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  )انجمن جغرافياي ايرانالمللي  بين فصلنامه(جغرافيا 

  1392 زمستان، 39شماره ، يازدهمسال دوره جديد، 

   

  شهريشهريتحليل فضايي سنجش پايداري اجتماعي تحليل فضايي سنجش پايداري اجتماعي 

  ))هرانهرانگانه شهر تگانه شهر ت2222مناطق مناطق : : مورد مطالعهمورد مطالعه((
  

  3زاده نميني ، رضا شعبان2، كاظم برهاني1دكتر ابوالفضل مشكيني

   

  چكيده

ريزي شهري  گيري كمي و نمايش فضايي آن موضوعي مهم در برنامه توسعه پايدار شهري و اندازه

گانه بوده كه بعد پايداري اجتماعي با مواردي  مفهوم پايداري شهري داراي ابعاد پنج. گردد محسوب مي

در پژوهش . گردد دالت اجتماعي، سرمايه اجتماعي و احساس رفاه در محيط شهري ارزيابي ميچون ع

. گانه انجام پذيرفته است 22حاضر تحليل فضايي سنجش پايداري اجتماعي شهر تهران براساس مناطق

 اي آوري اطالعات از روش كتابخانه روش تحقيق در اين پژوهش توصيفي تحليلي بوده و در زمينه جمع

هاي سنجش پايداري اجتماعي معيارهاي تأثيرگذار در پايداري  منظور تعيين شاخص به. استفاده شده است

همچنين براي . مدنظر بوده است) شاخص پايداري اجتماعي( SSIگيري از شاخص  اجتماعي و بهره

ليد اطالعات ها و تو و براي ترسيم نقشه  Spssو  Excelافزارهاي سازي و انجام محاسبات از نرم شاخص

، 6، 12 هاي پژوهش حاكي از آن است كه مناطق نتايج يافته. استفاده شده است  Arc Mapافزار  مكاني از نرم

 16،17از لحاظ پايداري اجتماعي شرايط مناسبتري نسبت ديگر مناطق شهر تهران دارا بوده و مناطق  1، 3

  .  باشند هاي مورد بررسي مي تهران طبق شاخص مناطق ناپايدار اجتماعي در كالنشهر 10 و 21،  19،  18،

  

  .   گانه شهر تهران 22توسعه پايدار، پايداري اجتماعي شهري، شاخص پايداري اجتماعي، مناطق: كليدواژگان
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  بيان مسئله

ي دموكراتيك ها باعث گسترش حق انتخاب مردم، افزايش مشاركت عنوان فرايندي كه توسعه به

شود  دهد، تفسير مي مي تأثيرشان را تحت  ت و تصميماتي كه زندگيسازي در مشارك و توانمند

)(Cowen&Shenton.2005.2 . بعد از مطرح شدن  1980مفهوم توسعه پايدار در اواخر دهه

. شود، پذيرش عمومي يافت ميگزارش براتلند شناخته  عنوان بهدر كنفرانس آينده مشترك ما كه 

ر كار جهاني براي تغيير در مفهوم و عمل به توسعه نتيجه اين كنفرانس مطرح شدن يك دستو

بدون شك بحث از پايداري و توسعه پايدار بدون توجه . (Strange&Bayley,2008,24)  بود

عامل اصلي ايجاد كننده ناپايداري  عنوان بهشهرها . معني خواهد بود به شهرها و شهرنشيني، بي

هري و پايداري جهاني هر دو مفهومي واحد روند و در واقع پايداري ش ميدر جهان به شمار 

شهرنشيني، سرعت توسعه اجتماعي اقتصادي را ). 168: 1390اوجي مهر، صمدي،( باشند مي

طور هم زمان منجر به مشكالت بسياري از قبيل تراكم شديد جمعيت،  ارتقاء داده است، ولي به

اير حرارتي، آلودگي صوتي ترافيك شديد، كمبود مسكن، كمبود منابع، كاهش تنوع زيستي، جز

مناطق شهري همچنين . (Feng li& et al,2009,134)و آلودگي آب و هوا شده است

كنندگان محيط و مركزي  كنندگان اصلي منابع، توليد كنندگان آلودگي و پسماند، تخريب مصرف

 (Xing &et al,2009,209). براي مشكالت اجتماعي است

هر چند از . است شدها بودن ابعاد مختلف دچار چالش اساسي امروزه توسعه پايدار شهري با دار

هاي  ديدگاه عموم مفهوم پايداري بيشتر كاهش مصرف منابع و جلوگيري از آلودگي و جنبه

هاي پايداري نظير كيفيت زندگي و خوب بودن زندگي  كيد دارد، اما ساير جنبهأاكولوژيكي ت

كه ذيل  (Van De kerk &manuel,2008,3) باشد داشتهانسان امروزه شايد اهميت بيشتري 

  .گردد ميپايداري اجتماعي مطالعه 

يك بعد وابسته به توسعه پايدار هنوز داراي اهميت يكسان با ساير  عنوان بهپايداري اجتماعي 

يك جزء مجزا و سازنده  عنوان بهدر حال حاضر پايداري اجتماعي، نه . نيستابعاد توسعه پايدار 

هاي زيست محيطي  در بهترين حالت ذيل  مفاهيم اجتماعي و سياست ،بلكهتوسعه پايدار، 

به مفاهيمي چون  ادبيات موجود عمدتاً. (Juachim,spangenberg,2002,3)شود  ميشناخته 

پايداري اجتماعي مفهومي . پردازد ميسرمايه اجتماعي، انسجام اجتماعي و محروميت اجتماعي 

يي به اين سؤال كه اهداف اجتماعي توسعه پايدار چيست؟ گسترده بوده و در راستاي پاسخگو
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هاي فراوان به اين سوال هنوز اجماعي در مورد اهداف اين تعريف وجود ندارد  رغم پاسخ علي

(dempesy,2010,290).  

ي فضايي و ارتقاء كيفيت محيط كالبدي از ها توزيع فضايي منافع اجتماعي براي كاهش نابرابري

ت زندگي و رسيدن به پايداري شهري مستلزم درك تحليلي از وضع موجود طريق  ارتقاء كيفي

ترين تركيب ممكن  ، كه در آن به دنبال تخصيص منابع با مطلوباستتحليل تعادل  ةبوسيل

ريزان شهري ميسر  اين درك از وضع عدالت محيطي توسط مديران و برنامه باشند، البته مي

 خواهد كرد هاي اصالحي فراهم واقعي براي فعاليت ةهاي آنها شالود خواهد شد، كه پژوهش

  .)185: 1388 خاكپور و باوان پوري،(

داري پيراموني، انباشت سرمايه،  گيري سرمايه در ايران، شهرنشيني شتابان، با پيدايش و شكل

تمركز فضايي ابزار توليد، در چند شهر بزرگ كشور صورت گرفته كه اين امر، عالوه بر توسعه 

تهران . است شدهگيري كالنشهرها با وضعيت ناپايدار  شهري، در نهايت، منجر به شكلشتابان 

فرهودي و ( كالنشهر موجود جهان است124نيافته در بين كالنشهر توسعه 10يكي از

هاي اصلي آن در  شرايط پايداري اجتماعي كه مؤلفه ترتيب، ظاهراً بدين  ).1390،91همكاران،

يابد، در مناطق شهري كالنشهر تهران  مياعي و سرمايه اجتماعي تجلي رفاه، برابري، امنيت اجتم

كه با مشكالت متعددي از قبيل آلودگي هوا، آلودگي صوتي، مشكالت ترافيكي، كمبود مسكن، 

هاي اجتماعي و غيره  سيسات و تجهيزات شهري، فقر و ناهنجاريأها، ت كمبود خدمات، سرانه

عالوه بر اين شرايط مناطق مختلف . نيستمناسب ) 20: 1391تيموري و همكاران،( مواجه است

كه نياز به تحليل  استهاي بارزي  هاي پايداري اجتماعي داراي تفاوت تهران از لحاظ شاخص

  .سازد ميفضايي اين امر را ضروري 

كيد بر معيارهاي سنجش پايداري اجتماعي شهري، أدر پژوهش حاضر تالش بر آن است تا با ت

بنابراين عالوه بر سنجش  ،طوح پايداري در مناطق شهر تهران پرداخته شودبه ارزيابي س

معيارهاي پايداري اجتماعي در مناطق مختلف تهران به مقايسه اين مناطق پرداخته شده و در 

هاي موجود بين مناطق مختلف تهران از لحاظ معيارهاي  انتها تحليل فضايي و تبيين تفاوت

  .گردد ميپايداري اجتماعي تبيين 
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  مباني نظري

مورد استفاده قرار گرفتـه و طيـف    صورت متعارف و گسترده اي است كه به توسعه پايدار واژه

ها و رفتارهاي انساني را با توجه به محيط زيست با شعار نيازها و  اي از اهداف، فعاليت پيچيده

 گيـرد  رمـي هـاي آينـده را درب   خطـر انـداختن توانـايي نسـل     هاي حال حاضـر بـدون بـه    آرمان

(Campagna,2006, 3). مفهوم توسعه پايدار در پاسخ به يك آگاهي در حال رشد مطرح شد كه به 

مانند توسعه اجتمـاعي و اقتصـادي، مشـكالت زيسـت      بررسي ارتباطات مهم بين فرايندهايي

 پرداخته است اي و محلي، افزايش جمعيت و گسترش مناطق شهري مي منطقه محيطي جهاني،

(Feng Li& et al,2009, 135).  

بعد در نظر گرفته شود، كه شامل پايداري طبيعي،  5مفهوم پايداري شهري ممكن است در 

آنچه در اين . استپايداري كالبدي، پايداري اقتصادي، پايداري سياسي و پايداري اجتماعي 

پايدار  بعد اجتماعي توسعه. باشد پژوهش مد نظراست مفهوم پايداري شهري از بعد اجتماعي مي

 عنوان بهكه ما آن را  زيادي داردهاي اخير مطرح شده است و اين مسئله اهميت  بيشتر در دهه

يك امر در حال رشد و جزء جدايي ناپذير از مفهوم توسعه پايدار شناسايي و مد نظر قرار 

هاست كه كه هدف آن بهبود  مشي اي از اقدامات و خط پايداري اجتماعي، مجموعه. دهيم مي

فيت زندگي و دسترسي عادالنه به توزيع حقوق و استفاده و تخصيص مناسب محيط طبيعي و كي

مصنوع است، اين امر داللت دارد بر بهبود شرايط زندگي محلي به وسيله كاهش فقر و افزايش 

  . ( Pacion,2009,607)  مندي از نيازهاي پايه رضايت

  

  :پايداري اجتماعي

اما، در . ري غالباً در مفاهيم اقتصادي و محيطي محدود شده بودمطالعات گذشته در مباحث پايدا

يكي از اجزاي اصلي توسعه پايدار افزايش  عنوان بهسالهاي اخير، توجه به پايداري اجتماعي 

يافته و به سياستي پذيرفته شده، سازماني و نهادي درون دستورالعمل توسعه پايدار تبديل شده 

پايداري اجتماعي شكل و شهرت . (European Institute for Urban Affairs,2007) است

كه در اياالت  (WCED)جهاني خود را در گزارش كميسيون جهاني توسعه و محيط زيست 

متحده امريكا تشكيل شده بود بدست آورد، در اين نشست تصريح شد كه توسعه پايدار نيازمند 

 World Commission on)باشد ميتوجه هماهنگ به شرايط اجتماعي، اكولوژيكي و اقتصادي 
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Environment and Development. 1987).  در اين ميان سطح توسعه يافتگي پايداري اجتماعي

نسبت به دو مورد ديگر كمتر بوده و اغلب در ارتباط با پايداري اكولوژيكي و اقتصادي قرار داده 

   .(McKenzie,2004) شود مي

عدالت اجتماعي كه :  عد مفهومي مورد توجه قرار گرفته استطوركلي پايداري اجتماعي در دو ب به

دهد افراد يك  اشاره به توزيع عادالنه منابع و اجتناب از تكنيكهاي انحصاري داشته و اجازه مي

طور كامل در جامعه و مسائل اجتماعي، اقتصادي، سياسي مشاركت داشته باشند كه اين  جامعه به

در ارتباط با محيط ساخته شده، عدالت اجتماعي . كند يطي پيدا ميامر ارتباط نزديكي با عدالت مح

باشد كه در منطقه استقرار  به معناي توجه به ماهيت و وسعت دسترسي به خدمات و امكاناتي مي

ي محلي،  عنوان جامعه پايداري اجتماعي كه مربوط به توانايي جامعه، و يا جلوه آن به. يافته است

د را در يك سطح قابل قبول از عملكرد در سازمان اجتماعي و توليد خو كه حفظ و باز

بدين . شود سازي رفتار اجتماعي در مجموعه گسترده از محيط اجتماعي را شامل مي يكپارچه

اي از رفتارهاي اجتماعي، وجود تعامل ميان ساكنان  ترتيب، پايداري اجتماعي، شامل طيف گسترده

رسمي و غير رسمي محلي، ثبات نسبي در جامعه كه هر  يك محله، وجود مشاركت ميان نهادهاي

گيرد و وجود سطحي از اعتماد در جامعه كه حس مثبتي  دو گروه ساكنان و غير ساكن را در بر مي

  . (Dempsey,2012,94)شود  كند را شامل مي از هويت و غرور را در جامعه ايجاد مي

هايي كه مردم تمايل به  ها و مكان اولويت ها، ها، شيوه از طرف ديگر پايداري اجتماعي از سنت

هاي كم تراكم شـهري، اسـتفاده از    يا بهبود آن را دارند، نظير زندگي در حومه) پايداري( حفظ

ايـن مـوارد زيربنـاي كيفيـت     . كند اندازهاي طبيعي صحبت مي اتومبيل شخصي، و حفظ چشم

هاي اوقات فراغت و  ، فرصتهاي اجتماعي، كار دلپذير و فضاهاي زندگي زندگي مردم، شبكه

باشـد كـه در آن،    بنابراين حفظ پايـداري اجتمـاعي، در ارتبـاط بـا روشـهايي مـي      . استغيره 

اين حفظ و . شوند مشخصات و ويژگيهاي اجتماعي، فرهنگي و محيطي در طول زمان حفظ مي

و  هاي محلي و جهاني نگهداري از طريق عادت، حركت و اعتراض به واسطه اتصال به شبكه

نفوذ آنها از طريق اعمال نوآوري در تكنولوژي، كمبود منابع، مهاجرت، فرصتهاي شغلي و ديگر 

از ميـان نظريـات مطـرح در زمينـه پايـداري      . (Vallance,2011,353) گيرد نيروها صورت مي

  .سازي چند هدفه اشاره كرد توان به دو  نظريه اختالط اجتماعي و تئوري هماهنگ مياجتماعي 
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  :اجتماعي اختالط

اي كليدي در دستور كار جوامع پايدار در  مفهوم اختالط اجتماعي و جوامع مخلوط شده به مؤلفه

ي جوامع مخلوط شده با تعدادي از  عنوان مثال، انديشه به. ميالدي تبديل شد 2000اواسط سال 

از قبيل  هاي مرتبط با اهداف دولت كنوني انگلستان پيوند داده شده است، كه مفاهيمي سياست

 گيرد پايداري، گنجايش، انسجام و پيشرفت و ارتقاء بازار مسكن متعادل را دربر مي

(ODPM,2003,26) .ها  در مرحله اول، مكان. اين اختالط در دو سطح متفاوت حمايت شده است

ه اي مشخص با استفاده از ارزش بازار و سطح اجار ها، شكل، اندازه اي از ساختمان توانند آميخته مي

هاي اجتماعي آنها نظير درآمد و  اي از مردم و ويژگي توانند آميخته ها مي در مرحله دوم، مكان. باشند 

با وجود چنين استداللي . باشد ها و مراحل زندگي  داري، خانواده، سن، تراكم قوميت شغل، اجاره

ك سويه بين شود كه به صورت خودكار يك لينك مستقيم و ي اجتماع مخلوط، رهيافتي ديده مي

هاي اخير به دليل درك ضعيف از شواهد  اختالط و پايداري ايجاد كرده است، اين رويكرد در نوشته

هاي بازسازي  اختالط اجتماعي همچنين به هدف اصلي سياست. تجربي مورد انتقاد قرار گرفته است

اي در دستان مقامات  هاي كشورهاي اروپايي تبديل شده است و براي اينكه ابزار اجرايي بالقوه دولت

  .(Tunstall, R. & Fenton, A,2006:27 )  محلي و ملي باشد مورد انتقاد قرار گرفته شده است

 
  :سازي چندهدفه تئوري هماهنگ

باشد،  در اين رويكرد سيستم توسعه شهري پايدار يك سيستم سلسله مراتبي چند هدفي مي

قتصادي، فرايند اجتماعي، پايداري محيطي و حالتي چندهدفه كه به دنبال سازگاري بين توسعه ا

بايد در اين رويكرد به ، فعل و انفعاالت . استتجديد منابع و ايجاد سرمايه براي توسعه پايدار 

هاي توسعه پايدار شهري شامل پايداري  ويژگي. شود و محدوديت ميان چندين هدف توجه 

راهنما و پايداري اجتماعي  عنوان بهاساس و پايه، پايداري اقتصادي  عنوان بهمحيط زيست 

  .)همان منبع( باشد هدف مد نظر مي عنوان به

  

  پيشينه تحقيق

. اند پايداري اجتماعي به مطالعه پرداخته ةنسبت به ديگر ابعاد پايداري محققين كمتري در زمين

توان  ميتوان مطالعات صورت گرفته در زمينه پايداري اجتماعي شهري را در دو گروه  مي
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بندي كرد، گروه اول مقاالت و تحقيقات علمي كه به بسط مفهوم و ابعاد پايداري اجتماعي  قهطب

اند و گروه دوم تحقيقات علمي كه به سنجش پايداري اجتماعي و شاخص  و اهميت آن پرداخته

از اين تعداد تحقيقات به چند نمونه از تحقيقات مطرح . سازي در اين زمينه مبادرت ورزيده اند

  :شود ميين زمينه اشاره در ا

اي با عنوان راهنمايي براي شاخصهاي جامعة پايدار به  در مقاله) 2000(والنتاين و اسپانگنبرگ، 

والنتاين و اسپانگنبرگ معتقدند كه، در . كنند يكسان بودن اهميت ابعاد متفاوت پايدار ي اشاره مي

هايي كه منجر به ايجاد يك جامعة  ها به بعد اجتماعي پايداري و شاخص ريزي ها و برنامه طرح

هاي توسعه پايداري  توجهي شده است، و در قسمت پاياني مقاله شاخص شود بي پايدار مي

) 2004(ك، ها انستيتو تحقيقاتي. مورد سنجش قرار داده است) آلمان(اجتماعي را در شهر آيزرالن، 

به سوي برخي : اري اجتماعيدر دانشگاه استرالياي جنوبي، در طرحي پژوهشي با عنوان، پايد

پردازد، و يك چارچوب براي  تعاريف، به بررسي تفكرات فعلي پيرامون پايداري اجتماعي مي

همچنين در تحقيق ديگر، فن دكرك و . دهد دستور كار پايداري از نظرگاه اجتماعي ارائه مي

فن دكرك و . زندور به ارائه شاخصي جامع براي سنجش جوامع پايدار اهتمام مي) 2008(مانوئل

شاخص پايداري (  ESIو ) شاخص توسعه انساني( HDIهاي  مانوئل بعد از معرفي شاخص

ي مطرح موجود، براي سنجش پايداري در ابعاد مطرح در ها ، و ديگر شاخص)زيست محيطي

را ارائه  SSIتوسعه پايدار، در توصيف معيارهاي مورد نظر در سنجش پايداري اجتماعي، شاخص 

كريستن . شوند بررسي مي (SSI)در اين مقاله تمام كشورهاي جهان طبق اين شاخص . دهند مي

كند  شاخصي از پايداري اجتماعي، مطرح مي: پذير مگيس در مقاله اي تحت عنوان، جوامع انعطاف

كارگيري  پذيري داشته باشند از طريق فعال ساختن و به توانند توسعه انعطاف كه جوامع مي

پذيري جوامع يك شاخض مهم از  يشرفت در يك محيط مشخص، و انعطافها براي پ ظرفيت

، به )2011(سوزان واالنس و همكاران  .(Kristen Magis,2010 )باشد پايداري اجتماعي مي

در اين مقاله چالش اصلي عدم توجه به بعد اجتماعي . پردازند چيستي مفهوم پايداري اجتماعي مي

كنند تعريفي روشن از مفهوم  همكاران در اين تحقيق تالش مي واالنس و. باشد توسعه پايدار مي

نيكوال دمپسي و همكاران در تحقيقي با عنوان . پايداري اجتماعي و ابعاد مربوط به آن ارائه دهند

تعريفي از پايداري اجتماعي شهري، به بررسي ابعاد گسترده استفاده : ابعاد اجتماعي توسعه پايدار

هاي شهري در انگلستان پرداخته و نيز  ريزي مسكن و سياست ر در برنامهاز الگوي توسعه پايدا
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شود، بلكه تركيبي  كند كه بحث در مورد پايداري تنها پايداري زيست محيطي را شامل نمي بيان مي

بنابراين در اين مقاله به بررسي و تعريف مفهوم پايداري . باشد از ابعاد اجتماعي و اقتصادي نيز مي

   (Dempsey, et al, 2011)  .ارتباط با بافت شهر پرداخته شده است اجتماعي در

   

  ها و معيارهاي مطرح در ارزيابي توسعه پايدار اجتماعي شهرها شاخص

انساني و عدالت محور بوده و مدعي يك زندگي محترمانه  مي توسعه پايدار ضرورتاً داراي مفهو

صلي آن تعهد به انسجام اجتماعي در جوامع، يكي از عناصر ا. (Littig, 2001 )است براي انسان

و نياز به ترويج مشاركت شهروندان ) شامل جنسيت(هاي اجتماعي و تبعيض  تنفر از محروميت

هاي انتقادي، دسترسي به فرايندهاي اجتماعي و  گيري يكي از جهت. استمسائل عمومي  در

باشد،  زماني طوالني مي ةورهمچنين دسترسي به منافع جامعه مدرن براي اكثريت جمعيت در د

شأن و مقام شهروندان  كه شامل حق برخورداري از يك سطح زندگي استاندارد، متناسب با

يك  عنوان بهپايداري اجتماعي دربرگيرنده حقوق تمام شهروندان اعم از مرد و زن، كه . است

اين پايداري يابي به  پيش شرط الزم براي دست. باشد عنصر فعال در جامعه حضور دارند مي

تقاضاي : هاي مختلفي از قبيل باشد كه شامل جنبه اجتماعي دسترسي نسبي به منابع اجتماعي مي

دسترسي مناسب، كه نيازمند وجود زيرساختهاي فني، اجتماعي، نهادي، دسترسي قانوني و حق 

ستفاده استفاده از آن، دسترسي اقتصادي و توانايي استفاده از آن، دسترسي آموزشي به معني ا

يرات، نظير تغيير در يمناسب از فرصتهاي آموزشي و مشاركت عمومي و اثرگذاري براي ايجاد تغ

  .(Omann et al, 2002,5) است ها  زيرساخت

مشي  صورت مركب بوده و بنابراين خط هپايداري تعريف شده بوسيله كميسيون براتلند ب

طي، اقتصادي، اجتماعي و نهادي با اهميت محي پايداري شامل معيارهاي زيست. داردبلندپروازانه 

هايي است كه به فرايند  براي سنجش هر كدام از اين معيارها نياز به شاخص. باشد مييكسان 

  .  (Valentin&Spangenberg,2000,381)كند  ميكمك ... يري، فاصله تا هدف وگ اندازه

يابي توسعه پايدار بوجود منظور ارز هاي محيطي، اجتماعي و اقتصادي به تعداد زيادي شاخص

طـور   هـاي عملـي و تحقيقـاتي بـه     ها هميشـه در پـروژه   طور عمده اين شاخص به. آمده است

 شـوند  كـار بـرده مـي    بـه ) محيطي، اجتماعي و اقتصادي(جداگانه براي ابعاد مختلف پايداري 
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(Xing&et al, 2009:212)      ؛ در فرايند توسعه پايـدار، نقـش پايـداري اجتمـاعي در تحقـق 

پايدار مضاميني چـون   ةدر اهداف راهبردي توسع ،رو از اين. اهداف بسيار حائز اهميت است

توانمندسازي، افزايش قدرت و آزادي انتخاب، توسعه و گسـترش مشـاركت، ارتقـاء كيفيـت     

پـذيري و رفـاه اجتمـاعي بـه شـكل       سازي نهادي، امنيت اجتماعي، مسـئوليت  زندگي، ظرفيت

با بيان  (Dempesy & et al, 2012)دمپسي و همكاران . گرفته است كيد قرارأگسترده مورد ت

اين مطلب كه نقش شهرها در توسعه پايدار بيشتر شده است؛ عوامل معرف پايداري اجتماعي 

  .كنند بندي مي را در دو گروه كالبدي و غيركالبدي دسته
  

  عوامل معرف پايداري اجتماعي: 1جدول

  عوامل كالبدي  عوامل غير كالبدي

  موزش و پرورشآ −

  عدالت اجتماعي −

  دموكراسي محلي و مشاركتي −

  بهداشت و كيفيت زندگي −

  ظرفيت اجتماعي −

  سرمايه اجتماعي −

  ارتباطات −

  امنيت −

  حق تصرف همگان −

  توزيع عادالنه −

  درآمد −

  نظم اجتماعي −

  انتخاب اجتماعي −

  انتخاب بين و ميان گروههاي مختلف −

  شبكه اجتماعي −

  تعامل اجتماعي −

  حس اجتماعي و تعلق −

  اشتغال −

  )تامين مسكن(امنيت مسكوني −

  سازمان فعال اجتماعي −

  هاي فرهنگي سنت −

  شهرگرايي −

  هاي عمومي جذاب عرصه −

  مناسبمسكن  −

  امنيت و كيفيت محيطي محلي −

فضاي سبز، خدمات محلي، تسهيالت و (دسترسي  −

  )شغل

  طراحي شهري پايدار −

  روي واحد همسايگي داراي قابليت پياده −

  واحدهاي همسايگي −

  (Dempesy& et al,2012) :عمنب    
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هاي توسعه پايدار اجتماعي بايد قابليت تشخيص وجود  با عنايت به نوع مطالعه حاضر، شاخص

در اين . يا عدم وجود پايداري، يا رفتارها براي پايداري، در مناطق شهر تهران را فراهم كند

اجتماعي، عوامل اقتصادي، عد عوامل ثر بر پايداري اجتماعي شهري را در چند بؤمطالعه عوامل م

امنيت اجتماعي، عدالت اجتماعي، سرمايه اجتماعي، سالمت عمومي و عوامل كالبدي مورد 

  .بررسي قرار گرفته است

  

  هاي پايداري اجتماعي شاخص: 2جدول

  رديف
هاي  شاخص

  پايداري اجتماعي
  متغييرها

  جمعيتي و اجتماعي  1
بعد خانوار، نرخ بي سوادي، درصد  نرخ رشد جمعيت، نرخ مرگ و مير، نسبت جنسي،

  )مركز آمار ايران.(افراد داراي تحصيالت عالي، نرخ طالق

  )مركز آمار ايران.(نرخ بيكاري در مردان، نرخ بيكاري در زنان، بار تكفل  اقتصادي  2

  سرمايه اجتماعي  3

اعتماد عمومي، اعتماد نهادي، آگاهي و توجه، مشاركت رسمي، مشاركت غيررسمي، 

اي، مشاركت غيررسمي مذهبي، مشاركت غيررسمي  ركت غير رسمي خيريهمشا

  )214،1385فيروزآبادي و جاجرمي،:منبع.(هميارانه

  عدالت اجتماعي  4

كشي، حمام مستقل، تعداد نفر در اتاق، حوادث ترافيكي، زمان  مالكيت خانه، آب لوله

زندگي، ميزان رضايت  ، كيفيت)دقيقه(انتظار در ايستگاه، زمان از منزل تا سوار شدن

هاي ساالنه تشخيصي پزشكي،  هاي سالمت، هزينه عمومي از خدمات شهرداري، هزينه

هاي غير خوراكي، ميانگين مصرف مواد غذايي، مالكيت  هاي تفريحات، هزينه هزينه

  خودرو، درصد مالكيت رايانه در خانوار 

  )1388 طرح سنجش عدالت اجتماعي در شهر تهران،:منبع(

  خص سالمتشا  5

عدم واكسيناسيون، نرخ از كارافتادگي، ميانگين سالمت عمومي، نرخ بيماري جسمي، 

  ميزان اضطراب، نرخ سالمت رواني، نرخ افراد سيگاري در خانوارها

  )1388طرح سنجش عدالت اجتماعي در شهر تهران،:منبع(

6  
  عوامل كالبدي

  )در سطح منطقه(

دسترسي به فضاي سبز، دسترسي به مترو،  ي،دسترسي به مراكز آموزشتراكم جمعيت، 

دسترسي دسترسي به خدمات تفريحي، دسترسي به مراكز بهداشتي، دسترسي به اورژانس، 

  )اطلس كالنشهر تهران:منبع(نشاني، درصد بافت فرسوده منطقه  به آتش

  شاخص امنيتي  7
الت سنجش عدمنبع اطلس كالنشهر تهران و طرح (دسترسي به پليس نرخ خشونت، 

  )1388اجتماعي در شهر تهران،

  هاي تحقيق يافته: منبع     
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  جتماعيـ ا عوامل جمعيتي

در اين شاخص متغيرهايي همچون نرخ رشد، نرخ مرگ ومير، نسبت جنسي، بعد خانوار، نرخ طالق، 

هدف از . نرخ بيسوادي و نسبت افراد داراي تحصيالت عالي در هر منطقه سنجيده شده شده است

اين شاخص شناخت كلي از عوامل اجتماعي و جمعيتي مطرح بوده كه در پايداري اجتماعي بررسي 

  .هاي ديگر است اي براي سنجش شاخص حال اين شاخص پايه شوند، در عين مؤثر واقع مي

  

  عوامل اقتصادي

. هاي اقتصادي مناطق امري بديهي بوده است منظور بررسي پايداري اجتماعي آشنايي با ويژگي به

ين منظور متغييرهايي همچون نرخ بيكاري در مردان و زنان، بار تكفل سنجيده شده است، كه بد

هاي  در سنجش تفاوت. استاز عوامل اقتصادي مطرح در زمينه سنجش پايداري اجتماعي 

منزل در مناطق  يبها هاي رسمي در مورد ميزان درآمد از ميزان اجاره درآمدي به علت نبود داده

  .تا به بدين وسيله بررسي اين مهم كنار گذاشته نشود بهره شده است

  

  سرمايه اجتماعي

سرمايه اجتماعي از جمله مفاهيم مهم در عرصه توسعه است كه بدليل گستردگي ابعاد، تعريفي 

با اين حال تعريف سرمايه اجتماعي . )2: 1391حيدرپور و همكاران،(جامع و مانع از آن نيامده است 

اجتماعي يا ساختارهاي اجتماعي  هاي عضويت در شبكه موجب داشتن منابعي كه به عنوان توانايي به

 .(Portes & Landolt, 2000, 532)آيد، امروزه داراي گسترة پذيرش فراواني است  دست مي بزرگتر به

اي از روابط اجتماعي كه به وسيله هنجارهاي اعتماد و روابط  متقابل  اجتماعي به شبكه سرمايه

وري جامعه را  تواند با تسهيل اقدامات هماهنگ بهره شود، اشاره دارد كه مي مشخص مياجتماعي 

اعتماد اجتماعي، مشاركت اجتماعي، روابط و پيوندهاي . (Lehtonen,2004,205) بهبود ببخشد

كساني (هاي سرمايه اجتماعي، تأثيرات مفيدي در رشد و توسعه دارند  عنوان مؤلفه اجتماعي به

هاي توسعه اجتماعي  منظور ارتقاء شاخص يكي از رويكردهاي نوين به).2: 1391وهمكاران،

برخي از انديشمندان . منظور تأثيرگذاري بر ساير ابعاد توسعه، توجه به سرمايه اجتماعي است به

  و سرمايه اجتماعي، عناصر مركزي توسعه هستند هنجارهاي اجتماعي، فرهنگ كه  معتقدند
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ترين چارچوب پيشنهاد شده براي دستيابي به پايداري  شايد رايج). 4 :1391و همكاران، حيدرپور(

 .  (Lehtonen,2004,205) اجتماعي ارزش نهادن به سرمايه اجتماعي باشد

  

  عدالت اجتماعي

عنوان جزئي اساسي از  اعتبار زيادي را به) يا پايداري اجتماعي(در سالهاي اخير بعد اجتماعي 

اي با مباحث جوامع پايدار و گفتمان پايداري  طور فزاينده ست، و بهتوسعه پايدار كسب كرده ا

ساكس، در ارتباط . (Andrea Colantonio and Tim Dixon,2011,19)شهري گره خورده است 

با پايداري اجتماعي و توسعه، تعدادي عناصر از جمله همگني اجتماعي، درآمد عادالنه و دسترسي 

در رويكرد اجتماعي به . )Sachs, I., 1999,25-36(كرده است  به خدمات و اشتغال را شناسايي

در اين رويكرد، تأكيد بر . توسعة پايدار، جايگاه مردم فقير و نيازهاي اساسي آنان در اولويت است

. هاي توسعه پايدار است ترتيب تأمين نيازهاي مادي مردم از اولويت بدين. عدالت اجتماعي است

برداري  باشد پايداري نيز وجود ندارد، زيرا چنين جوامعي زمينه بهرهجوامعي كه در آن عدالت ن

بدين ترتيب در مبحث توسعه پايدار تأكيد بر . كنند ي ديگر فراهم ميها گروهي خاص را از گروه

 )29: 1390پورطاهري و همكاران،(تعادلي در سطح جوامع مورد توجه است  عدالتي و بي رفع بي

ذشته، پيشرفت قابل توجهي در سطوح آگاهي در وابستگي بين شاخص سالمت در طول دهة گ

در دنياي امروز برخورداري از  (Porritt,2012,24). سالمت و توسعه پايدار بوجود آمده است

رود، زيرا بهبود بخشيدن به وضع تندرستي و  شمار مي بهداشت و درمان، از حقوق مسلم انسانها به

هاي اساسي توسعه اجتماعي و اقتصادي را  ي از جنبهتدارك خدمات بهداشتي و درماني، يك

  ).80: 1374پازوكي،(شود  دهد و باعث افزايش كارايي مي تشكيل مي

به هنگام برگزاري كنفرانس ) WHO(كميسيون سالمت و محيط زيست سازمان جهاني بهداشت 

پايدار ارايه  ، ارزيابي خود را در زمينه ارتباط بين سالمت، محيط و توسعه1992زمين در سال 

گزارش كميسيون، كار برجسته اجالس بود و سالمت را در سر لوحه دستور كار اجالس . كرد

. كيد داردأاصل اول منشور ريو بر موضوع محوريت سالمت در توسعه ت. محيط و توسعه قرارداد

 انداز نوين درباره سالمت به منصه ظهور رسيده مبتني بر اين اصل كه طور خالصه، چشم هب

ها و آحاد جامعه  سالمت جوهره اصلي توسعه پايدار بوده و تحقق آن به عملكرد تمام دستگاه
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را بر سالمت دارند در جاي خود فشارهاي  تأثيرمحيطي كه بيشترين  عوامل زيست. بستگي دارد

ات از طريق عواملي مثل رشد جمعيت، توزيع تأثيراين . كنند ميزيادي را بر محيط زيست اعمال 

. شوند ميناسب منابع، الگوهاي مصرف، توسعه صنعتي و اجزا توسعه اقتصادي ارزيابي نامت

طور مستقيم و غيرمستقيم بر سالمت  هكننده، ب طور كلي كيفيت محيط زيست يك عامل تعيين هب

ثر در كاهش سطح ؤاختالل در طبيعت و تخريب محيط زيست يك عامل بسيار م. انسان است

  . مانع سخت در روند توسعه پايدار است سالمت و كيفيت زندگي و

وزراي بهداشت كشورهاي جهان در ژوهانسبورگ آفريقاي  2002در ژانويه و سپتامبر سال 

جنوبي گردهم آمدند تا مفهوم توسعه پايدار را از ديدگاه بهداشت عمومي مورد بررسي قرار 

ست ها رايط زندگي انساناگر تمام فرآيندهاي توسعه پايدار براي بهبود بخشيدن به ش. دهند

گونه كه در  ها قرار گيرد، همان بنابراين جا دارد كه فقط سالمت آنها در اولويت همه برنامه

  . قطعنامه سازمان جهاني بهداشت به آن اشاره شده است

  

  عوامل كالبدي 

مين نيازهاي اقتصادي و أاز ديدگاه توسعه پايدار، زمين و فضا فقط يك عنصر طبيعي براي ت

هاي شهروندان و ابزار الزم براي تحقق  بستر اصلي تمام فعاليت ،البدي شهري نيست، بلكهك

از اين نظر، زمين و فضاي شهري شايد مهمترين ثروت . خواستها و آرزوهاي انساني است

تر از يك كاالي اقتصادي در حيات عمومي شهر و  تر و گسترده همگاني است كه نقش عميق

و طراحي شهري،  ريزي برنامهبه همين ترتيب وظايف و اهداف . ده داردعه زندگي شهروندان به

كند و به همين دليل به  ميها پيدا  كاربري زمين و جدول سرانه ةابعادي وسيعتر از تهيه نقش

الجمله عدالت اجتماعي در آن  هاي جديد نياز دارد كه اهدافي اجتماعي من ها و روش ديدگاه

درون يك بافت شهري، عدالت اجتماعي فقط مربوط به  پسيبه نظر دم. منظور شده باشد

نيز در ) ها دسترسي(شود، بلكه محروميت از عوامل محيطي  ميمحروميت عوامل اجتماعي ن

در يك مفهوم جغرافيايي، محروميت اجتماعي و نابرابري ممكن . عدالت اجتماعي مطرح است

مناطقي كه در آن كاهش دسترسي به . طور آشكار در مناطق محروم نشان دهد هاست خود را ب

طيف وسيعي از خدمات عمومي و تسهيالت براي ساكنين نسبت به مناطق ديگر وجود دارد، از 
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يك مقياس  عنوان بههاي شهري، دسترسي عموماً  گيري عدالت اجتماعي در محيط لحاظ اندازه

 . (Dempesy et al,2011,292)اساسي ذكر شده است 

  

 شاخص امنيتي

تأمين . باشد ميامنيت در محالت شهري يك بخش اساسي در پايداري اجتماعي احساس 

امينيت، و با آن، احساس امنيت در يك محله شهري ارتباط نزديكي با ديگر ابعداد پايداري 

نظمي، ساكنان در تعامالت اجتماعي خود با ديگران  در يك محله بدون جرم و بي. اجتماعي دارد

 احساس امنيت، مسلماً. هاي اجتماعي مشاركت كنند كنند و در فعاليتتوانند احساس امنيت  مي

باعث افزايش اعتماد و روابط متقابل بين شهروندان و به حس اجتماع بودن و حس تعلق به 

نظمي، باعث تنزل در  سطح باالي جرم و بي. (Dempesy,2011,297) كند ميمكان كمك 

ي و كيفيت محيطي در بيشتر مناطق شهري هاي تجار گذاري ها، سرمايه جمعيت سكونتگاه

 عنوان به ريزي برنامههاي  هاي اخير، جرم و امنيت در مراكز شهري در استراتژي در سال. شود مي

امنيت اجتماعي مفهومي است . (Pain& Townshend,2002,105)شوند  ميهدف شناخته 

اين مفهوم  .شود ميحادث  روانشناختي كه به سبب تغييرات مستقيم و غيرمستقيم مادي و معنوي

امنيت ذهني شامل ادراك افراد از شرايط زندگي آنها و . شود ميبه دو نوع ذهني و عيني تقسيم 

هاي حقيقي ايجادكننده  شود و امنيت عيني به مؤلفه ميموقعيت ثبات آنها در جامعه خالصه 

يتي پايدار در سطوح ترين اهداف توسعه پايدار، ايجاد امن يكي از كليدي. امنيت مرتبط است

گردد، امنيت عيني و ذهني با افزايش  ميمختلف ملي تا محلي است و هر چه توسعه محقق 

ها  ترين و مهمترين امنيت يكي از حساس امنيت اجتماعي،). 147،1391شفيعا،(شود  ميروبه رو 

نمودار آينده  ها نتوانند صورتي باشد كه انسان رود چرا كه اگر امنيت در جامعه، به ميشمار  به

پذير نخواهد شد و تحت  خود را بر اساس گذشته خويش، ترسيم كنند، رشد و توسعه امكان

  .)141: 1390نيازي و همكاران، ( گيرد مياميال افراد قرار  تأثير
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  منطقه مورد مطالعه

 41درجه شرقي و عرض  51و  26شهر تهران، مركز استان تهران با طول جغرافيايي مركز شهر 

هاي البرز واقع شده و از هر جهت گسترش  هاي جنوبي سلسله كوه درجه شمالي بر دامنه 35 و

، جمعيت شهر تهران در مناطق 1390بر اساس سرشماري عمومي نفوس و مسكن . يافته است

بيشترين  ةدهند هاي آماري نشان پراكندگي جمعيت براساس حوزه. نفر است 8184051گانه22

تراكم جمعيت در شهر تهران به . است 22 ةمترين جمعيت در منطقو ك 9ة جمعيت در منطق

  ). 1390مركز آمار ايران،( نفر در هكتار است 193طور متوسط 

 
  )نگارندگان:(منطقه مورد مطالعه، ماخذ: 1نقشه

                             روش تحقيق

آوري اطالعات مورد  جمع روش تحقيق در اين پژوهش از نوع توصيفي ـ تحليلي بوده و در زمينه

هاي سنجش پايداري اجتماعي  منظور تعيين شاخص به. اي استفاده شده است نياز از روش كتابخانه

شاخص پايداري ( 1SSIاز معيارهاي تأثيرگذار در پايداري اجتماعي و بهره گيري از شاخص 

پايداري منظور سنجش  هاي مطرح در اين پژوهش به شاخص. استفاده شده است) اجتماعي

اجتماعي شهري، در هفت شاخه جمعيتي و اجتماعي، اقتصادي، سرمايه اجتماعي، عناصر كالبدي، 

ها متغييرهاي  براي سنجش اين شاخص. بندي شده است عدالت اجتماعي، امنيتي و سالمت طبقه

                                                
1. Sustainable Society Index 
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از و ميزان هر كدام از متغييرها با استفاده ) 2جدول شماره (ها تعيين  كننده اين شاخص تعريف

  Excelافزارهاي منظور انجام محاسبات از نزم به. آوري شده مشخص شده است هاي جمع داده

استفاده شده و نتايج   Arc Mapافزار ها و توليد اطالعات مكاني از نرم و براي ترسيم نقشه  Spssو

ده ها ارائه ش دست آمده به صورت نمودار و نقشه به صورت جداگانه براي هر كدام از شاخص به

منظور مشخص شدن شرايط هر كدام از مناطق شهري از لحاظ شاخص پايداري اجتماعي  به. است

گانه تلفيق شده و نقشه نهايي كه ميزان پايداراي اجتماعي هر كدام از مناطق را  هاي هفت شاخص

  . دهد ارائه شده است نشان مي

 
  تجزيه تحليل

آن و عملياتي كردن متغيرها مستلزم  ي مورد نظرها سنجش پايداري اجتماعي شهري و شاخص

در اين پژوهش براي انجام تجزيه تحليل و تعيين . استوجود اطالعات كافي در اين زمينه 

گانه شهر تهران از منابع متفاوتي  22ميزان پايداري اجتماعي مناطق ابتدا آمار مربوط به مناطق 

ي مركز ها ي پژوهشي، دادهها طرح ي تحقيقات گذشته، اطلس كالنشهر تهران،ها من جمله يافته

ي مختلف و مربوط ها ي مورد نظر در گروهها داده. ه استشدآوري  آمار ايران و غيره جمع

ي اين پژوهش را تشكيل داده است، تا به اين طريق پايداري ها و شاخص شدهبندي  دسته

  .اجتماعي شهري سنجيده شود

  

  هاي آماري تحليل داده

متفاوت بعضي متغييرها، از متغييرهايي كه اثر منفي  تأثيرلعه، به علت براي دسترسي به هدف مطا

 Z-Scoreدر ادامه از روش . در پايداري اجتماعي شهري دارند، معكوس گرفته شده است

افزار  ي رياضي و آماري در نرمها منظور اجراي عمليات به ها نسبت به استاندارد نمودن شاخص

Spss  تمورد نظر استفاده شده اس .  

ي پژوهش ها نسبت به استاندارد نمودن شاخص Z-Score، از شاخصشدهمانطور كه مطرح 

بر اساس وجود و يا عدم وجود شاخص مورد نظر  ها در ابتدا هر يك از محدوده. ايم بهره گرفته

ي مورد مطالعه، ها ميانگين و انحراف معيار شاخص ةپس از آن با محاسب. نمايند ميامتياز دريافت 

���                               :استاندارد كردن از رابطه زير استفاده شده است براي �
������

���
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  . ام است Jانحراف معيار ستون  sdjام و  Jميانگين ستون  yjدر فرمول فرق 

ي مورد ها بندي و تعيين ميزان پايداري اجتماعي مناطق شهري نيازمند تلفيق شاخص سطح

بعد از استانداردسازي  Excelو  Spssافزار  مطالعه بوده است، كه به اين منظور با استفاده از نرم

دست  هي مورد نظر، ميزان پايداري اجتماعي شهري در هر كدام از مناطق بها ي شاخصها داده

پايداري  حاصل از سنجش ةدر نهايت، با استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايي نتيج. آمده است

گانه كالنشهر تهران در قالب سطوح پايدار، نيمه پايدار و ناپايدار  22اجتماعي شهري در مناطق 

  . به نمايش گذاشته شده است

سطوح و محل جدايش آنها بايد  ةدر سيستم اطالعات جغرافيايي براي مشخص شدن دامن

برخورداري هر يك از سطوح  ةلذا نقش كردهي حداقل و حداكثر هر سطح را بررسي ها ارزش

پس از معرفي  ها در اين روش داده. شدبندي جدايش طبيعي ترسيم  مناطق با استفاده از طبقه

افزار بررسي و بر اساس  توسط نرم) فيلد حاصل از امتيازهاي ايجاد شده(شاخص موردنظر 

  .شود ميي عطف به ترتيب از كمترين به بيشترين مقدار، مرتب و تعداد سطوح مشخص ها نقطه

  

  هاي تحقيق يافته

منظور سنجش پايداري اجتماعي  سازي به ، تلفيق متغيرها و شاخصها آوري داده بعد از جمع

دست آمده كه نتايج هر كدام از  هي مورد نظر بها شهري، امتياز هر كدام از مناطق در شاخص

  :استبه شرح ذيل  ها شاخص

افزارهاي آماري به آن، به  از نرم ها صال دادهو ات Gisافزار  متغيرهاي مورد نظر به وسيله نرم

تفاوت مناطق از لحاظ شاخص . گردد مينمايش فضايي درآمده است كه به شرح ذيل بيان 

رجوع شود به جدول ( كننده اين شاخص اجتماعي بعد از تلفيق متغييرهاي بيان - جمعيتي

اجتماعي كه  - جمعيتي از لحاظ شاخص. نشان داده شده است) 1(در نمودار شماره ) 2شماره

و هم متغيرهاي ) نرخ رشد و مرگ و مير، نسبت جنسي و بعد خانوار(هم متغييرهاي جمعيتي 

، منطقه )سوادي، درصد افراد داراي تحصيالت عالي، نرخ طالق نرخ بينرخ بيسوادي،  (اجتماعي

  .نسبت به ديگر مناطق شرايط مناسبي ندارد  10و  3مناسبترين شرايط و مناطق  14
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  )نگارندگان(اجتماعي، ماخذ -شرايط مناطق از نظر شاخص جمعيتي: 1نمودار

  

گانه شهر تهران را به نمايش  22شرايط مناطق ) 2(از لحاظ  شاخص اقتصادي، نمودار شماره 

، 10، 9داراي شرايط بهتر و منطقه  19و 14، 12،  7، 1از منظر اين شاخص منطقه . گذاشته است

شرايط مناطق . تري قرار گرفته است نسبت به ديگر مناطق در شرايط نامناسب  22، 21، 17، 16

اين سه . باشد مياز لحاظ اين شاخص تابع سه متغيير نرخ بيكاري در مردان و زنان و بار تكفل 

  .باشند ميكه نمايانگر پايداري اجتماعي از اين بعد  هستندمتغيير اقتصادي داراي بار اجتماعي 

   

  

  

  

  

  

   

  )نگارندگان:(شرايط مناطق از نظر شاخص اقتصادي، ماخذ: 2نمودار

  

كه از  استي مطرح در سنجش پايداري اجتماعي ها شاخص سرمايه اجتماعي كه از شاخص

تركيب متغيرهاي اعتماد عمومي، اعتماد نهادي، آگاهي و توجه، مشاركت رسمي، مشاركت 

دست آمده كه ميزان سرمايه  هميارانه بغيررسمي، مشاركت غيرمذهبي، مشاركت غيررسمي ه
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از لحاظ اين . به تفكيك مناطق به نمايش گذاشته شده است) 2( اجتماعي را در نقشه شماره

 21، 18، 11،13، 7، 5از سرمايه اجتماعي بااليي برخوردار بوده و مناطق  3و  19شاخص مناطق 

  .اند رفتهنامناسبي از لحاظ سرمايه اجتماعي قرار گ در شرايط كامالً

  
  )نگارندگان:(ميزان سرمايه اجتماعي مناطق شهر تهران، ماخذ: 2نقشه

  

باشد كه طبق متغييرهاي مورد  ميگذار بعدي در پايدار اجتماعي عدالت اجتماعي تأثيرشاخص 

طور كه در نقشه  همان. استنمايش فضايي اين شاخص به شرح ذيل ) 2جدول شماره(مطالعه 

بي شهر تهران از لحاظ شاخص عدالت اجتماعي داراي شرايط نامناسبي مناطق جنو است،نمايان 

از  3اما منطقه . دارندتري نسبت به ديگر مناطق  از اين لحاظ شرايط مناسب 2و  1بوده و منطقه 

  . باشد ميلحاظ اين شاخص نامناسبترين شرايط را نسبت به مناطق ديگر دارا 

  
  )نگارندگان:(مناطق، ماخذميزان عدالت اجتماعي به تفكيك : 3نقشه
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گذار امنيت اجتماعي با دو متغير نرخ خشونت و دسترسي به پليس سنجيده شده تأثيرشاخص 

شرايط مناطق مختلف نسبت به شاخص امنيت نمايش داده شده  4است كه در نقشه شماره 

طق از ترين منا نامناسب  18و 1مناطق غرب تهران و منطقه  ،طبق متغيرهاي مورد مطالعه. است

ترين شرايط نسبت به ديگر مناطق از لحاظ شاخص امنيت  مناسب 12و  7لحاظ امنيت و مناطق 

نكته قابل توجه شرايط مناطق جنوبي شهر تهران نسبت به اين مناطق شمالي . هستنددارا 

  .باشد ميتر  باشد كه طبق متغييرهاي موجود شرايط مناطق جنوبي مناسب مي

  

  
  )نگارندگان:(جتماعي به تفكيك مناطق، ماخذميزان امنيت ا: 4نقشه

  

 به دسترسي جمعيت، از لحاظ عوامل كالبدي و دسترسي به خدمات شهري، متغيرهاي تراكم

 تفريحي، خدمات به دسترسي مترو، به دسترسي سبز، فضاي به دسترسي آموزشي، مراكز

 بافت درصد ونشاني  آتش به دسترسي اورژانس، به دسترسي بهداشتي، مراكز به دسترسي

از لحاظ اين . به نمايش گذاشته شده است 5گانه در نقشه شماره 22شرايط مناطق فرسوده

شاخص مناطق شمالي و غربي تهران شرايط نامناسبي نسبت به مناطق شرق و جنوب شرق و 

نسبت به ديگر مناطق بهترين شرايط و  17و  11مناطق . باشند ميتاحدودي جنوب تهران دارا 

  .باشد ميترين شرايط را نسبت به ديگر مناطق دارا  نامناسب 12منطقه 
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  )نگارندگان:(ميزان شاخص عوامل كالبدي به تفكيك مناطق، ماخذ: 5نقشه

  

منظور سنجش ميزان سالمت در مناطق مختلف تهران شرايط  طبق متغيرهاي مورد مطالعه به

از لحاظ اين شاخص . ه استبه نمايش گذاشته شد 6سالمت در مناطق مختلف در نقشه شماره 

ترين  نامناسب 16و  10مناطق. دارندنسبت به ديگر مناطق شرايط مناسبتري  20و  7، 3نيز مناطق 

  .دارندشرايط را از لحاظ اين شاخص نسبت به ديگر مناطق 

  
  )نگارندگان:(ميزان سالمت به تفكيك مناطق، ماخذ: 6نقشه

  

بوجود آمده كه با جمع  ها تغييرها امكان تلفيق دادهبر روي م Zدر نهايت بعد از اجراي فرمول 

كه نتيجه در  شدهي هر منطقه براي  هر كدام از مناطق، ميزان پايداري اجتماعي تعيين ها شاخص

  .به نمايش گذاشته شده است) 3( جدول شماره
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  ميزان پايداري اجتماعي مناطق: 3جدول

 منطقه
پايداري 

 اجتماعي
 منطقه

پايداري 

 اجتماعي
 منطقه

پايداري 

 اجتماعي
 منطقه

پايداري 

 اجتماعي

1 14.39 7 5.59 13 -2.47 19 -11.73 
2 6.31 8 2.28 14 0.83 20 0.47 
3 21.33 9 -1.58 15 -4.07 21 -14.6 
4 -1.94 10 -9.66 16 -16.8 22 6.45 
5 2.19 11 5.09 17 -14.33 

  
6 12.32 12 11.88 18 -11.89 

  
  )اننگارندگ:(ماخذ    

  

به ترتيب پايدارترين مناطق و مناطق  12و   6و  3و  1از لحاظ مفهوم پايداري اجتماعي مناطق 

منظور قابل مقايسه  به. اند به ترتيب ناپايدارترين مناطق شهر تهران را تشكيل داده 21و  17و  16

ه پايدار و شدن شرايط مناطق از لحاظ مفهوم پايداري اجتماعي مناطق به سه گروه پايدار، نيم

 .به نمايش گذاشته شده است) 7( ناپايايدار تقسيم شده كه در نقشه شماره
  

  
  )نگارندگان:(نقشه نهايي، ماخذ: 7نقشه
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  گيري نتيجه

پايداري اجتماعي به توانايي جامعه براي حفظ و نگهداري ابزارهاي ضروري ايجاد ثروت و رفاه 

ي ها مؤلفهك مفهوم به دنبال حفظ ثبات ي عنوان به ،از سوي ديگر و مشاركت اجتماعي و

 ها طوركلي دغدغه اصلي دولت به. كند مياجتماعي براي  گسترش يكپارچگي و انسجام اشاره 

جانبه است و مبناي اين توسعه، انسان است كه زيربناي توسعه حقيقي و  رسيدن به توسعه همه

مطابق ارزيابي . سازد مينمايان كه اهميت توجه به بعد اجتماعي توسعه پايدار را  استپايدار 

صورت گرفته در بين مناطق كالنشهر تهران از لحاظ پايداري اجتماعي، تفاوت فاحشي بين 

از لحاظ  1، 3، 6، 12مناطق . گردد ميي پايداري اجتماعي مالحظه ها مناطق از لحاظ شاخص

 16،17مناطق . اشندب ميپايداري اجتماعي شرايط مناسبتري نسبت ديگر مناطق شهر تهران دارا 

ي مورد بررسي ها مناطق ناپايدار اجتماعي در كالنشهر تهران طبق شاخص 10و  21،  19،  18

باشند و مناطق  ميمناطق واقع در جنوب شهر تهران نسبت به مناطق شمالي ناپايدارتر . هستند

كه  20و  15 دو منطقه. هستندشمالي و شرقي شرايط مناسبتري از لحاظ پايداري اجتماعي دارا 

اند شرايط مناسبتري نسبت به ديگر مناطق جنوب تهران دارا  در جنوب تهران واقع شده

طور كه بيان شد ميان مناطق شهر تهران از لحاظ ميزان پايداري اجتماعي عدم  همان. باشند مي

 مناسب جهت تخصيص بهينه ريزي برنامهاي كه  ي زيادي وجود دارد، به گونهها تعادل و تفاوت

منابع و رسيدن به پايداري اجتماعي در اين مناطق، بايد بر محور مناطقي باشد كه در سطوح 

ي موجود به ها كارگيري نيروها و پتانسيل هاند، تا از اين طريق بتوان با ب پايين پايداري قرار گرفته

همچنين . يمجانبه كه سعادت و رفاه تمامي افراد را به دنبال داشته باشد دست ياب اي همه توسعه

كند  ميريزان شهري فراهم  گذاران و برنامه سنجش پايداري اجتماعي اين امكان را براي سياست

ي شهري را از توجه ها تا شناخت بهتري از شرايط موجود داشته باشند و بتوانند اهداف طرح

د باش مي ها صرف به مسائل كالبدي به سمت و سوي اهداف اجتماعي كه آرمان اصلي اين طرح

  .هدايت كنند
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