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چکیده

برقراری اصول توسعه پایدار در هر جامعهای ضروری به نظر میرسد .یکی از اصول مهم آن ،مباحث اجتماعی است.
زمانی که بحث از شهر و برنامهریزی شهری است بهکارگیری اصول اجتماعی توسعه پایدار اهمیت دوچندان پیدا میکند.
استفاده از اصول توسعه پایدار ،در هر نوع برنامهریزی ،نیازمند شاخصهایی است که بومیسازی شده و مختص به فضای
جامعه مورد نظر باشد .این شاخصها برآمده از مبانی نظری و متون علمی و همچنین سوابق موضوع در ایران و جهان
خواهد بود که با نمونههای بومی تلفیق و نقاط قوت و ضعف آنها تلفیق شده است .عدم وجود تعامالت مثبت در شهرها،
درگیری و نزاع شهروندان با یکدیگر ،عدم تمایل به مشارکت در ساکنین شهر از جمله مواردی هستند که برقراری پایداری
اجتماعی در شهرها را تحتالشعاع قرار داده است .هدف این مقاله تبیین شاخصهای پایداری اجتماعی در شهرها و
سنجش آنها توسط نمونههای مورد مطالعه است .با توجه به تمرکز بر روی وجه اجتماعی توسعه شهری پایدار ،فضای
شهری مد نظر مقاله ،خیابان شهری انتخاب شده است .در فرآیند سنجش پایداری اجتماعی در نمونههای موردی پژوهش
از شیوه پرسشنامه تدوینشده بر اساس طیف لیکرت و همچنین روش رگرسیون چند متغیره به منظور مشخص کردن
شاخصهای منتخب و در نهایت از ماتریس گولر برای مقایسه امتیازات پایداری اجتماعی دو نمونه موردی پژوهش نسبت
به هر یک از شاخصهای پایداری اجتماعی استفاده شده است .نتایج حاصل بیانگر این موضوع است که در خیابان 22
بهمن شاخص ارتقا بهداشت و سالمت شهروندان و در خیابان مطهری شهر رشت دسترسی آسان به خدمات شهری برای
همگان بیشترین امتیاز را از نظر پایداری اجتماعی کسب کرده است.

واژگان کلیدی :پایداری اجتماعی ،شاخصها ،مقایسه ،خیابان مطهری ،خیابان  22بهمن.
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مقدمه

توسعه پایدار از جمله مفاهیمی است که از دهه هفتاد میالدی وارد مباحث علمی شد و کنفرانسها و همایشهای
متعددی پیرامون این موضوع به وجود آمد .از زمان مطرحشدن این مبحث ،سه بخش برای آن در نظر گرفته شده بود:
اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی .گرچه امروزه عقیده بر این است که موضوعات سیاسی و مدیریتی نیز باید به سایر
بخشهای اصلی توسعه پایدار اضافه شوند .از طرف دیگر توسعه پایدار ،به صورت تخصصی ،طیف وسیعی از جوامع محلی
تا جهانی را شامل میشود .هر یک از موارد نامبرده به صورت یک علم جداگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند .یعنی
توسعه پایدار اقتصادی ،توسعه پایدار محلی ،توسعه پایدار اجتماعی در کشور و . ...هر یک از این مباحث نیز گسترده بوده
و از تعاریف اولیه آنها گرفته تا شاخصهای ارائه و بهکارگیری هر یک ،بسط و توسعه مییابند.
روند نزولی تعامالت مثبت اجتماعی ،کاهش اعتماد به یکدیگر در میان شهروندان ،توجه بیش از حد به ارزشهای
غیربومی و عدم بازگشت به سنتها و رفتارهای محلی از جمله مهمترین چالشهای موجود در جوامع شهری امروزی
است .در صورت اجرای برخی برنامههای فرهنگی ،اجتماعی ،جشنها و مراسم بومی همچنان عدم تداوم و پایداری این
موارد جزء اصلیترین مسائل جاری در شهرها است .عدم وجود زمینه ایجاد تعامالت اجتماعی مهمترین مساله این مقاله
را به وجود آورده است .در نتیجه تمرکز مقاله بر روی ارائه شاخصهای توسعه پایدار در بخش اجتماعی است که میتواند
روحیه را به زندگی شهری برگرداند .این شاخصها در طراحی ،برنامهریزی ،مدیریت و خلق فضاهای شهری به کار میرود.
در میان انواع فضاهای شهری ،خیابان که محل تعامل ،برخورد ،آشنایی ،تفریح ،خرید ،دیدن و دیده شدن است انتخاب
شده است .شهر رشت همانند بسیاری از شهرهای قدیمی ایران دارای یک بافت مرکزی کهن ،بافت پیرامونی و محالت
حاشیهای است .در این بین خیابانهای موجود در بخش مرکزی از ارزش اقتصادی باالیی برخوردار بوده که به سبب
بافت قدیمی و کهن دچار بازسازی و دگرگونی شده است .چنین بازسازیهایی سبب از بین رفتن و یا کم رنگ شدن
ارزشهای اجتماعی شده است .برخی از این خیابانها بناهای با ارزش تاریخی ،گذرهای قدیمی و نماهای جذاب خود را
حفظ کرده و برخی دیگر دچار دگرگونیهای اساسی شدهاند .در این مقاله دو نمونه از خیابانهای شهر رشت که چنین
تحوالتی را در خود دیدهاند به عنوان نمونههای مورد مطالعه انتخاب شده و شاخصهای اجتماعی توسعه پایدار در آنها
مورد مقایسه قرار میگیرد.

 .1روش تحقیق
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در ابتدا با استفاده از مرتبطترین اسناد و منابع ،مبانی نظری تکمیل شده و نظرات کارشناسان و صاحب نظران علم
شهرسازی پیرامون مسائل اجتماعی و توسعه پایدار آورده خواهد شد .از این مطالب ،نکاتی استخراج میشود که پیشزمینه
تبیین شاخصهای مورد نظر مقاله را به وجود میآورند .سپس با بررسی نمونههای مورد مطالعه ،نقاط قوت و ضعف هر
یک به دست میآید .بدین ترتیب که نکات مثبت در برنامهریزی هر یک به عنوان سرمشقی در تدوین شاخصها مورد
استفاده قرار میگیرد و از نکات منفی دخیل در ایجاد آنها ،پرهیز خواهد شد .این کار با استفاده از ابزارهای متعددی
نظیر عکس ،برداشتهای میدانی ،کروکی ،نقشههای شهری و مشاهده مستقیم انجام خواهد شد .سپس به تحلیل مطالب
گفته شده پرداخته خواهد شد تا در نهایت ،شاخصهای مورد نظر استخراج شوند .انتخاب شاخصهای نهایی توسط روش
رگرسیون چندمتغیره انجام میشود .دلیل انتخاب این روش به چندین موضوع برمیگردد :انتخاب شاخصهای اولیه از
مبانی نظری و توسط پژوهشگر انجام میشود ،نوع ارزیابی بر اساس نظر پرسش شوندگان است ،مهم تر از همه این که
هر یک از پاسخگویان موضوعی واقعی و ملموس را ارزیابی میکنند و امکان تأثیرگذاری پژوهشگر بر امتیاز موضوعات
کم است .با توجه به این موارد ،روش رگرسیون چندمتغیره منطبق بر اهداف ،شرایط و فرایند مد نظر مقاله است .نمره
دهی به شاخصهای مد نظر در خیابانهای مورد مطالعه نیز به کمک ماتریس گولر خواهد بود .این مراحل پس از تکمیل
پرسشنامه تدوینشده بر اساس اهداف مقاله انجام میشود .برای به دست آوردن تعداد پرسش شوندگان ،با توجه به این
که طیف لیکرت 1در تدوین پرسشنامه استفاده شده از فرمولهای زیر برای تخمین اندازه نمونه بهره گرفته شده است:
	-تعیین اندازه انحراف معیار
با توجه به مقادیر طیف لیکرت (بزرگترین  5و کوچکترین  )1انحراف معیار  0.667به دست میآید.
	-تعیین اندازه نمونه
تعداد نمونهn :
سطح اطمینان:
دقت:
انحراف معیار:

بررسی سطح پایداری اجتماعی در دو خیابان مطهری و  22بهمن شهر رشت

شماره صفحه مقاله365 363-372 :

در نتیجه با سطح اطمینان  95درصد و دقت  0.1تعداد نمونههای مورد نظر به  171عدد میرسد که در سه دسته
کارشناسان ( 20نفر) ،مسئولین ( 10نفر) و عموم مردم ( 141نفر) تقسیم شده است.
روش انتخاب نمونهها نیز متفاوت بوده بدین ترتیب که در مورد کارشناسان و مسئولین نمونهگیری برنامهریزیشده و
در مورد عموم مردم ،به دلیل تکمیل پرسشنامه در داخل فضای مورد مطالعه ،روش مورد نظر تصادفی ساده انتخاب
شده است؛ زیرا سایر انواع روشهای نمونهگیری (طبقهبندی شده ،متناسب با اندازه طبقه ،سیستماتیک ،خوشهای و
برنامهریزیشده) در این مورد بازده مناسبی نداشته است.

 .2مبانی و چارچوب نظری
 -2-1شاخصهای اجتماعی توسعه پایدار درونشهری
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برای بخش اجتماعی توسعه پایدار درونشهری شاخصهای متعددی ارائه شده است .میتوان وجه مشترک تمامی آنها را
توجه به عدالت اجتماعی و حق برخورداری برابر از فضاهای شهری برای همگان دانست« .به این معنا که امکان بهرهوری
و استفاده شهروندان در سطوح مختلف از امکانات ،فرصتها و کارکردهای شهری به صورت متعادل و هماهنگ باشند
و تقریباً همه افراد جامعه از فرصت های یکسانی برخوردار گردند .تبلور موضوع عدالت اجتماعی به عنوان یک تفکر و
ذهنیت و تصور فکری در جامعه و خصوصاً شهر منجر به توزیع مناسب کاربریها و خدمات عمومی و در نظر گرفتن رفاه،
امنیت و آرامش همه گروه های شهروندی میگردد» ( .)Mosharzadeh, 2009, p.116عدالت اجتماعی برآمده از انبوهی
از سرمایههای اجتماعی خواهد بود که شهر را به وجود آورده و به آن حیات میبخشند؛ اما نقش سرمایههای اجتماعی
در شکلدهی جوامع پایدار هم چنان مبهم باقی مانده است .عقیده بر این است که سرمایه اجتماعی به مثابه وزنهای
است که تعادل را در پایداری شهری برقرار میکند (« .)Newman, 2008, p.131برنامه ریز عدالت خواه 2شهر را محل
تضاد و منازعه بر روی توزیع منابع ،خدمات و فرصتها میبیند .رقابت در خود شهر میان گروه های اجتماعی مختلف
وجود دارد .فضا ،فضای اجتماعی ،اجتماعات محلی ،سازمان های محلی ،اتحادیه کارگری ،یا به عبارتی ،فضای دسترسی و
جدایی گزینی است .با این نگرش ضامن پایداری اجتماعی -اقتصادی ،تداوم برابری و مساوات در جامعه است» (Mousa
.)Kazemi, 2001, p.109
صاحبنظران متعددی پیرامون شاخصهای اجتماعی توسعه پایدار اظهارنظر کردهاند .در ادامه به مهمترین آنها اشاره
خواهد شد .ویلیامز 3و دیگران دسترسی به امکانات ،دسترسی به فضای سبز ،فرصتهای شغلی ،حملونقل عمومی،
فرصتهایی برای قدم زدن و دوچرخهسواری ،فضای مسکونی ،سالمت و بهداشت عمومی ،میزان جرم خیزی ،جدایی
گزینی اجتماعی کمتر ،باالبردن فرصتهای شغلی برای افراد با مهارت پایین ،مسکن مقرون به صرفه و دارایی را مد
نظر قرار دادهاند ( .)Williams, 2000, p.31برخی دیگر از کارشناسان تلفیقی از شاخصهای اقتصادی و اجتماعی را
بیان میدارند :قوانین مربوط به کاربری زمین ،نوع مالکیت ،سرمایه ،محرکهای مالی و سرمایهگذاری ،استانداردهای
ساختمانی ،آموزش و آگاهی عمومی ( .)Berke & Conroy, 2000, p.25در انگلستان و اسکاتلند نیز شاخصهای تلفیقی
دیگری را مالک عمل قرار میدهند .شاخصهایی نظیر اشتغال و بیکاری ،فقر ،تحصیالت ،سالمت و بهداشت ،امنیت
عمومی ،آلودگی هوا ،مشارکت فعال ( )4SSN, 2007, p.78و فقر و محرومیت (شاخصهای کاهش فقر و محرومیت)،
آموزش (تحصیل تا  19سالگی) ،بهداشت (سالهای زندگی سالم مورد انتظار) ،مسکن (شرایط خانه و مسکن) ،جرائم
(میزان جرائم) ( .)Mehdizadeh, 2010, p.13یکی از کاملترین و معتبرترین دستهبندیها در بیانیه ریو آمده است که
عبارتاند از محور بودن انسان و نیازهای او ،مقابله با انفجار جمعیت شهری و کاهش نرخ رشد جمعیت تا نزدیک به
صفر ،اهمیت دادن به هویت و ویژگیهای فرهنگی خاص هر شهر و حفظ و تقویت ارزشهای مثبت فرهنگ محلی،
کاهش فقر و کاهش اختالفات طبقاتی ،بسیج زنان و جوانان و کودکان برای مشارکت در آموزش و ارتقاء سطح فرهنگ
زیستمحیطی ،توزیع عادالنه و متعادل امکانات بین مناطق شهری ( .)Laghaei & Mohamadzadeh, 1999, p.39برخی
دیگر از شاخصها نیز مستقیماً مسائل اجتماعی و فرهنگی را هدف قرار دادهاند :حس تعلق ،تعامل ،امنیت ،رضایتمندی
مسکونی ،پویایی و ثبات ،مشارکت ،دسترسی به خدمات محلی ( ،)Jenks & Jones, 2010, p.112پویایی ،آموزش ،خدمات
مختص به ناتوانان ،اشتغال ( ،)Evans, 2005, p.40میزان برخورداری از توسعه ،تراکم جمعیتی ،حملونقل عمومی ،نحوه
پراکنش ترافیک ،وجود کاربری مختلط ،دسترسی به خدمات ،دسترسی به فضای سبز ( ،)Frey, 1999, p.96حس تعلق
مکانی ،سرمایه اجتماعی ،میراث معنوی ،هنر و فرهنگ ( ،)Stubbs, 2004, p.302بازیافت ،آلودگی هوا و صوتی ،هنرهای
عمومی ،دسترسی ،حضور پیاده در فضا ( )Bevan, 2007, p.7و مهارتهای شغلی ،تنوع اجتماعی و قومی ،ترکیب
اجتماعی اقتصادی از ساکنین ،تعادل ،تراکم معقول (.)Raco, 2007, p.307
جدول  1بیانگر نقاط مشترک در نظرات اندیشمندان است که به عنوان چارچوب نظری در تدوین شاخصهای پایداری
اجتماعی مدنظر جهت سنجش در نمونههای موردی این مقاله مورد توجه قرار میگیرد.

366
جدول  :1شاخصهای پایداری اجتماعی بر اساس نظریات اندیشمندان و تجربیات جهانی
شاخصهای پایداری اجتماعی
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)Williams(2000), SSN(2007), England, Jenks & Jones(2010

جدایی گزینی اجتماعی کمتر

)Williams(2000), Jenks & Jones(2010), Bahreyni & Maknoun(2001

آموزش و آگاهی عمومی

)Berke & Conroy(2000), SSN(2007), England, Evans(2005

کاهش فقر و فاصله طبقاتی

& SSN(2007), England, Mosharzade et al. (2009), Rio Manifest, Laghaei
)Mohamadzadeh(1999

مشارکت مردمی

SSN(2007), Bahreyni & Maknoun(2001), Rio Manifest, Laghaei & Mo)hamadzadeh(1999), Stubbs(2004), Jenks & Jones(2010

دسترسی بیشتر

Bahreyni & Maknoun(2001), Mohamadzadeh(1999), Evans(2005), Bev)an(2007

انسانمحوری با تاکید بر توجه
به کودکان

)Rio Manifest, Laghaei & Mohamadzadeh(1999), Raco(2007

هویت

& Rio Manifest, Laghaei & Mohamadzadeh(1999), Stubbs(2004), Jenks
)Jones(2010

توجه به ناتوانان و کم توانان

)Masnavi(2002), Berke & Conroy(2000), Evans(2005

جلوگیری از آلودگیها و تاکید
بر هوا

)SSN(2007), Masnavi(2002), Bevan(2007
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شاخصهای مد نظر مقاله با استفاده از مواردی که بیشترین همپوشانی را با یکدیگر داشته ،به دست آمده است؛ اما
از طرفی به یک سری از شاخصها به طور مستقیم در این جدول اشاره نشده است که علت آن عدم وجود آنها در
خیابانهای شهری است .در نهایت شاخصهای پایداری اجتماعی اولیه را میتوان اینگونه نام برد:
توجه ویژه به گروههای ناتوان و کم توان (کودکان ،معلوالن و سالمندان) ،برنامهریزی بر پایه جذب حداکثری و دفع
حداقلی جمعیت ،کاهش استفاده از وسیله نقلیه شخصی ،توزیع عادالنه و متعادل امکانات ،ارتقای بهداشت و سالمت
شهروندان ،توجه به کودکان و فعالیت آنها در برنامهریزیها ،کاهش جرائم شهری ،تشویق به پیادهروی و دوچرخهسواری،
بازه زمانی مناسب برای فعالیت در شبانهروز ،کاهش فقر و فاصله طبقاتی ،دسترسی آسان به خدمات شهری برای همگان،
جلوگیری از انواع آلودگیها ،برنامهریزی ،طراحی و اجرای پروژهها با استفاده از شیوههای مشارکت جو ،تقویت حس تعلق
و هویت فرهنگی در هر شهر ،طراحی منطبق با اقلیم هر محدوده.

 .3بررسی اجمالی نمونه مورد مطالعه

نمونه مورد مطالعه ،خیابانهای مطهری و  22بهمن در بخش مرکزی شهر رشت است .هر دو خیابان از مسیرهای اصلی
شهر و بر طبق مطالعات میدانی و بررسی گزارش طرح جامع شهر رشت 5جزء خیابانهای شریانی درجه دو اصلی به
شمار میروند .دلیل اصلی انتخاب این دو خیابان به عنوان نمونههای مورد مطالعه ،از یک طرف چندعملکردی بودن و از
طرف دیگر همه شمول بودن آنها است ،جدا از این که از لحاظ خصوصیات کالبدی ،اقتصادی و از همه مهمتر اجتماعی
به گونهای هستند که امکان مقایسه با یکدیگر را فراهم میسازند .کاربران اصلی استفادهکننده از این خیابانها از اقشار
مختلف و در سنین متفاوت هستند .خیابان مطهری از میدان صیقالن (بسیج) تا ورودی پارک اصلی شهر امتداد دارد .در

بررسی سطح پایداری اجتماعی در دو خیابان مطهری و  22بهمن شهر رشت

شماره صفحه مقاله367 363-372 :

مسیر خود به چندین گذر اصلی و فرعی برخورد میکند .خیابان  22بهمن نیز از سبزهمیدان در بخش مرکزی شهر شروع
شده و تا میدان قدس ادامه مییابد .کاربری غالب در قطعات مجاور هر دو خیابان ،تجاری بوده و سایر قطعات مسکونی
هستند (جدول  .)2سه محله مطهری ،چله خانه و حاجیآباد در مجاورت خیابان مطهری قرار داشته و مهمتر از همه بازار
و پارک اصلی شهر در شمال و جنوب این مسیر دیده میشوند .محالت الکانی ،آفخرا و پیرسرا نیز در مجاورت خیابان 22
بهمن بوده و پارک اصلی شهر در جنوب شرقی این خیابان واقع شده است (نقشه .)1
دلیل اصلی بررسی این دو خیابان مواردی از این دست بوده است:
	-هر دو در بخش مرکزی شهر رشت قرار دارند و از این نظر دارای مشابهت هستند
	-هر دو از بافتهای ارگانیک و قدیمی با شهرسازی سنتی تشکیلشدهاند
	-وجه تمایز دو خیابان این است که خیابان مطهری تا حدودی معماری و شهرسازی سنتی خود را حفظ کرده اما
خیابان الکانی دچار دگرگونیها و تحوالت اساسی در خیابانکشیها ،ساختوساز و تراکمها شده است
نقشه  :1جانمایی خیابانهای مطهری و  22بهمن در شهر رشت و محالت مجاور آنها
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در جدول  2مشخصات کلی هر دو خیابان آمده است.

368
جدول  :2مشخصات کلی دو خیابان
موقعیت
نام
خیابان جغرافیایی

موقعیت مکانی

شمالی -
مطهری
جنوبی

حد فاصل
شریانی
میدان صیقالن
درجه دو تجاری
(بسیج) تا پارک
اصلی
اصلی شهر

22
بهمن

شمالی -
جنوبی

حد فاصل
سبزهمیدان و
میدان قدس

کاربری
نقش
ترافیکی غالب

شریانی
تجاری -
درجه دو
مسکونی
اصلی

تراکم
کیفیت کیفیت
جداکننده
تراکم
روشنایی پارک
کف پوش کف پوش
وسط
مسکونی
حاشیهای
پیاده
سواره

کاربران
اصلی

متوسط متوسط

متوسط

دارد

دارد

بسیار
زیاد

تمامی
اقشار و
سنین

متوسط مناسب

مناسب

دارد

دارد

زیاد

طبقه
متوسط

 .4تحلیل ،نتایج و یافتهها
 -4-1تدوین شاخصهای نهایی پایداری اجتماعی

در این قسمت شاخصهای به دست آمده در بخش مبانی نظری مورد سنجش قرارگرفته و شاخصهای نهایی پایداری
اجتماعی به دست میآید .بدین ترتیب كه رابطه بین متغیرهای مستقل با متغیر وابسته مورد آزمون قرارگرفته و
متغیرهایی که کمترین ارتباط را با موضوع پایداری اجتماعی دارند ،حذف خواهند شد .معموالً در تحلیل آماری رابطه
بین متغیرها ،اصل بر این است كه افراد یك جامعه از لحاظ یك یا چند صفت خاص با هم متفاوت هستند و هدف این
است که اینگونه تفاوتهای بین افراد جامعه تبیین شده و توضیح داده شود و این امر از طریق بررسی رابطه بین صفات
یا متغیرهای گوناگون میسر میشود.
اما پیش از آن نیاز است تا روایی گویههای پرسشنامه مورد سنجش قرار گیرد .روایی نیز از طرق مختلف مورد بررسی قرار
میگیرد .در این مقاله برای روایی ابزار سنجش از روش آلفای كرونباخ 6استفاده شده است .دلیل استفاده از این روش،
انطباق آن در سنجش روایی پرسشنامههایی است که بر اساس طیف لیکرت طراحیشدهاند و پرسشنامه مد نظر مقاله را
نیز دربرمی گیرد .مقدار آلفای كرونباخ بین  1و  0در نوسان بوده ،هر چقدر مقدار آن به سمت  1میل كند یا نزدیك شود
بیانگر هماهنگی درونی گویهها با متغیر مورد نظر است و وسیله اندازهگیری نیز به همان نسبت دارای روایی باال خواهد
بود .در ادامه مقدار روایی پرسشنامه در جدول  3آورده شده است.
جدول  :3میزان روایی پرسشنامه
آلفای کرونباخ

تعداد گویهها

0.926
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همان طور كه در جدول فوق نیز دیده میشود ،مقدار آلفای كرونباخ حاصل از گویههای پرسشنامه برابر با  0.926بوده
كه از نظر آماری نشاندهنده آن است كه نتایج حاصل از پژوهش دارای روایی بوده و چنانچه در زمانهای دیگری نیز این
پژوهش انجام شود ،به نتایج مشابهی خواهد رسید.
در جدول  4سطح معنیداری و میزان همبستگی متغیرهای مستقل با متغیر وابسته آمده است.
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شماره صفحه مقاله369 363-372 :

جدول  :4میزان همبستگی متغیرها
شاخص

پایداری اجتماعی
ضریب
پیرسون

معنیداری
دوطرفه

دسترسی آسان به خدمات شهری برای همگان

0.553

0.000

کاهش استفاده از وسیله نقلیه شخصی

0.527

0.001

تشویق به پیادهروی و دوچرخهسواری

0.642

0.002

ارتقای بهداشت و سالمت شهروندان

0.837

0.000

کاهش جرائم شهری

0.483

0.000

برنامهریزی بر پایه جذب حداکثری و دفع حداقلی جمعیت

0.625

0.000

توجه به کودکان و فعالیت آنها در برنامهریزیها

0.211

0.001

کاهش فقر و فاصله طبقاتی

0.123

0.23

برنامهریزی ،طراحی و اجرای پروژهها با استفاده از شیوههای مشارکت جو

0.827

0.002

بازه زمانی مناسب برای فعالیت در شبانهروز

0.829

0.001

توزیع عادالنه و متعادل امکانات

0.710

0.000

تقویت حس تعلق و هویت فرهنگی در شهر

0.346

0.000

توجه ویژه به گروههای ناتوان و کم توان (کودکان ،معلوالن و سالمندان)

0.748

0.000

جلوگیری از انواع آلودگیها

0.384

0.540

طراحی منطبق با اقلیم هر محدوده

0.483

0.837

نتایج به دست آمده از تحلیل رگرسیون چندمتغیره حاکی از این است که سه شاخص کاهش فقر و فاصله طبقاتی،
جلوگیری از انواع آلودگیها و طراحی منطبق با اقلیم هر محدوده از لحاظ سطح معنیداری ،با متغیر وابسته دارای رابطه
نیستند؛ زیرا میزان سطح معنیداری باید کمتر از  0.05باشد تا رابطه برقرار شود .از طرفی ضریب پیرسون میزان وابستگی
متغیر وابسته به سایر متغیرها را نشان میدهد که در این مورد ارتقا بهداشت و سالمت شهروندان بیشترین تأثیر و توجه
به کودکان و فعالیتهای آنها در برنامهریزی کمترین تأثیر را در برقراری پایداری اجتماعی در جامعه دارد.

 -4-2مقایسه نمونههای مورد مطالعه
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به منظور مقایسه خیابانهای مورد مطالعه از ماتریس گولر استفاده شده است؛ زیرا این ماتریس از یک طرف نظر سه گروه
ذینفع و ذینفوذ در تصمیمات شهری را مدنظر قرار داده و از طرف دیگر بدون وارد نمودن نظرات پژوهشگر و به طور
مستقیم به نتیجهگیری از پاسخهای به دست آمده میپردازد .در بهکارگیری ماتریس گولر روش کار بدین صورت بوده
است که از مخاطبین کارشناسان ( 20نفر) ،مسئولین ( 10نفر) و عموم مردم ( 141نفر) خواستهشده تا میزان برخورداری
هر خیابان از شاخصهای مدنظر مقاله را با دادن نمرات یک تا پنج بیان کنند .میانگین نظر هر گروه در مورد هر شاخص
در ستون مربوط به آن نوشته شد.
برای نتیجهگیری از نمرات یک شاخص ،نظر کارشناسان (به واسطه تخصص و تسلط بر موضوع) ضریب  ،2نظر مسئولین
(بر اساس نزدیک و درگیر بودن با شاخصهای مورد نظر) ضریب  1.5و نظر عموم مردم ضریب  1را به خود اختصاص
خواهد داد .دلیل انتخاب این ضرایب این بوده است که کارشناسان بدون درنظرگرفتن منافع شخصی و با لحاظ نمودن
اصول علمی ،مسئولین بر اساس خواستهها و اهداف سازمانی خود و عموم مردم بدون داشتن پیشزمینه تئوری و صرفاً
از روی امیال و خصوصیات فردی اظهارنظر مینمایند .نمره نهایی هر شاخص در خیابانهای مورد مطالعه رو به روی آن
نوشتهشده و نتایج به دست آمده در نمودار  1به نمایش درآمده است.

370
نمودار  :1نمرات اکتسابی هر خیابان از شاخصهای مد نظر مقاله
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نتایج به دست آمده از پرسشنامهها و نمودار  1را میتوان اینگونه بیان داشت:
خیابان  22بهمن در آن دسته از شاخصهای اجتماعی توسعه پایدار که مرتبط با مباحث کالبدی است از خیابان مطهری
پیشی گرفته است .شاخصهایی نظیر توجه به کم توانان و ناتوانان و نیز ارتقای سالمت و بهداشت که برمیگردد به
جانمایی و نصب تجهیزات در پیادهروهای شهری؛ اما در سایر شاخصها خیابان مطهری برتری چشمگیری داشته است.
این مسئله را از چندین وجه میتوان تحلیل نمود که مهمترین آنها تفاوت ماهوی دو خیابان از لحاظ جذب جمعیت
است .خیابان مطهری با بافت سنتی مدرن خود پذیرای تمامی اقشار با خواستههای متفاوت است و این مسأله موجب
میشود تا نواقص کالبدی آن در کنار جذابیتهای بصری و کارکردی پوشیده شود .به طور کلی نتایج به دست آمده را
میتوان اینگونه تبیین نمود:
	-توجه مخاطبین خیابان معطوف به جذابیتهای کارکردی و اجتماعی است
	-در جامعه در حال توسعه (هنوز توسعهنیافته) شهر رشت (و یا به طور کلی ایران) ضعفهای کالبدی با نقاط قوت
اجتماعی و فرهنگی قابل پوشش است
	-توجه صرف به کالبد و اقتصاد نمیتواند در جاری ساختن حیات و سرزندگی در فضای شهری موثر باشد
	-تاکید بر مدرنیته در کنار بازگشت به سنتهاست که میتواند پایداری اجتماعی را به وجود آورد

 .5جمعبندی

بهکارگیری شاخصهای توسعه پایدار در روند برنامهریزی شهری میتواند به تأثیرگذاری ،استمرار و تداوم این نوع از
برنامهریزی کمک شایان توجهی نماید .توجه به ابعاد اقتصادی و زیستمحیطی به طور جداگانه در سایر علوم و مباحث
مطرح شده و ارائه شاخصهای توسعه پایدار در این ابعاد در ایران و جهان سابقه طوالنی دارد .زمانی که وارد شهر شده و
اقدام به برقراری مفاهیم و اصول توسعه پایدار در این سطح میشود ،حلقه مفقوده این علم ،بخش اجتماعی آن است .با
توجه به چالشهای پیش روی جوامع امروزی نیاز به شاخص سازی در بخش اجتماعی توسعه پایدار درونشهری یکی از
الزامات اصلی به شمار میرود .با بررسی متون علمی و کاوشهای میدانی انجامگرفته در محدوده نمونههای مورد مطالعه،
این شاخصها با استناد به تجربیات جهانی و نمونههای داخلی بومیسازی و با توجه به شرایط حاکم در شهرهای ایران
و خیابانهای آن تدوین شده است .نکته قابلذکر در مورد شاخصهای مد نظر مقاله نحوه بهکارگیری و اعمال آن توسط
مدیران و مسئولین شهری است .در مورد هر یک از شاخصها میتوان به تعریف چندین پروژه و طرحهای موضعی و
موضوعی مبادرت ورزید .با توجه به تحلیلهای انجامشده توسط ماتریس گولر مالحظه میشود که تاکید کارشناسان بر
شاخصهایی است که به طور مستقیم با سالمت و آسایش کاربران در ارتباط است ،مسئولین توجه بیشتری به منافع
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شهری و برقراری تعادل در داخل شهر دارند و عموم مردم شاخصهای مرتبط با امنیت و عدالت را هدف قرار میدهند.
این نکات نیز میتواند راهنمای خوبی برای برقراری اصول توسعه پایدار در داخل شهرها باشد .در مورد مقایسه دو خیابان
مد نظر مقاله این نتیجه حاصل شد که در یک جامعه با بافت سنتی و در حال توسعه ،شاخصهای پایداری اجتماعی بر
جذابیتهای کالبدی ارجحیت دارد .بدین ترتیب که نواقص و چالشهای کالبدی ،ترافیکی و ساختاری با وجود تعامالت
اجتماعی ،کارکرد مثبت خیابان ،وجود روحیه در فضا و مراودات جمعیتی نادیده گرفته میشود .در مورد هر خیابان
نیز میتوان جداگانه به ارائه راهبردها و راهکارهایی به منظور تاکید بر نقاط قوت و از بین بردن و یا کاهش نقاط ضعف
پرداخت .در جدول  4این راهکارها به اختصار بیان شده است.
جدول  :4راهبردها و راهکارهای برقراری پایداری اجتماعی در خیابانهای مطهری و  22بهمن
ارائه راهبردها و راهکارها برای خیابان  22بهمن
راهبرد

افزایش حمل و نقل عمومی و پایدار
تخصیص اتوبوسهای شهری از جانب
سازمان اتوبوسرانی شهرداری به این
بخش و تعریف یک مسیر تردد جدید

راهکار

ایجاد فضاهای مختص به دوچرخهسواری
و پیادهروی
توجه به کودکان در خلق فضاهای مکث
و پیاده روی

راهبرد

راهکار

راهبرد

راهبرد

راهکار

جانمایی نقاط دارای کمبود از لحاظ
تأسیسات و تجهیزات

توجه به تمامی اقشار در طراحی فضاهای
راهبرد
شهری

راهکار

راهبرد

راهکار

توجه ویژه به معلولین و ناتوانان در
کفسازیها و ورودی مکانهای عمومی
توجه به کودکان در خلق فضاهای مکث
و پیادهروی
توجه به پیاده در ایجاد مسیرهای تردد
استفاده از تجهیزات و امکانات بهداشتی
در مسیرهای عبور پیاده
نورپردازی برخی از نقاط در مسیرهای
تردد سواره و پیاده

باالبردن امکان دسترسی به خدمات برای
تمامی اقشار

راهبرد

استفاده از نظر ساکنین و کاربران در
طراحی و خلق فضایی مطلوب

استفاده از نظر کاربران و ساکنین برای
مشارکت در فرایند برنامهریزی و طراحی

راهکار

ساماندهی دستفروشان و عدم
جمعآوری ضربتی آنها

افزایش بازه زمانی فعالیت در شبانهروز به
منظور حضور هر چه بیشتر کاربران

راهبرد

انجام اصالحات کالبدی در مسیر مورد
مطالعه

استفاده از وسایل ارتباط جمعی به
منظور دریافت نظرات شهروندان
تاکید بر هویت بومی و احیای سرزندگی
در فضا
نماسازی بر اساس معماری سنتی و با
استفاده از مصالح بومی
استفاده از نور و رنگ در راستای از بین
بردن فضاهای گم شده

راهکار

افزایش کیفیت ابنیه به خصوص در
نماسازی و جدارهسازیها
توجه به تفکیک سواره و پیاده به منظور
توسعه حملونقل عمومی
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راهکار

توجه به اقشار کم درآمد در جانمایی
کاربریها و تجهیزات شهری

ارائه راهبردها و راهکارها برای خیابان مطهری
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پی نوشت
1. Likert
2. Equality Planner
3. Williams
4. Sustainable Scotland Network
6. Coefficient Alpha(Cronbach)
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