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چکیده
پژوهــش حاضــر بــا هــدف تبییــن رابطــۀ بیــن بهزیســتی اجتماعــی و زیســتپذیری
شــهری انجــام شــده اســت .اصطــاح زیسـتپذیری بــه درجــۀ تأمیــن ملزومــات یــک
جامعــه بــر مبنــای نیازهــا و ظرفیــت افــراد آن جامعــه اشــاره دارد .روش تحقیــق مــورد
اســتفاده ،پیمایشــی و ابــزار گــردآوری اطالعــات ،پرسشــنامه و مصاحبــه بــوده اســت.
جامعــۀ آمــاری تحقیــق ،کلیــۀ شــهروندان  18ســاله و باالتــر ســاکن شــهر ایــام تعریــف
شــده اســت کــه بــر اســاس فرمــول کوکــران تعــداد  383نفــر از آنــان بــه عنــوان حجــم
نمونــه بــا اســتفاده از شــیوۀ نمونهگیــری خوشـهای چنــد مرحلـهای متناســب بــا حجــم
انتخــاب شــد .اعتبــار پرسشــنامه از طریــق اعتبــار محتــوا بــا میانگیــن کل  0/833و پایایی
ابــزار از طریــق آلفــای کرونبــاخ بــه میــزان  0/828بــرای متغیــر زیس ـتپذیری شــهری
و  0/75بــرای متغیــر بهزیســتی اجتماعــی محقــق گردیــد .در تحلیــل دادههــا از ضریــب
همبســتگی پیرســون و تحلیــل رگرســیون چندمتغیــره اســتفاده شــد .نتایــج و یافتههــای
تحقیــق حاکــی از ایــن اســت کــه میانگیــن رضایــت از زیســتپذیری اقتصــادی
 ،49/10میانگیــن رضایــت از زیســتپذیری اجتماعــی  55/00و میانگیــن رضایــت
از زیســتپذیری زیســتمحیطی  32/66بــوده اســت و همــۀ فرضیههــای تحقیــق
بــه غیــر از فرضیــۀ رابطــۀ بیــن مشــارکت اجتماعــی و رضایــت از زیســتپذیری
زیســتمحیطی تأییــد شــدهاند.
واژگان کلیــدی :زیســتپذیری ،مشــارکت اجتماعــی ،انســجام اجتماعــی ،پذیــرش
اجتماعــی
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مقدمه و طرح مسئله
بعــد از انقــاب کشــاورزی ،شــاید بتــوان از شهرنشــینی بــه عنــوان بزرگتریــن
انقــاب و دســتاورد تأثیرگــذار در تاریــخ بشــریت نــام برد .اگر شــهرها در گذشــتۀ
نــه چنــدان دور ،پدیــدهای اســتثنایی و کمیــاب بودنــد ،امــروز بــه مــکان اصلــی
کار و ســکونت انســان تبدیــل شــدهاند و همــه روزه بــر تعــداد و جمعیــت
آنهــا و بالطبــع بــر مشــکالت آنهــا افــزوده شــده اســت (کالرک .)50 :1388 ،در
ک بــه  7/6ميليــار د نفــريجهــان
شاز %50از جمعيــتنزدیــ 
حــا ل حاضــربيــ 
ت و یک ـ م بــه واســطۀ
د ر شــهرهازن دگــيميکننــد.بــرایــناســاسقــرنبيس ـ 
ي پيــشمـيرودکــهقبـ ً
اهمچــونآ ن تجربــه نشــده
زندگــيشــهري بــهگونـها 
ي و ملکــی .)132 :1378 ،در ایــن فراینــد ،شــهرهای بــزرگ جهــاندر
اســت (پيــر 
معــرضمســائلومشــکالتگوناگونــيدرابعــاد مختلــفاجتماعــي،اقتصــادي،
ي و ...قــرا ر گرفتهانــد.
تمحيط 
زیســ 
امــروزه اکثــر شــهرهای بــزرگ بــا مشــکالتی ماننــد جدایــی اقــوام از یکدیگــر،
جدایــی محــل کار و محــل ســکونت ،فروپاشــی محلههــا ،افزایــش ترافیــک،
انحرافــات اجتماعــی و اقتصــادی ،نابرابــری فرصتهــا و دسترســی ناعادالنــه بــه
منابــع مواجــه هســتند .بــا اندکــی بررســیمیتــوان دریافــت کــه علــت تمامــی این
مشــکالت ،توجــه بیــش از حــد بــه جنبــۀ کمــی توســعه اســت.
بــه منظــور رفــع مســائل مذکــور ،بایــد رویکردهــای جدیــدی بــه عنــوان
پاســخ انتقــادی بــه سیاس ـتهای شــهری نامطلــوب و اثــرات جانبــی منفــی آنهــا
و ناکارایــی دیدگاههــای توســعهطلب ،کــه مبتنــی بــر رشــد لجامگســیخته و
ســریع جمعیــت و اســتفادۀ ســریع و افراطــی از منابــع هســتند ،مطــرح شــود .در
دیدگاههــای جدیــد ،توجــه بــه عدالــت بیــن نســلها و درون نســلها ،میــزان
اســتفاده از امکانــات و منابــع و مالحظــات زیس ـتمحیطی بیشــتر مــورد توجــه
قــرار گرفتــه اســت (علیاکبــری و اکبــری .)2 :2017 ،یکــی از دیدگاههــای
مطرحشــده در دهههــای اخیــر «زیســتپذیری شــهری» اســت .تعاریــف
زیســتپذیری و اجتمــاع زیســتپذیر و بــه طــور کلــی مفاهیــم مربــوط بــه
زیســتپذیری ،مجموعــة متنوعــی از موضوعــات مختلــف را شــامل میشــوند
کــه بــه وســیلۀ یــک ســری اصــول راهنمــا بیــان میگردنــد کــه عبارتنــد از:
دسترســی ،برابــری و مشــارکت .کیفیــت زندگــی شــهروندان بــه میــزان دسترســی
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آنهــا بــه زیرســاختها ،حمــل و نقــل ،ارتباطــات ،آب و بهداشــت ،غــذا ،هــوای
پــاک ،مســکن مناســب ،شــغل راضیکننــده و فضــای ســبز و پارکهــا بســتگی
دارد .زیســتپذیری یــک ســکونتگاه نیــز بــه میــزان دسترســی ســاکنان آن بــه
مشــارکت در فراینــد تصمیمگیــری بــه منظــور تأمیــن نیازهایشــان وابســته اســت.
زیســتپذیری شــهری میتوانــد بــه عنــوان کیفیــت محیــط شــهری (محیــط
شــهری مجمــوع ویژگیهــای اقتصــادی ،فیزیكــی و اجتماعــی تعریــف شــده
اســت) تعریــف شــود کــه نیــاز انســان بــه امنیــت اجتماعــی ،ســامت و رفــاه
در ســطح فــردی و اجتمــاع را فراهــم میکنــد .زیســتپذیری فزاینــدۀ مناطــق
شــهری بــه عنــوان شــیوهای بــرای کاهــش رد پــای اکولوژیكــی ،پیشــگیری از
آلودگــی و حفاظــت از منابــع طبیعــی در شــهرها و محــدودۀ اطرافــش در نظــر
گرفتــه شــده اســت (ســایتلونگا .)78 :2013 ،شــهر زیســتپذیر نقطــۀ اتصــال
بیــن گذشــته و حــال اســت و مدیریــت پایــدار در آن ،از یــک ســو بــه نشــانههای
تاریخــی احتــرام میگــذارد و از ســوی دیگــر بــه آنچــه تاکنــون متولــد نشــده،
توجــه دارد؛ از ایــن رو« ،حفــظارزشهــا و کرامــت انســانی ،امنیــت ،پویایــی و
تحــرک ،ســرزندگی و نشــاط و بــه دنبــال آنهــا مشــارکت و تعلــق بــه مکانــی کــه
تبلــوری از آرمانهــای خــاص انســان در شــکل دادن بــه محــل زندگیــش اســت،
همیشــه و در همــۀ جوامــع شــهری مــد نظــر بــوده اســت؛ در نتیجــه تقویــت و
ظرفیــت زیس ـتپذیری از اصــول مهمــی اســت کــه شــرایط زندگــی مناســب را
بــرای همــۀ ســاکنان یــک محلــه فراهــم میکنــد» (کیانــی و همــکاران.)15 :1390 ،
کشــورمــا و مناطــق مختلــف آنا ز جریــانرشــ د شهرنشــيني جدیــ د بــه دور
نمانــدهاســت .شــهرایــام کــه هســتۀ اولیــۀ آن بــا پیوســتن چنــد عنصر دســت کم
بیــش از یــک قلعــه کشــاورزی کــه در کنــار یــا نزدیکــی یکدیگــر قــرار داشــتهاند،
شــکل گرفتــه بــود ،در طــول حیــات خــود دچــار تحــوالت گســتردهای شــده
اســت (ارزانــی .)140 :1393 ،ایــن شــهر بــه علــت قــرار گرفتــن در مرکــز اســتان،
واقــع بــودن در میــان بلوطهــای زاگــرس ،برخــورداری از فضاهــای ســبز طبیعــی،
داشــتن امنیــت اجتماعــی پایــدار در ســایۀ ظرفیــت بــاالی بــزرگان ،برخــورداری
از خیابانهــای امــن ،پاییــن بــودن میــزان آســیبهای اجتماعــی و داشــتن آثــار
تاریخــی و فرهنگــی بــا قدمــت فــراوان ،کــه باعــث بــاال بــردن حــس تعلــق بــه
مــکان و برخــورداری از هویــت محلــی میشــود ،قابــل ســکونت و زیسـتپذیری
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بــوده اســت.نقطــۀعطــفتحــولایــنشــهر ،انقــاب اســامی و آغــاز جنــگ
تحمیلــی بــه علــت مــرز مشــترک بــا کشــور عــراق بــود .بازســازی خســارتهای
ناشــی از جنــگ وصنعتگرایــي باعــث شــدمهاجــرت از مناطــق مختلــف اســتان
ش بــه
ش ا ز پي ـ 
بــه شــهر ایــام بــا شــتاب بیشــتری صــورت گیــرد و دولــتبي ـ 
ایــن شــهر توجــه کنــد و بــا تمرکــزدرآمدهــاينفتــي،برنامهریــزيبــرايمناطــق
ي مختلــف را آغــاز نمایــد .مجمــوع ایــن عوامــل و عوامــل دیگــری
 و شــهرها 
نظیــر ســرنگونی رژیــم بعثــی عــراق و بــاز شــدن مــرز کشــور بــرای تــردد زائــران
عتبــات عالیــات از مســیر اســتان ایــام باعــث افزایــش جمعیــت ایــن شــهر شــد؛
بــه طــوری کــه جمعیــت شــهر ایــام از  32هــزار و  476نفــر در ســال  1355بــه
 235هــزار و  144نفــر در ســال  1395رســیده اســت .تعــداد خانوارهــای ســاکن در
ایــن شــهر نیــز در ســال  1395بــه  54هــزار افزایــش یافتــه و نــرخ رشــد ســاالنۀ
جمعیــت شــهری از  7/7درصــد در ســال  1355بــه  4/3درصــد در ســال 1395
رســیده اســت (مرکــز آمــار ایــران.)1395 ،
آلودگیهــای زیسـتمحیطی بــا منشــأ خارجــی بــه صــورت گــرد و خــاک ،کــه
حداقــل  50روز در ســال اتفــاق میافتــد ،ســکونت در شــهر ایــام را بــا مشــکل
مواجــه ســاخته اســت .قومیتگرایــی ،ســرمایههای اجتماعــی را کاهــش داده و
امــکان انتخــاب مدیــران کارآمــد شــهری را بــه حداقــل رســانده اســت .کاهــش
حــس تعلــق بــه مــکان و جاذبههــای بیرونــی ،زمینــۀ مهاجــرت نخبــگان علمــی،
اقتصــادی و اجتماعــی را فراهــم کــرده اســت و تمایلــی بــرای ســرمایهگذاری
اقتصــادی وجــود نــدارد .محصــور بــودن در میــان کوههــا ،ســوداگری و کمبــود
زمیــن و فرســوده بــودن بخشهایــی از بافــت شــهری ،امــکان توســعۀ بهینــه و
مطلــوب فضاهــای شــهری و توســعۀ نــاوگان حمــل و نقــل عمومــی در شــهر
را کاهــش داده و بســياريازویژگيهــايمثبــتوســازندۀ آنبــهتدریــجاز
ت رفتــه اســتکــهازایــنميــانمیتــوان بــه کاهــشزیس ـتپذیري اشــاره
دس ـ 
ب و مناســب
کــرد؛زیــرا ایــن امــر،محصــو ل تــوازن،تعــادلوعملکــردمطلــو 
سيســتمهاوابعــادمختلــفاجتماعــي ،اقتصــادي،کالبــدي،محيطــي،مدیریتــي
ب زیســتســاکنان
ب و مناس ـ 
ت ک ـ ه شــرایطمطلــو 
ک شــه ر اس ـ 
ي یـ 
 و تاریخ ـ 
يآوردوهــرزمــانشــهرازایــنتعــادل و تــوازنفاصلــهبگيــرد،
آ ن رافراهــممـ 
ي گوناگــوندر
ب میشــودوزیســتپذیريآ ن د ر ابعــادوزمينههــا 
دچــارآســي 
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ض خطــ ر و تهدیــدقــرا ر ميگيــرد.
معــر 
زیسـتپذیريشــهري ،1وضعيتــي تبعــي،نســبي وبرخاســتها ز عوامــل،فرایندهاو
ت کــهدرمراحــل گوناگــونتحــو ل نظــامشــهرها
ســازوکارهايدنيــايواقعــياسـ 
ي بــروزوظهــورميیابــد .از جملــه ایــن عوامــل
بــهاشــکال و درجــاتمتفاوت ـ 
میتــوان بــه ســطح بهزیســتی اجتماعــی ســاکنان شــهر اشــاره کــرد .مطابــق الگوی
مــورد توجــه کییــز ،اگــر فــرد از نظــر اجتماعــی ســالم تلقــی شــود ،جامعـهای را
کــه در آن بــه ســر میبــرد بــه شــکل هدفمنــد و قابــل درک میشناســد .در
ایــن حالــت ،اجتمــاع در رشــد و شــکوفایی وی اثربخــش قلمــداد میشــود و
ایــن احســاس در وی بــه وجــود میآیــد کــه عضــوی از جامعــه اســت .ایــن
پذیــرش از ســوی جامعــه نــه تنهــا بــرای خــود فــرد ،بلکــه بــرای اجتمــاع نیــز
اثربخــش و مفیــد تلقــی میشــود .بــر ایــن اســاس ،ارتقــای بهزیســتی اجتماعــی
و وجــود ســطح مطلوبــی از آن ،ســبب میگــردد کــه شــهروندان تجربــۀ زیســتی
و یافتههــای مفیــد خــود را در اجتماعــی کــه در آن بــه ســر میبرنــد ،نشــان
دهنــد و عم ـ ً
ا بــه کار بگیرنــد .در ایــن شــرایط ،فــرد احســاس میکنــد متعلــق
بــه جامعــه اســت و خــود را در اجتمــاع و پیشــرفت آن ســهیممیدانــد؛ بنابرایــن
بهزیســتی اجتماعــی ،پذیــرش ،مشــارکت و انســجام اجتماعــی از بنیادیتریــن
عوامــل تأثیرگــذار بــر تحــول و زیس ـتپذیری شــهر هســتند.
بــا توجــه بــه نقــش و جایــگاه بهزیســتی اجتماعــی در کیفیــت و زیس ـتپذیری
شــهر ،ســؤاالت اساســی زیــر مطــرح میشــود:
 -1وضعیت زیستپذیری شهر ایالم چگونه است؟
 -2بهزیستی اجتماعی چه تأثیری در زیستپذیری شهری دارد؟

 -3چه رابطهای بین میزان انسجام اجتماعی و زیستپذیری شهری وجود دارد؟
 -4چه رابطهای بین میزان پذیرش اجتماعی و زیستپذیری شهری وجود دارد؟

 -5چه رابطهای بین میزان مشارکت اجتماعی و زیستپذیری شهری وجود دارد؟
 -6چه رابطهای بین میزان انطباق اجتماعی و زیستپذیری شهری وجود دارد؟
 -7چه رابطهای بین میزان شکوفایی اجتماعی و زیستپذیری شهری وجود دارد؟

1. Urban Livability
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چهارچوب نظری
بهزیســتی یکــی از مفاهیــم کلیــدی در حــوزۀ رفــاه و برنامهریــزی اجتماعــی اســت
کــه در چنــد دهــۀ اخیــر در عرصــۀ سیاســتگذاری اجتماعــی اهمیــت یافتــه
اســت .ایــن اصطــاح در مکالمــات روزمــره ،در معانــی شــاد بــودن ،ســامتی،
کامیابــی و داشــتن موقعیــت خــوب و رضایتبخــش از زندگــی متــداول اســت.
بهتــر اســت در تعریــف بهزیســتی ،بیــن دو دیدگاهــی تمایــز قائــل شــد کــه آنهــا
را معطــوف بــه درون و معطــوف بــه بیــرون مینامنــد؛ در دیــدگاه معطــوف بــه
بیــرون ،از بیــرون بــه درون نگریســته میشــود و تعــادل بیــن محیــط و ابعــاد
فیزیکــی و اجتماعــی و فراهــم بــودن منابــع بــر بهزیســتی فــرد تأثیــر میگــذارد.
در ایــن دیــدگاه ،بهزیســتی بــه صــورت موقعیتــی پویــا دیــده میشــود؛ امــا در
دیــدگاه معطــوف بــه درون از درون بــه بیــرون نگریســته میشــود؛ یعنــی ادراک و
احســاس خوشــایند فــرد مــاک قــرار میگیــرد و ارتبــاط مناســب فــرد بــا محیــط
بــه مثابــه تعیینکنندههــای بهزیســتی دیــده میشــود.
در تــاش بــرای شــناخت مفهــوم بهزیســتی ،دو رهیافــت نظــری متضــاد
بــا عنــوان «لذتخواهــی» 1و «ســعادتخواهی» 2شــکل گرفتــه اســت .رهیافــت
لذتخواهــی ،بهزیســتی را بــه شــادی ذهنــی و تجربــۀ لــذت متصــل میکنــد
و بیشــتر بــه تجربــۀ ذهنــی رضایــت و لــذت افــراد بــاز میگــردد کــه در واقــع،
رویکــردی درآمــد  -مصــرف اســت .در مقابــل آن ،رهیافــت ســعادتخواهی قــرار
دارد کــه بهزیســتی را برابــر بــا لــذت و شــادی ذهنــی نمیدانــد؛ زیــرا لــذت،
پیامــدی را منتــج میشــود کــه فقــط زمینــه و مقدمــۀ شــادی روانــی را فراهــم
میکنــد و لزومــ ًا بهزیســتی و خوشــی را افزایــش نمیدهــد .ایــن رویکــرد بــر
بافــت اجتماعــی تأکیــد بیشــتری دارد .بهزیســتی در رهیافــت لذتخواهــی ،شــامل
ســه عنصــر رضایــت از زندگــی ،وجــود حالــت مثبــت و نبــود حالت منفی اســت؛
در حالــی کــه در رهیافــت ســعادتخواهی ،بــه واقعیــت بخشــیدن بــه اســتعداد
نهــان انســانی بازمیگــردد (مــک گریگــور .)845 :2010 ،از دیــدگاه روانشناســی
همچــون دینــر ( )276 :1999بهزیســتی مســائل زیــر را شــامل میشــود:
1.Hedonic
2. Eudemonia
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 -1ارزیابــی مثبــت از زندگــی هــر فــرد در ارتبــاط بــا احساســات خــوب-2 ،
احساســات مثبــت کنونــی ماننــد لــذت ،شــادی ،انــرژی ،بشــاش بــودن و خوشــی،
 -3نبــود احساســات منفــی ماننــد افســردگی ،عصبانیــت ،ناراحتــی و اضطــراب.
در بحــث بهزیســتی اجتماعــی ،نظریــۀ کییــز از اولویــت برخــوردار اســت .وي
بهزیســتی اجتماعــی را گــزارش شــخصی افــراد از کیفیــت ارتباطاتشــان بــا دیگران
تعریــف میکنــد .از ابتــدا نیــز بهزیســتی اجتماعــی ،ادراک افــراد از یکپارچگــی
آنهــا بــا جامعــه ،پذیــرش دیگــران ،پیوســتگی بــا اجتمــاع و احســاس فــرد از
مشــارکت بــا جامعــه تعریــف میشــد (کییــز .)133 :1998 ،طــرح بهزیســتی
اجتماعــی کییــز شــامل پنــج جنبــه اســت کــه کارکــرد بهینــۀ افــراد را معلــوم
میکنــد .ایــن پنــج بعــد یــا جنبــه (انســجام ،همبســتگی ،پذیــرش ،مشــارکت و
شــکوفایی) بــا اندازههــای مربــوط بــه ســامت روان مرتبــط هســتند .از نظــر وی
شــناخت و پذیــرش دیگــران ،پذیــرش و ارزش فــرد بــه عنــوان یــک شــریک
اجتماعــی ،مشــارکت و بــاور بــه تحــول مثبــت اجتمــاع ،عناصــر شــکوفایی
بهزیســتی جامعــه اســت .ایــن عناصــرمیتواننــد وحــدت اجتماعــی ،تشــریک
مســاعی ،پیونــد اجتماعــی ،حــس وجــود ظرفیــت بــرای رشــد مــداوم جامعــه و
میــزان راحتــی افــراد را در پذیــرش دیگــران ارزیابــی کننــد (همــو2004 ،2002 ،
و 2005؛ بــه نقــل از صفارینیــا و همــکاران .)117 :1393 ،تحــت تأثیــر طــرح
بهزیســتی و بــر اســاس بعــد اجتماعــی و ســطح تحلیــل فــردی ،کییــز پنــج بعــد و
شــاخص اساســی بــرای بهزیســتی اجتماعــی پیشــنهاد کرده اســت کــه عبارتنــد از:
 .1شــکوفایی اجتماعــی :1شــکوفایی اجتماعــی بــه معنــای دانســتن و اعتقــاد
داشــتن بــه ایــن اســت کــه جامعــه بــه شــکل مثبتــی در حــال رشــد اســت.
فکــر کــردن بــه اینکــه جامعــه قابلیــت رشــد بــه شــکل مثبــت را داردمیتواند
ایــن قابلیــت را بــه فعلیــت برســاند (کییــز .)127 :1998 ،شــکوفایي اجتماعــي
عبــارت از ارزیابــي تــوان بالقــوه و مســير تکاملــي اجتمــاع و بــاور بــه اینکــه
اجتمــاع در حــال یــک تکامــل تدریجــي اســت و توانمندیهــای بالقــوهای
بــرای تحــول مثبــت دارد کــه از طریــق نهادهــای اجتماعــي و شــهروندان
شناســایي ميشــوند (مختــاری و نظــری .)31-30 :1389 ،ایــن جنبــه شــامل
1. Social Actualization
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درک افــراد از ایــن موضــوع اســت کــه آنهــا هــم از رشــد اجتماعــي ســود
خواهنــد بــرد و اینکــه نهادهــا و افــراد حاضــر در جامعــه بــه شــکلي در حــال
شــکوفایياند کــه نویــد توســعۀ بهينــه را ميدهــد؛ هرچنــد ایــن امــر بــرای
همــه افــراد درســت نيســت.
 .2انطبــاق اجتماعــی :1انطبــاق اجتماعــی یعنــی اعتقــاد بــه اینکه اجتمــاع قابل
فهــم ،منطقــی و قابــل پیشبینــی اســت .همبســتگی اجتماعــی بــا بیمعنایــی
در زندگــی قابــل مقایســه اســت و شــامل ارزیابــی فــرد از اجتمــاع بــه صورت
قابــل فهــم ،قابــل پیشبینــی و مخصــوص اســت و در حقیقــت درکــی اســت
کــه فــرد از کیفیــت ســازماندهی و ادارۀ دنیــای اجتماعــی اطــراف خــود دارد.
افــراد ســالم بــه طرحهــای اجتماعــی عالقهمندنــد و احســاس میکننــد قــادر
بــه فهــم وقایــع اطــراف خــود هســتند ،خــود را بــا تصــور اینکــه در یــک
دنیــای متکامــل و عالــی زندگــی میکننــد ،فریــب نمیدهنــد و خواســتهها و
آرزوهایشــان را از جهــت فهــم و درک زندگــی ارتقــا میبخشــند (عبداهللتبــار،
.)176 :1378
2
 .3پذیــرش اجتماعــی  :گرایــش مثبــت نســبت بــه افــراد و بــه طورکلــی
پذیــرش آنهــا علیرغــم داشــتن برخــی رفتارهــای پیچیــده ،مصداقــی
اجتماعــی از پذیــرش خــود اســت .در پذیــرش خــود ،فــرد نگــرش مثبــت
و احســاس خوبــی بــه خــود و زندگــی گذشــته دارد و بــا وجــود ضعفهــا
و ناتواناییهایــی کــه دارد ،خــود را میپذیــرد .افــراد بــاور دارنــد کــه مــردم
میتواننــد ســاعی و مؤثــر باشــند .آنهــا دیــدگاه مطلوبــی نســبت بــه ماهیــت
انســان دارنــد و بــا دیگــران احســاس راحتــی میکننــد (کییــز و شــاپیرو،
 .)22 :2004حمایــت اجتماعــي یکــي از شــقوق پذیــرش اجتماعــي اســت.
پذیــرش اجتماعــي نیــز نســخۀ اجتماعــي پذیــرش خــود میباشــد و بــه معنای
احســاس پذیرفتــه شــدن در گروههــای اجتماعــي اســت کــه فــرد عالقهمنــد
و مشــتاق بــه عضویــت در آنهاســت .پذیرفتــه شــدن در گروه ناشــي از ارزشــي
اســت کــه فــرد در گــروه دارد و ایــن ارزش ،گاهمیتوانــد ناظــر بــه منافــع
1. Social Coherence
2. Social Acceptance
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مــادی و گاه بــه خاطــر خــود فــرد و فــارغ از منافــع مــادی باشــد.
 .4مشــارکت اجتماعــی :1مشــارکت اجتماعــی بــاوری اســت که طبــق آن ،فرد
خــود را عضــو حیاتــی اجتمــاعمیدانــد و فکــر میکنــد چیــز ارزشــمندی
بــرای عرضــه بــه دنیــا و اجتمــاع خــود دارد .چنیــن فــردی تــاش میکنــد
کــه احســاس دوســت داشــته شــدن داشــته باشــد و در دنیایــی ســهیم باشــد
کــه صرف ـ ًا بــه دلیــل انســان بــودن بــرای وی ارزش قائــل اســت .مشــارکت
اجتماعــی بــا بعــد هــدف در زندگــی از مقیاسهــای ســامت روان مــوازی
اســت (میرزاحســینی و همکاران .)94 :1386 ،مشــارکت به مفهوم به کار گرفتن
منابــع شــخصی بــه منظــور ســهیم شــدن در یــک اقــدام اجتماعــی ،دومیــن
عامــل تأثیرگــذار بــوده اســت .ایــن بُعــدمیتوانــد زمینــۀ افزایــش ضریــب
تحمــل و مــدارای اجتماعــی و ایجــاد و تقویــت روحیــۀ مســئولیتپذیری را
فراهــم کنــد و اعتمــاد بــه نفــس ،رفتــار خــاق و مبتکرانــه وبــه طــور کلــی
رضایــت از زندگــی را بــه همــراه داشــته باشــد کــه در زیسـتپذیری عاملــی
اساســی بــه شــمارمـیرود.
مشــارکت اجتماعــي ،بــه ایجــاد ســرمایۀ اجتماعــي منجــر ميشــود کــه ميتوان
از آن بــرای خلــق بهزیســتي اجتماعــی اســتفاده کــرد .ایــن جنبــه بــه خــودی
خــود پُرمزیــت اســت ،بــه ایــن علــت کــه نــه تنهــا شــامل تماسهایــي پرفایده
بــا ســایر افــراد اســت؛ بلکه احســاس داشــتن کنتــرل و بخشــي از جامعــه بودن
را پــرورش ميدهــد .کييــز ( )1998معتقــد اســت کــه مشــارکت اجتماعــي بــا
مفهــوم کارآمــدی شــخصي کــه بانــدورا مطــرحميکنــد همپوشــاني دارد و
میتوانــد بــه عنــوان نوعــي مســئوليت اجتماعــي تلقــي شــود؛ تلقــي فــرد از
ارزشــي کــه در جامعــهمیتوانــد داشــته باشــد.
 .5انســجام اجتماعــی :2انســجام یــا همبســتگی اجتماعــی ،به معنای احســاس
بخشــی از جامعــه بــودن و فکــر کــردن بــه ایــن اســت کــه فــرد بــه جامعــه
تعلــق دارد ،از ســوی آن حمایــت میشــود و در آن ســهم دارد؛ در ایــن بعــد
مــردم احســاس میکننــد کــه چیــز مشــترکی بیــن آنهــا و کســانی وجــود دارد
1. Social Contribution
2. Social cohesion
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کــه واقعیــت اجتماعــی آنهــا را میســازند؛ مثــلهمســایهها (ســام آرام:1388 ،
 .)7همبســتگی اجتماعــی بــه معنایــی کــه امــروز بــه کارمـیرود ،نخســتین بار
توســط امیــل دورکیــم وارد جامعهشناســی شــد .وی از درون تقســیم کار
در نظــام اجتماعــی ،مفهــوم همبســتگی اجتماعــی را بــه دســت آورد (زنــد
رضــوی و همــکاران .)92 - 90 :1388 ،ایــن مفهــوممؤلفههــای متعــددی دارد
کــهمؤثرتریــن آنهــا وحــدت اجتماعــی ،مشــارکت و احســاس تعلــق اســت.
هریــک از ایــنمؤلفههــا بــه نوعــی بــر روابــط افــراد یــک محلــه تأثیــر دارنــد
و عاملــی بــرای ارتقــای تعامــات و روابــط چهرهبهچهــره هســتند (ربانــی
خوراســگانی و کیانپــور .)135 :1388 ،وحــدت اجتماعــی بدیــن معناســت کــه
افــراد بــا حفــظ انســجام و همبســتگی ،بــا یکدیگــر همعقیــده و همنــوا
باشــند .ســاختار محلــۀ طراحیشــده بــر پایــۀ وحــدت اجتماعــیمؤثرتریــن
عامــل بــر همبســتگی اجتماعــی اســت (خاکپــور و همــکاران.)65 :1388 ،
تــاش بــرای ارتقــای شــرایط و بهبــود بعــد کیفــی زندگــی شــهری ،دانشــمندان و
صاحبنظــران را بــه ســمت مفهــوم کیفیــت زندگــی 1ســوق داد کــه مفهومــی چنــد
وجهــی ،نســبی و متأثــر از زمــان و مــکان وارزشهــای فــردی و اجتماعــی اســت
کــه ابعــاد عینــی و ذهنــی را مــدّ نظــر قــرارمیدهــد؛ از ایــن رو ،از دیــدگاه افــراد
و گروههــای مختلــف بــه صــور گوناگونــی تعریــف شــده اســت؛ برخــی آن را
متــرادف بــا زیس ـتپذیری و برخــی میــزان جذابیــت ،رفــاه عمومــی ،بهزیســتی،
شــادکامی و ...دانســتهاند .بعضــی نیــز زیس ـتپذیری را بخشــی از کیفیــت کلــی
زندگــی بــه شــمار آوردهانــد.
بررســی تحقیقــات صورتگرفتــه نشــانمیدهــد کــه بســیاری از دادههــای
زیس ـتپذیری ،ماهیــت فضایــی دارنــد و روابــط بیــن مکانهایــی ماننــد خانــه و
مدرســه و شــهر و منطقــه؛ همچنیــن موضوعــات مربــوط بــه فضــا ماننــد درصــد
فضاهــای بــاز و رابطــۀ فضــا و زمــان ماننــد زمــان مــورد نیــاز بــرای پاســخگویی
در مواقــع اضطــراری را دربرمیگیرنــد؛ در حالــی کــه معیارهــا بســیار متفــاوت
هســتند .در هــر صــورت بایــد بیــن ابعــاد اقتصــادی ،اجتماعــی و زیســت محیطــی
1. Quality of Life
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تعــادل برقــرار گــردد .زیســتپذیری طیــف گســتردهای از نیازهــای انســانی ،از
غــذا و امنیــت گرفتــه تــا زیبایــی و نمادهــای فرهنگــی و احســاس تعلــق بــه
اجتمـ�اع یـ�ا مـ�کان را شـ�امل میشـ�ود.
بــا توجــه بــه مباحــث بــاال ،تاکنــون هیچگونــه توافقــی در مــورد اندازهگیــری
زیس ـتپذیری شــهری بــه دســت نیامــده اســت .شــاید دلیــل آن ایــن باشــد کــه
معیارهــای ارزیابــی زیس ـتپذیری شــهری در مکانهــا و در نظــر افــراد مختلــف
بــا توجــه بــه شــخصیت ،فرهنــگ ،زمینههــای ملــی ،ســنتها و انتظــارات
متفــاوت اســت.
فرضیههای تحقیق
بیــن میــزان احســاس شــکوفایی اجتماعــی شــهروندان و رضایــت اززیســتپذیری شــهری رابطــه وجــود دارد.
بیــن میزان احســاس انطبــاق اجتماعــی شــهروندان و رضایت از زیسـتپذیریشــهری رابطه وجــود دارد.
بیــن احســاس پذیــرش اجتماعــی شــهروندان و رضایــت از زیســتپذیریشــهری رابطــه وجــود دارد.
بیــن میــزان مشــارکت اجتماعــی شــهروندان و رضایــت از زیســتپذیریشــهری رابطــه وجــود دارد.
بیــن میــزان احســاس انســجام اجتماعی شــهروندان و رضایت از زیسـتپذیریشــهری رابطه وجــود دارد.
پیشینۀ تجربی موضوع
محققــان مختلــف بــرای ســنجش زیســتپذیری بــر عوامــل گوناگونــی تأکیــد
کردهانــد:
ي را اصليتریــن
ساواسدیســارا ()1988احســاسایمنــيوامنيــتد ر مــکا ن زندگـ 
ل د رزیسـ�تپذیريمیدانـ�د .ون کمــپ و همــکاران ()2003
ومهمتریـ�نعامـ� 
ط بــا مفهــوم زیســتپذیری رابــاتوجــهبــهابعــاد و
ف مرتبــ 
مفاهيــممختلــ 
س ()2004
شــاخصهایزمانــيومکانــي،مطالعــهو تحليــلکردهانــد .بالســا 
ش کــرده اســتشــاخصهاياصلــياندازهگيــريزیســتپذیريمرکــز
تــا 
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ي وکيفــي،از جملــه
ي کم ـ 
شــهررامعرفــي نمایــد و بــهبرخــي ا ز شــاخصها 
ش خصوصــيو دولتــيد ر فضــاي
ـرمایهگذاريبخـ 
تحــوالتجمعيتــي،ميــزانسـ 
عمومــي،تعــدادمشــاغلجدیــدایجادشــده،نــرخجــرم،امنيــت،تعــداد مقاص ـد
خریــد ،پارکينــگ،ميــزا ن پاکيزگــيوآراســتگيفضا وتوریسـ م اشــاره کنــد .نیوتن
( )2012بــه مطالعــۀ رابطــۀميــانزیسـتپذیريوپایــداريد ر شــهرهاياســتراليا
پرداختــه و نشــان داده اســت کــه رابطــۀ مســتقیمی میــان بهبــود زیس ـتپذیری و
وضعیــت زیرســاختهای موجــود وجــود نــدارد.ســایتلونگا ( )2013بــرای فهــم
الگوهــاينابرابــريدر زیســتپذیري،ابعــاد اقتصــادي،اجتماعــي،دسترســي،
ي و اجتماعــيودرنهایــت
ت اقتصــاد 
ط محــلســکونت،میــزا ن رضایــ 
شــرای 
رضایــتاززیرســاختهايکالبــديوفيزیکــيمحلــه را بررســی کــرده اســت.
ل شــاخصهايزیس ـتپذیري
بدلنــد وهمــکاران ( )2014بــرای کشــف پتانســی 
ت اجتماعــي ،شــاخصهای جرایــموامنيــت ،آمــوزش،
د ر اندازهگيــريســام 
ت درمانــي،مســکن،تفریحواوقــاتفراغت،
ت و خدمــا 
اشــتغالو درآمــد،بهداشـ 
فرهنــگ،غذاهــايمحلــيوســایرخدمــات ،محيــططبيعــي،فضاهــايعمومــي،
حمــل و نقــل،انســجاماجتماعــيوباالخرهدموکراســيمحلــي را مــورد توجه قرار
داده اســت .زانــا و همکارانــش ( )2014تــاش کردنــد ارزیابــی زیس ـتپذیری
در شــهرهای اروپایــی را بــا اســتفاده از دو جــزء اصلــی زیســتپذیری؛ یعنــی
رفــاه مــردم و تأثیــرات محیطــی توســعه دهنـد .قنبــران و موســوي ( )2014نیــز بــه
بررســی نقــش برنامهریــزيفضاهــايبــازشــهري دربهبــودزیسـتپذیريدرون
شــهر پرداختنــد.
بندرآبــا د ( )1390د ر کتــاب «شــهرزیسـتپذیرازمبانــيتــامعنــا» ،بــهاندیشـههاي
نویــندرشهرســازيووجــوهاشــتراکوافتــراقآنهابا تأکیدبرشــهرزیسـتپذیر
پرداختــهاســت.خراســاني ( ) 1391مجموعــهویژگيهــاياجتماعــي،اقتصــاديو
زیسـتمحيطيروســتاهايمــوردمطالعــهرابــارویکــردکيفيــتزندگــي و تأکیــد
بــ ر عوامــلدرونــزاوبرونــزايتأثیرگــذاربــ ر زیســتپذیريمــوردســنجش
قــرار داده اســت .بندرآبــاد و احمدینــژاد ( )1392دوبعــدعينــيوذهنــيرادر
قلمروهــاياجتماعــي،اقتصــادي،کالبــدي و زیباشــناختي،دسترســي ،حمــل و نقل
ش ميــزانزیس ـتپذیريشــهرکگلســتان
 و خدمــاتشــهري،بــاهــدفســنج 
بررســي کردهانــد .جعفــرياســدآبادي ( )1392بـ ه ســنجشابعــاد و شــاخصهاي
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زیسـتپذیريدرميــان مناطــق بیسـتودوگانۀشــهرداريتهــرانپرداختــهاسـت.
شــباني ( )1392از مفهــومظرفيــتقابــلتحمــلبـ ه عنــوان ابــزاريدربرنامهریزي
ي نــام بــرده اســت .فــاحمنشــادي
ومدیریــتشــهريبــرايارتقــایزیسـتپذیر 
( )1392نیــزبــه نقــش بازآفرینــيفضاهــايشــهريبــارویکــردرویدادمــداري و
ت ســرزندگيوارتقــایکيفيــتزیسـتپذیري
حيــاتواقعـهايبــهمنظــورتقویـ 
اشــاره کــرده اســت .عليــزاده ( )1393بــا اســتفاده از فاکتورهــايفضاهــای عمومي،
انســجاماجتماعــي،احســاستعلــقبــهمحلــه ومســکنباکيفيــت بــه ســنجش
عوامــلزیســتپذیريبــا تأکیــدبــررویکــرد مشــارکت درمحلــۀبریانــک
پرداختــه اســت .عيســيلو و همــکاران ()1393شــاخصهاياقتصــادينظيــر
ســطحدرآمــد وميــزانپسانــداز را تأثیرگذارتریــن عوامــل در زیســتپذیری
روســتایی دانســتهاند .ساســانپور و همــکاران ( )1394در پژوهشــی بــا عنــوان
«ســنجش و ارزیابــی زیســتپذیری در مناطــق بیســتودوگانۀ کالنشــهر
تهــران» ،زیس ـتپذیری را بــه طــور کلــی بــه ســه بعــد اقتصــادی ،اجتماعــی و
زیســتمحیطی تقســیم کردهانــد.
در خصــوص بهزیســتی اجتماعــیمیتــوان بــه صــورت مختصــر بــه پژوهشهــای
زیــر اشــاره کرد:
در مقالــۀ صفارینیــا و همــکاران ( )1393بــا عنــوان «رواســازی و اعتباریابــی
پرسشــنامۀ بهزیســتی اجتماعــی در زنــان و مــردان ســاکن شــهر تهــران» ،ضریــب
همبســتگی پیرســون میــان نتایــج دوبــار اجــرای پرسشــنامه حاکــی از اعتبــار باالی
پرسشــنامه بــود و نتایــج تحلیــل عاملــی تأییــدی نیــز بــرازش خــوب طــرح در
تعییــن عاملهــا بــه شــکل اولیــه بیانشــده توســط کییــز را نشــان م ـیداد.
شــریفیان ثانــی و زنجــری ( )1392در مقال ـهای بــا عنــوان «بهزیســتن بــه عنــوان
مفهومــی چندبعــدی :واکاوی مفاهیــم و تعاریــف» بــه بررســی مفهــوم و تعریــف
بهزیســتن پرداختــه و آن را وضعیــت خوشــایندیدانســتهاند کــه در ارتبــاط بــا
بســتر اجتماعــی ،اقتصــادی ،سیاســی و محیــط معنــا پیــدا میکنــد.
نصرتآبــاد و همــکاران ( )1390در مقالــهای بــا عنــوان «نقــش ســرمایۀ
روانشـ�ناختی در بهزیسـ�تی بـ�ا توجـ�ه بـ�ه اثـ�رات تعدیلـ�ی سـ�رمایۀ اجتماعـ�ی»
بــه تبییــن و بررســی بهزیســتی روانــی پرداختــه و نشــان دادهانــد کــه ســرمایۀ
روانشــناختی ومؤلفههــای آن بــا بهزیســتی روانشــناختی و ســرمایۀ اجتماعــی از
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یــک ســو و بهزیســتی روانشــناختی بــا ســرمایۀ اجتماعــی از ســوی دیگــر ،رابطــۀ
مثبــت و معنــیداری دارد.
حیــدری و غنائــی ( )1387در پژوهشــی بــا عنــوان «هنجاریابــی پرسشــنامۀ
بهزیســتی اجتماعــی» بــه بررســی هنجاریابــی آزمــون بهزیســتی اجتماعــی بــر روی
دانشــجویان دانشــگاه آزاد اســامی واحدهــای اســتان مرکــزی پرداختــه و نشــان
دادهانــد کــه بهزیســتی اجتماعــی از پنــج عامــل بــه نامهــای شــکوفایی اجتماعــی،
پذیــرش اجتماعــی ،انطبــاق اجتماعــی ،انســجام اجتماعــی و مشــارکت اجتماعــی
اشــباع شــده اســت کــه ســهم عامــل نخســت بیــش از دیگــر عاملهاســت.
ساراســینو ( )2013در مقالـهای بــا عنــوان «مقایســۀ ســرمایۀ اجتماعــی و فراینــد
بهزیســتن در بیــن یــازده کشــور اروپایــی» بــه بررســی رابطۀ بیــن دو متغیــر مذکور
در عنــوان مقالــه پرداختــه و دریافتــه اســت کــه ســرمایۀ اجتماعــی ومؤلفههــای آن
بــا بهزیســتی رابطــۀ مثبــت و معنــاداری دارنــد؛ یعنــی وقتــی افــراد از شــبکههای
اجتماعــی بیشــتری برخوردارنــد (ســرمایۀ اجتماعــی بیشــتری دارنــد) ،رضایــت از
زندگــی و بهزیســتی روانــی و اجتماعــی باالتــری نیــز دارنــد.
یامــاوکا ( )2008در مقالـهای بــا عنوان «ســرمایۀ اجتماعی و ســامت و بهزیســتی
در آســیای شــرقی ،مطالعـهای مبتنــی بــر شــاخصهای جمعیتــی» بــه ایــن نتیجــه
رســیده اســت کــه بیــن ســرمایۀ اجتماعــی و بهزیســتی ،رابطــۀ معنـیداری وجــود
دارد؛ بــه عبارتــی افــرادی کــه اجتماعــی هســتند و دوســتان بیشــتری دارنــد ،از
ســامت اجتماعــی و بهزیســتی اجتماعــی باالتــری برخوردارنــد.
بــا توجــه بــه نتایــج پیشــینۀ تحقیــق بایــد بیــان کــرد کــه بهزیســتی اجتماعــی به
عنــوان یکــی از شــاخصهای اساســی رفــاه اجتماعــی در هــر جامعـهایمیتوانــد
بــه توســعۀ پایــدار جامعــه و شــهر کمــک بســیاری بنماید.
روششناسی تحقیق
ي وبــاتوجــهبــهماهيــت و هــدف
تحقيــقحاض ـ ر ب ـ ه لحــاظ هــدف ،شــناخت 
ت وضعيــتزیسـتپذیريد ر شــهر ایــام و بررســی رویکــرد
ش کـ ه شــناخ 
پژوهـ 
فرهنگــی شــهروندان و تأثیــر آن بــر احســاس زیســتپذیری شــهری اســت ،از
ت پیمایشــی اســت .جامعــۀ آمــاری تحقیــق ،کلیــۀ شــهروندان زن و
نــوع تحقيقــا 
مــرد بــاالی  18ســال ســاکن شــهر ایــام هســتند کــه بــر اســاس آمــار ســال ،1395
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 155هــزار و  289نفــر بودهانــد؛ بنــا بــر ایــن و بــر اســاس فرمــول کوکــران ،تعــداد
نمونــۀ مــورد مطالعــه در کل شــهر ایــام ،بــا در نظــر گرفتــن  0/05خطــا  383نفــر
بــه دســت آمــد و پرسشــنامهها توزیــع شــد .در تحقیــق حاضــر بــا توجــه بــه
بــزرگ بــودن جامعــۀ آمــاری و عــدم دسترســی بــه چارچــوب آمــاری؛ همچنیــن
وقتگیــر و پرهزینــه بــودن تهیــۀ چارچــوب آمــاری ،از روش نمونهگیــری
خوشـهای چنــد مرحلـهای متناســب بــا حجــم نمونــه اســتفاده شــده اســت .شــهر
ایــام از  4ناحیــه و  21محلــۀ شــهری تشــکیل شــده اســت؛ از ایــن رو ،از هــر
ناحیــه  3محلــه انتخــاب شــد و از هــر محلــه بعــد از فهرس ـتبرداری بلوکهــا،
تعــدادی بلــوک انتخــاب گردیــد .در مرحلــۀ آخــر نیــز تعــدادی از افــراد  18ســاله
و باالتــر در دســترس بــرای مصاحبــه انتخــاب شــدند.
روش گردآوری دادهها
بــا توجــه بــه اینکــه تحقــق حاضــر بــه ســنجش نگــرش و ارزیابــی شــهروندان
از زیســتپذیری شــهری میپــردازد ،ابــزار جمــعآوری اطالعــات ،پرسشــنامه
همــراه بــا مصاحبــه اســت .پرسشــنامۀ بســته (محققســاخته) در ســه قســمت
طراحــی شــده اســت :در قســمت اول نگارنــدگان بــا طــرح  48ســؤال در طیــف
لیکــرت بــه دنبــال ســنجش میــزان رضایــت شــهروندان از زیس ـتپذیری شــهر
ایــام بودهانــد کــه بــر ایــن اســاس زیس ـتپذیری در ســه حــوزۀ اجتماعــی (19
گویــه) ،اقتصــادی ( 18گویــه) و زیسـتمحیطی ( 11گویــه) تنظیــم شــد و مــورد
ســنجش قــرار گرفــت؛ در قســمت دوم ،بــه منظــور شــناخت احســاس بهزیســتی
اجتماعــی شــهروندان ،از پرسشــنامۀ استانداردشــده  33ســؤالی بهزیســتی اجتماعی
اســتفاده شــد کــه توســط کییــز بــر اســاس طــرح نظــری خــود از ســازۀ بهزیســتی
اجتماعــی تهیــه شــده بــود .در قســمت ســوم بــه طراحــی ســؤاالت زمینـهای اقدام
گردیــد و ســؤاالتی بــه صــورت بــاز در خصــوص ســن ،جنــس ،میــزان تحصیالت
و نــام محلــه مطــرح شــد.
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جدول شمارۀ ( .)1پایایی ابعاد بهزیستی اجتماعی

شاخصها

گویهها

انسجام

فکر میکنم متعلق به مجموعهای به نام جامعه هستم.
فکر میکنم که بخشی مهم از اجتماعم هستم.
فکــر میکنــم اگــر خواســته یــا نظــری بــرای گفتــن داشــتم ،ســایر افــراد بــه مــن توجه
میکردنــد.
جامعۀ من منبع آرامش و راحتی من است.
فکــر میکنــم اگر خواســته یا نظری بــرای گفتن داشــتم ،جامعه من را جــدی میگرفت.
سایر افراد اجتماع برای من به عنوان یک شخص ارزش قائلند.
من با سایر افراد اجتماعم احساس نزدیکی نمیکنم.

اجتماعی

پذیرش
اجتماعی

مشارکت
اجتماعی

انطباق
اجتماعی

رفتار من روی سایر افراد اجتماعم اثر میگذارد.
فکر میکنم افراد دیگر قابل اعتماد هستند.
به نظر من مردم مهربانند.
به نظر من مردم خودمحورند.
احساس میکنم که مردم قابل اعتماد نیستند.
فکر میکنم که مردم فقط برای خودشان زندگی میکنند.
فکر میکنم مردم به مشکالت افراد دیگر اهمیت میدهند.
فکر میکنممیتوانم کار ارزشمندی به دنیا عرضه کنم.
فعالیتهای روزانۀ من هیچ نتیجۀ ارزندهای برای جامعه ندارد.
من زمان و توان الزم را ندارم تا چیز مهمی به جامعهام عرضه کنم.
فکر میکنم کار من نتیجۀ مهمی برای جامعه ندارد.
من محصول ارزشمندی برای سهیم شدن در اجتماع ندارم.
به نظر من مردم این روزها بیشتر متقلب شدهاند.
دنیا برای من پیچیده است.
محققــان تنهــا افــرادی هســتند کــهمیتواننــد آنچــه را کــه در دنیــای اطرافشــان
رخمیدهــد ،درک کننــد.
من نمیتوانم بفهمم که در دنیا چه پیش خواهد آمد.
اغلب فرهنگها آنقدر عجیب و بیگانه هستند که من از آنها سردرنمیآورم.
به نظر من دنیایی که در آن زندگی میکنیم ارزش درک کردن را دارد.
بــه نظــر مــن پیشبینــی آنچــه در اجتمــاع آینــده اتفــاق خواهــد افتــاد ،کار ســختی
ا ست .

شکوفایی معتقدم که اجتماع مانع پیشرفت من است.
اجتماعی معتقدم که اجتماع در جهت تحقق خواستههای من تغییر نمیکند.
فکــر نمیکنــم تشــکیالت اجتماعی نظیر قانــون و دولــت در زندگی من مؤثر باشــند.
من اجتماع را به صورت یک تحول دائمی میبینم.
به نظر من جامعه مکانی پربار و مفید برای افراد است.
به نظر من پیشرفت اجتماعی مفهومی ندارد.
به نظر من دنیا برای هر فرد ،مکان بهتری میشود.
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در خصــوص اعتبــار متغیــر وابســتۀ تحقیــق بایــد گفــت کــه ابزارهــای ســنجش در
قالــب  PreTestدر اختیــار اســاتید ،کارشناســان و افــرادی از جامعــۀ آمــاری قــرار
گرفــت تــا ضمــن بررســی برداشــت و درک آنهــا از ســؤاالت ،از نظــر جملهبنــدی
و ترتیــب و شــکل نیــز مــورد بررســی قــرار بگیرنــد .میانگیــن کل  CVRابــزار
برابــر بــا  0/833بــه دســت آمــد .در مــورد پایایــی و دســتیابی بــه نتایــج مشــابه در
صــورت تکــرار تحقیــق ،از روش اعتبــار درونــی وســیلۀ اندازهگیــری بــا محاســبۀ
آلفــای کرونبــاخ 1توســط نرمافــزار  Spssاســتفاده شــده اســت .نتایــج در جــدول
شــمارۀ  2نشــان داده شــده اســت.
جدول شمارۀ ( .)2ابعاد و شاخصهای زیستپذیری
ابعاد

محققان

شاخصها

اقتصادی

داشــتن شــغل مناســب – درآمــد مناســب خانــوار  -رفیعیــان و مولــوی
درآمــد مناســب حاصــل از فرصتهــای شــغلی -تعــدد ( ،)1390ویلــر ()2011
فرصتهــای شــغلی – رضایــت از هزینههــای مســکن
و زمیــن -رضایــت از هزینههــای روزمــره  -رضایــت از
میــزان هزینههــای دسترســیها و حمــل و نقــل – تمایــل
بــه ســرمایهگذاری در شــهر

اجتماعی

مشــارکت و همبســتگی در امــور محلــه  -رضایــت از
آموزشهــای عمومــی  -رضایــت از کیفیــت خدمــات
بهداشــتی – میــزان ارتبــاط بــا مدیــران و مســئولین شــهری
– تراکــم جمعیــت در محــات – میــزان حضــور در اماکــن
عمومــی  -رضایــت از روابــط اجتماعــی محلههــا – امنیــت
فــردی و اجتماعــی – امنیــت زنــان و کــودکان در طــی
شــبانهروز – پیوســتگی و تعلــق بــه مــکان – تمایــل بــه
زندگــی و مانــدگاری

رفیعیــان و مولــوی
( ،)1390فتحعلیــان و
پرتــوی ( ،)1390روت
وینهــون ( ،)1995لولبــی
و همــکاران (،)2010
طــرح ونکــوور (،)2002
(،)1390
بندرآبــاد
لیتمــن (.)2004

زیستپذیری

برخــورداری از دفــع فاضــاب بهداشــتی – کیفیــت و
جمــعآوری و دفــع آبهــای ســطحی -رضایــت از نبــود
آلودگــی صوتــی – رضایــت از کیفیــت هــوا  -رضایــت از
پاکیزگــی محیــط و چش ـمانداز -وســعت فضاهــای ســبز و
کیفیــت مناســب آنهــا  -چشــمانداز مناســب ســاختمانها
و معمــاری بناهــا

رفیعیــان و مولــوی
( ،)1390فتحعلیــان و
پرتــوی ( ،)1390لولبــی
و همــکاران (،)2010
طــرح ونکــوور (،)2002
بندرآبــاد ()1390

1. Cronbach Alpha
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از آنجــا کــه شــرایط آزمونهــای پارامتــری – نمونهگیــری تصادفــی بــرای
اطمینــان از معــرف بــودن ،برابــری واریانسهــا و پیوســته بــودن دادههــا (تبدیــل
دادههــا بــه شــبه فاصل ـهای) – مهیــا بــود ،بــرای تعییــن تفــاوت بیــن یــا میــان
گروههــا از آزمــون تحلیــل واریانــس یکطرفــه ( )ANOVAاســتفاده گردیــد.
بــرای بیــان آثــار مســتقیم ،غیرمســتقیم و اثــر کل متغیــر مســتقل بــر روی متغیــر
وابســته نیــز از تحلیــل رگرســیون اســتفاده شــد .ایــن روش بــا بیانــی منطقــی،
روابــط و همبســتگی مشاهدهشــده بیــن متغیرهــا را تفســیر میکنــد.
یافتههای پژوهش
از مهمتریــن مالکهــای قضــاوت در خصــوص زیســتپذیری شــهری ،آگاهــی
از ویژگیهــای جمعیتــی ،اقتصــادی و اجتماعــی پاســخگویان اســت .بررسـیهای
میدانــی و نتایــج حاصــل از تحقیــق در خصــوص ویژگیهــای مذکــور نشــاندهندۀ
آن اســت کــه :از تعــداد  383نفــر جمعیــت نمونــه تعــداد  142نفــر ( 37/1درصــد)
را زنــان و  241نفــر ( 62/9درصــد) را مــردان تشــکیل میدهنــد .از مجمــوع افــراد
مــورد بررســی نیــز  118نفــر ( 30/8درصــد) بیــن  18تــا  30ســال 159 ،نفــر (41/5
درصــد) بیــن  31تــا  40ســال 82 ،نفــر ( 21/4درصــد) بیــن  41تــا  50ســال20 ،
نفــر ( 5/2درصــد) بیــن  51تــا  60ســال و  4نفــر ( 1/0درصــد) بیشــتر از  60ســال
ســن داشــتهاند .بیشــترین فراوانــی مشاهدهشــده (نمــا) مربــوط بــه گــروه ســنی
 31تــا  40ســال اســت .از مجمــوع افــراد مــورد بررســی 109 ،نفــر ( 28/5درصــد)
مجــرد و  274نفــر ( 71/5درصــد) متأهــل بودهانــد 187 .نفــر ( 48/8درصــد) از
پاســخگویان نیــز شــغل آزاد و  90نفــر ( 23/5درصــد) شــغل دولتــی داشــته و
 31نفــر ( 8/1درصــد) از آنهــا بیــکار 27 ،نفــر ( 7/0درصــد) خان ـهدار و  48نفــر
( 12/5درصــد) دانشــجو بودهانــد .از مجمــوع افــراد مــورد بررســی 14 ،نفــر (7/3
درصــد) بیســواد بــوده و  115نفــر ( 30/0درصــد) دیپلــم و زیردیپلــم 192 ،نفــر
( 50/1درصــد) فــوق دیپلــم و لیســانس و  62نفــر ( 16/2درصــد) فــوق لیســانس
و دکتــری داشــتهاند.
نتایج در خصوص ابعاد زیستپذیری شهری حاکی از آن است که:
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جدول شمارۀ ( .)3میانگین رضایت از زیستپذیری بر حسب متغیرهای زمینهای
زیستپذیری زیستپذیری زیستپذیری
ابعاد
زیستمحیطی
اجتماعی
اقتصادی
متغیر
()11-55
()19-95
()18-90
32/04
55/14
49/37
زن
جنسیت
32/02
54/92
47/94
مرد
مجرد

52/37

56/74

33/51

متأهل

47/80

54/31

32/32

بیسواد

50/21

56/50

32/21

دیپلم و زیر دیپلم

51/75

55/24

32/86

لیسانس و زیر لیسانس

47/53

55/25

32/50

فوق لیسانس و باالتر

48/77

53/46

32*/64

بیکار

55/48

56/64

30/83

آزاد

48/48

54/43

33/13

دولتی

45/64

54/58

32/71

خانهدار

51/55

58/48

30/62

دانشجو

52/52

57/25

33/04

میانگین کل شاخص

49/10

50/00

32/66

وضعیت
تأهل

تحصیالت

وضعیت
شغلی

در خصــوص فرضیههــای تحقیــق نیــز بایــد گفــت کــه جهــت ســنجش رابطــۀ
بیــن متغیرهــا بــا توجــه بــه ســطح ســنجش آنهــا از ضریــب همبســتگی اســپیرمن
اســتفاده شــده اســت .همانطــور کــه دادههــای جــدول شــمارۀ  4نشــانمیدهــد
در خصــوص رابطــۀ بیــن میــزان انســجام اجتماعــی و میــزان رضایــت آنهــا از
ابعــاد مختلــف زیســتپذیری شــهر ،مقــدار  rohاســپیرمن محاسبهشــده بــرای
متغیــر مســتقل بــا زیسـتپذیری اجتماعــی برابــر بــا  ،0/435بــرای زیسـتپذیری
اقتصــادی برابــر بــا  0/386و بــرای زیسـتپذیری زیسـتمحیطی برابــر بــا 0/346
میباشــد .ســطح معنــاداری ( )sig = 0/000بــه دســت آمــده حاکــی از وجــود
رابطــۀ مثبــت و نســبت ًا متوســط بیــن ایــن دو متغیــر اســت؛ بــه عبــارت دیگــر بــا
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افزایــش انســجام اجتماعــی در بیــن ســاکنان شــهر ،رضایــت از زیســتپذیری
شــهر در ابعــاد مختلــف آن هــم افزایــش مییابــد.
همچنیـن دادههـای جـدول در خصـوص رابطۀ بین میـزان پذیـرش اجتماعی افراد
سـاکن در شـهر و میـزان رضایـت آنها از ابعاد زیسـتپذیری شـهر نشـانمیدهد که
مقدار  rohاسـپیرمن به دسـت آمده برای متغیر مسـتقل با زیستپذیری اجتماعی برابر
با  ،0/327با زیسـتپذیری اقتصادی برابر با  0/276و با زیسـتپذیری زیسـتمحیطی
برابـر بـا  0/298اسـت .بـا توجه بـه اینکـه میـزان معنـاداری  sig =0/001میباشـد و
سـطح معنـاداری کمتـر از میـزان قابل قبول در تحقیقـات اجتماعی یعنی  05/0اسـت،
پـس رابطـۀ موجـود معنـادار میباشـد ومیتـوان گفت بین میـزان پذیـرش اجتماعی
افراد سـاکن در شـهر و رضایت از زیسـتپذیری شـهر ،رابطۀ مثبت و متوسطی وجود
دارد .جـدول شـمارۀ  4نتایـج حاصل از آزمون همبسـتگی را نشـانمیدهد.
جدول شمارۀ ( .)4ضریب همبستگی متغیرهای مستقل با ابعاد زیستپذیری شهری

متغیرهای
مستقل
انسجام
اجتماعی
پذیرش
اجتماعی
مشارکت
اجتماعی
انطباق
اجتماعی
شکوفایی
اجتماعی

متغیر وابسته

نوع آزمون
همبستگی

ضریب نوع رابطه نتایج
ضریب
آزمون
همبستگی معناداری

زیستپذیری اجتماعی

ضریب اسپیرمن

0/435

0/000

مستقیم

تأیید

زیستپذیری اقتصادی

ضریب اسپیرمن

0/386

0/000

مستقیم

تأیید

زیستپذیری زیستمحیطی

ضریب اسپیرمن

0/346

0/002

مستقیم

تأیید

زیستپذیری اجتماعی

ضریب اسپیرمن

0/327

0/001

مستقیم

تأیید

زیستپذیری اقتصادی

ضریب اسپیرمن

0/276

0/001

مستقیم

تأیید

زیستپذیری زیستمحیطی

ضریب اسپیرمن

0/298

0/001

مستقیم

تأیید

زیستپذیری اجتماعی

ضریب اسپیرمن

0/314

0/000

مستقیم

تأیید

زیستپذیری اقتصادی

ضریب اسپیرمن

0/259

0/000

مستقیم

تأیید

زیستپذیری زیستمحیطی

ضریب اسپیرمن

0/086

0/554

مستقیم

رد

زیستپذیری اجتماعی

ضریب اسپیرمن

0/385

0/000

مستقیم

تأیید

زیستپذیری اقتصادی

ضریب اسپیرمن

0/440

0/000

مستقیم

تأیید

زیستپذیری زیستمحیطی

ضریب اسپیرمن

0/316

0/000

مستقیم

تأیید

زیستپذیری اجتماعی

ضریب اسپیرمن

0/353

0/000

مستقیم

تأیید

زیستپذیری اقتصادی

ضریب اسپیرمن

0/426

0/001

مستقیم

تأیید

زیستپذیری زیستمحیطی

ضریب اسپیرمن

0/259

0/000

مستقیم

تأیید
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یافتههــای جــدول شــمارۀ  4در خصــوص رابطــۀ بیــن دو متغیــر میــزان مشــارکت
اجتماعــی شــهروندان و میــزان رضایــت آنهــا از ابعــاد مختلــف زیســتپذیری
شــهر حاکــی از آن اســت کــه مقــدار  rohاســپیرمن محاسبهشــده بــرای متغیــر
مســتقل بــا زیســتپذیری اجتماعــی برابــر بــا  0/314و بــا زیســتپذیری
اقتصــادی برابــر بــا  0/259و میــزان معنــاداری  0sig =/000اســت؛ بنابرایــن بیــن
میــزان مشــارکت اجتماعــی شــهروندان و میــزان رضایــت آنهــا از زیس ـتپذیری
اجتماعــی و اقتصــادی شــهر ،رابطــۀ مثبــت و ضعیفــی وجــود دارد .در خصــوص
رابطــۀ بیــن میــزان مشــارکت اجتماعــی افــراد ســاکن در شــهر و میــزان رضایــت
آنهــا از زیسـتپذیری زیسـتمحیطی شــهر ،مقــدار  rohاســپیرمن محاســبه شــده
 0/086و معنــاداری  sig =/0554میباشــد؛ بنابرایــن بــا توجــه بــه اینکــه مقــدار
 pبیشــتر از  0/05اســت ،رابطــۀ بــه دســت آمــده معنــادار نیســت و فرضیــۀ رابطــۀ
بیــن میــزان مشــارکت اجتماعــی و رضایــت از زیسـتپذیری شــهری رد میشــود.
در خصــوص رابطــۀ بیــن میــزان انطبــاق اجتماعــی و میــزان رضایــت از ابعــاد
زیس ـتپذیری شــهری ،مقــدار  rohاســپیرمن محاسبهشــده بیــن متغیــر مســتقل
بــا زیسـتپذیری اجتماعــی برابــر بــا  0/385و میــزان معنــاداری  ،sig =0/000بــا
زیس ـتپذیری اقتصــادی برابــر بــا  0/440و میــزان معنــاداری  sig =0/000و بــا
زیســتپذیری زیســتمحیطی برابــر بــا  0/316و میــزان معنــاداری sig=0/000
اســت .بــا توجــه بــه نتایــج بــاال فــرض رابطــۀ بیــن دو متغیــر تأییــد میشــود
و معنــادار اســت ومیتــوان گفــت یــک رابطــۀ مثبــت و نســبت ًا قــوی بیــن
میــزان انطبــاق اجتماعــی و رضایــت از زیس ـتپذیری در همــۀ ابعــاد آن وجــود
دارد؛ بــه عبــارت دیگــر بــا افزایــش میــزان انطبــاق اجتماعــی ،میــزان رضایــت از
زیســتپذیری هــم افزایــش مییابــد.
همچنیــن دادههــای جــدول در خصــوص رابطــۀ بیــن میزان شــکوفایی اجتماعی
افــراد ســاکن در شــهر و میــزان رضایــت آنهــا از ابعــاد زیسـتپذیری شــهر نشــان
میدهــد کــه مقــدار  rohاســپیرمن بــه دســت آمــده بــرای متغیــر مســتقل بــا
زیس ـتپذیری اجتماعــی برابــر بــا  ،0/353بــا زیس ـتپذیری اقتصــادی برابــر بــا
 0/436و بــا زیس ـتپذیری زیس ـتمحیطی برابــر بــا  0/259اســت .بــا توجــه بــه
اینکــه میــزان معنــاداری  sig =0/001میباشــد و ســطح معنــاداری کمتــر از میــزان
قابــل قبــول در تحقیقــات اجتماعــی یعنــی  0/05اســت ،پــس رابطــۀ موجــود
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معنــادار میباشــد ومیتــوان گفــت بیــن میــزان شــکوفایی اجتماعــی افــراد
ســاکن در شــهر و رضایــت از زیســتپذیری شــهر ،رابطــۀ مثبــت و متوســطی
وجــود دارد.
تحلیل رگرسیون چند متغیری
رگرســیون چنــد متغیــری روشــی اســت بــرای تحلیــل مشــارکت جمعــی و
فــردی دو یــا چنــد متغیــر مســتقل در تغییــرات متغیــر وابســته؛ بــه عبــارت دیگــر
رگرســیون چنــد متغیــری روشــی آمــاری اســت کــه اجــازهمیدهــد نمــرۀ یــک
متغیــر بــر اســاس نمرههــای او در متغیرهــای دیگــر پیشبینــی شــود .روشهــای
متفاوتــی بــرای تعییــن ســهم نســبی هریــک از متغیرهــای پیشبیــن وجــود دارد؛
روشــی کــه در ایــن تحقیــق از آن اســتفاده شــده ،روش «همزمــان» اســت کــه در
 spssآن را روش  Enterمیخواننــد.
از آنجــا کــه ایــن مقیــاس درصــد اســت کــه نشــان میدهــد بــا شــناختن
متغیرهــای پیشبیــن بــه چــه میــزانمیتــوان نســبت بــه پیشبینــی متغیــر مــاک
اقــدام کــرد ،بایــد میــزان موفقیــت مــدل انتخابشــده را هنــگام کاربــرد آن در
محیــط واقعــی ارزیابــی کــرد و تخمیــن زد .جــدول شــمارۀ ( )5ارزیابــی مــدل
تحلیلــی زیســتپذیری شــهری را نشــانمیدهــد.
جدول شمارۀ (  .)5ارزیابی میزان موفقیت مدل تحلیلی در پیشبینی زیستپذیری شهری
مدل

R

مجذورR

1

0/369

0/275

مجذور  Rتنظیمشده انحراف تخمین زده شده
0/284

10/42785

دادههــای جــدول شــمارۀ  5نشــانمیدهنــد کــه مقــدار  Rتنظیمشــده برابــر بــا
 0/284اســت؛ بنابرایــنمیتــوان گفــت کــه مــدل تحلیلــی مــورد اســتفاده %8/14
تغییــر در زیســتپذیری شــهری را محاســبه کــرده اســت؛ بــه عبــارت دیگــر
 %28/4تغییــرات زیسـتپذیری شــهری بــر اســاس متغیرهــای انســجام اجتماعــی،
پذیــرش اجتماعــی ،مشــارکت اجتماعــی ،انطبــاق اجتماعــی و شــکوفایی اجتماعی
قابــل پیشبینــی اســت .دادههــای بتــا در جــدول شــمارۀ  6نشــانمیدهــد
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کــه میــزان اثــرات مســتقیم متغیرهــای مســتقل بــر احســاس بــر زیس ـتپذیری
شــهری برابــر بــا انســجام اجتماعــی  ،0/254پذیــرش اجتماعــی  ،0/156مشــارکت
اجتماعــی  ،0/272انطبــاق اجتماعــی  0/246و شــکوفایی اجتماعــی  0/185درصــد
بــوده اســت.
جدول شمارۀ ( .)6خروجی رگرسیون به روش  Enterتأتیر متغیرهای مستقل
بر زیستپذیری شهری
ضریبهای استاندارد
ضریبهای غیراستاندارد
سطح
معنیداری
T
مدل
بتا
 Bخطای استاندارد
27/470
مقداره ثابت
انسجام اجتماعی 4/289
پذیرش اجتماعی 0/784
مشارکت اجتماعی 2/526
انطباق اجتماعی 4/258
شکوفایی اجتماعی 3/367

3/656
1/038
0/620
0/540
1/232
0/780

0/254
0/156
0/272
0/246
0/185

7/514
4/133
1/264
4/378
3/456
3/756

0/000
0/000
0/207
0/000
0/001
0/000

بــا توجــه بــه اینکــه در تحقیقــات اجتماعــی معمــوالً شناســایی کلیــۀ عوامــل
تأثیرگــذار بــر متغیــر وابســته بــرای محقــق امکانپذیــر نیســت ،بنابرایــن بــا توجــه
بــه متغیرهــای تحلیــل مســیرمیتــوان گفــت کــه  28/4درصــد از واریانــس
زیس ـتپذیری شــهری توســط مــدل تبییــن میشــود و  71/6درصــد از واریانــس
زیســتپذیری شــهر توســط مــدل تبییــن نمیشــود.
بحث و نتیجه گیری
زیس ـتپذیری کــه مفهــوم مــورد بحــث و بررســی در ایــن پژوهــش اســت ،در
ﻣﻌﻨﺎي اﺻﻠﻲ و ﻛﻠﻲ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ اﺳـﺖ و بــه درجــۀ
تأمیــن ملزومــات یــک جامعــه بــر مبنــای نیازهــا و ظرفیــت افــراد آن جامعه اشــاره
دارد .هــدف کلــی ایــن تحقیــق بررســی رابطــۀ بیــن رویکــرد فرهنگــی شــهروندان
بــر زیس ـتپذیری اقتصــادی ،اجتماعــی و زیس ـتمحیطی شــهر ایــام اســت.
یافتههــای پژوهــش در خصــوص میــزان رضایــت از ابعاد مختلف زیسـتپذیری
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نشــانمیدهــد کــه شــهروندان رضایــت متوســطی از زیســتپذیری اقتصــادی،
اجتماعــی و زیســتمحیطی شــهر داشــتهاند .نتایــج حاصلشــده در خصــوص
ابعــاد زیسـتپذیری شــهری حاکــی از آن اســت کــه :بــر مبنــای یک مقیــاس  18تا
 ،90میانگیــن رضایــت پاســخگویان از زیس ـتپذیری اقتصــادی  49/10میباشــد
کــه حاکــی از رضایــت متوســط آنهاســت .ایــن میانگیــن رضایــت بــر حســب
متغیرهــای مســتقل تحقیــق تقریبـ ًا ثابــت اســت و دامنۀ انحــراف از آن زیاد نیســت.
در خصــوص رضایــت از زیس ـتپذیری اجتماعــی ،بــر مبنــای یــک مقیــاس 19
تــا  ،95میانگیــن نمــرۀ پاســخگویان  55/00بــوده اســت کــه از رضایــت متوســط
آنهــا حکایــت میکنــد .میــزان رضایــت بــر اســاس متغیرهــای مســتقل تحقیــق
نیــز مؤیــد ایــن میانگیــن اســت .آخریــن بعــد از ابعــاد ســهگانۀ زیســتپذیری
شــهری ،زیســتپذیری زیســتمحیطی اســت کــه آمارههــای توصیفــی آن را
نشــانمیدهــد .میانگیــن رضایــت از زیســتپذیری زیســتمحیطی در بیــن
پاســخگویان برابــر بــا  32/66بــوده اســت .دامنــۀ ایــن مقیــاس کــه بیــن  11تــا
 55میباشــد حاکــی از رضایــت متوســط پاســخگویان از زیس ـتپذیری زیســت
محیطــی اســت.
یافتههــای پژوهــش حاکــی از ایــن اســت کــه ابعــاد مشــارکت ،انســجام و
انطبــاق بیشــترین تأثیــر را بــر زیســتپذیری داشــتهاند .مشــارکت اجتماعــی،
بــاوری اســت کــه طبــق آن فــرد خــود را عضــو حیاتــی اجتمــاعمیدانــد و فکــر
میکنــد چیــز ارزشــمندی بــرای عرضــه بــه دنیــا و اجتمــاع خــود دارد .مشــارکت
اجتماعــیمیتوانــد زمینــۀ افزایــش ضریــب تحمــل و مــدارای اجتماعــی را فراهــم
کنــد ،ســبب ایجــاد و تقویــت روحیــۀ مســئولیت پذیــری شــود و اعتمــاد بــه نفس،
رفتــار خــاق و مبتکرانــه وبــه طــور کلــی ،رضایــت از زندگــی را بــه همــراه
داشــته باشــد کــه در زیس ـتپذیری عاملــی اساســی بــه شــمارم ـیرود.
مشــارکت اجتماعــي ،منجــر بــه ایجــاد ســرمایۀ اجتماعــي ميشــود کــهمیتــوان
از آن بــرای خلــق بهزیســتي اجتماعــی اســتفاده کــرد .ســرمایة اجتماعــی از جملــه
عوامــل اجتماعــی اســت کــهمیتوانــد زمینههــای شــکلگیری توســعة اجتماعــات
شــهری را فراهــم کنــد .بیشــک ســرمایة اجتماعــی نقــش بــارزی در افزایــش
زیسـتپذیری کانونهــا و اجتماعــات انســانی دارد و یکــی از ارکان مهــم افزایــش
توانمندیهــای محیطــی بــرای زیســتپذیری اســت؛ زیــرا تأثیــر مســتقیمی بــر
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ابعــاد عینــی و ذهنــی زیسـتپذیری در فضاهــای شــهری دارد .ســرمایة اجتماعــی
موجــب شــکلدهی روابــط شــهروندان و افزایــش کیفیــت تعامــات و مناســبات
اجتماعــی میــان آنــان میشــود؛ از ایــن رو هرچــه در میــان شــهروندان افزایــش
یابــد ،تعامــل آنــان بــر مبنــای اعتمــاد ،هنجــار جمعــی ،مشــارکت و همگرایــی
اجتماعــی نیــز باالتــر خواهــد بــود .حــس مســئولیت اجتماعــی و مشــارکت در
انجــام امــور در جوامــع انســانیای کــه در آنهــا ســرمایة اجتماعــی بــاال باشــد،
بــه دســتیابی بــه محیــط زیســت پایــدار منجــر خواهــد شــد؛ بنابرایــنمیتــوان
گفــت ســرمایة اجتماعــی بــر متغیرهایــی ماننــد زیسـتپذیری ،پایــداری و کیفیــت
زندگــی تأثیــر مســتقیم دارد.
یافتههــای تحقیــق همچنیــن حاکــی از رابطــۀ معنـیدار بیــن دو متغیــر میــزان
انســجام اجتماعــی و زیسـتپذیری شــهری اســت .همبســتگی اجتماعــی چنانکــه
جیکوبــز بــاور دارد ،عبــارت از شــبکههای اجتماعــی فشــردهای اســت کــه در
محلههــای شــهری در ارتبــاط بــا مســائلی کــه کیفیــت زندگــی را تحــت تأثیــر
قــرارمیدهــد ،تصمیمگیــری میکننــد و واکنــش نشــان میدهنــد .یافتههــای
تحقیــق نشــانمیدهــد علیرغــم تغییراتــی کــه در ســاختارهای اقتصــادی و
ســیمای عمومــی شــهر اتفــاق افتــاده اســت ،بــه لحــاظ اجتماعــی و بخصــوص
همبســتگی اجتماعــی ،شــهر ایــام دارای خصوصیــات جامعــۀ ســنتی اســت؛
جامع ـهای کــه بــه تعبیــر دورکیــم انســجام مکانیکــی مشــخصۀ اصلــی آن اســت.
جامعـهای کــهارزشهــای مشــترک دارد ،اعضــای آن بــه اهــداف مقــدس واحــدی
اعتقــاد دارنــد .در ایــن جامعــه وجدانهــای فــردی منطبــق بــا وجــدان جمعــی
پــرورش مییابــد کــه نتیجــۀ آن ،توافــق ارزشــی و همبســتگی اجتماعــی اســت.
شــهر ایــام علیرغــم تجربــۀ برخــورد بــا دســتاوردهای دنیــای جدیــد ،همچنــان
از تهنشســتهای فکــری ،ارزشــی ،عقیدتــی و عناصــر هویتبخــش بهجامانــده
از ســنت و گذشــته ارتــزاق میکنــد.
شــاید بتــوان همبســتگی موجــود در بیــن ســاکنان را در پرتــو فرضیــۀ اجتماعــی
شــدن اینگلهــارت تبییــن کــرد کــه بــر اســاس آن ،مناســبات میــان وضعیــت
اقتصــادی – اجتماعــی و واولویتهــای ارزشــی ،رابطــهای مبتنــی بــر تطابــق
نیســت؛ بلکــه تأخیــری محســوس در ایــن میــان وجــود دارد.بــه طــور کلــی
ارزشهــا و مناســبات اجتماعــی تــا حــدّ زیــادی بازتــاب اوضــاع حاکــم بــر
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ســالهای قبــل از بلــوغ اســت .ســاکنان شــهر ایــام کــه بــه درازای تاریــخ یــک
فضــای ســنتی را تجربــه کردهانــد ،طبیعــی اســت کــه نــوع نــگاه و مناســبات آنهــا
مبتنــی بــر ویژگیهــای جامعــۀ ســنتی و همبســتگی اجتماعــی ،اولویــت اساســی
آنهــا باشــد و آمــادۀ مشــارکت و پذیــرش مســئولیت اجتماعــی باشــند .هرچنــد
رویکردهــای ســنتی در عرصــۀ مدیریــت شــهر ،مشــارکت شــهروندان و بخــش
خصوصــی و جامعــۀ مدنــی را بــه رســمیت نمیشناســد و امــکان بهرهمنــدی از
ایــن ظرفیــت عظیــم اجتماعــی جهــت توســعۀ شــهری را از خــود ســلب کــرده
اســت؛ امــا ایــن ســرمایۀ اجتماعــی شــرایط زیســتپذیری شــهری را مســاعد
کــرده و بســیاری از آســیبهای جامعــۀ شــهری را کاهــش داده اســت.
یافتههــای پژوهــش نشــانمیدهــد کــه بیــن دو متغیــر میــزان انطبــاق اجتماعــی
شــهروندان و میــزان رضایــت آنهــا از ابعــاد مختلــف زیسـتپذیری شــهر ،رابطــۀ
مثبــت و معن ـیداری وجــود دارد .اگــر انطبــاق اجتماعــی بــه معنــای پذیــرش یــا
عــدم پذیــرش باورداشـتها،ارزشهــا ،هنجارهــا و مقتضیــات یــا شــرایط جدیدی
کــه بــرای عضــوی از جامعــه پیــش میآیــد ،تعریــف شــود ،در باالتریــن ســطح
آن ،حــس تعلــق اجتماعــی شــکل میگیــرد .حــس تعلــق اجتماعــی فراینــدی
اســت کــه طــی آن ،مســئولیتپذیری و اعتمــاد اجتماعــی افزایــش مییابــد و بــه
مشــارکت میانجامــد .تنظیــم روابــط اجــزای هــر نظــام ،بــه کاهــش پیچیدگــی
روابــط اجتماعــی منجــر میشــود و رفتــار دیگــران را پیشبینــی میکنــد .ایــن
امــر باعــث افزایــش اعتمــاد اجتماعــی و بــه دنبــال آن ،افزایــش احســاس امنیــت
در بیــن اعضــای جامعــه و کاهــش ناهماهنگــی شــناختی و ســرانجام ،ثبــات رفتــار
اعضــای جامعــه میشــود و همبســتگی و انســجام و حــس وفــاداری بــه جامعــه
را افزایــشمیدهــد (ناطقپــور)30 :1383 ،؛ بنابرایــنمیتــوان انطبــاق اجتماعــی
را یکــی از مبانــی مهــم احســاس مســئولیت اجتماعــی فــرد بــرای برقــراری روابــط
مناســب و ثمربخــش بــا جامعــه دانســت.
وقتــی انطبــاق اجتماعــی در بیــن افــراد جامعــه شــکل گیــرد ،حــس هماننــدی
و قرابــت بــه وجــود خواهــد آمــد و پیوندهــای عاطفــی و دلمشــغولیها و
منافــع مشــترک افــراد بــه هــم پیونــد خواهــد خــورد کــه نتیجــۀ آن ،افزایــش و
تشــدید تماسهــای آنــان و گســترش ارتباطــات در ســطح جامعــه اســت .بســترها
و عوامــل ایجــاد تعلــق اجتماعــی بخصــوص در جوامــع در حــال گــذار دچــار
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تغییــر میشــوند کــه بــه تبــع آن ،الگوهــای همــکاری در امــور مختلــف اجتماعــی،
سیاســی ،فرهنگــی و  ...تغییــر خواهــد یافــت.
بنابرایــن باالبــودن میــزان انطبــاق اجتماعــی در میان شــهروندان ،زمینۀ مشــارکت
گســتردۀ آنهــا در امــور اجتماعــی ،سیاســی و فرهنگــی شــهر را فراهــم میکنــد
کــهمیتوانــد مســیر توســعۀ شــهروندی بــه عنــوان یکــی از پیشنیازهــای
شــهر زیســتپذیر را همــوار ســازد؛ بخصــوص در شــهر ایــام کــه علیرغــم
تحــوالت چنــد دهــۀ اخیــر ،هنــوز فرهنــگ شــهروندی در آن شــکل نگرفتــه و
امــکان مشــارکت واقعــی مــردم بخصــوص در ادارۀ محــل زندگــی خــود فراهــم
نشــده اســت؛ بنابرایــن باالبــودن انطبــاق اجتماعــی در میــان شــهروندانمیتوانــد
زمینــۀ مشــارکت آنهــا را فراهــم ســازد و دســتاوردهای آن منجــر بــه افزایــش
زیســتپذیری شــهری گــردد.
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