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 دهیچک
هایی برای زندگی جمعی، توجه به به مکان یخی شهریتار یهاحلهنظر وجود دارد که الزمه تبدیل ممحققان اتفاق یندر ب

در رونـد  یخیتـار هایهحفاظت محل یرگذار بروجه تأث ینترمهم. در واقع، است هااین محله در پایداری اجتماعیهای جنبه

گانه های شـشماعی محلـههدف این پژوهش سنجش پایداری اجت گردد.آن بازمی یبه مؤلفه اجتماع ی،شهر یدارتوسعه پا

کـه بـه روش  اسـت دبیـلنفر از ساکنان بافت تاریخی شهر ار 384نمونه شامل حجم  باشد.می بافت تاریخی شهر اردبیل

 یمؤلفـه اصـل 10اخته بـا سـپرسشـنامه محقـق  یـکدر قالـب نیـز  پژوهش یهاسنجهگیری شدند. تصادفی ساده نمونه

عامـل ت ی،سـرزندگ ی،جمعـ یـتهو ی،اعاعتماد اجتمـ ی،مشارکت اجتماع ی،اجتماع یتامن)اند از: شد که عبارتسازی پیاده

عی در ایداری اجتمـاپکه  دهدمینتایم نشان . (ییو عدالت فضا ی،اقتصاد یندممسکن، بهره یفیتحس تعلق، ک ی،اجتماع

تماعی و حـس های امنیت اجتماعی، مشارکت اجتماعی، تعامل اجبافت تاریخی اردبیل درمجموع پایین است. بااینکه مؤلفه

 یفیـتودن کبـ یینپا، ساکنان یاقتصاد یتدر وضع یداریناپاها داشتند، اما تری نسبت به سایر مؤلفهتعلق وضعیت مطلوب

 لعه بـود.ه موردمطای محدوداجتماع یداریناپا یددر تشد یعامل مهم ی،نامناسب به خدمات عموم یدسترس وبافت  یکالبد

داری از نظر میزان پایداری اجتماعی مشاهده شد. در واقع، موقعیت مکانی هر های فضایی معنیها نیز، تفاوتدر بین محله

ن تأکیـد بـر ها مؤثر بود. نتایم این مطالعه ضمو نحوه دسترسی به خدمات شهری، بر پایداری اجتماعی آنها یک از محله

کیفیـت  های شهری، نقـش ابعـاد اجتمـاعی توسـعه پایـدار را در ارتقـایضرورت ارزیابی پایداری اجتماعی در سطح محله

 سازد.های تاریخی برجسته میبافت
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ای اسـت العـادهفـوق یتاریخی هویت شهری واجـد اهمیـت فرهنگـ هاییشههسته تاریخی شهرها به دلیل دربرداشتن ر

را از  اهـآنفردی دارند کـه های منحصربههای تاریخی ویژگی. بافت(204: 1396آباد،یفس یو کهزاد یرازی)کریم پور ش

ز گذشـته بـه را ا یکالبـد یساختارها یگرو د یضاسازتنها بناها، فنه یخی. بافت تارکندیم یزمتما یشهر یهابافت یگرد

 یخیتـار یهـاهـا را بافترو، آنازایـن کردند؛یم یستدر آن ز یاست که روزگار یواقع از جوامع یتهمراه دارد، بلکه روا

آن  یریگشکل یخر طول تاردانسان  یتو فعال یشامل تمام اسناد زندگ «یخیتار یشهربافت ». در واقع نامندیم یفرهنگ

طبیعتـاً عـدم  (.20: 1395زاده،زاده و سـلطان)حسن روندیشهرها به شمار م یو اجتماع یاقتصاد ی،فرهنگ یو مرکز زندگ

، شواهد زیادی داخلی و خارجی تاکنونها، زوال شهری را در پی دارد. چنانچه محققان توجه به مسائل اجتماعی این بافت

 ها است.دهنده افت کیفیت زندگی، زوال و پژمردگی شهری در این بافتاند که نشانهای تاریخی را ارائه دادهاز بافت

ها شده است، پایداری اجتماعی این بافتهای تاریخی مغفول واقعریزی برای ارتقای بافتازجمله موضوعاتی که در برنامه

پایداری اجتماعی یکی از سه جزء اصـلی گفتمـان توسـعه پایـدار )اجتمـاعی، اقتصـادی،  (.Stubbs,2004:286)است 

 ;Colantonio,2009)محیطی( است که تا یک دهه پیش اهمیـت کمتـری نسـبت بـه دو بعـد دیگـر داشـت زیست

Koning,2001.) یمنـی،سـالمت، اعی مانند قدری وسیع شده است که موضوعات متنواما امروزه، حیطه شمول آن به 

استرن  (.Popovic,2018:748) دهدرا در خود جای می اشتغال مسائل مربوط بهو کارگران ، ان کارحقوق بشر، کودک

بـا تکامـل جامعـه  یسازگاردانند که در میرشد( یک فرایند  یاتوسعه )و ی را یک فرایند اجتماع یداریپا (2000و پولس )

قرار دارد  یفرهنگی و مختلف اجتماع یهاگروههای خواستهبا  منطبق اجتماعی ی مح یجادازیست و محی  یتتقوی، مدن

جامعـه همـراه اسـت  یهاتمام بخش یبرا یزندگ یفیتبا بهبود ککند و می یقتشورا  یاجتماع یکپارچگی ،حالدرعین و

(Polese & Stren,2000:15-16.) ی،: عـدالت اجتمـاعنچـو یمیفاهدر م یدارتوسعه پا یمعنا اهداف اجتماع یندر ا 

 یهابـه سـنت یگـذارارزش یری،پذیتحس مسـئول یت،امن ی،اجتماع یهمبستگ یداری،پا یبرا یآگاه ی،مشارکت مردم

 شود.یشهروندان متبلور م یزندگ یفیتشهر و ارتقا ک یبوم

بـه  توجه ،جمعی بهتر برای زندگیهایی به مکان تاریخی هایمحلهتبدیل  نظر وجود دارد که الزمهدر بین محققان اتفاق

تـاریخی،  هایدر حفظ و احیای بافتآنچه دیگر، عبارتبه (.1: 1389)کابن، است هااین محلهمباح  پایداری اجتماعی در 

های اجتماعی نهفته ارتقای کیفیت زندگی شهروندی است، توجه به ارزش سازهای کالبدی و فیزیکی زمینهبیش از مرمت

وجـه  ینتـرمهمتوان گفت (. اهمیت این مسئله تا بدان جا است که می11: 1391است )مظفر و همکاران، بافت در درون

و  یگردد. سکونت افراد بومآن بازمی یبه مؤلفه اجتماع یشهر یداردر روند توسعه پا یخیحفاظت محالت تار یرگذاریتأث

افـراد بـه  یخـاطر ذاتـو تعلق گرددیآن منجر م یتماعاج -یفرهنگ یهاها و اصالتبه حفظ ارزش، هابافت یندر ا یلاص

 یهاز سرما ییهاعنوان مؤلفهآن به یمندی و اهتمام به مشارکت در حفظ و بهسازو عالقه یشخو یلو محله اص گاهسکونت

 خواهنـد نمـود. یفـاشـهر اهـای سایر بخش یاجتماع یداریدر پا یریهستند که تأثیر چشمگ یخیتار یهابافت یاجتماع

شـده اسـت. بـر طبـق نتـایم پـژوهش های تـاریخی انجامهای اندکی در مورد پایداری اجتماعی در بافتتاکنون پژوهش

های نفعانی ماننـد سـازمانهای تاریخی به حضور ذیپذیری پایداری اجتماعی در بافتهای تحقق( چالش2011) 1لندورف

نفعان با اهـدافی متفـاوت خواسـتار شود. زیرا هر یک از ذییدهندگان امالک مربوط محفاظتی، نهادهای دولتی و توسعه

های فراوانی روبـرو ها در عمل با دشواریهای تاریخی هستند. بنابراین تحقق پایداری اجتماعی این بافتمداخله در بافت

نمـوده اسـت. های تاریخی مطالعـه ( نقش مشارکت شهروندی را در تحقق پایداری اجتماعی بافت2009) 2شود. داکینمی

                                                           
1 . Landorf 
2 . Deakin 
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هـای تـاریخی هایی برای ارزیـابی پایـداری اجتمـاعی در بافت( مدل2004) 2( و همچنین استابز2009) 1اوکتای و هوشکارا

گانه بافت تاریخی شهر اردبیل دریافـت کـه وجـود های شش( در پژوهشی بر روی محله1395جهان زمین ) اند.ارائه داده

های جماعت، نقش کلیدی در پیوستگی کالبدی بافت و حفـظ هویـت اجتمـاعی آن هها و برنامهای مذهبی، عزاداریآئین

شـناخت و هـم »و  «خـاطرهویت و تعلق» دو عامل( نشان داد که 1394داشته است. نتایم پژوهش پوراحمد و همکاران )

 .هر کاشـان هسـتندهای تاریخی شـپایداری اجتماعی مسکن در بافت ترین عوامل مؤثر دراز مهم «ذات پنداری با مکان

محلـه اجتمـاعی  یـداریپاعـدم در  بیرونـی عوامـل یرتأث( نیز نشان داد که 1393آباد و درخشانی )مطالعه کالنتری خلیل

آید، هنـوز خـالء مطالعـاتی در زمینـه ها برمیاست. چنانکه از این پژوهشمحله  یاز عوامل درون یشترب تهران عودالجان

دهد کـه در صـورت ارتقـاء سـطح حال، نتایم این مطالعات نشان مییخی وجود دارد. بااینهای تارپایداری اجتماعی بافت

 ها را افزایش داد.توان کیفیت زندگی ساکنان آنهای تاریخی، به میزان بسیاری زیادی میپایداری اجتماعی در بافت

 یـنا تـاریخیبرو اسـت. بافـت خود رو تاریخیدر بافت  اییدهبا مشکالت عد محدوده این پژوهش،عنوان به یلاردبشهر 

 شـهر یمحدوده متأثر از فـرم حلقـو ینباشد. افرهنگی می -یخیتار هاییانشر یتبا محور مهم شامل شش محلهشهر 

شده است. وجود مناطق شهر تفکیک یگراز د یکپارچه، یاعنوان مجموعهشده و بهواقع یدرون ینگریک در داخل  یل،اردب

هـا خانـه ده (، بـازار ویآتشـکده ساسـان یشینهشهر )با پ جامعمسجد  یلی،اردب ینالدیصف یخبقعه ش ارزشمند نظیر یبناها

و  یـائیوپشهر،  یزیکیو ف یعنوان مرکز عملکردبه ییمحدوده از سو ینو قاجار موجب شده ا یپهلو یهامربوط به دوره

واجـد  یرسردس ینواح یفت مسکوناز با ینمونه مناسب عنوانبه یگرد ییو از سو یدحفظ نما یزدوران ن ینخود را در ا یاتح

 تـداوم سـکونت و اشـتغال دهـد، هـا نشـان میطور که نتایم یکی از پژوهش(. همان3: 1389ی،ر)زیا باشد یارزش فراوان

در  داریشـهرو  یلاص یها و وجود بافت اجتماعمحله ینخاطر به اآن، تعلق یخیدر بافت تار یلشهر اردب یتاز جمع یبخش

در  هایبوجود، رخنه آسـن(. باای113: 1395،است )جهان زمین یلشهر اردب یاجتماع یتاز هو یسازنده بخش ،هامحله ینا

رزندگی سـاجتمـاعی و  افـت منزلـت یطی،مح یفیتمنجر به افت ک یرانا یخیتار یهابافت یرمانند سا یلاردب یمبافت قد

ز آن، بخـش بزرگـی ا یعملکـرد ییـرو تغتاریخی این شهر به بافت توجهی شهر شده است. در حال حاضر، بی یاقتصاد

شـواهد  یگـر،د یسو ازست. داده ا ییررا تغ آناجتماعی  یتبرده و عمالً ماه ینرا از ب فتبااین جامع و منظم  یساختارها

رو، ازایـندن اسـت. در حال کمرنگ شـ یشپ یهانسبت به سال این بافت یاجتماع یداریپا موجود حاکی از آن است که

هـای فضـایی هدف از مطالعه حاضر، سنجش سطح پایـداری اجتمـاعی در بافـت تـاریخی شـهر اردبیـل و تبیـین تفاوت

های پایداری اجتماعی است. بـر ایـن اسـاس، دو سـؤال اصـلی پـژوهش های این بافت از نظر برخورداری از مؤلفهمحله

 اند از:عبارت

 تاریخی شهر اردبیل چگونه است؟وضعیت ابعاد پایداری اجتماعی در بافت 

 گانه بافت تاریخی شهر اردبیل از نظر میزان برخورداری از پایداری اجتماعی چه تفاوتی وجود دارد؟های ششبین محله

 

 نظری مبانی

)اجتمـاعی، اقتصـادی،  گانه آنابعـاد سـه یـاندر م یـدار،توسـعه پا ینظر وجود دارد که بعد اجتمـاعمحققان اتفاق یندر ب

 Cauvain,2018; Davidson,2010; Bramley) بـودشـده شدت مورد غفلـت واقعبهها تا مدت، محیطی(یستز

et.al,2009; Colantonio,2007; McKenzie,2004; Koning,2001; Polese & Stren,2000 .) در این

 یو تـا حـدودیطی محتیسـطور عمـده بـر مسـائل زخصوص الزم به توضیح است که تعاریف اولیه از توسعه پایدار، بـه

                                                           
1 . Oktay & Hoskara 

2 . Stubbs 
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ها به های اجتماعی پایداری تا مدتبنابراین جنبه (.Colantonio,2009; Koning,2001) اندداشتهتمرکز ی اقتصاد

 یـداریو پاشده بود. این در حالی است که پایداری اجتماعی هدف نهـایی و فرجـام توسـعه پایـدار اسـت فراموشی سپرده

 & Assefa) رونـدیبـه شـمار م یرمسـ یـندر طـول ا ییمدت و ابزارهـاکوتاه یهاهدف یاقتصاد یداریو پا یطیمح

Frostell,2007.)  رویکردهای عمده پایداری اجتماعی هر یک با اولویت دادن به یـک مفهـوم مرکـزی، آن را تعریـف

 یـداریکـه پا کنـدیم یانب ینگقرارگرفته است؛ کُن یتدر محور ،«یعدالت و تساو»مفهوم  یف،از تعار یدر برخاند. کرده

 یفیـتباشـد و از ک یاجتمـاع یتاز محروم یگردد، عار یتحقوق در آن رعا یکه تساواست  یاجامعهمتعلق به  یاجتماع

 یمفهـوم هنجـار یـک ی،اجتمـاع یداریمعتقد است پا ینهمچن یهمگان برخوردار باشد، و یبرا یشتو مع یخوب زندگ

در  ییـرتغ یـاآمـوزش  یقاز طر تواندیم یاجتماع یداریکه پا یمعن ینبه ا یست،ن یو ثابت یستاحال مفهوم ابوده و درعین

عنوان را بـه یدو مفهـوم اساسـ (،2006بریملی و همکاران ) (.Koning,2001) یابد ییرتغ یشه،عادات و طرز تفکر و اند

 یفهـوم عـدالت اجتمـاعبـه م یاجتمـاع. اولـ یـداریو پا یاجتماع یبرابر کنند؛یم یمعرف یاجتماع یداریپا یههسته نظر

اشـاره  یعادالنه به شغل، مسکن و خدمات محلـ یعادالنه منابع در جامعه در جهت اجازه دسترس یعکه بر توز ،گرددبرمی

مربـوط اسـت  یو اشـتراک یاجتماع یتو موجود نهادیکعنوان و عملکرد اجتماع، به یاتدارد و بعد دوم به امکان ادامه ح

(Bramley et al,2006:7.) یمـدن یو وجود نهادهـا« مشارکت»مفهوم  ی،اجتماع یداریپا یفاز تعار یگرد یدر برخ 

 یـداریوجـود دارد، پا یو مردم یمدن ینهادها ،توجهیها به تعداد قابلکه در آن یجوامع دراصوالً . است بودهمورد تأکید 

 یـداریپا یـفدر تعر یممفـاه یگـرز دا یـزن یزنـدگ یفیـتو ک «یانسـان یازهایبرآورده شدن ن»شود. یم یمتجل یاجتماع

 ,Chiu)است  ینسل حاضر و آت یبهتر برا یزندگی  حفظ و ارتقاء شرا ی،اجتماع یداریچو معتقد است پا. است یاجتماع

 که ایتوسعه های پایداری اجتماعی است. یعنینیز از دیگر مؤلفه «یمختلف اجتماع یهاگروه»توجه به حضور  (.2003

 سـازیبستر» همچنـین (.Polese & Stem,2000)باشـد  یو فرهنگـ یمختلـف اجتمـاع یهاروهگبا زندگی موافق 

قرارگـاه  یـکعنوان عمل کردن به یشهر برا یک یوستهپ ییتوانا یعنی؛ از دیگر مفاهیم پایداری اجتماعی است «یطیمح

 (.Mckenzie,2004)ی و فرهنگ یو توسعه اجتماع یتعامالت انسان یبرا یاتیدرازمدت و ح

 

 

 

 

 

 

 
 . رویکردهای عمده در تعریف پایداری اجتماعی1شکل شماره 

 

واحـد »و  «یجامعـه محلـ» یممفـاهیکردهـای جدیـد پایـداری اجتمـاعی، معتقدنـد در رو( 2010) یکسونو د آنتونیوکُل

یـداری به پا ییابدست یفضا برا ینترمهمی، جامعه محل یفضا ید،جد یالگو ینادر . دارنددر مرکز توجه قرار  «یگیهمسا

 ینهمچنـ (.Colantonio & Dixon,2010)اسـت  یـدارپا یجامعه محلـ یکتحقق ی، اجتماع یداریهدف پا بوده و

شـود یممکـن م یمحلـ یـاسو اجـرا در مق یگذاریاسـتبـا س ی،اجتماع یداریمعتقدند تحقق پا( 2000)و استرن  پولس

(Polese & Stren,2000). وقـوع  یبـرا یعرصـه مهمـرا  یگیهمسـا یدهاواحـ( نیـز 2011)و همکـاران  دمپسـی

 ,Dempsey et al) باالتر اسـت یگیمالقات چهره به چهره در واحد همسا یلتسهدانند. زیرا می یاجتماع یهایتفعال
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 محور« عدالت»

 محور« مشارکت»

 محور« نیاز»

 محور« محیط»

 تأکید بر عدالت و تساوی در برخورداری از امکانات

 های مختلف اجتماعیتأکید بر حضور و مشارکت گروه

 تأکید بر رفع نیازهای مردم

 های محیطی و کیفیت محیطیتأکید بر بسترسازی
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2011.) 

های ها اسـت. یعنـی از مؤلفـهای از معیارها و شـاخصپایداری اجتماعی مفهومی است که وابسته به طیف بسیار گسترده

دشـواری پـژوهش در گیرد و همین مسـئله بهمحیطی و اجتماعی را دربر میهای کالبدی، زیستی گرفته تا مؤلفهاقتصاد

طح افزاید. به همین دلیل نیز، در خصـوص سـنجش پایـداری اجتمـاعی در سـاین حوزه و چگونگی سنجش ابعاد آن می

( 2017اند. همچنین آرنـت )ها اشاره کردهشاخصای از معیارها و های موجود به طیف گستردههای شهری، پژوهشمحله

باشـند و بـه تجربـه ای، ایستا و ثابت نیستند بلکـه پویـا میمعتقد است عوامل مرتب  با پایداری اجتماعی در سطح محله

یداری اجتماعی توان گفت پایم یطورکلبهاما  (.Arnett,2017:139)زندگی در آن محله و عوامل فردی بستگی دارند 

همـراه  زندگی بهتر  یشرا ینمانند تأم یموارد وشود یم ی سنجیدهزندگ یفیتک یعنیآن  یاصل یبا اجزا سطح محله،در 

)توانـا و  شـودلحـاظ می در آن یبـاییو ز یتخالق یش، نشاط،آسا یت،امن، عادالنه یو برابر یتمطلوب ی،توازن، هماهنگ با

نظران اصلی پایـداری اجتمـاعی را بـرای سـنجش در توس  صاحب(. جدول زیر معیارهای پیشنهادی 895: 1396نوریان،

 دهد:های شهری نشان میمحله
 

 نظران اصلی. معیارهای سنجش پایداری اجتماعی در سطح محالت شهری برحسب دیدگاه صاحب1جدول شماره 

 شدهمعیارهای استفاده محقق و سال

Shirazi & Keivani 

(2018) 
ها، کیفیت بخـش مرکـزی شناسی ساختمانها، ریختزمین ترکیبی، فرم شهری و دسترسیمقیاس محله )تراکم، کاربری 

گی )شبکه اجتماعی و تعـامالت، مقیاس همسای -ه )ترکیب اجتماعی(مقیاس همسای -محله، دسترسی به تسهیالت محله(
 ایمنی و امنیت، حس تعلق به محله، مشارکت اجتماعی، کیفیت محله، کیفیت مسکن

Eastaway & 

Solsona (2012) 
 یـت،وممحر /یتشـمول ی،ماعجامعه )انسجام اجت -(یو ادراک ذهن یاقتصاد یتفعال ی،و فرهنگ یاجتماع هاییژگیفرد )و
 (یطیمح یتیفمسکن، ک ها،یرساختو ز یخدمات عموم ی،ونقل شهر)حملی  مح -(یاجتماع یهسرما

Landorf (2011) یزندگ تیفیک -یمنیا -س تعلقح -یانسجام اجتماع -اجتماعی مشارکت -یاجتماع یهسرما -یتیجمع ییراتتغ 

Dempsy et.al 

(2011) 
جتمـاع ا -یاجتمـاع یهسـرما -یاجتمـاع یضبعـرفـع ت -یزنـدگ یفیتک -یمحل یمشارکت و دموکراس -یعدالت اجتماع

تعامـل  -یجتمـاعا یهاشـبکه -یانسجام اجتماع -ینظم اجتماع -ه درآمدعادالن یعتوز -مختل  کاربری -یتامن -یمحل
 -یومقلمـرو عمـ -یهای فرهنگنتس -فعال یاجتماع یاهازمانس -ی در محلهماندگار -و تعلق جتماعحس ا -یاجتماع

 پیاده مدار یگیهمسا -یدارپا یشهر یاحطر -یریپذدسترس -یطیمطلوب مح یفیتک -مسکن آراسته

Colantonio (2007) به ادامه سکونت لیتما -ی طول مدت سکونت افراد در مح -یاجتماع یهسرما یزانم -مشارکت مردم یزانم 

Bramley et.al 

(2006) 
 یمنیا -یجامعه محل یاییپا -حس مکان -یمشارکت جامعه محل -یاجتماع یهاشبکه

Koning (2001) ت،یالبـه تسـه یرسدست یمنی،ا یت،)امن یزندگ ی شرا -آموزش -یبهداشت یالتبه تسه یو دسترس یسالمت -یشهروند 
 -مصـرف هیوشـ -(یفرهنگـ اثیـرحفاظت از م ی،به امکانات فرهنگ یکسان ی)دسترسی تنوع فرهنگ -(یسبز کاف یفضا

 آموزش، درآمد و شغل( ی،به خدمات سالمت یکسان ی)دسترس مساوات و وحدت

 

ه بر بود ک خرده مقیاس 40مؤلفه اصلی با  9های منتخب پایداری اجتماعی در این پژوهش شامل مؤلفه 2بر طبق جدول 

 سـازییطالعه، بوممحدوده موردم ی و مطابق با شراآمده دستهای قبلی بهاساس تعداد تکرار در ادبیات نظری و پژوهش

 .شدند
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 ی در بافت تاریخی اردبیلاجتماع یداریپا سنجشهای و خرده مقیاس ها. مقیاس2جدول شماره 

حالت مطلوب جهت  خرده مقیاس مقیاس
ی نیل به پایدار
 1اجتماعی

 های تأییدکنندهپژوهش

 

امنیت 
 اجتماعی

 -(1392شکینی و همکاران )م -(1394اتحادی ) کاهشی 2جرم در محله یقمواجهه با مصاد یزانم
 (1388پور طاهری و همکاران )

Shirazi & Keivani (2018)- 

Dempsy et.al (2011)- Landorf 

(2011)- Bramley et.al (2006)- 

Koning (2001) 

 یتظامان یروین آمادگی -در زمان تردد شبانه در محله یتامن احساس
اک بودن پ -منزل به هنگام سفرنیت اماز  اطمینان -یتامن یدر برقرار

 عابرم ییر و روشنانو یزاناز م رضایت -وقوع جرم یهامحله از مکان

 افزایشی

 

 

مشارکت 
 اجتماعی

شرکت  -هاایلهمحو هم یگانهمسا یشرکت در مراسم جشن و شاد
رکت در ش -هاایمحلهو هم یگانهمسا یدر مراسم ختم و عزادار

 -هایامحلهو هم یگانمک به همساک -محله یو مراسم مذهب هاینآئ
رت ظان -یرمترقبهبه کمک داوطلبانه در زمان بروز حوادث غ یلتما
 یرو فک یشارکت فعال مالم -محله ریزیو برنامه یریتدر مد یاهال
 یهابه سازمان یشنهادهانعکاس نظرات و پا -بهبود محله یبرا

 لهمح یتبهبود وضع یهاها در پروژهبا سازمان یهمکار -مرتب 

یه و قدس یاسمق -(1392مشکینی و همکاران ) افزایشی
 -(1389ثانی )وبچیت -(1390کشاورز ) -(1390)

پور و فیروزآبادی ناطق -(1385)و همکاران  یقاسم
(1384) 

Shirazi & Keivani (2018)- 

Eastaway & Solsona (2012)- 

Landorf (2011) 

 

اعتماد 
 اجتماعی

 ی،ولتد یهاسازمان ی،)مانند شهرداری رسم یاعتماد به نهادها یزانم
 میزان -هایامحلهمو ه یاناعتماد به آشنا میزان -(یه و ...قوه قضائ

 هایبهاعتماد به غر

 (1384پور و فیروزآبادی )قناط -(1396انصاری ) افزایشی
Eastaway & Solsona (2012)- 

Landorf (2011)- Colantonio 

(2007) 
تعامل 
 اجتماعی

در  یوستاند داشتن -محله یو با اهالگفتگ -محله ینوآمد با ساکنرفت
 مشانبا نا هایههمسا شناختن -محله

 (1394تحادی )ا -(1396انصاری ) افزایشی
Dempsy et.al (2011) 

یت هو
 جمعی

 یتگاحساس همبس -هایامحلهبا هم احساس همبستگی اجتماعی
و  یجمع هایاعتراض یل بهتما -شهرساکنان  یگربا د یاجتماع

 یهرش یریتمدو  یدولت یارتباط با نهادها در یگیرانهمطالبات پ

 (1381) مدنی پور -(1397رضایی نیا ) افزایشی
Eastaway & Solsona (2012)- 

Dempsy et.al (2011) 

 

حس 
 تعلق

حله من در به ماند یلتما -در محله یاز زندگ یآرامش و راحت احساس
 فرد را ینکهاز ا یترضا احساس-یاقتصاد یتدر صورت بهبود وضع

 یخارتبه دانستن در مورد  هعالق -محل بشناسند ینعنوان ساکن ابه
 محله، مسائل و حوادث گذشته آن

 -(1392همکاران ) شکینی وم -(1394اتحادی ) افزایشی
 (1388پور طاهری و همکاران )

Shirazi & Keivani (2018)- 

Dempsy et.al (2011)- Landorf 

(2011) 
کیفیت 
 مسکن

 ستمیو س یههوت یری،از نورگ رضایت -مسکن در برابر سوانح ایمنی
مجاور  یمسکون یاحدهامزاحمت و عدم -منزل یشیسرمایشی، گرما

 مسکن یفیتاز ک یکل رضایت -یونبه جهت اشراف بر منزل مسک

 (1388پور طاهری و همکاران ) افزایشی
Eastaway & Solsona (2012)- 

Dempsy et.al (2011) 

مندی بهره
 اقتصادی

 -نهدرآمد ماها یزاناز م ضایتر -اقتصادی خانواده یتاز وضع یترضا
 ی در وضع کنونیشغل یتامن رضایت از

 (1392مشکینی و همکاران ) افزایشی
Eastaway & Solsona (2012) 

عدالت 
 فضایی

کفایت خدمات  -3سهولت دسترسی به مراکز خدمات عمومی محله
وجود عدالت در تخصیص  -عمومی محله برای تأمین نیاز ساکنان

 خدمات عمومی به محله

 (1388)پور طاهری و همکاران  افزایشی
Eastaway & Solsona (2012)- 

Dempsy et.al (2011) 

 

                                                           
ها است. الزم به دهنده پایداری اجتماعی بیشتر در محلهکه باال بودن نمره متغیرهای افزایشی و پایین بودن نمره متغیرهای کاهشی نشان بدین معنا است .1

 .است شدهاستفاده SPSSافزار در نرم Recodeگیری متغیرهای کاهشی با متغیرهای افزایشی، از تکنیک توضیح است که جهت همسو کردن مقیاس اندازه

 مصادیق جرم در این پژوهش شامل موارد زیر هستند: . 2
 (یلرقت لوازم اتومبس -یلسرقت از اتومب -زهسرقت از مغا -سرقت از منزل -برییبو ج زنییفسرقت )ک 
 صرف مواد مخدر و حضور معتادان(م -مواد مخدر یدوفروشخر)مرتب  با مواد مخدر  جرائم 
 قتل( -ییرباآدم -واوباشود اراذلوج -یریاشخاص )نزاع و درگ یهعل جرائم 

و  یمراکز بهداشت -و کار و دانش( یهنرستان فن یرستان،)کودکستان، دبستان، دب ی: مراکز آموزشزیر هستندشامل موارد  یموردبررس یخدمات عموم.  3
)کتابخانه، فرهنگسرا،  گیمراکز فرهن -(یخدمات ارتباطبانک، دفتر )پست، پست یو ارتباط یدفاتر پست -(یمارستانداروخانه، ب ینیک،)درمانگاه، کل یدرمان

 -اتوبوس هاییستگاها -سبز و باز یها، فضاهاپارک -(یها و مراکز ورزشباشگاه ی،سالن ورزش ی،ورزش ین)زم یمراکز ورزش -(یهنر یکانون فرهنگ
 بار(و تره یوهم یبازارها ها،وشگاهفر ی،روز و هفتگ ی)بازارها یدبازارها و مراکز خر -شاپیفود، کافرستوران، فست -یشهردرون یعموم هاییتاکس
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 ژوهشپ روش

ز نظـر شده اسـت. همچنـین اپژوهش حاضر ازجمله تحقیقات کاربردی است که به روش تحلیلی و با رویکرد کمی انجام

هر اردبیـل شـشود. جامعه موردمطالعه، ساکنان بافت تاریخی مسیر اجرایی، جزو مطالعات پیمایشی و ارزیابی محسوب می

باشد. نمونه موردمطالعه بر اساس حد نهایی فر مین 12158برابر با  1395ها بر طبق آمار سال هستند که تعداد جمعیت آن

 تصـادفی سـاده صـورتها بهتناسـب جمعیـت محلـهنفـر بـود کـه به 384برابر با  05/0فرمول کوکران در سطح خطای 

بـر  1398بهشت های فروردین و اردیپرسشنامه در ماه 400گیری شد. برای اطمینان بیشتر و رند شدن نمونه، تعداد نمونه

 توزیع گردید. 3طبق جدول شماره 
 

 . محاسبه حجم نمونه به تفکیک هر محله3جدول شماره 

تعداد جمعیت محله در سال  نام محله
1395 

 تعداد نمونه
 شده(های توزیع)پرسشنامه

شده پس از آوریهای جمعتعداد پرسشنامه
 گیرینمونه

 46 50 1488 تابار

 75 80 2431 1قاپوعالی

 47 50 1554 سرچشمه

 67 70 2127 اوچ دکان

 58 60 1823 گازران

 84 90 2735 پیرعبدالملک

 377 400 12158 کل

 

 یصـور ییرواای بود که درجه 5سؤالی بر مبنای طیف لیکرت  67گیری تحقیق، یک پرسشنامه محقق ساخته ابزار اندازه

مـورد شناسـی جامعهصـص در نفـر متخ 2و  های تاریخیبافت مسائلمتخصص در  یدنفر از اسات 3توس   آن ییو محتوا

، ز سـاکنان بافـتانفر  30 یتبامطالعه مقدماو  کرونباخ یپرسشنامه بر اساس روش آلفا یاییقرار گرفت. پا ییدو تأ ینیبازب

 4ه شمار م آن مطابق جدولنتایشد که  محاسبه یهای اصلاز مؤلفه یکهر  یکبه تفکابتدا برای کل پرسشنامه و سپس 

 که در حد قابل قبولی بود.به دست آمد  78/0برابر با نیز کل پرسشنامه  یمقدار آلفابود. 
 

 های پرسشنامهمؤلفه. نتایج آزمون آلفای کرونباخ برحسب هر یک از 4جدول شماره 

 مقدار آلفا سؤاالت تعداد های اصلیمؤلفه

 - 9 های عمومی ساکنانویژگی

 0.76 11 واجهه با مصادیق جرم در محلهمیزان م امنیت اجتماعی

 0.73 5 احساس امنیت

 0.78 9 مشارکت اجتماعی

 0.71 3 اعتماد اجتماعی

 0.72 4 تعامل اجتماعی

 0.71 3 هویت جمعی

 0.75 4 حس تعلق

 0.74 4 کیفیت مسکن

 0.70 3 مندی اقتصادیبهره

 0.71 2 میزان برخورداری محله عدالت فضایی

 0.81 10 رسی به خدمات عمومیسهولت دست

 

                                                           
 عنوانبهپرسشنامه  یلسه محله در زمان تکم ینا یدان،بازار و تازه م قاپو،یعال هایمحله یکالبد یوستگیپ یلداده شد، به دل یحتوض تریشطور که پهمان . 1

 دندمحله در نظر گرفته ش یک
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، 5شماره  تفاده شد. بر اساس جدولاسمیرنوف اس -ها از روش کولوموگروهمچنین برای اطالع از نرمال بودن ساختار داده

تـوان از هـای پرسشـنامه اسـت و میدهنده نرمـال بـودن داده( نشـان05/0داری از سـطح خطـا )باال بودن سطح معنی

 استفاده کرد.های پارامتریک آزمون
 

 یرنوفاسم -کولموگرو. نتیجه آزمون 4جدول شماره 
 نتیجه آزمون مقدار آماره درجه آزادی داریسطح معنی

 های پارامتریکها و امکان استفاده از آزموننرمال بودن داده 892/0 376 0404

 

 موردمطالعه محدوده

 -3گـازران  -2 قـاپویعال -1هـای زیـر اسـت: بـه نام محلـه 8هکتار شامل  8/92بافت تاریخی شهر اردبیل با مساحت 

ین محـالت همـواره از سـاختار شکل توسعه ا تازه میدان. -8بازار  -7یرعبدالملک پ -6اوچ دکان  -5ار بتا -4سرچشمه 

های جدیـد در اطـراف همـان شـد. بلکـه توسـعهرو، محله جدیدی به این بافـت اضـافه نمیشعاعی تبعیت کرده و ازاین

های بافت تاریخی اردبیل، (. بیشترین سطح کاربری78: 1388یافت )رضازاده اردبیلی و پیغامی، های سابق امتداد میمحله

(. الزم به توضیح است کـه در 3: 1394شود )جاوید، ها را شامل میدرصد از کل کاربری 66/34مسکونی است که معادل 

و همـواره تعـداد  قاپو محسوب شدهه میدان همواره بخشی از محله عالیبسیاری از منابع و متون تاریخی، محله بازار و تاز

 محله ذکرشده است کـه پـژوهش حاضـر نیـز بـر مبنـای ایـن قاعـده، محـدوده 6های بافت تاریخی شهر اردبیل محله

 محله نخست در نظر گرفته است. 6موردمطالعه را در قالب همان 

 

 
 (1388، جهاننقش یوانمشاور ا ینمهندس)منبع، خی شهر اردبیلهای بافت تاری. موقعیت محله2شکل شماره 

 

 هایافته و بحث

های قضاوت در مورد پایداری اجتماعی یک محله، اطالع از پایگاه اقتصادی اجتماعی ساکنان آن ترین مالکازجمله مهم

ز پاسـخگویان مـرد و مـابقی زن درصـد ا 58است. بر اساس نتایم پیمایش از ساکنان بافت تاریخی شهر اردبیل، برابر با 
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سـال  30درصد پاسخگویان بـاالی  70سال دارد و درمجموع  40-30بودند. از نظر سنی، بیشترین فراوانی را گروه سنی 

هستند. بیشترین فراوانی در متغیر تحصیالت مربوط به لیسانس و دیپلم بوده و در متغیر شغل، مربوط به مشاغل دولتی و 

سال سابقه سکونت در محله را دارند که ایـن مسـئله نقطـه  10درصد از پاسخگویان بیش از  80یک داری است. نزدخانه

تـرین فاکتورهـای پایـداری اجتمـاعی اسـت و قوتی برای محدوده موردمطالعه است. زیرا مدت سکونت در محلـه از مهم

درصـد  66گـردد. یبافت منجر م یماعو اجت یفرهنگ یهاها و اصالتدر بافت به حفظ ارزش یلو اص یسکونت افراد بوم

از پاسخگویان مالک منزل مسکونی خودشان هستند که این مسئله نیز حاکی از پایداری سکونت در محلـه اسـت. تعـداد 

اتاق  2اتاق در واحد مسکونی شاخص مهم دیگری است که در محدوده موردمطالعه بیشترین فراوانی در این متغیر شامل 

تـرین وسـیله نفره به ترتیب بیشترین تعداد را در بـین پاسـخگویان داشـتند و مهم 5نفره و  4های هدر واحد است. خانواد

 ونقل برای ساکنان بافت در درجه اول اتومبیل شخصی و سپس اتوبوس بود.حمل
 

 . مشخصات عمومی پاسخگویان6جدول شماره 
 های غیر فردیویژگی های فردیویژگی

ت سکونت در مد درصد فراوانی شرح جنسیت
 محله )به سال(

 درصد فراوانی شرح

 8/10 40 5کمتر از  58 219 مرد

 8/9 37 10تا  5 42 158 زن

 1/19 72 20تا  10 9.8 37 20زیر  سن )به سال(

 3/37 141 30تا  20 18 68 30تا  20

 23 87 30بیش از  30 113 40تا  30

نوع مالکیت منزل  27 102 50تا  40
 نیمسکو

 6/66 251 ملکی

 5/26 100 ایاجاره 2/15 57 50باالتر از 

 9/6 26 رهن 8/32 123 مجرد وضعیت تأهل

تعداد اتاق واحد  2/67 254 متأهل
 مسکونی

 28/9 35 اتاق 1

 53/61 232 اتاق 2 2/12 46 ابتدایی تحصیالت

 85/27 105 اتاق 3 8/11 44 سیکل

 32/1 5 یشتراتاق و ب 4 3/31 118 دیپلم

 8/10 40 نفر 2 تعداد افراد خانواده 4/34 130 لیسانس

 7/16 63 نفر 3 3/10 39 فوق و باالتر

 2/36 136 نفر 4 6/23 89 شاغل بخش دولتی شغل

 4/29 111 نفر 5 6/14 55 شاغل بخش خصوصی

 9/6 27 نفر 5بیش از  9/10 41 آزادمشاغل 

لب وسیله غا 5/21 81 دارخانه
 ونقلحمل

 3/35 133 اتوبوس

 6/20 78 تاکسی 2/7 27 بازنشسته

 8/35 135 اتومبیل شخصی 9/11 45 دانشجو

 8/7 29 دوچرخه و موتورسیکلت 8/4 18 یکارب

 5/0 2 سایر 5/5 21 مشاغل سایر

 

 پایداری اجتماعی در بافت تاریخی شهر اردبیل گانه 9ارزیابی ابعاد 

قـدری های شهری از مصادیق جرم است. این مسئله بههای مؤثر بر پایداری اجتماعی، امن بودن محلهفهترین مؤلاز مهم

ــه ــه مؤلف ــرم را ب ــت از ج ــوع امنی ــه موض ــت ک ــم اس ــدی در تحلیلمه ــت ای کلی ــرده اس ــدیل ک ــداری تب ــای پای ه

(Colantonio,2009.)  اصـلی بـود. بـر اسـاس  مورد در قالب سه نوع جرائم 11مصادیق جرم در این پژوهش، شامل

، سایر مصادیق جرم میانگین پایینی داشتند. این بدان معنـی اسـت «واوباشوجود اراذل»و « نزاع و درگیری»جز نتایم، به

(، 1396طور نسبی ایمن از جـرم اسـت. ایـن نتیجـه بـرخالف نتـایم پـژوهش فرحـانی )که بافت تاریخی شهر اردبیل به

( است که مصـادیق جـرم در 1389( و بارانی و همکاران )1390گاهی فرد و همکاران )(، پیش1392کالنتری و همکاران )
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گیری کـرد کـه بافـت تـاریخی شـهر توان چنین نتیجهاند. بدین ترتیب میهای تاریخی شهری را باال گزارش کردهبافت

دهی حالت از نظر پاسـخحال، این ماردبیل برخالف بخش مرکزی اغلب شهرها، محل تمرکز جرائم مختلف نیست. بااین

به احساس امنیت ساکنان خود موفق نیستند. زیرا علیرغم وجود امنیت نسبی از جرم، ساکنان احساس امنیت پایینی داشته 

دهد که احساس امنیت ساکنان هنگام تردد شبانه پایین نشان می 7و از نظر ذهنی، تصور یک محله امن را ندارند. جدول 

 یآمـادگاند. همچنین روشنایی معـابر و های مستعد وقوع جرم درک شدهعنوان مکانها بهمحله است و عالوه بر آن خود

حال، اطمینـان بـاالی سـاکنان از امنیـت منزلشـان بـه شده است. بااینناکافی ارزیابی یت،امن یدر برقرار یانتظام یروین

طور ضـمنی، پـایین بـودن جـرم سـرقت در ههنگام سفر، حاکی از تفاوت بین امنیت واقعی و احساس امنیت است کـه بـ

 کند.ها را نیز تأیید میمحله
 

 . فراوانی و میانگین خرده مقیاس مواجهه با مصادیق جرم7جدول شماره 
خیلی  مصادیق جرم در محله بندی جرائمطبقه

 کم
خیلی  زیاد متوس  کم

 زیاد
میانگین پس از  میانگین

 کدگذاری مجدد

 91/3 09/2 32 21 57 105 162 بریزنی و جیبکیف سرقت

 59/3 41/2 54 18 70 121 114 سرقت از منزل

 85/3 15/2 17 20 91 122 127 سرقت از مغازه

 37/3 63/2 35 50 96 133 63 سرقت از اتومبیل

 77/3 23/2 20 43 58 140 116 سرقت لوازم اتومبیل

 99/3 01/2 9 11 55 202 100 خریدوفروش مواد مخدر مواد مخدر

 07/4 93/1 8 10 60 167 132 مصرف مواد مخدر و حضور معتادان

جرائم علیه 
 اشخاص

 42/2 58/3 98 128 79 40 32 نزاع و درگیری

 58/2 42/3 72 124 101 49 31 واوباشوجود اراذل

 55/3 45/2 20 65 65 142 85 رباییآدم

 78/4 22/1 2 0 7 62 306 قتل

 

 پایداری اجتماعی در محدوده موردمطالعه گانه 9ی و میانگین ابعاد . فراوان8جدول شماره 
 میانگین زیاد خیلی زیاد متوس  کم کم خیلی سؤال مقیاس

س
سا
اح

 

ت
منی
ا

 

 08/2 12 16 66 178 105 احساس امنیت در زمان تردد شبانه در محله

 75/2 34 55 131 98 59 محله یتامن یدر برقرار یانتظام یروین یآمادگ

 32/3 69 123 66 96 23 به هنگام سفرطمینان از امنیت منزل مسکونی ا

 41/2 22 43 106 102 104 جرموقوع  هایمکان پاک بودن محله از

 30/2 10 43 102 116 106 محله در شب یی معابرنور و روشنا یزاناز م رضایت

ت
رک
شا
م

ی 
اع
تم
اج

 

 35/3 67 130 85 57 38 هاایمحلهو هم یگانهمسا یشرکت در مراسم جشن و شاد

 45/3 64 152 79 54 28 هاایمحلهو هم یگانهمسا یدر مراسم ختم و عزادار شرکت

 42/3 71 146 65 61 34 هبی محلهها و مراسم مذشرکت در آئین

 25/3 61 134 53 97 32 هایامحلهو هم همسایگانبه  کمک

 44/3 44 168 91 56 18 قبهیرمترغ حوادث بروز داوطلبانه در زمان تمایل به کمک

 29/2 24 44 66 127 116 محله یزیرو برنامه یریتدر مد یاهال نظارت

 61/2 18 76 69 124 46 بهبود محله یبراو فکری  یفعال مال مشارکت

 92/3 124 146 61 44 2 مرتب  یهابه سازمان یشنهادهانظرات و پ انعکاس

 73/2 36 59 99 134 49 محله بهبود وضعیت یهاژهدر پرو هاهمکاری با سازمان

ی
اع
تم
 اج
ماد
عت
ا

 

 94/1 10 34 62 87 184 یرسم یاعتماد به نهادها یزانم

 19/3 56 127 65 89 40 هایامحلهو هم یاناعتماد به آشنا میزان

 35/2 16 57 61 153 90 هایبهاعتماد به غر میزان

مل
تعا

 

 
ی
اع
تم
اج

 

 59/2 27 56 35 42 59 محله ینساکنوآمد با رفتمیزان 

 51/3 62 165 70 64 16 در طول روز محله یو گفتگو با اهال صحبت

 25/3 51 163 37 81 45 در محله یدوستان داشتن

 13/3 60 142 65 76 34 مشانبا نا هایههمسا میزان شناختن

هوی  ت

مع 
ج  ی

 54/2 49 67 41 110 110 هایامحلهبا هم احساس همبستگی اجتماعی
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 94/2 38 124 65 78 72 شهرساکنان  یگربا د یاجتماع یاحساس همبستگ

 76/2 35 80 100 85 77 یگیرانهو مطالبات پ یجمع هایاعتراضتمایل به 

س
ح

 

 
ق
تعل

 

 06/3 40 137 58 88 54 در محله یاز زندگ یآرامش و راحت احساس

 53/2 27 54 94 120 82 یدقتصاا یتبه ماندن در محله در صورت بهبود وضع یلتما

 57/3 90 157 53 33 44 همحل ینعنوان ساکن ابهشناخت فرد از  یترضا احساس

 51/3 61 151 98 55 12 لهمحو گذشته و مسائل  یخبه دانستن در مورد تار عالقه

ت
یفی
ک

کن 
مس

 

 61/2 24 59 108 117 69 یعیدر برابر سوانح طب واحد مسکونی میزان ایمنی
 87/2 48 82 92 83 72 لمنز یشیو سرما یشیگرما یستمو س یهتهو یری،از نورگ ایترض

 93/2 37 92 111 81 56 مجاور یمسکون یواحدها رضایت از عدم مزاحمت و اشراف

 29/2 21 62 62 93 139 ونیمسکمنزل  یفیتاز ک یکل رضایت

ره
به

ی 
ند
م

ی
صاد
اقت

 

 21/2 10 15 110 152 90 وضعیت اقتصادی خانوادهاز  یترضا

 01/2 11 9 63 185 109 درآمد ماهانه یزاناز م رضایت

 27/2 12 16 107 168 74 رضایت از امنیت شغلی در وضع کنونی

ت
دال
ع

ی 
ضای
ف

 

 68/2 21 68 136 74 78 کفایت خدمات عمومی محله برای تأمین نیاز ساکنان

 84/1 5 14 62 132 164 وجود عدالت در تخصیص خدمات عمومی به محله

 46/2 25 85 96 85 113 دسترسی به مراکز آموزشی

 26/3 65 111 102 54 45 دسترسی به مراکز بهداشتی و درمانی

 23/3 45 141 80 77 34 دسترسی به دفاتر پستی و ارتباطی

 31/2 17 63 54 107 126 دسترسی به مراکز فرهنگی

 16/2 9 34 111 79 164 دسترسی به مراکز ورزشی

 21/2 15 39 107 67 149 بز و بازها، فضاهای سدسترسی به پارک

 37/3 10 64 101 84 118 های اتوبوسدسترسی به ایستگاه

 46/2 15 71 97 82 112 شهریونهای عمومی دردسترسی به تاکسی

 34/2 14 50 103 93 117 شاپفود، کافی، فسترستوراندسترسی به 

 04/3 68 78 98 67 66 و مراکز خریدبازارها دسترسی به 

 

شده است، مشارکت اجتماعی است. این مؤلفـه ها بدان اشارههای پایداری اجتماعی که در تمام پژوهشترین مؤلفهاز مهم

حـوه مشـارکت بـا مـورد بـه ن 4مورد آن به نحوه مشارکت با اهـالی محـل و  5متغیر بود که  9در پژوهش حاضر شامل 

شود. بر اساس نتایم، متغیرهای مربوط به مشارکت با اهـالی محـل در تمـام ها مربوط میریزی و سازماننهادهای برنامه

تر از جز یک مورد )انعکاس نظرات و پیشـنهادها( پـایینها بهموارد باالتر از متوس  بود. اما متغیرهای مشارکت با سازمان

ز صـورت غیررسـمی و خودجـوش اسـت کـه امسائل محلـه، بهمیانگین بود. این بدان معنی است که مشارکت اهالی در 

کمـک  وگیرد )مانند شرکت در مراسـم جشـن و عـزاداری زندگی روزمره و تعامل اجتماعی ساکنان با یکدیگر نشأت می

 که از مشارکت رسمی خبری نیست.داوطلبانه به اهالی(. درحالی

باشـد. ای میهکننده پایداری اجتماعی محلـحد باالیی تضمین اعتماد اجتماعی مؤلفه اثرگذار دیگری است که وجود آن در

د. نتایم نشان شیافته بررسی اعتماد اجتماعی در این پژوهش در سه حالت اعتماد رسمی، اعتماد غیررسمی و اعتماد تعمیم

هادهـای نرد ه عملکـداد که میزان اعتماد رسمی در بین ساکنان بافت تاریخی اردبیل پایین اسـت. یعنـی پاسـخگویان بـ

ی نیسـتند نیـز ها و افرادی که متعلق به محله مـورد سـکونت اهـالرسمی و دولتی اعتماد پایینی دارند. همچنین به غریبه

 ها باال است.ایمحلهاعتماد کمی دارند. در مقابل، اعتماد به دوستان، آشنایان و هم

و ایـن  بـاال اسـت مل ساکنان با یکدیگر درمجمـوعدر خصوص متغیر تعامل اجتماعی، نتایم پرسشگری نشان داد که تعا

 گین پایینی دارد.وآمد با ساکنان محله میانعامل بر روی سایر متغیرهای پایداری اجتماعی اثرگذار است. تنها متغیر رفت

گیری شد. دو مورد نخست مربوط بـه مؤلفه مهم دیگر هویت جمعی ساکنان بود که در پژوهش حاضر در سه حالت اندازه

همبستگی اجتماعی با دیگر ساکنان و مورد سـوم مربـوط بـه همبسـتگی جمعـی جهـت پیگیـری مطالبـات از نهادهـا و 

دهـد کـه هویـت ها است. بر اساس نتایم در هر سه مورد، مقدار پایداری کمتر از حد متوس  بود و این نشـان میسازمان
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جای گرایانـه بـهعـی، بـا تمایـل بـه رفتارهـای جمعهای موردمطالعه ضعیف است. هویت جمجمعی در بین ساکنان محله

های هـا و حساسـیتدهنده واکنش( و بـاال بـودن آن، نشـان323: 1397شود )رضایی نیا،رفتارهای فردگرایانه تعریف می

های موجود در داخل کشور، میزان هویت جمعـی در جمعی بیشتر نسبت به اتفاقات و مسائل زندگی روزمره است. پژوهش

دهد که در شهر تهـران هویـت جمعـی ( نشان می1397اند. نتایم پژوهش رضایی نیا )هرها را پایین ارزیابی کردهشکالن

( نیـز معتقـد اسـت در شـهر تهـران، غریبگـی و 1381بسیار ضعیف است و رفتارهای فردگرایانه غلبه دارد. مـدنی پـور )

است. علیرغم باال بودن حس تعلق ساکنان بـه محـل  شدت فردگراشود و این شهر بهتفاوتی نوعی ارزش محسوب میبی

درصـد از پاسـخگویان اظهـار  57کند و شان، این حس تعلق، انگیزه ماندن در محله را در ایشان تقویت نمیزندگی فعلی

شان حاضر به ماندن در محل سکونت فعلی خـود نیسـتند. ایـن وضـعیت اند که در صورت بهبود وضعیت اقتصادیداشته

مدت کـار و زنـدگی و سـپس های بافت تاریخی شهر به مراکز کوتاهای و تبدیل محلههای پلهد منجر به مهاجرتتوانمی

تر گردد و به هویت اجتماعی و اصیل بافت آسـیب زنـد. در خصـوص مؤلفـه های اقتصادی طبقات پایینجابجایی با گروه

دهد که کیفیت سکونتی در مجموعـه بافـت ود و نشان میتر از متوس  بکیفیت مسکن، هر چهار گویه دارای مقدار پایین

بخش نیست. همچنین در رویکردهای جدید سنجش پایداری اجتماعی، وضعیت اقتصادی سـاکنان تاریخی اردبیل رضایت

منـدی اقتصـادی در قالـب سـه مـورد جهت در پژوهش حاضر نیز بهرهای مؤثر در تبیین میزان پایداری است. بدینمؤلفه

موردبررسـی قـرار  یشـغل یـتاز امن و رضـایتدرآمد  یزاناز م ، رضایتخانواده یاقتصاد یتاز وضع یترضاغلی، امنیت ش

اند که ایـن مسـئله چنـدان هـم دور از آمده نشان دادند که ساکنان از وضعیت اقتصادی خود ناراضیدستگرفت. نتایم به

 ذهن نبود.

 متغیـردر باشـد. یکی از وضعیت نامناسـب بافـت تـاریخی اردبیـل منتایم بررسی مؤلفه عدالت فضایی نیز، درمجموع حا

 هـاییانگینشـده، مبررسی یومخدمات عم بیشترکه طوری. بهناکارآمدی شدیدی وجود دارد دسترسی به خدمات عمومی،

خـدمات  ینازم است ابتدا هستند که ال نامطلوبی یاربس وضعیت یاز خدمات دارا یبرخ ین. همچندارنداز متوس   تریینپا

. شـاپیکافو  فوداز و رسـتوران، فسـتبسبز و  یها، فضاهاپارک ی،. مانند: مراکز ورزشیرندقرار گ یزیربرنامه یتدر اولو

ت در ای بـرای تـأمین نیازهـای سـاکنان کفایـت الزم را نداشـته و همچنـین عـدالعالوه بر این، خدمات عمومی محلـه

پس از  های شهر در نظر گرفته نشده است.اریخی در مقایسه با سایر محلههای بافت تبه محله یخدمات عموم یصتخص

ن آزمـون، نمونه سنجیده شـد. در ایـمشخص شدن نمره ابعاد پایداری، مطلوبیت هر یک از ابعاد بر اساس آزمون تی تک

شـود. از ون، تفسـیر میداری آزمـگردد و نتایم، با توجه به سطح معنیشده با میانگین نظری مقایسه میمیانگین مشاهده

 حـس وی اجتمـاع ی، تعامـلاجتمـاع ، مشارکتجرم در محله یقنبود مصادجتماعی، شده پایداری اهای بررسیبین مؤلفه

 لتی و عـدااقتصـاد منـدی، بهرهمسـکن ی، کیفیـتجمعـ ی، هویتاجتماع یت، اعتماداحساس امندارای میانگین و  تعلق

میانگین نظـری  از (84/169) شده کلیجه نهایی اینکه پایین بودن میانگین مشاهدهیی دارای میانگین پایین بودند. نتفضا

بـه  دهد که وضعیت پایداری اجتماعی در بافت تاریخی شهر اردبیـل درمجمـوع پـایین اسـت. بـا توجـه( نشان می174)

 اعتماد کرد. ه این آزمونتوان به نتیجمی (،p=000/0<05/0)ها، دار بودن آماره تی در تمام مؤلفهمعنی

 

 . نتایج ارزیابی مطلوبیت ابعاد پایداری اجتماعی در بافت تاریخی اردبیل بر اساس آزمون تی9جدول شماره 

میانگین  میانگین ابعاد پایداری اجتماعی
 نظری

سطح  آماره تی
 داریمعنی

 نتیجه آزمون

 تر از متوس پایین باالتر از متوس 

   000/0 484/38 33 88/39 نبود مصادیق جرم در محله

   000/0 -245/16 15 85/12 احساس امنیت

   000/0 874/7 27 46/28 مشارکت اجتماعی
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   000/0 -145/14 9 47/7 اعتماد اجتماعی

   000/0 383/4 12 66/12 تعامل اجتماعی

   000/0 -109/6 9 27/8 هویت جمعی

   000/0 424/5 12 68/12 حس تعلق

   000/0 -883/9 12 70/10 سکنکیفیت م

   000/0 -205/29 9 49/6 مندی اقتصادیبهره

   000/0 -613/14 36 37/30 عدالت فضایی

   000/0 -613/6 174 84/169 نتیجه نهایی

 

نکتـه  یـندر ا ی،اجتمـاع یـداریشـده در حـوزه پاپژوهش اشاره شد، اکثر مطالعـات انجام ینظر بخشطور که در همان

. بـه یـردموردبررسـی قـرار گ یشهر یهادر سطح محله یستیدارد و با یمحل یاسمق یاجتماع یداریاند که پاالقولقمتف

 یـنپرداخته شد. هـدف ا یلاردب یخیبافت تار یهادر سطح محله جتماعیا یداریپا یبخش، به بررس یندر ا یلدل ینهم

راهه )آنووا( اسـتفاده برای این کار از آزمون تحلیل واریانس یک گردد. یابیارز یاجتماع یداریها در پابود که تفاوت محله

تجمیع شـده و بـه یـک متغیـر واحـد  Computeشد. بدین منظور تمامی متغیرهای پایداری اجتماعی از طریق تکنیک 

دار بـودن عنـیها( و آزمون آنووا )برای اطـالع از م)برای اطالع از برابری واریانس محله 1ینلوتبدیل گردید. سپس آزمون 

 یکـدیگرموردبررسی با  هایمحله یانسوارنشان داد که  لوین آزمونها در نمره پایداری اجتماعی( انجام شد. تفاوت محله

 هامحله ینکه ب دهدنشان میبوده و  داری( معن000/0در سطح )در آزمون تحلیل واریانس  Fنسبت همچنین  .یستبرابر ن

اسـتفاده شـد کـه  2ها از آزمون تامهانرای انجام تحلیل تعقیبی، به دلیل عدم برابری واریانسب وجود دارد. دارتفاوت معنی

های بافـت تـاریخی بر این اسـاس، محلـه باشد.می 3نتایم آن نشان داد تفاوت در نمره پایداری اجتماعی برحسب شکل 

 بندی کرد:توان در دو گروه طبقهاردبیل را از نظر پایداری اجتماعی می

 قاپو و سرچشمه که دارای سطح باالتری از پایداری اجتماعی هستندهای تابار، عالیشامل محله 1روه گ

 تری دارنددکان، گازران و پیرعبدالملک که پایداری اجتماعی پایینهای اوچشامل محله 2گروه 

 
 ها از نظر پایداری اجتماعی. نتایج آزمون آنووا برای تفاوت محله10جدول شماره 

 داریسطح معنی Fنسبت  میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات شرح زمون لوینآ

 000/0 609/24 416/2800 5 080/14002 هابین گروه داریسطح معنی مقدار

   113.794 371 723/42217 هادرون گروه 254/0 321/1

    376 804/56219 مجموع  

                                                           
1 . Levene Statistic 

2 . Tamhane Statistic 
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 لهای بافت تاریخی شهر اردبیجتماعی در محله. میانگین نهایی پایداری ا3شکل شماره 

 

ها، ک از محلهها حالت فضایی دارد و موقعیت مکانی هر ینکته بسیار مهم این است که تفاوت در پایداری اجتماعی محله

 ترین بخش بافـت پایـداری اجتمـاعیشده در مرکزیهای واقعها اثرگذار است. یعنی محلهبر میزان پایداری اجتماعی آن

قـاپو عنوان مرکز خدمات پزشکی(، محله عالیکه محله تابار )بهطوریهای حاشیه بافت داشتند. بهبیشتری نسبت به محله

عنوان مرکز رویدادهای فرهنگی( دارای وضعیت بهتـری نسـبت عنوان مرکز اقتصادی و تجاری( و محله سرچشمه )به)به

های حلـهماالتر از بـی از شاخص خدمات عمومی نیز در این سه محله به سه محله دیگر بودند. همچنین میزان برخوردار

ها شـود کـه بـا تخصـیص خـدمات عمـومی بیشـتر، کیفیـت زنـدگی در محلـهگروه دوم بود. بدین ترتیب مالحظـه می

 شود.جتماعی آن نیز بیشتر میایافته و در نتیجه پایداری افزایش

 

 ردبیلتاریخی شهر ا بندی از وضعیت پایداری اجتماعی در بافتجمع

 شوند:بندی میصورت جمعهای پایداری اجتماعی بدینهای بافت تاریخی شهر اردبیل از نظر مؤلفهویژگی

 پایداری اجتماعی در بافت تاریخی شهر اردبیل درمجموع پایین است.

ارای نمـرات دی و حس تعلـق های پایداری اجتماعی مانند امنیت از جرم، مشارکت اجتماعی، تعامل اجتماعبرخی از مؤلفه

 باالتری بودند. این متغیرها عمدتاً ماهیت اجتماعی دارند.

بدی بافت همراه ها، ناپایداری در وضعیت اقتصادی ساکنان و پایین بودن کیفیت کالباوجود مطلوبیت نسبی برخی از مؤلفه

 ت.عی بافت تاریخی اسبا دسترسی نامناسب به خدمات عمومی، عامل مهمی در تشدید ناپایداری اجتما

دم امنیـت عهای بافت تاریخی اردبیل، پاسخگویان احساس باوجود کم بودن مصادیق جرم و باال بودن امنیت نسبی محله

 در محله دارند. یعنی بین احساس امنیت و امنیت واقعی تفاوت وجود داشت.

 زمانی آن بود.سا ای بهتر از سطح نهادیوضعیت مشارکت اجتماعی در سطح متغیرهای محله

 از بین متغیرهای اعتماد اجتماعی، تنها اعتماد غیررسمی نمره باالیی داشت.

 وضعیت بافت تاریخی شهر اردبیل از نظر مؤلفه هویت جمعی، ناپایدار ارزیابی شد.

ری یـداها از عدالت فضایی، از عوامـل مهـم تشـدید ناپاو عدم برخورداری محله یمناسب به خدمات عموم یعدم دسترس

 اجتماعی بافت تاریخی شهر اردبیل هستند.
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 ها در این خصوص مؤثرند.های موردمطالعه، حالت فضایی دارد و موقعیت مکانی محلهتفاوت در پایداری اجتماعی محله

 

 گیرینتیجه

خی شـهری، های تـاریکیفیت زندگی در بافت های ارتقادهندهترین عوامل و محرکهمثابه یکی از مهمپایداری اجتماعی به

اینکـه  های اخیر موردتوجه محققان علوم اجتماعی و شهرسازی قرارگرفتـه اسـت. پایـداری اجتمـاعی عـالوه بـردر سال

محیطی توسعه پایدار را نیز تحـت تـأثیر های کیفیت زندگی دارد، ابعاد اقتصادی و زیستتأثیرات مستقیم بر روی شاخص

هایی مانند امنیـت اجتمـاعی، مشـارکت اجتمـاعی، اعتمـاد بدون وجود مؤلفهتوان مدعی شد که میطوریدهد. بهقرار می

محیطی پرداخت و آنچـه را کـه در گـزارش توان به حفاظت از منابع اقتصادی و زیستاجتماعی، هویت و حس تعلق نمی

 برانت لند آمده است تحقق بخشید.

 یـداریپااضـر بـر روی آن متمرکـز شـد. حهش ای مسئله مهمی بود که پـژوسنجش پایداری اجتماعی در مقیاس محله

و  یگیاز همسـا و داشـته یتدر خانه و محله خود رضا یساکنان از زندگ شود کهیمحقق م یمحله زمان یکدر  یاجتماع

محـل  در هـاتیلنجام فعابه ا یازو ن یباگذشت زمان تعامالت اجتماع ین حالتماندگار شدن در محله خود لذت ببرند. در ا

حلـه مو بهبـود وضـع  یهـدارآن در نگ یو در پـ کننـدیم پیـدا خاطرو ساکنان نسبت به محله خود تعلق شودیم یشترب

حاضـر  طور که نتایم پژوهشهمان بود. خواهد محله یک یداریپا یلو دل یهمان شاخص اصل ینکرد؛ ا خواهند مشارکت

رم، مشـارکت جـشهر اردبیل از قبیل امـن بـودن از بافت تاریخی  های پایداری اجتماعی درنیز نشان داد، برخی از ویژگی

بخش بـود و توانسـته اسـت همچنـان طور نسبی رضایتاجتماعی، تعامالت اجتماعی در واحد همسایگی و حس تعلق، به

یـت، احساس امنجتماعی مانند های پایداری احال، پایین بودن سایر مؤلفهها حفظ کند. بااینماندگاری خود را در این بافت

اخص می موجب افت شـی و برخورداری از خدمات عمواقتصاد مندی، بهرهمسکن ی، کیفیتجمع ی، هویتاجتماع تماداع

یـک از  های موردمطالعه شده است. بنابراین بافت تاریخی شهر اردبیـل در خصـوص هـرکلی پایداری اجتماعی در محله

ها به آن اشـاره عنوان نتیجه تحلیلهبمهمی که بایستی  ریزی دقیق است. نکتهبرنامه های ذکرشده، نیازمند توجه ومؤلفه

هـا های کالبـدی آنتوان به ناکارآمدیهای تاریخی، تا حد زیادی میهای اجتماعی بافتکرد این است که با تقویت جنبه

هـا و چالش»ه تواننـد بـهای آتی میتر کرد. بدین منظور، پژوهشها را برای سکونت و فعالیت جذابنائل آمد و این بافت

هـا بپردازنـد و همچنـین ویژه در فرایند بازآفرینی این بافتبه« های تاریخیپذیری پایداری اجتماعی در بافتموانع تحقق

 عه کنند.های تاریخی مطالتعامل بین ساکنان و سطوح نهادی سازمانی مدیریت شهری را در بازآفرینی و احیای بافت
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