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Abstract 
Third places, as places of community, are formed by social interaction and 
networks and can have a great impact on determining patterns of cohesion and 
participation in social institutions and processes. The present research is 
applied-developmental in terms of purpose and descriptive-analytical in terms 
of methodology. The statistical population of this study includes all residents of 
areas (3, 4, 6, 8 and 9) of Isfahan municipality who were selected purposefully. To 
achieve the research objectives, 16 categories (third places, accessibility, 
invitability, dynamism and vitality, comfort and security, flexibility, performance, 
form, meaning and content, social sustainability, social security, social 
interaction, social justice, social participation, social belonging, and social 
identity) were extracted. To discover the pattern trend for the classification of 
stability indices and the role of third places on them, one-sample t-test, Pearson 
correlation, and Friedman test were used, and for path analysis, the structural 
plural equation model was used in Smart PLS Software. For the placement of the 
third place indices on social sustainability, the weighted geographical regression 
tool was used. The results of the coefficient of determination between the 
mentioned indices showed that third place has a social impact of 0.90%. The 
results of the weighted geographical regression analysis showed that the most 
important component affecting the social stability variable was comfort and 
security with a coefficient of 0.91%, well explaining the effect of the third place 
on social stability. Also, the results of the weighted geographical regression 
model showed that Region 4 had the lowest effect (0.03), Regions 3 and 8 had a 
moderate effect (0.05), and Regions 6 and 9 had a high effect (0.07) on the social 
stability in Isfahan. 
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Extended Abstract 
1. Introduction 
Urbanization has long been one of the most 
characteristic manifestations of the 
evolution of human societies. As the urban 
population increases rapidly, it can be said 
that the developing cities of the world are at 
the risk of rapid urbanization, which is 90% 
in urban areas. As urban areas are the main 
consumers of resources, producers of 
pollution and waste, environmental 
destroyers and the center of socio-cultural 
and environmental problems, it is important 
to study the indicators of sustainable social 
development. The social dimension of the 
sustainable development approach has 
caused development thinkers to think 
beyond the issue of environmental 
protection in the city of Isfahan with a long 
history. Public spaces and third places 
known in the urban scale include Naghsh 
Jahan Square, Chaharbagh, 33 bridges, 
Khajoo Bridge, Sofeh Mountain, etc., and in 
the local scale include five floors in Isfahan 
House, Zeinabieh Shrine, coffee shops, 
traditional and historical houses, as well as 
houses, local parks, cafes, etc. The main 
question raised is as follows: 

“To what extent have the third places 
located in the city of Isfahan increased social 
stability?” Therefore, in the present study, 
we will try to examine the characteristics 
and dimensions of the third places, their 
quality, and the degree of social stability, and 
finally explain the role of the third places on 
the social stability of Isfahan.  

2. Research Methodology 
 

This applied research is descriptive-
analytical and uses field studies to collect 
data. To achieve the research objectives, 16 
indicators, including the third-place 
accessibility, invitability, dynamism and 
vitality, comfort and security, flexibility, 
performance, form, meaning and content, 

social sustainability, social security, social 
interaction, social justice, social 
participation, social belonging, and social 
identity were extracted. Then, to discover 
the pattern trend for classifying the stability 
indices and the role of the third places on 
them, one-sample t-test, Pearson 
correlation, and Friedman test were used. 
Also, the model was explained in this 
research in the Smart-PLS Software. It 
should be noted that the study population 
were the residents of Regions 3, 4, 6, 8 and 9 
of Isfahan. Among this population,  375 
individuals were selected by purposive 
sampling method. A standard questionnaire 
was distributed among them in a simple 
random method. Then, the role of the third 
places in the stability of Isfahan was studied 
using geographical weighted regression 
tools and the level and status of these effects 
were used in ArcGIS Software.  

3. Research Findings 
A one-sample t-test was used to determine 
the status of sustainability indicators. The 
results showed that, on average, 16 
indicators were relevant. Based on the 
results of Table 5, among the mentioned 
indicators, dynamics and vitality index and 
meaning and content had the highest mean 
and performance and social identity indices 
had the lowest mean among the regions. 
Multiple regression analysis has been used 
to study the simultaneous effect of the eight 
components of the independent variable 
(third places) on the dependent variable 
(social stability). For this purpose, first the 
social stability variable as a dependent 
variable and the eight components of third 
urban places (accessibility and permeability, 
inviting, dynamism and vitality, comfort and 
security, flexibility and functionality, 
function and structure, form and meaning 
and content) were entered as independent 
variables and studied step-by-step. To 
compare the situation of social stability in 
different urban areas of Isfahan, one-way 
analysis of variance test was used. In general, 
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when the equality of more than two means 
was tested, the analysis of variance test was 
used. In cases where there was an 
independent category variable and the 
subjects were randomly divided into more 
than two groups, one-way analysis of 
variance was used. In analysis of variance, a 
factor of zero was based on the equality of all 
means. To investigate the autocorrelation of 
space and identify the role of the third place 
in social stability of Isfahan, geographical 
weighted regression tool was used to obtain 
the trend coefficient of the model in Arc GIS 
environment . 

4. Conclusion 
The results show that among the mentioned 
indicators, dynamics and vitality index and 
meaning and content had the highest mean 
and performance and social identity indices 
had the lowest mean among the regions. In 
explaining the social sustainability from the 
components of the third category, six 
components (meaning and content, form, 
comfort and security, inviting, dynamism 
and vitality, and functional and structural) 
were put in the regression equation and in 
total, the predictor variables (R2 = 0/29) 
explained the variance of the criterion. Also, 
the results of stepwise regression analysis 
show that the most important component 
affecting the social stability variable was the 
meaning and content component, explaining 
10% of the variance of the dependent 
variable. Then, the form component added 
13% to the model's explanatory power. 
Comfort and security were the next 
influential component of the regression 
equation, which added 3% to the 
explanatory power of the model. Also, the 
effect of all the studied components on the 
social sustainability variable was positive 
and significant at 95% confidence level. The 
results of one-way analysis of variance 
showed that the social stability in different 
urban areas of Isfahan was significant at the 
level of 95% (P <0.05) and (F = 90.4). This 
means that the level of social stability among 

different urban areas of Isfahan has had 
different values. The comparison of the 
average social stability among different 
urban areas also showed that the highest 
level of social stability was related to urban 
Regions 3 and 4 with averages of 89.09 and 
87.61, respectively, and the lowest level of 
social stability was related to urban Regions 
6 and 8 were with averages of 83.20 and 
83.42, respectively. In other words, the level 
of social stability in Regions 3 and 4 of 
Isfahan was higher than the other urban 
areas. 
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 چکیده
توانند در تعیین می شکل گرفته و    هاتوسط تعامل اجتماعی و شبکه  اجتماعمحل    عنوانبهسوم    هایمکان

مقاله،   این  هدف.  ای اجتماعی تأثیر بسزایی داشته باشندهفرایندالگوهای انسجام و مشارکت در نهادها و  
است. شهر اصفهان    ٩و    ٣،٤،٦،٨  سوم شهری در پایداری اجتماعی مناطق  هایارائه مدل مناسب نقش مکان

اي کاربردي و از لحاظ روش شناسي توصيفي تحليلي مبتنی بر مطالعات به لحاظ هدف توسعه  حاضرپژوهش  
آماری.  ميدانی است  هایو بررسی  ایکتابخانه  (  این  جامعه  ) ٩و    ٨،  ٦،  ٤،  ٣پژوهش کلیه ساکنان مناطق 

.  حجم نمونه انتخاب شدند  عنوانبهنفر    ٣٧٤د تعداد  هدفمن  صورتبهشهرداری شهر اصفهان هستند که  
کنندگی، پویایی سوم، دسترسی، دعوت  های(مکان  گانه شامل  ١٦  هایبرای دستیابی به اهداف تحقیق، مؤلفه

اف پذیری، عملکرد، فرم، معنا و محتوا، پایداری اجتماعی، امنیت اجتماعی، و سرزندگی، آسایش و امنیت، انعط
.  تعامل اجتماعی، عدالت اجتماعی، مشارکت اجتماعی،حس¬تعلق اجتماعی و هویت اجتماعی) استخراج شد

 T  هایاز آزمون  هاسوم بر آن  هایپایداری و نقش مکان  هایبرای کشف روند الگو جهت طبقه بندی مؤلفه
 Smart، همبستگی پیرسون، و آزمون فریدمن و برای تحلیل مسیر از مدل معادالت ساختاری  ایمونهتک ن

pls    داروزن مکان سوم بر پایداری اجتماعی از ابزار رگرسیون    هایی مؤلفه اثرگذارهمچنین برای    شداستفاده 
مکان  ،یاد شده هایمؤلفهکه میزان ضریب تعیین بین  دهدمینشان  هایافته. است شدجغرافیای استفاده 

جغرافیایی حاکی از   داروزننتایج تحلیل رگرسیون  .  درصد بر پایداری اجتماعی تأثیر دارد  ٩٠/٠سوم به میزان  
درصد    ٩١/٠آسایش و امنیت با ضریب  مؤلفۀ  پایداری اجتماعی،  غیرتاثیرگذار بر مت  مؤلفۀ  ترینمهم  آن بود که

که اث  خوبیبهغیرمت  این  بود  پایدوضعیت  بر  مکان سوم  تبیین  اررگذاری  را  اجتماعی  نتایج مدل .  کندمیی 
که    داروزن رگرسیون   داد  نشان  پایین  ٤منطقۀ  جغرافیایی  (  تریندارای  مناطق  ٠٣/٠اثر  اثر   ٨و    ٣)،  دارای 
کیفیت مکان سوم بر پایداری اجتماعی در سطح مناطق  )زیاد٠٧/٠دارای اثر (  ٩و  ٦) و مناطق ٠٥/٠متوسط (

که   میانگین  . مقایسۀفهان هستنداص آن است  از  بین مناطق مختلف شهری حاکی  اجتماعی در  پایداری 
به مناطق   اجتماعی مربوط  پایداری  پایین  ٤و    ٣باالترین میزان  و  نیز   ترینشهری  اجتماعی  پایداری  میزان 

 : هاکلیدواژه
های سوم،  تبیین، مکان

ن،  پایداری، اصفها
 شاخص اجتماعی.
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 ها درهم آمیزی مؤلفهبا توجه به  که    دهدمینتایج پژوهش نشان  .  استده شهری بو  ٨و    ٦مربوط به مناطق  
مفهوم مکان سوم با ابعاد مختلف شهر، نقش آن بر جوانب مختلف پایداری از جمله پایداری   هایو شاخص

و در زمینه پایداری اجتماعی به دلیل ماهیت غیرملموس آن و نیز محوریت انسان   استاجتماعی انکارناپذیر  
پایداری،  این   و تعامالت وی در تعیین میزان  از  ی هایسوم شهری به سبب ویژگی  هایاهمیت مکان  جنبه 

نقش انکارناپذیر . . .  دسترس بودن و دعوت کنندگی، آسایش روانی و ذهنی وقابلهمچون تعامالت اجتماعی،  
 است. استناد قابل خوبیبهآن در پایداری اجتماعی مناطق شهری اصفهان  

 مقدمه ١
مکان تاریخ  طول  در  ت،  سکونقابل های  همواره 

حکومت چالش برای  را  بزرگی  و  های  محلی  های 
ایجادنهادهای    .Anumitra Vاند(کرده   مسؤول 

Mirti,2018 :157(،    فشار بر  شهرنشینی  ادامۀو با ،
یاف  زمینکاربری    Salazar& et(استتهافزایش 

al,2021:1(  .  ظرف شهری  فضاهای  که  آنجایی  از 
تعامالت اجتماعی  های شهری و بستری برای  فعالیت
زمینه شکلو  شمار  ساز  به  اجتماعی  پایداری  گیری 

حسنلوئی،١(عابدینی آیندمی ساکت   ،2021  :۱۵۷( ،  
و   پایداري  از  پایدار بحث  به    توسعۀ  توجه  بدون 

بی  شهرنشینی  و  بودشهرها  خواهد  شهرها  .  معنی 
ناپایداري در جهان    کنندهایجاد   عامل اصلی  عنوانبه

به  ۲۲۶:  ۲۰۱۲و همکاران،    ٢روند(بزی به شمار می  ،(
به یکی    ای که در دوران اخیر، پایداری اجتماعیگونه

در   موردبحث  مهم  موضوعات  ریزی  برنامه  زمینۀاز 
ش تبدیل   Ecet, Dejan & et(استده شهری 

al,2021:3(،  اشارهعلی  پايدار  توسعۀ های  رغم 
مانند  پراکنده گذشته  در  متفکران  برخی  که  ای 

نموده۱۳۹۰شوماخر( تازه)  از  يکی  آرزوهای  اند  ترين 
تاکنون    ۱۹۷۷که از زمان تولد آن در سال   است   بشر

بحث  معرض  جدل در  و  قرار  ها  بسیاری  های 
زاده   استتهداش با  .  )۴۶:  ۲۰۱۵  و همکاران،  ٣(واعظ 

پارادایم    که بعداین  توجه به توسعۀ  از مطرح شدن 
ها و تحقیقات  میالدی، بررسی  ۱۹۷۰در دهه    پایدار 

و  گسترده ملی  المللی،  بین  مختلف  سطوح  در  ای 
حال   در  و  یافته  توسعه  مختلف  کشورهای  محلی 

سازمان  توسعۀ علمی،  مجامع  توسط  های  جهان، 
 

1 Abedini 
2 Bazi 
3 Waezzadeh 
4 Mokhtary 

دولت بین دانشگاهالمللی،  و  ها،  محققان  ها، 
در  . . .  نهاد وهای مردم ازمانپژوهشگران مختلف، س

های  پایداری و ارزیابی و سنجش آن در حوزه  زمینۀ
 ٤(مختاری   استتهصورت گرف. . . شهری، روستایی و

همکاران، با    گفت توان  می.  )۳۱:  ۲۰۱۴و  ارتباط  در 
مانند    می های مهمحیط ساخته شده، از جمله مکان

به    تواندهای سوم شهری، پایداری اجتماعی میمکان
به   دسترسی  وسعت  و  ماهیت  به  توجه  معنای 

منطقۀ خدمات و امکاناتی باشد که در یک شهر یا  
مستقر   محله  خردتر  مقیاس  در  یا  و 

  می مکان سوم مفهو.  )Dempsey,2012:94(هستند
مطرح شد(داوودی،    ۹۰  دهۀ که در    است   نسبتاً جدید 

اولدنبورگ .  )۸۲:  ٥،2017مدیری ری  )  ۱۹۸۹(  مفهوم 
مکان مورد  مکاندر  یا  سوم  برای  های  مساعد  های 

از   در چند    حوزۀاجتماعی شدن خارج  خانه،  و  کار 
بو  دهۀ  همگان  توجه  مورد   .R(  استده گذشته 

Hipp, John & Seth A. Williams,2019:68(،    در
های سنی  های سوم اقشار مختلف مردم از گروه مکان

  برابر در جهت وجود شرایط  یابند.  می مختلف حضور  
وجوه   از  فضاهای شهری  از  متفاوت  افراد  استفاده 

 .  )۴۰: ۲۰۱۱ ،٦(معینی است هامکان  این مشترک

موضوع  این  در زمینه  در  مطالعاتی  مورد    میان 
و جهان انجام گرفته که به    ایران  در سطح  پژوهش 

 .  شودها اشاره میطور خالصه به برخی از آن 

به    )۲۰۱۹(  و همکاران  ٧پور سیاوش پژوهشی  در 
رهیافت  عموطر های  بررسی  فضاهای  می  احی 

  های مکان پذیر شهری برگرفته شده از ویژگی اجتماع

5 Davoodi and Modiri 
6 Moeini 
7 Siavashpour 
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  نتایج دست یافتند که مکان   این  سوم پرداختند و به
یی  های گردهما محیط  ترینمهم یکی از    عنوانبه سوم  

ویژگی   میعمو با  شهرها  خود،  در  به  مختص  های 
پتانسیل و    ارتقای   دارای  یکدیگر  با  افراد  تعامالت 

اج  بر زندگی  تأثیر  جامعه است و  تماعی شهروندان 
) در پژوهشی به  ۲۰۲۱(  همکاران و    ١کرمی   زیادی دارد. 

متغیرهای    بررسی  و  مکان  به  دلبستگی  تحلیل 
مکان در  آن  به  شهریوابسته  سوم    نمونۀ (   های 

گلی تبریز) پرداختند و نشان دادند    موردی: پارک ائل
سوم شهری  که رابطه بین دلبستگی مکانی و مکان

(جذابیت و خودبیانگری)    ائل گلی، دو بعد مشارکت
  ۲/۷۹درصد وابستگی مکانی و هویت مکانی    ۶/۸۱

دهند، عابدینی و  درصد پیوند اجتماعی را تشکیل می
های  ) در پژوهشی به بررسی مکان ۲۰۲۱(  ٢حسنلویی 

پاتوق   شهری،سوم   خلق  و  صحنه  اجتماعی  های 
موردی مطالعه  جامعه  تطبیقی    ،تفریحی  بررسی 

  میه پرداختند و نتایج اروشهر    ۴و    ۱های مناطق کافه
شهر ارومیه با برخورداری از    ۱منطقۀ  نشان داد که  

فیزیکی،    توسعۀ ابعاد  در  چشمگیر  و  روزافزون 
و فرهنگی، شرایط مطلو -باجتماعی، کیفیتی فضا 

مکان خلق  و  بهبود  امر  در  شهری تری  سوم    های 
پاتوق  بازتولید  و  اجتماعی  (کافه)  و  تفریحی  های 

 .  استتهشهری داش جامعۀ

فوجر  در سال    ٣همچنین جف    ۲۰۱۵و همکاران 
های کودکی  میالدی در پژوهشی تحت عنوان محله

مکانبه بررسی عنوان  به  سوم،  و  محله  این   های  ها 
بزرگسالی افراد از طریق تحلیلی روایتی  ها بر  تأثیر آن

داستان اجتماعی  از  محیط  تأثیر  و  زنان  زندگی  های 
پرداخته آنان  اجتماعی  رفاه  بر  سال  .  اندمحله  در 

هیپ    نیز  ۲۰۱۹ و  بررسی  ٤ویلیامز  به  پژوهشی  در 
مکان همسایهنقش  تعامالت  در  سوم  و  های  ها 

و   مثبت  ارتباط  به  و  پرداختند،  بافت  انسجام 
های سوم در انسجام و تعامل بیشتر ثیرگذار مکانتأ

.  های فقیر نشین لس آنجلس دست یافتنددر محله
بیگلین  سال    ٥جوزفین  به    ۲۰۲۱در  پژوهشی  در 

 
1 Karami 
2 Abedini & Hassanloui 
3 Geoff Fougere 

عکس گزارش مورد  در  مکانهایی  و  های  سوم  های 
  ۳۰تحقیق   این   تجربیات پناهندگان پرداختند، که در 

مکان  عمیق  صورتبه پناهنده   مورد    می سوهای  در 
عمو سبز  فضاهای  کتابخانهمی  همچون  مورد  و  ها 

مؤثر  نقش  از  حاکی  نتایج  گرفتند،  قرار    مصاحبه 
ارتباطمکان   گونهاین  برقراری  در  و  ها  فراملیتی  های 

برچسب  از  بودن  قومیتی  دور  و  بودن  پناهنده  های 
 .  بود

مکان عملکرد  همچنین  و  ارزشی  حضور  با  های 
مکان دهمچون  شهری  سوم  مانند  های  شهری  ر 

اجتماعی  بستر  لحاظ  به  که  و    -اصفهان  سیاسی 
تفاوت شهر،  مناطق  درسطح  زندگی  های  جریان 

چشمگیری از لحاظ قومی، مذهب و فرهنگ، اقتصاد  
از لحاظ پایداری اجتماعی    اهمیت باالییدارد  . . .  و

های سوم  بررسی نقش مکانرو    این   از .  کندپیدا می 
و   اصفهان  شهری  مناطق  اجتماعی  پایداری  در 

های مؤثر در تشدید یا کاهش  شناخت ابعاد و مؤلفه 
  جا ریزی درست، مناسب و به  آن، برای داشتن برنامه

-پر واضح است چنین اختالفاتی میاست.    ضروری 
های  با ویژگیمی های سوگیری مکان تواند بستر شکل

اصفهان باشند، و  گوناگون و متفاوت در سطح شهر  
نهایتاً پایداری اجتماعی در مناطق مختلف شهری از  

شود دور  مناسب  توازن  و  مکان.  تعادل  های  وجود 
شکل  در  آن  سوم  تداوم  و  اجتماعی  تعامالت  گیری 

محسوب   ضروری  با  .  شودمی امری  اصفهان  شهر 
های  و مکان   میفضاهای عمو  ، تاریخی فراوان  سابقۀ

س شهری مانند میدان  سوم شناخته شده در مقیا 
چهارباغ،    نقش  پل  سی   محدودۀ جهان،  پل،  وسه 

و در مقیاس محلی مانند پنج  . . .  خواجو، کوه صفه و
ها و  شاپکافی طبقه در خانه اصفهان، حرم زینبیه،  

تاریخی،خانه و  سنتی  قهوه  پارک  های  محلی،  های 
و  خانه است.  ها   .  . اصلی .  که    این  مسأله  است 
سومکان قرار  می های  اصفهان  شهر  سطح  در  که 
اجتماعی    ،دارند پایداری  افزایش  باعث  حد  چه  تا 
بررسی    این  در   بنابراین اند؟  شده در  سعی  مقاله 

4 Williams & Hipp   
5 Biglin, 
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ابعاد مکان ویژگی  و  های  های سوم، کیفیت مکانها 
نهایت   میزان   سوم، در  و  اجتماعی  ین  تبی  پایداری 

مکان شهر  نقش  اجتماعی  پایداری  بر  سوم  های 
) خواهد  ۹،  ۸،  ۴،۶،  ۳  موردمطالعهاصفهان(در مناطق  

 .  داشت

 مبانی نظری  ٢
های سوم شهری را به  نظریات مطرح در مورد مکان 

 زیر تقسیم کرد:  صورتبهتوان  می زمانی ترتیب 

که    الف) نظریات مرتبط با مفهوم فضاهای سوم، 
سوج ادروارد  همچون  هو١ا اندیشمندانی  ، ٢بابها می ، 

لوفر )٣هنری  دیالکتیکی  و    (ماتریالیسم  بسط  به 
 .  اندگسترش آن پرداخته

ها که توسط  ، یا دگر مکان٤هتروتوپیا   نظریۀب)  
و ادوارد سوجا نیز آن را در راستای    شدمطرح    ٥فوکو 

 دهد.  می و گسترش   مفهوم فضاهای سوم مطرح 

ی آن  پرداز اصلمکان سوم، که نظریه  نظریۀ   ج)
 است.   ٦ری الدنبرگ

 شناسی مکان سوم شهری مفهوم ٢٫١
یک پناهگاه    عنوانبهای است که  مکان سوم عرصه

توانند  خانه یا محل کار، جایی که مردم میقابلدر م
دوستان،    صورت به با  و  بزنند  سر  آنجا  به  منظم 

ارتباط داشته   هاها، همکاران و حتی غریبههمسایه
مکان  .  )Mehta and Bosson,1999: 21(  باشند
فضای    عنوانبه سوم   و  اجتماعی  زندگی  جایگاه 

گیری  که با بهره دهد میبه شهروندان قدرت   می عمو
و محرک   این  از در  نیازها  را  اجتماعی  قلمروهای  ها، 

و    ٧(صادقی   رابطه با افراد آشنا و غریبه فراهم آورند
های سوم شامل فضاهای  مکان.  )۹۹:  2015همکاران،

اجتماعاتی    می عمو پذیرای  که  هستند  گوناگونی 
که به شکل داوطلبانه دور از خانه و محیط    هستند

اند و اکثراً معمولی و  کار شادمانه دور هم جمع شده

 
1 Edward W. Soja  
2 Homi Bhabha 
3 Henri Lefebvre  
4 Heterotopia 
5 Michel Paul Foucault 

.  )R. OldenBurg, 1999:16(  هستند  میرسغیر
توسط تعامل   ،محل اجتماع  عنوانبه های سوم  مکان

شبکه و  میاجتماعی  و  گرفته  شکل  در  ها  توانند 
و   نهادها  در  مشارکت  و  انسجام  الگوهای  تعیین 

باشندهفرایند داشته  بسزایی  تأثیر  اجتماعی  .  ای 
-بیشتر شهرهای پیشرفته دارای انبوهی از زیرساخت

قدی و  فرسوده  کاهش    هستند  می های  سبب  که 
در مواجهه با  آوری و افزایش شکنندگی شهرها  تاب

میبحران  طبیعی  و  انسانی  نظر    ،شوندهای  در  با 
به زیرساخت   این  کهاین  گرفتن از    پیوستههمهای 

های محیطی، اقتصادی و اجتماعی فضاهای  سیستم
شهرها و  می  شهری   & Tylerکنند(حمایت 

Moench ,2012:315(،    یک کالبدی  و  فیزیکی  بعد 
فراه بر  عالوه  بتواند  باید  شهری،  آوردن  فضای  م 

به    قابل های محیطی الزم، کنش¬های متکیفیت را 
باشد پذیرا  و  مهیا  نحوی  فتحی    هر  و ٨(ستارزاده 

 ) ۱۳۶۹، به نقل از توسلی، ۶۴:  ۲۰۱۹همکاران، 

 شناسی پایداری شهری مفهوم ٢٫٢
توسعه از نظر لغوی به معنی فراخی و وسعت است  

رشد، افتراق و تطور    فرایندبه    و در فرهنگ وبستر
حالتی   از  متوالی  تحوالتی  طی  نظام  یک  طبیعی 

کامل وضعیتی  به  شناقص  تعریف    استده تر 
این )٩،۲۰۱۱:۳۶1(ملکی  و    .  عمده  مفاهیم  از  مفهوم 

چالش برانگیز برای بشریت است که صورت رقابتی  
از   زندگی  استاندارد  معیارهای  به  برای دستیابی  آن 
ابتدای قرن بیستم نمود یافته و بعد از جنگ جهانی  
دوم، در مباحث علمی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی،  

المللی جایگاه ویژه  کشوری و مناسبات و مسائل بین
کر پید از    .(Frazier,1997:187)استده ا  منظور 

پایدار محیطتوسعۀ  از  صرف  حفاظت  در  ،  زیست 
نظر نیست، بلکه مفهوم جدیدي از رشد اقتصادي  

مردم  می است که عدالت و امکانات زندگی را برای تما
پایداری  .  استده جهان نه تعداد اندکی از افراد برگزی

6 Ray Oldenburg 
7 Sadeghi 
8 Satarzad Fathi 
9 Maleki 
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  ایدار توسعۀ پاست که در پی طرح    میشهری مفهو
(ملکی  شد پارادایم جدیدی در جهان مطرح  عنوان به

باغ  دامن  دربر ۳۸:  ١،۲۰۱۳و  عوامل    گيرندۀ)،  تعامل 
كالبدي   و  فرهنگي  اجتماعي،  اقتصادي،  محيطي، 

پايداري شهر  .  )۶۹:  ٢،۲۰۱۰(تقوايي و همکاران   است
 قابل عبارتست از ميزان مقاومت عناصر كالبدي در م

فعاليت طي    فرسودگي  توانايي  بودن  دارا  و  زوال  و 
طوالني بايد  .  دوره  مدنظر  پايداري  استقرار  جهت 

در   معماري  و  طراحي  امور  به  رسيدگي  بر  عالوه 
استراتژيمقياس با  مربوطه،  در  هاي  مناسب  هاي 

ها در سطح  توزيع و پراكنش فضاها و كاربري   نحوۀ
شهرها، مناطق و محالت شهري متناسب با شرايط  

هر  وض موجود  موردنظر  و چشممنطقۀ  ع  اندازهاي 
کاظمی   پرداخت امروزه  .  )۸۱۳:  ۲۰۱۷،  ٣(عندليب، 

به   شهري    توسعۀدستیابی  ابزاري    صورتبه پایدار 
تحقق   در  می  توسعۀکلیدي  مطرح  .  شودپایدار 

جانبه و ناظر به  اي همهپایدار شهري، توسعه  توسعۀ
.  )۲۲۷:  ۲۰۱۲و همکاران،    ٤(بزی   ابعاد مختلف است

و  توسعه گسترده  ابعاد  دارای  شهری  پایدار  ی 
، که تأثیر بسزایی در رشد و تکوین  است  ایپیچیده

آسیب با  و  دارد  زیست شهرها  اجتماعی،   های 
امنیت،   شهری،  معیشت  و  اقتصادی  محیطی، 
ارتباط   شهری  مدیریت  و  بافت  شکل  مشارکت، 

 .  )۱۴۹: ۲۰۱۷ ٥عمیقی دارد(هوشیار،شریفی،

 سی پایداری اجتماعی شنامفهوم ٢٫٣
  پایدار   توسعۀ  محرکۀاجتماع عامل اصلی و به بیانی  

برنامه  است آن  به  توجه  بدون  توسعهکه    ،های 
یافت(رحیمی  نخواهند  چندانی  :  ۹۹۹۱،  ٦موفقیت 

برنامه  ،)۱۳۸ و  طراحی  در  فضاهای  جامعه  ریزی 
مکانمی عمو میهمچون  شهری  سوم  تواند  های 

و در نهایت حفظ    حس دلبستگی   ایجاد  ساکنان را به
تشویق  جامعه  توسط  فضاها 

مه.  Ismail,2015:357)نماید( مفاهیم  از  که  می یکی 

 
1 Maleki and baghDaman 
2 Taqvaee 
3 Andalib & Kazemi 
4 Bazi 

پایدار  چهارچوب در   مطرح    توسعۀ 
  دهۀ ، که بعد از  است  "پایداری اجتماعی" استدهش

کشورهای مختلف به آن    توسعۀهای  در برنامه ۱۹۶۰
ش به    استدهاشاره  رسیدن  د  جامعۀو  را  ر  پایدار 
  قرار انداز مطلوب یک اجتماع انسانی  چشم  اولویت

  این   از آنجایی که(Shia et al, 2017: 119) .  استده دا
جامعه هر  در  فعالیت  روند  محصول  و  نتیجه  ای 

استمکانیسم متفاوتی  امروزه    ،های  که  آنچه 
پایدار   عنوان به مطرح    توسعۀ  جوامع  در  ناپایدار  یا 

ساختارهای مختلف    ارادۀ است محصول خواست و  
:  2012و همکاران،    ٧قدرت، اقتصاد، فرهنگ(تیموری

 .  رودشمار می  هدئولوژی حاکم در جامعه بای ) و ۲۰

از    اساسی  اجتماعی جزء  پایداری  که  آنجایی  از 
پایدار  ناپذیر  و مباحث اجتماعی جزء جدایی   توسعۀ 

میطرح محسوب  شهری  و    ٨پور (حسین  شود های 
اجتماعی  ۲۱۷:  ۲۰۲۰همکاران،   پایداری  تعریف  در   ،(

ساختن  می توانمند  مفهوم  به  گفت،    همۀ توان 
بهرهگروه جهت  در  نیازمندیها،  از  های  مندی 

است.    (Assefa a Frostell, 2007 : 64-65)ضروری
پایداری اجتماعی به معنای بهبود شرایط زندگی در  

بنا  .  شودمی تلقی    (McKenzie, 2004: 12)  جوامع
گونت نظر  بارونبه  و  زمانی    ،لنت  اجتماعی  پایداری 

  صورت به ا، روابط  هفرایندها،  افتد که : نظاماتفاق می
  آینده   هایهای کنونی و نیازهای نسل فعاالنه ظرفیت

.  بهبودی و پیشرفت حمایت کند  ایجاد  منظوربهرا  
دارای    پایدار اجتماعی، متنوع و برابر، مرتبط و  جامعۀ

در سطح خوب زندگی   & Barron(  است   کیفیت 
Gauntlett,2002 :3( . 

 روش تحقیق ٣
پژوهش از نظر ماهیت هدف كاربردي و از لحاظ    این  

روش تحقیق توصيفي ـ تحليلي مبتنی بر مطالعات  
است مناطق  .  ميدانی  جمعیت  به  توجه  با 

منطقۀ نفر،    ۱۱۰۳۶۸(مرکز)  ۳منطقۀ  در    موردمطالعه

5 Houshyar& Sharifi 
6 Rahimi 
7 Teymouri 
8 Hosseinpour 
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  ۱۱۲۱۲۹(جنوب)    ۶منطقۀ  نفر،    ۱۳۳۷۳۱(شرق)    ۴
و    ۲۳۹۷۵۶(شمال)  ۸منطقۀ  نفر،   منطقۀ نفر 

، تعداد حجم نمونه    ۱۳۹۵نفردر سال ۷۵۱۶۸(غرب)  ۹
نمونه روش  با  کوکران  فرمول  هدفمند  طبق  گیری 

ساکن  ۳۷۵ از  و    این  یننفر  برگزیده  مناطق 
باالی    نامهپرسش  جمعیت  بین    سال   ۱۵استاندارد 

 .  شدمناطق توزیع  این

اطالعا تحلیل،  و  تجزیه  بخش  جمعدر  آوری  ت 
  SPSSشده در قالب پژوهش حاضر از نرم افزارهای  

به    نامهپرسش جهت تجزیه و تحلیل نتایج مربوط 
، برای سنجش میزان نرمال بودن  شدتحقیق استفاده  

کولموگروف  داده  آماری  آزمون  از  پژوهش  های 
وضعیت    مقایسۀ ) و برای  ۱(جدول شماره  ١اسمیرنوف 

لف مورد سنجش از  پایداری اجتماعی در مناطق مخت
واریانس   برای    طرفهیک تحلیل  -اولویت   محاسبۀو 

شاخص  مکانبندی  و  اجتماعی  پایداری  های  های 
آزمون فریدمن از طریق   Friedman(  سوم شهری 

test  چند گروه از نظر میانگین و رتبه  مقایسۀ، برای-
  Smart PLSاز نرم افزار  .  شدها) استفاده  ای گروهه

یا   ساختاری  معادالت  جهت   Structuralنیز 
Equation Model    بین خاص  علی  ساختار  یک 

  شد فاده  استده مشاهقابلهای غیر ای از سازهمجموعه
-های مؤثر در تبیین نقش مکان و به استخراج عامل

های سوم شهری بر پایداری اجتماعی و بررسی میزان  

مؤلفه اهمیت  و  استخراج تأثیرگذاری  دهای  ر  شده 
در قسمت  .  تدوین مدل نهایی پژوهش استفاده شد

  تهیۀ به  ArcGisکار با استفاده از نرم افزار    این دوم
بررسی  نقشه جهت  شاخصاثرگذارهایی  های  ی 

ابزار   از  استفاده  با  اجتماعی  پایداری  بر  مکان سوم 
 .  ی پرداخته شدیدار جغرافیارگرسیون وزن 

حقیق،  برای دستیابی به اهداف ت   پژوهش این  در
در  مؤلفه شامل(مکان  ۱۶هایی  سوم،  دسته  های 

دعوت  سرزندگی،  دسترسی،  و  پویایی  کنندگی، 
پذیری، عملکرد، فرم، معنا آسایش و امنیت، انعطاف

و محتوا، پایداری اجتماعی، امنیت اجتماعی، تعامل  
  حس   اجتماعی، عدالت اجتماعی، مشارکت اجتماعی،
است اجتماعی)  هویت  و  اجتماعی  خراج  تعلق 

 .  )۲و جدول  ۱شد(جدول 

در  این  متغیرهای متغیرهای    طبقۀدو    پژوهش 
زیر  که  پایداری    مجموعۀمستقل  کالن  شاخص  دو 

با زیر مجموعه و معیارهای امنیت اجتماعی،    اجتماعی
مشارکت   اجتماعی،  عدالت  اجتماعی،  تعامل 

و  حس  اجتماعی، اجتماعی  هویت  و  اجتماعی  تعلق 
با زیرکیفیت مکان مجموعه و معیارهای    های سوم 

سرزندگی،    دسترسی، و  پویایی  کنندگی،  دعوت 
پذیری، عملکرد، فرم، معنا آسایش و امنیت، انعطاف

 .  استده بندی شو محتوا، تقسیم

 
 
 
 
 
 
 
 

 های سوم و کیفیت مکان سوم ) پژوهش(مکان   های مؤلفه   ١ جدول 

 
1 Kolmogorov-Smirnov 
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شاخص  
مکان  
 سوم

 ها مستند سازی مؤلفه زیر معیار 

 دسترسی 

برای   میعمو  ونقلحملاستفاده از وسایل 
، مناسب بودن  میرفتن به فضاهای عمو

روی، تردد آسان با دوچرخه  ی پیادههامسیر
برای رسیدن به فضاهای عمومی، استفاده  

  هاشاپکافیمانند   محله میاز فضاهای عمو
دسترسی مناسب به   و مراکز خرید،

محله، استفاده از فضاهای  میفضاهای عمو 
مقیاس مثل بزرگ میشهری عمو 

  میاستفاده از فضاهای عمو ،سنترسیتی
جهان تا  نقش مقیاس مانند میدانبزرگ

  مقیاسبزرگاستفاده از از فضاهای شهری 
 همچون پارک ناژوان 

Trancik(1986),  نیومن و  ١٩٥٩)،هنسن(١٣٩٠(بنتلی،(
)،  ١٩٩٢)، کار(١٩٩٦)، ترنر( ١٩٨١)، لینچ(١٩٩٩تورنلی(

)، فرانسیس  ١٩٦٠)، گوتنبرگ(١٩٨٩فرانسیس(
)،  ١٣٨٣)، هیلد براند فری(١٣٨٣تیبالدز(

)،  ٢٠٠٣و  ١٩٩٩)،برتولینی و دجیست(٢٠٠٤پاسوگوالری(
)،  ١٩٩٨)، لوینسون(١٩٩٨)، هلینگ(٢٠٠٠)، تالن(١٩٦٨گودمن(

 ) ٢٠٠٠٠)،تالن(٢٠٠٠)،وایت(١٩٨٥پرلف(

دعوت  
 کنندگی 

تر و هنرهای برگزاری موسیقی محلی و تئا
خیابانی، زیبایی ظاهری فضاهای عمومی،  

محلی، تنوع کاربری  جذاب وجود فضاهای
 تجاری و خدماتی 

)،  ٢٠٠٩)، پاترشیا مانوئل(٢٠١٠ویکاس متا و جنیفر کی بوسن( 
 )، ١٩٨٩)، اولدنبرگ(٢٠١٠چونجی سان(

ایی و  پوی
 سرزندگی 

شبانه از فضاهای عمومی،    استفادۀ
 گذرانی های شاد، تمایل به وقتفعالیت 

)، چونجی  ٢٠٠٩)، پاترشیا مانوئل(١٣٩٢احمدی و دیانتی(
 )، ١٩٨٩)، اولدنبرگ(١٩٥٨)، حنا آرت(٢٠١٠سان(
)،  ٢٠٠٠)، جارلز الندری(١٩٩٦)، جیکوبز(١٩٨١لینچ(
 )، ٢٠٠٧)،پامیر(٢٠٠٧)، کرمونا(٢٠٠٧)،گلکار(٢٠٠٣بحرینی(

آسایش و 
 امنیت 

ر زنان و احساس امنیت تردد شبانه، حضو
وجود   کودکان، روشنایی معابر،

 هافرهنگ خرده

)، محجوب جاللی و قلعه  ٢٠٠٨کوالنتونیو(
)،  ٢٠٠٠)،جیلیانسی سوئینی و مارک روزنبام(١٣٩٣نویی(

)،  ١٩٩٦)، سوجا(١٩٨٩)، اولدنبرگ(٢٠٠٩پاترشیا مانوئل(
 )، ١٩٨١، دانلد اپلیارد()١٣٨٦چرخیان(

)، ٢٠٠٣)، کارمونا(١٩٦٨)، مازلو(١٣٧٨)، گیدنز(١٩٩٦ترنر(
)،جیمز کیو ویلسون و  ١٩٧٣)، اسکار نیومن(١٩٦١جیکوبز(

 جورج کلینگ(نظریه پنجره شکسته) 

-انعطاف
 پذیری

آفتابی،  غیراستفاده در روزهای آفتابی و  
های مختلف، مبلمان شهری  مراسم برقراری

 مناسب 

)، چونجی  ٢٠٠٩)،پاترشیا مانوئل(١٣٩٣تقوی و ترکاشوند(
)،  ١٩٨٩)، اولدنبرگ(١٩٥٩)، پاول زوکر(٢٠١٠سان(

 )، استوارت ١٩٩٦سوجا(
 )، ١٩٧٤چپین(

)،فریک و  ١٩٨٩)، کوهن(٢٠٠٤)، پاسوگوالری(١٣٨٦لینچ(
 )،٢٠٠٥شولتز(

 عملکردی
عمومی، خدمات تفریحی   ونقل حمل کیفیت

 هایو امکانات فضاهای عمومی، فعالیت
 اجتماعی مناسب 

)،  ٢٠٠٩)، پاترشیا مانوئل(٢٠١٠ویکاس متا و جنیفر کی بوسن( 
، دوآنی و  Talen(2002))،١٣٨٤)، الکساندر(١٩٨٩اولدنبرگ(
 ، Duany (2002)، Carmona(2006))، ١٩٩١زیبرک(
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 فرم
و   هاکیفیت فضا و بناها، کیفیت راه

دسترسی، کیفیت فضاهای سبز و مبلمان  
 شهری، تداعی عملکرد تفریحی و اجتماعی 

دانشگاه   CRESR)، مرکز ٢٠١٠ویکاس متا و جنیفر کی بوسن( 
)،چونجی  ٢٠٠٩)، پاترشیا مانوئل(٢٠١٠شفیلدهالم انگلستان(

)،  ١٩٩٤بابها(می)، هو ١٩٥٨)، حنا آرت(٢٠١٠سان(
 ) ٢٠٠٦کاس مهتا()،وی١٩٦٧)، اروینگ گافمن(١٣٨٦چرخیان(

 )،٢٠٠٧و  ٢٠٠٤)، گل(١٩٩٨هلینگ(

روابط اجتماعی با کیفیت، سالمت محیطی،   معنا
 تعلق به فضاهای عمومی 

)،  ٢٠٠٩)، پاترشیا مانوئل(١٣٩٣محجوب جاللی و قلعه نویی(
 )،١٩٩٤بابها(می)، هو١٩٥٨حنا آرت(

 ١٤٠١های پژوهش  مأخذ: یافته 

 پژوهش(پایداری اجتماعی )   های شاخص   ٢جدول  

شاخص 
پایداری 
 اجتماعی 

 ها مستند سازی مؤلفه زیر معیار

امنیت  
 اجتماعی 

پایبندی به حقوق شهروندی، 
نظارت اجتماعی، وجود افراد  

 شرور و بزهکار، ترس و اضطراب

)، الکساندر و  ١٩٧٨)، آلتمن(١٩٦٦)، نیومن(١٩٦١)، جیکوبز(١٩٥٣مازلو( 
، Thin, Lockhart and Yaron(2002) )،١٩٨١)، راپاپورت(١٩٧٩شولتز(

Gates(2005)  &Lee)آکسفورد  توسعۀ پایدار)، موسسه ٢٠٠٦، براملی و همکاران
)OISD)(٢٠٠٨)٢٠١١)، وینگتنر و مبرگ(٢٠٠٩)، گالسون و وود(٢٠٠٨)، چوگل ،(

 )، ٢٠١١دمپسی(

تعامل 
 اجتماعی 

تمایل به گفت و گو، برقراری  
امالت با دیگران، حضور با تع

خانواده، مالقات با دوستان و 
آشنایان،شناخت از افراد، قرارگاه 

 رفتاری

)، الکساندر و ١٩٧٨)، آلتمن(١٩٧١)، گل(١٩٦١)،جیکوبز( ١٩٥٣)، مازلو( ١٩٢٩پری(
)،  ٢٠٠٨، چوگل(Gates(2005)  &Lee )،١٩٨١)، راپاپورت(١٩٧٩شولتز(

)، ١٣٩٣)، محجوب جاللی و قلعه نویی(١٣٩٢)، احمدی و دیانتی(٢٠١١دمپسی(
 )،١٣٩٣تقوی و ترکاشوند(

عدالت  
 اجتماعی 

تعداد و کیفیت مراکز خدماتی 
)، تعداد و  . . . بانکی، درمانی و (

، مراکز . . .  کیفیت مراکز خرید و 
فرهنگی و کتابخانه، فضاهای 

 و پارک میعمو

،  sachs(1999) ،Thin, Lockhart and Yaron(2002) )،١٩٧٩الکساندر و شولتز(
Gates(2005)  &Lee، ، Litting Griebler(2005))٢٠٠٦، براملی و همکاران  ،(

)،  ٢٠٠٨)(OISDآکسفورد (  توسعۀ پایدار)، موسسه ٢٠٠٨)، کوالنتونیو(١٩٩٦سوجا(
)،جان استوارت  ١٨٢٠)، هگل(٢٠١٢)، مورفی(٢٠١١)، دمپسی(٢٠١١وینگتنر و مبرگ(

)، میلر(  ١٩٧٣روی(ها)،دیوید٢٠٠١و  ١٩٧١)،جان رالز(١٩٦٨لوفور(نری ها)،١٨٥٩میل(
)،  ١٩٩١)،فینبرگ(١٩٨٤)، کوین لینچ(١٩٨١)،شیان مک کنل(١٩٧٦

 )، ٢٠١٠)،ادوارد سوجا( ٢٠٠٣برماس(هایورگن 

مشارکت 
 اجتماعی 

آوری و تفکیک زباله،  جمع
های  عضویت در سازمان

نهاد، پرداخت عوارض  مردم
 شهرداری

Thin, Lockhart and Yaron(2002) ،Gates(2005)   &Lee، Litting 
Griebler(2005))٢٠٠٩)، گالسون و وود(٢٠٠٨)، چوگل(٢٠٠٦، براملی و همکاران  ،(

 )، لوفور(١٩٩٦)، سوجا(٢٠١٢)، مورفی(٢٠١١)، وینگتنر و مبرگ(٢٠١١دمپسی(

تعلق  حس
 اجتماعی 

عالقه به زندگی در محله،  
ساس خوب  محله، احمینا خوش

 نسبت به محله 

)، ٢٠٠٨)، کوالنتونیو(٢٠٠٦)، براملی و همکاران(١٩٥٣)، مازلو( ١٩٢٩پری(
)،  ٢٠١١)، وینگتنر و مبرگ(٢٠٠٩)، گالسون و وود(٢٠٠٨چوگل(
 )، ١٣٨٩)،پاکزاد(١٣٩٣)،محجوب جاللی و قلعه نویی(٢٠١١دمپسی(

هویت 
 اجتماعی 

افتخار به فضاهای تاریخی و مهم،  
در   آینده ی درتمایل به زندگ

فرد  وجود عناصر منحصربه محله،
و شاخص، سازگاری فضاهای  

 با شخصیت شهروندان میعمو

)،  ١٩٧٩)، الکساندر و شولتز(١٩٧٨)، آلتمن(١٩٥٣)، مازلو( ١٩٢٩پری(
،  Thin, Lockhart and Yaron(2002) ،Gates(2005)  &Lee )،١٩٨١راپاپورت(

 )،٢٠١٢)، مورفی(٢٠٠٨کوالنتونیو(

 ١٤٠١های پژوهش  یافته   مأخذ: 
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مط و  بررسی  موضوع  با  بررسی  جهت  پایه  العات 
ند، و در ادامه  شدها استخراج  مؤلفه  این  بحثمورد

مکان نقش  بررسی  بربرای  سوم  های  مؤلفه   های 

آزمون از  همبستگی  اینمونهتک  Tهای  پایداری   ،
دار جغرافیایی  پیرسون، و رگرسیون و ورگرسیون وزن

 .  شداستفاده 
 اسمیرنوف   – آزمون کولموگروف    های آماره   ٣ جدول 

 معناداری  Zنمره  متغیر  معناداری  Zنمره  متغیر 
 ٠٩/٠ ٦٧/٣ معنا و محتوا  ١٢/٠ ١٧/١ های سوم مکان

 ٠/ ٠٨ ٤٨/٢ اجتماعی پایداری  ١٠/٠ ٨٧/١ دسترسی 
 ٠٦/٠ ٧١/٤ امنیت اجتماعی  ١٠/٠ ٤٨/٢ دعوت کنندگی 

 ٠/ ٠٧ ٤٦/٣ تعامل اجتماعی  ٠/ ١١ ٣٣/٢ پویایی و سرزندگی 
 ١٠/٠ ٠٩/٣ عدالت اجتماعی  ٠٩/٠ ٠٧/٢ آسایش و امنیت 

 ١٢/٠ ٦٤/٢ مشارکت اجتماعی  ١٣/٠ ١/ ٨٠ پذیریانعطاف
 ٠٩/٠ ٧٢/٣ تعلق اجتماعی حس ٠/ ١١ ٩٣/١ عملکردی

 ٠/ ١١ ٩٠/٢ هویت اجتماعی  ٠/ ٠٨ ١٥/٣ فرم
١٤٠١های پژوهش مأخذ: یافته 

فوق(جدول  جدول  برای  ۱در  معناداری  سطح    همۀ ) 
از  مؤلفه بیش  رد    ۰۵/۰ها  آزمون  و معناداری  است 

-توان نتیجه گرفت توزیع دادهمی  بنابراین .  شودمی
 است.  پژوهش نرمال   این های

کارلتون،   را  جغرافیایی  وزنی  رگرسیون  اصطالح 
معرفی کردند    ۲۰۱۲در سال    براندسـون و فودرینگهـام

داده  خطی  رگرسیون  در  در  فضایی    ی فرایندهای 
 .  شوندفرض می ستاای

 
 GWRنحوه توزیع نرمال در    ١ شکل 

اندازه  پارامترها  تخمین در  مدل   گونهاین   گیریدر  ها 
است ثابت  جغرافیایی  .  فضا  وزنی  رگرسوین  مدل 

عمو  یافتۀگسترش  منظوربه .  است  میرگرسیون 
مکان الگوی  تکنیک  تحلیل  شهری،  سوم  های 

رفت  بستگیخودهم کار  به  های  مدل .  فضایی 
اندازه برای  آمارهمتفاوتی    بستگی خودهم های  گیری 

ک دارد  وجود  اثرگذاری  فضایی  روند  به  توجه  با  ه 
بررسی   یعنی  شاخص  هر  از  منتج  متغیرهای 

در  پارامترهای مشخص  سوم  مکان  کیفیت  از  شده 

شهر از    این   سطح شهر اصفهان بر پایداری مناطق
استفاده   رگرسیون جغرافیایی  ابزار    این  .هشدروش 

میزان اثرگذاری هر پارامتر و پراکنش و نیز    خوبیبه
ای و نوع پراکندگی هر شاخص  ه تحلیل میزان خوش

هر   در  نشان  منطقۀ  را  شهر  ضرورت    دهد می از  و 
سبب    این  انجام همین  به  نیز  تحقیق  روش 

 .  استده بو
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 GWRتابع وزنی نهایی در    ٢شکل 

 ها و بحثیافته ٤
روش به  توجه  در با  یافته  این   تحقیق  های  بخش، 

پنج در  های  تحلیل وضعیت شاخص  بخش  تحقیق 
-پایداری اجتماعی و مکان سوم، بررسی تأثیر مکان

پایداری   بر  سوم  وضعیت  اجتماعیهای  مقایسه   ،
تبیین   مختلف شهری،  مناطق  در  اجتماعی  پایداری 
مدل پژوهش از طریق معادالت ساختاری و بررسی  

مکان نقش  شهر  وضعیت  پایداری  در  سوم  های 
از  وزن   (GWR)طریق    اصفهان  رگرسیون  دار  یا 

پرداخته  .  پرداخته شد  Arc Gisجغرافیایی در محیط  
درصد ساکن    ۲۱/ ۳نفر پاسخگو    ۳۷۵از تعداد  .  شد

درصد    ۱۷/ ۳،  ۴منطقۀ  درصد    ۴/۲۲،  ۳منطقۀ  
درصد ساکن    ۲۱/ ۹و    ۸منطقۀ  درصد    ۱/۱۷،  ۶منطقۀ  

و    ۴۱/ ۹که    هستند  ۹منطقۀ   زن  آنها    ۱/۵۸درصد 
 .  هستند  درصد نیز مرد

شاخص  ٤٫١ موجود  وضع  های  تحلیل 
 مکان سوم و پایداری اجتماعی 

های مکان  جهت بررسی تعیین وضع موجود شاخص
آزمون   از  اجتماعی  پایداری  و  نمونه  Tسوم  ای  تک 

گانه مربوطه در    ۱۶های  میانگین مؤلفه .  استفاده شد
پویایی و سرزندگی    مؤلفۀ  ،که  دهدمی نشان    ۴جدول  

میانگین مقدار  مؤلفه   بیشترین  و  سوم  های  مکان 
بیشترین   نیز  تعلق  حس  و  مشارکت  عدالت، 

متمیانگین به  مربوط  پایداری    وابستۀ  غیرهای 
.  انداجتماعی را دارا بوده 

 
 های مکان سوم و پایداری اجتماعی بررسی و تحلیل وضع موجود مؤلفه   ٤ جدول 

 سطح معنی داری  میانگین فرضی  انحراف معیار  میانگین  فراوانی  متغیر نام 
 ٠/ ٠٠٠ ٣ ٦٤٤/٠ ٤٢/٢ ٣٧٥ های سوم مکان

 ٠/ ٠٠٠ ٣ ٠/ ٦٤٨ ٩٠/٢ ٣٧٥ دسترسی 
 ٠/ ٠٠٠ ٣ ٧٨٥/٠ ٥٥/٢ ٣٧٥ کنندگی دعوت

 ٠/ ٠٠٠ ٣ ٩٧٩/٠ ٠٣/٣ ٣٧٥ پویایی و سرزندگی 
 ٠/ ٠٠٠ ٣ ٠٤٣/١ ٦٨/٢ ٣٧٥ آسایش و امنیت 

 ٠/ ٠٠٠ ٣ ٨٥٦/٠ ٩٩/١ ٣٧٥ پذیریانعطاف
 ٠/ ٠٠٠ ٣ ١٨٤/١ ٤١/٢ ٣٧٥ عملکرد 

 ٠/ ٠٠٠ ٣ ٠/ ٩٢٧ ٨١/١ ٣٧٥ فرم
 ٠/ ٠٠٠ ٣ ٩٤٠/٠ ١/ ٨٦ ٣٧٥ معنا و محتوا 

 ٠/ ٠٠٠ ٣ ٧٣٩/٠ ٥٦/٣ ٣٧٥ پایداری اجتماعی 
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 ٠/ ٠٠٠ ٣ ٦٤٩/٠ ٦٨/٢ ٣٧٥ امنیت اجتماعی 
 ٠/ ٠٠٠ ٣ ٦٠٩/٠ ٤٤/٣ ٣٧٥ تعامل اجتماعی 
 ٠/ ٠٠٠ ٣ ٨٧٨/٠ ١٠/٤ ٣٧٥ عدالت اجتماعی 

 ٠/ ٠٠٠ ٣ ٩٧١/٠ ٠١/٤ ٣٧٥ مشارکت اجتماعی 
 ٠/ ٠٠٠ ٣ ٠٣٥/١ ٠٢/٤ ٣٧٥ تعلق اجتماعی  حس

 ٠/ ٠٠٠ ٣ ١٣٢/١ ٦٣/٢ ٣٧٥ هویت اجتماعی 
١٤٠١های پژوهش  ماخذ : یافته   

تجزیه  از  حاصل  پارامتریکنتایج  آزمون   T وتحلیل 
نظرات    دهد می نشان    اینمونهتک میانگین  که 

مستقل(مکان سوم)    غیرگویان در ارتباط با متپاسخ 
در    ، است  ) ۳و کمتر از میانگین فرضی(  ۴۲/۲برابر با  

شهر   مناطق  اجتماعی  پایداری  میزان  با  رابطه 
ترتیب به    این   کهاست.    (Mean=56/3) اصفهان 

که   فرضی  میانگین  مقدار  از  بزرگتر   ۳عدد    است، 
گرفتن    از است.   نظر  مد  با  دیگر،    طرفهیک طرفی 

مقدار   پایین،  و  باال  بودن حد  مثبت  و  آزمون  بودن 
همچنین  .  میانگین از مقدار موردآزمون بیشتر است

از   (Sig) با توجه به معناداری  برآورد شده که کمتر 
سطح    ،(P<0/05)   است   ۰۵/۰ درصد    ۹۵در 

  ۶  هایتوان ادعا نمود که وضعیت مؤلفه اطمینان می
اجتماعی   گانۀ و    پایداری  اجتماعی  هویت  جز  (به 

نسبتاً   وضعیت  اصفهان  شهر  سطح  در  امنیت) 
 است.   مناسب و باالیی

مکان  ٤٫٢ تأثیر  بر    هایبررسی  سوم 
 پایداری اجتماعی 

هم   مطالعۀبرای   مؤلفهتأثیر    هشتگانۀ های  زمان 
  وابسته  غیرهای سوم) بر روی متمستقل(مکان  غیرمت

چندگانه  رگرسیون  تحلیل  از  اجتماعی)  (پایداری 
منظور، ابتدا    این  برای.  )۵(جدول  استدهاستفاده ش

اجتماعی    غیرمت و    غیرمت  عنوانبه پایداری  وابسته 
مکانمؤلفه هشتگانه  سوم  های  های 

دعوت  نفوذپذیری،  و  کنندگی، شهری(دسترسی 
انعطاف   امنیت،  و  آسایش  سرزندگی،  و  پویایی 

ارکرد، عملکردی و ساختاری، فرم و معنا و  پذیری و ک 
محتوا) بعنوان متغیرهاي مستقل وارد شده و با روش  

 . اندقرار گرفته موردمطالعهگام بهگام

 

 های سوم شهری بر پایداری اجتماعی مکان   بررسی تأثیر .  ۵جدول 

 R R2 B ßeta t Sig متغیرها 
 ٠/ ٠٠١ ٨/ ٠٩ ٠/ ٣٧ ١/ ٨٤ ١٠/٠ ٣٢/٠ معنا و محتوا 

 ٠/ ٠٠١ ٩٢/٤ ٠/ ٢٥ ٩٠/٠ ٢٣/٠ ٠/ ٤٨ فرم
 ٠٣/٠ ١/ ٧٣ ١٨/٠ ٢٩/٠ ٢٦/٠ ٥١/٠ آسایش و امنیت 

 ٠٠٥/٠ ٨٠/٢ ١٣/٠ ٦٣/٠ ٢٧/٠ ٠/ ٥٢ کنندگی دعوت
 ٠١/٠ ٤٠/٢ ٠/ ١١ ٠/ ٥٢ ٢٨/٠ ٠/ ٥٣ سرزندگی 
 ٠٤/٠ ٩٩/١ ١٠/٠ ٣١/٠ ٢٩/٠ ٠/ ٥٤ عملکرد 

۱۴۰۱پژوهش  های  مأخذ: یافته 

-، می۳  بر اساس نتایج و اطالعات مندرج در جدول 
-وان گفت: در تبیین پایداری اجتماعی از روی مؤلفه ت

مکان  فرم،  مؤلفۀ  سوم، شش    های  محتوا،  و  (معنا 
، پویایی و سرزندگی  آسایش و امنیت، دعوت کنندگی

رگرسیونی شده   معادلۀو عملکردی و ساختاری) وارد  
= از  R2  ۲۹/۰بین حدود  و در مجموع متغیرهای پیش

مت می   غیرواریانس  تبیین  را  همچنین  .  کنندمالک 
روش   به  رگرسیون  تحلیل  نشان    گامبه گامنتایج 

بر    مؤلفۀ  ترینمهم که    دهدمی تأثیرگذار 
که    است   معنا و محتوا  مؤلفۀی،  پایداری اجتماع غیرمت

تنهایی   مت  ۱۰به  واریانس  از  را   غیردرصد  وابسته 
  است تهفرم قرار گرف مؤلفۀپس از آن . کندتبیین می
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افزو  ۱۳که   مدل  تبیین  قدرت  به  .  استده درصد 
نیز   امنیت  و  آسایش  بعدي    مؤلفۀمیزان  تأثیرگذار 

در   که    معادلۀموجود  است  به    ۳رگرسیونی  درصد 
تأثیر  .  استدهتبیین مدل اضافه کر قدرت   همچنین 

متمؤلفه  کلیۀ بر  موردبررسی  پایداری    غیرهای 
سطح   در  و  مثبت  اطمینان    ۹۵اجتماعی،  درصد 

بدین صورت است که با افزایش هر  است.    معنادار
  اندازۀ وابسته به    غیرمت  نمرۀمستقل،    غیرواحد مت

 .  کند) تغییر میßetaچند واحد ضریب رگرسیون ( 

وضعیت پایداری اجتماعی    مقایسۀ ٤٫٣
 در مناطق مختلف شهری

وضعیت پایداری اجتماعی در مناطق    مقایسۀجهت 
واریانس   آنالیز  آزمون  از  اصفهان،  شهری  مختلف 

استفاده شده و نتایج مورد نظر در جدول    طرفهیک 
ه برابري بیش از  بطور کلی هرگا.  استده) آورده ش۶(

مورد   میانگین  تحلیل    آزمون دو  آزمون  از  گیرد،  قرار 
می استفاده  یک  .  شودواریانس  که  مواردي  در 

ها به  اي وجود داشته و آزمودنی مستقل مقولهغیرمت
شده   تقسیم  گروه  دو  از  بیش  به  تصادفی  طور 

می  برده  بکار  واریانس  عاملی  یک  تحلیل  -باشند، 
یک عاملی فرض صفر مبنی  در تحلیل واریانس  .  شود

 .  ها استبر برابري تمام میانگین

 

 مقایسه وضعیت پایداری اجتماعی در مناطق مختلف شهری   ٦ جدول 

  انحراف معیار  میانگین  تعداد نمونه  منطقۀ نام 
 ٧١١/٠ ٦٦/٣ ٣٧٥ ٣منطقۀ 

F = ٩٤٤/٠ 
DF = 4 

Sig =0/439 

 ٧٣٠/٠ ٦٠/٣ ٣٧٥ ٤منطقۀ 
 ٠/ ٦٨٦ ٤٦/٣ ٣٧٥ ٦منطقۀ 
 ٧٥٦/٠ ٣/ ٥٠ ٣٧٥ ٨منطقۀ 
 ٨٠٤/٠ ٥٤/٣ ٣٧٥ ٩منطقۀ 

١٤٠١های پژوهش  مأخذ: یافته   

واریانس   تحلیل  که    دهدمی نشان    طرفهیک نتایج 
مناطق   در  اجتماعی  پایداری  وضعیت  مقایسه 

درصد اطمینان    ۹۵مختلف شهری اصفهان در سطح  
معنا    این  به  .(F=944/0) و  (P0/05) استمعنادار  

که میزان پایداری اجتماعی در میان مناطق مختلف 
متفاوتی   مقادیر  اصفهان،    مقایسۀ است.  شهری 

مختلف مناطق  بین  در  اجتماعی  پایداری    میانگین 
اندکی    فاصلۀکه مقادیر در    دهدمی شهری نیز نشان  

توان گفت مناطق  نسبت به هم قرار دارند، لذا می
 .  هستنددر یک سطح 

از طریق مدل   ٤٫٤ تبیین مدل پژوهش 
 معادالت ساختاری 

-گیری یا همان گویهمدل اندازه  PLSهای  در مدل 
ترکیبی    هایهای انعکاسی و گویه ا به دو دسته گویهه

می به  تقسیم  و  بیرونی  مدل  آزمون  از  پس  شوند، 
پایایی(مدل  و  روایی  تأیید  اندازهعبارتی  گیری های 

تحقیق)، مدل درونی یا همان مدل ساختاری تحقیق  
توان  با استفاده از مدل درونی می.  شودمی ارزیابی  

از معیارهای  .  پژوهش پرداخت  هایبه بررسی فرضیه 
و ضریب مسیر برای ارزیابی  ، ضریب تعیین  tآماره  

آزمون شده در    می مدل مفهو. شودمدل استفاده می
و ضریب مسیرها    PLSحالت استاندارد یا الگوریتم  

ش۳(شکل    در  ارائه  روی  .  استده )  بر  که  اعدادی 
گویه شمسیر  داده  نشان  یکدیگر  با  ، استده ها 
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اعداد بیانگر بتای    . این شود ضریب مسیر نامیده می
شده در رگرسیون یا ضریب همبستگی دو    استاندارد

گویه است و برای بررسی میزان تأثیر مستقیم یک  
اعدادی که بر روی  .  شوددیگر ارائه میغیربر مت  غیرمت

بین گویه  شود  ها نمایش داده میها و معرفمسیر 
و اعداد  .  عاملی است  های انعکاسی بیانگر باردر مدل 

  گویۀ )  R2عیین (ضریب ت  دهندۀداخل هر دایره نشان 

یک   و  صفر  بین  همیشه  آن  مقدار  و  است  اصلی 
بزرگ .  کندمیتغییر   تعیین  ضریب  باشد  هرچه  تر 

توانسته    دهد می نشان   بهتر  رگرسیون  خط  که 
مستقل نسبت    غیروابسته را به مت  غیرتغییرات مت

 .  )۷(جدول  دهد

 

 
 تحقیق متغیرهای    مقدار ضریب تعیین   ٧ جدول 

هامتغیر   R2 

٠/ ٦٧ کیفیت مکان سوم   
٩٠/٠ پایداری اجتماعی   
١٤٠١های پژوهش  مأخذ: یافته   

می  طورهمان  مشاهده  متغیرهای  که  برای  شود 
با  .  شودارائه نمی R2 مکنون برونزا یا مستقل مقدار

مقدار به  متغیرهای    شدهمحاسبه R2 توجه  برای 
.  موردنظر در سطح مطلوب قرار دارد

 
 مدل اندازه گیری تحقیق در حالت استاندارد   ٣ شکل 

شکل    طورهمان  از  می  ۳که  میزان  مشاهده  شود 
شاخص بین  تعیین  نشان  ضریب  شده  یاد  های 

درصد    ۹۰/۰که کیفیت مکان سوم به میزان   دهد می
دارد تأثیر  اجتماعی  پایداری  مدل  .  بر  نتایج  طبق 

ساختاری( متPlsمعادالت  سوم  غیر)    ۷۹/۰مکان 
مت بر  شهر  غیردرصد  اجتماعی  پایداری  وابسته 

نشان که  دارد،  تأثیر  آن   دهندۀ اصفهان  قوی    تأثیر 
متاست.     مؤلفۀ بر    ۹۳/۰سوم    مکان   غیرهمچنین 

بر تعامل و   ۸۵/۰مشارکت اجتماعی(بیشترین تأثیر)،  
اجتماعی،   اجتماعی،  ۰/ ۸۳روابط  امنیت  بر    ۷۷/۰بر 
بر حس تعلق و حس مکان و    ۷۳/۰هویت اجتماعی،  

را    ۶۹/۰ تأثیر)  برابری اجتماعی(کمترین  بر عدالت و 
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که   بر  اثرگذاروضعیت    خوبیبه دارد،  مکان سوم  ی 
میر اپاید تبیین  را  اجتماعی  مؤلفه  .  کندی  همچنین 

با   و  بی  ۸۴/۰حس تعلق  تأثیر  امنیت    مؤلفۀشترین 
پایداری    غیرکمترین تأثیر را بر مت  ۶۹/۰اجتماعی با  

دارند،   اصفهان  شهر  در  مشارکت    مؤلفۀاجتماعی 
،  ۸۱/۰تعامل و روابط اجتماعی   مؤلفۀ ،  ۷۹/۰اجتماعی  

اجتماعی   عدالت۷۷/۰هویت  و  بر    ۰/ ۸۱،برابری 
دارند تأثیر  اجتماعی  -دعوت   مؤلفۀ.  پایداری 

و  ۹۳/۰کنندگی( و سرزندگی   مؤلفۀ)  )  ۷۹/۰(  پویایی 
یر مکان متغبه ترتیب بیشترین و کمترین تأثیر را بر  

دارند مؤلفه .  سوم  با  همچنین  ،  ۹۰/۰های دسترسی 
با   امنیت  با  ۸۵/۰آسایش و  ، عملکردی و ساختاری 

، بر  ۰/ ۸۷پذیری و کارکرد با  ،انعطاف۸۱/۰،فرم با  ۸۸/۰
 .  مکان سوم تأثیر دارند

مکان  ۴٫۵ نقش  در    هایوضعیت  سوم 
از   اصفهان  شهر  اجتماعی  پایداری 

 ) GWRطریق(
ی و شناسایی  یبررسی خودهمبستگی فضا   منظوربه

نقش مکان سوم در پایداری اجتماعی شهر اصفهان  
  شود جغرافیایی استفاده می  داروزن از ابزار رگرسیون  

بگونهبه الگوی  روند  ضریب  که  در  دست های  آمده 
اعالیه محیطها  در  و  شد  Arc Gisمال  (  .  اضافه 

 .  )۳شکل

 

 سوم   های های پایداری و مکان وضعیت پراکندگی و الگوی توزیعی مؤلفه .  ٨جدول  

 St. Error Sigma R2 مؤلفه 
 ٠/ ٨٦ ٢٥٦٢٧/١٢ ٠٠٠٠٥/٠ معنا و محتوا 

 ٧٨/٠ ٣١٨٦٣/١١ ٠٠٠٠٥/٠ فرم
 ٩١/٠ ٦٤٢٨٧/١٠ ٠٠٠٠٥/٠ آسایش و امنیت 

 ٩٠/٠ ٤٧١٩٨/١٢ ٠٠٠٠٥/٠ کنندگی دعوت
 ٨٨/٠ ١٣/ ٣٣١٧٨ ٠٠٠٠٥/٠ سرزندگی 
 ٠/ ٧٩ ٧٩٠١٤/١١ ٠٠٠٠٥/٠ عملکرد 

 ١٤٠١های پژوهش  مأخذ: یافته 

جغرافیایی حاکی از آن    داروزن نتایج تحلیل رگرسیون  
بر مت  مؤلفۀ  ترینمهم   بود که پایداری    غیرتأثیرگذار 

ضریب    مؤلفۀ اجتماعی،   با  امنیت  و    ۹۱/۰آسایش 
وضعیت اثرگذاری    خوبیبه  غیرمت  این  درصد بود که

پس  .  کندی اجتماعی را تبیین می ارمکان سوم بر پاید

درصد، سرزندگی    ۹۰/۰کنندگی با ضریب  از آن دعوت 
درصد    ۰/ ۸۶و معنا و محتوا با ضریب    ۸۸/۰با ضریب  

رده قرار  در  بعدی  کلیۀ همچنین  .  دارندهای    تأثیر 
پایداری اجتماعی،    غیرهای مورد بررسی بر متمؤلفه

 است.   درصد اطمینان معنادار  ۹۵مثبت و در سطح 
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 ی شاخص کیفیت مکان سوم بر پایداری اجتماعی اثرگذار   وضعیت   ٤شکل  

شاخص    این  نتایج هر  در  دسترسی  قابلمقادیر 
شده برای  مقادیر خروجی مشتق  عنوانبه هستند و  

.  شوندها یا متون منتقل میبالقوه در مدل   استفادۀ
شکل   به  توجه  مناطق   ۵با  قرارگیری  وضعیت 

منتخب در سطح شهر اصفهان حاکی از آن بود که  
  ۸و    ۳)، مناطق  ۰/ ۰۳(  ترین اثردارای پایین  ۴منطقۀ  

متوسط(دارا اثر  مناطق  ۰۵/۰ی  و  اثر  ۹و    ۶)    دارای 
سوم بر پایداری اجتماعی    کیفیت مکان  زیاد  )۰۷/۰(

هستند اصفهان  مناطق  سطح  خصوص  .  در  در 
ها  های سوم و کیفیت آن و اثر آن های مکانشاخص

روی اجتماعی  بر  با    اصفهان  ۳منطقۀ  در    پایداری 
مؤلفه   یاثرگذارمیزان    ۰۵/۰وضعیت   های  در 

دعوت دستر  سرزندگی،  سی،  و  پویایی  کنندگی، 
معنا   پذیری، عملکرد، فرم،فآسایش و امنیت، انعطا

  کنندۀدرصد تبیین  ۵۰مکان سوم به میزان    ،و محتوا
که   این  بود،  پراکنش    این   الگو  از    صورت بهحاکی 

به    ۴منطقۀ  در  است.    تصادفی توجه  با  اصفهان 
میزان    ۰۳/۰وضعیت   اذعان    R2درصدی  میتوان 

های مرتبط با آن به میزان  مکان سوم و مؤلفه  داشت 
  صورت به الگو با پراکنشی    این  کنندۀدرصد تبیین    ۳۰
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اصفهان( واقع    ۶منطقۀ    همچنین در.  استده پراکن
-می   R2 07/0شهر) با توجه به میزان    این   در جنوب

  ۷۰با میزان    منطقه  این  وان گفت الگوی پراکنش در ت
ها در  مؤلفه  این   نرمال غیر و  متمرکز  تصور به درصد  
  ۸منطقۀ . قرار دارد مکانی شهر اصفهان بندیدسته

درصد    ۵۰(واقع در شمال شهر اصفهان) نیز با میزان  
  تصادفی در   صورتبه الگو با پراکنش    این  کنندۀتبیین

(واقع در غرب  ۹  منطقۀ  در خصوص  .  بود  منطقه  این 
  حاکی از   لگو ا  این   درصد  ۷۰شهر اصفهان) با میزان  

وغیر پراکنش   در مؤلفه  این   متمرکز  نرمال    این   ها 
 است.   دسته بندی

 گیریبندی و نتیجهجمع ۵
  حوزۀ های مرتبط در  با توجه به نتایج بررسی پیشینه

تحقيقاتی كه تاكنون بر    گفت   توانمی،  موردمطالعه
های سوم در داخل و خارج از كشور صورت  روی مکان

سیاوش گرفته )،  ۱۱۴۰۰)،کرمی(۱۳۹۸پور(اند(همچون 
) حسنلویی  و  جف    Ayadi)،  ۱۴۰۰عابدینی 

هیپ( ۲۰۱۵فوجر( و  ویلیامز  )،جوزفین  ۲۰۱۹)، 
و   میهای کشاخص   ، همگی با بررسی))۲۰۲۱بیگلین(

ارزیابی   در  مؤثر  شهریمکانکیفی  سوم  ،  های 
را مورد تأکید و تأیید    هامکان   این   كارآمدی و عملكرد

های  بخش با پیشینه  این  نتایج تفصیلی .  انددهقرار دا
بودند،بررسی  همسو  پایداری    شده  بعد  لحاظ  به 

جمع   اجتماعی  اهمیت  با  پیشین،  مطالعات  بندی 
مکان بر  پایداری  تمرکز  بر  آن  تأثیر  و  سوم  های 

ب شاخص  بسیار  میه اجتماعی  هرچند  .  رسدنظر 
پایداری  با تأکید بر    های سوممکان  حوزۀ مطالعات در  

، اما در میان آنها نتایج  است  اجتماعی بسیار اندک
-آمده حکایت از معنا دار بودن تأثیر مکان  دست به

روابط   امنیت،  اجتماعی،  هویت  بر  سوم  های 
رغم علی .  دارد. . . .  های اجتماعی و  اجتماعی و سرمایه 

حوزه علوم مختلف تأثیر در  گرفته  های انجام بررسی 
ایداری اجتماعی و بررسی کمیت  های سوم بر پمکان

.  استتهو کیفیت نقش آن کمتر موردتوجه قرار گرف
تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت مبحث جدیدی را در  

مکان بر    عنوانبههای سوم  معرفی  تأثیرگذار  عاملی 
با   اصفهان  شهری  مناطق  اجتماعی  پایداری 

روش هب رگرسیون،  کارگیری  تحلیل  هچون  هایی 
-دالت ساختاری و رگرسیون وزن تحلیل عاملی و معا

 . کنددار جغرافیایی مطرح می 

مؤلفه استخراج  از  بعد  کنونی  تحقیق  های  در 
پایداری و نقش مکان سوم بر پایداری شهر اصفهان  

روش از  استفاده  تحلیل  با  و    نامهپرسش های 
جغرافیایی روابط فضایی و مکانی    داروزن رگرسیون  

  وح پایداری در ها در سطموجود استخراج و اولویت
 .  شهر مشخص شدند این

نشان   و  مؤلفه  ، که  دهد می نتایج  پویایی  های 
میانگین مقدار  بیشترین  و    سرزندگی  سوم  مکان 

نیز مؤلفه تعلق  حس  و  مشارکت  عدالت،  های 
میانگین متبیشترین  به  مربوط    وابستۀ   غیرهای 

بوده دارا  را  اجتماعی  پایداری  .  اندپایداری  تبیین  در 
  های مکان سوم، شش مؤلفهاز روی مؤلفهاجتماعی  

دعوت   امنیت،  و  آسایش  فرم،  محتوا،  و  (معنا 
کنندگی، پویایی و سرزندگی و عملکردی و ساختاری)  

رگرسیونی شده و در مجموع متغیرهای    معادلۀوارد  
مالک را غیر= از واریانس متR2  ۲۹/۰بین حدود  پیش

رگرسیون  .  کنندتبیین می تحلیل  نتایج  به  همچنین 
  مؤلفۀ   ترینمهمکه    دهدمی نشان    گامبه گامروش  

مت بر  اجتماعی،  غیرتأثیرگذار  و    مؤلفۀپایداری  معنا 
 غیردرصد از واریانس مت  ۱۰تنهایی  که به  است   محتوا

فرم قرار    مؤلفۀپس از آن  .  کندوابسته را تبیین می
مدل    ۱۳که    استتهگرف تبیین  قدرت  به  درصد 
نیز  .  استده افزو امنیت  و  آسایش    مؤلفۀ میزان 

رگرسیونی است که    معادلۀتأثیرگذار بعدي موجود در  
کر   ۳ اضافه  مدل  تبیین  قدرت  به  .  استده درصد 

 غیرهای مورد بررسی بر متهمچنین تأثیر کلیه مؤلفه
سطح   در  و  مثبت  اجتماعی،  درصد    ۹۵پایداری 

واریانس  است.    معنادار اطمینان   تحلیل  نتایج 
وضعیت    مقایسۀ که    دهد می نشان    طرفهیک 

پایداری اجتماعی در مناطق مختلف شهری اصفهان  
و مناطق   است درصد اطمینان معنادار  ۹۵در سطح 

)از لحاظ پایداری اجتماعی  ۸،۹،  ۶،  ۳،۴(موردمطالعه
 .  در یک سطح قرار دارند
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مؤلف بین  تعیین  ضریب  میزان  یاد  هنتایج  های 
به میزان    دهد می شده نشان     ۹۰.  ۰که مکان سوم 

مطابق با نتایج  .  درصد بر پایداری اجتماعی تأثیر دارد
  مؤلفۀ   ترین مهمدار جغرافیایی  تحلیل رگرسیون وزن 

آسایش    پایداری اجتماعی، مؤلفه  غیرتأثیرگذار بر مت
ضریب   با  امنیت  که   ۹۱/۰و  بود   غیر مت  این   درصد 

بر  اثرگذارت  وضعی  خوبیبه سوم  مکان  ی  پایداری 
کنندگی پس از آن دعوت .  کنداجتماعی را تبیین می

و    ۸۸/۰درصد، سرزندگی با ضریب    ۹۰/۰با ضریب  
های بعدی  درصد در رده  ۰/ ۸۶معنا و محتوا با ضریب  

دارند تأثیر  .  قرار  های  مؤلفه  کلیۀهمچنین 
پایداری اجتماعی، مثبت و در    غیرموردبررسی بر مت

نتایج مدل  است.    درصد اطمینان معنادار  ۹۵سطح  
  ۴منطقۀ  دار جغرافیایی نشان داد که  رگرسیون وزن

دارای اثر    ۸و    ۳)، مناطق  ۰۳/۰اثر (  تریندارای پایین 
  زیاد   ) ۰۷/۰دارای اثر (  ۹و    ۶) و مناطق  ۰/ ۰۵متوسط (

سطح   در  اجتماعی  پایداری  بر  سوم  مکان  کیفیت 
 .  مناطق اصفهان هستند

پ  میدر  مکانایان  گفت  شهری  توان  سوم  های 
هایی تأثیرگذار و با اهمیت در  فضاها و مکان  عنوانبه

نقش بسزایی در مناطق    های پایداری اجتماعیمؤلفه
پایداری   سطح  افزایش  جهت  اصفهان  شهری 

مؤلفه و  دارااجتماعی  آن  نتایج  است.    های  مطابق 
-آمده از میان هشت بعد دسترسی، دعوتدست به

انعطافکنن سرزندگی،  و  پویایی  آسایش،  -دگی، 
در   را  تأثیر  بیشترین  معنا  و  فرم  عملکرد،  پذیری، 

های معنا و محتوا، آسایش و  پایداری اجتماعی مؤلفه
که مناطق    استدهو همچنین مشخص ش  ،فرم دارند

پایداری  ۸،۹،  ۴،۶،  ۳(موردمطالعهشهری   لحاظ  از   (
در یک سطح   معنادا  هستنداجتماعی  تفاوت  ری  و 

 .  ندارند

بیان  مطالب  به  توجه  میبا  نتیجه  شده،  توان 
توانند در راستای  های سوم شهری میگرفت که مکان

تأثیرات   شهرها  اجتماعی  پایداری  سطح  افزایش 
باشند داشته  در    هایمکان.  بسیاری  شهری  سوم 

یک    عنوانبه که  هستندهایی را دارا  ذات خود ویژگی
ای درمقیاس  توده  عنصر فضایی گرایش به تغییرات

های سوم  که مکان دارند  محلی، شهری و فراشهری  
مهم در شهر تاریخی اصفهان(همچون میدان نقش  

) با توجه به دارا  . . .  جهان، چهارباغ، پارک ناژوان و  
ویژگی مهبودن  و    میهای  دسترسی  همچون 

. .  نفوذپذیری، دعوت کنندگی، پویایی و سرزندگی و
مکان  این   ،.   مقیاس  هاخصلت  در  را  سوم  ی 

توانند جاذب جمعیت  دهند و میفراشهری اشاعه می 
-منطقهدر سطح  . . . و تعامالت و روابط اجتماعی و

باشند با توجه به.  ای، ملی و حتی جهانی  که  این  و 
تعامل، مؤلفه امنیت،  اجتماعی هچون  پایداری  های 

راستای   در  هویت  و  تعلق  حس  مشارکت،  عدالت، 
پایدا ابعاد  اقتصادی،  دیگر  شهرها(پایداری  ری 

زیست  و-پایداری  می ...محیطی  تحقق  لزوم    ،ابدی) 
ها بیش از گذشته مکان  گونهاین   ریزیتوجه و برنامه

بود خواهد  به    بنابراین.  مطرح  دستیابی  جهت 
پایداری اجتماعی در مناطق شهری شناخت، بررسی،  

ب مکانه و  اهمیت  روزرسانی  شهری  سوم  های 
 یابند.  می

 پیشنهادات و راهکارها 
مکان   ارتقا  - مکان و  تاریخی  سازی  ارزش  با  های 

حرم   فوالد،  مذهبی(تخت  و  تاریخی  بقاع  همچون 
 .  های سوم مذهبی) مکان  عنوان. . . به زینبیه و 

خیابان- ترافیکی  بار  کردن  سرعت  کم  کاهش  و  ها 
نقلیه برای افزایش سطح خوانایی و    وسایلعبوری  

-کنندگان از مکانادراك بصری شهروندان و استفاده 
ب شهری(  سوم  پرازدحاههای  محورهای  در    می ویژه 

همچون جنوب به شمال خیابان کاوه، شرق به غرب  
خیابان مسجد سید و خیابان جی، شمال به جنوب  

 ). . . . خیابان عالمه مجلسی و خیابان بزرگمهر و 

در داخل  سامان دهی فعالیت- های هویت ساز 
تقویت حس تعلق    منظوربههای سوم شهری  مکان

چهارباغ،   محور  جهان،  نقش  میدان  ساکنین(مانند 
 . ). . . رود و یندهاتاریخی حاشیه ز  محدودۀ 

هاي رفتاري، القائات  بهبود ذهنيت فضا: فرصت -
ب و  محالت  سطح  در  مکان ه معنايي،    های خصوص 

های سوم  زیاد شهروندان در مکان  تفادۀ اسسوم مورد
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جهان نقش  میدان  همچون:  پل  تاریخی  های  و 
 . . . .  و تاریخی، پارک ناژوان، کوه صفه

مناطق، انواع    نقشۀبهبود عينيت فضا: که شامل  
در   موجود  بوی  و  صدا  مردم،  رفتار  نوع  فعاليت، 

  ها سوم، طبيعت و طراوت در سطح پارک   هایمکان
.  و    هاو خيابان   .   ها و در نهايت پراکنش کاربري   ،. 

 .است
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