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  :چکیده
هاي  شرایطی را ایجاد نموده است که ضرورتالخصوص در کشورهاي در حال توسعه  رشد و گسترش شهرنشینی در جهان علی

تاثیرات سهمگین شهرنشینی بر منابع زیستی و اجتماعات بشري . هاي بشري را دستخوش تغییرات بنیادین نموده است زندگی در زیستگاه
که کشورهاي توسعه  در حالی. به حدي بوده است که مفهوم توسعه پایدار به ضرورت اجتناب ناپذیر در زندگی امروزي تبدیل شده است

هاي  این فرصت را یافتند که بواسطه توسعه پایدار به دنبال کاهش ناهنجاري خود مندي از رشد تولید ناخالص ملی یافته بواسطه بهره
هاي منابع اقتصادي و نرخ باالي شهرنشینی  بواسطه محدودیت در حال توسعه اجتماعی و افزایش همبستگی اجتماعی باشند، کشورهاي

هاي رفتاري و عملکردي، خشونت و  کاري اجتماعی، سرقت و ناامنی، ناهنجاري  ابتکار عمل خود را از دست دادند، که افزایش بزهعمال
توجهی به پایداري اجتماعی در جوامع شهري در خالل سالیان  هایی از تبعات فقدان یا کم سست شدن ارکان خانواده در جامعه تنها نمونه

این تحقیق تالش خواهد نمود به مقوله پایداري اجتماعی بعنوان یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار . بوده است این کشورهااخیر در 
هاي این رویکرد در کاهش  هاي توجه به پایداري اجتماعی در جامعه شهري ایران به نقش و توانمندي پرداخته و ضمن بررسی ضرورت

روش تحقیق بکار گرفته شده  براي تحقق هدف . هاي جوامع اشاره نماید و تقویت بنیانبحران اجتماعی کنونی و افزایش کیفیت زندگی 
التین و  اي شامل گزارشات دولتی، مقاالت از منابع کتابخانه أتحقیق، روش توصیفی تحلیلی خواهد بود و اطالعات مورد نیاز تحقیق عموم

دهد که جوامع در حال توسعه بواسطه ضعف شدید در آموزش  ن مینتایج این تحقیق نشا. و کتب دانشگاهی فراهم خواهد شد داخلی
هاي اجتماعی قرار گرفته که تحقق و استقرار ارکان  همگانی و فقدان چرخه آگاهی رسانی جمعی در سطح جامعه مورد تشدید امواج بحران

  . ها کمک شایانی نماید تواند به تخفیف یا کاهش این بحران پایداري اجتماعی می

  توسعه پایدار، پایداري اجتماعی، بحران جامعه شهري پایداري، :کلیديکلمات 

  :مقدمه
افزایش مطالبه براي ارتقاي کیفیت محیطی را فراهم آورده  اتتولید ثروت در جوامع توسعه یافته و در حال توسعه موجب

ی مبدل عهاي اجتما است و طراحان محیطی بیش از پیش به کانون توجهات افکار عمومی و اقشار پیشرو در عرصه فعالیت
ندان به مقوله طراحی محور بعنوان ابزاري براي ماندگاري طرح و پاسخگویی فرآیند طراحی به نیازهاي شهرو مفهوم .اند گشته

از این رو، ظهور توسعه پایدار بیش از تصور، توسط معماران و طراحان شهري مورد . رایج در میان طراحان مبدل گشته است
 پایداري مفهومی استبطور کلی . شاید مغتنم باشد که پیش از ورود به بحث، به بعضی از تعاریف اشاره شود. توجه قرار گرفت

 تفکریک عنوان  به و گذاشته تاثیر آن تجارب و رویکردها نظریات، بر و شده واردري شه توسعه تونم در دهه دو از بیش که
 سه به وابسته عمل پایداري در نمود .است داده قرار مبناي عمل محیط، مختلف ارکان زیستی را میان اخالقی، برقراري تعادل

زمانی که شهرها با مشکالت مختلف در . دهند را تشکیل میزمینه زیست محیطی، اقتصادي و اجتماعی است که مثلث توسعه 
ها  مورد توجه طبقات  هاي زیست محیطی، اقتصادي و اجتماعی قرار گرفتند، مفهوم پایداري بعنوان یکی از راه حل عرصه

ابع و هرچند از دیدگاه عموم مفهوم پایداري بیشتر به کاهش مصرف من. تماعی و آکادمیک جامعه قرار گرفتمختلف اج
هاي آکادمیک و  هاي شهري تأکید دارد، اما محققان در پژوهش هاي اکولوژیکی سکونتگاه جلوگیري از آلودگی و تقویت جنبه



شهروندي، هویت، امنیت، جرم و جنایت، احساس دلبستگی به : مانندمقاالت علمی به معضالت مختلف شهري اشاره می کنند 
خود توجه خود را به تبعات تحقق پایداري مانند و . ]2[هاي جمعی و مشارکت و عدم انسجام اجتماعی  محیط، فقدان فعالیت

 Fear of) کاهش ترس از جرم، (Well-being) ، احساس خوب بودن زندگی انسان (Quality of Life)کیفیت زندگی
Crime) ارتباط اجتماعی ،(Social Interaction)  با سایر افراد در قلمرو اجتماعی(Territoriality)  اشاره و توجه نمودند .

اشتراك همه موضوعات فوق، تالش در جهت تحقق عدالت فضایی بواسطه اجازه  بتوان اینگونه بیان نمود که وجه شاید
باشد که بی شک موجب درك احساس لذت بردن از کیفیت  مکانات بهتر به شهروندان میدسترسی عادالنه به محیط زیست و ا

هاي گوناگونی در  ضرورت توجه به مقوله پایداري اجتماعی در مطالعات و پژوهش. باشد زندگی خوب توسط همه شهروندان می
هري ایرانی، نیاز به یک تحقیق شک سبک زندگی و مشخصات اختصاصی جوامع ش نقاط مختلف جهان قابل رویت است اما بی
این تحقیق تالش خواهد نمود که این مسئولیت را بر دوش بگیرد و به نحو . سازد جامع و شایسته در این حوزه را هویدا می

   .احسن به سرانجام برساند

  :پایداريابعاد 
رود و طیف  سراسر جهان به کار میاي است که به صورت متعارف و گسترده توسط بسیاري از جوامع در  توسعه پایدار واژه

اي است که موجب  کمن توسعه پایدار توسعهوبه نقل از بر .گیرد ها و رفتارهاي انسانی را در بر می وسیعی از اهداف، فعالیت
واژه توسعه پایدار در پاسخ به یک موضوع در حال  .شود ارتقاء کیفیت زندگی در ابعاد زیست محیطی، اقتصادي و اجتماعی می

شد مطرح شد که به ارتباطات مهم میان فرآیندهایی مانند توسعه اقتصادي و اجتماعی، مشکالت جهانی محیط زیست، ر
شود که شامل  میمفهوم پایدار شهري در پنج بعد در نظر گرفته  .پرداخت افزایش جمعیت و گسترش مناطق شهري می

  .و جمعیتی است زیست محیطیسیاسی، اقتصادي، اجتماعی، 
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  ابعاد توسعه پایدار شهري:  1شکل 

 )Drakakis, 1995( :منبع



  :پایداري اجتماعیضرورت توجه به 
. رود پایداري اجتماعی همواره به عنوان یکی از ارکان توسعه پایدار همراه با توسعه زیست محیطی و اقتصادي به کار می

با توجه به اصول پایداري، . صراحتأ به توسعه انسانی و ابعاد اجتماعی پایداري اشاره شد 21اولین بار در دستور کار براي 
این رابطه در روند بهبود کیفیت زندگی در جوامع . پایداري اجتماعی رابطه عمیقی با پایداري زیست محیطی و اقتصادي دارد

هاي مختلف تئوري پایداري اجتماعی را در واقع بر پایه مفهوم نیازها و کار  در دیدگاه) 2005(لیتینگ و گریبلر . ]1[مؤثر است 
هایی است که نیازهاي فرد را با در نظر گرفتن روند وابستگی متقابل بین جامعه و طبیعت  این همان فعالیت. کنند توصیف می
این تعاملی است که تحت تأثیر ثبات  .هاي بشر اشاره دارد این تفکر به رابطه بین انسان و طبیعت و فعالیت. رساند به انجام می

دفتر معاونت که توسط  بررسی شخصیت و هویت فضاي عمومیتوان به  در حوزه پایداري اجتماعی می .باشد منابع طبیعی می
  :در سه بعد مطرح شده، اشاره کرد )OPDM(نخست وزیر انگلیس 

  عی و اقتصادي می شود؛که شامل محیط فیزیکی، اجتما: 1»بستر فعالیت«

 که عناصر اصلی و کلیدي که فضاي عمومی را تشکیل می دهند، شامل می شود؛ و: 2»جعبه ابزار«

 .که برتري هاي خاص و ویژه فضا را در بردارد:  3»کیفیت ها«

منتشر  2000در سال  DETR 6و  CABE 5که توسط  4»به کمک طراحی«این دفتر سپس باتکیه بر آنچه در سند 
  :عامل زیر متمایز و مشخص شوند 10شده است، اشاره می کند که فضاهاي عمومی می توانند با 

  آیا این مکان ها تمیز هستند و به تمیزي آنها رسیدگی می شود؟: 7»نظافت و پاکیزگی« .1

 د؟این فضاها تا چه اندازه در دسترسند و قابلیت تحرك در آنها وجود دار:  8»دسترسی« .2

 تا چه اندازه جذابیت بصري دارند؟: 9»جذابیت« .3

 آیا افراد در گذراندن اوقات فراغت در این مکان راحتند؟: 10»راحتی« .4

 به چه میزان پذیراي طیف هاي مختلف اجتماعی هستند؟: 11»جامعیت« .5

بخش تا چه حد از فضا استفاده شده و امکان انجام فعالیت هاي شاد و زندگی : 12»سرزندگی و پویایی« .6
  .وجود دارد

 تا چه حد قابلیت به مرحله اجرا درآمدن فعالیت هاي مختلف در فضا وجود دارد؟: 13»عملکرد« .7

                                                
1The Context for Actions.  
2 The Kit of Parts  
3 The qaualities 
4 By Design 
5 Commission for Architecture and the Built Environment 
6 Department of the Environment، transport and the Regions  
7 Cleanliness 
8 Accessibility 
9 Attractiveness 
10 Comfort 
11 Inclusively 
12 Vitality and Viability 



 آیا این فضا یک شخصیت خاص دارد؟: 14»تمایز و تشخیص« .8

 آیا این فضاها احساس امنیت را القا می کنند و فضاهاي امنی هستند؟: 15»ایمنی و امنیت« .9

  )ODPM 2004,19(زمان انعطاف پذیر هستند؟  تا چه حد در طول: 16»نیرومندي« .10

همه ابعاد پایداري اجتماعی در یک  هاي اجتماعی زندگی شهري گذشته و امروز، با وجود تحقیقات بسیار در زمینه جنبه
مقوله و از آنجا که پیوستگی میان ابعاد مختلف پایداري اجتماعی بعنوان یک  .مطالعه مورد توجه و بررسی قرار نگرفته است

هایی که بتواند موجب افزایش  حل ها کامال بدیهی است، این مطالعات براي ارائه راه اجتماعی در سرنوشت راهبردها و ایده
تواند ضمن  سازي مطالعات می بندي و یکپارچه اما بی شک جمع .اند پایداري اجتماعی در شهرهاي معاصر شوند عاجز بوده

، نتایج تحقیقات در خصوص پایداري اجتماعی در جوامع دیگر را »توجه نشده«یا » هکمتر توجه شد«نمایان ساختن ابعاد 
با  .تواند در ارائه راهکارها براي دیگر مطالعات مفید واقع شود هاي جوامع را نمایان سازد که می ها و شباهت نشان داده و تفاوت

به نمایش  1ها در جدول شماره  کیدات آنأانتخاب و ت مهمترین تحقیقات انجام شده در زمینه پایداري اجتماعیاین رویکرد، 
 .گذارده شده است

  

  ضوابط در نظر گرفته شده  نویسنده

تساوي حقوق، دموکراسی، حقوق بشر، اجتماع همگن، توزیع عادالنه درآمد، اشتغال، دسترسی عادالنه به   )1999( چزسا
  منابع و خدمات اجتماعی

یو ان دي اس دي 
  تساوي، سالمت، آموزش و پرورش، مسکن، امنیت، جمعیت  )2001(

  درآمد، ارتباطات و مشارکت، آموزش و پرورش، ار تباطات اجتماعی، امنیت اجتماعی، توزیع درآمد و دارائی  )2004(اسپانگبرگ 

دام جمعی، حمایت متقابل، احساس تعلق، روابط بین فردي، اقمشارکت شهروندان، تعامل اجتماعی،   )2008(چوگیل 
  دسترسی به تسهیالت و امکانات، ایمنی

برملی و همکاران 
)2009(  

امنیت،  /عدالت اجتماعی، دسترسی به تسهیالت و امکانات، مسکن مقرون به صرفه، تعامل اجتماعی، ایمنی
  هاي مدنی فعالیت /جمعی هاي ، مشارکت در گروه)گردش مالی(رضایت مسکونی، ثبات 

) 2009(کوالنتونیو 
  )2010(کاتهیل 

تساوي حقوق، سازگاري، امنیت، عدالت اجتماعی، رفاه جامعه، توسعه انسانی، زیرسازي اجتماعی، ظرفیت 
  سازي جامعه، سرمایه انسانی و اجتماعی

                                                                                                                                                  
13 Functionality 
14 Distinctiveness 
15 Safety and Security 
16 Robustness 

 اجتماعی پیشینه تحقیقات پایداري: 1جدول 



جامعه، روح جامعه و تعامل اجتماعی، ایمنی، دسترسی به امکانات و تسهیالت، اندازه فضاي زندگی، سالمت   )2011(دیو 
  رضایت از واحدهاي همسایگی

دمپسی و همکاران 
  تعامالت اجتماعی، مشارکت، ثبات جامعه، غرور و حس مکان، عدالت اجتماعی، ایمنی و امنیت  )2011(

وینگرتر و موبرگ 
)2011(  

درامد و (و امنیت، توزیع عادالنه دسترسی، سرمایه اجتماعی، سالمت و رفاه، انسجام اجتماعی، ایمنی 
هاي  ، دموکراسی محلی، مشارکت و توانمندسازي، میراث فرهنگی، سواد و آموزش و پرورش، فرصت)اشتغال

  برابر، مسکن و ثبات جامعه، اتصال حرکت، عدالت اجتماعی، حس مکان، محدوده عمومی جذاب

براون و همکاران 
)2012(  

سیاسی، تساوي حقوق  -اقتصادي -منابع، مشارکت در حوزه اجتماعیعدالت اجتماعی، توزیع عادالنه 
هاي شغلی، آموزش و مسکن  محیطی، ماهیت و میزان دسترسی به خدمات و امکانات منطقه، فرصت

  مناسب، حمل و نقل عمومی

 مورایاماشریفی و 
)2013(  

دلبستگی به مکان، ثبات اجتماعی، عدالت اجتماعی، تعامل اجتماعی، روابط میان فردي، انسجام اجتماعی، 
  بهداشت و رفاه، امنیت

هارون و همکاران 
)2014 (  

احساس دلبستگی و ادراك نسبت به محیط، حقوق شهروندي، رابطه متقابل بین انسان و طبیعت، تعامالت 
فرهنگی و فردي و اجتماعی، مشارکت سیاسی، کیفیت زندگی، رفاه، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، 

  دسترسی به کاالهاي عمومی و خدمات ، اشتغال، حمل و نقل عمومی

  

  :هاي جامعه شهري بحران
و تحوالت اجتماعی و اقتصادي شهرها، چه از نظر اجتماعی و چه از نظر اقتصادي، در زمینه  همگام با توسعه شهرنشینی

غفلت هایی در  .گر شده است بحرانی حاد جلوهکه در بسیاري از موارد به صورت غفلت هایی صورت پذیرفت زندگی در شهرها، 
دنیاي صنعت و ماشینیسم،  لزاماتزندگی شهري و ا سبک جدید که بواسطهمحیط زیست  و اقتصاديزمینه هاي اجتماعی، 

از  .بندي نمود توان تقسیم هاي مختلفی می ها را از جنبه بحران. ]8[است ها و مخاطرات جدي در دنیا شده  منجر به بروز چالش
ها با  همچنین بحران. کنند و غیرطبیعی تقسیم می...) بالیاي طبیعی چون سیل، زلزله و (ها را به لحاظ طبیعی  یک سو بحران

اسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي هاي جامعه شهري را در ابعاد سی بحران از یک وجه .شوند ها نیز تقسیم می اندازه و تأثیر آن
 عملکرد و عمومی تعادل جامعه، در آمده پدید اختالالت که شود می حادث زمانی اجتماعی بحران. ]12[ کنند بندي می تقسیم
 حفظ و ساماندهی توانایی، فاقد جامعه که دارد آن از نشان اجتماعی عمومی بحران یک .افکند مخاطره به را حیات معمول

. است داده دست از جامعه توسعه و تطور با مرتبط مسائل حل براي را خود درونی قابلیت و استعداد و است اجتماعی نظم
 اي نقطه به کیفی و کمی نظر از اجتماعی مساله یا اجتماعی آسیب یک که یابند می ظهور اجتماعی بحران یک هنشان زمانی

 نظام، که گردد می سبب اختالل این و دهد می دست از را ها آن کنترل و کاهش ظرفیت و توانایی قابلیت سیستم، که رسند می
توان در یک نوشتار کوتاه به همه  اگر چه نمی .]12[ باشد ناتوان بوده، ها آن حل به قادر این از پیش تا که مسائلی براي دیگر

با از مهمترین عواملی که زندگی شهري و شهرنشینی را  توان اشتراکی موارد مطروحه در مطالعات دیگر اشاره کرد اما می
و فقر و عدم تساوي، تزلزل اقتصادي و بیکاري، اتکاء : که شامل توجه روبرو ساخته اشاره کردچالش هاي جدي و قابل 

 ،ناشی از کاهش آستانه تحمل افراد و فشارهاي عصبی صوتی گسیختگی قوام و اساس خانواده، آلودگی وابستگی، از هم



  تراکم بیش از اندازه، و اماکن تفرجگاهی حی، آلودگی هوا، کمبود وسایل تفری ناشی از افسردگی و طالق مشکالت اجتماعی
  .دو مواردي از این قبیل اشاره کر جمعیت شهري

  :هاي اصلی بحران در ایران ریشه
اما در کشور ایران،  .هاي متعدد مادي و غیرمادي یا عینی و ذهنی دارند ها علت ظهور بحران همانگونه که اشاره کردیم،

هاي اجتماعی آن با  هاي بحران هایی را یافت که زمینه توان نشانه توسعه در خاورمیانه میبعنوان یکی از کشورهاي در حال 
رشد باالي آهنگ شهرنشینی و مهاجرت روستانشینان به شهرها  به طور مثالباشد  دیگر کشورهاي جهان داراي اشتراك می

تهران، مشهد، (در یازده شهر بزرگ کشور شهرنشین  ترش شهرنشینی، سکونت باالي جمعیتگس .یکی از مهمترین آنان باشد
، اجرایی شهرهاي کشور ، سنتی بودن ساختار اداري و تشکیالت)اصفهان، تبریز، کرج، شیراز، اهواز، قم، کرمانشاه، ارومیه، رشت

نگی، وضعیت فره تنزل، عمومی،  مطالبات فاصله امکانات و توان مالی با انتظارات و ،مدیریت شهري ،محدودیت منابع مالی
، ها بروز جنگ، حذف یارانه ها و تحریمدر پی اقتصادي شهروندان  و کاهش توان» جهانی شدن«بواسطه تصادم امواج اجتماعی 

 بحران اجتماعی در شهرهايبه وجود آمدن  که موجبباشند  می از جمله عوامل تاثیر گذارعدم وجود مدیریت واحد شهري 
هاي اصلی بحران در نظر  توان به عنوان علت شده در ایران، سه پدیده اصلی را می طی مطالعات انجام .]11[ ایران شده است

  :گرفت

  .اي خارجی است هاي نوین جهانی که پدیده هاي داخلی ناشی از آشوب بحران: پدیده اول

  .شود اي داخلی با امکان تأثیرپذیري از خارج محسوب می تحوالت ساختاري است که پدیده: پدیده دوم

  .]12[داخلی است  است که یک موضوع کامالًتحوالت جمعیتی ایران امروز : پدیده سوم

  

 :عبارتند ازدهد که پانزده چالش ناشی از بحران اجتماعی در ایران  هاي صورت گرفته در ایران نشان می مروري بر پژوهش

اجتماعی، بی عدالتی در برخورداري ازقدرت، اعتمادي اجتماعی، فقر اقتصادي، فساد، تبعیض  اعتیاد، بیکاري، خشونت، بی 
پرورش، عدم رعایت حقوق  وتصادي، معضل ترافیک، مسائل آموزش هاي اق ها، افزایش میزان جرایم، سیاست نزول ارزش

  .شهروندي و نابرابري در اجراي قانون

  :هاي جامعه تأثیر پایداري اجتماعی در بحران
هاي اجتماعی موجود، دسته بندي این مشکالت  نترل یا کاهش مشکالت بحرانبراي بررسی تاثیر پایداري اجتماعی در ک

بندي این مشکالت وجود دارد  هاي متفاوتی براي دسته بی شک روش. ها امري اجتناب ناپذیر و ضروري است بواسطه تعدد آن
هاي قبل از  شده در قسمت توجه به تخصص مولفین در حوزه معماري و شهرسازي، ترجیح داده شده تا مشکالت بیاناما با 

در ابعاد اجتماعی،  ریشههاي جامعه شهري  بحرانمشکالت ناشی از  بروز دسته بندي شوند که در این صورت، أمنظر منش
توان از راهبردهاي  یر بروز مشکل در شهرهاي ایران، میأ یا متغحال با اطالع از منش .دارندکالبدي  وفرهنگی اقتصادي، 

  .نشان داده شده است 2ها در جدول شماره  براي کنترل مشکل استفاده نمود که نتیجه دسته بنديپایداري اجتماعی 

  

  

  



  ابعاد بحران و متغییرهاي پایداري اجتماعی: 2 جدول

هاي  شاخص
پایداري اجتماعی 

  بحران مرتبط با
  متغییرها

سوادي،در صد افراد داراي تحصیالت  نرخ بی نرخ رشد جمعیت، نرخ مرگ و میر، نسبت جنسی، بعد خانوار،  جمعیتی و اجتماعی
  ...و  عالی، نرخ طالق

  ...و  نرخ بیکاري در مردان، نرخ بیکاري در زنان، بار تکفل  اقتصادي

هاي سالمت، تعداد نفر در خانه،  مالکیت خانه، کیفیت زندگی، میزان رضایت عمومی از خدمات، هزینه  )کیفیت زندگی( عدالت
  ...و  پزشکیهاي ساالنه  هزینه

تراکم جمعیت، دسترسی به مراکز آموزشی، دسترسی به فضاي سبز، دسترسی به مراکز بهداشتی، دسترسی   عوامل کالبدي
  ...و  به حمل و نقل عمومی

  ...و  نرخ خشونت، دسترسی به پلیس  یامنیت

  

  :جمعیتی اجتماعی شاخص
هدف . باشد می... شامل عواملی چون نرخ رشد، مرگ و میر، طالق و همانطور که در جدول به آن اشاره شد این بخش از بحران 

اي  از بررسی عوامل جمعیتی و اجتماعی شناخت کلی از این عوامل بوده که در پایداري اجتماعی مؤثرند و در عین حال پایه
  .هاي دیگر است براي سنجش شاخص

  :اقتصادي شاخص
افراد را تحت تأثیر خود قرار  هاي زندگی باشد که بسیاري از جنبه ایران می بحران اقتصادي یکی از مهمترین ابعاد بحران در

. باشد به منظور بررسی پایداري اجتماعی در این حوزه، متغیرهایی چون نرخ بیکاري در مردان و زنان مورد بحث می. داده است
گري و مسکن  دهد که فقر، بیکاري، مشاغل کاذب، مهاجرت، تکدي پیشینه تحقیق در حوزه بحران اقتصادي نشان می

هم به آن اشاره  3جهت کاهش بحران در این بخش همانطور که در جدول  .]9[باشند  ي اقتصادي شهر میها ن آسیبمهمتری
ها تا حدودي بر این  هاي کوچک، تولید کاالهایی با کیفیت بهتر و باال بردن برخی ارزش توان  با کارآفرینی در مقیاس شده می

  .بحران غلبه کرد

  :عدالتی شاخص
به طور مثال اینکه چند درصد از افراد جامعه . دهد ی کیفیت زندگی افراد را مورد بحث قرار میبحران عدالتی به طور کل

بنابراین مهمترین وجه در  .مالکیت شخصی خانه را دارند و یا اینکه تا چه حد از خدمات عمومی و شهري رضایتمند هستند
  .این حوزه کیفیت زندگی است



روشنی داشته باشد بلکه مفهومی پیچیده است که ممکن است با  معناينیست که  کیفیت زندگی شهري تنها یک واژه ساده 
هاي فیزیکی نیست بلکه تمام روابط،  کیفیت زندگی شهري تنها براي توصیف ویژگی. سلسله مراتب دیگري تعریف شود

منظور از کیفیت زندگی توجه به . ]4[کند هاي فیزیکی وجود دارد را تعریف می اي که بین ویژگی هاي شبکه ها و رابطه محرك
در روند برنامه ) کیفی(و ذهنی ) کمی(هاي اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي، محیطی، روانی و غیره در دو وجه عینی  شاخص

مثل شرایط تحصیل بهتر، کیفیت دسترسی، کیفیت مسکن، کیفیت فضاهاي گذران اوقات فراغت، ایجاد (ریزي شهري است 
جوهر اصلی کیفیت ). هاي اجتماعی، اشتغال، رفاه، مشارکت اجتماعی و غیره اجتماعی، فرصتفرصت براي کنش متقابل 

ریزي براي مسکن، کار و  در واقع برنامه .و معنوي انسان به طور تؤامان استزندگی شهري، تأمین و ارضاي نیازهاي مادي 
مثل نیاز به امنیت، زیبایی، آرامش خاطر، (ندان اشتغال یا حمل و نقل بدون تأمین نیازهاي روانی، عاطفی و اجتماعی شهرو

هایی  توان به شاخص از عوامل مؤثر در سنجش کیفیت زندگی می. ]10[ ناقص خواهد بود) تعلق اجتماعی، شادي، تفریح و غیره
به  چون کیفیت و فضاهاي عمومی، هویت و روابط اجتماعی، سرزندگی در فضاها، آلودگی زیست محیطی، خوانایی و دسترسی

  :هاي کیفیت محیطی شهرها را به شرح ذیل برشمرده است در همین راستا دوهل ویژگی .خدمات را نام برد

 ؛ و»وجود خدمات بهداشتی مفید و قابل دسترس براي کلیه ساکنین« .1

 ؛ و»باال بودن کیفیت کالبد محیط و مسکن« .2

 ؛ و»وجود اکوسیستم هاي سالم« .3

 ؛ و»وجود محالت فعال و معنی دار« .4

 ؛ و»فع نیازهاي اولیه هر شهروندر« .5

 ؛ و»وجود روابط اجتماعی در حد معقول« .6

 ؛ و»وجود اقتصاد متنوع و خودکفا« .7

  ).43، 1377طبیبیان و بحرینی (» تنوع فعالیت هاي فرهنگی« .8

نیز معیارهاي خود براي افزایش کیفیت زندگی منتشر نموده  است که در جدول  PPSعالوه بر آنچه گفته شده است، موسسه 
    .نشان داده شده است 3

  ) PPS.org سایت( براي افزایش کیفیت محیط شهرها   PPSمعیارهاي موسسه : 3جدول 

برخوردهاي معنی دار 
  اجتماعی

کاهش موانع قومی  - ها  دانش و ارزشتبادل و حفظ اطالعات ،  -نمایش فرهنگی بیشتر  - معاشرت پذیري
  احساس اتحاد - اي  و طایفه

نیاز کمتر به کنترل  -ها  جاودانگی ارزش -احساس سربلندي و غرور  -تشکیالت اجتماعی بزرگ   معرفی هویت اجتماعی
  مدیریت خودگردان -شهرداري 

 -کیفیت محیط بهتر  -ایمنی بیشتر  -احساس تعلق به محیط  -محیط هیجان آور  -منظر خوب   افزایش احساس راحتی
  احساس آزادي

کاهش نیاز به اتومبیل و  -سازگار با حمل و نقل عمومی  -ایمنی براي عابران پیاده  –پیاده روي راحت   دسترسی هاي خوب
  استفاده بهتر از زمان و پول -پارکینگ 



دهنده به استفاده  واحدهاي سرویس -ها  و کاربريها  دسترسی به فعالیت -ها  ها و فرهنگ اختالط قوم  جذب اقشار مختلف
  تشویق به خالقیت اجتماع - کنندگان از فضا 

هاي  ارزش –هاي ملکی خوب  ارزش –بهتر دستیابی به کاالهاي با کیفیت  - کارآفرینی در مقیاس کوچک   حمایت اقتصادي
  سرعت رشد  -محلی

 

  :کالبدي در شهرها شاخص
ریزي دقیق براي شهرها، مشکالتی از قبیل عدم دسترسی همه افراد به مراکز  جمعیت و عدم توجه به برنامه با باال رفتن

طبق دیدگاه توسعه پایدار، زمین و فضاي شهري تنها عنصري . به وجود آمده است... آموزشی، فضاي سبز، مراکز بهداشتی و 
هاي شهروندان و ابزار الزم براي تحقق  ه بستر اصلی تمام فعالیتطبیعی براي تأمین نیازهاي اقتصادي و کالبدي نیست، بلک

رغم دسترسی همه افراد به خدمات،  اي باشد که علی بنابراین کالبد شهري باید به گونه. ]13[ ها و آرزوهاي انسانی است خواست
گرفتن فضاهاي جمعی که امکان استفاده  تواند با در نظر این تعامل می. زمینه تعامل بین مردم را با تمهید معمارانه فراهم کند

هاي کالبدي مانند  مین مطالبات شهروندان در زمینهأکالبدي که همراه تبهتر شدن شرایط  .گروهی افراد را دارد، صورت بگیرد
رفتن به باال تواند همراه با ارتقاي رقابت پذیري شهرها  می ،باشد مبلمان شهري، تجهیزات و امکانات عمومی در شهرها می

  .کیفیت زندگی نیز کمک کند

  :امنیتی شاخص
 يها از مکان یناش یو نگران یطدر مح یاحساس نا امن. انسان است یاصل یازهايو ن یاتاز ضرور یزندگ يامن برا یطوجود مح

 یرانجام پذ یبه درست یرهو غ یاجتماع ی،فرهنگ ي،را تحت شعاع قرار داده و امور اقتصاد یانسان يها یتفعال یرنا امن، سا
ها بایستی در فضاهاي جمعی و  آن. شهروندان بایستی در یک محیط شهري احساس ایمنی داشته باشند .نخواهد بود

ها، و فضاهاي کار و فراغت، احساس ایمنی داشته  هاي همسایگان، مغازه هاي پیرامون خانه و مسیرهاي منتهی به خانه خیابان
روید و نیز مطمئن باشید که به عنوان یک  اینکه شما بدانید کجا هستید و به کجا میاحساس ایمنی بستگی دارد به . باشند

احساس امنیت در محالت شهري یک بخش اساسی در پایداري  .]14[ساکن یا عابر منطقه، قربانی جنایت یا جرم نخواهید شد 
در . یکی با دیگر ابعاد پایداري اجتماعی داردارتباط نزد محلهتأمین امنیت، و با آن، احساس امنیت در یک . باشد اجتماعی می

هاي  توانند احساس امنیت کنند و در فعالیت نظمی، ساکنان در تعامالت اجتماعی خود با دیگران می بدون جرم و بی محلهیک 
 ارتقايو به  شده احساس امنیت، مسلمأ باعث افزایش اعتماد و روابط متقابل بین شهروندان. اجتماعی مشارکت کنند

گرایی شهروندان، افزایش حس تعلق به مکان، افزایش نظارت عمومی و افزایش سرزندگی و شادابی شهروندان  کمک  اجتماع
  .]5[ شایانی خواهد کرد

  :گیري نتیجه
هدف . شود ها در نظر گرفته می هاي خاصی براي کاهش و یا از بین بردن بحران در هر جامعه بسته به شرایط، سیاست

ها را از طریق  توان آن ها، می شناسانه به بحران مقاله این بوده است که نشان دهیم علیرغم توجه به دید جامعهعمده ما در 
تواند از طریق آگاهی  هاي جامعه شهري می موضوع کاهش بحران. توسعه پایدار و خصوصأ بحث پایداري اجتماعی کاهش داد

بر طبق . صورت گیرد ،که در بحث پایداري اجتماعی به آن اشاره شدبخشی به افراد جامعه و مشارکت همه افراد همانطور 
هاي جامعه، همانطور که نقش عوامل زیست محیطی و اقتصادي مؤثر  مطالعات انجام شده در تحلیل مسائل شهري و بحران

توان  پایداري اجتماعی می لذا با به کار بردن راهکارهایی بر پایه. باشد است، نقش عوامل اجتماعی نیز داراي اهمیت فراوان می
  :توان به موارد زیر اشاره کرد از مهمترین عوامل تأثیرگذار اجتماعی در جامعه می. هاي جامعه غلبه کرد تا حدودي بر بحران



 در رابطه با انسان و طبیعت اطرافمسائل اکولوژیکی  مطالعه -1
 افرادخصوصیات فرهنگی و اجتماعی در نظر گرفتن  -2
 ها و نهادهاي اجتماعی ها، روحیات و عالئق مردم در ارتباط با فرهنگ، مذهب، سنت ها، سلیقه تمطالعه در نوع خواس -3
 مطالعه در مسائل جمعیتی و اشتغال جمعیت -4
 مطالعه در مسائل مربوط به مسکن، بازار خرید و فروش و مانند آن -5
 مطالعه در مسائل بهداشت و آموزش و تفریحات - 6
 ارتباطات و مخابراتمطالعه در مسائل ارتباط جمعی و  -7
ها و مسائل مشابهی که بیشتر در  ها، بزهکاري در رابطه با اختالفات، دزدي و امنیتی مطالعه در زمینه مسائل تربیتی -8

 شهرهاي بزرگ وجود دارد
  هاي شهري ها و بافت هاي فیزیکی، ساختمان گیري مجموعه این عوامل در شکلتأثیر  -9

به هدف خود  یاجتماع يها بر کنترل و کاهش بحران یاجتماع یداريتوجه به پا یممستق ریمقاله با نشان دادن تاث یناگر چه ا
تواند مورد توجه محققان و  یوجود دارد که م یاديز يها یکاست ینهزم ینتوجه داشت در ا یدگشته است، اما با یلنا

هر کدام از موارد اشاره شده در کاهش بحران  يگذار یرو وزن تاث یزانبه م جهتو. یردقرار گ یندهآ یقاتپژوهشگران در تحق
محققان  يها و پژوهش ییدانشجو يها نامه یانتواند بعنوان موضوعات مهم در پا یموارد م ینا یتجرب یريو اندازه گ یاجتماع

  .   یردقرار گ یو بررس یابیمورد ارز
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