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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  83783مورخ  1311/16/31از 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
 -1پذیرش 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 علوم 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.
 .1نشریه" مطالعات توسعهپایدار شهری و منطقه ای " فقط مقاالت علمی را میپذیرد که جنبۀ علمی و پژوهشی داشته باشد.
.3حاصل 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 ( 311تا  301واژه) ،و شامل باید دارای مقدمه و بیان مسأله ،هدف ،روش ،یافتهها ،نتیجهگیری و  3تا  7واژه
کلیدی باشند.
 -7مقاالت ارسالی به فصلنامه ،در محیط Wordبا قلم  B Nazaninنازک فونت  ، 13فاصلۀ تقریبی میان سططور  1حروفچینطی و تایط
گردد .حاشیه از باال  ،3از پایین  ،3از راست  3و از چط

 3سطانتیمتر باشطد .عنطوان مقالطه بطا فونطت  ،14 B Titrمشخصطات نویسطنده یطا

نویسططندگان بططا فونططت  ،11 B Nazaninچکیططدۀ فارسططی بططا فونططت  11 B Nazaninو چکیططدۀ انگلیسططی بططا قلططم Times New
)11 Romanفهرست عنوانهای متن با فونت  ،14 B Nazanin Boldعنوان های فرعی با فونت ،13 B Nazanin Boldمنابع و مآخطذ
با فونت معمولی  13 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 ( 311تا  301واژه) ،کلید واژگان فارسی ( 3تا  7واژه کلیدی).
و عنوان کامل مقاله به انگلیسی  ،مشخصات نویسنده یا نویسندگان بر اساس فرمت مجله به انگلیسی
چکیدۀ انگلیسی ( 301تا  311واژه) ،کلید واژگان انگلیسی (معادل کلید واژه های فارسی)
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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 :1373 ،
 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 ( .)1373دیدگاه 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 -11
در استفاده از واژهها و عبارات غیرفارسی ت ا 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  3تا  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 فهرس ت 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 )31 :1318 ،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:
 -1اطالعات 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.
 -3هر 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
 -7شکل ها 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 ،نقشه ها ،نمودارها و اشکالی که توسط نویسنده یا نویسندگان تولید گردیده نیز مأخذ آن به نویسنده یا نویسندگان
ارجاع داده شود .بطور مثال (مأخذ :نویسندگان.)1318 ،
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  31صفحه 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

نام نویسنده و نویسندگان
مشخصاتنویسندهیانویسندگان(افیلیشن)

B Nazanin 10 Bold
B Nazanin 10
B Nazanin 14

متن چکیده

نازکB Nazanin 10

Article Title

B Times New Roman,12Bold

چکیده

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

نازکB 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

نازکB Times New Roman,10

و
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دکتر علی اکبر عنابستانی

استادگروهجغرافیایانسانیوآمایشدانشگاهشهیدبهشتی

دکتر امیر رضا خاوریان گرمسیر

استادگروهجغرافیاوبرنامهریزیشهریدانشگاهاصفهان 

دکتر سعید ملکی

استادگروهجغرافیاوبرنامهریزیشهریدانشگاهشهیدچمراناهواز

دکتر پاکزاد آزادخانی

دانشیارگروهجغرافیاوبرنامهریزیشهریدانشگاهزابل 

دکتر خدیجه جوان

استدیارگروهجغرافیاوبرنامهریزیشهریدانشگاهارومیه 

دکتر علی آذر

عضوهیأتعلمیگروهشهرسازیدانشگاهآزاداسالمیواحدمراغه 

سیدرضا حسینی کهنوج

گروهجغرافیاوبرنامهریزیروستاییدانشگاهفردوسیمشهد 

نبی اله حسینی شه پریان

گروهجغرافیاوبرنامهریزیروستاییدانشگاهتبریز

هوشنگ مرادی
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زمینه و هدف  :افزایشدرجهحرارتشهرهانسبتبهاطراف،یکیازاثراتیاستکهبهدخالتمستقیمانسانهامرتبط
است .جزیرهحرارتیشهرناشیازویژگیهایشهرسازی،آلودگیهوا،گرمایانسانی،وجودسطوحنفوذناپذیردرسطح
شهر،خواصحرارتیموادشهریمیباشد  دراینمیانشناختتأثیراتجزایرگرماییبرروحوروانافراداهمیتفراوان
دارد.هدفموردمطالعهاینپژوهشبررسیوشناخت تاثیر جزایر گرمایی شهراهوازبرمیزان آسایش روانی شهروندان
است .
روش بررسی :اینپژوهش بهلحاظهدفکاربردیوازلحاظروششناسیتوصیفیـتحلیلیمبتنیبررویکردمطالعات
مکانی-وتحلیلتصاویرماهوارهایاست.ب رایشناختوواکاویجزایرگرماییشهراهوازازتصاویرماهوارهایدرطول5
دورهدرسالهای1470تا1437ونرمافزار)(ENVIجهتپردازشاستفادهشدهاست.برایتحلیلاثراتجزایرگرمایی
برآسایشروانیازدادههایمربوطپرسشنامهوتحلیلدرمحیطنرمافزارSPSSاستفادهگردید .
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همچونمراکزیپاالیشنفتوگازوشهرکهایصنعتیمرکزآلودگیاینشهربحسابمیآید .دربینمناطقشهر اهواز
بهترتیبمناطق2،1و7دربدترینوضعیتازنظرمیزانآلودگیقراردارندکهاینمناطقبادرصدباالیجمعیت،منطبق
برمراکزیهستندکهازنظرشاخصهای  7گانهوضعیتیبحرانیدارند.نتایجتحلیلپرسشنامهنشانمیدهدکهآستانه
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احساسرضایتاززندگیرادرافرادبهدنبالدارد .




کلید واژه ها :جزیرهگرمایی،آسایشروانی،آستانهتحمل،شهراهواز .GIS،
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مقدمه و بیان مسأله
در عصر حاضر افزایش دمای کالنشهرها به یک مسأله اساسی تبدیل شده است .این افزایش دما در هسته
مرکزیشهرهابهدلیلتغییرتعادلگرماییدرفضایاطرافشهرهامیباشد .رشدلجامگسیختهوبیبرنامهشهرهابه
ویژهشهرهایبزرگکشور،کهناشیازرشدطبیعیجمعیتشهری،افزایشمهاجرتروستاییوغیرهمیباشدبهدنبال
خود افزایش تخریب محیط زیست و افزایش روزافزون انواع آلودگی ها را در پی داشته است .در این میان مرکز اصلی
شهرها،کارخانه ها و مراکز صنعتی به یک جزیره حرارتی تبدیل شده اند .با توجه به اینکه محدوده اغلب مجتمع های
صنعتی بزرگ کشور در شهر اهواز ،به خاطر خارج نمودن گازها و ذرات آالینده تیره رنگ هستند ،این سطوح تیره
رنگ،گرمایگسیلشدهازسویخورشیدراجذبکردهودرخودنگهمی دارند.اینپدیدهباعثافزایشدمایبعضیاز
مناطقشهریاهوازبهمیزان 12/2درجهسانتیگرادنسبتبهدمایمتوسطسطحشهرشدهکهاینمحدودهحرارتیبهنام
جزیرهحرارتیشناختهمیشود.گرمایاینمحدودههانهتنهاباعثافزایشمصرفانرژیبرایخنککردنساختمانهاو
افزایشسرانهمالیبهویژهدرماههایگرمسالمی شود،بلکهباعثایجادآلودگیهواازجملهتولیدمونواکسیدکربن،ازنو
افزایشترکیباتزیانبارکربنی،گوگردیودیگرآالیندههایآسیبرساندرسطحزمینمیشود (سعیدی.)20:1437،
رهاسازیاینگازهاوموادآالیندهمضربرفرازشهرهایصنعتیباعثافزایشروزهایپردودومهآلودشدهاست.مطالعات
انجامشدهدرزمینهبیماریهایمسری،آلودگیهوارایکیازدالیلاصلیافزایشبیماریهایتنفسیوقلبیعروقیو
مرگومیرناشیازآنمعرفیمیکند(نصرالهیوغفاری .)112:1477،
درمناطقمسکونیعلتعمدهآلودگیهوا،مصرفسوختهایفسیلی(نظیرنفتوگاز)وغیرهاست.ولیباید
توجهنمودکهبیشاز  70درصدکلآلودگیهوایکالنشهرها،ناشیازوسایلنقلیهموتوریمیباشد.آلودگیباالدراثر
عدمتناسبمیزانتراکمواحدهایصنعتیومیزانفضایسبزالزمدرهرشهرمیتواندمیدانعملگستردهایپیدا
کردهوبهشهرنشینانصدماتجسمیوروحیغیرقابلجبرانیواردکند(امامی .)16:1472،
وجودصنایعتولیدیوتجاری،خانکیدرشهراهوازقابلتوجهاست.بهطوریکهصنایعیمثلموادغذایی43
واحد،صنایعنساجیوپوشاک12واحد،صنایعالستیکومحصوالتشیمیایی 25واحد،صنایعچوبوکاغذ 5واحد،
صنایع معدنیغیرفلزی 44واحد،صنایعفلزی 33واحد،صنایعساختماشینآالت 43واحدوصنایعدیگردرشهرودر
کنارمحلههایمسکونیقابلتوجهاست(ادارهکلصنایعومعادناستانخوزستان.)1437،
زمینبهعنوانیکسیستمیکپارچهازتعاملاجزاءآن،ازجملهخاککره،هواکره،آبکره،وزیستکره،در
نظرگرفتهشدهاست.بااینحال،رشدسریعشهرنشینی،کهدرسراسرجهاندرحالرخدادناست( Amorim,2017:
) 32عواملاسترسزایانسانیبیسابقهایرابهارمغانآوردهاستکهبرخیبراین باورندکهاینعواملممکناست
عملکر دوساختارسیستمزمین ویا بخشیازآنرادچارتغییرکند)Dorigon,2019: 188(.پاکسازیزمینبرای
ساختن شهرها و جاده ها ،و تقاضا برای کاالها و منابع ،توسط ساکنان شهری ،از گذشته تا به امروز ،دلیل عمده اکثر
تغییرات کاربری پوشش زمین ،از جمله جنگل زدایی است که موجب کاهش مقدار رسوب کربن جهانی شده است.
( .)Ackermann,1998: 32
تغییراتسطوحزمینواتمسفرعمیقاًباساختوسازوعملکردشهرهامرتبطهستند.موادسطحیجدیدبا
ساختمانها،جادهها،وزیرساختهایدیگر،همراهباتغییراتمورفولوژیسطح،مبادالتانرژیوآبوجریانهوارا
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تغییرمیدهد.اینتغییراتباانتشارانسانیمستقیمگرما،دیاکسیدکربنوآالیندههاترکیبشدهومنجربهیکاقلیم
شهریمتمایزمیشود .)Gomes et al,2017: 83(.
یکیازشناختهشدهتریناثراتتوسعهشهر،جزیرهحرارتیشهریاستپدیدهایکهبهموجبآنمناطقشهری
درجهحرارتباالترینسبتبهمناطقروستاییاطرافآنتجربهمیکنند سطوحغیرقابلنفوذدرمناطقشهریمعموالً
بازتابکمیدارند .)Akbari et al, 2001:32(.
جزیرهحرارتیشهربهمنطقهایاطالقمیگرددکهدمایآنناحیهبیشترازمحیطاطرافباشد؛بهعبارت
دیگردمای هوادرسطحشهرازدمایهوایمحیطپیرامونشهرکهازدماییکنواختوهمگنیبرخوردارمیباشد،بیش-
تر است  )Cardoso,2017: 34( .از این رو به این جزیره گرمایی قابل تفکیک و تمیز از محیط پیرامون شهر ،جزیره
حرارتیشهراطالقمیشود .)Chen et al: 2011(.
انسانهموارهبه دنبالاستفادهوبهرهگیریازطبیعتجهترفاهحالخودبودهاستامااغلبایناستفادهها
موجبتخریبمحیططبیعیاطرافویشدهاست .)Foissard et al. 2019: 4(.
رشدوتوسعهشهرنشینیوساخت  وسازهایغیراصولی،منجربهایجادتغییراتیدراقلیمشهرشدهاست .در
زیستوجلوگیریازآثارمخربفعالیتهایانسانبر


یرشاهدافزایشنگرانیجهانیدررابطهباحفظمحیط
دهههایاخ

محیطی،نهتنهاآرامشوامنیت


کهخطرپیامدمشکالتزیست

طوری
رویآنهستیم (عجایییوهمکاران 2:1437،
).به
تهدیدقراردادهاست.بنابراینفاجعهیبههمخوردنتعادل

زندگیانسانرابرهمزده،بلکهموجودیتاوراهمدرمعرض
زیست محیطی ،یکی از مسائل مهم و دغدغه هایست که مشکل تنها یک کشور و یا یک قلمرو خاص نیست(فرهادی و

1
گونهایکهبر اساسگزارشسازمانجهانی ،میزان
)،بلکهتبدیلبهیکمعضلجهانیشدهاست.به 

همکاران17:1433،
طوریکه


ومیرهااستبه

ترینعاملآنآلودگیهواستبیشازسایرمرگ

محیطیکهمهم

ومیرناشیازعواملزیست

مرگ
دادهاند( .)Euronews, 2018
میلیوننفردرجهانبراثرآلودگیهواجانخودراازدست 

درسال2017بیشاز6
درجامعهتکنولوژیکامروزیباتوسعهفعالیتهایصنعتیونیزافزایشرشدجمعیتوشهرنشینیونیازبهبهره

هاشدهبهخصوصدر کشورهایدرحالتوسعهکهازفناوری

داریبیشترازمنابعمحدودطبیعی ،باعثافزایشآلودگی
نگفتمهمترین

هاکهمیتوا

باالییجهتکاهشآلودگیهواوانتشارگازهایآالیندهبرخوردارنیستند.یکیازاینآالینده
آنها میباشد نقش آالیندگی گازهای گلخانهای 2است .)Doyle & Hawkins, 2008: 189(.گازهای گلخانهای که


7
5
3
4
میباشند که در حقیقت بیشتر
شامل بخارآب ،دیاکسید کربن  ،متان  ،دیاکسید نیتروژن  ،مونواکسید و اوزون 
انتشارهایطبیعی،ماننددیاکسیدکربنترکیباتازت،برایبقایحیاتاهمیتفراوانیدارد()Foissard,2015: 89و

امافعالیتهایانسانیاستکهبرسطح

هاقرارمیگیرد،

هاازحدمجازمیگذرددرزمرهآلودگی


کهغلظتآن
تنهاهنگامی
آبوهوایکره زمین دارندویکیاز
چنیناینگازهاتأثیراتبالقوهایدرتغییرات 

بسیاریازاینگازهاافزودهاست  
هم
هایمحیطزیستجهاندرقرن21هستند( .)fong et al, 2008: 2507


ترینچالش

بزرگ

1

- WHO
- Greenhouse Gases
3
- Co2
4
- CH4
5
- No2
6
- Co
2
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افزایشدرجهحرارتشهرهانسبتبهاطراف،یکیازاثراتیاستکهبهدخالتمستقیمانسانهامرتبطاست.
( )Dubreuil et al, 2018گرمایشساختمانها،آلودگیه واواستفادهازمصالحنامناسبدرکفسازیخیابانهاو
کوچههامانندآسفالتخیابانهابهواسطهرنگتیرهدرجذبانرژیازعواملتأثیرگذاربرپدیدهجزایرحرارتیشهریبه
حسابمیآید.جزیرهحرارتیشهرناشیازویژگیهایشهرسازی،آلودگیهوا،گرمایانسانی،وجودسطوحنفوذناپذیردر
سطحشهر،خواصحرارتیموادشهریمیباشد ) Fernández,2009: 154(.آثارمزبورحاصلدخالتوتعارضانسان
درعملکردسیستمطبیعیاست.غالباًدستکاریوتغییردرچرخهطبیعیآبوانرژیباعثپیامدهایپیچیدهایدرنظام
سیستمطبیعیشدهوپیامدهایمتفاوتیرابهدنبالدارد.حذفودفعپوششگیاهی (رشیدی)13:1437،ازسطحزمین
بههردلیلکهانجامگیرد،باعثتغییرخصوصیاتسطحآنشدهوازاینرودرترازانرژیوجرمآنتغییراتیبهوجودمی
آورد .)Ferreira,2014: 109(.
براساسشواهدویافتههایآماری،اقلیمکرهزمینبه ویژهدرمناطقشهریروبهتغییرمیرود.اینتغییرات
کهدربیش ترویژگیهایمحیطزندگیانساناثرداردموجبایجادوتشدیدپدیدهجزیرهگرماییشهرمیشود.شدت
گرمایحادثشدهناشیازجزایرحرارتیدرشهرنهتنهابرمحیطزیست،کیفیتزندگیونیازهایروحیوجسمانی
شهرونداناثرگذاراست،بلکهبرمیزانمصرفانرژیجهتسرمایش،انتشارآالیندههاوگازهایگلخانهایاثراتمنفی
قابلمالحظهایمیگذارد(.)Gazi,2018:99
امروزهتحوالتشهرنشینیمنجربهعقبنشینیطبیعتازعرصههایشهریشدهوارتباطانسانبامحیطهای
طبیعیوطبیعی نماکاهشیافتهاست.فراینددیگرینیزبهجریانافتادهاست،تحوالتزیستمحیطیکهدرمحیطهای
شهریرخدادهاستهرچندبهبهانههایانسانمحوریصورتگرفتهاستاماازدیدگاهپزشکیوروانشناختیوغیرهدر
مسیریانسانستیزقرارگرفتهاند.بهطوریکهامروزهریشهب سیاریازبیماریهاازقبیل:سکتههایقلبیوسرطانهارا
فشارهایزندگیروزمرهدرشهرهامیدانند.درشهرهایبزرگ،آلودگیهایبصرییاآلودگیهایسیمایمحیطبعنوان
یکیازمهمترینعواملاسترسزا،سالمتشهروندانراتهدیدمیکند(تبرکی .)44:1461،
افزایششتابزندگیمدرنشهریوفرهنگ«بیتفاوتیمدنی»شهرنشینان،منجربهکاهشارتباطوتعامل
اجتماعیشهروندانبایکدیگروغفلتازاهمیتفضایعمومیبسترسازبرایاینتعاملهایاجتماعیشدهاست.بطوری-
کهامروزهدرشهرهابویژهدرمادرشهرهاارتباطمستقیمبامحیططبیعییابسیار ناچیزاستیااینکهاصالً وجودندارد
). (Norberg, 1980: 166ایننظرکهفضاهایشهریبررفتارشهروندانتأثیرمیگذارندومیتوانندبرایتنظیمرفتار
بکاربردهشوند،امریپذیرفتنیاستواصوالًازطریقبرنامهریزیوطراحیفضاهایسبزشهریوترکیباینگونهطرحها
باانواعنظامهایساماندهیشهری،کنترلوارتقاءاخالقی -اجتماعیافرادجامعهمیتوانشرایطیرافراهمساختکه
تماس افراد با طبیعت قادر به جبران هویت های آسیب دیده و رشد موزون شخصیت باشد ).(Choay,1995: 255
اهمیتاینمسأله تاحدیاستکهامروزهتوجهبهفضاهایش هریواعمالسیاستهاییکهمردمشهرهاراازمشکالتی
مانندیأ سوناامیدیبرهانندوباعثارتباطبافضاهایشهریومحیطگردد،ازمهمترینوظایفنهادهایشهریمحسوب
میشود) . (Wright, 2000: 34
اهوازبهعنوانکالنشهرنوظهورناشیازنظامچندنقشیوچندکارکردیحاصلازاستخراجنفتودیگرصنایع
کیلومترمربع،درمحدودهیخدماتی 400کیلومترمربعو

وابستهکهمحدوهایباوسعتمحدودهقانونیشهری 22000
در محدوده استحفاظی  735کیلومتر مربع  شهر دارای هفت منطقهی شهرداری میباشند پس از کشف نفت جهش
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یجهانیکردوبهتبعایجادنیازهاوفعالیتهایجدید،تغییراتشدیددر


یتوسعه

منظومه
اقتصادیآنرابهیکبارهوارد
نوعاستفادهازکاربریزمینرخدادکهازمهم ترینپیامدهایآنمبحثپراکندهرویشهریوبهتبعآنتغییردرکاربری
اراضیشهریبودهاست(ناصر)3:1432،وبهمرورباافزایشجمعیتوبهدلیلعدمتوزیعمتناسبآندرارتباطباتوسعه
یکالبدی،بهپیدایشمحالتبرنامهریزی


ورشدکالبدی،بهصورتپراکندهوگسستهشکلگرفتوعدمانسجامدرتوسعه
نشدهوسیمایافسردهمحالتانجامیدهاست .بیتوجهیدرتثبیتکاربریهایشهریونبودبرنامهریزیسبزموجبشد
کهفشارگرماییحاصلدرماهاییهمچونفروردینوآبانچیزیبیشترازمیانگینواقعیدربعضیازنقاطشهراحساس
شود.باتوجهبهاینکهشهراهوازدرنتیجهگسترشبیرویهوبدوننظاممشخصهماکنونوضعیتمناسبیازنظرآلودگی
هواوجزایرجرارتینداردهمینمسألهلزومبررسیتاثیرجزایرگرماییشهراهوازبرمیزانآسایشروانیشهروندانکرده
است .

فرضیه های پژوهش
 بهنظرمیرسدجنوبغربیوشرقیشهراهوازبهدلیلقرارگیریشهرکهایصنعتی،شرکتکربن،نوردلوله،لولهسازیومراکزپاالیشنفتدروضعیتناسالموآلودهایقراردارد.
 بهنظرمیرسدشاخصآلودگیهواوجزایرحرارتیتاثیرمستقیمیبرعدمآسایشروانیشهرونداناهوازیدارد. بهنظرمیرسدتعاملبامحیطهایآلودهوحرارتیباعثپایینآمدنآستانهتحملوبروزعصبانیتواسترسدرافرادمیشود.
-بهنظرمیرسدمؤلفههایروا نشناختیفضایسبزومحیطپاکدرشهراولویتمهمیدرتوسعهپایداردارند .

اهداف پژوهش
هدف اصلی
هدفموردمطالعهاینپژوهشبررسیوشناختتاثیرجزایرگرماییشهراهوازبرمیزانآسایشروانیشهرونداناست .
اهداف فرعی
شناختوبررسیمناطقناسالموآلودهشهراهواز .بررسیوضعیتاثراتجزایرگرماییبرآسایشروانیاسترس،فشارروحیوکیفیتزندگیافراد. -شناختتاثیراتروحیوروانیفضاهایسبزشهریبرانسانهایشهرنشین.

مبانی نظری پژوهش
ظرفیت برد(1ظرفیت قابلتحمل)
عنوانشیوهای


هایارزیابیسرزمین،به
برآوردظرفیتبرد،درطولحدودسهدههگذشته،همراهباسایر  
روش
مؤثرجهتسنجشمقادیراستفادهازسرزمین،موردتوجهجامعهعلمیومدیراناجراییبودهاست.اینمفهومکهمبناو
برنامهریزی
باشد،بهویژهدر 


زیستمی

هایمعرفکیفیتمحیط

قبولتغییراتدرشاخص

اصلیآن،شناختحدودقابل
پایه
یافتهاست.تعددفنونبهکاررفتهبرایبرآوردکمّیظرفیتبرد،

کاربردگستردهای

شهری،منطقهای،توریسموپارکداری

نبودیکتعریففراگیربرایاینمفهوموماهیتمتغیرآنازدالیلیاستکهصاحبنظراندرانتقادبهاثربخشیاجراییآن


- Carrying Capacity

1
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اند.برایناساسشناختعلمیوکاربردیاینمفهوموایجاداتفاقنظرمابینارزیابان،


ریزیتوسعهمطرحکرده

دربرنامه
ومدیراناجراییبرنامههایتوسعهازجملهالزاماتکاربرداینروشاست .

یمگیرندگان
تصم 
مفهومظرفیتتحملتعاریفزیادیدارداماهمهاینتعاریفدووجهمشترکدارند:اول،مؤلفهبیوفیزیکیکهبا
هایمبتنیبرمنبعمرتبطاستوبرسطوحآستانهیامداراوبردباریتأکیدداردکهپسازبهرهبردارییا


یکپارچگیجنبه
استفادهبیش ترممکناستفشارهاییرابراکوسیستمطبیعیتحمیلکند.دوم،مؤلفهرفتاریکهکیفیتتجربهتفریحیرا
یچتعریفجهانشمولیافرایندسیستماتیکاستانداردبرایارزیابیآن وجودندارد(طبیبیانو

نشانمیدهد.اماهنوزه

همکاران .)23:1473،

نظریه نوسازی بومشناختی (اکولوژیکی)
تواندبهساکنینیکزندگیمعنیداربدهد.بدوناینکهپایگاهاکولوژیکی


شهراکولوژیکی،شهراستپایدارکهمی
درشهراکولوژیککلکارکردشهریدرفواصلسازگاروبهینهپیادهقرارمیگیرد

کهبررویآناتکاداردتخریبکند.
بنابراینوسایلنقلیهموتوریمحدودمیگردد.ایننظریهدراوایلدهۀ1370میالدیدرگروهکوچکیازکشورهایاروپای
ویژهآلمان،هلندوانگلستانتوسعهیاف تهاست.دانشمندانعلوماجتماعیهمچونمارتینژانیک1ازآلمان،آرتور


غربی،به
4
2
توجهیدرتدوینایننظریهداشتهاند .


ازبریتانیا،سهمقابل
پیجی.مول ازهلندوجوزفمورفی 
هایزیستمحیطیاست.


وتحلیلچگونگیمقابلۀجوامعصنعتیبابحران

شناختی،تجزیه

هدفنظریۀنوسازیبوم
هدف کلی مطالعات انجامشده در راستای نظریۀ سنتی نوسازی زیستمحیطی ،بر تعدیالت زیستمحیطی (موجود و
چنینگفتمانهایسیاسیبرایحفاظتاز


اجتماعیوهم
هایاجتماعی،طرحهاینهادی -


شده)دراثرفعالیت
برنامه 
ریزی

پایگاهمعیشتیجوامعمتمرکزاست .
شناختینهتنهابرنوسازیاقتصادیبلکهبردگرگونیهایاجتماعی–نهادینیزتأکید


وسازیبوم
بنابرایننظریه ن
دارد.درایننظریه،شهرنشینی یکفرایندتحولاجتماعیاست .محققاناستداللمیکنند کهمشکالتزیستمحیطی
اینحال ،نوسازی ،بیشتر میتواند چنین
ممکن است از مراحل پایین توسعه تا مراحل میانی توسعه افزایش یابند .با 
سویتحققبخشیدنبهاهمیتپایداریمحیطزیستسوقپیدا


مثال؛جوامعیکهبه
مشکالتیرابهحداقلبرساند.به 
عنوان

محیطیناشیازرشداقتصادی،دراثرنوآوریهایتکنولوژی،تراکم


کنند،بهدنبالازبینبردناثراتمخربزیست

می
شهریوتغییرجهتبهسمتصنایعمبتنیبردانشوخدماتهستند(علیبخشی .)14:1435،

تأثیر جزایر گرمایی انسان
 هوائیکهامروزهدرشهرهایپرجمعیتوصنعتیتنفسمیشودقابلمقایسهباهوایخارجنیست.پژوهشها
نشاندادهاستکهمرگناشیازبرونشیتمزمنوسرطانریهوسلدرشهرهاو نقاطپرجمعیتومتراکمفضاهائیکه
هوایآلودگیهاممکناستیادراثرویروسوباکتریبودهویادراثرمسمویتهوایتنفسیازسمومآزادشدهدرهوا
باشد.اینسمومبهطورکلیعبارتنداز 
1

- Martine Jcanik
- Arthur P. J. Mole
3
-Jozef Morfi
2
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دیاکسیدسولفور(:)so2اینگازاحتراقتمامموادفسیلیگوگرددارتولیدومنجربهنارسائیهایمجاریتنفس،حمله
هایآسمیکو...میگردد.
اکسیدکربن(:) coاینگازازسوختهایناقصدرمجاورتمقدارکماکسیژنیاهواپدیدمیآید.گازاکسیدکربنروی
هموگلبینومیوگلوبینعضالتوهمچنینرارویبرخیازآنزیمهایبیولوژیکتاثیرمیگذارد.
اکسیدازت:منواکسید()NOودیاکسید()NO2درآلودگیهواتأثیرزیادیدارند.اثرسمیدیاکسیدازتخیلی
بیش ترازاکسیدکربناستویکیازعوارضاینترکیبات،سوزشو خارشچشمهامیباشد،اینگازدرتخریبالیهازن
کهبهعنوانسپردفاعیکرهزمیناست،نقشبهسزاییدارد.
هیدروکربورها:دونوعهیدروکربورسببآلودگیهوامیگردد .هیدروکربورهاینسبتاًسبکوهیدروکربورهایسنگین.
هیدروکربورهایسنگینمخصوصاً 4و  3بنزوپیروناثرسرطانزاییدارد.هیدروکربورهایسبکمعموالًازموتورماشین
هایبنزینیوهیدروکربورهایسنگینازموتورماشینهایگازوئیلیدفعمیگرددکهمخصوصاًخطرناکمیباشد.

 ذراتمعلقدرهوا:اینذراتازآلودگیهایمهموخطرناکبهشمارمیآیندومستقیماًبهوسیلههوایتنفسیواردریه
هاشده،باترکیبشیمیائیونوعفیزیکیآنناراحتیهاوامراضمختلفیبوجودمیآورند.
 انسانازنظرفیزیولوژیکهموارهنیازبهتنفسوتجدیدهوایپاکوتمیزدارد.انسانمیتواندروزهادرمقابلبیغذائی
وبیآبیمقاومتکند،ولیتحملومقاومتاودرمقابلفقدانهوابیشازدویاسهدقیقهنیست.بهوجودآوردنهوائی
پاکبرایشهرهافقطباایجادفضای  سبزمقدوراست؛زیراگیاهان؛درختانوبطورکلیفضایسبزشهریدراینسالم
سازینقشمهمواساسیرابرعهدهدارند( .)Dixon, 2012: 4

کاربرد فضای سبز در کاهش آلودگی هوای شهر
بررسیآلودگیهوارابایستیباشناسائیمنابعآلودهکنندهآغازنمود.آلودگیهواناشیاز :
الف)ترافیکوسائطنقلیهموتوری 
ب)انواعمنابعسوختی 
ج)واحدهایتولیدیوکارخانجات 
آلودگیهایناشیازآمدوشداتومبیلهادرنتیجهتراکمبیشازحدوهمچنیننقصفنیاکثرخودروهاست.
بادرنظرگرفتنایننکتهکههرخودرودرایرانمیتواندبدونرعایتهیچضابطهای،تقریباًبدونمحدودیتزمانی(عمر
مفید)،بهآمدوشدادامهدهد،جایتعجبنخواهدبوداگرترافیکوسائطنقلیهموتوریرابهعنوانمهمترینمنبعآلوده
کنندههواذکرنماییم.سوختموادیچوننفتوگازوئیل،نهتنهاهوایتنفسیرابهگازهایسمیمیآالید،بلکهموجب
اف زایش دود و اشاعه بوی زننده در هوا می گردد .واحدهای صنعتی و واحدهای تولیدی نیز به سهم خود با استفاده از
سوختهایسنگیندرآلودهسازیهوایشهرهایبزرگنقشیاساسیدارند.دراینارتباط،نحوهاستقرارومکانیابی
صنایعنیزنقشبسیارموثریایفامینمایندکهمتاسفانههیچنظارتیدراینزمینهوجودندارند(.ناصر؛1432؛ .)31
ایجادفضایسبزیکیازراههاییاستکهبهشکلیموثرآلودگیهایمحیطزیست،اعمازآلودگیهایگازی،
ذرهای،صوتی،تشعشعی،بوهاینامطبوعودیگرآالیندهموجوددرهواوآبوخاکراکنترلکرده،محیطسالمتریبرای
انسانفراهممیکند.درحقیقتفضایسبزوبهخصوصدرختاندربهبودآبوهواییکشهروپاالیشگردوغبار،
مخصوصاًدربخش هایمرکزیکهدارایفضایسبزکمتریمیباشندنقشمهمیدارند.درختانموجوددرفضاهایسبز
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شهر،درکاهشمیزانسرب،نقشموثریدارند؛بطوری کهدرخیابانهایدرختکاریشدهتراکمذراتگردوغبار4000و
در خیابان های عاری از درخت 10000-12000کرنل در لیتر اندازهگیری شده است) . (Bermatzty,1996;24برگ
هایفراوانیکهدرتاجدرختانودرختچههاوجوددارد،بهترینمحلبرایرسوبغبارهواست.وسیلهاصلیدرختانو
درختچههاجهتشانهزدنوغبارگیریهوا،برگهایدرختاست.مقایسهتطبیقیدرختانباسایراشکالگیاهی،نظیر
گیاهانعلفیوگیاهانزراعی،نشانمیدهدکهدرختان 10تا 20برابرگیاهانعلفیو 2برابرگیاهانزراعیتوانسرب
گیریدارند؛بنابرایننقششکلبرگودرنها یتفرمتاجدرخت،شانهوحتیتنهدرختان،درغبارگیریهواوجذب
میزانسربهوایناشیازاگزوزماشینهاپرترافیک،اهمیتبسیاریدارد(مجنونیان .)51:1471،
آزمایشهایانجامگرفتهنشانمیدهندکهوجودفضایسبز،درمساحتیبرابریکمایلمربع 27،درصداز
تراکمدودهه وارامیکاهد.دربررسیهایانجامگرفتهدریکمنطقهعاریازدرختدرفضایشهری،میزانگردوغبار
  750میلیگرمدرمترمربعدرروز(متوسطسالیانه)ودرحومهشهربدلیلوجودفضایسبزمقدارگردوغبارکمتراز
100میلیمتربودهاست.درمناطقیکهفاقدپوششگیاهیه ستندوسطحخاکپوشیدهازانواعساختمانهاست،بخش
وسیعیازانرژیتابشیخورشیدانغکاسمییایدوبهطرقمختلفموجباتگرمایمحیطرافراهممیآورد(سعیدنیا،
 .)47:1473
گرایش به فضاهای سبز همیشه راهی برای فرار از زندگی ماشینی و دلیل مهم بازدید از پارکها میباشد
( .)Gobster,2001:102
بیشاپ 1همیشهاینمسأله رامدنظرقراردادهکه" فضایسبزشهرینقشمهمیدرکمکبهفراراززندگی
روزمره،ساختمانهاوخیابانهایشلوغبازیکردهومیکندوافرادبهدنبالمکانیهستندکهآرامشرادرآنجستجو
می کنند (Bishop,2001:p 113(.احساس  فرار از زندگی در شهر همیشه دارای فواید بیشماری همچون تمایل به
زندگیدرطبیعترابههمراهداشتهاست ).) Rossman & Ulehla,1977 : 41-65

پیشینه پژوهش
وانگ و همکاران (  )1330برای بررسی جزیره حرارتی در شرق چین از داده های دمای سطح بین سال های
1374-1353استفادهک ردهوبهایننتیجهرسیدندکهبهطورمتوسط0/24درجهسانتیگرادافزایشدردادههایدمای
سطحدرسیسالاخیروجودداشتهاست .
طاها()1346بهبررسیاثرآلبیدو،تبخیر-تعرقوحرارتناشیازفعالیتهایانسانیدرتشکیلجزیره گرمایی
درچندشهرایاالتمتحدهپرداختوبهایننتیجهرسیدکهتغییردرآلبیدویسطحزمینوسطحپوششگیاهیمیتواند
درتعدیلآبوهوایسطحنزدیکزمینمؤثرباشد .
توروکوهمکاران()2001ا ندازهتاثیرجزیرهگرماییشهررادرچهارشهرکوچکباجمعیتکمتراز10هزار
نفر،ویکشهربزرگباجمعیت4/02میلیون نفردرجنوبشرقاسترالیاموردبررسیقراردادند.نتایجپژوهشنشانمی
دهندکهتاثیراتزیادجزیرهگرماییشهرمیتوانددرمرکزشهربزرگملبورناندازهگیریشود .

-Bishop

1

 3
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لو و قوتوچی (  )2004به بررسی ارتباط بین کاربری اراضی/پوشش زمین و پدیده جزیره گرمایی شهر در
متروپلیتنآتالنتایایالتجورجیاازسال1364تا1336پرداختهاند.دراینسیسالکاربریمسکونیشد113درصدی
داشتهاست .
بالزسکیوهمکاران()2007بهبررسیجزیرهگرماییدرشهرهایبزرگ،متوسطوکوچکپرداختهاندکهدرآن
شهرهای ورشو با مساحت  651کیلومتر مربع و جمعیت  1/2میلیون نفر ،بیدگوزس با مساحت  143کیلومتر مربع و
جمعیت 200هزارنفر،وگلوچوالزیبامساحت 6کیلومترمربعوجمعیت 15هزارنفربهترتیببهعنوانشهرهاییبا
اندازههایبزرگ،متوسطوکوچکدرنظرگرفتهشدهاند.آناندریافتندکهجزیرهگرماییبهاندازهشهربستگیداشتهو
میتواندتابعیازجمعیتشهرباشد .
چن و همکاران (  )2007به بررسی ارتباط بین جزیره گرمایی و کاربری شهری بر پایه تصاویر ماهوارهای در
دلتایرودخانهپیرلدرجنوبچینپرداختهاند.درپژوهشمذکوربااستفادهازتصاویرلندست  TMو  +ETMازسال
 1330تا 2000ارت باطبینجزیرهگرماییشهریوتغییراتپوششزمینموردبررسیقرارداده است.نتایجنشانمی
دهندکهتاثیرجزیرهگرماییشهریدرمناطقباگسترشسریعشهرنشینیمشهوداست .
موهانوهمکاران(  )2003بهارزیابیشدتجزیرهگرماییدرشهردهلیپرداختهودریافتندکهتاثیراتجزیره
گرماییشهردرمناطقباتراکمساختمانیوفعالیتهایشدیدانسانیغلبهدارد.همچنینبیشتریناندازهجزیرهگرمایی
شهردرطولساعاتروزدرفصلتابستانمشاهدهگردید .
بوکوآ() 2015بهمطالعهجزیرهگرماییدرشهرکراکوهلندوارتباطآنباکاربریاراضیپرداختهاست .
کومنوهمکاران() 2017شدتجزیرهگرماییرادرآمستردامهلندبررسیکردهوبهایننتیجهرسیدندکهاثر
جزیرهگرماییشهریحداکثرتفاوتدماییبیشاز4درجهسانتیگراددرروزهایگرمتابستانباحداکثردمایروزانه27
درجهسانتیگرادراباحومهشهرایجادمیکند.دربینپژوهشهایداخلیمیتوانبهجهانبخشاصل(،)1461رنجبرو
همکاران(،)1473معروفنژاد(،)1430شمسیپوروهمکاران()1431وصادقینیاوهمکاران()1434اشارهکرد .

معرفی محدوه مورد مطالعه
شهراهوازمرکزشهرستاناهوازوبزرگترینشهراستانخوزستاناست.اینشهربامساحت 21256,14هکتار
درسال 1430دارای  1,073,166نفرجمعیتاستکهالبتهشهرداریاهوازمساحتشهررابااحتسابمناطقحاشیه
نشین  22705,14هکتار اعالم نموده است (شهرداری اهواز .)11 :1430،وسعت شهر در محدوده قانونی شهری 222
کیلومترمربعومحدودهخدماتی 400کیلومترمربعومحدودهاستحفاظی735کیلومترمربعمیباشد.اینشهردارای7
منطقه شهرداری است که هر یک دارای  4یا  3ناحیه می باشد (سازمان مسکن و شهرسازی .)5 :1477 ،جدول ()1
جمعیتهریکازمناطقهشتگانهشهراهوازرادرسال1475نشانمیدهد .

جدول : 1جمعیت هر یک از مناطق هشت گانه شهر اهواز در سال 1371
منطقه

جمعیت (نفر)

مساحت منطقه (مترمربع)

1

103776

22130000

2

63212

41160000

3

136377

43760000

4

173533

47230000
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1

57301

42630000

6

162426

26540000

7

137230

15030000

7

107325

26710000

همانگونهکهازجدول1برمیآیدبیشترینرقمجمعیتمربوطبهمنطقهشششهرداریاهوازمیباشد.

شکل  .1نقشهمحدودهموردمطالعه

روش شناسی پژوهش



پژوهشحاضربهلحاظهدفتوسعهایـکاربردیوازلحاظروششناسیتوصیفیـتحلیلیمبتنیبرمطالعات
وتحلیلدادهها،ابتدابامطالعهمبانینظریوادبیاتتحقیق،اصولو


جهتتجزیه
کتابخانهایوبررسیهایمیدانیاست.
معیارهایمدنظرطراحیگردید،ب رایشناختوواکاویجزایرگرماییشهراهوازبااستفادهازتصاویرماهواره درطول5
دورهدرسالهای 1470تا 1437استفادهوبااستفادهازنرمافزار) (ENVIپردازششدند.سنجندههای ماهوارهلندست
برایجمعآوریداده هاازسهباندمرئی(آبی،سبزوقرمز)ویکباندمادونقرمزنزدیکودوباندمادونقرمزمیانیویک
بانددربخشهایحرارتیاستفادهمیکندکهمجموعآنها6باندمیشود.الزمبهذکراستکهتعدادباندهاوقدرتتفکیک
ماهواره هایسنجشاز دورباهم متفاوتاست.درجدولزیرمشخصاتسنجنده  TIRSوسنجندهاسترکهدراین
پژوهشمورداستفادهقرارگرفتهاستآوردهشدهاست.
جدول .2باندهای سنجنده TIRSدر Landsat-5
باند

قدرتتفکیک

طیفنوری

محدودهطیفی

باند 1

40

آبی

0/352–0/517
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باند 2

40

سبز

0/527-0/703

باند 3

40

قرمز

0/727–0/734

باند 4

40

مادونقرمز

0/667–0/303

باند 1

40

مادونقرمزمیانی

1/576–1/673

باند 6

40

مادونقرمزمیانی

2/036–2/433

باند 7

120

گرمایی

10/35–12/32

همچنینازدادههایمربوطبه  شاخصآستانهتحملدربرابرجزایرگرماییشهراهوازازطریقپرسشنامهوبا
توزیعدربین470نفرازطریقنرمافزارSPSSتجزیهوتحلیلشدند.دراینبینشاخصهاییدر7دستهبرایکشف
روندالگو جهتطبقه بندیشاخصهایموثروتاثیرپذیرازجزایرگرماییازآزمونهایتیتکنمونهای،تیمستقل،و
آزمونفریدمناستفادهگردیدهاست .

تحلیل یافتهها
گام اول تحلیل و پایش تصاویر ماهواره ای شهر اهواز با استفاده از نرم افزار ENVI
دراینبخشبااستفادهاز5تصویرماهوارهایدربازهزمانی15ساله( 1435،1431،1477،1470و)1437و
طبقاتپوششی موردنظر  برایشهراهوازاستخراجشدوبامقایسهتصاویرطبقهبندیشده وضعیتبعدفرکتالوجزایر
گرماییشهراهوازموردتجزیهوتحلیلقرارگرفت .
جدول :3مشخصات دادههای مورداستفاده به همراه وضعیت پردازش
ماهواره

سنجنده

لندست 7

TIRS

1470

تاریخ تصویربرداری شمسی

لندست 4

TIRS

1477

لندست 7

TIRS

1431

لندست 7

TIRS

1435

لندست 4

TIRS

1437

جدول  :4آمار استخراج شده از تصویر لندست در شهر اهواز
آماره

پایین ترین

باالترین

میانگین

انحراف معیار

Band 1

76

150

73,2357

6,3615

Band 2

21

63

33,3765

7,2215

Band 3

27

101

56,2513

3,0147

Band 4

16

117

51,2154

11,7012

Band 5

1

257

71,3753

23,5320

Band 6

1

255

73,3575

13,1735
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شکل. 2تحلیل و پایش تصاویر ماهواره ای دوره  1371تا  .1337





گام دوم طبقه بندی تصاویر ماهواره ای
دراینجاهدفآناستکهبیندرجهروشناییتصویرماهوارهایوجزایرگرمایییکرابطهپیداشودوسپسبه
هرپیکسلیکبرچسبدادهشود .بهگونهایکهجهت طبقه بندی تصاویر ابتدا با استفاده از فاکتور  Iدرنرمافزار envi
ترکیب باندی بهینه انتخاب شد .با تعیین ترکیب باندی بهینه ،باند هایی که عوارض موجود در تصویر را با بیشترین تمایز
میشود .درنهایتبعدازتعریفنواحیتعلیمیبرایطبقهبندیوانتخابباندهایبهینه،از
میدهند ،شناسایی 
طیفی نشان 
بندیتصاویرماهوارهایاستفادهشدهاست .


روشحداکثراحتمالبرایطبقه

 14
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شکل  .3طبقه بندی تصویر ماهوارهای بر مبانی میزان آلودگی 

جدول  :1نتایج دقت و صحت طبقه بندی تصاویر ماهواره ای
سال

نیمرخ

بعد فرکتال

متوسط دما

1371

جنوبغربشمالشرق 

 1/36

 47/43

جنوبغربمرکز 
شمال 
1376

جنوبغربشمالشرق 

 1/42

 43/14

جنوبغربمرکز 
شمال 
1331

جنوبغربشمالشرق 

 1/16

 30/55

جنوبغربمرکز 
شمال 
1331

جنوبغربشمالشرق 

 1/11

 31/07

جنوبغربمرکز 
شمال 
1337

جنوبغربشمالشرق 

 1/07

 31/73

جنوبغربمرکز 





شمال 
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همانطورکهازشکل2وجدول5مشاهدهمیکنیمطیفطبقهبندیبرایجزایرگرماییسنجیدهشدهدرشهر
اهوازدر  7کالس طبقهبندیشد.نتایجنشانمی دهدکهدرجنوبغربیشهراهوازبهعلتتعددقرارگیریمراکزآلوده
کنندههمچونمراکزیپاالیشنفتوگازوشهرکهایصنعتیوهمچنینقرارگیریوضعیتبادمرکزآلودگیاینشهر
قراردارد .نامطلوبترینموقعیتهابراثروزشباددرشهراهواززمانیبهوجودمیآیدکهبادازسمتعربستانمیوزد.این
بادکهبهنامسموممشهوراستباخاکوشنهمراهاستوهنگامعبورازخلیجفارسرطوبتزیادیدرخودذخیرهمی-
کندوازهرجهتاثراتنامطلوبیبرشهرمی گذارد.نقشبادبهخصوصبادغالبدرشهراهوازازاهمیتباالیی برخوردار
است؛زیرابهدلیلصنعتیبودنشهر،مکانیابیصنایعدرشهربخصوصصنایعآلودگیزادرخالفجهتبادهایغالباز
اهمیتباالییبرخورداراست.نتایجتحلیلمکانیشکل2نشانمیدهدکهدرمرکزشهراهوازنیزبهعلتحرکتخودروو
تراکمجمعیتبرایجابهجاییوضعیتقرارگیریبسیارناسالمیقراردارد .

گام سوم :سنجش صحت نتایج تصاویر طبقهبندی شده
برایبررسیصحتنتایجطبقهبندیازضریبکاپااستفادهمیشودضریبکاپایکیازپارامترهایدقتاستکه
ازماتریسخطااستخراجمی شودودقتطبقهبندیرانسبتبهیکطبقهبندیکامالتصادفیمحاسبهمیکند(فاطمیو

باقری230،1473،بهنقلاز.)Richard, 1995اینضریببااستفادهازمعادلهزیربدستمیآید .

(شمارهفرمول)1




دراینمعادله Nتعدادکلپیکسلهایواقعیتزمینی(پیکسلهاینمونهتعلیمی) r،تعدادردیفهایجدول
خطا xii ،تعداد مشاهدات مربوط به ردیف  iو ستون ( iدر روی قطر بزرگ) xi+ ،مشاهدات در ردیف  iو  x+iکل
مشاهداتدرستونiمیباشد.ضریبکاپاعالو هبرعناصرقطریماتریسخطاازعناصرغیرقطرینیزبرایمحاسبهدقت
استفادهمیکند.مقادیراینضریببینصفرتایکقرارمیگیرد .
جدول  :6نتایج دقت و صحت طبقه بندی تصاویر ماهواره ای
تصویر طبقه بندی شده

صحت کلی

ضریب کاپا

1470

37,2243

0,3352

1477
1431
1435
1437

37,4673
33,3720
33,3012
33,4423

0,3140
0,3524
0,3676
0,3710

گام چهارم :سنجش وضعیت جزایر گرمایی بر اساس میزان انتشار دی اکسید کربن
برای سنجشوضعیتجزایرگرماییبراساسمیزانانتشاردیاکسیدکربن درشهراهوازوضعیتشاخصهای
متخبموردمطالعهبرحسبکی لوگرموباتوجهبهمصرفوتبدیلانرژییتوسطجمعیترونداینتحوالتبهصورت
جدول7ارائهشدهاست .

بررسی تأثیر جزایر گرمایی بر کالنشهر اهواز بر ....
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جدول .7میزان تولید دیاکسید کربن شهر اهواز برحسب کیلوگرم ()1334-1337
1334

1331

1336

1337

1337

شاخص
انرژی 

 470374333

 317652235

 331355612

 370465576

 336246350

تولیداتصنایع 

 23232325

 43073175

 46323750

 43771047

 34303005

حملونقل 


 113571677

 173171133

 220142277

 256455773

 265474230

پایانه 

 47532410

 45352172

 44136410

 23533200

 25273200

پسماندبیمارستانومراکزدرمانی 

 5633537

 7077460

 7371613

 3442627

 12147176

مسکونی 

 3521420

 5031500

 5523700

 5350000

 7650000


همانطورکهدرجدول 6مشاهدهمیکنیدشاخصانرژیدرطییهدورهپنجسالهروندافزایشیراداشتهواز
یافتهوتولیداتصنایع،حملونقلوپسماند


افزایش
310374333کیلوگرمدرسال1433به33624635درسال1437
بیمارستانیون یزمسکونیروندافزایشداشتهاست.دراینبخشبارقومیسازیآمارواطالعاتموجوددرجدول7
وضعیتشاخصهایمتخبدرمحیطنرمافزار ARC GISو ازطریقمحیطتحلیلشبکهوضعیتشبکهبندیمیزان
تولیدوانتشاردیاکسیدکربندرسطحشهراهوازبررسیوتحلیلونقشههایآنارائهمیگردد .



شکل  .4وضعیت انتشار دی اکسید کربن در شهر اهواز بر اساس شاخص های مورد مطالعه 



17

مطالعات توسعه اپیدار شهری و منطقه ای



دوره ،3شماره ،1شماره پیاپی  ،7تابستان 1411



مهم تریناثرفضایسبزدرشهرها،کارکردهایزیستمحیطیآنمیباشدکهشهرهارابهعنوانمحیطزیست
جامعهانسانی معنادارکردهاستوباآثارسوءگسترشصنعتوکاربردنادرستتکنولوژیمقابلهنموده،سببافزایش
کیفیتزیستیشهرها میشود .مؤلفههایآثارتوسعهشهریمیتوانندنظامزیستیشهرهارا بهشیوههایگوناگون
مختلکنند.فضایسبزمناسبدرشهرهایکیازعواملمؤثردرکاهشایناثرهاهستندوبویژهدرارتباطباگردوغبارو
آل ودگیهایهوا،فضاهایسبزشبهجنگلی،ریههایتنفسشهرهابهشمارمیروند.مهمترینتأثیرفضایسبزدرشهرها
تعدیلدما،افزایشرطوبتنسبی،لطافتهواوجذبگردوغباراست .

گام پنجم :شناسایی وضعیت جزایر گرمایی شهر اهواز
برایبررسیوشناختجزایرگرماییشهراهوازپ سازبررسیهایانجامگرفتهدرموردمیزانانتشارآلودگیو
تولیددیاکسیدکربندر 7بخشوضعیتهرشاخصازنظرمیزانانتشاربررسیگردیددرادامهنیزباتوجهبهیافتههای
اینپژوهشباتجمیعنقشههای 7گانهمرحلهقبلوباتوجهبهاینکهوضعیتتحلیلتصاویرماهواره چهچیزیرانشان
میدهد،وضعیتجزایرگرماییحاصلازآلودگیدرشهراهوازارائهمیگردد .

شکل .1وضعیت جزیره گرمایی شهر اهواز 
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جدول .7وضعیت پهنههای جزیره گرمایی شهر اهواز
طبقهبندی میزان آلودگی

مساحت پهنه

درصد پهنه

پاک

 3741730

 23/64

سالم

 3573773

 23

ناسالم

 2276017

 7/75

بسیار ناسالم

 3462257

 14/22

خطرناک

 6005107

 21/17

بسیار خطرناک

0

0

گام ششم :تحلیل وضعیت اثرات جزایر گرمایی بر آسایش شهروندان
جهتبررسیوضعیت اثراتجزایر گرمایی برآسایش شهروندان ازآزمونتیتکنمونهایاستفادهمیشودنتایجنشان
گانهمربوطبهآسایشدربرابرجزایرگرماییرانشانمیدهد.براساسنتایججدولفوق؛از

داد میانگینشاخصهای 7
ها بیشترینمقدارمیانگینوشاخصاسترسگرماییبیشترینمقدارمیانگینرادربینشاخصهاییاد
بینشاخص 

شدهدارابودهاست .

جدول  .3بررسی وضعیت اثرات جزایر گرمایی بر آسایش شهروندان
نام متغیر 

فراوانی 

میانگین 

انحراف معیار 

اسایشروانی 

 470

 4/36

 1/14

4

استرس 

 470

 4/33

 0/33

4

فشارروحی 

 470

 4/43

 1/17

4

عصبانیت 

 470

 2/75

 1/11

4

تامینروحی 

 470

 4/47

 1/12

4

کیفیتزندگی 

 470

 4/15

 1/04

4

میانگین
فرضی 

 
نتایجح اصلازتجزیهوتحلیلآزمونپارامتریکتیتکنمونهاینشانمیدهدکهمیانگیننظراتپاسخگویان
درارتباطبامیزانوضعیتاثراتجزایرگرماییبرآسایشروانیشهروندانبهترتیب()Mean=4/25میباشد.کهاینعدد
ازمقدارمیانگینفرضیکه4است،بزرگترمیباشد.ازطرفیدیگر،بامدنظرگرفتنیکطرفهبودنآزمونومثبتبودن
حدباالوپایین،مقدارمیانگینازمقدارموردآزمونبیشتراست.همچنینباتوجهبهمعناداری()Sigبرآوردشدهکه
کمتر از  0/05میباشد ()P<0/05؛ در سطح  35درصد اطمینان میتوانادعا نمود که اثراتجزایر گرمایی بر آسایش
درسطحشهراهوازازاثراتباالییبرخوردارمیباشد.الزمبهذکراستدرشاخصعصبانیتعددمیانگینازعدد

شهروندان
فرضی4کمتربود .سالمتروانییکیازاصلیترینعواملایجادجامعهسالموپویاوسرزندهاستکهدرباالبردنکیفیت
زندگیتاثیرگذاراست.بنابراینهرچهمیزانافرادافسردهومضطرببیشترباشدبههمانمیزانکیفیتزندگیکاهشمی
یابد .
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رتبه بندی گروههای مورد نظر از نظر اثرات جزایر گرمایی بر آسایش شهروندان 
فریدمن یکی از آزمونهای آماری ناپارامتری  است که برای مقایسه چند گروه کاربرد دارد و از نظر میانگین
رتبههایگروههارامعلوممیکندکهآیااینگروههامیتوانندازیکجامعهباشندیانه.دراینپژوهشجهترتبهبندی

شاخصهایموردمطالعهازنظرپاسخگویانازاینآزمونبهرهگرفتهشدهاست .

جدول  .11رتبه بندی شاخصهای مورد مطالعه از دیدگاه پاسخگویان

میانگینرتبه 

کایدو 

470

 16/11

 63/173

استرس

470

 14/21

فشار روحی

470

 12/7

عصبانیت

470

 3/16

تامین روحی

470

 13/2

کیفیت

 470

 11/7

متغیرها
اسایش روانی

تعداد 

درجهآزادی 
1

معناداری 
 0/000

زندگی


نتایجآزمونفریدمننشانمیدهدکهسطحمعناداریبهدستآمدهازآزمونفریدمنکمتراز0/05میباشد،در
نتیجهاثراتجزایرگرماییبرآسایششهرونداندرسطح35درصداطمینانتفاوتوجوددارد.بهعبارتدیگراثراتجزایر
گرمایی برآسایش شهروندان از دیدگاهپاسخگویان  ،ازاولویتیکسانی برخوردارنبودهاند.برایناساستامینروحیو
استرسبامیانگینرتبهای14/7و13/2باالترینامتیازورادارامیباشد .


نتیجه گیری و پیشنهادها
ازگذشتهتابهامروز،دلیلعمدهاکثرتغییراتکاربریپوششزمین،ازجملهجنگلزداییمیباشدکهموجب
کاهشمقداررسوبکربنجهانیشدهاست.تغییراتسطوحزمینواتمسفرعمیقاًباساختوسازوعملکردشهرهامرتبط
هستند .موادسطحیجدیدباساختمانها،جادهها،وزیرساختهایدیگر،همراهباتغییراتمورفولوژیسطح،مبادالت
انرژیوآبوجریانهواراتغییرمیدهد.اینتغییراتباانتشارانسانیمستقیمگرما،دیاکسیدکربنوآالیندههاترکیب
شدهومنجربهیکاقلیمشهریمتمایزمیشود .
یکی از شناخته شده ترین اثرات توسعه شهر ،جزیره حرارتی شهری است پدیدهای که به موجب آن مناطق
شهریدرجهحرارتباالترینسبتبهمناطقروستاییاطرافآنتجربهمیکنند سطوحغیرقابلنفوذدرمناطقشهری
معموالًبازتابکمیدارند.اینپژوهشباهدفبررسیتاثیرجزایرگرماییشهراهوازبرمیزاناسایشروانیشهروندانانجام
گرفتهاستبهگونه ایکهابتداتاتحلیلتصاویرماهوارهایوضعیتدمایی موثرونیز وضعیتانتشارآلودگیازطریق
سنجندههایماهوارهایبررسیگ ردیددرادامهنیزبااستفادهازتحلیلشبکهدرمحیطنرمافزار  ARC GISوضعیت

بررسی تأثیر جزایر گرمایی بر کالنشهر اهواز بر ....
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بررسی تاثیر جزایر گرمایی شهراهوازبرمیزان اسایش روانی شهروندان بررسیوتحلیلگردیدنتایجاینپژوهشدرسه
سطحقابلبررسیوتشریحاست :
سطح اول
نتایجتحلیلمطالعاتتصاویرماهوارهاینشانداد طیفطبقهبندیبرایآلودگیسنجیدهشدهدرشهراهوازدر
 7کالس طبقه بندی شد با توجه به فرضیه پژوهش ،نتایج نشان میدهد که در جنوب غربی شهر اهواز به علت تعدد
قرارگیریمراکزآلودهکنندههمچونمراکزیپاالیشنفتوگازوشهرکهایصنعتیوهمچنینقرارگیریوضعیتباد
مرکزآلودگیاینشهرمحسوبمیشود.نتایجتحلیلمکانیشکل 2نشانمیدهدکه درمرکز شهراهوازنیزبهعلت
حرکتخودرووتراکمجمعیتبرایجابهجاییوضعیتقرارگیریبسیارناسالمیقراردارد.دراینبینبعدفرکتالبدست
آمدهبرایسالپایه1437عددو1/07ومیزانمیانگیندماییبدستآمدنیزعدد31/73میباشد .

سطح دوم
برای سنجشوضعیتآلودگیهوابراساسمیزانانتشاردیاکسیدکربن درشهراهوازوضعیتشاخصهای
منتخبموردمطالعهبرحسبکیلوگرموباتوجهبهمصرفوتبدیلانرژییتوسطجمعیترونداینتحوالتبهصورت
جدول  7ارائهشدکهنتایجنشاندادشاخصانرژیدرطییهدورهپنجسالهروندافزایشیراداشتهواز310374333
یافتهوتولیداتصنایع،حملونقلوپسماندبیمارستانیو


افزایش
کیلوگرمدرسال 1433به 33624635درسال 1437
نیزمسکونیروندافزایشداشتهاست .

سطح سوم
ب رایبررسیوشناختجزایرگرماییشهراهوازمتکیبرتغییروتحوالتآلودگیدراینشهرپسازبررسیهای
انجامگرفتهدرموردمیزانانتشارآلودگیوتولیددیاکسیدکربندر 7بخشوضعیتهرشاخصازنظرمیزانانتشار
بررسیگردید.نتایجنشاندادکه 3741730مترمربعازمساحتبادرصد 23/64دروضعیتپاکقراردداردهمچنین
 3573773مترمربعبا 23درصددروضعیتسالم 2276017،مترمربعبا 7/75درصددروضعیتناسالم 3462257،متر
مربعبا 14/22درصددروضعیتبسیارناسالمو 6005107بادرصد 21/17دروضعیتخطرناکقراردارند.الزمبهذکر
استدرپهنهبسیارخطرناکهیچدرصدومساحتیدیدهنشد .
نتایجتحلیلمکانییافتههایحاصلازاینهمچنیننشانمیدهدکهدربینمناطقشهراهوازبهترتیبمناطق
1-2و 7دربدترینوضعیتازنظرمیزانآلودگیقراردارندکهاینمناطقمناطقبادرصدباالیجمعیتونیزمنطبقبر
مراکزیهستندکهازنظرشاخصهای7گانهوضعیتبحرانیدارند .
نتایج بعد آسایش حاصل از اثرات جزایر گرمایی نشان میدهد که سطح معناداری به دست آمده از آزمون
فریدمن،کمتراز 0/05میباشد،درنتیجهاثراتجزایر گرمایی برآسایش شهرونداندرسطح 35درصداطمینان،تفاوت
وجوددارد.بهعبارتدیگراثراتجزایر گرمایی برآسایش شهروندان ازدیدگاه پاسخگویان ،ازاولویتیکسانیبرخوردار
نبودهاند.برایناساستامینروحیواسترسبامیانگینرتبهای 14/7و 13/2باالترینامتیازورادارامیباشد.نتایج
حاصلازتجزیهوتحلیلآزمونپارامتریکتیتکنمونهاینشانمیدهدکهمیانگیننظراتپاسخگویاندرارتباطبا
میزانوضعیت اثراتجزایر گرمایی برآسایش روانیشهروندان بهترتیب( )Mean=4/25میباشد.کهاینعددازمقدار
میانگینفرضیکه4است،بزرگترمیباشد.ازطرفیدیگر،بامدنظرگرفتنیکطرفهبودنآزمونومثبتبودنحدباال
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وپایین،مقدارمیانگینازمقدارموردآزمونبیشتراست.همچنینباتوجهبهمعناداری()Sigبرآوردشدهکهکمتراز
 0/05میباشد()P<0/05؛درسطح 35درصداطمینانمیتوانادعانمودکهاثراتجزایر گرمایی برآسایش شهروندان
حشهراهوازازاثراتباالییبرخوردارمی باشد.الزمبهذکراستدرشاخصعصبانیتعددمیانگینازعددفرضی4

درسط
کمتربود.بنابرآنچهازنتایجپژوهشبهدستآمد،پیشنهادمیشودمواردذیلجهتبهبودوضعیتموجودوتوسعهپایدار
شهرمدنظرقرارگیرد :

تغییراساسیدرنگرشهایسنتینسبتبهاهمیتوجایگاهفضایسبزدرشهر.

 متناسببودنکمیوکیفیساختفضاهایسبزباحجمفیزیکیشهرونیازهایجامعهباتوجهبهشرایطاکولوژیکیو
روندگسترشآتیشهر(صالحیفرد.)13:1471،

جادکمربندسبزوبهکارگیریروشهایکنترل

 کهایجادوتوسعهفضایسبزومشجرکهدارایارزشاکولوژیکباشد،ای
ماسهمیتواندبهجلوگیریازآلودگیهواکمککند.

یکیازراهکارهایمقابلهباجزیرهگرمایی،بام هایسبزشهریاستکهبارهاسازیرطوبتدرجووافزایشآبدر هوا


بطورغیرمستقیم باعث خنکی شهر میشوند کاشت علمی درختان مناسب ،تا  ٪30در اثر سایه درختان و  ٪40به دلیل
افزایشرطوبت،کاهشاثرجزیرهگرماییرابهدنبالدارد.
استفاده از رنگهای روشن به جای رنگهای تیره در بدنه خودرو موثر است .با اتخاذ تدابیر و ترفندهای مهندسی در
ساختخودروبایدرهاسازیگرماییآنرابهکمترینحالتممکن رسانیدتابتوانکاهشزیادیدرپدیدهجزیرهگرمایی
تواندمهمترینراهکاهشاینپدیدهباشد.

داشت.درخصوصخودروهاساختوگسترش شبکهترابریعمومی 
می

استفادهازسطوحسرددرکفهادرشهرکهعبارتندازبهکاربردنمصالحوساختسطوحیبررویزمینطبیعی.برای
داشتنسطوحسرددرکفهابایدازمصالحبادوویژگیخاصاستفادهنمود؛مصالحنفوذپذیرودارای سپیداییِ باال.

پشتبامسرد ،گرمایخورشیدرابهجایآنکهبهداخلساختمانانتقالدهد،آنرابهفضابازتابمینمایدو
استفادهاز 
دمایداخلراثابتنگهمیدارد.



منابع و مأخذ
تبرکی،احمد (  .)1461مبانی طراحی در فضای سبز ،مجموعه مقاالت سمینار فضای سبز ،سازمان پارک ها و
فضایسبزشهرتهران،جلداول.
رشیدی ،فرحناز.)1437(.گونه های مقاوم به آلودگی هوا در فضای سبز شهری.محیط زیست طبیعی (منابع
طبیعیایران) .271-251,)2(62,
سعیدنیا،احمد()1474کتابسبز راهنمایشهرداریها،جلدنهم:فضاهایسبزشهری،سازمانشهرداریهاو
دهیاریهایکشور،نسخهالکترونیکیمنتشرهدرکتابخانهدیجیتالیشهرداریهاودهیاریهایکشور.
صالحی فرد،محمد(،)1471بررسی و تحلیل چالش ها و تنگناهای مدیریت فضای سبز در کالنشهرها (مطالعه
موردی:کالنشهرمشهد)ماهنامهپیامسبز،سالدوم،شماره14و،13تهران.
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جستاری بر مفاهیم و روش های برآورد کمی.)1477(، رضا، کامران؛چلبیانلو،شایسته، منوچهر؛احد،طبیبیان
 گنجنامه-ظرفیت بر دو ارایه یک نمونه کاربردی بر پایه تجزیه برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری دره عباس آباد
 .27-16,)23(-,هنرهایزیبا.همدان
 بررسی عوامل تأثیرگذار بر انتشار گاز دی،)1437(  نادیا، رسولی، محمدرضا، امینناصری، محمدباقر،عجایبی
 چهارمین کنفرانس بینالمللی برنامهریزی و مدیریت، با استفاده از مدل رگرسیون خطی چندگانه: اکسیدکربن در ایران
.تهران،طزیست
 محی
باتکیه برارزشهای اکولوژیک ناحیه،)ارتقاءمنظرفضاهای سبزشهری(پارکها،)1435( فاطمه،علی بخشی
گروهمعماری،اننامهکارشناسیارشدرشتهشهرسازی
 پای.شهرتهران1منطقه،سبز7ناحیه:سبزمحدودهمطالعهموردی
 .دانشگاههنر،محسنحبیبی:استادراهنما،وشهرسازی
 پیش بینی غلظت.)1433(  محمود, امین طوسی, مظاهر, معین الدینی, مجتبی, هادوی فر, راضیه,فرهادی
آالینده های هوای تهران بر اساس متغیرهای هواشناسی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی در فصول
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.انتشاراتدفترآموزشمحیطی،درختانومحیطزیست،)1471(هنریک،مجنونیان
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تحلیل توزیع فضایی کاربری اراضی اوقات فراغت در مناطق روستایی شهرستان مراغه
سیما بیابانی ،  1مهدی پورطاهری  ،2عبدالرضا رکن الدین افتخاری
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چکیده
زمینه و هدف :محیط روستایی بهعنوانبسترزندگی وفعالیت های انسان،موضوعی چندبعدی است.دراین بین مسأله
اوقاتفراغتروستایی بخشیازمسائلگستردهتریاستکهدرسطحملیومنطقهاینمودپیدامیکندوالزماستدر
تمامیابعادآنبهویژهکاربریاراضیاوقاتفراغتپژوهشصورتگیرد.بهتبعاینضرورت،اینپژوهشبرآناستتابه
مطالعه،تحلیلتوزیعکاربریاراضیاوقاتفراغتدرروستاهایشهرستانمراغهبپردازد .
روش بررسی :این پژوهشازنوعتوصیفی -تحلیلی استوجهتجمعآوری اطالعاتآنازروشهای اسنادی -میدانی
استفادهشدهاست.درانجاماین مطالعهابتداازاطالعاتموردنیاز درزمینه موضوعومنطقهجمعآوری وسپسبراساس
روشی فرآیندی و بااستفادهاز SPSSتجزیهوتحلیل وجمعبندی دادههاوهمچنین تلفیق وترکیب الیه های اطالعاتی
صورتگرفتهوعالوهبرتطبیقنتایجودرکصحیحترمسأله،مطالعاتمیدانینیزبهعملآمدهاست .
یافته ها و نتیجه گیری :یافته های این پژوهش بیانگر این مطلب است که در بین کاربریهای اوقات فراغت ،کاربری
فرهنگیومذهبیدارایاهمیتیکسانودارایاولویتاولازنگاهروستاییانبوده،همچنینالگویتوزیعکاربریهادارای
الگوی نامتوازن بوده و تنها روستای ورائوی و نوا از سطح برخورداری باالتری برخودار می باشند .متناسب با یافتههای
پژوهش،افزایشسطحکاربریوتفریحیبرایجوانان ،توجهبهمقولهفرهنگوبافتفرهنگینواحیروستاییوتهیهو
تدوینبرنامههایمفرحومعرفیجاذبههایروستاییازطریقرسانههایجمعی،پیشنهادمیشود.




کلید واژه ها :اوقاتفراغت،کاربریاراضی،الگویتوزیعفضایی،مناطقروستایی،شهرستانمراغه.
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مقدمه و بیان مسأله
یکیازعرصههاییکهزندگیروزمرهرابازنماییمیکندوقدرتومقاومترادرزندگیانسانهابهنمایشمی
گذارد عرصه فراغت است.فراغت عرصه ای است که اختیار و آزادی انسان ها در آن بیشتر قابل اعمال است.در نتیجه
برخالفکارکهانضباطبیشتریراایجابمیکند.فراغتفضایمناسبیبرایمقاومتدربرابررویههایفرهنگیجاافتاده
وبرایپدیدآوردنروالهاوکردارهایجدیداستازاینروستکهگفتهاندفراغتمیتواندفرهنگایجادکندو هویت
افرادراآشکارسازد(باقری .)224:1434،
اوقات فراغت به عنوان مفهوم جدیدی که محصول جدایی کار از خانه ،پیشرفت های فناورانه و تقسیم کار
اجتماعیاست،اینفرصترامهیاکردکهانسان(هرچندکوتاه)ازاجبارهاومحدودیتهاینظماجتماعیمدرنرهاشود
(کیو یتسو .)70 :1470 ،در حقیقت فراغت در لغت به معنای آسودگی و آسایش است و معموال در مقابل اشتغال و
درگیریهایروزمرهبهکارمیرود(مافیوهمکاران .)100:1435،
درزبانفارسیغالباًبهجایکلمهفراغت،لفظتفریحبکاررفتهاستکهمرادازتحصیلفرحوخوشیمیباشد،
ازاینرواوقاتفراغتترجمهمعادلفرانسوی1ومعادلانگلیسی2استوشاملمدتزمانیاستکهانسانکارنمیکند،
به عبارتی اوقات فراغت به زمان مازادی از شبانه روز که به کار ،خوابیدن و کارهای واجب دیگر اختصاص ندارد گفته می
شود(طاهریوهمکاران.)12:1300،ازاینرودستهبندیهایمختلفیازفعالیتهایفراغتیانجامشدهاست.برایمثال
فلچروهمکارانشفعالیتهایفراغتیرادرگروهساختیافتهوساختنیافتهتقسیمبندیکردهاند،ولیلیونگیفعالیت-
هاتی فراغتی را به دو دسته مردم محور و مکان محور تقسیم کرده است ،از نگاه سلسه مراتب فضایی ،گذران اوقات فراغت
به سه دسته  -1محیط خانه  -2محیط شهر و روستا  -4محیط فرا شهری و فرا روستایی طبقه بندی شده است (فرضی
زاده،بابایی .)101:1435،
درارتباطباکارکردهاییکهبرایاوقاتفراغتبیانشدهاست می توان مهمترین آنها را به شرح زیر دانست :
استراحتورفعخستگی،جبرانصدماتجسمیوروانیناشیازهیجاناتمداومکار،تفرجورهاییانسانازکسالتناشی
ازیکنواختی،کنارگذاشتنموقتیوظایفروزمره،فراهمآوردنرشدشخصیتوپرورشاستعدادهایبدنیوذهنی(زیاری
وهمکاران1477،؛.)42برهمیناساسعواملگوناگونمیتواننددرانتخابالگویگذراناوقاتفراغتنقشداشتهباشند
،محیط و شرایط اجتماعی و اقتصادی ساکنان از جمله علل مهم در این زمینه به شمار می آیند ،نتایج مطالعات گوناگون
نشان می دهد که فضا و شرایط حاکم بر آن نقش مهمی در الگوی رفتاری افراد دارد .بنابراین می توان گفت رفتار هر فرد
تابعشرایطزمانیومکانیخاصیاستکهدرآنزندگیمیکند(طاهریوهمکاران .)104:1300،
تحقیقاتدرخصوصاوقاتفراغتبهویژهاوقاتفراغتروستاییاندرکشورهایدرحالتوسعههمچونایران
چندانگستردهوعمیقنیست.ازاینروبایدپژوهشهایمختلفیابعادگوناگوناینموضوعرابرایتعمیقودانشو
فهمدربارهآنبررسیکند .
باتوجهبهنتایجسرشماریمرکزآمارسال،14354شهرستانمراغهباجمعیتبرابر236771هزارنفرکهازکل
جمعیتشهرستانبهتعداد74722هزارنفریعنی44درصدآنراجمعیتروستاییبهخوداختصاصدادهاست.اماطبق
مشاهداتاولیهمحققاطالعاتواسنادزمینهایموجوداینمنطقهبهلحاظکاربری هایاوقاتفراغتجزءمناطقکمتر
برخوردارمیباشد .
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براساسمطالعاتانجامگرفتهباتعدادیازروستائیاناینشهراوقاتفراغتدرمناطقروستاییمنطقهغالبابه
شکلدیدوبازدیدهایفامیلیوخانوادگیوفعالیتدرمزارعوباغاتوتجمعمردمروستادرمحیطروستاوحضورمردان
درقهوهخانههاوشرکتدرمراسمهایمذهبیمیباشد.پسبهنظرمیرسدشکافعمیقیمیاننیازهایروستائیانو
امکانات و فضاهای مناسبی برای استفاده بهینه آنان از اوقات فراغت شان در روستاها وجود دارد .توزیع فضایی مناسب
کاربریاراضیاوقاتفراغتمیتواندنیاز هایفرهنگیواجتماعیروستانشینانراپاسخگوباشدومسیرپیشرفتوتوسعه
پایدارروستاهاراهموارترنماید.لذاپرداختنبهاینموضوعحائزاهمیتاست (دنیاییوریاحی.)32:1300،چنانچهقصد
پژوهشحاضراولویتبندیوتعیینمیزاناهمیتکاربریهایاوقاتفراغتاعماز(فرهنگی،مذهبی،ورزشی،فضای
سبز)،تعییناهمیتدسترسیآنانبهکاربریهاوتوجهبهفاصلهازمرکزشهرجهتاستفادهازکاربریهایموجوددر
فضاهایشهریمیباشد.توجهبهکاربریهای"درحالحاضرموجود" ومیزانیازکاربریهاکهباتوجهبهوسعتو
جمعیتمنطقه"بایدباشد" ،ازدیگرنکاتقابلتاملوبررسیدراینپژوهشمیباشد.درنهایتکدامیکازاینکاربری
هابرایروستائیانحائزاهمیتاست؟یااینکهدرروستاتاچهاندازهبرایایجادکاربریهایفراغتیتوجهیااقدامیانجام
شدهاست؟وهمچنینشناساییالگوییکهتوزیعکاربریها  ازآنتبعیتمیکندواینکهآیااینتوزیعازالگوییمتوازن
برخورداراستیاخیر؟جزوسواالتیاستکهاینپژوهشبدنبالپاسخگوییآنهاست.
مصادیقکاربریهایگذراناوقاتفراغتدرروستاهایموردمطالعهکدامندوکدامیکازاولویتبیشتریبرخوردارند؟ -درحالحاضرتوزیعفضاییکاربریهایگذراناوقاتفراغتدرروستاهایموردمطالعهازچهالگوییتبعیتمیکند؟



اهداف پژوهش
باتوجهبهضرورتانجامتحقیقمیتواناهدافپژوهشرابهشرحزیرتبییننمود :
شناسایی مجموعه ای از کاربری های اراضی دارای مصداق گذران اوقات فراغت و اولویت بندی آنها در روستاهای موردمطالعهاست.
شناسایی نوع الگوی دسترسی به کاربری اراضی گذران اوقات فراغت که در دسته بندی های رایج به دو دسته الگویمتوازنونامتوازنطبقهبندیمیشود.



پیشینهپژوهش 
نتایجبهدستآمده ازپژوهشدادورخانیوهمکاران( )1430نشانمیدهدکهبینمیزانگذراناوقاتفراغت
مردانوزنانتفاوتمعناداریوجوددارد.میزانرضایتازگذراناوقاتفراغتبرمیزانگذراناوقاتفراغتاثرمثبتدارد.
همچنینروستاییانیکهبهشهرنزدیکترهستندفعالیتهایاوقاتفراغتبیشتریدارندونیزطبقهاجتماعیفرداثر
مثبتیبرمیزانگذراناوقاتفراغتدارد .
نتیجهپژوهش کرمیوشریفی( )1432نشانمیدهدکهمهمتریننقطهقوتجاذبههایگردشگریروستاهای
بخشمرکزیمراغه،وجودجاذبههایطبیعیبامجموعوزن  1105ومیانگین 3/32میباشدوعدموجودامکاناتاقامتی،
رفاهی ،بهداشتیوورزشی درمناطقگردشگریروستاییبا مجموعوزن  1104ومیانگین 3/31مهمتریننقطهضعف
جاذبههای گردشگری روستاهای این منطقه است که نیازمند برنامهریزی مناسب و افزایش امکانات و خدمات رفاهی و
تفریحیمیباشد.حمایتمسئوالندولتیازتوسعهگردشگریروستاییبارویکرداشتغالزاییازجملهفرصتهاوافزایش
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تخلفاتاجتماعیوبزهکاریباورودگردشگرانبهنواحیگردشگریروستاییازمهمترینتهدیدهایجاذبههایگردشگری
روستاییدربخشمرکزیشهرستانمراغههستند .
نتایج افتخاریوهمکاران( )1433نشانمیدهدکهعواملجغرافیاییبرپراکندگیبازیهایبومیروستاها
تاثیرزیادیگذاشتهاست(میانگین3,5درمناطقکوهستانی4,5،درمناطقجلگهایدرآزمون  tمستقل) وهمچنیننوع
بازیهایبومی(سنتیوجدید)برپایداریاجتماعیروستاهااثرگذاربودهاست(سطحمعناداری0,0درآزمون  tوابسته) ،
یعنیبازیهای سنتیدرمقایسهبابازیهایجدیدبرپایداریاجتماعیروستاهاتاثیربسیاریگذاشتهاند .
نتایجاحمدیفرد( )1300دربررسیرابطهبینجنس،سن،سطحتحصیالتومیزاندرآمدبراوقاتفراغت
نشاندادکهمیزانگذراناوقات فراغتدرهردومنطقهدربینمردانبیشتراززنانمیباشد.بهترتیبمتغیرتحصیالت،

متغیردرآمدومتغیرسندرمنطقه22ومتغیردرآمد،متغیرتحصیالتومتغیرسندرمنطقه13دارایبیشترینمیزان
هابرگذراناوقات فراغتهستند.نکتهدیگررشدگذرانشیوههایفردیوغیرفعالگذراناوقاتفراغتدر


تاثیرگذاری
بهدلیلسطحکمتربرخورداریازکاربریاوقاتفراغت،سطحپاییندسترسیها ،عدم

منطقه 13بهنسبتمنطقه 22
هایفراغتیفضامحورمیباشد .


وجودبسترهایالزمفراغتیازنوعفعالیت
پریتی و لولتی( )2001پژوهشیباعنوانبررسی فرصت های انحراف در اوقات فراغت نوجوانان فرانسویانجام
دادندکهنتایجبایکنمونه12هزارو512نفریازنوجوانان17سالهفرانسویبااستفادهازیکپرسشنامهخرداجراءوبا
هدفبررسیفرصتهایانحرافدراوقاتفراغتنوجواناننشاندادکهفعالیتهایفراغتیبهطورقویبامیزاناستفاده
از مواد مخدر رابطه دارند .استفاده تصادفی از مواد مخدر بیشتر بین پاسخگویانی رواج داشت که در برخی از فعالیت های
خارج از منزل شرکت کرده بودند و استفاده منظم با شیوه ای از زندگی فردکه بیشتر انتخابی بوده است ،رابطه داشته و
بیشتردرتفریحاتهدفدارمانندموسیقیومیهمانیهایدوستانه .
آسترید ()2002در تحقیقی بر روی  77نفر از نوجوانان دختر و پسر شهری و روستایی در نروژ عنوان کرد که
نوجوانانبیشتروقتخودراصرففعالیتهایغیرحرکتیازقبیلتماشایتلویزیون،ویدئووبازیهایرایانهایمیکنند
وکمتربهبازیهایفعالیتیمیپردازند.متمرکزبودهاست .
جی لی و بارگاوا()2003در تحقیقی به این نتایج دست یافتند که افراد متاهل زمان کمتری را به فعالیت های
اوقات فراغت نسبت به افراد مجرد اختصاص می دهند.در این میان عامل های اجتماعی  -جمعیتی ،درآمد ،اشتغال ،سن،
جنس و نژاد ،عامل های موثری در استفاده از اوقات فراغت هستند .همانگونهکهدرپیشینهتحقیقبیانگردید،تحقیقات
گذشتهبیشتردررابطهبااوقاتفراغتبود.درموردتوزیعفضاییکاربریهایاوقاتفراغتتحقیقجامعیصورتنگرفته
استوهمچنینتحقیقاتگذشتهدررابطهباچگونگیگذراناوقاتفراغتوهمچنینتاثیراتفعالیتهایاوقاتفراغتبر
جوانانروستاییصورتگرفتهاستودررابطهباکاربریهادرمناطقروستاییومیزاندسترسیروستاییانبهاینکاربری
هایوامکاناتفراغتیانجامنشدهاست.دراینتحقیقسعیخواهدشدمصداقهایکاربریهایاراضیاوقاتفراغتو
الگویدسترسیروستاییانبهاینکاربریهاموردتحلیلوارزیابیقرارگیرد .
بورنسووهمکاران()2007درتحقیقیبا عنوان(تفاوتاوقات فراغتسالمندانشهریوروستایی درچین)به
نتیجه رسیدند که سالمندان ساکن شهر بیشتر کتاب می خوانند و ساکنان روستا مراوده بیشتری با دوستان خود دارند.
سالمندان روستایی نسبت به ساکنان شهر بیشتر مورد رسیدگی فرزندان خود قرار می گرفتند.افراد مسن روستایی زمان
کمتریراصرففعالیتهایفکریوبدنیمیکردند.افرادروستایینسبتبهشهرنشینانکمتربهمسافرتمیروند .
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مبانی نظری
اوقاتفراغتمجموعهفعالیتهاییاستکهشخصپسازرهاییازتعهداتوتکالیفشغلی،خانوادگیواجتماعی
با میل و اشتیاق به انجام آن می پردازد.اوقات فراغت را میتوان مهمترین و دل پذیرترین اوقات بشر دانست.منظور از این
اوقاتفراغتزمانیاستکهانسانهیچگونهتکلیفیاکاریراعهدهدارنیستوزمانیدراختیاراوستکهبامیلوانگیزه
شخصی ،به فعالیتهای خاصی بپردازد .صاحبنظران یافتههای بسیاری در مورد کارکردهای اوقات فراغت ارایه نموده
اند(محمدیان،عزیزی .)33:1433،
 بسیاریازآنهافراغترایکپدیدهاجتماعیدانستهکهتوانمعنابخشیبهزندگیداشتهومیتوانددرهویت
سازیانسانهاازآناستفادهنمود.فعالیتهایفراغتازطریقایجادمسئولیتپذیری،افزایشمهارتهایاجتماعی،ابراز
هیجانات و نیز افزایش کارایی اقتصادی می تواند به زندگی افراد معنا بخشند (صالحی و همکاران.)75 :1300،همچنین
فرصتهاییکهفراغتدراختیارانسان  قرارمیدهد،باعثخودشکوفایی،ماجراجوییوخالقیتشدهومیتوانازآنها
درراستایهویتسازیاستفادهنمود.نبایدفراموشنمودکهجستجوبراییافتنانسانیکپارچهدرسطحکشورهااستنه
انسانپراکنده(تورکیلدسن)107-115،1472،فعالیتهایفراغتیهمچنیندرجامعهپذیریافرادازطریقتجلیدر
وسایلارتباطجمعینقشاساسدارند(سازمانملیجوانان .)33-73:1471،
اوقاتفراغتونحوهگذرانآن؛ازشاخصهایاساسیسبکزندگینیزبهشمارمیرود.بهبیاندیگر،شیوه
زندگیافرادمعموالخودرادرگذراناوقاتفراغتنشانمیدهد.دردنیایجدیدماکسوبرباطرحگروههایمنزلتی،راه
رابرایمطالعاتسبکزندگیوفراغتواهمیتدادنبهآنبازکرد(کاتزوگرو.)1333،پسازاووبلنباطرحمصرف
همچشمانه،بررسیهایجدیدسبکزندگیوفراغتطبقاتتنآسارامطرحکرد(افتخاریوهمکاران .)230:1433:
گرهگاهاینسنتوبر– وبلنی،نظریاتسبکزندگیوفراغتیبوردیواستکهباتاکیدبرطبقاتوسبکزندگی
کهاوآنرا«عادتواره» مینامید،دیدگاهجدیدیرادرعرصهفراغتسبکزندگیبهوجودآورد.کالینزنیزازدیدی
نووبریبهفرهنگطبقاتتوجهکردهاستکهیکقسمتآندرفراغتبازتابمییابد.در علوم جغرافیایی به دو بعد از
نیازها و ارتباط اینها با یکدیگر توجه می شود،بعد طبیعت (رابطه انسان با طبیعت )و بعد فضایی ،تفاوتهای محلی ،منطقه
ایکهدرآنروابطفضاییوآمایشیدرجوامعمدنظرقرارمیگیرد.بااینتوصیفگذراناوقاتفراغتتابعدومتغیرزمان
و مکان است .با توجه به این عامل اشکال و شیوه های متفاوت و متنوعی از گذران اوقات فراغت به وجود می آید که هر
کدام جایگاه خاص خود را دارند ،بنابراین جغرافیدانان بیشتر به شرایط اوقات فراغت در زمان و مکان می پردازند
( .)Michael,2002:3ازاینروجغرافیا در مقایسه با اقتصاد واجتماع تاثیر بیشتری بر اوقات فراغت و تفریح می گذارد 
(  .)Butlers.2004:152اخیراً جغرافیدانان نقش پر رنگی در رشد اوقات فراغت در کشور های ثروتمند جهان داشته اند 
( .)Mercer ,1970:261
در حال حاضر بیشتر تحقیقات در مورد اوقات فراغت در امریکای شمالی توسط جغرافیدانان انجام میشود امادر
ایران این گونه تحقیقات مورد غفلت واقع شده است .تحقیقات جغرافیایی با رویکرد فراغت بیشتر بر دسته بندی کیفیت
مناظر مکان ها و بررسی فضای مورد استفاده از سوی افراد متمرکز است .الگوی توزیع مکانی فراغت برگرفته از سه عامل
است:نیاز بهتفریحاتآخرهفته ،فعالیت هایتوسعهدهندهتولیدیکه همراهبااستفادهاززمیناستوارتباطفضاییبه
شبکهحملونقلکهفرصت هایفراغتیبسیاریرابرای کسانی کهمیخواهندتفریحکنندایجاد می کنند(هندرسونو
همکاران .)236:2002،

تحلیل توزیع فضایی کاربری اراضی اوقات فراغت ....

 27

شکل :1نظریات مرتبط با اوقات فراغت (منبع:رفیعی.)1333،

اوقاتفراغتونحوهگذرانآندارایوجوهگوناگون،متمایزوگاهمتضادیاست .
رفیعی ( )1433معتقد است اوقات فراغت دارای دو وجه کارکردی متفاوت است ،از طرفی فرصتی برای بروز
استعدادها و توانمندی ها و از طرف دیگر راهی برای شکل گیری برخی از آسیب های اجتماعی است و فقدان نگرش های
مطلوبوکارآفرینیدرنوجوانانوکمبودبرنامههایتربیتیوپژوهشیبرایاستفادهبهینهازاوقاتفراغتوکمبودبرنامه
های مورد توقع می تواند زمینه مناسبی برای رشد آسیب های وارده بر این پدیده اجتماعی باشد.پژوهش ها نشان داده
است که در صورت استفاده مناسب ،اوقات فراغت یک فرصت به حساب می آید و در صورت نداشتن برنامه مناسب برای
استفادهدرستمیتواندیکتهدیدواقعیبهحسابآید .
ماتسودا)1373(،نشاندادکهیکیازویژگیهایافرادخالقایناستکهعالوهبرهوشمطلوب،صداقت،صراحت
انعطافپذیریازاوقاتفراغتخودبهترینبهرهراگرفتهاند.باتوجهبهمبانینظریموجودومطالعهادبیاتپژوهشمدل
مفهومیتحقیقبهشکلزیرمیباشد.

روش تحقیق
پژوهشحاضرازنوعپژوهشهایپیمایشی،مقطعیوکاربردیاستوازلحاظتحلیلدرزمرهپژوهشهای
توصیفی -تحلیلی به شمار می آید  .در این پژوهش روش جمع آوری داده های مورد نیاز برای پاسخگویی به سؤاالت
پژوهشدردوبخشانجامگرفتهاست.بخشاولمربوطبهجمعآوریدادههایثانویه(اسنادی)ازطریقمبانینظری
موضوعوسوابقتحقیقاتپیشینبودهکهباروشمطالعهکتابخانهای،جستجویاینترتیدرسایتهاوسایرمنابععلمیو
پژوهشیدررابطهباموضوعپژوهشتهیهشدهاست .
در مرحله دوم پژوهش متناسب با فرضیه ها پرسشنامه ای با هدف تعیین میزان اهمیت کاربری ها و الگوی
دسترسی روستاییان به آنها طراحی شده است .بنابراین بعد ب ررسی های نظریه ای و با توجه به سواالت و فرضیه های
تحقیقتعدادیگویهباابعادچهارنوعکاربریمطرحوبرایهرکدامگزینههاییبیانوپسازآناقدامبهسنجشوروایی
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پرسشنامه شد .بنابراین برای تعیین روایی و پایایی پرسشنامه ها ،از روایی صوری مبتنی بر نظرات کارشناسان و نیز از
آزمونمقدماتیپرسشنامهبهرهگرفتهشد،بهطوریکهدرابتداپرسشنامهمقدماتیباهمکاریتعدادیازنمونههابه
صورتتصادفیتکمیلوسوالهاینامفهوماصالحوگویههایبیربطازطریقروشitem deletedحذفگردید .
درمرحلهسومبرایتجزیهوتحلیلاطالعا توبدستآوردنبااهمیتترینکاربریدربینروستاییانوتفاوت
اهمیتآنهادرروستاهایموردمطالعهنرمافزار SPSSاستفادهگردید.واحدتحلیلخانوارهایساکندرنقاطروستایی
شهرستانمراغهمی باشد.بهطوریکهدوسطحتحلیلمبنایآزمونفرضیاتقراردادهشدهاند.ابتدا درسطحخانوار
تفاوتهایموجوددرمیزاناهمیتکاربریهادرروستانشاندادهشد.وازسوییدیگرتحلیلفضاییدرسطحروستاها
وضعیتبهرهمندیروستاییانازکاربریهایاوقاتفراغتراتبییننمودهاست .

شکل  :2چارچوب نظری پژوهش

 31

تحلیل توزیع فضایی کاربری اراضی اوقات فراغت ....

محدوده مورد مطالعه
شهرستانمراغه یکیازشهرستاناستانآذربایجانشرقیاست.مراغهباوسعتیمعادل2175/75کیلومترمربع
 3/7درصدازکلمساحتاستانرابهخوداختصاصدادهاستوازاینلحاظرتبهسیزدهمرابینشهرستانهایاستاندارا
میباشد.اینشهرستانازنظرمختصاتجغرافیاییدر46درجهو1دقیقهالی46درجهو35دقیقهودرطولشرقی37
درجهو 3دقیقهالی 37درجهو  33دقیقهقرارگرفتهاست.محدودهآنازغرببهدریاچهاورمیهوازشرقبهدشت
هشترودوازجنوببهجلگهمیاندوآبمنتهیمیشود .
براساس آخرین تقسیمات کشوری شهرستان مراغه دارای دو بخش مرکزی و سراجو 2 ،دهستان 157 ،آبادی
دارایسکنهو 14آبادیخالیازسکنهمیباشد.شهرستان مراغه در سال  1417تأسیس و براساس آخرین تقسیمات
قرهناز به مرکزیت
میباشد به طوری که  4دهستان  
کشوری  ،35از دو بخش مرکزی و سراجو تشکیل و دارای  7دهستان  
داشآتان و دهستان سراجوی غربی به مرکزیت روستای
روستای ورائوی ،دهستان سراجوی شمالی به مرکزیت روستای  
علویاندرتابعیتبخشمرکزیو4دهستانسراجویجنوبیبهمرکزیتروستایآغچهکهل،دهستانسراجویشرقیبه
مرکزیتشهرخراجوودهستانقوریچایغربیبهمرکزیتروستایداشبالغبازاردرتابعیتبخشخراجوقراردارند.این
شهرستاناز2شهربهاسامی(مراغهوخراجو)وتعداد177روستاتشکیلشدهاست.شهرستانمراغهبهدلیلبرخورداری
ازجاذبههایطبیعیوفرهنگیفراوانبهعنوانیکیازقطبهایگردشگریشناختهمیشودوازمجموع 24روستای
هدفگردشگریاستان7،روستادراینشهرستانواقعشدهاست(.جدول .)1


جدول :1تقسیمات سیاسی شهرستان مراغه به تفکیک بخش و دهستان تا سال 1331
بخش

شهرهای تابعه

دهستان های تابعه

مرکزی

مراغه 

تعداد آبادی
دارایسکنه 

نام مرکز
خالیازسکنه 

قرهناز 

 17

0

ورائوی 

سراجویشمالی 

 26

1

داشآتان 

سراجویغربی 

 23

1

علویان 

4

 73

2

مراغه 

سراجویجنوبی 

 14

4

آغچهکهل 

سراجویشرقی 

 27

2

خراجو 

قوریچایغربی 

 37

7

داش بالغبازار 

جمع بخش

1

4

 73

 11

خراجو 

جمع شهرستان

2

7

 157

 14

مراغه 

جمع بخش
سراجو



1
خراجو 
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شکل( :)3موقعیت شهرستان مراغه

یافتههایپژوهش
یکیازمهم ترینمولفههایگذراناوقاتفراغتدرمناطقروستاییسنافراداستکهمیتوانددرایجادوبهبود
کمی،کیفیامکاناتوکاربریهایاوقاتفراغتموثرباشد.بنابرایندرجدول()2ویژگیسنپاسخگویانارایهشدهاست.
دراینتحقیقساختارسنیروستاییاندرسهگروهکمتراز20سال،بین30-20سالوباالی 30سالطبقهبندیشده
کهدراینبینباتوجهبهدادههایجمعآوریشدهازبین145نفرپاسخدهنده14/4درصددرگروهزیر20سال77/1،
درصددرگروه20تا 30سالو 17/5درصدباالی 30سالقرارگرفتندکهایننشاندهندهجوانبودنپاسخگویانمی
باشد .
جدول  :)2ویژگی سن پاسخگویان
سن

فراوانی

درصد

درصد تجمعی





17
32
25
145











جمع
ماخذ :یافته های پژوهش.

ویژگیهایجنسیتیپاسخگویانرادرروستاهاینمونهنشانمیدهدکه52/7درصدرامردان36/3،درصدرا
زنان تشکیل می دهند .همان طور که جدول( )4نشان می دهد 73/7درصد روستاییان دارای سطح تحصیالت ابتدایی
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هستند24/0 ،درصد راهنمایی  6/3،درصد را دیپلم تشکیل می دهد که نشان دهنده پایین بودن سطح تحصیالت در
روستاهاینمونهاست .
جدول  3توزیع وضعیت تحصیالت پاسخ گویان
سطح تحصیالت

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

ابتدایی
















راهنمایی
دیپلم
جمع


جدول() 3شغلپاسخگویاندرروستاهاینمونهرانشانمیدهدکهگروهکشاورزانبا41/1درصدوگروهخانه
داربا43/7درصدوهمچنینگروهبیکاربا23/3درصدبهترتیبدارایبیشترینتعدادفراوانیهستند.باتوجهبهدادهها
میتوانبهایننکتهاشارهکردکهبیکاریدرروستاهاینمونهدرصدباالییرابهخوداختصاصدادهاست،کهاینمهممی
توانددرنوعومیزاناستفادهازاوقاتفراغتتاثیرگذارباشد .

جدول ( :)4توزیع فراوانی جمعیت براساس شغل
نوع شغل

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

بازاری






















کشاورز
بیکار
آزاد
خانه دار
کل


تجزیه و تحلیل اطالعات
درصورت  بندیفرضیهاولتبیینشدهاستکهمجموعهایمتنوعازکاربریاراضیفرهنگی،مذهبی،ورزشی،
فضایسبز،مصادیقکاربریهایاوقاتفراغتدرمناطقروستاییمحسوبشدهکهدربیناینکاربریمذهبیوفرهنگی
ازاهمیتبیشتریبرخوردارند .
برایآزمونفرضیهاولکههدفآنبررسی  شدتاهمیتهریکازگویههایمرتبطباکاربریهایاوقات
فراغتدربینخانوارهاونیزدربینروستاهامیباشد،ابتداطبقهبندیگویههادرچهارگروهکاربریهای(فرهنگی،
مذهبی،ورزشی،فضایسبز)انجامگردید.سپسبااستفادهازآزمونتحلیلواریانسدرنرمافزار SPSSگویههامورد
ارزیابیقرارگرفتونسبتبهمحاسبهمقادیرمیانگینآنهادرهریکازکاربریهادرسطحخانوارهاوروستاهااقدام
گردید.بدینترتیببااستفادهازآزمونتحلیلواریانسمیانگینعددیکاربریهایمحاسبهشدهوموردمقایسهتطبیقی
قرارگرفت.
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همانطورکهجدول() 5نشانمیدهدمیانگیناهمیتکاربریفرهنگیبرابربا 4/4میباشد.دراینبینکاربری
کلوپویدیوبامیانگین4/57بیشترینومکانعرضهصنایعدستیبا2/53کمترینمیانگینرابهخوداختصاصدادهاند.
بدینترتیبدامنهنوسانمیانکاربریهایفرهنگیازحداقل2/53تاحداکثر4/4متفاوتبنظرمیرسدکهمبینتفاوت
آمارتوصیفیدربینکاربریهایفرهنگیازدیدگاهروستائیاناست .


جدول ( :)1توزیع فراوانی داده های توصیفی کاربری های فرهنگی

کاربری فرهنگی

نام
کاربری

گزینهها

میانگین

رتبه
اهمیت

طبقهبندی
خوشهای
باالتروکمتر
ازمیانگین

خیلیزیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی
کم

کتابخانهعمومی

















مراکزآموزشهایهنری

















سالننمایشفیلموجلساتفرهنگی

















کتابخانهمستقردرمسجد







-









محلعرضهمحصوالتفرهنگی(کلوپویدئو)

















کلوپبازیهایرایانهای

















کافینت

















گیشهروزنامهفروشی

















مکانعرضهصنایعدستی

















مکانبرگزرایکالسهایآزادهنری(خیاطی،فرشبافی،
قالیبافی،گلیمبافی)

















فضایتجمععمومی

















قهوهخانه

















حضوردربناهایتاریخی

















حضوردرابنیههابامعماریخاصروستایی

















میانگین


















همچنــینجــدول()7نشــانمــیدهــدمیــانگینمیــزانوشــدتاهمیــتکــاربریجمعــیدرکــلگویــههــااز
دیدگاهجامعهنمونهمعادلبـا 4/3بـرآوردشـدهاسـتکـهدرایـنمیـانبیشـترینمیـانگیناهمیـتراکـاربریمسـجد
بــامیــانگین3/01وکمتــرینمیــزاناهمیــتراکــاربریخانــهعــالمبــامیــانگین2/36بــهخــوداختصــاصدادهانــد.
بــدینترتیــبمــیتــواناســتنباطنمــودکــهدامنــهنوســانیبــینحــداکثر3/01تــاحــداقل2/36میــانانــواعکــاربری
هایمذهبیوجودداردکهمبینشدتتفـاوتتوصـیفیمیـانکـاربریهـایمـذهبیاسـت.بـدینترتیـببـاتوجـهبـه
رتبهاهمیتونیـزطبقـهبنـدیخوشـهایکـاربریهـایفرهنگـیمـیتـوانآنهـارادردوگـروهبـهشـرحذیـلطبقـه
بندینمود :
گـروهاول:کـاربریهــایبـاالترازحـدمتوسـطکــهدرایـندســتهکـاربریهــاییچـونمراکــزآمـوزشهــای
هنری ...،
نمکــانعرضـهصــنایع
گـروهدوم:کـاربریهــایکمتـرازحــدمتوسـطکـهدرایــندسـتهکــاربریهـایچـو 
دستی...واقعشدهاند .
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جدول ( :)6توزیع میانگین و فراوانی داده های توصیفی کاربری مذهبی

کاربری فضای جمعی

نام
کاربری

زیاد

متوسط

کم





خیلی
کم


گزینهها

میانگین

مسجد



رتبه
اهمیت


طبقهبندیخوشهای
باالتروکمترازمیانگین


خیلی
زیاد








حسینیه















امامزاده















خانهعالم







-









میدانگاهبرایبرگزاری
مراسماتمذهبی(تعزیه
خوانی)







-









میانگین

















بانگـاهیگـذرابـهدادههـایمنـدرجدرجـدول() 6نیـزمـیتـوانشـدتتفـاوتاهمیـتبـینانـواعکـاربری
هایورزشـیازدیـدگاه روسـتائیانرامشـاهدهنمـود.همـانطورکـهمشـاهدهمـیشـودمیـانگینکـلاهمیـتایـننـوع
کــاربریبرابــر2/3واحــدبــرآوردشــدهاســتکــهدرایــنراســتابیشــتریناهمیــتبــهفعالیــتهــایورزشــیدرواحــد
مســکونیبــامیــانگین4/30وکمتــرینآنبــامیــانگین2/56بــهســالنســرپوشــیدهورزشــیاختصــاصیافتــهاســت.
بــدینترتیــبمــیتــواناســتنباطنمــودکــهدامنــهینوســانایــننــوعکــاربریهــانیــزازحــداکثر4/30تــا2/56در
نوساناستکهمبینشدتتفاوتدربینکاربریهایورزشیاست .
جدول ( :)7توزیع میانگین و فراوانی داده های توصیفی کاربری ورزشی

کاربری ورزشی

نام
کاربری

خیلیزیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی
کم

گزینهها

میانگین

رتبه
اهمیت

زمینروبازورزشی(فوتبال،والیبال)..،





طبقهبندی
خوشهایباالتر
وکمتراز
میانگین


















سالنسرپوشیدهورزشیدولتی















باشگاههایبدنسازیبخشخصوصی















اختصاصبخشیازواحدمسکونیبهانجام
فعالیتهایورزشی

0













محلبازیهایبومی-محلی

















میانگین

















همــانطورکــهدادههــایج ـدول()7نشــانمــیدهــدمیــانگینکــلاهمیــتایــنکــاربریفضــایســبزبرابــر
کطبیعـیجنگلـی
 4/1واحدبرآوردشدهاستکـهدرایـنراسـتابیشـتریناهمیـتبـهکـاربریاختصـاصدادهبـهپـار 
جهــتگــذراناوقــاتفراغــتگردشــگرانبــامیــانگین4/33وکمتــرینآنبــامیــانگین2/76بــهپــارکعمــومی
اختصاصی افتهاست.بدینترتیبمـیتـواناسـتنباطنمـودکـهدامنـهینوسـانایـننـوعکـاربریهـانیـزازحـداکثر
4/33تا2/76درنوساناستکهمبینشدتتفاوتدربینکاربریهایفضایسبزاست .

45

مطالعات توسعه اپیدار شهری و منطقه ای



دوره ،3شماره  ،1شماره پیاپی  7بهار 1411



جدول ( :)7توزیع میانگین و فراوانی داده های توصیفی کاربری فضای سبز
نام
کاربری

گزینهها

میانگین

رتبه
اهمیت

فضایبازیکودکان

4,4




طبقهبندیخوشه
ایباالتروکمتراز
میانگین












پارکطبیعیجنگلیجهتگذراناوقات
فراغتگردشگران













باغاتومزارععرضهمحصوالتباغی،زراعی
ودامیدرمزرعه















کوه

















جنگل

















رودخانه

















اختصاصبخشیازواحدمسکونیبهفضای
سبزوگذراناوقاتفراغت

















میانگین

















کاربری فضای سبز

پارکعمومی

خیلی
زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی
کم




















بررسینتایجحاصلازمقایسهتطبیقیمیانگیناهمیتانواعکاربریهایاراضیگذراناوقاتفراغتدرچهار
گروهکاربریهایفرهنگی،ورزشی،مذهبی،فضایسبزازدیدگاهپاسخگویانهمانطورکهجدول()3نشانمیدهدنوسان
بینحداکثر 4/3درگروهکاربریهایمذهبیتاحداقل 2/34درگروهکاربریهایورزشیمیباشد.بدینترتیببنظر
میرسدکهبهدلیلحاکمیتنظاممذهبیدرسطحسکونتگاههایروستاییهمچنانکاربریهایجمعیعاملیقدرتمند
درکیفیتوچگونگیگذراناوقاتفراغتمحسوبمیشوند .

جدول( :)3نتایج تحلیل واریانس برای تفاوت میزان اهمیت بین کاربری ها
کاربریها

فاصلهاطمینان35درصد

تعدادگویه
ها

میانگین

سطحاستاندارد

درجهخطای
استاندارد

فرهنگی









فضایجمعی











ورزشی













فضایسبز













جمع













پایین تر


باالتر




نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریان س یکطرفه که به تحلیل مقایسه تطبیقی میانگین های مشاهده شده در
خصوصاهمیتهریکازانواعکاربریهایاوقاتفراغتدرنزدپاسخگویانپرداختهمبینآناستکهتفاوتمعناداریدر
درونکاربریهایاراضیهریکازطبقات(مذهبی،ورزشی،فضایسبز،فرهنگی)قابلمشاهدهاست.همچنیننتایجحاصل
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ازخروجیتحلیلواریانسیکطرفه()ANOVAمندرجدرجدول()10نیزمبینتفاوتمعنادارمیانانوعکاربریهایاوقات
فراغتدرسطحخانوارهایموردمطالعهاست.بدینترتیبازآنجائیکهسطحمعناداریمشاهدهشدهمعادل 0/05برآورد
گردیدهکهبا 35درصداطمینانمیتواندبهردفرضیه H0منجرشود.میتوانپذیرفتکهازدیدگاهمخاطبان تفاوت
معناداریمیانانواعکاربریهایاراضیاوقاتفراغتوجوددارد.دراینبینکاربریهایجمعیوفرهنگیازبیشترین
اهمیتوکاربریهایورزشیوفضایسبزازکمتریناهمیتبرخورداربودهاند .
جدول( :)11نتایج تحلیل واریانس برای تفاوت میزان اهمیت بین کاربری ها

طبقهبندیگروهها

مجموعمربعات

درجهآزادی

مربعمیانگین

fآماره

سطحمعناداری

درونگروهی









0.05

برونگروهی









جمع









تحلیلافتراقاتوتشابهاتمکانی-فض اییتوزیعاهمیتانواعکاربریهایگذراناوقاتفراغتدرنزدروستاهای
موردمطالعهنیزمبینتفاوتمعنادارآماریاست.اینتفاوتهابهشرحذیلقابلتفسیربودهومیتواندبهاستنتاجهای
زیرمنجرشود :
الف) در خصوص میانگین اهمیت کاربری های فرهنگی همانطور که جدول ( )11نشان می دهد نوسانی بین
حداکثر 4/36درروستایقرهبرقعوحداقل 4/2درروستایخانقاهقابلمشاهدهاستکهتنهاتفاوتیمعادل0/26را
نشانمیدهد .
ب)درخصوصمیانگیناهمیتکاربریهای فضایجمعی نیزنوسانیبینحداکثر 4/7درروستایخانقاه و
حداقل4/4درروستایقرهبرقعقابلمشاهدهاستکهاختالفیمعادل0/5رانشانمیدهد .
ج)درخصوصمیانگیناهمیتکاربریهایورزشینوسانیبینحداکثر 4درروستایچکانوحداقل 2/7در
روستایقرهبرقعقابلمشاهدهاستکهاختالفیمعادل0/3رانشانمیدهد .
د)درخصوصمیانگیناهمیتکاربریهایفضایسبزنوسانیبینحداکثر4/3درروستایورائویوحداقل2/7
درروستایپالچقلوقابلمشاهدهاستکهاختالفیمعادل0/7رانشانمیدهد .


جدول(:)11وضعیت اهمیت کاربری ها در روستاهای نمونه

کاربریها

نامروستا
فرهنگی

فضاهای جمعی

ورزشی

فضای سبز

میانگین

ورائوی











اکیس











خانقاه











چکان











کهجوق











قرهبرقع











آغبالغفتوحی
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نوا











پالچقلو











میانگین













 
جدول ( :)12نتایج تحلیل واریانس برای تفاوت میزان اهمیت بین کاربری فرهنگی در بین روستاهای نمونه
نامکاربری

تعداد

نامروستاها

میانگین

سطحاستاندارد

فاصلهاطمینان35درصد

درجهخطای
استاندارد

پایین تر


باالتر



اکیس











خانقاه













چکان













کهجوق













قرهبرقع













آغبالغفتوحی













نوا













پالچقلو













جمع













فرهنگی

ورائوی









جدول ( :)13نتایج تحلیل واریانس برای تفاوت میزان اهمیت بین کاربری فرهنگی در بین روستاهای نمونه

طبقهبندیگروه
ها

مجموعمربعات

درجهآزادی

مربعمیانگین

fآماره

سطحمعناداری

درونگروهی









0.05

برونگروهی











جمع











همچنینتحلیلحاصلازآزمونتحلیلواریانس()ANOVAدرزمینهمیزانتفاوتاهمیتدرمیانگینکاربری
هایفضایجمعیدرنزدروستاهایموردمطالعهمندرجدرجدول()13مبینآناستکهازآنجائیکهسطحمعناداری
مشاهدهشد،کوچکترازآلفا  0/05میباشدمیتواناستنباطنمودکهتفاوتمعناداریدرمیانگیناهمیتکاربریهای
مذهبیدرمیانروستاهایموردمطالعهوجوددارد(.)15جهتسنجشمیزاناختالفدرمیانگیناهمیتکاربریهانتایج
آزمونتوکیمورداستفادهقرارگرفتکهنتایجنشاندهندهاختالفبیندوگروهمیباشد( .)17

جدول(:)13نتایجتحلیلواریانسبرایتفاوتمیزاناهمیتبینکاربریمذهبیدربینروستاهاینمونه 

فضاها

ی

درجهخطای
استاندارد

پایینتر

باالتر

ورائوی













اکیس













خانقاه













جمعی

نامکاربری

نامروستاها

تعداد

میانگین

سطحاستاندارد

فاصلهاطمینان35درصد
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چکان













کهجوق













قرهبرقع













آغبالغفتوحی













نوا













پالچقلو













جمع













جدول ( )11نتایج تحلیل واریانس برای تفاوت میزان اهمیت بین کاربری مذهبی در بین روستاهای نمونه
طبقهبندیگروهها

مجموعمربعات

درجهآزادی

مربعمیانگین

fآماره

سطحمعناداری

درونگروهی











برونگروهی









جمع












جدول ( :)16نتایج آزمون توکی برای سنجش اختالف در اهمیت کاربری مذهبی

فضاهای جمعی

نامکاربری

نامروستاها

تعداد

Subset for alpha = 0.05
گروهاول

گروهدوم

ورائوی







اکیس







خانقاه







چکان







کهجوق







قرهبرقع







آغبالغفتوحی







نوا







پالچقلو







sig







تحلیلحاصلازآزمونتحلیلواریانس() ANOVAدرزمینهمیزانتفاوتاهمیتدرمیانگینکاربریهای
ورزشیدرنزدروستاهایموردمطالعهمندرجدرجدول()16نیزمبینآناستکهازآنجائیکهسطحمعناداریمشاهده
شد،بزرگترازآلفا  0/05میباشدمیتواناستنباطنمودکهتفاوتمعناداریدرمیانگیناهمیتکاربریهایورزشیدر
میانروستاهایموردمطالعهوجودندارد(جدول .)17
جدول ( :)17نتایج تحلیل واریانس برای تفاوت میزان اهمیت بین کاربری ورزشی در بین روستاهای نمونه

ورزشی

نامکاربری

نامروستاها

تعداد

میانگین

سطحاستاندارد

درجهخطای
استاندارد

ورائوی









فاصلهاطمینان35درصد
پایین تر


باالتر


اکیس













خانقاه
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چکان













کهجوق













قرهبرقع













آغبالغفتوحی













نوا













پالچقلو













جمع













جدول ( :)17نتایج تحلیل واریانس برای تفاوت میزان اهمیت بین کاربری ورزشی در بین روستاهای نمونه
طبقهبندیگروهها

مجموعمربعات


درجهآزادی


مربعمیانگین


fآماره


سطحمعناداری


برون گروهی











جمع











درو ن گروهی

تحلیلحاصلازآزمونتحلیلواریانس()ANOVAدرزمینهمیزانتفاوتاهمیتدرمیانگینکاربریهایفضایسبزدر
نزدروستاهایموردمطالعهمندرجدرجدول()13نیزمبینآناستکهازآنجائیکهسطحمعناداریمشاهدهشد،کوچکترازآلفا0/05
میباشدمیتواناستنباطنمودکهتفاوتمعناداریدرمیانگیناهمیتکاربریهایفضایسبزدرمیانروستاهایموردمطالعه
وجوددارد(جدول.) 20همچنینسنجشاختالفمیانگیناهمیتکاربریهایفضایسبزنتایجآزمونتوکیمورداستفادهقرارگرفت
کهنشاندهندهاختالفدربینچهارگروهمیباشد( .)21

جدول ( :)13نتایج تحلیل واریانس برای تفاوت میزان اهمیت بین کاربری فضای سبز در بین روستاهای نمونه

فضای سبز

نامکاربری

فاصلهاطمینان35درصد

نامروستاها

تعداد

میانگین

سطحاستاندارد

درجهخطای
استاندارد

ورائوی









اکیس











خانقاه













چکان













کهجوق













قرهبرقع













آغبالغفتوحی













نوا













پالچقلو













جمع













پایین تر


باالتر



جدول ( :)21نتایج تحلیل واریانس برای تفاوت میزان اهمیت بین کاربری فضای سبز در بین روستاهای نمونه
طبقهبندیگروهها

مجموعمربعات


درجهآزادی


مربعمیانگین


fآماره


سطحمعناداری


برونگروهی











درونگروهی

 41

تحلیل توزیع فضایی کاربری اراضی اوقات فراغت ....


جمع











جدول ( :)21نتایج آزمون توکی برای سنجش اختالف در اهمیت کاربری فضای سبز

فضای سبز

نام کاربری

نام روستاها

تعداد

Subset for alpha = 0.05
گروهاول

گروهدوم

گروهسوم

گروه چهارم

ورائوی











اکیس











خانقاه











چکان











کهجوق











قرهبرقع











آغبالغفتوحی











نوا











پالچقلو











sig












در حال حاضر دسترسیروستاییانبهکاربری اراضی گذران اوقات فراغت در روستاهای مورد مطالعه از الگوی
نامتوازنتبعیتمیکند .
برایآزمونفرضیهدوممیزاندسترسیروستاییانبهکاربریهایاوقاتفراغتازآزمونتوزیعدوجملهای
استفادهشدهاست.همانطورکهجدول() 22نشانمیدهدتوزیعکاربریهایاوقاتفراغتدرتمامیروستاهاازالگوی
نامتوازن تبعیت می کند .بطور یکه در تمامی روستاهای مورد مطالعه عدم برخورداری از کاربری های اوقات فراغت بر
برخورداریازبرتریقابلتوجهیبرخورداراست.دراینراستاصرفنظرازروستایورائویونواکهشاخصدسترسیباالتر
بهانواعکاربریهایاوقاتفراغتبرشاخصعدمدسترسیبرتریدارد،درسایرروستاهاایننسبتمنفیارزیابیوبرآورد
شدهاست .
جدول ( ) 22نتایج آزمون توزیع دو جمله ای برای توزیع الگوی دسترسی روستاییان

نام روستا

ورائو

اکیس

خانقاه

چکان

کهجوق

قره برقع

نوا





















































ی

شاخص دسترسی
شاخص عدم
دسترسی
سطح معناداری



آغبالغ
فتوحی

پالچقلو



31

مطالعات توسعه اپیدار شهری و منطقه ای



دوره ،3شماره  ،1شماره پیاپی  7بهار 1411

همچنین در نقشه ( ) 3توزیع فضایی روستاها نشان می دهد ،الگوی توزیع فضایی کاربری های گذران اوقات
فراغتدرسهسطحبرخورداریقرارگرفتندکهاینبیانکنندهنامتوازنبودنمیزاندسترسیروستاهاینمونهبهکاربری
هایاوقاتفراغتمیباشد.بنابراینباتوجهبهنتایجفرض H1پذیرفتهوفرضیهماتاییدمیشود .

شکل(:)3توزیعروستاهایموردمطالعهشهرستانمراغه 

نتیجه گیری و پیشنهادها
اوقاتفراغتازجملهموضاعاتیاستک هدرعصرجدیدمعنادارشدهوتبدیلبهمسالهجوامعانسانیگردیده
است و بدین ترتیب توجه پژوهشگران زیادی را در رشته های مختلف به خود جلب نموده است .اهمیت موضوع اوقات
فراغتبهاندازهایاستکهامروزهتبدیلبهیکموضوعمیانرشتهایگردیدهومطالعاتاوقاتفراغتجذابیتوضرورت
زیادیبرایسیاستگذرانوکارشناساندارامیباشد.امامسالهاینپژوهشباعنایتبهاصولاصلیجغرافیاوبرنامهریزی
روستاییطراحیگردیدهتاشایدبتوانازایندریچهنگاهنوییبهموضوعاوقاتفراغتدریکجامعهانسانیمحدودداشت.
بدینترتیببراساسام کاناتوعالیقپژوهشگرروستاهایشهرستانمراغهبعنوانمیدانمطالعهدراینپژوهشانتخاب
گردید.لذادرپیدستیابیبهاهدافیچونشناساییمجموعهایازکاربریهایاراضیکهدارایمصداقگذراناوقات
فراغتواولویتبندیآنهاتوسطروستاییانوشناساییالگویدسترسیبهکاربریگذراناوقاتفراغتوتعیینتوازناین
الگوپژوهشطراحیگردید  .
باتوجهبهدیدگاههاونظریاتیکهدررابطهبااوقاتفراغتبررسیکردیممیتوانگفتاوقاتفراغتیکمفهوم
فرهنگی -اجتماعیاستکهباعثتعادلوتوازندرنظاماجتماعیمیشود.براساسدیدگاهجغرافیایاوقاتفراغتگذران
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اوقاتفراغتتابعیازدومتغییرزمانومکانمیباشد.ازسوییاوقاتفراغتیکنیازثانویهاستکهبیانگرحاالتروانیو
اجتماعیافرادهستند.بدینترتیببراساسیکدیدگاهانسانشناسانهکهرویکردییکپارچهبهمفهوماوقاتفراغتدارد
میتوانگف تکهفعالیتهایاوقاتفراغتدرفردایجادانگیزهوخالقیتمیکنندواثراتمفیدوموثریدرسالمتو
تندرستیافراددارد.وازآنجاییکهاینفعالیتهایمعموالبادیگرانانجاممیشودضمنتخلیهانرژیهایمنفیمنجر
بهافزایشانرژیمثبتدرفردوجامعهمیگردد .
ازآنجایی کهاوقاتفراغترامیتوانرهاییموقتازکارواشتغاالترسمیزندگیوانجامفعالیتهاییکه
مورد نظر و دلخواه فرد تعریف کرد(بیابانگرد ) 63 :1466 ،بنابراین باید نسبت به ایجاد و فرصت های برابر و امکانات و
کاربریهایمناسبومتوازنبادسترسیآسانباتوزیعالگوییمتوازناقدامکرد .
اگربخواهیمبصورتجزئیترنتایجرابیانکنیمحاصلآزمونفرضیههابدینصورتاستکه :
. 1نتایجحاصلازآزمونفرضیهاولنشانمیدهدکهمقایسهتطبیقیمیانگینهایمشاهدهشدهدرخصوص
اهمیتکاربریهایاوقاتفراغت(فرهنگی،مذهبی،ورزشی،فضایسبز)درسطحخانوارهایساکندرروستاهایمنطقه
مورد مطالعه دارای تفاوت معناداری می باشد .به گونه ای که کاربری فرهنگی با میانگین برابر  4/4و مذهبی با میزان
میانگین 4/3باالترینمقداررابهخوداختصاصدادهودارایاهمیتبیشتربودهودراولویتاولقراردارند .
. 2درقسمتدومنتایجنشاندهندهتفاوتدرمیانگینمیزاناهمیتکاربریهادربینروستاهاینمونهمیباشد،
بهطوریکهدارایسطحمعناداریکوچکترازآلفا0/05درکاربریهایفرهنگی،ورزشی،فضایسبزاستامادرکاربری
مذهبیدربینروستاهاتفاوتمعناداریوجودندارد .
. 4درفرضیهدومبهدنبالتوزیعکاربریهاومیزانبرخورداریروستائیانازلحاظدسترسیبهکاربریهابوده
ایم.براساس یافته های این پژوهش در منطقه مورد مطالعه توزیع کاربری های اوقات فراغت از الگوی متوازنی برخوردار
نیستند،وهمچنیندربینروستاهاینمونهدوروستایورائویونوادارایسطحبرخورداریباالییمیباشند .
باتوجهبهیافتههایاینپژوهشپیشنهادمیشود :
افزایشسطحکاربریهایتفریحیوورزشیدرروستاهابرایاستفادهمناسبروستاییان 

 اینپژوهشدرروستاهایدیگرباامکاناتومحیطفرهنگیوجغرافیایمتفاوتانجامشودتاذهنیتروشنتری
نسبتبهاوقاتفراغتروستاییشکلگیرد .

 برنامهریزیمناسبازسویمسئولینمربوطهباتوجهبهبافت فرهنگی – جغرافیاییبرایغنیترساختناوقات
فراغتجوانانصورتپذیرتاازایننیرویعظیماستفادهمناسبصورتپذیرد .

باتوجهبهاینکهبرخیاز برنامهریزیهانیازبهامکاناتمالیفراوانداردوشایدبههمیندلیلامکاناجرایاین
برنامههادرکوتامدتوجودنداشتهباشد؛لذاپیشنهادمیشودکهصداوسیمابرنامههایآموزشیمناسبیرابرایراهنمایی
جوانانبهاستفادهبهینهازاوقاتفراغتتهیهنمایند.تاجوا نانروستاباآموزشازراهدورخودتوانبرنامهریزیواستفادهمناسب
ازاوقاتفراغتخودرابهدستآورند .

منابع و مأخذ
احمدیفرد,نرگس,میرافضل,سیدبهفر,موحد,علی.)1300(.تحلیلتطبیقیازتفاوتهایفضاییگذراناوقات
فراغتدرمناطقکالنشهرتهراننمونهموردی:منطقه13و. 22نشریهگردشگریشهری .34-56،)3(7.

دنیائیداریان,مجتبی,ریاحی,وحید.)1300(.بررسیوتحلیلفضاییمکـانیتغییـراتکـاربریاراضـی(نمونـه
موردی:شهرستانآذرشهر).جغرافیاوروابطانسانی.200-174،)3(4,
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رکنالدینافتخاری,عبدالرضا,پورطاهری,مهدی,درخشان,مهدی.)1433(.تحلیلیبرتوزیعفضاییبازیهای
بومیومحلیدرنواحیروستاییمطالعهموردی:روستاهایبخشخورشرستم .گردشگریوتوسعه .245-251،)1(3،
رفیعی,مهران,خطیبی,سیدمحمدرضا,داوودپور,زهره.)1433(.تبیینمفهومپیراشهریوعواملمؤثردر
ایجادوتوسعۀآن.باغنظر.50-23,)32(16,

فرضیزاده,زهرا,بابایی,محبوبه.)1437(.بررسیوضعیتاوقاتفراغتزناندرجامعۀروستایی(مطالعۀموردی:
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مقدمه و بیان مسأله
امروزهتحتتأثیرسیاستهایمختلفملیوهمچنینبابهبوداستانداردهایزندگی،گردشگریازسرگرمیهای
گروهی کوچک به تفریحات جمعی تبدیل شده است وازحالت سفر تورهای گروهی تکیدرگذشته به سفرهای چندگانه
داخلی و خارجی مانند سفر گروهی ،سفر رایگان و سفر انفرادی تغییر یافته است.به دلیل فشار زیاد کار و زندگی ،سرعت
سریع و تعطیالت کوتاه ،تضاد بین رشد مستمر تقاضای گردشگری و جاذبههای گردشگری محدود به طور فزایندهای
برجسته شده است .در این میان سفرهای پیرامونی و سفرهای روستایی به تدریج به گزینههای جدید سفر برای اوقات
فراغتوسرگرمیشهرنشینانتبدیلشدهاند.بنابراینتوسعهگردشگریروستاییبایددرعصرفناوریهایدیجیتالتکامل
یابد و مسیر صنعتی گردشگری هوشمند روستایی را کشف کند ) (Zhao & Zhang, 2021:1چراکهمسیر توسعه و
میتواند با استفاده کامل از فرصتهایعصرفناوریهایدیجیتالوبسترهایهوشمند ،
برنامهریزی گردشگری روستایی  

تقویتانتشاراطالعاتگردشگریومعرفیامکاناتهوشمندواطالعاتمحورخدماتگردشگری،پاسخگوینیازهایمتنوع
گردشگریگردشگرانباشد .
درمقاصدگردشگریاروپا،بسیاریازابتکاراتگردشگریهوشمندناشیازپروژههایشهرهایهوشمندهستندو
میشوند.بااینحال،تمرکزدر
چشماندازگردشگریاروپاظاهر 
فزایندهایدر 

درنتیجه،مقاصدگردشگریهوشمندبهطور
برنامههای کاربردی هوشمند کاربر نهایی است که از تجربیات گردشگری غنی با
اروپا بیشتر بر نوآوری و رقابت و توسعه  
روشهای جدید پردازش شده است (Lamsfus et al. 2015; Boes et al.
دادههای موجود ترکیب شده و به  
استفاده از  
) 2015a, b

دولتها به طور جهانی به
در استرالیا ،تاکید بر حکمرانی هوشمند و به طور خاص داده های باز است .آنچه  
فناوریهای هوشمند است که نه تنها از نظر پتانسیل اقتصادی ،بلکه در ابعاد

دگرگونکننده 

میشناسند ،قدرت 
رسمیت  
میباشد .با این حال ،در عمل هوشمندبه یک مفهوم بسیار مبهم تبدیل شده است که اغلب برای
اجتماعی و تجربی نیز  
هدایت برنامههای سیاسی خاص و فروش راه حلهای تکنولوژیکی استفاده میشود.این امر به ویژه در مورد گردشگری
هوشمند صادق است ،جایی که اغلب در زمینه ابتکارات داده باز یا برای پروژههای نسبتاً بی اهمیت مانند ترویج وای فای
فناوریها و رویکردهای جدید برای

رایگان یا توسعه برنامههای کاربردی تلفن همراه استفاده میشود .در حالی که این 
پیادهسازی گردشگری هوشمند هستند ،اما تصویر کاملی از آنچه
پلههای مهمی در  
دادهها  ،
جمعآوری ،مدیریت و اشتراک  

نمیدهند .
گردشگریهوشمنددربرمیگیردراارائه 
باهدفتخصصیشدنهوشمند،طرحدهکدههوشمندتوسطاتحادیهاروپا( )EUدرسال2016راهاندازیشد.
اصولاولیهدهکدههوشمندباشهرهایهوشمندازجملهاستفادهازشبکههایسنتیوجدیدازطریقفناوریهایدیجیتال
و نوآوری ،نوآوری ها و استفاده بهتر از دانش یکسان است .تفاوت اصلی این است که در مراحل اولیه ،این پروژه های
هوشمندبرایمکانهایمختلف شهریوروستایی تخصصی هستند.بنابراینیکیازراههایمفیدومؤثر برای استفاده از
گردشگریروستایی،توسعهگردشگریروستاییهوشمند،بهعنوانترکیبیازفرهنگسنتیروستاییوکاربردهایفناوری
اطالعات و ارتباطات است که هدفآن بر تعادل رقابت با پایداری اجتماعی و محیطی متمرکز خواهد بود  & (Shen
) .Wang, 2018:86
گردشگریهوشمندمفهومیغیرقابلانکاراست،نهتنهابهدلیلکمکهاییکهبهمؤسساتعمومیوشرکتهای
خدمات گردشگری میکند ،بلکه برای اجرای دائمی فناوری اطالعات و ارتباطات در استفاده و عادات روزمره افراد و در
نتیجهگردشگرانمؤثراست) .(Ballina,2022:11
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پدیدهای اجتماعی ،فرهنگی و
بر اساس سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل متحد(2015) 1گردشگری  
مکانهایی خارج از محیط معمولشان برای اهداف شخصی یا
جابهجایی افراد به کشورها یا  
اقتصادی است که مستلزم  
2
حرفهای است.با توجه به شدت اطالعات گردشگری و وابستگی زیاد ناشی از آن به فناوری اطالعات و ارتباطات
تجاری /
) (Law et al. 2014: 727; Koo et al. 2015:100; Benckendorff et al. 2014:15جای تعجب نیست که
مفهومهوشمندکهدرموردپدیدههاییکهگردشگریرادربرمیگیردنیزبهکارمیرود .
از بسیاری جهات ،گردشگری هوشمند را می توان به عنوان یک پیشرفت منطقی از گردشگری سنتی و اخیراً
گردشگری الکترونیکی در نظر گرفت ،زیرا با پذیرش گسترده اطالعات و ارتباطات ،زمینه برای نوآوریها و جهت گیری
آوریهادرگردشگری،درقالبتوزیعجهانی
فن 
تکنولوژیکیصنعتومصرفکنندگانفراهمشد.بهعنوانمثالاستفادهاز 
فناوریهای مبتنی بر وب که منجر به ظهورگردشگریالکترونیکشد .این خط سیر

سیستمهای رزرو مرکزی ،ادغام 

و
توسعه با پذیرش گسترده رسانههای اجتماعی))Sigala et al. 2012:416و حرکت به سمت تحقق گردشگری سیار در
به رسمیت شناختن تحرک باالی اطالعات گردشگری و مصرف کنندگان گردشگری ادامه یافت(Buhalis and Law, .
)2008:610; Wang et al. 2012:309بااینحال،گردشگریهوشمندقطعاًگامیمتمایزدرتکاملفناوریاطالعات
و ارتباطات در گردشگری است ،زیرا ابعاد فیزیکی و حاکمیتی گردشگری در حال ورود به میدان بازی دیجیتال است،
میآید )،)Gretzel, 2011:759ساختار صنعت بار دیگر
سیستمهای گردشگری به دست  

سطوح جدیدی از هوش در 
تغییرکردهاستوروشهایایجاد،مبادله،مصرفوبهاشتراکگذاریتجربیاتگردشگریاساساًمتفاوتاست .
علیرغماینتغییروتحوالتدرصنع تگردشگرییکیازمسائلمهمیکهوجودداردایناستکهگردشگریو
به خصوص گردشگری روستایی بر اساس ساختارهای سنتی که تاکنون از آن برخوردار بوده دیگر پاسخگوی نیازهای
گردشگران نیست به همین علت امروزهمبحثگردشگری هوشمند رواجپیداکردهاست.گردشگری هوشمند یک اصطالح
جدید کاربردی است که به توصیف وابستگی روزافزون مقاصد گردشگری ،صنایع و اشکال مختلف گردشگران به شکلهای
جدید فناوری اطالعات و ارتباطات کم حجم انبوهی از دادهها را به گزارههای ارزشمند تبدیل میکند (نادعلی و
سفیدچیان.)127:1436،دراینزمینهتوسعۀ سریع فنّاوری در گردشگری و ظهور گردشگری هوشمند توجه مدیران و
سیاستگذاران مقصدها را به فرصتهایی جلب کرده استکه از تطبیق راهبرد هوشمندی در مقصدهای گردشگری ایجاد
میشود.باتوجهبهاینکهجهانامروزبهسمتدانشبنیانشدنوبسترهوشمنددرحرکتاست،بنابراینالزماستدر
مقاصد روستایی نیز تغییر و تحول دیجیتال را یک هدف قرار داده ،تا در این مورد از دنیا و سایر کشورهای رقیب به
خصوصدرزمینهگردشگریروستاییعقبنماند.
محدودهی مورد مطالعه در این پژوهش ،روستاهای بخش بن رود شهرستان اصفهان به مرکزیت شهر تاریخی
ورزنه در استان اصفهان است .این بخش نیز همانند بیشتر روستاهای گردشگرپذیر کشور از ساختار سنتی در گردشگری
برخوردار است و در شرایط حاضر این روستاها با مشکالتی در زمینهی جذب گردشگر و خدمات رسانی به آنها روبرو
هستند.دراینراستافراهم سازی بستری هوشمند جهت گذار از ساختار سنتی گردشگر در اینمقصدهای گردشگر پذیر
ضروریمینماید.بستریکهمیتواندبسیاریازمشکالتگردشگریامروزهراازبینببرد؛لذارسیدنبهاینبسترهوشمند
مستلزم گذشتن از ساختار سنتی گردشگری در این روستاها است که با مشکالت و چالشهای عمدهای روبرو هستند که
شناساییاینچالشهاوتالشدرجهتبرطرفشدنآنهاازاهدافمهماینپژوهشاست.چراکهانجاماینپژوهشمی-
تواند زمینه حل مشکالت و چالشهای گذار از ساختار سنتی گردشگری مقاصد گردشگرپذیر روستایی بخش بن رود
اصفهان به بستر هوشمند را فرآهم آورد .در این راستا سوأل اصلی که در این پژوهش مطرح است و نگارندگان در پی
. United Nations World Tourism Organization
. ICTs

1
2
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پاسخگوییبهآنهستندایناستکهچهمشکالتوموانعیدرخصوصفراهمکردنبسترهوشمنددرمقاصد گردشگری
روستاییبخشبنرودشهرستاناصفهانوجوددارد؟ 


مبانی نظری
تعریف گردشگری هوشمند
امروزهگونهشناسیجدیدیبرایمقصدهاایجادشدهکهبهآن«مقصدگردشگریهوشمند»گفتهمیشود.این
مفهوم بیانگر هر مقصد گردشگری است که فنّاوریهای نوین به صورت گستردهای در آن به کار رفته است تا بر تجربۀ
گردشگری تأثیر گذارد ،رقابت پذیری مقصد را بهبود دهد و از طرحهای توسعۀ گردشگری حمایت کند (ضیائی و
همکاران .)130:1433،
معنیواقعیگردشگریهوشمندتمرکزبرنیازهایگردشگرانباترکیبفنّاوریهایاطالعاتیوارتباطی ،بیشینه
سازی رضایت گردشگران و بهبود اثربخشی مدیریت منابع است .کاربرد فنون هوشمندی در گردشگری ،عالوه بر ایجاد
تغییرات اساسی در رفتار گردشگر و هدایت تقاضا ،کارکردها و ساختار صنعت گردشگری (سمت عرضه)را نیز به شدت
عوض کرده است .به نظر می آید در آیندة پیشبینی شده ،با استفادة گستردهتر و بیشتر از دستگاهها و فنّاوریهای
هوشمند در بخشهای گوناگون ،گردشگری به رشد و تغییر چشمگیر خود ادامه بدهد Wang et al.,2012: 309-
) .)310
گردشگری هوشمند شامل مؤلفهها و الیههای متعددی از هوشمند است که توسط فناوری اطالعات و ارتباطات
پشتیبانی می شود (شکل .)1از طرفی،گردشگریهوشمند به مقصدهای هوشمند اشاره دارد که موارد خاصی از شهرهای
هوشمند هستند :آنها اصول شهر هوشمند را در مناطق شهری یا روستایی اعمال میکنند و نه تنها ساکنان ،بلکه
گردشگران را در تالش برای حمایت از تحرک ،در دسترس بودن منابع و تخصیص ،پایداری و کیفیت زندگیترغیبمی-
کنند .


شکل :1مؤلفه ها و الیه های گردشگری هوشمندGretzel, 2011:759


مؤلفهتجربههوشمندبهطورخاصبرتجربیاتگردشگریمبتنیبرفناوریوبهبودآنهاازطریقشخصیسازی،
آگاهی از زمینه و نظارت بر زمان متمرکز است) .(Buhalis and Amaranggana 2015:378نوهوفر و همکاران
()2015تجمیعاطالعات،اتصالهمهجاحاضروهماهنگسازی زمانواقعیرابهعنوانمحرکهایاصلیچنینتجارب
گردشگری هوشمند شناسایی کردند .تجربه گردشگری هوشمند کارآمد و غنی است؛ چراکه گردشگران در ایجاد آن
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عکسها
حاشیهنویسی(بهعنوانمثال،باآپلود  

میکنند،بلکهایجاد،
دادههاییرامصرف 
دارندوآنهانهتنها 

مشارکتفعال 
میدهد .گردشگران
میبخشند که اساس تجربه را تشکیل  
هشتگهای مرتبط با مقصد) آن را بهبود  

در اینستاگرام با 
هوشمندنیزازتلفنهایهوشمندبرایاستفادهاززیرساختهایاطالعاتیارائهشدهدرمقصدیابهصورتمجازیاستفاده
میکنندتابهتجربیاتخودارزشبیافزایند .
جزء سوم ،کسب و کار هوشمند ،به اکوسیستم تجاری پیچیده ای اشاره دارد که تبادل منابع گردشگری و ایجاد
مشترک تجربه گردشگری را ایجاد و پشتیبانی میکند .عالوه براین برخی محققان دیگر مؤلفه کسب و کار گردشگری
هوشمند را با ذینفعان بهم پیوسته پویا ،دیجیتالی شدن فرآیندهای تجاری اصلی و چابکی سازمانی توصیف می-
کنند) .(Buhalis and Amaranggana,2015:378
کسبوکار هوشمند این است که شامل همکاری عمومی-خصوصی تا حدی
جنبههای متمایز این مؤلفه  
یکی از  
زیرساختها ودادههااست.عالوه

ارائهدهندگان
دولتهاوتمرکزبرفناوریبهعنوان 
غیرعادیاستکه ناشیازبازتر شدن 
میتوانند ارزش خلق کنند و عرضه کنند و
مصرفکنندگان همچنین  

میدهد که 
بر این ،گردشگری هوشمند تشخیص  
نقشهای تجاری یا حاکمیتی را بر عهده بگیرند .نکته مهم این است که گردشگری
همچنین نظارت کنند و بنابراین  
هوشمندسهالیهرادراینسهمؤلفهپوششمیدهد:یکالیهاطالعاتیهوشمندکههدفآنجمعآوریدادهاست.یک
الیهتبادلهوشمندکهازاتصالمتقابلپشتیبانیمیکند.ویکالیهپردازشهوشمندکهمسئولتجزیهوتحلیل،تجسم،
یکپارچهسازیواستفادههوشمندانهازدادههااست) .(Tu and Liu, 2014:140
تالشهاییکپارچهدریک
میشودکهبا 
براساساینمالحظات،گردشگریهوشمندبهعنوانگردشگریتعریف 
زیرساختهای فیزیکی ،ارتباطات اجتماعی ،منابع

دادههای حاصل از 
بهرهگیری  
جمعآوری /
جمعآوری و  
مقصد برای  
فناوریهای پیشرفتهایندادههارابهتجربیاتدرمحلوارزش

دولتی/سازمانیوبدن/ذهنانسانیدرترکیببااستفادهاز 
های پیشنهادی تجاری با تمرکز واضح بر کارایی ،پایداری و غنی سازی تجربه تبدیل کنید .در واقع مقصد گردشگری
هوشمند یک مقصد توریستی مبتکرانه ،ساخته شده بر روی زیرساختی از تکنولوژی روز که تضمین کننده توسعه پایدار
مناطق توریستی ،قابل دسترسی برای همهاست ،که تعامل بازدیدکننده با محیط اطراف خود و ادغام با آن را تسهیل می-
کند،کیفیتتجربهراافزایشمیدهدوکیفیتزندگیساکناندرمقصدرابهبودمیبخشد .
جنبهکلیدیمقاصدهوشمند،ادغامفناوریاطالعاتوارتباطاتدرزیرساختهایفیزیکیاست.بهعنوانمثال،
بارسلون به مسافران پناهگاه های اتوبوس تعاملی ارائه می دهد که نه تنها اطالعات گردشگری و زمان رسیدن اتوبوس را
دوچرخهها را

ارائه می دهد ،بلکه پورت های  USBرا برای شارژ دستگاه های تلفن همراه نیز ارائه می دهد .عالوه بر این ،
میتوانند موقعیت مکانی خود را از طریق یک برنامه تلفن هوشمند
میدهد و مسافران  
در سرتاسر شهر در دسترس قرار  
میکند .گردشگریهوشمندعالوهبرشاملیک
محیطزیستدرشهرراتقویت 

دوستدار

حملونقل
بررسیکنند،درنتیجه 
جزء مقصد ،یک پدیده اجتماعی است که از همگرایی فناوری اطالعات و ارتباطات با تجربه گردشگری ناشی می شود 
) .(Hunter et al. 2015:106
آنهابه
واژهایاستکهبرایتوصیفاتکایروزافزونمقاصدگردشگری،صنایعوگردشگران 
گردشگریهوشمند 
گزارههایارزشی
میشودکهامکانتبدیلحجمعظیمیازدادههارابه 
اشکالنوظهورفناوریاطالعاتوارتباطاتاستفاده 
فراهم میکند.گردشگری هوشمند مفهومی است که مستقیماً از ادبیات شهر هوشمند مشتق شده است (Mora et al.,
).2017دالیلمختلفیبرایپیرویازرویکردمقصدشهریوجوددارد:تمرکزکسبوکار.وزیرساخت.باتوجهبهاینبار
«شهری» ،این مفهوم رویکردی پیچیده را برای اعمال مفهوم گردشگری هوشمند در سایر انواع مقصدها اتخاذ خواهد کرد.
برخیمحققاندیگرسه بعد را در گردشگری هوشمند به شرح زیر پیشنهاد کردهاند:فناوری؛ انسان؛ و نهادی.بعد فناورانه
پیوندهایی را با زیرساخت های فیزیکی ایجاد می کند ،و همچنین مبانی راه حلهای مقدماتی توریستیبه عنوان مثال،
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تجربهای غنی شده با فناوریها و دادهها را فراهم میکند).(Gretzel et al., 2015رادویتریوهمکاران()2021نیز
مشخصههایروستایگردشگریهوشمندرابهصورتشکل()2نشاندادهاند .

بهبود رفاه

پایداری

روستای
گردشگری
هوشمند

مشارکت

پیاده سازی
فناوری
اطالعات و
ارتباطات

شکل :2مشخصههای روستای گردشگری هوشمند)(Rudwiarti et al, 2021:4



نظریههای گردشگری هوشمند
نظریه هایمتفاوتیدراینزمینهوجودداردکهدراینپژوهشبهبررسیدونظریهمهمدراینزمینهپرداخته
شدهاست .

نظریه حکمرانی چند ذی ربطی
این نوع نظریه رویکردی خاص در حکمرانی است که ذی نفعان در شکلگیری تغییر و تحوالت و کاربردهای
اینترنتیمشارکتجمعیمیکنندومنافعوعالئقآنهادرتصمیمگیریهادربارهفناوریواینترنتمنعکسمیگردد.
رویکردیچندذیربطیبایددارایخصوصیتهایهمچونشفافیت،گوناگونی،فراگیری،تساویطلبانهبودن،پاسخگویی،
مشارکتگرایی،انعطافپذیریوداشتنواکنشبهتغییراتباشد(زنگوئیوهمکاران .)251:1433،

نظریه پذیرش فناوریهای نوین
ایننظریهمیزاناحساسیاستکهافراددرقصداستفادهازفناوریخاصدارندوبهصورتاختیاریمیباشدکه
عدمپذیرشیاپذیرشآنعاملیتعیینکنندهوضروریدرمیزانشکستوموفقیتفناورینویناست.درزمینهسنجش
میزاناستفادهازایننظریه،نظریهومدلهایمتنوعیارائهشدهاستکهمدلپذیرشدیویسوهمکارانش )1373(1
بهترینمدلدراینزمینهمی باشدکههدفآنپذیرشاینفناوریوارائهمبانییبرایپیگیریاثرعواملتأثیرگذاربیرونی
برهنجارهاوباورهایدرونی،قصدونگرشاستکهدرشکل()4مدلپذیرشفناوریدیویسنشاندادهشدهاست .

1

Davis et al
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شکل :3مدل پذیرش فناوری دیویس



براساسنظریهدیویسفرضاینمدلبراینمبنااستکهاکثراًباورهایمفیدوسهولتاستفاده،تعیینکننده
اصلیاستفادهازایننوعفناوریهستند(زنگوئیوهمکاران .)252:1433،

مبانی فناوری گردشگری هوشمند
فناوریاطالعاتوارتباطات) (ICTبدون شک کلید مفهوم سازی و همچنین توسعه گردشگری هوشمند است.
درحالیکهمفهومگردشگریهوشمنداخیراًدربیندانشگاهیانومتخصصانرایجشدهاست،فناوریاطالعاتوارتباطات
با قابلیت حمایت از گردشگری به روشی هوشمندانه برای مدت طوالنی مورد بحث ،توسعه و پیش بینی بوده
است) .(Gretzel, 2011:759انتظار می رود فناوری اطالعات و ارتباطات هوشمند بتواند درک کند ،از تجربه بهره ببرد،
دانشرابهدستآوردوحفظکند،وبهسرعتوباموفقیتبهموقعیتجدیدواکنشنشاندهد .دریکمحیطگردشگری
ارائهدهندگان خدمات گردشگری،
مصرفکنندگان و  

سیستمهای اطالعاتی است که به 

هوشمند ،فناوری جزء کلیدی 
بخشتر را وعده
لذت 
تجربههای گردشگری  
تصمیمگیری بهتر ،تحرک بیشتر و در نهایت  

مرتبطتر ،پشتیبانی 

اطالعات 
فناوریها در

گستردهای از 

سیستمهای هوشمند شامل طیف 

میدهد ،(Sigala and Chalkiti 2014:802).این 

سیستمهای آگاه

توصیهکننده جدیدتر ،

سیستمهای 

سیستمهای پشتیبانی تصمیم و 

پشتیبانی مستقیم از گردشگری مانند 
واقعیتهای

سیستمهایی هستند که 

از زمینه ،جستجوی عوامل مستقل و استخراج منابع وب ،هوش محیطی و همچنین 
میکنند .
افزودهایجاد 
گرتزل()2017وکووهمکاران()2017بهفناوریاطالعاتوارتباطات( )ICTبهعنوانیکرکناساسیبرای
رقابت اشاره کردند.با این حال ،جویز )2016(1نشان داد که چگونه ،بدون استفاده از  ،ICTمقاصد قادر به دستیابی به
ارزشقابلتوجهیبرایویژگیهایجغرافیاییخوددربازارگردشگرینیستند.فمنیا2وهمکاران)2017(.نیزنشاندادند
کهمقصدهایگردشگری،ازفناوریاطالعاتوارتباطاتدردرجهاولبرایتغییررابطهگردشگرباخودمقصداستفادهمی-
کنند .
رسانههای اجتماعی رفتار گردشگران روستایی را به دلیل تحقیقات قبلی در مورد
فناوریها و  

به طور مشخص ،
انجامشده در طول سفر و حتی در نحوه به اشتراک گذاشتن تجربه در بازگشت تغییر
فعالیتهای  

مقصد ،محل اقامت و 
دادهاند)(Santos et al., 2016:655بنابراین،اینروندتوسطکارآفرینانروستاییدیکتهمیشودکهرویکردهایجدید

فناوریاطالعاتوارتباطاترابرایافزودنارزشبهتجربهگردشگریارائهمیکنند) .)Weindenfeld, 2018:48

. Jovicic
. Femenia

1
2
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درواقع ،فناوری اطالعات و ارتباطات در تقاضای تعطیالت گردشگران همه جا حضور دارد زیرا سفارشسازی و
تعاملرابهحداکثرمیرساند .بنابراینفناوریاطالعاتوارتباطاتنقشاساسیدرهمهانواعگردشگریازجملهگردشگری
روستایی ایفا میکند .چراکه فناوری اطالعات و ارتباطات به مناطق روستایی اجازه میدهد تا به دید ،ارتباطات ،ادغام در
جریانهای توریستی،بازاریابیمحصوالتوخدمات باکیفیتباالتردستیابند .مصرفکنندگانگردشگریروستایینیز
بسیارمشتاقهستند،بهاینمعناکهآنهابرایجستجویاطالعاتومکانهاباتوجهبهمقاصدروستاییبسیارفعالهستند
) (Rodrigues & Ventura, 2019:3در نتیجه ،مفهوم گردشگری هوشمند باید از محدوده شهری فراتر رود تا بتواند
بهتمامفضاهایگردشگریدستیابد .
بهعنوان یک زیرساخت در نظر گرفته
سیستمهای اطالعاتی فردی  ،

بهجای 
در گردشگری هوشمند ،فناوری  
فناوریهایشبکهراباهمادغام

نرمافزارو
سختافزار ،

میگیرد که
فناوریهایمحاسباتیهوشمندرادر بر 

میشودوانواع

وتحلیلهای پیشرفته برای کمک به شما فراهم کنند .مردم


تجزیه
میکنند تا آگاهی در زمان واقعی از دنیای واقعی و 

تصمیمات هوشمندانه تری در مورد گزینه های جایگزین و همچنین اقداماتی میگیرند که فرآیندهای تجاری و عملکرد
تجاری را بهینه میکند.امروزه ،استفاده گسترده از دستگاه های تلفن همراه ،به ویژه از تلفن های هوشمند و برنامه های
متعددآن،نشاندهندهعصراتصالبیسابقهودسترسیفراگیربهاینترنتاست) .(Wang and Xiang,2012:309
پیشرفتهای فناوری که از دسترسی موبایل پشتیبانی میکنند ،مانند رایانش ابری و

بنابراین ،بسیاری از 
سیستمهایخدماتاینترنتی کاربرنهایی،برایتسهیلاهداف گردشگریهوشمندمفیدهستند .پلزدندنیای فیزیکی با

قلمرو دیجیتال یک نگرانی اصلی برای توسعه گردشگری هوشمند است.استفاده روزافزون از فناوری در گردشگری اولین
گام را در این مسیر تضمین می کند ،زیرا به تلفن های هوشمند اجازه می دهد تا به سیگنال های دنیای فیزیکی واکنش
نشاندهندتاازشناساییبافتمحیطپشتیبانیکنند.بااینحال،درنهایت،اینترنتبرایایجادمحیطفنآوریفراگیرو
مطلوبکهزیرساختهایفیزیکیودیجیتالیمتصلرادربرمیگیرد،حیاتیخواهدبود.اینترنتکهتاحدزیادیدراین
مرحلهیکچشماندازباقیمیماند،اینپتانسیلراداردکهبهسرعتبهیکواقعیتجدیدبهعنوانیکزیرساختفناوری
تبدیلشود) . (Atzori et al. 2010:2787
این به عنوان یک پایه مهم برای خدمات ارائه شده توسط شهرهای هوشمند گردشگری شناخته شده است .ایده
اصلی اینترنت اشیا وجود فراگیر در اطراف ما از اشیاء مختلفی مانند برچسب های شناسایی فرکانس رادیویی (،)RFID
حسگرها،محرکها،دستگاههایتلفنهمراهوغیرهاستکهقادربهتعاملبایکدیگروهمکاریبایکدیگربرایدستیابیبه
اهداف مشترکهستند .این اشیاء به اینترنت متصل هستند که در نتیجه شکاف بین دنیای واقعی و قلمرو دیجیتال را پر
میسازد که بتوانند طیف گسترده و انواع مختلفی از
پلتفرمهای مختلف را قادر  

می کند.از این رو ،اینترنت اشیا توسعه 
سیستمهایسنجشمشارکتیانتقالدهند) .(Gutiérrez et al. 2013:174مهمترازهمه،ظهور

دادههارابااستفادهاز

اینترنت اشیا یک تغییر ارائه خدمات ارائه می کند ،که از دیدگاه فعلی سرویس های همیشه فعال ،معمول در عصر وب ،به
سرویسهایموقعیتیهمیشهپاسخگو،ساختهشدهوساختهشدهدرزماناجرابرایپاسخگوییبهیکخاص،حرکتمی
کند.نیازوقادربهحسابکردنزمینهکاربراست .
بنابراین ،اینترنت به زودی چشم انداز طوالنی را تحقق بخشد رویای یکپارچه از شبکههای کالسیک و اشیاء
شبکهایاستکهمیتواننددرهرزمانو هرمکانشناسایی ،مکانیابی،نظارتو مدیریتشوند.محتواوخدماتهمهدر
روشهای
برنامههای کاربردی جدید ایجاد میکنند و  
اطراف ما خواهند بود ،دائماً در دسترس هستند ،شرایطی را برای  
میسازند) .(Miorandi et al. 2012:1498
امکانپذیر 
جدیدکار،تعامل،سرگرمیوزندگیرا 
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متحرکتر

سیستمهایاطالعاتی

زیرساختهایفراگیر،

فنآوریگردشگریهوشمندچندبعدیاستکهاز
عامل  
فزایندهای پیچیده و پویا که از تعامالت بالدرنگ نه تنها با محیط فیزیکی فرد ،بلکه با جامعه و

و آگاهتر از متن ،و اتصال 
میکند ،چند بعدی است.جامعه به طور کلی ،به طور مستقیم یا غیرمستقیم با مسافر مرتبط است.
جامعه نیز پشتیبانی  
جمعآوری حجم عظیمی از دادهها ،بلکه برای ذخیره هوشمند،
گردشگری هوشمند همچنین به وضوح بر توانایی نه تنها  
نوآوریها،عملیاتوخدماتتجاریاست.

اطالعرسانیبه
دادههابرای 
پردازش،ترکیب،تجزیهوتحلیلواستفادهازکالن 
آنهایی هستند که در
میکنند و در زمینه گردشگری هوشمند ،اغلب  
فناوریهای متعددی از ایجاد کالن داده پشتیبانی  

حوزههایکالندادهنیزباهدفنهاییاستخراجاطالعات
نوآوریهایزیادیدرسایر 

میگیرند.بااینحال،
کانونتوجهقرار 
میافتد،کههستهاصلیابتکاراتگردشگریهوشمنداست) (Gretzel et al, 2018:183
ازمقادیرانبوهداده،اتفاق 
در یک نگاه کلی ICT ،نقش مهمی در توسعه گردشگریروستایی هوشمند دارد.عوامل موثر بر توسعه فناوری
اطالعاتوارتباطاتدردهکده گردشگریعبارتنداز:سرعتتوسعهفناوریاطالعاتوارتباطات،گسترهپوششاستفادهاز
فناوری اطالعات و ارتباطات ،سیستم مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات و چالشهای نیازهای آینده .درجدول( )1به
مقایسهویژگیهایگردشگریهوشمندوگردشگریالکترونیکپرداختهشدهاست .

جدول  :1مقایسه ویژگیهای گردشگری هوشمند و گردشگری الکترونیک

عنوان

گردشگری هوشمند

گردشگری الکترونیکی

دامنه فعالیت

ایجادارتباطبینحوزههایفیزیکیودیجیتال 

دیجیتال 

فناوری اصلی

حسگرهاوتلفنهایهوشمند 

وبسایت 

مرحله سفر

درطولسفر 

پیشوبعدازسفر 

نیروی محرک

کالنداده 

اطالعات 

پاردایم

تکنولوژیواسطهایبرایبازخلقتجربه 

تعامل 

ساختار

اکوسیستم 

زنجیرهارزش 

تبادل

مشارکت-تعاملدرفضایعمومیوخصوصی 

C2C,B2C,B2B

منبع :زنگوئی و همکاران247 :1333 ،

ارکان گردشگری هوشمند
در حالی که ایده گردشگری هوشمند از بحثهای «رشد هوشمند» ناشی از تأسیس پروتکل کیوتو پدید آمد و
بنابراین به طور محکم در اهداف پایداری ،گردشگری هوشمند به عنوان یک مفهوم  مهمظاهر شد.بنابراین جای تعجب
سازیهای اولیه گردشگری هوشمند بر نقش فناوری اطالعات در گردشگری هوشمند تأکید
مفهوم 

نیست که 
میکند) .(Wang, and Li, 2013:60

فناوریهای هوشمند ،مانند

بهرهگیری از طیف وسیعی از 
به طور خاص ،گردشگری هوشمند از این منظر با  
برنامههای تلفن همراه ،شناسایی فرکانس رادیویی) ، (RFIDارتباطات میدان نزدیک) ، (NFCمترهای
چراغها  ،
حسگرها  ،
هوشمند،اینترنتاشیا)، (IoTمحاسباتابری،پایگاههایدادهرابطهایوغیره،کهباهمیکاکوسیستمدیجیتالهوشمند
را تشکیل میدهند که نوآوریهای مبتنی بر داده را تقویت میکند و از مدلهای کسب و کار جدید پشتیبانی میکند.بر
اساسایندیدگاه کالندادهوفناوری،بهعنوانپایههایگردشگریهوشمنددرنظرگرفتهشدهاست.درواقعگردشگری
زیرساختهایفیزیکی،ارتباطاتاجتماعی،

دادههایحاصلاز
جمعآوریوتجمیع 
تالشهاییکپارچهدریکمقصدبرای 
با 
دادهها به تجربیاتو
فناوریهای پیشرفته برای تبدیل آن  

منابع دولتی/سازمانی و بدن/ذهن انسانی در ترکیب با استفاده از 
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غنیسازی تجربه تمرکز دارند
ارزشهای پیشنهادی که بر کارایی ،پایداری و  
میشود  .
کسبوکار در محل پشتیبانی  

میشود،اما فناوری
(.)Gretzel et al., 2011:181اگرچهاکنون هوشمندی تا حد زیادی از منظر فنی-اجتماعی درک  
همچنانیکیازویژگیهایغالبچارچوبگردشگریهوشمنداست .
نام و پاردو ( )2011پیشنهاد میکنند که هوشمندی دارای سه رکن است ،یعنی بعد تکنولوژیکی ،انسانی و
داراییها و در عین حال

نهادی) .(Nam and Pardo,2011:283بر این اساس ،یگیتکانالر و همکاران )2017( .
بهعنواناقتصاد،جامعه،
حوزههاییکهدرآن 
محرکهایتوسعهگردشکریهوشمندرامرتبطبافناوری،سیاستوجامعهو 

میکنند).(Yigitcanlar et al., 2018:35
میشود،تعریف 
محیطزیستوحکمرانیاعمال 
گرتزل و همکاران )2015(.در راستای دیدگاه مبتنی بر فناوری ،جمع آوری داده ،تبادل آزاد و پردازش را به
عنوانسوختیبرایاکوسیستمکسبوکارگردشگریهوشمندنوآورانهدرنظرمیگیرند.
سگیتر)2017( 1موارد زیر را به عنوان ارکانحوزههای محوری توسعه گردشگری هوشمند در اسپانیا فهرست
میکند)1:فناوری؛)2پایداری؛)4نوآوری؛و)3،دسترسی.
فناوریهای هوشمند و

پیادهسازی 
ازدیدگاهکو و همکاران ()2017ارکان رقابتپذیری مقصد هوشمندشامل  
سیستمهایهوشمنداستکهازنظارتمنابع،بازاریابیمؤثر،سازمانکارآمدوخدماتبرترپشتیبانیمیکند( Koo et al.

.)2016:15گرتزل()2017ارکانگردشگریهوشمندرابهصورتشکل()3بیانمیکند.


قابلیت اتصال

حکومت

تحرک

زیرساخت

شکل :4ارکان گردشگری هوشمند) (Gretzel, 2018:177

چالشهای و فرصتهای گردشگری روستایی هوشمند
پیادهسازی فناوری اطالعات و
در شناسایی چالشهای مربوط به گردشگری روستایی هوشمند بیشتر بر روی  
ارتباطات با حمایت منابع انسانی بومی و نقش سایر ذینفعان تأکیدمیشود.توسعه گردشگری روستاییهوشمند همچنان
. SEGITTUR
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نیازمند عناصر حمایتی مانند فناوری اطالعات و ارتباطات ،توانمندسازی جامعه و نقشهای دولتی است .در واقع ادغام
مهارتهایمنابعانسانیونقشهایذینفعانازجملهچالشهاییهستندکهیکروستا

فناوریاطالعاتوارتباطات،توسعه
برایتبدیلشدنبهیکدهکدهگردشگریهوشمندباآنمواجه است.نتایجبرخیتحقیقاتنشانمیدهد که هنوز عدم
پتانسیلهایروستا،مدیریتسیستماتیکونیازهایگردشگرانوجوددارد .

یکپارچگیبین
عالوهبراینموارددیگریمانندساخت پلتفرمهای خدمات عمومی آنالین و آفالین وجود ندارد ،استانداردهای
صنعتیکنواختنیستوراهنماییهاینظریوعملیوجودندارد،امکاناتپزشکی،بهداشتی،حملونقل،خدماتوسایر
امکانات عمومی کامل نیست و ظرفیت پشتیبانی خدمات ناکافی است ،تضمین حفظ محیط بهداشتی ،دستیابی به امداد و
جادههایروستایی،تجربهخدماتاستانداردوهشداراولیهاطالعاتبحرانگردشگریدر
نجاتفوریپزشکی،جریانروان 
نقاط دیدنی دشوار است.محبوبیت وای فای ،راهنمای تور هوشمند ،رزرو آنالین ،پرداخت موبایلی و نظارت بر ترافیک کم
است.گردش منابعی مانند دانش جدید ،فناوری جدید ،اطالعات جدید ،سیاستهای جدید و استعدادهای مرکب مسدود
شدهوساختگردشگریروستاییتخصصی،استاندارد،خالقوهوشمندباچالشهایبزرگیمواجهاست .
فرصتهایی که از توسعه گردشگریروستایی هوشمند حمایت میکند ،مشابه شهرهای هوشمند

در این میان ،
مشارکتکنندگان جامعه که در افزایش رفاه و حفظ محیط طبیعی نقش

است ،ظاهراً وجود فناوری پیشرفته مورد حمایت 
دارد .همچنین فرصت تبدیل به یک روستای گردشگری هوشمند ،سیستم مشارکتی جامعه و آگاهی پایداری به عنوان
بخشیازسرمایهاجتماعیجامعهروستایگردشگریاست.عالوهبراینبهرهمندیازاینالگویتوسعهمیتواندبهعنوان
یک بررسی مادی برای برنامه ریزی منطقهای به ویژه در ارتباط با زیرساخت های توسعه روستایی مبتنی بر جاذبه های
فرهنگیوطبیعیپیادهسازیشود.بنابراین،پایداریمنظرطبیعیروستاییبهخوبیحفظخواهدشد . (Rudwiarti et
) al, 2021:9

پیشینهی پژوهش
تحقیقات بسیار کمی در مورد گردشگری هوشمند روستایی و حتی شواهد تجربی کمتری در مورد این موضوع
وجوددارد.درادامهگزیدهایازتحقیقاتانجامشدهدراینخصوصآمدهاست.
دشتلعلیوهمکاران()1433درمقالهیخودبهشناسایی و اولویتبندی عوامل موثر بر گردشگری هوشمند در
کشورایراننمونهموردی:شهراصفهانپرداختهاندکهنتایجحاکیازآناستکهشرایطعلّیبر پدیده محوریگردشگری
مداخلهگروعواملزمینهایبربعد

هوشمند،پدیدهمحوریگردشگریهوشمندبربعدتعامل،بعدتعاملبرپیامدها،عوامل
میدهد با احتمال  35درصد در اولویت زیر بعدهای
تعامل تأثیر مثبت و معناداری دارد.همچنین نتایج رتبه بندی نشان  
موثربرگردشگریهوشمندتفاوتمعناداریوجوددارد .
شفیعیوهمکاران()1433درمقالهخودبهبررسیمقاصد گردشگری هوشمند:مرور سیستماتیک تحقیقات با
تئوریهای خاص و نبود

استفاده از رویکرد قیف پارادایمپرداختهاندکه نتایج پژوهش آنها نشان دادتمرکز مقاالت سطح 
هستیشناسی و فرضیات پایه است .این مطالعه به محققان جهت درک بهتر روند پژوهشهای صورت

مقاالت در حوزه 
مؤلفههاوشناساییشکافپژوهشیموجودکمکشایانتوجهیخواهدکرد .
گرفته،آشناییبامفاهیمو 
مؤلفههای هوشمندسازی صنعت گردشگری در ایران
زنگویی و همکاران( )1433در مقالهی خود به شناسایی  
زمینهای
بهجز عوامل طبیعی بود که جزو عواملسازنده عوامل  
پرداختهاستکهنتایجحاکی از مناسب بودن تمامی موارد  
میدهد کهگردشگریهوشمندبررضایتگردشگروهمآفرینیگردشگر
فرضیهها،نتایج نشان 

نمیباشد.همچنین،آزمون

اثرمثبتدارد .
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نادعلیوسفیدچیان()1436درمقالهیخودبهتوانسنجیگردشگریهوشمندباتأکیدبرضرورتهاوالزامات
زیرساختی،کالنشهرمشهدپرداختهاند.نتایجپژوهشآنهانشاندادکهبستراولیهپیادهسازیگردشگریهوشمنددر
شهر مشهد وجود دارد و نیازمند تأکید بیشتر بر لزوم سرعت عمل در تبادل و دسترسی به اطالعات و اهمیت مشتری
محوریو...میباشد.یافتههایپژوهشهمچنینحاکیازوجودارتباطمعنیداربینبرخیمتغیرهایجمعیتشناختی
پژوهشوالیههایاصلیگردشگریهوشمنداست.درانتهاپیشنهادهاییبرایتوسعهوپیادهسازیگردشگریهوشمندو
پیشنهاداتیدرجهتادامهمسیرتحقیقاتیدراینحوزهارائهگردیدهاست .
بلوچ و برفروشان( )1436در مقالهی خود به بررسی کارکردهای هوشمند سازی مقاصد گردشگری در توسعه
گردشگری الکترونیکیپرداخته اند .نتایج پژوهش آنها نشان دادکه از بین  10مؤلفه بعنوان کارکردهای هوشمندسازی
مقاصدگردشگریتحتعنوان؛پیشبینیآبو هواییهوشمند ،پیشبینیترافیکیهوشمند،سیستماطالعات گردشگری
هوشمند ،سیستم ،ایمنی هوشمند ،محیط هوشمند ،اقتصاد هوشمند ،حمل و نقل هوشمند ،شهروندان هوشمند،روش
زندگی هوشمندو مدیریت ادرای هوشمند به ترتیب سه مؤلفه پیش بینی آب و هوایی هوشمند ،پیش بینی ترافیکی
هوشمندوسیستماطالعاتگردشگریهوشمندبیشترینتأثیررابرهوشمندسازیمقاصدمیتوانندداشتهباشند .
دهقانفردوقاسمیراد()1437درمقالهخودبهشناساییمشکالتتوسعۀصنعتگردشگریاستانساحلیبوشهر
و ارائه راهکارهای مناسب پرداخته است که در این مقاله  7عامل :موانع اقتصادی ،موانع فرهنگی ،موانع دولتی ،موانع
بهداشتی،موانعجغرافیایی،موانعتفریحی،موانعسیاسیوموانعرفاهیشناساییوموردبررسیقرارگرفتند .
بالینا)2022(1مفهوم هوشمند در گردشگری روستایی:مقایسهبین دو فاز ( )2013-2017راموردمطالعهقرار
دادهاست.نتایج حاکی از اهمیت تلفن هوشمند برای گردشگری روستایی ،رشد موقتی استفاده از خدمات توریستی آن و
مهمتر از همه ،کاربردهای تکنولوژیکی است که اقامت لذت بخش را بهبود می بخشد.گردشگر روستایی استفاده از قبل و
بعد از سفر را در مورد فناوری اطالعات و ارتباطات  ) )ICTرها نمیکند.به طور خاص ،برنامهریزیبرایتعیین وضعیت
گردشگری،عنصر مرکزی گردشگری هوشمند روستایی است ،زیرا باید بر افزایش ابزارهای فناوری جدید برای گردشگران
تمرکزکند .
2
بالکریشن وهمکاران()2021بهبررسینقشفناوریگردشگریهوشمنددرتوسعهگردشگریمیراثپرداختند.
میتواند
اینمطالعه نتایج را در سن (پیر -جوان)و جنسیت (مرد -زن)با مفاهیم نظری مورد بحث قرار داد و همچنین  
شرکتهای درگیر در توسعه گردشگری کمک کند .نتایجپژوهش

ارگانهای دولتی و 
بینشهای معناداری را به بازاریابان  ،

آنهانشاندادکهنقشفناوریدرتوسعهتجربهگردشگرانوقصدبازدیدمجددحیاتیاست .
ژاو و و ژانگ ( )2021در مقالهای به تحقیق در مورد مسیر احیای گردشگری روستایی از منظر گردشگری
هوشمندپرداختهاند.این مقاله به بررسی فرصت توسعه گردشگری روستایی از منظر گردشگری هوشمند ،بررسی وضعیت
شکلدهی به گردشگری روستایی با استفاده از حالت اطالعات
توسعه گردشگری روستایی در بستر گردشگری هوشمند  ،
خالصهایازمسیرتوسعهگردشگریروستاییهوشمندپرداختهاست .

اینترنتیودرنهایت
4
باستیداسمانزانو وهمکاران()2020درپوهشیباعنوانگذشته ،حال و آینده مقاصد هوشمند گردشگری:یک
میدهندکهدرتحقیقات
حوزههایگردشگری،مجالتومضامینیرانشان 
،بیانمیکنندکهیافتهها 

تحلیلکتابسنجی

. Ballina
. Balakrishnana
3
. Bastidas-Manzano
1
2
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بهعنوان راهنمایی برای
میشوند و هم متخصصان و هم دانشگاهیان را  
آینده مقصد گردشگری هوشمند در نظر گرفته  
میدهند .
خطوطآیندهمورداستفادهقرار 
آردیتو 1و همکاران ( ،)2013به بررسی داده های بزرگ در گردشگری هوشمند :چالشها ،مسائل و فرصتها
دادههای بزرگ نقش مهمی در تغییر سفرهای جهانی و ایجاد
پرداختند.نتایجآنهانشاندادکهدر عصر تحول دیجیتال  ،
ورودیهای جدید به صنعت گردشگری بر عهده

شرکتهای مستقر و همچنین 

فرصتهای قابل توجهی برای 

چالشها و 

تصمیمگیری بهتر،

پیشبینی تقاضای گردشگران ،امکان 
شرکتها میتوانند اطالعات ارزشمندی برای  

گرفتهاند.همه این 

شیوهایکارآمدترومؤثرتربهدستآورند .
جریانهایدانشوتعاملبامشتریانوارائهبهترینخدماتبه 

مدیریت
به صورت خالصه آنچه از بررسی پیشینهی پژوهش در این زمینه قابل درک است ،آن است که علیرغم
مطالعاتی که در زمینه گردشگری هوشمند انجام شده است ،مطالعهای در خصوص شناسایی و تحلیل موانع گذار از
گردشگریسنتیبهگردشگریهوشمندبه ویژه درشهستاناصفهانوبخشبنرود به شکلی که در این پژوهش آمده
است،صورتنگرفتهاست.لذامطالعهپیشروبهمنظورپرکردناینخألپژوهشیانجامگرفتهاست .


روششناسی تحقیق
پژوهشحاضرازنظرهدفگذاریکاربردیوازنظرروششناسیبهصورتتوصیفی-تحلیلیاست.درروندتهیه
و تولید دادهها ابتدا موانعمهمدرتحققگردشگریهوشمند با استفادهاز نظرات  40نفرازخبرگان از طریق روشدلفی
شناساییشدهاست.برایتجزیهوتحلیلاطالعاتسیزدهعاملبهعنوانموانعتأثیرگذارقویبرگردشگریهوشمندبخش
بنرودازمدلسازیتفسیری-ساختاریISMوسپسبانرمافزارمیکمکبهرهگرفتهشدهاست .
روایی محتوایی :با استفاده از روش تحلیل محتوایی عوامل مؤثر برگردشگریهوشمندبخشبنرود،شناسایی
و مدلسازی ساختاری تفسیریبرای تفسیر روابط بین ابعاد وشاخصهای آن بهکار رفته است .این مدل یک روش
استقرار مطلوب برای شناسایی و تحلیلروابط بین ابعاد و شاخصهاست.روایی محتوایی پرسشنامه در این پژوهش به حد
و میزانیاشاره دارد که یک ابزار منعکسکننده محتوای مشخص مورد نظر باشد .
براساس روش الوشهبرای ایجاد روایی محتوایی در پرسشنامه پس از مرور ادبیات و حوزه مورد مطالعه ،دامنه
محتواو آیتمهای ساخت پرسشنامه تدوین میشود.از اعضای پانل محتوا خواسته میشود به میزانمناسب بودن هر آیتم
با انتخاب یکی از سه گزینه«ضروری»«،مفید» اما نه ضرورییا«غیرالزم»پاسخ دهند .بر این اساس با توجه به رابطه
()1نسبت روایی محتوایی محاسبه شدهبا توجه به سطح مورد نیاز برای معناداری آماری( 0/50
CVRبرای هرمرحله جهت پذیرش آن مرحله به دستم میآید .

)Ρحداقل= 0/65

پایایی :برای پایایی پرسشنامه ISMاز روش آزمون مجدد استفاده شده است .برایسنجش پرسشنامه مزبور
دو مرتبه به 5تن از خبرگان گردشگریکه امکان دسترسی دوبارهبا آنها امکانپذیر بود ارسال شد و در نهایت مجموع
همبستگی پاسخهای اعالم شده برای هردو مرحله از طرف خبرگان 0/74و این بیانگر پایایی قابل قبول پرسشنامه است .


محدوده مورد مطالعه
بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن  1435استان اصفهان ،تعداد خانوار 1706372و جمعیتیبر
5120750نفر در استان ساکن می باشند ،جمعیت ساکن در نقاط شهری 3506403میلیون نفر و ساکن در نقاط روستایی
 714064نفر میباشد .این شهرستان درعرض شمالی  41درجه و 23دقیقه تا  44درجه و 1دقیقه و طول شرقی 51
. Ardito

1
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درجه و 41دقیقه تا 54درجه و 1دقیقهقرار گرفته است.محدودهموردمطالعهاینپژوهش،ناحیهیسکونتگاهیشرقی
شهرستاناصفهانمیباشد .
شهرستاناصفهاندارای7بخشبهنامهایبخشمرکزی،بخشجلگه،بخشکوهپایه،بخشجرقویهعلیا،بخش
بن رود و بخش جرقویهسفلی است که در این پژوهش بخش بن رود که دارای بافت روستایی بوده و درچند سال اخیر با
توجهبهمشکالتمحیطیدچارناپایداریاقتصادیواجتماعی-محیطیشدهاستانتخابوموردبررسیقرارگرفتهاست.
تقسیماتوموقعیتسیاسیواداریاستانوشهرستاناصفهاندرنقشهشماره()5نشاندادهشدهاست .
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شکل -1نقشه موقعیت بخش بن رود در استان اصفهان ترسیم،نگارندگان 1301،

یافتههای پژوهش
پس از شناسایی چالشها و مشکالتی در خصوص فراهم کردن بستر هوشمند برای مردم محلی و گردشگران در
روستاهایبخشبنرودشهرستاناصفهاناین عوامل در ماتریس خودتعاملیساختاری)(SSIMوارد شده است .به این
منظور نخست پرسشنامهای طراحی شد که کلیتآن مانند جدولزیراست.در این جدول  14فاکتور انتخاب شده است.
در سطر و ستون اولجدول از پاسخدهندگان خواسته شد که نوع ارتباطات دوبهدویی عوامل را مشخص کنند .
مدلسازی ساختاری -تفسیریپیشنهاد میکند که از نظرات خبرگان براساس تکنیکهایمختلف مدیریتی از
جمله توفان فکری،گروه اسمیو غیره در توسعه روابط محتوایی میانمتغیرها استفاده شود؛ بنابراین ماتریس خودتعاملی
با استفاده از چهار حالت روابط مفهومی تشکیل شد و توسط  40نفر از متخصصین این موضوع  و اساتید برنامهریزی
شهری تکمیل شده است .اطالعات حاصلبراساس روش مدلسازی ساختاری-تفسیری جمعبندی و ماتریس خود تعاملی
ساختاری نهاییتشکیل شدهاست .
عالئم و حالتهای مورد استفاده در این رابطه مفهومی به شرح زیر است .نمادvیا:1متغیر iرویمتغیر jتأثیر
میگذارد (رابطهیکطرفه)/.نمادAیا  :-1متغیر jرویمتغیر iتأثیر میگذارد(رابطهمعکوس) /.نماد Xیا :2متغیر iو jبه-
صورتمتقابلبرروییکدیگراثرمیگذارد(رابطهدوطرفه)/.نمادOیاصفر:هیچگونه ارتباطی بین  iو  jنیست .
جدول :2ماتریس خود تعاملی ساختاری مهمترین چالشها و مشکالتی در خصوص فراهم کردن بستر هوشمند برای مردم محلی و
گردشگران در روستاهای بخش بن رود شهرستان اصفهان
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منبع :یافتههای پژوهش1411 ،

ماتریس دسترسی اولیه 
ماتریس دسترسی اولیه از تبدیل ماتریس خودتعاملی ساختاری به یک ماتریس دو ارزشی(صفر -یک)حاصل
شده است .برای استخراج ماتریس دسترسی باید در هر سطر عدد یک جایگزین عالمتهای  Vو  Xو عدد صفر را
جایگزین عالمتهای AوOدر ماتریسدسترسی اولیه شود.حاصل تبدیل تمام سطرها نتیجه حاصله ماتریس دسترسی
اولیه است(جدول.)4سپس روابط ثانویه بین بعد/شاخصها کنترلشده است.رابطه ثانویه به گونهایاست که اگر بُعدJ
منجر به بُعدIشود و بعدKرا منجر شود ،بُعدJمنجر به بُعدKخواهدشد .با تبدیل نمادهای روابط ماتریسSSIMبه
اعداد صفر و یک برحسب قواعد زیر میتوان بهماتریس دست یافت .
 -1اگر خانه()j،iدر ماتریس SSIMنماد Vگرفته است ،خانه مربوطه در ماتریس دسترسیعدد  1و خانه
قرینه آن یعنی خانه()i،jعدد -1میگیرد-2.اگر خانه()j،iدر ماتریس SSIMنماد Aگرفته است ،خانه مربوطه در
ماتریس دسترسیعدد -1و خانه قرینه آن یعنی خانه()i،jعددیکمیگیرد-4.اگر خانه()j،iدر ماتریسSSIMنماد
 Xگرفته است ،خانه مربوطه در ماتریس دسترسیعدد 2و خانه قرینه آن یعنی خانه()i،jعدد1میگیرد -3.اگر خانه
()j،iدر ماتریس SSIMنماد Oگرفته است ،خانه مربوطه در ماتریس دسترسیعددصفرو خانه قرینه آن یعنی خانه
()i،jعددصفرمیگیرد.با توجه به قوانین تکنیکISMماتریس دسترسی اولیه به صورت جدولزیرتبدیل شده است .

جدول . 3ماتریس دسترسی اولیه

منبع :یافتههای پژوهش1411 ،

ماتریس دسترسی نهایی 
پس از تشکیل ماتریس دسترسی اولیهچالشها و مشکالتی در خصوص فراهم کردن بستر هوشمند برای مردم
محلیوگردشگراندرروستاهایبخشبنرودشهرستاناصفهانبا دخیل کردن انتقالپذیری درروابط متغیرها ،ماتریس
دسترسی نهایی تشکیل میشود تا ماتریس دسترسی اولیه سازگار شود.بدین صورت که اگر()i،jبا هم در ارتباط باشند
و نیز()j،kباهم رابطه داشته باشند؛ آنگاه()i،kبا هم در ارتباط هستند.انتقالپذیری روابطمفهومی بین متغیرها در
مدلسازی ساختاری تفسیری یک فرض مبنایی بوده و بیانگر ایناست که در صورتی که متغیر  Aبر متغیر  Bتأثیر داشته

 70

شناسایی و تحلیل موانع گذار از ساختارهای....

باشد و متغیر  Bبر متغیر  Cتأثیرگذارد A ،بر  Cتأثیر میگذارد .در این مرحله تمام روابط ثانویه بین متغیرها بررسی
میشود وماتریس دسترسی نهایی مطابق جدولزیر بهدستآمده است .در این ماتریس قدرت نفوذ ومیزان وابستگی هر
متغیر نشان داده شده است .
قدرت نفوذ هر متغیر عبارت است از تعدادنهایی متغیرهایی (شامل خودش)که میتواند در ایجاد آنها نقش
داشته باشد .میزان وابستگیعبارت است از تعداد نهایی متغیرهایی که موجب ایجاد متغیر یادشده میشوند .

جدول.4ماتریس دسترسی نهایی 

منبع :یافتههای پژوهش1411 ،

در جدول باال قدرت نفوذمیزان تأثیری که هریک از عوامل بر سایر عوامل دارند.سیزدهشاخص شناسایی شده
چالشها و مشکالتی در خصوص فراهم کردن بستر هوشمند برای مردم محلی و گردشگران در روستاهای بخش بن رود
شهرستان اصفهان آمده است .نتایج بیانگر این است که هشت عامل ارائه خدمات بخش دولتی به شیوه سنتی ،عدم
توانمندی مردم برای بهرهگیری از بسترهای آنالین ،ضعف زیرساخت های ارتباطی از جمله سرعت اینترنت ،ضعف سواد
رسانه ای مردم برای بکارگیری پلت فرم ها ارتباطی ،عدم توان مالی مردم برای خرید تلفنهای پیشرفته و هوشمند فیلتر
بودن شبکه های اجتماعی برای استفاده مردم ،عدم توانایی الزم برای بهره گیری از بستر هوشمند ،نبود زیرساخت الزم
برای هوشمندسازی تأسیسات و مؤسسات گردشگریبامیزان قدرت نفوذ 14بیشترین تأثیر1،عدم قابلیتهای اقامتگاه-
هایبومگردیبرایرزروآنالین،عدمهماهنگیدینفعانگردشگریدرخصوصهوشمندسازیبه ترتیب مجموع با میزان
قدرت نفوذ ،12عدماعتقادکسبوکاربهبسترهایآنالین،عدمدسترسیبهاطالعاتحملونقل(تاریخوساعتحرکت)،
عدماستفادهازشبکههایمجازیبرایمعرفیگردشگریبخشبنرودباقدرتنفوذ11کمترین تأثیر را دارند .در سطح
ابعاد نتایج نشان میدهد که هشتعامل باقدرت نفوذ14جزء ابعاداصلیچالشهاومشکالتیدرخصوصفراهمکردن
بسترهوشمندبرایمردممحلیوگردشگراندرروستاهایبخشبنرودبخشاصفهاناست .

سطح بندی عوامل مؤثر بر چالشها و مشکالتی در خصوص فراهم کردن بستر هوشمند برای مردم محلی و
گردشگران در روستاهای بخش بن رود شهرستان اصفهان 
ماتریس دسترسی نهایی باید به سطوح مختلف دستهبندی شود .برای تعیین سطح متغیرها درمدل نهایی به
ازای هر کدام از آنها سه مجموعه خروجی ،ورودی و مشترک تشکیل میشود .
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جدول .1سطح بندی عوامل مؤثر برچالشها و مشکالتی در خصوص فراهم کردن بستر هوشمند برای مردم محلی و
گردشگران در روستاهای بخش بن رود شهرستان اصفهان

منبع :یافتههای پژوهش1411 ،


درنخستین جدول شاخص یا متغیرهای که اشتراک مجموعه خروجی و ورودی آن یکیاست ،درفرآیند سلسله
مراتب به عنوان مجموعه مشترک محسوب میشوند ،به طوری که اینمتغیرهادرایجاد هیچ متغیر دیگری مؤثر نیستند.
آن متغیرها پس از شناسایی باالترین سطح ازفهرستسایرمتغیرها کنار گذاشته میشود .این تکرارها تا مشخصشدن
سطح همه متغیرها ادامهمییابد.در این پژوهش سطوح سیزدهگانه متغیرها که نتیجه نهاییآنها در جدول باال جمعبندی
شده است .مهمترین چالشها و مشکالتی در خصوص فراهم کردن بستر هوشمند برای مردم محلی و گردشگران در
روستاهای بخش بن رود بخش اصفهان ،که مجموعه خروجی ومشترک آنها کامالً یکسان باشند ،در باالترین سطح از
سلسله مراتب مدل ساختاری تفسیریقرار میگیرد .

شناسایی و تحلیل موانع گذار از ساختارهای....
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براساس جدولباالمهمترین چالشها و مشکالتی در خصوص فراهم کردن بستر هوشمند برای مردم محلی و
گردشگراندرروستاهایبخشبنرودبخشاصفهان،به سهسطح طبقهبندیشده است.در گرافISMروابط متقابل و
تأثیرگذاری بین معیارها و ارتباطمعیارهایسطوحمختلف نمایان است که موجب درک بهتر فضای تصمیمگیری میشود.
دراین بخشعاملسیستمحملونقلکارآمدوسیستمانرژیکارآمدبدونکربن درپایینترینسطحقرار گرفتهاند که
مانند سنگ زیربنایی مدلعملمیکنند ،در نتیجه ارتقاءمهمترین چالش و موانع فرهنگی در گذار از ساختار سنتی در
مقصدگردشگریبهبسترهوشمنددرروستاهایبخشبنرودشهرستاناصفهان،باید از اینمتغیرهاآغاز شود و به سایر
متغیرها تعمیم یابد .ارائه خدمات بخش دولتی به شیوه سنتی  ،عدم توانایی الزم برای بهره گیری از بستر هوشمند ،عدم
هماهنگیدینفعانگردشگریدر خصوصهوشمندسازیکهارتباطاتایندوبهصورت دوسویه با یکدیگر دارنددرسطح
دوم ،فیلتربودنشبکههایاجتماعی برایاستفادهمردمسطحسوم بهصورتزیربناییعملمیکند.عدماعتقادکسبو
کار به بسترهای آنالین ،عدم قابلیتهای اقامتگاههای بومگردی برای رزرو آنالین ،عدم دسترسی به اطالعات حمل و نقل
(تاریخ و ساعت حرکت) ،عدم توانمندی مردم برای بهرهگیری از بسترهای آنالین ،ضعف زیرساخت های ارتباطی از جمله
سرعتاینترنت،ضعفسوادرسانهایمردمبرایبکارگیریپلتفرمهاارتباطی،عدمتوانمالیمردمبرایخریدتلفنهای
پیشرفته و هوشمند ،عدم استفاده از شبکه های مجازی برای معرفی گردشگری بخش بن رود ،نبود زیرساخت الزم برای

هوشمندسازیتأسیساتومؤسساتگردشگریدرسطحاولقرارمیگیرد .


شکل  -6طراحی مدل  ISMمهمترین چالشها و مشکالتی در خصوص فراهم کردن بستر هوشمند برای مردم محلی و
گردشگران در روستاهای بخش بن رود شهرستان اصفهان

با توجه به شکل فوق ،مدل پژوهش شامل 4سطح است که فیلتربودنشبکههایاجتماعیبرایاستفادهمردم
تأثیرگذارترین سطح است؛ و نهمعیار عدم اعتقاد کسب و کار به بسترهای آنالین ،عدم قابلیتهای اقامتگاههای بومگردی
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برای رزرو آنالین ،عدم دسترسی به اطالعات حمل و نقل(تاریخ و ساعت حرکت) ،عدم توانمندی مردم برای بهرهگیری از
بسترهای آنالین ،ضعف زیرساخت های ارتباطی از جمله سرعت اینترنت ،ضعف سواد رسانه ای مردم برای بکارگیری پلت
فرم ها ارتباطی ،عدم توان مالی مردم برای خرید تلفن های پیشرفته و هوشمند ،عدم استفاده از شبکه های مجازی برای
معرفیگردشگریبخشبنرود،نبودزیرساختالزمبرایهوشمندسازیتأسیساتومؤسساتگردشگریکهدرسطح1
هستند،تأثیرپذیرترینعواملبهشمارمیآیند .

تحلیل MICMAC
در این مرحله با استفاده از روشمیکمکنوع متغیرها با توجه به اثرگذاری و اثرپذیری برسایر متغیرها
مشخص شده است ،و پس از تعیین قدرت نفوذ یا اثرگذاری و قدرت وابستگیعوامل میتوان تمامی عوامل مؤثر بر مهم-
ترین چالشها و مشکالتی در خصوص فراهم کردن بستر هوشمند برای مردم محلی و گردشگران در روستاهای بخش بن
رودشهرستاناصفهانرا در یکی ازخوشههایچهارگانه روش ماتریس اثر متغیرها طبقهبندی کرد .
نخستین گروه شامل متغیرهای مستقل (خودمختار) میشود که قدرت نفوذ و وابستگی ضعیفی دارند .این
متغیرها تا حدودیازسایرمتغیرها مجزاست و ارتباطات کمی دارند .
گروه دوم متغیرهای وابستهکه از قدرت نفوذضعیف ،ولی وابستگی باالیی برخوردار است .
گروه سوم متغیرهای پیوندیکه قدرت نفوذ ووابستگی باالیی دارد .در واقع هر گونه عملی بر این شاخص
متغیرها سبب تغییر سایر شاخصهامیشود .
گروه چهارم متغیرهای مستقل(کلیدی)را دربرمیگیرد.این متغیرها دارای قدرتنفوذباال و وابستگی پایینی
است .
جدول -6درجه قدرت هدایت و وابستگی متغیرها
CH1

CH2

CH3

قدرتنفوذ 

 14

 11

 12
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 12
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14

14
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11

14

14

14

14

11

14

14

14

14
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منبع:یافتههایپژوهش 1301،
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شکل -7نمودار سطح بندی چالشها و مشکالتی در خصوص فراهم کردن بستر هوشمند برای مردم محلی و گردشگران
در روستاهای بخش بن رود بخش اصفهان با استفاده از روش MICMACمنبع :یافتههای پژوهش1411 ،

نتیجهگیری و پیشنهادها
با توجه به نیازها و رویکردهای مختلف مورد استفاده در گردشگری و همچنین در چارچوب برنامه ریزی پایدار
فناوری اطالعات و ارتباطات در همه موارد گردشگری از جمله گردشگریروستاییبه دلیل تعامالت بین مصرف کننده و
تولید کننده نقش اساسی ایفا میکند.قابلیت استفاده از مقصد روستایی و خدمات آن ،نقش تفکیک ناپذیری گردشگر را
چندبرابرمیکند کهباسهولتو اطمینانبیشتردریکمحیطفناوریهوشمند،به همپیوستهودرزمانواقعیمدیریت
میشود .
بنابراین ،امروزهگرایش به سمت کارآفرینانی است که با ارائه رویکردهای جدید فناوری اطالعات و ارتباطات،
امکانارزشافزودهبهتجربیاتگردشگرانرافراهممیکنندکهاینامرموضوعمهمیدرگردشگریروستاییاست .
درواقعاکثرفعالیتهایمختلف به سمت دانش بنیان شدن و بستر هوشمنددر حرکت هستندوگردشگری
روستایینیزازجملهفعالیتهاییاستکهامروزهبسیاراهمیتپیداکردهاست.بنابراینالزماست درمقاصدروستایینیز
تغییروتحولدیجیتالبهعنوانیکهدف درنظرگرفتهشودودستیابیبهگردشگریهوشمندموردبررسیوتحلیلقرار
گیرد .بخش بن رود شهرستان اصفهان نیز همانند بیشتر روستاهای گردشگرپذیر کشور از ساختار سنتی در گردشگری
برخوردار است وروستاهایاینبخشعلیرغموجودجاذبههایگردشگری با مشکالتی در زمینههای جذب گردشگر و
خدماترسانیآنهاروبهروبودهاست.درواقعرسیدنبهبسترهوشمندمستلزمگذشتنازساختارسنتیگردشگریدراین
روستاها است امابرایاینگذ اروتغییروتحولبهبسترگردشگریهوشمندبامشکالت و چالشهای عمدهای روبرو است
کهاینپژوهشباهدفشناساییاینچالشهاوتالشدرجهتبرطرفشدنآنهاشکلگرفتهاست .
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باتوجهبهنظرخبرگاناینتحقیق14،مانعاصلیتأییدوانتخابشدند.سپسبه منظورتجزیهوتحلیلروابط
میان آنها و ارائه مدل ساختاری شان از روش مدل سازی ساختاری تفسیری استفاده شد.با توجه به تجزیه و تحلیلهای
صورت گرفته ،اساسیترین عامل چالشها و مشکالتی در خصوص فراهم کردن بستر هوشمند برای مردم محلی و
گردشگران در روستاهای بخش بن رود بخش اصفهان مرتبط با سطحاولاست که مربوط به عدم اعتقاد کسب و کار به
بسترهای آنالین ،عدم قابلیتهای اقامتگاههای بومگردی برای رزرو آنالین ،عدم دسترسی به اطالعات حمل و نقل(تاریخ و
ساعت حرکت) ،عدم توانمندی مردم برای بهرهگیری از بسترهای آنالین ،ضعف زیرساخت های ارتباطی از جمله سرعت
اینترنت ،ضعف سواد رسانهای مردم برای بکارگیری پلت فرم ها ارتباطی ،عدم توان مالی مردم برای خرید تلفن های
پیشرفته و هوشمند ،عدم استفاده از شبکه های مجازی برای معرفی گردشگری بخش بن رود ،نبود زیرساخت الزم برای
هوشمند سازی تأسیسات و مؤسسات گردشگری هستند .این عوامل دارای باالترین قدرت تأثیر گذاری هستند که جزو
عواملکلیدیگردشگریهوشمندبخشبنرودشهرستاناصفهانبهحسابمیآیندکههرگونهتصمیمگیریدرارتباطبا
گردشگری هوشمند بخش بن رود باید به آنها توجه جدی شود.در مقابل ،عوامل سطح  4شاملفیلتر بودن شبکه های
اجتماعیبرایاستفادهمردمسطحسومبهصورتزیربناییدارایکمترینتأثیرگذاریولیبیشترینتأثیرپذیریاست .
در حالت کلی ،با توجه به نتایج حاصل از تحلیل میک مک میتوان بیان کرد همهمتغیرهایجزءمتغیرهای
پیوندی هستند ،این متغیرها از وابستگی باال و قدرت هدایت باال برخوردارند؛ به عبارتی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری این
معیارهابسیارباالستوهرتغییرکوچکیبررویاینمتغیرهاباعثتغییراتاساسیدرسیستممیشودکهبایدموردتوجه
قرارگیرند .
براساس نتایج تحقیق پیشنهادهای  موانع گذار از ساختارهای سنتی به بستر هوشمند در مقاصد گردشگری
روستاییبخشبنرودشهراصفهانبهشرحذیلارائهمیگردد :
 افزایشتوانمندیمردمبرایبهرهگیریازبسترهایآنالینبیشتردرمحدودهبخشبنرودشهرستاناصفهان 
 افزایشتوانمالیمردمبرایخریدتلفنهایهوشمندوپیشرفته 
 تقویتزیرساختالزمبرایهوشمندسازیتأسیساتومؤسساتگردشگری 
 عدمفیلترشبکههایاجتماعیواستفادهعموممردمازشبکههایمجازی 
 تقویتخدماتبخشدولتیبهشیوهسنتی
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تاریخ دریافت1411/12/17 :

تاریخ پذیرش1411/13/23 :

چکیده
شاخصهای شکوفایی شهری و

زمینه و هدف :با توجه به اهمیت شکوفایی شهری هدف از این پژوهش بررسی نحوه توزیع 
شاخصهادرمناطقپنجگانهبندرماهشهراست.

تبندیاین
اولوی 
روش بررسی :روشپژوهشمورداستفادهدراین پژوهش،ازنوعنظری – کاربردی بارویکرد اصلی توصیفی -تحلیلی استوبه
گانه بندر ماهشهر مورد بررسی قرار گرفته است .با استفاده از مبانی نظری تحقیق و پیشینه تحقیق،
صورت موردی  مناطق   5
یگردد.سپس
نامهایطراحیگردیدکهشامل7شاخصوو21معیارو74زیرمعیارم 
.سپسپرسش 

متغیرهایتحقیقتهیهگردید
پرسشنامهطراحیشدهمیانجامعهآماریتوزیعگردیدونتایجآنبااستفادهازآزمونtوتحلیلواریانسوآزمونScheffeتجزیه

وتحلیلگردید.
عنواندادههای خامموردبررسی قرار

نهای موردبررسی  
به
گروههاومیانگی 
یافته ها و نتیجه گیری :درابتدای امراختالفمیان  
مناطقنشاندادکهشاخصهاازسطحمعنادار ( )Sigباالیی برخوردارهستند.سپسبرای

گرفتکهنتایج آنبرای شکوفایی شهری 
شاخصبهرهوری باوزن 0/204رتبهاولوبعدازآن

وزندهی معیارها نیز ازروش AHPفازی استفادهگردید.نتایج نشانداد ،

درمرحلهبعداستفادهازروشهای

رساختهاباوزن0/176دررتبهسومقراردارد.

شاخصکیفیتزندگیبارتبه0/135رتبهدوموزی
تبندی مناطق پرداخته شد .نتایج تحقیق نشان داد منطقه سه
 TOPSIS, Waspasو در نهایت از مدل ادغامی کپلند به اولوی 
شاخصهای شکوفایی شهری رابهخوداختصاصدادهوآخرین منطقه

شهری بندرماهشهربیشترین میزان واولویت اولراازحیث 
نیزاختصاصبهمنطقهیکاست.




بهرهوری،زیرساخت،کیفیتزندگی،پایداریمحیطی،حکمرانیشهری،ماهشهر.
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مقدمه و بیان مسأله
یکنند (آنگوتی 1و
جمعیت کنونی جهان 6,7میلیارد نفراستکه 55درصدآندر مناطقشهری زندگی م 
یشودتاسال2050بهحدود77,3درصدبرسد(گزارشسازمانملل.)2013،زندگی
همکاران،)22:2017،وپیشبینیم 
در شهرها پیامدهای مثبت و منفی به دنبال دارد .در شهرها ،رشد اقتصادی رونق مییابد و پیدا کردن کار و اشتغال،
افرایشمییابدومقادیر زیادی

شهری،نیزرشدمیکنند.ازطرفدیگر،مصرف منابعوانرژی 

همچنین خدماتمختلف 
زباله،فاضالبوآلودگیتولیدمیشود .
درهمین حال،افزایش چشمگیر جمعیت شهریمنابع اکولوژیکی درشهرهاراتهدید می کند،کهممکناست
منجر به محدودیت امکانات شهری شود(حسینی و همکاران )2017 ،و مسائل اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
)،زیرساختها(ارگاسوهمکاران:2017،

مختلفی(کوبینا2وهمکاران،24:2016،لیکیاردیوامیرطهماسبی173:2012،4
،473ناظمیومدانی،)67:2017،3بخشمسکن(چنو کسی،)70:2017،5نابرابری،فقروتفکیک(لوسی7وهمکاران،
 ،767 :2017مینگینون ،530 :2007 ،6جارگوسکی ،)2002:320 ،7اشتغال و به ویژه مسائل زیست محیطی(آمین و
مرشد،46:2016،3کوبینا،23:2016،فرناندزووو)243:2017،10رابهچالشمیکشد .
درپاسخبهمشکالت جدی زیست محیطی درشهرها مفاهیم جدیدی تحت توسعهپایدار شکلگرفتند(،بلورز،11
،330:2014موریویاماشیتا ،)473:2015،12بهمانند:شهرهای سبز ،حمل ونقلسبز(فی 14وهمکاران،12:2017،
حسا 13و همکاران ,)76 :2016 ،اکوسیتی ،برندسازی شهر ،برند شهر سبز(چن 15و همکاران ،)734 :2017 ،حکمرانی
شهری(کارا17وهمکاران،734 :2017،کلوساکک16وهمکاران،652:2017،روالندت )652،2017،17شهرسالم(هالی،13
،)521:2015شهرهوشمند (ناوارو،)6:2016،20شهرخالق(فلوریدا،202:2005،21اوانسوسیلور،112:2016،22لینو
چیو ،)43 :2013 ،24شهرهای قابل زندگی(کاستالس ،15 :2002 ،23هیونت 25و همکاران ،)235 :2017 ،شهرهای

1

-Angotti
- Cobbinah
3
- Licciardi & Amirtahmasebi
4
- Ergas
5
- Chen& Xie
6
- Mingione
7
- Lucci
8
- Jargowsky
9
-Ameen & Mourshed
10
- Fernandez & Wu
11
- Blowers
12
- Mori & Yamashita
13
- Fei
14
- Haase
15
- Chan
16
- Care
17
- Klusacek
18
-Ruhlandt
19
- Healey
20
- Navarro
21
- Florida
22
- Evans & Culver
23
- Lin and Chiu
24
- Castells
25
- Hunt
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نامتوازان(اواینگ 1وهمکاران،)245 :2004،شهرهایزیستپذیر(بیتالی،401:2016،زیاریوهمکاران،)235:2017،
افتهاند .
موردخاصمتمرکزشدهاندودرطولزمانمانندتوسعهپایدارتکاملی 

کههرکدامبریک
4
2
میباشد،بهاعتقاد
آخرینروشبرایسنجشتوسعه،شاخصشکوفاییشهر( )CPIیون-هابیتات در) (2012
3
اوشاخصشکوفاییشهر،ابزاریبرایسنجشپایداریورونقشهرهاتوسعهیافتهاست(فرجیسبکباروحسینی :2021،
یشودکهیکرویکردتلفیقیوافزایشیاستورویکردینوآورانهبرای
.)4اینابزاربهعنوانرونقوشکوفایشهرمطرحم 
هاوچالشهایآنهاراشناساییمیکند.اینرویکردشاملبهرهوریوکیفیتزندگی


فرصت
یکند.بهنحویکه
آنهافراهمم 
7
5
است(بونایتو وهمکاران،53 :2015،پوگورلسکایا .)642:2017،
تالشهایی  است که امروزه در راستای سنجش و برقراری رضایت
مفهوم شکوفایی شهری یکی از بهروزترین  
اجتماعیمطرحمیشود.بههمینمنظورمطالعاتزیادیدرطیدههاخیردرایرانوجهانصورتگرفتهاست .
برایاندازهگیری شکوفایی شهری،ازیکروشقویوانعطافپذیربایداستفادهکرد،پذیرش

وونگ )2017( 6
بهرهوری،
هایجدیدسازمانمللمنجربهروشهایکیفی براییکپارچگی 


شهریدرمدل
الگوهای مردم محورشکوفایی 
وتوسعهپایدارزیستمحیطیرادریکچارچوبپیوستهدرنظرگرفت .

زیرساخت،کیفیتزندگی،عدالتواجتماعی
فرجیسبکباروحسینی)2021( 7بهمدلسازی ناهمگنی فضایی شکوفاییشهربااستفادهازآزمون  GWtدر
تهرانپرداختند.نتایج مربوطبه شاخصشکوفاییدر تهران ناهمگنی فضایی رادردوقسمتالف)شمالوجنوبوب)
نشانمیدهد.مدلپیشنهادیناهمگنیفضاییرادرسطحمحلیبراساسزمینهوروابطبین

شمالشرقیبهجنوبغربی
یدهد .
مکانهابررسیمیکندومقایسهبهتریازمحلههاراارائهم 

شاخصهای اصلی شکوفایی

دانشپوروهمکاران()1433بهارزیابی امکانقرارگیری شاخصدسترسی درمیان 

اغلب
بود که  
ی از آن  
یحاک 
ییشهر 
یبا شکوفا 
شاخصهایدسترس 

ی  ارتباط بین 
شهریدر شهرشیراز پرداختند.بررس 
مدنظر
یازساز ۀشکوفایی 
یرابخش 
یتوانشاخصدسترس 
یدارندوم 
ییشهر 
یباشکوفا 
یقو 
رابطها 
ی 
یدسترس 
شاخصها 

بهبود
به  عبارت دیگر ،شاخص دسترسی بار عاملی قابل قبولی بر روی سازۀ شکوفایی شهری دارد و موجب  
قرارداد  .
 
یشود .
یم 
ییشهر 
وارزیابیهایشکوفا 
لها 
آناثربخشیبیشترتحلی 
ودرنتیجۀ 
مدلشکوفاییشهری 
شاخصهایبرازش 

جهانی و همکاران ( )1300به سنجش کیفیت زندگی بر اساس شاخص شکوفایی شهری در شهر اردبیل
پرداختند.نتایجپژوهشنشانمیدهدمناطق1و 2شهراردبیلبهلحاظبرخورداریازشاخصشکوفاییشهریبراساس
مولفهکیفیتزندگیدروضعیتنسبتاضعیفومناطق4و 3دروضعیتضعیفقراردارندوباتوجهبهتمرکزامکاناتدر
ازمرکزشهربهطرفحاشیهدرهمهمناطقچهارگانهکاستهمیشود .

بخشهایمرکزیشهر،ازمیزانشکوفاییشهری

بندرماهشهردرجنوبغربایراندراستانخوزستانواقعشدهاست.اینشهراز5منطقهشهرداریتشکیلشدهاست .
برطبقسرشماریسال،1465جمعیتشهرستانماهشهر77433نفربودهدرحالیکهدرسال1435جمعیت
درشهربندرماهشهرزندگیمیکنند.بهعبارتیدربازهزمانی

اینشهرستانبه267046نفررسیدهاست،که154667نفر
 20سالهجمعیتاینشهرستان  213درصدافزایشداشتهاست.اینافزایشجمعیتدرپیتوسعهصنایعپتروشیمیدر
- Ewing

1
2

-City Prosperity Initiative
3
-UN-Habitat
4
- Faraji Sabokbar & Hosseini
5
- Bonaiuto
6
- Pogorelskaya
7
-Wong
8
- Faraji Sabokbar & Hosseini
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چالشهامرتبطباآنشدهاست.

شهرستانرخداده است.صنعتیشدنوافزایشجمعیتسبببروزمشکالتشهرنشینی
افـزایشسـریعجمعیتاینشهر،باعثافولروزافزونابعادمختلفزندگیوسایرمشکالتشهریگردیدهاست.عدم
ییگزینیهایاکولوژیکی،حاشیهنشینی،شمالو
توجهبهشکوفاییوکیفیتزندگیدرمناطقمختلفاینشهرسببجدا 
ستمحیطی،ایجادشکافمیانمحالتمختلف
یهایاخالقی،انسانیوزی 
جنوباجتماعیدرشهرها،فقرونابرابری،آلودگ 
تنهاازروشهای نوین کهدر شهرهای دیگر جهان

شهروجدایی آنهاازیکدیگر شدهاست.برای مقابلهبااین چالشهانه
چالشهاراکنترل

مورداستفادهقرارگرفتهاست ،تقلید کردهواغلبباشکستروبهروشدهودراکثرموارد نتوانسته این 
کند .
نامهریزیشهری،برایایجادشهری
باتوجهبهاهمیتشکوفاییبهعنوانیکیازمهمموضوعاتویژهدرزمینهبر 
وسنجششاخصهایشکوفاییمناطقشهریدربندرماهشهر پرداخته

پویا،دراینپژوهش سعیبرآن شدتابهارزیابی 
شود .
دراینپژوهشبرایاولینتمامشششاخصشکوفاییشهربراساسمدلارائهشدهسازمانمللمتحد-2015(،
قرارگرفتهاند.درسایرپژوهشهایمشابهعمدتابراساسمدل2012

)درمناطقپنجگانهبندرماهشهرموردارزیابی

2017
هابیتاتانجامگرفتهودوتاسهشاخصموردبررسیقرارگرفتهاست .
سؤاالتپژوهشعبارتنداز :
شکوفاییدرمناطقپنجگانهبندرماهشهرچگونهمیباشد؟ 

وضعیتشاخص

کدامیکازابعادشاخصشکوفاییشهردرمناطقپنجگانهبندرماهشهردروضعیتبهترینسبتبه سایرابعاد
قراردارد؟ 

کدامیکازمناطقپنجگانهبندرماهشهردروضعیتبهتریبهلحاظشاخصشکوفاییشهرقرارگرفتهاست؟

مبانی نظری پژوهش
میباشد .ریشه لغوی شکوفایی از
معنای لغوی واژه شکوفایی ،موفق بودن،معموال همراه با بدست آوردن درآمد  
میباشد(دیکشنری
واژه قدیمی فرانسوی( ،)prosperiteاز واژه التین( ،)Prosperitasبه معنای انجام دادن خوب امور  
اکسفورد) .
فرصتهایی برای رفاه و پیشرفت جوامع میباشد (

شکوفایی به معنای موفقیت ،ثروت و فراهمکننده شرایط و 
یون-هابیتات .)214:2014،
ابعاد شکوفایی
یدهد ،که با بینشی انتقادی
مگیران این فرصت را م 
شاخص شکوفایی شهری به شهرداران و سایر تصمی 
برنامههاواثراتآنهارابررسیکنند.شاخصشکوفاییشهریبراساساصولبنیادینحقوقبشرشکلگرفته
استهاو  
سی 
ومعتقداستکهشهرنشینی ،بهعنوانیک فرآیند ،باید بهاصولحقوقبشرپایبند باشدوشهر ،به عنوانخروجی این
فرآیند ،باید استانداردهای  حقوقبشررادرخودداراباشد.بهعبارتدیگر دسترسی بهآبوفاضالب،مسکن مناسب ویا
هرحقمدنی،فرهنگی،اقتصادی،سیاسیواجتماعیدیگرکهدربسیاریازمعاهداتحقوقبشرمدونشده،بخشجدایی
ناپذیر از شاخص شکوفایی شهری هستند .از اینرو نیاز است شش مولفه شاخص شکوفایی شهری که مبنای انجام این
پژوهشاستموردتوجهقرارگیرد :
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جدول  :1بیانیه شهر شکوفا
شهرشکوفاشهریاستکه :
بهرهوری(تولیداقتصادی) 


مناسبوفرصتهای

بهرشداقتصادیوتوسعهکمککند،تولیدسرمایهودرآمدداشتهباشد،مشاغل 
برابرراازطریقسیاستهایاقتصادیواصالحاتموثربرایهمهفراهمآورد .


توسعهزیرساختها 


ها،فناوریاطالعاتوارتباطات)رافراهمآوردتااستانداردهای


هایمناسب(آب،فاضالب،راه

زیرساخت
زندگیتقویتشدهوتولیدارتباطاتوحملونقل،بهبودیابد .

کیفیتزندگی 

استفادهازفضاهایعمومیرابرایبهبودحسانسجاماجتماعیوهویتمدنی،افزایشمیدهد.عالوه

برآنایمنیوامنیتمالوجانمردمراتضمینمیکند .

عدالتومشارکتاجتماعی 

هایزاغهنشینرا


یلمحله
توزیععادالنهناشیازمنافعشکوفاییرابینافرادتضمینمیکند.فقروتشک

کاهش میدهد ،از حقوق گرههای اقلیت و اقشار آسیبپذیر دفاع میکند ،برابری جنسیتی را بهبود
هایاجتماعی،سیاسیوفرهنگیتضمینمیکند .


بخشدومشارکتمدنیرادرحوزه

می

پایداریزیستمحیطی 


بیعیحمایتمیکند،بهینهسازیانرژیرا

هایحفاظتازمحیطزیستشهریومنابعط


ازسیاست
هایاطررافشهرومنابعطبیعیراکاهشمیدهدوازطریقراهکارهای


کند،فشاربرزمین

دنبالمی
زیستراکاهشمیدهد .


سبزوخالق،تلفاتمحیط

میتوانندپایداریوشکوفاییمشترکرا
شهرهاازطریقحاکمیتموثرشهریورهبریتحولگرابهتر 

حکمرانیوقانونگذاریشهری 

هایمناسبوموثر،قوانینومقرارتوایجادچارچوبهای


کارگیریسیاست

باهمترکیبکنند،بابه
نهادیمناسبنیرومندمحلیونهادهایایمن .

(منبع :دانشپور و همکاران)1337 ،

بهرهوری

1

یکند .بیشتر شهرهای تولیدی قادرند با افزایش  بازده تولید و
بهرهوری ،به رشد اقتصادی و توسعه کمک م 

گسترشدرآمدازطریق محصوالتوخدمات،استانداردهای زندگی راافزایشدهند.شهرداری با افزایش درآمد،مشاغل
شبکههای زیرساختی در اختیار
مناسب و فرصتهای برابر بیشتری را در دستیابی به مسکن ،تحصیالت ،بهداشت و  
یدهد(بختیاریوهمکاران .)35:1431،
شهروندانخودقرارم 
زیرساختها

2

زیرساخت برای شکوفایی شهری بسیار حیاتی وبرای رونقوپیشرفت شهر،اساس وشالوده است.استانداردهای
رساختهای مناسب (آب ،فاضالب ،راهها ،فناوری اطّالعات و ارتباطات) تقویت شده و تولید ،ارتباطات و

زندگی با زی
ییابد .شهرهای پیشرفته برای جذب سرمایهگذاری و رقابت دراقتصاد جهانی ،رتبه و کیفیّت
لونقل  بهبود م 
حم 
یدهند.برعکس،زیرساخت ضعیف یک مانعاصلی برایتوسعه وکهاستانداردهای زندگی است
رساختشان رابهبودم 

زی
(زیاریوهمکاران .)16:1435،

کیفیت زندگی

3

اندیشهها و اینکه هر کس تعریف خاصی

پیچیدهمیباشد .این مفهوم به واسطهتنوع

امروزه کیفیّت زندگی مفهومی
از زندگی و رفاهاجتماعی دارد) لطفی و دیگران،)1430 ،سبب شده کهبسیاری از دانشمندان علوم اجتماعی از ارائه تعریفی
1

-Productivity
-Infrastructure
3
-Quality of Life
2
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جامع از آنناتوان بمانند چون درک این مفهوم از سوی اقشار مختلف جامعهشهری معنای متفاوتی را متبادر می کند 
)رهنمایی و حاتمی نژاد .)50:1431،

دربرگیرندگی و شمول اجتماع

1

وازحقوقفقراوگروههایاقلّیّت

تاکیداینمؤلّفه،برتساویحقوق،توزیعدوبارهومنظّمسودهایاقتصادیاست
یبخشدومشارکتمدنیرادر
.فقروزاغهنشینیراکاهشمیدهد.برابریجنسیّتیرابهبودم 

یکند
یبپذیرمحافظتم 
آس 
(نظمفروهمکاران.)1434،نبودکیفیّت فضایی پیشرو تقسیمات
یکند  
حوزه هوای اجتماعی ،سیاسی وفرهنگی تضمین م 

یشود(شریفی .)1475،
تهام 
لهایمتنوّعازمرزبندیومحرومی 
اجتماعینیستبلکهباعثشک 

پایداری محیطی(2زیستمحیطی)
پایداری ،درنگهداری منابعبرای حالوآینده ازطریق استفادةبهینه اززمین وواردکردن کمترین ضایعات به
یهای محیط شهری ،که ظرفیت تولید محلّ ،حمایت از
منابع تجدیدناپذیر مطرح است .این مؤلّفه ،جلوگیری از آلودگ 
بهطوراجتنابناپذیریباهم

یکند.شکوفاییوپایداریمحیطی
انآوررامطرحم 
ازتوسعههایزی 

بازیافتها وعدمحمایت
یتر ونوآورتربرای تامین امنیّت ودستیابی بهکیفیّت
درارتباطند.عمدتاًشهرهای دارای پایداری محیطی سودآورتر ،رقابت 
ستپذیریمناسببرایجمعیّتهستند(رباطی .)1433،
زندگیوزی 

حکمرانی و قانونگذاری شهری

3

باشند.قواعدوقوانیننقشهایمشخصیدارندکه


قواعدوقوانین،ابزارکلیدیدرمدیریتوتوسعهشهریمی
کنند.درحقیقتقوانینمنطقهبندی،استانداردهای واحد،قوانین


ریزیوساختوسازراهدایتمی

عموماچرخهبرنامه
ساخت و ساز ،سند محدودیت ،نه تنها ساخت محیط شهری را شکل میدهد بلکه الگو اندازهگیری فضاها و ساختارها
باشندکهبهرویکیفیتزندگیشهرهاتأثیرمیگذارد( .)Briney,2009


می
باتوجهبهمفاهیموشاخص هایارائهشدهدرخصوصشهرشکوفامدلمفهومیپژوهشبراساسمدلارائهشده

7شاخص(سازمانمللمتحد)2017-2015،میباشدکهدرشکل1نشاندادهشدهاست.


شکل  :1مدل مفهومی پژوهش (سازمان ملل متحد)2116-2111 ،



1

- Equity and social inclusion
-Environmental Sustainability
3
-Urban governance and legislation
2
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جدول  :2پیشینه شکوفایی
شاخصتوسعهانسانی()HDIبرنامه اینشاخص،عواملیچون"امیدبهزندگی""،پیشرفتتحصیلی "و"درآمد "راباهم
میکند .شاخصی مرکب برای رشد و توسعه انسانی به وجود میآورد .این
ترکیب  
توسعهسازمانمللمتحد1330
آیدکهمیتواندبهعنوانیکچارچوب


ایبهدستمی

آماریساده
شاخصازمحاسبات
برایهرنوعتوسعهاجتماعیوانسانیبهکاررود.اینشاخصدرنهایتنیزکشورهارا
یکند.
رتبهبندیم 
براساسسطحرشدانسانیآنها ،
شاخصپیشرفتحقیقی(GPI(1اتاق اینشاخصبهعنوانیکسیستمسنجشجایگزینبهجایGDPبهوجودآمدهاست.
از آن به عنوان نوعی شاخص اقتصادی جامعتر مبتنی بر "هزینه واقعی "استفاده
فکربازتعریفتوسعه1333
میشود.اینشاخصبهدنبالیافتنچگونگیبهبودرفاهوخوشبختیازطریقافزایش

میزانکاالوخدماتاست.
سنجشتوسعهپایدار
EUROS,UNECE,OECD
TAT2005

اینشیوهسنجشپیرامونمفهومسرمایهداریشکلگرفتهاست.اینشاخصچهاربعد

اصلی  اقتصادی ،انسانی و اجتماعی را که همگی مربوط به پایداری هستند ،را
میکند  .ایدهاصلیدرطرحاینشاخص،عملیوقابلاستفادهشدناین
اندازهگیری  
گذاریهایعمومیاست.


مفهومبههنگامسیاست

اینشاخصمیزانشکوفاییاقتصادیمنطقهرااندازهمیگیردوعملکردآنرادرسطح

موسسهیپژوهش

شاخصشکوفایی
هابرایبهبودتجارت،دنبالمیکند.بر


اساییفرصت
شهربهمنظورارزیابیرقابتوشن
هایمنطقهای2006آمریکا

اساسشکوفاییاقتصادی،شاخصمذکورشاملسهقسمتاساسیاست:تجارت،مردم
ومنطقه.
کمسیوناندازهگیری

عملکرداقتصادیوپیشرفت
اجتماعیفرانسه2007

این کمسیون پیشنهاد میدهد که تاکید از روی سنجش تولید اقتصادی معطوف به
سنجش رفاه و خوشبختی شود .کمسیون سپس نتیجه گرفت که رفاه و خوشبختی
درآمدتامینمیشودتاازطریقتولید.

بیشترازطریقمصرفو

شاخصشکوفاییلگاتومموسسه
لگاتوم،2انگلستان
2008

این شاخص برای سنجش شکوفایی ملی بر پایه میزان ثروت و رفاه است و از
شاخصهای

رکبیاستفادهمیکند.اینشاخص110کشوررابراساس"هشتستونشکوفایی "

م
متشکل از  شرایط اقتصادی ،کارآفرینی ،حکومت ،آموزش ،بهداشت ،ایمنی و امنیت،
بندیمیکند.


سرمایهاجتماعیرتبه
آزادیهایفردیو


بازتعریفشکوفایی
کمسیونتوسعهپایدار
مللمتحد2009
سازمان 

شکوفاییازسهجهتنیازبهتعریفمجدددارد:الف)تحققنیازهایمادی ب)ابعاد
اجتماعیوروانیکهبهبهبودحسهویت،تعلقوامیدکمکمیکند.پ)قابلیترشد

فردیدرمحیطهایشکوفاتر.


شاخصرفاهملی
بنیاداقتصادنوین
انگلستان2003

4

شاخص مذکور ،پیشرفت اجتماعی را بر اساس رفاه فردی اندازهگیری میکند این
کند:دادههایشخصی(احساسرفاه،رضایت


دستهدادهراباهمترکیبمی
شاخص،دو
پذیری،اعتمادبهنفس)ودادههایمربوطبهرفاهاجتماعی


انعطاف
اززندگی،نشاط ،
(روابطحمایتکننده،اعتمادوحستعلق.
- Genuine Progress Indicator

1

- Legatum Prosperity Index

2

Legatum Institute, UK
3
- National Well-Being Accounts Index New
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شاخصشهرجهانیGCIمجله
سیاستخارجی،انجمنکارنیو
شیکاگودراموربینالملل2010،


این شاخص ،جایگاه بینالمللی شهرها را بر اساس پنج بعد میسنجد .فعالیتهای
تجاری،سرمایه  انسانی،تبادلاطالعات،تجربهفرهنگیومشارکتسیاسی.براساس
بندیمیشوند.


هایتجاریونوآوریاقتصادی،رتبه

نظرفرصت
اینشاخص،شهرهااز
(منبع)UN Habitat ,2013:

متدولوژی پژوهش
روشپژوهشمورداستفادهدراینپژوهش،باتوجهبهموضوع،اهدافوفرضیاتوبهجهتتدوینچارچوب
پژوهشکیفی،اسنادیوپیمایشیمیباشدوبه

نظریازنوعنطری-کاربردیبارویکرداصلیتوصیفی -تحلیلیوروش 
گانه بندرماهشهرموردبررسیقرارگرفتهاست.دراینپژوهشازروشپژوهشاسنادی،پیمایشی
صورتموردیمناطق 5
آوریشدهتوصیفهایتحلیلی،ادارکیوطبقهبندیشدهحاصل


وکیفیاستفادهشدهاست.بدینترتیبازاطالعاتجمع
گردیدهاست.
مراحل تجزیه و تحلیل به ترتیب ذیل میباشد:

شود.بخشاولپرسشنامهبااستفادهازمبانینظریوپیشینهپژوهش طراحی


مرحلهاول:شاملدوبخشمی
بهرهوری(قدرت اقتصادی ،وضعیت اقتصادی ،وضعیت
گردید .پرسشنامه همانطور که پیشتر ذکر شد در شش شاخص  
اشتغال) ،کیفیت زندگی(سالمت ،امنیت و ایمنی ،تحصیالت ،فضای عمومی ،رضایتمندی از خدمات) ،دربرگیرندگی و
شمول اجتماع (فرم شهری ،توازن جنسیتی ،وضعیت اجتماعی) ،پایداری محیطی(کیفیت هوا ،مدیریت پسماند ،انرژی
رساختها(مسکن ،ارتباطات و

ی(مشارکت ،ظرفیت سازمانی ،توانایی اداره شهر و زی
پایدار) ،حکمرانی و قانونگذاری شهر 
فناوری،فرهنگی،اجتماعی،تحرکوجابهجایی)طراحیگردید .

نامدانشآموزاندرمدارسدولتیوغیردولتی


اورییکسریاطالعاتبهمانندمیزانثبت

بخشدومشاملجمع
درهرمنطقه،توزانجنسیتی،انشعابآب،گازوبرقمیباشد .

دوم :در این مرحله به اولویتبندی مناطق پنجگانه بندر ماهشهر با استفاده از روشهای TOPSIS
مرحله  
ودرنهایتازمدلادغامیکپلنداستفادهگردیدکههدفمقایسهمدلهادرخروجیاطالعاتبودهاست .

Waspas
جامعهآماریاینپژوهشبهدوبخشتقسیممیشود.


بخشی از آن شهروندان مناطق پنحگانه بندر ماهشهر میباشد که بر اساس فرمول کوکران  473برآورد شد.
سواالتیکهدراینبخشمیاناینجامعهتوزیعگردیدشاملشاخصکیفیتومحاسبهمیزانرضایتمندیشهروندان

یباشد که از پایایی بسیار
میباشد .ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه طراحی شده را نشانمیدهد که برابر با  0/347م 

باشد.رواییپرسشنامهتوسطاستادراهنماوچندینکارشناسموردتاییدقرارگرفت .


باالییبرخوردارمی
باشد.کهپرسشنامهمیان


ریزیشهریمی

بخشدومآنشاملکارشناسانوخبرگاندرزمینهمدیریتوبرنامه
کارشناسزمینهبرنامهریزیشهریساکنبندرماهشهروبندرامام

آنانتوزیعگردید.برایوزندهیمعیارهاازنظرات 17

خبرهکهاستاددانشگاهدررشتهمدیریتشهریوبرنامهریزی

خمینی(ره)کهشاغلدرشهرداریایندوشهرمیباشندو5
شهریمیباشند،استفادهگردید .

برایوزندهیمعیارهانیزازروش AHPفازی استفادهگردید .روشتحلیل سلسلهمراتبی معمولی روشی خوب

خبرهای کهدر
یکند.زیرا  
یباشد،امابهدرستی نحوهتفکرانسانی رامنعکسنم 
برای کسبنظرخبرگانومتخصصانم 
سههای زوجی ،فازی استو
یبایست نظرخودرابااعداددقیق بیان کند.در حالی کهطبیعت مقای 
حالپاسخگویی است،م 
خبرهقاعدتامایل استدرقضاوتهای خودیک بازهرااعالمکندنهاینکه یک عددثابتوقطعی رابیان کند .بههمین
دلیلدراینپژوهشبرایوزندهیازروشAHPفازیاستفادهشدهاست .
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جدول  :3تعداد توزیع پرسش نامه در هر منطقه

منطقه 

جمعیتکل 

تعدادپرسشنامه 

1

23330

 75

2

43753

 37

4

33536

 127

3

24125

 57

5

7570

 45


هایآماریدرابتدابهبیانیافتههایتوصیفیپرداختهشد.بااستفادهازآزمونtو


مرحلهسوم:بااستفادهازروش
تحلیلواریانسبهبیانیافتههایاستنباطیپرداختهشد.همچنینبرایتعیینمیزاناختالفمعناداربینمناطقبهلحاظ

توزیعشاخصشکوفاییازآزمونScheffeاستفادهگردید.

شکل  :2فلوچارت مراحل پژوهش(نگارندگان)1411 ،

موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه
شهرماهشهردر33درجهو 14دقیقه  45وثانیه طولشرقی و 40درجهو 40دقیقه عـرضشـمالی بـه
فاصـله 75کیلومتری آبادانو 12کیلومتری شرقی بندرامامخمینی واقعگردیده اسـت.ازشـمالغربـی بـهآبـادانواز
جنـوب غربی بهبندرامامخمینی وازجنوبشرقی بهبندرهنـدیجان وازطـرفجنـوببـهخلـیج فـارساسـت(شکل
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 (.)2دولتشاهوهمکاران .)1300بندرماهشهر شامل 5منطقه 11،ناحیهو  42محله(مسکونی) استکهتفاوتقابلیا
یشود.
مالحظـهازنظـرشـرایطزنـدگیساکنانمشاهدهم 


شکل  :3موقعیت منطقه مورد مطالعه

یافتههای پژوهش
اساس ساختار مدل ،به تعیین سطوح برخورداری پرداخته شود .بنابراین با این رویکرد و رویه ،ابتدا به منظور
شاخصها استفاده گردید.

شاخصهای شکوفایی شهری تاثیرگذار از آزمون تی تست جهت شناسایی معناداری 

بررسی 
کهشاخصهاازسطحمعناداری( )Sigباالییبرخوردار

آزمونتی حاصلازپرسشنامهتهیه شدهنشاندهندهاین است 
هستند.چراکهسطحمعناداری یا  sigبادرصدهای مشخص شده کمتراز میزان آلفای موردنظر()0/05ونشانگرسطح
شاخصهایموردبررسیوجوددارد

معناداریباالمیباشد.لذامیتوانبیانداشتکهبااطمینان35رابطهمعناداریمیان
و همچنین اختالف میانگین نیز از تفاوت خیلی باالیی برخودار نیست و این نرمال بودن و استاندارد بودن هر کدام از
ازشاخصهایاصلیرانشانمیدهد .

شاخصهارابازیرمعیارهایمربوطبههریک

دهد.همانطورکهنتایجنشانمیدهددر


رانشانمی
درشاخصهاشکوفاییبندرماهشهر

جدول3نتایجآزمونt
منفیوکمترازحدمتوسطمیباشد.کمترینمیزانضریبمتعلقبهپایداریمحیطیبا

تمامیشاخصهایمیزانضریبt

میباشدوبیشترینآنمتعلقبهکیفیتزندگیبا
وبعدازآنبهحکمرانیوقانونگذاریشهریبا  -3/16

ضریب -3/37
میباشد .
ضریب -3/74
جدول  :4نتایج آزمون  tدر شاخصها شکوفایی بندر ماهشهر
گویه

فاصله اطمینان 31%

t

تفاوت

سطح

درجه

باال

پایین

میانگین

معناداری

آزادی

بهرهوری


-0/13

-0/32

-0/40

0/000

101

-5/22

کیفیتزندگی

-0/15

-0/47

-0/26

0/000

101

-3/74

زیرساختها

-0/44

-0/33

-0/37

0/000

101

-6/16
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پایداریمحیطی

-0/56

-0/77

-0/62

0/000

101

-3/37

عدالت و مشارکت
اجتماعی

-0/42

-0/71

-0/37

0/000

101

-7/47

و
حکمرانی
قانونگذاریشهری


-0/53

-0/32

-0/65

0/000

101

-3/16

نشانمیدهد(Sigاختالف

یکیازروشهایمقایسهچندگانهواریانسمیباشد.همانطورکهجدول5

Scheffe
درشاخصهایششگانه بسیارمتفاوتاست.کمترینمیزاناختالفبینمناطقدرشاخصپایداری

معنادار)بینمناطق
محیطی می باشد و بیشترین اختالف بین مناطق در شاخص کیفیت زندگی مشاهده میشود .به طور کلی در تمامی
گانهاختالفمعنادارمشاهدهمیشود .


هابینمناطقپنچ

شاخص
در جدول   5شدت اختالف بین نواحی به صورت رنگ زرد نمایش داده شده است .در شاخصهای بهرهوری،
زیرساخت،کیفیتزندگی،پایداریمحیطیبیشتریناختالفرامنطقهیکبامنطقهپنج،درشاخصمشارکتوعدالت
اجتماعیبامنطقهسهودرشاخصحکمرانیوقانونگذاریباسهوپنج دارامیباشد.منطقهدوبیشتریناختالفدر

هایبهرهوری،زیرساخت،کیفیتزندگیو


منطقهسهدارد.منطقهسهبیشتریناختالفرادرشاخص
تمامیشاخصهارا 

پایداریمحیطیبامنطقهدوودرشاخصعدالتاجتماعیوحکمرانیبامنطقهپنجدارامیباشد.بیشتریناختالفمنطقه

چهار در تمامی شاخصها با منطقه دو دارا میباشد .بیشترین اختالف منطقه پنج در شاخصهای بهرهوری ،زیرساخت،
کیفیتزندگیوپایداریمحیطیبامنطقهیکودرشاخصعدالتومشارکتاجتماعیباسهدارد .

جدول  :1نتایج آزمون  Scheffeدر شاخصهای شکوفایی در مناطق پنجگانه بندر ماهشهر
منطقه

بهرهوری

کیفیت

زیرساخت

پایداری محیطی

عدالت و

حکمرانی

مشارکت
Subset for alpha = 0.05

یک

2/53

2/74

2/17

2/35

2/52

دو

2/74

2/73

2/31

2/73

2/70

2/30

سه

2/67

2/66

2/46

2/74

2/35

2/13

چهار

4/06

4/41

2/71

2/72

2/73

2/76

پنج
Sig.

2/35

2/50

2/50

1/42

2/45

2/10

/411

1/114

1/141

1/211

1/337

1/411

2/11

1

جدول  :6نتایج آزمون  Scheffeدر شاخصهای شکوفایی در مناطق پنجگانه بندر ماهشهر هر یک به طور جداگانه
)(I

)(J

منطقه

منطقه

یک

بهرهوری

زیرساخت

کیفیت زندگی

پایداری محیطی

عدالت اجتماعی

حکمرانی

Sig

دو

0/720

0/737

0/731

0/675

0/335

0/633

سه

0/312

0/327

0/337

0/340

0/333

1/000

چهار

0/366

0/366

0/276

0/661

0/772

0/473

پنج

0/372

0/372

0/362

0/377

0/375

1/000
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دو

سه

چهار

پنج

یک

0/720

0/720

0/731

0/675

0/335

0/633

سه

0/337

0/337

0/336

1/000

0/370

0/302

چهار

0/341

0/341

0/632

0/377

0/337

0/713

پنج

0/307

0/307

0/335

0/756

0/777

0/755

یک

0/312

0/312

0/337

0/340

0/333

1/000

دو

0/337

0/337

0/337

1/000

0/370

0/302

چهار

0/762

0/762

0/737

0/363

0/720

0/331

پنج

0/600

0/600

0/673

0/716

0/336

1/000

یک

0/366

0/366

0/276

0/661

0/772

0/473

دو

0/341

0/341

0/632

0/377

0/337

0/713

سه

0/762

0/762

0/737

0/363

0/720

0/331

پنج

0/411

0/411

0/166

0/736

0/773

0/333

یک

0/372

0/372

0/362

0/377

0/375

1/000

دو

0/307

0/307

0/335

0/756

0/777

0/755

سه

0/600

0/600

0/673

0/716

0/336

1/000

چهار

0/411

0/411

0/166

0/736

0/773

0/333

رانشانمیدهد.براساسنتایجبه

درشاخصهای شکوفایی شهری بندرماهشهر 

جدول  6نتایج همگنی واریانس 
هامشاهدهنمیشودوبایکدیگربرابرنیستند .


دستآمدههمگنیبینشاخص
جدول  :7نتایج همگنی واریانس در شاخصهای شکوفایی شهری بندر ماهشهر
گویه 

Sig.

df2

df1

Levene
 Statistic

بهرهوری


0/300

473

3

0/533

کیفیتزندگی

0/343

473

3

0/273

زیرساختها

0/340

473

3

0/215

پایداریمحیطی

0/333

473

3

0/057

عدالتومشارکتاجتماعی

0/333

473

3

0/055

وقانونگذاریشهری

حکمرانی

0/343

473

3

0/137


بیشترین  Levene Statisticمتعلق به شاخص بهرهوری با  0/536و کمترین آن متعلق به شاخص عدالت و
میباشد .بیشترین سطح معنادار متعلق به شاخصهای پایداری محیطی و عدالت و
مشارکت اجتماعی برابر با   0/055
وکمترینآنمتعلقبهشاخصبهرهوریبا 0/777میباشد .همانطورکهجدول 6نشانمی

مشارکتاجتماعیبا 0/333
هامشاهدهنمیشود،بههمیندلیلازجدولRobust Tests of Equality of Means

دهدهمگنیوبرابریبینشاخص
استفادهخواهیمنمود .
درشاخصهای شکوفایی شهری بندرماهشهر را

جدول  7نتایج  Robust Tests of Equality of Means
نشان میدهد همانطور که بر روی جدول مشخص نتایج هر دو روش ( Welchولش) و (Brown-Forsytheبراون-
چونسطحمعنادارآنهابسیارتفاوتدارد .

فورسایت)نشانمیدهد،برابری7شاخصدر5منطقهردمیشود
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جدول  :7نتایج  Robust Tests of Equality of Meansدر شاخصهای شکوفایی شهری بندر ماهشهر
Sig.

df2

df1

Statistica

25/3

3

1/33

شاخص

روش آماری

بهرهوری


Welch

0/144

Brown-Forsythe

0/113

57/2

3

1/35

Welch

0/071

27/5

3

2/43

Brown-Forsythe

0/075

71/3

3

2/44

Welch

0/346

25/6

3

0/36

Brown-Forsythe

0/475

35/3

3

1/10

Welch

0/430

27/5

3

1/17

Brown-Forsythe

0/402

72/4

3

1/23

کیفیتزندگی
زیرساختها
پایداریمحیطی

Welch

0/744

27/2

3

0/73

Brown-Forsythe

0/577

54

3

0/61

Welch

0/107

26/5

3

2/10

Brown-Forsythe

0/131

63/4

3

1/67

عدالتومشارکتاجتماعی
وقانونگذاریشهری

حکمرانی


در مرحله بعد با استفاده روش  AHPفازی به وزندهی شاخصها و زیرمعیارها پرداخته شد .شکل  5وزن
یرانشانمیدهد.بیشترینوزنبهزیرمعیارادارهشهر

زیرمعیارهایشاخصشکوفاییشهریبااستفادهازروشAHPفاز
 0/163وبعدازآنبهترتیببهقدرتاقتصادیبا 0/174وتفاوت ونابرابری اقتصادی با 0/170بیشترینوزنرادارا
میباشند.کمترینوزنبهترتیبمتعلقبهزیرمعیارهایفضای عمومیبا،0/051کیفیتهوا 0/053ومدیریتپسماند

میباشد .
 0/072
نشانمیدهدبیشترینوزنمتعلقبهکیفیتزندگیبا0/204وسپسبهبهرهوری0/135

همانطورکهجدول3
متعلقاست.وکمترینوزنمتعلقبهشاخصعدالتومشارکتاجتماعیباوزن0/144متعلقاست .

جدول  :3وزن زیرمعیارهای شاخص شکوفایی شهری با استفاده از روش  AHPفازی
ردیف 

ناممعیار 

وزنمعیار 

ردیف 

ناممعیار 

وزنمعیار 

1

بهرهوری 

 0/135

3

کیفیتزندگی 

 0/204

2

زیرساخت 

 0/176

5

حکمرانیوادارهشهر 

 0/172

3

عدالتومشارکتاجتماعی 

 0/144

7

پایداریمحیطی 

 0/167

(یافتههای پژوهش)1411 ،


وواسپاس)شاخصهایشکوفاییشهریدر

مگیری چند معیاره (تاپسیس 
مدلهای تصمی 
درادامهبااستفادهاز 
کپلندرتبهبندینهایی

بسنجیشده ونهایتا بااستفادهازتکنیک ادغامی 
رتبهبندی و ضری 
مناطقپنجگانهبندرماهشهر  

انجامشدهاست.نتیجهنهاییهرسهروشدرجدول10نشاندادهشدهاست .
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جدول  :11رتبه نهایی شاخصهای شکوفایی شهری
شاخص 

منطقه 

TOPSIS

 WASPAS

رتبهکپلند

بهرهوری 


یک 

5

3

3

دو 

4

4

2

سه 

1

1

1

چهار 

3

5

5

پنج 

2

2

4

یک 

1

1

1

دو 

4

2

2

سه 

2

3

4

چهار 

3

4

3

پنج 

5

5

5

یک 

5

3

3

دو 

2

2

2

سه 

1

1

1

چهار 

3

5

5

پنج 

4

4

4

یک 

5

5

5

دو 

2

3

3

سه 

1

1

1

چهار 

3

4

4

پنج 

4

2

2

یک 

5

5

5

دو 

1

4

2

سه 

2

1

1

چهار 

3

3

3

پنج 

4

2

4

یک 

4

3

4

دو 

2

4

2

سه 

1

1

1

چهار 

3

5

5

پنج 

4

2

3

زیرساخت 

کیفیتزندگی 

پایداریمحیطی 

مشارکتوعدالت
اجتماعی 

حکمرانیو
قانونگذاری 



مؤثربرمناطقبندرماهشهررانشانمیدهد.بر

تاثیرگذاریهرکدامازشاخصهایشکوفاییشهری 

جدول 11
نمناطقپنج گانهگانهتحتبررسیبرایشکوفاییشهری براساساوزانهرکدامازمناطقکهمنتجاز

ایناساساز میا
میباشد،ترتیبدرجه
وتحلیلمدلهایبکارگرفتهشدهچندمعیارهومدلادغامی کپلند)  (POSET

پرسشنامه،آمارنامه 
شاخصها با استفاده از مدل کپلند به

تناسب و برخورداری هر کدام از مناطق پنجگانه بندرماهشهر در مجموع تلفیقی 
ترتیبشاملمناطقسه،پنج،دو،چهاردرنهایتمنطقهیکمیباشد.بنابراینمنطقهسهشهریبندرماهشهربیشترین

اولویتاولراازحیثشاخصهایشکوفاییشهریرابهخود اختصاصدادهوآخرینمنطقهنیزاختصاصبه

میزانو 
منطقهیکاست .



مطالعات توسعه اپیدار شهری و منطقه ای

72

دوره ،3شماره  ،1شماره پیاپی  7بهار 1411



جدول  :11رتبه نهایی مجموع شاخصهای شکوفایی شهری
شاخص 

منطقه 

TOPSIS

 WASPAS

رتبهکپلند

مجموع

یک 

5

5

5

شاخصهای

دو 

4

2

4

شکوفایی

سه 

1

1

1

چهار 

3

3

3

پنج 

2

4

2

(یافتههای پژوهش)1411 ،


شکل  :4رتبهبندی مناطق پنجگانه بندر ماهشهر با توجه به مجموع شاخصهای شکوفایی شهری

الزمبهذکراستکههرکدامازمناطقتلخیص7شاخصاصلی21،زیرمعیارو73مولفهسنجشیاست.جدول
ضریبتناسببهدستآمدهمناطقپنجگانهرادرشکوفایی شهریباتلفیقاوزانومدلهایبهکاررفتهدرمدل

 12
ادغامیکپلندرانشانمیدهد .
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جدول  :12تلفیق شاخصها و شناخت تناسب هر کدام از مناطق در محیط تکنیک کپلند
منطقه

شرایط توزیع شاخص شکوفایی

یک 

بسیارنامناسب

دو 

ضعیف

سه 

تاحدودیضعیف

چهار 

بسیارنامناسب

پنج 

تاحدودینامناسب

(یافتههای پژوهش)1411 ،


شکل  :1رتبهبندی مناطق پنجگانه بندر ماهشهر با توجه به مجموع شاخصهای شکوفایی شهری

واقعشدهاند.منطقهیکهردوجزء

باتوجهبهنتایجبهدستهآمدهمنطقهیکوچهاردروضعیتبسیارنامناسب
مناطقپرازدحاموپرجمعیتشهربهشمارمیآیند.بخشاعظممنطقهیکجزءبافتفرسودهوناکارآمدشهریبهشمار

رودومنطقهچهاردرحاشیهشهروجداازشهرقرارداردکهمحلسکونتمهاجرینیمیباشدکهدرهنگامجنگ


می
هایپتروشیمیبهاینمنطقهآمدند.درنتیجههردومنطقهجزءسکونتگاههای


تحمیلییابهدنبالیافتنکاردرمجتمع
روندکهمتاسفانهازخدماتشهریبهرهمندنیستند .


وناکارآمدبهشمارمی
غیررسمی
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بهلحاظتوزیعشاخصهایشکوفاییقراردارد.اینمنطقهدرمرکزشهرقراردارد.

منطقهدودروضعیت،ضعیف
بهلحاظشاخصهایشکوفاییقراردارد.اینمنطقهتوسطپتروشیمیماهشهر

منطقهسهدروضعیتتاحدودی ضعیف 
ساختهشدهوعمدتاکمترازسایرمناطقدارایمشکلمیباشد.منطقهپنجدروضعیتتاحدودینامناسبقراردارد.این

باشدوازجمعیتکمیبرخوردارمیباشد .

منطقهتازهساختمی

نتیجهگیری و پیشنهادها
تبندی
پژوهشحاضرکهاز 7شاخصاصلی با 21زیر معیار و  74زیرمولفه سنجشی جهتارزیابی واولوی 
دهیشاخصهاومعیارهااصلی


فازیبرایوزن
ازتکنیک  AHP

شاخصشکوفاییشهری استفادهنمود .دراین پژوهش ،
استفاده شد و از تکنیکهای تاپسیس و واسپاس به عنوان یکی از اعضای خانواده   MCDدر رتبهبندی مفاهیم مورد
یتوان منطقریاضی شفافونیز عدم مشکالت اجرایی آنهادانست.در
بهرهبرداری قرارگرفت.که مهمترین دلیل آنرام 

بهعنواندادههای خامموردبررسی قرار گرفت کهنتایج آن
نهای موردبررسی  
ابتدای امراختالفمیان گروههاو میانگی 
خصها از سطح معناداری( ) Sigباالیی برخوردار هستند .چرا که سطح
برای شکوفایی شهری مناطق نشان داد که شا 
یباشد .
معنادارییاsigبادرصدهایمشخصشدهکمترازمیزانآلفایموردنظر()0/05ونشانگرسطحمعناداریباالم 
استفادهازمدلهای تصمیم

شاخصهایموثربرشکوفایی شهری مناطقشهربندرماهشهر با 

تحلیل هر یک از
نشاندادکهمجموعشاخصهایمورداستفادهبااستفادهازمدلتاپسیس نشاندادکهترتیب اهمیت شامل سه،

گی ر ی 
پنج،دو،چهارویک می باشد.واین امر بهنوعی نشاندهندهدرجهتناسبوبرخورداری اولیه وخامهر کدام ازمناطق
یافتههای وانگ(،)2015
شاخصهای شکوفایی شهری است .بنابراین این نتیجه با توجه به  

شهر بندر ماهشهر از حیث 
سنجششاخصهابا

استهایجدیدودادههادرهرکدامازمناطقتغییرخواهندیافت.عالوهبراین،
مطابقتداردکهسی 
شاخصهابهترتیبدارایتفاوتوتنوعدراولویتبندیاست؛

استفادهازتکنیکواسپاسنشاندادکهترتیبتناسباین
بهرهوری،کیفیتزندگی،
بگونهایکهترتیبدواولویتاولبادرجهتناسبیبرخورداریازشکوفاییشهریدارایمعیارهای 

یوحکمرانیوقانونگذاریشهریدارایتنوعدراولویتبندیهستند .

زیرساخت،برابریومشارکت،پایداریمحیط
شاخصهایشکوفایی شهری بااستفادهاز

شاخصهادرمدل کپلندنشاندادکهترتیب تناسب 

مجموع تلفیقی 
شاخصبهرهوریوکیفیت

یباشدبگونهایکهدواولویتبرتربرای
اینمدلنیزبهترتیبشاملسه،دو،پنج،چهارویکم 
زندگی بهترتیب شاملمناطقسهودو؛برای شاخص زیرساخت،مناطقیکودو،برای شاخص پایداریمحیطیمناطق
تناسبهرکدامازشاخصهابااستفادهازکپلندنیز نشاندهندهآناستکهترتیب

یباشدو بهترتیب 
سهوچهارم 
شاخصها

هرکدامازشاخصهایکبه ترتیب شاملمناطقسه،پنج،دو،چهارویک میباشد.بنابراین ترتیب 

برخورداری 
نشان دهنده این امر است که توسعه بهرهوری ،کیفیت زندگی ،زیرساخت ،ابعاد زیست محیطی و مشارکت و عدالت
اجتماعی و حکمرانی و قانونگذاری شهری در هر کدام از مناطق شهری منجر به توسعه شکوفایی شهری در مناطق
شاخصهای شکوفایی شهری را

یگردد.بنابراین منطقه سهشهری بندرماهشهربیشترین میزان واولویت اولراازحیث 
م
بهخوداختصاصدادهوآخرینمنطقهنیزاختصاصبهمنطقهیکاست.
1
بر اساس مطالعه تطبیقی این پژوهش با نتایج وونگ ( ،)2015جونز و همکاران ( )2015همراستا و مرتبط
ابعادوشاخصهایشهرشکوفاموفقعملکردهاند .

یباشدکهدرتبیینمفاهیموارزیابی
م

- Jones et al

1
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شاخصهای موردبررسی وجودداردو

نتایجبهدستآمدهنشاندادکهبااطمینان  35رابطهمعناداری میان 
همچنین اختالف میانگین نیز از تفاوت خیلی باالیی برخودار نیست و این نرمال بودن و استاندارد بودن هر کدام از
یدهد کهبانتایج پژوهش ژائووهمکاران
صهای اصلی را نشانم 
شاخصهارابازیرمعیارهای مربوطبههریک ازشاخ 

دهچشمهوحاجیپور()1300مطابقتدارد .باالترینمیزاناختالفمربوط
(،)2013بونایوتووهمکاران(،)2015محمدی  
افتههای پژوهشدانشپوروهمکاران()1236ومحمدی
کیفیتزندگیمیباشدواین امربای 

بهمنطقهیک درشاخص
دهچشمه و حاجیپور( )1300مطابقت ندارد .براساس وزن دهی ،شاخص بهرهوری با وزن  0/204رتبه اول و بعد از آن

رتبهدوموزیرساختهاباوزن 0/176دررتبهسومقرارداردکهبانتایجپژوهش

شاخصکیفیتزندگیبارتبه 0/135
دانشپوروهمکاران()1436مطابقتدارد .

یافتههای محمدیارزاده و شمس الهی ( ،)1435صفاییپور و همکاران ()1437در اهواز و و محمدی
این با  
چشمهوحاجیپور()1300درکرمانشاهمطابقتمعنیداریرانشانمیدهد .


ده

منابع و مأخذ
احدنژاد ،م ،حاضری ،ص ،مشکینی ،ا ،پیری ،ع ،)1436( ،شناسایی عوامل کلیدی موثر بر شکوفایی با رویکرد
(مطالعهموردی:کالنشهرتبریز)،نشریهپژوهشوبرنامهریزیشهری .15-40،)42(3،

آیندهنگاری

واندازهگیری آنبرای منتخبی از

بختیاری ،ص،رنجبر،ه،قربانی ،س،)1431(،شاخصترکیبی رفاهاقتصادی 
کشورهایدرحالتوسعه،پژوهشهایرشدوتوسعۀاقتصادی .114-126،)3(4،
جهانی ،د ،نظمفر ،ح ،معصومی ،م ،صمدزاده ،ر ،)1300( ،سنجش کیفیت زندگی بر اساس شاخص شکوفایی
شهریدرشهراردبیل،فصلنامهجغرافیاومطالعاتمحیطی .35-40،)46(10،
رضاعلی ،م ،حاتمینژاد ،ح ،فرجیسبکبار ،م ،علوی ،س ،قائیرحمتی ،ص ،)1433( ،تبیین الگوی فضایی
شاخصهای شکوفایی شهری درایران رویکردی نوین در مطالعهپایداری کالنشهرها(مطالعهموردی کالنشهرتهران)،

سکونتگاههایانسانی،دوره .271-233،)1(15

مطالعاتبرنامهریزی

فصلنامهعلمی-پژوهشی
برنامهریزی
شاخصهایشکوفایی شهرتهران،رسالهدکتریجغرافیاو 

رضاعلی،م،)1436(،تبیینالگویفضایی
شهری،دانشگاهتربیتمدرس،دانشکدهعلومانسانی،اساتیدراهنمادکترحسینحاتمینژاد،دکترحسنعلیفرجیسبکبار 
دانشپور ،ح ،سعیدی رضوانی ،ن ،بذرگر ،م ،)1433( ،ارزیابی امکان قرارگیری شاخص دسترسی در میان

یانسانی .356-367،)2(52،
یجغرافیا 
پژوهشها 

شاخصهایاصلیشکوفاییشهری(مطالعۀموردی:شهرشیراز)،

دانشپور ،ح ،سعیدی رضوانی ،ن ،بذرگر ،م ،)1436(،ارزیابی مناطق یازدهگانه شهر شیراز به لحاظ شاخص

،نشریهپژوهشوبرنامهریزیشهری .16-42،)44(3،

شکوفاییشهریبااستفادهازمدلFAHP
دانشپور،ح،سعیدیرضوانی،ن،بذرگر،م،)1436(،تحلیلنقششاخصدسترسیدرارتقایشاخصشکوفایی

ریزیمنطقهای) .524-530،)1(3،


پژوهشیجغرافیا(برنامه
شهریبااستفادهازتکنیک،FAHPفصلنامهعلمی–
اننامۀ دکتری،
هایمنطقهایدرشهراهواز،پای 


رنابرابری
شریفی ،ع،)1475(،عدالتاجتماع،وشهر:تحلیل،ب
استادراهنما:مهدیقرخلو،دانشکدةجغرافیا،دانشگاهتهران،تهران 
علوی ،س ،نظمفر ،ح ،عشقیچهاربرج ،ع ،)1433( ،ارزیابی و سنجش شاخصهای شکوفایی شهری( )CPIدر
پژوهشیبرنامهریزیفضایی .66-36،)4(10،

کالنشهرتهران،فصلنامهعلمی–

پور،م،ملکی،س،حاتمینژاد،ع،مدانلوجوبیاری،م،)1436(،ارزیابیوسنجشمؤلّفههایشکوفاییشهری


صفایی
درکالنشهراهواز،جغرافیاوپایداریمحیط .45-36،)4(22،
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استفادهشدهاست.درروشمیدانیازتکنیکپرسشنامهجهتجمع آوریاطالعاتاستفادهشدهاست.جامعهآماریپژوهششامل 50نفراز
نخبگانوکارشناساندردسترسمیباشد.جهتتجزیهوتحلیلدادههایپرسشنامهازنرمافزارآماری SPSSوآزمونهایآماری Tتک
نمونهایوکروسکالوالیسوهمچنینجهتتعییننقاطقوت،ضعف،فرصتهاوتهدیدهاازمدلاستراتژیکSWOTاستفادهشدهاست .
یافته ها و نتیجه گیری :نتایجحاصلازآزمون  tنشاندادهاستکهیکرابطهمعناداریبینمتغیرهایمستقلموردمطالعهدرپژوهش
حاضروتحققپذیریالگویاسالمی-ایرانیپیشرفتوجوددارد.بنابراینمتغیرهایمستقلموردمطالعهبرتحققپذیریالگواثرگذارمیباشند.
همچنیننتایجآزمونکروسکال والیسنیزنشاندادهکهتمایلمردمبهمشارکتدرارتباطباشاخصهایومتغیرهایموردسنجشدرجهت
تحقق پذیریالگوازوضعیتمطلوبیبرخورداراست .نتایجبدستآمدهازمدلسواتدرارتباطباوضعیتتحققالگووهمچنیننمرهدهی
عواملمربوطهنشاندهندهانتخاباستراتژیتهاجمیدرجهتاقداماست .




کلید واژه ها :مشارکت،توسعهپایدار،الگویاسالمی-ایرانی،برنامهریزی،پیشرفت.

 نویسنده مسئولmostafaariankia@gmail.com :

هایراهبردیومشارکتپذیریشهرونداندر


).واکاویمؤلفه
ارجاع به این مقاله:آریانکیا,مصطفی,خراسانی,نگار,خاکپور,براتعلی1301(.
راستایتحققالگویاسالمی-ایرانیپیشرفت .فصلنامهمطالعاتتوسعهپایدارشهریومنطقهای.77-106،)4(1،
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مقدمه و بیان مسأله
یکیازویژگیهایعصرماشهرنشینیوافزایشجمعیتشهرهاو بهپیرویازآن،توسعهشهرهایکوچکوبزرگاست
تا سال  ،1300از هر هشت نفر تنها یک نفر در مناطق شهری زندگی میکرده است اما قرن بیستم نیمی از جمعیت جهان
شهرنشینشدهاستکهدوسومآندرجهانسومزندگیمیکنند(حسینیوهمکاران .)33:1433،
شهرنشینیبهمنزله یدومینانقالبدرفرهنگانسان،سببدگرگونیدرروابطمتقابلانسانهابایکدیگرشدهاستکه
افزایشبهرهبرداریازمحیطراتشدیدمیکند(محمدیدهچشمهوهمکاران.)336:1433،ازسویدیگرویژگیهایجوامعشهری
امروز،سببناپایداریمحیططبیعیومصنوعیشدهاست(دهداریوهمکاران .)2:1433،
جمعیت،توسعۀشهرنشینی،ظهورتکنولوژیهایجدیدوتغییراتحاصلشدهدرعاداتوالگویمصرفازیکسوو
محدودیتدراستفادهازمنابعطبیعیازسویدیگرعالوهبربوجودآوردنانواعمشکالتپیچیدهدرکیفیتزندگیانسان،موجب
بروزانواعناسازگاریهایاجتماعی،اقتصادیودرنهایتزیستمحیطیشدهاست(نورمندیپوروعباسنژاد.)143،1433،ازاین
رو،دستیابیبهتوسعهپایدارشهریبهمنظوربهره برداریمناسبازمنابعوایجادرابطهمتعادلومتوازنمیانانسان،اجتماعو
طبیعت،هدفنهاییبرنامهریزانومدیرانتوسعهشهریمیباشد(دامنباغوملکی .)23:1432،
امروزهتوسعهدغدغهخاطربسیاریازکشورهاست.بهزبانساده،توسعهچیزیجزمقؤلهرضایتبخشترکردنوضعیت
زندگیمردمنیست(شیخیوهمکاران.)130:1433،توسعهپایدارحالتتعادلوتوازنمیانابعادمختلفتوسعهاستکههدف
آنبهبودبخشیدنبهشرایطکیفیزندگیانساناست(دامنباغوملکی.)23:1432،برایرسیدنبهالگویتوسعهمطلوبیا
استفاده صحیح از منابع و فرصت ها و توزیع عادالنه امکانات ،مشارکت مردم راهکار اصلی و محوری به شمار میرود (خواجه-
شاهکوهیوهمکاران .)2:1434،
ازدههی 1370میالدیبهبعددربرنامههایتوسعهوهمچنینتوسعهیشهریتوجهفزایندهایبهرویکردمشارکتی
صورتگرفتهاست؛بهگونهایکهرکناصلیپروژهیتوسعهیشهریمشارکتهمهجانبهیگانهایسازندهیجامعهیشهریمی-
باشد(یغفوریوهمکاران73:1434،؛بهنقلاززیاریوهمکاران .)1477،
نقشمردمبرایپیشبرداهدافبسیارمهماستودرواقعیکیازپیششرطهایبنیادین،مشارکتوسیعمردمدر
تصمیمگیریاست(ویسینابوهمکاران .)77:1433،
برنامهریزان و طراحان و مسئوالن شهری با تجربههای ارزشمندی که در طول سالیان دراز به دست آوردهاند ،به این
مطلبپیبردهاندکهبدونحضورمردم،برنامه ریزیبرایمردمکاریغیرواقعی،غیرمفیدودربعضیاوقاتمولدبحرانهااست.
بدین ترتیب در جهان معاصر ،حل مسائل شهری ،جز با شناختن نیازها ،خواستهها و نگرشهای شهروندان امکان پذیر نیست
(سهیلیوندواکبرپورسراسکانرود .)2:1430،
مشارکتمردمدرتمامیفعالیتهایاجتماعیوازجملهبرنامهریزیوشهرسازی،امریاستکهامروزهدرتمامیجوامع
موردپذیرشقرارگرفتهوروزبهروزبراهمیتآنافزودهمیگردد.برایتقویتوگسترشامرمشارکتمردمدربرنامهریزی،
شناختعواملمؤثربراینامرضروریاست(کومه .)2:1432،
بنابراینباتوجهبهاهمیتونقشمشارکتشهروندانولزومتوجهبهآندرزمینهپیادهسازیالگویتوسعهپایدار،
پژوهشحاضربهبررسیوتحلیلمیزانتحققپذیریشاخصهایمشارکتفعالمردمیدرراستایالگویاسالمی-ایرانیپیشرفت
میپردازد.
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اهداف و سؤالهای پژوهش
امروزهتداومرشدشهرنشینی،به ویژهباشکلوکارکردیکهدرکشورهایدرحالتوسعهازجملهایراندارد،هشداری
بر ناپایداری شهرنشینی است .برای حفظ پایداری اکوسیستم شهری ،وظیفه انسان بهرهمندی پایدار از محیطزیست شهری و
پیشگیریازانواعآالیندههایزیستمحیطیدرشهرهاست.بنابراینفراهمسازیبستریمناسبجهتارزیابیوسنجشپایداری
زیستمحیطیدرفرآیندبرنامهریزیوتوسعهبهویژهتوسعهشهریالزموضروریمیباشد.درواقعبدونوجود چنینبستری،
بحثتوسعهپایداربهویژهدرشهرها،بحثیبیموردوبیهودهخواهدبود(عمادالدینوهمکاران .)2:1437،
براین اساس ،پژوهش حاضر تالش دارد با توجه به سند الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت ،به بررسی و ارزیابی میزان
تحققپذیری شاخصهای مشارکت فعال مردمی در راستای الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت بپردازد .در این ارتباط با توجه به
موضوعپژوهشسؤاالتمختلفیمطرحمیشودکهدراینمیانمیتوانبهسوالاصلیپژوهشاشارهکردکه:راهکارهای تحقق-
پذیریشاخصهایمشارکتفعالمردمیدرراستایالگویاسالمی-ایرانیپیشرفتکداماند؟ 


مبانی نظری
توسعه،فرآیندیجامعازفعالیت هایاقتصادی،اجتماعی،فرهنگیوسیاسیاستکههدفآنبهبودمستمرزندگی
جمعیت بوده و فعالیت ،آزادی ،مشارکت و توزیع عادالنۀ منافع از ارکان اساسی آن به شمار میآید ( & Attfield
 .)Wikins,1992: 94
توسعه مفهومی است که هم از نظر تئوری و هم از نظر سیاسی بحث میکند و ذاتاً پیچیده و مبهم است
( .)Thomas,2004,1-2
توسعهدرواقعمفهومیاستکهمی توانآنرادربهبوددرازمدتسالمتاجتماعیواکولوزیکیجوامعانسانیکهنمود
بارزآنشهرهامیباشدجستجوکرد( .)Wheeler,1999:3
ازپایانجنگجهانیدومبهاینسو«توسعه»بهعنوانیکیازمهمترینمسایلدرمحافلدانشگاهیوبرنامهریزی
کشورها مطرح بوده ،به نحوی که در دهه  1330غالب کشورها به بازنگری وضعیت خود در اینخصوص پرداختهاند .نهادهای
مرتبط با امر توسعه با استفاده از شاخصهایی چند و با بهرهگیری از الگوهای خاص مبادرت به تعیین درجه توسعهیافتگی
اقتصادی،اجتماعیکشورهانمودهاند(عبدلیوهمکاران .)151:1434،
توسعهفرآیندیپیچیدهوچندبعدیومستلزماعمالتغییراتدرساختاجتماعی،طرزتلقیمردمونهادهایملیونیز
تسریعرشداقتصادی،کاهشنابرابریوریشهکنکردنفقراست(هادیزادهزرگروهمکاران.)77:1432،برپایهمؤلفههایمختلف
پاردایمتوسعه،عالوهبراینکهشرطالزمبرایتوسعهیافتگییکجامعهوجودامکاناتوسرانههایالزمدرابعادمختلففرهنگی،
اقتصادیوغیرهاست،شرطکافیبرایتحققیافتنتوسعهد ریکجامعهتوزیععادالنهآنامکاناتاستکهدراغلبکالن-
شهرهایایرانخالًاینمهمدیدهمیشود(رئیسیورئیسی .)122:1433،
تمرکزنامعقولونامناسبدرعرصههایزیستیوتوسعهاقتصادی  -اجتماعی،نابرابرینواحیجغرافیارادرپیخواهد
داشت .موضوعی که بازتاب آن را در چشم انداز جغرافیایی شهرها و رشد ناهمگون آنها میتوان یافت .قبل از اتخاذ سیاست
هرگونه توسعه الزم است مشکالت اساسی و ریشهای مناطق محروم شناسایی شود .این امر سبب میشود برنامهریزان و
سیاستگذارانبادرکعمیقتربهترنسبتبهمسائلمنطقهای،اقدامبهپیشنهادسیاستهاوتهیهیبرنامههانمایند(محمدیو
همکاران .)77:1433،
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برنامهریزان،برایتحققآنخواسته،میکوشندتابااجرایبرنامههایمتعدد محرومیت زداییوگسترشهمهجانبه
جنبههایمثبتتوسعهیافتگی،ازمیزاننابرابریهاوعدمتعادلهابکاهند.گامنخستدراینزمینهتدوینبرنامههایکارآمدو
منطبقبرواقعیتها،دستیابیبههدفبرترعدالتاجتماعیونارساییشرایطموجوداست(.)Edward & Pool,1988: 105
واژهمشارکتازحیثلغویبهمعنایدرگیریوتجمعبرایمنظورخاصمیباشد.مفهوممشارکتبهعنوانیکفرآیند
اجتماعی،جامع،چندجانبه،چندبُعدیوچندفرهنگیسعیداردهمهگروههایمردمرادرهمهمراحلتوسعهشرکتدهد.از
اواخردهه، 1350مفهوممشارکتوتوسعهمشارکتیبهمنزلهمفهوممهمیدرمباحثتوسعهاقتصادیوبهدنبالشکستبرنامه-
هایاقتصادیمطرحشد(فتحیوچراغزاده .)2:1435،
کمیسیوناقتصادیآمریکایالتین،مشارکتراشرکتداوطلبانهمردمدریکیاچندبرنامهعمومیکهدرتوسعهملی
نقشدارند،تعریفمیکند(جهانیدولتآباد.)33:1437،

الگو
الگو ،اشعار به نمای کلى ،سنجه ،سیمای ماهوی و شکلى یک جریان ،فرایند ،روند یااندیشه و هر نوع مقوله جزئى یا کلى
است ،که در ابتدا نیازمند تبیین کالن از حیثدرونى و سپس ترسیم بیرونى ابعاد عملیاتى آن است.اگر به این تعریف به عنوان
مفروض نگاه کنیم ،میتوان در سطحى کالن ،الگو را بهساختار تشبیه کرد ،که بر خالف تصور عمومى و البته اشتباه از ساختار ،تنها
نمایانگرقالب ،نمودار و شکل بیرونى نیست؛ بلکه میتواند به الیههای درونى نیز اشاره داشته باشدکه برای مثال میتوان به ساختار
و محتوای قرآن کریم اشاره کرد ،و یا به مثال زبان واندیشه در فلسفه تحلیل زبانى رهنمود داد؛ که تبیین آنها فراتر از اغراض این
پژوهش است.در نگاهى سادهتر و اجمالى منظور از الگو نمونه عینى و مشهود یک فکر و عملدر ابعاد گوناگون است ،که برای
رسیدن به کمال ،از سوی دیگران پیروی مىشود(شتابداروزمانیعلیآبادی .)5:1433:

پیشرفت
پیشرفتدرتعریفیعامعبارتاستازفرایندحرکتازوضعیتموجود بهسمتوضعیتمطلوب.پیشرفتدرمنطق
اسالم،متفاوتازمنطقمادیپیشرفتدرجهانغرباست،چراکهپیشرفتدرغرب،یکبُعدیبودهودرمنطقاسالمیابعاد
بیشتریدارد.ازعلمواخالقگرفتهتااقتصادوعدالتوسیاسترانیزدربرمیگیردولذا«الگویپیشرفتیعنیمجموعهنظام-
مندیازمفاهیم،اصولموضوعه،قوانینوراهبردهااستکهدرساختارمنطقیوضعیتموجودراتحلیل،وضعیتمطلوبراتبیین
وراهبردحرکتازوضعیتموجودبهمطلوبراارائهدهد».وهمچنین«الگویایرانی -اسالمیپیشرفتقصدداردباتوجهبه
احکاماسالمیوهمچنینشر ایطسیاسی،اجتماعی،اقتصادیوفرهنگیخاصجامعهایرانی،یکالگویاختصاصیراپیشروی
مدیرانکشورقراردهد»(جوانپورهرویوهمکاران .)124:1300:

الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
شیوهتدوینالگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ازمنظرحضرتآیتاهللخامنهایمبتنیبرارایهتعریفیبومیومستقلاز
پیشرفتاست.برایناساسالگوی اسالمی ایرانی پیشرفتهمدرمبانیواهدافوهمدرقالبوجهتباسایرالگوهایطراحی
شدهمتفاوتاست.بهاینمعناکهچهدرمبانینظریوچهدرمسیرتحققالگوازتأثیرپذیریوپیرویازالگوهاونظریههای
غربیپرهیزمی شود.درچنینصورتی،الگوییکهشکلخواهدگرفت،برمنابعاسالمیوایرانیمبتنیخواهدبودودرعینحالاز
تجربهمفیدسایریننیزاستفادهمیکند(بهمنوهمکاران .)123-125:1435،
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شکل  :1مؤلفههای محتوایی الگوی پیشرفت



برنامهریزی مشارکتی
برنامهریزیمشارکتی،مجموعهایازفرآیندهاییاستکهازطریقآن،گروههاوتمایالتمتنوعباهمتعاملمیکنندتا
برایتهیهیکبرنامهونحوهانجامآن،بهتوافقبرسند.برنامهریزیمشارکتیمیتواندتوسطهریکازطرفینآغازشود.چگونگی
برنامهریزی مشارکتی و جداول زمانی مربوط با ید در جریان مذاکره ،مورد توافق کلیه افراد و گروهها قرار گیرد .برنامهریزی
مشارکتیبراصولذیلمبتنیاست :
 -1جامعه،متکثراستودرجامعهبینمنافعافراد،تضادهایمشروعیوجوددارد-2.قدرتمندیفردییاگروهینباید
منجربهتحمیلنظرآنهابرسایرینگردد -4.طرفهایدرگیربایدبرایتکمیلاطالعاتبهتبادلاطالعاتپرداختهوازاین
طریقبکوشندبادیدگاههاییکدیگرآشناوتعارضاتراکاهشدهند -3.هیچفردیاگروهیدرجریاندستیابیبهتوافقنباید
کنارگذاشتهشود(محمدیوهمکاران .)113:1434،

عوامل مؤثر بر مشارکت مردم
بهطورخالصهعواملیکهازنظرروحیوروانیدرمشارکتمردممؤثرمیباشدبهشرحزیراست :
-1تقویتاعتقادبهمشارکت(همتوسطمردموهمتوسطمسئولینامورشهری) ،
-2ایجادانگیزه،عالقهوتشویقمردم ،
-4احساسامنیتازابرازنظر،عدمنگرانیازپیآمدهایآشناییدیگرانباافکارواندیشههاوباورهایفرد ،
-3آشناییباشرایطروحیوروانیوفرهنگمردم ،
-5شناختسلیقههایمردمدرشیوههایمختلفمشارکت ،
-7شناختانگیزههایفردبرایبرآوردنتوقعاتدیگرانوتقویتروحیهیجمعی ،
-6تصوراتافرادازقضاوتدیگراندرموردمشارکت ،
-7تحلیلارزیابیهایمختلفافرادازپیامدهایمشارکت ،
-3میزاناعتماداجتماعیمردمبهیکدیگرمشارکت(یغفوریوهمکاران .)77:1434،
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شکل  :2اصول حکمروایی مشارکتی شهری مآخذ :خلیجی16 :1411 ،؛ به نقل از Yang, 2017

رویکردها به مشارکت شهروندی
دردهههایاخیرمتفکرینوصاحبنظرانحوزةاجتماعیمشارکتشهروندیراباسهرویکردموردبررسیقراردادهاند :
درنگاهنخست،مشارکتبهعنوانرکنیازحیاتاجتماعیوبخشمهمیازهویتجامعهانسانیموردتوجهوتحلیل
قرارگرفتهاستکهطبیعتاًایننگاه،عمیقترین،موجهترین وواالترینرویکردبهمشارکترانشانمیدهد.اینمشارکترادر
مقامهدفوشیوةمطلوبزندگیاجتماعیمیداندوآنرایکیازشاخصههایاجتماعیتوسعهیافتگیجوامعمیشناسند .
درنگاهدوم،بهمشارکتدررابطهباتوسعهودگرگونیهایاقتصادی،اجتماعیوفرهنگیوغیرهنگریستهمیشود.در
اینجاشاهدحضوررویکردیابزاریهستیمکهمشارکتشهروندیراابزارووسیلهایبرایتوسعهیاهرنوعتحولدیگریدرجامعه
میداندومعتقداستباحضورشهروندانوطرحدیدگاههاوخواستههایشان،توسعهوکارآمدیمردمیتروبهنیازهایواقعیافراد،
نزدیکتر میگردد و در نتیجه میتواند از تمام توانمندیها و منابع فردی و جمعی جامعه استفاده کند .بدین ترتیب بسیج
شهروندانومنابعجامعهدرجهتتوسعهایجادمی شود.ودرنگاهسومکهرویکردفردیبهمشارکتاستبهخصوصیاتافراد
مشارکتکنندهتأکیدوتوجهمیشود.انگیزهها،عالئق،هزینههاوپاداشها،رفتارهایشهروندانوعواملزمینهسازآنهامورد
مطالعهقرارمیگیرد(حسینیوهمکاران .)33:1432،

چرخه تصمیمگیری مشارکتی
امروزهجبرمشارکتدرعرصه هایشهریبیشازهرعرصهدیگرالزامیگردیدهاست.اقداماتاندکانجامیافتههم
شیوههایپایدارتلقینمی شود.برایورودواقعیمردمبهعرصهمشارکتفعالدرشهرهاوامورمختلفشرطاصلیآناستکه
شهرداریومدیرانومسئوالنشهرینقشتسهیلگرراایفاکنند.تسهیلگریفعالبهمعنایآناستکهشهروندانتصمیم-
گیرندهاصلیشوندودرتماممراحلچرخهتصمیمگیرینقشاصلیوفعالداشتهباشند(قلیپوروهمکاران.)14:1431،این
چرخهرامیتوانبهصورتزیرمالحظهکرد :
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شکل  :3چرخه تصمیمگیری مشارکتی مآخذ :قلیپور و همکاران13 :1331 ،




تئوریهای مرتبط با مشارکت
دیدگاه جامعهشناختی مشارکت
دردیگاهجامعه شناختیمشارکت،برفرایندهایاجتماعی،اقتصادی،نهادهایخانوادگیونظامتعلیموتربیتتأکیدمی-
شود.درواقعاینرویکردبرعواملبیرونیومحیطیتأکیدداشتهوعواملاجتماعیرادرشکلگیریمشارکتمفیدومؤثرمیداند
(پوراحمدوهمکاران .)407:1434،
دیدگاه روان شناختی مشارکت :در این دیدگاه ،مشارکت از دو جنبه ،یکی انگیزههای ترغیب کننده و دیگری ،میزان
آگاهیفردنسبتبهعملموردمشارکت،دارایاهمیتاست.ایندیدگاهافزایشمشارکتدرجامعهراناشیازتغییردرنگرش،
افکاروشخصیتافرادمیداند.درایندیدگاه،تأکید برالگویتغییردرسیستماعتقاداتوخصوصیاتشخصیتیاست.مردمباید
ازنظرروانی،انگیزةکسبموفقیتبیشترراداشتهباشندوهمینانگیزهمیتواندآنهارابهافرادیفعالدرجامعهتبدیلکند
(موسوی .)50-53:1431،
نظریههانتینگتونونلسون :هانتینگتونونلسوندربررسیعللگسترشمشارکتدرجوامعدرحالتوسعهبردوعامل
بیشازهمهتأکیدمیکنند .
عاملاول،نگرشنخبگانسیاسیدرقبالمشارکتاست.عاملدوممیزانآگاهیگروهیوانسجامدرخوداینجوامع
است.آنهامعتقدندتوسعهاجتماعیواقتصادیازطریقدومجرامیتواندباعثگسترشمشارکتشود.یکیازاینمجاریتحرک
اجتماعیاست.بهاینمعنیکهکسبمنزلتهایباالتراجتماعیبهنوبهخوددرفرداحساستواناییایجادمیکندونگرشهای
تأثیربرتصمیمگیریدستگاههایعمومیراموجبمیشود.آنهامعتقدنددرمیانمنزلتهایاجتماعی،میزانسوادفردبیشترین
تأثیررابرمشارکتدارد.دومینمجرامجرایسازمانیاست.بدینمعنیکهعضویتومشارکتفعالدرانواعگروههاوسازمانهای
اجتماعیاحتمالمشارکتدرفعالیتهایاجتماعیوسیاسیرابیشترمیکند(پوراحمدوهمکاران .)407:1434،
نظریهمشارکتیجیمزمیجلی :بهنظرمیجلیایدهمشارکتاجتماعایدهایکامالًایدئولوژیکاست،کهبازتاباعتقادات
ناشیازنظریه هایاجتماعیوسیاسیدرخصوصاینکهجوامعچگونهبایدسازماندهیشوند،است.منطقآنمبتنیبرواکنشدر
برابرتمرکززدایی،دیوانساالری،انعطافناپذیریودردسترسینبودندولتاستوباایناعتقادموردحمایتواقعشدهکه
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قدرتدولتبسطوگستردگیفزایندهایپیداکردهبهگونهایکهباکنترلبرامورجوامعحقوقوآزادیهایمردمعادیتقلیل
دادهاست(غفاری.)1430،
نقش مردم در پیشرفت الگو
توجهبهمردمواصولحاکمبرمردمدرنقشهیجامعپیشرفتالزماست.ایناصولبهصورتزیراست :
 -1محوریبودنمردم:درمنطقاسالمی،قدرت،عزت،آبرو،خوشنامیوامکانات،فقطوفقطبرایخدمتبهمردمو
حرکتدادنخودوجامعهوکشوردرراهنظاممقدساسالمیورسیدنبهآرمانهایبلندیاستکهانسانهانیازمندآنهستند
(حضرتآیتاهللخامنهای -2.)1470/2/11،اصلتوجهبهخانواده:خانواده،واحدبنیادینجامعهوکانوناصلیرشدوتعالیانسان
استوتوافقعقیدتیوآرمانیدرتشکیلخانوادهکهزمینهسازاصلیحرکتتکاملیورشدیابندهیانساناست،اصلاساسیبوده
وفراهم کردنامکاناتجهتنیلبهاینمقصودازوظایفحکومتاسالمیاست.براساسایناصل،ازآنجاکهخانوادهواحدبنیادی
جامعهیاسالمیاست،همهیقوانینومقرراتوبرنامهریزیهایمربوطبایددرجهتآسانکردنتشکیلخانواده،پاسداریاز
قداستآنواستواریروابطخانوادگیبرپایهیحقوقواخالقاسالمیباشد(سنچولی-4.)74:1432،عدالتوتأمیناجتماعی:
اصلعدالتاجتماعی،اجرایعدالت،درنظرگرفتنحقتودههایوسیعمردموپُرکردنفاصلهیطبقاتی،یکیازاصولاصلی
نظاماسالمیاست(حضرتآیتاهللخامنهای.)1471/4/13،اولینعملدرنظاماسالمیاجرایعدالتاجتماعیاست.اینمهمباید
درتمامیبرنامهریزیها،عمل هاوامثالآن،موردتوجهقرارگیرد...مبارزهبافقر،غیرازتأمینعدالتاجتماعیاست.نبایدایندو
رایکسانتلقیکرد.عدالتاجتماعی،یعنیاستقرارعدلدرجامعهوازبینرفتنهرگونهتبعیض،یکارزشباالترویکمسألهی
دیگراست(حضرتآیتاهللخامنهای .)1477/11/3،


پیشینه پژوهش
درزمینهبررسیرضایتمندیساکنینازامنیتمسکنپژوهشهایمختلفیصورتگرفتهکهدراینجابهصورتمختصر
بهمواریداشارهمیگردد .
بهمنوهمکاران( ،)1435درپژوهشیبه بررسیضرورتهایتدوینالگویاسالمیایرانیپیشرفتازمنظرحضرت
آیتاهللخامنهایپرداخته اند.نتایجپژوهشنشاندادهاستکهناکارآمدیالگوهایغربیتوسعه،ارایهتعریفیبومیومستقلاز
پیشرفتونبیینالگوییمبتنیبرشاخصههاوارکاناسالمیازجملهعواملیهستندکهتدوینالگویاسالمیایرانیپیشرفترااز
منظرحضرتآیتاهللخامنهایضروریکردهاند .
مصطفوی(،)1436درپژوهشیتحتعنوان«تحلیلمحتوایپیشنویسسندالگویاسالمیایرانیپیشرفتبامعیار
برخیشاخصهایاقتصادیاسالمیدرمقایسهباقانوناساسیج.ا.ایران»پرداختهاست.دراینپژوهشپیشنویسپیشنهادی
سندبامعیاربرخیشاخص هایاقتصادیاسالمیدرمقایسهباقانوناساسیبهصورتتحلیلمحتوابررسیونتیجهشدهکهدر
پیشنویسسند،در3دستهاز 3دستهمفاهیم،نسبتبهقانوناساسیتوجهالزممعطوفنشدهاست.مطهریخوشیانیوایزدی
( ،)1437
درپژوهشیبهبررسیالگویاسالمیایرانیپیشرفت،الگوییگفتمانیدرراستایتحولهمهجانبهپرداختهاند.نتایج
حاصلازاینپژوهشنشاندادهاستکهدر حالی که گفتمان عدالت و پیشرفت و نیز الگوی اسالمی  -ایرانی پیشرفت در حال
تبدیل شدن به گفتمانی مرجع و هژمون در فضای سیاستگذاری و مدیریت اجرایی دولت و درعرصه عمومی و اجتماعی ایران است،
نباید فراموش کرد که پیشنهاد و دغدغه جایگزین الگوی بومی با رویکرد اسالمی  -ایرانی برای تحول و توسعه از شکل غربی آن،
زمینهاصلی گفتمان بومی گرایی مفصلبندی شده پس از انقالب اسالمی را تشکیل میدهد .

مطالعات توسعه اپیدار شهری و م طنقه ای

37

دوره ،3شماره  ،1شماره پیاپی  7بهار 1411

تفنگچیمهیاریوهمکاران(،)1433درپژوهشیبهارزیابیسندالگویپایهاسالمی-ایرانیپیشرفتازمنظرسیاست-
گذاریتوسعهسرزمینیوباتأکیدبررویکردنهادیموردتحلیلقراردادهاند.نتایجحاصلازاینپژوهشحاکیازآناستکه
براساسمؤلفههاوپروتکلهایارزیابی،میزانتوجهسندبهسیاستگذاریتوسعهسرزمینیورویکردنهادیمحدوداست .
جوانپور هروی و همکاران ( ،) 1300در پژوهشی به بررسی مفاهیم الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی در حیطه مطالعات
جامعهشناسیشهریبراساسبازخوانیمتنکتابمنالیحضرهالفقیهپرداختهاند.نتایجحاصلازپژوهشنشاندادهاستکهدر
حیطهمطالعاتشهری،مفاهیمپایهوبنیادیناسالمیبراساسمتنکتابمنالیحضرهالفقیهدرسهگانهاجتماعی -فرهنگی،
کالبدیواقتصادیرادرحیاتمادیومعنویشهرمیتوانبهکاربست .


مواد و روش پژوهش
پژوهش حاضر با هدف کاربردی بررسی و ارزیابی میزان تحققپذیری شاخصهای مشارکت فعال مردمی در راستای
الگویاسالمی-ایرانیپیشرفتمیپردازد.نوعپژوهشکاربردی -تطبیقیوروشپژوهش،تحلیلمحتوااستوازروشاطالعات
کتابخانهای-اسنادیوروشمیدانیدرانجامپژوهشاستفاده شدهاست.درروشمیدانیازتکنیکپرسشنامهایباطیفلیکرت
جهتجمعآوریاطالعاتاستفادهشدهاست .
جامعهآماریپژوهششامل 50نفرازنخبگانوکارشناساندردسترسمیباشد.بهمنظورارزیابیمؤلفههایمؤثردر
تحققپذیریشاخصهایمشارکتفعالمردمیدرراستایالگویاسالمی-ایرانیپیشرفتازشاخصهای:احیایارزشهایاساسی
الگو،کاهشدادنسطحفساددرجامعه،ابعادکالبدی،ابعاداقتصادی،ابعاداجتماعی -فرهنگی،فقرومحرومیتزدایی،شایسته
ساالری و تخصص ،عدالت اجتماعی ،بومیسازی تجربهها و دستاوردهای الگوهای سایر ملل و جامعهپذیری اجتماعی و آگاهی
رسانیعمومیاستفادهشدهاست .
جهتتجزیهوتحلیلدادههایپرسشنامهازنرمافزارآماریSPSSوجهتسنجشوآزمونفرضیهها پژوهشازآزمون
آماری تی تک نمونهای و آزمون کروسکال والیس استفاده شده است .و همچنین جهت تعیین نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و
تهدیدهاازمدلاستراتژیکSWOTاستفادهشدهاست .


تجزیه و تحلیلدادهها
جهتبررسیاثرگذاریمتغیرهایمستقلبرمتغیروابستهتحققپذیریالگویاسالمی-ایرانیپیشرفتازآزمونآماری
تیتکنمونهایاستفادهشدهاست.نتایجآزموندرجدولشماره()1ارائهشدهاست .
جدول :1نتایج آزمون  tجهت بررسی متغیرهای مستقل بر تحققپذیری الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت
متغیر مبنا = %31
معیار

آماره 
T

درجه
آزادی 

سطح
معناداری 

میانگین
اختالفات 

فاصلهاطمینان %35
حداکثر 

حداقل 

احیای ارزشهای اساسی الگو

 423,06

 33

 0,000

 63,007  67,527

 67,037

کاهش دادن سطح فساد در جامعه

 374,00

 33

 0,000

76,030  77,542

77,025

ابعاد کالبدی الگو

117,00

 33

 0,000

70,550

71,040

70,061

ابعاد اقتصادی الگو

244,00

 33

 0,011

61,043

62,067

60,000

ابعاد اجتماعی -فرهنگی الگو

 137,13

 33

 0,000

57,172  55,235

53,327

 36
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فقر و محرومیت زدایی

 437,02

 33

 0,000

76,575

77,002

76,173

شایسته ساالری و تخصص

 452,03

 33

 0,006

57,557

56,103

57,014

عدالت اجتماعی

 463,00

 33

 0,000

37,705

33,004

37,206

بومیسازی تجربهها و دستاوردهای سایر ملل

 133,62

 33

 0,000

62,214

62,711

61,715

جامعهپذیری اجتماعی و آگاهی رسانی عمومی

 172,05

 33

 0,001

74,464

73,003

72,647

مآخذ:یافتههایپژوهش 1301،

براساسنتایجخروجیآزمون،مقدارآمارهیآزمون tتکنمونهایودرجهآزادیآنبرابراستبا 33کهبرابرباحجم
نمونهمنهایعددیکاست.امامهمترینقسمتخروجیجدولسطحمعنادارییا -pاستکهبرایتأییدیاعدمتأییدفرضیه
موجودبهکار میرودکه دراینجاکمتراز %05میباشد.بنابراینیکرابطهمعناداریبینمتغیرهایمستقلمورد مطالعهدر
پژوهش حاضر و تحققپذیری الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت وجود دارد .بنابراین میتوان نتیجه گرفت از آنجایی که سطح
معناداریکمتراز%05استمتغیرهایمستقلموردمطالعهبرتحققپذیریالگویاسالمی-ایرانیپیشرفتتأثیرگذارمیباشند .

بررسی میزان مشارکت مردمی در راستای تحققپذیری الگوی اسالی -ایرانی پیشرفت
جهتبررسیوارزیابیرابطهبینمتغیرهایمستقلتحققپذیریالگویاسالمی-ایرانیپیشرفتومتغیروابستهمیزان
مشارکتمردمیازآزمونآماریکروسکالوالیساستفادهشدهاست.نتایجآزموندرجدولشماره()2ارائهشدهاست .

جدول :2نتایج آزمون کروسکال والیس در ارتباط با مشارکت مردمی جهت تحقق الگو
متغیرمستقل

متغیرهایوابسته 

کروسکالوالیس

سطحمعناداری

احیای ارزشهای اساسی الگو

2/16

*

0/011

کاهش دادن سطح فساد در جامعه

5/23

*

0/002

ابعاد کالبدی الگو

3/11

*

0/005

2/63

*

0/024

ابعاد اجتماعی -فرهنگی الگو

4/77

*

0/000

فقر و محرومیت زدایی

 1/22

*

 0/003

شایسته ساالری و تخصص

 2/57

*

0/003



عدالت اجتماعی

 1/14

*

0/000

بومیسازی تجربهها و دستاوردهای الگوهای سایر ملل

 4/32

*

0/000

جامعهپذیری اجتماعی و آگاهی رسانی عمومی

 3/2

*

0/000

ابعاد اقتصادی الگو

مشارکت مردمی 





مآخذ:یافتههایپژوهش*1301،معناداری %33

طبقخروجیهایحاصلازآزمونناپارامتریککروسکال والیسکهدرجدولفوقنمایشدادهشدهاست،نتایجنشان
میدهدکهتمایلمردمبهمشارکتدرارتباطباشاخصهایومتغیرهایموردسنجشدرجهتتحققپذیریالگویاسالمی-
ایرانیپیشرفتازوضعیتمطلوبیبرخوردارمیباشد.
تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف محیط خرد (تخصصی) اثرگذار بر الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
جهتشناساییوتجزیهو  تحلیلنقاطقوتوضعفمحیطخرداثرگذاربرالگویاسالمیایرانیپیشرفت،یعنیجنبه-
هاییکهراههایدستیابیبهاهدافبرنامهریزیواجرایتکلیفهایآن،زمینههایمساعدیابازدارندهدارد،مدنظرمیباشد.از
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این رو ابتدا اقدام به شناسایی نقاط قوت درون سیستمی در چارچوب مقولههای اصلی در قالب پرسشنامهای جهتارزیابی به
کارشناسانومتخصصهایآشنابامبحثموردمطالعهاقدامشدهاستکهنتایجآندرجدولشماره(،)4ارائهشدهاست .

جدول  :3ماتریس عوامل داخلی اثرگذار بر الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
عوامل داخلی مؤثر بر الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

ضریب ضریب
اولیه

ثانویه

رتبه

ضریب
نهایی

نقاط قوت
نقاط ضعف

:S1طراحانالگو،متفکرانایرانیهستند 

 36

 0,107

4

 0,423

:S2ایرانیبودنالگو 

 34

 0,103

3

 0,317

 : S3اثرگذاری شرایط تاریخی ،جغرافیایی ،فرهنگی ،اقلیمی ،سیاسی ایران در
تشکیلالگو 

 37

 0,103

4

 0,426

:S4تکیهبرمفاهیماسالمیومعارفاسالمی 

 33

 0,105

2

 0,21

:S5مستقلبودنالگووبهرهبردنازنیازهاوسنتهایایرانی-اسالمی 

 35

 0,107

3

 0,323

:W1فقدانجامعیتوفراگیری 

 33

 0,105

4

 0,415

:W2غیرواقعیبودنبرخیهدفگذاریها 

 74

 0,034

2

 0,177

:W3غفلتازورودبهبرخیحوزهها 

 77

 0,067

4

 0,227

:W4کلیبودن،شعاریبودنوکماثربودنتدابیر 

 31

 0,102

3

 0,307

:W5عدمپیشبینیسازوکارهایکاربستالگو 

 72

 0,032

4

 0,267

 735

1

-

 4,113

مجموع امتیاز (نقاط قوت و ضعف)


ازدیدگاهپرسششوندگان وباتوجهبهنتایجارزیابیصورتگرفتهدرارتباطبانقاطقوتهایمدنظردرزمینهالگوی
اسالمیایرانیپیشرفت،نتایجپژوهشنشانمیدهدکهمهمتریننقاطقوتیکهدرارتباطباالگویاسالمیایرانیپیشرفتازآن
برخورداراست،عبارتانداز«:مستقلبودنالگووبهرهبردنازنیازهاوسنتهایایرانی -اسالمی»با 0,323درسطحاولنقاط
قوت هاقرارگرفتهاست.کهاینامرنشاندهندهاهمیتوپتانسیلباالیمستقلبودنالگووبهرهبردنازنیازهاوسنتهای
آیندهنگاری وروزآمدسازیبرنامهریزیوالگویاسالمی -ایرانیپیشرفت

ایرانی -اسالمیدرزمینهارزیابیسناریوهاوسازوکارهای
میباشد.پسازآن«،ایرانیبودنالگو»،با 0,317درسطحدومنقاطقوتهاو«شرایطتاریخی،جغرافیایی،فرهنگی،اقلیمی،
سیاسیایراندرتشکیلالگوتأثیرگذاراست»،با 0,426درسطحسومنقاطقوتهایموضوعموردمطالعهقرارداردکهاینامر
اشارهبهپتانسیلوقابلیتهایالگواسالمی -ایرانیپیشرفتمیباشد«.طراحانالگو،متفکرانایرانیهستند»و«تکیهبرمفاهیم
آیندهنگاری وروزآمدسازیبرنامه-

اسالمیومعارفاسالمی»،ازدیگرقوتهایموجوددرزمینهارزیابیسناریوهاوسازوکارهای
ریزیوالگویاسالمی-ایرانیپیشرفتمحسوبمی شوندکهموردارزیابیمسئولین،کارشناسانوصاحبنظرانسازمانیومنطقه-
ایقرارگرفتهاست.نتایجحاصلازاینارزیابیدرنمودارشماره(،)3ارائهشدهاست .
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شکل  :4نمودار ارزیابی قوتهای عوامل داخلی مؤثر بر تحقق الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت


عالوهبرنقاطقوتهایالگواسالمی-ایرانیپیشرفت،اقدامبهارزیابینقاطضعفهایدرونسیستمیالگوهموردمطالعه
بااستفادهازابزارپرسشنامهونقطهنظراتمسئولین،کارشناسانوصاحبنظرانسازمانیومنطقهایشدهاست.نتایجحاصلازاین
بررسینشاندادهاستکهالگوموردمطالعهباچهضعفهاییدروضعموجودروبرواستواولویتبندیاینضعفهادربرگیرنده
چهمواردیاست .
ازدیدگاهپرسش شوندگانوباتوجهبهنتایجارزیابیصورتگرفتهدرارتباطباضعفهایمدنظردرزمینهالگواسالمی-
ایرانیپیشرفت،نتایجپژوهشنشانمیدهدکهمهمترینضعفهایکهدرراتباطباالگوموردمطالعهوجوددارد،عبارتانداز:
«کلیبودن،شعاریبودنوکماثربودنتدابیر»،با 0,307درسطحاولضعفهاقرارگرفتهاست.پسازآن«،فقدانجامعیتو
فراگیری»،با0,415درجایگاهاولویتدومضعفها«،عدمپیشبینیسازوکارهایکاربستالگو»،با0,267درجایگاهاولویتسوم
ضعفهایموجوددرالگوموردمطالعهقرارگرفته اند.مواردسهگانهعنوانشدهبهعنواننقاطضعفموجوددرالگوموردمطالعه
نشانمیدهدکهالگویاسالمی-ایرانیپیشرفتبهدرستیومتناسبباپتانسیلهایموجوددرکشورایراندرراستایتوسعهو
پیشبردفرمایشاتمقاممعظمرهبری،اقدامیصورتنگرفتهاست.عالوهبرمواردذکرشده،نتایجارزیابینشانمیدهدکهسایر
متغیرهاازجمله«:غفلتازورودبهبرخیحوزهها»بانمره«،0,227غیرواقعیبودنبرخیهدفگذاریها»،بانمره 0,177در
جایگاههایبعدیازنظرضعفهایموجوددرزمینهتحققالگویاسالمی -ایرانیپیشرفتقرارگرفتهاست.نتایجحاصلازاین
ارزیابیدرنمودارشماره(،)5ارائهشدهاست .
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شکل  :1نمودار ارزیابی ضعفهای موجود در عوامل داخلی مؤثر بر تحقق الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت


تجزیه و تحلیل فرصتها و تهدیدهای محیط کالن اثرگذار بر تحقق الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
پسازبررسینقاطقوتوضعف هایموجوددرالگویاسالمیایرانیپیشرفتدرچارچوبوضعیتدرونسیستمی،
اقدام به ارزیابی و شناسایی عوامل تأثیرگذار برون سیستمی (فرصتها و تهدیدهایی) که میتواند در چارچوب عوامل درون
سیستمیتأثیرگذارباشد،درارتباطباتحققالگویاسالمیایرانیپیشرفتباآنمواجهاست،اقدامشدهاست.نتایجحاصلازاین
بررسیدرجدولشماره(،)3ارائهشدهاست .
جدول  :4ارزیابی عوامل بیرونی اثرگذار بر تحقق الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
عوامل بیرونی اثرگذار بر تحقق الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

ضریب ضریب
اولیه

ثانویه

رتبه

ضریب
نهایی

نقاط فرصت
نقاط تهدید

 :O1ایجاد فرصتهای جهت بومیسازی تجربهها و دستاوردهای نظریهها و الگوهای سایر
ملل 

 74

 0,033

4

 0,236

:O2فراهمشدنشرایطبرایطراحیمتناسبباویژگیهایفرهنگیوتاریخیایران 

 33

 0,112

3

 0,337

:O3ایجادزمینهشناساییواستخراجمبانینظریوشیوههایتحققالگوازمنابعاسالمی 

 67

 0,031

4

 0,264

:O4ایجادفرصتاستفادهازتنوعفرهنگیوقدمتفرهنگبومیایرانوآدابورسومغنی 

 73

 0,107

3

 0,323

:O5ایجادفرصتتبیینشاخصههاوارکانالگویپیشرفتونقدالگوهایغربیتوسعهو
بیانابعادمختلفناکارآمدیآنها 

 72

 0,037

4

 0,233

:T1استخراجمبانینظریوشیوههایتحققالگوازمنابعغیراسالمی-ایرانی 

 35

 0,114

3

 0,352

:T2تهاجمفرهنگیووارداتیبودنمدلهایتوسعه 

 37

 0,115

3

 0,37

:T3عدمتوجهبهفرهنگ،تاریخ،جغرافیا،اقلیم،آدابوسننوسرمایههایانسانیوطبیعی
کشور 

 67

 0,034

2

 0,177

:T4تبعیتبیچونوچراازالگوهاونظریههایغربیتوسعه 

 73

 0,100

4

 0,4

:T5عدمنظارتوکنترلوهدایتتحققالگو 

 0,064  71
1
 747

1

 0,064

-

 4,206

مجموع امتیاز (نقاط فرصت و تهدید)

با توجه به نتایج ارزیابی صورت گرفته در ارتباط با نقاط فرصتهای موجود در زمینه تحقق الگوی اسالمی ایرانی
پیشرفت،نتایجپژوهشنشانمیدهدکهباالترینمؤلفهدررابطهبافرصتهاعبارتاستاز«فراهمشدنشرایطبرایطراحی
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متناسبباویژگیهایفرهنگیوتاریخیایران»و« ایجادفرصتاستفادهازتنوعفرهنگیوقدمتفرهنگبومیایرانوآدابو
رسومغنی»می باشد.بعدازایندومؤلفه،ازنقطهنظرودیدگاهکارشناسانوصاحبنظرانامربرایتحققالگو«ایجادفرصتهای
جهتبومیسازیتجربههاودستاوردهاینظریههاوالگوهایسایرملل»«،ایجادفرصتتبیینشاخصههاوارکانالگویپیشرفتو
نقدالگوهایغربیتوسعهوبیانابعادمختلفناکارآمدیآنها»و«ایجادزمینهشناساییواستخراجمبانینظریوشیوههایتحقق
الگوازمنابعاسالمی»بهترتیبدرجایگاههایبعدیقراردارندوبهعنوانفرصتهاییمناسبوپتانسیلیباالجهتتحققالگوی
اسالمیایرانیپیشرفتمیتوانمدنظرقرارداد.نتایجنهاییحاصلازارزیابیفرصتهایبرونسیستمیبرتحققالگویاسالمی
ایرانیپیشرفتدرنمودارشماره()7ارائهشدهاست .





شکل  :6نمودار نتایج ارزیابی فرصتهای برون سیستمی تحقق الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت


پسازبررسیفرصت هایموجوددرتحققالگویاسالمیایرانیپیشرفت،اقدامبهبررسیوارزیابیتهدیدهاییکهاز
بیرونازسیستمبرتحققالگویاسالمی ایرانیپیشرفتاثرگذاراست،پرداختهشدهاست.باتوجهبهنتایجبدستآمدهحاصلاز
ارزیابیتهدیدهایبیرونسیستمی،نتایجنشانمیدهدکه«تهاجمفرهنگیووارداتیبودنمدلهایتوسعه»«،استخراجمبانی
نظریوشیوههایتحققالگوازمنابعغیراسالمی -ایرانی»«،تبعیتبی چونوچراازالگوهاونظریههایغربیتوسعه»«،عدم
توجهبهفرهنگ،تاریخ،جغرافیا،اقلیم،آدابوسننوسرمایههایانسانیوطبیعیکشور»و«عدمنظارتوکنترلوهدایتتحقق
الگو» بهترتیببیشترینمیزانتهدیدآفرینیدرزمینهتحققالگویاسالمیایرانیپیشرفترابه خوداختصاصدادهاند.نتایج
نهاییحاصلازارزیابیتهدیدهایبرونسیستمیبرتحققالگویاسالمیایرانیپیشرفتدرنمودارشماره()6ارائهشدهاست .
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شکل  :7نمودار نتایج ارزیابی تهدیدهای برون سیستمی تحقق الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت


چشمانداز کلی وضع موجود براساس ارزیابی SWOT
پسازمشخصکردنعواملدرونیوبیرونیوتعیینارزشهرعاملدربخشهایقبل،دراینبخشبهبررسیچشم-
اندازکلیوضعموجودبراساسارزیابیمدلاستراتژیسواتپرداختهخواهدشد.درراستایارایهراهبردواستراتژیکالنبر
اساسقاعدهمعمولروشسواتچنانچهمجموعامتیازاتتهدیدات(،)Tضعفها()Wکمترازمجموعامتیازاتفرصتها()Oو
قوتها()Sباشداستراتژیماتهاجمی()SOوچنانچهمجموعامتیازاتتهدیداتوضعفهابیشترازمجموعامتیازاتفرصتهاو
قوتهاباشد،استراتژیماتدافعی()WTاست.نتایجحاصلازاینبررسیدرجدولشماره()5ارائهشدهاست .
جدول  :1ترکیب عوامل داخلی و خارجی ()IFE, EFE
عوامل خارجی

عوامل داخلی
S
 1,601

W
 1,314

O
 1,647

T
 1,361

 SO
 1,6175

مجموع ضرایب عوامل مرکب
 ST
 WT
 1,577
 1,332

 WO
 1,5635

باتوجهبهارزیابیومحاسباتانجامشدهومشخصکردن نقاطضعف،قوت،فرصتوتهدیدوامتیازدهیبهآنهادر
قالبماتریسسواتومشخصکردنعواملداخلیوخارجیوترسیمنمودارنهاییمالحظهمیگرددجمعنمرههاینهاییبرروی
محور xهااز 1تا 2,5نشاندهندهضعفداخلیونمره 2,5تا 3بیانگرمیزانقوتاست.بههمینشیوه،جمعنمرههاینهایی
ماتریسارزیابیعواملخارجیاز1تا2,5بیانگرمیزانتهدیدونمره2,5تا3بیانگرمیزانفرصتاست .
با توجه به اطالعات به دست آمده از دو ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و ارزیابی عوامل خارجی ( )IEتحقق الگوی
اسالمیایرانیپیشرفت،نمرهنهاییماتریسارزیابی عواملداخلی 4,113ونمرهنهاییماتریسارزیابی عواملخارجی4,206
است .
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استنتاجنهاییازماتریسارزیابیعواملخارجی(مجموعنمرهنهایی)4,206بیانگرایناستکهفرصتهایفرآروی
تحققالگویاسالمیایرانیپیشرفت،بیشترازتهدیداتپیرامونآنبودهوراهبردهایکالنبایدبهگونهایتدوینشودکهبتوان
برتهدیدهایموجودغلبهنمود.نتایجحاصلازاطالعاتبهدستآمدهازماتریسارزیابیعواملداخلی()4,113وماتریسارزیابی
عوامل خارجی ( ،) 4,206و همچنین وضعیت کلی تحقق الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت و ماتریس چهارخانهای ارزیابی عوامل
داخلیوخارجی()IEدرشکلشماره()7ارائهشدهاست .


شکل  :7الگوی ارزیابی و انتخاب راهبرد تحقق الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت



براساسجدولهایشماره(4و،)3تعداد5نقطهقوتدربرابر5نقطهضعفوهمچنینتعداد5نقطهفرصتدربرابر
5نقطهتهدیدبرایتحققالگویاسالمیایرانیپیشرفتشناساییشد .
درمجموعتعداد 10نقطهقوت وفرصتبه عنوانمزیتهاو 10نقطهضعفوتهدیدبه عنوانمحدودیتهاتعیین
گردید.اماازنظروزننهاییواثرگذاریاینعوامل،نقاطقوتوفرصتباامتیاز 1,6175درمقابلنقاطضعفوتهدیدباامتیاز
وزنی 1,332ازوضعیتمناسبتریبرخوردارمیباشد.بنابرایننشاندهندهتوانمندیوپتانسیلیباالجهتتحققالگویاسالمی
ایرانیپیشرفتاست .
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شکل  :3نمودار ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک تحقق الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت


بررسیهاونتایجنمودارشماره()3درارتباطباوضعیتتحققالگویاسالمیایرانیپیشرفتوهمچنیننمرهدهیعوامل
مربوطهنشاندهندهانتخاباستراتژیتهاجمیدرجهتاقداممیباشد.بر ایناساسجهتتدوینراهبردهایتهاجمیبایدتمرکز
برنقاطقوتدرونیوفرصتهایبیرونیباشدوبایدنقاطقوتدرکنارعواملفرصتهاقرارگیرندوراهبردهایمتناسبباآنرا
آیندهنگاری وروزآمدسازیبرنامهریزیمبتنیبرالگوی

تعیینکرد.بنابراینباشناخت،شناساییوارزیابیسناریوهاوسازوکارهای
اسالمی-ایرانیپیشرفت،اقدامبهتهیهاستراتژیتوسعهدرجهتتحققالگویبومیاسالمیایرانیپیشرفتصورتگیرد .

بحث و نتیجهگیری
ویژگی هایجوامعشهریامروزه،سببناپایداریمحیططبیعیومصنوعیشدهاست.ازاینرو ،دستیابیبهتوسعه
پایدارشهریبهمنظوربهره برداریمناسبازمنابعوایجادرابطهمتعادلومتوازنمیانانسان،اجتماعوطبیعت،هدفنهایی
برنامهریزانومدیرانتوسعهشهریمی باشد.برایرسیدنبهالگویتوسعهمطلوبیااستفادهصحیحازمنابعوفرصتهاوتوزیع
عادالنهامکانات،مشارکتمردمراهکاراصلیومحوریبهشمارمیرود.برایناساسپژوهشحاضربهبررسیوارزیابیمیزان
تحققپذیریشاخصهایمشارکتفعالمردمیدرراستایالگویاسالمی-ایرانیپیشرفتمیپردازد .
شیوهتدوینالگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ازمنظرحضرتآیتاهللخامنهایمبتنیبرارایهتعریفیبومیومستقلاز
پیشرفتاست.برایناساسالگوی اسالمی ایرانی پیشرفتهمدرمبانیواهدافوهمدرقالبوجهتباسایرالگوهایطراحی
شدهمتفاوتاست.بهاینمعناکهچهدرمبانینظریوچهدرمسیرتحققالگوازتأثیرپذیریوپیرویازالگوهاونظریههای
غربیپرهیزمیشود.درچنینصورتی،الگوییکهشکلخواهدگرفت،برمنابعاسالمیوایرانیمبتنیخواهدبودودرعینحالاز
تجربهمفیدسایریننیزاستفادهمیکند.جهتتجزیهوتحلیلدادههایپرسشنامهازنرمافزارآماریSPSSوازآزمونهایآماری
 Tتکنمونه ایوکروسکالوالیسوهمچنینجهتتعییننقاطقوت،ضعف،فرصتهاوتهدیدهاازمدلاستراتژیکSWOT
استفادهشدهاست.نتایجحاصلازخروجیآزمون tتکنمونه اینشاندادهاستکهیکرابطهمعناداریبینمتغیرهایمستقل
موردمطالعهدرپژوهشحاضروتحققپذیریالگویاسالمی-ایرانیپیشرفتوجوددارد.بنابراینمتغیرهایمستقلموردمطالعه
برتحققپذیریالگویاسالمی-ایرانیپیشرفتتأثیرگذارمیباشند .
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نتایجحاصلازآزمونکروسکالوالیسنیزنشاندادهکهتمایلمردمبهمشارکتدرارتباطباشاخصهایومتغیرهای
موردسنجشدرجهتتحققپذیریالگویاسالمی-ایرانیپیشرفتازوضعیتمطلوبیبرخوردارمیباشد.بررسیهاونتایجحاصل
مدلاستراتژیکسواتد رارتباطباوضعیتتحققالگویاسالمیایرانیپیشرفتوهمچنیننمرهدهیعواملمربوطهنشاندهنده
انتخاباستراتژیتهاجمیدرجهتاقداممیباشد.بر ایناساسجهتتدوینراهبردهایتهاجمیبایدتمرکزبرنقاطقوتدرونیو
فرصتهایبیرونیباشدوبایدنقاطقوتدرکنارعواملفرصت هاقرارگیرندوراهبردهایمتناسبباآنراتعیینکرد.بنابراینبا
آیندهنگاری و روزآمدسازی برنامهریزی مبتنی بر الگوی اسالمی -ایرانی

شناخت ،شناسایی و ارزیابی سناریوها و سازوکارهای
پیشرفت،اقدامبهتهیهاستراتژیتوسعهدرجهتتحققالگویبومیاسالمیایرانیپیشرفتصورتگیرد.
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درشهرتهرانقرارگرفتهاند .
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منطقهای.107-126،)4(1،
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مقدمه و بیان مسأله
طبقآمارسازمانمللمتحدبیشازنیمیازجمعیتدنیادرشهرهازندگیمیکنندوامروزهشهرهایبزرگبهمحلی
فرهنگوتمدنبدلگشتهاند.وتمایل هرچهبیشتر مردمبهاستفادهازشرایط زندگی در شهرها سببشدهکه

برای رویارویی 
تهای اقتصادیو تجمعثروت،مشغولبهزندگی
سیل عظیمی ازجمعیت بهشهرهامهاجرتکردهودراین مراکزاصلی فعالی 
شوند).(Kirby, 2019:171
رشدشتابانشهرنشینیدرقرنحاضرهمراهباانقالبانفورماتیکوسیرافزایشجمعیت،نشانازتغییر،دگرگونیو
شکدرگسترشکالبدشهرنیزخودرانشانمیدهد).)Bandarin, 2020:328ازآنجاییکه


استحالهساختارشهریداردکهبی
1
جامعهجهانیدرسدهقرنبیستمویکمدرحالتغییرپارادایم«ازدولتملتبهشهر »است،جایگاهشهرهابهعنوانعملگرهای
ملکآبادیوهمکاران .)172:1433،
اقتصادی،فرهنگیوسیاسیارتقایافتهاست(مختاری 
عنوانگرهشبکههابه شدتبا یکدیگر در رقابت هستند.این

در واقع،شهرهای جهاندر چارچوب اقتصادجهانی  
به
تهای نسبی خودبهبازارهای جهانی ارائهدهندتا
شهرهانیازمند آنبودهتامحصوالتتخصصیو خدماتخالقرادرقالبمزی 
بتوانندجایگاهیدرزنجیرهاقتصادجهانیبهدستآورند.همچنینبهدنبالآنهستندتاسرمایههایخارجیواستعدادهارابرای
توسعهاقتصادیپایدارخودجذبنمایند(آفتابوهمکاران .)173:1437،
خالقیت منبع مهم تغییر ،نوآوری ،توسعۀ پایدار ،چشماندازسازی ،پیشبینی ،و بازساخت موفقیتآمیز است .براساس
مفهومشهرخالق،خالقیتمهم ترینعاملنوآوریوشکوفاییواستراتژیتوسعۀشهریاست(مشکینیوهمکاران.)477:1433،

یبیستویکم،جذبنخبگانواستعدادهایخالقبهیکیازمهمترینابزارهایشهرهابرایرشدوپیشرفتاقتصادی


درسده
تبدیلشدهاست) .(Cohendet et al, 2017: 152
نهسازیمتناسب،
ریچاردفلوریدانظریهپردازشهرخالق،لقب"شهرخالق"رابهشهرهایینسبتدادکهباایجادوزمی 
بسترمناسبرابرایبروز این سهجزءخالقیت فراهمکنند.فلوریدا فرمولیرابرای دستیابی بهشهرخالقمعرفی میکند که
مبتنیبرسهحرف()Tاست؛تکنولوژی،2توانایی4وتحمل(3مدارا).فلوریداتکنولوژیراشرطالزمونهکافیبرایپیشرفتوبروز
باالوشاغلدرشغلهای خالقنامید.ودر

خالقیت معرفی می کند.دومین حرفراتوانایی،بهمعنی وجودافرادباتحصیالت 
نهایت( ) Tآخر به معنی میزان موفقیت شهر در جذب و حفظ افراد خالق و همچنین تکنولوژی خالق نام گذاری کرد 
) .(He et al, 2018: 311
قبهیکیازمباحثپرطرفدارنزدصاحبنظران،محققانوتصمیمسازانبدلشده

درسالهایاخیرمفهومشهرخال

یتقاضایکافیومتنوعیازمردموفعالیتها


شهرهاییتمرکزدارندکهبتوانندآستانه

شهرهایبزرگوکالن
است،بهطوریکه
رابهوجودآورند(ابراهیمزادهونیری .)2:1436،

نهسازی برای بروزوظهورخالقیت شهروندانوتکیه برصنایع فرهنگی وصنایع خالقدر پی
تئوری شهرخالقبازمی 
ایجاد اقتصادی خالقاست،درواقعتئوری شهرخالقباتغییر وبهبودروابطموجودبین ساختارفرهنگی واقتصادی و تأکید بر
گونهای از
لهای فرهنگی هرشهر  
قبابرجستهسازی پتانسی 

تمایزات شهرهادرصددتوسعهاقتصادمحلی است.تئوری شهرخال
محرکهای

برنامهریزی رامعرفی میکندکهبرمحورفرهنگاستواراست.درمسیر عینیت بخشی براین تئوری عالوهبرایجاد 


1

- Form the nation state to the city
- Technology
3
- Talent
4
- Tolerance
2
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یشود 
توسعهی اقتصادی ،بازسازی هویت شهری ،ایجاد نواحی فرهنگی ،ایجاد و ارتقای صنایع فرهنگی میسر م 

).(Nasution, 2018:33

ها،رویاهاوخالقیتشهروندان،بهتدریججایمزیتهایسنتیشهرهامانند


ها،انگیزه

درعصرمااستعدادها،خواست
گیرد.خالقیتکسانیکهدریکشهرزندگیمیکنندیاامورآنرادردست


موقعیتمکانی،منابعطبیعیونزدیکیبهبازارهامی
دارند ،متضمن موفقیتآمیز شهر در دنیای آینده است.با بزرگتر و پیچیدهتر شدن شهرها و پدیدار شدن چالشهای مدیریت
شهری ،شهرها به تدریج به آزمایشگاههای تولید انواع راه حل فناورانه ،مفهومی و اجتماعی برای مسائل ناشی از رشد تبدیل
میشوند(رفیعیانوشعبانی .)20:1433،

هایهنرینوآوریهایعلمیوفناورانه


شهرخالقمکانیبرایرشدونموخالقیتاستشهرخالقمنزلیبرایخالقیت
و صدای رسای فرهنگهای روبهرشد است .شهری که همهی پتانسیلهای خالق خود را جامهی عمل میپوشاند و پرچمدار
شهرنیرومندازلحاظیادگیریفرهنگیوبینفرهنگیاست.دراینشهرهر

هایفرهنگیوتوسعهایاست.شهرخالقیک


فعالیت
شهروندبهاستفادهازظرفیتهایعلمی،فنی،هنریوفرهنگیخوداطمینانخاطردارد( .)Hsieha &Yuab, 2020: 102

رساختهای علمی وپژوهشی،برخورداری این

درکالنشهرهاوشهرهای بزرگبه دلیل وجودموقعیت استراتژیک،زی

نترهستنند،مواجه
شهرهاازتکنولوژیباالایجادخالقیتشهریباچالشهایکمترینسبتبهشهرهاییکهدارایجمعیتپایی 
است) .(Cudny et al,2020: 102659
هایزیادیمثلبیهویتی،آلودگیهوا،ترافیک،بافتفرسوده،معضالت اجتماعیو...

کالنشهرتهرانامروزهباچالش

شهرهاوکالنشهرهایکشوردارای

مواجهاست.بااینحالتهرانبهعنوانپایتختوبزرگترینشهرکشوردرمقایسهباسایر 
پتانسیلهایدرونزاوبومیمنحصربهفردیدرزمینهجغرافیا،اقتصاد،تاریخ،هویتوفرهنگایرانینیزهستکهباعثاستثناء

شدناینکالنشهردرکشورگردیدهاست .



سؤال ها و فرضیه های پژوهش
سؤاالتاصلیپژوهشعبارتنداز :
.شاخصهایشهرخالقدرکالنشهرتهراندرچهسطحیقراردارند؟ 

1
گانهکالنشهرتهرانتأثیربیشتریدارد؟ 

ازشاخصهایشهرخالقبهمنظورتحققشهرخالقدرمناطق22

.2کدامیک
مطلوبتریبرخورداراست؟ 

شهرتهرانبهلحاظشاخصهایشهرخالقدروضعیت


ودوگانهکالن
.کدامیکازمناطقبیست

4
عبارتنداز :

درراستایاهدافوسؤاالتپژوهشفرضیهها
شهرخالقدرکالنشهرتهراندروضعیتمناسبیقرارندارند .

.شاخصهای

1
گانهکالنشهرتهرانتأثیربیشتریدارد .

.2شاخصمشارکتبهمنظورتحققشهرخالقدرمناطق22
مطلوبتریبرخوردارند .

شهرتهرانبهلحاظشاخصهایشهرخالقازوضعیت

.4منطقهیکتا 5
کالن
اهداف پژوهش 
یتواندشهرتهران
هدفازانجاماینپژوهشبررسیوضعیتکالنشهرتهرانبهاینمنظورکهوضعموجودتاچهحدم 
یرود در پایان این پژوهش و
را به عنوان شهری خالق با توجه به عوامل و ویژگی های عنوان شده ،معرفی کند و انتظار م 
شهرخالقدرکالنشهرتهرانمشخصشود .

اخصهای
یهایانجامشدهبهصورتکیفیوکمی،ش 
ارزیاب 


تببین سطوح خالقیت در نظام شهری....

 111

مبانی نظری
اولینبار«دبور»درســال1376مبحثىباعنوان«شهرتماشــایىیاشهرنمایش»مطرحکرد.نظراوظهورپیشاز
موعــدایدهىتلفیقفضاىاقتصادىوفرهنگىدرمقیاس انســانى -بهویژهدرموضوعاتىنظیرفضاهاىمولدجدید ،مجموعه

هــاىفرهنگىوبهنمایــشدرآوردنمحیطهاىبصرىکهدرمادرشــهرهاىاصلىسراسرجهانبسیارند( .)SCOTT, 2006

طزیست
برنامهریزی ومحی 
مفهومشهرخالقاولین باردرسمینار برگزارشدهتوسطشورای ملبورناسترالیا ووزارتخانه  
ویکتوریادرسپتامر1377،مطرحشد( .)Baycan et al, 2011: 25
ئوریشهرخالقدرکنارتئوریهاییمثلشهرپایدار،شهرکارآفرین،شهرهوشمندوشهرمتعارفکهازعواملمدنظر

ت
برنامه ریزان شهری برای توسعه شهرها در فضای شهری معاصر هستند ،بیشترین محبوبیت را دارند ( Darchen and

 .)Tremblay,2010

 .1شهر خالق
صورت گرفته،هرکدام

ی 
که
مطالعها 

ر 
هر
کهد 
بهاین دلیل  
است .

نشده 
ارائه 
تاکنون 

خالق 
شهر  
ی برای  
تعریف واحد 
یشود .شهرهای خالق
اشارهم 

مطرحشده 

ف
ازتعاری 
ی 
بهبرخ 
بخش  
دراین  
اند.بنابراین  
داده 
قرار  
موردبررسی  
را 
ازخالقیت  
ی 
ابعاد 
یدان .)22:1437،
ارائهدهند(ذبیح 
شان 
ره 
مشکالتروزم 

حلهایجدیدیبرای
راه 
قادرند 

هستند 
که

شهرهایی
شهرخالقمکانی برایرشدونموخالقیت هادردینامیک شهرهاست.شهرخالقمنزلی برایخالقیت هایهنری،
نوآوریهایعلمی وتکنولوژیکی وصدایرسای  فرهنگ هایروبهرشداست .فلسفهشهرخالقآناستکه :درهرشهری
یشود،وجوددارد.اگربتوانشرایطیفراهمنمودکهمردمبتوانندبراساس
همیشهظرفیتیبسیاربیشترازآنچهدروهلهاولتصورم 
یتوان به تحقق شهرخالق
تخیالت بلندپروازانه فکر ،برنامهریزی و عمل کنند و فرصتهای توسعه به طور مداوم تکامل یابد ،م 
ییهایبصریدر
اقدامهاییبرایتولیدثروتوافزایشبازدهاقتصادی،ارتقایزیبا 
یتواننددربرگیرنده 
فرصتهام 

نزدیکترشد.این 
محیطشهرییاحلمسائلاجتماعیباشند(محمدی .)24:1435،
.2اصول شهر خالق
الزمۀتحققخالقیتشهری،حاکمبودنچهاراصلانعطافپذیری،ابتکار،خطرپذیریورهبریدرشهرهاست .
 انعطاف پذیریبهمفهومداشتننگاهی متفاوتبهمحیطواتخاذرفتاریمتناسبباآناست.انعطافپذیری درابعاد مختلفسازمان،طرزتفکر،دادوستدوتوسعهاجتماعیخودنماییمیکند .
هایجدیدبرایحلمشکلیدیرینهاطالقمیشود .

ابتکاربهمفهومتواناییبهکارگیریراه 
حل

  خطرپذیری به مفهوم توانایی قبول پیامدهای شکست است .در یک شهر خالق بزرگترین خطر ،خطر نکردن است .اکثرریزیهایخالقانهدرشهرهابااحتمالشکستمواجهاست .
برنامه 

رهبریبهمفهومتوانایییکشخصبرایهدایتشهراست؛هرکارخالقانهاینیازبهرهبریخالقانهدارد.درهرشهرخالق

سیستمیوجودداردکهبهنیرویجواناجازهرسیدنسریعبهقدرترامیدهد.زیراکهخالقیتسرشتیجواندارد(مشکینیو

همکاران .)1434،
باتوجهبهادبیاتنظریپژوهشمدلمفهومیاینپژوهشدرشکل1نشاندادهشدهاست .
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شکل(:)1مدل مفهومی پژوهش براساس ادبیات نظری و پیشینه پژوهش



 .3تجربیات جهانی
المان های کلیدی شهر خالق در آمستردام و روتردام
صنایع خالقدرشهرآمستردامطی 10سالگذشتهبهطورچشمگیری رشدکردهاندومنبعاصلی توسعهشهرخالق
منطقهدرونیوتاریخیاشاست .
شهر خالق تورنتو
شهرخالقرا،بیشتر کارکنانفرهنگی شهری وجوامعفرهنگی درشهرداری هدایت می کنند.چهارسناریو یا رویکرد
نوآورانهوجوددارد .
 شهرنوآوریدانش 
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توسعهاقتصادینیچه 
 توسعهجامعهمحلی/اقتصادبایکمولفهفرهنگی 
 شهرخالق(داکسبری .)4:1431،
مکزیکوسیتی ،مکزیک
یرود کهدرسال 2017نیز بهجایگاه ششم
مکزیکوسیتی ،پایتخت مکزیک یکی از 50شهرزیبای جهانبهشمارم 
وههایطراحینائلشد.مدیرانپایتختمکزیکازطراحیشهریبهعنوانابزاریکارآمدبرایتوسعه
شهرهایجهانبابهترینشی 
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی بهره گرفته و آن را به الگویی بسیار ارزشمند برای طراحی سایر شهرهای جهان تبدیل
یهایمنحصربهفردخود،هویتیغنی
شرکتهایمعماریمعروفدنیانظیرآناگرامااستکهباطراح 

کردهاند.مکزیکوسیتیمیزبان

یترین پایتخت آمریکای
تمامشرکتهای آمریکایی نظیر اپلوآمازوندرقدیم 

بهارمغانآوردهاند.تقریباً 

برای پایتخت مکزیک 
کردهاندایندرحالیاستکهبخشخالقشهردرسال،2013بیشازهفت
شمالیحضورداشتهونقشمهمیدراقتصادآنایفا 
درصدتولیدناخالصداخلیآنرابهعهدهداشت .
یها در
اگرچه هزینه مسکندرمکزیکوسیتی نسبتبهسایر شهرهای کشورباالتراستبااین حال ،میانگین نرخطراح 
یرود وآثاربیشماری ازمیراث فرهنگی
آننیز ازسایر نقاطمکزیک باالتراست.این شهرمهدفرهنگوتمدنکشوربهشمارم 
یونسکورادرخودجایدادهاست .

برلین ،آلمان
یآیدکهآنراازسایرنقاطکشورمتمایزکردهاست.درحالحاضر
مهمترینویژگیپایتختآلمانبهحسابم 
خالقیت 
بیش از 135هزارنفرازجمعیتاین شهردرصنایع خالقمشغولبهکارهستندکهاین تعداد 10درصدازکلکارکنانشهررا
تشکیلدادهاستهمچنیندرمجموع40هزارشرکتخالقدرشهروجودداردکههرسالهبهکسبدرآمدبیشاز 17میلیارد
ارائهدهندگانخدمات،فروشگاههایکاالو
یهایطراحی ،
یکندکهاینمیزاندرآمدبیانگرآناستکهفعالیت کمپان 
یوروکمکم 
نمایشگاههاطییکدههاخیربهطورقابلتوجهیشکوفاشدهاست .
کیفیت زندگی ،مسکنمقرونبهصرفه،هزینه معقولزندگی ،فرهنگغنی ،فضاهای سبزبیشمار ،جوپرشوروامکانات
ستپذیرترینشهرهایدنیاقرارداده
یشودکهپایتختآلمانرادرلیستزی 
یهاییمحسوبم 
ازمهمترینویژگ 

پیشرفتهتحصیلی
ومحبوبیت آنرابهطورقابلتوجهی درمیان مقاماتسایر نقاطدنیا درزمینه طراحی شهری افزایش دادهاست.جالباست
بدانید کهحقوقساالنهطراحانگرافیکبرلینمبلغیحدود 47هزاریورواستکهدرمقایسهبادرآمدطراحاندرسایرشهرهای
یرود .
پایتختجهانناچیزبهشمارم 
نیویورک ،ایاالت متحده آمریکا
یآید کهدرمیان بسیاری ازخالقان وطراحان
بر اساسگزارشاتمتعدد ،نیویورک مرکزخالقیت جهانبهحسابم 
طهایی
است.مکانهای فرهنگی نیویورک ،محی 

سراسرجهانبهمحبوبیتی بهمراتببیشتر ازسایر شهرهای جهاندستیافته 
ندهنگری رادر برگرفته و بهنظربرای فعاالن عرصهخالقیت بسیار جالبتوجهاست .از سوی دیگر
سرشارازجهانبینی وآی 

یشود کههرپیشرفت مالی درآن،فرصتی برای طراحی بهترشهرمحسوب
نیویورک پایتخت مالی وحقوقی آمریکا محسوبم 
شرکتهای معماری وطراحی بیشماری استوهمین امرجوی بسیار رقابتی بین

ستپذیر میزبان 
یشود.امروزهاین کالنشهرزی 
م
تترشهربهوجودآوردهاست .
آنانبرایطراحیهرچهباکیفی 
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لندن ،بریتانیا
لندن درسال 2012بهعنوانپایتخت طراحی شهری درجهانشناختهوصنایع خالقدرآنبهایجاد یک میلیون و
600هزارشغلدرسراسربریتانیامنجرشد.درسال2015ایننرخبهیکمیلیونو300هزارشغلرسیدکهبیشاز30درصد
کارکناندرپایتخت انگلستاناستقرارداشتند.اگرچه صنایع خالقدرسایر شهرهای بریتانیایی نظیر بریستول ،منچستروادینبرو
یرود .لندن در
نیز بهرشدقابلتوجهی دستیافته استبااین حال،لندنهمچناندرصدرشهرهای خالقانگلستانبهشمارم 
ستمهای آموزشی ازسایر شهرهای کشورمتمایز
زمینه هنر،موسیقی ،مد،ورزش،فناوری ،فیلم ،طراحی شهری ،کارآفرینی وسی 
شدهوهمینامرباعثشدهاستهرسالهجمعیتزیادیازتاجران،گردشگرانوسرمایهگذارانجهانراهیاینشهرشوند .
کیپتاون ،آفریقای جنوبی
یبرند و
نالمللی تنهابایک بارسفربهپایتخت آفریقایی جنوبی بهطراحی منحصربهفرداین شهرپی م 
طراحان بی 
جشنوارههاو

پتاونمیزبانرویدادها،
یدهند.درسال،2013کی 
گردشهایکاریآیندهخودقرارم 

بازدیدمکررازآنرادرلیست
کنفرانسهای صنعتی متعددی بودودوستداران طراحی شهری بیشماری راازسراسردنیا بهسمتخودجذبکرد.خالقیت در

یخوردوعالقمندانرابهالگوبرداریازخوددعوتمیکند.قبایلزولووخوساوهمچنین
طراحیدرگوشهوکنارشهربهچشمم 
زههایمعماریمتفاوتیدرمیانطراحان
ساکنانیازهلند،بریتانیا،آلمان،فرانسهواندونزیباتاریخچهوفرهنگمتنوعخود،انگی 
ختهاند(گلمکانیوکریمخواه .)5-2:1432،
آنهارابهایجادشهریمنحصربهفردبرایزندگیبرانگی 
شهریبهوجودآوردهو 

پیشینه پژوهش
دراینزمینهمطالعاتزیادیدرسطحجهانوایرانصورتگرفتهاست .
یهای خالق محور در شهرهای کوچک :رویکرد مطالعه
 Seladaو همکاران ( )2020در مقالهای با عنوان " استراتژ 
کوچک،عاملهایهمچونحکمرواییوتمهیدات

موردی"بهایننتیجهرسیدندکهدردستیابیبهتئوریشهرخالقدرشهرهای
وشبکههامهمهستند .

نهادی،کیفیتزندگی،کارآفرینی
استهای محلی
 )2013( Romein & Tripدر مقالهای با عنوان " عناصر کلیدی توسعه شهر خالق :ارزیابی سی 
استهای محلی در دستیابی به شهر خالق باید به تعادلی در حمایت از
آمستردام و روتردام " به این نتیجه رسیدند که سی 
شرطهای کلی ازجمله،فضای بازاجتماعی،ایمنی،امکاناتمحیطی،اسکانوتمرکزروشنبر نقاط
ش 
کارآفرینی خالقوسایر پی 
قوتگروههایمختلفبرسند .

یهایتوسعهدرشهرهایکوچکومیانیاروپا"
درمقالهایباعنوان"فرهنگواستراتژ 

)2017(Calderia & Tomaz
کوچکدراروپانقشواسطهای دربین شهرهای بزرگومناطقروستایی ایجاد میکنند،این

بهاین نتیجه رسیدند کهشهرهای 
لهای فرهنگی عالوهبرخود،منجربه توسعه
محرکهای همچونپتانسی 

شهرهابهدلیل نقشهای فرهنگی،میتوانند بااستفادهاز
نقاطمجاورشوند .
کالنشهر
(مطالعۀموردی   :

کالنشهرها 
مشکینیوهمکارانش()1433بهتبیینسطوحخالقیتشهریدرنظامشهری 
کرج) پرداختند .نتایج نشان میدهد مناطق شهر در حال حرکت به سوی خالقیت و شکوفاییاند .البته ،با اندکی تفاوت میان

ترینرتبهرابهخوداختصاصدادهاند.در

ومنطقۀ11بامیزان 0/11
پایین

رتبۀ1
نآنهامنطقۀ5بامیزان 0/57
مناطقودربی 

هایخالقیتنیزمنطقۀ5برخوردار،منطقۀ3نیمهبرخوردار،ومنطقه11محروماست .


بندیمیزانبرخورداریشاخص

دسته
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بهواکاوینقششاخص هایتأثیرگذاردرشهرخالقجهتخلقفضاهایتعاملشهری(

میرزاییوهمکارانش()1437
پرداختند.نتایجحاصلازپژوهشنشاندادکهسرمایهاجتماعیپیشبینیکنندهخوبیبرایتببینو

مطالعهموردی:شهرری) 

حشهرخالقدرشهرریمیباشد .

بررسیسط


موقعیت منطقه مورد مطالعه
استانتهرانبهمرکزیت شهرتهران،باوسعتی حدود 12371کیلومتر مربّع،ازشمالبهاستانمازندران،ازجنوببه
استانقم،ازجنوبغربیبهاستانمرکزی ،ازغرببهاستانالبرزوازشرقبهاستانسمنانمحدوداست.جمعیتایناستاندر
دادهاست74/7.درصدازجمعیتشهری
بودهاستو16/5درصدجمعیتکلکشوررادرخودجای 
سال14271757،1435نفر 
استانتهراندرشهرتهرانومابقی در 33شهردیگر استانساکنهستند.رشدجمعیت شهرتهران 3/1درصداستکهدر
مقایسه بادههقبلاندکی افزایش یافته است .مجموعهشهری تهرانشاملشهرتهرانوکانونهای جمعیتی ،اقتصادی وخدماتی
پیرامون آناستکهبازارواحدی ازسکونتوکارتشکیل دادهاند و اجزاء و عناصر آن با هم ارتباط روزانه دارند.توسعه مراکز
جمعیت درمحدودهشهری تهراننهبهصورتمتوازنویکنواخت بلکهبرمجموعه مراکزی منطبقاستکهبهنامحوزههای
شهریشناختهمیشوند .


شکل  :2نقشه مناطق  22گانه تهران
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روش پژوهش
الف-اینپژوهشازنظرهدف،ازنوعپژوهشهایکاربردیاست؛زیرانتایجآنبرایآگاهیازمیزانخالقیتدرمناطق
مختلفشهرتهراندرارگانهایشهرداری،فرمانداریواستانداریکاربرددارد.ب-این پژوهشازنظرمکانی ازنوعپژوهشهای

میدانی است؛زیرا دادههای پژوهشباحضوردرجامعه بهدستآمدهاست.ج .اینپژوهشازنظرروشدرزمرهپژوهشهای
محسـوبمـیشود .؛زیرا بهتببین سطوحخالقیت شهریدرمناطق 22گانهشهرتهران

رتبهای 
توصیفی -پیمایشی وازنوع 
یکند.باتوجهبهماهیتموضوع
میپردازدوعناصرومتغیرهایپژوهشونحوهارتباطمیانآنانرادرچارچوبمشخصتوصیفم 

شاخصهای مورد بررسی برای گردآوری اطالعات از روش تحقیق اسنادی و مطالعات میدانی (پرسشنامه ،مصاحبه) استفاده

و
گردید.مراحلاینپژوهشعبارتنداز :
نامهایبراساسمبانینظریوپیشینهپژوهشدر 7شاخص(سرزندگیشهری،
نامه:پرسش 


طراحیپرسش
مرحلهاول :

مشارکت،تکنولوژیارتباطی،کارآییواثربخشی،تنوعشهریوصنایعخالق)طراحیگردید .
رواییپرسش نامهبااستفادهازنظراساتیدومتخصصانصورتپذیرفتو

رواییوپایاییپرسشنامه .

مرحلهدوم.تعیین 
پایاییآنبااستفادهازآزمونآلفایکرونباخانجامشدهاست .
مرحلهسوم:دراینمرحلهپرسشنامهبهصورتالکترونیکیدرمیانشهروندانمناطق22گانهتهرانتوزیعگردید .

گانهتهرانبهلحاظشاخصهایخالقیت؛ 

مرحلهچهارم:رتبهبندیمناطق22

مرحلهپنجم:نتیجهگیریوآزمونفرضیهها؛ 
مرحلهششم:ارائهپیشنهادات .

هاازروشهایاماریآزمون،tآزمونفیشر،میانگینرتبه،رگرسیونوهمبستگیچندمتغیره


درتجزیهوتحلیلداده
استفادهشدهاست،تاسطوحخالقیتدرمناطق22گانهتهرانمشخصگردد.جامعهآماریاینپژوهششاملشهروندانمناطق
گانهشهرتهرانمیباشد .

22
باتوجهبهاینکه جمعیت شهرتهراندرسال 1435برابربا 7،763،347نفراست.طبقفرمولکوکرانتعدادپرسش
یباشد .
نامهتوزیعشدهبرابربا304عددم 
پایاییپرسشنامهبااستفادهازآزمونآلفایکرونباخمحاسبهگردیدکهدرجدول1نشاندادهشدهاست .

جدول :1میزان آلفای کرونباخ شاخصها و گویههای پژوهش
شاخص

آلفای کرونباخ

سرزندگی و شادابی

0/754

تکنولوژی ارتباطی

0/640

تنوع شهری

0/737

کارآیی و اثربخشی

0/651

صنایع خالق

0/744

مشارکت

0/750


باتوجهبهنتایجبهدستآمدهدرجدول1میزانآلفایکرونباخدرهر 7شاخصبیشتراز 0/6میباشد.بدینترتیب
قابلقبولیمیباشد.رواییپرسشنامهبهصورتکیفیباتاییداستادراهنماموردتاییدقرارگرفت .
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یافتههای پژوهش
یرانشانمیدهد.باتوجهبهنتایجبهدستآمدهبیشترینمقدارt

جدول2مقادیرآزمونtشاخصسرزندگیوشاداب
باشد.درتمامیگویههابهجزءوضعیتایجادجایپارکدوچرخه

متعلقبهگویهوضعیتفرهنگشهرنشینیمردم 10/143
می
کمترازصفرمیباشدکهمسئله

وموتوردرمراکزپررفتوآمدووضعیت ایجاد فضای نشستندرمراکزپررفتوآمدمقدار t
بیانگرنامطلوببودنوضعیتایندوگویهمیباشد.کمترینمقدارآزمونtدرگویهوضعیتایجادجایپارکدوچرخهوموتوردر
میباشد .
مراکزپررفتوآمدبامقدار 6/062
تعلقبهگویههایوضعیت فرهنگشهرنشینی مردم،وضعیت دسترسی بهمراکزفرهنگی ،هنریو

بیشترینمیانگینم
وضعیتبرگزاریمراسموجشنهایخیابانیبا4/5وکمترینمتعلقبهوضعیتایجادجایپارکدوچرخهمراکزپررفتوآمد
میباشد.
با 2/7
جدول :2مقادیر آزمون  tشاخص سرزندگی و شادابی

گویه

میانگین 

t

درجه
آزادی

تفاوت
سطح
معنادار  میانگین 

فاصلهاطمینان35%
باال 

پایین 

وضعیتتغییراتدرنورپردازیخیابان

 4/2

 5/032

 304

 0/000

 0/252

 5/03

 0/153

وضعیتایمنیعابرین

 4/3

 6/637

 304

 0/000

 0/305

 6/63

 0/404

وضعیتفرهنگشهرنشینیمردم

 4/5

 10/14

 304

 0/000

 0/553

 0/350  10/14

وضعیتبهسازیومبلمانفضایخیابان

 4/1

 4/477

 304

 0/000

 0/177

 4/47

 0/060

وضعیتایجادجایپارکدوچرخهمراکزپر
رفتوآمد

 2/7

 -6/06

 304

 -6/06  -0/467  0/000

 -0/37

وضعیتدسترسیبهمراکزفرهنگی،هنری

 4/5

 7/77

 304

 0/000

 0/506

 7/77

 0/435

وضعیتایجادفضاینشستندرمراکزپر
رفتوآمد

 2/7

 -4/46

 304

 0/000

 0/131

 -4/46

 0/414

وضعیتبرگزاریمراسموجشنهای
خیابانی

 4/5

 3/56

 304

 0/000

 0/553

 3/56

 0/330

وضعیتجهتعبورعابرین

 4/1

 4/44

 304

 0/000

 0/174

 4/44

 0/065

وضعیتاصالحتابلوهاونماهایساختمان

 4/2

 3/67

 304

 0/000

 0/234

 3/67

 0/134

باتوجهبهنتایجبهدستآمدهدرتمامیشاخصها

جدول4مقادیرآزمونtشاخصتکنولوژیارتباطیرانشانمیدهد.
هامیباشد

هامیباشد.بیشترینمقدار tمتعلقبهگویهدسترسی بهعابربان 
ک


بیشترازصفرکهبیانگرمطلوببودنگویه
مقدار t
میباشد .
میباشد.کمترینمیزانهممتعلقبهگویهمصرفماهانهاینترنتبامقدار 2/434
کهمقدارآنبرابر 16/707
بیشترینمیانگینمتعلقبهگویهدسترسیبهعابربانکهابامیانگین 4/3وکمترینمیانگینمتعلفبهمصرفماهانه

میباشد .
اینترنتبامیانگین 4/1



جدول  :3مقادیر آزمون  tشاخص تکنولوژی ارتباطی
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گویه

میانگین 

t

درجه
آزادی

سطح
معنادار

تفاوت
میانگین

فاصلهاطمینان35%
پایین

باال

شخوانهایدولتوخصوصی

تعدادپی

 4/5

 4/7

 304

0/000

0/557

 0/760

 0/334

مصرفماهانهاینترنت

 4/1

 2/4

 304

0/000

0/137

 0/260

 0/027

 4/4

 5/0

 304

0/000

0/411

 0/345

 0/131

بهعابربانکها

دسترسی

 4/3

 16/

 304

0/000

0/336

 1/10

 0/773

دسترسیبهکافینتمحله

 4/2

 3/4

 304

0/000

0/276

 0/47

 0/136

دسترسی
اطالعرسانی


به

های

کیوسک

وجهبهنتایجبهدستآمدهدرتمامیشاخصهامقدارtبیشتراز

یدهد .بات
جدول3مقادیرآزمونtشاخصتنوعشهریرانشانم 
صفر که بیانگر مطلوب بودن گویهها میباشد .بیشترین مقدار  tمتعلق به گویه مراکز خرید میباشد که مقدار آن برابر3/755
میباشد .



جدول :1مقادیر آزمون  tشاخص تنوع شهری
گویه

میانگین 

t

درجه
آزادی

سطحمعناداری

تفاوتمیانگین

فاصلهاطمینان35%
باال 

پایین 

گسترشفضایسبز

 4/0

 0/365

 302

 0/000

 0/026

 0/133

 -0/030

مراکزخرید

 4/7

 3/77

 304

 0/001

 0/707

 0/642

 0/375

درتمامیگویهها

جدول7مقادیرآزمونtشاخصکارآییواثربخشیرانشانمیدهد .باتوجهبهنتایجبهدستآمده
بیشترازصفرکهبیانگرمطلوببودنگویههامیباشد.بیشترینمقدار tمتعلقبهگویه

بهجزء کنترلوکاهشترافیک مقدار t
میباشد.کمترینمقدارهممتعلقبهگویهکنترلوکاهش
میباشدکهمقدارآنبرابر 15/137
جمعآوریزبالهوپاکسازیشهر 
باشدکهبیانگرنامطلوببودنوضعیتاینگویهمیباشد.

ترافیکبا -5/560
می
جدول :6مقادیر آزمون  tشاخص کارآیی و اثربخشی
گویه

میانگین 

t

درجه
آزادی 

سطح
معناداری 

تفاوتمیانگین 

فاصلهاطمینان35%
باال 

پایین 

کنترلوکاهشترافیک

 2/7

 -5/56

 304

 0/000

 -0/443

-0/217

0/352

جلوگیریازفساد

 4/1

 1/317

 304

 0/000

 0/107

0/220

-0/002

عملکردشورایشهر

 4/0

 0/030

 304

 0/000

 0/003

0/112

-0/102

جمعآوریزباله

 4/7

 15/1

 304

 0/000

 0/727

0/344

0/613

وضعیت آماده سازی فضاهای
ورزشی

 4/4

 5/53

 304

 0/000

 0/421

0/345

0/206


یمیباشدکهمقدارآن

باتوجهبهنتایججدول 6بهدستآمدهبیشترینمقدار tمتعلقبهگویهتعدادمراکزورزش
میباشد .
برابر 6/703
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باشدکهبیانگرنامطلوببودنوضعیتاینگویهمیباشد.

کمترینمقدارهممتعلقبهگویهتعدادموزهبا  -7/773
می
منفیمیباشدکه

درگویههایتعدادفرهنگسراها،تعدادانتشارات،تعدادپایگاه های خبریوتعداد سالنسینما 

همچنینمقدار t
بیشترازصفرومثبتمیباشدکهبیانگر

باشد.درسایرگویههامقدارt


هایدرسطحشهرتهرانمی

بیانگراوضاعنامطلوباینگویه
هامیباشد.


وضعیتمطلوباینگویه
جدول  :7مقادیر آزمون  tشاخص صنایع خالق
گویه

میانگین 

t

درجه
آزادی 

سطح
معناداری 

فاصلهاطمینان35%

تفاوت
میانگین 

باال

پایین 

تعدادمراکزورزشی

 4/3

 6/70

 304

 0/00

 0/345

-0/120

0/425

تعدادفرهنگسراها

 2/6

 3/14

 304

 0/00

 -/240

1/131

0/443

تعدادکتابخانهها

 4/0

 0/773

 304

 0/00

 0/046

-0/265

-075

تعدادانتشارات

 2/7

 -7/76

 304

 0/00

 -0/477

-0/073

0/337

تعدادپایگاههایخبری

 2/7

 -4/71

 304

 0/00

 -0/135

-0/333

0/401

تعدادموزه

 2/3

 -11/7

 304

 0/00

 -0/533

0/243

-0/773

تعدادمراکزاقامتیوپذیرایی

 4/1

 1/67

 304

 0/00

 0/114

0/243

-0/011

تعدادسالنسینما

 2/7

 -5/73

 304

 0/00

 -0/457

0/202

0/365

تعدادآموزشگاهسینمایی

4/0

 1/74

 304

 0/00

 0/031

0/201

0/017

تعدادآموزشگاههایموسیقی

 4/1

 1/73

 304

 0/00

 0/073

0/535

-0/017

هیهواجرایطرحهامیباشدکه

باتوجهبهنتایججدول7بهدستآمدهبیشترینمقدارtمتعلقبهگویهمشارکتدرت
میباشد.کمترینمقدارهممتعلقبهگویه استفادهازپیشنهاداتمردمدرادارهاموربا-4/443میباشدکه
مقدارآنبرابر 2/301
بیانگرنامطلوببودنوضعیتاینگویهمیباشد .

جدول  :7مقادیر آزمون  tشاخص مشارکت
گویه

میانگین 

t

درجه
آزادی 

سطح
معناداری 

فاصلهاطمینان35%

تفاوت
میانگین 

باال 

پایین 

وضعیتبسترسازیبرایمشارکت

 4/12

 0/075

 304

 0/000

 0/124

0/230

0/006

مشارکتدرتهیهواجرایطرحها

 4/13

 2/301

 304

 0/000

 0/137

0/260

0/026

مشارکتدرمدیریتشهری

 2/3

 -0/644

 304

 0/000

 -0/033

0/063

-0/173

استفادهازپیشنهاداتمردمدرادارهامور

 4/67

 -4/44

 304

 0/000

 -0/212

-0/076

-0/447


میباشد که مقدار آن
با توجه به نتایج جدول  3به دست آمده بیشترین مقدار  tمتعلق به تکنولوژی ارتباطی  
میباشدکهبیانگرنامطلوببودنوضعیتاین
میباشد.کمترینمقدارهممتعلقبهصنایعخالق امور با  -2/670
برابر 11/044
بیشترازصفرومثبتمیباشد .

گویهمیباشد.درتمامیشاخصهایبهجزءصنایعخالقمقدارt
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جدول  :3مقادیر آزمون  tکلیه شاخصها
گویه

میانگین 

t

درجه
آزادی 

سطح
معناداری 

فاصلهاطمینان35%

تفاوت
میانگین 

باال 

پایین 

سرزندگیوشادابی

 4/2

 7/36

 0/000

 302

 0/223

0/233

0/170

تکنولوژیارتباطی

 4/3

 11/04

 0/000

 302

 0/357

0/546

0/465

تنوعشهری

 4/4

 7/35

 0/000

 302

 0/417

0/317

0/221

کارآییواثربخشی

 4/1

 3/71

 0/000

 302

 0/175

0/273

0/107

صنایعخالق 

 2/3

 -2/67

 0/000

 302

 -0/100

 -0/023

 -0/160

مشارکت 

 4/0

 0/075

 0/000

 302

 0/003

 0/103

 -0/037


موردشاخصهایبررسیشده،موردسنجشقرارگرفتهوعینیت

البتهبایددرنظرداشتکهدیدگاهذهنیشهرونداندر
شاخصهامدنظرنبودهاست .

تحلیل میزان نابرابری
برای سنجش نابرابری میان مناطق شهر تهران به لحاظ شاخصهای شهر خالق ،از آزمون تحلیل واریانس)
تکعاملیبهمنظوربررسیمعنیداربودن تفاوتمیانگیننمرهنظراتنمونه،
(Anovaاستفادهشدهاست.آزمونتحلیل واریانس  
زمانیکهبیشازدوگروهوجودداشتهباشداستفادهکرد(حبیبی .)1432:،
این آزمونهریکازمناطقشهرتهرانرابابقیه مناطقمقایسهکردهوتفاوتبینمناطقراازنظر شاخصهایشهر
خالقمشخصکردهوبرایبیان تفاوتمعناداریبینمناطقبهلحاظمتغیرهای مستقلووابسته،مورداستفادهقرارمیگیرد.
روهیرانشانمیدهدکههرچهمقدارآنبیشترباشد؛یعنی

نسبتبرآوردپراکندگیبینگروهیودرونگ

آزمونآماریفیشر()F
گروههابودهاست .
ازاختالفدرون 

اختالفمیانگینبینگروههابیشتر

نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس در جدول  13-3،نشان میدهد که با توجه به اینکه سطح معنیداری از
تفاوتمعنیداری

بهلحاظشاخصهایشهرخالق

میتوانگفتکهدرمیانمناطقشهرتهران
()0/05کمتراست،بااطمینان 35%
شاخصهای شهر خالق در بین مناطق شهر با یکدیگر یکسان نیست .بیشترین اختالف

وجود دارد؛ یعنی وضعیت هر یک از 
میانگینبینمناطقشهرتهرانبهلحاظشاخصتنوعشهریباتوجهبهمقدارآزمون)6/335(Fوجودداردوبیانگرایناستکه
وضعیتتنوعشهریدرمیانهریکازمناطقشهرتهرانباهمتفاوتزیادیدارد.همچنینکمتریناختالفمیانگینبینمناطق
شهرتهران بهلحاظشاخصتکنولوژیارتباطی باتوجه بهمقدارآزمون )1/745( Fاست و نشاندهندةاین است کهوضعیت
شاخصتکنولوژیارتباطیدرمیانمناطقشهرتهرانکمترینمیزانتفاوتوجوددارد .
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جدول  :11آزمون تحلیل واریانس یکطرفه برای بررسی رابطة میان مناطق شهر تهران از لحاظ شاخصهای شهر خالق
شاخص

آزمونواریانس

سرزندگیوشادابی

تکنولوژیارتباطی

تنوعشهری

کارآییواثربخشی

صنایعخالق

مشارکت

جمع
مربعات

درجۀآزادی

اختالفمربعات

بینگروهی

33/02

21

0/443

درونگروهی

153/4

470

0/307

جمع

204/3

301

بینگروهی

24/04

21

1/036

درونگروهی

255/5

471

0/761

جمع

267/5

302

بینگروهی

115/1

21

5/375

درونگروهی

263/3

470

0/646

جمع

435/1

301

بینگروهی

35/7

21

2/165

درونگروهی

217/3

471

0/573

جمع

272/7

302

بینگروهی

32/3

21

2/020

درونگروهی

177/2

471

0/332

جمع

210/7

302

بینگروهی

73/2

21

3/233

درونگروهی

444/1

470

0/766

جمع

322/3

301

2/443

Fآزمون
5/6

1/745

6/335

4/720

3/565

3/737

سطحمعنیدار

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

همچنین اختالف میانگین بین مناطق شهر تهران به لحاظ شاخص سرزندگی و شادابی با توجه به مقدار آزمون F
استونشاندهندةاین استکهوضعیتشاخصسرزندگی وشادابی درمیانمناطق شهرتهرانمیزانتفاوت زیادی

()5/637
رانشانمیدهد .

وجوددارد.جدول11میانگینرتبهدر7شاخصخالقیتدرمناطق22گانهتهران
جدول :11میانگین رتبه در  6شاخص خالقیت در مناطق  22گانه تهران
منطقه

سرزندگی و شادابی

تکنولوژی ارتباطی

تنوع شهری

کارآیی و

صنایع خالق

مشارکت

اثربخشی
1

440/3

132/2

273

263/3

0/263

277/3

2

231/6

207/3

274/1

254/6

251/5

273/5

4

227/3

177/3

240/4

207/6

225/3

247/2

3

217/1

213/3

201

163/4

212/3

173/1

5

226/7

154/2

227

222/1

204/6

172/7

7

270/1

232

234/1

257

423/1

243/4

6

177/4

231/1

176

162/5

210/7

173/3

7

216/6

163/7

172/3

242/7

130/7

131/7

3

177/7

264/4

147/1

221/3

234/1

140

10

171/6

220/2

123/7

176/2

205/3

130/3

11

177/6

174/3

134/3

153

236/3

154/5

12

32/7

202/3

163/4

37/5

123/1

216/7
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14

143/0

166/1

116

153/7

130/7

132/7

13

217/7

243/1

154/5

211/2

174/4

211

15

113/1

206/7

143/2

171/3

117/1

120/7

17

241/3

233/3

237/3

136/6

213/6

225/3

16

172/3

137/6

167/5

172/4

133/2

137/3

17

117

165/1

157/3

157/2

145/7

166/3

13

172

200/7

225/7

131/7

106/2

137/7

20

227

230

141/7

276/5

220/1

261

21

232/7

225/1

262/3

275/1

223/7

273/7

22

277/2

177

403/6

277/6

201/7

407/5

جدول  12رتبه بندی مناطق  22گانه تهران به لحاظ 7شاخص  خالقیت را نشان میدهد .بدین ترتیب در شاخص
قرارگرفتهاند.وبهترتیبسهمنطقه 15،17،12در

دررتبههایاولتاسوم 

سرزندگیوشادابیبهترتیبمناطق 22،22،1
دررتبههای

هایبیستودوم،بیستویکموبیستمقرارگرفتهاند.درشاخصتکنولوژیارتباطیبهترتیبمناطق7،17،3


رتبه
اولتاسومقرارگرفتهاند .

جدول :12رتبه بندی مناطق  22گانه تهران به لحاظ 6شاخص خالقیت

رتبه

سرزندگی و

تکنولوژی

شادابی

ارتباطی

تنوع شهری

کارآیی و

صنایع خالق

مشارکت

اثربخشی

1

1

3

22

22

7

22

2

2

17

17

1

1

21

3

22

7

7

20

2

20

4

7

6

2

21

3

2

1

21

20

21

7

11

1

6

17

13

1

2

4

4

7

4

21

4

7

21

7

7

5

10

5

3

20

17

3

20

3

13

5

17

12

11

3

15

3

13

3

13

11

7

2

7

4

6

3

12

13

12

16

17

10

7

13

10

13

12

16

5

3

14

11

16

6

15

22

5

11

6

11

17

10

16

17

16

3

7

13

3

13

16

17

16

14

11

6

7

11
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17

13

17

15

17

14

13

13

14

22

3

11
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21
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10

13

15

3

22

12

1

14

12

13

15

هایبیستودوم،بیستویکموبیستمقرارگرفتهاند.درشاخصتنوع


دررتبه
و بهترتیبسهمنطقه 20،26،1
دررتبههایبیستو

هایاولتاسومقرارگرفتهاند.وبهترتیبسهمنطقه20،10،14


دررتبه
شهریبهترتیبمناطق7،17،22
دوم،بیستویکموبیستمقرارگرفتهاند .

هایاولتاسومقرارگرفتهاند.وبهترتیبسهمنطقه


دررتبه
درشاخصکارآییواثربخشیبهترتیبمناطق20،1،22
هایبیستودوم،بیستویکموبیستمقرارگرفتهاند .


دررتبه
13،12،14
فتهاند.وبهترتیبسهمنطقه،13
دررتبههایاولتاسومقرارگر 

درشاخصصنایعخالقبهترتیبمناطق 2،1،7
هایبیستودوم،بیستویکموبیستمقرارگرفتهاند .


دررتبه
12،15
هایاولتاسومقرارگرفتهاند.وبهترتیبسهمنطقه،3،10


دررتبه
درشاخصمشارکتبهترتیبمناطق20،21،22
رگرفتهاند .

دررتبههایبیستودوم،بیستویکموبیستمقرا

15
گانهرابهلحاظسطوحخالقیتنشانمیدهد.بدینترتیبمناطق7،22و2به

رتبهبندینهاییمناطق22
جدول 12
هایاول،دوموسومرادارامیباشندوسهمنطقه 15،17و 14سهرتبهبیستودوم،بیستویکموبیستمقرار


ترتیبرتبه
گرفتهاند .


بررسی رابطة بین هر یک از شاخصهای شهر خالق در تحقق شهر خالق در تهران
خالقومشخصکردنتأثیرهریکازشاخصهابر تحققشهرخالق

برایبررسیومطالعهرابطۀبینشاخصهایشهر

درتهران،ازآزمونرگرسیونچند متغیرهاستفادهشد.باتوجهبهنتایجحاصلشدهاز آزمونکهدرجدول، 23-3مقدار (R
باالییبینشاخصهایشهرخالق(متغیرمستقل)و تحقق

میباشدوهمبستگیبسیار
ضریبهمبستگی چندگانه) برابر  0/435
ضریب،رابطۀشاخصهایشهر خالقدرتحققشهرخالقراتأیید

شهرخالق(متغیروابسته) برخورداراست؛ بنابراینمقداراین
معیارشاخصهای شهرخالق0/362درصدتغییردرتحققشهرخالق ایجاد


واحدتغییردراثرانحراف
میکند؛یعنیبه ازاییک

هریکازشاخصهایشهرخالق،نقشوتأثیرآنها درتحققشهرخالقافزایش

میشود؛بنابرایندرصورتباالرفتنمیانگین

مییابد .

جدول  :13آماره تعیین رگرسیون میان میزان تحققپذیری شهر خالق و شاخصهای آن

ضریبهمبستگی
چندگانه

ضریبتبیین

ضریبتبیینشدهتصحیح
شده

خطایمعیار

1/323

0/3221

0/324

0/611


سطحمعنیداری)،کمتراز()0/05بهدست

باتوجهبهجدول،13مقدارFمحاسبهشده7/726میباشدومقدار(Sig
ششگانهبررسیشده وتحققشهرخالقدرشهرتهران،درسطح
استکهبینمیزانشاخصهای 

آمدهوایننشاندهندةآن 

درصدرابطۀمعنیداریوجوددارد .

اطمینانباالی35
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جدول  :14تحلیل واریانس رگرسیون خطی میان تحققپذیری شهر خالق و شاخصهای آن

منبعتغییرات

درجهآزادی

میانگینمربعات

Fکمیت

سطح
معنیداری(
) Sig

1713/1

432

415/17

7/726

0/000

14133/6

434

45/60

11324/7

433

شاخص هایبررسیشدهدرتبیینشهرخالقیکساننیستوباتوجه

همانگونهکهجدول15نشانمیدهد،نقشهمۀ
میتوانازطریقآندرموردتأثیرنسبیمتغیرها پیشگوییوقضاوتکرد؛ازاینروهرچه
بهاینکهمقادیربتااستانداردبوده  ،
مقداربتاباالترباشد،اهمیتنسبیونقشوتأثیرآندرتبیینمتغیروابستهبیشتراست.میانشاخصهایمشارکت ،تنوعشهری،
سرزندگی فضاهای شهری ،کارایی و اثربخشی ،تکنولوژی ارتباطی و تحقق شهر خالق رابطۀ مستقیم وجود دارد .از میان
بیشتریننقشوقدرتتبیینرادرپیشبینیتحقق شهر

شاخصهایبررسی شده،شاخصصنایعخالق بامقداربتای 0/414

خالقدرمحدودةموردمطالعهداشتهاست .
جدول  :11آمارههای ضرایب مدل رگرسیونی شاخصهای شهر خالق (متغیرهای مستقل) در تحقق شهر خالق (متغیر وابسته)

شاخص

β

استانداردخطا

ضرایباستانداردشده

t

سطحمعنیداری(

)Sig

سرزندگی و شادابی

0/074

0/000

0/137

0/063

0/000

تکنولوژی ارتباطی

0/137

0/000

0/141

2/33

0/000

تنوع شهری

0/173

0/000

0/067

1/173

0/000

کارآیی و اثر بخشی

0/373

0/000

0/130

2/312

0/000

صنایع خالق

0/123

0/000

0/414

5/237

0/000

مشارکت

0/103

0/000

0/136

4/047

0/000



نتیجهگیری و پیشنهادها
ییمحورشهرهموارهدرمطالعاتشهریموردتأکیدبودهاست.در
شهرخالقدررسیدنجامعهبهخالقیتوتوسعۀدانا 
اینخصوص،برایافزایشنقشخالقیتدرشهریکیازمهمترینموارددرخورتوجهحذفمحدودیتهاوموانعفیزیکی،اجتماعی،
فرهنگی ،و...ازشهرهاوتبدیل خالقیت بهنیروی محرکۀرشدوتوسعۀاقتصادی شهرهاست.دراین میان رسیدن بهشهرخالق
نیازمند داشتنمدیریت شهری خالقاست،زیرا فقدانمدیریت خالقنه تنهاموجبعدم توسعۀ فضاهای خالق،کهبسترشهر
یشود .
خالقبودهاست،میشود،بلکهبهنوعیمانعرسیدنشهربهخالقیتوشکوفاییداناییونوآوریم 
جهتشناساییشاخص هایخالقیتدرکالنشهرتهرانازمبانینظریوپیشینهپژوهشاستفادهشد.برایناساس

شششاخصسرزندگیوشادابی،تنوعشهری،تکن ولوژیارتباطی،کارآییواثربخشی،صنایعخالقومشارکتبرایسنجش
میزانخالقیتدرشهرتهرانمورداستفادهگردید .
در شاخص سرزندگی و شادابی با توجه به نتایج به دست آمده بیشترین مقدار  tمتعلق به گویه وضعیت  فرهنگ
بهعابربانکهابا

میباشد.در شاخصتکنولوژیارتباطی بیشترینمقدار tمتعلقبهگویهدسترسی 
شهرنشینی مردم   10/143
میباشد .
مقدار16/707وکمترینمیزانهممتعلقبهگویهمصرفماهانهاینترنتبامقدار 2/434
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میباشد .
متعلقبهگویهمراکزخریدمیباشدکهمقدارآنبرابر 3/755

درشاخصتنوعشهریبیشترینمقدارt
درشاخصکارآییواثربخشیبیشترینمقدارtمتعلقبهگویهجمعآوریزبالهوپاکسازیشهربامقدار15/137و
باشدکهبیانگرنامطلوببودنوضعیتاینگویهمیباشد.

کمترینمقدارهممتعلقبهگویهکنترلوکاهشترافیکبا -5/560
می
در شاخص مشارکت بیشترین مقدار  tمتعلق به گویه مشارکت در تهیه و اجرای طرحها میباشد که مقدار آن برابر 2/301و
میباشد .
کمترینمقدارهممتعلقبهگویهاستفادهازپیشنهاداتمردمدرادارهاموربا -4/443
درشاخصصنایعخالقبیشترینمقدارtمتعلقبهگویهتعدادمراکزورزشیبامقدار6/703وکمترینمقدارهممتعلق
بهگویهتعدادموزهبا-7/773میباشد .
میتوانگفتکهدرمیانمناطقشهرتهرانبه
باتوجهبهاینکهسطحمعنیداریاز()0/05کمتراست،بااطمینان 35%

شاخصهایشهرخالقدربینمناطقشهربا

تفاوتمعنیداریوجوددارد؛یعنیوضعیتهریکاز

لحاظشاخصهایشهرخالق

یکدیگریکساننیست.بیشتریناختالفمیانگینبینمناطقشهرتهرانبهلحاظشاخصتنوعشهریباتوجهبهمقدارآزمونF
()6/335وجودداردوبیانگر ایناستکهوضعیتتنوع شهریدرمیانهریکازمناطقشهرتهران باهمتفاوت زیادیدارد.
همچنینکمتریناختالفمیانگینبینمناطقشهرتهرانبهلحاظشاخصتکنولوژیارتباطیباتوجهبهمقدارآزمون)1/745(F
استونشاندهندةایناستکهوضعیتشاخصتکنولوژیارتباطیدرمیانمناطقشهرتهرانکمترینمیزانتفاوتوجوددارد.

همچنیناختالفمیانگینبینمناطقشهرتهرانبهلحاظشاخصسرزندگیوشادابیباتوجهبهمقدارآزمون)5/637(Fاستو
نشاندهندةایناستکهوضعیتشاخصسرزندگیوشادابیدرمیانمناطقشهرتهرانمیزانتفاوتزیادیوجوددارد .

آخرقرارگرفتهاند.درشاخصتکنولوژی

دررتبه 

درشاخصسرزندگیوشادابیمنطقه 1دررتبهاولومنطقه 15
آخرقرارگرفتهاند.درشاخصتنوعشهریمنطقه22دررتبهاولومنطقه14

دررتبه

ارتباطیمنطقه3دررتبهاولومنطقه11
آخرقرارگرفتهاند.در

دررتبه 

آخرقرارگرفتهاند.درشاخصکارآییواثربخشیمنطقه 22دررتبهاولومنطقه 14

دررتبه 

آخرقرارگرفتهاند.درشاخصمشارکتبهترتیبمناطق،22

دررتبه 

شاخصصنایعخالقمنطقه 7دررتبهاولومنطقه 13
دررتبههایبیستودوم،بیستویکموبیستم

هایاولتاسومقرارگرفتهاند.وبهترتیبسهمنطقه15،3،10


دررتبه
20،21
قرارگرفتهاند .

با توجه به نتایج حاصل شده از آزمون  همبتسگی چند متغیره مقدار  (Rضریب همبستگی چندگانه) برابر 0/435
باالییبینشاخصهایشهرخالق(متغیرمستقل)و تحققشهرخالق(متغیروابسته)برخورداراست؛

میباشدوهمبستگیبسیار

یکند؛یعنیبه ازاییکواحدتغییردراثر
ضریب،رابطۀشاخصهایشهر خالقدرتحققشهرخالقراتأییدم 

بنابراینمقداراین
ایجادمیشود؛بنابرایندرصورتباالرفتنمیانگین

معیارشاخصهای شهرخالق0/362درصدتغییردرتحققشهرخالق


انحراف
میباشدو
درتحققشهرخالقافزایشمییابد.مقدارFمحاسبهشده 7/726

هریکازشاخصهایشهرخالق،نقشوتأثیرآنها

ششگانه
مقدار (Sigسطح معنیداری) ،کمتر از ( )0/05به دست آمده و این نشاندهندة آن است که بین میزان شاخصهای  
درصدرابطۀمعنیداریوجوددارد .

بررسیشدهوتحققشهرخالقدرشهرتهران،درسطحاطمینانباالی35
یگذارد.البته،اینمدیریتبایدخودخالقباشدتابتواند
مدیریتخالقتأثیراتفراوانیدرشکوفاییوخالقیتشهرهام 
درسازمانها

نههاراایجادکند.ازطرفدیگر،خالقیتنیزدرمدیریتمیتواندفوایدبسیاریداشتهباشد؛تأثیراتخالقیت
اینزمی 
تهای مدیریت شهری عبارتاستاز:افزایش تولیدات ،افزایش ارائۀخدمات،افزایش کیفیت وتنوعارائۀخدمات،کاهش
وفعالی 
عملگرایی درمیان مدیران.دراین
نهها ،کاهشاتالفمنابع،افزایش سطحبهداشت روانی ،کاهشبوروکراسی اداری ،افزایش  
هزی 
یهای نوین ،ایجاد مراکزفرهنگی،
یهای روزمره بافناور 
میان ،استفادهازتجربیات شهرهای دنیا در خالقیت ،پیوند سطح زندگ 
سالنهایسینما وتئاتر،ومراکزخدماتیباکیفیتمناسبدرمناطقمحرومترمیتواند دررسیدنآنهابهشکوفاییو
مراکزادبی ،
همسطحیبادیگرمناطقتأثیرفراوانداشتهباشد .

 استفادهازخالقیتشهرونداندرجهتادارهامورشهر 

127

مطالعات توسعه اپیدار شهری و م طنقه ای
دوره ،3شماره  ،1شماره پیاپی  7بهار 1411









شناختمردموشکلگیریتعاملدرسطحمحلیوشهری 
شناساییوبکارگیریافرادنخبهونوآور 
سعیدرایجادقابلرقابتبرایشهردرجهتبرندسازیشهری 
ایجادسرزندگیباتاکیدبرتعامالتاجتماعی،تنوعفعالیتهاوامکاناتفضایبازهمهشمولومشارکتی.
توسعهمراکزرشد،پارکهایعلموفناوری،دفترنخبگانباهمکاریدانشگاههایتهرانوجذبنخبگانواستعدادهای
یسازد.
نههایقدرتمندشدنشهرهاوبالندگیاقتصادیآنهارافراهمم 
خالقکهزمی 
خالق،بهرهبرداری ازمنابعموجودفرهنگی شهر

تهای مرتبطبههنرهای محلی ،جذبگردشگروصنایع 
افزایش فعالی 
تهران.
درپژوهشهایآتیبهپژوهشگرانپیشنهادمیگرددمطالعهدرسطحمناطقونواحیومحالتدرشهرتهرانصورت
پذیرد .
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Abstract
Background and Aim: In recent years, the concept of creative city has become one of the most popular
topics among experts, researchers, and decision-makers, so large cities and metropolises are focused on
being able to create a sufficient and diverse demand threshold for people and activities. The purpose of
this study was to investigate the situation of the metropolis of Tehran in order to what extent the current
situation can introduce the city of Tehran as a creative city according to the factors and characteristics. In
this regard, a questionnaire was designed based on theoretical foundations and research background in 6
indicators (urban vitality, participation, communication technology, efficiency and effectiveness, urban
diversity, and creative industries).
Methods: Considering that the population of Tehran in 2016 is equal to 8,679,936 people. According to
Cochran's formula, the number of distributed questionnaires is 403. In data analysis, statistical methods of
t-test, Fisher test, mean rank, regression, and multivariate correlation were used.
Findings and Conclusion: The maximum value of t belongs to communication technology, the value
of which is equal to 11.03.03. The lowest amount belongs to the creative industries of affairs with -2.780,
which indicates the unfavorable situation of this item. In all indicators except creative industries, the
value of t is more than zero and positive.The results show that among the studied indicators, the Creative
Industries Index with a beta value of 0.313 has the most role and explanatory power in predicting the
realization of a creative city in the study area. Also, according to the statistical tests of regions 22, 6, and
2, 1, 21 are in the first and second ranks of creativity levels in Tehran.
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Abstract
Background and Aim: Today, development is a concern of many countries with the aim of improving
the quality of human life. In order to achieve the desired development pattern or the correct use of
resources and opportunities and the fair distribution of facilities, people's participation is the main and
pivotal strategy.Accordingly, the present study examines and evaluates the feasibility of indicators of
active public participation in line with the Islamic-Iranian model of progress.
Methods: The type of applied-comparative research and research method is content analysis and library
and field information methods have been used in conducting research. In the field method, a questionnaire
technique was used to collect information. The statistical population of the study includes 50 elites and
available experts. SPSS statistical software and one-sample t-test and Kruskal-Wallis statistical tests were
used to analyze the questionnaire data and also the SWOT strategic model was used to determine
strengths, weaknesses, opportunities, and threats.
Findings and Conclusion: The results of t-test showed that there is a significant relationship between the
independent variables studied in the present study and the feasibility of the Islamic-Iranian model of
progress. Therefore, the studied independent variables affect the feasibility of the model. Also, the results
of Kruskal-Wallis test have shown that the tendency of people to participate in relation to the indicators
and variables measured in order to achieve the model is in a favorable position. The results of the SWOT
model in relation to the status of the pattern as well as the scoring of the relevant factors indicate the
choice of offensive strategy in the direction of action.
Keywords: Participation, Sustainable Development, Islamic-Iranian Model,Planning, Progress.



Corresponding Author: mostafaariankia@gmail.com
Cite this article: Arian Kia, M., Khorasani, N., khakpoor, B. (2022). Analysis of Strategic Components and Citizen
Participation in Order to Achieve the Islamic-Iranian Model of Progress. Journal of Sustainable Urban & Regional
Development Studies (JSURDS), 3(1), 88-107.

14

JOURNAL OF SUSTAINABLE REGIONAL & URBAN DEVELOPMENT STUDIES JSRUDS
Volume 3, Issue 1 - Serial Number 7, Spring 2022
__________________________________________________________________________
Qari Syed Fatemi, Syed Mohammad (2009), Human Rights in the Contemporary World. The
second office, Tehran: Danesh city (In English)
Reza Ali, M., (2017), Explaining the Spatial Pattern of Tehran City's Prosperity Indicators, PhD
Dissertation in Geography and Urban Planning, Supervisors: Hossein Hataminejad, Hassan Ali Faraji
Sobkbar, Tarbiat Modares University, Faculty of Humanities, .( in Persian)
Reza Ali, M., Hataminejad, H., Farji-Sabkbar, M., Alavi, S., Qai-Rahmati, S., (2018), Explaining
the spatial pattern of urban prosperity indicators in Iran, a new approach in studying the sustainability of
megacities (a case study of Tehran metropolis), Scientific Quarterly- Human Settlements Planning
Studies Research, Volume 15(1), 294-281. .( in Persian)
Ruhlandt, R. W. S. (2018). The governance of smart cities: A systematic literature review.
Cities,15(81), 1–23. (In English)
Safaipour, M., Maliki, S., Hataminejad, A., Madanlojubiari, M., (2017), Evaluation and
measurement of the components of urban prosperity in Ahvaz metropolis, Geography and Environmental
Sustainability, 22(3), 35-47. .( in Persian)
Sands, G. (2015): "New economy jobs and economic health, prosperity in Canada's mid-size
urban areas." Habitat International11( 45): 15-19. (In English)
Sharifi, A., (2016), Social Justice and the City: An Analysis of Regional Inequalities in the City
of Ahvaz, PhD Thesis, Supervisor: Mehdi Garakhlou, Faculty of Geography, University of Tehran,
Tehran.( in Persian)
UN-Habitat. (2012). State of the world’s cities 2012/2013: Prosperity of cities. Routledge. United
Nations. (2005). UN Millennium project. Investing in development: A practical plan to achieve the
Millennium development goals (New York). (In English)
United Nations. (2019). World urbanization prospects, the 2018 Revision. Department of
Economic and Social Affairs Population Division (In English)
Wong, C. (2018): "A framework for ‘City Prosperity Index’: Linking indicators, analysis and
policy." Habitat International 12(45): 3-9. (In English)
Xie, S., & Chen, J. (2018). Beyond homeownership: Housing conditions, housing support and
rural migrant urban settlement intentions in China. Cities, 15(78), 76–86. (In English)
Ziari, K., Pourahmad, A., Fotouhi Mehrabani, B., & Hosseini, A. (2018). Environmental
International Journal on the Unity of the Sciences, 22(4), 486–516. (In English)
Cite this article: Atashbar, H., Ilanloo, M. (2022). Measurement and Ranking of Urban Areas Based on the
Urban Prosperity Indicators (Case Study: Mahshahr Port). Journal of Sustainable Urban & Regional
Development Studies (JSURDS), 3(1), 68-87.

13

JOURNAL OF SUSTAINABLE REGIONAL & URBAN DEVELOPMENT STUDIES JSRUDS
Volume 3, Issue 1 - Serial Number 7, Spring 2022
__________________________________________________________________________
Fei, J., Wang, Y., Yang, Y., Chen, S., & Zhi, Q. (2016). Towards eco-city: The role of green
innovation. Energy Procedia,15(104), 165–170. (In English)
Fernandez, I. C., & Wu, J. (2018). A GIS-based framework to identify priority areas for urban
environmental inequity mitigation and its application in Santiago de Chile. Applied Geography,13(94),
213–222. (In English)
Florida, R. (2005). Cities and the creative class. Routledge. (In English)
Grodach, C. (2017). Urban cultural policy and creative city making. Cities, 16(68), 82–91. (In
English)
Haase, D., Kabisch, S., Haase, A., Andersson, E., Banzhaf, E., Baro, F., & Krellenberg, K.
(2017). Greening cities–to be socially inclusive? About the alleged paradox of society and ecology in
cities. Habitat International,15(64), 41–48. (In English)
Healey, P. (2015). Planning theory: The good city and its governance. In J. D. Wright (Ed.),
International encyclopedia of the social & behavioral sciences (2nd ed.,202–207). Oxford: Elsevier. (In
English)
Hosseini, A., Pourahmad, A., & Pajoohan, M. (2016). Assessment of institutions in sustainable
urban-management effects on sustainable development of Tehran: Learning from a developing country.
Journal of Urban Planning and Development, 142 (2), Article 05015009 (In English)
Hunt, D. V. L., Makana, L. O., Jefferson, I., & Rogers, C. D. F. (2016). Liveable cities and urban
underground space. Tunnelling and Underground Space Technology,10( 55), 8–20. (In English)
Jahani, D., Nazmfar, H., Masoumi, M., Samadzadeh, R. (2021), measuring the quality of life
based on the urban prosperity index in Ardabil city, Geography and Environmental Studies Quarterly,
10(37), 30-45. .( in Persian)
Jargowsky, P. A. (2002). Sprawl, concentration of poverty, and urban inequality. Urban sprawl:
Causes, consequences, and policy responses. (In English)
Klusa´ˇcek, P., Alexandrescu, F., Osman, R., Malý, J., Kunc, J., Dvoˇr´ ak, P., & Skokanov´ a, H.
(2018). Good governance as a strategic choice in brownfeld regeneration: Regional dynamics from the
Czech Republic. Land Use Policy, 16(73), 29–39. (In English)
Licciardi, G., & Amirtahmasebi, R. (Eds.). (2012). The economics of uniqueness: Investing in
historic city cores and cultural heritage assets for sustainable development. The World Bank. (In English)
Lin, W. I., & Chiu, S. Y. (2019). The mobilisation of creative city building as a new mode of
governmentality in Dihua Street neighbourhood, Taipei City. Geoforum, 106, 320–329 (In English)
Lucci, P., Bhatkal, T., & Khan, A. (2018). Are we underestimating urban poverty? World
Development,45(103), 297–310 (In English)
Mersal, A. (2017). Eco city Challenge and opportunities in transferring a city in to green city.
Procedia Environmental Sciences, 12(37), 22–33. (In English)
Mingione, E. (Ed.). (2008). Urban poverty and the underclass: A reader. John Wiley & Sons.
Mohammadyarzadeh, S., Shams Elahi, B., (2017), The role of public spaces in realizing urban
prosperity and sustainable development, Scientific-Research Quarterly of Urban Economics and
Management, 6(3), 111-124. .( in Persian)
Mori, K., & Yamashita, T. (2015). Methodological framework of sustainability assessment in city
sustainability index (CSI): A concept of constraint and maximization indicators. Habitat International,
12(45), 10–14. (In English)
Navarro, J. L. A., Ruiz, V. R. L., & Pena, ˜ D. N. (2017). The effect of ICT use and capability on
knowledge-based cities. Cities, 11(60), 272–280. (In English)
Nazemi, A., & Madani, K. (2018). Urban water security: Emerging discussion and remaining
challenges. Sustainable Cities and Society, 10(41), 925–928. (In English)
Nazmfar, H., Eshghi Chaharbarj, A., Ghasemi, M. (2013), Investigating the status of social justice
in the urban spatial structure (case: Maragheh city), Geography and Environmental Studies, 3(11), 136151.
.(
in
Persian)

12

JOURNAL OF SUSTAINABLE REGIONAL & URBAN DEVELOPMENT STUDIES JSRUDS
Volume 3, Issue 1 - Serial Number 7, Spring 2022
__________________________________________________________________________

References
Ahdanjad, M., Akhadi, S., Meshkini, A., Piri, A. (2017), Identifying key factors affecting
prosperity with a foresight approach (case study: Tabriz metropolis), Research and Urban Planning
Journal, 9(32), 30- 15.( in Persian)
Alavi, S., Nazmfar, H., Eshghi-Chaharborj, A., (2018), Evaluation and measurement of urban
prosperity indices (CPI) in Tehran metropolis, Scientific-Research Quarterly of Spatial Planning, 10(3),
77-97. .( in Persian)
Ameen, R. F. M., & Mourshed, M. (2017). Urban environmental challenges in developing
countries—a stakeholder perspective. Habitat International, 12(64), 1–10. (In English)
Bakhtiari, S., Ranjbar, H., Ghorbani, S., (2012), Composite index of economic well-being and its
measurement for a selection of developing countries, Economic Growth and Development Research, 3(9),
113-127. .( in Persian)
Beatley, T. (2017). Biophilic cities and healthy societies. Urban Planning, 2(4), 1–4. (In English)
Blowers, A. (2013). Planning for a sustainable environment. New York: Routledge. (In English)
Bonaiuto, Marino a, Ferdinando Fornara, Silvia Ariccio, Uberta Ganucci Cancellieri, Leila
Rahimi, (2015), Perceived Residential Environment Quality Indicators (PREQIs) relevance for UNHABITAT City Prosperity Index (CPI), Habitat International, 45(3), 53-63. (In English)
Care, S., Trotta, A., Car` e, R., & Rizzello, A. (2018). Crowdfunding for the development ofsmart
cities. Business Horizons, 61(4), 501–509. (In English)
Castells, M. (2002). Livable cities? Urban struggles for livelihood and sustainability. Univ of
California Press. (In English)
Chen, K., Liu, Y., Huang, D., Ke, H., Chen, H., Zhang, S., & Cai, M. (2018). Anthropogenic
activities and coastal environmental quality: A regional quantitative analysis insoutheast China with
management implications. Environmental Science and Pollution Research, 25(4), 3093–3107. (In
English)
Cobbinah, P. B., Poku-Boansi, M., & Peprah, C. (2017). Urban environmental problems in
Ghana. Environmental Development, 12(23), 33–46. (In English)
Culver, G. (2017). Mobility and the making of the neoliberal “creative city”: The streetcar as a
creative city project? Journal of Transport Geography, 2(58), 22–30. (In English)
Daneshpour, H., Saeedi Rizvani, N., Bazergar, M., (2017), Analysis of the role of access index in
improving the urban prosperity index using the FAHP technique, Geography Scientific-Research
Quarterly (Regional Planning), 9(1), 523-540 . .( in Persian)
Daneshpour, H., Saeedi Rizvani, N., Bazergar, M., (2017), evaluation of eleven districts of Shiraz
city in terms of urban prosperity index using FAHP model, Urban Research and Planning Journal, 9(33),
17-32. .( in Persian)
Daneshpour, H., Saidi Rizvani, N., Bazergar, M., (2019), evaluating the possibility of placing the
accessibility index among the main indicators of urban prosperity (case study: Shiraz city), Human
Geography Research, 52(2), 476-457. .( in Persian)
Ergas, C., Clement, M., & McGee, J. (2016). Urban density and the metabolic reach of
metropolitan areas: A panel analysis of per capita transportation emissions at the county-level. Social
Science Research,11(58), 243–253. (In English)
Ewing, R., Schmid, T., Killingsworth, R., Zlot, A., & Raudenbush, S. (2003). Relationship
between urban sprawl and physical activity, obesity, and morbidity. American Journal of Health
Promotion, 18(1), 47–57. (In English)
Faraji Sabokbar, Hassanali, Hosseini, Ali, (2021), Spatial heterogeneity modeling of city
prosperity using GWt-test: The case study of Tehran, Habitat International, 22, Vol 109, pp1-15 (In
English)
Farrell, M., Hettne, B., Langenhove, L (2005). Global Politics of Regionalism Theory and Practice,
Pluto
Press
(In
English)

11

JOURNAL OF SUSTAINABLE REGIONAL & URBAN DEVELOPMENT STUDIES JSRUDS
Volume 3, Issue 1 - Serial Number 7, Spring 2022
ISSN: 2783-0764

Measurement and Ranking of Urban Areas Based on the Urban
Prosperity Index(Case Study: Mahshahr Port)1


Hadi Atashbar1 , Maryam Ilanloo 2
1 MA in Geography & Urban Planning, Mahshahr Branch, Islamic Azad University, Mahshahr , Iran
2
Assistant Professor, Department of Geography, Mahshahr Branch, Islamic Azad University, Mahshahr, Iran

Received Date: 27 April 2022 Accepted Date: 19 June 2022

Abstract
Background and Aim: Considering the importance of urban prosperity, the purpose of this study is to
investigate the distribution of urban prosperity indicators and prioritize these indicators in the five areas
of Mahshahr port .
Methods: The research method used in this research is theorical-applied with a main descriptiveanalytical approach and the five areas of Mahshahr port have been studied on a case-by-case basis. Using
the theoretical foundations of the research and the research background, the research variables were
prepared. Then a questionnaire was designed that includes 6 indicators and 21 criteria and 63 sub-criteria.
Then the designed questionnaire was distributed among the statistical population and its results were
analyzed using t-test and analysis of variance and Scheffe test.
Findings and Conclusion: At the beginning, the differences between the groups and the means were
studied as raw data, the results of which showed that the indicators have a high level of significance (Sig)
for the urban prosperity of the regions. Then, the fuzzy AHP method was used to weight the criteria. The
results showed that the productivity index with a weight of 0.203 is in the first rank and then the quality
of life index with a rank of 0.195 is in the second rank and infrastructure with a weight of 0.187 is in the
third rank. In the next step, the use of TOPSIS and Waspas methods and finally the Copeland integration
model were prioritized .The results showed that the three-urban area of Mahshahr port has the highest rate
and the first priority in terms of urban prosperity indicators, and the last area is allocated to region one.
Keywords: Productivity, Infrastructure, Quality of Life, Environmental Sustainability, Urban
Governance,Mahshahr.
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Abstract
Background and Aim: Benroud section of Isfahan Township has a traditional structure in tourism and reaching
the smart bed requires going through the traditional structure of tourism and removing its obstacles and challenges in
these villages. Therefore, the present study has been formed with the aim of identifying these challenges and trying
to address them.
Methods: The present research is of theoretical-applied type and in terms of study method, descriptive-analytical. .
In the process of preparing and producing data, first, the factors of obstacles to the transition from traditional
tourism to smart tourism have been identified using the opinions of 30 experts in the field of tourism through the
Delphi method. To analyze the information of thirteen factors as strong impact barriers on smart tourism in Benroud
section of Isfahan city, interpretive-structural modeling of ISM and then Mikomak software has been used.
Findings and Conclusion: The result obtained from the structural interpretation model showed that the most
important factor of challenges and problems in providing a smart bed for local people and tourists in the villages of
Ben Roud district of Isfahan district is related to the first level, which is related to business disbelief. Online
platforms are the inability of eco-lodges to book online. These factors have the highest impact power. The results of
Mick Mac analysis can be stated that all variables are part of the link variables, these variables have high
dependence and high conductivity; also, the results of Mick Mac analysis can be stated that all variables are part of
link variables; these variables have high dependence and high conductivity.

Keywords: Traditional tourism, smart tourism,ISM, MICMAC,Ben Rood district,Isfahan Township .
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Abstract
Background and Aim: The rural environment as the bed of human life and activities is a
multidimensional issue. In the meantime, the issue of rural leisure is one of the broader issues that
are reflected at the national and regional levels, and it is necessary to conduct research in all its
dimensions, especially the use of leisure lands. Due to this necessity, this research intends to study
and analysis the distribution of leisure land use in the villages of Maragheh city.
Methods: This research is of descriptive-analytical type and documentary-field methods have been
used to collect its information. In this study, first, the required information in the field of subject
and region was collected and then based on a process method using SPSS data analysis and
summarization as well as integration and combination of information layers and in addition to
matching the results and a more accurate understanding of the problem has been done in field
studies.
Findings and Conclusion: The research findings showed that, among leisure uses, cultural and
religious uses are of equal importance and have the first priority from the villagers' point of view.
Also, the pattern of distribution of land uses has an unbalanced pattern and only the villages of
Varjoui and Nova have a higher level of enjoyment.

Keywords: Leisure,Land Use,Spatial Distribution Pattern,Rural Regions Maragheh Township.
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Abstract
Background and Aim: Rising temperatures in cities are one of the effects of direct human intervention.
The thermal island of the city is due to the characteristics of urban planning, air pollution, human heat, and the
existence of impermeable surfaces in the city. In the meantime, recognizing the effects of heat islands on the
psyche of people is very important. The purpose of this study is to study and identify the heat islands of
Ahvaz according to the pattern of air pollution.
Methods: This research is applied in terms of purpose and in terms of descriptive-analytical methodology
based on spatial studies approach and analysis of satellite images. To identify and analyze the heat islands of
Ahvaz, satellite images were used during 5 periods from 2001 to 2017 and processed using software (ENVI).
Also, data related to the air pollution index (AQI) in the city of Ahvaz was used in a period of 7 years from
2010 to 2017. In order to identify the areas with the most pollution, the network analysis process (Network
Analyst) has been used in the ArcGIS environment.
Findings and Conclusion:The results of this study show that southwest of Ahvaz due to the multiplicity
of polluting centers such as oil and gas refining centers and industrial towns, the pollution center of this city is
considered. The results of the questionnaire analysis also show that the Heat tolerance threshold in the city of
Ahvaz in the first place reduces the increase in stress and daily pressure in people and then reduces happiness
and freedom and reduces the feeling of life satisfaction will follow.
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