
  2131 پاييز ،21 ةشمار ،محيط پايداري و جغرافيا

 57-72 صص.

 

 تحلیل و ارزیابی سطح پایداری اجتماعی در شهر نوشهر

 حکیم سبزواریدانشگاه  گروه جغرافیا، ،شهریريزی جغرافیا و برنامه استاديار - هادی حسینیسید 
 

 99/99/2909 :پذيرش  62/90/2906 :وصول

 چكيده

 ةسرماي اجتماعي،  ةاي از مفاهيم همچون توسعگسترده ةدامن فهومي است کيفي که دربرگيرندةم پايداري اجتماعي

سازندة پايدداري  هايمؤلّفههدف اصلي اين پژوهش، شناخت و ارزيابي   .استبرابري و...   ،تعلّقمشارکت،   اجتماعي،

نوشهر )برابدر  سال شهر  12وندان باالي شهر  ،آماري تحقيق . جامعةاستنوشهر   شهر  و کيف آن در  اجتماعي و کم

نمونده افدزايش   022نمونه تا   باالتر تعداد  تکه جهت کيفيّ استنفر  182 با  برابر  نيز  نمونه  حجم  نفر( و 11615با 

 هدايروشبدر اسدا    نيز  هاروش تجزيه و تحليل داده  و  حليلي استت -شناسي تحقيق، پيمايشي روش  يافت.

هاي تحقيدق يافتده .اسدتي کمّ هايمدلروش تحليل عاملي اکتشافي و استفاده از  استنباطي،  و  فيآماري توصي

 مكداني،  تعلّقنوشهر عبارتند از احسا   شهر   در پايداري اجتماعي  سازندة  هايمؤلّفه ترينمهمدهند که مي نشان

ت اجتماعي که در مجمدو  ي( و احسا  امنيّدسترسي به امكانات )عدالت اجتماع و انسجام اجتماعي،   بستگيهم

کنند. يعني پايداري اجتماعي را تبيين مي ، ر پنهان تحقيقبه متغيّ واريانس مربوط   درصد کلّ 55ها حدود اين عامل

 65/3درصدد و عامدل چهدارم  3/21عامل سدوم  درصد،  6/25عامل دوم   درصد، 33/25از اين ميان عامل نخست 

عدي نيدز کنند. ارزيابي سطح پايداري اجتماعي از طريق سداخت شداخص تجمّها را تبيين مياريانس دادهو درصد

که نسدبت  است 631/1 براي شهر نوشهر برابر با آمده  دست بهگوياي آن است که ميانگين امتياز پايداري اجتماعي 

هاي هر نوشهر به لحاظ شداخصوضعيت نه چندان مناسب ش و گوياي   تر بودهپايين (1نظري تحقيق )عدد ة  به ميان

و بهزيسدتي  محلّدهدهند بين شرايط محيط کالبددي شدهر/ ها نشان ميهمچنين تحليل ؛استپايداري اجتماعي 

ت شهروندان با ف واحد مسكوني، مساحت زمين مسكوني، سطح درآمد و جنسيّذهني، شرايط اقتصادي، نو  تصرّ

سدطح  اي چدون سدن،هاي زمينهردر سوي ديگر متغيّ و جود داردداري ومعني رابطة هاآنسطح پايداري اجتماعي 

داري با سطح پايداري اجتماعي شدهر نوشدهر معني نبودن رابطة /تحصيالت، سابقة سكونت در شهر و مهاجر بودن

   ندارند.

عدي، پايداري شهري، پايداري اجتماعي، ارزيدابي، تحليدل عداملي، شداخص تجمّ ها:واژهکليد

 .نوشهر
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 مهمقدّ 

 6تنهها شههرها اينکه  وجود بااند. جهان را به سوی خود جذب كرده تیّجمعصد سال اخیر شهرها درصد زيادی از  یّط

كننهد و زمهین را مرهرم مهی درصد منابع طبیعی سهیارة 47حدود  هاآن اند، ساكناندرصد سطح زمین را اشغال كرده

مقیها  شهرنشهینی و (. 0: 6992 ،2شههرها ۀحاديهاتّ) كننهداكسیدكربن جهانی را تولیهد مهیدرصد دی 09نزديك به 

ا  نیهز بهر همهین اسه(. 2: 6997 ،6ههال) اسهتدر حال حاضر جههانی  آنمشکالت آن بیانگر اين است كه پیامدهای 

پايهدار در سهطح  و شرط ضروری بهرای توسهعۀ نیازیشپشهرها در جهان معاصر به عنوان  يابی به پايداری توسعۀدست

ها به دنبال حركت ،شود. مفهوم پايداری كه در ابتدا عمدتاً محدود به تعابیر اكولوژيکی بودمی تأكیدبر آن  و جهانی قلمداد

بعدی به پايداری مورد انتقاد قرار گرفت و به مرور زمینهه های تكنگرش م.،2049و  2029های های اوايل دههو جنبش

لف اقترادی و اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و اخالقهی فهراهم های مختهای پايداری در حوزهبرای شمول بیشتر شاخص

و انديشمندان دانشگاهی بهه مهرور زمهان دريافتنهد كهه بهدون كهاهش  پردازانيهنظرگرديد. در واقع مسئوالن اجرايی و 

 أثیرات ت در جهت بررسی تهدرازمدّ یاندازچشمها، بدون تدوين درآمدها و فرصت درآمدی و توزيع عادالنۀ هایِنابرابری

های كارآمهد، ، قوانین و سیاستراتهای فعلی و آينده، بدون نهادسازی و وضع مقرّهای كنونی بر روی نسلگیریترمیم

راری عدالت اجتماعی و كهاهش بدون برق ريزی و اجرا،ها و سطوح مختلف برنامهو همکاری میان بخش بستگیهمبدون 

بهه  ديداری اكوسیستم دست يافت. پايداری فرآينهدی اسهت كهه در نهايهت بايهيعنی پا ،توان به هدم اصلی... نمیفقر و

و  هامؤلّفها در فرآيند پايداری، يکپارچگی امّ ؛ت محیطی منجر شودسرزندگی و پويايی اقترادی، سالمت اجتماعی و كیفیّ

ههای متقابهل تعامالت و كنش های اجتماع است. در میان ابعاد مختلف پايداری،ها و اولويتارزش بر اسا ابعاد مختلف 

فهاقی در درون ر چیهزی و ههر اتّعد اجتماعی به اين دلیل مهم است كه هآهنگ را دارند. بُاجتماعی نقش جلودار و پیش

های اجتماعی هستند. به عنهوان ارزش نتیجۀ ،ات محیطی و تعامالت اقترادیدهد. تمامی تأثیراجتماعی روی می زمینۀ

ديگهر  تواننهد بهه وسهیلۀمی و اقترادی، سیستمی از تعامالت اجتماعی مبتنی بر پهول هسهتندهای متقابل مثال، كنش

  (.0: 6997 ،9بوهانانشوند )ها، قوانین، اخالقیات و فرهنگ اجتماعی تنظیم های اجتماعی همانند ارزشسیستم

بسهیار  توجّهه یآورشگفتبه طور  ،(62 :6997 ،همکارانو  1هوپ وودپايداری )محورانه برای تعريف رغم رويکرد انسانعلی

كهه در حالی ؛(9: 6929 ،7كهات هیهلاسهت )های مربوطه شده ها و حوزهكمی در خروص تعريف پايداری اجتماعی در رشته

 تریات بسهیار وسهیعتحقیقمحدودی كه به طور خاص بر روی پايداری اجتماعی متمركز باشد، وجود دارد،  نسبتاً هایپژوهش

پوشهی دارنهد، ت اجتماعی كهه بها آن ههماجتماعی، انسجام اجتماعی، شمول اجتماعی و محرومیّ می چون سرمايۀمفاهی بارةدر

اههدام »اساسهی اسهت كهه  سهؤالای از معانی بر محور اين گسترده عدی با دامنۀوجود دارد. پايداری اجتماعی مفهومی چند بُ

 ،2لیتینگ و گرايسهلراجماع )ا بدون امّ ،های كثیرای از پاسخگسترده نۀاست با دام سؤالیو اين  «پايدار كدامند؟ اجتماعی توسعۀ

6997: 60.)  
برخهوردار نیسهت.  ایچنهدان طهوالنی بررسی موضوع پايداری اجتماعی در شهرها از حیث نظری از سهیر تهاريخیِ

لمان، ابن خلدون برای نخستین ن مسخیيونانی و مورّ خی و اجتماعی در میان آثار فالسفۀای اشارات تارياز پاره نظرصرم
های جاری در تشهر مورد كنکاش قرار داده است. وی در تبیین واقعیّ بار به وجهی عالمانه موضوع حیات اجتماعی را در

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Cities alliance 

2- Hall 

3- Bohanan 

4- Hopwood  
5- Cuthill 

6- Littig  and Griessler 



 81  شهر نوشهر تحليل و ارزيابي سطح پايداري اجتماعي در 
 

و فردگرايی و كاهش حمايت  یطلبمنفعتی از حیات اجتماعی و تخريب فرهنگ انسانی و جايگزين شدن الگوهای خاصّ
د شههروندان، ت و رويارويی متعهدّداليلی چون ماهیت زندگی مدنی در شهرها، فزونی جمعیّ مشترك نسبت به يکديگر،

كنهد. برخاسته از فرهنگ جهالل و شهکوه شههری را  كهر می و رواج فرهنگ خودخواهانۀ يیآساتنرشد فرهنگ رفاه و 
یادی در اركان زندگی شههری و بن هاییدگرگونعلوم اجتماعی نیز موضوع  خروص در حوزةه ان بمحقّقای ديگر از پاره

 اند. قرار داده توجّهی از مناسبات شهری را مورد پیدايش اشکال جدّ

پايهدار،  اجتمهاعی، اجتماعهات روص پايداری اجتمهاعی هموهون سهرمايۀای از مفاهیم در خگسترده دامنۀ تاكنون

رفته كه حاصل تغییر نگهرش  به كارماعی ت اجتت اجتماعی و رفاه و محرومیّاجتماعی، ظرفیّ آوری اجتماعی، توسعۀتاب

ان محقّقهدر تعريف پايداری اجتماعی گروههی از  (.7-1: 6996 ،2و گانلِت بارون) استآن  به مفهوم توسعه به معنای عامّ

كننهد. در ت اشهاره میاجتماعی، مشاركت و امنیّه بستگیهميعنی عدالت اجتماعی،  ،كنندهیینتعبه چهار عنرر اصلی و 

، زندگی همراه بها تعهاون و همکهاری، هاانسانبا پیشرفت برای تمامی  توأمهای برابر و چون فرصت هايیمؤلّفهی اين معن

 یهاسکونتگاهو ايمنی  معاش امرارت های اجتماعی به همراه امنیّهای برابر برای تمامی افراد در جهت ايفای نقشفرصت

به عالوه  (.6: 6996 ،6دی ام آی دیاند )داری اجتماعی قرار گرفتهمبنای سنجش پاي ،انسانی در برابر مخاطرات طبیعی

پايهدار و نیهز اطمینهان از  اهدام توسهعۀ ینتأمها، بسیج آحاد مردم در جهت تاقیّبروز خلّ ظهور وبه منظور  یبسترساز

محیطهی و توسهعه از اركهان ت بر نقش حیاتی آنان در مديريّ تأكیدبر رفاه مردم بومی و  تأكیدای بهتر برای همه با آينده

پايداری اجتماعی مفهومی است كه عمدتاً با ابعهاد كیفهی همگهام (. 97: 2002 ،9موفاتاست )تعريف پايداری اجتماعی 

جوامعی همگن و يکپارچه با  یدهشکلاجتماعی يعنی  ری اجتماعی به معنای حفظ و بهبودبخشی به سرمايۀاست. پايدا

ت انعطهام و م، صهبوری، قابلیّهای دارای احسا  ترحّمردمی، جامعه هایگروهتعامل میان  منافع متقابل، دارای ارتباط و

 (. 2-2: 6999 ،1گودلندشود )اخالقی نیز همراه می گاه با سرمايۀ كه تابع عشق و وفاداری

ايهدار شههری و ت يافتن جايگاه شهرها و شهروندان در دستیابی به پايداری جهانی، مباحث مربوط بهه اجتمهاع پیّبا اهمّ

ريزی و های برنامهاستسی ،های طوالنیتمدّ كه یحالی قرار گرفتند. در های آن نیز به مرور زمان مورد اهتمام جدّشاخص

اقدامات صورت گرفتهه در جههت  بود و عمدة يدهمتمركز گردهای سخت اجتماعات شهری عمدتاً بر روی زيرساخت توسعۀ

بهوده اسهت، وجهوه  یافزارسهختی و اجتماعات نیز مبتنی بر اقدامات كالبدی، فنّهكاهش مشکالت و بهبود محیط زندگی 

 اجتمهاعِ هراجتماع چیزی بیش از شکل كالبدی آن است.  ؛ اين در حالی بود كهمورد غفلت واقع شدند ،اجتماعی و فرهنگی

 ههركننهد. در واقهع زندگی می كه اين مردم در آناست و سپس مکانی  هامردم و انسان شهری در وهلۀ نخست دربرگیرندة

های اجتمهاع در فراينهد تو اولويّ هاارزشكالبدی و از سوی ديگر،  یاجتماعی است تا محیط یبیشتر محیط ،اجتماع شهری

هها و مشهکالت چالش چراكهه مختلف برخوردار هسهتند؛ و ابعاد هامؤلّفهسازی بسیار بااليی برای يکپارچه اهمّیّتپايداری از 

 زيسهتیطمحكنیهد كهه بهر روی ت مینخست مشکالتی اجتماعی هستند. شما در واقع مردمی را مديريّ درجۀمحیطی در 

چنهدانی بهر روی  تأثیرگهذاریای انبهوه )اجتمهاع( نگردنهد، قهدرت گذارند و اين مردم تا زمانی كه تبديل به پديدهمی تأثیر

 واقع تالشی غیرمستقیم در جهت پايداری اجتماعی است. در جهت پايداری محیطی، در بنابراين تالش ؛ندارند زيستمحیط
ههای گردنهد بهرای به ابزار يلتبدبه مردم و نه اينکه مردم  رسانیخدمتاقترادی، اقتراد ابزاری است برای  در حوزة

هايی چهون كهاهش فقهر و نهابرابری، كهاهش از پايداری اقترادی و شاخص د منافع اقترادی. پس زمانی كه سخنازديا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Barron and Gaunlett 

2- DFID 

3- Moffatt 

4- Goodland 
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های تالیّای غیرمستقیم به ابعاد انسانی و اجتماعی فعّشود، در واقع اشارهها و امکانات و... میثروت کاری، توزيع عادالنۀبی
 .است اقترادی
خروص سی برای ساخت اجتماعات پايدار به اسا هایمؤلّفهپايداری كالبدی و طراحی محیط كالبدی يکی از  هرچند

طراحی كالبدی جوامع ايجاد نخواهد شد. در واقع تا زمانی كه  ۀداری اجتماعی تنها به واسطا پاي، امّاستدر نواحی شهری 

تواند به تنههايی باعهث ايجهاد سبك زندگی و الگوهای مررفی خانوارها و اجتماعات تغییر نیابد، پايداری كالبدی نیز نمی

 یبهراهای انتخابی مختلهف ها و گزينهتاولويّ ارائۀتواند در ايجاد و كالبدی میكه طراحی  هرچند ؛اجتماعات پايدار گردد

 برپايی اجتماعات پايدار ياری رساند.

پايدار  های اخیر در مباحث مربوط به توسعۀهايی است كه در سالسیاسی( نیز از جمله ابعاد و حوزهنهادی )پايداری 

تر، بررسی و تبلندمدّ اندازچشماست بر داشتن  تأكیدی ،عدو پايداری شهری مورد اهتمام قرار گرفته است. در واقع اين بُ

و همونهین بررسهی و تعیهین  هاسیاسهتو رات های آينده، وضع قوانین، مقهرّتعیین تأثیرات ترمیمات فعلی روی نسل

مروايهی خهوب و (. مطرح شدن مقوالتی چهون حک97: 2907زاهدی، ) های مختلف و...در بخش هاآنتأثیرات تغییرات 

است بر ابعاد سیاسهی موجهود در پهارادايم پايهداری.  تأكیدیپايدار،  رتر توسعۀدر مباحث متأخّ وب شهریحکمروايی خ

 اسهت و ايهن ههر دو مبهاحثی هسهتند كهه  یمهدارقانونحکمروايی خهوب شههری، مشهاركت و  هایويژگی ترينمهم

 های آن دارند. رهعد پايداری اجتماعی و مشخّبسیار نزديکی با بُ بستگیهم

 ۀا به واسطۀ رشد روحیجهانی با آنکه سطح زندگی و میزان مررم باالتر از ديگر نقاط است، امّ ر شهرنشینی معاصرِد

ها و تعهامالت اجتمهاعی میهان شههروندان، بسهتگیهممندی، كاهش سطح تمکانی و هويّ تعلّق فردگرايی، فقدان حسّ

ههای های مذهبی، ناراحتیی شهروندان، ناپايداری در باورگمنام سطح نظارت اجتماعی جامعه به واسطۀفقدان يا كاهش 

تها جهايی كهه  ؛های مختلف شیوع و بروز كرده استافزايش يافته و بسیاری از انحرافات در حوزه جرائمروحی و روانی و 

 بهه مقولهۀ هتوجّه هاآناند كه در و دستخوش هرج و مرج شده پارهپاره يیهامکانتوان گفت امروزه شهرها تبديل به می

 تهربزرگهای خانهه»تبديل شده است. در شهرهای امهروزی  یافتنیندستپايداری اجتماعی و حفظ تعامالت، به رؤيايی 

ع تنهوّ»، «های بیشتر و تفريحات كمترفرصت»، «های بیشتردرآمدهای بیشتر و طالق»، «تركوچكهايی داريم و خانواده

(. از نظهر 607: 2900 )رهنمايی و همکاران، «بريمت میخريم و كمتر لذّبیشتر می» ،«ترناسالمای غذايی بیشتر و تغذيه

شهر بهه ههم ريختهه  سلب شده است و نظم اجتماعی و روانی گرای امروزينمش از شهر ماشینفرهنگی آرا -اجتماعی 

(. در چنهین 99: 2906 شهیعه،اسهت )های اجتماعی شههر بهدل شهده و جنايت به شاخره یرفتاركجاست. بزهکاری، 

ی باشهد كهه در قالهب های معاصهر، دوگهانگی و تضهادّترين معضل شهرو شاخص ترينمهمرسد كه شرايطی به نظر می

مشههود در  اقترهادی -های اجتمهاعی بنهدیپنههان و اليههای پیدا و ا و با مرزبندیگیری دو مدار سیستمی مجزّشکل

شهر طال »، «شهر آفتابگیر و شهر برفگیر»چون  يیهانامعمدتاً از آن با ی كه دوگانگی و تضادّ شهرها قابل مشاهده است؛

، «شهر و مهتن شههر حاشیۀ»(، 106: 2902،كاظمیموسیو  )شکويی «هاها و شهر تاريکیشهر روشنايی»، «و شهر نقره

 كند.د نمود پیدا می، دو كالبد و دو اقتراهايی كه در قالب دو فرهنگدوگانگی ؛كنندياد می «شهروند یرغشهروند و »

اخیر گويای اين است كه تغییرات اساسی در الگوی  سدة ت در كشور ايران نیز طیّن جمعیّنظری به جغرافیای اسکا

ه ب ؛تی مضاعف برخوردار بوده استاخیر از شدّ قرنیمنخروص در ه الت بت پديد آمده است. روند اين تحوّاسکان جمعیّ

از درصد  29كامالً واژگون نموده است. كشوری كه در اوايل قرن حاضر كمی بیش از  ت راكه الگوی اسکان جمعیّ طوری

يعنهی غالهب  ،است. ايهن رونهد شهرنشینت درصد جمعیّ 49حدود  دارایت آن شهرنشین بودند، در انتهای قرن جمعیّ

 .ی ساخته اسهتوانفرات الايران را دستخوش تحوّ ۀجامع ،گذشته سه دهۀ ی سکونتی شهری، به خروص طیّشدن الگو
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ی بهروزی و سهعادت طور كلّه هايی از اشتغال، رفاه، امکانات و بای نه چندان دور به شهرها به عنوان دروازهاگر در گذشته

های شهرنشینی در ايجهاد رفهاه و تشد، امروزه ديگر استعارة شهر و شفا مورد ترديد قرار گرفته است و قابلیّنگريسته می

 -های اقترادی، اجتماعی خود آسیبسريع همراه با  رو گشته است. اين شهرنشینیِهان با ترديد روبسعادت برای شهروند

كشهور،  یشهرهاكالنويژه يش جرم و جنايت در مناطق شهری بفرهنگی و محیطی فراوانی را به همراه داشته است. افزا

گیری طبقهات و توپهوگرافی شکل های اجتماعی،ب، فزونی آسیرفتاریكجو  يزیگرقانونناهمگنی و بیگانگی، وندالیسم، 

ترافیهك، شههری )فرهنهگ  افتهادگیپس، تمركهز، تهراكم، نشهینیحاشیهمسکنی، بدمسهکنی و ناهمگون اجتماعی، بی

تنها و تنهها بخهش  ،های غیررسمی و...باالی بیکاری و بیکاری پنهان، اشتغال در بخش میزان ،، مشاركت(نشینیآپارتمان

های اجتماعی در فزونی آسیب .استايرانی  ۀزيادی مولود شهرنشینی سريع جامع كه تا حدّ استهايی یبكوچکی از آس

بخشی به ناپايداری اجتماعی و فرسايش روابط انسانی گشته و يکپارچگی ديروزين در شهرهای كشور تشهرها عامل شدّ

عرر كنونی  ،«رهنمايی»های شهری، بستگیهم ب ركود روابط وبكه به س یخودمحوری تبديل ساخته است تا جاي به را

: 2900 )رهنمهايی و همکهاران، نههدلقهب مهی «عرر انجماد شهری» شهرهاكالنحیات شهری كشور را به خروص در 

602.) 

 ست بر پیامهدهای حاصهل از ايهن توسهعۀرود، نتوانسته اكه انتظار می چنانآنريزی كشور نیز متأسفانه نظام برنامه 

شهرنشینی فائق آيد و به عبارت گوياتر بايد گفت كه در ايران شهرنشینی همواره بر شهرسازی غلبه داشته و نه  ةزدشتاب

ريزان شهرنشینی نیز باعث گرديد تا مسهئوالن و برنامهه اين پیشگامیِ گام جلوتر بوده است. نتیجۀيك گام، بلکه چندين 

ههای در حیهات محیط تأثیرگهذار هایمؤلّفههها و ره و متقابل متغیّبر ابعاد گوناگون، پیوید تأكیدبه جای  ،كشور شهریِ

خواسهتند بها خود را بر روی ابعاد محیطی و كالبهدی متمركهز نماينهد و در واقهع می توجّهشهری، همیشه بخش اعظم 

و اقترادی و  فرهنگی -برآورده ساختن نیازهای اجتماعی به  ،ها و فضاهای مناسب كالبدینگرشی كاركردی، با ايجاد فرم

و مسهائل و  هستندهايی پیویده در مقابل ابعاد اجتماعی و اقترادی كه مقوله چراكه ؛ی روحی و روانی مردم بپردازندحتّ

 عبتّبالت بیشتری برخوردار هستند و راحتی قابل مشاهده و ملمو  نیست، ابعاد كالبدی از وضوح و عینیّه مشکالتشان ب

های اجتمهاعی در . پیامد چنین روندی اين است كه امروزه در شهرهای كشور ناپايهداریاست ترنیز راحت هاآنمقابله با 

پذيری شههرهای ای جز افول كیفی حیات اجتمهاعی و زيسهتهای مختلف رو به افزايش است. فرايندی كه نتیجهحوزه

 كشور نخواهد داشت. 

يعنی اقترهادی،  ،ديگر پايداری شهری با ابعاد چهارگانۀ یِعد اجتماعبر ارتباط متقابل میان بُ تأكیددر اين پژوهش، با 

پايداری اجتماعی در پايدارسازی ساير ابعاد پايداری شههری،  تأثیرگذارسیاسی( و نقش نهادی )، كالبدی و محیطیيستز

د، اجتماعات و ای مناسب برای زندگی افراتی عموماً كیفی است كه به دنبال ايجاد زمینهپايداری اجتماعی فرايند و وضعیّ

و برابهری اسهت. پايهداری  تعلّهقجوامع در كنار يکديگر همراه با احترام، احسا  هدفمندی و ارزشمند بودن، احسها  

ايجهاد  سهازی زمینهۀر كنهار يکهديگر و فراهمبرای زندگی د هاگروههای افراد و سازی توانمندیاجتماعی به دنبال بالفعل

 ،رات. پايداری اجتماعی به جای تدوين قوانین و مقهرّاست محلّه/ شهر هرساكنان اطفی و روانی میان احسا  مشترك ع

هها، هها، نگرشدتاً به دنبال تغییر در ارزشت باالی زندگی در محیط شهری، عميابی به كیفیّها و... جهت دستنامهآيین

هها و بهر ايهن اسها ، شهاخص و اسهتو اطرافیهان  زيسهتمحیطو نوع نگاه شهروندان نسبت به مکان زندگی و  باورها

كه عمدتاً نهاظر  استها و معیارهايی كند، شاخصمعیارهايی نیز كه برای ارزيابی و سنجش پايداری اجتماعی تعريف می

 2نمايهد. شهکل  تأكیهدتا اينکه بر روی اعداد و ارقام و معیارهای عینهی  استعد اجتماعی و كیفی زندگی شهروندان بر بُ

  .استپايداری اجتماعی  سازندة هایمؤلّفهیق و گويای مدل نظری تحق
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 بر جايگاه بعد اجتماعی در حوزة تأكیدپايدار،  پارادايم( توسعۀ) ةالگوواريافتن  اهمّیّتهای اخیر با خوشبختانه در سال

در اين خرهوص انجهام  للیالمبینی و داری در سطح ملّع و دامنهی دوچندان يافته است و مطالعات متنوّاهمّیّت ،پايداری

  توان به موارد زير اشاره نمود:میشده است كه از آن جمله 

بها رويکهردی  «نگرشهی بهر ناپايهداری اجتمهاعی در بهوم شههر ايرانهی»رهنمايی و همکارانش در تحقیقی بها عنهوان  -

انهد. شههرهای ايهران پرداخته هيژبو ،های اجتماعی حاكم بر حیات شهرهاتواقعیّ یینتبپاتولوژيك و تحلیلی به بررسی و 

های اخیهر و بهه تبهع آن توپهوگرافی اجتمهاعی الت شهرنشینی ايران در دهههحاكی از اين است كه تحوّ هاآنهای يافته

های اجتمهاعی و خهدمات، آسهیب ۀنشینی و نارسايی در ارائه، حاشیهگزينی اجتماعییين شهری، مهاجرت، جداناهمگو

عوامهل  ،نامحقّقهند. ايهن هسهتعوامل ناپايداری اجتماعی در شهرهای كشهور  ترينمهمعی از اجتما ۀبه مقول یتوجّهبی

کهاری، بهدكاری و فقهر، بیاقترهادی )اصهلی شهامل ناپايهداری  ۀدر شهرهای ايران را در چههار دسهت ناپايداری اجتماعی

 ،گزينی اجتمهاعییيههاجرت، جهدانهاهمگون اجتمهاعی، م توپهوگرافیِفضهايی )تضاد و...(، ناپايداری  ،قشربندی ،ناكاری

...( و ناپايهداری معضهالت روحهی و روانهی و ،افسهردگیخودكشهی، رواج روانهی )نشینی و...(، ناپايداری روحهی و حاشیه

 بندییمتقسهو وندالیسهم، خشهونت، جهرم و جنايهت و...(  رفتاریكجفرهنگی،  افتادگیپسپايداری خانوادگی، رفتاری )

و كهاهش  تعهادل فضهايی و عهدالت اجتمهاعی در شههرها ۀبهه مقوله توجّهههايی چهون حلیز راهاند و در نهايت ننموده

بخشی به روابط شهر و روستا، تجهیز و توزيع امکانات و خدمات در سطح نهواحی شههری بها های شهری، تعادلدوگانگی

سهطح  یبهه آمهوزش و ارتقها جّههتوهای اجتمهاعی و ای با آسیببه نیازهای شهروندان، برخورد ساختاری و ريشه توجّه

های اجتمهاعی بها ريزیمهندسهی اجتمهاعی و همگهامی برنامهه ۀبه مقوله توجّهها و شهروندان و آگاهی و دانش خانواده

 رهنمهايی و همکهاران،انهد )های شهری را در جهت بهبود سطح پايداری اجتماعی شهرهای ايهران ارائهه دادهريزیبرنامه

2900 :601-604.) 

پايهدار: تعريهف پايهداری  ۀعهد اجتمهاعی توسهعبُ»ای تحهت عنهوان ( در مقالهه26-2: 6990) 2و همکهاراندمپسی 

انهد. در شههری پرداخته ۀه بررسی پايداری اجتماعی در زمینپايدار، ب ۀابعاد مختلف توسع پس از بررسی «اجتماعی شهر

چهون  هايیمؤلّفههشهده اسهت و سهپس  اعی اشهارهپايداری اجتم ةسازند هایمؤلّفهبه ابعاد مثبت و منفی  ،اين پژوهش

ها و امور مختلف، تعهامالت اجتمهاعی، پايهداری ها و شبکه/ افتخار مکانی، مشاركت در گروهتعلّق برابری اجتماعی، حسّ

 اند.فی شدهپايداری اجتماعی معرّ ةت به عنوان عوامل شکل دهنداسکان و ايمنی و امنیّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Dempsey  
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يهك چههارچوب  ۀپايهدار: توسهع ۀتقويت اجتمهاع در توسهع» ای تحت عنوانمقالهدر ( 949-926: 6929) 2كات هیل

بر ارتبهاط نزديهك و متقابهل میهان ابعهاد  تأكیدبا  «مفهومی برای پايداری اجتماعی در مناطق شهری در حال رشد استرالیا

اجتمهاعی،  ۀاصهلی شهامل سهرماي ۀمؤلّفچهار  ةر، پايداری اجتماعی را دربرگیرندپايدا ۀاجتماعی و اقترادی و محیطی توسع

فهراهم  ،اجتماعی ۀند. به نظر نويسنده، سرمايدازيرساخت نرم می امور وعدالت/ برابری اجتماعی، مشاركت و درگیر شدن در 

عد عملیاتی است، عدالت و بُ ةكنند تأمین ،زيرساخت نرم كه یحالشروع نظری برای پايداری اجتماعی است. در  ۀنقط ةكنند

برای  است روشی ةكنندمو درگیری در امور نیز فراه و مشاركت استالزام اخالقی برای موضوع  ةكنندتأمینتماعی اجبرابری 

 . با يکديگر در اجتماع كار كردن

تهوان بهه می ،انجهام شهده اسهت المللهیبینپايداری اجتماعی در سطح داخلی و  ۀكه در زمین يیهاپژوهشاز ديگر 

-77: 2909، )سالمی و همکاران «سنجش پايداری اجتماعی زنان روستايی شهرستان سقز»: های زير اشاره نمودپژوهش

بر اسها  تشهابه بهه  یبندرتبهبندی پايداری اجتماعی در مناطق روستايی با استفاده از تکنیك تسنجش و اولويّ» ؛(42

-2: 2900 پورطاهری و همکاران،) «موردی: دهستان حومه بخش مركزی شهرستان خدابنده ۀمطالع - آل فازیايده حلّ

سنجش پايداری اجتمهاعی » ؛(99-66: 2909 )عارفی، «یاجتماع محلّ ۀمبنا برای توسع - به سوی رويکرد دارايی» ؛(92

)واالنس  «پايداری اجتماعی چیست: شرحی بر تعاريف» ؛(12-64: 2902 محمدی و همکاران، )كاظمی «شهر قم ۀتوسع

ها و تمحدوديّ» ؛(121-126: 6996 ،9)انیدی «پايداری اجتماعی در شهرهای بزرگ»؛ (910-916: 6922 ،6و همکاران

پايهداری »كتهاب  و (729-792: 6997 ،1)فوالدوری «های پايداری اجتماعی به عنوان يك مفهوم در حال رشدپیشرفت

مود كه به جهت جلوگیری اشاره ن كه توسط دانشگاه تورنتو چاپ شده است، (6999، 7)پولسه و استرن «اجتماعی شهرها

 شود. خودداری می هاآنمقاله از توضیح بیشتر در مورد  شدن یطوالناز 

يعنی پايهداری اجتمهاعی  ،شناخت و تحلیل يکی از ابعاد اصلی پايداری شهری ،بر اين اسا ، هدم اصلی اين نوشتار

ههای تبیشهتر دارای كیفیّ ؛رخهوردار هسهتنداست. نظر به اينکه موضوعات ناظر بر مسائل اجتماعی از پیویدگی بااليی ب

گیری بها مسهائل اقترهادی، سیاسهی، محیطهی و غیهره متقابل و چشم راتتأثّو  یراتتأث هنی هستند تا عینی و دارای 

كنهد، كه بوهانهان عنهوان می گونههمانآن،  اری اجتماعی و كوشش در جهت ارتقایشك تحلیل سطح پايدهستند، بی

 تر برای شهرهای ايران.جانبهای پايدارتر و همهيابی به توسعهباشد برای دست نیازیتواند پیشمی

   هامواد و روش
ههای ثانويهه و ههای تحقیهق از روش تحلیهل دادهتحلیلی اسهت. بهرای گهردآوری داده -شناسی تحقیق، توصیفی روش

های آماری توصهیفی و اسهتنباطی نهای تحقیق از آزمودر جهت تحلیل يافتهو  شدهای پیمايشی استفاده بررسی

گیری از تکنیهك تحلیهل ی استفاده گرديد. در بخش تحلیل، در بخشی از فرايند كار ابتدا با بهرهكمّ هایمدلو 

شناسهايی  ،يعنی پايداری اجتماعی بودند ،پنهان تحقیق متغیّر ةهايی كه سازندعامل ينترمهم ،عاملی اكتشافی

 متغیّهرای بها ههای زمینههمتغیّرنشان دادن روابهط میهان  برایآماری استنباطی  یهاآزمونهمونین از  ؛دندش

زنهدگی بههره گرفتهه  كیفیّتعی بررسی شاخص تجمّ برایی نیز كمّ هایمدلتحقیق استفاده گرديد. از  ۀوابست

 شد. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Cuthill          

2- Vallance  

3- Enyrdi, G 

4- Foladori        
5- Polese & Stren 
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 و پیشهینۀ بررسهی مبهانی نظهریتحقیهق )ههای های تحقیهق از گزارهدر جهت آزمون روايی ابزار در تهدوين گويهه
مبتنهی بهر  ههاآنگیری )پرسشنامه(، پس از تهدوين روايی باالی مقیا  اندازه به منظورد. همونین شتحقیق( استفاده 

صالح در جهت سنجش اعتبار محتوايی نیهز بههره بهرده شهد  ی نظرانو صاحب تادانات اسيانجام روايی صوری، از نظر
پايهايی ابهزار هها )محاسبۀ انسجام درونی ابزار و همسهازی گويهه براینمودند.  يیدتأها را مناسب بودن گويه انآنكه اكثر 

 یها(، حهاكی از پايهايگويهه بهرای كهلّ 0990/9)د كه مقدار به دست آمده شسنجش( از ضريب آلفای كرونباخ استفاده 
 .  استباالی ابزار سنجش 

كه بهر اسها  آمهار سرشهماری سهال  است سال شهر نوشهر 69شهروندان باالی  تحقیق دربرگیرندة آماریِ جامعۀ
آماری، حجم نمونه بر اسا  فرمول كهوكران  ص بودن حجم جامعۀبه مشخّ توجّهباشد. با نفر می 99297برابر با  2909
 یریگنمونهه نمونهه افهزايش يافهت. شهیوة 199ه تها ت بهاالتر تعهداد نمونهنفر به دست آمد كه جهت كیفیّ 909برابر با 
شهناخت نسهبی  ر پايهۀص باشهد، بهمشهخّ آنت رسمی از شهر كه جمعیّه ایبندیناحیه ودِنببه  توجّهبا  است؛ترادفی 
بهرای ههر  پرسشهنامهگرديهد و تعهداد  بندییمتقسهآمهاری  محدودة 29شهر به  د مطالعه، كلّمور ن از محدودةامحقّق

   د.ص گرديمشخّ ،تبه وسعت آن محدوده و حدود نسبی تراكم جمعیّ توجّهمحدوده با 

 هاي منتخب شهر نوشهردر محدوده پرسشنامهتوزيع  .2جدول 
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ای بهه نهام خواجهك يها . اين شهر كهه در سهابق دهکهدهاستمورد مطالعه شهر نوشهر در استان مازندران  ةمحدود
خان سردار خلعتبهری پهدر  اهلل حبیب خاصّ توجّهساحلی و استعداد بندری، مورد  ت خاصّت وضعیّخواچك بود، به علّ

تغییهرات  دلیهلبهه  2997معروم شد. در سال  آبادیبحبخان تنکابنی قرار گرفت و روی به آبادانی نهاد و به د ولیمحمّ
ها و انبها احهداس سهاختم 2920در سهال پس سهنهام داد و نهو تغییرآن بهه وجهود آمهد، بهه ده زيادی كه در سهیمای

نامیهده شهد.  «نوشههر»د بنهدری و احهداس اسهکله، شهر، همراه با گسترش تأسیسات متعهدّ های نوساز و توسعۀخیابان
در سهال  ،درصهد 02/9نفر بوده است كه با نرخ رشد  16247برابر با  2907ت اين شهر بر اسا  سرشماری سال جمعیّ
گويهای كهاهش حهدود  ،شههر 09-07و  07-47 ت دو دهۀمقايسۀ نرخ رشد جمعیّنفر رسیده است.  12201به  2909

 (.  09-07 در دورة 02/9به  07-47در دورة  01/2از ) استت شهر يك درصدی نرخ رشد جمعیّ
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 08  شهر نوشهر تحليل و ارزيابي سطح پايداري اجتماعي در 
 

 نتايج و بحث

 پايداري اجتماعي  سازندة هايمؤلّفهشناسايي 

از تکنیك تحلیل عاملی استفاده گرديد. معمهوالً در  ،مورد مطالعه اعی در محدودةسازندة پايداری اجتم هایمؤلّفهشناسايی برای 

تهر ها و رسیدن به نتايجی علمیتر دادهرو هستیم. برای تحلیل دقیقهبا حجم زيادی از متغیرها روب گوناگونبه داليل  هاپژوهش

ند و بدين منظهور هست هاآنکیل ساختار جديدی برای رها و تشان به دنبال كاهش حجم متغیّمحقّقتر، و در عین حال عملیاتی

ها به منظهور تبیهین الگهوی رهای اساسی يا عاملكنند. تحلیل عاملی سعی در شناسايی متغیّاز روش تحلیل عاملی استفاده می

ی در شههر سهنجش و ارزيهابی پايهداری اجتمهاع برایهای انتخاب شده گويه رهای مشاهده شده دارد. كلّبین متغیّ بستگیهم

گويه جهت تحلیل عاملی انتخاب  91است كه  گويه بوده 79حدود  هاآنو تأيید روايی و پايايی  آزمونیشپپس از انجام  ،نوشهر

هها بهرای تحلیهل عهاملی و آزمون كفايت داده به منظور. استای های توصیفی مربوط به متغیرهای زمینهو مابقی نیز گويه شد

كفايت  دهندةنشان 9/ 474ار آن برابر با مقد كه استفاده گرديد KMOاز آزمون بارتلت و شاخص  ،سنجش مدل تجربی تحقیق

 . استها برای آزمون مدل تجربی تحقیق باالی داده

 درصهد كهلّ 21/71عامهل  1ايهن  .استعامل اصلی  1های استخراج شده با مقدار ويژه باالتر از يك برابر با عامل تعداد كلّ

 تعلّهقكنند كه عامل نخست تحت عنوان احسها  يعنی پايداری اجتماعی را تبیین می ،ر پنهان تحقیقط به متغیّواريانس مربو

درصد، عامل سوم تحت عنوان دسترسهی بهه  2/27و انسجام اجتماعی  بستگیهم درصد، عامل دوم تحت عنوان 00/27مکانی 

درصهد واريهانس  27/0ت اجتمهاعی ن احسا  ايمنی و امنیّهچهارم تحت عنوا و عاملدرصد  0/26امکانات )عدالت اجتماعی( 

. اسهتههای تجربهی بها مهدل تحلیهل تحقیهق انطبهاق داده دهندةصل از تحقیق نشهانهای حاكنند. يافتهها را تبیین میداده

یهق و مبهانی تحق پیشهینۀپايداری اجتماعی با بررسهی  سازندة هایمؤلّفه ،دهدكه مدل تحلیلی تحقیق نیز نشان می گونههمان

برابهری ت اجتمهاعی، مکهانی، احسها  امنیّه تعلّقو انسجام اجتماعی، احسا   بستگیهم ، يعنیاصلی مؤلّفۀنظری شامل پنج 

بهه  توجّههپايداری اجتماعی در شهر نوشهر با  سازندة هایمؤلّفه. در اين پژوهش نیز استعدالت( اجتماعی و مشاركت در امور )

عهدالت( برابهری )مکهانی،  تعلّهقو انسجام اجتماعی، احسا   بستگیهمشامل  ،چهار عامل اصلی ةهای تحقیق دربرگیرندگويه

ر پنههان تحقیهق درصهد متغیّه 79. تبیین بهیش از استت اجتماعی اجتماعی يا دسترسی به خدمات و امکانات و احسا  امنیّ

مشاركت در امور  مؤلّفۀه البتّاست؛ آن  سازندة هایلّفهمؤارزيابی نسبتاً درست پايداری اجتماعی و  دهندةنشاناين عوامل  توسّط

نزديهك و  بسهتگیههمتجربی و شهر نوشههر درنیامهده اسهت، شهايد بهه دلیهل  ۀا در زمینامّ است،كه در مدل تحلیلی موجود 

 و  تعلّهقت، احسها  رهای ديگهری چهون احسها  امنیّهت شهری با متغیّمستقیمی باشد كه بین مشاركت شهروند در مديريّ

بهر  ،انهدت شهری بودههايی كه ناظر بر مشاركت شهروندان در مديريّبدين دلیل گويه ؛و انسجام اجتماعی وجود دارد بستگیهم

 اند.مکانی وارد شده تعلّقو انسجام اجتماعی و احسا   بستگیهمهای ديگری چون روی عامل

 ي در ميان شهروندان شهر نوشهرهاي مستخرج براي پايداري اجتماعتحليل عاملي و عامل .1 جدول

 ضرايب هاي تحقيقگويه هاعامل
آلفاي 

 کرونباخ

 لعامل اوّ

)احسا  

 تعلّق

 مكاني(

 417/9 منديد؟عالقه شهر اين در زندگی به اندازه چه تا

7262/2 

 271/9 منديد؟عالقه محلّهتا چه حد به زندگی در اين 

 729/9 و حدود آن آشنايی داريد؟تان زندگی محلّهتا چه اندازه با مرزهای 

 401/9 دانید؟می شهر نامخوش اتمحلّ  از يکی را محلّه اين آيا

 496/9 دانند، احسا  خوبی داريد؟آيا از اينکه ديگران شما را اهل اين محل يا ساكن اين محل می

 197/9 كنید؟ت شهری مشاركت میهای مديريّ و برنامه هاطرحآيا در اجرای 

 712/9 دانید كه عوارض مربوط به خدمات شهری را پرداخت كنید؟تا چه حد خودتان را ملزم می
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 عامل دوم

 بستگيهم)

 انسجام و

 اجتماعي(

 124/9 رويد؟می بهتری محلّه به و كنیدمی ترك را محلّه اين اقترادی، و مالی وضعیت بهبود صورت آيا در

8151/2 

 799/9 تان آشنايی داريد؟ن محل زندگیاعتمدتا چه حد با افراد مهم و م

 177/9 شود؟می تشکیل مشکالت و مسائل حل برای منظمی جلسات محلّه اهالی يا همسايگان بین آيا

 970/9 ايد؟كرده مراجعه است، مسئول نهادی كه به محلّه مشکالت از يکی گزارش برای تاكنون آيا

 292/9 ايد؟رفته تفريحی هایمکان و ركپا به همسايگانتان با تاكنون آيا

 062/9 داريد؟ صمیمانه و خانوادگی روابط خود همسايگان با میزان چه به

 407/9 تا چه حد به همسايگان خود اعتماد داريد؟

 217/9 گیريد؟تا چه حد از همسايگانتان برای انجام امور مشورت می

 791/9 كنید؟ حمايت مالی نظر از را هاآن يدحاضر آيا همسايگانتان، نیاز صورت در

 207/9 ید؟امید داشته باش همسايگانتانه ب توانیدمی( معنوی و حمايتی مالی، از اعم) كمك به نیاز در صورت آيا

 946/9 امیدواريد؟ گرفتاری مواقع در( آشنايان و دوستان فامیل،) اطرافیان حمايت به آيا

 790/9 داريد؟ رضايت نزديکتان خويشان و خانواده اب ارتباط حد از چه تا

 عامل سوم

)دسترسي 

به امكانات و 

خدمات/ 

عدالت 

 اجتماعي(

 277/9 داريد؟ رضايت( بانك عابر) خودپرداز هایدستگاه ها( وبانك) مالیبه مراكز  دسترسی از آيا

7123/2 

 420/9 است؟ چگونه پزشکی و درمانی مراكز به شما دسترسی میزان

 422/9 است؟ چگونه بازار و خريد مراكز به دسترسی میزان

 226/9 گونه است؟چ( تفريحی، پارك و ... مراكز) فراغت اوقات گذران مراكز به دسترسی شما

 424/9 است؟ چگونه آموزشی مراكز به شما دسترسی میزان

 160/9 داريد؟ رضايت كتابخانه و فرهنگی مراكز به دسترسی از آيا

 149/9 داريد؟ دسترسی هاپارك و سبز فضای به اندازه چه به

 900/9 آيا از دسترسی به مراكز ورزشی رضايت داريد؟

 چهارم عامل

)احسا  

ت امنيّ

 اجتماعي(

 172/9 كنید؟ت میتان احسا  امنیّمحلّهروی شبانه در تا چه حد از پیاده

6031/2 

 747/9 ی انتظامی رضايت داريد؟تا چه اندازه از دسترسی به نیرو

 472/9 خود رضايت داريد؟ محلّهتا چه حد از حضور پلیس و نیروی انتظامی در 

 490/9 قاپی و...( رخ داده است؟اعم از سرقت منزل، ماشین، كیف) سرقتیدر محل زندگی شما  تاكنونآيا 

 962/9 كنید؟می رمانه مشاهدهبزهکارانه و اعمال مج رفتارهای میزان چه تا خود ۀمحلّ  در

 عي پايداري اجتماعيشاخص تجمّ

ی اقدام گرديد. برای به دست آوردن ايهن عاز طريق ساخت شاخص تجمّ ،برای ارزيابی سطح پايداری اجتماعی

ت زندگی پیشنهاد شده بود، كه برای بررسی كیفیّ (677: 6994) 2لی و ونگ توسّطشاخص از روش ارائه شده 

و بها تخمهین  هاآنبا استفاده از امتیاز  6عی پايداری اجتماعی شهریديد. در اين روش شاخص تجمّاستفاده گر

سهت و تحلیل عاملی تهیه شده است. هر عامل به عنوان يك جنبه از پايداری اجتماعی در نظهر گرفتهه شهده ا

. در ايهن اسهتنهاگون های گو( به دست آمده است، تركیبی از جنبه2 يل ) عی كه از طريق رابطۀشاخص تجمّ

درصهد  دهنهدةنشان Wiو در نهايت  iامتیاز عامل  دهندةنشان Fiهای انتخاب شده، گويای تعداد عامل nرابطه 

يکهی از مشهکالت اساسهی  ،اندكه لی و يانگ بیان كرده گونههمان. است iعامل  واريانس تبیین شده به وسیلۀ

بهه همهین جههت،  ؛ستهادهی شاخصهای الزم برای وزنی، كمبود معیارعبرای به دست آوردن شاخص تجمّ

عنوان وزن بهه كهار  كنند، بهو درصد واريانسی كه تبیین می ظرندهای تركیبی مورد نها به عنوان شاخصعامل

بهرآورد شهده اسهت، در بهین اعهداد  6 ی اجتماعی كه از طريق اجرای رابطۀ(. امتیاز پايدار6 رابطۀ) ستا رفته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Li and Weng 

2- Cumulative Index of Urban Social Sustainability (CIUSS) 
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مهاگزيمم بهرای  - بنابراين از تکنیك استانداردسازی مینیمم غكندتغییر می -79/24اقل و حدّ 00/74اكثر حدّ

باشد، استفاده های تحقیق میكه بر اسا  طیف لیکرت و گويه 7تا  2 امتیاز پايداری اجتماعی به دامنۀ تبديل

آمهده  به دسهتداری اجتماعی كه میانگین امتیاز پاي دهدحاصل از تحقیق نشان می های(. يافته92 رابطۀد )ش

ای نههبه طیف پنج گزي توجّهبا  9نظری تحقیق )عدد  كه نسبت به میانۀ است 206/6 برای شهر نوشهر برابر با

اكثر پايهداری اجتمهاعی حهدّ دهندةاقل و عدد پنج نشانتماعی حدّپايداری اج دهندةلیکرت كه عدد يك نشان

  .استهای پايداری اجتماعی مناسب شهر نوشهر به لحاظ شاخصت نه چندان و گويای وضعیّ تراست( پايین
 

 

 

 

 اي بر پايداري اجتماعي هاي زمينهمتغيّر تأثيرحليل ت

ت ت و كیفیّهتوانند در كمیّهتوان گفت كه عوامل بسیاری می، میاستشاخری تركیبی  ،نظر به اينکه پايداری اجتماعی

رههای مربهوط بهه آن، محهیط كالبهدی، ای و متغیّواملی چون محیط زمینهع ؛بگذارند تأثیرپايداری اجتماعی شهروندان 

 ... .  ت روحی و روانی شخص ورادی و وضعیّشرايط اقت

و بهزيسهتی  هنهی  محلّهمحیط كالبدی شهر/  وضعیّتهای تحقیق در اين خروص حاكی از آن است كه بین يافته

اقترهادی  اوضهاعا در خرهوص امّه ؛داری وجهود داردو معنی مستقیم رابطۀ هاآنبا سطح پايداری اجتماعی  ،شهروندان

ا امّه ،دارای معنهیاين است كه پايداری اجتماعی در شهر نوشهر با سطح درآمد شهروندان رابطهه ،ای كه وجود داردنکته

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

دار و مستقیمی مشاهده شهده اسهت. معنی بطۀمندی از امکانات اقترادی با پايداری اجتماعی رابهره ۀمؤلّفاست كه بین 

دار میان سطح درآمد و پايداری اجتماعی را اين موضهوع عنهوان نمهود كهه معکو  و معنی بستگیهمشايد بتوان دلیل 

لهین اقهدام در كنند و بهه عبهارتی اوّبه تغییر مکان زندگی و مسکن خود می فوراً اقدام ،چون شهروندان با افزايش درآمد

بدين دلیهل افهراد در صهورت افهزايش درآمهد  ؛استيا شهری بهتر  محلّهمسکنی بهتر و در  تهیۀ ،يش درآمدصورت افزا

ی خود دارنهد. از ديگهر محلّ هایوابستگی كردن رهاجايی و شايد خود ندارند و تمايل به جابه ۀای به ماندن در محلّعالقه

دار با پايداری اجتماعی شهروندان داشته است، مساحت زمهین مسهکونی و همونهین نهوع ای معنیرهايی كه رابطهمتغیّ

ت و احسا  وابستگی به مکان در نزد شههروندان ت موضوع مالکیّیّاهمّ دهندةم واحد مسکونی بوده است كه نشانرّتر

 ايهن امهر سهت؛هاآندار میهان ت شهروندان نیز گويای تفهاوت معنهیعی بر اسا  جنسیّ. همونین پايداری اجتمااست

، انسجام، دلبستگی و در نتیجهه پايهداری اجتمهاعی بیشهتر بستگیهمباالتر و بهتر بودن تعامالت اجتماعی،  دهندةنشان

ههای ردهنهد كهه متغیّان میهای استنباطی نشهها و تحلیلهمونین بررسی .استزنان نسبت به مردان در شهر نوشهر 

داری با سهطح پايهداری معنی رابطۀ ،هر و مهاجر بودن/ نبودنسکونت در ش ای چون سن، سطح تحریالت، سابقۀنهزمی

 اجتماعی شهر نوشهر ندارند. 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Standard Index of Urban Social Sustainability (SIUSS) 
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 رهاي مستقل تحقيقپايداري اجتماعي( و متغيّ) وابستهر ها بين متغيّ بستگيهمتحليل  .1 جدول

 اسپیرمن و پیرسون استفاده گرديده است. بستگیهمها از آزمون متغیّرهای مستقل و برای ساير از آزمون تی برای نمونه متغیّربرای اين سه  *

 گيرينتيجه
توسعه اسهت و چالشهی را بهرای انديشهمندان توسهعه در جههت ايجهاد  كنندة تغییر در انديشۀصمفهوم پايداری مشخّ

، 62 كهار دسهتوركند. در اجتماعی و اكولوژی مطرح می و طبیعت و بین رشد اقترادی، توسعۀتعادل بین دولت، جامعه 
فقهط  62 كهار دسهتورا امّ؛ ار شده استپايد بودن توسعۀ ایرشتهینبای بر ويژه تأكیدبرای دستیابی به فرهنگ پايداری، 

های شهروندان، نه تنهها بهه انتشهار آنهان كمهك بر امر آموزش و استفاده از دانش تأكیدشود، بلکه به اين نکته ختم نمی
 كهار دسهتورشهود. ايهن الگوهای رفتاری جديد را باعث می ت اجتماعی و توسعۀمل احسا  مسئولیّكند، بلکه اين عمی

 دكنهد كهه ههر اجتمهاعی بايهعنهوان میو  تأكیهداجتمهاعی  بستگیهمو ترمیم  بر احیا د فرهنگ پايداری وبر لزوم ايجا
بهه بندی نمايد. بر اين اسها  تاش اولويّهای جامعهموضوعات محیطی، اقترادی و اجتماعی خودش را بر اسا  ارزش

 ،عد پايداری اجتماعی در میان ساير ابعهاد پايهداریبُبه  توجّهپايدار و لزوم  رسد جايگاه اجتماع در موضوع توسعۀمی نظر
عهد اجتمهاعی و فرهنگهی و ترين محورهها، بُپايدار شهری نیهز يکهی از اصهلی ۀدر توسعجايگاهی ويژه و ارزشمند است. 

ن و مسهئوال توجّههاش، چنهدان مهورد پیویهدگی واسهطۀه ، بهتوجّههت شهايان یّهعدی كه در عهین اهمّاخالقی است. بُ
 ع و پیویهدةابعهاد متنهوّگرفتن  نظر درحیات شهری، مستلزم  پايداری در حوزةان اين حوزه قرار نگرفته است. انديشمند
ريز ، اقترهاد و...( اسهت. اگهر برنامههفنّهاوریمحیط، ) سختاجتماع، فرهنگ و اخالق( و ) نرم هایزيرساختآن در قالب 
يکپهارچگی بهین عناصهر و  ،امهور نمايهد، بايهد در همهۀ و مسهئول ايجهاد جوال، مشاركتخواهد اجتماعی فعّشهری می
دههد، بهه بهها می سهخت هایزيرسهاختو بهه همهان انهدازه كهه بهه  ی خهود قهرار دههدرا مورد اهتمام جهدّ هامؤلّفه

 نمايد. توجّهنرم نیز  هایزيرساخت
د را بهر ايهن اسها  پژوهش و مبانی نظری موضوع، چهارچوب تحلیلهی خهو پیشینۀاين پژوهش با استفاده از مرور 

ی بها متقابل و جهدّ تأثیراتعالوه بر اينکه  ،استوار نمود كه پايداری اجتماعی به عنوان يکی از ابعاد اصلی پايداری شهری

 ، يعنهیساير ابعاد پايداری شهری، يعنی كالبدی، نهادی، محیطی و اقترادی داشته و دارد، خود نیز از پهنج جهزا اصهلی

مکهانی، برابهری و عهدالت  تعلّهقت اجتمهاعی، احسها  اجتماعی(، احسا  امنیّ سرمايۀ) اعیاجتمو انسجام  بستگیهم

ههای ه زيربخشتهوان بهرا می هابخشاز اين  هركدامه كه البتّ تشکیل شده استاجتماعی و مشاركت شهروندان در امور 

 های پنهان تفکیك نمود. رمتغیّ تری جهت مطالعۀفرعی

ا استفاده از تحلیل عاملی اكتشافی حاصل گرديد، حاكی از آن است كهه در شههر نوشههر های اين پژوهش كه بيافته

ت اجتمهاعی، و انسجام اجتماعی، احسها  امنیّه بستگیهمنظر در مدل تحلیلی تحقیق، چهار عامل  نیز از پنج عامل مدّ

 ر وابستهمتغيّ  
 ر مستقلمتغيّ

 پايداري اجتماعي

 Sig.(2-tailed) بستگيهمضريب 

 999/9 921/9 محیط كالبدی

 999/9 729/9 بهزيستی  هنی

 999/9 916/9 شرايط اقترادی

 999/9 -200/9 سطح درآمد

 999/9 694/9 مساحت زمین مسکونی

 999/9 ----- *م واحد مسکونینوع تررّ
 979/9 ----- *جنس

 113/2 ---- *ودن / نبودنمهاجر ب

 186/2 210/2 سن
 122/2 251/2 تحصيالت

 751/2 -226/2 سكونت در شهر سابقة
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پايهداری  سهازندة هایؤلّفههم تهرينمهماز  ،مکانی، برابهری و عهدالت اجتمهاعی )دسترسهی بهه امکانهات( تعلّقاحسا  

يعنهی پايهداری اجتمهاعی  ،ر وابسته و پنهان تحقیهقدرصد متغیّ 77در مجموع حدود  مؤلّفهاند. اين چهار اجتماعی بوده

ت قرار داشته اسهت و پهس از یّنخست اهمّ مکانی در رتبۀ تعلّقاند كه از آن میان احسا  در شهر نوشهر را تبیین نموده

ت اجتمهاعی قهرار و انسجام اجتمهاعی، برابهری و عهدالت اجتمهاعی و احسها  امنیّه بستگیهم هایهمؤلّفآن به ترتیب 

عهی پايهداری اجتمهاعی نشهان اند. همونین بررسی وضع موجود پايداری اجتمهاعی بها اسهتفاده از شهاخص تجمّداشته

و نشهان  اسهتتر پايین 9يعنی عدد  ،هانظری داده از میانۀ است 206/6برابر با  دهد كه مقدار عددی اين شاخص كهمی

 ت نامناسب پايداری اجتماعی شهر نوشهر دارد.از وضعیّ

 و چهون پايهداری اجتمهاعی در محهدودة بر چند تأثیرگذارها در خروص عوامل بستگیهمهمونین تحلیل روابط و 

 اقترهادیلبهدی، شهرايط رهايی چون بهزيستی  هنهی، شهرايط محهیط كاو متغیّ هامؤلّفهكه  استمطالعه حاكی از آن 

دار ای معنهیرابطهه ،تم واحد مسکونی، مساحت واحد مسکونی و جنسهیّتررّ مندی اقترادی(، سطح درآمد، نوعبهره)

 مههاجر وسکونت در شههر  رهايی چون سن، سطح تحریالت، سابقۀاند و در سوی ديگر متغیّبا پايداری اجتماعی داشته

داری با سطح پايهداری اجتمهاعی شههروندان در شههر معنی بودند كه رابطۀ ایاینهزمیرهای / نبودن از جمله متغیّبودن

پايهداری اجتمهاعی در شههر  وضهعیّتهای اين پژوهش، پیشنهادهای زير جهت بهبود به يافته توجّهبا اند. نوشهر نداشته

 :استنوشهر و نواحی مشابه قابل  كر 

بهه پايهداری اجتمهاعی در شههر نوشههر، ضهروری اسهت  يهابیدسهتر مکانی د تعلّقاحسا   به نقش مهمّ توجّهبا  -2

مکهانی شههروندان از سهوی  تعلّهق بهر حهسّ یرگهذارتأثشهری با انجام پژوهشی جامع، عوامل ايجابی و سلبی  مديريّت

 یههاتفاوتبهه  توجّههكه با  استو در جهت بهبود آن اقدامات الزم را انجام دهد. شايان  كر  سدشنابشهری را  مديريّت

را بهرای  یشهمولجهانو اقهدامات  ههاحلراهتهوان رسد نمیشهرهای مختلف به نظر می جغرافیايی، اجتماعی و فرهنگیِ

 به بافت و زمینۀ جغرافیايی، تاريخی، اجتماعی، فرهنگهی، اقترهادی، توجّهبر اين اسا   ؛نمود تجويزكشف و  هاآن همۀ

ريزی شهری برای مناطق مختلهف شههری موضهوعی اسهت كهه بايهد برنامه هاییاستسراهبردها و  ... در ارائۀسیاسی و

 ن امر قرار گیرد. بسیار مورد اهتمام مديران و مسئوال

در  تهرو كهالن تهرمهمشاخرهی  اهمّیّتو انسجام اجتماعی در پايداری اجتماعی گويای  بستگیهم مؤلّفۀ نقش مهمّ -6

د در كنند. مطالعات متعهدّاجتماعی ياد می اعی از آن به عنوان سرمايۀوم اجتمكه در عل استزندگی اجتماعی شهروندان 

مکهانی،  تعلّهقچهون  ای،های پايداری اجتماعیديگر شاخص دهد كه اين عامل ارتباط نزديکی باايران و جهان نشان می

 يزیربرنامههو  تمهديريّرسهد نظهام بر اين اسا  به نظر مهی ی مشاركت شهروندی دارد.اجتماعی و حتّ امنیّتاحسا  

های كالبدی و ريزید با برنامهنند كه بتوانشهری در شهر نوشهر و ساير شهرهای كشور، بايد به سمت و سويی حركت ك

اقدام  ينترمهماجتماعی شهروندان فراهم سازد. بدون شك  ۀاحی فضاهای شهری، زمینه را برای ايجاد و بهبود سرمايطرّ

امهور شههری بهه صهورت رسهمی و  گیرییمترهمسهازی و دان در فرايند ترهمیمنمودن شهرون در اين خروص دخیل

 .استات شهری ويژه محلّب ،های عمومی در درون بافت شهرهانقش و كارايی فضا یغیررسمی و ارتقا

و  ههای فرهنگهیشهری اعهم از برنامهه مديريّتمدار در محور و اجتماعمحلّههای احی و اجرای برنامه، طرّيزیربرنامه -9

ههای احهی محیطهی(، برنامههطرّ) یطهیمحهای كالبهدی و ات شهر(، برنامههای مختلف در محلّاجرای برنامه) یاجتماع

در ايجهاد و  توانهدی و... به خروص از سوی شورای شهر و شهرداری نوشهر يکهی از راهکارههايی اسهت كهه مهیمديريّت

اجتمهاعی بهرای  امنیّهتاحسا   یو انسجام اجتماعی و ارتقا یبستگهمای، افزايش محلّهمکانی و  تعلّقاحسا   یارتقا

 شهروندان مفید باشد. 
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امکانهات و خهدمات در  بهه توزيهع عادالنهۀ توجّههعدالت فضايی در ارتباط با پايداری اجتماعی،  به نقش مهمّ توجّهبا  -1

ای كهه تمامی منهاطق شههر بهه گونهه ... دری وامنیّتتی و درمانی، انتظامی، های گوناگون ورزشی، تفريحی، بهداشبخش

زمانی و مکانی بهه ايهن خهدمات دسترسهی داشهته باشهند.  اقل فاصلۀمحلّه و ناحیۀ شهری بتوانند در حدّشهروندان هر 

ويژه در به ،مركزی موجهود شهر در كنار هستۀاصلی  ت در پهنۀالیّهای جديد فعّجاد هستهشهری برای اي مديريّتتالش 

 د.كنكمك  امراين  بهتواند م میات و نواحی محرومحلّ

 منابع
بنددي پايدداري اجتمداعي در منداطق تسدنجش و اولويّ ،2900 ،، سجاسی قیداری، حمد اهلل و صادقلو، طاهرهطاهری، مهدیپور

موردي: دهستان حومه بخش  ةآل فازي )مطالعايده بر اسا  تشابه به حلّ يبندرتبهروستايي با استفاده از تكنيك 

 .2-92 ،2روستايی،  یهاپژوهش ۀمجلّستان خدابنده(، مرکزي شهر

ات سیاسی و اطاّلع نگرشي بر ناپايداري اجتماعي در بوم شهر ايراني،، 2900 ،محمدی ده چشمه، مرطفیتقی ودرهنمايی، محمّ

 .601-604، 629-670اقترادی، 

 .19-42(، 1) 29  علوم انسانی، مدرّ ۀرلنامف پايدار، ةبسط مفهومي توسع ،2907 ،غالمعلی نجفی و اداتالسّزاهدی، شمس

 سنجش پايداري اجتماعي زنان روسدتايي شهرسدتان سدقز،، 2909زاده، میركاصغر علیو  ایرضا حمزهدمحمّ ؛سالمی، مريم

 .77-42، (2) 0زنان،  یشناختروانمطالعات اجتماعی و  ۀفرلنام

 یههاپژوهش ابي پايداري اجتماعي در شدهر قدم،ارزي، 2902 ،یدمحمّسید مهدی موسی كاظمی حسین و  شکويی،

 .64-12 ،19  جغرافیايی،

 تهران. ،انتشارات دانشگاه علم و صنعتل، چاپ اوّ با شهر و منطقه در ايران،، 2906 ،اسماعیلشیعه، 

 .66-99 ،29هنرهای زيبا،  ۀنشري ي،اجتما  محلّ ةمبنا براي توسع - به سوي رويكرد دارايي، 2909 ،مهیارعارفی، 

 .2185-2115هاي هاي عمومي نفو  و مسكن سالسرشماري، 2909 ،ايرانمركز آمار 

Barron, L. and Gaunlett, E., 2002, Housing and Sustainable Communities, Indicators project, 

western Australian council of social service. 

Bohannan, R., Gray, C., McGrath, S., Schultheiss, A., Rahn, K., and Knaub, R., 2005, 

Community Sustainability, Chicago University press, Chicago. 

Cities Alliance, 2006, Cities without slums, Annual Report. 

Cuthill, M., 2010, Strengthening the Social in Sustainable Development " Developing a 

Conceptual Framework for Social Sustainability in a Rapid Urban Growth Region in 

Australia, Sustainable development, No 18,Published online in Wiley InterScience, 

(www.interscience.wiley.com) DOI: 10.1002/sd. 397, 362- 373. 

Dempsay, N; Bramley, G; Power, s and Brown, C., 2009, The Social Dimension of Sustainable 

Development: Defining Urban Social Sustainability, Sustainable development, 1, 

Published online in Wiley InterScience, (www.interscience.wiley.com) DOI: 

10.1002/sd.417, 1-12. 

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

Enyedi, G., 2002, Social Sustainability of Large Cities. Ekistics 69 (142), 412–414. 



 62  شهر نوشهر تحليل و ارزيابي سطح پايداري اجتماعي در 
 

Foladori, G., 2005, Advances and Limits of Social Sustainability as an Evolving Concept, 

Canadian Journal of Development Studies, 26 (3), 501–510. 

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

Bank Washington DC, USA. 

Hall, T., 2005, Urban Geography, 3rd edition, Routledge, London and New York. 

Hopwood, B; Mellor, M; O’Brien, G., 2005, Sustainable Development: Mapping Different 

Approaches, Sustainable Development, 13, 38–52. 

Littig B, Griesler E., 2005, Social Sustainability: a Catchword Between Political Pragmatism 

and Social Theory. International Journal of Sustainable Development 8 (1/2), 65–79. 

Moffatt, I., 1996, Sustainable Development, Principles, Analysis and Policies, the Parthenon 

publishing group, London. 

Polese, M., Stren, R., 2000, The Social Sustainability of Cities. University of TorontoPress, 

Toronto. 

Vallance, S; Perkins, H and Dixon, J., 2011, What is Social Sustainability? A Clarification of 

Concepts, Geoforum, 42, 342–348. 





 

 

 

 


