی اتوبوس ناوگان نوسازی و عمومی ونقل حمل اصالح ،فرسوده های اتوبوس و خودرو کردنخارجازرده

 ؛(بهداشتی صورت به فاضالب دفع و هاچاه وقعمبه روبی الیه و تخلیه ،هاپارکینگخرده تجمیع ،رانی تاکسی

 ارتقای ،خانا دمیرچه و دوشابچی نظیر بازار هایراسته تقویت) تعلق حس افزایش منظور به تاریخی بافت یارتقا -

 های محله و تاریخی بناهای حفظ و دارینگه ،تندیرچیلر ۀمحل هویت عنوان به آن ثبت و تنور ساخت ۀحرف

 ؛(قدیمی

 شهروندی حقوق تساوی رعایت منظور به نابینایان و نمعلوال ویژه به جامعه خاص اقشار نساکنا تردد یمنیا یارتقا -

 نابینایان و نمعلوال تردد برای نوین هایفناوری و ویژه امکانات به عمومی ونقل حمل هایسیستم کردنمجهز با

 جسمی نمعلوال تردد برای ویژه به شهری فضاهای سازی مناسب ،جامعه در آنان مؤثر حضورپذیری افزایش برای

 و هاچهارراه کردنمجهز ،بریل خط با تابلوهایی نصب مانند دسترسی تسهیل منظور به سالمندان و نابینایان و

 و هاورودی در رمپ ایجاد ،سخنگو اپراتورهای به هااتوبوس و صوتی ۀهشداردهند عالئم به شهری یهاتقاطع

 ؛معابر سازیسطح هم

 خودروها سرعت و ترافیک کنترل طریق از ترافیکی هایگره و ترافیک کاهش راستای در بافت ایمنی سطح قایارت -

 ها؛دسترسی کیفیت بهبود و کودکان و سالمندان تردد ایمنی افزایش منظور به هامحله سطح در

 درنظرگرفتن ،نظارتی هایسککیو ایجاد با اجتماعی امنیت و نظارت افزایش وسیلۀ به محله امنیت ارتقای و حفظ -

 ؛روزی شبانه هایفعالیت درنظرگرفتن ،فعال جمعی فضاهای خلق و محله در مخروبه هایخانه دهیسامان ،پارکبان

 همچنین و متروکه و تخریبی واحدهای تجمیع طریق از شهری خدمات ۀعادالن توزیع و دهی خدمات سطح یارتقا -

 ؛موجود هایپتانسیل از استفاده همچنین و کارآمد رسانی خدمات راستای رد است خریده شهرداری که یهایخانه
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     های     انجمن     ها،    گروه         نهادها،       تشکیل  با ایمحله مشارکت ارتقای منظور به بسترسازی و پذیری مسئولیت حس تقویت -

  ؛  ها  آن    الت   مشک     رفع   و      محله      امور       انجام   و         اجتماعی           حضورپذیری       تقویت      برای      امنا      هئیت   ی     ارتقا   و     حفظ   و      محلی

 به اعتماد سطح تقویت و خاص و عام اعتماد و انسجام به دستیابی طریق از اجتماعی ۀسرمای سطح ارتقای و حفظ -

 مدیران حضور و مسئوالن با دیدار برای جلسات برگزاری و همحل شورایار اندازی راه طریق از) شهری مدیریت

 ؛(شهری

 و متنوع صورت به مذهبی سنتی، هایجشن و مراسم برگزاری با عیاجتما تعامالت افزایش منظور به بسترسازی -

 ؛اجتماعی تعامالت تقویت راستای در محلی هایجشنواره

 بافت نوسازی در تشویقی امتیازات اعطای طریق از گذاران سرمایه مشارکت جلب اب زندگی و مسکن شرایط یارتقا -

 برابر در بناها سازی مقاوم جهت در قدیمی بافت نانساک به تشویقی هایسیاست و بانکی تسهیالت اعطای و

 .طبیعی حوادث
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