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چکیده
امروزه حمل و نقل شهری و آثار و پیامدهای آن عالوه بر حوزههای کالبدی و زیست محیطی ،در حوزههای اجتماعی و فرهنگی مسألهساز
بوده ،بهطوری که این موضوع در کالن شهرهای کشورهای در حال توسعه از ابعاد پیچیدهتری نیز برخوردار است .بدین ترتیب با توجه به
این که شهر تهران به عنوان بزرگترین کالن شهر با حجم و تراکم جمعیتی و حجم انبوه جابجایی و حمل و نقلی درون و برون شهری مواجهه
بوده و در بعد فنی و زیرساختی نیز در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته ،اما کماکان تبعات و پیامدهای حمل و نقلی در حوزههای
زیستمحیطی و سالمت ،به عنوان یکی از مهمترین مسائل شهر تهران پابرجاست .حال با توجه به اهمیت این موضوع ،مسأله محوری مطالعه
حاضر این است که آیا بعد اجتماعی حمل و نقل شهری و تقویت این بعد ،تأثیری در توسعه اجتماعی دارد .در این راستا استدالل مقاله این
بوده که تقویت بعد اجتماعی حمل و نقل شهری به مثابه سرمایه اجتماعی ،که منجر به شکلگیری توسعه اجتماعی در شهر میشود .به
منظور بررسی و تحلیل این امر با استفاده از روش تحقیق اسنادی و کتابخانهای و با بهرهگیری از ابزار فیشبرداری نظری و تحلیل مضمون،
سعی شد ضمن بررسی نظری مفاهیم مرتبط با ابعاد اجتماعی حمل و نقل شهری و توسعه اجتماعی ،نقش بعد اجتماعی حمل و نقل شهری
در سرمایه اجتماعی و در نتیجه شکلگیری توسعه اجتماعی مبتنی بر استنباطهای نظری ،تحلیل شود .یافتههای مطالعه نشان داد که در
بعد مفهومی وسیع ،توسعه اجتماعی یعنی بهتر شدن و ارتقای وضعیت زندگی انسان ،که تقویت شاخصهای امنیت اجتماعی ،مشارکت
اجتماعی ،آموزش و فرهنگسازی و هویت اجتماعی ،در راستای تعدیل و کاهش آسیبهای اجتماعی فضاهای مرتبط با حمل و نقل شهری
عمل کرده و منجر به ایجاد سرمایه اجتماعی میشود و محصول نهایی این فرایند شکلگیری توسعه اجتماعی در شهر است و در نتیجه
سرمایه اجتماعی به عنوان بعد اجتماعی حمل و نقل شهری ،نقش و سهم مهمی در توسعه اجتماعی شهر تهران دارد.
واژگان کلیدی :حمل و نقل ،حمل و نقل شهری ،توسعه اجتماعی ،شهر تهران.
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مقدمه

شهر از پيچيدهترين سيستمهاي باز و نامتعادل است كه تمركز صنايع ،سازمانهاي اداري ،مراكز توليدي ،خدماتي ،تجاري و فرهنگي،
آن را به محلي متراكم و متمركز براي انجام مسافرتهاي درونشهري و حتي برونشهري بدل ساخته كه روزانه جمعيت عظيمي به
سوي اين شهرها روانه شده و يا از طريق شبكهها و معابر ورودي و خروجي آن جابهجا ميشوند .اينجاست كه شبكه حمل و نقل
شهري حائز اهميت است .به عبارتي اهميت شبكه ارتباطي در طراحي شهري به گونهاي است كه كليه فعاليت ساكنان يک شهر اعم
از فعاليتهاي بازرگاني ،فرهنگي ،اداري و تفريحي  ...بستگي كامل به اين شبكهها دارد .اما جدا از اهميت شبكه حمل و نقل،
همان طور كه در ابتدا نيز طرح شد ،حمل و نقل و ترافيک در شهرها و آلودگيهاي زيست محيطي ،اقتصادي و اجتماعي ناشي از
پايانههاي مسافربري و پارکسوارها ،عوارض سهمگيني بر سالمتي و نشاط ساكنان محيط اطراف دارد .به واقع پيامدهاي زيست
محيطي از قبيل آلودگيهاي صوتي ،آلودگي هوا و  ...عالوه بر اثرات اقتصادي ،بر ارتباطات اجتماعي شهروندان نيز اثر ميگذارد
(.)Fateminia, 2016: 10
براي تعديل اين تبعات و پيامدها و در كل براي برون رفت از وضعيت نابهنجار ،راهاندازي سيستم حمل و نقل پايدار به عنوان يكي
از اركان اصلي مفهوم توسعه پايدار ضروري به نظر ميرسد .توجه به مسائلي چون منابع و انرژي مصرفي ،زيرساختها ،تامين سرمايه
و سياستهاي مطروحه از يک سو و از سويي ديگر توجه به ابعاد اجتماعي و فرهنگي در حوزه پايداري حمل و نقل از اهميت خاصي
برخوردار است ( .)Tumlin, 2012:10با توجه به اينكه گرايش به حمل و نقل شخصي به جاي حمل و نقل عمومي گسترش
يافته ،به نحوي كه ميزان مسافرتها از طريق خودرو در اروپاي غربي با افزايش  90درصدي ،در آمريكا بين  1990تا  1990با افزايش
 58درصدي ،و در كشورهاي درحالتوسعه با افزايش  98درصدي همراه بوده است ( .)Steg & Gifford,2005: 58و گرمايش
زمين از طريق انتشار گازهاي گلخانهاي ،حجم باالي ترافيک شهري و از بين رفتن آرامش بصري و صوتي در شهرها ( Fietelson,
 .)2002: 99را موجب شده است ،اين چشمانداز منفي در نظام حمل و نقل و تاثيرات آن بر ابعاد اجتماعي ،محيطي و كيفيت زندگي
در شهرها و بخصوص كشورهاي درحال توسعه و در كشور ما بيشتر جلوه ميكند .بهطوري كه شهر تهران به عنوان بزرگترين
كالنشهر كشور ،با نزديک به  10ميليون جمعيت و با احتساب سفرهاي دروازهاي و بين شهري كه جمعيت شناور آن را به بيش از
 18ميليون نفر در روز ميرساند ،با وجود توسعه سيستمها و مدرنسازي تاسيسات شهري ،با مشكالت عديدهاي در سيستم حمل و
نقل درون شهري و برون شهري خود مواجه است .طي  10سال اخير با افزايش مالكيت خودرو و رفاه نسبي ،مشكالت بزرگي چون
آلودگي هوا ،آلودگي صوتي ،ترافيک و  ...بر مسائل شهر تهران افزوده است .بخش اعظم معضالت زيست محيطي ،اقتصادي و
اجتماعي ناشي از عملكرد نامطلوب سيستم حمل و نقل و نبود نگاه پايدار به آن است .عملكرد نامطلوب سيستم حمل و نقل شهري
در ابعاد مختلف ،موجب كاهش ضريب ايمني و سالمت جسمي ،رواني و اجتماعي عوامل مرتبط با پايانهها و همچنين شهروندان شده
است.
از جنبه اي ديگر سيستم حمل و نقل شهري كاركردهاي مثبتي نيز دارد و در صورتي كه نظام حمل و نقل برنامهريزي شده و با توجه
به تمامي ابعاد زيرساختي ،اجتماعي ،اقتصادي و زيست محيطي شكل گرفته باشد ،به نظر مي رسد كه نتيجه اين فرآيند توسعه اجتماعي
و اقتصادي و در نتيجه توسعه پايدار خواهد بود .همانگونه كه نبود يک سيستم حمل و نقل شهري موثر و كارآمد ،مانع رشد اقتصادي
شهرها شده و مشكالت متعددي نظير آ لودگي هوا ،افزايش مصرف سوخت ،اتالف وقت شهروندان ،استهالک وسايل نقليه و غيره
را در پي دارد ،در مقابل سيستم حمل و نقل كارآمد و برنامهريزي شده ،اثرات موثر و تأثيرگذار در حوزههاي مختف اجتماعي و
اقتصادي و زيست محيطي دارد (.)Fateminia, 2016: 38
با توجه به طرح بحثي كه صورت گرفت ،به نظر ميرسد يكي از مسائل مهم در شهر تهران كه اثرات نامطلوب در حوزههاي زيست
محيطي ،ترافيک ،اتالف وقت ،ازدحام ،پرخاشگري ،خسارتهاي اقتصادي ،انواع آلودگيها و  ...شده است ،نبود سيستم حمل و
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نقل شهري كارآمد و با برنامه است .در همين راستا دغدغه و مسأله اصلي مطالعه حاضر اين است كه آيا ارتباط معنيداري بين ابعاد
اجتماعي حمل و نقل و توسعه اجتماعي در شهر تهران وجود دارد؟ و اينكه آيا با تقويت و ارتقاي شاخصها و ابعاد اجتماعي حمل
و نقل امكان شكلگيري توسعه اجتماعي فراهم ميشود.
داشتن حمل و نقلي پايدار به عنوان جزء اصلي زندگي امروزين در شهرها شناخته ميشود كه با پيچيده شدن روابط اجتماعي و
اقتصادي و ساير ابعاد زندگي در شهرها و حتي قلمروهاي گستردهتر از آن و همراه شدن آن با تكنولوژيهاي امروزين از اهميت
ويژهاي برخوردار گشته است .پرداختن به مبحث ناوگان حمل و نقل شهري زماني آشكار ميگردد كه به گفته بانک جهاني امروزه
تقريباً نيمي از تغييرات حاصله در محيط زيست ،آب و هوا ،اكوسيستم ها و نزديک به  28درصد از تغييرات حاصله در مباحث
اقتصادي و روابط اجتماعي به نحوي با حمل و نقل و نوع نظام حمل و نقل بكار گرفته شده در ارتباط ميباشد .به همين داليل است
كه امروزه داشتن نظام حمل و نقل شهري كارآمد به عنوان يكي از اركان اصلي توسعه شناخته ميشود .آگاهي از يک نوع مولفههاي
بكار گرفته شده در مبحث جامعهشناختي حمل و نقل با نگاه به تجارب مثبت جهاني و اولويتبندي و تعيين ميزان اهميت هركدام از
اين مولفه ها در جايگاه خود براي كاربست صحيح آن با توجه به نيازهاي موجود در نظام حمل و نقل درون شهري تهران ،آن هم با
در نظر گرفتن مشكالت عديده موجود در نظام حمل و نقل امري ضروري و بجا است.
پیشینه تجربی

در اين بخش مطالعات مرتبط با موضوع در داخل و خارج ايران بهصورت خالصه آورده شده و در انتها جمعبندي صورت گرفته
است؛ نوابخش و كفاشي ()1191در پژوهشي با عنوان «برنامه ريزي اجتماعي حمل ونقل و نقش آن در توسعه پايدار» اشاره مي كنند
كه يكي از چالشهاي اساسي فراروي برنامهريزي شهري در اواخر قرن بيستم رشد پيوسته ميزان ترافيک بوده كه دستيابي به توسعه
شهري پايدار را تحت تاثير خود قرارداده است .در نظامهاي شهري شبكه معابر و سيستمهاي حمل و نقل درون شهري تاثيرات مختلفي
بر توسعه شهرها و اراضي ميگذارند .محققان معتقدند در مجموع شبكههاي حمل و نقل نه تنها درجا به جايي كاالو مسافر مؤثرند
بلكه بر توسعه نيز تاثير ميگذراند .هر چند تاثير آن ها متفاوت است شبكه معابر درون شهري امكان توسعه اراضي را در طول معابر
افزايش ميدهند و تاثيري خطي بر توسعه مينهند ،حال آنكه شبكه آزاد راهها به طور عمده در محل تقاطع ها بر توسعه اراضي اثر
ميگذارند .زيست پايدار مستلزم زندگي و همجواري نزديک با محيط شهري جذاب و متناسب باخواست و توان ساكنان است.
تحقيقات درباره گزينه هاي موجود در سطح استراتژيک ،مالحظات و اقدامات الزم را براي دستيابي به حمل و نقل پايدار در افق
 2020نشان ميدهد .رسيدن به اين هدف ،هم مستلزم اقدام در زمينه فناوري حمل و نقل است ،و هم بين حمل و نقل و رشد اقتصادي
عالوه بر اين ،براي اجراي اقدامات مؤثر مورد نظر در اين زمينه ،عزم و مداخله تمام گروههاي درگير ضروري است .بختياري و
همكاران ( )1155پژوهشي با عنوان «جايگاه انرژي هاي تجديد پذير در حمل ونقل پايدار مسافر» ،ضمن ارائه تعاريفي از انرژي هاي
تجديد پذير به عنوان يكي از مولفههاي پايداري در بخش حمل و نقل به تحليل انرژي پايدار از سه بعد محيطي ،اقتصادي و اجتماعي
پرداخته و شاخصهايي را در زمينه ارزيابي جايگاه انرژي تجديد پذير در نظريه حمل و نقل پايدار مسافر تشريح و شناسايي كردهاند.
كاشانيجو و مفيدي شميراني ( )1155در پژوهشي با عنوان «سير تحوالت نظريات حمل و نقل شهري از دهه  1910تا سال  2010در
عرصه جهاني»  ،رشد هوشمند شهري همراه را با حمل و نقل سبز و پايدار را راهكار بهبود شرايط حمل و نقل امروزي دانستهاند.
بهزادفر و گلريزان ( )1159در پژوهشي با عنوان «حمل و نقل با مشخص كردن آلودگيهاي ناشي از استفاده از حمل و نقل شخصي
و توليد زياد گازهاي گلخانهاي مانند  Co2بر ناپايداري محيطي» ،پايداري در نظام حمل و نقل را از منظر هرم جمع پايداري(هرم
جامعه ،منابع و مهارتها) بررسي كردهاند .گلبادي و نوفل ( )1159در پژوهشي با عنوان روشهاي «دستيابي به حمل و نقل پايدار
شهري» ضمن ارائه شاخص هاي متععدي براي پايداري حمل و نقل شهري به معرفي سيستم هاي كار آمد حمل و نقل مثل دوچرخه،
مترو و متروپل پرداخته و گرايش به حمل و نقل سبز را راهكار پايداري در اين حوزه دانستهاند .آماكودزي و گونسلر ( )2005در
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پژوهشي با عنوان حمل و نقل نگرشي جديد به توسعه پايدار شهري ،به تحليل چالشهاي ايجاد شده از سوي حمل و نقل در شهرها
پرداخته و عمده اين چالشها را در سه بعد اقتصادي ،اجتماعي و محيطي در شهرها خالصه كردهاند .آنها در اين پژوهش با توجه به
چالش هاي ايجاد شده شاخص هاي پايداري حمل و نقل را نيز در سه حوزه اقتصادي ،اجتماعي و محيطي دسته بندي كرده و 28
شاخص فرعي آنها را تشريح كرده و دستيابي به پايداري را در گرو تدوين از شاخصها و معيارهاي پايداري حمل ونقل شهري با
توجه به چالشهاي موجود دانستهاند .كاستلو و پيت فيلد ( )2009در پژوهشي با عنوان چالشهاي پايداري حمل و نقل شهري در
بريتانيا و چشم انداز آينده آن ،با مطالعه بر روي چالشهاي حمل ون قل شهري در  6ايالت بريتانيا كه شامل سه استان از انگلستان دو
استان از اسكاتلند و  1استان از ولز ميباشد .چالشهاي حمل و نقل شهري را در مقولههايي چون عدم دسترسي برابر ،عدم قابليت
تامين براي تمام اقشار جامعه ،چالشهاي مربوط به انتشار آاليندهها و ميزان تصادفات و امنيت اجتماعي دسته بندي كرده و راهكارهاي
پايداري در حوزه حمل و نقل را با نظر سنجي از مردم در پايداري محيطي و حفظ چشم اندازها و كاربريهاي بكر ،قابليت تامين
براي اقشار كم درآمد و كاهش ميزان تصادفات و ترافيک در شهرها دانستهاند .اسمالن و نايجل ( )2012با عنوان چرايي پايداري در
حمل و نقل شهري با مطالعه موردي در فرانسه نشان ميدهد كه افزايش  10در صدي انتشار دي اكسيد كربن ناشي از سوختهاي
فسيلي در بخش حمل و نقل در فرانسه در يک دهه گذشته به همراه ميزان ترافيک سنگين در شهرها و هزينههاي صوتي و رواني آن
براي شهروندان و تخريب  28درصدي كاربريهاي بكر شهري جهت زير ساختهاي حمل و نقل در شهرهاي بزرگ فرانسه از
عوامل ناپاي داري حمل و نقل شهري در فرانسه هستند كه نياز به ممارست ،تدوين و پيروي از آيين نامههاي پايداري در حوزه حمل
و نقل در راستاي اصول توسعه پايدار مي باشد.
در مجموع مطالعات در حوزه حمل و نقل شهري نشان ميدهد كه حمل و نقل شهري يكي از چالش برانگيزترين حوزهها در راستاي
دستيابي به پايداري و رهيافت هاي توسعه پايدار ميباشد كه ممارست و برنامه ريزي براي پايداري در اين حوزه امري ضروري مي
باشد .بر اساس مطالعات صورت گرفته ،توسعه پايدار حمل و نقل به عنوان رويكرد اصلي اكثر اين تحقيقات بوده كه به دو بعد
اقتصادي و محيطي به صو رت تفصيلي پرداخته شده ،اما بعد اجتماعي به نوعي مغفول مانده و اين بعد در حوزه حمل و نقل و در
فضاهاي مرتبط با حمل و نقل بررسي و تشريح نشده است .به همين منظور مطالعه حاضر با محوريت بعد اجتماعي توسعه پايدار در
حوزه حمل و نقل سعي در توصيف و تحليل اين مسأله است.
مالحظات نظری

در شهري چون تهران به واسطه مشكالت جمعيتي ،محيط زيست و  ...سيستم حمل و نقل عالوه بر آن كه نقصان در نظان حمل و
نقل شهري كه ناشي از مشكالت موجود شهر است بلكه به طور افزوني بر مسائل و مشكالت آن هم افزوده است .از سوي ديگر
آنچه در دنياي امروز داراي اهميت است و توقع ميرود اين است كه همسو با ديگر نقاط دنيا سيستم حمل و نقل شهري بايستي بتواند
نيازهاي جابه جايي انسان امروزي را بدون آنكه مخاطرهاي براي نسلهاي آتي جهت تامين نيازهاي جابهجايي آنها ايجاد نمايد،
تامين كند .در حال حاضر از نظام حمل و نقل سبز در جهان نامبرده ميشود و رشد هوشمند از ديگر نظريات طرح شده در دهه پاياني
قرن بيستم است كه ريشههاي آن در توسعه پايدار قرار داشته و به ويژه در جهت مقابله با پراكندگي شهري و حومهنشيني بر توسعه
مراكز شهرها بر مبناي حمل و نقل همگاني و نيز كاربري زمين فشرده ،مختلط ،با قابليت پيادهروي و ايجاد طيفي از انتخابهاي
سكونتي تاكيد مينمايد :رشد هوشمند مالحظات منطقهاي با پوشش گسترده پايداري را در يک دوره زماني كوتاه مدت با ارزش
ميداند .هرچند در طرح و برنامههاي ارائه شده در كشورهاي توسعه يافته اهدافي چون ؛ دستيابي به يک حس منحصر بفرد از اجتماع
و مكان است؛ گستره حمل و نقل ،اشتغال و انتخابهاي سكونتي را بسط داده ،هزينهها و منفعتهاي توسعه را به صورت مساوي
توزيع نموده ،از منابع طبيعي و فرهنگي حفاظت و آنها را تقويت نموده و سالمت عمومي را اشاعه ميدهد .اما اين موضوع حتي در
برنامههاي توسعه نيز گنجانده نشده است .بهطور كلي گسترش و بهبود وضع اقتصادي ،اجتماعي و زيست محيطي شهرهاي بزرگ
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مستلزم استقرار و راهاندازي سيستم حمل و نقل عمومي كارامد و يكپارچه است .ايجاد سامانه حمل و نقل بار و مسافر در درون و بين
شهرها ،نياز به امكانات زيرساختي از قبيل پايانهها ،جادهها ،خطوط ريلي و وسايل نقليه مناسب دارد .بهرهگيري از اين امكانات و
تاسيسات بايد به گونهاي باشد كه با كمترين هزينه بيشترين كارآيي را به جامعه منتقل كند .هرگونه مسافرت و رفت و آمدها ،تاثير
خاص خود را در سطح ملي ،منطقه اي و جهاني برجاي ميگذارد .بنابراين هر گونه جابهجايي بايستي بيشترين كارآيي را از لحاظ
هزينه و سود و هم سازگاري با محيط زيست شهري داشته باشد .از ديدگاه توسعه پايدار ،كاهش آلودگي زيست محيطي ،گسترش
حمل ونقل همگاني ،كاهش حركات اضافي در درون و بيرون شهر ،ايجاد دسترسيهاي الكترونيک بين اماكن خدماتي و مديريت
پايدار ترابري شهري اهميت دارد .اين بدان معناست كه در نگرش پايدار به حمل و نقل شهري و بين شهري ،بايد از طريق تصميمگيري
هاي يكپارچه و جامع به موضوع نگريسته شود .بايد همه اجزاي سيستم حمل و نقل شهري در جهت رفع معضالت زيست محيطي،
توسعه اقتصاد شهري ،ارتقاء كيفيت زندگي شهري ،امنيت اجتماعي ،سالمتي و نشاط اجتماعي ،و توسعه عدالت اجتماعي متوازن و
همراه باشد .رويكرد حمل ونقل پايدار به اين معني است كه مجموعه اي از سياستها و دستورالعملهاي يكپارچه ،پويا ،و پيوسته در
بردارنده اهداف اقتصادي ،اجتماعي و زيست محيطي است .تحقق اين اهداف ،توزيع عادالنه و استفاده موثر از منابع در جهت رفع
نيازهاي حمل و نقل فعلي و نسلهاي آتي را به همراه دارد ( .)Ostadjafari & Safi, 2012: 212هدف حمل و نقل پايدار،
فاصله گرفتن از رويكرد سنتي و اتخاذ رويكرد حمل و نقل پايدار با تاكيد بر دسترسي اجتماعي ،آرامسازي و مديريت تقاضا ،افزايش
ايمني و كاهش عوارض حمل و نقل در بخشهاي اجتماعي ،اقتصادي و محيطي از يک سو و هماهنگ ساختن رشد پوياي حمل و
نقل با ساير بخشهاي جامعه از سوي ديگر است .براساس رويكردهاي مذكور و سير تحول و مقايسه آنها ،سه دسته سناريو براي
دستيابي به حمل و نقل پايدار و در نتيجه رسيدن به توسعه اجتماعي و اقتصادي ،قابل ارائه و تحليل است :سناريو فناوري؛ تغيير در
فناوري و زيرساختهاي حمل و نقل ،سوخت خودرو با موتور احتراق بهتر .سناريو انساني؛ تغيير در الگوهاي رفتاري و سبکهاي
رفتار استفاده كنندگان از حمل و نقل شهري .سناريو تركيبي؛ تغيير در فناوريها و تكنولوژي متناسب با تنظيم و شكلدهي به رفتارهاي
مناسب و بهينه انساني (.)Jeroos & Veey, 2000: 52
بهطور خالصه ميتوان گفت صاحبنظران مديريت شهري و متخصصان حمل و نقل و ترافيک توصيه ميكنند كه مديران و
برنامهريزان شهري به سناريو تركيبي توجه ويژه داشته باشند .نبايد فراموش كرد كه تغيير الگوي رفتاري شهروندان به سوي پايداري
و يكپارچگي ،تنها با همگام بودن و همراستايي زيرساختها و فناوريهاي حمل و نقل شهري و بين شهري در ابعاد اقتصادي ،زيست
محيطي و اجتماعي ممكن خواهد بود .تا زماني كه شرايط و امكانات الزم براي به روز رساني سيستمهاي پايانههاي شهري و بين
شهري فراهم نشود نمي توان انتظار داشت خروجي حمل و نقل سمت و سوي پايداري به خود گيرد .بر اين اساس با توجه به مباحثي
كه مطرح شد ،رويكرد نظري اين مطالعه با محوريت توسعه پايدار و تركيبي از سناريو فناوري و سناريو انساني است كه با محوريت
ابعاد اجتماعي حمل و نقل شهري ،سعي در توصيف و تحليل مولفههاي اين بعد هستيم.
از سوي ديگر ،محققان چهار ديدگاه نظري را در زمينه توسعه اجتماعي برشمرده اند كه عبارتند از :رويكرد نيازهاي اوليه؛ رويكرد
تكاملي؛ رويكرد كاركردگرايي؛ رويكرد ساختگرايي ( .)Madani & Roshanfekr, 2012رويكرد نيازهاي اوليه متاثر از
پذيرش حق برخورداري از نيازهاي اوليه انسان ها(آموزش ،بهداشت ،خوراک ،پوشاک ،مسكن) به عنوان حقي انساني است .در اين
رويكرد موضوع توسعه اجتماعي نيازهاي اجتماعي حياتي انسانها است كه در قلمرو ملي و بينالمللي قابل پيگيري است .اين نوع
توسعه متعهد بر استفاده خالقانه از قدرت دولت در تخصيص منابع به نفع محرومان جامع ،بسيج سياسي محرومين براي مطالبه منابع از
جامعه و مشاركت دادن آحاد مردم در فرايند توسعه و تبعيت سازكار بازار از محاسبات اجتماعي است ( .)Vasist, 2008در رويكرد
تكاملي هدف اصلي توسعه اجتماعي برقراري نظم اجتماعي ،و نتيجه آن يكپارچگي اجتماعي است .توسعه اجتماعي همچنين در
صورتي به وقوع مي پيوندد كه توسعههاي انساني ،سياسي ،فرهنگي و اقتصادي نهادينه شوند ( .)Bokharaie, 2001اما رويكرد
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كاركرد گرايي براي توسعه اجتماعي حوزه خاص و وظايفي متفاوت از ديگر حوزههاي سياسي ،اقتصادي و فرهنگي قايل است .در
چارچوب رويكرد كاركردگرايي حوزههاي چهار گانه حيات اجتماعي چهار نوع توسعه سياسي ،اقتصادي ،فرهنگي و اجتماعي را به
عنوان چهار عنصر اساسي توسعه ملي طرح ميشود .اين چهار عنصر هر چند داراي تعامل ،نفوذ ،ارتباط و دلبستگي متقابل هستند ولي
داراي هويت ،استقالل نسبي و ويژهگيهاي خاص خود نيز ميباشند .در اينجا مفهوم اجتماعي «به معناي اخص كلمه ناظر به اجتماع
جامعهاي به عنوان يكي از حوزههاي چهارگانه حيات اجتماعي انسان در هر جامعه است .توسعه اجتماعي هم به معني بسط و تعريض
و تحكيم همين اجتماع جامعه ايست» ( .)Abdollahi, 2001در نهايت در رويكرد ساختارگرا«فرايند ايجاد دگرگونيهاي بنيادي
در ساختارها و روابط اجتماعي با انگيزه تحقق اهداف ادغام اجتماعي ،1انسجام اجتماعي 2و پاسخگو كردن 1كارگزاران ،امكانات و
سازمانهاي صاحب قدرت» توسعه اجتماعي است ( .)Moeini, 2003در مجموع ميتوان گفت توسعۀ اجتماعي از ابتداي به شهرت
رسيدن بينالمللي اين واژه در دهۀ  ،1980به شيوه هاي گوناگون ،براي دستيابي به اهداف مختلف و توسط كنشگران اجتماعي
متعددي(استادان دانشگاه ،ماموران دولتي ،روزنامهنگاران ،دستاندركاران رفاه و عامۀ مردم) تعريف شده است .و شكي نيست كه
اين معاني در طول زمان تغيير يافتهاند ،همان گونه كه خود باعث فرآيندهاي تغيير جهاني در حيطۀ مبادالت علمي ،تغيير گفتمان
عمومي و اجراي كمکهاي مربوط به توسعۀ بينالمللي و ديگر سياستها و برنامههاي اجتماعي بينالمللي شدهاند .جداي از اين
عوامل بين المللي ،معناي توسعۀ اجتماعي غالباً با توجه به تغييرات واقعي در زمينۀ توسعۀ اقتصادي ،سياسي و اجتماعي تغيير و انطباق
مييابد .در نتيجه توسعۀ اجتماعي مفهومي انعطافپذير است كه به شكلي همزمان بار موفقيتها و شكستهايش را به دوش ميكشد.
هر تغييري در مفهوم توسعۀ اجتماعي بايد نياز به ايجاد تغيير در ارزشهاي موجود(مانند نئوليبراليسم ،نفرت ،پذيرش خشونت و فشاد
و غيره) ،نهادها(صندوق جهاني پول ،بانک جهاني ،سازمان تجارت جهاني ،موسسات رفاه ملي ،سيستمهاي پرداخت ماليات ،قوانين
كار و خانواده ،جنايت و تروريسم سازمان يافته و غيره) و اقدامات (بي توجهي ،فساد ،عدم صداقت ،آزاد و غفلت و حرص بي پايان
براي سود اقتصادي كوتاه مدت و قدرت سياسي و غيره) موجود را مد نظر داشته باشد (.)Splatter & Sink, 2008
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حمل و نقل شهری؛ آنچه كه در كنفرانس استكلهم و بيانيه برانتدلند در تعريف توسعه پايدار تحت سه موضوع اصلي توسعه اقتصادي،
توسعه انساني و اجتماعي و سالمتي محيطي و اكولوژيكي بيان گرديده است .حمل و نقلي پايدار خواهد بود كه اين سه حوزه را مورد
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حمايت قرار داده و روند پايداري آنها را با خطر مواجه نسازد ( .)Goldman & Gorham, 2006: 262هرچند بيشتر توجهات
در زمينه گرايش حمل و نقل شهري به سمت پايداري ،بيشتر از خطراتي كه اين حوزه در زمينههاي اكولوژيكي و محيطي ببار آورده
ميباشد .ولي حمل و نقل را ميتوان اينگونه تعريف كرد ه عدالت و حس نشاط اجتماعي را در امنيت ،ايمني و دسترسي پايدار،
پويايي اقتصادي را در مديريت مصرف و عدم تحميل هزينههاي اضافي و تحميلي از طريق فرايند سنتي آن و مصرف منابع و سالمتي
محيطي را از طريق كاهش و حذف آاليندهها ،استفاده از منابع تجديدپذير و حمايت از حمل و نقل سبز صورت دهد( Himanen
.),etal,2005:23
توسعه؛ توسعه در عرف به فرايندي گفته مي شود كه طي آن جوامع از شرايط اوليه و عقب ماندگي با عبور از مراحلي تكاملي و كم
و بيش يكسان و تحمل دگرگونيهاي كمي و كيفي به جوامع توسعه يافته تبديل شوند و همانگونه كه ولفگانگ زاكس گفت توسعه
روندي تصور شده است كه طي آن «مردم از توسعه نيافتگي به سوي سرنوشت جهاني و محتوم رفاه اقتصادي رهنمون ميشوند»
( .)Nasiri, 2000: 45توسعه در مفهوم كلي به معني بهبود شرايط زندگي ،تامين نيازها و زمينهسازي براي نيل به آرمانها به
كهنسالي تمدن بشري است.
توسعه اجتماعی؛ تداوم تمدني كه در آن انسانها توزيع عادالنه بين اغنيا و فقرا را شاهد بوده و بهبود كيفيت زندگي حاصل آن است،
كاهش نقش اجتماعي؛ شيوه سازماندهي سازگار با شرايط اجتماعي؛ برابري براي ناتوانان زنان و گروههاي نژادي؛ قومي؛ مذهبي؛
حقوق انساني؛ آموزش و آگاهيهاي زيست محيطي؛ بهداشت و درمان و سرپناه مناسب براي همه؛ ترويج نقش درون نسلها شامل
برابري اجتماعي در حكومت؛ حفاظت از محيط طبيعي؛ زندگي در چهارچوب ظرفيت تحميل آن؛ استفاده حداقل از منابع غير قابل
تجديد؛ بقاي اقتصادي و تنوع جامعه خود اتكا و رفاه فردي و رفع نيازهاي اساسي افراد جامعه شده است« .منظور از توسعه اجتماعي
اشكال متفاوت كنش متقابلي است كه در يک جامعه خاص همراه با توسعه تمدن رخ ميدهد» (.)Tavassoli, 2002: 438
بنابراين توسعه اجتماعي نيز در پي بهبود وضع اجتماعي افراد جامعه است و براي تحقق اين هدف ،تغير الگوهاي دست و پاگير و
زوايد رفتاري ،شناختي و روي آوردن به يک نگرش ،آرمان و اعتقاد مطلوب تر كه بتواند پاسخگوي مشكالت اجتماعي باشد ،الزم
است .مفهوم توسعه اجتماعي از مفاهيمي است كه چگونگي و شيوه زندگي مردمان در يک جامعه پيوند تنگاتنگ دارد و در ابعاد
عيني ،بيشتر ناظر بر باال بردن سطح زندگي عمومي ،يا ايجاد شرايط مطلوب و بهينه در زمينههاي فقرزدايي ،تغذيه ،بهداشت ،مسكن،
اشتغال ،آموزش و پرورش ،چگونگي گذراندن اوقات فراغت است.
سرمايه اجتماعی :آگاهي شهروندان نسبت به مسائل عمومي كه در چهارچوب اعتماد و هنجارهاي عمل متقابل و به واسطهي
تشكلهاي داوطلبانه و به صورت افقي سازمان يافتهاند و خارج از حوزهي دولت و اقتصاد قرار دارند و كنشهاي جمعي عامالمنفعهاي
را موجب ميشوند ،سرمايه اجتماعي است( .)Tajbakhsh, 2005: 45همچنين ميتوان سرمايه اجتماعي را مفهوم جديدي در
علوم اجتماعي دانست كه به طور خالصه به معناي «هنجارها و شبكههايي است كه امكان مشاركت مردم در اقدامات جمعي به منظور
كسب سود متقابل را فراهم مي كند» و با شيوههايي همچون سنجش سطح اعتماد اجتماعي و سطوح عضويت در انجمنهاي مدني
رسمي و غيررسمي قابل اندازهگيري است (.)Tajbakhsh et. al, 2003
کیفیت زندگی؛ كيفيت زندگي ،واكنشي عليه توسعه تک بعدي و صرفاً كمي در عرصه برنامهريزي و تالشي در راستاي ارتقاي
شرايط زندگي و بهبود بخشيدن به بعد كيفي زندگي بشر است .مناسبترين راه براي سنجش كيفيت زندگي شهري  ،استفاده هم
زمان از شاخصهاي عيني و ذهني است و ناديده گرفتن هريک از اين شاخصها مشكالتي را در برنامهريزي شهري بوجود ميآورد.
ابعاد مختلف كيفيت زندگي شهري بدون در نظر گرفتن اولويت بندي عبارتند از :اول) كيفيت حمل و نقل و ارتباطات؛ شامل اين
شاخصها ( :توانايي ارتباطات – توانايي حمل و نقل عمومي -جريان ترافيک .دوم) كيفيت محيطي اقتصادي؛ شامل اين شاخصها؛(
هزينه اقتصادي – رضايتمندي از هزينه ههاي زندگي –رضايتمندي از فرصتهاي شغلي ايجاد شده) .سوم) كيفيت محيطي؛ شامل
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اين شاخصها( :وسعت خدمات آموزشي -نرخ خدمات آموزشي -ميزان خدمات سالمتي – نرخ خدمات سالمت -فعاليت هاي
فرهنگي و هنري -امنيت) .چهارم) كيفيت محيطي فيزيكي؛ (هزينه مقررات ساخت و ساز -تنوع مسكن -نواحي سبز -نواحي
بازآفريني -زيرساخت ها و خدمات).
روش شناسی

روش به كار گرفته شده در تحقيق حاضر روش اسنادي – كتابخانه اي است .روش گردآوري دادههاو اطالعات مورد نياز در
راستاي موضوع و تحليل مسأله تحقيق بصورت فيشبرداريهاي نظري از كتب ،مقاالت و اسناد فرادست و سايتهاي اينترنتي مرتبط
است و تجزيه و تحليل اطالعات با توجه به شيوه توصيفي  -تحليلي و با توجه به تحليل مضمون متون بررسي شده و استنباطهاي
نظري محقق صورت گرفته است.
يافتهها

در اين بخش سعي شده از ابعاد مختلف موضوع و مسأله تحقيق بررسي و تحليل شود و به نوعي مصاديق نظري و تجربي مبتني بر
مرور اسنادي و كتابخانهاي براي تحليل بعد اجتماعي حمل و نقل و ارتباط آن با مقوله توسعه اجتماعي تشريح شود .بر اين اساس پس
از تحليل اسنادي مقوله توسعه اجتماعي ،سرمايه اجتماعي به عنوان بعدي از توسعه تحليل و در پايان مقوله پايداري اجتماعي در حمل
و نقل با محوريت تقويت و ارتقاي سرمايههاي اجتماعي و نيز كاهش آسيبهاي اجتماعي 1در فضاهاي حمل و نقل شهري توضيح
داده شده است.
تحلیل اسنادی توسعه اجتماعی مبتنی بر حمل و نقل

اسناد شهري عالوه بر دغدغههاي ملي توسعه اجتماعات شهري برخي موضوعات خاص شهرها را از منظر توسعه اجتماعي مورد توجه
قرار ميدهند .بر اين اساس از خالل سه سند توسعه شهري موضوع توسعه اجتماعي بررسي و نهايتاً در سند سوم بحث توسعه اجتماعي
در مقياس شهر تهران تحليل شده است؛ بر همين اساس توسعه اجتماعي در راهبردهاي «سند چشمانداز شهر تهران در افق »1١0١
تهران را بدين صورت ترسيم كرده كه «تهران جهانشهري است فرهنگي ،دانشبنيان ،با هويت اصيل ايراني و اسالمي ،زيبا ،مقاوم،
مرفه ،و معيار در دنياي اسالم» .براي دستيابي به اين چشمانداز و اين ويژگيها ليستي از اهداف چشم اندازي تدوين شده است كه
شامل  9مورد زير است .1 :دستيابي به جايگاه اول صنعت فرهنگي در جهان اسالم  .2اختصاص بيش از  80درصد توليد ناخالص
داخلي تهران به فعاليتهاي دانشبر و تحكيم زيرساختهاي اقتصاد دانش بنيان  .1جاي گرفتن تهران در فهرست  80شهر برتر دنيا
از منظر شاخص كيفيت زندگي  .١رساندن سرعت متوسط حركت خودروها به  ١0كيلومتر در ساعت  .8ارتقاي ايمني بافتهاي
شهر تا  9/8ريشتر  .6كاهش آلودگي هوا تا سطح استانداردهاي جهاني  .9حضور در جمع  1شهر برتر منطقهي آسياي جنوب غربي
از منظر زيرساختهاي . ICT
مهمترين هدف چشم اندازي در ارتباط با توسعه اجتماعي در اين سند همان هدف سوم است كه بر مفهوم كيفيت زندگي تأكيد دارد
و عالوه بر توسعهيافتگي اين شهر به صورت دقيقتر بر «توسعۀ پايدار» آن نيز تاكيد شده است .در اين پاراديم پايداري اجتماعي ،با
شاخصههايي نظير تعهدات اجتماعي ,سرمايۀ اجتماعي ,اعتماد اجتماعي و  ,...يكي از مهمترين وجوه توسعه پايدار محسوب ميشود
(.)Kalantari, 2015
يكي ديگر از طرح هاي توسعه در مقياس شهري كه قبل از انقالب تهيه و تصويب شد ،طرح جامع شهر تهران بود .در اين سند به
طور مشخص به «توسعه اجتماعي» اشاره شده است و به سه مولفه توسعه اجتماعي توجه شده است .1توسعه زيرساختهاي اجتماعي،
 .2حل مشكالت اجتماعي سكونتي در شهرها از جمله اسكان هاي غير رسمي و حاشيه نشيني و  .1مشاركت مردمي و محلي نهادمند

 1به زعم فوکویاما آسیب های اجتماعی عامل فرسایش سرمایه اجتماعی هستند و در صورتی که برای مواجهه و کاهش و تعدیل آسیب اجتماعی اقدامی صورت پذیرد ،سرمایه اجتماعی
ارتقا و افزایش پیدا میکند(برای مطالعه ر.ک .پایان نظم).

تحلیل رابطه بعد اجتماعی حمل و نقل شهري و توسعه اجتماعی در شهر تهران 619 /

در مقياس هاي مختلف شهري (مناطق ،نواحي ،محالت) .در «برنامه پنجساله راهبردي و اجرايي شهرداري تهران» به عنوان يكي از
اسناد فرادست مهم به «توسعه اجتماعي و فرهنگي» پرداخته شده و ماده  26اين سند اهداف كلي و راهبردهاي توسعه شهر اجتماعي
تهران را مشخص كرده است .همچنين در اين فصل چشم انداز شهر تهران ،اهداف كلي و راهبردهاي توسعه شهر تهران مشخص شده
است .مطابق چشم انداز ترسيم شده در اين سند:
 .1تهران؛ شهري با اصالت و هويت ايراني  -اسالمي (شهري كه براي رشد و تعالي انسان و حيات طيبه ،سامان مي يابد)
 .2تهران؛ شهري دانش پايه ،هوشمند و جهاني
 .1تهران؛ شهري سرسبز و زيبا ،شاداب و سرزنده با فضاهاي عمومي متنوع و گسترده
 .١تهران؛ شهري امن و مقاوم در برابر انواع آسيبها و مقاوم در برابر مخاطرات و سوانح
 .8تهران؛ شهري پايدار و منسجم با ساختاري مناسب براي سكونت ،فعاليت و فراغت
 .6تهران؛ شهري روان با رفاه عمومي و زيرساختهاي مناسب ،همراه با تعديل نابرابريها و تأمين عادالنه كليه حقوق شهروندي
 .9تهران؛ كالنشهري با عملكردهاي ملي و جهاني و با اقتصادي مدرن و مركزيت امور فرهنگي  -پژوهشي و سياسي در سطح
كشور ،و حداقل يكي از سه شهر مهم و برتر منطقه آسياي جنوب غربي.
در چشم انداز ترسيم شده در سند و ذيل اهداف كلي شهر تهران در ارتباط با حمل و نقل ،حفاظت از محيط زيست (به ويژه آب،
هوا ،صدا و منابع طبيعي) و ايمن سازي شهر در مقابل سوانح طبيعي و ساير مخاطرات و آسيبها؛ بهبود وضعيت شبكههاي ارتباطي
و نظام حمل و نقل با توسعه زيرساخت ها و سيستم حمل و نقل همگاني (به ويژه قطار شهري) و اعمال مديريت تقاضاي سفر؛ بهبود
و ارتقاء كيفيت محيط شهري و ساماندهي كالبدي آن ،با پهنهبندي و تعيين محدودههاي اعمال ضوابط و مقررات استفاده از اراضي
و محدوده هاي نيازمند مداخله به ويژه بافتهاي فرسوده به منظور بهسازي ،نوسازي و بازسازي ،از موارد مرتبط است .و در اين ميان
استفاده از سرمايه هاي اجتماعي كه عمدهترين مولفه مرتبط با توسعه اجتماعي است .بهبود وضعيت شبكههاي ارتباطي و نظام حمل
و نقل و ترافيک؛ حفاظت از محيط زيست و تأمين نيازها و ساماندهي خدمات شهري تهران ،از جمله موراد مهم است(همان).
تحلیل رابطه سرمايه اجتماعی و توسعه اجتماعی مبتنی بر حمل و نقل

همچنين در خصوص نسبت بين توسعه اجتماعي با مولفه سرمايه اجتماعي يافتههاي محققان كه به صورت مصداقي و تجربي ارتباط
معنيداري سرمايه اجتماعي و توسعه اجتماعي تحليل ميكند ،ارائه شده است؛ كتابي و همكاران ( ،)1151پيران ( ،)115١قانعيراد
( ،)115١منظور و ياديپور ( ،)1159سعيدي و تاجالدين ( ،)1155غفاري و اميدي ( )1155مورد بررسي قرار گرفته كه در راستاي
معنيداري رابطه سرمايه اجتماعي و توسعه اجتماعي است؛
جدول ( :)1رابطه بین توسعه اجتماعی و سرمايه اجتماعی

محقق
بهشتي و
نصرالهي
()1198
سعيدي و
تاج الدين
()1155
پيران
()115١

تبيين (توضيح ارتباط با توسعه اجتماعي)
سرمايه اجتماعي از طريق مكانيزمي پيچيده و پويا مي تواند توسعه را
در جامعه رقم بزند.

رويكردهاي توسعه اجتماعي از دهه  1990به اين سو به نوعي تحت
تأثير سرمايه اجتماعي قرار داشته اند.
سرمايه اجتماعي و ارتقاي ميزان اعتماد مردم به نظام به عنوان يكي از
ملزومات توسعه اجتماعي است كه در تعهدات بيانيه كپنهاک مورد
توجه قرار گرفته است.

شاخص هايي كه براي اين مولفه ذكر شده است

امنيت ،اعتماد ،مشاركت،

ايجاد شبكه ها  -تقويت پيوندها  -ارتقاي اعتماد

 /611مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران ،سال نهم /شماره سوم /تابستان 6931

محقق
بهشتي و
نصرالهي
()1198

تبيين (توضيح ارتباط با توسعه اجتماعي)
سرمايه اجتماعي از طريق مكانيزمي پيچيده و پويا مي تواند توسعه را
در جامعه رقم بزند.

شاخص هايي كه براي اين مولفه ذكر شده است

امنيت ،اعتماد ،مشاركت،

يكي از سازهايي كه در سنجش توسعه اجتماعي به كار برده مي شود؛
سازه كيفيت زندگي است .كيفيت زندگي پايين فرآيند تبديل و
بازتوليد اشكال چهارگانه سرمايه اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و
نهادين (آنچنان كه مد نظر بورديو است) را با شكل مواجه مي سازد.
زيرا فقدان هريک از اين اشكل چهارگانه به خصوص سرمايه
غفاري و

اجتماعي بهره گيري از فرصت هاي موجود در روابط اجتماعي را

اميدي

محدود مي سازد و برخورداري و بهره گيري از شاخص هاي رفاهي

()1155

كيفيت زندگي در مقياس ذهني و عيني را با مشكالتي مواجه مي
كند .آنچنان كه ريكونا ( )2001در مطالعه اي بر روي سرمايه
اجتماعي ،رضايت و كيفيت زندگي نشاه داده است «با افزايش سرمايه
اجتماعي ميزان رضايت و كيفيت زندگي در محيط كار افزايش مي
يابد و به نظر او سرمايه اجتماعي يک سازه پيش بين مناسبي براي
كيفيت زندگي در محيط كار و رضايت شغلي است».
در سطح ماهوي :اعتماد و پيوندهاي گروهي
در سطح صوري و پيامدي :تشكيل و تقويت انجمن هاي داوطلبانه و
هنجارهاي دستوري سرمايه اجتماعي شامل - :تقويت روحيه

كتابي و

سرمايه اجتماعي در دو سطح ماهوي و صوري بر توسعه اجتماعي

همكاران

تأثير دارد« .هر چه ميزان سرمايه اجتماعي بيشتر باشدتوسعه فرهنگي

()1151

و اجتماعي نيز به تبع آن بيشتر شكل خواهد گرفت».

قانعي راد

رويكرد توسعه اجتماعي قائل به اين است كه بين ميزان سرمايه

()115١

اجتماعي در يک جامعه و وجود رفاه ارتباط است.

گروهي ،همكاري ،تعاون و رقابت سالم  -پذيرش ديدگاه هاي
مختلف و انتقادات مطرح شده  -برقراري كنش هاي اجتماعي مبتني
بر اعتماد ،صداقت و احترام متقابل  -وجود حداقل تعارض و
خصومت ميان افراد .8 .وجود احساس تعهد و التزالم در برابر مهمر
و محبت ديگران .6 .رعايت ارزش ها و هنجارها و اصول اخالقي.9 .
پرهيز از هرگونه خودكامگي و استبداد رأي .5 .پرهيز از هرگونه
تظاهر و ريا در كنش هاي اجتماعي

منظور و
يادي پور

سرمايه اجتماعي عامل توسعه اجتماعي و اقتصادي است.

اعتماد اجتماعي  -انسجام اجتماعي  -مشاركت اجتماعي

()1159

بر اساس موارد مطرح شده و در راستاي رويكرد نظري مطالعه ،گزينش شيوهها و فرهنگ جابجايي و به عبارتي حمل و نقل ،چهره
آشكاري از تاثير ابعاد اجتماعي حمل و نقل را ارائه ميدهد(امانپور .)116 :1192 ،در تعاريف حمل و نقل شهري و پايداري اجتماعي
آن تاكيد زيادي بر ارتقاء امنيت اجتماعي ،حفظ نشاط و سالمت اجتماعي ،دسترسي برابر اجتماعي و كاهش هزينههاي اجتماعي
حمل و نقل شهري مورد توجه قرار گرفته است كه موارد فوق ذيل مقوله كيفيت زندگي و سرمايه اجتماعي قرار ميگيرند.
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در راستاي بسط تئوريكي و تجربي ابعاد اجتماعي حمل و نقل پايدار ،سوابق موضوع در شهرهاي نمونه تشريح شده كه با توجه به
تجارب تحقيقاتي موجود و بررسي تجربيات جهاني ،ابعاد اجتماعي پايانههاي حمل و نقل در  1كالن شهر يعني پايانه ژاپن ،مادريد و
واشنگتن پرداخته شده است.
جدول ( :)2ابعاد و شاخصهای اجتماعی حمل و نقل در شهرهای نمونه

ابعاد زيست محيطي  -اجتماعي پايانه راپونچي :

پايانه راپونچي ژاپن()2012



ايمني و امنيت ،جدا سازي مسيرهاي سواره،



ايجاد فضا در ميان ساختمانهاي فعال



افزايش ايمني و امنيت در فضا ،جذابيت و سرزندگي در فضا،



اختالط فضاي پايانه با كاربريهاي هتل،



اختالط فضا با رستوران ،برج مسكوني ،تجاري و تفريحي ،پارک و سينما،



استفاده از درختان و فضاهاي سايه گير و مبلمان مناسب براي آسايش



امكان برگزاري ورزشهاي سنتي در فضاي باز ،ايجاد فضاهاي مختص كودكان،



ايجاد صفحات نمايش وروديهاي پايانه ،نمايش فيلم آموزشي شهروندان

ابعاد فرهنگي -اجتماعي پايانه مادريد:

پايانه مادريد()2013



وجود اختالط كاربري در فضاي جمعي پايانه شامل ،كافهها ،رستورانها،



مراكز خريد ،كلوپهاي شبانه،



ايجاد محيطي مطلوب براي گذراندن فراغت و تبديل به جاذبه توريستي،



استفاده از بركههاي مصنوعي و عنصر آب براي اتصال مفهوم زندگي در اطراف فضاي سبز،



ايجاد فضاي پوشيده گياهان و ايجاد محيطهاي دنج جهت استراحت مسافران،



استفاده از پرندگان ،الک پشتها و ديگر حيوانات بي آزار در فضاي سبز



القاء حس فضاي سبز جنگلهاي گرمسيري به كاربران،



ايجاد نماد قربانيان حادثه بمب گذاري در ايستگاه قطار برون شهري



تعبيه سقف شيشهاي با نوشتههاي قربانيان و بازماندگان،



درج خاطرات كاربران روي نوشته قربانيان به منظور جذب بازديدكننده



زنده نگه داشتن ياد و خاطره كشته شدگان حوادث گوناگون جمعي

ابعاد اجتماعي پايانه وشنگن دي سي:

وشنگن دي سي()2013؛



امكان برگزاري مراسم عروسي و جشنهاي شبانه روزي در فضاي تعيين شده؛



برگزاري مراسم كريسمس و تجمع مردم در فضاي پايانه براي بازديد از درخت كريسمس،



برگزاري مراسم سياسي و تكريم روساي جمهور سابق آمريكا در سالن اصلي



برگزاري مراسم شبانه و جشنها در فضاي پايانه ،تعبيه مبلمان هماهنگ داخلي،



وجود مركز خريد متنوع در فضاي داخلي ،گلفروشيها و خريد تجاري،



دسترسي آسان معلولين به فضا و عادالنه بودن آن،



امكان دسترسي به پاركينگ ،موتور و دوچرخه براي پايانه و همراهان و بدرقه كنندگان،



كاربرد پايانه به عنوان يكي از پربازديدترين نمادهاي تاريخي شهر،



ايجاد مجسمهها و نمادهاي تاريخي ناقوس آزادي در فضاي نماد ملي

(با اقتباس از ،فاطمينيا)1198 ،
جمعبندی

هدف اصلي مطالعه حاضر ضمن تحليل نظري بعد اجتماعي حمل و نقل از منظر توسعه پايدار ،ارائه مصاديق و نمونههاي تجربي در
راستاي بحث نظري موضوع و مسأله بود كه سعي شده از ابعاد مختلف موضوع و مسأله تحقيق بررسي و تحليل شود و به نوعي
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مصاديق نظري و تجربي مبتني بر مرور اسنادي و كتابخانه اي براي تحليل بعد اجتماعي حمل و نقل و ارتباط آن با مقوله توسعه
اجتماعي تشريح شود .بر اين اساس پس از تحليل اسنادي مقوله توسعه اجتماعي ،سرمايه اجتماعي به عنوان بعدي از توسعه تحليل و
در پايان مقوله پايداري اجتماعي در حمل و نقل با محوريت تقويت و ارتقاي سرمايههاي اجتماعي و نيز كاهش آسيبهاي اجتماعي
در فضاهاي حمل و نقل شهري توضيح داده شده است.
در تحليل اسنادي سند چشمانداز تهران در افق  1١0١بررسي كه در اين سند مهمترين هدف چشماندازي در ارتباط با توسعه اجتماعي
مفهوم كيفيت زندگي است و عالوه بر توسعهيافتگي اين شهر به صورت دقيقتر بر «توسعۀ پايدار» آن نيز تاكيد شده است .در اين
پاراديم پايداري اجتماعي ،با شاخصههايي نظير تعهدات اجتماعي ،سرمايۀ اجتماعي ،اعتماد اجتماعي و  ...يكي از مهمترين وجوه
توسعه پايدار محسوب ميشود .كه استنباط نظري قابل برداشت از گزاره فوق اهميت مقوالتي مانند كيفيت زندگي(هويت اجتماعي،
آموزش ،احساس عدالت ،احساس امنيت ،رضايتمندي و  )...و سرمايه اجتماعي(اعتماد اجتماعي ،مشاركت اجتماعي ،انسجام و
ارتباطات اجتماعي) ذيل مقوله محوري توسعه اجتماعي است.
در گام بعدي در تحليل رابطه سرمايه اجتماعي و توسعه اجتماعي نتايج مطالعات تجربي صورت گرفته مويد اين موضوع است كه
سرمايه اجتماعي در دو سطح ماهوي و صوري بر توسعه اجتماعي تأثير دارد و در كل هر چه ميزان سرمايه اجتماعي بيشتر باشد توسعه
فرهنگي و اجتماعي نيز به تبع آن بيشتر شكل خواهد گرفت كه اين امر در حوزه حمل و نقل نيز قابل تعميم است و ميتوان نتيجه
گرفت كه هر چه سرمايه اجتماعي و كيفيت زندگي در فضاهاي مرتبط با حمل و نقل افزايش داشته باشد ،توسعه اجتماعي نيز شكل
خواهد گرفت.
همچنين در بخش مصاديق و مرور ابعاد اجتماعي حمل و نقل در پايانههاي شهرهاي جهاني ،مهمترين شاخصها و ابعاد اجتماعي
احصا شده در عبارت بودند از «امنيت و ايمني ،نشاط اجتماعي ،كاربري فضا ،فراغت و جذابيت ،مراسمات اجتماعي ،فراغت و
جذابيت ،دسترس پذيري ،نمادسازي» كه شاخصهاي فوق ذيل مقوله محوري سرمايه اجتماعي قابل تجميع است.
بر اين اساس در نهايت توسعه اجتماعي بايد بتواند براي شهروندان ،موقعيتهاي اجتماعي كارامدتر و انسانيتر فراهم كند كه اين
موقعيت شامل فضاهاي حمل و نقل شهري هم ميشود .به همين منظور در شهر تهران ،به عنوان كالنترين شهر كشور و مركز سياسي
و اقتصادي كشور ،كمک به تسهيل در برقراري ر وابط اجتماعي ،فعال كردن شهروندان در اداره شهر و سهيم شدن آنان در قدرت
مي تواند جزو اهداف مهم توسعه اجتماعي باشد كه ارتقاي سرمايه اجتماعي از يک سو و كاهش و تعديل آسيبهاي اجتماعي در
فضاهاي حمل و نقل از سويي ديگر ،ضمن تأثير در پايداري اجتماعي حمل و نقل ،در توسعه اجتماعي نيز نقش موثر دارد كه هم
مباحث نظري و هم مباحث تجربي اين موضوع را تأييد ميكند.
در پايان براي شكل دادن و ايجاد پايداري اجتماعي مبتني بر رويكرد توسعه اجتماعي در حوزه حمل و نقل شهري ،مالحظات ذيل
براي تقويت شاخصها و مقوالت مرتبط ارائه ميشود؛
تقويت شاخص مشارکت اجتماعی به عنوان مولفه توسعه

مشاركت مسافرين در فضاي جمعي حوزه حمل و نقل ،سرويسها ،سالنها و ..؛ مشاركت در ايجاد نظم و كيفيت واحدهاي حوزه
حمل و نقل شهري؛ مشاركت نهادهاي غير دولتي فعال و  NGOsدر فضاهاي حمل و نقل؛ مشاركت عوامل فضاهاي حمل و نقل،
رانندگان و پرسنل در مديريت و نگهداري فضاهاي حمل و نقل.
تقويت شاخص آموزش و فرهنگ به عنوان مولفه توسعه

ايجاد امكان دسترسي به اينترنت ،كتاب ،روزنامه ،مجله و ابزارهاي آموزشي ديگر در فضاهاي حمل و نقل؛ بهبودكيفيت ارائه اطالعات
بهداشتي درماني؛ برنامههاي مبارزه و پيشگيري از آلودگي ها و بيماريها ،آنفلوانزا؛ تاكيد بر ارائه اطالعات پيرامون توزيع مواد مخدر
در فضاهاي حمل و نقل با توجه به گستردگي ارتباطات گمنام؛ استفاده از تابلوهاي تبليغاتي ،فرهنگي و پخش فيلمهاي آموزشي
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، جوانان، آموزشي و تشكلهاي غيردولتي كودكان،جهت استفاده صحيح از فضاهاي حمل و نقل؛ عضويت در گروههاي فرهنگي
بزرگساالن و سالمندان
تقويت شاخص هويت به عنوان مولفه توسعه

استفاده از كاربريهاي مرتبط با عملكرد فضاي حمل و نقل و كاربري همساز و ويژه در آنها؛ هماهنگي فضاي حمل و نقل و جزئيات
 هنري در فضا كه يادآور رويداد و، تاريخچه و كاربري فضاها؛ اشاعه و تقويت عناصر فرهنگي تاريخي، بافت،آن با بستر محلي
موضوع خاصي ا ست؛ استفاده از عناصر مرتبط با هويت فضاهاي حمل و نقل؛ تثبيت و تقويت روابط اجتماعي و تعامالت اجتماعي
.موثر بين مسافرين و پرسنل حوزه حمل و نقل؛ ايجاد و تقويت احساس تعلق به فضاي حوزه حمل و نقل
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