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مقدمه
 Monzon and) است کرده فراهم شهرها برای مختلف ابعاد در را مشکالتی شهرها سطح در جمعیت روزافزون رشد

Hernandez, 2016: 158; Mueller et al., 2018: 181; Porio, 2014: 245.) یها ینابرابر ساز نهیزم امر این 

 ;Kourtit, 2015) است داشته همراه به را ستیز طیمح تخریب و غیررسمی یها سکونتگاه افزایش اجتماعی، -اقتصادی

Liu, 2017: 1; Geng et al., 2019: 2). پذیری زیست شهرها، سطح در موجود مشکالت سایر کنار در ها چالش این 

 وعمتن طیف این، وجود با (.Teo, 2014: 916) است کرده مبدل ریزان برنامه و مدیران برای اساسی یچالش به را شهری

 افزایش امروزه، .ستشهرها بیشتر در شهری یشناس بیآس یها جنبه نیتر مهم از اجتماعی یها بیآس جمله از ها بیآس

 این با را ها آن ازپیش بیش که است شهری مدیران و مسئوالن ةعمد یها چالش از یکی شهرها در اجتماعی یها بیآس

 علمی، یها شرفتیپ اثر بر جرائم موج افزایش و بزهکاری رشد مانند اجتماعی یها بیآس است. کرده مواجه موضوع

 کرده مشخص بزهکاری موج مهار در را کیفری نهاد ناتوانی ونقل، حمل و ارتباطات شهرنشینی، ةپدید رشد و صنعتی

 ،کنند یم بررسی محیط در را زا جرم عوامل یها شهیر که دیگر نةرایشگیپ های اقدام به یافتن دست ضرورت بنابراین است؛

 (.11 :9911 کالنتری،) رسد یم نظر به الزم زمینه این در

 تعادل که بگیرد صورت اختالالتی متفاوت عوامل اثر بر جامعه در که ندیآ یم پدید زمانی اجتماعی یها بیآس

 آثاری دتوانن یم ها آن شدت و میزان به بنا ها اختالل این بیندازد. مخاطره به را آن ساکنان و شهر عملکرد عمومی،

 رو روبه فراوانی مشکالتی با را شهر یک یپایدار تواند یم امر نیا و (966 :9919 ،همکاران و ملکی) باشد داشته متفاوت

 یآگاه افزایش و شهروندان مشارکت نسبی، رفاه تأمین پذیری، زیست افزایش درگرو شهری پایداری بنابراین کند؛

 سطح در پذیری زیست افزایش و اجتماعی عدالت رعایت مستلزم پایداری قعدروا .است جامعه اعضای ةهم برای اجتماعی

 :9910 ،همکاران و فر شخو) است جامعه حیات اقتصادی و سیاسی فرهنگی، وجوه به متوازن توجه همچنین و شهرها

 یها بیآس عانوا ممکن است ،شود می فراهم پذیری زیست کاهش برای زمینه اینکه بر  عالوه ناپایداری درصورت (.99

 سکونتگاه آن پایداری بیانگر تواند یم ینوع به سکونتگاه پذیری زیست بنابراین ؛(90 :9910 )جلوداران، یابد بروز اجتماعی

 (.0 :9911 ،همکاران و نیآرو) باشد

 و (01 :9910 ،همکاران و قیاس )روشن سو  کی از غیره و بیکاری فقر، اعتیاد، مانند اجتماعی یها بیآس انواع وجود

 از مختلفی انواع بروز موجب و زده دامن شهرها در آن گستردگی بر دیگر سوی از ها فرهنگ و ها تیقوم بیشتر تنوع

 و انحراف دچار میزان این به خاصی مقطع هیچ در بشر که یا گونه به شده است؛ مختلف یها مکان و ها زمان در ها بیآس

 است نشده غیره و جنایات و انحرافات ،جرائم از ناشی یها بتیمص نینچ دچار نیز بشری جامعه و نشده اخالقی سقوط

 توجه امر این که هستند رو روبه فراوانی مشکالتی با شهرها بیشتر ستیز طیمح امروزه (.91 :9911 پیری، و خاکپور)

 و ارتقا به همگی غیره و پایدار شهر خالق، شهر پذیری، زیست مانند اصطالحاتی وجود باره  نیا در .طلبد یم را یا ژهیو

 رفع و کاهش برای را یحل راه دارند تالش شهری متخصصان و مدیران همواره رو ینا از دارند؛ اشاره زندگی کیفیت بهبود

 نیز پذیری زیست اصطالح که شده ابراز باره این در متعددی یها گاه دید امروزه . به همین دلیلکنند پیدا زیست مشکالت
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 یها اسیمق در تواند یم پذیری زیست ارزیابی و سنجش بنابراین ؛(910 :9911 بیگدلی، و ماعیش) است جمله آن از

 (.10 :9919 ،نژاد یاحمد و بندرآباد) شود انجام (غیره و جدید شهرهای ،ها شهرک ،ها محله شهر،) متفاوت

 عوامل سایر و شهرها محیطی توانایی به یتوجه بی و شهرها   سوی به تیعجم هجوم دلیل به نیز ایران شهرهای در 

 شهر ،به همین منظور (.911-919همان:) است شده ها آن پذیری زیست کاهش و شهرها در بحرانی طیشرا ایجاد سبب

 شهر نامناسب دسترسی و موقعیت .سترو روبه اجتماعی یها بیآس انواع با و نیست مستثنا قاعده این نیز دژ نیشاه

 مدیریت و یزیر برنامه نبود و جوانان پایین اشتغال ،ها شهرک در مختلف سنگین نیمه و سنگین صنایع نبود ،دژ نیشاه

 عنوان به شهر این همچنین شود. رو روبه فراوانی یها بیآس با دور چندان نه یا ندهیآ در شهر این که شود می سبب مناسب

 افزایش این است. مواجه خود پیرامون و محیط از جمعیت هیرو یب افزایش با غربی جانیآذربا استان اندام کوچک شهر

 .فراهم کند آن پیرامون و شهر مرکز در هیرو یب یوسازها ساخت غیررسمی، اسکان افزایش برای را زمینه تواند یم جمعیت

 شهر ظرفیت به توجه جهیدرنت ؛باشد داشته جمعیت پذیرش در کمتری ظرفیت تواند یم بودن کوهستانی دلیل به همچنین

 اجتماعی یها بیآس کاهش و پذیری زیست بهبود یا کاهش در یمؤثر بسیار نقش تواند یم آن یریاجرپذمه میزان و

 خاصی ضرورت از اندام کوچک شهرهای پذیری زیست بر نآ ریتأث و اجتماعی یها بیآس بحث بنابراین ؛باشد داشته

 شهر پذیری زیست بر ریرپذیتأث و رگذاریتأث یاجتماع یها بیآس نیتر مهم بررسی مقاله این هدف رو از این ؛است برخوردار

 ریرپذیتأث و رگذاریتأث یها مؤلفه از استفاده باو  نوین رویکرد با ها، پژوهش سایر برخالف پژوهش این .بوده است دژ نیشاه

 و یشناسای را رو پیش اجتماعی یها بیآس ،موجود شرایط تحلیل همچنین و دژ نیشاه شهر پذیری زیست تحوالت روند بر

 و ها سازمان یکپارچگی سایه در تنها امر این که برطرف کرده است کارآمد مدیریت و یزیر برنامه از استفاده با ها آن

 است. ریپذ امکان گذار استیس و گیر تصمیم نهادهای

پژوهشنظريمبانی
اجتماعیهايآسیب

 محرومیت استفاده،ءسو ازجمله موجود های شوک و زا استرس عامل چندین خود، مفهوم ترین وسیع در اجتماعی های آسیب

 در توانند نمی که دارد اشاره جوامع و ها سازمان افراد، ناتوانی به ها این آسیب .گیرد دربرمی را طبیعی خطرات و اجتماعی

 از بخشی تأثیرات این .کنند ایستادگی دارند، قرار آن معرض در که زا استرس عامل چندین آور زیان تأثیرات برابر

روز افزون در شهرها و  طور به و هستند فرهنگی های ارزش های نظام و مؤسسات اجتماعی، تعامالت در ذاتی های ویژگی

دربارة  گفتمان در یتازگ به اجتماعی های آسیب مفهوم .دنگیر می قرار مطالعه مورد گروه های اجتماعی و بوم شناسانه

 وجود اجتماعی های آسیببارة در متعددی های نظریه مشابه، طور به .تاس کرده ظهور طبیعی بالیای و مخاطرات موضوع

 بنابراین پژوهش ؛است داشته تمرکز مفهومی های مدل و تجربی مشاهده بر، شده انجام تاکنون که کاری بیشتر و ددار

 اجتماعی راتمخاط که است شرایطی درک برای تالش نمایانگر و میانی محدودة نظریه یک اجتماعی های آسیب درمورد

 :دارد تأکید اصلی موضوع دو بر مفهوم این که کند یم بررسی را

 خطر یک تنها این بنابراین ؛شوند می تعریف ساختارها و اجتماعی یندهایفرا کمک به فجایع پدیده و علل .9

 گیرد. قرار مدنظر باید طبیعی بالیای درک برای که است اجتماعی زمینة بلکه ،نیست بیوفیزیکی



 1011بهار،1رةشما،9دورة،ریزيشهريبرنامهيفیااجغريهاهشپژو  39

 خطر یک است ممکن، باشند داشته قرار خطرات معرض در است ممکن جامعه یک از مختلفی های گروه اگرچه .0

 دارند خطر یک اثرات با مقابله برای متفاوتی های قابلیت و ها توانایی ها آن شود؛ زیرا ها گروه این نتایج تغییر سبب

(Elcheroth, 2009: 193 and Spini .)چگونگی و میزان که است عواملی از ترکیبی شامل اجتماعی های آسیب 

 صنعتی انقالب مستقیم معلول و حاصل اندیشمندان از بعضی تعبیر به که اجتماعی های آسیب کند. می مشخص را زندگی

 متفاوت هم از مورد این در را مختلف جوامع آنچه اما گذارند، می را خود تأثیرات و دارند وجود جوامع بیشتر در هستند،

 به اجتماعی های آسیب .است آن بهبود و اصالح راهکارهای و ها آسیب بروز علل به جوامع این نگرش نوع ،کند می

 از ناشی بالیای، طبیعی بالیای مانند ؛کند می تأکید انسان سالمت بر خارجی های تنش با مواجهه هنگام جوامع آوری تاب

 انسان مشکالت تواند می علمی و مناسب راهکارهای کمک به یاجتماع های آسیب کاهش .بیماری شیوع یا انسان فعالیت

 به محدودنا دسترسی ،فقر سطح از: اند عبارت که دارد ابعادی اجتماعی های آسیب .دهد کاهش را اقتصادی مشکالت و

 از اجتماعی ةسرمای محدودیت یا فقدان ،سیاسی قدرت به محدودنا دسترسی ،فناوری و دانش اطالعات، مانند منابعی

 های محیط و فجایع یا خطر به پاسخ در نادرست رسوم و  آداب نادرست، باورهای ،ارتباطات و اجتماعی های شبکه جمله

 (؛ بنابراینForney, 2019: 240) غیره و ضعیف نگهداری ضعیف، حفاظت ضعیف، ساختار مانند پذیر آسیب مسکونی

 اتیجزئ، مدرن یارهاکراه ةارائ با همچنین و شود زیپره جامعه در گویی کلی از و یابی ریشه یاجتماع های آسیب

 مشکالت با بتوانند مطلوبی نحو به تا (Climent-Gil, et a., 2018: 73مدنظر قرار بگیرد ) یاجتماع های آسیب

 .(,Laitinen 2019) درنظر بگیرند ها آن برای را اقدامات نیتر نهیهز کم و بهترین و کنند برخورد شهرها ناساکن اجتماعی

 شود می تعیین فرآیندها یا محیطی و اقتصادی اجتماعی، فیزیکی، عوامل مانند مختلفی عوامل با اجتماعی های آسیب

 قومیت، طبقاتی، اختالف اشغال، فقر، .دهد می افزایش مختلف مخاطرات وجود اثر در را جامعه یک پذیری آسیب که

 را اجتماعی های آسیب جامعه، یک در امکانات از استفاده در برینابرا و نشینی حاشیه شدن، گرفته نادیده محرومیت،

 .(Thompson, 2018: 8) دهد می افزایش

 ها بیآس قانونمندبودن .است قانونمندی و یواقع ییها دهیپد ت،ینسب و تنوع از یبرخوردار وجود با یاجتماع یها بیآس

 هر تیموفق زانیم .هستند  یریشگیپ و درمان قابل یماعاجت یها بیآس نیبنابرا کند؛ می نکمم را ها آن یریپذ نترلک

 اشتباه  به یبرخ .است جامعه آن در غالب یاجتماع نظام ییاراک معرف یاجتماع یها بیآس از یریشگیپ در شورک

 یبرا و دارد یعوارض یرییتغ هر اگرچه .دانند یم توسعه ای تهیمدرن ناپذیر اجتناب یامدهایپ ءجز را یاجتماع یها بیآس

 یا نهیهز نوع هر آن یبرا و دانسته توسعه یرییتغ نوع هر هک ستین نامع بدان نیا، شود یم پرداخت نهیهز توسعه،

 تنها نه است، افراد کژکارکردهای ای یجمع یواحدها کژکارکردهای یامعن به هک یاجتماع یها بیآس .شود پرداخته

 ،باشد شتریب جامعه در یاجتماع یها بیآس زانیم هرچه نیابرابن ؛دهستن  بحران یها نشانه هکبل ،ستندین توسعه شاخص

 (.Freyenhagen, 2015: 135) است شتریب هم بحران شدت

پذیريزیستمفهوم

 ةتوسع برای مدرن ریزی برنامه عنوان بهبود که  9106 ةده در شهرها از بسیاری در یمهم کلیدی ةواژ پذیری زیست

 عریض، های خیابان با قدیمی های محله جایگزینی و صنعتی ةتوسع ترویج دنبال به بیشتر که کرد ظهور شهری
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 بهبود و ارتقا برای مختلفی رویکردهای شهرها، متعدد مشکالت به با توجه .بود مدرن های مسکن ساخت و ها راه بزرگ

 در پذیری یستز امروزه .ستها آن از یکی شهری پذیری زیست که است شده مطرح و پیشنهاد ها آن در زندگی شرایط

 ریزی برنامه و ها گذاری سیاست در پایداری گفتمان چارچوب در راهنما اصل یک عنوان به یافته توسعه کشورهای بیشتر

 را متعددی عوامل مفهوم این امروزه (.01 :9911 ،همکاران و مهرنجانی سلیمانی) است یافته گسترش شهری

 اقتصادی بقای با همراه سالم زندگی برای و است وابسته محلی فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، شرایط به که گیرد برمیرد

 به را زندگی از قبولی قابل کیفیت که دارد اشاره زندگی محیط وضعیت به پذیری زیست است. مهم بسیار اجتماعی، و

 در .دارد ستگیب محلی طور به فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، شرایط به پذیری زیست .کند ارائه خاص ای منطقه ساکنان

 بر شدت به پذیری زیست انگلستان، در که درحالی ؛دارد اشاره «رفاه» و «زندگی کیفیت» به پذیری زیست متحده، ایاالت

 است، متفاوت مکان و زمان با پذیری زیست تفسیر اگرچه .کند می تمرکز سرسبزی و ایمنی تمیزی، یعنی محلی محیط

 اشتراک به جهان سراسر در را «زندگی رضایت» و «رفاه» ،«زندگی کیفیت» مانند هایی واژه مفهوم این رسد می نظر به

 داد نشان کیفیت یک صورت به را پذیری زیست پاسیون مبنا، همین بر (.Pandey et al., 2013: 374-375) گذارد می

 فردی های ویژگی و محیطی های ویژگی بین تعامل به مربوط رفتاری تابع بلکه ،نیست محیط در ذاتی ویژگی یک که

 ذهنی یمفهوم که پذیری زیست .دانست برابر کشور در زندگی کیفیت و سکونت قابلیت با را پذیری زیست 9هون ون .است

 ادراک و تصور بر به این شکل ،است متفاوت محلی و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، تأثیرات با آن تفاوت و آید شمار می به

 (.Pandey et al., 2013: 374-375) گذارد یم تأثیر زندگیبارة در ساکنان

 و فرمانروا طبیعی، و سالم ةزند موجود یک مانند که شود می اطالق شهری به پذیری زیست نوین، شهرسازی در

 تنفسی های اندام ،دارند  کامل ارتباط هم با آن اجزای گذارد، می ارج و کند می حس را ها ارزش آموزد، می است، پذیر فرمان

 و رفاه با مرتبط مفهوم یک پذیری زیست گفت توان می این وجود با (.Kaal, 2011: 535-536) است سرزنده و دارد

 گفته عواملی مجموعه به کالیفرنیا وساز ساخت آموزش ةجامع نظر براساس پذیری زیست بنابراین ؛است انسان آسایش

 ؛آورد می ارمغان به کنند می زندگی شهر یا محله کی در که افرادی برای را رفاه و سالمت زندگی، کیفیت که شود می

 بر که شود می تعریف محیطی و بهداشتی اقتصادی، اجتماعی، شرایط میان تعامل محصول عنوان به پذیری زیست بنابراین

 .(Atef, 2019: 3 Elsawy and) گذارند می تأثیر اجتماعی و انسانی رفاه

شهريفضاي

 در امروزه که است کرده ایجاد آن را بشری تمدن که است موجودیت ترین یدهپیچ و ترین جامع شهر شک  بدون

 یا نگاه یک در آن درک که است تر بزرگ مقیاس نظر از و تر پیچیده شهری فضای دارد. قرار خود ةنسخ ترین پیشرفته

 و یزندگ ابعاد همة در که یقیعم راتییتغ با مدرن، دوران در .نیست آسان شهری فضاهای ةتجرب معمول های روش

 خدمت در بازار یروهاین تأثیر تحت و شده لیتبد سودازده های مکان به یشهر یفضاها ةعمد بخش داده، رخ سکونت

 تیعقالن به است، یروشنگر ةدور ثمرات از که یساز یعقالن درواقع، .است گرفته قرار محدود های جریان منافع

                                                           
1. Veenhoven 
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 در توان می را آن نمود و «یابزار تیعقالن» ای سویه یک تیعقالن نیا انعکاس .شد محدود یفناور و ابزار ها، روش

 واردکردن و عتیطب بر غلبه یبرا انسان تالش آن، ةجینت که کرد جوو جست عتیطب و جامعه انسان، کیالکتید

 گوید می سخن آن از امروزه دار،یپا ةتوسع یالگو که هایی نگرانی ؛است آن به فراوان های خسارت

(Panditharathne, 2016: 3-4.) از خارج نیروهایی تأثیر از حکایت معاصر، ةدور در شهری فضاهای تغییر بررسی 

 بر مبتنی .دهد می قرار رو پیش شهری فضای کیفیت ارتقای و مدیریت در را جدیدی های چالش که دارد فضاها این

 کوتاه هایی زمان در ،است گرفته می صورت تدریجی صورت به تاریخ طول در که هایی دگرگونی نیروها، این قدرت

 های چالش با مواجهه ةنحو ةزمین در را جدیدی های دریچه شهری، دگرگونی ماهیت شناخت بنابراین گیرد؛ می شکل

 عوامل از استفاده با شهری فضاهای طراحی در توان می اساس این بر (.Thompson, 2003: 534د )گشای می معاصر

 های فعالیت از و تسهیل را مطلوب های فعالیت که آورد وجود به فضاهای مناسب، ادراکی و کالبدی ی،یفضا عناصر و

 در شهری فضاهای به توجه اخیر های سال در بنابراین ؛(İnceoğlu and Aytug, 2009) کند می ممانعت نامطلوب

 های استفاده برای روی هپیاد محورهای باغچه، پیاده، های مجموعه پارک، قبیل از فضاهایی و یافته رواج جا همه

 (.Georg, 2010: 2) .است شده ساخته مردم مختلف

 شهريفضاهايدرپذیريزیستبراجتماعیهايآسیب

 رویکرد این (.Islam, 1997) دارد مناسب مدیریت و ها رساختیز کیفیت بهوابستگی بسیاری  شهری، محیط کیفیت

 دردسترس و مناسب شهری خدماتکردن  فراهم اجتماعی، های یبآس انواع از دور و سالم شهر ایجاد برای تالشی

 یها بیآس و جرائم نرخ تاریخ طول در (.Harpham et al., 2001: 112) است پایداری چارچوب در همگان برای

 و ها یناهنجار از بسیاری که طوری به ؛(Dhaliwal, 2000: 310) است بوده باال همواره شهری نواحی در اجتماعی

 ضمن قانون نکردن رعایت و همکاران حقوق به تجاوز پرخاشگری، خشونت، مانند شهری، جوامع در جتماعیا مسائل

 و )رهنمایی است نهفته آنان کاری و سکونتی فضاهای کیفیت در اقتصادی و فرهنگی تاریخی، یها شهیر داشتن

 از مذکور مسائل و اجتماعی یها بیآس به توجه با مدرن زندگی کیفیت ةدربار نگرانی؛ بنابراین (91 :9919 ،حسینی شاه

 در اجتماعی های آسیب شناسی مسئله برای اساس این بر .(Pacione, 2003: 19) است معاصر ةجامع های ویژگی

 دیدگاه از هرکدام مردان دولت و اجتماعی علوم دانشمندان اقتصاددانان، ،زانیر برنامه یافته توسعه کشورهای از بسیاری

و تالش دارند الگویی پیشنهادی برای ارتقای سطح کیفیت زندگی بهتر و  سعی و نگرند یم مقوله این به خاصی

 ،شهرها در امروزه اما آسیب های اجتماعی درگیرند، ارائه دهند.مطلوب در نواحی عقب مانده که با مسائل و معضالت 

 یاجتماع جرائم و یناهنجار بروز یها کانون نیتر مهم جهان یشورهاک ریسا در چه و ایران در چه شهرها کالن ژهیو به

 این یشناس مسئله سالم، شهر یک طراحی یبرا شهری مدیریت و یزیر برنامه ندیفرا در لیدل نیهم به و هستند

 مناطق و ها محله سطح در ژهیو به ،یشهر یها طیمح در تیجنا و جرم اهشک همچنین و آن بروز علل و مسائل

(؛ بنابراین Wekerle and Carolyn, 1998: 17) رود یم شمار هب سالم شهر جادیا در دافاه نیتر مهم از یکی شهری،

 مشکالت با را شهروندان زندگی شهری های محیط در انسان شهری زیست محیط و طبیعت تخریب بر مبتنی اقدامات

 موضوعاتی ةدربار ای ندهفزای مطالعات سبب، همین به .(01 :9919 ،همکاران و نژاد حاتمی) است کرده مواجه زیادی
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 ,.Shamsuddin et al ؛Badland et al., 2014 ؛Mccrea and Walters, 2012) شهری پذیری زیست مانند

 اسدآبادی جعفری ؛9919 همکاران، و شاهیوندی ؛Mahmoudi et al., 2014 ؛Leby and Hashim, 2010 ؛2013

 سروستانی، صدیق ؛9919 قرشی، ؛Kasarda and Lindsay, 2011) اجتماعی های آسیب و( 9910 همکاران، و

 است. گرفته صورت (9910 معتمدی، ؛9910 ،همکاران و امیری ؛9911

 ییها دهیپد نسبیت، و تنوع از برخورداری وجود با اجتماعی یها بیآس و مسائل این شناخت شرایطی چنین تحت

 که اجتماعی یها بیآس بنابراین ؛کند می ممکن را ها آن یریپذ کنترل ها بیآس قانونمندبودن هستند. قانونمند و واقعی

 هر در اجتماعی یها بیآس از یریشگیپ .هستند  یریشگیپ و درمان قابل دارند، وجود اجتماعی فضاهای سطح در

 یریکارگ به و جامعه آن در ها بیآس تحول بر حاکم یها یقانونمند و ها یژگیو علمی شناخت به موکول یا جامعه

 ژهیو به ها دولت بیشتر که است اساسی یها چالش از یکی امر این است. اجتماعی یها یزیر برنامه فرایند در ییها افتهی

 اجتماعی یها بیآس از یریشگیپ در کشور هر موفقیت میزان هستند. رو روبه آن با ایران مانند گذر لدرحا جوامع در

 و کاهش برای یزیر برنامه بنابراین ؛(911 :9911 عظیمی،) است جامعه آن در غالب اجتماعی نظام کارایی معرف

 نیز و اجتماعی یها بیآس تبیین و شناخت مستلزم شهرها، در پذیری زیست افزایش و اجتماعی یها بیآس از پیشگیری

 پژوهش مفهومی مدل 9 شکل در همچنین .هاست آن عملی یها چالش و مزایا و پیشگیرانه اجرایی یها وهیش شناخت

 است. آمده

 

 
پژوهشمفهومیمدل.1شکل
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 پذیری زیست
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 پذیرزیست
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مطالعهموردةمحدود
 این .است متر 9166 دریا سطح از آن متوسط ارتفاع و دارد قرار غربی جانیآذربا استان شرقی جنوب در دژ نیشاه شهر

 سیمای و شده محصور بلند نسبتاً یها کوه با طرف هر از و دارد قرار محدودی دشت در کوهستانی کلی حالت در شهر

 خشک مهین اقلیم ةمحدود در و ندارد وجود بیابان و جنگلی اراضی شهر این در است. آورده در کاسه صورت به را نآ

 دارد. قرار

 جمعیت رشد نرخ که رخ داده 9901 دهه در دژ نیشاه شهر جمعیت در تحول و تغییر بیشترین، 9 جدول به توجه با

 از بسیاری یها مهاجرت که بوده تحمیلی جنگ و اسالمی انقالب وقوع با مصادف دهه این. تاس بوده درصد 1/1 آن

 فراوانی یها بینش و فراز با گذشته یها سال طی تحولو  تغییر مقدار این .را رقم زده است شهر این به روستاها اطراف

 سال در مقایسه با است که نفر هزار 19 رانای آمار مرکز براساس موجود وضع در جمعیت حال هر  به است. بوده رو روبه

 در نقاط سایر از برتر خدمات تمرکز دلیل به امر این است. شده افزوده آن جمعیت وسعت بر نفر هزار 1 حدود 16

 است. کرده فراهم را مهاجرت و جمعیت افزایش بستر ها شهرستان سطح در آن مرکزداشتن و ها شهرستان

مختل ادوارطیدژیناهششهرجمعیتوضعیت.1جدول

13301300130013401350133013911390سال
 19999 91901 91060 01606 91190 1161 0611 1911 جمعیت

 91/9 90/9 00/9 61/1 19/1 01/9 16/9 - رشد نرخ

پژوهشروش
 روش از ،پژوهش ازیموردن یها داده با متناسب ،ندایفر نیا در .است یلیتحل-یفیتوص و یکاربرد حاضر پژوهش

 =9 ،اثر یب صفر=) یا سهیمقا ةپرسشنام صورت به اطالعات یگردآور ابزار شد. استفاده مرجع منابع و یا کتابخانه

 خیلی) یا نهیگز پنج لیکرت طیف و (زیاد خیلی اثرگذاری =1 ،زیاد اثرگذاری =9 ،کم اثرگذاری =0 ،کم خیلی اثرگذاری

 است شهری مدیران و متخصصان شامل اول ةدست است. دسته دو پژوهش این در هنمون حجم بود. زیاد( خیلی تا کم

 فازی دیمتل روش از ها افتهی و تحلیل تجزیه  برای ،قسمت این در .شدند انتخاب ساده تصادفی صورت بهنفر  91 که

 کی لیتشک از پس که است یزوج یها سهیمقا براساس یریگ میتصم های روش از یکی روش این شد. گرفته بهره

 روش .رود می کار به یدهامتیاز یبرا مشخص گروه کی از استفاده و پژوهش نیا یارهایمع نیب یزوج ةسیمقا سیماتر

 خبرگان قضاوت از یمند بهره با کیتکن نیا است. یزوج ةسیمقا هیپا بر یریگ میتصم یها روش انواع از یکی مذکور،

 ساختار ها، گراف یتئور اصول از استفاده با ها، آن به کیماتستیس یساختارده و ستمیس کی عوامل استخراج در

 را مذکور عناصرهمچنین  و متقابل یریرپذیتأث و یرگذاریتأث روابط با را ستمیس در موجود عوامل از یمراتب سلسله

 با فوق روش بنابراین ؛کند یم نیمع یعدد یازیامت صورت به را مذکور روابط اثر شدت که یا گونه به ؛آورد یم دست به

 این روایی همچنین کند. یم لیتسه یطیمح نانیاطم عدم طیشرا در را یریگ میتصم ،یفاز یزبان یرهایمتغ از استفاده

 .است شده تأیید و باالتر 1/6 تحقیق
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مطالعهمورديهاشاخص.9جدول

منابعهاشاخصنماد

A1 9910 همکاران، و امیری ناامنی 

A2 9910 صرافی، و دوست یرانا ؛9911 ،دوست یرانا ؛9910 شکویی، ؛9911 شکویی، فقر شکاف 

A3 9910 حمیدی، و معیدفر خانوار سرپرست زنان 

A4 نوجوانان بزهکاری 
 و آقژایی  ؛9911 ،دوسژت  یژران ا ؛9911 شژکویی،  ؛9919 نژژاد،  یانصار ؛9911 همکاران، و یآباد کمال

 9911 همکاران،

A5 9911 ،ارانهمک و عقدا افخمی نامناسب درآمد 

A6 9911 جهانبازیان، و ینیمع ؛9911 دوست، ایران ؛9911 همکاران، و زاده سراج گری تکدی 

A7 9911 همکاران، و آقایی ؛9911 همکاران، و آهی اعتیاد 

A8 9911 محسنی، وندالیسم 

A9 9919 تهران، شهر یزیر برنامه و مطالعات مرکز سالمت و بهداشت امکانات کمبود 

A10 9910 همکاران، و امیری ؛9911 همکاران، و یآباد شاه زارع اجتماعی برابرینا 

A11 9911 ،همکاران و رفیعی پرخاشگری و خشونت 

A12 9919 تهران، شهر یزیر برنامه و مطالعات مرکز اجتماعی هویتی یب و بیگانگی 

A13 9911 پالیزیان، و روستا سوادی کم 

A14 9911 ،همکاران و اییرهنم اجتماعی بافت ناهمگونی 

A15 9919 ،همکاران و شماعی جمعیت شلوغی و تراکم 

A16 9919 لطفی، و پور فیض ؛9910 همکاران، و امیری بیکاری 

A17 9911 ،همکاران و رستگار خیابانی کودکان 

A18 9919 ی،گلوندان یطاهر اینترنت و اجتماعی یها شبکه 

A19 9919 ،همکاران و قرشی ؛9919 تهران، شهر یزیر رنامهب و مطالعات مرکز ناکارآمد مدیریت 

A20 9919 تهران، شهر یزیر برنامه و مطالعات مرکز مسکن کمبود 

A21 9911 همکاران، و آقایی ؛9911 محسنی، یریگ باج و سرقت 

A22 9911 ،همکاران و رفیعی خودکشی 

 پژوهش های یافته :منبع

پژوهشيهاافتهی
دژنیشاهشهرپذیريزیستبراجتماعیيهابیآساثرپذیريوياثرگذارمیزانبررسی

شهروندانهايدیدگاهنتایج

 یهاداده لیاستفاده شده است. تحل یاتک نمونهتی به دست آمده از پرسشنامه از آزمون  یداده ها لیو تحل هیتجز یبرا

محدوده مورد مطالعه با استفاده از وندان و شهرمتخصصان  ،پرسشنامه و مصاحبه با کارشناسان قیشده از طر یگردآور

 یهاشاخص یباال بودن اثرگذار نیمب یانمونه تکتی بر اساس آزمون  انیپاسخگو دگاهیاز د یعدد نیانگیم لیتحل

 یهابا احتساب دامنه نیباشد. بنابرایدر محدوده مورد مطالعه م یشهر یفضاها یریپذستیز بر یاجتماع یهابیآس

ابعاد  یتمام یبرا زانیم نیدر نوسان است. ا کرتیل فیبر اساس ط 1تا  9 نیبه کار گرفته شده که ب یهاشاخص یفیط

 جدول)شده است  یابیارز 9مطلوب  طی، باالتر از شرایاجتماع یها بیآس یشاخص ها یاثرگذار یشاخص ها زءبه ج

9). 

 و باال حد به توجه با .شود یم رد H0 فرض مذکور آزمون در، است 61/6 از کمتر معناداری مقدار چون ،1 جدول در

 666/6 آن معناداری سطح آنکه دلیل به اجتماعی بیآس اریمع و است مثبت بیشتر که 9 جدول در شده داده نشان پایین

 است. قبول قابل درصد 11 اطمینان سطح با موردی ةنمون در ،است
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 اجتماعییبآسیارمعمیانگینوتتفامعناداريدادننشانبراييانمونهتکtآزمون.3جدول

 

TestValue=3 

tdf میانگیناختم  معناداريسطح 
 درصد90اطمینانبافاصله

 کمتر کمتر

110/90 اجتماعی آسیب معیار  911 666/6  91666/0  1111/9  1111/0  



 پژوهشيهاشاخصمیانگینتفاوتمعناداريدادننشانبراييانمونهتکtآزمون.0جدول

 

TestValue=3 

انحرا 

 معیار

خطاي

 t df استاندارد
سطح

 معناداري

اختم 

 میانگین

اطمینانبافاصله

 درصد90

 باالتر کمتر

101/91 ناامنی  911 666/6  916/0  11/9  19/0  111/6  991/6  

191/00 فقر شکاف  911 666/6  106/0  11/0  10/0  111/6  909/6  

666/91 انوارخ سرپرست زنان  911 666/6  166/0  90/0  01/0  161/6  619/6  

090/91 نوجوانان بزهکاری  911 666/6  10666/9  0610/9  6901/0  11119/6  96119/6  

109/91 نامناسب درآمد  911 666/6  966/0  11/9  90/0  111/6  990/6  

916/09 گری تکدی  911 666/6  11101/9  1911/9  1911/9  19111/6  61160/6  

101/06 اعتیاد  911 666/6  116/9  19/9  19/9  191/6  610/6  

609/91 وندالیسم  911 666/6  016/9  16/9  11/9  101/6  991/6  

666/09 سالمت و بهداشت امکانات کمبود  911 666/6  066/9  61/9  99/9  161/6  611/6  

199/91 اجتماعی نابرابری  911 666/6  06666/0  9691/0  1119/0  61111/9  91110/6  

099/91 پرخاشگری و خشونت  911 666/6  11666/9  1611/9  0109/0  11196/6  99116/6  

611/01 اجتماعی هویتی یب و بیگانگی  911 666/6  166/9  90/9  01/9  111/6  909/6  

119/91 یسواد کم  911 666/6  116/9  00/9  91/0  191/6  996/6  

061/91 اجتماعی بافت ناهمگونی  911 666/6  11666/9  1091/9  9110/0  10161/6  9610/6  

091/1 جمعیت شلوغی و تراکم  911 666/6  00666/0  9111/9  1099/9  19101/1  00101/6  

990/06 بیکاری  911 666/6  06666/9  1169/0  1911/9  90110/9  91161/6  

196/91 خیابانی کودکان  911 666/6  10666/9  0111/9  9001/0  11990/6  90601/6  

016/90 اینترنت و اجتماعی یها شبکه  911 666/6  10666/9  0969/9  61111/0  16191/6  99190/6  

019/09 ناکارآمد مدیریت  911 666/6  01666/0  6010/0  1191/0  11910/6  9610/6  

111/90 مسکن کمبود  911 666/6  91666/0  1190/9  9101/0  16919/6  90119/6  

091/1 یریگ باج و سرقت  911 666/6  10666/9  1101/9  9119/1  16991/1  19111/6 

100/00 خودکشی  911 666/6  06666/9  1111/9  1160/9  11111/6  60111/6 

 

 گیری باج و سرقت و (06/9) یکاریب (،16/9) یاجتماع یتیهو یب و بیگانگی یها شاخص میانگین ،1 جدول براساس

 حد دررا  اجتماعی بآسی معیار ها شاخص این در توان یم دیگر عبارت به .است 9 میانگین متوسط حد از بیشتر (،10/9)

 (،16/0) خانوار سرپرست زنان (،10/0) فقر شکاف (،91/0) ناامنی یها شاخص میانگین درمقابل دارد. قرار بیشتری

 امکانات کمبود (،01/9) سمیوندال (،11/9) ادیاعت (،11/9) یگر یتکد (،96/0) درآمد میزان (،10/9) نوجوانان بزهکاری

 بافت گونی ناهم (،11/9) یسواد کم (،11/9) یپرخاشگر و خشونت (،06/0) یاجتماع ابرینابر (،06/9) سالمت و بهداشت

 (،10/9) نترنتیا و اجتماعی یها شبکه (،10/9) یابانیخ کودکان (،06/0) تیجمع یشلوغ و تراکم (،11/9) یاجتماع

 است. نمیانگی متوسط از کمتر (0/9) یخودکش (،91/0) مسکن کمبود (،01/0) ناکارآمد تیریمد
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متأثر  نیز پذیری زیست .کند یم فراهمرا  ها بحران افزایش بستر شهری هر در اجتماعی یها بیآس وجود اساس، براین

 برای شرایطی چنین وجود .ردیگ یم قرار موارد سایر و سرقت بیکاری، اجتماعی، یتیهو یب و بیگانگی مانند ییها بیآس از

 شهر ساکنان میان در پذیری زیست نابرابری زمینه و است کننده نگران نیز شهروندان زیستی هم و پذیری زیست ةندیآ

 اجتماعی مشکالت و شهرنشینی رشد همراه به جمعیت افزایش تداوم فوق موارد بر عالوه .شود یم سبب را دژ نیشاه

 زندگی کیفیت شکالتم از بسیاری ةکنند فراهم جهیدرنت و شود یم تلقی شهر پایداری برای جدی یبحران ها آن از حاصل

 مدت کوتاه انداز چشم در مناسب پذیری زیست به نداشتن دستیابی بنابراین ؛بود خواهد شهر در پذیری زیست آن تبع به و

 وجود ه،جیدرنت .کند مواجه فراوانی یها چالش با را بلندمدت انداز چشم در پایداری به مطالعه مورد شهر دستیابی تواند یم

 .بیابد کاهش معضالت سایر و مشکالت تا شود مدیریت باید شهر سطح در یها شاخص چنین

 با مدنظر یها شاخص میانگین میان اداریمعن تفاوت درصد 11 اطمینان سطح بادهد،  نشان می نتایج همچنین

 وضعیت .است کمتر 61/6 از و 666/6 معناداری سطح ضریب با پژوهش یها شاخص ةهم دارد. وجود 9 متوسط میانگین

 ،بیکاری ،اجتماعی یتیهو یب و بیگانگی یها شاخص جز به دارد. قرار متوسطی حد در موردی ةنمون در ها شاخص نای

 ةرابط شهری پذیری زیست و اجتماعی یها بیآس میان دیگر سوی از دارند. قرار متوسط حد از بیشتر گیری باج و سرقت

 شهر پذیری زیست میزان همان به ،باشد بیشتر اجتماعی یها بیآس میزان هرچه که یطور به ؛است برقرار یمعنادار

 بحران ساز نهیزم تواند یم امر این که شده است مشکالتی دچار نیز دژ نیشاه شهر سطح در پایدار رویکرد یک عنوان به

 میزان تر مهم همه از و شهری فضای در اجتماعی یها بیآس انواع شناخت با شود؛ بنابراین شهری فضای در آشفتگی

 تواند یم شهری فضای در پذیری زیست یارتقا برای مناسب مدل یک طراحی و ها بیآس انواع بروز علل و یرگذاریتأث

 نقاط در پذیری زیست رویکرد بهبود های یلپتانس شناسایی هنگام مشکالت پیچیدگی بهتر درک در را گیران تصمیم

 رفع برای راهبردهایی و راهکارها ،عمیق صورت به اعیاجتم معضالت و مسائل این بررسی با. کند یاری شهری مختلف

 و بهتر عملکرد پذیری زیست یها بحران مقابل در شود و فراهم شهر سطح در پایدار و مطلوب ةتوسع تا شده ارائه آن

 باشد. داشته مطلوبی

 شهريمدیرانوخبرگانهايدیدگاهنتایج

 تنها ها، جدول و محاسبات زیاد حجمدلیل  به شد. استفاده فازی دیمتل روش از پژوهش های داده و تحلیل تجزیه  منظور به

 هر عناصر جمع (،1 )جدول نهایی جدول در .است شده ارائه معیارها اثرپذیری و تأثیرگذاری میزان قطعی نهایی جدول

 عامل هر رایب (Ri) ستون عناصر جمع است. دیگر های عامل بر عامل آن تأثیرگذاری میزان ةدهند نشان (Di) سطر

 و است موردنظر عامل تأثر و تأثیر میزان ،D+R عوامل است. دیگر های عامل از عامل آن اثرپذیری میزان ةدهند نشان

 باشد، منفی اگر و علی متغیر باشد، مثبت عامل این اگر .کنند می منعکس را عامل هر تأثیرگذاری قدرت ،D-R عوامل

 شود. می محسوب معلول
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هاشاخصاثرپذیري/اثرگذاريواهمیتمقادیر.0جدول
Di Ri Di+Ri Di-Ri دیفازي

Di+Ri 

 دیفازي
Di-Ri l m u l m u l m u l m u 

060/6  010/9  106/1  110/6  111/9  916/1  911/9  099/9  911/99  111/1-  619/6  061/1  111/1  901/6  
191/6  111/9  911/1  099/6  019/9  110/1  911/9  090/9  190/96  691/1-  900/6-  119/1-  190/1  611/6-  
101/6  190/9  911/1  911/6  011/9  161/1  110/6  106/0  611/96  -4/437 0/152 4/800 3/908 0/157 

0/397 1/321 4/985 0/547 1/566 5/519 0/943 2/886 10/504 -5/123 -0/245 4/438 4/101 -0/221 
0/436 1/386 5/151 0/275 1/122 4/551 0/712 2/507 9/702 -4/115 0/264 4/876 3/686 0/282 
0/491 1/474 5/277 0/439 1/390 5/231 0/930 2/863 10/508 -4/740 0/084 4/838 4/084 0/080 
0/444 1/398 5/172 0/501 1/492 5/400 0/946 2/890 10/572 -4/956 -0/094 4/670 4/114 -0/077 
0/268 1/110 4/530 0/426 1/369 5/092 0/694 2/478 9/623 -4/825 -0/259 4/104 3/651 -0/240 
0/283 1/134 4/518 0/530 1/538 5/460 0/812 2/672 9/978 -5/177 -0/404 3/989 3/856 -0/390 
0/598 1/650 5/550 0/425 1/367 5/177 1/023 3/017 10/727 -4/579 0/283 5/125 4/232 0/258 
0/448 1/405 5/188 0/368 1/273 4/934 0/816 2/678 10/122 -4/486 0/132 4/820 3/884 0/142 
0/609 1/668 5/769 0/646 1/729 5/837 1/255 3/396 11/606 -5/228 -0/061 5/123 4/644 -0/029 
0/420 1/359 5/091 0/438 1/387 5/144 0/858 2/746 10/235 -4/724 -0/029 4/653 3/953 -0/009 
0/560 1/588 5/728 0/586 1/631 5/614 1/146 3/219 11/342 -5/054 -0/043 5/142 4/476 0/008 
0/455 1/416 5/297 0/382 1/265 4/779 0/837 2/681 10/076 -4/324 0/150 4/916 3/881 0/191 
0/777 1/944 6/235 0/643 1/724 6/003 1/420 3/668 12/238 -5/225 0/220 5/592 4/931 0/194 
0/513 1/482 5/396 0/445 1/399 5/180 0/958 2/880 10/576 -4/667 0/083 4/951 4/109 0/107 
0/419 1/357 5/071 0/383 1/298 4/765 0/802 2/655 9/836 -4/347 0/058 4/688 3/820 0/102 
0/610 1/670 5/703 0/613 1/674 5/709 1/223 3/344 11/412 -5/098 -0/004 5/091 4/577 0/016 
0/376 1/286 4/981 0/387 1/304 4/930 0/762 2/589 9/911 -4/555 -0/018 4/594 3/783 0/013 
0/445 1/399 5/018 0/385 1/301 5/006 0/830 2/700 10/024 -4/561 0/098 4/633 3/885 0/083 
0/382 1/296 4/920 0/579 1/619 5/721 0/960 2/914 10/640 -5/339 -0/323 4/341 4/143 -0/310 

پژوهشهايیافته
 . بخشاست آمده 0 جدول در ها نآ کلی وضعیت ،ها عامل اهمیت میزان و اثرپذیری و اثرگذاری میزان بررسی از پس

Di+Ri با ترتیب به ناکارآمد مدیریت و اجتماعی یتیهو یب و بیگانگی بیکاری، مانند یها شاخص وجود دهد یم نشان 

 سایر ازها  آن اهمیت میزان ةدهند نشان واند  شده واقع سوم تا اول یها گاهیجا در 11/1 و 01/1 ،19/1 امتیازهای کسب

 یها شاخص وجود در این میان، دارند. مطالعه مورد منطقه در پذیری زیست کاهش در اساسی اهمیت ست وها شاخص

 در اهمیت لحاظ از و دارند پذیری زیست کاهش در کمتری نقش وندالیسم و خیابانی کودکان مسکن، کمبود مانند

 اند. گرفته قرارآخر  یها گاهیجا

 مانند یها شاخص ،میان نیا در .هستند ها آن اثرگذاری میزان بیانگر ،مثبت ها عامل Di-Ri بخش در دیگر سوی از

 ها آن اثرگذاری میزان کنندة بیان و اند شده واقع نخست یها گاهیجا در بیکاری و اجتماعی نابرابری نامناسب، درآمد میزان

 رگذاریتأث عوامل شناسایی با درنتیجه .دارند قرار علت گروه در ها شاخص این و هستند محدوده پذیری زیست کاهش در

 یها شاخص وجود داشت. مطالعه مورد ةمحدود پذیری زیست بهبود در یمؤثر نقش کارآمد و صحیح مدیریت با توان یم

 نقش کنندة بیان و قرار دارد آخر یها گاهیجا در نیز یاجتماع بافت گونی ناهم و مسکن کمبود ناکارآمد، مدیریت مانند

 اجتماعی، یتیهو یب و بیگانگی ی،سواد کم منفی یها عامل راستا، همین در .است پذیری زیست کاهش در ها آن رنگ کم
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 ز:اند ا عبارت ریرپذیتأث یها شاخص .شوند یم محسوب ریرپذیتأث یها شاخص ءجز که هستند غیره و فقر شکاف اعتیاد،

 .رندیگ یم قرار معلول گروه در ها شاخص این همة بنابراین؛ خودکشی و بهداشت امکانات کمبود شاخص

Di-RiوDi+Riبراساسهاعاملکلیوضعیت.4جدول

هاشاخصنماد

Di+Ri Di-Ri 

میزان

اهمیت
هاشاخصرتبه

میزان

يرگذاریتأث
هاشاخصرتبه

میزان

يریرپذیتأث
رتبه

A1 4 0/0882- شکاف فقر 7 0/1255 ناامنی 5 4/4553 ناامنی 

A2 5 0/2214- بزهکاری نوجوانان 5 0/1574 زنان سرپرست خانوار 6 4/4116 شکاف فقر 

A3 
زنان سرپرست 

 خانوار
 3 0/0767- اعتیاد 1 0/2819 درآمد نامناسب 14 3/9081

A4 گری تکدی 11 4/1009 بزهکاری نوجوانان  6 0/2401- وندالیسم 11 0/0797 

A5 2 0/2576 نابرابری اجتماعی 21 3/6860 کودکان خیابانی 
کمبود امکانات بهداشت 

 و سالمت
-0/3904 8 

A6 گری تکدی  4/0844 12 
خشونت و 

 پرخاشگری
0/1416 6 

ی تیهو یببیگانگی و 

 اجتماعی
-0/0292 2 

A7 9 4/1144 اعتیاد 
ناهمگونی بافت 

 اجتماعی
یسواد کم 14 0/0083  -0/0092 1 

A8 22 3/6509 وندالیسم 
تراکم و شلوغی 

 جمعیت
0/1914 4 

 خودکشی

 

-0/3102 

 
7 

A9 
کمبود امکانات 

 بهداشت و سالمت
 - 3 0/1944 بیکاری 18 3/8559

A10 8 0/1069 کودکان خیابانی 7 4/2325 نابرابری اجتماعی  

A11 
خشونت و 

 پرخاشگری
3/8842 16 

ی اجتماعی ها شبکه

 و اینترنت
0/1017 9 

 

A12 
ی تیهو یببیگانگی و 

 اجتماعی
 12 0/0163 مدیریت ناکارآمد 2 4/6441

A13 یسواد کم  13 0/0128 کمبود مسکن 13 3/9531 

A14 
ناهمگونی بافت 

 اجتماعی
گیری سرقت و باج 4 4/4757  0/0833 10 

A15 
تراکم و شلوغی 

 جمعیت
3/8807 17 

- 

A16 1 4/9309 بیکاری 

A17 اسبدرآمد نامن  4/1095 10 

A18 
ی اجتماعی ها شبکه

 و اینترنت
3/8197 19 

A19 3 4/5773 مدیریت ناکارآمد 

A20 20 3/7828 کمبود مسکن 

A21 ی گیر سرقت و باج  3/8845 15 

A22 8 4/1432 خودکشی 
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 یرگذاریتأث دهد یم نشان شهر پذیری زیست در ها آن یرگذاریتأث میزان و اجتماعی یها بیآس یها شاخص همة

 لحاظ از که علی یها شاخص ویژه به ؛اند داشته محدوده در مهمی نقش پذیری زیست کاهش در ها آن از هرکدام

 کاهش در ها شاخص این که است آن گویایی امر این و اند داده اختصاص خود به را وزن بیشترین یرگذاریتأث

 یها شاخص ریتأث تحت کهنیز  معلول یها شاخص سایر است. رگذاریتأث و مهم بسیار امری دژ نیشاه شهر پذیری زیست

 کاهش و شهر پایداری ساز نهیزم تواند یم بهبود و ارتقا این نیاز دارند. علی یها شاخص یارتقا و بهبود به ،هستند علی

و  رگذاریتأث یها صشاخ به شهری مسئوالن و مدیران جدی توجه نیازمند امر این بنابراین ؛باشد شهری یها بیآس انواع

 است. علی یها شاخص عبارتی به

از  رتأثم دژ نیشاه شهر مانند شهری هر که است آن گویای متخصصان و شهروندان از حاصل نتایج کلی حالت در

 از مذکور یها شاخص همة اساس اینرب دهد. می قرار خود ریتأث تحت را شهر پذیری زیست و است اجتماعی یها بیآس

 و کنترل درنتیجه و باشد اساسی معضل یک ییتنها به تواند یم هرکدام ها آن نظر از و است قبول قابل و تأیید لحاظ

 یزیر برنامه و مدیریتی نظام درنتیجه، بود. خواهد مشکل و پرهزینه مشکالتی چنین وجود از شهرها فضایی ساماندهی

 و ها یناهنجار از تا کنند مدیریت و یزیر برنامه را عیاجتما یها بیآس شهروندان مشارکت کنار در فضایی رویکرد باباید 

 نهاد مردم یها سازمان مشارکت و مدیریت ةسای در عمل این و شود جلوگیری شهری پذیری زیست دهنده کاهش عوامل

 .یابد می تحقق

يریگجهینت
 در مؤثر بسیار نقش وست شهرها کالن و شهرها بیشترها اساسی معضالت از یکی آن متنوع طیف و اجتماعی یها بیآس 

 و ردیگببردر را جامعه سیاسی و اجتماعی ابعاد تمام تواند یم پدیده این دارد. جامعه و خانوادگی ،فردی زندگی ابعاد همة

 یها سازمان ،ریزان برنامه ،گذاران استیس همة تا است شده سبب امر این و باشد داشته پذیری زیست در یریچشمگ کاهش

 سرزنده و شاد فضاهای نبود با کشور شهرهای بیشتر امروزه این، وجود با باشند. داشته جدی توجه آن به هغیر و نهاد مردم

 اند شده هویتی بیگانگی و یانزواطلب روحیه دچار اندام، میانه و کوچک شهرهای در سکونت قابل فضاهای درواقع و مواجهند

 .کنند یم تأمین بزرگ شهرهای از را خود نیازهای اکنانس بیشتر و نیست قبول قابل بومی ساکنان برای چندان که

 ارتقای سبب که کنند مدیریت را شهری فضاهای طوری باید گیر تصمیم نهادهای سایر و گذاران استیس ،مدیران

 همراه به پذیر زیست شهرکردن  فراهم برسد. ممکن حداقل به اجتماعی یها بیآس تا شوند شهری فضای در پذیری زیست

است؛  کننده مدیریت و زیر برنامه هر اصلی یها دغدغه از یکی شهروندان برای غیره و سعادت خوشنودی، ،رضایت

 چنین وجود که کند یم فراهم شهری گذاران استیس و مدیران برای را امکان این حاضر پژوهش بررسی بنابراین

 برای بنابراین ؛بزند دامن پذیری زیست کالتمش شیافزا بر روز روزبه تواند یم شهری فضای سطح در اجتماعی یها بیآس

 در ها آن آگاهی و شهروندان مشارکت افزایش سهم اجتماعی یها بیآس و معضالت از عاری و سالم شهر به دستیابی

 بر اجتماعی یها بیآس ریتأث بررسی به حاضر پژوهش در ؛ بنابراینباشد مفید تواند یم اجتماعی یها نهیزم بیشتر
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 میزان برای و استفاده شاخص 00 از پژوهش، این در .پرداخته شد دژ نیشاه شهر در شهری اهایفض پذیری زیست

 شد. گرفته کار به فازی دیمتل و یا نمونه تک t آزمون از ها آن معناداری ةرابط و بستگی هم

 معناداری تفاوت درصد 11 اطمینان سطح با که دهد یم نشان t زمونآ براساس جامعه شهروندان نظرات از حاصل نتایج

 معناداری سطح ضریب با تحقیق یها شاخص ةهم دارد. وجود 9 متوسط میانگین با بررسی مورد یها شاخص میانگین بین

 بنابراین د؛ده یم نشان را سنجش مورد یها شاخص معناداری میزان . همچنیناست کمتر 61/6 میزان از و (666/6)

 ،بیکاری یها شاخص .ندنیست قبول قابل درصد 11 اطمینان سطح با ،است هب 9 از کمتر ها آن میانگین که ییها شاخص

 آسیب اصلی مسائل ءجز و آمده دست به 9 میانگین متوسط ازحد بیش گیری باج و سرقت و اجتماعی یتیهو یب ،بیگانگی

 با یکاریب شاخص دهد یم نشان Ri+Di بخش در فازی دیمتل از حاصل نتایج همچنین است. موردی ةنمون اجتماعی

 مطالعه مورد ةمنطق در پذیری زیست کاهش در آن اهمیت میزان بیانگر و شده  واقع نخست جایگاه در 19/1 امتیاز کسب

 اساسی نقش که است اجتماعی یتیهو یب و بیگانگی موضوع جامعه خبرگان و کارشناسان نظر از شاخص دومین .است

 بعد تیدرنها دارد. قرار 01/1 امتیاز با دوم جایگاه در درنتیجه ؛باشد داشته رپذی زیست فضاهای نابسامانی افزایش در تواند یم

 سوم جایگاه در درنتیجه و باشد داشته پذیری زیست کاهش در مهمی نقشی تواند یم کارشناسان نظر از نیز ناکارآمد مدیریت

 دارند. قرار بعدی یها گاهیجا در شده کسب امتیازهای به توجه با نیز عوامل سایر و است شده  واقع

 بودن مؤثر میزان ةدهند نشان مثبت عوامل که است آن گویای Di-Ri بخش در فازی دیمتل از حاصل نتایج همچنین

 امتیاز کسب با مدآدر میزان شاخص این میان، در هستند. اثرپذیری میزان ةدهند نشان ،دنباش هم منفی اگر و هستند

 شاخص تیدرنها و دوم جایگاه در 011/6 امتیاز کسب با نیز اجتماعی برابرینا دارد. قرار نخست جایگاه در 019/6

 همة بنابراین ؛دارند قرار بعدی یها گاهیجا در نیز ها شاخص سایر است. شده  واقع سوم جایگاه در 911/6 امتیاز با بیکاری

 یتیهو یب و بیگانگی ،یسواد کم مانند عواملی نیز معلول گروه در .شوند یم محسوب علی عوامل ءجز ها شاخص این

 همة ةنتیج بنابراین ؛شوند یم محسوب ریرپذیتأث یها شاخص ءجز که وجود دارد غیره و فقر شکاف اعتیاد، اجتماعی،

 است. آمده 0 شکل در معلول و علت صورت به ها شاخص
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 با را محدوده پایداری و دارند پذیری زیست شکاه در مهمی نقش رگذاریتأث یها شاخص همة 0 شکل اساس بر

 فراهم را پایداری ةمقدم دنتوان یم ،شوند اصالح مدت کوتاه در ت(عل) ها شاخص این اگر .کنند می رو روبه بسیاری یها چالش

 ،0 شکل سبراسا همچنین بود. خواهد همراه فراوانی یها چالش با پایداری به دستیابی بلندمدت در صورت نیا غیر در ؛دنکن

 یها عامل روند در بهبود هرگونه و دارند قرار تعل عامل ریتأث تحت که هستند معلول یها شاخص ءجز شاخص هشت حدود

 و نیرگذارتریتأث ءجز نامناسب درآمد عامل بنابراین ؛باشد داشته همراه به را معلول یها شاخص وضع بهبود تواند یم علی

 و شماعی یها مقاله با پژوهش این یها افتهی گرید سوی از .شوند یم قلمداد اه شاخص نیرتریرپذیتأث ءجز یسواد کم

 برای ییشنهادهایپ مذکور موارد به توجه با دارد. خوانی هم( 9919) همکاران و لطفی ( و9910) جلوداران (،9911) همکاران

 کرد: اشاره زیر موارد به توان یم جمله آن از که شده است ارائهآن  بهبود و موجود وضعیت از رفت برون

 ؛اجتماعی یها بیآس انواع با برخورد و پیشگیری راستای در مردم مشارکت توان از مناسب یمند بهره 

 هر کاهش برای مجازی فضای از ها خانواده و والدین بینش و آگاهی افزایش و جامعه یا رسانه سواد سطح یارتقا 

 ؛اجتماعی یها بیآس بروز نوع

 در شاخص نیرگذارتریتأث به توجه با درآمد بهبود برای زایی اشتغال ژهیو به ،مختلف ابعاد رد اقتصادی ساماندهی 

 ؛حاضر پژوهش

 ءجز که غیره و فقر کاهش اعتیاد، لحاظ از اجتماعی ةدید بیآس افراد به یا مداخله و مناسب خدمات ةارائ 

 هستند. معلول یها شاخص

 ؛اجتماعی دگانید بیآس هب توجه کنار در اجتماعی آسیب به بیشتر توجه 

 ؛اثرپذیر و رگذاریتأث یها شاخص لحاظ از اجتماعی و اقتصادی یها ینابرابر کاهش 

 هستند اجتماعی یها بیآس انواع ساز نهیزم که فقیر و بضاعت یب یها خانواده به توجه. 

 ؛ناساکن درآمد بهبود برای فناوری یها شرفتیپ و صنعت رشد افزایش 

 ؛اجتماعی یها بیآس کاهش برای شهروندان زندگی یها مهارت و آموزش به ویژه توجه 

 ؛اجتماعی مشکالت از پیشگیری ةزمین در یجمع ارتباط وسایل نقش یارتقا 

 بهبود برای اجتماعی یها بیآس پیشگیری مختلف سطوح با نهادها و ها سازمان آشناکردن و دادن آموزش 

 ؛شهری فضاهای پذیری زیست

 یریپذ ستیز بهبود برای جامعه در اجتماعی یها بیآس نامناسب روند به دممر و نمسئوال جدی توجه. 
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 منابع

ی اجتماعی و رفتارهای پرخطر جوانان: مطالعة موردی شهر ها مهارتی رابطة بررس(. »9911ی )نیمع احمدی، حبیب و مهدی

 .01-9 صص، 9شمارة  های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، پژوهش، «شیراز

بررسی (. »9911ا، محمد، نعیم یاوری، مجید، ملک ثابت، حمزه، مهرپرور، امیرهوشنگ، فالحتی، مریم و مهدیه الئح )افخمی عقد

پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، -، مجلة علمی«های اجتماعی با کیفیت زندگی در شهر یزد رابطة آسیب

 .016-019، صص 9شمارة 

نشینی در منطقة  های اجتماعی ناشی از حاشیه مطالعة آسیب(. »9910) یصادقموسی و منصوره  امیری، مجتبی، پورموسوی، سید

 .991-991، صص 1، فصلنامة اقتصاد و مدیریت شهری، شمارة «شهرداری تهران از دیدگاه مدیران شهری 91

پذیری شهری براساس  های زیست ارزیابی شاخص(. »9911) یریمن، حسین، احمدپور، احمد و الیاس خواه آروین، محمود، فرهادی

 .91-9، صص 0، دانش شهرسازی، شمارة «نمونة موردی: شهر اهواز(ساکنان )ادراک 

 00پذیر در منطقة  های کیفیت زندگی با تأکید بر اصول شهر زیست ارزیابی شاخص(. »9919)نژاد  بندرآباد، علیرضا و فرشته احمدی

 .11-11، صص 1، شمارة ریزی شهری های برنامه ، مجلة پژوهش«تهران

شهری  پایدار توسعة راستای در شهرها پذیری قابلیت زیست(. »9910) توالیی و سیمین فرزانه پور، حمزه، ساسان اسدآبادی، جعفری

  .911-901صص  ،10 شمارة ایران، جغرافیای انجمن ،«شهر تهران( کالن :موردی مطالعة)

های اجتماعی )نواحی  ( در کاهش آسیبSBDشهری حاشیه با رویکرد امنیت )تحلیلی بر فضاهای (. »9910) یهادجلوداران، 

 .00-91، صص 06حصار، شمارة  ، مطالعات محیطی هفت«حاشیة شهر همدان(

، «پذیری منطقة دو شهر سنندج سنجش میزان زیست(. »9919)خسروی کردستانی  بایفرنژاد، حسین، رضوانی، محمدرضا و  حاتمی

 .91-09، صص 1خاطرات محیطی، شمارة نشریة تحلیل فضایی م

های اجتماعی و کالبدی شهروندان در کاهش  شناسی اجتماعی شهر و نقش سرمایه آسیب(. »9911)ی ریپخاکپور، براتعلی و عیسی 

 .96-99صص ، 0، مجلة علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة «آن

، «سرمایة اجتماعی و پایداری شهری )مطالعة موردی: شهر گرگان((. »9910)ی کرمرگاهی، رضا و شهاب رضا، با فر، غالم خوش

 .10-99، صص 1مطالعات شهری، شمارة 

بررسی عوامل مؤثر در توانمندسازی کودکان کار و خیابان: (. »9911رستگار، عباسعلی، گلشاهی، بهنام و ناهید درستکار احمدی )

 .11-11، صص 1، فصلنامة توسعة اجتماعی، شمارة «و کارآفرینی اجتماعی نقش سرمایة اجتماعی

شناسی ایران،  ، مجلة جامعه«مشکالت اجتماعی در اولویت ایران(. »9911رفیعی، حسن، مدنی قهفرخی، سعید و مرونه وامقی )

 .061-911، صص 0و  9شمارة 

اجتماعی مبتنی بر مطالعات و مشاهدات میدانی در -ی اقتصادیهای کیف تحلیل شاخص(. »9911روستا، مجید و سیاوش پالیزیان )

، هفت «های غیررسمی عالمه در حوزة شهری پاکدشت( راستای شناسایی محالت غیررسمی )مورد مطالعه: سکونتگاه

 .16-01صص ، 96-01شهر، شمارة 

 ةهای اجتماعی )مطالع تماعی بر کاهش آسیبکارآفرینی اج ةبررسی رابط(. »9910)ی محبز رقیاس، کلثوم، احمدی، علی و فریب روشن

 .19-00، صص 09تخصصی دانش انتظامی قزوین، شمارة -علمی ة، فصلنام«شهر قزوین( ةموردی: معتادان بهبودیافت
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 . تهران: انتشارات سمت.ایران شهری ریزیبرنامه فرایند(. 9919حسینی ) رهنمایی، محمدتقی و پروانه شاه

پذیری شهری:  زیست(. »9911نژاد ) توالیی، سیمین، رفیعیان، مجتبی، زنگانه، احمد و فروغ خزائی سلیمانی مهرنجانی، محمد،

 .16-01، صص 9ریزی شهری، شمارة  های جغرافیای برنامه ، پژوهش«ها مفهوم، اصول، ابعاد و شاخص

هنگی مرتبط با احساس نابرابری اجتماعی در بررسی عوامل اجتماعی و فر(. »9911آبادی، زارع، بنیاد، لیال و فاطمه کامیارفرد ) شاه

 .910-901، صص 09شناختی شهری، شمارة  ، مطالعات جامعه«شهر کازرون

 و سرزندگی بر آن اثرگذاری و کالبدی های بررسی ویژگی(. »9919)اصفهانی  علیپور محمود و مریم نویی، قلعه احمد، شاهیوندی،

 .00-99صص ، 1 ةشمار ایران، معماری و مرمت پژوهشی -علمی ةفصلنام ، دو«شهر قدیم هایمحله پذیری زیست

های فرسودة  پذیری بافت تحلیل زیست(. »9911پور، فرزانه، سلیمانی، محمد، احدنژاد، محسن و تقی حیدری ) شماعی، علی، ساسان

 .111-119، صص 1های جغرافیای انسانی، شمارة  ، پژوهش«شهری )مطالعة موردی: بافت فرسودة شهر زنجان(

 .919-919صص ، 16 ، جغرافیا، شمارة«تهران 91پذیری در منطقة  ابعاد زیست(. »9911)ی گدلیبشماعی، علی و لیال 

 یها بیمؤثر بر بروز جرائم و آس یها دهیعوامل و پد یبررس(. »9919شاهی میرزا، محمد و جواد ملکان ) شماعی، علی، عین

 .16-11، صص 19، مجلة اطالعات جغرافیایی سپهر، شمارة «(نینش هیق حاشبر مناط دیشهرها )با تأک در کالن یاجتماع

 ، چاپ سوم، تهران: سمت.اجتماعی شناسیآسیب(. 9911اهلل ) صدیق سروستانی، رحمت

های اجتماعی  ملی فضای مجازی و آسیب ةنخستین کنگر ،«های اجتماعی اینترنت و آسیب» (.9919) طاهری گلوندانی، رقیه

 .تهران ،رت تعاون، کار و رفاه اجتماعیوزا ،نوپدید

با  9911تا پایان  9916های  های اجتماعی طی سال ای در کاهش آسیب های فنی و حرفه نقش آموزش(. »9911) نیحسعظیمی، 

 .911-901، صص 1 ةشمار، مطالعات کمی در مدیریت ةنشری، «نقش میانجی اشتغال

 .01-11صص ، 11 جغرافیایی، شمارة های، مجلة پژوهش«ایران در اجتماعی های آسیب و شهری توسعة(. »9919) لیاسماع اکبری، علی

مناطق کشور )مطالعة نرخ بیکاری و میزان  های اجتماعی تمایزات اقتصادی و آسیب(. »9919)اله لطفی  عزت پور، محمدعلی و فیض

 .900-919صص ، 9 های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، شمارة ، پژوهش«خودکشی(

های ناکارآمد شهری )مطالعة موردی:  فضایی بزهکاری بافت لیتحل» (.9911) یابدال عقوبو ی احمد ،پوراحمد ،محسن کالنتری،

 .06-11 صص ،91ة شمار شناسی شهری، های بوم پژوهش ، فصلنامة«(تهران 90 ةمنطقمحلة هرندی 

بررسی احساس امنیت در فضاهای عمومی )مطالعة موردی: (. »9919پور ) لطفی، صدیقه، پردی آنامرادنژاد، رحیم و محمد ساسانی

 .10-91، صص 91ریزی شهری، شمارة  ، مجلة پژوهش و برنامه«شهر شیراز( کالن

، فصلنامة دانش «های اجتماعی در شهر ورامین بندی آسیب اولویت(. »9919)، نسیم و عارفه حسنی زاده قرشی، سیده مائده، نعمتی

 .90-9صص ، 9انتظامی شرق تهران، شمارة 

نامة علوم  ، پژوهش«ها و مسائل شهری در ایران: مطالعة موردی شهر گرگان بندی آسیب اولویت(. »9911) یرضاعلمحسنی، 

 .10-09صص ، 9اجتماعی، شمارة 

 مسائل و موضوعات بندیاولویت مدل تدوین منظوربه اجتماعی های شاخص شناسایی(. 9919شهر تهران ) یزیمطالعات و برنامه ر مرکز

 مدیریت فناوری اطالعات و مرکز اسناد. :، معاونت مطالعات و برنامه ریزی امور اجتماعی و فرهنگی، انتشاراتیشهر حوزة

https://www.magiran.com/magazine/6331
https://www.magiran.com/volume/136524
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 .911-901صص ، 01، رفاه اجتماعی، شمار، «و مسائل اجتماعی در ایران ها بیآسبندی  ولویتا(. »9910) یهاد دیسمعتمدی، 

، 90، نامة علوم اجتماعی، شمارة «های اجتماعی ها و آسیب زنان سرپرست خانوار: نگفته(. »9910)حمیدی  سهینفمعیدفر، سعید و 

 .911-999صص 

پذیری اجتماعی شهرها در برابر زلزله با مدل  بندی آسیب ارزیابی و رتبه. »(9919)ی روزیفملکی، سعید، مودت، الیاس و محمدعلی 
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