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این فصلنامه مسئول آرا و نظریات مندرج در مقاالت نیست .فصلنامه در ویرایش مطالب آزاد است؛ مقاالت دریافت شده برگردانده
نمیشود.
این فصلنامه با عنوان "مطالعات توسعه پایدار شهری و منطقه ای " در زمینه جغرافیا (تخصصی) به زبان فارسی و ترتیب انتشار فصلنامه
مجوز انتشار به شماره  82682مورخ  0311/16/30از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی دریافت نموده است.
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راهنمای تدوین و ارسال مقاله به فصلنامه مطالعات توسعه پایدار شهری و منطقه ای
نحوه ارسال مقاله
 -0پذیرش مقاله صرفاً از طریق سایت فصلنامه  http://srds.irامکانپذیر است .برای ثبت نام در سایت فصلنامۀ مطالعات توسعه پایدار
شهری و منطقه ای و ارسال مقاله لطفاً مراحل زیر را اجرا فرمایید:
 به سایت  http://srds.irوارد شوید .به سایت فصلنامه مطالعات توسعه پایدار شهری و منطقه ای خوشآمدید روی گزینۀ (ورود به سامانه) کلیک کنید ،سپس روی کلمۀ (ثبت نام در سامانه) کلیک کنید .صفحۀ ثبت نام ظاهر خواهد شد .پس ازتکمیل صفحۀ ثبت نام روی گزینۀ ذخیره در پایین صفحه کلیک کنید ،آنگاه به  E-mailخود مراجعه فرمایید و کد کاربری و رمز ورود
خود را دریافت نمایید.
 در این مرحله ،کد کاربری و رمز ورود که از طریق سیستم به ایمیل شما ارسال گردیده ،وارد کنید و از خدمات  Onlineفصلنامهاستفاده نمایید.
یادآوری :قابل ذکر است که از این اسم شناسه و کلمۀ عبور هم برای انجام داوری و هم برای ارسال مقاالت خود میتوانید استفاده
نمایید.
راهنمای نگارش مقاله
نشریه" مطالعات توسعهپایدار شهری و منطقه ای "در عل وم جغرافیایی ،برنامه ریزی شهری و منطقه ای ،محیط زیست شهری ،آمایش
سرزمین ،علوم اجتماعی ،شهرسازی و سایر رشته های مرتبط ،به زبان فارسی ،مقاله میپذیرد.
 .0نشریه" مطالعات توسعهپایدار شهری و منطقه ای " فقط مقاالت علمی را میپذیرد که جنبۀ علمی و پژوهشی داشته باشد.
.2حاصل مطالعات ،تجربهها و پژوهش های نویسنده یا نویسندگان باشد.
 .3مقاله قبالً برای هیچ یک از نشریات داخلی و خارجی ارسال و یا در هیچ یک از آنها چاپ نشده باشد.
 -4زبان رسمی فصلنامه ،فارسی است ،امّا چکیدۀ مقاالت به زبان انگلیسی نیز ضروری است.
 -0مقاالتی که توسط دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری باهمکاری استادان راهنما و یا مشاور تهیه میشود ،ضرورتاً باید با امضای
استاد مربوطه به فصلنامه ارسال گردد؛ در غیر این صورت در هیأت تحریریه قابل طرح نخواهد بود .در عین حال نویسنده مسئول و
ترتیب اسامی نویسندگان به همان ترتیبی که در سایت ثبت شده باشد ،در مقاله خواهد آمد و پس از آن غیر قابل تغییر خواهد بود.
 -6چکیدۀ فارسی مقاله ( 211تا  201واژه) ،و شامل باید دارای مقدمه و بیان مسأله ،هدف ،روش ،یافتهها ،نتیجهگیری و  3تا  6واژه
کلیدی باشند.
 -6مقاالت ارسالی به فصلنامه ،در محیط Wordبا قلم  B Nazaninنازک فونت  ، 02فاصلۀ تقریبی میان سططور  0حروفچینطی و تایط
گردد .حاشیه از باال  ،3از پایین  ،3از راست  3و از چط

 3سطانتیمتر باشطد .عنطوان مقالطه بطا فونطت  ،04 B Titrمشخصطات نویسطنده یطا

نویسططندگان بططا فونططت  ،01 B Nazaninچکیططدۀ فارسططی بططا فونططت  01 B Nazaninو چکیططدۀ انگلیسططی بططا قلططم Times New
)01 Romanفهرست عنوانهای متن با فونت  ،04 B Nazanin Boldعنوان های فرعی با فونت ،02 B Nazanin Boldمنابع و مآخطذ
با فونت معمولی  02 Nazaninنگاشته شود.
 -8مقاله در چهار فایل جداگانه شامل؛ یک فایل مقاله با مشخصات نویسنده یا نویسندگان با فرمت  ، Wordفایل دوم حاوی مقالۀ اصلی
درمحیط  Wordبدون صفحۀ مشخصات نویسندگان ،فایل سوم حاوی مقالۀ اصلی PDFشده بدون صفحۀ مشخصات نویسندگان و فرم
تعدنامه مقاله باشد.
 -1مقاالت ارسال شده باید دارای بخشهای زیر باشد :
صفحۀ اوّل:
عنوان کامل مقاله به فارسی ،مشخصات نویسنده یا نویسندگان بر اساس فرمت مجله
چکیدۀ فارسی ( 211تا  201واژه) ،کلید واژگان فارسی ( 3تا  6واژه کلیدی).
و عنوان کامل مقاله به انگلیسی  ،مشخصات نویسنده یا نویسندگان بر اساس فرمت مجله به انگلیسی
چکیدۀ انگلیسی ( 201تا  311واژه) ،کلید واژگان انگلیسی (معادل کلید واژه های فارسی)

د


صفحۀ دوم
به بعد متن اصلی مقاله آورده شود ،شامل :مقدمه و بیان مسأله ،مبانی نظری ،معرفی محدوده مورد مطالعه (با ارائه نقشه) ،پیشینه پژوهش،
روش پژوهش ،تجزیه و تحلیل داده ها ،نتیجهگیری ،پیشنهادها  ،منابع و مأخذ باشد.
مأخذ در متن مقاله به روش  APAشامل؛ داخل پرانتز با ذکر نام خانوادگی نویسنده ،سال انتشار :صفحۀ مورد استفاده آورده شود.
مثال نحوۀ ارجاع در داخل متن( :شکوئی)61 :0362 ،
 معادلهای انگلیسی در هر صفحه با عالمت یا شمارهگذاری مستقل برای هر صفحه ،در پاورقی آورده شود.
روش ارائۀ منابع و مأخذ در انتهای مقاله:
 مثال برای کتاب :نام خانوادگی ،نام نویسنده یا نویسندگان( ،سال انتشار) .عنوان کتاب .نام ناشر .شمارۀ جلد .نوبت چاپ .محل انتشار.

بدیهی است نحوۀ درج در فهرست منابع و مأخذ به ترتیب حروف الفبا خواهد بود .مثال :شکوئی ،حسین ( .)0362دیدگاه های نو در
جغرافیای شهری ،انتشارات سمت ،جلد اول  ،چاپ هفتم ،تهران.
 مثال برای نشریه :نام خانوادگی ،نام نویسنده یا نویسندگان (سال انتشار) .عنوان مقاله ،نام نشریه ،دوره ،شماره صفحات مقاله (مثال:
صص .)36 -01
در استفاده از واژه ها و عبارات غیرفارسی تا حد امکان معادل فارسی آنها در متن بکاررود و خود عبارت در اولین بکارگیری در
زیرنویس ذکر شود.
 در صورت استفاده از منابع غیرفارسی ارجاع داخل متن به فارسی در متن نوشته شود و نامها و سال در اولین بار به انگلیسی در
زیرنویس ارائه شود.
در ارجاع درون متنی ،در منابعی که بین  2تا  0نویسنده دارند در بار نخست ذکر نام فامیل همه نویسندگان الزامی است ،در
تکرارهای بعدی از واژه «و همکاران» استفاده میشود .برای منابع با نویسندگان  6و بیشتر از واژه «و همکاران» استفاده نمایید
 دقت داشته باشید تمام منابع فارسی و انگلیسی در فهرست منابع قرار داشته باشد و از ذکر منابعی که در متن استفاده نشده است ،جداً
خودداری گردد.
از بکار بردن واژه همان در منابع داخل متن (همان و قبلی )21 :0318 ،خودداری شود.
در متن مقاله به شماره عکسها ،جداول و نمودارها اشاره شود و محل تقریبی آنها مشخص گردد.

در تنظیم جداول ،منحنیها ،اشکال و تصاویر ،رعایت نکات زیر الزامی است:
 -0اطالعات جداول باید شامل؛ شماره و عنوان باشد و اگر داده ها و اطالعات جداول از سازمان  ،سایت و پژوهشی اخذ شده است در
پایین جدول مأخذ آن ذکر گردد.
 -2هر ستون جدول باید دارای عنوان و واحد مربوط به خود باشد ،چنانچه تمام ارقام جدول دارای واحد یکسان باشند ،میتوان واحد
را در عنوان جدول ذکر نمود.
 -3توضیحات اضافی عنوان و متن جدول ،به صورت زیرنویس ارائه گردد .نتایج بررسیهای آماری ،باید به یکی از روشهای علمی در
جدول منعکس شود.
 -4شکلها با فرمت تک ستونی با کیفیت مطلوب در مقاله درج میشوند.
 -0کلیه نقشه ها ،شکلها ،نمودارها و تصاویر با واژه "شکل" نامگذاری شده و عنوان شکل در زیر آن درج شود.
 -6شماره شکل(ها) به ترتیب ارائه نتایج آنها در مقاله تعیین و محل قرارگیری شماره آنها پس از ارائه نتایج ذیربط در متن مقاله میباشد
 -6شکلها باید به صورت رنگی یا سیاه و سفید و با کیفیت مناسب و مطلوب تهیه شده و شماره و عنوان آنها در پایین بیاید .نقشه ها باید
واضح باشند مطالب آنها خوانا و دارای مقیاس باشد .ذکر مأخذ عکسها یا شکلهایی که از منابع دیگر اقتباس شدهاند ،الزامی است ،در
عین حال جداول ،نقشهها ،نمودارها و اشکالی که توسط نویسنده یا نویسندگان تولید گردیده نیز مأخذ آن به نویسنده یا نویسندگان
ارجاع داده شود .بطور مثال (مأخذ :نویسندگان.)0318 ،
روابط و فرمول های ریاضی با یک سایز کوچکتر از متن مقاله و از سمت چ

تای

میشوند و برای اشاره به آنها از شماره فرمول در

داخل پرانتز استفاده میشود .شماره هر فرمول در گوشه سمت راست آخرین سطر فرمول درج میشود.
به کاربردن اعداد به صورت التین (به استثنای فرمولها) مجاز نمی باشد ،بنابراین تمام اعداد در داخل متن و جداول به صورت فارسی
تای

شده و دقت شود که تنظیمات نرم افزار آفیس به صورت ( )Contextباشد.

 -مقاله های رسیده توسط سه نفر از استادان متخصص به صورت محرمانه داوری خواهد شد.

ه

 بدیهی است در صورتی که مقاله از نظر داوران نیاز به اصالحاتی داشته باشد ،پس از اعمال نظرات اصالحی داوران در مقاله ،الزم است جهت بررسیهای بعدی ،موارد اصالح شده توسط نویسنده به صورت هایالیت شده به رنگ زرد در داخل متن مقاله مشخص گردد.

 مسؤولیت صحّت و سقم مقاله به لحاظ علمی و حقوقی به عهدۀ نویسندۀ مسئول مکاتبات است. مقاالت ترجمه اصوالً پذیرفته نمیشود. حداکثر حجم مقاالت ،شامل جدولها و منحنیها  21صفحه A4باشد. فصلنامه حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقاالت را برای خودمحفوظ میدارد و از بازگرداندن مقاالت دریافتی معذوراست. اصل مقاالت رد شده یا انصراف داده شده ،پس از سه ماه از مجموعۀ آرشیو فصلنامه خارج خواهد شد و فصلنامه هیچ گونه مسؤولیتیدر این زمینه نخواهد داشت.
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عنوان مقاله

B Titr 14

مشخصاتنویسندهیانویسندگان(افیلیشن)

B Nazanin 10 Bold
B Nazanin 10
B Nazanin 14

متن چکیده

نازک B Nazanin 10

Article Title

B Times New Roman,12Bold

نام نویسنده و نویسندگان به التین

B Times New Roman,10Bold

مشخصاتنویسندهیانویسندگان(افیلیشن)بهالتین

B Times New Roman,10

عناوین اصلی

B Nazanin 14 Bold

متنمقالهبهفارسی

نازک B Nazanin 12

منابع التین در متن

B Times New Roman,10

عناوین فرعی

B Nazanin 12 Bold

عناوین جداول

B Nazanin 11 Bold

متن جداول

عناوین شکل ها

B Nazanin 10 Bold
B Nazanin 11 Bold

متن شکل

B Nazanin 10 Bold

روابط و فرمولهای ریاضی

B Times New Roman,10Bold

منابعفارسی

نازکB Nazanin 11

منابعالتین

نازک B Times New Roman,10

نام نویسنده و نویسندگان

چکیده
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مقدمه و بیان مسأله
با ایشتااارینتغییا اراتبحرانا ایقااارناخیا اردرحاااوزهمساااکنروساااتاییازرویکردهاااایگونااااگونمااادرن
مشااات ماایشاااوند.درحاااالحاضااارایاانمشاااکالت،نشااااتگرفتاااهازهمااینرویکردهااااینوگرایاناااهدرحاااال
رشاااد،درسرتاسااارجهااااناسااا (ثقفااای.)22:1262،بااااورودمدرنیزاسااایون،روساااتاییانازفضاااایسااانتی
خاااودخاااارجوباااهسااارع پاااذیرایدگرگاااونیهااااشااادند.دربسااایاریازجاهااااایااانتحاااوالتکالبااادیدر
روساااتاهاهمخاااوانیچنااادانیبااااعوامااالطبیعااای،فرهنااا وناااوهاقتصاااادحااااکمبااارایااانکاااانونهاااای
ساااکونتگاهینااادارد(فتااااحی)1:1249،وایااانعااادمهمااااهنگیگاااامیدرجهااا عکااا مسااایرتحقااا 
توسعهپایدارروستاییتلقیمیشود(علیالحسابیوراه  .)142:1266،
درمساااکنسااانتیساااازگاریهماااهجانباااهایمیاااانکلیاااهاجااازا درونااایوبیرونااایروساااتاهاوجاااود
داشاااتهاساا وبایاادباااهسااااماندهیمجاااددمسااااکنروساااتاییمتناساا بااااشااارایطروزپرداختاااهشاااود،ناااه
ایااانکاااهبااااالگاااوبردارینااااق ویاااااشاااتباهازسااااختمانشاااهرهایبااازراسااااختهشاااود(قاسااامزادهو
همکاران .)92-92:1264،
درسااالهااایاخیااریکاایازمسااائلیکااهبااهشاادتتوجااهمتخصصااانرابااهخااودمعتااواداشااتهاساا ،
مساااکنوتوساااعهپایا اداراسا ا .با اینتوساااعهپایا ادارروساااتاییومساااکنارتباااا وپیونااادینزدیا اکوجاااود
داردوجامعاااهایکاااهنتوانااادمساااکنمناساا داشاااتهباشاااد،نماایتوانااادباااهتوساااعهپایااداربرساااد.مساااکن
پایااداربااهمسااکنیماایگویناادکااهکمتاارینناسااازگاریومغااایرتبااامحاایطپیرامااونخااودودرپهنااهی
وسیعترمنتقهوجهاندارد)  .(Mlecnik, 2013:44
مساااکنروساااتاییفراناااوگرا،رویکاااردیاسااا جدیااادکاااههماااهیجنباااههاااایاقتصاااادی،اجتمااااعی،
فرهنگاایوزیساا محیتاایرادرباارماایگیااردودررساایدنبااهتوسااعهپایاادارنقااشمهماایایفاااماایکنااد.
همااهکشااورهاسااعیباارآندارناادکااهمسااکنازطریاا نگاارشهااایفرانوگرایانااه،آنفرسااودگیکالباادیو
عملکاااردیفضاااایشراازبا اینبباااردوازطریا ا بهباااودشااارایطزیسا ا محیتاایوایجاااادهویاا ،باااهارتقاااا 
فرهنگیوبهبودشرایطاقتصادیمسکنوحتیبهبودستسزندگیدس یابند .
یکاایازدغدغااههااایاصاالی پژوهشااگرانحااوزهمسااکنپاارداختنبااهنگرشااهاووجااوهمختلاا مسااکن
پایااادارومولفاااههاااایاصااالیآناسا ا .امااااجساااتجوبااارایدساااتیابیباااهمساااکنپایا ادارنیازمنااادایجااااد
چاااارچوبهااااییمنساااجمبااارایفعالیااا ودرکمفااااهیماسااا .هااامچناااینازآنجااااییکاااهنگااارشهاااای
متفااااوتدررقابا ا هساااتندتااااتصاااورخاااودراازمساااکنپایا ادارروساااتاییارائاااهکنناااد،پرساااشمهااامایا ان
اساا کااه،امااروزهچاااهتصااوریازمساااکنپایاادارروساااتاییرایاا اساا ازایاانروپاااژوهشحاضاارتاااالش
داردتااابااافااراترکیاا پااژوهشهااایمربااو بااهمسااکنپایااداردرمقیاااسروسااتایی،چشااماناادازییازکاام
وکیاا ایاانمهاامارائااهدهاادوباااارزیااابیجریااانهاااینظااریوماادلهااایمتاارحدرمقالااههااایعلماای
چارچوبیجدیداستخراجنمایدودراینراستادوپرسشفرعیموردتوجهقرارگرفتند .
مشخصاتعمومیوساختاریپژوهشهایتوسعهمسکنروستاییچیس مبتناایباارجهاا گیااریمفهااومیپااژوهشهااایتوسااعهمسااکن،چااارچوبمفهااومیمتلااوبمسکنروستاییبایدازچهخصای برخوردارباشد 
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مبانی نظری
میتوانتاریخچهتوجهبهمسکنرابهسهبخشکلیتقسیمنمود .
بخشاولمربوطهبهدورهپ ازانقالبصنعتی 
درایاااندوره،رویکردهااااینوگرایاناااهبااارتوساااعهمساااکنمسااالطگردیاااد.جهااا گیاااریسیاساااتی
مبتناایباارایااننگاارش،زمینااهسااازبااروزآساای هاااییهمچااونناهنجاریهااایکالباادی،دگااردشکااارکردی
مسااکنوسااایشزمینااههااایرشااداقتصااادخااانوار،چااالشاناار یودساا اناادازیبااهطبیعاا وتخریاا 
آن،بااارهمزننااادگیفضاااایاجتمااااعیوالقاااایناکارآمااادیساااکونتگاههاااایروساااتاییشاااد(قااادیریمعصاااوم
وهمکاران )1-2:1242،
بخشدوممربو بهبرنامههایراهبردیمسکن 
درپاایانتقااادباااهطاارحهااایموجاااودومتعاقاا دیاادگاهنااوگراازحاادود1481داناااشوعماالبرناماااه
ریااازی(مساااکن)باااهسااام برناماااهریااازیهاااایراهباااردیتمایااالیافااا (مهااادیزاده.)42-49:1269،
همااینامااارساااب شااادتااااسیاساا گاااذارانمساااکنهماااوارهنساااب باااهپاااژوهشهااااینوگرایاناااهارزیااابی
انتقااادیداشااتهباشااند.ایااننااوهانتقااادگرایاایدرگااامنخساا ،ماایتواناادتحاا تاااثیردومساایرکلیفکااری
جدیااد؛نخساا اندیشااههاااییکااهبااهدنبااالدرکطبیعاا هسااتندیعناایباارایاانمسااالهاشااارهدارناادکااه
فاااراهمآوردنارتباااا انساااانبااااطبیعاا امااارمهمااایاسا ا کاااهمااایتوانااادباااهعناااوانیکااایازمعیارهاااای
مسکنمتلوبمترحشود)Fateh et al,2011: 30
درحقیقااا مساااکنمجااااوربااااطبیعااا دارایفوایااادبیشاااماریبااارایساااالمتیجواماااعواساااایش
آنهاسااا وهمچناااینایااانناااوهمساااکنساااازگاریبصاااریبااااطبیعااا داردودوم؛اندیشاااههااااییکاااهباااه
دنبااالدرکازتوسااعهورشاادپایاادارهسااتند،قاارارگیرنااد.درتقاباالباااایاانمعضااالتوچااالشهااابااودکااه
بحاا مسااکنپایاادارمتاارحشاادوجسااتجوباارایپایاادارییاااتااالشباارایمبااارزهباااناپایااداریبااهیکاایاز
اصاالیتاارینبرنامااههااایمسااکنباادلشااد .باااتوجااهبااهبررساایانجااامگرفتااه،تحااولفکااریدرحااوزه
مسکندرچارچوبجدولزیرارایهشدهاس  :
بخاااشساااوممرباااو باااهبرناماااههاااایفراینااادیمساااکن:درنهایا ا ازدهاااه1461اناااواهبرناماااهریا ازی
فرایناادیمتاارحشااد.درحقیقاا برناماااهریاازیمسااکندرچااارچوبپساا مدرنیساامبااهدنبااالتعریاا و
قاااالبیمناسا ا ما ایگااارددودرایا انمسا ایربااااراهبرهاااایتوساااعهپایا ادارهمساااوما ایشاااود.نکتاااهمهااام
اینجاساا کااهتوجااهبااهویژگاایهااایبااومیونیازهااایمحلاایدربرنامااهریاازیبااهشاادتتقویاا ماایگااردد
واینها،رویکردبهسم توسعهپایدارراضروریمینماید(مهدیزاده .)41-42:1269،
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جدول  .0جمع بندی اندیشه ها و رویکردهای توسعه پایدار و طبیعت محور به مسکن مناسب
رویکردها

اصولحاکمبررویکردها

اندیشمندان

رویکرد به
سمت توسعه

مالینومیلز2114،؛چیو2118،؛

پایدار

دنبیل2119،؛چارلز2111،؛ایبمو
ادوو2119،؛کلرت2116،؛سرتیپی
پوروهمکاران1246،
قلمبرددزفولیوهمکاران1241،
زیاریوهمکاران1214،؛
زیاریوقاسمیقاسموند.1249،

, 2008کلرت.

رویکردهای
به سمت

برآوردهساختنکاراییمنابعطبیعیانر ی،ایجادمحالتیجاذبوایمن؛درهم
بافتگیجنبههایزیس محیتی،اجتماعیواقتصادی؛رسمی شناختنهرسه
ضلعمثل هوشمندیعنیزیس محیتی،اجتماعیواقتصادی؛ازلحاظاقتصادی
تناس ،ازلحاظاجتماعیقابلقبول،ازنظرفنیوکالبدیامکانپذیر،مستحکمو
سازگاربامحیطزیس ؛دستیابیبهتوسعهفیزیکیواقتصادی،کاهشبالیایطبیعی
وایجاداشتغالایجادثروتوتوسعهپایدار؛مسکنیکهاغل ازمنظرصرفهجویی
انر یوبهمثابهمسکنسبز،دسترسیفیزیکیوامنی مناس ،پایداریودوامسازه
ای،میزاندواممصالسبهکاررفتهدرپیساختمان،میزاناستفادهازمصالسبومی،
روشناییوتهویهمناس ؛فراهمکنندهآسایش،رفاه،ثباتاقتصادیوبهزیستی
خانواده...
استفادهازمصالسطبیعی،استفادهازگیاهان،نورطبیعیوتهویهطبیعی،نمادها
ونشانههایطبیعیدرفضاینمایداخلیوبیرونیمسکن،تزئیناتنما

طبیعت محور
سرتیپیپور 21:1246،؛ قلمبردزفولی وهمکاران،  46:1241،میریوهمکاران .81:1244،؛ زیاریوهمکاران122: 1241،؛زیاریو
قاسموند.212:1249،مالینومیلز1221:2114،؛چیو89:2118،؛ 2دنبیل22:2119،؛چارلز2 2:2111،؛ایبم وادوو92119،؛کلرت،

8.2116ارلزو 

پیشینه پژوهش
باتوجهبهماهی اینپژوهش،برایارائهچهارچوبمفهومی،تحقیقاتمختلفیدررابتهباموضوه،شناساییشدهاس 
کهبهطورخالصهبهبرخیازمنابعومتالعاتدرجدول2اشارهمیشود.

جدول  .2پیشینه مطالعات پیرامون مسکن مناسب در مقیاس روستایی در داخل کشور
نویسندگان 

سال 

یافتههایپژوهش 

سعیدی و احمدی

 1241

خانااههااایروسااتاییبیشااترباارعواماالونیروهااایدروناایجامعااهروسااتایی
اساااتواربااااود.درپاااایدگرگااااونیهااااایاخیاااارفضاااااهایروسااااتایینیااااز
دستخوشتحولودگرگونیشدهاند .

سرتیپی پور

 1241

کلیااادفهااامخاناااههاااایروساااتاییوابساااتهبااااشاااناخ فضاهاساا وازایااان
طریاا بایاادفضااایمتلااوبباارایزناادگیروسااتاییبوجااودآوردگاارچااه
خانااههااایبااومیروسااتاییطباا فرهناا ورسااوممحلاایشااکلگرفتااهامااا
1

- Maliene&Mayls ,2009
- Chiu, 2006
3
- Danbil et al, 2005
4
- Charles, 2007
5
- Ibem & Aduwo, 2015
6
- Kellert,2008
2

چارچوب مفهومی توسعه مسکن روستایی پایدار....
شااکلوسااازماندهیایاانخانااههااااتفاااقیوباارحساا تصااادانبااودهبلکااه
درکنااااارپاسااااخگوییبااااهنیازهاااااواحتیاجاااااتانسااااانیتصااااورفضااااایی
روساااتائیاننقاااشبسااایارتعیاااینکننااادهایدرشاااکلگیاااریآنهااااداشاااته
اس  .
سعیدی و

 1242

بیشااااترینفضااااایمساااااکنروسااااتایی،اختصااااا بااااهفضااااایزیسااااتی–
معیشااتیداشااتهکااهباااتوجااهبااهاجاارایطاارحنوسااازیمسااکنروسااتایی
ایااانفضااااباااهفضاااایزیساااتیتغییااارماهیااا دادهاسااا .درحقیقااا باااا
مااادرنشااادنمسااااکنروساااتاییباااهتبعیااا ازسااابکوالگاااویمساااکن
شاااهریوتغییاااراتدرکمیا ا وکیفیا ا فضاااا،مسااااکنبااااشااادتبیشاااتری
بااهسااویتغییاارکااارکردوگاارایشبااهکااارکردزیسااتیتغییاارگاارایشداده
اند .

 1242

درایااانزمیناااهنشاااانمااایدهااادکاااهمسااااکنروساااتاهایمنتقاااهماااورد
متالعاااهدرها ایچکااادامازعامااالهاااادرشااارایطپایاااداریقااارارندارناااد؛باااه
گوناااهایکاااهعامااالهاااایاقتصاااادی،رفااااهیواساااتحکامبناااادرشااارایط
متوساااتی(تااااحااادیپایااادار)باااودهانااادوعامااالهمساااازیباااامحااایط
زیس وبهرهوریدرشرایتیناپایدار قرارداشتهاند .

 1242

پایاااداریمساااکندرمنااااط روساااتاییفقاااطتحا ا تااااثیرعاااواملیهمچاااون
اساااتحکامبناااایااااامکانااااتنما ایباشااادبلکاااهترکیبااایازعوامااالدردسا ا 
یاااابیباااهپایاااداریمساااکندرمنااااط روساااتاییماااوثرهساااتندازایااانرو
توجهبهاینعواملدربرنامهریزیهاضروریبهنظرمیرسد .

 1248

بااابررساایوتحلیاالعواماالمااوثرباارپایااداریمسااکنروسااتاییبیااانماای
دارنااادکاااهعوامااالمحیتااای،کالبااادی،اقتصاااادیواجتمااااعیمنتقاااهدر
پایااداریمسااکنروسااتاییاثاارگااذاربااودهاساا .دربااینایاانعواماالبعااد
کالبااادیبیشاااتریننقاااشوبعاااداجتمااااعیکمتاااریننقاااشرادرپایاااداری
مسکنروستاییداشتهاس  .


 1248

فضاااایمعیشاااتیدرچاااارچوبطااارحمقااااومساااازیباااهطاااورکامااالحاااذا
شااادهاسا ا .وجاااودفضااااهایمعیشاااتیفعاااالدرمحااادودهماااوردمتالعاااه،
صااارفارمرباااو باااهخانوارهااااییاسااا کاااهازواممقااااومساااازیوبهساااازی
مساااکنروساااتاییاساااتفادهنکاااردهانااادویاااابااااسااااختارشاااکنیحقاااوقیاز
چاااارچوبطااارحتوانساااتهاناااد،فضااااهایمعیشاااتیواحااادمساااکونیخاااودرا
حفظنمایند 

 1241

تحاااوالتکمااایوکیفااایبوجاااودآمااادهدرواحااادهایمساااکونیجدیاااددر
انتباااقبااانیااازغالاا روسااتاییان(خانوارهاااینمونااه)بااودهاساا .طاارحدر
عاااینبرخاااورداریازاثاااراتمثبا ا درکمیا ا وکیفیا ا مساااکنروساااتایی،
بازنگری واصالحاس  .

ازجنبهنوهنگرشومدیری اجرانیازمند

 1241

بیاااانگرایاااناسا ا کاااهمسااااکنروساااتاییدرروساااتاهاینموناااهازمیاااانگین
نظاااریماااوردنظااار،پاااایینترقاااراردارنااادولا ایتاااأثیراتمثبتا ایدرپایاااداری
مساکنروستاییبهدنبالداشتهاس  .

همکاران

بسحاقی و
همکاران

بذر افشان و
همکاران

سنایی مقدم و
همکاران

عزیزپور و
اسماعیلی

عزیز پور و
صادقی

رومیانی و
همکاران
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دوره ،2شماره،4شماره پیاپی  ،6زمستان 0411

روش پژوهش
ایااانپاااژوهشبااااروشاسااانادی،ساااواب متالعااااتیدرحاااوزهمساااکنروساااتاییدرنشاااریاتعلمااای-
پژوهشاایوکنفااران هااایملاایراتجزیااهوتحلیاالماایکنااد.طاارحتحقیاا پااژوهشپاایشروباارمبنااای
روشکیفاایشاااکلگرفتاااهاساا .باااهمنظاااورپاساا باااههاااداوپرساااشهاااایمتااارحدرایاانپاااژوهش،از
طاارحفااراترکیاا پاترسااونوهمکاااران()2111بااهعنااوانراهبااردپااژوهشاسااتفادهشااد.فااراترکیاا ،باار
متالعااههااایکیفاایکااهمبااانینظااریوساایعیراشاااملنماایشااودتمرکاازداردوبااهجااایارائااهخالصااه
جامعیازیافتهها،یکترکی تفسیریازیافتههاراخل میکند(زیمر .)2118،
الزمبااهذکااراساا کااهپااژوهشحاضااردرسااهمرحلااه،تعیااین،تاادقی وتفهاامانجااامشاادهاساا .در
مرحلااهتعیااین،تمااامیاطالعاااتموجااوددربااارهپااژوهش(از21مقالااهباااموضااوهمسااکنمناساا وپایاادار
روساااتا)جماااعآوریوبرداشاا شاااد.بااااجساااتجواینترنتاایدرپایگااااههاااایاطالعااااتیداخلااینظیاارساااای 
تخصصاایهنرهااایزیبااا،مسااکنومحاایطروسااتا،پرتااالجااامععلااومانسااانی،نااورمگز،ساایولیلیکاوموتااور
جساااتجویگوگااالوباااااساااتفادهازکلمااااتکلیااادی،مساااکنمناسااا ،مساااکنپایااادارومعیارهااااآنو
توسااعهمسااکننسااب بااهجمااعآوریپااژوهشهااایمنتشاارشاادهاقاادامشااود.اماااازآنجاااییکااهدسترساای
بااهمحتااوایطاارحهااایپژوهشاایوپایاااننامااههااادرمااواردبساایارباارایپژوهشااگربااامحاادودی روبااهرو
بااودوالزمااهچنااینپژوهشاای،بررساایچناادینبااارهازمحتااوایمتالعاااتاساا ،لااذاتصاامیمباارآنشاادکااه
جامعااهآماااریایاانپااژوهشازمقالااههااایچااارشاادهدرفصاالنامههاااوکنفااران هااایداخلاایانتخاااب
شاااود.ازایااانرودرپاسااا باااهساااوالاولپاااژوهشاز111متالعاااه21،مقالاااهچاااارشااادهباااامحوریااا 
موضاااعیمساااکنمناسااا وپایاااداردرمقیااااسروساااتادرباااازهزماااانی1244-1268شناسااااییوبااارای
تجزیهوتحلیلاطالعاتانتخابشد .


شکل  .0فرایند پژوهش

چارچوب مفهومی توسعه مسکن روستایی پایدار....

1

تجزیه و تحلیلداده ها
یافتاااههاااایپاااژوهشپا ایشرودردوبخاااشسااااختاریومحتاااواییارائاااهشااادهاناااد.بخاااشسااااختاری
درپاساا بااهسااوالاولپااژوهشبااهبررساایویژگاایهااایعمااومیمقالااههااایانتخااابشاادهپرداختااهاساا .
ازرهگااذرایاانبررساای،وضااعی عمااومیمقالااههااایمااوردبررساایشاادهمسااکنمناساا راترساایمنمایااد.
بخااشمحتااواییپااژوهشنیاازدرپاساا بااهپرسااشدومچااارچوبنظااریپااژوهشهااایصااورتگرفتااهدر
زمینهتوسعهمسکنرابهتفصیلتبییننمودهاس  .

خصایص ساختاری مقاله ها
حاااوزهتخصصااایمجریاااانپاااژوهش21مقالاااهماااوردمتالعاااه،درحاااوزهجغرافیااااوبرناماااهریااازی
روساااتایی،حاااوزهشهرساااازیومااادیری شاااهریباااهانجاااامرسا ایدهانااادوبررساایسااااختاریمقااااالتنشاااان
ماایدهاادکااهعنااوانمسااکنمناساا روسااتاییبااااسااتقبالروبااروبااودهاساا .درحقیقاا ایاانرونااددر
طااولزمااانباارایمتخصصااانبااهویااژهجغرافیاااوبرنامااهریاازیدرمقیاااسروسااتاروناادیافزایشاایداشااته
اسا ا .چنانچاااهایا انمهااامازمنظااارمتخصصااااندرچاااارچوبفراناااوگراماااوردتوجاااهقااارارگیا ارد،باااازهااام
رویکاااردتوساااعهپایا ادارروساااتاییباااا21مقالاااه(22درصاااد)بااااالترینساااهمازکارهاااایپژوهشاایدرحاااوزه
مسااااکنپایااادارومناسااا درمقیااااسروسااااتارابااااهخااااوداختصااااا دادهاسااا .رویکردهااااایپااااویش
ساااااختاری–کااااارکردیبااااا8مقالااااه(12درصااااد)،پدیاا ادارشناسااای(11درصااااد)ورویکاااارداکولااااو ی
عمیاا ا (بیوفیلیااااک،تکنوسسنتریساااامواکوسنتریساااام)سااااهمیبراباااار4مقالااااه(14درصااااد)درجایگاااااه
بعاادیقاارارگرفتااهانااد.البتااهدرتصاادی نکاااتبخااشقبلاایدرایاانمااوردهاامدرسااالهای1241-1248
گااارایشواساااتقبالبیشاااتریتوساااطپژوهشاااگرانمساااکنازموضاااوعاتمرباااو باااهمساااکنپایا ادارصاااورت
گرفتاااهاسا ا .ازدیگاااررویکاااردمهااامدرزمیناااهمساااکنمناسا ا ورویکاااردمشاااارکتی،کاااهساااهمیبرابااار2
مقاله(6درصد)رابهخوداختصا دادهاند،دررتبهاخرقرارگرفتهاس  .
درارتباااا باااامباااانینظاااری،نتاااای تحقیا ا نشاااانما ایدهااادکاااه(21درصاااد)باااهپیشا اینهنظاااری
پااژوهشتوجااهنداشااتهاناادودرحقیقاا بخااشمسااتقلیکااهبااهمباحاا نظااریبپااردازد،صااورتنگرفتااه
اساا ویکاایازمهمتااریندالیاالضااع ایاان مقالااههااا،اسااتفادهنادرساا وناآگاهانااهوباادونذکاارمنبااع
کامااالازپاااژوهشهاااایساااایریندرزمیناااهمساااکنمناساا باااودکاااهچرخاااهمعیااوبیازاطالعااااتوکااااربرد
آنرادرتوسااعهپااژوهشهااایدرایاانزمینااهایجااادکااردهاساا .باااتوجااهبااهنتااای بررساای21،مقالااهاز
21مقالاااهماااوردبررسااای(82درصاااد)ازمنظااارکیفیااا مباااانینظاااری،خاااوبارزیا اابیشااادهاناااد.ایا ان
مقالاااههاااادربخاااشمباااانینظاااری،ازمناااابعمساااتند،دسا ا اولومنساااجمبهااارهگرفتاااهبودناااد.درایا ان
راساااتامااایتاااوانباااهویاااژهباااهمقالاااههاااایساااعیدیوهمکااااران-1242،الااا ؛ساااعیدیوهمکااااران،
-1242ب؛سعیدیواحمدی،1241،سرتیپیپور1246،و...اشارهکرد .
فرا تراکیب محتوای مقاله ها
محتاااوایمقالاااههاااایمنتخااا ذیااالمقولاااههااااییچاااونرویکاااردنظاااریپاااژوهش،درکمفهاااومی
مسااکنپایاادار،مولفااههااایااامعیارهااامااوردبررساایقاارارگرفتااهانااد.هاارپااژوهشعلماایبایاادبااارویکردهااای
نظااریمشخصاایطراحاایشاادهباشااد.ایاانرویکردهااا،پایااهایهسااتندکااهپااژوهشباارمبنااایآنشااکل
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ما ایگیا اردوشااابکهایمنتقا ایازرواباااطوتوصا ای هااااراپدیا ادما ایآورد(خااااکی.)21:1248،بااااتوجاااه
بااهگسااتردگیوشاامولمفهااومتوسااعهپایاادارازیااکطااراوموضااوهمسااکنبااهعنااوانیکاایازمهاامتاارین
کاااربریهااایموجااوددرروسااتاها،عااالوهباارنظریاااتیکااهبااهطااورمسااتقیمبااهپایااداریمسااکنپرداختااه
انااد،نظریاااتینیاازوجااوددارناادکااهبااامتالعااهآنهاااماایتااوانبااهطااورغیاارمسااتقیمبااهموضااوهپایااداری
مساااکندسا ا یافا ا .دردورهابتاااداییازدهاااه1481باااهبعااادبااااتغییا اردیا ادگاهازبرناماااهریا ازیجاااامعو
عقالناای،الگااویجدیاادتحاا عنااوانبرنامااهریاازیسیسااتمییااابرنامااهریاازیراهبااردیرویکااارآمااد.در
ایندورانمسکنخوبهموارهموضوعیاساسیومترحدربیناندیشمندانبودهاس  .
اولا اینرویکاااردپاااویشسااااختاری–کاااارکردیاسا ا .ساااعیدینظریاااهپاااویشسااااختاری–کاااارکردیرا
باااهعناااوانناااوعینگااااهباااهمتالعااااتمکاااانی–فضااااییمتااارحنماااودهاسااا .مساااکنروساااتاییالگاااوو
عملکردهااایآندرپیوناادباااعرصااهمکااانی -فضاااییبااهمثابااهدریچااهایاساا بااهشااناخ چشااماناادازو
رونااادهایحااااکمبااارزنااادگیوفعالیا ا روساااتامااایپاااردازد(ساااعیدی21:1242،ب).ساااعیدیمعتقااادباااه
ایاانمسااالهاساا کااهمیااانساااختاروکارکردهااایپدیاادههااایمکااانی–فضااایینااوعیپیوسااتگینظاااموار
حاااااکماساااا (سااااعیدیوهمکاااااران1:1242،الاااا وساااایانیوهمکاااااران)91:1241،وپیوسااااتگی
سااااختاری–کاااارکردیخاااودتجلیگااااهمجموعاااهرواباااطومناساااباتاجتمااااعی–اقتصاااادیخاااویشباااهشااامار
ماایآیناااد(ساااعیدیوهمکااااران4:1242،الاا ).اودراداماااهاذعاااانماایکنااادکاااهایااانپدیاااده(مساااکن)
دردهاااههاااایاخیاااردرمعااارادگرگاااونیقااارارگرفتاااهودگرگاااونیسااااختاری–کاااارکردیخاناااههاااای
روساااتاییبااااتحاااولمعیشااا روساااتاییانهماااراهمااایشاااود(ساااعیدی،احمااادی4:1241،؛ساااعیدیو
همکاااران9:1242،ب).درجهاا تاکیاادمتالاا فااوقعزیاازپااورنیاازتاکیاادماایکناادکااهفقاادانتوجااه
الزمبااهارتبااا بااینساااختاروکارکردهااایخانااههااایروسااتاییزمینااهسااازایجااادنااوعیدوگااانگیبااین
مساااکنوفعالیااا هاااایبنیاااادینخانوارهاااایروساااتاییمااایشاااود(عزیااازپاااور،صاااادقی)1:1241،وایااان
هماااانپویشا ایاسا ا کاااهباااهجاااایدرکویژگا ایهاااایسااااختاری–کاااارکردیوپیوساااتگیآن،تحاااولیدر
نظامایجادکردهاس کههوی آنراسل میکند(عزیزپورواسماعیلی .)141:1248،
رویکااارددومپدیااادارشناسااایاسااا کاااهازمهمتااارینموضاااوعاتدررهیافااا پااااردایمهاااایزیساااتی
اساا ؛درعااینحااالکااهیکاایازمهمتااریناشااکالسااازماندهاایاجتماااعیفضااااساا (ایلکاااوهمکاااران،
.)188:1242ایااانرویکاااردازاواخاااردهاااههفتاااادقااارنبیساااتم(اصاااالنیان)21:1244،همزماااانبااااتفکااار
فراناااوگراییکاااهدرآننظریاااهپاااردازانزیاااادیدرپااایباااازخوانیانتقاااادیمااادرنباااودهانااادمتااارحشاااد.
پدیااادارشناسااایتوانسااا افااا ناااوباااهرویدرکودریافااا محااایطبگشااااید(شااایرزادی.)41:1242،از
نظاارشااولتزپدیاادارشناساایروشاایاساا بساایارمناساا جهاا نفااوذدروجااودجهااانروزمااره(نااوربرج-
شاااولز.)119:2111،سااارتیپیپاااورهااادااصااالیایااانرویکاااردرابررسااای،تحقیااا وشاااناخ مساااتقیمو
باایواسااتهپدیاادههاااوبازگشاا بااهسااویخااوداشاایا ماایدانااداواذعااانماایکناادکااهتفاااوتدراشااکال

- Norberg- Schulz, 2000
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مساااکنریشاااهدرتماااایزاتشاایوهزنااادگیداردوانساااانهویاا فاااردیخاااودرادرخاناااهبازیااابیمااینمایااد
(سرتیپیپور .)9-6:1241،
درچاااارچوبپسااا مدرنیسااامازدهاااه1411بحااا فشاااردگیزماااان–مکاااانمتااارحشااادهاسااا .از
طریا ا بررسا ایهاااایباااومشاااناختیکاااهدرتکامااالآننظریا اهزیسا ا محیتاایقاااراردارددومکتا ا اصااالی
درآناهمیاا ا زیاا اادیدارناااادکااااهعبارتناااادازاکوسنتریسااااموتکنوسنتریساااام(مثنااااوی.)118-11,2112:
درحقیقااا یکااایازرویکردهااااایمهااااماکولااااو یوپایاااداری،اکولااااو یعمیااا اسااا (شااااورچه:1248،
 .)282
باااهطاااورکلااای،اکولاااو ی،تعامااالورابتاااهباااینارگانیسااامهااااومحااایطپیراماااونآنهاااارامتالعاااهو
بررسا ایما ایکناااد(اصاااغری)2:1241،ومساااکنسااابزمصااانوهوانساااانآفا ارینشبهتااارینفراینااادبااارای
ساخ ساختمانهاس (کریمیوهمکاران .)29:1242،
بیوفیلیا اادرمفهاااوممشاااابهباااهمنظاااورتوصا ای وتوجیا اه"طلا ا نااااخودآگااااهپیونااادبااااساااایرارکاااان
حیااااتازجانااا ناااوهبشااار"،باااهکاااارمااایرود(ویلساااون.)2912:1442،ایااانرویکاااردتشاااخی نیااااز
فتااریانسااانباارایبرقااراریارتبااا باااطبیعاا بااههمااراهپایااداریاساا (بیتاارا)226:1248،ودرپاای
پیوناااددوباااارهانساااانبااااطبیعا ا وهمچنا اینسااااخ بااااتوجاااهباااهطبیعا ا درذهاااناسا ا (کالنتاااری،
262:1249؛عباااادالهاا ای،اسااااالمیمقاااادم12:1249،؛بیگاا اینااااژادوعااااامریصااااف .)911:1249،
بیوفیلیااااهمااایناحسااااسمثبااا انساااانهاااانساااب باااهموجاااوداتزنااادهمااایباشاااد(قرباااانیپاااارام،و
همکاران211:1244،؛شریفیواذرپیرا .)22119،
پاا انقااالبصاانعتیتکنولااو یباارتمااامزوایااایزناادگیانسااانمثاالمحاایطزیساا تاااثیرشااگرفیبااه
جاااایگذاشااا کاااهازآنناااامدامتکنولاااو یباااردهشااادهاسااا (وفاااامهرومجیااادی.)9:1268،هااادااز
تکنوسنتریساامعاااالوهبااراساااتفادهازحاااداکثرعواماالطبیعاایومحیتاایبااااالباااردنسااتسکیفیاا زنااادگی
باارایآیناادگاناساا (جعفااریومهاادویپااور.)99:1242،ایااننااوهتکنولااو یبااراساااستعاماالانساااان
باااامحا ایطاسا ا (جعفاااریومهااادویپاااور.)81:1242،درضااامنازآنجااااکاااهپایا اداریومانااادگاریخاااود
ساااختمانمسااکونیبااهعنااوانیااکپدیاادهماادنظراساا ،لااذاساااختنباااکیفیاا باااالنیاازبایسااتیدرنظاار
گرفتاااهشاااود(معینااایوهمکااااران.)2:1242،راهکارهاااایجدیااادمااایتواناااددرحفاااظمناااابعانااار ی
تجدیدپذیروسازگارکردنساختمانبامحیطخودراارائهکند(معینیوهمکاران .)4-6:1242،
درنهایااا دردهااااه1461متکاا ایبااااریکسااااریاصااااولمااااوردپااااذیرشتوسااااعهپایاااداروپااااارادایم
فرانااوگراییاساا کااهبحاا مشااارک مردماایمتاارحماایگاارددورویکااردمشااارکتیبااهیکاایازمصااادی 
مهااامدردنیا اایمعاصاااراماااروزبااادلما ایشاااود.ازدیا ادگاهدیا اوی مشاااارک درجامعاااه،نقاااشمهما ایدر
ایجاااادوتوساااعهجواماااعمااااایفااااما ایکناااد(دیاااوی دیاااو21:2112،؛فرشاااچیوترکا ایباغباااادرانی:1241،
 .)21
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ماااردمبایساااتیدرماااوردموضاااوعیکاااهقاااراراسا ا درآنمشاااارک داشاااتهباشاااندآگااااهییابنااادآناااان
نیااازدارنااد.درمااوردگزینااههااااطالعاااتکااافیداشااتهباشااندتااابتوانناادتصاامیمبگیرنااد(نسااترن:1264،
.)112
درنهایاا ماایتااوانگفاا کااهباادونتحااولوتوسااعهایدردرونمااردم،تااالشواقاادامباارایازبااین
بااردنتوسااعهنیااافتگیاگاارغیاارممکااننباشااد،حااداقلبااامشااکالتعدیاادهایمواجااهخواهاادبااودوچااه
بساااتوسااعهوپایااداریکااهزیاارساااخ رشاادوبهاارهباارداریاساا ،میساارنگااردد(راهاا .)9:1242،بااا
توجااهبااهتوضاایحاتارائااهشاادهدرباااالماایتااوانازایاانپاان رویکااردباااعنااوانمسااکنمناساا وپایااداردر
چااارچوبفاارانااوگرانااامباارد.رویکااردتوسااعهپایاادارباااسااهمیبراباار(22درصااد)ودرحقیقاا بیشااترین
سااهمازپااژوهشهااایانجااامیافتااه،جریاااننظااریاصاالیدرمقالااههااایداخلاایدرحااوزهمسااکنپایاادار
درمقیاااااسروسااااتاراتشااااکیلدادهاساااا .جریانهااااایدوماکولااااو یعمیاااا (14درصااااد)،وپااااویش
سااااختاری-کاااارکردی(ساااهمیبرابااار(12درصاااد)وساااومجریاااانهااااینظاااریپدیااادارشناسااای(11
درصاااد)ومشاااارک ساااهمیبرابااار2مقالاااه(6درصاااد)ازپاااژوهشهاااایانجاااامیافتاااه،ذیا الپااااردایمهاااای
فرانااوگرارابااهخااوداختصااا دادهانااد.یافتااههااایایاانپااژوهشبیااانگرایااناساا کااهباایشتااریناسااتقبال
ازموضاااوهمساااکنروساااتاییدرزمیناااهرویکاااردتوساااعهپایاااداردرساااال1241بااااارائاااه(9مقالاااه)ودر
سااال1248باااارائااه2مقالااهصااورتگرفتااهاساا کااهایاانمسااالهدالباارمشاااهدهناپایااداریمسااکندر
سکونتگاههایروستاییایراندارد .
بااایشتاااریناساااتقبالازموضاااوهمساااکنروساااتایی(باااادیااادگاهپایاااداری)درمیاااانپژوهشاااگرانباااه
ترتیا ا درساااال1248بااااارائاااه2ماااوردمقالاااه،ودرساااال1241بااااارائاااه9ماااوردمقالاااهصاااورتگرفتاااه
اساا کااهایاانخااودنشااانازاهمیاا یااافتنودغدغااهمناادشاادنمتخصصااانایاانحااوزهمناات ازمشاااهده
ناپایا اداریمساااکندرروساااتاهایاماااروزیاسا ا .رویکاااردپاااویشسااااختاری–کاااارکردیبااااارائاااه2مقالاااه(
1242و)1241باااااساااتقبالروباااروباااودهاساا وایااننشااااندهنااادهاهمیاا یااافتنرویکردهاااایماااذکوردر
دهاااه1241اسا ا .رویکردهاااایاکولاااو یعمیا ا بااااارائاااه2مقالاااهدرساااال1249ماااوردتوجاااهمحققاااانو
متخصصانقرارگرفتهاس  
یافتاااههاااایپاااژوهشبیا اانگرایااناماااراساا کاااهرویکااارداصااالیدرمتالعااااتمساااکنرویکاااردتوساااعه
پایااداراساا .ازبررساایهاااایباااهعمااالآمااادهدرنشاااریاتعلماایوکنفاااران هاااایملاایکاااهبااااموضاااوه
مسااکنروسااتاییدرارتبااا ماایباشااند،چنااینباارماایآِیاادکااهاولااینمقالااهایکااهدرمیااانمقالااههااای
مااوردبررساایدرزمینااهمتالعاااتمسااکنبااهصااورتآکادمیااکبااهمسااالهپرداختااه،بااهسااال1268باارماای
گاارددکااهدر ورنااالتوسااعهتکنولااو یبااهچاااررساایدهاساا وجدیاادترینمقالااههااابااهسااال1244باار
ماایگاارددکااهدرنشااریهمتالعاااتهنااراسااالمی،نشااریهبرنامااهریاازیتوسااعهکالباادی،فصاالنامهنگاارش
هاااایناااودرجغرافیا ااییانساااانیوفصااالنامهجغرافیا ااوبرناماااهریا ازیشاااهریچشاااماناااداززاگااارسانتشاااار
یافتاااهاسا ا .جااادولشاااماره2نشااااندهنااادهتوزیا اعزماااانینگااارشهاااایمساااکنروساااتاییدرچاااارچوب
فرانوگراس کهنقشیدرمسکنپایدارروستاییداشتهاند.
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جدول  .2توزیع زمانی استقبال نگرشهای مسکن مناسب روستایی
مقولهها

رویکردهای نظری غالب
پژوهش و انواع آن ( 46
مورد

کدها

تعداد

سالها

رویکردتوسعهپایدار

2
9

1248
1241

پویشساختاری–کارکردی

2
2

پدیدارشناسی

9

اکولو یعمی

2

1249

مشارکتی

2

1244،1241،1242،1264

1242
1241
 1244،1241،1242،1242،1241



محورهای پژوهش
گسااترشفزایناادهمشااکالتمسااکنوضاارورتباارطااراکااردنآنلاازومتوجااهبااهریشااههااایبااروز
آنرااجتناااابناپاااذیرما ایکناااد،اگااارچاااهاماااروزهعلا ا ایا انبحااارانراما ایتاااواندرنداشاااتنالگوهاااای
مناساا ،باایتااوجهیبااهخصوصاایاتفرهنگاایواجتماااعی،نادیاادهگاارفتنارزشهااایفضااایی،هاادررفااتن
موادومصالسواستفادهنادرس ازمنابعمالیدانس (سرتیپیپور .)22:1262،
محورهااایپااژوهشهااایماارتبطبااامسااکنپایاادارماایتواناادبااهعنااوانچااراغراهنمااایعماالنمااودهو
میاازانشاااکااموجاااودبااارایدساااتیابیباااهتوساااعهپایاادارمساااکنروساااتاییرامشاااخ کناااد.هاااداایاان
بخاااشازپاااژوهشایاااناسااا مهمتااارینمحورهاااایمتالعااااتیمتااارحدرمساااکنروساااتاییشناسااااییو
دسااتهبناادیشااود.علاایرغاامتااالشهااایصااورتگرفتااهدرزمینااهبهبااودمسااکنروسااتاییبااهدالیلاایاز
جملااه:توجااهباایشازاناادازهدرجهاا تحقاا کماایمسااکنوغفلاا ازجنبااههااایکیفاایآن،باااورنکااردن
کارشناساااانحاااوزهدرگیا اربااااطااارحهاااایمساااکنبااارلااازوماجااارایالگوهاااایمتناااوهمساااکنروساااتاییو
محااادودی اقتصاااادیازموفقیا ا هماااهجانباااهوکامااالبرخاااوردارنباااودهاسا ا (فتااااحیوهمکااااران:1241،
.)229متالا ا پا ایشگفتاااهایا اننکتاااهراهباااردیراباااازگوما ایکنااادکاااهدساااتیابیباااهالگوهاااایازپایا ادار
مساااکنروساااتایینیازمنااادمتالعاااهایچنااادوجها ایاسا ا ،بخشا ایازایا انمتالعااااتشاااناخ سااااختارهای
کالنمحیتیوریشهتحوالتاقتصادیواجتماعیاس (سعیدی  .)11:1242،

جدول  .3محور های موضوعی مقاله های مورد بررسی .

محورهایموضوعی

پژوهش(21مورد)

مقولهها

کدها

تعداد

دگرگونیساختاری–کارکردیمسکن

8

ارزیابیمسکنپایدار،تحلیلمسکنمناس 

8

بررسیاصولومعیارهایمسکنمناس

9

بررسیمقاهیممسکن

2

ارائهالگومسکن،سیاس هاوبرنامهریزیمسکن،بررسیمسکن
بومی،نقشتکنولو یمسکن،بررسیشاخ هایمسکن

2
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بررسیفرایندمشارک مسکن،ارتقا ستسکیفی،چارچوب
مسکنمناس ،چراییمسکن،مقرونبهصرفهبودنمسکن،ساخ 
مسکنجدید،گزارشزیرساخ هایمسکنوتفسیرمسکنپایدار


1


درایااانمیاااانبااااتوجاااهباااهنتاااای جااادول،2دگرگاااونیسااااختاری-کاااارکردیمساااکن،ارزیاااابیو
تحلیا المساااکنپایا ادار،مهااامتااارینمحاااورموضاااوعیشناسااااییشا ادودرنهایا ا سااااخ مساااکنجدیا اد،
مقااارونباااهصااارفهباااودنمساااکن،تفسا ایرمساااکنپایا ادار،مساااکنروساااتاییوگااازارشزیرسااااخ هاااایآن،
بررساایفرایناادمشااارک مسااکن،ارتقااا سااتسکیفاایمسااکن،چااارچوبمسااکنمناساا وچرایاایمسااکن
کاامتاارینسااهمموضااوعیرابااهخااوداختصاااا دادهانااد.درانتهااایایاانبخااشوازآنجاااییکااهیکاایاز
روشهااایمتلااوبباارایتوسااعهمبااانینظااریپااژوهش،تعیااینمولفااههااایهااامااوثرباارموضااوهپااژوهش
اساا ،کوشااششاادتااامولفااههااایمااورداسااتفادهدرمقالااههااامربوطااهاسااتخراجوتفساایرشااوند.نکتااه
قاباالتاماالایااناساا کااهپااژوهشهااایبااارویکااردتوسااعهپایاادارروسااتایی(21مقالااه)باایشتاارکماای
بودنااد،لااذامولفااههااایعیناایتااریباارایپااژوهشارائااهشاادهبااود.درمقالااههااایذکاارشاادهبااه22مولفااه
پرداختااهشاادهاساا .درادامااهبایسااتیبااهایاانمسااالهتوجااهداشاا کااهپااژوهشهااایبااارویکااردپااویش
سااااختاری-کاااارکردی،رویکاااردپدیااادارشناسااای(تجرباااهزیساااته)ورویکردهاااایمدنیزاسااایوناکولاااو یو
مشااارکتیباایشتاارکیفاایبااودهوشاااخ هااایمااوردبررساایشااانذهناایتاارهسااتند.ازآنجاااییکااه
پایاااداریمساااکنباااهدنباااالچیساااتیوچرایااایاناسااا بایساااتیپاااژوهشهاااایبیشاااتردرقالااا یاااک
پااژوهشترکیباایانجااامشااوددرادامااهبایسااتیبااهایاانمسااالهاشااارهداشااتهباشاایمکااهرویکردهااایکماای
باااهنقاااشارزشهاااایدورناایومفااااهیمفرهنگاای،اجتمااااعیمساااکناهمیاا چنااادانینماایدهااادومسااالمار
بااهتنهااایینماایتواناادبااهمولفااههااایبنیااادینوریشااهایمسااکنمناساا نیاازبپااردازد.ازطاارادیگاار
رویکاااردکیفااایدرحاااوزهمساااکنروساااتاییباااهنقاااشارتباطااااتفضااااییوویژگااایهاااایبصاااریاهمیااا 
چناادانینماایدهنااددرایاانراسااتابهتااراساا برنامااهریاازانوسیاساا گااذارانمسااکنروسااتاییبااهجنبااه
هایروششناختیجدید(ترکیبی)درحوزهمسکنروستاییخوبدس یابند .

جددددول  .4مولفددده هدددا و رویکردهدددای مختلد د

اسدددتخرا شدددده از مطالعدددات پژوهشد دی در خصدددو

مسکن پایدار روستایی
مولفهها

همکاران ( )0336؛ برقی و همکاران( )0335؛ بسحاقی و همکاران (

بازپرداخ تسهیالت

)0335؛ فتاحی و همکاران ( )0335؛ سنایی مقدم و محمدی یگانه (

توسعهپایدار

پایدار

استتاع مالیخانوار،استفادهازکمکهای
مالیوارائهتسهیالتووامورضای از

بسحاقی و همکاران (  -0333ال

و ب ) ؛ محمدی یگانه و

روستایی

رویکردتوسعه

رویکرد

نویسندگان

)0336؛ بذر افشان و همکاران ( )0336؛ رمیانی و همکاران ( ،)0336
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اکبر پور و همکاران (  )0335؛ طایفی و حاتمی نژاد ( )0336
بسحاقی و همکاران (  -0333ال
میزاندرآمدساالنهوهزنیهنگهداریمسکن
(جاریوثاب )

و ب)؛ محمد یگانه و همکاران (

)0336؛ برقی و همکاران ( )0335؛ فتاحی و همکاران ( )0335؛ بذر
افشان و همکاران ( )0336؛ رمیانی و همکاران ( )0336؛ لطفی و
همکاران،)0377 ،

میزانتاثیراشتغالدررون بازارمسکن
(تعدادافرادشاغل)،

و ب )؛ محمد یگانه و همکاران (

بسحاقی و همکاران (  -0333ال

)0336؛ برقی و همکاران ( )0335؛ بسحاقی و همکاران ( .)0335

داشتنفضایمعیشتیوسازگاریمسکنبا
معیش
میزانعرضهوتقاضایمسکن
وبهرهوریدرتولیدآن

و ب )؛ بسحاقی و همکاران (

بسحاقی و همکاران (  -0333ال

 ،)0335بذر افشان و همکاران (  ،)0336رمیانی و همکاران (  )0336؛
برقی و همکاران (  ،)0335فتاحی و همکاران (  ،)0335طایفی و
حاتمی نژاد ( )0336
بسحاقی و همکاران (  -0333ال

میزاندسترسیبهامکاناتوخدمات
وبرخوداریها

و ب )؛ بسحاقی و همکاران (

 ، )0335برقی و همکاران (  ، )0335محمدی یگانه و همکاران (
 ،)0336فتاحی (  ، )0335رمیانی و همکاران (  ( ، )0336اکبر پور و
همکاران (  ) 0335؛ مرادی اهری ( )0334؛ طایفی و حاتمی نژاد (
)0336؛
بذر افشان و همکاران (  ،)0336رمیانی و همکاران ( ،)0336
بسحاقی و همکاران (  -0333ال

عمرواحدمسکونیومیزاندواممصالس
ومقاومسازیدربرابرزلزله(استحکام)

و ب )؛  ،فتاحی (  ،)0335محمدی

یگانه و همکاران (  ،)0336بسحاقی و همکاران ( )0335؛ برقی و
همکاران ( )0335؛ ربیعی فر0336 ،؛
مرادی اهری( )0334

وتاثیرواحدمسکونیدرتولیدمواد بهداش
زائدوتخری منابعطبیعی

فتاحی ( )0335؛ اکبر پور و همکاران ( ) 0335؛
؛ رمیانی و همکاران (  ،)0336بسحاقی و همکاران (  -0333ال

)

انتباقواحدمسکونیروستاییبامحیط
زیس واستفادهازمصالسطبیعیودانشبومی )0335؛ کالنتری (  )0335؛ قربانی پارام و همکاران ( )0333؛ بی طرف
درمسکن
و همکاران (  )0336؛ زهری ( )0336؛ ؛
عبد الهی و اسالمی مقدم ( )0335؛ بیگی نژاد و عامری صفات (

مصرابهینهانر یومنابعموجوددرمسکن
واثراتمخربزیس محیتیازطرقکاهش
پسماندتولیدشده

زهری ( )0336

قرارگیریساختمانباهدابهرهگیریاز
انر یهایتجدیدپذیرامکانبازیاف پسماند

زهری ( )0336

عمی

رویکردهایطبیع محورواکولو ی

؛ برقی و همکاران ( )0335؛ محمدی یگانه و همکاران (  )0336؛
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رویکردمشارکتی

جاذبهواحساسسرزندگی

قربانی پارام و همکاران ( )0333

تقلیدازطبیع وتنوهزیستی

قربانی پارام و همکاران ( )0333

استفادهازنوروتهویهطبیعیدربنا

بی طرف و همکاران ( )0336

مسکنوتعامالتفرهنگیدرمحیط

ایلکا و همکاران ( )0334؛

*روحمکان،هوی وجوهرمکانی،خاطره
معنا

اصالنیان و همکاران (  )0333؛ گالبی و همکاران ( )0336

*وحدتانسانیوواقعبودگی

گالبی و همکاران ( )0336

افزایشآگاهیمردمازسیاستهاوبرنامههای
زیس محیتیومسکن

کارزانی و همکاران ( )0333

افزایشمیزانپاسخگوییمسولینبهنیازهای
مردموخواستههایساکنین

کارزانی و همکاران (  )0333و راهب ( )0333

افزایشستسخدماتوارتقایمیزانکار
آفرینی

کارزانی و همکاران ( )0333

شناسی

رویکردپدیدار

ها،کاهشمصرامنابع،ذخیرهانر ی

*هااارمکاااانیروحویژگااایهاااایخاااا خاااودشرادارد.درکآننیازمنااادگشاااودگیبااارمحااایطدریافااا خصوصااایاتآن
اس .
چنااانچااهبااهزعاامشااولتز،مکااانرانماایتااوانبااهوساایلهیمفاااهیم

*.پدیدارشناساایبااروحاادتزناادگیومکااانتاکیااددارد،
راشکلمیدهند .

آوردکهدانشعینی


هاییدرمی
تحلیلیوعلمیشرحداد،زیراعلم،امورموجودرادرقال انتزاه

شتاار
مبتناایباارفراترکیاا انجااامگرفتااه،غالاا چااارچوبهااایبررساایشااده،باارچناادمولفااهتاکیاادباای 
داشاااتند.ایااانمولفاااههااااازویژگیهااااییبرخاااوردارهساااتندکاااههماااهابعاااادتوساااعهمساااکنروساااتاییرا
پوشاااشمااایدهناااد.اایااانرو،گاااروهتحقیااا چاااارچوبپیشااانهادیرادرقالااا توساااعهیکپارچاااهمساااکن
روساااتاییمفهاااومساااازینماااود.درایااانچاااارچوبمولفاااههاااادر9بعااادزیسااا محیتااای،اجتماااای-
فرهنگااای،اقتصاااادی،روانشاااناختیوکالبااادی-فضااااییدساااتهبنااادیشااادهاناااد(جااادولشاااماره9وشاااکل
شماره .)2










 19

چارچوب مفهومی توسعه مسکن روستایی پایدار....

شکل  . 2چارچوب مفهومی مسکن مناسب
جدول  .5ابعاد و مولفه های چارچوب توسعه یکپارچه مسکن روستایی
بعد

مولفهها

زیس محیتی

انطباق پذیری با محیط زیست ،بهینه گی در مصرف انرژی؛

روانشناختی

داشتن احساس سرزندگی ،خاطره معنا  ،وحدت انسانی و واقع بودگی

اجتماعی-فرهنگی

مناسبت با موقعیت اجتماعی روستاییان ،مشارکت جامعه روستایی

اقتصادی

استطاعت مالی در ساخت ،هزینه نگهداری مسکن ،اشتغالزایی در بازار مسکن

کالبدی-فضایی

دسترسی به خدمات ،داشتن روح و هویت مکانی ،دوام و ماندگاری مصالح ساخت؛
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شکل  .3چارچوب مفهومی توسعه یکپارچه مسکن روستایی

نتیجهگیری وپیشنهادها 
چناادنکتااهاساساایدربررساایوتحلیاالروناادمشاااهدهشاادهدرایاانبخااشحااائزاهمیاا اساا ،نکتااه
اول،تسااالطنگااارشپایا اداریدرمساااکنروساااتاییمبتنااایبااارچاااارچوبفراناااوگرادرپاااژوهشها اایانجاااام
یافتااهاساا .ایااناماارسااب شاادهاساا تااابساایاریازپااژوهشهااایمسااکنمناساا ،پایااهپااژوهشخااودرا
باارتعاااری مسااکنازنظاارپایااداریقااراردهناادوبرخاایازآنهاااتوانسااتهاناادبااهنسااب بااهعماا نظریااه
پایااداریدساا یابنااد.لااذاایاانمقالااههاااعااالوهباارایاانکااهبااهتعاااری مفهااومیازمسااکنپایاادارروسااتایی
پرداختااهانااد،موفاا بااهاسااتخراجروشاامندمعیارهااایاصاایلومولفااههاااازمنظاارپایاادارینیاازشاادهانااد.
نکتااهدوم،درمقالااههااایمااوردمتالعااهبااهلنزهاااینظااری(طبیعاا محااورکااهسااهمیبراباار(14درصااد)
و(پاااویشسااااختاری–کاااارکردیوپدیا ادارشناسا ایهااارکااادامباااهترتیا ا ساااهمیبرابااار(12و11درصاااد)
پرداختاااهشااادهاسااا .نکتاااهساااومدرنهایااا رویکاااردمشاااارکتیساااهمیبرابااار(6درصاااد)راباااهخاااود
اختصاااا دادهاناااد.لااازومتوجاااهباااهایااانرویکاااردباااهشااادتاحسااااسمااایشاااودوهناااوزباااهعمااا و
گساااتردگیماااوردنظاااردسا ا نیافتاااهاناااد.پاااژوهشدرحاااوزهمساااکنپایا ادارروساااتایینیازمنااادتعمیا ا و
ساماندهیاس  .

چارچوب مفهومی توسعه مسکن روستایی پایدار....
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موضاااوعاتپژوهشااای،چاااارچوبنظاااریودساااتاورهاینظاااریپاااژوهشهاااایعلاااومجغرافیااااییبایاااد
دارایدقاا باااالیعلماایباشااند.دسااتیابیبااهدقاا علمااینیاازماادیونپااژوهشهااابااارفااعکاسااتیهااا،
متالعااااتبساااانبهتااارییابنااادوهااامچناااینایاااندساااتاوردهاینظاااریبایااادماااوردتجدیااادنظااارروش
شاااناختیقااارارگیااارد.ازآنجااااییکاااهپایاااداریمساااکنباااهدنباااالچیساااتیوچرایااایآناسااا بایساااتی
پااژوهشهااایباایشتااردرقالاا یااکپااژوهشترکیباایانجااامشااوددرادامااهبایسااتیبااهایاانمسااالهاشاااره
داشاااتهباشااایمکاااهرویکردهاااایکمااایباااهنقاااشارزشهاااایدورنااایومفااااهیمفرهنگااای،اجتمااااعیو
زیباشناساایمسااکناهمیاا چناادانینماایدهاادومساالماربااهتنهااایینماایتواناادبااهمولفااههااایبنیااادینو
ریشااهایمسااکنمناساا نیاازبپااردازد.ازطاارادیگااررویکااردکیفاایدرحااوزهمسااکنروسااتاییبااهنقااش
ارتباطااااتفضااااییوویژگا ایهاااایبصاااریاهمیا ا چنااادانینما ایدهناااددرایاانراساااتابهتاااراسا ا برناماااه
ریااازانوسیاسااا گاااذارانمساااکنروساااتاییباااهجنباااههاااایروششاااناختیجدیا اد(ترکیبا ای)درحاااوزه
مسکنروستاییخوبدس یابند .
باااتوجااهبااهاهمیتاایکااهمسااکنپایااداردرجوامااعروسااتاییپیااداکااردهاساا پاارداختنبااهمقولااه
مسااکندرتوسااعهپایاادارروسااتاییبااهطااوریکااهدرباارگیرناادهتمااامویژگاایهاااییااکمسااکنتمااامعیااار
باشاااداهمیااا خاصااایماااییاباااد.بااارایرسااایدنباااهنتاااای کااااربردیازجهااااتمختلااا چاااوناقتصااااد،
فرهناا ،معمااااریساااازهوغیااارهمساااکنروساااتاییبایاادتوجاااهکااارددرحقیقاا توساااعهوپایااداریمساااکن
موضوعیمجردوانتزاعینیس  .
برناماااهریااازانتوساااعهپایاااداردرحاااوزهمساااکنهااادااصااالیونهااااییخاااودرامعتاااواباااهتحقااا 
تمااامیابعااادوجنبااهتوسااعهپایااداربدانناادودرایاانخصااو تااالشهااایگسااتردهودامنااهداریراباارای
رساایدنبااهاهااداامتصااوربااهانجااامرسااانند.درحقیقاا ازاهااداامهاامتوسااعهپایاادارایجااادتحااولمثباا 
درابعاااادمولفاااههاااایاقتصاااادی،اجتمااااعیوکالبااادیواحااادهایمساااکونیروساااتاییاسااا بااااتوجاااهباااه
مشاااکالتونارسااااییهاااایمتعااادددرمساااکنروساااتاییایااارانایجاااادتحاااولمثبا ا درمولفاااههاااایماااورد
نظاارباااتااامینبهاارهمناادیافاارادازمسااکنمناساا ،افاازایشمیاازانتوانمناادیاقتصااادی،توجااهبااهویژگاای
هاااایاقتصاااادی،اجتمااااعی،الگاااویمعمااااریوکارکردهاااایتولیا ادی–تااادارکاتیمساااکنروساااتاییزمیناااهو
بسااترمناساابیرادرتحقاا پدیاادهتوسااعهپایاادارفااراهمخواهاادنمااود.درایاانراسااتابهتااراساا تاکیاادی
برالگوهایتبینیوهنجاریبسطیافتهکهیکچارچوبجدیدرابههمراهداردارائهدهند .

منابع و مأخذ
اصاااغری،ریحاناااه.)1241(،بررسااایمقایساااهایریشاااههااااومؤلفاااههاااایمعمااااریپایااادارومعمااااری
اکولو یاااک.مجموعاااهمقااااالتدوماااینهماااایشملااایمعمااااریپایااادار.مرکااازآموزشااایوفرهنگااایساااما
همدان.ایران .
اصااااالنیان،یاشااااار؛ذبیحاااای،حسااااین؛رهبااااریماااانش،کمااااال.)1244(،ساختارشناساااایمفهااااوم
رضاااایتمندیمساااکنباااارویکاااردپدیااادارشناسااای(نموناااهماااوردی:خاناااهقاجااااریشااای االساااالموچناااد
مجتمعمسکونیدرزنجان).نشریهمتالعاتهنراسالمی.شماره.16-1:21
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اکبااارپاااور،محماااد،جعفاااری،فیاااروز،کریمااای،یاشاااار.)1249(،واکااااویمیااازاننگااارشماااردماز
معیارهاااایمساااکنمناسااا روساااتایی(متالعاااهماااوردی:بخاااشمرکااازی،شهرساااتانهساااترود).نشاااریه
جغرافیاوبرنامهریزی.شماره.22-22:96
ایلکاااا،شااااهین؛نصااایرساااالمی،سااایدمحمااادرضاااا؛صاااارمی،سااایدعلااایاکبااار.)1242(،تبیاااینمفهاااوم
مساااکنوساااکون دررویکاااردپدیدارشناسااایورهیافا ا پااااردایمهاااایفرهنگااایزیساااتی.مااادیری شاااهری.
شماره.189-166:24
باااذرافشاااان،جاااواد؛شاااایان،محسااان؛بازوناااد،ساااجاد.)1248(،ارزیاااابیعوامااالتااااثیرگاااذارپایاااداری
مساااکندرمنااااط روساااتاییشهرساااتانزریاااندشااا .نشاااریهجغرافیااااوبرناماااهریااازی.شاااماره-21:82
.94
برقااای،حمیاااد؛اقااااآمرایااای،علااای؛شاااایان،محسااان.)1249(،تحلیااالوبررسااایشااااخ هاااایپایاااداری
مسااااکندرمناااااط روسااااتایی(متالعااااهمااااوردی:دهسااااتانمعمااااوالنهرسااااتانپلاااادختر).فصاااالنامه
تحقیقاتجغرافیایی.شماره.82-91:1
بساااحاقی،محمااادرضاااا؛تقدیسااای،احماااد؛آقااااامرایااای،علااای.)1242(،بررسااایوارزیاااابیپایاااداری
مساااکنروساااتاییمتالعاااهماااوردی:دهساااتانماااالوی،شهرساااتانپلااادختر.تحقیقااااتجغرافیاااایی.شاااماره
.124-128:112
بساااحاقی،محمااادرضاااا؛تقدیسااای،احماااد؛آقااااامرایااای،علااای؛داناااش،کماااال.)1249(،تحلیلااایبااار
نقاااشعوامااالماااوثربااارپایاااداریمساااکندرمنااااط روساااتاییایاااران(متالعاااهماااوردی:دهساااتانماااالوی
شهرستانپلدختر).فصلنامهمسکنومحیطروستا.شماره.122-129:192
بیتااارا،احساااان؛حبیااا ،فااارح؛ذبیحااای،حساااین.)1248(،نگااارشبیوفیلیاااکرویکاااردیدرارتقاااا
ستسکیفیمحیطزندگیساکنانمجتمعمسکونی.مدیری شهری.شماره.221-224:24
بیگااایناااژاد،محمااادعلااای؛عاااامریصااافات،علااایاکبااار.)1249(،بررسااایویژگااایهاااایمعمااااری
بیوفیلیااکدربناهااایبااومیایراناای(نمونااهمااودی:اقلاایمگاارموخشااک).کنفااران بااینالمللااینااوآوری
درعلوموتکنولو ی.911-911:
ثقفااای،محماااود.)1262(،انااار یهاااایتجدیااادپاااذیرناااوین.انتشااااراتدانشاااگاهتهاااران.نوبا ا چاااار.2
تهران .
جعفاااری،عاطفاااه؛مهااادویپاااور،حساااین.)1242(،نقاااشتکنولاااو یهاااایباااومیدرکیفیااا فضااااهای
مسکونی.مسکنومحیطروستا.شماره.86-91:121
خااااکی،غالمرضاااا.)1396(،روشتحقیااا باااارویکاااردپایاااانناماااهنویسااای،انتشااااراتبازتااااب،نوبااا 
چار،4تهران.
راهااا ،غااازال.) 1242(،الگاااوییبااارایطراحااایمساااکنروساااتاییمبتنااایبااارمشاااارک وتاااامین
نیازهایساکنین.مسکنومحیطروستا.شماره .22-2:128
ربیعااایفااار،ولااایالاااه.)1248(،تبیاااینپایاااداریسااااختارکالبااادی–فضااااییمساااکنروساااتاییاساااتان
زنجان.نشریهبرنامهریزیتوسعهکالبدی.شماره .11-41:1
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رومیاااانی،احماااد؛سجاسااایقیاااداری،حماااداهلل؛منصاااوری،خیااارالنساااا.)1241(،تحلیااالسااااختاری–
کاااارکردیمساااکنروساااتاییباااارویکاااردتوساااعهپایااادار(متالعاااهماااوردی:دهساااتانرومشاااگانشااارقی
شهرستانکوهدش ).مسکنومحیطروستا.شماره .11-99:182
زهاااری،ساااارا.)1248(،مقایساااهتتبیقااایمولفاااههاااایمعمااااریباااومیباااااصاااولومعیارهاااایطراحااای
اکولو یک.کنفران ملیدانشوفناورینویندرعلوممهندسیدرعصرتکنولو ی.تهران.
زیااااری،کرامااا الاااه،قاسااامیقاساااموند،1241،ارزیاااابیشااااخ هاااایکمااایوکیفااایمساااکنباااا
رویکااردتوسااعهپایاادار(متالعااهماااوردی:شااهرسااامان)،پاازوهشهاااایجغرافیااایبرنامااهریاازیشاااهری
،شماره.221-141:2
زیااااری،سااامیه،فرهاااودی،رحما ا الاااه،پاااوراحماااد،احماااد،حااااتمیناااژاد،حساااین.)1249(،بررسااایو
تحلیلمسکنپایداردرشهرکرج،جغرافیاوتوسعه،شماره .121-92:198
سااارتپیپاااور،محسااان؛طوسااای،ساااحرنااادایی؛شاااوکحااااجی،سااایماساااعادت.)1246(،ارزیاااابیطااارح
ویژگااایبهساااازیونوساااازیمساااکنروساااتاییازمنظااارشاخصاااهایمساااکنمتلاااوبوپایااادارروساااتایی.
نشریههنرهایزیبا.معماریوشهرسازی.شماره.22-24:1
ساااارتیپیپااااور.)1262(،اساااای شناساااایمشااااکالتمسااااکندرایااااران.مجلااااهعلماااایمعماااااریو
شهرسازیصفحه.شماره.22-22:22
).پدیااادارشناسااایمساااکنروساااتایی.مساااکنومحااایطروساااتا.شاااماره

سااارتیپیپاااور،محسااان1241(،

 .12-2:122
ساااعیدی،عبااااس؛احمااادی،منیاااژه.)1241(،شاااهرگیودگردیسااایسااااختاری-کاااارکردیخاناااههاااای
روساااتاییماااورد:روساااتاهایپیراماااونشاااهرزنجاااان.فصااالنامهانجمااانجغرافیااااییایاااران.شاااماره-1:21
.22
سااعیدی،عباااس؛رحااانیفضاالی،عباادالرضااا؛عزیاازپااور،فرهاااد؛محباای،علاایاکباار.)1242(،مسااکنو
پیوساااتگیسااااختاری–کاااارکردی:بحثااایدرنظااااموارگیفضاااایروساااتاییماااوردروساااتاهایبخاااشرازو
جااارگالنشهرساااتانبجناااورد(خراساااانشااامالی).جغرافیاااا(فصااالنامهباااینالمللااایانجمااانجغرافیاااایی
ایران).شماره.22-1:24
سااااعیدی،عباااااس؛طالشاااای،مصااااتفی؛رابااااط،علیرضااااا.)1242(،نوسااااازیمسااااکنودگرگااااونی
سااااختاری–کاااارکردیخاناااههاااایروساااتاییماااورد»:روساااتاهایشهرساااتانایجااارود(اساااتانزنجاااان).
فصلنامهبینالمللیانجمنجغرافیایایران.شماره .21-9:26
ساااایانی،محماااادقاساااامی،افراختااااه،حساااان،ریاااااحی،وحیااااد،عزیزپااااور،فرهاااااد،1241،تبااااین
تحاااوالتسااااختاری–کاااارکردیساااکون ومساااکنروساااتاییمتالعاااهماااوردی:بخاااشبااانرودوجلگاااه
شهرستاناصفهان،نشریهبرنامهریزیتوسعهکالبدی،شماره.21-82:8
شاااورچه،محماااود.)1248(،جغرافیاااایشاااهریمعاصااار(مباااانیوکااااربرد).ناشااارپرهاااامنقش.نوبااا 
چاراول.تهران.
شااایرزادی،محمااادرضاااا.)1242(،جایگااااهپدیدارشناسااایدرتحلیااالمعمااااریومحااایط،معمااااری
وشهرسازیآرمانشهر،شماره .44-41:119
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طاااایفینصااارآباااادی،مهاااال،حااااتمیناااژاد،حساااین،1241،تحلیلااایبااارشااااخ هاااایپایاااداری
مساااکن(متالعاااهماااوردی:منتقاااهیاااکشاااهرداریمشاااهد،نشاااریهجغرافیااااوبرناماااهریااازی،شاااماره:88
 .211-221
عزیااازپاااور،فرهااااد،اساااماعیلی،مرضااایه،1248،جشااانناماااهدکتااارایرانپاااورجزنااای،موسساااه
جغرافیاییوکارتوگرافیسحاب،چاراول،تهران.
عزیزپاااور،فرهااااد؛صاااادقی،زهاااره.)1241(،ارزشااایابیاثاااراتاجااارایطااارحویااازهبهساااازیبااارتوساااعه
مساااکنروساااتایی(متالعاااهماااوردی:دهساااتانابریشااام).فصااالنامهمساااکنومحااایط.شاااماره-2:182
.12
علااایالحساااابی،مهاااران؛راها ا ،غااازال.)1266(،آسااای شناسااایتوجاااهروساااتاییانباااهمحااایططبیعااای
وحفاااظزیسااا دربرپااااییمساااکن:نموناااهماااوردمتالعاااهساااکونتگاههاااایروساااتاییدراساااتانگااایالن.
فصلنامهعلوممحیتی.شماره .142-218:2
فتااااحی،احااادالاااه.)1249(،ارائاااهالگاااویمساااکنپایاااداردرمنااااط روساااتاییمتالعاااهماااوردی:
روسااتاهایاسااتانلرسااتان.رسااالهدکتااریرشااتهجغرافیاااوبرنامااه ریاازیروسااتایی.اسااتادراهنمااامهاادی
پورطاهری.دانشگاهمدرس .
فتااااحی،احااادالاااه؛پاااورطااااهری،مهااادی؛افتخااااری،رکااانالااادین.)1241( ،تحلیلااایاسااانادی
مقااااالت–علمااای–پزوهشااایمساااکنروساااتاییدردهاااهاخیااار.نشاااریهپاااژوهشهاااایروساااتایی.شاااماره:2
.229-221
فرشااااچی،حمیاااادرضااااا؛ترکاااایباغبااااادرانی،حامااااد.)1241(،بررساااایفرآیناااادمشااااارک اسااااتفاده
کننااادگان(ماااردم)دررونااادطراحااایمساااکنباااارویکاااردمعمااااریجمعااای.دوماهناماااهعلمااایتخصصااای
پژوهشدرهنروعلومانسانی.شماره.22-22:2
فقیاااهعبااادالهااای،هانیاااه؛اساااالمیمقااادمریاااالعلااایرضاااا.)1249(،چرایااایاساااتفادهازطراحااای
هوشمنددرمعاریبیوفیلیک.سومینکنفران بینالمللیپزوهشدرعلوموتنکنولو ی.11-1:
قاساااامزاده،مسااااعود؛کاااااری،بهااااروز؛طهماساااابی،فرهناااا .)1264(،مسااااکنروسااااتاییوضااااوابط
صرفهجوییدرمصراانر ی.فصلنامهمسکنومحیطروستا.شماره .91-81:121
قااادیریمعصاااوم،مجتبااای؛حجااایپاااور،محماااد؛روساااتا،محماااداماااین.)1242( ،آسااای شناسااای
الگاااویجدیااادمسااااکنروساااتاییازمنظااارتوساااعهپایااادار(ماااورد:دهساااتانشوسااا درشهرساااتان
نهبندان)محلفهبرنامهریزیفضایی(جغرافیا).شماره .1-12:2
قرباااانیپاااارام،محمااادرضاااا؛بااااور؛سااایروس،محماااودیناااژاد،هاااادی.)1244(،ارزیاااابیتااااثیراصاااول
معمااااریبیوفیلیاااکدرکیفیا ا طراحااایمساااکندراقلااایمشااامالایاااران(متالعاااهماااوردی:شاااهرگرگاااان).
فصلنامهنگرشهاینودرجغرافیاییانسانی.شماره.222-219:2
قلمبااارددزفاااولی،ماااریم؛نقااایزاده،محماااد؛ماجااادی،حمیاااد.)1241(،تیاااینمباااانیعوامااالماااوثرر
شاخ هایکیفیمسکن.هوی شهر.شماره.41-111:28
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کااازرانی،فااائزه؛حنااایی،تکااتم؛ساایدالحسااینی،ساایدمساالم.)1244(،تبیااینعواماالمااوثربااربرنامااه
ریااازیمشاااارکتیدرمحاااالتمساااکونیجها ا دساااتیابیباااهرشااادهوشااامندباااااساااتفادهازمااادلآنتروپااای
شااانون(متالااهمااوردیمحلااهایثااارگاارانمشااهد).فصاالنامهجغرافیاااوبرنامااهریاازیشااهریچشاامانااداز
زاگرس.شماره .64-81:22
کریمااای،ساااپیده؛مفیااادیشااامیرانی،سااایدمجیاااد؛عریاااانیناااژاد،رضاااا.)1242(،بررسااایمعمااااریسااابز
درخاناااههاااایمساااکونیدرراساااتایهمزیساااتیانساااانباااااکولاااو ی(متالعاااهماااوردی:روساااتاییورکاناااه).
پژوهشهایشهریهف حصار.شماره .22-92:9
کالنتری،زهاااارا.)1249(،بررساااایتاااااثیراسااااتفادهازاصااااولمعماااااریبیوفیلیااااکدرابعااااادوجااااود
انسااااندرطراحااایبناهاااا(نموناااهمباااردی:فااارحآباااادشاااهرساااازی).چهاااارمینکنفاااران باااینالمللااای
پژوهشهاینویندرعمران.معماریوشهرسازی .211-262:
گالبااای،بایزیاااد؛بایزیااادی،قاااادر؛طهماسااابی،ارساااالن؛ساااحابی،جلیااال.)1241(،کااااوشعمیا ا معناااای
خانااهبااومیبااهروشپدیاادارشناساای(مااوردمتالعااه:خانااهروسااتاییمنتقااهموکریااانایااران).فصاالنامه
پژوهشهایروستایی.شماره.811-824:2
لتفااای،حیااادرعلااای،داودحااا زاده،1266،شااااخ هااااومولفاااههاااایضاااروریدربرناماااهریااازی
وسیاسااا گاااذاریمساااکنروساااتاییدرایاااران،فصااالناماااهجغرافیااااییآماااایش،شاااماره-119 :1
 .126
محمااادییگاناااه،بهاااروز؛ساااناییمقااادم،ساااروش؛چراغااای،مهااادی.)1248(،پایاااداریمساااکنروساااتایی
بااارمبناااایتحلیااالاطالعااااتمتقابااالنموناااهماااوردی:دهساااتانپشاااتهزیالیااایشهرساااتانچااارام.نشاااریه
برنامهریزیتوسعهکالبدی.شماره.41-116:1
مااارادیاهاااری،علااایرضاااا،1242،رتباااهبنااادیمعیارهاااایمساااکنپایااادارباااااساااتفادهازروش،ANP
کنفراسبینالملیمدیری وعلوماجتماعی .19-1:
معیناای،ساااروش؛نیااکبااارش،گلنااااز؛حساانپاااور،شاایما؛حلیمااایجلاااودار،علاایرضاااا.)1242(،نقااادو
بررسااایمعمااااریپایااادارومیااازانتااااثیرگاااذاریآنبااارمعمااااریمعاصااار.دوماااینکنفاااران باااینالمللااای
پژوهشدرعلوموتکنولو ی.
مهااادیزاده،جاااواد؛صاااراازاده،هایاااده؛پیااارزادهنهاااوچی،محمااادحساااین؛متلااا ،محمااادتقااای؛
امیاااری،مهااایندوخااا .)1269(،برناماااهریااازیراهباااردیتوساااعهشاااهری(تجربیااااتاخیااارجهاااانیو
جایگاهآندرایران).شرک طرحونشرپیامسیماچاردوم،تهران .
میاااری،بهااااره؛عزمااای،آئیاااژ؛اکبااارپاااور،محماااد.)1244(،تحلیااالسااااختاریوکاااارکردیپایاااداری
مساااکنروساااتاییمتالعاااهماااوردی(دهساااتانسااارفیاااروزهآبااااد)بخاااشمرکااازیکرمانشااااه.نشاااریهبرناماااه
ریزیتوسعهکالبدی،شماره.92-12:2
نساااترن،مهاااین؛رعناااایی،احاااد.)1264(،تحلیلااایبااارمفهاااوممشاااارک وکاااارگروهیدرپااارو ههاااای
آمادهسازیاراضیمسکنمهر.آرمانشهر.شماره.111-122:2
وفاااامهر،محسااان؛مجیااادی،سااااینا.)1268(،دامتکنولاااو یوهویااا فرهنگااایدرمعمااااری.فصااالنامه
توسعهتکنولو ی.شماره.21-9:11
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چکیده
روبهروکرده
بیهویتی 
عدمتوجهبهفضایورودیشهردرجریانرشدشتابانشهرنشینی،اینفضاهارابابحران 
برونرف از این مسائل اس  .هدا از این
قابلفهم  ،رجوه به زمینه طرح راه  
اس  .دستیابی به طراحی دارای کیفی  
پژوهش؛حفظوتداومهوی پیشین،ارتبا مخاط باهوی مکانازطری ارتبا بصریباعناصرنمادین،ایجادمک از
نشانهها و عناصر نمادین محلی در طراحی ورودی شهر کرمانشاه (از سم همدان) اس  .روش
طری ارتبا بصری با  
پژوهشدراینپژوهشترکیبیاس .دراینپژوهشبارویکردتفسیرگرایی،سعیشدبهاینسؤالکهافراد،هوی ورودی
دادهها از طری فنون
میکنند پاس داده شود .در این راستا  
شهر کرمانشاه از سم همدان را چگونه درک و ارزیابی  
مصاحبههاپ 

نمونهگیری،هدفمندبودهو
مصاحبهعمی ومشاهدهوبازدیدمیدانی،گردآوریوموردبررسیقرارگرفتند .
دادههای مصاحبه ،از روش تحلیل تماتیک استفاده شد .در نهای نتای 
از  21نمونه به اشباه نظری رسید .در تحلیل  
نشاندادعدمبهکارگیریعناصر

برگرفتهازتحلیلتماتیکومشاهداتمیدانیطبقهبندیوتفسیرشد.نتای اینپژوهش 
محیتی (انسانیوطبیعی)درورودیشهرکرمانشاهباع شدهتاورودیشهر،فاقدمؤلفههاییکورودیمتمایزباشد.
طاقبستان،طاقگرا،مصالس
عبارتانداز؛ 

شدهبهعنواننشانهونمادهایبومیکرمانشاه


ترینعناصرمحیتیشناسایی

مهم
براساسرویکردزمینهگراییمیتوانند

سن و پوشش گیاهی منتقه  ،کهدرصورتکاربس اینعناصردرورودیشهر 
باع هوی بخشیبهورودیوآنراواجدمؤلفههاییکورودیمتمایزنمایند .




کلید واژه ها :طراحی؛ورودیشهر؛تبوریزمینهگرایی؛نمادهایبومی؛کرمانشاه .
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اینمقاله مستخرجازپایان نامه کارشناسی ارشدتح عنوان طراحی ورودی شهر کرمانشاه از سمت همدان با تأکید بر عامل سرعت

نویسندهاولبهراهنمایینویسندهدوم گروهشهرسازی،دانشکدهمعماریوشهرسازی،واحدقزوین،دانشگاهآزاداسالمیاس  .
 نویسنده مسئولardalan.hs@gmail.com :

ارجاع به این مقاله :حسینی،اردالن،حبیبی ،کیومرث.)1211(.کاربس تبوری زمینه گرایی در طراحی ورودی شهرکرمانشاه از
سم همدان).فصلنامهمتالعاتتوسعهپایدارشهریومنتقهای.22-22،)2(2،
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مقدمه و بیان مسأله
برنامهریزی شهری عامل کلیدی و مؤثر در تحق ایجاد محیط شهری با رفاه متلوب اس 

توجه به کیفی در فرآیند
(شیعهوهمکاران .)12:1242،درشهرهایقدیممفهومورودبهشهربهمعناینفوذازیکنقتهبهیکزیستگاهمحصور
بود.امادردورههایبعدبااهمی یافتنروزافزوناتومبیلدرنظاماطالعاتدرونوبرونشهری،ماهی مبادیورودی
شهرهابهلحاظکالبدی -کارکردیدچارتغییراتاساسیشدهاس .بدینترتی دروازهشهربهعنوانعنصریشاخ با
هوی و در ارتبا با سازمان کالبدی فضایی شهر ،جای خود را به محور تندرو برای تردد وسایل نقلیه موتوری داد
(سلتانزاده .)22:1212،

بهعنوانعنصریجه مشخ 
یها،صرفار  
استفادهنامناس ازاراضیاطرااشهرباع شدهاس تاسیماوورود 
هاواشکالیمشابهیکدیگرساختهمیشوند


ورودیشهرهافارغاززمینهشناختیآن،بافرم
نمودنمحدودهشهرعملکنند.
کهبارمعناییخاصیرابهدنبالندارندومیتوانگف ورودیهافاقدهوی بودهاس (.رحیمیونقشبندی .)49:1211،

امروزه هوی هر شهر بر اساس کیفی فضاهای شهری آن شناخته میشود .زیرا محیط انسانساخ شهرها محصولو
نتیجهفکرودس انسانهایآنشهراس .بهطورکلیدربررسیفضاهایشهریامروزنابسامانیهایمتفاوتیوجودداردو
بیشتراینفضاهایشهریازلحاظعملکردنامناس وسیمایشهریآناننیز،نشانازبیهویتیدارد.بنابراینالزماس 
ااستفادهازمکانیسمهایگوناگوندرجه رفعاینمعضالتاقدامگردد(.محمدزادهوموالیی .)122:1244،

ب
فهم،ریشهدارومستمر،رجوهبهپیشینهوزمینهطرح

برونرف ازاینمسائلدستیابیبهطراحیدارایکیفی قابل

اس .اینمهمبرپایهتبوریزمینهگراییقابلبررسی وتحلیلاس ؛زیرابستروزمینههرطرحی،ترکیبیازویژگیهای
محیتی،کالبدی،تاری ،فرهن وفعالی  هایاجتماعیودستاوردهایمادیومعنویآندرگذرزماناس .زمینهگرایی،
سازگاریبازمینهکالبدی،تاریخیواجتماعیوفرهنگیاس کهبرطب ایدههاواشکالگذشتهدرشکلدادنبهکالبد
شهرهایمعاصرحضوردارند(توالیی .)1:1261،
ورودیشهرکرمانشاهبهتبعی ازباالرفتنسرع فاقدمعیارهاییکورودیهمچون،ح ورود،هدای کنندگی،
جذابی بصری،هوی ،انعتااپذیریو...هس .ورودیشهرکرمانشاهازآنجائی کهدروازهورودبهغربکشورباهوی 
فردوخردهفرهن ویژهیکیازقدیمیترینساکنانسرزمینایران

خا محلیوآثارتاریخیمادیومعنویمنحصربه
هس وازسویدیگردروازهورودبهکشورعراقبااشتراکاتقومیومذهبیدردوسویمرزهس حائزاهمی اس .
هویتیمعراویژگیهایفوقنیزباشد .ازاینجاس کهلزومپرداختنبهورودی

بنابراینشایستهاس ورودیشهرازبعد
عنوانیکفضایشهریمترحمی شودواهمی آندرایناس کهورودی،نخستینفضایشهریاس کههر


شهربه
ک بههنگامورودبهشهرباآنمواجهمیگردد(پاکزاد .)4:1268،


سؤالهای و فرضیههای پژوهش
سؤالاصلی؛هوی ورودیشهرکرمانشاهازسم همدانراچگونهدرک،تفسیروارزیابیمیشود 
سؤالفرعیکهدرپیآنآمدهاس شامل-1:چهالگوییبرایطراحیورودیشهرکرمانشاهمناس اس  
بهنظرمی رسدورودیشهرکرمانشاهفاقدهوی متمایزوسکان بندییکورودیاس وواردشوندهبدوندریاف 

مؤلفههاییکورودی،ناگهاندرسکان فیزیکیحضورمییابد .

الگویبهینهبرایطراحیورودیشهرکرمانشاهاستفادهازعناصرمحیتیمبتنیبرتبوریزمینهگراییاس  .
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اهداف پژوهش
هداازاینپژوهش؛شناساییهوی ورودیشهرکرمانشاهازسم همدان.حفظوتداومهوی پیشین،ارتبا مخاط 
نشانههاوعناصرنمادینمحلی
باهوی مکانازطری ارتبا بصریباعناصرنمادین،ایجادمک ازطری ارتبا بصریبا 
درطراحیورودیشهرکرمانشاه(ازسم همدان)اس  .


مبانی نظری
ورودی
درلغ نامه دهخداورودیمنسوببهوروددانستهشدهو"ورود" درلغ بهمعنایرسیدن،درآمدنووارد شدن
هس .ورودیدرمعماریپاسخگویعملورودبهمعنای"رسوخدرستحیعمودی"اس  .
گرو هتیمتننقشمهموحساسیرابرایفضایورودیقائلشدهومعتقداس کهاینفضاچهدربناوچهشهر
به عنوانبستریبراییکتجربهمتبوهانسانیعملکندوبنابراینورودوخروجآگاهانهنماید(بحرینیوبابلی،
یتواند  
م
.)1261ورودییعنیگذارازفضایگشودهوورودبهقلمرویدیگرکهسرآغازیاسرانجامیکسفراس .ورودیمفصل
جداکنندهدوفضایمتفاوتاس (مغارهوداوودپور.)1266،
ورودی شهر
نروبهتبعی ازشرایط
نشانهها یشهر،نمایگرهوی شهردرذهنبازدیدکنندگانآناس .ازای 
ورودیبهعنوانیکیاز 

خاطرهانگیزیاولینبرخوردبراییکبازیدکنندهجزومؤثرترینفضاهایشهریاس کهحجمزیادی

حاکمبرماندگاریو
ازخاطراتذهنبازدیدکنندگانراتشکیلمیدهدوتأثیرزیادیدرنوهبرداش افرادازیکشهردارد .

بهواقعفضایورودیبهمثابهیکمفصلاس ونهیکخطومرز.ازاینروهمانندهرمفصلدیگریالزماس دارای

طیفی از زمان و سلسله مرات میان دو عرصه باشد .ورود از طری عبور از یک مسیر در درون سلسله فضاهایی صورت
گیردکهبه تدری ازبیرونبهدرونازعمومیبودنفضاهاکاستهشدهبرمحرومی وخصوصیبودنآناضافهمیشود


می
(ختیبی و رضایی .) 2:1242 ،ورودی شهر نخستین فضای شهری اس که هرک به هنگام ورود به شهر با آن مواجه
شود.ورودیشهر،بهآنبخشازشهرمیگویندکهبهجه ورودیاخروجازشهرمورداستفادهقرارمیگیرد(رمضانیو


می
همکاران21:1242،و .)22

زمینه گرایی
درفرهنگنامههایفارسییاف میشودولیزمینهگراییبهمعنایتوجهبهواحترام

وا هزمینهبهمعنایمتنوباف 
به زمینه و جهات مختل کالبدی ،اجتماعی و فرهنگی اس  .در وا هنامه آریانپور معادلی که برای این وا ه عنوانشده
اس Conextualاس  .
ریشههایمفاهیمزمینه،زمینهگراوزمینهگراییدرمیالندراواسطدهه1491میالدیبنانهادهشد.احتماالرآدریان

قورتیاولینحضورقابلتوجهاصتالحزمینهدرفرهن لغاتمعماریرابهیادداش هایکریستوفرالکساندردربارهسنتز

ارجاهمی دهد.معنایمترادامحیطاس ،بجایمفاهیمیکهازآنزمانتاکنونبهدس آمدهاس 

فرمدرسال 1482
(کووان .)66:2119،
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زمینه گرایی ابتدا به ابعاد صرفار کالبدی توجه داشته اس  ،اما بهتدری حوزه متالعات خود را به وجوه اجتماعی-
فرهنگیجامعهوتوجهبهابعادزیس محیتیدرمسیرتوسعهگسترشداد(طالبیوهمکاران .)92:1249،
زمینهمجموعهایاس کل نگروغیرساکنوزمینهگراییرویکردیاس کهدرطراحیمحیطمصنوه،باارجنهادن

بهساختارذهنیوعینیزمینه،بهمثابهرویدادیهوشمنددرابعادطبیعی،تاریخیوفرهنگی-اجتماعی،موج پیونددادن

مخاط بازمینهمیشود(آزادیومعصومینژاد.)1:1249،زمینهگراییدر راستایهوی بخشیبهفرهن وتاری و
حفاظ ازعناصرسنتیمحیطکالبدیتالشمیکند(لیمو.)21:2116،جیکوبزمعتقداس کهطرحهایجدیدزمینه
گرایینبایدبهیککپیسادهازبناهایقدیمیتقلیلیابد(جاکوبز .)2:1448،
هااولینمؤلفههایسازندهطراحی

قاعدهطالییتیبالدزباعنوان"موضوهاصلیمکان"بیانگراینایدهاس که:زمینه
فردبودنهرمکانشایدباارزشترینمنبعدردس طراحانشهریمیباشندبه

شهریموف هستند.کیفی منحصربه
معنیداربودنوقابلادراکبودنمکانجز اساسیرضای ودلبستگیبهمکانازنظرلینچهس (علیتاجر
همینخاطر 
و اسدی .) 86 :1241 ،بوکانان معتقد اس که زمینه فقط شامل محدوده بالفصل نیس بلکه تمام شهر و شاید ناحیه
پیرامونشرانیزشاملشود(بهزادفر .)222:1269،
زمینه گرایی در اندیشههای نوشهر گرایی بیانیهای در راستای احیای برگههای معماری قبل از دوران مدرن و
).بهطورکلیزمینهگراییدارایدوبعدطبیعیوانسانیاس .زمینهطبیعی
هایطرحهایسنتیاس (هیرت 2114،


آرمان
به ویژگیهای محیتی مانند ،اقلیم ،پوشش گیاهی ،جانوری ،ویژگیهای توپوگرافی و مورفولو ی زمینه میپردازد (ورلد
).زمینهانسانیشاملشاخههایتاریخیوسن ،کالبدیواجتماعیفرهنگیاس  .

فورت2112،
جامعهای خود را از گذشته جدا کند

درسهایی عینی دارد .اگر

تاری گرایان معتقدند که گذشته برای شهرسازی کنونی
همانطور که فرضیه

 ،تالشانسان گذشته را بیهوده فرا نموده اس .جوهر جامعه و توسعه آن به سن پیوندخورده اس .
میرود ،سن همین نقش را برای جامعه دارد .گرچهسن قابل نقد و تغییر اس  ،اما
برای کش واقعی ها در علم به کار 
میکند و مبنایی اس برای عمل(روویوکوتر16:1416،و .)14
نظمی خا ایجاد 
شاخهکالبدی،کالبدراعاملانسجامدهندهمی داندودرپییافتنالگوهایفراگیریاس کهامکانروابطمتقابل
تودهو فضارا فراهمکندوبهتبیینروابطعلیومعلولیوساختارهایارتباطیدرشهرمیپردازد(ماجدی وزرآبادی،
.)6:1264باف کالبدیوساختارمکانی– کالبدیشهریازابعادمهمهویتیشهراس ،زیراشکلگیریباف کالبدی
شهرمتأثرازاندیشهها،باورها،فعالی  هاوستسفرهن اس .درواقعکالبدشهرامکانبازشناسیهوی شهریرابهصورت

بصریفراهممیکندوبههمیندلیلازمیانسایرابعادهویتیاهمی بیشتریدارد(چنگیزیواحمدیان .) 99:1242،
هر محیط شهری الگوی خا برای توده و فضا دارد،اما طراحی شهری در صورتی موف اس که بتواند میان توده و
فضا همزیستی مثب ایجاد کند (آشیهارا.)68:1462،مصداقاینجملهدرروانشناسیگشتال بهخوبینمودیافتهاس .
شناختیازعناصرحسیناشیمیشود،اماباخوداینعناصرتفاوتدارند،


هایروان
در روانشناسیگشتال ،اگرچهتجربه
داریتجربهمیکنیم.

صورتکلهایمعنی


هایجداگانهبلکهبه

ایازمحرک

صورتمجموعه

بدینمعنیکهمادنیارانهبه
درنتیجهطب ایننظریه،کلچیزیفراترازجمعجبریاجزاس .میتوانگف عملادراکبهاینمعنیاس کهسیستم
بهصورت یک طرح
آنها را درهمتنیده  
رابتهی میان  
ادراکی ما دادههای حسی دریاف شده از اعضای گوناگون و  
درمیآورد(پاکزادوساکی .)12:1242،
کلی"گشتال " 
شاخهاجتماعیفرهنگیازآنجاحائ زاهمی اس کهوظیفهشهرسازایجادمکانپایداراس وایجادمکانپایداراز
طری برقراری بهترین تناس میان زمینه فرهنگی،کالبدی،نیازها و انتظارات استفادهکنندگان فراهم میشود .زیرابه نظر
آنها شکل فضایی به دنبال معنایی که داشته ایجادشده و معنی پدیده درزمینهٔ ای که ظاهر میشود درک میشود
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کندازاینروالزماس سن هایمسلمیکهمکان


).نیازهایانسانیباتوسعهفناوریتغییرنمی
(نوربراشولز16:1461،
هاراساختهاندنیزحفظگردند(بحرینی .) 282:1262،

وفرهن 
میدانها و فضاهای باز زنده نیستند.

خیابانها و

به نظر راجر ترانسیک ،در شهرسازی معاصر ،بناها جزئی از باف
میگیرد و
سهبعدی میان بناها و فضاها و درک واقعی از رفتار انسانصورت 
توسعهی شهرها بدون در نظر گرفتن روابط 

اهمی نظم فضایی در عملکرد اجتماعی را تاکنون نادیده گرفته اس (ترانیک9:1468،و.)8بنابراینوقتیعناصرازهم
متمایز ،به هم میپیوندند یک هدا ،غای یا معنی را میرسانند(ماجدی و زرآبادی )18 :1264 ،و این مهم در مورد
فضاهای شهری بهویژه ورودی آن ها در راستای محق ساختن توقعات موردی از یک ورودی شهر همچون خوانایی،
پذیرندگیوتشخ (پاکزاد)1268،مصداقپیدامیکند .
هایشناختهشدهکهارزش

هایزیرامکانپذیراس :ایجادبرخیازفعالی 

هوی بخشیبهورودیشهرازطری روش
عنوانویژگیهایمقبولیکشهر


هاییکهدرذهنعموممردمبه
هوی شهررابازنماییمیکند.تقوی عملکردهاوکاربری
ها،رودخانهها،


اندازومنظرهبااستفادهازیکیاچندعنصرازعالئمطبیعی(مانندکوه
ذیرفتهشدهاس .تقوی چشم

پ
باغ هاو غیره)،یاعناصر عالئممصنوعی(مانندبناهای مذهبی،بناهایتاریخیوخیابانهایمهموغیره) .استفادهاز

عناصرهویتی(برگرفتهازمورفولو یبومیشهر)( .سیماوترابی .)1262،


پیشینه پژوهش
در زمینه طراحی ورودی شهر متالعاتی داخلی و خارجی انجام شده اس که بررسی مهمترین متالعات مرتبط با
ترسازد.درادامهبهمهمترینمتالعه

موضوهپژوهشحاضرمی تواندنقتهتمایزوهمراستابودننتای اینمقالهراروشن
پیشیندرداخلوخارجکشوراشارهمیشود :
ترابیوسیمادرسال 1242درپژوهشیتح عنوان" طراحیورودیشهربارویکردهوی بخشیبهفضایشهری؛
نمونهموردی:ورودیشرقیشهرزنجان"بهبررسیمبانیطراحیورودیشهرومفهومهوی بهعنوانیکیازتوقعاتمورد
انتظارازورودیشهرهاپرداختهاندونیزمفهومهوی شهریومؤلفههایآنبیانرانیزبیانکردهاند.درانتهاباتوجهبه
مؤلفه هایمستخرجشدهفضایورودیشرقیشهرزنجانطراحیگردیدهاس .درواقعدراینپژوهشبُعدهویتیدر

طراحیورودیشهریبرجستهشدهاس  .
ترابیونجفی تروجنیدرسال1249درپژوهشیتح عنوانارزیابینمادورودیشهرهابرمبنایمؤلفههایکالبدی
بهشناساییمؤلفههایالزمدر طراحی نمادهای ورودی شهرها و

طراحیمتالعه موردی:نماد ورودی شرقی شهر قزوین 
ارزیابی کیفی نماد ورودی شهر قزوین بر اساس معیارهای کالبدیپرداختهاند.نتیجهاینمتالعهنشانمیدهدکه عمده
ضع موجود در نماد ساخته شده ورودی شهر قزوین ،عدم ارتبا با هوی شهر و سختیِ درک معنایآن توسط مخاط 
میباشد .
شاه حسینی و موالیی در سال  1246در پژوهشی تح عنوان تبیین نقش و جایگاه میراث صنعتی در ارتقای
سلسلهمرات مبادی ورودی شهری (موردپژوهی :کورههای آجرپزی مبادی ورودی شهر همدان) به

ویژگیهای کیفی 

کورههای آجرپزی)مستقر در ورودیشهر همدان پرداختهاند.نتای اینپژوهشنشان
بازخوانی و توجه به میراث صنعتی ( 
کورههایآجرپزیمستقردرمبادیورودیاینشهر،نقشمؤثریرادرهوی بخشیبهشهرهمداندارابودهو
میدهدکه 
میشود .
برجستهتر 

باحرک ازحوزهبیرونیبهسم حوزهدرونی،نقشواثرانکارناپذیراینمیراث
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خلیلیان و همکاران در سال  1211در پژوهشی تح عنوان در جس وجوی ورودی شیراز بررسی تغییرات منظر
شکلدهنده به منظر ورودی شهر شیراز

ورودی شهر شیراز -دروازه قرآن -از پیش از قاجار تا امروز بهماناییمؤلفۀ ماهوی
کوههایاطرااورودیبهلحاظعینیو
پرداختهاند.نتای اینپژوهشنشانمیدهدکهدروازهقرآندرکناردومؤلفۀدرهو 
داشتهاند.این مانا بودن به

ذهنی در دورههای تاریخیمختل در شکل دادن به منظر و هوی ورودی شیراز نقش مهمی 
هیچگاه از بار منظرین این مؤلفهها در تعری 
صورت پویا و همگام با تغییرات و نیازهای زمانه دستخوش تغییرات شده اما  
ورودیشهرشیرازکاستهنشدهاس  .
روالدرسال2114درپژوهشیتح عنوانتأثیرآلودگیبصریدرورودیشهرهایساحلیلبنانبهارزیابیچراغانی
افتههایاینپژوهشاینبود
مهمترینی 
وروشناییموجوددرورودیهاپرداختهاس ونتای اینپژوهشنشانمیدهدکه 
ساختمانها ،مصالس تبلیغاتی ،کمبود عناصر

شدهاند ،بهویژه با نمای 
که ورودی شهرها از جهات مختل از نظر بصری آلوده  
یها باید اقدامات متعددی را برای بهبود
یکند که شهردار 
زیباییشناسانه و کمبود مبلمان خیابانی .این متالعه توصیه م 
یهای شهرهای ساحلی انجام دهند .ایجاد مبلمان خیابانی ،ساماندهی تابلوهای
ییشناختی ورود 
جنبههای بصری و زیبا 

جنبههایزیباییشناسینمایساختمانونیزتروی آموزشزیباییشناسیدر
تبلیغاتی،وضعقوانینوقوانینبرایتنظیم 
میتواندبهکاهشمشکالتکمککند .
بینجامعهمحلی 
چشمانداز ورودی یوهان بزرگراه
وان وهمکاراندرسال 2121درپژوهشیتح عنوانمتالعه موردی در مورد  
بهارزیابینقشپارکهادرچشماندازورودیشهرپرداختهاند.نتای اینپژوهش

شانگهایهانگژودر پ زمینهشهرپارک
میشود و به این ترتی انسان ،شهر ،محیط زیس و
نشانمیدهدکهپارک در ورودی شهر با زندگی شهروندان آمیخته  
میشوند .
صنع بهطورهماهن یکپارچه 
بااین تفاسیروبرپایهآنچهگفتهشدعدمکاربس تبوریزمینهگراییدرطراحیسکان هایورودییکشهرو
طراحیفضاهایموردنیازمتناس بامؤلفه هاییکورودیازدالیلانتخاباینپژوهشاس .زیراتاکنونبیشترپژوهشها
معتوا به طراحی ورودی با هدا مک و توجه به جنبههای کالبدی و بصری بوده اس  .عالوه بر این متالعاتی که
درزمینهٔ تبوریزمینهگراییدرفضاهایشهریانجامشدهاس مربو بهورودیشهرنبودهاس .ایندرحالیاس که
بهکارگیریتبوریزمینهگراییدرطراحیورودیشهرکرمانشاه میتواندتوقعاتموردیازورودیشهرمانندخوانایی،

برآوردهسازد.ازسویدیگرازلحاظروششناسیمبتنیبرروشترکیبی(کیفی

پذیرندگیوتشخ (پاکزاد )12:1268،
 کیفی)بودهاس کهنتای آنحاصلمصاحبهومشاهداتمیدانیاس .بنابراینخألپژوهشدراینموردازیکسو،بیانگررنشاندهندهجدیدبودنپژوهشحاضراس  .

ضرورتپرداختنبهاینموضوهوازسویدیگ

روش پژوهش
روشپژوهش دراینپژوهشترکیبی(کیفی-کیفی)اس .روشگردآوریاطالعاتبهدوصورتمیدانیوکتابخانهای
انجامشده اس  .درروش کتابخانهای  ،داده های مربو به مبانی،نظریات ،مفاهیم ،اصول ،پیشینه و تجربیات انجامشده از

آوریشده
اسنادباالدس وآثارمنتشرشدهدراینزمینهاستفاده شدهاس .درروشمیدانیبهدوصورتاطالعاتجمع 
برداریوتهیهفیلموگزارششدهاس که

اس -1.بااستفادهازپیمایشمیدانیوبازدیدازمحل،اقدامبهشناسایی،عک 
متناس باتبوریمورداستفاده،قیاسشدهاس   -2استفادهازمصاحبهعمی ونیمهساختاریافتهکهبهروشتماتیک
تحلیل شدهاس .بارویکردتفسیرگرایی،سعیشدتادرک،تفسیروارزیابیمسبلهموردبررسی،ازمنظرمصاحبهشوندگان،

تحلیلشود .
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دراینراستاازطری فنونمصاحبهعمی ،مشاهدهوبازدیدمیدانی،دادههاگردآوریشدوموردتحلیلقرارگرفتند.
هابه صورتهدفمندانتخابشدند.نمونهآماریبراساسمعیارهاییازقبیل؛شناخ ازمکان،آشناییبهموضوه،در
نمونه 

میانبرخیازمدیرانودانشگاهیانانتخابشدند .درشناسهگذاریبازازدواستراتژیسؤالکردنومقایسهکردنبرای
شدهاند
شدهاند.سؤاالتبااینهداطرح 
صورتکلی،بازونیمهساختاریافتهمترح 


استخراجمفاهیماستفادهشد.سؤاالتبه
شوندگانواجدمؤلفههاییکفضایشهریهمچونادراکی-

تامشخ شودآیاورودیشهرکرمانشاهازمنظرمصاحبه
عملکردیوارتباطی،بصریومحیط زیستیاس وچنانچهنیس خألهایآنمشخ گرددوسپ با

هویتی،فعالیتی-
انشده اس اینخألبابهکارگیرینمادینآنعناصردر
استفادهازعناصرمحیتیمنتقهکهتوسطمصاحبهشوندگانبی 

طراحیوسکان بندیورودیشهربرطراشود .
بااستفادهازاین رویکردابتداسهمرحلهکدگذاریباز،کدگذاریمحوریوکدگذاریگزینشی(تعیینمقولههسته-


نهایی)انجامگرف  .
نمونهاستفادهشدهاس .ویژگیجمعی شناسیخبرگانهمچنانکه در جدول

تامرحلهاشباهاطالعاتازتعداد 21
شماره  1نشان داده شده اس بدین شیوه بود ،که از تعداد  21نفر خبره از نظر تحصیالت ،تعداد  8نفر دارای مدرک
کارشناسی19،نفرکارشناسیارشدو4نفردکتریبودهوازنظرتجربهنیز11نفر2تا11سال4،نفر11تا19سالو
رواقعکارشناسانیانتخابشدندکههمتجربهعلمیکافیداشتندوهمبهصورت

 11نفر 19تا 21سالتجربهداشتند.د
مستقیمیاغیرمستقیمباموضوهموردمتالعهارتبا داشتند .

جدول  -0ویژگی جمعیتشناسی خبرگان بر اساس تحصیالت و تجربه
سطح تحصیالت خبرگان

تعداد

درصد

کارشناسی

6

%20

کارشناسی ارشد

15

%50

دکتری

9

%30

تجربه خبرگان

تعداد

درصد

 3تا  01سال

11

%34.8

 01تا  05سال

9

%30.4

 05تا  31سال

10

%34.8

کاربست تئوری زمینه گرایی در طراحی....
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شکل  :0نمودار فرآیند پژوهش طراحی ورودی شهر کرمانشاه

محدوده موردمطالعه
شهرکرمانشاهمرکز استانکرمانشاه و درغربکشورواقعشدهاس .جمعی کالنشهرکرمانشاهدرسرشماریسال
1249بالغبر428٬891نفربوده ومساح آن42٬264٬498مترمربعاس .اینشهربهدلیلقرارگرفتندرچهارراهدو
وواقعشدنبرسرراهشهرهایزیارتی کربال و بغداد از

محورشمالبهجنوبوشرق بهغرب ونیزهمسایگیباکشور عراق
اهمی بسیاریبرخورداراس  .
ورودیهایشهر کرمانشاهازچهارجه شاملورودیجنوبوجنوبغربی(محورکرمانشاه-اسالمآبادغرب)،ورودی

اسالمآباد  غرب) ،ورودی از سم غرب و جنوب غربی (محور کرمانشاه سراب نیلوفر) و
شمال غرب (محور کرمانشاه –  
همدانوتهران)میباشد .

ورودیشرقی(محورکرمانشاه-
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شکل  : 2نقشه شهر کرمانشاه و ورودیهای آن

محدودهموردمتالعه،ورودیشرقیکرمانشاهشاملمحدودهتقریبی 6کیلومتریمحورکرمانشاه–همداناس 
دادهشدهاس  .
کهمشخصاتوویژگیهایآندرجدول1وشکل2و2نشان 
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شکل  : 3نقشه محدوده بندی ورودی شهر کرمانشاه از سمت همدان



جدول  :2سکانس بندی محدوده و ویژگیهای هرکدام از سکانسها
ردی
0

سکانس

موقعیت

طول

معیار/ویژگی

سکانس اول/

از سمت همدان کمی بعد از

 2.3کیلومتر

ظهور عالئم و ساختمانهایی است که

حوزه روانی

کمربندی شهر باوجود

بهطور متعارف در پیرامون شهرها مانند

ساختمانهای شهرک صنعتی

(سیلو ،نیروگاه  ،کارخانه و  )...ساخته

بیستون و تا فاصله تقریبی 511

میشوند و یا عواملی که باعث تغییر

متری جاده قدیم ورود به شهر

حرکات وسایل نقلیه میگردد

(جاده طاقبستان)
2

حوزه واسط و

از  511متر قبل از سهراهی جاده

میانی /سکانس

قدیم تا ابتدای حوزه سوم

 0.6کیلومتر

روئیت ساختوسازهای حاشیهای و دور
نمایی کلی از شهر

دوم
3

حوزه

سوم

/سکانس سوم

نقطه اتصال خط فرضی مرکز

 3.4کیلومتر

حضور فیزیکی شخص در آن محدوده

جغرافیایی محله نوکان عمود بر
بلوار شهید کشوری



تجزیهوتحلیل دادهها
دراینبخشبااجرایکاملکدگذاریبازومحوریوگزینشیبهترتی به 11مفهوماولیه 1،مقولهعمدهویک
مقولههستهنهاییاستخراجشدندکهدرجدولآمدهاس  .
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جدول  :3مفاهیم و مقوالت مستخر از دادههای کیفی
شناسه/مفاهیم

مقوالت عمده

کاهش سرعت در دوراهی جاده قدیم

عدم تناسب گرهها

منظر نامناسب پل عابر پیداده ،گاردریدل ،نمدای

منظر بصری نامناسب

نامناسب ساختمانها و تعمیرگاهها
فضای سبز درختان بلندد در کندار بلدوار شدهید

لبه قوی با منظر بصری مناسب

کشوری
وجود کوه پرآو و مراتع
وجود پادگان نظامی

دید به نشانه طبیعی و مصنوعی

وجود یادمان شهدا
وجود هوانیروز
وجود زباله در محدوده محله نوکان و رهدا شددن

آلودگی زیستمحیطی

فاضالب و زبالههای تعمیرگاهی
عدم وجود خدمات رفاهی در ابتدای ورودی

مکان بدون کارکرد

با محیط طبیعی و انسانی شهر برای یک ورودی

ساختمانها(محدوده فیزیکی)

همدان)" به علت عدم طراحی و وجود همه مؤلفه های کیفی مناسب و متناسب

کدددداهش سددددرعت در ابتدددددای شددددروع

مکث نابهنگام در محدوده فیزیکی

عدم پایداری نسبی در یک مکدان شدهری (ورودی شدهر کرمانشداه از سدمت

کاهش سرعت در میدان امام خمینی

مقوله هستهای


مقوالتبهدس  آمدهدرفرایندتحلیلتماتیکخطسیرترکی وشرایطایجاد" عدمپایدارینسبیدریکمکان

شهری(ورودیشهرکرمانشاهازسم همدان)بهعل عدمطراحیووجودهمهمؤلفههایکیفیمناس ومتناس برای
یک ورودی" را نشان میدهد .با این توضیس که :درحالیکه کاهش تدریجی سرع در سکان های اول و دوم و سوم
ضروریاس ،امابهعل وجودگرهدرمکانهاینامناس ،یکبارهودرمحدودهفیزیکی(سکان سوم)آنهممتأثرازوجود
یکدوراهیبسیارناایمن(دوراهیجادهقدیمتهران)رخمیدهد.منظربصرینامناس بهعل وجودمصالس،رن ،نمای

نامناس وناهماهن بازمینه،خطآسماننامنظمومحیطزیس ناسالمدرلبهآشفتهشمالیدرابتدایمحدودهفیزیکی
کردهاند.درمقابلبهباتوجهبهوجوددرختانبلند
شوندگانبهآناشاره 

(تامحلهنوکان)ازدیگرمقوالتیاس کهمصاحبه
هیدکشوریدرمنتهیالیهمحدودهفیزیکی،منظربصریمناس شکلگرفتهکهنیازمندارتقا 

(لبهسبز)درکناربلوارش
اس .دیدبهنشانه هایطبیعیومصنوعیمانندکوهپرآو،یادمانشهدا،هوانیروزوپادگاننظامیازمقوالتموردتوجه
مصاحبهشوندگاناس کهنیازبهارتقا دارد.فقدانکاربریهایخدماتیدرابتدایورودبهشهر،عدمکارکرداینفضای

ها،زباله هاوپسماندهایرهاشده،درابتدایمحدودهفیزیکیومحلهنوکان،باع آلودگی

شهرینشانرامیدهد.تعمیرگاه

محیطزیس فضایورودیشهرشدهاس  .

هایمصاحبهشوندگانمورداشارهقرارگرف استفادهنمادینازعناصرمحلی

ازدیگریافتههایپژوهش کهدرپاس 

بستان،طاقگرا،صنایعمحلی،سیاه چادر،معبدآناهیتا،گلنیلوفر،یادمانشهداوکوهپرآودر

استانکرمانشاهمانندطاق
ورودیشهربودکهدرشکل2نشاندادهشدهاس  .
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شکل  : 4برخی از عناصر محلی زمینه جهت عاریت گرفتن در طراحی ورودی (گل نیلوفر ،طاقبستان ،طاق گرا و
سیاهچادر)


هایناشیازمشاهداتمیدانیدرانتباقومکملنظراتمصاحبهشوندگانهس .دروضعموجودورودیشهر


یافته
کرمانشاههمچنانکهدرشکلشماره 9نشاندادهشدهاس علیرغموجودبرخیامکاناتونقا قوت،داراینقا ضع 
عمده ایدرابعادفوقاس ویکنوهآشفتگیدرورودیشهرمشاهدهمیشود.ازمصادی آنمیتوانبهخطآسمان

هاوسایرمشاغلمزاحمشهری،بهکارگیریمصالسورن 

نامنظمدرمحدودهفیزیکی،کاربریهایناسازگارمانندتعمیرگاه

هایسردوکسلکننده،مشکالتزیس محیتیناشیازرهاسازیزباله

ناهمخوانباشرایطمحیتیمنتقه،استفادهازرن 
هادرستسپیاده رو،وجودفضاهایرهاشدهباپوششخاکیوگردوخاکناشیازآن،دیوار

وفاضالبهایخانگیوتعمیرگاه

صل و سخ هوانیروز با سیمخاردار و حفاظهای امنیتی مجموعهای از مشکالت در ابعاد مختل هویتی-ادارکی،
عملکردی،بصریوزیس محیتیهستندکهورودیشهرکرمانشاهراصرفاردرحدیکمسیرارتباطیتقلیلدادهاند .
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شکل : 5تصاویری از یافتههای پژوهش در ابعاد هویتی-ادراکی ،بصری ،عملکردی و زیستمحیطی ورودی شهر
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باوجود این منتقهکرمانشاهسر شارازآثاربرجستهمادیومعنویاس کهنمادونشانیازاصال فرهنگیمردمان
بهبهفردطبیعیوانسانیکهدرذاتمنتقهوجودداردمنتقه
اینسرزمیناس .مجموعهاینعواملوخصوصیاتمنحصر 
دهد.اینویژگیهایبرجستهکهموردتأکیدجامعهآماریبوده

کرمانشاهراپازلیمتمایزازسایرمناط کشورنشانمی
اس شامل آثار تمدن ایرانی همچون طاقبستان ،طاق گرا ،کتیبه بیستون ،معبد آناهیتا و چند اثر دیگر که ویژگی
اینویژگیهاهوی اینسرزمینرانمایانیمیکند.براساس


.مجموعه
منحصربهفردمنتقهکرمانشاهدرکشورایرانهس

مصاحبهها،مشاهداتومتالعاتمیدانیوقیاسبامبانینظریدرابعاد،ادراکی -هویتی،فعالیتی-عملکردیوارتباطی،

ألموجوددرعدمبهکارگیریعناصرمحیتیمبتنیبرتوقعاتی موردیازیک

بصریومحیطزیستی،مشخ گردیدخ

ورودیاس  .
ورودیشهرکرمانشاهازسم همدانفاقدهرگونهویژگییکورودیشهریاس وتوقعاتموردیازیکورودیرا
برآوردهنمیسازد؛زیراصرفارنقشارتباطیداردوبدونهرگونهخوانایی،پذیرندگیوتشخ (پاکزاد)1268،ناگهانخودرا

دلشهراحساسمی کنیدوتمایزیازیکشهرباهوی مشخ ومتمایزوحتینقتهورودبهشهربهدس نمیدهدوبه

عل عدم تأمین خوانایی ،پذیرندگی و تشخ فاقد مؤلفههای یک ورودی شهر اس  .در صورت کاربس تبوری زمینه
گراییدرهنگامطر احیورودیشهروازطری عاری گرفتن.....ازعناصرمحیتیمنتقه،ورودیشهرکرمانشاهواجد
مؤلفه هایکیفییکورودیخواهدبودوتوقعاتموردیازیکورودیکهشاملخوانایی،پذیرندگیوتشخ اس را

فوقوبهکارگیریتبوریزمینهگراییجه 

نشانمیدهدمتالعاتدرراستایشاخ های

برآوردهسازد.نتای اینپژوهش
محق ساختنآنهابودهاس  .
حاضرهمراستاوهمسوبانتای پژوهشاتمشابهاس .حبیبیودیگران()1264بهایننتیجهرسیدند

نتای پژوهش 
عنوانیکفضایجمعیشهریازویژگیهایفرهنگیمنتقه


کهدرطراحیمیدانشهری(امامزادهدوخاتونشهرکرد)به
استفادهشدهاس .دراینپژوهشبااستفادهازتلفی کالبد و محتوا ،تمهیدات ایجادفضای شهری سرزنده ،پویا و متلوبی
در محدوده آتی میدان پیشنهادشدهاس .ساماندهی و طراحی شهری میدان امامزاده دوخاتون شهرکرد به تلفی کالبد
پرداختهشده اس .تلفیقی از

فضای شهری با محتوای آن در جه حیات اجتماعی و سرزندگی از طری سیمای زمین 
جدارههای میداناز

بهعنوان ایدة اصلی سیمای زمین میدان که با هدا یکپارچه کردن فضا و
الیههای مختل فرهنگی 

تجربهشده در میادین موف دنیا صورت گرفته اس  (حبیبی و

طری سیمای زمین و محتوای فضا و استفاده از اصول
همکاران 48 :1241 ،و  .)14این متالعات بهخوبی نشان داد بهکارگیری عناصر محیتی تح تبوری زمینه گرایی در
طراحیفضاهایشهریمی تواندنتای مشابهومتلوبیبهدس آورد.همچنینبهباورترابیوسیمایکیازنکاتضروری

گونه ایکهایننوآوریدرکوخواناییعالئمراکاهشندهدوازسویدیگربه
به 
درتجسمعناصرهوی نوآوریاس  
حدیانتزاعینباشدکهباع کاهشپیشبینیبرایمخاطبانشود(.ترابیوسیما .)1242:92،
ونهایکهدرطراحی
درطراحیورودیشهرکرمانشاهتالششدهتااصولاحصا شدهبهشکلنوآورانهاعمالشود.بهگ 
ورودی،حفظوتداومهوی پیشین،ارتبا مخاط باهوی مکانازطری ارتبا بصریباعناصرنمادین،ایجادمک از
طری ارتبا بصری با نشانهها و عناصر نمادین ،پایداری زیس محیتی و طراحی عملکردی در طراحی ورودی شهر
سازد.زیرابستروزمینههرطرحی،ترکیبیازویژگیهایمحیتی،کالبدی،تاری ،

کرمانشاه(ازسم همدان)رامحق 
فرهن و فعالی  های اجتماعی و دستاوردهای مادی و معنوی آن درگذر زمان اس که در طراحی ورودی جدید از
نهاواجدمؤلفههایکیفی

عنوانیکفضایشهرینهت

هایفوقاستفادهشدهاس .درنتیجهورودیشهرکرمانشاهبه


ویژگی
طراحی ،متناس با یک فضای شهری خواهد شد بلکه بهعنوان یک فضای ورودی با هوی مشخ و متمایز از سایر
ورودیهایشهریخودنماییخواهدکرد .
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نتیجهگیری و پیشنهادها
نتای این پژوهش بر اساس یافتههای ناشی از مشاهدات میدانی و مصاحبه با جامعه آماری پژوهش نشان داد که
فرضیههایپژوهشموردتائیداس .عدمبهکارگیریعناصرمحیتی(انسانیوطبیعی)درورودیشهرکرمانشاهباع شده

گونهای که
به 
تاورودیشهر،فاقدمؤلفههایکیفییکورودیباشدوبهتبعی ازآنیکهوی متمایزینداشتهباشد .

نه تنهاورودیشهرسکان بندیمشخصینداردتاواردشوندهاحساسورودبهشهردرآنشکلبگیردبلکهداراییک

آشفتگیوعدمهماهنگیعناصرمحیتیمتناس بااصولیکورودیاس .ازمصادی مواردفوقبرمبناینتای مشترک
مشاهدات میدانیونظرجامعهمحلیمواردیمانند،آشفتگیدرخطآسمانمحدودهفیزیکی،دیوارصل وسخ فرودگاه،
استفادهازمصالسنامرغوبوغیرمحلیبارن ناهماهن بازمینهمحیتیو...اس .ایندرحالیاس کهعناصرمحیتی
متعددی با غنای بسیار باال در منتقه وجود دارد که میتواند بر مبنای تبوری زمینه گرایی مورداستفاده قرار گیرد و
متناس بامؤلفه هایموردنیازبراییکورودیدرهرسکان بهعاری گرفتهشود.اینعناصرشاملطاقبستان،طاقگرا،
گل نیلوفر ،سیاهچادر ،مصالس محلی مانند سن  ،نشانههای برجستهای همچون کوه پرآو ،صنایعدستی ،پوشش گیاهی
منتقهوآثارتاریخیمعماریکهدرستسمنتقهاس  .
از نتای مشاهدات میدانی و مصاحبههای انجام شده مشخ گردید که ابعاد زمینه گرایی در پ ذهن
مصاحبهشوندگان مورد تأکید میباشد .در این راستا موارد و اصول زیر که میتواند در طراحی فضای ورودی شهر

مورداستفادهقرارگیردقابلاحصا اس  :
 -1هماهنگیعناصرکالبدیبامحیط
-2استفادهازنمادهایبومیومحلی 
-2استفادهازمصالسبومی
-2طراحیعملکردی
-9پایداریزیس محیتی .
توانددرطراحیورودیشهرمورداستفادهقرارگیردشامل؛طاقبستان،طاقگرا،


دراینراستاعناصرمحیتیکهمی
یهایورودیومتناس باهر
صنایعمحلی،سیاه چادر،معبدآناهیتا،گلنیلوفر،یادمانشهداوکوهپرآوکهدرسکان بند 

توانبهمواردزیراشارهکرد:ازجزئیاتطاقبستاندر

المانیافضایشهریازآنهااستفادهشدهاس .ازمصادی آنمی

دیوارفرودگاهوسایربناهایخدماتی محدوده،ازسیاه چادردرطراحیآالچی ،ازگلنیلوفردرطراحیپلعابرپیاده،
هایمحدوده،ازپوششگیاهیمنتقهدرفضایسبزمحدوده،ایجادکاربریهای

مصالسسن محلیدرنمایساختمان
خدماتیمتناس بانیازواردشوندگانبامرکزی یادمانشهدابهعنوانیکفضایجاذبگردشگرعقیدتی-مذهبی،استفاده
هایموردانتظارازیکورودی،ورودیشهرکرمانشاهنهتنهاواجد

شدهاس .باکاربس اینعناصرمتناس بااصولومؤلفه
عنوانیکفضایشهریمتمایزازسایرورودیهاوخا 

یکورودیداریپذیرندگی،خواناییوتشخ خواهدبودبلکهبه
کرمانشاهخواهدبود .
درطراحیوخل مکانه ایجدیدباتأسیازاصولفوقازعناصرمحیتیدرطراحیورودیشهرکهدرجدولشماره2و
شده،استفادهشدهاس  .


نشانداده
شکل8
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جدول  :4کاربست اصول زمینه گرایی در طراحی ورودی شهر کرمانشاه
ردی

مصادیق

اصول احصاء شده از
زمینه گرایی در
طراحی ورودی شهر

0

موجود در سایت شامل نشانههای طبیعی (کوه پرآو ،اراضی

هماهنگی عناصر

نشانهها و نقاط عط

کالبدی با محیط

کشاورزی ،مراتع ،باغات )،و نشانههای مصنوعی (یادمان شهدا و  )...در طرح ورودی حفظ
و تقویتشده است.

استفاده از درختان بومی در ایجاد فضای سبز اطراف ورودی ،داخل پارک و جدارههای
سبز پیشبینیشده است.
2

استفاده از نمادهای

از سیاهچادر برای تهیه آالچیق استراحتگاههای داخل فضای سبز الگوبرداری شده است.

بومی و محلی
بهمنظور ایجاد تنوع در فضاها در شکل و فرم پلها و روگذرهای عابر پیاده ،احجام
روشنایی از عناصر محلی مانند گل نیلوفر الگوبرداری شده است.

در طراحی ساختمانها و کاربری های خدماتی کنار محور از جزئیات بناهای تاریخی مانند
طاقبستان و طاق گرا استفادهشده است
از ترکیب جزئیات معماری طاق گرا و طاقبستان در طراحی دیوار هوانیروز استفاده شده
است
ایجاد المان عاریت گرفتهشده از طاقبستان
استفاده از مصالح

استفاده از مصالح سنگ محلی در نمای بناها

3

بومی

استفاده از مصالح سنگ محلی جهت سطوح پیاده

4

طراحی عملکردی

ایجاد کاربریهای خدماتی موردنیاز یک ورودی در اطراف یادمان شهدا

4

پایداری

تقویت و توسعه جدارهها با پوشش سبز

زیستمحیطی

انتقال کاربریهای ناسازگار مانند تعمیرگاههای اطراف ورودی و جایگزینی کاربریهای

طراحی مسیرهای ورودی و خروجی ایمن و تفکیک خطوط عبوری سواره استاندارد
طراحی مسیر پیاده در پیوند با کاربریهای اطراف ورودی با جنس و مصالح مناسب
اختصا

قطعاتی از مسیر به فضاهای پرتحرک عمومی برای مسافران و حتی شهروندان و

تعیین عملکرد محدودهها با محوطهسازی.

خدماتی سازگار و متناسب
ایجاد کانیو و هدایت آبهای روان
جلوگیری از هدایت فاضالب و پسماند در سطح پیادهرو و خیابان
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تحلیل پیشرانهای کلیدی موثر بر افزایش اثربخشی برنامههای راهبردی-عملیاتی شهر و
شهرداریها با رویکرد آینده پژوهی در شهرهای استان خراسان رضوی
علی اکبر عنابستانی ،  0زهرا عنابستانی

2

.1استادگروهجغرافیایانسانیوآمایش،دانشگاهشهیدبهشتی،تهران،ایران 
استادیارجغرافیاوبرنامهریزیشهری،دانشگاهآزاداسالمیواحدمشهد،مشهدایران 
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امتیازباالیاثرگذاریمستقیموغیرمستقیم،عوامل29گانهدر2مولفهاصلیپی 
ازقبیلپشتیبانیدفترامورشهریاستانداریونظارتبرنحوهعملکردشهرداریهادرتدوینواجرایبرنامههایراهبردیبااثرمستقیم
()+6وغیرمستقیم(،)+2926هماهنگیبیشترمدیرانشهریودستگاههایاجراییدرفرایندتهیاهواجارایبرناماههاایراهباردی-
عملیاتیبااثرمستقیم()+1وغیرمستقیم(،)+1661تغییرنگرشمدیران،مجریانوکارفرمایانباهساویبرناماهریازیاساتراتژیکدر
هایکلیدیبهشمارمیروند.


هاوپیشران

،)+درردهمحرک
هایتوسعهشهریومنتقهایبااثرمستقیم()+8وغیرمستقیم(1411

حو 
زه






اثربخشی،برنامهراهبردی،برنامهعملیاتی،آیندهپژوهی،خراسانرضوی.

کلید واژه ها:
 نویسنده مسئولanabestani@um.ac.ir :

هایکلیدیموثربرافزایشاثربخشیبرنامههای


تحلیلپیشران
ارجاع به این مقاله :عنابستانی،علیاکبر،عنابستانی ،زهرا.)1211(.

راهبردی-عملیاتی شهر و شهرداریها با رویکرد آینده پژوهی در شهرهای استان خراسان رضوی  .فصلنامه متالعات توسعه پایدار
شهریومنتقهای.86-22،)2(2،
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مقدمه و بیان مسأله
لشده اس ،توجهویژهبه
معضلیبرایکشورهایدرحالتوسعهمانندایرانتبدی 

افزایشروندشهرنشینیکهامروزهبه 
طرحهایجامعشهریکهختو واصولکلیدیتوسعه
میسازد .
طرحهایتوسعهشهریرادوچندان 
تدوینالگویبهینه 
شهر را درگذشته مشخ میکردند ،هماکنون کار آیی الزم را برای مواجه با تحوالت جدید شهرها و شهروندان
ایازروشهاو

ستسجهانی،برنامهریزیشهریازحال مجموعه

دادهاند.ازسویدیگردرطولچنددهه اخیر در 
ازدس  
رشتهای ارتقا پیداکرده اس کهرابتهایتنگاتن بانظریههایفلسفیوعلوم
ان 
فنونکاربردیبهستسیکدانشمی 
ریزیشهریومنتقهایتح تأثیرشرایطعمومیآنزمانوزیرنفوذاندیشه


رنبیستم،برنامه
اجتماعیدارد.دراویلق
طرحهایجامع-تفصیلی"دراروپاوآمریکاشکلگرف کهتاحدوددهه1481نقشی
بهصورت"الگوی 
برنامهریزیعقالنی 

فراگیرومسلطدرجهانداش .درواقعتاآنزمانتصورمیشدکهشهر ومسائلآننیزمانندهرپدیده دیگربهکمک
شناختیقابل کنترلاس .اما ،باگذش زمان،پیچیدگیشهرها ،محدودبودنابزارهایشناختیوحساس

تعقلو علوم 
بودنمیزانونوهمداخلهدرساختاروعملکردشهرها،موج پدیدآمدننظریههایجدیدیدراینعرصهگش کهالگوی
(الیاسزادهمقدم .)28:1241،

برنامهریزیساختاری-راهبردییکیازمحصوالتاصلیاینتغییرتفکراس 
قابلتعری و
پنداشتهنمیشوند.بنابرایناهداادرطولدورە برنامه  

دربرنامهریزیجدید،اهدااثاب وتغییرناپذیر 


ایقرارمیگیرند

تصمیمگیریبرایاهداادریکارتبا چرخه

فرآیندهایتصمیمسازیو

نرو
دس یابیمجددهستند.ازای 
برنامهها،
ویکدیگررابازسازیمیکنند.اینمقوله ضرورت تحول در رویکرد طرح جامع و تالش در تغییر تهیه و تدوین  

موضوعات مهمی را  روشنساخ  .ازجمله مسائل موردبح دراین زمینه ،برداش جدید از برنامهریزی اس که آنرا
وتنظیممیشدند(غمامی .)21:1262،

بیندکهبرنامههاازطری آنجرحوتعدیل

بهصورتیکفرآیندمی

ستمها ،شکل گرف و
برنامهریزی جدیدی بر این نظریه عمومی سی 
بهتدری الگوهای  
دهههای  1481و  1411که  
در  
یگرف  ،شهر بجای
برنامهریزی شهری و کاربری زمین نیز از الگوی ثاب و غیرقابل انعتاا طرح جامع فاصله م 
فرآیند  
یشد که طراحی شهری باید در
شناخ جامع ،در کلیتی جامع موردبررسی قرار گرف  .تا نیمه اول قرن  ،21تصور م 
یشد این ایده پالن ایستاده به گفته لویلن دیوی 
محدودههای ثاب صورت گیرد و از رشد آتی نیز کامالر جلوگیری م 
کنندهای


تعیین
یشدوحرک آزاداتومبیلنیزنقشقاطعو
قابلطرحبودکهجمعی آیندهشهررقمثابتیفرام 
درزمانی 
نداش ،درحالیکهازنیمهدوماینقرن،تصورازثباتجمعی دچارتحولشدواکنونهمگانبرسرتحولوتوسعههمه
اتفاقنظردارند(مشهودی .)122:1261،
مراکزسکونتی 
برنامهریزیساختاریو
تحولپذیریشهرها کهریشهدرتفکراتسیستمیدارد ،دوالگوی 
شکلگیرینگاهجدید به 
با 
راهبردی نخس در دو کشور انگلستان و آمریکا موردتوجهو استفاده قرار گرفتند.در این دیدگاه پویایی تغییر و تحول
برنامهریزی شهری اخیر نیز پویایی و تغییر و تحول شهرها جزو اصول
دائمی ،جز ذات سیستم اس .از این رهگذر در  
یشود(مهندسانمشاورفرنهاد .)11:1214،
پیشبینیدرنظرگرفتهم 
برنامهریزیو 

طرحهایجامع(الگویگدس)که برمبنایالگویختی
طرحهایساختاری –راهبردی،برخالاالگویسنتی 
الگوی 
نتیجهگیری

جمعبندیو
چرخهایعملکردهومفهومطرحدرواقعجایگزین 

بهصورت
یشود ،
بررسی،تحلیلطرحتعری م 
لهای
بهصورت راهبرد و سیاس در قال تحلی 
یشود .پیشنهادهای طرح ساختاری – راهبردی نیز  
یا سنتز متالعات م 
بهعنوان
طرحهایشهری،درواقع 
طرحهایساختاری–راهبردی ،
یگردد.ازدیدگاه 
چشماندازهایآتیارائهم 
انجامگرفتهو 

یشوند.فرایند تصمیم سازی در توسعه و عمران شهرها ،حاصل فرآیندی اس که مشتمل بر هدا،
نوعی تصمیم تلقی م 
تحلیلوسیاس اس (احمدیان .)21:1262،
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طرحهایساختاری – راهبردی به دنبال ناکامیهای الگوی طرح جامع در مقابله با مشکالت شهرها و هدای توسعه

طرحهای
برنامهریزی کاربری زمین در  
برنامهریزی شهری هستند .موضوه  
شدهاند ،جدیدترین رویکردها در  
مترح 
شهری  
.طرحهایساختاریوراهبردیاغل شاملسهنوه

بهطوراساسیمتفاوتازرویکردطرحجامعاس
ساختاریوراهبردی ،
طرحهایساختاریوراهبردیدردوستس
برنامهریزیکاربریزمیندر 
طرحاجراییموردی،موضعیومحدودهعملاس  .
یشود .در این طرحها نخس سیاس های
کلی راهبردی (سیاس گذاری) و اجرایی (اجرای سیاس های کلی) مترح م 
ییابد
طرحهای محلی تبلور کالبدی م 
یشوند و سپ نحوه استفاده از زمین در قال  
مرتبط با کاربری زمین تعری م 
همانطور که گفته شد در چارچوب تفکر سیستمی و الگوهای مبتنی بر آن،
(مهندسان مشاور فرنهاد  .)22 :1214 ،
بهمنظور اعتالی کیفی 
طرحها ،یعنی ساماندهی کل نظام شهر  
برنامهریزی کاربری زمین ،در راستای اهداا اصلی این  

طرحهایساختاریوراهبردی،تدوینمعیارهاواهدافیبرایکاربریزمیناس کهمنجر
زندگیقراردارد.موضوهمهمدر 
یشوند .
توسعهایپایدارواعتالیکیفی محیطزندگیم 

بهایجاد
یگردد
طرحهای ساختاری -راهبردی در ایران به سالهای  1216برم 
بر این اساس اولین تالشها برای اجرای  
یکه در سال  1214بر اساس «دستورالعمل تهیه و تنظیم برنامه عملیات نوسازی عمران و توسعه شهر (برنامه
بهنحو 

شهرداریهاملک تهیهبرنامهمیانمدتعمرانیشدندودرادامهاینفرایندسازمانامور

انمدت عمرانی شهرداری)»
می 
وهنامه تدوین
هاودهیاریهایکشوردرسال 1242برابرموضوه ابالغیه شماره  2281مورخ « 1242/2/11شی 


شهرداری
رابرایتهیهطرحهایراهبردیابالغنمودونهایتاردرسال«1242دستورالعملتهیه،

یهایکشور»
برنامهراهبردیشهردار 
تصوی ،اجراوپایشبرنامهعملیاتنوسازیوعمرانواصالحاتشهر(برنامهراهبردی -عملیاتیشهروشهرداری)»در
ودرراستایتدوینبرنامه راهبردی -عملیاتی

بهشهرداریهاابالغگردید.برایناساسازسال 1249

تاری  1242/11/9
شهر و شهرداری  در استان خراسان رضوی تاکنون بیش از   12شهرداری اقدام به انعقاد قرارداد با مشاورین حقیقی و
مذکورنمودهاند،کهتاکنونبرپایهآخریناطالعاتدردسترس(شهریورماه)1244فقطحدود

طرحهای
حقوقیبرایتهیه 
لذابابهرهگیریازتجاربیدرکهدرزمینهمتالعهواجرای

 29برنامهدرمرحلهتحویلکار،تصوی ویاابالغهستند .
عملیاتیدرستسشهروشهرداری هایاستانخراسانرضویدراینمتالعهسوالاصلیایناس که

برنامههایراهبردی-

هایکلیدیمؤثربرافزایشاثربخشیبرنامههایراهبردی-عملیاتیشهروشهرداریچیس 


هاوپیشران

محرک

 .2مبانی نظری پژوهش
برنامهریزی راهبردی

راهبردهارامی توانآندستهازتصمیماتیدانس کهاهداایکبرنامهوطرحراهماهن نمودهومسیرهای


هاراتعیینمیکنند.راهبردهاجه گیریوشرایطالزمومناس برایحرک بهسم اهداابرنامه


یابیبهآن
اصلیدس 
استراتژیکرانشانمیدهند.راهرسیدنبهاهدااعینیشده(خرد)بااتکا بههنر،قدرت،تالشوتمامیامکانات،توجه

شوند.راهبردرامیتواننقشهراهیا


هاراهبردمحسوبمی
هاوقوتهاوفائ آمدنبرتهدیدهاوپوشاندنضع 

بهضع 
شندلوهافراستراتژیرابهعنوان«فعالی هایتأمینکنندههماهنگیمیانمنابع

طری نائلشدنبهاهدااخرددانس .
داخلی و استعدادهای سازمان با فرص و تهدید های محیط بیرونی» تعبیر میکنند( .مرادی مسیحی .)1264 ،اما
یهایاصلیاس 
برنامه ریزیاستراتژیک(راهبردی)شاملتعری ومشخ نمودنجه مشترکحرک وایجاداستراتژ 

درساختنچشم اندازآینده،اجرایبرنامهاستراتژیک،تنظیمواصالحآندرطیسال هدای میکند(هینز،

کهشمارا 
 .)28:1249
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که انجام

مجموعهای از فعالی های هدفمند ،منظم و مرتبط با یکدیگر اس

برنامهریزی راهبردی دربرگیرنده

فرآیند
روششناسی مناس و تقسیم فعالی ها به مراحل مختل اس  .

بهکارگیری
آنها مستلزم 
موفقی آمیز 
گیریراجعبهراهبردوبرنامه ریزیچگونگیبهاجرادرآوردنآنارتبا دارد.میتوان


ریزیراهبردیباتصمیم

برنامه
برایبرنامهریزیراهبردیسهعنصراساسیرادرنظرگرف  :

تجزیهوتحلیلراهبردیکهطیآنپژوهشگربهدنبالدرکموقعی راهبردیسازماناس  .



هایعملیممکن،ارزیابیوانتخاببینآنهاسروکاردارد؛ 

مرحلهانتخابراهبردیاس کهباتدوینراه
اجرایراهبرداس کهبهبرنامهریزیوچگونگیاجرایراهبردِبرگزیدهمربو میشود،هرچند درعملاین
همانجاممیگیرند .

بهموازات
مراحلشکلختیندارندومرتبطبایکدیگرو 
سهمرحلهمیداند:تدوینراهبردها،اجرایراهبردهاوارزیابی

فرد.آر.دیویدفرآیندبرنامهریزیراهبردیرادربرگیرنده

راهبردها(معاون امورشهرداریها .)1242،

برنامهریزی عملیاتی 
برنامه و سیاس های اولوی بندی شدهای که میتوانند برای اجرائی شدن و به واقعی پیوستن آرمانها ،اهداا
عملیاتی،راهبردهاوسیاس هایفرادس درعرصهعملیاتییکواحدجغرافیایی-مکانیویاسازمانبهواقعی پیوستهو
تبلورعینیپیداکنند،برنامهاقداممحسوبمیشوند(براتیوسرداری.)22:1266،آخرینمرحلهتدوینبرنامهراهبردی،
تدوینشده و نیز بر اساس نتای تحلیل

استراتژیهای 

تدوین برنامه عملیاتی اس  .در این مرحله بر اساس اهداا و 
میشوند.باید اشاره کرد که تنها پیشنهادپرو ه کافی نیس  ،بلکه اجرایی کردن
استراتژیک ،پرو ههای عملیاتی پیشنهاد  
آنها،ازدیگرگامهایمهماینمرحلهاس .بنابراینمرحلهتدوینبرنامهعملیاتی
پرو ههاودرمرحلهبعدنظارتبراجرای 
عبارتانداز:تدوینبرنامهعملیاتی(پیشنهادپرو ه)،اجرایپرو ههاو

(میانمدت9/ساله)،خودشامل سهمرحلهاس که 

آنهاونظارتبراجرایپرو هها .
ارزیابی 
سازیآنهاصورتگرفتهاس .گرچه

برنامههایراهبردیوهمچنین 
پیاده
متالعههایزیادیدرزمینهتدوین 

تاکنون
متالعههای اخیر نشان داده اس که مشکل

بااینحال نتای 
بودهاند  ،
متالعههای نظری بیشتر در حوزه تدوین راهبردها  

طوریکهبیشاز11درصدعل شکس راهبردهادرمرحله

میباشد ،
به
سازیبرنامههایراهبردی 

سازمانهادر 
پیاده

اصلی
بهطورمعمول
سازمانها  

آنها نهفته اس .دو دلیل اصلی و عمده این مشکل وجودداردکهعبارتنداز:اول اینکه 
اجرای  
پیادهسازی راهبردها بیش از آنکه نیازمند مدیری باشد،
میشوند ،حالآنکه  
توانمندیهای مدیریتی اداره  

باقابلی ها و 
نیازمندراهبریاس  .دلیلدوماینامرشکافیاس کهبینالیهراهبردیوالیهعملیاتی(مدیریتی)سازمانهاوجوددارد
(عنابستانی .)1246،
آیندهپژوهی و برنامهریزی راهبردی -عملیاتی شهر و شهرداری

تصمیمگیران و سیاس گذاران اس 

آیندهنگری یکی از ابزارهای بسیار مؤثر و مفید در راستای یاری به 
 
( .)Mahmoudi, 2010امروزه ،علم آینده پژوهی ،مبانی نظری پراکنده و غیرمنسجم درخصو برنامه ریزی برای آینده
رابهعلممدونبااصولومبانی متقنتبدیلکرده کهوظیفۀآن ،عالوهبرتحلیلروندهایگذشته ،کش ،ابداهوارزیابی
).متالعههایآیندهوآیندهپژوهی،حوزةپژوهشینسبتارجدیدی

آیندههایممکن،محتملومتلوباس (Zali, 2011
عرصههایمعرف نظریوتکاپوهایعلمیآدمیرادرمینوردد( .)Maleki, 2006
اس کهقلمروآنهمه 
بحرانهاجه حفظحیاتشانازیکسو،ظهورجامعهفراصنعتیبا

امروزهتالشسازمانهایپیشروبهمنظورمقابلهبا
حرک ازاقتصادتولیدیبهاقتصادخدماتیبامحوری دانش بهعنوانمنبعنوآوریازسویدیگر،همچنینایفاینقش
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سازمانهای پژوهشی  ،مراکز رشد وتوسعه در سازمان ها مؤید

سازنده و فزاینده ساختارهای محوری نظیر دانشگاه ها ،
ضرورتپرداختنبهپدیدهآیندهنگریاس ( .)Bodlai, 2011
برنامهریزیشهریدرواقعبهدنبالتأمینرفاه شهروندان،ازطری ایجادمحیتیبهتر،مساعدتر ،سالم تر،آسانتر،
مؤثرترودلپذیرترمیباشد.تالشبرنامهریزانشهریدردورههایپیشیننیزمعتوابهایناهداابودهاس .اماهریکاز
آنها بااستفادهازامکاناتعصرخود،ومیزانشناخ ازمحیطپیرامونیخودراپیگرفتهاند،ودرحد پیشبینیهاییاز
آیندهوتحوالتجامعهوروزگار خودداشتهاند،توانستهانددرتحق اهدافشانموف باشند.درشرایطپرتحولکنونی،در
برنامهریزیهایتوسعهمباحثیهمچونفناوریاطالعاتوتوسعهآن،ارتقایشاخ هایبهداشتیوآموزشی،احداثشبکه
هایزیربنایی،توسعهخدماتاجتماعیومسائلیازاینقبیلازفضاهایقابلی دارتوسعهآیندهومحورهایآننیس بلکهاز
جملهالزاماتو مقدماتتوسعهبرایحضوردرجهانآیندهاس  .بنابراین،برایایفاینقشدرآیندهضرورتداردبااتکا به
رویکردهای جدید برنامه ریزی ،به طور جدی پیشرانهای توسعه و تحوالت آینده براساس مگاترندها و روندهای ناپیوسته،
سناریوسازیشدهومتناس باقابلی هاوتوانمندیهایجامعهبهواکاویمسائلچالشبرانگیزکنونیوآیندهوبرنامهریزی
برایحضورموف درآیندهاقدامشود(مقیمی .)1242،
مهمترینمنابعیکهنزدیکبهموضوهپژوهشوبه طورمستقیم با موضوهپژوهش ارتبا داشته،مورد بررسیقرار
گرفتهاس  .
جدول  -0پیشینه نظری پژوهش

پژوهشگر

نتایج

سدعیدنیا ()0372

ویمعتقداس برنامهریزیاساتراتژیکتوساعهشاهریکلیاهفعالی هایتصمیمگیریوسیاس گاذاریرا
همراهیکدیگربه صورتکاملوپویادرنظرمیگیرد.انتخاباساتراتژیکبایادبتوانادبینپنا عاملتعاادل
برقرارکند.1«:دامنهانتخااب؛.2پیچیدگای؛.2ناساازگاری؛.2عدماطمینان؛و.9پیشارف  ».

ایجادفرآیندهایتصمیمسااازیمشااارکتیدرشاهرهای

بازگاومیکنندکهبارایکمکباه

رهنمایدددددددی و نتایا پژوهش
همدکاران ( )0377میانیکشاورهایدرحالتوسعهوبه منظورکاساتنازساتسفقارشاهریوتأمینتوساعهپایادار،سااازمان
همکاریشاهرها،راهبردتوساعهشاهربهعنوانابزارمؤثریتروی شود .

رهنمددا و صددادقی بساترهایبایساتهبرایبرپ ایایالگویمدیری اساتراتژیکشاهریعبارتبودناداز«:شاااخ اطالعااات،
تفکراستراتژیک،تعهاد،خودنوسازی ،ثباااتنساابی،شافافی ،شااهروندمداری،مشااارک ،یکپاارچگی،
()0330
هاانشااندادکاهدرکالنشهرمشاهدمیانگیاان11شاااخ مذکااور

خودارزیابایوبسای مناباع ».
یافته
برابار2/2اسا کاهکمتاراز(2/9حدمتوساطدرطیا لیکارت)قراردارد .
رهنمدا و همکداران نتای نشاندادکهدرگذرازبرنامهریزیجامعبهبرنامهریزیاستراتژیکفرصا هااایبااالقوهشااهرباناهو
ضاع  هاا،درمقایساهباانقاا قاوتوتهدیادهایفارارویشاهر،ازشادتبیشاتریبرخوردارناادوایان
()0330
شاهرازنظرراهبردیدروضعی تدافعیقاراردارد .
محوراستراتژیکاستوارکهعبارتاندازشهریصنعتیواقتصاادی،شاهری

اشددددددددرفی و چشماندازنهاییشهرساوهبر8
جانبابانژاد ( )0333فرهنگی -تاریخی،شهریسالموپایدار،توانمنددرفرآوریمحصوالتکشاورزی،شهریدانشاگاهیوقتا 
جشنوارههایورزشیوفرهنگی .

علمیمنتقهوجذابوبانشا برایفعالی هاو
مقیمی ()0334

سناریونویسیبرایآیندهوتشکیلسبدسناریوهامبتنیبرمتغیرهاایتأثیرگاذاردرجامعاهآینادهازدیگار
کردنوبهبرنامهریزیاس کهالزماس تمهیداتالزمواحتیاطیجه برخوردباهرگونه

مراحلمهمدرروی
آیندهممکندرجهانآیندهاندیشیدهشود .
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حسینی سیاهگلی و نتای پژوهشنشانمیدهدعاملنگرشی-دانشیبرمبناینظرکارشناسان،باتوجهباهمیازاناخاتالا،از
میانگینمبنایپایینبهدس آمدهبرایآنازاولوی بیشتریجه گرایشبهسم برنامهریزیاساتراتژیک

قدددددمی (-0335
داردوثانیارهر2مؤلّفۀنگرشی-دانشی،هنجاری-رفتااری،ارتبااطیونهاادی-رسامیتاأثیرمساتقیمو
ال )
معناداریبرفرایندتغییروپذیرشرویکرداستراتژیکدربرنامهریزیشهریایراندارند .
یباشد.و
حسینی سیاهگلی و نتای نشانمیدهدمانعنگرشیدانشیبزراترینمانعپیشروینظامبرنامهریزیشهریدرایرانم 
میشودکه باتوجهبهمهمبودناینشاخ درصورترفعموانعمربو بهاینشاخ بایدابتادا
قدمی ( -0335ب) اینباع  
نگرشودانشکهدومقولهمهمومحافظهکارانهدربرابرمقاوم میباشدراتقوی کرد،چنانچهباهایاندو
مقولهتوجهشودوشکاامیانایندوازبینرودمسلمارمسیردس یابیبهشرایطایدهآلدرزمیناهٔساایر
شاخ هانیزبرایدستیابیبهرویکرداستراتژیکتسهیلخواهدشد .
قدددمی و حسددینی نتای حاصلازپژوهشنشاندادکهمهمترینموانعپیشرویبرناماهریازیاساتراتژیکدرایارانباهترتیا 
یباشاد،کاهبارایپیاادهساازیآن
اولوی معیارنگرشی/دانشی،هنجاری/رفتاری،ارتبااطیومادیریتی ما 
سیاهگلی ()0335
منتقهایایراناس  .

برنامهریزانشهریو
راهکارهایپیشنهادشدهاس ،کهنیازمندتوجهجدیمدیرانو 
نمرههاینهاییعواملداخلیکهبرابار
احدنژاد و همکاران نتای بهدس آمدهازماتری ارزشیابیعواملداخلیوخارجیباتوجهبه 
2/28وعواملخارجیبا2/21کههردکمتراز2/9ودرنتیجهشاخ هایاستراتژیتوسعهشهریدچارضع ،
()0336
بهگونهایکهماتری داخلی–خارجی()IEجایگاهشاخ هایاستراتژیتوسعهشهریرانشاندادکهدرمیان
محافظهکارانه،تدافعیورقابتی،اینشاخ هادرموقعی تدافعیقراردارند .

چهارموقعی تهاجمی،
کالنشهرکرمانشاهدرچهارشاخ استراتژیتوساعهشاهریاسا .
علدددیاکبدددری و نتای پژوهشنشانگروضعی نامتلوب 
واضساس ،دردرونساختارمتمرکزنظامبرنامهریزیشهریوحاکمی متل سیاسا هااوتصامیمهاای
کماسی ()0336
بهطوراعمورویکردمشارکتیازطریا   CDSباهطاوراخا ،کااری
برنامهریزیدموکراتیک 
دول مرکزی ،
غیرممکنیابسیاردشوارخواهدبود.
حملونقلبهپایداریدرشهرجدید
پریزادی و بیگددلی نتای نشانمیدهدکهعواملیباماهی کالبدی،خدماتی،اقتصادی،دسترسیو 
میکنند،ماهی اجتماعی،زیس محیتیدارند
نمودهاندومهمترینعواملیکهپایداریرادرآنتحدید 
اندیشهکمک 
()0336
ومهمترینراهبردبرایتقوی پایداریعبارتاس ازتوجهبهرعای عدال درتوزیعخدماتوامکانات .
قائمشهرازنظرموقعی 
میدهد ازمیانچهارحال تهاجمی،محافظهکارانه،رقابتیو تدافعیشهر  
نتای نشان 
حکمرواییشایستهشهریدرحال تدافعیقراردارد.بههمیندلیلراهبردهایمناس جه موقعی تدافعی
برنامهریزیراهبردیجه اولوی بندیهریکازراهبردهامشخ گردید .
وبااستفادهازماتری کمی 
)Leigh (2000

یتواند بارای کمک به توساعه مجدد
یکند کاه پرو ههای توساعه اساتراتژی کاه دولا م 
وی عناوان م 
مناط شاهریدرنظربگیردتوساطگروهصاحبانکس وکاردرساتسایال میشیگانقابلاجرااس  .

Zimmerman
)(2008

بزراترین شهرهایقتبی
بنابراینعقایدفلوریدابااقداماتشهرداریباع شدحتیآنچه ازقبلیکیاز 
االتمتحدهبود،تسکینبیشتریبخشد .
اقتصادیونژادیای 

)Varady (2011

اجرای اساتراتژیهای توساعه شاهری به توصیا منشأ ،اجارا و تأثیر اساتراتژیهای بازساازی شاهریو
بارایماکانهاای

دکنندهای

یشدهبرایجذبسااکنان،کس وکار،شاغل،خریادارانوبازدی
طرحهایطراح 

یپردازد .
کاهدرچناددهاهکاهاشورهاشدهاند،م 


Rasoolimanesh
)et al (2011

توساعهشهرمترحشدهتوساطاتحادیهشاهرهاو

یهای
درایانمقالاهمقایساهدوتعریا خاا ازاستراتژ 
لشدهاسا  .
باناکجهانایبهمنظوردساتیابیبهتوساعهپایادارباهبیانوتحلی 


et
al.
)(2012

یتواند بسایارمتفااوتازآنچهباشادکهبدون
یها وتوزیعآثاارآنم 
 Gaoنتای نشااندادکهاثربخشایاستراتژ 
یشده پژوهاش نشاان داده اسا که
یشود .مدل شبیهساز 
بهرهگیری از یاک مدل شبیهسازی انجام م 

باهتوسعهدهندگاناساتراتژیشاهریدردرکبسایاریازتعامالتمحلای

یتواند
تصمیامگیاریشاهریم 
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درشاهرها،بررسایراهبردها،وبهباودرفاهجامعهکمککند.
Rasoolimanesh
)et al (2012

این دستاورد بر اساس تعاری مختل  CDSدر ستس مختل متفاوت اس .این مقاله با انتخاب برخی
یدهد .
نالمللی،اینموفقی راموردمتالعهومقایسهقرارم 
تعاری خا از  CDSتوسطآ ان هایبی 

Rasoolimanesh
)et al (2014

ادهسازی  CDSدرقزوینرابتهمثب وجوددارد.ایجاداجماه،
نتای نشاندادکهبینعواملموفقی وپی 
نکننده موفقی  CDSاس .اینعوامل
مشارک مؤثر،نهادینهشدن،رهبریوظرفی سازیازعواملتعیی 
تأثیرمثبتیدراجرای  CDSدارند .

Rasoolimanesh
)et al (2015

نهسازی،ایجادظرفی ورهبریدراجرایآینده  CDSبه
متالعهبابررسیتأثیرذینفعان،مدیری مالی،نهادی 
افتهها بهگسترشدانش مربو بهچگونگی
یتر،اینی 
یکند.دریکستسعمل 
ادبیاتاجرای  CDSکمکم 
یکند .
اجرایموفقی آمیز  CDSدرزمینهٔایرانکمکم 


پیرامونبرنامهریزیاستراتژیکتوسعهشهری

جمعبندیپیشینهپژوهشنشانمیدهد،بهطورکلیمتالعاتانجامشدهتاکنون
عملیاتیشهروشهرداریهاتوسطوزارتکشوردر

() CDSوباتوجهمدتزماننسبتاکمازشروهابالغواجرایبرنامهراهبردی -
پیشرو
تاکنونمتالعاتخاصیپیرامونایننوهازبرنامههایراهبردیدرکشورانجامنشدهاس ،حالآنکهدرپژوهش 

سال1249
تالشبرایناس کهپیشران هایکلیدیموثربرافزایشاثربخشیمتالعهواجرایاینبرنامهدردستورکارقرارگیرد .


 .3روششناسی پژوهش
ی-تحلیلایباارویکارد
روشپژوهش درنوشتارحاضربراساسهاداازناوهکااربردیوباراسااسماهیا ،توصایف 
آیندهپژوهیاس اس .دراینپژوهشجمعآوریاطالعاتبهروشاسنادی(منابعکتابخانهای،مجلههایعلمی)ومیادانی
(پرسشنامه)بودهاس .پرسش نامهبهجه استخراجپیشرانهایکلیدیموثربرافزایشاثربخشیبرنامۀهایراهباردی-
عملیاتیشهروشهرداریها،درقال پرسشنامهمیکمکتهیهودربیناعضایجامعهآماریتوزیعوتکمیلشادهاسا .
درپژوهشحاضر،نمونهگیریموضوعی ندارد،بلکهپرسششوندگانتماامشاهرداریهااومشااورینیهساتندکاهبرناماه
راهبردی -عملیاتیشهروشهرداریخودراتدوینوجه ارزیابیعلمیبهدفترامورشهریارساالنماودهاناد.ازباین99
شهراستانخراسانرضویکهبرنامهراهبردی-عملیاتیآنهادرحالتدویناس ،فقطتامرداد1244تعداد29برنامهبه
هایراهبردیرسیدهومراحلارزیابیعلمیخودراطیمینماید،لذاجامعاهآمااریپاژوهش

دبیرخانهارزیابیعلمیبرنامه
هکمیبیشازیکسومشهرهایاستانراشاملمیگردد .

حاضر12مشاورو29شهرداریاس ک
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شکل -0آخرین وضعیت بررسی برنامههای راهبردی -عملیاتی شهر و شهرداریهای استان

برایبررسیرواییپرسشنامهازنظراتاساتیددانشگاهاستفادهواصالحاتالزمبراساسپیشنهاداتارائهشاده،انجاام
شد.پ ازتکمیلپرسشنامه،بهجه سنجشپایاییازروشآلفایکرونباخاستفادهشدهاس .باتوجهباهاینکاهمیازان
آلفادراینمتغیرباالی1,1اس ،پایاییآنهاقابلقبولومناس ارزیابیمایشاود.باهجها تجزیاهوتحلیالدادههااو
تحلیلساختاریتاثیرگذاریهریکازشاخ هایماوثربارافازایشاثربخشایبرناماۀهاایراهباردی-عملیااتیشاهرو
شهرداریهاازنرمافزارMicmacاستفادهشدکهدرابتداتاثیرمتغیرهانسب بهیکدیگرازصفرتاچهاربراسااسطیا 
تعری شدهدرایننرمافزارویرنظرکارشناسانومتخصصانارزشگذاریشد؛سپ تااثیراتمساتقیموغیرمساتقیمو
همچنینشاخ هایدارایپتانسیلاثرگذارواثرپاذیرمساتقیموغیرمساتقیمودرنهایا تاثیرگاذارترینشااخ هاای
کلیدیشناساییشدهاس  .
دراینبخشقابلذکراس کهشاخ های29گانهاثرگذاربربرنامههایراهبردی-عملیااتیتبادیلباهچهاارمولفاه
مدیریتی-نهادی،ارتباطی،هنجاری-رفتاریونگرشی-دانشیوسپ موردآزمونقرارگرف .دراینبخشباااساتفادهاز
گیریازروشهایآیندهپژوهیبهارزیابیعواملماوثربارافازایشموفقیا درحاوزهتادوینو


نظراتکارشناسیوبابهره
برنامهریزیدرایرانپرداختهکهنتای آنباهتفصایلدر
اجرایبرنامههایراهبردی-عملیاتیشهروشهرداریدراف 21ساله 
حوزههایمختل درادامهارائهخواهدشد.دراینبخشبااستفادهازمتالعاتمیادانیوکتابخاناهایوپنالخبرگاان،مهامتارین
عواملتأثیرگذاربرافزایشموفقی برنامههایراهبردی-عملیاتیشهروشهرداریهادراف 21سالهبرنامههاشناساییودراداماه
ییشاده
یواستفادهازنرمافزارMICMACبهمیزانتأثیرگذارییااتأثیرپاذیریعوامالشناساا 

ندهپژوه
بااستفادهازروشکمیآی 
یدهد .
دستهبندیمتغیرهاجه معرفیبهمدلتحلیلاثراتمتقاطعرانشانم 
اقدامگردید.جدولزیر 
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جدول  -2عوامل اثرگذار بر افزایش اثربخشی در تدوین و اجرای برنامههای راهبرد-عملیاتی

مؤلفه

شاخص

عوامل

برنامهریزی و مدیری شهری ازلحاظ تدوین ،تصوی و اجرای برنامه ()Mn1؛ تحق 
انعتااپذیر نمودن سیستم تدوین  

برنامهریزی استراتژیک و الزامات اجرایی
بخشیدن به یک برنامه جامع و یکپارچه عملیاتی()Mn2؛فرهن سازی برای استقرار  
ویژگیهایمکانی-فضاییهر شهر(،)Mn4توجهبهتفکراستراتژیک،

آن(،)Mn3انتباقوتدوینقوانینومقررات باتوجهبه
آیندهپژوهی و پویایی محیط شهری ( ،)Mn5تدوین استانداردهایی برای تسهیل کنترل برنامه راهبردی-عملیاتی (،)Mn6

دستگاههای اجرایی در فرایند تهیه و اجرای برنامه(،)Mn7ایجاد هماهنگی بین مشاوران

هماهنگی بیشتر مدیران شهری و 
طرحهای جامع و تفصیلی(،)Mn8ارزیابی عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر توسعه شهر(،)Mn9تحلیل
برنامههای راهبردی و  

برنامههای راهبردی و عملیاتی در
شکاا میان وضع موجود و وضع متلوب در آینده(،)Mn10تقوی ستاد تصوی و پایش  
آنها( )Mn12
استانداریوفرمانداری(،)Mn11تسریعدرفرآیندتصوی برنامهوپایشمستمر 
ذینفعان)(،)E1توجهبهتغییراتشدیدتکنولو یکیوعصراطالعات(،)E2بهبود
ایجادروابطبینمدیرانشهریوشهروندان( 
پیشرو(،)E4ایجاد
شکلگیرییکمحیطرقابتیوارتبا باشهرهای 
بومیسازیمحلی( ،)E3
ارتباطاتفناوریباالگوسازیو 
سازمانهاونهادهای اجراییمبتنیبرمنابعانسانی

)،داناییمحوری

بهرهمندیازخالقی شهروندان(E5
زمینهسازی الزم برای 

خواستههای

آیندهنگری منابع انسانی(،)E7افزایش درجه انتخاب شهروندان و توجه به 
اشتغالزایی و  

(،)E6توجه به معیش  ،
منتقهای و

مولفههای اقتصادی محلی ،
سازمانها(،)E9تعامل شدید بین  

آنان(،)E8بهبود ارتباطات فرهنگی بین شهروندان و 
ملیوحتیبینالمللی(،)E10کاهشبوروکراسیاداریجه سرع بخشیدنبهپیشرف امور( )E11
توانمندیهای شهر و

مهارتها ،منابع ،

ایجاد ساختار سازمانی متناس با چشمانداز و راهبردهای برنامه(،)R1هماهن سازی 
پیرامون(،)R2نهادینهسازیفرهن تغییر،ظرفی سازیوسناریوسازیمتناس باتوانشهر(،)R3ایجادشفافی ،پاسخگویی
طرحهای
برنامهریزان در قبال  
و کارایی در بدنه اجرایی نظام برنامهریزی شهری(،)R4ارتقای ح مسبولی پذیری مدیران و  
توسعه شهری(،)R5ارزیابی و پایش عملکردی برنامه عملیاتی (فعالی ها و پرو هها) (،)R6کاهش فساد اداری و زمینهسازی
تصمیمسازیدر نظام برنامهریزی(،)R8ارتبا متقابل

برای اختصا بودجه براساسپیشرف کار(،)R7تحق خردجمعیو
برنامهها به یک خواس جمعی(،)R10
برنامهها و نیازهای روز(،)R9تبدیل شدن  
بین ستوح کالن و هماهنگی بیشتر بین  
شهرداریها( )R11

پشتیبانیدفترامورشهریاستانداریونظارتبرنحوهعملکرد
بهمنظور
کاربریها ( ،)H1بهبود مدیری هزینه  

اصالح ساختارها و فرایندها جه ارتقای ستس خدمات رسانی و ساماندهی 
بهرهگیریازفرص ها(،)H3ارتقایمشارک مردمی
پایداریمالیواثربخشیکارکردی(،)H2شناخ بهترمنابعوامکاناتو 
وبرنامهریزی شهری (،)H5

سازمانهای مرتبط با مدیری 

بهرهمندی عموم مردم از امکانات عمومی ( ،)H4آمادگی تغییر 
و 
برنامهریزی استراتژیک(،)H6پذیرش تغییر از نگرش متمرکز در
نگرش مدیران ،مجریان و کارفرمایان نسب به تغییر رویکرد  
برنامهریزی راهبردی -عملیاتی(،)H8مشارک ذینفعان و
برنامهریزی به نگرش مشارکتی(،)H7استقبال مشاوران از الگوی  
بهویژهنخبگانوسرمایهگذارانو...درفعالی هاوپرو ههایتوسعهشهری(،)H9دانشمحوروسناریوسازی(شهرالکترونیک،

برنامههایراهبردی( )H11
شهراکولو یک،شهرهوشمندوغیره)(،)H10تحق رویکردحکمرواییخوبشهریدر 

مدیریتی-
نهادی

عوامل
ارتباطی

عوامل
هنجاری-
رفتاری

عوامل
نگرشی-
دانشی

ایشهرداریها 1244،

مآخذ:انجاممتالعاتاکتشافیومصاحبهبامشاورانومدیرانپرو هه


 .4یافتههای پژوهش
یدهد کهازمجموه 26نفرکارشناسانموردپرسشگری  82/2درصدمردو28/6
افتههای توصیفی پژوهش نشانم 
ی 
درصدزنو 11/9درصد دارایمدرککارشناسی 21/8 ،درصددارایمدرککارشناسیارشدو 91/4درصددارایمدرک
دکتری  و به لحاظ تخص  21,8 ،درصد از پاسخگویان دارای مدرک تحصیلی در رشته برنامهریزی شهری ،حدود 21
یطزیس  11,8،درصددر
درصدافراددررشتهمهندسیعمران 21،درصددررشتهشهرسازی 11,8،درصددررشتهمح 
رشتهمهندسیصنایعو  MBAو 9,2درصد درحوزهعلوماجتماعیبودهاند .درادامه بااستفادهازروش کمیآینده
پژوهیوواستفادهازمدلمعادالتساختاری()Micmacبهمیزانتاثیرگذارییاتاثیرپذیریعواملشناساییشدهاقدام
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گردید (جدول   .)2با توجه به ابعاد ماتری های مدیریتی-نهادی ،ارتباطی ،هنجاری -رفتاری و نگرشی -دانشی درجه
آنهابین  64/8تا 41/4درصداس کهنشانمیدهد عواملانتخابشدهتاثیر زیادی برروی همگذاشتهاند .از
پرشدگی  
مجموه294رابتهقابلارزیابیدراینماتری ها26،رابتهایبامقدارصفروجودداردبهاینمعنیاس کهعواملبرهمدیگر
تاثیرنگذاشتهیاازهمدیگرتاثیرنپذیرفتهاند122.رابته،عددشانیکبودهاس بهاینمعنیکهتاثیرکمینسب بههمداشته-
اند246،رابته،عددشان دو بودهاس بهاین معنیکهرابتهتاثیرگذارنسبتاقویداشتهاند26 ،رابته ،عددشانسهبودهاس 
بدینمعنیکهروابطعاملهایکلیدیبسیارزیادبودهاس وازتاثیرگذاریوتاثیرپذیریزیادیبرخورداربودهاند.درنهای هیچ
رابتهایبامقدارPوجودنداشتهاس کهنشاندهندهروابطپتانسیلیوغیرمستقیمعاملهابودهاس  .


جدول  -3تحلیل دادههای ماتریس و تأثیرات متقاطع عوامل موثر بر افزایش اثربخشی برنامهها
اطالعات ماتریس

مدیریتی -نهادی

ارتباطی

هنجاری -رفتاری

نگرشی -دانشی

ابعاد ماتریس

 12

 11

 11

 11

تعداد تکرار

2

2

2

2

تعداد صفر

 19

 11

 11

 11

تعداد یک

 28

 22

 29

 21

تعداد دو

 19

 82

 11

 62

تعداد سه

6

2

6

6

تعداد P

1

1

1

1

جمع

 124

 111

 111

 111

درجه پرشدگی

 64,96

 41,41

 41,41

 41,41


متغیرهای دووجهی

ی



ناحیه ریسک



ناحیه ورودی

متغیرهای




تنظیمی




تأثیرپذیری



ناحیه خروجی

ناحیه کمتأثیر

متغیرهای وابسته

متغیرهای مستقل

شکل  -2تحلیل تاثیرگذاری و تاثیرپذیری متغیرها)(Source: Godet, 2006

تأثیرگذاری

متغیرهای تأثیرگذار
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درماتری متقاطعجمعاعدادسترهایهرمتغیر،میزانتاثیرگذاریوجمعستونیهرمتغیرنیزمیزانتاثیرپذیری
آنمتغیرراازمتغیرهایدیگرنشانمی دهد.نحوهتوزیعوپراکنشمتغیرهادرصفحهپراکندگی،ازپایدارییاناپایداری
سیستمحکای میکند.دربخشروششناسیوتحلیلمیک مکدرمجموهدونوهپراکنشتعری شدهاس کهبهنام
سیستمهایپایداروسیستمهایناپایدارمعرواهستند.درسیستمهایپایدارپراکنشمتغیرهابهصورتLانگلیسینشان
دادهشدهاس ؛یعنیبرخیمتغیرهادارایتاثیرگذاریباالوبرخیدارایتاثیرپذیریباالهستند.درسیستمهایپایدار
مجموعاسهدستهمتغیررامی توانمشاهدهکرد:ال :متغیرهایبسیارتاثیرگذاربرسیستم(عواملکلیدی).ب:متغیرهای
مستقل.ج:متغیرهایخروجیسیستم(متغیرهاینتیجه).باتوجهبهشکل(،)2درسیستمجایگاههریکازعواملونقش
آن کامال روشن شده اس  .اما در سیستم های ناپایدار وضعی پیچیدهتر از سیستمهای پایدار اس  .در این سیستم،
متغیرهاحولمحورقتبیصفحهپراکندههستندومتغ یرهادربیشترمواقعحال بینابینیازتاثیرگذاریوتاثیرپذیریرا
نشان میدهند که این امر ارزیابی و شناسایی عوامل کلیدی را بسیار مشکل میکند .با وجود این ،در این سیستم نیز
راههاییترسیمشدهاس کهمی تواندراهنمایگزینشوشناساییعواملکلیدیباشد.درمجموهمتغیرهادارایدونوه

تاثیرهستند:تاثیرمستقیموتاثیرغیرمستقیمکهبهترتی بررسیخواهندشد .
 .0 .4عوامل نهادی -مدیریتی اثرگذار بر افزایش اثربخشی برنامههای راهبردی -عملیاتی

همانتورکهدر نقشهپراکندگی خروجیتاثیراتمستقیمشکل a( 2سم راس )وتاثیرات غیرمستقیمشکلb( 2
سم چپ)  12عامل کلیدی عوامل مدیریتی-نهادی اثرگذار بر افزایش اثربخشی برنامههای راهبردی-عملیاتی در اف 
برنامهریزی دیده میشود .در بررسی اثرات مستقیم غیرمستقیم  2عامل تاثیرگذار و  9عامل کم تاثیر (مستقل) ،دو عامل

وابستهویکعاملدووجهیاس  .


شکل  -3نگاره وضعیت اثرگذاری مستقیم( aسمت راست) و غیرمستقیم( bسمت چپ) عوامل مدیریتی -نهادی افزایش
اثربخشی برنامههای راهبردی -عملیاتی شهر و شهرداریها در افق  21ساله برنامهها
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جدول  -4تحلیل وضعیت اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم عوامل مدیریتی -نهادی افزایش اثربخشی برنامهها 
شاخ هایمربوطه 
نوهمتغیر 
متغیرهای تاثیرگذار

برنامهریزیاستراتژیکوالزاماتاجراییآن(،)Mn3انتباقوتدوینقوانینومقرراتباتوجه
فرهن سازیبرایاستقرار 
دستگاههای اجرایی در فرایند تهیه و

ویژگیهای مکانی-فضایی هر شهر(،)Mn4هماهنگی بیشتر مدیران شهری و 

به 
برنامههایراهبردیوعملیاتیدراستانداریوفرمانداری( .)Mn11
اجرایبرنامه(،)Mn7تقوی ستادتصوی وپایش 

متغیرهای تاثیرپذیر

برنامهریزی و مدیری شهری ازلحاظ تدوین ،تصوی و اجرای برنامه(،)Mn1
انعتااپذیر نمودن سیستم تدوین  

تحق بخشیدنبهیکبرنامهجامعویکپارچهعملیاتی( .)Mn2

متغیرهای مستقل

برنامههای
تدوین استانداردهایی برای تسهیل کنترل برنامه راهبردی-عملیاتی( ،)Mn6ایجاد هماهنگی بین مشاوران  
طرحهای جامع و تفصیلی(،)Mn8ارزیابی عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر توسعه شهر(،)Mn9تحلیل
راهبردی و  
آنها
شکاا میان وضع موجود و وضع متلوب در آینده(،)Mn10تسریع در فرآیند تصوی برنامه و پایش مستمر  
( .)Mn12

متغیرهای دووجهی

-

متغیرهای ریسک
متغیرهای هدف

آیندهپژوهیوپویاییمحیطشهری( .)Mn5
توجهبهتفکراستراتژیک ،
انعتااپذیرنمودنسیستمتدوینبرنامهریزیومدیری شهریازلحاظتدوین،تصوی واجرایبرنامه( ،)Mn1



مقدارتاثیریکهتکتکعواملبریکدیگرمیگذارندتوسطمدلمعادالتساختاری()Micmacبهتوانهایمختل 
رسیدهاس کهمجموهآنهامقدارکمیتاثیرپذیرییاتاثیرگذاریراتشکیلمیدهد.دراینراستا،باتوجهبه 12متغیر
دستگاههایاجراییدرفرایندتهیهو

یشدهبرایعاملمدیریتی-نهادی،متغیرهایهماهنگیبیشترمدیرانشهریو
بررس 
آیندهپژوهی وپویایی محیط شهری(،)22انتباق و تدوین قوانین و مقررات
اجرای برنامه(،)22توجه به تفکر استراتژیک  ،
محاسبهشده ودارایبیشترینمیزان

ویژگیهای مکانی-فضایی هر شهر()22بهترتی باالترینارزشستونی

با توجه به 
اند.بهعبارتی،مهم ترینویژگیاینمتغیرها،تأثیرپذیریپایینوتأثیرگذاریباالس .در


تأثیرگذاریازدیگرمتغیرهابوده
یرمستقیممتغیرهابریکدیگر،نرمافزاراینمتغیرهارابهتوانهای 9،2،2،2و...رساندهوبرایناساس،اثرات

تأثیرغ
مربوطهسنجیدهمیشود.دراینمیانمتغیرهایتحق بخشیدن به یک برنامه جامع و یکپارچه عملیاتی(،)18824توجه

برنامهریزی استراتژیک و
آیندهپژوهی و پویایی محیط شهری( ،)18168فرهن سازی برای استقرار  
به تفکر استراتژیک  ،
آنها()12216بهترتی دارایبیشترین
الزامات اجرایی آن(،)19292تسریع در فرآیند تصوی برنامه و پایش مستمر  
ودارایبیشترینمیزانتأثیرپذیریازدیگرمتغیرهابودهاند .

محاسبهشده

ارزشستونی


شکل  -4نقشه روابط مستقیم( aسمت راست) و غیرمستقیم( bسمت چپ) بین متغیرها(تاثیرات بسیار ضعی
عوامل مدیریتی -نهادی افزایش اثربخشی برنامههای راهبردی -عملیاتی شهر و شهرداریها

تا بسیار قوی)
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برحس ماتری تأثیرگذاریمستقیموغیرمستقیم،میتوانگف کهشاخ هایهماهنگی بیشتر مدیران شهری و
آیندهپژوهیوپویاییمحیطشهری،انتباقو
دستگاههایاجراییدرفرایندتهیهواجرایبرنامه،توجهبهتفکراستراتژیک ،

ویژگیهای مکانی-فضایی هر  شهربهترتی دررتبهاولتاسومتأثیرگذاریمستقیم

تدوین قوانین و مقررات با توجه به 
عملیاتیشهروشهرداریهادر

قرارگرفتهاندوبیشترینسهمرادرارتبا بامسبلهافزایشموفقی برنامههایراهبردی -
دستگاههای

سالهبرنامههاداشتهاند.درقسم سم راس شکل،9متغیرهایهماهنگیبیشترمدیرانشهریو

اف 21
آیندهپژوهی و پویایی محیط شهری ،انتباق و تدوین
اجرایی در فرایند تهیه و اجرای برنامه ،توجه به تفکر استراتژیک  ،
ویژگیهای مکانی-فضایی هر  شهر به ترتی در رتبه اول تا سوم تأثیرگذاری غیرمستقیم

قوانین و مقررات با توجه به 
قرارگرفتهاند .

شکل  -5طبقه بندی متغیرها بر اساس میزان تاثیر مستقیم

شکل  -6طبقه بندی متغیرها بر اساس میزان وابستگی

(سمت چپ) و غیرمستقیم(سمت راست)

مستقیم(سمت چپ) و غیرمستقیم(سمت راست)


برحس ماتری وابستگیمستقیموغیرمستقیممیتوانگف کهشاخ هایتحق بخشیدن به یک برنامه
جامعویکپارچهعملیاتی،انعتااپذیرنمودنسیستمتدوینبرنامهریزیومدیری شهریازلحاظتدوین،تصوی واجرا 
برنامه،توجه به تفکر استراتژیک ،آیندهپژوهی و و پویایی محیط شهریبهترتی دررتبهاولتاسوموابستگیمستقیم
عملیاتیشهروشهرداریهادر

قرارگرفتهاندوبیشترینسهمرادرارتبا بامسبلهافزایشموفقی برنامههایراهبردی -
سالهبرنامههاداشتهاند.درقسم سم راس شکل،8متغیرهایتحق بخشیدنبهیکبرنامهجامعویکپارچه

اف 21
برنامهریزیومدیری شهریازلحاظتدوین،تصوی واجرا برنامه،توجهبه
عملیاتی،انعتااپذیرنمودنسیستمتدوین 

آیندهپژوهیووپویاییمحیطشهریبهترتی دررتبهاولتاسوموابستگیغیرمستقیمقرارگرفتهاند .
تفکراستراتژیک ،
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 .2 .4عوامل ارتباطی مؤثر در افزایش اثربخشی برنامههای راهبردی -عملیاتی

همانتورکهدرنقشهپراکندگیخروجیتاثیراتمستقیمشکلa(1سم راس )وتاثیراتغیرمستقیمشکل1
( bسم چپ)  11عامل کلیدی عوامل ارتباطی اثرگذار بر افزایش اثربخشی برنامههای راهبردی-عملیاتی در اف 
برنامهریزیدیدهمیشود.دربررسیاثراتمستقیمغیرمستقیم 2عاملکمتاثیر(مستقل)،یکعاملوابستهو 6عامل

دووجهی(ریسک)اس  .





شکل  -6نگاره وضعیت اثرگذاری مستقیم( aسمت راست) و غیرمستقیم( bسمت چپ) عوامل ارتباطی افزایش اثربخشی
برنامههای راهبردی -عملیاتی شهر و شهرداریها در افق  21ساله برنامهها

جدول  -5تحلیل وضعیت اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم عوامل ارتباطی افزایش اثربخشی برنامهها 
شاخ هایمربوطه 
نوهمتغیر 
متغیرهای تاثیرگذار

-

متغیرهای تاثیرپذیر

توجهبهتغییراتشدیدتکنولو یکیوعصراطالعات( )E1

متغیرهای مستقل

بومیسازی محلی(،)E3کاهش بوروکراسی اداری جه سرع بخشیدن به
بهبود ارتباطات فناوری با الگوسازی و  
منتقهایوملیوحتیبینالمللی( .)E10

مولفههایاقتصادیمحلی،
پیشرف امور(،)E11تعاملشدیدبین 

متغیرهای دووجهی

-

متغیرهای ریسک

)،شکلگیری یک محیط رقابتی و ارتبا با شهرهای

ایجاد روابط بین مدیران شهری و شهروندان (ذینفعان) (E1
سازمانهاونهادهای

)،داناییمحوری

بهرهمندیازخالقی شهروندان(E5
زمینهسازیالزمبرای 
پیشرو(،)E4ایجاد 

آیندهنگری منابع انسانی(،)E7افزایش درجه
اشتغالزایی و  

اجرایی مبتنی بر منابع انسانی(،)E6توجه به معیش  ،
سازمانها( .)E9

خواستههایآنان(،)E8بهبودارتباطاتفرهنگیبینشهروندانو

انتخابشهروندانوتوجهبه

متغیرهای هدف

توجهبهتغییراتشدیدتکنولو یکیوعصراطالعات( )E1


با توجه به نتای بررسی  11متغیر برای عامل ارتباطی ،متغیرهای بهبود ارتباطات فرهنگی بین شهروندان و
سازمانهاونهادهایاجراییمبتنیبرمنابعانسانی(،)16ایجادروابطبینمدیرانشهریو

)،داناییمحوری

سازمانها(14

ذینفعان) ( ) 11به ترتی باالترین ارزش ستونی محاسبه شده و دارای بیشترین میزان تأثیرگذاری از دیگر
شهروندان ( 
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اند.بهعبارتی،مهمترینویژگیاینمتغیرها،تأثیرپذیریپایینوتأثیرگذاریباالس .دربررسیاثراتپتانسیل


متغیرهابوده
مشاهدهمی شودکهبیشترینتوزیعوپراکندگیشاخ هارامتغیرهایمستقلتشکیلمیدهند.درتأثیر

غیرمستقیم16
غیرمستقیممتغیرهابریکدیگر،نرمافزاراینمتغیرهارابهتوانهای 9،2،2،2و...رساندهوبرایناساس،اثراتمربوطه

سازمانهاونهادهایاجراییمبتنیبرمنابعانسانی(،)9228ایجاد

شود.دراینمیانمتغیرهایداناییمحوری


سنجیدهمی
ذینفعان)
بهرهمندی از خالقی شهروندان ( ،)9289ایجاد روابط بین مدیران شهری و شهروندان ( 
زمینهسازی الزم برای  

پیشرو()2494بهترتی دارایبیشترینارزشستونیمحاسبه
(،)2462شکلگیری یک محیط رقابتی و ارتبا با شهرهای  
شدهودارایبیشترینمیزانتأثیرپذیریازدیگرمتغیرهابودهاند .





شکل  -7نگاره روابط مستقیم( aسمت راست) و غیرمستقیم( bسمت چپ) بین متغیرها(تاثیرات بسیار ضعی


تا بسیار قوی)

عوامل ارتباطی افزایش اثربخشی برنامههای راهبردی -عملیاتی شهر و شهرداریها


برحس ماتری تأثیرگذاریمستقیموغیرمستقیممیتوانگف کهشاخ هایبهبود ارتباطات فرهنگی بین
سازمانهاونهادهایاجراییمبتنیبرمنابعانسانی،ایجادروابطبینمدیرانشهریو

ها،داناییمحوری


سازمان
شهروندانو
ذینفعان)  بهترتی دررتبهاولتاسومتأثیرگذاری مستقیمقرارگرفتهاندو بیشترینسهمرادرارتبا با
شهروندان ( 
داشتهاند.درقسم 

سالهبرنامهها 

عملیاتیشهروشهرداریهادراف  21

مسبلهافزایشموفقی برنامههایراهبردی -
سازمانها و نهادهای

ها،داناییمحوری 


سازمان
سم راس شکل 4متغیرهایبهبود ارتباطات فرهنگی بین شهروندان و 
ذینفعان) به ترتی در رتبه اول تا سوم
اجرایی مبتنی بر منابع انسانی ،ایجاد روابط بین مدیران شهری و شهروندان ( 
تأثیرگذاریغیرمستقیمقرارگرفتهاند .
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شکل  -3طبقه بندی متغیرها بر اساس میزان تاثیر مستقیم

شکل  -01طبقه بندی متغیرها بر اساس میزان وابستگی

(سمت چپ) و غیرمستقیم(سمت راست)

مستقیم(سمت چپ) و غیرمستقیم(سمت راست)


بر حس ماتری وابستگی مستقیم و غیرمستقیم میتوان گف که شاخ های توجه به تغییرات شدید
زمینهسازی الزم برای
ذینفعان) ،ایجاد  
تکنولو یکی و عصر اطالعات ،ایجاد روابط بین مدیران شهری و شهروندان ( 
بهرهمندیازخالقی  شهروندانبهترتی دررتبهاولتاسوموابستگیمستقیمقرارگرفتهاندوبیشترینسهمرادرارتبا 

داشتهاند.درقسم 

سالهبرنامهها 

عملیاتیشهروشهرداریهادراف  21

بامسبلهافزایشموفقی برنامههایراهبردی -
سم راس شکل،11متغیرهایتوجه به تغییرات شدید تکنولو یکی و عصر اطالعات،ایجاد روابط بین مدیران شهری و
بهرهمندیازخالقی شهروندانبهترتی دررتبهاولتاسوموابستگی
زمینهسازیالزمبرای 
ذینفعان)،ایجاد 
شهروندان( 
غیرمستقیمقرارگرفتهاند .

 .3 .4عوامل هنجاری -رفتاری مؤثر در افزایش اثربخشی برنامههای راهبردی -عملیاتی

برپایهنتای نقشهپراکندگیخروجیتاثیراتمستقیمشکلa(11سم راس )وتاثیراتغیرمستقیمشکل11
رفتاریاثرگذاربرافزایشاثربخشیبرنامههایراهبردی-عملیاتیدراف 

(bسم چپ)11عاملکلیدیعواملهنجاری-
برنامهریزیدیدهمیشود.دربررسیاثراتمستقیموغیرمستقیم 2،عاملتأثیرگذار،دوعاملوابستهو 1عاملدووجهی

(ریسک)اس  .



شکل  -00نگاره وضعیت اثرگذاری مستقیم( aسمت راست) و غیرمستقیم( bسمت چپ) عوامل هنجاری-رفتاری افزایش
اثربخشی برنامههای راهبردی -عملیاتی شهر و شهرداریها در افق  21ساله برنامهها
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جدول  -6تحلیل وضعیت اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم عوامل هنجاری -رفتاری افزایش اثربخشی برنامهها 
نوهمتغیر 

شاخ هایمربوطه 

متغیرهای تاثیرگذار

چشمانداز و راهبردهای برنامه ( ،)R1پشتیبانی دفتر امور شهری استانداری و
ایجاد ساختار سازمانی متناس با  
شهرداریها( )R11

نظارتبرنحوهعملکرد

متغیرهای تاثیرپذیر

توانمندیهای شهر و پیرامون(،)R2ارتبا متقابل بین ستوح کالن و هماهنگی

مهارتها ،منابع ،

هماهن سازی 
برنامههاونیازهایروز( )R9
بیشتربین 

متغیرهای مستقل

-

متغیرهای دووجهی

-

متغیرهای ریسک

نهادینهسازی فرهن تغییر ،ظرفی سازی و سناریوسازی متناس با توان شهر(،)R3ایجاد شفافی  ،پاسخگویی و

برنامهریزان در قبال
برنامهریزی شهری(،)R4ارتقای ح مسبولی پذیری مدیران و  
کارایی در بدنه اجرایی نظام  
طرحهای توسعه شهری(،)R5ارزیابی و پایش عملکردی برنامه عملیاتی (فعالی ها و پرو هها) (،)R6کاهش فساد

تصمیمسازی در نظام

زمینهسازی برای اختصا بودجه بر اساس پیشرف کار( ،)R7تحق خرد جمعی و 
اداری و  
برنامههابهیکخواس جمعی( .)R10
برنامهریزی(،)R8تبدیلشدن 

متغیرهای هدف

-


باتوجهبه11متغیربررسیشدهبرایعاملهنجاری-رفتاری،متغیرهایپشتیبانیدفترامورشهریاستانداریو
برنامهریزی شهری
شهرداریها(،)22ایجاد شفافی  ،پاسخگویی و کارایی در بدنه اجرایی نظام  

نظارت بر نحوه عملکرد 
چشماندازوراهبردهایبرنامه()21بهترتی باالترینارزشستونیمحاسبهشدهو
(،)21ایجادساختارسازمانیمتناس با 
مهمترینویژگیاینمتغیرها،تأثیرپذیریپایینو
دارایبیشترینمیزانتأثیرگذاریازدیگرمتغیرهابودهاند.بهعبارتی  ،

تأثیرگذاری باالس  .در بررسی اثرات پتانسیل غیرمستقیم و متاب شکل  b12مشاهده میشود که بیشترین توزیع و
پراکندگیشاخ هارامتغیرهایدووجهیتشکیلمیدهند.درتأثیرغیرمستقیممتغیرهابریکدیگر،نرمافزاراینمتغیرها
و...رساندهوبرایناساس،اثراتمربوطهسنجیدهمیشود.دراینمیانمتغیرهایکاهشفساد

رابهتوانهای9،2،2،2
زمینهسازی برای اختصا بودجه بر اساس پیشرف کار(،)1111ایجاد شفافی  ،پاسخگویی و کارایی در بدنه
اداری و  
برنامهریزی شهری ( ،)1128ارزیابی و پایش عملکردی برنامه عملیاتی (فعالی ها و پرو هها) (،)8862
اجرایی نظام  
توانمندیهایشهروپیرامون()8282بهترتی دارایبیشترینارزشستونیمحاسبهشده

مهارتها،منابع،

هماهن سازی
ودارایبیشترینمیزانتأثیرپذیریازدیگرمتغیرهابودهاند 
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شکل  -02نگاره روابط مستقیم( aسمت راست) و غیرمستقیم( bسمت چپ) بین متغیرها(تاثیرات بسیار ضعی

تا بسیار قوی)



عوامل هنجاری-رفتاری افزایش اثربخشی برنامههای راهبردی -عملیاتی شهر و شهرداریها


برحس ماتری تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم میتوان گف که شاخ های پشتیبانی دفتر امور شهری
برنامهریزی
شهرداریها ،ایجاد شفافی  ،پاسخگویی و کارایی در بدنه اجرایی نظام  

استانداری و نظارت بر نحوه عملکرد 
چشمانداز و راهبردهای برنامهبهترتی دررتبهاولتاسومتأثیرگذاریمستقیم
شهری،ایجاد ساختار سازمانی متناس با  
عملیاتیشهروشهرداریهادر

قرارگرفتهاندوبیشترینسهمرادرارتبا بامسبلهافزایشموفقی برنامههایراهبردی -
داشتهاند.درقسم سم راس شکل12متغیرهایهایپشتیبانی دفتر امور شهری استانداری و

سالهبرنامهها 

اف  21
برنامهریزی شهری،ایجاد
شهرداریها،ایجاد شفافی  ،پاسخگویی و کارایی در بدنه اجرایی نظام  

نظارت بر نحوه عملکرد 
چشمانداز و راهبردهای برنامه به ترتی در رتبه اول تا سوم تأثیرگذاری غیرمستقیم
ساختار سازمانی متناس با  
قرارگرفتهاند .


شکل  03طبقه بندی متغیرها بر اساس میزان تاثیر مستقیم

شکل 04طبقه بندی متغیرها بر اساس میزان وابستگی

(سمت چپ) و غیرمستقیم(سمت راست)

مستقیم(سمت چپ) و غیرمستقیم(سمت راست)


بر حس ماتری وابستگی مستقیم و غیرمستقیم میتوان گف که شاخ های ایجاد شفافی  ،پاسخگویی و
زمینهسازیبرایاختصا بودجهبراساسپیشرف 
برنامهریزیشهری،کاهشفساداداریو 
کاراییدربدنهاجرایینظام 
کار ،ارزیابی و پایش عملکردی برنامه عملیاتی (فعالی ها و پرو هها) به ترتی در رتبه اول تا سوم وابستگی مستقیم
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عملیاتیشهروشهرداریهادر

قرارگرفتهاندوبیشترینسهمرادرارتبا بامسبلهافزایشموفقی برنامههایراهبردی -
زمینهسازی برای
اف  21ساله برنامهها داشته اند .در قسم سم راس شکل  ،12متغیرهای کاهش فساد اداری و  
برنامهریزی شهری،
اختصا بودجه بر اساس پیشرف کار  ،ایجاد شفافی  ،پاسخگویی و کارایی در بدنه اجرایی نظام  
ارزیابی و پایش عملکردی برنامه عملیاتی (فعالی ها و پرو هها) به ترتی در رتبه اول تا سوم وابستگی غیرمستقیم
قرارگرفتهاند .

 -6-6-4عوامل نگرشی -دانشی مؤثر در افزایش اثربخشی برنامههای راهبردی -عملیاتی

برپایهنتای نقشهپراکندگیخروجیتاثیراتمستقیمشکلa(19سم راس )وتاثیراتغیرمستقیمشکل19
دانشیاثرگذاربرافزایشاثربخشیبرنامههایراهبردی-عملیاتیدراف 

( bسم چپ) 11عاملکلیدیعواملنگرشی -
برنامهریزیدیدهمیشود.دربررسیاثراتمستقیموغیرمستقیم 2،عاملتأثیرگذار،دوعاملوابستهو  1عاملدووجهی

(ریسک)اس  .




شکل  -05نگاره وضعیت اثرگذاری مستقیم( aسمت راست) و غیرمستقیم( bسمت چپ) عوامل نگرشی -دانشی افزایش
اثربخشی برنامههای راهبردی -عملیاتی شهر و شهرداریها در افق  21ساله برنامهها
جدول -6تحلیل وضعیت اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم عوامل هنجاری -رفتاری افزایش اثربخشی برنامهها

نوهمتغیر 

شاخ هایمربوطه 

متغیرهای تاثیرگذار

سازمانهای مرتبط با مدیری وبرنامهریزی شهری(،)H5نگرش مدیران ،مجریان و کارفرمایان نسب 

آمادگی تغییر 
برنامهریزی استراتژیک (  ،)H6دانش محور و سناریوسازی (شهر الکترونیک ،شهر اکولو یک ،شهر
به تغییر رویکرد  
هوشمندوغیره)( )H10

متغیرهای تاثیرپذیر

بهرهگیریاز
بهمنظورپایداریمالیواثربخشیکارکردی(،)H2شناخ بهترمنابعوامکاناتو 
بهبودمدیری هزینه 
فرص ها( )H3

متغیرهای مستقل

برنامهریزی
بهرهمندی عموم مردم از امکانات عمومی (،)H4استقبال مشاوران از الگوی  
ارتقای مشارک مردمی و  
راهبردی-عملیاتی( )H8
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متغیرهای دووجهی

-

متغیرهای ریسک

اصالحساختارهاوفرایندهاجه ارتقایستسخدماترسانیوساماندهیکاربریها (،)H1پذیرشتغییرازنگرش
برنامهریزی به نگرش مشارکتی ( ،)H7مشارک ذینفعان و به ویژه نخبگان و سرمایه گذاران و  ...در
متمرکز در  
فعالی هاوپرو ههایتوسعهشهری(،)H9تحق رویکردحکمرواییخوبشهریدربرنامههایراهبردی( )H11

متغیرهای هدف

-


باتوجهبهنتای بررسی 11متغیربرایعاملنگرشی -دانشی،متغیرهاینگرش مدیران ،مجریان و کارفرمایان
وبرنامهریزی شهریودانش

سازمانهای مرتبط با مدیری 

برنامهریزی استراتژیک،آمادگی تغییر 
نسب به تغییر رویکرد  
محوروسناریوسازی(شهرالکترونیک،شهراکولو یک،شهرهوشمندوغیره)بهترتی باالترینارزشستونیمحاسبهشده
اند.بهعبارتی،مهمترینویژگیاینمتغیرها،تأثیرپذیریپایینو


ودارایبیشترینمیزانتأثیرگذاریازدیگرمتغیرهابوده
تأثیرگذاری باالس  .در بررسی اثرات پتانسیل غیرمستقیم و متاب شکل  18مشاهده میشود که بیشترین توزیع و
پراکندگیشاخ هارامتغیرهایدووجهیتشکیلمیدهند.درتأثیرغیرمستقیممتغیرهابریکدیگر،نرمافزاراینمتغیرها
و...رساندهوبرایناساس،اثراتمربوطهسنجیدهمیشود.دراینمیانمتغیرهایایجادساختار

رابهتوانهای9،2،2،2
چشمانداز و راهبردهای برنامه ( ،)1282نهادینهسازی فرهن تغییر ،ظرفی سازی و سناریوسازی
سازمانی متناس با  
توانمندیهای شهر و پیرامون(،)1218پشتیبانی دفتر امور

مهارتها ،منابع ،

متناس با توان شهر(،)1241هماهن سازی 
شهرداریها()1118بهترتی دارای بیشترینارزشستونیمحاسبهشدهو

شهری استانداری و نظارت بر نحوه عملکرد 
دارایبیشترینمیزانتأثیرپذیریازدیگرمتغیرهابودهاند 





شکل  -06نگاره روابط مستقیم( aسمت راست) و غیرمستقیم( bسمت چپ) بین متغیرها(تاثیرات بسیار ضعی

تا بسیار قوی)



عوامل نگرشی -دانشی افزایش اثربخشی برنامههای راهبردی -عملیاتی شهر و شهرداریها


برحس ماتری تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم میتوان گف که شاخ های ارزیابی و پایش عملکردی
زمینهسازیبرایاختصا بودجهبراساسپیشرف کار،ارتبا 
برنامهعملیاتی(فعالی هاوپرو هها)،کاهشفساداداریو 
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برنامهها و نیازهای روزبهترتی دررتبهاولتاسومتأثیرگذاریمستقیم
متقابل بین ستوح کالن و هماهنگی بیشتر بین  
عملیاتیشهروشهرداریهادر

قرارگرفتهاندوبیشترینسهمرادرارتبا بامسبلهافزایشموفقی برنامههایراهبردی -

داشتهاند.درقسم سم راس شکل11متغیرهایهایارزیابیوپایشعملکردیبرنامهعملیاتی

سالهبرنامهها

اف 21
زمینهسازی برای اختصا بودجه بر اساس پیشرف کار،ارتبا متقابل بین
(فعالی ها و پرو هها)،کاهش فساد اداری و  
برنامههاو نیازهایروزبهترتی دررتبهاولتاسومتأثیرگذاریغیرمستقیمقرارگرفته
ستوحکالنوهماهنگی بیشتربین 
اند .

شکل  06طبقه بندی متغیرها بر اساس میزان تاثیر مستقیم

شکل  -07طبقه بندی متغیرها بر اساس میزان وابستگی

(سمت چپ) و غیرمستقیم(سمت راست)

مستقیم(سمت چپ) و غیرمستقیم(سمت راست)


برحس ماتری وابستگیمستقیموغیرمستقیممیتوانگف کهشاخ هایایجاد ساختار سازمانی متناس با
پیرامون،نهادینهسازی فرهن تغییر،

توانمندیهای شهر و 

مهارتها ،منابع ،

چشمانداز و راهبردهای برنامه،هماهن سازی 

ظرفی سازیوسناریوسازیمتناس باتوان شهربهترتی دررتبهاولتاسوموابستگیمستقیمقرارگرفتهاندوبیشترین
سالهبرنامهها

عملیاتیشهروشهرداریهادر اف  21

سهمرادرارتبا بامسبلهافزایشموفقی برنامههایراهبردی -
چشمانداز و راهبردهای برنامه،
داشتهاند.درقسم سم راس شکل،16متغیرهایایجاد ساختار سازمانی متناس با  
مهارتها ،منابع،

نهادینهسازی فرهن تغییر ،ظرفی سازی و سناریوسازی متناس با توان شهر ،هماهن سازی 

توانمندیهایشهروپیرامونبهترتی دررتبهاولتاسوموابستگیغیرمستقیمقرارگرفتهاند .
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 .5نتیجه گیری و پیشنهادها
هاواستخراجعواملکلیدیتأثیرگذار(مستقیموغیرمستقیم)هریکازآنها،

درمجموهپ ازبررسییکایکشاخ 
درافزایشاثربخشیبرنامههایراهبردی -عملیاتیدر

درجدول 1تمامیعواملکلیدیتأثیرگذار(مستقیموغیرمستقیم)
اف برنامهدرچهارشاخ :مدیریتی-نهادی،ارتباطی،هنجاری-رفتاری،نگرشی-دانشیارایهشدهاس  .
دستگاههای اجرایی در فرایند تهیه و اجرای

درمولفهمدیریتی -نهادی عوامل:هماهنگی بیشتر مدیران شهری و 
برنامه ،توجه به تفکر استراتژیک ،آیندهپژوهی و پویایی محیط شهری ،انتباق و تدوین قوانین و مقررات با توجه به
دستگاههایاجرایی

ویژگیهایمکانی-فضاییهرشهردارایتأثیرگذاریمستقیموعوامل:هماهنگیبیشترمدیرانشهریو

آیندهپژوهی و پویایی محیط شهری،انتباق و تدوین قوانین و
در فرایند تهیه و اجرای برنامه،توجه به تفکر استراتژیک  ،
ویژگیهایمکانی-فضاییهرشهر،دارایتأثیرگذاریغیرمستقیممیباشند .

مقرراتباتوجهبه
سازمانها و نهادهای

ها،داناییمحوری 


سازمان
درمولفهارتباطی ،عوامل :بهبود ارتباطات فرهنگی بین شهروندان و 
ذینفعان)دارایتأثیرگذاریمستقیموعوامل:
اجراییمبتنیبرمنابعانسانی،ایجادروابطبینمدیرانشهریوشهروندان( 
سازمانها و نهادهای اجرایی مبتنی بر منابع انسانی،

سازمانها ،داناییمحوری 

بهبود ارتباطات فرهنگی بین شهروندان و 
ذینفعان)دارایتأثیرگذاریغیرمستقیممیباشند .
ایجادروابطبینمدیرانشهریوشهروندان( 

جدول  -6محرکها و پیشرانهای کلیدی مؤثر بر افزایش اثربخشی برنامههای راهبردی -عملیاتی
اثرگذاری

اثرگذاری

ردی

مستقیم

غیرمستقیم

0

دستگاههایاجراییدرفرایندتهیهواجرایبرنامه 

هماهنگیبیشترمدیرانشهریو

 +1

 +1661

2

آیندهپژوهیوپویاییمحیطشهری 
توجهبهتفکراستراتژیک ،

 +2

 -2142

3

انتباقوتدوینقوانینومقرراتباتوجهبهویژگیهایمکانی-فضاییهرشهر 

 +2

 +911

4

سازمانها 

بهبودارتباطاتفرهنگیبینشهروندانو

 +2

 +911

5

سازمانهاونهادهایاجراییمبتنیبرمنابعانسانی 

داناییمحوری


 -2

 -298

6

ذینفعان) 
ایجادروابطبینمدیرانشهریوشهروندان( 

 -2

 -114

6

شهرداریها 

پشتیبانیدفترامورشهریاستانداریونظارتبرنحوهعملکرد

 +6

 +2926

7

برنامهریزیشهری
ایجادشفافی ،پاسخگوییوکاراییدربدنهاجرایینظام 

1

 -26

چشماندازوراهبردهایبرنامه 
ایجادساختارسازمانیمتناس با 

 +2

 +1114

01

برنامهریزیاستراتژیک
نگرشمدیران،مجریانوکارفرمایاننسب بهتغییررویکرد 

 +8

 +1411

00

برنامهریزیبهنگرشمشارکتی
پذیرشتغییرازنگرشمتمرکزدر 

 +2

 +122

02

بهویژهنخبگانوسرمایهگذارانو...درفعالی هاو
ذینفعانو 
مشارک  
پرو ههایتوسعهشهری

 +1

 +222

3

پیشران


شهرداریها،

درمولفههنجاری -رفتاری،عوامل:پشتیبانیدفترامورشهریاستانداریونظارتبرنحوهعملکرد
چشماندازو
برنامهریزیشهری،ایجادساختارسازمانی متناس با 
ایجادشفافی ،پاسخگوییوکاراییدربدنهاجرایینظام 
راهبردهای برنامه دارای تأثیرگذاری مستقیم و عوامل :پشتیبانی دفتر امور شهری استانداری و نظارت بر نحوه عملکرد
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برنامهریزیشهری،ایجادساختارسازمانیمتناس با
شهرداریها،ایجادشفافی ،پاسخگوییوکاراییدربدنهاجرایینظام 

چشماندازوراهبردهایبرنامهدارایتأثیرگذاریغیرمستقیممیباشند .

برنامهریزی
در مولفه نگرشی -دانشی ،عوامل :نگرش مدیران ،مجریان و کارفرمایان نسب به تغییر رویکرد  
بهویژه نخبگان و
ذینفعان و  
برنامهریزی به نگرش مشارکتی ،مشارک  
استراتژیک ،پذیرش تغییر از نگرش متمرکز در  
سرمایهگذاران و  ...در فعالی ها و پرو ههای توسعه  شهری دارای تأثیرگذاری مستقیم و عوامل :عوامل :نگرش مدیران،

برنامهریزی به
برنامهریزی استراتژیک ،پذیرش تغییر از نگرش متمرکز در  
مجریان و کارفرمایان نسب به تغییر رویکرد  
سرمایهگذاران و ...در فعالی ها و پرو ههای توسعه شهریدارای

بهویژه نخبگان و 
ذینفعان و  
نگرش مشارکتی،مشارک  
تأثیرگذاریغیرمستقیممیباشند .
هایکلیدیبرایافزایشاثربخشیبرنامههای


هاوپیشران

ترینمحرک

نشاندادکهمهم
درنهای نتای پژوهش
عملیاتیشهروشهرداریعبارتانداز :

راهبردی-
هادرتدوینواجرایبرنامههای


شهرداری
 پشتیبانی دفتر امور شهری استانداری و نظارت بر نحوه عملکرد 
راهبردی؛ 
برنامههایراهبردی-عملیاتی؛ 
دستگاههایاجراییدرفرایندتهیهواجرای 

 هماهنگیبیشترمدیرانشهریو
برنامهریزی استراتژیک در حوزههای توسعه شهری و
 تغییر نگرش مدیران ،مجریان و کارفرمایان به سوی  
منتقهای؛

 و ...
اتحسینیسیاهگلیوقدمی

بهجه مقایسهپژوهش حاضربامتالعاتگذشتهبهمیتوانبهنتای پژوهش
ب)،قدمیوحسینیسیاهگلی()1249ورهنماوصادقی()1241

( -1249ال )،حسینیسیاهگلیوقدمی( -1249
اشارهنمودکهدربح شناساییعواملموثربراجرایبرنامهریزیراهبردیدرکشورتاحدودیهمخوانیدارداماپژوهش
حاضربهتحلیلوتعیینپیشرانهایکلیدیموثرافزایشاثربخشیمتالعهواجرایبرنامههایراهبردی-عملیاتیشهرو

دانشیمیتوانددرافزایشاثربخشیاین

شهرداریهامیپردازد.دراینشرایظنقشعواملنهادی -مدیریتیوانگیزشی -

کنندهایداشتهباشد .


هانقشتعیین

سالهبرنامه
برنامههادراف 21



منابع و مأخذ
احدنژاد ،محسن،.حیدری،محمدتقی ،.تیموری،اصغر.وطهماسبیمقدم ،حسین«.)1241(.تحلیلیبرشاخ های
)بارویکردبرنامهریزیاستراتژیک(متالعهموردی:شهرزنجان».مطالعات عمران شهری،

استراتژیتوسعهشهری(CDS
سالدوم،شماره .22-2:9
احمدیان ،رضا« .)1262( .امکان سنجی استفاده از طرح های ساختاری  -راهبردی در نظام برنامه ریزی شهری
ایران».مجله مدیریت شهری،سالچهارم،شماره.21-28:12
ریزیراهبردیوتدوینچشماندازشهرساوه».آمایش

اشرفی،یوس .وجانبابانژاد،محمدحسین «.)1242(.
برنامه
سرزمین،سالششم،شماره.112-62:1
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ارغان ،عباس .و بهروزی ،حمزه« .)1246( .بررسی جایگاه حکمروایی شایسته شهری جه برنامه ریزی راهبردی
مناس بااستفادهازمدلSWOT؛نمونهموردی:شهرقائمشهر».مجله علمی تخصصی شباک،سالپنجک،شماره
 21-21:28
راتی ،ناصر ،و سرداری ،محمدرضا .)1266( .برنامه توسعه راهبردی (استراتژیک) شهری :برنامه توسعه
راهبردی شهر قزوین تا سال ( 0401از تئوری تا عمل).تهران:نوآوراندانشگاهپارسه.
برنامهریزی راهبردی توسعه پایدار شهر جدید اندیشه».فصلنامه شهر
پریزادی،طاهر.وبیگدلی،لیال «.)1241(.
پایدار،سالیکم،شماره .16-91:1
برنامهریزی شهری
حسینیسیاهگلی،مهنازوقدمی،مصتفی-1249(.ال )«.بررسی عوامل مؤثر بر تغییر در نظام  

ایرانبااستفادهازنظریهمبنایی».فصلنامه جغرافیایی سرزمین،سالسیزدهم،شماره .91-21:91
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مطالعه تطبیقی نقش مکان در اثرگذاری عوامل اقتصادی در نشاط شهروندان محالت شهر اهواز
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تاریخ دریافت0411/01/06 :

تاریخ پذیرش0411/00/14 :

چکیده
در شهر اهواز با ویژگیهای خا

خود به لحاظ شهرنشینی و وضعیت اقتصادی(از جمله نقش مهم اقتصاد سیاسی نفت در جریان شهرنشینی

و توسعه شهر اهواز به عنوان یک شهر نفت خیز) نشاط محیطی شهروندان ،به عنوان یک مسئلهی مهم شدناخته مدیشدود کده بدا توسدعۀ روندد
شهرنشینی و افزایش مسائل و مشکالت شهری اهمیت آن روزبهروز بیشتر میشود .به گونه ای که این مسائل سالمت روانی ،اجتماعی و به دنبال آن
نشاط شهروندان را در معرض خطر قرار میدهد که این امر لزوم پرداختن به وضعیت نشاط شهروندان در اهواز را مشخص مینماید .نکته قابل توجده
این است که تاکنون مطالعهای به بررسی روند تأثیرگذاری متغیرهای اقتصادی بر روی نشاط شهروندان توأم با در نظر گرفتن تغییدرات یدک متغیدر
دیگر( متغیر مکان) نپرداخته است که مسئله اصلی پژوهش حاضر نیز همین مورد میباشد که این مهم با استفاده از رویکدرد جغرافیدای رفتداری و
نقش مکان و محیط در اثرگذاری متغیرهای اقتصادی در نشاط شهروندان شهر اهواز صورت میپذیرد .پژوهش حاضر از نوع نظدری-کداربردی و بده
لحاظ روششناسی"توصیفی-تحلیلی" و در حیطه جغرافیای رفتاری است .ابزار مورد استفاده در این پژوهش ،پرسشنامههای مدورد آزمدون قدرار
گرفته شده از جمله پرسشنامه  23گویهای استاندارد شادکامی آکسفورد و پرسشنامه محقق ساخته است .جامعه آماری پژوهش شدامل شدهروندان
شهر اهواز (اعم از زن و مرد) در محدوده سنی  05سال به باال است که برابر با  776271نفر از کل جمعیت شهر اهواز است .حجم نمونه نیز متناسب با
جامعه آماری و بر اساس فرمول کوکران  375نفر و روش نمونهگیری نیز تصادفی ساده و در دسترس است .پرسشنامهها در شدش محلده منتخدب و
متناسب با جمعیت آنها توزیع و تکمیل گردید .نتایج پژوهش نشان داد که بین محالت مورد مطالعه از لحاظ اثرگذاری عوامل محدیط اقتصدادی در
سطح نشاط شهروندان تفا وت معناداری وجود دارد و اثرگذاری عوامل محیط اقتصادی در سطح نشاط شهروندان براساس مکانهای متفاوت ،متغیدر
است .در واقع سطوح یکسان متغیرها و عوامل اقتصادی منجر به سطوح مختل

نشاط در بین محلههای متفاوت میشود ،که این امر مفهوم نابرابری

سطح نشاط در سطح شهر اهواز را توجیه مینماید .در واقع عوامل محیط اقتصادی به واسطه تفاوتها و نابرابریهدای فضدایی و مکدانی منجدر بده
نابرابری سطح نشاط در بین شهروندان میشود .نتایج مدلسازی معادالت ساختاری با استفاده از نرم افزار AMOSنیز نشان داد که میزان اثرگذاری
عوامل محیط اقتصادی بر سطح نشاط شهروندان در محالت ششگانه مورد بررسی یکسان نبوده و از یک الگوی خا

پیروی نمیکند؛ بلکده متغیدر

مکان -یا تفاوت در سطح مکانها -در این زمینه به عنوان متغیر واسطهای نقش آفرینی میکند .در نهایت راهکارهای مناسب ارائه گردیده است.





کلید واژه ها :نشا ،عواملاقتصادی،تفاوتمکانی،شهراهواز .

1

اینمقاله مستخرجازرساله دکتری تح عنوانتحلیل جغرافیایی نشاط در شهر اهواز نویسندهاولبه راهنمایی نویسندهدوم،گروه
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 نویسنده مسئولsafiyeh_damanbagh@yahoo.com :
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مقدمه و بیان مسأله
احساسنشا یکی از مهمتریناحساسات و نیازهایروحی -روانی انسان اس کهدر مجموعه زندگی او اثرات
مثبتی دارد و بهعنوانیکهدامتعالی،تمامی تالش انسانبهویژهدرمحیطهایشهری متوجه به دس آوردن آن
اس (اکبرزاده و همکاران .)86:1242،نشا از آن دسته متغیرهایی اس که متأثر از عوامل مختل اقتصادی ،سیاسی،
اجتماعی،فرهنگی و روانشناختی اس و لذا یک مفهوم تکبعدی محسوب نمیشوداماتمرکز این پژوهشبر روی تأثیر
عواملاقتصادی براحساسنشا اس .اززمانارستوجستجوینشا انسانها،برایفیلسوفانجذاببودهاس وبعداز
آناقتصاددانانینظیرجرمیبنتهام 1وجاناستوارتمیل 2وآداماسمی  2نیزبراهمی نشا تأکیدداشتهاند.بنتامبه
عنواننمایندهمکت «اصال فایده»اعتقادداش درهرلحظهبایستیدربینانواهامکاناتچیزیرابرگزیدکهبهافراد
بیشتریلذترساند ودراینمیانفعالی اقتصادی هدا نهایی بشر نیس ؛ بلکه ابزاری برای زندگی شاد و سعادتمند
اس (نادمیوجلیلیکامجو .)2:1241،
امروزهدرمباح اقتصادیمفاهیمجدیدیهمانندشادیونشا ظهوریافتهاس ایندرحالیاس کهدر
تحلیل های اقتصادی از جمله اقتصاددانان نبوکالسیک عواملی همانند پول ،دارایی و مصرا مورد تأکید بود
(Graham,2011:33؛ جعفری .)86:1249،اقتصاد شادکامی متالعه تبوریکی و کمی شادی و نشا  ،عاطفه مثب و
منفی،بهزیستی،کیفی زندگی،رضای اززندگیومفاهیممرتبطاس کهاقتصادرابازمینههایدیگرنظیرروانشناسی،
بهداش و جامعه شناسی ترکی میکند؛چراکه نشا عالوهبراینکهپدیدهایروانشناختیواجتماعیاس ،یکپدیده
مادینیزمیباشدکهبایدآنراازدیدگاهمادیبررسیوتحلیلکرد(منص وهمکاران .)11:1246،
تاکنوناقتصاددانان زیادی به ارزیابی چگونگی تأثیرگذاری عوامل اقتصادی نظیر درآمد ،ثروت و اشتغال،بیکاری،
تورم وغیرهبر روی نشا افراد پرداخته اند.متغیرستسدرآمدازجملهمتغیرهایمهمیاس کهاثرگذاریمثب آنبر
رویستسرفاهونشا شهرونداندرمتالعاتاقتصادیازجملهدرمتالعاتفریواستاتزر )2112(2وساک 9وهمکاران
( )2112موردتأکیدبودهاس ؛چراکه  برخورداریازستسدرآمدمناس ،تواناییافرادرابرایتأمیننیازهایزندگیو
خدماترفاهیباالمیبرد .همچنینیکیازمتغیرهایتأثیرگذاردرسرمایهیاقتصادی،اشتغالووضعی شغلیافراداس .
درواقعاشتغالیکموقعی ثاب درآمدیرابرایافرادبهوجودمیآورد.ادبیاتگسترهایدرارتبا بانشا واشتغال
وجود دارد .بیکار بودن نیز توسط اکثری اقتصاددانان یک وضعی مشکل و سخ در نظر گرفته شده اس  .دیتال و
همکاران(،)2118استداللمی کردندکهشواهدیوجودداردکهبیکاریمنبعاقتصادیبزرگیدرناراحتیواضترابانسان
اس .وجود بیکاری در جامعه ،حتی برای کسانی که به کار اشتغال دارند ،استرسآور و شادمانی زداس ( & (Ditella
 .Macculloch, 2006:26بلنچ فلور )1441(8یکی از دالیل این امر را ترس از بیکار شدن میداند(عباسزاده و
همکاران .)222:1242،
دیتال وهمکاران()2111دریافتندکهنشا اظهارشدهتوسطافرادبیکارخیلیپایینترازافرادشاغلباویژگی-
هایمشابهاس (.(Ditella et al, 2001:336فریواستوتزر()2112نیزبهنتای مشابهیرسیدند (Frey & Stutzer,
) .2002:15درواقعمی توانگف ،بیکاریوترسازبیکاریازعواملمؤثردرعدمنشا افراداس .زمانیکهدریک
1

. Jeremy Bentham
. John Stuart Mill
3
. Adam Smith
4
. Frey & Stutzer
5
. Sacks
6
. Blanchflower
2
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جامعهافرادزیادیدرتأمینشغلبرایخوددچارمشکلونگرانیباشندایناحساسنگرانیوترسحتیدرافرادیکه
دارای شغل هستند نیز تسری می یابد و این افراد نیز دچار احساس ناامنی و نگرانی در رابته با بیثباتی شغلی می-
شوند( .)Ruprah & Luengas, 2001:61وجودتورمونگرانیدرموردافزایشقیم هانیزمیتواندبهعنوانیکعامل
مهمواثرگذاردیگردرکاهشستسنشا شهروندانباشد(.(Romer,2011:5
وجودتورمدرجامعهبهواستهیافزایشاحساساتمنفیمانندنگرانی،نارضایتیواحساسناامیدیدربینهمه
قشرهاوگروههایجامعهبهویژهگروههایکمدرآمدکهقدرتخریدپایینتریدارند،اثر منفی بر ستس شادمانیونشا 
دارد(جعفری.)12:1249،باتوجهبهآنچهکهبیانشد دراکثرمتالعاتانجامشدهتاکنون،تأثیرمتغیرهایاقتصادی روی
نشا ،بهصورتختیموردبررسیقرارگرفتهاس ومتالعاتیکهرابتهغیرختیبرخیازمتغیرهاراروینشا تحلیل
کردهاند،اندکهستند .
نکتهقابلتوجهایناس کهتاکنونمتالعهایبهبررسیروندتأثیرگذاریمتغیرهایاقتصادیبر روینشا 
شهروندان توأمبادرنظرگرفتنتغییراتیکمتغیردیگر(متغیرمکان) نپرداختهاس کهمسبلهاصلیپژوهشحاضرنیز
همینموردمیباشد کهاینمهمبااستفادهازرویکردجغرافیایرفتاریونقشمکانو محیطدراثرگذاریمتغیرهای
اقتصادیدرنشا شهروندانصورتمیپذیرد .درعلمجغرافیابهرابتهمتقابلانسانومحیطپرداختهمیشودومبح 
نشا ازجملهمباحثیاس کهدرنوهرابتهمثب بامحیطازسویانساناثرگذاراس .بح نشا درجغرافیادرحیته
جغرافیایرفتاریکهمحصولوروداندیشههایروانشناسیبهحیتهمباح جغرافیاییاس ،موردبررسیقرارمیگیرد؛
چراکهدرمورداهمی ادراک،خالقی ،تفکروعقایدمردمکهدرفرمولهکردندیدگاههایآنهانسب بهمحیطودر
نتیجهدرنحوهیروابتشانبامحیطتأثیرمیگذارد،تأکیددارد(پوراحمد.)111:1242،جغرافیایرفتاریبهمتالعهاحساس
وادراکانسانیازمکانومحیطمیپردازد(احمدی.)22:1249،
بنابراین در تحلیل رفتارگرایی در جغرافیای شهری ،تأثیر محیط شهری در رفتار و فعالی گروههای مختل 
شهریبررسیمیشود،همچنیندرزمینهیشیوههاییکهدرآن،مردمادراکمیکنند،سپ واکنشمتلوبنشانمی-
دهندودرنهای درمحیطشانتأثیرمیگذارندبهبررسیمیپردازد.درواقعدرایندیدگاهجغرافیایی،تأکیدوگفتمان
میانصورتذهنی،جامعهوفضاموردتوجهمیباشد(شکوئی .)111:1241،
پراکندگی جغرافیایی نیز از ارکان مهم و عمدهی متالعات جغرافیایی اس و به فهم و ادراک و بررسی
خصوصیاتوموقعی هایجغرافیاییکمکمیکند.چگونگیقرارگیریعناصر،پدیدهها،نقا ومکانهابررویستسکره-
یزمینپراکندگییاتوزیعفضایی1نامیدهمیشود(پوراحمد.)112:1242،
ازنظرهستیشناسیتأکیدجغرافیابرپراکندگیهاس ؛یعنیپراکندگیپدیدههایعینییاذهنی(همانندنشا )
را متالعه میکند .در واقع جغرافیا همهی هستیهای عینی و ذهنی را در چهارچوب پراکندگی متالعه میکند و کار
متالعهیجغرافیایییاتحلیلفضاییشرحساختارپراکندگیهاس .تاکنونمتالعهی علمینشا غالباربهعنوانبخشی از
متالعاتمربو بهرفاهشناختهشدهاس ،اماارتبا آنباتحلیلهایجغرافیاییکمیاباس  .بنابراینباتوجهبهاهمی 
اینموضوه ،درک و اندازه گیری نشا و رفاه ذهنیازبعدجغرافیایی یککارمنحصربهفرداس .چراکهعالوهبرعوامل
مختل روانشناختیواجتماعیوغیره تعدادیعواملجغرافیایینیزوجودداردکهبررویاحساسنشا شهروندانتأثیر
میگذارند.برایناساسیکرویکردجغرافیاییجامعبرایبررسینشا ورفاهذهنیوبهمنظورپاس بهاینکهنشا و
رفاهذهنیممکناس براساسکدامیکازعوامل"فردی"(بهعنوانمثالوضعی اشتغال)وضعی خانوار(مثالدرآمد
خانوار)و یابهطورگستردهتر (محیط اجتماعی-اقتصادی) ویاموقعی وشرایطزندگیفردباشدو همچنینبرای تعیین
اهمی نسبیچنینخصوصیاتدرکشورهایمختل ودرداخلمناط وشهرهادریککشور،ضروریاس (Brereton
. Spatial Distribution
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 .al, 2008:387; Carbonell & Gowdy, 2007: 510; Mitchell & Popham, 2008:1656) etبنابراین
بسیارمهم اس کهدرمتالعاتاینموضوه به طور کامل درک شود که چرا وچگونهمحلیامکانیکه یکفردزندگی
می کندممکناس ستسنشا اوراتح تأثیرقراردهد،یابه عبارت دیگر ،اینکهچگونه مکان و فضا بر روی میزان
احساسات مردمآن اثر میگذارد،موردبررسیقرارگیرد).(Ballas & dorling,2013: 469عالوهبراینبایدبررسی
شودکهآیا ویژگیهاوعوامل خاصی از مکان باع میشود که ساکنان آن خوشحالوخرسند یا ناراضی،ناامیدوافسرده
باشندوباتوجهبهاینعواملبینمکانهاازنظرستسشادیونشا تفاوتیوجوددارد (Ballas & Tranmer,2012:
).72
در شهر اهواز ،با ویژگیهای خا خود به لحاظ شهرنشینی و وضعی اقتصادی(از جمله نقش مهم اقتصاد
سیاسینف درجریانشهرنشینیوتوسعهشهراهوازبهعنوانیکشهرنف خیز)نیزنشا محیتیشهروندان،بهعنوان
یکمسبلهیمهمشناختهمیشود که با توسعۀ روند شهرنشینیوافزایشمسائلومشکالتشهری اهمی آنروزبهروز
بیشتر میشود .بهگونهایکهاینمسائل  سالم روانی،اجتماعیوبهدنبالآننشا شهروندانرادرمعراخترقرار
می دهدکهاینامرلزومپرداختنبهوضعی نشا شهرونداندراهوازرامشخ مینماید.دراینراستاپژوهشحاضربه
طورمشخ درپیپاسخگوییبهاینسؤالاس کهنقشمکان زندگی(تفاوت مکانی) در اثرپذیرینشا شهرونداناز
عواملوشرایطاقتصادیچگونهاس
مبانی نظری پژوهش
برای مدت طوالنی ،اقتصاددانان به طور گستردهای متالعه خوشبختیونشا و علل آن را نادیده گرفته بودندو
بیشتر تحقیقات تجربی در مورد اندازهگیری و عوامل تعیینکننده شادی و نشا توسط روانشناسان ،جامعهشناسان و
دانشمندانعلومسیاسیصورتمیگرف .امادرسالهایاخیر،تعدادزیادیازاقتصاددانانتأثیرشرایطاقتصادیبرمیزان
رضای از زندگی و نشا را در قال رفاه ذهنی را که به صورت خود گزارش شده اس  ،بررسی می-
کنند).(Stanca,2008:2درادامهدیدگاهبرخیاقتصادداناندرارتبا بانشا بیانشدهاس  .

دیدگاه بنتهام
در قرن هجدهم (1164-1462م) جرمی بنتهام 1و عدهای دیگر اعالم کردند که هدا سیاس عمومی باید
افزایش نشا وسعادت در جامعه باشد.بنتاماستداللکردکهتماماقداماتانسانی باید باهداتولید بیشترین شادیو
نشا برایبیشترینتعدادافرادباشد ) .(Ballas & dorling,2013:166
از اینرو علم اقتصاد حول بررسی سعادت و نشا در جامعه تحول پیدا کرد .بنتهام از شادی و نشا تبیین
اقتصادی به دس میدهد .او فقدان نشا را با متغیرهای اقتصادی(توزیع ثروت و درآمد) تبیین میکند .لذا در قال 
تحلیلهایاقتصادیمیتوانوجودافسردگیعمومیدرستسجامعهرابهعواملیچون؛عدماشتغالوبیکاری،نبوددرآمد
مناس  ،رفاه عمومی پایین ،بیعدالتی اقتصادی ،فقدان شایستهساالری بوروکراتیک در جامعه و نظایر آن نسب داد.پ 
هرچهمیزاندرآمدهایعمومیبیشترباشدبههماناندازهشادیونشا بیشترخواهدبود(قرائیوهمکاران .)2:1249،


. Jeremy Bentham
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دیدگاه ویلکینسون و پیکت

0

ویلکینسون ( )1441نیز استدالل کرده اس که نابرابری درآمد در مناط کوچک (مانند خیابانها ،بخشها و یا
حتی شهرهایکوچک) بازتابیازجداییگزینیسکونتگاههااز نظرفقیر و غنی اس .او بیانمیکند که اگرمردمازنظر
سالم ورفاه مادیدر محلههای فقیرترمحرومهستند نه به خاطر نابرابری در محلههای خودشانبلکهبهدلیل آنکه در
رابته با جامعه گستردهتر در ستس ملی اندازهگیری میشوند به عنوان محروم شناخته میشوند & .(Ballas
)dorling,2013:172ویلکینسونوپیک ()2114نیزشواهدیارائهمیدهندکهنشانمیدهدسیاس هایاجتماعیو
اقتصادی که بر توزیع درآمد یک جامعه تأثیر میگذارد ،میتواند تفاوتهای زیادی را در سالم روانی و اجتماعی کل
جمعی این جامعه ایجاد کند .بهطوریکهپایینبودنمیزاننابرابری درآمد ،منجر به جوامع با انسجام بیشتر ،اعتماد و
همکاریبیشتروکاهشاسترسوفشارهایروانیواجتماعیمیشود).(Ballas et al,2016:2

دیدگاه ریچارد استرلین

2

ادبیاتمربو بهاقتصادونشا دراوایلدهه1411باکارمحققانوپیشگامانیهمانندریچارداسترلین،توسعه
پیداکرد.ریچارداسترلینیکیازنخستیناقتصاددانانیبودکهرابتهبینارزیابیشخصیازنشا ودرآمدراموردبررسی
قرارداد).(Brereton etal,2008:386ویدرمقالهیخوددرسال،1412باعنوان"آیارشداقتصادیسرنوش انسانی
رابهبودمیدهد "  براساسبرخیشواهدتجربی،درموردعواملیکهبهنشا کمکمیکنند،بح کرد.بااستفادهاز
پیمایشهای نشا از   14کشور ،استرلین دریاف که در یک کشور معین ،افراد با درآمد باال احتمال بیشتری دارد که
شادیشانراگزارشکنند.بهعالوهاسترلیندریاف کهنشا درایاالتمتحدهعلیرغمافزایشگستردهیمیانگیندرآمد
واقعیشخصی،راکدوایستاباقیماندهبود.بااستفادهازاینالگو،افرادثروتمندتردرهرزمانمعین،شادیبزراتریرا
گزارشکردهاند.اینمسبلهبهتناقضاسترلینشهرتیافتهاس  .
براساسدیدگاهایناقتصاددان،افرادیکهدرتأمینهزینههاونیازهایزندگیشانتواناییکافیدارند،بعدازبه
دس آوردنحدمعینیازثروتودرآمد،نقشواثرگذاریدرآمددرستسنشا آنهااهمی کمتریداردونشا آنها
بهعواملدیگریبستگیدارد(نیلیوهمکاران .)21:1242،

دیدگاه آرگایل 2و داینر

2

براساسدیدگاهآرگایل() 1444تغییردرستسدرآمدشهروندانمنجربهتغییرستسنشا آنانمیشودودر
اینمیانافرادیکهدرگروههایستسپاییندرآمدینسب بهافرادیکهدرگروههایباستسدرآمدباالترقراردارند
بیشترازمتغیرستسدرآمداثرمیپذیرند(دهقانیوهمکاران.)181:1241،بنابراینمیتواناستنبا کردکهسرمایهی
اقتصادیعلیرغمتصوروخیالاولیه،منجربهنشا بیشترنمیشود.بهعبارتدیگر،درآمدوثروتمیتواندبهعنوان
عواملتأثیرگذاربرنشا عملکندولیتداومواستمرارآنبهمتغیرهایمهمدیگروابستهاس  .
ازنظرآرگایلیکیازاثراتونمودهایبارزبیکاری،وجودنگرانیهاوپایینآمدنستسشادکامیافراددردنیای
مدرناس بهطوریکهرفاه،کیفی زندگیوروحیاتشهروندان(پایینآمدناحساسعزتنف )بهخصو درافراد
بیکاررابهشدتتح تأثیرقرارمیدهد (خورسندیوعلیبابایی .)11:1249،به اعتقاد داینر وقتیافراددرزندگیبرای
1

. Wilkinson & Pickett
. Richard Easterlin
3
. Argyle
4
. Diener
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تأمیننیازهایاولیهمانندغذا،مسکنوامنی کهازمنابعاصلیوپایهاینشا هستندبرخوردارباشند،درآمدوثروتدر
مرتبههایبعدیاهمی براینشا قرارمیگیرد(عباسزادهوهمکاران.)222:1242،
دیدگاه مارکس
کارل مارک ( )1621اهمی نسبی موقعی اجتماعی از طری تاثیر نابرابری و مقایسههای اجتماعی بر رفاه
انسان را در یک زمینه عدال اجتماعی شناسایی کرد .همچنین وی معتقد اس وضعی نشا افراد جامعه به وسیله
موقعی هایمادیتح تأثیرقرارمیگیردوبیانمیکندکه" وضعی عینیومادیزندگی،رفاهوسعادترابهارمغان
میآورد" .
 ستسدرآمدبههمراهتوزیعمتناس وعادالنهپولوثروتوهمچنینبرخورداریودسترسیقشرهایمختل 
جامعهازستسدرآمدمناس باع احساسخوشایندودرپیآناحساسنشا شهروندانمیشود.چراکهباازبینبردن
اختالاستسوتفاوتبین قشرهای مختل ازلحاظستس درآمد ورفاه ،میتوانفرص هایبرابررابرایهمهاقشار
جامعهفراهمکرد(دهقانیوهمکاران.)189:1241،بسیاریازمتالعاتتجربیکهاثراتمقایسهدررابتهبانشا رابررسی
کردهاند بردرآمدنسبی(درآمدیکفردرادررابتهبادرآمددیگران)ورتبهدرآمدیآنها متمرکزشدهاند.منت دراینجا
ایناس کهدرآمدوسیلهبرقراریارتبا وضعی نسبیدریکسلسلهمرات اجتماعیاس )(Layard, 2005;13ودر
نتیجهموقعی فردازنظرتوزیعدرآمدنیزیکشاخ برایارزیابیآنهامیباشد .

رفاه ذهنی و اقتصاد شادکامی

0

یکیازرویکردهایجدیداقتصادیکهبهصورتترکیبیازعلماقتصادوروانشناسیبهرهگرفتهاس ،رویکرد
اقتصادشادکامیاس کههداآنبرخالارویکردهایقبلیکهرفاهرابهصورتعینیدرنظرمیگرفتند،اینرویکرد
ارزیابیرفاهافرادرابهصورتیکموضوهذهنیمعرفیمیکند ) . (DiTella & MacCulloch,2006:27بنابراین
اکثر اقتصاددانان در متالعات خود در زمینهی رفاه ذهنی به این مسبله پرداختهاند که آیا همزمان با رشد اقتصادی و
افزایشدرآمد،رفاهذهنیافرادنیز افزایشیافتهاس یاخیر دربرخیمتالعاتمشخ شدهاس کهمیزانرفاهذهنی
افرادیکهدارایستسدرآمدباالتربودهاندنسب بهافرادباستسدرآمدپایینتر،باالتربودهاس ایندرحالیاس کهبا
گذش زمان افراد با ستس درآمد باالتر بیان کردهاند که درآمد بیشتر باع نشا بیشتر آنها نشده اس
).(Blanchflower & Oswald, 2004:1360برایشناسایی عواملاقتصادی کهبر میزاننشا شهروندانتأثیرگذار
هستند از متالعات گذشته و مبانی نظری استفادهشده اس که در جدول()2این عوامل از دیدگاه پژوهشگرانونظریه
پردازانآوردهشدهاس .

جدول :2عوامل اقتصادی اثرگذار بر سطح نشاط شهروندان بر اساس مطالعات پژوهشگران و مبانی نظری
پژوهشگر/نظریه پرداز

میزان درآمد

شغل

بیکاری

تورم

و کیفیت شغلی

بیثباتی

نابرابری سطوح

اقتصاد کالن

درآمدی و فقر

دیتالومککوالی( )2118

×



×







استنکا( )2116

×



×







گراهام( )2114



×








. Economics of happiness
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گاندلمنوهرناندزموریلو( )2114





×

×





بکچتیوهمکاران( )2111





×

×





روپراهولیوانگاس( )2111





×

×





جیان وهمکاران( )2112

×











ماریلووکیوموس( )2112

×

×









بالنچفلووروهمکاران( )2112





×

×





آگان،سینکواورهان( )2118

×



×

×





ری ( )2111

×











گوری وملنیک ( )2116









×



دهقانیوهمکاران( )1241



×









افشاریودهمرده( )1242











×

محمدیانوهمکاران( )1242

×



×







خورسندیوعلیبابایی( )1249





×

×





نادمیوجلیلیکامجو( )1241











×

جلیلیکامجوونادمی( )1246











×

منص وهمکاران( )1246

×



×

×



×

جرمیبنتهام(1164-1462م) 

×

×

×

×



×

ویلکینسونوپیک ( )2114











×

ریچارداسترلین( )1411

×











آرگایل( )1444

×











کارلمارک ( )1621

×









×

اقتصادشادکامی 

×











منبع :مطالعات نگارندگان

پیشینهی پژوهش
دررابتهبابابح عواملاقتصادیو نشا متالعاتخارجیوداخلیمتعددیصورتگرفتهواززوایایگوناگونیبهبحا 
شادیونشا پرداختهاندکهبرخیازآنهادرجدول()1آمدهاس .

جدول :0پیشینهی مطالعات خارجی و داخلی متعدد مرتبط با بحث عوامل اقتصادی و نشاط
سال

پژوهشگر
1

دیتالومککوالی   2118

عنوان پژوهش
کاربردهایدادههایشادیدراقتصاد 

خالصهای از نتیجه پژوهش
ستسرضایتمندیونشا افراددرزندگیمتأثرازستسدرآمدآنهاس ،
ایندرحالیاس کهبیکاریوتورمبهعنواندوعاملبازدارندهوکاهش
دهندهستسرضای ونشا افرادشناساییمیشوند .

استنکا 2

  2116بررسیالگویفضاییرفاهذهنیونشا  ناهمگونی فضایی در توزیع وضعی درآمد و بیکاری میان کشورهای
مختل بااحساسنشا وخوشبختیارتبا دارد .

گراهام 2

 2114

نگاهیبهتحقیقاتصورتگرفتهدر
خصو عواملنشا دربخشهای
مختل جهان 


با مقایسه عوامل مختل اثرگذار در نشا افراد در نقا مختل جهان
مشخ شد که تفاوت و ناهمگونی در سه عامل زمینهها و ساختارهای
اقتصادی ،وضعی بازار کار و وضعی آموزشی منجر به تفاوت در ستس
نشا دربخشهایمختل جهانشدهاس  .

گاندلمنوهرناندز

 2114

بررسیاثربیکاریوتورمبرشادی

وجودعواملیمانندتورموبیکاریدرجامعهباع میشودتاافرادنسب به
1

. Di Tella & MacColloch
. Stanca
3
. Graham
2
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موریلو 1

ادراکشدهفردی 

تأمینامکاناتومنابعرفاهیخوددرزندگینگرشمثبتینداشتهباشند
ودرایجادایناحساسناخوشایندنقشبیکارینسب بهتورمباالتراس  .

بیکچتی2وهمکاران 

 2111

سنجشدیدگاههایاقتصادشادکامیبا
رویکردیبهاثراتبیکاریوبیثباتیو
افزایشقیم هابرستسرفاه 

در مقایسه میزان اثرگذاری بیکاری و تورم بر ستس نشا افراد جامعه
مشخ شدهاس کهبیکاریاثراتوهزینههایبیشتریبرستسرفاهو
نشا شهروندانتحمیلمیکند .

روپیراولیوانگاس 2

 2111

سنجشنقشتورموبیکاریدرستس
نشا مردمکشورهایآمریکایالتین 


وجوددوعاملاقتصادیبیکاریوبیثباتیدرافزایشقیم هابهعنواندو
عاملمکملباع تنزلستسنشا مردمکشورهایآمریکایالتینشده
اس ودراینمیاننقشبیکاریدراینتنزلبیشتربودهاس  .

ماریلیووکیوهوس 2

 2112

بررسینقشعواملاقتصادی،شغلیو
جمعی شناختیبررفاهذهنی
کشورهایدرحالتوسعه 

ستسنشا باالتردربرخیکشورهابهواستهیوضعی مناس عواملی 
مانندستسمناس درآمد،شغلوسالم بودهاس  .

بالنچفلوور9و
همکاران 

 2112

مقایسهاثربیکاریوتورمبرشادیدر
کشورهایاروپایی 

وجود عوامل اقتصادی مانند بیکاری و تورم  و به خصو عامل بیکاری
باع شدهتاافراددرکمثب ومؤثریازستسرفاهونشا خودنداشته
باشند .

آگان8وهمکاران 

 2118

سنجشومقایسهنقشعواملاقتصادی
سهگانهبیکاری،تورمودرآمدسرانهبر
ستسشادکامی 

دربینعواملسهگانهموردسنجش،عاملاقتصادیدرآمدسرانهبهعنوان
عامل اقتصادی با اثرگذاری مثب و بیکاری و تورم به عنوان عوامل با
اثرگذارینامتلوبومنفیشناختهمیشوند .

ری  1

 2111

اثرنابرابریدرآمدرویشادیونشا 
چیس 

نتای نشاندادبرایآسیاوآمریکایالتین،اثرنابرابریدرآمد بر شادی
منفیاس وبرایآفریقا،اثرنابرابریدرآمدبرمیزانشادیبسیارمثب 
اس  .

گوری وملنیک  6

 2116

بررسیهمگراییشادیونشا در
کشورهایدرحالگذار 

شکااشادیونشا دردهه1441بهعل رکودبزراوبیثباتیاقتصاد
کالن ،گسترش یافته اس  .با بهبود شادی و نشا در کشورهای درحال
گذار بعد از رکود بزرا و کاهش رضای از زندگی در کشورهای دیگر،
شکااشادیونشا بستهشدهاس  .

دهقانیوهمکاران 

 1241

بررسیتأثیرسرمایهاقتصادیبرشادی
جوانان 

عواملیمانندسرمایهاقتصادیواشتغالازعواملمهمواثرگذاردرستس
نشا شهروندانهستنداماداشتنپولبهتنهاییکافینیس وباتوجه
بهاینکهنشا یکموضوهچندبعدیاس عالوهبرعواملاقتصادیعوامل
دیگرینیزدرستسنشا تعیینکنندههستند .

افشاریودهمرده 

 1242

بررسیاثرمتغیرهاییهمچونفقر،
نابرابریوشاخ توسعهانسانیبر
شادکامیدرکشورهایمنتخ جهان 

درهردوگروهکشورهایدر حال توسعه و توسعهیافتهشاخ هایفقرو
نابرابریاثرنامتلوبیبررویستسنشا داشتهاس ایندرحالیاس 
کهشاخ  توسعهانسانیبهعنوانیکشاخ مثب بااثراتمتلوببر
ستسنشا درنظرگرفتهشدهاس  .

محمدیانوهمکاران 

 1242

تحلیلعواملاجتماعیواقتصادیمؤثر
برشادی(یکتحلیلاقتصادسنجیبادر

در بین عوامل اجتماعی متغیرهایی مانند ستس تحصیالت اثر افزایشی و
محدودی های مذهبی اثر کاهشی در ستس نشا دارد .در بین عوامل

1

. Gandelman & Hernandez- Murillo
. Beccheti
3
. Ruprah & Luengas
4
. Marilou and Kiohos
5
. Blanchflower
6
. Agan, Sevinc and Orhan
7
. Reis
8
. Gurive & Melnikov
2
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نظرگرفتنمحدودی هایمذهبی) 

اقتصادینیزستسدرآمدبهعنوانعاملافزایشدهندهوبیکاریبهعنوان
عاملکاهندهستسنشا شناختهمیشوند .

خورسندیوعلی
بابایی 

 1249

بیکاریبدتراس یاتورم مقایسهاثر
بیکاریوتورمبرشادی 

میزان اثرگذاری عوامل اقتصادی بیکاری و تورم با توجه به شرایط
کشورهای مختل از جمله ایران متفاوت بوده اس و بیکاری نسب به
تورمدرکاهشستسنشا نقشمؤثرتریداشتهاس  .

نادمیوجلیلی
کامجو 

 1241

ارزیابیتأثیرفقرمتل ونسبیبر
نابرابریشادیدرایران 

فقرمتل ونسبیتأثیرمثب ومعناداربرنابرابریشادیدرجامعهایران
داشتهاس  .

جلیلیکامجوو
نادمی 

 1246

ارزیابیرابتهبیننابرابریدرآمدو
نابرابریشادی،متالعهموردی:ایران 

نابرابری توزیع درآمد تاثیر غیرختی آستانهای بر نابرابری شادی دارد به
طوری که نظریه هرم معکوس مزلو مبنی بر تاثیر نابرابری درآمدی در
مقاطعباالیهرممعکوسبرشادیتاییدشد .

منص وهمکاران 

  1246بررسیعواملاقتصادیمؤثربرشادی نتای پژوهش ،رابته شادی با درآمدسرانه ،سالم  ،مصرا ،مخارج دولتی
درکشورهایمنتخ :رهیاف رگرسیون و آزادی اقتصادی را مثب و رابتهشادی با نابرابری درآمد ،تورم و بیکاری
را منفی نشان میدهد .
آستانهایپانل 
منبع:متالعهوگردآورینگارندگان 

روش پژوهش
پژوهشحاضر ازنوهنظری-کاربردیوبهلحاظ روششناسی"توصیفی-تحلیلی" اس  .مهمترین بخشتوصیفی
متالعهی حاضر گردآوری متغیرهای تبیینکنندهی نشا با استفاده از روش اسنادی و کتابخانهای اس  .در این راستا،
متغیرهایکلیدیوتبیینکنندهینشا ازمنابعو پیشینهیمربو بهموضوهاستخراجوگردآوریگردید.ازآنجاییکه
نشا باچگونگی نگرشوداوری فرددرباره نحوهگذرانزندگیاشمرتبطاس وایننوهداوریمتأثرازادراکاتشخصی
میگذارد،بنابراینموضوه
تصمیمگیری او اثر  

فرد و تجربه احساسات و عواط مثب اس که بر سبک تبیین ،قضاوت و 
نشا درحیتهجغرافیایرفتاریموردبح وبررسیقرارمیگیرد .
برایسنجشمباح ذهنیرویکردهاوروشهایمختلفیوجودداردوباتوجهبهاینکهموضوهنشا درحیته
جغرافیای رفتاری اس  ،ابزار اصلی دستیابی به اطالعات استفاده از پرسشنامه اس .ابزارمورداستفادهدراینپژوهش،
پرسشنامههای مورد آزمون قرار گرفته شده از جمله پرسشنامه  24گویهای استاندارد شادکامی آکسفورد 1و پرسشنامه
محق ساختهاس . 2جامعهآماریپژوهشنیزشاملشهروندانشهراهواز(اعماززنومرد)درمحدودهسنی19سالبه
باالاس کهبرابربا 661261نفرازکلجمعی شهراهوازاس .ولی برای سهول سنجش و همچنین انجام متالعات در
نهای شش محله از شهر اهواز به عنوان نمونههایموردی انتخاب و جمعی آنها به عنوان جامعه هدا پژوهش مورد
متالعهقرارگرف  .حجمنمونهنیزمتناس باجامعهآماریوبراساسفرمولکوکران،2باستساطمینان49درصدوپیش
برآوردواریان 29درصدودق احتمالیمتلوب9درصدتعداد269پرسشنامهبرآوردگردیدکهبهنسب حجمجمعی 
محالتموردمتالعهازکلجامعههدابرایهرمحلهمحاسبهشد.روشنمونهگیرینیزتصادفیسادهودردسترساس 
وبهنحویبودهاس کهتاحدامکانتمامیگسترهمحالتموردبررسیبهشیوهحضوریومراجعهمستقیمموردپوشش
قرار گیرد .جه تحلیلدادهها واطالعاتبهدس آمده درمحیطنرمافزار spssازروشهایآماریمختلفیازجمله
. Oxford Happiness Inventory
2
.اینپرسشنامهراآرگایلولودرسال1464میالدیتهیهکردندوضری آلفای1/41رابا 1221آزمودنیبهدس آوردند.پایاییاینپرسشنامهدرپژوهشهای
متعددیکهتاکنونانجامگرفته موردتأییدقرارگرفتهاس .بررسیپایاییصوریاینپرسشنامهنشاندادهاس کهاینپرسشنامهتواناییسنجشنشا رابر
اساسمؤلفه هایآندرایرانراداراس .دراینراستابرایسنجشستسنشا شهرونداناهوازازاینپرسشنامهاستفادهشدهاس  .
3
. Cochran Formula
1
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آزمون تی مستقل 1و تحلیل واریان یک راهه 2و همچنین از مدلسازی معادالت ساختاری با استفاده از نرم افزار
AMOSاستفادهشدهاس .همچنینازنرمافزارGISوExcelنیزبهرهگرفتهشدهاس .درشکل( )1فرایندانجامپژوهش
نشاندادهشدهاس  .

مرحله چهارم
• تجزیه و تحلیل
داده ها ،آزمون
فرضیه ها و
نتیجه گیری

• شناخت
محدوده مورد
مطالعه و
گردآوری داده
ها

مرحله سوم

شکل :0فرایند انجام پژوهش

مرحله دوم
• انتخاب شاخص
های مناسب
جهت بررسی
موضوع مورد
مطالعه

• انتخاب موضوع،
سیر مطالعاتی
موضوع

مرحله اول

ترسیم:نگارندگان

معرفی محدوده مورد مطالعه
قلمروجغرافیاییپژوهشحاضر،شهراهوازمیباشد.شهراهوازمرکزاستانخوزستان اس و جمعی آن طب 
یآید(محمدیده
بهشمارم 
کهبهعنوانهفتمینشهرپرجمعی ایران 
یباشد ،
آماررسمیسال1249برابر1162166نفرم 
چشمهوهمکاران.)222:1241،اهوازدرموقعی جغرافیایی  21درجهو 21دقیقه عراشمالی و 26درجه و 21دقیقه
طول شرقی ،در بخش جلگهای خوزستان و با ارتفاه  16متر از ستس دریا واقع شدهاس  .شهر اهواز براساس آخرین
مستندات(سرشمارینفوسومسکنسال)1249وآخرینمنتقهبندیشهرداری،دارای 6منتقهشهری 22،ناحیهو
 122محلهمیباشد(معاون برنامهریزیشهرداریاهواز .)8: 1248،درشکل()2موقعی و جایگاه شهر اهواز در تقسیمات
سیاسیاستانوکشورنشاندادهشدهاس  .

شکل :2موقعیت و جایگاه شهر اهواز در تقسیمات سیاسی استان و کشور



. Independent-Sample T Test
. One-Way ANOVA

1
2
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برای تحلیل جغرافیایی از روش تحلیل تتبیقی استفاده شده اس و لذاشش محله بهعنواننمونههای موردی
انتخاب شده اس  .برای انتخاب محلههای هدا ،در ابتدا محالت شهر اهواز براساس شاخ های مکانی شامل
جمعی (ماننداشتغالوبیکاریو،)...ستسکیفی زندگی(الگویگذراناوقاتفراغ ،امنی و،)....قشربندیاجتماعی(
ستستحصیالت،وضعی مسکنو)...ستسبندی شد و درنهای ششمحلهشهرکنف وکیانپارس (به عنوان نماینده
محالتستسیکیاتوسعهیافته)،محلهعامریوگی بوستان(بهعنواننمایندهمحالتستسدویامتوسط)ومحلهمنبع
آب وکویعلوی(به عنوان نماینده محالت ستس سه یا ستستوسعه پایین)برای متالعه انتخاب شدند .همچنینانتخاب
محلهها به گونهای بوده اس که توزیع و پراکندگی آنها گستره جغرافیایی و مناط شهر اهواز را پوشش میدهد .در
جدول()2مشخصاتمحالتموردمتالعهنشاندادهشدهاس  .

جدول :3مشخصات محالت مورد مطالعه
محله

منطقه

جمعیت

مساحت(هکتار)

سطح

شهرک نفت

2

 8224

 246

یک 

کیانپارس

2

 28182

 211

یک 

گیت بوستان

2

 112

 12

دو 

عامری

1

 2242

 21

دو 

منبع آب

1

 21441

 111

سه 

کوی علوی(شلنگآباد)

8

 21416

 112

سه 

منبع( :معاون برنامهریزیوتوسعهشهرداریاهواز)1248،


تجزیه و تحلیلداده ها
دراینمرحلهازپژوهشبهارزیابیوضعی عواملمحیطاقتصادیوستسنشا شهرونداندرمحالتمورد
متالعهشهراهوازپرداختهشدهاس .یکیازمتغیرهایتأثیرگذاردرسرمایهیاقتصادی،اشتغالووضعی شغلیافراد
اس .درواقعاشتغالیک موقعی ثاب درآمدیرابرایافرادبهوجودمیآورد.ادبیات گسترهایدرارتبا بانشا و
اشتغالوجوددارد.بیکاربودننیزتوسطاکثری اقتصاددانانیکوضعی مشکلوسخ درنظرگرفتهشدهاس .چراکه
بیکاریمنبعاقتصادیبزرگیدرناراحتیواضترابانساناس .وقتیتعدادزیادیازافراددریکجامعهبرایتأمینشغل
خودبامشکلمواجههستندوبهراحتینمی توانندبهشغلدس پیداکنندحتیافرادیکهشاغلهستندنیزاحساس
امنی شغلیخودراازدس میدهند.درواقعهزینههایبیکاریفقطازآنکسانینیس کهبدوندرآمدهستند،بلکهبار
هزینهایاضافیهموجودداردکههزینههایغیرمالیبیکارینامیدهمیشود.اینهزینههایغیرمستقیمبهواستهیعزت-
نف پایینافراد،ازدس دادنروابطاجتماعیوهوی درجامعهنشاندادهمیشود.بیکاریابعادنشا راتح تأثیرقرار
میدهد،ازجملهعاطفهیمثب ،رضای اززندگیوعالوهبرآنعاطفهی منفیرانیزدربرمیگیرد.نتای تحقیقاتنشان
میدهدکهنشا اظهارشدهتوسطافرادبیکارخیلیپایینترازافرادشاغلباویژگیهایمشابهاس .درواقعمیتوان
گف ،بیکاریوترسازبیکاریازعواملمؤثردرعدمنشا افراداس .همانطورکهدرجدول()2نشاندادهشده اس 
دربیننمونهموردمتالعهدرمحالتششگانه،بهترتی محلههایکیانپارس،شهرکنف وگی بوستانتعدادودرصد
بیشتریازافرادشاغلرابرگرفته اند.ایندرحالیاس کهتعدادودرصدافرادبیکاربهترتی دربینسهمحلهکوی
علوی(شلن آباد)،عامریومنبعآببیشترازمحلههایدیگراس  .
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جدول :4وضعیت اشتغال و بیکاری در محالت مورد مطالعه
شاغل 

محله 

تعداد نمونه 

بیکار 

تعداد

درصد

تعداد

درصد

شهرک نفت

 21

 11

4

 21

 21

کیانپارس

 62

 12

 22

 26

 119

گیت بوستان

 12

 11

8

 21

 21

عامری

 12

 92

 12

 26

 29

منبع آب

 29

 82/9

 29

 29/9

 11

کوی علوی(شلنگآباد)

 12

 94/2

 91

 26/6

 129

منبع :یافتههای پژوهش

درجدول()9نیزوضعی و نوه مشاغلشهروندان بهتفکیکدر محالت مورد متالعهنشاندادهشدهاس .بر
اساسنتای بهدس آمدهازپرسشنامهافرادشاغلبهلحاظنوهشغلبهچندگروهشاملکارمند،کارگر،آزاد ،خانهدارو
سایر1تقسیمشدهاند.براساسجدول(،)9بهترتی دربینمحلههایگی بوستان،شهرکنف وکیانپارسباالتریندرصد
مربو بهگروهکارمندبودهاس وسایرگروههایشغلیدرصدکمتریرابهخوداختصا دادهاند.درمحله عامرینیز
بیشتر از نیم درصد یعنی حدود   92/6درصد را شهروندان دارای شغل آزاد تشکیل داده اس  .در دو محله کوی
علوی(شلن آباد)ومنبعآبنیزبیشتریندرصدبهترتی با82/1و 91/1درصدمربو بهگروهشغلیکارگربودهاس .
هم چنینبابررسینوهشغلپاس دهندگاندرمحالتمختل مشخ شدکهدرمحلههایگی بوستان،شهرکنف و
کیانپارساکثرپاس دهندگاندارایمشاغلرسمیودولتیهستندامادرمحلههایعامری،کویعلوی(شلن آباد)و
منبعآببیشترمشاغلشهروندانازنوهمشاغلخدماتیهستند .
جدول :5وضعیت و نوع مشاغل در محالت مورد مطالعه
کارمند

محله

آزاد

کارگر

تعداد نمونه

خانهدار

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

 11

 61

2

 4/9

2

 4/9

-

-

 21

کیانپارس 

 21

 24/2

6

 4/1

 22

 21/1

 11

 12/2

 119

گی بوستان 

 12

 69

-

-

2

 19

-

-

 21

عامری 

2

 19/24

2

 22/21

1

 92/6

1

 1/8

 29

منبعآب 

6

 11/6

 22

 91/1

 12

 28/8

2

 2/9

 11

کویعلوی(شلن آباد) 

1

 4/29

 28

 82/1

 19

 21/2

8

 6/29

 129

شهرکنف



منبع:یافتههایپژوهش


دراینبخشمتغیرستسدرآمدشهروندانکهازنظربسیاریازدیدگاههااقتصادیبهعنوانیکیازمتغیرهای
مهمواساسیدرستسنشا شهروندانشناختهمیشود،موردبررسیقرارگرفتهاس .براساسنتای حاصلازپرسشنامه،
درهردومحلهشهرکنف وگی بوستان 81درصدودرمحلهکیانپارس 24/99درصدازپاس دهندگاندارایدرآمد
1

.باتوجهبهاینکهبرایگزینه"سایر" پاسخیثب نشدهبودازآوردنآندرجدولصرانظرشدهاس .
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ماهیانهبیشتر از  11میلیون تومانهستندوافرادبادرآمدزیر 2میلیونتوماندراینسهمحلهوجودنداشتهاس .در
محلهعامرینیز 21درصدازپاس دهندگاندرآمد باالتراز  11میلیون تومانداشتهاند.درمحلهمنبعآب 21درصد
شهروندانبادرآمدماهیانهسهتاپن میلیون تومانومحلهکویعلوی(شلن آباد)با 98درصددرآمدماهیانهدوتاسه
میلیون بیشترین درصد را داشته اس و کمترین درصد مربو به گروه درآمدی بیشتر از ده میلیون تومان اس  .در
جدول()8وضعی ومیزاندرآمدماهیانهخانواردرمحالتموردمتالعهنشاندادهشدهاس  .

جدول : 6وضعیت سطح درآمد ماهیانه خانوار در محالت مورد مطالعه
کمتر از 0

 0میلیون 2-

 2میلیون –3

 3میلیون –5

 5میلیون01-

بیشتر از 01

میلیون تومان

میلیون تومان

میلیون تومان

میلیون تومان

میلیون تومان

میلیون تومان

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

شهرک نفت

-

-

-

-

-

-

8

 14/4

8

 21

 16

 81

کیانپارس

-

-

-

-

-

-

 21

 11/2

 26

 22/19

 91

 24/99

گیت بوستان

-

-

-

-

-

-

1

9

1

 29

 12

 81

عامری

-

-

2

6

2

 12

2

 18

8

 22

 11

 21

منبع آب

2

 2/6

 11

 19/11

 21

 26/96

 21

 21

 11

 12/26

8

 6/91

کوی علوی

 19

 12

 12

 11/2

 11

 98

 11

 6/6

 11

 6/6

2

 2/2

محله

(شلنگآباد)
منبع:یافتههایپژوهش

تفاوتمیان دوگروه  شهروندانشاغلوبیکارازنظرستسنشا ازجملهمباح موردتاکیددراینپژوهش
اس .برایمقایسهدوگروهشاغلوبیکارازنظرستسنشا ،ازآزمونtمستقلاستفادهشدهاس ،چراکههدامقایسه
دوگروهمستقلبانمونههاینابرابرمیباشد.براساسنتای بهدس آمدهدر جدولشماره( )1وبا توجه به نتای آزمون
لوین 1مشخ اس که ستسمعنیداریبهدس آمدهبرایستسنشا دردوگروهشاغل و بیکار کمتراز 1/19اس .
بنابرایندوگروهشاغل و بیکار  ازنظرستس نشا دارایتفاوت میانگین معناداری هستندوواریان گروههای مستقل
شاغل و بیکار ازنظرستسنشا با هم برابر نیستند(.باضری اطمینان 49درصد) .بنابراینمیتواننتیجهگرف که
شهرونداندارایشغلستسنشا خودرابهتروباالترازشهروندانبیکارارزیابیکردهاند.وضعی اشتغالدرمیزاندرآمد
وثروتوبهطورکلیدررفاهاجتماعیوکیفی  زندگیشهروندانتأثیرمهمیدارد.نرخاشتغالباالترباع افزایشقدرت
خریدوثروت،دسترسیبهفرص هایآموزشوفراغ ودسترسیبهتربهفرص هایجدیداقتصادیوغیرهمیشود.این
درحالیاس کهبیکاریمنجربهاحساساتمنفیوناخوشایندازجملهافسردگی،کاهشاعتمادبهنف میشود.همان
طورکهپیش ترمشخ شدباتوجهبهاینکهتعدادودرصدافرادبیکاردربینسهمحلهکویعلوی(شلن آباد)،عامریو
منبعآببیشترازمحلههایدیگراس پ انتظارمیرودکهشهرونداناینمحلههاستسنشا خودراپایینترازدیگر
محلههاارزیابیکنند .




1

. Levenes Test
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جدول :6نتایج آزمون  tمستقل برای دو گروه شهروندان شاغل و بیکار از نظر سطح نشاط در شهر اهواز
تست تساوی میانگینها 

تست تساوی
واریانسها
(تست لوین)
فروض

مقدار
آمارهF

ستسمعنی
داری

مقدار
آمارهt

درجهآزادی

ستسمعناداری
(دوطرفه)

تفاوتمیانگین
ها

تفاوت میانگینها

بافراتساویواریان ها

6/224

1/112

2/221

216

1/111

1/292

1/131

بافراعدمتساوی
واریان ها

-

-

2/296

214/626

1/111

1/141

1/175

خطای استاندارد

منبع:یافتههایپژوهش 


دراینبخشنیزتفاوتمیان گروههایدرآمدی مختل ازنظرستسنشا موردبررسیوتحلیلقرارگرفته
اس .دراینراستاشهروندان ازنظرستسدرآمدبهچندگروهشاملافراددارایدرآمدماهیانهکمتراز1میلیونتومان1،
میلیون2-میلیونتومان2،میلیون–2میلیونتومان2،میلیون–9میلیونتومان9،میلیون11-میلیونتومان،بیشتراز
 11میلیون تومانتقسیمشدهاند.بهمنظوربررسیتفاوتستسنشا میان گروههایدرآمدی مختل ازتحلیلواریان 
یکراههوآزمونشفه استفادهشدهاس .زمانیکهمحق بخواهدبهبررسیتفاوتمیانگینهایبیشازدوجامعهیابیش
ازدوگروهویابیشازچندشاخ استفادهکند،استفادهازروشتحلیلواریان مناس میباشد ..
درارزیابیتحلیلواریان ،میزانمعنیداریمعیارقرارمیگیرد.اگرمیزانآنکوچکتراز 1/19وبزراتراز
1/11باشد،میتوانقضاوتکردکهبینگروههایموردمتالعهتفاوتدرستس%49میباشد.درصورتیکهعددبهدس 
آمدهکوچکتراز1/11باشد،میتوانادعاکردکهاینتفاوتدرستس%44معناداراس (جدول.)6پ ازپیبردنبهستس
معناداریمیانگینها،محق بایدمقایسههایدیگریرانیزدربینگروهها،مناط ویاشاخ هاانجامدهدکهدراینجابا
توجهنامساویبودنتعدادنمونههادرگروههایدرآمدیمختل ،ازآزمونمقایسهیچندگانهشفهاستفادهشدهاس  .

جدول :7تحلیل واریانس تفاوت سطح نشاط در بین گروههای با سطوح درآمدی مختل
متغیر

-

جمع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

معنیداری

نشاط

درون گروهی

14916/826

9

 19411/121

بین گروهی

144211/112

214

 929/161

کل

216114/281

262

-


 21/222


1/111

منبع:یافتههایپژوهش 


براساسمقایسهتتبیقیگروههایدرآمدیمختل براساسآزمونشفههمانگونهکهدرجدولشماره()4نیز
نشاندادهشدهاس ،دربینگروههای درآمدی مختل بهلحاظستسنشا  2،طبقهرامیتوانشناسایینمود.ازنظر
ستسنشا گروههایبادرآمدماهیانهکمتراز1میلیونتومانو1میلیون2-میلیونتومان،بهترتی باامتیاز22/429و
 91/111در طبقه اول ،گروههای بادرآمدماهیانه  2میلیون – 2میلیون تومانو 2میلیون – 9میلیون تومان ،بهترتی با
امتیاز 11/211و 12/112درطبقهدومو گروههای بادرآمدماهیانه 9میلیون 11-میلیون تومانوبیشتر از  11میلیون
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تومان بهترتی باامتیاز 62/296و 62/291درطبقه سومقرارگرفتهاس  .اینامرنشاندهندهتفاوتدربینگروههای
درآمدی مختل ازلحاظستسنشا آنهامیباشدبهطوریکهگروههای با درآمد ماهیانه کمتر از  1میلیون تومان و1
میلیون  2-میلیون تومان،ستسنشا خودرانسب بهگروههایدیگرپایینترابرازکردهاندودراینمیانستسنشا 
گروهگروههای بادرآمدماهیانه9میلیون11-میلیونتومانوبیشتراز11میلیونتومانباالترازگروههایدرآمدیدیگر
بودهاس .اینامرنشانمیدهدکهارتبا مثب بین ستسدرآمد و ستسنشا وجودداردکه این ارتبا در بین اقشار
کمدرآمدبیشتراس .درواقعدرآمدهدفیبراینشا نیس ؛بلکهبهمثابهابزاریبرایدستیابیبهانواهدیگریازاهداا
وخواستههایزندگیشهرونداناس .داشتنپولودرآمد ،بهشهرونداناجازهمیدهدتابهزندگیبهترومرفهتریدس 
یابند و  بتوانند بخشی از درآمد خود را صرا هزینه برایافزایش شادی و نشا خود اختصا دهند .افزایش درآمد و
افزایش قدرتخریدهمچنینمیتواندموج افزایش مخارجافرادوخانوارهابرایشادی ونشا همچونمسافرت،تغذیه
مناس ،پوشاکمناس و...شود.همانطورکهپیشترمشخ شدباتوجهبهاینکهتعدادودرصدبیشتریازشهروندان
باستسدرآمدپایینتردرمحله هایمحلهکویعلوی(شلن آباد)،منبعآبوعامرینسب بهمحلههایدیگرزندگیمی-
کنندپ انتظارمیرودکهشهرونداناینمحلههاستسنشا خودراپایینترازدیگرمحلههاارزیابیکنند .

جدول :3طبقهبندی سطح نشاط در بین گروههای با سطوح درآمدی مختل
معنیداری طبقات در سطح آلفا1/15

سطح درآمد
0
کمتراز1میلیونتومان 

22/429

1میلیون2-میلیونتومان 

91/111

2

2میلیون–2میلیونتومان 

11/211

2میلیون–9میلیونتومان 

12/112

3

9میلیون11-میلیونتومان 

62/296

بیشتراز11میلیونتومان 

62/291

ستسمعنیداری 

1/111

1/111

1/111

منبع:یافتههایپژوهش 

دراینبخشبهبررسیوارزیابیمیزاناختالاعواملمحیطاقتصادیوستسنشا شهرونداندرمحالتمورد
متالعهپرداختهشدهاس .به  منظوراینارزیابیازتحلیلواریان یکراههوآزمونشفه استفادهشدهاس .همانطور
کهدرجدول()11نیزمشاهدهمیشود،ستسمعنی داریبرابرباصفربهدس آمدهاس .بنابراینمعناداربودنآنرادر
ستس  %44تأیید میکند .به این معنا که شهروندان مورد پرسش قرار گرفته ،در محالت مورد متالعه از نظر میزان
تأثیرگذاریعواملمحیطاقتصادیدرستسنشا آنهادارایاختالانظرمیباشند.ازآنجاکهشغلیکیازمهمترین
حوزههایزندگیشهروندانمحسوبمیشود،انتظارمی رودوضعی وکیفی شغلفردوارزیابیکهاوازشغلخوددارد،
براحساسنشا اوتأثیرداشتهباشد .
براساسمقایسهتتبیقیمحالتموردمتالعهبراساسآزمونشفههمانگونهکهدرجدولشماره()11نیز
نشاندادهشدهاس ،درستسمحالتششگانهبهلحاظمیزاناثرگذاریکیفیت شغلی در نشاط شهروندان2،طبقهرا
میتوانشناسایینمود.ازنظرمیزاناثرگذاری کیفی شغلی در احساسنشا شهروندانمحلهشهرکنف وپ ازآن
بوستانبهترتی باامتیاز2/1و2/12میانگینباالترینسب بهمحلههایدیگرداشتهاندومحلههایکیانپارسوعامریبا
امتیاز 2/64و 2/86پ ازآنهاقرارگرفتهانداماباتوجهبهکمبودناختالامیانگیناین 2محلهدرطبقهدومقرار
گرفته اند.امادردومحلهمنبعآبوکویعلویازدیدگاهشهروندانکیفی شغلیآناننتوانستهاحساسنشا آنهارابه
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طورمناسبیافزایشدهدوباتوجهبهپایینبودنمیانگیناینعاملاقتصادیدرایندومحلهنسب بهمحلههایدیگر
مشخ اس که شهروندان این دو محله و به ویژه محله کوی علوی از کیفی شغلی خود چندان رضای و احساس
خرسندیندارند.بنابراینساکنانمحلهمنبعآبوکویعلویازوضعی شغلیخودبهدلیلوجودمشکالتیکهباآن
مواجهبودهکهدرنهای درآمدوپ اندازناچیزیراعایدآنهامیسازد،احساسنارضایتیمیکنندوبهآیندهوپیشرف 
شغلیخودامیدوارنیستند .
ازنظرمتغیرتناسب بین مهارت و تخصص با شغل و احساس نشاط شهروندانمحلههایموردمتالعهدر
چهاردستهقرارگرفتهاند.اینمتغیردرمحلههایشهرکنف وبوستانامتیازدرحدمتوسطبهدس آوردهاس اما
امتیازاینمتغیربرایچهارمحلهکیانپارس،عامری،منبعآبوکویعلویپایینترازحدمیانگینبودهاس ،بهویژهبرای
محلهکویعلویامتیازاینمتغیربسیارکمبودهاس .کهاینامرنشانمیدهدکهدراینمحلههابهویژهمحلهکوی
علوی ومنبعآبشهروندانبهناچاربرایرهاییازبیکاریواحساساتمنفیناشیازآنشغلیراانتخابمیکنندودرآن
شغلعلیرغمعالقهوتمایلبهفعالی خودادامهمیدهند .
ازنظرمتغیر احساس امنیت و امید به آینده شغلی و  تأثیرآندراحساسنشا شهروندان،محالتمورد
متالعهدرسهدستهقرارگرفته اند.میزانامتیازبهدس آمدهبرایاینمتغیردرهمهمحالتششگانهپایینترازحد
متوسطومیانگینبودهاس کهایننشانمیدهدکهشهرونداننسب بهوضعی پیشرف وآیندهشغلیخوداحساس
امیدواریباالییندارندوحتیکسانیکهدارایشغلهایثاب هستندترسونگرانیبرایازدس دادنکارخودرادارند،
اماوضعی اینمتغیردردومحلهکویعلویومنبعآببسیارضعی بودهاس واختالازیادیباستسمیانگیندارد.در
واقعمی توانگف ،بیکاریوترسازبیکاریازعواملمؤثردرعدمنشا شهرونداناس .وجودتعدادزیادافرادبیکاردر
جامعهح ترسونگرانیراحتیبرایافرادشاغلبهوجودمیآوردواینتصوردرآنانایجادمیکندکهممکنآنهانیز
شغلخودراازدس بدهند .ازدیگرمتغیرهاونشانگرهایاصلیدرسنجشفقرومحرومی کهدراکثرتحقیقاتمورد
توجهقرارمیگیرد،میزانتناس بیندرآمدوهزینههایانجامشدهزندگیافراداس کهمیتواندبازتابکیفی زندگی
آنانباشد .
از نظر متغیرهای تناسب بین وضعیت درآمد و هزینههای زندگی و تأثیر آن در احساس نشاط
شهروندان واحساس امنیت و عدم وجود نگرانی برای تأمین هزینههای مربوط به بهداشت و سالمت و نشاط
محالتششگانهبهدودستهتقسیمشدهاند.ازنظرشهروندانوضعی ایندومتغیرنیزبهگونهایبودهاس کهدرهمه
محالتششگانهامتیازآنپایین ترازحدمیانگینبودهاس امادردومحلهمنبعآبوکویعلویوضعی اینمتغیر
متفاوتوبسیارپایین ترازحدمیانگینبودهاس .بهطوریکهبیشتردرآمدآنهاتنهاصرانیازهایاساسیزندگیاز
جملهخوراکوپوشاکمیشودوتنهانگرانیودغدغهذهنیآنهاچگونگیتأمیننیازهایاساسیشاناس .دربعضی
خانوارهامشاهدهشدهکهبهسختیمیتوانندهزینههایمربو بهخوراکوپوشاکخودراتأمیننمایندوازلحاظهزینه-
هاییازجملهبهداش وسالم درتنگناهستندودرتأمینهزینههایدیگرازجملهمسافرتوغیرهبرایافزایششادی
ونشا خودنیزبسیارناتوانهستند .
با بررسی متغیر الگو و شیوههای مصرف و تأثیر آن در احساس نشاط شهروندان در بین محالت مورد
متالعهازنظرامتیازپاس دهندگانبهاینمتغیرمحالتبهچهاردستهتقسیمشدهاند.بابررسیاینمتغیرنیزمشخ 
شد که امتیاز پاس ها برای همه محالت مورد متالعه پایینتر از حد میانگین و متوسط بوده اس  .با این حال از نظر
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میانگی ن پاس بهاینمتغیرونقشآندراحساسنشا شهرونداندربینمحالت موردمتالعهتفاوت وجوددارد.به
طوریکهمحلههایکویعلوی،منبعآبوعامریبهترتی کمترینامتیازراازنظراینمتغیربهدس آوردهاند .
ازنظرمتغیرمیزان پس انداز برای تأمین نیازهای زندگی و داشتن احساس آسایش و رفاه مادی وتأثیر
ایندومتغیردراحساسنشا شهرونداننیزبراساسامتیازومیانگینپاس هایبهدس آمدهبرایایندومتغیرمحالت
موردمتالعهدرسهگروهدستهبندیشدهاند.امتیازاینمتغیرهانیزدرهمهمحالتموردمتالعهپایینترازحدمیانگین
بودهاس امابااینوجودازلحاظمیانگینپاس هاازنظرشهروندانمحالتششگانهتفاوتوجوددارد.بهطوریکهدر
اینمتغیرهانیزبهترتی محالتکویعلوی،منبعآب،عامری،کیانپارس،بوستانوشهرکنف کمترینتابیشترین
میانگینرابهخوداختصا دادهاند .
براساسمیانگینپاس هابراساسمتغیر وجود فرصتهای شغلی و حمایت از مشاغل کارآفرینی و تأثیر
آن در احساس نشاط شهروندان نیزدربینمحالتموردمتالعهسهطبقهمشخ

شد.ازنظرشهروندانامتیازاین

متغیرنیزدرهمهمحالتموردمتالعهکمترازحدمیانگینبودهاس .اما میانگیناینمتغیرنیزدربینمحالتمورد
متالعهمتفاوتبودهاس .بهگونه ایکهبهترتی محالتکویعلوی،منبعآب،عامری،کیانپارس،بوستانوشهرکنف 
کمترینتابیشترینمیانگینرابهخوداختصا دادهاند .
امتیازپاس هابرایمتغیرتعادل در توزیع ثروت و نبودن شکاف طبقاتی در بین افراد جامعه و تأثیر آن
در احساس نشاط شهروندان  نیز برای همه محالت مورد متالعه پایینتر از حد میانگین و در بین محالت ششگانه
متفاوتبودهاس .باتوجهپایینبودنامتیازاینمتغیردربینمحالتکویعلوی،منبعآبوعامریمشخ میشودکه
شهرونداناینمحالتاثراتمنفینابرابریهاووجودشکااطبقاتیرابرستسنشا خوداثرگذارترمیدانند.شهروندانبا
مشاهدهودرکوضعی نابرابرحاکم بر اجتماهوشهر ومقایسهخودبا افرادودیگر اعضای اجتماه خصوصار همساالن و
خانوادههای آنان،احتماالررفتارها و عواط مخربی را درآنهاایجاد میکند که ناخوشایندهستند و از احساس بهزیستی،
خوشبختیونشا آنهامیکاهد .پیگیریوضعی وآماربیکاریهمبرایمردموهمسیاس گذاراناهمی دارد.بیکاری
ابعادنشا ازجملهعاطفهیمثب ،رضای اززندگیوعالوهبرآنعاطفهیمنفیرانیزدربرمیگیرد،را تح تأثیر قرار
میدهد.تورم وبیثباتیوافزایشقیم هانیز بهواستهیافزایشهزینههایزندگیوکاهشستسرفاه،عدماطمینان
نسب بهآیندهوایجادوگسترشاحساسنارضایتیمیتواندبررفاهونشا شهرونداناثربگذارد .
بابررسیامتیازمتغیرهایوضعیت و شرایط اقتصادی کشور(سطح کالن) از نظر و بیکاری و تورم و اثرات
آن بر سطح نشاط شهروندان در بین محالت مورد متالعه سه طبقه مشخ

شد .وضعی بیکاری و تورم در عدم

احساسنشا شهروندانمحلهکویعلویومنبعآببهعنوانمحلههایباستسدرآمدپایین،بیشترینمیزاناثرگذاریرا
داشتهاس وپ ازآنهابهترتی محالتعامری،بوستان،کیانپارسوشهرکنف راتح تأثیرقراردادهاس  .
ازنظرمتغیرامید به بهبود شرایط اقتصادی و شرایط معیشت در کشور در آینده و اثرگذاری آن در
سطح نشاط شهروندان نیزامتیازبهدس آمدهبرایاینمتغیردربینمحالتموردمتالعهنشاندادکهبهطورکلی
میانگیناحساسامیدوارینسب بهشرایطاقتصادیدرآیندهپایینترازحدمیانگیناس ودرستسمحالتباستس
درآمدی پایینتر این احساس امیدواری به آینده ضعی تر اس  .این امر نشان میدهد که شهروندان و به ویژه محالت
فقیرنشینوباستسدرآمدپایینترشدیدانسب بهاوضاهاقتصادیدرستسکالنحساساند؛چراکهوضعی اقتصادیبر
ستسزندگیورفاهآنانبسیاراثرگذاراس  .
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جدول : 01اختالف میانگین عوامل محیط اقتصادی و نشاط شهروندان در محالت مورد مطالعه
عوامل محیط اقتصادی و نشاط

معناداری طبقات
در سطح آلفا

محلهها
منبع

کوی
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کیفی شغلیونشا 
تناس بینمهارتوتخص باشغلونشا 

احساسامنی وامیدبهآیندهشغلیونشا 

تناس وضعی درآمدوهزینههایزندگیونشا 
احساسامنی وعدموجودنگرانیبرایتأمینهزینه-
هایمربو بهبهداش وسالم ونشا 

الگووشیوههایمصراونشا 

میزانپ اندازمنبرایتأمیننیازهایزندگیونشا 

داشتناحساسآسایشورفاهمادیونشا 

وجودفرص هایشغلیوحمای ازمشاغلکارآفرینی
ونشا 
تعادلدرتوزیعثروتونبودنشکااطبقاتیدربین
افرادجامعهونشا 
شرایطاقتصادیکشورازنظرتورموعدماحساس
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وضعی بیکاریدرکشوروعدماحساسنشا 
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کشوردرآیندهونشا 

-

2

-

-

 1/29

 1/22

 1/24

منبع:یافتههایپژوهش 

ستسکلینشا شهروندانبراساسمیانگینعواملمحیطاقتصادی درمحالتموردمتالعهنیزدرجدول
شماره()11نشاندادهشدهاس .بنابراینبادرنظرگرفتنعواملمحیطاقتصادیواثراتآندرنشا شهروندان،محالت
ششگانهرامیتوانبهچهارگروهتقسیمکرد.محلههایک ویعلوی(شلن آباد)ومنبعآبدرگروهیک،محلهعامریدر
گروهدو،محلهکیانپارسدرگروهسهوشهرکنف وگی بوستاننیزدرگروهچهارمقرارگرفتهاند .اینامربیانگرآن
اس کهبینمحالتموردمتالعهازلحاظاثرگذاریعواملمحیطاقتصادیدرستسنشا شهروندانتفاوتمعناداری
وجوددارد.به طور کلی یافتههای اینبخشاز پژوهشنشانمیدهدکهاثرگذاریعواملمحیطاقتصادیدرستسنشا 
شهروندانبراساسمکانهایمتفاوت،متغیراس  .

جدول :00طبقهبندی سطح نشاط شهروندان بر اساس اثرگذاری عوامل محیط اقتصادی در محالت مورد مطالعه
معناداری طبقات در سطح آلفا 1/15

محله
0

3

2

4

کوی علوی(شلنگآباد)

 21/612







منبع آب

 22/911







عامری



 28/122





کیانپارس





 21/211



گیت بوستان







 22/414

شهرک نفت







 22/291

منبع:یافتههایپژوهش 

در شکل شماره ( )2رتبهبندی محالت مورد متالعه براساساثرگذاری عوامل محیط اقتصادی در ستس نشا 
شهروندان،نشاندادهشدهاس  .درواقعاینرتبهبندیبراساسستوحمکانیازغنیبهفقیراس وناهمگونی فضایی در
توزیع وضعی درآمد(شکاا درآمدی در بین محالت مورد متالعه) و بیکاری منجر به ناهمگونی و شکاا ستس نشا 
شهرونداندرمحلههایموردمتالعهشدهاس .بنابرایننابرابریوشکااستسنشا دربینمحلههایموردمتالعهبه
عنوانتابعیازجداییگزینیمحلههاازنظرفقیروغنیاس  .
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شکل :3رتبه بندی محالت مورد مطالعه براساس اثرگذاری عوامل محیط اقتصادی در سطح نشاط شهروندان




دراینمرحلهنیزبهتحلیلارتبا ساختاری عواملمحیطاقتصادی،محله(مکان)وستسنشا شهروندانبا
استفادهازتحلیلعاملتأییدیدرقال مدلسازیمعادالتساختاریبااستفادهازنرمافزار AMOSاقدامگردید.اینمقوله
میتواند به ارزیابی و ارتبا اینعوامل باهم دیگر برای تبیین وضعی وستسنشا محیتیشهروندانشهر اهواز کمک
نماید.دراینراستا نمایههایآماریاستخراجشدهازمدلتحلیلعاملیتأییدیدرمدلسازیمعادالتساختاری،AMOS
نشانازمعناداریارتبا ساختاریعواملمترحشدهدارد .
برای ارزیابی برازندگی الگوی معادالت ساختاری از چند سنجه یا معیار استفاده میشود .مهمترین سنجههای
شکلدهنده یآماریدرساختارعاملیتأییدیسنجهخیدویاکایاسکوئر()xیا(،)CMINنسب کایاسکوئربردرجهی
آزادی ( ،)CMIN/DFشاخ برازشتتبیقی) (CFIوشاخ برازشافزایشی( )IFIشاخ نیکویی برازش(،)GFIشاخ 
برازشاصالحشده()NFIودرنهای ریشهمیانگینمربعاتتقریبی ( )RMSEAاس .اینسنجههادارایمقدارمعینیبوده
کهتحلیلرامعنادارساختهوبهتشریسارتبا ساختاریمتغیرهایبهدس آمدهمیپردازد .
یکیاز شاخ های برازندگی متل مدل،شاخ مجذور کای) (x2اس ومقدارآناگرازصفربیشترباشد،
برازندگیمدلپایینتراس .میزان مجذورکای ،یکاندازهمعقولبرازندگیاس درصورتیکهحجمنمونهبرابر با  19تا
211باشد.امابرایمدلهایبا حجمنمونه بیشتر،مجذورکای تقریباهمیشهازنظرآماریمعناداراس واینموج می-
شودکهآمارهمجذورکای ) (x2تقریباهمیشهمدلراردکند.بهعل متورمشدنمیزانکایاسکوئردرنمونههایتحلیلی
اکثر تحلیلگران از نسب مجذور کای اسکوئر بر درجه آزادی استفاده میکنند که نمونههای دقی تحلیل شده برای
شناساییساختاررابهکارمیگیرد  .یکیازمتغیرهاییکهبررویمیزانمجذورکایاثرگذاراس ،اندازهوحجمنمونه
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اس .بنابرایناکثرمحققانمقدارمجذورکاینسبیکهازنسب مجذورکایبهدرجهآزادیآنبهدس میآیدرادرنظر
میگیرند.نسب اینشاخ اثراندازهنمونهرابرمدلمجذورکایراکاهشمیدهد.اگراینشاخ دارایمقدارکمتراز
،2بین2تا9وبزرگتراز 9باشدبهترتی دارایبرازندگی،عالی،خوبوضعی وغیرقابلقبولخواهدبود.همانطورکه
درجدول()12نشاندادهشدهاس مقدارآن2/18بهدس آمدهاس  .
1
یکیدیگرازمعیارهاییکهدرالگویمعادالتساختاریموردبررسیقرارمیگیرد،شاخ نیکوییبرازش اس 
کهمیزانآنبینصفرویکمتفاوتاس واگرمقدارآنبهیکنزدیکباشددارایبرازشبیشتریاس .ازدیگرشاخ -
هاییکهبرازشیکمدلرابا مدلپایهکه قائلبه وجودکوواریان بین متغیرهانیس ،مقایسهمیکنند،شاخ برازش
تتبی  2و شاخ برازندگی افزایشی 2اس .اگرمیزانایندوشاخ بهیکنزدیکباشد،مدلازبرازشبهتریبرخوردار
اس .البتهاینمقداربایدحداقل./41باشدتامدلموردنظرپذیرفتهشود.شاخ برازندگیهنجارشده2نیزیکشاخ 
برازندگی افزایشیاس کهبرایتعیین برازش یک الگوازآناستفادهمیشود.اگرمقدار این شاخ باالتر از  1/41باشد،
مناس اس  .نتای تحلیلساختارارتباطیسهمتغیر موردمتالعهدر همهی اینسنجههایموردنظر نشانازقابلقبول
بودنآنها دارد.شاخ هایبرازشتتبیقیوافزایشیمتاب بااستاندارهایآماریتعیینشدههرچهبهسم  1میل
کند،برازشازستسنکوییباالییبرخوردارخواهدبود.نتای ایندوشاخ برایمتغیرها وتبیینارتبا ساختاریآنها
نیز قابلقبولبهدس آمدهاس .ازدیگر شاخ های برازندگیکه بهعنوانریشه دوم میانگین مجذورات باقی مانده و
تابعیازمقدارکواریان درنظرگرفتهمیشود،شاخ ریشهختایتقری میانگینمجذورات9اس کهباتوجهبهدرنظر
گرفتنصفربهعنوانبرازشکاملو1/11بهباالبهعنوانبرازشبسیارضعی قرارگیریمتغیرهادربازهی1/1211نشان
دهندهیبرازشمناس وخوبیبرایاینمتغیرهاس (جدول .)12

جدول :02آماره ساختار عاملی تأییدی متغیرهای پژوهش
نوع معیار

معیار برازش مدل

میزان

نتیجه

معیار مورد
پذیرش


معیارهایمتل 
(برازندگیمدل) 

معیارهاینسبی 

کایاسکوئر()CMIN

  124/122







درجهآزادی) (DF

 21

ستسمعناداری( )P

 ./111

پایینتراز 1/19

موردپذیرش 

نسب کایاسکوئربهدرجهآزادی( )CMIN/DF

 2/18

بین1تا 9

موردپذیرش 

ریشهمیانگینمجذوراتختایبرآورد( )RMSEA

 1/1211

کمتراز 1/11

موردپذیرش 

شاخ نیکوییبرازش( )GFI

 1/492

بیشتراز 1/41

موردپذیرش 

شاخ برازشاصالحشده( )NFI

 1/421

بیشتراز 1/41

موردپذیرش 

شاخ برازندگیفزاینده( )IFI

 1/422

بیشتراز 1/41

موردپذیرش 

شاخ برازندگیتتبیقی( )CFI

 1/422

بیشتراز 1/41

موردپذیرش 

منبع:یافتههایپژوهش 

)(GFI
)(CFI
)(IFI
()NFI
)(RAMSEA

1

.
.
3
.
4
.
5
.
2
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در شکل()2وزنهای مسیر یا بتابررویمسیرهاومقدارواریان تبیین شدهبرروی مستتیلهانمایشداده
شدهاس .میزانوزنهای  مسیربرایهمهعواملمربو بهمحیطاقتصادیمعنادارو باالتراز 1/91اس کهنشاناز
اثرگذاریاینعواملدرستسنشا شهرونداندارد .1


شکل :4مدل ارتباط متغیرهای سه گانه مورد مطالعه



منبع :یافتههای پژوهش

درشکل( )9نیزمعماریساختاریارتباطی سهمتغیرمحیطاقتصادی،محله(مکان)وستسنشا شهروندان
نشانمیدهدکهبراساسآمارهیرگرسیونوزندار ) (WRارتبا ساختاریبینسه متغیرموردمتالعهباالتراز 1/9به
دس آمده اس که تراز مثب و قابل قبولی برای تشریس اهمی ارتبا این سه متغیر اس .
در حقیق این مسبله نشان از تأیید نقش واسته ای مکان(محله) در اثرگذاری عوامل محیط اقتصادی در ستس نشا 
شهروندانشهراهوازاس .با توجه به نتای فوق چنین استنبا میشود که میزان اثرگذاریعواملمحیطاقتصادی بر
ستسنشا شهروندان در محالتششگانه مورد بررسی یکسان نبوده و از یک الگوی خا پیروینمیکند؛ بلکه متغیر
مکان -یا تفاوت در ستس مکانها-در این زمینهبهعنوان متغیر واستهای نقشآفرینی میکند .اهمی نقشمتغیرمکان
درتغییراتستسنشا شهروندانمیتواندفرآیندمثبتیرادرعرصهیتصمیمسازیوتصمیمگیریبراینشا شهروندان
شهراهوازرارقمبزند.
1

.درشکلشماره،2توضیسحرواالتینبهاینشرحمیباشد :
عوامل اقتصادی:Q30 :کیفی شغلی و نشا :Q31،تناس بین مهارت و تخص با شغل و نشا :Q32،احساس امنی و امید به آینده شغلی و نشا :Q33،
تناس وضعی درآمدوهزینههایزندگیونشا  :Q34 ،احساسامنی وعدموجودنگرانیبرایتأمینهزینههایمربو بهبهداش وسالم ونشا :Q35،الگو
وشیوههایمصراونشا :Q36،میزانپ اندازمنبرایتأمین نیازهایزندگیونشا :Q37،داشتناحساسآسایشورفاهمادیونشا :Q38،وجودفرص -
هایشغلیوحمای ازمشاغلکارآفرینیونشا  :Q39،تعادلدرتوزیعثروتونبودنشکااطبقاتیدربینافرادجامعهونشا  :Q40،شرایطاقتصادیکشوراز
نظر تورم و عدم احساس نشا :Q41،وضعی بیکاری در کشور و عدم احساس نشا :Q42،امید به بهبود شرایط اقتصادی و شرایط معیش در کشور در آینده و
نشا .
متغیرهای نشاط:Q43 :امیدواری:Q44،رضایتمندی:Q45،خل مثب :Q46،سالمتی:Q47،کارآمدی:Q48،عزتنف  .
شاخصهای مکانی:M1 :جمعی شناسی:M2 ،کیفی زندگی:M3،قشربندیاجتماعی.
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شکل :5معماری ساختار ارتباطیسه متغیر محیط اقتصادی ،محله (مکان) و سطح نشاط شهروندان اهواز
منبع:یافتههایپژوهش 



نتیجهگیری و پیشنهادها
درجغرافیاهرواقعی ذهنییا عینیبامکانپیوندمییابد وازآنجاکهمفهومکانونیدرعلمجغرافیا"مکان"
اس وتح شرایطنظامطبیعیوانسانیخودبراثرتحوالتدرونیوبیرونیدرطولزمانمتغیرمیباشد،کیفی های
متفاوتیازفعالی ،معیش ورفاهرادرخودجایمیدهد.ازطرفیدرسالهایاخیرجریانیبدیلدرعلماقتصادبهوجود
آمده اس که بر اندازهگیری رفاه در قال شاخ های ذهنی(ازجمله بح نشا ) تأکید دارد .پژوهشهاییکهتاکنون
انجامگرفتهبهصورتختیاثرعواملاقتصادیرابرروینشا بررسیکردهاندامادراینپژوهشسعیشدتااثرعوامل
اقتصادیبرروینشا شهروندانباتوجهبهمتغیرواستهایتفاوت مکانی(نابرابریهایفضایی) موردتحلیلقرارگیرد.
نتای بهدس آمدهازاینپژوهشنشاندادکهعواملاقتصادیازجملهوضعی درآمدواشتغالشهروندانمتغیرکنترلی
مهمیدرتوزیعنشا درستسمحالتشهراهوازاس .دربیننمونهموردمتالعهدرمحالتششگانه،بهترتی محلههای
کیانپارس،شهرکنف وگی بوستانتعدادودرصدبیشتریازافرادشاغلرابرگرفتهاند.ایندرحالیاس کهتعدادو
درصدافرادبیکاربهترتی دربینسهمحلهکویعلوی(شلن آباد)،عامریومنبعآببیشترازمحلههایدیگراس .با
توجهبهاینکهتعدادودرصداف رادبیکاردربینسهمحلهکویعلوی(شلن آباد)،عامریومنبعآببیشترازمحلههای
دیگراس شهرونداناینمحلههاستسنشا خودراپایینترازدیگرمحلههاارزیابیکردهاند.همچنینبا توجه به اینکه
تعدادو درصدبیشتریازشهروندانباستسدرآمدپایینتردرمحلههایمحلهکویعلوی(شلن آباد)،منبعآبو عامری
نسب بهمحلههایدیگرزندگیمیکنند،شهرونداناینمحلههاستسنشا خودراپایینترازدیگرمحلههاارزیابیکرده-
اند .بنابراین شهروندانمحالتباستسدرآمدپاییندرشهراهوازدچاراحساسناامیدی،عدمرضای خاطروسرخوردگی
بیشتری هستند .همچنین با توجه به باال بودن بار تکفل خانوارهای طبقات پایین ،قدرت خرید این طبقات برای صرا
مخارجبرایشادیونشا خانوادهعمالبسیارمحدودشدهیاازبینمیرود .
نتای اینپژوهشهمسوبانتای پژوهشتیانویان ()2119اس کهبراساسآنمتغیرستسدرآمدبهعنوان
یکمتغیرمهمواساسیبرایارتقاستسنشا شناختهمیشود.همچنیننتای پژوهشآرگایلولو()1441تأییدمیکند
کهدربینگروههایباستسدرآمدمختل ،ستسنشا افراددرگروههایکمدرآمداثربیشتری ازشرایطاقتصادیمی-
پذیرد.عالوهبراینیافتههایاینپژوهشمنتب وهمسوبادیدگاهنظریهپردازانیهمچونبنتهام،ویلکینسون و پیک ،
استرلین،داینرومارک درمورداثرگذاریعواملاقتصادیازجملهدرآمدبرستسنشا شهرونداناس ونتای پژوهش-
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هاییکهنشانمیدهندکهازلحاظمیزانمتوسطشادیونشا بینکشورهایفقیروغنیتفاوتقابلتوجهیوجوددارد
رانیزتأییدمیکند.بادرنظرگرفتنعواملمحیطاقتصادیواثراتآندرنشا شهروندان،محالتششگانهبهچهارگروه
تقسیمشدند.محله هایکویعلوی(شلن آباد)ومنبعآبدرگروهیک،محلهعامریدرگروهدو،محلهکیانپارسدر
گروهسهوشهرکنف وگی بوستاننیزدرگروهچهارمقرارگرفتند.اینامربیانگرآناس کهبینمحالتموردمتالعه
ازلحاظاثرگذاریعواملمحیطاقتصادیدرستسنشا شهروندانتفاوتمعناداریوجودداردواثرگذاریعواملمحیط
اقتصادی در ستس نشا شهروندان براساس مکانهای متفاوت ،متغیر اس  .در واقع ستوح یکسان متغیرها و عوامل
اقتصادیمنجربهستوحمختل نشا دربینمحلههایمتفاوتمیشود،کهاینامرمفهومنابرابریستسنشا درستس
شهراهواز را توجیه مینماید.درواقععواملمحیطاقتصادیبهواستهتفاوتهاونابرابریهایفضاییومکانیمنجربه
نابرابریستسنشا دربینشهروندانمیشود .بنابراینمکانومحیط جغرافیایی میتواند نقش عمدهای در تعیین نوه
زندگیواحساساتشهروندانبازیکند .
نتای بررسیوتحلیلارتبا ساختاریعواملمحیطاقتصادی،محله(مکان)وستسنشا شهروندانبااستفاده
ازتحلیلعاملتأییدیدرقال مدلسازیمعادالتساختاریبااستفادهازنرمافزار AMOSنیزنشاندادکهمیزاناثرگذاری
عواملمحیطاقتصادیبرستسنشا شهرونداندرمحالتششگانهموردبررسییکساننبودهوازیکالگویخا پیروی
نمیکند؛ بلکه متغیر مکان -یا تفاوت در ستس مکانها -در این زمینه به عنوان متغیر واستهای نقش آفرینی میکند.
بنابرایناهمی نقشمتغیرمکاندرتغییراتستسنشا شهروندانمیتواندفرآیندمثبتیرادرعرصهیتصمیمسازیو
تصمیمگیریبراینشا شهروندانشهراهوازرارقمبزند .
 باتوجهبهاینکهنتای پژوهشنشاندادکهوجودنابرابریدرعواملمحیطاقتصادیدربینمکانهاومحالتمختل شهراهوازدرنابرابریستسنشا شهرونداناثرداشتهاس ،بنابراینرفعمحرومی هاوارائهخدماتاساسیبه
مناط و محلههای محروم می تواند در ارتقا ستس نشا جمعی بزرگی از شهر اهواز اثر داشته باشد(حجم بزرگی از
جمعی شهر اهواز حدود  21درصد وسع این شهر در محالتحاشیه نشین و اسکان غیررسمی و به عنوان محلههای
محرومشناختهمیشوند).به این ترتی کاهش شکاا طبقاتی میتواند کاهش نابرابری درستسنشا در بین طبقاتو
گروههایمختل درمحلههایمختل شهراهواز،میانگین شاخ های نشا را بهبود بخشد.بنابراینمسبوالن شهر اهواز
باید در نظر داشته باشاند که سیاساا توزیااع درآماادها و ثروتهااا در این شهر به گونهای بوده اس که سااب 
توسااعۀاجتماعی-اقتصادیکلشهراهوازنگردیدهاس وسیاسا فضااییباهبهرهبارداریتودههااایمحااروم(بهویژه
در محلههای حاشیه نشین و اسکان غیررسمی از جمله محلههای منبع آب و کوی علوی) از توسااعۀ اجتماااعی-
اقتصااادی کارسااازنبوده اسا .شارایط فاراهم آماده زمینهایرافراهمکردهتا گروههاای پردرآماددربرخیمحلههای
شهراهوازازاوضاهموجودبیشتربهرهمندشوند.دراینخصو برنامههایارتقا زندگیشهری،کاهشفقر ،توانمندسازی
مناط ومحلههاومهارکردنرشدسرطانیزیستگاههایغیررسمیدرشهراهوازازاولوی هاییاس کهدرتوسعهمحلی
و شهریاینشهر باید به آن پرداخته شود .همچنیناثراتنابرابریهایاقتصادیوفضایی درستسنشا شهروندان این
شهروتفاوتمیانمحالتوباف هایمختل اینشهرازنظرستسنشا بایددربرنامهریزیهاوسیاس گذاریهابهطور
جدیموردتوجهقراربگیرد.کهدراینزمینهتوجهبهمواردزیرمیتواندکارسازباشد :
ایجادزمینهبرایپایدارکردنمناط ومحلههایمحروم(محلههایمهاجرنشینواسکانغیررسمی)ازجنبهیاقتصادی ،کهدراینحوزهبه نظرمیرسد ایجادزمینههایاشتغالپایداروافزایشدرآمدسرانه درمحدودههایدارای
کیفی پایینزندگیمی تواندتاحدودبسیاریدرارتقایوضعی اجتماعیواقتصادیمؤثرباشد.دراینزمینهمیتوان

مطالعه تطبیقی نقش مکان در اثرگذاری...

 42

عالوهبرایجادمشاغلدولتیبااستفادهازظرفی هایبخشخصوصی،شرک هایدانشبنیان،تعاونیهاوایجادکس و
کارهای ارزان در خانوادههای محروم تا حدود بسیاری این مسبله را پوشش داد .عالوه بر آن اعتای تسهیالت بانکی با
سودهایحداقلیونیزتنف هایمناس درزمانبازپرداخ آن،تقوی مراکزفنیوحرفهایدرزمینهمهارتآموزیبا
مهارتجویانمیتوانفعالی هایمناسبیداش  .
کمک به افزایش اشتغال محلی میتواند منجر به افزایش ستس درآمدوبهدنبالآنافزایشاحساسامیدونشا درمحلههایمحروموبهویژهدرگروهجوانانگردد.کهدراینزمینهباالبردنتخص ومهارتنیرویکارموجود
درمحلههایمحروموحاشیهنشینشاهراهواز،ازطریا آموزشهاایرسامیوفنایوحرفهایوباالبردنستسمهارت
جوانانازراهتشوی آنانبهفراگیاریعلاموداناش،تخصا ومهارت،بهمنظورجذبدراقتصادبخشرسمیوکاهش
اشتغالدربخشغیررسمیدرآیندهاینسکونتگاههامؤثرباشد .
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چکیده

شهروندی ورفتارشهروندان،ازمتغیرها وعواملبنیادین ،درگسترشسرمایه اجتماعی وبهدنبالآنتوسعهجوامع
بشریاس ،کهاهمی یافتنآندرمتالعاتشهریوپرداختنبهآندراینتحقی نشاتگرفتهازآناس .هداازاینپژوهش
تهرانمیباشد.اینپژوهشازنظرروشدر

بررسیشاخ هایرضای شهروندیوتأثیررضای بررفتارهایمثب درمنتقه18
وازنوههمبساتگیمحساوبمایشودبهمنظوربررسی کیفی ادارکشدهدرمنتقه18

زمرهتحقیقات توصیفی -پیمایشی 
طزیس ) وبهمنظوررفتارهای
طاجتماعیومحی 
شهرداریتهران،چهاربعد(امکاناتوزیرساخ هایشهری،نیازهایپایه ،محی 
مثب ،رضای کلی(  2گویه) ،دلبستگی شهروندان(  2گویه) ،قصدترک(2گویه) وگفتارمثب ( 2گویه)برمقیاس لیکرت  9در
امتیازی درنظرگرفتهشد.در مرحلهبعد پرسش نامهدرجامعهآماریتوزیعگردید.برایتجزیه وتحلیلدادهها پ ازتهیه
ماتری همبستگی ،بااستفادهازبرنامه Amosوازطری تحلیل مسیر ،محاسباتالزمصورتگرف وبرای مدلپیشنهادی
،Amosشاخ هاینیکوئیبرازشاجراگردید.نتای متغیرکیفی ادارکشدهنشانمیدهدتفاوتچشمگیریبیننواحیمورد
متالعهدرمیانگینبهدس آمدهبرایهریکازگویه هاوجودداردبهنحویکهناحیهیکنسب بهسایرنواحیازمیانگینکمتر
برخوردارهستند.نتای بهدس آمده،ازآزمونمدلبرایبررسیروابطمتغیرهابهاینشرحبودکهتأثیررضای دردلبستگی
شهریبا 1/991مثب بود.تأثیرکیفی ادارکشدهدررضای شهروندبهعنوانباالترین ضری مسیر دربین ضرای تأیید
شد  .بهعنوانباالترینضری مسیردربینضرای تأییدشد.همچنینتأثیرمثب متغیررضای درگفتارمثب  1/928تأیید
شد .


کلید واژه ها :رضای مندی،شهروند،کیفی

زندگی،منتقه18تهران .
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اینمقاله مستخرجازپایان نامه کارشناسی ارشد تح عنوانبررسی و تحلیل تأثیر رضایت شهروندان از کیفیت زندگی بر رفتارهای مثبت
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مقدمه و بیان مسأله
شهروندی ورفتارشهروندان،ازمتغیرها وعواملبنیادین ،درگسترشسرمایه اجتماعی وبهدنبال  آن توسعهجوامع
بشری اس (میاو 1وهمکاران،)122:2111،کهاهمی یافتن آندرمتالعاتشهری وپرداختنبهآندراین پژوهش نشات
گرفتهازآناس  .مفهومشهروندوشهروندی ازمفاهیمی اس کهازدیرباز تاکنونمترح بودهو سیر تکاملخودرادرادوارو
جوامعمختل طی نموده اس (ترسا 2وهمکاران .)111:2121،این مفهومکهحاملمدنی وپیشرف بوده اس  ،ازمنظرهای
رفتهاس .دربررسیومتالعهمفهوم
گوناگونتوسطمکات مختل فلسفی،سیاسی،شهریوحقوقیموردبح وبررسیقرارگ 
2
یخورد( ان واکسو  .)2:2114،
هموارهآمیختگیورابتهتنگاتن بااخالقوروابطاخالقیبهچشمم 

شهروندی،
نههای سیاسی ،بر روابط اخالقی بین اعضای جامعه و نیز مسایل سنتی نظری
«مفهوم شهروندی» عالوه بر زمی 
2
جامعهشناسی ،مثلشرایط یگانگی وهمبستگی اجتماعی ،ناظر اس (ویو .)2:2121،اخالقمدنی ،همچنین مستقیمار باتغییرات

9
هویتیوتصوراتیمرتبطاس کهشهرونداننسب بهخودودیگرشهرونداندارند(نگوین وهمکاران .)111:2114،
شهرمهمهستند،منشأاینتاثیردراینخالصهمىشود

نقشرفتارهاىانسانىبهموازاتعناصرفیزیکىدرساخ کالبد
8
کهانسان براىهرفعالی نیازبهیکبسااتررفتارىداردواینبسترباآستانه وحریمآنتعری مىشااود(اسپوکتروفاک ،
  .)122 :2116امروزه مولفه رفتار انسانى در شهرها ،مورد توجه صاح نظران قرار گرفته اس بهطورى که درترسیم حریم
هاازرویکردبومشااناختىونظاماجتماعىهمچونالگویى کارآماادکهباماهیاا پیچیدهروابطمحیطوفعالی هاى

فعالی 
ىدارداسااتفادهمىگردد(توندروهمکاران .)42:2114،1

انسااانى همخوان
6
به طورکلی رفتارشهروندی یک نوهرفتار ارزشمند ومفید اس کهافرادآنرابهصورتدلخواهوداوطلبانهازخود
بروز می دهند(فخویری و بنیوی  .)221 :2114،4به عبارت دیگر ساختار رفتار شهروندی سازمانی به دنبال شناسایی ،اداره و
ارزیابی رفتارهای فرانقشکارکنانی اس کهدر سازمان فعالی می کنندودراثراین رفتارهای آنان،اثربخشی 11سازمانی بهبود
ییابد(زنکروروته .)12:2114،11دراینمیانرضای شهروندانازمحیطکالبدیشهریوکیفی آنمیتواندبررفتار،اخالقو
م
12
فرهن  شهرونداناثرگذارد،یعنیرفتارهاییراتضعی یاتشوی نماید(داویسون وهمکاران. )2:2121،رضای شهروندابزاری
درکشدة
مهمبرای تعیین دیدگاه شهرونداننسب بهشهری اس کهدرآنزندگی میکنند کهبه واستۀماهی یا کیفی  
آنهابه طور
یگیرد وافرادخارجاز شهرها هموارهبهدنبالآگاهی ازستسآن هستند،زیرا  
طهای مرتبطشهری تصویرم 
محی 
میباشند(رهنماوابراهیمی .)21:1244،
طبیعیمنابعغیررسمیموث ،معتبر،وداخلیاطالعاتدربارةمکان 
بسیاریازناهنجاریهایرفتاریدرجوامعشهری،مانند:خشون ،پرخاشگری،تجاوزبهحقوقدیگرانورعای نکردن

قانون،ضمنداشتنریشه هایتاریخی،فرهنگیواقتصادی،درکیفی فضاهایسکونتیوکاریآناننهفتهاس .فقروتبعیض،


1

- Miao
- Teresa
3
- Zhang & Xu
4
-Wu
5
- Nguyen
6
- Spector &Fox
7
- Tonder
8
- Citizenship Behavior
9
- Fakhoury & Benoit
10
-Organizational effectiveness
11
- Zenker & Rütte
12
- Davison
2
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تزلزل اقتصادی و بیکاری ،اتکا و وابستگی ،آلودگی های گوناگون ،فشارهای عصبی ،ترافیک ،متصویرات اجتماعی ،کمبود وسایل
نشینیو...عواملیهستندکهدرشهرهایامروزیبهصورت


نشینی،تراکمبیشازاندازه،حاشیه

حی،متصویراتمسکن،زاغه
تفری
ترمواردذکرشدهدرفوقرامیتوانبهنوعیجز 

مسائلیحادجلوهگرشدهاس (بردیآنامرادنژادوهمکاران.)48 :1249،بیش

شاخ هایکیفی زندگیدرشهرعنواننمود .


سواالت و فرضیه های پژوهش
درهمینراستاسؤاالتپژوهشعبارتنداز :
 )1آیابینرضای شهروندیودلبستگیرابتهمعناداروجوددارد
 )2آیابینرضای شهروندیوقصدترکرابتهمعناداروجوددارد 
 )2آیابینرضای شهروندیوگفتارمثب رابتهمعناداروجوددارد
 )2آیابینرضای شهروندوکیفی ادراکشدهرابتهمعناداروجوددارد 
 )9آیابیننواحی8گانهمنتقه18تهرانبهلحاظشاخ هایکیفی زندگیتفاوتوجوددارد  
وفرضیههایپژوهشعبارتنداز :
)1بینرضای شهروندیودلبستگیرابتهمعناداروجوددارد .
)2بینرضای شهروندیوقصدترکرابتهمعناداروجوددارد .
)2بینرضای شهروندیوگفتارمثب رابتهمعناداروجوددارد .
)2بینرضای شهروندیوکیفی ادراکشدهرابتهمعناداروجوددارد .
)9بیننواحی8گانهمنتقه18تهرانبهلحاظشاخ هایکیفی زندگیتفاوتوجوددارد .

مبانی نظری پژوهش
 .0کیفیت زندگی
وا ەکیفی درالتین ))Qualبهمعنیچیزیو ))Qualityبهمفهومچگونگیآمدهو ))Qolازمنظروا گانیباامعنای
تهای آناس کهبرای هرفرد،ویژه ویگانه ومتفاوت بادیگران اس (پوراحمدوهمکاران،
چگونگی زندگی ودربرگیرندە تفاو 
.)992:1249مفهومکیفی زندگیمفهوموسیعیاس کهبهارزیابیزندگیدرتمامبخشهایآنمیپردازد.ازاینرودرحوزه
تقریبارهمهرشتههادخیلشدهوتعری واحدیکهموردتواف همهباشد،ندارد(حاتمینژادوکاظمآبادی .)98:1248،

 .2رضایتمندی
بردامنهگستردهای ازتمایالت ومتلوبی ها جه رفعنیازهای پایه ویا متعالی انساناشاره دارد.

مفهومرضای مندی 
یدهد.بنابراین چنانچهشرایط فعلی درسازگاری نزدیک باآنچه فرد برای نیازها و
این رضای مندی طی مختلفی راپوششم 
آرمانهایخودشتعری کردهاس ،باشد،رضای مندیحاصلمیگردد(امانپوروآبیار .)194:1242،

دراینخصو چهارنوهرضای اززندگیوجوددارد :
رضایت ناشی از داشتنکهمتأثرازمیزانبرخورداریافرادازامکاناتمیباشد.
رضایت ناشی از ارتباطکهمعتوابهروابطاجتماعیاس .
رضایت ناشی از بودن ،پنداش فردنسب بهخویشتنوتعری ازکیستیخودکهدالل برمعناداریوکنترلبرزندگیخود
درمقابلخودبیگانگیدارد.
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رضایت ناشی از اقدام و عمل کهبیشترمعتوابهچگونگیزماندراختیاردراقل اوقاتفراغ میشود(خواجهشاهکوهیو
همکاران.)266:1241،
 .3دلبستگی
لاند درآنباقی بمانندوجایی کهاحساس
دلبستگی بهمکانپیوندی عاطفی اس کهمردمبامناط خاصی کهمای 
رشتهایاس که
).دلبستگیمکانیمفهومیچندبعدیوبین 

یکنند(رهنما وابراهیمی1244،
راحتی وامنی میکنند برقرارم 
می آمیزد.وا هدلبستگیبهمکانبهتأثیرعاطفییکمکاناشارهداردکهافرادبه
جنبههایمختلفیازپیوندفردبامکانرادرهم 

لحاظحسیوفرهنگیبهآنجذبمی شوند.تأثیرحسی،عاطفیودرونیمکانبرانسان،مرکزتفکردلبستگیبهمکاناس چرا

یطبیعیجذبمیشوند.درواقعدلبستگیبهمکان


هویایکمجموعه
،خانه،ساختمان،محل

هامیتوانندبهیکشی 


کهانسان
ارتباطینمادینبامکاناس کهبادادنمعانیعاطفیوحسیمشترکفرهنگی،توسطافرادبهمکانخا یایکسرزمینشکل
اسزادهوهمکاران .)22:1242،
یادراکگروهیافردازمکانونحوهیارتبا ویباآنمیباشد(عب 


گیردومبناینحوه

می

دیدگاه های کیفیت زندگی
درادبیاتمتروحهدراینزمینهمابادورویکرداصلیدرسنجشکیفی زندگیشهریمواجهمیشویمرویکردعینی
ورویکردذهنی .ایندورویکردغالباربتورمجزاازهمدیگروبندرتدرترکی باهمبرایسنجشکیفی زندگیشهریبهکارمی
روند(نسترنوهمکاران .)11:1242،

.0رویکرد عینی
کیفی عینی زندگی ،شرایطبیرونی زندگی رانمایشمی دهد.بهعبارتی رویکردهای عینی یا شاخ های اجتماعی،
معیارهاییهستندکهانعکاسدهندەشارایطعینایماردمدریاکواحادجغرافیاییوفرهنگی مفروااس .اینرویکردمبتنی
بردادههایکمیوعینیازشرایطزندگیاس تااینکهبرادراکذهنیافرادازمحیطاجتماعیمتکیباشد.تح لوایمفهومی
شاخ های اجتماعی ،متغیرها طی  وسیعی از حوزه هاای اجتماعی را بررسی و اندازه گیری می کنند(پوراحمد و همکاران،
 .)991:1249

.2رویکرد ذهنی
دومین رویکرد شاملمدلسازی روابطمیان ویژگی های محیط شهری واندازهگیری ارزیابی های ذهنی ازقلمروهای
کیفی زندگیمردمبوده،کهشاملرضایتمندیازپدیدههایخا واززندگیبهعنوانیککلاس .ایندیدگاه کهبهدیدگاه
ذهنیشناختهشده،نوعیدادههایجمعآوریشدهازمیانروشهای پژوهشزمینهیابودادههاااای تحلیلشادهازطری 
روشهاایای مانندتحلیل رگرسیون یا مدلهای چندساختاری رادرگیر می کند(احمدی ،نادری کروندان.)12:142،واقعی 
خیلی مهم این اس که کیفی نمی تواند تنها از طری شرایط عینی تعیین شود ،بلکه در نظر گرفتن بهزیستی ذهنی افراد
نیزدارای اهمی اس .فوتوانسیک اظهارمیکندکهشاخ هایعینی بهتنهایی نمیتوانند کیفی واقعیزندگیرانمایش
دهند ،زیرا این شاخ ها دارای پایایی باال ،اما قابلی اطمینان پایین در ارزیابی بهزیستی انسانی اند(هاشم پور و همکاران،
 .)1242:22
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یاشودریاف هاوادراکاتدرونیوذهنیاوازاینعوامل
کیفیاا زندگااییکفردبهحقای عیناایوخارجیزندگ 
ونیز ازخودش وابسااته اساا .ایاان مسااالهتقریبااا توسااطاکثاارپژوهشااگرانمورد تصدی قرارگرفتهاس  .بنابراین،
یکوشااد تااااثرمرکاا این عواملعیناای وذهنی رابااررفاهو سعادت بشری
پژوهشات درموردکیفی زندگیعمدتااام 
دهههای گذشته دو رویکرد علمی به ساانجش کیفی زندگی وجود داشااته اساا  ،اولی رویکرد عینی یا
بسنجد .در طی  
براندازهگیریمتمرکزاساا .

شاااخ هایاجتماعیودومی ساانجشذهنی بهزیستیاس  .جنبااششاااخ هایاجتماعی 
رشااد شاااخ های اجتماعاای در ساانجش کیفیاا زندگی با مورد سااؤال قرار دادن همبسااتگی رشااد اقتصادی رفاه،
همزمانبودهاس .در مقابل،پژوهشاتذهنیسنجشبهزیستی،بهتجربهذهنیافراداززندگیشانمربو اس .دراینجافرا
یتواناادازطریاا تجاربآگاهانهمردمبهواسااتهاحساااسلذتو رضایاا شااناختی،تعریاا 
پایهآناس کهبهزیستیم 
شااود .
معیارهااا و ابزارهااای پژوهشااات ذهناای و شاااخ های اجتماعاای مبتناای باار تعاریاا متفاوتاای از کیفی 
زندگی اساا .باایاان وجود ،اتخاذ رویکرد علمی بهبهزیسااتی ،نیازمند داشااتندیدگاهی جامع درباااره پدیااده ازطریاا 
ترکیاا نقااا قااوت دو رویکاارد پیااش گفته اساا  .رویکردهااای عیناای یااا شاااخ های اجتماعاای ،معیارهایی
هسااتند کااه انعااکاس دهنااده شاارایط عیناای مااردم در یااک واحااد جغرافیایی و فرهنگی مفروا اس  .این رویکرد
مبتنی بردادههایکماای وعینی ازشاارایط زندگی اساا تااین کهباارادراکذهنی افراد از محیط اجتماعی متکی باشد.
واندازهگیااری

ازحوزههایاجتماعاایراموردبررساای

تح لوایمفهومیشاخ هایاجتماعاای ،متغیرهاااطیاا وساایعی
یدهند در مقابل فاارا پایه پژوهشات بهزیستی ذهنی این اس که برای درک و شناخ بهزیستی افراد ،سنجش
قاارار م 
حوزههایی خا اززندگیشان ضرورتدارد(احمدآخوندیوهمکاران،
مستقیم واکنشانفعالی و شناختی افراددرقبالکلونیز  
 .)1:1242


پیشینه پژوهش
دراینزمینهپژوهشهایزیادیتوسطمحققیندرداخلوخارجازکشورانجامشدهاس Chen.وهمکارانشدرسال

یهای اراضی
یهای کاربر 
 2118م،مقالهای تح عنوانیک هداسودمندبرای ارزیابی کیفی زندگی شهری بااستفادهازویژگ 
راهحلسادهو
پرداختند.نتای آنهانشانمی دهدکهروشمبتنی بر GISبهکاررفتهدراین پژوهشمی تواندبهعنوانیک  
مستقیمبرایارزیابیعینیکیفی زندگیشهریدرمناط مختل ومحلههایآنهااستفادهشود .
 Rastegarوهمکارانشدرسال 2111مقالهای تح عنواننقشسرمایه اجتماعی دربهبودکیفی زندگی وعدال 
اجتماعیدرشهرمشهدارائهدادند.نتای پژوهشآنهانشانمیدهدکهمسبولینشهریبهخصو شهرداریهاوشواریشهر،
بهنظراتودیدگاه های مردمدربرنامهریزی اهمیتی نمی دهند،درنتیجه مشارک مردمی بسیار کماس .بنابراین بین دیدگاه
مدیرانوشهرونداندرموردنقشسرمایهاجتماعیدربهبودکیفی زندگیتفاوتوجوددارد .
Kaklauskasوهمکارانشدرسال2116مقالهایتح عنوانتجزیهوتحلیلمعیارهایکیفی زندگیارائهدادهاند.
دهدکهبرنامهریزان

آنهابهارزیابی کیفی زندگی درشهرهای اروپایی بااستفادهروش INVARپرداختند.نتای آنهانشانمی
شهربااعمالروش INVARمیتوانندکیفی زندگی شهررابهبودببخشند .اغل برنامهریزان شهری امکاناتتوسعهاقتصادی و
برنامهریز شهری می تواندارزش
یکنند.بنابراین یک  
یکنندوازسرمایهگذاری دریک منتقهحمای م 
رشدیک شهر راتعیین م 
سرمایهگذارییکمنتقهراباپرو ههایINVARتعیینکنند .
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نتای 
زیاریوهمکارانش( )2118بهسنجشکیفی زندگیازدیدگاهعدال اجتماعیدرمناط  2و 18پرداختند .
کنار شمال و جنوب جغرافیایی
نرو ،در  
ی در این دو منتقه اس  .از ای 
پژوهش ،نمایانگر توزیع نامتعادل فرص ها و امکانات شهر 
ینیزشدهاس  .
جنوباجتماع 

جادشمالو
باع ای 
مردانی()1211بهارزیابیکیفی زندگی درروستاهایپیراشهری،مورد:دهستانصادقیهشهرستاننج آبادپرداخ .
یدهد که در کل شاخ های «امنی اجتماعی و فردی ،کیفی بهداش و سالم و کیفی 
افتههای پژوهش نشان م 
ی 
طزیس » در وضعی مناس تری نسب به شاخ های دیگر قرار دارند و شاخ های کیفی درامد و اشتغال و کیفی 
محی 
زیرساخ دروضعی نامناسبیقراردارند .
یباشد .این شهرداری دارای  8ناحیه
یباشد کهدارای جمعی زیادی م 
منتقه 18تهرانیکی ازمناط قدیمی تهرانم 
اس ومرکزآندرمیدان بهمن -ابتدای دش آزادگانجنوبی  -بعدازفرهنگسرای بهمنقراردارد.اینمتنقهبه مانندبیشتر
مناط پایتخ ،مهاجرپذیربودهوازسراسرکشوربهنسب گوناگون،اقوامایرانیرادرخودجادادهاس اماباف اولیهاینمنتقه
راترکهای اردبیل ،شهرستان

اند.هماکنوننیز بیشتر ساکنین واهالی اینمنتقه

یها)تشکیل د 
اده
راترکهای آذربایجان (آذر 

یدهند.اینمنتقه دارای حسینیه وهیب های مذهبی فراوانی اس 
سرابوزنجان،اهالی شمالکشوروترکمنصحراتشکیل م 
یباشد(.آلبوغبیشوشویچی .)1242،
کههرقومی دارایهیب مخصو خودم 
باتوجهبهقدیمی بودن،امکاناتکمیداردونبودبیمارستاندرنزدیکیآنیکیازمشکالتاین منتقهاس هرچند،
چندین  درمانگاهوساختمانپزشکانوجودداردامادرمانگاهشبانهروزی دراین محدودهوجودنداردودرصورتبروزمشکل
کترین مرکزدرمانی مساف زیادی راباید طی نمایند .دراینمحدودهدر
اور انسی برای ساکنین درش ،برای رسیدن بهنزدی 
مکانهادرگذشتهکارخانه،قالیشویی ویا حمام
برخینواحیآنبهمانندجوادیه ،امالکمتروکهبامترا باالوجوددارد.این  
امالکمتروکهرهاشدهاند.این امالکاسبابآلودگی ومحل

بودهاندامادرحالحاضرکارآیی خودراازدس دادهوبهصورت

تجمعحیوانات موذی بودهوبرای همسایگانخودایجاد مشکلمیکنند.اهالی محلهبرای حلمسالهبرخی ازاین امالکمتروکه
یکنند.بهطورکلی
نگرفتهاندواین امالکهمچناندرمحلهوجوددارندو ایجاد مشکلم 

بارهااقدامکردهاندامانتیجه متلوبی 

شهرداریتهرانزیادمیباشد.هداکلی اینپژوهشبررسیتاثیررضای شهروندانازکیفی 

تفاوتدرنواحی8گانهمنتقه18
شهرداریتهرانمیباشد .

زندگیبررفتارهایمثب شهروندیدرنواحی8گانهمنتقه18


شناخت منطقه مورد مطالعه
همانطور که پیشتر ذکر شد منتقه مورد متالعه این پژوهش ،منتقه  18شهرداری تهران میباشد(تصویر  .)2این
منتقهازشمالبامناط 11و12وخیابانشوشحدفاصلانبارنف ومیدانشوشهمسایههس .همچنینازشرقبهمنتقه
یشود.شهرداری
،19ازجنوببهمنتقه 21وازغرببهمناط  11و 14بزرگراهشهید تندگویان  -خیابان بهمنیار محدودم 
منتقه18درمیدانبهمن،ابتدایدش آزادگانجنوبی،بعدازفرهنگسرایبهمنقراردارد.اینشهرداریدارای8ناحیهاس و
مرکزآندرمیدانبهمن-ابتدایدش آزادگانجنوبی-بعدازفرهنگسرایبهمنقراردارد(سای شهرداریمنتقه18تهران) .
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شکل  :0نقشه موقعیت منطقه مورد مطالعه 

روش پژوهش
ال .اینپژوهشازنظرهدا،ازنوهپژوهشاتکاربردیاس ؛زیرانتای آنبرایآگاهیازمیزانرضای مندیشهروندان
ازمحیطزندگیوتأثیراینرضای بربروزرفتارهایمثب درارگانهایشهرداری،فرمانداریواستانداریکاربرددارد .
ب-اینپژوهشازنظرمکانیازنوهپژوهشاتمیدانیاس ؛زیرادادههایپژوهشباحضوردرجامعهویا نمونهآماری
یشود .
وبااستفادهازابزارهایپرسشنامهومصاحبهگردآوریم 
وازنوههمبساتگیمحساوبمایشود .؛زیرا به

ج -این پژوهشازنظرروشدرزمرهپژوهشات توصیفی -پیمایشی 
بررسیمیزانرضای شهروندانمیپردازدوعناصرومتغیرهایپژوهشونحوهارتبا میانآنانرادرچارچوبمشخ توصی 
یکند .
م
شدهوبااستفادهازنرمافزارspssعملیات

جمعآوریشدهواردکامپیوتر
نامههای 
پرسش 

دادههایاصلی
ازجمعآوری 

پ 
یشود.دربخشتوصیفی
دادههاانجامگرف  .دراینبخشیافتههای پژوهش دردوبخشتوصیفی واستنباطیارائه م 
تحلیل  
یشوند و در بخش
جداول فراوانی و نمودارهای مربو به گویهها و متغیرهای اندازهگیری شده در پرسشنامه به ترتی ارائه م 
تعدادتوزیعپرسشنامهدرهرناحیهرانشانمیدهد .

یشوند.جدول2
استنباطیروابطموجوددرمدلپژوهشبررسیم 
میباشد ،که شامل  64٬426خانوار اس  .بدین
منتقهی  18براساس سرشماری سال  281816 ،1249نفر  

جمعی 
نفرمیباشد(جدول .)1

ترتی تعدادپرسشنامهتوزیعشدهدرستسمنتقهطب فرمولکوکران166
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جدول :0تعداد پرسشنامه توزیع شده در منطقه
ناحیه

جمعیت

تعداد

یک

24964

22

دو

28292

21

سه

19214

24

چهار

92214

22

پن 

91818

22

شش

12921

21

کل

266667

077


برایتعیینپایاییپژوهش  ازآزمونآلفالیکرونباخاستفادهشدهاس .نتای هرشاخ درجدول 2نشاندادهشده
اس .چونعددبهدس آمدهدرهرشاخ بیشتراز1/1اس بنابراین،پایاییموردقبولمیباشد .
جدول :2نرخ آلفای کرونباخ در هر شاخص
شاخص

آلفای کرونباخ

امکانات و زیرساختهای شهری

 1/618

نیازهای پایه

 1/198

محیط اجتماعی

 1/621

زیست محیطی

 1/422

رضایت کلی

 1/146

دلبستگی

 1/698

قصد ترک ناحیه

 1/622

گفتار مثبت

1/614

مجموع

 1/622

شاخصها و متغیرها
نهای طی لیکرت صورت
دادههای الزمدرپژوهشحاضربااستفادهازیک پرسشنامهبستهبراساسپاس های 9گزی 

گرف .بدینترتی کهبرایهرسوالازپرسشنامهاحساسات9،گزینهبصورتزیردرنظرگرفتهشدهاس (:پاس =1بسیارناچیز
یااصال،پاس =2کم،پاس =2متوسط،پاس =2زیاد،پاس =9خیلیزیاد).همچنینبرایهرسوالازپرسشنامهرفتارشهروندی
شدهاس (:پاس =1بسیار زیاد ،پاس =2زیاد ،پاس =2نهبسیار زیاد نهبسیار کم،
سازمانی9 ،گزینه بصورتزیر درنظرگرفته  
پاس =2کم،پاس =9بسیارکم)وهمچنینبرایدوسوالآخررفتارشهروندیاینطی بهترتی بصورت(پاس =1کامالموافقم،
پاس =2موافقم،پاس =2نهموافقمنهمخالفم،پاس =2مخالفم،پاس =9کامالمخالفم)و(پاس =1کامالموثر،پاس =2باالتراز
متوسط ،پاس  =2نه بسیار زیاد نه بسیار کم ،پاس =2پایین تر از متوسط ،پاس =9کامال غیر موثر) در نظر گرفته شد .برای
سواالتعدال این طی بهبصورت(پاس =1کامالموافقم ،پاس =2موافقم،پاس =2نهموافقمنهمخالفم،پاس =2مخالفم،
9پاس =کامالمخالفم)درنظرگرفتهشد .

بررسی تاثیر رضایت شهروندان از کیفیت زندگی......
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بهمنظوربررسیکیفی ادارکشدهدرمنتقه 18شهرداریتهران 29،گویهدرچهاربعد(امکاناتوزیرساخ های
اجتماعیومحیطزیس )درنظرگرفتهشد.درشاخ رضای کلی2گویه(منزندگیدرشهرتهران


پایه،محیط
شهری،نیازهای
یامراضی هستم،من
رادوس دارم،من فکرمی کنماینمنتقهیک مکانخوبوقابلزندگیاس ،منازمنتقهومحلزندگ 
اینمنتقهرادوس ندارموبهاجباردرآنزندگیمیکنم)( Taecharungroj and Taecharungroj, 2016; Zenker et al., .
) .)2013 Lam et al., 2004
خانهام
دلبستگیشهرونداننیزبا2گویه(اینمنتقهمعانیشخصیزیادیبرایمندارد،محیطمنتقهبرایمنمثل 
افتههای حاصلاز
اس .مناحساسمی کنمبهاین منتقه تعل دارم)( .) Zenker and Rütter, 2014برای تجزیه وتحلیل ی 
لهای
وروشهایآماریاستفادهگردیدهاس .وازبرنامهEQSبرایآزمونمدلمسیروتحلی 

نامهازنرمافزارspss


پرسش
توزیع
اصلیپژوهشاستفادهشد.همچنیندوگویه(مکانهایدیگرفرص هایبیشتریبرایانجامکارهاییکهدوس دارمدارند،من
گویه( مندر

برای سکون ازاین ناحیه بهناحیه یا منتقهدیگری نقلمکانخواهمکرد)بهمنظوربررسیمتغیرقصدترکو 2
موردمحلزندگی امبهصورتمثب صحب می کنم،من زندگی دراین ناحیه رابهمردمتوصیه می کنم)( Zenker and
)Rütter, 2014بهمنظوربررسیمتغیرگفتارمثب برمقیاسلیکرت9درامتیازیدرنظرگفتهشد .


ابزار تجزیه و تحلیل دادهها
ی
ی درون 
ار ،وهمبستگ 
انحراامعی 

ن ،
تجزیه و تحلیل پرسشنامه در ابتدا با آزمون  tصورت پذیرف  .سپ میانگی 
یپژوهشمحاسبهگردید.پ ازتهیهماتری همبستگی،بااستفادهازبرنامهAmosوازطری تحلیلمسیر،محاسبات
متغیرها 
الزمصورتگرف وبرایمدلپیشنهادی،Amosشاخ برازشنیکوئیاجراگردید.باتوجهبهاینکهدراینپژوهشبح 
اصلی،بررسینظامروابطحاکمبرمتغیرهایمستقلووابستهاس استفادهازتحلیلمسیرالزماس  .
وابستهومستقلبههمراهمولفههایشانشدهاس .دراین

سازهمولفههایمتغیرمستقلوتحلیلسازهمتغیرهای

تحلیل
بینبهمنظورسنجشبرازش،شاخ هایزیربررسیشدند .
شاخ Chi-Square/df:یکشاخ تناس تتبی وتعدیلمدلبااندازهنمونهاس .مقدارآنبایدکمتراز2باشد .
یباشدوبنابرایناینعددبایدهرچهکوچکتر
شاخ  RMESA:تح عنوانریشهمتوسطمجذورختاهایتخمینم 
وبهصفرنزدیکباشدتابرازشمدلبهترشود.براساسبرخیازمنابع،اینعددبایدکوچکتراز.1/16باشد .
یباشد وبنابراین،این عددباید هرچهکوچکترو
یمانده م 
شاخ  RMR:تح عنوانریشه متوسطمجذورمقادیر باق 
بهصفرنزدیکباشدتابرازشمدلبهترشود.براساسبرخیازمنابع.،اینعددبایدکوچکتراز1/16باشد .
شاخ NNFI: ،NFI،CFI،GFI ،AGFIشاخ های مختلفی هستند که نشاندهنده میزان نیکویی برازش مدل
لهایانجامشدهبررویهریک
کترباشند،نشانگربرازشبهترمدلهستند.درادامه،نتای تحلی 
هستندوهرچهبهعدد1نزدی 
یشوند :
یشود.ایننتای برایهریکازسازهدردوبخشارایهم 
ازسازههایپژوهشارائهم 

اندازهگیری هرسازهدرحال معناداری:دراین حال اعدادفلشهای ترسیم شدهازمتغیرهای مکنونبهسم 
مدل  
یآیندو
یدهندکهبااحتمال،%49مقادیربزرگتراز 1/48مقادیرمعناداربهحسابم 
متغیرهایمشاهدهشده،مقادیر tرانشانم 
یشوند .
ازمدلحذانم 
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جدول :0مستندسددازی شدداخصهای اندددازه گیددری کیفیددت زندگی شددهری در سدده حددوزه مطالعات
سددازمانهای بیددنالمللددی ،مطالعات آکادمیددک و سددازمانهای ویژه شددهری و به تفکیک شاخصها و مطالعات مربوطه




یافتههای پژوهش
برای تجزیه و تحلیل یافتههای استنباطی از آزمون   tتک نمونهای استفاده شد .مقدار  Tدر این آزمون ،نشانگر
رضایتمندیباالترازحدمتوسطومقدارمنفی Tنشاندهندةرضایتمندیپایینترازحدمتوسطاس  :جدول2نتای آزمونt
رانشانمیدهد .

درشاخ امکاناتوزیرساخ هایشهریدرنواحیششگانهمنتقه18شهرداریتهران
ابانها ناحیه کهمقدارt
سن فرشومبلمانشهری،کیفی خدماتحملونقلشهریومیزان کیفی آسفال خی 
هامنفیمیباشند.اینامربیانگراینمتل اس کهدرگویههامنفیمیزان

آنهامثب اس وباالترازصفراس ،مابقیگویه
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رضای کمترازمتوسطمیباشد.دراینمیانگویهتعدادپارکین هایعمومیکمترینمیزانضری tرادارد.باتوجهبهنتای به
دس آمدهگویههایوضعی ترافیکمنتقه،تعدادپارکین هایعمومیودسترسیبهفضاهایآموزشیوفضاهایسبزازحد
هامتلوبتر


فرشخیابان
باشد.وسایرگویههاازحدمتوسطباالترهستند.دراینمیانکیفی سن 

متوسطدرمنتقهپائینترمی

هامیباشد .کهبیانگرکمیباالتراز


ترازسایرگویه

افیکدرمنتقهنامتلوب
هادرستسمنتقهمیباشد.ووضعی تر


ازسایرگویه
حدمتوسطمیباشد .

جدول  :4نتایج آزمون  tدر شاخص امکانات و زیرساخت های شهری در نواحی شش گانه منطقه  06شهرداری تهران
گویه

0

2

3

4

5

6

میزانکیفی آسفال خیابانهاناحیه

 2/118

 2/489

9/221

2/141

2/281

2/282

وضعی ترافیکمنتقه

-1/698

-2/214

-2/412

-2/242

-8/196

-1/162

کیفی سن فرشومبلمانشهری

2/222

2/842

1/921

2/824

9/121

1/119

کیفی خدماتحملونقلشهری

2/211

12/98

2/121

2/112

2/111

1/112

دسترسیبهمراکزعرضهوبازارهای
نیازهایروزانه

-4/121

9/614

9/122

-1/911

12/12

6/18

پارکهاوفضاهایسبزدرستسناحیه

-4/121

-2/121

-1/122

-1/84

-1/164

-1/11

تعدادپارکین هایعمومی

-11/26

-1/211

-1/221

-1/926

-1/121

-1/616

تعدادمراکزتفریحیوسرگرمی

-11/21

1/242

2/112

-1/184

1/982

-2/191

دسترسیبهآبآشامیدنیمناس

-2/288

2/214

2/912

11/142

8/984

1/122

دسترسیبهفضاهایآموزشی

-2/211

11/262

6/811

4/619

4/124

-2/161

دسترسیبهفضاهایورزشی

-11/69

9/129

11/42

6/282

4/646

-2/469

مجموع

-4/403

2/133

2/26

2/55

2/63

0/671

رانشانمیدهد.

نیازهای پایه درنواحی ششگانهمنتقه 18شهرداری تهران 

جدول  9نتای آزمون tدرشاخ
براساسنتای بهدس آمده :
درناحیهیکتمامیگویههایشاخ نیازهایپایهبهجزگویههزینه خدماتدرمانی وبهداشتیکمترازحدمتوسط

منفیمیباشد.دراینمیانگویهتناس دستمزدهاباهزینههایجاریزندگیوضعی نامتلوبتری

میباشدوضری آزمون t

ینیزدرحدمتوسطمیباشد.درناحیه 2بهجزگویههزینه

نسب بهسایرگویههادارند.گویههزینه خدماتدرمانی وبهداشت
باشند.درحالیکهوضعی سایرگویههاازحدمتوسط


ترمی

یسایرگویهازحدمتوسطپائین
استفادهازخدماتحملونقلعموم
ترمیباشد.درناحیه9بهجز هزینهاستفادهازخدمات


هاازحدمتوسطپائین
ترمیباشد.درناحیه،2وضعی تمامیگویه


پائین
ئینتراس .گویهزمینهاشتغالوفرص هایشغلیمناس درحد
حملونقلعمومیوضعی سایرگویههاازحدمتوسطپا 
متوسطمیباشد.درناحیه،8وضعی سهگویهپایداری شغلی واقتصادی،هزینه استفادهازخدماتحملونقلعمومی،هزینه

کهسایرگویههاازحد

خدماتدرمانی وبهداشتیبهدلیلباالبودنضری  tازصفر،باالترازحد متوسطمیباشند.در حالی
متوسطپائینترمیباشند.
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جدول  :5نتایج آزمون  tدر شاخص نیازهای پایه در نواحی شش گانه منطقه  06شهرداری تهران
گویه

0

2

3

4

5

6

زمینه اشتغال و فرصت های شغلی مناسب

-2/641

-1/288

-1/211

-1/149

1/111

-9/92

پایداری شغلی و اقتصادی

-2/28

-1/92

-1/41

-2/641

-2/262

9/191

مسکن مناسب برای خرید یا اجاره

-/184

-9/122

-1/111

-1/461

-2/282

-2/61

هزینه استفاده از خدمات حمل و نقل عمومی

-2/212

4/91

8/941

-1/818

2/241

6/196

هزینه خدمات درمانی و بهداشتی

1/112

-2/21

2/41

-2/191

-1/828

1/181

تناسب دستمزدها با هزینههای جاری زندگی

-12/21

-19/62

-12/21

-12/21

-18/19

-8/19

مجموع

-00/07

-4/64

-7/74

-4/73

-4/43

-3/57



نشانمیدهد .

جدول8نتای آزمونtدرشاخ نیازهایپایهدرمنتقه18شهرداریتهران
وضعی گویههایزمینه اشتغالوفرص های شغلی مناس ،پایداری شغلی واقتصادی،مسکن مناس برای خرید یا
ترمیباشند.


ازصفرازحدمتوسطپائین
اجارهوتناس دستمزدهاباهزینههایجاریزندگیبهدلیلکمتربودنضری آزمونt
یازحدمتوسطباالترمیباشدووضعی گویههزینهخدماتدرمانیوبهداشتی

گویههزینهاستفادهازخدماتحملونقلعموم
فاصلههای اطمینان منفی به دس آمدهازآزمون t-testزمینه اشتغالو
درحدمتوسطمیباشد.باتوجهبهستسمعنیداری و  
فرص های شغلی مناس  ،پایداری شغلی و اقتصادی،مسکن مناس برای خرید یا اجاره و هزینه خدمات درمانی و بهداشتی،
یدار بامیانگین  2و کمترازستس
یهها دارای اختالامعن 
نههای جاری زندگینیز بیان میکند اینگو 
تناس دستمزدهاباهزی 
میباشند .
متوسط 

جدول  :6نتایج آزمون  tدر شاخص نیازهای پایه در منطقه  06شهرداری تهران
تفاوت

سطح

درجه

باال

پایین

میانگین

معناداری

آزادی

زمینه اشتغال و فرصت های شغلی مناسب

-1/291

-1/262

-1/281

1/111

161

-8/241

پایداری شغلی و اقتصادی

-1/221

-/921

-1/229

1/111

161

-1/461

مسکن مناسب برای خرید یا اجاره

1/281

-1/292

-1/298

1/111

161

-1/224

هزینه استفاده از خدمات حمل و نقل عمومی

1/122

1/989

1/894

1/111

161

12/61

هزینه خدمات درمانی و بهداشتی

1/161

-1/1241

1/184

1/111

161

1/111

تناسب دستمزدها با هزینه های جاری زندگی

-1/261

-1/216

-1/262

1/111

161

-26/98

گویه

مجموع

فاصله اطمینان 35%











t

 -6/291


رانشانمیدهد.در

ششگانهمنتقه18شهرداریتهران
جدول1نتای آزمونtدرشاخ محیطاجتماعیدرنواحی 
ناحیهیکتمامیگویههابهجز رضای ازمحلهمسکونیباالترازحدمتوسطمیباشند.درناحیهدووسهوپن سکوتوآرامش

باشندوسایرگویههاباالترازحدمتوسطقراردارند.درهرسهناحیهروابط


هایمنتقهکمترازحدمتوسطمی

درستسمحله
باشد.درناحیهچهارتمامیگویههابهجز رضای ازمحله

احتماعیبینمردمدروضعی متلوبترینسب بهسایرگویههامی
اند.درناحیهششتمامیگویههاباالتراز


ترازحدمتلوبواقعشده

هاپائین
مسکونیکهدروضعی متوسطقرارداردسایرگویه
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توآرامشدرستسمحلههادرحدمتوسطقراردارد.بهلحاظمجموهشاخ محیطاجتماعی

حدمتوسطقراردارند.گویهسکو
درنواحییکوچهارپایین ترازحدمتوسطقراردارند.ودرناحیهدودرحدمتوسطودرنواحیسه،پن وششازحدمتوسط

باالترقراردارد .
جدول  :6نتایج آزمون  tدر شاخص محیط اجتماعی در نواحی ششگانه منطقه  06شهرداری تهران
گویه

0

2

3

4

5

6

روابط اجتماعی بین مردم

2/21

8/28

2/11

-1/14

2/81

9/11

سکوت و آرامش در سطح محله های شهر

-2/61

-1/21

-2/28

-2/64

-9/28

1/111

رضایت از محله مسکونی به لحاظ شاخصهای اجتماعی

-2/41

2/89

1/98

-1/46

2/61

1/22

اعتماد به اهالی محله

1/69

مجموع

 -1/899

2/81

2/82

1/111

2/11

1/11

 1/198

 2/18

 -2/988

 1/119

 2/112


جدول  6نتای آزمون tدرشاخ محیط اجتماعی درمنتقه 18شهرداری تهران رانشانمیدهد.بدینترتی با
توجهبهنتای بهدس آمدهدوگویهروابطاجتماعیبینمردمواعتمادبهاهالیمحلهباالترازحدمتوسطقراردارندورضای از
هایاجتماعیدرحدمتوسطوسکوتوآرامشدرستسمحلههایمنتقهکمترازحدمتوسط

محلهمسکونیبهلحاظشاخ 
قراردارد .
جدول  :7نتایج آزمون  tدر شاخص محیط اجتماعی در منطقه  06شهرداری تهران
فاصله اطمینان 35%

تفاوت

سطح

درجه

باال

پایین

میانگین

معناداری

آزادی

روابط اجتماعی بین مردم

1/922

1/291

1/228

1/111

161

2/222

سکوت و آرامش در سطح محلههای منطقه

-1/912

-1/242

1/264

1/111

161

-2/98

رضایت از محله مسکونی به لحاظ شاخصهای اجتماعی

1/921

1/221

-/221

1/111

161

1/911

اعتماد به اهالی محله

1/911

1/268

1/212

1/111

161

2/229

گویه

مجموع

t

1/654

شهرداریتهرانرانشانمیدهد.با

محیتیدرنواحیششگانهمنتقه 18

جدول 4نتای آزمون  tدرشاخ زیس 
درتمامینواحیششگانهکیفی هواپایینترازحدمتوسطقراردارد.نحوهجمعآوریپسماندهاو

توجهبهنتای بهدس آمده:
هامتلوبترینگویهمیباشد.وضعی فاضالبدرناحیه 9در  حدمتوسطقراردارد.درمجموهاینشاخ درتمامینواحی


زباله
جز ناحیهدودرحدمتوسطقراردارد.اینشاخ درناحیهدوباالترازحدمتوسطقرارگرفتهاس .
جدول  :3نتایج آزمون  tدر شاخص زیستمحیطی در نواحی ششگانه منطقه  06شهرداری تهران
گویه

0

2

3

4

5

6

کیفیت هوای منطقه

-1/69

-2/211

-12/12

-1/111

-8/222

-9/211

پاکیزگی و تمیزی منطقه

2/121

2/81

1/21

1/818

1/11

1/119

وضعیت فاضالب منطقه

1/112

1/12

1/28

1/241

1/111

1/182

نحوه جمع آوری پسماندها و زباله

9/218

1/21

12/82

1/111

8/196

2/829

مجموع

1/666

2/165

1/661

1/513

1/016

1/071

مطالعات توسعه اپیدار شهری و منطقه ای
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جدول11نتای آزمونtدرشاخ زیس محیتیدرمنتقه18شهرداریتهراننشانمیدهد.بدینترتی درتمامی
وفاصلههای

یداری 
پائینترازحدمتوسطقراردارد.باتوجهبهستسمعن 
گویههابهجز کیفی هوای منتقه ضری آزمون  t

یدار بامیانگین
یکنداین گویهدارایاختالامعن 
اطمینانمنفیبهدس آمدهازآزمونt-testکیفی هوایمنتقهنیزبیانم 
یباشد.مجموهاینشاخ درمنتقهبرابربا1/281میباشدکهدرحدمتوسطاس  .
2وکمترازستسمتوسطم 
جدول  :01نتایج آزمون  tدر شاخص زیستمحیطی در منطقه  06شهرداری تهران
فاصله اطمینان 35%

تفاوت

سطح

درجه

باال

پایین

میانگین

معناداری

آزادی

کیفیت هوای منطقه

1/988

-1/121

-1/826

1/111

161

-19/81

پاکیزگی و تمیزی منطقه

1/921

1/292

1/228

1/111

161

2/224

وضعیت فاضالب منطقه

1/221

1/126

1/224

1/111

161

2/812

نحوه جمع آوری پسماندها و زباله

1/111

1/922

1/811

1/111

161

4/18

گویه

مجموع











t

 1/281

رتبهبندی نواحی شش گانه براساس متغیر کیفی ادارک شده را نشان میدهد .بدین ترتی ناحیه شش
جدول   11
 1/149رتبهاولوناحیهیکبا -2/121رتبهآخررادربیننواحیششگانهمنتقه 18شهرداریتهرانبهلحاظمتغیرکیفی 
ادارکشدهکس کردهاند .
جدول :00رتبهبندی نواحی شش گانه منطقه  06تهران براساس متغیر کیفیت ادارک شده
ناحیه

t

رتبه

یک 

 -2/121

6

دو 

 -1/129

2

سه 

 -1/912

4

چهار 

 -1/169

5

پن 

 -1/182

3

شش 

 1/149

0

بررسی همبستگی بین متغیرها
دراینمرحلهبااستفادهازضری همبستگیپیرسون،همبستگیبینمتغیرهادرنرمافزار SPASSمحاسبهگردید.
برایهرناحیهبهطورجداگانهاینعملصورتگرف وسپ درکلمنتقه18تهرانمیزانهمبستگیبینمتغیرهاورگرسیون
ختیآنهامحاسبهگردید.شاخ هایامکاناتوزیرساخ هایشهری،محیطاجتماعی،نیازهایپایهوزیس محیتیبهعنوان

یکمتغیروتح عنوانمحیطادارکشدهدرنظرگرفتهشدهاس  .
ی پژوهش در ناحیه یک منتقه  18شهرداری تهران را
ی درونی متغیرها 
انحراامعیار ،وهمبستگ 

ن ،
جدول  12میانگی 
دهد.دارد.چنانچهمشاهدهمیشودکیفی ادارکشدهبارضای کلیدارایرابتۀمثب باضری همبستگی 1/282و


نشانمی
معنیدار  1/111اس .رابتهبینگفتارمثب ورضای کلیبابیشترینضری دربینضرای همبستگیبامقدار1/912
ستس 
مثب والبتهمعنیدار 1/111بود.همچنین،بینرضای ودلبستگیشهررابتهمثب ومعنادار 1/122وجوددارد.ولیرابتۀ

 114

بررسی تاثیر رضایت شهروندان از کیفیت زندگی......

بینرضای وقصدترکمنفیوالبتهمعنادار() 1/292وجوددارد.بینکیفی ادراکشدهوقصدترکرابتهمثب ومعنادار
()1/99وجود 
جدول  :02میانگین ،انحرافمعیار ،وهمبستگی درونی متغیرهای پژوهش در ناحیه یک منطقه  06شهرداری تهران
متغیر
کیفیت ادراک

میانگین

انحراف معیار

کیفیت
ادراک شده

رضایت

دلبستگی
شهری

قصد ترک

گفتار مثبت

 2/42

 1/966

1









 2/44

 1/126

 1/282
 1/111

1







 2/29

 1/929

 1/199
 1/111

 1/122
 1/111

1





قصد ترک

 2/21

 1/484

 1/199
 1/111

 -1/292
 1/111

 -1/122
 1/111

1



گفتار مثبت

 2/212

 1/161

 1/149

 1/912

 1/212

 1/121

1

شده
رضایت
شهروندی
دلبستگی
شهری

1/111

1/111

1/111



1/111

یدرونیمتغیرهایپژوهشدرناحیهدومنتقه18شهرداریتهرانرانشان
انحراامعیار ،وهمبستگ 

ن ،
جدول12میانگی 
میدهد.همانتورکهنتای نشانمیدهدبینکیفی   ادارکشدهورضای شهروندیرابتهمثب باضری همبستگی 1/116و

رابته معنادار  1/111وجوددارد.درحالیکهبینکیفی ادارکشدهودلبستگیشهریرابتهمنفیباضری  -1/192ورابته
معنادار1/111وجوددارد .

جدول :03میانگین ،انحرافمعیار ،وهمبستگی درونی متغیرهای پژوهش در ناحیه دو منطقه  06شهرداری تهران
متغیر
کیفیت ادراک
شده
رضایت

میانگین

انحراف معیار

 2/282

 1/222

کیفیت
ادراک شده

رضایت

1



 2/119

 1/221

دلبستگی
شهری


قصد ترک


گفتار مثبت


 1/116
 1/111

1







 2/11

 1/911

 -1/92
 1/111

 1/246
 1/111

1





قصد ترک

 2/84

 1/228

 1/216
 1/111

 1/188
 1/111

 1/149
 1/111

1



گفتار مثبت

 2/28

 1/961

 1/144

 1/221

 1/128

1/111

1/111

1/111

شهروندی
دلبستگی
شهری

 -1/111

1/111

1


ی پژوهشدر ناحیه سهمنتقه 18شهرداری تهران را
ی درونی متغیرها 
ار ،وهمبستگ 
انحراامعی 

ن ،
جدول  12میانگی 
نشانمیدهد.باتوجهبهنتای بهدس آمدهبینکیفی ادارکشدهورضای شهروندیهمبستگیمثب ()1/198ورابته
معنادار()1/111وجوددارد.بینکیفی ادارکشدهودلبستگیشهری()-1/114وکیفی ادارکشدهوقصدترکهمبستگی

مطالعات توسعه اپیدار شهری و منطقه ای
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منفی()-1/111وکیفی ادارکشدهوگفتارمثب ()-1/124همبستگیمنفیورابتهمعنادار()1/111وجوددارد.بیشترین
)مشاهدهمیشود .

ضری همبستگیدرمیانضرای بیندلبستگیشهریورضای شهروندی()1/292ورابتهمعنادار(1/111
جدول :04میانگین ،انحرافمعیار ،وهمبستگی درونی متغیرهای پژوهش در ناحیه سه منطقه  06شهرداری تهران
متغیر
کیفیت ادراک

میانگین

انحراف معیار

کیفیت

رضایت

ادراک شده

دلبستگی

قصد ترک

شهری

گفتار مثبت

 2/22

 1/212

1









 2/22

 1/296

 1/198
 1/111

1







 2/12

 1/211

 -1/114
 1/111

 1/292
 1/111

1





قصد ترک

 2/14

 1/911

 -1/111
 1/111

 -1/214
 1/111

 -1/191
 1/111

1



گفتار مثبت

 2/94

 1/989

 -1/124

 1/194

 1/262

 1/219

1/111

1/111

1/111

1/111

شده
رضایت
شهروندی
دلبستگی
شهری

1

ی پژوهشدرناحیه چهارمنتقه 18شهرداری تهران را
ی متغیرها 
ی درون 
انحراامعیار ،وهمبستگ 

ن ،
جدول 19میانگی 
نشانمیدهد.همانتورکهنتای نشانمی دهدبیشترینضری همبستگیمیانضرای بینگفتارمثب ورضای شهروندیبا

ضری ( )1/811ورابتهمعنادار()1/111وجوددارد.بینکیفی ادارکشده،ورضای شهروندی(،)1/281کیفی ادراکشدهو
قصدترک()1/212همبستگیمثب ورابتهمعنادار()1/111وجوددارد .
جدول  :05میانگین ،انحرافمعیار ،وهمبستگی درونی متغیرهای پژوهش در ناحیه چهار منطقه  06شهرداری تهران
متغیر
کیفیت ادراک
شده
رضایت

میانگین

انحراف معیار

 2/22

 1/228

کیفیت
ادراک شده

رضایت

1



 2/21

 1/222

دلبستگی
شهری


قصد ترک


گفتار مثبت


 1/281
 1/111

1







 2/91

 1/912

 -1/121
 1/111

 1/219
 1/111

1





قصد ترک

 2/11

 1/691

 1/212
 1/111

 1/211
 1/111

 1/221
 1/111

1



گفتار مثبت

 2/12

 1/621

 -1/222

 1/811

 1/264

 -1/121

 1/111

 1/111

 1/111

 1/111

شهروندی
دلبستگی
شهری



1

 111

بررسی تاثیر رضایت شهروندان از کیفیت زندگی......

ی پژوهشدرناحیه پن منتقه 18شهرداری تهران را
ی متغیرها 
ی درون 
ار ،وهمبستگ 
انحراامعی 

ن ،
جدول  18میانگی 
)مشاهدهمیشود

نشانمیدهد.باتوجهبهنتای کمترینضری میانضرای همبستگیبینرضای کلیوقصدترک(-1/216
وبیشترینضری بینرضای شهروندیوگفتارمثب ()1/828بارابتهمعنادار()1/111وجوددارد .
جدول :06میانگین ،انحرافمعیار ،وهمبستگی درونی متغیرهای پژوهش در ناحیه پنج منطقه  06شهرداری تهران
متغیر
کیفیت ادراک

میانگین

انحراف معیار

کیفیت
ادراک شده

رضایت

دلبستگی
شهری

قصد ترک

گفتار مثبت

 2/16

 1/166

1









 2/48

 1/611

 1/211
 1/111

1







 2/28

 1/928

 1/112
 1/111

قصد ترک

 2/81

 1/11

گفتار مثبت

 2/11

 1/692

شده
رضایت
شهروندی
دلبستگی
شهری

 1/264
 1/111

1





 -1/114
 1/111

 -1/216
 1/111

 -1/162
 1/11

1



 1/242

 1/828

 1/241

 -1/218

 1/111

 1/111

 1/111

 1/111

1


ی پژوهشدرناحیه ششمنتقه 18شهرداری تهران را
ی متغیرها 
ی درون 
انحراامعیار ،وهمبستگ 

ن ،
جدول 11میانگی 
نشانمی دهد.براساسنتای بهدس آمدهبیشترینضری همبستگیبیندلبستگیشهریوگفتارمثب باضری ()1/222و

رابتهمعنادار()1/111وجوددارد.بینکیفی ادارکشدهورضای شهروندی(،)-1/126ودلبستگیشهری()-1/122همبستگی
منفیورابتهمعنادار() 1/111وجوددارد.درحالیکهبینگفتارمثب ودلبستگیشهریهمبستگیمثب ()1/222ورابته
معنادار()1/111وجوددارد .

جدول :06میانگین ،انحرافمعیار ،وهمبستگی درونی متغیرهای پژوهش در ناحیه شش منطقه  06شهرداری تهران
متغیر
کیفیت ادراک

میانگین

انحراف معیار

کیفیت
ادراک شده

رضایت

دلبستگی
شهری

قصد ترک

گفتار مثبت

 2/29

 1/288

1









 2/82

 1/242

 -/126
 1/111

1







 2/26

 1/241

 -1/122
 1/111

 -1/981
 1/111

1





قصد ترک

 2/61

 1/949

 1/211
 1/111

 1/142
 1/111

 -1/194
 1/111

1



گفتار مثبت

 2/82

 1/269

 1/198

 -1/281

 1/222

 -1/212

 1/111

 1/111

 1/111

 1/111

شده
رضایت
شهروندی
دلبستگی
شهری

1
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یپژوهشدرمنتقه18شهرداریتهرانرانشان
یمتغیرها 
یدرون 
ار،وهمبستگ 
انحراامعی 

ن،
جدول16میانگی 
میدهد.باتوجهبهنتای بهدس  آمدهبینگفتارمثب ورضای شهروندیبیشترینهمبستگیمثب ( )1/912با

رابته معنادار ()1/111مشاهده میشود .بین قصد ترک و رضای شهری( )-1/292و دلبستگی شهری( )1/122نیز
همبستگیمنفیورابتهمعنادار()1/111وجوددارد .
جدول  :07میانگین ،انحرافمعیار ،وهمبستگی درونی متغیرهای پژوهش در منطقه  06شهرداری تهران
متغیر
کیفیت ادراک

کیفیت

میانگین

انحراف معیار

 2/12

 1/241

1

ادراک شده

رضایت

دلبستگی
شهری






 2/44

 1/126

 1/228
 1/111

1







 2/29

 1/929

 1/121
 1/111

 1/212
 1/11

1





قصد ترک

 2/21

 1/484

 -1/184
 1/111

 -1/292
 1/111

 -1/122
 1/111

1

گفتار مثبت

 2/21

 1/161

 1/212

 1/912

 1/212

 -1/121

 1/111

 1/111

 1/111

 1/111

شده
رضایت
شهروندی
دلبستگی
شهری



قصد ترک

گفتار مثبت


1

تحلیل مسیر دادهها
هداازبررسیبرازشکلمدلایناس کهمشخ شودتاچهحدکلمدلبادادههایتجربیمورداستفادهسازگاری
اندازهگیری برازش کل مدل
و تواف دارد.مجموعۀوسیعی ازمعیارها وشاخ های نیکویی برازشوجودداردکهازآنهابرای 
یشود.در ادامه مدلها اندازهگیری برای هر یک از سازههای مدل پژوهش ارائه شده اس  .در این متالعه ،دو دسته
استفاده م 
اندازهگیری برازش مدل استفادهشد ..برخورداراس   .تصویر 2و جدول 14خالصۀ
شاخ های متل وشاخ های نسبی برای  

یدهد.براساسشاخ های نیکویی برازشمدلمفهومیپژوهش همهشاخ های ذکرشدهدرستس
نتای این بخشرانشانم 
برخوردارمیباشد .

قابلقبولیقراردارندوبنابراین،مدلازبرازشمناسبی
جدول  :03شاخص های نیکویی برازش
مقدار محاسبه شده

حد قبولی

نتیجه

عنوان شاخص

1/69198

کمتراز 2

تایید 

 RMSEA

 1/116

کوچکتراز 1/1

تایید 

 RMR

 1/112

کوچکتراز 1/1

تایید 

 NFI

 1/42

باالتراز 1/4

تایید 

 AGFI

 1/42

باالتراز 1/4

تایید 

 GFI

 1/49

باالتراز 1/4

تایید 

 CFI

 1/49

باالتراز 1/4

تایید 

 NNFI

 1/42

باالتراز 1/4

تایید 
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شکل :2تحلیل مسیر دادهها


پ ازتحلیلمسیردادههاوآزمونمدلمفهومی،فرضیاتپژوهشبااستفادهازرگرسیونچندمتغیرهموردآزمونقرار
گرف که نتای آن در جدول  22نشان داده شده اس  .فرضیه تأثیر رضای شهروندی و دلبستگی شهروند با ضری 
مسیر )(550/0= βوعدد معنادار( )1/112تأئید شد .براساس نتای جدول 21بین قصدترکورضای شهروندی رابتهمنفی
یکند.فرضیهتأثیررضای شهروندیدر
وجوددارد )( 266/0-= βبهاینترتی تأییدشدکهرضای شهروندقصدترکراتببینم 
گفتارمثب بررضای شهروندباضری مسیر )(536/0 = βوعددمعنادار()4/981تأئیدشد 
فرضیهتأثیرکیفی ادراکشدهبررضای شهروندباضری مسیر()β =1/111وعددمعنادار()8/141تأئیدشد .
جدول  :21رگرسیون چند متغیره
فرضیه 

Β

 T-VALUE

 R2

تائیدیارد 

رضای شهروندیودلبستگی 

 1/991

 1/112

 1/212

تائید 

رضای شهروندیوقصدترک 

 -1/288

 -1/292

 1/192

تائید 

 1/928

 4/981

 1/198

تائید 

 1/111

 8/141

 1/228

تائید 

رضای شهروندیوگفتارمثب



رضای شهروندیوکیفی ادارکشده 
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نتیجهگیری و پیشنهادها
دراینپژوهشسعیشدمیزانتأثیررضای شهروندانازکیفی زندگیمنتقهزندگیشانرابروزرفتارهایمثب 
بررسیوارزیابیگردد.باتوجهبهیافتههایپژوهشنتای زیربهدس آمدهاس  :

(دلبستگیشهری،قصدترکگفتارمثب )
متلوبتری نسب بهسایر نواحی داردوناحیه  8نسب به

ابانها ،ناحیه  2وضعی 
درگویه میزان کیفی آسفال خی 
نامتلوبتریدارد 

سایرنواحیوضعی 
یباشد این وضعی درناحیه یک
نتر م 
یباشد وازحدمتوسطپائی 
وضعی ترافیک منتقه،درتمامی نواحی منفی م 
.وجودکوچههاومعابرتن وکمعراسب تشدید ترافیک

یباشد
یباشد کهاین امربهدلیل باف فرسودهناحیه م 
مشهودترم 
شدهاس  .
یباشد.درنواحیشش،سهویک وضعی 
کیفی سن فرشومبلمانشهری،درتمامی نواحیباالترازحدمتوسطم 
یباشد .
نامتلوبتراس کهاینمسبلهناشیازباف قدیمیمنتقهم 

اینگویهنسب بهسهناحیهدیگر
یباشد وازحدمتوسطباالتراس .میزان کیفی آندر
کیفی خدماتحملونقلشهری ،درتمامی نواحی مثب م 
یباشد .
متلوبترازسایرنواحیاس .اینمسبلهبهدلیلختو اتوبوسرانیمتعددو  BRTدرستسمنتقهم 

ناحیه2
نتر اس درسایر
دسترسی بهمراکزعرضهوبازارهای نیازهای روزانه،بهجز نواحی یکو چهارکه ازحدمتوسطپائی 
نواحیازحدمتوسطباالتراس .بهطورکلیباتوجهبهاینکهمنتقه18شهرداریتهرانجز مناط پرتراکمباباف ریزشهری
وترهبارومغازههای کوچکزیاد میباشد.در ناحیه یک بهدلیل باف فرسوده
یشود تعداد فروشگاهها ،میادین میوه  
محسوبم 
میزاندسترسیبهاینمراکزکمترازحدمتوسطوبسیارپائینمیباشد .
یباشدکهاینمسبلهبیانگرکمبود
پارکهاوفضاهایسبزدرستسناحیه،دردرتمامینواحیپایینترازحدمتوسطم 
یباشد .
پارکهاوفضاهایسبزدرستسمنتقهم 

یباشد کهبیانگر تراکمزیاد جمعی و
نتر ازحدمتوسطم 
تعدادپارکین های عمومی ،درتمامی نواحی منفی وپائی 
یباشد .
ماشیندرمنتقهم 
نتر ازحدمتوسطمیباشد.درناحیه پن ودو
تعدادمراکزتفریحی وسرگرمی ،درنواحی یک ،سهوششمنفی وپائی 
یباشد کهاینمسبلهبهدلیلوجودچندینسینما،سالنتباتر،
یباشدوتنهادرناحیهسهباالترازحدمتوسطم 
درحدمتوسطم 
یباشد .
شهربازیدرستسناحیهم 
یباشد .
دسترسیبهآبآشامیدنیمناس درتمامینواحیبهجز ناحیهیکباالترازحدمتوسطم 
یباشدکهاینمسبلهبهدلیلتراکمجمعی 
دسترسیبهفضاهایآموزشیدرنواحییکوششکمترازحدمتوسطم 
یباشد.ودر
یباشد.درسایرنواحیباالترازحدمتوسطم 
درایندوناحیهوعدمتوزیعمناس فضاهایآموزشیدرستسناحیهم 
متلوبترمیباشد .

ناحیه2ازسایرنواحیتعدادفضاهایآموزشی
دسترسی بهفضاهای ورزشی درناحیه یک وششمنفی وپائین ترازحدمتوسطمیباشد کهبهدلیل وجودباف های
یباشد .
فرسودهم 
یباشد .
سهمتلوبترازسایرنواحیم 

یباشدودرناحیه
درسایرنواحیباالترازحدمتوسطم 
با توجه به نتای به دس آمده امکانات و زیرساخ های شهری در شش ناحیه منتقه  18شهرداری تهران به طور
نامناس درستسمنتقهتوزیعگردیدهاس .بهطوریدردوناحیهیکوششمیزانتوزیعامکاناتوزیرساخ ها کمترازسایر
یباشدکهنیازمندبهسازیونوسازیمیباشند .
یباشدکهاینامربهدلیلوجودباف فرسودهوباف ریزناحیهم 
نواحیم 
درشاخ نیازهایپایهدرستسنواحیششگانهمنتقه18شهرداریتهران :،
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وضعی گویه زمینه اشتغال و فرص های شغلی مناس در تمامی نواحی به جز ناحیه  9پائین تر از حد متوسط
نامتلوبترازسایر

یباشد.درناحیهپن دروضعی حدمتوسطقرارگرفتهاس .دراینمیانوضعی اینناحیه9دراینگویه
م
یباشد .
نواحیم 
یباشدکهدراینمیان
وضعی گویهپایداریشغلیواقتصادیدرتمامینواحیبهجز ناحیهپائینترازحدمتوسطم 
یباشد .
یباشد.وضعی اینگویهدرناحیه9باالترازحدمتوسطم 
وضعی آندرناحیهیکنامتلوبترازسایرنواحیم 
یباشد.درناحیه دوبهدلیل وجود
ازحدمتلوب م 

نتر 
وضعی مسکنمناس برایخرید یا اجارهدرتمامی نواحی پائی 
یباشد.ودرناحیه یک بهدلیل وجودباف های فرسودهوعدمتمایل
امکاناتبیشتر خرید یا اجارهمسکنگرانترازسایر نواحی م 
ساکنیندراقام دراینناحیهقیم خریدیااجارهمسکنارزانترازنواحیدیگراس  .
هزینهاستفادهازخدماتحملونقلعمومیدرتمامینواحیجزناحیهیکوسهباالترازحدمتوسطقراردارد .
هزینه خدماتدرمانی وبهداشتی درنواحی دو،چهاروپن پائین ترازحدمتوسطقرارداردودرناحیه یک درحد
متوسطودرنواحیدووششباالترازحدمتوسطقراردارد .
نتر ازحدمتوسطقراردارد.ودراین بین درناحیه
تناس دستمزدهاباهزینه های جاری زندگی درتمامی نواحی پائی 
متلوبترازسایرنواحیمیباشد .

نامتلوبترودرناحیهششوعی 

دووضعی 
ششگانه :
درشاخ زیس محیتیدرتمامینواحی 
جمعآوری پسماندهاو
یباشند.نحوه 
کیفی هواپایین ترازحدمتوسطقرارداردوسایر گویهها ازحدمتوسطباالترم 
قرارگرفتنراهاهنوترمینال جنوبدراین منتقه،عبور

یباشد.کیفی هوادراین منتقهبهدلیل 
هامتلوبترین گویه م 


زباله
ختو مختل اتوبوسرانیدروضعی بسیارقراردارد .
ششگانه منتقه  18شهرداری تهران  در تمامی نواحی میزان رضای از
در شاخ  محیط اجتماعی در نواحی  
جمعآوری پسماندوزبالهبیشترین رضای وگویه کیفی هواکمترین امتیاز راکس کردهاس .رتبهبندی نواحی ششگانه

ادارکشدهنشانمیدهدناحیهشش1/149رتبهاولوناحیهششبا-2/121رتبهآخررادربیننواحی

براساسمتغیرکیفی 
ششگانهمنتقه18شهرداریتهرانبهلحاظمتغیرکیفی ادارکشدهکس کردهاند .

یباشد.براساس
باتوجهبهنتای بهدس آمدههمبستگیبینترکقصدعمدتاباسایرمتغیرهادرتمامینواحیمنفیم 
شاخ های نیکویی برازشمدلمفهومی پژوهش همهشاخ های ذکرشدهدرستسقابلقبولی قراردارندوبنابراین،مدلاز
برازشمناسبیبرخورداراس  .
نتای این پژوهش با متالعات رهنما و ابراهیمی(Insch and Florek, 2008; Taecharungroj and  ،)1244
Taecharungroj, 2016; Zenker and Rütter, 2014متابق دارد .
بدونارزیابیانتظاراتوادراکشهروندانامکانارزیابیعملکردوجودندارد.اینکهخدماتارائهشدهکارآمدندوبهطور
راستا،اندازهگیری اولین قدمبرای بهبود

یدهند موضوهمهمی اس .درهمین 
وخواستههای شهروندانراپاس م 

متلوبی نیازها 
برآوردشود،وراههای ایجاد و

یهای رضای مندی باید درفواصلمنظمانجامشود،منتقۀسروی مشخ ونیازها 
اس وبررس 
بهبودبررسیشود .
نتای آنالیزهای اولیۀ این متالعه نشان داد برای منتقه  18تهران در بیشتر عوامل و گویههای درنظرگرفته شده
نها متوسط2بودهاس .مسائلمربو بهوضعی ترافیک وخدماتحملونقلعمومی ،وجودپارکهاوفضاهای سبزدر
میانگی 
نههایاشتغالوفرص هایشغلی،مسکنمناس ،وجودبسترهایآموزشی
ستسشهر،وجودمراکزبهداشتیودرمانی،وجودزمی 
یاند .
همهحوزههایمهمیازرضای اززندگیشهر 

مناس ،امکاناتتفریحی،ومسائلزیس محیتی
حوزههای مهمنگرانی باشندواقداماتی رادرستسمدیری شهری و
براین اساس،بهبودکیفی مواردذکرشدهباید  
یکنند .
یطلبد.دلبستگیبهمکانمفیداس .جوامعمتشکلازافرادمتعددبرایحفظجوامعخودبیشترتالشم 
ملیم 
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یباشد .بدین
نکته قابل توجه در این پژوهش عدم توزیع امکانات و خدمات در ستوح شش گانه منتقه  18تهران م 
یباشند .
ترتی بایدتوزیععادالنهدراینزمینهصورتپذیرد.باف هایفرسودهناحیهیکنازمندبهسازیونوسازیم 
این احساسدلبستگی عاطفی باید ازطری توسعۀروابطمعنیدار توسطمدیران شهری تقوی شود.کیفی خدمات
ارائهشدهعاملیکلیدیدراینزمینهاس  .
یشود،تأثیر مثبتیدردلبستگیورفتارهای مثب شهروندانهمچونگفتارمثب 
ازآنجاکهکیفی بهرضای منجرم 
برنامههایگوناگونیاجراکنند .
یسازی،افزایش،حفظ،تغییر،یاایجادستسدلخواهباید 
دارد.بنابراین،مدیرانشهریبرایغن 

منابع و مأخذ
احمد آخوندی ،ه ،برکپور ،ن ،خلیلی ،ا ،صداق نیا ،س ،صفییاری ،ر ،)1242( ،سنجش کیفی زندگی شهری در
کالنشهرتهران،نشریههنرهایزیبا-معماریوشهرسازی،دوره،14شماره،2ص .9-22
امانپور،س،آبیار،ش،)1242(،
درمحلههایمجاورصنایعشهری:متالعهموردیمنتقه6شهراهواز،مجله

ارزیابیمیزانرضایتمندیازکیفی زندگی
برنامهریزیفضایی،دوره،2شماره،2ص .191-116

بردیآنامرادنژاد،ر،دیوساالر،ا،میرابی،)1249(، ،بررسیمیزانرضای مندیشهروندانازکیفی محیطزندگی
موردشناسی:قائمشهر،مجلهجغرافیاوآمایششهری.49-116:)21(1-

پوراحمد ،ا ،قربانی ،ر .فرهادی ،ا ،درودی نیا ،س ،)1249( ،ارزیابی تتبیقی شاخ های کیفی زندگی در محالت
مسکونی(متالعۀموردی:شهرکامیاران)،پژوهشهایجغرافیایبرنامهریزیشهری،دورە2،شمارە:2ص .926-914
حاتمی نژاد ،ح،محمدیکاظمآبادی ،ل،)1248( ،سنجشرضایتمندی ازشاخ هایکیفی زندگی درشهرهای
جدیدمتالعهموردی:شهرجدیدمهاجران،مجلهآمایشجغرافیاییفضا،سالهفتم/شمارهمسلسلبیس وسوم،ص  .92-86
خواجهشاهکوهی،ه،مهدوی،ش،سوری،ا،صمدی،ر،)1241(،ارزیابیوسنجششاخ هایذهنیکیفی زندگی
شهری؛متالعهموردی:شهرکاشان،نشریهمدیری شهری،شماره.21ص .269،248
رهنما،م.ر،ابراهیمی،ل،)1244(،نقشرضای شهروندانبررفتارهای مثب شهروندی (متالعۀموردی:شهرمشهد)،
مجلهپژوهشهایجغرافیاییانسانی.24-92:)1(92،

متالعۀموردی:مناط 

زیاری،ج،رفیعیمهر،ح،زارعی،ج،)1244(،سنجشکیفی زندگیازدیدگاهعدال اجتماعی(

2و18شهریتهران)،پژوهشهایجغرافیاییانسانی،دوره،92شماره،1ص .1-19
عباسزاده ،م ،بنیفاطمه ،ح ،علیزاده اقدم ،م.ب ،علوی ،ل ،)1242( ،ساخ و اعتباریابی مقیاس سنجش سازهی

اتجامعهشناختی شهری ،سال

جامعهشناسی شهری)،متالع

درحوزهی 

دلبستگی مکانی درمیان شهروندانشهرتبریز(پژوهشی 
پنجم،شمارهیشانزدهم.21-96،

مردانی،ا،)1211(،ارزیابی کیفی زندگی درروستاهای پیراشهری ،مورد:دهستانصادقیه شهرستاننج آباد،مجله
جغرافیاوروابطانسانی،دوره،2شماره.2ص  .216-216
Chen Si, Cerinb, E, Stimsonc, R., Lai. P.C. (2016). An Objective Measure to Assessing
Urban Quality of Life based on Land Use Characteristics, Procedia Environmental Sciences,
1(36): 50 – 53.
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مقدمه و بیان مسأله
میشود.
محیطزیس شاملهرچیزیاس کهیکارگانیسمرااحاطهمیکندوشاملعناصرطبیعیونیزساخ بشر 

محیطزیس خودتعاملدارندوتا

میدهند،هموارهبا
گونههایجانوریدیگرکهاکوسیستمجهانیراتشکیل 
انسانهاهمانندهمه 

مالحظهایبراکوسیستمبگذارد.از

میتواندتأثیرقابل
میکنند.بااینحال،انسانتنهاموجودیاس که 
حدیدرآنتغییرایجاد 
گونههای حیوانی خاصی را
بریدهاند و  
زمان باستان تاکنون آتش بر حیوانات و گیاهان تأثیر گذاشته ،کشاورزان درختان جنگل را  
کردهاند.امروززمیندرحالتجربهیکتغییربزرااس .رشد
زمینهایخشکراحاصلخیز 
کردهاندوشهرونداننخستین 
اهلی 
محیطزیس راباشتاب زیادیشدت

سریع جمعی در ترکی با توسعه جوامع صنعتی وابسته به سوخ های فسیلی تخری 
تأثیراتمخربانسانبرمحیطزیس مانندتغییراقلیمتنهاباتغییرسیاس ها،قوانینومقرراتتوسطدول هاو

بخشیدهاس .
شرک هایبزراقابلپیشگیرینیس ،بلکهبایدتکتکافرادسبکزندگیخودراتغییردهند.صحب هایینظیر«منفقطیک
یااینکه«چرا
چراسایرمردمسبکزندگیخودراتغییرنمیدهند » 

چقدرتغییرمیتواندایجادکند »یا«

نفرهستممگریکنفر
دول کارینمیکند » بایدتغییرکند.اگرچهتغییراتکوچکدرسبکزندگییکفردممکناس کوچکوجزئیبرسندولی
هامیتواندیکتغییربزراایجادکند .


گیرندتأثیراتتجمعیآن
کهاینتغییراتدرستسمنتقهاییاملیانجام 
می


هنگامی
ورزشنیزمانندبسیاریفعالی  هایدیگرانسانممکناس آثارمفیدیامضریبرایمحیطزیس داشتهباشد.ورزش
بهاشکالمختلفی بر محیطزیس تأثیر میگذارد :آلودگی آبها ،آلودگی صوتی ،آلودگی نوری ،مصرا منابع تجدیدپذیر ،مصرا
گلخانههای ،تخری الیه اوزن ،آلودگی خاک ،فرسایش خاک ،ریختن زباله در محیطزیس  ،مصرا

منابع طبیعی ،تولید گازهای 
کاغذوتولیدزبالهازخدماتتهیهغذا(جونز.)2111،1اینامرپذیرفتهشدهکهرویدادهایورزشیمیتوانندآثارزیادیبرمحیط-
زیس داشتهباشند(بابیاکوترندافیلووا.)2111،2بتورکلیرویدادهایبزراورزشیسب افزایشچشمگیرمصراانر یوانتشار
مختلفیبرگزارمیشوند(از رقاب های محلی تا رویدادهای عظیم مانند

میشوند.رویدادهای ورزشی درستوح 
گلخانهای  

گازهای 
بازیهای المپیک) و میزان و شدت تأثیر ورزش بر محیطزیس تاحد زیادی به نوه ورزش و اندازه رویداد بستگی دارد

(مایر .)2112،2
بهعنوانسومینرکنبههمراهورزش
محیطزیس درسال 1448

محیطزیس ارتبا نزدیکیبایکدیگردارند.

ورزشو
عنوانیکحکمتوسطکمیتهبینالمللی

).مفهومبازیهایسبزدرنهای به

وفرهن بهجنبشالمپیکاضافهشد(بیر2118،2
یهایالمپیکمدنظر قرارگرف (چان 9وهمکاران.)2118،در
بهعنوان بخشیازباز 
المپیک()I0Cابالغشدوازسال  2111
یها
جنبههایباز 
بازیهایسبزدادندوتالششدتامسائلزیس محیتیدرهمه 
بازیهایالمپیکسیدنی2111کهبهآنلق  

ازجملهطراحی،ساخ اماکن،نقلوانتقال،تهیهغذاومدیری پسماندهامدنظرقرارگیرد(فراهانیوشعبانیمقدم .)1242،
اگرچهسازمانهایورزشیمعموالربهعنوانسازمانهایآلودهکنندةمحیطزیس قلمدادنمیشوند،ولیعملکردتیمهای

1. Jones
2. Babiak & Trendafilova
3. Mair
4. Beyer
5. Chan
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ورزشی،تماشاگران،مدیرانوسازندگانتجهیزاتورزشیممکناس آثارمختلفیبرمحیطزیس داشتهباشد.برخیتحقیقاتبر
دهندگانرویدادبرحفظمحیطزیس تأکیدکردهاندوبهمواردینظیرکاهشمصرا،استفادهمجددو


چگونگیاثرگذاریسازمان
توسعهاستراتژیها و کمپینهایی برای افزایش رفتارهای

بازیاف پرداختهاند (مورفی .)2111،1امروزه سازمانهای ورزشی درحال
پایداردربینتماشاگرانورزشهستند(کلیسونوکیم .)2112،2اگرچهتصمیمبهفعالی ورزشیدروهلهاولتأثیرچندانیبر
محیطزیس ندارد،ولیهنگامیکهتعدادانبوهیاز ورزشکارانبهتمرین،رقاب ،سفربرایشرک درمسابقاتیاتأمینتجهیزات
پردازند،تأثیرآنملموسترخواهدبودوممکناس پیامدهایزیادیازقبیلتولیددیاکسیدکربن،تولیدزباله،آلودگی


ورزشیمی
هواو...رابدنبالداشتهباشد(کلیسونوموندلو .)2112،2
رفتارمسبوالنهدرقبالمحیطزیس ساختاری

میتواندتأثیرقابلتوجهیبرمحیطزیس داشتهباشد .
نوهرفتارافراد  
محیتی،نگرش،تعهد،باور،اخالق،احساسات،دانش،ارزشهایجهانی،نگرش

چندبعدیداردوعواملمتعددینظیرآگاهیزیس 
؛وینکل،سیاگرتو

میگذارند(گیلوانیواسکوپیلیتی2114،2؛گونتر2114،9
زیس محیتی،شخصی وزمینهاجتماعیبرآنتأثیر 
ایوانز .)2114،8آگاهی زیس محیتی بهعنوان اولین مؤلفه کلیدی درک علل و تأثیرات مسائل زیس محیتی شناخته میشود
(کاسپر و پفال .)2112،1آگاهی زیس محیتی وا ه جامعی اس که به شناخ اثرات مخرب اقدامات انسان (و پیشرف های
تکنولو یکواجتماعیکنونی)برمحیطزیس طبیعیمیپردازد.آگاهیزیس محیتیاغل مترادابا«نگرانیزیس محیتی»
بهکار برده میشود .بسیاری از تحقیقات نشان دادهاند که آگاهی /نگرانی زیس محیتی پیشنیاز انجام اقدامات دوستدار

محیطزیس اس .هنگامی کهفردیدارایآگاهیکافیباشدگامبعدیایناس کهتصمیمبگیردآنرابهرفتارتبدیلکنداین

تصمیم گیرینیازمندقصدحمای واقداماس .قصدرفتاریرابتهمعناداریبارفتارهایدوستدارمحیطزیس دارد(استات ،

گیرندبهحفظمحیطزیس کمککنندبایدادراکنمایندکهاقداماتشانمیتواند

هارلندوویلکی.)2112،6افرادیکهتصمیم 
می
تفاوتهایی را ایجاد کند .مککارتی و شروم )2111( 4در تحقی خود نتیجه گرفتند که کسانی که محصوالت دوستدار

محیطزیس را خریداری میکنند بر این عقیده هستند که بازیاف کار مهمی اس و به سایر رفتارهای مسبوالنه در قبال

محیطزیس همپایبندهستند .درسویدیگر،افرادیکهدرجایگاهتصمیمگیریقراردارندمیتوانندنقشمؤثرتریدرترغی 

سایرینبهانجامرفتارهایدوستدارمحیطزیس داشتهباشند .
تعهدمدیرانبهانجاماقداماتزیس محیتییکیازشاخ های اصلیسوق دادنسایرینبهسم حفظمحیطزیس 
محسوبمیشودواین موضوهمیتواندبر واکنشهایزیس محیتیآنان تأثیربگذارد(لیورهی .)2118،11برخیتحقیقات

محیتیپیشنیازیکاستراتژیموف زیس محیتیاس (بارنجی.)2111،11

نشاندادهاندکهتعهدمدیرانبهانجاماقداماتزیس 

1. Murphy
2. Kellison & Kim
3. Mondello
4. Giuliani & Scopelliti
5. Günther
6. Winkel, Seagert & Evans
7. Casper & Pfahl
8. Staats, Harland & Wilke
9. McCarty & Shrum
10. Lee & Rhee
11. Barnerjee
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بارنجی و همکاران ( ) 2112با بررسی ارتبا بین تعهد مدیران و برخی نیروهای بیرونی و درونی و تأثیر آن بر استراتژیهای
زیس محیتی شرک  ها در مشاغل مختل دریافتند که تعهد مدیران عالی تأثیر مثبتی بر هم جه گیری و هم استراتژی
زیس محیتی دارد .تحقی زچنتکه )2116( 1هم با بررسی نگرشهای زیس محیتی هتلهای کوچک اروپایی نشان داد که
محیتیبیشتریدارندازانگیزهاخالقیبیشتریبرایحفظمحیطزیس برخوردارند .

مدیرانیکهدغدغههایزیس 

شود.اینآثارمیتواندمثب یامنفیباشد،ازنظرگسترهو


پردازدتأثیریبرمحیطگذاشتهمی
هرفردیکهبهورزشمی
اندازه متفاوت باشد و در یکی از دو شکل مستقیم یا غیرمستقیم باشد .رای ترین اشکالی که ورزش بر محیط تأثیر میگذارد
عبارتند از :تخری محیط زیس  ،مصرا منابع تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر ،ایجاد آلودگی (هوا ،آّب ،خاک ،صوتی ،تشعشع)،
فرسودگی خاکوتولیدزباله(چرنوشنکو.) 2118،2درتحقی حاضرقصدداریمتابابررسینگرشمدیرانبرگزاریرویدادهای
ورزشینسب بهمحیطزیس ،روش هایکنترلآثارمنفیبرگزاریاینرویدادهابرمحیطزیس راشناساییکنیم.این پژوهش
در پی پاسخگویی به این سواالتاس که :
آیابینستسآگاهیازمسائلزیس محیتیباقصدرفتاریحمای ازرویدادهایورزشیرابتهوجوددارد 
آیابینستسادراکازتأثیراتزیس محیتیباقصدرفتاریحمای ازرویدادهایورزشیرابتهوجوددارد  
آیابینستسآگاهیازمسائلزیس محیتیبارفتارواقعیمصراکنندهدررویدادهایورزشیرابتهوجوددارد 
آیابینستسادراکازتأثیراتزیس محیتیبارفتارواقعیمصراکنندهدررویدادهایورزشیرابتهوجوددارد 
آیابینستسآگاهیازمسائلزیس محیتیوستسادراکازتأثیراتزیس محیتیبامیانجیگریقصدرفتاریبارفتار
واقعیمصراکنندهدررویدادهایورزشیرابتهوجوددارد 

اهداف کلی و جزئی
هداکلی:تعیینرابتهآگاهیزیس محیتی،ادراکازتأثیراتزیس محیتیوقصدرفتاریحمای ،بارفتارواقعی
مصراکنندهدررویدادهایورزشی .

اهداف جزئی
تعیینرابتهستسآگاهیازمسائلزیس محیتیباقصدرفتاریحمای ازرویدادهایورزشی
تعیینرابتهستسادراکازتأثیراتزیس محیتیباقصدرفتاریحمای ازرویدادهایورزشی 
تعیینرابتهستسآگاهیازمسائلزیس محیتیبارفتارواقعیمصراکنندهدررویدادهای
تعیینرابتهستسادراکازتأثیراتزیس محیتیبارفتارواقعیمصراکنندهدررویدادهایورزشی
تعیینستسآگاهیازمسائلزیس محیتیوستسادراکازتأثیراتزیس محیتیبامیانجیگریقصدرفتاریبارفتار
واقعیمصراکنندهدررویدادهایورزشی
1. Tzschentke
2. Chernushenko
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مبانی نظری
مدیریت زیست محیطی
رشتهای برای پیشگیری وحلنمودنمسائلزیس محیتی ازطری پژوهش،
مدیری زیس محیتییک فرایند چند 
طرح ریزی ،نظارت و عمل کارآمد اس (ترندافیلووا 1و همکاران .)2112 ،این فرایند شامل شناسایی اهداا و تدوین وسایل
هامیشود؛قلمرویاینفرایندازنظرزمانیونیزفضاییدارایتنوهاس  .


دستیابیبهآن

محیط زیست
مجموعهای ازعواملفیزیکی خارجی و

یشود.
کهدرآنهازندگی جریان داردگفتهم 

محیطزیس بههمهمحیطهایی 
یگذارند
یدهند و بر رشد و نمو و رفتار موجودات تأثیر م 
موجودات زنده که با هم در کنش هستند محیطزیس را تشکیل م 
(اسدیوهمکاران.)1242،محیطزیس عبارتترکیبیازدانشهایمتفاوتدرعلماس کهشاملمجموعهایازعواملزیستیو
یگذارد وازآنتأثیر
محیتی درقال محیطزیس وغیرزیستی (فیزیکی ،شیمیایی)اس کهبرزندگی یک فردیا گونهتأثیر م 
رامجموعهای ازعواملطبیعی

یتوان محیطزیس 
یشود وم 
یپذیرد.امروزهاین تعری غالباربهانسانوفعای های او مرتبطم 
م
یکنندخالصهکرد .
کره زمین،همچونهوا،آب،اتمسفر،صخره،گیاهانوغیره،کهانسانرااحاطهم 

سیستم مدیریت محیطی
اینسیستمیکچارچوبساختارمندبرایمدیری کردنآثارمعنیدارمحیتییکسازماناس (برادی.)2119،2به
ایکهیکسازمانبرمحیطداردوجنبههایمرتبطبااعمال

عبارتدیگر،سیستممدیری محیتیباچگونگیمدیری آثاربالقوه
آنسروکاردارد.هدااصلیاینسیستمدستیابیبهپیشرف ممتدعملکردمحیتیاس (برادی .)2119،

ردپای بوم شناختی
مفهومردپایبومشناختی2اس .آن دریاکالینوهمکارانشدردانشگاهکاردی اینمفهومرابهعنوانروشیبرایتعیین
میزانآثاریکهیکرویدادورزشیبرمحیطداردمترحکردند.اینابزارشاملانتقالانر یومنابعمورداستفادهدریکرویدادبه
زمینه فرضیموردنیازبرایحمای ازآنمنابعمیشود(کاپلی.)2119،2کالینازردپایبومشناختیبرایمحاسبهاثرمحیتی
رویدادهایمختل ومقایسهردپاهایآنهادرسناریوهاوموقعی  هایجایگزیناستفادهکردهاس .برایمثال،مشخ

شدکه

ردپایفینالجاماتحادیهفوتبالانگلستانهش برابربیشتراززمانیاس کههمهطرفداراندرخانهمیماندندومسابقهرااز
تلویزیونمشاهدهمیکردند(کاپلی .)2119،


1. Trendafilova
2 . Brady
3- Ecological Footprint
4. Copley
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آگاهی زیست محیطی
گامبرون و سویتزکی 1آگاهی زیس محیتی را توانایی فرد در درک و ارزیابی تأثیرگذاری جامعه بر بومسازگان
(اکوسیستم)تعری میکنند،بهصورتیکهاینآگاهیدرقال درکمسائلمربو بهمحیطزیس ومنشأبهوجودآمدنآنهاو
گرمیشود(صالحی .)2116،2

پیامدهایناشیازآنمسائلجلوه
رویداد ورزشی
یافتهایازافرادورزشیوحامیانآنهابرایشرک درفعالی های
یکرویدادورزشیمیتواندبهعنوانگردهماییسازمان 

رویدادهاییمیتوانندآثارمحیتیناشیازیکورزشخا راازجنبههایگوناگونتح تأثیرقرار

ورزشیتعری شود؛چنین
دهند.اولاینکه،رویدادهایورزشیبهطورکلیعدهزیادیرادرمحلیخا وطییکدورهزمانیکوتاهدورهمجمعمیکنند؛
دوم،اینرویدادهافعالی هایورزشیمختل رادریکمحلخا وطییکزمانکوتاهگردهممیآورند؛وسوماینکهاین
رویدادهامی توانندموج آثارمحیتیغیرمستقیمیشوندکهموج آثارمحیتیغیرمستقیمگردندکهاغل بهآثارناشیاز

رشتهای
توانندشاملیکورزششوند(مانندیکمسابقهفوتبال)یامیتوانندرویدادهایچند 

گردشگریشبیهاس .رویدادهامی
توانندمحلی،ناحیهای،ملییاجهانی


هامی

تواندمتفاوتباشد؛آن

هایالمپیک)؛گسترهرویدادهایورزشیمی

باشند(مانندبازی
باشندمی توانندتعدادمتفاوتیازرقاب کنندگانوحامیانراازمناط محلیگرفتهتاستسجهانجذبکنند .



پیشینه پژوهش
ازجمله تحقیقات انجام گرفته مرتبط با موضوه محیط زیس و ورزش در داخل و خارج از کشور شامل موارد زیر می-
باشد :
صالحی()1266تحقیقیباعنوان«متالعهنقتهنظراتورفتارهایزیس محیتیدرایران»بهایننتیجهرسیدکه
گروهها ی سنی مختل  ،رفتارهای زیس محیتی متفاوتی را نشان می دهند .بدین معنی که افراد نسل قدیم با نسل جدید از

رفتارهایزیس محیتیبیشتریحمای می کنند.ازنقتهنظرآموزشوتحصیالت،ایرانهیچسرفصلآموزشیبهنامآموزش
رفتارهایزیس محیتیدرآموزشخودازدبستانگرفتهتادانشگاهندارندلذاعاقالنهنیس اگرانتظاررفتارهایزیس محیتی
افته هایاینتحقی بیانگرآناس کهبینمیزاندرآمدافرادورفتارهایزیس -
متفاوتیازافرادتحصیلکردهداشتهباشیم .ی 
محیتیارتبا منفیوجوددارد .
دانشگاههایشهر

)درپایان نامهخودباعنوانبررسیمیزانآگاهی،نگرشورفتارزیس محیتیاساتید

یزدی(1264
تهراننشاندادکهاساتیدازمیزانآگاهی،نگرشورفتارنسبتارمناسبینسب بهمحیطزیس برخوردارندومیزانآگاهینقش
محیتیاساتیدنیزدرنوهرفتارهایآنهاتأثیرگذاراس ،

عمدهایدرتعییننگرشزیس محیتیدارد.همچنینگرایشزیس


1. Gambrone & Swietski
2 . Salehi
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ن تای بیانگراینمتل بودکهاساتیدمردازمیزانآگاهیبیشترینسب بهاساتیدزنبرخوردارهستندولیاساتیدزنازنگرش
یباشند .
سترینسب بهمحیطزیس درمقایسهبااساتیدمردبرخوردارم 
مثب ترورفتارصحی 
محیتیدانشآموزانانجامدادهبودبهاین

امامقلی() 1242درپژوهشیکهباعنواننگرشوآگاهی ورفتارهایزیس
بودهاند.عالوهبراین،نتای 
دانشآموزان دارایرفتارهایمسبوالنهنسب بهمحیطزیس  
نتیجهرسیدکهنزدیکبه 86درصداز 
دانشآموزان داراینگرشزیس -
دانشآموزان موردمتالعهاس ،نزدیکبه 99درصد 
حاکیازباالبودنآگاهیزیس محیتی 
محورومابقیداراینگرشتکنومحوربودندوازاینمیاننگرشزیس محوربیشترینتأثیررابررفتارهایزیس محیتیداردو
شبینیکننده قویبرایرفتارهایزیس محیتیاس ،همچنیننتای نشاندادکهبینآگاهیورفتارهایزیس محیتی
پی 
رابتهضعیفیوجوددارد .
یدهد که دانشزیس محیتیونگرشزیس محیتیو فشارهای
متالعۀمیاوجلین وهمکاران)2112(1نشان م 
دولتیتأثیراتقابلتوجهیبرقصدونی خریدسبزدرمیانمصراکنندگانمالزیاییدارد،امادرمقابلبینبرچس زیس -
محیتیوقصدخریدسبزرابتۀمعنیداریوجودندارد .
بارپریوس) 2112( 2بهاینپرسشپرداخ کهمشارک رویدادهایورزشیدرایجادیکمیراثسبزتاپهاندازهواقع
محیتیدامنهوسیعیراشاملمیشودکهمواردی

بینانهاس .اودرارزیابیخوداظهارداش کهمحتوایبرنامههایسبزوزیس
ونقلعمومیرادربرمیگیرد.اوپیشنهادکردکهاولین

زیادیچون،کاهشتولیدکرب نتااستفادهازانر یخورشیدیبرایحمل
گام برای برگزاری زیس محیتی رویدادهای ورزشی هنگامی برداشته میشود که مسبوالن مدیری و برگزاری رویدادهای بین
مههایخودبگنجانند.درصورتالزامیشدنمحیطزیس بهعنوان
المللیورزشی،محیطزیس رابهعنوانیکاستراتژیکدربرنا 
شوندبرنامههایمناس زیس محیتیراازهمانآغازپیشنهادمد

یکپیششر نامزدهایمیزبانیرویدادهایورزشیناگزیرمی
نظرقراردهند.پریوس،2112پیشنهادکردکهگامدومدرارتقایکرویدادورزشیسبزاطمینانازایناس که،قولهاوتعهدات
نامزدهااجرامیشود.بنابراینتازمانیکهمسائلزیس محیتیتوسطمسبوالنبهشکلالزامآوروقابلپایشدرنظرگرفتهنشود

یایککمیتهبرایآنتشکیلنشودتغیریرخنخواهدداد .
تماعیواقتصادیوانگیزشهایزیس محیتیپرداختند.

کلینسونوکیم)2112( 2بهبررسیمنافعزیس محیتی ،اج
ایورزشیتأکیدویژهایبرافزایشآگاهیزیس محیتیدرمیانتماشاگرانوهمچنینجذب


هایحرفه

هادریافتندکهسازمان
آن
مشتریانجدیددارند .
بهاستادیومهایسبزپرداختند.براساس

جین 2وهمکاران()2119بهبررسیعواملمربو بانی افراداهداکنندهپول 
نظریهتبادلاجتماعیهنگامیکهمنافعادراکشدهازهزینههاپیشیبگیردفردیاذینفعنگرشمثبتینسب بهیکموردخا 

پیدامی کند.اهداکنندگانورزشیدرصورتکس تخفی مالیاتیاولوی دهیبهپارکین ومحلنشستنوایجادتخفی در

ایانگیزهبیشتریبرایاینکارپیدامیکنند.صرانظرازانگیزشبیرونیشناساییعقاید،رفتارهاو


قراردادهایاجتماعیوحرفه
ازاستادیومهایسبزاهمی زیادیدارند.جینوهمکاران(،)2119پیشنهادکردندکههر

واکنشهایاصلیحمای کنندگانمالی

1. Mei OJ Ling
2 . Preuss
3. Kellison & Kim
4 .Jin
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نونرم هایاجتماعیارتبا قویومثبتیبانی رفتاریدرخصو حمای ازاستادیومهایسبزخواهد

دوینگرشاهداکرد
داش .بهعنوانیکنکتهجذابواحتماالرنقتهعزیم برایتحقیقاتبعدیاهداکنندگانباجنسی زنبیشترازاستادیومهای
سبزحمای میکردند .
جنبههایاجتماعی،اقتصادیوسیاسی
درکشورماتحقیقاتیدربارةرویدادهایورزشیانجامگرفتهکهالبته بیشتربه 
یطزیس اختصا یافتهاس .دربینهمینتحقیقاتمعدودنیز
رویدادهاپرداختهاندوپژوهشهایکمیبهموضوهورزشومح 
دهاند اغل با استفاده از روش رد پای زیس محیتی
ارزیابیهایی که درباره تأثیر رویدادهای ورزشی بر محیطزیس انجام ش 

(اکولو یک) و تجزیه و تحلیل ردپای کربن صورت گرفتهاند .این ارزیابیها توانسته اس تا حدی آثار زیس محیتی ورزش را
هانتوانستهانداصولیراتدوینکنندکهباپیرویازآنهابتوانیمرویدادهایورزشیدوستدارمحیط

شناساییکند.اماهنوزپژوهش
زیس داشتهباشیم.این پژوهش باهداطراحیالگوییبرایبرگزاریرویدادهایورزشیدوستدارمحیطزیس درایرانانجام
گرف .باتوجهبهافزایشاهمی مقولهمحیطزیس درسال هایاخیردرسراسرجهانونظربهاثراتاجتماعیگستردهورزشبر
فرهن سازیو کمبودتحقیقات علمی در این زمینه در داخل کشور ،لزوم انجام تحقی بیشتردرموردمحیطزیس وورزش
توانیافتههایخارجازایرانرابهشرایطداخلکشورتعمیم


هایاقلیمیوفرهنگینمی
مشهود اس .همچنینباتوجهبهتفاوت
داد.در این پژوهش سعی بر آن بودتابابررسیرابتۀبینآگاهیوادراکزیس محیتیوقصدحمای ازرویدادهایورزشیسبز
بارفتارواقعیدوستدارمحیطزیس درستسکشور،زمینهایبرایتوجهبیشتربهمسائلزیس محیتیدرورزشفراهمشود .

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوه تحقیقات توصیفی-پیمایشیاس و به صورت میدانی انجام گرفته اس وازلحاظ هدا در زمره
تحقیقات کاربردیقرار دارد  .بهدلیلفقدانابزاردقی ومعتبربهمنظوراندازهگیریمتغیرهایموردبررسیدرپژوهشحاضر،
ابتدابر اساس متالعات کتابخانهای و متالعه مقاالت داخلی و خارجیبه بررسی مبانی نظریپژوهش در داخل و خارج اقدام
گردید.سپ

با استفاده از نتای حاصل از بررسی مبانی نظری مربو به پژوهش ،مجموعهای از مفاهیم ،تعاری

مربو به موضوه مورد بررسی تدوین شد .لذا پ

از کس

و نظریههای

شناخ کافی از موضوه مذکور ،ازطری مصاحبه با متخصصان آشنا

بادومقولهورزشومحیطزیس ،ازپرسشنامهمحق ساختهحاوی21سوالومشتملبرچهارعاملآگاهیزیس محیتی(6
سؤال) ،درک اثرات زیس محیتی ( 19سؤال) ،قصد رفتاری ( 6سؤال) ،رفتار واقعی ( 4سؤال) استفاده شد .روایی صوری و
محتواییپرسشنامهبانظرخواهیاز 12تنازاساتیدمرتبطباموضوهپژوهشموردتاییدقرارگرف وپایاییآننیزبااستفادهاز
آلفای کرونباخمعادل 1/62گزارش شد.جامعه آماری تحقی را مدیران و برگزارکنندگان رویدادهای ورزشی در دهاستانکشور
(تهران ،البرز  ،اصفهان،آذربایجانشرقی،آذربایجانغربی،خوزستان،خراسانرضوی،کردستان،لرستان ،کرمانشاه)تشکیل می-
رشتههایمرسومدرایرانرابا
دادندکهباتوجهبهمحدودی هایمالیوزمانیپژوهش،پژوهشگرحداکثرتعدادشرک کنندهدر 
توجه به وسع مخاطبان ،نوه فعالی ها و میزان تقریبی اثرگذاری بر محیط زیس به کار گرف .با توجه به وسع  ،تعداد و نیز،
نمونهها استفاده شد که در نهای  292پرسشنامه
جمعآوری  
نمونهگیری در دسترس برای  
دشواری دسترسی به نمونهها؛ از روش  
عودت گردید .برای توصی و بررسی داده های پژوهش از آمار توصیفی (فراوانی ،درصد ،میانگین و انحراا استاندارد) و آمار
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آزمونهایآماریضری 

فرضیهها؛از

استنباطیبهرهگرفتهشد.باتوجهبههداپژوهش،برایتحلیلدادههاوبهمنظوربررسی
همبستگیپیرسونوتحلیلمسیراستفادهشد.محاسباتآماریتوسطنرمافزارهای«ایموس»و«اس.پی.اس.اس»(نسخه)14
انجامگرف  .
یکی از بخشهای اصلی هر پژوهش مربو به جمع آوری اطالعات میباشد.چنانچه این بخش از پژوهشبهدرستی
صورتگیرد،تأثیر مثبتی در سایر بخشهایپژوهش خواهد داش .دراینپژوهشنمونههایآماریازاستانهاییانتخابشدند
کهبیشترینمیزبانیرویدادهایورزشیرابرعهدهداشتند.جامعهآماریتحقی رامدیرانوبرگزارکنندگانرویدادهایورزشیدر
دهاستانکشور(تهران،البرز ،اصفهان،آذربایجانشرقی،آذربایجانغربی،خوزستان،خراسانرضوی،کردستان،لرستان،کرمانشاه)
تشکیلمیدادند .

تجزیه و تحلیلدادهها
همانگونه که در جدول 1آورده شده ،از میان  292پرسشنامۀ عودت شده 162 ،پرسشنامهمربو به مردان و12
پرسشنامهمربو بهزنانبود .
جدول  :0یافتههای توصیفی تحقیق
ویژگیهای جمعیت شناختی
جنسیت
وضعیت تأهل
سطح تحصیالت

مقیاس

فراوانی

درصد

زن

62

27/3

مرد

072

60/6

مجرد

011

33/4

متأهل

054

61/6

دیپلم و فوق دیپلم

53

23/2

کارشناسی

006

46/0

کارشناسی ارشد

53

23/2

دکتری

07

6/0

همانگونهکهدرجدول 1آمدهاس  12نفریعنی 26/2درصدنمونهموردبررسیزنبودهو 162نفریعنی11/1
درصدمردبودهاند22/2 .

درصدمردبودهاند 111.نفریعنی 24/2درصدنمونهموردبررسیمجردبودهو 192نفریعنی 81/8

درصد نمونه مورد بررسی دارای مدرک تحصیلی دیپلم یا فوق دیپلم 28/1 ،درصد نمونه مورد بررسی دارای مدرک تحصیلی
درصددارایمدرکتحصیلیدکتریبودهاند .در جدول2

کارشناسی 22/2،درصددارایمدرکتحصیلیکارشناسیارشدو 1/1
میانگینوانحراااستانداردمتغیرهایموردبررسیدرپژوهشآوردهشدهاس  .
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جدول :2میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای مورد بررسی
متغیر

کمینه

بیشینه

میانگین

انحراف استاندارد

آگاهی زیستمحیطی

1

7

55/3

60/0

ادراک از تأثیرات زیستمحیطی

22

65

03/52

76/3

رفتار واقعی دوستدار محیطزیست

02

07

33/06

61/0

قصد حمایت از رویدادهای ورزشی سبز

01

06

53/04

45/0


همانگونه که در جدول  2آمده اس  ،میزان آگاهی زیس محیتی در نمونه مورد بررسی در یک دامنه بین  1تا  6قرار
دارد و میانگین کل نمونه  2/99با انحراا استاندارد  1/81بوده که با توجه به امکان کس حداکثر نمره  ،6این نتای بیانگر پایین
بودن ستس آگاهی زیس محیتی در نمونه تح بررسی اس .همچنین،میانگین متغیر ستس ادراک از تأثیرات زیس محیتیدر
نمونه مورد بررسی  92/12با انحراا استاندارد  4/68بودهاس  .همچنین میانگین رفتار واقعیدوستدار محیطزیس  18/24با
انحراااستاندارد1/81بودهومیانگینقصدحمای ازرویدادهایورزشیسبز12/92باانحراااستاندارد1/29بودهاس  .
پاسخ به سؤالهای تحقیق
-1آیابینستسآگاهیازمسائلزیس محیتیباقصدرفتاریحمای ازرویدادهایورزشیرابتهوجوددارد
-2آیابینستسادراکازتأثیراتزیس محیتیباقصدرفتاریحمای ازرویدادهایورزشیرابتهوجوددارد 
-2آیابینستسآگاهیازمسائلزیس محیتیبارفتارواقعیمصراکنندهدررویدادهایورزشیرابتهوجوددارد
-2آیابینستسادراکازتأثیراتزیس محیتیبارفتارواقعیمصراکنندهدررویدادهایورزشیرابتهوجوددارد 
-9آیابینستسآگاهیازمسائلزیس محیتیوستسادراکازتأثیراتزیس محیتیبامیانجیگریقصدرفتاریبا
رفتارواقعیمصراکنندهدررویدادهایورزشیرابتهوجوددارد 

 -0آیا بین سطح آگاهی از مسائل زیستمحیطی با قصد رفتاری حمایت از رویدادهای ورزشی رابطه وجود دارد؟
برایبررسیرابتهبینستسآگاهیازمسائلزیس محیتیباقصدرفتاریحمای ازرویدادهایورزشی سبزازآزمون
ضری همبستگیپیرسوناستفادهشدکهنتای تحلیلآماریدرجدول2آمدهاس  .
جدول  :3نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین سطح آگاهی زیستمحیطی با قصد حمایت از
رویدادهای ورزشی سبز
متغیر پیش بین
آگاهی زیستمحیطی
p>5/50



ضریب همبستگی با قصد حمایت
1/05

سطح معناداری
1/10
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نشانمیدهدکهبینستسآگاهیازمسائلزیس محیتیباقصدرفتاریحمای ازرویدادهایورزشی

نتای جدول 2
سبز ضری همبستگی  1/19وجود دارد که این همبستگی در ستس  P>5/50معنادار اس  ،پ

میتوان گف که بین ستس

آگاهیازمسائلزیس محیتیباقصدرفتاریحمای ازرویدادهایورزشیسبزرابتهوجوددارد .
-2آیا بین سطح ادراک از تأثیرات زیستمحیطی با قصد رفتاری حمایت از رویدادهای ورزشی رابطه وجود دارد؟
برایبررسیرابتهبینستسادراکازتأثیراتزیس محیتیباقصدرفتاریحمای ازرویدادهایورزشیسبزازآزمون
ضری همبستگیپیرسوناستفادهشدکهنتای تحلیلدرجدول2آمدهاس  .
جدول  :4نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین سطح ادراک از تأثیرات زیستمحیطی با قصد حمایت از
رویدادهای ورزشی سبز
متغیر پیش بین

ضریب همبستگی با قصد حمایت

سطح معناداری

ادراک از تأثیرات زیستمحیطی

1/33

1/110

p>1/15

نشانمیدهدکهبینستسادراکازتأثیراتزیس محیتیباقصدرفتاریحمای ازرویدادهایورزشی

نتای جدول2
سبزضری همبستگی 1/24وجودداردکهاینهمبستگیدرستس  P>0/000معناداراس ،پ

میتوانگف کهبینستس

ادراکازتأثیراتزیس محیتیباقصدرفتاریحمای ازرویدادهایورزشیسبزرابتهوجوددارد .

-3آیا بین سطح آگاهی از مسائل زیستمحیطی با رفتار واقعی مصرف کننده در رویدادهای ورزشی رابطه وجود دارد؟
برایبررسیرابتهبینستسآگاهیازمسائلزیس محیتیبارفتارواقعیدوستدارمحیطزیس دررویدادهایورزشی
سبزازآزمونضری همبستگیپیرسوناستفادهشدکهنتای تحلیلدرجدول9آمدهاس  .

جدول :5نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین سطح آگاهی زیستمحیطی با رفتار واقعی دوستدار
محیطزیست 
متغیر پیش بین

ضریب همبستگی با رفتار واقعی

سطح معناداری

آگاهی زیستمحیطی

1/04

1/12

p>5/50


نتای جدول 9نشان می دهدکهبینستسآگاهیازمسائلزیس محیتیبارفتارواقعی دوستدارمحیطزیس در
رویدادهایورزشیضری همبستگی 1/12وجودداردکهاینهمبستگیدرستس  P>5/50معناداراس ،پ میتوانگف که
بینستسآگاهیازمسائلزیس محیتیبارفتارواقعیدوستدارمحیطزیس دررویدادهایورزشیسبزرابتهوجوددارد .





مطالعات توسعه اپیدار شهری و منطقه ای

121

دوره ،2شماره  ،4شماره پیاپی  6زمستان 0411

-4آیا بین سطح ادراک از تأثیرات زیستمحیطی با رفتار واقعی مصرف کننده در رویدادهای ورزشی رابطه وجود
دارد؟
برایبررسیرابتهبینستسادراکازتأثیراتزیس محیتیبارفتارواقعیدوستدارمحیطزیس دررویدادهایورزشی
سبزازآزمونضری همبستگیپیرسوناستفادهشدکهنتای تحلیلدرجدول8آمدهاس  .

جدول :6نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین سطح ادراک از تأثیرات زیستمحیطی با رفتار واقعی
دوستدار محیطزیست
متغیر پیش بین

ضریب همبستگی با رفتار واقعی

سطح معناداری

ادراک از تأثیرات زیستمحیطی

1/34

1/110

p>5/50


نشانمیدهدکهبینستسادراکازتأثیراتزیس محیتیبارفتارواقعیمصراکنندهدررویدادهای

نتای جدول 8
ورزشیسبزضری همبستگی 1/22وجودداردکهاینهمبستگیدرستس  P>5/550معناداراس ،پ

میتوانگف کهبین

ستسادراکازتأثیراتزیس محیتیبارفتارواقعیدوستدارمحیطزیس دررویدادهایورزشیسبزرابتهوجوددارد .

-5آیا بین سطح آگاهی از مسائل زیستمحیطی و سطح ادراک از تأثیرات زیستمحیطی با میانجیگری قصد رفتاری
با رفتار واقعی مصرف کننده در رویدادهای ورزشی رابطه وجود دارد؟
از روش معادالت ساختاری جه

آزمودن الگوی پیشنهادی رابته بین ستس آگاهی زیس محیتی و ستس ادراک از

تأثیراتزیس محیتیبامیانجی گریقصدحمای ازرویدادهایورزشیسبزورفتارواقعیدوستدارمحیطزیس استفاده شد
(الگوی پیشنهادی پژوهش درمجموه چهار متغیر دارد که دو متغیر به عنوان متغیر مستقل ،یک متغیر به عنوان متغیر وابستهو
یک متغیر به عنوان متغیر میانجی اس ) .
جه آزمودن اثرهاى غیرمستقیم (واستهای) از روش بوتاسترر 1استفاده شد .قبل از استفاده از نتای میبایس 
برازندگی مدل مورد تأیید قرار گیرد .جه تعیین کفای برازش الگوى پیشنهادى از شاخ هاى برازندگى مقدار مجذور کای
(،(Chi-squareنسب مجذورکاىدوبردرجهآزادى (،)χ2/dfشاخ

نیکویى برازش)،(Goodness-of-fitشاخ

برازندگى

هنجارشده(،(Normed fit indexشاخ برازندگىتتبیقى)،(Comparative fit indexشاخ توکر-لوی (Tucker-
) Lewisو ریشه میانگین مجذورات ختای مدل ( )Root-mean-square error of approximationمورد استفاده قرار
گرفتندکهمقادیراینشاخ هادرجدول1ارائهشدهاس  .


1. Bootstrap
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جدول :6برازش الگوى پیشنهادى براساس شاخص هاى برازندگى
شاخصهای

X2

X2/DF

AGFI

GFI

RMSEA

TLI

NFI

CFI

برازش
حد

مالک کمتر

مالک بیش

مالک

مالک کمتر یا

مالک

مالک

مالک

مجاز

از3

از31

بیش از31

مساوی1.17

بیش از31

بیش از31

بیش از31

مقادیر به
دست آمده

نتای خروجینرمافزار«ایموس»دربارهمقادیرشاخ هایبرازشکلیمدل،اعتبارمدلمفهومیپیشنهادشدهرانشان
میدهد.دراینپژوهشپ ازرسممدلبراساسدادهها وبرآوردپارامترهایمدل،فرضیههاموردآزمونقرارگرفتند.شکل
شماره  1الگوی پیشنهادی پژوهش حاضرهمراه با ضرای استاندارد مسیرها را نشان میدهد.

شکل  .0تحلیل مسیر اثرات مستقیم و غیر مستقیم متغیرهای مستقل بر روی رفتار واقعی دوستدار محیطزیست

درشکلشماره 1رابتهبینمتغیرهارادرحال براورداستانداردارائهشدهاس .درمدلمذکورباتوجهبهمقادیرR2
بدس آمدهدرمدلمذکور 18/2درصدازتغییراتمتغیروابسته(قصد حمای ازرویدادهایورزشیسبز)ازطری متغیرهای
آگاهیوادراکتببینمیشوند.همچنینسهمتغیربرونزایمدلمفهومینیزتوانستهاند 22درصدازکلتغییراتمتغیررفتار
واقعیدوستدارمحیطزیس راپیشبینینمایند.
نتای اثراتمستقیموغیرمستقیمالگویاثرگذاریآگاهیزیس محیتیوادراکازتأثیراتزیس محیتیبررفتارواقعیدوستدار
محیطزیس باتوجهبهنقشمیانجیقصدحمای ازرویدادهایورزشیسبزدرجدول6ارائهشدهاس :
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جدول :7براورد اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای آگاهی و ادراک بر رفتار واقعی با نقش میانجی قصد حمایت
اثر مستقیم

اثر غیر مستقیم

P-Value

نتیجه

1H

آگاهی>-------قصد حمایت

1/011

-

1/176

رد

2H

ادراک>------قصد حمایت

1/366

-

>1/110

تایید

3H

آگاهی>-------رفتار واقعی

1/156

-

1/313

رد

4H

ادراک>-------رفتار واقعی

1/034

-

1/110

تایید

5H

ادراک>---قصدحمایت>---رفتار

-

1/033

>1/110

تایید

فرضیه

روابط بین متغیرهای تحقیق

واقعی
6H

آگاهی>---قصدحمایت>---رفتار

-

1/135

1/161

رد

واقعی
p>1/15

همانگونه که اطالعات جدول 6نشان میدهددربررسیاثراتمستقیم ،ادراکتأثیراتزیس محیتیبرقصدحمای از
رویدادهایورزشیسبزتأثیرمثب ومستقیمدارد (.)b=377 ,p>5/550همچنین ضرای تأثیر مستقیم ادراکازتأثیراتزیس -
محیتی بر رفتار واقعی دوستدار محیطزیس تأثیر مثب و مستقیم دارد ( .)b=7 ,p=5/550بنابراین فرضیه مربوطه در ستس
1/19پذیرفتهومی تواننتیجهگرف کهوجودروابطمستقیممعنادارحاکیازاثرمستقیمبینمتغیرهاینامبردهمیباشد.دردو
ضری مسیردیگرباتوجهبهستسمعنیداریمشاهدهشده(H1و)H3فرضیهوجودارتبا بینمتغیرهاردمیشود .
یک فرا زیربنایی الگوی پیشنهادی حاضر ،وجود مسیرغیرمستقیم (واستهای) بود که با استفاده از روش بوتاسترر(به
بوت استرر»
منظوربرآوردانحراااستانداردوفاصلهاطمینانبرایمیانگین،میانه،نسب ودیگرپارامترهایتوزیعازروش« 
گرسیونیوهمچنینانجامآزمونفرانیزمیتوانبهکارگرف .

استفادهمی شود.البتهاینروشرابرایبرآوردختایضرای ر

نمونهگیری
تواندختارابوسیلهروشباز 

درزمانیکهاندازهنمونهکوچکودق برآوردگرهامترحباشد،روشبوتاسترر،می
محاسبهکندوفاصلهاطمینانیاانحراااستانداردمناس وپرتوانی،ارائهدهد) بررسی شد.همانطورکهدرجدول6مشاهدهمی
شودنتای بوتاسترر برای مسیر غیرمستقیم آگاهیزیس محیتیورفتارواقعیدوستدارمحیطزیس با میانجگری قصدحمای 
از رویدادهای ورزشی سبز در ستس  1/19معنادار نیس ( )p=0.06که بیانگر عدم وجود رابته بین متغیر مستقل و وابسته با
واستهگری متغیر میانجی میباشد ،در نتیجه فرضیه مربو به آن رد میشود .درخصو

مسیر غیرمستقیم ادراک از تأثیرات

زیس محیتیورفتارواقعیدوستدارمحیطزیس با میانجگری قصدحمای ازرویدادهایورزشیسبز،نتای بوت استررستس
معنیداریرا کمتراز 1/111نشانمیدهد که حاکی از معنادار بودن این مسیر غیرمستقیمدرستسمعناداری 9درصداس و
درنتیجهاینفرضیهپذیرفتهمیشود.اینبدانمعناس کهادراکازتأثیراتزیس محیتیبهطورغیرمستقیموازطری قصد
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حمای ازرویدادهایورزشیسبزبررفتارواقعیدوستدارمحیطزیس اثرگذارمیباشد.بنابراین در رابتۀمیان ادراکازتأثیرات
زیس محیتیورفتارواقعیدوستدارمحیطزیس ،متغیر قصدحمای ازرویدادهایورزشیسبز بهعنوان متغیر میانجی ایفای
نقش میکندو میتوان اینگونهاستنبا کرد که میزانی از تأثیرادراکزیس محیتی بررفتارواقعیدوستدارمحیطزیس ناشی از

قصدحمای ازرویدادهایورزشی سبز اس  .
نتیجهگیری و پیشنهادها
قرن بیستم  ،قرن تغییر چهره زمین به دلیل فعالی های اقتصادی انسان بوده اس ؛ فعالی هایی که آثار خود را در
خشکی،دریاوجوآشکارکردهاس .زمینزیستگاهانسانهاوتماممخلوقاتدیگراس وآسی بهآنتبعاتناگواریبرایهمه
ساکنان آن بهجا میگذارد.یکی از مهمترین آسی هایی که زمین در معرا آن قرار گرفته اس  ،گرم شدن این سیاره به دلیل
گازهایگلخانهایبرخیازصنایعجهاناس کهبراثرآنمرزهایدریاییوخشکیکشورهاتغییرمییابد،سرزمینهایزیادیرا
در معرا خشکی یا سیلهای ناگوار قرار میدهد و اسباب نابودی موجودات زنده را در دریاها و خشکی فراهممیسازد .پیش
بینیهای زمینشناسان ،زیس شناسان و متخصصان محیطزیس نشان میدهند که در صورت ادامه وضعی موجود  ،زمین در
آیندهزیستگاهمناس برایساکنانآننخواهدبود .
نتای پژوهشدرخصو رابتهبینآگاهیزیس محیتیباقصدحمای ازرویدادهایورزشیسبز،رابتهمعناداریرانشان
میکنند،اگر
داد.مکینتاش1وهمکاران()2112درتحقی خودنشاندادندکهمشتریانازایجادتغییراتزیس محیتیحمای  
میآید،
از آن آگاه شوند و به خوبی درک کنند که این یک فرآیند طبیعی اس .باتوجهبهاینکهنگرش متعاق آگاهی به وجود  
نگرشها باید با فراهم کردن زمینه در جه باال بردن ستس آگاهی ،امکان این امر و رفتار مناس را فراهم کرد.از

برای تغییر در 
برنامههایآموزشیاس .نتای پژوهشحاضرنشانداد
اینروتعیینمیزانآگاهیوسنجشنگرشافراد،اولینقدمدرراهتدوین 
میتوانددرشکلگیریقصدحمای ازمسائلزیس محیتی دررویدادهایورزشیمؤثرباشد .
کهآگاهیزیس محیتی 
نتای پژوهش،رابتۀمعناداریرابین آگاهی زیس محیتی با رفتار واقعی دوستدارمحیطزیس نشانداد .تحقیقاتزیادی
محیتیدرحیتهورزشتأکیدکردهاند(احمد.)2116،2تأکیدبرافزایشآگاهیزیس محیتیوآموزش

براهمی آگاهیزیس 
هایینظیرهداسبزفیفایابازیهایسبزالمپیککامالرمشهوداس .آگاهی زیس محیتی و


افراددرحیتهورزشدربرنامه
میتواند مسائل و
شناخ مسائل زیس محیتی ،متغیرهای مؤثری بر رفتار زیس محیتی هستند.افزایش آگاهی زیس محیتی  
مشکالتزیس محیتیراکاهشدهدومنجربهرفتارهای مسبوالنهدر برابرمحیطزیس شود.بااینحال،نکتهایکهدرزمینه
آگاهیوادراکتأثیراتزیس  محیتیبایدمدنظرقرارگیردایناس کهآگاهیازچگونگیتأثیررفتارهایانسانبراکوسیستم
مستقیممنجربهتغییررفتارنمی شود،هرچندفرابرایناس کهآگاهیوادراکتأثیراتزیس محیتی،افرادرابه

الزاماربهطور
انجامرفتارهایدوستدارمحیطزیس ترغی میکند .

نتای پژوهشرابتهمعناداریرابینستسادراکازتأثیراتزیس محیتیباقصدحمای ازرویدادهایورزشیسابزنشاان
داد .
1. MacIntosh
2. Ahmed
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نتای پژوهشهمچنینرابتۀمعناداریرابینستسادراکازتأثیراتزیس محیتیبارفتارواقعیدوستدارمحیطزیس در
رویدادهایورزشینشانداد.ایننتای بانتای پژوهشمکینتاش،اپستولی وواکار،)2112(1کاهدریافتنادمشاتریانازفاراهم
کنندهامکاناتورزشیتوقعدارندکهازلحاظزیس محیتیمسبوالنهرفتارکندهمسوییدارد.کاسپر،پفالوماککاالا()2112
همگزارشکردندکهسازمانهایورزشیازبازیهایسبزبهعنوانمکانیسمیبرایدخیلساختنتماشاگرانوآموزشرفتارهاای
پایداردررویدادهایورزشیاستفادهمیکنند .

بررسیمدلپیشنهادینشانمیدهدکهستسآگاهیزیس محیتی،ستسادراکازتأثیراتزیس محیتیوقصدحمایا 
ازرویدادهایورزشیسبز،همگیباهممیتوانند22درصدرفتارواقعیدوستدارمحیطزیس راپایشبینایکنناد.ایاندرحاالی
اس کهستسآگاهیزیس محیتیوستسادراکازتأثیراتزیس محیتیهردوباهممایتوانناد18/2درصادتغییاراترفتاار
واقعیراپیشبینیکنند،یعنیبدونحضورمتغیرمیانجیِ"قصدحمای ازرویدادهایورزشیسبز"،تاوانپایشبینایدومتغیار
دیگرکمتراس .ازسویدیگر،نتای نشاندادکهدررابتۀمیانستسآگاهیزیس محیتیورفتارواقعیدوستدارمحیطزیس ،
متغیرقصدحمای ازرویدادهایورزشیسبزنقشمیانجیندارد.امابینستسادراکازتأثیراتزیسا محیتایباارفتاارواقعای
دوستدارمحیطزیس ازطری قصدحمای ازرویدادهایورزشیسبزرابتهوجوددارد.یعنینقشمیانجیگرانۀ"قصدحمایا از
رویدادهایورزشیسبز"دررابتهبینادراکازتأثیراتزیس محیتیورفتارواقعیدوستدارمحیطزیس تأییدمیشود.اینبدان
معنااس کهباالبودنستسادراکازتأثیراتزیس محیتیزمانیمنجربهرفتارواقعیدوستدارمحیطزیس میشاودکاهقصاد
حمای ازرویدادهایورزشیسبزباالباشد .
براساسمدلپیشنهادیپژوهش،رفتارهایدوساتدارمحایطزیسا برگزارکننادگانومادیرانرویادادهایورزشایوقصاد
حمای آنانازرویدادهایورزشیسبزتاحدزیادیتح تأثیرآگاهیوادراکآنهاازمسائلزیس محیتیاس .بهعباارتدیگار،
آگاهیزیس محیتیازیکسوودرکاثراتزیس محیتیازسویدیگر،بررفتارهایدوستدارمحایطزیسا برگزارکننادگانو
مدیرانمؤثراس .حفظمحیطزیس نیازمندتغییردرنگرشهاورفتارهایتکتکافراداس وخوشبختانهنگرشسبزمایتواناد
مسریباشد(بیر.)2118،گران  )2116(2درتحقی خودنشاندادگرایشافرادبهحمای ازمحیطزیس درحالافزایشاس و
عواملیچونانتشاراخبارآلودگیهایمحیطزیس ،گرمشدنکرهزمین،مشکالتدفعپسماندها،سوراخشدنالیهاوزون،آلودگی
موادغذاییودرنتیجهافزایشدانشجامعهازمسائلزیس محیتیمنجربهافزایشنگرانیوایجاادحساسای درماردمشادهو
ارزیابیمداوممحصوالتبراساسمعیارسبزراامریضروریساختهاس  .
درنهای باعنای بهنقشهریکازمتغیرهایموردمتالعهدرتبیاینرفتارهاایدوساتدارمحایطزیسا برگزارکننادگانو
مدیرانرویدادهایورزشی،اهمی درکاثراتزیس محیتیوقصدحمای ازرویدادهایسبزدرشکلگیاریرفتارهاایزیسا -
محیتینمایانترمیگردد.چنانچهقبالرنیزاشارهشد،متغیرمهمیچوندرکاثراتزیسا محیتایدرپیادایشرفتااردوساتدار
محیتزیس ربطوثیقیباقصدحمای ازرویدادهایورزشیسبزدارد.بهمنظورحفظمحیطزیسا درصانع ورزشالزماسا 
ادراکهمهمدیران،برگزارکنندگانوذینفعانازمسائلزیس محیتیافزایشیابدوآنانخودرامتعهادباهاقادامدرایانزمیناه
1. Apostolis& Walker
1. Grant
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ببینند.لذادرسیاستگذاریهاوبرنامهریزیهایکالنمرتبطبابرگزاریرویدادهایورزشی،اهتمامجدیباهارتقاایادراکاثارات
زیس محیتیوحمای ازبرگزاریسبزرویدادهایورزشیدرکنارسایرمتغیرهایموثربررفتارهایزیس محیتیضروریمای-
نماید .
به منظور فراهمسازی زمینهای برایبرگزاریرویدادهایورزشیدوستدارمحیطزیس ،بهطوریکهتوجهبهمحیطزیس 
همزمانباصرفهجوییاقتصادی،افزایشکارآمدی،حفظمنابع،بهحداقلرساندنخترات،بهبودسالمتیوایمنیباشد؛راهکارهاا
و پیشنهادهایی به شرح ذیل ارائه میگردد :
یتوانفراکردبهعل جدیدبودنمحیطزیس در
دراینپژوهشباتوجهبهاینکهاکثرپاس دهندگانباسوادبودهاندم 
یتوان ازکسانیکه
ایرانونبودمحتوازیس محیتیدرنظامآموزشایران،اوالرمیزانآگاهیزیس محیتیپاییناس وثانیار م 
دارایتحصیالتباالهستندانتظارداش رفتارهایمسبوالنهای نسب بهمحیطزیس مخصوصاردرزمینهورزشداشتهباشند.
نتای پژوهشحاضرضرورتتدوینکتابآموزشالمپیکوجنبههای مختل آن(زیس محیتی،سیاسی،اقتصادی)...درمقاطع
یدهد .
مختل تحصیلیرانشانم 
دراینپژوهشباتوجهبهاینکهدرکاثراتزیس محیتیدرمقایسهباسایرمتغیرهاتأثیربیشتریبرمتغیراصلیداش .
بهمنظورافزایشدرکاثراتزیس محیتی،کهیکیازعواملاثرگذاربررفتارهایمسبوالنهزیس محیتیاس ؛بایددرکمردم
یتواند اقداماتیدراینزمینهصورتپذیرد.به
دربارهمحیط زیس افزایشیابد.باتوجهبهاهمی نقشرسانهدردنیایامروزم 
یتواند تأثیر مثبتی بر ادراک و رفتار
یتوانند با پخش فیلمهای کوتاه طی برگزاری رویداد که م 
عنوان مثال صاحبان رویداد م 
مخاطبانداشتهباشدوهمچنینباع رفتارهایدستهجمعیگردد،دراینزمینهتالشنمایند.
 باتوجهبهاینکهبسیاریازافرادبیشتریناوقاتفراغ خودراباورزشپرمیکنند،بنابراینمیتوانازطری برنامههاای
ورزشیتاثیراتمهمیرادرزمینهتوسعهفرهن محیطزیس برافکارعمومیگذاش .
 تالشدرجه باالبردناخالقاجتماعیجه نهادینهوپایداریرفتارهایحفظمحیطزیس دربینورزشکاران.
 تقوی ح مسبولی پذیریدربینورزشکارانوورزشدوستاندرحفاظ ازمحیطزیس وارتقاایروحیاهتعااوندر
بینآنهاونهایتاتبلورفرهن زیس محیتیدربیناقشارمختل کشور.

هایعمومیدربینسازمانهایمختل ورزشیبرایپیشگیریازتخری وآلودگیمحیطزیس .


افزایشآگاهی
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مهمترینعواملموثردرکیفی فضاهایعمومیشهرالر،احساستعل وتناس ،زیباییوطراحی،نشا وتعاملاجتماعی،دسترسیو
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مقدمه و بیان مسأله
حوزهی متالعات شهری اس که در رسیدن به جامعه دانا و توسعه دانایی
شهر خالق و نوآور از جمله مباح جدید در  
میآوردکهدرآنمسایلشهریبهصورتخالقانه
محورموردتأکیدبرنامهریزانشهریقراردارد.شهرخالقبستریرافراهم 
میگیرد
برنامهریزان شهری مورد بررسی قرار  
و با تفکر جمعی شهروندان و صاحبان مشاغل ،در کنار مدیران و  
جدیدترین،
(الندری.)2111:19،مسبوالن شهری در این شهرها خدمات همگانی و زیر ساخ های اجتماعی و اقتصادی را به  
میکنند(مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر مشهد.)2:1269،در این میان
بهرهورترین و زیباترین روش ارایه  
کارآترین  ،
فضاهای عمومی ،با داشتن تأثیراتی همچون تقوی سرزندگی ،تنوه ،هوی  ،جذابی  ،ارزش اقتصادی و مشارک ؛ موج بروز
خالقی وشکلگیریشهرخالقمیشوند(کالنتریودیگران )12:1241،
میشود و دسترسی به آنها برای
خیابانها ،و  ...

پارکها و 
فضاهای عمومی و اجتماعی ،شامل میدان های شهری ،پالزها  ،
تمامیافراد،بدوندرنظرگرفتنجنسی ،نژاد،سنوستوحاجتماعیواقتصادیوبدونهیچگونهمشکلومانعی،امکانپذیر
میتوان به
میکنند که از آن جمله  
ارزشهای اجتماعی را به شهروندان ارائه  
اس  .فضاهای عمومی طی های اساسی از  
ارزشهای اجتماعی و معنوی اشاره کرد.فضاهای عمومی دارای
ارزشهای محیتی و اکولو یکی  ،
ارزشهای تفریحی و فراغتی  ،

رسال افزایش«سرمایهاجتماعیجوامع»هستند.ازعملکردهایاصلیفضاهایعمومی،فراهمسازیوبسترسازیحضورمردم
بیشترین سهم در حیات
گستردهی مخاطبین خود ،دارای  

واستهی عملکردشان و طی متنوه و 

اس .فضاهای عمومی به 
جمعی شهروندان هستند(رفیعیان و دیگران.)281:1266،این فضاها محلی برای گردهمایی و اجتماه شهروندان؛ تقوی نقش
جشنهاونمایشگاهها،تقوی هوی وح مکان
اجتماعیشهرونداندرمسیردستیابیبهدموکراسی؛استفادهبرایبرگزاری 
درمیانشهروندانو...هستند .
توسعهی کنش اجتماعی راهگشا باشد ،در صورتی که دق کافی در

میتوانند در 
فضای شهری به همان نسب که  
نابرابریهای اجتماعی گردند.

برنامهریزی و طراحی آنها صورت نپذیرد ،می تواند عاملی در جه تعمی مشکالت اجتماعی و 

اینگونهدستهبندیکرد:ابزاریجه ارتباطات،مکانیجه رویاروییومدیری وهماهن 
میتوان 
وظای فضایعمومیرا 
کنندهشهروندانآزاد(سیفایی ( 29:1262،
بهبود کیفی فضاهای عمومی شهر از دو طری امکان پذیر اس -1:توجه به پیشنهاد ایجاد فضاهای عمومی در طرح های
زمینهی الزم برای
توسعهی شهری که این راه به دنبال جانمایی مناس برای ایجاد فضاهای جمعی اس و در این ارتبا   ،

طراحیفضایجمعیبادرنظرگرفتندسترسیعمومیمناس وباکیفی برایتعامالتاجتماعیحداکثریشهروندان،فراهم
برنامهریزیومدیری فضاهایجمعیکهدراینخصو مدیری وکنترلمناس فضاهایاجتماعیبرایتحق 
میشود -2.
اهداا اجتماعی انچام می شود(عندلی .)2:1241،تأمین نظم و امنی  ،نظاف و بهداش  ،نگهداری از فضاهای سبز ،ایجاد و
نگهداری المانها ،تعبیه مبلمان و امکانات جانبی مناس و ...از اقدامات در خصو برنامه ریزی و مدیری فضاهای جمعی
طرحهای شهری(طرح های
پیشبینی این فضاها در اغل  
هستند .با این حال علیرغم اهمی زیاد فضاهای عمومی  ،
جامع،تفصیلیو)...پنهانماندهودرفضاهایعمومیموجودنیزبهاندازهکافیمدیری وبرنامهریزیموثریکهاینفضاهارا
بهفضاهایکآرامدشهریتبدیلکنند،صورتنپذیرفتهاس  .
شهرالرپ ازاینکهدرسال1224براثرزلزلهویرانشد(طرحجامعشهرالر،)14-19:1281فضاهایعمومیهوی 
آنها
برنامهریزی 
لتمهیشدیدیشد.دربازسازیاینشهرنیزتوجهکافیبهایجادفضاهایعمومیومدیری و 
سازشدچار 
زمانهای بحران ،مانع از پرداختن به جنبه های کیفی و اجتماعی
به عمل نیامد ،چرا که اصوالر بازسازی سریع کالبد شهر در  
جنبههای اجتماعی شهر به ویژه در خصو فضاهای شهری ،باع 
درسالهای بعد و بی توجهی به  

میشود.تداوم این جریان 
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شدتافضاهایعمومیشهرالر،نتواندنقشخودرادرتحکیمتعامالتاجتماعیایفاکندومسبلهایبهنامضع دروجودو
کیفی فضاهایعمومیشهریالرایجادگردد .
داشتن رویکرد خالق برای شهرها از این جه که همکاری جمعی را در راستای ارایه خدمات بیشتر به شهروندان به کار
می گیرد ،در بازسازی و ارتقای کیفی فضاهای شهری بسیار موثر اس .این رویکرد چون بر مشارک آکاهانه همه سهامداران
اعم از بخش دولتی ،بخش عمومی و بخش خصو استوار اس  ،بسیار تسهیل کننده بوده و لذا برای احیای نقش اجتماعی
آنچه بیان شد هدا اساسی این مقاله تحلیل ارتقای کیفی فضاهای
فضاهای عمومی شهر الر بسیار مفید اس .با توجه به  
عمومی شهر با بکارگیری رویکرد شهر خالق اس و سوال اساسی آن نیز ،چگونگی کیفی بخشی به فضاهای عمومی شهر الر
اس .

مبانی نظری پژوهش
فضاهای شهری
طراحیفضاهایشهریرامتالعه یطرحعرصهعمومیشهرکهخیابانها،بلوارها،میدانها،پارکهایشهر

کلی ماتین1
را به همراه نماهای ساختمانهایی که آن فضاها را تعری می نمایند می داند(کلی  .)11:1261،اولدنبرا 2کافه ها ،کافی
شارها،فروشگاههایکتاب،سالنهایآرایشوسایرپاتوقهاراقل یکاجتماهمیداندونظریهیمرکزیراطرحمینماید

وبیانمیداردکهزندگیروزانهبرایآسودهورضای بخشبودنبایدتعادلشرادرسهقلمروتجربهای،سکونتی،کاریو
اجتماعیپیدانماید.اوباتبییناصتالحمکانسومبرایفضاهایعمومیشهریونقشیکهمیتوانندبانزدیککردنمکان
هایسوممیتوانندبهعنوانعاملاصلیهوی بخشدر


کندمکان
هایاولودوم(قلمروهایخانهوکار)ایفاکنند،تاکیدمی
یکشهرایفاینقشکنند.اولدنبرابح می کندکهانتظاراتازخانوادهوکاردرورایگنجایشایننهادهااس ومردمبرای
هایشانبهقلمروهایاجتماعیترنیازدارند(کارموناوهمکاران .)112:2112،2


تأمینخواسته
2
هایهمگانیدرشهرهاوتوجهبهمقیاسانسانیدرمحیطهایشهریراموردتاکید


،ارتقایعرصه
فرانسی تیبالدز
ریهاوفعالی ها،آزادیعابرانپیاده،قابلی دسترسیبرای
قراردادهواضافهمیکندکهدرسآموزیازگذشته،ادغامکارب 
ها،اصولومعیارهاییهستندکهبابهکارگیریآنهامیتوان

همگان،ایجادوضوحومحیطهایماندگار،وکنترلوترکی روش

کیفی قلمروهایعمومیشهرهایمعاصرراافزایشداد(تیبالدز .)4:1262،
هایینظیرتأمینکلیهینیازهایساکنین؛ایمنی،


بودنرضایتمندیازمحیطشهررادرگرویویژگی
براندفری، 9باال
امنی وحفاظ دانستهواضافهمیکندکهمحیطشهریبایدازنظربصریوعملکردیمحیتیسامانیافتهوبانظمباشد؛
محیطاجتماعیبایدهدای کنندگیداشتهوح مکانراتقوی  نماید؛داراییکتصویرذهنیمناس ،شهرتواعتبارخوب
بودهوبهمردمح اعتمادومنزل بدهد؛بهمردمفرص خالقبودن،شکلدادنبهفضایشخصیوبیانخودشانراعتا
نمودهوازنظرزیباییشناسیمتبوهوازنظرکالبدیقابلتصورباشد(براندفری .)21:1262،


1

-Celif Matin
-Oldenburg
3
-Carmona et al
4
-Feransis Tibalds
5
-Brand Ferri
2
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شهر خالق



مترحکرد.اوبادرنظرگرفتنزمینههایاقتصادیواجتماعیخالقی ،

دردههی 1441

ایدهیشهرخالقراالندری 1

تالشکردتبلوراینامردرشهررادرقال مفهومشهرخالقصورتبندیکند(سعیدی.)8:1264،درحقیق ویمبدهعبارات
شهرخالقوخالقی شهریمحسوبمیشود.بح  شهرخالقباتغییررویکردهایسنتی،بستهوسلتهطلبانهبهشهرو
مدیری شهری،محیطوبستریرافراهممیکندکهدرآنمسایلشهریبهصورتخالقانهوباتفکرجمعیصاحباناصلی
فضاهایشهری،یعنیشهروندانوصاحبانمشاغل،درکنارمدیرانوبرنامهریزانشهریموردبررسی قرارمیگیردوبرای
حلمعضالتپیشرویشهروبهبودشرایطزندگیدرمحیطهایشهری،افرادداراینفعومسبولی درکنارهمفعالی 

نمایندوبهواستهیاینفعالی ازنتیجه یآندرارتقایکیفیاتمحیتیشهروافزایشمیزانزیس پذیریوارتقای


می
کیفی زیستیشهربهرهبردهمیشود (الندری .)19:2111،
مسبوالن شهری در شهر خالق خدمات همگانی و زیر ساخ های اجتماعی و اقتصادی را به نوینترین ،کاراترین،
بهره ورترین و زیباترین روش ارایه می کنند .شهر خالق نه تنها فضایی اس که در آن خالقی رشد می کند ،بلکه کل

سازماندهیومدیری  آنبهطورخالقانهطرحریزیمیشود.شهریکهبتواندبهشکلخالقانهاستعدادهمکاریجمعیرادر
راستایارایهخدماتبیشتربهکارگیردموف ترینشهردراینعرصهخواهدبود .
خالقیت
وا هیخالقی درلغ نامهیدهخداخل کردنوبهوجودآوردنمعناشدهاس .خالقی درسادهترینستسبهمعنای
پدیدآوردنچیزیاس کهقبالروجودنداشتهاس .خالقی محصولیازایدههایجدیدتخیلیاس کهشاملنوآوریرادیکال
ویاراهحلیبراییکمشکلوهمچنینیکفرمولرادیکالازمشکالتاس (سافرزی .)2،2111،2خالقی یعنیبکارگیری
تواناییهای  ذهنیبرایایجادیاتبلوریکفکریامفهومجدیدکهبرخینیزآنرابهترکی ایدههایاپیوستگیبینایدهها
تعبیرکردهاند(سی .)4:1264،خالقی رامیتوانازسهجنبهیهنری،علمیواقتصادیشناساییکرد-1:خالقی هنری
کهمتضمنتخیلوتواناییآفرینشایدههایبد یعوروشهایتازهبرایتفسیرجهاندرقال متن،صداوتصویراس -2.
خالقی علمیکهمتضمنکنجکاویوتشنگیبرایتجربهوپیریزیروابطجدیددرحلمسائلعلمیاس  -2.خالقی 
اقتصادیکهمتضمننوآوریدرفناوری،شیوههایکس وکار،بازاریابیو...اس وپیوندنزدیکیبادستیابیبه"فرص های

رقابتی"دراقتصاددارد .


فضا و خالقیت
)برخیآنراصرفارفرایندیفنیمیبینند

بسیاریتمایلداشتهاندفضاهایشهریرادرقال یکیازاینسهزاویهببینند1:

وبدینترتی آنرامعادلبامعماریبزرایامهندسیبزرامیگیرند)2.برخیآنراصرفارتعاملیاجتماعیمیدانندکه
برایرسیدنبهچیدمانهایجدیدسازمانیودرنتیجهبیشتربربرخیازظرفی هایمدیریتیآنمتمرکزمیشوندتابر
تولیدفضا) 2.برخیدیگرآنرافعالیتیهنری(خالق)میبینندکهفقطبایدطراحانبااستعدادبهآنبپردازند.طبیعیاس که
نگاهتکبعدی؛بهتعاری ونقتهنظراتیمحدودخواهدانجامیدوبهبهایدس کمگرفتنواقعی وکثرتوجوهطراحی
- Landry
- Safertzit

1
2
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شهریمنجرخواهدشد(.مدنیپور. )184:1262،ارتباطیقویبینفضاوخالقی وجوددارد.افرادخالقنیازبهفضاییبرای
زندگی ،کار ،الهام بخشی و نمایش کارهای خود دارند .با ایجاد فضاهای باثبات و متمبن برای هنرمندان ،1افراد و کس و
کارهایخالق،آنانمجبوربهجابجاییومهاجرتنمی شوندکهاینخودمیتواندبستریبرایبقا،خالقی ونوآوریباشد.

بنابراینفراهمکردن فضاهایباثباتواطمینانبخشبرایاینافرادضروریاس (محمدیوهمکاران.)16:1241،فضای
عمومیازمزایاوویژگیهاییبرخورداراس کهمیتواندنقشبسیارمهمیدرایجادشهرخالقداشتهباشد؛سرزندگی،تنوه،
هوی دهی،جذابی ،ارزشاقتصادیومشارک وبهدنبالآنارتقایکیفی زندگیشهروندانازآنجملهمحسوبمیشوند.
شکل2مزایایفضایعمومیوجمعیشهروتاثیرگذاریآنبرخالقی شهریرانشانمیدهد.


شکل -0مزایای فضاهای عمومی شهر و تاثیر گذاری آن بر خالقیت شهریماخذ:کالنتریوهمکاران19:1241،

پیشینه پژوهش
الختی وشاوک ()2122درمقالهایباموضوهبررسی ایجاد رفاه در فضاهای عمومی شهری پ ازدورانهمهگیر
بیماریکرونا،بهنظریهپردازیساخ فضاهای عمومیشهریوفضاهای بهداشتیپرداختهوبرایکش ادراکجدیدذینفعان
ازفضاهای عمومی،ازتجزیهوتحلیل PESTELاستفادهنمودند.آنها پیامدهایمنفیومثب همهگیریبیماریکرونارا در
جنبههایمختل  تحلیلکردند.آنهایکیازپیامدهایبیماریکرونارالزومتوجهبهفضاهایعمومیبیاننمودند .

هرناندزبونیالدر()2112درمورداهمی معانیوبهبودفضاهایعمومیدرمحلههایکمدرآمدنشیندرکاالپایمکزیک
تحقیقیبهعملآوردهاس .نتای حاصلازاینپژوهشنشانمیدهدکهروابطبسیارقویبینمردمواماکنعمومیوجود
داردوخیابانها،پارکهاوفضاهایسبزتجسمارزشهاومعانینمادینبرایکاربراناس .درمحلههایکمدرآمدنشین،

ح تملکوکاروتالشدرجه بهبودوتوسعهمحلهوجوددارد .
)درمقالهایتح عنوان«فضاهایعمومیشهریوانر یوزندهدلی»،بهبررسیوتجزیه

جاللالدینیواوکتای(2112
وتحلیلتعامالتاجتماعیوفضاییدرخیابان هایشهرهایقبرسپرداختهاند.دراینمقالهضمنبررسیفضاهاییکهبر

شهریتاثیربسزاییدارند،بهبررسیاجزایضروریحیاتدرخیابانهاپرداختهشدهونشا بهعنوانویژگی

کیفی زندگی
مشترکیکههمهخیابانهابایدداشتهباشندمعرفیشدهاس .

1

122

مطالعات توسعه اپیدار شهری و منطقه ای
دوره ،2شماره  ،4شماره پیاپی  6زمستان 0411

ساساکی()2116درمتالعهخودبا عنوان«توسعهشهرهایخالقازطری شبکه»بهبررسیحرک ورشدشهرهای
جها نی به سوی شهرهای خالق پرداخته اس  .وی در نتای خود مهمترین عامل را برای تروی شهرهای خالق ،تأسی 
برنامههایتحقیقیوآموزشیبرایتوسعهمنابعانسانیمیداند .

قویمیوهمکاران(،)1211درمقالهایبهبررسیقابلی کاربس عاملهایسازندهعمومی فضادرگفتمانجامعهمدنی
برای فضاهای شهری (نمونهپژوهی :مقایسه عمومی بازارسنتی تجریش ومجموعهاراتجریش)پرداختندوبهایننتیجه
رسیدندکه چهارعاملدسترسی همگانی ،انتباقپذیری ،تعاملوگف وگو،ومصونی برای قضاوتدربارهعمومی فضاهای
شهریمناس هستند .
رفیعیان و همکاران( )1244در مقاله ای به بررسی کیفی معنای اماکن عمومی شهری در نگرش شهروندان یزدی
پرداختندوبهایننتیجهرسیدندکهدرفرآیند بهدس آوردنادراکاتکیفیازمحیطشهری ،برخی ازشاخ هاکلیتر و
نههای فرهنگی وتاریخی)تعری میشوند.این بدانمعناس که
یهای خا آنمکان(مانندپیشی 
برخی دیگر براساسویژگ 
قضاوتها براساسفرموشاخ های فیزیکی شکلمی گیرند کهبرای

قضاوتکیفی دارای ستوحمشخصی اس .برخی  
همهمکانهامصداقداردوبرخیازاینهاکلینیستندوازمکانیبهمکاندیگرمتفاوتهستند .
موسوی وصمدی( )1246بهتحلیل نابرابری اجتماعی واقتصادی دردسترسی واستفادهازفضاهای عمومی شهری در
تهرانپرداختهوبهایننتیجهرسیدهاس کهدسترسیواستفادهازفضاهایعمومیشهریمتاثرازعواملکالبدیواجتماعی
اس ومتغیرهاییچونداراییوتواناقتصادی،مشارک ،اعتمادوشبکهروابطاجتماعیدراستفادهازفضاهایعمومیشهری
یدهد .
راتح تأثیرقرارم 
خاتمیوذاکرحقیقی()1241بهبررسیعواملموثردرانتخابفضایعمومیتوسطشهرونداندرشهرهمدانپرداخ و
بهایننتیجهرسیدکهاستفادهازفضاهایعمومیبخشمهمیاززندگیروزمرهاس وفضاهایعمومیبهعنوانمکانمالقات
یدهدکهتوجهبهمولفههایغیرکاربردیازدرجهاهمی باالیینسب به
برایمردمعملمیکنندنتای اینپژوهشنشانم 
دیگرمولفههابرخوردارندوشایدموفقی یکفضایعمومیبیشازهمهدرگرواینمولفههاباشد .
مرادی مسیحی ودیگران ( )1248درمقالهایبهتبیین عواملکارکردی مؤثربرموفقی فضاهای عمومی وارائهمدلی
برای ارزیابی موفقی ازطری بعدعملکردی آن(متالعهموردی:خیابان امامخمینی ،تبریز ،ایران) ،پرداختندوبهایننتیجه
مهمترین الزامات موفقی 
رسیدند که از بین عوامل موثر در موفقی فضاهای عمومی ،عوامل «آسایش» و «تصویر ذهنی»  
مکانهایعمومیهستند .

حسینی و همکاران( )1249در مقاله ای به تحلیل شاخ های شهر خالق و ارتبا آن با توسعه پایدار شهری ،نمونه
موردی :شهررش پرداختندو ضمنبررسیتاثیرخالقی دررهایی از بنبس های مدیریتی وبهایننتیجهرسیدندکه
انعتااپذیری ،ابتکار ،خترپذیری ،رهبری کمترازمیانگین مورد

وضعی شهررش براساسشاخ های شهرخالق شامل 
انتظاراس وبینشاخ هایشهرخالقوابعادتوسعهپایدارازتبا وجوددارد .
)درمقالهایبهستسبندیمناط پانزدهگانهشهراصفهانازلحاظشاخ هایشهرخالق

مختاریوهمکاران(1242
پرداختند و به این نتیجه رسیدند که  اختالا زیادی بین مناط شهر اصفهان وجود دارد که بهترین وضعی از لحاظ این
شاخ هادرمنتقههای8،2،9،1وکمترینراازلحاظاینشاخ هامناط 12و12داشتهاس .بهطورکلیشهراصفهان،
باتوجهبهتحلیلهایانجامشدهپتانسیلحرک بهسم شهرهایخالقراداراس  .

قربانیوهمکاران()1242درپژوهشیباعنوان«شهرهایخالق،رویکردیفرهنگیدرتوسعهشهری»راموردبح قرار
دادهوبهایننتیجهرسیدهاندکهیکشهرخالقبایدبتواندگروههایمختل اجتماعیبافرهن هایمختل رادرخودپذیرا
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باشد،چراکهوجودیکجمعی متنوهباایده هایگوناگونشان ظهورخالقی راافزایشمیدهد.الزمهیاینکارنیزتنوه
بخشیدنبهفرص هایاشتغال،کاروتفریساس  .
کالنتری ودیگران()1241درمقاله ایباعنوان «فضایجمعیوشهرخالق»بهبررسیمزایایفضاهایعمومیونقش
آنهادرشکلگیریشهرخالقپرداختهوبهعنواننتیجهبیانمیدارندکهتوجهبهنقشوارتقایوضعی فضاهایعمومی،از

بدوپیدایششهرهاوبهویژهدرطولبیشازیکسدهگذشتههموارهموردتوجهبودهواینفضاهامیتوانندبهکانونیجه 
بروزخالقی دربینشهروندانتبدیلشوند .
شهابیانورهگذر()1241درپژوهشیباعنوان«پیوندمحیطخالقباشهر»بهبررسیمفاهیممرتبطبارویکردشهرخالق
میتوانددرایجادمحیطهایشهریسرزندهوپویابا

وچندتجربهموف جهانیپرداختهاندوبیانمیدارندکهمراکزدانشگاهی
افزایشنفوذپذیریفضاهایعمومیخالقدرارتقایخالقی ،نقشپررنگیراایفاکنند .

خانسفید()1241درپژوهشیباعنوان«مدیری شهریوشهرخالق»بهبررسیکیفی زندگیشهریدرارتبا باشهر
حلهایبازوخالقانهبامشارک 
خالقپرداختهوبیانمیداردکه ،کیفی زندگیدرشهر ملبورنبهعل بهرهگیریازراه  
گروههایمختل شهروندان،هموارهدرردهبندیجهانیدرستوحبسیارباالییقراردارد .
)درمقاله ایفضاهایعمومیشهری،تحق تعامالتاجتماعیدرباف هایتاریخیرامورد

محمدیوهمکاران(1241
بررسیقراردادونتیجهگرفتندکه درجز متغیرفعالی گروهها؛ فضاهایورزشیباالترینوپاتوقهاکمترین؛ درجامعی 
فضا،خیابانهایعمومیباالترینوفضاهایمذهبیباعملکردخردپایینترین،دردیدارگاهبودن،فضاهایورزشیباالترینو
فضاهایتجاریپا یینترینودرمشارکتیبودن،پاتوقهاباالترینوفضاهایورزشیپایینترینامتیازراداشتهاند.نقشآن
درشکلگیریجامعهیمدنیازدیدگاهبرنامهریزیشهری» ارتبا میانفضایعمومیوجامعهیمدنیازدیدگاهبرنامه

ریزیشهریراموردبررسیقراردادهاند.براساسن تای اینپژوهش،فضاهایعمومیارتبا نزدیکیباشکلگیریمفهوم
شهروندیداشتهوبستراصلیشکلگیریجامعهیمدنیدرشهرهاهستند .

رفیعیانو خدایی(،) 1266درمقالهایبهبررسیشاخ هاومعیارهایموثربررضایتمندیشهروندانازفضاهایعمومی
شهری پرداختند و به این نتیجه رسیدند که سه دسته مولفهی دسترسی به خدمات ،امنی اجتماعی و هوی مکانی از
اثرگذارترینعواملدررضایتمندیشهروندانازفضاهایعمومیشهریهستند .
تحقیقیکتابخانهایانجامدادهاندکهدرآنپن رکناصلی

محمدیومجیدفر()1264درمورد«دورانشهرهایخالق»
شهرهایخالقنامبردهشدهاس .اینارکانعبارتنداز:مردم،بنگاهاقتصادی،فضا،پیوندوچشمانداز.آنهابیانکردهاندکه
برایایجادوتوسعه یشهرهایخالقبایدراهبردهاییرابهاجرادرآوردکهضمنپشتیبانیازارکانذکرشده،شهررابهسوی

یخالقسوقدهدوآنچهکهپیشزمینهیاجرایراهبردهاس تغییراتارزشیوفرهنگیشهرهابهسم خالقی 


یکآینده
ونوآوریاس  .
متالییورنجبر() 1264درمقالهایبهبررسیمدیری کیفیفضایجمعینموهمیدانترافالگارلندنپرداختندوبهاین
نتیجهرسیدندکه نزدیکیبسیاریبینمفهومکیفی وپایداریوجوددارد.بررسیتتبیقیمعیارهایکیفی وپایداریدر
فضاهای  عمومی شهری نمایانگر آن اس که یک فضای عمومی زمانی در مسیر پایداری گام بر می دارد که فرایند ارتقای
کیفی آندرطولزمانجریانداشتهباشد .
فالح ()1269درمقالهایبهموضوهمفهومح مکانوعواملشکلدهندهآنپرداختهوبهایننتیجهرسیدهاس که
عواملکالبدیوعواملشناختیاستفادهکنندگانبراحساسافرادازفضاتاثیرگذاراس  .
طالبی( )1262در مقاله ای با عنوان روابط اجتماعی در فضاهای شهری بیان می دارد که ساختار فیزیکی و تقسیمات
عملکردی فضاگشاینده و یا محدودکنندهفرص هابرای ارتبا اس و طراحی درمقیاس های متفاوتشاملبرنامهریزی
شهری،طراحیسای وطراحیجزئیاتبرگردآمدنافراددرفضاهایعمومیتاثیردارد .
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روش پژوهش
جامعه آماری و حجم نمونه
پژوهشحاضربهلحاظهداکاربردیوبهلحاظماهی ازنوهتوصیفی-تحلیلیاس وموردمتالعهآنشاهرالراسا .
دراینمقالهبا استفادهازتکنیکپرسشنامهبهنظرخواهیازشهرونداندرخصاو فضااهایعماومیشاهرالرمباادرتشاد.
جامعهآماریموردپژوهش،جمعی 19سالبهباالیشهرالرباحجم22922اس کهبرآوردتعادادجامعاهنموناهازطریا 
فرمولکوکرانباضری اطمینان49درصدوضری ختای9درصد261نفرمحاسبهشدهاس .برایتجزیهوتحلیلدادهها
وبررسیمتغیرهاوترسیمجدولها،نمودارهاومحاسباتازنرمافزارآماریspssاستفادهشد.درهمینراساتاازآزماونهاای
آماریمانندتیوتحلیلعاملیبرایبررسیوتجزیهوتحلیلدادههااستفادهشد .

متغیرهاوشاخ هایموردبررسیعباتنداز:مناس بودنالمانهایفضاهایعماومی،متلوبیا طراحایفضاا،متابقا 
فضاهایجمعیباسبکهایجدیدشهرسازی،متلوبی فضاهایجمعیبرایگردشگری،امکانپذیرباودنبازدیادازفضااهای
عمومی ،مناس بودنفضاهابرایسالخوردگان،وجودامنی درفضاهایعماومی،تاامیننیازهاایروحایوروانای،رضاای از
زیرساختهایفضاهایعمموی،همخوانیفضاهایعمومیباتاری شهر،احساسشادابیدرفضاهایعمومی،همسوییفضااهای
عمومیبامدرنیته،افزایشمشارک وح تعل درفضاهایعمومی،استفادهازمعمارینویندرفضاهایعماومی،پراکنادگی
فضاهایعمومی،اجرایبرنامههایمفرحدرفضاهایجمعی،ایجادبازارهاوغرفاههاایصانایعدساتی،تعاامالتاجتمااعیدر
برایشناسایینظاموارموضوهمتالعهازمدلSWOTاستفادهشدهاسا .در

فضاهایعمومی،وساماندهیفضاهایعمومی.
مدل،SWOTشناخ تهدیدهاوفرص هایموجوددرمحیطخارجییکسیستموبازشناسینقا ضع وقوتداخلایآن
بهمنظورسنجشوضعی وتدوینراهبردهابرایهدای وکنترلآنسیستمانجااممایشاود(حکم نیااوموساوی:1241،
 .)212
بااینمدلتجزیهوتحلیلوضعکلیفضاهایعمومیشهرالردرارتبا بارویکردشهرخالقانجااموامکاانانجاامیاک
تجزیهوتحلیلساختاریازموضوهفراهمشد.برایناساسابتدابهبررسیفرص وتهدیادهاونقاا قاوتوضاع فضااهای
عمومیشهرالرپرداختهشدوسپ برآنمبناراهبردهایچهارگانهتهاجمی،تنوه،بازنگریوتدافعیکارانهارائهشدهاس  .


محدوده مورد مطالعه
شهرالردرعراجغرافیایی 21درجهو 21دقیقهشمالیوطولجغرافیایی 92درجهو 16دقیقهشرقیازنص النهار
گرینویچقراردارد.ارتفاهمتوسطآنازستسدریا411متراس  .اینشهرمرکزشهرستانالرستاناس .الرستانازشهرستان
هایتابعهاستانفارسویکیاز 24شهرستاناولیهتأسی شدهدرسال 1218اس (شکلشماره.)1شهرالردر جنوب
استانفارسقرارداردو جمعی آندرسرشماریسال1249؛ 82129نفراعالمشدهاس  .فاصلهاینشهرتامرکزاستان
ازلحاظدسترسیبهدریاکوتاهترینمسیر 181کیلومتراس 

فارس(شیراز) 221کیلومتر،وتابندرعباس  141کیلومتراس  .
که از طری بندر پل به دریا متصل می شود ولی به شکل خط مستقیم این فاصله به  41کیلومتر تقلیل
مییابد(.)https://fa.wikipedia.org
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شکلشماره-1موقعی شهرالردرتقسیماتکشوریاستانفارس

تجزیه و تحلیلدادهها
بررسی کیفیت فضاهای عمومی شهر الر با نظر خواهی از مردم
ویژگیهای جنسی و سنی پاسخ دهندگان
بودهاند.همچنین11/1درصدپاسخگویانکمتر
پاس دهندگانبهسواالتپرسشنامه22/2،درصدمردو98/1درصدزن 
از21سالسنداشتهاند.جدول1توزیعپاسخگویانرادرگروههایمختل سنینشانمیدهد .
جدول-1توزیعفراوانیودرصدپاسخگویانبرحس سن 
سن

فراوانی

درصد

 21-31سال

056

43/3

 30-41سال

016

26/7

 40-51سال

41

01/5

 51ساله به باال

61

07/4

جمع

370

011

منبع:یافتههایپژوهش1211،

ویژگیهای فضاهای عمومی شهر الر
برایبررسیتاثیرارتقایکیفی فضاهایعمومی شهری برخالقی شهریدرشهرالرازپرسشنامهمحق ساختهاستفاده
شد.پرسشهادرقال دومولفه ی،شاملکیفی مکانگزینیوطراحیفضاهایعمومیوکیفی مدیری وبرنامهریزیفضاهای

عمومی؛دستهبندیوازپرسششوندگانسوالشد(جدول2و .)2
مکانگزینیوطراحیفضاهایعمومیدرستسشهرالراز 6گویهبهشرحجدولشماره 2استفادهشده
برایبررسیمولفه 
اس .برایبررسیاینمولفهازآزمونتیتکنمونهایاستفادهشد.همانتورکهمشاهدهمیشودبیشترینمیانگینمربو بهگویه
شماره(6وجودبازارهاوغرفههایصنایعدستیفضاهایجمعیراپرنشا ترکردهاس )بامقدارعددی2/29وکمترینمیانگین
مربو بهگویهشماره( 1پراکندگیفضاهایجمعیشهرالردربازدیدآنمشکلبوجودآوردهاس )بامقدارعددی2/92میباشد .
براساسنتای اینجدولمقدارمیانگینواقعیگویههای2و 9و 6ازمقدارمیانگینمفروا()2بیشتراس وگویههای
شماره1و 2و 2و 8و 1ازمیانگینمفرواکمترمیباشد .براساسنتای اینجدولمقدارمیانگینواقعیمجموهگویههانیز
()2,64اس کهازمقدارمیانگینمفروا()2کمتراس  .
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برای بررسی مولفهی کیفی برنامهریزی و مدیری فضاهای عمومی نیز از  4گویه به شرح جدول  2استفاده شد .در این
خصو میزان کیفی فضاهای عمومی با اجرای آزمون تی تکنمونهای بر روی داده ها بررسی شد .همانتور که در جدول 2
مشاهدهمیشودبیشترینمیانگینمربو بهگویه(8همخوانیفضاهایجمعیباتاری شهرالرومعرفیآن)،بامقدارعددی2/12
وکمترینمیانگینمربو بهگویه( 4تاثیرفضاهایجمعیدرافزایشح تعل )بامقدارعددی 2/89اس  .براساسنتای این
جدولمقدارمیانگینواقعیمجموهگویهها()2,12اس کهازمقدارمیانگینمفروا()2بیشتراس  .

جدول  -2میانگین و انحراف معیار گویه های مرتبط با مولفه مکان گزینی و طراحی فضاهای عمومی در سطح شهر الر
میانگین

انحراف معیار

گویه ها

ردی
0

طراحی فضا و استفاده بهینه از فضاهای جمعی شهر الر به خوبی رعایت شده است.

2/56

0/20

2

وسعت کافی فضاهای جمعی شهر الر برای گردشگران مناسب است.

2/73

0/23

3

سرویسهای بهداشتی و آبخوری در فضاهای جمعی در دسترس است؟

3/62

0/15

4

فضاهای عمومی شهر الر از ساماندهی مناسبی برخوردار می باشد

2/70

0/17

5

زیرساختهای فضاهای جمعی شهر الر استحکام داشته و خطری برای بازدیدکنندگان ندارد

3/73

1/73

6

زیبایی های معماری نوین در فضاهای جمعی بکار برده شده است

2/53

0/04

6

پراکندگی فضاهای جمعی شهر الر در بازدید آن مشکل بوجود آورده است

2/53

0/03

7

وجود بازارها و غرفه های صنایع دستی فضاهای جمعی را پرنشاط تر کرده است؟

4/35

./70

مجموع گویه ها

2/73

4.35

3.82
2.53

2.58

3.62
2.88

2.81

2.57

وجود بازارها و

پراکندگی فضاهای

زیبایی های

زیرساختهای

فضاهای عمومی

بازدید از فضاهای

فضاهای جمعی

طراحی فضا و

غرفه های صنایع

جمعی شهر الر در

معماری نوین در

فضاهای جمعی

شهر الر از

جمعی به راحتی

شهر الر تا چه حد

استفاده بهینه از

دستی فضاهای

بازدید آن مشکل

فضاهای جمعی

جمعی را پرنشاط تر بوجود آورده است

بکار برده شده

داشته و خطری

است

برای

بهداشتی و آبخوری

بازدیدکنندگان

در دسترس است؟

کرده است؟

شهر الر استحکام ساماندهی مناسبی امکانپذیر است و
برخوردار می باشد

از وسعت خوبی

فضاهای جمعی

سرویسهای

برای گردشگری

شهر الر به خوبی

برخوردار است.

رعایت شده است.

5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

ندارد

شکل  -4میانگین گویه های مورد مطالعه
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جدول  -3میانگین و انحراف معیار گویه های مرتبط با مولفه کیفیت فضاهای عمومی شهر الر
میانگین

انحراف معیار

گویه ها

ردی
0

فضاهای جمعی شهر الر از المانهای مناسبی برخوردار است

3/47

0/17

2

المانهای فضاهای جمعی با سبک های جدید شهرسازی مطابقت دارد

3/54

0/14

3

فضاهای جمعی برای سالخوردگان ،زنان و کودکان مناسب است.

3/36

0/12

4

از امنیت فضاهای جمعی شهر الر تا چه حد رضایت دارید

3/13

1/37

5

فضاهای جمعی توانستهاند نیازهای روحی و روانی افراد را برآورده سازند

3/66

1/33

6

فضاهای جمعی با تاریخ شهر الر و معرفی آن همخوانی دارد

3/64

0/05

6

فضاهای جمعی حس شادابی و سرزندگی به بازدیدکنندگان میدهد

3/54

0/20

7

فضاهای جمعی با مدرنیته همسویی دارد و حس تازگی القا میکند

2/77

0/10

3

فضاهای جمعی حس تعلق و مشارکت را در حفظ آن افزایش داده است

2/65

0/00

مجموع گویه ها

3/03
3.53

2.65

3.73

3.65
3.37

3.54

3.48

3.09

2.88

4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

فضاهای جمع ی
ح س تعلق و
مشارک ت را در

فضاهای جمع ی با فضاهای جمع ی فضاهای جمع ی با فضاهای جمع ی
م درنی ته همسوی ی ح س شاداب ی و
دارد و ح س

سرزندگ ی به

حف ظ آن افزایش تازگی القا م یک ن د بازدی دک ن ن دگان
داده اس ت

می ده د

از امن ی ت فضاهای فضاهای جمع ی از

المانه ای

فضاهای جمع ی

فضاهای جمع ی با

شهر الر از

تاریخ شهر الر و

توانس تهان د

جمع ی شهر الر تا

مناس بسازی

معرف ی آ ن

نیازهای روحی و

چ ه ح د رضای ت

برای

هم خوانی دار د

روانی افراد را

داری د

سالخوردگ ان،

شهرسازی

زنان و کودک ان

مطابق ت دار د

برآورده سازند

بهرهمن داس ت

شکل -3میانگین گویه های نه گانه مورد مطالعه

س ب ک های ج دی د المانهای مناس ب ی
برخوردار اس ت
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جه بررسیتأثیرکیفی فضاهایعمومیبربهبودخالقی درشهرالر ازتحلیلعاملیاستفادهشدهاس .برایانجاماین
تحلیلعاملی،بایدمقدارKMO1بزرگتراز1/9باشد.اینمقدارباتوجهبهمحاسباتانجامشدهمعادل./11اس .بنابراینباتوجه
بهبیشتربودناینمقداراز 1/9وهمچنینستسمعناداری()1/11بااحتمالبیشاز 44درصد؛وجودهمبستگیبینمتغیرها
تأییدمیشود(جدول .)2





جدول  -4تستهای کیاسر و بارتلر
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.

Bartlett's Test of Sphericity

.770

966.68
190
.000

Approx. Chi-Square
df
Sig.

منبع:یافتههایپژوهش1211،

عاملهایموثردرخالقی ازنمودارتس بریدگییانمودارسنگریزه،استفادهشد(شکل.)9
برایبررسیودستهبندیمناس  
همانتورکهدراینشکلدیدهمیشود8عاملدارایمقدارویژهباالتراز1هستند.یعنیمجموه21گویهمربوطهدرپرسشنامه،
قابل تقلیل به 8عامل هستند  .با توجهبهمیزانهمبستگیهریکازشاخ هامیتوانعناوینمناسبیرابرایهریکازاین
عاملهابهشرحزیرانتخابومتغیرهایمربوطهبهآنهاراتعییننمود :
عاملاول(احساستعل وتناس )کهمقدارویژهیآن 2/86میباشدکهقادراس  12/2درصدواریان تحلیلرامحاسبهو
تبیینکند.دراینعامل 2متغیر،شامل:تاثیرح تعل ومشارک شهروندانبرافزایش حفظفضاهایشهری؛ برخورداریاز
ازالمانهایمناس  ،موثرند.تجمعاینمتغیرهادر

ساماندهیمناس ؛برخورداریاز وسع کافیبرایگردشگران؛ وبرخورداری
یکعاملنشاندهندههمبستگیباالبینآنهاس (جدول )9

جدول -5عوامل نهایی استخرا شده و مقادیر مربوط به آن
مقدار ویژه

درصد واریانس

درصد واریانس تجمعی

عامل اول(احساستعل وتناس )

2/67

03/4

03/4

عامل
عامل دوم(زیباییوطراحی)

0/77

3/4

22/7

عامل سوم(نشا وتعاملاجتماعی)

0/74

3/20

32/12

عامل چهارم(جذابی فضا)

0/40

6/16

33/13

عامل پنجم(دسترسیوح سرزندگی)

0/4

6/10

46/0

عامل ششم(عاملمناس سازیفضاها)

0/33

6/36

53/17

. Kaiser-Meyer-Olkin

1
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منبع:یافتههایپژوهش1211،

شکل  -5نمودار تست بریدگی برای تحلیل عاملی


عاملدوم(زیباییوطراحی)کهمقدارویژهیآن1/66،میباشدکهقادراس  4/2درصدازواریان رامحاسبهنماید.دراین

عامل،چهارمتغیرشاملاستفادهاززیباییهایمعمارینویندرفضاهایجمعی؛همخوانی تاری شهرالرومعرفیآندرفضاهای
شهری؛متابق فضاهایشهریباسبکهایجدیدشهرسازی؛واستحکامزیرساخ هایفضاهایجمعیوعدموجودختربرای
بازدیدکنندگان،بارگذاریموثراس  .
کهمقدارویژهیآن1/62،اس و4/21درصدازواریان رامحاسبهمیکند.سهمتغیر

عاملسوم(نشا وتعاملاجتماعی)
شاملوجودبازارهاوغرفه هایصنایعدستیدرفضاهایجمعی؛وجودمکانمناس برایتعامالتاجتماعیشهروندان؛واجرای

بازدیدکنندگانمیشود،درزیرمجموعهیاینعاملقراردارد .

برنامههایمفرحدرفضاهایجمعیموج افزایشعالقه

عاملچهارم(جذابی فضا)کهمقدارویژهیآن1/21،میباشدو1/18درصدازواریان رابهخوداختصا میدهد.درذیل
اینعامل 2متغیربهترتی شاملرضای ازامنی فضاهایجمعیشهرالر؛وسع فضاهایجمعیقابلی توسعهگردشگری؛
طراحی فضا و استفاده بهینه از فضاهای جمعی شهر الر به خوبی رعای شده اس ؛ قرار دارد .عامل پنجم(دسترسی و ح 
سرزندگی)کهمقدارویژه ان 1/2،میباشدکه  1/11درصدازواریان رااختصا میدهد.دومتغیرراحتیورودودسترسی

راح بهسروی هایبهداشتیوآبخوری؛ودادنح شادابیوسرزندگیبهبازدیدکنندگاندراینعاملبارگذاریشدهاند.عامل
ششم(عاملمناس سازیفضاها)اس کهمقدارویژهیآن 1/24،میباشدکه 8/4درصدازواریان رامحاسبهکردهاس .دو
متغیرشاملبرآوردهساختننیازهایروحیوروانیافرادوبرخورداریازمناس سازیبرایسالخوردگان،زنانوکودکاندراین
عاملبارگذاریشدهاند.

جدول  -6متغیرهای مرتبط با خالقیت در فضاهای عمومی شهر الر
عاملها

گویه 
1
ح تعل ومشارک شهروندانرادرحفظآنافزایشداده

1/848

زیباییهایمعمارینویندرفضاهایجمعیبکاربردهشده

1/898

ازساماندهیمناسبیبرخوردارمیباشد

1/822

ازوسع خوبیبرایگردشگریبرخورداراس

1/828

پراکندگیفضاهایجمعیدربازدیدآنمشکلبوجودآورده

1/922

ازالمانهایمناسبیبرخورداراس



1/221

2

2

/216

1/221
/242

2

9

8
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باتاری شهرالرومعرفیآنهمخوانیدارد 

1/882

المانهایفضاهایجمعیشهرالرباسبکهایجدیدشهرسازیمتابق دارد 


1/942

زیرساخ هایفضاهایجمعیاستحکامداشتهوختریبرایبازدیدکنندگانبوجود
نمیآورد

1/211

وجودبازارهاوغرفههایصنایعدستیفضاهایجمعیراپرنشا ترکردهاس
مکانمناسبیبرایتعامالتاجتماعیشهرونداناس





بامدرنیتههمسوییداردوح تازگیالقامیکند 

1/122
1/228

1/919

1/262

1/912

اجرایبرنامههایمفرحدرفضاهایجمعیموج افزایشعالقهبازدیدکنندگانمی
شود 

1/218

1/219

/212
1/216

*ازامنی فضاهایجمعیشهرالرتاچهحدرضای دارید 

1/819

*وسع فضاهایجمعیقابلی توسعهگردشگریرادارد 

1/981

*طراحیفضاواستفادهبهینهازفضاهایجمعیشهرالربهخوبیرعای شدهاس .

1/292

1/212

/222
1

1/928

ح شادابیوسرزندگیبهبازدیدکنندگانمی دهد

1/189

ورودبهراحتیامکانپذیراس وسروی هایبهداشتیوآبخوریدردسترساس


1/811
1/162

نیازهایروحیوروانیافرادرابرآوردهسازند 
1/216

ازمناس سازیخوبیبرایسالخوردگان،زنانوکودکانبهرهمنداس

1/244



شناخت ویژگیهای فضاهای عمومی شهر الر بر اساس تکنیک SWOT
شناخ مجموعهویژگی ها،مزایاومعای مرتبطبافضاهایعمومی،بهعنوانگامیاساسیدرتشریسفرایندتولیدوبهبود
فضاهایخالقکامالرضروریاس .خالصهتحلیلوضعموجودمحیطدرونیوبیرونیفضاهایعمومیشهرالرکهبراساسمدل
SWOTانجاموبدس آمدهاس درجدولشماره1بیانشدهاس  .

جدول  -6خالصه تحلیل وضع موجود محیط درونی و بیرونی فضاهای عمومی شهر الر با مدلSWOT
محیط درونی
نقا قوت( )Strengths

نقا ضع ( )Weakness

همخوانیفضاهایجمعیباتاری شهرالر وجودفضایکافیبرایپیادهرویوقدمزنیدرداخلشهر ح تعل شهروندانبهفضاهایجمعیدرشهرالر نظاف مستمرمسیرهاومحدودههایفضاهایعمومی سازگاریمبلمانموجودبانیازها،سالی وروحیات کثرتوتنوهبناهایخا (مذهبیوفرهنگی)درشهر مسؤلی پذیریوهمکاریساکنینبرایحلمشکالت وجودامنی مناس درفضاهایجمعیشهرالر دسترسیمناس مردمبهفضاهایعمومیشهری -ایجادنشانههاوالمانهادرشهردرجه خواناییشهر 

عدموجودنمایمناس درفضاهایشهریوساختمانهایعمومی متناس نبودنظرفی هایمحیتیشهروکمبود امکانات تفریحی،گردشگری و ورزشی وگذراناوقاتفراغ درشهر 
ضع شبکهبندیارتباطی (نبودسلسلهمراتبیمحلی،جمعوپخشکننده،اصلیو )....
کمبود فضای سبز ،فضای عمومی و فضای باز درشهر عدمفضاهاینشستندرمراکزپررف وآمد عدمتوجهبهشرایطاقلیمیشهرالردرایجادانواهمبلمان عدماستفادهاززیباییهایمعمارینویندرفضاهایجمعی کمبودنیرویانسانیمتخص درحوزههایساخ فضاهایعمومی عدممکانیابیمناس عناصرمبلمانشهری -آشفتگیبصریومحیتیدرفضاهایعمومی 
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تحلیلی بر ارتقای کیفیت فضاهای عمومی شهری.........
 توزیعنامتعادلفضاهایعمومیوهماهن باظرفی محیتیوتعدادکاربران 
محدودبودنبرگزاریجشنوارههاونمایشگاههادرشهرالر وضعی آشفته و نازیبای میدان ها در اثر مکان گزینی نامناس ایستگاههایاتوبوس 
ضع نورپردازیفضاهایعمومیشهری بیهویتی،یکنواختیوایستاییدرکالبدفضاهایعمومی عدممناس سازیفضاهایجمعیبرایسالخوردگان،زنانوکودکان ضع سازهایوعدموجوداستحکامکافیدرفضاهایعمومی طراحی نامناس مبلمان شهری که منجر به عدم سرزندگی درفضاهایشهریشدهاس  .


محیط بیرونی
فرصتها ()Opportunities

تهدیدات ()Threats

کاهشاحساستعل شهروندانبهفضاهایعمومینسب بهگذشته ایجادفضاهایجمعیمتناس بااقلیموفرهن  ضع تاسیسات و کمبود امکانات و تجهیزات مناس عمران شهریدرآمدسرانهباالیشهرالر بویژه شبکه جمع آوری و تصفیه آبهای ستحی و فاضالب های شهری 
مدیری کارآمدشهریدرجه ایجادفضاهایعمومیجدید روندروبهرشدتوسعهبیبرنامهشهروتخری اراضیکشاورزیامکانافزایشتعل خاطراستفادهکنندگانباایجادوتوسعهحاشیهشهر 
فضاهایعمومیجدید 
کاهشجن وجوشدرفضاهایعمومیوعدمشکوفاییاندیشههاتوجهنظامحکومتیبهافزایشمشارک شهروندان وفعالی هادرشهر 
امکانبرگزاریجشنوارههایملیومراسماتمذهبی تاکیدبرمنتقهبندیوعدموجودکابریهایمختلط امکانبرگزاریجشنوارههایمختل برایبرندسازیتوریسم 
ضع زیرساخ هایمناس ارتبا اینترنتیونبودفرهن وجودانواهکاربریهایخدماتیدرمجاورتفضاهایعمومیاستفادهازآندرکشور 
شهری 
عدمبسترسازیمناس برایمشارک مردمدرستسمحلی اقلیممناس شهرالربرایگردشگریفصلیدرزمستان تمایلبهفعالی هایبازرگانیکهمنجربهعدمتنوهدرمشاغلوامکانجذبگردشگراناستانفارسومنتقه فضاهایشهریمیشود .
امکانایجادوتوسعهفضایعمومیقابلشناساییوپذیرا اثربخشنبودنتصمیماتشورایشهربهدالیلقانونیووضعکیفی باالیزندگیشهروندان فرهن مشارک جوییباالیشهرونداندرجه توسعهگردشگری  قوانینازباالبهپایین وجوددانشگاههاومراکزآموزشیدرشهرالر -قدرتاقتصادیباالیشهرشهرباوجوددوبازارفعالدرشهر 

نتیجه گیری و پیشنهادها
مکانهای مناسبی برایتعامالتاجتماعیو گذاراناوقات فراغ و...بودهاس .درحال
فضاهایجمعیازقدیماالیام 
حاضرو با توجه بهافزایشجمعی   ،تراکموانواهآلودگیهایمحیطزیس ،تغییردرسبکوشیوهزندگی،اهمی فضاهای
جمعیدرشهرهایامروزیبهمرات بیشترازقدیماحساسمیشود.باتوجهبهاینکهکیفی مکان،دارایییکمنتقهمحسوب
تصمیمگیریبرایانتخابمکانزندگی و

می شود و اغل متضمن کیفی زندگی نیزمیشود و می تواند یک عامل مهم در 
سرمایهیفکریکهموج رشداقتصادیمیشودتاحدودزیادیبستگیبهکیفی 

فعالی باشد،حفظوجذبنیرویکارماهرو
زندگیدریکمنتقهدارد.کیفی زندگیشاملوجودیکمحیطفیزیکیواجتماعیجذاب،سالم،ایمن،منسجموغنیبهلحاظ
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بنابراینمیتوانگف کهارتقای

میآورد.
حرفهای فراهم  
امکاناتوخدماتمختل اس که فرص هایی را برای رشد فردی و  
شاخ هایفضاهایعمومی،موج حرک شهرالردرمسیرخالقی خواهدشد .
نتای اینپژوهشنشاندادکهوضعی کیفی فضاهایعمومیشهرالرباتوجهبهشاخ هایخالقی شهریمناس 
نیس وبرایحرک شهرالردرمسیرخالقی الزماس شاخ هایفضاهایعمومیاینشهرتقوی شود.مهمترینراهبردها
درارتقایکیفی فضاهایعمومیبارویکردشهرخالق،توجهبهروحیهمشارک پذیریمردمالردرجه رفعمشکالتفضاهای
شهریونگهداریاز فضاهایعمومیونظارتبرفعالی هایمختل جه رفعنیازهایمختل ورزشی،فرهنگیوهنریشهرو
افزایشتعاملبامراکزدانشگاهیاس .راهبردهایچهارگانهمنت ازتحلیلSWOTبدینقراراس  :
استراتژی های تهاجمی SO
ایننوهراهبردهاحاصلتوجهبهنقا قوتوفرص هایموضوهموردبررسیاس .باتوجهبهبررسینقا قوتوفرص ها
درارتقایکیفی فضاهایعمومیشهرالر،راهبردهایتهاجمیبهشرحزیرقابلارائهاس  :

تسریعدرتهیهطرحواجرایبرنامههادرراستایاستفادهازفضاهایجمعیوتاریخیشهرالردرجه توسعه

-1
گردشگریبهویژهدرفصولسردسال 
تسریعدرتهیهطرحواجرایبرنامه هایمشارکتیدرراستایاستفادهازدرآمدسرانهباالیشهرالر جه 

 - 2
تقوی وزیباسازیمبلمانشهری 
نامههایهمکاریبامراکزعلمیوتحقیقاتی،درجه حلمشکالتفضاهایعمومی
تسریعدرانعقادتفاهم 

 - 2
شهر 
-2استفادهازح مسؤلی پذیریوهمکاریساکنینجه اجرایقوانینوتصمیماتمدیری شهری 
 -9استفادهازنمادهایتاریخیشهروخاطرهجمعیشهرونداندرفضاهایعمومیوبرایطراحیمبلمانشهریمعنادار 
برگزاریجشنهاومراسممحلیبرایباالبردنتعل اجتماعیشهروندان.

-8
-1افزودنبرتعددفضاهایعمومیدرنواحیحاشیهشهر.

استراتژی های تنوع ST
راهبردهایتنوهبرتمرکزبرنقا قوتدرونیوتهدیدهایحاکمبرموضوهموردبرنامهریزی،استواراس .باتوجهبهنقا 
قوتوتهدیدهادرارتقاکیفی فضاهایعمومیشهرالرراهبردهایتنوهبهشرحزیردستهبندیمیشود :
-1استفادهازروحیهمشارک پذیریباالدرجه رفعمشکالتفضاهایشهریوایجادامنی درشهر 
  -2درنظرگرفتنمشارک مردمدرجه زیباسازیونگهداریازفضاهایعمومیباتوجهبهرقاب پذیریشهرالربا
شهرهایهمجوارمانندجهرموالمرد 
پیگیریهادرجه انجامفعالی هایمختل شهردرراستایرفعنیازهایمختل ورزشی،فرهنگیوهنریشهر 

-2
 -9جلوگیریازآشفتگیبصریشهرباتهیهطرحهایمناس بومیمانندالگوبرداریازبازارتاریخیالر.

تحلیلی بر ارتقای کیفیت فضاهای عمومی شهری.........
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هابرایگروهههایمختل سنیوخانوادههاوایجادخانههایهنربرایحمای از

برگزاریجشنوارهها،کارگاههاونمایشگاه

-8
طرحهایخالقانهدرشهرالر .



استراتژی های بازنگری WO
راهبردهایبازنگریبرمبنایتوجهبهنقا ضع وبهرهگیریازفرص هایموضوهبرنامهریزیانجاممیشود.راهبردهایبازنگریبرای
ارتقاکیفی فضاهایعمومیشهرالر بدینشرحاس  :

هایموردنیازدرشهرمانندپارکهاو

-1تاکیدبرقدرتاقتصادیوبازرگانیشهردرجه بهبودامکاناتوسرانه
کتابخانههایعمومی 

-2توجهبهنیروهایکارآمدودانشگاهیدرجه رفعکمبودنیرویمتخص درشهر .
-2ساماندهیفضاهایسبزازطری استفادهازتکنولو یهایجدیددرجه جل توجهمردمبهاینفضاها 
-2افز ایشمدتماندگاریدرفضاهایعمومیباپیشبینیانواهنیازهایاستفادهکنندگان

-9ایجاداتصالودسترسیمیانفضاهاجه تحرکدرفضابهجایایستاییماننداحیا ارتبا مسجدوبازار 
 -8تقوی نهادها،تشکلهاوگروههایمدنیجه افزایشسرمایهاجتماعیومشارک شهرونداندرادارهامورشهر.
استراتژی های تدافعی WT
راهبردهایبازنگریبرمبنایتوجهبهنقا ضع ودوریازتهدیداتموضوهبرنامهریزیانجاممیشود.راهبردهای
تدافعیبرایارتقاکیفی فضاهایعمومیشهرالر بدینشرحاس  :
 –1جلوگیریازمهاجرتمتخصصانباپیگیریتصوی قوانینفراگیرتشویقیوحمایتی 
 -2عدماحداثفضاهایجدیدوبزراوپرهزینهوانجامهزینههایکوچکدراینفضاهایموجود .
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Abstract
Creative city is a city where new activities take place and people work together responsibly and creatively and
with collective thinking to solve problems and improve living conditions and environmental qualities of the city.
The aim of this article is to investigate ways to improve the quality of public spaces in the city of Lar with a creative
city approach; also the factors affecting the quality of public spaces in this city have examined. The research method
is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in nature. Theoretical foundations and effective indicators
in improving the quality of public spaces in the city have been examined through the review of scientific scholar,
and the quality of urban spaces through public opinion survey. The statistical population is residents of 15 years and
older in Lar city, sample size achieved using Cochran's formula, which is equal 381 people. The results show that
the quality of public spaces in city of Lar is not appropriate according to the indicators of urban creativity in both
components of site selection and design component with an average of 2.89, and the quality management and
planning component of public spaces with an average of 3.13. Based on the factor analysis, the most important
factors affecting the quality of public spaces in Lar are the sense of belonging and appropriateness, beauty and
design, vitality and social interaction, access and a sense of vitality and adaptation of spaces. The most effective
strategies in improving the quality of public spaces to enforce creativity are to use the spirit of citizen participation
to solve the problems of urban spaces and maintain public spaces and improve sports activity, cultural and artistic
activities and interaction with university centers.
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Abstract
The human environment has been exposed to the most unprecedented damage since the twentieth century
due to the rapid industrial development around the world. The Aim of this study is to realize urban environmentally
friendly behaviors in sports from the perspective of managers and organizers of sport events. In this research, the we
tried to design a model for holding environmentally friendly sport events in Iran. In order to collect data, a 4-part
researcher-made questionnaire consisting of 40 questions was used. Formal and content validities were confirmed by
experts, and reliability was calculated 0.83 out of 1, using Cronbach's alpha test. The statistical sample of the study
consisted of managers and organizers of sport events in ten provinces (Tehran, Alborz, Isfahan, East Azerbaijan,
West Azerbaijan, Khuzestan, Khorasan Razavi, Kurdistan, Lorestan and Kermanshah). After distributing the
questionnaires, 254 questionnaires were returned. Research data analysis was performed using AMOS and SPSS-19
software. Pearson correlation coefficient and path analysis statistical tests were used to test the hypotheses and
bootstrap method was used to test the indirect relationships. The results showed that the three factors of
environmental awareness, perception of environmental effects and intention to support green sport events affect the
actual environmentally friendly behavior. The results also showed that the variable of intention to support green
sport events acts as a mediating variable and a measure of the effect of environmental awareness and perception on
the actual environmentally friendly behavior resulting from the intention to support green sporting events.
According to the proposed research model, the environmentally friendly behaviors of organizers and managers of
sporting events and their intention to support green sporting events are greatly influenced by their awareness and
perception of environmental issues. It seems that understanding the basic factors influencing the real and supportive
behaviors of people in green sports is necessary to promote environmental behavior.
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Abstract
Citizenship and citizen behavior is one of the fundamental variables and factors in the development of
social capital and the subsequent development of human societies, which is the importance of finding it in urban
studies and addressing it in this study. The aim of this study is to investigate the indicators of citizenship satisfaction
and its effect on positive behaviors in region 16 of city of Tehran. The research method is descriptive-survey and
correlational approach is adopted to assess the perceived quality in region 16 of the city. four dimensions (facilities
and urban infrastructure, basic needs, social environment and environment) and for positive behaviors. Overall
satisfaction (4 items), Citizens' attachment (3 items), Intention to leave (2 items) and Positive speech (2 items) were
considered on the Likert scale. In the next step, the questionnaire was distributed among the statistical community.
For data analysis, after preparing the correlation matrix, the necessary calculations were performed using Amos and
through path analysis, and for the proposed Amos model, good fit indices were performed. The results of the
perceived quality variable show that there is a significant difference between the studied areas in the average
obtained for each item so that area one has a lower average than the other areas. The results obtained from the model
test to examine the relationships of variables were as follows: the effect of satisfaction on urban attachment was
positive with 0.550. The effect of perceived quality on citizen satisfaction was confirmed as the highest path
coefficient among the coefficients. It was confirmed as the highest path coefficient among the coefficients. Also, the
positive effect of satisfaction variable on positive speech was 0.536.

Keywords: Satisfaction, Citizen, Quality of Life, Region 16, Tehran.
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Abstract
In the city of Ahvaz with its special characteristics in terms of urbanization and economic
situation issues endanger the mental and social health and, consequently, the of the happiness citizens,
which highlights the need to address the happiness of the citizens in Ahvaz The present study is
theoretical-applied and methodologically "descriptive-analytical" in the field of behavioral geography.
The tool used in this study is Oxford Happiness Standard Questionnaire. The statistical population
includes the citizens of Ahvaz (both men and women) in the age range of 15 years and above, which is
equal to 887,280 people. The sample size is 385 persons. The results showed that there is a significant
difference between the studied areas in terms of the impact of economic environment factors on the level
of happiness of citizens and the impact of economic environment factors on the level of happiness of
citizens varies based on different places. In fact, the same levels of variables and economic factors lead to
different levels of happiness in different neighborhoods. In fact, the factors of economic environment due
to spatial and spatial differences and inequalities lead to inequality in the level of happiness among
citizens. The results of structural equation modeling shown the effect of economic environment factors on
the level of happiness of citizens in the six neighborhoods is not the same and does not follow a specific
pattern. The place variable plays a role as an intermediate variable in this context.
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Abstract
The preparation of strategic-structural plans has started in the 1991s was considered by the Ministry of
Housing and Urban Development, several decades after its beginning in the United Kingdom and the United States.
In the middle of the 2012s, the instructions for preparing and compiling strategic-operational plans of the city and
municipality were communicated by the Ministry of Interior to the urban affairs offices of the relevant governorates.
Aim of this paper is to seek the identify and analysis the stimuli and drivers that affect the effectiveness of programs
in their 20-year horizon. The present study is "applied" in terms of purpose and "descriptive-analytical" in terms of
method and nature. Documentary and field survey have been used to collect data. The statistical population in this
study was 35 cities of Khorasan Razavi province whose programs were received and based on this, 48 consultants
and experts in the affiliated municipalities were interviewed to complete the questionnaires. The validity of the
questionnaires was confirmed based on the opinion of experts, especially consultants, and its reliability was based
on Cronbach's alpha above 0.7. Micmac software was used to analyze the data and analyze the effective components
on increasing the effectiveness of strategic-operational plans of the city and municipality. The results obtained with
respect to the high score of direct and indirect impact, 45 factors in the 4 main components of key drivers in the plan
horizon, showed that factors such as support of the provincial affairs office and monitoring the performance of
municipalities in developing and implementing strategic plans with Indirect effect (+8) and indirect effect (+2548),
more coordination of city managers and executive bodies in the process of preparing and implementing strategicoperational plans with direct effect (+7) and indirect effect (+1880), changing the attitude of managers, executives
and employers towards Strategic planning in the areas of urban development and areas with direct (6+) and indirect
(1970+) effects are among the key drivers.
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Abstract
Lack of attention to the entrance space of the city during the rapid growth of urbanization, these spaces
have faced a crisis of anonymity. Achieving a design with understandable quality is a reference to solve these issues.
Achieving a sort of design for preservation and continuity of the former identity, relationship of the audience with
the identity of the place through visual communication with symbolic elements, creating a pause through visual
communication with local symbols and symbolic elements in the entrance design of Kermanshah (from Hamedan)
are the aims of research. The method is combined, with an interpretive approach, we tried to ask how people
understand and evaluate the identity of the entrance of the city of Kermanshah from Hamedan? To be answered. In
this regard, data were collected and analyzed through in-depth interview techniques and field observation and field
survey. Sampling was purposeful and the interviews reached theoretical saturation after 30 interviews. In the
analysis step, thematic analysis method was used. Finally, the results were classified and interpreted based on
thematic analysis and field observations. The results of this study showed that the non-use of environmental
elements (human and natural) at the entrance of Kermanshah has caused the city entrance to lack the components of
a distinct entrance. The most important environmental elements identified as native signs and symbols of
Kermanshah are; Tagh-e-Bostan, Tagh-e-Gara, stone materials and vegetation of the region, which if used in the
entrance of the city based on the contextualism approach can identify the entrance and make it have the components
of a distinct entrance.

Keywords: Design, City Entrance, Contextual Theory, Native Symbols, Kermanshah.
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Abstract
Housing is a social, cultural, economic and spatial-physical phenomenon that is
established with the aim of providing suitable living conditions. One of the issues that has attracted
a lot of attention is sustainable housing in line with human development. The present study aims to
provide a conceptual framework for sustainable rural housing in Iran based on the theoretical
orientation of scientific articles. For this purpose, the content of 47 scientific articles related to the
subject of rural housing development in Iran, which were published in domestic journals and
conferences in the period 2007-2017, were reviewed and analyzed using a qualitative research
method based on the meta-combination method. Findings, the research shows that the conceptual
framework of integrated rural housing development is the most appropriate framework for
exploitation in rural housing development planning, which often includes key features emphasized
in the reviewed articles. Proposed framework of components of environmental adaptation, energy
efficiency, having a sense of vitality, sense of meaning, human unity and realism, appropriateness
to the social status of villagers, participation of rural community, financial affordability in
construction, housing maintenance costs, job creation in The housing market considers access to
services, having a spatial spirit and identity, durability and durability of construction materials in
the form of five dimensions of environmental, economic, socio-cultural, psychosocial and
physical-spatial.
Keywords: Rural Housing, Sustainable Housing, Post-Modernism, Rural Settlements.
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