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چکیده

توجه به موضوع پایداری اجتماعی در محلههای شهری و سنجش آن در مراحل مختلف مداخله در آنها میتواند یکی از
اهداف عمده در فرایند برنامهریزی شهری دوران معاصر باشد .در بین ابعاد مختلف پایداری اجتماعی محلههای شهری،
پژوهش حاضر به شیوههای سنجش پایداری اجتماعی در ارتباط با فرم شهری به عنوان یکی از اصلیترین ابزارهای
مداخله برنامهریزی شهری پرداخته است .در قالب مبانی و ادبیات نظری موجود و با تمرکز بر ویژگیهای محالت شهر
تهران ،موضوع گونهشناسی فرم شهری محلهها و سنجش پایداری اجتماعی در ارتباط با تغییرات گونههای مختلف تبیین
شده است .متناظر با ویژگیهای مختلف فرم شهری در محلههای شهر تهران ،چهار گونه متفاوت به عنوان نمونههای
موردی انتخاب و نظرات ساکنین آنها از طریق پرسشنامههای توزیع شده در خصوص سنجش میزان پایداری اجتماعی
اخذ و از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره ( )MANOVAدر طول انجام پژوهش استفاده گردید .نتایج تحقیق نشان
میدهد که فرم محلههای برنامهریزیشده در برابر فرم محلههای ارگانیک میتواند در شرایطی که برنامهریزی و طراحی
آنها منطبق با اصول پایداری باشد ،تاثیر مثبتی بر پایداری اجتماعی داشته باشد ،زیرا فرم محلههای ارگانیک در طول
زمان ،تحت تاثیر فرآیندهای توسعه بوده و در راستای شرایط و دوران مختلف تغییر میکنند.
کلیدواژهها :پایداری اجتماعی ،گونهشناسی فرم شهری ،توسعه محلهمحور ،محالت شهر تهران

* این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد نیما محمدزاده آذری با عنوان «تحلیل اثرات فرم شهری بر پایداری اجتماعی
محالت شهر تهران؛ مطالعه موردی :محله چیذر ،شهرک غرب ،مدائن و امامزاده یحیی تهران» است که با راهنمایی دکتر محمدمهدی
عزیزی در دانشکده شهرسازی پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران در سال  1397انجام شده است.
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شهرها بهعنوان مراکز راهبر توسعه ،جایگاه ویژهای در رویههای پایداری پیدا کردهاند ،تا آنجا که پایداری
شهری به یکی از کلیدواژههای توسعه شهری در جهان امروزی بدل شده است .در این میان اما از بعد
اجتماعی مفهوم پایداری همواره بهعنوان حوزهای مغفول یاد میشود و در نتیجه محققان حوزه شهری نیز
کمتر به ارتباط آن با ابزارهای مداخله در فرآیند توسعه شهری (نظیر فرم شهری) پرداختهاند .درحالیکه
مطالعات نشان میدهد اغلب علل بحرانهای اجتماعی را باید در محالت شهرهای بزرگ و ویژگی آنها
جست .از سویی دیگر ،با رجوع به محلههای شهری بهعنوان کوچکترین مقیاس مداخله است که میتوان
نیازهای واقعی ساکنان و هنجارهای آنان را بررسی کرد (رفیعپور و همکاران.)۱۳۸۹ ،
در تحقیقات پیشین که به ارتباط فرم شهری و ابعاد اجتماعی پرداخته شده است ،موضوعاتی نظیر حس
مکان ،سرمایه اجتماعی ،عدالت اجتماعی و  ...مشاهده میشود ،اما در کمتر مواردی پایداری اجتماعی
بهعنوان یک کل مورد بررسی قرار گرفته است .درحالیکه در سوی دیگر بسیاری از نظریهپردازان دالیل
عدم تحقق اهداف پایداری اجتماعی را جزئینگری به مسائل آن و عدم وحدت رویه میدانند (& Littig
Griessler, 2005؛ Vallance et al., 2011؛  .)Colantonio & Dixon, 2011همچنین در بخشی دیگر از
تحقیقات پیشین ،اغلب شیوه اثرگذاری هریک از ابعاد فرم شهری نظیر تراکم و یا پیکرهبندی فضایی بر
پایداری اجتماعی بررسی شده است .با وجود این ،شیوه ارتباط این عوامل در کنار یکدیگر کمتر سنجیده
شده است .درحالیکه برنامهریزان شهری جهت افزایش پایداری اجتماعی نیاز به یک نقشه راه دارند که بر
اساس آن بدانند در مداخالت خود ابعاد را چگونه اولویتبندی کنند و این امر با سنجش ارتباط فرم شهری
با پایداری اجتماعی در قالب یک کل حاصل میشود .به عبارتی میتوان گفت فرم شهری مهمترین ابزار
برنامهریزی شهری جهت پایداری شهری است ( )Williams et al., 2000اما ادبیات علمی بهشدت از بررسی
ارتباط میان این مفهوم و یکی از ابعاد سهگانه پایداری ،یعنی بعد اجتماعی آن غافل بوده است (Dempsey
 .)et al., 2012این خأل علمی به حدی واضح بوده است که گروهی از نظریهپردازان شاخص حوزه پایداری
شهری در سال  ۲۰۱۵بر آن شدهاند تا گروه تحقیقاتی سیتی فرم ۱را پایهگذاری کنند (.)Jenks, 2006
با توجه به توضیحات قبلی ،تحقیق حاضر در پی آن است که به دو سؤال پاسخ دهد :اول آنکه چگونه
باید فرم شهری را گونهشناسی کرد که ارتباط آن با پایداری اجتماعی قابل سنجش باشد؟ و دیگر آنکه
هریک از گونههای فرم شهری چگونه بر سطح پایداری اجتماعی اثر میگذارد؟ به همین منظور ،در این
تحقیق ساختار به گونهای است که ابتدا سیر تغییر مفهوم پایداری اجتماعی و شیوه ارتباط آن با فرم شهری
بررسی شده است و سپس بر این مبنا ،با توجه به شاخصهای استخراج شده سطح پایداری اجتماعی
در هریک از گونههای فرم شهری مورد سنجش قرار گرفته است .در نهایت ،با بحث در مورد یافتهها،
جزئیات ارتباط این دو مفهوم و مکانیزمهای اثرگذاری بررسی شده است.

قرائی و همکاران ( )۱۳۹۷در تحقیق خود با عنوان «تبیین ارتباط میان فرم شهر و پایداری اجتماعی»
با استفاده از پیمایش انجام گرفته در مناطق ۲۲گانه شهر تهران و مدلهای تحلیل عاملی و رگرسیون
خطی به ارتباط این دو پدیده پرداختهاند .آنان فرم شهری را شامل شبکه ارتباطی ،سیستم حمل و نقل
عمومی ،استخوانبندی فضایی ،توزیع فعالیتها و ریختشناسی مسکن تشخیص دادهاند و در نهایت
میان شاخصهای پایداری اجتماعی و فرم شهری ارتباط معناداری یافتهاند .همچنین نیکپور و همکاران
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اکنون ،عبارات «پایداری» و «توسعه پایدار» در متون نظری ،سیاستهای عمومی و حتی در فعالیتهای
حرفهای بهوفور مشاهده میشود .اما تعدد استفاده از این مفاهیم باعث شده است تا در بسیاری از مواقع
افراد از هدف ابتدایی آن در زمان پیدایش منحرف شوند و تعاریف مرتبط با آن دچار ابهام گردد.
مسائل اجتماعی اولین بار در اواخر دهه  1990میالدی وارد دستورالعمل توسعه پایدار شد (Hediger,
 .)2000با وجود آنکه از آن زمان در ادبیات علمی به موضوع پایداری اجتماعی بسیار پرداخته شده است،
تعریف این مفهوم همچنان دچار ابهام است و موانع نظری و روششناختی بسیاری در مسیر کاربردیسازی
آن قرار گرفته است به شیوهای که هریک از حوزههای علمی مختلف در مواجهه با این مفهوم تعریف و
شیوه سنجش متفاوتی ارائه دادهاند ( .)Colantonio & Dixon, 2011همانطور که ساکس )1999( ۲اشاره
میکند در سطوح بنیادی ،همچنان نامشخص است که مفهوم پایداری اجتماعی آیا به معنی پیششرطهای
اجتماعی توسعه پایدار است ،یا به معنی پایدار ساختن ساختارها و رسوم مشخصی در اجتماعات و جوامع.
عبارت «توسعه پایدار» (و یا پایداری) از میان البیگریهای قدرتمند جنبشهای زیستمحیطی در طول
سی سال گذشته پدید آمده و به تکامل رسیده است ( ،)Ghahramanpouri et al., 2013و انتشار مطالب
علمی نظیر کتاب محدودیتهای رشد )Meadows et al., 1972( ۳و گزارش مؤسسه ورلدواچ باعث شدهاند
تا آگاهی نسبت به اهمیت توسعه پایدار در مقیاس جهانی افزایش یابد ( .)Kearns & Turok, 2003تعریف
کمیسیون برانتلند ۴از توسعه پایدار به تعریف غالب آن بدل شده است (Brundtland Commission,
« :)1987توسعه به منظور پاسخ به نیازهای حال آنکه قابلیت نسلهای آینده در پاسخگویی به نیازهایشان
را محدود سازند» .بر اساس این مفهوم ،الکینگتون )1997( ۵به رویکرد «خطوط سهگانه زیرین» 6نسبت به
توسعه پایدار اشاره میکند که در تالش است تا تعبیری عقالنی از توسعه ارائه دهد و آن را با ارتقای رشد
اقتصادی در عین برقراری دربرگیری اجتماعی ۷و حداقلسازی اثرات زیستمحیطی برابر قرار میدهد.
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( )۱۳۹۴به منظور تحلیل وضعیت پایداری اجتماعی شهر آمل به کیفیت محیط بهعنوان یکی از عوامل
اثرگذار بر این امر اشاره داشتهاند .با وجود این در تحقیق حاضر ،جنبه نوآورانه نسبت به پژوهشهای
پیشین در دستهبندی انواع بافت محالت شهری و مقایسه بین آن است.

8
سال سیزدهم • شماره  • ۲۸پاییز ۱۳۹۹

اُریوردان و همکاران ( )2001مدلی بدیل برای تبیین ارتباط میان ابعاد توسعه پایدار مطرح میسازند .در
مدل «سه وجهی» 8پایداری بهعنوان ادغام فعالیت اقتصادی ،رفاه اجتماعی و انسجام زیستمحیطی تعریف
میشود ،اما در این مدل بدیل که اکثرا ً به آن «عروسکهای روسی» ۹گفته میشود ،سرمایه اقتصادی در
مرکزیت بحث پایداری قرار میگیرد و با تولید ثروت بهعنوان پیشرانه توسعه عمل میکند ،درحالیکه
توسط مالحظات زیستمحیطی و اجتماعی محدود شده است.
ﺗﻮﺳﻌﻪ
اﻗﺘﺼﺎدي

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار

ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي ﻣﺤﯿﻄﯽ

شکل  .2مدل عروسک روسی پایداری ارائه شده توسط اُریوردان
منبعO’Riordan, 1998 :

جدول  .1نمونهای از انواع تعاریف مرتبط با پایداری اجتماعی
ﻣﻨﺒﻊ

ﺳﺎﮐﺲ )(1999
ﻟﯿﺘﯿﮓ 10و
)(2005

ﮔﺮﯾﺴﻠﺮ11

ﺑﺎﯾﺎرت(2002) 12
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در مقایسه این دو مدل از پایداری میتوان گفت مدل سهوجهی پایداری بر اساس مجموعهای از
سیاستهای برد-برد بنا شده است که در نقاط همپوشانی دایرهها واقع شدهاند .بدین معنی که اگر هریک
از دایرهها را با منافع یک دسته از ذینفعان/بازیگران برابر در نظر بگیریم آنگاه نواحی همپوشانی به معنی
نواحی شراکت و همکاری هستند ( .)Meadowcroft, 1999درحالیکه در طرف مقابل در مدل عروسک
روسی ،اساس توسعه پایدار بر توسعه اقتصادی تعریف شده است که در شرایط محدود به نبود اثرات
محیطی به جامعه سودرسانی میکند .به عبارتی دیگر در این مدل اهمیت حکمروایی و مذاکره در دستیابی
به توسعه پایدار تقلیل یافته است (.)Manzi et al., 2010
با رجوع به تعاریف پایداری اجتماعی در جدول  1میتوان مشاهده کرد که چگونه هر نظریهپرداز از
دریچه حوزه خود به این موضوع پرداخته است و وحدت چندانی در تعریف این مفهوم وجود ندارد.

ﭘﻮﻟﯿﺲ 13و
)(2000

اﺳﺘﺮن14

ﺗﻌﺮﯾﻒ

اﺳﺎس ﯾﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻨﺴﺠﻢ از ﭘﺎﯾﺪاري اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ارزشﻫﺎي ﭘﺎﯾﻪاي ﻧﻈﯿﺮ »ﺑﺮاﺑﺮي« و »دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ« ﺑﻨﺎ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﺎﻣﻞ دوم ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﮐﺎرآﻣﺪ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ )ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻣﺪﻧﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدي ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ( ﺑﺮاي
ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم اﺳﺖ.
ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﺑﺮاي ﺟﻮاﻣﻊ وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻣﻊ و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻣﺮ »ﮐﺎر« ﻣﯿﺎﻧﺠﯽﮔﺮي ﻣﯽﺷﻮد
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رواﺑﻂ دروﻧﯽ ﺟﻮاﻣﻊ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺳﺎزد .ﭘﺎﯾﺪاري اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ »ﮐﺎر« در
ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻧﻬﺎدي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﮔﺴﺘﺮه ﻧﯿﺎزﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ را رﻓﻊ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ رﻓﻊ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ
و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ آن در ﯾﮏ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽﻣﺪت ﺑﺪون آﺳﯿﺐ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﻣﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﭘﺎﯾﺪاري در ﻧﻈﺮ دارد ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻠﺰوﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮاي ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺗﻮﺳﻌﻪ )ﮐﻪ ﺑﻌﻀًﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد( ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎرآﻣﺪ در دوره ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت را
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺗﻮﺳﻌﻪ )و ﯾﺎ رﺷﺪ( ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺮاي
ﻫﻢزﯾﺴﺘﯽ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ ﮔﺮوهﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﺎري رﺳﺎﻧﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﻧﺴﺠﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ارﺗﻘﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻤﺎم اﻗﺸﺎر ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ را در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
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بهرغم چنددستگی و عدم توافق نظریهپردازان درباره تعریف پایداری اجتماعی ،برخی محققان کوشیدهاند
از این تنشهای مفهومی بکاهند و ابعادی که از توافق نسبی برخوردارند را در کنار یکدیگر قرار دهند تا
تعریفی کامل از پایداری اجتماعی ارائه دهند .در این زمینه ،کوالنتونیو )2011( ۱۵در مقاله خود فهرستی
جامع از کلیدواژههای مرتبط با پایداری اجتماعی را تهیه کرده و در نهایت به این نتیجه رسیده است که
میتوان از دو عامل پاسخ به نیازهای اولیه و برابری بهعنوان محورهای اساسی پایداری اجتماعی نام
برد .وی عنوان میکند که در دهه گذشته روند توسعه مفهومی پایداری اجتماعی به صورتی بوده است که
مفاهیمی نظیر هویت ،حس مکان ،کیفیت زندگی و مزیتهای شبکه اجتماعی بهعنوان عوامل سنجش
این مفهوم اهمیت بیشتری یافتهاند ،درحالیکه تمامی این موارد ناملموس و غیرقابل اندازهگیریاند.
بر اساس ارزیابی صورت گرفته از جنبههای نظری پایداری اجتماعی و شرایط کنونی توسعه شهری
تهران ،در این تحقیق پایداری اجتماعی متشکل از چهار مفهوم وسیع ،همپیوند و بعض ًا متضاد فرض شده
است :سرمایه اجتماعی ،انسجام اجتماعی ،عدالت اجتماعی و شمولیت اجتماعی .از آنجا که نیاز است
ابعاد عنوان شده برای پایداری اجتماعی قابل سنجش باشند ،با مرور تعاریف چهار بعد ذکر شده در ادبیات
موجود و تطبیق آن با شاخصهای مستقل فرم شهری ،این ابعاد به دو دسته مفهومی تقسیم و برای هر
دسته پنج شاخص در نظر گرفته شده است (جدول .)۲
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ابعاد پایداری اجتماعی

جدول  .2ابعاد و شاخصهای اندازهگیری پایداری اجتماعی
ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  /ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  /اﻧﺴﺠﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﮑﺎﻧﯽ

ﻧﯿﺎزﻫﺎي اوﻟﯿﻪ )ﻣﺴﮑﻦ ،آب ،ﻓﺎﺿﻼب ،آﻣﻮزش و زﯾﺴﺖﭘﺬﯾﺮي(

اﺧﺘﻼ اطﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  /وﺣﺪت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

ﺗﻮزﯾﻊ دﺳﺘﻤﺰد

ﺗﻌﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺤﻠﯽ

اﻣﻨﯿﺖ  /اﻋﺘﻤﺎد

ﺳﻼﻣﺖ و اﯾﻤﻨﯽ

ﺛﺒﺎت  /ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ

ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي و ﻣﺸﺎرﮐﺖ

محمدمهدی عزیزی

میتوان ادعا کرد که محوریترین موضوع در رویههای شهرسازی ،فرم شهری است و فعل شهرسازی
همواره متوجه وضعیت کالبدی شهرها بوده است .به صورت کلی مطالعه فرم شهری متوجه بررسی انواع،
الگوها و شدت توسعه در مقایسه با نواحی غیرشهری است .با وجود آنکه در ادبیات علمی ،مطالب
بسیاری در مورد فرم شهری (و یا موضوعات مرتبطی نظیر پراکندهرویی و فشردگی شهری) نگاشته
شده است ،اما تعریف این مفهوم روزبهروز تغییر میکند و همچنان ابهام قابل توجهی درخصوص نحوه
تأثیرگذاری فرم شهری بر مسائل اجتماعی اقتصادی و محیطی وجود دارد ( .)Clifton et al., 2008در
ادبیات مرتبط با فرم شهری ابعاد مختلفی برای آن عنوان شده و این مسئله به شیوههای مختلف تعریف
گردیده است .در این میان تعریف جنکس ۱۶و همکاران ( )2010تمامی عناصر مرتبط نظیر اندازه ،شکل،
مقیاس ،تراکم ،کاربری زمین ،گونههای ساختمانی ،پیکرهبندی بلوکهای شهری و شیوه توزیع فضاهای
سبز و باز را به شیوهای دستهبندی کردهاند که میتواند در مسیر سنجش نسبت آن با پایداری اجتماعی
راهگشا باشد (شکل .)۳

تحلیل رابطه گونههای فرم شهری و پایداری اجتماعی در محالت شهر تهران
بررسی موردی :محالت چیذر ،شهرک غرب ،نارمک و امامزاده یحیی

رابطه فرم شهری و پایداری اجتماعی
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ﺗﺮاﮐﻢ

ﮔ ﻮﻧﻪ
ﻣﺴﮑﻦ/ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

ﮐﺎرﺑﺮي زﻣﯿﻦ

ﻓﺮم
ﺷﻬﺮي

ﭘﯿﮑﺮه ﺑﻨﺪي
ﻓﻀﺎﯾﯽ

ﻧﻈﺎم ﺣﻤﻞ و
ﻧﻘﻞ /زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ

شکل  .3ابعاد فرم شهری

منبعJenks et al., 2010 :

بر اساس مقاله مروری همانی و همکاران ( )2016به ازای هریک از عوامل زیرمجموعه یک یا چند
تحقیق وجود دارد که ثابت میکند بر ارتقای پایداری اجتماعی اثرگذار است (جدول  .)۳با وجود این
چالش اساسی برای اثبات ارتباط عوامل فرم شهری و پایداری اجتماعی ،تکیه اغلب تحقیقات ذکر شده به
مشاهدات تجربی است .آنچه بیش از هر چیز تحلیل این ارتباط را دشوار میسازد چالش تبدیل پایداری
کمی قابل اندازهگیری است (.)Bramley et al., 2010
اجتماعی بهعنوان یک مفهوم تام به شاخصهای ّ

تحلیل رابطه گونههای فرم شهری و پایداری اجتماعی در محالت شهر تهران
بررسی موردی :محالت چیذر ،شهرک غرب ،نارمک و امامزاده یحیی

محمدمهدی عزیزی
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ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮم ﺷﻬﺮي
ﺗﺮاﮐ ﻢ
ﻧﻔﺮ در ﻫﮑﺘﺎر و واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در ﻫﮑﺘﺎر

ﻣﻘﯿﺎس ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ

ﺷﻬﺮ

ﻣﺤﻠﻪ

*

*
*

ﻧﻔﺮ در واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و اﻧﺪازه ﺧﺎﻧﻮار ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﺴﮑﻦ
ﺷﮑﻞ و اﻧﺪازه
اﻟﮕﻮي رﺷﺪ

ﺧﺎﻧﻮار

*

ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎﯾﯽ )ﺧﻄﯽ ،ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ ،ﺗﮏﻣﺮﮐﺰي ﯾﺎ ﭼﻨﺪﻣﺮﮐﺰي و ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ(

*

ﺗﻮزﯾﻊ ارﺗﻔﺎع و ﺗﻮدهﻫﺎ

*

*
*

*
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جدول  .3شواهد موجود درخصوص ارتباط معیارها و شاخصهای اندازهگیری فرم شهری با پایداری اجتماعی

*

ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎرﺑﺮيﻫﺎ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺑﺎز
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﮐﺎرﺑﺮيﻫﺎي ﻣﻘﯿﺎس ﺷﻬﺮي

*

ﻣﯿﺰان اﺧﺘﻼط ﮐﺎرﺑﺮيﻫﺎ

*

ﮐﺎرﺑﺮي ﻏﺎﻟﺐ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﮑﻒ

*

ﺗﻌﺪاد ﺟﺪارهﻫﺎي ﻓﻌﺎل

*

*

ﺣﺮﮐﺖ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ و اﺗﺼﺎﻻت
ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ و ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮي

*

ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ ﻣﻌﺎﺑﺮ

*

*

ُﻣﺪﻫﺎي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ

*

*

ﻣﯿﺰان ﭘﯿﺎدهﻣﺪاري

*

*

ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﮑﻦ و ﻣﯿﺰان اﺧﺘﻼط آن
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﮑﻦ )آﭘﺎرﺗﻤﺎن ،ﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ردﯾﻔﯽ ،وﯾﻼﯾﯽ و (...

*

درﺻﺪ اﺧﺘﻼط ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﻣﺴﮑﻦ

*

ﮔﻮﻧﻪ و اﻧﺪازه ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺑﺎز ﺧﺼﻮﺻﯽ

*
*

*

منبعBramley et al., 2010; Haughton & Hunter, 2004; Burton, 2000; Hemani & Das, 2016 :

محمدمهدی عزیزی

تحلیل رابطه گونههای فرم شهری و پایداری اجتماعی در محالت شهر تهران
بررسی موردی :محالت چیذر ،شهرک غرب ،نارمک و امامزاده یحیی

ﻣﯿﺰان ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ از ﺧﯿﺎﺑﺎن

*
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منبعBramley et al., 2010; Haughton & Hunter, 2004; Burton, 2000 :

محمدمهدی عزیزی

تحلیل رابطه گونههای فرم شهری و پایداری اجتماعی در محالت شهر تهران
بررسی موردی :محالت چیذر ،شهرک غرب ،نارمک و امامزاده یحیی

شکل  .4انواع نگرشهای مثبت و منفی درباره رابطه کاربری زمین و تراکم و ابعاد پایداری اجتماعی استخراجشده از ادبیات نظری
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منبعBramley et al., 2010; Haughton & Hunter, 2004; Burton, 2000 :

محمدمهدی عزیزی

تحلیل رابطه گونههای فرم شهری و پایداری اجتماعی در محالت شهر تهران
بررسی موردی :محالت چیذر ،شهرک غرب ،نارمک و امامزاده یحیی

شکل  .5سطوح اثرگذاری دو عامل نوع بلوک و شبکه فضاهای باز بر ابعاد پایداری اجتماعی استخراجشده از ادبیات نظری
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روش تحقیق

پیشتر نیز گفته شد که در این تحقیق کوشیده شده است مطالعات صورت گرفته با بستر موجود یعنی
محالت شهر تهران و ویژگیهای آن منطبق باشد .در نتیجه در مرحله ابتدایی با مروری بر تحقیقات
مشابه در زمینه بررسی عوامل فرم شهری در کشورهای در حال توسعه و مواجه با رشد شهرنشینی شتابان،
دو عنصر «پایه شکلگیری محله» و «زمان» بهعنوان پدیدههای مؤثر بر شکلگیری گونههای مختلف فرم
شهری در محالت انتخاب شدند .بر این اساس ،فرم شهری در چهار گونه «برنامهریزی شده کمتغییر»،
«برنامهریزی شده پرتغییر»« ،ارگانیک کمتغییر» و «ارگانیک پرتغییر» تقسیمبندی شدند (جدول .)۴
جدول  .4شیوه گونهبندی فرم شهری در تحقیق حاضر
ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻃﻮل زﻣﺎن

زﯾﺎد

ﮐﻢ

ﭘﺎﯾﻪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮي ﻣﺤﻠﻪ
ارﮔﺎﻧﯿﮏ

ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﮐﻢﺗﻐﯿﯿﺮ

ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﭘﺮﺗﻐﯿﯿﺮ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﺷﺪه

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰيﺷﺪه ﮐﻢﺗﻐﯿﯿﺮ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰيﺷﺪه ﭘﺮﺗﻐﯿﯿﺮ

منبع :برگرفته از Hemani & Das, 2016

در مرحله بعدی با مراجعه به متخصصان حوزه شهری برای هریک از چهار گونه عنوان شده محلههایی
بهعنوان کاندید انتخاب شد و در نهایت چهار محله امامزاده یحیی ،نارمک (مدائن) ،شهرک غرب و چیذر
بهعنوان گزینههای نهایی نمونه موردی در این تحقیق انتخاب گردید (جدول .)۵
جدول  .5گزینههای نمونه موردی بر اساس انواع گونههای فرم شهری

محمدمهدی عزیزی

تحلیل رابطه گونههای فرم شهری و پایداری اجتماعی در محالت شهر تهران
بررسی موردی :محالت چیذر ،شهرک غرب ،نارمک و امامزاده یحیی

ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮم ﺷﻬﺮي

ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ

اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻬﺎﯾﯽ

ﮐﻢﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰيﺷﺪه

ﺷﻬﺮك اﮐﺒﺎﺗﺎن ،ﺷﻬﺮك اﻣﯿﺪ ،ﺷﻬﺮك ﻏﺮب

ﺷﻬﺮك ﻏﺮب

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰيﺷﺪه ﭘﺮﺗﻐﯿﯿﺮ

ﻧﺎزيآﺑﺎد ،ﻧﺎرﻣﮏ ،ﮐﻮي ﻧﺼﺮ

ﻧﺎرﻣﮏ )ﺑﺨﺶ ﻣﺪاﺋﻦ(

ﮐﻢﺗﻐﯿﯿﺮ
ارﮔﺎﻧﯿﮏ

اﻣﺎﻣﺰاده ﯾﺤﯿﯽ ،اﻣﺎﻣﺰاده ﺣﺴﻦ ،اﻣﯿﺮﯾﻪ

اﻣﺎﻣﺰاده ﯾﺤﯿﯽ

ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﭘﺮﺗﻐﯿﯿﺮ

ازﮔﻞ ،ﭼﯿﺬر ،ﻓﺮﺷﺘﻪ

ﭼﯿﺬر

هر دو نمونههای برنامهریزیشده انتخاب شده در سالهای پیش از انقالب ایجاد شدهاند .هر دو محله
نارمک و شهرک غرب بهعنوان توسعه ناپیوسته تهران به ترتیب در دهههای  ۱۳۳۰و  ۱۳۴۰ایجاد
شدهاند .در سوی دیگر در میان نمونههای ارگانیک ،محله چیذر حاصل یک هسته روستایی است که در
جریان توسعه شهر تهران در دهه  ۱۳۴۰به این شهر پیوسته است و محله امامزاده یحیی جز هسته تاریخی
شهر تهران است که بخشی از محله عودالجان بوده و در دوره ناصری بهعنوان بخشی از تهران احداث شده
است (مهدیزاده .)۱۳۸۲ ،در میان نمونههای موردی ،محله مدائن با  ۳۵هزار نفر ساکن ،پرجمعیتترین
و محله امامزاده یحیی با  ۱۶هزار نفر ساکن کمجمعیتترین نمونه است (مرکز آمار ایران.)۱۳۹۰ ،
ویژگیهای نمونههای به صورت خالصه در جدول  ۶آمده است.
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جدول  .6ویژگیهای نمونههای موردی تحقیق

ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ

ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان

ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﻬﺮان

ﻏﺮب ﺗﻬﺮان

ﺷﺮق ﺗﻬﺮان

ﺟﻤ ﻌﯿﺖ

19544

16180

30890

35867

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار

2/9

3/3

3/0

3/0

ﺗﺮاﮐﻢ ﺧﺎﻟﺺ ﺟﻤ ﻌﯿﺘﯽ
)ﻧﻔﺮ ﺑﺮ ﻫﮑﺘﺎر(

280

382

193

548

ﺳﻬﻢ ﻣﻬﺎﺟﺮان وارد ﺷﺪه
از ﺟﻤ ﻌﯿﺖ ﺳﺎﮐﻦ

 4/8درﺻﺪ

 3/8درﺻﺪ

3/7

2/5

ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺴﮑﻦ

آﭘﺎرﺗﻤﺎن  2ﺗﺎ  4ﻃﺒﻘﻪ

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ

ﻫﺴﺘﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ
)ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان در
دﻫﻪ (1340

ﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ردﯾﻔﯽ زﯾﺮ 2
ﻃﺒﻘﻪ

وﯾﻼﯾﯽ و آﭘﺎرﺗﻤﺎن زﯾﺮ 3
ﻃﺒﻘﻪ

آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺑﺎﻻي  4ﻃﺒﻘﻪ

ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰي ﺗﻬﺮان
)اﯾﺠﺎد ﻗﺒﻞ از (1300

ﺗﻮﺳ ﻌﻪ ﺗﻬﺮان ﻣﺪرن
)دﻫﻪ (1340
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ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي

ﭼﯿﺬر

اﻣﺎﻣﺰاده ﯾﺤﯿﯽ

ﺷﻬﺮك ﻏﺮب

ﻧﺎرﻣﮏ )ﻣﺪاﺋﻦ(

ﺗﻮﺳ ﻌﻪ ﺗﻬﺮان ﻣﺪرن
)دﻫﻪ (1330

منبع :مرکز آمار ایران۱۳۹۰ ،؛ شهرداری تهران۱۳۹۵ ،

کمی است و دادههای مورد نیاز جهت تحلیل از طریق
در این تحقیق استراتژی اصلی استفاده از روش ّ
توزیع پرسشنامه میان ساکنان چهار محله ذکر شده جمعآوری شده است .به منطور تجزیه و تحلیل
پرسشنامهها از روشهای آماری توصیفی و تحلیل استفاده شده است بدین صورت که دادههای این
تحقیق از طریق روابط همبستگی مورد آزمون قرار گرفته و روابط میان متغیرهای مستقل فرم شهری و
متغیرهای وابسته پایداری اجتماعی از طریق تحلیل واریانس چندمتغیره ( )MANOVAدر نرمافزار SPSS
سنجیده شده است.
جدول  .7موارد اندازهگیری پایداری اجتماعی
ﻣﻌﯿﺎر
ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ /
ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣ ﮑﺎن /
ﻏﺮور ﺑﻪ ﻣ ﮑﺎن

ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ /
درﮔﯿﺮي در اﺟﺘﻤﺎع
ﺗﺮس از ﺟﺮم /
اﺣﺴﺎس ذﻫﻨﯽ از
اﻣﻨﯿﺖ

ﺗﻨﺎوب ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن

INTNET2

ﺗﻌﺪاد دوﺳﺘﺎن ﻧﺰدﯾﮏ و ﯾﺎ اﻗﻮام ﻓﺮد ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن ﻣﺤﻠﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

INTNET3

ﺗﻌﺪاد ﻫﻢﻣﺤﻠﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺮاي درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ آﻧﺎن اﻋﺘﻤﺎد دارد.

TRURCI1

ﺗﻨﺎوب ﯾﺎريرﺳﺎﻧﯽ در ﻣﯿﺎن ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﺤﻠﻪ

TRURCI2

ﻧﻈﺮ ﻓﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮاي ﻣﺮاﻗﺒﺖ از دﯾﮕﺮان

TRURCI3

ﻧﮑﺎت ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ﻣﺤﻠﻪ از ﻧﮕﺎه ﺳﺎﮐﻨﺎن آن

SATATH1

ﺣﺲ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮاي ﮔﺬران اﮐﺜﺮ اوﻗﺎت زﻧﺪﮔﯽ

SATATH2

ﺷﺪت دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻪ

SATATH3

ﺗﻨﺎوب ﺑﺮوز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ ،ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽﻫﺎ و ﺟﺸﻦﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﺪه

PARENG1

ﺗﻨﺎوب ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻓﺮاد در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ ،ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽﻫﺎ و ﺟﺸﻦﻫﺎ

PARENG2

ﻣﯿﺰان ﻋﻼﻗﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﺤﻠﻪ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎي وﺿﻌﯿﺖ آن

PARENG3

ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاري ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺮ آﯾﻨﺪه ﻣﺤﻠﻪ

PARENG4

ﻣﻌﻀﻼت ﻣﺤﻠﻪ از ﻣﻨﻈﺮ ذﻫﻨﯽ ﺳﺎﮐﻨﺎن

PCVSAF1

ﻣﯿﺰان ﺗﻄﺎﺑﻖ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﻣﮑﺎن اﻣﻦ از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﻣﺤﻠﻪ

PCVSAF2

ﻣﺸﮑﻼت ﺧﺪﻣﺎت اوﻟﯿﻪ در ﻣﺤﻠﻪ از ﻣﻨﻈﺮ ذﻫﻨﯽ ﺳﺎﮐﻨﺎن

LOCFAC1

ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺴﻬﯿﻼت/اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺤﻠﯽ از ﻣﻨﻈﺮ ذﻫﻨﯽ ﺳﺎﮐﻨﺎن

LOCFAC2

اﻣﺘﯿﺎز ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻧﻮاع اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻠﻪ

LOCFAC3

اﻣﺘﯿﺎز ﻓﺮد ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺤﻠﯽ

محمدمهدی عزیزی

ﺧﺪﻣﺎت اوﻟﯿﻪ و
ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺤﻠﯽ
)ﺣﻀﻮر و ﺷﯿﻮه
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آن(

ﺗﻌﺪاد ﻫﻢﻣﺤﻠﻪايﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ دارد )ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﻮاع ﺗﻌﺎﻣﻞ(

تحلیل رابطه گونههای فرم شهری و پایداری اجتماعی در محالت شهر تهران
بررسی موردی :محالت چیذر ،شهرک غرب ،نارمک و امامزاده یحیی

اﻋﺘﻤﺎد  /اﺣﺘﺮام

ﺷﺎﺧﺺ

ﮐﺪ
INTNET1
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جدول  .8متغیرهای کنترل اندازهگیری پایداری اجتماعی
ﺑﻌﺪ
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺴﮑﻦ
ﻣﯿﺰان ﺛﺒﺎت وﯾﮋﮔ ﯽﻫﺎي ﻣﺤﻠﻪ

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدي

ﻣﺘﻐﯿﺮ

ﮐﺪ

وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ

HSPRF1

ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﮑ ﻦ

HSPRF2

ﻣﺪت ﺳﮑﻮﻧﺖ

NBSTB1

اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط در آﯾﻨﺪه

NBSTB2

ﺳ ﻦ

PERAGE

ﺟﻨﺴﯿﺖ

PERGEN

ﺗﺤﺼﯿﻼت

PEREDU

ﺷﻐﻞ

PEROCC

یافتهها

محمدمهدی عزیزی

تحلیل رابطه گونههای فرم شهری و پایداری اجتماعی در محالت شهر تهران
بررسی موردی :محالت چیذر ،شهرک غرب ،نارمک و امامزاده یحیی

شکل  .6چارچوب تحقیق

یافتههای این تحقیق باید قابلیت پاسخگویی به دو سؤال اصلی تحقیق را داشته باشند )۱( :وضعیت پایداری
اجتماعی هریک از محالت چگونه است؟ ( )2کدام بخش از عوامل فرم شهری هریک از محالت بر سطح
اندازهگیری شده پایداری اجتماعی اثرگذار بوده است؟ در نتیجه به منظور تحلیل این یافتهها از روشهای
مختلف و آزمونهای مختلف آماری استفاده شده است .در بخش سنجش پایداری اجتماعی هریک از
شّهای پرسشنامه طبق آزمون پایایی و روایی به روش ضریب آلفای کرونباخ با میانگین ضریب ۸۰
بخ 
درصد از پایایی مطلوب برخوردار بودند .بر همین اساس نتایج آزمون پایایی در جداول  9و  10آمده است.
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آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ

آﻣﺎر ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ
ﺑﻌﺪ

ﮐﺮ وﻧﺒﺎخ آﻟﻔﺎ

ﮐﺮ وﻧﺒﺎخ آﻟﻔﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺷﺪه

ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ

IntNet

0/804

0/805

3

LocFac3

TruRci

0/825

0/830

3

LocFac4

AthPri

0/812

0/816

3

ParEng

0/731

0/736

4

اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر

ﺗﻌﺪاد

3/79

0/848

311

3/86

0/895

311
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جدول  ۹و  .۱۰وضعیت همبستگی درونی و آمار پایایی شاخصها

ﺿﺮاﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ

ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن
LocFac3

LocFac4

LocFac3

LocFac4

1

0/669
0

)Sig. (2-tailed

ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺮﺑﻊ و ﺿﺮب ﺧﺎرﺟﯽ

222/83

157/357

ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ

0/719

0/508

ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن

0/669

1

)Sig. (2-tailed

0

ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺮﺑﻊ و ﺿﺮب ﺧﺎرﺟﯽ

157/357

248/328

ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ

0/508

0/801

محمدمهدی عزیزی

تحلیل رابطه گونههای فرم شهری و پایداری اجتماعی در محالت شهر تهران
بررسی موردی :محالت چیذر ،شهرک غرب ،نارمک و امامزاده یحیی

بر اساس آنچه که در جداول  9و  10مشاهده میشود ،از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است تا میزان
سازگاری درونی و میانگین همبستگی اجزای تحقیق مورد آزمایش قرار گیرد و بدین طریق پایایی آن مورد
اثبات قرار گرفته است .میزان آلفا میان ابعاد پایداری اجتماعی از  ۰/۷بیشتر و میان  ۰/۸و  ۰/۹بوده که
نشانگر سازگاری درونی «مناسب» است .شاخص استانداردی که توسط بسیاری از محققان این حوزه مورد
استفاده قرار گرفته است (برای مثال Rainwater, 1974؛ Woodcraft et al., 2011؛ Jenks & Jones, 2010؛
 )Dempsey et al., 2012به اندازهگیری حس ذهنی امنیت ( )PcvSafدر محله مورد سکونت مربوط است.
همچنین به منظور سنجش پایایی ابعادی نظیر  LocFacمربوط به امکانات مکانی و تسهیالت شهری که
متشکل از کمتر از سه شاخص بودهاند ،آزمون همبستگی پیرسون انجام شده است که میزان همبستگی آن
را با مقدار  ۰/۵میتوان «قوی» دانست.
به کمک آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره ( )MANOVAمیزان ارتباط ابعاد پایداری اجتماعی با عوامل
فرم شهری در هریک از چهار گونه فرم شهری مورد تحلیل قرار گرفته است .در نهایت به کمک ابزارهای
تحلیل فضایی موجود در نرمافزارهای  ArcGIS Proو  DepthMapXویژگیهای فرم شهری هریک از
محالت تدقیق شده است تا مکانیزمهای اثرگذاری فرم شهری بر پایداری اجتماعی مورد تحلیل قرار گیرد.
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تدقیق ویژگیهای فرم شهری در هریک از محالت

همانطور که اشاره شد ،در این پژوهش ،فرم شهری با استفاده از مطالعات مورفولوژیک مورد تحلیل
قرار گرفته است .برای هریک از چهار محله مورد بررسی از عکسهای هوایی در مقیاس  ۱:۸۰۰۰در
دورههای تاریخی مختلف استفاده شد .سپس در ادامه با استفاده از نرمافزار ابتدا با استفاده از ArcGIS
 Proتصویرها مورد تحلیلی فضایی قرار گرفت و به عوارض جغرافیایی تبدیل شد و در نهایت در بستر
 ArcGISآنالیزهای فرم شهری روی آنها انجام گردید .هریک از اجزا فرم شهری که در بخشهای قبل
بدان اشاره شد بدین صورت مورد تحلیل قرار گرفتهاند:
•اندازهگیری شبکه فضاهای باز :خیابانها در  ArcGIS Proتحلیل شده و در بستر Space Syntax
ارزیابی گردیدهاند .فضاهای باز نیز به همین شیوه مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته و سپس در
تطابق با کاربریها قرار گرفتهاند .بر این اساس سه شاخص میزان درهمآمیختگی محوری ،۱۷میزان
اتصال ۱۸و عمق میانگین ۱۹در بستر  Space Syntaxتوسط نرمافزار  DepthmapXتحلیل شده است.
•اندازهگیری کاربری زمین :نسبت انواع کاربری اراضی در این پژوهش به صورت نسبت کاربری
مسکونی به سایر کاربریها مورد محاسبه قرار گرفته است .از سویی تنوع کاربریها (تنوع و شدت
هر کاربری) نیز با محاسبه شاخص سیمپسون اندازهگیری شده است .فرمول شاخص سیمپسون به
شرح زیر است (:)Keylock, 2005

تحلیل رابطه گونههای فرم شهری و پایداری اجتماعی در محالت شهر تهران
بررسی موردی :محالت چیذر ،شهرک غرب ،نارمک و امامزاده یحیی

محمدمهدی عزیزی

•اندازهگیری تراکم :تراکم جمعیتی بهعنوان یکی از مؤلفههای تراکم شهری به صورت نفر در هکتار
اندازهگیری شده است که مبتنی بر دادههای سرشماری نفوس و مسکن سال  ۱۳۹۰بوده است.
همچنین نسبت پر به خالی نیز با استفاده از دادههای مکانی شهرداری تهران در نرمافزار ArcGIS
مورد تحلیل قرار گرفته است.
•اندازهگیری بلوکهای شهری :مساحت بلوکها بدین صورت اندازهگیری شده است که در  ۵دسته
بر اساس اندازه قرار گرفتهاند (بدین صورت :کوچک= کمتر از  ۲۰.۰۰۰متر مربع؛ متوسط= بین
 ۲۰.۰۰۰و  ۴۰.۰۰۰متر مربع؛ بزرگ= بین  ۴۰.۰۰۰تا  ۶۰.۰۰۰متر مربع؛ خیلی بزرگ= بین
 ۶۰.۰۰۰تا  ۸۰.۰۰۰متر مربع؛ و عظیم= بزرگتر از  ۸۰.۰۰۰متر مربع) .همچنین نسبت فشردگی
(برابر با شکل بلوکهای شهری) بر اساس تحقیق سلکیرک )1982( ۲۰همتراز نسبت دواری ۲۱قرار
داده شده و به صورت [ ]4πA/p2محاسبه میشود که  pبرابر با محیط بلوک اندازهگیری شده است.
بر همین اساس فرض شده است که بلوکها فضاهایی بسته هستند که میتوان به هریک مساحتی را
اطالق کرد و سپس بر این اساس دستهبندی و رنگگذاری شدهاند.
بر همین اساس و با مطالعه نظریات مختلف تحلیل فرم شهری ابزارهای تحلیل از میان این دو مفهوم
زیر انتخاب شدند که از آن برای جمعبندی یافتههای مرتبط با مؤلفههای فرم شهری استفاده شده است.
( )۱فرم مصنوع :به معنای الگوهای فضایی توده و خالی و شیوه توزیع فعالیتها در میان آنها است .با
بررسی فرم مصنوع مشخص میشود که ظاهر چیدمان فضایی چگونه است و الگوهای کاربری چگونه
شکل گرفتهاند (این شیوه در آثار  Moudon, 1986; Oswald & Baccini, 2003به کار گرفته شده است).
( )۲بافت :این مفهوم که در ادبیات شهری مکررا ً مورد استفاده قرار گرفته است به معنای کالبدشناسی
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فضایی ۲۲و شیوه پاسخگویی آن به نیازهای انسانی است .بر این اساس ،این مورد با بهرهگیری از نمود
ویژگیهای بلوکهای شهری و اجزایشان تحلیل شده است (بررسیها بر اساس روش استفاده شده در
 Tolentino, 2011; Marshall & Caliskan, 2011انجام شدهاند) .شاخصهای فرم شهری اندازهگیری شده
به صورت خالصه در شکل  ۶و جدول  ۱۱آمده است .همچنین به منظور تکمیل تحلیل فرم شهری در
شکل  ۷نقشههای تحلیلی دستهبندی شدهاند.

شکل  .7مجموعه شاخصهای محاسبه شده مربوط به مؤلفههای فرم شهری
جدول  .11مجموعه شاخصهای محاسبه شده مربوط به مؤلفههای فرم شهری
ﮐﺎرﺑﺮي زﻣﯿ ﻦ

ﺷﺒﮑﻪ ﻓﻀﺎي ﺑﺎز

ﺑﻠﻮك

ﺗﺮاﮐﻢ

درﻫﻢآﻣﯿﺨﺘﮕﯽ ﻣﺤﻮري

اﺗﺼﺎل

ﻋﻤﻖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ

ﺗﻨﻮع ﮐﺎرﺑﺮي زﻣﯿﻦ

ﻧﺴﺒﺖ ﮐﺎرﺑﺮي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ

ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻟﯽ

ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ
)ﻧﻔﺮ در ﻫﮑﺘﺎر(

ﺗﺮاﮐﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ

ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺸﺮدﮔﯽ

ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﭘﺮﺗﻐﯿﯿﺮ
)ﭼﯿﺬر(

0/43

3/84

24/7

1/2

0/78

0/74

170/36

216/41

0/43

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰيﺷﺪه ﮐﻢﺗﻐﯿﯿﺮ
)ﺷﻬﺮك ﻏﺮب(

0/23

3/41

48/9

1/31

0/61

0/3

77/27

76/74

0/50

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰيﺷﺪه ﭘﺮﺗﻐﯿﯿﺮ
)ﻣﺪاﺋ ﻦ(

0/38

4/15

24/4

1/61

0/86

0/77

273/6

277/05

0/41

محمدمهدی عزیزی

از آنجا که بر اساس یافتههای بخش مبانی نظری دو عامل نسبت کاربری مسکونی و نسبت پر به خالی
میتوانند تأثیر عکس بر پایداری اجتماعی داشته باشند در امتیازدهی ،امتیاز مربوط به این بخش نیز
عکس حساب شده است.
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ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﮐﻢﺗﻐﯿﯿﺮ
)اﻣﺎﻣﺰاده ﯾﺤﯿﯽ(

0/49

4/1

24/5

1/52

0/75

1/18

207/15

133/97

0/32

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي
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جدول  .۱۲مجموعه امتیازهای محاسبه شده مربوطه به مؤلفههای فرم شهری
ﺷﺒﮑﻪ ﻓﻀﺎي ﺑﺎز

ﺗﺮاﮐﻢ

درﻫﻢآﻣﯿﺨﺘﮕﯽ ﻣﺤﻮري

اﺗﺼﺎل

ﻋﻤﻖ ﻣﯿﺎﻧ ﮕﯿﻦ

ﻣﯿﺎﻧ ﮕﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ

ﺗﻨﻮع ﮐﺎرﺑﺮي زﻣﯿﻦ

ﻧﺴﺒﺖ ﮐﺎرﺑﺮي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ

ﻣﯿﺎﻧ ﮕﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ

ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻟﯽ

ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ

ﺗﺮاﮐﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ

ﻣﯿﺎﻧ ﮕﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ

ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺸﺮدﮔﯽ

اﻣﺘﯿﺎز ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ
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ﮐﺎرﺑﺮي زﻣﯿﻦ

ﺑﻠﻮك

ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﮐﻢﺗﻐﯿﯿﺮ
)اﻣﺎﻣﺰاده ﯾﺤﯿﯽ(

5/0

4/7

0/0

3/2

3/9

0/0

2/8

0/0

3/3

1/4

1/6

0/0

9

ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﭘﺮﺗﻐﯿﯿﺮ
)ﭼﯿﺬر(

3/8

2/9

0/1

2/3

0/0

1/3

0/6

0/7

2/4

3/5

2/2

3/1

10

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰيﺷﺪه ﮐﻢﺗﻐﯿﯿﺮ
)ﺷﻬﺮك ﻏﺮب(

0/0

0/0

5/0

1/7

1/3

5/0

3/2

5/0

0/0

0/0

1/7

5/0

7

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰيﺷﺪه ﭘﺮﺗﻐﯿﯿﺮ
)ﻣﺪاﺋﻦ(

2/9

5/0

0/0

2/6

5/0

0/0

2/5

0/6

5/0

5/0

3/5

2/5

13

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي

بر اساس تحلیلهای فرم شهری و امتیازدهی با در نظر گرفتن فرمولهای نرمالسازی و تغییر به مقیاس
یک تا پنج ،محله مدائن بهعنوان فرم شهری برنامهریزیشده پرتغییر با کسب بیشترین امتیاز در دو عامل
شبکه فضای باز و تراکم ،بیشترین مقدار امتیاز نهایی را کسب کرده است .از سویی محله شهرک غرب
بهعنوان فرم شهری برنامهریزیشده کم تغییر کمترین میزان را به خود اختصاص داده است.

تحلیل رابطه گونههای فرم شهری و پایداری اجتماعی در محالت شهر تهران
بررسی موردی :محالت چیذر ،شهرک غرب ،نارمک و امامزاده یحیی

محمدمهدی عزیزی
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شکل  .8خالصه تحلیلهای فرم شهری انجام گرفته درخصوص چهار نمونه موردی

نتیجه آزمونها نشان میدهد که در مواجهه با هریک از گونهها ،تغییرات در شاخصها و چگونگی
پایداری اجتماعی محالت مشاهده شده و همبستگی «قابل توجه» و «معنادار» بوده است .همانطور که در
شکل  8مشاهده میشود ،نتایج کلی این تحقیق بدین صورت است که «بافت برنامهریزیشده کمتغییر»
(محله شهرک غرب) بیش از همه از پایداری اجتماعی برخوردار است و با حرکت به سوی تغییر شتابان
در تراکمهای جمعیتی و ساختمانی (محله مدائن) از این میزان کاسته میشود .در آن سوی دیگر ،در
بافت ارگانیک که اکنون لزوم ًا هماهنگی با شیوه توسعه شهری ،نیازها و سبک زندگی ساکنین و خدمات
ارائهشده مشاهده نمیشود ،در صورتی که روند تغییرات دچار رکود باشد (محله امامزاده یحیی) این تضاد
روزبهروز افزایش است و سطح پایداری اجتماعی پایین میآید.
محمدمهدی عزیزی

تحلیل رابطه گونههای فرم شهری و پایداری اجتماعی در محالت شهر تهران
بررسی موردی :محالت چیذر ،شهرک غرب ،نارمک و امامزاده یحیی

سطح پایداری اجتماعی محالت

22
سال سیزدهم • شماره  • ۲۸پاییز ۱۳۹۹

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰيﺷﺪه

ارﮔﺎﻧﯿﮏ
ﭘﺮﺗﻐﯿﯿﺮ
3.4-3.45

ﮐﻢﺗﻐﯿﯿﺮ
3.2-3.4

3-3.2

2.8-3

شکل  .9نمودار نتایج ارزیابی پایداری اجتماعی در چهار گونه فرم شهری

بر اساس نمودارهای باال ،میتوان مشاهده کرد که پس از کنترل متغیرهای وابسته با متغیرهای کنترل ،نتایج
حاصل نشان میدهد که گونهبندی بافت (برنامهریزیشده یا ارگانیک) و یا میزان تغییرات آن در طول زمان
لزوم ًا دال بر کاهش یا افزایش میزان پایداری اجتماعی نیست .هرچند که بر اساس تحلیلها و دادههای
جمعآوریشده ،میانگین پایداری اجتماعی در محالت پرتغییر از نظر فرم شهری کمتر بوده و همچنین در
محالت برنامهریزیشده این میانگین بیشتر اندازهگیری شده است .در جدول  13نتایج هریک از شاخصهای
پایداری اجتماعی بر اساس ابعاد مختلف آن و برای هریک از چهار نمونه موردی ذکر شده است.
جدول  .13نتایج آمار توصیفی شاخصهای پایداری اجتماعی درخصوص هریک از گونههای فرم شهری
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﻠﻪ

ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﭘﺮﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰيﺷﺪه
ﮐﻢﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰيﺷﺪه
ﭘﺮﺗﻐﯿﯿﺮ

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ

3/43

3/1

2/81

2/33

3/29

2/25

2/86

اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر

0/78

0/81

0/61

0/66

0/85

0/62

0/71

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ

3/52

3/64

2/78

2/85

3/5

3/26

3/25

اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر

0/66

0/75

0/72

0/84

0/87

0/77

0/79

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ

2/77

2/27

3/86

2/24

3/2

2/65

2/8

اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر

0/88

0/82

0/67

0/64

0/66

1/17

0/83

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ

3/64

2/87

3/31

2/84

3/91

4/16

3/45

اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر

0/87

0/91

0/78

0/74

0/76

1/12

0/86

رابطه فرم شهری و پایداری اجتماعی

محمدمهدی عزیزی
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ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﮐﻢﺗﻐﯿﯿﺮ

IntNet

TruRci

AthPri

ParEng

LocFac

PcvSaf

ﮐﻞ

آزمونهای آماری انجام شده نشان میدهد که گونههای مختلف فرم شهری بر ابعاد مختلف پایداری
اجتماعی اثرگذارند و همبستگی آنها مثبت است .میزان معنیداری ضرایب  Fاین مورد را تأیید میکند
که شاخصهای فرم شهری بر شاخصهای پایداری اجتماعی اثرگذارند و ضرایب معنیداری آنها نیز
از  ۰/۰۵کمتر است که نشاندهنده همبستگی باالی آنها است .همچنین به منظور کاهش اثرات موارد
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جدول  .14نتایج آزمون بینآزمودنی در جهت تشخیص میزان اثرگذار متغیرهای کنترل
Sum of
Squares

ﻣﺮﺟﻊ

ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ

NbStb1

AthPri

4/391

NbStb2

AthPri

6/687

1

PerAge

AthPri

1/595

1

1/595

PerGen

PcvSaf2

75/871

1

75/871

72/413

IntNet

14/741

1

14/741

22

0/000

ParEng

9/841

1

9/841

22/301

0/000

0/069

IntNet

12/347

1

12/347

18/428

0/000

0/058

TruRci

11/411

1

11/411

15/41

0/000

0/049

AthPri

3/338

1

3/338

7/814

0/006

0/025

ParEng

4/76

1

4/76

10/787

0/001

0/035

LocFac

26/115

1

26/115

52/541

0/000

0/149

PcvSaf2

6/311

1

6/311

6/023

0/015

0/02

PerEdu

UF Type

Df

Mean

F

Sig.

Partial

1

4/391

10/277

0/001

0/033

6/687

15/652

0/000

0/049

3/733

0/054

0/012

0/000

0/194
0/068
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کمی عوامل فرم شهری (شبکه فضاهای باز ،کاربری زمین ،تراکم و گونه بلوکها) در دو شیوه
آزمون َ
گونهبندی برنامهریزیشده و ارگانیک و پرتغییر و کمتغییر و آزمون سطح پایداری اجتماعی هریک
از نمونهها نشان میدهد که میان پایداری اجتماعی و عوامل فرم شهری در سطح محله ارتباط معناداری
وجود دارد و همانطور که پیشتر اشاره شد میزان معناداری همبستگی عوامل فرم شهری و ابعاد پایداری
اجتماعی شامل شبکه/تعامل اجتماعی ( ،)IntNetاعتماد/احترام ( ،)TruReciدلیستگی/غرور (،)AthPri
مشارکت/تصمیمگیری ( ،)ParEngتسهیالت محلی ( )LocFacو ذهنیت نسبت به امنیت ( )PcvSafپس
از کنترل متغیرهای مداخلهگر کمتر از  ۰/۰۵است که به معنای اثبات این امر توسط آزمون آماری است.
این همبستگی به گونهای است که فرم شهری دارای ویژگیهای ( )۱شبکه معابر متصل و یکپارچه؛ ()۲
تسهیلگر دسترسی و میزان باالی فضاهای باز فراغتی؛ ( )۳کاربریهای مختلط؛ ( )۴میزان باالی انواع
تراکم؛ ( )۵بلوکهای کوچک فشرده؛ و ( )۶مقیاس انسانی در اجزای مصنوع میتواند سطح باالتری
از پایداری اجتماعی را محقق سازد .در نتیجه رابطه نمونهها با پایداری اجتماعی محله برنامهریزیشده
پرتغییر (مدائن) بیشترین سطح پایداری اجتماعی را نشان داده است .بر این اساس میتوان نتیجه گرفت
که اگر محلهای برنامهریزیشده باشد و در ابتدای طراحی آن به اتصال و یکپارچگی شبکه معابر توجه
شود (برای مثال از فرم شطرنجی یا نیمه شطرنجی در آن استفاده شود) ،برای آن به میزان کافی فضاهای
باز و تسهیالت محلی در نظر گرفته شود و در سطح محله توزیع شوند و از طرفی میزان تغییرات آن در
طول زمان به صورتی باشد که تراکم مورد نیاز خود را تأمین کند (البته در صورتی که از حد آستانهای رد
نشود و تبدیل به ازدحام نشود) آن محله میتواند شرایط بهتری را برای تحقق پایداری اجتماعی میان
ساکنان داشته باشد.
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جانبی ،در این تحقیق متغیرهای کنترلی تعریف شده است که پیشتر بدانها اشاره شد .در جدول  14نتایج
شیوه کنترل اثرگذاری آنها و نتایج نهایی همبستگی هر شاخص پایداری اجتماعی با متغیرهای فرم شهری
بر اساس متغیرهای آماری آزمون  MANOVAآمده است.
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نگاه اصلی این مقاله در قالب این گزاره قابل خالصه است که مفهوم فرم شهری امری مهم به منظور
تحقق پایداری یک شهر است و به مسائل متعدد پایداری ارتباط دارد و در نتیجه میتواند در رویههای
طراحی و برنامهریزی شهری کمک شایانی کند .در این تحقیق به منوظر بررسی تأثیرات فرم شهری بر
پایداری اجتماعی گسترهای از ادبیات نظری بررسی شده و ارتباط اجزای مفهومی شامل تعاریف ،ابعاد
مرتبط و شیوههای سنجش از این ادبیات استخراج شده است .سپس آزمونهای عملی بر اساس نسخه
نهایی چارچوب تحقیق طراحی شدهاند تا واقعیت موجود در انواع فرمهای شهری محالت شهر تهران
را با ارتباطات نظری تطبیق دهند .یافتههای تحقیق در یک کلیت نشان میدهند که فرم شهری محالت
میتواند تأثیر بسزایی بر سطح پایداری اجتماعی آنها داشته باشد و کلیدواژه اصلی این تأثیر «تسهیلگری»
است .بدین معنی که فرم شهری میتواند تسهیلگر ایجاد الزامات پایداری اجتماعی باال باشد اما نمیتواند
در نقش تضمینگر عمل کند.
در بحث گونهشناسی فرم شهری و رابطه آن با پایداری اجتماعی از آزمونهای انجام شده و نتایج آن
اینگونه میتوان نتیجه گرفت که فرم برنامهریزیشده در برابر فرم ارگانیک میتواند در شرایطی که
طراحی آن منطبق با اصول پایداری باشد تأثیر مثبتی بر پایداری اجتماعی داشته باشد .درحالیکه فرم
ارگانیک بهواسطه شکلگیری در طول زمان بیش از هرچیز تحت تأثیر فرآیندهای توسعه در دورههای
مختلف بوده است و بسته به نیازهای دوران تغییر کرده است و در شرایط کنونی تضمینی وجود ندارد
که اینگونه فرمها بتوانند بهخصوص فضاهای باز مطلوب ،تسهیالت و اختالط کاربریها را فراهم کنند و
نیازمند مداخله هستند .همچنین درخصوص گونهبندی زمانی نیز میتوان گفت از آنجا که غالب محالت
تهران در دورههای قبلی با تراکم ساختمانی و جمعیتی کم شکل گرفتهاند ،شدت تغییرات تراکم در طول
زمان میتواند آنها را به حد مطلوب تراکم به منظور ارتقای پایداری اجتماعی نزدیک کند .با این حال
باید به این نکته توجه کرد که این فرآیندهای تغییر فرم شهری نیازمند پایش و کنترل هستند تا از حد
آستانهای ازدحام عبور نکنند .در نتیجه میتوان گفت بر اساس یافتههای تحقیق ،عامل تراکم از مهمترین
عوامل تقویت پایداری اجتماعی است که این مورد در برخی دیگر از تحقیقات مرور شده در بخش مبانی
نظری مورد اشاره قرار گرفته است ()Bramley & Power, 2009; Dave, 2011; Dempsey et al., 2012
و همچنین یافته دیگر آن است که ابعاد فرم شهری میتوانند با تقویت یکدیگر منجر به افزایش پایداری
اجتماعی شوند که این مورد نیز با یافتههای برخی از تحقیقات شهری در بسترهای دیگر همخوانی دارد
(.)Hemani & Das, 2016; Jabareen, 2006; Ali et al., 2019
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با این حال ،رابطه فرم شهری و پایداری اجتماعی تحت تأثیر تعدادی متغیر مداخلهگر خارجی قرار
گرفته است که مهمترین آنها را میتوان مدت زمان سکونت افراد دانست .این رابطه همچنین در صورت
وجود فضامندی مطلوب (فضاهای زمینهساز فرصتهای اجتماعی) و از طریق همبستگی تشدیدگر میان
اجزای مختلف فرم شهری میتواند اثری چند برابری پیدا کند .با وجود اینکه اجزای تشکیل دهنده فرم
شهری و پایداری اجتماعی رابطهای مثبت نشان میدهند ،هر مؤلفه دارای مقدار آستانهای است که با
عبور آن میتواند با پایداری اجتماعی رابطه منفی پیدا کند .با این حال به دلیل وجود متغیرهای مختلف
مداخلهگر خارجی ،اثر ترکیبی دیگر اجزای شکل شهری و ماهیت پویای اجتماعات ،اندازهگیری یا
استانداردسازی این مقادیر آستانهای برای هر مؤلفه فرم شهری کاری بس دشوار است .در نهایت باید
اضافه کرد که بدون حضور پایههای نظری مستحکمتر ،مقادیر آستانهای مشخص و چارچوب عملیاتی
سنجش میزان اثرگذاری فرم شهری بر پایداری اجتماعی در مقیاسهای مختلف که بتواند رویههای باال
به پایین (متغیرهای کالن) و پایین به باال (متغیرهای خرد) را ترکیب کند ،امکان مداخله در فرم شهری
محالت شهر تهران به منظور افزایش پایداری اجتماعی وجود نخواهد داشت .بر همین اساس میتوان این
نیاز را مبنایی برای توسعه تحقیق انجام شده دانست.

پینوشتها
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1. city form
2. Sachs
3. limits to growth
4. Brundtland Commission
5. Elkington
6. triple bottom line
7. social inclusion
8. three pillars
 .9عروسکهای روسی ( )Russian Dollsبه عروسک ماتروشکا یا عروسک تودرتوی روسی اشاره دارد که مجموعهای
از عروسکهای کوچکشونده است و به ترتیب داخل دیگری قرار میگیرد و استعارهای از مجموعههایی از جز به کل
محسوب میشود.
10. Littig
11. Griessler
12. Biart
13. Polese
14. Stren
15. Colantonio
16. Jenks
17. axial integration
18. connectivity
19. meandepth
20. Selkirk
21. circularity ratio
22. spatial anatomy
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