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چكيده
زمينه و هدف :رشد روزافزون جمعیت و در پی آن بحرانهای روبهتزاید زندگی شهری ،اصل توسعه پایدار را بیش از پیش در کانون توجه
قرار میدهد ،ضمن آن که مشاهده عدم تعادلها در زندگی شهری نشان از عدم تحقق شاخص هاای پایاداری داردآ آن اه کاه در اغلا
نگرشها و روش های ارزیابی پایداری دیده میشود ،توجه صرف به ابعاد محتوایی یعنی شاخصهای زیستمحیطی ،اجتمااعی و اقتااادی
استآ اما در بسیاری از جوامع با وجود منابع غنی و کیفیت باالی زیستمحیطی و هم نین سطح مطلوب اجتمااعی و اقتااادی بااز هام
شاهد ناکامیها و کمبودهایی در دستیابی به اهداف توسعهپایدار بودهایمآ لذا به نظر میرسد ،بازبینی مجدد ابعاد و شاخصهای پایاداری و
جامع نگری بیش تر در این زمینه ،بتواند راهکاری تازه پیش روی جوامع بگشایدآ هدف این مقاله ،ارزیاابی پایاداری توساعه شاهری در دو
منطقه  7و  22تهران با رویکردی متفاوت و با در نظرگیری ابعاد و جوان پایداری در دو بخش محتوایی و رویهای استآ بخاش محتاوایی
شامل شاخصهای زیستمحیطی ،اقتاادی و اجتماعی است که در واقع این شاخص ها در بطن جامعه بوده و وابسته به عوامل دیگاری در
جامعه تغییر میکنند و متأثر از سیاستهای توسعهپایدار هستندآ گروه دیگر شاخصها که اغل در ارزیابی توسعه پایدار مورد غفلت واقاع
شدهاند گروه شاخصهای رویهای هستند که در واقع متشکل از مجموعه شاخصهایی بوده که به صورت مستقل عمل کرده و مبین فرایند
سیاستها در یک جامعه میباشندآ
روش بررسی :در این زمینه از روش های مطالعات کتابخانه ای و اسنادی ،مشاهدات میدانی ،پرسش نامه و مااحبه استفاده شاده و داده-
های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار  SPSSو روشهای آماری مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتندآ

 -1کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری ،دانشگاه هنر ،تهران
 -2استاد گروه شهرسازی ،دانشگاه هنر ،تهران
*
 -3استادیار گروه شهرسازی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی ،تهران ،ایران (مسوول مکاتبات)

يافتهها :یافتههای پژوهش نشان میدهد ،منطقه  22از نظر هر دو گروه شاخصهای محتوایی و رویهای نسبت باه منطقاه  7در وضاعیت
مطلوبتری قرار داردآ
بحث و نتيجهگيری :منطقه  22با برخورداری از سرمایهگذاریهای نسبتاً گسترده مدیریت محلی (شاهرداری منطقاه) در زمیناه توساعه
پایدار به پشتیبانی از ظرفیت های موجود منطقه پرداخته و لذا عالوه بر ارتقاء سطح کیفی مدیریت و حکومت محلی در منطقاه ،ظرفیات-
سازیهای گوناگون و در نتیجه ارتقاء سطح جامعه مدنی را سب گردیده استآ

واژه های کليدی  :توسعه پایدار ،ارزیابی پایداری ،شاخصهای محتوایی ،شاخصهای رویهای ،جامعه مدنی ،حکومت محلای ،مناا ق  7و
 22تهرانآ
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Abstract
Background and Objective: Population increases day to day and causes some difficulties which are
more noticeable, especially in urban areas such as Tehran as one of the most populated cities in the
world. Nowadays, these difficulties highlights the role of sustainable development. Needless to say,
inequality in urban life is sign of failure in fulfilling of sustainability development. Based on
multidimensional features of sustainable development paradigms and existence of different attitudes, it
is difficult to have a perfect and multidimensional consensus in this field. Different attitudes and
evaluation of sustainability methods signify the substantive dimensional issues such as environmental,
social and economic features. In many societies, despite the resources, high-quality environment and
high rate of social and economic features, failure in reaching sustainable development goals can be
observed. Thus, it seems that investigation of of dimensions and indexes of sustainability and holistic
attitude in this field can provide a new attitude towards societies. Attaining sustainability in this field
needs a holistic cognition of the existing condition of the society for planning and giving strategies to
reach advance rate of sustainable development in society. The aim of this study is to investigate the
sustainability of urban life in Districts 7 and 22 of Tehran municipality with different attitudes by
considering dimensions of sustainability in terms of substantive and procedural criteria. Substantive
criterion includes environmental, social and economic indexes and these features not only exist in
deep layers of society but also can change according to other conditions and are affected by
sustainable development policy. Another criterion which is normally ignored in the evaluation of
sustainable development, is procedural index which is formed by the indexes acting independently as a
political process in society.
Method: In this regard, library and ocumentary studies, field observation, questionnaire and
interviews were employed. The collected were analyzed by SPSS software and statistical method.
Findings: The results show that District 22 is better in terms of both procedural and substantive
indexes compared to District 7.
Conclusion: Analyses show that District 22 not only receive high amount of investment in sustainable
development by the local government (district municipality) but also supports some capacities which
exist in the region. In addition to heightening the quality of management and local government, this
district creates new capacities and helps in increasing the level of society.
Keywords: Sustainable development, Sustainability evaluation, Substantive Index, Procedural Index,
Civil society, Local government, District s7 and 22 of Tehran
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مقدمه
ماهیت ند بعدی پارادایم توسعه پایادار و وجاود نگارشهاای

آوردن ضری آلفای کرونباخ در نرمافزار  SPSSبررسی شاده و

مختلف به آن ،رسیدن به اجماا کامال و هماه جانباه در ایان

عدد حاصل ،پایایی کافی پرسش نامه را تأیید میکندآ

زمینه را با پیچیدگیهایی مواجه میسازدآ در این تحقیق ساعی

 -پيشينه نظری تحقيق

شده است ،ارزیابی پایداری به شیوهای که تاکنون کم تار ماورد

 -حكم روايی و ضرورت آن در تحقق توسعه پايدار

توجه قرار گرفته صورت گیرد و در این میان باب ابعادی تازه در

کریست و واربورتون ) (2001استدالل میکنند که حکم روایی

ارزیابی توسعه پایدار گشوده شاودآ لاذا ضامن نگااهی گاذرا در

خوب ،امری ضروری و اساسای بارای پایاداری اسات":محار

مفهوم پایداری ،به بررسی لزوم در نظرگیاری ابعااد سیاساتی و

اساسی توسعه پایدار باید بحث و استدالل دموکراتیاک باشاد–-

رویهای به عنوان پشتیبان سیاستهای توساعه پایادار پرداختاه

یعنی تامیمات حاصلشده از ریاق مباحثاه بااز و عماومی،و

شده و بعد از معرفی شاخصها در دو گروه محتوایی و رویاهای،

اتفاق نظر بر اساس اهداف مشاتر

و اعتمادآتوساعه پایادار باه

ارزیابی پایاداری توساعه در دو منطقاه  7و  22تهاران صاورت

نوعی دموکراسی نمایندگی نیاز داردکه پرتحر

گرفته استآ

نیز باشد؛ هم نین شکلهایجدید دموکراسای مشاارکتی کاه

 -روشناسی

میتواند تعهد بیش تری را در شهروندان برای ایجاد جهانی بهتر

تحقیق حاضر از لحاظ هادف در زماره تحقیقاات کااربردی و از

شکل دهد ،به عنوان مکملی برای دموکراسی نمایندگی ضروری

منظر نحوه جمع آوری دادهها ،در زمره تحقیقات پیمایشی قارار

استآ" این دو نویسنده استدالل مایکننادکاه اگار قارار اسات

میگیردآ دادههای مورد بررسای در انجاام ایان پاژوهش در دو

دستورکار پایداری اجرا شود ،آنگاه تجدیاد حیاات اعتمااد باه

گروه جای میگیرندآ گروه اول دادهها که در مجماو شااخص-

نهادهای عمومی و نوسازی دموکراسی محلی ضروری خواهد بود

های محتوایی را تشکیل مایدهناد ،از ریاق آماار و ا العاات

()1آ در واقع حکم روایی عبارت است از مجمو تعامالتی که بار

موجود از جمله سرشماری نفوس و مسکن ،رحهای اسنادی و

اساس آن ،کنش گران بخش عمومی (سرمايه نهاادی) و هام

سایر منابع ا العاتی (شهرداری و سازمانهای وابسته) به دست

نااین بخااش خاوصاای (ساارمايه اجتماااعی) در تااالش

آمده استآ گروه دوم دادهها که شاخصهای رویهای را تشاکیل

(ظرفيتساازی) بارای حال مشاکالت اجتمااعی و یاا ایجااد

میدهند از ریق پرسش ناماه از شاهروندان و یاا ماااحبه باا

فرصتهای اجتماعی به مشارکت میپردازندآ لاذا تحقاق حکام

مسوولین شهری به دست آمدهاندآ صحت روایای پرساش ناماه

روایی خوب که الزمه تحقق توسعه پایدار است ،نیازمند تعامل و

تهیه شده برای شهروندان از ریاق روش روایای صاوری ماورد

ارتباط متقابل این سه رکن میباشدآ

و مورد اعتمااد

بررسی قرار گرفته و پایایی پرسش ناماه نیاز بعاد از باه دسات
جدول  -1سناريوهايی برای شيوههای متفاوت حكم روايی و تأثير آنها بر نتيجه سياست توسعهپايدار
Table 1. Scenarios for different governance practices and their impact on the o utcome of sustainable
development policy
ظرفیت نهادی برای توسعهپایدار
ظرفیت اجتماعی برای توسعهپایدار

باالتر

باالتر

-1اداره پویا
(موفقیت باال در سیاستهای توسعهپایدار)

(موفقیت پایین در سیاستهای توسعهپایدار)

-2حکومت فعال
(موفقیت متوسط سیاست توسعهپایدار)

-3حکومت منفعل
(شکست سیاستهای توسعهپایدار)

پایینتر

پایینتر
 -4اداره داوطلبانه

سنجش توسعه پايدارار وبهای مختلفی برای سنجش توساعهپایادار قابال تااور
استآ گستردهترین ار وب از نظار کااربرد ،مبتنای بار ابعااد

پایداری استآ کمپل ( )1996مسیرهای دستیابی بهتوسعهپایدار
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تحقیقات صورت گرفته ،مجموعاههاای متناوعی از شااخصهاا

تقسیم میکند و اظهار میکند که در بعد محتوایی برنامهریازان

توسط محققین ارایه شده که از جمله آنها میتاوان باه دساته

باید با استفاده از دانشی که دربااره گاونگی اقتاااد شاهرها و

بندی بر اساس نیازهای اساسی سهگانه ،شاخصهای 12گاناه و

اثرات مقابل اکولوژی دارند ،رحهای خاص و دوراندیشاانهای را

شاخصهای فرعی اشاره کرد ()3آ

برای ارتقاء پایداری در شهرها ارایه دهند و در بعد رویهای ،نقش

-شاخصهای رويهای

دادن فرایندها و رویهها برای تاامیمساازی

همان ور که پیشتر ذکر شد ،شاخصهای رویاهای گروهای از

برنامهریزان ترتی

پایدار است ()2آتاکنون بیش تار نموناه هاای جهاانی و داخلای

شاخص های مستقل هستند که به عنوان شاخصهای پشاتیبان

ارزیابی توسعه پایدار نشاان از توجاه صارف باه ابعااد محتاوایی

سیاستهای توساعهپایادار نقاش اساسای ایفاا مایکننادآ ایان

پایداری داشته و در جامعتارین حالات ،ابعااد زیساتمحیطای،

شاخصها در واقع شامل مجموعهای از ظرفیتها در بخشهاای

اقتاادی و اجتماعی را مورد توجه قرار داده اندآ هر ند که بعد

خاوصی و عمومی بوده و به نو و کیفیت رابطه و تعامل میاان

نهادی نیز تا حدودی به عنوان یکی از ابعاد جدیاد پایاداری در

شهروندان ،نهادها و حکومت اشااره داردآ بناابراین آن اه کاه

برخی از ارزیابیها در نظر گرفته میشودآ لذا تحقیق حاضار بار

باعث تقویت سیاستهای توسعه پایدار (بعد محتوایی) میگردد،

آن است تا به ارزیابی میزان پیشرفت در توسعه پایدار با استفاده

میزان در

شهروندان از این موضو  ،تمایل آنها به مشارکت و

از هر دو گروه شاخص مستقل و وابسته در قال ابعاد رویاهای و

در واقع میزان ظرفیتهایی است که توساط نهادهاا و حکومات

محتوایی بپردازدآ

محلی برای پشتیبانی از آنها فراهم میشودآ لذا در ایان بخاش

 -شاخصهای محتوايی

به تشریح سه موضاو اصالی سارمايه اجتمااعی ،سارمايه

از زمان پیدایش مفهاوم توساعه پایادار ،ماال هاا و معیارهاای

نهادی و ظرفيت سازی به عنوان موضوعات شاخصهای رویه-

سنجش این توسعه به صورت متفاوت و رو به تزاید بیان شدهاند

ای پرداخته خواهد شدآ

و پس از آن که نشستهاای متعاددی در ماورد شااخصهاای

 -سرمايه اجتماعی

توسعه پایدار در میان متخااان در سطح جهانی صورت گرفت،

مفهوم سرمایه اجتماعی میتواناد بادین صاورت تعریاف شاود:

کمیسیون توسعهپایدار در سال  ،1992فهرستی از شاخصهاای

"سرمایه اجتماعی یعنی شبکههاا و سارمایههاای باارزشای کاه

توسعه پایدار مبتنی بر دستور کاار  21و گازارش باناک جهاانی

آموزش ،هماهنگی و همکاری شهروندان را برای منفعت متقابل

ارایه دادآ این کمیسیون در سال  1995به اصالح این شاخصها

تسهیل میکنند" ()4آ بادین ترتیا

و عرضه مجموعه شااخصهاا در قالا مادل ( DSRنیروهاای

اجتماعی به ظرفیات جمعای ایجااد شاده یاا موجاود در درون

پاایش برنااده – وضااعیت – پاس ا ) در هااار بعااد اقتاااادی،

اجتما محلی یا بافت محلی اشااره دارد ()1آ تعریاف عملای از

اجتماعی ،زیستمحیطی و نهادی پرداختآ هم نین کمیسیون

سرمایه اجتماعی که مفاهیم سرمایه اجتماعی پیونددهنده را در

توسعه پایدار در سال  2001مجموعهی دیگری از شااخصهاا را

برداشته باشد ،میتواند شامل سطح اعتمااد ،گساتره شابکههاا،

به صورت موضوعی ارایه داد که موضوعات اصلی آن نظیار فقار،

تراکم روابط درون شبکهای ،دانش ارتبا اات ،وظاایف و رواباط

حکومت ،سالمت ،آموزش ،جمعیت شناسی ،مخا رات بیعای،

متقابل ،شکل و قال های دانش محلای 3،هنجارهاای عملیااتی4و

شاارایط آب و هااوایی ،توسااعه اقتاااادی ،مشااارکت در اقتااااد

ضمانت اجرایی برای جریمه سواری مجاانی5باشاد ()5آ ابعااد و

جهانی و آآآ میباشدآ در ایران نیز به تناس اهاداف پژوهشای و

شاخص های سرمایه اجتماعی تحت تأثیر عوامل مختلفی بوده و

1- Substantive
2- Procedural

3- Local knowledge
4- Operating norms
5- Sanctions to punish free-riding

باا ایان مفهاوم ،سارمایه
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شده استآ

شاخصها که توسط برخی از نظریاهپاردازان ارایاه شاده ،آورده
جدول  -2شاخصهای به کار گرفته شده در سنجش سرمايه اجتماعی
Table 2. Applied indicators in measuring social capital

نظريه پرداز/ارايه دهنده

شاخص های سرمايه اجتماعی

وول کا

شبکه اجتماعی ،تعامل و گرایش ،هنجار ،اعتماد
آگاهی ،مشارکت ،نهادهای مدنی

پاتنام ()2000

میزان جرم و جنایت ،فروپاشی خانو اده ،مارف مواد مخدر ،رح دعاوی و دادخواهی ،خودکشی و آ آ آ
اعتماد متقابل ،تعامل اجتماعی متقابل ،گروههای اجتماعی ،احسااس هویات جمعای و گروهای ،احسااس
وجود تاویری مشتر

()1998

فوکویاما ()1995
فلورا ()1999

از آینده ،کارگروهی ،متقاعد شدن متقابلآ

مأخذ)6-7( :

-سرمايه نهادی

این که آیا توسعهپایدار با همه ابعااد ،اصاول و اهاداف خاود باه

الگوهای درونی رفتار و شیوههای کار ،ارزشهای جمعی ،داناش

پارادایم غال در اقدامات ،سیاست گذاریها و رحهای توساعه

و ارتبا اتی که در درون گروهای ساازماندهی شاده در جامعاه

تبدیل شده است؟ در این ار وب است که بحثهایی همانناد

وجود دارد ،میتواند سرمایه نهادی1نامیده شودآ سرمایه نهاادی

رویهای شدن و نهادی شادن توساعهپایادار باه عناوان یکای از

و سرمایه اجتماعی مفاهیمی ارزشی و هنجاری به شمار میآیند

مسایل اساسی مطرح میگرددآ در این ار وب روزالند کاه باا

که هم زمان به توانمندی و داراییهایی اشاره دارند کاه افاراد و

رویکردی پارادایمی به توسعهپایدار مینگرد ،ضمن تأکید بر نیاز

گروهها را به بسیج منابع و انجام اقدام معنیدار قادر مایساازند

به رویهای شدن آن ،اشاره میکند که توسعهپایدار باید به عنوان

()1آ

انجام توسعه با شیوهای متفاوت مفهومسازی گردد ()8آ

یکی از حوزههای اصلی که در آن بر نقش ظرفیت نهادی تأکیاد
شده است ،بحث توسعهپایدار و گونگی دساتیابی باه آن مای-
باشدآ در این حوزه بر نقش نهادها و ظرفیتهای آنها در رویه-
ای شدن (مرسومسازی) توسعه پایدار تأکید شده اساتآ یکای از
ابعاد مهم توسعه پایدار نگرش به آن به عنوان یک پارادایم غال
در توسعه استآ

1- Institutional Capital
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جدول  -3تعاريف و شاخص های سرمايه نهادی
Table 3. Definitions and indicators of institutional capital

نظريه پرداز/ارايه دهنده

تعاريف/شاخصهای سرمايه نهادی
توانمندسازی ،سرمایه اجتماعی ،توانمند کردن محیطزیست ،فرهنگ ،ارزشها و روابط فرهنگی

کاااااااااااپالن و گریناااااااااادل
)(Brown,2008
استین ()2008

کارمندان متعهد ،خواست سیاسی ،آموزش برای توساعهپایادار ،مرساومساازی شایوههاای عمال ،فعالیاتهاا و
شبکههای ملی و بینالمللی ،شبکهها و حمایتهای سطح ایالتی

نتایج حاصال از پاروژه DISCUS
()2001-2004

هنجارها ،مقررات ،ظرفیتها ،سازمانها و مشوقها

مأخذ)1،9،10( :
ظرفيتسازیظرفیت سازی از زمان معرفی مفهوم پایداری در گزارش برانتلند،

به ور عاام ،و در اصاطالحات دساتور کاار محلای  21و ساایر

تبدیل به یکی از اندیشههای اصلی و کانونی دستورکار پایاداری

ابتکارات برای توسعهپایدار به ور خاص ،به کار رفته استآ برای

شده است ()11آ در دستور کار ( 21فال  )37نیز ناین بیاان

2

مثااال ،برنامااه ظرفیااات  21برنامااه توساااعه ملاال متحاااد،

شده است " :تواناایی هار کشاور را بارای دنباال کاردن مسایر

ظرفیت سازی را به عنوان "مجمو تالشهای ماورد نیااز بارای

توسعه پایدار ،تا حد زیادی ظرفیت ماردم و نهادهاای1آن و هام

پرورش ،تقویت و بهکارگیری مهارتهای ماردم و نهادهاا بارای

نین شرایط جغرافیایی و باوم شاناختی آن تعیاین مایکنادآ

پیشاارفت بااه سااوی توسااعهپایاادار" تفساایر ماایکنااد ()12آ

ظرفیااتسااازی مشخا ااً شااامل قابلیااتهااای انسااانی ،علماای،

ظرفیت سازی نه تنها باعث افزایش پایداری گروههای هدف می-

تکنولوژیکی ،سازمانی ،نهادی و منابع است"آ

شود ،بلکه در والنی مدت ،رخاهای را ایجااد ماینمایاد کاه

اصطالح ظرفیتسازی در زمینه سیاستگذاری در سطح محلای

کارایی و تأثیرگذاری فعالیتهای سازمانهاای جامعاه مادنی را
افزایش داده و خود باعث ارتقاء پایداری میگردد ()13آ

1- Institutional Capital

2- United Nations Development Programmes
Capacity 21 Programme

146

علوم و تكنولوژی محيط زيست ،شماره  ،80فروردين ماه 98

حاجی محمودی و همكاران

جدول -4تعاريف و شاخص های ظرفيتسازی
Table 4. Definitions and indicators of capacity building

نظريه پرداز/ارايه دهنده

تعاريف/شاخصهای ظرفيتسازی
وکالتدهی ،توانمندسازی ،مشارکت ،حمایت ،تمرکززدایی ،توسعه بخشی ،بازتنسیق و خاوصی سازی

پاتریک واکلی ()2008

ظرفیتسازی دستورکار محلی  ،21بازاریاابی و ارتقااء ،مراکاز و محالهاای اجتماا عماومی ،ارایاه نتااااایج حاصاااال از پااااروژه
)2001-2004( DISCUS

ا العات به جامعه مدنی ،ارتباط با ذینفعان سازماندهی شده
مأخذ)1،14( :
 روشهای ارزيابی توسعه پايداربرداشتها و نگرشهای مختلف از توساعه پایادار موجا شاده

از میااان روشهااای شناسااایی شااده ،نگارناادگان در تحقیقاای

است تا روش های متعددی برای شناساایی و سانجش پایاداری

گسترده به بررسی دقیقتر و اجماالیتار تعادادی از روشهاای

مطرح شود کاه در جاامعتارین حالات ،ابعااد زیساتمحیطای،

مشهور و پرکاربرد در سطح جهانی پرداخته و با مقایسه مزایاا و

اقتاادی و اجتماعی را به ور هم زمان ماورد توجاه قارار داده

معای

هریک ،نهایتاً روش مورد نظر در این تحقیق را که الهاام

اندآ با همه این اوصاف ،روشهایی که عموماً به کار رفته اناد باه

گرفته از پروژه  DISCUSمیباشد ،برگزیااده انااادآ باه نظار

سنجش توسعه پایدار از بعد محتاوایی پرداختاه اناد و از ابعااد

میرسد تاکنون در ایران ،ارزیابی توسعه پایدار با درنظرگیری دو

دیگر که پشیتبان اصلی سیاستهای توسعه پایدار هستند غافال

گروه شاخص های ابعاد محتوایی و رویهای صورت نگرفته اسات،

ماندهاندآ الزم به ذکر است ،توجاه باه ابعااد رویاهای در تحقاق

پژوهش حاضر مدل عملیاتی خاود را باا الهاامگارفتن از پاروژه

توسعه پایدار ،در نمونههای خاارجی ،در پاروژهای تحات عناوان

 ،DISCUSبه شرح ذیل برای انجام سنجش توساعهپایادار در

 DISCUS1در سال  2001صورت گرفته استآ

منا ق مورد نظر برمیگزیندآ

1- Developing Institutional and Social Capacities
for Urban Sustainability
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ارزيابی توسعه پايدار

شاخصهای رويهای

شاخصهای محتوايی

اجتماعی

آموزش

سرمايه اجتماعی

جمعیت

سطح آگاهی شهروندان از توسعه پایدار
اعتماد شهروندان به نهادها

اقت ادی

اشتغال

سطح فعالیتهای عملی و اسناد

معیشت

باالدست توسعه پایدار
تعامل بین نهادها و شبکههای مختلف
مرتبط با توسعه پایدار

مسکن

سرمايه نهادی

بهداشت

تمایل شهروندان به مشارکت

شفافیت و پاس گویی نهادها

کیفیت هوا
زيستمحيطی

آموزش نهادی

آلودگی صوتی

ترغی شهروندان به مشارکت

فضای سبز
ظرفيتسازی

دفع فاضالب

مراکز و محلهای اجتما عمومی
برگزاری برنامهها و فعالیتهایی به منظور
ارایه ا العات در مورد توسعه پایدار به
جامعه مدنی و تسهیل دسترسی به ا العات

يافتههای پژوهش
 -بررسی و مقایسه گروه نخست شاخصها (شاخصهای

اقتاادی و زیستمحیطی از گروه محتوایی ماورد مقایساه قارار

محتوایی) در دو منطقه  7و  22تهران

میگیرندآ

همان ور که اشااره شاد ،دادههاای مرباوط باه شااخصهاای

 -شاخصهای اجتماعی؛ جمعيت ،آموزش و بهداشت

محتوایی ،همگای اعادادی کمای و حقیقای و دارای واحادهای
0.81
0.700.71

0.77

0.80

0.57

0.60

سازی این داده هاا پرداختاه و در گاام بعادی باا انجاام دساتور

0.40

 computeدر نرمافزار  ،SPSSهر متغیر سطح باالیی بر اساس

0.20

متغیرهای سطوح پایینی ساخته شده و باه دسات آماده اساتآ

0.00

الزم به ذکر است ،کلیه ارقام در این بخش اعدادی نرماال شاده
هستند که در بازه صفر تا یک قرار میگیرندآ در ادامه به مقایسه
دو منطقه  7و  22از نظر مقادیر نسبی هار یاک از شااخصهاا
پرداختاه و سااپس ایاان دو منطقاه در سااه موضااو اجتماااعی،

موضو اجتماعی

0.60

نتيجه تحلي شاخ های مربو به

متفاوت هستند لذا ابتدا با استفاده از روش نرم باه بای مقیااس

1.00

شك  -1نمودارتحلي شاخص های مربو به موضو
اجتماعی
Figure 1. Analysis chart of indicators related to the social
issue

0.68

148

علوم و تكنولوژی محيط زيست ،شماره  ،80فروردين ماه 98

موضو اجتماعی

نتيجه تحلي شاخ های مربو به

0.20

0.20
0.00

0.00

نتيجه نهايی تحلي موضو اجتماعی

0.40

0.40

0.60
0.40
0.20

موضو اقت ادی

0
0.60

0.60

0.80

نتيجه تحلي شاخ های مربو به

0.80

0.68

1.00

1.00

0.72

0.69

0.80

0.60
0.40
0.20
0.00

0.00

نتيجه نهايی تحلي موضو اقت ادی

1.00
0.77
0.70 0.700.71
0.63

1.00
0.74
0.67
0.80

حاجی محمودی و همكاران

شك  -2نمودار نهايی تحلي موضو اجتماعی

شك  -4نمودار نهايی تحلي موضو اقت ادی

Figure 2. The final chart of social issue analysis

Figure 4. The final chart of economic issue analysis

همان ور که در نمودار مشااهده مایشاود ،منطقاه  7از نظار

همان ور که مشاهده میشود ،منطقه  7در شاخص اشتغال

شاخص جمعیت و آموزش در ساطح پاایینتاری از منطقاه 22

وضعیت مطلوبتری را نشان داده اما در دو شاخص معیشت و

قرارگرفته اما سطح بهداشت آن مطلوبتر بوده استآ باا تلفیاق

مسکن ،منطقه  22وضعیت مساعدتری داردآ با تلفیق مجدد

مجدد داده ها در  ،SPSSسطح کلی منطقه  7و  22در موضو

داده ها در  SPSSفیلد جدیدی با عنوان موضو اقتاادی

اجتماعی مشخص میشود که بر اسااس نماودار ،منطقاه  ،7باا

گشوده میشود که مقدار آن برای منطقه0/69 ،7و برای منطقه

تفاوت اند  ،وضعیت مطلوبتری را نشان میدهدآ

 0/72 ،22به دست آمده است و لذا منطقه  22سطح اقتاادی

 -شاخصهای اقت ادی؛ اشتغال ،معيشت و مسكن

مطلوبتری نسبت به منطقه  7داردآ

1.00

0.40
0.20

موضو اقت ادی

0.60

نتيجه تحلي شاخ های مربو به

0.700.71

0.77

0.63

0.74
0.67

0.80

0.00

0.72

1.00

نتيجه نهايی تحلي موضو اقت ادی

شاخصهای زيستمحيطی؛ کيفيت هوا ،تراز صوتی،0.80توليد زباله
فضای سبز ،دفع فاضالب و
0.69

0.60

مقادیر به دست آمده از شاخصهای زیستمحیطی ،نشاندهنده
0.40

وضعیت نسبی هر یک از0.20منا ق میباشدآ همان
0.00

ور که

مشاهده میشودآ

شك  -3نمودارتحلي شاخصهای مربو به موضو

0.73
0.68

0.720.70

به موضو

0.11

های مربو

0.39

شاخ

0.55

زيست محيطی

3. Analysis chart of indicators related to the Figure
economic issue

0.84

نتيجه تحلي

اقت ادی

0.92

0.99
1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00

شك  -5نمودارتحلي شاخصهای مربو به موضو
زيست محيطی
Figure 5. Analysis chart of indicators related to the
environmental issue
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دادههای به دست آمده در گروه دوم ،همگی دادههایی کیفی در

نتيجه نهايی تحلي موضو زيست محيطی

1.00

0.80
0.60
0.40

0.20
0.00

مقیاسهای اسمی یا ترتیبی هستندآ بنابراین ابتدا با کدگاذاری
هر یک از پاس ها در نرمافزار  SPSSسعی شده تاا دادههاا باه
صورت کمی و ارزشی درآمده و مقایساه پاذیری آنهاا محقاق
شودآ پس از این مرحله ،میانگین پاس ها محاسبه شده و مقادیر
متغیرهای سطوح باالتر به ترتی بر اسااس مقاادیر متغیرهاای
سطح پایینتر به دست آمدهاندآ در گام بعدی ،با استفاده از آمار

شك  -6نمودار نهايی تحلي موضو زيست محيطی

استنبا ی و انجاام دو آزماون لاوین1و  tاساتودنت باه بررسای

Figure 6. The final chart of environmental issue analysis

معناداری تفاوت دو منطقه در هر موضو پرداخته میشودآ ابتدا

منطقه  22از نظر شاخص کیفیت هوا و تراز صوتی و هم نین سرانه
فضای سبز در وضعیت مطلوبتری نسبت به منطقه  7قرار داردآ این در
حالی است که این منطقه از نظر اتاال به شبکه فاضالب و هم نین

با استفاده از آزمون لوین ،فرض برابری واریانس نمونهها بررسی
شده و سپس از ریق آزمون  ،tمعنااداری تفااوت میاانگین دو
منطقه مشخص میگرددآ
25.00

اکنون با در دست داشتن مقادیر نسبی هر یک از شاخصهای

20.63

اجتماعی ،اقتاادی و زیستمحیطی برای هر دو منطقه و با تلفیق
مجدد دادهها در  ،SPSSمیتوان در مجمو منا ق  7و  22را از لحاظ

15.00
6.877.76

10.00
5.00

گروه شاخصهای محتوایی به صورت ذیل مقایسه نمودآ

0.80
0.60

0.73

0.60

0.40
0.20
0.00

0.00

نتيجه نهايی تحلي گروه محتوايی

1.00

20.00

سرمايه اجتماعی

17.71
17.21

25.00

نتيجه تحلي شاخ های مربو به موضو

سرانه تولید زباله در وضعیت پایینتری نسبت به منطقه  7قرار داردآ
30.00

شك  -8نمودارتحلي شاخصهای مربو به موضو
سرمايه اجتماعی
Figure 8. Analysis chart of indicators related to the social
capital issue

شك  -7نمودار نهايی تحلي گروه محتوايی
16.50

همان ور که در نماودار مشاخص اسات ،منطقاه  22وضاعیت
مطلوبتری از نظر شاخصهای محتاوایی نسابت باه منطقاه 7

16.00
15.50

16.82

15.00

نشان میدهدآ
14.90

 بررسی و مقايسه گروه دوم شاخصها (شاخصهایرويهای) در دو منطقه  7و  22تهران
شاخصهای رویهای در این پاژوهش از ریاق تکمیال پرساش
نامه از شاهروندان و انجاام ماااحبه باا مادیران و کارشناساان

14.50
14.00
13.50

نتيجه نهايی تحلي موضو سرمايه اجتماعی

Figure7. Final Chart of content group analysis

17.00

شك  -9نمودار نهايی تحلي موضو سرمايه اجتماعی
Figure 9. The final chart of social capital issue analysis

شهری به دست آمده ،بدین صورت کاه هار شااخص از ریاق
تعدادی گویه در پرسش نامه یاا ماااحبه حاصال شاده اساتآ
1- Levene
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 -شاخصهای سرمايه اجتماعی؛ سطح آگاهی ،اعتماد و

معنیدار بودن این تفاوت بق جدول ذیل در نرمافزار ،SPSS

تماي به مشارکت شهروندان

ابتدا با انجام آزمون لوین ،فرض برابری واریانسها را به اثبات

با توجه به مقادیر نسبی به دست آمده از دو منطقه ،تفاوت

رسانده و سپس از ریق آزمون  tدو نمونه مستقل ،معناداری

آن ها در ظاهر در نمودارها قابل مشاهده است ،اما برای اثبات

تفاوت میانگینها نیز اثبات میشودآ

جدول -5آزمون معناداری اختالف دادههای سرمايه اجتماعی
Table 5. Test to determine difference between social capital data
آزمون لوين(آزمون تساوی

آزمون  tبرای ميانگينها

فاصله ا مینان در سطح %95

واريانس دوجامعه)

آماره t

خطای استاندارد

میانگین

معیار تامیم

درجه

اختالفات

اختالفات

برابری میانگین

آزادی

-0/10746 0/234600

0/005

3/499

0/004

97

258

-0/10589

0/005

4/6427

0/005

96

459

حد باال

0/25643

حد پایین

آماره F

معیارتامیم

سرمايه اجتماعی

برابری واریانس

0/615

منطقه 7

0/23

منطقه22

آزمون برابری واریانس دو جامعه ،برابر  0/615شده که به دلیال

نتيجه تحلي

همان ور که در جدول باال مشاهده میشود ،معیار تاامیم در

30
22.5
21

2222.5

21.5

20
15

میانگین در دو جامعه و امکان استفاده از آزمون پارامتری  tمی-

5
0

باشدآ هم نین مطابق جدول ،معیار تامیم حاصل از آزماون t

به موضو

واریانسها باوده و نشااندهناده پراکنادگی مطلاوب دادههاا از

10

سرمايه نهادی

باالتر بودن از مقادار  0/05باه معنای پاذیرفتن فارض براباری

20
18.75

شاخ های مربو

17.75

25

اعداد  0/004و  0/005را نشان داده که کم تار از  0/05باوده و
نشان دهنده معنادار بودن تفاوت دو منطقه در موضاو سارمایه

شك  -10نمودارتحلي شاخصهای مربو به موضو
سرمايه نهادی

اجتماعی استآ
بق نمودار ،منطقه  22وضعیت مطلوبتری را در سطح سرمایه

Figure 10. The final chart of institutional capital
issue analysis

اجتماعی نشان میدهدآ

اسناد باالدست ،تعام بين نهادها ،شفافيت و پاسخگويی

20

نهادها و آموزش نهادی

15

21.625

19.875

10

5
0

نتيجه نهايی تحلي موضو سرمايه نهادی

 -شاخصهای سرمايه نهادی :سطح فعاليتهای عملای و

25

شك  -11نمودار نهايی تحلي موضو سرمايه نهادی
Figure 11.Analysis chart of indicators related to the
institutional capacity issue

تفاوت دو منطقه  7و  22در موضو سرمایه نهاادی مطاابق باا
نمودارهای فوق قابال مشااهده باوده و صاحت آن از ریاق دو
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آزمون لوین و  tاستودنت بق توضیحاتی که پیشتر داده شاد،

مجمو منا ق  7و  22را به لحاظ گروه شاخصهای رویهای به

بررسی شده استآ

صورت ذیل مقایسه نمودآ

مطابق با نتایج حاصل شده ،در سطح سرمایه نهادی ،منطقه 22
وضعیت مطلوبتری نسبت به منطقه 7داردآ

20.00

15.00

20.59

5.00

شاخصهای ظرفيتسازی :ترغيب شهروندان بهمشارکت ،وجود مراکز و مح های اجتما

توسعهپايدار به جامعه مدنی و تسهي دسترسی به آن
25

25

20

15

15
10

ظرفيت سازی

15

25

5
0

نتيجه تحلي شاخ های مربو به موضو

30

20 20

0.00

عمومی به

منظور گردهمايی شهروندان ،نحوه ارايه اطالعات درمورد

شك -12نمودارتحلي شاخص های مربو به موضو
ظرفيت سازی
Figure 12. Analysis chart of indicators related to the capacity
building issue

17.15

10.00

نتيجه نهايی تحلي گروه رويه ای

با تفاوت اند

25.00

شك  -14نمودار تحلي نهايی گروه رويهای
Figure 14. The final analysis chart of the procedural
group

همان ور که در نمودار مشاهده میشود ،منطقه  22در مجمو وضعیت
مطلوبتری در شاخصهای گروه دوم یعنی شاخصهای رویهای داشاته
استآ
نتيجهگيری
بررسی تعداد زیادی از روشها در زمینه ارزیابی توسعه پایدار،
توجهِ صرف اغل

آنها به ابعاد محتوایی و غافل ماندن از ابعاد

رویه ای را روشن ساخته استآ در کنار این موضو  ،توجه
روزافزون به ابعاد مشارکتی و وجود رابطه قوی بین جامعه مدنی

20
15
23.33

16.66

10

5
0

نتيجه نهايی تحلي موضو ظرفيت سازی

25

شك  -13نمودار نهايی تحلي موضو ظرفيت سازی
Figure 13. The final chart of capacity building issue analysis

در موضو ظرفیتسازی نیز ،تفاوتهایی در سطح دو منطقه باه
شم میخورد که به بررسی معنیداری آن از ریق آزمونهایی
که قبال توضیح داده شد پرداخته میشود و نتایج نشااندهناده
مطلوبیت باالتر منطقه 22نسبت به منطقه  7میباشدآ
اکنون با در دست داشتن مقادیر نسبی هر یک از شااخصهاای
سرمایه اجتماعی ،سرمایه نهادی و ظرفیت ساازی بارای هار دو
منطقه و با انجام مجدد تلفیق دادههاا در  ،SPSSمایتاوان در

و حکومت محلی ،اهمیت توجه به این بُعد را بیش از پیش
آشکار میسازدآ آن ه که در جوامع امروز دیده میشود ،عدم
تحقق پیشرفت بدون در نظر گرفتن ظرفیتهای جامعه مدنی و
تعامل آن با حکومت محلی بوده که این امر تنها با مشارکت هر
دو بخش و توجه ویژه به ضرورت حکم روایی به جای حاکمیت،
محقق میگرددآ
در زمینه مباحث سیاسی و نهادی ،آن ه که بیش از همه در
این سطح اهمیت دارد ،توجه ویژه به رابطه جامعه مدنی و
حکومت محلی در عرصه توسعهپایدار شهری استآ همان ور که
در مبانی به آن اشاره شد ،مقوله توسعهپایدار تأکید زیادی بر
ضرورت ایجاد سازوکارهایی دموکراتیکتر برای تامیمسازی و
اجرای سیاست داردآ تأکید بر بهبود این سازوکارها منجر به
درخواستهایی برای برابری انسانی و عدالت زیستمحیطی،
حکم روایی زیستمحیطی کارآمدتر و دموکراسی زیستمحیطی
متنو تر میگرددآ حکم روایی عبارت است از مجمو تعامالتی
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که بر اساس آن ،کنش گران بخش عمومی (سرمايه نهادی) و

سطح شاخصهای مربوط به مدیریت محلی در منطقه ،22

نین بخش خاوصی (سرمايه اجتماعی) در تالش

عالوه بر ارتقاء سطح کیفی مدیریتی ،منجر به ظرفیتسازیهای

(ظرفيتسازی) برای حل مشکالت اجتماعی و یا ایجاد

گوناگون و در نتیجه ارتقاء سطح جامعه مدنی نیز میشودآ

فرصتهای اجتماعی به مشارکت میپردازندآ بنابراین تحقق

اگر ه رابطه این دو گروه (جامعه مدنی و حکومت محلی) بسیار

حکم روایی خوب که الزمه تحقق توسعهپایدار است ،نیازمند

پیچیده است ،اما از نتایج این تحقیق میتوان اینطور استنتاج

تعامل و ارتباط متقابل این سه رکن استآ

نمود که رابطه این دو گروه به صورت همافزایی است ،به نحوی

به عبارت دیگر ،شاخصهای رویهای که به عنوان یک گروه

که نمودهای آن در سطح منطقه  22قابل مشاهده استآ در

مستقل بر سیاستهای توسعه پایدار (شاخصهای محتوایی)

نهایت با توجه به یافتههای حاصل از این پژوهش در دو منطقه

مؤثر هستند ،خود تحت تأثیر مستقیم از نو و کیفیت رابطه و

 7و  22تهران ،منطقه  22به عنوان منطقه مطلوبتر از لحاظ

تعامل میان جامعه مدنی و حکومت محلی قرار دارند و بنابراین

اصول و شاخصهای پایداری معرفی میگرددآ

هم

در گزارهای کوتاهتر میتوان تأثیر مستقیم کیفیت رابطه جامعه
مدنی و حکومت محلی در موفقیت سیاستهای توسعه پایدار را
تادیق نمودآ
این پژوهش با تأکید بر ضرورت توجه به ابعاد رویهای در ارزیابی
توسعهپایدار ،به بررسی و مقایسه آن در دو منطقه  7و 22
تهران پرداخته استآ این ارزیابی در دو بعد محتوایی و رویهای
صورت گرفته و به منظور انجام آن به تعریف و ارایه ار وب
مشخای از شاخصها پرداخته شده و با بهرهگیری از روش های
آماری ،کلیه دادههای موجود در دو منطقه مورد بررسی ،مقایسه
و تحلیل قرار گرفتهاندآ بق مقایسههای صورت گرفته:
در گااروه شاااخصهااای محتااوايی (اجتماااعی ،اقت ااادی،
زيستمحيطی) ،منطقه  22در مجمو وضاعيت مطلاوبتاری
نسبت به منطقه  7دارد که با توجه به تحلي های صورت گرفتاه
شايد دلي اصلی اين ارجحيت ،تفاوت و برتری اساسی منطقه 22
بر منطقه  7در شاخصهای زيستمحيطی باشد.
در گروه شاخصهای رویهای (سرمایه اجتماعی ،سرمایه نهادی،
ظرفیتسازی) ،بار دیگر منطقه  22در شرایط بهتری نسبت به
منطقه  7قرار دارد که علت آن را باید در سرمایهگذاریهای
مدیریت محلی (شهرداری منطقه  )22درزمینه توسعهپایدار
جستجو کردآ
هم سو بودن تغییرات شاخصهای محتوایی و رویهای در این دو
منطقه میتواند گواهی بر وجود رابطه میان این دو گروه بوده و
بر ضرورت در نظرگیری هم زمان آنها تأکید کندآ مطلوبیت
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