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 چکیده
در بین ابعاد توسعه پایدار، بعد اجتماعی به عنوان یکی از ابعاد اصلی شناخته 

مانند تر با ابعاد کیفیت زندگی همگام است و بر مفاهیمی  شود که بیش می
نگري، عدالت محوري، مشارکت، توانمندسازي و ... تأکید دارد. هدف اصلی  آینده

ي پایداري اجتماعی در مناطق ها از پژوهش حاضر، بررسی و ارزیابی شاخص
گیري چندشاخصه  هاي تصمیم سیزده گانه شهر مشهد است. بدین منظور از مدل

هاي تحلیلی مربوطه براي رتبه بندي و سطح بندي  ) و شیوهVIKORویکور (
هاي پایداري اجتماعی  شهر مشهد با توجه به شاخص مناطق سیزده گانه کالن

تحلیلی است و جامعه  -توصیفی هشپژوروش تحقیق استفاده شده است. 
به تعداد مناطق  آماري مناطق سیزده گانه شهر مشهد و جمعیت ساکن در این

ها بر اساس فرمول کوکران تعداد نمونه،  باشند، که از میان آن می نفر 2766258
نفر تعیین گردید، که به روش تصادفی ساده از بین مناطق مختلف انتخاب  390

در » پایداري اجتماعی«هاي  هاي پژوهش، شاخص یافتهشده است. بر پایه 
ترین  ، باالترین و مطلوب9و  1دهد که مناطق  چارچوب مدل ویکور نشان می

باشند و مناطق سه و یازده  شرایط را از نظر پایداري اجتماعی دارا می
باشند. نتایج حاصل از  ها دارا می ترین شرایط را از نظر این شاخص نامطلوب

) با مطالعات پیشین که در رابطه با وضعیت 74/0همبستگی باالیی (پژوهش، 
 شهر مشهد انجام شده است، دارد.  کلی پایداري در کالن

  
 هاي کلیدي واژه

 ارزیابی، پایداري اجتماعی، تصمیم گیري چند شاخصه، مدل ویکور 
 
 

 
 
 
Abstract 

 

Among the different dimensions of sustainable development, 
the social aspect is known as one of the main dimensions. 
This is more in line with the quality of life and emphasize on 
the concepts such as foresightedness, justice, participation 
and empowerment. The main aim of the present research 
is to evaluate social stability indicators in thirteen regions 
of Mashhad city. For this reason, multiple criteria decision 
making model of Vikor and related analytical methods 
have been used for rating of the thirteen regions of 
Mashhad metropolis based on social stability indicators. 
Research Methodology is a descriptive-analytical and 
research and statistical population in this study is thirteen 
regions of Mashhad city with the population of 2766258 
people, among the population 390 persons have been 
selected as samples based on Cochran formula. The sample 
has been randomly selected from different regions. Based 
on the results of the research, the indicators of social 
stability in the framework of Vikor model show that the 
regions 9 and 1 have the most favorable conditions in terms 
of the realization of social stability indicators, and by 
contrast, regions 3 and 11 have the most undesirable 
situations. The results of the research have relatively high 
correlation (0.743) with previous studies conducted about 
the overall situation of sustainability in Mashhad 
metropolis. 
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 مقدمه
هایی است که در چند دهه فرآیندتوسعه سریع شهري از جمله 

معاصر از ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی، سیاسـی،  
(قرخلو   محیطی و .... زندگی بشر را تحت تأثیر قرار داده است

ــینی،  ــاه    )1385: 157و حس ــاوت و گ ــدهاي متف ــث پیام و باع
سـو بـه    از یـک  متضادي در مناطق مختلف شده اسـت. شـهرها  

هاي توسعه اجتماعی، اقتصادي و فضایی بـه شـمار    عنوان کانون
ترین  و از سوي دیگر مناسب )Varol, et al, 2010: 1(روند می

ها براي بـروز مسـائل و مشـکالت اقتصـادي، اجتمـاعی و       مکان
لذا، مظـاهر   ).Conelly, 2007: 259باشند( محیطی می زیست

تـر در   از منفـی و مثبـت آن، بـیش   اصلی توسعه و دستاوردهاي اعم 
 افتد.   شهرها اتفاق می

یکی از وظایف جوامع امروزي، خلق شهرها و محـالت پایـدار در   
هــاي اقتصــادي، محیطــی و بـه ویــژه اجتمــاعی اســت(مرکز   زمینـه 

ــه ــات و برنام ــران،   مطالع ــهرداري ته ــزي ش ــرا، در 9: 1392ری ). زی
میـزان مصـرف    که سـطح زنـدگی و   شهرنشینی معاصر جهانی، با آن

باالتر از دیگر نقاط است. اما به واسطه رشد روحیه فردگرایی، فقـدان  
ــاعی،    ــامالت اجتم ــدي، کــاهش تع ــق مکــانی و هویتمن حــس تعل

روانـی و جـرایم افـزایش یافتـه و بسـیاري از       -هاي روحـی   ناراحتی
هاي مختلف، شیوع و بروز کرده است. تا جایی کـه   انحرافات در حوزه

هـایی پـاره پـاره و     مـروزه شـهرها تبـدیل بـه مکـان     توان گفت ا می
). 48: 1394اند(حسـینی و همکـاران،    دستخوش هـرج و مـرج شـده   

مطرح شدن توسعه پایدار به عنوان شعار اصلی هزاره سوم نیز ناشـی  
بعاد مختلف زنـدگی انسـان   کره و ا از تأثیرات شهرها بر گستره زیست

 ).1392: 30 ،است(ملکی
اي که موجبـات تعمـق و توجـه جـدي      دغدغهترین  در واقع، مهم

ریزان شهري به سـوي مفهـوم توسـعه پایـدار      نظران و برنامه صاحب
جلب نموده، واقعیت رشد شتابان شهرنشینی در جهان امروز و تـداوم  

 پیامدهاي آن براي ساکنان ایـن منـاطق است(سـرایی و همکـاران،    
به رعایـت  بنابراین، با توسعه شهرها است که توجه  ).179: 1392

ــیش  ــداري و پیگیــري اهــداف آن، هــر چــه ب ــر در  اصــول پای ت
 ریــزي توســعه شــهرها مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت  برنامــه

 ).  1: 1391پور،  (آقاعلیخانی و برك
 ،1340در ایران، به عنوان یـک کشـور در حـال توسـعه، از دهـه      

اي به خـود گرفتـه و رشـد شـتابان شهرنشـینی       شهرنشینی ابعاد تازه
از ایـن زمـان    ).63: 1385ی و شهري آغاز شـده اسـت(نظریان،   واقع

است که جمعیت شهرها هم به علت رشـد طبیعـی و هـم بـه علـت      
شهري، با سرعت باالیی رشد یافت و الگـوي   -پدیده مهاجرت روستا

کامل واژگون نموده است. این رونـد، یعنـی    طور بهاسکان جمعیت را 

ص طـی سـه دهـه    غالب شدن الگوي سکونتی شـهري، بـه خصـو   
ــاخته      ــادي س ــوالت زی ــتخوش تح ــران را دس ــه ای ــته جامع گذش

هایی بـراي ناپایـداري    و زمینه )49: 1394است(حسینی و همکاران، 
هـایی   ) و ظهور پدیدهاجتماعی  هاي مختلف (به ویژه شهري در جنبه

بـه   چون کودکان کار، بزهکاري اجتمـاعی، سـرقت، زورگیـري و ...،    
فــراهم شــده اســت و موجــب اتــالف هــا  شــهر خصــوص در کــالن

هـاي   هاي مادي و معنوي و تشـدید مشـکالت و ناهنجـاري    سرمایه
   ).238: 1390شهري گردیده است(محمدي و همکاران، 

بنابراین بعد اجتمـاعی در توسـعه شـهرهاي کشـور نتوانسـته      
چندان به اهداف خود دست یابد. شهر مشـهد نیـز، ماننـد سـایر     

ده مستثنی نیست. مشـهد در چنـدین   شهرهاي ایران، از این قاع
سال رشد شتابانی داشته و به علت داشتن رشد طبیعی جمعیـت،  
مهاجرپذیري، گسترش خدمات و ....، تحوالت جمعیتی و کالبدي 

نفـر در   240000زیادي به خود دیده است. جمعیت این شـهر از  
رسیده اسـت. مسـاحت    1390در سال  2766258به  1335سال 

)، 1390 -1335هاي ( هکتار، در سال 7800ز، از کلی این شهر نی
) و ایـن عوامـل،   3: 1391هکتار رسیده است(حیاتی،  30000به 

شهر شـده   هایی در این کالن دست در دست هم، باعث نابسامانی
است و شهري که تا چند دهه پـیش در فضـایی محـدود شـکل     
گرفته بود، گسـترش زیـادي یافتـه و امـروزه گرفتـار مشـکالت       

باشد. همچنین داراي ساختاري مختـل و   اعی و فرهنگی میاجتم
بیمارگونه است و براي رسیدن به توسعه متعادل و عدالت محـور  
و همه جانبه که منجر به بهبود زندگی همه ساکنان شهر مشـهد  

ریزي مناسـب و بهینـه در    گردد، نیازمند شناخت صحیح و برنامه
ه تزاید فرهنگی، . زیرا، شکاف رو باستسطح مناطق مختلف آن 

شـهر   اقتصادي و ... در سـطح منـاطق مختلـف کـالن     اجتماعی،  
ــداف    ــل در اه ــت کام ــدم موفقی ــر ع ــه شــواهدي ب مشــهد هم

هاي عدالت محـور و توسـعه پایـدار اسـت. بـه نظـر        ریزي برنامه
شــهر مشـهد از نظــر   رسـد در بــین منـاطق مختلــف کـالن    مـی 

هـایی   تفـاوت  هاي پایداري (به ویژه پایـداري اجتمـاعی)   شاخص
ریزي مناسب جهت توسعه همه جانبـه و   وجود دارد و براي برنامه

برابر همه مناطق مشـهد، نیازمنـد شـناخت برخـورداري منـاطق      
 هاي توسعه پایدار هستیم. شهر مشهد از شاخص مختلف کالن

چه مطرح شد، پژوهش حاضر، در تـالش اسـت    با توجه به آن 
ــا اســتفاده از تکنیــک ــا ب ــه شــناخت وضــعیت هــاي کمــی،  ت ب

شهر مشـهد نائـل آیـد و     هاي پایداري اجتماعی در کالن شاخص
پــذیري پایــداري  هــدف آن، ارزیــابی و ســنجش میــزان تحقــق

باشد و در راستاي ایـن   اجتماعی در مناطق مختلف این شهر می
هدف، به دنبال پاسـخگویی بـه ایـن سـؤال اسـت کـه منـاطق        
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ایـداري اجتمـاعی   هاي پ شهر مشهد از نظر شاخص مختلف کالن
  در چه وضعیتی قرار دارند؟

 مبانی نظري 
 توسعه پایدار 

توسعه پایدار نیز مانند هر ایده بزرگ دیگري که پا بـه عرصـه   
شـمول و مبـین سـودمندي عمـومی و      گذارد، جهـان  وجود می

ــی ــري و دموکراســی اســت  پ ــد آزادي، براب ــر اهــدافی مانن  گی
)1995: 876, et al,,Gladwin( معـانی گونـاگون    و داراي

شـناختی، تعریفـی    از نقطه نظر جامعه). 7: 1389باشد(ماگتین،  می
)، ارائـه شـده اسـت، بـر اهمیـت الزامـات       2002( 1که توسط بارت

اجتماعی براي توسعه پایدار جوامـع تأکیـد دارد(مرکـز مطالعـات و     
). امـا کمیسـیون جهـانی    11: 1392ریزي شهرداري تهران،  برنامه

تعریف جامع و قابل قبولی را از توسعه پایدار ارائـه  محیط و توسعه، 
را به عنوان نیـاز  » پایداري«داده است. طبق تعریف این کمیسیون 

به استفاده و بهبود شرایط زندگی نسـل حاضـر و بـدون بـه خطـر      
انداختن توانایی نسل آینده براي تأمین نیازهایشـان، تعریـف کـرد.    

تصـادي، اجتمـاعی و محیطـی    هـاي اق  بنابراین، واژه پایداري جنبه
   ).195: 1392گیرد(ونگ و یوئن،  توسعه را دربر می

از راه وضـع   -توسعه پایدار، در هر جا که ممکن است  فرآینددر 
انجام اقدامات الزم و عملیـات حمـایتی بـاهم تلفیـق      -ها سیاست

). اما، در گذشته بعد اجتماعی 21: 1385  ،زاهدي و نجفیشوند( می
ـ  هاي عملی، کم گذاري توسعه و برنامه مینه سیاستپایداري در ز ر ت

و تمرکـز بـر    )63: 1392، فتـاحی (اسـت  گرفته مورد توجه قرار می
ــت   ــوده اسـ ــادي بـ ــد اقتصـ ــعه و رشـ ــی توسـ ــاد محیطـ               ابعـ

ي که، وود طور به ).101: 1393آبادي و همکاران،  (مختاري ملک
یداري در مقایسه ) معتقد است که بعد اجتماعی پا2012( 2کرافت

تر موضوع مباحـث   محیطی) بیش با ابعاد دیگر (اقتصادي و زیست
) و از نخسـتین  67: 1392نظري بوده اسـت(فتاحی و همکـاران،   

معه است که و با هدف بهبود شرایط زندگی جا 21هاي قرن  سال
و دریچه  )148: 1393(جمینی و همکاران، مورد توجه قرار گرفته

(نسـترن و   ه توسعه پایـدار گشـوده اسـت   جدیدي را در رسیدن ب
  ).155: 1392همکاران، 

 

 پایداري اجتماعی 
هـاي گسـترده    هاي گذشته، عـدم موفقیـت و شکسـت    طی دهه

رویکردهاي اقتصادي و محیطی، منتهی به ایجاد و تغییر معنادار 
هـاي   و تجدید یا نو کردن مفهوم پایداري اجتماعی و دیگر جنبـه 

) و Vallance, et al, 2011: 342شد( مربوط و وابسته به آن

1  . Biart 
2. Woodcraft  

تـرین اجـزاي نظـام     انسان و جوامع انسـانی بـه عنـوان پیچیـده    
 ترین عنصر آن مطرح گردیدند.  شهري، به عنوان اصلی

توجه به انسـان در مبـانی توسـعه پایـدار، بـیش از آن کـه در       
حقوق عمومی براي بهره برداري از نتایج توسعه خالصه شود، بـا  

یابی بـه توسـعه پایـدار     ت انسانی در راستاي دستهدف اجتماعا
). بنــابراین، پایــداري 147: 1391مــرتبط است(شــفیعا و شــفیعا، 

اي از معـانی بـر    اجتماعی، مفهومی چند بعدي با دامنـه گسـترده  
اهـداف اجتمـاعی توسـعه پایـدار     «محور این سـؤال اسـت کـه    

هاي زیاد  سؤالی با دامنه گسترده بدون اجماع و با پاسخ» اند؟ کدم
لذا، پایداري اجتماعی، تحـت   ).51: 1394(حسینی و همکاران، 

تر برابري اجتماعی، توزیع خوب و مناسب منابع و  مفاهیم وسیع
زا، اجـازه دسترسـی سـاکنان بـه      اجتناب از کارهاي محرومیـت 

مشارکت فعال و کامل در جامعه به لحاظ اجتماعی، اقتصادي و 
   گیـــرد ه قـــرار مـــیسیاســـی و همچنـــین پایـــداري جامعـــ

)Dempsey, et al, 2012: 93 ( هــاي وســیع و  جنبــهو
(رابطه انسان با انسان، تعـالی رفـاه افـراد،    پایدار  هاي از توسع عمده

هاي مختلف  سالمت و بهداشت و خدمات آموزشی، توسعه فرهنگ
را بـر اسـاس   ) 63: 1385و برابري و رفـع فقر)(زاهـدي و نجفـی،    

  ).55: 1390(سالمی و همکاران، گیرد میبر  تعریف موجود آن در
اند،  تر محققانی که در مورد پایداري اجتماعی سخن رانده بیش

کار خود را بر روي تعریف توسعه پایدار در گزارش آینده مشترك 
اند. به نظر آنان، این تعریف بسیار جذاب اسـت، چـرا    مبتنی کرده

دم را بـا  که این تعریف ظرفیت تطبیق و سـازگاري نیازهـاي مـر   
کالبــدي از طریــق توســعه  -محیطــی اهــداف مــدیریت زیســت

). همچنین 51: 1394اقتصادي در خود دارد(حسینی و همکاران، 
هـاي   تعریف جامعی از پایداري اجتماعی با تمرکز ویژه بر محـیط 

ها تأکید بر ابعاد  ارائه شده است. آن 3شهري توسط پولز و استرن
معـه مـدنی، تنـوع فرهنگـی و     اقتصادي (توسعه) و اجتماعی (جا

ــنش  ــرده، ت ــداري اجتمــاعی ک ــارچگی اجتمــاعی) پای ــا و  یکپ ه
هاي بین توسعه و فروپاشی اجتماعی درونی بـراي مفهـوم    تعادل

ریـزي   انـد(مرکز مطالعـات و برنامـه    توسعه پایدار را برجسته کرده
  ).12: 1392شهرداري تهران، 

انسـانی،   شـود، رفـاه   ، مالحظه مـی 1 که در جدول طورهمان 
هـاي   عدالت، دولت دموکراتیک و جامعه مدنی به عنوان ترکیـب 

اصلی پایداري اجتماعی فرض شده اسـت کـه بـراي ارائـه یـک      
هایی از توسـعه انسـان    ها، ویژگی تصویر گویاتر از هر یک از این

انـد(فتاحی و   محور، پایداري و رفـاه جامعـه بـاهم ترکیـب شـده     
 ). 63: 1392همکاران، 

 

3. Polese & Stren 

Comment [n۱ :[  ھمھ موارد دارایet al   قبل از آن
 و بعد از اسم نویسنده اصلی کاما گذاشتھ شود

 
 مانند:

Gladwin, et al,1995: 876 
 در همه مقاله ها اعمال شود 
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 هاي مختلف اصول نوظهور ابعاد پایداري اجتماعی از دیدگاه .1 جدول

 کمیته رفاه
 انسان محور  توسعه پایداري

 1998پروسه مونترال  
 1998هود  -متی

اصول  21دستور کار 
 1992توسعه پایدار 

 1999آزادي 
توسعه انسانی 

1990 
 1970نیازهاي اساسی 

قابل زندگی،   جامعه
هاي  آموزش و مراقبت

هداشتی، دسترسی به ب
کاالها و خدمات 

عمومی، شغل، حمل و 
 نقل، مسکن

 -و نیازهاي روحی ها  ارزش
فرهنگی، شغل و نیازهاي 
جامعه، موسسات، ظرفیت 

هاي فرهنگی و  جامعه، ارزش
 اجتماعی، سرزندگی جامعه

ابعاد اقتصادي و اجتماعی، 
سالمتی، زندگی سازنده، 
ریشه کنی فقر، نیازهاي 

قتصادي، اجتماعی، ا
محیطی، فرهنگی و  زیست

 معنوي

هاي  امنیت، فرصت
 اجتماعی

بهره وري، 
 توانمندسازي

هدف اول: نیازهاي پایه 
تغذیه،  -اي معاش

آموزش سالمتی، 
 بهداشت، آبرسانی، مسکن

 رفاه انسانی

دسترسی برابر، عدالت 
 اجتماعی

هاي  برابري اجتماعی، ارزش
 فرهنگی و اجتماعی

تماعی، ابعاد اقتصادي و اج
کاهش نابرابري، استاندارد 

 زندگی

هاي  فرصت
 اقتصادي

برابري 
اقتصادي، 
برابري 
 سیاسی

هاي عادالنه  فرصت
 اقتصادي

 برابري

جامعه فراگیر در سیاست 
عمومی، دموکراسی، 

کارآیی، برابري، جوامع 
مکمل و تسهیلگر، 
تصمیم گیري و 
گفتگوي همگانی 

آگاهانه، یکپارچه سازي 
 و فراگیر کردن

 هاي اجتماعی همکاري

ظرفیت نهادي، همکاري 
مشارکتی، شایستگی سازمانی، 

مشارکت عمومی، ظرفیت 
اجتماعی، همکاري مشارکتی، 

سرپرستی، انعطاف پذیري 
 جامعه

حکومتداري، حاکمیت 
قانون، قوانین محیطی، 

سیاست فراگیر مراقبت از 
مردم، مشارکت 

دموکراتیک، مشارکت 
 شهروندان، بومیان، زنان و
 جوانان، مشارکت گسترده

ضمانت شفافیت 
حقوق مدنی، 

هاي سیاسی،  آزادي
حقوق مدنی، 

 هاي سیاسی آزادي

آزادي 
سیاسی، 

توانمندسازي 
 آزادي سیاسی

هدف دوم: ایجاد 
هاي اجتماعی،  زیرساخت

حاکمیت قانون، سرمایه 
 گذاري

هدف سوم: مشارکت 
دموکراتیک، تعیین 

سرنوشت خود، مشارکت 
 هنگیملی و هویت فر

دولت 
دموکراتیک 
جامعه مدنی 
 دموکراتیک

67: 1392فتاحی و همکاران، : مأخذ

 پیشینه تحقیق 
المللی، ملی و  و مطالعات وسیعی در سطوح مختلف بین ها  بررسی

جهان،   محلی کشورهاي مختلف توسعه یافته و در حال توسعه
ها،  دولت  مجامع علمی،  المللی، هاي بین توسط سازمان

هاي مردم نهاد و پژوهشگران مختلف در  ها، سازمان اهدانشگ
هاي شهري و ...  پایداري و ارزیابی و سنجش آن در حوزه  زمینه

 ).95: 1393آبادي و همکاران،  صورت گرفته است(مختاري ملک
هاي صورت گرفته در خصوص پایداري  بخشی از پژوهش

 باشد:  شهري و پایداري اجتماعی به شرح زیر می
پایدار   نمونه از مطالعات انجام شده در خصوص توسعه بهترین

شهري، در شهر سیاتل آمریکا، طرح جامع جدیدي با دستورالعمل 
 40اي از  پایدار تهیه شده است. در این شهر، مجموعه  توسعه

هاي شهر پایدار براي ارزیابی کیفیت  شاخص به عنوان شاخص
 محیط گروه توان در چهار می محیط شهر تعیین شده است که

  بندي کرد دسته زیست، جمعیت و منابع، اقتصاد و فرهنگ
 ).182: 1392(سرایی و همکاران، 

پایداري اجتماعی چیست؟ تالش «واالس و همکارانش با عنوان    
گانه از پایداري اجتماعی  شناسی سه یک سنخ» براي تبیین مفاهیم

یداري اجتماعی اند که شامل پایداري اجتماعی توسعه، پا ارائه داده
ارتباط و پایداري اجتماعی نگهداشت و حفاظت است که جنبه 

  یک ارتباط دو سویه میان توسعه  اجتماعی توسعه پایدار، در بر گیرنده
 ). 52: 1394اجتماعی و پایداري اجتماعی است(حسینی و همکاران، 

ریزي شهر  در مطالعات داخلی نیز، مرکز مطالعات و برنامه
بین پایداري اجتماعی را با شکل شهري   )، رابطه1392تهران (

مورد ارزیابی قرار داده و معتقدند که پایداري اجتماعی در بعد 
  باشد و در زمینه کالبدي متأثر از دو عامل مسکن و امنیت می

پایداري اجتماعی در مسکن، عوامل کالبدي که تعامالت 
باشند  می تري داراي اهمیت بیش کنند،  اجتماعی را تشویق می
 ). 4: 1392ریزي شهرداري تهران،  (مرکز مطالعات و برنامه
)، پایداري اجتماعی در بین مناطق 1391تیموري و همکاران (

شهر تهران را مورد ارزیابی قرار داده و دریافتند که وضعیت 
شهرداري تهران در   گانه 22پایداري اجتماعی در بین مناطق 

 شرایط مساعدي قرار ندارد. 
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در سنجش و ارزیابی  )،1393و همکاران ( آبادي ختاري ملکم
، نتیجه گرفتند که هاي پایداري اجتماعی در عسلویه صشاخ

 باشد.  این شهر در بعد اجتماعی ناپایدار می  توسعه
هاي  )، در پژوهش خود، وضعیت شاخص1392باغ ( ملکی و دامن

بدي را در هاي مختلف اجتماعی و کال پایدار شهري در جنبه  توسعه
شهر اهواز مورد ارزیابی قرار دادند و به این نتیچه رسیدند که مناطق 

هاي پایداري تفاوت زیادي  شهر اهواز از نظر شاخص مختلف کالن
هاي مورد ارزیابی تأثیرات مستقیمی  دارند. همچنین تمامی شاخص

 پایدار مناطق مختلف در شهر اهواز دارند.   بر توسعه
کیفیت پایداري اجتماعی را در  )، 1394(حسینی و همکاران 

نواحی دو و سه شهرداري سبزوار مورد ارزیابی قرار دادند و 
معتقدند که شاخص کلی پایداري اجتماعی در این نواحی در 

ترین ناپایداري نیز مربوط به  سطح مناسبی قرار ندارد و بیش
  باشد. اجتماعی و احساس امنیت می  مشارکت در امور سرمایه

به بررسی و ارزیابی وضعیت  ،)1388زاده و همکاران ( براهیما
شهر مشهد پرداختند و به این  هاي پایداري در کالن کلی شاخص

مندي از  شهرداري مشهد از نظر بهره 1نتیجه رسیدند که منطقه 
 5   مقابل، منطقه  اول و در نقطه  هاي پایداري در رتبه شاخص

 ر گرفته است.آخر قرا  شهر مشهد در رتبه کالن

در پژوهش خود تحت  ،)1393همچنین، قربانی و عظیمی (
، »شهري  تأثیر ساختار درآمدي شهرداري بر روند توسعه«عنوان 

شهر مشهد را مورد  وضعیت کلی پایداري توسعه در مناطق کالن
آل  را داراي وضعیت پایداري ایده 8و  1ارزیابی قرار دادند که مناطق 

 را داراي وضعیت ناپایدار تشخیص دادند.  6و  5، 3، 2و مناطق 
 

 روش تحقیق
  هاي کمی و از نظر شیوه رویکرد کلی پژوهش، از نوع پژوهش

اسنادي و  -اي هاي کتابخانه ها، مبتنی بر داده گردآوري داده
  بوده است.اي)  پرسشنامه -پیمایشی (میدانی

شهروندان  تمام پژوهش، این در بررسی مورد آماري جامعه
 میان از که باشند می نفر 2766258 تعداد به مشهد شهر نکال
 نمونه حجم عنوان به نفر 390 کوکران، فرمول اساس بر ها آن

 هر از نفر 30( ساده تصادفی روش به گیري نمونه و گردید تعیین
 .گرفت انجام ،)منطقه

هاي پایداري اجتماعی و نماگرهاي مرتبط  براي شناسایی شاخص
هاي اطالعاتی مختلف استفاده شد. بر  ابع و پایگاهیها، از من با آن

شاخص اصلی در این زمینه شناسایی گردید. این  6این اساس، 
مبناي طراحی پرسشنامه به عنوان ابزار اصلی پژوهش در  ها  شاخص

 ). 2مطالعات میدانی قرار گرفت(جدول

 و نماگرهاي مربوط به پایداري اجتماعی ها  شاخص .2جدول 

 نماگرها هاشاخص 

 اجتماعی  سرمایه
ها  . شرکت در جشن4. دلگرمی نسبت به کمک همسایگان، 3. همفکري و مشورت با همسایگان در حل مشکالت، 2. روابط صمیمانه با همسایگان، 1
. کمک مالی به همسایگان، 7. اعتماد به همسایگان براي امانت دادن وسیله اي، 6. شرکت در مراسمات مختلف همسایگان، 5هاي مذهبی،  و فعالیت 

 . سفر و تفریح در کنار همسایگان.8

 تعلق مکانی
. 4. شناخت ریش سفیدان و بزرگان محل زندگی، 3زندگی در محل سکونت فعلی،   . عالقمندي به ادامه2. عالقمندي به زندگی در محل سکونت، 1

محل   . اعتقاد به خوش نامی منطقه6به سکونت در محل زندگی،  . احساس نسبت5وابستگی نسبت به ساکنان و همسایگان در محل زندگی، 
 سکونت. 

. شناخت افراد ذي 4. توانایی همیاري در حل مسائل و مشکالت، 3. تمایل به شرکت در انتخابات شوراها، 2هاي شهري،  . مشارکت در اجراي پروژه1 مشارکت
 ریزي و خدمات شهري.  . مشارکت در برنامه6شرکت در امور داوطلبانه،  . تمایل به5نفوذ براي درمیان گذاشتن مشکالت محل سکونت، 

 عدالت فضایی
. رضایت از دسترسی به مراکز 3دبیرستان)،   . رضایت از دسترسی به مراکز اموزشی (ابتدایی، راهنمایی،2. رضایت از دسترسی به فضاهاي ورزشی، 1

. رضایت از دسترسی 6. رضایت از دسترسی به مراکز فرهنکی و کتابخانه ها، 5مالی و بانکی، . رضایت از دسترسی به موسسات 4بهداشتی و درمانی، 
 به خدمات انتظامی.

بهره مندي 
 اقتصادي

. رضایت از وضعیت درآمدي و 4هاي آموزشی،  . توان تأمین هزینه3هاي درمانی و بهداشتی،  . توان تأمین هزینه2. توان تأمین نیازهاي اولیه، 1
 . بهره مندي از امکانات زندگی خوب.6. امکان یافتن شغل جدید و بهتر، 5هاي زندگی،  هزینه

 . رضایت از عملکرد نیروي انتظامی5. احساس امنیت براي پارك اتومبیل، 4. امنیت شبانه، 3. امنیت معابر، 2. ایمنی در برابر بالیاي طبیعی، 1 امنیت

 1392و نسترن و همکاران،1391؛ شفیعا و شفیعا،1394حسینی و همکاران، مآخذ:                                                                                                 
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شاخص مورد سنجش قرار گرفت.  6گویه براي  39در مجموع 
هاي روایی محتوایی و صوري  براي سنجش روایی پرسشنامه از روش

  پژوهش به تأیید تعدادي از متخصصان حوزهاستفاده گردید. ابزار 

مربوطه رسید و با استفاده از آزمون آلفاي کرونباخ مقدار پایایی ابزار 
به  81/0 براي کل پرسشنامه مقدار آلفايپژوهش سنجیده شده و 

  ).3ابزار پژوهش است(جدول پایایی مناسب   که نشان دهنده دست آمد
 امهسنجش میزان پایایی پرسشن .3جدول 
 پایایی تعداد نماگرها شاخص

 893/0 8 اجتماعی  سرمایه

 801/0 6 تعلق مکانی

 792/0 6 مشارکت

 868/0 8 عدالت فضایی

 834/0 6 بهره مندي اقتصادي

 723/0 5 امنیت

 81/0 39 کل پرسشنامه

بندي  آوري شده و رتبه براي تجزیه و تحلیل اطالعات جمع
گیري چند شاخصه  هاي تصمیم شهر مشهد، از روش مناطق کالن

 (ویکور) استفاده گردید.
را ارائه  4ویکور روش 1988اپریکوویک و تزنگ، در سال  

این روش را توسعه دادند.  2007الی  2002هاي کردند و در سال
 است و درگیري چندمعیاره  در تصمیم یک ابزار مؤثرروش، این 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، 1390ال ر اساس سرشماري عمومی نفوس و مسکن سب
 288664457با مساحت  ،جمعیتنفر  2766258با شهر مشهد 

به عنوان  )20: 1391متر مربع (سالنامه آماري شهر مشهد، 
باشد  شهر بزرگ کشور، با کارکرد مذهبی می دومین کالن

  ).153: 1391(بدري و طیبی، 

4. VIKOR 
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شهر مشهد به دلیل قرار گرفتن حرم مطهر رضوي در آن 
 مذهبی، اقتصادي، فرهنگیداراي اهمیت  تاریخ همواره در طول

 

-است و در حل مسائلی که با معیارهاي ناسازگار و تناسب
این روش روي شود. ناپذیر همراه هستند، استفاده می

در  رد.تمرکز دا ها  انتخاب از یک مجموعه گزینه بندي و دسته
بر اساس معیارها،  ها  واقع مدل ویکور از طریق ارزیابی گزینه

به ویژه در . کند بندي یا رتبه بندي می را اولویت ها  هگزین
رود که قادر نیستیم ترجیحات را در شروع  شرایطی به کار می

  ).81: 1389زاده، طراحی سیستم بیان کنیم(آذر و رجب

 

 محدوده مورد مطالعه
در پژوهش حاضر، شهر مشهد را به عنوان مطالعه موردي براي 

اري اجتماعی، جهت ارزیابی میزان هاي پاید استفاده از شاخص
گانه این شهر انتخاب  ها در مناطق سیزده پذیري این شاخص تحقق

در شمال شرق ایران، با مختصات   شهر مشهد، گردید. کالن
دقیقه  17درجه و  36دقیقه طول شرقی و  36درجه و  59جغرافیایی 

). این 1عرض شمالی و مرکز استان خراسان رضوي است(شکل
زمان افشاریان، پایتخت ایران بوده است و دومین شهر  شهر در

 ).115: 1391باشد(حیاتی،  پهناور ایران، بعد از تهران می
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -گیري فضایی و زندگی اجتماعی اجتماعی بوده است و شکل
طور کامل، تحت تأثیر عوامل مذهبی،  اقتصادي خود را به

داده است (مومنی  ، فرهنگی و گردشگري برخاسته از آن شکل  
از داخل و  زائرمیلیون  32ساالنه پذیراي بیش از و  )15: 1387

ت. این شهر در سال از خارج از کشور اس بیش از یک میلیون زائر
، مشخصات 4ول منطقه بوده که در جد 13، داراي 1390

 جمعیتی و مساحت تمام مناطق ارائه شده است.
 
 
 
 

 

 

  موقعیت سیاسی شهر مشهد.1شکل 
 116 :1391 حیاتی،                                                                                                                                                           مأخذ:

 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AA
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  جمعیت و مساحت در مناطق سیزده گانۀ شهر مشهد. 4 جدول
 منطقه جمعیت مساحت (متر مربع) منطقه جمعیت مساحت (متر مربع)

 1منطقه  176104 14978674 8منطقه  94040 16096057

 2منطقه  485833 32436309 9منطقه  300246 44332439

 3منطقه  322018 25976627 10منطقه  264523 23037882

 4منطقه  244944 13400282 11منطقه  192223 15752352

 
 ها یافته

با استفاده از پرسشنامه، ثبت اطالعات و  ها پس از جمع آوري داده
و ترکیب  هاي کمی از راه مقیاس دو قطبی به داده ها  تبدیل آن

مورد   هاي خام هر کدام از معیارها در محدوده داده ها، ماتریس آن
هاي مورد ارزیابی در  وضعیت شاخص، 5مطالعه تعریف شد. جدول 

 دهد. مناطق مختلف شهر مشهد را نشان می

 هاي مورد ارزیابی در مناطق مختلف شهر مشهد  وضعیت شاخص .5جدول 
  ها  شاخص 

 مناطق
 امنیت بهره مندي اقتصادي دالت فضاییع مشارکت تعلق مکانی اجتماعی  سرمایه

 964 1490 816 966 1098 1  منطقه
726 

 684 1074 912 930 1196 2  منطقه
564 

 642 816 768 852 1176 3  منطقه
648 

 774 1176 913 894 834 4  منطقه
534 

 768 1216 500 1090 1092 5  منطقه
480 

 856 1485 606 956 894 6  منطقه
721 

 870 1164 726 978 1192 7  منطقه
498 

 852 1541 609 950 906 8  منطقه
880 

 912 1497 774 1024 908 9  منطقه
882 

 834 1218 570 810 700 10  منطقه
672 

 792 996 726 774 726 11  منطقه
540 

 896 1128 912 708 1020 12  منطقه
774 

 920 1405 618 1086 702 ثامن  منطقه
720 

1391سالنامۀ آماري استان خراسان رضوي،  :مأخذ                                                          
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گیري و سنجش هاي اندازهقابل مقایسه شدن مقیاس منظور به
شهر مشهد، از  میزان پایداري اجتماعی مناطق مختلف کالن

یعنی » (نورم«به روش گیري مقیاس نمودن ماتریس تصمیم  بی
گیري را بر  هاي ماتریس تصمیمهر یک از عناصر شاخص

) و گردد یممجموع مجذور مربعات عناصر همان شاخص تقسیم 
  استفاده گردید.، 1  رابطه

  بایست میوزین،   ماتریس نرمال شده  براي تهیه  همچنین،

شد که براي  ها محاسبه می وزن نسبی هر یک از شاخص
استفاده گردید. حاصل ضرب ماتریس » یآنتروپ«ین کار، از متد ا

  ماتریس نرمال شده  ها، هاي نسبی شاخص نرمال شده در وزن
 ).6(جدول  باشد وزین می

1.                                             

 هاي مورد ارزیابی وزین شاخص  ماتریس نرمال شده .6جدول 
 شاخص ها

 مناطق
 امنیت بهره مندي اقتصادي عدالت فضایی مشارکت تعلق مکانی اجتماعی  سرمایه

 15/0 23/0 20/0 13/0 10/0 15/0 حاصل از آنتروپی وزن

 046/0 074/0 068/0 042/0 030/0 049/0 1  منطقه

 036/0 052/0 049/0 047/0 029/0 054/0 2  منطقه

 041/0 049/0 037/0 040/0 026/0 053/0 3  منطقه

 034/0 059/0 053/0 047/0 028/0 037/0 4  منطقه

 030/0 058/0 055/0 026/0 034/0 049/0 5  منطقه

 046/0 065/0 068/0 031/0 030/0 040/0 6  منطقه

 031/0 066/0 053/0 037/0 030/0 053/0 7  منطقه

 056/0 65/0- 070/0 031/0 029/0 041/0 8  منطقه

 056/0 070/0 068/0 040/0 032/0 041/0 9  منطقه

 043/0 064/0 055/0 029/0 025/0 031/0 10  منطقه

 034/0 060/0 045/0 037/0 024/0 032/0 11  منطقه

 049/0 068/0 051/0 047/0 022/0 046/0 12  منطقه

 046/0 070/0 064/0 032/0 034/0 031/0 ثامن  منطقه

ترین  االترین و پایینماتریس نرمال وزین، ب  پس از محاسبه
  گانه را در مناطق سیزده ها  مقادیر مربوط به هر یک از شاخص

 شهر مشهد مشخص گردید. کالن
شود، به عنوان مثال در  ، مالحظه می7همان طور که در جدول  

شهر  شهرداري کالن 1 ، منطقه »مندي اقتصادي بهره«شاخص 
تصاص داده مشهد باالترین ارزش شاخص مربوطه را به خود اخ

هاي مرفه و برخوردار (مانند سجاد،  با محله است که کامال منطبق

 3مقابل آن، منطقه  شود و در نقطه می احمدآباد، فرهاد و ...)
مندي  بهره«ترین مقدار از شاخص  کم  شهر مشهد، شهرداري کالن

را به خود اختصاص داده است که این منطقه نیز » اقتصادي
هاي کم برخوردار (مانند: خواجه ربیع،  لهمنطبق با بخشی از مح

 باشد. التیمور و ....) می

2.   
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 ) ارزش شاخص ها-fترین ( ) و پایین*fباالترین ( .7جدول 
 ها  شاخص 
 پارامترها

 عدالت فضایی مشارکت تعلق مکانی اجتماعی  سرمایه
بهره مندي 

 اقتصادي
 امنیت

)2  (منطقه 054/0 باالترین مقدار )5  (منطقه 034/0   )9  (منطقه 056/0 )1  (منطقه 074/0 )8  (منطقه 070/0 )4  (منطقه 047/0 
)10  (منطقه 031/0 ترین مقدار پایین )12  (منطقه 022/0   )5  (منطقه 030/0 )3  (منطقه 049/0 )3  (منطقه 037/0 )5  (منطقه 026/0 

ده براي هر کدام با توجه به مقادیر حداکثر و حداقل محاسبه ش
) و Sآل مثبت (مطلوبیت  هاي ایده ها، فاصله از راه حل از شاخص

) را براي هر کدام از مناطق با توجه به مقادیر Rمنفی (تأسف 
 ، محاسبه شده است.3  ترین با استفاده از رابطه بیش ترین و  کم

مقادیر مطلوبیت و تأسف، مقدار    همچنین، پس از محاسبه
، 4  ) با استفاده از رابطهQکور و یا تابع مزیت (یعنی نهایی مدل وی

)، که بیانگر امتیاز نهایی Qمحاسبه شده است. مقادیر تابع مزیت (
هاي پایداري  شاخص«شهر مشهد از نظر  کالن  گانه مناطق سیزده

گردد و مقدار  باشد، بین صفر تا یک تعیین می می» اجتماعی
نشان   تر باشد، صفر نزدیک) هر چه به عدد Qعددي تابع مزیت (

باشد و هر  هاي پایداري اجتماعی می مطلوبیت شاخص  دهنده
ضعف   تر باشد، نشان دهنده به یک نزدیک Qچقدر مقدار 

باشد. بنابراین،  هاي پایداري اجتماعی در مناطق می شاخص
، باالترین اولویت را به خود اختصاص Qترین مقدار تابع مزیت  کم
ترین مقدار را از نظر  اي که کم تی دیگر، هر منطقهدهد. به عبار می

ترین شرایط را از نظر  ) داشته باشد، مطلوبQتابع مزیت (
اي که  و منطقه باشد هاي پایداري اجتماعی دارا می شاخص

ترین  ) را دارا باشد، ضعیفQترین مقدار از تابع مزیت ( بیش
تر در  املباشد. نتایج ک هاي پایداري می منطقه از نظر شاخص

 ، ارائه گردیده است.8جدول

3.  

 

4. 

 

 -R*=Max Ri,R- =Min Ri, S*=Max Si,S  در این تابع،
=Min Si باشد.می 

 )R) و مطلوبیت ضد ایده آل (S) و مقادیر مطلوبیت ایده آل (Qمقدار تابع مزیت ( .8جدول 
 رتبه )Qتابع مزیت ( رتبه Rمقدار  رتبه Sمقدار  مناطق

173/0 1منطقه   1 060/0  1 0 1 

503/0 2منطقه   8 200/0  12 710/0  11 

 13 940/0 13 230/0 12 651/0 3منطقه 

 8 566/0 6 136/0 9 547/0 4منطقه 

 9 642/0 11 156/0 10 563/0 5منطقه 

 4 329/0 4 103/0 6 393/0 6منطقه 

 7 490/0 7 149/0 7 420/0 7منطقه 

 3 253/0 3 102/0 3 315/0 8منطقه 

 2 123/0 2 092/0 2 207/0 9منطقه 

 10 701/0 10 158/0 11 620/0 10منطقه 

 12 783/0 8 157/0 13 714/0 11منطقه 
 5 354/0 5 119/0 4 372/0 12منطقه 

 6 489/0 9 158/0 5 392/0 (ثامن) 13منطقه 
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) و مطلوبیت Sآل ( هاي مطلوبیت ایده شاخص  پس از محاسبه
ها (مناطق گزینه)، Qو همچنین تابع مزیت () Rآل ( ضد ایده

تر به  شهر مشهد)، در سه گروه فوق از کوچک کالن  گانه سیزده
برتر   اي به عنوان گزینهنهایت، گزینه تر مرتب شدند و در بزرگ

  برتر شناخته شده  انتخاب شد که در هر سه گروه به عنوان گزینه
  اي به عنوان گزینهنه، گزیQباشد. الزم به ذکر است که در گروه 

 باشد که بتواند دو شرط زیر را برآورده کند: برتر می
به ترتیب اولین و  A2و A1هاي شرط اول: اگر گزینه −

زیر   ها باشد، رابطهبیانگر تعداد گزینه nبرتر در گروه و   دومین گزینه
 برقرار باشد:

 5. 
  

و  Rهاي از گروه باید حداقل در یکی A1  شرط دوم: گزینه
S برتر شناخته شود.  به عنوان رتبه 

یک شهرداري   ، منطقه8با توجه به نتایج ارائه شده در جدول 
هاي پایداري  شهر مشهد، بهترین منطقه از نظر شاخص کالن

 باشد. اجتماعی می
شهر مشهد،  کالن  گانه ، در بین مناطق سیزده1 در واقع، منطقه

باشد.  ز نظر پایداري اجتماعی دارا میترین شرایط را ا مطلوب
فوق، با توجه به نتایج به دست   زیرا، هر دو شرط مطرح شده

ترین منطقه از  ، به عنوان مطلوب1  شود و منطقه آمده تأمین می
شود. پس  هاي پایداري اجتماعی شناخته و تعیین می نظر شاخص

ل از تعیین اولویت مناطق مختلف، با استفاده از روش تحلی
  گانه ، مناطق سیزدهSPSSاي و نرم افزار آماري  خوشه
هاي پایداري  شهر مشهد را از نظر برخورداري از شاخص کالن

)؛ پایداري قوي 0-19/0اجتماعی در پنج سطح پایداري ایده آل (
)؛ پایداري ضعیف 4/0 -59/0)؛ نیمه پایدار (2/0 -39/0(
ردیدند، که در بندي گ ) سطح8/0 -1) و ناپایدار (6/0 -79/0(

 ، ارائه شده است. 2نمودار 

Rescaled Distance Cluster Combine 
 C A S E0 510152025 
 Label Num +---------+---------+---------+---------+---------+ 
 
 7 ─┐ 
 13 ─┼─────┐ 
 4 ─┘ │ 
 2 ─┐ ├─────────────────┐ 
 11 ─┤ │ │ 
 10 ─┼─────┘ ├───────────────────────┐ 
 5 ─┘ │ │ 
 3 ─────────────────────────┘ │ 
 6 ─┐ │ 
 12 ─┼─────────────┐ │ 
 8 ─┘ ├─────────────────────────────────┘ 
 1 ───┬───────────┘ 
 9 ───┘ 

 )Qشهر مشهد، براساس مقادیر تابع مزیت ( کالن  گانه نمودار خوشه اي مطلوبیت پایداري اجتماعی مناطق سیزده .2شکل 

با توجه به مقادیر عددي تابع مزیت براي مناطق مختلف و 
، از نظر پایداري اجتماعی در 9و  1، مناطق 2همچنین شکل 

، داراي وضعیت 12و  8، 6آل قرار دارند؛ مناطق  وضعیت ایده
داراي وضعیت نیمه پایدار  13و  7، 4پایداري قوي و مناطق 

 باشند. می
، داراي وضعیت ضعیف 11و  10، 5، 2مقابل، مناطق   در نقطه 

درصد  40باشد. یعنی حدود  داراي وضعیت ناپایدار می 3  و منطقه
هاي  مناطق مشهد، داراي وضعیت ضعیف و ناپایدار از نظر شاخص

اجتماعی قرار دارند. نتایج به دست آمده از مطالعه حاضر، با 
باشد. در مطالعه  )، همسو می1393هاي قربانی و عظیمی( یافته

  ها که به بررسی تأثیر ساختار درآمدي شهرداري بر روند توسعه آن
شهري پرداخته بودند، وضعیت کلی پایداري توسعه در مناطق 

 8و  1شهر مشهد مورد ارزیابی قرار گرفته است که مناطق  کالن
 ،6و  5، 3، 2باشند و مناطق  داراي وضعیت پایداري ایده آل می

  . اما، نتایج پژوهش حاضر با مطالعهباشند داراي وضعیت ناپایدار می
)، که به بررسی و ارزیابی وضعیت 1388و همکاران ( زاده ابراهیم
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اند، همراستا  شهر مشهد پرداخته هاي پایداري در کالن کلی شاخص
نمی باشد. علت این امر نیز شاید تفاوت زیاد در بین مجموعه 

یرا در هاي مورد ارزیابی در دو پژوهش مذکور باشد. ز شاخص
هاي اجتماعی از پایداري مورد ارزیابی  پژوهش حاضر فقط جنبه

زاده و  ابراهیم  اند. این در حالی است که در مطالعه قرار گرفته
)، تنها با پنج گویه به ارزیابی پایداري اجتماعی در 1388همکاران (

اند و این پنج گویه نیز کامال متفاوت از  شهر مشهد پرداخته کالن

، 9باشد. در جدول مورد ارزیابی در پژوهش حاضر می هاي گویه
حاضر   داري نتایج مطالعات گذشته و مطالعه همبستگی و معنی

بندي مناطق  سطح ،3ارائه شده است. همچنین، در شکل
هاي پایداري اجتماعی بر اساس  شهر مشهد براساس شاخص کالن

 این مطالعه ارائه شده است. 
 

 شهر مشهد  پایدار به صورت کلی در مناطق کالن  پایداري اجتماعی و سطح توسعههمبستگی بین سطح  .9جدول 
سنجش همبستگی بین سطوح پایداري محاسبه شده در 

 مطالعات مختلف
 پایداري اجتماعی

 مطالعۀ قربانی و
 عظیمی

و  زاده ابراهیممطالعۀ 
 همکاران

74/0 1 همبستگی پیرسون پایداري اجتماعی (مطالعۀ حاضر) ** 52/0  

004/0  سطح معناداري  65/0  

 13 13 13 تعداد

)1393عظیمی ( مطالعۀ قربانی و 74/0 همبستگی پیرسون  * 1 68/0 * 

004/0 سطح معناداري   01/0  

 13 13 13 تعداد

)1388و همکاران ( زاده ابراهیممطالعۀ  52/0 همبستگی پیرسون   68/0 * 1 

06/0 سطح معناداري  01/0   

 13 13 13 تعداد
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تجمع نیازهاي نسل حاضر بیش از هر مکان دیگري در شهرها 
  هاي تحقق توسعه نونترین کا تجلی یافته است و شهرها مهم

روند. هدف پژوهش حاضر سنجش میزان  پایدار به شمار می
شهر مشهد بوده است.  کالن  گانه13پایداري اجتماعی مناطق 

  پیشینه نظري پژوهشی موجود در زمینه  بدین منظور، بر پایه
شاخص اصلی  6گویه در قالب  39هاي پایداري اجتماعی،  شاخص

اجتماعی، احساس تعلق مکانی،   : سرمایهشامل پایداري اجتماعی، 
احساس امنیت، عدالت فضایی، مشارکت و بهره مندي اقتصادي، 
طراحی و در چارچوب تحلیلی مدل ویکور مورد بررسی قرار 

هاي پایداري اجتماعی  گرفتند. نتایج محاسبات مربوط به شاخص
  گانه13منطقه از مناطق  5شهر مشهد، نشان داد که  کالن
هاي پایداري اجتماعی در حد  هر مشهد از نظر شاخصش کالن

ضعیف و ناپایدار قرار دارند. طبق نتایج حاصل از پژوهش در بین 
شاخص «شهر مشهد،  هاي مورد ارزیابی در کالن شاخص

باالترین مقدار  ها  نسبت به دیگر شاخص» مندي اقتصادي بهره
  هد، منطقهشهر مش باشد؛ در بین مناطق کالن ) را دارا می074/0(
  باشد و در نقطه بهترین وضعیت را از نظر این شاخص دارا می  ،1

، شهرداري داراي نامطلوبترین وضعیت از نظر 3 مقابل، منطقه
  گانه13مناطق   باشد. اما، می» مندي اقتصادي بهره«شاخص 

در وضعیت » تعلق مکانی«شهر مشهد، از نظر شاخص  کالن
ترین مقدار را در بین  ص پایینباشند و این شاخ نامطلوبی می

باشد.  شهر مشهد دارا می هاي مورد ارزیابی در سطح کالن شاخص
شهر مشهد  کالن  گانه13دهد که مناطق  می ، نشاننتایج همچنین

هاي پایداري اجتماعی  داراي وضعیتی متفاوت به لحاظ شاخص
هاي تحقیق مالحظه شد، با توجه  طور که در یافته باشند. همان می

، شهرداري مشهد با مقادیر عددي 1 )، منطقهQبه تابع مزیت (
تري  هاي مورد ارزیابی، از وضعیت مطلوب صفر در مجموع شاخص

آل  باشد و از نظر پایداري اجتماعی داراي وضعیت ایده برخوردار می
باشد. این منطقه، کامال منطبق بر محالت مرفه و  می

احمدآباد، فرهاد و ....  د، شهر مشهد (مانند سجا ثروتمندنشین کالن
شهر مشهد، از نظر  کالن 3  مقابل نیز، منطقه  باشد. اما در نقطه می

ترین شرایط قرار  در نامطلوب» پایداري اجتماعی«هاي  شاخص
اي نیز، حاکی از این امر  بندي خوشه دارد. نتایج حاصل از سطح

 9و  1شهر مشهد، مناطق  گانه کالن13است که در بین مناطق 
هاي مورد ارزیابی داراي وضعیت  شهرداري مشهد، از نظر شاخص

داراي وضعیت ناپایدار و یا  11و  10، 5، 3، 2آل و مناطق  ایده
باشند. این مناطق شامل محالت کم برخوردار و  ضعیف می

فقیرنشینی مانند التیمور، گلشهر، شهرك شهید رجایی، رضائیه و ... 
هاي پژوهش  ه دیگر در یافتهمهم و قابل توج  باشد. نکته می

هاي پژوهش با مطالعات قبلی انجام شده بر  حاضر، همسویی یافته
 باشد.  شهر مشهد می هاي کلی پایداري در کالن روي شاخص

 
 راهکارها

 یابی و دست منظور بههاي پژوهش و  با توجه به مجموعه یافته
 شهر مشهد، راهکارهاي زیر ارتقاء پایداري اجتماعی در کالن

 گردد:  پیشنهاد می
ي محله محور و اجتماع محور در مدیریت ریز  انجام برنامه −

اي  شهري در جهت ایجاد حس تعلق و هویت مکانی و محله
هاي  و مناطق مختلف شهر اعم از برنامه ها  براي شهروندان محله

 فرهنگی و اجتماعی، مدیریتی و ...؛ 
هاي  بخش امکانات و خدمات در  توجه به توزیع عادالنه  −

انتظامی و   مختلف ورزشی، تفریحی، بهداشتی و درمانی،
اي که تمامی  به گونه امنیتی و ... در تمامی مناطق شهري،

زمانی و مکانی   شهروندان در مناطق مختلف در حداقل فاصله
 به این خدمات دسرتسی داشته باشند؛ 

سازي و  تصمیم فرآینددخیل نمودن شهروندان در   −
هاي مربوط به امور شهري به صورت رسمی و  گیري تصمیم

غیررسمی و ارتقاي نقش و کارآیی فضاهاي عمومی در درون 
اجتماعی   بافت مناطق شهري جهت افزایش و ارتقاء سرمایه

 مردم ساکن در مناطق مختلف شهر مشهد؛ 
  توجه به این نکته نیز مهم است که هرگونه برنامه −

پایداري اجتماعی در  هاي اجرایی در راستاي ارتقاء شاخص
  فوق،  شهر مشهد و از جمله پیشنهادات ارائه شده سطح کالن

  انجام شود. ها  باید با تأکید بر اولویت
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