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 کیدهچ

ر ترین ابزار دعنوان یکی از کلیدیپایداری اجتماعی یکی از ارکان اساسی در توسعة پایدار و به

های گوناگون ها و پروژهباشد و عدم توجه به آن، برنامهگذاری شهری میریزی و سیاستبرنامه

چنین ساکنان مها و هناپذیری را برای محلهخسارات جبرانو  سازدتوسعه را با مخاطره مواجه می

رسی گذارد. با توجه به اهمیت بعد اجتماعی پایداری، پژوهش حاضر با هدف برآنها برجای می

اربردی و این پژوهش ازنظر هدف، ک شود.پایداری اجتماعی در شهرک مهرگان مشهد تهیه می

ون آزم نامه استفاده شده که روایی آن بادر این روش از پرسشی است، که پیمایشلحاظ روش، به

مهرگان  مورد تأیید قرار گرفته است. جامعة آماری شامل ساکنان شهرک 79/0آلفای کرونباخ، 

ها، از و تحلیل دادهنمونه تعیین شده است. در تجزیه  375نفر( بوده و تعداد حجم نمونه  16745)

ه تفادهتلینگ استفاده شده و جهت نمایش مدل مفهومی از تحلیل مسیر اسآزمون فریدمن و تی

ترتیب هتلینگ و تحلیل مسیر بههای حاصل از آزمون فریدمن، تیبراساسِ یافته شده است.

عدی، های سرمایة اجتماعی، رضایت از مسکن، عدالت فضایی بیشترین تأثیر و در اولویت بشاخص

اند. اشتهحس تعلق، مشارکت اجتماعی و هویت در پایداری اجتماعی شهرک مهرگان تأثیر کمتری د

دهد که؛ سه شاخص حس تعلق، مشارکت هتلینگ نشان میچنین نتایج دو آزمون فریدمن، تیهم

الت تر از میانگین و سه شاخص سرمایة اجتماعی، رضایت از مسکن و عداجتماعی و هویت پایین

ر وضعیت عه ددر مجموع پایداری اجتماعی در محدودة مورد مطال .فضایی باالتر از میانگین هستند

 ی نیست.مطلوب

 توسعة پایدار، پایداری اجتماعی، شهرک مهرگان، مشهد ها:کلید واژه
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 مقدمه -1

خصوص در شهرسازی توجه های اخیر بهعنوان پارادایم مطرح در دههتوسعة پایدار به

یابی به شرایطی هستند تا رو محققان در پی دستگران را به خود جلب کرده است؛ از اینپژوهش

 ,Colantonio)ی توسعة پایدار انسانی و بهبود رفاه اجتماعی شهروندی فراهم شود امکان بسترساز

های ها و نابسامانیاما امروزه مسائل اجتماعی و فرهنگی، زمینه را برای افزایش بحران .(7 :2009

های شهری ریزیشهری هموار کرده است. تأثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی در شهرسازی و برنامه

توان بدون تأثیر چنین عواملی یک از عناصر مختلف شهری را نمیگسترده است که هیچ چنانآن

 (.2: 1394جوادزاده اقدم، ) بررسی نمود
های توسعه، بدون در نظر داشتن ابعاد انسانی، اجتماعی و در دنیای امروز استراتژی

جای یافتگی بهلی توسعهکند که به موجب آن عوامل اصمی هایی را ایجادمحیطی آن، پویاییزیست

رو برای فرایند توسعه عمل کنند، با تأخیرهای زمانی، در مقابل توسعه قرار عنوان پیشآن که به

(. وجود 1، 1393میرلطفی، ) کنندگونه توسعه را ناپایدار تلقی میگیرند. در این حالت اینمی

تماعی خواهد شد. بنابراین برای عدالتی اجنابرابری در سیستم شهری باعث ناپایداری شهری و بی

ریزی در سیستم شهری و برقراری عدالت اجتماعی و کاهش فقر همکاری و اجرای فرایند برنامه

چنین پویایی و سرزندگی اجتماعی، اقتصادی و کیفیت مطلوب محیطی برای شهری شهری و هم

 شهری منجر خواهد شدها به تحقق پایداری و توسعة نابرابری پایدار و سالم، کاهش و تعدیل

های آینده دسترسی یکسان ( و هدف اصلی پایداری اجتماعی این است که نسل3، 1395روستایی، )

 (.2، 2011مک، ) و یا بیشتری به منابع اجتماعی نسبت به نسل کنونی داشته باشند

های ژهها و پروتوان گفت که عدم توجه به بعد اجتماعی در توسعة پایدار، برنامهدرنهایت می

سازد، زیرا پایداری اجتماعی، عدالت در توزیع خدمات ای را با مخاطره مواجه میگوناگون توسعه

باشد. به عبارت دیگر، مسئله مهم توجه به این بعد از پایداری، توجه به اجتماعی به صورت کافی می

و عدالت را در زمینه  ای که به نفع همة قشرهای اجتماعی جامعه بودهتوزیع بهینه امکانات به گونه

های بی رویه، گرفتار رشد اجتماعی و فضایی، فراهم آورد. و کالنشهر مشهد، به دلیل مهاجرت

هایی در اطراف مشهد جهت جذب گیری شهرکفزاینده جمعیت گردیده و این امر باعث شکل

داری ها )و ازجمله شهرک مهرگان مشهد(، در زمینة پایجمعیت اضافی شده، اما این شهرک

اند. بنابراین این پژوهش حاضر با هدف بررسی پایداری اجتماعی دچار مسائل و مشکالتی شده

 گردد و فرضیات پژوهش به شرح ذیل هستند:اجتماعی در شهرک مهرگان مشهد انجام می

 های پایداری اجتماعی در وضعیت مطلوبی نیست.شهرک مهرگان، ازنظر شاخص _

العه، شاخص حس تعلق تأثیر بیشتری را بر پایداری اجتماعی از میان شش شاخص مورد مط _

 شهرک مهرگان دارد.

 



 115..............................................................................................های جدیدبررسی پایداری اجتماعی در شهرک

 

 

 

 ادبیات موضوع -2

 پیشینة پژوهش -2-1

(، در بررسی و سنجش پایداری اجتماعی شهر اردبیل، بیان نمودند که 1397) فر و همکاراننظم

های عدالت شاخصهای مشارکت، تعلق مکانی و عوامل محیطی بیشترین سطح معناداری و شاخص

 دهند.داری را با پایداری اجتماعی، نشان میفضایی و سرزندگی، کمترین معنی

شهر مشهد دریافتند که (، در ارزیابی پایداری اجتماعی در کالن1396) زادهمافی و عبداهلل

ی و ترین شرایط را ازنظر پایداری اجتماعدر محدودة مورد مطالعه، باالترین و مطلوب 9و  1مناطق 

 ترین شرایط را دارا هستند.، نامطلوب11و  3مناطق 

شناختی پایداری اجتماعی در محالت تبریز، به (، در تبیین جامعه1396) راکعی بناب و همکاران

های سالمت شهری، رضایت از مسکن و مدیریت شهری با اند که مؤلفهاین نتیجه دست یافته

 پایداری اجتماعی رابطة مستقیم دارند.

های (، در سنجش و ارزیابی اصول پایداری اجتماعی در مجتمع1394) پور و ابراهیمیعهجم

های حفاظت در مقابل جرم و جنایت، عدالت اجتماعی و رضایت از مسکونی بیان نمودند که شاخص

های ترتیب، بیشترین سهم را در پایداری اجتماعی دارند و شاخصکیفیت دسترسی به خدمات به

 فیت محیطی در وضعیت ناپایدار قرار دارند.مشارکت و کی

( در سنجش سطح پایداری محالت با پیشینة روستایی شهر اردبیل 1394) محمدی و پاشازاده

خاطر بهتر و ازنظر معیارهای هویت، سرمایة کنند که وضعیت محالت ازنظر خوانایی و تعلقبیان می

ررسی، محالت کلخوران و مالباشی در وضعیت اجتماعی و تراکم بدتر است. از بین پنج محلة مورد ب

 مغان، مالیوسف و نیار در وضعیت ناپایدار قرار دارند.کامالً ناپایدار و محالت گل

(، در ارزیابی کیفیت پایداری اجتماعی در شهر سبزوار به این نتیجه 1393) حسینی و همکاران

های مشارکت، سرمایة اجتماعی و خصترتیب مربوط به شااند که بیشترین ناپایداری بهدست یافته

های احساس تعلق مکانی، عدالت فضایی و احساس امنیت اجتماعی و کمترین ناپایداری در شاخص

 مندی اقتصادی بوده است.بهره

(، در پژوهشی که پایداری اجتماعی در شهر آمل را انجام دادند، 1393) پور و همکاراننیک

ها، کیفیت ی اجتماعی کل در شهر آمل بوده و از بین مؤلفهنشان دهندة مطلوبیت وضعیت پایدار

اند که باید بیشتر از بقیه در اولویت توجه محیط و مشارکت اجتماعی، وضعیت نسبتاً نامطلوبی داشته

 قرار گیرند.

آباد کرمانشاه بیان (، در سنجش پایداری اجتماعی محلة فیض1393) علیزاده و همکاران

بستگی با مندی، امنیت اجتماعی و ثبات اجتماعی دارای بیشترین همرضایتکنند که معیارهای می

 مفهوم پایداری اجتماعی در سطح محله بوده است.
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مودند که ن(، در ارزیابی پایداری اجتماعی محالت شهر جهرم، بیان 1392) سرایی و همکاران

اعی، منیت، تعامل اجتما پذیری، احساسبین متغیرهای تعلق مکانی، اعتماد اجتماعی، مسئولیت

 ارد.دجود ومشارکت اجتماعی و پایداری اجتماعی در محالت شهر جهرم رابطة معنادار و مستقیمی 

اند که عدالت های پایداری اجتماعی دریافته(، در ارزیابی شاخص1392) نسترن و همکاران

ایداری های پن شاخصاجتماعی، بعد عینی امنیت و تعامل اجتماعی بیشترین وزن و تأثیر را در بی

 اجتماعی دارند.

( در پژوهشی که پایداری شهرهای اسپانیا را با توجه به 2018)1گنزالز گارسیا و همکاران

محیطی، اجتماعی و اقتصادی ارزیابی نمودند، خاطرنشان کردند که درجهت های زیستشاخص

 پذیرد.های بیشتری صورت های اجتماعی و اقتصادی، باید تالشپایداری شاخص

( در پژوهش پایداری اجتماعی و تغییرات اجتماعی به این نتیجه دست 2011)2کی و فرایسن

که آنها پردازند، درحالیتوجیه، مردم به حمایت از وضع موجود می -اند که در نظریة سیستمیافته

 باید برای تغییرات اجتماعی وضع خود، مشارکت نمایند.

که فرم شهری و توسعة پایدار اجتماعی را بررسی نمودند،  ( در پژوهشی2009)3براملی و پاور

دهند اند که عدالت اجتماعی و پایداری جامعه، دو بعد اصلی پایداری اجتماعی را تشکیل میدریافته

 و روابط شدیدی میان فرم شهری و پایداری اجتماعی )عدالت و جامعه( برقرار است.

 بانی نظری تحقیقم -2-2

 تماعیمفهوم پایداری اج

پایداری اجتماعی، مفهومی است که عمدتاً با ابعاد کیفی همگام است و مفاهیمی چون زندگی 

گیرد. پایداری اجتماعی به مفهوم نگهداری و انسانی و احساس رفاه مورد سنجش قرار می

پارچه با منافع متقابل، دارای ارتباط و دهی جوامع یکبهبودبخشی به سرمایة اجتماعی یعنی شکل

ای دارای احساس ترحم، صبوری، قابلیت انعطاف و تابع عشق های مردمی، جامعهعامل میان گروهت

(. پایداری اجتماعی 7، 1393حسینی و همکاران، ) شودکه گاه با سرمایة اخالقی همراه می

های های مختلف، اعم از عدالت اجتماعی، نیازهای اجتماعی و پایداری گروهای از ایدهمجموعه

آورد که اغلب آن را سرمایة اجتماعی، انسجام اجتماعی و سالمت توصیف اعی گرد هم میاجتم

توان گفت که پایداری اجتماعی که با شاکلة طور کلی می(. به3، 1394علوی و همکاران، ) کنندمی

گیرد عبارت است از: تأمین شرایط بهتر اصلی آن، یعنی ثبات و بقا مورد سنجش و ارزیابی قرار می

های الزم برای زندگی همراه زندگی که در آن توازن، هماهنگی، مطلوبیت و برابری عادالنه )یا زمینه

                                           
1 Gonzalez-Gaicia et al 
2 Aaron Ckay and Justin Friesen 
3 Glen Brimley and Sinead Power 
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، 1392آبادی و همکاران، زارع شاه) آیدبا سالمت، امنیت، آرامش، نشاط، خالقیت و زیبایی( پدید می

3.) 

 نقش پایداری اجتماعی در توسعة پایدار

دلیل ماهیتش، کمتر ار، پایداری اجتماعی است که محققان بهترین ابعاد توسعة پایدیکی از مهم

( و برای اولین بار اتحادیة اروپا در لیسبون و در سال 38-52، 2005، 1هاپوود) اندبه آن توجه نموده

نسترن و ) های توسعة پایدار تعریف نمودناپذیر مدلمباحث اجتماعی را جزء جدایی 2000

 (.159: 1392همکاران،

پردازد. در این میان برای ارزیابی پایداری اجتماعی به رابطة میان افراد و جوامع می پایداری

بر معیارهای سنتی و قدیمی مانند سالمتی و عدالت به مفاهیم جدیدتری، ازجمله اجتماعی، عالوه

ة پردازد. با این توصیف، پایداری اجتماعی، رابطة میان ابعاد مختلف توسعکیفیت زندگی و رفاه می

که شود، درصورتیو در واقع پایان توسعه محسوب می (Colantonio, 2009: 4) پایدار را در نظر دارد

، 2آسفا و فروستل) محیطی و اقتصادی، هر دو ابزاری برای رسیدن به آن هستند -توسعة زیست

مبانی گیرد. توجه به انسان در (. در پایداری اجتماعی، انسان در مرکز توجه قرار می66، 2007

برداری از نتایج توسعه خالصه شود، هدف توسعة پایدار، بیش از آن که در حقوق عمومی برای بهره

عنوان مراکز اصلی یابی به توسعة مرتبط است. در این نظام، انسان بهاجتماعات انسانی درجهت دست

 (.8، 1390شفیعا و شفیعا، ) شودگیری توسعة پایدار معرفی میشکل
تغال، ی، اشماعی ترکیبی از اصول سنتی اجتماعی، ازقبیل عدالت اجتماعی، برابرپایداری اجت

گیری دازهل انمسکن و بهداشت( و مفاهیم جدیدی که کمتر نیز قاب) آموزش، نیازهای اولیه و اساسی

 .(Colantonio, 2009: 5) هستند، مانند: هویت، خوشبختی، کیفیت زندگی، رفاه و حس مکان است

بستگی اجتماعی، تعامالت ماعی در محالت گذشته بیشتر درجهت وجود همپایداری اجت

پذیری قابل تعریف بود. با خاطر و مسئولیتاجتماعی، مشارکت اجتماعی، ثبات اجتماعی، حس تعلق

ابع اده از منزمینه محلة پایدار اجتماعی معاصر باید توانایی حفظ و ساخت با استفتوجه به این پیش

یداری ین جهت، پااود و انعطاف الزم برای حل مشکالت آینده را داشته باشد. در های خو سرمایه

چنین  مراراجتماعی بیشتر بر خواست مردم به زندگی در مکانی معین و بر توانایی آنان در است

 (.76، 1393ن، علیزاده و همکارا) نمایدروندی، چه در زمان حاضر و چه در آینده، تأکید می

 اری اجتماعیهای پایدنظریه

یداری و ای پامورفی در تعریف پایداری اجتماعی به چهار رکن اصلی؛ عدالت، مشارکت، آگاهی بر

 .(Murphy,2012:76) نمایدبستگی اجتماعی اشاره میهم

                                           
1 Hopwood.B 

2 Assefa.G and Forestall.B 
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گاتس و لی در تبیین پایداری اجتماعی بر توجه به نیازهای اساسی، مانند مسکن و درآمد، و 

های تفریحی، فرهنگی و اوقات های شغلی متنوع و امکانات و برنامههای فردی ازجمله فرصتظرفیت

هایی های اجتماعی، مانند هویت، مشارکت و و جود مکانفراغت مناسب با حداقل هزینه، و ظرفیت

های اجتماعی و تقویت های هنری و اجتماعی درجهت توسعة سازمانمنظور برگزاری فعالیتبه

های فردی و جمعی، چهار اصل منظور اثرگذاری ظرفیتچنین بهوی هم تعادل بین آنها تأکید دارد.

)نسترن و  نمایدبرابری و عدالت اجتماعی، تعادل اجتماعی، امنیت و سازگاری را معرفی می

 (Gates & Lee,2005: 45به نقل از  159: 1392همکاران،

بستگی الت اجتماعی، همتین و همکارانش توسعة پایدار اجتماعی را شامل چهار معیار اصلی عد

 Thin, et al, 2002; DFID 2002 داننداجتماعی، مشارکت و امنیت می

هایی چون دسترسی به خدمات، ای از شاخصوینگتز و مبرگ، پایداری اجتماعی را مجموعه

سرمایة اجتماعی، بهداشت و بهزیستی، انسجام اجتماعی، توزیع عادالنة اشتغال و درآمد، مشارکت 

یراث فرهنگی، آموزش، مسکن و ثبات جامعه، ارتباط و حرکت، عدالت اجتماعی، حس تعلق محلی، م

 .(Weingaertner and Moberg, 2011: 5) دانندمکان و تعلق می

نماید که پایداری اجتماعی ترکیبی از اصول سنتی اجتماعی مانند کوالنتونیو خاطرنشان می

دالت اجتماعی، هویت، حس مکان، خوشبختی و رفاه مسکن و بهداشت، اشتغال، آموزش، برابری و ع

 (Colantonio, 2009: 7) و کیفیت زندگی است

شده در این های ارائهشده در ارتباط با پایداری اجتماعی و پیشینههای بیانبا توجه به نظریه

و ها و متغیرهای موردنیاز در این مقاله به شرح جدول زیر انتخاب زمینه، سعی شده است شاخص

 مورد بررسی قرار گیرد.
 های موردمطالعهها و زیرشاخص( شاخص1) جدول

 شاخص زیرشاخص

ای آبرومند و ای، وجود سابقه و پیشینههای بومی و محلهآشنایی با آثار تاریخی و اماکن شاخص محله، وجود ارزش
 مثبت، آشنایی با مشخصات همسایگان، معرفی خود با نام محلة خودتان.

 هویت

فکری با همسایگان یل ساکنان در محل سکونت فعلی، روابط خانوادگی و صمیمانه با همسایگان، مشورت و همتما
های تفریحی، برگزاری وآمد با همسایگان به مکاندر حل مسائل محله، قرض دادن پول به همسایگان، رفت

 جلسات منظم یا موردی برای حل مسائل بین همسایگان،

 حس تعلق

ها، شرکت در جشن ایمحلهسه و گردهمایی ساکنان محله، شرکت در مراسم عزای همسایگان و همگیری جلشکل
ها، شرکت ایمحلهها، شرکت در رفع مشکالت همسایگان و همایمحلهو سرور یا مولودی مذهبی همسایگان و هم

محله، اطمینان به یاری در جلسات محله و همکاری با دوستان و همسایگان، مشارکت در انجام خدمات عمومی 
 همسایگان درصورت نیاز.

مشارکت 
 اجتماعی

صورت کدخدامنشانه، وفصل اختالفات میان اهالی بهساالن در نقاطی از محله، حلاجتماع با دوستان و هم
پرسی با همسایگان خود به هنگام خرید در سطح محله، اطمینان به امانت دادن اتومبیل خود به همسایگان احوال

رصورت نیاز، اطمینان همسایگان به قرض دادن اتومبیلشان به شما، اطمینان به تأمین مالی همسایگان درصورت د
 نیاز.

سرمایة 
 اجتماعی

های منزل، رضایت از الگوهای معماری محله، رضایت از نور و رضایت از موقعیت مسکن در محله، تعداد اتاق
آشپزخانه، سرویس بهداشتی و حمام(، ) دهندهفضاهای سرویسروشنایی منزل، نمای بیرونی و سیمای منزل، 

 انداز منزل.مطابقت منزل با شأن خانواده، دید و چشم

رضایت از 
 مسکن

ای برای خرید روزانه، دسترسی به خدمات انتظامی، وجود مراکز فرهنگی و دسترسی پیاده به خدمات محله
نشانی، مراکز ها، مراکز آتشاجد و ...، مؤسسات مالی و بانکای مانند مسکتابخانه در محله، وجود مراکز محله

عدالت 
 فضایی
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 فروشی، فضاهای ورزشی، مهدکودک، مدارس ابتدایی، مدارس متوسطة اول و دوم.بهداشتی و درمانی، مراکز خرده

 1398های تحقیق، مأخذ: یافته

 

 شناسیروش – 3

 یلی و از حیثتحل _یث ماهیت توصیفیای، از حتوسعه _این پژوهش از حیث نوع، کاربردی

س نامه( است. جامعة آماری شامل ساکنان شهرک مهرگان بوده که براساپرسش) روش، پیمایشی

شده به روش کوکران نفر بوده و تعداد نمونة انتخاب 16745 تعداد جمعیت آن 1395سرشماری 

 نمونه بوده است. 375

یی مناسب در بین شهروندان توزیع و تکمیل شده ها با توجه به پراکنش جغرافیانامهو پرسش

و تحلیل  2آزمون فریدمن ،1هتلینگها از استفاده از روش تیمنظور تجزیه و تحلیل دادهاست. به

، از پایداری اجتماعیشده در سنجش کارگرفتهههای بگویه 3جهت اعتبار .ه استاستفاده شدمسیر 

که مقدار ه استفاده شد 5بزار سنجش از آزمون آلفا کرونباخا 4. برای پایاییشد اعتبار صوری استفاده

 دست آمد.به 789/0گویه  46در شاخص کل با آن 

 

 طالعهممعرفی محدودة مورد  - 4

شهرداری مشهد که در قالب طرح  3، منطقة 4است در ناحیة  ایشهرک مهرگان، محدوده

 نفر بوده 16745ی معادل ، دارای جمعیت1395مسکن مهر احداث شده است، طبق سرشماری 

واقع . دراست. مهرگان مشهد در خارج از محدودة شهر و در مجاورت روستای قرقی واقع شده است

وش رهای منفصل شهر مشهد بوده که در جریان طرح مسکن مهر دولت نهم و دهم، به جزء محدوده

در فاز اول حدود  مان در سه فاز طراحی شده است کههای نوین ساختسازی و با فناوریصنعتی

شود و فاز های نوین ساخته میواحد، با استفاده از فناوری 1770واحد مسکونی، در فاز دوم  2500

وسعت  واحد مسکونی مسکن مهر، در 12500سوم نیز در دست مطالعه و طراحی است. در مجموع، 

شهرک مهرگان از شود. فاصلة صورت دوطبقه )ویالهای دوواحدی( ساخته شده و میهکتار به 180

های حدوداً صورت ویالیی و در زمینبلوک دو طبقه به 250کیلومتر است. پروژه در  16مرکز شهر 

و دارای دو  مترمربع 80متری و دارای حیاط مستقل اجرا شده است. زیربنای هر واحد  266تا  170

 اتاق خواب است.

 

                                           
1 T Hoteling: Student t test generalized Hoteling’s 
2 Friedman: One test is used to compare groups 

3 Validity 

4 Reliability 

5.Alpha chronbach 
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 هرگان در شهر مشهداداری شهرک م -( موقعیت سیاسی1شکل )

 

 هاتجزیه و تحلیل یافته –5

 87گویان زن و بقیه مرد، درصد پاسخ 60ها نشان دادند که: نامههای حاصل از پرسشیافته

 3نفر و بقیه کمتر از  5درصد باالی  6نفر و  5تا  3درصد افراد دارای بعد خانوار  54درصد متأهل، 

درصد افراد دارای تحصیالت  28اند. سال سن داشته 30 درصد افراد بیشتر از 72اند، نفر بوده

درصد افراد مالک واحد  62اند. درصد فوق دیپلم و باالتر بوده 23درصد دیپلم و  49زیردیپلم، 

سال  5درصد افراد مدت اقامتشان به  88مترمربع،  80مسکونی، زیربنای واحدهای مسکونی 

 63اند، درآمد کمتر از یک میلیون و چهارصدهزار تومان در ماه بوده درصد افراد دارای 79رسد، می

 اند.درصد دارای مشاغل خصوصی بوده 14درصد دولتی و  23درصد افراد دارای شغل آزاد، 

 های ذیل انجام شد.در مرحلة بعدی درجهت آزمون فرضیات پژوهش آزمون

یانس دوطرفه معروف است و یکی از آزمون ناپارامتریک فریدمن: این آزمون به تحلیل وار _

های آماری است که برای مقایسة چند گروه کاربرد دارد. در این پژوهش سعی شده است با آزمون

آزمون فریدمن، شش شاخص هویت، حس تعلق، مشارکت اجتماعی، رضایت از مسکن، سرمایة 

ها در پایداری ن شاخصاجتماعی و عدالت فضایی با یکدیگر مقایسه و میزان تأثیر هرکدام از ای

های مورد گیری شاخصاجتماعی محدودة مورد مطالعه مشخص شود. آزمون فریدمن درجهت اندازه

راحتی میزان پایداری هر شاخص را دار آنها استفاده شده است، تا بتوان بهبندی معنیمطالعه و رتبه

جدول خروجی از این آزمون  در محدودة مورد مطالعه با یک نگاه به نتایج دریافت. با توجه به
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(، 09/5) شود که شاخص سرمایة اجتماعی با رتبة یک و اولویت اولمی ( مشخص2 )جدول شمارة

( در اولویت دوم، 03/5) بیشترین تأثیر را در پایداری اجتماعی محله داراست. رضایت از مسکن

 ، مشارکت اجتماعی( در اولویت چهارم45/2) ( در اولویت سوم، حس تعلق81/4) عدالت فضایی

( در اولویت ششم تأثیرگذاری در پایداری اجتماعی شهرک 21/1) ( در رتبة پنجم و هویت41/2)

( و سه 5/3) تر از میانگینمهرگان هستند. سه شاخص حس تعلق، مشارکت اجتماعی و هویت پایین

 .شاخص سرمایة اجتماعی، رضایت از مسکن و عدالت فضایی باالتر از میانگین هستند

 
 ( نتایج آزمون فریدمن در ارتباط با پایداری اجتماعی2جدول )

 های تحقیقمآخذ: یافته
 

 
 براساسِ نتایج آزمون فریدمن( میزان فاصله هر شاخص از میانگین 2شکل )

 

دهد که رتبة اول به شاخص سرمایة در مجموع جدول آزمون فریدمن و نمودار آن نشان می

اجتماعی داده شده و این شاخص نقش مؤثرتری در پایداری اجتماعی شهرک مهرگان را دارد و 

این که بیشترین  گیرد. بنابراین فرضیة دوم تحقیق، مبنی برحس تعلق در رتبة چهارم قرار می

 شود،شاخص تأثیرگذار در پایداری اجتماعی، حس تعلق است، رد می

 رتبه اولویت شاخص

 6 21/1 هویت

 4 45/2 تعلق

 5 41/2 مشارکت اجتماعی

 2 03/5 رضایت از مسکن

 1 09/5 سرمایة اجتماعی

 3 81/4 عدالت فضایی
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یا نکوئی  قوارگیهای چندمتغیره است که میزان همهتلینگ: این آزمون از نوع آزمونآزمون تی -

دهد و مقدار میانگین نمونه را با یک مقدار های مختلف از جامعه نشان میبرازش را بین صفت

گویان های میانگین، انحراف استاندارد و تعداد پاسخآماره 3کند. جدول نظری مقایسه میمفروض و 

دهد. مشاهدة جدول نشانة بیشتر بودن مقدار سه شاخص و پایین ها نشان میدر هریک از شاخص

که شاخص سرمایة اجتماعی مقدار بیشتری طوریبودن سه شاخص دیگر از میانگین اصلی است. به

( باالتر بوده است، بنابراین اثر 87/19ها را به خود اختصاص داده و از میانگین اصلی )شاخصاز سایر 

گذارد، اما شاخص هویت تفاوت بیشتری در ایجاد پایداری اجتماعی در محدودة مورد مطالعه می

کند و به معنی کاهش احساس هویت در شهرک مهرگان است. آزمون بیشتری را با میانگین بیان می

هتلینگ نیز نشان از رد فرضیة دوم دارد، چراکه شاخص حس تعلق، بیشترین پایداری را در یت

میزان  2 شکلکند و در این آزمون هم رتبة چهار را به خود اختصاص داده است. محدوده ایجاد نمی

است،  87/19طور تقریبی میزان میانگین برابر دهد، بهفاصلة هر شاخص از میانگین را نشان می

بنابراین با توجه به نمودار، سه شاخص، عدالت فضایی، سرمایة اجتماعی و رضایت از مسکن بیش از 

گذارند، اما میانگین هستند. به بیان دیگر، این سه شاخص تأثیر بیشتری در پایداری اجتماعی می

 سه شاخص مشارکت اجتماعی، حس تعلق و هویت، کمتر از میانگین هستند.

 
 هتلینگستنباطی آزمون تی( نتایج ا3) جدول

 1398های تحقیق، مآخذ: یافته

 

 هتلینگ( نتایج آزمون تی4) جدول

 1398های تحقیق،مآخذ: یافته

 

 هتلینگتی Fمقدار آزمون  1درجة آزادی  2درجة آزادی  سطح معناداری

00/0 95 5 483/289 359/1508 

 میانگین انحراف معیار تعداد نمونه های پایداری اجتماعیشاخص

 55/7 27/2 375 هویت

 07/13 13/4 375 س تعلقح

 95/12 55/5 375 مشارکت اجتماعی

 56/29 31/10 375 سرمایة اجتماعی

 54/28 04/7 375 رضایت از مسکن

 57/27 39/8 375 عدالت فضایی
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 هتلینگ( میزان فاصله هر شاخص از میانگین براساسِ نتایج آزمون تی3) شکل

 

دار معنی 01/0تر از ( در سطح خطای کوچک483/289) F، چون مقدار 3شمارة براساس جدول 

 تفاوتی وجود ندارد. 87/19های مورد مطالعه با میانگین است، بنابراین بین شاخص

توان اظهار داشت که پایداری اجتماعی در شهرک مهرگان با توجه به تجزیه و در کل می

هتلینگ( فریدمن و تی) یین است. به بیان دیگر، هر دو آزمونها، متوسط رو به پاها و آزمونتحلیل

های پایداری اجتماعی در وضعیت مطلوبی شهرک مهرگان، ازنظر شاخص) فرضیة اول تحقیق

 نمایند.را تأیید می( نیست

توان نحوة اثرگذاری هریک از متغیرها را بر یکدیگر تحلیل مسیر: با استفاده از تحلیل مسیر می _

های هویت، حس تعلق، عنوان متغیر وابسته و شاخصد. در اینجا، پایداری اجتماعی بهمشخص کر

عنوان متغیر مستقل در سرمایة اجتماعی، مشارکت اجتماعی، عدالت فضایی و رضایت از مسکن به

( 361/0شوند. در مرحلة اول تحلیل مسیر مشخص شد که شاخص سرمایة اجتماعی )نظر گرفته می

های عدالت فضایی ترتیب، شاخصرا در پایداری اجتماعی دارد و بعد از آن به بیشترین تأثیر

( قرار 145/0( و حس تعلق )194/0(، مشارکت اجتماعی )247/0(، رضایت از مسکن )294/0)

( کمترین میزان اثر در پایداری اجتماعی را دارد اما 079/0گیرند، بنابراین در این مرحله، هویت )می

کمتر نیست. در مرحلة دوم، متغیر سرمایة اجتماعی که بیشترین تأثیر  05/0زیرا از شود، حذف نمی

عنوان متغیر وابسته وارد معادل رگرسیون شده و تأثیر سایر را در پایداری ایجاد کرده است، به

متغیرهای مستقل )هویت، حس تعلق، مشارکت اجتماعی، رضایت از مسکن و عدالت فضایی( بر آن 

دارای  589/0شود که متغیر مشارکت اجتماعی با بتای د. در این مرحله نمایان میشومشخص می

( و هویت 188/0تأثیر معناداری بر متغیر سرمایة اجتماعی است و پس از آن متغیر حس تعلق )

این  هستند، در 05/0گیرند؛ متغیر رضایت از مسکن و عدالت فضایی چون کمتر از ( قرار می140/0)

عنوان متغیر شوند. در مرحلة سوم، مشارکت اجتماعی با بیشترین مقدار بتا بهیمرحله حذف م

تأثیر  471/0شوند. حس تعلق با بتای عنوان متغیر مستقل وارد میوابسته و حس تعلق و هویت به
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گیرد و باألخره در ( قرار می193/0معناداری بر متغیر مشارکت اجتماعی دارد و پس از آن هویت )

شود. حس تعلق در این مرحله ارم، اثرات بین دو متغیر حس تعلق و هویت سنجیده میمرحلة چه

شود. درنهایت اثرات مستقیم عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته میعنوان متغیر وابسته و هویت بهبه

شود. تأثیر مستقیم، در واقعه همان ضریب تأثیر رگرسیونی هر متغیر و غیرمستقیم برآورد می

بر متغیر وابسته است. تأثیر غیرمستقیم، ضرب تمامی مسیرهای تأثیرات غیرمستقیم هر  مستقل

آید که دست میبر متغیر وابسته است و درنهایت از مجموع این دو اثر، تأثیر کل به متغیر مستقل

نشان داده شده است. با توجه به جدول، متغیر سرمایة اجتماعی، عدالت  5محاسبات آنها در جدول 

گذارند و اثرگذاری متغیر ایی و رضایت از مسکن، تأثیر مستقیمی بر پایداری اجتماعی میفض

 مشارکت اجتماعی، حس تعلق و هویت به صورت غیرمستقیم است.

 
 ( تأثیر مستقیم، غیرمستقیم و اثرکل هر شاخص بر پایداری اجتماعی5جدول )

 1398های تحقیق،مآخذ: یافته

 

 
 1های مستقل و وابسته ( مدل تحلیل مسیر شاخص4شکل )

 ای مدل رگرسیون(ه)مأخذ: یافته

                                           
الزم به ذکر است که در ترسیم تحلیل مسیر فقط به سه مورد از اثرات غیرمستقیم اشاره شد و از ترسیم سایر مسیرهای  1

 غیرمستقیم خودداری گردید.

 اثرکل اثر غیرمستقیم اثر مستقیم هاشاخص

 361/0 - 361/0 عیسرمایة اجتما

 294/0 - 294/0 عدالت فضایی

 247/0 - 247/0 رضایت از مسکن

 406/0 212/0 194/0 مشارکت اجتماعی

 2139/0 0679/0 145/0 حس تعلق

 1295/0 0505/0 079/0 هویت
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 گیری و پیشنهادهانتیجه - 6

های پایداری اجتماعی در شهرک مهرگان مشهد پرداخته شده در این پژوهش به ارزیابی شاخص

 که نتایج آن به شرح زیر است.

توان اظهار کرد که پایداری اجتماعی در این محدوده در شده میها و مباحث انجامبراساس یافته _

یست. هویت در شهرک مهرگان، چه هویت فردی و انسانی و چه هویت کالبدی و وضعیت مطلوبی ن

خاطر، در تعلقکنند، ازنظر حس... بسیار پایین است. ساکنان شهرک مهرگان اظهار عدم امنیت می

سطح پایینی است که این موارد نشان از کاهش سطح پایداری اجتماعی در محدودة مورد مطالعه 

 است.

های ترتیب شاخصهتلینگ و تحلیل مسیر بههای حاصل از آزمون فریدمن، تیتهبراساسِ یاف _

سرمایة اجتماعی، رضایت از مسکن، عدالت فضایی بیشترین تأثیر و در اولویت بعدی، حس تعلق، 

چنین اند. هممشارکت اجتماعی و هویت در پایداری اجتماعی شهرک مهرگان تأثیر کمتری داشته

دهد که؛ سه شاخص حس تعلق، مشارکت اجتماعی و هتلینگ نشان میدمن، تینتایج دو آزمون فری

تر از میانگین و سه شاخص سرمایة اجتماعی، رضایت از مسکن و عدالت فضایی باالتر از هویت پایین

 میانگین هستند.

در شهر سبزوار، نیک پور و  1393های این پژوهش با نتایج تحقیقات حسینی و همکاران، یافته

و...  در محله فیض آباد شهر کرمانشاه، 1393در شهر آمل، علیزاده و همکاران،  1393اران، همک

ها در پایداری سویی به معنای تأثیر مستقیم و یا غیرمستقیم شاخصسویی دارد و این همهم

ها بر روی تأثیر مستقیم های مورد مطالعه در سایر پژوهشاجتماعی است، با این تفاوت که شاخص

های این پژوهش، بررسی پایداری اجتماعی در و از نوآوری اندیرمستقیم متمرکز نشدهو غ

شده در پیشینة تحقیق، پایداری که در اکثر تحقیقات اشارههای جدید است، درحالیشهرک

چنین در این مقاله به بررسی همة اند. همهای شهری را سنجیدهاجتماعی در سطح شهر و محله

های پایداری پرداخته شده است، اما یابی به شاخصدرآمد( جهت دستمتوسط و کم اقشار )پردرآمد،

اند. در این درآمد را مورد توجه قرار دادهدر تحقیقات مشابه که در پیشینه اشاره شده، تنها قشر کم

د هتلینگ و فریدمن باعث شده تا نتایج آماری را بتوان مورتحقیق، استفادة همزمان از دو آزمون تی

هایی که در پیشینه که در پژوهشمقایسه قرار داد و اطمینان به صحت نتایج را افزایش داد درحالی

 گیری یا تاپسیس فازی( استفاده شده است.ذکر شده، تنها از یک روش )میانگین

ها با توجه به سطح پایین پایداری اجتماعی در شهرک مهرگان راهکارهای علمی براساس یافته

 شود:پیشنهاد می

 بخش محله مانند مسجد، مدارس و بناهای عمومی گسترش یابند.عناصر هویت -

های اجتماعی ها و برگزاری جلسههایی جهت افزایش گردهماییافزایش تعامالت اجتماعی؛ برنامه -

 ریزی و اجرا شود.برنامه
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 تمادی و رفع آنها.اعافزایش اعتماد بین افراد ازطریق شناسایی عوامل تأثیرگذار در کاهش بی -

 صورت متوازن و با دسترسی یکسان توزیع شوند.تعلق، باید خدمات بهجهت افزایش حس -

 منازل مسکونی با توجه به نیازهای افرادی که قرار است در آنجا سکونت کنند، ساخته شود. -

انتظامی افزایش خدمات شهری ازجمله خدمات آموزشی، بهداشتی و درمانی، آتش نشانی، نیروی  -

 و ...
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