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 چکيده
 بهه کيفی مفاهيم بر تأکيد با که است پايدار شهري توسعة مهمّ ابعاد از يکی اجتماعی پايداري

 که کندمی ارائه ار رويکردي اجتماعی پايداري پوياست. و سرزنده شهري فضاهاي تحقّق دنبال

 و شناسهايی را معاصهر شههري زنهدیی ههايچالش از وسيعی هايجنبه توانمی آن اساس بر

 رد آن به مربوط هايهمؤلّف و اجتماعی پايداري وضعيّت بررسی ،مقاله اصلی هدف نمود. برطرف

 اسهت. خهانوار 194 ،نمونهه تعهداد و بوده پيمايشی - توصيفی پژوهش روش است. آمل شهر

 قهرار محلهوبی سهح  در آمل شهر در کلّ اجتماعی پايداري وضعيّت که دهدمی نشان هايافته

 نسهبتاً وضهعيّت ،«اجتمهاعی مشهارکت» و «محهيط کيفيّهت» ،یانهنه هايهمؤلّف بين از دارد.

 ميانگين مقادير ةمشاهد یيرند. قرار توجّه اولويّت در بقيه از بيشتر بايد که اندداشته نامحلوبی

 هم مسير تحليل از حاصل نتايج و دارد محلوب ميانگين با نهاآ مقادير تفاوت بر داللت ،هاهمؤلّف

 را تهأیير بيشترين (914/4) «اعتماد» آن از پس و (933/4) با «تعامل» ةمؤلّف که دهدمی نشان

 دارد. آمل شهر اجتماعی پايداري بهبود و ارتقا در

 .آمل اجتماعی، پايداري پايدار، شهري ةتوسع کليدي: ناواژی
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 مهمقدّ
 به شهرها بود. خواهد معنیبی شهرنشینی، و شهرها به توجّه بدون توسعة پایدار و پایداری از بحث ،شک بدون

 جهاانی پایداری و شهری پایداری واقع در و روندمی شمار به جهان در ناپایداری ایجادکنندة اصلی عامل عنوان

 طای کشاور شهری مناطق وضعیّت بر گذرا نگاهی .(2131 همکاران، و مشکینی) هستند واحد مفهومی دو هر

 افازایش چاون اساسای هایچالش با وبیشکم شهری هایسکونتگاه بیشتر که است آن بیانگر ،اخیر ةده چند

 ةدها چهاار طای .انادبوده روروباه طبیعی حوادث برابر در پذیریآسیب و نابرابری فقر، ،شهری جمعیّت شدید

 روساتایی مراکز از ایپاره تبدیل و شهر به روستایی هایمهاجرت از تأثیرپذیری با کشور، شهری جمعیّت اخیر،

 یافت. افزایش تشدّ به شهرها، در کشور روستاهای از دیگر شماری هضم نیز و آن به

 و براباری ی،جمعیّتا ثباات رفااه، در آن اساسی هایهمؤلّف که اجتماعی پایداری شرایط ظاهراً ترتیب، بدین 

 ساح  در پایداری اجتماعی عدبُ اهمّیّت است. نامناسب کشور شهری مناطق در ،یابدمی یتجلّ اجتماعی امنیّت

 بااه نیاااز باار 2331 سااال در 2مناااطق و ونقاالحمل ،زیسااتمحیط ادارة .اساات توجّااه مااورد گذاریسیاساات

 اجتمااعی آثاار گارفتن نظار در و ساازیتصامیم در مشاارکت منظور به اجتماع هایبخش همة توانمندسازی

 هماان اجتمااعی هایپیشارفت بر 1222 سال در ،مجموعه این که حالی در ،کندمی بیشتری تأکید هاتصمیم

 بریتانیااا، در گذاریسیاساات .اساات قائاال اقتصااادی و زیسااتیمحاایط اهاادا  باارای کااه کناادمی را تأکیاادی

 پیگیاری ضاروری هاایالزام از یکی عنوان به فقر کاهش موازات به را توسعة پایدار المللیبین هاینامهموافقت

 گارفتن نظار در از کاه هاساتتمدّ ،توساعة پایادار ادبیاات در ترگساترده هایبحث .(1221، 1)یو ان کندمی

 گساتر  اجتماعی و اقتصادی ابعاد دادن قرار مدّنظر سمت به زیستیمحیط هایچالش مفهوم به تنها پایداری

 اجتماعی عدالت و برابری اهمّیّت بر توسعة پایدار مفاهیم از یتوجّه قابل بخش ،حاضر حال در .است کرده پیدا

 را اجتمااعی پایاداری و پایادار ةتوسع ارزیابی کار پایداری مفهوم پیچیدگی .الف( 1222، 1)بورتون دارد تأکید

 بسایار را پایاداری معیارهاای تعیاین بشاری هااینظام پیچیادگی» لیوندال قول به چراکه ؛است کرده مشکل

 اسات آن عملای بعد ،اجتماعی پایداری ارزیابی در مهم ابعاد از یکی .(88: 2182 دال، لیون) «سازدمی مشکل

 پای در کاه معناا بادین ،کنادمی اقادام پایاداری راستای در و مرتبط هایشاخصه و هارو  از استفاده به که

 ارزیاابی عدبُ این در .گیردمی دربر را مختلفی موضوعات که است انسانی هایکنش و هافعّالیّت پایداری بررسی

 رفااه، دسترسای، قابلیّات مشارکت، جامعه، دافرا توانمندسازی نظیر هاییشاخص و موضوعات ،هارو  پایداری

 در .کننادمی تعیاین را زنادگی اساتانداردهای کاه اسات مدّنظر هاییشاخص سایر و امنیّت سالمتی، اشتغال،

 اامّا اسات، یافته نمود کشور توسعة ارهاینوشت در گذشته از بیش شهری توسعة پایدار به توجّه ،اخیر هایسال

 .(15 :1222 ،9)موفات است گرفته قرار توجّه مورد کمتر آن اجتماعی پایداری عدبُ

 معاادل رشدی با 2132 تا 2115 هایسال طی آن جمعیّت که است مازندران استان شهرهای از یکی آمل 

 در اسات. شاده برابر 22 آن جمعیّت ساله 55 بازة یک در که طوری است، رسیده نفر 123922 به درصد 1/9

 آن شاهری مادیریت و شهری ریزیبرنامه در اجتماعی مسائل بررسی اهمّیّت و ضرورت ،یافزایش چنین ةنتیج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Department for the Environment, Transport and The Regions 

2- UN 

3- Burton 

4- Moffatt 
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 مناسابی زمیناة توانادمی اجتمااعی ابعاد دقیق تحلیل و شناخت ،راستا این در .شودمی احساس پیش از بیش

 باه متفااوت رویکردی در تا است آن بر حاضر مقالة آورد. فراهم توسعة پایدار تحقّق و شهری مسائل حلّ برای

 وضاعیّت و بپاردازد ذهنای و کیفی عدبُ از اجتماعی توسعة هایشاخص گذاریارز  و تبیین به ،پایداری بحث

 ماورد را آمال شاهر اجتمااعی پایاداری کلّ محلوبیّت میزان همچنین و اجتماعی پایداری هایهمؤلّف از هریک

 پایاداری وضاعیّت :اسات برآماده سؤاالت این به گوییپاسخ دنبال به حاضر پژوهش بنابراین ؛دهد قرار بررسی

 تفااوت ،کال میاانگین باا اجتمااعی پایاداری هایهمؤلّفا میانگین ینب آیا است؟ چگونه آمل شهر در اجتماعی

 نهایات در و گیارد؟ قارار توجّاه اولویّت در باید همؤلّف کدام اجتماعی پایداری ایجاد در ؟دارد وجود داریمعنی

 دارد؟ اجتماعی پایداری ایجاد در را تأثیر بیشترین همؤلّف کدام اینکه

 کالبادی، طبیعای، پایاداری شاامل کاه شاود گرفتاه نظر در بعد 5 در است ممکن شهری پایداری مفهوم 

 اجتمااعی بعاد از شهری پایداری مفهوم است مدّنظر پژوهش این در آنچه است. اجتماعی و سیاسی اقتصادی،

 ماا کاه دارد زیاادی اهمّیّت مسئله این و شده محرح اخیر هایدهه در بیشتر توسعة پایدار اجتماعی بعد .است

 دهایم. قارار مدّنظر و شناسایی توسعة پایدار مفهوم از ناپذیرجدایی ءجز و رشد حال در امر یک عنوان به را آن

 دسترسای و زنادگی کیفیّات بهباود آن هاد  که هاستمشیخطّ و اقدامات از ایمجموعه اجتماعی، پایداری

 شارایط بهباود بر امر، این است، مصنوع و طبیعی محیط مناسب تخصیص و استفاده و حقوق توزیع به عادالنه

: 1223، 2)پاسایون دارد داللات پایاه نیازهاای از منادی رضاایت افزایش و فقر کاهش وسیلة به محلّی زندگی

 :انادکرده اشااره کننادهتعیین و اصالی عنصار چهار به قانمحقّ از گروهی ،اجتماعی پایداری تعریف در .(821

 و برابار هایفرصات چاون یهایهمؤلّفا معنی، این در .امنیّت و مشارکت اجتماعی، همبستگی اجتماعی، عدالت

 در افراد تمامی برای برابر هایفرصت و همکاری و تعاون با همراه زندگی ،هاانسان تمامی برای پیشرفت با متوأ

 مخااطرات برابار در انسانی هایسکونتگاه نیایم و معا  امرار امنیّت همراه به اجتماعی هاینقش ایفای جهت

 خواسات بار اجتمااعی پایاداری تعریف به النگ درک .اندگرفته قرار اجتماعی پایداری سنجش مبنای طبیعی،

 در هام رونادی چناین استمرار جهت در آنان توانایی بر و داشته اشاره نمعیّ مکان یک در زندگی جهت مردم

 پایاداری از تعریفای لاذا .است تغییر بر کیمتّ پایداری ،وی دیدگاه از .کندمی تأکید آینده در هم و حاضر حال

 از تعریاف ایان در زنادگی بارای مکاان انتخاب حقّ .نیست مشخّص مکان یک در مردم استقرار تداوم بر ناظر

 پایاداری مفهاوم و معناا (25 :1222) 1اساترن و پاول  .(5: 1221، 1)الناگ اسات اجتماعی پایداری الزامات

 محیحای مادنی، جامعاة باا هماهنگ تکاملی سیر با که رشد( )و/یا توسعه» کردند: ارائه چنیناین را اجتماعی

 اجتمااعی، یکپارچگی تشویق عین در اجتماعی و فرهنگی گوناگون و مختلف هایگروه برای مساعد و متناسب

 پایاداری درباارة بااال تعریاف «.نمایادمی ایجااد یجمعیّت هایبخش همة برای زندگی کیفیّت ارتقای همراه به

 9هگاوک و ایفاچال .کنادمی بحث افراد زندگی کیفیّت همچنین و جامعه جمعی عملکردهای نظر از اجتماعی

 عملکارد منظور به شهر پیوستة توانایی» :کنندمی تعریف زیر شرح به را شهری اجتماعی پایداری نیز (2331)

 طاور باه کاه چاالش این «.بادوام و تمدّطوالنی فرهنگی توسعة و ارتباطات انسانی، هایتعامل راستای در آن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Pacion 

2- Long 

3- Polese & Stren 

4- Yiftachel & Hedgcoock 
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 بعاد ساه باین تحلیلای چارچوب تا شد سبب ،گیرندنمی نظر در را اجتماعی هایجنبه پایداری مباحث عمده

 شهرنشاینی. و محلّای اجتماع )ح ( برابری، از عبارتند که شود ترسیم «شهری» اجتماعی پایداری از کلیدی

 هایموضاوع همانناد درونای انفعااالت و فعال با واحد یک عنوان به شهر عملکرد به نیاز بر نیز، تعریف این در

 است. نشده تعریف روشنی به «شهرنشینی» مفهوم اگرچه است. شده تأکید برابری و عدالت با مرتبط

 اجتماعی پايداري از کارا و عملياتی تعريف

 وجاود ،محلّاه یاک در سااکنان بین اجتماعی روابط :اجتماعی رفتارهای از وسیعی طیف شامل جامعه پایداری

 از یکپارچاه تعاداد نظار از دو هر جامعه، نسبی ثبات رسمی، غیر و محلّی رسمی جمعی نهادهای در مشارکت

 در غرور و شناسایی از مثبت ح ّ یک و جامعه سراسر در اعتماد سح  آن، مسکونی معامالت حجم و ساکنان

 (.1222 فارستوکرنز،) است جامعه

 یاک اجتمااعی پایاداری رتفکّا هساتة در شناسایی قابل و فراگیر مفهوم دو بهتر درک ادبیات، بر مروری با 

 و تساهیالت خادمات، باه )دسترسای اجتمااعی براباری باا مرتبط موضوع ل،اوّ .است شناسایی قابل محدوده،

 کاه حاالی در .اسات خاود خاودی به محلّی اجتماعات پایداری مفهوم با مرتبط که موضوعی مدوّ و (هافرصت

 عادالت از تاوزیعی مفهاوم یاک بار و است بوده گذاریسیاست ورام زمینَة در اجتماعی برابری با مرتبط موارد

 جمعی بعد ،الف( 1222بورتون، ) «جامعه در منابع توزیع در عدالت» است عبارت آن و است متمرکز اجتماعی

 بار آشاکار هایترسایم ایان از ناشای آثاار ،وجاود ایان باا دارد. درک قابلیّت کمتر ،محلّی اجتماعات پایداری

 موضاوع باه کاه یینهااآ ویژهباه آکادامیاک، نویساندگان و دولات یعنای گروه، دو هر توجّه مورد هایموضوع

 ابعااد ایان دو هر .آوردمی همراه به را اختال  و بحث شرایط دارند، خاصی توجّه اجتماعی سرمایة و پیوستگی

 گیرند. قرار توجّه مورد ،محلّه سح  در اجتماعی پایداری بررسی در باید

 مساکن و مشاغل به دسترسی مقولة با بیشتری بسیار میزان به عدالت بعد که حالی در ل،اوّ بعد به توجّه با 

 اگرچاه .اسات معحاو  محلّی خدمات به دسترسی به ویژه صورت به ما توجّه ،شودمی شناخته استحاعت قابل

 بعاد باه توجّه با .(1228، 2)فیشر و براملی شوندمی بررسی خدمات از تریوسیع طیف ،ترگسترده محالعات در

 ادبیاات زمیناة در آن باا مارتبط مفااهیم و اجتمااعی پایداری مورد در ذکرشده هایبررسی به توجّه با و مدوّ

 پایاداری باه یتوجّه قابل کمک توانندمی زیر ابعاد که شدمی حاصل استدالل این ،گذاریسیاست و دانشگاهی

 در مشاارکت ،اجتمااعی هایشابکه سااکنان/ دیگار باا تعامال نمایناد: محلّای ساح  در و محلّای اجتماعات

 )نباود امنیّات ،جاایی(هجابا مقابال )در سکونتی ثبات ،مکان ح ّ غرور/ ،محلّی اجتماعات جمعی هایفعّالیّت

 مارتبط شاهری گذاریسیاسات زمیناة در جاالبی مباحاث باه جداگاناه صورت به ابعاد این .(نظمیبی و جرم

 ایان باشاد. ارتباا  در اجتماعی مختلط هایبرنامه با است ممکن «محلّی اجتماعات در تعامل» متغیّر .شودمی

 و مخاتلط شناسایجمعیّت هاایویژگی باا اجتمااع باه دستیابی تنها نه که کندمی تأکید نکته این بر ،موضوع

 تعامال خاود هایهمسایه با عمل در و واقعی طور به مردم خود که است این مهم بلکه است نظر مورد ترکیبی

 و «ضاعیف» اجتماعی ارتباطات میان تمایز سبب حوزه این در کار .(1222، 1)اتکینسون و کینترا باشند داشته

 کاه رسامی غیر اجتماعی ارتباطات دارند. مثبتی هایارز  ،شکل دو هر که دهدمی نشان اامّ ،شودمی «قوی»

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Fisher & Bramley 

2- Atkinson & Kintrea 
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 بارای متاداول شاخصای عناوان باه ،است تشخیص قابل محلّی هایسازمان /هافعّالیّت در الفعّ مشارکت راه از

 صاورت به دو هر که شودمی استدالل نیز اینجا در و شودمی استفاده محلّی اجتماعی سرمایة شناسایی و درک

 .هستند دارمعنی و توجّه قابل هبالقوّ

 نهااآ نگار  یاا و خیار یاا کنندمی استفاده خود ةمحلّ در موجود امکانات از مردم آیا که معنا این به توجّه 

 اجتماعاات درون هایفعّالیّت در مردم اگر که است این اجتماعی فرض .است توجّه قابل امکانات، این به نسبت

 زیساتیحایطم مزایاای از جادای تمزیّا )این کنندمی پیدا تریقوی ارتباطاتبا آن  کنند، شرکت خود محلّی

 مفهاوم در مکاان حا ّ غارور/ مفهاوم دادن قارار ماورد در نیاز مشاابهی هایاساتدالل (.است سفرها کاهش

 ،باشند داشته محلّه به وابستگی و همبستگی احساس مردم اگر که است این رتفکّ دارد. وجود محلّی اجتماعات

، 2)وولاور کارد خواهناد کماک نیاز آن مساتمر و همیشگی توسعة به و داشته تمایل محلّه در زندگی ادامة به

 زمیناه، ایان در موجود تجارت از برخی در است؛ سکونت ثبات ،محلّی اجتماعی پایداری چهارم جنبة .(2331

 همیشاه اگرچاه ،شاوندمی محساوب نامناسب و نامحلوب نواحی عنوان به باال جاییجابه میزان با هایمحدوده

 ورودی هاایجریان با ترکیب در ساکنان زیاد خروجی هایجریان (1222و همکاران،  1)براملی نیست گونهاین

، 1پااور و ماامفورد) اسات ناپایادار اصاحالح به محلّی اجتماع این زمان طول در که دهدمی نشان صفر یا و کم

 مانناد آن از صالحا مزایاای و اجتمااعی انسجام از باالتری سحوح با محلّی اجتماع باتث اوقات اغلب .(2333

 باه بریتانیا دولت سیاست آخر، بعد به توجّه با .(2331، 9)هیرسچفیلد و باورز است همراه کمتر، جنایت و جرم

، 5)اتیکنسون و فلیات کندمی تأکید جنایت و جرم با مبارزه برای محلّی جوامع توانایی و نیاز بر ایفزاینده طور

  .است مرتبط «رمفو طراحی» متون بر تکیه از شهری فرم با موضوع این .(1221

اناد. در مقایسه با دیگر ابعاد پایداری محقّقاین کمتاری در زمیناة پایاداری اجتمااعی باه محالعاه پرداخته 

بنادی کارد، گاروه اوّل، گرفته در زمینة پایداری اجتماعی شهری را در دو گاروه طبقهتوان محالعات صورتمی

اناد و گاروه دوّم، مقاالت و تحقیقات علمی که به بسط مفهوم و ابعاد پایداری اجتمااعی و اهمّیّات آن پرداخته

اند. از این تعاداد سازی در این زمینه مبادرت ورزیدهتحقیقات علمی که به سنجش پایداری اجتماعی و شاخص

(، باه 1222شود: سوزان واالن  و همکاران )تحقیقات به چند نمونه از تحقیقات محرح در این زمینه اشاره می

پردازند. چالش اصلی وی و همکارانش، عدم توجّه به بعد اجتماعی توسعة چیستی مفهوم پایداری اجتماعی می

کنند تعریفی روشن از مفهاوم پایاداری اجتمااعی و ابعااد مرباو  باه آن ارائاه دهناد پایدار است و تال  می

 (.2131همکاران،  )مشکینی و

 پایاداری از تعریفای :توساعة پایادار اجتمااعی ابعااد» عناوان باا تحقیقی در (،1222) همکاران و دمپسی 

های سیاسات و مسکنریزی برنامه درتوسعة پایدار  الگوی از استفادهگستردة  ابعاد بررسی به« شهری اجتماعی

 شامل رامحیحی زیست پایداری تنها پایداری مورد در بحث کهکند می بیان نیز و پرداخته انگلستان در شهری

 مفهاوم تعریف و بررسی به، مقاله این در بنابراین است؛ نیز اقتصادی و اجتماعی ابعاد از ترکیبیه بلک ،شودنمی

 .(1222)دمپسی و همکاران،  است شده پرداخته شهر بافت با ارتبا  در اجتماعی پایداری

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Woolever 

2- Bramley 

3- Power &  Mumford 

4- Hirschfield & Bowers 

5- Atkinson and Flint 
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 اجتماعی توسعة پايدار منتخب هايهمؤلّف .4 جدول

 هایويه هاهمؤلّف
 ةتأييدکنند قانمحقّ

 داخلی

 تأييدکنندة قانمحقّ

 خارجی

 امنيّت

 امنیّت احساس بزهکارانه، رفتار مشاهده ،محلّه در سرقت میزان

 ،امنیّات برقاراری در انتظامی نیروی آمادگی شبانه، دتردّ هنگام

 متروکه یا مخروبه فضای وجود سفر، هنگام به منزل از اطمینان

 جرم( وقوع )محلّ

 همکاران، و )پورطاهری

 و )مشکینی (،2188

 (2131 همکاران،

  (1225، 2)جوزا و براون

 (1222و همکارن،  1)دمپسی

 مشارکت

 باه محلّاه وضاعیّت بهباود جهات پیشنهادات و نظرات انعکاس

 مادیریت در اهاالی نظارات اهمّیّات نقاش مرتبط، هایسازمان

 محاالّ بهبااود باارای مااالی الفعّاا مشااارکت ،محلّااه ریزیبرنامااه

 محالّ ةادار بارای مشاورتی و فکاری الفعّا مشاارکت سکونت،

 سکونت

 (2131 همکاران، و )مشکینی

 ،فیروزآبادی و پور)ناطق

2189) 

 9هارپر)( 1221، 1)بانک جهانی

 (1221و همکاران،  9هارپر)

 اعتماد
 اعتماد ،شهری توسعة هایطرح اجرای و هتهیّ کیفیّت به اعتماد

   محل اهالی و همسایگان به

 فیروزآبادی، و پور)ناطق

2189) 

 (2181 فدوی، و )نوابخش

 (1229، 5)ادواردز

 (1225، 8)باک

 تعامل
 ،هاایمحلّاههام باا گفتگو و صحبت ،محلّه ساکنین با وآمدرفت

 نهاآ نام با همسایه شناختن ،محلّه در دوستانی داشتن

 همکاران، و طاهری )پور

2188) 

 (2131 همکاران، و )مشکینی

 (1222)دمپسی و همکاران، 

 حسّ تعلّق

 و راحتای احساس ت،محالّ سایر بر محلّه این در زندگی ترجی 

 ةاداما باه عالقاه ،محلّه به دلبستگی ،محلّه در زندگی با آرامش

 محلّه در زندگی

 همکاران، و )پورطاهری

 و )مشکینی ،(2188

 و )رفیعیان ،(2131 همکاران،

 (2188 همکاران،

 (1: 1221، 1)پپردین

 کيفيّت

 نمسک

 ،...(و زلزله سیل،) طبیعی سوان  برابر در مسکن امنیّت احساس

 واحادهای اشارا  اذیات مساکن، تهویاة و نورگیری از رضایت

 مسکونی

 همکاران، و طاهریپور)

2188) 
(2: 1221یو ان، )  

 دسترسی

 خدمات به

 بهداشاتی، آموزشای، خادمات عمومی، ونقلحمل به دسترسی

 هابانک و اعتباری و مالی فرهنگی،

 همکاران، و طاهریپور)

2188) 
 (1222)دمپسی و همکاران، 

 همگنی
 و فرهنگای وضاعیّت تشاابه ،هاهمساایه مساکن کیفیّات تشابه

  درآمدی و اقتصادی وضعیّت تشابه ، اجتماعی

 همکاران، و پورطاهری)

2188) 

 (1225، 8بی ان آی ای)

 (1222همکاران،  )دمپسی و

 حادیاةاتّ شاهرهای بازساازی در عامال بهتارین اجتمااعی: پایاداری میزان» مقالة در (1221) آنتیونیو کل 

 اجتمااعی، پایداری زمینة در توانمی وی اعتقاد به پرداخت. اجتماعی پایداری ابعاد و تعاریف بررسی به ،«اروپا

 عناوان باه را اجتمااعی پایاداری نهایات در و کارد پیشنهاد ادراکی هایهمؤلّف صورت به را جدیدی هاشاخص

 .(2131 همکاران، و )نسترن است کرده معرّفی جوامع در متمایزکننده عنصری

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Jozsa & Brown 

2- Dempsey 

3- The World Bank Grou  

4- Harper 

5- Edwards 

6- Buck 

7- Pepperdin 

8- BNIA 
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 شاهر در اجتمااعی پایاداری سانجش فضاایی تحلیل» عنوان با پژوهشی در (،2131) همکاران و مشکینی 

 پایاداری )شاخص SSI شاخص از گیریبهره با و شناسایی را اجتماعی پایداری در تأثیرگذار معیارهای ،«تهران

 از 2، 1، 8، 21 منااطق کاه داد نشاان نتایج .دادند قرار مقایسه و ارزیابی مورد را تهران شهر مناطق اجتماعی(

، 28، 23، 12 مناطق و بوده دارا تهران شهر مناطق دیگر به نسبت تریمناسب شرایط اجتماعی پایداری لحاظ

 .شدند معرّفی تهران کالنشهر در اجتماعی ناپایدار مناطق عنوان به 22، 28، 21

 هاروش و مواد
 از اتاطّالعا اسات. تحلیلای - توصایفی شناسایرو  و ماهیت نظر از و کاربردی ،هد  نظر از حاضر پژوهش

 استفاده با که بوده جمعیّت نفر 123922 ما آماری جامعة است. شده آوریجمع پرسشنامه و ایکتابخانه رو 

 افازارنرم از اساتفاده باا اتاطّالعا شادند. گرفته نظر در نمونه حجم عنوان هب نفر 912 تعداد کوکران فرمول از

 بخاش دو در پاژوهش هاد  و هااداده ماهیت اساس بر آماری هایآزمون و است شده پرداز  SPSS آماری

 و مناابع محالعاة از اساتفاده باا پاژوهش نیااز ماورد هایشاخص .اندشده تنظیم تحلیلی و توصیفی یهایافته

 خروجای اسااس بار کاه گرفات قارار هلیّاوّ آزمایش مورد محلّی جامعة توسّط و یایشناس معتبر علمی تجارب

 یهایافتاه در اسات. شاده محاسابه 11/2 با برابر پرسشنامه یهاگویه کلّ پایایی سح  رونباخ،ک آلفای آزمون

 از تحقیق هد  به توجّه با تحلیلی یهایافته در است. شده بررسی پاسخگویان فردی اتخصوصیّ تنها توصیفی

 پایاداری هایهمؤلّف از هریک تأثیرپذیری و محلوبیّت سح  تعیین برای است، شده استفاده مختلفی هایآزمون

 ترکیاب یکدیگر با اجتماعی پایداری ةمؤلّف از هریک هایگویه ابتدا ،اجتماعی پایداری کلّ محلوبیّت و اجتماعی

 میاانگین باین داریمعنای تفااوت تعیاین بارای .گردیاد تحلیال اینموناهتک تی آزمون از استفاده با و شده

 میاانگین مقایساه بارای و هتلیناگ تای آزماون از اصالی، شااخص میاانگین و اجتماعی پایداری هایشاخص

 کاه ایهمؤلّفا شناخت برای نیز پایان در شد. استفاده فریدمن آزمون از ،اجتماعی پایداری هایهمؤلّف بندیرتبه

 است. شده استفاده مسیر تحلیل از دارد شهری اجتماعی پایداری ایجاد در را تأثیر بیشترین

 12 و درجاه 51 در دریاا ساح  از متار 18 ارتفااع با هراز رود طرفین و مازندران جلگة در واقع آمل شهر 

 اساتان، مرکاز ساری، غرب کیلومتری 12 فاصلة در و شمالی عرض دقیقة 15 و درجه 18 و شرقی طول ةدقیق

 معاادل شاهر ایان جمعیّت 2132 سرشماری اساس بر .(2شکل ) دارد قرار تهران شرقی شمال کیلومتری 28

 نفر 1/1 بعد با خانوار 81281 اراید ،شهر این است. مرد 222111 و زن 33915 شامل که است نفر 123922

 .است بوده درصد 5/2 معادل 32 سال در آن جمعیّت رشد نرخ و است

 4996-4934دورة  طی آن رشد نرخ و آمل شهر. جمعيّت 2 جدول

 4934 4936 4936 4934 4956 4966 4916 4996 سال

 123922 233838 253231 213311 228191 88381 92218 11152 جمعيّت

 5/2 1/1 8/1 9/1 9/5 9/5 3/5 - رشد نرخ

 نتايج و بحث
 رادرصد  1/98 و مردان را نمونهجامعة  از درصد 2/98 که است آن بیانگرپرسشنامه،  از مستخرج نتایج بررسی

 درصاد 1/12 دیاپلم، زیاردرصد  1/22 ،سوادبی درصد 3/2 محالعه، موردنمونة  میان از .دهندمی تشکیل زنان

 .اندبوده باالتر ولیسان  درصد فوق 1/21 و لیسان  ودیپلم درصد فوق 5/13 و دیپلم
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آمل شهر و مازندران استان اداري – سياسی موقعيّت .4 شکل  

 در نهااآ از هریک تأثیرپذیری و اجتماعی پایداری هایهمؤلّف از هریک محلوبیّت سح  نمودن مشخّص برای 
 نشاان اینمونهتک T آزمون نتایج ،1 جدول به توجّه با است. شده استفاده اینمونهتک تی آزمون از ،آمل شهر
 حا ّ تعلّاق (،19/1) امنیّات (،32/1) مشارکت ،(25/1) اعتماد، هایهمؤلّف برای شدهمحاسبه میانگین که داده
 (28/1) همگنای و (31/1) محایط کیفیّات (،91/1) مسکن کیفیّت (59/1) دسترسی (،22/1) تعامل (،18/1)

 یعنای پاسخگویان نظری میانة به توجّه با .است آمده دست به (222/2) هاهمؤلّف ةهم داریمعنی سح  و است
 ،محلوبیّات و مشارکت جز دارند قرار محلوبی سح  در اجتماعی هایهمؤلّف ةهم که گرددمی مشاهده (،1) عدد
 میازان ،هاپاسا  نظاری ةمیانا باا مقایسه در که است (31/1) محیط کیفیّت و (32/1) مشارکت میانگین زیرا
 .است همؤلّف دو این نامحلوب وضعیّت بیانگر و دهدمی نشان را تریپایین
 میازانمحلوبیّات  ماورد در آماریشده توسّط نمونة های ارائهرتبة پاس  میانگین ،1شمارة  جدولاساس  بر 

 داده تعمیم جامعه به میانگین این چنانچه .است 5 از 11/1 لیکرت طیف اساس بر آمل شهر اجتماعی پایداری
 از بیشاتر 28/1 دامناه ایان پاایین حدّ که آنجا از .گیردمی قرار 18/1 تا 28/1دامنة  درها پاس  میانگین شود،
 قارار محلاوبی ساح  در و پایدار اجتماعی، لحاظ از آمل شهر که نمود استداللتوان است می (1)توسّط م حدّ
 محاسابه t مقادار واست  (222/2) صدم 5 از کمتر آزمون یدارمعنی سح اینکه  بهتوجّه  باطور همین و دارد
 منظاور باه اسات.دار آماری کامالً معنی نظر از آمدهدست  نتیجة به شدهبزرگتر  بحرانی جدول t مقدار از شده

 آزماون از پایاداری شااخص خاود میانگین با اجتماعی پایداریهای شاخص نمرات میانگین بین تفاوت بررسی
 کرونبااخ آلفاای مقادار کاهدهاد می نشاان ،9 جادول باهتوجّاه  باا است. شده استفاده هتلینگ تی توصیفی

 پایاداریهای شااخص نمارات میاانگین باین تفااوت کهدهد می نشان اینو  است 11/2 با برابراستانداردشده 
 میازان کاهدهاد می نشاان، عادد ایانعباارتی  باه .است کم بسیار پایداری شاخص خود میانگین با اجتماعی
 به ؛است بوده باال بسیارحدّ  در اصلی شاخص ساخت جهت همدیگر با اجتماعی پایداریهای شاخص همسازی
 شااخص، ناه باین در .دهنده هساتندهای تشاکیلشااخص سایر از امجزّها، شاخص این از هریک دیگر عبارت
 را اعتمااد شااخص همرا  تشابه بیشترین و دارد اصلی شاخص میانگین با را تفاوت بیشترین دسترسی شاخص

 است. داده اختصاصخود  به
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 اجتماعی پايداري هايهمؤلّف از هريک اينمونهتک t آزمون نتايج .9 جدول

 پايداري هايهمؤلّف

 اجتماعی

 تعداد

 نمونه
 ميانگين

 انحراف

 معيار

 استاندارد خحاي

 ميانگين از
 تی مقدار

  سح 

 يدارمعنی
P-value 

 نتيجه

 آزمون

25/1 911 اعتماد  11/2  215/2  81/83  222/2  H0 رد 

32/1 922 مشارکت  11/2  218/2  22/15  222/2  H0 ییدتأ  

19/1 181 امنيّت  12/2  215/2  81/32  222/2  H0 رد 

18/1 929 حسّ تعلّق  33/2  293/2  18/88  222/2  H0 رد 

22/1 922 تعامل  25/2  251/2  13/53  222/2  H0 رد 

59/1 925 دسترسی  83/2  299/2  15/13  222/2  H0 رد 

91/1 921 مسکن کيفيّت  12/2  215/2  85/31  222/2  H0 رد 

31/1 131 محيط کيفيّت  88/2  211/2  51/88  222/2  H0 ییدتأ  

28/1 138 همگنی  11/2  218/2  22/81  222/2  H0 رد 

11/1 188 کل اجتماعی پايداري  91/2  211/2  3/225  222/2  H0  رد 

 هتلينگ تی آزمون توصيفی نتايج .1 جدول

 معيار انحراف ميانگين نمونه تعداد اجتماعی پايداري هايهمؤلّف

28/1 188 اجتماعی اعتماد  11/2  

39/1 188 مشارکت  11/2  

18/1 188 امنيّت  12/2  

18/1 188 حسّ تعلّق  33/2  

29/1 188 تعامل  25/2  

58/1 188 خدمات به دسترسی  83/2  

95/1 188 مسکن کيفيّت  12/2  

38/1 188 محيط کيفيّت  88/2  

28/1 188 اجتماعی همگنی  11/2  

 آزماون از ،پایاداری اصالی شااخص و اجتماعی پایداری هایشاخص بین تفاوت بررسی منظور به همچنین 

 ترکاوچک خحای سح  در F (18/18،) مقدار چون ،آزمون این اساس بر .است شده استفاده هتلینگ استنباطی

 تفااوت ،اصلی شاخص میانگین و اجتماعی پایداری هایشاخص میانگین بین نتیجه، در است دارمعنی 22/2 از

 .(5 )جدول دارد وجود

 هتلينگ تی آزمون استنباطی نتايج .6 جدول

هتلينگ تی  F آزمون مقدار 4 آزادي ةدرج  2 آزادي ةدرج  داريیمعن سح    

188/128  183/18  8 182 222/2  

 ایجااد در خادمات باه دسترسی ةمؤلّف آمل، شهر ساکنان دیدگاه از که دهدمی نشان فریدمن آزمون ایجنت 

 چهاارم امنیّت ،(93/5) مسوّ ح ّ تعلّق ،(82/5) مدوّ مسکن کیفیّت ،(21/8) لاوّ اولویّت در اجتماعی پایداری

 (23/9) هشاتم مشارکت (،98/9) هفتم همگنی (،31/9) ششم اجتماعی اعتماد (،38/9) پنجم تعامل (،12/5)

 ةناحی در (222/2) شدهمحاسبه یدارمعنی سح  همچنین است. شده واقع (35/1) نهم محیط کیفیّت نهایتاً و

 (.8 )جدول است زمینه این در ساکنین نگر  بین بودن دارمعنی توافق بیانگر 25/2 آلفای
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 شهري اجتماعی پايداري با ارتباط در فريدمن آزمون نتايج .5 جدول

 رتبه اولويّت متغيّر

 8 31/9 اعتماد

 8 23/9 مشارکت

 9 12/5 امنيّت

 1 93/5 حسّ تعلّق

 5 38/9 تعامل

 2 21/8 خدمات به دسترسی

 1 82/5 مسکن کيفيّت

 3 35/1 محيط کيفيّت

 1 98/9 همگنی

 - 888/288 اسکوئر کاي ميزان

 - 222/2 يدارمعنی سح 

 - 8 آزادي درجه

 ،ح ّ تعلّق اجتماعی، اعتماد ،امنیّت مشارکت، و وابسته متغیّر عنوان به اجتماعی پایداری اینکه به توجّه با 

 گرفتاه نظر در مستقل متغیّر عنوان به همگنی و خدمات به دسترسی تعامل، محیط، محلوبیّت مسکن، کیفیّت

 نمایاان یکادیگر بار را عوامل این اثرگذاری نحوة زیادی اندازة تا تواندمی مسیر تحلیل از گیریبهره است. شده

 از یاکهیچ اسات، 25/2 از کمتر هاهمؤلّف ةهم یدارمعنی تی اینکه به توجّه با رگرسیون ،لاوّ ةمرحل در سازد.

 بتاای با مشارکت متغیّر که شد مشخّص ،مرحله این در همچنین نشدند. حذ  مسیر تحلیل فرایند از هاهمؤلّف

 متغیّار عناوان باه مشاارکت م،دوّ ةمرحلا در .است داشته اجتماعی پایداری بر را مستقیم اثر بیشترین 911/2

 کیفیّات و امنیّات ،حا ّ تعلّاق اعتمااد، ،خادمات به دسترسی همگنی، تعامل، ،محلوبیّت هایهمؤلّف و وابسته

 همؤلّفا یدارمعنای ساح  ،مرحلاه ایان در که شدند رگرسیون ةمعادل وارد مستقل هایمتغیّر عنوان به مسکن

 دارمعنای عبارتی به و است 25/2 از کمتر ح ّ تعلّق و تعامل همگنی، ،محلوبیّت ،خدمات به دسترسی ،امنیّت

 مانادهبااقی هایهمؤلّفا بین مسیر تحلیل ،مسوّ مرحلة در سپ  و اندشده حذ  مسیر تحلیل فرایند از و نبوده

 کیفیّات و تعامل و وابسته متغیّر عنوان به (111/2) باالتر بتای دارای اعتماد (،مسکن کیفیّت و تعامل )اعتماد،

 کیفیّات و تعامال ةمؤلّفا باین )چهاارم(، آخر ةمرحل در سپ  و گیرندمی قرار مستقل متغیّر عنوان به مسکن

 متغیّار عناوان هبا 212/2 بتای با مسکن کیفیّت و وابسته متغیّر عنوان هب 125/2 بتای با تعامل ةمؤلّف ،مسکن

 .(1)شکل  شوندمی گرفته نظر در مستقل

 اجتمااعی پایاداری میازان درشده شناسایی هایمتغیّر ازهریک  مستقیم غیر یا و مستقیم آثار تعیین برای 

 کاهشاوند می ضارب یکدیگر در ،اندگرفته قرار پایداری مسیرهای ازهریک  امتداد در که را ضرایبی آمل، شهر

متغیّار  بار مساتقلمتغیّار  هار مستقیم اثر است. آمده 1 جدول در مستقیم غیر و مستقیم آثار ازهریک  نتایج

متغیّار  بارمتغیّر  یک مستقیم غیر اثر وگذارد می وابستهمتغیّر  بر تنهایی بهمتغیّر  آن کهتأثیری  یعنی وابسته

 .گاذاردمی نهااییمتغیّر وابستة  آن بر هامتغیّر سایر بر اثرگذاری طریق ازمتغیّر  نآ که اثری میزان یعنی دیگر

 پایاداری بار مستقیم صورت به تنها که ستا یمتغیّر تنها اعتماد ،دهدمی نشان جدول اتاطّالع کهطور همان

 در دارناد.شاهری  پایداری میزان بر مستقیم غیر تأثیر هم و مستقیمتأثیر  هم دیگرمتغیّر  1 وتأثیرگذار است 
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 آن از پ  و داشته پایداریء ارتقا در را (188/2)تأثیر  بیشترین تعاملمؤلّفة  کل، اثرات ستون اساس بر نهایت

 است. داشته راتأثیرگذاری  (،21/2) میزان کمترین همگنی و دارد قرار (192/2) اعتمادمؤلّفة 
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 اجتماعی پايداري بر مستقل هايمتغيّر تأیير مسير تحليل مدل .2شکل 

 یيرينتيجه
 مشاارکت و رفااه ثاروت، ایجااد ضاروری ابزارهاای نگهاداری و حفظ برای جامعه توانایی به اجتماعی پایداری

 گساتر  بارای اجتمااعیهای مؤلّفاه ثباات حفاظ دنباال باه مفهوم یک عنوان به دیگر، سوی از و اجتماعی

 و حقیقایتوساعة  باه رسایدن بارایهاا دولت اصالیدغدغاة  کاه طاوری .کندمی اشاره انسجام و یکپارچگی

 پایاداری ساح  سانجش بارایای ویاژه جایگااه شاهریریزی برناماه فرایناد در است. شدهجانبه معرّفی همه
 

 اجتماعی پايداري بر مستقل هايمتغيّر کلّ و مستقيم غير مستقيم، آیار .3 جدول

 کل ایر مستقيم غير ایر مستقيم ایر هاهمؤلّف

 192/2 218/2 121/2 اعتماد

 221/2 -211/2 252/2 امنيّت

 182/2 2111/2 111/2 حسّ تعلّق

 188/2 228/2 111/2 تعامل

 11/2 2218/2 112/2 خدمات به دسترسی

 185/2 2321/2 239/2 مسکن کيفيّت

 211/2 2218/2 282/2 محيط کيفيّت محلوبيّت

 21/2 -219/2 259/2 همگنی

 - - 911/2 مشارکت
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 اسات قادر اجتماعی پایداری ،معنا این در است. شده گرفته نظر در شهری توسعة ساززمینه عنوان به اجتماعی

 تواناایی و شاود شاهری سااکنان اجتماعی هایتظرفیّ ارتقای موجب خود، کنندةتبیین هایشاخص طریق از

 ارتقاا پایادارتوساعة  اهادا  اب متناسب اجتماعی و اقتصادی محیحی، منابع کاربرد جهت در را نواحی ساکنان

 و گیاردمی قارار شناساایی ماورد کننادهتبیین هایشااخص اجتماعی، پایداری سح  سنجش فرایند در دهد.

 .گرددمی فراهم مسائل حلّ برای مناسب زمینة

 تنهاا کاه است صورتبدین شهر سح  در هاهمؤلّف از هریک وضعیّت مورد در ،اینمونهتک تی آزمونی نتایج 

 دو ایانشادة محاسابه میانگین زیرا دارند قرار نامناسبی وضعیّت در محیط کیفیّت محلوبیّت و مشارکت ةمؤلّف

 سااکنین که نمود اذعان توانمی واقع در ،است (1) محلوب میانگین از کمتر که 31/1 و 32/1 ترتیب به همؤلّف

 محایط کیفیّات از و بوده ناراضی ندارند مشارکتی یکدیگر با و شهری مدیران با شهر ةادار در اینکه از پاسخگو،

 کیفیّات ارتقاای بار مبنای (1222) 2اساترن و پاول  نظارات با یافته این و دارندن ینچندا رضایت نیز شهری

 و محایط کیفیّات افزایش جهت در اقداماتی باید و نیست محابق ،محیحیزیست شرایط بهبود طریق از زندگی

 اجتمااعی پایاداری کالّ وضعیّت ،اینمونهتک تی آزمون به توجّه با گیرد. صورت اجتماعی پایداری به دنرسی

 نمارات میاانگین باین تفااوت بررسای بار مبنی هتلینگ تی توصیفی آزمون نتایج .است محلوب نیز آمل شهر

 هایشااخص میاانگین باین کاه داده نشاان پایاداری شااخص خود میانگین با اجتماعی پایداری هایشاخص

 بیشاترین دسترسای شاخص شاخص، نه بین در دارد. وجود تفاوت اصلی، شاخص میانگین و اجتماعی پایداری

 .اسات داده اختصااص خاود به اعتماد شاخص هم را تشابه بیشترین و دارد اصلی شاخص میانگین با را تفاوت

 و محایط کیفیّات محلوبیّات اجتمااعی، پایاداری هایهمؤلّف بین در پاسخگویان دید از فریدمن، آزمون محابق

 آزماون ةتأییدکنند ،آزمون این نتایج که دارند قرار اجتماعی پایداری ایجاد در توجّه اولویّت در مشارکت سپ 

 وابساته متغیّار بار مساتقل هایمتغیّر از هریک سهم درک برای ادامه در .است آن با همسو و اینمونهتک تی

 کاه عاستمدّ این کنندةبیان آن از حاصل نتایج که است شده استفاده مسیر تحلیل از اجتماعی، پایداری یعنی

 بیشاترین 188/2 باا تعامل ةمؤلّف که داده نشان مدل نتایج و دارد هاداده با مناسبی براز  استفاده مورد مدل

 میازان باشاد بیشاتر یکادیگر باا افراد ارتبا  اندازه هر یعنی داشته شهری اجتماعی پایداری ارتقاء در را تأثیر

 .اسات (292 :2331) هگاوک و ایفاچال نظارات ةتأییدکنناد یافته این و یابدمی بهبود شهر اجتماعی ریادپای

 بیاانگر اجتمااعی پایاداری نمیزا بر مستقل هایمتغیّر کلّ و مستقیم غیر و مستقیم تأثیرات بررسی همچنین

 دیگار باه نسابت تریقاوی تاأثیر ،192/2 تاأثیر میازان با نیز اعتماد ةمؤلّف ل،تعام ةمؤلّف کنار در که است آن

 همکااران و رفیعیاان تحقیاق نتاایج ةتأییدکنناد ،نیاز پاژوهش از قسامت این یهایافته است. داشته هاهمؤلّف

 را اهمّیّات بیشاترین اجتمااعی( هایشابکه به صال)اتّ تعامل و اعتماد نهاآ پژوهش اساس بر که است (2188)

 اجتمااعی ةسرمای اصلی رکن دو اعتماد و تعامل ةمؤلّف .کندمی بازی اجتماعی یتوسعة پایدار به دستیابی برای

 شاهر اجتماعی پایداری در اجتماعی ةسرمای جایگاه مسیر، تحلیل از آمده دست به نتایج به توجّه با که ندهست

 ساایر کاارایی و افازایش در رماؤثّ عامل یک عنوان به توانمی را اجتماعی سرمایة است. کرده ترپررنگ را آمل

 باا هااانساان میاان رواباط شبخا انساجام طار  یک از که دانست کالبدی و اقتصادی انسانی، سرمایة اشکال

 بارداریبهره برای مناسبی بستر دیگر طر  از و رودمی شمار به گروهی و جمعی ارتبا  هایشبکه و هاسازمان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 کاه کرد پیشنهاد توانمی پژوهش نتایج اساس بر .آوردمی فراهم جامعه تقیّموفّ و فیزیکی انسانی، هایسرمایه

 مقیااس در عمومی فضاهای و هاپارک رونق و ایجاد با تواندمی شهرداری(، ت)محوریّ با آمل در هریش مدیریت

 و الفعّا جمعای فضااهای تقویات نمایاد. فاراهم را اهالی بین چهرة به چهره تعامالت و ارتباطات ةزمین ،محلّه

 در اجتمااعی پایاداری باه نهایات در امر این که هددمی ارتقا را اجتماعی ةسرمای ،اجتماعی تعامالت گستر 

 .کندمی کمک شهر

 منابع
 در اجتمااعی پایاداری بنادیاولویّات و سنجش (2188) طاهره ،لوادقص ؛حمداهللسجاسی قیداری،  مهدی؛ پورطاهری،

 دهساتان ماوردی: )محالعة فازی لآایده حل به تشابه اساس بر بندیرتبه تکنیک از استفاده با روستایی مناطق

 .2-11 صص. ،2 ،روستايی هايپژوهش ،خدابنده( شهرستان مرکزی بخش حومه
 سارمایة ارزیاابی چاارچوب سانجش (2132) روزانفا ه،حمیاد گهارجهانشاهلو، لعال؛  سید مجید؛ نادری، ؛فرح حبیب،

 ،21 ،شههر هويت (،تهران شهر موردی: ةمحالع) عمومی فضاهای نقش بر تأکید با شهری ساختار در اجتماعی

 .5-29 صص.
 ،ناواب محلّاة سااکنان ساکونتی رضایتمندی میزان سنجش (2188) زهرا ،رادعسگری ؛علی عسگری مجتبی؛ رفیعیان،

 .51-88 .صص ،81 ،انسانی جغرافيايی هايپژوهش

 لهااارز،یب سااوزان مولادان چیباادر ،داريههپا ةتوسههع يهاشههاخص جهامع، يهههاافتيره (2182) آرتااور دال، ونیال

-33 صاص. ،تهاران ،ساتیزطیمح حفاظت سازمان نژاد،محرم ناصر و یتهران حداد نشا  ةترجم ،ژوهانسبورگ
81. 
 ،ریهشا اجتمااعی پایاداری سنجش فضایی تحلیل (2131) رضا یمینی، زادهشعبان ؛کاظمبرهانی،  ابوالفضل؛ ،مشکینی

 281-121 صص. ،(13) 22 ،ايران جغرافيايی انجمن المللیبين فصلنامة

 شااهد و گوهرشااد دریاادل، تمحالّ سح  در اجتماعی پایداری سنجش (2131) صادق زرگر، هادیزاده ؛مهین نسترن،

 213.-258 صص. ،12 ،ايناحيه ةتوسع و جغرافيا ،مشهد شهر

 از اساتفاده باا اجتمااعی پایاداری هایشااخص ارزیاابی (2131) ، صاادقزرگر ،هادیزاده ؛وحیدقاسمی،  مهین؛ نسترن،

 .255-211 صص. ،(1) 19 ،کاربردي شناسیجامعه ،(ANP) شبکه تحلیل فرآیند

 شاهر در آن گیریشاکل بار رماؤثّ عوامال و اجتمااعی سارمایة (2189) احمد سید فیروزآبادی، ؛جواد محمد پور،ناطق

 .55-32 صص. ،19 ،ايران شناسیجامعه ،تهران
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