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چکیده
کنان خود قرار داده اند؛ از جمله مهم ترین این  امروزه بافت های فرسوده شهری ناهنجاری های بسیاری را پیِش روی سا
مشکالت و ناهنجاری ها، ناپایداری اجتماعی آنهاست. از این رو معضالت اجتماعی بافت های فرسوده یکی از مهم ترین 
موضوعات پیِش روی نوسازی و مداخله در این بافت ها می باشد. از سوی دیگر، نوسازی بافت های فرسوده نیز همانند 
با رویکرد اجتماعی در  بنابراین در مداخله  قرار دارند.  پایداری  تأثیر مفاهیم  امروزه تحت  از مسائل شهری  بسیاری دیگر 
گرفتن موضوعات پایداری اجتماعی ضروری به نظر می رسد. به همین سبب، پژوهش حاضر  بافت های فرسوده در نظر 
کرده و به تحلیل  کلیدی موضوع را استخراج  سعی بر آن دارد تا با بررسی ادبیات موجود پیرامون پایداری اجتماعی، عوامل 
آنها در بافت فرسوده شیوا بپردازد. هدف این پژوهش توجه به مشکالت اجتماعی بافت های فرسوده و از جمله آن بافت 
فرسوده شیوا و بررسی عوامل تأثیرگذار در ارتقای پایداری اجتماعی آنها می باشد. در این پژوهش از روش تحقیق توصیفی 
پیمایشی در بستری از مطالعات کتابخانه ای برای استخراج معیارها و همچنین نرم افزار SPSS برای تحلیل داده های آماری، 
کاربردی قلمداد می شود. نتایج حاصل از این  کیفی_کمی بوده و از حیث هدف،  گرفته شده است. این پژوهش از نوع  بهره 
کی از آن است که تساوی حقوق، کیفیت زندگی، امنیت اجتماعی، تعامل اجتماعی، عدالت اجتماعی و مشارکت  پژوهش حا
گرفتن این  که با در نظر  اجتماعی به ترتیب بیشترین تأثیر را در ارتقای پایداری اجتماعی بافت فرسوده شیوا دارا می باشند 
عوامل در نوسازی بافت می توان شاهد حفظ و تقویت نظام های اجتماعی_فرهنگی محله بود و از ناهنجاری های رفتاری، 

کرد. روانی، شغلی و هویتی پیشگیری 

گان کلیدی: پایداری اجتماعی، بازآفرینی شهری، بافت فرسوده، محله شیوا. واژ
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گرفته در بافت  اجتماعی آنها و در نهایت ارزیابی اقدامات صورت 
فرسوده محله شیوا براساس معیارهای پایداری اجتماعی است. در 
که  تا به این سئوال پاسخ دهد  واقع این پژوهش در صدد است 
بافت  نوسازی  در  اجتماعی  پایداری  ارتقای  در  اصلی  “معیارهای 
کدامند؟” این موضوع به طور خاص در محله شیوا مورد  فرسوده 
گرفت. محله شیوا یکی از محله های تهران به  بررسی قرار خواهد 
کالنشهر تهران از چرخه  که در اثر سرعت باالی رشد  حساب می آید 
توسعه شهر عقب مانده و با فرسودگی رو به روست. وجود ساختار 
جمله  از  فــراوانــی  مشکالت  بــا  را  آن  محله  ایــن  شکننده  فضایی 
کرده است. به نظر می رسد می توان با  مشکالت اجتماعی رو به رو 
به  توجه  با  پایدار  توسعه  اجتماعی  ویژگی های  مهم ترین  بررسی 
نیازهای اجتماعی این بافت و لحاظ نمودن آنها در سیاست گذاری 

و طراحی در مسیر نوسازی آن نتایج قابل قبولی را به دست آورد.

۲. مبانی نظری
۲.1. مفهوم پایداری اجتماعی

پارادایم پایداری یا توسعه پایدار در پی دستیابی به شیوه های بهینه 
توسعه  معضالت  و  زیست محیطی  بحران های  چالش ها،  رفع  در 
کیفیت زندگی و ایجاد موازنه بین رشد و  شهری و به منظور ارتقای 
 (Bahraini et توسعه و حفاظت از محیط زیست مطرح شده است
گسترده به عنوان یک  کلی پایداری، به طور  (al., 2014:22. به طور 
و  شهری  توسعه  موقعیت  تعیین  برای  مهمی  مفهومی  چارچوب 
کردن زمینه برای مبانی نظری قابل توجه  سیاست شهری و فراهم 
می شود  گرفته  نظر  در  شهری  طراحی  و  معماری  برنامه ریزی،  در 
(Williams et al.,2000). توافق رو به رشدی وجود دارد، مبنی بر 
که ارزش تالش دارد. این توافق با در  که پایداری هدفی است  این 
نظر گرفتن برخی از عناصر اصلی که یک جامعه را پایدار می سازد، در 
که جامعه پایدار  کارشناسان بر این باورند  حال ظهور است. بیشتر 
کولوژیکی و رونق اقتصادی  از توازن عدالت اجتماعی، یکپارچگی ا

.(Krizek & Power., 2010:12) حاصل می گردد
توسعه  مختلف  ابعاد  که  این  بر  مبنی  دارد  وجــود  عمومی  توافق 
پایدار به طور مساوی در اولویت سیاست گذاران در گفتمان پایداری 
که توسعه پایدار از  قرار ندارند و این امر اساسًا به این دلیل است 
 1960 دهه  زیست محیطی  نوظهور  جنبش های  میان  هم افزایی 
و طرفداران “نیاز اساسی”1 دهه 19۷0 زاده شد. همچنین ارزیابی 
ماهیت ناملموس جنبه های اجتماعی توسعه نیز سرگردانی هایی 
توجه  با   .(Colantonio & Dixon,2009:16) است  کــرده  ایجاد  را 
که بازیگران اصلی در فرایند توسعه، انسان ها هستند،  به این امر 
ماهیت ناملموس جنبه های اجتماعی توسعه را می توان به دلیل 
پیچیدگی های نظام های اجتماعی، بشر دانست. با وجود نابرابری 
در برخورد با ابعاد توسعه پایدار، از ابتدای مطرح شدن پایداری، 
میزان  شــدن  یکسان  دهــنــده  نشان  اخیر  ســال هــای  تــالش هــای 

اهمیت بعد اجتماعی توسعه پایدار با سایر ابعاد آن می باشد. 
شروع این تالش ها را می توان اقدام اتحادیه اروپا در لیسبون و در 
که برای نخستین بار مباحث اجتماعی را جزء  سال 2000 دانست 

1 Basic Need

1. مقدمه
گر در بستر  شهرها نیز مانند موجودات زنده، حیات و ممات دارند و ا
کنترل نشود،  زمان، عوامل عارضی و بر هم زننده تعادل زیستی آنها 
می شوند.  فرسوده  و  می آید  پدید  نیستی شان  و  زوال  زمینه های 
زیست محیطی،  نــاپــایــداری  و  شــرایــط  تنزل  مــی تــوان  را  فرسودگی 
کالبدی بافت  ناپایداری اقتصادی، ناپایداری اجتماعی و ناپایداری 
که پس از مطرح شدن مفهوم پایداری و توسعه پایدار،   دانست. چرا 
بسیاری از موضوعات شهری از جمله بافت فرسوده و مداخالت در 
آن تحت تأثیر تعاریف پایداری قرار گرفتند. در صورت عدم مداخله به 
کنان آنها  موقع در بافت های فرسوده شهری، زندگی شهروندان و سا
با خطرات جدی مواجه خواهد شد و مدیریت عادی و روزمره شهری 
را از مرزهای مدیریت بحران فراتر می برد. رویکردهای متفاوتی برای 
مداخله در بافت فرسوده وجود دارد؛ بازآفرینی و رویکرد متأخر آن 
یعنی نوزایی شهری، به عنوان جدیدترین مفهوم برای مداخله در 
سال های اخیر مطرح می باشند. بازآفرینی بسیاری از مفاهیم مانند 

نوسازی، بهسازی، بازسازی و توانمندسازی را در بر می گیرد. 
تکامل  زمــان  طــول  در  شهری  بازآفرینی  تعاریف  گفت  مــی تــوان 
مفاهیم  تأثیر  تحت  جــدی  صــورت  به  حاضر  حــال  در  و  یافته اند 
واقع  در   .(Colantonio & Dixon,2009:19) ــد  دارن قــرار  پــایــداری 
پایدار هماهنگی  توسعه  با هدف های  نوسازی شهری  و  بهسازی 
فراوانی دارد. اقدامات بهسازی و نوسازی شهری به دنبال تحقق 
توسعه پایدار شهری است. بر این اساس بررسی و تبیین نظریه شهر 
پایدار و توسعه پایدار شهری در فرآیند بهسازی و نوسازی شهری 
از   .(Shammai & Pourahmad,2011:280) است  ضــروری  و  الزم 
منظور  به  و  مشکالت  با  مقابله  در  پایدار  شهری  بازآفرینی  رو  این 
افزایش نتایج مثبت مداخالت در بافت های فرسوده شهری بسیار 
مورد توجه قرار دارد. این رویکرد در نظر دارد از مفهوم پایداری به 
هنگام طراحی پروژه ها استفاده نماید تا بتواند جوامع پایداری برای 

شهروندان خلق کند.
کارآمد شهری  که در بافت های نا در این راستا، از جمله موضوعاتی 
چندان به آن پرداخته نشده، مقوله پایداری اجتماعی است. بر اثر 
گریبان  فعالیت ها و رفتارهای ناصحیح جامعه انسانی، پیامدهایی 
ساختارهای  تمامی  آنها  ــداوم  ت صــورت  در  که  می گیرد  را  جامعه 
و  مــرج  و  هــرج  و  مــی شــود  متالشی  جــوامــع  اجتماعی_فرهنگی 
فعالیت  نحوه  و  رفتارها  تغییر  بنابراین  می گردد.  کم  حا اغتشاش 
نظر  به  ضــروری  اجتماعی  پایداری  به  دستیابی  مسیر  در  انسانی 

.(Kamalikhah & Rezae, 2013:2) می رسد
که مداخله در بافت های  آنچه باید همواره مد نظر باشد این است 
ارتباط  با فرهنگ جامعه در  و  کاماًل اجتماعی است  امری  شهری 
گزینه های مناسب برای مداخله  است. از این رو انتخاب روش ها و 
را  جمعیت  جا به جایی  از  ناشی  اجتماعی  دگرگونی  خطر  می تواند 
سودآوری های  اقتصادی،  سودآوری های  جای  به  و  دهد  کاهش 

 .(Faraji,2010:12) اجتماعی را در پی داشته باشد
بنابراین هدف این پژوهش توجه به معضالت اجتماعی بافت های 
گونه بافت ها  و  فرسوده به عنوان رویکرد اساسی مداخله در این 
پایداری  ارتقای  در  تأثیرگذار  عوامل  مهم ترین  استخراج  و  بررسی 
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نباشد و تعاریف هر نویسنده و یا سیاست گذار از پایداری اجتماعی 
آنها  بررسی  مورد  دیدگاه های  یا  رشته  خاص  معیارهای  از  برگرفته 
باشد (Colantonio & Dixon,2009:16). با این حال، برای دستیابی 
به اهداف پژوهش حاضر الزم است تعاریف و ویژگی های پایداری 
اجتماعی را بدانیم و با ادبیات و پیشینه مطرح در این حوزه آشنا 
باشیم. مطالعات موضوعی و یا نظریه های مطرح بسیاری در قالب 
پایداری  اجتماعی  ابعاد  به  پرداخت  ــرورت  ض بر  مقاالت،  و  کتب 
اندیشمندان متعددی طی سال های اخیر در  و  گمارده اند  همت 
گرایش های مختلف شهرسازی، اقتصادی، جامعه شناسی،  علوم و 
زیست محیطی و غیره در عرصه مفاهیم پایداری اجتماعی در شهرها 
مطالعاتی انجام داده و به معیارها و شاخص هایی نایل آمده اند. در 
کیفی مطرح شده در مهم ترین  کلی، معیارهای  یک دسته بندی 
ادبیات مطرح از موضوع پایداری اجتماعی، به ترتیب زمانی مورد 

گرفته است (جدول شماره 1(. بررسی قرار 

 (Nastaran et) کرد  تعریف  پایدار  توسعه  مدل های  جدایی ناپذیر 
 .)Samuelsson et al., 2004)” al.,2013:159

گفت، مطابق تعریف توسعه پایدار  در تعریف پایداری اجتماعی باید 
واضح  پــایــدار  توسعه  مفهوم  اســت  ممکن  لند1،  ــرات  ب کمیسیون 
باشد  سخت  می تواند  اجتماعی  پایداری  تعریف  اما  برسد  نظر  به 
که ادبیات نسبتًا محدودی  (Hitchcock & Willard:2011:11)؛ چرا 
که به طور خاص بر پایداری اجتماعی تمرکز داشته  نیز وجود دارد 
باشد، در حالی که ادبیات گسترده تری بر مفاهیم مشابه آن همچون 
اجتماعی  برخورداری های  اجتماعی،  انسجام  اجتماعی،  سرمایه 
یک  اجتماعی  پایداری  دارنــد.  اشــاره  اجتماعی  محدودیت های  و 
که اهداف  گسترده است، با این سئوال اساسی  مفهوم چند بعدی 
 (Hopwood et al.,2005; Littig چیست؟  پایدار  توسعه  اجتماعی 
(Griessler,2005 &. عالوه بر این به نظر می رسد اجماع نظری در 
انتخاب معیارها و دیدگاه ها برای تعریف پایداری اجتماعی نیز موجود 

جدول شماره 1: موضوعات کلیدی برای عملیاتی نمودن پایداری اجتماعی
گی های پایداری اجتماعیعنوان پژوهشسالنویسنده/نویسندگان ویژ

Chambers and Conway(1992)
 Sustainable rural livelihoods:
 Practical concepts for the 21st

century

امرار معاش – تساوی حقوق – قابلیت مقاومت در برابر فشارهای 
خارجی – شبکه های ایمن

 Department for
 International

Development (DFID)
(1999) Sustainable Livelihoods Guidance

Sheetsکاهش فقر - معیشت امکانات – تساوی حقوق – 

Sachs(1999)

 Social sustainability and whole
 development: exploring the

 dimensions of sustainable
development

تساوی حقوق – دموکراسی – حقوق بشر – توزیع عادالنه تر درآمد 
و  منابع  به  عادالنه  دسترسی   – اجتماعی  یکنواختی   – اشتغال   –

خدمات اجتماعی

Hans-Böckler-
Stiftung(2001) Pathways towards a sustainable

future

کار داوطلبانه – تأمین نیازهای پایه – تأمین  کار با دستمزد و  ایجاد 
یک  در  مشارکت  بــرای  برابر  فرصت های  ایجاد   – اجتماعی  امنیت 

کردن نوآوری های اجتماعی جامعه دموکراتیک – فعال 
 Thin and Lockhart and

Yaron(2002) Conceptualizing Socially
Sustainable Developmentعدالت اجتماعی – همبستگی اجتماعی– مشارکت – امنیت

 Omann and
Spangenberg(2002)

 Assessing Social Sustainability. The
 Social Dimension of Sustainability

in a Socio-Economic Scenario

تحصیالت – مهارت ها – تجربه – میزان مصرف – درآمد – اشتغال 
– مشارکت

Barron and Gauntlett(2002)Model of Social Sustainability – کیفیت زندگی عدالت و تساوی حقوق – تنوع – ارتباط متقابل – 
کمیت-مشارکت – جوامع بی طرف و مستقل دموکراسی و حا

Baines and Morgan(2004) Sustainability Appraisal: A Social
Perspective

نیازهای پایه – نیازهای نسل آینده – سرمایه اجتماعی – تساوی حقوق 
گونی جامعه – توانمندسازی و مشارکت – توجه به فرهنگ و گونا

McKenzie(2004) Social Sustainability: Towards Some
Definitions

دسترسی منصفانه به خدمات کلیدی همچون: بهداشت ، آموزش، 
حمل ونقل، مسکن، تفریح – تساوی حقوق میان نسل های فعلی 

و آینده

 Bramley and Dempsey
and Power and Brown(2006)

 What is “Social Sustainability” and
 how do our existing urban forms

perform in nurturing it?

تعامالت در شبکه های اجتماعی – مشارکت جامعه – غرور و حس 
مکان – ثبات جامعه – افزایش امنیت،

تساوی حقوق و عدالت اجتماعی، امکان سنجی مداوم سالمت و 
عملکرد جامعه

Colantonio(2008)
 Measuring social sustainability:

 Best practice from urban renewal in
the EU

هویت – حس مکان – فرهنگ – توانمندسازی – مشارکت – دسترسی 
– سالمت و ایمنی – سرمایه اجتماعی – توجه به تغییرات جمعیتی – 

اختالط اجتماعی و انسجام – رفاه – شادی – کیفیت زندگی

Chan and Lee(2008)
 Critical factors for improving social

sustainability
of urban renewal projects

خلق محیط زندگی متوازن – کاهش نابرابری های اجتماعی – بهبود 
کیفیت زندگی – ارائه زیرساخت های اجتماعی – در دسترس بودن 
حفظ   – شهری  منظر  طراحی   – دسترسی   – شغلی  فرصت های 

ویژگی های محلی – قابلیت تحقق نیازهای روانی

1 Brundtland Report - WCED
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گی های پایداری اجتماعیعنوان پژوهشسالنویسنده/نویسندگان ویژ

 Dempsey and Bramley
and Power and Brown(2009)

 The Social Dimension of Sustainable
Development:

Defining Urban Social Sustainability

تحصیالت و آموزش، عدالت اجتماعی: بین و درون نسلی، مشارکت و 
کیفیت زندگی،رفاه، حس مکان و تعلق،  دموکراسی محلی، سالمت، 
اشتغال، ثبات سکونتی، ایجاد سازمان های اجتماعی فعال، توجه 
تأمین  ایجاد قلمرو عمومی جــذاب،  و احیای سنت های فرهنگی، 
کردن  مسکن مناسب، افزایش برخورداری های اجتماعی و ریشه کن 
ایمنی،  ارتباطات،  اجتماعی،  سرمایه  اجتماعی،  محرومیت های 
توزیع عادالنه درآمد، نظم اجتماعی،انسجام اجتماعی، شبکه های 
اجتماعی، تعامل اجتماعی، کیفیت محیط زیست محلی و سازگاری، 
قابلیت دسترسی (به خدمات محلی و امکانات، اشتغال، فضای سبز)، 

طراحی شهری پایدار، محله قابل پیاده روی و عابر پیاده دوست

Colantonio and Dixon(2009) Measuring Socially Sustainable
Urban Regeneration in Europe

زیست محیطی  بــرابــری هــای  مــهــارت هــا،  توسعه  و  ظرفیت سازی 
نــیــازهــا، سرمایه  مــشــارکــت،  تــســاوی حــقــوق، ســالمــت،  و فضایی، 

کیفیت زندگی اجتماعی، اقتصاد، محیط زیست، سعادت، رفاه و 

Glasson and Wood(2009) Urban regeneration and impact
assessment for social sustainabilityشبکه های اجتماعی، مشارکت، حس مکان و امنیت

 Vallance and Perkins
and Dixon(2011) What is social sustainability? A

clarification of concepts

1) توسعه: تأمین نیازهای ضــروری بــرای مشاغل، غــذا، انــرژی،  آب و 
اصلی.  منابع  افزایش  و   حفظ  جمعیتی.  سطح  پایداری  بهداشت. 
دگرگون ساختن تکنولوژی و مدیریت ریسک؛ ادغام محیط زیست و 
اقتصاد در تصمیم گیری و دگرگون ساختن روابط اقتصادی بین المللی، 
برابری اجتماعی درون و برون نسلی،توزیع قدرت و منابع، اشتغال، 
عدالت،  آزادی،  خدمات،  و  اساسی  ساخت های  زیــر  ــه  ارائ آمـــوزش، 
دسترسی به مجامع تصمیم گیری با نفوذ، ظرفیت سازی 2) ارتباطات: 
میان مردم و محیط بیوفیزیکی، توجه به تغییرات رفتاری در دستیابی 
به اهداف محیط بیوفیزیکی 3) مرمت و نگهداری: توجه به سنت ها، 
شیوه ها، و مکان هایی فرهنگی اجتماعی که مردم آنها را در برابر تغییرات، 

پایدار و باقی و بهبود یافته می خواهند. مانند حفظ منابع طبیعی

Hitchcock & Willard(2011) Confused about Social
Sustainability?

کردن، مشارکت،  امرار معاش، حفاظت، محبت، درک  نیاز به  رفع 
کردن، هویت و آزادی اوقات فراغت، خلق 

 Dempsey Nicolas, C.
Brown b, G. Bramley(2012)

 The key to sustainable urban
development in UK cities?

 The influence of density on social
sustainability

دموکراسی  اجتماعی،  عدالت  ــرورش،  پ و  آمــوزش  کالبدی:  عوامل 
اجتماعی،  ظرفیت  زندگی،  کیفیت  و  بهداشت  مشارکتی،  و  محلی 
توزیع  همگان،  تصرف  حق  امنیت،  ارتباطات،  اجتماعی،  سرمایه 
انتخاب شبکه  انتخاب اجتماعی،  عادالنه درآمــد، نظم اجتماعی، 
اجتماعی، تعامل اجتماعی، حس اجتماعی و تعلق، اشتغال، تأمین 

مسکن، سازمان اجتماعی فعال، سنت های فرهنگی
مسکن  ــذاب،  ج عمومی  عرصه های  شهرگرایی،  کالبدی:  عوامل 
کیفیت محیطی محلی، دسترسی به فضای سبز،  مناسب، امنیت و 
واحد  پــایــدار،  شهری  طراحی  شغل،  و  تسهیالت  محلی،  خدمات 

همسایگی دارای قابلیت پیاده روی، واحد همسایگی

Murphy(2012)
 The Social Pillar of Sustainable

 Development: A Literature Review
and Framework for Policy Analysis

گاهی برای پایداری و همبستگی اجتماعی عدالت، مشارکت، آ

 Weingaertner and
Moberg(2014)

 Exploring Social Sustainability:
 Learning from Perspectives on

 Urban Development and Companies
and Products

به  باز،دسترسی  فضای  به  دسترسی  شغلی،  فرصت  به  دسترسی 
انسجام  خدمات محلی، سرمایه اجتماعی، بهداشت و بهزیستی، 
اجتماعی (عینی و ذهنی)، توزیع عادالنه اشتغال و درآمد، مشارکت 
ارتباط و  محلی، میراث فرهنگی، آمــوزش، مسکن و ثبات جامعه، 
حرکت (عابر پیاده، حمل ونقل مناسب)، عدالت اجتماعی (درون و 

بین نسلی)، حس تعلق و حس مکان

 Rafieian and
Mirzakhalili(2014) Evaluation of social sustainability in

urban neighborhoods of Karaj city

اشتغال، رضایت شغلی، رضایت از حقوق، خدمات زیربنایی (تلفن، گاز، 
آب، شبکه)، خدمات آموزشی، رضایت از خدمات آموزشی، امکانات 
تفریحی، سرانه آمــوزش، فضای سبز شهری، اثرات آب و هوا، امنیت 
در شب، امنیت در روز، دسترسی به رسانه ها، آلودگی محیط زیست، 
تنوع و قومیت، ارتباطات محلی، ثبات جامعه، مدت و سطح مشارکت، 

سازمان های مردم نهاد، خدمات بهداشت و درمان و سرانه آن

Mehan(2016)

 Urban Regeneration: A
 Comprehensive Strategy For

 Achieving Social Sustainability in
Historical Squares

برابری اجتماعی- برآوردن نیازهای انسانی-کیفیت زندگی- تعامل 
اجتماعی (انسجام و شمول)، غرور- حس مکان و فرهنگ (هویت) 

- تمرکز آینده بر فرهنگ
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در بررسی معیارهای فیزیکی مفهوم مثبت و یا منفی بودن پایداری 
که پایداری  اجتماعی بیشتر بروز می کند. وی می نویسد، فرض این 
کیفیت محیطی باال  اجتماعی شهری می تواند تنها در محالت با 
کرد، فعالیت های  کوته اندیشانه است. اما می توان ادعا  خ دهد،  ر
وقوع  احتمال  بــاال  کیفیت  با  کالبدی  محیط های  در  اجتماعی 
به  نه تنها  بی نظمی  به  نسبت  اجتماعی  نظم  و  دارنــد  بیشتری 
سالمتی،   با  مؤثری  طــور  به  بلکه  اســت،  مطلوب  سیاسی  لحاظ 
 (Dempsey et کیفیت زندگی خوب هم بسته می باشد سعادت و 

.al.,2009:292)
موضوع آخر مورد توجه، از تجزیه و تحلیل زمانی موضوع پایداری 
اجتماعی به دست می آید. تغییرات و تکمیل رویکردهای پایداری 
اجتماعی نشان می دهد، چگونه موضوعات سنتی همانند تساوی 
مفاهیم  با  فزاینده ای  طــور  به  معاش  امــرار  و  فقر  کاهش  حقوق، 
اندازه گیری همچون هویت، حس مکان و  کمتر قابل  نامشهود و 
 )Mak مزایای شبکه های اجتماعی، جایگزین و یا تکمیل شده اند
از  امــر  ایــن   .& Peacock,2011:4, Colantonio & Dixon,2011)
از مباحث مطرح شده  که بسیاری  توجه می باشد  قابل  نظر  این 
که نیازهای اولیه  کشورهای توسعه یافته  گذشته در  در سال های 
کنان را مطرح می کرده اند، برای بافت های فرسوده وضع موجود  سا
ما، همچنان موضوعات اساسی و اصلی به شمار می آیند و ضرورت 
سال های  در  شده  مطرح  مسائل  به  توجه  کنار  در  آنها  به  توجه 
اخیر همچنان ضروری می نماید. والنس4 و همکارانش نیز بر این 
کید دارند و معتقدند چه در کشورهای توسعه یافته و چه  موضوع تأ
کشورهای در حال توسعه، وجود مواردی همچون فقر و برآورده  در 
نشدن نیازهای اولیه به عنوان مانعی در دستیابی به پیامدهای 
اجتماعی و زیستی_فیزیکی عمل می کند. بنابراین توسعه اجتماعی 
پایدار را در سطح اولیه شامل مسائلی در طیف گسترده از از نیازهای 
محسوس و بسیار پایه مانند آب قابل شرب و غذای سالم، دارو و 
کمتر محسوس مانند آموزش، اشتغال،  برابری و  مسکن تا نیازهای 

مهم ترین معیارهای بیان شده در ادبیات موضوع براساس فراوانی 
آورده شده است (نمودار شماره1). بررسی فراوانی موضوعات مطرح 
در پایداری اجتماعی می تواند میزان اهمیت هر یک از این معیارها 

را از دیدگاه متخصصان این حوزه نشان دهد.
اجتماعی سه  پایداری  از  ادبیات در دسترس  بررسی مجموعه  در 

گرفت:  موضوع مورد توجه قرار 
یکی مقیاس تحقق پایداری اجتماعی است؛ در برخی پژوهش ها 
به مقیاس تحقق پایداری اجتماعی در شهر اشاره شده است. در 
رویکرد پایدارمدار جدید به احیای شهری، مفاهیم جامعه محلی 
گرفته اند. این  و واحد همسایگی در مرکز توجه و تمرکز تحلیل قرار 
الگوی جدید، فضای اجتماع محلی را به عنوان مهم ترین فضا برای 
دستیابی به پایداری تشخیص داده است. بنا بر این نظر شاید بتوان 
هدف پایداری اجتماعی را تحقق یک جامعه محلی پایدار دانست 
 .(Colantonio & Dixon,2009)”(Daneshpour et al.,2014:136)
مکنزی1 نیز در پژوهش خود به دنبال یافتن تعریفی جامع از بعد 
اجتماعی توسعه پایدار به این نتیجه می رسد که معیارهای وابسته 
هستند  تحقق  قابل  محلی  مقیاس  یک  در  اجتماعی  پایداری  به 

.)Mckenzie,2004)” (Daneshpour et al.,2014:137)
کالبد با پایداری اجتماعی است؛ در این بین  موضوع دیگر، ارتباط 
کالبد و بعد اجتماعی توسعه اشاره  بعضی به ارتباط متقابل طراحی 
دارند. ودکرفت2 عنوان می کند، پایداری اجتماعی باید مکان هایی 
مکان های  از  مردم  نیازهای  درک  با  را  تندرستی  که  کند  ایجاد  را 
کارشان ترویج می کند. به عقیده وی پایداری اجتماعی،  زندگی و 
طراحی قلمرو کالبدی را با طراحی زیرساخت های جهانی اجتماعی 
در هم می آمیزد تا از زندگی اجتماعی و فرهنگی، امکانات اجتماعی، 
و  مـــردم  بـــرای  فضا  و  شــهــرونــدان  مــشــارکــت  بـــرای  سیستم هایی 
 .(Woodcraft et al.,2011:16) مکان هایی برای تکامل حمایت کند
دمپسی3 نیز نظری مشابه دارد و ابعاد پایداری اجتماعی شهری را 
به دو دسته فیزیکی و غیرفیزیکی تقسیم می نماید و معتقد است 

نمودار شماره 1: فراوانی معیارهای پایداری اجتماعی پر تکرار در ادبیات موضوع

1 McKenzie
2 Woodcraft

3 Dempsey
4 Vallance
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مدیریت  نهادهای  تقویت  شغلی،  فرصت های  ایجاد  کنان،  سا
ترویج  و  الگوسازی  نهاد،  مــردم  محله ای  خدمات  دفاتر  و  محلی 
 (Pourahmad کیفی ساخت وساز است قواعد و دستورالعمل های 

.et al.,2010:74)
جامع  رویکردی  عنوان  به  که  است  تأثیرگذاری  پارادایم  پایداری، 
در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، زیست محیطی و 
گسترده مطرح شده و بسط  کالبدی در تصمیم گیری ها در سطحی 
آن در مفهوم توسعه پایدار بوده است. پس از مطرح شدن پارادایم 
و  گرفت  قــرار  آن  تأثیر  تحت  شهری  مقوالت  از  بسیاری  پــایــداری، 
مفاهیم جدید شهری مطرح شد. مفاهیمی همچون شهر پایدار و 

بازآفرینی شهری پایدار. 
گفت، از دهه 1990 به مرور، نظریه شهرهای پایدار با رویکرد  می توان 

بازآفرینی مرتبط شــده اســت. بنابراین 
تعاریفی از بازآفرینی شکل می گیرند که به اهداف پایداری نزدیک 

شده اند. 
و  یافته اند  تکامل  زمــان  طول  در  نیز  بازآفرینی  تعاریف  نتیجه،  در 
دارنــد.  قــرار  پایداری  مفاهیم  تأثیر  تحت  شدت  به  حاضر  حال  در 
برنامه های  پایدار،  توسعه  مفاهیم  شدن  مطرح  از  پس  رو  این  از 
فزاینده ای  طور  به  یافته،  توسعه  کشور های  در  شهری  بازآفرینی 
با تحریک فعالیت های اقتصادی و بهبود محیط زیست همراه با 
 Colantonio &) سرزندگی اجتماعی و فرهنگی در ارتباط می باشند

.)Dixon,2009:20
گر هیچ گونه  لودا1 در تعریفی از بازآفرینی شهری پایدار بیان می کند که ا
مداخله ای برای کاهش بافت های فرسوده شهری انجام نشود، یک 
شکل از ناپایداری می تواند منجر به ایجاد و تشدید شکل دیگری از 
کیفیت را تشکیل دهد.  کاهش  ناپایداری شود و یک چرخه معیوب 
چرخه ای در بر دارنده ناپایداری اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی 
و کالبدی (نمودار شماره 2). بنابراین بازآفرینی شهری پایدار به دنبال 
مقابله با تمام این اشکال ناپایداری از طریق یک برنامه یکپارچه به 

.)LUDA,2005:9) منظور بهبود این چرخه معیوب می باشد

 McDonald - نمودار شماره ۲: تحوالت سیاست های بازآفرینی شهری
et al.2009:52, Colantonio & Dixon,2011

1  Large Urban Distressed Areas

.)Vallance et al,2011:344) عدالت می دانند
گرچه تعاریف پایداری اجتماعی  گفته شد، ا با توجه به تمام آنچه 
و  متخصصان  کثریت  ا آنچه  براساس  بتوان  شاید  اســت،  متنوع 
گونه  نظریه پردازان بر آن اتفاق نظر دارند، پایداری اجتماعی را این 

تعریف نمود:
تعیین الزامات اجتماعی دست کم برای توسعه های بلندمدت، به 
اولیه شهروندان  نیازهای  آن  در  که  آوردن محیطی  فرآهم  منظور 
تأمین شده و تساوی حقوق و حق برخورداری از تمامی امکانات، 
با  و  باشد  برای همگان وجود داشته  و فضاهای شهری  خدمات 
مشارکت  و  درآمــد  عادالنه  توزیع  و  برابر  شغلی  فرصت های  ایجاد 
طریق  از  آنها  توانمند سازی  و  تصمیم گیری ها  در  کنان  سا دادن 
کیفیت زندگی ارتقا یافته و رضایت  ارتقای سطح آموزشی و مهارتی، 

آنها را به دست آورد.
۲.۲. پایداری اجتماعی و بافت های فرسوده

بافت فرسوده و شیوه های برخورد با آن یکی از پیچیده ترین و در 
عین حال مهم ترین مقوالتی است که مدیریت شهری و برنامه ریزان 
بافت های  نوسازی  هستند.  و  بــوده  مواجه  آن  با  شهر  طراحان  و 
کم بر آن می تواند بستر اصالحات  کنار اضطرارهای حا فرسوده در 

کیفیت محیط شهری را فراهم آورد. اساسی به منظور ارتقای 
کالبدی معماران و شهرسازان، شهرداران و مدیران  دیدگاه صرفًا 
به  تولید مسکن  به  گرایش صرف  و  بافت های فرسوده  به  شهری 
جای نوسازی جامع و همه جانبه بافت های فرسوده برای شناخت 
گرفتن  کافی نبوده است (Andalib,2013:23). با در نظر  مسائل آنها 
که مداخالت در بافت های فرسوده بیشتر با  گفت  این امر می توان 
که این امر نیز  کالبدی صورت می گیرد؛ البته  کیفیت های  توجه به 
کنار مواردی همچون  از اهمیت ویژه ای برخوردار است اما باید در 

گرفته شود. مسائل اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی در نظر 
 بررسی سیر تحول سیاست های بهسازی و نوسازی شهری به ویژه 
که در هر دوره ای  از قرن نوزدهم تا به امروز، نشان دهنده این است 
براساس شرایط زمانه، رویکرد و نوع نگاه خاصی در امر مداخله در 
بهسازی  و  مرمت  واقــع  در  اســت.  داشته  غلبه  قدیمی  بافت های 
شهری، دوره هــایــی از تحول و تکامل را پشت سر نهاده و امــروز به 
مرتبه ای از حضور خود رسیده که بازآفرینی شهری و رویکرد متأخر آن 
.(Pourahmad et al.,2010:75) یعنی نوزایی شهری نام نهاده می شود
در ادبیات اخیر دنیا، واژه "بازآفرینی شهری" به عنوان یک واژه عام که 
مفاهیم دیگری مانند بهسازی، نوسازی، بازسازی، توانمندسازی 
شهری  بازآفرینی  مــی رود.  کــار  به  می گیرد،  بر  در  را  روان بخشی  و 
فرآیندی است که به خلق فضای شهری جدید با حفظ ویژگی های 
اقــدام  ایــن  در  مــی گــردد.  منجر  (کالبدی_فعالیتی)  فضایی  اصلی 
شباهت های  ضمن  که  می شود  حــادث  جدیدی  شهری  فضای 
اساسی با فضای شهری قدیم، تفاوت های ماهوی و معنایی را با 
.(Habibi & Maghsoudi,2007:5) فضای قدیم به نمایش می گذارد
هدف از اجرای سیاست های بازآفرینی شهری و برنامه های تجدید 
از  سکونتگاه ها  در  زنــدگــی  کیفی  شــرایــط  ارتــقــای  شــهــری،  حیات 
بهبود  و  توسعه  ساختمان ها،  مقاوم سازی  و  ایمن سازی  طریق 
زیرساخت های شهری، تأمین خدمات شهری مورد نیاز، آموزش 
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بیست و دوم شــمــاره 

شهرسازی  و  جا به جایی ها  در  اســت.  یافته  اجباری  جنبه  باشد، 
بلکه  می ریزند،  فرو  که  نیستند  کالبدها  و  دیوارها  این  تعویضی، 
که از هم پاشیده می شود.  سازمان اجتماعی_فرهنگی بافت است 
که بر پا ساختن دیوارهای نو، ســاده اســت، بر پا  انــدازه  به همان 
گسستگی  بــود.  خواهد  دشــوار  جدید  اجتماعی  سازمان  داشتن 
از این فروریزی، عماًل به ناهنجاری های رفتاری،  اجتماعی ناشی 
 (Honarvar,2011)” می انجامد  اینها  جز  و  هویتی  شغلی،  روانــی، 
به عنوان یک  بنابراین جامعه   .(Kamalikhah & Rezae,2013:4)
گر عوامل اجتماعی پیش  کند، ا کل می تواند شرایط بهتری را تجربه 
که هماهنگی  گرفته شوند؛ چرا  از تهیه طرح های نوسازی در نظر 
مردم  روانــی  و  جسمی  نیازهای  زندگی  محیط های  در  سازگاری  و 
کیفیت زندگی  را برقرار می کند، عدالت اجتماعی پایدار می شود و 
 (Chan & یافت  خواهد  بهبود  پــروژه هــا  اتمام  از  پس  شهروندان 

.Lee,2008:253)
که مطرح شد، در سیر تکاملی سیاست های بازآفرینی،  همان طور 
رفاه  دوره  سپس  و  میالدی   50 و   40 دهه های  کالبدی  توسعه  از 
دیــدگــاه هــای  تسلط  کـــرده،  ــذر  گ مــیــالدی   60 ــه  ده در  اجتماعی 
مالحظه  را  مــیــالدی   80 و   ۷0 دهــه هــای  در  توسعه  بــر  اقــتــصــادی 
تا مقوله مشارکت اجتماعات محلی (که به نوعی  گاه  نموده و آن 
از بنیان های پایداری اجتماعی محسوب می گردد) پیش می رود و 
تجلی آن را در دهه آغازین قرن حاضر میالدی در مکان های پایدار 
 McDonald) که نقطه ثقل پایداری اجتماعی است، لحاظ می نماید
تکامل  بنابراین   .(et al.2009:52, Colantonio & Dixon,2011
محلی  اجتماعات  اجتماعی،  رویکرد  راستای  در  شهری  بازآفرینی 
 .(Bahraini et al.,2014:24) می گردد  معنادار  پایدار  مکان های  و 
از مکان پایدار به عنوان رویکرد اصلی پایداری  در نتیجه می توان 
اجتماعی برای مداخله در بافت فرسوده بهره جست. مدلی برای 
کیفیت  کیفیت عملکردی،  که سه مؤلفه  مکان پایدار تعریف شده 
شامل  را  مکان  زیست محیطی  کیفیت  و  تجربی_زیبایی شناختی 

.(Golkar,2011:130) می شود
مؤلفه تجربی_زیباشناختی شامل کیفیت محیط کالبدی و کیفیت 
کیفیت  شامل  خــود  نیز  عملکردی  مؤلفه  اســت.  کـــی  ادرا محیط 
کیفیت سازگاری فرم  قرارگاه های رفتاری و محیط اجتماعی و نیز 
شاخصه های  سایر  و  ســواره  پــیــاده،  شبکه  کــاربــری هــا،  با  شهری 
زیست محیطی  مؤلفه  می باشد.  عملکردی  مؤلفه  زیرمجموعه 
آلودگی ها  اقلیم خرد فضای شهری و نیز تقلیل  کیفیت  نیز بیانگر 
تأثیرگذار  مؤلفه  ایــن  کیفیت  بر  طبیعی  منابع  مصرف  بــازدهــی  و 

می باشند.
جهت  اجتماعی  پــایــداری  منتخب  هــای  شاخص  ســازی  مستند 
و  پایدار  مکان  هــای  مولفه  کمک  به  فــرســوده،  بافت  در  سنجش 
فرسوده  بافت  در  گرفته  صــورت  اقــدامــات  مجموعه  اســاس  بر  نیز 
که ابتدا  گرفته است. بدین معنا  مورد بررسی (محله شیوا) صورت 
گرفته در محله در بازه زمانی حدود ده  مجموعه اقدامات صورت 
گزارش های ماهیانه دفتر خدمات نوسازی محله  سال، از بررسی 
گردید.  آوری  گــزارش های در دسترس، جمع  و  اسناد  نیز سایر  و 
گام بعدی شاخص های پایدرای اجتماعی مستخرج از ادبیات  در 

گرچه همه اصول یاد شده توسعه پایدار در بازآفرینی پایدار مطرح 
که  هستند، دیدگاه غالب و متأخر، بحث پایداری اجتماعی است 
که پایداری اجتماعی  گفته می شود  در مکان پایدار تجلی می یابد. 
و  زیست محیطی  ــایــداری  پ کــه  حالی  در  اســـت،  توسعه  قطعیت 
پایداری اقتصادی، اهداف توسعه پایدار و ابزارهای رسیدن به آن 
 .(Assefa & Frostell,2007)” (Bahraini et al.,2014:24) می باشند
مفاهیم  شهری،  بازآفرینی  در  محور  پــایــداری  رویکرد  در  اصــل  در 
"جامعه" و "محله" به کانون توجه تجزیه و تحلیل ها تبدیل شده اند 

.)Colantonio & Dixon,2009:20) (3 نمودار شماره)

LUDA,2005:9 - نمودار ۲: چرخه معیوب ناپایداری بافت فرسوده

کلی به اهمیت دادن به عموم  بعد اجتماعی توسعه پایدار به طور 
شهروندان و استفاده کنندگان با حفظ عدالت اجتماعی در شهر و 
تضمن و تأمین سالمت جسمی و روحی انسان در شهر می تواند 
بافت های  ویژه  به  شهر  اجتماعی  مشکالت  از  بسیاری  راهگشای 

.(Shammai & Pourahmad,2011:283) فرسوده باشد
اهمیت است،  بافت های شهری حائز  در  که در مداخله  نکته ای 
در  کید  تأ بیشترین  کــه  مــوضــوعــی  اســـت.  مــردمــی  مــشــارکــت  امــر 
مداخله  گونه  هر  است.  بوده  آن  بر  نیز  اجتماعی  پایداری  ادبیات 
نتیجه  بــه  کنان  سا مشارکت  ــدون  ب شــهــری،  ــده  زن بافت های  در 
بافت های  در  مداخله  نــوع  ایــن  اجتماعی  پیامدهای  نمی رسد. 
فرسوده شهری شامل: ارتقای شأن سکونتی بافت، اعتمادسازی 
امنیت سکونت،  تأمین حق  امر،  و متولیان  کنان  بین سا متقابل 
ایجاد  تصمیم گیری،  و  تصمیم سازی  فرایند  در  کنان  سا مشارکت 
کاهش بیکاری و جرم،  کز فعال برای افزایش تعامالت اجتماعی،  مرا
فرایند  از  برای حمایت  تشکیل سازمان های غیردولتی داوطلبانه 
گروه های آسیب پذیر به ویژه زنان و جوانان  توسعه، توجه خاص به 
و پرورش قابلیت های متناسب با توانایی، مهارت و دانش می باشد 
ــداف  اه مــداخــلــه ای  چنین  نتیجه  در   .(Faraji,2010:10-13)
که  اجتماعی پایداری محقق خواهد شد. در اصل در مداخله ای 
احساس  می گیرد،  صورت  اجتماعی  پایداری  معیارهای  مبنای  بر 
تعلق به مکان معنا پیدا می کند و مکان هویت می یابد. این امردر 
نادیده  تعویضی  از شهرسازی  ناشی  بسیاری موارد در جا به جایی 
اختیاری  امری  که  آن  از  بیش  جا به جایی  این  می شود.  انگاشته 
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بیست و دوم شماره 

ناپایدار محسوب می شوند  یا  در محله شیوا جزو بافت فرسوده و 
(نقشه شماره 1(.

نقشه شماره 1: موقعیت قرارگیری محدوده شیوا 

موضوع بر اساس مولفه های مکان پایدار جداسازی شد. از میان 
موضوعات مشترک در این دو دسته از اطالعات شاخص های زیر 

جهت بررسی در بافت به دست آمده است (جدول شماره 2(.

۳. معرفی محله شیوا 
محله شیوا در ناحیه  2 شهرداری منطقه  14 شهر تهران قرار دارد. 
این محله از ضلع شمالی به خیابان پورعبدی، از غرب به خیابان 
خیابان  به  جنوب  از  فــروردیــن،  دهــم  خیابان  به  شــرق  از  کندی، 
در  و  تهران  رشد  با  همزمان  می شود.  منتهی  مستفید  و  جعفری 
کشاورزی واقع در  اراضی  از  به بعد بخشی  حدود سال های 1320 
پیرامون شهر تحت فشار تقاضای تبدیل آن به اراضی شهری قرار 
گرفت. این گسترش افقی زمین های شرق تهران را در خود می بلعید 
و باعث رشد سریع شهرنشینی و تحول ساختارهای روستایی به 

.(Shahrkalbod Consultants,2012:30) شهری می شد
شیوا محله ای قدیمی با بافتی ارگانیک است و کوچه های کم عرض، 
بن بست و قطعات ریزدانه  مسکونی در آن به چشم می خورد. به 
که نفوذپذیری به  کمتری داشته  همین ترتیب شبکه معابر اصلی 
کم و درهم تنیده  آن را پایین آورده اند و این معلول، علتی  بافت مترا
بر نوسازی کندتر محله محسوب می شود. عمده بلوک های موجود 

جدول شماره ۲: مستندسازی شاخص های پایداری اجتماعی برای سنجش در بافت فرسوده محله شیوا

توضیح شاخصشاخص

تعلق خاطر به محله
که شخص را در ارتباطی  گاهانه آنها از محیط خود می باشد  کم وبیش آ ک مردم از محیط و احساسات  به معنای ادرا
که فهم و احساس فرد با زمینه معنایی محیط پیوند خورده و یکپارچه  درونی با محیط قرار می دهد، به طوری 

می شود.

خیابان ها، فضاهای عمومی و خرده فروشی های قابل دسترس توسط پیاده کمک می کند تا دوباره مکان هایی برای محله قابل پیاده روی
کند. کمک  مالقات مردم و جذب پیاده ها به خیابان شوند و به باززنده سازی زندگی جوامع 

فضایی سرزندگی و نشاط ایجاد  به  منجر  نهایت  در  که  می شود  حاصل  شهروندان  رضایت  و  فضاها  جذابیت  نتیجه  در  سرزندگی 
زیست پذیر می گردد.

از امنیت از نیازهای اساسی شهروندان در ساختارهای شهری و به تبع آن محله به شمار رفته و  امنیت به عنوان یکی 
گیری احساس آرامش و آسایش محیطی برای شهروندان برخوردار است. اهمیت ویژه ای به واسطه در بر 

مقوله تأمین مسکن مناسب و ایمن در بافت های فرسوده یکی از مهم ترین موضوعات مطرح در نوسازی می باشد.تأمین مسکن مناسب

کنان در فعالیت های متمرکز محلی به منظور پیشبرد اهداف نوسازی ضروری می باشد.مشارکت اجتماعی هماهنگی برای مشارکت سا

در ارتباط با محیط ساخته شده، عدالت اجتماعی به معنای توجه به ماهیت و وسعت دسترسی و حق برخورداری و توزیع عادالنه منابع و خدمات
که در منطقه استقرار یافته است. امکان بهره وری برابر به منابع، خدمات و امکاناتی می باشد 

کاهش بیکاری.ایجاد فرصت های شغلی کنان و  فراهم نمودن فرصت های شغلی در محله برای سا

کنان در زمینه های مختلف می تواند به منظور پیشبرد اهداف فرهنکی و اجتماعی آموزش گاهی سا ارتقای سطح سواد و آ
گردد. نوسازی مؤثر واقع 

کنش متقابل اجتماعی فعالیت و حضور در محل وجود فعالیت های متمرکز در جوامع قابل دسترس پیاده بهترین الگو برای افزایش تحرک و 
است.

کنان کار یکی از اقدامات توانمندسازی سا کنان به ویژه زنان سرپرست خانوار برای ورود به بازار  کاربردی سا افزایش توانمندی و مهارت های 
کنان می باشد. و زمینه ساز بهبود شرایط اقتصادی سا

بهداشت و سالمت
کنان و نیز توجه به مسئله بهداشت محیط  توجه به بهداشت فردی و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی مناسب به سا
در بافت فرسوده با وجود نارسایی های تأسیسات و تسهیالت شهری و عدم جمع آوری به موقع و مطلوب زباله ها 

توسط خودروهای مخصوص، ضروری می باشد. 
کنان از محل زندگی مهم ترین نتیجه مداخله در بافت می باشد.حس رضایت تالش برای افزایش رضایت سا

کنان.اوقات فراغت گذراندن اوقات فراغت سا تأمین امکانات الزم برای 

کنان از میزان درآمد خود.رضایت از درآمد کاهش تبعیض درآمدی و تأمین رضایت سا
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بیست و دوم شــمــاره 

و نیز با توجه به شناخت بافت فرسوده شیوا، شاخص های مورد 
نیاز برای تحلیل به دست آمد. این شاخص ها در قالب پرسشنامه 
گرفت. جامعه آماری  در محدوده نمونه موردی مورد پرسش قرار 
می باشند.  شیوا  محله  فرسود  بافت  کنان  سا پــژوهــش،  ایــن  در 
نمونه گیری  روش  بــه  و   ArcGIS ــزار  ــرم اف ن کمک  بــه  نمونه گیری 
که الیه هایی شامل قدمت  خوشه ای انجام می شود؛ بدین صورت 
ابنیه، زیربنای مسکونی و دسترسی به  ابنیه، عمر  کیفیت  ابنیه، 
سال  به  مربوط  برداشت ها  آخرین  براساس  هفتگانه  کاربری های 
در  ای  نقشه  الیه ها  این  نمایی  هم  بر  از  و  شده  مشخص   ،1394
ک های مسکونی دارای ویژگی تعیین شده به عنوان  گیرنده پال بر 
معرف وضعیت پس از نوسازی و پیش از نوسازی، به عنوان نمونه 

گردید (تصاویر شماره 2 و3(. پژوهش تعیین 
پژوهش  سنجه های  تعداد  برابر   2.5 انـــدازه  به  نیز  نمونه  حجم 
سنجه های  تعداد  به  توجه  با   .(Kline, 2010) می گردد  مشخص 
آمــده اســت. در مجموع  مــورد بررسی، حجم نمونه 50 به دســت 
در  تا  و 50  شــده  نــوســازی  ک هــای  پــال در  تا  که 50  پرسشنامه   100
نگرفته اند، تکمیل  قرار  نوسازی  اقدامات  که مشمول  ک هایی  پال

گردید (نقشه های شماره 2 و 3(.
آمــاری  همبستگی  روش هـــای  از  کنان  سا آرای  تحلیل  بخش  در   
استفاده شده است. بعد از انجام پیمایش میدانی از طریق تکمیل 
پرسشنامه ها، داده ها از طریق نرم افزار SPSS 19 مورد تحلیل قرار 

گرفتند. 
سپس اطالعات به دست آمده از پرسشنامه ها با استفاده از روش 
گرفته اند. بر این اساس، روابط  تحلیل عاملی مورد تحلیل محتوا 
گردید.  میان شاخص ها براساس تعداد عامل به دست آمده تعیین 
حــاوی  باید  عاملی  تحلیل  ــرای  ب ــا  داده هـ ماتریس  کــه  آنجایی  از 
و  داده هـــا  از  اطمینان  حصول  بــرای  باشند،  معنا داری  اطالعات 
که آیا تعداد داده های مورد نظر (اندازه نمونه و روابط بین  این امر 
شاخص  از  خیر  یا  هستند  مناسب  عاملی  تحلیل  بــرای  متغیرها) 

KMO1 و آزمون بارتلت2 استفاده شده است.

دهنده  نشان   محله  این  در  شده  انجام  بررسی های  و  مطالعات 
بعد  از  هم  و  اجتماعی  بعد  از  هم  روستایی  و  سنتی  غالبًا  بافتی 
دارای  محدوده  ایــن  شرقی  بخش های  البته  می باشد.  کالبدی 
کثریت بافت موجود  ساختار برنامه ریزی شده و منظمی است، اما ا
گرفته  به  جا مانده از تاریخ شکل گیری خود و مهاجرت های صورت  
به صورت ارگانیک و نامنظم، همچنان هسته اولیه روستایی خود 

.(Shahrkalbod Consultants,2012:45) کرده اند را حفظ 
بافت  نوسازی  خدمات  دفتر  ماهانه  گزارش های  بررسی  براساس 
صورت  اقــدامــات  مهم ترین  از  مجموعه ای  شیوا،  محله  فرسوده 
در  کنان  سا به  گاهی رسانی  آ می توان  را  اخیر  ســال  پنج  در  گرفته 
محیطی،  تبلیغات  طریق  (از  بافت  نــوســازی  و  فرسودگی  زمینه 
حضور  آموزشی،  دوره هــای  برگزاری  چهره،  به  چهره  مشاوره های 
و اجرای  برنامه ریزی ، شناسایی  در مراسم های عمومی و غیره)، 
نوسازی  ک  پال  510 حــدود  (تکمیل  نوسازی  و  تجمیع  پــروژه هــای 
شده از ابتدای شروع فرایند نوسازی در محله و نیز تکمیل 80 پروژه 
نوسازی در اثر تجمیع)، انجام اقداماتی برای بهسازی محیط، ارائه 
کنان به صورت ارائه مشاوره و تهیه  خدمات فنی و مهندسی به سا
نقشه های معماری و طراحی نما، تعریف و امکان سنجی پروژه های 
محرک توسعه در محله، شناسایی و جذب توسعه گران، سازندگان 
کنان از طریق برگزاری دوره های  و سرمایه گذاران، توانمندسازی سا
کار و بازاریابی برای دوره های  آموزشی و مهارتی برای ورود به بازار 
بانوان  بــرای  اشتغالی  خود  بازارچه های  برگزاری  و  توانمندسازی 

کرد. سرپرست خانوار در محله عنوان 

۴. روش پژوهش
کاربردی  هــدف،  حیث  از  و  بــوده  کیفی_کمی  نوع  از  پژوهش  این 
قلمداد می شود. در این راستا عالوه بر روش های تحلیل محتوای 
نظرات  نقطه  جــمــع آوری  در  پیمایشی  روش  از  تخصصی،  متون 
و  کتابخانه ای  مطالعات  براساس  است.  شده  استفاده  نیز  مردم 
بررسی ادبیات موجود پیرامون پایداری اجتماعی و بافت فرسوده 

ک های انتخاب شده از قسمت نوسازی شده ک های انتخاب شده از قسمت نوسازی نشدهنقشه شماره 2: پال نقشه شماره 3: پال

1 Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy
2 Bartlett’s Test of Sphericity

ان
کن

سا
ظر 

 من
ی از

رین
زآف

ر با
ی د

ماع
جت

ی ا
دار

 پای
ود

هب
ل ب

وام
ش ع

نج
س



68
1396 ــار  ــ ــ ــه ــ ــ ب

ــه ــامـ ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

بیست و دوم شماره 

که  گردید. بر همین اساس سئواالت  عوامل تعیین شده مشخص 
گــروه، زیر یک عامل  همبستگی معنایی با یکدیگر دارنــد، در یک 
که هر متغیر را با توجه  گذاشته می شوند. البته الزامی وجود ندارد 
کرد. در  به بزرگ بودن همبستگی آن با عامل، به آن عامل وصل 
مورد  عامل  به  متغیر  یک  کردن  مرتبط  جای  به  می توان  مواقعی 
نظر، با توجه به پیشینه پژوهش، متغیر را به عامل دیگری مرتبط 
کرد. تشخیص این موضوع، به تناسب کنترل با سایر متغیرهایی که 
با عامل دوم در ارتباط هستند، بستگی دارد. بر این اساس عوامل و 

گردید (جدول شماره 3(. کدام مشخص  زیرمعیارهای هر 
در نهایت سئواالت و درواقع شاخص های مورد نظر در هر سئوال در 
هفت عامل دسته بندی شدند و هر عامل با توجه با زیرمعیارهای 

آن نام گذاری شد (نمودار شماره 4(.
5.1. تعیین میزان تأثیر معیارها بر پایداری اجتماعی

در  نوسازی  اقــدامــات  مجموعه  از  آمــده  دســت  به  ارزش  براساس 
که تمامی عوامل  جدول شماره 4 این طور توضیح داده می شود 
کل تنها 55.6 درصد  کنون در  گرفته تا  و اقدامات نوسازی صورت 
که عوامل  بر پایداری اجتماعی اثرگذار بوده اند. این بدان معناست 
ک شده توسط مردم وجود  دیگری به غیر از اقدامات نوسازی ادرا

که بر پایداری اجتماعی مؤثرند (جدول شماره4(. دارند 
در ادامه سهم هر یک از عوامل تعریف شده از مقدار تأثیر مجموعه 
هر  سهم  می شود.  بررسی  اجتماعی  پایداری  بر  نوسازی  اقدامات 
ارائــه شده  زیر  اجتماعی در جــدول  پایداری  بر  مؤثر  از عوامل  یک 
است. اثرات این عوامل می تواند با یکدیگر همپوشانی داشته باشد 
که در محله  اما آنچه اهمیت دارد، اولویت اثرگذاری عوامل است 
شیوا عامل سوم بیشترین تأثیر را 37.8 درصد، بر پایداری اجتماعی 
اثر قرار می گیرد  از آن عامل دوم با 11.9 درصد  بافت داشته و پس 

(جدول شماره 5(.
براساس جدول شماره 5، تساوی حقوق با 37.8 درصد بیشترین 
با  زنــدگــی  کیفیت  ترتیب  بــه  آن  از  پــس  و  داراســــت  را  ــر  اث و  سهم 
با  اجتماعی  تعامل  درصــد،   4.6 با  اجتماعی  امنیت  11.9درصـــد، 
با 3.4 درصد و در نهایت مشارکت  3.8 درصــد، عدالت اجتماعی 
اجتماعی با دو درصد بر پایداری اجتماعی اثرگذارند. عامل هفتم، 

پس از تحلیل عاملی و به دست آوردن مؤلفه های اصلی و تعیین 
از  آنها،  زیرشاخص های  و  اولویت ها  مهم ترین  آنها،  زیرمعیارهای 

گردید. میان عوامل معرف پایداری اجتماعی تعیین 

5. یافته ها و بحث
که نشان  شاخص KMO برابر0.۷24 (نزدیک به یک) به دست آمد 
عاملی  تحلیل  انجام  بــرای  نفر   100 انتخابی  نمونه  حجم  می دهد 
با  بارتلت، فرض صفر  کرویت  آزمــون  اســت. همچنین در  مناسب 
که برابر 1242.012 و درجه آزادی  کای   گرفتن مقدار  در نظر 
100، در سطح 90درصد اطمینان رد می شود، سئواالت پرسشنامه 
پنج  از  کوچک تر  بارتلت  آزمــون   sig مقدار  نیز  و  هستند.  معنا دار 
درصد شد که نشان می دهد تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار، 
مدل عاملی، مناسب است و فرض شناخته شده بودن ماتریس 
همبستگی رد می شود. بنابراین فرض مخالف تأیید می شود؛ یعنی 

بین متغیرها همبستگی معنا داری وجود دارد.
کتشافی به منظور بررسی  پس از انجام دو آزمون فوق، تحلیل عامل ا
گردید. یکی از  کشف رابطه آنها انجام  و شناسایی عوامل اصلی و 
متداول ترین روش های تعیین عوامل، استفاده از آمار ارزش ویژه1 
که نشان دهنده مقدار واریانس در مجموعه متغیرهای اولیه  است 
که توسط یک عامل تعیین می شود. هر چه این مقدار بیشتر  است 
که  باشد، آن عامل واریانس بیشتری را تبیین می کند. عامل هایی 

ارزش ویژه آنها بیشتر از یک است، بهترین عامل ها هستند.
ــل مــطــرح در ســئــواالت  ــوام ــژه در مــیــان ع ــ ــی مــقــادیــر وی ــررس ــا ب ب
مشترک  واریانس  درصــد  گردید.  تعیین  عامل  هفت  پرسشنامه، 
کل  بین متغیرها برای این هفت عامل بر روی هم 64.322 درصد 
واریانس متغیرها را تبیین می کند که نشان می دهد 64.322 درصد 
از نقطه نظرات پاسخ دهندگان مشترک و 35.6۷8 درصد فردی 
بیرونی وجود داشته  واقعیت  که  بدان معناست  این  بوده است. 
که توانسته 64.322درصد از تفکر پاسخ دهندگان را به خود  است 

کرده و  نظریات مشترک آنها را شکل دهد. جلب 
به  متغیرهایی  چه  عمدتًا  دیــد  باید  اصلی  عوامل  تعیین  از  پس 
به  مربوط  سئواالت  آن  از  پس  می گیرند.  تعلق  عوامل  از  یک  هر 

جدول 3:  مجموع واریانس تبیین شده قبل و بعد از چرخش

عامل
Component

مقادیر ویژه عوامل استخراجی بدون چرخش
Extraction Sums of Squared Loadings

مقادیر ویژه عوامل استخراجی بعد از چرخش
Rotation Sums of Squared Loadings

جمع
Total

واریانس بر حسب %
% of Variance

واریانس تجمعی بر 
حسب %

Cumulative %

جمع
Total

واریانس بر حسب %
% of Variance

واریانس تجمعی بر 
حسب %

Cumulative %
114.89633.10233.1027.63516.96716.967
25.67312.60645.7076.47914.39831.365
32.9916.64752.3544.78210.62741.992
42.4735.4967.8503.0826.84948.841
52.0464.56462.3962.4145.36454.205
61.8804.17866.5742.3175.14959.354
۷1.5783.50770.0812.2364.96864.322

1 Eigen Value
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پایداری اجتماعی می باشند. 
که اثرات این اقدامات پس از شروع  گام بعدی، برای بررسی این  در 
استفاده  زیر  جــدول  از  کاهش،  یا  و  یافته  افزایش  نوسازی  فرایند 

می کنیم (جدول شماره 7(.
گفته شد، عامل 3 و 2 بیشترین تأثیر را بر پایداری  که  همان طور 
اجتماعی داشته اند. براساس جدول شماره 6 مشخص می شود، 
که تساوی حقوق می باشد، بر پایداری اجتماعی  تأثیر عامل سوم 
از شروع اقدامات نوسازی تساوی حقوق تنزل  منفی بوده و پس 
یافته است. اما تأثیر عامل دوم (کیفیت زندگی) بر پایداری اجتماعی 
مثبت بوده و این عامل پس از اجرای اقدامات نوسازی در محل 

که موجب ارتقای پایداری اجتماعی شده است. ارتقا یافته 

انسجام اجتماعی با درصد تأثیر صفر بی اثر بر پایداری اجتماعی در 
محله شیوا به دست آمده است.

درصد تأثیر هر یک از زیرعامل ها بر پایداری اجتماعی در جدول زیر 
آمده است (جدول شماره 6). بر این اساس مشخص می شود که در 
کیفیت زندگی، حس رضایت بیشترین درصد اثر را داشته، در  عامل 
عامل تساوی حقوق زیرعامل ایجاد فرصت های شغلی، در عامل 
انسجام اجتماعی زیرعامل محله قابل پیاده روی و در عامل تعامل 
اجتماعی، زیرعامل فعالیت و حضور در محله بیشترین تأثیر را بر 

پایداری اجتماعی دارا می باشند.
درصد اثر سایر زیرعامل ها مانند عدالت اجتماعی، امنیت اجتماعی 
با  ارتباط  تنها عضو عامل خود در  به عنوان  و مشارکت اجتماعی 
سایر زیرعامل ها تعیین شده و متفاوت از درصد تأثیر آن عامل بر 

جدول شماره 4: بررسی تأثیر کلی مجموعه اقدامات نوسازی بر پایداری اجتماعی

اثر
Effect

ارزش
ValueSig.Partial Eta Squared

Pillai’s Trace0.5560.0000.556مجموعه اقدامات نوسازی

کیفیت زندگی در محله شیوا جدول شماره 5: میزان اثر هر عامل بر 

عامل
عامل اول

F1
عدالت اجتماعی

عامل دوم
F2

کیفیت زندگی

عامل سوم
F3

تساوی حقوق

عامل چهارم
F4

انسجام اجتماعی

عامل پنجم
F5

امنیت اجتماعی

عامل ششم
F6

مشارکت اجتماعی

عامل هفتم
F7

تعامل اجتماعی

مجذور ضریب اتا
 Partial Eta

Squared
0.0340.1190.3780.0000.0460.0200.038

%3.8%2%4.6%0%37.8%11.9%3.4درصد اثر عامل

نمودار شماره ۴: مؤلفه ها و زیرمؤلفه های به دست آمده
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جدول شماره 7: بررسی تغییرات هر یک از عوامل پیش و پس از نوسازی

اندازه اثرات عوامل اقدامات نوسازی
بر پایداری اجتماعی

میانگین
MeanStd. Deviationتعداد

N

عامل نخست
F1

عدالت اجتماعی

29.42356.5464750پیش از نوسازی (0.00)
↑پس از نوسازی (1.00) 	31.98007.2153250

۳0.70186.97349100مجموع

عامل دوم
F2

کیفیت زندگی

28.10337.4258050پیش از نوسازی (0.00)
↑پس از نوسازی (1.00) 	32.84335.4413150

30.47336.90078100مجموع

عامل سوم
F3

تساوی حقوق

6.93283.9937450پیش از نوسازی (0.00)
↑پس از نوسازی (1.00) 	1.44003.0650150

4.18644.49034100مجموع

عامل چهارم
F4

انسجام اجتماعی

9.38001.81۷0450پیش از نوسازی (0.00)
↑پس از نوسازی (1.00) 	9.30001.9298250

9.34001.86526100مجموع

عامل پنجم
F5

امنیت اجتماعی

5.28002.1669150پیش از نوسازی (0.00)
↑پس از نوسازی (1.00) 	4.34002.1۷2۷۷50

4.81002.20969100مجموع

عامل ششم
F6

مشارکت اجتماعی

8.39882.9698350پیش از نوسازی (0.00)
↑پس از نوسازی (1.00) 	9.20002.6186150

2.81450100مجموع

عامل هفتم
F7

تعامل اجتماعی

9.09332.69۷8950پیش از نوسازی (0.00)
↑پس از نوسازی (1.00) 	8.04002.6۷23150

8.56672.72351100مجموع

مجموع عوامل
50-13.80167پیش از نوسازی (0.00)
↑پس از نوسازی (1.00) 	13.87761-50

جدول شماره 6:  درصد اثر زیرعامل ها بر پایداری اجتماعی

درصد اثرPartial Eta Squaredزیرعاملعامل
عامل نخست

51.1%0.511توزیع عادالنه منابع و خدماتعدالت اجتماعی

عامل دوم
کیفیت زندگی

12.6%0.126توانمندسازی
29%0.290سرزندگی و نشاط

37.7%0.377تأمین مسکن مناسب
45.8%0.458تعلق خاطر به محله
39.1%0.391بهداشت و سالمت

57.3%0.573حس رضایت
عامل سوم

تساوی حقوق
88%0.880رضایت از درآمد

93.3%0.933ایجاد فرصت های شغلی
عامل چهارم

انسجام اجتماعی
25.4%0.254آموزش

59.9%0.599محله قابل پیاده روی
عامل پنجم

82.8%0.828امنیت اجتماعیامنیت اجتماعی

عامل ششم
75.6%0.756مشارکت اجتماعیمشارکت اجتماعی

عامل هفتم
تعامل اجتماعی

66.9%0.669اوقات فراغت
75.4%0.754فعالیت و حضور در محله
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کیدهای  تأ وجود  با  اجتماعی  مشارکت  عامل  می باشد.  نوسازی 
کمترین درصد  بسیار ادبیات موضوع بر اهمیت آن، در محله شیوا 
تأثیر بر پایداری اجتماعی را داشته است. گرچه اقدامات نوسازی در 
گاهی رسانی و جلب مشارکت، موجب افزایش مشارکت شده است  آ
کنان  گاهی نسبتًا کم سا اما داده های به دست آمده نشان دهنده آ
و  به تصمیم گیری  امــور مربوط  اهمیت مشارکت در  و  تأثیر  دربــاره 
تصمیم سازی در نوسازی و سایر فعالیت های متمرکز محلی دارد. 
درصد اثر عامل انسجام اجتماعی با زیر معیارهای آموزش و محله 
قابل پیاده روی صفر به دست آمد و نشان دهنده این امر می باشد 
کنان قابل  گرفته در این دو موضوع از دید سا که اقدامات صورت 

توجه نبوده است.
کلیه عوامل، پایداری اجتماعی پس  در مجموع براساس میانگین 
از شروع اقدمات نوسازی افزایش یافته است، اما مقدار این افزایش 
کم بوده و نیازمند اقدامات جدی تر در زمینه بهبود پایداری  بسیار 

اجتماعی می باشد.
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۶. جمع بندی
این پژوهش با بررسی ادبیات پیرامون پایداری اجتماعی، مهم ترین 
بافت  بازآفرینی  در  اجتماعی  پــایــداری  بهبود  بر  تأثیرگذار  عوامل 
اجتماعی،  و در هفت عامل عدالت  استخراج شده  فرسوده شیوا 
امنیت  اجــتــمــاعــی،  انــســجــام  حــقــوق،  ــســاوی  ت زنـــدگـــی،  کیفیت 
اجتماعی، مشارکت اجتماعی و تعامل اجتماعی دسته بندی گردید. 
مشخص شد، شاخص های به دست آمده 55.6 درصد بر پایداری 
که  اجتماعی در بافت مورد بررسی تأثیرگذارند. با توجه به این امر 
این شاخص ها، از همپوشانی و مشترکات میان مجموعه اقدامات 
از  اجتماعی  پــایــداری  شاخص های  و  مــحــدوده  در  گرفته  صــورت 
ادبیات موضوع در قالب سه مؤلفه مکان پایدار انتخاب شده اند، 
گفت پایداری اجتماعی محله شیوا، به مقدار 55.6 درصد  می توان 
گرفته در بافت اثر می پذیرد. در نتیجه،  از مجموعه اقدامات صورت 
عوامل باقی مانده دیگری از میان ادبیات پایداری اجتماعی وجود 
که می توانند درصد اثر باقی مانده را پوشش دهند. عواملی  دارند 
همچون رضایت از معیشت و خانواده، تحصیالت، ارتباط متقابل، 
تعامالت در شبکه های اجتماعی، هویت، فرهنگ، شادی، توجه و 
کمیت، نظم اجتماعی،  احیای سنت های فرهنگی، دموکراسی و حا
کیفیت محیط زیست محلی و سازگاری، پایداری سطح جمعیتی، 

کیفیت محیطی محلی، تنوع و قومیت های مختلف در محله.
کدام از عوامل به دست آمده، برای سنجش در بافت،  اولویت هر 
اجتماعی  ــایــداری  پ ارتــقــای  در  عامل  آن  اهمیت  دهــنــده  نشان 
حقوق،  تساوی  اســاس  ایــن  بر  می باشد.  شیوا  فرسوده  بافت  در 
نخستین اولویت را به دست آورد. این عامل، موقعیت اقتصادی 
فرسوده  بافت های  شرایط  به  توجه  با  و  می کند  بیان  را  کنان  سا
نمی باشد.  ذهن  از  دور  چندان  عامل  این  گرفتن  قــرار  اولویت  در 
بررسی ها نشان می دهد، اثر این عامل بر پایداری اجتماعی، اثری 
کاهش پایداری اجتماعی شده است. عامل  منفی بوده و موجب 
گرفت.  قــرار  توجه  دوم  اولویت  در  که  است  زندگی  کیفیت  بعدی 
زندگی  کیفیت  و  رفاه  تأمین  و متخصصان،  پژوهش ها  از  بسیاری 
مهم  اجتماعی  ــایــداری  پ بــه  دستیابی  در  اقــدامــی  هــر  از  پیش  را 
کم رنگ بودن برخی  کمبود و یا  دانسته اند. در بافت محله شیوا نیز 
کیفیت زندگی (از جمله تأمین مسکن مناسب،  موارد بیان شده از 
امنیت  می شود.  دیــده  وضــوح  به  نشاط)  و  سرزندگی  و  بهداشت 
بافت فرسوده  از مهم ترین دغدغه های موجود در  اجتماعی یکی 
عامل  عــنــوان سومین  بــه  و  یافته  کاهش  نــوســازی  از  پــس  شــیــوا، 
گذاشته است. در رابطه  مؤثر بر پایداری اجتماعی، اثر منفی بر آن 
مانند  محله  این  در  نیز،  اجتماعی)  (تعامل  چهارم  مؤثر  عامل  با 
پیاده روهای  دلیل  به  تهران،  شهر  فرسوده  بافت های  از  بسیاری 
کنار  کز فعالیتی و عرصه های عمومی جاذب در  نامناسب و نبود مرا
ناامنی موجود در بافت، ضعیف می باشد و تأثیر منفی بر پایداری 
اجتماعی داشته است. عدالت اجتماعی از جمله عواملی به دست 
که با افزایش میانگین آن پس از نوسازی موجب بهبود پایداری  آمد 
که به دسترسی برابر به امکانات و  اجتماعی شده است. این عامل 
کاربری های  خدمات و منابع داللت دارد، نشان دهنده توزیع برابر 
از  پــس  شیوا  محله  سطح  در  شهری  امــکــانــات  و  خــدمــات رســان 
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