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تدوین مدل شاخص های مکانی پایداری اجتماعی به کمک روش دلفی و 
تکنیک شانون

اسماعیل شیعه*- سیدعبدالهادی دانشپور**- مریم روستا*** 

چکیده
اگرچه »پایداری اجتماعی«1 مفهومی در حوزه علوم اجتماعی است، اما دست یابی به آن و تحقق »اجتماع پایدار«2 مستلزم 
تالشی میان رشته ای است. در این میان دانش های محیطی از جمله شهرسازی نیز با بسترسازی محیطی در جهت نیل 
به یک اجتماع پایدار، نقش به سزایی ایفا می کنند. در این راستا، تدوین شاخص هایی در حوزه شهرسازی که می تواند 
بر ارتقاء پایداری اجتماعی مؤثر باشد، می تواند چارچوبی فراروی طراحان و برنامه ریزان شهری قرار دهد. در این مقاله 
که بخشی از یک پژوهش است، تدوین، تدقیق و پاالیش این شاخص ها و تدوین مدلی از آن ها به کمک »روش دلفی«3 
و »تکنیک شانون«4 مد نظر است. دو پرسش اصلی این مرحله از پژوهش آن است که اوالً؛ شاخص های مکانی مؤثر بر 
ارتقاء پایداری اجتماعی کدامند و دوماً چگونه می توان به کمک روش دلفی به تدوین مدلی از این شاخص ها دست یافت؟ 
منظور از شاخص های مکانی، شاخص هایی کیفی هستند که به حوزه مفهومی »مکان« در شهرسازی اشاره دارند. به منظور 
پاسخ گویی به پرسش های پژوهش به روش دلفی، پژوهش گر، به جمع آوری نظریه های حلقه ده نفره ای از متخصصان 
حوزه شهرسازی در دو مرحله به صورت مصاحبه و پرسش نامه پرداخت. داده های حاصل از توافق متخصصان، به کمک 
تکنیک شانون، مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که مهم ترین دسته شاخص مکانِی تأثیرگذار بر ارتقاء پایداری 
اجتماعی، دسته شاخص »امنیت« است که شامل شاخص های: ایمنی، امنیت و حریم در عرصه های شهری است. پس از 
آن، دسته شاخص »فعالیت پذیری« متشکل از شاخص های: تنوع فعالیتی، اختالط کاربری، دسترسی پذیری، تسهیالت 
و زیرساخت های مطلوب، وجود مسجد و بازار و بازارچه های محلی قرار دارد. در نهایت، مدل شاخص های مکانی مؤثر 
»هویت مندی«،  »فعالیت  پذیری«،  »امنیت«،  اصلی؛  دسته  پنج  در  شاخص   21 شامل  که  اجتماعی  پایداریی  ارتقاء  بر 
»مردم مداری« و »یکپارچگی کالبدی« تدوین شد که در این مدل، وزن هر دسته و ترتیب اهمیت شاخص ها در هر دسته 

نشان داده شده است.  

واژگان کلیدی: پایداری اجتماعی، روش دلفی، تکنیک شانون. 

* استاد شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران. 
** استادیار شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

*** استادیار شهرسازی شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران )نویسنده مسئول(.  
Email: m-roosta@shirazu.ac.ir 

تاریخ دریافت: 92/10/25 
تاریخ پذیرش نهایی: 93/12/04



120

هر
نش

ما
آر
زی
سا
هر
ش
یو

مار
مع










13
96

ن
ستا

تاب
.1
9
اره

شم


مقدمه
یکی از مهم ترین نیازهای انسان که باید در بستر زندگی شهری به آن پاسخ گفته شود، نیاز به زیست اجتماعی است. 
شهرسازی به عنوان دانشی که به سامان دهی محیط عمومی زندگی انسان می پردازد، باید تدبیر و تمهید الزم به منظور 
پاسخ گویی به این نیاز انسان را در خود داشته باشد. »پایداری اجتماعی«، مفهومی است که از دل همین نیاز انسان و 
در چارچوب بحث »توسعه پایدار« طرح شد و رسیدن به اجتماع پایدار را در چشم انداز مطلوب یک اجتماع انسانی قرار 
داد. اما حرکت در مسیر پایداری اجتماعی و دست یابی به اجتماع پایدار، بسترها و لوازمی دارد که بی  تردید یکی از آن ها 

مطلوبیت عرصه عمومی زندگی انسان هاست. 
این مقاله برآمده از مرحله دوم یک پژوهش در قالب رساله دکتری است که در پی یافتن شاخص های مکانی مؤثر بر 
ارتقاء پایداری اجتماعی است. در مرحله اول این پژوهش، پس از مرور منابع مرتبط، به کمک روش »تحلیل محتوا« 
کدهای مکانی پایداری اجتماعی استخراج شده اند. در مقاله حاضر، چگونگی استفاده از روش دلفی و تکنیک شانون به 
منظور تدقیق و پاالیش این کدها و نزدیک تر شدن به اهداف پژوهش آمده است. از آن رو که یکی از مهم ترین دغدغه های 
و  هنجارها  با  که  »فضا«ست  از  خاصی  حالت  »مکان«  و  است،  شهری«  »مکان  خلق  شهری،  طراحان  و  برنامه ریزان 
ارزش های انسانی تنیده شده و دارای بار معنایی است )Madanipour, 2000(. در این پژوهش، از این شاخص ها به عنوان 
»شاخص های مکانی« یاد می شود. بنابراین، منظور از »شاخص های مکانی پایداری اجتماعی«، شاخص هایی کیفی هستند 
که اوالً به حوزه مفهومِی »مکان« در شهرسازی اشاره دارند و دوماً معرف پایداری اجتماعی و مؤثر بر ارتقاء آن در فضاهای 

شهری هستند.
هدف از این مقاله، دست یابی به مدلی از شاخص هاست که به عنوان یک چارچوب مفهومی در طرح ها و برنامه های شهری 
ابتدا به معرفی روش پژوهش  ارتقاء پایداری اجتماعی فراروی طراحان و برنامه ریزان شهری باشد. در ادامه،  به منظور 
پرداخته می شود و سپس به پیشینه مفهوم »پایداری اجتماعی« و توجه به آن در پژوهش های حوزه شهرسازی اشاره 
خواهد شد. پس از آن چگونگی استفاده از تکنیک دلفی در جمع آوری داده های مورد نیاز و نیز نحوه استفاده از تکنیک 
شانون در تحلیل آن داده ها خواهد آمد. در پایان نیز به تبیین یافته های حاصل از تحلیل و اولویت ها و وزن هر یک از 

شاخص ها و مدل نهایی حاصل از این پژوهش، پرداخته می شود.

1. روش پژوهش
زمانی که بنا باشد درباره اتفاق نظر یک جمع صاحب نظر در یک موضوع خاص به بررسی پرداخته شود، از روش دلفی 
استفاده می شود. این روش، فرآیندی ساختاریافته برای جمع آوری و طبقه بندی دانش موجود در نزد گروهی از کارشناسان 
افراد و بازخورد کنترل شده پاسخ ها و نظرهای  و خبرگان است که از طریق مصاحبه و توزیع پرسش نامه هایی در بین 
دریافتی صورت می گیرد. به اعتقاد هلمر5 )1997(، دلفی ابزار ارتباطی سودمندی بین گروهی از خبرگان است که فرموله 
کردن آراء اعضای گروه را تسهیل می کند. بالدوین6 )1975(، معتقد است در شرایط عدم کفایت دانش علمی موجود در 
 Sarmad et( نزد تصمیم گیرندگان، آنان ناگزیر به اخذ تصمیم با اتکاء به ادراکات مستقیم خود و یا آراء خبرگان هستند
al., 1998(. تکنیک دلفی راه مناسبی را پیش روی متخصصان می  گذارد که بدون نیاز به تعامل رویاروی، به اجماع دست 
یابند. وقتی نیاز به دانستن نظر گروهی از متخصصان باشد ولی امکان الزم برای جمع کردن آنان در یک جلسه وجود 

.)Stone Fish & Busby, 2005, Linstone & Turoff, 2002( نداشته باشد، می توان از روش دلفی استفاده نمود
سو و سندفورد )2007(7 در مقاله خود راجع به روش دلفی، ضمن جمع آوری نظر صاحب نظران در مورد فرآیند استفاده از 
این روش، آن را در سه یا چهار مرحله عملی می دانند. در مرحله اول، فرآیند دلفی با یک پرسش نامه یا مصاحبه باز شروع 
می شود. در این مصاحبه باز، مبانی اساسی مستخرج از مرور ادبیات در موضوع مورد نظر، مورد توجه قرار می گیرد. بعد از 
جمع آوری پاسخ ها، پژوهش گر باید بر اساس اطالعات دریافتی از این مرحله، پرسش نامه بسته ای تهیه کند. در مرحله دوم، 
هر شرکت کننده در این روش، پرسش نامه بسته ای دریافت می کند که در آن نکات اساسی خالصه شده از مرحله اول آمده 
است. در این مرحله، شرکت کنندگان باید به اولویت بندی و درجه بندی ابعاد موضوع مورد بحث، بپردازند. در پایان مرحله 
دوم نکات مورد عدم توافق خبرگان، معلوم خواهد شد. در این مرحله، اجماع، شروع به شکل گیری می کند و می توان 
پاسخ های شرکت کنندگان را برای هم منتشر نمود. در مرحله سوم هر یک از اعضای پانل، دوباره پرسش نامه ای دریافت 
خواهند نمود که در آن خالصه نکات مرحله قبل آمده است. در این مرحله، از آنان خواسته می شود در داوری خود در باب 
موضوعات طرح شده تجدیدنظر کنند یا دلیل خود را در مورد موارد عدم اجماع بیان نمایند. این مرحله به اعضای پانل 
فرصت می دهد که اطالعات و داوری خود را در موضوعات مورد بحث، به روشنی تبیین نمایند. هر چند نسبت به مرحله 
قبل، اندکی از افزایش اجماع انتظار می رود. در چهارمین و معموالً آخرین مرحله، لیستی از موارد مورد اجماع و موارد عدم 
اجماع در اختیار اعضای پانل قرار می گیرد. این مرحله، آخرین فرصت برای اعضای پانل به منظور تجدید دیدگاه و داوری 
آن ها محسوب می شود. تعداد دفعات تکرار و مراحل در روش دلفی بسته به میزان و درجه توافق اعضا، می تواند از سه تا 
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پنج مرحله باشد )Hsu & Sandford, 2007(. در جدول 1 خالصه ای از نکات کلیدی استفاده از روش دلفی آمده است. 

جدول 1: نکات کلیدی روش دلفی

خالصه ای از نکات کلیدی روش دلفی

بهره گیری از نظرات کارشناسان خبره در حوزه موضوع مورد نظرمزایا
استفاده از فرآیند بازتاب و تجدیدنظر به منظور حصول نتیجه دقیق تر

10 تا 15 نفرتعداد افراد مورد نیاز برای تشکیل پانل
حداقل 45 روزمدت زمان مورد نیاز

سه تا چهار مرحله )مصاحبه و پرسش نامه(تعداد مراحل تکرار مصاحبه یا پرسش نامه
بین 70 تا 80 درصد )نمره باالی سه از مقیاس لیکرت(میزان توافق مورد نظر برای حصول نتیجه

)Hsu & Sandford, 2007(

در این پژوهش هم چنین به منظور تحلیل داده های حاصل از مرحله دوم دلفی، از تکنیک آنتروپی شانون استفاده شده 
است. این روش که در تحلیل محتوا نیز کاربرد دارد، بسط یک فرمول ریاضی به منظور استفاده در تحلیل داده هاست و 
نسبت به روش سنتِی فراوانی و میانگین، از اعتبار و قوت بیشتری برای تحلیل و تعیین اولویت شاخص ها برخوردار است 

.)Azar, 2001(

 2. پیشینه پژوهش
مباحث توسعه پایدار در آغاز عمدتاً به موضوعات محیطي توجه داشته است. در واقع مي توان گفت که در سال هاي انتهایي 
دهه 80 و طي دهه 90، دغدغه اصلي مطرح در توسعه پایدار، مباحث بوم و محیط بوده است. سپس در سال هاي انتهایي 
دهه 90 شاهد ورود موضوعات اقتصادي در این مباحث هستیم. مباحث اجتماعِي پایداري در سال هاي اخیر و در ابتداي 

قرن 21 به دغدغه هاي توسعه پایدار تبدیل شد.
در الگوي سند پایداري کمیسیون برونتلند، از سالمت اکولوژیکي، حیات اقتصادي و سالمت و کیفیت زندگي، به عنوان 
رویکردهاي اصلي توسعه پایدار یاد شده است )WCED, 1987(. در دستورکار 21 8 نیز هدف آرماني پایداري، برقراري 
تعادل پویا میان نظام هاي مختلف اجتماعي، بوم شناختي و اقتصادي عنوان شده است )Agenda 1992, 21(. با این حال 
در بین محققان اتفاق نظر وجود دارد که بعد اجتماعی توسعه پایدار، در میان ابعاد سه گانه آن، به شدت مورد غفلت واقع 
 Colantonio, 2007; Kunz, 2006; Bramley et al., 2009; Koning, 2001; Poles & Stern, 2000; Barron( شده است

.)& Gauntlett, 2002; Chan & Lee, 2008; McKenzie, 2004
در پژوهش ها و مقاالتی به مفاهیم کلیدی، مؤلفه ها و شاخص های پایداری اجتماعی پرداخته شده است. برخی از این 
پژوهش ها در حوزه دانش جامعه شناسی انجام پذیرفته است. در پژوهش حاضر، رویکرد »شهرسازی« به پایداری اجتماعی 
در  و همکارانش  بریملی9  است.  پذیرفته  انجام  مختلف  در کشورهای  پژوهش  نیز چند  رویکرد  این  با  است.  نظر  مورد 
پژوهشی ضمن بررسی پانزده محدوده در پنج شهر انگلستان به عنوان نمونه های موردی، شاخص هایی از پایداری اجتماعی 
کیفیت های  امنیت،  اجتماعی،  تعامالت  تعلق،  و  غرور  برشمرده اند؛ حس  چنین  را  هستند  شهری  فرم  تأثیر  تحت  که 
 Bramley et al.,( محیطی، ثبات سکونتی، مشارکت در گروه های اجتماعی، استفاده از خدمات خدمات و تسهیالت محلی
2009(. این گروه، هم چنین در پژوهش دیگری، مهم ترین نکته در باب تأثیرات فرم شهر بر تحقق پایداری را »تراکم« 

.)Bramely et al., 2006( می دانند
نمونه های موردی در شرق آسیا، مهم ترین  بررسی  ادبیات و  چان و لی10، در پژوهش خود تالش کرده اند ضمن مرور 
ویژگی های یک طرح شهری پایدار به لحاظ اجتماعی را تبیین نمایند. این ویژگی ها چنین هستند: تدارک زیرساخت های 
اجتماعی، در دسترس بودن فرصت های شغلی، قابلیت دسترسی، طراحی منظر شهری، حفظ ویژگی های محلی، توانایی 
برآوردن نیازهای روان شناختی )Chan & Lee, 2008(. آن ها هم چنین در پی یافتن مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر ارتقاء 
پایداری اجتماعی در پروژه های نوسازی شهری، به پنج دسته عامل اشاره کرده اند: رضایت از امکانات رفاهی، حفاظت از 
منابع و محیط طبیعی، آفرینش محیط زندگی هماهنگ، تهیه و تسهیل فعالیت  های زندگی روزانه، شکل توسعه و در 

.)Ibid( دسترس بودن فضاهای باز
دمپسی11 و همکارانش در پژوهش خود، به تفکیک شاخص های کالبدی و غیرکالبدی پایداری اجتماعی پرداخته اند. از نظر 
آنان قلمرو عمومی جذاب، مسکن خوب، کیفیت مطلوب محیط محلی، دسترسی پذیری و همسایگی  پیاده مدار، مهم ترین 

.)Dempsy et al., 2009( شاخص های کالبدی پایداری اجتماعی هستند
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در برخی پژوهش ها نیز به مقیاس تحقق پایداری اجتماعی در شهر اشاره شده است. کالنتونیو و دیکسون12 معتقدند 
در رویکرد پایدارمدار جدید به احیای شهری، مفاهیم جامعه محلی و واحد همسایگی در مرکز توجه و تمرکز تحلیل 
قرار گرفته اند. این الگوی جدید، فضای اجتماع محلی13 را به عنوان مهم ترین فضا برای دست یابی به پایداری تشخیص 
 Colantonio &( داده است. بنابراین نظر، شاید بتوان هدف پایداری اجتماعی را تحقق یک جامعه محلی پایدار دانست
Dixon, 2009(. بعضی از افراد نیز معتقدند حس جامعه محلی و تسهیل مالقات چهره به چهره در واحد همسایگی باالتر 
است )Glynn, 1981; Nasar & Julian, 1995(. دمپسی11 و همکاران، واحدهای همسایگی را عرصه مهمی برای وقوع 
فعالیت های اجتماعی می دانند )Dempsey et al., 2009(. مک کنزی نیز در پژوهش خود به دنبال یافتن تعریفی جامع از 
بعد اجتماعی توسعه پایدار به این نتیجه می رسد که معیارهای وابسته به پایداری اجتماعی در یک مقیاس محلی قابل 

 .)McKenzie, 2004( تحقق هستند

جدول 2: خالصه ای از پژوهش های انجام شده در موضوع شاخص های پایداری اجتماعی در محیط های شهری

مهم ترین شاخص های پایداری اجتماعی در محیط های شهریسال انجام پژوهشگروه پژوهشیردیف

1Chan & Lee2008

- امکانات رفاهی مطلوب
- حفاظت از منابع طبیعی

- آفرینش محیط زندگی هماهنگ
- تسهیل فعالیت های زندگی روزانه

- شکل توسعه
- در دسترس بودن فضاهای باز

2Bramley et al2009

- حس غرور و تعلق
- تعامالت اجتماعی

- امنیت
- کیفیت های محیطی

- ثبات سکونتی
 مشارکت گروه های اجتماعی
- استفاده از تسهیالت محلی

3Dempsy et al2009

- قلمرو عمومی جذاب
- مسکن خوب

- کیفیت مطلوب محیط محلی
- دسترسی پذیری

- همسایگی پیاده مدار

3. رویه انجام پژوهش
انتخاب حلقه صاحب نظران بخش بسیار مهمی از روش دلفی است. آگاهی این گروه، از موضوع مورد نظر، تضمین خوبی 
برای کیفیت باالی نتایج دلفی است. بنابراین حلقه اعضای دلفی در یک پژوهش، بر اساس تخصص انتخاب می شوند نه 
انتخاب می نماید  انتخاب تصادفی. پژوهش گر، حلقه دلفی را بر اساس آگاهی  شان از موضوع مورد نظر  براساس فرآیند 
)Linstone & Turoff, 2002(. بر همین اساس، در این پژوهش ابتدا لیست چهارده نفره ای از اساتید دانشگاه که در ابعاد 
اجتماعی و انسانی علوم محیطی )معماری و شهرسازی(، صاحب نظر بودند انتخاب شدند. پس از اطالع رسانی راجع به 
موضوع پژوهش و فرآیند آن، ده نفر از این لیست، برای انجام مصاحبه، زمان الزم را در اختیار پژوهش گر قرار دادند14. در 
مرحله اول، مصاحبه ای نیمه ساختار یافته ترتیب داده شد. در این مصاحبه ها، سعی پژوهش گر بر آن بود که ابتدا رویکرد 
و نگاه متخصصان به موضوع »پایداری اجتماعی« و ارتباط آن با حوزه شهرسازی را مورد کنکاش قرار داده و مهم ترین 
عوامل تأثیرگذار بر ارتقاء پایداری اجتماعی از نگاه آنان را شناسایی نماید و سپس یافته های حاصل از مرور منابع را با 
آن ها در میان گذاشته و نظر آن ها را جویا شود. در این گفت وگوها هم چنین یافتن میزان موافقت متخصصان با نگاه بومی 
و محلی به پایداری اجتماعی و تفاوت آن با رویکرد جهانی به این مقوله مد نظر پژوهش گر بود. در این مرحله حدود 
500 دقیقه گفت وگو با حلقه ده نفره متخصصان انجام شد که خالصه ای از نکات کلیدی آن در جدول 3 دیده می شود. 
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جدول 3: نکات کلیدی برآمده از مصاحبه  با متخصصان در مرحله اول روش دلفی

عوامل مؤثر در حوزه شهرسازیکلیدواژه های مفهوم پایداری اجتماعیمتخصص

1

پیوستگی اجتماعی
همبستگی اجتماعی

تعامالت اجتماعی
رضایت مندی اجتماعی

محله محوری
مرکزیت مسجد در محله

حس تعلق به مکان

2
همبستگی 

حفظ هویت در عین تغییر
هماهنگی اجتماعی

وجود فضای شهری

3

برآورده شدن نیازهای مردم
عدالت اجتماعی

تعامالت اجتماعی
حس تعلق

توجه به همسایگی
حس تعلق به مکان

4
اعتماد اجتماعی
سرمایه اجتماعی

باورها و هنجارها و اعتقادات جمعی

مرکزیت مسجد در محله های شهری
بازار و بازارچه های محلی

5
امت 

)اعتقادات مشترک، رهبر مشترک، هدف 
مشترک( 

محله محوری با مرکزیت مسجد

طرز تفکر و اعتقادات جمعی مشترک6
ارتباط فردی و جمعی مردم با خدا

وجود مسجد
مقیاس انسانی

7
تعامالت اجتماعی

امکان انتخاب توسط مردم
آزادی و دموکراسی

وجود عرصه های عمومی شهری
امکان انتخاب در عرصه های عمومی 

آزادی در عرصه های عمومی )متناسب با زمینه امنیت
پیوستگی کالبدی 

قوت الگوهای فرهنگی ناشی از 8
معماری و شهرسازی به عنوان یک محصول فرهنگیفرآیندهای اجتماعی

9
رفع نیازها در الیه های مختلف

سرمایه اجتماعی
تلفیق و شمول اجتماعی

عدالت اجتماعی در فضای شهری
وجود فضای شهری

وجود فضای شهریعدالت اجتماعی10

پس از انجام مرحله اول و تحلیل محتوای مصاحبه ها، شاخص های مؤثر بر ارتقاء پایداری اجتماعی در حوزه شهرسازی و 
یا اصطالحاً کد های مکانی از نگاه این ده متخصص استخراج شد. این کدها، در تناظر با کدهای مکانی مستخرج از مرور 
منابع قرار گرفت، کدهای مشترک حذف شد و در نهایت 23 کد، به عنوان کدهای مکانی مؤثر بر پایداری اجتماعی تعیین 

شد. این فرآیند در نمودار 1 دیده می شود. 
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نمودار 1: پاالیش کدهای مکانی برآمده از مرور منابع و مصاحبه با متخصصان و استخراج کدهای نهایی

این 23 کد در مرحله دوم تکنیک دلفی، بنا به نظر پژوهش گر و اساتید راهنما، در 5 دسته موضوعی دسته بندی شد. 
این دسته ها عبارت بودند از: - دسته فعالیت پذیری شامل شاخص های: تنوع فعالیت ها، اختالط کاربری، دسترسی پذیری، 

تسهیالت و زیرساخت ها، وجود مسجد، بازار و بازارچه های محلی
- دسته یکپارچگی کالبدی شامل شاخص های: تراکم مناسب، فشردگی، پیوستگی کالبدی، سلسله مراتب.

- دسته امنیت شامل شاخص های: ایمنی، امنیت، حریم.
- دسته هویت مندی شامل شاخص های: حفظ هویت، حس تعلق به مکان، تصویر ذهنی مطلوب، توجه به ویژگی های 

بومی/ محلی.
- دسته مردم مداری شامل شاخص های: عدالت مندی، مقیاس انسانی، حق انتخاب مردم در فضا، آزادی مردم در فضا، 

محله محوری، واحد همسایگی.
 سپس کدهای 23 گانه، به صورت پرسش نامه بسته با پاسخ های پنج درجه ای طیف لیکرت از معرض نظر حلقه ده نفره 
متخصصان گذشت. داده های حاصل از این مرحله نیز به صورت نمره دهی به هر کد در جدول 4 دیده می شود. در این 
جدول، به منظور انجام محاسبات، نمره 5 برای موافقت کامل و نمره 1 برای مخالفت کامل از سوی هر متخصص )الف تا 

دال( در نظر گرفته شده است.
در ابتدای این پرسشنامه همچنین پیشنهاد دسته بندی این 23 شاخص در پنج دسته یادشده از نگاه متخصصان گذشت. 
برخی، نظر خاصی در موافقت یا مخالفت با این مدل، اعالم نکردند و تعدادی نیز موافقت خود را با کلیت این دسته بندی 

به منظور حصول مدل نهایی، اعالم نمودند. 

جدول 4: نمرات متخصصان به هر شاخص در پرسشنامه مرحله دوم روش دلفی

ردیف
متخصصین

دخحچجثتپبالفشاخص

4444454454تنوع فعالیت  ها1

4434444454اختالط کاربری2

4444454445دسترسی پذیری3

3443454455تسهیالت و زیرساخت  ها4

3432554435مسجد در مرکز محله5

3442554425بازار و بازارچه های محلی6

3433424444تراکم مناسب7
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2433442424فشردگی بافت8
2434452424پیوستگی کالبدی9
2434442444سلسله مراتب10
4435555455امنیت11
4445555455ایمنی12
3444452455حریم13
3135554454حفظ هویت14
4434555554حس تعلق به مکان15
3444555455تصویر ذهنی مطلوب16
3444554444بوم مداری17

3434555455عدالت مندی18
3444554554مقیاس انسانی19
3444434454حق انتخاب مردم در فضا20
3444434454آزادی مردم در فضا21
4232554524مقیاس محله22
4232255524مقیاس واحد همسایگی23

4. یافته های پژوهش
پس از جمع آوری داده ها در مرحله دوم روش دلفی، به منظور یافتن میزان موافقت متخصصان با هر شاخص، ابتدا از 
ساده ترین روش یعنی حاصل جمع نمرات و میانگین آن ها استفاده شد. جدول 5، حاصل جمع و معدل نمرات هر شاخص 
و نیز هر دسته را نشان می دهد. همان گونه که در جدول نیز پیداست، دسته »امنیت«، شامل شاخص های امنیت، ایمنی 
و حریم، دارای بیشترین نمره و میانگین هستند و پس از آن به ترتیب دسته های »هویت مندی«، »فعالیت  پذیری« و 
»مردم مداری« در ارتقاء پایداری اجتماعی در بافت  های شهری از سوی متخصصان حائز اهمیت شناخته شده اند. در آخرین 

ردیف اهمیت نیز دسته »پیوستگی کالبدی« قرار دارد. 
پس از آن یک بار دیگر، داده ها از طریق روش »آنتروپی شانون« مورد تحلیل قرار گرفتند. به کمک این فرمول که از دقت 
 Azar,( باالتری نسبت به فراوانی داده ها، برخوردار است، می توان بار اطالعاتی هر شاخص و سپس وزن آن را محاسبه نمود
2001(. به منظور استفاده از این فرمول ابتدا داده های جدول فراوانی از طریق رابطه )1( به هنجار15 می شود. در این فرمول، 

Pij نمره به هنجار شده و Fij، نمره هر پاسخ گو به مقوله مورد نظر است. 

پس از آن، بار اطالعاتی هر مقوله )Ej( را از طریق رابطه )2( محاسبه می شود. در این رابطه m تعداد پاسخ گویان و n نیز 
تعداد مقوله هاست.

رابطه )2(

سپس وزن هر مقوله یا شاخص )Wj( از طریق رابطه )3( به دست می آید.   
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جدول 5: یافته های حاصل از پرسشنامه مرحله دوم روش دلفی

ته
جمعشاخص هادس

میانگینمیانگیننمره
دسته

بار 
اطالعاتی 

شاخص

وزن شاخص 
)تکنیک شانون(

میانگین وزن 
دسته

ری
ذی

ت پ
الی

فع

424/2تنوع فعالیت  ها

4/01

1/4280/04386

0/04359

4041/4260/04382اختالط کاربری
424/21/4280/04386دسترسی پذیری

414/11/4210/04366تسهیالت و زیرساخت  ها
383/81/4090/04328مسجد در مرکز محله

383/81/4040/04311بازار و بازارچه های محلی

دی
الب

ی ک
چگ

پار
353/5تراکم مناسبیک

3/40

1/4180/04356

0/04329
323/21/4060/04320فشردگی بافت

343/41/4010/04304پیوستگی کالبدی
353/51/4120/04338سلسله مراتب

ت
منی

454/5امنیتا
4/37

1/4230/04372
0/04365 464/61/4270/04383ایمنی

4041/4140/04342حریم

دی
ت من

وی
ه

393/9حفظ هویت

4/20

1/3930/04280

0/04350
444/41/4230/04372حس تعلق به مکان

444/41/4230/04372تصویر ذهنی مطلوب
414/11/4250/04378بوم مداری

ری
دا

م م
رد

م
434/3عدالت مندی

3/90

1/4200/04361

0/04337

434/31/4240/04373مقیاس انسانی
393/91/4250/04376حق انتخاب مردم در فضا

393/91/4250/04376آزادی مردم در فضا
363/61/3940/04282محله محوری

343/41/3860/04256واحد همسایگی

همان گونه که انتظار می رفت و در جدول 4 نیز دیده می شود، یافته های حاصل از فراوانی، با یافته های حاصل از الگوریتم 
شانون، رتبه  بندی و اهمیت شاخص ها را به گونه ای متفاوت نشان می دهد. از آن رو که الگوریتم شانون برای وزن دهی به 
شاخص ها دقت بیشتری دارد )Azar, 2001(، وزن متغیرها بر اساس الگوریتم شانون مبنای نتیجه گیری در این پژوهش 

قرار گرفته است.
بر این اساس، دو شاخص »تنوع فعالیت ها« و »دسترسی پذیری« و سپس شاخص »ایمنی« بیشترین میزان تأثیر بر ارتقاء 
اساس  بر  به »مقیاس واحد همسایگی« است.  تأثیر مربوط  دارا هستند. هم چنین کمترین میزان  را  اجتماعی  پایداری 
را  اجتماعی  پایداری  ارتقاء  بر  تأثیر  میزان  بیشترین  »امنیت«،  الگوریتم شانون دسته شاخص های  از  یافته های حاصل 
داراست و پس از آن دسته شاخص های »فعالیت پذیری«، »هویت مندی«، »مردم مداری« قرار دارند. کمترین میزان تأثیر 

مربوط به دسته شاخص »یکپارچگی کالبدی« است. 
طبق نظر اساتید راهنما و نیز بر اساس قوانین حاکم بر روش دلفی، شاخص »مقیاس واحد همسایگی«، به دلیل وزن کم 
و عدم توافق در میان متخصصان و شاخص »آزادی در فضای شهری« به دلیل تشابه معنایی با شاخص »حق انتخاب مردم 
در فضای شهری«، حذف شد. در نهایت، مدل شاخص های مکانی پایداری اجتماعی با 21 شاخص و در 5 دسته موضوعی 
به شکلی که در نمودار شماره 2 دیده می شود قابل تبیین است. در این نمایه ها ترتیب شاخص ها در هر دسته معنی دار و 
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به ترتیب اهمیت است. وزن هر دسته در میزان تأثیر آن بر ارتقاء پایداری اجتماعی نیز دیده می شود. 

نمودار 2: مدل نهایی شاخص های مکانی مؤثر بر ارتقاء پایداری اجتماعی

5. نتیجه گیری
در این مقاله در پی دانستن آن بودیم که شاخص های مکانی مؤثر بر ارتقاء پایداری اجتماعی کدامند؟ و چگونه می توان 
به کمک روش دلفی، مدلی از این شاخص ها تبیین و ارائه نمود؟ به این منظور حلقه ده نفره ای از متخصصان انتخاب 
شده و مرحله اول دلفی در قالب مصاحبه با این گروه، انجام پذیرفت. از متن مصاحبه ها به کمک تحلیل محتوا، کدهای 
مکانی مؤثر بر ارتقاء پایداری اجتماعی استخراج شد. این کدها در مقایسه و تطبیق با کدهای برآمده از مرور منابع قرار 
گرفته و از مجموع این دو دسته، 23 کد استخراج شد. کدهای بیست و سه گانه در پنج دسته »امنیت«، »فعالیت پذیری«، 
»هویت مندی«، »مردم مداری« و »یکپارچگی کالبدی« دسته بندی شدند و طی پرسشنامه بسته، این مدل و اجزای آن 
از معرض نظر گروه متخصصان گذشت. داده های حاصل از پرسشنامه ها به دو روش سنتی )فراوانی و میانگین( و روش 
»شانون« مورد تحلیل قرار گرفت و از آن جا که تکنیک شانون، در موارد مشابه اعتبار و قوت بیشتری به منظور تعیین 
وزن شاخص ها دارد، مبنای نتیجه گیری قرار گرفت. شاخص »واحد همسایگی« به دلیل عدم احراز توافق و وزن کافی از 
سوی متخصصان و شاخص »آزادی در فضای شهری« به دلیل تشابه مفهومی با »حق انتخاب به مردم در فضای شهری« 

حذف شد و در نهایت 21 شاخص مکانی مؤثر بر ارتقاء پایداری اجتماعی مورد تأیید و اجماع حلقه دلفی قرار گرفت. 
یافته های حاصل از تحلیل به کمک تکنیک شانون، نشان داد که دسته »امنیت« که شامل شاخص های مکانی »امنیت«، 
»ایمنی« و »حریم« است، بیشترین تأثیر را بر ارتقاء پایداری اجتماعی در عرصه های شهری دارند. پس از آن به ترتیب 
دسته  شاخص های »فعالیت پذیری«، »هویت مندی« و »مردم مداری« بیشترین تأثیر را بر بهبود سطح پایداری اجتماعی 
دارند. بر این اساس، کمترین میزان تأثیر مربوط به دسته شاخص های »یکپارچگی کالبدی« است. در میان تک شاخص ها 
نیز »تنوع فعالیت ها« و »دسترسی پذیری« بیشترین تأثیر و »حفظ هویت«، کمترین تأثیر بر پایداری اجتماعی را از نظر 
متخصصان دارا بودند. در نهایت نیز، مدل شاخص های مکانی مؤثر بر ارتقاء پایداری اجتماعی که در آن وزن هر دسته 

شاخص و ترتیب اهمیت شاخص ها، نمایان گر است، تدوین، تبیین و ارائه شد. 
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پی نوشت 
1. Social Sustainability
2. Sustainable Community
3. Delphi Method
4. Shannon Entropy Method
5. Helmer
6. Baldwin
7. Hsu & Sandford
8. Agenda 21
9. Bramley
10. Chan & Lee
11. Dempsy
12. Colantonio & Dixon
13. Commnuity

14. متخصصانی که در این پژوهش، حلقه دلفی را تشکیل می دادند، به ترتیب حروف الفبا عبارت اند از: 
دکتر بحرینی؛ دکترای شهرسازی و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران.

دکتر بهزادفر؛ دکترای شهرسازی و عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران.
 دکتر پارسی؛ دکترای شهرسازی و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران.

دکتر پاکزاد؛ دکترای شهرسازی و عضو هیأت علمی دانشگاه شهیدبهشتی.
دکتر پورجعفر؛ دکترای شهرسازی و عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس.

دکتر تقوایی؛ دکترای شهرسازی و عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس.
دکتر توالیی؛ دکترای شهرسازی و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی.
دکتر غفاری؛ دکترای شهرسازی و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی.
دکتر گلکار؛ دکترای شهرسازی و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی.

مهندس نقره کار؛ کارشناسی ارشد معماری و عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران.
15. Normalized
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