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ABSTRACT
Objective: Social sustainability is considered as an essential element of sustainable
development and social issues are the integral part of urban projects. Therefore, the
dimensions of social sustainability are one of the most important and the key tools used
inurban planning and policy. The aim of this study is to evaluate and analyze the levels of
social indicators in District 15 (Tehrn) and its subdistricts and the ranking of these elements in
this area.
Methods: The present paper is applied in terms of purpose avd descriptive- analytical in
terms of metod .First, the data were collected using questionnaire tools for indexing and then
was used to weight to analyze the data and to rank the district 15 and its subdistricts, the ANP
network analysis method and the Typsis method were used, respectively.
Results: The findings indicate that among the social sustainability, social justice with a
weight of 0.988 is the first, satisfaction with a weight of 0.977 is ranked the second due to the
little access to the city services, and personal confidence with a weight of 0.884 is ranked as
the third According to Typsis method, Moshiria, Abazar and Khavarshahr subdistricts are
ranked the first, second, and third, respectively.
Conclusion: In this study, to achieve social sustainability, three major elements -Security,
Participation and Quality of Life- were introduced. These three components were considered
in the form of six criteria and fifteen sub-criteria. Among them, social justice has the highest
weight.
Keywords: Sustainable Development, Social Sustainability, District Sustainability, Network
Analysis.
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ارزیابی شاخصهای پایداری اجتماعی در محالت منطقۀ پانزده کالنشهر تهران
بتول حسینپور ، aهوشنگ ظهیری ،1 bمیثم موسائی

C

 aگروه جامعهشناسي ،واحد تهران مركزي ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ايران.
 bگروه جامعهشناسي ،واحد گرمسار ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ايران (نويسندۀ مسئول).
 cگروه برنامهريزي و توسعه دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران ،تهران ،ايران.

چکیده
تبیین موضوع :پايداري اجتماعي جزء اساسي از توسعه پايدار و مباحث اجتماعي جزء جدايي ناپ ذير ط ر ا اي
شهري محسوب مي شود؛ بنابراين ابعاد پايداري اجتماعي يکي از مهمترين و كلیدي ترين ابزار در برنام ه ري زي و
سیاست گذاري شهري استفاده ميشود .ادف ،ارزيابي و تحلیل سطو برخ ورداري مح ال منطه ه ( 15ك الن
شهر تهران) از نظر شاخص ااي اجتماعي و رتبه بندي محال است.
روش :پژواش حاضر از لحاظ ادف كاربردي و از نظر روش ،بنا بر ماایت موضوع توصیفي – تحلیلي مي باشد.
ابتدا با استفاده از ابزار پرسشنامه دادهااي مورد نظر براي شاخصسازي گردآوري شده و سپس براي براي تحلیل
داده اا از روش تحلیل شبکه  ANPاستفاده گرديده است .پس از آن جهت رتبه بندي محال از روش تايپسیس
استفاده شد.
یافتهها :يافته اا حاكي از آن است كه در در بین شاخص ااي اجتماعي ،عدالت اجتماعي با وزن 0/098بیشترين
وزن ،رضايت از میزان كمي دسترسي به خدما با وزن  0/097رتبۀ دوم و اعتماد فردي با وزن  0/084رتبۀ سوم
در بین شاخصااي پايداري اجتماعي كسب كرده است .در روش تايپسیس مشیريه رتبۀ اول ،ابوذر رتبۀ دوم و
خاورشهر رتبۀ سوم را كسب كردند.
نتایج :در اين پژواش براي رسیدن به پايداري اجتماعي سه مولفه (امنیت ،مشاركت و كیفیت زندگي) معرفي
شدند .اين سه مؤلفه در قالب شش معیار و پانزده زيرمعیار در نظر گرفته شد .در اين بین ،عدالت اجتماعي رتبۀ اول
را كسب كرد.
کلیدواژهها :توسعه پايدار ،پايداري اجتماعي ،پايداري محال  ،تحلیل شبکه.
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مقدمه
توسعه 1را ميتوان تکامل سطح زندگي و رسیدن به شرايط آرماني در حوزۀ اقتصادي اجتماعي و فرانگي دانست كه
تحهق مفاایم آزادي ،عدالت ،پويايي اجتماعي ،توسعه انساني و رشد اقتصادي ،اجتماعي و فرانگي را به امراه مي آورد.
امچنین توسعه را كشف روشااي دستیابي به حركتي تکاملي به شمار مي آورند كه پديدهااي اجتماعي ،اقتصادي و
فرانگي را متعادل و متوازان مي سازد و شرايطي نوين را براي پويايي اجتماعي ،اقتصادي و تحهق عدالت اجتماعي
فراام ميكند .بر خالف پیشرفت كه حركتي به سمتي تازه را الها ميكند ،توسعه نوعي انطباق پذيري با چیزي كه ام
اكنون موجود است و استمرار در تحول آن را اويت مي نامند ،الها ميكند و لذا از مفهوم پیشرفت متمايز ميشود .توسعه
داراي ماایتي درون زاست كه ميتواند با استمداد از خارج بر غناي آن افزوده شود ،درحاليكه اگر برون زا يا ناموزون
باشد ،به ایچ وجه توسعه نیست (فاضلي.)76 ،1396:
مفهوم پايداري  2آنچنانكه امروزه مشااده مي شود در تالش است تا به فراسوي مهوله دوگانه اقتصاد و محیط
زيست برسد و عناصر اجتماعي را نیز در آغوش گیرد و درواقعیت امر ،رسالت دارد تا با تركیب تفاسیر و ديدگااها ي
متفاو بر ااداف و مهاصد متعارض برنامهريزي توسعه غلبه نمايد و زمینه ساز پیوند میان آناا گردد .از اين منظر ،اكنون
پذيرفته شده است كه پايداري ،مفاایم عدالت اجتماعي و توزيع برابر فرصتها ،محافظت از محیط زيست و رشد و اثر
بخشي اقتصادي را بهطور توأمان و امزمان بدون ترجیح يکي بر ديگري در بر دارد ( .) porta&serga,2004مفهوم
توسعه پايدار  3محصول يک فرايند تاريخي است كه پس از ارزيابي و نهدااي مستمر توسعه نام گرفته است .پايداري به
اين منظور است كه از امه ابعاد توسعه اقتصادي ،اجتماعي و زيستمحیطي نگاه شود و به يک ثبا الزم رسیده باشد
به اين معني كه تمام نواقص فرايند توسعه را جبران كرده باشد .بنابراين پايداري با مفاایمي امچون گسترش رفاه،
عدالت ،كیفیت زندگي ،كااش شکاف طبهاتي ،برابري ،آزادي و حفظ محیط زيست گره خورده است .و توسعه پايدار به
معناي بهبود كیفیت زندگي در امه ابعاد آن است.
با توجه به مطالب فوق ،به اين نتیجه مي رسیم كه توسعه واقعي زماني به وقوع مي پیوندد كه مشاركت افراد را
در فرايند توسعه به امراه داشته باشد و بُعد اجتماعي توسعه ،فرايند توسعه را مستلزم به وجود آوردن اعتماد اجتماعي،
گسترش شبکه روابط اجتماعي ،فراام آوردن بستر امکاري و اقدام جمعي ،تهويت سرمايه اجتماعي ،توجه به امه اقشار
جامعه با ار فرانگ امراه با تفاوتهاي بین آناا را در بر ميگیرد.
بنابراين وجه اجتماعي پايداري بر حفظ و گسترش شبکه روابط اجتماعي ،برقراري عدالت اجتماعي ،به رسمیت
شناختن انواع فرانگها ،توزيع عادالنه فرصت اا و برخورداري يکسان از موااب ،توجه ويژه به زيرساخت ااي فرانگي،
آموزشي و علمي ،توانمندسازي مردم ،ارتها آگااي افراد ،توجه به كیفیت زندگي افراد ،برابري جنسیتي ،توزيع برابر منابع و
تساوي تسهیال و خدما اجتماعي و بهداشتي ،حفظ حهوق مدني و شهروندي و مشاركت امه اقشار در امور مختلف
جامعه را شامل ميشود.
در يک قرن اخیر ،نسبت شهرنشیني در ايران چهار برابر افزايش يافته است و در حال حاضر سه چهارم جمعیت
كشور در شهراا زندگي مي كنند .روند شتابان گذار شهري در ايران با افزايش تمايز و نابرابري نه تنها بین شهراا ،بلکه
درون شهراا و بین مناطق مختلف شهري امراه بوده است .ازاين رو ،يکي از ويژگیهاي بارز كالن شهر تهران ،نابرابري
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فضايي و منطههاي آن است .بین مناطق مختلف شهر تهران ازنظر سطح توسعه اقتصادي و اجتماعي تفاو محسوس و
معناداري وجود دارد .مناطق كم تر توسعه يافته و توسعه نیافته بیشتر در جنوب و جنوب شرقي شهر استند ،مناطق
متوسط و نسبت ًا توسعه يافته در مركز و غرب شهر تهران قرار دارند و مناطق توسعه يافته (برخوردار) در شمال شهر
واقعشده اند .بدين ترتیب ،نابرابري فضايي در ابعاد مختلف توسعه اي مشخصه بارز كالن شهر تهران است و فضاااي
نابرابر شهري عامل كلیدي توسعه ناپايدار شهري محسوب ميشود .منطهه  15يکي از مناطق كم تر توسعه يافته و كم
برخوردار در بین مناطق است .و انجام اين پژواش به اين دلیل داراي ضرور است كه با شناسايي شاخصااي مناسب
اجتماعي ميتواند به پايداري محال منطهه  15به برنامهريزي و تصمیمگیري مديريت شهري در راستاي توسعه محال
كمک بسزايي كند.
محهق براي ارزيابي شاخصااي پايداري اجتماعي معیارااي مشاركت ،كیفیت زندگي و امنیت با استفاده ازنظرا
جمعي متخصصان و مباني نظري استفاده كرده است.
پیشینۀ نظری
پاور معتهد است محال پايدار متنوع بوده ،شرايط و ويژگيااي محلي را به تصوير مي كشند ،از پتانسیل ااي بالهوه
محلي در رسیدن به ااداف كیفي خود بهره مي گیرند و نیز ساختار محیطي جامعه ،ويژگياا و روحیا ساكنان و بوم و
اقلیم را به تصوير مي كشند .اين محال از مشاركت عمومي دررسیدن به ااداف مشترک برخوردارند .برخورداري از
اقتصادي شکوفا و پیش رونده و البته متناسب ،محیطي سالم با برخورداري افراد از سالمت عمومي و آسايش رواني،
سرزندگي و پويايي و مطبوعیت در محیط امسايگي ،برخورداري از مديريت كارآمد و مشاركت داوطلبانه و مؤثر افراد
است)Pover, 2003( .
به عهیده راكو ،يک مکان پايدار جايي است كه در آن تعادلي بین كار ،مسکن و خدما اجتماعي بهصور متهابل برا ي
گروهااي مختلف اجتماعي اقتصادي وجود دارد .وي بحث ميكند كه با يک اختالط مناسب گروهااي اجتماعي مختلف،
فرصتااي شغلي ،و دسترسي به محیط مصنوع ،محال پايدار نهش به شد فزاينده و مهمي در برون رفت از
محرومیت ااي اجتماعي ايجاد شده در زمانااي مشابه و شکل ااي گوناگون در مکانااي در رقابت با يکديگر ايفا مي
كنند .وي محال را به دو دسته پايدار و غیر پايدار تهسیم ميكند (.)Racuo, 2007
مفهوم توسعه پايدار در عین سادگي ظااري آن از پیچیدگي فوق العاده اي برخوردار است كه باعث شده تعريف اا و
تفسیرااي گاه بسیار دور از ذاني براي آن ارائه گردد .ابهام مفهومي و چندوجهي بودن توسعه پايدار و نیز عاليق
گوناگون مفسران اين مفهوم كه مربوط به بین رشته اي بودن آن است ،باعث تنوع در تعاريف گرديده ،به گونه كه تا
اوايل داه  1990بیش از  70تعريف از توسعه پايدار ارائه شده است (.)Holmberg and Sandbrook, 1992
ترنر معتهد است كه سیاست توسعه پايدار در پي حفظ میزان قابلقبولي از رشد درآمد سرانه بدون ادر دادن ذخیره
سرمايه ملي يا ذخیره منابع زيستمحیطي است (.)Terner, 1988
كانوي توسعۀ پايدار را به عنوان تداوم تولید خالص توده زنده (تعادل مثبت توده در ازاي يک واحد از مکان در طول
زمان) تعريف ميكند و كمیسیون جهاني توسعه محیط زيست ، 1توسعهاي را پايدار ميداند كه :نیازااي نسل حاضر را
برآورده سازد بدون كاستن از توانايي نسل ااي آينده در برآوردن نیازاايشان)Conway, 1987( .
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بر اساس آخرين تعاريف سازمان ملل« ،توسعه اجتماعي» 1فرايندي از تغییرا است كه منجر به بهبود در «به
زيستن» و «روابط اجتماعي» ميشود كه منصفانه تر و سازگارتر با اصول حکومت دموكراتیک و عادالنه است .توسعه
اجتماعي شامل ام دستاوردااي مادي مانند سالمت ،آموزش و پرورش مناسب ،دسترسي پايدار به منابع ،كاالاا و
خدما براي زندگي مناسب در يک محیط قابل پذيرش ،وام دستاوردااي غیرمادي با ويژگیهاي اجتماعي و فرانگي
مانند حس كرامت ،امنیت و شمول اجتماعي و دستاوردااي سیاسي مربوط به فعالیت ،مشاركت و بازنمايي است (مؤسسه
مطالعا توسعه اجتماعي سازمان ملل.)2016 ،
توسعۀ اجتماعي در جستجوي بهبود رفاه اجتماعي ،به معناي تهويت جامعه مدني (مثل تعامل گروهااي اجتماعي و،)...
رعايت حهوق اجتماعي ،و توانايي جامعه براي حل اختالف و تضاداا ،تعريف شده است .توسعه اجتماعي در سال 1995
میالدي بهصور مبارزه با فهر مطر شد .امچنین توسعه اجتماعي ميتواند به معني گذار از جامعه سنتي به جامعه مدرن
يا جامعه صنعتي باشد .و به معناي متمايز شدن جامعه از يک ساخت اجتماعي قديم به يک ساخت اجتماعي جديد است
(موسايي.)102 :1388 ،
مفهومي كه در سالااي اخیر در رابطه با پايداري اجتماعي مطر شد و در روشااي جديد سنجش و ارزيابي عملکرد
سازماناا ،مانند روش ردپاي پايداري اجتماعي  2مک الروي و امکاران ( )2007نیز به كار رفته ،اصطال خط پايین سه
گانه است كه اولین بار توسط جان الکینگتون در سال  1999مطر شد اما به سرعت گسترش يافت .معني اين اصطال
آن است كه امکان دستیابي به سطح مطلوبي از پايداري اقتصادي ،اجتماعي يا زيستمحیطي (به طور جداگانه) بدون
دستیابي به حداقل سطو اساسي از ار سه شکل پايداري به طور امزمان وجود ندارد (.)John Elkington, 1999
ارچند در اين مفهوم ار سه جزء تشکیل دانده توسعه پايدار از ارزش يکساني برخوردار است اما در عمل تجربیا
بسیاري از كشوراا و سازماناا نشان داده است كه مركزيت حوزه اقتصاد امچنان حفظ شده و مخصوصاً مؤلفه ااي
اجتماعي در حاشیه قرار دارند ،زيرا اين تصور كه علوم اجتماعي حمايت كننده بخش اقتصاد و محیط زيست است
امچنان حفظ شده است ( .)Makenzi, 2004يکي از علل كاستي در اين زمینه عدم شاخص سازي اصولي پايداري
اجتماعي و عدم تبیین صحیح جايگاه اين عنصر در ارتباط با ساير اجزاء توسعه پايدار است .با اينکه در رويکردااي جديد
تالش شده پايداري اجتماعي نه بهعنوان يک عنصر در كنار عناصر ديگر بلکه عنصري دخیل و ممزوج در كلیه عناصر
شامل اقتصاد ،فرانگ ،محیط زيست و سیاست ديده شود (.)Magi & et, 2013
چهار بعد از پايداري اجتماعي در محیط ااي شهري از نگاه كوالنتونیو عبار است از:
بعد اجتماعي :دسترسي به منابع ،نیازااي اجتماع ،تعديل تضادااي اجتماعي ،ارتهاي فرانگي ،آموزش ،سالمندي،
توانمندسازي در مديريت دانش ،آزادي ،برابري جنسیتي ،شادي ،سالمت اويت اجتماع  /غرور مدني ،تغییر ذانیت و
ادراكا امسايگي ،منسجم كردن تازه واردان به محیط ،رابري ،عدالت و برابري ،تسهیال فراغت و ورزش ،مردم كم
توان ،تغییر جمعیت ،فهرزدايي ،كیفیت زندگي ،امنیت و جرم ،توسعه مهار اا ،تنوع اجتماعي و چند فرانگي گرايي ،رفاه
بعد نهادي اجتماعي :ظرفیت سازي ،مشاركت و توانمندسازي ،اعتماد ،سازمآنااي داوطلبانه و شبکهااي محلي كه با
عنوان سرمايه اجتماعي نیز شناخته مي شوند.
بعد اجتماعي اقتصادي :امنیت اقتصادي ،اشتغال ،فعالیت اا  /اقتصاد غیررسمي ،امکاران
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بعد اجتماعي زيستمحیطي :طراحي جامع ،زيرساخت اا ،سالمت زيستمحیطي ،مسکن ،حمل و نهل ،نابرابري ااي
فضايي /زيستمحیطي (.)Dexon, 2009
نظريه ديگري كه در تکوين مفهوم پايداري اجتماعي نهش داشته نظريه سرمايه اجتماعي است كه جامعه شناساني
مانند پاتنام (بارويکرد انتخاب عهالني) و بورديو (با رويکرد طبهه) آن را بسط داده اند .اين نظريه مبتني بر اين ايده است
كه سرمايه اجتماعي ميتواند سنجشي از يک منبع ثرو در بعد اجتماعي پايداري باشد .در اينجا ،بعد اجتماعي بهعنوان
يک عامل تولید در نهش تولید اجتماعي ادراک ميشود و سرمايه اجتماعي واقعي ،انساني و طبیعي امگي عوامل مکمل
تولیدند (.)Mutlak and Schwarze, 2013
زيست پذي ري پ ايدار اجتماعي :فضاااي زيس ت پذير پايدار اجتماعي ،اجتم اع پذيريند ،اجتماع پذي ر ش هري ب ر
دعو كنندگ ي فض ا بی ش از س اير شاخصااي آن تأكی د ميكند و جذابیت يک ش هر را ب ا توج ه ب ه انب وه مردمي
ك ه در فضاا اي امگاني آن گ رد ا م م ي آيند و وق ت خودش ان را در آنجا مي گذرانن د ،مفه وم م ي بخش ند؛
فض اي ش هري دعو كنن ده ،فضايي اس ت ك ه بتوانیم با امش هري اايمان چه ره ب ه چهره دي دار كنیم و ب ه طور
مس تهیم از راه حواس مان به تجرب ه اندوزي بپردازي م (ظهیري و جمعه پور.)1394 ،
شاخص عبار از ار چیزي است كه نشانه اي از وضعیت يا ويژگيااي كلیدي يک سیستم را در اختیار قرار داد
.شاخص سازي در حوزه پايداري اجتماعي با مشکالتي مواجه است ازجمله فهدان وضو مفهومي ،مديريت پیچیدگي
مفهوم و شائبه غربي بودن توجه به ديدگاه ااي نظري مطر شده ،پايداري اجتماعي با ويژگيااي متنوعي تعريف و
شاخص سازي شده است .در تعدادي از منابع ،شاخصااي پايداري اجتماعي مشتمل است بر انتخاب شخصي سبک
زندگي ،رضايت از نیازااي اولیه ،سیستم امنیت اجتماعي قابل اعتماد و كارا ،فرصتااي برابر در مشاركت دموكراتیک و
توانايي ابتکارا اجتماعي و انتخاب نوع شغل .عالوه براين ،دو معیار اقتصادي مطر شده است كه با پايداري اجتماعي
مرتبط است :حمايت از نیازااي مادي و اشتغال كامل ،امنیت اجتماعي و توزيع عادالنه فشاراا بر دوش نسلاا
(.)Omann and Spangenberg, 2012
توسعۀ شهري پايدار بر اين اصل استوار است كه فضاي يک شهر ،در درون محله شکل ميگیرد و بر پايه آن تداوم
پیدا ميكند .توسعه پايدار كوچکترين پاره شهري ،توسعه پايدار محلهاي است .توسعه پايدار در مهیاس محله به معنا ي
ارتهاي كیفیت زندگي در آن و شامل امه ويژگياا و اجزاي زيستمحیطي ،فرانگي ،اجتماعي و اقتصادي بدون ايجاد
مانعي براي نسل آينده است (توسلي غالمعباس)1374،
پیشینۀ عملی
عزيزي ( )1385در مهاله محله مسکوني پايدار مشخص مي سازد كه محله نارمک تهران يک محله پايدار است .يافته
ااي اين تحهیق كه از طريق مطالعا میداني صور گرفته ،نشان مي داد كه اصول و معیارااي پايداري محله نظی ر
اويت ،سرزندگي ،دسترسي ،تنوع ،تامین خدما و امنیت در حد بااليي در نارمک تحهق يافته است.
برات ي و امک اران ( ) 1389پاي داري محل ه شهر آراي تهران را با به ك ارگیري تلفیه ي از معیارا اي جهاني و نظر
مردم ارزيابي كردند و نتیجه گرفتن د ك ه پايداري محله نسبت به معیارااي ت دوين ش ده در وضعیت نسبت ًا نامطلوبي
قرار گرفته و ساكنان در تحهق آ نچه خواستار آنند ،تالش مؤثري نم ي كنن د.
جمعه پور و نجفي ( )1391در بررسي رابطه تراكم و پايداري اجتماعي در مناطق شهرداري تهران به اين نتیجه
رسیدندكه موضوع پايداري اجتماعي در مدل ش هر مت راكم ،ب ه موض وعي چ الش برانگیزي در میان محههان و برنامه
ريزان تبديل گرديده است در اين تحهیق با استفاده از امبستگي ،رابطه میان شاخص تراكم با شاخصااي پاي داري
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اجتم اعي ،در مناطق مختلف شهر تهران بررسي شد .يافتهااي تحهیق نشان دانده اين مسأله است كه با افزاي ش
ت راكم در من اطق  22گان ه ش هر تهران ،پايداري اجتماعي كمتر میشود ،بنابراين ضروري است در روند متراكم سازي،
ابعاد اجتماعي توسعه مورد توج ه بیش تري ق رار گیرند .چراكه با كااش پايداري اجتماعي ،پايداري اقتصادي و
زيستمحیطي و در نهايت ،پايداري ش هري در مع رض خط ر ج دي قرار خوااد گرفت.
نیازي و فرشاد فر ( )1390در بررسي رابطه میزان اعتماد اجتماعي و احساس امنیت اجتماعي زنان مناطق شمال
( )1،2و جنوب ( )20،19به اين نتیجه رسیدند كه میانگین میزان اعتماد اجتماعي در بین زنان مناطق جنوب شهر تهران
به علت غلبه روابط عاطفي بیشتر در روابط میان اعضاي خانواده ساكن در مناطق جنوب دارد .در مناطق شمال تهران به
علت غلبه روابط حسابگرانه و عهالني روابط شخصي كمتر صبغه عاطفي دارند .با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي
مناطق شمال تهران كنش ااي بسیاري از افراد ابزاري گرديده و بعد عاطفي و اخالقي رفتاراا و اعتماد به يکديگر كم
رنگتر از مناطق جنوب شهر استند .میزان احساس امنیت در بین زنان شمال تهران بیش از مناطق جنوب است.
بهاينترتیب ميتوان نتیجه گرفت كه امنیت اجتماعي در سايه باال رفتن سطح كیفي زندگي خانوادگي و محلي فراام مي
گردد .و امچنین به جهت فضاي مالي مناطق شمال شهر تهران دغدغه شغلي و نگراني از بیکاري در طبهه مرفه كمتر
ديده ميشود و امنیت شغلي باالتري دارند .بر اساس يافتهااي پژواش امبستگي معنادار بین دو متغیر اعتماد اجتماعي و
میزان احساس امنیت اجتماعي در بین زنان مناطق جنوب و شمال شهر تهران مورد تايید قرار گرفته است.
آزاد ارمکي و مباركي ( )1391تحهیهي با موضوع بررسي و شناسايي شاخصااي كاربردي توسعه اجتماعي در رابطه با
مفهوم توسعه اجتماعي در سطو بین المللي و ملي با استفاده از تکنیک دلفي انجام دادند .در نهايت بر اساس محاسبه
شاخصااي اجتماع ،اامیت و اولويت در فرايند تکنیک دلفي ،مفهوم توسعه اجتماعي با عنوان كیفیت سیستم اجتماعي از
طريق نهادينه كردن اخالق توسعه به ويژه اخالق توسعه اجتماعي براي حصول به امبستگي و وفاق اجتماعي و عدالت
اجتماعي در جهت باالبردن سطح كیفیت زندگي و افزايش ضريب امنیت اجتماعي تعريف و تعبیرگشت.
نسترن و قاسمي ( )1392تحهیهي با موضوع ارزيابي شاخصااي پايداري اجتماعي با استفاده از فرآيند تحلیل شبک ه
( )ANPانجام دادند ،به دلیل آنکه ابعاد پايداري اجتماعي ميتواند بهعنوان يکي از مهمترين و كلیديترين ابزار در
برنامهريزي و سیاستگذاريااي شهري استفاده شود .با فرض يکسان نبودن وزن شاخصااي پايداري اجتماعي و با
ادف شناخت و ارزيابي شاخصااي پايداري اجتماعي انجام شده است .براي رسیدن به اين ادف ،از مدل تحلیل شبکه
( )ANPو روش دلفي در تعیین وزن ار يک از شاخصهادرجهت تبیین پايداري اجتماعي استفاده شده است .پس از
ارزيابي شاخصاابااستفاده ازمدل تحلیل شبکه به اين نتیجه رسیدند كه عدالت اجتماعي با میزان ( ،)0.136بعد عیني
امنیت با میزان ( )0.129و تعامل اجتماعي با میزان ( ،)0.107به ترتیب ،بیشترين وزن و در نتیجه ،بیشترين تأثیر را د ر
بین شاخصااي پايداري اجتماعي داشته است.
عب داللهي و رختابن اک ( )1393تحهیه ي ب ا عن وان ارزيابي عوامل مؤثر بر پايداري توسعه در فرايند برنامه
ري زي ش هري در ش هر ش یراز انج ام داده ان د .يافته ااي تحهی ق نش ان م ي دا د ك ه معیارا اي اوي ت و
خوان ايي ،پوي ايي و س ازگاري ،دسترس ي ب ه شبکه ارتباطي و خدما  ،تنوع و سرزندگي و امنی ت و ايمني بر محله مورد
مطالعه(سنگ سیاه) م ؤثر اس ت .مطالعا كلي نشان داد كه میزان پايداري محل ه  76/4است و پايین تر از حد میان ه
عدد  5در نظ ر گرفت ه شده است.
ظهیري و جمعه پور ( )1394تحهیهي با موضوع ارزيابي نهش طر ارتهاء كیفي میدان بهارستان تهران در توسعه
پايدار شهري انجام دادند .بررس ي يافتهااي تحهی ق نش ان ميداد ،می زان مطابه ت ط ر ارته اء كیف ي می دان
بهارس تان ب ا معیارا اي شهرس ازي نوي ن و ن گاه انس ان گرايان ه به ش هر بس یار ب اال است .اين ط ر ازلحاظ
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نظري مش کال اس ته مرك زي ش هر را به خوبي تش خیص داده و راه حل ااي مناس بي را بهبود اين مش کال در
نظ ر گرفته اس ت .ام ا آنچه در تحلیل نهاي ي بايد مورد توج ه ق رار گی رد ،اي ن نکته اس ت ك ه اقدام ا طر ارته اء
كیفي میدان بهارس تان بايد در راس تاي زيس ت پذي ري پايدار محیطي ،اقتص ادي ،فرانگي و اجتماعي و نهايت اً كیفی ت
زندگي ش هروندان منطهه ختم ش ود.
شفیعا ( )1395تحهیهي با موضوع بررسي رابطه سرمايه اجتماعي و توسعه پايدار اقتصاد محله انجام داد .اين مهاله
باادف ارزيابي اثرگذاري سرمايه اجتماعي برتوسعه پايدار اقتصادي درگروه فعاالن اقتصادي محله غیررسمي شمیران نو
واقع در منطهه  4شهرداري تهران طراحي شده است ..ادف اصلي تحهیق ارزيابي سرمايه اجتماعي گروه تحهیق با توسعه
پايدار اقتصادي محلهاي است و ادف فرعي بررسي توانايي روشااي سنجش مستهیم و غیرمستهیم سرمايه اجتماعي با
توجه به دادهااي آماري است .دادهااي آماري نشان داد كه دو روش متفاو ارزيابي سرمايه اجتماعي توانايي سنجش
اين مفهوم را دارا مي باشند و نتايج تأيید نمود كه میان سرمايه اجتماعي و توسعه پايدار اقتصادي رابطه مثبت و معني
داري برقرار است؛ بنابراين سرمايه اجتماعي باال وسیله اي براي افزايش پايداري اقتصاد محلهاي بوده و انگیزه ااي
اقتصادي گروه تحهیق عامل مؤثري براي چگونگي اين تبديل است.
ملکي و امکاران ( )1397مهاله اي با عنوان ارزيابي شاخصهاي حکمروايي مطلوب شهري با رويکرد مديريت محله
محور در شهر امدان انجام دادند .نتايج حاصله از آزمون تحلیل تشخیص نیز بیانگر توان بیشتر شاخص ااي قانونمندي،
عدالت و اثربخشي در پیش بیني میزان مطلوبیت حکمروايي شهري در محال شهر امدان است .امچنین به منظور
دستیابي به حکمروايي مطلوب در اين محال  ،باز تنظیم قوانین مصوب در رابطه با مديريت محله محور با تاكید بر
شاخص ااي پاسخگويي و مسئولیت پذيري و شفافیت پروژه ااي عمراني در محال به منظور آگاه سازي شهروندان و
استفاده از مشاركت آنها در طر اا و پروژه اا ضروري است.
زارنجي و يزداني ( )1398در مهاله اي با عنوان تحلیلي بر وضعیت پايداري محال اسکان غیررسمي شهراردبیل
انجام و اعالم كردند كه براساس سنجهااي بهكاررفته و نتايج بهدستآمده از پیادهسازي تکنیکااي مختلف
تصمیمگیري بهلحاظ معیارااي پايدار محلهاي ،محلۀ سلمانآباد در رتبۀ نخست و محلۀ ايرانآباد با كسب كمترين امتیاز
در رتبۀ آخر قرار گرفتند؛ بنابراين برنامهريزيااي توسعهمحور متناسب با نهاط ضعف و قوّ و اولويت ار محله ضروري
بهنظر ميرسد.
بارتون (  ) 2004در پژواش مشاركتهاي اجتماعي و توسعه محال در كشور انگلستان اين نتیجه را گرفت برا ي
جلب مشاركت و توانمندسازي اجتماعي و محله محور ،اعتماد به توانايي و مديريت مردم اصل اولیه است .امچنین اعتهاد
به لزوم تنوع برنامهاا و انعطاف پذيري عملکرداا با توجه به نظرا و نیازااي مختلف مردم محلي ،از مهمترين عوامل
موثر در بهره مندي جوامع از طرحهاي مشاركت محور است .
براملي و امکارانش ( )2006در تحهیهي كه در كشور سوئد در خصوص پايداري اجتماعي محلي انجام داده اند ،دو
مفهوم اصلي را براي پايداري اجتماعي و ديگري براي پايداري جامعه معرفي كردند .مفهوم عدالت اجتماعي ،توزي ع
عادالنه منابع در جامعه و امکان دسترسي عادالنه به شغل ،مسکن و خدما محلي براي پايداري اجتماعي است و براي
پايداري جامعه به زيست پذيري و عملکرد جامعه بهعنوان يک نهاد جمعي تأكید كرد .آناا امچنین پايداري اجتماعي را
بر جنبه ااي مختلفي از جامعه و زندگي محله ازجمله مشاركت ،حس مکان ،ثبا جامعه و امنیت وابسته است.
كوالنتونیو ( )2008بر اساس تحهیهي كه انجام داد بیان كرد كه پايداري اجتماعي تركیبي از اصول سنتي اجتماعي از
قبیل نیازااي اولیه و اساسي (مسکن و بهداشت) ،اشتغال ،آموزش ،برابري و عدالت اجتماعي و مفاایم جديدي كه كمتر
قابل اندازه گیري استند مانند اويت ،حس مکان ،خوشبختي ،رفاه و كیفیت زندگي.
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فلین ت ( ) 2009نی ز ب ه مطالعه جامع ه و محل ه پرداخت ه و محل ه و جامع ه را اشکال چند بُعدي سازمانهاي انساني
میداند كه داراي تشابه يا به بیاني ،نوعي از سکونتگااهاي ش هري اس ت.
وينگتز و مبرگ (  ) 2011اعالم كرد كه پايداري اجتماعي را درواقع مجموعه اي از شاخصاايي امچون دسترسي
به (اشتغال ،فضاي باز ،خدما محلي) سرمايه اجتماعي ،بهداشت و بهزيستي ،انسجام اجتماعي (شامل عیني و ذاني)
توزيع عادالنه اشتغال و درآمد ،مشاركت محلي ،میراث فرانگي ،آموزش ،مسکن و ثبا جامعه ،ارتباط و حركت (عابر
پیاده ،حمل و نهل مناسب) عدالت اجتماعي (درون و بین نسلي) حس مکان و تعلق معرفي كردند.
وودكرافت ()2012درپژواشي با عنوان پايداري اجتماعي در جوامع جديد ،حركتي از مفهوم تا عمل در انگلستان ،ب ا
استفاده از روشهاي نظري و بررسي و تفسیر متون مختلف به بررسي مفه وم و عم ل در پاي داري اجتم اعي پرداخت ه و
نحوه بکارگیري اين مفهوم توسط بازيگران به عنوان توجیه تصمیمه اي خ ود در س اختار م ادي و اجتم اعي ش هراا را
كالبدشکافي كرده است.
س ي بروک و امک اران ( )2013در مهاله س طو اجراي ي توسعه پايدار شهري به طراحي چ ارچوبي عملی اتي و
نهادي در اجراي توسعه پايدار شهري اق دام نم وده ان د كه مي تواند در شهرااي مختلف با انعطاف قابل توجهي ب ه
اج را گذاش ته ش ود
چوگوي ل ( ) 2016در مهال ه خ ود ب ا عن وان توسعه محله ااي پايدار ،ضمن بیان تئوريهايي در مورد محل ه و
تعريف آن ،به پايداري محله ااي شهر رياض عربستان مي پردازد .وي به رشد شهرنش یني اي ن ش هر ،كمب ود
تسهیال عمومي امچون مدارس و فض اااي س بز در محله اا و عدم انطباق با نهشه اص لي ك ه ب راي ش هر درست
كرده اند ،مي پردازد .امچنین وي معیارااي يک محله پايدار را در پايداري اقتصادي ،اجتماعي ،فن اوري و محیط
زيست مي داند .بهترين نمونه از اقداما انجام شده در خصوص توسعه پاي دار ش هري ،طر ج امع توسعه پايدار
شهري كوريتاباي برزيل است .اين طر با پنج فاكتور رشد فیزيکي شهر ،كااش تراكم در مركز ش هر ،تحک یم
توس عه فعالی ته اي اقتص ادي و زيرساختهاي پايه اي از برنامه اا و خدما عم ومي از دا ه 1970ب ه اج را در
آم ده اس ت.
يو و امکاران ()2017در پژواشي با عنوان ارزيابي پايداري اجتماعي تخريب مسکن شهري در شانگهاي چین ،با
استفاده از روش میداني به بررسي پايداري اجتماعي در شهر شانگهاي چین پرداخته و به اين نتیجه دست يافته است ك ه
امنیت ،برابري اجتماعي و پايبندي به قانون مهمترين ابعادي استند كه منجر به ناتواني اجتماعي ساكنان شده است .ل ذا
لزوماً شیوه ااي كنوني تخريب مسکن بايد تغییر داده شده تا اثرا منفي تخريب بر زندگي روزمره ساكنان مجاور كااش
يابد.
دادهها و روششناسی
وجه اجتماعي پايداري بر حفظ و گسترش شبکه روابط اجتماعي ،برقراري عدالت اجتماعي ،به رسمیت شناختن انواع
فرانگها ،توزيع عادالنه فرصت ااوبرخورداري يکسان از موااب ،توجه ويژه به زيرساخت ااي فرانگي ،آموزشي و
علمي ،توانمندسازي مردم ،ارتها آگااي افراد ،توجه به كیفیت زندگي افراد ،برابري جنسیتي ،توزيع برابر منابع و تساوي
تسهیال و خدما اجتماعي و بهداشتي ،حفظ حهوق مدني و شهروندي و مشاركت امه اقشار در امور مختلف جامعه را
شامل ميشود.
براي تعیین شاخصاا  3مولفه (مشاركت ،امنیت و كیفیت زندگي) و  6معیار (پیوستگي اجتماعي ،مشاركت
اجتماعي ،امنیت اجتماعي ،اعتماد اجتماعي ،بعد ذاني كیفیت زندگي و بعد عیني كیفیت زندگي) ازنظر چند تن از
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كارشناسان و صاحبنظران استفاده شد .وقتي شاخصاا مورد تأيید قرار گرفت طي پرسشنامه از خبرگان خواسته شد كه
بر اساس طیف  1تا  5لیکر (=1اامیت خیلي كم =2 ،اامیت كم =3 ،اامیت متوسط =4 ،اامیت زياد =5 ،اامیت
خیلي زياد) به ار شاخص امتیاز داند .میانگین امتیازا باالتر از  3شد بنابراين تمامي شاخصاا مورد تايید خبرگان
است.
پژواش حاضر برحسب ادف در حیطه پژواشااي كاربردي جاي ميگیرد .امچنین ازنظر گردآوري اطالعا در
حیطه پژواشااي پیمايشي قرار ميگیرد .پیمايش پژواشي است كه بر اساس انتخاب نمونه تصادفي و معرف از افراد
جامعه پژواش و پاسخ آناا به يک مجموعه پرسش با استفاده از پرسشنامه ،نظرسنجي و يا روشااي ديگر به مطالعه
وضع موجود اعم از نگرشاا ،عهیدهاا ،رفتاراا و بهطوركلي استخراج اطالعا درباره فرضیهاا ميپردازد (سرمد و
ديگران .)1398 ،فرآيند يک تحهیق را ميتوان ،تالشي براي درک رفتار جامعه كه بر پايه اطالعا بهدستآمده از نمونه
صور ميگیرد دانست ،زيرا جمعآوري اطالعا براي كل جامعه آماري مستلزم صرف ازينه و زمان زيادي است،
بعالوه در بعضي موارد نیز جمعآوري اطالعا از كل جامعه غیرمنطهي به نظر ميرسد ،و ناچار بايد به استخراج نمونه
پرداخت (سرمد .)1398 ،بر اين اساس جامعه آماري پژواش حاضر  343عضو شامل دبیران و اعضاي معتمد محله (13
عضو شوراياري) ،مديران محال  ،مسئولین خانهااي سالمت ،مسئولین پايگاهااي مشاوره و سالمت ،معاونین فرانگي
كالنترياا ،مديران اداره نوسازي بافت فرسوده محال اتابک و مینابي ،خبرگان شهرداري تهرانكه شامل (مديركل اداره
فرانگي معاونت اجتماعي ،مدير ستاد مديريت محله ،جانشین مديرعامل سازمان نوسازي ،شهرداران نواحي ،مديران
ادارا اجتماعي و شهرسازي نواحي ،معاون شهرسازي و اجتماعي ،شهردار منطهه  )15است .اين پژواش در خصوص
ارزيابي شاخصااي توسعه محال از منظر پايداري اجتماعي است و نتیجه كار جهت ارائه به مديريت شهري جهت
توسعه محال بسیار مناسب است .به امین دلیل بايد پرسشنامه توسط افراد متخصص محال تکمیل گردد .جهت
تکمیل دادهاا از مصاحبه نیمه ساختار نیز استفاده گرديد .در اين پژواش با فرض يکسان نبودن وزن شاخصااي
پايداري اجتماعي و باادف شناخت و ارزيابي پايداري اجتماعي ،از روش مدل تحلیل شبکه  ANPاستفاده شد .در اين
پژواش امچنین ادف رتبهبندي  20محله (شوش ،مظااري ،مینابي ،ولیعصر ،طیب ،مطهري ،اتابک ،ابوذر ،ااشمآباد،
كیانشهر شمالي ،كیانشهر جنوبي ،بروجردي ،مشیريه ،رضويه ،افسريه شمالي ،افسريه جنوبي ،مسعوديه ،والفجر ،مسگرآباد
و خاور شهر) ازنظر شاخصااي اجتماعي بود.
معرفي روش تحلیل شبکه :ساعتي در سال  ،1980روش گسترشيافتهاي تحت عنوان فرآيند تحلیل شبکهاي
( ) ANPرا ارائه نمود .درواقع ،او  ANPرا بهعنوان تعمیمي از  AHPارائه كرد .در دنیاي واقعي ،نميتوان بسیاري از
مسائل تصمیمگیري چندمعیاره را به دلیل وابستگيااي دروني و بیروني و روابط و تعامال میان عناصر خوشهاا در
سطو تصمیمگیري ،بهصور ساختار سلسله مراتبي در نظر گرفت .بنابراين  ANPبا چارچوب جامع و فراگیر ميتواند
تمامي تعامال و روابط میان سطو تصمیمگیري را كه تشکیل يک ساختار شبکهاي ميداد در نظر بگیرد .در سالااي
اخیر ،روش  ANPبهصور مشرو و مبسوطي در بحث تصمیمگیريااي چندمنظوره و براي حل مسائل پیچیده
تصمیمگیري مطر شده است .رويکرد بازخوردي  ،ANPساختار سلسله مراتبي را با ساختار شبکهاي جايگزين كرده
است .چراكه ساختار سلسله مراتبي با روابط خطي باال به پايین نميتواند در مورد سیستمااي پیچیده مناسب باشد .در
روش  ،ANPجاي گزينهاا و معیاراا ميتواند عوض شود يعني گزينهاا نیز ميتوانند بهعنوان معیاراا مطر گردند.
تفاو ساختاري  ANPو  AHPبه شر شکل زير است:
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شکل  -1تفاو ساختاري  ANPو AHP
شکل ( )2ساختار يک شبکه  ANPرا نشان ميداد .خوشهاا معرف سطو تصمیمگیرياند و خطوط مستهیم يا
كماناا تعامال میان سطو تصمیمگیري را نشان ميداند .جهت كماناا وابستگي را مشخص ميكند و حلههاا نیز
وابستگي دروني عناصر ار خوشه را نشان ميداند (اسفنديار)1390 :

شکل  -2ساختار شبکهاي ANP
قلمرو پژوهش

مساحت منطهه  15بالغبر  6/3543اکتار است كه حدود  5/5درصد مساحت شهر تهران است .ضمناً مساحت حريم
استحفاظي شهر تهران در ارتباط با شهرداري منطهه  15بالغبر  16500اکتار ( 6/14درصد مساحت كل حريم استحفاظ ي
شهر تهران) است .اين منطهه از شمال به پادگان قصر فیروزه 45 ،متري آانگ ،خیابان خاوران و شوش شرقي و از غرب
به خیابان فدائیان اسالم و از جنوب به خیابان دولتآباد ،كوه بيبي شهربانو و كارخانه سیمان و از شرق به كوهااي شرقي
تهران و حد شرقي اراضي افسريه منتهي ميشود .بخشي از محدوده منطهه نیز در حريم شهر واقع است .جمعیت آن ،بر
اساس آمار سرشماري نفوس و مسکن  1395حدود  659468ازار نفر و  209141ازار خانوار است .شهرداري منطهه 15
محدوده خدماتي خود را میان  7ناحیه تهسیم كرده است كه محدوده  6ناحیه خدما شهري در داخل محدوده مصوب
طر جامع شهر تهران و محدوده  1ناحیه (ناحیه خاورشهر) خارج از اين محدوده و داخل محدوده حريم استحفاظي شهر
و بهصور منفصل از منطهه قرار دارد .عالوه بر تهسیما ناحیهاي ،شهرداري منطهه  15برحسب آشنايي با محال و
اوضاع جمعیتي ساكنین و در راستاي تشکیل انجمنااي شوراياري به  20محله تهسیمشده است (سايت شهرداري،
.)1395
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شکل  - 3موقعیت جغرافیايي منطهه  15شهر تهران

شاخص

معیار

مولفه

هدف

حس تعلق

پیوستگي اجتماعي
تعامل اجتماعي
مسئولیت پذيري
مشاركت

مشاركت در فعالیتهاي فرانگي
مشاركت در
فعالیتهاي مذابي

مشاركت اجتماعي

مشاركت در
فعالیتهاي محلي
بعد عیني (كااش
يا فهدان جرم)
بعد ذاني (ادراک و
احساس عموم)

امنیت اجتماعي

امنیت

اعتماد فردي

اعتماد اجتماعي
اعتماد نهادي
رضايت از كیفیت دسترسي
به خدما
نشاط در زندگي

بعد ذاني كیفیت
زندگي

رضايت از زندگي
رضايت از میزان دسترسي به
خدما

عدالت اجتماعي

كیفیت زندگي
بعد عیني كیفیت
زندگي

شکل - 4مدل مفهومي تحهیق

ارزيابي پايداري
اجتماعي محال
منطهه  15شهر
تهران
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یافتهها
بعد از شناسايي و تأيید عوامل و تعیین روابط دروني بین آناا ،جهت تعیین اامیت و وزن آناا از روش تحلیل فرايند
شبکهاي  ANPاستفاده شد .بعد از تکمیل ماتريسااي مهايسا زوجي ،نرخ ناسازگاري اركدام محاسبه شد كه امگي
كمتر از  0/1بود كه نشان از ثبا و سازگار بودن ماتريساا دارد.
نتیجه مهايسا زوجي 3 ،معیار اصلي از میانگین نظرا خبرگان نرخ ناسازگاري اين مهايسه زوجي برابر با 0/004
است و چون كمتر از  0/1است نشان از سازگاري قابلقبول اين مهايسه زوجي دارد .اين مهايسه در جدولیک
قابلمشااده است.
جدول  - 1مهايسه زوجي معیارااي اصلي (نرخ ناسازگاري)0.004 :
QL

S

P

0.343

0.471

1

 Pمشاركت

1.092

1

2.123

 Sكیفیت زندگي

1

0.916

2.915

 QLامنیت

مهايسۀ زوجي زيرمعیارااي اجتماعي نسبت به معیارااي خود صور گرفت بهاينترتیب كه مهايسه زوجي بین معیار
پیوستگي اجتماعي و مشاركت اجتماعي براي مؤلفه مشاركت ،بعد ذاني كیفیت زندگي و بعد عیني كیفیت زندگي براي
مؤلفه كیفیت زندگي ،امنیت اجتماعي و اعتماد اجتماعي براي مؤلفه امنیت بررسي شد و اوزان نسبي محاسبهشده است
كه در تمامي اين مهايسا زوجي ،نرخ ناسازگاري كمتر از  0/1به دست آمد كه نشان از سازگاري مهايسا زوجي دارد.
در جدول ( )2اوزان نهايي شاخص اجتماعي آمده است :در بین شاخصااي اجتماعي ،عدالت اجتماعي با وزن 0/098
بیشترين وزن ،رضايت از میزان دسترسي به خدما با وزن  0/097رتبه دوم و اعتماد فردي با وزن  0/084رتبه سوم در
بین شاخصااي پايداري اجتماعي كسب كرده است.
نام شاخص

جدول  - 2اوزان نهايي شاخصااي اجتماعي
وزن حاصل از سوپر ماتريس
كد

وزن نرمال

رتبه

حس تعلق

SP

0.0029

0.037

12

تعامل اجتماعي

SI

0.0064

0.082

4

مسئولیتپذيري

R

0.0062

0.079

6

مشاركت در فعالیتااي فرانگي

PCE

0.0055

0.071

10

مشاركت در فعالیتااي مذابي

PR

0.0021

0.027

15

مشاركت در فعالیتااي محلي

PLA

0.0029

0.037

13

SQS

0.0060

0.077

7

نشاط در زندگي

JL

0.0064

0.082

4

رضايت از زندگي

LS

0.0060

0.077

8

EQ

0.0076

0.097

2

رضايت از كیفیت دسترسي به خدما

رضايت از میزان دسترسي به خدما
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عدالت اجتماعي

SAS

0.0076

0.098

1

بعد عیني (كااش يا فهدان جرم

QS

0.0023

0.029

14

بعد ذاني (ادراک و احساس عموم

SSD

0.0038

0.049

11

اعتماد فردي

IC

0.0065

0.084

3

اعتماد مدني يا نهادي

CC

0.0057

0.074

9

شکل - 5وزن و شاخص ااي اجتماعي

بعد از ارزيابي شاخصااي اجتماعي از طريق روش  ANPمحهق تصمیم گرفت كه بر اساس پرسشنامهاا و نظرا
خبرگان ،محال نیز رتبهبندي شود كه از طريق روش تايپسیس است .اولین گام در روش تايپسیس تشکیل ماتريس
تصمیم است .ماتريس تصمیم اين روش يک ماتريس سطري ستوني است كه شاخصاا ( 9شاخص اقتصادي) در ستون
و گزينهاا ( 20محله تهران) در سطر قرار گرفت .اين ماتريس تصمیم با استفاده از طیف لیکر (خیلي ضعیف ،ضعیف ،
متوسط ،خوب و خیلي خوب) تکمیل شد .پسازآن نرمالسازي و وزندار كردن ماتريس تصمیم انجام شد .و بعد تعیین
ايده آلااي مثبت و منفي ايده آل در اين گام ،براي ار معیار ايده آلااي مثبت ( )+Aو منفي ( )-Aرا تعیین شد .ايده
آل مثبت برابر با بزرگترين درايه ستون معیار و ايده آل منفي برابر با كوچکترين درايه ستون معیار ماتريس وزندار
است .ارچهدر شاخص به معیار ايده آل مثبت نزديکتر باشد رتبه باالتري دارد و ارقدر به معیار ايده آل منفي نزديکتر
باشد رتبه كمتري دارد .بعد از طي فرايند روش تايپسیس نتیجه ذيل در خصوص رتبهبندي محال به دست آمد:
با روش تايپسیس محال منطهه  15رتبهبندي شد و در جدول 4رتبهبندي محال و در جدول ( )5رتبهبندي نهايي
محال نشان دادهشده است :يافتهاا نشان داد كه برحسب بر اساس معیارااي اجتماعي ،مشیريه ناحیۀ  4رتبه اول را
كسب كرده است ،ابوذر ناحیه  2رتبه دوم و خاورشهر ناحیه  8رتبه سوم را كسب كرده است .در جدول ( )4رتبه محال
بر اساس ماتريس تاپسیس و در ادامه در جدول 5رتبهبندي نهايي محال آمده است.
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جدول  - 4ماتريس نرمال وزندار تاپسیس
C41-1

C41-2

C41-3

C42-1

C42-2

C42-3

C51-1

C51-2

C52-1

C52-2

C61-1

C61-2

C61-3

C62-1

شوش ناحیه 1

0.005

0.012

0.012

0.015

0.007

0.009

0.012

0.013

0.012

0.015

0.016

0.003

0.005

0.012

مظاهری ناحیه 1

0.007

0.018

0.018

0.019

0.007

0.009

0.012

0.013

0.012

0.015

0.016

0.003

0.005

0.012

ولیعصر ناحیه 1

0.005

0.012

0.018

0.015

0.005

0.007

0.012

0.013

0.012

0.015

0.016

0.006

0.010

0.012

طیب ناحیه 1

0.007

0.018

0.018

0.015

0.007

0.009

0.018

0.020

0.018

0.023

0.023

0.006

0.010

0.019

مینابی ناحیه 1

0.005

0.018

0.012

0.015

0.005

0.007

0.012

0.013

0.012

0.008

0.008

0.003

0.005

0.012

مطهری ناحیه 1

0.007

0.018

0.018

0.015

0.005

0.007

0.012

0.020

0.018

0.023

0.023

0.006

0.010

0.012

ابوذر ناحیه 2

0.010

0.024

0.018

0.015

0.005

0.007

0.023

0.027

0.024

0.031

0.031

0.008

0.015

0.025

اتابک ناحیه 2

0.007

0.018

0.023

0.015

0.005

0.009

0.018

0.020

0.018

0.023

0.023

0.006

0.010

0.012

هاشمآباد ناحیه 2

0.007

0.018

0.018

0.015

0.005

0.007

0.012

0.020

0.018

0.015

0.016

0.008

0.010

0.019

کیانشهر شمالی ناحیه 3

0.010

0.018

0.018

0.015

0.007

0.009

0.018

0.020

0.018

0.023

0.023

0.008

0.015

0.019

کیانشهر جنوبی ناحیه 3

0.005

0.012

0.018

0.015

0.005

0.007

0.012

0.013

0.012

0.015

0.016

0.006

0.010

0.012

بروجردی ناحیه 3

0.007

0.018

0.018

0.019

0.007

0.009

0.023

0.020

0.018

0.031

0.023

0.008

0.010

0.019

مشیریه ناحیه 4

0.012

0.024

0.018

0.019

0.007

0.009

0.023

0.020

0.024

0.031

0.031

0.008

0.015

0.025

رضویه ناحیه 4

0.010

0.018

0.018

0.019

0.007

0.009

0.018

0.020

0.018

0.023

0.023

0.006

0.010

0.025

افسریه شمالی ناحیه 5

0.007

0.018

0.018

0.015

0.005

0.007

0.023

0.020

0.018

0.023

0.023

0.006

0.010

0.019

افسریه جنوبی ناحیه 5

0.010

0.018

0.023

0.015

0.005

0.007

0.023

0.020

0.018

0.023

0.031

0.008

0.010

0.019

مسعودیه ناحیه 6

0.007

0.018

0.018

0.019

0.007

0.009

0.018

0.020

0.018

0.023

0.023

0.008

0.015

0.019

والفجر ناحیه 6

0.010

0.018

0.012

0.010

0.003

0.005

0.018

0.013

0.012

0.015

0.016

0.006

0.015

0.019

مسگر آباد ناحیه 6

0.007

0.012

0.012

0.010

0.005

0.009

0.012

0.013

0.012

0.015

0.016

0.008

0.015

0.025

خاور شهر ناحیه 8

0.010

0.024

0.023

0.019

0.009

0.011

0.018

0.020

0.018

0.023

0.023

0.006

0.010

0.025

جدول  - 5رتبهبندي نهايي محال
فاصله تا ايده آل مثبت

فاصله تا ايده آل منفي

امتیاز نهايي

رتبه

نام محله
شوش ناحیه 1

0.042

0.014

0.258

19

مظاهری ناحیه 1

0.037

0.021

0.367

15

ولیعصر ناحیه 1

0.038

0.019

0.329

17

طیب ناحیه 1

0.022

0.031

0.585

10

مینابی ناحیه 1

0.047

0.010

0.176

20

مطهری ناحیه 1

0.027

0.029

0.520

12

ابوذر ناحیه 2

0.011

0.047

0.804

2

اتابک ناحیه 2

0.026

0.030

0.538

11

هاشمآباد ناحیه 2

0.032

0.021

0.393

13
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کیانشهر شمالی ناحیه 3

0.020

0.032

0.613

7

کیانشهر جنوبی ناحیه 3

0.039

0.016

0.286

18

بروجردی ناحیه 3

0.018

0.040

0.694

5

0.011

0.047

0.810

1

رضويه ناحیه 4

0.022

0.032

0.594

9

افسريه شمالي ناحیه 5

0.021

0.032

0.598

8

افسريه جنوبي ناحیه 5

0.017

0.040

0.698

4

مسعوديه ناحیه 6

0.020

0.033

0.620

6

والفجر ناحیه 6

0.036

0.022

0.384

14

مسگر آباد ناحیه 6

0.041

0.021

0.337

16

خاور شهر ناحیه 8

0.017

0.040

0.705

3

مشیريه ناحیه 4

0/81
0/804

0/9

0/705
0/698
0/694

0/8

ابوذر ناحیه 2
افسريه جنوبي ناحیه 5
0/62
0/613
0/598
0/594
0/585
0/538
0/52

0/7

0/6

مسعوديه ناحیه 6
افسريه شمالي ناحیه 5
طیب ناحیه 1
0/393
0/384
0/367
0/337
0/329
0/286
0/258
0/5

0/4

0/3

مطهري ناحیه 1
والفجر ناحیه 6

مسگر آباد ناحیه 6
كیانشهر جنوبي ناحیه 3
0/176
0/2

مینابي ناحیه 1
0/1

شکل - 6رتبه بندي محال با در نظر گرفتن معیارااي اجتماعي
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شکل  -7رتبه بندي محال منطهه  15بر اساس معیارااي اجتماعي

نتیجهگیری
توسعۀ شهري پايدار بر اين اصل استوار است كه فضاي يک شهر در درون محله شکل ميگیرد و بر پايه آن تداوم
پیدا ميكند .توسعه پايدار كوچکترين پاره شهري ،توسعه پايدار محلهاي است .توسعه پايدار در مهیاس محله به معنا ي
ارتهاي كیفیت زندگي در آن و شامل امه ويژگياا و اجزاي زيستمحیطي ،فرانگي ،اجتماعي و اقتصادي بدون ايجاد
مانعي براي نسل آينده است .ابعاد پايداري اجتماعي ميتواند بهعنوان يکي از مهمترين و كلیديترين ابزار در
برنامهريزياا و سیاستگذاريااي شهري محسوب شود .از طرفي گستردگي پیچیدگي و تنوع شاخصااي پايداري
اجتماعي و نهش آناا بر جامعه ايجاب ميكند تا اين شاخصاا برحسب نهش و عملکرد آناا در گروهااي مختلف
دستهبندي و تجزيهوتحلیل شوند.
نتايجي كه از برآيند نظر كارشناسان و مسئوالن به دست آمد ،عدالت اجتماعي با وزن 0/098بیشترين وزن را در بین
شاخصااي اجتماعي به خود اختصاص داد .مهمترين و اثرگذارترين شاخص دررسیدن به پايداري اجتماعي در ادامه
تحهیق توسعه پايدار محسوب ميشود توسعه پايدار مستلزم رعايت عدالت اجتماعي است بهگونهاي كه نیروي انساني را
به فرايند توسعه خوشبین و امیدوار ميسازد .درحاليكه توسعه پايدار متضمن كااش فاصله طبهاتي ،تهويت عزم ملي و
بهرهمندي از نیروي انساني سالم و امیدوار است .بنابراين رمز بها و پايداري جريان توسعه است بر اساس نتیجه پژواش
عدالت اجتماعي و رضايت از میزان دسترسي به خدما با وزن 0/097و اعتماد فردي با وزن 0/084بیشترين اامیت را
در تحهق پايداري اجتماعي در سطح محال خوااد داشت .با روش تايپسیس محال منطهه  15رتبهبندي شد و يافتهاا
نشان داد كه برحسب معیارااي اجتماعي ،مشیريه ناحیه  4رتبه اول را كسب كرده است ،ابوذر ناحیه  2رتبه دوم و
خاورشهر ناحیه  8رتبه سوم را كسب كرده است.
از جمله مهمترين شاخصااي اجتماعي كه ميتواند در پروژه نوسازي بافتااي فرسوده نهش قابلتوجهي ايفا نمايد
میزان سرمايه اجتماعي ساكنین محله و بهعبار ديگر پتانسیل تشکیل شبکهااي اجتماعي حاوي سه مولفه مشاركت ،
اعتماد و انسجام است كه قوي بودن اين شاخصاا در محلهااي بافت فرسوده ميتواند بهعنوان عاملي تسهیلكننده
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نهش ايفا كند و زمینه مهیاتري را براي زندگي آپارتماني ايجاد نمايد .با توجه به اينکه در اين محال سرمايهگذاري
خاصي نشده است بهنوعي نتوانسته ایچ سرمايهگذاري را جذب كند .و دلیل عمده عدم جذب سرمايهگذار ،عدم امنیت
محال است  .در اين محال تهیه و توزيع مواد صنعتي (مخدر) بهوفور ديده ميشود و با توجه به عدم وجود ساختمان
كالنتري امنیت الزم وجود ندارد و نیاز به كمک دولت و نیرو انتظامي به ساخت كالنتري در محله اتابک است كه
محال امجوار (شوش و مینابي ) را پوشش داد .بر اساس نظر گیدنز درصورتيكه امنیت وجود نداشته باشد اعتماد
؛مشاركت ،كیفیت زندگي و ...شاخصااي پايداري اجتماعي به وجود نميآيد .به امین داليل محال مینابي با میزان
 0/17و شوش با میزان  0/25كه داراي بافت فرسوده استند ازلحاظ پايداري اجتماعي در پايینترين رتبه بین محال
دارند و محال مشیريه با میزان ، 0/81ابوذر با میزان  0/80باالترين رتبه بین محال دارند  .به علت آنكه ساكنین
محله مشیريه بیشتر قومیتي استند و تعامل زيادي با يکديگر دارند  .تعلق به محله بسیار زياد است و امچنین میزان
جرم كمتر و اعتماد بین ساكنین زياد است  .فضاي سبز و بوستانااي فرا منطههاي مجاور محله زياد است  .ازجمله
بوستان آزادگان و توسکا ،پامچال  ،بزرگترين بوستان بانوان با وسعت  27كیلومترمربع در اين محله واقعشده است .
بنابراين محله مشیريه داراي سرانهااي فرانگي و ورزشي خوبي است .محله ابوذر بهترين محله ازلحاظ موقعیت
جغرافیايي در منطهه  15دارا است  .ساكنین محله ازلحاظ سطح فرانگي و اجتماعي در سطح بااليي قرار دارند .
فرانگسراي خاوران و بزرگترين پرديس تئاتر در اين محله واقعشده است  .فضاي خیاباناا و كوچهاا ازلحاظ
شهرسازي بسیار مناسب است و امچنین پايانه خاوران و ايستگاه مترو بسیج در اين محله است .میزان سرمايهگذاري
البته ازلحاظ ساختوساز مسکوني بسیار زياد است و رونق اقتصادي در اين محله مناسب است.
پیشنهادها
متناسب با نتايج اين پژواش و مصاحبه با مديران شهرداري ميتوان پیشنهاداايي در اين خصوص ارائه داد:
-

-

-

اجراي طر ااي اجتماعي در محال جهت ارتها مولفه ااي سرمايه اجتماعي
ارتهاء سرانهااي فرانگي ورزشي در محال شوش،مسگرآباد و مینابي
ساخت كالنتري در بافت فرسوده محال (اتابک و شوش) جهت كااش آسیبااي اجتماعي و ايجاد امنیت
ساخت پاتوق محله با كاربري فرانگي ،ورزشي و مهارتي با استفاده از پتانسیل و توانمندي ساكنین.
حمايت از شهروندان محال كم برخوردار و آماده كردن زيرساخت مناسب بهمنظور تش ويق ب ه سکونت درازمد در
محله ،جل وگیري از مه اجر ساكنان اصلي در محال  ،به وجود آمدن تعام ل و امبس تگي میان ساكنان محل ه
بهمنظور ارته اء ح س تعل ق و وابستگي در ساكنین انجام شود.
شهروندگرايي و مهار ااي شهروندي كه در افزايش سرمايه اجتماعي اامیت بسزايي دارد بنابراين الزم است تا از طريق
فعالسازي انجمنااي محلي و يا تشکلااي غیردولتي با حمايت سازمان ملي جوانان براي جوانان و كانونااي فرانگي
مساجد براي عموم شهروندان بتوان الگوي ارتباطا غیررسمي و انجارمند را فراام آورد تا امکارياا غیررسمي و
مشاركت فعاالنه صور گیرد.
افزايش سهم بخش خصوصي جهت ارائه خدما عم ومي و اجتم اعي در ايجاد فرصتااي شغلي
جلب مشاركت و توانمندسازي اجتماعي و محله محور ،اعتماد به توانايي و مديريت مردم
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