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روششناسی انتخاب شاخصهای سنجش پایداری در شهرهای کوچک
با تأکید بر استان مازندران
اسداهلل دیوساالر :استادیار جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران
زهره فنی :دانشیار جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
رحمت اهلل فرهودی :استادیار جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
صادق برزگر :6دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران
چکیده
بررسی شناخت وضعیت و تنگناهای توسعۀ نواحی به لحاظ پایداری و توسعۀ پایدار در شهرها از مسائلی است که اخیراً در فرهنگ
برنامهریزی شهری مطرح شده است .استفاده از شاخصهای توسعۀ پایدار در ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی و زیست محیطی میتواند
معیاری مناسب هم برای تعیین جایگاه شهرها و هم در جهت حل مشکالت و نارساییهایی آنها برای نیل به رفاه اقتصادی و سالمت
اجتماعی -فرهنگی ساکنین جهت رسیدن به توسعهی پایدار شهری باشد .در این راستا هدف از تحقیق حاضر شناسایی و تبیین شاخص-
ها و معیارهای مناسب برای سنجش پایداری و عملیاتی کردن این شاخصها در سطح شهرهای کوچک کشور ،با تأکید بر شهرهای کوچک
استان مازندران و ارائه یک چارچوب روش شناختی نوین با استفاده از نظرسنجی از نخبگان علمی به روش دلفی میباشد .روش انجام این
تحقیق مبتنی بر روشهای تحلیلی  -توصیفی و پیمایشی است .بر اساس یافتههای این پژوهش ،تعداد  18شاخص کلیدی (از بین تعداد
 653شاخص) شامل  22شاخص برای ارزیابی پایداری زیست محیطی ،تعداد  65شاخص برای ارزیابی پایداری اجتماعی -فرهنگی ،تعداد
 62شاخص برای ارزیابی پایداری اقتصادی و تعداد  62شاخص برای ارزیابی کالبدی -زیرساختی که متناسب با ساختار شهرهای کوچک
کشور و بویژه استان مازندران و محیط این شهرها بوده استخراج گردید .نتایج این پژوهش همچنین نشان میدهد که در ارتباط با تحلیل
متوسط ارزش شاخصهای انتخاب شده شاخصهای اجتماعی  -فرهنگی با  1612امتیاز در مقایسه با سایر شاخص ها از اعتبار بیشتری در
تحلیل پایداری برخوردارند .شاخصهای اقتصادی با  1613امتیاز در رتبهی دوم قرار دارند و شاخصهای کالبدی -زیرساختی و طبیعی به
ترتیب با  161و  1621در رتبههای سوم و چهارم جای دارند.
واژههای کلیدی :پایداری ،شاخصهای پایداری ،شهرهای کوچک ،استان مازندران.
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بیان مسأله:
توسعه پایدار امروزه به عنوان مفهومی بسطیافته و نهادینه شده ،چارچوب کلی تحلیل وضعیت سکونتگاهها را به
خود اختصاص داده است .بررسی مطالعات مختلف نشان میدهد که این رویکرد از توانمندیهای بسیار زیادی در
زمینهی شناخت وضعیت و مسائل پیشروی سکونتگاههای انسانی به طور اعم و سکونتگاههای شهری به طور اخص
برخوردار است .توسعه پایدار ابعاد و سطوح مختلفى از مقیاس محلى تا منطقهاى و جهانى را در بر مى گیرد و هرچه
از سطح کالن به سطوح پایین تر نزدیک مىشود بر پیچیدگى آن افزوده مىشود .با توجه به پیچیدگى ذاتى موضوع
پایدارى از طرفى و پیچیدگى و عدم قطعیتهاى فراوان بستر وقوع پایدارى یا عدم پایدارى از طرف دیگر ،معرفى
شاخص یا مجموعه شاخصهایى که بتوانند به درستى میزان این صفت را به طور مطلق در سطوح مختلف اندازه
گیرى کنند یا حتى برآورد کنند بسیار مشکل است .به طور مثال ،در سطح جهانى مىتوان گفت اگر سطح مصرف
منابع و تولید آلودگى با نرخ تجدید منابع طبیعى تجدیدپذیر و موجودى منابع غیرقابل تجدید متعادل شود ،توسعه
پایدار دست یافتنى است ،اما در سطح محلى تفاوتها و ویژگىهاى فرهنگى ،اقتصادى و طبیعى بسیار پیچیدهتر از
آن است که بتوان به راهکار مشخصى در این زمینه دست یافت .ولى این پیچیدگىها نباید ما را از تالش در جهت
دستیابى به روابط پایدارتر در شهرها یا بین شهرها و محیط زیست باز دارد ( .)Fleisher, 2004: 116با توجه به
اهمیت موضوع اندازهگیرى یا برآورد میزان پایدارى یا میزان نزدیکى و دورى به آن یا حتى قرار گرفتن در مسیر
دستیابى به آن به منطور هدفگذارى و تصمیمگیرى در فرایند برنامهریزى و مدیریت ،تعیین مجموعهاى از شاخصها
ضرورى به نظر مىرسد .اما یکی از بزرگترین چالشها در این خصوص ،این موضوع بوده است که چگونه میتوان
سیاستها و برنامههای کشورهای مختلف برای دستیابی به توسعه پایدار و پیشرفت آنان را به سمت توسعه پایدار
اندازهگیری کرد .به همین دلیل از زمان تشکیل کمیسیون برانتلند و کنفرانس سران زمین ،برای توسعه شاخصهای
پایداری و همچنین روشهای سنجش آنها ،تالشهای زیادی به عمل آمده و گاهی نیز موفقیتهای قابل قبولی در
برخی از حوزهها و ارکان توسعه پایدار ،خصوصاً حوزههای اقتصادی بهدست آمده است .با این حال به دلیل نگرشها و
ارزشهای حاکم بر جوامع مختلف هنوز اجماع کاملی در مورد شاخصهای توسعه پایدار و روشهای سنجش و
اندازهگیری آنها وجود نداشته و همچنان کتابشناسی مرتبط با این حوزه در حال گسترش و تکامل است.
بر این اساس هدف از تحقیق حاضر شناسایی و تبیین شاخصها و معیارهای مناسب برای سنجش پایداری و
عملیاتی کردن این شاخصها در سطح شهرهای کوچک کشور ،با تأکید بر شهرهای کوچک استان مازندران و ارائه
یک چارچوب روششناختی نوین با استفاده از نظرسنجی از نخبگان علمی به روش دلفی میباشد .بدین منظور ایجاد
مجموعهای مناسب از شاخصها برای اندازهگیری پایداری در منطقهای خاص همانند شهرهای کوچک استان
مازندران ،ضرورت ایجاد برنامۀ منظم مشاورهای و در نظر گرفتن دیدگاههای خبرگان و متخصصان امر ،نهادهای
مختلف و سایر ذینفعها مشاهده میشود .به همین دلیل این مقاله به دنبال شرح و بسط روششناسی مناسبی برای
تبیین و طراحی شاخصهای پیشنهادی پایداری شهرهای کوچک در کشور و در نهایت ارائه شاخصها و معرفهای
عملیاتی پایداری در سطح شهرهای کوچک استان مازندران است .در این راستا این سؤاالت مطرح میشود -6 :به
منظور سنجش و ارزیابی پایداری شهرهای کوچک استان مازندران ،کدام شاخصها از ارزش و اعتبار بیشتری
برخوردارند؟  -2چه فرآیندی شاخصها و معیارهای مناسب اندازهگیری پایداری توسعه پایدار شهرهای کوچک را به
دست میدهد؟ آنچه در ادامه میآید فرایندی است که از طریق آن شاخصهای پایداری شهرهای استان پایش و
انتخاب شدهاند.
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مبانی نظری:
استفاده از مالكها و اصولی که خصوصیات کیفی سیاستها و برنامههای کشوری را در حوزههای مختلف
اقتصادی ،اجتماعی و محیطزیستی و سایر حوزهها مرتبط بتواند در قالب کمیت بیان کند همواره به عنوان یکی از
مسائل اساسی و مهمترین دغدغههای برنامهریزان ،سیاستمداران و پژوهشگران بوده استکه این کار با استفاده از
شاخصها صورت میگیرد .شاخصها معموالً از نظریهها ،نگرشها ،یا موقعیتها سرچشمه میگیرند و مانند عالئمی
که مسیر را مشخص میکنند ،بهصورت گسترده در حوزههای مختلف مورد استفاده قرار میگیرند .به همین دلیل
طی سالهای گذشته تدوین شاخصها در حوزههای مختلف و اندازهگیری عملکرد کشورها در این حوزهها ،خصوصاً
حوزههای محیطی ،اقتصادی و اجتماعی تکوین و تکامل یافته و مدتهای طوالنی است که در سطوح ملی و بینالمللی
مالك مقایسه کشورها قلمداد میشوند .با بسط و توسعه پارادایم توسعه پایدار در دهه  ،6330موضوع تدوین
شاخصهای توسعه پایدار و سنجش کشورها بر اساس این شاخصها در کانون توجه قرار گرفت .به همین دلیل در
فصل چهلم دستور کار  26بر تدوین و بسط شاخصهای توسعه پایدار و استفاده از آنها برای سنجش و اندازهگیری
شاخصهای توسعه پایدار تأکید شده است.
معیارها و شاخصها ابزاری برای تعریف ،پایش و ارزیابی حرکت به طرف پایداری محسوب میشوند .هر معیار هم
دارای چندین شاخص کمی و کیفی برای اندازه گیری و پایش است که بطور منظم و متوالی مورد اندازه گیری قرار
میگیرند ،تا وضعیت پایداری مشخص و معین شود .شاخصها ماهیتاً کمی ،کیفی و حتی تشریحی هستند و با تناوب
مختلف (یکساله -پنج ساله و غیره) در سطح ملی و محلی مورد اندازه گیری منظم قرار میگیرند که به پایش و
ارزیابی پایداری منجر میگردد .پایش و ارزیابی معیارها و شاخصهای پایداری هم به تصمیم گیران ،برنامه ریزان و
سیاستگذاران ملی و منطقهای و غیره کمک مینماید که در جهت رسیدن به پایداری به طور اعم و پایداری شهری به
طور خاص قدم بردارند .بطور کلی شاخصها باید خصوصیاتی از قبیل شفافیت ،انعطاف پذیری ،امکانپذیر بودن از نظر
عملی ،قابل اجرا بودن ،محدودیت های کشوری ،سازگار بودن و قابل انعطاف بودن با شرایط اقتصادی ،اجتماعی،
سیاسی و اکولوژیکی هر کشور را داشته باشند .هر چه تعداد شاخصهای انتخاب شده بیشتر باشد امکان اجرا و پیاده
کردن آنها مشکلتر و پرهزینه خواهد بود .انتخاب معیارها و شاخصهای سنجش پایداری در سطح ملی یک اقدام
فرابخشی با مدیریت و هدایت بخش های مختلف است .از آنجائیکه شاخصها متنوع و گاهی نیز غیرقابل اجرا در هر
مکانی میباشند ،استفاده از نظرات کارشناسان و خبرگان بومی در شناسایی شاخصهای سنجش پایداری از اهمیت
باالیی برخوردار میباشد.
روش تحقیق:
از آنجا که هدف اصلی مقاله ،دستیابی به مجموعهای مناسب و بومی از شاخصهای توسعه پایدار شهرهای
کوچک در کشور و با تأکید بر استان مازندران بوده ،تالش شده است تا با بهرهگیری از روش توصیفی -تحلیلی و با
شیوه پیمایشی (نظرسنجی از خبرگان و متخصصان به روش دلفی) هدف مذکور تحقق یابد .در گام نخست و پس از
تدوین مبانی نظری ،مجموعهای از شاخصهای مرتبط با پایداری شهرهای کوچک در ابعاد اجتماعی ،اقتصادی،
محیطی و کالبدی -زیرساختی که از کاربرد بیشتری برخوردارند ،مشخص و سپس با استفاده از روش پرسشنامهای،
جهت پایش و انتخاب شاخصهای مرتبط با موضوع مورد مطالعه در اختیار خبرگان و پژوهشگران قرار گرفته است.
تعداد  653شاخص برای نظرسنجی و امتیازدهی در پرسشنامهها گنجانده شده بود .در گام بعدی اطالعات گردآوری
شده در محیط نرمافزار  Exelمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در نهایت یک بسته شاخصهای انسجام یافته
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مرتبط با سنجش و ارزیابی پایداری شهرهای کوچک استان مازندران با ارزشهای معین استخراج میگردد .تعداد کل
جامعهی پرسششونده در این بررسی  12نفر بوده که مشتمل بر خبرگان و پژوهشگران گروههای جغرافیا ،علوم
اجتماعی ،جامعهشناسی ،محیط زیست و شهرسازی بودهاند که  22نفر از آنها دارای مدرك دکتری تخصصی و  8نفر
مدرك دارای مدرك کارشناسی ارشد بوده و از طریق "روش نمونهگیری آسوده" که جزء روشهای نمونهگیری
غیراحتمالی محسوب میشود ،انجام شده است .در این روش اصوالً بحث تعمیم نتایج به جامعهی مورد مطالعه مطرح
نیست .با توجه به محدودیت در جمع آوری اطالعات و به ویژه در تحقیقات شبه تجربی ،جهت افزایش دقت و اعتبار
اقدام به نمونه گیری از جمعیت متخصص در دسترس میشود.
بنا بر مطالعات انجام شده درخصوص شاخصهای پایداری شهرهای کوچک فرایندهای متفاوتی هر چند اندك
 از طرح شاخصها تا اندازهگیری آنها -مشاهده میشود ،لیکن برحسب وجه اشتراکشان میتوان فرایند سیستماتیکشکل  6را که مشتمل بر  1گام اساسی است ،مطرح ساخت .این فرایند حاکی از آن است که برای طراحی و تبیین
شاخص های پایداری باید اجزای نام برده شده حضور داشته باشند .در چارچوب مطالعات حاضر که مبتنی بر روش
شناسی توسعه پایدار شهرهای کوچک است هر یک از اجزای اصلی مورد اشاره مطمح نظر قرار گرفته است که در
ادامه به صورت مبسوط به تشریح هر یک از مراحل این فرآیند پرداخته میشود.

شکل  -8فرایند طراحی و شناسایی شاخص های توسعه پایدار در شهرهای کوچک
منبع( :رکنالدین افتخاری و همکاران.)61 :6183 ،

طراحی و تبیین شاخصهای توسعه پایدار شهرهای کوچک (چارچوب و فرایند):
گام اول :شناسایی اصول و معیارهای توسعه پایدار شهری :امروزه مفهوم توسعهی پایدار بسان یک مفهوم
پایهای و موضوعی مهم در سیاستگذاری ها تبدیل شده است ) .(Singh, et all, 2009: 23در این راستا مقولهی
توسعه پایدار شهری نیز در سالهای اخیر به عنوان یک موضوع مهم علمی در کلیه جوامع مطرح بوده و بخش
وسیعی از ادبیات توسعه شهری را به خود اختصاص داده است (مفیدی .)65 :6188 ،هدف از توسعه پایدار شهری
دستیابی به شهری است که از نظر زیستمحیطی قابل سکونت و زندگی و از نظر اقتصادی قابل دوام و از نظر
اجتماعی دارای برابری باشد ،به نحویکه تغییرات تکنولوژی و صنعتی شهرها ،مالزم و همراه با ایجاد اشتغال ،تأمین
مسکن و حفظ شرایط زیست محیطی مناسب باشد .سیاست موفق جهت حرکت به سوی توسعه پایدار شهری نیازمند
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درك موضوعات اکولوژیکی ،اقتصادی -اجتماعی و مدیریتی است .نقطه شروع و امیدوار کننده برای پایداری شهری،
استفاده از این اصول راهنمای جهانی جهت رسیدن به پایداری شهری بنیادی و اصولی است .تحقیقات در خصوص
توسعه پایدار شهری از طیف وسیعی برخوردار میباشد و الزم است با انجام تحقیقات بیشتر ،ابعاد آن روشنتر شده تا
راهکارها نیز عملیتر باشند .در این راستا ،ضروری است اصول و معیارهای توسعه پایدار شهری بر اساس تحقیقات و
پژوهشهای بنیادی و کاربردی تعیین و تدوین شوند .چوگل چهار معیار را در ارتباط با سیاستهای توسعه پایدار
شهری به شرح زیر پیشنهاد میکند :معیار اول در رابطه با ابعاد اکولوژیک پایدار است .معیار دوم در ارتباط با توسعه
اقتصادی پایدار است .خانوارها در قالب گروههای درآمدی مختلف باید قادر باشند نسبت به تأمین مسکن خود اقدام
کنند .معیار سوم ضرورت ارتباط با توسعه اجتماعی پایدار است .معیار چهارم در ارتباط با توسعه پایدار ،روش ها و
استفاده از فن آوری است .فنآوری که قابل نگهداری نباشد ،نمیتواند برای جامعه مفید باشد ( Choguili, 1993,
 .)112لذا بدیهی است هر شهر و منطقه شهری نیاز به تدوین اصول و معیارهای محلی خود برای توسعه پایدار
شهری دارند تا پاسخگوی شرایط زیست محیطی ،سیستمهای اقتصادی ،اجتماعی و سازمان مدیریت شهری خود
باشد.
گام دوم :تبیین معیارهای طراحی و انتخاب شاخصهای پایداری :یکی از گامهای اصلی در فرایند تهیه
شاخصها ،نحوه انتخاب شاخصها و معرفهای مورد نیاز است ،و پرسش اساسی این است که شاخصها برای پوشش
دادن اهداف و اصول توسعه پایدار شهری و همچنین همسویی با واقعیت های جامعه باید بر اساس چه معیارهایی
انتخاب شوند؟ بنابراین ،معیارهای انتخاب بدین معناست که" چه چیزی نمایانگر شاخصها و معرفهای خوب
است؟ "به همین خاطر معیارهای انتخاب شاخصها و معرفهای توسعه پایدار شهری ،میبایست دربردارنده ویژگی-
های اساسی ای باشد که به ازای هر شاخص و معرف مورد نظر قرار گیرد .لذا با توجه به اینکه معیارهای انتخابی
بایستی جامع باشند ،تعداد آنها نیز باید به اندازهای باشد که عالوه بر پوشش کامل موضوع ،ارزیابی را پیچیده و
سخت نگرداند .همچنین با توجه به معیارهای انتخاب شاخص که از سوی سازمان جهانی و نیز سایر متخصصان ارائه
شده ،معیارهای ارزیابی عملیاتی کردن شاخصها در نوشتار حاضر شامل این موارد میباشند - 6 :ارتباط داشتن با
موضوع- 2 ،دسترسی به داده ها (ظرفیت برای جمع آوری و پردازش) - 1 ،اعتبار اطالعات- 2 ،وضوح و درك توانایی
برای کاربران -5 ،قابلیت مقایسه در طول زمان و در سراسر حوزههای قضایی و یا مناطق مختلف.
گام سوم :مؤلفههای مبنایی توسعه پایدار شهرهای کوچک :توسعهی پایدار به بهترین شیوه کیفیت رابطه بین
انسان با محیط پیرامونش را توجیه مینماید .با توجه به اینکه تمامی ناپایداری های موجود در فضاهای زیستی ناشی
از به هم خوردن تعادل بین این دو رکن است ،لذا این رویکرد (پایداری) میکوشد تا این رابطه و تعامل انسانی-
محیطی را سامان بخشیده و از این طریق انسانها و محیطی همواره سالم را به وجود آورد .از اینرو ،شناخت پایداری
مستلزم توجه به مؤلفههای انسانی -محیطی در مقیاسهای متفاوت محلی ،منطقهای و فرامنطقهای مکان مورد
مطالعه است .مؤلفههای اصلی و بنیادی توسعه پایدار شهرهای کوچک نمیتوانند فارغ از رهیافت ،اهداف و اصول
توسعه پایدار باشند ،چرا که مؤلفهها در واقع ویژگیهای اصلی هر یک از زیرسیستم ها و ابعاد پایداری برای هر نوع
تصمیمگیری عقالیی و جهت گیریهای راهبردی به منظور شناسایی و تعیین شاخصهای پایداری شهرها به شمار
میآیند .از اینرو برای تحقق اصل جامع نگری ،همزمانی و همافزایی میان زیر نظامهای توسعه پایدار شهرهای
کوچک یا ابعاد برهم کنش آن (زیست محیطی ،اجتماعی و اقتصادی) الزم است که مؤلفههای پایداری شهرهای
کوچک نیز بر مبنای ویژگیها یا خصلتهای اصلی هر یک از ابعاد یا زیرنظامهای اصلی توسعه پایدار باشند .در
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چارچوب شکل شماره  1مؤلفههای اصلی توسعه پایدار شهرهای کوچک که میتوانند در مرحله بعد و به هنگام طرح،
نقطۀ آغاز و اتصال دهنده میان رهیافت توسعه پایدار و شاخصهای پایداری باشند ،مطرح میگردند .انگارههای
مفهومی مذکور میبایست بر مبنای نظریه توسعه پایدار و به تناسب مقتضیات سرزمینی و محلی مبنای اقدام قرار
گیرد؛ زیرا توسعه پایدار مبتنی بر دیدگاهی کلینگر و سیستمی دربر دارنده همه ابعاد و مؤلفههای شکل دهنده نظام
توسعه شهری است و اساساً ،همه جانبه نگری ،پیش فرض اساسی توسعه پایدار شهری تلقی میشود.
گام چهارم :رهیافتها و چارچوب سازماندهی شاخص های پایداری شهرهای کوچک:
با مروری بر مطالعات شاخصهای توسعه پایدار و همچنین توسعه پایدار شهری میتوان دریافت که هر یک از
نهادهای دست اندرکار در سطوح بینالمللی و ملی و پژوهشگران ،در بسته های پیشنهادی شاخصهای پایداری،
شکلی متفاوت از رهیافت های ساختاری ایجاد و توسعه شاخص را به کار گرفتهاند .در مجموع می توان رهیافت ها را
در قالب سه طیف دستهبندی کرد- 6 :رهیافت طیف گسترده شاخصهای پایداری؛ - 2رهیافت شاخصهای اصلی و
ترکیبی ساده؛ - 1رهیافت شاخصهای ترکیبی محدود (مهدوی .)611 :6130 ،تعیین شاخصهای پایداری با توجه
به دامنۀ شمول گستردهی آن در ابعاد مختلف اجتماعی ،اقتصادی ،محیطی -اکولوژیک ،کالبدی و زیرساختی مستلزم
بارگیری رهیافتهای نظاممند و جامع است و در این چارچوب ،رهیافت طیف گسترده شاخص های پایداری از کاربرد
و اعتبار باالتری برخوردار است .این رهیافت این امکان را به محقق میدهد تا در تمام ابعاد ،مؤلفهها و معیارها و
شاخصهای الزم را شناسایی نماید و ضریب خطا به حداقل ممکن کاهش یابد .بر این اساس ،در این مطالعه
چارچوب زیر که بر اساس رهیافت طیف گستردهی شاخصهای پایداری طراحی شده مبنای انتخاب شاخصها قرار
گرفته است( .جدول شماره .)6
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جدول  -8رهیافت و چارچوب سازماندهی شاخص ها (ابعاد ،مؤلفه ها ،معیارها و شاخص ترکیبی)
سیستم

زیرسیستم
ها

مؤلفه ها
منابع
سرزمین

معیارها (شاخص ترکیبی)

سیستم

زیرسیستم ها

پویایی جمعیت

استفاده بهینه از زمین
منابع انسانی

منابع آب )مصرف و کیفیت)
تنوع زیستی

پایداری زیست محیطی

پایداری اجتماعی-فرهنگی

بهداشت محیط
بهداشت و
خدمات
محیط

کیفیت منظر

اکوسیستم طبیعی

مخاطرات طبیعی زمین ساخت
اقلیمی

سیستم انسانی

حفاظت و بهره برداری صحیح

آموزش
سالمت

مدیریت زباله و فاضالب شهری

آسیب پذیری
محیط

مؤلفه ها

معیارها (شاخص
ترکیبی)

مراقبت های
اجتماعی

کیفیت زندگی

مشارکت
زیرساخت های
نهادی

برنامه های پیشگیرانه

امنیت اجتماعی
کیفیت اشتغال و
درآمد
کیفیت خدمات و
مسکن
مشارکت اجتماعی
کیفیت دسترسی به
اطالعات و ارتباطات
ساختار نهادی

تحرك مکانی
یکپارچگی کارکردی

کیفیت
زیرساخت
های مکان

دسترسی

برخورداری

پایداری اقتصادی

پایداری کالبدی-زیرساختی

یکپارچگی
کارکردی

رفع فقر
عدالت اقتصادی

توزیع درآمد
توزیع فرصت های
شغلی

رفاه اقتصادی
ثبات اقتصادی

کارایی
بهره وری
کاهش آسیب پذیری
تنوع بخشی

منبع :یافتههای کتابخانه ای تحقیق.6132 ،

در چنین چارچوبی در ارتباط با هرکدام از ابعاد مورد بررسی توسعهی پایدار ،مؤلفههای مبنایی مشخص شده و
برای هر مؤلفه نیز تعدادی معیار مشخص شده است .این چارچوب امکان انتخاب شاخص های مرتبط را به طور
جامع و یکپارچه فراهم می نماید.
گام پنجم :سنجش شاخصها از دید خبرگان کشور:
در این مرحله با استفاده از چک لیست پیشنهادی جدول شماره  6تعداد  653شاخص مورد قضاوت و ارزیابی گروه
متخصصان و کارشناسان قرار گرفت و از آنها خواسته شد تا به هر کدام از شاخص های معرفی شده امتیازی از صفر
(به معنای عدم ارزش و اعتبار شاخص برای ارزیابی پایداری شهرهای کوچک استان مازندران) تا ( 3باالترین ارزش و
اعتبار) بدهند .جدول شماره  ،2نمونهای از پرسشنامههای طراحی شده خبرگان را نشان میدهد.
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جدول  -0چک لیست انتخاب شاخص های توسعه پایدار شهرهای کوچک از دیدگاه خبرگان و متخصصان
ابعاد

مولفه ها

معیارها

منابع سرزمین

استفاده بهینه از زمین،
آب و هوا

بهداشت و
خدمات محیط

بهداشت محیط،
کیفیت منظرو تنوع
زیستی

آسیب پذیری
محیط

مخاطرات

عدالت اقتصادی

رفع فقر

شاخصها

میزان ارزش و ارتباط با سنجش پایداری
شهرهای کوچک استان
3 8 1 1 5 2 1 2 6 0

نرخ تغییر کاربری اراضی
سهم فضاهای بازنسبت به کل مساحت شهر

محیطی -اکولوژیک

وسعت فضای سبز شهری
کیفیت آب آشامیدنی
تنوع منظر دارای ارزش طبیعی
میزان آلودگی هوا
میزان آلودگی آب
مقاومت مساکن و ابنیه در برابر زلزله

اقتصادی

درصد جمعیت واقع در زیر خط فقر
نرخ بیکاری

منبع :یافتههای تحلیلی تحقیق.6132 ،

همان طورکه مالحظه میگردد ،در این پرسشنامه وابستگی و پیوند سلسله مراتبی شاخص ها ،معیارها ،مؤلفه ها
و ابعاد مختلف پایداری مشخص شده است تا امکان قضاوت و ارزش گذاری شاخصها را به سهولت امکان پذیر نماید.
تعداد کل پرسشنامههای تکمیل شده در این مرحله برابر  12پرسشنامه (از  21پرسشنامه ارسال شده به خبرگان)
بوده است.
گام ششم :محاسبهی ارزش نهایی شاخصها بر اساس نظریات خبرگان علمی :قدم اول در این مرحله،
استخراج ارزش نهایی هر کدام از شاخصها از پرسشنامههای تکمیل شده است .با توجه به حجم نسبتاً باالی
شاخصها و تعداد پرسشنامهها ،در این مرحله ابتدا در محیط نرمافزار  Exelهمهی پرسشنامه ها فهرست شده و
سپس از طریق فرمول زیر امتیاز نهایی مرتبط به هر کدام از شاخص ها به دست آمد:
Fp: Σxi÷ Σqi
در این فرمول Fp :معادل ارزش نهایی شاخص Σxi ،برابر مجموع ارزش هر شاخص مستخرج از پرسشنامهها
 Σqiبرابرمجموع تعداد پرسشنامههای تکمیلی میباشد .عدد به دست آمده حاصل از این فرمول از صفر تا  3خواهد
بود که صفر به معنای عدم ارزش و اعتبار و  3به معنی وجود بیشترین ارتباط شاخص با موضوع مورد بررسی است.
در گام بعدی و پس از استانداردسازی ارزشهای مربوط به هر شاخص ،شاخصهایی که از بیشترین امتیاز برخوردارند،
انتخاب میگردند .در این مطالعه ،حسب موضوع مورد مطالعه ارزشهای نهایی شاخصهای معرفی شده از نزدیکی
بسیار زیادی برخوردار بود و به همین دلیل فقط آن دسته از شاخص هایی انتخاب گردید که متوسط ارزش نهایی
آنها باالتر از عدد  1باشد .بر این اساس ،در مجموع و از بین تعداد  653شاخص معرفی شده به پرسش شوندگان،
تعداد  18شاخص شامل  61نماگر در بعد محیطی 22 ،شاخص در بعد اجتماعی -فرهنگی 62 ،شاخص در بعد
اقتصادی و  62شاخص نیز در بعد کالبدی -زیرساختی انتخاب گردید .جدول شماره  1تعداد شاخصهای منتخب را
در مجموع و به تفکیک هر کدام از ابعاد نشان میدهد.
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جدول  -1تعداد شاخص های منتخب در ارتباط با هر کدام از معیارها و ابعاد پایداری
ابعاد

تعداد
مؤلفه

تعداد
معیار

تعداد شاخص های
معرفی شده به نخبگان

تعداد شاخص
های منتخب

زیست محیطی

1

1

15

61

اجتماعی-فرهنگی

5

3

50

22

اقتصادی

1

1

12

62

کالبدی-زیرساختی

2

2

22

62

جمع

61

21

653

18

منبع :یافته های تحلیلی تحقیق.6132 ،

یکی از مهمترین گامها در این فرایند ،محاسبه دامنهی اختالف ارزش شاخص هاست که امکان تعیین اختالف
بین ارزش های داده شده توسط نخبگان را فراهم می نماید .به عبارتی دیگر ،این مرحله ،تعیین می کند که میزان
اختالف باالترین امتیاز داده شده به یک شاخص با کمترین امتیاز چقدر است و برای محاسبه آن از روش زیر اقدام
می گردد:
xi
xi
D: ΣMax - ΣMin
در این فرمول  Dبرابر دامنه اختالف ارزش هر نماگر ΣMaxxi ،برابر باالترین ارزش نماگر  iو  ΣMinxiبرابر
کمترین ارزش نماگر  iاست.
گام هفتم :استخراج شاخص های نهایی برای سنجش و ارزیابی پایداری:
الف -فهرست شاخصهای زیستمحیطی:
از آنجاکه هرگونه فعالیتی برای ارتقای کیفیت زندگی و توسعه انسانی در محیطزیست تحقق مییابد ،لذا
وضعیت محیط زیست و منابع آن از نظر پایداری یا ناپایداری بر فرآیند توسعه تأثیرگذار خواهد بود .بر این اساس ،هر
بحثی درباره توسعه بدون توجه به مفهوم پایداری زیست محیطی ،ناتمام تلقی می شود .با این اوصاف اگر توسعه
پایدار هدف نهایی ما به شمار رود و پایداری زیست محیطی شرط الزم برای تحقق توسعه پایدار باشد ،در این صورت
ما نیازمند ابزار و روشهایی هستیم تا به کمک آنها بتوانیم حرکت به سوی پایداری زیست محیطی را اندازه بگیریم
(بریمانی .)621 :6183 ،شاخصها به عنوان واژههای دارای مفهوم ضمنی ،وسیلهای هستند که ارزیابی پیشرفت های
آینده را فراهم می آورند و از طرفی دیگر ،مقصد و هدف را بیان میکنند ( .)Patrick, 2002: 5شاخصها معموالً
ارزیابی عددی هستند که اطالعات کلیدی در مورد سیستم های طبیعی ،اجتماعی و اقتصادی را ارائه میدهند .آنها
فراتر از دادههای ساده میروند تا روندها یا روابط علت و معلولی را نشان دهند .بر این اساس در ارتباط با موضوع
مورد بحث در این مطالعه ،فهرستی از شاخصهای پایداری زیست محیطی تهیه و مورد ارزیابی قرار گرفت و در
نهایت تعداد  61شاخص به شرح جدول شماره  2انتخاب شدند .متوسط ارزش نهایی شاخصهای محیطی -اکولوژیک
برابر  1621امتیاز میباشد .دامنهی اختالف ارزش شاخصها برابر  265میباشد که نشان از اختالف حداقلی در ارتباط
با توافق بر روی شاخصهای پایداری زیست محیطی در شهرهای کوچک است.
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جدول  -2فهرست شاخص های منتخب پایداری زیست محیطی شهرهای کوچک استان مازندران

ابعاد

زیست محیطی

مولفه ها

معیارها

منابع
سرزمین

استفاده بهینه از
زمین ،آب و هوا

بهداشت و
خدمات
محیط

بهداشت محیط،
کیفیت منظرو
تنوع زیستی

آسیب پذیری
محیط

مخاطرات

شاخصها

دامنه اختالف ارزش
های داده شده توسط
خبرگان

مجموع

میانگی
ن
1622

حداقل

حداکثر

نرخ تغییر کاربری اراضی

1

3

21862

سرانه فضای سبز شهری برای هر نفر

1

3

22162

161

سهم فضاهای باز نسبت به کل مساحت شهر

5

3

22263

1601

میزان آب شرب دارای کیفیت مناسب در فصول کم
آبی

1

3

21366

8626

کیفیت آب آشامیدنی

1

3

25261

1631

میزان آلودگی هوا

1

3

22063

1651

میزان آلودگی آب

1

3

213

1621

نابودی گونه های گیاهی کمیاب

5

8

221

1631

حفاظت وبهره برداری صحیح از مناظر دارای ارزش
طبیعی

1

3

21061

1626

میزان رضایتمندی از سیستم شبکه دفع فاضالب

5

3

22165

1608

تخریب مناظر دارای ارزش طبیعی و بصری

5

3

21268

1612

نزدیکی مکان دفع زباله به منابع طبیعی(سواح،
رودخانه ،جنگل ،دریاو)..

5

8

22862

1662

درصد سیالب های مخاطره آمیز

1

3

21265

1611

درصد آسیب پذیری از سیالب های مخاطره آمیز

1

3

22662

1652

مقاومت مساکن و ابنیه در برابر زلزله

1

3

21161

8621

برنامه های پیشگیرانه از سیالب

5

3

21162

1623

منبع :یافته های تحلیلی تحقیق.6132 ،

ج -فهرست نماگرهای اقتصادی :از دید بسیاری از محققان ،توسعهی پایدار حل چالش بین ابعاد اقتصادی و
طبیعی است ( .)Pearce et al , 1995: 5بسیاری از مؤلفه های مرتبط با کیفیت زیست جوامع اعم از روستایی و
شهری تحت تأثیر عوامل اقتصادی قرار دارند .یک سیستم اقتصادی پایدار باید از عهدهی تأمین و تولید کاالها و
خدمات در طی زمان برآید (هریس .)21 :6181 ،هم پایداری اجتماعی و هم پایداری زیست محیطی به نظام فعالیت
اقتصادی نیاز دارند که با آنها سازگار باشد و شبکهی اکولوژیک و شبکهی اجتماعی را تخریب نکنند .به طوریکه
انجمن بهداشت عمومی بیان کرده است که توسعهی انسانی و موفقیتهای بالقوهی انسان به شکلی از فعالیتهای
اقتصادی نیاز دارد که هم برای نسل حاضر و هم برای نسلهای آینده از نظر اجتماعی و زیست محیطی پایدار باشد
( .)Hancock, 2001: 201در این راستا بدون شک ،ویژگیهای اقتصادی شهرهای کوچک استان به صورتهای
مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر فرایندها و روندهای اقتصادی موجود در سطح استان قرار گرفته و متحول میشوند.
در این مطالعه ،تعداد  12نماگر اقتصادی به پاسخ دهندگان برای ارزیابی معرفی شد و در نهایت تعداد  62شاخص
برای ارزیابی پایداری اقتصادی شهرهای کوچک استان مازندران به شرح جدول شماره  5استخراج گردید .متوسط
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ارزش شاخصهای اقتصادی برابر  1/13امتیاز میباشد و دامنهی اختالف ارزش نماگرها نیز برابر  1میباشد که نشان
از تقارب آراء نخبگان در ارتباط با شاخص های منختب پایداری اقتصادی در شهرهای کوچک استان مازندران است.
جدول  -2فهرست شاخص های منتخب پایداری اقتصادی شهرهای کوچک استان مازندران

ابعاد

اقتصادی

مؤلفه ها

معیارها

عدالت
اقتصادی

رفع فقر

رفاه اقتصادی

کارایی و بهره وری

ثبات
اقتصادی

کاهش آسیب
پذیری و تنوع
بخشی

شاخصها

دامنه اختالف ارزش
های داده شده توسط
خبرگان
حداقل

حداکثر

مجموع

میانگی
ن

درصد جمعیت واقع در زیر خط فقر

1

3

21165

8611

تعداد کارگاههای صنعتی به هر 6000نفر

5

3

22168

1662

نرخ بیکاری

1

3

21166

8611

نرخ اشتغال زنان

1

3

215

8628

نرخ اشتغال مردان

1

3

21062

8662

نرخ پس انداز واقعی

5

3

228

1615

نرخ تغییر درآمد سالیانه

5

3

22061

1656

نسبت درامد به هزینه

5

3

22362

1661

بارتکفل اقتصادی

5

3

22561

1602

نسبت اشتغال در فعالیت های غیر
کشاورزی

5

3

21261

1621

ضریب ثبات شغلی

1

3

21268

1612

سطح عملکردی شهر در شاخص اقتصادی

1

3

22363

1686

تنوع عملکردی شهر در شاخص اقتصادی

1

3

22661

1655

نرخ اشتغال در جمعیت فعال

1

3

22161

1616

منبع :یافته های تحلیلی تحقیق.6132 ،

ب -فهرست نماگرهای اجتماعی -فرهنگی :در فرایند توسعۀ پایدار ،نقش پایداری اجتماعی در تحقق اهداف
توسعه پایدار بسیار پراهمیت است .پایداری نظام اجتماعی به معنای ارتقای کیفیت زندگی و توسعه منابع انسانی و
در نهایت خودتوانی اجتماعات محلی برای غلبه بر چالشها و مسائل درونی و واکنش در برابر تغییرات بیرونی و
مدیریت حفظ ارزشهاست .در این معنا اهداف اجتماعی توسعه پایدار در مضامینی چون فرصتهای برابر (درون و
بین نسلی) ،توانمندسازی ،ارتقای کیفیت زندگی ،کرامت و حقوق انسانی ،فقرزدایی ،تنوع فرهنگی ،همبستگی
اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،ظرفیت سازی نهادی ،امنیت اجتماعی ،مسئولیت پذیری ،رفاه اجتماعی و تعلق خاطر
مکانی به شکلی گسترده مورد تأکید قرار گرفته است (پورطاهری و همکاران .)2 :6188 ،بر این اساس ،فهرستی از
شاخص های پایداری اجتماعی -فرهنگی تهیه و مورد ارزیابی قرار گرفت از بین فهرست شاخصهای معرفی شده به
نخبگان ،تعداد  22نماگر به شرح جدول شماره  ،1انتخاب گردیدند .متوسط ارزش شاخصهای اجتماعی -فرهنگی
برابر  1/16امتیاز می باشد و دامنه ی اختالف ارزش نماگرها برابر  1میباشد که نشان از اختالف حداقلی بین آراء
نخبگان در این حوزه پایداری اجتماعی -فرهنگی شهرهای کوچک استان مازندران است.
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جدول  -1فهرست شاخص های منتخب پایداری اجتماعی -فرهنگی شهرهای کوچک استان مازندران

ابعاد

مؤلفه ها

معیارها

منابع انسانی

پویایی جمعیت
و آموزش

اجتماعی -فرهنگی

اجتماعی-فرهنگی

مراقبت های
اجتماعی

سالمت و
امنیت
اجتماعی،
مشارکت

کیفیت زندگی

کیفیت اشتغال
ودرآمد،
خدمات و
مسکن

شاخصها

دامنه اختالف ارزش های
داده شده توسط خبرگان
حداقل

حداکثر

مجموع

میانگین

تراکم نسبی جمعیت

5

3

21166

1618

درصد نرخ رشد جمعیت

1

3

22663

1651

درصد مهاجرین وارد شده به کل جمعیت

1

3

21661

1621

معکوس بار تکفل

5

3

22362

1661

معکوس خانوار به مسکن

5

8

221

1631

نرخ باسوادی

1

3

212

1616

تعداد و نوع بیمارستان به ازائ هر 60هزار نفر

1

3

21261

8626

میزان مصرف کالری روزانه

1

3

22861

1611

تعداد آزمایشگاه به ده هزار نفر

1

3

22265

1658

تعداد تخت بیمارستانی به ازای هر 5000نفر

1

3

22363

1686

دسترسی به بیمه پزشگی و تسهیالت درمانی

1

3

22266

1611

تعداد داروخانه به ازای هر 5000نفر

1

3

218

1622

تعداد پزشک عمومی به ازای هر 2000نفر

1

3

25068

1682

ضریب امنیت عمومی

1

3

21166

1618

درصد برخورداری خانوارها از حمایت های بیمه ای

1

3

22161

1616

رضایتمندی از زندگی

8

3

21061

8621

نرخ اشتغال

1

3

25162

1632

درصد رضایت شغلی در گزینه زیاد

1

3

21168

162

درصد رضایت از درآمد

1

3

21563

8616

تعداد خدمات عمومی به هر 6000نفر

1

3

25365

8666

درصد خانوار برخوردار از مسکن

1

3

25166

1636

سطح رضایت از مسکن در گزینه زیاد

1

3

212

8663

میزان رضایت از زندگی در شهر

1

3

21866

8618

تمایل به سرمایه گذاری در شهر محل سکونت

1

3

22662

1652

منبع :یافته های تحلیلی تحقیق.6132 ،

د -فهرست نماگرهای کالبدی -زیرساختی :شرایط جغرافیایی خاص منطقه و همچنین وجود پیوندهای گسترده
جمعیتی ،اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی ما بین شهرهای کوچک استان با حوزه پیرامونی شان بویژه روستاهای اطراف
باعث شده تا در بسیاری از مواقع عوامل کالبدی نیز به شیوههای مختلف متأثر شود .در راستای شناخت بعد پایداری
کالبدی -زیرساختی شهرهای کوچک استان مازندران تعداد  22شاخص معرفی شده و در نهایت تعداد  62نماگر
برای سنجش و ارزیابی پایداری شهرهای کوچک استان مازندران به شرح جدول شماره  1انتخاب گردید .متوسط
ارزش نماگرهای کالبدی -زیرساختی برابر  1/11میباشد و دامنهی اختالف ارزش شاخصها نیز برابر  1میباشد که
نشان از تقارب نزدیک آراء نخبگان در ارتباط با شاخصهای منختب پایداری کالبدی -زیرساختی در شهرهای
کوچک استان است( .جدول شماره .)1
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جدول  -2فهرست شاخص های منتخب پایداری کالبدی -زیرساختی شهرهای کوچک استان مازندران

ابعاد

مولفه ها

معیارها

یکپارچگی
کارکردی

تحرك مکانی و
یکپارچگی
کارکردی

دامنه اختالف ارزش
های داده شده توسط
خبرگان

شاخصها

کالبدی-زیرساختی

کیفیت
مکان

کیفیت فیزیکی
سکونت و قابلیت
دسترسی به
خدمات

امکانات
مکان

تجهیزات و
امکانات شهری

حداقل

حداکثر

مجموع

میانگین

میزان دسترسی به وسایل حمل ونقل عمومی

1

3

22262

1651

قابلیت دسترسی به بازار و مراکز اقتصادی

5

3

21162

1622

فاصله زمانی دسترسی تا مرکز استان

1

3

212

8663

شاخص مرکزیت مکانی

5

3

22866

1661

درصد مساکن ساخته شده با مصالح بادوام

1

3

21161

8622

درصد خانوار برخوردار از مسکن

1

3

25162

1632

سطح عملکردی شهر در شاخص ارتباطی

1

3

21168

8611

ضریب دسترسی جمعیت به انواع خدمات
عمومی

1

3

21263

8651

ضریب تنوع خدمات

1

3

21162

1613

تعداد پارك عمومی به ازائ هر 60هزار نفر

1

3

21162

8612

تعداد توالت های عمومی به ازائ هر 60هزار
نفر

1

3

213

1621

تعداد ایستگاههای آتشنشانی به هر 60هزار
نفر

1

3

22363

1686

دفاتر خدماتی به ازاء هر60هزار نفر

1

3

22366

1661

تعداد اماکن ورزشی به هر60هزار نفر

1

3

211

1628

منبع :یافته های تحلیلی تحقیق.6132 ،

تحلیل امتیازات و ارزشهای شاخصها در ابعاد مختلف نیز نشان میدهد که تضاد آراء چندانی بین نخبگان در
ارتباط با شاخصهای انتخابی وجود ندارد و شاخصهای انتخاب شده از انسجام و هماهنگی الزم برخوردار است.
)جدول شماره .)8
جدول  -1متوسط ارزش نهایی شاخص ها در ابعاد چهارگانۀ پایداری از دیدگاه خبرگان
ابعاد پایداری

طبیعی

اجتماعی-
فرهنگی

اقتصادی

کالبدی-
زیرساختی

مجموع امتیازات

1825

5325

1225

1286

متوسط ارزش نهایی

1621

1615

1613

161

منبع :یافته های تحلیلی تحقیق.6132 ،

همانطور که مالحظه میگردد ،متوسط ارزش شاخصها برابر  1612امتیاز بوده و شاخصهای اجتماعی-
فرهنگی با  1615از باالترین امتیاز برخوردارند .شاخصهای اقتصادی با  1613امتیاز در رتبه دوم قرار دارند و
شاخصهای کالبدی -زیرساختی و طبیعی به ترتیب با  161و  1621در رتبههای سوم و چهارم جای دارند.

12

روش شناسی انتخاب شاخص های سنجش پایداری در شهرهای کوچک ....

نتیجهگیری:
امروزه پارادایم پایداری به طور عام و در مطالعات شهری به طور خاص به دغدغهای جهانی تبدیل شده و در
نوشتار توسعه شهری مفهوم پایداری به کانون اصلی مباحث علمی و دانشگاهی جهان تبدیل شده است .در این راستا
استفاده از شاخصهای توسعۀ پایدار در ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی و زیست محیطی میتواند معیاری مناسب
هم برای تعیین جایگاه شهرها و هم در جهت حل مشکالت و نارسایی های آنها برای نیل به رفاه اقتصادی و سالمت
اجتماعی -فرهنگی ساکنین جهت رسیدن به توسعهی پایدار شهری باشد .برای سنجش و ارزیابی توسعه پایدار
شهرهای کوچک باید معیارها و شاخصهای تأثیرگذار اقتصادی ،مالحظات زیست محیطی و ارزشهای فرهنگی -
اجتماعی جامعه محلی به صورت جامع در نظر گرفته شود .از آنجا که یک مجموعۀ استاندارد یا مورد قبول از
شاخصها در ارتباط با مفهوم پایداری به علت ماهیت نسبی بودن مفهوم وجود ندارد ،لذا استخراج مجموعۀ
یکپارچهای از شاخصها با توجه به موضوع مورد مطالعه کمک میکند تا به تعریف روشنی از این مفهوم در ارتباط با
موضوع مورد تحقیق دست یافت .در این ارتباط ،فقدان یک چارچوب روش شناختی مشخص مهمترین مانع پیش
روی محسوب میگردد که در این مقاله تالش شده تا مرتفع و با ارائۀ متدولوژی نظام مند مبنی بر استفاده از نظریات
خبرگان علمی ،شاخصهای سنجش و ارزیابی پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران انتخاب گردد.
نتایج این بررسی نشان میدهد ،در حوزه اجتماعی تعداد  22شاخص انتخابی ،مفاهیم بنیادی چون پویایی
جمعیت ،آموزش ،رضایتمندی عمومی ،کیفیت زندگی ،سالمت و امنیت اجتماعی ،مشارکت و نیز ظرفیتسازی
نهادی ،به همراه زیرمجموعههای خود ،زمینههای اصلی پایداری اجتماعی و فرهنگی را در سطح شهرهای کوچک
استان مازندران تشکیل میدهند .در زمینه پایداری اقتصادی تعداد  65شاخص شامل مواردی همچون نرخ بیکاری،
ضریب تنوع شغلی ،نابرابری درآمدی ،نرخ اشتغال ،درصد جمعیت واقع در زیر خط فقر و تنوع بخشی و نظایر اینها از
جمله زمینههای اصلی پایداری اقتصادی را در سطح شهرهای کوچک استان تشکیل میدهند .در بعد زیست محیطی
تعداد  65شاخص ،مفاهیم بنیادینی چون تغییر کاربری اراضی ،کیفیت آب و هوا ،تنوع و بهره برداری از مناظر،
آسیبهای محیطی ،مقاومت مساکن و ابنیه ،کیفیت منظر و تنوع زیستی ،شاخص های اصلی پایداری محیط زیستی
و اکولوژیکی را در سطح شهرهای کوچک استان مازندران تشکیل میدهند .در نهایت ،بر اساس آنچه که در
نوشتارهای مرتبط با شاخصهای پایداری و نظر خبرگان و متخصصان کشور در بعد کالبدی -زیرساختی مرور شد
تعداد  62شاخص ،مواردی همچون قابلیت دسترسی به خدمات ،کیفیت فیزیکی سکونت ،ضریب تنوع خدمات،
تأسیسات و امکانات شهری مانند گاز ،برق و ..شاخصهای اصلی پایداری کالبدی -زیرساختی را در سطح شهرهای
کوچک استان مازندران تشکیل میدهند.
در راستای انتخاب و بومی سازی شاخص های توسعه پایدار شهری ،طراحی و سازماندهی شاخص های پایداری
با اتخاذ رویکردی یکپارچه از منظر روش شناسانه بوده و همۀ وجوه حیات مقصد پایداری شهرها و بستر جغرافیایی
زندگی آنها را در بر میگیرد .از اینرو شاخصهای انتخاب شده از بعد محتوایی و مبانی اندیشهای ،الزامات برنامه-
ریزی و ساختار اجرایی ارتباط کامل با هم دارند؛ و مکمل یکدیگرند و از طرف دیگر با محیط خارجی آن هماهنگ و
سازگارند .عالوه بر آن شاخصهای انتخابی با توجه به شرایط و مقتضیات سرزمینی کشور ،قلمروهای فضایی توسعه
پایدار شهری و نظام گردآوری اطالعات و مانند اینها در کشور و استان تهیه شدهاند و از جمله عوامل مناسب در
اندازهگیری پایداری به شمار میآیند و به عالوه ،قابلیت آزمون پذیری و عملیاتی در سطح شهرهای کوچک کشور را
دارند .توسعه پایدار شهری بستر مناسب و روش تبیینی قوی برای بومی کردن شاخصهای سنجش پایداری شهرها و
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سپس اندازهگیری شاخصها ایجاد کرده است که نشان میدهد استفاده از آن در تبیین و استخراج شاخصهای
پایداری شهرها و بویژه شهرهای کوچک اکنون ضرورتی اجتناب ناپذیر به شمار میآید.
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