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چکﯿده
در ﻓﺮایند بﺮنﺎمهریزي شهﺮي ،توﺟه به مبﺎحث اﺟتﻤﺎعی ﺟزء ﺟدایینﺎپذیﺮ طﺮحﻫﺎي شهﺮي محسوب میشود؛ چﺮا
که انسﺎنﻫﺎ در تعﺎمل بﺎ ﻓضﺎﻫﺎي شهﺮي بهعنوان محﯿطی پﺎسخگو به نﯿﺎزﻫﺎ و ﻓعﺎلﯿتﻫﺎیشﺎن به آنﻫﺎ معنﺎ
میبخشند و سﺮانجﺎم به آنﻫﺎ دلبسته میشوند که در این صورت پﺎیداري اﺟتﻤﺎعی در ﻓضﺎﻫﺎي شهﺮي نﻤود
مییﺎبد .پﺎیداري اﺟتﻤﺎعی ،ﻓﺮایندي بﺮاي ایجﺎد مکﺎنﻫﺎي پﺎیدار و موﻓق ،درواقع به معنﺎي ارتقﺎي کﯿفﯿت زندگی و
درنهﺎیت توانﻤندسﺎزي اﺟتﻤﺎعﺎت محلهﻫﺎ است .ﻫدف اصلی پژوﻫﺶ ،تحلﯿل ارتبﺎط بﯿن پﺎیداري اﺟتﻤﺎعی و
دلبستگی مکﺎنی سﺎکنﺎن بﺎﻓت تﺎریخی شهﺮ ارومﯿه است .رویکﺮد حﺎکم بﺮ پژوﻫﺶ از نظﺮ ﻫدف کﺎربﺮدي و بهلحﺎظ
روششنﺎسی «توصﯿفی-تحلﯿلی» است .بهمنظور گﺮدآوري دادهﻫﺎ ،از مطﺎلعﺎت و اسنﺎد کتﺎبخﺎنهاي و ابزار پﺮسشنﺎمه
استفﺎده شده است .بﺮاي تحلﯿل دادهﻫﺎ نﯿز از آزمونﻫﺎي تی تکنﻤونهاي ،تحلﯿل واریﺎنس یکطﺮﻓه ،آزمون
کولﻤوگﺮوف اسﻤﯿﺮنوف و ضﺮیب ﻫﻤبستگی پﯿﺮسون استفﺎده شده است .نتﺎیج آزمون تی تکنﻤونهاي نشﺎن میدﻫد
بﺎﻓت تﺎریخی ارومﯿه از پﺎیداري اﺟتﻤﺎعی و معﯿﺎرﻫﺎي آن (ﻫویت ،مشﺎرکت ،ایﻤنی ،امنﯿت و کﯿفﯿت زندگی) بﺮخوردار
است و تنهﺎ معﯿﺎر سﺮمﺎیۀ اﺟتﻤﺎعی در این محدوده از وضعﯿت منﺎسبی بﺮخوردار نﯿست؛ زیﺮا مﯿﺎنگﯿن آن کﻤتﺮ از حد
متوسط است .این آزمون نﯿز نشﺎن میدﻫد مﯿزان دلبستگی مکﺎنی از نظﺮ شهﺮوندان ،مطلوب ارزیﺎبی شده است و
بﺎﻓت در وضعﯿت منﺎسبی قﺮار دارد .ﻫﻤچنﯿن مطﺎبق نتﺎیج تحلﯿل واریﺎنس یکطﺮﻓه ،مﯿﺎنگﯿن معﯿﺎرﻫﺎي پﺎیداري در
بﺎﻓت تﺎریخی ارومﯿه بﺎ ﻫم متفﺎوت ﻫستند و بﯿن آنﻫﺎ ارتبﺎط معنﺎداري وﺟود دارد .نتﺎیج آزمون کولﻤوگﺮوف
اسﻤﯿﺮنوف بﯿﺎنگﺮ آن است که متﻐﯿﺮﻫﺎي پﺎیداري اﺟتﻤﺎعی و دلبستگی مکﺎنی نﺮمﺎل است .یﺎﻓتهﻫﺎي آزمون ضﺮیب
ﻫﻤبستگی پﯿﺮسون نشﺎندﻫندة آن است که بﯿن پﺎیداري اﺟتﻤﺎعی و دلبستگی مکﺎنی بﺎﻓت تﺎریخی شهﺮ ارومﯿه
ﻫﻤبستگی وﺟود دارد .شدت ﻫﻤبستگی بهدستآمده متوسط و ﺟهت رابطۀ بﯿن آنﻫﺎ مثبت و مستقﯿم است.

واژهﻫﺎي کلﯿدي :بﺎﻓت تﺎریخی ،پﺎیداري اﺟتﻤﺎعی ،دلبستگی مکﺎنی ،شهﺮ ارومﯿه.

 .1این مقاله برگرفته از پایاننامۀ خانم هیوا اسدی با موضوع بررسی تأثیر نقش پایداری اجتماعی در دلبستگی مکانی ساکنان بافت فرسودۀ شهر ارومیه در
دانشکدۀ معماری ،شهرسازی و هنر دانشگاه ارومیه است که با راهنمایی دکتر فریدون نقیبی و دکتر اصغر عابدینی انجام گرفته است.
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مقدمه
مهمترین دغدغهای که تعمق و توجه جدی صاحبنظران و برنامهریزان شهری را به مفهوم توسعۀ پایدار جلب کرده ،رشد
شتابان شهرنشینی در جهان امروز و تداوم پیامدهای آن برای ساکنان این مناطق است (سرایی و همکاران.)173 :1931 ،
از اینرو در ایران بهعنوان یک کشور درحالتوسعه ،از دهۀ  ،1931شهرنشینی ابعاد تازهای به خود گرفته و رشد شتابان
شهرنشینی آغاز شده است .این روند ،غالبشدن الگوی سکونتی شهری ،بهخصوص طی سه دهۀ گذشتۀ جامعۀ ایران را
دستخوش تحوالت زیادی کرده و زمینههایی را برای ناپایداری شهری در جنبههای مختلف (بهویژه اجتماعی) و ظهور
پدیدههایی نظیر کودکان کار ،بزهکاری اجتماعی ،سرقت ،زورگیری و غیره بهخصوص در کالنشهرها فراهم آورده است
که موجب هدررفتن سرمایههای مادی و معنوی ،و تشدید مشکالت و ناهنجاریهای شهری شده است؛ بنابراین از جانب
شهرسازان و متفکران اجتماعی مباحث جدیدی برای مقابله با این تحوالت پیشنهاد شد که یکی از آنها پایداری
اجتماعی 1است که بهعنوان زیرمجموعهای از توسعۀ پایدار ،در تحقق اهداف توسعه اهمیت زیادی دارد (مافی و
عبدالهزاده .)13 :1931 ،پایداری اجتماعی بر خواست مردم به زندگی در مکانی مشخص و توانایی آنان در استمرار چنین
روندی ،چه در زمان حاضر و چه در آینده ،تأکید میکند (زنگنه و همکاران .)117 :1933 ،پایداری اجتماعی فرایندی برای
ساخت مکانهای پایدار و موفق است که سبب ارتقای سالمت میشود ( .)Woodcraft, 2015: 133دلبستگی به مکان
را میتوان نسبتا پایدار دانست؛ چرا که معیار پیوند بین یک فرد یا گروه و یک مکان یا محل اقامت خاص تعریف شده
است ( .)Hudson, 2021: 4-5درواقع دلبستگی به مکان به معنای پیوندی ادراکی ،احساسی و عملکردی بین افراد و
مکانهایی است که در فرایند تعامل با آن ،معنای خاص و ارزشمندی را به آن بخشیدهاند و این پیوند بهصورت رفتارها و
کنشهایی مانند تمایل به حفظ نزدیکی به مکان ،حزن و اندوه ناشی از جدایی و دوری از مکان و حمایت اجتماعی از آن
دیده میشود (حقپرست و همکاران .)91 :1938 ،تضعیف پیوند انسان با مکان سکونت ،ناشی از عوامل نظیر شهرگرایی
سریع و شتابزدۀ قرن بیستم ،مالکیت اتومبیل و گسترش نقل و انتقاالت سکونتی ،بروز مشکالت زیستمحیطی ،افزایش
فاصلۀ محیط کار-سکونت ،جهانیسازی ارتباطات ،صنعتیشدن و غیره است که دلبستگیها و پیوندهای اجتماعی–محلی
را کاهش داده است .فضاهای مسکونی امروز از درک روح انسانی و تعلق اجتماعی دور شدهاند .به همین دلیل توجه به
پایداری اجتماعی و دلبستگی ساکنان به مکان ،بهویژه در محلههای تاریخی و مباحث شناختی ،یکی از ضرورتهای مهم
در طراحی محیطهای مسکونی است (رحیمی و همکاران .)33 :1931 ،تحقیقات نشان میدهد دلبستگی به مکان نقش
مهمی در انگیزۀ حضور و مراقبت از فضاهای عمومی ایفا میکند و مبنای نحوۀ ارتباط و تعامل عاطفی مثبت انسان با
فضا است .این احساس با خصوصیات فردی ،جمعی ،فرهنگی و اجتماعی ایجاد و سبب عالقۀ بیشتر به مکان میشود
(کریمی مشاور و نیکوخوی.)71 :1937 ،
برخی محققین در مطالعات خود به ارزیابی و تبیین میزان عوامل مؤثر بر نقش ابعاد دلبستگی مکانی در شکلگیری
هویت فضایی جدید محلههای شهری ،براساس ظرفیت سازگاری شهروندان از دیدگاههای مسکونی شهری مدرن
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پرداختند .همچنین معیارهای اصلی پیوست محل در خانه ،محله و شهر را بازشناسی و دلبستگی مکانی را در زمینۀ عوامل
فضایی و ارتقای دلبستگی مکانی در فرایند بازآفرینی شهری تجزیه و تحلیل کردند (حاتمینژاد و همکاران،1939 ،
پورجعفر و خبیری ،1939 ،زمانی و هنرورDarby and Özata ،Kim et al., 2017 ،Heidari et al., 2016 ،1931 ،

 .)Gheimati et al., 2020 ،Mahmoodi et al., 2018 ،2017همچنین دیگر محققان به تبیین نقش مدیریت محلهای و
سنجش عوامل مؤثر بر پایداری اجتماعی در محلهها و محلههای پراکندهرو و درنظرگرفتن دستورالعملهای پایداری
اجتماعی-فرهنگی برای طراحی محله پرداختند و مؤلفههای پایداری اجتماعی مؤثر بر افزایش تعامالت اجتماعی را
براساس دیدگاه ساکنان در مجموعههای مسکونی شناسایی کردند .درنهایت نیز چالشهای پایداری اجتماعی را بررسی
کردند (هادیزاده زرگر ،1931 ،علیزاده و همکاران ،1939 ،غفوریان و همکاران ،1931 ،راکعی بناب و همکاران،1931 ،
توانا و نوریان ،1931 ،پوراحمد و همکارانDempsey et al., ،Vallance et al., 2011 ،Cuthill, 2010،1937 ،

.)Fatani et al., 2017 ،Kesseiba and El-Husseiny, 2012 ،2010
براساس نتایج پژوهشهای حوزۀ پایداری اجتماعی و دلبستگی مکانی ،پایداری اجتماعی شهرها درگرو دستیابی به
توسعۀ معیارهای هویت ،مشارکت ،ایمنی و امنیت ،کیفیت زندگی ،عدالت اجتماعی و دسترسی به منابع و غیره و
دلبستگی مکانی در سه مقیاس خانه ،محله و شهر است .توسعۀ یکپارچه و ایجاد انسجام ،توازن و هماهنگی میان معیار-
های پایداری اجتماعی زمینۀ تحقق آن را در سه مقیاس متفاوت فراهم خواهد کرد .مواردی که به اهمیت این پژوهش
اشاره میکند ،عبارتاند از  .1در حوزۀ موضوعی ،ارتباط بین پایداری اجتماعی و دلبستگی مکانی تحلیل میشود؛  .1در
حوزۀ موضعی ،دلبستگی مکانی در مقیاس محلههای بافت تاریخی شهر ارومیه برای اولین بار در مطالعات مرتبط
بهمنظور ارزیابی پایداری اجتماعی و دلبستگی مکانی انتخاب شده است؛  .9معیارهای کارکردی و کاربردی پایداری
اجتماعی را بهکار میگیرد.
دلبستگی به مکان یکی از مهمترین ابعاد رابطۀ انسان و مکان است که در خالل فرایندهای روانشناختی و تأثیر
عوامل فردی و محیطی شکل میگیرد .دلبستگیهای مکانی پیوندهای محکم با مجموعههای «فیزیکی و اجتماعی
هستند که هویت را تقویت میکنند و مزایای روانشناختی دیگری را نیز فراهم میسازند» ( Brown et al., 2003:

 .)259طی سالهای اخیر ،کاهش شدید جمعیت در بافت تاریخی ،تنزل سطح توزیع خدمات و تسهیالت شهری و بالطبع
تشدید ناپایداری اجتماعی مدیران ،مسئوالن و اندیشمندان شهری را بر آن داشته تا از طریق هویتبخشی به بافتهای
تاریخی و ارتقای کیفیت محیطی آن ،میزان دلبستگی مکانی و کیفیت زندگی شهری را در بافتهای شهری بهبود
بخشند و زمینههای تقویت پایداری اجتماعی و ابقای شهروندان را فراهم سازند .بافت تاریخی در بیشتر شهرها هستۀ
اولیۀ شکلگیری شهر را شامل میشود و به دالیلی مانند مرکزیت برای وحدت و هویتبخشی به پیکرۀ شهر ،دارای
اهمیت خاصی است و زندگی سالم و روان را در یک شهر تضمین میکند .یکی از موضوعات قابلمطالعه در جهت
شناخت شهر و نحوۀ شکلگیری آن ،مطالعۀ بافت تاریخی و قدیمی شهر است؛ بنابراین برای هرگونه حرکت عمرانی،
نخستین گام ،شناخت بافت تاریخی شهر است .بافت تاریخی شهر ارومیه در مرکز اصلی شهر قرار دارد و در طول زمان
ساختمانهای اداری و تجاری اصلی شهر را در خود جای داده است که شامل بیشتر ساختمانهای قدیمی شهر نظیر بازار
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تاریخی ،مسجد جامع ،مسجد سردار ،کلیسای ننه مریم ،مدرسۀ هدایت و خانۀ انصاری است و بهدلیل مرکزیت و
برخورداری از اماکن تاریخی ،یکی از محدودههای بسیار مهم شهر محسوب میشود .با وجود افزایش جمعیت شهر ارومیه
از سال  1911تا  ،1931جمعیت بافت تاریخی این شهر طی سالهای  1911تا  1931کاهش چشمگیری داشته است .از
دالیل کاهش جمعیت و گرایش افراد به سکونت در خارج از محدودۀ مرکزی شهر ،تغییر تدریجی عملکرد محدوده از
مسکونی به تجاری-خدماتی ،دسترسینداشتن به مراکز تفریحی و نزول کیفیت فضاها و زیرساختهای شهری در اثر
گذر زمان است .درنتیجه ساکنان بافت تاریخی تمایلی به ادامۀ زندگی در این بافتها ندارند .به همین خاطر این افراد
برای ارتقای کیفیت زندگی و برخوردارشدن از خدمات مناسب شهر ،به نواحی شهر میروند .از اینرو مهاجرانی که به
شهر آمدهاند ،در بافتها جایگزین این افراد شدهاند و پیوندهای عاطفی میان مردم و مکان از بین رفته و همین عامل
سبب ناپایداری اجتماعی در بافتهای تاریخی شده است؛ چرا که در این بافتها قشری با آدابورسوم ،مذهب ،زبان و
فرهنگ متفاوت سکنی میگزینند که موجب میشود بافت از لحاظ پایداری اجتماعی دچار مشکل شود .یکی از عوامل
مؤثر در دلبستگی مکانی ،پایداری اجتماعی است .در بافتی که از لحاظ اجتماعی پایدار نباشد ،دلبستگی مکانی میان
ساکنان از بین میرود .جابهجایی در سطح شهر نیز بهنوبۀ خود موجب بروز مسئلۀ ناپایداری اجتماعی میشود .ادامۀ این
روند تهدید مهمی برای بافت اجتماعی و بهدنبال آن فضای شهری محدودۀ بافت تاریخی شهر ارومیه است .با توجه به
نکاتی که گفته شد ،ارومیه یکی از شهرهایی است که با گسترش بیرویۀ شهرنشینی ،بافتهای محلهای آن تغییر کرده
است .محدودۀ مورد مطالعه یعنی بافت تاریخی شهر ارومیه در بخش مرکزی شهر که قلب تپندۀ شهر محسوب میشود،
از این مسئله مستثنا نیست .تحقیق حاضر ارتباط بین پایداری اجتماعی و دلبستگی مکانی ساکنان بافت تاریخی شهر
ارومیه را را بررسی و تحلیل میکند .بهعالوه اهداف فرعی پژوهش از جمله بررسی معیارهای پایداری اجتماعی ،بررسی
وضعیت دلبستگی مکانی ساکنان و همچنین تحلیل ارتباط بین پایداری اجتماعی و دلبستگی مکانی ساکنان بافت
تاریخی ارومیه را نیز مدنظر دارد.

مبﺎنی نظﺮي
دلبستگی مکﺎنی :0طرح مفهوم دلبستگی مکانی به دهۀ  1311بازمیگردد؛ زمانی که عالقهمندیهای اولیه به
مطالعات پدیدارشناسی ظهور پیدا کرد ،مانند مطالعات بچالرد در سال  1313و ایلیاید در سال  .1313بچالرد و ایلیاید بر
تجارب احساسی و پیوندهای مردم با مکانها بهویژه خانه و مکانهای مقدس تأکید کرده بودند ( Van Der Graaf,

 .)2009: 36این موضوع در سالهای اخیر توجه بسیاری از اندیشمندان را در حوزههای مختلفی مانند جامعهشناسی ،روان
شناسی محیطی ،جغرافیای انسانی ،معماری ،برنامهریزی و طراحی شهری به خود جلب کرده است .بخش عمدۀ این توجه
روزافزون بهدلیل سستشدن روابط افراد-مکان ناشی از گسترش پدیدۀ جهانیشدن ،افزایش امکان جابهجایی و تهدید
روزافزون محیطزیست است که افراد با آن در ارتباطاند ( .)Raymond et al., 2011 :328دلبستگی به مکان مفهومی
چندبعدی ،پیچیده و بینرشتهای است که جوانب مختلفی از پیوند افراد با مکان را درهم میآمیزد (دانشپور و همکاران،
1. Attachment
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 .)98 :1988پیوستگی به مکان بهطورکلی بهمعنای پیوند بین افراد و مکانهای معنیدار است که معموال پیوند عاطفی با
این مکانها را دربرمیگیرد ( .)Wallis, 2020: 18مطالعات فراوانی در زمینۀ دلبستگی به مکان انجام شده است و
مقیاسهای مختلفی نظیر خانه ،محله ،شهر و کشور و غیره مطالعه شدهاند .تحقیقات نشان میدهد دلبستگی به مکان
نقش مهمی در انگیزۀ حضور و مراقبت از فضاهای عمومی نظیر میدانها و پارکهای شهری ایفا میکند ( Jorgensen

 .)& Stedman, 2001: 235دلبستگی به مکان بهدلیل عالقه ،شناخت و تجربۀ فرد از مکان ،براساس ویژگیهای
فردی ،گروهی و فرهنگی مختلف و ارتباطات اجتماعی بین آنها ساخته میشود ( )Altman & Low, 1992و بر
رضایت بازدیدکنندگان از یک مکان تأثیرگذار است (.)Prayag & Ryan, 2012

رویکردهای نظری مختلف در تفسیر پایداری وجود دارد .رویکرد رایج برای پایداری به سه ستون اشاره دارد:
محیطزیست ،جامعه و اقتصاد .استفاده از مفهوم ستون نشان میدهد توسعۀ پایدار تنها زمانی میتواند بهدست آید که هر
ستون در توافق با دو ستون دیگر ارتقا پیدا کند ( .)Krstić & Avramović, 2018: 197درواقع توسعۀ پایدار ،رویکردی
جامع برای بهبود کیفیت زندگی انسانها بهمنظور تحقق رفاه اقتصادی ،اجتماعی و محیطی سکونتگاههای انسانی است
(بهبهانی .)17 :1939 ،از اینرو توسعه زمانی پایدار است که از نظر اقتصادی ماندگار ،از نظر اجتماعی مقبول و از نظر
محیطی درست باشد (بصراوی)17 :1931 ،؛ اغلب محققان بنا بر تعریف گزارش برانتلند که در آن سه الیۀ توسعه ،برابری
و مساوات و حفاظت از محیطزیست مشخص شده است ،توسعۀ پایدار را در سه بعد اکولوژیکی با محیط زیست ،اقتصادی
و اجتماعی بررسی میکنند (بهبهانی .)13 :1939 ،بااینحال مدلهای مختلفی برای درک ارتباط بین سه اصل اساسی در
توسعۀ پایدار طراحی شده است .مدل  1که جدیدترین و رایجترین مدل است ،هر سه حوزۀ تأثیرگذار را بهصورت برابر به
نمایش میگذارد .این مدل بهصورت دوایر متداخل نشان داده میشود ( )Mckenzie, 2004: 4و از رویکردهایی که
بهشدت زیستمحیطی بودند ،عمومیتر است و در مباحث پایداری بیشتر پذیرفته شده است .در نمودار  ،9توسعۀ پایدار
بهعنوان سه دایرۀ متحدالمرکز زیستمحیطی ،اجتماعی و اقتصادی ،و سیستمهای درونی نشان داده شده است و به این
نکته اشاره دارد که اقتصاد در بستر جامعه است و تمام بخشهای آن نیازمند روابط انسانها و دربرگیرندۀ طیف وسیعی از
روابط کسانی است که تعادل کاال و خدمات را در جامعه برقرار میسازند ( .)Michael & Peacock, 2011: 2مدل دوایر
متحدالمرکز بر پایداری زیستمحیطی تأکید میکند و جنبههای اجتماعی و اقتصادی تابعی از اهداف زیستمحیطی
بهشمار میروند (.)Mckenzie, 2004: 3
اقتصادی
اجتماعی

اقتصادی

زیستمحیطی
اجتماعی

زیستمحیطی

نﻤودار  .0سه اصل توسعۀ پﺎیدار در مدل دوایﺮ متحدالﻤﺮکز منبع- :
نﻤودار  .1سه اصل توسعۀ پﺎیدار در مدل متداخل
Michael & Peacock, 2011: 2
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ﺟﺎیگﺎه پﺎیداري اﺟتﻤﺎعی در توسعۀ پﺎیدار :ابعاد مختلف توسعۀ پایدار (اجتماعی ،اقتصادی ،زیستمحیطی و
سازمانی) در بحثهای پایداری بهطور یکسان مورد توجه سیاستمداران واقع نشدهاند ( Dixon & Colantonio, 2009:

 .)16ابتدا مشکالت محیطی و اقتصادی در بحثهای توسعۀ پایداری غلبه داشتند و تنها در اواخر دهۀ  1331بود که
مسائل اجتماعی نیز در برنامۀ پایداری مورد توجه واقع شد .همانطور که در نمودار  1و  9دیده میشود ،در ابتدا مسائل
اقتصادی و محیطزیست بر مباحث توسعۀ پایدار غلبه داشتند .موضوعات اجتماعی از اواخر سالهای  1331بود که در
دستور کار مباحث توسعۀ پایدار قرار گرفت (انصاری)93 :1931 ،؛ چرا که پایداری اجتماعی یک مفهوم درحالظهور است؛
اگرچه کمتر مطالعه میشود و ابعاد آن را اغلب نادیده میگیرند ( .)Widok, 2009: 44با وجود این ،پس از دستور کار و
راهبرد لیسبون در سال  1111و درنهایت نشست اتحادیۀ اروپا در گوتنبرگ در سال  ،1111پایداری اجتماعی بهصورت
ویژه مورد توجه واقع شد (هادیزاده زرگر .)18 :1931 ،این در حالی است که تا دهۀ  ،1331مفهوم پایداری اجتماعی با
اهداف معتبر و خاص خود دنبال نمیشد .در مقابل ،از اهدافی که منحصرا در راستای پایداری زیستمحیطی تدوین شده
بودند ،استفاده میشد .تا این دهه بحثهای پایداری اجتماعی تنها دو موضوع عمده را در برمیگرفت :فقر و رشد جمعیت.
البته مباحثی نظیر کیفیت زندگی و برابری اجتماعی هم مطرح بود ،ولی تا آن زمان در درجۀ دوم اولویتبندیها قرار
داشت (انصاری .)93 :1931 ،از اینرو برای اولین بار اتحادیۀ اروپا در لیسبون ،در سال  1111مباحث اجتماعی را جزو
جداییناپذیر مدلهای توسعۀ پایدار تعریف کرد (هادیزاده زرگر.)18 :1931 ،
مفهوم پﺎیداري اﺟتﻤﺎعی :1پایداری اجتماعی عبارت است از زندگی سالم ،بارور و هماهنگ با طبیعت (برزگر و
همکاران )13 :1938 ،و به رابطۀ میان افراد و جوامع میپردازد (زنگنه و همکاران )117 :1933 ،و درواقع بهمعنای ارتقای
کیفیت زندگی و توسعۀ منابع انسانی و درنهایت توانمندسازی اجتماعات محلی برای غلبه بر چالشها و مسائل درونی و
واکنش در برابر تغییرات بیرونی و مدیریت حفظ ارزشها است (غفاری طاری .)11 :1933 ،به عبارت دیگر ،پایداری
اجتماعی بهمعنای تحول سازگار با تحول هماهنگ جامعۀ مدنی و پرورش محیطی مناسب برای زندگی مشترک سازگار با
گروههای مختلف فرهنگی و اجتماعی است ( .)Grum & Grum, 2020: 788بدینترتیب پایداری اجتماعی شامل طیف
گستردهای از رفتارهای اجتماعی ،وجود تعامل میان ساکنان یک محله ،وجود مشارکت میان نهادهای رسمی و غیررسمی
محلی و ثبات نسبی در جامعه است که حس مثبتی از هویت و غرور را در جامعه ایجاد میکند ( Dempsey et al.,

 .)2012مفهوم پایداری اجتماعی وابسته به ویژگیهای مشخص و شرایط محلی است که بسته به اهداف پایداری
اجتماعی در مکانهای مختلف ،متنوع است .هر جامعهای باید با توجه به شرایط اقتصادی ،اجتماعی ،محیطی و وضعیت
سیاسی ،تعریفی از پایداری اجتماعی ارائه دهد ( .)Salimi et al., 2013: 132برای تعریف پایداری اجتماعی بهعنوان
یکی از بعدهای مستقل توسعۀ پایدار تالش اندکی صورت گرفته است .بهنظر میرسد توافقی بر سر معیارها و دورنمایی
که باید برای تعدیل و انطباق تعریف پایداری اجتماعی انجام شود ،وجود ندارد .هریک از پژوهشگران و سیاستگذاران با
توجه به شاخصهای خود از یک رشته یا یک دیدگاه خاص تعریفی از آن ارائه کردهاند .بهنظر میرسد دستیابی به یک
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تعریف جامع کار سادهای نیست ( .)Colantonio & Lane, 2007: 4در جدول  1نمونههایی از تعاریف پایداری اجتماعی
ارائه شده است.
ﺟدول  .0تعﺎریف پﺎیداري اﺟتﻤﺎعی از دیدگﺎه صﺎحبنظﺮان
پژوﻫشگﺮ
دیویدسون و
ویلسون
سﺎچس

0

مک 1و
پﯿکوک

0

گالسون 4و
وود

0

منبع

تعﺮیف
پایداری اجتماعی سیستمی از روابط فرهنگی است که در آن جنبههای مثبت فرهنگهای مختلف
ارزشگذاری میشوند و ارتقا مییابند .برای تحقق پایداری اجتماعی ،به مشارکت سیاسی گستردۀ شهروندان
در تمام فعالیتهای سیاسی بهویژه در سطوح محلی نیاز است.

& Michael
Peacock,
2011: 3

پایداری اجتماعی باید بر پایۀ ارزشهای عدالت و دموکراسی استوار باشد؛ بدین معنا که فرصتهای مؤثری
از تمامی حقوق بشر برای همۀ افراد وجود داشته باشد.

& Dixon
Colantonio,
2009
&Michael
,Peacock
2011: 2
& Glasson
Wood,
2009: 284

هدف اصلی پایداری اجتماعی ،دسترسی یکسان یا بیشتر نسلهای آینده به منابع اجتماعی نسبت به نسل
کنونی و بهبود شرایط زندگی است.
پایداری اجتماعی در چند سال گذشته بهسوی مباحثی مانند شبکههای اجتماعی ،مشارکت ،حس مکان و
امنیت در جامعه سوق پیدا کرده است.

در تبیین نقش معیارها و زیرمعیارها میتوان گفت ما پیشرفت خود را در رسیدن به اهداف با یک سری معیارهای
خاص میسنجیم .پژوهشگران و سازمانهای مختلف دیدگاههای مختلفی در رابطه با معیارهای پایداری اجتماعی ارائه
کردهاند که بهصورت خالصه در جدول  1آمده است.
ﺟدول  .1معﯿﺎرﻫﺎي صﺎحبنظﺮان و مؤسسﺎت دربﺎرة پﺎیداري اﺟتﻤﺎعی
صﺎحبنظﺮان/مؤسسه
تین و همکاران ()1111
ادارۀ آمار فدرال سوئیس
()1111
گاتس و لی ()1111

معﯿﺎرﻫﺎي پﺎیداري اﺟتﻤﺎعی
عدالت اجتماعی ،همبستگی اجتماعی ،مشارکت ،امنیت

1

چوگول ()1118
کالنتونیو و دیکسون ()1113
وینگتنر و مبرگ ()1113

امید به آینده ،احساس خوشبختی ،مشارکت اجتماعی ،رضایت از درآمد ،رضایت از عملکرد نهادها
برابری و عدالت اجتماعی ،امنیت و سازگاری ،تعادل اجتماعی
تأکید بر تعامالت اجتماعی ،مشارکت ،احساس تعلق ،روابط بینفردی ساکنان و همسایهها ،فعالیت جمعی ،حمایت
متقابل ،ایمنی ،دسترسی تسهیالت
یکپارچگی اجتماعی ،مشارکت و دسترسی ،سالمتی ،سرمایۀ اجتماعی ،هویت و حس مکان ،شادی و کیفیت زندگی
دسترسی به خدمات محلی ،اشتغال و منابع ،سرمایۀ اجتماعی ،بهداشت ،انسجام اجتماعی ،امنیت ،توزیع عادالنه ،میراث
فرهنگی ،عدالت اجتماعی ،حس مکان و تعلق ،مشارکت

1. Sachs
2. Michael Y. Mak
3. Clinton J. Peacock
4. John Glasson
5. Graham Wood
)6. Swiss Federal Statistical Office (SFSO
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روش پژوﻫﺶ
از آنجا که هر تحقیقی نیازمند تعیین معیارهای مورد نظر است ،بررسی ،ارزیابی و هرگونه شناخت در محدودۀ مورد مطالعه
مستلزم تدوین معیارها برای اندازهگیری میزان پایداری و بهبود وضع موجود است .در این تحقیق ،بهمنظور شناسایی و
تعیین هریک از معیارهای پایداری ،نظریههای اندیشمندان و متخصصان مختلف پایداری اجتماعی از طریق مبانی نظری
و اسناد کتابخانهای موجود مطالعه و بررسی و مهمترین معیارهای پایداری اجتماعی و زیرمعیارهایی درنظر گرفته شده
است .جدول  9معیارها و زیرمعیارهایی را که در این تحقیق استفاده شده است ،نشان میدهد.
ﺟدول  .0معﯿﺎرﻫﺎ و زیﺮمعﯿﺎرﻫﺎي مﺮبوط به پﺎیداري اﺟتﻤﺎعی
معﯿﺎرﻫﺎ
هویت

مشارکت

زیﺮمعﯿﺎرﻫﺎ
طبقات اجتماعی
حس تعلق
مسئولیتپذیری
مشارکت در امور محله
تعامالت اجتماعی
میزان حوادث ترافیکی

پﺎیداري اﺟتﻤﺎعی

ایمنی

بهداشت محیط
میزان وقوع جرم و جنایت

امنیت

احساس امنیت
عدالت اجتماعی

کیفیت زندگی

رضایت از عملکرد مسئوالن
رضایت از مسکن
رضایت از زندگی

سرمایۀ اجتماعی

اعتماد اجتماعی
همبستگی اجتماعی
آگاهی اجتماعی

منﺎبع
کالنتونیو و دیکسون ()1113
گلوردی یزدی ()1931
چوگول ()1118
ادارۀ آمار فدرال سوئیس ()1111
بصراوی ()1931
چوگول ()1118
تین و همکاران ()1111
گلوردی یزدی ()1931
وینگتنر و مبرگ ()1113
مافی و عبدالهزاده ()1931
گلوردی یزدی ()1931
وینگتنر و مبرگ ()1113
مافی و عبدالهزاده ()1931
تین و همکاران ()1111
گاتس و لی ()1111
تین و همکاران ()1111
هادیزاده زرگر ()1931
بهبهانی ()1939
کالنتونیو و دیکسون ()1113
انصاری ()1931
وینگتنر و مبرگ ()1113
هاشمپور و همکاران ()1931
کالنتونیو و دیکسون ()1113

تحقیق حاضر بهلحاظ موضوعی و هدف کاربردی است و از لحاظ تحلیل ،در چارچوب روشهای تحقیق توصیفی-
تحلیلی قرار میگیرد .بهمنظور جمعآوری اطالعات و دادههای مورد نیاز ،از روش کتابخانهای و اسنادی استفاده شد و
بهمنظور شناسایی و دستیابی به معیارهای پایداری اجتماعی ،مطالعۀ اسناد و مقالهها انجام گرفت .سپس معیارهای اولیه با
نظرسنجی از استادان غربال شدند و از میان آنها شش معیار اصلی شامل هویت ،مشارکت ،ایمنی ،امنیت ،کیفیت زندگی
و سرمایۀ اجتماعی) انتخاب شدند .در این تحقیق ،جمعآوری دادهها از طریق پرسشنامه صورت گرفت .بهمنظور سنجش
وضعیت بافت تاریخی شهر ارومیه از نظر معیارهای پایداری اجتماعی و دلبستگی مکانی ،با استفاده از طیف لیکرت
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پرسشنامههایی تهیه شد .جامعۀ آماری مورد بررسی در این پژوهش شامل همۀ خانوارهای ساکن ( )11131در بافت
تاریخی شهر ارومیه است که از میان آنها براساس فرمول کوکران 971 ،خانوار بهعنوان حجم نمونه تعیین و به این
تعداد ،میان خانوارهای بافت تاریخی شهر ارومیه پرسشنامه توزیع شد .این پرسشنامهها شامل  71گویه هستند که در
پرسشنامۀ اول 8 ،گویه به اطالعات مصاحبهشونده 11 ،گویه به  1معیار و  11زیرمعیار پایداری اجتماعی اختصاص داده
شد و در پرسشنامۀ دوم  11گویه برای اندازهگیری دلبستگی مکانی تعریف شد .برای سنجش روایی پرسشنامه ،از روش
اعتبار محتوایی استفاده و میزان پایایی پرسشنامهها در نرمافزار  SPSSبه کمک آزمون آلفای کرونباخ بررسی شد .از آنجا
که ضریب آلفای محاسبهشده برای پرسشنامۀ پایداری اجتماعی  1/88و برای پرسشنامۀ دلبستگی مکانی  1/73است،
پرسشهای مطرحشده در این پرسشنامه پایایی الزم را دارد.
ﺟدول  .4نتﺎیج پﺎیﺎیی ابزار پژوﻫﺶ
ردیف

نﺎم گویهﻫﺎ

تعداد گویهﻫﺎ

مﯿزان آلفﺎي کﺮونبﺎخ

1

کل گویهها

71

1/81

1
9

کل گویههای معیار پایداری اجتماعی
گویههای معیار دلبستگی مکانی

11
11

1/88
1/73

پس از جمعآوری اطالعات از منابع مختلف ،تجزیه و تحلیل دادهها به کمک نرمافزار آماری  SPSSصورت گرفت.
در بخش توصیفی از آمارههای فراوانی استفاده شد و در بخش استنباطی ،مقایسۀ میانگین متغیرهای دو پرسشنامۀ
پایداری اجتماعی و دلبستگی مکانی به کمک آزمون آماری تی تکنمونهای ( )One sample T-testو آزمون تحلیل
واریانس یکطرفه ( )ANOVAصورت گرفت .بعد از انجام مراحل مذکور ،ارتباط بین پایداری اجتماعی و دلبستگی
مکانی ،با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شد.

محدودة مورد مطﺎلعه
شهر ارومیه مرکز شهرستان ارومیه و نیز مرکز استان آذربایجان غربی است که در فاصلۀ هجدهکیلومتری دریاچۀ ارومیه با
وسعتی بالغ بر  8177/9هکتار قرار گرفته است (طرح و آمایش .)1 :1981 ،محدودۀ مورد مطالعه ،حوزۀ بافت تاریخی شهر
ارومیه است که همان هستۀ اولیۀ شکلگیری شهر ارومیه را تشکیل میدهد .مساحت محدودۀ بافت تاریخی شهر 917
هکتار است .این محدوده در منطقۀ  3قرار دارد و  91درصد از مساحت این منطقه را تشکیل میدهد .مرزهای محدودۀ
تاریخی مصوب شهر ارومیه منطبق بر خیابانهای حافظ ،کاشانی ،دانش ،پزشکیان ،وحدت و مجاهد است .بررسی روند
شکلگیری و رشد تاریخی شهر ارومیه نشان میدهد پهنۀ مرکزی شهر در دورههای مختلف شکل گرفته است (طرح و
آمایش .)39 :1931 ،جمعیت محدودۀ مورد مطالعه در سال  1931شامل  178،11نفر است .تعداد خانوار در سال  1931با
بعد خانوار  11131 ،1/98است .محدودۀ مورد مطالعه بهلحاظ اقتصادی ،مرکز و قطب تجاری شهر بهشمار میرود .در این
محدوده بهدلیل وجود کارکردهای اداری ،بهداشتی ،درمانی و سازمانی و غیره ،حضور شهروندان و تعامالت و ارتباطات
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اجتماعی و فرهنگی میان اقوام و مذاهب گوناگون مشاهده میشود .نقشۀ  1موقعیت جغرافیایی محدودۀ مورد مطالعه را
در سطوح مختلف نشان میدهد.

شکل  .0موقعﯿت محدودة مورد مطﺎلعه

یﺎﻓتهﻫﺎي پژوﻫﺶ
در ادامه ابتدا متغیرهای زمینهای بهطورکلی بررسی میشوند و سپس آمار توصیفی مرتبط با زیرمعیارهای پایداری
اجتماعی در محدودۀ بافت تاریخی ارومیه ارائه میشود .درنهایت با بهرهگیری از نتایج آزمون تی تکنمونهای ،تحلیل
واریانس یکطرفه و ضریب همبستگی پیرسون ،ارتباط بین پایداری اجتماعی و دلبستگی مکانی ساکنان تحلیل میشود.
پس از مشخصشدن میزان ضریب همبستگی میان پایداری اجتماعی و دلبستگی مکانی ساکنان ،برخی از پیشنهادهای
کارساز و هدفمند با هدف بهبود وضع موجود و تحقق اهداف پیشبینیشده ارائه خواهد شد.
یﺎﻓتهﻫﺎي توصﯿفی پژوﻫﺶ

نتایج بیانگر آن است که  11درصد پاسخگویان مرد و  31درصد زن هستند .بیشتر پاسخگویان ( 91درصد) در فاصلۀ
سنی  91تا  31سال قرار دارند .بهلحاظ تحصیالت نیز تقریبا  91درصد دارای مدرک دیپلم 11 ،درصد دارای تحصیالت
دانشگاهی و  11درصد زیر دیپلم هستند .بیشتر پاسخگویان ( 11درصد) شاغل و  93درصد بیکار هستند .از نظر وضعیت
محل تولد ،بیش از نیمی ساکنان محله  71درصد بومی (متولد همان محله یا متولد محلههای دیگری از شهر ارومیه) و
 91درصد از ساکنان ،غیربومی و متولد شهر یا روستای دیگری هستند .حدود  81درصد ساکنان بافت تاریخی ارومیه
مالک واحد مسکونی خود هستند .درواقع سابقۀ سکونت اغلب مالکان ( 18درصد) در محله زیاد است.
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آمﺎر توصﯿفی زیﺮمعﯿﺎرﻫﺎي پﺎیداري اﺟتﻤﺎعی

هدف از انجام آمار توصیفی ،بررسی آمار توصیفی زیرمعیارهای پایداری اجتماعی از نظر میانگین ،انحراف معیار ،واریانس
و طیف لیکرت است .همانطور که در جدول  1مشاهده میشود ،میانگین زیرمعیارهای پایداری اجتماعی عبارتاند از:
طبقات اجتماعی  ،9/1913حس تعلق  ،9/1381مسئولیتپذیری  ،1/3131مشارکت در امور محله  ،9/1173تعامالت
اجتماعی  ،9/9711میزان حوادث ترافیکی ،1/7311بهداشت محیط محله  ،9/1111میزان وقوع جرم و جنایت ،1/3983
احساس امنیت  ،9/3131عدالت اجتماعی  ،9/1938رضایت از عملکرد مسئوالن  ،1/3118رضایت از مسکن ،9/3111
رضایت از زندگی  ،9/1811اعتماد اجتماعی  ،9/1313همبستگی اجتماعی 9/1911و آگاهی اجتماعی  .1/9119این
معیارها حکایت از آن دارند که زیرمعیار رضایت از زندگی با بیشترین میانگین ( )9/1811و  11/1درصد از نظر
پاسخگویان مطلوب ارزیابی شده است و در وضعیت رضایتبخش قرار دارد .دلیل آن را میتوان حضور شهروندانی دانست
که از محلهها ،شهرها یا روستاهای دیگری به این محدوده نقلمکان کردهاند و توانستهاند جذب نظام اقتصادی شوند و
در حرفهای فعالیت کنند .همچنین زیرمعیار آگاهی اجتماعی با کمترین میانگین ( )1/9119و  87/1درصد از نظر
شهروندان نامطلوب ارزیابی شده است و در وضعیت مناسبی قرار ندارد .دلیل آن را میتوان به نداشتن آگاهی اجتماعی
شهروندان از برگزاری انتخابات محلی ،انتخاب اعضا ،وظایف شورایاری محله و پروژههای عمرانی اشاره کرد.
ﺟدول  .0آمﺎر توصﯿفی زیﺮمعﯿﺎرﻫﺎي پﺎیداري اﺟتﻤﺎعی
خﯿلی زیﺎد
زیﺮ معﯿﺎر
معﯿﺎر
1/1
طبقات اجتماعی
ﻫویت
1/7
حس تعلق
1
مسئولیتپذیری
1/8
مشﺎرکت مشارکت در امور محله
9/1
تعامالت اجتماعی
1
میزان حوادث ترافیکی
ایﻤنی
1
بهداشت محیط محله
1
میزان وقوع جرم و جنایت
امنﯿت
7/1
احساس امنیت
1
عدالت اجتماعی
1
کﯿفﯿت رضایت از عملکرد مسئوالن
9/1
رضایت از مسکن
زندگی
11/9
رضایت از زندگی
1
اعتماد اجتماعی
سﺮمﺎیۀ
1/9
همبستگی اجتماعی
اﺟتﻤﺎعی
1
آگاهی اجتماعی

زیﺎد
11/3
97/1
13/1
19/7
99/3
11/8
18/1
1/3
93/8
93/1
11/9
93/1
31/8
18/3
18
1

متوسط
31/1
11/7
33/3
93/3
93/1
91/9
11/1
13/9
18/8
91/8
93/3
91/1
91/1
38/9
93/1
11/8

کم
13/1
11/9
91/8
97/7
11/3
93/7
11/3
91/3
17/1
13/7
91/1
11/3
11/8
91/3
18
71/3

خﯿلی کم
1/3
11/1
1/9
1/3
9/1
13/1
3/1
1/3
1/3
1
11/1
1
1
1/3
8/7
11/9

مﯿﺎنگﯿن
9/1913
9/1381
1/3131
9/1173
9/9711
1/7311
9/1111
1/3983
9/3131
9/1938
1/3118
9/3111
9/1811
9/1313
9/1911
1/9119

انحﺮاف معﯿﺎر
1/89919
1/19111
1/71111
1/81381
1/81118
1/81131
1/18317
1/31871
1/31387
1/79911
1/81111
1/73131
1/71118
1/71173
1/31199
1/37179

واریﺎنس
1/133
1/183
1/111
1/171
1/133
1/118
1/371
1/111
1/897
1/198
1/138
1/111
1/181
1/338
1/837
1/111

منبع :یﺎﻓتهﻫﺎي پژوﻫﺶ

ارزیﺎبی معﯿﺎرﻫﺎي پﺎیداري اﺟتﻤﺎعی

هدف از اجرای آزمون تی تکنمونهای ،بررسی میزان پایداری اجتماعی و معیارهای آن است .همانطور که در جدول 1
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مشاهده میشود ،سطح معناداری بهدستآمده برای معیارهای هویت ،مشارکت ،ایمنی ،امنیت و کیفیت زندگی کمتر از
 1/11است .همچنین میانگین معیارهای هویت  ،9/11مشارکت  ،9/13ایمنی  ،9/11امنیت  9/13و کیفیت زندگی 9/91
و همگی بیشتر از متوسط است؛ بنابراین میتوان گفت این معیارها از نظر پاسخگویان مطلوب ارزیابی شده است .سطح
معناداری این آزمون برای معیار سرمایۀ اجتماعی کمتر از  1/11است ،اما با توجه به میانگین این معیار ( )1/81میتوان
گفت معیار سرمایۀ اجتماعی در بافت تاریخی ارومیه از نظر شهروندان نامطلوب ارزیابی شده است و اختالف معناداری با
حد متوسط ( )9دارد.
ﺟدول  .0نتﺎیج آزمون تی تکنﻤونهاي معﯿﺎرﻫﺎي پﺎیداري اﺟتﻤﺎعی
معﯿﺎر

مﯿﺎنگﯿن

انحﺮاف معﯿﺎر

تفﺎوت مﯿﺎنگﯿن

آمﺎرة t

سطح معنﺎداري

معیار هویت
معیار مشارکت
معیار ایمنی
معیار امنیت
معیار کیفیت زندگی
معیار سرمایۀ اجتماعی

9/1191
9/1333
9/1117
9/1331
9/9118
1/8111

1/71181
1/11111
1/17131
1/11111
1/13719
1/11113

1/11911
1/13387
1/11117
1/13311
1/91171
-1/19739

1/718
3/111
1/113
1/781
11/711
-1/171

1/111
1/111
1/191
1/111
1/111
1/111

در جدول  7نتایج اجرای آزمون تی تکنمونهای برای معیار پایداری اجتماعی (که ترکیبی از معیارهای فوقالذکر
است) نشان میدهد سطح معناداری برای پایداری اجتماعی کمتر از  1/11است؛ بنابراین بین میانگین پایداری اجتماعی و
حد متوسط ( )9تفاوت معنادار وجود دارد .از اینرو میتوان نتیجه گرفت بافت تاریخی ارومیه از نظر پایداری اجتماعی در
وضیعت مناسبی قرار گرفته است.
ﺟدول  .1نتﺎیج آزمون تی تکنﻤونه اي معﯿﺎر پﺎیداري اﺟتﻤﺎعی
معیار پایداری اجتماعی

مﯿﺎنگﯿن
9/1311

تفﺎوت مﯿﺎنگﯿن
1/13111

انحﺮاف معﯿﺎر
1/98111

آمﺎرة t
7/193

سطح معنﺎداري
1/111

همانطور که در جدول  1مشاهده شد معیارهای هویت ،مشارکت ،ایمنی ،امنیت و کیفیت زندگی از نظر شهروندان
مطلوب ارزیابی شدهاند؛ زیرا میانگین بهدستآمده برای هریک از این معیارها بیشتر از حد متوسط و معنادار است؛ بنابراین
بافت تاریخی ارومیه معیارهای پایداری اجتماعی را دارد و فقط وضعیت معیار سرمایۀ اجتماعی در این محدوده نامناسب
است؛ زیرا میانگین آن کمتر از حد متوسط ( )9است .در جدول  7بین میانگین معیار پایداری اجتماعی با حد متوسط
تفاوت معناداری وجود دارد .بدینترتیب درمجموع بافت تاریخی شهر ارومیه پایدار است.
واریانس یکطرفه ( )ANOVAبرای آزمون تفاوت میانگین بهکار میرود .جدول  8نشان میدهد بین معیارهای
پایداری اجتماعی ارتباط معنادار وجود دارد ( 1 11

ارومیه متفاوت است.

1 111

) .از اینرو میانگین این معیارها در بافت تاریخی
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ﺟدول  .0تحلﯿل واریﺎنس معﯿﺎرﻫﺎي پﺎیداري اﺟتﻤﺎعی

هویت مکانی

مشارکت اجتماعی

ایمنی

امنیت

کیفیت زندگی

مجﻤوع مﺮبعﺎت
113/381
88/919
139/911
113/881
17/131
131/117
81/191
31/133
111/191
81/139
99/181
118/119
39/933
17/111
111/311

بینگروه
درونگروه
مجموع
بینگروه
درونگروه
مجموع
بینگروه
درونگروه
مجموع
بینگروه
درونگروه
مجموع
بینگروه
درونگروه
مجموع

درﺟۀ آزادي
71
911
971
71
911
971
71
911
971
71
911
971
71
911
971

مﯿﺎنگﯿن مﺮبعﺎت

F

سطح معنﺎداري

1/111
1/133

1/133

1/111

1/131
1/131

17/811

1/111

1/111
1/191

8/111

1/111

1/111
1/111

11/191

1/111

1/993
1/118

11/898

1/111

مطابق جدول  8بین معیارهای پایداری اجتماعی ارتباط معناداری وجود دارد .میتوان نتیجه گرفت که حداقل یکی از
این میانگینها با بقیه متفاوت است.
تحلﯿل معﯿﺎر دلبستگی مکﺎنی

بهمنظور بررسی میزان دلبستگی مکانی نیز از آزمون تی تکنمونهای استفاده شد .جدول  3نشان میدهد سطح معناداری
بهدستآمده برای معیار دلبستگی مکانی ،پایینتر از  1/11است .از اینرو بین میانگین این معیار و حد متوسط ( )9تفاوت
معنادار وجود دارد .میتوان نتیجه گرفت بافت تاریخی ارومیه از نظر دلبستگی مکانی در وضیعت مناسبی قرار گرفته
است.
ﺟدول  .9مﺮبوط به آزمون تی تکنﻤونهاي معﯿﺎر دلبستگی مکﺎنی
معیار دلبستگی مکانی

مﯿﺎنگﯿن
9/1933

انحﺮاف معﯿﺎر
1/31111

تفﺎوت مﯿﺎنگﯿن
1/19391

آمﺎرة t
3/831

سطح معنﺎداري
1/111

براساس جدول  3معیار دلبستگی مکانی از نظر شهروندان مطلوب ارزیابی شده است و در بافت تاریخی وضعیت
مناسبی دارد .دالیل این مطلوبیت عبارتاند از :طول مدت سکونت بیشتر ساکنان و تجربه ،احساس مثبت و وابستگی
عاطفی نسبت به شناخت و درک وی از مکان زندگیاش ،تحرکپذیری و ویژگیهای متمایز کالبدی و عملکردی اماکن
تاریخی و مذهبی و بازار و غیره در بافت تاریخی.
تحلﯿل ارتبﺎط بﯿن پﺎیداري اﺟتﻤﺎعی و دلبستگی مکﺎنی

بهمنظور تحلیل رابطۀ بین دو متغیر پایداری اجتماعی و دلبستگی مکانی ساکنان بافت تاریخی ارومیه از آزمون ضریب
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همبستگی پیرسون استفاده شد .همچنین نرمالبودن دادهها به کمک آزمون کولموگروف اسمیرنوف 1بررسی شد که شرح
آن در جدول  11آمده است .در این آزمون فرضیۀ صفر نرمالبودن دادهها است .زمانی که سطح معناداری (

) بزرگتر

از  1/11باشد ،توزیع دادهها نرمال است.
ﺟدول  .01آزمون کولﻤوگﺮوف اسﻤﯿﺮنوف تکنﻤونهاي ()K-S
متﻐﯿﺮﻫﺎ
تعداد
میانگین
انحراف معیار
پارامترهای توزیع نرمال
قدرمطلق اختالف
مقدار مثبت
اختالفها
مقدار منفی
آمارۀ کولموگروف اسمیرنوف
سطح معناداری ()sig

پﺎیداري اﺟتﻤﺎعی
971
9/3111
1/91331
1/131
1/191
-1/131
1/131
1/118

دلبستگی مکﺎنی
971
9/3711
1/91711
1/131
1/191
-1/131
1/131
1/111

جدول  11نشان میدهد سطح معناداری متغیرها ،پایداری اجتماعی ( )1/118و دلبستگی مکانی ( )1/111نیز از 1/11
بیشتر است؛ بنابراین توزیع متغیرهای پایداری اجتماعی و دلبستگی مکانی نرمال است .از آنجا که یکی از شروط استفاده
از ضریب همبستگی پیرسون نرمالبودن متغیرها است ،با توجه به نرمالبودن متغیرها ،برای بررسی ارتباط بین پایداری
اجتماعی و دلبستگی مکانی از ضریب همبستگی پیرسون که آزمونی پارامتریک است استفاده میشود.
ﺟدول  .00ضﺮیب ﻫﻤبستگی پﯿﺮسون بﯿن پﺎیداري اﺟتﻤﺎعی و دلبستگی مکﺎنی
متﻐﯿﺮﻫﺎ
پایداری اجتماعی

دلبستگی مکانی

همبستگی پیرسون
سطح معناداری
تعداد
همبستگی پیرسون
سطح معناداری
تعداد

پﺎیداري اﺟتﻤﺎعی
1
971
1/311
1/111
971

دلبستگی مکﺎنی
1/311
1/111
971
1
971

با توجه به سطح معناداری آزمون ضریب همبستگی پیرسون ( )1/11میتوان گفت بین پایداری اجتماعی و دلبستگی
) میتوان

مکانی رابطۀ معنادار وجود دارد .همچنین با توجه به مقدار ضریب همبستگی بین این دو متغیر (1 311

نتیجه گرفت شدت همبستگی بهدستآمده در حد متوسط و جهت رابطۀ بین این دو متغیر مستقیم و مثبت است .به
عبارت دیگر ،هرچه پایداری اجتماعی در محل بیشتر باشد ،دلبستگی مکانی نیز به همان میزان افزایش مییابد.
جدول  11نشان میدهد با توجه به سطح معناداری (1 111

) و ضریب همبستگی (1 311

) ،بین پایداری

اجتماعی و دلبستگی مکانی ارتباط معنادار وجود دارد و جهت رابطه مستقیم و مثبت است .به عبارتی هرچه پایداری
اجتماعی در محلهها بیشتر باشد ،دلبستگی مکانی نیز به همان میزان افزایش مییابد.
1. One -Sample Kolmogorov-Smirnov Test
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بحث
از عوامل مؤثر در شکلگیری دلبستگی مکانی میتوان به نقش عوامل فرهنگی و اجتماعی ،کالبدی ،عامل زمان و عوامل
زمینهای و فعالیتی اشاره کرد .هریک از این عوامل بهنحوی در معیارهای مشارکت و کیفیت زندگی و امنیت نقش دارند.
با توجه به نتایج تحلیل میتوان گفت بهدلیل اینکه بیشتر ساکنان مالکاند 1و مدت زیادی است که در محله اقامت
دارند ،1بیشتر ساکنان به محله حس تعلق و عالقه دارند .بیشتر ساکنان باسواد هستند و از آنجا که سطح تحصیالت ،بر
مشارکت اجتماعی و سیاسی افراد تأثیر زیادی دارد ،این افراد از ارتباطات اجتماعی و تعامالت فرهنگی برخوردارند .بیشتر
ساکنان محله یکدیگر را میشناسند و به یکدیگر اطمینان و اعتماد دارند .از طرفی با ساختار فضایی و عملکرد محله،
عناصر و اماکن محله آشنایی دارند و هیچگونه ترسی از بهخطرافتادن ارزشهای انسانی وجود ندارد .همین عوامل به
افزایش صمیمیت و دلبستگی منجر شده و موجب احساس امنیت ساکنان شده است .اغلب آنها از موقعیت قرارگیری
محل زندگی و پیشرفت و موفقیت خود راضی هستند؛ زیرا توانستهاند جذب نظام اقتصادی شوند و در حرفهای فعالیت
کنند و بهراحتی به تسهیالت و خدمات و فعالیتها دسترسی دارند .این عوامل موجب افزایش کیفیت زندگی و پایداری
اجتماعی شده و درنتیجه دلبستگی به مکان را افزایش داده است.

نتﯿجهگﯿﺮي
بافت تاریخی در مراکز شهری یکی از باارزشترین بافتهای شهرها است که بهدلیل برخورداری از ویژگیهای منحصربهفرد در
ابعاد مختلف کالبدی ،اجتماعی ،اقتصادی و غیره نیازمند توجهات ویژه در حوزۀ برنامهریزی شهری است .امروزه بافتهای
تاریخی از درک روح انسانی و تعلق اجتماعی دور شدهاند و به همین دلیل توجه به پایداری اجتماعی ،دلبستگی و تعلق مکانی
در محلههای قدیمی و تاریخی از ضرورتهای مهم در محیطهای شهری است .تعلق و دلبستگی افراد به محله ،ریشه در
استمرار سکونت و تجربههای ذهنی افراد نظیر کالبد ،عملکرد و سازمان محله ،دسترسی به خدمات و سایر مراکز و غیره دارد .در
این میان ،پایداری اجتماعی و دلبستگی ،تأثیر وسیعی بر میزان تقویت تعامالت اجتماعی ،ارتقای سطح ایمنی و امنیت ،حفظ
هویت و تقویت حس تعلق ،ارتقای فرهنگ شهرنشینی ،توزیع عادالنۀ خدمات شهری و بهبود سطح کیفیت زندگی ،افزایش
میزان انسجام و اعتماد اجتماعی ،ارتقای سطح همبستگی و غیره دارد .از اینرو پایداری اجتماعی و دلبستگی مکانی در بافت
تاریخی شهرها ،امری حیاتی در شهرها بهحساب میآید که باید همگان به آن توجه کنند.
در پژوهش حاضر ،ارتباط بین پایداری اجتماعی و دلبستگی مکانی ساکنان با هدف تقویت حس تعلق ،اعتماد و
همبستگی اجتماعی مطالعه شد .مطالعۀ حاضر با هدف کاربردی و روشی توصیفی-تحلیلی سعی در تحلیل ارتباط بین
پایداری اجتماعی و دلبستگی مکانی داشت که بهمنظور دستیابی به این مهم ،از روشهای کتابخانهای برای تشریح
واژههای کلیدی پژوهش ،و از آزمونهای تی تک نمونهای ،تحلیل واریانس یکطرفه ،کولموگروف-اسمیرنوف و ضریب
همبستگی پیرسون بهمنظور محاسبه بهره گرفته شد.
 .1دالیل این فراوانی مالکیت عبارتاند از :ارزانی زمین و مسکن ،مالکیت وراثتی و الزامات شغلی.
 .1از عواملی که سبب ماندگاری و جذب ساکنان شده دسترسی آسان به مرکز شهر ،خدمات و ادارات بوده است.
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طبق مطالعات و مبانی نظری اندیشمندان و متخصصان مختلف مرتبط با تحقیق حاضر ،معیارهایی که در این
پژوهش استفاده شدند ،همگی از تعاریفی هستند که استادان و صاحبنظرانی مانند کالنتونیو و دیکسون ( ،)1113چوگول
( ،)1118ادارۀ آمار فدرال سوئیس ( ،)1111وینگتنر و مبرگ ( ،)1113تین و همکاران ( ،)1111گاتس و لی ( ،)1111مافی
و عبدالهزاده ( )1931و هاشمپور و همکاران ( )1931از موضوع پایداری اجتماعی بیان کردهاند .پایداری اجتماعی بیشتر با
معیارهای هویت ،مشارکت ،ایمنی ،امنیت ،کیفیت زندگی و سرمایۀ اجتماعی معرفی و بررسی شده است .در تحقیق حاضر
نیز همین معیارها مدنظر بوده است که از این نظر اهمیت اساسی آن نمود مییابد .یافتههای پژوهش نشان میدهد بافت
تاریخی شهر ارومیه از منظر پایداری اجتماعی در وضعیت مطلوب و پایدار قرار دارد؛ زیرا سطح معناداری بهدستآمده
برای پایداری اجتماعی کمتر از  1درصد است و میانگین آن بیشتر از متوسط ( )9/13است .از اینرو پایداری اجتماعی در
سطح مطلوب ارزیابی شده است .به عبارت دیگر ،در میان معیارهای تعریفشده فقط معیار سرمایۀ اجتماعی با میانگین
 1/81کمتر از حد متوسط و دارای وضعیت نامطلوب است و دیگر معیارهای پایداری اجتماعی از نظر شهروندان مطلوب
ارزیابی شدهاند؛ زیرا میانگین بهدستآمده برای هریک از این معیارها بیشتر از متوسط و معنادار است .یافتههای استنباطی
نشان میدهد اگرچه میانگین دیگر معیارهای پایداری اجتماعی (هویت ( ،)9/11مشارکت ( ،)9/13ایمنی ( ،)9/11امنیت
( )9/13و کیفیت زندگی ( ))9/91بیشتر از حد متوسط و معنادار است ،میانگین آنها تفاوت چندانی با حد متوسط ندارد و
بنابراین نیازمند توجه و رسیدگی است؛ در غیر این صورت میتوان گفت در آیندۀ نهچندان دور پایداری اجتماعی بافت
تاریخی ارومیه کاهش خواهد یافت .براساس یافتههای پژوهش ،معیارهای پایداری اجتماعی در بافت تاریخی ارومیه با
هم متفاوت و دارای ارتباط معنادار (1 111

) هستند .همچنین یافتههای پژوهش بیانگر آن است که دلبستگی

مکانی در وضعیت موجود بافت تاریخی ارومیه در سطح مناسب و مطلوبی قرار دارد ،اما این متغیر نیز مانند پایداری
اجتماعی نیازمند توجه است که در صورت توجهنکردن به آن در آیندۀ نزدیک ،دلبستگی مکانی نیز کاهش پیدا میکند.
یافتههای تحلیل ضریب همبستگی پیرسون نیز نشان میدهد بین پایداری اجتماعی و دلبستگی مکانی ساکنان بافت
تاریخی ارومیه همبستگی وجود دارد و شدت ضریب همبستگی ( 1/311در حد متوسط) و جهت رابطه نیز مستقیم و
مثبت است .به عبارتی با افزایش پایداری اجتماعی ،دلبستگی مکانی ساکنان به بافت تاریخی شهر ارومیه نیز افزایش
مییابد.
یافتههای این پژوهش با نتایج تحقیقات هادیزاده زرگر ( ،)1931بهبهانی ( ،)1939بصراوی ( )1931و علیزاده و
همکاران ( )1939همراستا است .اما با نتایج مطالعۀ انصاری ( )1931که نشان داده بود تأثیرگذاری پروژۀ بینالحرمین بر
سرمایۀ اجتماعی منفی بوده است همسو نیست .نتایج تحقیق حاضر نشان میدهد معیار سرمایۀ اجتماعی با میانگین 1/81
کمتر از حد متوسط است و از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست .این تأثیر منفی بیانگر اطالعرسانینکردن و نداشتن
مشورت یا مشارکت شهرداری برای اجرای پروژههای عمرانی در محلههای مسکونی و ناآگاهی شهروندان از حقوق
شهروندی ،نبود نهادهای محلی و شورایار و غیره است .از نوآوریهای این پژوهش میتوان به بررسی پایداری اجتماعی،
دلبستگی مکانی و همچنین بررسی ارتباط بین پایداری اجتماعی و دلبستگی مکانی در بافت تاریخی موجود در مراکز
شهری اشاره کرد؛ درحالیکه بیشتر تحقیقات ،سطح شهر و محلههای شهری را سنجیدهاند.
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مطابق نتایج ،بافت تاریخی شهر بهمرور زمان جمعیت خود را از دست میدهد؛ به تبع آن ،پایداری اجتماعی و
دلبستگی مکانی بهمیزان زیادی کاهش خواهد یافت و درنتیجه به مکانی برای بروز مسائل ایمنی و امنیتی ،اجتماعی و
فرهنگی تبدیل خواهد شد .در هر حال باید از این رویه جلوگیری شود؛ چرا که بافت تاریخی هر شهر قلب تپنده و هویت
آن شهر و به همین خاطر نیازمند توجه و تأکید اساسی بر مالحظات دلبستگی به مکان ،سرمایۀ اجتماعی ،کیفیت زندگی،
امنیت و ایمنی ،مشارکت و آگاهی اجتماعی ،حس تعلق و هویت ،اعتماد و انسجام اجتماعی است که گامی مهم در جهت
حفظ و ارتقای پایداری اجتماعی بهشمار میرود .این مسئله نیازمند توجه و رسیدگی مسئوالن ،برنامهریزان ،طراحان و
تصمیمسازان است ،قبل از اینکه دلبستگی مکانی و پایداری اجتماعی موجود در بافت کاهش یابد ،وحدت اجتماعی،
کیفیت زندگی و امنیت محلههای بافت تاریخی از بین رود و به معضل و بحران تبدیل شود .به همین منظور ،پیشنهادها
و راهبردهای اساسی زیر در جهت رسیدن به آسایش رفاه فردی و اجتماعی و سالمسازی محلهها ارائه میشود:
 بهبود و ارتقای سطح درآمد و موقعیت شغلی ساکنان از طریق حمایت از فرصتهای شغلی و افزایش آن (با ایجادکارگاهها و افزایش دورههای آموزش فنیوحرفهای-اعطای تسهیالت خود اشغالی)؛
 حفظ و ارتقای بهداشت محیط با مشارکت مردم و همکاری میان نهادهای مختلف بهمنظور کاهش آلودگی بصریو صوتی و درنظرگرفتن برنامهها و امکانات ویژه بهمنظور کاهش آلودگی هوا (تبدیل سوخت خودروها به ،CNG
ازردهخارجکردن خودرو و اتوبوسهای فرسوده ،اصالح حملونقل عمومی و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی و
تاکسیرانی ،تجمیع خردهپارکینگها ،تخلیه و الیهروبی بهموقع چاهها و دفع فاضالب بهصورت بهداشتی)؛
 ارتقای بافت تاریخی بهمنظور افزایش حس تعلق (تقویت راستههای بازار نظیر دوشابچی و دمیرچه خانا ،ارتقایحرفۀ ساخت تنور و ثبت آن بهعنوان هویت محلۀ تندیرچیلر ،نگهداری و حفظ بناهای تاریخی و محلههای
قدیمی)؛
 ارتقای ایمنی تردد ساکنان اقشار خاص جامعه بهویژه معلوالن و نابینایان بهمنظور رعایت تساوی حقوق شهروندیبا مجهزکردن سیستمهای حملونقل عمومی به امکانات ویژه و فناوریهای نوین برای تردد معلوالن و نابینایان
برای افزایش حضورپذیری مؤثر آنان در جامعه ،مناسبسازی فضاهای شهری بهویژه برای تردد معلوالن جسمی
و نابینایان و سالمندان بهمنظور تسهیل دسترسی مانند نصب تابلوهایی با خط بریل ،مجهزکردن چهارراهها و
تقاطعهای شهری به عالئم هشداردهندۀ صوتی و اتوبوسها به اپراتورهای سخنگو ،ایجاد رمپ در ورودیها و
همسطحسازی معابر؛
 ارتقای سطح ایمنی بافت در راستای کاهش ترافیک و گرههای ترافیکی از طریق کنترل ترافیک و سرعت خودروهادر سطح محلهها بهمنظور افزایش ایمنی تردد سالمندان و کودکان و بهبود کیفیت دسترسیها؛
 حفظ و ارتقای امنیت محله بهوسیلۀ افزایش نظارت و امنیت اجتماعی با ایجاد کیوسکهای نظارتی ،درنظرگرفتنپارکبان ،ساماندهی خانههای مخروبه در محله و خلق فضاهای جمعی فعال ،درنظرگرفتن فعالیتهای شبانهروزی؛
 ارتقای سطح خدمات دهی و توزیع عادالنۀ خدمات شهری از طریق تجمیع واحدهای تخریبی و متروکه و همچنینخانههایی که شهرداری خریده است در راستای خدماترسانی کارآمد و همچنین استفاده از پتانسیلهای موجود؛
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 تقویت حس مسئولیتپذیری و بسترسازی بهمنظور ارتقای مشارکت محلهای با تشکیل نهادها ،گروهها ،انجمنهایمحلی و حفظ و ارتقای هئیت امنا برای تقویت حضورپذیری اجتماعی و انجام امور محله و رفع مشکالت آنها؛
 حفظ و ارتقای سطح سرمایۀ اجتماعی از طریق دستیابی به انسجام و اعتماد عام و خاص و تقویت سطح اعتماد بهمدیریت شهری (از طریق راهاندازی شورایار محله و برگزاری جلسات برای دیدار با مسئوالن و حضور مدیران
شهری)؛
 بسترسازی بهمنظور افزایش تعامالت اجتماعی با برگزاری مراسم و جشنهای سنتی ،مذهبی بهصورت متنوع وجشنوارههای محلی در راستای تقویت تعامالت اجتماعی؛
 ارتقای شرایط مسکن و زندگی با جلب مشارکت سرمایهگذاران از طریق اعطای امتیازات تشویقی در نوسازی بافتو اعطای تسهیالت بانکی و سیاستهای تشویقی به ساکنان بافت قدیمی در جهت مقاومسازی بناها در برابر
حوادث طبیعی.
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