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  چکیده 
پایداري اجتماعی ناشی از اقداماتی در زمینه موضوعات کلیدي که شامل عرصه هاي اجتماعی افراد و جوامع براي 

در  این تعریف پایداري . سازي و توسعه مهارتها براي رفع نابرابري هاي زیست محیطی و فضایی می شودظرفیت
در مورد مشارکت، نیازها، سرمایه هاي  اجتماعی با اصولی همچون عدالت و سالمت، با مسائل در حال ظهور

در این راستا، . اجتماعی، اقتصاد، محیط زیست و اخیراً با مفاهیمی مثل شادي، رفاه و کیفیت زندگی در ارتباط است
 –روش تحقیق پژوهش، توصیفی. تحقیق حاضر به ارزیابی پایداري اجتماعی بین محالت شهر جهرم پرداخته است

حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران بدست آمد و از . است بوده ها، پرسشنامهداده آوريعجم ابزار. تحلیلی است
. اي و تصادفی بین آنها توزیع گردیدنفر محاسبه شد و به صورت سهمیه 320درصد  95آزمون با سطح اطمینان پیش

بین متغیرهاي تعلق مکانی،  و مستقیممعنادار رابطه ضریب همبستگی پیرسون، فرضبات مورد آزمون را مبنی بر وجود 
در محالت  پایداري اجتماعیو  اعتماد اجتماعی، مسئولیت پذیري، احساس امنیت، تعامل احتماعی، مشارکت اجتماعی

  ). باشدمی/. 5کمتر از  sigدر مورد تمام متغیرهاي مذکور، (کند تایید می شهر جهرم

ــان  ــدي واژگــــــ ــرم : کلیــــــ ــهر جهــــــ ــاعی، شــــــ ــداري اجتمــــــ ــالت، پایــــــ محــــــ

 11/4/1392:تاریخ پذیرش 2/2/1392:تاریخ دریافت
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  مقدمه 
 شتابان رشد و گردیده متجلی شهرها جهان در اصلی هايچالش و هافرصت ايفزآینده طور به امروزه

 مقابل در و کاهش را شهري هايزیرساخت صنعتی، هايگسترش فعالیت و گذشته دهه چند در شهرنشینی
پایداري ). 32: 1390زاده و دیگران، حسین(است  داده افزایش شدت به محیطی را زیست ضایعات

در جهت ) انسانی، طبیعی، اجتماعی و اقتصادي(ها مفهومی است که توجه اساسی آن بر حفظ سرمایه
هاي اکولوژیکی، یابد که همپوشی بین الیهتوسعه پایدار در صورتی تحقق می. نسلی استعدالت بین

تعیین حداقل  ]پایداري[هدف آن ) 1: 1388پورطاهري و همکاران، (گردد اقتصادي و اجتماعی ایجاد 
و شناسایی ) شودبعضی اوقات سرمایه اجتماعی انتقادي نامیده می(الزامات اجتماعی براي توسعه بلندمدت 

پیدایش مفهوم ). Biart, 2002: 6(باشد هاي عملکردي جامعه در کارهاي اجرایی دراز مدت میچالش
اي نسبت به مسائل جهانی محیط زیست توان نتیجه رشد منطقی و آگاهی تازهرا می 1970ر دهه پایداري د

و انتشار   60هاي زیست محیطی دهه و توسعه دانست که به نوبه خود تحت تأثیر عواملی همچون نهضت
ون و از راشل کارس) 1962(از دانالمیدوز، بهار خاموش ) 1972(هاي رشد هایی نظیر محدودیتکتاب

کنفرانس شوراي جهانی کلیساها خواستار تحقق  1974در سال . از باري کامونو بود) 1971(دایره بسته 
که در آن توسعه بوم شناسانه مطرح شده بود  13اعالمیه کوکویک) 1974(جامعه پایدار شد و در همان سال 

توسعه پایدار نیروي محرکه ). 44-45: 1376بدري، (که سرانجام عنوان توسعه پایدار به خود گرفت 
پیشرفت متعادل، متناسب و هماهنگ اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی تمامی کشورها بویژه کشورهاي در 

مانند دسترسی به ابزار (نیازهاي پایه انسانی و اجتماعی  تأمین). 44: 1376سالمی، (باشد حال رشد می
) معیشت، حق انتخاب، مشارکت در تعیین سرنوشت اجتماعی و دسترسی به محیط سالم و خدمات پایه

تجارب نشان  .شهرها را نشان دهد تواند کیفیت زندگی درسطح پایداري شهري می). 374: 1380زیاري، (
این موضوع  کهه زیادي را در سطح جهانی به دست آورده است، در حالیدهد که پایداري شهري توجمی

بررسی و شناخت وضعیت محالت و تنگناهاي . در ایران به طور کامل مورد توجه قرار نگرفته است
ریزي در شهرها، از مسایلی است که اخیراً در فرهنگ برنامه توسعه آنها به لحاظ پایداري و توسعه پایدار

: 1389سرایی و دیگران، ( خوبی طرح نشده است ده، اما هنوز در کشور ما جایگاه آن بهشهري مطرح ش
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در این راستا، این پژوهش قصد دارد پایداري اجتماعی محالت شهر جهرم را مورد تحلیل و ارزیابی  .)37
  . قرار دهد

  
  پیشینه تحقیق

وسیله رابرت پارك و رودریک مکنزي در دنیاي غرب مطالعه محله به عنوان یک واحد اجتماعی، ابتدا به 
در ادامه به بعضی ). 46: 1372شکویی، (شود آغاز می 1926از پیشگامان اکولوژي شهري شیکاگو در سال 

محمدرحیم رهنما و : شوداز تحقیقاتی که در ارتباط با محالت صورت گرفته است، پرداخته می
تاثیر حس تعلق مکانی بر سرمایه اجتماعی  بررسی«در مقاله اي تحت عنوان ) 1391(محمدمحسن رضوي 

به این نتیجه رسیده اند که در یک رابطه علی غیرمستقیم، تقویت حس » و مشارکت در محالت شهر مشهد
) 1381(کاظمی و شکویی موسی. گرددتعلق مکانی باعث افزایش مشارکت و افزایش سرمایه اجتماعی می

اند و نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بر رداختهبه سنجش پایداري اجتماعی توسعه شهر قم پ
هایی در شاخص توسعه انسانی و اجتماعی هاي مورد استفاده در این تحقیق، ناموزونیاساس شاخص

در تحقیقی تحت عنوان ) 1389(محمدحسین سرایی و دیگران . ها و مناطق شهر قم دیده می شودحوزه
 شهري اند که مسؤوالنبه این نتیجه رسیده»  محالت شهر بابلسر هعارزیابی و سنجش سطح پایداري توس«

 براي را موجود شکاف تا نمایند یافته، توسعه کمتر متوجه محالت را خویش هايگذاريسیاست باید
به ) 1383(آبادي نیا و زنگیحکمت .دهند ارتقا زندگی را کیفیت سطح و پر اجتماعی برابري به رسیدن

اند و راهکارهایی را براي بهبود روند سطوح پایداري در محالت شهر یزد پرداختهبررسی و تحلیل 
اي در توسعه جایگاه توسعه در مقیاس خرد و محله، )1388(نیا کریمی و توکلی. اندمحالت ارائه داده

به ) 1389(عبدالهی و دیگران . را مرود بررسی قرار داده اند )محله اوین: نمونه موردي(، پایدار شهري
 هايیافته. اند، پرداختههاي شهري ایرانبررسی نظري مفهوم محله و بازتعریف آن با تأکید بر شرایط محله

 هايزمینه بنا به علمی مختلف هايحوزه از یک هر که است مفهومی محله که دهدمی نشان مطالعه این
در تحقیقشان به ) 1389(ملیحه ذاکریان و دیگران  .اندپرداخته آن کاربست و تعریف به خود، خاص نظري

 در خدمات توزیع جمعیت و پراکنش بین هماهنگ و منطقی ارتباط اند که برقرارياین نتیجه رسیده
لیال سلطانی و دیگران  .رسدمی نظر به ضروري پایداري به نیل براي میبد شهري یازده گانه محالت
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هاي مشارکتی زنان براي فعال سازي محیط فیزیکی شهر، یجاد کانوناند که ابه این نتیجه رسیده) 1390(
ها، بسیار موثر ایجاد و تقویت نظام محله محور در ارائه خدمات شهري و احیاي فضاهاي عمومی در محله

 در زندگی کیفیت فضایی توزیع ، در ارزیابی)1391(میرنجف موسوي و باقري کشکولی . خواهد بود
 سردشت شهر محالت سطح در زندگی کیفیت بهبود اند که براياین نتیجه رسیده سردشت به شهر محالت

) 1392(محمدرحیم رهنما و دیگران  .است بسیار تاثیرگذار کالبدي اقتصادي، هايشاخص در ریزيبرنامه
نمونه (ارتقاء کیفی محالت مدرن شهري با بکارگیري رهیافت نوشهرگرایی «در مقاله اي تحت عنوان 

، به این نتیجه رسیدند که نواقص موجود در بنیان فکري این منطقه از )منطقه آزاد شهر مشهد :موردي
اله کرامت. جمله دیدگاه صرفا کالبدي، منجر به شکل گیري بافت شهري با کیفیت زندگی پایین شده است

 هافرضیه رسیبر نتایج. است یزد پرداخته شهر هايمحله در امنیت و آسایش به بررسی) 1390(زیاري 
 داراي و مناسب نیمه مناسب، یعنی آسایشی و امنیتی سطح سه در توانرا می یزد شهر که دارد آن از نشان
   .کرد بندي تقسیم امنیت پایین درجۀ

  اهداف
  ریزي و توسعه شهري بسط و گسترش مفاهیم محله و پایداري اجتماعی محالت در ادبیات برنامه -
  هاي پایداري اجتماعی محالت به لحاظ شاخصمقایسه تطبیقی بین  -
  سنجش و ارزیابی وضعیت محالت شهر جهرم از دیدگاه توسعه پایدار -

  هافرضیه
 . به نظر می رسد بین تعلق مکانی و پایداري اجتماعی محالت همبستگی وجود دارد  -

 . به نظر می رسد بین تعامل اجتماعی و پایداري اجتماعی محالت همبستگی وجود دارد-

 . پذیري و پایداري اجتماعی محالت همبستگی وجود داردبه نظر می رسد بین مسؤلیت-

 . به نظر می رسد بین مشارکت اجتماعی و پایداري اجتماعی محالت همبستگی وجود دارد-

 . به نظر می رسد بین احساس امنیت و پایداري اجتماعی محالت همبستگی وجود دارد-

 . به نظر می رسد بین اعتماد اجتماعی و پایداري اجتماعی محالت همبستگی وجود دارد-

  روش تحقیق 
محدوده مورد مطالعه آن شهر . اي استتوسعه –تحلیلی و نوع آن کاربردي  –روش تحقیق حاضر توصیفی

- جمع) پرسشنامه و مشاهده(باشد که اطالعات مورد نیاز از طریق مطالعات اسنادي و پیمایشی م میجهر
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آوري شده از طریق پرسشنامه، از هاي جمعبه منظور تجزیه و تحلیل اطالعات و داده. آوري شده است
بدست آمد و از  حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و واریانس. استفاده شده است SPSSافزار نرم

اي و تصادفی بین آنها نفر محاسبه شد و به صورت سهمیه 320درصد  95آزمون با سطح اطمینان پیش
در تحقیق حاضر، جهت افزایش اعتبار از . است بوده ها، پرسشنامهداده آوريجمع ابزار. توزیع گردید

هاي متعددي پرسشنامه، روش براي تعیین اعتبار). 228: 1376هومن، (روش صوري استفاده شده است 
بدین منظور، پرسشنامه بعد از ). khaki,2003(باشد ها، اعتبار محتوا میوجود دارد که یکی از این روش

آوري نظرات آنها، نظران، متخصصان و استادان قرار گرفت و پس از جمعتدوین در اختیار صاحب
اکثر تحقیقات براي محاسبه پایایی ابزار از روش با توجه به اینکه امروزه در . اصالحات الزم انجام شد

، لذا براي تعیین روایی این تحقیق از )92: 1391عنابستانی و دیگران، (شود آلفاي کرونباخ استفاده می
دهنده انسجام درونی و همسازي در واقع آلفاي کرونباخ نشان. ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شده است

پایایی سواالت پرسشنامه نیز با استفاده ). 363: 1388پور و صفري، حبیب(رود ها به شمار میداخلی گویه
از ضریب آلفاي کرونباخ مشخص گردید که این ضرایب در حد مطلوبی قرار داشت و در قالب جدولی در 

 ها در پرسشنامه به کار گرفته شده وتوان گفت که دقت الزم براي احراز پایایی سازهمی. ادامه آمده است
  . هاي طراحی شده براي سنجش متغیرها با یکدیگر همبستگی درونی دارندگویه

  میزان اعتبار و پایایی متغیرهاي تحقیق بر اساس آلفاي کرونباخ: 1جدول شماره 
 سازه  آلفاي کرونباخ

  تعلق مکانی /.63

  تعامل اجتماعی /.77
  پذیري مسؤلیت /.66
  مشارکت اجتماعی /.65

  امنیتاحساس   /.72
  اعتماد اجتماعی  /.82

  مفاهیم و مبانی نظري
  تعاریف و مفاهیم  -

است  آمده "شهر قسمت چندین از قسمت یک برزن، کوي،"معناي به دهخدا نامهلغت در محله: محله
محله مفهوم ثابت و ایستایی در مباحث شهرشناسی جغرافیایی و سایر علوم از جمله ). 1336دهخدا، (
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در زمان حاضر نیز این . علوم سیاسی در قرن گذشته نداشته است شهري، علوم اجتماعی وبرنامه ریزي 
پیرامون مفهوم و ابعاد آن مباحث فراوانی وجود  اي کهمفهوم دچار تغییرات اساسی شده است، به گونه

 ,Williams( شده است درواقع در هر یک از حوزه هاي علمی از زاویه دید خاص آن تعریف. دارد

-شود که تأمینترین بخش از تقسیمات شهري محسوب میشدهترین و شناختهمحله قدیمی). 30 :1985

 1250الی  700محله معموال کالبد سکونت و اشتغال . باشدعمومی ساکنین شهر میکننده زندگی نیمه
صر شاخص فرهنگی است که با عن) دقیقه پیاده 5تا  4(متر  375الی  300خانوار با دامنه نوسان شعاع پیاده 

اي از سایر محالت روي دور محلههر محله با شبکه سواره. شودتعریف می) دبستان(مسجد و آموزش 
عنصر شاخص محله، مدرسه ابتدائی است که باید در ). 61: 1388زیاري و دیگران، (شود مجاور جدا می

دقیقه به منزل و  5 –4ت جایی مکانیابی شود که امنیت عبور و مرور دانش آموزان حفظ شود و مد
از منظر ). 50–51: 1384زیاري، (عنصر شاخص هویتی محله، مسجد است . بالعکس به منزل برسند

 اياي شهري و یا محدودهتوان به صورت بخش قابل شناسایی از محدودهریزي شهري، محله را میبرنامه
 :Cowan, 2000( ساختار شهر تعریف کردهاي تأمین کننده نیازهاي ساکنان در ترکیب شده از کاربري

در ارتباط با پایداري محله اصول و معیارهاي بسیاري مطرح و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته  ).256
توان به هویت و سرزندگی، پویایی و سازگاري، تنوع، دسترسی این اصول و معیارها می از جمله. است

  ). 38: 1385عزیزي، ( ودتحمل محله اشاره نم مناسب، تراکم و ظرفیت
یک تعریف قوي از پایداري اجتماعی باید بر پایه ارزشهایی از برابري و دموکراسی : پایداري اجتماعی

باشد؛ این بدین معناست که باید به لحاظ حقوقی، سیاسی، مدنی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی بر کیفیت 
تماعی تحت عنوان زندگی سالم و بارور و پایداري اج). Sachcs,1999: 27(جوامع تأثیر بگذارد 

در این تعریف بقا و حیات جامعه، همگام با حفظ کیفیت محیطی و . هماهنگ با طبیعت تعریف شده است
مرتبط با نظام هاي اقتصادي در جهت دستیابی به باالترین در سطح رضایت از زندگی است 

)GTZ,2004,2.( ز اقداماتی در زمینه موضوعات کلیدي که در سطح عملیاتی پایداري اجتماعی ناشی ا
شامل عرصه هاي اجتماعی افراد و جوامع براي ظرفیت سازي و توسعه مهارتها براي رفع نابرابري هاي 

در  این تعریف پایداري اجتماعی با اصولی همچون عدالت و سالمت، . زیست محیطی و فضایی می شود
ا، سرمایه هاي اجتماعی، اقتصاد، محیط زیست و اخیراً با با مسائل در حال ظهور در مورد مشارکت، نیازه

در . )Dixon, 2009:4 & Colantonio (مفاهیمی مثل شادي، رفاه و کیفیت زندگی در ارتباط است
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صورتی پایداري اجتماعی به دست می آید که کار درون یک جامعه، مجموعه گسترده اي از نیاز هاي 
طبیعی شکل گرفته باشد و همچنین توانایی این را داشته باشد که در انسان را برآورده سازد و به صورت 

یک دوره زمانی طوالنی قدرت باروري خود را حفظ کند و توانایی برآورده ساختن عدالت اجتماعی، 
که با تحول ) و یا رشد(توسعه ). Littig & Griebl, 2005: 72(کرامت انسانی و مشارکت را داشته باشد 

مدنی و ترویج یک محیط مساعد براي زندگی مشترك گروههاي متنوع قومی و اجتماعی یکنواخت جامعه 
سازگار است؛ در حالی که همزمان همه اقشار جامعه را به یکپارچگی اجتماعی، با بهبود کیفیت زندگی 

در بیشتر سطوح عملیاتی پایداري اجتماعی  ).Poleseand & stren, 2000: 15-16(تشویق می کند 
اقداماتی در زمینه موضوعات کلیدي شامل قلمرو اجتماعی افراد و جوامع اعم از ظرفیت سازي،  ناشی از

). Colantonio, 2007: 25(باشد مهارت هاي توسعه و نابرابري هاي زیست محیطی و اجتماعی می
گروهی معتقدند که پایداري اجتماعی در بر گیرنده برابري، تأمین خدمات اجتماعی نظیر آموزش و 

پایداري ). Harris,2000,6(بهداشت، برابري جنسیتی، پاسخگویی سیاسی و مشارکت اجتماعی است 
 & Dixon, 2009:4(تواند به عنوان یک فرآیند اجتماعی و تاریخی تفسیر شود اجتماعی می
Colantonio .(  

  

 ابعاد پایداري اجتماعی

  :باشده شرح زیر میهاي کنونی بازسازي شهري بابعاد پایداري اجتماعی در سیاست
 -4استخدام  -3آموزش و پرورش و مهارت  -2) پیري، مهاجرت و تحرك(تغییرات جمعیت شناختی  -1

مشارکت، توانمند  -7هویت ، حس مکان و فرهنگ  -6مسکن و بهداشت محیط  -5بهداشت و ایمنی 
 .ادي و کیفیت زندگیرفاه، ش -10اختالط اجتماعی و انسجام  -9سرمایه اجتماعی  -8سازي و دسترسی 

ترین عوامل پایداري اجتماعی جوامع محلی و محالت شهري هستند و از اهمیت اساسی این عوامل مهم
 & Dixon, 2009:4(هاي بازسازي شهري برخوردارند براي ارزیابی تأثیر غیرمستقیم پروژه

Colantonio.(   
  هاي پایداري اجتماعی) شاخص(مؤلفه 
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این . هاي پایداري اجتماعی پرداخته استدر پژوهشی به تجزیه و تحلیل مؤلفه) 2008( 14کوالنتونیو
هاي سنتی از قبیل عدالت و کاهش فقر به طور نامحسوسی جاي خود را به پژوهش نشان داد که مؤلفه

 این تغییر از مؤلفه هاي. مفاهیمی مانند هویت، حس مکان و مزایایی از شبکه هاي اجتماعی داده است
سخت نسبت به مفاهیم نرم تر در داخل گفتمان پایداري که در سالهاي اخیر بحث هاي گسترده اي در 

در ادامه به . مورد نقشی که دولت ها و سیاست گذاران باید در ارائه اهداف نرم بازي کنند؛ بحث می کند
  :پردازیممی) 2جدول شماره (هاي کلیدي پایداري اجتماعی سنتی و در حال ظهور بررسی مؤلفه

  هاي کلیدي پایداري اجتماعی سنتی و در حال ظهورمؤلفه -2جدول شماره
  هاي در حال ظهورمؤلفه  هاي پایداري اجتماعی سنتیمؤلفه

  پیري، مهاجرت و تحرك(تغییر دموگرافیک   نیازهاي اساسی از جمله مسکن و بهداشت محیط
  اختالط اجتماعی و انسجام  آموزش و پرورش و مهارت

  هویت، حس مکان و فرهنگ  اشتغال
  توانمند سازي، مشارکت و دسترسی  عدالت

  بهداشت و ایمنی  حقوق بشر و جنسیت
  سرمایه اجتماعی  فقر

  رفاه، شادي و کیفیت زندگی  عدالت اجتماعی
  ) Dixon, 2009:19 & Colantonio: ( منبع

  
  مبانی نظري 
که وجه در حالی ؛فیزیکی و کالبدي شهر تاکید دارندهاي توسعه پایدار شهري، بر توسعه عموم دیدگاه

- نظر میه ذکر این نکته نیز اساسی ب. فرهنگی و اجتماعی توسعه شهري تا حدودي ناشناخته می نمایاند

جاي یکدیگر بکار ه به دلیل تقارب معانی، ب» توسعه پایدار شهري«و » پایداري شهري«رسد که دو مفهوم 
ها را شامل می شود که در بستر زمان، استمرار دارد، در اي از وضعیتي مجموعهروند، حال آنکه پایدارمی

شهر پایدار  .تواند پدیدار شودکند که در بستر آن پایداري میحالی که توسعه پایدار، فرآیندي را تداعی می
محیط زیست چنان پایه اقتصادي باشد که نه تنها کمترین اثر نامطلوبی را بر نشهري است که داراي آ

نداشته باشد، بلکه در احیا و ارتقاي کیفیت آن نیز مؤثر باشد به عبارت دیگر شهر پایدار شهري است که 
هاي محدود و متعارف، مسائل اجتماعی و زیست محیطی را مورد توجه قرار داده آنها را با وراي راه حل

یکی : نیاز به رویکردي دوگانه دارد پایداري شهرها). 62: 1382بحرینی، (یک دید وسیع و جامع بنگرد 
این رویکرد از طریق اصول طراحی محیط . ايانداز منطقهاي و دیگر راهبرد چشمنگرش درون محله

                                                             
14 Colantonio 
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ریزي گیرند بلکه باید از طریق برنامهشهرهاي پایدار به سادگی شکل نمی. رسدزیست شهري به نتیجه می
دهقان (هاي اجتماعی این شهرها را طراحی نمود خشو همکاري درون مرزهاي سیاسی موجود و میان ب

به عنوان مثال (توافق کلی وجود دارد که ابعاد مختلف توسعه پایدار ). 185-184: 1385منشادي، 
گذاران اولویت بندي نشده به طور مساوي توسط سیاست) اجتماعی، اقتصادي، زیست محیطی و سازمانی

 ).Drkakis Smith, 1995: 14(است 

  :شودادامه هشت ویژگی کلیدي جامعه پایدار ارائه میدر 
فعال، جامع و ایمن، عادالنه، مقاوم و منسجم با فرهنگهاي قدرتمند محلی و سایر فعالیت هاي  -1

 -4طراحی و ساخت مناسب  - 3حساسیت زیست محیطی  -2اجتماعی به اشتراك گذاشته شده 
خدمات و حمل و نقل (باطات مناسب ارت - 5مشارکت و رهبري مؤثر و فراگیر (مدیریت خوب 

با (رونق  - 6مناسب و ارتباطات و دسترسی مردم به مشاغل و مدارس و بهداشت و سایر خدمات 
خدمات عمومی، خصوصی، جامع و (خدمات مناسب  -7) یک اقتصاد شکوفا و متنوع محلی

نمایشگاهی براي  -8داوطلبانه که براي رفع نیازهاي مردم مناسب و براي همه قابل دسترس باشند 
 ,ODPM(از جمله کسانی که در جوامع دیگر، در حال حاضر و در آینده هستند (همه 

در مبحث اجتماعی توسعه پایدار تأکید بر رفع بی عدالتی و بی تعادلی در سطح ). 2006:15
در توسعه پایدار با رویکرد اجتماعی دو مفهوم مشارکت و توانمندسازي . جوامع مورد توجه است

  ).Overton,1999,7(اي دارند جایگاه ویژه
 

  قلمرو پژوهش
فردوسی در شاهنامه از آن در  .است  ار قدیمی ایران است که نام قبلی آن گهرم بودهیجهرم از شهرهاي بس

همچنین در تاخت و تاز اسکندر . است  عصر ساسانیان یاد کرده و نام دالور ایرانی یعنی گهرم بر آن نهاده
جهرم یا گهرم . خواند آب میشود و این شهر را در عصر پادشاهی بهرام گور دشتی بی برده میاز جهرم نام 

-ي شهر به تبع تشدید مهاجرتي پس از پیروزي انقالب اسالمی، توسعهدر دوره. به معنی جاي گرم است

- ه صورت بافتهاي این دوره، عمدتاً بتوسعه. گیردهاي روستا ـ شهري و نیاز فزاینده به مسکن شدت می

هاي ها و کويهاي قبل و در قالب احداث شهركهاي شهري دورههاي منفصل واقع در پیرامون بافت
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ي شهر جهرم به عنوان مرکز شهرستان جهرم در نیمه). 86: 1389روستا، (مسکونی صورت گرفته است 
قرار گرفته است  )مرکز استان فارس(کیلومتري شهر شیراز  185ي جنوبی استان فارس و در فاصله

هاي شیراز، فسا، داراب، فیروزآباد و این شهر به شهرستان). 10: 1385مهندسین مشاور نقش محیط، (
  ). 1390مرکز آمار ایران، (باشد نفر می 114000، 1390جمعیت این شهر در سال . الرستان محدود است

  
  نتایج و بحث -  

  هاي توصیفی یافته
سال دارند  18درصد کمتر از  25. قرار دارند 25-50درصد پاسخگویان در سنین بین  65: سن پاسخگویان

  . سال تشکیل داده اند 50را در سنین باالي ) درصد 10(و بقیه را 
  . انددرصد را زنان تشکیل داده 3/44درصد پاسخگویان را مردان و  7/55: جنس پاسخگویان

درصد افراد،  61به دست آمده از تحقیق مشخص گردید که  با توجه به نتایج: تحصیالت پاسخگویان
  . انددرصد بقیه را افراد داراي تحصیالت دیپلم به باال بوده 39تحصیالتشان دیپلم و زیردیپلم و 

 4درصد داراي درآمد متوسط و  55درصد افراد داراي درآمد پایین،  41در این مقاله، : درآمد پاسخگویان
  . اند بودهدرصد داراي درآمد باال

درصد  24. درصد کارگر بوده اند 42. انددرصد افراد کارمند ادارات مختلف بوده 34: شغل پاسخگویان
  .بقیه هم محصل یوده اند

   
  آزمون فرضیات  

 . به نظر می رسد بین تعلق مکانی و پایداري اجتماعی محالت همبستگی وجود دارد -1فرضیه  

ها از روش ضریب همبستگی کمی هستند و براي بررسی ارتباط بین آندر اینجا هر دو متغیر به صورت 
نتایج . آمده است 3معیار ضریب همبستگی و سطح معنی داري آن در جدول. پیرسون استفاده می شود

تعلق مکانی کمتر است بنابر این بین  0,05آزمون ضریب همبستگی نشان می دهد که سطح معنی داري از 
بطه معنی دار وجود دارد و از آنجا که مقدار ضریب همبستگی مثبت است این رابطه را و پایداري اجتماعی
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آنها نیز افزایش می  تعلق مکانی افراد بیشتر باشد، پایداري اجتماعییعنی هرچه . بصورت مستقیم می باشد
  . یابد

  تعلق مکانی و پایداري اجتماعیضریب همبستگی پیرسن بین  -3جدول شماره
  شاخص ها

 

 سطح معنی داري ضریب همبستگی پیرسن نمونه تعداد

 0,000 0,63 320 پایداري اجتماعی -تعلق مکانی 

 . به نظر می رسد بین تعامل اجتماعی و پایداري اجتماعی محالت همبستگی وجود دارد: 2فرضیه 

در اینجا هر دو متغیر به صورت کمی هستند و براي بررسی ارتباط بین آن ها از روش ضریب همبستگی 
نتایج . آمده است 4معیار ضریب همبستگی و سطح معنی داري آن در جدول. پیرسون استفاده می شود

تعامل کمتر است بنابراین بین  0,05آزمون ضریب همبستگی نشان می دهد که سطح معنی داري از 
رابطه معنی دار وجود دارد و از آنجا که مقدار ضریب همبستگی مثبت است  اجتماعی و پایداري اجتماعی

آنها  تعامل اجتماعی افراد بیشتر باشد پایداري اجتماعییعنی هرچه . این رابطه بصورت مستقیم می باشد
  . یابدنیز افزایش می

  ل اجتماعی و پایداري اجتماعیتعامضریب همبستگی پیرسون بین  -  4جدول شماره
  شاخص ها

 

 سطح معنی داري ضریب همبستگی پیرسن تعداد نمونه

 0,003 0,47 320 پایداري اجتماعی -تعامل اجتماعی 

  
 . پذیري و پایداري اجتماعی محالت همبستگی وجود داردبه نظر می رسد بین مسؤلیت: 3فرضیه 

نتایج آزمون ضریب همبستگی . آمده است 5جدول معیار ضریب همبستگی و سطح معنی داري آن در
 پذیري و پایداري اجتماعیمسؤلیتکمتر است بنابراین بین  0,05دهد که سطح معنی داري از نشان می

به عبارتی هر چه در محالت مسئولیت پذیري افراد بیشتر باشد پایداري . رابطه معنی دار وجود ندارد
  .  اجتماعی محالت به همان میزان افزایش می یابد

  پذیري و پایداري اجتماعیمسؤلیتضریب همبستگی پیرسون بین  - 5جدول شماره
  شاخص ها

 

 داريسطح معنی  ضریب همبستگی پیرسن تعداد نمونه

 0,02 0,11 320 پایداري اجتماعی -پذیري مسؤلیت
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 . به نظر می رسد بین مشارکت اجتماعی و پایداري اجتماعی محالت همبستگی وجود دارد: 4فرضیه

نتایج آزمون ضریب همبستگی . آمده است 6معیار ضریب همبستگی و سطح معنی داري آن در جدول
 مشارکت اجتماعی و پایداري اجتماعیکمتر است بنابراین بین  0,05نشان می دهد که سطح معنی داري از 

دار وجود دارد و از آنجا که مقدار ضریب همبستگی مثبت است این رابطه بصورت مستقیم می رابطه معنی
  .آنها نیز افزایش می یابد پایداري اجتماعی مشارکت اجتماعی افراد بیشتر باشدیعنی هرچه . باشد

  مشارکت اجتماعی و پایداري اجتماعیضریب همبستگی پیرسون بین - 6جدول شماره
  شاخص ها

 

 سطح معنی داري ضریب همبستگی پیرسن تعداد نمونه

 0,003 0,47 320 پایداري اجتماعی -مشارکت اجتماعی 

 . به نظر می رسد بین احساس امنیت و پایداري اجتماعی محالت همبستگی وجود دارد: 5فرضیه

نتایج آزمون ضریب همبستگی . آمده است 7معیار ضریب همبستگی و سطح معنی داري آن در جدول
 احساس امنیت و پایداري اجتماعیکمتر است بنابر این بین  0,05نشان می دهد که سطح معنی داري از 

بطه معنی دار وجود دارد و  از آنجا که مقدار ضریب همبستگی مثبت است این رابطه بصورت مستقیم را
  .آنها نیز افزایش می یابد احساس امنیت افراد در محله بیشتر باشد پایداري اجتماعییعنی هرچه . می باشد

  احساس امنیت و پایداري اجتماعیضریب همبستگی پیرسون بین -7جدول شماره 
  ها شاخص
 

 سطح معنی داري ضریب همبستگی پیرسن تعداد نمونه

 0,003 0,47 320 پایداري اجتماعی -احساس امنیت 

 . به نظر می رسد بین اعتماد اجتماعی و پایداري اجتماعی محالت همبستگی وجود دارد: 6فرضیه

همبستگی  نتایج آزمون ضریب. آمده است 8معیار ضریب همبستگی و سطح معنی داري آن در جدول 
اعتماد اجتماعی و پایداري کوچکتر است بنابراین بین  0,05نشان می دهد که سطح معنی داري از 

به عبارتی اعتماد اجتماعی بیشتر در محالت، به همان اندازه پایداري . رابطه معنی دار وجود دارد اجتماعی
  . اجتماعی نیز افزایش می یابد

  اعتماد اجتماعی و پایداري اجتماعین ضریب همبستگی پیرسون بی-8جدول شماره
  شاخص ها

 

 سطح معنی داري ضریب همبستگی پیرسن تعداد نمونه

 .01 0,21 320 پایداري اجتماعی -اعتماد اجتماعی 
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  گیري نتیجه
با توسعه شهرها و تمرکز فعالیت هاي صنعتی و اقتصادي در مراکز شهري، توجه به اصل پایداري توسعه 

فضاي مسکونی امروز از درك روح انسانی و تعلق اجتماعی به دور . ضرورت پیدا می کندهر چه بیشتر 
هاي سنتی و تعمیم آن به واحدهاي اند و به همبن دلیل توجه به عوامل موثر در تعلق به مکان در محلهشده

از یک تعلق افراد به محله . باشدهاي مسکونی میهمسایگی امروز یکی از ضرورت هاي مهم در محیط
در این . می باشد... سازمان محله، کالبد و : هاي ذهنی افراد نظیرطرف ریشه در استمرار سکونت و تجربه

نتایج آزمون ضریب . پژوهش پایداري اجتماعی محالت شهر جهرم را مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت
یعنی هرچه . رابطه معنی دار وجود دارد تعلق مکانی و پایداري اجتماعیهمبستگی نشان می دهد که بین 

تعامل اجتماعی و همچنین بین . آنها نیز افزایش می یابد تعلق مکانی افراد بیشتر باشد، پایداري اجتماعی
 تعامل اجتماعی افراد بیشتر باشد پایداري اجتماعیرابطه معنی دار وجود دارد و هرچه  پایداري اجتماعی

به . رابطه معنی دار وجود دارد پذیري و پایداري اجتماعیمسؤلیتالوه بین بع. یابدآنها نیز افزایش می
عبارتی هر چه در محالت مسئولیت پذیري افراد بیشتر باشد پایداري اجتماعی محالت به همان میزان 

دار وجود دارد و از آنجا که مقدار رابطه معنی مشارکت اجتماعی و پایداري اجتماعیبین . افزایش می یابد
مشارکت اجتماعی افراد یعنی هرچه . ریب همبستگی مثبت است این رابطه بصورت مستقیم می باشدض

رابطه معنی  احساس امنیت و پایداري اجتماعیبین . آنها نیز افزایش می یابد بیشتر باشد پایداري اجتماعی
نها نیز افزایش می آ احساس امنیت افراد در محله بیشتر باشد پایداري اجتماعیدار وجود دارد و هرچه 

به عبارتی اعتماد . رابطه معنی دار وجود دارد اعتماد اجتماعی و پایداري اجتماعیبین نهایتا اینکه . یابد
  . اجتماعی بیشتر در محالت، به همان اندازه پایداري اجتماعی نیز افزایش می یابد
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