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سنجش پایداری اجتماعی در محالت پراکندهرو
(مطالعۀ موردی :محلۀ شادآباد تهران)
مصطفی توانا* -کارشناس ارشد برنامهریزی شهری ،دانشکدۀ شهرسازی ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران
فرشاد نوریان -دکترای شهرسازی ،معاون پژوهشی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران ،رئیس قطب علمی شهرسازی و توسعۀ شهری پایدار،
دانشیار دانشکدۀ شهرسازی دانشگاه تهران

پذیرش مقاله3130/50/31 :

تأیید نهایی3130/53/50 :

چکیده 
در سالهای اخیر ،پایداری اجتماعی بهعنوان یکی از اجزای اصلی توسعۀ پایدار به شکل فزایندهای به رسمیت
شناخته شده است .پژوهشهای پیشین دربارۀ توسعۀ پایدار بهطورعمده بر مسائل مربوط به محیطزیست و مسائل
اقتصادی متمرکز بودند ،اما در اواخر دهههای  3335و پس از تدوین دستور کار  13و راهبرد اتحادیۀ اروپا در
لیسبون  1555و جلسۀ شورای اروپا در شهر گوتنبرگ در سال  ،1553پایداری اجتماعی در دستور کار مباحث
پایداری ،یکی از مهمترین ارکان توسعۀ پایدار در شهر و محالت شهر معرفی شده است .هدف این مقاله ،سنجش
عوامل مؤثر بر پایداری اجتماعی در محالت پراکندهروی شهر (محلۀ شادآباد تهران) است که بر اثر توسعۀ افقی
شهر تهران در سالهای اخیر بهوجود آمدهاند .بدینمنظور ،از روش تحلیل عاملی و ضریب همبستگی پیرسون در
نرمافزار  SPSSبرای تحلیل دادههای بهدستآمده از تعداد  153پرسشنامه و برداشت میدانی از محلۀ شادآباد
استفاده شده و عوامل مؤثر بر پایداری اجتماعی از دو بعد عینی و ذهنی ارزیابی شدهاند .نتایج حاصل از تحلیل
دادهها نشان میدهد که عوامل زمینهای مانند مهاجرت و ناتوانی اقتصادی که از ویژگیهای ذاتی شکلگیری محلۀ
شادآباد هستند ،در پایداری اجتماعی محلۀ شادآباد نقش اساسی و تعیینکننده دارند .همچنین براساس نتایجی که از
تحلیل عاملی بهدستآمده ،سطح پایین پنج عامل سرمایۀ اجتماعی ،رضایتمندی فردی ،رضایت از محله ،کنش
اجتماعی و حس تعلق در محلۀ شادآباد ،بهعنوان عوامل اصلی پایینبودن پایداری اجتماعی محله شناسایی شدند.
واژههایکلیدی :پایداری اجتماعی ،پراکندهگویی ،توسعۀ پایدار ،سرمایۀ اجتماعی ،شادآباد.


* نویسندۀ مسئول53108181005 -53318330300 -51310431011 :

Email: mostafa.tavana@ut.ac.ir
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مقدمه 6
در دو دهۀ اخیر ،مفهوم پایداری اجتماعی 1به یکی از مدلهای جدید توسعه درآمده و با ابعاد اجتماعی ،اقتصادی،
محیطزیستی و سیاسی توسعه ترکیب شده است .مؤلفههایی که آنها را «ابعاد» یا «پایههای» توسعۀ پایدار مینامند و
محققان اجتماع محلی ،هرکدام از نظر خود به میزان متفاوتی به آن توجه کردهاند .درحقیقت مباحث مربوط به توسعۀ
پایدار ،در ابتدا وابسته به مسائل محیطزیستی بود و پس از آن توجه به مسائل اقتصادی نیز در آن گنجانده شد .در اواخر
دهۀ  3335موضوعات اجتماعی برای اولین بار در دستور کار مباحث توسعۀ پایدار قرار گرفت .بهویژه پس از تدوین دستور
کار  ،13تدوین راهبرد اتحادیۀ اروپا در لیسبون در سال ( 11555معروف به  )EC 1555و در جلسۀ شورای اروپا در شهر
گوتنبرگ در سال  15534مورد توجه قرار گرفتند .درنتیجه ،مطالب محدودی دربارۀ پایداری اجتماعی وجود دارد،
بهطوریکه بررسیهای منظم و سیستماتیک دربارۀ این مفهوم وجود ندارد.
این مقاله با مروری بر ادبیات مفهوم پایداری اجتماعی و مفاهیم مرتبط با آن سعی دارد تا عوامل مؤثر بر پایداری
اجتماعی را در بافتهای پراکندهروی شهری شناسایی کند .بدینمنظور ،ابتدا به حوزههای پایداری اجتماعی در محالت
شهری پرداخته شده و سپس تأثیرات پراکندهروی شهری بر این حوزهها بررسی شده است..
مفهوم پایداری اجتماعی بهطورعمده با ابعاد کیفی همراه است و با مفاهیمی مانند زندگی انسانی و احساس رفاه
ارزیابی میشوند .پایداری اجتماعی به معنای حفظ و بهبودبخشی سرمایۀ اجتماعی ،یعنی شکلدهی جوامع همگن و
یکپارچه با منافع متقابل ،دارای ارتباط و تعامل میان گروههای مردمی ،جامعهای دارای احساس ترحم ،صبوری ،قابلیت
انعطاف و تابع عشق و وفاداری که گاه با سرمایۀ اخالقی نیز همراه میشود (گودلند.)0-3 :1551 ،
محلۀ شادآباد دارای بافتی بسیار نامتراکم است؛ بهطوریکه بیش از  85درصد از مساحت محله را اراضی کشاورزی
اشغال کرده است .بافت پراکندهروی محله ،بافتی غیرمنسجم ،با رشدی تقریباً بدون برنامه و ساختار کالبدی نامنظم که
بیشتر محل زندگی افراد مهاجر است و برای کار و زندگی بهتر راهی تهران شدهاند .ساختار اجتماعی آنومیک و گسسته
که پیوندهای اجتماعی در آن ضعیف است و در کنار شرایط کالبدی و اقتصادی نامناسب ،پتانسیل باالیی در ناپایداری
اجتماعی در شهر تهران دارد .از اینرو ،محلۀ شادآباد تهران واقع در منطقۀ  33تهران ،بهعنوان نمونۀ مورد مطالعه در
زمینۀ پایداری اجتماعی انتخاب شد.

مبانینظری 
از دهۀ  ،3335توسعۀ پایدار به شهرها توجه ویژه نشان میدهد و برای اولین بار مفاهیمی مانند «شهر پایدار »0و «محلۀ
پایدار »0وارد فرهنگ لغت شهرسازی جهان میشود و تالش برای شناسایی مؤلفههای شهر و محلۀ پایدار آغاز شد .در
این زمینه ،مؤلفههایی مانند موضوعات فضایی ،اکولوژیکی ،انرژی و مسائل اجتماعی جایگاه مهمی پیدا میکنند .یکی از
موضوعات اصلی در بحث شهر پایدار ،بررسی رابطه بین اشکال مختلف توسعۀ شهر و پایداری است .نقد توسعۀ شهر به
 .1این مقاله برگرفته از پایاننامۀ کارشناسی ارشد مصطفی توانا در رشته برنامهریزی شهری با عنوان«سنجش رابطۀ آسیبهای اجتماعی با
عوامل محیطی در بافتهای پراکندهرو و مرکزی شهر تهران » به راهنمایی جناب آقای دکتر فرشاد نوریان دفاع شده و در تاریخ 1031/11/03
در دانشکدۀ هنرهای زیبای دانشگاه تهران است.
2. Social Sustainable
3. EU Lisbon Strategy 2000
4. European Council Meeting in Goteborg in 2001
5. Sustainable Urban
6. Sustainable Neighborhood
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شیوۀ پراکندهرو 3از مهمترین بحثها در این زمینه است .توسعۀ پایدار ،شهر پراکنده را بهلحاظ زیستمحیطی ،اقتصادی و
البته اجتماعی نقد کرده است .اتالف زمینهای حاشیۀ شهر در مسائل زیستمحیطی ،هزینههای گزاف خدماترسانی به
محالت تازه شکلگرفته در حاشیۀ شهر در مسائل اقتصادی و تراکم پائین جمعیتی و مسائل اجتماعی ناشی از آن در
زمینۀ اجتماعی از جمله موارد مورد نقد توسعۀ پایدار نسبت به پراکندهرویی شهری است.
بهطورکلی پیچیدگی مفهوم توسعۀ پایدار و پیچیدگی مفهوم پایداری اجتماعی ،کار بررسی توسعۀ پایدار و پایداری
اجتماعی را مشکل کرده است .مطالعات زیادی در زمینۀ توسعۀ پایدار و مؤلفههای اقتصادی و زیستمحیطی انجام شده
است ،اما کمتر مطالعهای را میتوان یافت که تنها پایداری اجتماعی را مدنظر داشته باشد و آن را در محیط شهری
بررسی کرده باشد .در این زمینه پژوهشهای تجربی نیز انجام شده است .برخی از مهمترین این پژوهشها ،شامل موارد
زیر است:
پوتنام در آثار اخیر خود مدعی است که عملکرد اقتصادی-اجتماعی در جوامع پایدار به مراتب قویتر از جوامع غیرپیوسته
است؛ بنابراین ،شکلگیری سرمایۀ اجتماعی به معنای انسجام و اعتماد بین شبکهای ،بسترساز افزایش کاراییهای اقتصادی
و اجتماعی خواهد بود (پوتنام .)1555 ،وی در بررسی نواحی ایتالیا قبل و بعد از اصالحات منطقهای  ،3385به این نتیجه
میرسد که سرمایۀ اجتماعی باالتر نواحی شمالی در دورههای مختلف ،زمینهساز توسعهیافتگی بیشتر این نواحی شده است
(حسنوی و پزشکان .)3130 ،در همین رابطه ،بوهیان و اورز در پژوهشی ارتباط بین سرمایۀ اجتماعی و پایداری شهری را
تأیید کردند (بوهیان و اورز.)1550 ،
پژوهشی که بهوسیلۀ خاکپور و دیگران ( )3130با عنوان «نقش سرمایۀ اجتماعی در توسعۀ پایدار محلهای» انجام گرفت،
بهدلیل معناداری یا نزدیک به معناداربودن ارتباط بین برخی از متغیرهای سرمایۀ اجتماعی با پایداری ،توجه به مفهوم ذهنی
سرمایۀ اجتماعی شرط انکارناپذیر تحقق مفهوم عینی پایداری است .در مقالۀ «تحلیل فضایی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و توسعۀ
پایدار شهری» نوشتۀ موسوی و دیگران بیان شد که توسعه از طریق ابعاد متعدد خود ،سرمایۀ اجتماعی را محقق میکند .از
سوی دیگر ،سرمایۀ اجتماعی نیز مانند پدیدهای نیرومند از طریق سطوح ماهوی خود ،زمینۀ ایجاد توسعۀ پایدار را فراهم
میکند (موسوی و دیگران.)3133 ،
در ادبیات و چارچوب نظری ،تعریف جامع و منسجمی برای مفهوم «پایدار اجتماعی» وجود ندارد و بهنظر نمیرسد در
آیندۀ نزدیک بتوان به آن دست یافت .دلیل این امر ،چندوجهیبودن ماهیت مفهوم پایداری و تالش آن برای
درهمآمیختن موضوعات اجتماعی ،اقتصادی و محیطزیستی و تبدیل آنها به یک ماهیت مستقل واحد است (2007
.)RICS,

توسعۀ پایدار به داراییهای فردی و اجتماعی ،قوانین و فرایند توانمندسازی افراد و محالت مربوط میشود؛
بهطوریکه انسانها بتوانند در بلندمدت برای کسب دستاوردهای عادالنه ،مکفی و قابلوصول اقتصادی براساس
استانداردهای زندگی ،مشارکت داشته باشند و بتوانند نیازهای فردی خود را در مرزهای مشخص مکان یا کالبد ،بهصورت
یک جزء و این سیاره بهصورت یک کل برآورده سازند .در سطح عملی ،پایداری اجتماعی ریشه در بهبود ابعاد اجتماعی در
سطح فرد و اجتماع دارد .همانطورکه در جدول زیر آمده ،دامنۀ آن از ظرفیتسازی و افزایش مهارتهای انسان تا
نابرابریهای فضایی و محیطی در تغییر است.

1. Sprawl
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حوزههایپایداریاجتماعیدرشهر 
جدول .6
بعد 

اجتماعی

اجتماعی-نهادی

اجتماعی-اقتصادی

اجتماعی-محیطزیست

حوزةاصلیموضوع 

دسترسی به نیازهای محله و جامعۀ محلی
ارتقای فرهنگی
مدیریت دانش
هویت محلهای یا اجتماع محلی
درک از محله
عدالت و برابری در دسترسی به خدمات و امکانات
کیفیت زندگی
امنیت
رفاه
ظرفیتسازی
مشارکت و توانمندسازی
اعتماد سازمانهای داوطلبانه و شبکههای اجتماعی درونمحلی
امنیت اقتصادی
اشتغال
فعالیتهای غیررسمی اقتصادی
بهداشت محیطزیست
مسکن مناسب
حملونقل
نابرابری زیستمحیطی و فضایی

منبع:کالنتینیو7008،

پایداریاجتماعی 
از نظر لیتیگ و گریسلر 3و از دیدگاه جامعهشناسی ،پایدار اجتماعی کیفیتی از جامعه است .درواقع ،پایداری اجتماعی
ماهیت روابط اجتماعی است که از طریق کار و روابط درون جامعه بهوجود میآید .پایداری اجتماعی در صورتی در جامعه
وجود دارد که کار در جامعه و ترتیب نهادی مرتبط با آن ،مجموعۀ نیازهای انسان را برآورده سازد .درنهایت ،ماهیت و
ظرفیت بازتولید آن در بلندمدت حفظ شود و هنجارهای مورد نیاز انسان از عدالت اجتماعی ،شأن انسانی و مشارکت را
شکل دهد (لیتیگ و گریسلر.)81 :1550 ،
پل و استرن 1با توجه خاص به مسائل محیط شهری تعریف جامعتری از پایداری اجتماعی دادهاند:
توسعه (رشد) با آهنگ پیشرفت و تکامل جامعۀ مدنی سازگار است .شرایط محیطی را بهگونهای سازماندهی میکند
که تمام گروههای اجتماعی و فرهنگی مختلف جامعه بهطور هماهنگ رشد کنند و همزمان از طریق بهبود کیفیت زندگی
برای تمام بخشها و گروههای جامعه ،انسجام اجتماعی را تقویت میکند (پل و استرن.)30 -30 :1555 ،
اجزای اصلی تشکیلدهندۀ پایداری اجتماعی از دیدگاه «بینز و مورگان »1و «سینر و دیگران» عبارتاند از:
 .3برآوردن نیازهای اصلی انسان؛
 .1غلبه بر ناتواناییهایی که مربوط به ناتوانایی فردی است؛
 .1رشد مسئولیت فردی ،شامل مسئولیت اجتماعی و توجه به نیازهای نسلهای آینده؛
1. Littig and Griesler
2. Pol and Stern
3. Baines and Morgan
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 .4حفظ و افزایش موجودی سرمایۀ اجتماعی ،بهمنظور رشد اعتماد ،هماهنگی و همکاری مورد نیاز برای ایجاد و
حمایت نهادهای مدنی؛
 .0توجه به توزیع برابر فرصتهای توسعه در زمان حال و آینده؛
 .0به رسمیتشناختن تفاوتهای جوامع و فرهنگهای مختلف و رشد بردباری اجتماعی؛
 .8توانمندسازی مردم برای مشارکت در شرایط مورد توافق دوجانبۀ تأثیرگذار بر انتخاب برنامههای توسعه و
تصمیمگیری دربارۀ آن.
پایداری اجتماعی از نظر اهداف توسعۀ پایدار به نوعی از توسعه یا رشد گفته میشود که با تکامل تدریجی جامعۀ
مدنی ،رشد فرصتها و مزایای زیستمحیطی برای سازگاری اجتماعی گروههای مختلف اجتماعی ،فرهنگی ،تشویق
ترکیب اجتماعی با بهبود در کیفیت زندگی ،برای همۀ اعضا جامعه مطابقت داشته باشد .این تعریف ،پایداری اجتماعی را
از دو بعد نقش اجتماعی جامعه و مسائل فردی کیفیت زندگی درنظر میگیرد.
پایداری اجتماعی با عنوان زندگی سالم ،بارور و هماهنگ با طبیعت تعریف شده است .در این تعریف بقا و حیات
جامعه ،همگام با حفظ کیفیت محیطی و مرتبط با نظامهای اقتصادی ،در جهت دستیابی به باالترین سطح رضایت از
زندگی است (.)GTZ, 2004: 2
در تعریف پایداری اجتماعی ،گروهی از محققان به چهار عنصر اصلی و تعیینکننده اشاره کردهاند که شامل عدالت
اجتماعی ،3همبستگی اجتماعی ،مشارکت 1و امنیت هستند .مؤلفههایی مانند فرصتهای برابر و توأم با پیشرفت برای
تمامی انسانها ،زندگی همراه با تعاون و همکاری ،فرصتهایی برابر برای تمامی افراد در جهت ایفای نقشهای
اجتماعی ،به همراه امنیت امرارمعاش و ایمنی سکونتگاههای انسانی در برابر مخاطرات طبیعی ،مبنای سنجش پایداری
اجتماعی قرار گرفتهاند (.)DFID, 2002: 2
مفهوم پایداری اجتماعی بهطورعمده با ابعاد کیفی همراه است و با مفاهیمی مانند زندگی انسانی و احساس رفاه
ارزیابی میشود .پایداری اجتماعی به معنای حفظ و بهبودبخشی سرمایۀ اجتماعی ،یعنی شکلدهی جوامع همگن و
یکپارچه با منافع متقابل ،دارای ارتباط و تعامل میان گروههای مردمی ،جامعهای دارای احساس ترحم ،صبوری ،قابلیت
انعطاف ،تابع عشق و وفاداری که گاه با سرمایۀ اخالقی نیز همراه میشود .سرمایۀ اجتماعی به حقوق برابر انسانها،
فرهنگها و همچنین حفظ ارزشهایی که چنین شرایطی را در جوامع انسانی میپرورانند ،گفته میشود (گودلند:1551 ،
.)0 -3
درنهایت ،میتوان گفت در تعریف پایداری اجتماعی بر خواست مردم به زندگی در مکانی معین اشاره میشود و بر
توانایی آنها در استمرار چنین روندی تأکید میشود (النگ .)0 :1551 ،بررسیها نشان میدهند که شناخت پایداری
اجتماعی با مفاهیم کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی همراه است و با مؤلفههایی مانند قابلیت دسترسی به خدمات ،مسکن
مناسب ،امنیت ،درآمد و میزان محرومیت سنجیده میشود (برایدن .)3 :1551 ،در ادامه به بررسی میزان تأثیرگذاری بافت
پراکندهروی شهر و براساس مفاهیم و مؤلفههای استخراجشده از پایدار اجتماعی در این قسمت پرداخته میشود.


چارچوبنظریپژوهش 
در پژوهش حاضر تأکید بر مدل پایداری اجتماعی مورد تأکید بر جامعۀ شهری انگلستان است که در سال  1550با عنوان
 ODPMاست .براساس سند نهایی  ODPMمفهوم جوامع پایدار میتواند بهعنوان چارچوبی برای یکسانسازی تمامی
1. Social Justice
2. Participation
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اصول بهکارگرفتهشده در شهرها باشد .در این سند ،هستۀ مؤلفههای جوامع پایدار را نشان میدهد .موفقیت
سیاستگذاری جوامع پایدار ،به تعامل مؤثر برنامهریزی فضایی ،حملونقل ،مسائل اقتصادی ،محیطزیست و سایر
سیاستگذاریهای مداخله وابسته است.
جدول.7رویکردمحالتپایداربراساسرویکردپایداری(بریستولآکورد) 
بعد 

تعریف پایداری اجتماعی

اجزای اجتماع پایدار

هشت ویژگی کلیدی
اجتماعات پایدار

حوزةاصلیموضوع 

اجتماع پایدار مکانهایی هستند که مردم میخواهند برای حال و آینده در آنجا کار و زندگی کنند .در این
مکانها ،نیازهای ساکنان فعلی و آینده برآورده میشود؛ آنها نسبت به محیطزیستشان حساس هستند؛ و در
بهبود کیفیت زندگی خود مشارکت دارند .این مکانها امن و امکانات آنها فراگیر است؛ ساختمانها بهخوبی
طراحی شدهاند و فرصتهای برابر و ارائۀ خدمات مناسب برای همه وجود دارد.
اجتماعات پایدار اصول توسعۀ پایدار را تضمین میکنند .این کار را از طریق موارد زیر انجام میدهند:
برقراری توازن و انسجام مؤلفههای اجتماعی ،اقتصادی و محیط زیستی اجتماع محلی؛
برآوردهساختن نیازهای نسل کنونی و آینده؛
احترام نیازهای سایر جوامع در مقیاس بزرگتر یا در مقیاس بینالمللی برای پایداری اجتماع خود.
 .3فعال ،گیرا و امن :جوامعی منصف ،بردبار ،با رعایت احترام نسبت به سایر افکار و عقاید ،با انسجام قوی
فرهنگی و سایر فعالیتهای مشترک اجتماعی؛
 .1ادارۀ مناسب :مشارکت مؤثر و فراگیر در امور ،مشارکت و رهبری؛
 .1حساس به محیطزیست :تأمین مکانهایی برای زندگی مردم با توجه با مالحظات محیط زیستی؛
 .4طراحی مناسب و ساختمان :کیفیت ساختمان و محیطزیست طبیعی؛
 .0ارتباطات مناسب :خدمات و شبکۀ حملونقل مناسب برای تسهیل ارتباط با شغل ،مدرسه ،خدمات
بهداشتی و سایر خدمات؛
 .0پیشرفت :شکوفایی و اقتصاد محلی متنوع؛
 .8خدمات مناسب :با خدمات مناسب عمومی ،خصوصی ،اجتماع محلی و داوطلبانه براساس نیازهای مردم و
قابلدسترس برای همه؛
 .3منصف و بیطرف نسبت به همه :رعایت انصاف و بیطرفی نسبت به تمامی جوامع در زمان حال و آینده.

منبعOPMD, 2006:

اریاجتماعیوپراکندهروییشهری

پاید

موضوع مهم دربارۀ پایداری شهری ،شامل موضوعات فضایی ،اکولوژیکی و تا حدی موضوعات اجتماعی است .در
تحقیقات انجامشده در این زمینه ،به بررسی رابطۀ بین اشکال شهر و مسئله پایداری میپردازند .در این بررسیها
بیشترین توجه به مسئلۀ تراکم شهری است (براملی و دیگران .)1550 ،در بیشتر این تحقیقات انجامشده ،به مباحث
مربوط به «شهر متراکم »3و «مناطق شهری پراکنده »1و «پراکندهرویی شهری» توجه شده و در بسیاری از آنها ،تراکم
باال در شهرهای متراکم سبب بهبود سیستم حملونقل عمومی ،بهبود دسترسی به امکانات ،خدمات شهری و کاهش
جدایی شهری میشود (بارتون.)1555 ،
از دیدگاه جامعهشناسی ،میزان تراکم بر سطح تعامل ساکنان شهر تأثیرگذار است ،البته نتایج آن بر پایداری اجتماعی
نواحی شهری نامشخص است .برخی از محققان معتقدند که تراکم باالی شهری ،تعامل اجتماعی را آسان میکند (تالن،

)3333؛ درحالیکه برخی نیز معتقدند روابط اجتماعی و احساس تعلق به محله یا یک اجتماع در نواحی که تراکم جمعیت
آن باالست ،پایینتر از سایر نواحی است که تراکم پایین دارند (فریمن.)1553 ،
1. Compact City
2. Scattered Areas
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در سالهای اخیر توسعۀ پایدار ،به انتقاد از پراکندهرویی شهری پرداخته و این شیوۀ شهرسازی را از منظر
زیستمحیطی ،اقتصادی و اجتماعی نقد کرده است .در این میان پایداری اجتماعی یکی از موضوعات اصلی و مورد توجه
در نقد پراکندهرویی شهری است؛ درحالیکه اثرات اجتماعی پراکندهرویی ،جهت بررسی بسیار مشکل هستند .شواهد
زیادی برای ناپایداری این بعد وجود دارد که شامل موارد زیر هستند .3 :کاهش عدالت اجتماعی در شهر .1 ،تأثیر منفی بر
سالمت .1 ،از بینرفتن جوامع محلی در مرکز شهر .4 ،جداییگزینی اجتماعی .0 ،قطبیشدن و ناتوانی در سازگاری با
تغییرات سبک زندگی ،که نشاندهندۀ تأثیر پراکندهرویی بر ناپایداری اجتماعی است (کلی ،شوارتز و دیگران .)1554 ،در
ادامه به تشریح کامل مؤلفهها و شاخصهای اثرگذار پراکندهرویی شهری بر پایداری اجتماعی پرداخته میشود.
جداییگزینیاجتماعی-فضایی

الف)

بررسی دیدگاهها در این زمینه نشان میدهد که در شهر فشرده ،جوامع جداییگزینی کمتری نسبت به شهرهای گسترده
و اسپرال دارند .برخی از نظریهپردازان حوزۀ برنامهریزی شهری معتقدند که در اطراف شهرهای کمتراکم نوعی
جداییگزینی اجتماعی-اقتصادی از نظر فرهنگ ،سطوح درآمدی ،نژادی و ...وجود دارد .در یک شهر فشرده با تراکم باال
و کاربری ترکیبی ،محالت با احتمال بیشتری با هم آمیخته میشوند و درنتیجه ،سطح پایینتری از جداییگزینی
اجتماعی دارند .بهطورکلی ،گسترش افقی شهر با سطح باالی جداییگزینی اجتماعی و زوال مرکز شهر مرتبط است
(بارتون.)1550 ،
ب)کاهشدسترسیبهخدماتوزیرساختهاوتسهیالتشهری

یکی از ابعاد مهم پایداری اجتماعی ،برابری اجتماعی 3است .در اینجا منظور از برابری اجتماعی ،دسترسی برای همۀ
شهروندان به انواع خدمات شهری ،زیرساختها و تسهیالت است .درنتیجه ،در تراکمهای باال و شهرهای فشردهتر،
دسترسی به انواع خدمات شهری مانند آب ،برق ،گاز ،وسایل حملونقل عمومی ،خدمات بهداشتی-درمانی ،آموزشی و
همچنین دسترسی به اشتغال و مسکن قابلاستطاعت باالتر است (براملی و دیگران.)311 :1553 ،
یکی از مهمترین علل ،نداشتن صرفۀ اقتصادی برای اجرا و تهیۀ انواع خدمات شهری در شهرهای گسترده است.
بهعبارتی دیگر ،در شهرهای با تراکم پایین و توسعۀ پراکنده ،خدمات و تأسیسات شهری در حد استاندار وجود ندارد؛ زیرا
جمعیت کمی در سطح وسیعی از فضا قرار دارند و خدماترسانی سخت و پرهزینه خواهد بود.
ج)کاهشسرمایۀاجتماعیوکاهشتعاملاجتماعیبینشهروندان

سرمایۀ اجتماعی ،عضویت و مشارکت در گروهها میتواند پیامدهای مثبتی برای افراد و جامعه داشته باشد (پورتز.)1 :3333 ،
جین جیکوبز اولین کسی بود که به موضوع سرمایۀ اجتماعی در کتاب «مرگ و حیات شهرهای بزرگ امریکا »1پرداخت.
او سرمایۀ اجتماعی را بهعنوان منبعی میداند که موجب مدیریت رسمی و غیررسمی جامعه میشود (جیکوبز:3303 ،
 .)344وی همچنین سه سطح از شبکههای اجتماعی را برمیشمرد .3 :خیابانهای شهری .1 ،سطح بخشها .1 ،سطح
شهر بهعنوان یک کل .روابط اجتماعی موجود در سطح خیابانها برای زندگی شهری اساسی و ضروری است ،اما
اجتماعات این سطح قدرت سیاسی و منابع الزم برای حل بسیاری از مشکالت را ندارند؛ بنابراین ،این مشکل با
شکلگیری شبکههای اجتماعی در مقیاس جغرافیایی باالتر و ارتباط شبکههای اجتماعی خیابانی با همدیگر حل میشود.

1. Social Equity
2. The Death and Life of Great American Cities
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وی معتقد است که شبکههای اجتماعی برای شکلگیری و گسترش ،به زمان نیاز دارند و همچنین به تعداد زیادی از
مردم که در داخل این شبکهها زندگی و کار میکنند نیز نیاز است (.)Ibid: 138

سرمایۀ اجتماعی بهعنوان روشی برای اجرا و تنظیم سیاستهای توسعه پایدار شناخته شده است (اوسلن و لیستر،
.)4 :1554
در جوامع با درجۀ مشارکت باال ،شهروندان معتقدند که از حقوق و مسئولیت بیشتری برای مشارکت در امور جمعی
برخوردارند .وجود شبکههای اجتماعی متراکم ممکن است ،موجب بهوجودآمدن هنجارهای اجتماعی و مشارکت بیشتر
شود (مور .)1555 ،دانشمندان زیادی از جمله پوتنام ( )1555نیز بحث کردهاند که تراکم پایین ،سرمایۀ اجتماعی و بهدنبال
آن کنش ،متقابل اجتماعی را کاهش میدهد .
محلهایوکاهشحستعلقمکانی 
د)ازبینرفتنهویت 


گلین ،ناسر و جولیان به این نتیجه رسیدهاند که حس مکان در مناطقی که رابطۀ متقابل وجود دارد ،باالتر است (گلین،
 ،3333ناسر و جولیان .)3330 ،در این میان ،بحثی نیز وجود دارد که در جوامع با تراکم باالتر مردم ممکن است از رابطۀ
اجتماعی صرفنظر کنند و استرس بیشتری را تجربه کنند .این دیدگاههای متضاد ،رابطۀ غیرخطی را بیان میکند .تراکم
توسعه همچنین ممکن است بر نمای ظاهر و زیباییشناسی مکانها تأثیر بگذارد؛ بنابراین ،بر حس پیوستگی مردم و
حس مکانی تأثیر میگذارد.
یکی دیگر از مباحث کلیدی در بحث هویت محلهای و حس تعلق ،تداوم سکونت در محله و بومیبودن افراد ساکن
در محله است .از آنجاییکه پراکندهرویی با مهاجرت رابطۀ تنگاتنگی دارد و افراد ساکن در این محالت اغلب مهاجر
هستند ،میتوان گفت این ضعف اجتماعی همواره با پراکندهرویی شهری همراه شده است.

.مدلمفهومیاثراتپراکندهروییبرپایداریاجتماعی 

شکل6
منبع:نگارندگان 

مدل باال عوامل اثرگذار پراکندهرویی شهری بر آسیبهای اجتماعی را نشان میدهد .نکتۀ شایانتوجه این است که
عوامل باال ،بیشتر در پراکندهرویی در کشورهای جهان سوم و درحالتوسعه مطرح است؛ زیرا پراکندهرویی در کشورهای
توسعهیافتهای مانند آمریکا ،با شیوهای متفاوت از این کشورها اتفاق میافتد .اصلیترین تفاوت در کشورهای درحالتوسعه
نسبت به کشورهای توسعهیافته ،اجبار است .در کشورهای درحالتوسعه ،افراد از روی اجبار و افزایش جمعیت در
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کالنشهرها به مناطق خارج شهر میروند؛ درحالیکه در کشورهای توسعهیافته افراد برای داشتن زندگی بهتر ،آرامش
بیشتر و فاصلهگرفتن از آلودگیهای شهرهای بزرگ به حومۀ شهر ،پناه میبرند و به انتخاب خود در این مکانها ساکن
میشوند؛ بنابراین ،عوامل و شاخصهای آنها نیز با یکدیگر متفاوت است.

روشپژوهش
محلۀ شادآباد واقع در شهرداری منطقۀ  33تهران ،ناحیۀ  4است .این محله از شمال به خیابان سعیدآباد از جنوب به بلوار
معلم ،از شرق به خیابان صاحبالزمان-نارون (محلۀ شمسآباد) و از غرب به مسیل کن محدود میشود .مساحت محله
بالغبر  0/130هکتار ( 3/8درصد کل مساحت منطقه) و جمعیت آن  30،435نفر با تراکم جمعیتی  11،003نفر در هکتار
است (طرح تفصیلی منطقۀ  ،33دفتر خدمات نوسازی بافت فرسودۀ منطقۀ .)3131 ،33
بررسی ساختار کالبدی و فضایی محله ،نشاندهندۀ این امر است که کاربری زراعی با بیش از  05درصد بیشترین
سهم از مساحت محله را به خود اختصاص داده است .کاربری مسکونی در محله بهصورت لکههای پراکنده با تراکم
فشرده ،تنها کمتر از  33درصد از مساحت محله را اشغال کرده است و  33/1درصد از اراضی محله بهصورت بایر و شبکۀ
دسترسی و معابر موجود در محله نیز بیش از  33درصد از مساحت محله را به خود اختصاص دادهاند.
محلۀ شادآباد اگرچه نسبت به محلههای دیگر ناحیۀ  4قدمت کمتری دارد ،اما بهدلیل رشد سریع ،بهمرور زمان دارای
هویت مستقل شده است .این محله ،بر بسیاری از عناصر شهری سایر محالت ناحیۀ  4تأثیر گذاشته ،بهطوریکه تمام
بانکهای محلۀ  38شهریور با نام شعبۀ شادآباد ثبت شدهاند و بازار آهن که در محلۀ امام خمینی قرار دارد ،به نام بازار
شادآباد در تهران شهرت یافته است.
بررسی تاریخچۀ محله شادآباد نشان میدهد که یکی از عوامل مهم در شکلگیری اولیۀ محله ،استفاده از معدن شن
و ماسۀ رودخانۀ کن است .اسکان کارگران در کنار معدن ،هستۀ اولیه شکلگیری محلۀ شادآباد محسوب میشود.
مهاجرت ،یکی از شاخصهای اصلی در شکلگیری این محله است؛ بهطوریکه بیش از  35درصد ساکنان این محله در
شهری خارج از تهران متولد شدهاند و بیشتر آنها دو قومیت آذری و لری را تشکیل میدهند.

شکل.7نقشۀموقعیتمحلهدرتهران 
منبع:نگارندگان 
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پژوهش حاضر بهلحاظ هدف ،از نوع کاربردی و از حیث روش ،تحقیق توصیفی-تحلیلی است و با توجه به ماهیت
موضوع و شاخصهای مورد بررسی ،رویکرد حاکم بر این پژوهش از نوع پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه و مصاحبۀ
مستقیم با شهروندان است .جامعۀ آماری پژوهش براساس فرمول کوکران است که  180نفر از ساکنان محلۀ شادآباد
تهران تعیین شده که تعداد  153پرسشنامه پس از بررسی قابلاستناد است و در پژوهش بهکار گرفته میشود.
پرسشنامه در دو قسمت تهیه شده است .قسمت نخست شامل متغیرهای مستقل شامل سن ،جنسیت ،تحصیالت،
شغل ،نوع مسکن و میزان درآمد است .قسمت دوم شامل متغیرهای وابسته ،مربوط به پایداری اجتماعی است که در قالب
لیکرت پنجتایی (از خیلی کم تا خیلی زیاد) و پنج معیار کاهش سرمایۀ اجتماعی ،کاهش تعامالت اجتماعی ،از بینرفتن
هویت محله ،دسترسی به خدمات و زیرساختها و سطح کیفیت زندگی تنظیم شده است .در تحلیل اطالعات
بهدستآمده ،از نرمافزار  SPSSو روشهای تحلیل عاملی 3و ضریب همبستگی پیرسن استفاده شده است.
شاخصهایپایداریاجتماعیدرمحالتشهری 

جدول.9
بعد 

مفهوم 

معیار 

شاخص 

عینی

برابری اجتماعی

دسترسی به خدمات،
تسهیالت شهری

دسترسی به حملونقل عمومی ،پارک ،خدمات بهداشتی درمانی ،خدمات
آموزشی ،مسکن و...
تأکید بر منابع شخصی محدود مانند پیوندهای خانوادگی ،همسایگی و
دوستی

درونگروهی
سرمایۀ اجتماعی

برونگروهی
ارتباطی
همبستگی اجتماعی
انسجام اجتماعی

ذهنی

کنش متقابل
اجتماعی

تعاملپذیری
مسئولیتپذیری اجتماعی
اعتماد اجتماعی

کیفیت زندگی

عضویت در شبکهها و انجمنهای محلی و غیرمحلی
پیوند افراد با قدرتهای سیاسی و رسمی و مشروعیت دولت محلی بین
شهروندان
نوع رفتار شهروندان با یکدیگر ،میزان همبستگی سکنۀ محله در انجام امور
مربوط به محله ،میزان و نحوۀ کمک ساکنان محله در هنگام مشکالت
میزان اعتماد و یکپارچگی ساکنان محله در انجام امور
اهمیت به برقراری رابطه ساکنان با هم ،دیدگاه شهروندان نسبت به تعامل
فردی و گروهی در محله
مسئولیتپذیری در انجام امور محله
اعتماد به نهادهای رسمی ،اعتماد بین شهروندان و ساکنان محله

رضایتمندی

رضایت از مسکن ،درآمد ،شغل ،میزان دسترسی به خدمات ،میزان آسایش
شهروندان

ثبات سکونتی

سابقۀ سکونت در محله ،عالقه و تمایل به سکونت در محله

تعلق مکانی
امنیت

تعلق محله ،امید به آیندۀ بهتر محله ،وجود سمبل و نشانۀ خاص در محله،
اصیلبودن محله
نبود ناامنی و رفتارهای ضداجتماعی در محله ،احساس امنیت و آسایش ،نبود
فضاهای ناامن در محله

منبع:نگارندگان 

بحثویافتهها
در گام اول تجزیه و تحلیل به معرفی معیارها و شاخصهای پایداری اجتماعی که از مطالعۀ منابع مختلف بهدستآمده
است ،پرداخته میشود .تمامی مطالعاتی که دربارۀ تعیین شاخصههای پایداری اجتماعی انجام گرفتهاند ،در دو سرفصل
1. Factor Analysis
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شاخصهای عینی و ذهنی طبقهبندی شدهاند (وگت و کوردز .)34 :1551 ،در این زمینه ،بهدلیل ماهیت و دشواری
سنجش شاخصهای ذهنی و پایداری اجتماعی مطالعات زیادی انجام نشده است .بهطورکلی میتوان گفت که پایداری
اجتماعی ،با اجزای اصلی آن یعنی کیفیت زندگی ،سنجش و ارزیابی میشود که از مواردی مانند تأمین شرایط بهتر
زندگی که در آن توازن ،هماهنگی ،مطلوبیت و برابری عادالنه یا زمینههای الزم برای زندگی همراه با امنیت ،آسایش،
نشاط ،خالقیت و زیبایی پدید میآید (یوسفی .)1551 ،در تبیین و ارزیابی پایداری اجتماعی شاخصهایی مانند احساس
بهتربودن ،کیفیت ارتباطات افراد با خانواده ،دوستان ،دیگران و اجتماع ،افسردگی ،ترس و میزان محرومیت نسبی ،کیفیت
محیط پیرامونی زندگی برای زیست ،میزان رضایت از درآمد ،نوع شغل یا رضایت شغلی و ...ارزیابی میشوند (پورطاهری
و دیگران .)3133 ،جدول  1مهمترین شاخصهای تبیینکنندۀ پایداری اجتماعی را در محالت پراکندهروی شهری نشان
میدهد.
پس از مرحلۀ شناسایی شاخصها ،برای تحلیل دادههای بهدستآمده از پرسشنامهای با طیف پنج تایی لیکرت از
خیلی کم تا خیلی زیاد که براساس شاخصهای فوق تنظیم شده است و برداشت میدانی محله از نرمافزار  SPSSاستفاده
شده است .مقدار آزمون  KMO3برابر  5/833است که استفاده از روش تحلیل ،عاملی را برای پذیرش نشان میدهد
(باالی  5/0استفاده از تحلیل عاملی را ممکن میداند) .در جدول زیر مقدار ویژه و درصدی از واریانس که هر عامل
توضیح میدهد ،نشان داده میشود .در جدول  ،4گویههایی (سطرها) که در هر ستون (عوامل) بیشترین رابطۀ همبستگی
را با یکدیگر داشتهاند و در یک عامل قرار داده شدهاند و بدینترتیب ،پنج عامل معرفی شدند که مقدار ویژۀ بزرگتر از
یک دارند و حدود  85درصد از تغییرات را توضیح میدهند.
عاملها 
جدول.9مقدارویژةنخستین 
مؤلفهیاعامل 

3
1
1
4
0

مقدارویژهنخستین 
کل 

واریانس(درصد) 

درصدتجمعیواریانس 

0/433
1/354
3/010
3/433
3/530

15/435
30/311
3/014
3/113
0/515

15/435
40/011
00/308
01/483
03/050

منبع:نگارندگان 

در مرحلۀ بعد به نامگذاری عاملها پرداخته میشود که بهنوعی یکی از مهمترین و دشوارترین مراحل در تحلیل
عاملی است .برای نامگذاری عامل ،از بار عاملی استفاده میشود که نشاندهندۀ همبستگی بین عوامل و متغیرها است .در
نامگذاری عوامل ،امتیازهای باال  5/4مالک عمل قرار میگیرند (زبردست .)3138 ،در جدول زیر ماتریس ،عاملی
دورانیافته و امتیاز بار عامل مربوط به هر متغیر نشان داده میشود.

1. Kaiser-Meyer- Olkin Measure
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عاملها
دورانیافتۀ 

جدول.8ماتریس
عوامل 

متغیر 

احترام به هنجارهای اجتماعی
عضویت در انجمنهای محلی
همبستگی شهروندان در انجام امور محله
کمککردن به همسایگان در هنگام مشکالت
یکپارچگی شهروندان در حل امور مربوط به محله
اهمیت برقراری رابطه با هممحلیها
مسئولیتپذیری شهروندان در انجام امور محله
اعتماد به شورایاریها و انجمنهای موجود در محل
رضایت از مسکن خود
رضایت از میزان درآمد
رضایت از شغل
رضایت از میزان دسترسی به خدمات شهری
رضایت از آسایش در محله
رضایت از سکونت در این محله
حس تعلق به محله
رضایت از سرزندگی و فعالبودن محله
رضایت از تراکم ساختمانی در محله
رضایتمندی از محله

6

7

9

9

8

5/183
5/538
5/811
5/085
5/313
5/030
5/015
5/883
-5/531
5/508
5/384
5/343
5/315
-5/580
5/158
5/501
5/554
5/505

5/510
5/353
5/530
-5/510
5/530
5/348
5/453
5/544
5/110
5/503
5/301
5/083
5/483
5/108
5/403
5/333
5/830
5/001

5/113
5/515
5/511
5/101
5/510
5/510
-5/531
5/135
5/833
5/311
5/330
5/335
5/113
5/051
5/141
5/503
5/114
5/483

5/053
5/330
5/183
5/350
5/533
5/133
5/300
-5/131
5/133
5/135
5/303
5/533
-5/533
5/188
5/301
5/505
5/133
5/148

-5/583
5/500
5/510
-5/150
5/553
5/108
5/033
5/331
5/503
5/103
-5/503
5/504
5/410
5/505
5/033
-5/338
5/111
5/535

منبع:نگارندگان

همانطورکه در جدول باال مشاهده شد ،پنج عامل مشخص شدهاند که نامگذاری آنها بهترتیب است .الزم به
یادآوری است که پرسشها در پرسشنامه بهصورت منفی تدوین شدهاند؛ بنابراین ،عاملهای بهدستآمده ،عواملی هستند
که پایینترین سطح را در بین عوامل دیگر داشتهاند.
 .3عامل کنش اجتماعی :این عامل که  15/43درصد از کل واریانس را توضیح میدهد ،مهمترین عامل در پایداری
اجتماعی محلۀ شادآباد است .با مشاهدۀ ماتریس ،عاملی دورانیافته درمییابیم که این عامل دارای ارتباط نزدیک
و معنادار با متغیرهای زیر است:
همبستگی شهروندان در انجام امور محله ،کمککردن به همسایگان در هنگام مشکالت ،یکپارچگی
شهروندان در حل امور مربوط به محله ،اهمیت برقراری رابطه با هممحلیها ،اعتماد به شورایاریها و
انجمنهای موجود در محل؛
 .1عامل رضایتمندی از محیط سکونتی :عامل دوم که بهلحاظ میزان واریانس توضیح داده شده است ،اختالف
معناداری با عامل اول دارد و تنها  30/311از کل واریانس را توضیح میدهد .این عوامل ،شامل متغیرهای
رضایت از میزان دسترسی به خدمات شهری ،رضایت از آسایش در محله ،رضایت از سکونت در محله ،رضایت از
سرزندگی محله ،رضایت از تراکم محله و درمجموع رضایت کلی از محله است؛
 .1عامل رضایتمندی فردی :این عامل که با متغیرهای رضایت از مسکن ،رضایت از میزان درآمد و رضایت از شغل
تعریف میشود 3/01 ،درصد از واریانس کل را توضیح میدهد؛
 .4عامل سرمایۀ اجتماعی :این عامل که با متغیرهای احترام به هنجارهای اجتماعی و بنیانهای اخالقی در محله و
عضویت در انجمنهای محلی تعریف میشود 3/113 ،درصد از واریانس تجمعی را توضیح میدهد؛
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 .0عامل حس تعلق :این عامل که تنها  0/51درصد از واریانس کلی را توضیح میدهد شامل متغیرهای حس تعلق و
مسئولیتپذیری شهروندان در انجام امور محله است.
در گام بعدی برای مشخصشدن عوامل زمینهای مؤثر در میزان پایداری اجتماعی و همبستگی متغیرهای
بهدستآمده در جدول با دو عامل مهاجرت و توان اقتصادی ارزیابی شده است .برای این منظور از روش همبستگی
پیرسون استفاده شده است .جدول زیر نشاندهندۀ میزان همبستگی و نوع رابطۀ هریک از متغیرها با مؤلفههای مهاجرت
و توان اقتصادی است.
استخراجشده،بادوعاملفقرومهاجرتبااستفادهازآزمونضریبهمبستگیپیرسن 

جدول.1نتایجمیزانهمبستگیعوامل
مهاجرت 
عامل 

کنش
اجتماعی 

رضایتمندی
ازمحیط
سکونتی 

رضایتمندی
فردی 
سرمایه
اجتماعی 
حستعلق 

متغیر 

همبستگی شهروندان در انجام امور محله
کمککردن به همسایگان در هنگام مشکالت،
یکپارچگی شهروندان در حل امور مربوط به محله
اهمیت برقراری رابطه با هممحلیها
اعتماد به شورایاریها و انجمنهای موجود در محل
رضایت از میزان دسترسی به خدمات شهری
رضایت از آسایش
رضایت از سکونت در محله
رضایت از سرزندگی محله
رضایت از تراکم در محله
رضایت کلی از محله
رضایت از مسکن
رضایت از درآمد
رضایت از شغل
احترام به هنجارهای اجتماعی و بنیانهای اخالقی
عضویت در انجمنهای محلی
حس تعلق
مسئولیتپذیری شهروندان در انجام امور محله

تواناقتصادی 

همبستگی
همبستگی
ارتباطبامهاجرت 
بااقتصاد 
بامهاجرت 

5/331
5/138
5/153
5/330
5/530
5/513
5/530
5/535
5/514
5/503
5/504
5/384
5/333
5/538
5/5134
5/453
5/031
5/318

معنیدار و منفی
بسیار معنیدار و منفی
بسیار معنیدار و منفی
معنیدار و منفی
معنی ندارد
معنی ندارد
معنی ندارد
معنی ندارد
معنی ندارد
معنی ندارد
معنی ندارد
معنیدار و مثبت
معنیدار و مثبت
معنی ندارد
بسیار معنیدار و منفی
بسیار معنیدار و منفی
بسیار معنیدار و منفی
معنیدار و منفی

5/333
5/583
5/510
5/500
5/534
5/514
5/343
5/181
5/583
5/541
5/348
5/151
5/143
5/115
5/531
5/505
5/338
5/501

ارتباطباتوان
اقتصادی 

معنی دارد
معنی ندارد
معنی ندارد
معنی ندارد
معنی ندارد
معنی ندارد
معنیدار و مثبت
بسیار معنیدار و مثبت
معنی ندارد
معنی ندارد
معنیدار و مثبت
بسیار معنیدار و مثبت
بسیار معنیدار و مثبت
بسیار معنیدار و مثبت
معنی ندارد
معنی ندارد
معنیدار و مثبت
معنی ندارد

منبع:نگارندگان 

جهگیری
نتی 
پایداری اجتماعی یکی از مفاهیم نوین در مبحث توسعۀ پایدار است که از دهۀ  3335مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته
است .البته با توجه به جدیدبودن این مفهوم و نیز گستردگی آن در عرصههای مختلف شهری ،تعریف دقیق و مشخصی
در این زمینه موجود نیست .در این مقاله سعی شده با بررسی تعاریف مختلف ،مدلی جهت سنجش میزان پایداری
اجتماعی در محالت شهری ارائه شود.
پس از تجزیه و تحلیل یافتهها ،مشخص شد که عوامل پایداری اجتماعی که از مبانی نظری استخراج شدهاند ،در
محلۀ شادآباد در سطح پایینی قرار داشتند .درنتیجه ،سطح پایین پایداری اجتماعی در محله را تأیید میکردند که تنها
عامل دسترسی به خدمات و امکانات شهری است و در محدودۀ مورد مطالعه تأثیر چندانی نداشت و از این نظر با مدل
ارائهشده ،متفاوت است .عواملی نظیر سرمایۀ اجتماعی ،کنش متقابل ،کیفیت زندگی و حس تعلق ،همگی عواملی هستند
که با توجه به چارچوب نظری و هشت ویژگی پایداری اجتماعی مطرح شده و در برستول  1550جزء عوامل تأثیرگذار بر
پایداری اجتماعی بوده که در محلۀ مورد نظر در سطح پائینی قرار داشتهاند .درنهایت ،دو عامل مهاجرت و فقر که در مدل
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به آنها اشاره نشده است نیز بهعنوان عوامل زمینهای معرفی شدند؛ زیرا بعد از بررسی محدودۀ مورد مطالعه مشخص شد
که این دو عامل اگرچه تأثیر مستقیم بر پایداری اجتماعی ندارند ،اما تأثیر بسیاری بر میزان شاخصهای معرفیشده دارند؛
بنابراین ،همبستگی آنها با شاخصها نیز بررسی شدند .توان اقتصادی همواره یکی از عوامل مؤثر بر رفتارهای
هنجارشکنانۀ افراد است و در این مورد رفیعپور در سال  3138نشان میدهد که عوامل نابرابری اجتماعی و توان پایین
اقتصادی افراد ،مهمترین عوامل مؤثر بر نابهنجاریهای اجتماعی در شهر تهران است .توسلی نیز در سال  3131در
پژوهشی در شهر کرج نشان داد که مهاجرت تأثیر مستقیمی بر میزان انحراف و آنومی جامعه دارد.
تجزیه و تحلیل یافتهها نشاندهندۀ این است که مهمترین عامل در پایینبودن سطح پایداری اجتماعی در محلۀ
شادآباد میزان پایین کنش اجتماعی در بین افراد محله است .پس از آن نارضایتی از محیط مسکونی و پایینبودن
رضایتمندی افراد نسبت به مسکن ،شغل و درآمد خویش عوامل مؤثری هستند .همانطورکه یوهیان و اورز در سال
 1550اثبات کردند که سرمایۀ اجتماعی رابطۀ مستقیم با پایداری جامعه دارد .در محلۀ شادآباد نیز سطح پایین سرمایۀ
اجتماعی در بین شهروندان جزء جدانشدنی در مبحث پایداری اجتماعی محسوب میشود .در این مورد ،پوتنام در ایتالیا در
سال  3385به این نتیجه رسید که سرمایۀ اجتماعی باالتر نواحی شمالی در دورههای زمانی مختلف ،زمینهساز
توسعهیافتگی بیشتر این نواحی شده است.
گلیزر ،الیبسون و سارودت در سال  1555در مطالعات خویش به این نتیجه رسیدند که تعلقخاطر افراد به محیط و
طول اقامت آنها بر پایداری اجتماعی در سطح محالت تأثیرگذار است .در محلۀ شادآباد نیز حس تعلق ،پنجمین عامل
تأثیرگذار بر پایداری اجتماعی معرفی شد.
از جدول همبستگی نیز میتوان نتیجه گرفت که دو مؤلفۀ مهاجرت و توان اقتصادی تأثیر بسیار زیادی بر متغیرهای
پایداری اجتماعی در محلۀ شادآباد دارد؛ بهطوریکه مهاجرت در سه عامل کنش اجتماعی ،سرمایۀ اجتماعی و حس تعلق
ارتباط معنیدار را نشان میدهد و توان اقتصادی نیز در عامل رضایتمندی فردی معنیدار است.
درنهایت ،میتوان نتیجهگیری کرد که دو مؤلفۀ مهاجرت و توان اقتصادی در بافتهای پراکندهروی شهری در محلۀ
شادآباد ،از عوامل زمینهای و بنیادی در پایینبودن سطح پایداری اجتماعی است که زمینهساز کاهش کنش اجتماعی و
انگیزۀ کم برای شرکت در فعالیتهای جمعی درونمحلی است.
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