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چکیده
یکی از مباحث مورد توجه اندیشمندان علوم انسانی و به طور خاص جامعه شناسان شهری ،توسعه پایدار شهری است .هدف این پژوهش
سنجش توسعه پایدار شهری شهر شیراز در  01سال گذشته میباشد .برای این مهم از روش تحلیلی مقایسه ای و به صورت خاص پیمایش
استفاده و داده های مورد ن یاز از طریق ابزار پرسشنامه جمع آوری شدند .جامعه آماری در این مطالعه ساکنان باالی  01ساله شهر شیراز
براساس سرشماری سال  0931هستند .با توجه به حجم وسیع جمعیت ،نمونه گیری به صورت تصادفی خوشه ای برای مطالعه انجام شد.
داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار  SPSSدر دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .از آزمون
های تحلیل واریانس و آزمون تی گروه های مستقل برای مقایسه میانگین ها و آزمون ضریب همبستگی برای بیان رابطه بین متغیرها
استفاده شد .نتایج حاصل نشان می دهد که نتایج نشان می دهد میزان استفاده از رسانه های جمعی( ،)r=1/482میزان مطالعه(،)r=1/993
میزان مهارت های اجتماعی( ،)r=1/074میزان حکمرانی خوب(،)r=1/971رفتار زیست محیطی( ،)r=1/428تمایل به مشارکت ،)r=1/419
میزان حقوق شهروندی( ،)r=1/23میزان استفاده از اوقات فراغت( )r=1/473و میزان مشارکت اجتماعی با توسعه پایدار شهری دارای
همبستگی ( )r=1/413می باشد .این متغیرها روی هم رفته  93درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می کنند.

واژه های کلیدی :توسعه ،پایداری شهری ،مشارکت ،حقوق شهروندی ،حکمرانی خوب.
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مقدمه

توسعه يکی از مفاهیمی است که بعد از جنگ جهانی دوم در مباحث علمی ،اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی و کشورداری و هم چنین
در مسائل بینالمللی جايگاهی ويژه پیدا کرده است (فريزر .)381 :3331 ،صاحبنظران توسعه در چند دهه اخیر به هنگام مشاهده
نتايج حاصل از اجرای برنامههای توسعه ملل مختلف به اين نتیجه رسیدند که توصیههای توسعهای منجر به عوارض و پیامدهايی از
قبیل عدم کاهش پذيری فقر ،عدم برابری در فرصتهای آموزشی ،ماندگاری بحران گرسنگی و فقدان امنیت غذايی گرسنگان،
تخريب وحشتناک منابع طبیعی ،عدم برقراری دموکراسی در بسیاری از ممالک و بیش نپايیدن آن در کشورها ،افزايش تنشهای
اجتماعی و سیاسی و خالصه آن که اهداف توسعه در کشورهايی از اين دست نه تنها محقق نشده بلکه در حوزههای زيست محیطی
منجر به تخريب جنگل ها و مراتع و آلودگی شهرها شد و شمار زيادی از مردم جهان دچار سوءتغذيه و بیماریهای واگیر و ...
شدند و هر روز بر تعداد افراد مهاجرت کننده به شهرها افزوده شد (نقدی و صادقی.)3181 ،
بر اين اساس بشر در دهه های پايانی قرن بیستم با اين واقعیت مواجه گرديد که بسیاری از نگرانیهای زيست محیطی فرا روی
جوامع همچون رشد جمعیت ،اسراف در استفاده از منابع ،نابودی زيستگاههای حیات وحش ،انقراض گونههای گیاهی و جانوری و
انواع آلودگیهای ارتباطی درونی با يکديگر داشته و به گونهای بی سابقه تمام زمین را به عنوان زيستگاه بشر با خطر مواجه کرده
است .اگر چاره ای انديشیده نشود ،تغییرات جمعیت ،تخريب محیط زيست و گرداب هولناک فقر که هم اکنون در حرکت مارپیچ
گونه خود سريعتر از گذشته پیش میروند ،مسلماً با قدرت تخريب بیشتری منجر به فاجعه خواهد شد (تیلر .)82 :3118 ،3پیش
بینیهای سازمان ملل برآورد کرده است که تا سال  0212بیش از  02درصد مردم جهان در نواحی شهری زندگی خواهند کرد .با
وجود اين که شهرها تنها حدود  22میلیون تن در سال ،در حال افزايش است .آنها  1چهارم منبع جهان را مصرف کرده و
اصلی ترين تولید کننده ضايعات در جهان هستند .شهرها به دلیل نیاز به انرژی و خوراک به ساختارهای بزرگ تهی کننده و تحلیل
برنده جهان تبديل شدهاند ،مصرف کنندگان بی رحم ،آلوده کنندگانی بی مروّت و سرسخت (اگِر.)0 :0222 ،0
شهرها به عنوان يک سیستم به واسطهی کمک به تأمین اهداف انسانی تداوم يافتهاند .اگر چه شهر دارای يک قدمت بیش از ده
هزار ساله در تاريخ میباشد ،اما تنها در دويست سال اخیر است که شهرها به عنوان بارزترين ويژگی انسان و جمعیت بشری نمود
پیدا کردهاند .با دقت می توان ديد که درست تا قبل از جنگ جهانی اول کشاورزان گروههای بزرگ جمعیت در بیشتر کشورها را
تشکیل میدادند و حتی صد سال قبل از آن کشاورزان گروههای بزرگ جمعیت در بیشتر کشورها را تشکیل میدادند ،میتوان به
شکل بهتری به فهم نقش مرکزی شهرها در تعیین شرايط آينده انسان و جهان پی برد .مقیاس اثری که شهر بر محیط دارد ،آن را از
ديگر سیستمهايی که درون اکوسیستم جهانی جای دارند ،متمايز میسازد .در ساير سیستمهای اکوسیستم جهانی ،مفهوم ضايعات تا
اندازهای متفاوت از آن چیزی است که به وسیلهی مناطق شهری جامعهی معاصر تولید میشود(اگر.)1 :0222 ،
کمیسیون برنتلند توسعه پايدار را رفع نیازهای نسل حاضر بدون به مخاطره افکندن رفع نیازهای نسل آينده میداند (بحرينی:3110 ،
 )10و تعريف پیتر هال از توسعه پايدار ش هری که آن را شکلی از توسعه امروزی که توان مدوام شهرها و جوامع شهری نسلهای
آينده را تضمین کند میداند (موسی کاظمی .)321 :3118 ،توسعه پايدار يک مفهوم قابل بحث با دامنهی گستردهای از معانی است.
در يک سطح انتزاعی و ذهنی ،پايداری با حفاظت و يا بهبود سیستمهای يکپارچهی طبیعی ،که در کل زندگی در روی سیاره ما را
شامل میشود ،ارتباط دارد .نقطهی مرکزی و کانون اين سیستمها و پايداريشان جمعیت انسانی است ،به دلیل اين که سلطهی
انسانها و فعالیتهايشان است که به طور قابل مالحظهای محیط جهانی را متأثر کرده است .ظرفتی زمین برای انسانها به وسیلهی
محدوديتهای طبیعی و به وسیلهی انتخابهای انسان در ارتباط با اقتصاد ،محیط و فرهنگ (شامل ارزشها و سیاستها) و جمعیت
مشخص می شود .بنابراين ظرفیت قابل تحمل انسانی زمین متغیر ،پويا و نامطمئن است (کوهن .)3332 ،منظور از توسعه پايدار،
حفاظت صرف از محیط زيست در نظر نیست ،بلکه مفهوم جديدی از رشد اقتصادی است که عدالت و امکانات زندگی را برای
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تمام مردم جهان و نه تعداد اندکی از افراد برگزيده است (ازکیا و غفاری .)23 :3180 ،طبق نظريه توسعه پايدار رشد اقتصادی و
توسعه اجتماعی بايد به گونهای صورت گیرد که سرمايههای زيست محیطی و نیازهای توسعه را برای نسلهای بعد دچار مخاطره
نسازد .توسعه پايدار از بین طرحها و برنامههای مختلف ،تحوالت و رشد اجتماعی آنهايی را برمی گزيند که از نظر زيست محیطی
و اجتماعی نسبت به ساير الگوها برتری داشته باشند.
در کشور ايران ،شهرنشینی شتابان ،هم زمان با پیدايش و شکل گیری سرمايه داری پیرامونی ،انباشت سرمايه ،تمرکز فضايی ابزار
تولید ،در چند شهر بزرگ کشور انجام شد ،که اين امر ،عالوه بر توسعهی شتابان شهری ،در نهايت منجر به شکل گیری کالن
شهرها با وضعیت ناپايدار شد .در دهههای اخیر کشور ما نیز با اين مشکالت روبه رو بوده برخی از آسیبها و تخريبهای زيست
محیطی را تجربه کرده است .اما به واسطه افزايش گرايش جهانی به سمت مصرف انرژیهای برگشت ناپذير مانند نفت ،زغال
سنگ و گاز و اتکای بیش از حد ايران به منابع زيرزمینی و ايجاد آلودگیهای زيست محیطی ،میتواند جزء مهمترين مسائل
مربوط با رفتارهای زيست محیطی افراد باشد .در حال حاضر ،مسائل زيست محیطی به قدری دامنه پیدا کردهاند که قلمرو آنها
ديگر به مسائل فنی ختم نمیشود و عمیقاً دارای مفهوم اجتماعیاند و در کل مسائل زيست محیطی ريشه فرهنگی ،اجتماعی و
اقتصادی دارند و به منظور پذيرش بافتهای فرهنگی يک جامعه بايستی به صورت ساختاری با موضوع برخورد نمود.
شهر شیراز در موقعیتی قرار گرفته است که با محدوديتهای طبیعی ارتفاعات مواجه است .در واقع شهر شیراز در يک دره
توپوگرافیکی قرار گرفته است که از سم ت شمال در دامنه ارتفاعات با شیب تند قرار گرفته و در ادامه گسترش آن به سمت شرق و
غرب از شیب تند آن نسبتاً کم میشود .در بخش جنوبی ،به درياچه مهارلو منتهی میشود که هر از چند گاهی سیالبهای
خطرناک مشکالتی را برای محالتی که در پايین دست مکان يابی شدهاند به وجود میآورد .مجموع اين عوامل باعث میگردند
که شعاع دسترسی به نواحی مختلف شهر دارای مشکالت عديده ای گردد در حالی که بعضی از اين نواحی دارای شعاع دسترسی
مطلوب و برخی از نواحی ديگر دارای شعاع دسترسی بسیار نامتوازن باشند ،هم چنین تجاوز به حريم رودخانه خشک و ساخت و
سازهای بی رويه در سال های طغیان رودخانه مسائل و مشکالت زيادی را به همراه دارد (کريمی .)30 :3181 ،بنابراين در برنامه
ريزی برای کالن شهرهايی چون شیراز بايد توجه داشت که غالب بودن هزينههای زيست محیطی محلی و کاالی عمومی ،اهمیت
نهادهای محلی و کاالی عمومی و سطح باالی تنوع ،همگی بر اهمیت مشارکت محلی و جايگاه اصلی و مهم محله در طراحی و
اجرای اقدامات اصالحی است (فرای.)02 :3118 ،
بدين ترتیب ،با توجه به مباحثی که در باال رفت ،در اين پژوهش سعی خواهد شد توسعه پايدار شهری شهر شیراز در  32سال
گذشته مورد سنجش قرار گیرد .هدف کلی و اساسی اين پژوهش سنجش توسعه پايدار شهری شهر شیراز در  32سال گذشته
میباشد .در اين پژوهش اهداف جزئی عبارتند از:
شناخت میزان توسعه پايدار شهری و ابعاد و شاخصهای توسعه پايدار در شهر شیراز
بررسی تأثیر سازمانهای مردم نهاد در توسعه شهر شیراز
شناخت تأثیر توسعه فرهنگی بر توسعه پايدار شهر شیراز
شناخت تأثیر مشارکت شهروندان بر توسعه پايدار شهر شیراز
شناخت تأثیر رفتارهای زيست محیطی بر توسعه پايدار شهر شیراز
شناخت تأثیر حقوق شهروندی بر توسعه پايدار شهر شیراز
ارائه راهکارهايی جهت افزايش توسعه پايدار شهر شیراز
پیشینه پژوهش
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شیخ االسالمی و همکاران ( ،)3188در پژوهشی با عنوان ارزيابی توسعه پايدار شهری کالنشهر شیراز به اين نتیجه رسیدند که روند
توسعه کالنشهر شیراز مطلوب نبوده و با مسائل متعددی مواجه است .به طور کلی با توجه به نتايج اين مطالعه وضع موجود در شهر
شیراز مالحظه میشود که کالن شهر شیراز درش مار شهرهای پايدار تا نیمه پايدار میباشد وبا مشکالت متعددی در حوزههای
اجتماعی و اقتصادی و زيست محیطی و کالبدی و فضايی مواجه میباشد.
حمدی و همکاران( )3188در پژوهشی به بررسی توريسم تاريخی –فرهنگی بر توسعه پايداری شهری پرداختهاند آن چه از اين
پژوهش بدست آمده است اين است که توريسم تاريخی -فرهنگی مؤثرترين توريسم در جذب گردشگران عمل میکند اما در
کشور ايران در توسعه زير ساخت های گردشگری موثر عمل نکرده است.
نقدی و صادقی ( ،)3182در پژوهشی با عنوان حاشیه نشینی چالشی فرا روی توسعه پايدار شهری (با تأکید بر شهر همدان) به اين
نتايج رسیدند که حاشیه نشینان از شهر و محله زندگی خود رضايت بااليی ندارند و از احساس تعلق شهروندی پايین برخوردار
هستند .بهبود زيرساختهای فیزيکی شهر يا محله مهمترين اولويت آنان برای بهبود وضعیتشان محسوب میگردد.
عذاريانی ( ،)3180در پژوهش خود با موضوع بررسی عوامل بازدارنده اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی توسعه شهرستان دشت
آزادگان به اين نتیجه رسیدند که شخصیت انسان محصول فرهنگی است که بر جامعهاش حاکم است وجود تعارض فرهنگها و
تضاد همچون فرهنگ ملی و فرهنگ غربی و فرهنگ روستايی که عدم مرزبندی آنها از جمله علل و عوامل مهمی به شمار
میرود که مانعی بر سر توسعه فرهنگی است.
نصیری و همکاران( )3182در پژوهشی تحت عنوان نابرابریهای شهری تهديدی برای امنیت اجتماعی تهران نشان دادند که در
مناطق  00گانه شهر تهران تفاوتهای قابل مالحظهای از نظر فرصتهای شغلی وجود دارد هم چنین مناطق متراکم فقر نیز به طور
يکسان درش هر پراکنده نشده اند.
جکسون ويل ( ،)3381در پژوهشی در زمینه توسعه پايدار  11شاخص که منعکس کننده تغییرات در  3زمینه اقتصاد ،امنیت عمومی،
بهداشت ،آموزش ،محیط طبیعی ،فرهنگ و تفرج ،امکان سفر ،محیط اجتماعی ،حکومت و سیاست میباشد را مورد بررسی قرار
داد يافتههای حاصل از تجزيه و تحلیل متغیر پژوهش مذکور بیانگر اين است که متغیرهای مستقل با متغیر وابسته رابطه معنی داری
داشتهاند( .طبیبیان.)13 :3118 ،
پاسادنا ( ،)3330در پژوهش خود توسعه پايدار را دارای  30شاخص و  30عنوان شامل محیط زيست ،بهداشت ،مواد مخدر،
آموزش و پرورش ،اقتصاد ،مسکن ،هنر و فرهنگ ،تفرج ،حمل و نقل و امنیت جامعه دانسته است.
الکساندر و کاماران ( ،)3330در کتاب «الگوهای فرهنگی در حفره نابرابر توسعه» برای فهم الگوی فرهنگ در حفرههايی يا سطوح
مختلف توسعه ،تالش دارند .توجه خاص اين پژوهش ،معطوف به فرايندهای تأثیر فرهنگ در کل عوامل اجتماعی – اقتصادی به
طور ويژه در هند می با شد سه منطقه يا حفره مورد مطالعه به لحاظ توسعهيافتگی درجات متفاوتی دارند در زمینه جزئیات پايگاه
اقتصادی – اجتماعیشان مورد مصاحبه قرار گرفته (از هر حفره 022نفر) و در مرحله بعدی اين متغیرها که در واقع مستقل محسوب
میشوند با خصوصیات معرفت تجربی ،رهیافتهای ارزشی و وسعت ارزيابی آنها در ارتباط گذشته شدهاند.
انگلیس ( ،)3330گزارشی تحت عنوان شاخصهای توسعه پايدار کشور بريتانیا منتشر کرده است .در اين گزارش بیش از 122
شاخص در  03گروه شامل :اقتصاد ،حمل و نقل ،تفريح و گردشگری ،تجارت خارجی ،مصرف انرژی ،آمايش سرزمین ،جنگل
داری ،آبزيان و ساير منابع آبی ،تغییرات آب و هوايی ،تخريب اليه ازن ،کیفیت هوا آب و خاک ،چشم اندازها ،حیات وحش و
زيستگاهها ،مواد زائد ،کانه آرايی مواد معدنی و مواد پرتوزا بررسی شد (مولدان.)111-111 :3183 ،
لرنر ( )3338با هدف شناخت موانع توسعه در اين کشورها به تبیین توسعه پرداخته است .وی چهار متغیر شهرنشینی ،سوادآموزی،
استفاده از رسانه و مشارکت را برای رسیدن به توسعه در نظر میگیرد .وی به اين نتیجه میرسد که عواملی هم چون سواد آموز،
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شهرنشینی و دسترسی به رسانههای همگانی در ظهور تحرک ذهنی و آمادگی روانی انسانها برای توسعه موثرند -به اين صورت
که افزايش شهرنشینی باعث اشاعه سواد میشود و سواد هم با استفاده از رسانهها ارتباط مستقیم دارد – بدين معنی که هر چه میزان
و سطح سواد باالتر میرود سطح استفاده از رسانهها نیز افزايش میيابد و اين فرايند نیز به نوبه خود باعث افزايش سطح معلومات و
دانش افراد و در نتیجه افزايش میزان مشارکت آنها میشود(به نقل از صیامی.)3183 ،
مروری مبانی نظری پژوهش

دیدگاه نظری پارسونز :پارسونز نظام اجتماعی را به عنوان تعدادی کنشگر انسانی تعريف میکنند .در يک چنین موقعیتی ،کنش
گران به عنوان افرادی در نظر گرفته میشوند که میخواهند کامروايی خود را بهینه سازند .رابطهی آنها با يکديگر و نیز با
موقعیتهای اجتماعیشان توسط نمادهای فرهنگی مشترک تعريف و وساطت میشود .در اين تعريف تالش میشود نظام اجتماعی
بر حسب بسیاری از مفهومهای کلیدی موجود در کار پارسونز -کنش گران ،کنش متقابل ،محیط ،بهینه سازی کامروايی و
فرهنگ -تعريف شوند (ريتزر .)303 :3132 ،پارسونز استدالل کرده است که سیستمهای اجتماعی نبايد به نحوی ساخته شوند که
مانع از کنش کنش گران شوند .اين سیستمها بايد برای يکپارچه کردن و تهییج تفاوتهای فرهنگی کنش گران در نوعی خاص از
يک سیستم منظم راهی بیابند .هماهنگ ساختن کنش گران گوناگون به ثبات سیستم می انجامد .کنش گران با روش همکاری با
يکديگر در سیستمی منسجم با اهدافی مشترک متحد می شوند .وجود هر سازمانی بستگی به اين مشارکت داوطلبانه کنش برای
عملکرد مطلوب سیستم اجتماعی دارد .وی در نظريه عام کنش و در تحلیلهايی که در مورد ساختار جامعه انجام داده است ،چهار
سطح سیستمی اجتماعی ،فرهنگی ،شخصیتی و رفتاری را مشخص کرده است (ديلینی.)123 :3183 ،
نظریه مدیریت شهری :در واقع ايده مديريت شهری متأثر از سه عامل است :اول) ضرورت دارد نزديک کردن سیاستها و
اصالحات اقتصادی کالن ملی و اقتصاد شهری؛ دوم) بهره گیری از برتریهای نسبی شهرها و نقش آنها در فرايند توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی؛ و سوم) آگاهی از وجود همبستگی میان دو بخش دولتی و خصوصی به عنوان دو رکن مکمل در هدايت
تغییرات ساختاری که بايستی با مشارکت ساير نهادهای غیردولتی ( )NGOو نهادهای اجتماعی صورت گیرد .در جمع بندی
مختصر میتوان مشکالت مديريت شهری را که در ايران وجود دارد اينگونه بیان کرد:
 .3فقدان هماهنگی سازمانهای متعدد مؤثر در مديريت شهری؛
 .0عدم استقالل سازمانها و کارگزارانی که اداره امور شهر مستقیماً بر عهده آنان است؛
 .1عدم مشارکت فعال و گسترد بخش خصوصی و مردمی (انجمنها و شوراهای شهر) در مديريت شهری؛
 . 1فقدان نیروی انسانی ماهر و نهاد تخصصی که انباشته از تجربه عام بشری و سرشار از تجربه خاص جامعه شهری ايران در
رشتههای مديريت شهری ،برنامه ريزی شهری ،طرح ريزی شهری و غیره باشد؛
 .2عدم کار آيی الزم و مستقیم مالی و اداری که متناسب با نیازهای روزافزون و برنامههای مديريت شهری رشد کند،
 .0عدم شناخت کافی از منابع و امکانات شهر؛
 .1پیچیدگی مسائل موجود در مديريت و برنامه ريزی شهری،
 .8مشکالت قانونی و کهنگی قوانین و آيین نامهها؛
 .3کمبود بسترهای قانونی الزم برای سرمايه گذاری بخش خصوصی در امور شهری؛
 .32اطالع رسانی ضعیف شهرداری ها و آگاهی نداشتن شهروندان به وظايف شهرداری و به وظايف خود».
به گفته دانلپ و ون الير ،1مباحث عمومی در مورد اجتناب ناپذيری "محدوديت رشد" ،لزوم رسیدن به يک اقتصاد حالت پايا،
اهمیت "حفظ تعادل طبیعت" و نیاز به رد اين ايده انسان -محورانه که طبیعت تنها برای استفاده انسانها وجود دارد ،مثالهايی از
اين تغییرها هستند .در رابطه با اين تغییرات آنها نتیجه میگیرند که چنین ايدههايی در کنار هم يک جهان بینی را تشکیل میدهند
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،شايد بهترين بیانش استعاره "سفینه زمین" باشد .دانلپ و ون الير برای تمايز اين ديدگاه جديد که اختالفهای اساسی با پارادايم
اجتماعی غالب دارد ،آن را پارادايم جديد زيست محیطی نامیدند (دانلپ و ون الير .)3318 ،کاتون و دانلپ میگويند که جهان
بینی مسلط غربی ،مردم را جدا از ساير موجودات ،و ارباب تقدير خود میبیند .بحث آنها بر اين پايه استوار است که اين تصورات
اساساً غیر اکولوژيکی هستند (ديکنز .)3330 ،در واقع ،انسانهای مدرن با اين ايده بزرگ شدهاند که بشر از قوانین حاکم بر ساير
موجودات مبرا است .اين نگرش "معافیت بشر "1نام گرفته است (کاتون و دانلپ .)3318 ،اين با چیزی که بعضی از متفکران سبز
"انسان-محوری "2مینامند تطابق دارد (کاد وورث .)0221 ،ايدهی معافیت بشر از آنجا گسترش يافت که صنعتی شدن ،انسانها را
به پرواز بر فراز زمین و سفر به زير اقیانوسها قادر ساخت و آنها توانستند بر تمام محدوديتهايی که ظاهراً به علت طبیعتشان بر
آنها تحمیل شده بود فائق آيند .هم زمان با رشد شهرنشینی که تماس با طبیعت را کاهش داد ،زندگی انسان در ظاهر به طور
فزاينده ای مستقل از دنیای فیزيکی گشت .برای مدت زيادی اين طور به نظر میرسید که پیشرفت تکنولوژی انسان به معنای معافیت
او از قوانین طبیعی است (ساتون.)0221 ،
کاتون و دانلپ رويکردی را اتخاذ کردند که آن را پارادايم جديد اکولوژيکی نامیدند و بر اين اصرار داشتند که نگرانی درباره
بحران در حال رشد زيست محیطی نه تنها برای جهان طبیعت پیامدهايی دارد بلکه برای جامعه انسانی هم نتايج مهمی به بار خواهد
آورد .همانند ريتزر ،کاتون و دانلپ از لغت "پارادايم" برای اشاره به تصوير "بنیادين سوژه" ی يک زمینه که قبل از ديدگاههای
نظری خاص میآيد ،استفاده میکنند(دانلپ .)0220،اين رويکرد عرصهی جديدی را در جامعه شناسی مطرح میکند که توجه به
محیط زيست را به اندازهی فرايندهای سیاسی و اقتصادی ،برای درک شرايط اجتماعی ضروری میداند .ماريا لین )0221( 0معتقد
است که اخالق جديد ،موجی را در جريان اصلی تفکر زيست محیطی به راه انداخت و به صورت يک پارادايم جديد زيست
محیطی جا افتاد که محدوديتهای رشد را تشخیص میداد و بر اهمیت تعادل طبیعت اذعان داشت.
جامعهای مثل ايران ارزش های اجتماعی مسلط خودش را دارد که در کل با ساير جوامع و باالخص با جوامع غربی تفاوت دارد.
آزاد ارمکی ( ،) 0221معتقد است که مذهب ،خانواده و دولت ،سه عنصر اصلی هستند که میتوانند به عنوان ارزشهای اجتماعی
مسلط بر جامعه معاصر ايران تلقی شوند .آزاد ارمکی میگويد که رفتار مردم ايران ،با کشف تعاملهای بین مذهب ،خانواده و
حکومت بهتر درک خواهد شد .اينها سه عامل تشکیل دهندهی پارادايم اجتماعی غالب در ايران هستند .اول ،جامعه ايرانی يک
جامعه مذهبی و عمدتاً مسلمان شیعه است .دوم ،مردم ايران به طور مرسوم در يک خانواده که حداقل متشکل از زن و شوهر و بچه
(ها) است زندگی میکنند .اين به اين معنی است که در میان ايرانیها زندگی مجردی ،آن طور که در جوامع غربی ديده میشود،
معمول نیست .در اين شرايط ،مردم ،در خانه و در میان اعضای خانواده متولد میشوند ،پرورش میيابند ،زندگی میکنند و
می میرند .سوم ،جامعه ايرانی يک جامعه سیاست محور است و حکومت سومین بخش اين پارادايم را تشکیل
میدهد(صالحی. )01 :0223،
آزاد ارمکی ( )0221در ادامه میگويد که با توجه به نوع روابط بین سه نهاد فوقالذکر (مذهب ،خانواده و حکومت) حکومت،
مهم ترين عنصر جامعه ايرانی است و مذهب و خانواده دنباله روی آن هستند .به عبارت ديگر ،جامعه ايرانی يک جامعهی سیاست
محور است که در آن مذهب و خانواده از اهمیت برخوردارند .او میگويد که عبارت "جمهوری اسالمی ايران" نشان دهندهی
اهمیت نظام سیاسی و نقش محوری حکومت در بستر مذهبی است .به زعم آزاد ارمکی" ،روابط اجتماعی با خانواده ،مذهب و
نهادهای سیاسی روی يک خط هستند" .متأسفانه رابطه بین محیط زيست و جامعه در بحث آزاد ارمکی تعیین نشده است و
ديدگاهش ،همان طور که خودش میگويد " ،نوعی ديدگاه کالسیک است ،نزديک به چیزی که جامعه شناسان برای فهم جامعه
به عنوان يک کل به کار میبرند" است .پس ما به جای بررسی عامل (واسط) اجتماعی ،در پی بررسی چگونگی ساخته شدن و

بررسی میزان سنجش توسعه پایدار شهری00 /

عملکرد جامعه به عنوان يک کل هستیم .ايده جديد نشان میدهد که جامعه چطور از طريق تعامل با خانواده ،مذهب و سیاست
اداره میشود(همان.)08:
گرچه دانلپ و کاتون هیچ وقت نگفتند که فرضیههای قابل آزمون بايد از مجموعهی وسیعی از فرضیات پیش زمینه استخراج شوند
که شبیه به آن چه که پارادايم خودشان NEP،را تشکیل دادهاند باشند .اتفاقاً مقیاسهای  NEPابزار مناسبی برای ارزيابی
نگرشهای مردم به محیط زيست در کشوری مثل ايران فراهم میکنند .عالوه بر اين ،با توجه به شرايط کنونی جامعه ايران به نظر
میرسد  NEPمیتواند ما را در مطالعه روابط بین  NEPو رفتار معنا دار زيست محیطی مردم کمک کند.
نظریه شهر سالم« :نظريه شهر سالم برای اولین بار در کنفرانسی که در سال  3381در شهر تورنتوی کانادا به منظور بررسی نتايج
گزارش اللوند ،تشکیل شده بود ،معرفی گرديد .در اين کنفرانس پروفسور لئونارددهل شهر سالم را شهری تعريف میکند که به
طور مداوم در ايجاد و يا بهبود شرايط اجتماعی -کالبدی و توسعه منابع فعالیت کند تا به اين وسیله امکان عملکرد درست و کامل،
جهت حداکثر بهره برداری از توان انسان ها را فراهم آورد .به عبارت ديگر پروفسور دهل سنتز جديدی ارائه نمود که در آن
ديدگاههای اکولوژيک با ديدگاههای جامع بهداشتی ،تلفی ق شده و سپس با استراتژی برای همه سازمان بهداشت جهانی ،در هم
ادغام گرديد».
شهر سالم هم از آرمان شهرها متأثر است ،هم از اين جهت که به دنبال نارضايتی از وضعیت موجود شهرها مطرح شده و در پی
ايجاد محیطهای سالم شهری برای زندگی انسانهاست و هم از ايدههای نوين شهرسازی تأثیر پذيرفته است .از اين حیث ايده شهر
سالم نه صرفاً يک ايده آرمانگرايانه و تخیلی ،بلکه ايدهای است عملی و اجرايی و تا حدود زيادی جنبههای واقعگرايانه دارد.
نظریههای لمن و کاکس:از نظر اين دو دانشمند توسعه پايدار فرايند اصالح و بهبود اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی است که
مبتنی بر فناوری و همراه با عدالت اجتماعی باشد به طريقی که اکوسیستم را آلوده و منابع طبیعی را تخريب نکند .توسعه پايدار به
معنی افزايش منابع انسان -توانمند سازی جوامع به سمت افزايش توانمندیهای اقتصادی – اجتماعی – فناوری و فرهنگی است .هم
چنین توسعه پايدار نمیتواند بدون تفکر دقیق و در نظر داشتن امکانهای انسانی اتفاق افتد نکته بارز اين نظريه اين است که توسعه
پايدار را يک فرايند ديده است فرايندی پويا ،پايدار و چند بعدی که بر فناوری و توأم با عدالت است بنابراين توسعه پايدار يک
اتفاق يا رويداد نیست که يکباره اتفاق بیافتد بلکه يک فرايند پويا و هدفمند است که در طول زمان و با برنامه ريزی تحقق میيابد و
هدف آن ارتقاء سطح حیات انسان است و نیاز به هوشمندی – تجربه -شناخت و خالقیت دارد .نکته مهم اين نظريه توجه به عدالت
اجتماعی است يعنی توسعه پايدار بايد در روند خود همواره عدالت اجتماعی را مد نظر قرار دهد و نابرابریهای اجتماعی را از نظر
فرهنگی و اقتصادی در مسیر خود بزدايد .نکته غايی اين تعريف افزايش منابع انسانی و توانمند سازی جامعه است يعنی توسعه پايدار
در فرايند خود بايد منابع انسانی را افزايش دهد که انسانهايی آگاه  ،کارآمد و خالق تربیت کند(اسالمی.)12 :3183،
نظریه استرانگ :نخستین بار در اواخر دهه  12میالدی فردی به نام موريس استرانگ توسعه پايدار را« توسعه بوم شناسانه» نامید
مهمترين نیت در اين نامگذاری طرح الگويی برای توسعه بود که برای محیط زيست جهانی زيان آور نباشد .وی احترام به انسان،
طبیعت و محیط زيست را اصل قرار داد و از مفهوم جديد توسعه پايدار به عنوان توسعه متناسب با شأن و طبیعت نام برد بنابراين در
اوايل دهه  82میالدی توسعه به عنوان مفهوم چند بعدی و با توجه خاص به پايداری فرمول بندی و تعريف شد لذا توسعه پايدار نه
تنها شامل اقتصاد و مناسبتهای اجتماعی میشد که مسئله جمعیت ،شیوه استفاده از منابع طبیعی و به ويژه تأثیر اين عوامل بر محیط
زيست را نیز در بر میگیرد(.همان.)22 :
نظریههای دولین و یاپ :زمانی گفته شد که پايداری زيست کره ديگر مسئلهای صرفاً بوم شناسانه(اکولوژِيک)يا معضلی اجتماعی
يا مسئلهای اقتصادی نیست بلکه آمیزهای از هر  1است دولین و ياپ از سیاسی بودن اين مفهوم سخن به میان آوردند و گفتند که
توسعه بدون فرهنگ راه به جايی نخواهد بر دو انديشمندانی نیز دخالت اخالق و مفاهیم مرتبط با آن را مورد توجه قرار دادند .به
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اين ترتیب به نظر میرسد به جای سه و به ويژه چهار عامل که بعدها مطرح شد مورد توجه قرار گرفت .شايد الزم باشد آمیزهای از
همه عوامل دخیل مورد تأکید قرار گیرد به نظر میرسد با توجه به روند تعمیق و تنوع مباحث الاقل در چند سال آينده نیز هم چنان
توسعه پايدار را بايد به عنوان چشم انداز در حال تکوين به حساب آورد .برخی از نويسندگان با تأکید بر چشم انداز جامع نگر اين
مناظره بر نقش زيربنای اين نوع نگاه توجه کردند .از اين نگاه توسعه پايدار عبارت است از دگرگونی اساسی در شیوهی تفکر –
زندگی – تولید – مصرف و نیز شیوهای که ما به ديگر انسانها نگاه میکنیم .به اين معنا در حقیقت عبارت است از يک
«دگرگونی ذهنی بنیادی»خواهد بود براين اساس توسعه پايدار در واپسین سالهای سده  02به سهولت خود را نه تنها به عنوان يکی
از چالشهای اصلی بلکه به عنوان نقطها ی کانونی برای مناظره پیرامون بسیاری از مسائل موجود در دوران بی نظمی جهان مطرح
کرده است از زاويهای ديگر سرعت در گسترش مفاهیم مربوط به توسعه پايدار در مباحث و مناظرات جهانی به ويژه در نهادهای
بینالمللی تأکیدی باز هم بیشتر بر کلیدی بودن اين مفهوم در سده  03دارد (اکرمی.)31 :3181 ،
نظریه آدامز :در سال  3332دبلیو .ام .آدامز در کتب محیط زيست و پايداری در جهان سوم به درستی متذکر شد که مفهوم توسعه
پايدار نمیتواند در يک خالء تاريخی به خوبی درک شود .برای شناخت چالشها و ظرايف و ظرفیتهای آن پیشاپیش الزم است
دگرگونیهايی که در انديشه و عمل پیرامون سرفص ل توسعه به وقوع پیوسته است و نیز تجاربی که به شکل گیری اين مفهوم جديد
منجر شد مورد توجه قرار گیرد به اين ترتیب برای درک زوايا و قابلیتهای بالقوه و بالفعل نهفته در مفهوم توسعه پايدار الجرم بايد
جريان مستمر نقدها -مسیر پیموده شده – شکست ها و موفقیتها و هم چنین بیم ها و امیدهای بشری در کنار هم مورد ارزيابی
قرار گیرند .در اين بررسی دگرگونی در باورها و نگرش هاو تغییر در انديشهها و مفروضات به ويژه تشخیص عوامل مؤثر و شکل
دهنده مفهوم توسعه پايدار اهمیت بسیار دارد(پاگ.)00 :3181،
نظریه فوگل :به نظر وی بهداش ت و فقر از ابعاد مهم رشد اقتصادی است و در مسائل مربوط به توسعه پايدار نیز اهمیت اساسی دارد.
رابرت فوگل برنده جايزه نوبل  3331در اقتصاد با تلفیق تکنیکهای کمی (مقداری) و تئوری اقتصادی روشهای جديد برای
درک رابطه رشد اقتصادی و تحوالت اقتصادی ارائه داده است وی با استفاده از منبع غنی از دادههای تاريخی – اقتصادی – جامعه
شناسی و بهداشتی انديشه جديدی درباره نوآوریها -اثرات اقتصادی برده داری و رابطه بین فقر و بهداشت ارائه داده است .نتايج
مطالعات فوگل که در  3331ارائه شده است به رابطه بین بهداشت – فقر و زن متوسط افراد جامعه و خطمشی های مربوط يه توسعه
پايدار میپردازد  .فوگل دريافت که در مراحل اولیه تولید بخش عظیمی از فقرا از نظر مراحل رشد دچار نقصان میشدند و (اين
افراد دچار کم وزنی بوده و از انرژی کمی دارند) .و در برابر ببماری ها بسیار آسیب پذيرند .اين مشکل ناشی از سوء تغذيه است
که نهايتاً باعث میشود تولید کاهش يابد و به تبع آن بهره وری و درآمد کاهش يابد .مسلماً روابط متقابل زيادی بین انرژی و
بهداشت از يک طرف و پیشرفت توسعه از طرف ديگر وجود دارد .فوگل چنین بیان میکند که در کشورهای توسعه يافته امکانات
پزشکی بسیار وسعت يافته است و خطمش ی های بهداشتی و خانه سازی ارتقاء چشمگیری پیدا کرده که اين خود باعث قابلیت بیشتر
نیروی انسانی برای کار میشود و در نتیجه رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی تحقق میيابد در حالی که در کشورهای در حال
توسعه مشکالتی از قبیل عقبماندگی رشد ،فقر غذايی و مالی از عمدهترين عوامل بازدارنده توسعه پايدار است.
نظریههای آنالدورا والیون :آنالدورا والیون در تکمیل تحقیقات خود درباره فقر ( )3331براين نکته تأکید میکنند که رشد
اقتصادی به خودی خود نمیتواند باعث بهبود کیفیت زندگی و ارتقاء شرايط بهداشتی شود بلکه به نحوه توزيع توسعه بستگی دارد
و اينکه آيا خطمشی های عمومی طوری طراحی شده که خدمات بهداشتی کافی در اختیار تمام گروههای اجتماعی قرار گیرد يا
خیر .در واقع بهبود ارتقاء تمام شاخصهای انسانی و ساير فاکتورها به میزان و قیمت دسترسی به خدمات بهداشتی و افزايش درآمد
مطلق و نسبی در خانوارهايی که جزء  12درصد انتهايی جامعه به شمار میرود بستگی دارد در عین حال اين عوامل بر تحوالت
دراز مدت توسعه پايداری نسبی معیشتی و زيست محیطی نیز تأثیر میگذارد (پاگ.)03 :3181،
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نظریه اکولوژیستهای سبز :همان طوری که باری()3338شرح داده است اکولوژيستهای سبز برای حل مشکالت زيست
محیطی و اتخاذ سیاستهای اقتصادی حافظ محیط زيست روشهای افراطی و حتی هرج و مرج طلبانه را دنبال میکنند  .برخالف
آنها طرفداران توسعه شهری با تأکید بر پروژههای منطقی برای افزايش پايداری سعی میکنند تا تمام جنبههای اقتصادی –
اجتماعی و دولتی را در نظر بگیرند و واقعگرايانه به مسائل نگاه کنند در واقع برای دستيابی به توسعه پايدار بايد تمام شرايط مدنی
– دولتی و اقتصادی در نظر گرفته شود  .اصالحات مدنی – اقتصادی و دولتی بايد در قالب فرايندهای اجتماعی و سیاسی شکل
بگیرد  .در مورد توسعه شهری پايدار نیز همین مسئله صدق میکند و بايد با تعمق و سنجیدگی و در قالب مناظرات اجتماعی –
اقتصادی – سیاسی و زيست محیطی صورت بگیرد(.پاگ.)00 :3181،
نظریه رنه دوبو :وی توسعه پايدار را رابطه متقابل انسان و زمین میداند و از دو مبارزه توأمان سخن به میان میآورد .3 :مبارزه با
آنان که بر اساس سنت کالسیک توسعه را بدون توجه به بوم مداری دنبال میکنند .0.مبارزه با کسانی که بر اساس ديدگاه محافظه
کارانه هر گونه دخل و تصرف در طبیعت را ممنوع میدانند(.نصیری.)311 :3113،
نظریه دستور کار گروههای سبز و قهوهای :مشکالت مربوط به محیط زيست شهری را میتوان در دو گروه يا دو دستور کار
دسته بندی کرد .اول موضوعاتی که مربوط به بهداشت عمومی يا بهداشت محیطی زيست میشود(اغلب در دستور کار قهوهای
قرار میگیرد)و مدتها ی مديد است که شهر نشینان با آن سرو کاردارند مشکالتی از قبیل شرايط غیر بهداشتی برای زندگی و
جود آاليندههای خطرناک در هوا و آب مصرفی شهری و انباشتگی مواد زائد جامد در زمره اين دستور کار قرار میگیرند .چنین
مشکالتی آثار مستقیم بسیار زيادی بر بهداشت محیط زيست دارند و به خصوص در بین اقشار کم درآمد جامعه بروز میکنند .
دومین گروه موضوعاتی است که در سالهای اخیر توسط طرفداران محیط زيست (اغلب کشورهای ثروتمند)و در غالب دستور
کار سبز مطرح میشود  .مسائلی از قبیل تولید بیش از اندازه در شهرها  ،مصرف گرايی و تولید مواد زائد و تحمیل آنها بر
اکوسیستم – تهی سازی منابع طبیعی – تغییرات آب و هوای جهانی بیشتر اين مشکالت به صورت غیر متمرکز در سطح کرهی
زمین اتفاق میافتند و در دراز مدت پايداری اکولوژيکی را تهديد میکنند .چالشهايی که بین طرفداران اين دو دستور کار مطرح
می شود بر سر اين است که کدام يک از اين دو گروه مشکالت زيست محیطی بايد در اولويت قرار گیرد  .اين تعارضات به
خصوص در مناطقی چون آفريقا و سطح وسیعی از آسیا و آمريکای التین شکل جدیتری به خود میگیرد زيرا در اين مناطق
مشکالت بهداشت محیط زيست بسیار جدی است و مديريت محیط زيست به شکلی بسیار ضعیف اعمال میشود با بررسی دقیق
اين دو دستور کار میتوان اين تعارضات را به حداقل ممکن رساند .موضوعاتی که در اين فصل مورد بحث قرار گرفت عبارتند از:
 -3بسیاری از رهیافتهايی که از قديم برای ارتقای بهداشت محیط شهری مورد استفاده قرار گیرد  .از جمله ايجاد شبکه لوله
کشی آب و سیستم دفع فاضالب و جمع آوری زباله به روش دستی میتوان عامل تهديد کنندهای برای پايداری باشد اغلب سالمتی
افراد را نیز به خطر میاندازد.
 -0بعضی رهیافتهای ج ديد طوری طراحی شده است که به پايداری اکولوژيکی کمک کند مانند محدود سازی برداشت از
منابع آب اما اين روشها باعث بروز مشکل در بهداشت محیط به خصوص برای اقشار محروم میشود.
رهیافتها و چهار چوبهايی نیز وجود دارد که بر اساس نیازها و اولويتهای اقشار کم درآمد جامعه شهری طراحی شده است و
میتواند به ارتقای بهداشت محیط زيست شهری کمک کند در عین اينکه دستور کار سبز را نیز در نظر دارد و به اهداف آن نیز
کمک میکند.
نظریه توسعه پایدار شهری :انديشه توسعه شهری پايدار از جنبههای بسیار گسترده مطالعات در امور توسعه است .ارائه يک
تعريف مشخص در اين رابطه زياد ساده نیست اما سعی میشود معنی توسعه شهری پايدار از بین مفاهیم – اصول -تاريخچه
مطالعات کاربردی تشريح شود .انديشه توسعه شهری پايدار تنها در ارتباط با تحوالت تاريخی مطرح نمی شود بلکه در اين رابطه
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توسعه خردمندانه علوم مختلف و دانش اجتماعی نیز مطرح است .توجه به تحوالت باعث میشود حجم و کیفیت دانش موجود
درباره محیط زيست شهری افزايش يابد از جمله علم شناسايی و رفع آلودگی هوا -گازهای گلخانهای – تغییرات جهانی آب و هوا
و موارد ديگری از اين قبیل در اين رابطه مطرح میشوند پیشرفت در زمینه علوم اجتماعی نیز با کمک دستور کارهای تحقیقی
مختلف درباره توسعه پايدار صورت میگیرند آن چه ذکر شد نشان دهنده اين است که بحث توسعه شهری تحت تأثیر مفاهیم و
موضوعات مختلفی قرار گرفته و با علومی چون سیاستهای اقتصادی و دانش تئوری و تجربی به مقابله برخاسته است و بعضی
اوقات نیز با تحوالت تاريخی شکل گرفته يا تغییر جهت داده است(نصیری.)31 :3113 ،
نظريه توسعه پايدار شهری حاصل بحثهای طرفداران محیط زيست درباره مسائل زيست محیطی به خصوص محیط زيست شهری
است که به دنبال نظ ريه توسعه پايدار برای حمايت از منابع محیطی ارائه شد.در اين نظريه موضوع نگهداری منابع برای حال و آينده
از طريق استفاده بهینه از زمین و وارد کردن کمترين ضايعات به منابع تجديد ناپذير مطرح است.
نظريه توسعه پايدار شهری موضوعهای جلوگیری از آلودگیهای محیط زيست شهری و ناحیهای -کاهش ظرفیتهای تولید محیط
محلی -ناحیهای و ملی حمايت از بازيافتها -عدم حمايت از توسعه زيان آور و از بین بردن شکاف میان فقیر و غنی را مطرح
میکند .همچنین راه رسیدن به اين اهداف را با برنامه ريزی اهمیت بسیاری میدهد و معتقد است دولتها بايد از محیط زيست
شهری حمايت همه جانیهای کنند .اين نظريه پايداری شکل شهر – الگوی پايداری سکونت گاه ها – الگوی موثر حمل و نقل در
زمینه مصرف سوخت و نیز شهر را در سلسله مراتب ناحیه شهری بررسی میکند .زيرا ايجاد شهر را فقط برای لذت شهر نشینان
میداند(.)Scout, 2005: 89
در يک ديد اجمالی مبنای نظری مفهوم پايداری در شهر و ناحیه شامل اين موارد میشود :کاهش آلودگی  ،نگهداری منابع طبیعی،
کاهش حجم ضايعات شهری،افزايش بازيافتها،کاهش انرژی مصرفی،افزايش بیش از حد جانداران مفید در شهر و روستا با ايجاد
جامعه جنگلی و درختان شهری و نواحی سبز ،عدم تمرکز شهری و کاهش پراکندگیها ،افزايش تراکم متوسط در حومههای
شهری و شهرهای کوچک ،کاهش فواصل ارتباطی ،ايجاد اشتغال محلی ،توسعه متنوع مساکن در مراکز اشتغال،توسعه شهرهای
کوچک برای کاهش اتکا به شهرهای بزرگ ،ساختار اجتماع متعادل ،حمل و نقل عمومی و کاهش ترافیک جادهای،مديريت
ضايعات بازيافت نشدنی و تهیه غذای پايدار محلی .به اين طريق اوالً با جايگزينی منابع و نوسازی آنها اتخاذ سیاست کاربری
صحیح محافظت از زمین باال میرود ثانیاً با توجه به برنامه ريزی شهری و ناحیهای و سامان دهی فضا توسعه پايدار شهری حاصل
میشود.
نظریه نیازسنجی شهری « :لئونارد دهل با تشبیه شهر به ارگانیسم زنده ،به تعريف و تبیین نیازهای شهر میپردازد و دو سؤال اساسی
زير را مطرح میکند:
 -3شهر به چه چیز نیاز دارد تا به صورت يک ارگانیسم سالم توسعه يابد و به افراد امکان تکامل بدهد؟
 -0نیازهای شهر در کلیه مراحل توسعه آن چه هستند؟
دهل در پاسخ به اين سؤاالت به موارد زير به عنوان نیازهای شهری اشاره میکند .به طور کلی نیازهای هر شهر به پنج طبقه قابل
تقسیم است:
 .3نیازهای اولیه و اساسی :هر شهر بايد توانايی تأمین نیازهای اساسی شهرنشینان خود مثل غذا ،لباس ،خانه ،امنیت ،مراقبتهای
بهداشتی و نظاير آن را داشته باشد.
 . 0نیازهای عملکردی و هنری :بر اين اساس فرايند زندگی چیزی بیش از تأمین نیازهای اساسی است .بنابراين تحقق تمام
عملکردهای زندگی بايد امکان پذير باشد .از اين نظر عرصه هايی برای تولد ،رشد ،آموزش ،کار و تفريح برای شهروندان هر شهر
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الزم است .عالوه بر اين مردم بايد بتوانند در فعالیتهای مختلف شامل تجربیات هنری ،فرهنگی و ورزشی و زيباسازی به صورت
فعال يا منفعل شرکت کنند.
 .1ارتباط و شبکه :عالوه بر نیازهای اساسی و مکانهای غنای فرهنگی ،سازه های ربط دهنده در شرايط مختلف نیز به عنوان نیاز
مطرح است .اين ابزار شامل کلیه انواع ارتباطات در ابعاد مختلف میشود .در هر شهری بايد راههايی برای تأمین معاش اعم از غذا و
پول ،عقايد و تماسهای اجتماعی بین مردم وجود داشته باشد .عالوه بر اين شهر به ارتباط با ساير شهرها و مراکز خارج و همچنین
به مجموعه آداب و رسوم برای تأمین ارزشها و عقايد خويش و جنبههای ديگر فرهنگی نیاز دارد.
 .1زيرساختها :با توجه به خصلت اندام واره شهر ،فعالیت های به ظاهر مجزا و متظاهر آن بر يکديگر آثار گوناگون دارد .وقتی
بخشی از فعالیتها و کارکردها صدمه میبیند ،شهر به عنوان يک مجموعه متضرر میشود .در نگاهی گذرا به شهر ،ابتدا
زيرساختهای فیزيکی آن (جسم شهر) به چشم میآيند ،اما در کار اينها زيرساختهای پنهانی نیز وجود دارد که غیر فیزيکی
هستند ،مثل قوانین و مقررات نظام ها و الگوهای رفتاری که در مجموع شکل دهنده و هدايت کننده نحوه مديريت جامعه هستند.
 .2مالحظات اکولوژيک :دهل معتقد است در راه تالش به دستيابی موارد قبل ،نبايد از اساسیترين نیازها غافل بود و آن عبارت
است از «توانايی برای بازسازی و تجديد حیات خويش » .در ادامه دهل معتقد است که «نیازهای اصلی انسان نمیتواند در محالت
شهری کالن شهرها که آکنده از بی نظمی و هرج و مرج است ،برآورده شود(صالحی.)08 :3110 ،
فرضیهها

بین رفتار زيست محیطی و توسعه پايدار شهر شیراز رابطه وجود دارد.
بین حقوق شهروندی و توسعه پايدار شهر شیراز رابطه وجود دارد.
بین توسعه فرهنگی و توسعه پايدار شهر شیراز رابطه وجود دارد.
بین مشارکت شهروندان و توسعه پايدار شهر شیراز رابطه وجود دارد.
بین میزان اوقات فراغت و توسعه پايدار شهر شیراز رابطه وجود دارد.
بین حکمرانی خوب و توسعه پايدار شهر شیراز رابطه وجود دارد.
بین متغیرهای جمعیتی(جنس ،سن ،وضعیت تأهل و پايگاه اقتصادی اجتماعی) و توسعه پايدار شهری شهر شیراز رابطه وجود دارد.
روش شناسی

پژوهش حاضر از نوع توصیفی پیمايشی – میدانی است .در اين روش محقق با دريافت پرسشنامههای تکمیل شده از جامعه آماری
مورد نظر متغیرهای مربوط را بر اساس فرضیهها و اهداف پژوهش اندازه گیری میکند ،و از میان آنها تفسیر خاصی در مورد
ويژگیها و عوامل مرتبط استخراج مینمايد.در اين رابطه برای سنجش متغیر توسعه پايدار دو پیشنهاد وجود دارد .اول اين که
شاخصهای توسعهی پايدار را از طريق پرسشنامه و از ديد شهروندان بررسی و جمع آوری گردد .اين روش توسعه پايدار نیست
بلکه نگرش به توسعهی پايدار است که يک نوع نگرش سنجی است .پیشنهاد دوم بررسی شاخصهای توسعه پايدار از طريق
ادارات و نهادهای تولید کننده اطالعاتی هم چون استانداری و شهرداریها ،سازمان محیط زيست ،مراکز آمار ،اداره منابع طبیعی و
ديگر نهادها و سازمانهای مرتبط میباشد .با توجه به مناطق نه گانه کالن شهر شیراز پیشنهاد میشود ابعاد توسعه پايدار را مورد
بررسی و رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته را در مناطق مختلف با هم مقايسه کرد.
جامعۀ آماری در اين پژوهش کلیۀ افراد واقع در محدودۀ سنی  32تا  02سال اعم از زن و مرد ساکن در شهر شیراز میباشند که
تعداد آن ها  3112121نفر می باشد .در اين پژوهش جمع آوری دادهها از طريق پرسشنامه توأم با مصاحبه انجام گرفت .حجم نمونه
بر اساس فرمول کوکران تعیین شد و در انتخاب نمونهها از روش خوشهای چندمرحله ای استفاده گرديد .اين فرمول بر اساس
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جمعیت کل (جامعه آماری) و سطح اطمینان  %32و خطای  ، %2حجم نمونه را برآورد میکند(رفیع پور .)181 :3112 ،براين اساس
حجم نمونه در اين پژوهش بر اساس فرمول کوکران برابر با  122نفر میباشد.
برای بررسی اعتبار گويه های مورد استفاده جهت طیف ،آنها به متخصصان جامعه شناسی و آزمون سنجی ارائه شدند تا که گويهه
های مورد نظر ،برای هر يک از شاخصها ،حتی االمکان عمده ابعاد مفهومی شاخصها را در بر گرفته باشد .در پهژوهش حاضهر از
روش ارزيابی اعتبار صوری پژوهش گرديد.
در اين تحقیق برای اين منظور از ضريب آلفای کرنباخ استفاده شده است.
جدول : 3میزان آلفای کرونباخ قبل و پس از اصالح ابزار پژوهش

نام متغیر

تعداد گويه

آلفا

نام متغیر

تعداد گويه

آلفا

استفاده از رسانههای جمعی

0

2/12

تمايل به مشارکت

3

2/81

میزان مطالعه

0

2/12

حقوق شهروندی

30

2/13

میزان تخصص و مهارت

1

2/82

اوقات فراغت

30

2/80

حکمرانی خوب

31

2/81

میزان مشارکت اجتماعی

30

2/13

رفتارهای زيست محیطی

31

2/83

میزان توسعه اجتماعی

00

2/31

تعریف مفاهیم و متغیرها

 -1توسعه پایدار :توسعه پايدار در حقیقت تعادل بین توسعه و محیط زيست است .در يک ديد اجمالی مبانی نظری مفهوم پايداری
در شهر و ناحیه شامل اين موارد میشود :کاهش آلودگی ،نگهداری منابع طبیعی ،کاهش حجم ضايعات شهری ،افزايش
بازيافتها ،کاهش انرژی مصرفی ،ايجاد جامعهی جنگلی و درختان شهری و نواحی سبز ،توسعهی شهرهای کوچک برای کاهش
اتکا به شهر بزرگ ،کاهش فواصل ارتباط ،ايجاد اشتغال محلی ،توسعهی متنوع مساکن در مراکز اشتغال ،ساختار اجتماع متعادل،
حمل و نقل عمومی و کاهش ترافیک جادهای و ( ...بری هانی .)10 :3331 ،در اين پژوهش توسعه را در ابعاد اجتماعی ،فرهنگی،
اقتصادی و زيست محیطی و با استفاده از شاخصهايی چون زمین ،کیفیت آب ،تنوع زيستی ،کیفیت هوا ،کشاورزی ،دسترسی به
اطالعات ،زيرساخت ارتباطی ،حمل و نقل ،تولید و مديريت پسماند ،استفاده از انرژی ،نسبت مرگ و میر ،آب آشامیدنی ،ارائه
خدمات بهداشتی ،سطح آموزش ،سواد ،تغییر جمعیت و فاضالب مورد سنجش قرار گرفته است.
 -2رفتار زیست محیطی :توسعه پايدار در بخش محیط زيست میتواند زمینههای مختلفی هم چون حفاظت از اتمسفر ،استفاده
مناسب از زمین ،حفاظت از جنگلها ،توسعه کوهستانها ،تنوع زيستی ،مديريت مواد شیمیايی خطرناک و ...در برمی گیرد.
 -3آموزش عمومی :آموزش به عنوان يک متغیر مستقل الزمه توسعه و مخرج مشترک تمامی جوامع توسعه يافته است.اگر توسعه را
به تسلط بشر بر امکانات موجود برای زندگی بهتر تلقی کنیم يکی از راههايی که انسان خواهد توانست منابع مادی و معنوی را در
جهت رفع نیازهای خود مورد استفاده قرار دهد آموزش و تربیت انسانها است.
 -4حقوق شهروندی :شهروندی اصلی است که بر روابط دولت و اعضای جامعه نظارت میکند يعنی از يک سو با امتیازات دولت
و حقوق افراد و از ديگر سو به مناسبات و فرايندههای تاريخی مربوط میشود با اين که شهروندی اعتبار فرد را جامعه مشخص
میکند اما همزمان بر بسترهای اجتماعی که فرد در آنها رفتارمی کند نیز تأکید میکند
 -5مشارکت :از تعريف مشارکت میتوان مفاهیمی چون درگیری ،تالش ،تأثیرپذيری ،عکسالعمل ،تقسیم اطالعات ،موقعیت يابی
حل مشکل ،مشارکت در تصمیم گیری و نظاير آن را استنباط نمود .در بعضی از نوشتهها و تحلیلها بر يکی از موارد تکیه شده و
ديگر موارد ناديده گرفته شده است به نظر میآيد که مشارکت کامل بايستی دربردارنده همه و يا اکثر موارد فوق باشد.
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 -6توسعه فرهنگی :منظور توسعه فرهنگی ،تغییر نگرش نگرش ها و طرز تلقی و توانايی حفظ هويت فرهنگی يک جامعه است .اگر
فرهنگ را مجموعهای از سنتها ،آداب و عادات و مجموعهای از ارزشها تلقی کنیم که ساخت های اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی
بر آن استوار است ،میتوانیم با اين نگاه فرهنگها را به عنوان شاخصهای متمايز کنندهی جوامع و کشورها قلمداد کنیم (ربیعی،
.)320 :3181
یافته ها

دادههای اين پژوهش حاصل استخراج پرسشنامههايی است که توسط  122نفر از شهروندان شیراز تکمیل گرديد و اساس تجزيه و
تحلیل قرار گرفتند .پس از پايان يافتن گرداوری دادهها ،پرسشنامهها استخراج و آن گاه به کامپیوتر انتقال يافتند و سپس با استفاده
از بسته نرم افزار آماری برای علوم اجتماعی مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفتند.
نتايج حاصل نشان می دهد که  001نفر از پاسخگويان مرد و  312نفر آنها را زنان تشکیل میدهند 018 .نفر از پاسخگويان مجرد و
 318نفر متأهل میباشند .نتايج حاصل نشان می دهد که  02/2درصد از آنها شاغل 8/2 ،درصد غیرشاغل 3/2 ،درصد از
پاسخگويان بازنشسته 3/2 ،درصد از پاسخگويان دانش آموز 33/2 ،درصد از پاسخگويان دانشجو 33/2 ،درصد از پاسخگويان خانه
دار و  2/1درصد از آن ها به اين سؤال پاسخ ندادند .میانگین سن پاسخگويان برابر  11/82میباشد به اين معنا که سن پاسخگويان
حول وحوش  12سال میباشد .میزان حقوق ماهیانه آنها برابر  3112222تومان میباشد ،میانگین مدت زمان خدمت برای افراد
برابر با  02/2سال میباشد .میانگین میزان استفاده از رسانههای جمعی برابر  33/12میباشد .اين میانگین در مقايسه با میانگین مورد
انتظار (که برابر  38است) است در حد باالتری میباشد .میانگین میزان مطالعه افراد برابر  31/28میباشد .اين میانگین در مقايسه با
میانگین مورد انتظار (که برابر  38است) است در حد پايینتری میباشد .میانگین میزان مهارت اجتماعی برابر  31/21میباشد .اين
میانگین در مقايسه با میانگین مورد انتظار (که برابر  03است) است در حد پايینتری میباشد .میانگین میزان حکمرانی خوب برابر
 18/08میباشد .اين میانگین در مقايسه با میانگین مورد انتظار (که برابر  10است) است در حد پايینتری میباشد .میانگین میزان
رفتار زيست محیطی برابر  10/02میباشد .اين میانگین در مقايسه با میانگین مورد انتظار (که برابر  10است) است در حد متوسطی
میباشد .میانگین میزان تمايل افراد به مشارکت برابر  02/30میباشد .اين میانگین در مقايسه با میانگین مورد انتظار برابر  01میباشد.
میتوان چنین استنباط کرد که میانگین تمايل افراد به مشارکت پايینتر از حد متوسط قرار دارند .میانگین میزان حقوق شهروندی
برابر  10/22می باشد .اين میانگین در مقايسه با میانگین مورد انتظار برابر  10می باشد .می توان چنین استنباط کرد که میانگین
میزان حقوق شهروندی در حد پايین تر از حد متوسط قرار دارند .میانگین میزان اوقات فراغت برابر  18/23می باشد .اين میانگین در
مقايسه با میانگین مورد انتظار برابر  18کمتر می باشد .میانگین میزان مشارکت اجتماعی برابر  28/31می باشد .اين میانگین ها در
مقايسه با میانگین مورد انتظار برابر  10می باشد .میانگین میزان توسعه اجتماعی برابر  11/81می باشد .اين میانگین در مقايسه با
میانگین مورد انتظار برابر  00می باشد .می توان چنین استنباط کرد که میانگین میزان توسعه اجتماعی باالتر از میانگین مورد انتظار
قرار دارند.
جدول شماره  0نشان دهنده توسعه پايدار شهری و ابعاد آن در شهر شیراز در سال های  3180و  3130را نشان می دهد .يافته های
حاصل از اين جدول نشان می دهد که توسعه نهادی در هر دو سال نمره و درصد باالتری نسبت به ساير شاخص ها را به خود
اختصاص داده است .اين شاخص نهادی حتی در سال  80نسبت به سال  30درصد بیشتری را از بین ساير شاخص ها کسب کرده
است .دسترسی به اطالعات ،زيرساخت های ارتباطی ،علم و تکنولوژی از جمله شاخص های توسعه نهادی هستند که در سال 3130
نسبت به سال  3180نمره بیشتری را به خود اختصاص داده اند.
در مورد توسعه اجتماعی می توان گفت که وضعیت آن برای سال  30بهتر و بیشتر از سال  80می باشد .نتايج نشان می دهند که
نمره توسعه اجتماعی در سال  30نزديک به  32برابر آن در سال  80بوده است .براساس اسن نتیجه می توان گفت وضعیت سواد،
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تشکل های سیاسی و اجتماعی ،مشارکت شهروندان ،حقوق شهروندی و به طور کلی نقش شهروندان در اين راستا به شدت
پررنگ شده است.
در مورد توسعه نهادی نتیجه نشان می دهد که نمره توسعه فرهنگی در سال  30بیشتر از سال  80می باشد .اين نمره براساس درصد
نشان می دهد که نمره توسعه فرهنگی در سال های  80رشد بیشتری داشته است .البته بايد گفت که اماکن فرهنگی مانند مساجد و
حسینسه ها ،فرهنگسراها ،هتل ها و جشنواره های برگزار شده در سال  30رشد بیشتری داشته است.
در مورد توسعه اقتصادی می توان گفت رشد توسعه اقتصادی شیراز در سال  30تقريباً دوبرابر شده است اما اين رشد در سال 80
نسبت به ساير شاخص های توسعه در مقايسه با سال  30وضعیت بهتری را نشان می دهد.
در مورد توسعه زيست محیطی هم می توان گفت رشد توسعه زيست محیطی در سال  30نسبت به سال  80هم به لحاظ نمره و هم به
لحاظ درصد رشد ،وضعیت مطلوب و بهتری را نشان می دهد.
در کل توسعه پايدار شهری در سال  30نسبت به سال  80نتیجه قابل قبول و مطلوبی را گزارش می دهد .به طوری که در اين دهه
نزديک به دوبرابر رشد در ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،نهادی و زيست محیطی را شاهد هستیم.
جدول  : 0نشان دهنده توسعه پايدار شهری و ابعاد آن در شهر شیراز در سال های  3180و 3130
توسعه

سال 3130

سال 3180
نمره

درصد

نمره

درصد

توسعه نهادی

22221882

82/31

82111832

00/23

توسعه اجتماعی

110101

2/10

2318301

1/02

توسعه فرهنگی

1218832

0/18

0031210

2/10

توسعه اقتصادی

0313810

33/33

30122311

32/00

توسعه زيست محیطی

310123

3/22

31301080

31/28

کل

00123122

---

303820801

---

آزمون فرضیه ها

جدول شماره  1ضريب همبستگی بین متغیرهای مستقل فاصله ای و توسعه پايدار شهری را نشان می دهد .براساس يافته های به
دست آمده ،میزان استفاده از رسانه های جمعی با توسعه پايدار شهری دارای همبستگی ( )r=2/081می باشد .میزان مطالعه با میزان
توسعه پايدار شهری رابطه معناداری دارد .به اين معنا که با افزايش میزان مطالعه ،میزان توسعه پايدار شهری افزايش می يابد .نتايج
نشان می دهد میزان مطالعه با توسعه پايدار شهری دارای همبستگی ( )r=2/110می باشد .میزان مهارت و تخصص با میزان توسعه
پايدار شهری رابطه معناداری دارد .به اين معنا که با افزايش میزان مهارت و تخصص ،تغییری در میزان توسعه پايدار شهری به وجود
نمی آيد .نتايج نشان می دهد میزان مطالعه با توسعه پايدار شهری دارای همبستگی ( )r=2/310می باشد .میزان حکمرانی خوب با
توسعه پايدار شهری دارای همبستگی ( )r=2/112می باشد .میزان رفتارهای زيست محیطی با میزان توسعه پايدار شهری رابطه
معناداری دارد .به اين معنا که با افزايش میزان رفتارهای زيست محیطی ،میزان توسعه پايدار شهری افزايش می يابد .نتايج نشان می
دهد میزان مطالعه با توسعه پايدار شهری دارای همبستگی ( )r=2/018می باشد .میزان تمايل به مشارکت با میزان توسعه پايدار
شهری رابطه معناداری دارد .به اين معنا که با افزايش میزان تمايل به مشارکت ،میزان توسعه پايدار شهری افزايش می يابد .نتايج
نشان می دهد میزان مطالعه با توسعه پايدار شهری دارای همبستگی ( )r=2/021می باشد .میزان حقوق شهروندی با میزان توسعه
پايدار شهری رابطه معناداری دارد .نتايج نشان می دهد میزان مطالعه با توسعه پايدار شهری دارای همبستگی ( )r=2/10می باشد.
میزان اوقات فراغت با توسعه پايدار شهری دارای همبستگی ( )r=2/013می باشد .میزان مشارکت اجتماعی با توسعه پايدار شهری
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دارای همبستگی ( )r=2/020می باشد .اين نتیجه براساس آزمون ضريب همبستگی پیرسون در سطح حداقل  32درصد معنادار بوده
و قابل تعمیم به جامعه آماری می باشد.
جدول : 1ضريب همبستگی بین متغیرهای مستقل و میزان توسعه پايدار شهری
نام متغیر مستقل

متغیر وابسته

ضريب همبستگی

سطح معناداری

سن پاسخگو

توسعه پايدار شهری

2/203

2/011

میزان درآمد پاسخگو

توسعه پايدار شهری

2/21

2/010

مدت اقامت پاسخگويان در شهر شیراز

توسعه پايدار شهری

2/210

2/20

میزان استفاده از رسانه های جمعی

توسعه پايدار شهری

2/081

2/222

میزان مطالعه

توسعه پايدار شهری

2/110

2/222

میزان مهارت و تخصص

توسعه پايدار شهری

2/310

2/220

حکمرانی خوب

توسعه پايدار شهری

2/112

2/222

رفتارهای زيست محیطی

توسعه پايدار شهری

2/018

2/222

تمايل به مشارکت

توسعه پايدار شهری

2/021

2/222

حقوق شهروندی

توسعه پايدار شهری

2/10

2/222

اوقات فراغت

توسعه پايدار شهری

2/013

2/222

مشارکت اجتماعی

توسعه پايدار شهری

2/020

2/222

آزمون رگرسیون چندگانه

در پژوهش حاضر از آماره رگرسیون چندگانه به شیوه گام به گام استفاده به عمل آمد .در اين روش متغیرهای مختلف به ترتیب
میزان اهمیت در تبیین متغیر وابسته وارد معادله می شوند و متغیرهايی که تأثیری در توضیح متغیر وابسته نداشته باشند ،خارج از
معادله قرار می گیرند .قبل از استفاده از اين مدل اصلی پژوهش و انجام تحلیل رگرسیونی چندگانه برای توسعه پايدار شهری ،بايد
مفروضات اساسی اين نوع تحلیل رگرسیونی را در نظر داشته باشیم به طوری که اگر اين مفروضات برآورده نشوند ،داده ها دارای
اريب خواهند بود:
 ) 3پیش فرض اول ،مستقل بودن خطاها يا باقی مانده ها از همديگر است .يعنی در تحلیل رگرسیون yهای يک xربطی به yهای x
ديگر نداشته باشد .اگر خطاها با هم همبستگی داشته باشند به آن خود همبستگی گفته می شود .برای تعیین وجود خودهمبستگی از
آزمون دوربین -واتسون 1استفاده می شود که دامنۀ تغییر در آن از صفر تا چهار می باشد و معموالً محدودۀ  3/8تا  0/0نیز مورد
قبول واقع می شود .نتیجه به دست آمده از اين آزمون در مورد توسعه پايدار شهری (متغیر وابسته) نشان می دهد که خطاها يا باقی
مانده ها برای اين مدل رگرسیونی مستقل از هم می باشند؛
Durbin-Watson = 0/230
 ) 0يکی از پیش فرض های اساسی در تحلیل رگرسیون چندگانه ،نرمال بودن توزيع خطاها و يا به عبارتی ديگر توزيع باقی مانده
های مدل برازش شده است .برای آزمون نرمال بودن توزيع باقی مانده های مدل های رگرسیونی از آزمون کولموگروف-
اسمیرنوف 8استفاده شده است .نتايج به دست آمده از اين آزمون ،نشان می دهد که باقی مانده های مدل ،توزيعی نرمال دارند ،و به
عبارت دقیق تر توزيع باقی مانده های مدل مربوطه تفاوت معنی داری با توزيع نرمال ندارد (سطح معنی داری آزمون
کولموگروف -اسمیرنوف برابر  2/30بوده که نشان می دهد توزيع مذکور نرمال است).
 ) 1پیش فرض ديگر نرمال بودن توزيع متغیر وابسته ،از طريق ترسیم نمودار  P-P Plotمی باشد .برای پی بردن به نرمال بودن
توزيع متغیر وابسته ،از نمودار احتمال نرمال بودن اس تفاده شده است ،که اگر در اين نمودار داده ها روی خط مورد انتظار قرار گرفته
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باشند يا فاصله چندانی با آن نداشته باشند ،می توان نتیجه گرفت که توزيع متغیر وابسته ،توزيعی نرمال دارد .در اين مطالعه ،نمودار
خطی رابطه ها نمايانگر نرمال بودن توزيع متغیر وابسته می باشد.
 ) 1هم چنین برای اندازه گیری چند هم خطی در متغیرهای مستقل از دو روش ارزش تحمل و عامل تورم واريانس استفاده شده
است .در نمودار پايین نقاطی که روی قطر قرار می گیرند گويای اين است که احتمال تجمعی مشاهده شده با احتمال تجمعی مورد
انتظار يکی است .در واقع هر چقدر نقاط حول قطر بیشتر تجمع کنند دقیق تر می توان متغیر وابسته را پیش بینی کرد .همان طور که
در نمودار شماره  0-1مالحظه می شود وابستگی بین متغیر وابسته و ساير متغیرها وجود دارد و توانسته ايم معادله خط رگرسیون را
بنويسیم ،از روی معادله خط می توانیم برای هر فرد با داشتن مقادير متغیرهای مستقل مقدار متغیر وابسته را پیش بینی کنیم .اين
نمودار نشان می دهد که خط ما تا چه اندازه با واقعیت منطبق است .اگر خط کامالً برازنده باشد هر مورد احتمال تجمعی مشاهده
شده بايد با احتمال تجمعی مورد انتظار هم اندازه باشد و نقطه روی خط  12درجه افتد ،هم چنان که مالحظه می شود نقاط از خط
انحراف اندکی دارند و اکثراً در نزديکی خط پراکنده اند.
نتايج مندرج در جدول شماره  1نشان می دهند که در اين معادله سه متغیر میزان حکمرانی خوب ،مشارکت اجتماعی و میزان
حقوق شهروندی وارد شدند .آزمون  Tنشان می دهد که ضريب بتا برای اين سه متغیر در سطح معناداری قرار دارد .اولین متغیری
که در اين معادله رگرسیونی وارد شد ،میزان حکمرانی خوب می باشد .نتايج حاصله نشان می دهد که بین اين متغیر و توسعه پايدار
شهری همبستگی بااليی وجود دارد ،به طوری که مقدار Tبرای اين متغیر برابر ( )T= 2/23و ضريب معنی داری ()Sig.T= 2/222
می باشد .میزان ضريب تعیین برابر با  R 2 = 2/12به دست آمد .در مرحله دوم میزان مشارکت اجتماعی وارد معادله گرديد ،مقدارT
برای اين متغیر برابر ( )T= 1/88و ضريب معنی داری( )Sig.T= 2/223می باشد .در اينجا با وارد شدن دومین متغیر میزان ضريب
تعیین برابر با  R 2 =2/10به دست آمد .در گام سوم با وارد شدن سومین متغیر يعنی حقوق شهروندی مقدار Tبرابر ( )T= 0/31و
ضريب معنی داری ( )Sig.T= 2/221می باشد .در اين مرحله میزان ضريب تعیین برابر با  R 2 = 2/12به دست آمد .اين سه متغیر
روی هم رفته توانستند مقدار  2/21از تغییرات درونی متغیر وابسته را تبیین کنند.
کمیت  Fمعنادار است اين مطلب گويای اين است که حداقل يکی از متغیرهای مستقل در پیش بینی متغیر وابسته مؤثر اسهت .پهس
بايد تک تک متغیرها را با استفاده از  Tآزمود .معنی دار بودن  Fبه اين معنی است که به طور حتم بهین متغیرههای مسهتقل و متغیهر
وابسته رابطه خطی مستقیمی وجود دارد .طبیعی است که احتمال اين که کمیت  Fبه اين بزرگی به طور تصادفی به دست آيد فهوق
العاده کم است يعنی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته نمی تواند تصادفی پیش آمده باشد.
جدول  :1تحلیل چندگانه متغیرهای مستقل جهت پیش بینی توسعه پايدار شهری
نام متغیر

B

Beta

t-test

…Sig

Constant

میزان حکمرانی خوب

2/21

2/01

0/30

2/222

11/21

میزان تمايل به مشارکت

2/13

2/32

0/31

2/222

میزان حقوق شهروندی

2/18

2/31

0/21

2/222

آماره های برآورد

DurbinWatson
0/230

R

R²

F

…Sig

2/11

2/10

31/11

2/222

بر اين اساس معادله رگرسیون چند متغیره در پژوهش حاضر به اين صورت می باشد:

Y  a  bx1  bx2  ....bxn

توسعه پايدار شهری = (2/18میزان جکمرانی خوب) ( 2/00 +میزان تمايل به مشارکت)( 2/33 +میزان حقوق شهروندی) ei +
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آمار های تشخیص برای شناسايی داده های پرت و ساير آمارهای مرتبط با ضريب رگرسیون آمده است .عالوه بر رعايت پیش
فرض هايی در مورد توزيع متغیرها در رگرسیون ،بايد دقت کرد که نمرات پرت عمدا يا سهواً در نمونه وارد شده باشند .تک تک
متغیرها ممکن است به نظر پرت نباشند ولی ترکیب بعضی از آن ها در دو يا چند متغیر ممکن است ترکیب ناموزون و نامعلولی
بدست دهد .به اين گونه نمرات ،نمرات پرت می گويند .در اين تحقیق پرت بودن داده ها را از لحاظ فاصله و نفوذ بررسی نموده
ايم.
شاخص های فاصله مانده هر داده با  Residو مانده استودنت شده 3يا  Rstudentاندازه گیری شده اند و شاخص نفوذ دراين
تحقیق با استفاده از  Dکوک  32محاسبه شده است.
مقادير مذکور در جدول  2نشان می دهد که میانگین فاصله مانده برابر  2/232است که نشان دهنده اين واقعیت است که میانگین
فاصله ها از خط رگرسیون زياد نیست و رگرسیون توزيع نرمالی دارد .به عبارتی در نمونه ای که مورد مطالعه قرار گرفته است.
پراکندگی Yها در حول  Xها متناظر خود توزيع نرمال است .تنها  2/232از موارد و مقاديری که دارای خطای استاندارد تعديل
شده از خط رگرسیون فاصله دارند .از طرفی  Dکوک میانگین مقادير را در فاصله  2/233بر روی آن نشان می دهد .با توجه به
اينکه مقدار کوک از  3فاصله زياد دارد لذا نمی توان پراکندگی در داده ها را زياد برآورد کرد.
جدول  : 2آزمونهای تشخیصی برای شناسايی داده های پرت
آزمونهای مرتبط با رگرسیون چندمتغیره

انحراف معیار

میانگین

بیشترين

کمترين

3/28

2/232

1/021

-1/13

Stud.Deleted Residual

1/230

0/210

38/213

2/023

Mahalanobis Distance

2/208

2/228

2/121

2/222

Cook’s Distance

2/231

2/230

2/322

2/222

Centered Leverage Value

بحث و نتیجه گیری

پس از بررسی و مطالعه نظريه ها و شاخص های نوسعه پايدار شهری بدين نتیجه رسیديم که يک شهر پايدار بايد چهارچوب
ارزشی و اخالقی را در خود متبلور کند .يک چنین شهر های مطلوبی آثار اقدامات  ،فعالیت ها و سیاست هايی در زمینه های
مختلف زندگی خصوصا زمینه های اجتماعی فرهنگی و اخالقی می باشد .چنین شهر هايی بايستی توجه به خود را از کمیت های
مادی معطوف به کیفیت های معنوی نمايند .در شهر های پايدار ،تفکیک و جدايی فضايی بارزی در گروه های درآمدی وجود
ندارد و کلیه افراد و گروهها به خدمات و تسهیالت اساسی دسترسی آسان و دارای موقعیت های برابر می باشند .بنابراين مفهوم
شهر پايدار مفهومی بسیار ارزشمند است بايد به اين نکته توجه کرد که پايداری کامل و واقعی هرگز قابل وصول نیست با اين حال،
نبايد هرگز انسان را از تالش برای حرکت به سوی پايداری باز دارد .شهری که حتی يک قدم در جهت پايداری بردارد بايد مورد
تشويق و حمايت قرار گیرد .حرکت به سوی پايداری بهتر از عدم آن است .امروزه متراکم سازی بعنوان ايده شهر پايدار که می
تواند در کاهش مصرف انرژی و حفظ حیات زيست از اهداف اساسی توسعه پايدار باشد در بین متخصصان عرصه معماری و شهر
سازی و ...مطرح می باشد اما آنچه حائز اهمیت است میزان تحقق فشردگی در شرايط گوناگون است که به يک شهر حاکم می
باشد که از آن جمله می توان به شرايط اقلیمی -محیطی – فرهنگی -اقتصادی و سیاسی حتی مقیاس شهر اشاره نمود .در واقع
متراکم سازی بعنوان کالبد شهر پايدار فرايند پوياست اما برای اينکه هر متراکم پايدار باشد بايد محدوديت ها و آستانه ها به طور
کامل درک گردند و مورد توجه قرار گیرند .اما در نهايت به اين نکته بسیار حائز اهمیت بايستی اشاره نمود که انسان و تکنولوژی
روز به روز در حال پیشرفت می باشند اما آنچه همواره ثابت است شرايط محیطی می باشد و همگان بايستی تمام توان خود را در
حفظ محیط زيست و منافع طبیعی بکار گیرند و از منابع تجديد پذير انرژی همچون باد و نور خورشید حداکثر استفاده را داشته
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باشند .آنچه محیط شهر های ما را تهديد می کند قبل از آنکه ناشی از عدم شناخت محیطی ما باشد حاصل فرهنگ و استفاده
ناصحیح از محیط می باشد و اين اصل بخش عمده ای از ناپايداری ها را در توسعه باعث شده است  .در اين میان رسالت جغرافیا
بیش از ساير رشته ها در چنین شناختی آشکار می شود و توجه به آن در دستیابی به توسعه ی پايدار محرز می گردد .جغرافیدان با
برررسی و شناخت مفاهیم ،نظريه ها و شاخص های توسعه پايدار ،نقش به سزايی در رسیدن به اين مهم را ايفا می کنند .پس از
بررسی و مطالعه شاخص های توسعه شهری بدين نتیجه رسیديم که بطور کلی هدف از مطرح کردن مفهوم کیفیت زندگی شهری-
اصالح و تکامل مفهوم توسعه از توسعه هدف کمی به توسعه پايدار شهری بوده است .هم چنین اهمیت جنبه های اجتماعی در
عرصه شهر سازی به حدی رسیده که يکی از ويژگی های شهر پايدار ،پايداری اجتماعی و کیفیت باالی زندگی ،عنوان گرديد .با
اين معنا که شهر پايدار به موازات توجه به مسائل زيست محیطی بايد به مسائل اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی و ارتباطی نیز توجه
داشته باشد.
يکی ديگر از نتايج اين پژوهش رفتارهای زيست محیطی است .از آن جا حفظ محیط زيست به مسائل زيادی ارتباط دارد که
بزرگترين و مهم ترين آن مسأله فرهنگ اجتماعی است .در مسأله محیط زيست رفتارهای نابهنجار در ارتباط با محیط زيست به
علت ناآشنايی با فرهنگ شهرنشینی و عدم درک درست از اوضاع زيست محیطی حاکم بر جامعه و وضعیت اعتقادات فرهنگی
مردم می باشد زيرا مردم فرهنگ استفاده از منابع طبیعی و امکانات زيست محیطی و فرهنگ زيستن همراه با همزيستی با طبیعت را
نیاموختهاند و يا به درستی آن را درونی نکرده اند.
از جمله ابعاد توسعه ،توسعه اقتصادی است .توسعه اقتصادی بر حفظ ارتقاء شرايط اقتصادی تأکید دارد که در تمام نظام مورد
بررسی جمع می گردد .معیارهای اقتصادی – ارتباط ناگسستنی با فرايند شکل گیری سیاست های اقتصادی دارند و رفاه اقتصادی
مبتنی بر ترکیبی از مؤلفه اقتصادی مربوط نظیر اشتغال رسمی و غیر رسمی – بیکاری سطح جهانی است .تخصیص بهتر و مديريت
کاراتر منابع و جريان سرمايه گذاری ها تضمین کننده اين بعد خواهد بود.
يکی ديگر از ابعاد توسعه ،توسعه اجتماعی است .تداوم تمدنی که در آن انسان ها توزيع عادالنه بین اغنیا و فقرا را شاهد بوده و
بهبود کیفیت زندگی حاصل آن است ،کاهش نقش اجتماعی ،شیوه سازمان دهی سازگار با شرايط اجتماعی ،برابری برای ناتوانان
زنان و گروه های نژادی ،قومی  ،مذهبی ،حقوق انسانی ،آموزش و آگاهی های زيست محیطی ،بهداشت و درمان و سرپناه مناسب
برای همه ،ترويج نقش درون نسل ها شامل برابری اجتماعی در حکومت ،حفاظت از محیط طبیعی ،زندگی در چهارچوب ظرفیت
تحمیل آن ،استفاده حداقل از منابع غیر قابل تجديد ،بقای اقتصادی و تنوع جامعه خود اتکا ،رفاه فردی و رفع نیازهای اساسی افراد
جامعه شده است.
مهمترين شاخص سیاسی در جهت دستیابی به توسعه پايدار ،میزان مشارکت مردم در تصمیم گیريها و شراکت میان بخش عمومی
و خصوصی در اجرای برنامه ها و طرح های عمرانی است .امروزه مشارکت يکی از ارکان توسعه پايدار محسوب می شود هم
چنین ،میزان مشارکت مردم در تصمیم گیری ها و شرکت آنها در فعالیت های عمرانی بستگی به توان اقتصادی ،فرهنگی ،فنی و
حقوقی آنها دارد.
تعاريف متعادل توسعه پايدار همگی نشانگر نقش و اهمیت غیر قابل انکار صنعت در توسعه پايدار هستند .اول از اين جهت که
صنعت و توسعه صنعتی خود اولین منشا ايجاد کننده مشکالت زيست محیطی به شمار می روند و دوم اينکه بخش صنعت با تلفیق
اقتصاد و فن آوری راه حل های موثری برای دستیابی به پايداری ارائه می دهند .صنعت در چهار جنبه مورد بحث در چهارچوب
(جنبه های اقتصادی ،اجتماعی ،زيست محیطی و نهادی) دخالت دارد و در بسیاری از شاخص های توسعه پايدار «فاکتور صنعتی»
ذکر می شود .عالوه بر نقشی که صنعت در اشتغال زايی و به دنبال آن افزايش درآمدو کاهش يا نابودی فقر دارد باعث توسعه
اجتماعی نیز می گردد که خود مهمترين عامل در مدرنیزه شدن کشورهاست .مشخصه های رشد اقتصادی پايدار  ،توجه به مسائل
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باالست .همچنین درک نقش صنعت به عنوان يک جزء تفکیک ناپذير فراگردهای در حال رشد ،از ضرورت های پايداری
است(مولدان و بیلهارز .)021 :3183 ،از نقطه نظر اتصادی – زيست محیطی  ،آشکار است که بمنظور دستیابی به توسعه پايدار،
تاکید اصلی  ،عالوه بر عوامل اقتصادی بايد به يکپارچگی جنبه هايی مانند :عدالت  ،محیط زيست انسانی ،آينده نگری و عاقبت
انديشی نیز اعمال شود.
شاخص بهداشت را می توان در درجه اول تجسم بخش ارتباط و پیوستگی محیط زيست و بهداشت است .بدين معنی که اين
شاخص چیزی فراتر از يک شاخص زيست محیطی يا يک شاخص بهداشتی است .پس می توان شاخص های زيست محیطی و
شاخص های بهداشتی را تلفیق کرد و به شاخص های بهداشت محیط دست يافت که در واقع علم رابطه بین مسائل زيست محیطی
و اثرات بهداشتی است.
توسعه شهری به عنوان يک مفهوم فضايی ر ا می توان به معنی تغییرات در کاربری زمین و سطوح تراکم جهت رفع نیازهای ساکنان
شهری در زمینه مسکن حمل و نقل ،اوقات فراغت و غذا و غیره تعريف کرد يا توسعه ای است که تمام جنبه های اجتماعی،
اقتصادی و  ...را در شهر با هم پیش می برد و توسعه پايدار شهری نگهداری منابع برای حال و آينده از طريق استفاده بهینه از زمین و
وارد کردن کمترين ضايعات به منابع تجديد پذير مطرح است .توسعه پايدار شهری موضوع های جلوگیری از آلودگی های محیط
شهری و ناحیه ای ،کاهش ظرفیت های تولید محیط محلی – ناحیه ای و ملی ،حمايت بازيافت ،عدم حمايت از توسعه های زيان
آور و از بین بردن شکاف میان فقیر و غنی را مطرح می کند هم چنین راه رسیده به اين اهداف را با برنامه ريزی شهری و روستايی،
ناحیه ای ،ملی و حمايت همه جانبه دولت از اين برنامه ريزی ها می داند.
پی نوشتها
6. Maria Lane
7. Durbin-Watson
8. Kolmogrove-Smirnov Test
9. Studentized residual str
10. Cook’s D

1. Tylor
2. Egger
3. Dunlap & Van Liere
4. Human Exemptionalism
5. Anthropocentrism
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