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 چکیده
انسجام  یالگوها نییدر تع توانندیو م رندگیمی شکل یاجتماع اتسوم به عنوان محل اجتماع؛ توسط تعامل هایمکان

 و ربردیکا ایهدف توسعه ظه لحاحاظر ب مقاله داشته باشند. يیبسزا ریتأث یاجتماع یندهايو مشارکت در نهادها و فرآ

 نيا م نمونهحج. باشدمی یمیدان هاییو بررس ایبر مطالعات کتابخانه مبتنی تحلیلی-توصیفی شناسیروش لحاظ از

-خصاشبا توجه به مبانی نظری  باشند،.می نفر از متخصصین و کارشنان مديريت شهری و اساتید دانشگاه 52پژوهش 

 ،یرپذيانعطاف  ،یدعوت کنندگ ،یدسترس ت،یو امن شيآسا ،یو سرزندگ يیايم شامل)پوسو هایگانه مکان 8 های

 ،یعدالت اجتماع ،یاجتماع تیامن ،یتعامل اجتماع)یاجتماع یداريگانه پا 6 های، و شاخص(فرم،معنا و محتوا عملکرد، 

 هاینقش مکان یبررس ،پژوهش نيشد. هدف ا تخراج( اسیاجتماع تيو هو یاجتماع تعلق،حسیمشارکت اجتماع

 واجتماعی  یداريپا هایمؤلفه بندیکشف روند الگو جهت طبقه و ؛اصفهان یمناطق شهر یاجتماع یداريسوم در پا

 یولو معل یعوامل عل ندیبو رتبه لیو تحل هيبه منظور تجز متلدي روش از با استفاده هاسوم بر آن هاینقش مکان

 ،یرپذيو انعطاف یو سرزندگ يیايکه پو ،دهدینشان م متليد یو معلول یعل لیحلو ت هيحاصل از تجز جي، نتاباشدمی

که، با  دادپژوهش نشان  جيشهر اصفهان هستند. نتا یاجتماع یداريپا شيعوامل در افزا نيرگذارتریو تأث نتريیاصل

 یدارپاي مختلف جوانب بر نآ نقش شهر، مختلف ابعاد با سوممفهوم مکان هایو شاخص هالفهمؤ یزیتوجه به درهم آم

 .اشدبیقابل استناد م یاصفهان به خوب یو  در خصوص مناطق شهر باشدیم ريانکارناپذ یاجتماع یدارياز جمله پا
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 مقدمه

 Miller et al,2018, Geneletti)شهرهاست ادیبعد، تراکم ز به ستمیدوم قرن ب مهیاز ن یتوسعه شهر هاییژگیو نتریاز مهم

et al,2017  شوند)ترین نمودهای تکامل جوامع انسانی، شناخته مییکی از مشخصبه عنوان (؛ شهرهاAmy and 

Mcdonn,2006،) یمحل هایحکومت یرا برا یبزرگ هایقابل سکونت، چالش هایمکان خیهمواره در طول تار از آنجا که 
 جادیا یشهرها به عنوان عامل اصل با توجه به اینکه و (؛Mirti  and Anumitra,2018)اندکرده جادیمسئول ا ینهادها و

 معنییب ،ینیبدون توجه به شهرها و شهرنش داریو توسعه پا یداریبحث از پا روند،میدر جهان به شمار  یداریکننده ناپا
(، Sun  et al,2021شهرها و رشد نامتوازن جمعیت آنها)با افزایش تعداد کلان .(1931 ن،نژاد، و همکارا یخواهد بود)حاتم

افزایش  همچون(؛ Jokar Arsanjani et al 2013ی)ها و امکانات اجتماعی، مشکلات جدها، توانبدون در نظر گرفتن ظرفیت
هرها .. در برابر توسعه پایدار شتراکم مسکن، تراکم بیش از حد جمعیت، ترافیک زیاد، تخریب محیط زیست، آلودگی و .

اجتماعی و محیطی  -ناپذیری بر توسعه اقتصادیکه از این لحاظ تأثیرات اجتناب ؛(;Wang et al., 2012)آیدبوجود می
های خدماتی موجود، شهروندان و محیط زیست شهری ها، سیستم(؛ و بر زیرساختMalah & Bahi,2022شهرها)

ساز مشکلات فراوانی همچون؛ ترافیک شدید، تراکم جمعیت، کاهش تنوع زیستی، ، و زمینه(Caragliu et al, 2011دارد)
 (.Li et al,2009ها در زندگی شهری شده است)انواع آلودگیو  منابع شهری ،کمبود مسکن

طرح مختلف م یتوسعه کشورها هایدر برنامه 1391بعد از دهه  ،داریکه در چارچوب توسعه پا یمهم میاز مفاه یکی
 مشوق دیبا یاجتماع یداریپا کردیبا توجه به رو یشهر یساختارها؛ (Niemets et all,2021)باشدیم "یاجتماع یداریپا"شد

 ژهیباشند، اگر رفتار شهروندان)به و یاجتماع هایشهروندان به سمت ارزش داریپا یرفتارهاکنندة  بیکننده و ترغ تیو حما
به دور  داریشهر پا کیبه  یابیصورت دست نیشود، در ا تیهدا یداریبه سمت پا( یمصرف و سطح زندگ د،یتول یچگونگ
  ی؛اجتماع یداریبرخوردار از پا  یشهرها ی(. به طور کلDanish Ministry of environment,2007نخواهد بود) تیاز واقع

پایداری اجتماعی  (.Rann, 2005)آورندمی را فراهمارتباط متقابل افراد با هم و...  ،یو چگونگ یتنوع، برابرزمینه لازم برای 
(، و از آنجا که فضاهای Pan and Du,2021شود)های پایدار در جهت ارتقاء رفاه عمومی تعریف میفرآیندِ ایجاد مکان

ی به مثابه یکی سوم شهر هایمکان(؛ در Nahiduzzaman et all,2020ای را در بر گیرند)توانند مفاهیم گستردهعمومی می
ر د امکاناتبه خدمات و  یو وسعت دسترس تیماه یبه معنا ی رااجتماع یداریپابحث  توان،انواع فضاهای عمومی می از

ی پیچیده به عنوان یک پدیده های سوممکان (.Dempsey,2012)منطقه، شهر یا محله، مورد بررسی قرار داد کسطح ی
باشد، که از طریق بهبود ریزی شهری می(؛  در برنامهValenzuela-Levi et all,2022محیطی، عنصر مهمی) -اجتماعی

(. فضاهای شهری Caird and Hallett, 2019د)نکنها، در توسعه شهری نقش مهمی را ایفا میارتباطات بین مردم و مکان
 یاقتصادو  یارتقاء سرعت توسعه اجتماع سازِنهیزم توانندی، میاجتماع هایاز نقش یعیوس فیبه عنوان عرصه تحقق ط

های سوم شهری به توجه به مکان از این رو ضرورتِ (؛Gałkowski and Antosz,2022() Li et al,2009باشند)شهرها 
(، تعامل اجتماعی، حس اجتماعی، Galkowski and Antosz,2022های اجتماعی)عنوان مکانی برای تحقق بسیاری از نقش

 Finlayیابد)های توسعه پایدار شهرها اهمیت میترین بخشیکی از اصلی و تعلق به خارج از خانه و محل کار؛ به عنوان

et all, 2019(،)et al,2018 (PhyoWai.) در چند دهه گذشته  ،سوم هایمکان خصوص ( در1313) 1اولدنبورگ یهوم رمف
گوناگونی هستند،  یعموم یسوم شامل فضاها های(؛ مکانWilliams & Hipp,2019)بسیاری قرار گرفته استمورد توجه 

های اجتماعی ، و به عنوان مکان(OldenBurg, 1999)شوندگردهم جمع می  که شهروندان به دور از محیط کار و خانه،
ای از های سوم، گونه(؛ لذا مکانVaux & Langlais,2021با هم تعامل دارند)  ،و گو عمدتاً افراد در آن از طریق گفت

(، که توانایی Chena and et al,2022شوند)های اجتماعی در سطح بالا در نظر گرفته میعالیتفضاهای شهریِ با تعاملات و ف
ها را دارند و  مسبب ارتقاء تجربیات مثبت در جهت پایداری اجتماعی بالایی در ایجاد پیوندهای تازه بین کاربران و مکان

های فرهنگی های سوم شهری متناسب با زمینهد مکان(. از این رو ضرورت ایجاCarraz and Merry,2022باشند)شهرها می

                                                 
1 Ray Oldenburg 
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ریزی و مدیریت شهرها مورد توجه قرار یابد، که باید در فرآیند برنامهاهمیت می و اجتماعی 
های سوم شهری  توسط محققان داخلی و بررسی و تحقیق در خصوص مکان (.KamalizadehYeganeh,2018گیرد)

 احمدی و دیانتی) (،9191) 1نیگلیب نیجوزف(، 9112(، دایزوکه و همکاران)9113مانوئل) پاتریشیا خارجی بسیاری از جمله 
که تمامی این تحقیقات بر اهمیت  ,صورت پذیرفته است (1011بصیری و زینالی) ( و1931پور و همکاران)(، سیاوش1939

 ا در زندگی جمعی، سلامت ساکنان،جهت تبیین اهمیت آنه هایی غیر رسمیهای سوم شهری به عنوان مکانمکان و جایگاه
روش  و تیماهپژوهش حاضر به لحاظ  .پایداری اقتصادی جوامع، پیوندهای اجتماعی و هویت بخشی مکان و...تأکید دارند

 یداریپا گذار بر ریتأث عاملی عنوان به سوم هایمکان یرا در معرف یدیمبحث جد  و تفاوت دارد نیشیپژوهش با مطالعات پ
 کند.میمطرح   Iمچون دیمتل و شاخص جهانی موران ه هاییروش یریاصفهان با بکارگ یناطق شهرم یاجتماع

به مشارکت در  لیاصفهان، عدم تما همچون عدم وجود تعاملات مثبت در شهر یبه طور مشخص معضلات و مشکلات
 شیعدم افزا ،یدف و نا امنهمچون تصا یمخاطرات انسان ها،لیحرکت اتومب زا یناش یو شلوغ کترافیشهر،  نیساکن

به تنوع ارائه  یسوم، کم توجه هایو مکان یشهر هایفضا در بهتر یطیمح کو حضور مردم با ادرا یتعاملات اجتماع
حضور شهروندان و احترام به حقوق  یبرا منیامن و ا هایفضا جادیبه ا یشهر تیریعدم توجه مد شتر،یب هایفرصت
 ،یاجتماع ،یکاربر یازهایموجود در شهر اصفهان در برابر ابعاد مختلف ن ی شهریهاپاسخگو نبودن مکان ،یشهروند

با  یبناها یبه حفاظت از برخ یتوجهکم ،ینشاط شهروند جادای و گردش به توجه نبود و شهروندان، یو رفتار ییمعنا
 تیفیک ,همچون هاییولهبه مق یشهر رانیو مد زانیربرنامه یاصفهان، عدم توجه کاف یدر بافت شهر یخیارزش تار

در شهر  یاجتماع یداریبحث پا یو ... در راستا ستنیخوب ز ییتوانا ،یسلامت، عدالت اجتماع ،ییایو پو یسرزندگ ،یزندگ
 ملکردع همچنین و توان گفت حضورگردد؛  میپژوهش علاقمند  نیشد، تا نگارنده به انجام ا زهیانگ  گریو موارد د اصفهان

رسطح د زندگی جریان و سیاسی-اجتماعی بستر لحاظ به که شهری تاریخی همچون اصفهان در ارزشی با هایچنین مکان
که  ؛کند. لذا تحقیق حاضر به دنبال حل این مسأله استمیدارد؛ اهمیت بالایی پیدا  گیریچشم هایشهر، تفاوت مناطق

باشند؟ هدف این مقاله، بررسی نقش می های سوم شهری بر پایداری اجتماعی شهر اصفهان تأثیرگذارچگونه مکان
های مؤثر درآن، به کمک روش ترکیبی های سوم در پایداری اجتماعی مناطق شهری اصفهان و شناخت ابعاد و مؤلفهمکان

 باشد.می  Iو شاخص جهانی موران 9دیمتل
 

 مبانی نظری

 ها و رويکردهاظريهن

 انیجر یررسمیغ یکه در آنها تعاملات و روابط اجتماع یسنت ایگونه به هامکان رخیوجود ب  ،یغرب هایفرهنگ شتریدر ب
گونه  نیا فیجهت توص 1399توسط گافمن در سال بار  نیکه اولباشد، یم ی. مناطق باز مفهومباشدیدارد؛ معمول م

اولدنبورگ از  سوم هایو مکان 1331 لدر سا  Loflandاز یبیهمچون: مناطق ترک گرید یمیمفاه .شد انبی هامکان
در   Stevens و  Franckاز شل یو  فضاها 1331در سال    Zukin و  Shieldsاز  مجرمانه یفضاها رات،ییتغ ای(، 1313)

 ییفضا هاییژگیکه اغلب با و یمشترک از لحاظ اجتماع هایییژگیو یرااد اریبس هایبا وجود تفاوتکه  ؛9112سال 
بران، از کار یو متنوع عیوس فیاز ط ییرایپذ ،یو رفاه اجتماع یریمحل کار، فراگاز خانه و  قعمی خروج همچون اند؛مرتبط

به طور کلی نظریات مطرح در خصوص  (،Childs, Mark & Iryna Kuksa,2014)باشندیو... م ،یاجتماع یهنجارها قتعل
ندیشمندانی همچون ادوارد که توسط ا ؛توان به ترتیب زمانی شامل؛ الف( مفهوم فضای سومهای سوم شهری را میمکان

                                                 
1 Biglin 

2 DEMATEL 
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مطرح  0کوکه توسط فو ؛هاماتریالیسم دیالکتیکی( بسط یافت، ب( هتروتوپیا یا دگرمکان)9، هنری لوفور9، هومی بابها1سوجا
نیز در راستای مفهوم فضای سوم به گسترش آن کمک نمود، ج( نظریه مکان سوم، که نظریه پرداز  2گردید و ادوارد سوجا

های چهارم که به نیز به آن تأکید داشتند؛ د( نظریه مکان 1، کارمونا2، چانگ 9یبنرجباشد و نبرگ میاصلی آن ری اولد
 باشند؛ اشاره داشت. نوعی فراتر از مفهوم مکان سوم می

منزل و محل کار و مکان سوم  نیو دموکرات، شهروندان زمانشان را ب یجامعه سالم و قو کیدر  ،اولدنبرگ معتقد است
  هاشاپ یو کاف کدهیرستوران، م ،همچون ییو مشکلات خود فضاها قعلای به توجه با شهروندان. کنندیمتقسیم   متعادل

و رفتار  طیمح"در کتاب خود به نام  نیز آلتمن نیروی. اکنندانتخاب می  ،آرامشو   گووگفت، گرانیتعامل با د و ... را جهت
 یو دائم یخصوص یتیقلمرو که استفاده و مالک نیداند: اولیم میقابل تقس افراد را در سه گروه یقلمرو شخص "یاجتماع

 در هیثانو هایدارد و گروه یو انحصار ی. قلمرو دوم، کمتر نقش مرکزکندیم فایا یاساس یروزمره نقش یدارد در زندگ
 (. 1919لتمن، به نقل از آ1939شود)اسدی محل چالی، میرا شامل  یجامعه شناس

 

 سی پايداری اجتماعیمفهوم شنا

در  1391از دهه  بعد ، کهباشدمی "پایداری اجتماعی"است مطرح شده توسعه پایدار یکی از مفاهیم مهمی که در چارچوب
 انداز مطلوب یک اجتماعو رسیدن به اجتماع پایدار را در چشم به آن اشاره شده استهای توسعه کشورهای مختلف برنامه

ها، در جهت (. پایداری اجتماعی، به مفهوم توانمند ساختن همه گروهShia et al,2017ده است)در الویت قرار داانسانی 
پایداری اجتماعی به معنای بهبود شرایط زندگی  (.Assefa a Frostell, 2007)باشدهای ضروری میمندی از نیازمندیبهره

 از: تداوم  حیات یک است عبارت شهری اجتماعی پایداری دیگر، (. در تعریفیMcKenzie,2004)گردددر جوامع تلقی می

 Yiftachel  ارتباطات) فرهنگی و انسانی، توسعه تعاملات جهت در بلند مدت زنده محیط یک عنوان به شهر

Hedgcock,1993). های روانی و اجتماعی و فرهنگی او، و عکسپایداری اجتماعی، حول محور نیازهای انسان و جنبه-

 ( Jalali and Chahoshi, 2016 fnv، به نقل از ؛ 1931)بدری بنام و همکاران، راد به مکان حاضر درآنهای کیفی افالعمل
توجه به این مبحث سبب ارتقاء کیفی زندگی انسان و بالا رفتن مشارکت  .محیط مصنوع می چرخد و بهبود ارتباط انسان و

 هماهنگ هاانسان مرکز توجه است و انسان یداری اجتماعی،پا در(؛ 1939ایرانمنش، محمد و خواجه پور،  شود)اجتماعی می
 -یاجتماع هایخواست نیتعادل ب شیگرا نی(. در ا1923)موحد ،باشندیم یتوأم با سلامت و سازندگ یسزاوار جهان عتطبی با

و  یرشه ایهیگذاراستیمحور س ن؛یاز منابع محدود زم یآت هایهر نسل با توجه به سهم نسل یکیو اکولوژ یاقتصاد
 .گرددی(محسوب م1919،امکچی)هاسکونتگاه دمانیچ
 

 مفهوم شناسی مکان سوم

باشد، که ارتباط  نزدیکی را بین های اجتماعی مختلف با علایق خاص میآیی گروههای سوم محلی برای گردهممکان
های سوم پتانسیل بالایی ی که مکان(. از آنجایSwapan,2013آورد)های سنی، جنسی، قومی و... متفاوت را فراهم میگروه

(، و با Swapan,2013های اقتصادی و... را دارد)های اجتماعی در کنار فعالیتبرای ادغام فعالیت، هاییجهت ایجاد فرصت
( قابل تقسیم Crick,2011ها و موقعیت آن نسبت به دیگر فضاهای شهری به چهار گروه کلی)توجه به خصوصیات، فعالیت

 باشد؛می
                                                 
1 Edward W. Soja (1996) 

2 Homi Bhabha 

3 Henri Lefebvre (1974) 

4 Michel Foucau  

 (9191)"تأکید مجدد بر فضا در نظریه اجتماعی انتقادیجغرافیای پسامدرن، "کتاب  5

6 Banerjee,2001 

7 Cheang,2002 

8 Carmona,2001 
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دهد، مکانی جهت دیدار و تعامل با دوستان مکان سوم مرسوم، همان تعریفی که اولدنبرگ از مکان سوم ارائه می -1
 (.Mehta & Bosson,2010قدیمی و جدید)

ونه افتد. فارغ از فعالیت اصلی اینگمکان سوم تجاری، از ترکیب تعاملات اجتماعی در بازارها و مراکز تجاری اتفاق می -9
 ی اجتماعی تعاملات و روابط  اهمیت می یابد.هها، جنبمکان

شدن باشند، جایی برای سرگرموار و مرکزگرا میای، اینگونه از مکان سوم دارای خاصیتی دایرهمکان سوم تماشاخانه -9
 (.1931ها، مرکز محلات و میادین شهری) ناصری پورتکلو، شهروندان همچون چارسوق

، به 1931پور،آبرون، موسوی،ات در سطوح مختلف و در فضای مجازی)سیاوشمکان سوم مجازی، تعاملات و ارتباط -0
 های مجازی مثل فیسبوک، اینستاگرام و...های آنلاین، برنامه( همچون بازی Crick,2011نقل از،

ن؛ توان به مواردی همچومی ،شودهای سوم شهری که موجب ارتقاء پایداری اجتماعی شهرها میهای مکاناز جمله ویژگی
(.؛ از اینرو درک 1931ها اشاره داشت)سیاوش پور و همکاران، موقعیت، طراحی فیزیکی، مدیریت، امکانات رفاهی، فعالیت

ریزی شهری به دلیل خلق شخصیت مکان با تقویت الگوهای متمایز محلی، های سوم شهری در طراحی و برنامهمکان
ی جذاب، هایی و عمومی، توجه به زندگی غیر رسمی با ایجاد مکانتداوم فضای باز و بسته از طریق توسعه مناطق خصوص

امن، مؤثر برای همه و منظم، دسترسی و نفوذپذیری آسان محلی، تنوع در خدمات رسانی، اعتماد پذیر بودن و... حائز 
 (. carmona,2001باشد)اهمیت می

بندی نمود؛ الف( توان در قالب دو گروه تقسیمرا می ،(1933ها سوم در ایران از نظر زیاری، نظامی، پوراحمد)همچنین مکان
ملاً های سومی که کاباشند. ب(مکانهای سوم غربی که دارای برندی بین المللی میهای سوم همسو با مفهوم مکانمکان

های مامها، حنهخاها، قهوهکافه ؛همچون ،شونداند و به عنوان پاتوق شناخته مییافته مرتبط با فرهنگ بومی ایرانی شکل
باشد)زیاری و همکاران، عمومی و...؛ تفاوت این دو در بستر اجتماعی، نوع فرهنگ جاری، رفتار و منش شهروندان می

1933.) 
 

 روش تحقیق

 ، که ستا تحلیلی مبتنی بر مطالعات مدلی -این پژوهش از نظر ماهیت هدف کاربردی و از لحاظ روش تحقیق توصیفی

برای دستیابی به  به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. به صورت غیراحتمالی و هدفمند نفر 92 دادبه صورت هدفنمد تع
های سوم شامل)دسترسی، دعوت کنندگی، پویایی و سرزندگی، آسایش و امنیت، گانه مکان 1های اهداف تحقیق، شاخص

اجتماعی) امنیت اجتماعی، تعامل اجتماعی، گانه پایداری  9های پذیری، عملکرد، فرم، معنا و محتوا(، و شاخصانعطاف
توسط  و ،)زیرشاخص( استخراج شد 91تعلق اجتماعی و هویت اجتماعی( در قالب عدالت اجتماعی، مشارکت اجتماعی،حس

ن آلفای آزمو و از پرسشنامه ییو سنجش روا یابیارز یبرا یاعتبار صوراز . مورد سنجش واقع شدپرسشنامه محقق ساخته 
 (.  1ها استفاده شد)جدول یز جهت سنجش میزان پایایی شاخصکرونباخ ن
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 ها ارزيابی مکان سوم و پايداری اجتماعی )پرسشنامه(ها وگويه: شاخص1جدول 

 ابعاد

ص
شاخ

 
 مستند سازی شاخص ها

آلفای 
 کرونباخ

 ابعاد

ص
شاخ

 

 مستند سازی شاخص ها
آلفای 
 کرونباخ

مکان
ی)متغیر مستقل(

ی سوم شهر
ها

 

دستر
ی

ی و نفوذ پذیر
س

 

Trancik(1986),  بنتلی ،
(، 1333(،نیومن و تورنلی)1323(،هنسن)1931)

(، 1339(، کار)1339(، ترنر)1311لینچ)
(، فرانسیس 1391(، گوتنبرگ)1313فرانسیس)
(، 1919(، هیلد براند فری)1919تیبالدز)

 1333(،برتولینی و دجیست)9110پاسوگولاری)
 (،9111(، تالن)1391(، گودمن)9119و

(، 1331لوینسون) (،1331هلینگ)
 (91111(،تالن)9111(،وایت)1312پرلف)

31/1 

ی)متغیر وابسته(
ی اجتماع

پایدار
 

ت
امنی

 

 (،1399(، نیومن)1391(، جیکوبز)1329مازلو) 
(، 1323الکساندر و شولتز) (،1321آلتمن)
 Thin, Lockhart and (،1311راپاپورت)

Yaron(2002) ،Gates(2005) & Lee ،
(، موسسه توسعه پایدار 9119ملی و همکاران)برا

(، 9111(، چوگل)OISD()9111آکسفورد )
(، 9111(، وینگتنر و مبرگ)9113گلاسون و وود)

 (،9111دمپسی)

31/1 

ی
ت کنندگ

دعو
 

 یا(، پاترش9111بوسن) یک یفرمتا و جن یکاسو
 (،9111سان) ی(، چونج9113مانوئل)

 (،1313اولدنبرگ)
11/1 

ط 
تعامل و رواب

ی
اجتماع

(، 1391(،جیکوبز)1329(، مازلو) 1393پری) 
(، الکساندر و 1321(، آلتمن)1321گل)

 Gates(2005) (،1311(، راپاپورت)1323شولتز)
& Lee(9111(، دمپسی)9111، چوگل،) یاحمد 

و قلعه  یمحجوب جلال (،1939)یانتیو د
 (،1939تقوی و ترکاشوند) (،1939)یینو

11/1 

ی
ی و سرزندگ

پویای
(، 9113مانوئل) یاپاترش (،1939دی و دیانتی)احم 

 (،1321حنا آرت) (،9111سان) یچونج
 (،1313اولدنبرگ)

(، 9111(، جارلز لاندری)1339(، جیکوبز)1311لینچ)
(، 9112(،گلکار)9119بحرینی)
 (،9112(،پامیر)9112کرمونا)

39/1 

ی
ت اجتماع

ی و عدال
برابر

 

، sachs(1999) (،1323الکساندر و شولتز)
Thin, Lockhart and Yaron(2002) ،

Gates(2005) & Lee، ، Litting 

Griebler(2005)(9119، براملی و همکاران ،)
(، موسسه توسعه 9111کولانتونیو)(، 1339سوجا)

(، وینگتنر و OISD()9111پایدار آکسفورد )
(، 9119(، مورفی)9111(، دمپسی)9111مبرگ)
(، هانری 1123(،جان استوارت میل)1191هگل)

(،دیوید 9111و  1321(،جان رالز)1391لوفور)
(،شیان مک 1329(، میلر) 1329هاروی)

(، 1331(،فینبرگ)1310(، کوین لینچ)1311کنل)
 (،9111(،ادوارد سوجا)9119یورگن هابرماس)

23/1 

ت
ش و امنی

آسای
 

و قلعه  یمحجوب جلال (،9111کولانتونیو)
جیلیانسی سوئینی و مارک (،1939)یینو

 (،9113مانوئل) یاپاترش (،9111روزنبام)
 (،1919(، چرخیان)1339سوجا) (،1313اولدنبرگ)

 (،1311دانلد اپلیارد)
(، 1391(، مازلو)1921گیدنز) (،1339ترنر)

(، اسکار 1391(، جیکوبز)9119کارمونا)
(،جیمز کیو ویلسون و جورج 1329نیومن)

 کلینگ)نظریه پنجره شکسته(

19/1 

ت
مشارک

 

Thin, Lockhart and Yaron(2002) ،
Gates(2005) & Lee، Litting 

Griebler(2005)(9119، براملی و همکاران ،)
(، 9113(، گلاسون و وود)9111چوگل)
(، 9111(، وینگتنر و مبرگ)9111دمپسی)

 لوفور) (،1339سوجا) (،9119مورفی)

10/1 

ی و کارکرد
ف پذیر

انعطا
 (،9113پاترشیا مانوئل)(،1939و ترکاشوند) یتقو 

(، 1323پاول زوکر) (،9111سان) یچونج
 (، استوارت1339سوجا) (،1313اولدنبرگ)

 (،1320چپین)
 (،9110پاسوگولاری) (،1919لینچ)
 (،9112(،فریک و شولتز)1313کوهن)

12/1 

ق
س تعل

س مکان و ح
ح

 

(، براملی و 1329(، مازلو) 1393پری)
(، 9111(، کولانتونیو)9119همکاران)

(، وینگتنر و 9113(، گلاسون و وود)9111چوگل)
(،محجوب جلالی و 9111(، دمپسی)9111مبرگ)

 (،1913(،پاکزاد)1939قلعه نویی)

10/1 

ان
مک

ت 
یفی

ک
م 

سو
ی 

ها ی
هر

ش
 

فرم
 

 یا(، پاترش9111بوسن) یک یفرمتا و جن یکاسو
 (،1313اولدنبرگ) (،9113مانوئل)

، دوآنی و Talen(2002)(،1910الکساندر)
 ،(Duany 2002(، 1331زیبرک)

Carmona(2006)، 

11/1 

ی
ت اجتماع

هوی
 (،1321آلتمن) (،1329(، مازلو) 1393پری) 

 (،1311(، راپاپورت)1323الکساندر و شولتز)

Thin, Lockhart and Yaron(2002) ،
Gates(2005) & Lee(9111، کولانتونیو ،)

 (،9119مورفی)

12/1 
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ی
ی و ساختار

عملکرد
(، مرکز 9111بوسن) یک یفرمتا و جن یکاسو 

CRESR  (، 9111انگلستان) یلدهلامدانشگاه شف
(، حنا 9111چونجی سان)(،9113مانوئل) یاپاترش
(، 1919(، چرخیان)1330(، هومی بابها)1321آرت)

 (9119(،ویکاس مهتا)1392اروینگ گافمن)
 (،9112و  9110(، گل)1331هلینگ)

39/1  
معنا

 

 یا(، پاترش1939)ییو قلعه نو یمحجوب جلال 
 (،1330(، هومی بابها)1321ا آرت)حن (،9113مانوئل)

13/1  

 1011ای پژوهش منبع: یافته
 

بیشتر است. تمامی متغیرها به  1,2از ؛  (1,19)از آنجا که مقدار آلفای مربوط به هر متغیر و آلفای کل ،1با توجه به جدول 
های مربوط به مکان سوم و نرمال بودن شاخصبه بررسی  9در جدول  باشند.طور مجزا و کل متغیرها با یکدیگر پایا می
 هایداده عیتوزاسمیرنوف پرداخته شد، که نشان دهنده نرمال بودن وضعیت  –پایداری اجتماعی توسط آزمون کولموگروف 

 باشد.میپژوهش  نیا

 های مکان سوم وپايداری اجتماعیاسمیرنوف شاخص –های آزمون کولموگروف . آماره5جدول

 معناداری Zنمره  کد تحلیل متغیر معناداری Zنمره  یلکد تحل متغیر

 P1 92/9 13/1 معنا و محتوا A1 12/1 19/1 های سوممکان

 P2 01/9 11/1 پایداری اجتماعی A2 12/1 11/1 دسترسی

 P3 21/0 19/1 امنیت اجتماعی A3 01/9 11/1 دعوت کنندگی

پویایی و 
 سرزندگی

A4 99/9 11/1 تعامل اجتماعی P4 09/9 12/1 

 P5 13/9 11/1 عدالت اجتماعی A5 12/9 13/1 آسایش و امنیت

 A6 11/1 19/1 پذیریانعطاف
مشارکت 
 اجتماعی

P6 90/9 19/1 

 A7 39/1 11/1 عملکردی
تعلق حس

 اجتماعی
P7 29/9 13/1 

 P8 31/9 11/1 هویت اجتماعی A8 12/9 11/1 فرم
 1011های پژوهش منبع: یافته 

 

ها و مناطق شهری به بندی شاخصاز روش دیمتل جهت رتبه حاضر، پژوهش قالب در تحلیل، اطلاعات و تجزیه بخش در
ند و از دیها در سطح مناطق شهر اصفهان انتخاب گردمتخصص برای پاسخگویی به مقایسه بین شاخص 92ای که گونه

روش دیمتل یکی  .استفاده گردید Dematel و روش  ArcGisدر محیط نرم افزار  Iروش پراکنش آماری از شاخص موران 
  Fontelaریزی و حل کنیم)سازد تا مسائل را برنامهاست؛ که ما را قادر می 1گیری بر مبنای تئوری گرافاز ابزارهای تصمیم

and Gabus, 1976؛ که ممکن است تأیید کننده روابط متقابل میان متغیر، معیارها و یا محدود کننده روابط در یک روند) 
ای و سیستماتیک باشد. محصول نهائی فرآیند دیمتل ارائه عوامل درگیر به صورت دو گروه علت و معلول و رابطه توسعه

دهد؛ که مقادیر (. شاخص موران نشان میtzeng et al,2007ها را به صورت یک مدل ساختاری قابل درک است)میان آن
 اند و کدام عوارض دارای مقادیر بسیار متفاوت از پیرامونشان هستند.شدهعوارض جغرافیایی در کجا زیاد و در کجا کم توزیع 

                                                 
1 - graph 
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 محدوده مورد مطالعه

کیلومتر مربع در قلب فلات ایران  جای گرفته است.  921ای در حدود شهر تاریخی اصفهان، مرکز استان اصفهان، با پهنه
ق سلسله جبال زاگرس واقع گردیده است. این شهر در باشد و در شرمتر می 1211ارتفاع شهر اصفهان از سطح دریا حدود 

های چهارراه شمالی، جنوبی، شرقی و غربی کشور قرار دارد و در طی تاریخ محل رفت و آمد و برخورد اقوام و فرهنگ
درجه و به سمت شمال شرقی بنا  و  9متفاوتی بوده است. شهر اصفهان بر روی دشتی نسبتاً صاف با شیبی در حدود 

ش یافته است. توسعه شهر در طی قرون متمادی به سمت جنوب غربی بوده است، چرا که در این منطقه فراوانی آب گستر
استان اصفهان:  – 1912و 1922و آلودگی کمتر فراهم بوده است)تحلیل تطبیقی نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال های 

 (.1و 3

 

 : محدوده مورد مطالعه1شکل 

 وهشژپهای افتهي

در ابتدا به کمک روش دیمتل، پس از تهیه ماتریس روابط مستقیم و محاسبه  تحقیق پژوهش حاضر،روش به توجه با
صورت)جدول ه گذاری کلی بماتریس روابط کلی با اعمال حد آستانه برای فیلتر کردن برخی آثار جزئی)ناچیز( ماتریس تأثیر

 ( محاسبه شد.9
 

 ی: ماتريس تأثیرگذاری کل3 جدول

p8 p7 p6 p5 p4 p3 p2 p1 A1 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A1 * 

منطقه  * 1,12 1,19 1,99 1,11 1,9 1,11 1,13 1 1,13 1,99 1,99 1,13 1 1,13 1,00 1,22
1 

منطقه  1 * 1,19 1,10 1,11 1,10 1,12 1 1 1,11 1,12 1,10 1,10 1,13 1,99 1,13 1,1
9 
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منطقه  1 1 * 1,19 1 1 1 1 1 1 1 1,11 1 1,19 1,91 1,22 1,13
9 

منطقه  1 1 1 * 1 1,19 1,11 1 1 1,19 1 1 1,19 1,13 1 1,13 1,31
0 

منطقه  1 1 1 1,19 * 1 1 1 1 1,19 1,19 1 1,10 1 1,19 1,12 1
2 

منطقه  1 1,12 1,12 1,9 1,13 * 1,19 1,10 1 1,19 1 1,12 1,12 1,13 1,22 1 1,22
9 

 2منطقه 1 1,19 1,13 1,1 1 1,11 * 1 1,13 91, 1,91 1 1 1,10 1,30 1,13 1

منطقه  1 1,11 1,11 1,10 1 1,19  * 1 1 1,10 1,19 1,19 1,91 1 1,13 1
1 

منطقه  1 1 1 1 1,11 1 1 1 * 1 1 1 1 1,09 1 1,92 1,22
3 

منطقه  1,10 1 1 1 1 1 1 1 1 * 1,10 1,19 1,19 1,93 1,19 1 1,12
11 

منطقه  1 1 1 1,19 1,19 1 1,10 1,11 1 1 * 10,1 1 1,13 1,12 1,13 1,91
11 

منطقه  1 1 1 1,19 1,19 1,12 1,19 1 1 1 1 * 1 1,13 1 1 1
19 

منطقه  1 1 1 1 1 1,19 1,19 1,11 1 1,19 1,19 1 * 1 1,11 1,99 1,91
19 

منطقه  1 1 1 1,11 1,12 1,11 1 1 1 1,10 1,11 1,11 1 * 1,13 1,11 1,00
10 

منطقه  1,19 1,10 1,12 1,91 1,13 1,9 1,11 1,12 1 1,13 1,99 1,9 1,19 1 * 1,10 1
12 

 1001های پژوهش منبع: يافته
 

 : مجموع تأثیرگذاری و تأثیرپذيری هر معیار0جدول
p8 p7 p6 p5 p4 p3 p2 p1 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A1 * 

90/1 10/1 92/1 10/9 32/1 29/1 29/1 23/1 93/1 11/1 11/1 92/1 29/1 03/1 99/1 99/1 99/9 
iR 

91/1 99/1 19/1 1 19/1 09/1 99/1 11/1 1 21/1 91/1 9/1 9/1 23/1 20/1 9/1 19/1 
jC 

39/1 21/9 93/1 10/9 19/9 12/9 13/9 32/1 93/1 19/1 13/9 12/9 29/1 11/9 32/1 19/1 92/9 R+C 
00/1- 19/1- 92/1- 10/9 13/1- 93/1- 19/1- 93/1- 93/1 9/1- 99/1- 02/1 93/1- 1/1- 21/1- 99/1 11/9 R-C 

 1001های پژوهش منبع: يافته
 

ها کمتر آن Ri - Cjگردد. معیارهایی که مقدار ( ترسیم میRi - Cj  ،Ri + Cjای)هب( با توجه به زوج مرت9نمودار علی)شکل 
 آن معیار تأثیرگذار)علت( خواهد بود. ،تر از صفر باشداز صفر باشد جزء معیارهای تأثیرپذیر)معلول( و اگر بزرگ
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 هاثیر پذيری شاخصأثیر گذاری و تأستم مختصات دکارتی برای ت: سی5شکل

 1001های پژوهش منبع: يافته

 

نرمال گردد. برای این کار تأثیرگذاری زیرمعیارهای  Tcبایست ماتریس (، ابتدا میWجهت محاسبه سوپرماتریس ناموزون )
شود و هر عنصر را بر های جداگانه در نظر گرفته میسصورت ماتریها بههر معیار در ارتباط با زیرمعیارهای سایر خوشه

(. پس از آن ماتریس yang & Tzeng, 2011شود تا در نهایت ماتریس ناموزون محاسبه شود)مجموع سطر خوشه تقسیم می
ی عناصر ماتریس تأثیرگذاری گروه Wwکنیم. به منظور محاسبه سوپر ماتریس موزون تأثیرگذاری گروهی را نرمال می

TDکلی نرمال شده 
a کنیم)برای محاسبه سوپرماتریس محدود، سوپرماتریس موزون را در سوپرماتریس ناموزون ضرب می

WW قدر در خود ضرب خواهد شد تا مقادیر بردارهای آن به مقدار ثابتی برسند. نتایج نهایی سوپر ماتریس محدود در آن
 ( نشان داده شده است.2)جدول 

 

 هار ماتريس محدود شده جهت سنجش اوزان نسبی زير معیار: سوپ2جدول
p8 p7 p6 p5 p4 p3 p2 p1 A1 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A1 * 

 1منطقه  19/1 19/1 19/1 19/1 19/1 19/1 19/1 19/1 19/1 19/1 19/1 19/1 19/1 19/1 19/1 19/1 19/1

 9منطقه  19/1 19/1 19/1 19/1 19/1 19/1 19/1 19/1 19/1 19/1 19/1 19/1 19/1 19/1 19/1 19/1 19/1

 9منطقه  10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1

 0منطقه  19/1 19/1 19/1 19/1 19/1 19/1 19/1 19/1 19/1 19/1 19/1 19/1 19/1 19/1 19/1 19/1 19/1

 2منطقه  11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1

 9منطقه  19/1 19/1 19/1 19/1 19/1 19/1 19/1 19/1 19/1 19/1 19/1 19/1 19/1 19/1 19/1 19/1 19/1

 2منطقه 99/1 99/1 99/1 99/1 99/1 99/1 99/1 99/1 99/1 99/1 99/1 99/1 99/1 99/1 99/1 99/1 99/1

 1منطقه  19/1 19/1 19/1 19/1 19/1 19/1 19/1 19/1 19/1 19/1 19/1 19/1 19/1 19/1 19/1 19/1 19/1

 3منطقه  12/1 12/1 12/1 12/1 12/1 12/1 12/1 12/1 12/1 12/1 12/1 12/1 12/1 12/1 12/1 12/1 12/1

 11منطقه  11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1

 11منطقه  11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1

 19منطقه  19/1 19/1 19/1 19/1 19/1 19/1 19/1 19/1 19/1 19/1 19/1 19/1 19/1 19/1 19/1 19/1 19/1

 19منطقه  1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

 10منطقه  13/1 13/1 13/1 13/1 13/1 13/1 13/1 13/1 13/1 13/1 13/1 13/1 13/1 13/1 13/1 13/1 13/1

 12منطقه  1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

 1001های پژوهش منبع: يافته
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 دود و رتبه های زير معیارها و معیارهای اصلی: سوپر ماتريس مح6جدول

 رتبه وزن نسبی شاخص رتبه وزن نسبی شاخص

 9 112/1 معنا و محتوا 1 112/1 های سوممکان
 2 199/1 پایداری اجتماعی 2 192/1 دسترسی

 1 199/1 امنیت اجتماعی 9 101/1 دعوت کنندگی
 9 113/1 تعامل اجتماعی 9 112/1 پویایی و سرزندگی
 0 111/1 عدالت اجتماعی 0 123/1 آسایش و امنیت

 2 131/1 مشارکت اجتماعی 9 110/1 پذیریانعطاف
 1 100/1 تعلق اجتماعیحس 1 191/1 عملکردی

 9 192/1 هویت اجتماعی 2 102/1 فرم

 1001های پژوهش منبع: يافته
 

ها در رتبه نخست و در سایر شاخص 191/1زن های مکان سوم)عملکرد مکان با ودهد: در بین شاخص( نشان می9جدول )
شاخص  123/1، شاخص آسایش و امینت با وزن 110/1پذیری با وزن ، شاخص انعطاف112/1پویایی و سرزندگی با وزن 

و شاخص مکان سوم با وزن  192/1، شاخص دسترسی با وزن 101/1کنندگی با وزن ، شاخص دعوت10/1فرم با وزن 
در  100/1های پایداری شهری)شاخص حس تعلق اجتماعی با وزن عدی قرار دارند. در بین شاخصهای ب( در رده 112/1

، شاخص 113/1، شاخص تعامل اجتماعی با وزن 112/1ها به ترتیب معنا و محتوا با وزن رده نخست و در سایر شاخص
و شاخص  199/1اجتماعی با وزن ، شاخص پایداری 192/1، شاخص هویت اجتماعی با وزن 111/1عدالت اجتماعی با وزن 

های بعدی قرار دارند. در ادامه و پس از بدست آمدن وزن واهمیت هر شاخص با در رده199/1امنیت اجتماعی با وزن 
آماره موران برای  Arcgisها مشخص و با انتقال به محیط نرم افزار بندی مناطق در سطح این شاخصفضایی سازی؛ رتبه

با انتقال به نرم افزار  Dematleی گردید. لازم به ذکر است در این بخش ابتدا نتایج تحلیل مدل هر شاخص مشخص و نهای
spss های سوم بر پایداری اجتماعی در سطح مناطق شهر اصفهان انجام پذیرفت. در این بین برای به بررسی تأثیر مکان

 م( بر روی متغیر وابسته)پایداری اجتماعی( از تحلیلهای سوهای هشتگانه متغیر مستقل)مکانمطالعه تأثیر همزمان مؤلفه
ای هرگرسیون چندگانه استفاده شده است. برای این منظور، ابتدا متغیر پایداری اجتماعی به عنوان متغیر وابسته و مؤلفه

ف اهای سوم شهری)دسترسی و نفوذپذیری، دعوت کنندگی، پویایی و سرزندگی، آسایش و امنیت، انعطهشتگانه مکان
پذیری و کارکرد، عملکردی و ساختاری، فرم و معنا و محتوا( بعنوان متغیرهای مستقل وارد شده و با روش گام به گام مورد 

 اند.مطالعه قرار گرفته
 های سوم شهری بر پايداری اجتماعی.  بررسی تأثیر  مکان9جدول

 R R2 B ßeta t Sig متغیرها

 111/1 13/1 92/1 10/1 11/1 99/1 معنا و محتوا
 111/1 39/0 92/1 31/1 99/1 01/1 فرم

 19/1 29/1 11/1 93/1 99/1 21/1 آسایش و امنیت
 112/1 11/9 19/1 99/1 92/1 29/1 دعوت کنندگی

 11/1 01/9 11/1 29/1 91/1 29/1 سرزندگی
 10/1 33/1 11/1 91/1 93/1 20/1 عملکرد

 1001های پژوهش منبع: يافته
 

سوم،  های مکانتوان گفت: در تبیین پایداری اجتماعی از روی مؤلفه، می2دول جاطلاعات مندرج در  بر اساس نتایج و
شش مؤلفه)معنا و محتوا، فرم، آسایش و امنیت، دعوت کنندگی، پویایی و سرزندگی و عملکردی و ساختاری( وارد معادله 

کنند. همچنین نتایج واریانس متغیر ملاک را تبیین میاز  =R2 93/1بین حدود رگرسیونی شده و در مجموع متغیرهای پیش
مؤلفه معنا و  پایداری اجتماعی، بر متغیر تأثیرگذار مؤلفه مهمترین که ،دهدمی نشان تحلیل رگرسیون به روش گام به گام

 که است گرفته قرار فرم مؤلفه آن از پس کند.می تبیین را وابسته متغیر واریانس از درصد 11 تنهایی به که ،باشدمی محتوا
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 بعدی موجود در معادله رگرسیونی تأثیرگذار مؤلفه آسایش و امنیت نیز است. میزان افزوده مدل تبیین قدرت به درصد 19

های مورد بررسی بر متغیر پایداری است. همچنین تأثیر کلیه مؤلفه اضافه کرده مدل تبیین قدرت به درصد 9 که ،است
باشد. بدین صورت است که با افزایش هر واحد متغیر مستقل، درصد اطمینان معنادار می 32اجتماعی، مثبت و در سطح 

 کند.( تغییر میßetaنمره متغیر وابسته به اندازه چند واحد ضریب رگرسیون )
 

 :1های پايداری از طريق خودهمبستگی فضايیتحلیل وضعیت پراکندگی شاخص

در مجمه ابزارهای  Moran Iهای منتخب( از طریق باکس عوارض)شاخص به منظور بررسی خود همبستگی فضایی بین
 .(1( جدول )9اضافه شد. شکل) Arcgis تحلیل آمار فضایی در محیط 

 

 های پايداری و مکان های سوم. وضعیت پراکندگی و الگوی توزيعی شاخص8جدول 

 zمقدار  pمقدار  مقدار موران الگوی توزیعی شاخص

 912/911 111/1 92992/1 ه ایخوش پایداری اجتماعی
 991/999 111/1 91199/1 خوشه ای مکان سوم

 1001های پژوهش منبع: يافته

 

 های منتخب(  وضعیت خود همبستگی فضايی در طبقه بندی شاخص3شکل شماره )
 1001های پژوهش منبع: يافته

 

ا هخروجی مشتق شده برای استفاده بالقوه در مدلنتایج این مقادیر در هر شاخص قابل دسترسی هستند و به عنوان مقادیر 
برای این مطالعه در هر شاخص متفاوت  Iدهد که منحنی جهانی موران شوند.  با توجه به شکل نشان مییا متون منتقل می

، 92/1ای به ترتیب با وزن نهایی موران های پایداری و مکان سوم این الگو به صورت خوشهای که در شاخصاست به گونه
که اعدادی مثبت  Zی یک خودهمبستگی فضایی مثبت)الگوی متمرکز( است. با توجه به مقدار دهنده، که نشان99/1

 .(p <0.3)درصد احتمال دارد که چنین الگوهایی از یک الگوی دیگر انتخاب و منجر شده باشد 9هستند کمتر از %
 

 و پیشنهاد گیرینتیجه

گونه  نیا ،های سوم شهریپایداری اجتماعی و مکانمفهوم  رامونیمتون متعدد پ لیتحلو  یاز رهگذر بررس یبه طور کل
ه با توجه ب یگرفت، که معضلات و مشکلات  شهرها، شهروندان را در معرض مشکلات متعدد و چند وجه جهینت توانیم

 زندگی، کیفیت انسانی، ارتقاء منابع هتوسع مفهومی در جهت به عنوان پایداری اجتماعی.  دهدیقرار متوسعه پایدار  ابعاد 

                                                 

1 - Spatial autocorrelation 
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 تعلق نهادی، سازی ظرفیت اجتماعی، همبستگی اجتماعی، اجتماعی، امنیت مشارکت فرهنگی، اجتماعی، تنوع تحرک

 و های درونیچالش بر مسائل و غلبه برای محلی و شهری اجتماعات نهایت توانمندی در و پذیری مکانی، مسئولیت خاطر
های مکان .باشدیبرخوردار م ایژهیو گاهیو جا تیاز اهم روهای پیشو بحران بیرونی تغییرات برابر در بهینه و بجا واکنش

سوم اهمیت زیادی در پایداری اجتماعی شهرها دارند و مفهوم تعامل اجتماعی را از برخوردها و روابط سطحی و زودگذر به 
ا بدون هها، برخوردها و فعالیتها شاهد انواع ارتباطکه در این مکانای کنند، به گونهتر تبدیل میپیوندهای اجتماعی قوی

نانچه چ تأثیر زیادی بر زندگی اجتماعی دارند؛ ؛توان گفتباشیم. بنابراین میهای قومی، نژادی و ... میدر نظر گرفتن تفاوت
ها امعه در گرو کیفیت این گونه مکانسلامت  و تندرستی ج(، 9113)پاتریشیا مانوئل زعم پژوهش و به نهیشیبا توجه به پ

های سوم به عنوان عناصری مهم در جهت سازماندهی روابط از مکان ،نیز (9112)دایزوکه و همکاران نیهمچنباشد؛ می
 ها پرداخت.پناهنده  در خصوص این مکان 91نظرات   یبه واکاو زی( ن9191)کنند. بیگلینپایدار در مشاغل خدماتی یاد می

شهر پارک ائل گلی  ( در خصوص1011)بصیری وهمکارانو  مادی نیاصرم اصفهان ( در خصوص1939)دیانتی احمدی و
ای کلی هدلبستگی و ویژگیدر خصوص  های سوممورد به عنوان مکاندو  نیا یو آمار یکمکیفی و  یبه بررس زین تبریز
 با مطالعات گذشته تفاوت دارد، یو روش بررس تیگفت پژوهش حاظر از لحاظ ماه توانیم یپرداختند؛ که به طور کلآنها 

یخی شهر تاردر سطح  پایداری اجتماعی یچرا که به بررس باشد،یگرمید هایمتفاوت با پژوهش املاً ک یاز جهت موضوعو 
کشف روند الگو جهت  یبرا ، Iدیمتل و شاخص جهانی مورانهمچون  یآمار هایروش یریو با بکارگ پردازد،یم اصفهان

ولی بندی عوامل علی و معلبه منظور تجزیه و تحلیل و رتبهها سوم بر آن یهاو نقش مکان یداریپا یهامؤلفه یبندهطبق
 پایداریآنها در تحقق  ریاصفهان و تأثهای سوم شهر مکان یبه بررسپایداری اجتماعی،  شیمطرح در افزا هایشاخص

 های سوم در این خصوصمکان تیگذشته به نقش و اهم هایژوهشهمسو با پ جیپرداخته است، و از لحاظ نتا اجتماعی
های مکان سوم و اثرات آن بر پایداری اجتماعی حاکی از اهمیت شاخص عملکرد و شاخص پراکنش شاخص دارد. دیتأک

 یهای پایدارهای اثر پذیر در بخش شاخصباشد و به عنوان گروهپویایی و سرزندگی در سطح مناطق شهر اصفهان می
شهری؛ حس تعلق اجتماعی و معنا و محتوا پذیرای بیشترین اثر بودند. نتایج حاصل از معادله رگرسیونی نشان دهنده اهمیت 

سوم، همانند)معنا و محتوا، فرم، آسایش و امنیت، دعوت کنندگی، پویایی و سرزندگی و عملکردی و  های مکانمؤلفه
در  Iلگوی توزیعی در منحنی جهانی موران ابندی مکانی و باشد. نتایج رتبهساختاری( بر پایداری اجتماعی این مناطق می 

ی و اهای پایداری اجتماعی و مکان سوم این الگو به صورت خوشهای که در شاخصباشد، به گونههر شاخص متفاوت می
های ز یافتهتار پژوهش و نیبودند. در نهایت با توجه به ساخ ی یک خودهمبستگی فضایی مثبت)الگوی متمرکز(دهندهنشان

-بندی و نتیجهتوان موارد زیر را جمعمی های سوم در آنکمی در خصوص پایداری اجتماعی شهر اصفهان  و نقش مکان

 گیری نمود:
که به عنوان یک عنصر فضایی گرایش به تغییرات  ،باشندهایی را دارا میهای سوم شهری در ذات خود ویژگیمکان-

های سوم مهم در شهر تاریخی اصفهان)همچون میدان نقش س محلی، شهری و فراشهری دارند، که مکانای درمقیاتوده
، کنندگیهای مهمی همچون دسترسی و نفوذپذیری، دعوتجهان، چهارباغ، پارک ناژوان و ...( با توجه به دارا بودن ویژگی

باشند و جاذب جمعیت و تعاملات و اشهری دارا میهای سوم را در مقیاس فرپویایی و سرزندگی و... ، این خصلت مکان
 باشند.ای، ملی و حتی جهانی میروابط اجتماعی در سطح منطقه

ه باشند، با این تفاوت کهای شهری میهای سوم شهری، باعث افزایش میزان عملکرد و تعمیم آن به سایر کاربریمکان-
از این  و تعاملات اجتماعی با ساختار اجتماعی بافت شهری سازگار است ها وها از طریق فعالیتپذیری این نوع مکاناجتماع

 . لحاظ در پایداری اجتماعی آن تأثیر بسزایی دارند
باشند، به عنوان یک ها میکه وجه متمایز کننده این مکان پذیری و افزایش تعاملات و روابط اجتماعیکیفیت اجتماع  -

 ن و طراحان شهری قرار گیرد.ریزاتواند مورد توجه برنامههدف می
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، مراکز هاها، پارکها، رستورانهای سوم شهری نظیر کافهدهنده اهمیت بالای مکانهای پژوهش حاضر نشانبنابراین یافته
قاء در راستای ارت ،توانند کیفیت طراحی شهری را در یک بافت و در نهایت کل شهر اصفهانکه می ،تفریحی، و...است

های آنها کمتر مورد توجه قرار گرفته است و های سوم و ویژگیتغییر دهند، در ایران مکان عی شهر اصفهانپایداری اجتما
توانند عملکردهای ها، میدر شهر تاریخی اصفهان نیز با توجه به ظرفیت بالای این شهر از لحاظ وجود انواع این مکان

ها در جهت افزایش ئه دهند، از این رو بهبود عملکرد شاخصمختلفی را در جهت افزایش پایداری اجتماعی این شهر ارا
 . گرددتوصیه می در آینده ریزی شدهسطح پایداری اجتماعی کلانشهر اصفهان با توجه به مطالعات دقیق و برنامه

 
 منابع

 -نشریه هنرهای زیبا(، آموزش معماری پایدار یا آموزش پایدار معماری، 9911ایرانمنش، محمد و خواجه پور، الهام ،) .9

 .11-99، صص9، شماره 91معماری و شهرسازی، دوره 

، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی شهرهای میانی و نقش آنها در چارچوب توسعة ملی (، 9999)  ،امكچی، حمیده .1

 .و معماری ایران

 مادی نیاصرم :وردیمكان سوم)مطالعه م به فضای گمشده (، تبدیل9911احمدی، سید یوسف و دیانتی، طلا ،) .9

.تهران، انجمن محیط زیست کومش، دانشگاه صنعت همایش  ملی جغرافیا ، شهرسازی و توسعه پایدار اولیناصفهان(، 

 .91-9هوایی،صص

عی شهروندان و گذراندن اوقات فراغت مكان سوم، رهیافتی برای تعامل اجتما (،9911اسدی محل چالی، مسعود،) .4

  .6،اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار، صایشان در فضاهای عمومی شهر

(، شناسایی و الویت بندی 9919بدری بنام، نسیبه، موسوی، میرسعید ، اکبری نامدار، شبنم و  ایران زاده، سلیمان ، ) .5

اهای آموزشی)نمونه موردی: دانشكده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی عوامل مؤثر بر پایداری اجتماعی مكان در فض

 .99-9، ص5، شماره 1، دوره پژوهشی شهر ایمن –نشریه علمی تبریز(، 

استان اصفهان: محل نشر اصفهان،  – 9995تا  9915تحلیل تطبیقی نتایج سرشماری نفوس و مسكن سال های  .6

 .996ص

های های پایداری سكونتی در بافت(،تحلیل شاخص9919د و ا...قلی پور، سارا ،)حاتمی نژاد، حسین، پوراحمد، احم .1

، سال های بوم شناسی شهریدو فصلنامه علمی پژوهشتهران،  1، منطقه 9فرسوده شهری، مطالعه موردی: ناحیه 

 .919-995،صص 12، پیاپی1دهم، شماره 

های سوم در بعد اجتماعی مناطق شهری؛ نقش مكان (،9911زیاری، کرامت اله، نظامی، ملیكا، پوراحمد، احمد،) .9

، 9، سال چهارم، شماره ایریزی توسعه شهری و منطقهفصلنامه برنامهتهران،  1های روباز منطقه نمونه موردی: کافه

 .11-95، صص9919بهار 

 

ی عمومی اجتماع های طراحی فضاها(، رهیافت9919سیاوش پور، بهرام؛ آبرون، علی اصغر و موسوی، سیده مهسا ،) .1

فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش های های مكان سوم،پذیری شهری برگرفته شده از ویژگی

 ، 42-99(،صص1)پیاپی:4، سال دوم،شماره شهری

 .12نشریه مسكن و انقلاب شماره  توسعه پایدار شهری،،( 9911) ،موحد، علی .92

 ، 16ها، سال سوم، شماره استگاه معماری تعزیه، مجله شهرداری(، بازشناسی خ9912ناصری پورتكلو، رضا،) .99

12. Amy ,K., Mcdonn, M.J., (2006).” Selecting Independent Measure To Quantity, Melbourne 

Urban-Rural Gradient”, Journal of Landscape And Urban Planning, Volume78, Number4, 

Page(s)435 to 448. Doi:10.1016/j.landurbplan.2005.12.005. 
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