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Aims The purpose of this study is to measure the level of social sustainability in distressed 
urban areas and explain its components in the historical and marginal context of Ardabil as two 
examples of distressed urban areas. 
Methods The data were collected by library method and questionnaire in 2018 and analyzed 
by one-sample t-test, factor analysis and regression analysis. The sample consisted of 200 
inhabitants of historical texture and 200 inhabitants of marginal context who were sampled by 
cluster sampling method. 
Findings The components of social sustainability in both studied areas were inadequate. 
However, the marginal context was worse than historical area. Based on the results of factor 
analysis, factors that contribute to the improvement of social sustainability are in the subset of 
the four main factors, which together explain 63% to 68% of variance of the social sustainability 
as dependent variable. Also the effect of various factors in each area was significantly different. 
As, the most important factor affecting social sustainability in the historical context is the social 
capital that explained by variables such as social participation, social interactions, social trust, 
and collective identity. In contrast, the most important factor affecting social sustainability in 
marginalized area is the availability of amenities and infrastructural facilities that are explained 
by variables such as housing quality, security and access to public services. 
Conclusion The final result was that the existence of intrinsic differences between historical 
and marginal context requires the development of separate regeneration schemes for each 
context in accordance with their characteristics.
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  چکيده
های هدف از پژوهش حاضر، سنجش میزان پایداری اجتماعی در بافت اهداف:

بیل نشین شهر اردهای آن در بافت تاریخی و حاشیهناکارآمد شهری و تبیین مولفه
  های ناکارآمد شهری است. به مثابه دو نمونه از بافت

نامه ای و پرسشبا روش کتابخانه ۱۳۹۷های پژوهش در سال داده ها:روش
نمونه، تحلیل عاملی و تحلیل رگرسیون، مورد تجزیه تک Tشد و با روش  گردآوری

نفر از ساکنان بافت تاریخی و  ۲۰۰و تحلیل قرار گرفت. نمونه مورد بررسی شامل 
 اینشین شهر اردبیل بود که به روش خوشهنفر از ساکنان بافت حاشیه ۲۰۰
  گیری شدند. نمونه
عی در هر دو بافِت مورد مطالعه، وضعیت های پایداری اجتمامولفه ها:یافته

نشین نسبت به بافت تاریخی دارای نامناسبی دارد. با این حال، بافت حاشیه
تری بود. براساس نتایج تحلیل عاملی، عوامل بهبود پایداری وضعیت نامناسب

گیرند که این چهار عامل در اجتماعی در زیرمجموعه چهار عامل اصلی قرار می
واریانس متغیر وابسته یعنی پایداری اجتماعی را تبیین  %۶۸ تا ۶۳مجموع 

متفاوت  دارییطور معنها بهاز پهنه یکعوامل در هر  یاثرگذار  ینهمچن کنند.می
امل ع تاریخی،در بافت  یاجتماع یداریعامل موثر بر پا ینترمهم کهیطور بود. به
ت تعامال ی،مانند مشارکت اجتماع یرهاییاست که توسط متغ یاجتماع یهسرما

. در مقابل، شودیداده م یحتوض یجمع یتو هو یاعتماد اجتماع ی،اجتماع
ز ا یبرخوردار  نشین،یهدر بافت حاش یاجتماع یداریعامل موثر بر پا ینترمهم

ن، مسک کیفیتمانند  یرهاییاست که توسط متغ یرساختیز -یامکانات رفاه
   .شودیم تبیین یمومبه خدمات ع یو دسترس یتامن

ای ههای ذاتی بین بافتنتیجه نهایی این بود که وجود تفاوت گیری:نتیجه
های بازآفرینی جداگانه را برای هر یک، نشین، لزوم تدوین طرحتاریخی و حاشیه
  طلبد. های آنها میمتناسب با ویژگی

	یلناکارآمد، اردب یهابافت ینی،بازآفر ی،اجتماع یداریپا ها:کلیدواژه
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  مقدمه
 یربا سا یسههستند که در مقا ییهاپهنه ی،ناکارآمد شهر  یهابافت
 هاییتوسعه عقب افتاده و به کانون نارسا یاناز جر یشهر  یهاپهنه

ها از نظر فضایی، به . این بافت[1]اندشده یلتبد یو مشکالت شهر 
های بدون میراث های دارای میراث شهری، بافتسه دسته بافت

های غیررسمی) تقسیم ای (سکونتگاههای حاشیهشهری و بافت
فرسوده،  یهابافتهایی مانند . بر این اساس پهنه[2]شوندمی
 یدارا یهاو بافت یررسمیغ یهاسکونتگاه یخی،تار یهابافت

. [3]شوندمحسوب میناکارآمد  یهابافتهمگی جزو  ییهسته روستا
ازی امکان نوس و مالکان آنها، فقر ساکنان دلیلبه ی ناکارآمدهابافت
 برایای یزهگذاران انگیهسرما یزن خودی را نداشته وخودبه
های مداخله در این . از این رو سیاست[1]در آنها ندارند ریگذایهسرما
های اخیر تبدیل شده است؛ ها به موضوع بااهمیتی در سالبافت
ر د کشور شهری یتجمعچهارم یک از یشسکونت بویژه آن که به

ریزی برای این ، ضرورت برنامه[1]های ناکارآمد شهریمحدوده بافت
  دهد. ها را بیش از پیش نشان میپهنه

، شهریی ناکارآمد هامشکالت بافت یناز بارزتردر حال حاضر 
پذیری، ماندگاری روند جمعیتآنهاست که  یاجتماع یداریناپا

ر ها تحت تاثیساکنان و الگوهای سکونت و اشتغال را در این بافت
های های مداخله در بافتدهد. به همین دلیل سیاستقرار می

شدن با رویکردهای پایداری ناکارآمد، به سمت هپموشانی و ادغام
های اند که نمونه بارز آن، تهیه طرحاجتماعی سوق پیدا کرده

 یینبازآفرهای ناکارآمد شهری است. در واقع بازآفرینی برای بافت
به  یکالبد صرفاً  نگاهاز  یزیربرنامه یکردهایرو ییرحاصل تغ یشهر 
 یدر سه بعد اصل یداریبه پا یدنرسو  است تریاجتماع نگاه یسو

 یرکن اصل طی،یمحیستو ز یاقتصاد ی،بعد اجتماع یعنیآن 
  . 4]‐[7آن است ییو هدف نها ینیبازآفر یکردرو

نظران اتفاق نظر وجود دارد که پایداری اجتماعی، در میان صاحب
ای محلی است و بایستی در سطح جوامع محلی مقوله
. در رویکردهای متاخر [9	,8	,6]مقیاس مورد توجه قرار گیردکوچک

عنوان های شهری بهمحلهها و پایداری اجتماعی، هر یک از بافت
ها و مشکالت شوند که دارای چالشجوامعی منحصر به فرد دیده می

های های بازآفرینی بافتخاص خود هستند. با این حال، طرح
 ها دارند. اینجاست کهتری نسبت به این بافتناکارآمد، نگاه کالن

چالشی جدی در خصوص نحوه ادغام پایداری اجتماعی در فرآیند 
 ،جتماعیا یداریپاآید، زیرا های ناکارآمد پدید میآفرینی بافتباز 

نسخه واحد در تمام  یککه بتوان آن را براساس  یستن یموضوع
های بازآفرینی حداقل در طرحکه ی حال در ید؛شهرها تحقق بخش

های ناکارآمد با شرح خدمات یکسانی داخل کشور، برای تمامی بافت
هایی است تا از طریق بنابراین نیاز به پژوهش شوند.تهیه می

ر کننده آن دهای تبیینسنجش پایداری اجتماعی و مقایسه مولفه
ر پذیری بیشتهای ناکارآمد شهری، به کاربستهر یک از انواع بافت

  ها کمک کند. پایداری اجتماعی در فرآیند بازآفرینی این بافت
ل دلیبه یلاردبدبیل است. محدوده مورد مطالعه این پژوهش، شهر ار 

از حد مهاجرت از  یشو هجوم ب ییروستا یتتراکم قابل توجه جمع
 یشهر  -ییروستا ینابینیب یاز زندگ یروستا به شهر، تجربه متفاوت

 یتجمع یناز ا یکه بخش قابل توجه یطور به کند؛یم یرا سپر 
 .کنندیم یشهر زندگ ینناکارآمد ا یهادر بافت یشهر  -ییروستا

 یلهکتار از مساحت شهر اردب ۹۶۳ راساس آمارهای موجود، برابر باب
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های ناکارآمد تشکیل مساحت کل شهر را بافت %۱۵معادل 
. هسته مرکزی و بافت تاریخی این شهر با داشتن [11	,10]دهندمی

های اخیر، دچار بناها و آثار متعدد، میراث باارزشی است که در سال
شهر . از سوی دیگر 12]‐[14شده استزوال و ُافت کیفیت زندگی 

 و نشینی مواجه استای با معضل حاشیهاردبیل به شكل گسترده
شدت ناهمگون ساخته جغرافیای فیزیكی شهر را بهاین معضل، 

هزار نفر از جمعیت شهر ۱۲۰ ها،براساس نتایج یکی از پژوهشاست. 
د اجرننشین سكونت دارند كه اغلب آنها مهحاشیه اردبیل در مناطق

 افرادی هستند كه از روستاهای اطراف استان به ،مهاجران %۶۵و 
. بنابراین، با توجه به آنچه گفته شد، در [15]انداین منطقه كوچ كرده

نشین پژوهش حاضر با مطالعه تطبیقی بافت تاریخی و بافت حاشیه
های ناکارآمد شهری، ترین بافتشهر اردبیل به مثابه دو نوع از مهم

خواهیم داد که چه عواملی بر پایداری اجتماعی هر یک از نشان 
ها موثرند. در راستای این هدف، سئواالت پژوهش عبارتند این پهنه

  از:
ر نشین شهوضعیت پایداری اجتماعی در بافت تاریخی و حاشیه -۱

  اردبیل چگونه است؟
های ناکارآمد در شهر اردبیل چه عواملی بر پایداری اجتماعی بافت -۲

	موثرند؟
عنوان "مفهومی در پایداری اجتماعی بهتعریف پایداری اجتماعی: 

و اجماعی در تعریف آن وجود  [8]آشفتگی" توصیف شده است
تر به مطالعات شهرسازی، آن . با این حال، تعاریف نزدیک[16]ندارد

با  یر سازگادانند که در میرشد) یک فرآیند  یاتوسعه (را یک فرآیند 
 اجتماعی یطمح یجادو ا یستز یطمح یتتقوی، تکامل جامعه مدن

قرار  یفرهنگی و مختلف اجتماع یهاگروههای خواستهبا  منطبق
هبود با بکند و می یقتشورا  یاجتماع یکپارچگی ،حال یندر ع دارد و
	,9]جامعه همراه است یهاتمام بخش یبرا یزندگ یفیتک 16] .

و  یقوم ی،نژاد یهاگروه یبرابر  ی،اجتماع یهاکاهش تنش
 یجترو یطی،محیستز هاییآموزش و آگاه ی،حقوق انسان ی،مذهب

 ی،اجتماع یهاارزش یجنقش خانواده و اجتماعات، مشارکت و ترو
  .[17]ر هستندیدابعد از توسعه پا ینا یاصل یاز محورها

 یاوتمتف یمعان یشهر  ینیواژه بازآفربازآفرینی و پایداری اجتماعی: 
 یبرا یاسمقبزرگ هاییتاز فعال یفیط تواندیو در عمل مدارد 
 یها و واحدهادر حد محله یتا مداخالت یرشد اقتصاد یارتقا
 ینیبازآفر. [18]را در بر گیرد یزندگ یفیتک یمنظور ارتقابه یگیهمسا

با حفظ  یدجد یشهر  یاست که به خلق فضاها یفرآیند یشهر 
. [19]شودی) منجر میتیو فعال ی(کالبد ییفضا یاصل هاییژگیو
است  یهماهنگ و گسترده و اقدام ینگرش ینی،بازآفر ی،صورت کلبه

 یجادا یشود و در پیمنجر م شهری ل و مشکالتیکه به حل مسا
چنانکه . [20]است یطدر اقتصاد، کالبد، اجتماع و مح یدارپا یتیوضع

ه از است ک یفیبه تعر یکنزد یاربس یفتعر ینا کنیم،یمالحظه م
 یاهتوسع یزن یدارتوسعه پا در واقع،ه شده است. یارا یدارتوسعه پا

 هاییطمح یجادمنجر به ا ینده،است که ضمن حفظ منابع نسل آ
به مرور،  ۱۹۹۰از دهه  .شودیمتوازن، پاک و سالم م یو انسان یعیطب

 رد مرتبط شده است. یکرد بازآفرینیبا رو یدارپا یشهرها یهنظر
حال  رد اند وهیافتدر طول زمان تکامل  یزن ینیبازآفر یفتعار یجه،نت

س رو پ ینا از قرار دارند. یداریپا یممفاه یرشدت تحت تاثحاضر به
در  یشهر  ی بازآفرینیهابرنامه یدار،توسعه پا یمشدن مفاهاز مطرح
 یهاتیفعال یکتحر ی بااهیندطور فزابه یافته،توسعه یکشورها
و  یاجتماع سرزندگی همراه با یستز یطو بهبود مح یاقتصاد
  . [21]در ارتباط هستند یفرهنگ

برای سنجش های شهری: سنجش پایداری اجتماعی در سطح محله
ها مطرح ای از معیارها و شاخصپایداری اجتماعی، طیف گسترده

شده است که انتخاب معیارها برحسب اهداف پژوهشی محققان 
 یداری اجتماعیتوان گفت پایم یکل طوربهمتفاوت خواهد بود. اما 

 یزندگ یفیتک یعنیآن  یاصل یبا اجزا های شهری،در سطح محله
 با همراه زندگی بهتر یطشرا ینمانند تام یموارد وشود یم سنجیده

یش، آسا یت،امن، عادالنه یو برابر  یتمطلوب ی،توازن، هماهنگ
. همچنین [22]شوددر آن لحاظ می یباییو ز یتخالق نشاط،
دسترسی به خدمات عمومی،  ی،عدالت اجتماع هایی مانندمولفه

، کانیحس تعلق م یت،امن ی،اجتماع یهمبستگ ی،مشارکت مردم
 یشهر و ارتقا یبوم یهابه سنت یگذار ارزش یری،پذیتحس مسئول

از موارد پرتکرار در ادبیات پایداری  ،شهروندان یزندگ یفیتک
منظور سنجش پایداری . در این پژوهش به23]‐[25اجتماعی است

های ناکارآمد شهری، براساس مرور مبانی نظری و اجتماعی در بافت
مولفه کلیدی به دست آمد که  ۹شده قبلی، های انجامپژوهش

  قابل مشاهده است.  ۱همراه متغیرهای آنها در شکل به
محدوده مورد مطالعه این پژوهش، بافت محدوده مورد مطالعه: 

احت با مس یخیبافت تارنشین شهر اردبیل است. تاریخی و حاشیه
، سرچشمه، گازرانقاپو، یعال یهامحله به نام ۶هکتار شامل  ۹۲٫۸
الت مح ینتوسعه ایرعبدالملک است. در گذشته پ ودکان اوچ، تابار

 ینبه ا یدیرو، محله جد ینو از ا بوده یساختار شعاعدارای همواره 
در اطراف همان  یدجد یهابلکه توسعه شد،یاضافه نم تباف

محله موجود  ۴۳از . همچنین [26]یافتیسابق امتداد م یهامحله
. [27]شوندین محسوب مینشهیمحله جزو محالت حاش ۱۵ یل،در اردب

مساحت شهر را به خود  %۱۲٫۵هکتار،  ۸۱۲ها با مساحت این محله
نفر است که  ۹۵۳۵۲با ها برابر اند. جمعیت این محلهاختصاص داده

های طور کلی محله. به[10]شودجمعیت کل شهر را شامل می ۲۱٫۵%
  توان به سه گروه تقسیم کرد: نشین شهر اردبیل را میبافت حاشیه

های دارای ساختار اجتماعی و کالبدی غیرمنسجم: شامل محله -۱
 انکندی است که ساکنان آنها عمدتاً مهاجر های مهرآباد و جینمحله

ها اکثرًا بدون مجوز و در های این محلهروستایی هستند. ساختمان
  اراضی دارای محدودیت توسعه ساخته شده است. 

های دارای ساختار اجتماعی و کالبدی نسبتاً منسجم: شامل محله -۲
آباد، میراشرف، آباد، اسالمآباد، کاظمآباد، اروجهای سلمانمحله

 ۱۳۷۰آباد هستند که عمدتاً بعد از دهه آباد و پناهسیدآباد، حسین
  اند. توسط مهاجرین روستایی شکل گرفته

های نیار، محله به نام ۵های دارای هسته روستایی: محله -۳
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مغان، کلخوران، مالباشی و مالیوسف هستند که قبالً جزو گل
تدریج در بافت شهری اردبیل روستاهای پیرامون شهر بودند و به

دلیل هسته روستایی خود، از انسجام ها بهد. این محلهانادغام شده
ها برخوردارند. با این حال، اجتماعی بیشتری نسبت به سایر محله

  پذیرند. دلیل ضعف ساختارهای کالبدی خود، بسیار آسیببه
گانه بافت های منتخب در این پژوهش، شامل محالت ششمحله

اردبیل است. با استناد  نشین شهرمحله از بافت حاشیه ۶تاریخی و 
های غیررسمی شهر اردبیل و با دهی سکونتگاهبه نتایج طرح سامان

نشین، از هر های حاشیهگانه از محلهبندی سهکردن تقسیملحاظ
پذیری، برای مطالعه محله بر حسب بیشترین میزان آسیب ۲گروه، 

  موردی انتخاب شد که عبارتند از:
یرمنسجم: مهرآباد، غ یو کالبد یجتماعساختار ا یدارا یهامحله -

  آباد)کندی (ایرانجین
های دارای ساختار اجتماعی و کالبدی نسبتاً منسجم: محله -

  آباد، سیدآبادپناه
  )۲مغان، مالیوسف (شکل های دارای هسته روستایی: گلمحله -

  

  
  ناکارآمد شهریهای مدل مفهومی سنجش پایداری اجتماعی در بافت) ۱شکل 

  

  
  موقعیت مکانی محدوده مورد مطالعه) ۲شکل 
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روشها
پژوهش حاضر از جمله مطالعات کاربردی و تحلیلی است که به 
روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق را ساکنان 

ل نشین شهر اردبیهای منتخب در بافت تاریخی و بافت حاشیهمحله
دهند. حجم نمونه بر طبق فرمول کوکران در سطح خطای تشکیل می

ه برآورد شد که برای ُرندشدن تعداد نفر در هر پهن ۱۹۲برابر با  ۰٫۰۵
نامه در بین ساکنان هر محدوده با استفاده از پرسش ۲۰۰نمونه، 
حجم نمونه  ۱شده توزیع شد. جدول بندیای طبقهگیری خوشهنمونه

  دهد. ها نشان میرا به تفکیک هر یک از محله
 ۹ای با درجهنامه لیکرت پنجگیری پژوهش، یک پرسشابزار اندازه
تن  ۵توسط آن  ییو محتوا یصور  ییرواگویه بود که  ۳۸متغیر و 

شناسی شهری های فرسوده و جامعهبافتمتخصص در  یداساتاز 
نمونه از هر پهنه با  ۱۵نامه نیز با مطالعه پایایی پرسش .شد ییدتا

 ۰٫۷۸نامه روش آلفای کرونباخ آزمون شد. مقدار پایایی کل پرسش
  به دست آمد. ۲تغیرها طبق جدول بود و برای هر یک از م

  محاسبه حجم نمونه به تفکیک هر محله) ۱جدول 
 تعداد نمونه ١٣٩٥جمعیت سال  هامحله
 بافت تاریخی

 ٢٥ ١٤٨٨ تابار
 ۴۰ ۲۴۳۱ قاپوعالی

 ۲۵ ۱۵۵۴ سرچشمه
 ۳۵ ۲۱۲۷ اوچ دکان
 ۳۰ ۱۸۲۳ گارزان

 ۴۵ ۲۷۳۵ پیرعبدالملک
 نشینبافت حاشیه

 ۲۰ ۸۵۳ مهرآباد
 ۲۰ ۲۸۹۴ کندیجین
 ۳۵ ۸۷۳۴ آبادپناه

 ۶۰ ۱۶۹۶۸ سیدآباد
 ۳۵ ۷۸۵۸ مغانگل

 ۳۰ ۶۰۵۶ مالیوسف

  نامهپرسش یهامولفهنتایج آزمون آلفای کرونباخ برحسب ) ۲جدول 
 مقدار آلفای کرونباخ تعداد سئواالت متغیرهای اصلی

 ٧٣/٠ ٤ اجتماعی امنیت
 ۷۸/۰ ۷ اجتماعی مشارکت
 ۷۱/۰ ۳ اجتماعیاعتماد 

 ۷۲/۰ ۳ تعامل اجتماعی
 ۷۱/۰ ۲ هویت جمعی
 ۷۵/۰ ۳ حس تعلق

 ۷۴/۰ ۳ کیفیت مسکن
 ۷۰/۰ ۳ مندی اقتصادیبهره

 ۷۱/۰ ۱۰ دسترسی به خدمات عمومی

نمونه و برای تک Tبرای پاسخ به سئوال نخست پژوهش، از آزمون 
 یرابپاسخ به سئوال دوم، از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. 

 یرنوفاسم -وفها از روش کولموگربودن ساختار دادهاطالع از نرمال

از سطح  داریی، باالبودن سطح معن۳براساس جدول شد. استفاده 
نامه است و پرسش یهابودن دادهدهنده نرمال) نشان۰٫۰۵خطا (

  استفاده کرد. یکپارامتر یهااز آزمون توانیم

  یرنوفاسم -فکولموگرونتیجه آزمون ) ۳جدول 
 مقدار پارامتر
 ۰٫۴۰۴  داریسطح معنی
 ۳۷۰ درجه آزادی
 ۰٫۸۹۲ مقدار آماره
  های پارامتریکها و امکان استفاده از آزمونبودن دادهنرمال  نتیجه آزمون

هایافته
  هاپایداری اجتماعی در هر یک از پهنهسنجش ابعاد  -۱

برای پاسخ به سئوال اول پژوهش و سنجش میزان پایداری 
نمونه در سطح تک Tاجتماعی برحسب ابعاد اصلی آن، از روش 

های استفاده شد. در این روش، از طریق مقایسه میانگین ۹۵/۰
نامه، وضعیت پدیده مورد نظر شده با میانگین نظری پرسشمشاهده

 ای لیکرتدرجهنامه پنجشود. در پژوهش حاضر از پرسشرزیابی میا
استفاده شده است. بنابراین میانگین نظری پایداری اجتماعی، عدد 

توان می ۱و نمودار  ۴شده در جدول است. براساس نتایج ارایه ۳
تر از حد گفت میانگین پایداری اجتماعی در هر دو محدوده پایین

ها، از نظر ان معنی است که هیچ یک از محلهمتوسط است و این بد
اجتماعی پایدار نیستند. با این حال بافت تاریخی همان طور که 

داشت.  نشینرفت، وضعیت بهتری نسبت به بافت حاشیهانتظار می
گانه پایداری اجتماعی، متغیر "تعامل اجتماعی" در ۹از بین ابعاد 

عد ترین بدر مقابل، ضعیفهر دو محدوده باالترین میانگین را دارد. 
پایداری اجتماعی در بافت تاریخی مربوط به "امنیت اجتماعی" و در 

نشین مربوط به "کیفیت مسکن" ساکنان بود. در بافت بافت حاشیه
 ی" و "هویتاجتماع ی"، "تعاملمشارکت اجتماعتاریخی، متغیرهای "

 در حالی کهی" باالتر از میانگین و در حالت پایداری قرار دارند. جمع
نشین، تنها دو گویه "شرکت در مراسم جشن و در بافت حاشیه
های داوطلبانه در زمان بروز ها" و "تمایل به کمکعزاداری همسایه

سوانح" که هر دو مربوط به مشارکت اجتماعی هستند، پایدار بودند. 
البته در هر دو محدوده، متغیرهای مربوط به مشارکت اجتماعی و 

ماعی، در سطح فردی بهتر از سطح سازمانی آن بود. اعتماد اجت
ها با یکدیگر، بیشتر از مشارکت عنوان مثال مشارکت اهالی محلهبه

ها بود. همچنین اعتماد اهالی محل به یکدیگر، بیشتر آنها با سازمان
از اعتماد آنها به نهادهای رسمی و دولتی است. همچنین در بافت 

ها مانند حس تعلق به محله، کیفیت نشین، برخی از متغیر حاشیه
مندی اقتصادی و دسترسی به خدمات عمومی، بسیار مسکن، بهره

توان نامطلوب بوده و در وضعیت بحرانی قرار دارند. در مجموع می
اذعان کرد که در بافت تاریخی شهر اردبیل، وضعیت متغیرهای دارای 

عی، ماهیت اجتماعی (مانند مشارکت اجتماعی، تعامل اجتما
اعتماد اجتماعی و هویت جمعی) بهتر از سایر متغیرها ارزیابی شد. 

ثر بودن میانگین اکرغم پاییننشین نیز علیحتی در بافت حاشیه
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متغیرها، باز هم متغیرهای اجتماعی بهتر از سایر متغیرها بودند. 
در مورد شهر اردبیل  [28]و همکاران فرنظماین نتیجه با نتایج مطالعه 

های مشابه که ساختار همسو است. اما برخالف نتایج پژوهش
، [29	,22	,15	,10]اندهای ناکارآمد را ضعیف ارزیابی کردهاجتماعی بافت

دهنده انسجام نسبتًا مناسب آن در شهر نتایج این مطالعه نشان

های اجتماعی همچون کمک به همسایگان، اردبیل است. ارزش
ت در زمان بروز سوانح، شرکت در مراسم جشن و عزاداری، مشارک

ها هنوز هم در ایمحلهمشارکت در مراسم آیینی و اعتماد به هم
 های مناسبی را برایبین ساکنان شهر اردبیل وجود دارد و پتانسیل

  ). ۱و نمودار  ۴کند (جدول ها فراهم میبازآفرینی این محله

  
  Tنشین شهر اردبیل براساس آزمون وضعیت ابعاد پایداری اجتماعی در بافت تاریخی و حاشیه) ۴جدول 

متغیرهای 
  اصلی

  هاگویه
  نشینبافت حاشیه  بافت تاریخی

  میانگین
 )٣(ارزش تست: 

  tآماره 
  سطح
  داریمعنی

  میانگین
 )٣(ارزش تست: 

  tآماره 
سطح 
  داریمعنی

امنیت 
  اجتماعی

	٠٠/٠	-٩٨٢/١٢	۲۹/۲	٠٠/٠	-٣١٥/٨	٢٦/٢  احساس امنیت در زمان تردد شبانه در محله
	٠٠/٠	-١٦٨/٢٣	۷۰/۱	٠٠/٠	-٤٤٦/١٠	١٨/٢  محله یتامن یدر برقرار  یانتظام یروین یآمادگ
	٠٧٧/٠	-٧٧٩/١	۹۴/۲*	٠٠/٠	-٢١٧/٨	٣٠/٢  جرموقوع  هایمکان بودن محله ازپاک

	٠٠/٠	-٠٥١/١٩	۷۶/۱	٠٠/٠	-٨٣٨/١٢	٠٦/٢  محله در شب یی معابرنور و روشنا یزاناز م رضایت

مشارکت 
  اجتماعی

	٠٠١/٠	۳۸۳/۳	۳۰/۳**	٠٠/٠	٥٥٥/١٠	٧٩/٣**  هایامحلهو هم یگانهمسا یو عزادار  جشندر مراسم  شرکت
	۱۵۲/۰	-٤٣٧/١	۸۶/۲*	٠٠/٠	٤٧٣/٥	٤٦/٣**  ها و مراسم فرهنگی مذهبی محلهشرکت در آیین

	۲۱۶/۰	-٢٤٢/١	۹۰/۲*	٠٠/٠	٠١٤/٦	٥٤/٣**  ها در امور روزمرهیامحلهو هم همسایگانبه  کمک
	۰۲۱/۰	۳۳۱/۲	۱۹/۳**	٠٠/٠	١٢٥/٥	٤٤/٣**  سوانح بروز داوطلبانه در زمان تمایل به کمک

	٠٠/٠	-٢٧٠/١٦	۹۹/۱	٠٠٤/٠	-٩٥٠/٢	٧٣/٢*  حلهموضعیت بهبود  یبراو فکری با اهالی  یفعال مال مشارکت
	٠٠/٠	-٢٣٦/١٨	۷۹/۱	٠٠/٠	١٢٥/٥	٤٤/٣**  مرتبط یهابه سازمان یشنهادهانظرات و پ انعکاس

	٠٠/٠	-٩٨٩/٨	۲۴/۲	١٢٥/٠	-٥٤٣/١	٨٦/٢*  محلهبهبود وضعیت  یهادر پروژه هاهمکاری با سازمان

اعتماد 
  اجتماعی

	٠٠/٠	-٥٥٨/٢٣	۶۶/۱	٠٠/٠	-٢٩٧/٤	٦٤/٢*  یرسم یاعتماد به نهادها
	۱۴۷/۰	-٤٥٦/١	۸۸/۲*	٠٠/٠	٦٣٢/٣	٣٢/٣**  هایامحلهو هم یاناعتماد به آشنا
	۰۰۲/۰	-٢٠٣/٣	۷۲/۲*	٠٠١/٠	-٥٣٢/٣	٦٨/٢*  هایبهاعتماد به غر

تعامل 
  اجتماعی

	۶۲۶/۰	-٤٨٨/٠	۹۶/۲*	٠٠/٠	٤١٧/٥	٤٧/٣**  محله اهالیبا  معاشرت
	۰۸۴/۰	-٧٣٥/١	۸۴/۲*	٠٠/٠	١٦٤/٤	٣٧/٣**  در محله یدوستان داشتن

	۰۰۸/۰	-٦٩٠/٢	۷۲/۲*	٠٠/٠	٨٠٦/٤	٤٠/٣**  مشانبا نا هایههمسا میزان شناختن

  هویت جمعی
	٠٠/٠	-٢٥٤/٤	۵۵/۲*	٠٠/٠	٥٦٣/٦	٥٣/٣**  هایامحلهبا هماحساس همبستگی 

	۰۰۱/۰	-٣٤٩/٣	۶۹/۲*	٤٩٤/٠	٦٨٥/٠  ٠٧/٣**  یگیرانهو مطالبات پ یجمع هایاعتراضتمایل به 

  حس تعلق
	٠٠/٠	-١١٩/١٩	۷۳/۱	٠٠/٠	-٢٩٧/٩  ٢١/٢  در محله یاز زندگ یآرامش و راحت احساس

	٠٠/٠	-٠٦٢/١٨	۹۲/۱	٠٢/٠	٣٥٥/٢  ٢١/٢  یاقتصاد یتبه ماندن در محله در صورت بهبود وضع یلتما
	٠٠/٠	-٩٧١/١١	۰۱/۲	٠٢٤/٠	٢٧٣/٢  ٢١/٣**  همحل ینعنوان ساکن ابهشدن شناختهاز  یترضا احساس

کیفیت 
  مسکن

	٠٠/٠	-٥٩٨/١٧	۸۰/۱	٠٠/٠	-٣٦٥/٧  ٣٣/٢  در برابر سوانح واحد مسکونی میزان ایمنی
	٠٠/٠	-٤٨٩/١٩	۷۳/۱	٠٠/٠	-٦١٧/٦	٣٩/٢ منزل یشیو سرما یشیگرما یستمو س تهویه یری،از نورگ رضایت
	٠٠/٠	-٨٩٤/١٥	۸۷/۱	٠٠/٠	-٠٧٦/٧	٣٦/٢  ونیمسکوضعیت منزل از  یکل رضایت

مندی بهره
  اقتصادی

	٠٠/٠	-٢٧١/٢٣	۷۱/۱	٠٠٨/٠	٦٩٤/٢	٧٦/٢*  وضعیت اقتصادی خانوادهاز  یترضا
	٠٠/٠	-١٨٣/٢٤	۹۱/۱	٠٢١/٠	-٣٢٢/٢	٧٨/٢*  درآمد یزاناز م رضایت

	٠٠/٠	-١٦٥/١٦	۰۱/۲	٠٠/٠	-٦٩١/١٥	٠١/٢  رضایت از امنیت شغلی در وضع کنونی

دسترسی به 
خدمات 
  عمومی

	٠٠/٠	-٤٥٢/٢١	۶۶/۱	٠٠/٠	-٣٩٣/٤	٦٢/٢*  دسترسی به مراکز آموزشی
	٠٠/٠	-٢٧٤/١٩	۷۲/۱	٠١٤/٠	٤٨٦/٢	٢٥/٣**  دسترسی به مراکز بهداشتی و درمانی
	٠٠/٠	-٦٢٦/٦	۳۸/۲	٠٠/٠	٧٨٣/٦	٥١/٣**  دسترسی به دفاتر پستی و ارتباطی

	٠٠/٠	-٢١٠/٧	۴۴/۲	٠٠/٠	-١٥١/٦	٥٢/٢*  دسترسی به مراکز فرهنگی
	٠٠/٠	-٤٣٨/١٩	۷۴/۱	٠٠/٠	-٣٠٧/٥	٥٨/٢*  دسترسی به مراکز ورزشی

	٠٠/٠	-١٩٠/١٨	۸۰/۱	٠٠/٠	-٨٩٢/٤	٥٩/٢*  ها، فضاهای سبز و بازدسترسی به پارک
	٠٠/٠	-١١١/١٦	۸۶/۱	٠٠/٠	-٣٤٣/٤	٦٦/٢*  های اتوبوسدسترسی به ایستگاه
	٠٠/٠	-٩١٨/١٩	۷۴/۱	٠٠/٠	-٩٠٤/٣	٦٤/٢*  شهریهای عمومی دروندسترسی به تاکسی

	٠٠/٠	-١٠٧/١٢	۰۱/۲	٠٠٤/٠	-٩٠٣/٢	٧١/٢*  شاپفود، کافی، فسترستوراندسترسی به 
	٠٠/٠	-٩٢٥/١٢	۰۳/۲	٠٠/٠	٦٩٩/٣	٣٣/٣**  بازارها و مراکز خریددسترسی به 

  **دارای وضعیت مطلوب؛ *دارای وضعیت نسبتًا مطلوب 
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 نشینیهحاش بافت و یخیدر بافت تار یاجتماع یداریپا یتوضع یسهمقا) ۱نمودار 
  یلشهر اردب

  

  هاپهنهتحلیل عوامل موثر بر پایداری اجتماعی در هر یک از  -۲
سئوال دوم پژوهش این بود که چه عواملی بر پایداری اجتماعی 

های مورد مطالعه اثرگذار هستند؟ در راستای پاسخگویی به این پهنه
 هدف ینترعمدهسئوال از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. 

تقلیل متغیرها به ها و روش، کاهش حجم داده یناستفاده از ا
ها، آزمون اطمینان از کفایت دادهتعدادی عامل اصلی است. برای 

KMO عددی  مقدار باالتربودن ،٥ جدول به توجه با شد. انجام بارتلت و
MOK [30]٠٥/٠ از کمتر سطح در بارتلت آماره داربودنمعنی و ٦٠/٠ از 

  است.  عاملی تحلیل برای پژوهش هایداده کفایت دهندهنشان
 یلعامل تقل ۴متغیرهای مورد بررسی به پس از انجام تحلیل عاملی، 
وابسته  یرمتغ یانسوار %۶۸تا  ۶۳بین داده شدند که در مجموع 

 یكنند. با توجه به همبستگمی یینرا تب پایداری اجتماعی یعنی
متغیر در  ۳۳نامه، متغیر موجود در پرسش ۳۸یرها، از متغ یدرون

 یعامل یلحلدر ت نشینمتغیر در بافت حاشیه ۳۱بافت تاریخی و 
ها، روش متعامد به كاررفته در چرخش عاملوارد شدند. روش به

در نظر گرفته  ۵/۰داری بارهای عاملی شیوه واریماكس بود و معنی
از  ۵/۰کمتر از  یبار عامل یدارا یرهایمتغ یب،ترت ینشد که بد
  ).۶ند (جدول حذف شد تحلیل
ها نشان عوامل اصلی و بارهای عاملی را در هر یک از پهنه ۷جدول 
بیشترین  ٩٫٠٧٩دهد. در بافت تاریخی، عامل اول با مقدار ویژه می

 نیترین متغیر ا) را تبیین كرده و مهم%٢٧٫٥١٢میزان واریانس كل (
 یمحله با بار عامل یمذهب یو مراسم فرهنگ هایینعامل، شرکت در آ

دلیل شباهت متغیرهای این عامل، نام سرمایه به است. ٠٫٩٦٩
اجتماعی برای آن انتخاب شد. عامل دوم دسترسی به خدمات 

. ستای به مراکز آموزش یدسترسترین متغیر آن عمومی بود که مهم
گذاری شد و کیفیت محیطی نام ٤٫٤٩٥عامل سوم، با مقدار ویژه 

 معابر در شب ییانور و روشن یزاناز م یترضاترین متغیر آن، مهم
گذاری شد که بود. نهایتًا عامل چهارم، تعلق و ماندگاری نام

به ماندن در محله در صورت بهبود  یلتماترین متغیر آن، مهم
  ). ٧ی است (جدول اقتصاد یتوضع

نشین نیز نخستین عامل، برخورداری از امکانات در بافت حاشیه
 کند.واریانس کل را تبیین می %۲۷٫۸۳۵رفاهی و زیرساختی بود که 

 یو درمان یبه مراکز بهداشت یدسترسترین متغیر این عامل، مهم
ترین متغیر آن، است. عامل دوم سرمایه اجتماعی است و مهم

است. عامل سوم،  یگانهمسا یشرکت در مراسم جشن و عزادار 
 یتارضترین متغیر آن، شرایط اقتصادی ساکنان بافت است و مهم

است. در نهایت، عامل آخر، به تعامل  خانواده یاقتصاد یتاز وضع
ترین شود که مهمها) مربوط میها و ارگانمردم و نهادها (سازمان
 یهابه سازمان یشنهادهاانعکاس نظرات و پمتغیر آن عبارت است از 

  برای بهبود وضعیت محله.  مرتبط
ت تباطابندی متغیرها، ار سازی و دستهتحلیل عاملی ضمن خالصه

جدیدی را بین متغیرهای تحقیق روشن ساخت. پس از تلخیص 
 ی، اعتمادمشارکت اجتماعمتغیرها، مشخص شد که متغیرهای 

توانند در ذیل مفهوم ی میجمع ی و هویتاجتماع ی، تعاملاجتماع
که در هر دو طوریتری به نام سرمایه اجتماعی قرار گیرند. بهکامل

های جزئی در اجتماعی با تفاوتپهنه مورد مطالعه، سرمایه 
دهد. برخی از مطالعات متغیرها، تشکیل یک عامل مستقل را می

موجود، به نقش کلیدی سرمایه اجتماعی در تحقق پایداری 
 [29]و همکاران محمدیاند. های شهری اشاره کردهاجتماعی محله

نشان دادند که رابطه مستقیمی بین سرمایه اجتماعی و کیفیت 
نشین شهر اردبیل وجود دارد. های حاشیهدر یکی از محلهکالبدی 

های فرسوده شهر روی بافت [31]عطارو  فرنظمهمچنین مطالعه 
دهد که میزان سرمایه اجتماعی عامل مهمی در اردبیل نشان می

  مشارکت ساکنان برای نوسازی و بازآفرینی آن است.
در هر دو محدوده، متغیرهای مربوط به امنیت و ایمنی با متغیرهای 

 اند که حاکی ازمربوط به وضعیت مسکن در یک طبقه قرار گرفته
ها است. همچنین میزان همبستگی این دو گروه از شاخص

ماندگاری در محله با وضعیت اقتصادی ساکنان ذیل یک عامل قرار 
در هر دو محدوده، وضعیت گرفته است. نکته مهم این است که 

اقتصادی ساکنان بر تمایل آنها به ماندن در محله تاثیرگذار بود. 
ای بین این دو مولفه های مشابه نیز موید وجود چنین رابطهپژوهش

 یاقتصاد یتنوع فعال خانوارها، بودن سطح درآمدنییپاهستند. 
بودن یینپا یژهوو به و مسکن ینزم یمتق یارزان یررسمی،غ

 شهرها یهدرآمد به حاشکم اقشار خانه از عوامل موثر بر مهاجرتاجاره
. با توجه به ضرایب همبستگی این دو متغیر، در بافت [32]است

 -۶۱/۰با وضعیت اقتصادی خانواده و  -۶۳/۰تاریخی، تمایل به ماندن 
 ۰۵/۰با میزان درآمد ساکنان همبستگی دارد و هر دو در سطح 

مایل ها، تنی با بهبود وضعیت اقتصادی خانوادهدار هستند؛ یعمعنی
یابد که این نتیجه با نتایج آنها به زندگی در محله کاهش می

همسو است. اما ارتباط این دو متغیر در بافت  [33]حسینیپژوهش 
نشین مثبت بود و با بهبود وضعیت اقتصادی ساکنان، تمایل حاشیه

تعامل با نهادها از دیگر یابد. آنها به ماندن در محله افزایش می
نشین عوامل موثر بر پایداری اجتماعی است که تنها در بافت حاشیه

شناسایی شد. متغیرهای این عامل در بافت تاریخی، در زیرمجموعه 
اند. اما در بافت سرمایه اجتماعی و کیفیت محیطی قرار گرفته

 دلیل همبستگی باالی متغیرها، تشکیل یک عاملنشین بهحاشیه
ویژه از آن جهت اهمیت دارد که یکی اند. این عامل بهمستقل را داده

های عمده تحقق پایداری اجتماعی در فرآیند بازآفرینی از چالش
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های ناکارآمد، نحوه تعامل میان ساکنان و نهادها است و بافت
  . 34	,6]‐[38های زیادی در این ارتباط انجام شده استتاکنون پژوهش
یوه به ش خطی یونرگرس از روشها آیند تحلیل دادهبرای تکمیل فر 

همزمان استفاده شد تا مشخص شود که ضریب اثر هر یک از عوامل 
بر پایداری اجتماعی کل چقدر است. براساس نتایج تحلیل رگرسیون 

ن تریتوان گفت مهمکه موید نتایج تحلیل عاملی نیز هست، می
نشین، سرمایه حاشیهعامل موثر بر پایداری اجتماعی در بافت 

اجتماعی است که توسط متغیرهایی مانند تعامالت اجتماعی، 
اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی و هویت جمعی توضیح داده 

پایداری اجتماعی را در  %۷۳تواند تنهایی میشود. این متغیر بهمی
موثر  ترین عاملبینی کند. در مقابل، مهمبافت تاریخی اردبیل پیش

نشین، برخورداری از امکانات یداری اجتماعی در بافت حاشیهبر پا
رفاهی و زیرساختی است که توسط متغیرهایی مانند وضعیت 

ن شود. ایمسکن، دسترسی به خدمات عمومی و امنیت تبیین می
ی بینتغییرات پایداری اجتماعی را پیش %۶۸متغیر نیز قادر است تا 
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  گیرینتیجه
از انجام پژوهش حاضر این بود که ضمن مقایسه وضعیت هدف 

ه نشین شهر اردبیل بتاریخی و حاشیهدر دو بافت پایداری اجتماعی 
 موثر برعوامل  دهدنشان های ناکارآمد شهری، مثابه دو نوع از بافت

ی در هر یک از این دو پهنه متفاوت از دیگری است. اجتماع یداریپا
این تفاوت بیشتر ناشی از ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و کالبدی 

های ت در ارزشمتفاوِت این دو نوع پهنه شهری است. تفاو
سکونتی، وضعیت اقتصادی و پایگاه اجتماعی افراد ساکن در این 
دو بافت، ضرورت نگاه مجزا و ویژه به هر یک از این دو محدوده را 

های دلیل دارابودن شاخصکند. پایداری اجتماعی بهایجاب می
ای هکننده کیفیت زندگی در محلهتواند تبیینجامع و کامل، می

ارزیابی وضعیت پایداری اجتماعی، به محققان و  شهری باشد.
کند تا نمایی کامل از کیفیت زندگی شهری را شهرسازان کمک می

های آتی ترسیم کنند. همچنین ادغام پایداری ریزیبرای برنامه
 دتوانهای ناکارآمد شهری، میاجتماعی در فرآیند بازآفرینی بافت

شود و ها این بافت ساکنان یاجتماع هاییتظرف یموجب ارتقا
 یطی،را در جهت کاربرد منابع مح هااین محله یی ساکنانتوانا

توسعه پایدار ارتقا دهد. از  اهدافمتناسب با  یو اجتماع یاقتصاد
های این رو، توجه به پایداری اجتماعی و سنجش آن در بافت

 هایسازی طرحشرطی اساسی برای عملیاتیناکارآمد شهری، پیش
است. بنابراین ضروری است قبل از انجام مطالعات  بازآفرینی

ها، سطح پایداری اجتماعی آنها بازآفرینی شهری در این بافت
کند تا مسایل و مشکالت کلیدی سنجیده شود. این کار کمک می

ای مناسب ها شناسایی شود و در نهایت رویکرد مداخلهاین بافت
  برای توانمندسازی و بازآفرینی انتخاب شود.

های آمده از این پژوهش روشن ساخت که بافتدستنتایج به
رغم تمام کمبودها ناکارآمد در شهر اردبیل در وضعیت کنونی، علی

ری پذیای برای تحققهای اجتماعی قویها، واجد پتانسیلو نارسایی
پایداری اجتماعی هستند. این مطالعه با آشکارسازی نقاط قوت و 

ورد مطالعه در معیارهای پایداری های مضعف هر یک از پهنه
 ایعنوان مقولهاجتماعی، نشان داد که تحقق پایداری اجتماعی به

محلی و خرد، در هر یک از این دو پهنه شهری، الزامات خاص خود 
های طلبد. این الزامات برای بافت تاریخی شامل تقویت جنبهرا می

 س تعلقاجتماعی، بهبود دسترسی به خدمات عمومی و تقویت ح

نشین، به تقویت به محله است. در حالی که در بافت حاشیه
 معیشتی -ها و امکانات رفاهی، بهبود وضعیت اقتصادیزیرساخت

ه شود. بنابراین توجه بساکنان و بهبود کیفیت مسکن مربوط می
های الزامات محلی پایداری اجتماعی در فرآیند بازآفرینی بافت

تواند در ه این فرآیند است که میناکارآمد شهری، حلقه مفقود
  های آتی مورد توجه محققان قرار گیرد. پژوهش
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