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چكيده
پايداري اجتماعي مفهومي است کيفي که دربرگيرندة دامنة گستردهاي از مفاهيم همچون توسعة اجتماعي ،سرماية
اجتماعي ،مشارکت ،تعلّق ،برابري و ...است .هدف اصلي اين پژوهش ،شناخت و ارزيابي مؤلّفههاي سازندة پايدداري
اجتماعي و کم و کيف آن در شهر نوشهر است .جامعة آماري تحقيق ،شهروندان باالي  12سال شهر نوشهر (برابدر
با  11615نفر) و حجم نمونه نيز برابر با  182نفر است که جهت کيفيّت باالتر تعداد نمونه تا  022نمونده افدزايش
يافت .روششناسي تحقيق ،پيمايشي  -تحليلي است و روش تجزيه و تحليل دادهها نيز بدر اسدا روشهداي
آماري توصيفي و استنباطي ،روش تحليل عاملي اکتشافي و استفاده از مدلهاي کمّي اسدت .يافتدههاي تحقيدق
نشان ميدهند که مهمترين مؤلّفههاي سازندة پايداري اجتماعي در شهر نوشهر عبارتند از احسا تعلّق مكداني،
همبستگي و انسجام اجتماعي ،دسترسي به امكانات (عدالت اجتماعي) و احسا امنيّت اجتماعي که در مجمدو
اين عاملها حدود  55درصد کلّ واريانس مربوط به متغيّر پنهان تحقيق ،يعني پايداري اجتماعي را تبيين ميکنند.
از اين ميان عامل نخست  25/33درصد ،عامل دوم  25/6درصد ،عامل سدوم  21/3درصدد و عامدل چهدارم 3/65
درصد واريانس دادهها را تبيين ميکنند .ارزيابي سطح پايداري اجتماعي از طريق سداخت شداخص تجمّعدي نيدز
گوياي آن است که ميانگين امتياز پايداري اجتماعي به دست آمده براي شهر نوشهر برابر با  1/631است که نسدبت
به ميانة نظري تحقيق (عدد  )1پايينتر بوده و گوياي وضعيت نه چندان مناسب شهر نوشهر به لحاظ شداخصهاي
پايداري اجتماعي است؛ همچنين تحليلها نشان ميدهند بين شرايط محيط کالبددي شدهر /محلّده و بهزيسدتي
ذهني ،شرايط اقتصادي ،نو تصرّف واحد مسكوني ،مساحت زمين مسكوني ،سطح درآمد و جنسيّت شهروندان با
سطح پايداري اجتماعي آنها رابطة معنيداري وجود دارد و در سوي ديگر متغيّرهاي زمينهاي چدون سدن ،سدطح
تحصيالت ،سابقة سكونت در شهر و مهاجر بودن /نبودن رابطة معنيداري با سطح پايداري اجتماعي شدهر نوشدهر
ندارند.

کليدواژهها :پايداري شهري ،پايداري اجتماعي ،ارزيدابي ،تحليدل عداملي ،شداخص تجمّعدي،
نوشهر.
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E-mail: hhosseini59@yahoo.com
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دمه
مق ّ
طیّ صد سال اخیر شهرها درصد زيادی از جمعیّت جهان را به سوی خود جذب كردهاند .با وجود اينکه شههرها تنهها 6
درصد سطح زمین را اشغال كردهاند ،ساكنان آنها حدود  47درصد منابع طبیعی سهیارة زمهین را مرهرم مهیكننهد و
نزديك به  09درصد دیاكسیدكربن جهانی را تولیهد مهیكننهد (اتّحاديهۀ شههرها .)0 :6992 ،2مقیها شهرنشهینی و
مشکالت آن بیانگر اين است كه پیامدهای آن در حال حاضر جههانی اسهت (ههال .)2 :6997 ،6بهر همهین اسها نیهز
دستيابی به پايداری توسعۀ شهرها در جهان معاصر به عنوان پیشنیاز و شرط ضروری بهرای توسهعۀ پايهدار در سهطح
جهانی قلمداد و بر آن تأكید میشود .مفهوم پايداری كه در ابتدا عمدتاً محدود به تعابیر اكولوژيکی بود ،به دنبال حركتها
و جنبشهای اوايل دهههای  2029و 2049م ،.نگرشهای تكبعدی به پايداری مورد انتقاد قرار گرفت و به مرور زمینهه
برای شمول بیشتر شاخصهای پايداری در حوزههای مختلف اقترادی و اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی و اخالقهی فهراهم
گرديد .در واقع مسئوالن اجرايی و نظريهپردازان و انديشمندان دانشگاهی بهه مهرور زمهان دريافتنهد كهه بهدون كهاهش
نابرابریهایِ درآمدی و توزيع عادالنۀ درآمدها و فرصتها ،بدون تدوين چشماندازی درازمدّت در جهت بررسی تهأثیرات
ترمیمگیریهای كنونی بر روی نسلهای فعلی و آينده ،بدون نهادسازی و وضع مقرّرات ،قوانین و سیاستهای كارآمهد،
بدون همبستگی و همکاری میان بخشها و سطوح مختلف برنامهريزی و اجرا ،بدون برقراری عدالت اجتماعی و كهاهش
فقر و ...نمیتوان به هدم اصلی ،يعنی پايداری اكوسیستم دست يافت .پايداری فرآينهدی اسهت كهه در نهايهت بايهد بهه
سرزندگی و پويايی اقترادی ،سالمت اجتماعی و كیفیّت محیطی منجر شود؛ امّا در فرآيند پايداری ،يکپارچگی مؤلّفهها و
ابعاد مختلف بر اسا ارزشها و اولويتهای اجتماع است .در میان ابعاد مختلف پايداری ،تعامالت و كنشههای متقابهل
اجتماعی نقش جلودار و پیشآهنگ را دارند .بُعد اجتماعی به اين دلیل مهم است كه هر چیهزی و ههر اتّفهاقی در درون
زمینۀ اجتماعی روی میدهد .تمامی تأثیرات محیطی و تعامالت اقترادی ،نتیجۀ ارزشهای اجتماعی هستند .به عنهوان
مثال ،كنشهای متقابل اقترادی ،سیستمی از تعامالت اجتماعی مبتنی بر پهول هسهتند و میتواننهد بهه وسهیلۀ ديگهر
سیستمهای اجتماعی همانند ارزشها ،قوانین ،اخالقیات و فرهنگ اجتماعی تنظیم شوند (بوهانان.)0 :6997 ،9
علیرغم رويکرد انسانمحورانه برای تعريف پايداری (هوپ وود 1و همکاران ،)26 :6997 ،به طور شگفتآوری توجّهه بسهیار
كمی در خروص تعريف پايداری اجتماعی در رشتهها و حوزههای مربوطه شده اسهت (كهات هیهل)9 :6929 ،7؛ در حالیكهه
پژوهشهای نسبتاً محدودی كه به طور خاص بر روی پايداری اجتماعی متمركز باشد ،وجود دارد ،تحقیقات بسهیار وسهیعتری
دربارة مفاهیمی چون سرمايۀ اجتماعی ،انسجام اجتماعی ،شمول اجتماعی و محرومیّت اجتماعی كهه بها آن ههمپوشهی دارنهد،
وجود دارد .پايداری اجتماعی مفهومی چند بُعدی با دامنۀ گستردهای از معانی بر محور اين سهؤال اساسهی اسهت كهه «اههدام
اجتماعی توسعۀ پايدار كدامند؟» و اين سؤالی است با دامنۀ گستردهای از پاسخهای كثیر ،امّا بدون اجماع (لیتینگ و گرايسهلر،2
.)60 :6997
بررسی موضوع پايداری اجتماعی در شهرها از حیث نظری از سهیر تهاريخیِ چنهدان طهوالنیای برخهوردار نیسهت.
صرمنظر از پارهای اشارات تاريخی و اجتماعی در میان آثار فالسفۀ يونانی و مورّخین مسلمان ،ابن خلدون برای نخستین
بار به وجهی عالمانه موضوع حیات اجتماعی را در شهر مورد كنکاش قرار داده است .وی در تبیین واقعیّتهای جاری در
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حیات اجتماعی و تخريب فرهنگ انسانی و جايگزين شدن الگوهای خاصّی از منفعتطلبی و فردگرايی و كاهش حمايت
مشترك نسبت به يکديگر ،داليلی چون ماهیت زندگی مدنی در شهرها ،فزونی جمعیّت و رويارويی متعهدّد شههروندان،
رشد فرهنگ رفاه و تنآسايی و رواج فرهنگ خودخواهانۀ برخاسته از فرهنگ جهالل و شهکوه شههری را كهر میكنهد.
پارهای ديگر از محقّقان به خروص در حوزة علوم اجتماعی نیز موضوع دگرگونیهای بنیادی در اركان زندگی شههری و
پیدايش اشکال جدّی از مناسبات شهری را مورد توجّه قرار دادهاند.
تاكنون دامنۀ گستردهای از مفاهیم در خروص پايداری اجتمهاعی هموهون سهرمايۀ اجتمهاعی ،اجتماعهات پايهدار،
تابآوری اجتماعی ،توسعۀ اجتماعی ،ظرفیّت اجتماعی و رفاه و محرومیّت اجتماعی به كار رفته كه حاصل تغییر نگهرش
به مفهوم توسعه به معنای عامّ آن است (بارون و گانلِت .)7-1 :6996 ،2در تعريف پايداری اجتماعی گروههی از محقّقهان
به چهار عنرر اصلی و تعیینكننده ،يعنی عدالت اجتماعی ،همبستگی اجتماعی ،مشاركت و امنیّهت اشهاره میكننهد .در
اين معنی مؤلّفههايی چون فرصتهای برابر و توأم با پیشرفت برای تمامی انسانها ،زندگی همراه بها تعهاون و همکهاری،
فرصتهای برابر برای تمامی افراد در جهت ايفای نقشهای اجتماعی به همراه امنیّت امرار معاش و ايمنی سکونتگاههای
انسانی در برابر مخاطرات طبیعی ،مبنای سنجش پايداری اجتماعی قرار گرفتهاند (دی ام آی دی .)6 :6996 ،6به عالوه
بسترسازی به منظور ظهور و بروز خلّاقیّتها ،بسیج آحاد مردم در جهت تأمین اهدام توسهعۀ پايهدار و نیهز اطمینهان از
آيندهای بهتر برای همه با تأكید بر رفاه مردم بومی و تأكید بر نقش حیاتی آنان در مديريّت محیطهی و توسهعه از اركهان
تعريف پايداری اجتماعی است (موفات .)97 :2002 ،9پايداری اجتماعی مفهومی است كه عمدتاً با ابعهاد كیفهی همگهام
است .پايداری اجتماعی به معنای حفظ و بهبودبخشی به سرمايۀ اجتماعی يعنی شکلدهی جوامعی همگن و يکپارچه با
منافع متقابل ،دارای ارتباط و تعامل میان گروههای مردمی ،جامعهای دارای احسا ترحّم ،صهبوری ،قابلیّهت انعطهام و
تابع عشق و وفاداری كه گاه با سرمايۀ اخالقی نیز همراه میشود (گودلند.)2-2 :6999 ،1
با اهمّیّت يافتن جايگاه شهرها و شهروندان در دستیابی به پايداری جهانی ،مباحث مربوط بهه اجتمهاع پايهدار شههری و
شاخصهای آن نیز به مرور زمان مورد اهتمام جدّی قرار گرفتند .در حالی كه مدّتهای طوالنی ،سیاستهای برنامهريزی و
توسعۀ شهری عمدتاً بر روی زيرساختهای سخت اجتماعات متمركز گرديده بود و عمدة اقدامات صورت گرفتهه در جههت
كاهش مشکالت و بهبود محیط زندگی اجتماعات نیز مبتنی بر اقدامات كالبدی ،فنّهی و سهختافزاری بهوده اسهت ،وجهوه
اجتماعی و فرهنگی ،مورد غفلت واقع شدند؛ اين در حالی بود كه اجتماع چیزی بیش از شکل كالبدی آن است .هر اجتمهاعِ
شهری در وهلۀ نخست دربرگیرندة مردم و انسانها و سپس مکانی است كه اين مردم در آن زندگی میكننهد .در واقهع ههر
اجتماع شهری ،بیشتر محیطی اجتماعی است تا محیطی كالبدی و از سوی ديگر ،ارزشها و اولويّتهای اجتمهاع در فراينهد
پايداری از اهمّیّت بسیار بااليی برای يکپارچهسازی مؤلّفهها و ابعاد مختلف برخوردار هسهتند؛ چراكهه چالشهها و مشهکالت
محیطی در درجۀ نخست مشکالتی اجتماعی هستند .شما در واقع مردمی را مديريّت میكنیهد كهه بهر روی محیطزيسهت
تأثیر میگذارند و اين مردم تا زمانی كه تبديل به پديدهای انبهوه (اجتمهاع) نگردنهد ،قهدرت تأثیرگهذاری چنهدانی بهر روی
محیطزيست ندارند؛ بنابراين تالش در جهت پايداری محیطی ،در واقع تالشی غیرمستقیم در جهت پايداری اجتماعی است.
در حوزة اقترادی ،اقتراد ابزاری است برای خدمترسانی به مردم و نه اينکه مردم تبديل به ابزارههای گردنهد بهرای
ازدياد منافع اقترادی .پس زمانی كه سخن از پايداری اقترادی و شاخصهايی چهون كهاهش فقهر و نهابرابری ،كهاهش
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1- Barron and Gaunlett
2- DFID
3- Moffatt
4- Goodland
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بیکاری ،توزيع عادالنۀ ثروتها و امکانات و ...میشود ،در واقع اشارهای غیرمستقیم به ابعاد انسانی و اجتماعی فعّالیّتهای
اقترادی است.
هرچند پايداری كالبدی و طراحی محیط كالبدی يکی از مؤلّفههای اساسی برای ساخت اجتماعات پايدار به خروص
در نواحی شهری است ،امّا پايداری اجتماعی تنها به واسطۀ طراحی كالبدی جوامع ايجاد نخواهد شد .در واقع تا زمانی كه
سبك زندگی و الگوهای مررفی خانوارها و اجتماعات تغییر نیابد ،پايداری كالبدی نیز نمیتواند به تنههايی باعهث ايجهاد
اجتماعات پايدار گردد؛ هرچند كه طراحی كالبدی میتواند در ايجاد و ارائۀ اولويّتها و گزينههای انتخابی مختلهف بهرای
برپايی اجتماعات پايدار ياری رساند.
پايداری نهادی (سیاسی) نیز از جمله ابعاد و حوزههايی است كه در سالهای اخیر در مباحث مربوط به توسعۀ پايدار
و پايداری شهری مورد اهتمام قرار گرفته است .در واقع اين بُعد ،تأكیدی است بر داشتن چشمانداز بلندمدّتتر ،بررسی و
تعیین تأثیرات ترمیمات فعلی روی نسلهای آينده ،وضع قوانین ،مقهرّرات و سیاسهتها و همونهین بررسهی و تعیهین
تأثیرات تغییرات آنها در بخشهای مختلف و( ...زاهدی .)97 :2907 ،مطرح شدن مقوالتی چهون حکمروايهی خهوب و
حکمروايی خوب شهری در مباحث متأخّرتر توسعۀ پايدار ،تأكیدی است بر ابعاد سیاسهی موجهود در پهارادايم پايهداری.
مهمترين ويژگیهای حکمروايی خهوب شههری ،مشهاركت و قانونمهداری اسهت و ايهن ههر دو مبهاحثی هسهتند كهه
همبستگی بسیار نزديکی با بُعد پايداری اجتماعی و مشخّرههای آن دارند.
در شهرنشینی معاصرِ جهانی با آنکه سطح زندگی و میزان مررم باالتر از ديگر نقاط است ،امّا به واسطۀ رشد روحیۀ
فردگرايی ،فقدان حسّ تعلّق مکانی و هويّتمندی ،كاهش سطح همبسهتگیها و تعهامالت اجتمهاعی میهان شههروندان،
فقدان يا كاهش سطح نظارت اجتماعی جامعه به واسطۀ گمنامی شهروندان ،ناپايداری در باورهای مذهبی ،ناراحتیههای
روحی و روانی و جرائم افزايش يافته و بسیاری از انحرافات در حوزههای مختلف شیوع و بروز كرده است؛ تها جهايی كهه
میتوان گفت امروزه شهرها تبديل به مکانهايی پارهپاره و دستخوش هرج و مرج شدهاند كه در آنها توجّهه بهه مقولهۀ
پايداری اجتماعی و حفظ تعامالت ،به رؤيايی دستنیافتنی تبديل شده است .در شهرهای امهروزی «خانهههای بزرگتهر
داريم و خانوادههايی كوچكتر»« ،درآمدهای بیشتر و طالقهای بیشتر»« ،فرصتهای بیشتر و تفريحات كمتر»« ،تنهوّع
غذايی بیشتر و تغذيهای ناسالمتر»« ،بیشتر میخريم و كمتر لذّت میبريم» (رهنمايی و همکاران .)607 :2900 ،از نظهر
اجتماعی  -فرهنگی آرامش از شهر ماشینگرای امروزين سلب شده است و نظم اجتماعی و روانی شهر بهه ههم ريختهه
است .بزهکاری ،كجرفتاری و جنايت به شاخرههای اجتماعی شههر بهدل شهده اسهت (شهیعه .)99 :2906 ،در چنهین
شرايطی به نظر میرسد كه مهمترين و شاخصترين معضل شهرهای معاصهر ،دوگهانگی و تضهادّی باشهد كهه در قالهب
شکلگیری دو مدار سیستمی مجزّا و با مرزبندیهای پیدا و پنههان و اليهبنهدیهای اجتمهاعی  -اقترهادی مشههود در
شهرها قابل مشاهده است؛ دوگانگی و تضادّی كه عمدتاً از آن با نامهايی چون «شهر آفتابگیر و شهر برفگیر»« ،شهر طال
و شهر نقره»« ،شهر روشنايیها و شهر تاريکیها» (شکويی و موسیكاظمی« ،)106 :2902،حاشیۀ شهر و مهتن شههر»،
«شهروند و غیر شهروند» ياد میكنند؛ دوگانگیهايی كه در قالب دو فرهنگ ،دو كالبد و دو اقتراد نمود پیدا میكند.
نظری به جغرافیای اسکان جمعیّت در كشور ايران نیز طیّ سدة اخیر گويای اين است كه تغییرات اساسی در الگوی
اسکان جمعیّت پديد آمده است .روند اين تحوّالت به خروص در نیمقرن اخیر از شدّتی مضاعف برخوردار بوده است؛ به
طوری كه الگوی اسکان جمعیّت را كامالً واژگون نموده است .كشوری كه در اوايل قرن حاضر كمی بیش از  29درصد از
جمعیّت آن شهرنشین بودند ،در انتهای قرن دارای حدود  49درصد جمعیّت شهرنشین است .ايهن رونهد ،يعنهی غالهب
شدن الگوی سکونتی شهری ،به خروص طیّ سه دهۀ گذشته ،جامعۀ ايران را دستخوش تحوّالت فراوانی ساخته اسهت.
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اگر در گذشتهای نه چندان دور به شهرها به عنوان دروازههايی از اشتغال ،رفاه ،امکانات و به طور كلّی بهروزی و سهعادت
نگريسته میشد ،امروزه ديگر استعارة شهر و شفا مورد ترديد قرار گرفته است و قابلیّتهای شهرنشینی در ايجهاد رفهاه و
سعادت برای شهروندان با ترديد روبهرو گشته است .اين شهرنشینیِ سريع همراه با خود آسیبهای اقترادی ،اجتماعی -
فرهنگی و محیطی فراوانی را به همراه داشته است .افزايش جرم و جنايت در مناطق شهری بويژه كالنشهرهای كشهور،
ناهمگنی و بیگانگی ،وندالیسم ،قانونگريزی و كجرفتاری ،فزونی آسیبهای اجتماعی ،شکلگیری طبقهات و توپهوگرافی
ناهمگون اجتماعی ،بیمسکنی ،بدمسهکنی و حاشیهنشهینی ،تمركهز ،تهراكم ،پسافتهادگی فرهنهگ شههری (ترافیهك،
آپارتماننشینی ،مشاركت) ،میزان باالی بیکاری و بیکاری پنهان ،اشتغال در بخشهای غیررسمی و ،...تنها و تنهها بخهش
كوچکی از آسیبهايی است كه تا حدّ زيادی مولود شهرنشینی سريع جامعۀ ايرانی است .فزونی آسیبهای اجتماعی در
شهرها عامل شدّتبخشی به ناپايداری اجتماعی و فرسايش روابط انسانی گشته و يکپارچگی ديروزين در شهرهای كشور
را به خودمحوری تبديل ساخته است تا جايی كه به سبب ركود روابط و همبستگیهای شهری« ،رهنمايی» ،عرر كنونی
حیات شهری كشور را به خروص در كالنشهرها «عرر انجماد شهری» لقهب مهینههد (رهنمهايی و همکهاران:2900 ،
.)602
متأسفانه نظام برنامهريزی كشور نیز آنچنان كه انتظار میرود ،نتوانسته است بر پیامهدهای حاصهل از ايهن توسهعۀ
شتابزدة شهرنشینی فائق آيد و به عبارت گوياتر بايد گفت كه در ايران شهرنشینی همواره بر شهرسازی غلبه داشته و نه
يك گام ،بلکه چندين گام جلوتر بوده است .نتیجۀ اين پیشگامیِ شهرنشینی نیز باعث گرديد تا مسهئوالن و برنامههريزان
شهریِ كشور ،به جای تأكید بر ابعاد گوناگون ،پیویده و متقابل متغیّرها و مؤلّفهههای تأثیرگهذار در حیهات محیطههای
شهری ،همیشه بخش اعظم توجّه خود را بر روی ابعاد محیطی و كالبهدی متمركهز نماينهد و در واقهع میخواسهتند بها
نگرشی كاركردی ،با ايجاد فرمها و فضاهای مناسب كالبدی ،به برآورده ساختن نیازهای اجتماعی  -فرهنگی و اقترادی و
حتّی روحی و روانی مردم بپردازند؛ چراكه در مقابل ابعاد اجتماعی و اقترادی كه مقولههايی پیویده هستند و مسهائل و
مشکالتشان به راحتی قابل مشاهده و ملمو نیست ،ابعاد كالبدی از وضوح و عینیّت بیشتری برخوردار هستند و بالتّبع
مقابله با آنها نیز راحتتر است .پیامد چنین روندی اين است كه امروزه در شهرهای كشور ناپايهداریهای اجتمهاعی در
حوزههای مختلف رو به افزايش است .فرايندی كه نتیجهای جز افول كیفی حیات اجتمهاعی و زيسهتپذيری شههرهای
كشور نخواهد داشت.
در اين پژوهش ،با تأكید بر ارتباط متقابل میان بُعد اجتماعیِ پايداری شهری با ابعاد چهارگانۀ ديگر ،يعنی اقترهادی،
زيستمحیطی ،كالبدی و نهادی (سیاسی) و نقش تأثیرگذار پايداری اجتماعی در پايدارسازی ساير ابعاد پايداری شههری،
پايداری اجتماعی فرايند و وضعیّتی عموماً كیفی است كه به دنبال ايجاد زمینهای مناسب برای زندگی افراد ،اجتماعات و
جوامع در كنار يکديگر همراه با احترام ،احسا هدفمندی و ارزشمند بودن ،احسها تعلّهق و برابهری اسهت .پايهداری
اجتماعی به دنبال بالفعلسازی توانمندیهای افراد و گروهها برای زندگی در كنهار يکهديگر و فراهمسهازی زمینهۀ ايجهاد
احسا مشترك عاطفی و روانی میان ساكنان هر شهر /محلّه است .پايداری اجتماعی به جای تدوين قوانین و مقهرّرات،
آيیننامهها و ...جهت دستيابی به كیفیّت باالی زندگی در محیط شهری ،عمدتاً به دنبال تغییر در ارزشهها ،نگرشهها،
باورها و نوع نگاه شهروندان نسبت به مکان زندگی و محیطزيسهت و اطرافیهان اسهت و بهر ايهن اسها  ،شهاخصهها و
معیارهايی نیز كه برای ارزيابی و سنجش پايداری اجتماعی تعريف میكند ،شاخصها و معیارهايی است كه عمدتاً نهاظر
بر بُعد اجتماعی و كیفی زندگی شهروندان است تا اينکه بر روی اعداد و ارقام و معیارهای عینهی تأكیهد نمايهد .شهکل 2
گويای مدل نظری تحقیق و مؤلّفههای سازندة پايداری اجتماعی است.
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شكل  .2مدل نظري تحقيق  -مؤلّفههاي سازندة پايداري اجتماعي شهر

خوشبختانه در سالهای اخیر با اهمّیّت يافتن الگووارة (پارادايم) توسعۀ پايدار ،تأكید بر جايگاه بعد اجتماعی در حوزة
پايداری ،اهمّیّتی دوچندان يافته است و مطالعات متنوّع و دامنهداری در سطح ملّی و بینالمللی در اين خرهوص انجهام
شده است كه از آن جمله میتوان به موارد زير اشاره نمود:
 رهنمايی و همکارانش در تحقیقی بها عنهوان «نگرشهی بهر ناپايهداری اجتمهاعی در بهوم شههر ايرانهی» بها رويکهردیپاتولوژيك و تحلیلی به بررسی و تبیین واقعیّتهای اجتماعی حاكم بر حیات شهرها ،بويژه شههرهای ايهران پرداختهانهد.
يافتههای آنها حاكی از اين است كه تحوّالت شهرنشینی ايران در دههههای اخیهر و بهه تبهع آن توپهوگرافی اجتمهاعی
ناهمگون شهری ،مهاجرت ،جدايیگزينی اجتماعی ،حاشیهنشینی و نارسايی در ارائهۀ خهدمات ،آسهیبهای اجتمهاعی و
بیتوجّهی به مقولۀ اجتماعی از مهمترين عوامل ناپايداری اجتماعی در شهرهای كشهور هسهتند .ايهن محقّقهان ،عوامهل
ناپايداری اجتماعی در شهرهای ايران را در چههار دسهتۀ اصهلی شهامل ناپايهداری اقترهادی (فقهر ،بیکهاری ،بهدكاری و
ناكاری ،قشربندی ،تضاد و ،)...ناپايداری فضهايی (توپهوگرافیِ نهاهمگون اجتمهاعی ،مههاجرت ،جهدايیگزينی اجتمهاعی،
حاشیهنشینی و ،)...ناپايداری روحهی و روانهی (خودكشهی ،رواج افسهردگی ،معضهالت روحهی و روانهی و )...و ناپايهداری
رفتاری (پايداری خانوادگی ،پسافتادگی فرهنگی ،كجرفتاری و وندالیسهم ،خشهونت ،جهرم و جنايهت و )...تقسهیمبندی
نمودهاند و در نهايت نیز راهحلهايی چهون توجّهه بهه مقولهۀ تعهادل فضهايی و عهدالت اجتمهاعی در شههرها و كهاهش
دوگانگیهای شهری ،تعادلبخشی به روابط شهر و روستا ،تجهیز و توزيع امکانات و خدمات در سطح نهواحی شههری بها
توجّه به نیازهای شهروندان ،برخورد ساختاری و ريشهای با آسیبهای اجتمهاعی و توجّهه بهه آمهوزش و ارتقهای سهطح
آگاهی و دانش خانوادهها و شهروندان و توجّه به مقولهۀ مهندسهی اجتمهاعی و همگهامی برنامههريزیهای اجتمهاعی بها
برنامهريزیهای شهری را در جهت بهبود سطح پايداری اجتماعی شهرهای ايهران ارائهه دادهانهد (رهنمهايی و همکهاران،
.)604-601 :2900
دمپسی و همکهاران )26-2 :6990( 2در مقالههای تحهت عنهوان «بُعهد اجتمهاعی توسهعۀ پايهدار :تعريهف پايهداری
اجتماعی شهر» پس از بررسی ابعاد مختلف توسعۀ پايدار ،به بررسی پايداری اجتماعی در زمینۀ شههری پرداختهانهد .در
اين پژوهش ،به ابعاد مثبت و منفی مؤلّفههای سازندة پايداری اجتماعی اشهاره شهده اسهت و سهپس مؤلّفهههايی چهون
برابری اجتماعی ،حسّ تعلّق /افتخار مکانی ،مشاركت در گروهها و شبکهها و امور مختلف ،تعهامالت اجتمهاعی ،پايهداری
اسکان و ايمنی و امنیّت به عنوان عوامل شکل دهندة پايداری اجتماعی معرّفی شدهاند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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كات هیل )949-926 :6929( 2در مقالهای تحت عنوان «تقويت اجتمهاع در توسهعۀ پايهدار :توسهعۀ يهك چههارچوب
مفهومی برای پايداری اجتماعی در مناطق شهری در حال رشد استرالیا» با تأكید بر ارتبهاط نزديهك و متقابهل میهان ابعهاد
اجتماعی و اقترادی و محیطی توسعۀ پايدار ،پايداری اجتماعی را دربرگیرندة چهار مؤلّفۀ اصهلی شهامل سهرمايۀ اجتمهاعی،
عدالت /برابری اجتماعی ،مشاركت و درگیر شدن در امور و زيرساخت نرم میداند .به نظر نويسنده ،سرمايۀ اجتماعی ،فهراهم
كنندة نقطۀ شروع نظری برای پايداری اجتماعی است .در حالی كه زيرساخت نرم ،تأمین كنندة بُعد عملیاتی است ،عدالت و
برابری اجتماعی تأمینكنندة الزام اخالقی برای موضوع است و مشاركت و درگیری در امور نیز فراهمكنندة روشی است برای
كار كردن با يکديگر در اجتماع.
از ديگر پژوهشهايی كه در زمینۀ پايداری اجتماعی در سطح داخلی و بینالمللهی انجهام شهده اسهت ،میتهوان بهه
پژوهشهای زير اشاره نمود« :سنجش پايداری اجتماعی زنان روستايی شهرستان سقز» (سالمی و همکاران-77 :2909 ،
)42؛ «سنجش و اولويّتبندی پايداری اجتماعی در مناطق روستايی با استفاده از تکنیك رتبهبندی بر اسها تشهابه بهه
حلّ ايدهآل فازی  -مطالعۀ موردی :دهستان حومه بخش مركزی شهرستان خدابنده» (پورطاهری و همکاران-2 :2900 ،
)92؛ «به سوی رويکرد دارايی  -مبنا برای توسعۀ اجتماع محلّی» (عارفی)99-66 :2909 ،؛ «سنجش پايداری اجتمهاعی
توسعۀ شهر قم» (كاظمی محمدی و همکاران)12-64 :2902 ،؛ «پايداری اجتماعی چیست :شرحی بر تعاريف» (واالنس
و همکاران)910-916 :6922 ،6؛ «پايداری اجتماعی در شهرهای بزرگ» (انیدی)121-126 :6996 ،9؛ «محدوديّتها و
پیشرفتهای پايداری اجتماعی به عنوان يك مفهوم در حال رشد» (فوالدوری )729-792 :6997 ،1و كتهاب «پايهداری
اجتماعی شهرها» (پولسه و استرن )6999 ،7كه توسط دانشگاه تورنتو چاپ شده است ،اشاره نمود كه به جهت جلوگیری
از طوالنی شدن مقاله از توضیح بیشتر در مورد آنها خودداری میشود.
بر اين اسا  ،هدم اصلی اين نوشتار ،شناخت و تحلیل يکی از ابعاد اصلی پايداری شهری ،يعنی پايهداری اجتمهاعی
است .نظر به اينکه موضوعات ناظر بر مسائل اجتماعی از پیویدگی بااليی برخهوردار هسهتند؛ بیشهتر دارای كیفیّتههای
هنی هستند تا عینی و دارای تأثیرات و تأثّرات متقابل و چشمگیری بها مسهائل اقترهادی ،سیاسهی ،محیطهی و غیهره
هستند ،بیشك تحلیل سطح پايداری اجتماعی و كوشش در جهت ارتقای آن ،همانگونه كه بوهانهان عنهوان میكنهد،
میتواند پیشنیازی باشد برای دستيابی به توسعهای پايدارتر و همهجانبهتر برای شهرهای ايران.

مواد و روشها
روششناسی تحقیق ،توصیفی  -تحلیلی اسهت .بهرای گهردآوری دادهههای تحقیهق از روش تحلیهل دادهههای ثانويهه و
بررسیهای پیمايشی استفاده شد و در جهت تحلیل يافتههای تحقیق از آزمونهای آماری توصهیفی و اسهتنباطی
و مدلهای كمّی استفاده گرديد .در بخش تحلیل ،در بخشی از فرايند كار ابتدا با بهرهگیری از تکنیهك تحلیهل
عاملی اكتشافی ،مهمترين عاملهايی كه سازندة متغیّر پنهان تحقیق ،يعنی پايداری اجتماعی بودند ،شناسهايی
شدند؛ همونین از آزمونهای آماری استنباطی برای نشان دادن روابهط میهان متغیّرههای زمینههای بها متغیّهر
وابستۀ تحقیق استفاده گرديد .از مدلهای كمّی نیز برای بررسی شاخص تجمّعی كیفیّت زنهدگی بههره گرفتهه
شد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Cuthill
2- Vallance
3- Enyrdi, G
4- Foladori
5- Polese & Stren
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در جهت آزمون روايی ابزار در تهدوين گويهههای تحقیهق از گزارهههای تحقیهق (بررسهی مبهانی نظهری و پیشهینۀ
تحقیق) استفاده شد .همونین به منظور روايی باالی مقیا اندازهگیری (پرسشنامه) ،پس از تهدوين آنهها مبتنهی بهر
انجام روايی صوری ،از نظريات استادان و صاحبنظران یصالح در جهت سنجش اعتبار محتوايی نیهز بههره بهرده شهد
كه اكثر آنان مناسب بودن گويهها را تأيید نمودند .برای محاسبۀ انسجام درونی ابزار و همسهازی گويهههها (پايهايی ابهزار
سنجش) از ضريب آلفای كرونباخ استفاده شد كه مقدار به دست آمده ( 9/0990بهرای كهلّ گويههها) ،حهاكی از پايهايی
باالی ابزار سنجش است.
جامعۀ آماریِ تحقیق دربرگیرندة شهروندان باالی  69سال شهر نوشهر است كه بهر اسها آمهار سرشهماری سهال
 2909برابر با  99297نفر میباشد .با توجّه به مشخّص بودن حجم جامعۀ آماری ،حجم نمونه بر اسا فرمول كهوكران
برابر با  909نفر به دست آمد كه جهت كیفیّت بهاالتر تعهداد نمونهه تها  199نمونهه افهزايش يافهت .شهیوة نمونههگیری
ترادفی است؛ با توجّه به نبودِ ناحیهبندیای رسمی از شهر كه جمعیّهت آن مشهخّص باشهد ،بهر پايهۀ شهناخت نسهبی
محقّقان از محدودة مورد مطالعه ،كلّ شهر به  29محدودة آمهاری تقسهیمبندی گرديهد و تعهداد پرسشهنامه بهرای ههر
محدوده با توجّه به وسعت آن محدوده و حدود نسبی تراكم جمعیّت ،مشخّص گرديد.
جدول  .2توزيع پرسشنامه در محدودههاي منتخب شهر نوشهر
2

منطقة آماري
تعداد پرسشنامه
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محدودة مورد مطالعه شهر نوشهر در استان مازندران است .اين شهر كهه در سهابق دهکهدهای بهه نهام خواجهك يها
خواچك بود ،به علّت وضعیّت خاصّ ساحلی و استعداد بندری ،مورد توجّه خاصّ حبیب اهلل خان سردار خلعتبهری پهدر
محمّد ولیخان تنکابنی قرار گرفت و روی به آبادانی نهاد و به حبیبآباد معروم شد .در سال  2997بهه دلیهل تغییهرات
زيادی كه در سهیمای آن بهه وجهود آمهد ،بهه دهنهو تغییرنهام داد و سهپس در سهال  2920بها احهداس سهاختمانها و
خیابانهای نوساز و توسعۀ شهر ،همراه با گسترش تأسیسات متعهدّد بنهدری و احهداس اسهکله« ،نوشههر» نامیهده شهد.
جمعیّت اين شهر بر اسا سرشماری سال  2907برابر با  16247نفر بوده است كه با نرخ رشد  9/02درصهد ،در سهال
 2909به  12201نفر رسیده است .مقايسۀ نرخ رشد جمعیّت دو دهۀ  07-47و  09-07شههر ،گويهای كهاهش حهدود
يك درصدی نرخ رشد جمعیّت شهر است (از  2/01در دورة  07-47به  9/02در دورة .)09-07

شكل  .1نقشة موقعيّت شهر نوشهر در کشور ،استان و شهرستان
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تحليل و ارزيابي سطح پايداري اجتماعي در شهر نوشهر

نتايج و بحث
شناسايي مؤلّفههاي سازندة پايداري اجتماعي
برای شناسايی مؤلّفههای سازندة پايداری اجتماعی در محدودة مورد مطالعه ،از تکنیك تحلیل عاملی استفاده گرديد .معمهوالً در
پژوهشها به داليل گوناگون با حجم زيادی از متغیرها روبهرو هستیم .برای تحلیل دقیقتر دادهها و رسیدن به نتايجی علمیتهر
و در عین حال عملیاتیتر ،محقّقان به دنبال كاهش حجم متغیّرها و تشکیل ساختار جديدی برای آنها هستند و بدين منظهور
از روش تحلیل عاملی استفاده میكنند .تحلیل عاملی سعی در شناسايی متغیّرهای اساسی يا عاملها به منظهور تبیهین الگهوی
همبستگی بین متغیّرهای مشاهده شده دارد .كلّ گويههای انتخاب شده برای سهنجش و ارزيهابی پايهداری اجتمهاعی در شههر
نوشهر ،پس از انجام پیشآزمون و تأيید روايی و پايايی آنها حدود  79گويه بوده است كه  91گويه جهت تحلیل عاملی انتخاب
شد و مابقی نیز گويههای توصیفی مربوط به متغیرهای زمینهای است .به منظور آزمون كفايت دادههها بهرای تحلیهل عهاملی و
سنجش مدل تجربی تحقیق ،از آزمون بارتلت و شاخص  KMOاستفاده گرديد كه مقدار آن برابر با  9 /474نشاندهندة كفايت
باالی دادهها برای آزمون مدل تجربی تحقیق است.
تعداد كلّ عاملهای استخراج شده با مقدار ويژه باالتر از يك برابر با  1عامل اصلی است .ايهن  1عامهل  71/21درصهد كهلّ
واريانس مربوط به متغیّر پنهان تحقیق ،يعنی پايداری اجتماعی را تبیین میكنند كه عامل نخست تحت عنوان احسها تعلّهق
مکانی  27/00درصد ،عامل دوم تحت عنوان همبستگی و انسجام اجتماعی  27/2درصد ،عامل سوم تحت عنوان دسترسهی بهه
امکانات (عدالت اجتماعی)  26/0درصد و عامل چهارم تحت عنوان احسا ايمنی و امنیّهت اجتمهاعی  0/27درصهد واريهانس
دادهها را تبیین میكنند .يافتههای حاصل از تحقیق نشهاندهندة انطبهاق دادهههای تجربهی بها مهدل تحلیهل تحقیهق اسهت.
همانگونه كه مدل تحلیلی تحقیق نیز نشان میدهد ،مؤلّفههای سازندة پايداری اجتماعی با بررسهی پیشهینۀ تحقیهق و مبهانی
نظری شامل پنج مؤلّفۀ اصلی ،يعنی همبستگی و انسجام اجتماعی ،احسا تعلّق مکهانی ،احسها امنیّهت اجتمهاعی ،برابهری
(عدالت) اجتماعی و مشاركت در امور است .در اين پژوهش نیز مؤلّفههای سازندة پايداری اجتماعی در شهر نوشهر با توجّهه بهه
گويههای تحقیق دربرگیرندة چهار عامل اصلی ،شامل همبستگی و انسجام اجتماعی ،احسا تعلّهق مکهانی ،برابهری (عهدالت)
اجتماعی يا دسترسی به خدمات و امکانات و احسا امنیّت اجتماعی است .تبیین بهیش از  79درصهد متغیّهر پنههان تحقیهق
توسّط اين عوامل نشاندهندة ارزيابی نسبتاً درست پايداری اجتماعی و مؤلّفههای سازندة آن است؛ البتّه مؤلّفۀ مشاركت در امور
كه در مدل تحلیلی موجود است ،امّا در زمینۀ تجربی و شهر نوشههر درنیامهده اسهت ،شهايد بهه دلیهل ههمبسهتگی نزديهك و
مستقیمی باشد كه بین مشاركت شهروند در مديريّت شهری با متغیّرهای ديگهری چهون احسها امنیّهت ،احسها تعلّهق و
همبستگی و انسجام اجتماعی وجود دارد؛ بدين دلیل گويههايی كه ناظر بر مشاركت شهروندان در مديريّت شهری بودهانهد ،بهر
روی عاملهای ديگری چون همبستگی و انسجام اجتماعی و احسا تعلّق مکانی وارد شدهاند.
جدول  .1تحليل عاملي و عاملهاي مستخرج براي پايداري اجتماعي در ميان شهروندان شهر نوشهر
عاملها

عامل اوّل
(احسا
تعلّق
مكاني)

گويههاي تحقيق

ضرايب

تا چه اندازه به زندگی در اين شهر عالقهمنديد؟

9/417

تا چه حد به زندگی در اين محلّه عالقهمنديد؟

9/271

تا چه اندازه با مرزهای محلّه زندگیتان و حدود آن آشنايی داريد؟

9/729

آيا اين محلّه را يکی از مح ّلات خوشنام شهر میدانید؟

9/401

آيا از اينکه ديگران شما را اهل اين محل يا ساكن اين محل میدانند ،احسا خوبی داريد؟

9/496

آيا در اجرای طرحها و برنامههای مدير ّيت شهری مشاركت میكنید؟

9/197

تا چه حد خودتان را ملزم میدانید كه عوارض مربوط به خدمات شهری را پرداخت كنید؟

9/712

آلفاي
کرونباخ

2/7262
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آيا در صورت بهبود وضعیت مالی و اقترادی ،اين محلّه را ترك میكنید و به محلّه بهتری میرويد؟

9/124

تا چه حد با افراد مهم و معتمدان محل زندگیتان آشنايی داريد؟

9/799

آيا بین همسايگان يا اهالی محلّه جلسات منظمی برای حل مسائل و مشکالت تشکیل میشود؟

9/177

آيا تاكنون برای گزارش يکی از مشکالت محلّه به نهادی كه مسئول است ،مراجعه كردهايد؟

9/970

عامل دوم

آيا تاكنون با همسايگانتان به پارك و مکانهای تفريحی رفتهايد؟

9/292

(همبستگي

به چه میزان با همسايگان خود روابط خانوادگی و صمیمانه داريد؟

9/062

و انسجام

تا چه حد به همسايگان خود اعتماد داريد؟

9/407

اجتماعي)

تا چه حد از همسايگانتان برای انجام امور مشورت میگیريد؟

9/217

در صورت نیاز همسايگانتان ،آيا حاضريد آنها را از نظر مالی حمايت كنید؟

9/791

آيا در صورت نیاز به كمك (اعم از مالی ،حمايتی و معنوی) میتوانید به همسايگانتان امید داشته باشید؟

9/207

آيا به حمايت اطرافیان (فامیل ،دوستان و آشنايان) در مواقع گرفتاری امیدواريد؟

9/946

تا چه حد از ارتباط با خانواده و خويشان نزديکتان رضايت داريد؟

9/790

آيا از دسترسی به مراكز مالی (بانكها) و دستگاههای خودپرداز (عابر بانك) رضايت داريد؟

9/277

عامل سوم

میزان دسترسی شما به مراكز درمانی و پزشکی چگونه است؟

9/420

(دسترسي

میزان دسترسی به مراكز خريد و بازار چگونه است؟

9/422

به امكانات و

دسترسی شما به مراكز گذران اوقات فراغت (مراكز تفريحی ،پارك و  )...چگونه است؟

9/226

خدمات/

میزان دسترسی شما به مراكز آموزشی چگونه است؟

9/424

عدالت

آيا از دسترسی به مراكز فرهنگی و كتابخانه رضايت داريد؟

9/160

اجتماعي)

به چه اندازه به فضای سبز و پاركها دسترسی داريد؟

9/149

آيا از دسترسی به مراكز ورزشی رضايت داريد؟

9/900

تا چه حد از پیادهروی شبانه در محلّهتان احسا امنیّت میكنید؟

9/172

تا چه اندازه از دسترسی به نیروی انتظامی رضايت داريد؟

9/747

تا چه حد از حضور پلیس و نیروی انتظامی در محلّه خود رضايت داريد؟

9/472

آيا تاكنون در محل زندگی شما سرقتی (اعم از سرقت منزل ،ماشین ،كیفقاپی و )...رخ داده است؟

9/490

در مح ّلۀ خود تا چه میزان رفتارهای بزهکارانه و اعمال مجرمانه مشاهده میكنید؟

9/962

عامل چهارم
(احسا
امنيّت
اجتماعي)

2/8151

2/7123

2/6031

شاخص تجمّعي پايداري اجتماعي
برای ارزيابی سطح پايداری اجتماعی ،از طريق ساخت شاخص تجمّعی اقدام گرديد .برای به دست آوردن ايهن
شاخص از روش ارائه شده توسّط لی و ونگ )677 :6994( 2كه برای بررسی كیفیّت زندگی پیشنهاد شده بود،
استفاده گرديد .در اين روش شاخص تجمّعی پايداری اجتماعی شهری 6با استفاده از امتیاز آنها و بها تخمهین
تحلیل عاملی تهیه شده است .هر عامل به عنوان يك جنبه از پايداری اجتماعی در نظهر گرفتهه شهده اسهت و
شاخص تجمّعی كه از طريق رابطۀ يل ( )2به دست آمده است ،تركیبی از جنبههای گونهاگون اسهت .در ايهن
رابطه  nگويای تعداد عاملهای انتخاب شده Fi ،نشاندهندة امتیاز عامل  iو در نهايت  Wiنشاندهنهدة درصهد
واريانس تبیین شده به وسیلۀ عامل  iاست .همانگونه كه لی و يانگ بیان كردهاند ،يکهی از مشهکالت اساسهی
برای به دست آوردن شاخص تجمّعی ،كمبود معیارهای الزم برای وزندهی شاخصهاست؛ بهه همهین جههت،
عاملها به عنوان شاخصهای تركیبی مورد نظرند و درصد واريانسی كه تبیین میكنند ،به عنوان وزن بهه كهار
رفته است (رابطۀ  .)6امتیاز پايداری اجتماعی كه از طريق اجرای رابطۀ  6بهرآورد شهده اسهت ،در بهین اعهداد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Li and Weng
)2- Cumulative Index of Urban Social Sustainability (CIUSS
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حدّاكثر  74/00و حدّاقل  -24/79تغییر میكندغ بنابراين از تکنیك استانداردسازی مینیمم  -مهاگزيمم بهرای
تبديل امتیاز پايداری اجتماعی به دامنۀ  2تا  7كه بر اسا طیف لیکرت و گويههای تحقیق میباشد ،استفاده
شد (رابطۀ  .)29يافتههای حاصل از تحقیق نشان میدهد كه میانگین امتیاز پايداری اجتماعی به دسهت آمهده
برای شهر نوشهر برابر با  6/206است كه نسبت به میانۀ نظری تحقیق (عدد  9با توجّه به طیف پنج گزينههای
لیکرت كه عدد يك نشاندهندة پايداری اجتماعی حدّاقل و عدد پنج نشاندهندة پايهداری اجتمهاعی حهدّاكثر
است) پايینتر و گويای وضعیّت نه چندان مناسب شهر نوشهر به لحاظ شاخصهای پايداری اجتماعی است.
N
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SIUSS  5 * USS  USSmin   USSmax  USSmin .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .3

تحليل تأثير متغيّرهاي زمينهاي بر پايداري اجتماعي
نظر به اينکه پايداری اجتماعی ،شاخری تركیبی است ،میتوان گفت كه عوامل بسیاری میتوانند در كمیّهت و كیفیّهت
پايداری اجتماعی شهروندان تأثیر بگذارند؛ عواملی چون محیط زمینهای و متغیّرههای مربهوط بهه آن ،محهیط كالبهدی،
شرايط اقترادی و وضعیّت روحی و روانی شخص و. ...
يافتههای تحقیق در اين خروص حاكی از آن است كه بین وضعیّت محیط كالبدی شهر /محلّه و بهزيسهتی هنهی
شهروندان ،با سطح پايداری اجتماعی آنها رابطۀ مستقیم و معنیداری وجهود دارد؛ امّها در خرهوص اوضهاع اقترهادی
نکتهای كه وجود دارد ،اين است كه پايداری اجتماعی در شهر نوشهر با سطح درآمد شهروندان رابطههای معنهیدار ،امّها
معکو

داشته است؛ به عبارتی همراه با افزايش درآمد ،سطح پايداری اجتماعی رو به كاهش بوده اسهت؛ ايهن در حهالی

است كه بین مؤلّفۀ بهرهمندی از امکانات اقترادی با پايداری اجتماعی رابطۀ معنیدار و مستقیمی مشاهده شهده اسهت.
شايد بتوان دلیل همبستگی معکو

و معنیدار میان سطح درآمد و پايداری اجتماعی را اين موضهوع عنهوان نمهود كهه

چون شهروندان با افزايش درآمد ،فوراً اقدام به تغییر مکان زندگی و مسکن خود میكنند و بهه عبهارتی اوّلهین اقهدام در
صورت افزايش درآمد ،تهیۀ مسکنی بهتر و در محلّه يا شهری بهتر است؛ بدين دلیهل افهراد در صهورت افهزايش درآمهد
عالقهای به ماندن در محلّۀ خود ندارند و تمايل به جابهجايی و شايد رها كردن وابستگیهای محلّی خود دارنهد .از ديگهر
متغیّرهايی كه رابطهای معنیدار با پايداری اجتماعی شهروندان داشته است ،مساحت زمهین مسهکونی و همونهین نهوع
تررّم واحد مسکونی بوده است كه نشاندهندة اهمّیّت موضوع مالکیّت و احسا
است .همونین پايداری اجتماعی بر اسا

وابستگی به مکان در نزد شههروندان

جنسیّت شهروندان نیز گويای تفهاوت معنهیدار میهان آنهاسهت؛ ايهن امهر

نشاندهندة باالتر و بهتر بودن تعامالت اجتماعی ،همبستگی ،انسجام ،دلبستگی و در نتیجهه پايهداری اجتمهاعی بیشهتر
زنان نسبت به مردان در شهر نوشهر است .همونین بررسیها و تحلیلهای استنباطی نشهان میدهنهد كهه متغیّرههای
زمینهای چون سن ،سطح تحریالت ،سابقۀ سکونت در شهر و مهاجر بودن /نبودن ،رابطۀ معنیداری با سهطح پايهداری
اجتماعی شهر نوشهر ندارند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1- Standard Index of Urban Social Sustainability (SIUSS
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جدول  .1تحليل همبستگيها بين متغ ّير وابسته (پايداري اجتماعي) و متغيّرهاي مستقل تحقيق
متغيّر وابسته
متغيّر مستقل
محیط كالبدی
بهزيستی هنی
شرايط اقترادی
سطح درآمد
مساحت زمین مسکونی
*
نوع تررّم واحد مسکونی
*
جنس
*
مهاجر بودن  /نبودن
سن
تحصيالت
سابقة سكونت در شهر

پايداري اجتماعي
)Sig.(2-tailed
ضريب همبستگي
9/921
9/729
9/916
-9/200
9/694
-----------2/210
2/251
-2/226

9/999
9/999
9/999
9/999
9/999
9/999
9/979
2/113
2/186
2/122
2/751

* برای اين سه متغیّر از آزمون تی برای نمونههای مستقل و برای ساير متغیّرها از آزمون همبستگی اسپیرمن و پیرسون استفاده گرديده است.

نتيجهگيري
مفهوم پايداری مشخّصكنندة تغییر در انديشۀ توسعه اسهت و چالشهی را بهرای انديشهمندان توسهعه در جههت ايجهاد
تعادل بین دولت ،جامعه و طبیعت و بین رشد اقترادی ،توسعۀ اجتماعی و اكولوژی مطرح میكند .در دسهتور كهار ،62
برای دستیابی به فرهنگ پايداری ،تأكید ويژهای بر بینرشتهای بودن توسعۀ پايدار شده است؛ امّا دسهتور كهار  62فقهط
به اين نکته ختم نمیشود ،بلکه تأكید بر امر آموزش و استفاده از دانشهای شهروندان ،نه تنهها بهه انتشهار آنهان كمهك
میكند ،بلکه اين عمل احسا مسئولیّت اجتماعی و توسعۀ الگوهای رفتاری جديد را باعث میشهود .ايهن دسهتور كهار
بر لزوم ايجاد فرهنگ پايداری و بر احیا و ترمیم همبستگی اجتمهاعی تأكیهد و عنهوان میكنهد كهه ههر اجتمهاعی بايهد
موضوعات محیطی ،اقترادی و اجتماعی خودش را بر اسا ارزشهای جامعهاش اولويّتبندی نمايد .بر اين اسها بهه
نظر میرسد جايگاه اجتماع در موضوع توسعۀ پايدار و لزوم توجّه به بُعد پايداری اجتماعی در میان ساير ابعهاد پايهداری،
جايگاهی ويژه و ارزشمند است .در توسعۀ پايدار شهری نیهز يکهی از اصهلیترين محورهها ،بُعهد اجتمهاعی و فرهنگهی و
اخالقی است .بُعدی كه در عهین اهمّیّهت شهايان توجّهه ،بهه واسهطۀ پیویهدگیاش ،چنهدان مهورد توجّهه مسهئوالن و
انديشمندان اين حوزه قرار نگرفته است .پايداری در حوزة حیات شهری ،مستلزم در نظر گرفتن ابعهاد متنهوّع و پیویهدة
آن در قالب زيرساختهای نرم (اجتماع ،فرهنگ و اخالق) و سخت (محیط ،فنّهاوری ،اقترهاد و )...اسهت .اگهر برنامههريز
شهری میخواهد اجتماعی فعّال ،مشاركتجو و مسهئول ايجهاد نمايهد ،بايهد در همهۀ امهور ،يکپهارچگی بهین عناصهر و
مؤلّفهها را مورد اهتمام جهدّی خهود قهرار دههد و بهه همهان انهدازه كهه بهه زيرسهاختهای سهخت بهها میدههد ،بهه
زيرساختهای نرم نیز توجّه نمايد.
اين پژوهش با استفاده از مرور پیشینۀ پژوهش و مبانی نظری موضوع ،چهارچوب تحلیلهی خهود را بهر ايهن اسها
استوار نمود كه پايداری اجتماعی به عنوان يکی از ابعاد اصلی پايداری شهری ،عالوه بر اينکه تأثیرات متقابل و جهدّی بها
ساير ابعاد پايداری شهری ،يعنی كالبدی ،نهادی ،محیطی و اقترادی داشته و دارد ،خود نیز از پهنج جهزا اصهلی ،يعنهی
همبستگی و انسجام اجتماعی (سرمايۀ اجتماعی) ،احسا امنیّت اجتمهاعی ،احسها تعلّهق مکهانی ،برابهری و عهدالت
اجتماعی و مشاركت شهروندان در امور تشکیل شده است كه البتّه هركدام از اين بخشها را میتهوان بهه زيربخشههای
فرعیتری جهت مطالعۀ متغیّرهای پنهان تفکیك نمود.
يافتههای اين پژوهش كه با استفاده از تحلیل عاملی اكتشافی حاصل گرديد ،حاكی از آن است كهه در شههر نوشههر
نیز از پنج عامل مدّ نظر در مدل تحلیلی تحقیق ،چهار عامل همبستگی و انسجام اجتماعی ،احسها امنیّهت اجتمهاعی،
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احسا تعلّق مکانی ،برابهری و عهدالت اجتمهاعی (دسترسهی بهه امکانهات) ،از مهمتهرين مؤلّفهههای سهازندة پايهداری
اجتماعی بودهاند .اين چهار مؤلّفه در مجموع حدود  77درصد متغیّر وابسته و پنهان تحقیهق ،يعنهی پايهداری اجتمهاعی
در شهر نوشهر را تبیین نمودهاند كه از آن میان احسا تعلّق مکانی در رتبۀ نخست اهمّیّت قرار داشته اسهت و پهس از
آن به ترتیب مؤلّفههای همبستگی و انسجام اجتمهاعی ،برابهری و عهدالت اجتمهاعی و احسها امنیّهت اجتمهاعی قهرار
داشتهاند .همونین بررسی وضع موجود پايداری اجتمهاعی بها اسهتفاده از شهاخص تجمّعهی پايهداری اجتمهاعی نشهان
میدهد كه مقدار عددی اين شاخص كه برابر با  6/206است از میانۀ نظری دادهها ،يعنی عدد  9پايینتر اسهت و نشهان
از وضعیّت نامناسب پايداری اجتماعی شهر نوشهر دارد.
همونین تحلیل روابط و همبستگیها در خروص عوامل تأثیرگذار بر چند و چهون پايهداری اجتمهاعی در محهدودة
مطالعه حاكی از آن است كه مؤلّفهها و متغیّرهايی چون بهزيستی هنهی ،شهرايط محهیط كالبهدی ،شهرايط اقترهادی
(بهرهمندی اقترادی) ،سطح درآمد ،نوع تررّم واحد مسکونی ،مساحت واحد مسکونی و جنسهیّت ،رابطههای معنهیدار
با پايداری اجتماعی داشتهاند و در سوی ديگر متغیّرهايی چون سن ،سطح تحریالت ،سابقۀ سکونت در شههر و مههاجر
بودن /نبودن از جمله متغیّرهای زمینهایای بودند كه رابطۀ معنیداری با سطح پايهداری اجتمهاعی شههروندان در شههر
نوشهر نداشتهاند .با توجّه به يافتههای اين پژوهش ،پیشنهادهای زير جهت بهبود وضهعیّت پايهداری اجتمهاعی در شههر
نوشهر و نواحی مشابه قابل كر است:
 -2با توجّه به نقش مهمّ احسا تعلّق مکانی در دسهتيهابی بهه پايهداری اجتمهاعی در شههر نوشههر ،ضهروری اسهت
مديريّت شهری با انجام پژوهشی جامع ،عوامل ايجابی و سلبی تأثیرگهذار بهر حهسّ تعلّهق مکهانی شههروندان از سهوی
مديريّت شهری را بشناسد و در جهت بهبود آن اقدامات الزم را انجام دهد .شايان كر است كه با توجّهه بهه تفاوتههای
جغرافیايی ،اجتماعی و فرهنگیِ شهرهای مختلف به نظر میرسد نمیتهوان راهحلهها و اقهدامات جهانشهمولی را بهرای
همۀ آنها كشف و تجويز نمود؛ بر اين اسا توجّه به بافت و زمینۀ جغرافیايی ،تاريخی ،اجتماعی ،فرهنگهی ،اقترهادی،
سیاسی و ...در ارائۀ راهبردها و سیاستهای برنامهريزی شهری برای مناطق مختلهف شههری موضهوعی اسهت كهه بايهد
بسیار مورد اهتمام مديران و مسئوالن امر قرار گیرد.
 -6نقش مهمّ مؤلّفۀ همبستگی و انسجام اجتماعی در پايداری اجتماعی گويای اهمّیّت شاخرهی مهمتهر و كهالنتهر در
زندگی اجتماعی شهروندان است كه در علوم اجتماعی از آن به عنوان سرمايۀ اجتماعی ياد میكنند .مطالعات متعهدّد در
ايران و جهان نشان میدهد كه اين عامل ارتباط نزديکی با ديگر شاخصهای پايداری اجتماعیای ،چهون تعلّهق مکهانی،
احسا امنیّت اجتماعی و حتّی مشاركت شهروندی دارد .بر اين اسا به نظر مهیرسهد نظهام مهديريّت و برنامههريزی
شهری در شهر نوشهر و ساير شهرهای كشور ،بايد به سمت و سويی حركت كنند كه بتواند با برنامهريزیهای كالبدی و
طرّاحی فضاهای شهری ،زمینه را برای ايجاد و بهبود سرمايۀ اجتماعی شهروندان فراهم سازد .بدون شك مهمترين اقدام
در اين خروص دخیل نمودن شهروندان در فرايند ترهمیمسهازی و ترهمیمگیری امهور شههری بهه صهورت رسهمی و
غیررسمی و ارتقای نقش و كارايی فضاهای عمومی در درون بافت شهرها ،بويژه محلّات شهری است.
 -9برنامهريزی ،طرّاحی و اجرای برنامههای محلّهمحور و اجتماعمدار در مديريّت شهری اعهم از برنامههههای فرهنگهی و
اجتماعی (اجرای برنامههای مختلف در محلّات شهر) ،برنامههای كالبهدی و محیطهی (طرّاحهی محیطهی) ،برنامههههای
مديريّتی و ...به خروص از سوی شورای شهر و شهرداری نوشهر يکهی از راهکارههايی اسهت كهه مهیتوانهد در ايجهاد و
ارتقای احسا تعلّق مکانی و محلّهای ،افزايش همبستگی و انسجام اجتماعی و ارتقای احسا امنیّهت اجتمهاعی بهرای
شهروندان مفید باشد.
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 -1با توجّه به نقش مهمّ عدالت فضايی در ارتباط با پايداری اجتماعی ،توجّهه بهه توزيهع عادالنهۀ امکانهات و خهدمات در
بخشهای گوناگون ورزشی ،تفريحی ،بهداشتی و درمانی ،انتظامی ،امنیّتی و ...در تمامی منهاطق شههر بهه گونههای كهه
شهروندان هر محلّه و ناحیۀ شهری بتوانند در حدّاقل فاصلۀ زمانی و مکانی بهه ايهن خهدمات دسترسهی داشهته باشهند.
تالش مديريّت شهری برای ايجاد هستههای جديد فعّالیّت در پهنۀ اصلی شهر در كنار هستۀ مركزی موجهود ،بهويژه در
محلّات و نواحی محروم میتواند به اين امر كمك كند.
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