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چکیده
بعد اجتماعی توسعه پایدار به دلیل ماهیت غیر ملموس خود ،در مقابل بعد زیستمحیطی و اقتصادی کمتر مورد توجه قرار میگیرد،
بنابراین هدف از این پژوهش ،ارزیابی و مقایسه شاخصها ی پایداری اجتماعی در سطح محالت سنگلج و ضرابخانه تهران
میباشد .روش تحقیق در این پژوهش ،توصیفی  -تحلیلی است که برای گردآوری اطالعات از روش کتابخانهای و پیمایشی
(پرسشنامه) ،استفاده شده است .در این پژوهش ،شاخصهای امنیت و دسترسی به خدمات به عنوان متغیر مستقل و متغیرهای
مشارکت ،تعلق مکانی ،مسئولیتپذیری و اعتماد اجتماعی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شدند ،جامعه آماری جمعیت
محالت سنگلج و ضرابخانه میباشد که حجم نمونه مورد مطالعه با سطح اطمینان  95درصد 320 ،نفر در هر دو محله بوده که در
هر محله تعداد  160پرسشنامه به صورت تصادفی ،توزیع شد .برای تحلیل آن از نرمافزار ( SPSSآزمون  Tتک نمونهای،
 Manovaو  Tبا دو نمونه مستقل) استفاده شده است ،نتایج پژوهش نشان میدهد که در محله ضرابخانه ،شاخصهای تعلق
مکانی و مشارکت در سطح مطلوب نیستند ،ولی متغیرهای مسئولیتپذیر ی ،اعتماد اجتماعی ،امنیت و کیفیت دسترسی به خدمات
در سطح مطلوب هستند ،در محله سنگلج تنها شاخص مشارکت وضعیت مناسبی دارد .در نهایت از لحاظ شاخصهای پایداری
مورد ارزیابی در این پژوهش ،بین محله ضرابخانه با میانگین  3/42و محله سنگلج با میانگین  2/75تفاوت معناداری وجود دارد.
واژگان کلیدی :توسعه پایدار ،پایداری اجتماعی ،محله ،تهران
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مقدمه
در دهههای پایانی قرن بیستم و شروع قرن بیست و یکم ،پایداری به عنوان یکی از مباحث مطرح در کلیه عرصهها ،به
ویژه در عرصه فضاهای شهری و معماری مطرح بوده است .این موضوع میتواند از طریق سه مؤلفه اقتصادی،
زیستمحیطی و اجتماعی در کنار یک دیگر به تعادل برسد .وجه اقتصادی معموالً به علت انگیزههای مالی و انتفاعی
توسط سرمایهگذاران رعایت میگردد .حتی در اغلب اوقات به حد افراط مورد توجه قرار میگیرد و چه بسا مشکالتی را از
این برای سبب میشود .مسائل زیستمحیطی نیز به فراخور هر جامعه برای خود ضوابطی دارد و مورد توجه واقع میشود،
اما آنچه مغفول واقعشده میماند ،وجه اجتماعی توسعه است ( .)Zarghami, 2011:143یکی از ابعاد مهم توسعه
پایدار همانا پایداری اجتماعی است که به دلیل ماهیت خـود کمتر مورد توجه محققان قـرار گرفتـه است (Barron -5
 .)& Gauntlett, 2002: 4به دلیل اینکه مطالعات گذشته در مباحث پایداری غالباً در مفاهیم اقتصادی و محیطی
محدود شده بود؛ اما در سال اخیر ،توجه به پایداری اجتماعی به عنوان یکی از اجزای اصلی توسعه پایدار افزایشیافته و به
سیاستی پذیرفتهشده ،سازمانی و نهادی درون دستورالعمل توسعه پایدار تبدیل شده است ( European Institute for
 .)Urban Saffeirr, 2007در دو دهه اخیر مفهوم پایداری اجتماعی به یکی از مدلهای جدید توسعه در آمده و با
ابعاد اجتماعی ،اقتصادی ،محیط زیستی و سیاسی توسعه ترکیب شده است .مؤلفههایی که آنها را (ابعاد) و یا (پایههای)
توسعه پایدار مینامند و محققان اجتماع محلی هر کدام از منظر خود به میزان متفاوتی به آن توجه کردهاند .در حقیقت
مباحث مربوط به توسعه پایدار ،در ابتدا صرفاً معطوف به مسایل محیطزیست بود و پس از آن توجه به مسایل اقتصادی
نیز در آن گنجانده شد .در اواخر دهههای  1990بود که موضوعات اجتماعی در دستور کار مباحث مربوط به (پایداری)
مورد توجه قرار گرفت؛ به ویژه پس از تدوین دستور کار ( 21توسط  UNCEDدر سال  )1992تدوین استراتژی اتحادیه
اروپا در لیسبون در سال ( 2000معروف به  )EC2000و در جلسه شورای اروپا در شهر گوتنبرگ در سال ( 2001معروف
به  .)Colantonio, 2012: 2( )EC2001نیکوال دمپسی و همکاران ( )2011در تحقیقی با عنوان ابعاد اجتماعی
توسعه پایدار :تعریفی از پایداری اجتماعی شهری ،به بررسی ابعاد گسترده استفاده از الگوی توسعه پایدار در برنامهریزی
مسکن و سیاستهای شهری در انگلستان پرداخته و نیز بیان میکند که بحث در مورد پایداری تنها پایداری
زیستمحیطی را شامل نمیشود ،بلکه ترکیبی از ابعاد اجتماعی و اقتصادی نیز میباشد .بنابراین در این مقاله به بررسی و
تعریف مفهوم پایداری اجتماعی در ارتباط با بافت شهر پرداخته شده است ( .)Dempsey et al, 2011مارکتا کیتا و
همکاران ( ،)2015به این نتیجه رسیدند که محالت شهری فشرده بهتر از ویژگیها ی پایداری اجتماعی حمایت میکنند
و طبق بررسی آنها زندگی ساکنان ناحیه هلیسکی فنالند از نظر کیفیت اجتماعی ،کیفیت محیط شهری و  ...بهتر از
محلههای حومه میباشند ( .)Kytta & et al, 2015:18در ادامه روند مطالعات خارجی در ایران نیز ،این مقوله طی
چند سال اخیر مورد توجه قرار گرفته است ،از جمله؛ سرایی و دیگران ( ،)1392در مقالهای تحت عنوان "ارزیابی پایداری
اجتماعی شهر جهرم" به ارزیابی شاخصهای پایداری اجتماعی در شهر جهرم پرداختند و در نهایت به این نتیجه رسیدند
که بین اعتماد اجتماعی ،احساس امنیت ،مشارکت اجتماعی ،مسئولیتپذیری ،تعامل اجتماعی و تعلق مکانی با پایداری
اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد .جمعهپور و دیگران ( )1391به بررسی رابطه تراکم و پایداری اجتماعی در مناطق
شهرداری تهران پرداختند که نتایج این پژوهش ظاهراً به نقض دیدگاههای شهر متراکم همراه گردید ،زیرا در مجموع
اثبات گردید که افزایش تراکم با تشدید ناپایداری اجتماعی همراه بوده و این ناپایداریها از نوع برخورداری رفاهی و
فرهنگی بوده است .سرایی و همکاران ( .)1389در مطالعهای تحت عنوان "ارزیابی و سنجش سطح پایداری توسعه
محالت شهر بابلسر" با این نتیجه رسیدهاند که مسئوالن شهری باید سیاستگذاریهای خویش را متوجه محالت کمتر
توسعهیافته ،نمایند تا شکاف موجود را برای رسیدن به برابری اجتماعی پر و سطح کیفیت زندگی را ارتقاء دهند.
پورطاهری و دیگران ( ،)1388در مقاله تحت عنوان" سنجش و اولیت بندی پایداری اجتماعی با استفاده از تکنیک

سنجش پایداری اجتماعی محلهای - ...زیاری و همکاران

3

رتبهبندی بر اساس تشابه به حل ایده آل فا زی؛ مطالعه موردی :دهستان حومه مرکزی شهرستان خدابنده" ضمن تبیین
مفهوم پایداری اجتماعی ،به طراحی الگویی شفاف در جهت شاخص سازی پایداری اجتماعی با رویکرد شاخصهای کیفی
و ذهنی بپردازد و از طریق ارائه مدل تاپسیس فازی ،به رتبهبندی سکونتگاههای روستایی در منطقه مورد مطالعه پرداخت.
به طور کلی در پایـداری اجتمـاعی ،منـابع بایـد بـه گونهای مورد بهرهبرداری قرار گیرند که نسلهای آتی نیـز قابلیـت
تصمیمگیری بـرای تأمین نیازهای خود را با بهترین سطح رضایت داشـته باشـند .در ایـن تعریـف سیاسـت برنده ـ برنده
مورد تأکید تصمیم گیران باهدف دسـتیابی بـه پیشرفتهای اقتصـادی ،اجتماعی و محیطی مورد نظر است ( Martin,
 .)2001: 4شرایط پایداری اجتماعی که مؤلفههای اصلی آن در رفاه ،برابری ،امنیت اجتماعی و سرمایه اجتماعی تجلی
مییابد ،در مناطق شهری کالنشهر تهران که با مشکالت متعددی از قبیل آلودگی هوا ،آلودگی صوتی ،مشکالت
ترافیکی ،کمبود مسکن ،کمبود خدمات ،سرانهها ،تأسیسات و تجهیزات شهری ،فقر و ناهنجاریهای اجتماعی و غیره
مواجه است ( .)Taimouri et al, 2012: 20مناسب نیست .عالوه بر این شرایط مناطق مختلف تهران از لحاظ
شاخصهای پایداری اجتماعی دارای تفاوتهای بارزی است ( .)Meshkini et al, 2013: 203با توجه به اهمیت
موضوع ،این پژوهش قصد دارد به ارزیابی و مقایسه پایداری اجتماعی بین محلههای سنگلج (منطقه  )12و ضرابخانه
(منطقه  )4تهران بپردازد .در این میان مهمترین اهداف پژوهش حاضر؛ ارزیابی شاخصهای پایداری اجتماعی در سطح
محله ( در این تحقیق محله ضرابخانه و سنگلج تهران) ،بررسی تأثیر متغیرها مستقل (امنیت و دسترسی به خدمات) بر
متغیرهای وابسته )مشارکت ،مسئولیتپذیری ،تعلق مکانی و اعتماد اجتماعی) و مقایسه تطبیقی بین دو محله مذکور به
لحاظ شاخصهای پایداری اجتماعی میباشد .جهت دستیابی به اهداف مذکور ،فرضیههای زیر تدوین شده است:
فرضیه اول :شاخصهای پایداری اجتماعی در دو محله ضرابخانه و سنگلج در وضعیت مناسبی قرار دارند.
فرضیه دوم :کیفیت دسترسی به خدمات و امنیت بر متغیرهای تعلق مکانی ،مسئولیتپذیری ،اعتماد اجتماعی و مشارکت
در دو محله تأثیر میگذارند.
فرضیه سوم :به لحاظ شاخصهای پایداری اجتماعی ،بین دو محله ضرابخانه و سنگلج تفاوت معناداری وجود دارد.
توسعه پایدار ،رویکردی جامع به بهبود بخشی کیفیت زندگی انسانها در جهـت تحقـق رفاه اقتصادی ،اجتماعی و
محیطی سکونتگاههای انسـانی اسـت ( .)Torjman, 2000: 2این توافق کلی وجود دارد که سیاستگذاران مباحث
توسعه پایدار ،ابعاد مختلف این مفهوم را به طور یکسان اولویتبندی نکردهاند ( .)Smith,1995همان طور که در شکل
) (1دیده میشود؛ در ابتدا مسایل اقتصادی و محیطزیست در مبا حث توسعه پایدار غلبه داشتند .درحالیکه موضوعات
اجتماعی از اواخر سالهای  1990بود که در دستور کار مباحث توسعه پایدار قرار گرفت .دلیل اصلی آن این بود که توسعه
پایدار از طریق ترکیب جنبشهای محیطزیست در سالهای  1960و ترویج دیدگاه (نیازهای اولیه) انسان در سالهای
 1970به وجود آمد؛ اما از آن جایی که سنجش ابعاد اجتماعی توسعه با مشکل اندازهگیری مواجه بود ،نوشتهها و
بررسیهای اندکی وجود دارد که بر پایداری اجتماعی متمرکز شده باشد تا حدی که خأل مطالعه جامع در این مورد هنوز
احساس میشود ).(Colantonio, 2012: 3
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شکل  .1ابعاد مختلف توسعه پایدار و اهمیت نسبی آن

)(source: Colantonio, 2012: 3

پایداری اجتماعی
بعد اجتماعی پایداری (در مقایسه با ابعاد اقتصادی و محیطی توسعه پایدار) بیشتر موضوع مباحث نظری است و در زمینه
سیاستگذاری توسعه و برنامههای عملی کمتر مورد توجه قرار گرفته است .عمدهترین تمرکز دیدگاههای نظری نیز
پیرامون دیدگاههای فلسفی و سیاسی ،حقوق بشر ،رفاه ،برابری و عدالت اجتماعی ،سرمایه اجتماعی و توانمندسازی است
( .)Woodcraft, 2012: 29جای تعجب نیست که تعریف پایهای منحصر به فردی برای پایداری اجتماعی وجود ندارد
و تعاریفی که موجود میباشند ،بر اساس معیارهای مختص به رشته یا زاویه مطالعاتی میباشند و کلی نیستند ( Nasiri
 .)Majd, 2014: 14یک تعریف قوی از پایداری اجتماعی باید بر پایه ارزشهایی از برابری و دموکراسی باشد؛ این
بدین معناست که باید به لحاظ حقوقی ،سیاسی ،مدنی ،اقتصادی  ،اجتماعی و فرهنگی بر کیفیت جوامع تأثیر بگذارد
) .)Sachcs,1999: 27پایداری اجتماعی :کاهش تنش اجتماعی ،شیوه سازماندهی سازگار با شرایط اجتماعی ،برابری
برای ناتوان ،زنان و گروههای نژادی ،قومی ،مذهبی ،حقوق انسانی ،آموزش و آگاهیهای زیستمحیطی ،بهداشت و
درمان و سرپناه مناسب برای همه ،ترویج نقش خانواده و اجتماعات حقوق سیاسی و مشارکت و ترویج ارزشهای
اجتماعی از محورهای اساسی این بعد از توسعه پایدار شهر است ( .)Nancy, 2001: 381-404پایداری اجتماعی به
توانایی جامعه برای حفظ و نگهداری ابزارهای ضروری ایجاد ثروت و رفاه و مشارکت اجتماعی و از سوی دیگر ،به عنوان
یک مفهوم به دنبال حفظ ثبات مؤلفههای اجتماعی برای گسترش یکپارچگی و انسجام اشاره میکند .به طور کلی دغدغه
اصلی دولت رسیدن به توسعه همه جانبه است و مبنای این توسعه ،انسان است که زیربنای توسعه حقیقی و پایدار است
که اهمیت توجه به بعد اجتماعی توسعه پایدار را نمایان میسازد ( .)Meshkini et al, 2013: 208بدین ترتیب،
پایداری اجتماعی ،شامل طیف گستردهای از رفتارهای اجتماعی ،وجود تعامل میان ساکنان یک محله ،وجود مشارکت
میان نهادهای رسمی و غیررسمی محلی ،ثبات نسبی در جامعه که هر دو گروه ساکنان و غیر ساکن را در بر میگیرد و
وجود سطحی از اعتماد در جامعه که حس مثبتی از هویت و غرور را در جامعه ایجاد میکند (.)Dempsey, 2012: 94
در نهایت ،میتوان گفت که تالشهای کمی برای تعریف پایداری اجتماعی به عنوان یکی از ابعاد مستقل توسعه پایدار
انجام شده است .عالوه بر آن ،به نظر میرسد که توافقی در مورد معیارها و دورنمایی که باید برای تعدیل و انطباق
تعریف پایداری اجتماعی انجام شود ،وجود ندارد .هر یک از محققان و سیاستگذاران ،با توجه به معیارهای خود از یک
رشته یا یک چشمانداز خاص ،تعریفی از آن ارائه کردهاند (.)Colantonio.2012: 3

سنجش پایداری اجتماعی محلهای - ...زیاری و همکاران

5

محله
در نوشتارهای جهانی تعاریف متعددی برای محله ارائه شده است .تعریف کلی محله به این صورت است :محله مسکونی،
کوچکترین ناحیه برای برنامهریزی است که ساکنان آن دارای تسهیالت عمومی و نهادهای اجتماعی مشترکاند و در
آن به صورت پیاده رفتوآمد میکنند ( .)Davidson, 2007:280به نظر میرسد در مفهوم سـنتی ،محلـه قـسمتی از
شـهر اسـت کـه سـاکنین آن بـر اسـاس اشتراکاتی همچون اشتراک زبانی ،قومی ،دینی ،مذهبی ،صنفی و پیشهای گرد
هم آمده و اجتماعی منسجم و همگن را تشکیل میدهند ،محلههای سنتی بـه لحـاظ عملکـردی از استقالل نـسبی
برخوردار بودند؛ اما در مفهوم امروزی محلههای شهری ،اشتراکات مذکور تا حدود زیادی اهمیت خود را از دست داده و
اشتراک در توان مالی و در مورد محلههای مـساکن کارمندی ،اشـتراک شغلی ،باعث همجواری و نه همسایگی ساکنین
میگردد .در چنـین محلههایی بـه دلیل فقدان اشتراکات عمیق و ریشهدار میان ساکنین ،احساس تعلق مکانی و انسجام
اجتمـاعی بسیار ضعیف بوده و تضمینی برای سکونت طوالنی مدت ساکنین در محله وجود ندارد ( Rahnamei et al,
 .)2009: 24در فرهنگ جغرافیای انسانی ،محله به عنوان بخشی از یک ناحیه شهری است کـه در آن روابـط چهـره
بـه چهـره حـاکم است .محله یک اجتماع محدودشده از نظر فضایی است که اغلب افراد غیر محلی آن را سریعتر از
ساکنانش درک میکنند ( (Johnston & et al, 2001محله قدیمیترین و شناختهترین بخش از تقسیمات شهری
محسوب میشود که تأمینکننده زندگی نیمه عمومی ساکنین شهر میباشد ( .)Ziari et al, 2010: 61در ایران ،در
یکی از تعاریف ،محله به صورت کالبد سکونت  700-1250خانوار (در حدود  3500 -6250نفر) با دامنه نوسان شعاع
دسترسی پیاده ( 4-5دقیقه) تعریف میشود .همچنین ،محله دارای عناصر اصلی است که در شکلگیری آن نقش
تعیینکنندهای دارند .این عناصر در دو سطح عناصر شاخص (نظیر مدرسه ابتدایی و مسجد) و عناصر توزیعی (نظیر مراکز
تجاری روزانه -هفتگی ،پارک محلهای ،مکانهای ورزشی و واحدهای بهداشتی) ،استخوانبندی محله را تشکیل میدهند
).)Habibi & masaeli, 2009: 13

روش پژوهش
این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی میباشد و روش آن توصیفی  -تحلیلی است که برای جمعآوری اطالعات از روش
کتابخانهای و پیمایشی (پرسشنامه) استفاده شده است .محدوده مورد مطالعه آن محله سنگلج از منطقه  12و محله
ضرابخانه از منطقه  4تهران میباشد .محله سنگلج از محالت قدیمی ،تاریخی و دارای بافت فرسوده و نامنظم میباشد
که در مرکز تهران واقع شده است .ولی محله ضرابخانه دارای بافت منظم و جزء محالت جدید تهران میباشد که در
شمال تهران واقع شده است .با توجه به متفاوت بودن این دو محله از نظر تاریخی ،موقعیت جغرافیایی ،بافت کالبدی و
ابعاد اجتماعی -اقتصادی ،هدف اصلی این پژوهش این است که آیا از نظر شاخصها ی پایداری اجتماعی تفاوت معناداری
بین این دو محله وجود دارد یا خیر؟  .جهت تحقق هدف پژوهش فرضیههایی به صورت زیر طرح گردید:
جامعه آماری جمعیت محالت می باشد محله ضرابخانه و سنگلج به ترتیب دارای  27581و 25000نفر می باشند .حجم
نمونه با استفاده از فرمول کوکران با سطح اطمینان  95درصد در هر دو محله  320نفر به دست آمد که با توجه هم اندازه
بودن جمعیت هر دو محله ،به تعداد مساوی تعداد  160پرسشنامه در سط ح هر محله به صورت تصادفی بین ساکنین
محله توزیع گردید .ابتدا با مطالعه منابع مختلف به استخراج شاخص ها برای پایداری اقدام شد و سپس پرسشنامه بعد از
تدوین در اختیار صاحبنظران قرارگرفته و بعد از تأیید آنها در محل توزیع شد .برای تعیین روایی و پایایی پرسشنامه از
آلفای کرونباخ استفاده شده است که سطح پایایی پرسشنامه در محله ضرابخانه 0/880؛ و در محله سنگلج  0/760بوده
است؛ و برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون  Tتک نمونهای ،آزمون  Manovaو آزمون  Tبا دو نمونه مستقل در
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نرمافزار  SPSS 21استفاده شده است .شاخصها و گویهها مورد استفاده در این پژوهش که به صورت تلفیقی از
مشکینی و دیگران ( ،)1393کول آنتونیو ( ،)1391جمعهپور و دیگران ( ،)1392سرایی و دیگران ( ،)1392سرایی و دیگران
( ،)1389تیموری و دیگران ( ،)1389پورطاهری و دیگران ( )1389و منابع در دسترس دیگر برداشت شدهاند ،در جدول
( )1آورده شدهاند.
جدول  .1شاخصها و گویههای مورد استفاده در پژوهش
مؤلفه

پایداری

شاخصها

گویهها

مشارکت

مشارکت در نهادهای قرضالحسنه ،مشارکت در هیئتهای مذهبی ،مشارکت در نهادهای خیریه،
مشارکت در تصمیمگیریها محله ،مشارکت در انجام پروژههای محلهای ،شرکت در انتخابات محلی،
شرکت در انتخابات محلی به عنوان نامزد انتخاباتی و...

امنیت

احساس امنیت زنان و کودکان ،احساس امنیت در شب ،احساس امنیت برای ترک خانه) امنیت خانه
(احساس رضایت از تأمین نیروی انتظامی ،احساس ناامنی از حضور افراد بیگانه در محله ،احساس
امنیت از خلوتی یا شلوغی محله ،تأثیر روشنایی بر احساس امنیت ،تأثیر بافت محله در احساس امنیت

تعلق مکانی

رضایت از زندگی در محله ،افتخار به محله ،ترک محله در صورت بهبود زندگی ،ترجیح زندگی این
محله به محالت دیگر ،احساس مسئولیت در قبال هم محله ،تمایل به ادامه زندگی فرزندان در این
محله

اعتماد
اجتماعی

اعتماد به هم محلهای ها ،اعتماد به نهادهای دولتی در محله ،تمایل به رابطه خویشاوندی در محله،
روابط صمیمی باهم محلهای ،واگذاری بعضی از کارها به هم محلهای ،در خواست کمک از هم
محلهای در صورت لزوم ،کمک به هم محلهای در صورت درخواست

اجتماعی

احساس مسئولیت در قبال هم محلهای ،گزارش مشکالت محله به مسئوالن ،رفع مشکل در صورت
مسئولیت پذیری توان ،کمک به شهرداری برای حفظ بهداشت محله ،جلوگیری از وندالیسم شهری در محله ،کمک به
هم محله در صورت نیاز
کیفیت دسترسی رضایت از دسترسی به خدمات آموزشی ،بهداشتی ،درمانی ،تفریحی ،مذهبی ،خدمات اضطراری،
حملونقل عمومی ،مکانهای خرید ،خدمات شهرداری
به خدمات

محدوده مورد مطالعه
محله ضرابخانه
این محله در ناحیه  ،3منطقه  4شهر تهران قرار دارد .محدوده محله ضرابخانه در تقسیمات جدید و با ادغام دو محله
قدیمی ضرابخانه و پاسداران مشخص شد .به این ترتیب که از شمال به بزرگراه بابایی ،از جنوب به بزرگراه شهید
زینالدین  ،از شرق به بزرگراه شهید صیاد شیرازی و از سمت غرب به خیابان پاسداران منتهی میشود .ضرابخانه از
کهنترین آبادیهای اطراف تهران ق دیم بوده است .محله ضرابخانه و پاسداران در حال حاضر  3943651مترمربع وسعت
دارد .که در حال حاضر ( )1394دارای  27581نفر جمعیت 12915 ،خانم و  1466آقا و  5926خانوار میباشد
(.)www.region4.tehran.ir

محله سنگلج
محله سنگلج در ناحیه  ،3منطقه  13قرار دارد .این محله با مساحتی بیش از  103هکتار است .این محله از شمال به
خیابان  15خرداد ،از جنوب به خیابان مولوی ،از شرق به خیابان خیام و از غرب به خیابان وحدت اسالمی محدود میشود
( .)Bavand engineers consulting, 2007این محله کهن در پی تحوالت دهههای اخیر ،شاکله اصلی خود را
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حفظ کرده ولی کارایی خود را بر اساس الزامات زمانه آن چنان که باشد پیش نبرده است .به طوری که کیفیت سکونت در
آن به علت استحکام بنا ،دسترسیهای نامناسب و عمدتاً بسیار باریک و ناکارآمد ،پایین بودن سرانه خدماتی در داخل
محله و مواردی از این دست بسیار کاهش یافته است (فروزنده)4 :1392 ،؛ که دارای در حال حاضر ( )1394جمعیت آن
 25000نفر 12700،مرد 12300،زن و  450خانوار میباشد (.)www.region12.tehran.ir

شکل  .2موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه

یافتهها و بحث
با توجه به پرسشنامههای توزیع شده در محله ضرابخانه مش خصات پاسخ دهندگان بدین صورت بوده است که از نظر
جنسیت  68/8درصد پاسخگویان را مردان و  31/2درصد را زنان تشکیل دادهاند .سن؛  40/6بین  16تا 30سال 25 ،درصد
بین  31تا  45سال 21/9 ،بین  46تا  60سال و  12/5باالتر از  60سن داشتهاند .تصحیالت؛  31/3درصد دیپلم و زیر
دیپلم 40/6،لیسانس و  28/1درصد هم دارای تحصیالت فوقلیسانس و باالتر هستند.
ویژگیهای پاسخگویان در محله سنگلج نیز بدین گونه بدست آمده که در از نظر جنسیت؛  66/9پاسخگویان مرد و 33/1
نیز زن بودند .سن؛  53/8بین  16تا  30سال 23/1 ،بین  31تا  45سال 8/1 ،بین  46تا  60سال و  15درصد بیشتر از 60
سال سن داشتهاند .تحصیالت؛  48/2درصد دیپلم و زیر دیپلم 46/3 ،درصد لیسانس و  5/6درصد نیز داری تحصیالت
فوقلیسانس و باالتر بودهاند.
به منظور بررسی فرضیه اول تحقیق مبنی بر مناسب بودن شاخصهای پایداری اجتماعی از آزمون  Tتک نمونهای
استفاده شده است نتایج این آزمون در بررسی وضعیت شاخصهای پایداری اجتماعی در محله ضرابخانه در جدول ()2
آورده شده است.
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جدول  .2آزمون  Tتک نمونه در محله ضرابخانه

متغیر

تعداد میانگین

انحراف
معیار

میانگین

آمار
آزمون
T

انحراف
معیار

تفاوت در سطح 0/95
درجه

سطح

آزادی معناداری

میانگین
تفاوتها

فاصله اطمینان
پایینتری
ن

باالترین

مشارکت

160

2/3250

1/26168

0/09974

-6/767

159

0/000

-/67500

-0/0271

-/4780

مسئولیتپذیری

160

3/7063

0/74898

0/74898

928/11

159

0/000

0/5893

0/5893

/8232

تعلق مکانی

160

2/7353

0/94168

0/94168

-3/526

159

0/001

-0/26250

-0/0459

-/1150

اعتماد اجتماعی

160

3/1000

1/105925

1/05925

1/194

159

0/005

0/10000

-0/654

/2654

بر اساس دادههای جدول ( )2سطح معناداری تمام متغیرهای پایداری اجتماعی درمحله ضرابخانه کمتر از  0/05میباشد.
متغیرهای مشارکت به میزان  -0/67500تعلق مکانی به میزان  -0/26250از حد متوسط میانگین کمتر میباشد و
متغیرهای مسئولیتپذیری به میزان  0/5892اعتماد اجتماعی  0/10000و باالتر از حد متوسط میانگین میباشد .اینگونه
میتوان تفسیر کرد که در محله ضرابخانه شاخصهای پایداری اجتماعی (مسئولیتپذیری ،اعتماد اجتماعی) دارای شرایط
مطلوبی نمیباشد و مشارکت و تعلق مکانی دارای وضعیت مناسبی در محله میباشد.
از متغیرها و عوامل مهمی که میتواند برای افزایش سطح پایداری اجتماعی در محالت تأثیرگذار باشد احساس رضایت
از دسترسی به خدمات و احساس امنیت میباشد جهت بررسی این عوامل سؤالهایی در پرسشنامه طرح گردید و با
استفاده آزمون  Tتک نمونهای سطح این دو متغیر از نظر شهروندان مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آن در جدول ()3
ذکر گردیده است .نتایج جدول ( )3نشان میدهد که در محله ضرابخانه سطح معنیداری متغیرهای کیفیت دسترسی به
خدمات و امنیت کمتر از  0/05میباشد و میانگین دو متغیر به ترتیب 1/0125و 0/5893از میانگین ( )3باالتر میباشد،
بدین معنی که در ساکنان محله ضرابخانه از کیفیت دسترسی به خدمات احساس رضایت دارند و همچنین احساس امنیت
در محله مناسب میباشد.
جدول  .3نتایج آزمون  Tتک نمونهای جهت بررسی متغیرهای دسترسی به خدمات و احساس امنیت در محله
ضرابخانه
متغیر

تعداد

میانگین

انحراف
معیار

میانگین
انحراف

آمار

معیار

آزمون T

درجه

سطح

میانگین

آزادی

معناداری

تفاوتها

تفاوت در سطح 95
درصد فاصله اطمینان
پایینترین

باالترین

کیفیت دسترسی
به خدمات

160

4/0125

0/293601

0/10148

9/987

591

0/000

1/01250

0/8121

1/2129

امنیت

160

3/7063

0/74898

0/05921

11/928

591

0/000

0/5893

0/5893

0/8232

با توجه به اینکه هدف این پژوهش مقایسه سطح پایداری در دو محله ضرابخانه و سنگلج میباشد پرسشنامه تهیهشده
در محله سنگلج توزیع گردید و همانند بررسی شاخصهای محله ضرابخانه از آزمون  Tتک نمونهای جهت برآورد سطح
پایداری در محله سنگلج استفاده گردید .نتایج بررسی در جدول  4آمده است .بر اساس جدول ( )4سطح معناداری تمام
متغیرهای پایداری اجتماعی کمتر از  /05میباشد .در این محله تنها متغیر مشارکت با  0/17500از میانگین ( )3باالتر
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است ،بنابراین در وضعیت مناسبی قرار دارد و شاخصهای مسئولیتپذیری  ،-/48375تعلق مکانی  -/26250و اعتماد
اجتماعی  -/14375از حد میانگین ( )3پایین تر میباشند ،بنابراین در وضعیت مناسبی قرار ندارند.
جدول  .4نتایج آزمون  Tتک نمونهای در محله سنگلج

متغیر

تعداد

میانگین

انحراف
معیار

میانگین
انحراف
معیار

میانگین
درجه سطح
آمار
آزمون  Tآزادی معناداری تفاوتها

تفاوت در سطح
 0/95فاصله
اطمینان
پایینترین

باالترین

مشارکت

160

3/1750

1/11338

0/08802

1/988

159

0/049

0/1750

0/0012

0/3488

مسئولیتپذیری

160

2/5063

1/13823

0/08998

159 -5/478

0/000

-0/4937

-0/9715

-/3160

تعلق مکانی

160

2/7375

0/94161

0/07444

159 -3/526

0/000

-0/2625

-0/4095

-/1155

اعتماد اجتماعی

160

2/8563

0/86616

-2/029 0/07085

159

0/044

-0/1437

-0/2837

-/0038

نتایج جدول ( )5نشان میدهد ،در محله سنگلج سطح معنیداری متغیرهای کیفیت دسترسی به خدمات و امنیت کمتر از
 0/05میباشد و میانگین دو متغیر به ترتیب  -/1375و  -/45625از میانگین ( )3پایین تر میباشند ،بدین معنی که در
ساکنان محله سنگلج از کیفیت دسترسی به خدمات احساس رضایت ندارند و همچنین احساس امنیت در محله مناسب
نمیباشد.
جدول  .5نتایج آزمون  Tتک نمونهای جهت بررسی متغیرهای دسترسی به خدمات و احساس امنیت در محله سنگلج
متغیر

تعداد میانگین

انحراف
معیار

میانگین
انحراف
معیار

آمار

درجه

آزمون T

آزادی

معناداری تفاوتها

سطح

میانگین

تفاوت در سطح 0/95
فاصله اطمینان
پایینترین باالترین

کیفیت دسترسی به
خدمات

160

0/810131 2/8625

14/310

-/961

591

0/005

-1/3750

-6/123

0/1491

امنیت

160

12/0691

0/08860

-5/1505

591

0/000

-4/5624

-6/123

-0/2813

2/5438

کیفیت دسترسی به خدمات از اصول مهم در برنامهریزی شهری میباشد که عواملی مانند دسترسی سریع ،توجه به سایر
اقشار در ارائه خدمات ،ویژگیهای بومی و اقلیمی ،توجه به حجم جمعیت و ...این متغیر را تحت تاثیر قرار میدهند.
واحساس امنیت از متغیرهایی است که از عوامل متعددی تأثیر میپذیرد که از این عوامل میتوان به ویژگیهای کالبدی
مانند بافت نامنظم ،ساختمانهای فرسوده و دسترسی نامناسب و کوچههای بن بست و ویژگیهای اجتماعی ساکنان مانند
سطح تحصیالت و سطح سواد و ناهنجاریهای اجتماعی اشاره کرد .این دومتغیر از مؤلفههایی هستند که بر بسیاری از
متغیرهای م انند مشارکت مردم در مدیریت شهری ،پرداخت عوارض شهرداری ،بهداشت و تمیزی محله به طور کلی
پایداری اجتماعی تأثیر میگذارند که دراین پژوهش سعی شده است تأثیر این دو متغیر را بر پایداری اجتماعی در دو محله
ضرابخانه و سنگلج بررسی گردد.
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در ادامه به منظور بررسی اثرات متغیرهای کیفیت دسترسی به خدمات و احساس امنیت بر متغیرهای پایداری اجتماعی
(تعلق مکانی ،مسئولیتپذیری  ،اعتماد اجتماعی و مشارکت) در دو محله از آزمون مانووا که نوعی تحلیل رگرسیون و
تحلیل واریانس از چندین متغیر وابسته بر اساس یک یا چند متغیر عامل می باشد در این آزمونهای چند متغیره (اثر
پیالی ،الندای ویکلز ،اثر هتلینگ و آزمون بزرگترین ریشه روی ( )Roy’s larget rootجهت معنیداری اثر هر
متغیر مستقل را نشان میدهد .برای تفسیر معنیداری این  4آزمون باید به مقدار  sigتوجه کرد .بر اساس این مقدار
هرگاه سطح معنیداری اثر مورد آزمون کوچک تر از  0/05باشد در آن صورت میتوانیم نتیجه بگیریم که آن اثر معنیدار
است.نتایج این آزمون در بررسی اثرات متغیرهای مذکور در جدول ( )6ارائه شده است.
جدول  . 6نتایج آزمون مانووا در محله ضرابخانه
متغیر

امنیت

کیفیت دسترسی

امنیت * کیفیت
دسترسی

آزمون

مقدار

درجه آزادی اشتباه

درجه آزادی
فرضیه

F

سطح
معناداری

آزمون اثر پیالیی

0/143

426/000

12/000

1/779

0/049

المبدای ویکلز

0/862

370/697

12/000

1/783

0/049

آزمون اثر هتلینگ

0/154

416/000

12/000

1/780

0/049

آزمون بیشترین ریشه روی

0/097

142/000

4/000

3/449

0/010

آزمون اثر پیالیی

0/471

572/000

16/000

4/773

0/000

المبدای ویکلز

0/551

428/354

16/000

5/575

0/000

آزمون اثر هتلینگ

0/777

554/000

16/000

6/724

0/000

آزمون بیشترین ریشه روی

0/722

143/000

4/000

25/529

0001

آزمون اثر پیالیی

0/204

572/000

36/000

0/852

0/716

المبدای ویکلز

0/810

526/382

36/000

0/848

0/722

آزمون اثر هتلینگ

0/219

554/000

36/000

0/844

0/728

آزمون بیشترین ریشه روی

0/106

143/000

9/000

1/683

0/098

بر اساس نتیجه جدول فوق در مورد متغیر مستقل (کیفیت دسترسی به خدمات) مالحظه میگردد که مقادیر  Fدر هر 4
آزمون در سطح خطای کوچکتر از  0/05معنیدار هستند .همچنین در مورد متغیر مستقل (امنیت) سطوح خطای کمتر از
 0/05در مورد هر  4آزمون اثر این متغیر معنیدار میباشد .نتیجه دیگر جدول ( )6معنیداری اثر متقابل و به عبارتی تأثیر
همزمان دو متغیر کیفیت دسترسی و امنیت بر چهار متغیر تعلق مکانی ،مسئولیتپذیری ،اعتماد اجتماعی و مشارکت است.
نتیجه جدول در ردیف آخر با عنوان کیفیت دسترسی و امنیت نشان میدهد مقدار آماره  Fدر هر مورد آزمون در سطح
خطای بیشتر معنیدار نمیباشد یعنی دو متغیر کیفیت دسترسی و امنیت به صورت یکجا نقش ن داشته و اثر معنیداری بر
میزان تعلق مکانی ،مسئولیتپذیری ،اعتماد اجتماعی و مشارکت ندارند .جهت بررسی تأثیر دو متغیر مستقل (کیفیت
دسترسی و امنیت) بر  4متغیر وابسته (مشارکت ،اعتماد اجتماعی ،مسئولیتپذیری ،تعلق مکانی) در محله سنگلج ،نیز از
آزمون مانووا استفاده شده است که در جدول ( )8آورده شده است.
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جدول  .7نتایج آزمون مانووا در محله سنگلج
متغیر

امنیت

کیفیت دسترسی

امنیت * کیفیت
دسترسی

آزمون

مقدار

درجه آزادی

درجه آزادی

اشتباه

فرضیه

F

سطح
معناداری

آزمون اثر پیالیی

0/482

568/000

16/000

4/863

0/000

المبدای ویکلز

0/579

425/290

16/000

5/213

0/000

آزمون اثر هتلینگ

0/625

550/000

16/000

5/373

0/000

آزمون بیشترین ریشه روی

0/339

142/000

4/000

12/049

0/000

آزمون اثر پیالیی

0/318

568/000

16/000

3/069

0/000

المبدای ویکلز

0/709

425/290

16/000

3/161

0/000

آزمون اثر هتلینگ

0/372

550/000

16/000

3/193

0/000

آزمون بیشترین ریشه روی

0/227

142/000

4/000

8/065

0/000

آزمون اثر پیالیی

0/289

568/000

36/000

1/230

0/172

المبدای ویکلز

0/737

522/635

36/000

1/230

0/172

آزمون اثر هتلینگ

0/322

550/000

36/000

1/229

0/173

آزمون بیشترین ریشه روی

0/159

142/000

9/000

2/503

0/011

بر اساس نتایج جدول ( )7نتایج آزمون مانووا در محله سنگلج همچون محله ضرابخانه در مورد متغیر مستقل (کیفیت
دسترسی به خدمات) مالحظه میگردد که مقادیر  Fدر هر  4آزمون در سطح خطای کوچکتر از  0/05معنیدار هستند.
همچنین در مورد متغیر مستقل (امنیت) سطوح خطای کمتر از  0/05در مورد هر  4آزمون اثر این متغیر معنیدار میباشد.
و در مورد تأثیر همزمان دو متغیر مستقل (کیفیت دسترسی و احساس امنیت) بر متغیرهای وابسته (مشارکت ،اعتماد
اجتماعی ،تعلق مکانی و مسئولیتپذیری) ،طبق ردیف آخر جدول دارای سطح معناداری نمیباشد؛ یعنی به صورت یکجا و
همزمان تأثیری بر متغیرهای مشارکت ،اعتماد اجتماعی ،مسئولیتپذیری و تعلق مکانی ،ندارد .در پایان به در جهت پاسخ
به فرض سوم مبنی بر تفاوتهای دو محله به لحاظ شاخصهای پایداری اجتماعی از آزمون  Tبا دو نمونه مستقل
استفاده شده است .جهت مقایسه میانگین دو جامعه استفاده میشود .در آزمون  Tبرای دو نمونه مستقل فرض میشود
واریانس دو جامعه برابر است .با توجه به مثبت بودن سطح باال و سطح پایین میتوان نتیجه گرفت که میانگین محله
ضرابخانه بیشتر میباشد.
جدول  .8نتیجه آزمون  Tبا دو نمونه مستقل بین دو محله ضرابخانه و سنگلج

تعداد

میانگین

معیار

انحراف معیار

میانگین انحراف

7/725

134/177

0/000

0/677

0/504

0/849

آمار آزمون T

314/194

0/000

7/725

318

0/000

0/677

0/504

0/849

درجه آزادی

F

SIG

سطح معناداری

سنگلج

160

2/75

1/078

0/035

واریانسهای
 Fلوون

میانگین تفاوتها

ضرابخانه

160

3/42

0/258

0/210

محله

آزمون تساوی

تفاوت در سطح 95
درصد فاصله
اطمینان
پایین
ترین

باالترین
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با توجه به جدول ( )8میتوان گفت محله ضرابخانه با میانگین  3/42باالتر از سنگلج با میانگین  ،2/75از پایداری
اجتماعی باالتری برخوردار است بدین معنی که بین دو محله از نظر شاخصها تفاوت معناداری وجود دارد و محله
ضرابخانه وضعیت بهتری از نظر پایداری اجتماعی دارد .پایداری اجتماعی با توجه شاخصها و مصداقهای خود از سطح
کالن و کشوری تا سطح محلهای و خرد تحت تأثیر عوامل مختلفی میباشد .در سطح کالن رعایت حقوق شهروندی و
عدم تبعیض و ...باعث افزایش تعلق و در مجموع افزایش پایداری اجتماعی میشود  .در سطح شهر و محله هم به تبع
سطح کالن ،پایداری اجتماعی تحت تأثیر عوامل مختلفی میباشد و با توجه متغیرهایی سنجیده میشود .در این پژوهش
پایداری اجتماعی در دو محله که دارای شرایط نسبتاً متفاوتی میباشد بررسی گردید در محله ضرابخانه با توجه به باالتر
بودن سطح امکانات و رضایت از دسترسی به خدمات سبب افزایش ویژگیهای پایداری اجتماعی در سطح محله شده
است همچنین ویژگیهای فردی مانند سواد و درآمد به طور کلی ویژگیهای فردی و اجتماعی در افزایش سطح پایداری
تأثیر بسزایی دارد .در محله سنگلج که در منطقه مرکزی شهر و پهنهی قدیم ی شهر تهران قرار گرفته است که
ویژگیهای بافت محله ،عدم دسترسی مناسب به خدمات ،امنیت کم و همچنین ویژگیها ی اجتماعی و اقتصادی ساکنان
سبب کاهش سطح پایداری اجتماعی در محله میشود .این مفهوم را میرساند که در هر دو محله سطح پایداری اجتماعی
از یک طرف از ویژگیها ی کالبدی و خدماتی محله ،امنیت و از طرف دیگر از ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی ساکنان
تأثیر میپذیرد این نکته میتوان اضافه کرد که قدمت محله نتوانسته است به افزایش همبستگیهای اجتماعی و سطح
پایداری اجتماعی در محله سنگلج کمک کند .همچنین نتیجه پژوهش این مطلب را میرساند که باال بردن امنیت و
سطح خدمات و امکانات در شهر و محله به افزایش پایداری اجتماعی کمک میکند همان طور که در محله ضرابخانه به
علت رضایت از سطح خدمات و امنیت ،پایداری اجتماعی نیز باال بوده است.

نتیجهگیری
از نیمه دوم قرن بیستم ،نمایان شدن مشکالت فراوان زیست محیطی ،اقتصادی و اجتماعی در شهرها موجب مطرح
شدن بحث توسعه پایدار در مباحث مربوط به شهر و برنامهریز ی شهری شده است .از همان ابتدا ( 1970م) بعد
زیستمحیطی به عنوان مهمترین بعد توسعه پایدار بیشترین توجهها را معطوف خود کرد؛ و بعد اقتصادی هم به مرور
زمان در دهه  1980مورد توجه قرار گرفت؛ اما بعد اجتماعی توسعه پایدار به دلیل ماهیت غیر ملموس و تعریف نشدن
شاخصها ی معتبر برای آن مورد غفلت قرار گرفته است در همین راستا در کشور ما نیز تحقیقات بسیار اندکی در مورد
پایداری اجتماعی در سطح محالت انجام شده است .بنابراین این پژوهش سعی داشته است به ارزیابی شاخصهای
پایداری اجتماعی در سطح محله ضرابخانه از منطقه  4و محله سنگلج از منطقه  12تهران بپردازد .تفاوت بارز این
پژوهش با دیگر پژوهش های انجام شده در رابطه با پایداری اجتماعی ،مطالعه تطبیقی شاخصهای پایداری اجتماعی در
سطح دو محله با شرایط اقتصادی ،کالبدی و ..متفاوت (سایر پژوهشهای مشابه انجام شده بیشتر به صورت کلی به
مقایسه پایداری اجتماعی مناطق یا محالت در سطح کل شهر پرداختهاند ،لیکن پژوهش حاضر سعی داشت است به
صورت جزئیتر و به مقایسه شاخص های پایداری در سطح دو محله بپردازد) و همچنین بررسی تأثیر متغیرهایی مانند
کیفیت دسترسی به خدمات شهری و احساس امنیت برپایداری اجتماعی درسطح محالت میباشد .درواقع در پژوهشهای
دیگر پایداری بدون توجه به مولفههای تأثیرگذار بررسی می گردید که سعی گردید این نقص ان تا حدی در این پژوهش
رفع گردد .نتایج پژوهش نشان داد در محله ضرابخانه شاخص مشارکت و تعلق مکانی از حد میانگین پایین تر و وضعیت
نامناسب دارند و شاخص مسئولیتپذیری و اعتماد اجتماعی مناسب میباشند ،همچنین ساکنین محله ضرابخانه از کیفیت
دسترسی به خدمات و امنیت  ،احساس رضایت دارند .در محله سنگلج نیز تنها شاخص مشارکت از حد متوسط باالتر و
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مناسب است ولی شاخصها ی تعلق مکانی ،اعتماد اجتماعی و مسئولیتپذیری از حد متوسط پایین تر و نامناسباند ،قابل
ذکر است ،ساکنین محله سنگلج از کیفیت دسترسی با خدمات و امنیت احساس رضایت نداشتهاند .از دیگر نتایج این
پژوهش میتوان به بررسی میزان تأثیر همزمان دو متغیر مستقل بر متغیرهای وابسته اشاره کرد که نشان داده در محله
ضرابخانه متغیرهای مستقل ( امنیت و کیفیت دسترسی) به صورت جداگانه بر متغیرهای وابسته (مشارکت ،تعلق مکانی،
اعتماد اجتماعی و مسئولیتپذیری) ،داری اثر معناداری میباشد ولی به صورت همزمان داری اثر معناداری نمیباشند .در
محله سنگلج نیز همچون محله ضرابخانه ،متغیرهای مستقل به صورت جداگانه اثر معنیداری بر متغیرهای وابسته دارند،
اما به صورت همزمان اثر معناداری ندارند .درنهایت ،مقایسه شاخصهای پایداری اجتماعی بین دو محله نشان داد؛ در
محله ضرابخانه در مجموع از نظر شاخصهای پایداری اجتماعی باالتر از حد متوسط ( )3/42و دارای وضعیت تقریباً
مناسب میباشد؛ ولی میانگین محله سنگلج در مجموع شاخصها ازحد متوسط ( )2/75پایینتر میباشد و وضعیت مناسبی
ندارد.
یافتههای تحقیق با نتیجه تحقیق شفعیا و نجفی ( ،) 1391که در آن منطقه چهار تهران که محله ضرابخانه در آن واقع
می باشد جزء مناطق با کمترین میزان پایداری اجتماعی و منطقه دوازده تهران که محله سنگلج در آن واقع شده است
جزء محالت با بیشترین میزان پایداری اجتماعی میباشد ،حالت همسویی ندارد .همچنین اختالف زیاد بین دو محله به
لحاظ پایداری اجتماعی ،با مطالعه سرائی و دیگران ( ) 1389که در آن بین محالت مختلف شهر نوشهر به لحاظ پایداری
اجتماعی اختالف فراوان وجود داشت ،همسو میباشد .مقایسه تحقیق حاضر با مطالعه مشکینی و همکاران ( )1392که
منطقه 12را جزء مناطق پایدار و منطقه  4را جزء مناطق نیمه پایدار میداند ،همسو نمیباشد .همچنین نتایج تحقیق مبنی
بر پایین بودن میزان پایداری اجتماعی در بین محالت ( 3/42و  )2/75با مطالعه تیموری و همکاران ( )1391که معتقد
بودند وضعیت پا یداری اجتماعی در سطح شهر تهران وضعیت مساعدی ندارد و منطه  4تهران را جزء مناطق نسبتاً خوب
تهران و منطقه  12را جزء مناطق نامطلوب تهران به لحاظ پایداری اجتماعی قرار میدهد کامال همسو میباشد.
در مجموع نتایج این تحقیق حاکی از وضعیت مناسبتر پایداری اجتماعی محله جدیدتر شهری (ضرابخانه) نسبت به
محله قدیمیتر (سنگلج) می باشد که این نتیجه با مطالعات زارع شاهآبادی و همکاران ( ،)1392که در آن متوسط نمرات
پایداری اجتماعی محالت جدید شهر یزد باالتر از نمرات پایداری اجتماعی محالت قدیم این شهر میباشد ،کامال همسو
میباشد.
در جمعبندی کلی میتوان بافت و کالبد نامنظم در محالت قدیمی (در این تحقیق محله سنگلج) که متناسب با
حملونقل و حفظ امنیت در قدیم بوده ،امروز یا به دلیل بیمهری مسئوالن یا به دلیل هویت تاریخی که دارند یا مسائل
دیگر ،در دنیای شهری مدرن امروزی همچنان دارا ی همان بافت قدیمی و نامنظم هستند که مشکالتی از قبیل عدم
دسترسی مناسب به خدمات ،کاهش امنیت ،عدم دسترسی به خدمات حملونقل عمومی ،بیهویتی ،تجمع بزهکاران،
کیفیت نازل محیطزیست  ،استحکام نامناسب مساکن و ...و در مجموع عدم انطباق کالبد و فضای اغلب فرسوده این
بافتها با نیازهای جدید ساکنان محلی ( بومی) ،موجب مهاجرت ساکنان از این محالت شده و متأسفانه فرآیند جایگزینی
آن به وسیله افراد کم درآمد ،مهاجران روستایی و افراد مجرم ،انجام میشود وجود این شرایط و مسائل در محله بر
احساس رضایت افراد از محیط سکونتی تأثیر میگذارد به دنبال خود موجب کاهش مشارکت و تعلق مکانی افراد به طور
کلی پایداری اجتماعی در سطح محله میشود همان طور که در این تحقیق با استفاده از آزمونهای آماری به این نتیجه
رسیدیم که در محله سنگلج احساس امنیت و کیفیت دسترسی به خدمات از نظر ساکنان پایین بوده است که این سطح
پایین احساس بر سطح پایداری اجتماعی در محله تأثیر مثبتی دارد و باعث تنزل متغیرهای مانند مشارکت ،احساس تعلق
مکانی ،مسئولیتپذیری و اعتماد میشود .در مقابل محله ضرابخانه با قرارگیری در بافت منظم و نسبتاً جدید شهر از نظر
دسترسی به خدمات و شرایط محیط سکو نتی شرایط بهتری دارد که در این مطالعه همانند محله سنگلج با استفاده از
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پرسشنامه و آزمونهای آماری احساس مردم از شرایط ( کیفیت دسترسی به خدمات و احساس امنیت) و تأثیر آنها را بر
پایداری اجتماعی بررسی گردید که نشان داد که در سطح محله ضرابخانه افزایش احساس رضایتمندی از شاخصهای
کیفیت دسترسی به خدمات و احساس امنیت باعث افزایش سطح شاخصهای اجتماعی پایداری در سطح محله شده
است .نتایج پژوهش گویای این نکته است که باال بردن سطح خدمات و امنیت به طور کلی بهتر کردن شرایط سکونتی
در محالت موجب افزایش پایداری اجتماعی و افزایش مشارکت و مسئولیتپذیری در محالت میشود که اقدامات
مدیریت شهری در محالت را تسهیل و همچنین همبستگی اجتماعی در سطح محالت را افزایش میدهد .با توجه به
یافته های پژوهش ،پیشنهادهای زیر جهت بهبود وضعیت پایداری اجتماعی در سطح محالت مورد مطالعه ارائه میشود:
 تقویت زمینههای مشارکت مردم در طرح و فعالیت های همگانی در سطح محله با تأکید بر نظر خواهی از شهروندانقبل از اجرای طرحها در سطح محالت.
 تقویت اعتماد مردم به عملکرد سازمانها و نهادها و مسئولین محله. برگزاری همایشها و نشستها مختلف در سطح محالت بخصوص مح له سنگلج به منظور رسیدگی به مشکالت محلهو همچنین تقویت حس تعلق مکانی بین ساکنین و درنهایت تقویت مسئولیتپذیری افراد از طریق آگاه کردن ساکنان.
 بهبود خدمات و زیرساختهای شهری در محله سنگلج. ایجاد زمینههای ارتباط مستقیم بین شهروندان و سازمانهای دولتی در هر دو محله. بهسازی و نوسازی بافت فرسوده در سطح محله سنگلج جهت زمینه افزایش تعهد و تعلق افراد به محله را افزایش دهد. برنامه ریزی در جهت کاهش ورود مهاجران به محالت ،جهت افزایش انسجام و اعتماد اجتماعی بین ساکنین تقویت احساس امنیت در سطح محالت بخصوص محل ه سنگلج ،از طریق اقداماتی نظیر حذف نقاط کور ،افزایش حضورپلیس ،تقویت حضور مردم در سطح مله جهت افزایش نظارت طبیعی و.)....
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EXTENDED ABSTRACT
Introduction
In the last two decades, the concept of social sustainability has become one of the new models
of development and has combined with the social, economic, ecological and political
dimensions of development. The components which are called (dimensions) or (bases) of
sustainable development. And the local social researchers have considered it differently base on
their own point of view. In point of fact, topics related to the sustainable development at first
were purely focused on ecological problems, then paying attention to economic issues were
involved. The social issues on the topics' agenda related to (sustainability) were considered in
the late 1990s. Social sustainability conditions that its main components are manifested in
welfare, equality, social security and social capital, is not suitable in Tehran metropolis urban
regions which face with numerous problems such as air pollution, noise pollution, traffic
problems, housing shortages, lack of services, per capita, urban installations and facilities,
poverty and social abnormalities, etc. In addition, conditions of different regions in Tehran have
significant differences in terms of social sustainability indexes. For this reason, the objective of
this study is to evaluate and compare the social sustainability between neighborhoods of Sanglaj
(district 12) and Zrrabkhaneh (district 4) in Tehran.

Methodology
In terms of the objective and method, this study is applied and descriptive-analytical research,
respectively. The library and survey (questionnaire) method were used to collect data. The
studied area is neighborhoods of Sanglaj (district 12) and Zrrabkhaneh (district 4) in Tehran. To
achieve research objectives, the hypotheses were considered as follows:
Hypothesis 1: It seems that social sustainability indexes are at good condition in Sanglaj and
Zarrabkhaneh neighborhoods.
Hypothesis 2: It seems that access quality to services and security impact on the variables of
place attachment, responsibility, social trust and participation in tow neighborhoods.
Hypothesis 3: It seems that in terms of social sustainability indexes, there is a significant
difference between Sanglaj and Zarrabkhaneh neighborhoods.
The population belong to Sanglaj and Zarrabkhaneh neighborhoods were 27581 and 25000
people, correspondingly. The sample size was 320 by using Cochran formula and a confidence
1 Corresponding Author:

E-mail: farhadikhah@yahoo.com
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level of 95% in both neighborhoods. Considering the same sample size of the both
neighborhoods, an equal number of 160 questionnaires were distributed randomly among
residents of each neighborhood. To determine the validity and reliability of the questionnaire,
the Cronbach alpha formula was used. The reliability level of the questionnaire was 0.880 and
0.760 in Zarrabkhaneh and Sanglaj neighborhood, respectively and to analyze data one sample
T-test, Manova Test and independent-Sample T-test were used in software SPSS software 21.

Result and Discussion
The results of the study showed that in the Zarrabkhaneh neighborhood, indexes of participation
and place attachment and also, the indexes of responsibility and social trust are at lower than
mean and unsuitable conditions and also, are at higher than mean and suitable conditions, in
turn. Also, residents of the Zarrabkhaneh neighborhood are satisfied with the quality of access
to services and security. In the Sanglaj neighborhood, only the indexes of participation are
higher than mean but the indexes of place attachment, social trust and responsibility are lower
than mean and inappropriate. As well as residents of the Sanglaj neighborhood are not satisfied
with accessing the quality of services and security. Other results of this research can be
mentioned as the studying the effect of two independent variables on the dependent variables,
simultaneously. The results show that the independent variables (security and quality of access)
have a significant effect on dependent variables (participation, place attachment, social trust and
responsibility) in the Zarrabkhaneh neighborhood, separately. But, these indexes do not have a
significant effect simultaneously. In the Sanglaj neighborhood like the Zarrabkhaneh, the
independent variables have a significant effect on dependent variables, separately, but do not
have a significant effect, simultaneously. Other results of this study were the comparison of
social sustainability indexes between the two neighborhoods in which, the results show that
both neighborhoods have social sustainability indexes higher than mean (3), suitable situation,
and a close to each other mean (Zarrabkhaneh 3.42 and Sanglaj 2.75), but the Zarrabkhaneh
neighborhood's condition is better than the Sanglaj neighborhood's one, generally.

Conclusion
According to the indexes and confirmed examples of macro and national level to neighborhood
and micro level, the social sustainability is under the influence of several factors. In the macro
level, non-discrimination and..., it totally causes increasing in belonging and social
sustainability. In this study, the social sustainability was considered in the two neighborhoods in
which, respecting the citizenship rights has a rather different circumstance. In the Zarrabkhaneh
neighborhood due to the higher level of facilities, satisfaction of access to services has increased
the social sustainability features at the neighborhood level. Similarly, personal characteristics
such as literacy, income and generally, personal and social characteristics, has an important role
to increase the level of sustainability. In the Sanglaj neighborhood which is located at the central
part of the city and old zone of Tehran city, neighborhood texture features, lack of adequate
access to services, low security as well as social and economic characteristics of resident’s
because falling the level of social sustainability in the neighborhood. To understand this concept
that in both neighborhoods, level of social sustainability is affected by the physical, service
characteristics and security of neighborhood on the one hand, and by the economic and social
characteristics of residents on the other hand. This point can be added that the antiquity of
neighborhood could not help to increase social solidarity and sustainability level in the Sanglaj
neighborhood. The results also show that raising the level of security and services in the city can
help to increase social sustainability. As in the Zarrabkhaneh neighborhood, the higher
satisfaction of the service and security level, the higher social sustainability can be observed.
Key Words: Sustainable Development, Social Sustainability, Neighborhood, Tehran

