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  :چکیده

در مجامع علمی مطرح شده است. که ارتباط  ايعه پایدار محلهتوس آناخیر توسعه پایدار و به تبع  هايسالدر 

دیریت شهري دارد. براي توسعه شکل بافت و م مشارکت، امنیت، ،محیطیزیست اجتماعی، هايآسیبتنگاتنگی با 

- توصیفی صورتبهاست. روش پژوهش حاضر  رفته کار بهشاخص در ابعاد اجتماعی  10پایدار محالت شهري مسکن 

هدف اصلی پژوهش حاضر  پیمایشی صورت گرفته است. صورتبهاطالعات  آوريجمع اشد.بمیتحلیل و پیمایشی 

آماري تحقیق اشد. جامعه بمیاهواز  حاشیه نشینمسکن در محالت پایداري اجتماعی  هايشاخصبررسی تطبیقی 

 381است که  آمدهدستبهمدل کوکران  اساس براشد. حجم نمونه بمی حاشیه نشینحاضر خانوارهاي ساکن محالت 

بافت  6در این پژوهش از میان پرسشنامه توزیع گردید.  450نفر محاسبه شده است براي افزایش دقت کار تعداد 

انتخاب شده و در هر محله با توزیع و تکمیل پرسشنامه  شدمی محله 18که شامل  ايحاشیهبافت  ،شخص در شهرم

 يبندرتبهپلند اقدام به مقایسه تطبیقی محالت شهر و کمیمدل ویکور، تاپسیس، الکتر و مدل ادغااز  گیريبهرهو 

بین محالت از  سهیو مقااطالعات  لیوتحلهیتجزپایداري اجتماعی مسکن گردید. در  يهاشاخص بر اساس هاآن

پژوهش میزان  يهاافتهی بر اساساست.  شدهاستفادهناپارامتریک مانند یومن ویتنی، کروسکال والیس  يهاآزمون

داراي سطح پایدار  5با امتیاز  2، زویه 1: که محالت زرگان، زویه شودیم يبندتیاولوپایداري محالت بدین ترتیب 

به هویت محلی، حس تعلق مکانی و مشارکت ساکنان در امور اشاره کرد. محالت منبع آب،  توانیم آنالیل که از د

. محالت آل صافی، مالشیه، شودیمپایدار شناخته  نسبتاًداراي سطح  4، حصیرآباد و کوي طاهر با امتیاز آبادیعل

و ناپایدار  نسبتاًعلیا، کوي علوي داراي سطح و کریشان داراي نیمه پایدار و محالت گلدشت، چنیبه  آبادنهضت 

   .باشدیمسیاحی داراي سطح ناپایدار  يو کوگلبهار، شهرك رزمندگان  محالت

  اهواز حاشیه نشینپایداري، پایداري اجتماعی، محالت  يهاشاخص :هادواژهیکل
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  مقدمه -1-1 

 هاآن ترینمهمجدي را به همراه داشته است، که از جمله  يهاچالشافزایش جمعیت شهري 

درآمدي، مشکالت  يهاگروه، و نابرابري اقتصادي و افزایش شکاف بین "شهري شدن فقر"وان به تمی

به علت  توسعهدرحالهاي اشاره کرد. در این میان مشکالت کشور یطیمحستیز يهایآلودگاجتماعی و 

، بر این باور هستند که است. امروزه اکثر متخصصان شهري تردهیچیپرشد بسیار سریع جمعیت شهري 

و متقابل با  هیدوسواست که ارتباط  یچندوجهمسکن مفهومی فراتر از سرپناه دارد. مسکن موضوعی 

فرهنگی و موضوعات کالن  يهانهیزمشیپسالمت و بهداشت، شرایط اقتصادي، عدالت اجتماعی، 

که  سازدیمشهري را ملزم  گذاراناستیسدارد. این درك از مفهوم مسکن برنامه ریزان و  یطیمحستیز

تمامی ابعاد مسکن  رندهیدربرگاتخاذ نماید، رویکردي که  هايزیربرنامهدر  نگرکلرویکردي جامع و 

هاي درآمدي قابل استطاعت براي تمامی گروهباشد. از این رو مسکن پایدار در تالش است تا مسکنی 

  شهري فراهم سازد. 

در فصل حاضر به معرفی و بیان مسئله تحقیق، ضرورت انجام تحقیق، پیشینه تحقیق، اهداف 

  ود. شمیتحقیق پرداخته  يهاتیمحدودتحقیق، مواد و روش پژوهش و موانع و  سؤاالتتحقیق، 

   مسئلهبیان  -2- 1

 نکهیباا. اندشدهکره زمین  ستیزطیمحي فراوان در هايداریناپاپیدایش امروزه شهرها باعث 

کوتاه،  نسبتاًي بسیار دور وجود داشته، لیکن با وقوع انقالب صنعتی در طی زمانی هازمانشهرنشینی از 

  ).1،2005اسکالراست( کرده دایپي آورسرسامرشد 

توسعه شهرهاي کوچک و  آنبه تبع  ي عصر کنونی شهرنشینی، افزایش جمعیت شهرها وهایژگیو

و  هابیتخرحاکی از افزایش هرچه بیشتر  هاینیبشیپ، ندهیدر آبزرگ است. با تداوم توسعه شهرها 

، امروزه هاینگرانی در شهرها و مناطق شهري است. به دنبال این تحوالت و طیمحستیزي هایآلودگ

                                                
1.Sclar 
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قوت گرفته  شیپ از شیب گرددیبازمانی قرن بیستم ي پایهادههبه  آننظریه توسعه پایدار که پیدایش 

ي کنونی، نظریه توسعه پایدار هايداریناپاشهرها در پیدایش  پررنگاست. در این میان با توجه به نقش 

ي شهري، در هاطیمحشهري از اهمیتی فراوان برخوردار گشته است. با توجه به اثرات گسترده مسکن بر 

: 1389عهده دارد(بزي، بر یمهمپایدار شهري بخش مسکن نقش بسیار راستاي تحقق اهداف توسعه 

25.(  

ي مختلف هاعلتنیازهاي انسان است. مسکن شهري در شهرهاي ایران به  نیتریاساسمسکن جزء 

به توسعه  تواندیماز رشد بسیاري برخوردار بوده است. توجه کمی و کیفی به مسائل مسکن شهري 

  ).26: همانکمک شایان توجهی نماید( هابخشاهداف توسعه ملی در سایر  نآشهرهاي کشور و به دنبال 

خارج  آنبراي کار و فعالیت اجتماعی از  هاانسانو مقصد زندگی روزمره انسان است.  مبدأخانه 

. خانه مکانی است که ما پس از تجربه گردندیبازمو کسب تجربه به خانه  آنو پس از انجام  شوندیم

. خانه براي انسان از چنان اهمیتی برخوردار است که میگردیبازم آنجهان پیرامون، به ابعاد مختلف 

  ). 1381را مرکز دنیاي فرد نامید(نوربرگ شولتز، آنوان تمی

همگام  آنتوجه همگان را به خود معطوف داشته مسکن و توسعه پایدار  شدتبهیکی از مسائلی که 

در اسناد دومین اجالس اسکان بشر بدان توجه شده است، اهمیت  که یمهمبا توسعه انسانی است. نکته 

  ). 28: 1386مسکن مناسب براي مردم در روند توسعه است(چپرلی، تأمیننقش اسکان پایدار و 

. ردیگیممورد مطالعه و بررسی قرار  -از جمله مسکن-مختلف يهاجنبهتوسعه و توسعه پایدار، از 

در  1970به دهه  آن يریگشکلود و شمیمعاصر محسوب  يهاسبکی از یک عنوانبهامروز ایده پایداري 

پیدایش مسئله مسکن در ایران و طرح  .گرددیبازمپاسخ به مداخالت گسترده در محیط و بحران انرژي 

  ).153: 1390(علی الحسابی، گرددیبرموابسته  يدارهیسرمامعضلی اجتماعی به آغاز رشد  عنوانبه آن

اسب نشانگر رفاه عمومی جامعه است و مسکن بد و نامطلوب منجر به پیامدهاي مسکن خوب و من

). 62: 1،1998رانگواال(گرددمی، تباهی و فساد جوانان جوامع هايبندوباریب، هايماریبزیان باري از قبیل 

ب و ، جغرافیا و آداوهواآب، یشناختسبک يهاشیگراعوامل اقتصادي، سبک معماري، زبان بومی منطقه،

). بنابراین 185: 2،2006سندیچثیرگذارند(ي مختلف تأهامکانطراحی مسکن در  سنن محلی در توسعه و

، از نظر قبولقابلمسکن پایدار عبارت است از مسکنی که از لحاظ اقتصادي متناسب، از لحاظ اجتماعی 

                                                
1.Rangwala  
2.Sendich  
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 گریدعبارتبهیا  .)3: 1،2007چارلزباشد( ستیزطیمحو مستحکم و سازگار با  ریپذامکانفنی و کالبدي 

نوع مسکنی که نیازهاي زیستی نسل کنونی را بر مبناي کارایی منابع طبیعی انرژي برآورده ساخته و  آن

محالتی جاذب و ایمن را ضمن توجه به مسائل اکولوژیکی، فرهنگی و اقتصادي ایجاد  حالنیدرع

پایدار مسکنی تعریف شده که کمترین ). در تعریفی دیگر مسکن 1384نماید،مسکن پایدار است(دریانی،

با منطقه و جهان  ترعیوسناسازگاري و مغایرت را با محیط طبیعی پیرامون خود و در پهنه 

  ). 1387دارد(سینگري،

مطلوب، فراگیر و  تیفیباکقابل استطاعت،  يهاسکونتگاهپایداري اجتماعی در بخش مسکن، ایجاد 

که به نحوه  گیردمیدرآمدي متنوع)، امن و سالم را دربر يهاوهگرمختلف مالکیت و  يهاشکلمتنوع (با 

  ).92: 1394،گالبچیکف(اندشدهفضایی گسترده ملی و شهري هماهنگ -اجتماعی يهانظامقابل قبولی با 

و خود از متغیرهایی  گذاردیم تأثیرآسایش درون خانه متغیر وابسته میانجی است و در پایداري 

خواب) و کمیت و کیفیت فضاهاي  يهااتاقضاهاي اصلی(نشیمن و پذیرایی و چون اندازه و کیفیت ف

فضاهاي بیرونی و داخلی خانه و  ينورپردازو  يریپذانعطافو حمام) و  ییدستشوخدماتی (آشپزخانه و 

در داخل و بیرون خانه و کیفیت طراحی  کاررفتهبهاندازه و مساحت کلی داخل خانه و جنس مصالح 

با کمد و  هاآنجدید و همراه بودن  يهاخانهخواب در  يهااتاق. کوچک بودن ردیپذیم تأثیرداخلی 

 آناز استفاده  يجابهکه بسیاري افراد  آوردیمبه وجود  یتنفسرقابلیغتخت و سایر تجهیزات فضاهاي 

پایداري).  (عدماندروزمرهدرصدد گریز و پناه بردن به فضاي نشیمن یا پذیرائی براي مطالعه یا کارهاي 

زنان در محیط خانه  مدرن است. يهاخانهکمبود فضاي آشپزخانه یکی از دردهاي مشترك 

نند و ابعاد نامناسب آشپزخانه یا کیفیت کمی؛ چرا که زمانی طوالنی را در آشپزخانه سپري رترندیپذبیآس

آنان در خانه است. یکی  از بین رفتن آسایش روانی باعث یعموممانند قرار داشتن در انظار  آننامطلوب 

اي جنبی و کثیف کاري در هفعالیتامروزي حذف فضاهاي مخصوص  يهاخانهدیگر از علل ناپایداري 

و فضاهاي انباري نیست و این باعث  اندهیشوگلی و  يهاکفشخیس و  يهاکتخانه است. جایی براي 

  ).81سجادي قائم مقامی،ص ود(شمی یربهداشتیغنشیمن و خواب به فضاهاي  يهااتاق شدنلیتبد

 هاخانواده براي ،هاآن امنیتبعد از آسایش درون خانه، بازي و تفریح و خشنودي کودکان و رشد و 

 عمل دوم اصلی متغیر عنوانبه مسکونی يهامجتمع پایداري در مفهوم این لذا .دارد را بیشترین اهمیت

                                                
1. Charles 
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 طبیعت یا باز فضاي با کودك مستقیم ارتباط ن،کودکا بالندگی و رشد عوامل ترینمهم از یکی .ندکمی

 تأمین جهیدرنت. آوردیم فراهم را کودکان سالمت و تنفس استعدادها، پرورش و رشد امکان که است زنده

 نیز و فرزندان امنیت و رشد سالم، سرگرمی از والدین اطمینان و هاآن رضایت و کودکان بازي محل

 نظارت طریق از واندتمی کودکان منیتاست. ا کودکان بازي بر رتأثیرگذا عوامل از فضا این کیفیت

 ریپذامکان واحدها میانی یا مشاع محوطه به خانه فضاي داخل از کودکان بر هاآن تسلط و والدین مستقیم

   .)83- 82باشد(همان،

ت وابسته به هویت اجتماعی، هوی مسکونی تا حد زیادي يهامجتمع، پایداري نظرانصاحباز دید 

طبقـه   ساکنان است. جامعه شناسان، هویـت اجتمـاعی افـراد را مربـوط بـه      یسنخهمفضاي مسکونی و 

، بلکـه  کندینمالت مشخص یتمکن مالی یا تحص . طبقه اجتماعی را شغل، ثروت،دانندیم هاآناجتماعی 

ماعی و زندگی، طبقه اجت و رابطه میان محل شودیمهر کس با محل سکونت او مشخص  طبقه اجتماعی

  ).111: 1389(ضرغامی،و ناگسستنی است وستهیپهمبه رابطه کهویت اجتماعی اعضاي جامعه، ی

اهواز  نینشهیحاشپایداري اجتماعی مسکن در محالت  يهاشاخصبا این تفاسیر در این تحقیق 

مساکن  اهآنبا توجه به افزایش شتاب رشد شهرها، محالت شهري و به دنبال . ردیگیمقرار  یموردبررس

 یررسمیغو نواحی شهري  هازاغه. در این میان اندشدهشهر با عدم پایداري اجتماعی گسترده مواجه 

را براي تعداد زیادي از ساکنین فقیر و محروم شهري فراهم  یتیبااهمحیاتی و  يسازوکارهااگرچه 

ود. شمیو آینده موجب و انسانی را براي نسل امروز  یطیمحستیزند اما طیف متنوعی از مشکالت کمی

و شرایط بهداشتی پایه و بدون  هارساختیزمحالت به شکل کوچک، بدون دسترسی به  گونهنیاسرپناه 

و محالت اسکان  ياهیحاشنواحی  رونیازاوند. شمیساخته  يزیربرنامهو  وسازساختتوجه به ضوابط 

 گونهنیاتند. با توجه به تعداد باالي چالشی پیش روي توسعه پایدار و پایداري اجتماعی هس یررسمیغ

 .دینمایمي پایداري اجتماعی مسکن در محالت ضروري نهیدرزمانجام مطالعاتی محالت در شهر اهواز 

  .میابرآمدهشهر اهواز  نینشهیحاشدر محالت  هاآنکه در این تحقیق درصدد بررسی 

   ضرورت و اهمیت پژوهش -3- 1

شهري، در راستاي تحقق اهداف توسعه پایدار شهري  يهاطیمحسکن بر با توجه به اثرات گسترده م

شهري را به  يهايکاربرمسکن بخش بسیار بزرگی از  .عهده دارد بر یمهمبخش مسکن نقش بسیار 
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به شهرها نیز  واردشدهبخش زیادي از انرژي و منابع  کنندهمصرفخود اختصاص داده است، همچنین 

بر  ر شهرها دارد.دمیاجتماعی و اقتصادي نیز نقش بسیار مه ازنظرخش مسکن اشد. عالوه بر این، ببمی

  ود.شمیبه توسعه پایدار شهري قلمداد  یابیدستاین اساس پایداري مسکن گامی مهم در 

سالم  يوهواآبزمین بیشتر،  يریکارگبهمنفی گسترش شدید شهرنشینی در  راتیتأثبراي مقابله با 

لودگی صوتی ناشی از تمرکز صنایع و وسایل نقلیه، توسعه عمودي شهرها و که سبب آلودگی هوا، آ

انسانی ضروري  يهاسکونتگاهود، در نظر گرفتن مقوله توسعه پایدار در مسکن و شمیتولید مواد زائد 

از این نظر بر دوش  يانهیهزی توسعه یابند که صورتبهانسانی باید  يهاسکونتگاهاست. شهرها و 

  آینده را در برآورده کردن نیازهاي خود محدود نسازد. يهانسلینده منتقل نشود و توانایی آ يهانسل

وجه  نیتریاساس آنعنصر شهر است که در توسعه پایدار شهر توجه به پایداري  ترینمهممسکن 

 تأثیر، بر اقتصاد، فرهنگ و مسائل اجتماعی ستیزطیمحود. توسعه مسکن عالوه بر شمیشناخته  آن

افزایش شهرنشینی و تقاضاي رو به رشد مسکن توجه اغلب مسئوالن را به رفع نیاز  کهیدرحال، گذاردیم

ند، اما مسئله اصلی در توسعه مسکن، توجه به نیازهاي نسل آینده در عین کمیمسکن شهروندان جلب 

با کمترین تغییر مسکن امروز  تأمینکردن نیازهاي فعلی مسکن افراد جامعه است؛ به شکلی که  برطرف

حالت در محیط طبیعی، این امکان را به نسل آینده بدهد که به شکلی بهینه براي خود فضاي زیستی 

 ).7: 1391مناسبی فراهم کنند(محمودي،

و  يریکارگبهدر  آنگسترش روند شهرنشینی و اثرهاي منفی  آنبا پیشرفت سریع فناوري و در پی 

فضاي سبز و آلوده سازي خاك بکر، آب سالم و هواي تمیز، در نظر  تخریب بیشتر زمین، منابع طبیعی و

 کهيطوربهعنصر شهر است،  ترینمهمگرفتن مقوله توسعه پایدار در شهرسازي ضروري است. مسکن 

  : ز).1391(محمودي،شودپایداري شناخته می وجه ترینمهمپایدار شهر توجه به پایداري مسکن  در توسعه

یدار کمتر به مسکن پایدار اشاره مستقیم شده است، اما برنامه ریزان و در مقوله توسعه پا

مسکن مناسب و پایدار در توسعه شهري  يگذارهدفبخش مسکن نیاز به بررسی و  گذاراناستیس

  دارند.

مسـکن بـر محـیط شـهري      یطـ یمحستیزبا توجه به اثرات گسترده اجتماعی، اقتصادي، فیزیکی و 

ق بسیاري از اهداف توسعه پایدار شهري، در گروي توسعه مسکن پایدار اسـت.  وان دریافت که تحقتمی

مسـکونی از بعـد    يهامجتمعاست که اصول پایداري  آنیکی از ابعاد پایداري مسکن، پایداري اجتماعی 
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اجتماعی شامل عدالت، زیباشناسی، راحتی، آسایش، امنیت و رشـد کودکـان، هویـت اجتمـاعی و سـایر      

اشد. با توجه به اهمیت و سابقه طوالنی مسئله مسـکن، در جوامـع مختلـف تحقیقـات     بیممسائل مشابه 

 يهـا جنبـه بسیاري در این زمینه انجام گرفته است. عمده تحقیقات بیشتر بر ابعاد کمی و کمبود مسـکن،  

 ، تحقیقات کمتري درنیباوجودااست.  شدهانجاممسکن  تیفیباکاقتصادي مسکن و شماري نیز در رابطه 

پایداري اجتماعی  يهاشاخصعام و  طوربهرابطه با نقش مسکن در توسعه پایدار و توسعه پایدار شهري 

خاص صورت گرفتـه اسـت. بیشـتر تحقیقـات در ایـن زمینـه نیـز اغلـب بـر مصـرف انـرژي و             طوربه

 يهـا بـه جن ژهیـ وبـه مختلـف(   يهاجنبهاز ابعاد و  هاآن، و در اندکرده تأکیدخصوصیات کالبدي مسکن 

) به موضوع پرداخته نشده است. بنابراین تحقیقات در این زمینه با توجه به شرایط شـهرهاي  آناجتماعی 

. بنـابراین بـا توجـه    دیـ نمایم، ضروري ياهیحاشکنونی و همچنین وضعیت نابسامان مساکن در محالت 

در شهر اهـواز ضـرورت    ژهیوبهدر این زمینه،  شدهانجاماي هفعالیتاهمیت مساکن پایدار به محدودیت 

  ود.شمیبیش از پیش احساس  مسئلهپرداختن به این 

  ي پژوهشپیشینه -4- 1

  خارجی ينهیشیپ - 4-1- 1

بهار « کتابآغاز شد.  یطیمحستیز مسائلر د میمبحث پایداري با واکنش افراد و محافل عل

هاردین » تراژدي مشترك«) و 1974شوماخر (» کوچک زیباست«) کتاب 1962راشل کارسون (» خاموش

). بحث 8: 1385ینده انسان برانگیخت(علی نژاد، آو  ستیزطیمح) حساسیت بسیاري در زمینه 1977(

تلند تحت عنوان آینده مشترك ما توسعه کمیته جهانی اناز طریق گزارش بر 1987توسعه پایدار در سال 

  ).5: 1388ار گرفت(قبادیان،دستور کار سازمان ملل قر در یرسم طوربهو توسعه،  ستیزطیمح

را مکلف کرد  کنندهشرکتکشور  178میالدي،  1992اجالس سازمان ملل در ریودوژانیرو در سال 

ستور کار را در د» شهر و معماري پایدار«تا برنامه ریزان و طراحان شهري و معماران کشورهاي مذکور، 

 یالمللنیباسبت روز جهانی مسکن، کنگره سیاست توسعه مسکن در ایران به منخود قرار دهند. سمینار 

اتحادیه جهانی معماران در  یالمللنیبهند با رویکرد پایداري اجتماعی در معماري بیست و دومین کنگره 

با عنوان توسعه پایدار و به همراه گوناگونی فرهنگی و زیستی و... حاکی از اهمیت و سابقه  2005سال 

  ر دنیا است.موضوع در معماري و شهرسازي معاص
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پیشینه و تاریخ مبحث مسکن پایدار و مفهوم » مسکن پایدار«) در اثر خود با عنوان 2004تیوهی(-

بر مسکن  مؤثرپایداري در مسکن را مورد بررسی قرار داده است. وي سپس ضمن بیان فاکتورهاي 

  .، در این زمینه پرداخته استشدهانجام يهانمونهپایدار، به معرفی بهترین 

مسکن  يهانمونهکن پایدار، مطالعه تطبیقی مس يسوبه«) در تحقیق خود با عنوان 2004ی (ش-

در جهت توسعه پایدار در دو  شدهانجامبه بررسی اقدامات مختلف » پایدار در کشورهاي چین و سوئد

ر مسکن پایدار د يهاپروژهکشور چین و سوئد پرداخته است. وي در این پژوهش با بررسی و مقایسه 

  را بیان نموده است. آمدهدستبه يهاتفاوتو  هاشباهتدو کشور، 

با  يارهیجزمسکن پایدار در شرایط «) در تحقیق خود تحت عنوان 2008ایسیک و تولبنتسی(-

. و معتقدند مواد اندپرداختهبه نقش مواد ساختمانی در پایداري مسکن » استفاده از تثبیت زمین آهکی

انتخاب مواد مناسب  هاآن يرونیازامحیط و اکوسیستم دارد.  بر یمهم تأثیرن ساختمانی در بخش مسک

در توسعه مسکن پایدار  هاياستراتژ ترینمهمو مطابق با نیازهاي هر منطقه براي مسکن را یکی از 

  .انددانسته

 به جوامع یابیدست، کلید تیفیباکمسکن « ) در تحقیق خود تحت عنوان 2009مالین و مایلز(-

. در این اندکردهو نقش مسکن در جذابیت و سالمت جوامع توجه  تیفیباکبه مشخصات مسکن » پایدار

  .تحقیق مسکن پایدار ابزاري کلیدي در ایجاد جوامع پایدار قلمداد شده است
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  داخلی ينهیشیپ - 4-2- 1

 منظوربه یوهوایآبامکانات بالقوه  يریکارگبه«) در رساله خود با عنوان 1375کمالوند ( -

ی در ساخت بهینه وهوایآبامکانات بالقوه  يریکارگبه» مسکن، مطالعه موردي شهر همدان يسازنهیبه

 صرفهبهقرار داده است. وي بیان نموده که استفاده از نیروهاي طبیعی در ساختمان  یموردبررسمسکن را 

شت محیط مسکونی و به افزایش کیفیت آسایش و بهدا آناز  ترمهمجویی در مصرف سوخت و 

ود. آقاي کمالوند در رساله خود تحت عنوان مسکن پایدار به بررسی شمیمنتهی  ستیزطیمح يسازسالم

ند که با توجه به نقش کمیبیان  جهینت درمسکن پایدار از جنبه مصرف انرژي پرداخته است. وي 

وان در تمیمطابق با طبیعت ساختمان در مصرف انرژي، از طریق طراحی و اجراي مسکن  مالحظهقابل

  ).1384برداشت(دریانی، يمؤثرجویی نموده و در راستاي توسعه پایدار گام مصرف انرژي صرفه

راهکارهاي طراحی بناهاي شهر تبریز بر مبناي «) در تحقیق خود با عنوان 1387سینگري ( -

از مساکن دو بافت  ییهاونهنمضمن بررسی و تبیین مقوله پایداري و مقایسه و تحلیل » معماري پایدار

به اصولی در طراحی پایدار مساکن شهر در تبریز  یابیدستقدیم و جدید محالت شهر تبریز، در پی 

    .بوده است

در معماري پایدار  آنانرژي خورشید و استفاده از «) در تحقیق خود با عنوان 1387هاشمیان ( -

انرژي خورشیدي  خصوصبهتجدید پذیر  يهاينرژاضمن بیان اهمیت و مزایاي استفاده از » خورشیدي

و اصول طراحی  يسازساختماندر ساختمان، چگونگی استفاده از انرژي خورشید در معماري و 

  .ورد تحقیق و بررسی قرار داده استخورشیدي را م يهاساختمان

سکونی م يهامجتمعتحت عنوان اصول پایداري اجتماعی در  يامقاله در یمقامقائمسجادي  -

مسکونی از بعد اجتماعی شامل عدالت و زیباشناسی و راحتی و آسایش و  يهامجتمعاصول پایداري 

. به این منظور ردیگیمقرار  یموردبررسمشابه  مسائلامنیت و رشد کودکان و هویت اجتماعی و سایر 

است  شدهیررسبایرانی  نظرانصاحبجامعه متخصصان و  ازنظرمسکونی  يهامجتمعپایداري اجتماعی 

: عامل اول، است مسکونی استخراج شود. حاصل چنین يهامجتمعدر اصول پایداري  مؤثرتا عوامل 

براي کودکان، عامل  چندمنظورهباز و  يفضاهاآسایش درون خانه(فیزیکی)، عامل دوم: بازي پذیري 

  ).50، ص یمقامقائمسوم: نظم اجتماعی است(سجادي 



١٠ 

مسکونی در  يهامجتمعتحت عنوان اصول پایداري اجتماعی  يامقاله) در 1389ضرغامی ( -

یکی از  عنوانبهپایانی قرن بیست و یکم، پایداري  يهادههند که در کمیاسالمی مطرح -شهرهاي ایرانی

در عرصه فضاهاي شهري و معماري مطرح بوده است.در این  ژهیوبه، هاعرصهمباحث مطرح در کلیه 

مسکونی از بعد اجتماعی شامل عدالت، زیباشناسی، راحتی، آسایش،  يهاتمعمجپژوهش، اصول پایداري 

 یموردبررساسالمی -مشابه در شهرهاي ایرانی مسائلامنیت و رشد کودکان، هویت اجتماعی و سایر 

، روش پیمایشی از نوع پیمایش اکتشافی است که بر مبناي شدهگرفته. روش تحقیق به کار ردیگیمقرار 

و کشف اصول پایداري و روابط بین این اصول از  هاپرسشنامهف و استخراج نتایج حاصل تحلیل، توصی

کونی تعیین مس يهامجتمعاصول نظري پایداري  تیدرنها، تا ردیگیمانجام  نظرانصاحبدید جامعه 

  . شود

فرهنگی در -) در تحقیق خود تحت عنوان تعیین عوامل پایداري اجتماعی1389ضرغامی ( -

ند که یک کمیمسکونی اقلیم سرد و خشک ایران مطالعه موردي اردبیل مطرح  يهاجتمعمطراحی 

واند به مردم کمک کند تا منافع زندگی پایدار را درك کنند. تمیمجتمع مسکونی با پایداري اجتماعی، 

 مبانی نظري مسکن- 1زیر در حوزه معماري پایدار پاسخ گوید:  سؤاالتاست تا به  آناین تحقیق بر 

مسکن مبتنی بر رویکرد پایداري اجتماعی در  يهاشاخص- 2مبتنی بر اصول پایداري اجتماعی چیست؟ 

بر  مؤثرشهر اردبیل از دیدگاه ساکنان چیست؟ این تحقیق از نوع پیمایشی است و سعی شده تا عوامل 

تحقیق از  ازیردنموشود. اطالعات  لیوتحلهیتجزمسکونی از دیدگاه ساکنان  يهامجتمعپایداري اجتماعی 

  است. شده حاصلو مشاهده  نامهپرسش، مصاحبه، ياکتابخانهکار 

توسعه مسکن پایدار(مطالعه  يزیربرنامهتحت عنوان بررسی و تحلیل  يامقاله) در 1389بزي ( -

شهري، در راستاي  يهاطیمحاستان فارس) با توجه به اثرات گسترده مسکن بر -آبادموردي شهر حاجی 

عهده دارد مسکن بخش بسیار  بر یمهمهداف توسعه پایدار شهري بخش مسکن نقش بسیار تحقق ا

بخش زیادي از  کنندهمصرفشهري را به خود اختصاص داده است، همچنین  يهايکاربربزرگی از 

اجتماعی و اقتصادي  ازنظراشد. عالوه بر این، بخش مسکن بمیانرژي و منابع وارد شده به شهرها نیز 

به توسعه  یابیدستشهرها دارد.بر این اساس پایداري مسکن گامی مهم در  در یمهمش بسیار نیز نق

در جهت توسعه مسکن پایدار در شهر  يزیربرنامهود. هدف این تحقیق شمیپایدار شهري قلمداد 

 يهایبررستحلیلی و مبتنی بر منابع اسنادي و - اشد. بر این اساس روش توصیفیبمیفارس  آبادیحاج
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) مورد spss(افزارنرم لهیوسبهمیدانی و اسنادي  يهایبررسحاصل از  يهادادهمیدانی است.

پایدار  آبادیحاجنگر این است، که مساکن شهر اپژوهش بی يهاافتهیاست.  گرفته قرار لیوتحلهیتجز

  نیستند. 

ساخت. وي در ) کتابی تحت عنوان توسعه مسکن همساز با توسعه پایدار منتشر 1391محمودي ( -

. همچنین به بررسی تجارب ایران و سایر سازدیماثر خود کلیاتی از معماري پایدار و مسکن را مطرح 

و ارائه راهکار در جهت کاهش  يبندجمع. در انتها به پردازدیمکشورها در دستیابی به پایداري مسکن 

ربردي این کتاب فراهم شدن رهنمودها . از نتایج کاپردازدیم يبرداربهرهدر مراحل ساخت و  هایآلودگ

مسکونی و راهکارهایی براي  يهامجتمع، مطالعات و طراحی يزیربرنامهبراي  ینیبشیپو الگوهاي قابل 

کمترین  وسازساختاي جنبی مسائل هفعالیتکه در دوران ساخت  يطوربهاست،  يبرداربهرهساخت و 

نیز با توجه به نحوه زندگی ساکنان  يبرداربهرهدارد و طی زمان  ستیزطیمحآثار منفی را در 

  .به حداقل ممکن برسد ایجاد شده یطیمحستیزمسکونی آثار  يهامجموعه

مسکن پایدار براي شهرهاي پایدار؛ چارچوب «الگ گالبچیکف و آنا بادیانا کتابی تحت عنوان  -

. انددرآوردهرا به رشته تحریر  با ترجمه حسین حاتمی نژاد» توسعهدرحالبراي کشورهاي  يگذاراستیس

ند که شالوده و بنیان ایده مسکن پایدار را شکل کمیدر این کتاب مفاهیم و مالحظات کلیدي را بیان 

مسکن پایدار و اقدامات اجرائی مربوط به  يهااستیسی جامع براي تدوین و تنظیم ب، و چارچودهدمی

 ند.کمیفراهم  آن

تحلیل و بررسی اصول پایداري اجتماعی در تحت عنوان  ياقالهم) 1392اقلیمی و همکاران( -

به رشته تحریر  واحدي الله اردبیل) 197مسکونی (مطالعه موردي مجتمع مسکونی  هايمجتمع

و  قرارگرفته یموردبررسسکونی م يهامجتمعدر این مقاله اصول پایداري اجتماعی در  .انددرآورده

متخصصان و  ازنظرود شمیمسکونی  يهامجتمععواملی که سبب برقراري پایداري اجتماعی در 

 یموردبررسمسکونی  يهامجتمعاین عوامل در ساکنین  يرگذاریتأثو میزان  شدهاستخراج نظرانصاحب

وري اطالعات با مطالعات ق گردآاست. روش تحقیق، توصیفی و پیمایشی بوده که از طری گرفتهرقرا

در  هرکداممیزان اهمیت  هادادهبا تحلیل  تیدرنهااي و مصاحبه و تنظیم پرسشنامه بوده و هکتابخان

  پایداري اجتماعی مشخص شده است. 
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مسکن مهر با  یشناسبیآس"کارشناسی ارشد تحت عنوان  نامهانیپا) در 1392حاجی رحیمی ( -

ایجاد  که سدینویمچنین  "هشتگرد دیشهر جدی نمونه موردي، مسکن مهر رویکرد پایداري اجتماع

، بدون امکانات رفاهی روحیب، محالتی هاآنمسکن، نیازها و الزاماتی را به همراه دارد که بدون توجه به 

و همراه با افزایش جرم و جنایت که در بهترین حالت، شهري خوابگاهی، ساکت و مرده خواهد بود. 

شگرفی در فرایند توسعه پایدار اجتماعی  تأثیرواند تمیمسکونی  يهاساختهال نگاه پایدار به ولی اعم

رسد همانند ماهیت شهرهاي جدید، داشته باشد. مسکن مهر نیز از این قاعده مستثنی نبوده و به نظر می

است که در  ییهامؤلفهبعد اجتماعی داراي نقاط ضعف بسیاري باشد.هدف این پژوهش، استخراج  ازنظر

نتایج این پژوهش نشان  .نندکمینقش اساسی ایفا  آنباال بردن تعامالت اجتماعی مسکن مهر و پایداري 

هستند؛ امنیت و آسایش، حس مکان  تأثیرگذار آنکه در تعامالت اجتماعی و پایداري  ییهامؤلفه دهدمی

هاي اجتماعی ود که فعالیتشمی، باعث اهمؤلفهاشند. توجه به این بمیو میزان قلمروي فضاهاي عمومی 

 روحیباز ایجاد بیشتر فضاهاي شهري  تاًینهایابد. و  يریگچشمساکنین شهرهاي جدید، ارتقاي 

  جلوگیري کند. 

ع مسکونی با رویکرد طراحی مجتم"کارشناسی ارشد تحت عنوان  نامهانیپا) 1393چرخالو ( -

 .آوردیدرمبه رشته تحریر  "پایداري اجتماعی مطالعه موردي :استان آذربایجان غربی،شهرستان نقده

در ارتباط  و چههدف اصلی این پژوهش بهبود ساختار فضایی و تقویت روابط مکانی چه در داخل خانه 

اجتماعی و فرهنگی  و نظامکنین اشد و از طرفی هدف از موضوع شناخت نیازهاي سابمی آنبیرونی 

براین نظام است.. نتایج  يرگذاریتأث يهامؤلفهحاکم بر مردم ساکن دریک بافت مسکونی و شناسایی 

 آناستخراج شد که بیانگر  pearsonو آزمون ضریب همبستگی  SPSS افزارنرمتحقیق با استفاده از 

اعی در ، در ارتقاء پایداري اجتم% 44حیطیو امنیت اجتماعی و م %37، سرزندگی  %25است که آسایش 

  است. تأثیرگذارمیان ساکنان مجتمع 

است. که  گرفتهانجامدر زمینه مسکن پایدار تحقیقات متفاوتی در سطح جهان و همچنین ایران 

صادي و اقت یطیمحستیزبعد  افتهیانجامبیشتر تحقیقات  .انددادهقرار  مدنظررا  آنصی از بعد خا هرکدام

 ژهیوبه در بعد پایداري اجتماعی مسکن افتهیانجام يهاپژوهشمحدودیت  دلیل . بهانددادهمدنظر قرار را 

مطرح جهان در این  پردازانهینظرکه توسط  ییهادگاهید، از کلیه نظرات و یررسمیغدر محالت اسکان 

در پژوهش حاضر پس از  استخراج شوند. مؤثرنهایی  يهاشاخصاستفاده گردید تا  اندشدهمطرحزمینه 
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که در هر پژوهش تنها به برخی از آنان اشاره شده  ،پایداري اجتماعی يهاشاخصکلی از  يبندجمعیک 

 10 تیدرنهابر امر مسکن پایدار از بعد اجتماعی استخراج گردیده و  مؤثر يهاشاخصبود، کلیه 

توجه  با دیگرداهواز اجرا  یاسکان غیررسمیی شد. پژوهش حاضر در محالت شناسا مؤثرشاخص اصلی 

اشد بمی دلیلی بر عدم پایداري محالت هاآنکه وجود  ییهامحلهبه وجود مشکالتی در سطح چنین 

فقدان احساس آرامش در  ازجمله ود.شمیانجام تحقیقاتی در زمینه پایداري مساکن محالت احساس 

کان، فرسودگی و سیماي نامناسب محالت و عدم وجود امنیت، عدم وجود فضاي کافی براي بازي کود

، هاآنبین اعضاي محله و عدم انسجام  هايریدرگبافت محالت، عدم احساس تعلق به محله، وجود 

کلیه  کهییجاآنزامناسب زباله و غیره.  يآورجمعو آلودگی معابر محله و عدم  یطیمحستیزمشکالت 

 اندگرفتهانجام یررسمیغتی غیر از محالت اسکان در زمینه مساکن پایدار در محال افتهیانجاممطالعات 

  اشد.بمی هاپژوهشوجه تمایز پژوهش حاضر با دیگر 

   هدف (اهداف) پژوهش -5- 1

  هدف اصلی -1- 1-5

پایداري اجتماعی مسکن در محالت  يهاشاخصبررسی تطبیقی این تحقیق  اصلی هدف

  اشد.بمیاهواز  نینشهیحاش

  اهداف فرعی -2- 1-5

پایداري اجتماعی مسکن و ارائه راهکارهایی  يهاشاخص ازلحاظ نینشهیحاش محالتشناسایی 

  براي افزایش پایداري در مسکن

  پایداري اجتماعی مسکن. يهاشاخص ازلحاظاهواز  نینشهیحاشمحالت  يبندرتبه

  پایداري اجتماعی مسکن. يهاشاخص ازلحاظاهواز  نینشهیحاشمحالت  يبندسطح

 پژوهشهاي سؤال -6- 1

شهر اهواز در چه وضعیتی قرار  نینشهیحاشپایداري اجتماعی مسکن در محالت  يهاشاخص-

 دارد؟
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اهواز در وضعیت  نینشهیحاشپایداري اجتماعی مسکن در محالت  يهاشاخصکدام یک از -

 قرار دارند؟ يترمطلوب

در وضعیت بهتري  پایداري اجتماعی مسکن ازلحاظشهر اهواز  نینشهیحاشاز محالت  کیکدام-

 قرار دارند؟

  وجود دارد؟ يارابطهشخصی پاسخگویان و وضعیت پایداري محالت  يهایژگیوآیا بین -

  

  فرضیات پژوهش -7- 1

اشد نیاز به فرضیه ندارند اما بمیاول از نوع اکتشافی  سؤالجایی که در پژوهش حاضر سه آناز

د و اکتشافی نیست نیاز به تدوین فرضیه دارد. بنابراین اشبمیچهارم به دلیل آنکه از نوع همبستگی  سؤال

  ود.شمیمربوطه مطرح  سؤالفرضیه زیر براي 

   وجود دارد؟ يارابطهشخصی و وضعیت پایداري محالت  يهایژگیوبین  رسدیمبه نظر 

  روش پژوهش -8- 1

ف یک هد ازنظراشد. پژوهش حاضر بمیتحلیلی -توصیفی صورتبهروش تحقیق در این پژوهش 

، الکترونیکی و ياکتابخانهمبتنی بر منابع اسنادي،  هاداده يآورجمعروش تحقیق کاربردي است. 

مسکن در  بر پایداري اجتماعی مؤثرجهت استخراج عوامل میدانی و مشاهده مستقیم است.  يهایبررس

نه مطالعه داشتند عواملی که در این زمی ییهانامهانیپاو  هاکتابمقاالت،  بامطالعه، نینشهیحاشمحالت 

اطالعات به طریق  يآورجمع .ادنددمینشان  تأثیرگذار مسکناستخراج شد که در پایداري اجتماعی 

ابزار اصلی پژوهش حاضر پرسشنامه است. جامعه آماري تحقیق حاضر  پیمایشی صورت گرفته است.

اشد. حجم بمیخانوار  40138 هاآناشد که تعداد بمیاهواز  اسکان غیررسمیخانوارهاي ساکن محالت 

است.  شدهمحاسبهنفر  381، %95و با سطح اطمینان  آمدهدستبهفرمول کوکران  بر اساسنمونه تحقیق 

پرسشنامه در محدوده  450 دبراي افزایش دقت کار تعدا .اندشدهانتخاب سادهتصادفی  صورتبهکه 

) نیز به فراخور SPSS and Excelآماري( يرهاافزانرمدر انجام تحقیق از  پخش گردید. موردمطالعه

شهر اهواز  نینشهیحاشپایداري اجتماعی در محالت  يهاشاخصدر این پژوهش  .است شدهاستفاده

پلند اقدام به مقایسه کمیمدل ادغا. به کمک مدل ویکور، تاپسیس، الکتر و رندیگیمقرار  یموردبررس
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و  گردید. پایداري اجتماعی مسکن يهاشاخص اساسبر  هاآن يبندرتبهو  تطبیقی محالت شهر

  گردید. موردمطالعهمحالت  يبندسطحاقدام به  ياخوشهبا استفاده از تحلیل  تیدرنها

  پژوهش هايمحدودیتموانع و  -9- 1

نند. پژوهش نیز کمیعینی و ذهنی، دچار کندي  هايمحدودیتتحقق هر هدفی را،  يسوبهحرکت 

یا پاسخ به یک پرسش است، از این قانون خارج  مسئلههت هدفی به نام حل فرآیندي که در ج چنان

ند با بیان محدویت هایی که بر سر کمی، پژوهشگر سعی نامهانیپانیست. در ارائه گزارش از یک پژوهش 

داشته  ياعادالنهراه پژوهش دارد به خواننده پیام دهد که درباره فرآیند پژوهش او قضاوت 

  ).141: 1391باشد(خاکی،

پژوهش حاضر نیز از این قاعده مستثنی نیست. در فرآیند اجراي پژوهش به دلیل کم بودن مطالعات 

و مسکن شهري، براي  نینشهیحاشدر محالت  ژهیوبهدر حوزه پایداري اجتماعی مسکن  شدهانجام

منابع التین  پژوهشگر با مشکالتی مواجه شد و براي حل مشکل از مؤثراجتماعی  يهاشاخصگردآوري 

مطالعه  کهییازآنجاحل گردید. از سویی دیگر  جادشدهیامشکل  ترمتنوعو مطالعه مبانی نظري  بیشتر و 

به دلیل تعداد باالي  دیگردیمکانون را شامل  18اهواز که  نینشهیحاشموردي این پژوهش کل محالت 

بود و همچنین به دلیل  قرارگرفتههر که در سمتی از ش هاآناز  هرکداممحالت و همچنین محل استقرار 

محقق با  هاپرسشنامه يآورجمعزمان اجراي پژوهش در فصل تابستان بود، در زمینه پخش و  کهنیا

  مواجه گردید. يشماریبمشکالت 
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In recent years, sustainable development and therefor sustainable development for 

neighbourhoods have been proposed in scientific community. This is closely connected to 

socail damage, environmental issues, security, collaboration and urban management. For 

the development of sustainable housing in urban neighbouhoods, 10 indicators has been 

used in social dimension. The aim of this inverstigation was comparative study of 

sustainability indicators for housing in informal settlement areas of Ahvaz. Research 

population was families living in informal areas.  381 individuals were cochranʾs sample 

size. In order to increase the accuracy of research, 450 questionnaires were distributed. 18 

neighbourhoods in city border were chosen out of 6 distinguished districts. Nonparametric 

tests such as Manu-Whitney, Kruskal-Wallis tests were used for analysis and comparison 

amany neighbours. The prioritization was bused on the results of sustainity of 

neighbourhoods: Zergan, zoviye 1 and zoviye 2 with a score of 5 had a stable level for 

their local identity, a sense of homeplace and residentʾs co-opration. Aliabad, Manbaʾ ab, 

Hasir abad and taher neighbourhoods with a score of 4 were known as relatione stable. 

Al-e-Safi, Mallashia, Nehzatabad and Krishan as semi stable and Goldasht, upper chenibeh 

and Allavi neighbourhoods were known as relatively unstable and Golbahar, 

Razmandeghan and sayyahi Alley were unstable. 
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