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  ،مشهد شهر کالندر  یاجتماع يداریزان پایم یابیارزسنجش و 
  مطالعه مورد بر پنج محلۀ دیتأکبا 

  

  2ینیحس یمصطفدیس* ،1م رهنمایرحمحمد
  مشهد یدانشگاه فردوس يشهر يزیر برنامها و یاستاد گروه جغراف1

 اسالمی، مشهد، ایراننخبگان، واحد مشهد، دانشگاه آزادباشگاه پژوهشگران جوان و 2
 5/3/94؛ تاریخ پذیرش:  4/12/93تاریخ دریافت: 

  
  دهیچک

ـ بر ا. دارد يا ویژهت یاهمدار، یپا ۀر ابعاد توسعیشرفت در سایپ يها نهیزم يساز فراهمل یبه دل توسعۀ یاجتماع ابعاد امروزه  نی
ـ ا پرداخته شده است.بر محالت نمونه  دیتأکبا شهر مشهد  یاجتماع يداریزان پایسنجش مو  ین پژوهش به بررسیدر ا ،اساس ن ی

 قیابتدا از طرن پژوهش یانجام شده است. در ا یلیتحل -یفیاز روش توص استفادةبا  است و يپژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربرد
شـدند.   یاتیـ ف عملیـ ن و تعریـی شاخص تع 14مفهوم و  5در  یاجتماع يداریپابر  مؤثر يها عوامل و پارامتر ،يا کتابخانهمطالعات 

و بـا   انتخاب از سطح شهر مشهد یتصادف يریگ به روش نمونه يو کالبد ي، اقتصادیاجتماع يها یژگیو بر اساس همحلسپس پنج 
با تلفیق بعد  ۀدر مرحل ه است.شد يآور جمع نمونهمحالت ساکن در خانوار  323از  ازین مورد اطالعات نامۀاز ابزار پرسش استفادة
 ۀ، مـاتریس اولیـ  SPSS يافـزار  نـرم بـا یکـدیگر در محـیط     مؤلفـه هر  يها شاخصبا ترکیب  مجدداًمربوطه و  شاخصدر  ۀیهر گو

از  ،گیري از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی پایداري اجتماعی با بهره يها مؤلفهوزن ن ییضمن تع سپسگیري تشکیل گردید.  تصمیم
ج ینتـا  و ارزیـابی قـرار گرفـت.    سـنجش  مـورد پایداري اجتماعی  يها مؤلفه نظر از موردمطالعهروش الکتره وضعیت محالت  قیطر

و  جاهد شهر ۀمحلکه  يطور به سطوح متفاوتی دارند؛ یاجتماع يداریپا نظر از ۀمطالع موردمحالت  هق نشان داد کیحاصل از تحق
 ازنیزه در جایگاه چهـارم   محلۀدر جایگاه سوم و  یجانبازان و بهشت محلۀ، یاجتماع يداریپا ازنظرگاه اول و دوم یدر جا سرافرازان

ـ  مؤلفۀن یترت یبا اهم یاجتماع يمؤلفۀ برابر ۀج حاصلین براساس نتایهمچنپایداري اجتماعی قرار دارند.  نظر  يهـا  مؤلفـۀ ن یدر ب
بـه   یدسترسـ  ع ویـ در توز ییو فضـا  یجـاد تعـادل اجتمـاع   یااز جمله  يق مواردیج حاصل از تحقیاست. براساس نتا ۀمورد مطالع

جـاد و  یا، یفرهنگ يها ش برنامۀیافزا، ن مسکنیتأم يها ق برنامۀیت از مسکن از طریسطح رضا يارتقا، يالت شهریخدمات و تسه
ش یافـزا و  يکالبـد  یق طراحـ یـ ت از طریارتقا امن يها از شاخص يریگ ة، بهرساکنان يبرا يا و محلۀ یت مکانیهو گسترش حس

  داشته باشد. يداریسطح پا يدر ارتقا يتواند نقش موثر یم یعموم يساختن فضاها تیرؤ س و قابلیحضور پل
  

 .مشهدشهر ، ةروش الکتر، یمراتبل سلسله یند تحلیفرآ، محلۀ، یاجتماع يداری: پايدیکل يها واژه
 

  *مقدمه
 1وارد پایدار اولین بار توسط خانم باربارا توسعۀ ةواژ

ــار ۀدر اعالمیــ 1وارد محــیط زیســت و  ةکوکویــاك درب
 صـرفاً  توسـعۀ از  جادشـده یال مشـکالت  یبه دل توسعۀ
 ،2وتیـ (ال کـار رفـت  ه بـ  یپس از جنگ جهان ياقتصاد
و  باشـگاه رم  يهـا  گـزارش آن پس از  به دنبال .)1378

                                                             
  smhosseini@mshdiau.ac.irنویسنده مسئول: *

1. Barbara Vard 
2. A. Elliot 

و از  1980 ۀدهــ يهــا سـال بنیـاد هامرشــولد در طــی  
بـراي حفاظـت از محـیط     یالملل نیب ۀیزمانی که اتحاد
 را دربـاره طبیعـی، راهبردهـاي جهـانی     زیست و منابع

دسـتیابی بـه    هـدف  بـا محیط زیست و منابع طبیعـی  
حیـاتی (زنـده)    پایدار از طریق حفاظت از منابع توسعۀ
تـدریج   بـه  ،)1388 پـور،  يو زرآبـاد  ی(رصـاف داد ارائـه  
جدي و اساسی اندیشـمندان و   موردتوجه پایدار ۀتوسع

آن بـا گـزارش    بـه دنبـال   قرار گرفت. توسعۀمتفکران 
 )WCED( توسـعۀ کمیسیون جهانی محـیط زیسـت و   



 95مجله آمایش جغرافیایی فضا / سال پنجم / شماره مسلسل نوزدهم/ بهار                                                                                            106

 

از پیشـنهادها   يا مجموعۀ 1برانت لندموسوم به گزارش 
پایـدار بـراي    ۀو اصول قانونی جهت دستیابی به توسـع 

 Haughton and( فراهم آمـد  توسعۀ درحالکشورهاي 

Hanter, 2005(. پایـدار در   هوضـوع توسـع  م پس از آن
محیط زیسـت و   ۀنیدر زمکنفرانس سازمان ملل متحد 

اجـالس زمـین)    عنـوان   به( 2در شهر ریودوژانیرو توسعۀ
 Rob and( قـرار گرفـت   موردتوجـه  يا گسترده طور  به

Savage, 2007(. ۀتوسـع نتـایج ایـن اجـالس     اساسبر 
بهبـود و پیشـرفت    ۀیـک فراینـد، الزمـ    عنوان  بهپایدار 

 ةاساس بهبود وضعیت و از بین برند فرایندي که ؛است
 و فرهنگی جوامع پیشرفته است -اجتماعی يها یکاست

ــد م ــوربای ــادل  وت ــه پیشــرفت متع ، متناســب و محرک
فرهنگی تمامی جوامع  اجتماعی و -هماهنگ اقتصادي

کشـورهاي در حـال رشـد باشـد. بـه تعبیـر        هژیـ و  بهو 
رصدد فراهم آوردن راهبردها و پایدار د توسعۀ تر روشن
کارهایی است که بتواند بـه اهـداف مهمـی نظیـر     سازو

نیازهاي  نیتأم، توسعۀو  یطیمح ستیزتلفیق حفاظت 
زیستی بشر، دسـتیابی بـه عـدالت اجتمـاعی و از      ۀیاول

و  يخودمختـار بین رفتن فقـر و محرومیـت عمـومی،    
تنوع فرهنگی و حفظ یگـانگی اکولـوژیکی (مبتنـی بـر     

دار بـه  یـ پا ۀتوسـع  یکلطـور   به ابد.ی) دست یشناس بوم
 ،ي(اطهـار  ط اسـت یمح -مفهوم حرکت بر محور انسان

 عنـوان   بـه  يدار شـهر یپا ۀتوسعن ین بیو در ا )1383
معقـول از ابعـاد    ةو بـا اسـتفاد  دار یـ پا ۀاز توسـع  یجزئ
 ،توسـعۀ ن نوع یمحیطی، اقتصادي و اجتماعی ا ۀگان سه

، یطــیمح ســتیز يامــدهایپســازي  حــداقل قیــاز طر
بـرداري  سازي مصرف منابع تجدید ناپذیر، بهـره  حداقل

 توسـعۀ ن نـوع  یبه ا یابیدست يبرا ریپذدیتجداز منابع 
  ).1384 چپ من،( کند یمتالش 

عد ب راتیتأثل درك یبه دل نظران صاحبمحققان و 
 يها نهیزم يساز فراهمدار در جهت یپا ۀتوسع یاجتماع

دار یپا ۀتوسع ی، ابعاد اجتماعآنر ابعاد یشرفت در سایپ
 ۀ، الزميشهر يها يگذاراستیو س ها يزیر نامۀدر بر را

 انـد  هدانسـت  يدار شـهر یـ پا توسـعۀ ر ابعـاد  یتحقق سـا 
)Hugh, 2000( .ران بـه  یـ در ا یدار اجتمـاع یـ پا توسعۀ

                                                             
1. Brantlnd 
2. Rio de Janeiro 

ــدل ــ ی ــکالت ناش ــائل و مش ــعۀاز  یل مس ــر توس ع یس
فقـر،   ازجملـه  يادیـ ز یمنفـ  يامدهایکه پ ینیشهرنش

ت اسـت. توجـه بـه    یحائز اهم، .. داشته.و ینینش هیحاش
کــارکرد نقــش و  ين امــر در شــهر مشــهد کــه دارایــا

 يهـا   تیمحـدود  حـال  نیدرعـ و  اسـت مذهبی فراملی 
ــ ــه لحــاظ طب یفراوان ــیب ــر، دارد یع ــد در نظ ران و یم

ن یـ در ا ،ن اسـاس یـ بـر ا اسـت.   ار مهـم یبسـ  ئوالنمس
مشهد  شهر کالنات ین تداوم حیتضم منظور  بهپژوهش 

 یگـاه  سـکونت  عنـوان   بـه  آن یاجتمـاع  يو حفظ غنـا 
 يط کالبدیاشتغال و سکونت همراه با مح يمطلوب برا
ت یوضـع «همچون  ییها پرسشبه  ییپاسخگوجذاب و 

و  »در شـهر مشـهد چگونـه اسـت؟     یاجتمـاع  يداریپا
را در محالت  یاجتماع يداریزان پایم توان یمچگونه «

 يداریـ زان پایم یابی، به سنجش و ارز»د؟یسنج يشهر
  پرداخته شده است.در شهر مشهد  یاجتماع
  

 قیتحق ۀنیشیپ
در  يشــهر يداریـ پا یابیــارز ي) بـرا 2008( 3زلنـر 

ک چهارچوب ی ،یدگیچیاست، اطالعات و پیس با وندیپ
مـدل   ،: بخش اولدده یمبا دو بخش مهم ارائه  یابیارز

اقتصـاد،   ۀنـ یدر زمشـهر   ییفضـا  یابیارز يبرا يا ساده
و مصرف سوخت، انتشـار   يست، انرژیط زیاجتماع، مح
ــذب  ــدةیآآلو ج ــا ن ــت ه ــش دوم و در اس ــأث ،بخ  ریت

ان یـ شـهر ب  يردایـ را در پا ها يریگ میتصمو  ها استیس
ـ  ).Zellner, 2008( کنـد  یم و  یابیـ ) بـه ارز 2009(4یل

ن بـا  یگ چینیدر شهر ج يدار شهریپا توسعۀسنجش 
ــپا ۀشــاخص توســع 52از  اســتفادة ــا  يدار شــهری و ب
ن یـ ا يردایت پایوضع یل رادار به بررسیاز تحل استفادة

کـه رشـد و    رسـد  یمـ جـه  ین نتیو به ا پردازد یمشهر 
ــع ــهر ج ۀتوس ــنیش ــگ ســطح پای ــدک يداری    دارد یان

)Li and et al., 2009.( ــاهر ــور ط ــاران يپ  و همک
 یاجتمـاع  يداریـ پا يبند تیسنجش و اولو) به 1389(

 يبخـش مرکـز   ۀدهسـتان حومـ   ییدر منـاطق روسـتا  
بـر   يبند ک رتبهیاز تکن استفادةبا ، شهرستان خدابنده

ج ی. نتـا اند پرداخته يآل فازدهیحل ا راهاساس تشابه به 

                                                             
3. Zellner 
4. Li 
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ن یا بـاالتر یق آقچه ينشان داد که روستا ها آنقات یتحق
ــتا ــان  يو روس ــاورجوش ــر نییپ ــم نیت ــزان پای  يداری

 یسـالم  .اند داشتهنمونه را  ين روستاهایدر ب یاجتماع
ــاران ــه1390( و همک ــ ) ب ــع یبررس ــت پایوض  يداری

از  اسـتفادة شهرستان سنقر بـا   ییزنان روستا یاجتماع
نشـان   هـا  آنقات یج تحقی. نتااند پرداختهس یمدل مور

دهسـتان   6در  ییزنان روستا یت اجتماعیداد که وضع
دهسـتان در   2و  داریـ پا مـه یندهستان در سـطح   8از 

دهسـتان   8از  کیـ چ یهـ دار قـرار دارنـد و   یـ سطح ناپا
دار قرار یدر سطح پا یشهرستان سنقر به لحاظ اجتماع

ــد. ــاح ندارن ــاران یفت ــنجش و  1392( و همک ــه س ) ب
در دهســتان خــاوه  یاجتمــاع يداریــپا يبنــد تیــاولو

ــمال ــا   یش ــان ب ــتان دلف ــتفادةدر شهرس ــدل  اس از م
 هـا  آنقـات  یج تحقی. نتااند پرداختهکور یوا يریگ میتصم

 و غضـنفر  سـراب  کفـراج،  نشـان داد کـه روسـتاهاي   
نـور   ،یسـفل  سـرخانجوب  روستاي و نیباالتر یرانشاهیا

 داريیـ پا مقـدار  نیتـر  نییپـا  زآبـاد یعز و زمانـه  محمد
. دارنـد  ها آن موردمطالعهروستاهاي  نیب در را یاجتماع

 یدکیــو زارع ب يمنــدیم زاده یحــاج، يآبــاد شــاهزارع 
ن یدر بــ یاجتمــاع يداریــ) بــه ســنجش پا 1392(

ج ی. نتـا انـد  پرداختـه زد یـ د شهر یم و جدیقد يها محلۀ
و  دارتریـ ناپام ینشان داد که محالت قد ها آنقات یتحق

ــالت جد ــپا يد دارایــمح هســتند.  يشــتریب يداری
ت از یرضـا  هـا  آنقـات  یج تحقین بر اسـاس نتـا  یهمچن
 يداریـ ن سهم را در پایشتریت از مسکن بیو رضا محلۀ

و  ینیمشک داشته است. موردمطالعهمحالت   یاجتماع
 يداریـ سـنجش پا  ییل فضـا ی) به تحل1392( همکاران
ــاطق یاجتمــاع ــســت و دویب در من ــران  ۀگان شــهر ته
نشان داد که منـاطق   ها آنقات یج تحقی. نتااند پرداخته

ط یشـــرا یاجتمـــاع يداریـــپا ازلحـــاظ 1و  3، 6، 12
و  دارنـد گر مناطق شهر تهران ینسبت به د يتر مناسب

ــاطق  ــاطق ناپا 10و  21، 19، 18، 16، 17من ــمن دار ی
 .باشند یمتهران  شهر کالندر  یاجتماع

  
  ينظر یم و مبانیمفاه

  داریپا ۀتوسع

 شهري جمعیت ژهیو  به جمعیت افزایش به توجه با
 از بسـیاري و  افـزایش  طبیعـت  از اسـتفادة  روز هبـ روز
 شـمار  به زیدآمیتهد زمین کره براي انسانی يها تیفعال

 و زمـان  باگذشت د.ش یم زمین تخریب باعث و رفت یم
 ایـن  دنبـال  به .آمد وجود به ییها ینگران روند این ۀادام

 اسـتراتژي  تعیـین  جهـت  ،متحد ملل سازمان ها ینگران
 حضـور  بـا  1984سـال   در جهان مدت یطوالن محیطی

 تشکیل نشستی پیشرفت، حال در و پیشرفته کشور 22
 یطیمح ستیز مشکالت و مسائل به نشست ایندر  ؛داد

 پرداخـت سراسر جهان  در پایدار عۀبه توس یابی دست و
 مشـترك ة نـد یآ« نام به سیونیکم این نهایی گزارشو 
 از بعـد  .)1392 پور و روزبـه،  ییصفا( گردید منتشر »ما

 نیتر یاصل از یکیبه عنوان  پایدار توسعۀ سیونیکم این
 ژهیـ و  بـه  مـردم  زندگی با رابطه در دنیا تمام در مباحث

 سـیون یایـن کم  در. گرفت قرار موردتوجه شهرنشینان
 نیازهـاي  کـه  فراینديف شد: ین تعریپایدار چن توسعۀ

 نسـل  نـدة یآ که نیا بدون، کند برآورده را کنونی نسل
اعالم شـد کـه    ونیسین کمی. در ااندازدخطر  به را بعد
 کـه  صـورتی  بـه شود  محدود دیبا طبیعت از گیري بهره
 بـه  نسل حاضر و شود حفظ طبیعت از ندةیآ نسل سهم

 را دارد طبیعـت  از اسـتفادة  اجـارة  پذیري مقدار جبران
ــر اســاس ).1390و همکــاران، يعــامر( ــا ب و  ينظــر م

بـدون   ین نسلیب ي(برابر ينگر ندهیآ) 1996( همکاران
(عـدالت   ینسل بعـد)، عـدالت اجتمـاع    يحذف آن برا

امـروز)،   يازمنـدان و فقـرا  یا مراقبـت از ن ی یدرون نسل
مشـارکت در   يبرا ید فرصتی(افراد با یمشارکت عموم

دار یـ پا توسعۀو در روند  ها آنکه بر  ییها يریگ میتصم
ت یـ (حفظ و حما طی، داشته باشند)، محگذارد یم ریتأث
 نـد یآ یمدار به شمار یپا ۀن توسعیادی) اصول بنیطیمح

)Tudela, 1999.(  
  
  يشهر يداریپا

دار یـ پا ۀکوچـک از توسـع   یجزئـ  يشـهر  يداریپا
بـه   یابی دست يها نهیزم تواند یمکه  شود یممحسوب 

ن سـطح  یدر اجوامع فراهم سازد.  يدار را برایپا ۀتوسع
ن شهرها بدون صـدمه  اساکن يازهاین نیتأم يداریاز پا

 مـدنظر  يدار شـهر یو منابع پا يست شهریط زیبه مح
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، یعـ یطب يداریـ در پـنج بعـد، پا   يشهر يداریپااست. 
و  یاسـ یس يداری، پاياقتصاد يداری، پايکالبد يداریپا
ــپا ــاع يداری ــل یاجتم ــنجش قاب ــو ارز س ــت یابی  اس

 راتیتـأث ل یـ بـه دل ن پـژوهش  یدر ا. )1391 (عاشورلو،
بعـد  ، داریـ پا توسـعۀ ر ابعاد یبر سا یبعد اجتماعفراوان 
  . ردیگ یمقرار  یموردبررس يشهر يداریپا یاجتماع

  
  یاجتماع يداریپا

 ۀاواخــر دهــ ابتــدا در يداریــپا یمباحــث اجتمــاع
دار قرار گرفـت.  یپا ۀدر چهارچوب مباحث توسع 1990

سبون در سـال  یل يو استراتژ 21پس از دستور کار اما 
 ۀتوسـع  يهـا  مدل از ریناپذ ییجداجزء  عنوان به 2000

پــس از و ) Colantonio and Shiers, 2007( داریــپا
 2001اروپــا در گــوتنبرگ در ســال  ۀیــنشســت اتحاد

دار یــپا ۀلعــات توســعدر مطاژه یــو یمبحثــ عنــوان  بــه
 ,Samuelsson and Azar( قــرار گرفــت موردتوجـه 

ت یـ در کل ی، دگرگونیدار اجتماعیپا توسعۀدر  .)2004
شـتر بـر   یب یسـت، بلکـه توجـه اساسـ    ین مدنظرجامعه 

و تحـول   هـا  انیجر یابیو ارز یر رو به بهبود زندگییتغ
ا نهـاد  یـ ک سـازمان و  یـ ر در ییـ اسـت تـا تغ   یاجتماع
 عمدتاً یاجتماع ۀتوسع ين راهبردهای. همچنیاجتماع

بهبـود   يرا در راسـتا  یو روان ی، فرهنگیرفاه يازهاین
 ،پـور نظر( دهـد یقـرار مـ   مدنظر یانسان یت زندگیفیک

 ییکـه مربـوط بـه توانـا     یاجتماع يداریپا ).36:1378
، اسـت  یمحلـ  ۀجامعـ  عنـوان   بـه آن  ةا جلویو  جامعه

از  قبـول   قابـل ک سـطح  یـ خود را در  دیبازتولحفظ و 
رفتـار   يسـاز  کپارچـه یو  یعملکرد در سازمان اجتمـاع 

را  یط اجتمـاع یگسـترده از محـ   مجموعۀدر  یاجتماع
ف یـ ، طیاجتمـاع  يداریـ ب، پایترت نی. بدشود یمشامل 

ان سـاکنان  ی، تعامل میاجتماع ياز رفتارها يا گسترده
 یررسمیغو  یرسم يان نهادهای، مشارکت ممحلۀک ی

که حـس  را از اعتماد در جامعه  یو وجود سطح یمحل
 ردیـ گیمـ  بـر  در ،کند یمجاد یت و غرور ایاز هو یمثبت

)Dempsey, Brown and Bramley, 2012:94.( 1النگ 
 ي، خواســت مــردم بــرایاجتمــاع يداریــف پایــدر تعر

و بـر   دهـد  یمـ ن را مبنا قرار یک مکان معیدر  یزندگ
                                                             
1. Long 

 ندةیآدر حال و  ين روندیدر استمرار چن ها آن ییتوانا
بـر تحـول    یمتکـ  يداریدگاه او، پای. از دکند یم دیتأک

 يداریـ پا الزامـات از  یاست و حق انتخاب مکان زنـدگ 
 طـور   بـه  .)Long, 2003( شـود  یمـ محسوب  یاجتماع

(ثبـات و   خـود  یبا مفهوم اصـل  یاجتماع يداریپا یکل
عبـارت  کـه   ردیـ گ یمـ قرار  یابیو ارز موردسنجشبقا) 

تـوازن،   در آنکـه   یط بهتـر زنـدگ  یشرا نیتأماست از 
 يهـا  نـه یزما یـ ( عادالنـه  يت و برابری، مطلوبیهماهنگ
ت، آرامـش،  یـ همراه بـا سـالمت، امن   یزندگ يالزم برا

  د.        یآید می) پدییبایت و زینشاط، خالق
 

  یاجتماع يداریپا يها شاخصها و  ۀمولف
کـه از   دارد یفراوانـ  يهـا  مؤلفـه  یاجتماع يداریپا

را در جوامــع  يداریــزان پایــم تــوان یمــ هــا آنق یــطر
ن پژوهش بـا  یدر ا. البته ن کردییتع ییو روستا يشهر

ق و یـ تحق ۀنیشیپ ی، بررسيا کتابخانهاز منابع  استفادة
 پـنج از نظرات کارشناسان و متخصصـان،   يریگ بهرهبا 

ن ییتع یاجتماع يداریپا يل برایبه شرح ذ یمفهوم کل
  د.یگرد

برابـر   یکه منظـور از آن دسترسـ   ،2یاجتماع يبرابر
 يهـا  فرصـت الت و یهمه شهروندان به خـدمات، تسـه  

برابـر بـه انـواع     یدسترسـ ن عامـل  یـ در ااست.  يشهر
، یحی، تفری، رفاهی، بهداشتیخدمات و امکانات آموزش

بـه آب   یمانند دسترسـ  یالتین تسهیو همچن یفرهنگ
و  یعمـوم  ونقـل  حمـل نترنت، ی، برق، تلفن، ایکش لوله

برابـر بـه    یماننـد دسترسـ   ییهـا  فرصـت ن یعالوه بر ا
  .  مدنظر است یشغل يها فرصت
وجـود   یاجتماع ۀی، منظور از سرما3یاجتماع ۀیسرما
کـه افـراد و خانوارهـا بـه      اسـت  یاجتمـاع  يهـا  شبکه
 ها شبکهن یو با مشارکت در ا ندیآ یدرمت در آن یعضو

خـود را بهتـر حـل     یو جمع يمشکالت فرد توانند یم
گـر  ید ۀمؤلفـ ار و یـ ن مفهوم خود بـه چنـد مع  یکنند. ا

، یگروهـ ، بـرون یگروهـ  درون یاجتمـاع  ۀیمانند سـرما 
 هـا گروها مشـارکت در  ی هاهگروت در یو عضو یارتباط

                                                             
2. Social Equity 
3. Social Capital 
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(انصــاري ارجمنــد، حســینی و  شـد  یمــ يبنــدمیتقسـ 
  .  )1395 کاویانپور،

 یا کـنش متقابـل اجتمـاع   یـ تعامل ، یماعتعامل اجت
 يا ناخواستها یخواسته  يگوهاو خوردها و گفتهمان بر

ا در سطح شهر بـا  ی محلۀاست که شهروندان در سطح 
ــد ــاع یهم ــل اجتم ــد. تعام ــاد و   یگر دارن ــود از ابع خ
، انسـجام  یاجتماع یهمبستگ مانند یمختلف يها مؤلفه

و  یاجتمـاع  يریپـذ  تیمسـئول ، يریپذ تعامل، یاجتماع
 یبخشـ  هرکداماست که ل شده یتشک یاعتماد اجتماع

 عنـوان   بـه . کنند یم یرا بررس یاز مفهوم تعامل اجتماع
زان یــ، از میزان اعتمـاد اجتمــاع یــدرك م يمثـال بــرا 

گان، یا خانوارها به بسـتگان، همسـا  یکه افراد  ياعتماد
 شـده اسـت   شدارند، پرسـ  محلۀر افراد یدوستان و سا

    ).1381 لهارز،یمولدان و ب(
  

 هاي پایداري اجتماعی و گویۀ ها شاخص، ها مؤلفه. 1جدول 
  ها گویۀ  شاخص  مفهوم

  برابري اجتماعی
 

دسترسی به خدمات، 
  ها تسهیالت و فرصت

 - ونقل عمومی، فضاي سبز و پارك، خدمات بهداشتی دسترسی به وسایل حمل
ایستگاه اتوبوس، مراکز خرید، نیروي انتظامی و پلیس، درمانی، خدمات آموزشی، 

  شغل، مسکن، خدمات اجتماعی.

  
  

  سرمایۀ اجتماعی

اجتماعی بر منابع شخصی محدود مثل پیوندهاي  یۀدر این بعد از سرما  گروهی درون
  گردد. تأکید میخانوادگی، همسایگی و پیوندهاي دوستی نزدیک 

  هاي غیر محلی و گروه ها انجمن  همپوشان و عضویت در هاي عضویت در شبکه  برون گروهی

  ارتباطی
رسمی ارتباط با اعتماد به حکمرانی و  باقدرتپیوندهاي اجتماعات و افراد 

، غیردولتی ودولتی  هاي بخشبه  ها گروهدسترسی افراد و  هاي کارشناسی نظام
  . )1395(انصاري ارجمند، حسینی و کاویانپور،  تجاري و بازرگانی

  
  

 کنش متقابل اجتماعی
  

  همبستگی اجتماعی
نوع رفتار مردم با یکدیگر، نوع برخوردهاي اجتماعی، میزان همبستگی سکنه 
محلۀ در انجام امور مربوط به محلۀ، میزان کمک افراد به همدیگر در هنگام 

  مشکالت
  واگرایی ساکنان محلۀمیزان اعتماد و یکپارچگی در انجام امور، همگرایی یا   انسجام اجتماعی

اهمیت به بازدید اقوام و خویشان، دیدگاه فرد نسبت به تعامل فردي و همکاري   پذیري تعامل
  ها و افراد با گروه

 پذیري در انجام امور محلۀ، شهر، انجام امور خانوادگی مسئولیت  پذیري اجتماعیمسئولیت

اعتماد به نهادهاي رسمی ،اعتماد به اصناف و اعتماد فرد به فرد دیگر اعتماد به    اعتماد اجتماعی
  همسایگان، تعداد افراد مورد اعتماد، تعداد دوستان نزدیک

  کیفیت زندگی

رضایت از مسکن، رضایت از درآمد، رضایت از شغل،  رضایت از میزان دسترسی   رضایتمندي
  خدمات، آسایشبه خدمات، رضایت از کیفیت دسترسی به 

عالقه و تمایل به سکونت در منطقه، سابقه سکونت در محلۀ، تمایل به سکونت   ثبات سکونتی
  در کدام محلۀ از شهر

  تعلق مکانی
  

وجود یا عدم وجود سمبل و نشانه خاصی  تعلق مکانی، امید به آیندة بهتر محلۀ،
  . )1394(شکوهی و حسینی،در محلۀ، اصیل بودن محلۀ

  وجود ناامنی و رفتارهاي ضداجتماعی در محلۀ، وجود فضاهاي ناامن در محلۀ  امنیت وجودي  امنیت
  هاي اجتماعی احساس امنیت، ترس از ناهنجاري  احساس امنیت

  منبع: نگارندگان
  
، یچنـدوجه کیفیت زندگی مفهومی  ،1یت زندگیفیک

هـاي فـردي و    نسبی و متـأثر از زمـان، مکـان و ارزش   

                                                             
1. Quality of Life 

کـه در   )4:1387 ،(رضوانی و منصوریان اجتماعی است
علوم مختلف، بنا به ابعاد و ماهیـت متفـاوتی کـه دارد،    

 Epley and( رود تعابیر متفاوتی براي آن بـه کـار مـی   

Menon, 2007(بهرا  یت زندگیفیاز محققان ک ی. برخ  
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 عنوان  به، برخی ۀیپذیري یک ناحقابلیت زیست عنوان
  بـه اي براي سنجش میزان رضایت و برخی آن را سنجه
رفاه عمـومی، بهزیسـتی اجتمـاعی و شـادکامی      عنوان

 يدارا مؤلفهن یا. )Sarai et al., 2015( اند تفسیر کرده
ن پــژوهش یــاســت. کــه در ا یو ذهنــ ینــیعــد عدو ب

 ماننـد  ییهـا  شـاخص از  مؤلفـه ن یـ سـنجش ا  منظور  به
، احسـاس  ی، احسـاس تعلـق مکـان   يتمندیسطح رضـا 

(شـکوهی و   شده است استفادة یت و ثبات سکونتیامن
  .  )1394 حسینی،

  

  
  

  در شهر مشهد مطالعه مورد. موقعیت محالت 1شکل 
  

 بـه  تعـرض  عـدم  از نانیاطم و آرامش احساس، تیامن
ارزش  نیـ اسـت. ا  انسـان  حقـوق  ریسـا  و مـال  جـان، 
 یاجتماع و يفرد یزندگ يها ضرورتاز  یکی ،يانحصار

 اثـرات  درك ،یعلمـ  ازنظـر  ).33:1379 ار،یـ (کام است
 یعنـ ی آن خـود  ةانداز  به جرم، وقوع از ترس یعنی جرم

 دارد. واکـنش  تیـ جـرم اهم  وقـوع  از حاصل يخطرها
 کـه  شـود  یمـ  باعـث  شـدن  یقربـان  از تـرس  به نسبت

 زانیحداقل م ای کنند يدور خطرات از مردم از ياریبس
ـ ا دهند. کاهش را نگرفت قرار خطر معرض در  خـود  نی
مکان  کی در تنها نه مردم حضور عدم به منجر تواند یم

 Carmona( شود یعموم يفضاها شتریب در بلکه خاص

and et al., 2003:241.( دو يدارا تیـ امن یکلـ  طـور  به 

 در را یزندگ يها عرصه هیکل و است یذهن و ینیع بعد
 یامنـ  نـا  مظـاهر  تمام ،ینیع عدب ت ازی. امنردیگ یم بر

و  شـود  یمـ  شامل را ... و قتل، خشونت سرقت، ازجمله
ت یـ امن خصـوص  در يداور شامل ،یذهن عدت در بیامن

   ).13:1387 ،ی(صالح است يشهر يفضا و منطقه
  

  ها روشمواد و 
 و است يبه لحاظ هدف از نوع کاربرد پژوهشن یا

انجام شده اسـت.   یلیتحل -یفیاز روش توص استفادةبا 
 يا کتابخانـه  از مطالعات استفادةن پژوهش ابتدا با یدر ا

ــات  ــورداطالع ــن م ــیدر زم ازی ــپاۀ ن ــاع يداری  یاجتم
ــع ــو تعرآوري  جم ــف عملی ــپس   یاتی ــدند. س بــا ش
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 بر اساسمحالت شهر مشهد به پنج طبقه  يبند میتقس
از هر  يو کالبد ي، اقتصادیمختلف اجتماع يها یژگیو

 عنوان  به محلۀک ی یتصادف يریگ به روش نمونهطبقه 
 قـرار دادن  بعـد بـا مبنـا    مرحلـۀ در  نمونه انتخاب شد.

از  اسـتفادة ل، حجم نمونه با یواحد تحل عنوان  بهخانوار 
ن یا يآمار جامعۀخانوار از  323فرمول کوکران معادل 

ــژوهش ( ــاکن در  شــهر مشــهد  خــانوار 804391پ  س
ســپس بــا  د.یــگرد نیــیتع )1390(مرکــز آمــار ایــران،

 نامــــۀاز روش پیمایشــــی و دو پرســــش اســــتفادة
ــش( ــع   نامــۀ پرس ــانوار بــراي جم آوري اطالعــات  خ

 نامـۀ  کرت و پرسشیف لیخانوارهاي محالت نمونه با ط
 یاجتمـاع  يداریپا يها مؤلفهخبرگان براي تعیین وزن 

 یـی از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی) کـه روا  هاستفادبا 
شـده   دییتأ يو صور ییاز روش محتوا استفادةبا  ها آن

بعـد   ۀي شد. در مرحلـ آور جمع ازین موردبود، اطالعات 
ط یبــه محــ نامــۀ حاصــل از پرســش يهــا دادهبــا ورود 

از  اسـتفادة بـا   ابـزار سـنجش  پایـایی   SPSSافزاري  نرم
بـا  سـپس  د. یبرآورد گرد 769/0آزمون کرونباخ معادل 

ب یـ با ترک مجدداًمربوطه و  شاخصدر  ۀیق هر گویتلف
 يافـزار  ط نـرم یدر محـ  گریکدیبا  هاهمؤلف يها شاخص
SPSSمشـخص و   يافـه مؤلدر هـر   محلۀت هر ی، وضع

بعد  مرحلۀدر ل شد. یتشک يریگ میتصم هیاولس یماتر
روش و  یل سلسـله مراتبـ  یـ نـد تحل یفرآاز  اسـتفادة با 

 يهـا  ۀمولفـ  ازنظـر  موردمطالعهت محالت یالکتره وضع
، یاجتمـاع  ۀی، سرمایاجتماع ي(برابر یاجتماع يداریپا

 موردسنجشت) یو امن یت زندگیفی، کیتعامل اجتماع
  قرار گرفت. یابیو ارز

  
  یطبقه اجتماع بر اساست محالت شهر مشهد یوضع. 2جدول

  نمونه محلۀ  محلۀ  طبقه
طبقه 

  اول
شهر، ، کالهدوز، سناباد، آزادن، آبکوه، سعدآباد، گوهرشادی، ارشاد، سجاد، فلسطی، بهشتیی، راهنمااحمدآباد

  یبهشت  ت، دانشجو؛یف،  تربی، شرالنیالتحص فارغ، باشهریز، فرهنگ، يد رضوی، شهیدرضیس

طبقه 
 دوم

مان، ی، خرمشهر، اینی، امام خمی، دانش، بهشت، کوهسنگيا خامنهت ا... ی، سراب، سالم، جنت، آيد 10
، چهارچشمه، کوثر، هنرستان، شهرآرا، آب ییرو هوایامام رضا، سرافرازان، رضاشهر، بهارستان، نوفل لوشاتو، ن

ه، حجاب، یان، لشگر، امامی، رسالت، فرهنگیوسفیعصر، استادی، شاهد، وليو برق، اقبال، حافظ، راز
  ؛ي، امام هادایاالنب خاتمثارگران، یا

  سرافرازان

طبقه 
  سوم

س، ابوطالب، یثارگران، عبدالمطلب، پردی، شفا، اسمرقندد هنرور، ی، شهيت ا.. عبادی، عامل، آيد مطهریشه
، ی، مشهد قليد مطهری، شهکش زر، فدك، حجت، نیرالمؤمنیامد، ی، جانبازان، نویبهاران، فرامرز عباس

س، یپل ي، مقدم، کوین اعتصامیور، کارگران، کوشش، پرویشهر 17، ي، عنصرآباد يمهدطوس، نوده، 
  ؛فرودگاهوان، رباط، یه، ابوذر، انقالب، طرق، ایعصر، بهارستان، عسگری، وليدی، سيالمهد

  جانبازان

طبقه 
  چهارم

، رسالت، بهمن، يس آباد، دروی، سیشمال یه، گاز، طبرسیفاطمآهن، نژاد، راه یه، هاشمیجاهد شهر، اله
، کارمندان دوم، محمدآباد، ینیخم ی، آقا مصطفی، مصليرودیع، بالل، کارمندان اول، چهنو، شیخواجه رب

  د باهنر؛یرآباد، شهین، امیرید معقول، کشاورز، شینا، انصار، شهیاروند، موعود، پورس
  جاهد شهر

طبقه 
  پنجم

ثار، یزه، ای، نینید آوی، شهنیرالمؤمنیام، مهرآباد، آباد يمهده، ثامن، یه، سجادییآباد، رضانیحس
  زهین  ، رده؛ید قربانیتن، تن آل عبا، شهد، ابوذر، پنجیبهشت(گلشهر)، تلگرد، وح

 نگارندگان ؛)1387 ر فرنهاد،ون مشایمهندس(منبع: 
 

  جینتا
از روش  استفادةبا محالت  يداریزان پاین مییتع

مطرح شـد.   1980در اواخر دهه  1الکتره روش: الکتره
هـا از مفهـوم    بنـدي گزینـه   رتبـه  يجـا  بهدر این روش 

                                                             
1. Elimination et Choice in Translating to 
Reality 

 اســتفادة» اي رتبــهغیر«جدیــدي معــروف بــه مفهــوم 
K 1صـورت کـه مـثالً رابطـه     بـدین  ؛شود می AA 

هـیچ   1و  Kهـاي   گزینـه  اگرچـه بیانگر آن اسـت کـه   
و  DMریاضی بـه یکـدیگر ندارنـد، امـا      ازنظر يايبرتر

پـذیرد. در   می  A1را بر  AKآنالیست ریسک بهتر بودن
 ریـ غاز مقایسـات   اسـتفادة ها بـا   گزینه ۀیاین روش کل
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ــه ــابی   يا رتب ــورد ارزی ــهم ــق   قرارگرفت ــدان طری و ب
شـوند و بـر ایـن اسـاس      هاي غیر مؤثر حذف می گزینه
یـن روش مقایسـات   شـوند. در ا  بندي میها رتبه گزینه

 ۀ) و درجـ Wj( توافـق از اوزان  ۀزوجی بر اسـاس درجـ  
) اسـتوار  Vijهـاي مـوزون (   اختالف از مقـادیر ارزیـابی  

. در شوندیآزموده مها  براي ارزیابی گزینه نماأتو بوده،
 مجموعـۀ این مراحل بر مبنـاي یـک    تمام الکترهروش 

 شوند ریزي می ۀیناهماهنگ پا مجموعۀهماهنگ و یک 
 يداریزان پاین مییتع يبرا .)1393 (سرایی و حسینی،

ب یـ ترت د بـه یـ بابـه روش الکتـره    موردمطالعـه محالت 
  ر اقدام نمود:یزمراحل 

  ها داده ۀیاولس یل ماتریتشک
 شـده  لیتشـک مکـان  m و  همؤلفـ  nس از ین ماتریا

njCسین ماتریاست. در ا j ,...,2,1  معرف
miAiو  ها مؤلفه ,...,2,1 ا ی ها نهیگز معرف
 ریس مقـاد ین مـاتر یـ ن در ای. همچنـ باشـد  یم ها مکان

njmiX.1معادله  ij ,...,2,1;,...,2,1  
. باشـد  یمـ ام  j ۀمؤلفـ  درام  iنه یارزش گز هدهند نشان
تلفیـق  ق یـ از طر هـا  داده ۀیاولس ین پژوهش ماتریدر ا

ــا ترکیــب  مجــدداًمربوطــه و  شــاخصدر  ۀیــهــر گو ب
  آمده است.   دست بهبا یکدیگر،  ۀمؤلفهر  يها شاخص

  

  نامۀ حاصل از پرسش يها داده ۀیاولس یماتر .3جدول
         مؤلفه    

 ۀیسرما  برابري اجتماعی  محلۀ
 امنیت  کیفیت زندگی  کنش متقابل اجتماعی  اجتماعی

 1454 1422 1384 1867 1281  جاهدشهر

 970 1036 1080 1043 913  جانبازان

 209 702 537 969 324  نیزه

 839 961 818 1079 784  بهشتی

 1326 1153 1302 1199 1147  سرافرازان

 منبع: محاسبات نگارندگان
  

  ها داده ۀیاولس یماتر يساز اسیمق یب
 يریـ گمیتصم ۀیاولس یر ماتری، مقادمرحلۀن یدر ا

ـ راز روش نُ استفادةبا  ن یـ . در اانـد  شـده اس یـ مق یم ب

مقـدار    Fijام و j مؤلفـه ام در  iنه یارزش گز Xijروش 
  .باشد یمام  j مؤلفهام در  iنه ینرمال شده گز

.     2معادله 

njmi
x

x
f

n

j
ij

ij
ij ,...,2,1;,...,2,1

1

2






  

  ۀیاول يها دادهاس شده یمق یس بیماتر. 4 جدول
  مؤلفه     

کنش متقابل   اجتماعی ۀیسرما  برابري اجتماعی  محلۀ 
 امنیت  کیفیت زندگی  اجتماعی

6032/0  جاهدشهر  6554/0  5779/0  5884/0  6166/0  

4299/0  جانبازان  3661/0  451/0  4287/0  4113/0  

1526/0  نیزه  3402/0  2242/0  2905/0  0886/0  

3692/0  بهشتی  3788/0  3416/0  3976/0  3558/0  

5401/0  سرافرازان  4209/0  5437/0  4771/0  5623/0  

  منبع: محاسبات نگارندگان
  

  یاجتماع يداریپا يها مؤلفهن وزن ییتع
ن پژوهش با توجه به یکسان نبـودن اهمیـت   یدر ا
از  اسـتفادة ، ابتدا با یاجتماع يداریپا يها مؤلفهتمامی 

هر یک از  1سنجی توماس ال ساعتی اولویت نامۀ پرسش
، مـورد  توسط کارشناسـان  یاجتماع يداریپا يها مؤلفه

مقایسه زوجی قرار گرفـت. سـپس بـه دلیـل متفـاوت      

                                                             
1. Saaty 
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 کوپلنـد  مقایسات زوجی صورت گرفتـه، از روش بودن 

 اسـتفادة  متخصصـان  و نظرات کارشناسـان  براي ادغام
تحلیـل سلسـله    از فرآینـد  اسـتفادة بـا   تیـ نها درشد. 

ــر یــک از  )AHP( مراتبــی ــا مؤلفــهوزن نســبی ه  يه
  . دیگردتعیین  یاجتماع يداریپا

برابري اجتمـاعی   ۀنتایج تحقیق نشان داد که مؤلف
 داراي وزن سرمایۀ اجتماعی ۀ)، مؤلف283/0(داراي وزن 

داراي وزن ۀ کــنش متقابــل اجتمــاعی )، مؤلفــ192/0(

) و 225/0( داراي وزن کیفیت زنـدگی  ۀ)، مؤلف154/0(
   باشند. می )146/0( داراي وزن امنیت ۀمؤلف

  

  تشکیل ماتریس بی مقیاس شده موزون
مقیـاس   مـاتریس بـی   در این مرحلۀ براي تشـکیل 

) در 4مقیاس (جدول وزنی، هر یک از مقادیر ماتریس بی
  شود.  ضرب می ،)5جدول ( ۀ مربوط به خودمؤلفوزن 

  

  یل سلسله مراتبیند تحلیفرآاز  استفادةبا  یاجتماع يداریپا يها مؤلفهوزن . 5 جدول
 تیامن  یت زندگیفیک  یمتقابل اجتماعکنش   یاجتماع ۀیسرما  یاجتماع يبرابر  مؤلفه
283/0 وزن  192/0  154/0  225/0  146/0  

  .منبع: محاسبات نگارندگان
  

   ها دادهاس شده موزون یمق یس بیماتر .6جدول
  مؤلفه     

کنش متقابل   اجتماعی ۀیسرما  برابري اجتماعی  محلۀ
 امنیت  کیفیت زندگی  اجتماعی

1707/0  جاهدشهر  1258/0  089/0  1324/0  09/0  
1217/0  جانبازان  0703/0  0695/0  0964/0  0601/0  

0432/0  نیزه  0653/0  0345/0  0654/0  0129/0  
1045/0  بهشتی  0727/0  0526/0  0895/0  0519/0  

1529/0  سرافرازان  0808/0  0837/0  1073/0  0821/0  

  منبع: محاسبات نگارندگان
  

  یو ناهماهنگ یهماهنگ مجموعۀ نییتع
داراي مطلوبیـت   ijxدر این پژوهشکه  ییاز آنجا

 ،لیـ روابـط ذ از  استفادةبا  اساس نیبر ا، افزایشی است
مـورد  گر یکـد یهـا بـا    شاخص یتمام برحسبها  نۀیگز
  .رندیگ یقرار مسه یمقا

 هماهنگ مجموعۀ 1kS                                    
.3معادله

   n1,2,3,...,j      11  jkjk xxjS        
 ناهماهنگ مجموعۀ 1kD  

.   4معادله     111 kjkjk SjxxjD   
  

 هماهنگ و ناهماهنگ  يها مؤلفه مجموعۀ .7 جدول
  ناهماهنگ مجموعۀ  هماهنگ  مجموعۀ

 5,4,3,2,112 S   242 S  5,4,3,2,121 D   5,4,3,2,135 D 

 5,4,3,2,113 S   5,3,2,143 S   224 D   5,4,3,2,141 D  
 5,4,3,2,114 S   5,4,3,2,152 S   5,4,3,2,125 D   5,4,3,142 D  
 5,4,3,2,115 S  5,4,3,2,153 S   5,4,3,2,131 D  5,4,3,2,145 D 

 5,4,3,2,123 S   5,4,3,2,154 S  
 5,4,3,2,132 D   5,4,3,2,151 D 

 5,4,3,124 S   5,4,3,2,134 D  
  منبع: محاسبات نگارندگان
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                                            یس هماهنگیماتر ۀمحاسب
 يهـا   جمع وزن با یس هماهنگیماتر مرحلۀن یدر ا

هماهنـگ   مجموعـۀ متعلـق بـه    يها ک از شاخصیهر 
خـود   ير در جـا یک از مقـاد یسپس هر  شود. یجاد میا

   شود. یس قرار داده میدر درون ماتر

.5 معادله






























111
1192.0

808.01
1111

1KI

  
  

                                                              یس ناهماهنگیماتر ۀمحاسب
ــدر ا ــۀن ی ــا  مرحل ــتفادةب ــاد اس ــاتریاز مق س یر م

ــاتریــق رابطــه زیــاس مــوزون و از طریــمق یبــ س یر م
    گردد. یم لیتشک یناهماهنگ
  .                  6معادله 

jkjjj

jkjDj
k VV

VV
NI k

1

1

1 max

max
1








  

ک یهر هماهنگ نا يها مجموعۀ یتمام ۀپس از محاسب
  .ردیگ یمس قرار یدر داخل ماتر ریاز مقاد

.7 معادله































1
1333.01
1111
104706.01

1kNI

  
  

  مؤثرس هماهنگ یماتر محاسبۀ
م یق تقسیرا از طر آستانۀابتدا مقدار  مرحلۀن یدر ا

س هماهنگ بر تعـداد  یعناصر ماتر یحاصل جمع تمام
آورده، سپس به  به دستس هماهنگ یکل عناصر ماتر

 يس هماهنگ که مقدار آن مسـاو یاز ماتر يهر عنصر
ک و بـه هـر   ی مقدارباشد،  آستانۀاز مقدار  تر بزرگا یو 

تر از  هماهنگ که مقدار آن کوچکس یاز ماتر يعنصر

ن پـژوهش  ی. در اشود یمصفر داده  مقدارباشد،  آستانۀ
 نیـ بر ااست،  آمده دست به 909/0برابر با  آستانۀمقدار 

) در 909/0( آسـتانۀ تـر از حـد    بـزرگ ر یاساس به مقاد
تـر   ر کوچـک یمقادبه و  1، عدد مؤثرس هماهنگ یماتر
س هماهنـگ  یمـاتر . شـود  یمـ داده عدد صفر  آستانۀاز 

  .استر یز صورت  بهدر این پژوهش ) H( مؤثر

.               9معادله 
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  ک داده شد.  یعدد 
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  مؤثرو  یس کلیل ماتریتشک
 F سیماتر ریمقاد برحسبها نۀیگز مرحلۀن یدر ا

 بـه دسـت   Gو  H يهـا  سیمـاتر  متنـاظر که از ضـرب  
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هـا بـر    نـۀ یگز Fس یر مـاتر یمقـاد  محاسـبۀ پس از 
شوند.  یم يبند تیاولو ها آنر یحاصل جمع مقاد يمبنا

جاهد شـهر   محلۀنتایج حاصل از تحقیق نشان داد که 
داراي باالترین میـزان پایـداري اجتمـاعی    ک) ی نۀیگز(

بـه نگـاه اجتمـاعی،     توان یماست که از دالیل این امر 
هــاي  رفتارهــاي اجتمــاعی، ســاختار شــغلی و نگــرش 

جاهـد شـهر و    محلـۀ ن یکسـان سـاکنا   باًیتقرسیاسی 
اشـاره   محلـۀ وجود نهادهاي محلی مانند تعاون در این 

در جایگـاه دوم  پـنجم)   نـۀ یگز(سـرافرازان   محلۀکرد، 
و  دو) نۀیگز( پایداري اجتماعی، محالت جانبازان ازنظر

پایـداري   ازنظـر در جایگاه سـوم   چهار) نۀیگز( بهشتی
بــه دلیــل  زیــســه) ن نــۀیگز(نیــزه  محلــۀاجتمــاعی و 

و  یگـاه اجتمـاع  ی، ضـعف پا بودن ساکنان نینش هیحاش
هاي فراوان فرهنگی همـراه بـا    و وجود تفاوت ياقتصاد

 ازکمبود امکانات و خدمات شهري در جایگـاه چهـارم   
  پایداري اجتماعی قرار دارد. نظر

  
  يریگ جهینت

بشـر را   یو ابعاد زنـدگ  ها جنبه همۀدار، یپا توسعۀ
 توسـعۀ  فلسفۀبه اهداف، اصول و  یرد. نگاهیگیدر برم

در هـر   توسـعۀ  يداریـ کـه پا  سـازد  یمـ دار روشـن  یپا
و اجـرا و   يزیـ رنامـۀ مشارکت مـردم در بر  به ياجامعه

 توسـعۀ کـه   یی. از آن جاوابسته است ها طرح یابیارزش
توجـه دارد، ضـرورت دارد    یو کم یفیابعاد کدار به یپا

افـراد،   يهادگاهیـ دو  هـا  مهارت، ها نگرشر ییضمن تغ
ان افتـد و  یـ بـه جر  يشتریبا سرعت ب توسعۀ يها چرخ

 ست. در توسعۀیتمام مردم مقدور ن ين جز با همکاریا
 دهنـد  یمل یرا تشک یهر ملت یدار مردم ثروت واقعیپا

اسـت کـه مـردم     یطیجـاد شـرا  یز ایـ ن توسـعۀ و هدف 
شـوند.   منـد  بهـره سالم  یو زندگ یبتوانند از عمر طوالن

 یرشـد و تعـال   يبـرا  يا لهیوسـ  توسعۀگر یبه عبارت د
ت را ین اهمیانسان باالتربهتر  یاست؛ به سخن ها انسان

 یعـد اجتمـاع  شـتر در ب ین مسـئله ب یدارد. ا توسعۀدر 
 توسـعۀ د از عـ ن بین رو ایدار مطرح است. از ایپا توسعۀ

 توسـعۀ ر ابعاد یسا يبسترها يساز فراهمل یدار به دلیپا
 سـت و منـابع موجـود   یط زیحفظ مح موازات  بهدار یپا

ن یــن اســاس در ایــبــر ا اســت. یت خاصــیــحــائز اهم

 یاجتمـاع  يداریزان پایم یابیپژوهش به سنجش و ارز
پرداخته شـد.  بر محالت نمونه  دیتأکبا  ،در شهر مشهد

 يا از مطالعـات کتابخانـه   اسـتفادة ن منظور ابتدا با یبد
ف یــمشــخص و تعر یاجتمــاع يداریــپا يهــاشــاخص

ع یـ ن محالت نمونه و توزییشدند. سپس با تع یاتیعمل
ساکن در محالت نمونـه   ين خانوارهایدر ب نامۀ پرسش

بعـد بـا    مرحلۀد. در یگرد يآور جمع ازیموردن يها داده
ل یـ نـد تحل یاز نظرات کارشناسـان و روش فرآ  استفادة

ن یـی م تعیدر تصم مؤثر يارهای، وزن معیسلسله مراتب
 ازنظــر موردمطالعــهق روش الکتــره محــالت یــو از طر

آوردنـد،   بـه دسـت   Fس یکـه در مـاتر   يریزان مقادیم
ق یـ ج حاصل از تحقینتاقرار گرفتند.  يبند تیمورد اولو

ب یـ ترت ت بهیو امن یاجتماع يبرابر که مؤلفۀنشان داد 
ت یـ فیک يها ت و مؤلفهین اهمین و کمتریشتریب يدارا

در  یو کنش متقابل اجتمـاع  یاجتماع ۀیسرما، یزندگ
ـ یـ اهم ازنظـر  یط متوسطیشرا  يهـا  مؤلفـه ن یت، در ب

ج نشان داد که ین نتایهمچن هستند؛ یاجتماع يداریپا
زان یـ ن میبـاالتر  يدارا 12جاهد شهر از منطقـه   محلۀ

به  توان یمن امر یل ایاست که از دال یاجتماع يداریپا
و  ی، سـاختار شـغل  یاجتمـاع  ي، رفتارهـا ینگاه اجتماع

جاهـد   محلۀن اکسان ساکنی باًیتقر یاسیس يها نگرش
 محلۀن یمانند تعاون در ا یمحل ينهادها حضورشهر و 

گـاه دوم  یدر جا 9سرافرازان از منطقه  محلۀ ؛اشاره کرد
از  یمحالت جانبازان و بهشـت ، یاجتماع يداریپا ازنظر

 یاجتمـاع  يداریپا ازنظرسوم  گاةیدر جا 2و  8مناطق 
بودن  نینش هیحاشل یکه به دل 5زه از منطقه ین همحلو 

و وجـود   يو اقتصـاد  یگـاه اجتمـاع  ی، ضعف پاناساکن
همراه با کمبـود امکانـات و    یفراوان فرهنگ يها تفاوت

ــارم یدر جا يخــدمات شــهر ــاه چه ــپا ازنظــرگ  يداری
جه گرفت ینت توان یماساس  نیا بر. قرار دارد یاجتماع

به لحاظ  یسطوح متفاوت يدارا موردمطالعهمحالت که 
ج حاصـل  ین نظر نتـا یکه از ا هستند یاجتماع يداریپا

و  يمـور یق تیـ ج حاصـل از تحق یق بـا نتـا  ین تحقیاز ا
ــاران ــاح1391( همکـ ــاران ی) و فتـ ) 1392( و همکـ

    .دارد یهمخوان
  
  



 95مجله آمایش جغرافیایی فضا / سال پنجم / شماره مسلسل نوزدهم/ بهار                                                                                            116

 

  شنهادهایپ
ن یمحقق یدانیج حاصل از مشاهدات مینتا اساسبر
ر در یـ ز يشـنهادها یق پیـ ج حاصل از انجـام تحق یو نتا

 مــورددر محــالت  یاجتمــاع يداریــش پایجهــت افــزا
  گردد.یر محالت شهر مشهد ارائه میو سا مطالعه
 ــاع  یا ــادل اجتم ــاد تع ــا یج ــدر توز ییو فض ع و ی

حداقل در  يالت شهریبه خدمات و تسه یدسترس
 یسـاز اصـل   هنـ ین گام و زمیسطح مناطق شهر، اول

  است؛ یدار اجتماعیپا ۀجاد توسعیا
 يها نامۀق بریت از مسکن از طریسطح رضا يارتقا 

ــأم ــد پاســخگو ن مســکن یت ــه بتوان ــاین يک  يازه
ن یباشد، تا از ا يو متوسط شهر درآمد کم ياهگروه

 ازکه  یژه در مناطقیو به یت زندگیفیق بتوان کیطر
  قرار دارند، را ارتقا داد؛ ینییدر سطح پا يداریپا نظر

 در تمـام محـالت و    یفرهنگـ  يهـا  نامـۀ ش بریافزا
ن در جهـت  ینش هیژه مناطق حاشیو  مناطق شهر، به

هـا بـا    آن ییارتقا سطح فرهنگ شهروندان و آشـنا 
  .يو شهروند يفرهنگ شهر

 يبـرا  يا همحلـ و  یت مکانیجاد و گسترش حس هویا 
سـاکنان  ش مشـارکت  یشـهر در جهـت افـزا    ساکنان

  بـه  يریپذ تیش حس مسئولیگر و افزایکدیبا  ها محلۀ
  ؛زهین محلۀهمچون  یدر محالت ژهیو
 ق یـ ت از طریـ ارتقـا امن  يهـا  از شاخص يریگ بهره

ــد یطراحــ ــه) CPTED( يکالب ــزا منظــور  ب ش یاف
ژه یـ و بـه  مطالعـه  مـورد ت در محالت یاحساس امن
  ن؛ییپا یاجتماع يداریمحالت با پا

 يساختن فضاها تیرؤ قابلس و یش حضور پلیافزا 
ــوم ــا    یعم ــاهش رفتاره ــت ک ــالت در جه  يمح

  .نییپا یاجتماع يداریدر محالت با پا یستیوندال
  

     منابع
مصطفی حسینی و گلشن انصاري ارجمند، محسن. سید .1

 شـهر  محـالت  در اجتماعی سرمایه سنجشپور،  کاویان
فصـلنامه   ،)3 منطقـه  محـالت  :مـوردي  مطالعه( مشهد

مطالعات اجتماعی و فرهنگی خراسان، دوره ده، شماره 
 سی و هفت، خراسان جنوبی.

و  ییت فضایریتحوالت نظام مد. 1383 .، جمالياطهار .2
ده یـ چک .در فرانسـه  يا همحلدار یپا توسعۀ يبرا يشهر

 .تهران يشهردارتهران، ، يا همحل هتوسعش یمقاالت هما

دار، یـ پا توسعۀم یمفاه یبررس .1378 .فریجن آ.وت، یال .3
، نــوزدهم دورهجهــاد،  هنامـ متـرجم: احمــد بــاالن، ماه 

، ، تهـران ست و نوزدهیدوو  ست و هجدهیدو يها شماره
 .وزارت جهاد کشاورزي

طـاهره   و يداریـ ق یله سجاسحمدا. يمهد ،يطاهرپور .4
ــادقلو ــنجش و . 1389 .ص ــاولوس ــد تی ــپا يبن  يداری

ک یـ از تکن اسـتفادة بـا   ییدر منـاطق روسـتا   یاجتماع
(مطالعـه   يده آل فازیاساس تشابه به حل ابر يبند رتبه

شهرســتان  يدهســتان حومــه بخــش مرکــز  :يمــورد
ک، یــدوره ، ییروســتا يهــا پــژوهشمجلــه  .خدابنـده) 

 ک.ی شماره
هـا در   نش محالت و مکانیآفر .1384. دیویچپ من، د .5

و منوچهر  يادیترجمه: شهرزاد فر .ساخت  انسانط یمح
 .، دانشگاه تهرانتهرانان، یبیطب

 یبررسـ . 1388 .پور يزرآبادشیما رعباس و ی، امیرصاف .6
ل یاز تحل هاستفادران با یدر ا نقل و  حملدار یپا توسعۀ

سـت، دوره  یط زیمحـ  يعلـوم و تکنولـوژ  . یچند هـدف 
  .دوازدهم، شماره ی

 .1387 .حســین منصــوریان  و محمدرضــارضــوانی،  .7
هـا،   سنجش کیفیت زندگی: بررسـی مفـاهیم، شـاخص   

 .مدل پیشنهادي براي نـواحی روسـتایی  ها و ارائه  مدل
 ،سـوم  ، شـماره ازدهمیـ دوره ، توسـعۀ روستا و  نامۀفصل

، اقتصـاد کشـاورزي و   يزیـ ر نامۀبر يها موسسه پژوهش
  روستایی وزارت جهاد کشاورزي. توسعۀ

و  يمنـد یم زاده یحـاج مسـعود   .اکبـر  ،يآباد شاهزارع  .8
 یاجتماع يداریسنجش پا .1392 .یدکیجه زارع بیخد
 نامۀفصـل  .زدیـ د شـهر  یـ م و جدیقـد  يها محلۀن یدر ب

، سـال سـوم، شـماره    يشـهر  یشـناخت  جامعهمطالعات 
 .تهران، هفت

ــالم .9 ــریس ــا محمد .می، م ــزهحرض ــ يا م ــغر  یو عل اص
زنـان   یاجتمـاع  يداریـ سـنجش پا  .1390 .زاده ركیم

 یمطالعـــات اجتمـــاع .شهرســـتان ســـنقر ییروســـتا
تهــران، ، کیـ زنـان، سـال نهـم، شـماره      یشـناخت  روان

 .دانشگاه الزهرا
کاربرد . 1393. ینیحس یدمصطفیس. نیحس، محمدییسرا .10

 يزیر هنامبردر  منظوره چند يریگ میتصمن ینو يها کیتکن
 .زدیدانشگاه  زد،یچاپ اول.  .يا منطقهو  يشهر

. 1394 مصـطفی حسـینی.  شکوهی، محمد اجزا و سید .11
یـابی   ی در جهت دسـت سنجش و ارزیابی کیفیت زندگ

محـالت شـهر یـزد).     :به توسعه پایدار (مطالعه مـوردي 
فصلنامه جغرافیـا و مطالعـات محیطـی، سـال چهـارم،      

 شماره پانزدهم، اصفهان.
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 يفضـاها  یطـ یمح يهـا  یژگیو .1387. لی، اسماعیصالح .12
 .يو معمار یقاتیو تحق یتهران، مرکز مطالعات .امن يشهر

ت و یـ هو .1392 روزبـه،  بـه یپور، مسـعود و حب  ییصفا .13
 همحلـ راز مـورد:  یدر شـهر شـ   يا همحلـ دار یـ پا توسـعۀ 
شـماره  ازده، یدوره ، توسعۀا و یجغراف هنامفصل .فخرآباد

 .کیو  یس
و فاطمه  یکاظم هال روح .عباسپورمجید .، محموديعامر .14

جهت جلب مشـارکت مـردم    ییالگو ارائه .1390. زاهد
 نامۀفصل .ینیزم نقل و  حملدار یپا توسعۀ يها طرحدر 

 زدهم، شـماره یست، دوره سیط زیمح يعلوم و تکنولوژ
  .دوم، تهران، دانشگاه آزاد

 يداریـ پا يهـا  شاخصل یتحل .1391 عاشورلو، محراب. .15
ــ ــپا .در منطقــه ســه شــهر اصــفهان  يا همحل ــۀ انی  نام

ــد رحمتــ، اســتادرشــدا یکارشناســ ، یراهنما: صــفر قائ
، گـروه  یات و علـوم انسـان  یـ ، دانشـکده ادب زدیدانشگاه 
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