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   92، تابستان 29نشریه تحقیقات کاربردي علوم جغرافیایی، سال سیزدهم، شماره 

   

ه پایدار اجتماعی کالنشهر بررسی تطبیقی شاخص هاي توسع

 10و 6منطقه  ؛مطالعه مورديتهران 

 7/6/92 پذیرش نهایی:        7/12/90دریافت مقاله:

  179-194 صفحات:

  انشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقاتدانشیار جامعه شناسی د مهرداد نوابخش:

Email: Mehrdad navabakhsh@yahoo.com 

  1(ع)ریزي شهري دانشگاه امام حسیناستادیار جغرافیا و برنامه سیدموسی پورموسوي:

Email: mp.articles@yahoo.com  

  لوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقاتارشد پژوهش عکارشناسی :زهره تاجیک

Email: Zohre.tajik8@yahoo.com  

   چکیده

با تکیه بر اصل عدالت اجتماعی و برابر ي  شهريبعد اجتماعی رویکرد توسعه پایدار

باشد، به همبن دلیل طرح درون نسلی، ابزار مفیدي درخدمت انسجام شهري می

ی در کالنشهر تهران از اهمیت ویژه اي برخوردار است. مبحث توسعه پایدار اجتماع

چراکه کالنشهر تهران امروزه به منظور حفظ و ارتقاي کیفیت زندگی شهروندانش 

هاي جدي مواجه می باشد. هدف از این پژوهش بررسی تطبیقی ابعاد باچالش

است.   10و6منطقه 2اجتماعی مبتنی بر رویکرد توسعه پایدارشهري کالنشهر تهران در

پیمایشی بوده که روش گردآوري اطالعات  -این تحقیق مبتنی بر روش توصیفی

گیري طبقه بندي شده بوسیله پرسشنامه می باشد، تعداد پاسخگویان براساس نمونه

هاي آماري هاي تحقیق بر اساس تحلیلباشد. یافتهنفر می 365)10و6در دو منطقه (

شهروندان،  شهرونديمشارکت  از جمله:دهد، وضعیت عواملی نشان می) F(آزمون

نحوه عملکرد اجرایی مدیریت شهري، میزان دسترسی به منابع و امکانات شهري 

می باشد و این عوامل موجب 10پایدارتر از منطقه 6وکیفیت محیط زندگی در منطقه 

  از منظر توسعه پایدار اجتماعی می باشد.10و 6اختالف و تفاوت دو منطقه 
  

زندگی، عملکردمدیریت محیط، کیفیتشهرونديپایداراجتماعی، مشارکتتوسعه :کلیدواژگان

  شهري، کالنشهرتهران

                                                 
         11پالك -جنب پارك رفتگر -بزرگراه جالل آل احمد :نویسنده مسئول. 1

  

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

    92 تابستان، 29شماره  ،م جغرافیایی سال سیزدهمعلوتحقیقات کاربردي نشریه 
 

180

  مقدمه

کنند. این دگرگونی عظیم در امروزه قریب به نیمی از جمعیت جهان در شهرها زندگی می

-هاي آلودهاي از رشد و توسعه صنعتی در جهان است که موجب تشدید فعالیتواقع نتیجه

شدن از یک سو و گردید. همگامی توسعه شهري و صنعتی1960و1950هايدر دهه کننده،

 اجتماعیو محیطی، اقتصادي زیستدیگر، پیامدهايهاي اخیر از سويرشد شهرنشینی در سال

  ).38:1388داشت(نوابخش،پیدررامتعددي

- اعی یا برابري دروناجتم، با تکیه بر اصل عدالتدیدگاه مبتنی بر بعد اجتماعی این رویکرد

ها در سطوح پایین سازمان فضایی شهرها، ها و تحلیلنسلی، مفهوم پایداري را وارد پژوهش

). از آنجایی که مسائل 12:1378کند(علوي تبار،یعنی مناطق و حوزه هاي اجتماعی شهري می

رکت است، و مشکالت امروز شهرها، تا حدي جلوتر از تصمیم سازان و برنامه ریزان شهري در ح

بنابراین بررسی شاخص هاي توسعه پایدار اجتماعی مورد اهمیت است، چرا که موارد مطرح 

شده فوق، به نوعی مسائل امروز محدوده مورد مطالعه این تحقیق نیز می  باشد. بعد اجتماعی 

زیست گام رویکرد توسعه پایدار متفکرین توسعه را بر آن داشت تا فراتر از مسئله حفظ محیط

هاي اجتماعی، ترویج نقش خانواده بردارند و نیاز به برابري را در جامعه با تاکید بر کاهش تنش

هاي اجتماعی، پویایی جمعیت، درآمد و اشتغال، سالمت و ها و اجتماعات و ترویج ارزش

هاي مدنی مورد نظر قرار دهند، که به واقع موارد فوق می تواند از بهداشت و مشارکت

اجتماعی باشد و نقش مهمی در ارتقاء کیفیت زندگی ایفا نماید پایداری توسعهمحورهاي اصل

)2005: 11 ،Lample.(  

دهد که هاي موجود در این زمینه و در پژوهش هاي انجام شده، نشان میبررسی تئوري

هاي توسعه پایدار اجتماعی شهري در جامعه شهري تهران اثرگذار می باشد. در ارتباط شاخص

از  6(به لحاظ جغرافیایی نزدیک و همسایه)از آنجائیکه منطقه10و6اختالف دو منطقه  با علت

مناطق برخوردار شهر تهران و از حیث شاخص هاي توسعه پایدار اجتماعی در وضعیت نسبتاً 

از حیث شاخص هاي توسعه پایدار اجتماعی در وضعیت  10مطلوبی قرار دارد، در مقابل منطقه 

سی هاي اولیه نشان داد که مقایسه این دو منطقه می تواند به تعمیم یافته مطلوبی نیست،  برر

ها در بخش هاي وسیعی از شهر تهران منجر شود، به همین دلیل بررسی تطبیقی بین این دو 

منطقه به لحاظ پایداري اجتماعی صورت گرفته و سواالت زیر مطرح می شود. در این مقاله به 

  مطرح شده می باشیم. دنبال پاسخ مناسب به سوال

شده  10و  6هایی از منظر توسعه پایدار اجتماعی موجب تفاوت دردو منطقه چه شاخص

  است؟
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  مبانی نظري

امروزه ادبیات توسعه با گذر از توجه صرف به سرمایه هاي فیزیکی، دیگر سرمایه هاي 

، سرمایه هاي هاي طبیعی، سرمایه هاي انسانیتاثیرگذار در فرایند توسعه همانند سرمایه

اجتماعی(شامل: انسجام اجتماعی، اعتماد متقابل، مشارکت پذیري، برابري فرصتها)را مورد 

 ).2:  1385توجه قرار می دهد (کالنترو برارپور، 

غالب محققین بنابر تعریف گزارش برانتلند ، توسعه پایدار را در سه بعد زیست محیطی ، 

. همچنین ایجاد تعادل و )Tanguay، 2009:1(دهند اقتصادي و اجتماعی مورد بررسی قرار می

- انجام تلفیق بین ابعاد یادشده (زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادي)مستلزم داشتن همکاري

باشد اي، جهانی و ترتیبات نهادي و مدیریتی میهاي ضروري و الزم محلی، ملی، منطقه

  ).64و  63: 1385(زاهدي ، 

اي اخیر به ابعاد اجتماعی(پایداري اجتماعی) به عنوان مبناي هدر سال  )1با توجه به شکل (

محیطی بر توسعه پایدارغالب توسعه پایدار نگریسته شده، که در ابتدا مفاهیم اقتصادي و زیست

وماهیت غیرعینی وناملموس 1960محیطی دهه هاي زیستبوده و علت آن به دلیل جنبش

به بعد جاي خود را  2000ایداري اجتماعی از سالجنبه هاي اجتماعی بوده است، اما رویکرد پ

  ).Colantonio، 3 :2008( در ادبیات مربوط به توسعه پایدار باز کرده است
  

  

  

  
  )Colantonio,2008:4( ابعاد متفاوت توسعه پایدار ونسبت اهمیت هریک از ابعاد )1شکل (

   

ی به صورت تئوري عرضه همچنین در این سال ها تالش گردید تا مفهوم پایداري اجتماع

هاي مهم درخصوص منسجم ازپایداري اجتماعی بایستی حاوي ارزش تعریف بنابراین یک .گردد

).پایداري اجتماعی به معناي حمایت از توزیع برابر Saches، 27 :1999برابري و دموکراسی باشد(

و سرمایه گذاري  منابع ، حمایت از تنوع در جامعه، تالش در جهت رفع نیازهاي اساسی مردم

در منابع انسانی و اجتماعی است، که از طریق آنها، اهداف کلیدي اقتصادي و زیست محیطی 

  ).City Council of the city of Boulder، 10 :2007تحقق می یابد (
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پایداري اجتماعی مساله برابري در فرصتها و استفاده از امکانات جهت تامین عدالت اجتماعی 

یدي ، فقرزدایی را به اولین اقدام در جهت تحقق عدالت اجتماعی تبدیل می است. چنین تاک

کند و می کوشد تا حد اقل شرایطی را فراهم آورده تا فرصت ها و امکانات به صورتی عادالنه در 

 1377اختیار تمامی افراد قرار گیرد  وخالقیت ها امکان بروز و رشد و نمو به کف آورد (صرافی،

ظر باورن و گونتلت پایداري اجتماعی زمانی رخ می دهد که : فرآیندها،نظام ). بنا به ن22:

ها،ساختارها و روابط به طور فعاالنه ظرفیتهاي کنونی و نسل هاي آینده را به منظور ایجاد 

بهبودي و پیشرفت و قابل زیست بودن جامعه را حمایت کند . جامعه پایدار اجتماعی ، برابر و 

راي روابط دموکراتیک بوده وکیفیت زندگی  خوب را فراهم می متنوع ، مرتبط و دا

  ).Barron & Gauntlett,2002:3کند(

از دیدگاه ریک گیتز و ماریو لی، به منظور حفظ ، کارکرد و پایداري جامعه دو سطح منابع 

می بایستی در جامعه ظرفیت سازي شود. ظرفیت انسانی و فردي که شامل: تحصیالت،مهارت 

و ظرفیت اجتماعی که شامل شبکه روابط و هنجارهایی که کنش هاي جمعی را به و سالمتی 

منظور بهبود کیفیت زندگی تسهیل می کند. اثر بخشی و ثبات هردو این منابع (اجتماعی و 

و ظرفیت  -اصل راهنما (برابري 4فردي) نیاز به توسعه دارد و باید در یک بستر که داراي 

  .)Gates&Lee,2005:3باشد، اتفاق بیافتد(می توافق)وسازگاري  -امنیت -اجتماعیتعامل

اي اساسی به غذا، سرپناه، بنا به نظر مکنزي توسعه پایدار اجتماعی، توسعه اي است که: نیازه

عدالت خواه باشد و این  ، شرایط زندگی و فعالیت را تامین می کند.آموزش، شغل، درآمد

صفانه توزیع می شود. سعه کامال در سراسر جهان به تساوي و مناطمینان را بدهد، که منابع تو

، خالقیت و ه و یا حداقل از بین ببرد. آموزش، اجتماعی جمعیت را ارتقاء دادرفاه فیزیکی، ذهنی

توسعه توان انسانی را براي کل جامعه ترویج نماید. میراث فرهنگی و زیستی را حفظ کرده و 

مردم ساالرانه باشد و مشارکت و دخالت . زیست را تقویت کند حیطاحساس ارتباط با تاریخ و م

شهروندان را ترویج کند.شرایط زندگی را بهتر کرده و بین طراحی شکل محل هاي عمومی شهر 

  ).(Mckenzie,2004:1با رفاه اجتماعی کالبدي و شور و هیجان ساکنان شهر ارتباط برقرار نماید

هاي پایداري اجتماعی در موارد زیر بنا نهاده شده بنیانبر اساس دپارتمان توسعه بین الملل 

  است: 

: که عبارت است از: فراهم شدن فرصتهاي برابر و حقوق بشر براي تمام مردم 1برابري اجتماعی

  چه در حال و چه براي نسل هاي آینده.

                                                 
Social Justice  -١ 
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ه : که عبارت است ازایجاد حس همدلی ، همکاري و تشریک مساعی بین گرو1انسجام اجتماعی 

  هاي مختلف مردم.

: که عبارت است ازفراهم شدن فرصت براي تک تک افراد جامعه تا بتوانند از این 2مشارکت

  طریق هر شخص کیفیت زندگی خویش را بهبود بخشد. 

و در برابر مخاطرات  3: که عبارت است از فراهم شدن امنیت در امرار معاشامنیت

 ).Department For International Development ،2-2007:1طبیعی(

با توجه به این باید گفت، پایداري اجتماعی می بایستی بتواند عناصر فعالیتهاي اقتصادي را 

انعکاس داده و از سوي دیگر با گسترش شبکه هاي اجتماعی به تقویت رفاه و کیفیت زندگی 

  .)Mathias، 19 :2005بپردازد. (

ساخت شهرهاي پایدار براي آینده  مستلزم  حوزه توسعه شهري از منظر پایداري اجتماعی در

اقدامات برنامه ریزي می باشد. شهرها بایستی اصوال فراگیر، برخوردار از یک محیط سالم و 

 House،2005:2ایمن، از لحاظ اقتصادي شکوفا و همچنین از سرمایه اجتماعی برخوردار باشد (

of Representative Standing Committee Environment & Heritage.(  

شهرها اصوال آمیزه اي از ساختار کالبدي که شکل یا فرم آن را نمایان می سازد، هستند. 

طوریکه این محیط براي شهروندان زیست پذیر باشد.این آمیزه در بطن خویش عبارت است از: 

ساختمانهاو بخش هاي حمل و نقل و نیز کلیه عناصر کالبدي است که به یک شهر، حس(مکان 

) می بخشد. در این میان پایداري اجتماعی بایستی منعکس کننده آن عناصر فعالیتهاي 4بودن

اقتصادي باشد که به شبکه هاي اجتماعی جان داده و به کیفیت زندگی و رفاه شهروندان نیز 

  ).Mathias، 2005:19رونق بخشد (

می کنند، تحت را که درآنجا زندگی  شهرونديبه عالوه شکل شهرها تا حدودي شیوه زندگی 

تاثیر خود قرار می دهد. انسان شهري در لواي کیفیت زندگی شهري، شکوفایی اقتصاد محلی، 

سطح تفاهم اجتماعی، میزان امنیت و برابري و نیز نوع و چگونگی فعالیت افراد در مکان هاي 

از  عمومی به حیات خویش ادامه می دهد. از این رو همه آنچه که در باال به آن اشاره شد،

همچنین ساختارهاي  ).Porta،  2001:66عناصر مورد عالقه در پایداري شهري می باشند(

شهري با توجه به رویکرد پایداري اجتماعی باید مشوق این امر باشند که با حمایت و ترغیب 

                                                 
Solidarity -١ 
Participation -٢ 
Livelihood security  -٣ 
Sense of place  -٤ 
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آنها را به سمت ارزش هاي اجتماعی سوق دهند، زیرا شهروندان و شهر، جز 1رفتارهاي پایدار

یه شهر هستند. اگر رفتار شهروندان( به ویژه چگونگی مصرف، تولید و سطح زندگی) مایملک اول

به سمت پایداري شهري سوق داده شود، در این صورت دستیابی به یک شهر پایدار چندان دور 

  ).Danish Ministry of environment، 2007:7از واقعیت نخواهد بود (

ري اجتماعی اند داراي برابري ، تنوع و چگونگی ، به طورکلی شهرهایی که برخوردار از پایدا

یک  ارتباط متقابل افراد با هم و نیز جو دموکراتیک می باشند، ضمن اینکه شهروندان از کیفیت

  ).Rann،  2005:1( زندگی مناسب نیز لذت می برند

را  براي شهرداري ها اغلب این فرصت وجود دارد تا با درك درست از اولویت ها ابتکار عمل

در دست بگیرند و با هدایت اقدامات بخش خصوصی و عمومی، به اهداف پایداري اجتماعی 

جامع عمل بپوشانند. همچنین این نهاد (شهرداري ها) می توانند با استفاده از خرد جمعی و 

نیز در سایه دستیابی به پایداري اجتماعی تا حدود زیادي به اهداف مورد نظر خویش برسند 

)2005: V ، Mathias.(  رویکرد مبنایی این تحقیق بر اساس تئوري کارکردگرایی

مجموعه اي از عناصر به هم پیوسته و متنوع که روابط متقابل ارگانیک با یکدیگر «ساختاري

داشته و چه به لحاظ ادراکی و چه به لحاظ کالبدي، به دنبال ایجاد یک کلیت هدفمند، زیبا ، 

پاپلی »(ر منسجم و پایدار را شکل می دهندمحیطی هستند، شهقابل قرائت و منطبق با شرایط 

). به عبارت دیگر ساختارشهري که متشکل از(شهروند، 296:1386یزدي ورجبی سناجردي،

باشد که هر کدام از اجزا با کارکرد خود به حفظ پایداري مدیریت شهري و کالبد شهر) می

رکن شهروند و کالبد شهر  ت مدنی از سهدر حیا بعالوه ساختار شهري اجتماعی شهر می نگرد.

و مدیریت شهري تشکیل می شود. شهروند و مدیریت شهري ماهیتی فاعلی دارند و کالبد 

شهري ماهیت انفعالی. انسان بنا به مدنی الطبع بودن میل به شهروندي دارد و  نیازمند حیات 

 1377است (دیکنز، مدنی است و مدیریت شهري مکلف به ساماندهی و مدیریت کالبد شهر 

:71.(  

  

  

                  

  
  

  )71: 1377دیکنز، ساختارشهري ( )2(شکل 
  

                                                 
Sustainable Behavior  -١ 

 کالبد شهر

 شهروند مدیریت شهري
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کار کردي چهارشاخص زیر -پس از بررسی بر مبناي الگوي ساختی )2براساس شکل(

) مورد مقایسه قرار می  10و  6منطقه ( 2استخراج شد که هر کدام در غالب فرضیات زیر در 

  گیرد:

  متفاوت است. 10و 6رایی مدیریت شهري در منطقه میزان عملکرد اج -

  متفاوت است. 10و 6در منطقه  شهرونديمیزان مشارکت  -

  متفاوت است. 10و 6میزان کیفیت محیط زندگی در منطقه  -

  متفاوت است. 10و 6میزان دسترسی به منابع و امکانات پایدار در منطقه  -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )Colantonio,2008 (پایداري اجتماعی مبناي تحقیق رویکردها و شاخص هاي )3(شکل 

برخورداري از -

امکانات رفاهی و 

اوقات فراغت(امکانات 

امکانات  -فرهنگی

 تفریحی و ورزشی)
 امنیت محله-
محیط زیست  -

 شهري

 ساختارگرایی کارکردي

 مدیریت شهري)ماهیت فاعلی شهر(شهروندان و  ماهیت انفعالی شهر(کالبدشهر)

نظریه مشارکتی 

:اختیارعقالنی (جان شهري

تئوري حرکت و   -الستر) 

 آرنستاین -توسعه  

نظریات مدیریت 

: نظریه مدیریت شهري

 مدارانه شهري(پال)
نظریه نیازسنجی 

 لئونارد دهل شهري

دسترسی به منابع و 

 امکانات
کیفیت محیط 

 میزان مشارکت شهروندي عملکرد مدیریت شهري زندگی

نظریات زیست محیطی شهري: 

 نظریه توسعه پایدار شهري
 نظریه شهرسالم

دسترسی به خدمات -

 زیربنایی
دسترسی به مراکز  -

 بهداشتی
دسترسی به امکانات  -

 آموزشی

 یاریهادر محالتتوسعه شورا -

 مدیریت در مشارکت افراد محله -

 مدیریت مراکز تفریحی، آموزشی -

مدیریت تعبیه تابلوها و نشانه ها براي شناسایی -

 محله مسکونی

مدیریت در انتقال آموزش هاي عمومی از طریق -

 بیلبوردها و تهیه بسته هاي آموزشی و فرهنگی

مدیریت در برگزاري هم اندیش هاي محله  -

ي و همایش هاي منطقه اي مرتبط با ا

 مسائل شهروندان و ...

مشارکت در تصمیم -

 گیري ها،
 ارائه پیشنهاد -
 ایفاي نقش در-

 -خدمات محله، 

 حس تعلق مکانی 
انجام فعالیتهاي -

 داوطلبانه و ...

رویکرد مبنا 

 محور

 دیدگاه ها

شاخص 

 ها
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  محدوده مورد مطالعه

از شمال به خیابان آزادي، ازشرق به بزرگراه نواب، از جنوب به خیابان قزوین و از  10منطقه

هکتار  807شود، مساحتی معادلغرب به خیابان شهیدان و هرمزان و پادگان جی محدود می

آید. بافت فشرده با قطعات کوچک در میث مساحت به شماردارد و کوچکترین منطقه از حی

گیرد. جمعیت منطقه در سرشماري اي از منطقه را در بر میاین منطقه سطح قابل مالحظه

درصد سطح  57هکتار یا 461نفر اعالم شده است. از سطح منطقه میزان  322000، 1385

ت جمعیتی و مهاجرت از منطقه، دهد. در روند تحوالمنطقه را کاربري مسکونی تشکیل می

اند یا با مهاجرت نسل جدید آنهابه تر یا از منطقه مهاجرت کردههاي پر جمعیتخانواده

اند که تمایل به اسکان در محالت قدیمی خود هاي سالخورده و کم جمعیت تبدیل شدهخانواده

  ).1:1386تهران، 10را دارند (الگوي توسعه و طرح تفصیلی منطقه 

هکتار از شمال به بزرگراه همت، از جنوب  2144نفر و وسعت 232583با جمعیت  6 منطقه

آزادي، از شرق توسط بزرگراه مدرس و از غرب به بزرگراه چمران محدود شده -به محور انقالب

نفر در هکتار و با سطحی  5/108در وضع موجود با تراکم ناخالص جمعیتی  6است. منطقه

ترین مناطق جایگاهی در تحوالت تهران به عنوان یکی از مهم درصد مساحت شهر 5/3معادل 

شهري تهران دارد. منطقه شش به دلیل استقرار در مرکزیت جغرافیایی شهرتهران و از سوي 

دیگر به لحاظ موقعیت همجواري با مرکز ثقل قدیمی شهر یعنی محدوده بازار، میدان ارگ و 

ل در خصوص توسعه شهر تهران انجام داد و با انتقال توپخانه، تحت تاثیر اقداماتی که پهلوي او

و حرکت تدریجی موقعیت مرکز شهر به شمال و شمال غربی از دهه چهل مرکزیت فضایی، 

فعالیتی پیدا نمود. این منطقه در طی دهه هاي اخیر توسعه شهري تهران به تدریج عرصه 

بین المللی گردیده است. بر  تحوالت کالبدي،فضایی و سیاسی تاثیرگذار در سطح ملی و حتی

این اساس و در شرایط کنونی از نظر فعالیت و عملکرد، بخش عمده اي از منطقه به عنوان 

نماید. مینقش)ایفايC.B.Dتجاري(واداري-جدید،حکومتیمرکزثقلوتهرانشهربندياستخوان

ساله  10شد در دوره در منطقه آغاز  1365آمارگیري هاي انجام شده افول جمعیتی که از سال 

درصد رسیده است .تغییر و تبدیل   -57/0) شتاب بیشتري گرفته و به 1385-1375بعدي (

کاربري مسکونی به نفع فعالیت هاي تجاري است که منطقه را به یکی از مهاجر فرست ترین 

مناطق تهران تبدیل کرده است. بررسی و تشخیص تقسیمات درونی منطقه عالوه بر تبیین 

تواند به بهبود و ساماندهی نظام تقسیمات در جهت کارآیی ف تر سازمان فضایی، میشفا

مدیریت شهري، ارتقاء و تقویت حس همبستگی شهروندي، پایداري شهري، تقویت حس مکان 
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و انطباق با نیازها و تغییرات جدید در زندگی شهري منجر شود(الگوي توسعه و طرح تفصیلی 

  ).1:1386تهران، 6منطقه 

  

  تحقیق روش

پیمایشی - براي جمع آوري داده ها ، طبقه بندي ، توصیف و تحلیل آنها از روش توصیفی

استفاده شده است. جامعه آماري پژوهش حاضر، واحد تحلیل و واحد مشاهده شهروندان مقیم 

تهران می باشند.در پژوهش حاضر از فرمول معروف برآورد در نمونه کوکران،   10و  6در مناطق 

نفر از شهروندان  365اد و حجم نمونه افراد مورد مطالعه محاسبه نموده ایم.تعداد نمونه تعد

تهران می باشد.شیوه نمونه گیري افراد مورد مطالعه، استفاده از نمونه گیري  10و  6منطقه 

جهت توصیف و آماري هايباشد. روشطبقه اي و شیوه انتخاب افراد به صورت تصادفی می

که  F اي پارمترامتریک، آزمونها و براي آزمون فرضیات از آزمون فرضیه مقایسهتحلیل داده

مورد تحلیل قرار گرفته است. مقدارضریب آلفا براي هریک از معرفهاي در spssافزار بوسیله نرم

می باشد ، که نشان از پایایی ابزار اندازه گیري تحقیق  0.7که باالي  0.95نظر گرفته شده ،

  .است

  

  تجزیه و تحلیل 

و  6منطقه ،اطالعات زمینه اي درمنطقه  2پس از گردآوري اطالعات بوسیله پرسشنامه در 

درصد در  55.1فر معادل ن201نفر از نمونه ي جامغه آماري،365باشد: از به شرح زیر می 10

نفر 249پاسخ داده اند که  6درصد در مورد منطقه  44.9نفر معادل  164و  10مورد منطقه 

درصد  72.6نفر معادل  265درصد زن هستند. 31.8نفر معادل  116درصد مرد و  68.2معادل 

درصد متولد سایر شهرها  هستند. مدت اقامت بیشترین  24.4نفر معادل  89متولد تهران و 

و نیمی  12سال می باشد مدت اقامت نیمی از پاسخگویان مساوي یا کمتر از  10افراد برابر با 

سال می باشد. درآمد  14آن می باشد.متوسط مدت اقامت نمونه آماري برابر با دیگر بیش از 

هزار تومان می باشد درآمد نیمی از پاسخگویان مساوي یا کمتر از 500بیشترین افراد برابر با 

 575هزار تومان و نیمی دیگر بیش از آن می باشد.متوسط درآمد نمونه آماري برابر با  500

. توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد متغیر میزان تحصیالت را هزار تومان می باشد

باشند. توزیع فراوانی و پاسخگویان داراي  تحصیالت دیپلم می 42.7نشان می دهد که  درصد

درصد پاسخگویان  53.7دهددرصد پاسخگویان در مورد متغیر وضعیت مسکن را نشان می
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توجه به شاخص هاي برآمده از مبانی نظري و  داراي  وضعیت مسکن  شخصی می باشند. با

  پیشینه تحقیق، فرضیه هاي این پژوهش به صورت زیر مورد آزمون قرار گرفته است:

 .متفاوت است 10و 6فرضیه اول:میزان عملکرد اجرایی مدیریت شهري در منطقه  -

ی را نشان م 10و 6میزان میانگین عملکرد اجرایی مدیریت شهري در منطقه ) 1(جدول 

از میانگین  6و منطقه 38.44از میانگین  10دهد.عملکرد اجرایی مدیریت شهري در منطقه 

برخوردارند. با توجه به فرضیه تحقیق که از نوع فرضیه تفاوتی است و سطح معنی داري  45.17

) و حد باال و پایین بدست آمده با فاصله   ≥P 0.05است (  0.05) که زیر 0.000دو دامنه(

و  6درصد حکایت از تفاوت میانگین عملکرد اجرایی مدیریت شهري در منطقه  95اطمینان 

با استناد به نظریه مدیریت شهري و تئوري مدیریت مداري پال، نقش و عملکرد  دارد.10

مدیران شهري در توزیع منابع و امکانات از اهمیت خاصی برخوردار است، به عبارت دیگر 

است. در حوزه  10بیشتر از منطقه  6هري در منطقه میانگین عملکرد اجرایی مدیریت ش

برگزاري نمایشگاه و اقالم فرهنگی، انتقال آموزش هاي عمومی از طریق بیلبوردها، برگزاري 

مراسم هم اندیشی محلی، مشارکت افراد محله مسکونی براي شرکت در تصمیم گیري ها، 

ورزشی و تعبیه تابلوهاي  -حیتفری-مدیریت مراکز خرید میوه و تره بار ، مراکز فرهنگی

  دارد. 10عملکرد مطلوبتري نسبت به منطقه  6شناسایی مدیریت شهري در منطقه 

  

  10و  6)مقایسه عملکرد اجرایی مدیریت شهري در منطقه 1(جدول 

 انحراف معیار از میانگین انحراف  معیار میانگین تعداد گروه متغیر

  

  عملکرداجرایی

 مدیریت شهري

  

 10منطقه
149 

38.44 

 
854/11 971/0 

 263/1 730/14 17/45 136 6منطقه

 
 متفاوت است. 10و  6در منطقه  فرضیه دوم : میزان مشارکت شهروندي  -

را نشان می دهد.در این صفت  10و 6در منطقه  شهرونديمیزان میانگین مشارکت  )2جدول (

  رند. برخوردا 21.14از میانگین  6و منطقه 18.04از میانگین  10منطقه 

) 0.000با توجه به فرضیه تحقیق که از نوع فرضیه تفاوتی است و سطح معنی داري دو دامنه(

درصد  95) و حد باال و پایین بدست آمده با فاصله اطمینان   ≥P 0.05است (  0.05که زیر 

دارد، با توجه به نظریه حرکت و 10و 6در منطقه  شهرونديحکایت از تفاوت میانگین مشارکت 

ه و نظریه ارنستاین مشارکت شهروندان در فعالیتهاي شهري به عنوان یک حرکت توسع

اعتمادساز است که موجب انسجام سرمایه اجتماعی شهر یعنی شهروندان می شود. به عبارت 
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دیگر در حوزه اقدام نمودن به ارائه پیشنهادها برا ي محله ، تصمیم گیري در حوزه خدمات 

شهروندي، انجام فعالیتهاي داوطلبانه و حس رضایت و تعلق  محلی، مشارکت در آموزش هاي

دارند. میانگین  10ه پویاتر و مشارکت بیشتري نسبت به منطق 6مکانی شهروندان منطقه 

  است. 10بیشتر از منطقه  6در منطقه  مشارکت شهروندي

  

  10و  6)مقایسه مشارکت شهروندي در منطقه 2(جدول 

 انحراف معیار از میانگین راف  معیارانح میانگین تعداد گروه متغیر

  

 شهرونديمشارکت 

 401/0 058/5 04/18 159 10منطقه

 537/0 306/6 14/21 138 6منطقه

 

 متفاوت است. 10و 6در منطقه  زندگیفرضیه سوم: میزان نوع کیفیت محیط  -

 را نشان می دهد.در این 10و 6میزان میانگین کیفیت محیط زندگی در منطقه  )3جدول (

  برخوردارند.  74.83از میانگین  6و منطقه 64.25از میانگین  10صفت منطقه 

) که زیر 0.000با توجه به فرضیه تحقیق که از نوع فرضیه تفاوتی است و سطح معنی داري دو دامنه(

درصد حکایت از تفاوت  95و حد باال و پایین بدست آمده با فاصله اطمینان   ≥P 0.05است (  0.05

عبارت دیگر در حوزه برخورداري از امکانات  بهدارد  10و 6زندگی در منطقه  محیط یفیتمیانگین ک

فرهنگی از قبیل وجود فرهنگسرا، کتابخانه ، سینما،  -ورزشی- رفاهی و اوقات فراغت(امکانات تفریحی

 سالن ورزشی وغیره)، امنیت محله (روشنایی در شب، میران جرائم خیابانی،میزان تصادف در محله)،

محیط زیست شهري( از قبیل فضاي سبز موجود، پاکیزگی محله ، الیروبی جویها و غیره) میانگین 

  است. 10بیشتر از منطقه  6کیفیت محیط زندگی در منطقه 

   

  10و  6در منطقه  کیفیت محیط زندگی)مقایسه 3(جدول 

 انحراف معیار از میانگین انحراف  معیار میانگین تعداد گروه متغیر

 096/1 877/12 25/64 138 10منطقه زندگی محیط کیفیت

 478/1 253/16 83/74 121 6منطقه 

  

 متفاوت است. 10و 6میزان دسترسی به منابع و امکانات شهري در منطقه  فرضیه چهارم: -

را نشان می  10و 6)میانگین دسترسی به منابع وامکانات پایدار در منطقه 4جدول(

از میانگین  6و منطقه 64.25از میانگین  10پایدار منطقه دهد.دسترسی به منابع وامکانات 

برخوردارند. با توجه به فرضیه تحقیق که از نوع فرضیه تفاوتی است و سطح معنی داري  74.83
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) و حد باال و پایین بدست آمده با فاصله   ≥P 0.05است (  0.05) که زیر 0.000دو دامنه(

و  6پایدار در منطقه  وامکانات منابع به ن دسترسیدرصد حکایت از تفاوت میانگی 95اطمینان 

مراکز بهداشتی، امکانات  دارد به عبارت دیگر در حوزه دسترسی به خدمت زیربنایی،  10

بانکها، مراکز پستی، بیمارستان، دانشگاه و مدارس و غیره ) میانگین دسترسی به منابع آموزشی(

  .است 10بیشتر از منطقه  6وامکانات پایدار در منطقه 

  

  10و  6)مقایسه دسترسی به منابع و امکانات شهري در منطقه 4(جدول 

انحراف   میانگین تعداد گروه متغیر

 معیار

انحراف معیار از 

 میانگین

امکانات  دسترسی به منابع و

 شهري پایدار

 742/0 114/9 84/53 151 10منطقه

 937/0 090/11 63/57 140 6منطقه 

  

  همبستگی بین شاخص ها

) مالحظه می شود همه شاخصها با همدیگر رابطه مستقیم و مثبت 5همانطور که در جدول (

  دارند. و نشاندهنده این تاثیرگذاري و تاثیرپذیري این شاخص ها از همدیگر می باشند.

  

  ) همبستگی بین شاخص ها5جدول (

  

 شاخص ها

  همبستگی

 شاخص ها

  عملکرد

  اجرایی

  مدیریت شهري

مشارکت 

 مردمی

  کیفیت

 محیط زندگی

دسترسی به 

  منابع

و امکانات 

  پایدار

  عملکرداجرایی

 مدیریت شهري

 430/0 716/0 491/0 1  همبستگی پیرسون

 0/000 0/000 . 0/000 0  سطح معنی داري

 247/0 454/0 1 491/0  همبستگی پیرسون مشارکت مردمی

 0/000 0/000 0 0/000  سطح معنی داري

  کیفیت

 محیط زندگی

 662/0 1 454/0 716/0  یرسونهمبستگی پ

 0/000 0 0/000 0/000  سطح معنی داري

  دسترسی به منابع

 و امکانات پایدار

 1 662/0 247/0 430/0  همبستگی پیرسون

 . 0/000 0/000 0/000  سطح معنی داري
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  نتیجه گیري

 با توجه به شاخص هاي فوق 6با استعانت به فرضیات تحقیق پایداري اجتماعی در منطقه 

شهروندان ، نحوه عملکرد اجرایی مدیریت شهري، میزان دسترسی به  شهرونديالذکر: مشارکت 

منابع و امکانات شهري(دسترسی به خدمات زیربنایی، بهداشتی،آموزشی) و کیفیت محیط 

زندگی شامل:(برخورداري از امکانات رفاهی و اوقات فراغت که شامل امکانات فرهنگی و امکانات 

شی وهمچنین امنیت محل مسکونی و کیفیت محیط زیست شهري) پایدارتر از تفریحی و ورز

از منظر توسعه  10و  6می باشد و این عوامل موجب اختالف و تفاوت دو منطقه  10منطقه 

  پایدار اجتماعی شده است.

می باشد. در ضمن آزمون  10داراي پایداري قویتري نسبت به منطقه  6بنابراین منطقه 

ن بین شاخص هاي مذبور صورت گرفته و نشان دهنده یک الگوي خطی هبستگی پیرسو

مستقیم و همبستگی مثبت بین شاخص ها می باشد همه شاخصها با همدیگر رابطه مستقیم و 

 مدیریت افزایش یابد، عملکرداجرایی شهرونديمثبت دارند.براي مثال هر اندازه مشارکت 

 محیط اهد داشت.همچنین با افزایش کیفیتدرصد از موارد افزایش مستقیم خو 49شهري در 

درصد از موارد خواهیم بود و با 71شهري در  مدیریت    زندگی،شاهد افزایش عملکرداجرایی

شهري در  مدیریت اجرایی شاهد افزایش عملکرد پایدار، وامکانات منابع به افزایش دسترسی

  درصد از موارد خواهیم داشت.43

آمیزه اي است، از مبانی و حوزه هاي سیاست هاي  به لحاظ نظري پایداري اجتماعی

اجتماعی سنتی نظیر: برابري و بهداشت، موضوعات مرتبط با مشارکت ها، نیازمندي ها، سرمایه 

اجتماعی، اقتصاد ، محیط زیست و اخیراً نیز موضوع شادمانی ، رفاه و کیفیت زندگی می باشد. 

عالیتهاي اقتصادي است ، که به شبکه هاي همچنین این رویکرد منعکس کننده آن عناصر و ف

اجتماعی جان داده و به بهبود کیفیت  زندگی و رفاه شهروندان رونق می بخشد. در این رابطه 

دستیابی به پایداري اجتماعی مستلزم تغییر در نگرش مردم پیرامون کیفیت زندگی است و آن 

زمانها درآید. در این راستا از جمله بایستی به صورت یک هدف واقعی براي همه افراد و در همه 

چالش هاي رویکرد مزبور ، منفک نبودن پایداري اجتماعی با دو  بعد زیست محیطی و 

اقتصادي آن است . همچنین در اغلب مواقع داده هاي اجتماعی و فرهنگی به راحتی در 

د توسعه پایدار دسترس نبوده و اندازه گیري آن بسیار مشکل می باشد.در تبیین جایگاه رویکر

: که پایداري اجتماعی زمانی محقق می شود که فرایندهاي رسمی و اجتماعی باید گفت

غیررسمی ، سیستم ها، ساختارها و روابط موجود در شهرها با مساعی یکدیگر هرچه بیشتر بر 
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ظرفیت نسلی فعلی و نسل هاي آینده بکوشند ، که قاعدتاً نتیجه آن برخورداري از یک شهر 

  ا ، سالمت مدار و نیز سرزنده خواهد بود .  پوب

  با توجه به یافته هاي تجربی پژوهش، این پیشنهادها می تواند مورد تأمل قرار گیرد:

  جهت دهی سیاستهاي توسعه اي به سوي محورهاي زیر:

آموزش شهروندان در جهت شناخت بیشتر شهروندان به وظایف شهروندي از جمله  - الف

  و نسل کنونی در مورد تحقیق مؤلفه هاي توسعه پایدار. آموزش دانش آموزان

اطالع رسانی به شهروندان؛ تدوین برنامه هاي تبلیغاتی از سوي رسانه ها در جهت آشنا  -ب 

کردن جوانان با مفاهیم توسعه پایدار در زمینه انتقال آگاهانه بیم ها و امیدهاي دنیاي آینده. به 

ع رسانی عمومی براي ترویج و تشویق مشارکت عمومی و عبارت دیگر استفاده وسیع از اطال

ارتقاء هوشیاري و آگاهی جامعه. متخصصان و تصمیم گیران با آموزش مبحث پایداري، مردم را 

  در تمام گروه هاي سنی آماده پذیرش طرح هاي توسعه پایدار شهري نمایند.

  توجه به عوامل اجتماعی از جمله:  - ج 

عمومی مطابق با استانداردهاي جهانی از جمله خطوط مترو،  گسترش وسایل حمل و نقل

  گسترش ترامواگسترش و در دسترس قرار دادن مراکز بهداشتی و درمانی.

تغییر شیوه هاي مدیریتی به ویژه مدیریت مبتنی بر نیاز محله ها از جمله بها دادن به ساکنین 

  .محله هاي مسکونی و مشارکت اجتماعی آن در تصمیم گیري ها

  د) با توجه به عوامل فرهنگی از جمله:

  آموزشی در سطح محلی –گسترش و تقویت مراکز فرهنگی  

 گسترش و تقویت مراکز تفریحی و ورزشی  

 گسترش دادن و تقویت ایجاد فضاي سبز در محله هاي مسکونی  

 .تدوین  حقوق شهروندي و اجراي آن  

  در ادامه این پیشنهادها ارائه می شوند:

ه اهمیت و ضرورت حیاتی و اجتناب ناپذیر وجود یک قانون مبتنی بر گفتمان با توجه ب -1

شهروند مدار که هم حاوي الزامات فرهنگی، حقوق مدار و هم وظیفه مدار براي شهروندان 

  باشد، پیشنهاد می شود در دستور کار سیاست گذاري شهروندي قرار گیرد.

استراتژیهاي توسعه شهري نباید از باال تدوین منشور مشارکت شهروندي به گونه اي که  -2

  انتخاب و اعمال شود بلکه باید توسط مردم و متخصصان طراحیو ترکیب شود.
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  و ماخذمنابع 

نظریه هاي شهر و ) 1386( پاپلی یزدي، محمد حسین و حسین رجبی سناجردي .1

 .296، تهران ، انتشارات سمت،صپیرامون

انتشارات آستان  ترجمه حسین بهروان، ،جامعه شناسی شهري )1377( پیتر دیکنز، .2

 .71قدس رضوي،ص

،  بسط مفهومی توسعه پایدار )1385( زاهدي ، شمس السادات و غالمعلی نجفی .3

 .64- 63،ص 6، شماره  10فصلنامه مدرس علوم انسانی :دوره 

،مجله معماري و کالنشهرهاي کشورهاي جنوبتمرکززدایی  )1377صرافی، مظفر( .4

 .22،ص48شهرسازي، ش

فصلنامه مدیریت  ،مفهوم ، مبانی و چالشهاي مدیریت شهري )1379رافی، مظفر(ص .5

 .80،ص 2شهري ، ش 

الگوهاي نوظهور در سنجش پایداري  )1385( ر ، کیانوش و کورش برارپورکالنت .6

 .2،ص18شماره  ، ، تدبیرتوسعه

 یها،ماهنامه شهردار ،الگوي مشارکت در جامعه مردم ساالر )1378( علیرضا علوي تبار، .7

 .12 ص ،8ش

، مبانی توسعه پایدار شهري) 1388( ، مهرداد و اسحاق سیاه پوش ارجمندنوابخش .8

 .220ص ، انتشارات جامعه شناسان،تهران
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