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فصلنامه مجوز انتشار به شماره  82782مورخ  1399/06/31از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی دریافت نموده است.

ج


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 از تکمیل 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 ازخدمات  Onlineفصلنامه استفاده نمایید.
یادآوری :قابل ذکر است که از این اسم شناسه و کلمۀ عبور هم برای انجام داوری و هم برای ارسال مقاالت خود میتوانید
استفاده نمایید.
راهنمای نگارش مقاله
نشریه" مطالعات توسعهپایدار شهری و منطقه ای "در عل وم جغرافیایی ،برنامه ریزی شهری و منطقه ای ،محیط زیست شهری،
آمایش سرزمین ،علوم اجتماعی ،شهرسازی و سایر رشته های مرتبط ،به زبان فارسی ،مقاله میپذیرد.
 .1نشریه" مطالعات توسعهپایدار شهری و منطقه ای " فقط مقاالت علمی را میپذیرد که جنبۀ علمی و پژوهشی داشته باشد.
.2حاصل مطالعات ،تجربهها و پژوهش های نویسنده یا نویسندگان باشد.
 .3مقاله قبالً برای هیچ یک از نشریات داخلی و خارجی ارسال و یا در هیچ یک از آنها چاپ نشده باشد.
 -4زبان رسمی فصلنامه ،فارسی است ،امّا چکیدۀ مقاالت به زبان انگلیسی نیز ضروری است.
 -5مقاالتی 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 ( 200تا  250واژه) ،و شامل باید دارای مقدمه و بیان مسأله ،هدف ،روش ،یافتهها ،نتیجهگیری و  3تا 7
واژه کلیدی باشند.
 -7مقاالت ارسالی به فصلنامه ،در محیط Wordبا قلم  B Nazaninنازک فونت  ، 12فاصلۀ تقریبی میان سطور  1حروفچینییی و
تایپ گردد .حاشیه از باال  ،3از پایین  ،3از راست  3و از چپ  3سییانتیمتر باشیید .عنییوان مقالییه بییا فونییت  ،14 B Titrمشخصییات
نویسنده یا نویسندگان با فونت  ،10 B Nazaninچکیدۀ فارسی با فونت  10 B Nazaninو چکیدۀ انگلیسی با قلییم Times New
)10 Romanفهرست عنوانهای متن با فونت  ،14 B Nazanin Boldعنوان های فرعی با فونت ،12 B Nazanin Boldمنییاب
و مآخذ با فونت معمولی  12 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.
 -9مقاالت ارسال شده باید دارای بخشهای زیر باشد :
صفحۀ اوّل:
عنوان کامل مقاله به فارسی ،مشخصات نویسنده یا نویسندگان بر اساس فرمت مجله
چکیدۀ فارسی ( 200تا  250واژه) ،کلید واژگان فارسی ( 3تا  7واژه کلیدی).
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و عنوان کامل مقاله به انگلیسی  ،مشخصات نویسنده یا نویسندگان بر اساس فرمت مجله به انگلیسی
چکیدۀ انگلیسی ( 250تا  300واژه) ،کلید واژگان انگلیسی (معادل کلید واژه های فارسی)
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  ،مناب 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)60 :1372 ،
✓ معادلهای انگلیسی در هر صفحه با عالمت یا شمارهگذاری مستقل برای هر صفحه ،در پاورقی آورده شود.
✓روش ارائۀ مناب 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 مناب و مأخذ به ترتیب حروف الفبا خواهد بود .مثال :شکوئی ،حسین (.)1372
دیدگاه 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 -10
✓در استفاده از واژهها و عبارات غیرفارسی تا حد امکان معادل فارسی آنها در متن بکاررود و خود عبارت در اولین بکارگیری
در زیرنویس ذکر شود.
✓ در صورت استفاده از مناب غیرفارسی ارجاع داخل متن به فارسی در متن نوشته شود و نامها و سال در اولین بار به انگلیسی
در زیرنویس ارائه شود.
✓در ارجاع درون متنی ،در منابعی که بین  2تا  5نویسنده دارند در بار نخست ذکر نام فامیل همه نویسندگان الزامی است ،در
تکرارهای بعدی از واژه «و همکاران» استفاده میشود .برای مناب با نویسندگان  6و بیشتر از واژه «و همکاران» استفاده نمایید
✓دقت داشته باشید تمام مناب فارسی و انگلیسی در فهرست مناب قرار داشته باشد و از ذکر منابعی که در متن استفاده نشده
است ،جداً خودداری گردد.
✓از بکار بردن واژه همان در مناب داخل متن (همان و قبلی )20 :1398 ،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.
 -2هر ستون جدول باید دارای عنوان و واحد مربوط به خود باشد ،چنانچه تمام ارقام جدول دارای واحد یکسان باشند،
میتوان واحد را در عنوان جدول ذکر نمود.
 -3توضیحات اضافی عنوان و متن جدول ،به صورت زیرنویس ارائه گردد .نتایج بررسیهای آماری ،باید به یکی از روشهای
علمی در جدول منعکس شود.
 -4شکلها با فرمت تک ستونی با کیفیت مطلوب در مقاله درج میشوند.
 -5کلیه 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 مناب 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.)1398 ،
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روابط و فرمولهای ریاضی با یک سایز کوچکتر از متن مقاله و از سمت چپ تایپ 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 نمیباشد ،بنابراین تمام اعداد در داخل متن و جداول به صورت
فارسی تایپ شده و دقت شود که تنظیمات نرم افزار آفیس به صورت ( )Contextباشد.
 مقالههای رسیده توسط سه نفر از استادان متخصص به صورت محرمانه داوری خواهد شد. بدیهی است در صورتی که مقاله از نظر داوران نیاز به اصالحاتی داشته باشد ،پس از اعمال نظرات اصالحی داوران در مقاله ،الزم استجهت بررسی های 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  20صفحه 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 گونهمسؤولیتی در 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

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

نازک B Times New Roman,10

چکیده
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تاریخ دریافت 1401/05/20 :تاریخ پذیرش1401/05/24 :

چکیده
زمینه و هدف :رشدشتابانشهرنشینی وافزایش میزان مهاجرتبهشهرها،کمبودو گرانی مسکندرکالنشهرهاپدیده
ناهنجارسکونتگاههای  غیررسمی رابهوجودآوردهاست،کههمراهبارشدبیکاری ،زمینه آسیبهای اجتما عی رافراهم
میسازد.درمقالهحاضر،راهبردهایاساسیتوانمندسازیسکونتگاه غیررسمیشهرکشهیدرجاییمشهدمشخصشده
است .
یومیدانیدرانجام
روش بررسی :نوع پژوهش کاربردیو به لحاظ ماهیتتوصیفی_تحلیلیمیباشدواز روش کتابخانها 
ی
پژوهش استفاده شده است .ابتدا برایشناساییوضعیتشهرک شهیدرجاییمشهد در سال1400با جامعه آمار 
232616نفر ازفرمول کوکران استفاده نموده و383نفر از ساکنان محدوده به روش نمونهگیریتصادفیانتخاب
شدند.سپسبااستفادهازاین اطالعاتنقاطقوت،ضعف،فرصتوتهدید محدودهرابهمنظورطراحی ماتریس SWOT
ی
شناساییکردیم.درنهایت برای امتیازدهی بههریک ازمواردماتریس  SWOTبهمنظورشناسایی راهبردهاواولویتبند 
نهابااستفادهازماتریس ،QSPMتعداد  50پرسشنامهبینسازمانهایمسئولونخبگاندانشگاهیکهدارایتخصص
آ
کافیپیرامونمسائلحاشیهنشی نیمیباشندبهروشهدفمندتوزیعگردید .
یافتهها و نتیجهگیری:نتایجنشانمیدهدراهبردکلیدرمحدودهبررایاجررایتوانمندسرازیتردافعیبرودهوراهبردهرای
ساماندهیکالبدی،محیطیوجمعیتیباایجادزیرساختهاوتسهیالتشهری،استفادهبهینهاززمینهایموقوفرهآسرتان
قدسرضویبرایکاهشآسیبهایاجتما عیوکالبدیمحدوده،توسعهمتعادلعناصرشرهری،ترامینمسرکنمناسربو
زیباسازیدرطراحی،ضمنحفظهویتفرهنگیمحردودهبرابهرهگیرریازمصرال برومیوتلفیرقآنبرامصرال جدیرد،
راهبردهایمهمتوانمندسازیشهرکشهیدرجاییمحسوبمیشوند.





کلید واژهها :توانمندسازی،سکونتگاهغیررسمی،ماتریس  .QSPM،SWOT


 نویسنده مسئولmojgan.yaghuobi@gmail.com :

ارجاع به این مقاله:رهنما،محمدرحیم؛یعقوبی،مژگان.)1401(.توانمندسازیسکونتگاهغیررسمیشهرکشهیدرجاییمشهد ،فصلنامهمطالعاتتوسعهپایدار
شهریومنطقهای .1-23،)2(3،
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مقدمه و بیان مسأله
توسعهفیزیکیشتابانونامتعادلشهرها،پیامدهاینامطلوباقتصادی،اجتما عیوکالبدیداشتهاست.یکیازآثارو
پیامدهایتوسعه فیزیکیناموزون و نامتعادل شهری ،حاشیهنشینیو اسکان غیررسمیاست(نقدیو صادقی:1385،
.)31حاشی هنشینی وزاغهنشینی پدیدهای استکهبعدازانقالبصنعتی همراهباتوسعهشهرهادرکشورهای پیشرفته و
سپس در کشورهایدر حال توسعه گسترش بیشترییافتهو در حال حاضر نیزادامه دارد (پارساپژوه.)144:1381،
حاشی هنشینیبه معنایاعم ،شامل تمام کسانیاست که در محدوده اقتصادیشهریساکن هستند ولیجذب اقتصاد
شهرینشدهاند(زاهدی.)5:1380،
اسکان غیررسمی ازجملهپدیدههای ناشی ازشهرنشینی شتابانوازجلوههای بارزفقرشهری استکهدردرون یا
اطرافشهرهاظاهرشدهاست.اینگونه سکونتگاههاجمعی از اقشار کمدرآمدو غالباًبامشاغل غیررسمی وشیوهای از
شهرنشینیناپایدارهمراه شدهو زمینهمناسبیبرایبروز آسیبهایاجتماعیبه شمار میرود(علیآبادی.)5:1381،
س 1درتعریف اسکان غیر رسمی آنرابهعنوانناحی های مسکونی کهبدونحقوققانونی درقبالزمین یا بدون
سرینیوا 
مجوزازمراجعقانونی ،بهمنظورساختوسازتوسعه یافته استوبهدلیل موقعیت شبهقانونی یا  غیرقانونیشانمعموالً
تهاوخدماتناکافیهستند،میشناسد( سرینیواس .)1:1997 ،
دارایزیرساخ 
سکونتگاههایغیررسمییکیازمهمترینمشکالتشهرهایبزرگاستکهحلمشکالتموجوددرآنبرایرسیدن
بهاهداف  توسعهپایدار شهرحائزاهمیتمیباشد .سکونتگاههایغیررسمی عالوهبرمحیط زیست براقتصادفرهنگو
ن
مسائل اجتما عیتاثیرمیگذاردگسترش پدیدهشهر نشینیازیکطرف و رشد جمع یتاز طرف دیگردر دوران نوی 
اقتصادیموجب شده است که پدیدهحاشیه نشینیبه عنوانیکیاز معضالت اصلیجوامع مطرح باشد اینمعضل
دامن هایوسیعازکمبودمسکنونیازبهمسکنارزانقیمتتامشکالتکالبدی،اجتماعیواقتصادیرادربرمیگیرد.
شهرمشهدبهعنوان یکی ازکالنشهرهای ایران ،درمرحلهگذاربهتوسعه یافتگی قرارداردودراین فرآیند دچار
فرگشتهایاساسیو ساختاریدر ابعاد اقتصادی ،فرهنگیو اجتما عیمیشود .در اثر ایندگرگونیها  ،آسیبهای
اجتما عی؛ همچون فقر  ،بیکاری ،بزهکاری ،تراکم جمعیت ،اعتیادو ...بهوجود میآید.پیدایشو گسترش اسکان
غیررسمی ،ازمهمترین چالشهای توسعهپایدار شهرمشهد است .اسکان غیررسمی دراین شهراگرچهتاچندی پیش،
تنهادرحدیکهشداربود،لیکنامروزهبهیکبحرانجدیبدلشدهاست(.علینژاد .)5:1393،
تگاههای غیررسمیمشهد شهرک شهیدرجاییاست .اینسکونتگاه غیررسمیبا وسعت
یکیازنخستینسکون 
ی ودرشرقمشهدواقع شده
 1869هکتاروبا جمعیت  232هزارو  616نفری در حوزه استحفاظی منطقه  6شهردار 
است..برایناساس،پژوهشحاضر تالش داردبهبررسیوارزیابی ابعادتوانمندسازیدرشهرکشهیدرجاییبپردازدودر
این ارتباطباتوجهبهموضوع پژوهش به سواالتی چونتقویتو ساماندهیمشاغل موردمطالعه چهنقشیمیتوانددر
توانمندسازی ساکنین شهرک شهید رجاییداشتهباشد؟زیر ساختهاوتسهیالت شهری چهنقشیدر افزایشکیفیت
زندگی و رفاه عمومی ساکنین شهرک شهید رجایی دارند ؟ موضوع  مسکن و نظارت بر ساخت و سازها چه نقشی در
توانمندسازیساکنینمحدودهموردمطالعهداردپاسخدهد

.Srinivas
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تگاهغیررسمیشهرکشهیدرجایی،ابتدا نقاطقوت،
دراین پژوهش بهمنظورارائهراهبردبرایتوانمندسازیسکون 
ضعف،فرصتوتهدیدتوانمندسازیاینسکونتگاهغیررسمی رااستخراجمیکنیم.سپسبااستفادهازروش 1SWOT
نقاطفوقراارزیابیکردهوپسازمشخصشدنراهبردکلی،بهاولویتبندیراهبردهایفرعی،بااستفادهاز ،2QSPM
میپردازیم .

مبانی نظری پژوهش
سکونتگاه غیررسمی :ویژگیهایکالنشهرهاوتاثیرشرایطبرونزا در شکلگیری آنهاموجب شده است که
نشهرهای یک کشورنی ز
یبهکشوردیگر وحتی بین کال 
تعاریف اسکان غیررسمی ازمنطقهای بهمنطقهدیگر ،ازکشور 
متفاوتباشد.همین امر موجبشدهاستکهبرای اسکان غیررسمی درایران نام های گوناگونی بهکاربردهشود،مانند؛
حاشی هنشینی ،زاغهنشینی ،مسکننابهنجار،اسکانخودانگیخته ،اسکانخودجوش،گودنشینی ،خرابهنشینی و (...رحیمی،
 .)38:1394
نخستینکسیکهاصطالححاشیهنشینیوانسانحاشیهنشینرابهکاربرد،رابرتپارک3درمقالهمهاجرتانسانیو
یدهد :انسانحاشی هنشین فردی استکهازلحاظفرهنگی ،انسانی
انسانحاشی های بود.اواین مفهومراچ نین شرحم 
دور استکه صمیمانه در زیست فرهنگدو جمعیت متمایز میزیست وباهر دوی آنهاهمباز است؛دوست ندارد از
گذشتهخودبگویندوهنوزهمهابعادجامعهمیزبانرانپذیرفتهاست( .)park,1928:893هریسرینیواس4معتقداست،
سکونتگاههای غیرقانونیاز گذشت هها وجود داشته اند ،ولیبا مفهومیمتفاوت با امروز ،سکونتگاههای غیرقانونی،
اصطالحی استکهاخیراً غربی هاآنرابهکارگرفتهاندونخستین باردرنوشته های چارلزآبرامز 5وجانترنر 6پساز
کنفرانسمسکنونکووردرکانادادرسال1976رایجگردید.اینتصویرجدیدازاینسکونتگاههای غیرقانونیوخودیاربه
عنوان سکونتگاه عدوانی،بیانمیشودکه روشهایدشمن جویانهنسبت به آنها به روشهایحمایتیتغییرکند
( .)Srinivas,2005: 123
چارلزآبرامزکارشناسمعروفمسکن ازنوع سوم زاغ ههاو سکونتگاههای غیررسمی تعبیری به این شهر ارائهمیدهد:
ساختمانویابخشیازشهرکهدرآنویرانی،نارساییازعرضهخدماتدرمانی،تراکمزیادجمعیتدرواحدهایمسکونی،
فقدانآسایشالزموخطراتناشیازعواملطبیعیمانندسیل،دیدهمیشود ( .)Abrams,1966: 63
ویژگی های سکونتگاه غیر رسمی :ویژگیهایاسکان غیررسمیبامجموعهای ازگزین ههاینامطلوبیمانند
فرسودگیساختاری،افسردگی ،فقر فرهنگیو اقتصادی ،تراکم باالیجمعیتیو مسکونی ،ناهنجاریهایرفتاریو
نهای فاقدشکلونقشه،کیفیت نامطلوبخدماتوبهداشتونظایر آنمشخصمیشود(.بهرامی.)64 :1388 ،
ساختما 
این عواملسببمیشود کهساکنانسکونتگاههای  غیررسمی درمعرضمسائلی همچون،خطردرب یرون ازشهر،خدمات
اولیهناکافی ،معامالت غیررسمیزمینوتوسعهاتفاقیمسکنقرارگیرند(.)wakuru &magigi,2006:30رویهم
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ویژگی حقوقی :شاخصکلیدی ومهمی که یک سکونتگاه غیررسمی رامتمایز میکند،این استکهبیشتر ساکنان
این سکونتگاهها،فاقدمالکیت قانونی وحقوقی زمینی هستندکهخانهخودراروی آنساخت هاند.چنین سکونتگاههایی
اغلببدونسندشکلمیگیرند .اینشکلتصرف غیرقانونیزمینآنهاراازحقوقشهروندی ودسترسیبهسازمانهاو
خدماتاولیهمحروممیسازد(شریفینیاوهمکاران .)122:1390،
ویژگی های اجتماعی  :بیشترساکنانسکونتگاههای غیررسمیدارایدرآمدناچیزوجزءطبقاتپایینوازاقشارفقی ر
وجامعهمیباشند.آنهاکارگرروزمزدبودهواغلبدربخشهای  غیررسمیکاروحداقلدستمزدرادریافتمیکندوبه
شدت از نابرابریهایاجتما عیرنج میبرند .بیشترساکنان را مهاجران(از روستاها و شهرهایکوچک به شهر ویا
مهاجران غیرقانونیازکشورهایدیگر)تشکیلمیدهندوبرخیازآنهانیزازنسلدومویاسومساکنان غیرمجازمیباشد
.البتهاینموردبستگیبهمدتزمانشکلگیریسکونتگاههای غیررسمیدارد.اینامرمایهپدیداریخردهفرهنگهای
فراوان و تنوع فرهنگیدر اینمناطق میشود که بر رویمشارکت اجتما عیدر اینمناطق تاثیرگذاراست(ربانی و
همکاران .)126:1383،
ویژگی های کالبدی :یک سکونتگاه غیررسمی بهدلیل اصل غ یر قانونی بودنآندارای سرویسهاوخدماتشهری
ناکافیوزیرساختیدرسط بسیارپایینمیباشد.اینخدماتشهریعمدتاًبایدشاملاینمواردباشد؛شبکهارتباطی،
ی
منابعآب،سامانهپساب،برق،جاده،مدرسه،مرکزبهداشت،بازار و ...امادرسکونتگاههای  غیررسمی ،آبلولهکش 
وجود نداشته ویاخیلیکم میباشدو به طور معمول به صورت دستیویابا کشیدناز چاه از آب استفاده میکند.
همچنین شبک ههای  غیررسمی برای منابعآبوبرقوسایر تسهیالت دراین مکانهاوجوددارندکهوابستگی کمی به
کانالهای مجازورسمی دارند ( .)Srinivas,2005:124البتهاین ویژگی هادرسکونتگاههای  غیررسمی ایران کمتربه
چشممیخورد .
توانمندسازی:توانمندسازییعنیاینکهمردمبایدبهسطحیازتوسعهفردیدستیابندکهبهآنهاامکانانتخاببر
اساسخواست ههای خودرابدهند(شادیطلب .)49: 1383،توانمندسازی بهمعنای ایجاد قدرتقانونی یا بهسخندیگ ر
سرمایهگذاری بهمنظورتواناسازی وتفویض اختیار بهمردماست.داللتمستقیم توانمندسازی،مقابلهباعواملبیقدرتی
است که منجر به ایجادفقر میشود  و البته نبایدازیادبرد که خود اینفقر نیزمحصول مست قیمبیقدرتیاست که
کنشگراناجتما عیرابهانفعالونهایتاًبهانحرافمیکشاند.همچنیندرفرهنگلغتوبستر،تواناسازیبهعنوانتفس ی ر
اختیار یا اعطای قدرتقانونی بهسایرین تعبیر شدهاست.اصوالًتوانمندسازی یک فرایند محسوب میشود.این فرایند
ی
افرادراقادرمیسازدکه خودمختاری ،کنترلواعتمادبهنفسکسبکنندوبااحساسقدرتفردی وجمعی برا 
توفیقبرشرایطاجتما عیمسلطوتبعیضگرااقدامنمایند(صیادبیدهندیوهمکاران .)128:1391،
اصول و ابعاد رهیافت توانمندسازی:مهمتریناصول و ابعاد رهیافتتوانمندسازیعبارتند از مشارکت مردمیو
برنامهریزیبا همکاریمردم  ،تمرکززداییدر تصمیمگیریهایحاکمیتی ،ارتقاء موقعیتزنان و برابریجنس یتی ،به
رسمیت شناختنگروههای سنی اجتماعوظرفیتسازی مدیریت محلی (آموزشابزارهای جدید مدیریت وبرنامهریزی در
میانمدیرانشهری)(جعفری.)53:1382 ،توانمندسازیبردیدگاهفقرزداییاستواراستودرتوسعهپایدارانسانیمحوربا
تکیهبرمشارکتشهروندانوشهر(مدیریتشهری)پیش میرود(خضرایی.)60:1381،هدفازمشارکتیاتوانمندسازی
مدنی ،افزایش احساستعلقبهمحلهوپاسخگویی مناسباهالی بهپرسش" سهمدولت-سهممردم" درساماندهی محله
است(خاتم .)40:1381،
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پیشینه پژوهش
گلپایگانیوهمکاران( ) 1400؛ درپژوهشیباعنوان « تحلیلوضعیتکالبدیسکونتگاههایغیررسمیوعواملموثر
درایجادشرایطفعلیآنهامطالعهموردیشهرکجعفرآبادکرمانشاه»بهبررسیعواملموثردرایجادشرایطکالبدیفعلی
سکونتگاههایغیررسمیدرشهرکجعفرآبادپرداختندنتایجنشانمیدهدکه در تمامی عوامل مطرح شده ،میانگینبه
دستآمدهباالترازحدمتوسطعددسه ،میباشدکهایننشاندهندهمیزانتاثیرزیاداینعواملدرایجادشرایطکالبدی
فعلیسکونتگاههایغیررسمیدرشهرکجعفرآبادمیباشد.همچنینارتباطمعناداریبینعواملموثروایجادشرایط
کالبدیفعلیسکونتگاههایغیررسمیباسط معناداری%99اطمینانوجوددارد .
عبادیوهمکاران()1399؛درپژوهشیباعنوان«بررسیسکونتگاههایغیررسمیورویکردهایساماندهینوین »به
بررسی حاشی هنشینی و یا به تعبیر امروزی اسکان غیررسمی ،و پیامدهایشهرنشینیسریعوانتقالبهپارادایماقتصادیو
اجتماعیصنعتیشدن  پرداختنداینپدیدهدردهههایاخیرباپیدایشجامعهاطالعاتیهمچنانگسترشیافتهوگوی
تعهدیبرایبقا و بازتولید آن وجوددارد.وبیشتریندلیل آن در سط کالن رانیز باید ساختاریدانست.ارتقاء سط 
آگاهی هایاجتماعیساکنین،ارتقاءامنیتیساکنین،ارتقاءمشارکتمردمیدرتامینخدماتزیربناییواجتماعی،ارتقاء
ی های اقتصادی ساکنین ،ظرفیت سازی در مدیریت شهری برای نظارت و کنترل و تحلیل پروژه ،توجه به
توانمند 
تهایاهل محلدرتعریفوارائهپروژهها،هماهنگیبادستگاههایمدیریتشهریدربخشهایمختلف ،ازجمله
اولوی 
رویکردهایساماندهیاینمحالتمیباشد.کمانرودیکجروی وهمکاران()1398؛درپژوهشیباعنوان«فرایندشکلگیری
ن
اجتماعاتغیررسمیدرمحدودهپیراشهریمشگینشهر»بررسیکردندکه سیزده اجتماعغی ررسمی درحواشیمشگی 
شهر(خیاو)دراواخردهه1370وعایلدهه1380بهوجودآمدند.آناجتماعاتدرفرایندتکاملواجتماعیشدنخود،
بهمروردرمحدودهخدماتیاینشهرقرارگرفتند .عامل شکلگیریایناجتماعاتمهاجرت،بهویژهازروستاهایشمالآن
شهربهحواشیآنبودهاست .اینمهاجرتهابهتاثیرازعواملمنطق های(توسعهنامتوازنومهاجرتهایناحیهایو
سکونتگاهی)ومحلی (توسعهزیرساختهایخدماتی،قیمتارزانزمین،ضعفمدیریتشهری،احداثمحورهایارتباطی
برون شهری)بهوقوع پیوسته است .رایجترین شکلتکوین این اجتماعات،تقسیموبازتقسیم اراضیکشاورزیوبایر
بشناسی اجتماعی
پیرامونآن شهر بوده است .کریم زاده و همکاران()1398؛در پژوهشی با عنوان«بررسی آسی 
حاشی هنشینیکالنشهرتبریزبارویکردتوانمندسازی » معتقدهستندکهاکثر خانوادههایحاشیهنشینشغلرسمیبرای
تامینمعاشخودندارندوچوناینافرادعموماًفاقدمهارتوتخصصوسرمایهگذاریهستند،بهمشاغلکاذبوبعضاً
ن
مجرمانهمثلدستفروشی،کوپنفروشی ،تکدیگری،خریدوفروشموادمخدرومشروباتالکلیرویمیآورند.همچنی 
نتایجمعادالتساختارینشان میدهد ترک تحصیل به خاطر فقر اقتصادی ،سط  سواد پایین و فقدان مراکزفرهنگی،
بهایاجتماعیحاشیهنشینیبودهاست .ترکیباینسهعاملآسیبهایجدیدیگرینظیراعتیاد،
تفریحیمهمترینآسی 
نبودشغلرسمیواشتغالکاذبراباعثشدهاست .
حکیمی و همکاران()1397؛در پژوهشی با عنوان «ارزیابی و رتب هبندی توزیع خدمات شهری درسکونتگاههای
غیررسمیمطالعهموردی کالنشهرتبریز»  بهبررسی شناخت محالت غیر رسمی درنواحی کالنشهرتبریز ازنظرمیزان
ت
برخورداری از کاربریهایخدماتشهریورتبهبندیآنهادررابطهباشاخصهایمختلفوارائهبرنامهای جه 
ساماندهیوخدماترسانیمطلوبآنهاپرداختند.نتایجاینپژوهشحاکیازآناستکهسکونتگاههایغیررسمینزدیک
بهمناطقمرفهوبرخوردارازوضعیتاقتصادیواجتماعیبهتر،ازخدماتوکاربریهایمطلوبتریبرخوردارهستند .
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ی
خراسانیمقدموهمکاران()1394؛درپژوهشیبا عنوان«بررسیشاخصهایکیفیتزندگیموثربرمیزانرضایتمند 
ساکنینسکونتگاههای غیررسمی»،معتقدند :در سکونتگاههای غیررسمی،وجود نابسامانیهایفراوان در ابعاد کالبدی،
اجتما عی،اقتصادیوزیستمحیطی،سط زندگیساکنانراکاهشدادهاستومهمترینهدفتوسعهپایدار؛یعنیبهبود
کیفیت زندگی ورضایتمندی ساکنان راباتهدید جدی روبروساختهاست.زنگنهوحسین آبادی()1393؛ درپژوهشی با
عنوان «تحلیلی برامنیت ادراکی تصرفونقشآندرتوانمندسازی ساکنانسکونتگاههای  غیررس می» امنیت تصرفرااز
مهمترین مسائلی دانستهاندکهسکونتگاههای  غیررسمی باآنمواجههستند.توانمندسازی سکونتگاههای  غیررسمی از
سیاستهای تامین امنیت تصرفاست.امنیت تصرفوحمایت ازساکناناین سکونتگاههادرمقابلتخریب وتخلیه  غ ی ر
داوطلبانهمسکن،نقشعمدهایدرارتقاءکیفیتمسکندارد .
کرامتاهللزیاریونوذری()1388؛درپژوهشیباعنوان«ساماندهیوتوانمندسازیاسکان غیررسمیدرشهراهواز(کوی
منبعآب)».ضمنبررسیاسکانغیررسمیوشکلگیریآندرشهراهواز(کویمنبعآب)،بهارائهراهبردهاییبهمنظور
ساماندهیوتوانمندسازیآنپرداختهاند.علتشکلگیریاینپدیدهدرکویمنبعآب،نتیجةصنعتیشدنشتابانشهر
اهوازومهاجرتهایبیرویهازیک سوومسائلومشکالتاقتصادیوفقدانمدیریتواحدوهماهنگدرزمینهمسائلو
مشکالتاقتصادیدر حیطه مسائلمهاجرتیواسکاناولیهمناسبآنهابودهاست.درتحلیلدادههاکهازروشتحلیل
عاملیبابهرهگیریازنرمافزار  spssانجامشدهاست،شاخصهایاجتماعیدراولویتاول،شاخصهایمدیریتیدراولویت
دوم،شاخصهایخدماتیوبهداشتیدراولویتسوموچهارم،عاملقانونیوشاخصهایکالبدیدراولویتپنجموششم،
شاخصهایاقتصادیدراولویتهفتموشاخصهایزیستمحیطیدراولویتهشتمساماندهیوتوانمندسازیکویمنبع
ی
آب بارگذاری گردیده است.محمدرحیمرهنما و معصومه توانگر()1387؛ درپژوهشیبا عنوان«بررسیتطب یق 
حاشی هنشینیدرشهرهایسبزوار،نیشابور،تربتحیدریهوگناباد»بهشناساییمحالتومناطقحاشی هنشیندرچهارشهر
استان خراسان رضوی پرداخت هاند در همین راستا تاریخچه حاشی هنشینی در جهان ،تئوری ها و الگوهای مقابله با آن ،
اقداماتمجامعبینالمللیوتجربیاتسایرکشورهایدرگیرباپدیدهحاشیهنشینیبررسیشدهاست..برایناساسدو
محلازشهرنیشابور(رحمتآبادوسرابکوشک)وکلیهمناطقحاشی هنشینشهرسبزواردراولویتتوسعهوساماندهی
قراردارندومحالتحاشیهنشینشهرگناباددرمقایسهباتربتحیدریه،نیشابوروسبزواردراولویتتوسعهقرارندارند  .
باسیلیاواهلنز )2020(1؛درپژوهشیباعنوان«بررسیسکونتگاههایغیررسمیدرجامعهجهانیجنوب»پرداختهاند.
دراینپژوهشروشمرسومجهانیبرایکنترلاینجوامع(چارچوباعتماداراضیجامعه)وراهکارهایآناست.مونتایا2و
همکاران ()2020؛در پژوهشی به بررسی شاخصهای ارزیابی پایداری در شهرک غیررسمی بوگوتا3در آمریکای جنوبی
پرداخت هاند.نتایجنشاندادکهارزیابیپایداریشهرکهایغیررسمیبهتوسعهبرنامههایبهسازیمحلهکمکمیکندو
بابهبودپایداریمحالتغیررسمی ،افزایش می یابد .پارک 4وهمکاران()2019؛درپژوهشی باعنوان«تغییراتفضاییو
زمانی سکونتگاههای غیررسمی»بهبررسی تغییرات مکانی محدوده سکونتگاههای غیر رسمی مغولستان پرداخت هاند .این
پژوهشبینسالهای1990تا2013وانجامرسیدهاست.نتایجنشاندادکهپیدایشسکونتگاههایغیررسمیدرمرحله
ن «
اولیهدرحاشیهشهرودرامتدادجادههایاصلیرخدادهاست.آدجیمنسا5وهمکاران()2014؛درپژوهشخودباعنوا 
1.

Basile & Ehlenz
Montoya
3. Bogotá
4. Park.
5. Adj Mensah
2.
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تحلیلعواملموثربررشدوناپایداریسکونتگاههایغیررسمی»باروشتحقیقتوصیفی-تحلیلیبهبررسیاینعواملدر
سکونتگاههایغیررسمیکوماسی 1غناپرداختهونتیجهگرفتندکهترکیبیازعواملاجتماعی-اقتصادی،فرهنگی،نهادی،
فیزیکی،سیاسی -تاریخیدررشدشهرکهایغیررسمیدرکوماسیتاثیرگذاربودهاست.دراین پژوهشبهمنظورارائه
راهبرد برایتوانمندسازیسکونتگاه غیررسمیشهرک شهیدرجایی ،ابتدا نقاط قوت ،ضعف  ،فرصت و تهدید
تگاه غیررسمیرااستخراجمیکنیم.سپسبااستفادهازروشSWOTنقاطفوقراارزیابیکرده
توانمندسازیاینسکون 
وپسازمشخصشدنراهبردکلی،بهاولویتبندیراهبردهایفرعی،بااستفادهاز،QSPMمیپردازیم .

معرفی محدوده مورد مطالعه
یکیاز سکونتگاههای غیررسمیمشهد ،شهرک شهیدرجایی(قلعه ساختمان) است که از نخستینسکونتگاههای
غیررسمی درمشهدبهشمارمی آید وباوسعت  1869هکتاروباجمعیت  232616نفردر حوزهاستحفاظی منطقه 6
شهردا ریودرشرقمشهدواقعاست(شکل.)1اینشهرکدرگذشتهنهچنداندوریکیازروستاهایپیرامونشهرمشهد
بودهاستکهاندکاندکوباگسترششهروازسال1376واردمحدودهشهریمشهدشدهاست .نامشهرکشهیدرجایی
درگذشتهقلعهساختمانبودهاستکهشایدبهسببوجودقلعههایبزرگدرآنبدینگونهنامگذاریشدهاست.پساز
سداشتمقامارجمندرئیسجمهورشهید،نامرسمیآنبهشهرکشهی د
انقالباسالمیوحادثههشتمشهریوروبرایپا 
رجایی تغییر یافت ؛البتهمردممحلی همچنانازنامقلعهساختمانوحتی بهتنهایی ازنام " ساختمان " برای سکونتگاه
خوداستفادهمیکنند.اینمحدودههماکنونبامسائلمتعددکالبدی،اجتما عی،اقتصادیوزیستمحیطیروبرواست،
ت
کهمی توانبهساختوسازهای غیر مجاز،نداشتنپروانهساخت وسندقانونی ،نارسایی خدماتشهری ،آلودگی زیس 
محیطی،بیکاری،اشتغالکاذب،ومواردیازایندستاشارهکرد.اینمحدودهدارایبافتیناپایداراستکهکمبودخدمات
وتوزیعنامناسبآنازویژگیهایاصلیوبارزدراینبخشبهشمارمیرود .

شکل  .1نقشهموقعیتمحدودهموردمطالعه
Kumasi

1.
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ازدیداقتصادیساکنینمحدودهازمحرومترینوکمبرخوردا رترینساکنانشهرمشهدمحسوبمیشوند.شغلبخش
قابلتوجهیازمردمکارگریاست،کشاورزیوخوداشتغالینیزازجملهمشاغلمردممحلیمیباشد.بخشعمدهایاز
خوداشتغالی هاو یا مشاغلسط پایین مردماین منطقه،متاسفانهدرطی یک دههگذشتهآسیب جدی دیده است.
بخشیازاینآسیبمربوطبهساختارکالناقتصادیکشورورداتبیرویهکاالهایارزانوبیکیف یتبودهاستکهموجب
تعطیلیکارگاههایمحلیشدهاستوبخشیازتحلیلتواناقتصادیساکنان؛معلولبرخوردسازمانهاونهادهاییهمچون
شهردا ریبا بهانههایقانونیو زیستمحیطیبوده که موجب از دست رفتن منابع درآمدیساکنان شده است  .،این
یدرزمین ههایاشتغال،درآمدومهارتهایشغلیموجبشدهاست.تراکمباالیجمعیت
تحوالتبهبروزمشکالتمتعدد 
ن
وحضورگستردهمهاجراندرمحدودهنیز منجربهبروزمشکالتعدیدهای دربخشهای مختلفشدهاست.درواقعای 
محدوده در طی چنددههگذشتهتحتتاثیر نیازهای سرمایه سوداگر،وجود مهاجرانازروستاهاوشهرهای خراسانو
ک
کشورافغانستانوپدیدهتردددرکالنشهرمشهد،شکلگرفتهاست25.درصدساکناناینشهرکافغانهستندکهی 
مدرسهمستقلدارند.شاغالن شیعه یک مسجدمستقل،سهحسین یه ودومرکزآموزشی  -فرهنگی ویژه خوددارندو
افغانهایاهلسنتدارایدومسجدویکمدرسهدینیمشترکباایرانیاناهلسنتهستند( )Abbasi-Shavazi,2005: 27

روششناسی پژوهش
شهای
پژوهش حاضر ازنوع کاربردیوبهلحاظماهیتتوصیفی _تحلیلی میباشد اطالعاتموردنیاز از طریقرو 
کتابخانهایواسنادیاعمازکتب ،مقالههاو مجلهها،پایاننامهها ،طرحجامعوتفصیلی ،پرسشنامهومطالعاتمیدانی
استفادهشدهاست.ابتدابرایشناساییوضعیتشهرکشهیدرجاییمشهددرسال1400باجامعهآماری232616نفراز
فرمولکوکراناستفادهنمودهو383نفرازساکنانمحدودهبهروشنمونهگیریتصادفیانتخابشدند .سپسبااستفادهاز
این اطالعاتنقاطقوت،ضعف،فرصتوتهدیدمحدوده رابهمنظورطراحیماتریس  SWOTشناساییکردیم.درنهایت
برایامتیازدهیبههریکازمواردماتریس  SWOTبهمنظورشناساییراهبردهاواولویتبندیآنهابااستفادهازماتریس
،QSPMتعداد50پرسشنامهکه30پرسشنامهازاینتعدادبینسازمانهایمسئولودخیلدربررسیابعادتوانمندسازی
سکونتگاه های غیر رسمی (شهرداری ،اداره راه و شهرسازی ،اداره بنیاد مسکن) و تعداد20پرسشنامه بین نخبگان
دانشگاهیواجرایی کهدارای تخصصوتجربهکافی پیرامون مسائل حاشیهنشینیوابعادآن می باشندبهروشهدفمند
توزیعگردید(مدیراناجراییشهریواساتیددانشگاهی) .

فراوانی

درصد

جنسیت

فراوانی

41-50

20

40

دکتری

15

30

کارمند بنیاد مسکن

10

20

 50سال به باال

18

36

کل

50

100

50

100

استاد دانشگاه

10

20

50

100

50

درصد

فراوانی

31-40

10

20

زن

10

20

کارشناسی ارشد

25

50

کارمند راه و شهرسازی

15

30

100

درصد

20-30

2

4

مرد

40

80

کارشناسی

10

20

کارمند شهرداری

15

30

سن

درصد

تحصیالت

ساختارشغلی

فراوانی

جدول .1مشخصاتجمعیتشناختیپاسخگویانبهپرسشنامه
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درپژوهشحاضر،سعی  داریمعالوهبرمشخصنمودننقاطضعف،قوت،فرصتوتهدیدهایتوانمندسازیسکونتگاه
غیررسمی(شهرکشهیدرجایی)،بتوانیمایننقاطاستخراجیراموردارزیابیقراردادهوراهبردهایمقابلهباآنرانیز
بیانکنیم .برایانجاماینمقصودازروشSWOTبهرهگرفتهشدهاست.مدلتحلیلیراهبردیSWOTبهبررسیعوامل
داخلی(نقاطقوتوضعف)وعواملخارجی(نقاطفرصتوتهدید)میپردازد.ایننقاطبهصورتماتریسیمنظمودر
قالب عناوین مشخص مورد ارزیابی متخصصین حوزه قرار داده شده و وزن دهی عوامل صورت میگیرد که نتیجه آن
مشخصشدناستراتژیاصلیسازمان،نهادیاسیاستگذاربخشمربوطهمیباشد .
برای تکمیل فرایند سیاستگذاری و اولویتدهی راهبردهای فرعی که نقشه راه سازمان ،نهاد یا سیاستگذار حوزه
مربوطهقرارگیرد؛ازQSPMاستفادهمیشود.بوسیلهاینماتریس،متخصصینحوزهبهراهبردهایفرعیبراساسضرایب
بهدستآمده از ماتریس SWOTنمره جذابیتمیدهند .اینوزن دهیونمره دهی بر اساس میزانمطابقتهر یک از
راهبردهاباهریکازنقاطقوت،ضعف،تهدیدوفرصتانجاممیشود(صادقی .)25:1398،
نحوهنمرهدهیدرماتریسارزیابیعواملداخلیوماتریسارزیابیعواملخارجیبهصورتجدولشماره2است .
جدول .2نحوهنمرهدهیدرماتریسارزیابیعواملداخلیوخارجی
عوامل داخلی

عوامل خارجی

نمره

قوت جدی

فرصتجدی 

4

قوت معمولی

فرصتمعمولی 

3

ضعف معمولی

تهدیدمعمولی 

2

ضعف جدی

تهدیدجدی 

1


پس از مشخص شدن اهمیت هر کدام از نقاط قوت ،فرصت ،تهدید و ضعف توانمندسازی شهرک شهید رجایی و
مشخص شدن راهبرد کلی که راهبرد تدافعی میباشد ،به ارزیابی جذابیت راهبردهای فرعی که از طریق نتایج ماتریس
قالذکرقرارگرفتهوبانمره
SWOTبهدستآمدهبود،میپردازیم.برایارزیابیجذابیتراهبردهاQSPM،دراختیارافرادفو 
دهیاز1تا 4براساستطابقهریکازنقاطمختلفباراهبردموردنظر،جذابیتراهبردهایفرعیتوانمندسازیشهرک
شهیدرجاییمشخصگردید .

تحلیل یافتهها
بررسی ویژگیهای جمعیتی و اجتماعی
تراکم جمعیت و میزان مهاجران شهرک شهید رجایی
پسازآشنایی کهبامنطقهموردمطالعهاکنونویژگیهای ساختاری ،جمعیت شناختی ،اجتماعی وکالبدی آنرا
بررسیمیکنیم.تراکمجمعیت وبعدخانواردرشهرکشهیدرجایینسبتبهدیگر مناطقشهرمشهدوکلشهرمشهد
بهنسبتباالست.تراکمجمعیت دراین محدوده  80نفردرهکتاراست،درحالی کهتراکمجمعیت درکلشهرمشهد
 92نفردرهکتاراست.افزایش تراکمجمعیت وبعدخانواردرکنارساختارناهمگونجمعیتی (وجود  25درصدساکنان
افغان)زمینهرابرایبروزجرایم،همسوبانظراترابرتپارکودیگرجرمشناسانمکتبشیکاگوکهبراینباوربودندکه
تراکمجمعیت مساوی  با بروز جرماست،فراهم میکند.البتهتراکمباالی جمعیت بهخودی خود،موجبآسیبهای
اجتما عینیست ،بلکه تراکم باال به همراه زیستندر محیطیکه تامینکننده نیازساکنان نیست،باعثبروز رفتارهای
نامناسبمیشود .
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جدول.3تراکمجمعیتوبعدخانواردرشهرکشهیدرجاییسال 1400
شهرک شهید
رجایی

مساحت
(هکتار)
 1869

تراکم جمعیت

جمعیت

در هکتار

 232616

میزان
بعد خانوار
 3.4

 80

مهاجران
 9002

ماخذ:شهرداری منطقه  6مشهد

میزان برخورداری ازسطح سواد در شهرک شهید رجایی
شهرک شهید رجایی پس از شهرکگلشهر بیشترین افرادکمسوادوبیسواد رادر شهرمشهددارد.در این منطقه
کودکانبی هویت فراوانی وجوددارندکهنتیجه ازدواجمردانافغانوزنانایرانی هستند،کهچونهیچ سندهویتی (
شناسنامه)ندارند،ازسوادآموزی درمدارسمحروم میباشند ،کودکانافغانهماغلببهعلتفقرسرپرستانخانواده
ی
خود،قادرنیستندکههزینههایتحصیلخودراپرداختکنندوازتحصیلمحرومهستندوچونفضاهایمناسبدیگر 
ی
همبرای گذراناوقاتفراغتوآموزشبرای این کودکانوجودندارد،اغلبدرفضاهایی نامناسبو آلوده مشغولباز 
نکودکان در آینده،
هستند ،در نظر نگرفتن  تدابیر مناسب در جهترفع مشکالتتحصیلو آموزش ای 
میتواندآسیبهاییبهمراتبفراوانتربهدنبالداشتهباشد.ضمناینکهفضایرسمیآموزشبرایکودکانونوجوانانیکه
منعقانونیبرایتحصیلندارند،دراینمنطقهبسیاراندکوناچیزاستوبهعلتفقرخانوادهها،اغلبآنهاازفرستادن
فرزندانشان،برایتحصیلبهخارجازمحدودهناتوانهستند .
جدول.4سط سواددرشهرکشهیدرجاییسال 1400
شهرک شهید
رجایی

مرد باسواد

زن باسواد

مرد بی سواد

زن بی سواد

 51395

 48033

 6344

 9827

ماخذ :شهرداری منطقه  6مشهد

عدم برخورداری از امکانات تفریحی -فرهنگی برای گذاران اوقات فراغت در سطح منطقه
ی
مشاهداتمیدانیصورتگرفتهدرسط محدودهحاکیازایناستکهکمبودامکاناتوفضاهایعمومیمناسب،برا 
گذراناوقاتفراغتمانندفضای سبز،بوستان،اماکنورزشی وتفریحی موجبشدهاست تازمینه جرایم وآسیبهایی
چوناعتیاددراینجمعیتمتراکمفراهمآید.درشرایطیکهامروزهنیازبهفراغتازنیازهایاساسیافرادبهشمارمیرود،
شهرکشهیدرجاییدارایکمترینامکاناتدرتامیناینقبیلنیازهااست.همینامرافرادوبهویژهجوانانرابهگذراندن
اوقات فراغت در فضاها و فعالیتهاینامناسبترغیب میکندو ظهور ب یرونیآن به صورت تجمع جوانان در معابر و
کوچ ههاکهگاهبهدرگیریمیان آنهامیانجامدوگاهدرسرگرمی های نامشروعدیگریچوناستعمالموادمخدروایجاد
مزاحمتبرایبانوانتبلورمییابد.نبودسالنوفضایورزشیموجبشدهاستکهجواناناینمنطقه،اوقاتفراغتخودرا
بیشتر بادورهمجمعشدنوگذرانوقتدرکوچههاو یا بازی در گیم نتهاپرکنند.این شرایط زمینه رابرای یکی از
مهمترینجرایمدرمحدوده،یعنیاعتیادوزدوخوردودرگیریبینجوانان،فراهممیسازد .
بررسی ویژگی های کالبدی شهرک شهید رجایی
محیط کالبدی نامناسب و وضعیت مسکن
محیطکالبدینامناسب ،میتواند در رخداد جرایمو آسیبهایاجتما عیموثر باشد   ،وجود فضاهایخالییابه
تعبیری فضاهای  غیر قابلدفاعورهاشدهبرای انجاماعمالمجرمانهونداشتنآسایش روانی درمساکنکوچکو غیر
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استاندارد،زمینه رابرای ناهنجاریهای اجتما عی فراهممیکند.در شهرک شهید رجایی ،زمین هاوقطعات رها شدهو
نامحصورفراوانیوجودداردکهبهمحلتجمعمعتادانواستعمالموادمخدرتبدیلشدهاست،اینافرادبهآسانیوبدون
کمترین مانعوکنترلرسمی ،دربرابرمردم،بهمصرفموادمخدرمیپردازند،کهجداازوضعیت نامناسبخوداین افراد،
این وضعیت بهگسترشاین آس یب درمیان جوانان آلودهنشده نیز منجرمیشود.درواقعفضاهای آمایش نیافته وبایر و
عدم وجود مالکیتقانونیو رسمی(اکثر ساکنان سند قولنامهایدارند) به همراه تراکم زیادنفر در اتاق ،پایینبودن
متوسطمساحتقطعاتمسکونیوزیربناو...ازجملهعواملافزایشمعضلاعتیاددرمنطقهاست.کهدادههایجدولزیر
نشانمیدهدکهبیشازیکچهارمقطعاتمسکونیدرشهرکش هیدرجاییزیر50مترمربع،مساحتدارندونزدیکبه
30درصدمساحتاینمنطقهرازمینهایبایرتشکیلمیدهند .

جدول.5وضعیتکالبدیشهرکشهیدرجاییمشهد( )1400
مساحت (هکتار)
1869
تعداد نفر در واحد
مسکونی
 5-7نفر (40درصد)

زمین های بایر

تعدادکل قطعات

تعداد قطعات زیر  50متر

درصد قطعات زیر  50متر

درصد زمین های

(هکتار)

مسکونی

مربع

مربع

بایر

 520

 21455

 5772

 26.9

 27.8

ق
تراکمنفردراتا 

تراکماتاقدرواجد
ی
مسکون 

ی
تراکمخانواردرواحدمسکون 

 2.6

 1.6

 1.25

ی
شهرکشهیدرجای 

ماخذ:یافته های پژوهش،شهرداری منطقه  6مشهد

نارسایی ها و بی سازمانیهای کالبدی و قانونی
طبقمشاهداتمیدانیومطالعاتکتابخانهایوبررسیآماربهدستآوردهازشهرداریمنطقه6وطرحتفضیلیحوزه
شرقیمشهدشهرکشهیدرجاییازلحاظکالبدیدارایمشکالتیازقبیل کوچ ههای تنگوباریک کهدرج وی های آن
فاضالب خانگیروان است ،نبودسیستم جمع آوری فاضالبو کمبود دیگرزیرساختهایشهری ،وضع نامناسب
نها  ،مقاوم نبودن سازه ها  ،نامشخص بودن وضعیتمالکیتو تصرف افراد از معضالت اصلیاینمنطقه کم
ساختما 
برخوردارمیباشد وباعثشدهکهنامتعارفترینو غیراستانداردترینخانههانسبتبهکلشهرمشهددرشهرکشهید
رجاییوجودداشتهباشد(حاتمینژاد .)1382.
محرومیت از خدمات پزشکی از دیگر مشکالت شهرک شهید رجایی است  .با وجود جمعیت زیاد در این منطقه
بیمارستانودرمانگاهیوجودندارد .بااینکهدراینمنطقهیکمجتمعآبیکهدرسال  1389افتتاحشدهویکسالن
ورزشیکهدر اختیاربخش خصوصی است،موجود است  ،به دلیل هزینهورودی زیاد ایناماکنبیشتر جوانانتوانایی
پرداختهزین ههاوبهرهمندیازاینامکاناتراندارند،ضمناینکه،کهخوداینامکاناتهمبسیاراندکوناچیزاست .
در شهرک شهید رجایی  ،زمین هها و قطعات رها شده و نامحصور فراوانی وجود دارد که به محل تجمع معتادان و
استعمالموادمخدرتبدیلشدهاست،چوناکثراینزمینهها وقفی بودهومتعلقبهآستانقدسرضویاست ،هنو ز
اقدامیدرجهترفعاینمعضل،کهنیازمندهمکاریمیانشهرداریوآستانقدسمیباشد ،انجامنشدههمچنینمردم
شهرکشهیدرجایی،بهقطارشهریمشهددسترسیندارند،تعدادایستگاههایاتوبوسیهمکهبهاینشهرکاختصاص
دادهشدهبنابهاظهارساکنانناکافیاست .
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بررسی ویژگیهای اقتصادی شهرک شهید رجایی
نداشتن مهارتوتخصصنیروی شاغلوعدموجودنوآوری شغلی درسط محلهواشتغالجواناندرمشاغلپایین
ن
اجتما عی،ودر بخش غیررسمی ،پایینبودن سن قانونینیرویشاغل  ،ضعف مالیخانوارها  ،پایینبودن میزا 
دستمزدهاوقدرتخرید،عدمتطابقاسکاناقتصادیبااقتصادشهریوعدمفعالیتدرکارهای تولیدیمناسبازنقاط
ضعفاقتصادی این  شهرکاست.اندکدرآمدمردممنطقهبهطورعمدهازراهکارگری یا مشاغلسط پایین دیگر به
دستمیآید .
جدول .6بررسیوضعیتاقتصادیشهرکشهیدرجایی( )1400
شهرک
شهید رجایی

مرد شاغل

زن شاغل

مرد بیکار

زن بیکار

 33234

 4743

 4563

 462

درصد

درصد

جمعیت فعال

شاغلین

72درصد 

28درصد 

ماخذ:شهرداری منطقه  6مشهد


بهمنظورارائهراهبردبرایساماندهیوتوانمندسازیشهرکشهیدرجاییبهسراغمدلSWOTمیرویمتامهمترین
راهبر دهاراشناساییکردهوسپسآنهاراتوسطQSPMارزیابیمیکنیم.همانطورکهدرروشتحقیقمقالهدررابطهبا
مدل SWOTتوضی  داده شد ؛ ابتدا باید ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (نقاط قوت و ضعف) و ماتریس ارزیابی عوامل
خارجی(نقاطفرصتوتهدید)راشناساییکنیموپسازآنراهبردهایموردنظررایافتهوبراساس  QSPMآنهارا
تبندینماییم .
اولوی 
ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ()IFE
بر مبنای نقاط قوت و ضعف شناسایی شده ماتریس ارزیابی عوامل داخلی1بهدستآمده است .بر اساس ضرایب و
محاسبهنمراتکهازحاصلضربضریبدررتبهبهدستآمدهاست،مهمتریننقاطقوتتوانمندسازیشهرکشهید
رجاییمشهدعبارتانداز:باالبودندرصدجمعیتفعالدرمحدوده،وجودنیرویکارارزاندرمحدوده،روابطهمسایگی
قویدربینساکنینمحدوده ،طوالنیبودنمدتاقامتساکنین درمحدودهمیباشد.همچنین11موردازنقاطضعف
ذکرشدهدرماتریسمهمشناساییشدهاند .
جدول.7ماتریسارزیابیعواملداخلیساماندهیوتوانمندسازیشهرکشهیدرجایی( )IFE
ردیف

نقاط قوت شهرک شهید رجایی

ضریب

رتبه

نمره

1

باالبودندرصدجمعیتفعالدرمحدود ه

 0625.0

4

25.0

2

تهایاساسیمثلآب-برق-گاز
برخورداریاززیرساخ 

 0469.0

3

14063.0

3

وجودنیرویکارارزاندرمحدود ه

 0625.0

4

25.0

4

پایینبودنقیمتمسکنوزمیننسبتبهسایربخشها

 0469.0

3

14063.0

5

روابطهمسایگیقویدربینساکنینمحدود ه

 0625.0

4

25.0

6

طوالنیبودنمدتاقامتساکنیندرمحدود ه

 0625.0

4

25.0

 . 1ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ( )Internal Factor Evaluationیکی از ابزارهای کمی در تجزیه و تحلیل استراتژی است .این ماتریس بر روی نقاط
قوت و ضعف متمرکز میشود.
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7

انسجاموهمبستگیاجتماعیدرمحدود ه

 0469.0

3

14063.0

8

نهاباطبقاتک م
امکانمداخلهدربافتبهدلیلدرصدباالساختما 

 0469.0

3

14063.0

9

عالقهداشتنبهانجامکارهایسخت

 0469.0

3

14063.0

ت
جمعکلنقاطقو 

 5.0

32

70313.1

ی
نقاطضعفشهرکشهیدرجای 



1

ب
شبکهمعابرنامناس 

 0313.0

2

0625.0

2

فرسودگیبافتبناها

 0156.0

1

02.0

3

رعایتنشدننکاتایمنیدراستفادهازمصال مرغوبدراغلبمساکنمحدود ه

 0156.0

1

02.0

4

ن
عدماستطاعتاقتصادیساکناندرجهتبهسازیونوسازیمساک 

 0156.0

1

02.0

5

وجودآسیبهایاجتماعینظیرمصرفوخریدوفروشموادمخدر،سرقت،و...

 0156.0

1

02.0

6

عدموجودامنیتاجتماعیدرمحدود ه

 0156.0

1

02.0

7

جذبمهاجرینجدیدبهویژهازطبقاتکمبرخوردار

 0156.0

1

02.0

8

تمایلنداشتنافرادجوانبرایسکونتدرمحدود ه

 0313.0

2

0625.0

9

تهاینامناسبمثلفاضالب
زیرساخ 

 0313.0

2

0625.0

10

نداشتنسندمالکیتقانونیاکثرواحدهایمسکونی

 0156.0

1

01563.0

11

تراکمباالیجمعیتدرواحدمسکونیدرمحدود ه

 0313.0

2

0625.0

12

ی
درآمدپایینساکنینوفعالیتدربخشهایغیررسمیاقتصاد 

 0313.0

2

0625.0

13

پایینبودنسط سواددراکثراسرپرستانخانواد ه

 0156.0

1

01563.0

14

توسازهایغیرمجا ز
ساخ 

 0313.0

2

0625.0

15

ی
باالبودنبعدخانواردرواح دهایمسکون 

 0156.0

1

01563.0

16

کمبودفضاهایسبزوتفریحیدرسط محدود ه

 0313.0

2

0625.0

17

ق
تراکمزیادنفردراتا 

 0313.0

2

0625.0

18

نرخباالیترکتحصیلبهدلیلعدمتواناییمالی

 0156.0

1

02.0

19

نرخبیکاریبا ال

 0156.0

1

02.0

20

آسفالتنامناسبمعاب ر

 0313.0

2

0625.0

ف
جمعکلنقاطضع 

 5.0


32

73438.0

64

4375.2

ف
جمعکلنقاطقوتوضع 

مأخذ  :محاسبات تحقیق

ماتریس ارزیابی عوامل خارجی ()EFE
برمبنایضرایبومحاسبهنمراتازاینماتریسمهمترینفرصتهایساماندهیوتوانمندسازیشهرکشهیدرجایی
عبارتانداز:برخورداریازجمع یتجوانوتحصیلکردهوزمینهایبایردراطرافمحدودهجهتتوانمندسازیوطراحی
فضاهایموردنیاز .جمعیت جوانوتحصیل کرده میتوانندنیرویکارفعالیدرجهترفعمشکالتاینمحدودهباشند.
همچنینوجود زمین های بایر دراطرافمحدوده فرصتخوبیبرایطراحیفضاهایموردنیازوساماندهیکالبدیو
محیطیفراهممیسازد.اکثرتهدیدهایساماندهیوتوانمندسازیشهرکشهیدرجاییمهمشناساییشدند .
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جدول  .8ماتریسارزیابیعواملخارجیساماندهیوتوانمندسازیشهرکشهیدرجایی( )EEF
فرصتهای شهرک شهید رجایی

ضریب

رتبه

نمره

1

تمایلداشتنساکنینبهمشارکتدرحلمشکالتمحدود ه

0.06818

3

0.20455

ردیف
2

داشتنحستعلقنسبتبهمحدودهدربینساکنین

0.06818

3

0.20455

3

برخورداریازجمعیتجوانوتحصیلکرد ه

0.09091

4

0.36364

4

کریدورهایتجاریوصنایعکوچکدرسط محدود ه

0.06818

3

0.20455

5

زمینهایبایردراطرافمحدودهجهتتوانمندسازیوطراحیفضاهایموردنیاز

0.09091

4

0.36364

6

وجودمبادیومحورهایورودیمتعددبهمحدود ه

0.06818

3

0.20455

7

قرارگرفتندرمجاورتجادهمشهد-سرخسبهعنوانجادهترانزیتیکشو ر

0.06818

3

0.20455

0.52273

23

1.75

جمعکلفرصتها
ی
تهدیدهایشهرکشهیدرجای 
عدمتمایلوتواناییبرایمشارکتاقتصادیدرجهتحلمشکالتمحدود ه

0.04545

2

0.09091

2

ی
ترددزیادوسایلنقلیهازداخلبافتبهدلیلهمجواریباخیابانهایاصل 

0.04545

2

0.09091

3

هزین ههایباالیبازسازیونوسازیدرمحدود ه

0.02273

1

0.02273

4

گسترشحاشی هنشینیدرمحدود ه

0.02273

1

0.02273

5

افزایشروندصعودیناهنجاریهایاجتماعیدرسط محدود ه

0.02273

1

0.02273

6

ی
ضعفمدیریتشهریوبخشینگری(کالبدی،اقتصادی،اجتماعی)وعدمتوجهبهجامعبودنفعالیتهایتوانمندسازیوبهساز 

0.02273

1

0.02273

7

درگیریهایقومیوقبیلهایبهدلیلحضورباالیافاغن ه

0.02273

1

0.02273

8

دسترسینداشتنجوانانبهامکاناتالزمجهتگذراناوقاتفراغت

0.04545

2

0.09091

9

باالبودندرصدمهاجرانافغانومشکالتحضورآنهادرمحدود ه

0.02273

1

0.02273

10

ت
نرخباالیکودکانکاروفعالیتآنهادرجمعآوریضایعا 

 02273.0

1

02273.0

11

ی
همجواریدربینکاربریهایناسازگارباپهنههایمسکون 

 02273.0

1

02273.0

12

ی
آلودگیهوابهدلیلزمینهایبایراطرافواحدهایمسکون 

 02273.0

1

02273.0

13

ی
ترکتحصیلوافتتحصیلیدانشآموزانبهدلیلفقراقتصاد 

 02273.0

1

02273.0

14

استقراراقشاراجتماعیکمدرآمددرمحدود ه

 04545.0

2

09091.0

15

عدمتوجهبهسرمای هگذاریمسکنارزانقیمتدرمحدود ه

 02273.0

1

02273.0

16

وجودمنابعآالیندهمتعد د

 04545.0

2

09091.0

 47727.0


21

70455.0

44

45455.2

1

جمعکلتهدیدها
جمعکلفرصتهاوتهدیدها

مأخذ  :محاسبات تحقیق

ماتریس SWOT
در ماتریسSWOTمحور افقی نشاندهنده نقاط قوت و ضعف (ماتریس ارزیابی عوامل داخلی) و محور عمودی
نشان دهنده نقاط فرصتوتهدید(ماتریس ارزیابی عوامل خارجی) است .پس ازبهدست آوردنماتریس ارزیابی عوامل
داخلیوخارجیساماندهیوتوانمندسازیشهرکشهیدرجایی،اینکبهسراغماتریس  SWOTمیرویم.همانطورکه
مشاهدهکردیمبرمبنایجمعکلنقاطقوتوضعفحاصلازماتریسارزیابیعواملداخلیساماندهیوتوانمندسازی
شهرک شهید رجایی( ) 2.4375و جمعکلفرصتهاوتهدیدهاحاصل ازماتریس ارزیابی عوامل خارجی ساماندهیو
توانمندسازیشهرکشهیدرجایی ( ) 2.4545راهبردتدافعیبرایساماندهیوتوانمندسازیشهرکشهیدرجاییمشهد
برمبنایضعفهاوتهدیدهاانتخابمیشود .
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2.54

 
 2.5
 2.45





راهبرد تهاجمی

2.43

1

 1

راهبرد محافظهکارانه

راهبرد تدافعی

راهبرد رقابتی


شکل  .2ماتریس راهبردها و راهکارهای ساماندهی و توانمندسازی شهرک شهید رجایی 
ماخذ:یافتههایپژوهش .1400،

راهبردهای تدافعی فرعی برای ساماندهی و توانمندسازی شهرک شهید رجایی مشهد
برمبنایراهبردتدافعی(براساسضعفهاوتهدیدها)6راهبردتدافعیفرعیبرایساماندهیوتوانمندسازیشهرک
شهیدرجاییمشهدشناساییشدکهدرجدولشماره8قابلمشاهدهاست .
ساماندهی کالبدی  ،محیطی و جمعیتی با ایجاد زیرساختها و تسهیالت شهری
انجامبرخیساماندهیهایکالبدیومحیطی ازقبیلتعریضخیابانهاوکوچههایتنگ،احداثمعابروگذرگاههای
ارتباطی  ،ایجاد زیرساختها و تسهیالت شهری  ،ایجاد روشنایی کافی درکوچهها ،کاهش مخاطرات طبیعی و زیست
محیطیافزایشسرویسهاوخدماتشهریازقبیلمنابعآب،سامانههایپساب،مراکزبهداشتو،بهسازیونوسازی
کالبدیوفیزیکیدرجهترونقاقتصادی،بهداشتیودلبستگیاهالیبهمحیطومحلهوحتیکاهشخشونتووندالیزم
دراینمناطقتاثیرگذاراستمیتوانبااستفادهازنقاطقوتمحدودههمچون زمین های بایر دراطرافمحدودهجهت
توانمندسازیوطراحیفضاهایموردنیاز،وجودمبادیومحورهایورودیمتعددبهمحدوده،برخورداریازجمع یتجوان
وتحصیل کرده ،امکانمداخلهدربافتبهدلیل درصدباالساختمانهاباطبقاتکم،ازوقوعتهدیداتیازقبیل دسترسی
ن
نداشتن جوانان به امکانات الزم جهت گذران اوقات فراغت،گسترش حاش ی هنشینیدر محدوده،همجواریدر ب ی 
کاربریهایناسازگارباپهنههایمسکونی،وجودمنابعآالیندهمتعدد،جلوگیریبهعملآورد .
استفاده بهینه از زمینهای موقوفه آستان قدس رضوی برای کاهش آسیبهای اجتماعی و کالبدی محدوده
تهایبلندمدتبرای ساماندهیوتوانمندسازی شهرک شهید
با اجرای این راهبردمیتواندر راستای اجرای سیاس 
رجاییگامیمؤثریبرداشت.زیراباتوجهبهاینکهبخشعمدهایازاراضی غیرمسکونیوبایددرشهرکوقفیومتعلقبه
آستانقدسرضویاست،باهمکاریایننهادوتدوینطرحیجامعبامشارکتهمهدستگاههایمسئول،میتوانبابهره
 .1راهبرد تهاجمی  :راهبردی است که بر مبنای نقاط قوت و فرصت انتخاب میشود.
راهبرد محافظه کارانه :راهبردی است که بر مبنای نقاط ضعف و فرصت انتخاب میشود.
راهبرد رقابتی  :راهبردی است که بر مبنای نقاط قوت و تهدید انتخاب میشود.
راهبرد تدافعی :راهبردی است که بر مبنای نقاط ضعف و تهدید انتخاب میشود .
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ت
رویاقتصادی ازایناراضیکهخودبستریبرایاعمالمجرمانهشدهاند،ازبخشیازآ سیبهاکاست.عدموجودامنی 
اجتما عیدر محدوده،ساختوسازهای غیرمجازرا پوشش داد واز تهدیدهایی از جمله ضعف مدیریتشهریو بخشی
نگری(کالبدی،اقتصادی،اجتما عی)وعدمتوجهبهجامعبودنفعالیتهایتوانمندسازیوبهسازی،وبااستفادهاززمینهای
نها در
بایر اطراف محدوده که میتواند فرصتی در جهت توانمدسازی  باشد ازآلودگیهای زیست محیطی که این زمی 
اطرافواحدهایمسکونیایجادکردهاندجلوگیریبهعملآورد .

ایجاد مراکز خدمات مددکاری ،مشاوره و آموزش در زمینههای شغلی ،فنی  ،اجتماعی برای ساکنین بهویژه
مهاجران
بهرغم   آسیبشناساناجتماعیانواعنابهنجاریهاونژادهایاجتماعیچونسرقت،قمار،قتل،اعتیادچهبهمثابه
انحرافوچهدرزمرهبیمارییااختالل،معلولناسازگاریهایاجتماعیاستکهبرروابطفردوجامعهحاکماستودر
مناطقحاشیهنشیننمودبیشتریمییابدبررسیآسیبهایاجتماعیدرشهرکشهیدرجایینشان میدهدکهبهاعتراف
ن
ساکنینمحالت،فقروبیکاری،اعتیادوفروشموادمخدر،ولگردی،دعواودرگیریبسیارزیاداست .از این رو میتوا 
گفتکهاینمحدودهنمودیازآسیبهاوانحرافاتاجتماعیاستاینراهبردمیتواندلزومایجادمراکزمددکاریومشاوره
را در ساماندهی این قبیل اقدامات آشکار نماید .وجود آسیبهایاجتما عینظیرمصرف و خریدو فروش مواد مخدر
،سرقت،و...جذبمهاجرین جدید بهویژه ازطبقاتکمبرخوردار ،پایین بودنسط سواددراکثراسرپرستانخانواده ،نرخ
باالی ترکتحصیل بهدلیل عدمتوانایی مالی ،نرخبیکاری باالراپوششدادهومیتواندبهاستفادهازفرصتهاوقوتهایی
نظیر روابطهمسایگی قوی دربین ساکنین محدوده ،تمایل داشتنساکنین بهمشارکتدرحلمشکالتمحدوده ،داشتن
ی
حستعلقنسبتبهمحدودهدربین ساکنین ،برخورداری ازجم ع یت جوان ازوقوعتهدیداتیچون افزایش روندصعود 
ناهنجاریهای اجتماعی درسط محدوده ،درگیری های قومی وقبیله ای بهدلیل حضورباالی افاغنه ،باالبودندرصد
مهاجران افغان و مشکالت حضور آن ها در محدوده،ترک تحصیلو افت تحصیلیدانش آموزان به دلیلفقر
اقتصادی،جلوگیریبهعملمیآورد .

توسعه متعادل عناصر شهری ،تامین مسکن مناسب و زیباسازی در طراحی ،ضمن حفظ هویت فرهنگی
محدوده با بهرهگیری از مصالح بومی و تلفیق آن با مصالح جدید
اینراهبردبهتنظیمقوانینجزئیوخاصبرایساماندهیوتوانمندسازیشهرکشهیدرجاییاشارهدارد.بااجرای
اینراهبردمیتواننقاطضعفمحدودهازجمله فرسودگی بافتبناها ،رعایت نشدننکاتایمنی دراستفادهازمصال 
ی
مرغوبدراغلبمساکن  ،عدماستطاعتاقتصادی ساکناندرجهتبهسازی ونوسازی  ،تمایل نداشتنافرادجوانبرا 
سکونتدرمحدوده ،تراکمباالی جمعیت درواحدمسکونی  ،ساختوسازهای  غیرمجاز ،باالبودنبعدخانواردرواحدهای
ق ،رابرطرفکنیم.همچنینمیتوانیمبهواسطهتنظیمقوانینمشخص هزین ههای باالی
مسکونی ،تراکم زیادنفردر اتا 
بازسازیونوسازیدرمحدودهراکهیکتهدیدمحسوبمیشودکاهشدهیموازظرفیتوجودنیرویکارارزانهمچنین
پایینبودنقیمتمسکنوزمیننسبتبهسایربخشها،بهرهببریم .
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ساماندهی مشاغل محدوده و جلوگیری از فعالیتهای غیرمولد و غیرمجاز
اینراهبردمیتواندضعفمحدودهازقبیلدرآمدپایینساکنینوفعالیتدربخشهای غیررسمیاقتصادیراپوشش
دهدازوتهدیدجدیازقبیل عدمتمایل وتوانایی برای مشارکتاقتصادی درجهتحلمشکالتمحدوده ،نرخباالی
کودکان کار و فعالیتآنها در جمع آوری ضایعات،ترک تحصیلو افت تحصیلیدانش آموزان به دلیلفقر اقتصادی،
استقرار اقشار اجتما عیکم درآمد درمحدوده جلوگیری کند و با استفاده ازباال بودن درصد جمعیتفعال در محدوده،
یازجم عیتجوانوتحصیلکرد ه،کهبعنواننقاطقوتو
کریدورهایتجاریوصنایعکوچکدرسط محدوده،برخوردار 
فرصتمحدودهبهشمارمیآیندسعیدرحلمشکالتمحدودهداشتهباشد .
اعطای تسهیالت بانکی کم بهره در قالب اقساط بلندمدت جهت رونق کسبوکارهای محدوده
اینراهبردمیتوانددرساماندهیوتوانمندسازیفرسودگیبناهابهدلیل عدماستطاعتاقتصادی ساکناندرجهت
بهسازی ونوسازی مساکن همچنین درآمدپایین ساکنین وفعالیت دربخشهای  غیر رسمی اقتصادیو نرخ باالی ترک
ی
تحصیلبهدلیلعدمتوانایی مالی،نرخباالی کودکانکاروفعالیتآنهادرجمعآوریضایعات،استقراراقشاراجتما ع 
کمدرآمددرمحدودهتاثیرگذارباشد .
جدول  .9راهبردهای تدافعی فرعی ساماندهی و توانمندسازی شهرک شهید رجایی
عوامل خارجی

عوامل

داخلی

 20ضعف ساماندهی و توانمندسازی شهرک شهید رجایی

مهم ترین راهبردهای تدافعی فرعی :
 16تهدید ساماندهی و
توانمندسازی شهرک شهید
رجایی

تهاوتسهیالتشهری
حیطیوجمع یتیباایجادزیرساخ 
ساماندهیکالبدی،م 
نهایموقوفهآستانقدسرضویبرایکاهشآسیبهایاجتما عیوکالبدیمحدود ه 
استفادهب هینهاززمی 
ی،ضمنحفظهویتفرهنگیمحدودهبابهر هگیریازمصال بو میو
توسعهمتعادلعناصرشهری،تا مینمسکنمناسبوزیباسازیدرطراح 
تلفیقآنبامصال جدی د 
ن
ایجادمراکزخدماتمددکاری،مشاورهوآموزشدرزمین ههایشغلی،ف نی،اجتما عیبرایساک نینب هویژهمهاجرا 
اعطایتسهیالتبانکیکمبهرهدرقالباقساطبلندمدتجهترونقکسبوکارهایمحدود ه 
ندهیمشاغلمحدودهوجلوگیریازفعالیتهایغیرمولدوغیرمجا ز 
ساما 

ماخذ:یافته های تحقیق

QSPM

پس از شناسایی راهبرد های تدافعی فرعی برای ساماندهی و توانمندسازی شهرک شهید رجایی  به سراغ QSPM
تبندیکنیم.براساسنظرمتخصصینحوزهتوانمندسازیکهبههرکداماز
میرویمتاراهبردهایبهدستآمدهرااولوی 
راهبردهابراساسانطباقشبرنقاطقوت،ضعف،فرصتوتهدیدنمرهجذابیتدادهاند،مهمترینراهبردهایبهدستآمدهبر
مبنای جمع کل نمرات در QSPMعبارتاند از -1:ساماندهیکالبدی ،محیطیو جمعیتیبا ایجادزیرساختهاو
ت-2)5.5426136استفاده بهینهاز زمینهایموقوفه آستان قدس رضویبرایکاهش
تسهیالتشهری(جمع نمرا 
بهایاجتما عیو کالبدیمحدوده(جمع نمرات -3)5.37926136:توسعه متعادل عناصر شهری،تامینمسکن
آسی 
مناسبوزیباسازیدرطراحی،ضمنحفظهویتفرهنگیمحدودهبابهرهگیریازمصال بومیوتلفیقآنبامصال جدید
(جمعنمرات .)5.0482955:

18

مطالعات توسعه پایدار شهری و منطقه ای
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جدول  .10ماتریسکمیQSPMبرایراهبردهایفر عیساماندهیوتوانمندسازیشهرکشهیدرجایی 

ضریب

نمرهجذابیت

ضریبنمره 

نمرهجذابیت 

ضریبنمره 

نمرهجذابیت 

ضریبنمره 

نمرهجذابیت 

ضریبنمره 

نمرهجذابیت 

ضریبنمره 

نمرهجذابیت 

راهبرد 1

راهبرد3

راهبرد5

ضریبنمره 

عوامل اصلی

راهبرد2

راهبرد4

راهبرد6

قوت 1

 0625.0

3

1875.0

3

1875.0

3

1875.0

3

1875.0

3

1875.0

3

1875.0

قوت 2

 046875.0

3

14063.0

3

140625.0

2

09375.0

3

14063.0

2

09375.0

2

09375.0

قوت 3

 0625.0

3

1875.0

3

1875.0

3

1875.0

3

1875.0

4

25.0

3

1875.0

قوت 4

 046875.0

4

1875.0

3

140625.0

3

14063.0

3

14063.0

3

14063.0

3

14063.0

قوت 5

 0625.0

2

125.0

2

125.0

3

1875.0

2

125.0

2

125.0

2

125.0

نقاط قوت

قوت 6

 0625.0

2

125.0

2

125.0

3

1875.0

2

125.0

2

125.0

2

125.0

قوت 7

 046875.0

2

09375.0

2

09375.0

3

14063.0

2

09375.0

2

09375.0

2

09375.0

قوت 8

 046875.0

3

14063.0

4

1875.0

2

09375.0

2

09375.0

2

09375.0

2

09375.0

قوت 9

 046875.0

2

09375.0

2

09375.0

2

09375.0

3

14063.0

3

14063.0

2

09375.0

جمع قوت ها



24

نقاط ضعف



28125.1

24

28125.1

24

3125.1

23

23438.1

23

25.1

21

14063.1

ضعف1

 03125.0

4

125.0

2

0625.0

2

0625.0

2

0625.0

2

0625.0

2

0625.0

ضعف2

 015625.0

4

0625.0

4

0625.0

2

03125.0

3

04688.0

2

03125.0

2

03125.0

ضعف3

 015625.0

3

04688.0

3

046875.0

3

04688.0

3

04688.0

2

03125.0

2

03125.0

ضعف4

 015625.0

3

04688.0

3

046875.0

3

04688.0

2

03125.0

2

03125.0

3

04688.0

ضعف5

 015625.0

2

03125.0

3

046875.0

4

0625.0

2

03125.0

3

04688.0

2

03125.0

ضعف6

 015625.0

3

04688.0

3

046875.0

3

04688.0

3

04688.0

3

04688.0

2

03125.0

ضعف7

 015625.0

3

04688.0

3

046875.0

3

04688.0

2

03125.0

3

04688.0

2

03125.0

ضعف8

 03125.0

3

09375.0

3

09375.0

3

09375.0

3

09375.0

3

09375.0

3

09375.0

ضعف9

 03125.0

4

125.0

3

09375.0

2

0625.0

2

0625.0

2

0625.0

2

0625.0

ضعف10

 015625.0

3

04688.0

3

046875.0

2

03125.0

2

03125.0

2

03125.0

2

03125.0

ضعف11

 03125.0

3

09375.0

3

09375.0

2

0625.0

2

0625.0

2

0625.0

2

0625.0

ضعف12

 03125.0

2

0625.0

2

0625.0

3

09375.0

3

09375.0

3

09375.0

3

09375.0

ضعف13

 015625.0

2

03125.0

3

046875.0

3

04688.0

2

03125.0

2

03125.0

2

03125.0

ضعف14

 03125.0

4

125.0

3

09375.0

2

0625.0

3

09375.0

2

0625.0

3

09375.0

ضعف15

 015625.0

3

04688.0

2

03125.0

2

03125.0

2

03125.0

2

03125.0

2

03125.0

ضعف16

 03125.0

3

09375.0

4

125.0

2

0625.0

3

09375.0

2

0625.0

2

0625.0

ضعف17

 03125.0

3

09375.0

2

0625.0

2

0625.0

2

0625.0

2

0625.0

2

0625.0

ضعف18

 015625.0

2

03125.0

2

03125.0

3

04688.0

2

03125.0

2

03125.0

2

03125.0

ضعف19

 015625.0

2

03125.0

2

03125.0

3

04688.0

2

03125.0

3

04688.0

3

04688.0

ضعف20

 03125.0

3

09375.0

2

0625.0

2

0625.0

3

09375.0

2

0625.0

2

0625.0

جمع ضعف ها



59

375.1

55

234375.1

51

10938.1

48

10938.1

46

03125.1

45

03125.1
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فرصتها



فرصت 1

 068182.0

3

20455.0

3

204545.0

3

20455.0

3

20455.0

2

13636.0

3

20455.0

فرصت 2

 068182.0

3

20455.0

2

136364.0

3

20455.0

3

20455.0

2

13636.0

2

13636.0

فرصت 3

 090909.0

3

27273.0

2

181818.0

3

27273.0

2

18182.0

2

18182.0

3

27273.0

فرصت 4

 068182.0

3

20455.0

3

204545.0

2

13636.0

3

20455.0

3

20455.0

4

27273.0

فرصت 5

 090909.0

3

27273.0

4

363636.0

2

18182.0

3

27273.0

3

27273.0

3

27273.0

فرصت 6

 068182.0

3

20455.0

3

204545.0

2

13636.0

3

20455.0

2

13636.0

2

13636.0

فرصت 7

 068182.0

3

20455.0

3

204545.0

2

13636.0

3

20455.0

3

20455.0

3

20455.0

جمع فرصتها



21

تهدید ها



56818.1

20

5.1

17

27273.1

20

47727.1

17

27273.1

20

5.1

تهدید1

 045455.0

3

13636.0

3

136364.0

3

13636.0

3

13636.0

3

13636.0

3

13636.0

تهدید2

 045455.0

3

13636.0

3

136364.0

2

09091.0

3

13636.0

2

09091.0

2

09091.0

تهدید3

 022727.0

2

04545.0

3

068182.0

2

04545.0

3

06818.0

2

04545.0

3

06818.0

تهدید4

 022727.0

3

06818.0

3

068182.0

3

06818.0

3

06818.0

3

06818.0

2

04545.0

تهدید5

 022727.0

3

06818.0

3

068182.0

4

09091.0

3

06818.0

3

06818.0

2

04545.0

تهدید6

 022727.0

3

06818.0

3

068182.0

2

04545.0

3

06818.0

2

04545.0

3

06818.0

تهدید7

 022727.0

2

04545.0

2

045455.0

4

09091.0

2

04545.0

2

04545.0

2

04545.0

تهدید8

 045455.0

3

13636.0

3

136364.0

3

13636.0

3

13636.0

2

09091.0

2

09091.0

تهدید9

 022727.0

2

04545.0

2

045455.0

4

09091.0

2

04545.0

2

04545.0

2

04545.0

تهدید10

 022727.0

2

04545.0

2

045455.0

3

06818.0

2

04545.0

3

06818.0

2

04545.0

تهدید11

 022727.0

3

06818.0

3

068182.0

2

04545.0

3

06818.0

2

04545.0

2

04545.0

تهدید12

 022727.0

3

06818.0

4

090909.0

2

04545.0

2

04545.0

2

04545.0

2

04545.0

تهدید13

 022727.0

2

04545.0

2

045455.0

3

06818.0

2

04545.0

2

04545.0

3

06818.0

تهدید14

 045455.0

3

13636.0

3

136364.0

3

13636.0

2

09091.0

3

13636.0

2

09091.0

تهدید15

 022727.0

3

06818.0

3

068182.0

2

04545.0

3

06818.0

2

04545.0

3

06818.0

تهدید16

 045455.0

3
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مأخذ  :محاسبات تحقیق

نتیجهگیری و پیشنهادها
ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاههای غیر رسمی در ایران همواره با چالشها و موانع زیادی مواجه بوده است.
سیاست هایساماندهیوتوانمندسازیدرشهرکشهیدرجاییبهدرستیاجرانشدهواینمحدودهنتوانستهاستاز
ظرفیتهای موجود به خوبی برای حل مشکل ساماندهی و توانمندسازی استفاده کند .با استفاده از ماتریسSWOT
راهبردهاییرابرایاجرایبهترتوانمندسازیشهرکشهیدرجاییمطرحمیکنیم.درمجموع  6راهبردمهمشناسایی
شدندکهعبارتانداز :
 -1ساماندهیکالبدی،محیطیوجمعیتیباایجادزیرساختهاوتسهیالتشهری
 -2استفادهبهینهاززمینهایموقوفهآستانقدسرضویبرایکاهشآسیبهایاجتما عیوکالبدیمحدوده
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 -3ایجادمراکزخدماتمددکاری،مشاورهوآموزشدرزمینرههایشرغلی،فنری،اجتمرا عیبررایسراکنینبرهویژه
مهاجران
 -4توسعهمتعادلعناصرشهری،تامینمسکنمناسبوزیباسازیدرطراحی،ضمنحفظهویتفرهنگیمحدودهبا
بهرهگیریازمصال بومیوتلفیقآنبامصال جدید
 -5ساماندهیمشاغلمحدودهوجلوگیریازفعالیتهای غیرمولدو غیرمجاز
 -6اعطایتسهیالتبانکیکمبهرهدرقالباقساطبلندمدتجهترونقکسبوکارهایمحدوده
سپسبااستفادهازQSPMوبرمبناینظرمتخصصین6،راهبردفوقاولویتبندیشدندکرهمهمتررینراهبردهرابره
ترتیباولویتعبارتانداز:
 -1ساماندهیکالبدی،محیطیوجمعیتیباایجادزیرساختهاوتسهیالتشهری
 -2استفادهبهینهاززمینهایموقوفهآستانقدسرضویبرایکاهشآسیبهایاجتما عیوکالبدیمحدوده
 -3توسعهمتعادلعناصرشهری،تامینمسکنمناسبوزیباسازیدرطراحی،ضمنحفظهویتفرهنگیمحدودهبا
بهرهگیریازمصال بومیوتلفیقآنبامصال جدید 
 -4ایجادمراکزخدماتمددکاری،مشاورهوآموزشدرزمینرههایشرغلی،فنری،اجتمرا عیبررایسراکنینبرهویژه
مهاجران
 -5اعطایتسهیالتبانکیکمبهرهدرقالباقساطبلندمدتجهترونقکسبوکارهایمحدوده
 -6ساماندهیمشاغلمحدودهوجلوگیریازفعالیتهای غیرمولدو غیرمجاز
ابعادمختلفتمامیراهبردهاتحلیلشدونتیج هایکهبهدستآمداینبودکهراهبردهایفوقمیتوانندنقاطقوتو
فرصتساماندهیوتوانمندسازیشهرکشهیدرجاییراتقویتکنندونقاطضعفوتهدیدرابرطرفنمایند.
نجاییکهپدیدهاسکانغیررسمی ،محصولتعاملچندوجهیومتعددیمیباشدکهدرموردشهرمشهد،ازیک
ازآ 
طرف عوامل بیرونی ،چون تمرکز در سرمایهگذاری منطقهبهدلیلتمرکزسیاسی  -اداریشهرمشهددرمقایسهباسایر
نهایاستان؛ضریبمهاجرپذیریشهررابهشدتافزایشدادهاستوازسویدیگرعواملدرونی،نظیرموقعیت
شهرستا 
مذهبیشهرمشهد،تمرکزسرمای هگذاریدرمناطقجدیدشهردرمقایسهبامناطققدیمی،عدمتعادلدربازارعرضهو
تقاضاینیرویکار،موقعیتمهاجرپذیریمشهددرمجاورتباکشورهایهمسایه ،افزایش قیمتزمینوسایرامکانات
شهریدرایجادسکونتگاههایغیررسمیدرمشهدموثربودهاست  .
اگرچه سکونتگاههای غیررسمی مشهد ،در مقایسه با سکونتگاه های مشابه در بسیاری از کشورهای درحال توسعه از
وضعیتبهتریبرخوردارند.بااینوجوداقداماتانجامشدهدر سکونتگاههاازباالوبدونمشارکتمردمانجامشده،
هماهنگیوانسجامنداشتهومتضمنحقوقشهروندیساکناننبوده،درنتیجهاینتهدیداتبهرغمشباهتظاهریشان
بهبرنامههایبهسازیقالبدرجهان،مشارکتورضایتمردمراجلبوانتظاراتآنهارابرآوردهنکردهاست  .
به همین منظور باید توجه داشت که هر 6راهبرد از اهمیتی باالیی برخوردارند و به نوعی مکمل یکدیگر محسوب
میشوند؛بهعنوانمثال ساماندهی کالبدی ،محیطی وجمعیتی باایجاد زیرساختها وتسهیالت شهریمیتواندسبب
توسعهمتعادلعناصرشهری ،تامین مسکنمناسبوزیباسازی شود ،ایجاد مراکزخدماتمددکاری ،مشاورهوآموزشدر
زمین ههای شغلی ،فنی ،اجتما عی برای ساکنین بهویژه مهاجران درساماندهی مشاغلمحدودهوجلوگیری ازفعالیتهای
غیرمولدو غیرمجازورونقکسبکارمحدودهتاثیرگذاراست.بنابراینمیتوانراهبرداولرامکملسایرراهبردهادانست.
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ایننسبتتکاملمیانتمامی 6راهبردوجوددارد.بنابرایندرراستایساماندهیوتوانمندسازیسکونتگاههایغیررسمی
وبهمنظوردستیابیبهموفقیتهایروزافزوندرسیاستهایتوانمندسازیاینسکونتگاههاپیشنهادمیشودمسئولین
نهاداشتهباشند 
مربوطهاین 6راهبردرادراولویتکاریخودقراردهندوسعیدراجرایهرچهزودترآ 
در همین خصوص پیشنهاد میگرددبا فراهم ساختن فرصت های الزم برای افراد تحصیل کرده دانشگاهی از طریق
نشست  هایتخصصیدرجهتارائهراهحلهایمناسببرایبهبودشرایطمحدودهدعوتبهعملآوردندوهمچنینبا
انتخابیکفردمعتمدازهرمحلهبرایشرکتدرجلساتشهرداریوشورایشهروارائهگزارشماهانهبهنمایندگان
مردم اعتمادسازیوافزایشآگاهیمردمرادرخصوصامرتوانمندسازیارتقادهند.برایحلمشکالتاجتماعیوافزایش
امنیتدرمحدودهبا ایجادپاسگاههاینیرویانتظامیدرهریکازمحالت ،میتوان ازرشدمسائلاجتماعینظیراعتیاد
بزهکاری و ناامنی در سط  محدوده جلوگیری به عمل آورد.مسئولین و مدیران شهری باید در خصوصضرورت تأمین
نیازهایسکونتیگروههایکمدرآمدودسترسیآنها  بهخدماتپایههمکاریالزمرابهعملآورندهمچنیندرخصوص
معضلبیکاریجوانانتحصیلکردهدرمحدودهباایجادتعاونیهایاشتغالدرمحالتوموسساتتولیدیباعثافزایش
سط درآمدخانوارهاوبهبودشرایطاشتغالساکنینمحدودهشوند .
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زمینه و هدف :درحالحاضرشهرهاباچالش هایبسیاریدرابعاداقتصادی،اجتماعیوزیستمحیطیمواجهمیباشند.در
پیرشدشهرنشینی ،پیامدهایزیانباریبرایشهرهابهوجودآمدهاست.تداوماینگونهرشدجمعیت،شهرنشینیدر
شه رهای امروز را با بحرانهای اقتصادی ،اجتماعی ،زیستمحیطی روبرو ساخته است .بنابراین ضرورت توجه به مقوله
تپذیری در شهرهای امروزی اهمیت فراوانی یافته است .هدف مورد مطالعه این پژوهش شناسایی و سنجش
زیس 
شاخصهایزیستپذیریدرشهربابلاست .
روش بررسی :روشانجامتحقیقباتوجهبهماهیتکارروشتوصیفی -تحلیلیاست و باتوجهبههمینروشبهبررسی
ارزیابیزیستپذیریشهربابلپرداختهمیشود.دراینپژوهشازروشجمعآوریاطالعاتکتابخانهایواسنادیوانجام
مصاحبهومشاهداتمیدانیوپرسشنامهنیزبهرهگرفتهمیشود.پرسشنامهتنظیمشدهتحقیقبین382نفرازشهروندان
بابلبه طورمجزابراساسفرمولکوکران،تقسیموپسازجمعآوری،نتایجبهدستآمدهبااستفادهازنرمافزار،SPSSاز
طریقتحلیلعاملیوآزمون  tتکنمون های،موردتجزیهوتحلیلقرارگرفت.عرصهموردمطالعهدرپژوهشحاضر،شهر
بابلمیباشد .
یافتهها و نتیجهگیری:یافتههایحاصلازپژوهشنشانمیدهدکهمعیارهایاقتصرادی،اجتمراعیومحیطریهررکردامبرا
مقادیریمتفاوتبرزیستپذیریشهربابلاثرگذارمیباشندوازآنجاییکهزیستپذیریدرشهربابلبرمبنایسرهمعیرار
کلیسنجیدهشدهاست،میتوانادعاکردکهشهربابلفاصلهزیادیباشراخصهایزیسرتپذیریدارد.نترایجنشرانداده
استکهزیست پذیریدربابلبایددربعداقتصادیدراولویتقرارگیرد.بدینترتیبکهجهرتزیسرتپذیرترکرردنشرهر
بابلابتدابهمقولهاقتصادتوجهکردهوسپسبهمعیارهایاجتماعیوزیستمحیطیتوجهشود.





کلید واژهها :زیستپذیری،فضاهایشهری،شهرزیستپذیر،شهربابل.
 نویسنده مسئول amirbakhshi62@gmail.com :
ارجاع به این مقاله:بخشی,امیر,علیزادهفرد,احمد,رسولی,سیدحسن.)1401(.سنجششاخصهایزیستپذیریدرشهرهایایران(نمونهموردی:شهر

بابل) ،فصلنامهمطالعاتتوسعهپایدارشهریومنطقهای .23-40،)2(3،
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مقدمه و بیان مسأله
تاقبلازاصالحاتارضی،شهرنشینیدرایرانروندعادیوطبیعیداشت.ولیافزایشناگهانیقیمتنفتوتزریقآن
به کالنشهرها نظیر تهران ،اصفهان ،مشهد ،تبریز و  ...سبب عمران وآبادانی هرچه بیشتر آنها شد .امکانات رفاهی و
درآمد هایکاذبدرشهرازیکطرف،محرومیتروستاییانازامکاناتاولیهآموزشیوبهداشتیووجودفقرازطرفدیگر
سببمهاجرتروستاییانبهشهربهویژهمادرشهرهاشد(رستمعلیزاده.)148:1396،بهدنبالافزایشمهاجرتهاورشد
جمعیتدرجهانبهویژهدرکشو رهایدرحالتوسعهوتوسعهنیافته،جمعیتشه رهاافزایشیافت.رشدسریعجمعیت
شهریدرکشو ر هایدرحالتوسعهدرسهدههگذشتهنتایجومشکالتبسیاریهمچونتراکم،آلودگی،بیکاریوکمبود
مسکنوخدماتشهریرابهدنبالداشتهاست؛ بهمنظورحلاینمشکالتدرکالنشهرها،توسعهشهرهایمیانیمد
نظرگرفت(وارثیوهمکاران.) 140 :1391 ،نواحیشهریمراکزاصلیرشداقتصادی،اجتماعیوسیاسیدرهرکشوری
هستندکهخودرابهعنوانمهم تریننقاطبرایایجادثروت،کار،خالقیتونوآوریاثباتکردهاند.امانواحیشهریبا
چالشهایمهمیدرزمینه هایتخریبفیزیکیومحیطی،محرومیتاجتماعی،ناامنی،بیکاری،کمبودمسکنوترافیک
روبروهستندکهاینمشکالتکیفیتزیستشهریرابهشدتکاهشمیدهند.بااینوجودسیاستگذارانوبرنامهریزان
درسطوحبینالمللیوملیبرقابلیتشهرهابرایبهبودکیفیتزیستانسانهاتأکیددارند( United Nations Population
.)Fund, 2007:13افزایشجمعیتشهرنشیننیازمنددسترسیمطلوببهزیرساختارها،خدمات،مسکنوشغلخواهدبود.
توسعهزمینشهری،زمینهایکشاورزیرادرمعرضخطرنابودیقرارمیدهد (گلبازیوپورشریفی.)1 :1394 ،مشکلی
که امروزه در پیشروی برنامه ریزان شهری قرار دارد ،چگونگی اعمال سیاستها و برنامههای پایدار شهری و ترسیم
جلوههایاینپایداریدرشهرهاست.نیلبهچنینشرایطی،نیازمندجهتدادنبههدفهاوبرنامههایاجرایی،اصالح
وضعیتساختارهاومدیریتهایمرتبطدرادارهامورشهرهاست(پیروزبختوهمکاران،)214 :1391 ،حفاظتوبهبود
محیطشهریازطریقمسئولیتوضمانتزیستمحیطیکهازطریقکاهشاتکابهمنابعطبیعی،بهحداقلرساندن
آلودگیهوا،اجتنابازآلودگیزمین،بهدنبالبهرهوریانرژی،باالبردنتنوعزیستیواستفادهمجددویا پاککردن
زمینهایناکارآمدامکانپذیراستکهسرانجامبهبهبودکیفیتزیستخواهدانجامید(.)Strong & Hemphill, 2006:486
کامالًواض استکهامروزجهانبهشهرهایینیازداردکهتمامجوانبآنازقبیلاقتصادی،اجتماعی،فرهنگی،بهداشتی،
زیستمحیطیوکالبدیبرایهمهساکنینعملکردمطلوبیداشتهباشد.سالهاستکهنظریهپردازانوبرنامهریزانشهری
در جهت رسیدن به چنین شه رهایی رویکردها و طرحهایی را ارائه دادهاند (رحیمی و پازند .)70:1394،شهر بابل با
جمعیتی در حدود250217در سال ،1395یکی از شهرهای استان مازندران است .این شهر به واسطه همجواری با
شه رهایآملوقائمشهرکهدرمسیررا ههایارتباطیدروناستانیومیاناستانیداشتهونیزبهواسطهپیشینهتاریخی،
سیاسیوفرهنگی– اجتماعیکهنازپتانسیلمناسبیجهتتوسعهبرخورداراست،اما بهواسطهعدمشناختپتانسیلها
وامکاناتبالقوهوفقداناولویتبندیصحی درخصوصچالشهایپیشرویتوسعهشهر،روندبرنامهریزیهادراینشهر
نتوانسته است به توسعه ای در راستای پایداری شهری و ارتقای کیفیت زیست شهری منجر شود .پیامدهای برنامههای
نسنجیدهوعدم شناختدرستازقابلیتهارامیتواندرشاخصهاییچون؛وجودمساحتیدرحدود  1058.9هکتاراز
اراضیشهربابلراسکونتگاههایغیررسمیاشغالکردهاست(مشکینیوهمکاران)1393:2 ،؛تکمیلنبودنسیستمدفع
فاضالبشهری،توسعهفیزیکیشهرودرمقابلتخریبوازبینرفتنباغهاواراضیکشاورزی،وجود  9.420هکتاربافت
فرسوده شهری ،توسعه فیزیکی بیرونی شهر نسبت به توسعه درونی شهر (گسترش افقی شهر) ،توزیع ناعادالنه خدمات
شهریدرسط نواحیشهری،عدموجودفضاهایمناسبپیادهروبرایترددعابرینپیادهو...بهوضوحمشاهدهکرد.
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تداوم  اینگونهرشدوتوسعهشهرنشینیباچنینمشکالتاجتماعی،اقتصادیوزیستمحیطی،بحرانآفرینوهشداری
بر کاهش زیستپذیری شهر بابل میباشد .ضرورت و اهمیت بحث زیستپذیری در شهر بابل بطور روزافزونی ناشی از
افزایشآگاهینسبتبهالگوهایناپایدارزندگیومصرفشهری استکهنهسالمهستندونهپایدارودردرازمدتموجب
کاهشمنابعمحیطیشهربابلواطرافآنخواهدشد.اینپژوهشیتالشیاستبرایارزیابیزیستپذیریشهربابلودر
آن سعی شده است تا در گام نخست مؤلف هها و معیارهای شهر زیستپذیر تببین شود تا به عنوان چارچوب عملیاتی
تپذیریشهربابل
یهاوتجربیاتجهانی،ابزاریرابهدستدهدتادرگامبعدیپژوهش،بهارزیابیزیس 
مستخرجازتئور 
تپذیریباتوجهبهپتانسیلهاومحدودیتهایهرشهرارائه
پرداختهشودودرگامآخرراهکارهاییجهتارتقاءسط زیس 
شود .

مبانی نظری پژوهش
تپذیریاززمانیکهکتاب«شهرهایزیستپذیر»توسطسوزانوهنریلنارددرسال1987منتشرشد
اصطالحزیس 
رسماًواردادبیاتشهرسازیگردید(امینزادهگوهرریزیوروشن.)4:1392،زیستپذیریبهیکسیستمشهریکهدرآن
بهسالمتاجتماعی،کالبدیوروانیهمهساکنانشتوجه شدهاست،اطالقمیشود.اینکیفیتدربارهفضاهایشهری
مطلوبکهغنایفرهنگیراانعکاسمیدهند،میباشد.اصولکلیدیکهبهاینمفهوماستحکاممیبخشندشاملبرابری،
شان،دسترسیپذیری،تفرج،مشارکتوقدرتبخشیدنمیباشد(ماجدیوبندرآباد.)67:1393،بهگفتهاوانس1درکتاب
رهای زیست پذیر،2سکه زیست پذیری دو رو دارد .یک روی آن معیشت 3است و روی دوم پایداری بوم شناختی.4
شه 
معیشتبهمعنایموقعیتشغلی استکهبهاندازهکافیبهمسکنمناسبوآبرومندنزدیکباشدودرآمدمتناسببا
کرای ههاودسترسیبهخدماتیکهسکونتگاهراسالممی سازد،است.معیشتباید پایدارباشد،زیرادرصورتیکهمنابع
تولیدکارومسکنبهگونهایتأمینشوندکهبهتخریبمحیطبینجامند،درواقعمشکلمعیشتحلنشدهاست(خراسانی
وهمکاران .)53:1391،
رویکرد تجربی به شهر زیستپذیر :رویکردتجربیبهشهرزیستپذیرمیلبهتعریفیکمکانخوبازطریقبه
تپذیریازاواخردهه1960شد؛هرچندایناصطالحتااواسط
کارگیریتحقیقاتتجربی،موجبشکلگیریاصطالحزیس 
دهه 1970رواج چندانی نداشت .بیشتر محققانی که در این حوزه طی چند دهه گذشته پژوهشهایی انجام دادهاند،
دانشگاهیانیهستندکهدردپارتمانهایبرنامهریزیفعالیتداشتهاند.تأکیداینمحققان،بربهرهگیریازمطالعاتتجربی
برایشناخت زندگیروزمرهافراددرجهتمفهومسازیمکانزیستپذیربود(تأکیدبرمعیارهایعینی).یکیازمهمترین
تپذیریمحلهایمربوطبهریاولدنبرگ5است.بهاعتقادوی،یکیازاجزایکلیدیزیستپذیری
دیدگاههادرزمینهزیس 
اجتماعات"،مکانسوم"6آن هااست،جاییکهبهعنوانیکفضایعمومی،زندگیدرمکاناول(منزل)ومکاندوم(محل
کار) را تکمیل مینماید .مکان سوم مکانهایی غیررسمی ،داوطلبانه و شاد هستند که افراد را گرد هم میآورند ،مانند
نها(ساالریپوروهمکاران .)39:1398،
قهوهخانهها،فروشگاههاورستورا 
رویکرد ادارکهای فردی و مطالعات بهزیستی ذهنی :اینرویکردبررضایتوارجحیتافرادتأکیدداردتاتعیین
کندمکانهاقادربهتأمینانتظارات،نیازهایفردیورضایتنسبیافرادهستندیاخیر(تأکیدبرمعیارهایذهنی).در
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حالیکهدراینرویکرد،تئوریهایمرتبطاندکیبازیستپذیریوجوددارد،امامیتوانگفتکهعمدتاًمبتنیبررویکرد
منفعتگراییشکلگرفتهاند.کیفیتزندگیبهعنوان"نفعشخصی"،بخشعمدهایازتحقیقاتمبتنیبربهزیستیذهنی
رابهخوداختصاصدادهاستوبراینباوراستکهکیفیتزندگیذهنیافراد تاحدودبسیارکمیتحتتأثیرعواملی
ماننددرآمد،آموزش،سنوجنسقراردارد.جالبآنکهتعدادزیادیازتحقیقاتاینحوزهبراینباورهستندکهعامل
ثروت،نقشمهمیدرتأمیننیازهایبهداشتیوروان شناختیافراددارد،اماتأثیرکمیدرمیزانخوشبختیافراددارد.
همینتحقیقاتنشانمی دهدکهافراددارایسط رضایتباالترافرادیهستندکهازمیزاناعتمادبهنفس،قدرتکنترل
شبینیواعتقاداتمذهبیباالتریبرخوردارهستند(نورباال .)152:1390،
شخصی،خو 
تپذیریدر
رویکرد کیفیت زندگی (رویکرد معیارهای اجتماعی برای کیفیت زندگی) :محققانیکهبهبهبودزیس 
مکان تمایل دارند ،رویکردهای مکانمحور را با ارزیابی کیفیت زندگی تلفیق میکنند (همان) .منظور از کیفیت زندگی
صهای اجتماعی ،فرهنگی ،محیطی و روانی در دو وجه عینی (کمی) و ذهنی (کیفی) در روند
شهری ،توجه به شاخ 
صهابهصورتمشخصوعینیبایدبه
برنامهریزیکیفیتزندگیشهریاست.بدینمعناکهعالوهبراندازهگیریشاخ 
یآذروهمکاران.)211 :1396 ،فارغازبرنامهریزی
ذهنیتونوعنگاهشهروندانبهاینشاخصهانیزتوجهشود(محمود 
برایارتقاءکیفیتزندگیشهریدرعیناینکهکیفیتزندگیشهریمفهومیچندبعدیومیان رشت هایاست،همزمان
شها،آمال،نگرشهاوآرزوهای
وجوهذهنیوعینیدارد؛بنابراین،صرفبرنامهریزیموضوعییاموضعی،بدونتوجهبهارز 
مردموذهنیتخاصآنانبهاینمفهومراهگشانخواهدبود.بدیهیاستکهبرنامهریزیبهمنظورارتقاءکیفیتزندگی
شهری،نیازمنددستیابیبهمعیارهاوشرایطیاستکهآسایشورضایتشهروندانراازطریقبرآوردننیازهایمادیو
روانیآنانپاسخگوید(داالییوآذریون .)2:1394،


پیشینه پژوهش
تپذیریدرمحیطهایشهری(مطالعهموردی:
ایراندوستوهمکاران(،)1394درمقالهخودباعنوان "شاخصزیس 
بخشمرکزیشهرمقدسقم)" دریافتندکهبایدسیاستهاییبرایتمرکززداییفعالیتها،تغییردرسیاستهایتوسعه
مبتنیبرخودمحوری،تالشبرایتثبیتساکنانقدیمیمنطقه (نوسازی،افزایشکیفیتخدماتمحله)وازاینقبیل
موارد،اتخاذشودتاکیفیتزندگیدراینبخشازشهربهبودیابد.سلیمانیمهرنجانیوهمکاران(،)1395درمقالهای
تپذیریشهری:مفهوم،ابعادوشاخصها" بهایننتیجهرسیدهاندکهباتوجهبهشرایطامروز،دربیشتر
تحتعنوان"زیس 
شه رهایجهانتوافقکلیدربارهاهمیتوضرورتشناخت،تحلیلوتبیینزیستپذیریشهریدرابعادگوناگونوجود
یتوان در
دارد؛ اما اجماع نظر درباره تعریف ،اصول ،معیارها و شاخصهای آن وجود ندارد .مهمترین علت این امر را م 
وابستگیمستقیماینمفهومبهشرایطمکانی،زمانیومهمترازهمه،بستراجتماعی – اقتصادیومدیریتیجامعههدف
تپذیریشهری:مقایسهحوم ههایداخلیو
دانست.مکگرا،)2012( 1درمقالهایباعنوان "اثراتانسجامشهریبرزیس 
تپذیریمحالتصورتگرفته
خارجیشهربریسبان" دراسترالیا،کهباهدفدرکبهتراثرشکلشهریمنسجمبرزیس 
استبهایننتیجهرسیدکهزیست پذیریدردوحومهدربرخیمواردمشابهودربرخیمواردمتفاوتاست.بنابراین،توجه
تپذیری
بهشرایطمحلیهرحومهنقشمهمیدربرنامهریزیدارد.بدلندوهمکاران،)2014(2درمقالهایباعنوان"زیس 
صهایاندازهگیریسالمتاجتماعی" کهدراسترالیاصورتگرفتهاست،به
سهاییازاسترالیابرایکشفشاخ 
شهری :در 
Maccrea
Badland et al

1
2
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دنبالانجاماینپژوهش   11حوزهکلیدرارتباطباسالمتاجتماعیورفاهمشخصگردیدوارتباطشانباسالمتورفاه
تأییدشد،کهشامل:جرموامنیت،آموزش،شغلودرآمد،سالمتوخدماتاجتماعی،مسکن،تفری وفرهنگ،غذای
محلیودیگرکاال ها،محیططبیعی،فضایبازعمومی،حملونقلوانسجاماجتماعیودموکراسیمحلیبودند .

معرفی محدوده مورد مطالعه
شهربابلدر  15کیلومتریجنوبدریایمازندرانقرارداردورشت هکوهالبرزنیزحدوداًدر  10کیلومتریجنوببابل
قرارداردوبابلرودنیزازغرباینشهرمیگذرد.قرارگرفتن  2بزرگراهدر  30کیلومتریغربی(هراز)و  15کیلومتری
شرقی(فیروزکوه)شهربابل،جایگاهویژهایبهموقعیتمکانیاینشهردادهاست.قرارگرفتناینشهردرمرکزمازندران
اهمیتموقعیتمکانیاینشهررادوچندانکردهاست.شهرتوریستیبابلسرودریایمازندراندرشمالاینشهرقرار
دارندکهایننیزازدیگردالیلاهمیتموقعیتمکانیاینشهراست.شهربابلمساحتیبالغبر  1578/1کیلومترمربعرا
دارامیباشد.ارتفاعاینشهرحدود  2مترازسط دریاهایآزادپایینتراست.شهربابلبین  36درجهو  34دقیقهو 15
فالنهارگرینویچواقعشدهاستوباتهران5دقیقه
ثانیهعرضشمالیو52درجهو44دقیقهو20ثانیهطولشرقیازنص 
و  15ثانیهاختالفساعتدارد.درشکلشماره  3موقعیتشهربابلدرسلسلهمراتبتقسیماتکشورینشاندادهشده
است .

ی ترسیم :نگارندگان1400 ،
شکل  .1موقعیتشهربابلدرسلسل همراتبتقسیماتکشور 



روششناسی پژوهش
روش تحقیقدراینپژوهشتوصیفی-تحلیلیوازنوعکاربردیمیباشد.حجمنمونهبراساسنمونهگیریتصادفیبر
مبنایفرمولکوکران؛382میباشدکهپسازانجاممرحلهپرسشگریدادههاواطالعاتبدستآمدهبااستفادهازنرمافزار
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 SPSSتجزیهوتحلیلمیشوند.بدینترتیبجهت نرمالسازیمتغی رهاازتحلیلعاملیاستفادهشدهاست.وپسازآن
آزمونتیتکنمونهای«،»One Sample T- testمورداستفادهقرارگرفتهاست .


شکل  .2شاخصهایزیستپذیریمورداستفادهدرپژوهش
(مأخذ :یافتههای پژوهش)1400 ،

تحلیل یافتهها
تحلیل عاملی شاخصهای زیستپذیری
پژوهشگر برای کشف ساختار اکتشافی–زیربنایی مجموعه بزرگی از متغیرهای مؤثر در زیستپذیری شهر بابل از
تحلیلعاملیاستفادهمی کندوفرضبرآناستکهاحتمالداردهرعاملباعاملیدیگربهصورتزنجیر هواردرارتباط
تپذیریشهربابل،چهارمرحلهرادنبال
باشد.تحلیلعاملیبرایکشف،تدقیقوشناسایینهاییشاخصهایمؤثردرزیس 
میکند :
)1آزمونکفایتنمون هگیریمربوطبهشاخصهایمؤثردرزیستپذیریشهربابل؛ 
)2تشکیلماتریسیازضرایبهمبستگیعوامل؛
)3استخراجعاملهاازماتریسهمبستگیعوامل؛
)4چرخشعاملهابهمنظوربهحداکثررساندنرابطهمتغی رهاوعاملهاکهمقدارآنبایدبیشاز0.5باشد.
یافتههای مربوط به آزمون کفایت نمونهگیری مربوط به شاخصهای مؤثر در زیستپذیری شهر بابل
دراینمرحلهازتحلیلعاملی،ابتدابایدمطمئنشدکهآیادادههایموجودبرایتحلیلقابلاستفادههستندیاخیر؟
برایهمینازشاخصKMOوآزمونبارتلتاستفادهشدهاستکهدرجدولشماره1مشخصشدهاست .
جدول  .1کفایتنمونهگیری 
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شاخصKMO

0.821

آزمونبارتلت

4634.022

درجهآزادی

379

سط معناداری

0.003
(مأخذ :یافتههای پژوهش)1400 ،

بهایندلیلکهارزشعددیشاخص  ،KMOبرابر  0.821شدهاست(شاخصمناسببیشتراز  0.6میباشد)،تعداد
نمونهآماریبرایتحلیلعاملیکافیبودهومقدارسط معنیداریآزمونبارتلتپایینتراز  0.05درصداستکهنشان
میدهد،تحلیلعاملیبرایشناساییشاخصهایمؤثرزیستپذیریشهربابل،مدلعاملیمناسبیمیباشد .
تپذیریشهربابلتعیینشده
ی1عاملهایمؤثردرزیس 
درجدولشماره  2دادههاونتایجحاصلازاشتراکاستخراج 
است؛ اشتراک استخراجی عوامل ،میزان تبیین واریانس عوامل را نشان میدهد .در این مرحله برخی عوامل که مقادیر
اشتراک استخراجی آنها کمتر از 0.5باشد حذفمیشود .برای اینکه اگر ارزش عددی کمتر از  0.5باشد،یعنی عامل
موردنظرباهیچکدامازعاملهاارتباطمعنیدارینداشتهاست.محاسباتدراینبخشتاجاییپیشمیرودکهمقادیر
استخراجیباالتراز0.5شودکهدرپژوهشحاضرمقادیرزیرحاصلشدهاست.

جدول  .2نتایجاشتراکاستخراجی
عاملها

اشتراک

عاملها

استخراجی

عاملها

اشتراک
استخراجی

اشتراک

عاملها

استخراجی

اشتراک
استخراجی

1

0.814

18

0.832

35

0.847

52

0.989

2

0.841

19

0.801

36

0863

53

0.814

3

0.891

20

0.805

37

0.877

54

0.862

4

0.855

21

0.441

38

0.852

55

0.857

5

0.842

22

0.456

39

0.896

56

0.908

6

0.890

23

0.807

40

0.805

57

0.543

7

0.840

24

0.813

41

0.808

58

0.484

8

0.832

25

0.809

42

0.816

59

0.679

9

0.834

26

0.821

43

0.824

60

0.713

10

0.801

27

0.824

44

0.764

61

0.749

11

0.813

28

0.822

45

0.403

62

0.628

12

0.822

29

0.433

46

0.679

63

0.392

13

0.855

30

0.839

47

0.592

64

0.679

14

0.833

31

0.846

48

0.584

65

0.128

15

0.922

32

0.803

49

0.512

66

0.673

16

0.812

33

0.855

50

0.417

67

0.875

17

0.844

34

0.856

51

0.639

68

0.571

(مأخذ :یافتههای پژوهش)1400 ،
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نهاکمتراز0.5شدهباشد،حذفمیگردد.
براساسنتایجیکهحاصلشدهاست،عاملهاییکهاشتراکاستخراجیآ 
معیارهایمؤثردرزیستپذیریشهربابلکهکمتراز  0.5محاسبهشدهاستشاملعاملهایشماره ( 21میزانفضای
آموزشیمناسبوکافیدرمدارسشهر)( 22 ،کیفیتدسترسی دانشآموزانبهمدارسشهر)( 29 ،میزانهمکاریمردم
درانجامپروژههایعمرانی)( 45 ،میزانوجوداحتمالنزاعهایقومییانزاعبینافرادبومیوتازهواردان)( 50 ،کیفیت
خدماتوتجهیزاتسالنهایورزشیدرشهر)(58،کیفیتفضایبازوسبزجهتاستفادهبزرگساالندرشهر)(63،میزان
آلودگیصوتیوآلودگیناشیازرفتوآمدوسایلنقلیهدرشهر)و(65میزانآلودگیناشیازنزدیکیبهمحلرهاسازی
ضایعاتونخالههایساختمانی)میباشد.جدولتبیینواریانسمرحلهسومشاملعاملهاییهستندکهبایددرسنجش
تپذیریشهربابلموردتمرکز وتوجهواقعشوند.دراینجدولتعدادعواملشناساییشدهومیزانتبیینواریانس
زیس 
نهامشخصگردید.باتوجهبهنتایجخروجیبرآمدهازتحلیلSPSSمیتوانبیانکرد(جدولشماره)3
برایهریکازآ 
دوعاملبردارهایویژهبزرگترازیکدارند،عاملاولحدود  44درصد،عاملدومحدود  41درصدازواریانسراتبیین
میکنند.ازطرفیدیگرواریانستجمعیبرابربا  85.08درصدمیباشد.بدینمعنیکهاینچهارعاملحدود  80درصد
واریانسمعیارهایمؤثردرزیست پذیریشهربابلراتوضی دادهوبایدبرایزیستپذیرکردنشهربابلبررویاینعوامل
متمرکزشوند.ذکرایننکتهضروریاستکهمیزانتبیینواریانستجمعیبایدبزرگتراز90درصدباشد.

جدول  .3تبیینواریانس
-مقادیر ویژه

-مقادیر ویژه عامل استخراجی با چرخش

-طبقات

-درصد تجمعی

-درصد واریانس

-مجموع

-درصد تجمعی

-درصد واریانس

-مجموع

44.931-

44.931-

3.579-

44.602-

44.602-

7.928-

1-

86.539-

41.608-

3.482-

85.08-

41.198-

2.720-

2-

(مأخذ :یافتههای پژوهش)1400 ،

ماتریس چرخش یافته شاخصهای مؤثر در زیستپذیری شهر بابل
ماتریسدورانیافتهازعمدهترینخروجیتحلیلعاملیاکتشافیمیباشد.دراینماتریسجایگاههریکازعواملدر
خوش ههایموردنظرمشخصمیشود.بدینصورتکهدرهرسطربزرگترینعددهرعاملتعیینشدهودردستهمرتبط
باآنقرارمیگیرد.ازمع یاردرصدواریانسومقادیرویژهونموداراسکریکتلبرایمشخصنمودنتعدادعاملهااستفاده
شدهاستودرمناسبترینحالتبرایاینمقیاس،اینمعیارها  2عاملتعییننمودندکهمجموعاًبیشتراز  80درصداز
واریانسراتبیینمیکندکهبااستفادهازروشتحلیلمؤلف ههایاصلیوازچرخشواریماکس،ساختارعاملیمقیاسمورد
بررسیقرارگرفت.
جدول  .4ماتریسچرخشیافتهبارهایعاملیسؤاالتمقیاسشاخصهایمؤثردرزیستپذیریشهربابل
امتیازات-معیار

-شاخص

-ردیف

-سنجه

-اشتغال و

1-

-میزان رضایتمندی از شغل خود

(بار
عاملی)

دی

اقتصا

ری

تپذی

-زیس

0.814-

-میانگین

-میانگین

شاخص

معیار

0.849-

0.840-
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امتیازات-معیار

-شاخص

-ردیف

-سنجه

درآمد

2-

-تعدد فرصتهای شغلی در شهر

0.841-

3-

-میزان درآمد افراد

0.891-

4-

-استحکام بنای مسکونی

0.855-

(بار
عاملی)

56-مسکن

78-

-حملونقل

امکانات وخدمات
زیرساختی

برخورداری مسکن از حمام و سرویس بهداشتیمناسب
برخورداری مسکن از سیستم گرمایش وسرمایش مناسب
میزان روشنایی در مسکنمناسب بودن سیستم دفع بهداشتی فاضالب درمسکن

0.8900.840-

910-

-تعداد اتاقهای موجود در مسکن

0.801-

11-

-ساعات کار وسایل نقلیه عمومی در شهر

0.813-

12-

-تعداد وسایل نقلیه عمومی در شهر

0.822-

13-

-تعداد وسایل نقلیه ویژه حمل بار در شهر

0.855-

14-

-دسترسی به وسایل حمل و نقل عمومی در شهر

0.833-

15-

-کیفیت راههای موجود در شهر

0.922-

16-

-کیفیت معابر و میدانها در شهر

0.812-

17-

-کیفیت آب آشامیدنی شهر

0.844-

خواروبار شهر

0.842-

0.832-

-میزان مساحت و اندازه مسکن

18-

شاخص

معیار

0.842-

0.834-

-کیفیت تأمین نیازهای روزمره در فروشگاههای

-میانگین

-میانگین

0.832-

0.831-

0.836-

-زیستپذیری اجتماعی

19-

-کیفیت خدمات تعاونی شهر

0.801-

20-

-کیفیت شبکه گاز لوله کشی

0.805-

21-

-کیفیت تجهیزات آموزشی مدارس

0.807-

22-

-کیفیت ساختمانهای مدارس

0.813-

23-

-کیفیت معلمان مدارس

0.809-

-بهداشت

24-

-کیفیت خدمات شبکه بهداشتی در شهر

0.821-

0.821-

-مشارکت و

25-

-دلسوزی شهروندان برای آبادانی شهر

0.824-

0.837-

آموزشعمومی

0.8100.794-
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امتیازات-معیار

-شاخص

-ردیف

-سنجه

همبستگی

26-

-ارتباط مردم با اعضای شورای اسالمی شهر

(بار
عاملی)

27-

تعلق مکانی

امنیتفردی و
اجتماعی

تفریحات واوقات فراغت

مردان

0.839-

28-

-روحیه کار گروهی در بین مردم شهر

29-

-میزان احترام شهروندان به یکدیگر

0.803-

30-

-میزان قابل اعتماد بودن اعضای شورای شهر

0.855-

31-

-استقبال شورای اسالمی شهر از مشارکت مردم

0.856-

32-

-میزان قابل اعتماد بودن شهروندان

0.847-

33-

-تمایل به زندگی در شهر

0.863-

میزان دلتنگی در هنگام دور بودن از شهر ومحل زندگی

0.877-

35-

-ارتباط با بستگان و همسایگان در شهر

0.852-

36-

-امیدواری به بهبود شرایط زندگی در شهر

0.896-

37-

-تمایل به کار در شهر

0.805-

38-

-تمایل به سرمایهگذاری در شهر

0.808-

39-

-تمایل به گذران اوقات فراغت در شهر

0.816-

40-

-مناسبترین مکان برای زندگی در سطح منطقه

0.824-

41-

-میزان بزهکاریها و جرایم در شهر

0.764-

42-

-امنیت تردد زنان در شبانه روز در شهر

0.679-

43-

-امنیت تردد پیاده و سواره در شب در شهر

0.592-

44-

امنیت عبور از خیابان از نظر سرعت وسایل نقلیهدر شبانه روز

45-

-کیفیت عملکرد نیروی انتظامی

46-

-کیفیت خدمات و وسعت کتابخانهها در شهر

0.639-

4748-

مانند مساجد ،تکایا و حسینیهها در شهر
-کیفیت خدمات مکانهای فرهنگی و تاریخی در

0.843-

0.626-

0.5840.512-

-کیفیت خدمات مکانهای فرهنگی و مذهبی

شاخص

معیار

0.822-

0.846-

34-

-پیوستگی و

-حضور و همفکری زنان در امور شهر همانند

-میانگین

-میانگین

0.9890.814-

0.826-
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امتیازات-معیار

-شاخص

-سنجه

-ردیف

(بار
عاملی)

-میانگین

-میانگین

شاخص

معیار

شهر
49-

فضاهایسبز و باز

-زیستپذیری محیطی

-چشمانداز

تاالر اجتماعات در شهر

50-

-وسعت فضای بازی کودکان

0.857-

51-

-وسعت فضای سبز شهر

0.908-

5253-

-آلودگی

-کیفیت خدمات فضاهای فراغتی و تفریحی مانند

0.862-

کیفیت فضای بازی کودکان از نظر امنیت ونظافت در شهر
کیفیت فضای باز و سبز جهت استفاده معلولیندر شهر

0.543-

0.747-

0.679-

54-

-کیفیت جمعآوری زباله از سطح شهر

0.713-

55-

-کیفیت جمعآوری آبهای سطحی در شهر

0.749-

56-

-کیفیت جمعآوری فاضالب در شهر

0.628-

57-

-میزان آلودگی ناشی از کارگاههای صنعتی

0.679-

58-

-وجود چشم انداز زیبای طبیعی

0.673-

59-

-چشم انداز مناسب ساختمانها در شهر

0.875-

60-

-معماری بناها و معابر در شهر

0.571-

0.7150.692-

0.706-

(مأخذ :یافتههای پژوهش)1400 ،


صهای سیزدهگانه در سنجش
بر اساس یافتههای جدول شماره4تقریباً به غیر دو گونه اکثر زیرمجموعه شاخ 
ت پذیریشهربابلبارعاملیباالییراکسبکردندکهنشانازاهمیتاینابعاددرزیستپذیریشهریدارد.ازبین
زیس 
شاخصهای سیزدهگانه زیستپذیری"،اشتغال و درآمد"با بار عاملی0.849بیشترین اولویت را از نظر کارشناسان و
متخصصین در زیستپذیری شهر بابل کسب کرده است .پس از آن"پیوستگی و تعلق مکانی"با بار عاملی0.843و
"مسکن"با بار عاملی 0.842دارای باالترین اهمیت از لحاظ میانگین بار عاملی را دارند .اما از زیرمجموعه معیا رهای
س هگانه،معیار "زیستپذیریاقتصادی" بابارعاملی  0.840دارایباالتریناولویت،معیار "زیستپذیریاجتماعی" بابار
عاملی0.794دراولویتدومومعیار"زیستپذیریمحیطی"بابارعاملی0.715دراولویتسومقرارگرفتهاست.

تعیین وضعیت کیفیت زیستپذیری در شهر بابل
ت پذیریشهربابلدربعداقتصادی،ازچهارشاخصاشتغالودرآمد؛مسکن؛حمل
جهتبررسیوتحلیلوضعیتزیس 
ونقل؛وامکاناتوخدماتزیرساختیاستفادهشدهاستکهاینچهارشاخصبراساسسنج ههایمرتبطباهریکدر
وضعموجودشهربابلموردبررسیقرارمیگیرد.
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جدول  .5مشخصاتآماریمعیارهایمربوطبهزیستپذیریشهربابل
-معیارهای زیستپذیری

-تعداد

-میانگین

-انحراف معیار

-خطای انحراف میانگین

-زیستپذیری اقتصادی

382-

2.95-

0.339-

0.017-

-زیستپذیری اجتماعی

382-

2.97-

0.248-

0.013-

-زیستپذیری محیطی

382-

3.16-

0.362-

0.019-

(مأخذ :یافتههای پژوهش)1400 ،

مطابقباجدولشماره   5معیاراقتصادیکهبااستفادهازچهارشاخصموردبررسیقرارگرفتهاستنشاندادهاست
کهمیانگینمحاسبهشدهبرایآنپایین ترازمیانهنظریبودهاستبدینجهتکهکیفیتمسکنوحملونقلدربابلدر
وضعیتیمطلوبوکیفیتاشتغالودرآمدوامکاناتوخدماتزیرساختیدروضعیتینامطلوبقراردارند .
ت پذیری اجتماعی در شهر بابل ،شش شاخص آموزش عمومی ،بهداشت ،مشارکت و همبستگی،
برای بررسی زیس 
پیوستگیوتعلقمکانی،امنیتفردیواجتماعی،تفریحاتواوقاتفراغتتعریفشدهاست.بدینترتیبمشخصشده
استکهدرشهربابلمشارکتوهمبستگیمیانشهروندانواعضایشورایشهردروضعیتمطلوبیقرارداردوازآنجا
که بابل از نظر مساحت فضای سبز و فضاهای باز جهت گذران اوقات فراغت غنی میباشد ،از این لحاظ دچار کمبود
نمی باشد.ولیاینشهرازنظرآموزشعمومی،بهداشت،پیوستگیوتعلقمکانیوامنیتفردیواجتماعیبامیانگین
 2.86دروضعیتمناسبیقرارندارد.اینکمبودهانشانمیدهدکهشهربابلازحیثزیستپذیریاجتماعیدچارضعف
تپذیریمحیطیدرشهربابل،سهشاخصفضاهایسبزوباز،میزانآلودگیوچشم
میباشد .همچنین برایبررسیزیس 
اندازتعریفشدهاستبهطوریکهنتایجنشاندادهاستدربابل فضا هایبازوسبزبهتعدادکافیوجوددارد،میزان
آلودگیمحیطنیزدرسط مناسبیقرارداردیعنیشهردارایآلودگیهوا،صوتیو...بهصورتچشمگیرینمیباشد.شهر
بابلهمچنینبهسببوجودفضاهایبازوسبز،جنگلهادارایچشماندازمطلوبیمیباشد .


وضعیت موجود
وضعیت مطلوب

زیست پذیری اجتماعی

زیست پذیری اقتصادی
3.2
3.1
3
2.9
2.8
زیست پذیری محیطی

شکل  .3کیفیتمعیارهایزیستپذیریدرشهربابل(مأخذ:یافتههایپژوهش)1400،
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سنجش اثرات معیارهای زیستپذیری بر شهر بابل
طبقجدولشماره ،6نتیجهآزمون  tتکنمونهایدرموردتأثیرمعیارهایزیستپذیریدرشهربابلنشاندهندهاین
تپذیریمحیطی()0.281بااطمینان0.95تفاوتآمارمعنیداریبین
استکهمقدارآزمونtتکنمون هایتنهابرایزیس 
دومیانگینواقعیومیانگینمفروض()3وجوددارد.ضمنآنکهبراساسنتایجاینجدول،مقدارمیانگینواقعیازمقدار
تپذیریمحیطیدرشهربابلدروضعمناسبیقرارداردو
میانگینمفروضباالتراست.بنابراین،میتوانادعانمودکهزیس 
تپذیریمحیطی
تپذیریمحیطیبرشهربابل)درمقابلفرض(H1تأثیرمعیارزیس 
فرض(H0عدمتأثیرگذاریمعیارزیس 
برشهربابل)ردمیشود.دررابطهبادومعیاردیگر،بابلدچارضعفمیباشدوبدینمعنیاستکهاگرشهربابلازحیث
معیارهایاقتصادیواجتماعیبهبودیابد،شهرزیستپذیرترخواهدشد.

تپذیریشهربابل
جدول  .6نتایجآزمونtتکنمونهایدررابطهبازیس 
-معیارهای زیستپذیری

-میانگین

-مقدار t

-نتیجه آزمون

-زیستپذیری اقتصادی

2.95-

- 0.678-

 H0-تأیید

-زیستپذیری اجتماعی

2.97-

- 0.745-

 H0-تأیید

-زیستپذیری محیطی

3.16-

0.281-

 H0-رد

(مأخذ :یافتههای پژوهش)1400 ،

نتیجهگیری و پیشنهادها
فضایشهریچیزینیستجزفضایزندگیروزمرهشهروندانکههرروزبهصورتآگاهانهیاناآگاهانهدرطول
راه،ازمنزلتامحلکارادراکمیشودوابعاداجتماعیوفیزیکیشهررابط هایپویابایکدیگردارند.درواقعفضایشهری
شاملدوفضایاجتماعی و فیزیکیمیشود.فضایشهریبهمفهومصحن هایاستکهفعالیتهایعمومیزندگیشهری
نها به وقوع میپیوندند .فضاهای شهری مکانهایی هستند که به عموم شهروندان تعلق داشته و منحصر به جنبه
در آ 
کالبدیوفیزیکینبودهودرحقیقتباحضورانسانوفعالیتاوستکهمعنامییابد.برایناساسالزماستکهفضاهای
تپذیری شه رها مؤثر هستند ،عواملی مانند
صهایی که در زیس 
تپذیری داشته باشند .از جمله شاخ 
شهری قابلیت زیس 
مسکن،اشتغال،فضایتفریحیواوقاتفراغت،چشماندازهایشهریوسایرمواردیاستکهدراینپژوهشدررابطهبا
شهربابلموردبررسیقرارگرفتهاست .
تپذیرکردنشهربابلموردتوجهقرارگیرند :
درزیربهمواردیازایندستاشارهشدهاستکهالزماستجهتزیس 
خیابان زیستپذیر :خیابانها یکی از عناصر شهری است که امکانات و قابلیتهای خاصی برای طیف وسیعی از
قالعادهایداردکهساماندهیدرستآنهادر
فعالیتهاورفتارهایجمعیدارند.ساختارشبکهخیابانهایشهریقدرتفو 
شرایطموجودشه رهاراازخیابانهایشهریجدیدبینیازمیسازد.اگرخیابانهایشهرجالبوجذاببهنظربیایندشهر
نیزجالببهنظرمیرسدواگرآنهاراکدباشندشهرنیزراکدوساکنبهنظرمیرسد.
منشور خیابان ایدهآل :خیابانبهعنوانیکحریمامن،خیابانبهعنوانیکمحیطسالموزیستپذیر،خیابانبه
عنوانیکمکانیبرایبازیویادگیری،خیابانبهعنوانیکسرزمینسبزودلپذیر،خیابانبهعنوانیکمکانتاریخی
بینظیر.
اشتغال :رضایت بخش و قابل دسترس بودن اشتغال (داشتن سط  درآمد مناسب و کافی ،انعطافپذیری ،شرایط
مناسباضافهکاریوتعادلبینزندگیوکار)امنیتمالیورشدوشکوفاییفردیوهمچنیندارابودنشبک ههایروابط
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اجتماعیرافراهممیکندوبایدگفتبیکارییاشرایطنامناسبوبدکاریبهطورمنفیرویسالمتفیزیکیوروحیافراد
اثرگذاراستوچنینشرایطبهچرخ هایازناامیدیوناراحتیدامنمیزند .
مسکن :زندگیکردندرمساکنباکیفیتپایینباشرایطنامناسبروحیوخطرباالیبیماریهایعفونی،مشکالت
تنفسیو سایر آسیبهامرتبط  است .عرضهمسکن قابل استطاعتیکی ازمسائل عمده عدالت درسالمت و رفاه است.
کسانیکهدرمساکناستیجاریزندگیمی کنندازشرایطسالمتروحیوجسمیبدترینسبتبهکسانیکهخودشان
صاحبخانههستندبرخوردارند.بهطورواضحیروابطچندجانبهایبینمسکنقابلاستطاعتوسالمتوجوددارد.ایجاد
مساکنقابلاستطاعتوباتراکمپاییندرمکانهایسبزودورأفتادهبهطوربالقوهمیتواندبرایسالمتیمضرباشد.به
دلیلاینکهمسکندرچنینمناطقیازنظرحمایتازخدماتمحلی،اشتغالوزیرساختهایحملونقلناتوانهستندو
وابستگیبهحملونقلموتوریافزایشپیدامی کندواینافرادبهدلیلدوربودنازمناطقپرجمعیتوپایینبودنمیزان
دسترسیهاهمیشهبایکاسترسناشیازافزایشقیمتسوختروبهروهستند.
فضاهای باز عمومی :ارتباطباطبیعتودرگیرشدندرعرصهفضایعمومیبرایسالمتیورفاهحائزاهمیتاند.این
عواملمیتوانندمیزانفعالیت هایفیزیکیوسالمتروحیوجسمیراارتقادهند.درکاهشمیزانفشارخون،کمکردن
وزنوسط استرسمؤثرواقع شوند.اهمیتساختنفضاهایبازعمومیدررشتههایمحیطزیستوسالمت عمومی
توجهزیادیرابهخودجلبکردهاست.و می توانگفتمیزاننارضایتیدرمیانجمعیتیکهازسط باالیفضایسبز
برخوردارندبهمیزانقابلتوجهیپایینبودهاستواینبدانسبباستکهدرچنینحالتیزمینهوشرایطبرایتعامالت
افقیوعمودیاجتماعیبیشتروارتباطاتگستردهترفراهمبودهاست.
زیرساختهای اجتماعی :ارائهوبهکارگیریفضاهایجمعی ،عرصهمهمیرابرایسهولتبخشیدنبهتعامالتو
مشارکت در بین جوامع شهری و ساختارهای رسمیتر دولت فراهم میکند .چنین فعالیتهایی موجب به وجود آمدن
سرمایهاجتماعیوارتقایپذیرشجمعیوسالمتروحیمیشود.دراینقسمتزیرساختهایاجتماعیشاملآموزش،
تفری وفرهنگ،خدماتاجتماعیوسالمتمیشود.
آموزش :بهعنوانیکیازنیاز هایبنیادینواصلیدرچرخهزندگیهرفرددرنظرگرفتهشدهاستوبهخصوصبه
دست آوردنآموزشدردورانکودکیبا اشتغالبهتر،درآمدو سالمت روحیو جسمیدر سراسر زندگیوهم چنین
کاهشاحتمالیمیزانجرممرتبطمی شودواهمیتآموزشخوبدراسترالیابهخوبیمشخصشدهاستوازسال2009
بهبعدهمهجواناندریکدستورتاسندهسالگیبایددرمدارسرسمیهمراهباامکاناتونیازهایالزمدرراستای
آموزشتماموقت،دورههایآموزشیواشتغالتاسنهفدهسالگیباشند80.درصدشغلهادارایپیشنیازصالحیتهای
مدرسه ایهستندومدارسیکهدرمراکزاجتماعقرارگرفت هاند،ازطریقترکیبکاربریاراضی،ایجادمحلههایقابلپیاده
یهایمهماجتماعی،بهداشتی،واقتصادیرافراهمکنند .
رویوکمکبهساختمحیطیپایدارتر،زمینهرابرایهمکار 
اوقات فراغت و فرهنگ :تسهیالت و امکانات تفریحی و فرهنگی از ویژگیهای محیطی در سط  کالن میباشد.
استفادهازاینتسهیالتبهعواملمختلفینظیرموقعیت،کیفیت،ساعاتبازبودنمراکز،کیفیتبرنامههایعرضهشدهو
هزینههابستگیدارد.ایندستهازامکاناتنیزبامیزانسالمتروحیوجسمیمرتبطهستند .
خدمات اجتماعی و سالمت و بهداشت :خدمات اجتماعی و سالمت دارای یک حوزه بسیار وسیع است و شامل
خدمات بهداشت و سالمت ،خدمات کودکان و نوجوان ،خدمات مربوط به زنان و شهروندان بزرگسال و مراکز اجتماعی
میشود .زیرساخت های اجتماعی باید به اندازه کافی عملکرد بهینه داشته باشند .تا خدمات و اقدامات الزم را برای
پاسخگویی به رویدادها و حوادث پیشبینی نشده به انجام برسانند .این ساختارها همچنین یک نقش کلیدی در ایجاد
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تهایآموزشیمستمر،مدیریتمناظرهوبحث،حلنمودنمسائلمربوطبه
اشتغالازطریقاقداماتینظیرآموزشوفرص 
مسکن،برنامههایتوسعهایومدیریتروابطراایفامیکندوفراهمنمودنچنینخدماتی،رشدوبقایمهارتهایزندگی
راحمایتمیکندوافرادراقادرمیسازدتابهکلیهاستعدادهاوتواناییهایبالقوهخوددستیابند .
حمل و نقل :بهعنوانیکبعداززیست پذیریدسترسیبهسیستمحملونقلچندگانهیکیازویژگیاصلیسالمت
اجتماعیمحسوبمی شودکهدسترسیبهاشتغال،آموزش،غذا،سالمتوخدماتاجتماعیو...راتسهیلمیکند.بنابراین
یهایغیرمسریتوجهزیادیرااز
نقشحملونقلبهعنوانیکیازویژگیهایاجتماعیسالمتدرشناختخطربیمار 
سویبرنامهریزانحوزهسالمت،سیاستگذارانشهریوگفتمانزیستپذیریبهخودجلبنمودهاستواینویژگیهای
محیط ساخته شده ارتباط گستردهای با سیاستهای ناحیهای و ملی ،مانند ترافیک ،رخدادها ،حجم تراکم ،جمعیت و
تمحیطیدارد.برنامهریزیحملونقلمؤثربایدبابرنامهریزیکاربریاراضی،مسکن،وبرنامهریزیسالمتو
پایداریزیس 
زیستمحیطیهماهنگباشد .
طهایدارایقابلیتپیادهروی،سف رهایفعال(قدمزدن ،دوچرخهسواری،و
قابلیت پیاده روی :ایجادنمودنمحی 
حملونقلعمومی)وبهطورکلیفعالیتهایفیزیکیرابطهمستقیمیباسالمتداردوتوسعهکاربریهایترکیبیبا
شبکهخیابانهایمتصل،پیادهرویمحلیتریراتشویقمیکند.بهطورکلیبرنامهریزیکاربریترکیبی،تراکمجمعیتو
ارتباطات خیابانها به عنوا ن سه عنصراساسی که با قابلیت پیاده روی و حمل و نقل مرتبط میشوند ،در نظر گرفته
میشوند.
شرایط غذایی :مجموععواملفردیکهشاملاولویتهاوسلیقههایغذایی،دیدگاهیکهافراددرموردغذادارندو
شرایطاقتصادیواجتماعیچندانمناسبیندارندمانندافرادیکهدرآمدپارهوقتدارندویاافرادبزرگسالیکهشرایط
مناسب شغلی ندارند عموماٌ تمایل دارند که دسترسی محدودی به سوپرمارکتها و محلهای عرضه مواد غذایی داشته
باشند.
پیشنهادهایعملیاتیکهبرایزیستپذیرترکردنبابل،ضروریمیباشد،عبارتنداز:
 ایجادایستگاههایحملونقلبهفاصلهمعینازیکدیگرجهتسهولتدسترسیبهوسایلحملونقلعمومی  رعایتشعاعدسترسیبهمدارسشهربرایدسترسیآساندانشآموزانبهمدارس؛بدینصورتکهدرمرکزهرمحلهیازیرمحله،یکدبستان،درسطحیفراتریکمدرسهراهنماییودرسط فراناحیه،یکدبیرستاناحداثشدهو
دانشآموزانحوزهنفوذراتحتپوششقراردهند.
 استفاده از چشم انداز زیبای طبیعی بابل برای باال بردن توان اقتصادی و زیست محیطی شهر؛ بدین صورت کهمحدوده هایطبیعیشهرحفاظتشدهکهازبعدزیستمحیطیدچارمشکلنشوندومیتوانفضاهایطبیعیرا
طوریساماندهی کرد که این فضاها به صورت تفرجگاههایی برای شهروندان و گردشگران دیگر مورد استفاده قرار
گرفتهوباعثافزایشسرمایههایمالیدرشهرمیشود.
 افزایش کیفیت خدمات تعاونی شهر؛ بدین صورت که بانکها و مؤسسات مالی برای شهروندان در برابر شرایط،تسهیالتیرا  دراختیارهرخانواربهعنوانشهروندبابلقراردهندکهموجبارتقاءکیفیتزندگیشهروندانشود،
همچنینایجادسازمانهایتعاونی،سازمانهایهمیاریدرمحالت،وازاینقبیلسبببهبودکیفیتخدماتتعاونی
در شهر میشود .این خدمات تعاونی میتواند فروشگاههای عرضه کاالهای متناسب با نیازهای روزانه و ماهیانه
شهروندانراهمشاملشود.
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تاریخ دریافت 1400/08/06 :تاریخ پذیرش1401/05/17 :

چکیده
زمینه و هدف :گردشگری که در دنیای امروز آن را صنعت سبز مینامند شیوهای برای انتقال فرهنگ و تمدن از یک جامعه به جامعه
دیگر است؛ که در فرآیند آن اثرات مثبت اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،زیستمحیطی و فرهنگی فراوانی نهفته است .هر مقصد
گردشگری محصوالت و خدمات مختلفی را برای جذب گردشگران به آنان عرضه میکند .موفقیت یک منطقه در صنعت گردشگری تنها
به وجود جاذبههای منحصربهفرد محدود نمیگردد بلکه عوامل مختلفی ازجمله میزان آگاهی و شناخت در خصوص آن جاذبهها از اهمیت
فراوانی برخوردار هست .هدف پژوهش حاضر چگونگی میزان آگاهی مردم و گردشگران با جاذبههای گردشگری و میزان شناخت
آنها با جاذبهها و رابطه آن با تعداد دفعات بازدید از آنها است .
روش بررسی :پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش تحقیق توصیفی -تحلیلی بوده که با استفاده از مطالعه کتابخانه
ای -اسنادی و میدانی صورت پذیرفته است .جامعه آماری شامل مردم شهر چابهار و گردشگرانی که برای بازدید به این شهر مراجعه
کردهاند میباشد؛ که با استفاده از روش تعیین حجم نمونه کوکران  382نفر مورد مطالعه قرار گرفتهاند .اطالعات میدانی پژوهش با ابزار
پرسشنامه جمعآوری شده و برای تحلیل دادهها از نرمافزار  SPSS19و از آزمون همبستگی پیرسون برای آزمون فرضیهها استفاده
شده است .
یافتهها و نتیجهگیری:نتایج پژوهش نشان میدهد که بین میزان شناخت و دفعات بازدید از جاذبهها و تمایل آنها به بازدید از جاذبههاا
رابطه معناداری وجود دارد؛ یعنی هر چه میزان شناخت و آگاهی از جاذبهها بیشتر باشد میزان بازدید آنها از جاذبهها بایشتار اسات؛ و
همچنین نتایج نشان داد که بیشترین نحوه آشنایی افراد با جاذبههای این شهر از طریق تبلیغات دهانبهدهان بوده است با  53/7درصد
است.


کلید واژهها :میزان آگاهی ،جاذبههای گردشگری ،تبلیغات دهانبهدهان ،شهر چابهار.

 نویسنده مسئولDavoud.hatami@yahoo.com :
ارجاع به این مقاله :حیدریچیانه،رحیم؛حاتمی،داوود؛پویش،زبیده؛حاتمی،حمیده؛حاتمی،رضا(.)1401تحلیلیبرآگاهیگردشگرانازمقاصدگردشگریبا

تاکیدبراستراتژیدهانبهدهان(مطالعهموردی:شهرچابهار) ،فصلنامهمطالعاتتوسعهپایدارشهریومنطقهای .41-53،)2(3،

تحلیلی بر آگاهی گردشگران از مقاصد گردشگری....

 42

مقدمه و بیان مسأله
شهرهایکیازپربینندهترینمقاصدگردشگریجهانبهشمارمیآیندکه هرساله پذیرایمیلیونهانفرگردشگرندو
گردشگریشهریاکنونبهفعالیتیمهممبدلگشتهاست(پروازی،مهناز.)50:1395،گردشگریپدیدهایاستکهمی-
یکه درسالهایاخیرروند
تواندبهموفقیتاقتصادییکشهرویاحتیدرپویاییاجتماعیآننقشداشتهباشد ،بهطور 
روبهرشدوارتقاءصنعتگردشگریفعالدربسیاریازشهرهایدنیاوجوددارد( .)Badita, 2013,34
دردهههایاخیراهمیتگردشگریدرسط بینالمللیهم ازلحاظتعدادگردشگرانوهمازلحاظ درآمدارزیهمواره
وبهطوربیسابقهایدرحالافزایشبودهاست(.)pigozzi et al,2005:1
توجهبهمقولهگردشگریزمانیمهمترجلوهمیکندکهطبقآماردرسال2005حدود808میلیونگردشگردرجهان
جابهجاشدهاند کهاینخودباعثایجاددرآمدی بالغبر  282میلیارددالربودهاست.گردشگرییکیازمنابعاصلیاشتغال
در سراسردنیا استکه طبقبرآوردسازمان جهانی جهانگردی حدود 76/7میلیونشغلدردنیا در این صنعتبهطو ر
مستقیماشتغالدارند.چنانچهمشاغل  غیرمستقیمنیزبه آنهااضافهگردداینمقداربهحدود234میلیونخواهدرسید(
.)Unwto,2007,19
یکیازمهمترینمقصدهاییکهروندهایگردشگریجهانرادردهههایگذشتهتحت تأثیر قرارداده ،مراکزشهری
است( .)Cooper& et al, 1998،145شهرها بهعنوان مقصدهایگردشگریدارایعملکرد چندمنظوره هستند:آنها
بهعنوان دروازهورودیبهکشور،مراکزاقامتو مبدأ  سفربهروستاهاومقصدهایمجاورخودهستند.عالوهبراینشهرها
فقط مقصدهاییراکهدرآنهاجمعیتیبافعالیتهایاقتصادی،زندگیفرهنگیوتحتکنترلنیروهایسیاسیکنارهم
جمعمیشوند،نمیباشند؛بلکهنقشمهمیرا بهعنوان مراکزفعالیتگردشگریبر عهدهدارند (زیاریوهمکاران:1392 ،
.)16
تحقیقاتسازمانجهانیگردشگریودیگرمطالعاتنشانمیدهدکهبازاریابیبرایتوسعهاینصنعتدرهرکشوریا
منطقهضروریاست،لیکنبرایجلبگردشگرانبهیکمنطقه،بایدقابلیتهایگردشگریآنمنطقهبهافرادشناسانده
شود.ایندرحالیاستکهاکثرجاذبههایگردشگریایران نهتنها درخارجازکشورحتیبرایایرانیاننیز شناخت هشده
نیست ،لذا به نظر میرسد ضعف بازاریابی و عدمتبلیغاتمناسب با نیازهای گردشگران و طراحی الگوهای رفتاری
گردشگرانازعواملیاستکهمیتواندباتوسعهنیافتگیصنعتگردشگریایرانمرتبطباشد(ابراهیمزادهویاری.)2:1390،
شناخت در زمین هی عناصر اولیه گردشگریکه در واقع عامل اصلی جذب گردشگربه شمار میآیدبسیار اساسیاست.
بعضیاقشاروگروههادرجامعهمیتوانندنقشمهمتریدررونقوشکوفاییبخشگردشگریایفامیکنند ،بهویژه گروه-
هایی کهبهعنوانمهمانکوتاهمدتومیانمدتدر شهر چابهار حضور دارند .نوع نگرش و ادراک این گروهها در مورد
گردشگری شهر چابهار و جاذبههای آنوهم چنینمیزان آگاهی و شناختدر اینزمینهموضوعی استکهبررسی آن
ضروریاست (براهویی و همکاران .)68:1394:تحقیق حاضر با اینپیشفرضکه عدم شناخت کافی ،منجر به ایجاد
نیک مقصد گردشگری شده است"بر آن شده استتا
تصوراتنادرستتربهخصوص ،عدم جذابیت شهر چابهاربهعنوا 
نسبتسنجشمیزانآگاهیجامعه موردمطالعه نسبتبهجاذبههایگردشگری موردبحث بپردازند.عالوهبروضعیتعدم
آگاهییانامطلوببودننگرشمیهمانانوگردشگرانازمراکزاقامتی،ازطرفدیگرچنینبهنظرمیرسدکه بهجزتعداد
معدودیازجاذبههایگردشگریشهرچابهار مابقیآنهاچندانمورداقبالعمومیساکنانشهرنیفتد،کهاینموضوع
میتواندناشیازعدماطالعکافیآنها در زمینهیجاذبههایگردشگریباشد.لذابرایحلاینمشکلبایدراهحلهایی
اندیشیدهشود.هدفماازاینتحقیقچگونگیمیزانآگاهیمردموگردشگرانباجاذبههایگردشگریومیزانشناخت
آنهاباجاذبههاورابطهآنباتعداددفعاتبازدیدازآنهااست .
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محیطهایشهریاز دونظر درصنعتگردشگریاهمیتدارند ،یکسو کانونهایشهریبهلحاظتمرکزجمعیتدر
آنهاوفشارهاوخستگیهایناشیازکاروفعالیت ،بهعنوان مبدأ مسافرتهایگردشگریمحسوبمیشوندوازسوی
دیگربعضیازشهرهابهعلتامکانفعالیتهایاقتصادی،سیاسیوارتباطی،فراغتیوجاذبههایتاریخیوگردشگری
بهعنوان مقصدمسافرتهایگردشگرینیزبهشمارمی آیند.اهمیتگردشگریشهریدرشهرهایکشورهایپیشرفتهبه
حدیاستکه شهرداراندرایجادزیرساختهاوجاذبههایجدیدتوریستیومعرفیشهرخودبایکدیگررقابتمیکنند.
مسئوالنشهرهایتوریستیمثلپاریس،پکنومادرید،سعیمیکنندبارشدصنعتگردشگریبهتوسعهشهرخودکمک
کنند(موحدودولتشاه.)89 :1390 ،درسراسرجهان،گردشگریشهری بدونشکیکیازمهمتریناشکالگردشگری
بهحساب میآید(.)Rogerson,2011,316شهرچابهاردارای پتانسیلهایبسیاری درزمینهیتبلیغاتگردشگری است
کهتعدادیازآن هاشاملدانشگاهدریانوردیمنطقهآزادودریایعماناستکهازمناطقمختلفکشوربرایتحصیلو
کاربهایندراینشهرحضورمییابند؛زیرادرصورتآشناییاینافرادباجذابیتهایمحلتحصیلخودمیتوانددرایجاد
تصویریمثبتو قابلتأمل ازشهرچابهار بهعنوان یکمقصدگردشگریمطلوبو مؤثر باشد؛لذااینموضوعبراهمیت
تحقیقحاضرافزودهاست.منطقهآزادچابهار ،از جمله مناطقآزادایراناستکه باگذشت دودههاز تأسیس آن،عملکرد
موفقیتآمیز ی نداشته و به اهداف اقتصادی خود دست نیافته است .این منطقه به دلیلبرخورداری از موقعیت خاص
جغرافیاییواقلیمیوتوانهایبالقوهوبکرگردشگرینظیرتپههای گلفشان،تاالبلیپارو...نقشمهمیرادرتوسعه
صنعتگردشگریچابهاروتبدیلآنبهیکمقصدگردشگریایفانماید .

مبانی نظری پژوهش
گردشگری :تعریف جامعی از گردشگریب هوسیلهسازمان جهانی گردشگریارائ هشدهاست :گردشگری یک صنعت
خدماتیاستکهشاملتعدادیازترکیباتمادیو غیرمادیاست.عناصرمادیشاملسیستمهایحملونقل (هوایی،راه-
آهنوجاده ای،آبیوامروزهفضایی)،پذیرایی(مسکن،غذا،تورها)وخدماتمربوطبهآننظیرخدماتبانکی،بیمهو
ی وتجربیات جدیدو
خدماتبهداشتیوایمنی است .عناصر  غیرمادی شامل استراحت آرامش،فرهنگ،فرار،ماجراجوی 
متفاوتاست ( .)WTO,2004
گردشگری شهریشاخهای از گردشگری است که سعی دارد گردشگری رابهعنوانیک پدیده مهم ومؤثردر
تغییرات شهری(کالبدی ،اجتماعی ،سیاسی و مدیریتی) توسعه شهرموردبررسی قرار دهد (پوراحمدو همکاران:1392،
.)87می توانگفتکهشهردررابطهبافعالیتگردشگریماهیتیدوگانهدارد.ازیکسو شهرهاخاستگاهعمده و اصلی
جریانهایگردشگریبهویژه گردشگریانبوههستندوبسیاریازگردشگرانامروزیراتشکیلمیدهدکهدرشهرهاکارو
زندگی میکنند .از سویدیگر شهرهابهدلیل داشتنانواع جاذبهها محل پویایی برایفعالیتهای اجتماعی،فرهنگیو
اقتصادی و یکی از مهمترینمقصدهای گردشگران به شمار میآیند .این ماهیت دوگانه شهر در رابطه با گردشگری،
شهرهایتوریستی رابا الزاماتیروبهرو میسازدکه نهتنهادر رفتار شهروندان این شهرها ،بلکهدر شیوههای مدیریتو
برنامهریزی آنها بایدموردتوج هقرارگیرند(رهنمایی .)27:1390،از سوی دیگرویژگی شهرها باعث شده است که
گردشگرانشهری متفاوتتر ازسایر گروههایگردشگریباشند .چراکه گردشگریشهریترکیبپیچیدهایازفعالیتهای
مختلفاستکهازبههمپیوستنویژگیهایمحیطیومیزانتوانمندیوکشششهردرجذب بازدیدکنندگان وارائه
خدماتاست(ا عتمادینیاومصلحی.)146:1391،فضاهایشهریدرشهرهایمعاصر،کهبرایگردشگرانب هعنوانیک
جاذبه محسوب میشوند ،میتوان بهدودستهتقسیم نمود:فضاهای مدرن یا جدید نظیر پارکها ،مراکز فروش مدرن،
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فرهنگسراها ،میادین و پالزاها؛فضاهای سنتی نظیر بازارها ،امامزادهها ،گورستانها ،باغها ،مساجد و سایر اماکن
تاریخی(قالیبافوهمکاران .)154:1390،
نساخت ،طبیعی و فرهنگیتقسیمبندی کرده است.
هینچ،جاذبههای گردشگری شهرها را در قالب سه محیطانسا 
نساختشهرهانقشمهمیدرجذبگردشگرانبهمقصدهایشهریایفامیکنند.معماریمنحصرب هفرد،ابنیه
محیطانسا 
تاریخی،مراکزورزشیوفرهنگی،امکاناتتفریحیوسرگرمیومراکزخریدمحیط انسانساخت یکشهرراتشکیلمی-
دهند.محیططبیعییکشهرازساحلدریاو رودخانه،کانالها،باغهاوبوستانهاو ...تشکیلشده است.سومینعامل
مؤثربر جذابیت شهرها ،محیط فرهنگی آنهاست .الگوهای فرهنگی،آدابورسوم ،سنتها ،سبک زندگی ،هنر و ...
گردشگرانرابهشهرهایمختلفجذبمیکند .
شناخترابطهبینانواعجاذبههایمختلف،درکسلسلهمراتبیازقدرتجذبوکششجاذبههایکیازمراحلتوسعه
کانونهاومقاصدگ ردشگریاست.دفرتمنابعگردشگریوجهانگردیرابهچهاربخشعمدهتقسیمنمودهاست :
-1منابعئیدروم:1منابعیهستندکهریشهآبیدارند،مانند:دریاها،چشمهها،رودخانهها،آبمعدنی،یخونظایرآن .
-2منابعفیتوم:2منابعیهستندکهریشهگیاهیدارند،مانند:جنگل،مزارع،مراتعوگیاهانآبزی .
-3منابعلیتوم:3منابعیهستندکهریشهسنگیدارند،مانند:آثارباستانی،ساختمانی،کاخها،مساجد،عبادتگاهها،کوه-
ها،درههاوغارها .
4
-4منابع آنتروپوم  :منابعی هستند که ریشه فرهنگی دارند ،مانندآدابورسوم ،سنتها ،غذاها،موسیقی ،جاذبههای
مردمشناختی،ادبیاتفولکلورونظایرآن(ابراهیمزادهوهمکاران .)10:1394،
الگوهای رفتاری گردشگران :پژوهشهایرفتاریگردشگریمیتوانددرسهدستهشکلبگیرد :
.1قبلازسفر؛شاملمطالعهمسائلپیچیدهتأثیرگذاربررویتصمیمسفرونیتدیدنیکمقصدگردشگریاست.
.2طولسفر؛رفتاروادراکگردشگرانازکیفیتتسهیالتومبلغپولیکههزینهمیکنند.
. 3بعدازسفر؛شاملرضایتوخشنودیگردشگرانوقصدبازگشتدوبارهوبرخوردگردشگرانباجامعهمیزاناست
(ابراهیمزادهویاری .)6:1390،
تبلیغات دهانبهدهان و تأثیرات بین شخصی :ارتباطات دهانبهدهان فرآیندیاستکهبه مصرفکنندگان اجازه
ل
می دهدکهاطالعاتونظراتخاصیرادرموردخریدیاعدمخریدیککاال،خدمتیاایدهایخاصبایکدیگر ردوبد 
کنند(رادمهروهمکاران .)3 :2011 ،اخیراً وستبروکارتباطات دهانب هدهان رابهاینصورتتعریفکردهاست:ارتباطات
غیررسمیدرموردویژگی هاونحوهاستفادهازیککاالیاخدمتیخاصویادرموردفروشندهآنکاالیاخدمت،ازیک
فردبهفرددیگرارتباطاتدهانبهدهاناست( .)Lindgreen & Vanhamme,2005; 178
کاربردهای تبلیغات دهانبهدهان :اصوالًگردشگرانبرایانتخابمقصدگردشگری،نیازمنداطالعاتمعتبروموثقی
دربارهیمقصدموردنظرهستند.آنهااطالعات موردنیازخودراازطرقگوناگونازجملهرسانههایگروهیمانند تلویزیون،
رادیو ،ماهواره ،اینترنت ،کتابچهها و مجالت گردشگری ،سازمان جهانی گردشگری ،تورهای گردشگری ،آژانسهای
گردشگریدرکشورهایخارجیوهمچنینگردشگرانیکهازمقاصدگردشگریدیدنکردهاندو تجربهواقعیسفربهاین
مقاصد را داشتهاند جمعآوری میکنند(رنجبریان و همکاران.)1405:2011،اگرچههر یک از منابع مذکور ،اطالعات
ارزشمندیرادراختیارگردشگرقرارمیدهد،گردشگرانترجی میدهندبخشقابلتوجهیازاطالعاتموردنیازخودرااز
1

Hydrome
Phytome
3
Lithome
4
Anthropome
2
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بستگان،دوستانوآشنایانیدریافتکنند(زیرابهآنهااعتماددارند؛آنهاتجربههاییرودراین زمین هدارند ).درواقع این
افرادچونیاخودبهمقصدموردنظرسفرکرد هاندویااطالعاتزیادیدرموردمقصدگردشگریدارندومهمترآنکهمنافعی
در ارائه این اطالعات عاید آنها نخواهد شد،موردتوجهخاص گردشگران است(غفار و همکاران .)149:1392،هدف از
تبلیغاتدهانبهدهان در صنعت گردشگری تشویق گردشگران به صحبت در مورد مقصد گردشگری با دیگران است تا
گردشگرانبیشتریازآنجاذبههادیدننمایند(بازاریابیازطریقتبلیغاتدهانبهدهانهزارانبارقدرتمندترازدیگرروش-
هایمتداولبازاریابیاست)علتاینمسئلهآناستکهبازاریابی دهانبهدهان اصوالً بااستفادهازتکنیکبازاریابیسنتی
افرادراترغیبمیکندکهتادرموردیکخدمتصحبتکنند.اصوالًبازاریابی تبلیغاتدهانبهدهانمؤثرترازسایرشیوه-
های بازاریابی است چون تنها14درصد افراد به چیزهایی که در آگاهیهای بازرگانی میبینند ،میشنوند یا میخوانند
اعتماددارند(.)Thomas,2004: 198جالبتراینکه90درصدافرادبهخانواده،دوستانیاآشنایانخودکهیکمحصول
راتائیدمیکننداعتماددارندچونآنهامیدانندکهمنافعیدرتائیدبرایآنهاوجودندارد.تبلیغاتدهانبهدهانتصمیم-
گیریرابرایگیرندهپیامتسهیلمیکند.چراکهبهترینروشبرایاجتنابازکارهاودر عینحالانجامکارهاایناستکه
اجازهدادتادیگران آن راانجامدهند .این راهی برایترغیب سایر افرادبرایانجامکارها و پذیرفتن ریسک جمعآوری
اطالعاتوآزمایشمحصولاست.دراینروششمامجبورنیستندزمانیراصرفکنید،بهمنابعاطالعاتیپولپرداخت
کنیدیاریسکانجامآنرامتحملشوید(.)Alire,2007:547


شکل .1مدلمفهومیپژوهش .
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پیشینه پژوهش
ترابیوهمکاران(،)1392درتحقیقیتحتعنوانارزیابیمیزانتأثیرگذاریگویههایتبلیغاتیبرافزایشجذبگردشگر
درشهرگرگان،بهایننتیجهرس یدهاند کهبهترتیبتلویزیون،اینترنت،روزنامهومجالت،بروشور،کتابراهنما،سمینارها
وکنفرانسهابیشترینتأثیررادرجذبگردشگربهشهرگرگانداشت هاند .خالقیفر(،)1394درپایاننامهکارشناسیارشد
خودباعنوانتأثیرابعادکیفیتخدماتبرتبلیغاتدهانبهدهانوقصدبازدیدمجددبانقشمیانجیرضایتتوریسمشهر
کرمان،بهاین نتیجه رسیده استکهبین ابعادکیفیت خدماتورضایت گردشگراثرمثبتومعناداری وجوددارد،ارتقا
رضایتگردشگربرافزایشتبلیغاتدهانبهدهاناثرمثبتومعناداریداردوبینتبلیغاتدهانبهدهانوقصدبازدیدمجدد
رابطهمثبتومعناداریوجوددارد.شیرعلیزاده(،)1394درپایاننامهکارشناسیارشدخودباعنوانبررسیتأثیرتبلیغات
دهانبهدهانبرجذبگردشگراندرمنطقهآزادتجاری صنعتی ارس،بهاین نتیجه رسیده استکهتبلیغات دهانبهدهان
امکانجذبهرچهبیشتر گردشگرانبهمنطقهموردمطالعهرافراهممیکند.محمدی(،)1395درتحقیقی باعنواننگرش
عرض هکنندگانخدماتگردشگریمقصدبهنقشرسانههایاجتماعیدربازاریابیمقصدگردشگریدرشهرستانرامسر،به
ایننتیجهرسید هاندکه رسانههایاجتما عیبر بازاریابیعرضهکنندگان خدمات گردشگریمقصد رامسر تأثیرمعناداری
دارد.تقیپوریان و عینیمیرحسینلو(،)1396درتحقیقی با عنوانبررسیتأثیر رضایت ازمقصدبر تبلیغاتدهانبهدهان
نهای تهران،بهاین نتیجه رسیدهاند کهمدیریتبیمارستانها برایجذببیشتر
گردشگرانخارجیسالمتدربیمارستا 
گردشگرانخارجیدرحوزهسالمتبایدهمبرعواملمحیطداخلیوهمبرعواملمحیطخارجیکهسببرضایتآناناز
مقصد گردشگری سالمت میشودتأکیدویژه داشته تا از این طریق هر یک از گردشگران خارجی سالمت بهعنوان یک
نهایارائهدهندهگردشگریسالمتشوند.پاکدلیانوابراهیمی(،)1395
تبلیغکنندهیدهانبهدهانویژهایبرایبیمارستا 
درتحقیقی باعنواناعتماد،تبلیغات دهانبهدهانو مفهومارزش ویژه برنددرصنعتگردشگری ،بهاین نتیجه رسیدهاند
کهتبلیغاتدهانبهدهانواعتمادبهاینگونهتبلیغاتدرصنایعخدماتیوبخصوصصنعتگردشگریاهمیتزیادیدارد
شآفرینیکند.
ومیتواندبرایاینصنعتارز 

معرفی محدوده مورد مطالعه
شهرستان چابهار با مساحتی حدود13162کیلومترمربع در منتهیالیه جنوب شرقیایران در کنار آبهای گرم دریای
عمان و اقیانوس هند قرارگرفتهاست.این شهرستان شاملسهبخش است که شهر چابهار درمنتهیال یه جنوب غربی بخش
ن قرارگرفته است ازنظ ر موقعیت مختصات جغرافیایی ،شهر چابهار در  25درجهو  17دقیقهعرضشمالی و 60
مرکزی آ 
درجهو  37دقیقهطولشرقی واقعشده است.این شهر از طرف غرب به خلیج چابهار و ازجنوب به دریای عمان ختم
بهای آزاد از این
یکه  18.5کیلومتر خط ساحلی با دریای عمان دارد .بهاینترتیب امکان دسترسی به آ 
میشود بهطور 
طریق برای بندر چابهار جایگاه ویژهای را به وجود آورده است.مساحتشهرچابهار  2300هکتاراست (مهندسینمشاور
پیراوشمعمار.)1389،جمعیتشهرچابهاردرسال1395برابربا 112409نفراست.چابهاردارایجاذبههایگردشگری
منحصرب هفردفردیهمچوندریایعمان،بدلندها،جنگلهایحرا،گلافشانومنطقهآزادتجاریوغیرهاستوبسیاریاز
نکه بایدموردبازدیدمردمو
نها ونبودنتبلیغاتدرستدررابطهباآنها آنچنا 
جاذبههایآنبهدلیلشناختهنبودن آ 
گردشگرانواقعگردندچندانموردبازدیدواقعنمیگردند.
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شکل .2موقعیتجغرافیاییشهرچابهاردرشهرستانواستان .



روششناسی پژوهش
پژوهشحاضر از نوع توصیفی-تحلیلی بوده که از طریق مطالعات کتابخانهای و میدانی صورت گرفته است .جامعه
آماری پژوهش  شاملمردمشهرچابهاروگردشگرانیکهبرایبازدیدبهاینشهرمراجعهکردهاندراشاملمیشود.حجم
نمونه  382نفربااستفادهازفرمولکوکرانبرآوردگردید .برایگردآوریاطالعاتازپرسشنامه استفادهشده است؛ و برای
تحلیل دادهها ازنرمافزار  SPSSوآزمونپیرسون استفادهشده است.برایتعیینرواییپرسشنامهتحقیق،باچندتناز
اساتید،صاحبنظرانوکارشناسانبهعملآمدهونظراتانتقادیوپیشنهادهایاصالحیآناندرپرسشنامهاعمالگردید .

تحلیل یافتهها
مشخصات دموگرافی جامعه آماری
 55درصدتعدادپاسخگویانمردبودنو  45درصد آنان زنانبودندسن  34 -20سالبیشترینتعدادپاسخگویانبا
49.2درصدروبهخوداختصاصدادهاندوبعدازآنسن59-35سال46.1درصدازپاسخگویانروبهخوداختصاصداده-
اندو 44.5درصدازپاسخگویاندارایتحصیالتلیسانسو 27.2درصدآنانازتحصیالتدیپلمو 22درصدازتحصیالت
قلیسانسبرخورداربودهاندو32.5درصدافراددارایشغلدولتیبودهاندو34درصدازشغلآزادبرخورداربودند .
فو 
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جنس

تعداد

درصد

سن

تعداد

درصد

تحصیالت

تعداد

درصد

شغل

مرد

 210

 55

تعداد

زن

 172

 45

 34-20

درصد

جدول .1مشخصاتدموگرافیکنمون ه 

188

49.2

کمترازدیپلم 

18

4.7

دولتی 

124

32.5

 59-35

176

46.1

دیپلم 

104

27.2

آزاد 

130

34

لیسانس 

170

44.5

محصل 

80

20.9

60سالبهباال 

18

4.7

فوقلیسانس 

85

22.3

بیکار 

38

9.9

دکترا 

5

1.3

سایر 

10

2.6


میزانشناختافرادازوجودونامونشانجاذبههایگردشگریشهرچابهار15.4درصدافراداطالعزیادیداشتند.30،
9درصدافراداطالعاتکمیداشتندو49.5درصدازنامونشانجاذبههااطالعاتخیلیکمیداشتند .

جدول .2اطالعاتتوصیفیشاخصهایمیزانآگاهیازجاذبههابامیزانتمایلبهبازدیدازجاذبهها 
ردیف

گویه ها

1

میزانشناختازوجود،نامونشان
جاذبههایگردشگریشهرچابهار

2

میزانشناختدرموردتاریخچه
شکلگیریوروندتوسعهمراکز
گردشگریشهرچابهار

3

خیلی زیاد

متوسط

زیاد

خیلی کم

کم

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

59

15.4

12

3.4

4

0.1

118

30.9

189

49.5

4


0.1

12

3.4

59

15.4

189

49.5

میزانشناختدرموردموقعیتو
مکانواقعشدنجاذبههای
گردشگریشهرچابهار

9

2.4

34

8.9

139

36.7

131

34.3

4

جاذبههایطبیعی(حیاتوحش،
سایتهایطبیعیوکوهنوردی...،

137

35.9

149

39

86

22.5

10

2.6

5

جاذبههایتاریخیوفرهنگی(موزه-
ها،ساختمانهایقدیمی،
کتابخانهها)...،

112

29.3

161

42.1

98

25.7

10

2.6

6

بازارهاومکانهایخرید

158

41.4

150

39.3

69

18.1

5

1.3

7

مکانتفریحیورفاهی(مجتمعهای
تفریحی،رستورانها...،

196

51.3

130

34.0

52

13.6

118

69

1

4

30.9

18.1

0.3

1.0


بیش ترینبازدیدمربوطبهبازارهاوپاساژهاوپارکتفریحیمنطقهآزادوبدلندها،پالژساحلیوسواحلصخرهای
بودهاستدلیلبیشتربازدیدازاینمکانهابهخاطرمعرفیشدنبیشتراینمکانهاواطالعمردمازوجوداینمکانها
بودهاست؛وکمترینمیزانبازدیدازتلگرافخانهانگلیسیها،قلعهگواتروچاهباستانیکوپالصورتگرفتهاستکهبیشتر
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افرادازوجوداینمکانهیچاطالعینداشتند؛وهمچنینبیشترمردمبهبازدیدازجاذبههایانسانیوطبیعیتمایلبیش-
تریداشتند .
کتکجاذبههایگردشگریشهرچابهار 
جدول .3اطالعاتتوصیفیشاخصمیزانشناختازت 
شخصاً از آن بازدید نمودهام

از وجود آن اطالع داشتهام اما

تاکنون از وجود این

تاکنون از آن بازدید نکردهام

مکان اطالع نداشتهام

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فروانی

نام جاذبه گردشگری

ردیف

10.2

39

42.9

164

46.9

179

تلگرافخانهانگلیسیها

1

71.2

272

22.8

87

0.6

23

روستاوبندرتاریخیتیس

2

60.5

231

32.7

125

6.8

26

قلعهتیس

3

16.88

64

46.9

179

36.4

139

آرامگاهسیدغالمرسول

4

16.5

63

41.1

157

42.4

162

قدمگاهخضر

5

9.7

37

38.2

146

52.1

199

چاهباسانیکوپال

6

16.8

64

36.4

139

46.9

179

قلعهگواتر

7

28

107

42.4

162

29.6

113

غارهایسهگانه

8

84.8

328

0.12

46

3.1

12

بازارهاوبازارچهها

9

74.3

284

22.3

85

3.4

13

پارکتفریحیمنطقهآزاد

10

37.2

142

64.1

176

16.8

64

پارکآزادگان

11

44.8

171

36.6

140

18.6

71

سینمایروبازساحلتیس

12

0.72

275

23.8

91

4.2

16

پالژساحلیچابهار

13

66.2

253

25.1

96

8.6

33

تفریحاتآبیودریایی

14

64.7

247

24.1

92

11.3

43

اسکلههایماهیگیری

15

41.9

160

53.4

204

4.7

18

گلفشان

16

61.8

236

27.5

105

10.7

41

تاالبلیپار

17

43.7

167

41.9

160

14.4

55

جنگلهایحرا

18

51

195

35.1

134

13.9

53

موجفشان

19

68.1

260

23

88

8.9

34

سواحلصخرهای

20

48.2

184

39.5

151

12.3

47

بدلندیاکوههایمریخی

21

100

382

36.1

138

12.3

47

درختانجیرمعابد

22


باتوجهبهنتایججدول( )4میتوان گفتکه  53.7درصداززباندیگران شنیدهاند 3.9 ،درصدازطریقجستجوی
اینترنتی27.7،درصدازطریقرسانههایمحلی9.7،درصدازطریقجشنوار ههاوهمایشهاو6.8درصدازطریقتورهای
گردشگری باجاذبههای گردشگری چابهار آشناشدهاند .بیشترین نحوه آشنایی مردم با جاذبههای گردشگری چابهار از
طریقتبلیغاتدهانبههانصورتگرفتهاستافرادیکهبهاینمنطقهآمدهوازآنبازدیدنمودهاندازجاذبههایآنبرای
دیگرانبازگونمودهاندوبعدازتبلیغات دهانبهدهان بیشترینآشناییازطریقرسانههایملیومحلیبودهاست؛و کم-
ترینآشناییافرادباجاذبههاازطریقتورهایگردشگریبودهاستتعدادتورهایمسافرتیبهاینشهرنسبتاًکماست .


 50

تحلیلی بر آگاهی گردشگران از مقاصد گردشگری....

جدول.4نحوهآشناییباجاذبههایگردشگریچابهار 
ردیف

گویه

فراوانی

درصد فراوانی

1

اززباندیگرانشنیدهام 

205

 53.7

2

ازطریقجستجویاینترنتی 

 15

 3.9

3

رسانههایمحلیوملی(رادیو،تلویزیون،نشریاتوتبلیغات) 

 106

 27.7

4

اقداماتانجامشدهتوسطدستگاههایمتولیمانندجشنوارهها،همایشها،پوستر،بنروبروشورهای
تبلیغاتی 

 30

 7.9

5

تورهایگردشگری 

26

 6.8


یافتههای تحلیلی تحقیق و آزمون فرضیه ها
فرضیهیاول:بهنظرمیرسدبینمیزانشناختازجاذبههاباتمایلبازدیدآنهاازجاذبههارابطهمعناداریوجود
دارد .
جدول شماره ( )5نشان میدهد که بین میزان آگاهی ازجاذبههای گردشگری شهر چابهار با میزان تمایلآنهابه
بازدید ازجاذبههارابطه مثبت معناداری وجود دارد ( .)p<0.05, N= 382, T= 0.207سط معناداری ()0.000
کتراز0.05استدرنتیجهردفرضصفرردوفرضخالفتائیدمیشود؛وبااطمینان95درصدنتیجهمیگیریمکه
کوچ 
بینمیزانآگاهیازجاذبههایگردشگریشهرچابهاربامیزانتمایلآنها بهبازدیدازجاذبههارابطهمثبتمعناداروجود
داردباافزایش شناختجاذبههامیزانتمایلآنهابهبازدیدازجاذبههابیشترمیشود .

جدول .5آزمونهمبستگیپیرسو ن،بررسیرابطهبینمیزانآگاهیازجاذبههابامیزانتمایلآنهابهبازدیدازجاذبهها 
متغیر

تعداد

ضریب همبستگی

سطح معناداری

تائید یا رد

میزان آگاهی از جاذبههای گردشگری شهر چابهار با میزان تمایل به

 382

 0.207

 0.000

تائید 

بازدید از جاذبهها


فرضیهیدوم:بهنظرمیرسدبینمیزانآگاهیجامعهنمونهازتکتکجاذبههاباتعداددفعاتبازدیدآنهارابطهوجود
دارد .
رابطه میزان شناخت از جاذبههای گردشگری شهر چابهار با تعداد دفعات بازدید از جاذبهها با استفاده از ضریب
همبستگیپیرسونبررسیشد.جدولشماره()6نشانمیدهدکهمیزانشناختازجاذبههایگردشگریشهرچابهاربا
تعداددفعاتبازدید از جاذبهها رابطهمثبتمعناداریوجوددارد( .)p<0.05, N= 373, T= 0.475سط معناداری
ی-
کتر از  0.05است درنتیجه فرضصفرردوفرضخالف تائید میشود؛و بااطمینان  95درصدنتیجهم 
( )0.000کوچ 
گیریمکهبینمیزانشناختازجاذبههایگردشگریشهرچابهارباتعداددفعاتبازدیدازجاذبههارابطهمثبتمعنادار
وجودداردباافزایش شناختجاذبههامیزانتعداددفعاتبازدیدازجاذبههابیشترمیشود .
کتکجاذب ههایگردشگریشهرچابهارباتعداددفعاتبازدیدازجاذب هها
جدول .6بررسیرابطهبینمیزان شناختازت 
متغیر
میزان شناخت از تکتک جاذبههای گردشگری شهر چابهار با تعداد
دفعات بازدید از جاذبهها

تعداد

ضریب همبستگی

سطح معناداری

تائید یا رد

 373

 0.457

 0.000

تائید 


فرضیهیسوم:انجامتبلیغاتبویژهتبلیغاتشفاهیموثرترینراهشناختوآشناییمردمباجاذبههایچابهارمیباشد .
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جدولشماره()7نشانمیدهدکهبینانجامتبلیغاتبویژهتبلیغاتشفاهیوآشناییمردمباجاذبههایچابهاررابطه
کتراز0.05است
مثبت معناداری وجود دارد (.)p<0.05, N= 382, T= 0.538سط معناداری ()0.000کوچ 
درنتیجهفرض صفر رد و فرض خالفتائیدمیشود؛ وبا اطمینان95درصد نتیجه میگیریم که انجام تبلیغات بویژه
تبلیغاتشفاهیموثرترینراهشناختوآشناییمردمباجاذبههایچابهارمیباشدوبینمیزانتبلیغاتشفاهیبا میزان
آشناییمردمباجاذبههایچابهاررابطهمثبتمعناداروجوددارد.پسباافزایش تبلیغاتشفاهیمیزانآشناییمردمبا
جاذبههایچابهاربیشترمیشود .

جدول .7بررسیرابطهبینانجامتبلیغاتبویژهتبلیغاتشفاهیوآشناییمردمباجاذبههایچابهار 
متغیر
انجام تبلیغات تبلیغات شفاهی و آشنایی مردم با جاذبههای چابهار

تعداد

ضریب همبستگی

سطح معناداری

تائید یا رد

 382

 0.583

 0.000

تائید 

نتیجهگیری و پیشنهادها
هرمقصدگردشگریمحصوالتوخدماتمختلفیرابرایجذبگردشگرانبهآنانعرضهمیکندوهرگردشگرفرصت
انتخابازمیانمجموعهمقاصدراداردکهباافزایشاطالعاتگردشگراندرموردمقاصدگردشگری،انتخابهایجدید
برایآنهامیسرمیشود؛ بنابراینتوسعهاینصنعتدرهرکشوریاهرمنطقهبایستیقابلیتهایگردشگریآنمنطقهبه
افرادشناساندهشود.اهمیتاینموضوعتاحدی استکهاگرهرشهریاکشوری،امکاناتوجاذبههایگردشگریزیادی
داشتهباشد،ولیروشهایمعرفیاینجاذبههاوتوانمندیهاوعرضهآنبهبازارمصرفکنندگان(گردشگران)رادربرنامه
کالنخودنگنجاند،موفقنخواهدبود.ازمیانابزارهایمختلفتبلیغاتارتباطات دهانبهدهان درقیاسباسایرروشهای
تبلیغاتیکهبعضاًهزینههایهنگفتیراموجبمیشوندروشیمفیداست،روشیباکمترینهزینهجهترسیدنبهاهداف
موردنظر است.ایننوعتبلیغات،درصنعتگردشگریبسیارحائز اهمیت است ،چ هبسا مقاصدو جاذبههاییکهبهدلیل
تبلیغاتدهانبهدهانمنفی،باوجودغنایمنابعگردشگریازرونقافتادهاندوهمچنینمقاصدیکهعلیرغمبرخورداریاز
غنایمتوسطدرداشتنجاذبههای گردشگریتبلیغات دهانبهدهان بهعنوان ابزاریبسیارکارآمددرتغییرذائقهعمومیو
توجهاذهاننسبتبهمقاصدگردشگریدرنظرگرفتهشود .
پژوهش حاضرباهدفبررسی میزان آگاهی از جاذبههای گردشگری شهر چابهار با استفاده از تبلیغاتدهانبهدهان
صورتگرفتهاست.نتایجبهدستآمدهازاینتحقیقبیانگراینمطلباستکههرچهمیزانشناختافرادوآگاهیآناناز
جاذبههای گردشگری شهر چابهار بیشتر باشد میزان دفعات بازدیدی آنها ازجاذبههابیشتر است گردشگران و مردم
هرچهآشناییوشناختآنهانسبتبهجاذبههابیشتربودهاستتعدادبازدیدآنهاازجاذبههابیشتربودهاستوبیشتر
بهبازدیدازجاذبههایانسانیبازارهاومکانهایخریدوجاذبههایطبیعیتمایلبیشترینشاندادهاندو همچنیننتایج
تحقیقنشاندادکهبیشتریننحوهآشناییافرادباجاذبههاازطریقتبلیغاتدهانبهدهانبودهوبعدازآنازطریقرسانه-
هایمحلیوملیبودهاست.باتوجهبهنتایجتحقیقپیشنهادهاییدراینزمینهارائهمیشود :
.1معرفیجاذبههایگردشگریشهرچابهاردرسط گستردهبرایسایرشهرهایکشوروکشورهایدیگر .
 .2سعیشودامکاناتوزیرساختهایگردشگریدراینشهربرایگردشگرانومردمبهنحواحسنتایجادشودتااز
اینطریقاین 

تحلیلی بر آگاهی گردشگران از مقاصد گردشگری....

 52

بهدیگرانتبلیغاتمثبتبکنند .
 . 3اهمیت دادن به گردشگر در مقصد ،بررسی نیازی که گردشگر در مقصد با آن مواجه شده و راهنمایی دقیق
گردشگران .
.4بهبودتجربهمشتریازاستفادهمحصوالتوخدماتگردشگری .
.5تغییردردیدمصرفکنندگانازمحصوالتوخدمات ارائ هشده مقصد(کیفیتخدماتباعثایجادتبلیغاتشفاهی
مثبتمیشود) .
.6دادنمحصوالتوخدماتمطابقبانیازهاوخواستههایگردشگربارعایتاولویتشاخصهاییکهگردشگردرذهن
دارد .
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تاریخ دریافت 1401/05/08 :تاریخ پذیرش1401/05/17 :

چکیده
زمینه و هدف :تقویت کارآفرینی روستایی بهعنوان اهرمی مؤثر در تسریع رشد اقتصادی و توانمندسازی اجتماعی نقش مهمی در فرایند
توسعه روستایی ایفا میکند .در این میان قابلیتها و موانعی وجود دارد که با شناسایی آنها عالوه بر رشد و توسعه کارآفرینی در میان
جوامع روستایی ،میتوان زمینههای دستیابی به توسعه پایدار را نیز فراهم نمود .باتوجهبه جایگاه کارآفرینی در فرایند توسعه روستایی و
ضرورت شناسایی موانع و چالشهای پیشرو در این حوزه ،هدف از انجام این پژوهش شناخت موانع و چالشهای توسعه کارآفرینی در
روستای ظفرآباد است که نتایج آن یاریگر تقویت کارآفرینی و توسعه اقتصادی منطقه موردمطالعه است .
روش بررسی :پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش تحقیق آن توصیفی  -تحلیلی است .جامعة آماری تحقیق 567 ،نفر روستای
ظفرآباد است ،کاه طبق جدول استاندارد مورگان 200 ،نفر بهعنوان نمونه انتخاب شدند .برای انتخاب نمونهها از روش تصادفی
سیستماتیک بهره گرفته شد .بهمنظور پیبردن باه متغیرهاای زیربنایی تحقیق و تلخیص آنها ،باا اهاداف تأییادی و اکتشاافی از
مادل تحلیال عااملی (روش چرخش واریمکس) استفاده شاد .در ایان روش پاس از حاذف گویههای بیاثر ،مهمترین عوامل مؤثر در
قابلیتها و موانع توسعة کارآفرینی در روستا به ترتیاب اولویات شناساایی و تجزیهوتحلیل شدند .
یافتهها و نتیجهگیری:نتایج پژوهش نشان داد این روستا پتانسیل و قابلیتهای کارآفرینی دارد اما میزان توسعه کارآفرینی در آن پاایین
است ،از بین موانع موجود عوامل فردی بیشترین تأثیر را در توسعه کارآفرینی روستایی در محدوده موردمطالعه دارند.


کلید واژهها :کارآفرینی،کارآفرینی روستایی ،توسعه پایدار ،روستای نورآباد،دهستان ظفرآباد ،استان لرستان.
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مقدمه و بیان مسأله
در دهههای اخیر ،رشداقتصادیبهدلیلاثراتمثبتخودبهیکیازاهدافاصلی سیاستهای اقتصادیتبدیلشده
است.افزایشرشداقتصادیموجب افزایشکاالهاوخدمات،کاهشبیکاریودرنهایتافزایشرفاهاقتصادیمیشود .در
نتیجه بخشعمدهای ازمبانینظریدرراستایتعیینتأثیرگذارترینمتغیرهابررشداقتصادیبرایطراحییکسیاست
اقتصادیمناسبایجاد شدهاند .برایدستیابیوحفظمرحلهرشداقتصادیدرطیزمانباید مجموعهای ازاقداماتانجام
شود( .)Miguel-Angel and et al,2021
روستاهابه عنوانبخشبزرگیازنظاماجتماعیوجمعیتیکهعوامل انسانیپرشماریدرآنهاسکونتدارندمملواز
نهادرمسیرایجادکسبوکارهای
قابلیتها وزمینههای شناسایی نشدهای هستندکهشناساییوبهرهبرداری ب هموقعازآ 
جدید ،میتواندمزایرای اقتصرادی فراوانری بررای روستاییان بههمراه داشته باشد .روستاها درواقع محیط بکرری بررای
برروزکرارآفرینیقلمردادمیشوند(یاسوریوهمکاران .)1394،
باتوجهبهرکود اقتصادوکاهشجمعیت روستاییمحققان ،سیاستگذارانتوسعه به طور فزایندهایبه دنبال توسعه
مشاغل محلی و کارآفرینی بهعنوان ابزاری برای احیای جوامعروستاییهستند (.)Maria Rosario,2020تقویت
کارآفرینی روستایی،بهعنواناهرممؤثری در تسریع رشد اقتصادی وتوانمندسازی اجتماعی نقش مهمی درفرایندهای
توسعهروستاییایفا میکند (خانی .)134:1397،اکتشافاتاصلیدرقرنبیستمناشیازفعالیتهای ابتکاریبودهاست.
بسیاریازکشورهاازمزیتهای متعددکارآفرینیبهرهمندشدهاند .نتیجهکارآفرینیمشارکتعمدهدردرآمدکشوراست.
کارآفریناننهتنهابهایجادکسبوکارجدیدمیپردازند،بلکهفرصتهایاشتغالراافزایشمیدهندکهمنجربهکشفمنابع
جدید،فناوریهایجدیدونوآوریمیشود( .)Iskandarini,2013
توسعهکارآفرینی ،یکی از مهمترینراهکارهای کاهش فقر و توسعهروستایی به شمار میرود( Hall and et
)al,2010,15؛زیرا اشتغال و کارآفرینی ،یکی از عوامل اصلی ثبات پایداری و نظم روستاهاست .کارآفرینی فرصتهای
جدیدی را برای روستاییان ایجاد میکندتا درآمد و سرمایهخود را افزایش دهند؛ همچنین با ایجاد مؤسسات جدید و
کسبوکارهایکوچک و متوسط ،استانداردهای زندگی در جوامع روستایی بهبود مییابد .نقش کارآفرینی در توسعه
اقتصادی روستاها در زمینههایینظیر دستیابی روستاییان به کاالها و خدمات موردنیاز ،رشد اقتصادی روستاها ،کاهش
پدیده مهاجرتبهشهرها ،تشویق به ایجاد کسبوکارهای جدید و ارتقای سط  امنیت اجتماعی و رفاه در روستاست
(ابراهیمی و همکاران .)1393،یک فعالیت کارآفرینی تحتتأثیرعوامل گوناگونی ،مانند ویژگیهاو انگیزههایفردی،
آموزش،فرهنگوآدابورسوم،قوانین،سیاستها ودانشفنیاستکهمیتواند آثارونتایجمختلفیرابهلحاظالگوهای
ی
رفتاری ،اقتصادی ،اجتماعی و ...در برداشتهباشد ()Alison,1990,166؛ بنابراین ،بر اساس فرصتها و موانع پیشرو 
کارآفرینانروستایی،اینعوامل میتواند  بهموفقیتباالیکارآفرینانمنجرشود.احساساتوانگیزهاولیهدرکارآفرینان،
هیجان،شوق،عالقهوتعهد میتواند عاملکلیدیموفقیتآنانباشد(افتخاریوسجاسی .)41 :1392 ،باوجودداشتن
چنینبرنامههایی،اعتقادبرایناستکهتالشهایدولتونهادهایمحلیازطریقسیاستهاوبرنامههایکارآفرینیباید
مطابقبامشخصاتجوامعروستاییانجامشود( .)Abd Razak Ahmad,2010
موفقیت برنامههایتوسعهکارآفرینیروستاییبهسیاستواستراتژی دولتها وابستهاست.پترین ( )1994استدالل
ج
کردکه کارآفرینی بهمنظور توسعهروستایی،برخالفتوسعه که مبتنیبرجذبسرمایهانسانیوسرمایهگذاری ازخار 
یشود.
است ،مبتنیبرتحریکاستعدادمحلیکارآفرینیاستوباعثایجادشغلوافزودنارزشاقتصادیبهیکمنطقهم 
در عینحالبایدمنابع کمیاب در جامعه حفظشود .برایسرعت بخشیدن بهتوسعه اقتصادیروستایی ،افزایش عرضه
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یهاوبرنامههابهندرتبهکارآفرینیروستاییمرتبطبودهاند.از
کارآفرینانضروریاست.درمناطقعمدتاًروستایی،استراتژ 
طرفی سیاست یا استراتژی کارآفرینی روستاییباید با کارآفرینیموردنیاز همسوباشد .در اینمیان پرداختنبهتوسعه
کارآفرینی برایروستاییاناهمیت حیاتی برخوردار است؛چرا که اگر روستاییان با دالیلی از جمله  موانع اقتصادی،
اجتماعی،فرهنگی،فردیودولتیمواجهنباشند ،میتوانند منابعرابهنحومطلوببهکارگرفته،درغیراین صورتفقر،
توسع هنیافتگی ،نابرابری فزاینده ،بیکاری و مهاجرت در سط  روستاها ،ارمغان آن خواهد بود.چالشهایپیشروی
کارآفرینانروستایی ممکناستهمساختاریباشدوهماجتماعی( .)Maria Rosario,2020
بررسیها ی صورت گرفته در روستای ظفرآباد حاکی از آن است که این روستا دارای قابلیت هایی جهت توسعه
کارآفرینینظیرفرآوریپشم،کاشتگیاهانینظیرزیرهوبابونه،پرورشزنبورعسل،صنایعدستیوگردشگریباتأکیدبر
درختانبلوط میباشد،اماموانعیدراینبینوجودداردکهشناساییدرجهترفع آنها میتواند باعثرشد وتوسع ه
اقتصادی  ،کاهشمهاجرتنیرویفعالوکارآمدروستاییانبهشهروترکمشاغلکاذبو تخریبکننده محیطزیست از
بزدن بهدرختانبلوطجهت امرارمعاش،شود.هدفومسئلهاصلیپژوهشحاضر،بررسی زمینهها و سازههای
جمله آسی 
مؤثروچالشهاوموانعتوسعهکارآفرینیدرروستایظفرآباداستکهبراساسآنسؤاالتزیرمطرحمیشود :
 −سازههای مؤثر در تقویت توسعه کارآفرینی روستایی ظفرآباد کدامند؟
 −چالشها و موانع پیش رو در جهت توسعه کارآفرینی روستایی ظفرآباد کدامند؟
 −با چه رویکردی میتوان چالشهای پیشروی توسعه کارآفرینی را مرتفع نمود؟

مبانی نظری پژوهش
کارآفرینیبهعنوانموتور محرک رشد اقتصادیبهخصوصدر کشورهایدرحالتوسعهشناخته شده است .بدون آن
عوامل دیگر توسعه از بینمیروند.کارآفرینی از طریق گسترش دانش و افزایش رقابت کارآفرینان،سبب تحریکرشد
اقتصادیمیشود( .)Abd Razak Ahmad,2012
تاکنونتعاریفمتعددیازکارآفرینیارائهشدهاست؛درتعریفکلی میتوان کارآفرینیرافرایندیدانستکهفرد
کارآفرینبا ایدههاینووخالقوشناسایی فرصتهایجدیدویابسیجمنابعبهایجاد کسبوکار مبادرت میکند وفرد
کارآفرین کسی است که متعهدمیشودمخاطرههای یک فعالیت اقتصادی را سازماندهی ،اداره و تقبل کند(خانی،
.)118:1397همچنینکارآفرینی روستایی بهمعنای بهکارگیری خالقیتونوآوریدر فعالیتهایمربوطبهکشاورزیو
غیرکشاورزیاست.کارآفرینیروستاییباکارآفرینیشهریتفاوتیندارد .کارآفرینی روستایی یکی از ارکاناصلی توسعه
اقتصادیروستاییاستو آن رامیتوانبهطورکلیایجادسازمان جدیدیمعرفیکرد که محصول جدیدیرا معرفی
میکند ،بازار جدیدیراعرضه وایجادمیکند،یاازیکفناوریجدیددر محیطروستاییاستفاده میکند.کارآفرین
روستایی کسی است که در یک مکان روستایی زندگی میکندو به ایجاد ثروت محلی کمک میکندوتمرکز آنها بر
کشاورزییافعالیتهای غیرکشاورزیاست( .)Abd Razak Ahmad,2012
ی
دگیو مارتین ( )2009ویژگیهایکارآفرینروستاییراچنینبیان میکنند :مستقل،ریسکپذیر ،موفقیتزا ،دارا 
اعتمادبهنفس،خوشبین،سختکوشونوآور و در عینحال قادربهسازگاریباهر تغییر محیطیاست .مطالعه برنامههاو
راهبردها ،سیاستها و راهکارهایمختلف توسعه(در سطوحمختلف) در زمینه توس عه کارآفرینیدر روستاها،درسهاو
نکات کلیدی بسیار مهمی را پیش روی ما گذاشته است که توجه به آنها و یادگیری نکات ،باعث روشنشدن فضای
کارآفرینیدرروستاهاوتسهیلوتسریعفرایندسیاستگذاری دراینزمینهخواهدشد(عنابستانی.)1397 ،درروستاها
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طبیعتاًمحدودیتهاییبرایراهاندازیفعالیتهایکارآفرینیوجودداردکهشناساییآنهابهاشتغالزاییوتوسعهاقتصادی
روستاهاکمکمیکند .
موانع کارآفرینی:انتقالنادرستمفهومواژهکارآفرینی،موجبگردیدهاستکهصرفاًمعنیایجادکارویااشتغالزایی
عتروکارکردهاییبیشازاشتغالزاییاست.برداشت
ازاینواژهبرداشتمیشود؛درحالیکهکارآفرینیدارایمفهومیوسی 
ناصحی ازاینمفهوموهمچنینتورمنیرویانسانیبیکاردرجامعه،موجبشدهبسیاریازسیاستهایی کهبرایتوسعه
آناتخاذشدهونیزدربخشنامههاوسخنرانیهاییمسئوالندراینخصوص،صرفاًجنبهاشتغالزاییبرایآندرنظرگرفته
شود.درحالیکه کارآفرینیدارایپیامدهایمثبتومهمدیگریداردازجمله:بارورشدنخالقیتها،ترغیببهنوآوریو
توسعهآن،افزایش اعتمادبهنفس ،ایجادوتوسعهفناوری،تولیدثروتدرجامعهوافزایشرفاهعمومی.لیکندرصورتیک ه
فقطبهجنبهاشتغالزاییآنتوجهشود،ازسایرپیامدهایآنبیبهرهخواهیمماند(زالیورضوی.)112:1387،باتوجهب ه
نها
مطالعاتوبررسیها ییانجامشدهموانعزیادیدرخصوصتوسعهکارآفرینیوجودداردکهدرذیلبهشرحبرخیازآ 
میپردازیم .
جدول .1موانعتأثیرگذاربرتوسعهکارآفرینیروستایی 
عوامل فردی
عدم پذیرش تغییر و انجماد
فکری

عوامل اقتصادی
فقدانسرمای هگذا ر 

عوامل فرهنگی اجتماعی
خانوادهونگرشجامعه
بهکار 

عوامل زیرساختی
محدودیتامکانات
ی
طبیعی-انسان 

عدم ریسکپذیری

ت
عدمحمایتدول 

تبعیضجنسیتی 

ک
نظامکارآمدبوروکراتی 

عدم روحیه کارگروهی و

فرهنگضعیفناسازگارو
محافظ هکاران ه 

تهایاجتماعی
محدودی 
ی
سیاس 

ی
تهایقانون 
محدودی 



ضعفمنابعاطالعاتیوآگاهی
ش
وآموز 



اعتماد به یکدیگر
عدم روحیه پشتکار و
شکستناپذیری

منبع(:زالیورضوی .)112:1387،
نقشالگوهادرتقویتکارآفرینی:الگوهایکارآفرینیرامیتوانمنبعاحتمالیسرمایهانسانییااجتماعیدانست.درک
بهتراینمحرکبالقوهکارآفرینیممکناستمنجربهتوسعهواستفادهازابزارهایاضافیبرایافزایشفعالیتونتایج
کارآفرینی شود .بینشدر رابطهبینکارآفرینیو الگوهابرایکشف اینکهآیامنابع سرمایهگذاری شدهدر اینبرنامهها
عاقالنهمصرفمیشوندیامیتوانندبهطورمؤثرتریاستفادهشوندمهماست( .)Niels Bosma,2011
الگوهامیتواندانگیزهکارآفرینیراافزایشدهد  .اینممکناست،بهنوبهخودبراهدافکارآفرینیودرنهایتفعالیت
کارآفرینی تأثیر مثبت میگذارد) .(Krueger et al, 2000نقش مثالهایمثبت کارآفرینیبرایتقویتفعالیت
کارآفرینیمهماست) .(Fornahl,2003:50بهطورکلی،محققانتاکنونتوجهکمیبهمطالعهنقشالگوها درکارآفرینی
داشت هاند .
نقشآموزشدرتقویتکارآفرینی:پیشرفتیکملتتابعیازسط دانشمردماستکهتاحدزیادی،مربوطبهسط 
کیفیتآموزشوتوسعههدفمندآموزشدرآنملتاست .چنینپیشرفتیاتوسعهای میتواند فقطهنگامیاتفاقبیفتد
کهیکفرددرجامعهدارایکارپرسود استودرآمدشنیزافزایشیافتهاست.اینمیتواند زمانیامکانپذیر باشدکه
دولت ،سیاستهای آموزشی رابه سمتآموزشوظ یف های انتقالدهد کهمنجربهایجادشغلو همچنین اعتمادب هنفس
شود.آموزشکارآفرینیوسیل هایاستکهدولتمیتواندازطریقآنبهتوسعهدرجامعهبرسد.گنجاندندرسکارآفرینی
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درتمامیرشت ههاتاحدزیادی،بهحلمشکلبیکاریکمکمیکند.آموزش در کارآفرینیب هعنوانکلیداصلیدرتشویق
پتانسیلراهاندازیکسبوکاردرمیانفارغالتحصیالنشناختهشدهاست.برخیبراینباورندکهقابلیتهایکارآفرینیذاتی
نیستوکارآفرینیاینچنین،رفتاریاستکهصفتشخصیتینیستبلکهمیتوانآنراآموخت.تالشهادرجهتتحریک
فعالیتهای کارآفرینیازطریقآموزشرسمیمیباشد وبنابراین،فرضمیکنیم کهممکناستتوسطهدایتآموزش
کارآفرینیافزایشیاتوسعهپیداکند.دیگرانبراینباورندکهکارآفرینی،ذاتیاستکهآنویژگی ذاتیاستنهاکتسابی.
در عینحال،با بررسی مطالعاتمیتواناذعان داشتکارآفرینی در ابتدا بهوسیلهتجربه و کشفیادگرفته میشودو
یادگیریکارآفرینیبایدبهعنوانیکفرایند مادامالعمردرکشودکهدانشبهطورمداومشکل میگیرد وبهعنوانیک
تجربهجدیدموردتجدیدنظرقرارمیگیرد(.)Maina,2013Suleتازمانیکهانسانبرایمنابعکاربردیپیدانکندوبه
آنارزشاقتصادیاعطانکندهرگیاهعلفهرزاستوهرمادهمعدنیچیزیجزسنگنیست.تازمانیکهکارآفرینبرای
مواردموجوددرطبیعتکاربردیپیدانکندوبهآنارزشاقتصادیندهدمنابعفاقدارزشهستند(.)Harare,2012



شکل  .1مدل مفهومی تحقیق

پیشینه پژوهش
ارزیابی مطالعات انجام شده در حوزه کارآفرینی مندرج در جدول ،1نشانمیدهدعمدهچالشهای کارآفرینی
معطوفبهمباحثاقتصادیو زیرساختیاستواینامردرمطالعاتعنابستانیوهمکاران(،)1396رضاییوهمکاران
(،)1396یاسوریوهمکاران()1396مشهوداست ،قاسمزاده وهمکاران()1398وقدیریوهمکاران(،)1394توجهبه
تها ومباحثآموزشیوحمایتیرا موردتوجه قرار داد هاند،مطالعاتخارجیانجام شدههمبیانگرعدمتوجهبه
زیرساخ 
مهارت ،مباحث انگیزشی ومؤلفههای فردی و همچنین نبودحمایتهای مالی مناسب جهت ایجاد و توسعه واحدهای
کارآفرینیاست .
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جدول.2مطالعاتمرتبطباتوسعهکارآفرینیدرنواحیروستایی
نویسندگان

عنوان

نتیجهگیری

عنابستانی و

بررسیچالشهایتوسعهکارآفرینی
سبزدریاچهایدرمنطقهسیستان 

ازبینابعادچهارگانهبررسیشدهنخستینچالشبعدزیرساختیفنی،دومین
چالشبعداقتصادی،سومینآموزشیحمایتیوبعداجتماعیفرهنگیچهارمین
چالشاست .

رضایی و همکاران

موانعوراهکارهایتوسعهکارآفرینی
سبزدرشهرستانکرمانشاه 

موانعاقتصادی،زیرساختی،ترویجیآموزشی،فنیومدیریتیوموانعحمایتی،
عمدهترینموانعتوسعهکارآفرینیسبزدربخشکشاورزیاست.

یاسوری و امامی

کارآفرینیروستاییدرایرانوجهان
(موانعوچالشها) 

کشورهایغربدرعملازمادرزمینةکارآفرینیجلوترهستندوگامهای
مؤثرتریبرایایجادونهادینهکردنفرهنگکارآفرینیبرداشتهاندبنابرایننیاز
استبازتعریفیدوبارهدرزمینهفرهنگکاروکارآفرینیداشتهباشیم.

بررسیچالشهاوموانعتوسعة
کارآفرینیزنانروستاییمطالعه
موردیشهرستانسبزوار

موانعفرهنگی-اجتماعی،موانعاقتصادی،موانعسیاستگذاری،موانع
روانشناختیوموانعآموزشیموانعتوسعهکارآفرینیهستندکهازبینآنهاموانع
اقتصادیوآموزشی،تأثیرگذارترینموانعپیشرویکارآفرینانزنانروستاییدر
شهرستانسبزوارمیباشند .

سازههایمؤثروموانعتحققتوسعه
کارآفرینیدرمشاغلخانگیبخش
کشاورزیدرمناطقروستاییشیراز

فضایکسبوکار،بهکارگیریمدیریتدانش،تجربهقبلی،وجودوویژگیهای
شخصیتیمانندخالقیتوبرخورداریازمرکزکنترلدرونی،حمایتدولت
ومهارتهاییمدیریتیاثرگذاربرتوسعهکارافرینیهستند.موانعنیزعبارتنداز:
اطالعاتی،اقتصادی،بازاریابی،شخصیتیوخانوادگی

تحلیلموانعتوسعهکارآفرینیدر
نواحیروستایی،مورد:دهستانغنی
بیگلو،شهرستانزنجان

عاملاقتصادی،فردیوزیرساختیباتوجیه13/64درصدواریانسمهمترینعامل
توسعهکارآفرینیدرنواحیروستاییاست.موانعدرمنطقهموردمطالعه:پایین
بودناحساستعلقمکانی،عدمفرصتهایمناسباشتغال،عدمسرمایهکافی،
پایینبودنریسک 

موانعکارآفرینیدرایران،نقش
بومیسازیوراهکارها

براساسنتایجپژوهشبیتوجهیبهابعاداجتماعی،اقتصادیوسیاسیبهویژه
فرهنگیدرزمینهکارآفرینیباعثکاهشکبراییواثربخشیفعالیتهای
کارآفرینیدرایرانشدهاست .

جایاداتا ()2017

چالشهایعمدهومشکالت
کارآفرینیروستاییدرهند 

نبودزمینههایمناسببازاریابی،کمبودامکاناتاولیهمانندآبوبرقوجادههای
دسترسیومشکالتاقتصادیازجملهچالشهایعمد ەکارآفرینیروستاییدر
هنداست .

Swati Panda
()2017

بررسیورتبهبندیمحدودیتهای
زنانکارآفریندرکشورهای
درحالتوسعه 

محدودیتهایپیشرویزناندرکشورهایدرحالتوسعهناشیازتبعیض
جنسیتی،تضادکار-خانواده،مشکلدرافزایشسرمایه،عدموجودزیرساخت،
محیطهایکسبوکار،اقتصادیوسیاسیناپایدار عدموجودآموزشوتعلیمو
تفاوتهایشخصیتیاست .

موانعکارآفرینیدرمناطقروستایی 

نبودمهارت،کمبودحمایتها،سرمایهناکافی،ترسازشکستوناآگاهیازموانع
کارآفرینیروستاییبهشمارمیرود .

والینزرگ پچالی

موانعومحرکهایکارآفرینیسبز:
یکمطالعهاکتشافی

نبودحمایتهایعمومیکافیازجملهیارانههایمالی،مشوقهایمالیاتیو...از
مسائلبارزموانعکارآفرینیسبزاست.

Abd Razak
Ahmad
()2012

مطالعاتاولیهبرنامههایتوسعه
کارآفرینی


موفقیتبرنامهتوسعهکارآفرینیروستاییبهدوعاملبستگیدارد:کارآفرینانکه
بایددرکدرستیازبرنامههاداشتهباشندوبرنامههاکهبایدمتناسببانیازو
شرایطتدوینشوند .

ایسکندرینی

تأثیرموانعکارآفرینیبرانگیزه
کارآفرینیوکاهشبیکاریبهوسیله

موانع:فقدانتخصصکارآفرینکهباعثعدمانگیزهکارآفرینیهممیشود(.تأثیر
موانعبرانگیزهکارآفرینیمثبتاست) 

جهانتیغ ()1396

()1396

()1396
قاسمزاده و
همکاران ()1396

رضایی مقدم و
همکاران ()1394

قدیری معصوم و
همکاران ()1393
باقری و نمازیان
()1391

موروگانانسم و
ناتاراجان ()2015
()2012

مطالعات توسعه پایدار شهری و منطقه ای
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توانمندسازیجامعه
تعهدکارآفرینیبهعنوانیکزمینه
تحقیق 

کارآفرینیشاملدوفرایندمربوطبهکشففرصتهایکارآفرینانهوبهرهبرداریاز
آنفرصتهااست.بعضیازفرایندهایاجتماعیممکناستتواناییشناختیا
بهرهبرداریازفرصتهاراافزایشدهند .

معرفی محدوده مورد مطالعه
دهستاننورآبادنامدهستانی دربخشمرکزیشهرستاندلفان،استانلرستاندرایراناست.شهرستاندلفانبین،
 47درجهو  58دقیقةطولجغرافیاییو  34درجهو  40دقیقةعرضجغرافیاییدرشمالاستانلرستانواقعشدهواز
طرفشمالشرقیبههمدان،ازطرفشمالغربیوغرببهاستانکرمانشاه،ازسمتشرقبهاستاننهاوند،ازسمت
جنوبغربیبهشهرستانکوهدشتوازسمتجنوبشرقیبه شهرستانسلسلهمحدودشدهاست.اینشهرستانازیک
شهرودوبخشودهدهستانتشکیلشدهاست،امابخشمرکزیشاملششدهستان(خاوةشمالی،خاوةجنوبی،میربگ
شمالی ،میربگ جنوبی و دهستان نورآباد) است .دهستان نورآباد ،در این بخش قرار دارد که کمترین فاصله را از میان
سایردهستانهابهمرکز شهرستاندارد .ایندهستان  48روستا داردکه  3روستای آن خالی از سکنه شدهاند .محدوده
موردمطالعهدراینپژوهشروستایظفرآباد،مرکزایندهستان،میباشد.اینروستادارای142خانوارو567نفرجمعیت
میباشد .

شکل .2موقعیتمنطقهموردمطالعه 
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روششناسی پژوهش
پژوهشحاضر ازنوعکاربردیو روشتحقیق آنتوصیفی  -تحلیلی است .جامعةآماریتحقیق567 ،نفر روستای
ظفرآباد است ،کره طبق جدول استاندارد مورگان200،نفر بهعنوان نمونه انتخاب شدند .برای انتخاب نمونهها از روش
عآوریاطالعرات از دو روش مطالعرات کتابخانهایو میردانی اسرتفاده
تصادفی سیستماتیک بهره گرفته شد.بررای جم 
عآوریشد .برای
شرد .در مطالعات میدانی ،اطالعات فردی ،قابلیتهاو موانع توسعة کارآفرینیدر این روستاجم 
ی
بهدستآوردن اطالعات بیشتر ،افزون بر تکمیل پرسشنامه ،از مصراحبه و مشراهده نیز استفاده شد .پس از جمعآور 
دادههایبهدستآمدهبااستفادهازنرمافزار ، SPSSهریرکازمؤلف ههاکدگذاریوپسازوروددادههاپردازششدند .
روایی پرسشنامه برا اسر تفاده از معیرار کایزر ،آزمون بارتلت و نظر جمعی از متخصصان تأیید شد و پایایی آن برا
اسرتفادهازنر مافزار   SPSSمحاسبهومقدارآلفای کرونباخمعادل  0/782به دستآمد.بهمنظورپیبردن برهمتغیرهرای
زیربنایی تحقیق و تلخیص آنها ،برا اهرداف تأییردی و اکتشرافی از مردل تحلیرل عراملی (روش چرخش واریمکس)
استفادهشرد.درایرنروشپرسازحرذفگویههایبیاثر،مهمترینعواملمؤثردرقابلیتهاوموانعتوسعةکارآفرینیدر
روستابهترتیرباولویرتشناسراییوتجزی هوتحلیلشدند .
بهطورکلی ازتحلیلعاملیبرایهمبستگیبینمتغیرهااستفاده میشود.دادههای باالتراز  0.7برایتحلیلمناسب،
دادههای0/51تا 0/7متوسطودادههایکمترراز0/5بررایتحلیرلنامناسباند(مهرعلیزادهوچینیپرداز.)51: 1383،
براساسمالککایزرفقطمالکهایینگرهداشتهمیشوندکهمجموعمجذوربارهایعاملیآنها(مقدارویژه)یکیابیشتر
لهایآزمون
باشد (سررمد و دیگران.)273:1387،سپس این خوشهها یا عوامل را باتوج هبه آنچره بهوسیلةسؤا 
اندازهگیریمیشوندنامگذاریمیکنند(عباسزادگانوفتوت.)108:1384،درپژوهشحاضر،کارآفرینیبهعنوانمتغیر
وابستهدرنظرگرفتهشدومتغیرهرایمسرتقلبهدوبخشقابلیت هاو چالشهاو موانعبرایتوسعه کارآفرینیتقسریم
شردند.هربخشدرچهاردستهفردی،اقتصادی،اجتماعی-فرهنگیوزیرساختیبررسیشدند .
جدول .3مقادیرآلفایکرونباخمؤلف ههایمرتبطباتوسعهکارآفرینی 
مؤلفهها

مقدار آلفا کرونباخ

صالحیتهای فردی

 0/76

اقتصادی

 0/79

اجتماعی فرهنگی

 0/72

زیرساختی

 0/86

تحلیل یافتهها
بهمنظوربررسی مقایسه میان گروهی و اینکه آیا بینمؤلفههایموردنظررابط های وجود دارد یا ندارد ،از آزمون
مقایسه میان گروهی استفاده میشود.دررابط هباسازههایمؤثرو موانع توسعهکارآفرینمناطق روستایی از پنجمؤلف ه
تهایفردی،اجتماعیفرهنگی،اقتصادی،زیرساختی استفادهشد .باتوجهبه اینکهدادههای مورداستفاده درسط 
صالحی 
رتب هایبودهاندبنابراینازآزمونمقایسهایفریدمنبرای همة دادهها استفادهشدهاست.ارزیابینتایجبیانگروجودرابطه
بینمؤلفههای تبیین شده با توسعه کارآفرینی روستاییاست ،از سوی دیگر در حوزه فردی،بهرهمندی انگیزه و
کپذیری ،در مقوله اقتصادسرمایهگذاری وحمایتهای دولتی ،در حوزه اجتماعی نگرشبه کارآفرینی و در حوزه
ریس 
زیرساختینظامکارآمدومدیریتساختارکارآفرینیازمهمترینعواملمؤثرمیباشد .
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جدول .4مقایسهمیانگینمؤلفههایتوسعهکارآفرینیروستاییبااستفادهازآزمونفریدمن 
متغیر

(سطح

شاخصها

معناداری) sig

کای
اسکوئر

درجه
آزادی

میانگین
رتبهای

انگیز ه 







 25/56

ی
تغییروریسکپذیر 







 25/15

ی
روحیهکارگروه 

 **0/000

 214/253

 21

 25/15

ی
تناپذی ر 
شکس 







 25/10

فقدانسرمای هگذا ر 







 22/35

ت
عدمحمایتدول 







 21/92

فرهنگضعیفناسازگارو
محافظ هکاران ه 

 **0/000

 168/253

4

 19/58

هزینهها 







 19/01

خانوادهونگرشجامعهبهکار 







 18/78

اجتماعی

تبعیضجنسیتی 







 18/12

فرهنگی

ی
تهایاجتماعیسیاس 
محدودی 







 18/02

ت
آگاهیودسترسیبهاطالعا 

 **0/000

 178/132

3

 18/01

الگوهایموفقکارآفرینی 







 14/01

ب
شهایمناس 
آموز 







 12/10

ک
نظامکارآمدبوروکراتی 







 17/62

ی
تهایقانون 
محدودی 

 **0/000

 172/021

4

 15/70

ی
امکاناتطبیعی-انسان 







 14/47

فردی

اقتصادی

زیرساختی

مأخذ :یافتههای تحقیق1400 ،

 nsعدم معناداری * معناداری تا سطح ./95

** معناداری تا سطح /99


درپژوهشحاضر،دادههاباهدفسازههای مؤثروموانرعتوسرعه کرارآفرینیجمعآوری شدندوبااستفادهازمدل
تحلیلعاملی(روشچرخشواریمکس)تحلیلانجامشد .پیشازاستفادهازروشتحلیلعاملیمیبایست ازبراالبودن
ضررایب همبسرتگی نمررهبرین سؤاالت پرسشنامه اطمینان حاصل کرد .باتوجهبه باالبودن ضریب همبستگی بین
لهای پرسشنامهکهدرنتایجآزمونکرایزر -مرایر  -اولکینوآزمونکرویتبارتلتو  image-Antiنشان داده شده
سؤا 
است میتوا ننتیجهگرفرتکرهانجامتحلیلعاملیتوجیهدارد.پسازاطمینرانازایرن پیشفرض تحلیرلعراملیبره
روشمؤلف ههایاصلیوبااستفادهازچرخشواریماکسرویپاسخهایآزمودنیها درخصروص18سؤالپرسشنامهانجام
شد.پسازمشاهدةنتایجبرایاستخراجعاملهاازمقادیرویژهباالترازیکبهعنوانمالکانتخاباسرتفادهشرد.
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جدول .5مقادیربارهایعاملیقابلیتهاوموانعتوسعهکارآفرینی 

زیرساختی

اجتماعی فرهنگی

اقتصادی

فردی

گروه

عبارت

ماتریس گویهها در تحلیل عاملی

انگیز ه 
ی
تغییرپذیریوانجمادفکر 
ی
ریسکپذی ر 
ی
تناپذی ر 
شکس 
ی
روحیهکارگروه 

 0/88
 0/79
 0/61
 0/66
 0/59

فقدانسرمای هگذا ر
ت
عدمحمایتدول 
فرهنگضعیفناسازگارومحافظ هکاران ه 
هزینهها 

 0/88
 0/79
 0/68
 0/88

خانوادهونگرشجامعهبهکار
تبعیضجنسیتی
ی
تهایاجتماعیسیاس 
محدودی 
ت
آگاهیودسترسیبهاطالعا 
الگوها 
ب
شهایمناس 
آموز 

 0/53
 0/71
 0/68
 0/86
 0/78
 0/71

ک
نظامکارآمدبوروکراتی 
ی
تهایقانون 
محدودی 
ی
امکاناتطبیعی-انسان 

 0/88
 0/51
 0/68


جدول .6نتایجآزمون  KMOوبارتلتبرایتعیینرواییپرسشنامه 
آزمون kmo

آزمون کرویت بارتلت

Anti-image

درجه آزادی

سطح معناداری

0/81

 χ2 =1221

باالتراز 0/60

 91

 0/000

تحلیل قابلیتها و موانع با استفاده از تحلیل عاملی
باتحلیل سازهها و قابلیتهای مؤثر نشاندادهشددربین قابلیتها،انگیزهوعدمانجمادفکری مؤثرترین سازهدر
توسعهکارآفرینیهستند.جدول،7مقردارویژهعوامرلمربروطبرهموانرعتوسرعهکرارآفرینیرادرمحردوده مطالعهشده
نشانمیدهد.دربخشموانع،متغیرهرایمربروطبرهعوامرل فردیازجملهانگیزهوانجمادفکریوعدمریسکپذیری،
نخستینمانعمؤثردرایجادکسبوکاربه شمارمیآیند کهباافزایشاعتماد به نفس وانگیزهدادن میتوانحضورفعال
روستاییانرادرعرص ههایمختلرفکسربوکرارفراهمکرد.باآنکهصاحبنظرانبراینباورنردکرهکارآفرینیازدرونافراد
شروعمیشودوانگیزهمحرکآناست ،اطالعاتحاصلازمطالعاتمیدانینشانمریدهنردکرهایرنافراد فاقدانگیزهو
ویژگیهای فردی الزم جهت کارآفرینی هستند.دومین عامل مؤثر در توسعهنیافتگی کارآفرینیموانع اقتصادی وعدم
حمایتدولتاست .نقرشوترأثیراین عاملدرراهاندازیوتداومفعالیتکارآفرینیبرکسیپوشیدهنیست.عامل سوم،
موانرع اجتماعی -فرهنگی است.عواملیچونمحدودیتهایخانوادگیوجنسیتیوعدمآموزشهایالزمازدیگرموانع
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بنظرانبراینباورنردکرهکارآفرینیامریآموختنیاست،اطالعاتحاصلازمطالعات
توسعهکارآفرینیاست.باآنکهصاح 
میدانی نشان مریدهند کرهروستاییاناز آموزشهای تأثیرگذار و کارآمد بهره نبردهاند .آخرین عامل ،مربوط به عوامل
زیرساختیاسرت ،این روستا از لحاظ زیر ساختی شرایط الزم رابه منظور توسعه فعالیتهای کارآفرینانه دارد و توسط
مسئوال نوبرخیافرادروستاشناساییشدهاستلذاباوجودمشاهداتواطالعاتمیدانیمیتواناذعانداشتاینعامل
تأثیرزیادیبهعنوانچالشبرسرراهکارآفرینیندارد .

جدول . 7مقدارویژهوواریانسعواملمربوطبهموانعتوسعةکارآفرینی 
عوامل

فردی

اقتصادی

اجتماعی فرهنگی

زیرساختی

انگیزه

 0/88







انجماد فکری

 0/79







ریسکپذیری

 0/61







فقدان سرمایهگذار



 0/88





عدم حمایت دولت



 0/79





خانواده و نگرش جامعه به کار





 0/59



تبعیض جنسیتی





 0/71



محدودیتهای اجتماعی سیاسی





 0/68



آگاهی و دسترسی به اطالعات





 0/86



الگوها





 0/78



آموزشهای مناسب





 0/81



نظام کارآمد بوروکراتیک







 0/88

محدودیتهای قانونی







 0/51

امکانات طبیعی -انسانی







 0/68



نتیجهگیری و پیشنهادها
پدیده بیکاری یکی ازمهمترین پدیدههای اجتماعی استکهدرچارچوبهرنظاماقتصادی ازبین بردنآنبهعنوان
یکهدف ایدهآلو محور اصلیمورد توجه قرار گرفته است .نبود فرصتهایشغلیموجب مهاجرت گسترده نخبگان
روستاییبه شهرها و خالیشدن روستاها از نیرویفعال و نخبهشده است و خود به ایجادحلقه بسته بیکاریو
تهایتوسعهاقتصادیبر
توسع هنیافتگی دراینمناطقمیانجامد.دردهههایاخیربهمنظوررفعاینمعضل،تمرکزسیاس 
ت
گسترشکسبوکارهایکوچکوکارآفرینانهروستاییبهعنوانراهحلیبرایکاهشفقر،افزایشبهرهوریورقابت،تقوی 
شافزوده است و با ایجادتنوع در فعالیتهای
لزاییو افزایشارز 
تحوالت اجتما عی،بهبود جهتگیریتجاری،اشتغا 
اقتصادی روستا،اهمیت بسیاری بررشدوتوسعهوبسیج منابع جهتبهبودعملکرداقتصادی درجهتنیل بهتوسعه
ن
پایداردر نظر گرفتهشده است ،اما با چالشهایخاصینیزمواجه است .محققان کشور برایتسهیلاجرایچن ی 
سیاستهایی،به تبیینچالشهاییکه بر سر راه آنها قرار دارد پرداخته و راهحلهاییارائه دادهاند .اصوالً موانع و
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چالشهای کارآفرینی درمناطقروستایی رامیتوان شاملموانعفردی ،اقتصادی ،فرهنگی راجتماعی وساختاری دانست
که بایستیضمن تبییندقیقآنها ،برایرفع هریک،اقدامات مؤثریانجام داد .در اینارتباط مهمترینراهبردهای
شیهستند .با توجه به
تکنندهکارآفرینیروستاییظرفیتسازی،توانمندسازیو تسریعرشد از طریقتحرکبخ 
تقوی 
ی
یافتههایحاصلازفعالیتمیدانیوکتابخانهایومصاحبهباروستاییانموانعفردیبیشترینتاثیررادرتقویتکارآفرین 
ن
دراین روستادارند،موانعاقتصادی رتبهدوم،موانعاجتما عی -فرهنگی رتبهسومونهایتاً موانعزیرساختی درپایینتری 
رتبهقراردارد،لذاپیشنهاداتزیرباتوجهبهنتایجحاصلهارائهمیشود .
•زمین ههایتوسعهکارآفرینیجوانانبایدفراهمشود .بسیاریازبرنامههایفعلییادرمراکزشهریتهیه
شدهاندیابهطورخاصبرایمحیطهایروستاییساختهنشدهاند.برایرسیدنبهنتایجمثبتبایدکنشمتقابل
بینابعادمختلفوجودداشتهباشدومنافعمشترکرابرایادامهحیاتاقتصادروستاییمدنظرقرارداد.
•انگیزهدهیوکمکبهافزایشاعتمادبهنفسروستاییانوتقویتاستعدادمحلی
•آموزش،آگاهیواطالعرسانیباکمکازالگوهایکارآفرینانبرترونقشمثبتآنها
•حمایتهایدولتونهادهایمحلیویاریرسانازطریقاعطایاعتباروهمراهیباروستاییان 
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تبیین راهکارهای اثر بخشی و توانمندسازی سرمایه انسانی در افزایش کارایی و بهبود
عملکرد شهرداری ها
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تاریخ دریافت 1401/04/24 :تاریخ پذیرش1401/04/19 :

چکیده
زمینه و هدف :عملکرد کارکنان موضوعی است که ارتباط تنگاتنگی با دستیابی سازمان به اهداف تعیین شده خود دارد ،به گونه ای که
عملکرد کارکنان معادل عملکرد سازمان در نظر گرفته می شود .بنابراین توجه به دانش و مهارت منابع انسانی و توانمندسازی این
سرمایه های بی بدیل در سازمان ها و به خصوص در این دوران امری ضروری و غیرقابل انکار است .مهم ترین عامل در بهبود بهره
وری در شهرداری ها و در هر کشوری منابع انسانی می باشد ،به طوری که این عامل ،به یک عنصر مهم و اساسی در تبیین تفاوت های
موجود دربهره وری و رشد آن در کشورهای مختلف شده است .از آنجا که پایه اصلی امر توسعه ،انسان است ،بهبود کیفیت منابع انسانی
در امر توسعه بسیار ضروری بوده و در هرگونه برنامه ریزی به منظور توسعه و بهره وری منابع انسانی نقش اساسی و تعیین کننده ای
دارد؛ بنابراین بدون اولویت دادن به بهره وری و توسعه منابع انسانی که جزء در فرآیند برنامه ریزی عملی بلندمدت و جامع بر پایه
اطالعات دقیق از گذشته ،حال و مسیر روشن آینده تحقق نخواهد یافت ،توسعه اقتصادی به دست نخواهد آمد .هدف از انجام این
پژوهش ،تبیین راهکارهای اثر بخشی و توانمندسازی سرمایه انسانی در افزایش کارایی و بهبود عملکرد شهرداری ها می باشد .
روش بررسی :روش پژوهش در این مقاله از نظر ماهیت و روش توصیفی و تحلیلی و از نظر هدف ،نظری وکاربردی است.
یافتهها و نتیجهگیری:یافته ها حاکی از آن است که مهم ترین راهکارهای موثر بر بهره وری منابع انسانی شناسایی شده ،توانمندسازی
کارکنان و مدیریت استعداد می باشند .از دیدگاه صاحب نظران ،توجه به مولفه های تاثیرگذار بر مدیریت استعداد (شناسایی ،به کارگیری،
توسعه ،نگهداری) و توانمندسازی (آموزش ،مشارکت ،انگیزش) و همچنین مراحل توانمندساازی (تواناساازی ،سااختار ،فرآیناد) و نحاوه
ارزیابی اثربخشی آنها ضروری است که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند.


کلید واژهها :اثربخشی ،توانمندسازی ،سرمایه انسانی ،کارایی ،شهرداری.


 نویسنده مسئولDavoud.habiby@gmail.com :
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مقدمه و بیان مسأله
ش
یکیازمهمترینمنابعموجوددرهرسازمان،منابعانسانیآناست.جذبوبکارگیریدرستوصحی ،حفظوپرور 
منابعانسانیبرایدستیابیبهبهرهوریباالتر،درحیطهاساسیترینوظایفمدیریتمنابعانسانیدرسازمانهامیباشد.
درنظام های نوین مدیریت ،منابع انسانی مهم ترین دارایی سازمان به شمار می رود و ارج نهادن به ارزش ها و نیاز های
کارکنان موثرترین گام در راه تحقق اهداف سازمان می باشد(چو و لویس.)2012 ،1استفاده صحی از مدیریت استعداد و
ابعادآنمیتواندمنجربهبهرهورینیرویانسانیشود(لطفیوهمکاران .)2018،
بهرهوریوارتقایآنیکیازهدفهایعمدههرسازمانفعالوزندهاست(میزانیوبندک.)1392،بهرهوریازجمل ه
عواملی است که دوام و بقای سازمان ها را در دنیای پر رقابت کنونی تضمین می کند(حاتمی )1390،و شناسایی عوامل
ی
موثرومرتبطبابهرهوریدارایاهمیتبوده،چونباداشتنرابط هعواملمرتبطبابهرهوریمیتوانباتغییرودستکار 
آنهابهرهوریرابهبودبخشیدودرجهترشدسازمانگامبرداشت(میزانیوبندک.)1392،ارزیابیعملکردازابزارهای
اصلیواساسیمدیریتعالیجهتتحققاهدافوبرنامههایسازماناست.درسازمانهایعمومینظیرشهرداریپساز
تبییناهداف،خطمشیهاوراهبردهایتامینکنندههدفهادرچارچوبوظایفقانونیتعیینمیشودوسپسدرآن
راستابرنامهریزیالزمبهمنظورتحققاهداف،وظایفوراهبردهاانجاممیپذیرد .درفرآیندبرنامهریزی،نیازها،اولویتها
وانتظاراتشهروندانوهمچنینشرایطمحیطی (مالحظاتاقتصادی،اجتماعی،فرهنگی،سیاسی)،تهدیدها،فرصتها،
منابع،امکاناتومحدودیتهام لحوظقرارگرفتهوباتوجهبهآن،فعالیتهایموردنظر،برنامهزمانیاجرایفعالیتها،
رویهها،روشها،شاخصهاومعیارهاواستانداردهایموردنظرتعیینمیشود.درمرحلهبعدیاجرایبرنامهتوسط
مدیراناجراییسازمانانجاممیپذیردونظارتبراجرایصحی برنامهو ارزیابیعملکردمدیراناجراییتوسطمدیریت
عالیسازمانصورتمیپذیرد(محمدی .)1395،
اثربخشیوبهرهوریباسرعتسرسامآوریدرحالافزایشهستندبهطوریکههرسازمانینتوانددردنیایرقابتی
سازمانهادوامآوردوخودرابانیازهایزمانخویشتطبیقدهد،عقبمیافتدویادرطوالنیمدتازبینخواهدرفت.
درشرایطیکههرروزتقاضاهاتغییرمیکند،فنآوریهاتوسعهمییابدورقبازیادمیشوند،سازمانهاییاثربخشو
گ .)2015،2اثربخشی سازمانی نقش بسیار
موفق هستند که به کارکنان خود حداکثر توجه را داشته باشند (لین و سن 
مهمی  رادرتوسعهسازمانیونیرویانسانیایفامیکند.اثربخشیسازمانینقشبسیارمهمیرادرتوسعهسازمانیو
نیرویانسانیایفامیکند.اثربخشیسازمانیمفهومیواحدومنفردنیست؛بلکهموضوعیبسیارپیچیدهاستکهمشتمل
برترجیهاتوانتظاراتمتفاوتیاست (کاتسیکاوهمکاران.)2011 ،3صاحبنظراناثربخشیسازمانیرابهدرجهومیزان
حصولبههدفتعریفکردهاندوبرایناعتقادهستندکهاثربخشیازمهمترینموضوعاتدردرکحوزهرفتارسازمانی
است،موضوعیاصلیدرتمامتجزیهوتحلیلهایسازمانیاستوتصورسازمانیبدونساختاثربخشیمشکلاست(شیخ
علیزادهوتجاری .)2013،4
 توانمندسازییکیازنویدبخشترینمفاهیمدنیایکسبوکاراستکهکمترموردتوجهقرارگرفتهوباوجودبحث
هایفراوانیکهدربارهفوایدآنصورتگرفته،بهرهبرداریازآناندکوناچیزاست؛ولیاکنونبهموضوعروزمبدلگشته
است  .دراینراستابهمنظورهدایتمدیراناجراییشهرداریهایدرجهتتحققبرنامههایتوسعهوخدماتشهری،
طبقبرنامهزمانیپیشبینیشدهوباکیفیتمطلوب،تدویننظاممدیریتوارزیابیعملکردشهرداریهاضروریبهنظر
1

Chow and Lewis
Lin, C. H & Tseng
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4 sheikh Ali zadeh, M,. Tojjari
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میرسد .برایناساس،پرسشحاضرایناستکه «راهکارهای اثربخشی و توانمندسازی سرمایه انسانی در ارتقاء کارایی و
بهبودعملکردشهرداریهاشاملچهمواردیمیباشد؟» 

مبانی نظری پژوهش
توانمندسازیکارکنانیکیازفنونموثربرایافزایشبهروریکارکنانواستفادهبهینهازظرفیتوتواناییهایفردی
وگروهیآنهادرراستایاهدافسازماناست.توانمندسازی،فرآیندیاستکهدرآنازطریقتوسعهوگسترشنفوذو
قابلیتافرادوگروههابهبهبودوبهسازیمستمرعملکردکمکمیشود.بهعبارتدیگر،توانمندسازییکراهبردتوسعه
وشکوفاییسازمانیاست(نادریوهمکاران .)1386،
سازمانهایامروزیتحتتاثیرعواملیازقبیل:افزایشرقابتجهانی،دگرگونیهایناگهانی،نیازبهکیفیتوخدمات
پسازفروشووجودمنابعمحدودو ...زیرفشارهایزیادیقراردارند.پسازسالهاتجربه،دنیابهایننتیجهرسیدهاست
که اگر سازمانی بخواهد در اقتصاد و امور کاری خود پیشتاز بوده و در عرصه رقابت عقب نماند ،باید از نیروی انسانی
متخصص،خالقوباانگیزهباالبرخوردارباشد.منابعانسانی،اساسثروتواقعییکسازمانتشکیلمیدهند،بینسرمایه
انسانیوبهروریدرسازمانهارابطهمستقیموجوددارد.ازدغدغههایمهمبنگاههایاقتصادیموفقجهان،گردآوری
سرمایهانسانیفرهیختهوخردورزیاستکهقادربهایجادتحولدرسازمانیباشندکهبهآنتعلقدارد(فعلیوهمکاران،
 .)1397
امروزهمزیتیکهسازمان هابرای پیشگرفتن ازیکدیگردارند نهدربهکارگیریفناوری جدید،بلکهدرباالبودن
اعتمادبهنفسومیزانتعهدکارکنانبهاهدافسازمانینهفتهاست.برایگذرازمرحلههایگوناگون،سازمانهابایدخود
راباموفقیتهایمختلفسازگا رکنندوروشهایجدیدیرافراگیرند.دراینصورت،بایدبهشناساییمواردیبپردازند
کهمیتوانددرسازندگیمحیطکارتوانمندوموثرباشد (جاللیوهمکاران .)1396،
 توانمندسازیرابایداززوایایمختلفموردبررسیقرارداد.سازمانهایکهبهاجرایتوانمندسازیتمایلدارند،باید
کامالًبامفهمومآنآشناباشند.باترویجوتوسعهفرهنگتوانمندسازیمدیرانمیتوانندکارهایروزمرهرابهگروههای
توانمندواگذرکنند،ولیاهدافقبالبایدبرایکارکنانبهصورتروشنبیانشدهباشدوابزارهایالزمتصمیمگیریمانند:
اطالعاتومنابع  دراختیارشانقرارگیرد،آنگاهمدیرفرصتمییابدبهکارهایاساسیومهمتربپردازد (کرد نائیچو
همکاران .)1395،
 توانمندسازی ،دادن قدرت به افراد نیست ،افراد به واسطه دانش و انگیزه خود صاحب قدرت هستند و در واقع
توانمندسازی،آزادکردناینقدرتاست.توانمندساز ی،ظرفیتهایبلقوهایرابرایبهرهبرداریازسرچشمهتواناییهای
انسانیکهازآناستفادهکاملنمیشود،دراختیارمیگذارند.درسازمانهایتوانمند،کارکنان،نیرویمحرکهاصلیبه
شمارمیروند.اینکارکنانهستندکهبااحساسهیجان،مالکیت،افتخارواحساسمسئولیت،بهترینابداعاتوافکارخود
راپیادهمیکنند.اززمانیکارکنانباگذشتزمانودرنتیجهپیشرفتسبکهایرهبری،خودراازقیدوبندکارفیزیکی
سختویکرئیسدیکتاتوررهاکردند،دردامهایجدیدیکهازمهمترینآنهارقابتکاریزیاد،عدمامنیتوفشار
هایناشی  ازگروههمکاراناستگرفتارشدهاندمفهومتوانمندسازیچیزیبیشترازاختیاردرکاراستومدیرانبایدبا
بهکارگیریبرخیازجنبههایخوشایندیدرجهترسیدنبهاهدافسازمانفعالیتکنند.اگرمدیرانخودعنوانکنند
کهکارکنانشانراتوانمندکردهاند،نبایدامیدداشتکهتوانمندیواقعیرخدادهباشد،مگراینکهافرادثالثیصحتاین
موضوعرابیانکنند،زیرامدیراندرارزیابیهایشانازکارکارکنانواقعیتهارابیاننمیکنند(آقایار.)1395 ،بنابراین،
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توانمندسازی،مستلزمنوعمتفاوتیازرفتاراخالقیواجتماعیوبهکارگیریابزارهایکارگروهیومشارکتیوسهولت
دسترسیبهمنابعاطالعاتیوبهرهبرداریازروابطاخالقیدوجانبهبینکارکنانودریککلمهمدیریتبراساسصداقت
است.توانمندسازیدروغینیامصلحتیکوششیبودهاستتابهکارکنانقدرتیبدونتغییردرروابطاخالقیبینآنهاو
مدیرانبدهد (فعلیوهمکاران .)1397،
طی 50سالگذشتهمدیرانهموارهکوششکردهاندتاازطریقمهارادراکاتروانی،کارکناننسبتبهکارومدیریت
شده است .همچنین مدیران ،مسئولیت اخالقی خود را در مورد توانمندسازی بدون در نظر گرفتن اصالت در رفتار،
درستکاری،صداقتواعت مادانجامدادهاندکهبهتوانمندسازیمصلحتییادروغینمنجرشدهاست(جاللیوهمکاران،
 .)1396
 استفادهازتواناییهایبالقوهمناسبهرسازمان،مزیتیبزرگبهشمارمیرود.آموزشوتوانمندسازیکارکنانیکی
ازاهدافسازمانهاستوهمیشهبراینباوروبراینتبلیغا تاستواراستکهبهرهوریدرگروکارکنانتحصیلکردهو
توانمند است .سازمان های امروز تحت تاثیر عواملی از قبیل افزایش رقابت های جهانی ،دگرگونی های ناگهانی ،نیاز به
کیفیتوخدماتپسازفروشووجودمنابعمحدودو...زیرفشارهایزیادیقراردارند.پسازسالهایزیادیتجربه،
دنیابهایننتیجهرسیدهاستکهاگرسازمانیبخواهددراقتصادوامورکاریخودپیشتازباشدودرعرصهرقابتعقب
نماند،بایدازنیرویانسانیمتخصص،اخالقوباانگیزهباالبرخوردارباشد.منابعانسانیاساسثروتواقعییکسازمانرا
تشکیلمیدهند.نظامآ موزشیموثرباارتقایسط مهارتهایکاریوفردیموجبکارآمدینیرویانسانیمیشود
(فعلیوهمکاران .)1397،


پیشینه پژوهش
محمدی و الوانی(،)1399در تحقیقی با عنوان "تحلیل ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان های دولتی با محوریت توسع ه
پایداردرجهتارتقاءبهرهوری"بهایننتیجهرسیدندکهشاخصهایارزیابیعملکردکارکنانبامحوریتتوسعهپایداردر
چهاربعداقتصادی،اجتماعیفرهنگی،سیاسی،زیستمحیطیشناساییشدهدرمدل پسازآزمونبعدزیست محیطیو
اجتماعیفرهنگیاولویتبیشتریداشتهبرایناساسپیشنهادهاییجهتبهبودارزیابیعملکردکارکناندرراستایتوسع ه
پایدارارائهشد.
ابراهیمی(،)1396درپژوهشیبه"بررسیتاثیرسیستمهایکامپیوتریاتوماسیوناداریبربهرهوریعملکردکارکنان"
ن
درشهرداریاستانکرمانانجامداد.نتایجبدستآمدهازاینتحقیقبیانگرارتباطمستقیمومثبتبینسیستماتوماسیو 
اداریباعملکرد،اثربخشیوبهرهوریعملکردکارکنانبودهودالیلیبرردفرضیههایمذکوروجودنداشت.
هاشممطوری(،)1396درپژوهشیکهتحتعنوان"بررسیرابطهسرمایهروانشناختیوحمایتسازمانیادراکشدهبا
ک
اشتیاقپرستاران" در شهر اصفهان انجام دادند .نتایج این تحقیق نشان داد که بین سرمایه روانشناختی و حمایت ادرا 
ق شغلیرابطه مثبت و معناداری وجود دارد .عالوه براین نتایج نشان داد که سرمایه روانشناختی و حمایت
شده با اشتیا 
سازمانیادراکشده32درصدازواریانساشتیاقشغلیتبیینمیکندوقادربهپیشبینیاشتیاقشغلیمیباشند .
ی
حسینزاده،نبویوفاضلیپور(،)1396درپژوهش"بررسیتاثیرارزشهایفرهنگی،شایستهساالریوجامعهپذیر 
قکار(موردمطالعهکارمنداندانشگاهشهیدچمراناهواز)"پرداختند.نتایجاینتحقیقنشاندادک ه
سازمانیبر اخال 
ن
میانگین اخالق کار کارمنداندانشگاه شهید چمران اهواز در سط مطلوبی قرار دارد ،همچنین متغیرهای زمینه ای چو 
قکار دارند؛ ارزش های فرهنگی ،شایسته ساالری و جامعه
سن ،تحصیالت و سابقه کار رابطه معنادارمستقیمی با اخال 
قکاردارد.
پذیریسازمانیدارایرابطهایمستقیمبااخال 
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ی
ق شغل 
فقیه آرام و خادمی ( ،)1396در پژوهشی که با عنوان "رابطه حمایت سازمانی و جو سازمانی نوآورانه با اشتیا 
ق
کارکنان وزارتعلوم ،تحقیقات و فناوری" دریافتند که حمایت سازمانی و جو سازمانی نوآورانه ،رابطه معناداری با اشتیا 
قشغلیراپیشبینیمینمایند.
شغلیدارندوایندومتغیر51درصدازواریانسنمراتدراشتیا 
کعب عمیر و نعامی( ،)1395در پژوهشی به بررسی"اثر عدالت سازمانی ادراک شده بر وفاداری سازمانی و بهزیستی با
میانجی گریسایش اجتماعی و تعدیل کنندگی کنترل شغلی در کارکنان بیمارستان گلستان اهواز" پرداختند .نتایج این
تحقیقنشاندادکهکنترلشغلیتوانسترابطهبینعدالتسازمانیادراکشدهوسایشاجتماعیراتعدیلکند.
دو،ژانگوتکالب(،)2018درپژوهشیباعنوان"فشارشغلی،کنترلشغلیوحمایتسازمانیدرکشدهدرعملکرد
کارکناندیدگاهی متقابل" که در کشور چین انجام دادند ،به این نتیجه رسیدند که آسیب های شغلی ،کنترل شغلی و
ت
حمایتسازمانیدرکشدهتاثیراتمستقیمیبرعملکردبیننقشیکارکناندارد.ازهمهمهمتراینکه،تاثیراتتعامال 
دوطرفهوسهطرفهنشاندادوقتیکههم کنترلشغلیوهمحمایتسازمانیدرکشدهباالست،عملکردبیننقشیدر
باالترینحالتقراردارد.
ط کاری ،فشار کاری و ایمنی ترافیک در سه گروه از
آشهوهمکاران،)2018( 1درپژوهشی به بررسیموضوع "شرای 
رانندگانحملونقلعمومی"دربین780رانندهحرفهایدرکشورکلمبیاپرداختند.نتایجاینپژوهشرابطهمعناداریرا
بین معیارهایمربوطبهمتغیرهایکاریاجتماعیوشاخصهایاصلیعملکردیرانشانداد.عالوهبراینتحلیلی
رگرسیونچندگانه تاثیرمتغیرهایاصلیتقاضاهایشغلی،مدلکنترلیوبهطورخاصفشارشغلیرانشانداد.
بویا و کرچون ،)2017( 2در پژوهشی به بررسی "نقش شایسته ساالری در گردآوری سرمایه انسانی در کشور اس پانیا"
ش
پرداختند .آنها بهاین نتیجه رسیدند که شایسته ساالری همیشه تاثیر مثبتی را بر خروجی ها دارند اما زمانی که کش 
جایگزینیکمترازیکاست،تنهااثریسطحیدارد.
پینیون و همکاران ( ،)2017در پژوهشی به بررسی "تاثیر کنترل شغلی بر ادراک کارکنان در زمینه تعهد مدیریت به
تتعهد مدیریت به امنیت وامتیازاتکنترلشغلیوجود
امنیت" پرداختند .نتایج نشان داد که رابطه معناداری بین امتیازا 
دارد.
گوندمیروهمکاران،)2017(3درپژوهشیبهبررسیموضوع"شایستهساالریچندفرهنگی:مزایایارزشگذاریتنوعو
شایستگی" پرداختند .آنها دریافتند که در مقایسه با چندفرهنگی سنتی ،شایستگی چندفرهنگی فعالیت های کلیشه ای و
غیرقانونی ادعاهایتبعیضنژادیبرایسفیدپوستانکاهشدهد.شایستگیچندفرهنگیباعثافزایشمشارکت
ق
روانشناختیاقلیتهاینژادیو سفیدپوستشدهاست.عالوهبراین،آنهادریافتندکهاینافزایشمشارکت،ازطری 
شایستگیچندفرهنگی،افزایشاحساساتدرگیرشدندرهردوگروهرابهوجودمیآورد.
آکاندوزوسانلی،)2017(4درپژوهشیکهباعنوان"تأثیرپشتیبانیازکارکنانوحمایتسازمانیادراکشدهبراشتغال
ی
وگردشکاردرهتلها"درکشورترکیهانجامدادنداینگونهاستداللکردندکهحمایتسازمانیادراکشدهتاثیرمثبت 
برکاراییکارکنانهتلداردوتأثیرقابلتوجهینیزبررویقصدجابهجاییآنهادارد .
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روششناسی پژوهش
این پژوهشازنظرهدفکاربردیاست.دراین پژوهشازروشکتابخانهایواسنادی برایگردآوریاطالعاتدر
زمینه ادبیات و پیشینه پژوهشدرزمینه هایمرتبط استفاده شده است.در ابتدابابررسی ادبیات ارائهشدهدر زمین ه
توانمندسازی،عواملآندرسازمانهاشناسایی شدهاست.سپسبهتحلیل دادههای جمعآوری شدهپرداختهونتایج و
پیشنهاداتالزمدرپیشبرداهدافموضوعپرداختهشدهاست .

تحلیل یافتهها
مدل سازه های اثربخشی
مدلسازههایاثربخشیبرمبنایسهدستهازمتغیرهای علّی،واسطوبازدهطراحیگردیدهاست.دراینمدلسهعامل
سوقدهنده،بازدارندهوانگیزشی،متغیرهایسهگانهفوقراتحتتاثیرقرارمیدهند.درادامهمتغیرهایفوقموردبررسی
دقیققرارگرفتهونقشآناندرفرایندتوانافزاییکارکنانبررسیمیگردد .
الف  -متغیرهای علّی
ی ونتایجحاصلازآنبطورمستقیماثرگذارمیباشند.
متغیرهاییهستندکهدربرنامههایتوانافزایی کارکنانشهردار 
مهمترینمتغیرهایعلّیرامیتوانبهچهاردستهتقسیمنمود :
 -1تغییر نگرش
نوعنگرششهرداریبهمنابعانسانیمیبایستتغییرکند.شهرداریبایدهموارهبدنبالکشفاستعدادهاومهارتهای
کارکنانبودهوایناصلراکهبایدبهآنانفرصتدادتاتوانائی هایشانرابروزدهندتسریدهد .درچنینشرایطیاست
کهمیتوانانتظارداشتتاچالش  هاییعمدهایچونفقدانقدرتبهتوانمندی،دستورپذیریبهپاپیشنهادنبرای
انجامکاروواکنشنشاندادنبهخالقیتوسازندگی،ودیگریمسئولاستبههمهمسئولندتبدیلگردد .
 -2مسئولیت پذیری
شهرداری  نیازمندکارکنانیاستکهدرحلمشکالتفعالبودهونهتنهادرقبالوظایفمحولهبلکهدربرابربهبود
عملکرد کل مجموعه احساس مسئولیت نمایند .الزمه این کار آن است که سازمان دارای افکار مثبت بوده و در قبال
ایدههایجدیدکارکنان،ضمنانعطاف پذیری،آمادگیپذیرشدیدگاههایتازهرانیزداشتهباشد.اجرایآموزشهایموثر
درزمینهتصمیمگیری هایگروهی،تقویتمهارت هایارتباطیدرقالب هایگروهی،تقویتمهارت هایبرنامهریزیو
نهایتاًشیوهقدردانیازکوشش  هایسازمانیمیتوانداثراتشگرفیدرخلقمسئولیتپذیریفردیوسازمانیدرپی
داشتهباشد (محمدیوالوانی .)1399،
 -3حرکت از تمرکز به عدم تمرکز
بهمنظورتوانافزایی ،شهرداری بایدبهسمتعدمتمرکزحرکتنماید.بدینصورتکهتعدادیتیمیاگروهمتشکلاز
کارکنان ایجاد کند که به یکدیگر متصل شده تا از طریق ارتباطات و تصمیمگیریهای مستمر گروهی،ضمن انجام
مسئولیت هابهتوسعهکیفیسازماننیزکمکنمایند .اگرچهمشکالتیچوناحتمالعدموجودامکاناتوپتانسیل های
الزمفردییا  سازمانیویاعدمهماهنگیدراجرامیتوانداینمتغیرراتحتتاثیرقراردهدولیباتمامایناوصافنمی
توانازمزایایعمدهآنازجملهایجادانعطاف پذیریبیشتردراجرایبرنامهها،استفادهبهینهازمنابعو کاهشمشکالت
اجراییسازمانبهراحتیچشمپوشینمود(سلطانیوسلیمانتبار .)1393،
 -4تامین منابع مالی
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یکی از وجوه مهم برنامههای توان افزایی گستردگی منابع درگیر در آن است .پیاده سازی برنامههای بهبود عملکرد
مستلزمتامینوتخصیصبخشیازمنابعمالی،فیزیکیوانسانیشهرداریمیباشد (شمسوهمکاران .)1394،
ب  -متغیرهای واسط
متغیرهایواسطبطوراعمبهشرایطکلیسازمانوبطوراخصبهوضعجاریآناشارهدارد.اینمتغیرها رامیتوان
سازندهسازه اصلیبرنامههایتوانمندسازیمحسوبنمود.هنگامی کهشرایطوعواملتواناسازیرافراهممیکنیماین
سوالمطرحمیشودکهباتوجهبهشرا یط،چگونهاینفرایندرااجراییکنیم؟وچهراهبردیرابکاربریمتااینفرایندمحقق
گردد؟بررسیچهارمتغیرذیلکهازآنتحتعنوانکلیمتغیرواسطیادمیکنیمبهاینسواالتپاسخخواهدداد .
 -1سهیم کردن کارکنان در اطالعات سازمانی
تصورعامبرایناستکهسهیمکردنکارکناندراطالعاتباعثاخاللدرروندکاریسازمانخواهدگردیدولیبهزعم
اینباور،موفقیت شهرداریرابایددرتالش  هایتیمیوتسهیمکارکناندراطالعاتسازمانیجستجوکردنهاحتکارآن.
تسهیم اطالعات برای تواناسازی سازمان نه تن ها یک ضرورت است بلکه موجب ایجاد جو اعتماد ،صمیمیت و مسئولیت
پذیریکارکناننیزمیشود.اینتسهیماوالًحستعلق،مشارکتومالکیتنسبتبهسازمانایجادنمودهوثانیاًکارکنانرا
مصمممی سازدتاازاطالعاتکسبشدهبرایبهبودعملکردفردیوسازمانیاستفادهنمایند.آشناییبااطالعاتیراجعبه
چگونگیانجامکار،سوددهی،ضایعات،بودجه،بازار،بهرهوریونظایرآن،اینامکانرامیدهدتاکارکنانوضعیتفعلی
سازمانرابطورروشندرکوبرایبهبودعملکردآنتالشنمایند(هداوندوصادقیان .)1386،
 -2تعیین قلمرو خودگردانی
میتو انباتعریفوظایف،خودمختاریکاریایجادنمود  .اینکارباعثمیگرددانرژیفردیوسازمانیدرمجرای
مشخصیهدایتشود.تعیینقلمروکاریشاملمشخصکردنهدف ها،نقش ها،ارزش هاومقرراتیاستکهزیربنای
اقداماتبهبودعملکردراتشکیلوازتوانافزاییحمایت میکنند .باایجادخودمختاری،کارکنانباآزادیعملبیشتردر
جهتاهدافمشخص،مسئوالنهترعملکردهوخالقیتبیشتریازخودنشانخواهندداد.البتهبایدتوجهداشتکهخود
مختاریبدونقیدوشرطوحدودسبببینظمیدرسازمانمیشود.آزادیعملبایستیمتناسببانوعکارومسئولیتی
باشدکهبهکارکنانواگذارمیگردد(همانمنبع .)57،
 -3شکل دهی تیم های خودگردان
ایجاد تیم های خودگردان ،یکی از کارآمدترین شیوه هایی است که با ترویج فرهنگ مشارکت سازمانی ،روحیه کار
گروهیرانیزتقویتمینماید.اینرویکردضمنایجادمحیطیپذیرابرایمشارکتفعالکارکناندرجهتتشخیصو
تحلیلمشکالتسازمانی،بسترنقدسالمبراییافتنهدف  هایمشترکرانیزفراهمآوردهوکارکنانراقادرمیسازدتا
ی
درفرایندهایمختلفسازمانیحضورپیدانمایند.حذفسلسلهمراتبالزمهاصلیایجادتیمهایخودگرداندرشهردار 
میباشد.تنهادراینصورتاستکهکارکنانازمهارتهاودانشتخصصییکدیگراستفادهبهینهنمودهوکارراازآغازتا
اتمام،مدیریتخواهندنمود.ایحادتیمهایخودگردان،بواسطهاصلهمافزایی،ضمنافزایشارتباطاتسازمانیبهکارایی
فرایندتصمیمگیری،کاهشهزینههایعملیاتی،رشدکیفیتودرنهایتتوانمندیسازمانمنجرخواهدگردید .
 -4مدیریت توانمند
درفرایندتوانافزایی،مدیرنقشحلقهاتصالرادارد.بهاینمعنامدیریتبهتواناییایجادتعادلمناسبدرانجامکارها
ازطریقکنترلبرکیفیتعملکردمنابعانسانیواعطای آزادیعملبهکارکنانبهنحویکهباخودمدیریتی،خالقیت
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بیشتریازخودنشاندهندتعریفمیگردد .مدیرمیبایستصرفاًتسهیلکنندهباشد.اوبایدشرایطیرافراهمآوردکه
کارکناناجازهیابندیادبگیرند،رشدکنند،توسعهیابندودرکارسهیمگردند.البتهانجاماین مهممنوطبهآناستکه
مدیردرکخودراازقدرتدگرگونسازدزیراتامفهومقدرتدراندیشهویتغییربنیادیپیدانکندتواناسازیبهمفهوم
واقعیانجامنخواهدپذیرفت.قدرتدرفرهنگسنتیبهمعنایوادارکردندیگریبهانجامکاراستدرصورتی کهدر
فرایندتوانافزایی،آزادسازیکارکنانبرایبروزتوانمندیهاست(همانمنبع.)58،
ج  -متغیرهای بازده
متغیرهایوابستهایهستندکهآثاروپیامدهایدومتغیرعلّیوواسطرامنعکسمیسازند .
خالقیت،آیندهنگری،تمرکزبرروی کار،انعطافپذیری،بهبودارتباطات،مسئولیت پذیری،کاهشتشنج واسترس در
ی
محیطکار،بهبودساختارسازمانی،ایجادجواعتمادواطمیناندرسازمان،رویکردبهکارهایگروهی،جانشینپروریبرا 
مشاغلونهایتاًافزایشتوانمدیریتیوسرپرستیکارکنانرامیتوانازجملهمهمترینمتغیرهایبازدهبرشمرد .
▪

عوامل سوق دهنده

درفرایندتوانافزایی،برخی عواملسازمانینقشموثریدرتغییروادامهآنایفامینمایند.مشتریمداری،میزان
عالعملوانعطافپذیربودنسازمانونهایتاًمیلبهحرکتپیوستهبسویبهبوداز
کاراییسازمانازحیثدخلوخرج،سری 
نافزاییکارکنان میباشند .ذیالًبهبررسیآنهاپرداختهخواهد
جملهمهمترینعواملسوقدهندهبهسمتبرنامههایتوا 
شد(همانمنبع .)58،
 -1مشتری مداری
امروزهدامنهتوقعات اربابرجوعان درموردکیفیت وخدماتبسیارباالرفتهووظیفهایدشواررابر شهرداری تحمیل
نمودهاست.بگونهایکهاگرشهرداریازعهدهبرآوردناینتوقعاتبرنیاید،ماهیتخودراازدستدادهواربابرجوعانرا
بهنارضایتیسوق خواهد داد.کسب آگاهی از انتظاراتارباب رجوعانو اجابت سریع خواستهای آنان لزوم در اختیار
داشتنمنابعانسانیتوانمندراایجابمینماید .
 -2کارایی شهرداریاز حیث دخل و خرج
اگرشهرداری بخواهددرارائهوعرضهخدماتکاراییداشتهودرمیادینرقابتیمطرحشود،چهسرمایهوپتانسیلیباالتر
ازنیروهایتوانمندبهبهبودروندحرکتیآنکمکخواهندنمود .
 -3چابکی و انعطافپذیری
تغییراتمکررفنآوریونیزتغییرذهنیت اربابرجوعان،نیازبهدگرگونیمستمردراستراتژیوبرنامههایسازمانیرا
بوجودآوردهاست.براینمبناسازمانبایددرگذرازموانعوبهر هگیریازفرصت ها،چابکبودهواز انعطافپذیریالزم
برخوردارباشد.وجودساختارهایقابلانعطاف،کارکنانچندمهارته،اهمیتبخشیدنبهبرنامههایتوانمندسازیونهایتاً
ایجادفرهنگمربوطهازمهمترینابزارهایانطباقباشرایطجدیددررویاییباتغییراتمیباشند.
 -4حرکت پیوسته بسوی بهبود
بهمنظور کسبموفقیتوتثبیتموقعیت شهرداری درمحیط هایرقابتی،موضوعهمیشهبهترشدنوحرکتمستمر
بسوی بهبود می بایست در سرلوحه برنامه های کاری سازمان قرار گیرد .برنامه های توان افزایی کمک خواهند نمود تا
شهرداریهموارهخودرادرفرمایدهآلحفظنماید(همانمنبع .)59،
▪

عوامل بازدارنده

مطالعات توسعه پایدار شهری و منطقه ای

76

دوره ،3شماره  ،2شماره پیاپی  ،8تابستان 1401

نیروهایبازدارندهزیادیوجودداردکهدرجهتبازداشتیاکاهشتاثیرعملکردنیروهایسوقدهندهدرفرایندتوان
افزاییعملمیکنند.ازآنجملهمیتوانبهمقاومتسازماندربرابرتغییر،شکلگیریاحساسترسازتغییرووجود
نگرشمنفیمدیریتیکهآزا دیعملکارکنانرامترادفباتخطیسازمانیمیدانند،اشارهنمود.درگذشتهنگرشغالب
چنینبودکهبهبودکیفیتکاریدرگروعملکردکارکنانیاستکهدارایویژگی هایذاتیچونابتکار،خالقیت،تحرک،
قدرتریسکباال،توانتحلیلیومهارتدرروابطانسانیهستندواینویژگیهاهمراهباآنانمتولدمیگردد(نقیپوراصل
وهمکاران .)1396،
وجودایندیدگاهوسایردیدگاه هایمشابهکههنوزهممیتوانرگههایآنرادربرخیازسازمانهابهوفورمشاهده
نمودموجبمیگرددتادربسیاریازمواردبرایبهبودعملکردافراددر جایگاههایسازمانیآنهاهیچارزیابیمنطقیو
علمی با معیارهای وزنی و ارزشی مطمئن صورت نپذیرد و حتی در صورت ارزیابی ،بیشتر به توان و مشخصات فردی
پرداختهشودتاکمبودهاونیازهایشغلیوچونکارکناندرمقابلچنینروشیاحساسخطرمیکنندواینتصورراپیدا
مینم ایند که نتایج ارزیابی در ارتقای سازمانی آنان دخالت مستقیم داشته و در میزان مزایایی که کسب میکنند تاثیر
مستقیممیگذارد،پسهمیشهدرتعاملباآنبهمخفیکردنکمبودها،ضعفها،تظاهربهجبرانویاارائهتوانمندیهای
غیر واقعیخودمیپردازندبدون اینکهعمالً کیفیتکاریخودوسازمانراملحوظنظرقراردهند (ناصریوهمکاران،
 .)1395


جدول .1ابعادومولفههایشناساییشدهتوانمندسازیمنابعانسانیباتاکیدبرکارکنانشهرداریها 
فردی

سازمانی

محیطی

دانش

قدردانی،پاداشوحقوق 
نوعرهبری 
اقداماتمدیریتی 
آموزشوبالندگی 
اطالعاتوتعامالت 
اعتمادسازمانی 
ارزیابیعملکرد 
عدالتسازمانی 
مشخصبودناهدافسازمانی 
ساختارسازمانی 
تنوعنیرویکار 
ساختارشغل 
فرهنگکارآفرینیوارزشآفرینی 
بازمهندسیفرایندها 

تغییراتمحیطی 
اتحادیهکارکنان 
قوانینومقرراتکار 
وضعیتاجتماعیوفرهنگی 
تحلیلمستمرمحیط 
وضعیتاقتصادی 
وضعیتزیستمحیطی 
ارتباطبینجامعهودانشگاه 
حمایتمسئوالن 
تجاریسازی 
پارکهایعلمی 
ایجادفضایکسبوکارحالل 

هوش
برانگیختگی هیجانی
معرفت و بصیرت دینی
انگیزش و نگرش
داشتن مدلی از افراد موفق
قابلیت جسمی
مهارت
شخصیت
اعتماد به نفس
رضایت و احترام
امنیت و آسایش خاطر
احساس موثر بودن
خالقیت ،نوآوری و مولد بودن
استقالل فردی
ریسک پذیری
خلق ارزش و ثروت آفرینی
ماهیت تصمیم گیری و مسئولیت پذیری

(منبع :فاضل و همکاران)1396 ،
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توانمندسازی کارکنان
یکی ازفنونمؤثربرای افزایشبهره وریکارکنانو استفادهبهینه ازظرفیتوتوانایی هایفردیوگروهی آنهادر
راستایاهدافسازماناست.توانمندسازی،فرایندیاستکهدرآناز طریقتوسعهوگسترشنفوذوقابلیتافرادوگروه
هابهبهبودوبهسازیمستمرعملکردکمکمیشود.بهعبارتدیگر،توانمندسازییکراهبردتوسعهوشکوفاییسازمانی
ن .)2015 ،1سازمان هایامروزیتحتتأثیرعواملیاز قبیل:افزایشرقابتجهانی،دگرگونی های
است (هیجروهمکارا 
ناگهانی،نیازبهکیفیتوخدماتپسازفروشووجودمنابعمحدودو...زیرفشارهایزیادیقراردارند.پساز سال ها
تجربه،دنیابهایننتیجهرسیدهاستکهاگرسازمانیبخواهددراقتصادوامورکاریخودپیشتازبودهودرعرصهرقابت
عقب نماند ،باید از نیروی انسانی متخصص ،خالق و باانگیزهباالبرخوردار باشد .منابع انسانی ،اساس ثروت واقعی یک
سازمانراتشکیلمیدهند.بینسرمایهانسانیوبهرهوریدرسازمانهارابطهایمستقیموجوددارد.ازدغدغههایمهم
بنگاه  هایاقتصادیموفقجهان،گردآوریسرمایهانسانیفرهیختهوخردورزیاستکهقادربهایجادتحولدرسازمانی
باشندکهبهآنتعلقدارند(گارسیاوکولتر .)2017،2امروزهمزیتیکهسازمانهابرایپیشیگرفتنازیکدیگردارندنهدر
بکارگیریفناوریجدید،بلکهدرباالبودناعتمادبهنفسومیزانتعهدکارکنانبهاهدافسازمانی نهفتهاست .برایگذراز
مرحلههایگوناگون،سازمانهابایدخودراباموقعیتهایمختلفسازگارکنندوروشهایجدیدیرافراگیرند.دراین
صورت،بایدبهشناساییمواردیبپردازندکهمی توانددرسازندگیمحیطکارتوانمندومؤثرباشد (تقیزادهو ضیائی
حاجیپیرلو .)1395،توانمندسازیرابایداززوایایمختلفموردبررسیقرارداد.سازمان هاییکهبهاجرایتوانمندسازی
تمایلدارند،باید کامال  بامفهومآنآشناباشند.باترویجوتوسعهفرهنگتوانمندسازی،مدیرانمی توانندکارهایروزمره
رابهگروه هایتوانمندواگذارکنند،ولیاهداف قبال بایدبرایکارکنانبه صورتروشنبیانشدهباشدوابزارهای الزم
تصمیمگیری مانند :اطالعات و منابع دراختیارشان قرار گیرد ،آنگاه مدیر فرصت مییابد به کارهای اساسی و مهمتر
بپردازد (خلیلنژادوامیری  .)1395 ،توانمنسازی،دادنقدرتبهافرادنیست،افرادبهواسطهدانشوانگیزهخودصاحب
قدرتهستندودرواقعتوانمندسازی،آزادکردناینقدرتاست.توانمندسازی،ظرفیتهایبالقوهایرابرایبهرهبرداری
ازسرچشمهتوانائیهایانسانیکهازآناستفادهکاملنمیشود،دراختیارمیگذارد.درسازمانتوانمند،کارکنان،نیروی
محرکهاصلیبه شمارمی  روند.اینکارکنانهستندکهبااحساسهیجان،مالکیت،افتخارواحساسمسئولیت،بهترین
ابدا عاتوافکارخودراپیادهمیکنند.اززمانیکهکارکنانباگذشتزمانودرنتیجهپیشرفتسبکهایرهبری،خودرا
ازقیدوبندکارفیزیکیسختویکرئیسدیکتاتوررهاکردند،دردامهایجدیدیکهازمهمترینآنهارقابتکاریزیاد،
عدمامنیتوفشارهایناشیازگروههمکاراناست،گرفتارشده اند.مفهومتوانمندسازیچیزیبیشترازاختیاردرکار
استومدیرانبایدبابه کارگیریبرخی از جنبه های خوشایندیدرجهت رسیدنبه اهدافسازمانفعالیتکنند .اگر
مدیرانخودعنوانکنندکهکارکنانشانراتوانمندکردند،نبایدامیدداشتکهتوانمندیواقعی رخدادهباشد،مگراینکه
افرادثالثیصحتاینموضوعرابیانکنند،زیرامدیراندرارزیابی هایشانازکارکارکنان،واقعیتهارابیاننمی کنند
(محمدیوالوانی .)1399 ،بنابراین،توانمندسازی،مستلزمنوعمتفاوتیازرفتاراخالقیواجتماعیوبه کارگیریابزارهای
کارگروهیومشارکتیوسهولتدسترسیبهمنابعاطالعاتیوبهرهبرداریازروابطخالقیدوجانبهبینکارکنانودریک
کلمه مدیریت براساس صداقت است .توانمندسازی دروغین یا مصلحتی کوششی بوده است تا به کارکنان ،قدرتی بدون
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تغییردرروابطاخالقیبینآنهاومدیرانبدهد (دوو همکاران.)2018،1الگویتوانمندسازیرادرمراحلزیرخالصهمی
کنند:مرحلهاول:شاملشناساییوحذفشرایطیاستکهموجباحساسبیقدرتیدرکارکنانمیشود.اینعواملمی
تواندشاملتغییراتسازمانی،ساختارسازمانی،نظامپاداشدهیوماهیتشغلیباشد.مرحلهدوم:بهکارگیریفنونو
راهبردهایمدیریتییامدیریتتوانمندسازیاست.اینراهبردهاشاملمدیریتمشارکتی،نظامبازخورد،پاداشمبتنیبر
شایستگیوغنایشغلیاست.مرحلهسوم:استفادهازمنابعاطالعاتیکارآمدیاستکهبهموثربودناقداماتتوانمندسازی
مرحله دوم کمک خواهد کرد .مرحله چهارم :کسب تجربه ی کارکنان از طریق فرایند توانمندسازی است .مراحل قبل
برحسبتقویتاحساستوانمندییاخودکارآمدیدرزیردستانمیشود .


اثربخشی سازمانی
محققان در علوم سازمانی اذعان کردند که موضوع اصلی نظریه های سازمانی مربوط به اثربخشی سازمانی است
س.) 2010 ،2درطولدودههاخیرتغییریبنیادیدرمتنمطالعاتسازمانیرخدادهاست.درحالیکهمفهوم
(بیسوا 
اثربخشیسازمانی،زمانیمتغیرغالبدرمطالعاتسازمانیبودوبحثاصلیدرموفقیتسازمانیبهشمارمیرفت،به
تدریجاهمیتخودراازدستدادوبهصورتگستردهایجایخودرابهشاخصهایمنفردبردرآمدهامانندبهرهوری،
میزانخطایاوفاداریمشتریداد(کامرون .)2015،3
 اثربخشییکاصطالحپیچیده،بحثبرانگیزودشواربرایدرکوتعریفمیباشدویکموضوعگستردهووسیعاست
کهتاثیرمهمیرویانواعساختارهایگروهیدارد.ایناصطالحبه اینموضوعاشارهمیکندکهچطوریکسازماندر
دستیابیبهاهدافوبازدههایمطلوب،موثروکارآمدمیباشد(جونزوهمکاران.)2010 ،4اثربخشیسازمانیبهمعنی
تواناییسازمانهابرایپاسخگوییبهتغییرنیازهایمحیطیکهآنهابطوررضایتبخشعرضهمینمایندوازتالشموثر
وکارآمدرهبرانهمداخلسازمانوبیرونازسازمانبرایدستیابیبهوضعیتمطلوباموروکارهایمنتجمیشود.
اثربخشیسازمانروشیاستکهسازمانها،چگونگیتحققموفقیتآمیزماموریتهایشانراازطریقراهبردهایسازمانی
ارزیابیمیکند(چو .)2013،5


اهمیت و ضرورت ارزیابی عملکرد شهرداری ها
مدیریتوارزیابیعملکردسازمانها،یکازقویترینابزارهایاستکهمیتوانبهکمکآناطالعاتموردنیازرااز
وضیعتسازمانبهدستآورد.الگوهایمختلفیبرایارزیابیعملکردطراحیشدهاستکهمدیرانسازمانهابهتوجهبه
هدفازارزیابیونوعسازمان(دراینجاشهرداریهاومناطقوابسته)ازروشویامدلخاصیبهرهگرفتهویابهترکیبو
تلفیقچندینمدل،مدلموردنیازخودراطراحیمیکنند.هرچندرسالتاصلیهرمدلارزیابیعملکرد،تعیینکارآییو
اثربخشیسازمانموردارزیابیاستولیدرکنارآن بایدتواناییتعییننقاطقوتوضعفراداشتهباشدوراهکارهاییبرای
رفعضعفاحتمالیموجودارائهدهد.لذاشناختمدلهایمختلفارزیابیعملکردوتشخیصبکارگیریصحی وبجای
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آنها،ازمسایلبسیارمهماست .ارزیابیعملکردیکیازابزارهایاساسیواصلیمدیریتجهتتحققاهداف،استراتژیهاو
برنامههای سازمانمیباشد.درسازمان های عمومینظیر شهرداری،طراحیو استقرارنظام ارزیابی عملکردمیتواند
منجربههدایتصحی مدیراناجراییشهرداریدرمسیرتحققاهداف،وظایف،راهبردهاوبرنامههایتوسعهوبهبود
خدماتشهری،منطبقبا کیفیت،هزینهوزمانموردنظرشود.ازآنجاکهشهرداریبهعنواننهادیعمومی،مدیریتشهر
رابرعهدهداردضرورتارزیابیومدیریتعملکردآنکامالمشهودمی باشد(خودکامی .)1399 ،شهرداریبهعنوانیک
سازمانانسانی،سیستمیبازاستکهعالوهبرتعاملبامحیطدرونیخودبامحیطبرونسازمانینیزدرتعاملاستو
عواملمختلفداخلیوخارجیبرعملکردآنتاثیرگذاراست.ارزیابیعملکردسازمانهاوتاثیردادننتایجحاصلازآندر
چگونگیانجامکارهادرجهتبهبودعملکردازضروریاتمدیریتکارآمدمیباشدوشهرداریهانیزازاینقاعدهمستثنی
نیستند.بهویژهآنکهشهروندانمهمترینخدماتگیرندگانازشهرداریهاهستندومخاطبیناصلیایننهادعمومیمی
باشنداستفادهازسیستمارزیابیعملکردمناسبمیتوانددر باال بردنرضایتشهروندانازشهرداریو نهایتاارتقاسط 
کیفیتزندگیآناننقشبسزاییرا ایفاکند.مطالعاتانجامشدهنشانمیدهدکهاغلبشهرداریهایکشورهایپیشرفته
از یکی از مدل های ارزیابی عملکرد در جهت سنجش عملکرد شهرداری های خود استفاده می کند(صالحی زاده و
همکاران .)1389،
عوامل نظیر :عوامل سازمانی ،اقتصادی ،آموزشی ،اجتماعی و شغلی هریک بهشرح ذیل بر توانمند سازی کارکنان
موثرند :
▪ ویژگیهایسازمانی:ازطریقعواملومولففههایمانندشرایطسازمانی،اجازهتصمیمگیریبهکارکنان،اختیاربرای
وظایف،قدرتکافیبرایتصمیمگیری،نیازسنجیآموزشیبرایتعییننیازهایواقعی،توجهمدیرانبهبرآوردن
نیازها وانتظاراتکارکنان،دسترسیکارکنانبهمنابعالزم،توجهسازمانبهآموزشکارکنان،آگاهیکارکنانازنتایج
تصمیات اتخاذ شده ،تشویق سازمان برای مشارکت کارکنان در تصمیم گیری و میزان ارتباط با مدیران ،موجب
توانمندسازیکارکناندرسازمانمیشود .
▪ ویژگیهایاقتصادی :ازطریقشاخصهایومولفههایمانندپاداشدهیمتناسبباپیشرفتکارکنان،پاداشبرای
نوآوریکارکنان ،رضایتکارکنان ازنظام پاداش ها ،پاداشبرایتالشهای فردی ،ارائه اطالعات سازماندرمورد
ارتقایشغلی پاداشبه کارکنان،تشویقکارکنانبراساس عملکردواقعیو رضایت کارکنان ازتشویق ارائه شده از
سویسازمانکمی،موجبتوانمندسازیکارکناندرسازمانمیشود .
▪ ویژگی های آموزشی :از طریق عوامل و مولفه های مانند تاثیر آموزش در میزان رفع مشکالت ارباب رجوع ،تاثیر
آموزشدرخالقیتکارکنان،تاثیرآموزشبرمسئولیتپذیری،تاثیرآموزشدائمیبرتوانمندسازی،آموزشکارکنان
متناسببازنیازآنها،تاثیرآموزشدربرافزایشتواناییهایشغلی،تاثیرآموزشدراعتمادبهنفسورضایتشغلی،
تاثیرآموزشدرایفاینقشفعاالنهبهعنوانعضویازگروه،تاثیرآموزشبرافزایشدانشوارتقایاطالعاتشغلی،
تاث یرآموزشدرارتقایسط مهارتکارکنانوتاثیرآموزشبربهبودعملکردکارکنان،آموزشهایضمنخدمت،
روشهایترسیمجریانفرایندکاروحلمسئله،آموزشهایمجازیازطریقاینترنت،آموزشارتباطاتوآماده
سازیبرایایفاینقشهایگروهی،بستههایآموزشیرایانهایوآموزشهایمهارتهایتجزیهوتحلیلمشکالت
پیچیده،موجبتوانمندسازیکارکناندرسازمانمیشود .
▪ ویژگیهایاجتماعی:ازطریقعواملومولفههایمانندمیزانتاثیرصمیمیتوصداقتدرتوانمندسازی،میزانتاثیر
مشارکت و کار گروهی ،میزان تاثیر همکاری و هماهنگی کارکنان درتوانمندسازی ،میزان تاثیر ارتباطات بر
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توانمندسازی،میزانگرایشکارکنانبهکارگروهی،میزانتشویقسازماننسبتبهکارگروهیوانجامفعالیتهای
سازمانبهصورتجمعیوگروهی،موجبتوانمندسازیکارکناندرسازمانمیشود .
ویژگیهایشغلی:ازطریقعواملومولفههایمانندتناسبمیاناختیاراتومسئولیتها،فرصتهایبرایارتقای
توسعهشغلیکارکنان،میزانیادگیریورشدباتوانمندسازی،محیطکاریمثبت،تاثیردانشومهارتایشغلیدر
توانمندسازی،تاثیرافزایشسط دانشتخصصیکارکنان،تاثیرغنیسازیشغلیبرتوانمندسازی،فرصتالزمبرای
رشدویادگیریوداشتنامنیتشغلی،موجبتوانمندسازیکارکناندرسازمانمیشود(فعلیوهمکاران.)1397،


ی
شکل  :1عواملمؤثربرتوانمندسازیکارکنانشهردار 

نتیجهگیری و پیشنهادها
موفقیت هر فرد در سازمان بستگی به روحیات ،تالش ،انگیزه و رضایت مندی او دارد.هیچ سازمانی نمی تواند
بدونتعهدوتالشکارکنانموفقگردد.انگیزشنیرویپویاییاستکهتحرکیاعملانسانراسببمیشودوانگیزاننده
ی
ها موجب تشویق فرد به انجام یافتن کارمی گردند .لیکن توجه به عوامل انگیزاننده ی کارکنان نقش مثبتی در ارتقا 
ی
سازمانهاوبهرهوریآنهادارد.بنابراینوجودنیرویانسانیاثربخش،یکیازضرورتهایپیشرفتوتوسعههرکشور 
ن
است،اینکهمنابعانسانیبرخیجوامعازکاراییواثربخشیالزمبرخوردارنیستند،امریتصادفینیست،زیراروشیکهآ 
جوامعبرایآموزشوتوسعهخود،تسهیماطالعات ،توانمندسازی،بهکارمیبرد،پاسخگوینیازکارکنانخودنیست.
توسعهمنابعانسانیبایدباهدفافزایشانگیزشکارکنان،افزایشبهرهوری،ایجاداعتمادبینکارکنانوایجادزمینهالزم
برایتمامافرادواجدشرایطجهتورودبهمشاغلگوناگونازجملهروشهاییهستند کهامروزهجایگاهیویژهدر
اثربخشیسازمانیافتهاند .
در اینپژوهش اشاره شد که حضور فعاالنه سازمان در عرصه های رقابتی ،پیدایش مشاغل جدید و لزوم
بناپذیرنمودهاست.ازطریقتوانافزایی،ظرفیت هایکاری با
چندمهارتهشدنکارکنان،تواناسازیآنانراامریاجتنا 
تفویضاختیار،افزایشمسئولیت،خودمختاریدرتصمیمگیریواحساسخودکارآمدی،افزایشیافتهودرنتیجهبهرهوری
واثربخشیسازماننیزباالمیرود.برایاینکارزیرساختهاییازجملهسرمایه،نیرویانسانیباانگیزهونیزنگرشهمسو
الزم است تا از طریق بکارگیری سه اصل مهم تسهیم کارکنان در اطالعات ،تعیین چارچوب خود مختاری به منظور
تصمیمگیریوجایگزینیتیمهایخودگرداندرسلسلهمراتبسازمان،توانمندسازیمیسرگردد.آنچهازاینطریقحاصل
می شودافزایشوفاداریوحستعلقکارکنانبهسازماناستکهدرمشارکتفعالوارائهابتکاروخالقیتنمودمییابدو
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در نهایتموجباتارتقایبهره وریسازمانراپدیدخواهدآورد.الزمبذکراستکهتاکارکنانظرفیت هایالزمرابرای
تغییردرجهتتوانمندسازیبدستنیاورندموفقیتیحاصلنخواهدگردیدباالخصاگربودجهوسرمایهالزمبرایاینکار
نیزوجودنداشتهباشد.برهمیناساسبهشهرداریهاتوصیهمیشودکهمواردزیررامدنظرقراردهند :
➢ کاستنراههایفشارشغلیتوسطمدیرانماننددادنآزادیبیشتربهکارکنان،ایجادانگیزهو...
➢ تمرکزبیشترمدیرانبرمولفههایموثردرکنترلشغلی،زمینههایبهتریرابرایداشتنکنترلدرکاربرایکارکنان
خودفراهمآورند.
➢ حمایتهایسازماندهیشدهمدیران،درجهتبهبودعملکردکارکنانافزایشیابد.
➢ مدیراندرزمینهارتقاءافراد،لیاقتوشایستگیآنهارامالکعملقراردهندوارایهخدمتافراددرسازمانراوابسته
بهشایستگیواثربخشیآنهاکنندوفرهنگشایستهساالریرانهادینهکنند .

منابع و مأخذ
آقایار،سیروس.)1395(.تواناسازیکارکنانوتوانمندسازیسازمان،انتشاراتسپاهان.
یعملکردکارکنان،
ابراهیمی،محمدحسین.)1396(.بررسیتاثیرسیستمهایکامپیوتریاتوماسیوناداریبربهرهور 
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شاپا2783-0764:

بررسی رابطه بین شاخص های امنیت اجتماعی و وفاداری گردشگران خارجی.

(مطالعه موردی :شهر شیراز)
محمدرضا شهریاری

 1

.1دانشجویدکتریشهرسازی،واحداصفهان،دانشگاهآزاداسالمی،ایران 
تاریخ دریافت 1401/05/24 :تاریخ پذیرش1401/05/27 :

چکیده
زمینه و هدف :امنیت از اساسی ترین نیازها برای گردشگران است و نبود آن چالشی بزرگ برای جذب گردشگران به ویژه جهانگردان
خارجی است .از آن جایی که هدف گردشگران از سفر به دست آوردن آرامش روحی و روانی است؛ فقدان امنیت اجتماعی موجب کاهش
پذیرش گردشگران خواهد شد  .هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین شاخص های امنیت اجتماعی بر وفاداری گردشگران خارجی در
شهر شیراز است .
روش بررسی :پژوهش کاربردی و روش انجام آن مبتنی بر روش توصیفی-تحلیلی است  .در جهت گردآوری دادههای مورد نیاز از
روشهای اسنادی و میدانی(پرسشنامه) استفاده گردیده است .جامعه آماری ،گردشگران مراجعه کننده به شهر شیراز در سال  1398بوده
اند روش نمونه گیری از طریق روش تصادفی و از نوع خوشه ای چند مرحله ای بوده است .برای سنجش امنیت اجتماعی گردشگران از
 43گویه در قالب  4شاخص استفاده شده است .همچنین تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روشهای آماری  ، Tضریب هبستگی و
روش تحلیل رگرسیون انجام شده است.
یافتهها و نتیجهگیری:نتایج پژوهش نشان میدهد که  4شاخص امنیت اجتماعی از نظر گردشگران در سطح باالتر از حاد متوساق قارار
داشته و همچنین بین شاخص های امنیت اجتماعی همبستگی قوی و معنادار آماری وجود دارد .در پایان در باین عامال هاای وفااداری
مولفه تجربه سفر با مقدار  0/319بیشترین سهم را در بین دیگر عوامل وفاداری داشته است.


کلید واژهها :امنیت اجتماعی ،وفاداری ،گردشگری ،شیراز.


 نویسنده مسئولmohammadrezashahriyari75@gmail.com :

ارجاع به این مقاله :شهریاری،محمدرضا (.)1401بررسی رابطهبین شاخصهای امنیت اجتماعی ووفاداری گردشگرانخارجی(مطالعهموردی:
شهرشیراز).فصلنامهمطالعاتتوسعهپایدارشهریومنطقهای .100-84،)2(3،
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مقدمه و بیان مسأله
تجرب ههایگردشگری،محصولجامعهکنونیوزادهانقالبصنعتیاست(جهانی.)38:1396،امروزهگردشگرییکیاز
مسایل مهمومؤثراقتصادی وازعواملمهموبرجستهارتباطی ،اجتما عی وفرهنگی درسط جهانمحسوبمی شود
(فراهانی وهمکاران.)21 :1397،درحالحاضرگردشگری مبدل به یکی ازمهمترین مؤلفههای توسعهرفاهاقتصادی در
بیشتر کشورهاشده است(منصوری مؤید و یاوری گهر.)1397 ،براساسگزارشسازمانتجارتجهانی ،تعدادگردشگران
جهانسالیانه  4/3درصدرشددارد(وی تی او.)66 :2019 ،شهرها یکی ازمقاصدمهمگردشگری درجهانهستند.زیرا
جاذبههایتاریخیوفرهنگیبسیاریرادرخودجایدادهاند(تیموتی.)70:1995،فضاهایشهریبسترفعالیتوارتباط
انسانهاباهمدیگراستودرنتیجهدرهویتبخشیودادناحساسامنیتبهشهرونداننقشبهسزاییدارند(خوشفرو
همکاران .)182:1392،
درتوسعهگردشگریعواملمتعددیدخالتداردکهامنیتمهمترینعاملمؤثربررشدورونقگردشگریاست.امنیت
ورشدورونقگردشگریدومقولهوابستهبهیکدیگر هستندوافزایشامنیتتأثیرعمدهایبررشدگردشگری دارد(هال،
.)135 :2012امنیت ازنیازها وضرورتهای پایهای فردوجامعهوزمینه ای برای توسعهگردشگری است (جوهانسن،
ت
.)526:2017احساسامنیتدرگردشگاههایشهریدارایکارکردهای فردیواجتما عیاستوباافزایشکیفیتامنی 
دراینگونهفضاها،گردشگرانفرصتبیشتریبرایتفرجپیدامیکنند(ژوین .)111:2019،
در فضاهای شهری احساسامنیت شهری بهاین معنااستکهشهروندانبتوانندآزادانهجابهجاشوند،باهمارتباط
ن
برقرارکنندبدونآنکهتهدید شوندو یا باخشونتوآزارمواجهشوند(لطفی وهمکاران .)45 :1393 ،یکی ازمهمتری 
مکانهاوفضاهایی کهمی تواندزمینه سازناامنی گردشگرانخارجی شود،محیط های شهری است.این گونهمکانها
گرفتارطیفگستردهایازمسایلامنیتاجتما عیوپیامدهایفضاییهستند(زوکین .)42:2017،
جین جیکوبز ازنظریه پردازانشهرسازی درتبی ین امنیت شهری بهتعاملفضای فیزیکی وفرآیندهای اجتما عی در
محیط تأکید دارد(جیکوبز.)33 :1961 ،توسعهگردشگری در یک کشورنشانگرثباتوامنیت ملی درفضای جغرافیایی
استکهگردشگران را ازنقاطمختلف جهانبه خود جلبمیکند (کاتو .)244 :2017 ،مالک امنیت درگردشگری،
سنجش امنیت احساس شدهتوسطگردشگرانی استکهدرفضاهای شهری حضوردارند(ماکسیمیلیونو.)66:2017 ،
امنیتاز اساسیتریننیازهابرایگردشگران است و نبود آن چالشیبزرگ برایجذب گردشگران به ویژهجهانگردان
خارجی است(مکلیود.)5 :2014 ،ازآنجایی کههدفگردشگرانازسفربهدستآوردنآرامشروحی وروانی است؛
فقدانامنیت اجتما عی موجبکاهشپذیرش گردشگرانخواهدشد(نونکو.)285 :2017 ،مفهومامنیت اجتما عی ابتدابعد
ازجنگسرددراروپامطرحشدواین نوعامنیت دارای خصلتی جمعی است(والچ.)236 :2015 ،امنیت اجتما عی شامل
مؤلفههای وسیعی همچونعدالت،کاهشفقر،محیط سالم،امنیت زیستی ،ارتباطی وجانی رانیز شاملمیشود (جوپه،
ت
.)202 :2018امنیت بهعنوانشاخصترین عاملرونقصنعتگردشگری دردنیا مطرحشدهاستوبدونعنصرامنی 
سرمایهگذاریدرهیچبخشاقتصادیبهویژهصنعتتوریسمبهعملنمیآیدوگردشگردرجاییحضورپیدامیکندکه
امنیتجانیومالیاوتأمینشود(شربتی .)128:1395،
امنیت اجتما عی یکی ازمهمترین مسائلی استکهدرمیزان تقاضای گردشگری خارجی تأثیر به سزایی دارد(تنگ،
.)74:2009سازمانجهانیگردشگریدربارهامنیتگردشگرعالوهبرمسئولیتگردشگردرتأمینسالمتخود،معتقدبه
مسئولیت جامعهمیزبان درتأمین امنیت نیز م یباشد (چیانگ.)45 :2000 ،امنیت اجتما عی توانمندی جامعهبرای حفظ
ویژگیهایاساسیخوددربرابرشرایطمتحولوتهدیداتواقعییااحتمالیاست(ژوزف.)388:2016،رضایتگردشگران،

86

مطالعات توسعه پایدار شهری و منطقه ای
دوره ،3شماره  ،2شماره پیاپی  ،8تابستان 1401

دروفاداری ،بازگشتمجدد،تداوم سفروتر غیب دوستانو آشنایان بهدیدار از شهرمقصدمؤثرواقعمی شود(فنی و
همکاران.)33:1391،یکیازمهمترینمسائلیکهدرکاهشوفاداریگردشگرخارجیتأثیرداشتهاستتبلیغاتمنفیدر
ت
زمینهعدموجودامنیتبرایگردشگراندرایرانمیباشد(توالیی.)7:2006،احساسامنیتارتباطمستقیمیباکیفی 
ن
محیط درفضاهای شهری داردوفضاهای ناامن زمینه رابرای بروزناامنی برای گردشگرانفراهم مینماید.بااینکه ایرا 
جزءدهکشوراولجهانازلحاظجاذبههایگردشگریوجزءپنجکشوراولجهانازنظرتنوعگردشگریاست،متأسفانه
ن
سهمایران ازدرآمداین صنعتدرسال  2018کمتراز یک درصدبودهاست(خاکپوروهمکاران .)75 :1394،همچنی 
کشورایران دارای  17آثارباستانی ثبتجهانی یونسکو است(بح رینی زاده،سلیمی فردوزمانی)86 :1393 ،؛اماباوجود
جاذبههایتاریخیوفرهنگیدرفضاهایشهریکشور،براساسآمارواطالعاتسازمانجهانیگردشگری،کشورایراندر
سال2019درجذبگردشگرخارجیدربین147کشورجهانیرتبه97ودربینکشورهایخاورمیانهرتبه12رابهخود
اختصاصدادهاستکهباتوجهبهتوانایهایبالقوهکشورجایگاهبسیارپائینیاست(اونوتو .)65:2019،
شهرشیرازمرکز استان فارس از مراکز گردشگریدر کشور است .اینشهر با داشتن جاذبه هایمتنوع تاریخیو
فرهنگیازدیربازموردتوجهگردشگرانخارجیبودهاست.اینشهربامیراثتاریخیوفرهنگیغنیپتانسیلهایمطلوبی
جهتجذبوگسترشگردشگرانخارجی دارد.شیراز واطرافآندارای جاذبههای گردشگری فراوانی استکهجاذبه
های تاریخی دررتبهاولقراردارند.جاذبههای تاریخی درفضاهای شهری درجذبگردشگرانخارجی ازاهمیت باالیی
برخورداراست.هدفاصلیمطالعهحاضرسنجشمیزاناحساسامنیتاجتما عیگردشگرانخارجیدرشهرشیرازوتاثی ر
آنبرافزایشوفاداریگردشگرانخارجیاست.همچنیناینپژوهشسعیداردبهاینپرسشهاپاسخدهد 
وضعیتشاخصهایامنیتاجتما عیازنگرشگردشگراندرچهسطحیاست؟ 
کدامیکازشاخصهایامنیتاجتما عیبیشترینتاثیررابروفادارایگردشگراندارد ؟ 
بینشاخصهایوفاداریبهمقصدگردشگریچهرابطهایوجودداردوکدامیکسهموتاثیربیشتریدارد؟

مبانی نظری پژوهش
امنیت بهمفهومرهایی ازترس،خطرواحساسدوری ازهرگونهتهدید تعریف می شود.درفرهنگلغتنامهفارسی
معین امنیت بهمعنای «ایمن شدنودرامانبودن»تعریف شدهاست(معین.)354 :1381 ،احساسامنیت پدیده ای
روانشناختی ودارای ابعادگوناگونمیباشد (هزارجریبی.)129:1390 ،این احساسناشی ازتجربههای  عینی واکتسابی
افرادازشرایط واوضاع پیرامونی است؛بنابراین ،افرادبهصورتهای گوناگونآنراتجربهمیکنند (هزارجریبی:1390 ،
.)129احساسامنیتدرواقعیکتولیداجتما عیاستیعنی همهنهادهایاجتما عیدرشکلگیریآننقشایفامیکنند
(حیدرنژادوهمکاران.)4:1394،باایندیدهمهارکانجامعهازجملهمردم،حاکمیت،پلیسو...درتولیدوارتقایسط 
آننقشکلیدیوالینفکدارند(هزارجریبی .)129:1390،
یکیازحساسترینومهمتریننوعامنیت،امنیتاجتما عیاستچراکهاگرامنیتاجتما عیدرجامعهبهصورتیباشد
کهانسانهانتوانندنمودارآینده خودرابراساسگذشتهخویش ترسیم کنند،رشدوتوسعهامکانپذیر نخواهدشدو
تحتتأثیر امیال افرادقرارمیگیرد (نیازی وهمکاران .)135 :1390،بوزانازمکتبکپنهاکبرای نخستین باراصطالح
امنیت اجتما عی رابهکاربردوآنراحفظویژگیهایی بیان میکند کهبراساسآن،افرادخودرابهعنوانعضو یک گروه
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اجتما عیقلمدادمیکنند(احمدیوکلدی.)3:1393،تعاریفبسیارگوناگونومتنو عیازمفهومامن یتاجتما عیارائهشده
استکهدرجدولزیربهچندنمونهازآنهااشارهشدهاست :
جدول. 1تعاریف گوناگون از امنیت اجتماعی
نظریه

تعریف

منبع

پرداز
بوزان

بوزان نخستین فردی است که بحث امنیت اجتماعی را با تأکید بر مسایل اجتماعی ،اقتصادی،

نیل14 :2013 ،

سیاسی و زیست محیطی مطرح کرده است.
ولفرز

امنیت در معنای عینی ،فقدان تهدید در برابر ارزش های کسب شده را مشخص می کند و در

روزون66 :2005 ،

معنای ذهنی فقدان ترس و وحشت از جمله علیه ارزش ها را معین می نماید.
ویور

امنیت اجتماعی ابزاری برای ایجاد توانمندی در جامعه است و بین امنیت ،هویت و توسعه

پیتر38 :2015 ،

جوامع ارتباط مستقیمی وجود دارد.
امنیت امنیت اجتماعی آن است که چگونه جوامع ،منافع و هویت شان را خلق و باز تولید می کنند.
مک

بیلگین67 :2003 ،8

سوئینی
آزگود

امنیت همانند خطر کیفیتی نامشخص دارد و امری نسبی است.

هزارجریبی129:1390،

نسبی بودن مفهوم امنیت بخشی به دلیل انتزاعی بودن و نبود تعریف مشخصی از این مفهوم
و بخشی دیگر حاصل پیوند با مفاهیم نسبی دیگری نظیر منافع و بحران میباشد.


درجمعبندیتعاریفگوناگونازامنیتاجتما عیمیتوانتعریفمختاریوهمکارانراارائهنمودکهامنیتاجتما عی
رابهشکلزیرتعریفمیکنند :
احساس امنیت اجتما عی ،بهنداشتنهراسازتهدید یا بهمخاطرهافتادن ویژگیهای اساسی وارزشهای انسانی و
نبودترسازتهدیدحقوقوآزادیهایمشروعگفتهمیشود(مختاریوهمکاران .)30:1391،
نظریهپردازانیچونکوهن،جف ریوکاسپار،امنیتراعاملاصلیدرعرصهگردشگریمیدانند(وانگ .)77:2009،
ن
امنیت گردشگری عبارتاستاز:مصونیت ادراکشده یا واقعی گردشگری هنگاممسافرتبهمقصدخاص.بنابرای 
نو عیازجرایموجودداردکهمرتبطباگردشگراناست،نظری هپردازاناینجرایمرادرقالبشکافیاجتما عی-اقتصادیکه
بینمیزبانومهمانانوجودداردتبیینمیکنند(منسفلد،523:1389،ترجمهصحرانشینوهمکاران) .
ی
ناامنی بهدوبعد عینی وذهنی درفضاهای شهری قابلبخشبندی است،سرقتازگردشگراندرردیف جنبهها 
ن
عینی واحساسامنیت درموردمکانگردشگری رامی توانجزوجنبههای ذهنی دانست(هال.)18 :2007 ،مهمتری 
شاخصهای اجتما عی برای تأمین امنیت گردشگران شامل:میزان جرایم صورتگرفتهدرمخالفتباگردشگرانتوسط
جامعهمیزبان ،میزان انحرافهای اجتما عی درارتباطباگردشگری ،میزان رضایتمندی گردشگرانازبازدید ،تصویرذهنی
گردشگرانازمکانموردبازدید،ضریبجذابیتگردشگریاست(ویور .)23:2000،
احساس امنیت گردشگرانازدیدگاه گردشگرانرااز  3دیدگاه میتوان بررسی نمود.:الف)بعدرفتاری باتمرکزبر
روابطمتقابلبینگردشگرانوجامعهمحلی؛ب)درزمینهساختاریکهبههنجارهایموجوددرجامعهتأکیددارد؛ج)در
زمینهشرایطمحیطیدرفضاهایشهریکهمیتواندنقشتعیینکنندهدرجذبگردشگرانخارجیداشتهباشد(ویتی
او.)33:2019،درکناراینعوامل،نقشجامعهمیزباندربرقرا ریارتباطنیزبسیاراهمیتدارد.آمادگیجامعهمیزباندر
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پذیرشگردشگرانخارجیوروابطبینجامعهمحلی وگردشگراندریک مقصدبسیارپیچیدهاستومی تواندچالشهای
زیادیرابرایذینفعانایجادکند(محمدپوروهمکاران .)127:1395،
درانتخاب شاخص هایتحقیقسعیشده است که مهم ترینآنها در ارتباط با امنیتاجتما عی،انتخاب شوند.
ی
متغیرهایمستقل اینتحقیقشاخصهایاحساس امنیتاجتما عی،شامل :عملکرد پلیس(پنج گویه) ،امنیتفیزیک 
فضاهای شهری (ششگویه)،امنیت تعاملوارتباطباجامعهمیزبان (پنجگویه)،امنیت حملونقل(چهارگویه)ومتغیر
وابسته وفاداریگردشگران است .اگر بخواهیموفاداریگردشگر را به صورت گسترده ترینشراندهیمچنیناست که
وفاداری باسهعنصرهمراهاست -1 :عنصررفتاری مشتری کههمانتکرارعملسفراست؛  -2عنصرنگرشی مشتری که
همانتعهدواطمینانبرهانتخابمقصداست؛-3عنصردردسترسبودنگزینههایزیادبرایانتخابوانجامعملسفر
بهصورتمکرراست(انصاری واسدی .)88 :1395،دراین پژوهششاخصهای سنجشوفاداری گردشگرانعبارتنداز:
تخدمات،تصویرازمقصدگردشگری .
تجربهسفر،رضایتمندیازکیفی 
جدول .2شاخصهایمورداستفادهدرپژوهش 
مؤلفه
عملکرد پلیس

امنیت فیزیکی
فضاهای شهری
امنیت تعامل و ارتباط با
جامعه میزبان
امنیت حمل و نقل

گویه های تبیین کننده
حضور فعال نیروی انتظامی ،مسئولیت پذیری در قبال حوادث ،تأمین امنیت جانی و مالی ،سرکشی از
مراکز اقامتی گردشگران ،جلب مساعدت و حفاظت از محل اقامت.
احساس آرامش و آسودگی خاطر ،اطمینان از محل اقامت ،فقدان جرم و
جنایت در مکان های گردشگری ،نظم در فضاهای گردشگری ،تداوم بصری فضاهای گردشگری ،تنوع
کاربری ها و دسترسی مناسب.
آمادگی جامعه میزبان در پذیرش گردشگران خارجی ،تعامل و ارتباط جامعه میزبان با گردشگران،
شهروندان مسئولیت پذیر ،حمایت جامعه میزبان از مشارکت در جذب گردشگران.
کاهش تصادفات درون و برون شهری ،کاهش هزینه های حمل ونقل ،قابلیت دسترسی برای تمام سنین،
رعایت قوانین رانندگی از جانب جامعه میزبان.

براساسمبانینظریوپیشینهپژوهشمدلمفهومیتحقیقبهصورتزیرارائهمیشود(شکل .)1
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شکل .1مدلمفهومیتحقیق 



پیشینه پژوهش
حیدریساربانوهمکاران(،)1397درپژوهشخودتحتعنوان«تحلیلامنیتاجتما عیدرشهرستاناسالمآبادغرب
ی
باتأکید برتوسعهگردشگری» ،نشاندادندکهشاخصامنیت بهداشتوسالمتبیشترین تأثیر رادرتوسعهگردشگر 
داشتهاست.
نتایج مطالعهدرخشی وشریفی نیا (،)1397باعنوان«تحلیل فضایی احساسامنیت گردشگرانوتأثیر آنبرتوسعه
گردشگری(مطالعه موردی :شهر ساری)» ،نشان داد که احساس امنیتاجتما عی-روانیو اقتصادی-مالیبار توسعه
گردشگری درسط معناداری  0/01اثرگذاربودهاست.بنابراین ،تدوین راهکارهایی برای ارتقای سط احساسامنیت در
زنجیره مدیریت وبرنامههای توسعهگردشگری ضروری است .نتایج پژوهشهای کوزهگرکالجی وهمکاران(،)1396بر
روی احساسام نیت گردشگراندرشهرمریوان گویای آناستکهشاخصامنیت جادهای ،نشاندهندهامنیت نامطلوب،
است.
ن
کیانیوبیگلرینیا(،)1396درپژوهشخودبرروی«ابعادامنیتوتأثیرآنبرتوسعهگردشگریشهرکاشان»،بهای 
نتیجهرسیدندکه شش عامل نحوه برخورد جامعه میزبانو عملکرد پلیس،امنیتکالبدی،سالمت ،کیفیتاقامت و
ی
پذیرایی،امنیتفردیو آرامش روانی70/64درصد از امنیتگردشگران را پوشش داده است و ایننکته وفادار 
گردشگرانرادرپیخواهدداشت .
پژوهشمیرحسینی و جهانبخش(،)1395باموضوع«بررسی تأثیر مؤلفههای کالبدی بافت هایتاریخی بر امنیت
محیطی گردشگران»،نشانداداگرچهبین دیدگاه گردشگراناختالفوجودداردامامؤلفههای کالبدی درباالترین رتبه
تأثیرگذاریبرامنیتگردشگرانتأثیردارد .
مشکینیو همکاران( ،)1395در مقالهایتحت عنوان «بررسیعوامل موثر بر احساس امنیتاجتما عیگردشگران
شهری(مطالعهموردی:شهرطرقبه)»،بهایننتیجهدستیافتند کهباافزایشامنیتدرفضاهایعمومیشهری،احساس
امنیت اجتما عی گردشگراننیز بیشتر می شود.همچنین رابطهای مستقیم ومعنادارمیان متغیر نقشپلیس واحساس
امنیتاجتما عیگردشگران وجود دارد که نشان میدهدبا افزایشعملکرد پلیس،احساس امنیتاجتما عیگردشگران
افزایشمییابد .
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اسما عیلزاده و همکاران ( ،)1394در مقاله خود تحت عنوان «سنجش میزاناحساسامنیتگردشگران در شهر
تبریز»،بیانکردندکهمیزانتحصیالت،سواد،درآمد،نقشنیرویانتظامیورسانهبهمقداربسیارزیادیبرمیزاناحساس
امنیتاجتما عیگردشگرانتأثیردارد.
سلیمی سبحان( ،)1393درمقاله «امنیت وتوسعه پایدارگردشگری» به این نتیجه رسیده استکهضعف سرمایه
اجتما عیجامعهمیزبان،طراحینامناسبشهروعدمنظارتانتظامیبراحساسامنیتووفاداریگردشگرانتأثیرمستقی م
دارد.بررسیهایمیدانیبخاراییو همکاران ( )1393بر رویمسئله امنیتاجتما عیدر کالنشهر مشهد نشان داد که
عملکردبهینهوبهموقعپلیس،امنیتگردشگرانراافزایشمیدهد.
درپژوهش جسارتیو آقایی( )1393در زمینهنقش امنیتدر توسعه گردشگرینشان داد که میانگسترش
گردشگریو افزایشامنیتو گسترش حضور نیرویانتظامیرابطه مستقیمیوجود دارد.خلیفهسلطانیو همکاران
(،)1391بهبررسیعواملمؤثربراحساسامنیتگردشگرانخار جیدراصفهانپرداختهاند.اینپژوهشنشاندادکهبین
ی
دو متغیرحضور و عملکرد ن یرویانتظامیو تبلیغاتدر رسانهها و احساس امنیتدر بینگردشگران پیوستگیآمار 
معناداریوجوددارد .
مطالعاتشاهیوندیو همکاران( ،)1390در ارتباط با «تأثیرامنیتاجتما عیبر جذب گردشگران خارجی»،نشان
میدهدکه21درصدازانگیزهگردشگراندرمسافرتبهشهراصفهانمربوطبهامنیتاجتما عیدراینشهراست .
مطالعاتکارموند(،)2019برروینقشامنیتارتباطی(حملونقل)گردشگرانخارجیحاکیازآناستکهکاهش
تصادفات و قابلیتدسترسیحمل و نقل برایتمام سنینبه ویژهبرایسالمندان از عوامل مؤثر بر جذب و وفاداری
گردشگرانمیباشد .
نتایج پژوهشهای رایمان ()2018کهبرروی گردشگرانبین المللی شهررمانجامشدهاستنشاندادکهامنیت
فیزیکیفضاهایشهریوفقدانجرموجنایتدرمکانهایتاریخیدرکنارعواملیمثلتداومبصریوتنوعدسترسیبه
امکاناتازجملهمؤثرین عاملدراحساسامنیت اجتما عی گردشگران وعاملتأثیرگذار بروفاداری گردشگراناست.یافته
های لیو (،)2017داللتبرآنداردکهگردشگرانبیشتر بهدنبالمقاصدامنواجتنابازمقاصدی کهدرآنتروریسم،
جرموجنایتوناامنیباشد،هستند .
وسناموهمکاران(،)2015درتحقیقخودبربررسیاثراتام نیتگردشگریوارتباطآنباجامعهمیزباندریافتندکه
همبستگیوپیوندعاطفیتأثیراتمثبتیبراحساسامنیتدربینگردشگراندارد .
تحقیقاتپیرس(،)2014بررویسیصدنفرازگردشگرانجزایرباهاماباتأکیدبرمتغیرهایامنیتجانی،امنیتمحیط
فیزیکی ،امنیت انتظامی وامنیت بهداشتی ودرمانی نشاندادکهمجموععواملذکرشدهدارای کارکردهای تأثیرگذار و
ی میباشد .جرج وبوین ز
ارتباطآماری معناداربا احساسامنیت اجتما عی ودرنهایت جذبووفاداری گردشگران خارج 
ن
()2014درمطالعهای به بررسی درک گردشگران از ایمنی و امنیت درطی زمانتور شهری در منطقهبزرگکیپتاو 
پرداخت هاند.نتایجنشاندادکهاکثریتپاسخگویانازامنیتاجتما عیمنطقهاحساسرضایتداشت هاند .
شاه ووانی (،)2014بهبررسی تاثیر موانعامنیتی بهویژه عدماحساسامنیت اجتما عی درتوسعهگردشگری جاموو
کشمیرپرداختهاند.نتایجنشاندادکهگرچهگردشگ ریبراقتصادمنطقهتاثیرگذاشتهاستولیبروزناآرامیهایسیاسی
واجتما عی وبهدنبالآنبروزعدماحساسامنیت اجتما عی در میان گردشگران،تاثیر احساسناامنی اجتما عی برکاهش
جذبگردشگرانکامالآشکاراست .
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داس(،)2012درمقالهایبهبررسیوضعیتگردشگریدرکشورهایجهانسومومشکالتگردشگریازجملهنبود
امنیتپرداختهوبرلزومتوجهدولتازطریقایجادپلیسگردشگریتأکیدکردهاست .


معرفی محدوده مورد مطالعه
قلمرو  مکانیاینپژوهش،شیرازمیباشد.شهرشیرازکهدرمرکزاستانفارسقرارگرفتهاستدارای 1788هکتار
مساحت 11 ،منطقهشهری وجمعیت  1600000نفردرسال  1395میباشد.شهرشیراز دربخشمرکزی استانفارسو
درارتفاع 1426متری ازسط د ریا ودرمنطقهکوهستانی زاگرسواقع شدهوآبوهای معتدلی دارد.این شهرازسمت
غرببهکوهدراک،ازسمتشمالبهکوههایبمو،سبزپوشان،چهلمقاموباباکوهی(ازرشتهکوههایزاگرس)محدود
شدهاست(شکل .)2

شکل.1نقشهمحدودهموردمطالعه



روششناسی پژوهش
این پژوهشدرنظرداردتاوضعیت امنیت اجتما عی گردشگرانخارجی رادرشهرشیراز سنجشوارزیابی کند.متد
ق
پژوهشتوصیفی–تحلیلیوازلحاظهدف،ازنوعتحقیقاتکاربردیاسرت.گردآوریاطالعاتموردنیازپژوهشازطری 
ی
مطالعاتدقیقکتابخانهای(استفادهازاسنادومدارک) به منظورفراهمساختنمبانی تئوریکی ودرچارچوبروشکم 
برتکنیکپیمایش (مشاهدهمستقیم،پرسشنامهومصاحبه)استواراست.بهمنظورسنجشروایی وپایایی پرسشنامهاز
روش آلفایکرونباخ بهره گرفته شد که مقدار آلفا برایمتغیرهایمستقل پزوهش مقدار0/81و متغیروابسته0/79
ی
محاسبهشدکهنشانازروایوپایاییمناسبدارد.جامعهآماریپزوهششاملگردشگرانیاستکهبهشهرشیرازدرط 
ی
سهماهاخرسال  1398بهاین شهرسفرکردهاند.برایتعیین حجمنمونهازروشتصادفی وخوشهای چندمرحلها 
ی
استفاده شد که تعداد200پرسشنامه محاسبهوتوزیعگردید .در اینبررسیبرای سنجش وضعیتشاخص امنی ت 
ت
تاثیرگذارازنظرگردشگراندرشهربااستفادهازرگرسیون وآزمون tتکنمونهای بهارزیابی شاخصهای احساسامن ی 
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ت
اجتما عیدر ابعاد4گانه عملکرد پلیس ،امنیتتعامل و ارتباط با جامعه میزبان،منیتفیزیکیفضایشهریو ام ن ی 
لونقلپرداختهوبهمنظورتجزیهوتحلیلاطالعاتازنرمافزارSPSSاستفادهشدهاست .
حم 

جدول.3ضرایبپایاییمتغیرهاوابعادپژوهش 
تعداد

ضریب

ضریب

سؤال

پایایی

پایایی متغیر

عملکردپلیس

19

0/78

امنیتتعاملوارتباط

17

0/81

امنیتفیزیکیفضاهایشهری

16

0/76

امنیتحملونقل

14

0/83

جذبگردشگران

10

0/79

متغیر

احساسامنیتاجتماعی

ابعاد

توسعهگردشگریشهری

0/81

0/79



تحلیل یافتهها
یافتههای توصیفی :بررسیویژگیهایفردیپاسخگویاننشانمیدهدکهازمجموع200نفر75.63،درصدرامردانو
نیز24.37درصدرازنانتشکیلمیدهند .

یافتههای تحلیلی
دراینقسمتبهتحلیلوضعیت امنیتاجتماعی ،روابطبینمولفههای امنیتاجتماعیگردشگراندرشهرشیرازاز
دیدگاهجامعهنمونهپرداختهمیشود:

وضعیت سطح امنیت اجتماعی گردشگران
درراستایسنجشوضعیت امنیتاجتماعیگردشگراندرشهر شیراز ازنگاهجامعهنمونهازروش  tتکنمونه ای
استفادهشدهاست.همانگونهکهجدول()4نشانمیدهدمیانگینامنیتاجتماعیدرشهربرابر3/63استکهاینمقداراز
میانگینمالککهعدد  3میباشداختالفمعناداریدارد()p-value=0/0001 ،T=22/137برایناساسمیتوانگفت
امنیتاجتماعی درشهرشیراز براساسدیدگاه  جامعهنمونهباالترازحدمتوسطقراردارد.همچنینبهتفکیکهریکاز
مولفه هانیزمحاسباتبیانگرآنستکهدرهر  4مولفهدرنظرگرفتهپژوهش،مقدارمیانگینمحاسبهشدهباالترازحد
متوسطبودهکهاینمحاسباتمعنادارمیباشد( .)p-value>0/05
جدول .4نتایجآزمونتیتک نمونهایوضعیتامنیتاجتماعیازنظرگردشگران(میانگینمالک= )3
مولفه

تعداد نماگر

میانگین

انحراف استاندارد

مقدار t

سطح معناداری

عملکرد پلیس

4

3/68

0/698

18/966

0/0001

امنیت تعامل و ارتباط

3

3/40

0/872

9/015

0/0001

امنیت فیزیکی فضاهای شهری

3

3/31

0/906

6/770

0/0001

امنیت حمل و نقل

4

3/58

0/649

17/357

0/0001

کل

18

3/63

0/557

22/137

0/0001
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بررسی رابطه بین مولفه های امنیت اجتماعی و وفاداری گردشگران
براساسنتایجحاصلازضریبهبستگیدربررسیروابطبینچهارمولفه امنیتاجتماعی همانطوریکهدرجدول
( )5آوردهشدهاست،مالحظهمیشودکهجزدربیندومولفه عملکردپلیس و امنیتفیزیکیفضاهایشهری کهرابطه
وجودداردامامعنادارنمیباشد))P value<0/05دربینسایرمولفههایپژوهشرابطهمعنادارمستقیمآماریدرسط آلفا
 0/001وجوددارد))P value<0/05بعبارتیباافزایشهریکازمولفهها،دیگرمولفههایامنیتاجتماعی نیزافزایشپیدا
کردهاست.همچنیننتایجنشانازآنداردکهدربینمولفه هابیشترینهمبستگیمربوط بهمولفه های امنیتتعاملو
ارتباط بامقدارهمبستگی  0/442وکمترینمیزانهمبستگیمربوطبهمولفه های امنیتتعاملوارتباطباامنیتفیزیکی
درفضاهایشهریباهمبستگیبرابر0/248است .
جدول  .5نتایجضریبهمبستگیپیرسوندربارهرابطهبینمولفههایامنیتاجتماعی
مولفه

ارزشها
ضریب

امنیت تعامل و ارتباط

همبستگی

عملکرد

امنیت تعامل و

امنیت فیزیکی فضاهای

امنیت حمل و

پلیس

ارتباط

شهری

نقل

1

**0/291

**0/248

**0/442

0/001

0/001

0/001

1

0/095

**0/323

0/088

0/001

1

0/249

سطح معناداری
ضریب
عملکرد پلیس

همبستگی
سطح معناداری

امنیت فیزیکی فضاهای
شهری

ضریب
همبستگی
سطح معناداری
ضریب

امنیت حمل و نقل

همبستگی
سطح معناداری

**0/291
0/001
0/248

0/095

0/001

0/088

0/442

0/323

**0/249

0/001

0/001

0/001

0/001
1

بررسی تأثیر هر یک از مولفه ها در میزان وفاداری گردشگران
به منظور بررسی تأثیر و اهمیت نسبی مولفههای4گانه در میزانامنیت اجتماعیازآزمونرگرسیونچندمتغیر ه
استفادهشدهاست  .نتایجازمونرگرسیونخطیچندمتغیرهنشانمیدهدمدلبراوردشدهازنظرآماریمعناداراستچرا
کهمقدارآمارهtبرابر23/398ومقدارسط معناداریآنبرابر0/000میباشدمقدارضریبتعیینبرابر0/75میباشدکه
نشانمیدهد  75درصدازتغییراتامنیتاجتماعیتوسطمتغیرهایمستقلتبیینمیگیردد.ازیافتههایمربوطبه
ضرایببرآوردشدهچنانبرمیآیدکهتمامیمولفههااثرمعنادارومثبتبرامنیتاجتماعیووفادارایگردشگراندارند
( .)p-value>0/05
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جدول  .6آزمونرگرسیونچندمتغیرهازتأثیرشاخصهابراحساسامنیتاجتماعی 
شاخص ها

ضرایب استاندارد شده

ضرایب استاندراد نشده

Beta

Std. error

B

T

Sig

عملکرد پلیس

0/099

0/024

0/256

4/143

0/000

امنیت تعامل و ارتباط

0/097

0/025

0/170

3/805

0/000

امنیت فیزیکی فضاهای شهری

0/131

0/024

0/239

5/518

0/000

امنیت حمل و نقل

0/196

0/029

0/183

6/709

0/000

F

23/398

R2

0/75

بررسی و تحلیل رابطه بین عوامل موثر بر شکل گیری وفاداری
در راستای شناخترابطه بینعوامل موثر بر شکل گیریوفاداریسهعاملتجربه سفر ،رضایت مندی ازکیفیت
خدمات ونیز تصویرازمقصدگردشگری انتخابشده اندکهبااستفادهازضریبهمبستگیبهبررسیرابطهبینآنهابا
میزان وفاداری  پرداختهشدهاست.دراینخصوصنتایجنشانازوجودرابطهمعنادارآماریبینهر سه عاملباسرمایه
اجتماعی را دارد() P value<0/05که بیشترین و کمترین میزان همبستگی به ترتیب مربوط به عامل رضایتمندی از
کیفیتخدماتباضریببرابر0/282وتجربهباضریببرابر0/319است .

جدول  .7همبستگیبینتجربهسفرووفاداریبهمقصدگردشکری
تجربه سفر

وفادارای به مقصد گردشگری

آزمون همبستگی پیرسون
ضریب همبستگی

1

0/319

معنی داری

---

0/001

N

200

200

وفاداری به مقصد گردشگری

جدول  .8همبستگیبینرضایتازکیفیتخدماتووفاداریبهمقصدگردشگری
رضایت از کیفیت خدمات

وفاداری به مقصد گردشگری

آزمون همبستگی پیرسون
ضریب همبستگی

1

0/282

معنیداری

---

0/001

N

200

200

وفاداری به مقصد گردشگری


جدول  .9جدولهمبستگیبینتصویرازمقصدگردشگریووفاداری
آزمون همبستگی پیرسون
وفاداری به مقصد گردشگری

تصویر از مقصد گردشگری

وفاداری به مقصد گردشگری

ضریب همبستگی

1

0/299

معنیداری

---

0/001

N

200

200
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بررسی رابطه بین جنسیت و رضایتمندی از امنیت اجتماعی
بهمنظوربررسیرابطهبیندومتغیرجنسیتوامنیتاجتماعیکهدرمقیاساسمی-ترتیبیقراردارندازازمونخیدو
استفادهشدهاست.باتوجهبهمیزان  sigکهمیزانآنازسط اطمینانکمتراز  0/05با  0/95درصداطمینانوجودرابطه
بین دو متغیر نتیجه گرفته میشود نتایج آزمون کراس تب(جدول)10نشان میدهد که میزان امنیت اجتماعی در مردان
بیشتراززنانمیباشدکهنشانازآناردکهوفادارایبهاینمقصدگردشگریدربینمردانبیشتربودهاست ..
جدول  .10جدول همبستگی بین جنسیت و امنیت اجتماعی
آزمون خی دو

مقدار ارزش

معنی داری

درجه آزادی

پیرسون-خیدو

21/386

0/002

196

نسبت احتمال

21/919

0/005

196

رابطه خطی ب خطی

5/716

0/017

1


جدول  .11آزمون کراس تب برای رابطۀ جنس و امنیت اجتماعی
آزمون کراس تب
زن
مرد
جمع

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

تعداد

14

69

99

18

11

درصد

6/ 6

32/7

46/9

8/5

5/2

تعداد

33

54

57

23

5

درصد

19/2

31/4

33/1

13/4

2 /9

درصد

12/2

32

40/9

10/7

4/ 2



نتیجهگیری و پیشنهادها
همان  گونهکهاشارهشد،امنیتاجتماعیمبینحالتیاستکهاحساستهدیدونگرانیدرافرادایجادنشودوافراد
دریکجامعهاحساسامنیتنمایند.اینموضوعدرخصوصگردشگرانورودیبهیکجامعهنیزمصداقدارد.تحقیقات
نشانمیدهدبرای  گردشگران خارجیامنیتمقصدگردشگری ازاهمیتبسزاییبرخوردارمیباشد.باتوجهبهحجم
باالیگردشگراندرسالهایاخیر،گردشگریتوانستهاستخودرابهعنوانیکیازبزرگترینصنایعدردنیامعرفینماید
وهمانطورکهگفتهشدبراساسآمارسازمانجهانیگردشگریدرسال،2017بهعنوانسومینصنعتبزرگدنیابعداز
نفتوخودروسازی،قرارمیگیرد.درتحقیقحاضر،بهدلیلموانعومحدودیتهایپژوهشی،تالششدهاستتابهامنیت
اجتماعیبهعنوانیکیازجنبههایمهمروابطانسانیاشارهشودکهمیتواندزمینهسازمشارکتوهمکاریگستردهبین
المللیعلیالخصوصدرحوزهجذبگردشگرخارجیازطریقایجادتصویردهنیمطلوبشود.بهبیاندیگرمیتوانگفت
کهاعتمادوامنیتدریکجامعه،چارچوباساسیآنجامعهراتشکیلمیدهدکهمیتواندزمینهتعامالتمثبتو
سازندهرابرایاعضایآنجامعهدرابعادمختلفگسترشدهد.لذاهدفاصلیاینپژوهش،بررسینقشاثرگذاروحیاتی
امنیتاجتماعیبروفادارایگردشگرانمیباشد.درپژوهشحاضرباانتخاب43نماگردرقالبچهارمولفهاصلیبهبررسیو
شناختوضعیت امنیت اجتما عی ونیز عواملی کهدرشکلگیری آنبروفادارای گردشگرانخارجی موثر است،پرداخته
شد.نتایج بهدستآمدهنشان دادکهامنیت اجتما عی درشهرشیراز ازنظرگردشگرانباالترازحدمتوسطقرارداردکه
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نشانازوفادارایمناسبگردشگرانبهجامعهمیزباندارد.بررسیهمبستگیبین4مولفهاصلیامنیتاجتما عینشانداد
کهدربین آنهارابطهمعنادارمستقیم آماری وجوددارد.همچنین نتایج پژوهشنشاندادکهدربین چهارمولفهعملکرد
پلیس ،امنیت حملونقل ،امنیت فیزیکی فضاهای شهری و امنیت ارتباطمتقابلدرمیزان امن یت اجتما عی شهرتاثیر
داشتهوبیشترین سهممربوطبهمولفهعملکردپلیس (بامقدار )0/256میباشد .نتایج نشاندادازبین عاملجنسو
میزان امنیت اجتما عی مرداننسبتبهزناندرسط باالتری ازامنیت اجتما عی قراردارند.درپایان بین شاخصهای
وفاداری بهمقصدگردشگری رابطهمعنادارآماری وجوددارد.این یافته هاباپژوهشهای میرحسینی وجهانبخش( ،)1395
رایمان( ،)2018لیو( ،)2017همخوانیدارد .مجموعهعوامل فوق در افزایشرضایتگردشگران خارجیو به دنبال آن
افزایش وفاداری آنهامؤثربودهوموجباتتوسعهگردشگری رادر شهرشیراز فراهم خواهدآورد .در رابطهباوفاداری به
یقبلیکهتجربهقبلیازسفربهشهرشیرازداشتهاند،
مقصدگردشگری،بطورکلیبایدافزودکهحفظگردشگرانخارج 
آسانترازجذبگردشگرانخارجیجدیداست.بنابرایناگربررویاینبخشازگردشگرانسرمایهگذاریشود،هزینههای
ش
کمترینسبتبهسرمایهگذاریبرایجذبگردشگرانجدیدخواهیمداشت.بنابراینرضایتگردشگرانخارجیباافزای 
نرخحمایتازماندگاری،وجذبگردشگرارتباطمستقیمومعنیداریدارد.زیرابیشترمقاصدگردشگریبهگردشگرانی
متکیاستکهقبالازآنمکانهابازدیدکردهاند .
همانطورکهنتایجتحقیقنشانمیدهدبینمولفه های احساس امنیت اجتماعی)عملکرد پلیس،امنیتفیزیکی
فضاهای شهری ،امنیت تعامل و ارتباط با جامعه میزبان ،امنیت حمل و نقل( با وفاداری گردشگران رابطه مستقیم و
پیوستگیمعنادارآماریوجودداردوتقویتمولفههایاحساسامنیتاجتماعیسببافزایشوفاداریگردشگرانخارجی
میگردد.مبتنیبریافتههایتحقیق،پیشنهاداتزیردرجهتافزایشامنیتاجتماعیگردشگرانارائهمیگردد:
 −بهبودامنیتپلیسیباحضورفعالپلیسوحفاظتازمحلاقامتگردشگرانخارجیونشاندادنمسئولیتپذیری
نیرویانتظامیدرقبالحوادثبهگردشگرانخارجیکهمنجربهتقویتمولفههای احساسامنیتاجتماعیمیگردد.
پیشنهادمیشودکهمتولیانحوزهگردشگریدرسط شهر شیراز،تمرکزخودرابهسمتاینموضوعاثرگذارترسوق
دهند.
−عواملمر بوطبهامنیتدرافزایشرضایتگردشگراننقشاساسیدارند.توجهبهاینگزینه هاومؤثرسازیودر
مواردیایجادتمهیداتالزمبرایافزایشامنیتمحلسکونتگردشگرانخارجیباایجادهمکاریفعالومتقابلمیان
پلیسوشهروندانمحلی.
−برقراریکارگاه هایتعاملیدرجهتاف زایشآگاهیواستفادهازتوانمحلیشهرباتوجهبهنقشکلیدیآندر
توسعهگردشگری.
 −ایجادتابلوهایراهنماوعالئمنشانهایمناسببهزبانانگلیسیدرفضاهایگردشگریجهتایجادنظمدراینفضاها
والقایاحساسامنیتبیشتربهگردشگرانخارجی.
−ارائهخدماتمناسببهگرد شگرانخارجی.وتبلیغازطریقارائهخدماتبهتردررسانههایجمعی.زیراعاملیاست
برافزایشاحساسامنیتگردشگرانخارجیکهدرنهایتموجبورودبیشترگردشگرخارجیبهشهرشیرازمیشود.
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شاپا2783-0764:

ارزیابی تأثیر شاخص های مدیریت دانش بر عملکرد مدیریت شهری
(مطالعه موردی :شهرداریهای شهرداری کرمانشاه)
ساره رضایی اسحق وندی



کارشناس ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری،گروهجغرافیا،دانشکدهادبیاتوعلومانسانی،دانشگاه آزاد اسالمی،کرمانشاه ،ایران 
تاریخ دریافت 1401/01/16 :تاریخ پذیرش1401/04/05 :

چکیده
زمینه و هدف :یکی از مسایل رفتاری بسیار مهم در حوزه مدیریت موضوع مدیریت شهری بوده که تعیین کننده متغیرهای زیادی از
سازمان است .و به دنبال آن در دهههای اخیر موضوع مدیریت دانش به عنوان یک نیاز استراتژیک برای موسسات ،سازمانها و نهادهای
خدماتی مطرح شدهاست .که تضمین کننده برتریهای بلندمدت برای سازمانها بهخصوص در زمینه مدیریت شهری و جوامع و میزان
بهرهگیری آنها از سرمایههای انسانی ،فکری و اطالعاتی شهرداری است .در همین راستا؛ هدف پژوهش حاضر ارزیابی تأثیر شاخص-
های مدیریت دانش بر عملکرد مدیریت شهری با استفاده از مدل ساختاری تفسیری  ISMدر شهرداری کرمانشاه است .و از نظر
هدفگذاری کاربردی و از نظر روششناسی به صورت توصیفی -تحلیلی است .
روش بررسی :در روند تهیه و تولید دادهها ابتدا عوامل مؤثر بر تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد مدیریت شهری شهرداری کرمانشاه با
استفاده از نظرات  20نفر از متخصصین این موضوع و استادان و کارشناسان در سازمانهای ذیربق از طریق روش دلفی شناسایی شده-
است .برای تجزیه و تحلیل اطالعات 10عامل به عنوان عوامل تاثیرگذار قوی مدیریت دانش بر عملکرد مدیریت شهری ،شهرداریهای
کرمانشاه از مدلسازی تفسیری-ساختاری  ISMو سپس با نرم افزار میکمک بهره گرفته شده است.
یافتهها و نتیجهگیری:نتایج پژوهش نشان داد معیار تکنولوژی ،فرهنگ سازمانی ،زیرسااخت هاای مناابع انساانی جازء تأثیرگاذارترین
عوامل و پنج معیار رهبری ،مکانیسم فرایند ،مشارکت شهروندان ،تقویت سازمان های غیر دولتی و شاهر هوشامند جازء تأثیرپاذیرترین
عوامل به شمار میآیند و بین متغیرهای مدیریت دانش و مدیریت شهری رابطه دوسویه وجود دارد و تاثیر بسیاری بر همدیگر میگذارند.
همچنین نتایج حاصل از میک مک نشان میدهد اکثر عوامل جز متغیرهای پیوندی میباشاند از وابساتگی بااال و قادرت هادایت بااال
برخوردارند .و در خاتمه به ارائه پیشنهادی برای تقویت مدیریت دانش بر مدیریت شهری شهرداری کرمانشاه پرداخته شدهاست.


کلید واژهها :مدیریت دانش ،مدیریت شهری ،عملکرد شهرداری.MICMAC ،ISM ،شهرداری کرمانشاه.


 نویسنده مسئولrezaesareh12@gmail.com :
ارجاع به این مقاله :رضایی اسحقوندی ،ساره (.)1401ارزیابی تأثیر شاخصهای مدیریت دانشبرعملکردمدیریت شهری (مطالعهموردی:
شهرداریهایشهرداریکرمانشاه).فصلنامهمطالعاتتوسعهپایدارشهریومنطقهای .100-118،)2(3،
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مقدمه و بیان مسأله
گسترش شهرنشینی در فرآیند جهانی شدن باعثایجاد بازارهای جدید و تشدید رقابت بر دسترسی بهمنابع گردیده
است.بسیاریازشهرهادراثراینفرآیندبهکانونفعالیتهایاقتصادیوسیاسیدرجهانتبدیلشدهاندوهمراهشدنبا
اینتغییراتکالنکهدرسط جهانیرخمیدهد،شهرهاراملزممیداردتابرایحفظمزیترقابتیدربازارهایجهانیب ه
دنبالراهیبرایخلقدانشجدیدومدیریتدانشدرشهرهامیباشد(موسویوهمکاران.)222:1397،هموارهدربیشت ر
سازمانهادرسرتاسردنیا،مدیرانبهدنبالارتقاءوبهبودعملکردسازمانهایخودمیباشند.دراینراستایکیازمناسب-
ناست(رشیدعلیپور)115:1398،بررسیمطالعاتنشان
ترینراهبردها،تمرکزبررویدانشسازمانیومدیریتصحی آ 
میدهدکه مدیریتدانشوراهبردهایآنعواملمهمیبرایسازمانهاست(.)Abubakar et al: 2017کهبه عنوانیک
نیازاستراتژیکبرایموسسات،سازمانهاونهادهای خدماتیمطرحاست.مدیریتدانشتضمینکننده برتریهایبلند
مدت برای سازمانها و جوامع و میزانبهرهگیری آنها از سرمایههای انسانی ،فکری و اطالعاتیاست .بهطوریکهمیتولن
گفت یکی از مباحث نوظهور درمدیریت است که به شدت مورد استقبال و توجهدانشمندان علم سازمان و مدیریت واقع
ح
شده و مهمترینرکن مدیریت دانش پیادهسازی و اثر بخشی آن میباشدکه شناخت مدیریت دانش به عنوان یک رو 
حاکمبر اعمالسازمانیبرایپیادهسازیآنضروریاست(عفیفی .)78:1394،موفقیتمدیریتدانشمستلزمنگرش
سیستمی استکهکلیهعوامل واجزاوفرآیندهایمدیریتیدانش رامدنظرقراردهد.هرگونهجزءنگریممکناست
چالشهای جدی بر سر راه موفقیت برنامههای مدیریتدانش به وجود آورد .بسیاری از سازمانها بر این باورهستند که
دانش مهمترین دارایی آنهاست ،اما در عملکمتر به آن پایبندند .یکی از دالیل عمده این امر آناست که سازمانها نمی
دانندچگونهبهسراغمدیریتدانشبروند(عفیفی .)79:1394،
یهای بلندمدت برای سازمانها و جوامع و میزان بهره گیری آنها از سرمایه های
مدیریت دانش تضمین کنندة برتر 
انسانی ،فکری ،و اطالعاتی است .شناخت مدیریت دانش ،بهعنوان یک روح حاکم بر اعمال سازمانی و اثربخشی در توسع ة
ن
مدیریتشهری،ضروریاست(احمدینژادوهمکاران.)999:1400،باتوجهبهاهمیتمدیریتشهریوچگونگیپرداخت 
به این موضوع و افزایش ارتقا و بهبود آن درهمین رابطه به نظر میرسد اجرای اصول و مفاهیممدیریت دانش در زمینه
مدیریتشهریمیتواندبهنحوچشمگیریمارادررسیدنبهاینهدفیاریکند .
مدیریت شهری باید برای شهر برنامهریزی کند،فعالیتهای شهر را سازمان دهدوبر فعالیتهای انجام شدهنظارت کند،
حتیبرایانجامبهینهامور،انگیزشالزمرادرسازمانمدیریتشهریوسایرسازمانهاوشهروندانایجادنماید.بهنقلاز
ی
پاولهوسو کنتایچبالنچاردمعموالًمدیریتشهریبه عنوانزیرمجموعهایازحکومتمحلیتعریفشدهوشهردار 
خواندهمیشود.همچنینمدیریتشهریبهمثابهسیستمیاستکه دارایورودیهاوخروجیهایمشخصی
باشد(پرهیزگار.)49:1386،
 باتوجهبهاهمیتمدیریتشهریوچگونگیپرداختنبهاینموضوعوافزایشارتقاءوبهبودآن،بهنظرمیرسداجرای
اصولومفاهیممدیریتدانشدرزمینهیتوسعهیمدیریتشهریمیتواندبهنحوهچشمگیریمارادررسیدنبهاین
هدفیاریکند.شهرداریدرسط جهانیازجملهسازمانهاییهستندکهنقشمهمیدرتوسعهیکشورهاوگسترش
عرصههایمدنیدارند.اینسازمانهادرایرانازجایگاهاصلیخود،کهبرنامهریزیومدیریتامورشهریاست،دورمانده.
بهسازمانهاییبانیرویانسانیناکارآمدوخدماتنهچندانباکیفیت،بهویژهدرشهرهایمتوسطوکوچکتبدیلشده-
اند .جدایی عرصه های علمی و عملی در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران سبب شدهاست جستارهای آکادمیک
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چندان در بند مسائل و مشکالت داخلی بهویژه امور مربوط به شهرداریها نباشندو از این مسائل فاصله بگیرند .اجرای
مدیریتدانشدرشهرداریهامتفاوتازدیگرسازمانهاست؛بهطوریکهدانشدراینسازمانهابایدتأثیرمستقیمیدر
افزایشوارتقایسرمایهیهویتیشهربگذارد.مدیریتدانشبایدتوانایییکشهردرپاسخگوییبهحوادثراتقویتکند.
شهرداریهاباذینفعانگوناگونیدرارتباطاندکهباید تبادالتوارتباطاتدانشیمیانآنهامدیریتشود(احمدینژادو
همکاران .)1000:1400،
دراینراستا؛بابررسیوتحلیلدانشواهمیتویژگیهایآندرحیطهعملکردسازمانیمیتواندریافتکهبرخورداریا ز
دانشواطالعاتروزآمدبرایادامهحیاتسازمانبهیکضرورتتبدیلشدهاست،بنابراینمدیریتسازمانهابایدباتکیه
برمدیریتدانشامکاناتخاذتصمیماتمبتنیبردانشراپیداکند،ازاینرومدیریتدانش مقولهایمهمترازخوددانش
ت
محسوب میشود و ایجاد محیطی برای اشتراک ،انتقال و تقابل دانش در میان اعضای سازمان ازاهداف اولیهی مدیری 
دانشمیتواندگستردهایازویژگیهایعملکردسازمانیراباقادر ساختن شرکتهابهعملکردهوشمندانهتربهبو د
بخشد(رشیدعلیپور ،)117:1398،
ن
شهرداریکرمانشاهیکیازنهادهایعمومیومهماستاناستکهبهدلیلوجودفراوانی اطالعاتدرآنوتبدیلای 
اطالعات به دانش موردنیاز سازمان و از طرفی لزوم بهرهگیریاز کارکنان توانمند با دانش و مهارت باال ،ضرورت استفاده
ی
صحی ازفرایندمدیریتدانش درآنقابلدرکاست؛امابابررسیرونداستقرارنظاممدیریتدانشدرشهردار 
کرمانشاه،مالحظهمیشودکهتاکنونمبلغیبیشازیکمیلیاردتوماندربخشهایگوناگونسازماندرقالبطرحهای
مختلفی مانند پروژه های مطالعاتی ،استقرار نرم افزار و نظایر آنهزینه شده است که بسیاری از این طرح ها راکد و ا ز
فرایندسازمانیحذفشدهاست.درهمینراستاپژوهشدرپیآناستکهبهارزیابی شاخصهایمدیریتدانشبر
عملکردمدیریتشهریدرشهرداریکرمانشاهبپردازد.درراستایهدفاصلیتحقیقارزیابیشاخصهایمدیریتدانشبر
عملکرد مدیریت شهری در شهرداری کرمانشاه مورد تجزیه وتحلیل قرار دهد و در نهایت راهکارها و پیشنهادهایی را د ر
راستاینیلبهاهدافارائهدهد.پرسشهایاصلیمطرحدراینمقالهایناستکه :
عواملمؤثربرمدیریتدانشبرعملکردمدیریتشهریکداماند؟باتوجهبهمدلساختاری-تفسیریچگونهتحلیلمی-
شوند؟ 

مبانی نظری پژوهش
مدیریت دانش :یکیازموضوعاتمهمدردورهاخیر،مدیریتدانشاست.مدیریتدانشرویکردیاستکهبهسرعتد ر
حال تکامل و پیشرفت است وبر افزایش کارایی و بهبود اثربخشی فرایندهای سازمانی ،همرا ه با نوآوری مستمر ،توج ه
ت
زیادی دارد .نیاز به مدیریت دانش از این واقعیت سرچشمه میگیردکه دانش در عملکرد سازمانی و دسترسی به مزی 
رقابتیپایدار،عنصریمهمتلقیمیشود(.)Garsia & Moralz, 2014: 388همچنینمدیریتدانشعبارتاستازایجاد
فرایندهای موردنیازبهمنظورشناسایی ودریافتاطالعاتوعلوم موردنیازسازمانازمحیطومنتقلنمودنآنبهتصمی م
ها و اقداماتسازمان( )Salunke at all, 2019مدیریت دانش راهبردی است که برایاطمینان از  اینکه دانش به افراد د ر
ی
زمان موردنیاز می رسد تا در سازمان توسعه داده شود؛ به طوریکهآن ها دانش را به اشتراک گذارند و از اطالعات برا 
بهبودوظایفسازماناستفادهکنند(محمدزادهوسیدنصرتی .)86:1399،
مدیریت شهری :مدیریت شهری شهر را به مثابهی بخشی از سلسله مراتب سیستم فضایی و تقسیمات سیاسی و
جغرافیاییهرکشوربراساسمؤلفههایمختلفیمانندنوعحکومت،مدیریت،سط آگاهی،عالقهمندیاجتماعیومشارکت
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مردمدرنظامتصمیمگیریوغیرهشکلمیدهدهمچنینمدیریتشهریباهدفادارهیمطلوبامورشهرسعیدارد
روابطمیانعناصرشهریراهماهنگکند(.)Hall,2016: 947ازاینروبایدبهمسائلومشکالتآنهاتوجهبیشتریو
دقیقتری کرد ،زیرا در حالتی که برنامهریزی دقیق و درست سبب رشد اقتصادی ،تثبیت سیاسی ،افزایش مشارکت
شهرونداندر امور شهرها می شود ،شکست در حل مشکالت شهری و مسائل شهری سبب رکود اقتصادی،نارضایتیهای
اجتماعیوسیاسی،فقر،بیکاریوتخریبمحیطزیستخواهدشد.ترکیبمدیریتوشهرمفهومساماندهیامورمربوطبه
برنامهریزی،ساماندهیوبسیجمنابع،امکانات،هدایتوکنترلمحدودهیشهرراتداعیمیکند( .)Blau et al,2016: 276
ن
عملکرد مدیریت شهری :مدیریت و ارزیابی عملکرد سازمانها ،یکی از قویترینابزارهایی است که میتوان به کمک آ 
ن
اطالعاتموردنیازراازوضعیتسازمانبهدستآورد.الگوهایمختلفیبرایارزیابیعملکردطراحیشدهاستکهمدیرا 
سازمانهاباتوجهبههدفازارزیابیونوعسازمانازروشویامدلخاصیبهرهگرفتهویابهترکیبوتلفیقچندینمدل،
مدلمورد نیاز خود را طراحی میکنند .هر چند رسالت اصلی هرمدل ارزیابی عملکرد ،تعیین کارایی و اثربخشی سازمان
مورد ارزیابیاستولیدرکنارآنبایدتواناییتعییننقاطقوتو ضعفراداشتهباشدوراهکارهاییبرایرفعضعف
ی
احتمالیموجود ارائه دهد .لذا شناخت مدلهای مختلف ارزیابیعملکرد یکی از ابزارهای اساسی و اصلی مدیریتشهر 
جهتتحققاهداف،استراتژیهاوبرنامههایسازمانمیباشد(خادمالحسینیوبهرامی .)36:1398،
ضرورت ارزیابی عملکرد شهرداریها :درسازمانعمومینظیرشهرداریوشورایشهر،طراحیو استقرارنظام
ارزیابیعملکردمیتواندمنجرب ههدایتصحی  مدیران،اجراییشهرداریدرمسیرتحققاهداف،وظایف ،راهبردهاو
ن
برنامههای توسعه و بهبود خدمات شهری ،منطبق باکیفیت ،هزینه و زمان مورد نظر شود .از آنجا که شهرداری بهعنوا 
نهادیعمومی،مدیریتشهررابهعهدهداردضرورت ارزیابیومدیریتعملکردآنکامالًمشهوداست(احسانیفرد،
.)9:1392
شهرداری و شورای شهر به عنوان یک سازمان انسانی ،سیستمی باز است که عالوه بر محیطدرونی خود با محیط برون
سازمانینیزدرتعاملاستوعواملمختلفداخلیوخارجیبرعملکردآنتاثیرگذاراست.ارزیابیعملکردسازمانهاوتاثیر
دادننتایجحاصلازآندرچگونگیانجامکارهادرجهتبهبودعملکردازضروریاتمدیریتکارآمدمیباشدوشهرداریها
نیز از این قاعده مستثنینیستند .به ویژه آنکه شهروندان مهمترین خدمات گیرندگان ازشهرداریها هستند و مخاطبی
اصلی این نهاد عمومی میباشنداستفاده از سیستم ارزیابی عملکرد میتواند در باال بردن رضایتشهروندان از شهرداری  و
نهایتاارتقاسط کیفیتآناننقشبهسزاییراایفاکند(خادمالحسینیوبهرامی .)36:1398،
انواع فرآیند مدیریت دانش  :درموردابعادومولفههای مدیریتدانش دیدگاههایگوناگونیارائهشدهکه دراین
پژوهشفرآیندمدیریتدانششاملخلقدانش،تسهیمدانش،بکارگیریونگهداریدانشمیباشد.
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شکل .1انواعفرآیندمدیریتدانش




الف .خلق دانش :اولینعنصرازمدیریتدانش،کسبوخلقدانشاست.ایندانشبهطورپیوستهدرگروهها،سازمانها
یاشرکتهاازطریقتعامالت میانافرادشکلمیگیردوتوانسازمانرابرایجذبوتولیددانشکهکلیدایجادمزیت
رقابتی و گسترش محصوالت و خدمات جدید است باالمیبرد(فیلمون و یوریات.)45 :2008 ،خلق دانش ،شامل فعالیت-
هایی است که به تغییر شکل  و ترکیب مجدد قطعات موجود دانش ،محدود کردن کاستیها  ،تقویت تحقیقها  و توسع ه
قابلیتها،پویشوکنترلمحیطبیرونازسازمانمیپردازد(نجاتیانوهمکاران .)143:1394،
ب .تسهیم دانش :تسهیمدانشیکیازحوزههایکلیدیدرفرآیندمدیریتدانشاستکهبهعنوانیکفعالیتپیچیده
ت
اماارزشآفرین،پایهواساسبسیاریازراهبردهایسازمانیبهشمارمیرود(نوایی،)28:1396،تسهیمدانشکهعبار 
است از فرایند انتقال دانش از یک فرد به فرد دیگر در یک سازمان ،فرایندی است تعمدی ،که استفاده  مجدد از دانش،
توسطسایرافرادراامکانپذیرمیسازد(سالجقه،رشیدیوموسایی .)107:1397،
ج .به کارگیری دانش :کاربرد یا اعمال قدرت دانش آخرین فرایند مدیریت  دانش است .اما از دیدگاه اکثر پژوهشگران ا ز
جمله  فیفر وسوتن ،مهمترین فرایند هممیباشد .آنها بیان میکنند مهمترین مزیت رقابتی متعلق به سازمان هایی ک ه
بهترینداراییدانشرادارندنیست؛بلکهمتعلقبهسازمانهاییاستکهبهبهترینصورتازدانشخوددرعملاستفاده
میکنند .اگرتبدیل به عمل نشود و فعالیتها  و فرایندهای مدیریت دانش عقیم و بی ثمر است  ،در رویکرد دنشمحور،
ک
عمل براساس دانش مورد توجه و تاکید است .این روزها  بیش از پیش ،اقداماتی که  منجر به پیروزی یاشکست در ی 
سازمان شده اند اساساً بر پایه استفاده موثر از  دانش ،اطالعات و دادهها بوده است .تقریباً فعالیت هرسازمانی شدیداً ب ه
دانشکسبشده،تصمیمهایدرستآنی،قضاوت،ذکاوتوحسمشترکشایستهساالریافراد،بهاندازهصحتاطالعات
لزاده .)29:1397،
کاربردیکهدرهردقیقهباساختارسازمانعجینشده،بستگیدارد(رسو 
ت
د.نگهداری و ذخیره سازی دانش :هدف از سازماندهی و ذخیره دانش ،قابلیت بازابی و دسترسی افراد جه 
استفاده از آنمیباشد و شامل  فرایندهای نظیر مستندسازی ،تدوین ،برونسازی ،ترجمه ،طبقه بندی و بروزرسانی
دانشاست.محلذخیرهدانشمیتواندفرهنگسازمانیوباذهنافرادویاتکنولوژیسازمانیباشد(امانی .)96:1386،

نقش مدیریت در مدیریت دانش
دانش نهان را به دو طریق میتوان مدیریت کرد :از طریق ارتباطهای نوشتاری ،مصاحبهها و پیشینههای شفاهی میتوان
آن را بهدانش صری تبدیل کرد .از طریق ایجاد گروههای دانش یا گروههای همعمل در سازمانها با تعامالت رودررو،
گفتگوها و ارتباطهایگفتاری ،آموزش مداوم ،حل مسئله تعاملی ،شبکه ارتباطی ،راهبری ،مربیگری ،آموزش و موقعیت-
های توسعه حرفهای دانش نهان رامنتقل میکنند .در بخش سنتی مرجع ،دانش نهان معموالً از طریق گروههای دانش یا
گروههای همعمل منتقل میشوند(زندیه .)71:1395،
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مدیریت دانش ،همه روشهایی است که سازمان ،داراییهای دانش خود را اداره میکند و عبارت است از چگونگی جمع-
آوری،ذخیرهسازی ،انتقال ،بهکارگیری ،بهروزسازی و ایجاد دانش( .)Wickramasinghe, Rubitz, 2007
موانع مدیریت دانش :بسیاریازسازمانهاظاهراًبرایدانشارزشواعتبارقائلهستند؛اماباورقلبیبرایاجرایآن
ندارند.مدیریتدانشدرسازمانهاموفقنخواهدشد،مگراینکهعزمیجدیواقدامیعملیبرایبرطرفکردنموانع
موجوددربرراهآنبرداشتهشود.اینموانعبهپنجدستهتقسیممیشودکهدرشکلشماره2آمدهاست .
موانع
انسانی
موانع

موانع

فنی و

سازمانی

تکنولوژی

موانع

موانع

فرهنگی

سیاسی

شکل .2موانعمدیریتدانشمنبع Davenport,2018:765 :



 .8-2مدیریت دانش و مدیریت شهری
مدیریتدانشمیتواندباتقویتشاخصهای توانمندسازیدرسازمانهایدرگیربامدیریتشهریمثلشهرداریها
آنهارادرتأثیرگذاریبیشتروتقویتمدیریتاثربخشدرحوزهیتوسعهیمدیریتشهرییاریرساند.همچنینمدیریت
دانشمیتواندبادراختیارگذاشتندانشصحی بهفردمناسبدرزمانمناسبدرسازمانهاوشناساییموانعورفعآن-
هابهتقویتبهترشهرکمککند(  .)Kolvir,2016:69

پیشینه پژوهش
ن تعهد سازمانی ،انتقال دانش و بلوغ مدیریتدانش د ر
مارکوس و همکاران()2019درمقالهی خود به بررسی رابطه بی 
دانشگاهدولتیبرزیلپرداختند.نتایجاینپژوهشنشاندادتعهدسازمانیوتأثیرگذاریبرمدیریتدانشدربخشدولتی،
بهویژهدرکشورهایدرحالتوسعه،شکافبزرگیراایجادکردهاست .
رودلینینوهمکاران()2018درمقالهیخودباعنوانمدلفرایندمدیریتدانشبیانداشتندکهدرزمینهجهانیسازی و
تحوالت،مدیریتبالقوهدانشیکابزاراثرگذاربرایافزایشکاراییسازمانهااست .
ماتالو و همکاران ( )2017در مقالهای ،رابطه بینمدیریت دانش ضمنی و عملکرد سازمانی را بررسیکردهاند نتایجتحلیل
آماری نشان دادند که مدیریتدانش ضمنی ،تأثیر قابلتوجهی بر عملکرد سازمانی داردبا این حال ،در میان چهار بعد
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ت
مدیریت دانش ضمنییعنی اجتماعی شدن ،درونگرایی ،بیرونگرایی و ترکیب،تنها اجتماعی شدن و درونیگرایی ،تأثیرا 
قابلتوجهیبرعملکردسازمانیدارند .
نواک(  )2017درپژوهشی با عنوان مدیریت دانش و عملکرد سازمانی نشان داد که فرهنگ سازمانی و مدیریتدانش و
عملکردکارکنانرابطهمثبتومعنیداریباهمدارند .
ی
درستوبرنس()2016درمقالهیخودبهبینشهایی در مورد برخورد شهرداری سوئد با مدیریت دانش و برنامه ریز 
جانشینیپرداختهاندکهنتایجپژوهشآنهانشاندادکهشهرداریدرشهرسوئدبرایمقابلهباچالشهایپیشرویخود
ازآمادگیالزمبرخوردارنیستندوتابهامروز،شهرداریهابهجایاستفادهازرویکرداستراتژیکوبرنامهریزیشدهدرهنگام
برنامهریزیهایپیدرپیازرویکردهایاستفادهکردهاند.وهمچنیننتایجنشاندادکهسازماندهیبههمخوردهناشیاز
اینرویکردغالبدرشهرداریاست .
هاوهمکاران()2016درمطالعهای،بهبررسیرابطهبینتواناییهایمدیریتدانشوعملکردسازمانیدرزمینهبنگاههای
کوچک و متوسط ماالزی پرداختند.در این مطالعه ،تواناییهای فرایند مدیریت دانش بهعنوان ساختارهای چهار بعدی،
شناخته شد که عبارتنداز :کسب دانش ،تبدیل دانش ،کاربرد دانش و حفاظت ازدانش ،در حالیکهعملکرد سازمانی به دو
بعدعملکردمالیوغیرمالیتقسیمشدندنتایجنشاندادندکهچهارتواناییفرایندمدیریتدانش،پیشینههایمهمعملکرد
سازمانیهستندکهبهنوبهخود،رابطهمثبتیباعملکردمالیوغیرمالیبنگاههایکوچکومتوسطدارند .
باریتو و همکاران ( )2014با عنوانمدیریت دانش در شهرداریها ،چه چیزی بررضایتمندی مشتری تاثیر میگذارد ،نشان
دادکهمدیریتدانشتوانپیشبینیکمیازرضایتمندیمشتریاندرحوز ههایموردبررسیراداشتهاست .
کیچینوهمکاران()2013درمقالهیخودبهپرداختهاندکهنتایجپژوهشآنهانشاندادمدیریتدانشدرونشهرداری
میتواند ارائه خدمات را بهبود بخشد .مدیریت دانش میتواند به ایجاد ،اعمال ،ذخیره ،و به اشتراکگذاریدانش در
شهرداری،توانمندسازیکارکنانوبهبود خدماتکمکنماید .مدیریتدانشمؤثرهمچنین اجازهمیدهدتااموریکه
مشاورانانجاممیدهندذخیرهشودودرفعالیتهایآیندهبهکارگرفتهشودودرنتیجهموجبکاهشوابستگیدرازمدت
بهمشاورانشود .
ی
احمدینژادوهمکاران()1400درمقالهیخودکهبهواکاوی تأثیر مؤلف ههای مدیریت دانش بر عملکرد مدیریت شهر 
ی
شهریزدپرداختهاستنتایجحاکیازآناستکهمدیریتدانشتأثیرمثبتومعناداریوبسیارزیادیدرمدیریتشهر 
ن
داردکهمقدارآنبرابربا0/88استوحدود77درصدازواریانسمدیریتدانشراتبیینمیکند.مدیریتدانشتضمی 
کننده برتریهای بلندمدت برای سازمانها و جوامع و میزان بهرهگیری آنها از سرمایههای انسانی ،فکری و اطالعاتی است.
شناخت مدیریت دانش به عنوان یک روح حاکم بر اعمال سازمانی و اثربخشی که میتوان بر توسعهمدیریت شهری داشت ه
ت .
باشد،پیادهسازیآنضروریاس 
محمدزاده و سیدنصرتی( )1399در مقالهی خود که به واکاویرونداستقرارنظاممدیریتدانشدرشهرداریتهران
پرداختهاستنتایجحاکیازآناستکهعلیرغمتشکیلکمیتهراهبریمدیریتدانشدرشهرداریتهرانوابالغنظامنام ه
خ
بهصورتیکپارچهبرایکلسازمان،عدمحمایتمدیرانارشدازپیادهسازیمدیریتدانش،نبودکالننگریدرمدیران،نر 
باالی جابجایی مدیران و نظایر آن ،چالشهایی برای استقرار مطلوب مدیریت دانش در این سازمان مهم ایجاد کرده است.
در این امتداد پیشنهاد میشودضمن مقابله با هر نوع آزمونوخطا ،نهاد سیاستگذاری با نهاد اجرای مدیریت دانش د ر
شهرداریادغاموبرایبرخیپستهایسازمانیمرتبطدرواحدهایگوناگونشهرداری،مأموریتمربوطبهمدیریتدانش
تعریفشود .
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صدری ()1399در مقالهیخود به شناساییشاخص های اصلی موفقیت در استقرار مدیریت دانش در شهرداری منطق ه5
تهران پرداخت .وی در این پژوهش گزارش نمود که به ترتیب ابعاد نیروی انسانی ،فرهنگی ،فناوری اطالعاتو فرایندهای
دانشدراستقرارمدیریتدانشدرسازمانحائزاهمیتهستند .
خادمزادهو فیلی()1399در مقالهی خودبهتحلیلروابطپنهانمراحلفرایندمدیریتدانشدر شهرداریشیرا ز
پرداختهاستکهنتایجحاکیازآناستکهذخیرهدانش،اثرگذارترینفرایندمؤثردرمدیریتدانشاست.آنهاهمچنین
دردسترسقراردادننظاممنداطالعاتوداشتههایعلمیبههنگامنیازتوسطمدیرانراازعواملبسیارمؤثردرفراین د
مدیریتدانشبرشمردند .
آیینی()1398درمقالهیخودکهبهواکاویچالشهایمدیریتشهریشهرهایجدیدایرانیبراساسمدلسازیمعادالت
ساختاری ) )SEMپرداخت هاستنتایجحاکیازآناستکهنقاط کانونی موردتوجه برای اصالح و بهبود در نظام مدیریت
ت
شهریشهرهایجدیدپایههایمناسبیبرایطراحیالگویمدیریتشهریمنسجمدراینشهرهابهمنظورارتقایکیفی 
رندگیشهروندانرافراهممینماید .
قربانیزاده( )1398در مقالهی خود که به تأثیرمدیریتدانشفردیبرعملکردسازمانیشهرداریتهرانپرداخت هاست
نتایج حاکی از آن است که تأثی رمؤلفههایارزیابیخودآموزی،مدیریتیادگیریخویشتن،سوا داطالعاتی،هوشیاری
دانشی،مهارتهایخالقانه،مهارتهایمشارکتیوشبکههمیاریبرعملکردسازمانیراموردتأییدقرارداد .
شاهحسینیوقربانی()1397درمقالهی خودکهبهمدیریت دانش در شهرداری ها راهبرد مدیریت شهری بر عملکر د  و
ی
رضایتشغلیکارمندان،ادارهکلبرنامهوبودجهشهرداریتهران پرداختهاست نتایج حاکی از آن است که بکارگیر 
مدیریتدانشباعملکردشغلیرابطهمثبتومعناداریداردوسهمولفهآنحفظونگهداریدانش،انتقالدانشو
بکارگیریدانشرابطهمثبتومعناداریباعملکردشغلیداشتهوخلقدانشباعملکردشغلیرابطهمعناداریوجودندارد .
لزاده()1397درپایاننامهخودبهبررسیتاثیرتوانمندیفناوریاطالعاتبرعملکردمدیریتشهریباتاکیدبرنقش
رسو 
ی
میانجی مدیریت دانش ،کارکنان شهرداری شهر ایالمپرداختهاستکهنتایجپژوهشوینشاندادتوانمندیهای فناور 
ن
اطالعاتهمبصورتمستقیموهمازطریقمدیریتدانشبرعملکردمدیریتشهریتاثیرگذاربود.همچنینازبی 
ی
مولف ههای توانمندی فناوری اطالعات ،مولفهی توانمندی یکپارچ هسازی  )  (ITبا ضریب مسیر  0/90و مولف هی توانمند 
دانشفنی )(ITباضریبمسیر0/70بیشترینتاثیرگذاریرابرعملکردمدیریتشهریدارد .
ت
نوابی()1396درمقالهخودبهبررسیتاثیرفرهنگدانشبنیانبارویکردمدیریتدانشبررویعملکردسازمانیدرشرک 
توسندرشهرتهرانپرداخت هاستکهنتایجنشاندادکهفرهنگدانشبنیاناثرمثبتیبررویفرآیندمدیریتدانشدارد
کهبهنوبهخودعملکردسازمانیراتحتتاثیرقرارمیدهدوباعثافزایشآنمیشود .
نریمان()1395درپایاننامهخودبهتاثیر فرآیند مدیریت دانش بر عملکرد مدیریت شهری شهرداری منطقه چهار شه ر
ی
تهرانپرداخته است که نتایج پژوهش وی نشان داد که مدیریتدانشوتمامیابعادآنبرعملکردمدیریتشهر 
نتاثیرمثبتومعنیداریدارد .
شهرداریمنطقهجهارشهرتهرا 
عفیفی()1394درمقالهخودبهاثربخشیمدیریتدانشبرمدیریتشهریازنظرمدیرانشهرداریمنطقهیکشهرتهران
پرداختهاستکهنتایجپژوهشوینشاندادکهدر رابطه با خرده مقیاس های های تکنولوژی ،رهبری ،فرهنگ سازمانی،
ی
منابعانسانی،مکانیسموفرایند،ساختارسازمانیرهبری،؛درسط اطمینان0.99مشخصشد؛بهعقیدهمدیرانشهردار 
ی
منطقهیکشهرتهرانکلیهمولف ههایمدیریتدانشبامدیریتشهریرابطهدارد.معادلهپیشبینیمدلمدیریتشهر 
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با توجه به مدیریت دانش و مولفه های آن عبارت است از :مدیریت شهری = 8.594تکنولوژی  0.567 +رهبری0.195 +
ساختار سازمانی  0.276 +فرهنگ سازمانی  2.836 +منابع انسانی 0.562 +مکانیسم و فرایند .همچنیندر رابطه با مولف ه
هایتکنولوژی،رهبری،فرهنگسازمانی،منابعانسانی،مکانیسموفرایند،ساختارسازمانی،درسط اطمینان0.99
مشخصشد؛بهکارگیریاینمولفههابامدیریتشهریرابطهدارند .


روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدفگذاری کاربردی و از نظر روششناسی به صورت توصیفی -تحلیلیاست .در روند تهیه و
تولیددادههاابتداعواملمؤثربرارزیابی تأثیرشاخصهایمدیریت دانش بر عملکردمدیریتشهری،شهرداریکرمانشاهبا
ی
استفاده ازنظرات20نفر ازخبرگانشاملاستادانوکارشناساندردانشگاههاومراکزپژوهشیازطریقروش دلف 
شناساییشدهاست.برایتجزیهوتحلیلاطالعات2شاخصاصلیو10زیرشاخصعاملبهعنوانعواملتأثیرگذارقوی
برمدیریت دانش بر عملکرد مدیریت شهری،شهرداریکرمانشاه ازمدلسازی تفسیری-ساختاری  ISMوسپس بانرمافزار
میکمکبهرهگرفتهشدهاست.
ل محتوایی عوامل مؤثر برمدیریتدانشبرعملکردمدیریتشهری شهرداری کرمانشاه،
ش تحلی 
با استفاده ا ز رو 
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 د ر این پژوهش به حد و
ی ایجاد روایی
ش الوشهبرا 
ص مورد نظر باشد.براساس رو 
ی مشخ 
ک ابزا ر منعکسکننده محتوا 
میزانی اشاره دار د که ی 
ت پرسشنامه تدوین میشود.از
ت و حوز ه مور د مطالعه ،دامنه محتواو آیتمهای ساخ 
محتوایی د ر پرسشنامه پس از مرور ادبیا 
اعضای پانل محتوا خواسته میشود به میزانمناسب بودن هر آیت م 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 سط
ت پذیرش آن مرحله به دست می
ی آماری ()Ρ <0/50حداقل  CVR  = 0/75برای هر مرحله جه 
ی معنادار 
مورد نیا ز برا 
ش آزمون مجدد استفاده شده است .برایسنجش پرسشنام ه مزبور دو مرتبه به5
آید.برای پایایی پرسشنامهISMاز رو 
ل شد و د ر نهایت مجموع همبستگی
تن ا ز خبرگان و متخصصین که امکان دسترسی دوبارهبا آنها امکانپذیر بود ارسا 

پاسخهای اعالم شده برای هردو مرحله از طرف خبرگان 0/993و این بیانگر پایایی قابل قبول پرسشنامه است .
در این تحقیق بر اساس مبانی نظری پژوهش تعداد 2معیار و 10زیر معیار شناسایی شدند کهبهصورت پرسشنامة دلفی
تهیهشده و بر مبنای مقیاس  7گزینهای لیکرت در اختیار متخصصان(اعضای پانل)قرار داده شد 


ی
شکل :3شاخصهاوزیرشاخصهایدستیابیبهمدیریتدانشبرعملکردمدیریتشهر 
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معرفی محدوده مورد مطالعه
محدودةموردمطالعه،استانکرمانشاهمیباشد.استانکرمانشاهدرغربایرانمیباشد.اینشهربامختصاتجغرافیایی
جغرافیایی45درجهو20دقیقهو39ثانیهطولشرقیو33درجهو37دقیقهو8ثانیهعرضشمالیقرارگرفتهاست.
جمعیتاینشهردرسال1390برابر122013نفرودرسال1395برابر1٬952٬434نفربودهاست(مرکزآمارایران،
.)1395درشکل()3قلمروپژوهشومحدودهموردمطالعهآمدهاست .

شکل  -4نقشهموقعیتشهرداریکرمانشاهدرکشورواستان.منبع :رستمی و رضایی اسحقوندی.94 :1400،



تحلیل یافتهها
پس از شناسایی ابعاد و شاخصهای مدیریتدانشبرعملکردمدیریتشهری  ،شهرداری کرمانشاه این عوامل در
ی طراحی شد که کلیتآن مانند
ت پرسشنامها 
ن منظو ر نخس 
ماتریس خودتعاملیساختاری ) (SSIMوارد شده است .ب ه ای 
جدولزیراست .
در این جدول  10فاکتور انتخاب شده است.در سطر و ستون اولجدول از پاسخدهندگان خواسته شد که نوع ارتباطات
س تکنیک-
ت خبرگان براسا 
ص کنند .مدلسازی ساختاری -تفسیریپیشنهاد میکند که از نظرا 
دوبهدویی عوامل را مشخ 
هایمختلف مدیریتی از جمله توفان فکری،گروه اسمیو غیره در توسعه روابط محتوایی میانمتغیرها استفاده شود؛
بنابراین ماتریس خودتعاملی با استفاده از چهار حالت روابط مفهومیتشکیل شد و توسط20نفر ازمتخصصیناینموضوعو
ل شده است .
ی تکمی 
اساتیدبرنامهریزیشهر 
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ی جمعبندی و ماتریس خود تعاملی ساختاری نهاییتشکیل
ش مدلسازی ساختاری-تفسیر 
اطالعات حاصلبراساس رو 
شدهاست.عالئم و حالتهای مورد استفاده در این رابطه مفهومی به شرح زیر است .نماد vیا  :1متغیر iرویمتغیر jتأثیر
میگذارد(رابطهیکطرفه)/.نمادAیا:-1متغیرjرویمتغیر iتأثیرمیگذارد(رابطهمعکوس)/.نمادXیا:2متغیرiوjبهصورت
متقابلبرروییکدیگراثرمیگذارد(رابطهدوطرفه)/.نمادOیاصفر:هیچگونه ارتباطی بین  iو  jنیست .
جدول. 1ماتریس خود تعاملی ساختاری شاخصهایمدیریتدانشبرعملکردمدیریتشهری،شهرداریکرمانشاه 
j

A

B

A

رهبری

-

B

تکنولوژی



V
-

i

C

D

E

F

G

H

J

I

مدیریت دانش

V

V

X

X

O

V

X

A

X
-

A

V

O

V

X

V

V

A
-

O

O

V

X

V

V

C

فرهنگ سازمانی





D

زیرساختهای منابع انسانی







E

مکانیسم فرایند









F

مشارکت شهروندان











V
-

V

V
O

X
A

V
O

V
A

مدیریت شهری

O
-

X

X

V

V

G

کیفیت زندگی













-

A

X

X

H

تقویت سازمان های غیر دولتی















-

I

شهر هوشمند

















A
-

A

J

حکمروایی هوشمند



















X
-

ماتریس دسترسی اولیه
ماتریس دسترسی اولیه از تبدیل ماتریس خودتعاملی ساختاری به یک ماتریس دو ارزشی(صفر -یک)حاصل شده است.
ج ماتریس دسترسی باید در هر سط ر عدد یکجایگزین عالمتهایVوXوعدد صفر را جایگزین عالمتهای
برای استخرا 
 Aو  Oدر ماتریسدسترسی اولیه شود.حاصل تبدیل تمام سطرها نتیج ه حاصل ه ماتریس دسترسی اولی ه است(جدول.)3
ن بعد/شاخصها کنترلشده است.رابط ه ثانویه ب ه گون هایاست که اگر بُعدJمنج ر ب ه بُعدIشود و بعد
ط ثانوی ه بی 
سپس رواب 
ب
 Kرا منجر شود ،بُعد  Jمنجر به بُعد  Kخواهدشد .با تبدیل نمادهای روابط ماتریس  SSIMبه اعداد صفر و یک برحس 
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 .
-2اگر خانه()j،iدر ماتریس  SSIMنماد  Aگرفته است ،خانه مربوطه د ر ماتریس دسترسیعدد   -1و خانه قرین ه آن
یعنی خانه()i،jعددیکمیگیرد .
-3اگر خانه()j،iدر ماتریسSSIMنمادXگرفته است ،خانه مربوطه در ماتریس دسترسیعدد 2و خانه قرینه آن یعنی
خانه()i،jعدد1میگیرد .
-4اگر خانه()j،iدر ماتریسSSIMنمادOگرفته است ،خانه مربوطه در ماتریس دسترسیعددصفرو خانه قرینه آن
ن تکنیک  ISMماتریس دسترسی
یعنی خانه()i،jعددصفرمیگیرد(رضاییاسحقوندی .)10 :1400 ،با توج ه به قوانی 
ت جدولزیرتبدیل شده است .
اولیه ب ه صور 
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جدول.2ماتریس دسترسی اولی ه
زیر شاخص ها

مدیریت دانش

A
B

A

B

D

C

E

رهبری

1

1

1

تکنولوژی

0

1

1

0

1

0

1

1

1

0

0

1

0

1

1

0

0

C

فرهنگ سازمانی

D

زیرساختهای منابع انسانی

E

مکانیسم فرایند

1

F
1

1

0

0

1

1

G
0

0

1

H

0

J

I

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

مدیریت شهری

مشارکت شهروندان

1

0

0

0

0

1

1

1

G

کیفیت زندگی

0

0

0

0

0

1

1

0

1

1

H

تقویت سازمان های غیر دولتی

0

1

1

1

1

1

1

0

0

I

شهر هوشمند

1

0

0

0

0

J

حکمروایی هوشمند

1

0

0

0

1

F

1
0

1

0

1
1

1

1

1

1

1

1

1

ماتریس دسترسی نهایی
پس از تشکیل ماتریس دسترسی اولیه شاخصهای مدیریتدانشبرعملکردمدیریتشهری،شهرداریکرمانشاه  با
دخیل کردن انتقالپذیری درروابط متغیرها ،ماتریس دسترسی نهایی تشکیل میشود تا ماتریس دسترسی اولیه سازگار
ط
ت که اگر()i ،jبا هم در ارتباط باشند و نیز()j ،kباهم رابطه داشت ه باشند؛ آنگاه ()i ،kبا هم در ارتبا 
شود .بدین صور 
ت
ض مبنایی بوده و بیانگر ایناس 
هستند.انتقالپذیری روابطمفهومی بین متغیرها د ر مدلسازی ساختاری تفسیری یک فر 
که در صورتی ک ه متغی ر  Aب ر متغیر  Bتأثیر داشت ه باشد و متغیر  Bبر متغی ر  Cتأثیرگذارد A ،بر  Cتأثیر میگذارد .در این
مرحله تمام روابط ثانوی ه بین متغیرها بررسی میشود وماتریس دسترسی نهایی مطابق جدولزیر بهدستآمده است .در
ت است ا ز تعدادنهایی
ن داده شد ه است.قدرت نفوذ ه ر متغی ر عبار 
ت نفو ذ ومیزان وابستگی ه ر متغی ر نشا 
این ماتریس قدر 
متغیرهایی (شامل خودش) که میتواند در ایجاد آنها نقش داشته باشد .میزان وابستگی عبارت است از تعداد نهایی
متغیرهایی که موجب ایجاد متغیر یادشده میشوند .

جدول .3ماتریس دسترسینهایی
زیر شاخص ها

مدیریت دانش
مدیریت شهری


A

B

C

D

E

A

رهبری

1

1

1

1

1

1

B

تکنولوژی

1

1

1

1

1

1

C

فرهنگ سازمانی

1

1

1

1

1

1

D

G

H

F

1

1

1

1

1

1

1

1

1

میزان نفوذ

I

J
1

10

1

10

1

10

زیرساختهای منابع انسانی

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

E

مکانیسم فرایند

1

1

1

1

1

1

0

1

1

0

8

F

مشارکت شهروندان

1

G

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

کیفیت زندگی

1

0

0

0

1

1

1

1

1

1

7

H

تقویت سازمان های غیر دولتی

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 10

I

شهر هوشمند

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

J

حکمروایی هوشمند
میزان وابستگی

1

1

1

1

1

1

10

9

9

9

10

10

1
9

1

1

1

10

10

9

10
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ک ا ز عوامل بر سایر عوامل دارند10.شاخص شناسایی شده در حوزه
در جدول باال قدرت نفوذمیزان تأثیری که هری 
مدیریتدانشبرعملکردمدیریتشهری شهرداری کرمانشاه آمدهاست .نتایج بیانگر این است که هشت عاملرهبری،
تکنولوژی،فرهنگسازمانی،زیرساختهایمنابعانسانی،مشارکتشهروندان،تقویتسازمانهایغیردولتی،شه ر
ت
هوشمند ،حکمروایی هوشمندبا میزان قدرت نفوذ  10بیشترین تأثیر ،مکانیسم فرایند با میزان قدرت نفوذ  8و  کیفی 
ن تأثیر را نسبتبهسایرعواملدرارزیابیشاخصهایمدیریتدانشبرعملکردمدیریت
زندگیباقدرتنفوذ  7کمتری 
شهرداریهایکرمانشاه دارند .در سط ابعاد نتایج نشان میدهد که هشتعامل باقدرت نفوذ10جزء ابعاداصلیمدیریت
دانشبرعملکردمدیریتشهری،شهرداریکرمانشاه است .

سطح بندی عوامل مؤثر بر شاخصهای مدیریت دانش بر عملکرد مدیریت شهری ،شهرداری کرمانشاه 
ماتریس دسترسی نهایی باید به سطوح مختلف دستهبندی شود .برای تعیین سط متغیرها درمدل نهایی به ازای هر
یشود .
کدام از آنها س ه مجموع ه خروجی ،ورودی و مشترک تشکیل م 
جدول .4سط بندی عوامل مؤثر بر مدیریتدانشبرعملکردمدیریتشهری،شهرداریکرمانشاه
عوامل

مجموعه ورودی

مجموعه خروجی

مجموعه مشترک

A

رهبری

A,B,C,D,E,F,G,H,I,J

A,B,C,D,E,F,G,H,I,J

A,B,C,D,E,F,G,H,I,J

1

B

تکنولوژی

A,B,C,D,E,F,G,H,I,J

A, C,D,E,F,G,H,I,J

A,C,D,E,F,G,H,I,J

3

فرهنگ سازمانی

A,B,C,D,E,F,G,H,I,J

A,B, D,E,F,G,H,I,J

A,B,D,E,F,G,H,I,J

3

A,B,C,D,E,F,G,H,I,J

A,B,C,E,F,G,H,I,J

A,B,C, E,F,G,H,I,J

3

E

مکانیسم فرایند

A,B,C,D,E,F,H,I

A,B,C,D,E,F,G,H,I,J

A,B,C,D,E,F,H,I

2

F

مشارکت شهروندان

A,B,C,D,E,F,G,H,I,J

A,B,C,D,E,F,G,H,I,J

A,B,C,D,E,F,G,H,I,J

1

G

کیفیت زندگی

A, E,F,G,H,I,J

A,B,C,D, F,G,H,I,J

A, F,G,H,I,J

2

A,B,C,D,E,F,G,H,I,J

A,B,C,D,E,F,G,H,I,J

A,B,C,D,E,F,G,H,I,J

1

I

شهر هوشمند

A,B,C,D,E,F,G,H,I,J

A,B,C,D,E,F,G,H,I,J

A,B,C,D,E,F,G,H,I,J

1

J

حکمروایی هوشمند

A,B,C,D,E,F,G,H,I,J

A,B,C,D,F,G,H,I,J

A,B,C,D,F,G,H,I,J

2

R

مدیریت دانش

C
D

مدیریت شهری

H

زیرساختهای منابع
انسانی

تقویت سازمان های غیر
دولتی

سطح


ن یکی است ،درفرآیند سلسله
یآ
ل شاخص یا متغیرهای که اشتراک مجموع ه خروجی و ورود 
ن جدو 
درنخستی 
ک محسوب میشوند ،بهطوری که اینمتغیرهادرایجاد هیچ متغیر دیگری مؤثر نیستند.
مراتب به عنوان مجموعه مشتر 
آن متغیرها پس از شناسایی باالترین سط ازفهرستسایرمتغیرها کنار گذاشته میشود .این تکرارها تا مشخصشدن
سط هم ه متغیرها ادامهمییابد.در این پژوهش سطوح دهگانه متغیرها که نتیج ه نهاییآنها در جدول باال جمعبندی
شدهاست .شاخصهای مؤثر بر برمدیریتدانشبرعملکردمدیریتشهری،شهرداری کرمانشاه که مجموعه خروجی و
مشترک آنها کامالً یکسان باشند ،در باالترین سط از سلسله مراتب مدل ساختاری تفسیریقرار میگیرد.براساس جدول
باال عوامل مؤثر بر شاخصهای مدیریت دانش برعملکرد مدیریت شهری  ،شهرداری کرمانشاهبه سه سط طبقهبندی
شدهست.در گراف  ISMروابط متقابل و تأثیرگذاری بین معیارها و ارتباطمعیارهایسطوحمختلف نمایان است که
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موجب درک بهتر فضای تصمیمگیری میشود.دراین بخشتکنولوژی ،فرهنگ سازمانی ،زیرساخت های منابع انسانیدر
ت
پایینترینسط قرار گرفتهاند که مانند سنگ زیربنایی مدلعملمیکنند ،در نتیجه ارتقاءسط شاخصهای مدیری 
دانشبرعملکردمدیریتشهری ،شهرداری کرمانشاه باید از این متغیرها آغاز شود و به سای ر متغیرها تعمیم یابد.
متغیرهایکیفیت زندگی و حکمروایی هوشمندکهارتباطاتایندو بهصورت دوسویه با یکدیگر دارنددرسط دومبه
صورتزیربناییعملمیکند.عاملرهبری ،مکانیسم فرایند ،مشارکت شهروندان ،تقویت سازمان های غیر دولتی و شهر

هوشمنددرسط اولقرارمیگیرد .

شکل  :5طراحی مدل  ISMازعوامل مؤثر مدیریتدانشبرعملکردمدیریتشهری،شهرداریکرمانشاه

باتوجهبهشکلفوق،مدلپژوهششامل3سط استکهسط سوم یعنیتکنولوژی،فرهنگسازمانی و
تهایمنابعانسانی تأثیرگذارترینسط است؛وپنج معیارعامل رهبری،مکانیسمفرایند،مشارکتشهروندان،
زیرساخ 
تقویتسازمانهایغیردولتیوشهرهوشمنددرسط 1هستند،تأثیرپذیرترینعواملبهشمارمیآیند .

تحلیل MICMAC

در این مرحله با استفاده از روشمیکمکنوع متغیرها با توجه به اثرگذاری و اثرپذیری برسایر متغیرها مشخص شده
ن قدرت نفوذ یا اثرگذاری و قدرت وابستگیعوامل میتوان تمامی عوامل مؤثر بر مدیریت دانش بر
است ،و پس از تعیی 
عملکردمدیریتشهری،شهرداریکرمانشاهرا در یکی ازخوشههایچهارگانه روش ماتریس اثر متغیرها طبقهبندی کرد.
ن گروه شامل متغیرهایمستقل (خودمختار)میشو د ک ه قدرت نفوذ و وابستگی ضعیفی دارند.این متغیرها تا
نخستی 
ی وابستهکه ا ز قدرت نفوذ ضعیف ،ولی
ی دارند.گروه دوم متغیرها 
حدودی از سایرمتغیرها مجزاست و ارتباطات کم 
وابستگی باالیی برخوردا ر است .گروه سو م متغیرهای پیوندیکه قدرت نفو ذ ووابستگی باالیی دارد .در واقع هرگون ه عملی
ب تغییر سای ر شاخصهامیشود.گروه چهارم متغیرهای مستقل(کلیدی)را دربرمیگیرد.این
ص متغیرها سب 
ن شاخ 
بر ای 
متغیرها دارای قدرتنفوذباال و وابستگی پایینی است .
جدول.5درج ه قدرت هدایت و وابستگی متغیرها
میزان نفوذ

A
10

B
10

C
10

D
10

E
8

F
10

G
7

H
10

I
10

J
10

میزان وابستگی

10

9

9

9

10

10

9

10

10

9
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شکل .6نمودارسط بندی عوامل مؤثر برمدیریتدانشبرعملکردمدیریتشهری،شهرکرمانشاه با استفاده از روش
 MICMAC



نتیجهگیری و پیشنهادها
ن
این پژوهش با هدف ارزیابی تأثیر شاخص های مدیریت دانش بر عملکر د مدیریت شهری شهرداریکرمانشاهصورت گرفت .ای 
یوباتحصیالتمتفاوتو
ارزیابیبراساسدیدهگاه اساتیددانشگاهوکارشناسانومتخصصاندراینزمینهدرطیفهایمختلفشغل 
ی
با سنین مختلف صورت گرفته است .در همین راستا پژوهشحاضرازنظرتحقیقاتتوسعهای قلمداد میشود؛ زیرا بهدنبال طراح 
ت
مدلتحلیلساختاریعواملمؤثربرمدیریتدانشبرعملکردمدیریتشهریاست.همچنینازنظرهدفانجام،جزوتحقیقا 
کاربردیقلمدادمیشود.بدینمنظو ردرابتدابابررسیمبانینظریوتئوریتحقیقمؤلفههایاصلیوفرعیمؤثربرمدیریتدانشب ر
عملکرد مدیریت شهریدر شهرداریکرمانشاه  مشخصودرقالبپرسشنامةدلفیتهیهوتدوینشد.سپساینشاخصها بهوسیل ة
اعضای پانل دلفی مورد بررسی قرار گرفتند .این اعضا شامل  20نفر از متخصصان رشتة برنامهریزی شهری در دانشگاهها و مراک ز
ی تجزیه وتحلیل اطالعات  10عاملبهعنوانعواملتاثیرگذار قوی بر مدیریت دانش بر عملکرد مدیریت شهری ،
پژوهشی است .برا 
کمکبهرهگرفتهشد هاست .
شهرداریکرمانشاهازمدلسا زیتفسیری-ساختاریISMوسپسبانر مافزارمی 
درتحلیلنتیجةبهدست آمده از مدل تفسیر ساختاری میتوان بیان کرد اساسیترین عوامل مدیریتدانشبرعملکردمدیریت

شهری شهرداریهای شهر کرمانشاهمرتبطباسط  یک استکهمربوطبهپنجمعیار عاملعامل رهبری،مکانیسمفرایند،
مشارکتشهروندان،تقویتسازمانهایغیردولتیوشهرهوشمندهستند.اینعواملدارایباالترینقدرتنفوذاستکهجز و
عواملکلیدیمدیریتدانشبرعملکردشهرداریکرمانشاهب هحسابمیآیندکهدرهرگونهتصمیمگیریدرارتباطبامدیریتدانشو
مدیریتشهریشهرداریهایکرمانشاهبایدبهآنهاتوجهجدیشود.درمقابل،عواملسط سومشاملتکنولوژی،فرهنگسازمانی و
زیرساختهایمنابعانسانیدارایکمترینقدرتنفوذاست .
درحالتکلی،باتوجهبهنتایجحاصلازتحلیلمیکمکمیتوانبیانکرداصلیترینعواملمرتبطبامدیریتدانشومدیریت
شهریشهرداریهای کرمانشاهعواملرهبری ،مشارکت مردم  ،تقویتسازمانهای غیردولتی و شهر هوشمند هستند و متغیرهای
دانش تاثیرگذاری بیشتری بر متغییرهای مدیریت شهری دارند.اینبیانمیکندتمام معیارهایمدیریت دانشبر عملکرد بهتر
شهرداریهایشهرکرمانشاه تأثیرمیگذارد .ازطرفی نتایج حاصل از تحلیل میکمک نشانمیدهد کهتمام متغیرهاجزءمتغیرهای
پیوندیهستند،این متغیرها از وابستگی باال و قدرت هدایت باالبرخوردارند؛ بهعبارتی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری این معیارها بسیا ر
باالست و هر تغییر کوچکیبرروی این متغیرها باعث تغییرات اساسی در سیستم میشود که باید مورد توجه قرار گیرند .وایننشان
دهندهیایناستکهبینمولفههایمدیریتدانشومدیریتشهریرابطهدوسویهومتقابلیوجوددارد .
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 −تشکیلبانکدادهازپروژههاواقداماتانجامشدهتوسطشهرداریها ،
یها ،
 −تشکیلواحدمدیریتدانشدرشهردار 

 −تشکیلجلساتبررسیونقدپروژههایاجراییودرحالاجرا ،
یها .
 −توجهبهکارشناسانومدیرانخالقوهمچنینارائهمزایایبهآنهادرشهردار 
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صفحات 134-119

شاپا2783-0764:

ارزیابی عملکرد خطوط اتوبوسرانی شهر اصفهان با مدل تحلیل پوششی دادهها

1

(مطالعه موردی :خطوطی که با خط یک مترو همپوشانی دارند)
بهنام جلیلیان  ، 1سیدعباس روحانی

2

ن
ی،مدیرمطالعاتوبرنام هریزیاتوبوسرانیاصفهان،ایرا 
.1کارشناسارشدجغرافیاوبرنام هریزیشهر 
ن
ی،مدیرعاملاتوبوسرانیاصفهان،ایرا 
.2کارشناسارشدمدیریتشهر 


تاریخ دریافت 1401/05/19 :تاریخ پذیرش1401/05/24 :

چکیده
زمینه و هدف :فقدان یک سیستم حملونقلکارا یکی ازموانعرشدوتوسعههرکشوری بشمارمیرود.درمیانانواع
ن
حملونقلدرونشهری نقشاتوبوسرانی برجست هتراز سایر روشهاست.باتوجهبهاینکه خطوطاتوبوسرانی بیشتری 
نقشوسهمرادرحملونقلدرونشهری کشوررادارند،بنابراین باید ازکارآیی الزمبرخوردارباشند.دراین پژوهش
کارآیی خطوطهمراستاباخط یک مترودراصفهانبااستفادهازتکنیک تحلیل پوششی دادهها،موردارزیابی قرارگرفته
است .
روش بررسی :روشتحقیق دراین پژوهشبهلحاظهدفازنوعکاربردی وبهلحاظماهیت توصیفی-تحلیلی وشیوه
گردآوریاطالعاتدرحوزهکتابخانهایبودهاست.بهمنظورتحلیلدادههاوارزیابیعملکرد،اطالعاتعملکردی15خطبه
عنوانواح دهایتولیدییاDMUهادربازهزمانینهماههاولسال،1400شامل5متغیرورودیویکمتغیرخروجیاز
طریق سامانهمدیریت مکانیزه ناوگان()AVLمستقردرشرکتواحداتوبوسرانی اصفهاناستخراجوبااستفادهازنرمافزار
DEA SOLVERوDEAFrontierنسبتبهارزیابیکارآییآنهااقدامگردید .
یافتهها و نتیجهگیری :ازمجموع15خطموردمطالعه،خطوطشماره10،17،70،81و82باتوجهبرهنسربتورودیهراو
خروجیوشرایطموجودازکارآییالزمبرخوردارنبودهاندکهازاینتعدادسهخط17،70و81برهصرورتخصوصریاداره
میشوند.موضوعمهمدراینپژوهشکارآییبیشترخطوطیاستکهمیزانمسافرجابجاشدهبیشتریداشتهوهمپوشانی
کمتریدرآنهابودهکهنشانازاهمیتمتغیرحجممسافردرارزیابیکاراییخطوطاتوبوسرانیمیباشد.


کلید واژهها :تحلیلپوششیدادهها،ارزیابی،کارآیی،اتوبوسرانیاصفهان.


)Envlopment Analysis (DEA

1Data

 نویسنده مسئولisfahanbus@gmail.com :
ارجاع به این مقاله :جلیلیان،بهنام؛ روحانی،عباس (.)1401ارزیابی عملکردخطوطاتوبوسرانیشهر اصفهان بامدل تحلیل پوششی دادهها

(مطالعهموردی:خطوطیکهباخطیکمتروهمپوشانیدارند)،فصلنامهمطالعاتتوسعهپایدارشهریومنطقهای .119-134،)2(3،
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مقدمه و بیان مسأله
میتوانگفت یکی ازمهمترین موضوعاتموردنظردرزمینه توسعهپایدار ،راهبردحملونقلپایدار است.این نظری ه
تهای
در سالهای اخیرمورد توجه کارشناسان ،مدیرانو گردانندگان حمل و نقل و ترافیکقرار گرفته و دارایضرور 
متعددی است.برنامهریزیحملونقلپایدار شهری ،حوزهمطالعاتی میانرشتهایوتقریبا حرفهتخصصی جدیدی است
کهبنیانهاینافذتئوریک،ابزارروششناسانهوحوضهوسیعیازتداخلفعالیتبخشهایدولتیوخصوصیراکسبکرده
ی،
است .دیگراهمیتباالیحمل و نقل و تاثیرگذاریآن بر بسیاریاز حوز ههای اقتصادی،اجتما عی،توسعهراهبرد 
سیاستگذاری ،محیط زیست باعثشدهاستکهدرتمامدنیا ،مدیران تالشکنندحملونقلرادرقالبمدیریت جامع
حملونقلسازماندهیکنند؛وبااستفادهازجدیدترینروشهایطراحیوبرنامهریزیوبادراختیارگرفتنتمامابزا رهای
ممکنوفراهمآوردنزمینههمکاریبینمتخصصانرشت ههایمختلف،راهرابرایرسیدنبهیکراهحلپایدارومتعادل
درزمینه مسائلحملونقلشهری هموارکنند.ضمناین کهباتوجهبهعواملی کهباعثعدمپایداری درحملونقل
شهریمیشوند،زمینهباالبردنکارآییواثربخشیاینبخشرانیزفراهمکنند(تندیسهورضایی .)2:1392،
سیستمهایحملونقلعمومییکیاززیر مجموعههایحملونقلهایدرونشهریاستکهازدیدگاهمهندسین
ترافیکدراولویتدرجهیکراهکارهایبهبودوضعیتترددوتوسعهشهریمحسوبمیشود(سقایی وهمکاران:1400 ،
.)209جابهجایی،جزئیجداییناپذیراززندگیوفعالیتروزمرهانسانوبرنامهریزیحملونقلفصلیالزامیدرمطالعهو
برنامهریزی شهری است .امروزه حمل ونقل و ترافیکیکیاز بزرگترینمشکالت جوامع انسانیاست(تقواییو سجادی،
 .)2:1395
فقدان یک سیستم حملونقلکارا ،یکی ازموانعرشدوتوسعههرکشوری بشمارمیرود.باتوجهبهرشدروزافزون
ی
شه رها ،حمل و نقلشهرینیزاهمیتویژهایییافتهاست .در میان انواع حمل و نقل درون شهرینقش اتوبوسران 
برجست هترازسایر روشهاستکهبهعلتسرمایهگذاریکموارائهخدماتبیشتر ،ازسایر روشهامتمایز شدهاست.با
توجه بهاینکه خطوطاتوبوسرانی بیشترین نقشوسهمرادرحملونقلدرونشهری کشورمادارند،بنابراین باید از
کارآیی الزمبرخوردارباشندوبتوانندبیشترین وبهترین خدماترابهشهروندانارائهدهند(رهنماوهمکاران.)1393 ،
بنابراین ،کارآیی یک سیستم حملونقلعمومی موضو عی حیاتی است.برای بهرهوری ،هدفکلی گردانندگانسیست م
اتوبوسرانی ،کاهشهزینههایعملیاتی ودر عین حالبرآوردهکردنخواست ههایمسافراناست.بنابراین ،از یک طرف،از
یهاوخروجیهایمربوطهمنعکسمیشودومیتوان باشاخصهای
دیدگاه گردانندگاناتوبوسرانی ،عملکردتوسطورود 
کاراییهزینهکلی،استفادهازوسیلهنقلیهواستفادهازنیرویکارارزیابیکرد.ازسویدیگر،ازدیدگاهمسافران،حملونقل
عمومیبایدبه مسافران ایناحساس را بدهد که میتوانخواست ههای سفر روزان هشان را با هزینهکمتر برآورده
کند( .)Zicheng Liu, Naiqi Wu, Yan Qiao, and Zhiwu Li,2021:779
اندازهگیریعملکرددرصنعتحملونقلعمومیامروزهشتابقابلتوجهیپیداکردهاست،زیراسازمانهابهمنظور
جذب مسافر بیشتردر حینطراحیو ارائه خدمات در شرایطرقابتیفزاینده،نیازبه بهبود مستمر عملکرد خود
دارند( .)Georgios,Politis, Papaioannou,2014:2
این پژوهشدرتالشاستبابهرهگیریازروشتحلیل پوششی دادهها()DEAبهعنوان یکی ازمدلهایارزیابی
کارآییواحدهایتولیدی(کهدراینپژوهشخطوطموردمطالعهمیباشد)بهارزیابیکارآییاینخطوطبپردازد .
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شبکه خطوطاتوبوسرانی کالنشهراصفهانبا  100خط یکی ازبزرگترین سیست مهایحملونقلعمومی ایران وبه
ک
طورمشخصشهراصفهاناستکهسهمعمدهایی درجابجایی روزانهمسافردارد.باراهاندازیوبهرهبرداریازخط ی 
مترواصفهانتعداد  15خطازمجموعخطوطاتوبوسرانی بهصورتمستقیم و غیر مستقیم باخط یک متروهمپوشانی
دارد.ازجملهمسائلمهمیکه سیست مهایحملونقلعمومیوبهویژهاتوبوسرانیهایشهریکشورباآنمواجههستند
نبودسیست مهایمنسجمارزیابیعملکرداست.بنابراینارزیابیکارآییخطوطازاهمیتویژهایبرخورداراست .

مبانی نظری پژوهش
مفهوم کارآیی :کاراییبهعبارتسادهبهنسبتخروجیهابهورودیهاییکسیستمگفتهمیشودبنابراینهرچهیک
واحدتصمیمگیریبا مصرفورودیکمتر،خروجیبیشترتولیدکندکاراییو عملکردآنبیشترخواهدبود.بنابراینمسیر
اتوبوسیکاراستکهباحداقلمصرفمنابع،باالترینتقاضارابرایاستفادهازسویمسافرانداشتهباشد(قضاییوهمکاران،
.)308:1397
خروجی
مقدار استفاده شده از عناصر ورودی

= کارآیی

زمانیکهیکسازمانتولیدیتنهابااستفادهازیکعنصرورودیتنهایکخروجیتولیدمیکند،محاسبهکارایینسبتاً
سادهاست.امابیشتر سازمانهاازتعدادی عنصرورودی استفادهمیکنند وخروجیهای زیادی تولید میکنند،به منظور
سیاری ازعناصرورودی وخروجی کارآییآنهابهصورتمجموع
محاسبهکارایی این سازمانها،بااضافهکردنوزنبهب 
ضرایبخروجیبهمجموعضرایبورودیمحاسبهخواهدشد(.)Jin-seok et al,2009:1221

تکنیک تحلیل پوششی دادهها(:)DEA1
ازبهترینروشهایارزیابیخطوطاتوبوسرانی،محاسبهکارآییآنهاست.کارآییبهعبارتساده،بهنسبتخروجیهابه
ورودیهاییکواحدگفتهمیشود.بنابراینهرچهیکواحدتصمیمگیریبامصرفورودیکمتر،خروجیبیشتریتولید
کند،کارآییوعملکردآنبیشترخواهدبود.مدلتحلیلپوششی دادهها()DEAیکیازبهترینمدلهایارائهشدهبرای
نها برای
محاسبه کارآیی نسبی واحدهای مختلف تصمیمگیری ( )DMUاست.در این مدل ،که با یافتن بهترین وز 
ورودیها وخروجیها ،بیشترین مقدار کارآیی ممکن برای هر واحد محاسبه میشود،بر خالفسایر مدلها که وزن
خروجیهاوورودیهابهصورتثابتوبااعمالنظرفردتصمیم گیرندهتخصیصدادهمیشود(کهاینامرازدقتنتایج
میکاهد)در،DEAتخصیصوزنبهشاخصهاتوسطخودمدلصورتمیگیرد(قوامیوهمکاران .)262:1390،

شکل .1یکواحدتولیدیباچندورودیوچندخروجی(منبع :قضایی و همکاران)1394:310 ،

Data Envlopment Analysis

1
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تحلیلپوششیدادهها ،روشیناپارمتریکبراساسبرنامهریزی خطیاستکهمتشکلازچنردینمجموعرهمشابهاز
ورودیهاوخروجیهابرایاندازهگیری کاراییواحردهایتصرمیمگیرنرده ()DMUمتجرانساسرتفادهمیشود(مالدار  و
نزاده سلجوقی .)1396:35 ،نخستین تالشهابرایارزیابیعملکردوکاراییواحدهاوسازمانها،توسطکوپمن 1و
حسی 
دبرو  2انجامگرفت.کوپمنکاراییفنیراتعریفکردودبروهمشاخصیبرایاندازهگیریکاراییفنیارائهنمود.اماکار
اساسی و کاربردی برای تشخیص کارایی را فارل در سال  1951انجام داد .او برای اولین بار کارایی کلی
(اقتصادی)تولیدکنندهرابهدوجزءکاراییفنیوتخصیصی(قیمت)تقسیمنمودکهکارآییفنی،نشاندهندهمیزانتوانایی
یکبنگاهدرحداکثر سازیتولیدباتوجهبهعواملتولیدمعیناستوکارآییتخصیصی،نشاندهنده تواناییبنگاهبرای
نهاارائهدادو
استفادهازترکیببهینهعواملتولیدباتوجهبهقیمتآنهاست.سپسروشیرابرایاندازهگیریهریکازآ 
فروضیراقائلشد ،ازجملهتکمحصولیبودنتولیدوثابتبودنبازدهینسبتبهمقیاس،ودرنهایتبااستفادهازروش
برنامهریزیخطیبهتحلیلکاراییپرداخت(رهنماوهمکاران.)1393،
درسال  1978چارنزوهمکارانیکفرمولبندیازنوعبرنامهریزی کسریرامعرفیکردندکهدرواقعگسترشهمان
شاخصنسبیکارایییکورودی-یکخروجیدرعلوممهندسیبهحالتچندورودی-چندخروجیبدوننیازبهمنابعی
جهتاعم الوزنازبیرونبهدرونمدلبود.درواقعاولینمقالهمدلتحلیلپوششیدادههاتوسطچارنزوهمکارانبانام
اختصاریCCRکهبرگرفتهشدهازنامپدیدآورندگانآناست،باجامعیتبخشیدنبهروشفارلارائهشد(بنیهاشمیو
نجفی .)71:1396،
3
اینمدلکهبه مدلبازده نسبتبهمقیاس ثابت ( )CRSنیزشناختهمیشودیعنی هرمضربی ازورودیهاهمان
مضربازخروجیهاراتولیدمیکند،کهبازدهبهمقیاسواحدهاراثابتفرضمیکند(رهنماوهمکاران.)1393،بهعبارت
دیگر  افزایشدرمقدارورودیمنجربهافزایشخروجیبههماننسبتمیشود (قضاییوهمکاران .)311 :1394 ،برای
افزایشکارایی،یاورودیراثابتوخروجیراحداکثرمیکنیمویاخروجیراثابتوورودیراحداقلمیکنیم.براین
اساس،مدلهایتحلیلپوششیدادههاراورودیمحوریاخروجیمحورمینامیم.هرگاهبازدهنسبتبهمقیاسثابتنباشد،
مدل  CCRتواناییمحاسبةکاراییوبهره وریراندارد.بههمینعلتبنکر،چارنزوکوپر( )1984برایرفعاینمشکل،
مدلBCCراکهدرآنبازدهنسبتبهمقیاسممکناستمتغیرباشد،مطرحکردند(خموییوهمکاران .)1397:9،
اینمدلکهبهمدلبازدهنسبتبهمقیاسمتغیر ()VRS4نیزمعروفاست یعنی هرمضربی ازورودیها،میتواند
همانمضربازخروجیها یاکمترازآنویابیشترازآنرا،درخروجیها تولیدکند(رهنماوهمکاران .)1393 ،شکل 3
نمون هایازچهارDMUومرزهایکاراییدررویکردهایCRSوVRSرانشانمیدهدDMU .شماره1تنهادرمدل
 CRSدر مرزکارایی است(بهعبارتدیگر تنها دررویکرد  CRSکارآمد است)،کهنسبتخروجی/ورودی رابهحداکثر
میرساند ،در حالی که DMUهای شماره  1،2و  3در مدل  VRSدر مرزکارایی هستند(به عبارتدیگراین سهد ر
ی
رویکردVRSکارآمدهستند)DMU،شماره2درمقادیرورودیپایینکارآمدبودهوDMUشماره3درمقادیرورود 
باال .
1

Copman
2 - Debreu
3 Constant Return of Scale
4 Variable Return of Scale
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شکل  .2مرزهای کارآیی چهار  DMUدر مدلهای  VRSو ( CRSمنبع) Taboada et al ,2020:8a:

مدلهایDEAرامیتواندردومدلورودیگرایاخروجیگراطبق هبندیکرد.تصویرشماره4یکDMUناکارآمد
( DMUشماره  4یا )Cرابرای نمونه در هردورویکرد نشانمیدهد CA-BA .ورودی گرا و  ED-CDخروجی گرا
است.باDEAورودیگرا،یکDMUصرفهجوییبالقوهورودیهارادرصورتکارآمدبودنمحاسبهمیکند(درشکل4
ک
ورودیهارااز  Cبه  Bکاهشمیدهددرحالی کههمانخروجی راارائهمیدهد).درمقابل،با  DEAخروجی گرا ،ی 
DMUافزایشبالقوهخروجیخودراباتوجهبهعدمتغییردرورودیهایشاندازهمیگیرد(درشکل4افزایشخروجیها
از  Cبه  Eدرحالی کهازهمانمقدارورودی  Dاستفادهمیکند) .اگر  Cدرمرز کارآیی بود،بنابراین  C = B = Eودر
نتیجهبازدهبرابربا1خواهدبود.) Taboada andet al,2020:8(.


شکل  .3رویکردخروجیمحوروکارآییDMUشماره( 4منبع)Taboada & et al,2020: 8:

دربازدهبهمقیاسمتغیرافزایشخروجی،بیشتریاکمترازنسبتافزایشدرورودیمیباشد.درارزیابیعملکردحمل
ونقلعمومیمعموال بایدازالگویخروجیوبازدهبهمقیاسمتغیر استفادهنمود(قضاییوهمکاران.)311 :1394 ،بر
همیناساساینمطالعهبراساسروشBCCانجامشدهاست.ازنظرریاضیمدلBCCرامیتوانبهصورتزیرنوشت:
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جاییکه،
ymj: mامینخروجیبرایjامین DMU
 :jشاخص واحد تصمیمگیری  ،)(DMUو
 j=1,2,3,…,J
:um,vnوزنmامینخروجیوnامینورودی 
:nشاخصورودی،و n=1,2,3,…,N
:θ kنسبتکارایی/اثربخشی DMUk
:mشاخصخروجیو m=1,2,3,…,M

xnj: nامینورودیبرایjامین DMU
DMUهدف(ازیکارزیابیمعین)بهعنوانDMUkتعیینمیشود.مدل(BCCرابط ه)1نسبتخروجیهایوزنی
بهورودیهایوزنیرابهحداکثرمیرساند.وزنهایumوvnمتغیرهایتصمیمهستند.اینوزنهاتازمانیتغییرمیکنن د
کهنسبت(خروجیهایوزنداربهورودیهای وزندار)برایDMUkهدفبهحداکثربرسد،درحالیکهوزنهای یکسان
برایهمهDMUها اعمال میشود.مقدار نسبت ،θ،در (رابطه )1به عنوان امتیازکارایی/اثربخشیDMUkنامیده
میشود ،کهدرآن  1≤θ≤0است.مقدار  θ=1برای یک  DMUکامالًکارآمد.الزمبهذکراستکهوزنها ،متغیرهای
تصمیمگیری هستند و مقادیرورودیها و خروجیها مقادیرواقعیمشاهده شده هستند .محدودیت(رابطه )3بازگشت
متغیر مدل  DEAبهمقیاس ()BCCراتضمین میکند .محدودیت (رابطه )4محدودیتهای غیر منفی رابرای وزنها
اعمالمیکند.


پیشینه پژوهش
تاکنونتحقیقاتمتعددیدرزمینهارزیابیکارآییباروشتحلیلپوششیدادههادرزمینههایمختلفصورتگرفته
است .اهمتحقیقاتانجام شدهدر حوزه حملونقل عمومیوبهطور خاص ،حملونقل عمومیدرون شهریتوسط
ناوگاناتوبوسرانیدردوبخشداخلیوخارجیبهشرحزیربودهاست :
"مداحیویزدانینجفآبادی "1399 ،درمطالعهایتحت عنوان "رتبهبندیواحدهای تصمیمگیرندهبا استفاده از
تحلیلپوششیدادههابادرنظرگرفتندورههایزمانیمتعدد"بهاینموضوعپرداختهکهتحلیلپوششیدادهها()DEA
تکنیکیبرایارزیابیواحد هایتصمیمگیرندهمتجانساست.دراینروشعددکاراییبرایهرواحد،ازمقایسهعملکردهر
واحد تصمیم گیرنده با عملکرد بقیه واح دها بدست میآید .عدد کارایی مذکور به عنوان معیار رتب هبندی واحدها قابل
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استفادهاست.دربسیاریازموارد تعدادقابلتوجهیازواحدهاکاراشدهولذاکاراییحاصلازمدلهایکالسیک DEA
نمیتوانندمعیارمناسبیبرایرتبهبندیدقیقDMUهاباشند.
در پژوهش انجام شده روشی برای رتب هبندیDMUها با استفاده از کارایی آنها در دورههای زمانی متعدد ارائه
میشود،سپسمقادی رمنتجازروشارائهشده،بااستفادهازروشآنتروپیشانونبایکدیگرترکیبشدهویکمعیارکلی
برایهرواحدتعریفمیکنند.اینمعیاردرنهایتبهعنوانشاخصاصلیرتب هبندیواحدهادرنظرگرفتهمیشود.
"قضاییوهمکاران "1397 ،در پژوهشیبا عنوان "ارزیابی عملکرد خطوط اتوبوسرانیبا استفادهترکیبی سهگانه از
مدلهایتحلیلپوششیدادهها،آنتروپیوتاپسیس"عنواننمودهاندکهباتوجهبهماهیتسیستماتوبوسرانیکهسیستم
بسیارپیچیده ایاست،عواملمتفاوتیدرعملکردوکاراییآنتأثیرگذارهستندکهدرسهحوزهادارهکننده،جامعه-محیط
ومسافرانقرارمیگیرند.اینعواملمی توانندتأثیراتقابلتوجهیدرافزایشویاکاهشمسافرانومیزانرضایتمندی
نهاداشتهباشند.نتایجنشاندادهاستکهعملکردوکاراییپایینخطوطاتوبوسرانیمیتوانددرمیزاناستفادهمردماز
آ
اتوبوس تأثیرگذارباشدوآنهارابهاستفادهازحمل ونقلخصوصیتشویقنماید.همچنینباتکیهبراینمهمکهبین
کارآمدیاقتصادیوعملکردهمه  جانبهخطوطرابطهمستقیمیوجودداردضمنتوجهبهمنافعسازمانیزمینههای الزم
برایارتقایعملکردخطوطرانیزفراهمسازند.
"برندکوفنی "1394 ،درتحقیقیباعنوان "کارآییپایدارشبکهحمل ونقلعمومیبارویکردتحلیلفراگیردادهها،
نمونهموردی:خطوطاتوبوسرانیشهروحومهاردبیل" بابررسی خطوطشهریوحوم های وسنجشکارآییآنهانشان
دادند کهشاخص خروجی پژوهش(مسافران)با افزایش خود سبببهبود کارایی خطوط میگردندومیتوان با تغییر و
افزودنمسیربهطراحیجدیدیازخطوطبرایتجهیزهمهمناطقوبلوکاصلیشهربهفراگیریدسترسیشهروندانبه
حملونقلعمومیپرداخت.
"رهنماوهمکاران"1393 ،درتحقیقیباعنوان"ارزیابیکاراییخطوطاتوبوسرانیشهرمشهد بامدلتحلیلپوششی
دادهها ( ،)DEAنمونهموردیخطوطپایانهمصلی"کارایی خطوطاتوبوسرانی را بااستفادهازمدلتحلیلپوششی دادهها،
موردارزیابی قرار دادهوبامدنظرقراردادن 4متغیرورودیو 2متغیرخروجی نسبتبهمقایسه کارابودنوناکارابودن
خطوطو در مرحلهبعدبرایمناطقناکارا ،الگوومقادیربهینهدرنظرگرفته و درمرحله آخر اقدامبهرتب هبندیمناطق
نموده اندیکیازنتایجاینپژوهشکارآییبهترخطوطبخشخصوصینسبتبهخطوطدولتیبودهاست.
"قوامیوهمکاران"1390 ،درپژوهشیتحتعنوان "ارزیابیخطوطاتوبوسرانیبااستفادهازسامانهاطالعاتمکانیو
تحلیلپوششیدادهها،مطالعهموردی:خطوطاتوبوسرانیتهران" باترکیبمدلتحلیلپوششیدادههاوسامانهاطالعات
مکانی،کارآییخطوطاتوبوسرانی رامورد ارزیابی قراردادهوعنوانمیدارند برتریاینمدل،تخصیصوزنبهشاخصها
توسطخودمدلتحلیلپوششیدادههاست،بهگونه ایکههرخطبهترینمقدارکارآییممکنراداشتهباشد.شاخصهای
صهایورودیوشاخصهایتعدادافرادناتواندراستفادهازسرویسو
تعدادایستگاههاومصرفسوخت،بهعنوانشاخ 
صهایخروجیدرنظرگرفتهشدهاند .
جمعیتتحتپوششهرخط،بهعنوانشاخ 
"شی ژانگوهمکاران"2021 ،درمقالهایتحت عنوان " مدل ارزیابی طرحبهین هسازی مسی رهای اتوبوسبراساس
منابعچندگانه"یکشبکهحملونقلعمومیموثربرایبهبودکیفیتخدماتحملونقلعمومیوصرفهجوییدرزمان
سفرمسافران را مقید دانستهو بهین هسازیمستمر شبکه اتوبوسرانی برای بهبود سط  خدمات را ضروری میدانند .این
مقالهبهطورسیستماتیکطرحب هین هسازیسطوحمختلفازجملهمسیراتوبوس،ایستگاه،زمانبندیاتوبوسرابااستفاده
ی
یکندویکمدل ارزیابیارائه داده و آن رامرجع ارزشمندیبرا 
تحلیل سلسله مراتبی ()AHPتجزیهو تحلیلم 
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تصمیمگیریتنظیم مسیر اتوبوس درشهرپکن ارائهدهد  .درپایاناستفادهازاطالعاتثبتشدهازثبتکارتمسافربه
منظورشناختویژگیهایسفرشهرونداندرطراحیمسی رهایجدیدراالزممیدانند.
"اسماعیلووحید"2020،درمقالهاییتحتعنوان"تجزیهوتحلیلپوششیدادههابراساسارزیابیکاراییمسیرهای
ع
اتوبوسرانی عمومیدرشهربغداد" عنوانداشته خدماتحملونقلعمومی برای پاسخگویی بهتقاضابهدلیل رشدسری 
جمعیتوتحرکبسیارضروریاست.بنابراینارائهخدماتعمومیوبهبودخدماتآنبهیکنیازفوریدرسالهایاخی ر
تبدیل شدهاست .دراینپژوهش کارایی مسیر عمومی شهری رابااستفادهازتکنیک "تحلیل پوششی دادهها(")DEA
بررسیمیکنندومعیارهایعملکردیشاملطراحیمسیر،هزینه،خدمات،بهرهبرداریوبهرهوریآسایشبرایمسیرهای
مختلف  مالکومعیارمحاسباتقراردادهوبهایننتیجهرسیدهاندکه صاحبانشرکتهایاتوبوسرانی میتوانندازنتایج
اینمطالعهبرایبهبودخدمات،جذبمشتریانجدیدومدیریتبهترمنابعخوداستفادهکنند.
"آدهیکاریوهمکاران"2018 ،در پژوهش خودبا عنوان " تجزی ه وتحلیل کارایی مسیر با استفاده از روشDEA
اصالح شده مبتنیبر آنتروپیشانون و بررسیویژگیهای مسیربرایحمل و نقل اتوبوس شهریدر هند"در زمین ه
لونقلاتوبوسشهری ،عنوانداشتهنسبتبه مطالعهکارایی مسی رهای اتوبوسرانیو تاثیر عواملزمین های برکارایی و
حم 
سنجشعملکردمحیطی توجهکافی نشدهاست .همچنینبیانداشت هاندکه برای ارزیابی عملکرد،محققانعمدتاًازمدل
تحلیلپوششیدادههایمرسوم()DEAاستفادهمیکنندکهمحدودیتهایموجوددراینروشموجبشدهکهیکمدل
 DEAتلفیقیمبتنی برآنتروپی شانون رابرای اندازهگیری عملکردکلنگر مسیرهای اتوبوس پیشنهاد کنندوبراساس
نتایجحاصلهاز پژوهشبهایننتیجهرسید هاندکهعواملیهمچون طولمسیر ،همپوشانی مسیر ،تعدادتوقفهایمیانیو
ساختارهزینهنقشمهمیدرعملکرددارند .
"گونروصامت"2017،درمقالهایتحتعنوان"کاراییعملیاتیوتحلیلکیفیتخدماتدرسیستمهایحملونقل
عمومی"عنوانداشت هاندعملکرد سیستمهای حمل و نقل عمومیرا میتوان هم از طریقگردانندگانو هم ازطریق
استفادهکنندگانارزیابیکرد.گردانندگانبر رویکاراییو سودآوریسیستممتمرکز هستند ،در حالیکه کاربران به
کیفیتخدمات ارائه شده توجه دارند .هدف اینمطالعه ،ارزیابیعملکرد مسیرهایاتوبوس از دو دیدگاهگردانندگانو
استفادهکنندگاناست.بازدهعملیاتیکهمنعکسکنندهدیدگاهگردانندهاست،باتجزیهوتحلیلپوششیدادههااندازهگیری
شدهوکیفیت خدماتی کهدیدگاه استفادهکننده رامنعکسمیکندبارویکرد دومرحلهایمتشکلازفرآیند تحلیل سلسله
مراتبی و  TOPSISاندازهگیری شدهودرنهایتپیشنهاداتیبهمنظور بهبودعملکرد در مسیرهای حملونقلاتوبوس
ارائهشد.
"لیو و هکاران"2016،در پژوهشی با عنوان"ارزیابیکاراییسیستمحمل و نقل:یکمدلDEAپیشرفتهبا
مخروطهای فازیAHP-محدود"به تالشها برایترکیبفرآیندتحلیلسلسله مراتبی( )AHPبا تجزیهو تحلیل
پوششی دادهها ()DEAبرای ارائه یک مدل  DEAتقویتشده قوی برای ارزیابی کارایی سیستم حملونقل میپردازد.
مدلپیشنهادیترکیبیازروش  DEAویک مدلفازی AHP-اصالحشده بوده کهدرآنمدلپیشنهادی ادغاممنطق
فازی با یک ساختارسلسلهمراتبی  AHPرابرای)1 :عادیسازیمقیاس شاخصهایارزیابی مختلف)2 ،ساختماتریس
مقایسههایزوجی بامجموعهفازی و )3بهینه کردن وزنهرمعیار رابا یک مدلبرنامهریزی غیر خطی بکاررفتهاستو
درآخرنشاندادهکهمدلپیشنهادیدرارزیابیکاراییگردانندگانحملونقلکاربردبیشتریدارد.
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"چنوهمکاران"2013،درمقالهایباعنوان"ارزیابی عملیاتحملونقلعمومیبراساستحلیلپوششیدادهها"
روشیرابرایارزیابیعملکردمسی رهایاتوبوسدریکسیستمحملونقلعمومیبااستفادهازروشبازنگریشدهDEA
وتحلیلحساسیتشاخصها،ارائهمیکندونشانمیدهدعملکرددردورهکمپیکبهترازدورهپیکاستومیانگینزمان
اجراوقابلیتاطمینانخدماتازعواملکلیدیتأثیرگذاربرعملکرد،مطابقباواقعیتشهرهستندودرنتیجهعملیبودن
آنراتأییدمیکنندودرمجموع،مطالعهصورتگرفتهرابرایبهبودعملکردسیستمحملونقلعمومیمفیدمیدانند.

معرفی محدوده مورد مطالعه
شهراصفهانباطولجغرافیایی51درجهو39دقیقهو40ثانیهشرقیوعرضجغرافیایی32درجهو38دقیقهو30
ثانیه شمالی بعدازتهرانومشهدسومین شهربزرگایران است.شهرتاریخی اصفهان،مرکزاستاناصفهاناستکهدر
شمالغربشهرستاناصفهانقرارگرفتهاست.جمع یتاینشهربراساسآخرینسرشماریسال,1395تعداد1961260
نفربودهاست.اینشهربهدلیلموقعیتجغرافیاییبسیارمناسبیعنیواقعشدندرقلبفالتایران،پیوستهموردتوجه
ی
سالطینومدیرانمملکتیبودهاست.درتقسیمبندیمناطقشهریاصفهانرودخانهزایندهرودشهررابهدونیمهشمال 
وجنوبی تقسیمنمودهاست.نیمهجنوبیشاملسهمنطقه5،6،13وسایرمناطقدرنیمهشمالیرودخانهواقعشدهاند.
محورمصنوعچهارباغ،نیمهشرقیوغربیراپدیدمیآورد(مختاریوهمکاران.)109:1393،

شکل  .4موقعیتمحدودهموردمطالعه
اتوبوسرانی شهراصفهانازسال  1320بهعنواناولین س یستم حملونقلهمگانی دراین شهرفعالیت خودراآغاز
نمود.تعدادمحدودیاتوبوسومینیبوسفیاتدرهشتخطمسیرهایتعیینشده،بهجابجائیمسافرینمشغولبودند
باگذشتزمانتعدادخطوطبهدهخطرسید.بهدنبالافزایش اهمیت سیستم حملونقلشه ری درسال  1331ماده
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واحدهقانونتاسیسشرکتهای واحداتوبوسرانیهمگانیدرشهرهابهتصویبرسید.قانونمذکورمجدداًدرسال1334
درمجلسوقتبهتصویبرسیدودرچهارمآبانماه1346شرکتواحداتوبوسرانیاصفهانبارعایتمقرراتاینقانونو
تصویبهیئتمدیره باهدفایجادسیستمحملونقلعمومیمنظموکارآمدبهمنظورجابجایی دستهجمعیمسافردر
ل
نشده شهریو حومه ،مراقبت و بهره برداریصح ی از اتوبوس ها و خودروهایموجود ،توسعه و تک می 
خطوط تعیی 
ت
تاسیساتمربوط(ازقبیلتعمیرگاه،توقفگاهو…)ودرنهایتافزایشتعداداتوبوسهابهترتیبیکهمتناسببااحتیاجا 
وتامین نیازمند های همگانی شهروحومهدرآینده باشد،تاسیس شد.شرکتواحداتوبوسرانی اصفهاندرحالحاضربا
حدود  100خطوبالغبر  2540کیلومتر طولشبکهخطوطاکنونبهعنوانمهمترین سامانهحملونقل عمومی شهر
اصفهانوظیفه جابجایی مسافرروزانهرابرعهدهدارد.ازبدوشروعبکارخط یک مترتعدادی ازخطوطاتوبوسرانی اصفهان
بهشکلمستقیم و غیر مستقیم تحتالشعاعفعالیت متروقرارگرفتهاست.پسازبررسی های بهعملآمدهتعداد 15
خطازمجموع100خطبافرضهمپوشانیباخطیکمتروجهتمطالعهوبررسیانتخابشدند.

شکل  .5خطوطموردمطالعهدرپژوهش

روششناسی پژوهش
ی
روش تحقیقدراینپژوهش به لحاظ هدف ازنوع کاربردیو به لحاظ ماهیتتوصیفی-تحلیلیو شیوهگردآور 
ی ازکتبومقاالتداخلی و خارجی ودیگر طرحهای
اطالعاتدر حوزهکتابخانه ای خواهدبود.در روشکتابخانه ا 
فرادستاستفادهگردیده است.دربخشگردآوری دادههاجهتارزیابی عملکردورتبهبندی خطوطازطریق استخراج
دادههایموجودازسامانهAVLوAFCمستقردرشرکتواحداتوبوسرانیاصفهانبهمنظورتحلیلدادههااستفادهشده
است.
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تحلیل یافتهها
پسازراهاندازیخطیکمترودرشهراصفهان،عملکردتعداد15خطازمجموعکلخطوطاتوبوسرانیبهطورکامل
یابصورتمحدود،تحتالشعاعفعالیتمتروقرارگرفتهاست.یکیازکاربردهایمهمتحلیلپوششیدادههااندازهگیری
کارآییواحدهایتولیدیاستلذااطالعاتعملکردی15خطموردنظربهعنوانواحدهایتولیدییاDMUها،طیبازه
زمانینهماههاولسال( 1400کهمتأثرازشرایطکرونانیزبوده)باتوجهبهاهمیتموضوعازسامانهمدیریتمکانیزهکنترل
ناوگان()AVLاستخراجشدند.ازمجموع  15خطانتخابشدهتعداد  5خطدراختیاربخشخصوصی وتعداد  11خط
دولتیبودهاند.بهمنظورارزیابیکارآییخطوطهرچهتعدادورودیهاوخروجیهاکمترباشدارزیابیصورتگرفتهاز
اعتباربیشتریبرخورداراست.شرکتهایاتوبوسرانیبهعنوانبزرگترینمجموعهشرکتهایحملونقل عمومیدر
شهرهانقشمهمیدرجابجاییمسافران  وپاسخگوییبهتقاضایسفرشهروندانایفامیکنند،بههمینمنظورعلیرغم
وجودعواملمتعددیکهمیتوانازآنهابهعنوانورودیوخروجیاستفادهنمودپنجعامل(شاخص)مهمواساسیشامل
تعداداتوبوس،زمانتعرفه،طولخطوط،تعدادسرویسهایرفتوبرگشتانجامشدهوسرفاصلهزمانیبهعنوانورودیو
عاملمیزانمسافرجابجاشدهبهعنوانمهمتریننتیجهحاصلازعملکرداتوبوسرانیبهعنوانخروجیدرنظرگرفتهشده
است.اطالعاتخاممربوطوعواملورودیوخروجیدرتحلیلپوششیدادههابهشرحجدولزیرمیباشد:

جدول  .1اطالعاتهریکازDMUهادرسهبازهزمانیمختلف
اطالعات عملکردی در 9ماهه اول سال 1400
خط

مالکیت

مبداء

مقصد

9

دولتی 

میدانجمهوری،خ
فروغی 

باغگلدسته،میدان
انقالب 

 12

10

دولتی 

پایانهباغقوشخانه،
شمسآبادی 

نظرغربی،میدان
ارتش 

14

67

14

دولتی 

کویبهار،مرداویج 

میدانآزادی،هتل
پل 

8

53

16.7

16

خصوصی 

شهرکولیعصر
عج،میدانانقالب 

جانبازان،پایانه
کویولیعصر 

17

106

41.7

7

17

خصوصی 

میدانجمهوری
اسالمی،فروغی 

فالطوری،پایانهباغ
قوشخانه 

9

67

22.6

9

23

32

دولتی 

هزارجریب،میدان
220دستگاههوانیروز 
آزادی 

2

39

15.9

21

34

20843

34

دولتی 

پایانهمتروقدس،
میدانجمهوری 

حکیمنظامی،
پایانهصفه 

43

102

37.7

7

6

3787306

36

دولتی 

کویامام،هزار
جریب 

میدانآزادی،سی
وسهپل 

6

48

15.6

12

22

124635

61

دولتی 

کویامامجعفر
صادق(ع) 

هزارجریب،میدان
آزادی 

2

56

14.4

20

30

19425

70

خصوصی 

باغفدک،گلستان 

کاوه،پایانه

8

50

26.9

10

20

266953

تعداد
اتوبوس 

زمان
تعرفه 

طول
خط 

تعداد
سرویس 

سرفاصله
زمانی 

برداشت
مسافر(نفر) 

 67

 11.4

12

15

 660513

22

9

18

833780

9

18

189084

18

1443536
401312
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بابلدشت 
76

دولتی 

سپاهانشهر(بلوار
شاهد) 

هزارجریب،میدان
آزادی 

13

56

28.5

4

15

439538

81

خصوصی 

برازنده،آلمحمد 

کاوه،پایانه
بابلدشت 

8

50

14.5

15

22

319751

82

دولتی 

سهراهملکشهر،
بهارستان 

پایانهمترو
قدس،میدان
استقالل 

6

50

26

14

32

210851

86

دولتی 

سپاهانشهر(بلوار
غدیر) 

هزارجریب،میدان
آزادی 

10

56

29

5

15

438717

91

خصوصی 

پایانهصفه،توحید 

کاوه،ملکشهر 

25

98

40.2

5

14

1683087

(منبع :سامانه  AVLو  AFCاتوبوسرانی اصفهان)

بهمنظورارزیابیکارآییخطوطموردمطالعهدرنهماههاولسال ،1400دادههایعملکردیمربوطبهتعداداتوبوس
فعال،زمانتعرفه،طولخطوط،تعدادسرویسرفتوبرگشتکاملدرخطوطوسرفاصلهزمانیبهعنوانمتغیرهایورودی
ومیزانمسافرجابجاشدهبهعنوانمتغیرخروجیازسامانهAVLاستخراجوبااستفادهازنرمافزارBT DEA Solver
و   DEAFrontierنسبتبهارزیابیکارآییآنهااقدامگردید.نتایجحاصلازارزیابیکارآییخطوطبهشرحجدولشماره
2می باشد:

جدول  .2نتایجحاصلازارزیابیکارآییخطوطموردمطالعه
پخط

مالکیت

ضریب کارآیی

توضیح

روند کارآیی

9

دولتی

1

کارای قوی

افزایشی

10

دولتی

0.93617

ناکارا

افزایشی

14

دولتی

1

کارای قوی

افزایشی

16

خصوصی

1

کارای قوی

افزایشی

17

خصوصی

0.97949

ناکارا

افزایشی

32

دولتی

1

کارای قوی

افزایشی

34

دولتی

1

کارای قوی

ثابت

36

دولتی

1

کارای قوی

افزایشی

61

دولتی

1

کارای قوی

افزایشی

70

خصوصی

0.69637

ناکارا

افزایشی

76

دولتی

1

کارای قوی

افزایشی

81

خصوصی

0.75026

ناکارا

افزایشی

82

دولتی

0.72126

ناکارا

افزایشی

86

دولتی

1

کارای قوی

افزایشی

91

خصوصی

1

کارای قوی

افزایشی
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تعیین مقادیر بهینه برای خطوط ناکارا:
ازمجموع  15خطموردمطالعه،خطوطشماره  81 ، 70 ، 17 ،10و  82باتوجهبهنسبتورودیهاوخروجیو
شرایطموجودازکارآییالزمبرخوردارنبودهاندودرمجموع33درصدازخطوطموردبررسیناکارابودهاند.ازاینتعداد
سهخط  70 ، 17و  81بهصورتخصوصیادارهمیشوند.بهعبارتدیگر  75درصدازمجموعخطوطیکهدر این
پژوهشتوسطبخشخصوصیادارهمیشوند،ناکارابودهاند.باتوجهبهنتایجمندرجدرجدولشماره()2روندکارآییدر
اکثرخطوطافزایشیمیباشدوناکارآییخطوطذکرشدهناشیازشاخصهایعملکردیدرکارآمدیآنهامیباشدکهبه
منظورکارآمدشدنخطوطوافزایشضریبکا رآمدیآنها،ونزدیکشدنبهمرزکارآیی،مقادیربهینهبرایخطوطناکارا
بهشرحزیرتعیینمیگردد :
مقادیرشناوری(– )Slackمقادیرموجود=مقادیربهینهورودی 
مقادیرشناوری( +)Slackمقادیرموجود=مقادیربهینهخروجی 

باتوجهبهاینکهدراینپژوهشازمدل BCCخروجیمحوربهرهگرفتهشدهلذا،کاهشدرمقادیرورودیمیتواند
در افزایش ضریب عملکردی خطوط ناکارا مؤثر باشد .با توجه به اینکه صرفاً5خط از مجموع15خط مورد مطالعه،
ناکارآمدبودهاند.بنابراینمقادیربهینهنیزفقطبرایهمینخطوطمحاسبهشدهکهبهشرحجدول3میباشد:

جدول  .3مقادیر بهینه برای افزایش ضریب کارآیی در خطوط ناکارا
خط
10

17

70

81

82

مقادیر
موجود
بهینه
موجود
بهینه
موجود
بهینه
موجود
بهینه
موجود
بهینه

تعداد اتوبوس
14

9

8

8

6

زمان تعرفه
55
52
50
48

طول خط

تعداد سرویس رفت و برگشت

22

9

22.6

9

49

26.9

47

25

45
39

14.5

45

26

42

22

سرفاصله زمانی

برداشت مسافر(نفر)

18

660513

15

890631

23

401312

19

409716

10

20

15

22

14

168464
383346
199779
542618

32

134010

24

292337
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نتیجهگیری و پیشنهادها
ازبهترینروشهایارزیابیخطوطاتوبوسرانی،محاسبهکارآییآنهاست.کارآیی بهعبارتساده،به نسبتخروجیهابه
ورودیهاییکواحدگفتهمیشود.بنابراینهرچهیکواحدتصمیمگیریبامصرفورودیکمتر،خروجیبیشتریتولید
کند،کارآییوعملکردآنبیشترخواهدبود.امروزهفقدانارزیابیکارآییخطوطاتوبوسرانیدرواقعحلقهمفقودهسیستم
های حمل و نقل عمومی است  .اهمیت این موضوع سبب شده تا در این پژوهش نسبت به ارزیابی عملکرد15خط
اتوبوسرانیاصفهانورتبهبندیخطوطبااستفادهازتلفیقتکنیکتحلیلپوششیدادهها()DEAاقدامگردد.دراین
پژوهشمتغیرهایتعداداتوبوسفعال،زمانتعرفه،طولخط،تعدادسرویسهایرفتوبرگشت،سرفاصلهزمانیبهعنوان
متغیرهای ورودی و متغیر مسافر جابجا شده به عنوان متغیر خروجی و در مجموع6متغیر به عنوان متغیرهای مورد
استفادهدرپژوهشانتخابشدند.درابتدابااستفادهازمدل BCCخروجیمحوربهعنوانراهحلارزیابیسیستمهای
حملونقلعمومی،نسبتبها رزیابیکارآییخطوطشماره  9،10،14،16،17،32،34،36،61،70،76،81،82،86،91کهبه
طورکاملیامقطعیباخطشمارهیکمترودرشهراصفهانهمپوشانیدارنداقدامشد.براساسمحاسباتانجامشدهکه
توسطنرمافزار  BT DEA Solverو  DEAFrontierصورتگرفتازمجموع  15خطموردمطالعهتعداد  5خطبه
شمارههای  81 ،70 ،17 ،10و  82بهعنوانخطوطناکارامشخصشدندکهخطوط  17و  70و  81بهصورتخصوصی
اداره می شوند  .به منظور افزایش ضریب کارآمدی خطوط ناکارا مقادیر بهینه پیشنهاد گردید .بر اساس این پیشنهاد
چنانچهدرخطشماره  10متغیرزمانتعرفهومتغیرسرفاصلهزمانیبهمدت  3دقیقهکاهشیابدخطبهمرزکارایی
نزدیکمیشود.درخطشماره17باکاهش2دقیقهایمتغیرزمانتعرفهوکاهش4دقیقهایمتغیرسرفاصلهخطبه
مرزکارآیینزدیکمیگردد.همچنینباکاهشزمانتعرفهدرخطوطشماره  70بهمیزان  2دقیقه،خطشماره  81به
میزان6دقیقهاینخطوطنیزبهمرزکارایینزدیکمیشوند.درخطشماره82باکاهش3دقیقهایمتغیرزمانتعرفه
وکاهش8دقیقهایمتغیرسرفاصلهزمانیموجبافزایشکارآمدیخطمیگردد .
ارائهخدماتمطلوبحملونقلعمومیدرشهرهادراولویتتصمیمگیریمدیرانشهریاست.امانکتهحائزاهمیت
ایناستکهخدماترسانیناکارابهشهروندانکهبواسطهکمبودمنابعوامکاناترخمیدهدمیتوانددربلندمدتمنجر
بهواردآمدنخساراتجبرانناپذیربهشهروندان،جامعهومحیطگردد .نتایج بررسیها نشان دادهاست کهعملکردو
ل
کاراییپایینخطوطاتوبوسرانیمی  توانددرمیزاناستفادهمردمازاتوبوستأثیرگذارباشدوآنهارابهاستفادهازحم 
ونقل خصوصی تشویق نماید عوامل بسیاری می تواند در کارا یا ناکارا بودن خطوط اتوبوسرانی تأثیر گذار باشد.عواملی
همچونمیزانمصرفسوخت،مسیرخ ط،مناطقشهریکهخطوطازآنجاعبورمیکنند،دسترسیخطوطبهمکانهای
خاصماننداماکنفرهنگیومذهبیومراکزخرید،تراکمجمعیتمسیرها،مالکیتونحوهادارهاتوبوسها(بخشخصوصی
یادولتی)کهمیتوانددرپژوهشهایبعدیمدنظرقرارگیرد.باتوجهبهنتایجبدستآمدهازپژوهشوماهیتمتغیر
خروجیتحقیقکههمررانمیزانمسافرجابجاشدهمیباشدمیتواندریافتکهافزایشمیزانمسافرسبببهبودکارآیی
خطوطمیگردد.همچنینبرنامهریزیدرجهتایجادسازوکاریمبنیبرایجادخطوطفیدرباخطیکمترووکمتر
کردن همپوشانی خطوط با یک دیگر در شهر اصفهان می تواند در افزایش جذابیت حمل ونقل عمومی شهری و افزایش
کارآییخطوطاتوبوسرانیمؤثرباشد.بنابراینمیتوانباتغییردرشبکهخطوطوافزودنخطوطجدیدویااصالحشبکه
فعلی،برایتحتپوششقرارگرفتنمناطقوسیعیازشهرنسبتبهدسترسیوسیعشهروندانبهحملونقلعمومی
اقدامنمود.در پایانانجام ارزیابیبرایتمام خطوطبادرنظرگرفتنمبانیتوسعه پایدار شهریبهویژهمیزان رضایت
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شهروندانوهمچنینرتبهبندیخطوطباروشهایموجوددرتحقیقاتآتیمیتواندمدیراناتوبوسرانیرادرجهتارائه
خدماتبهتریارینماید .


منابع و مأخذ
برندک،فرهاد؛فنی،زهره(،)1394کارآیی پایدار شبکه حملونقل عمومی با رویکرد تحلیل فراگیر دادهها(نمونه
موردی:خطوطاتوبوسرانیشهروحومهاردبیل)،نشریهمعماریوشهرپایدار،سالسوم،شمارهدوم،پاییزوزمستان ،94صص
10-1
رهنما،محمدرحیم؛اجزاءشکوهی،محمد؛عرب،حامد(،)1393ارزیابیکاراییخطوطاتوبوسرانیشهرمشهدبامدل
تحلیلپوششیدادهها( )DEAنمونهموردیخطوطپایانهمصلی،ششمینکنفرانسملیبرنامهریزیومدیریتشهریبا
تأکیدبرمؤلفههایشهراسالمی21،و22آبان،1393مشهد
قوامی ،سیدمرسل ؛ کریمی ،علی ؛ سعدیمسگری ،محمد ( ،)1390ارزیابیخطوطاتوبوسرانیبااستفادهازسامانه
مطالعاتمکانیوتحلیلپوششیدادهها،مطالعهموردی:خطوطاتوبوسرانیتهران،نشریهمهندسیحملونقل،سالدوم
،شمارهسوم،بهار،1390صص271-261
قضائی،محمد؛فرهمندی،ایمان؛عطارزاده طوسی،هادی(،)1397ارزیابی عملکرد خطوط اتوبوسرانی با استفاده
نشهر ،شماره 23
ترکیبیسه گانهاز مدلهایتحلیلپوششیدادهها،آنتروپیوتاپسیس ،نشریه معماریوشهرسازیآرما 
.تابستان،1397صص318-307
شریفى،شهرام؛صارمى،حمیدرضا؛بمانیان،محمدرضا(،)1393ارزیابىسیستمحملونقلعمومىبارویکردتوسعه
پایدارشهرىبااستفادهاز روشتحلیلسلسلهمراتبى ( )AHPنمونهمطالعاتى:شهرهمدان،نشریهمطالعاتمحیطىهفت
حصارشمارههشتم،سالدوم،تابستان،1393صص16-5
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زمستان،1400صص207 -220
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شاپا2783-0764:

بررسی مؤلفه های کالبدی معماری پایدار در فضای آموزشی
(نمونۀ موردی :مدرسه فرانسوا میتران برزیل)
سیده مریم مجتبوی  ، 1حوراء ایزدپناه

2

.1استادیارگروهمعماری،مؤسسهآموزشعالیفردوس،مشهد،ایران 
.2دانشجویکارشناسیمهندسیمعماری،گروهمعماری،مؤسسهآموزشعالیفردوس،مشهد،ایران 


تاریخ دریافت 1401/03/24 :تاریخ پذیرش1401/05/15 :

چکیده
زمینه و هدف :در سالهای اخیر بحران محیق زیست از دغدغههای اصلی بشر محسوب میشود .افزایش میزان مصرف انرژی و تأثیر
آن بر آیندۀ محیق زیست ،موجب شده تا طراحی ساختمانها با رویکرد معماری پایدار اهمیت ویژهای یابد .در این میان ساختار و شکل
کالبدی مدارس ،کیفیتهای محیطی و تکنولوژیکی آنها ،در راستای آموزش ،فرهنگسازی و دستیابی به جهانی زیستپذیر تأثیر
بسزایی دارد .هدف اصلی این پژوهش دستیابی به شاخصهای کالبدی مؤثر در ارتقاء معماری پایدار در مدارس است ،تا به کمک آن،
محیق کالبدی مدرسه به یک ابزار آموزنده ،در جهت یادگیری مسائل زیستمحیطی و توسعة پایدار تبدیل شود .
روش بررسی :نوشتار حاضر از نوع کاربردی بوده و روش پژوهش کیفی و توصیفی تحلیلی است .گردآوری اطالعات مبتنی بار مطالعات
اسنادی ،مرور متون ،منابع و تجارب است که به استخراج مدل مفهومی منتج میگردد .در نهایت شاخصهای کالبدی برآمده از مدل در
نمونة موردی (مدرسة فرانسوا میتران) مورد تحلیل قرار میگیرد و راهکارهایی در راستای طراحی فضای آموزشی بر مبنای شاخصهای
کالبدی توسعة پایدار ارائه میشود .
یافتهها و نتیجهگیری:یافتهها نشان میدهد که مؤلفههای ارتقاءدهنده پایداری در فضای آموزشی شاامل چهاار مؤلفاة اصالی کالبادی،
زیست محیطی ،اجتماعی و اقتصادی میباشد .در این بین ،مؤلفة کالبدی میتوانند یک مدرسه را به یاک ابازار آموزشای بارای مساائل
زیستمحیطی تبدیل نماید و شاخصهای آن شامل بهرهگیری از نور روز ،بهبود کیفیت هوا در محیق داخلی ،ارتباط باا عناصار طبیعای،
طراحی فضا جهت حمایت از فعالیت زیستمحیطی ،انتخاب آگاهانه مواد و مصاالح ،انعطافپاذیری کالبادی ،کااهش مصارف انارژی از
طریق کالبد و بهکارگیری عناصر پایداری میباشد ،که در نمونة موردی نیز تأثیرگذارند.


کلید واژهها :توسعه پایدار ،معماری پایدار ،فضای آموزشی ،مؤلفههای کالبدی ،مدرسة فرانسوا میتران برزیل
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 نویسنده مسئولmojtabavi_m@yahoo.com :
ارجاع به این مقاله:مجتبوی،سیدهمریم؛ایزدپناه،حوراء(.)1401بررسیمؤلفههایکالبدیمعماریپایداردرفضایآموزشی(نمونةموردی:
مدرسهفرانسوامیترانبرزیل).فصلنامهمطالعاتتوسعهپایدارشهریومنطقهای .135-155،)2(3،
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مقدمه و بیان مسأله
رشدجمعیتجهانیدرسالهایاخیرمنجربهایجادبحراندرزمینةدسترسیوبهرهبرداریازمنابعطبیعیمانندآب،
زمینوجنگلشدهاست ( .)Emmanuel, 2018بسیاریازمسائلمربوطبهپایداریزندگیانسانهمچون،استفادهاز
ذخایرومنابعتجدیدناپذیر،تخریبزیستگاه،گرمشدنکرهزمین،تخریبالیهاوزون،فرسایشخاک،رسوباسید،دفع
زبالهوکیفیتمحیطیداخلیدرحالبررسیاست( .)Tiwari et al, 2020
استانداردهاوشاخصهایمعماریپایداررامیتوانبرایارزیابیعملکردیکساختمانواندازهگیریتأثیرآنبرمحیط
زیستمورداستفادهقرارداد ( .)Velsey, 2020
ط
با پیشرفت علموفناوری ،انواعمختلفساختوسازروبهافزایش است و این امربهطوراجتنابناپذیری بهمحی 
زیست آ سیب میرساند .مدلهای ارزیابی پایداری به معماران کمکمیکندطرحی مقرونبهصرفه وپاسخدهبه نیازهای
تمحیطیازطریق بهبودکارایی
ارائهدهند ( .)Newberry et al, 2021هدفساختوسازپایدار ،کاهشاثرات زیس 
مصرفانرژیومنابعوطراحیساختماندرراستایکاهشردپایکربنوایجادیکمحیطزیست پایداراست( Dunk,
.)2021; Luca et al, 2021
مراکزآموزشی ،ازمهمترینعناصرموجوددرشهرها هستند .باتوجهبه پیچیدگیوچندبعدیبودنمسئلة آموزشو
پرورش،الزماستکهدرساختمراکزآموزشیبهابعادکالبدیوفضایی،کیفیتهایبصریوادراکی،ابعادزیباییشناسی،
جنب ههایمحیطیواقلیمی،مسائلتکنولوژیتوجهشودواینمسئلهمستلزمهمکاریمتخصصین،دریکنظامسیستمی
نهای آموزشی ،امری حیاتی است و
و مرتبط خواهد بود .اجرای استانداردها و معیارهای صرفهجویی انرژی در ساختما 
همواره بایستی طراحیساختمانهادرراستایمعماریپایدار صورتپذیرد (محمدیوهمکاران .)74 :1395 ،هرفرداز
جامعهدرهمانسال هایاولیهآموزش،چگونگیهمسوشدنبامحیطواجتماعاطرافراآموختهودرنهایتبهشهروندی
مؤثربرایجامعهخودبدلمیشود،بنابراینبیتوجهیبهجایگاهمدارسبهعنوانمکانیتأثیرگذاردرآموزشمفاهیمپایه
توسعهپایدار ،سببخواهدشدکهافراددرمقابلنیازهایجامعهبیگانهبودهواحساسمسئولیتاندک،جامعهرانیزتبدیل
بهمحیطیمنفعلوعاریازتأثیرمثبتشهروندانکند(دانشجووهمکاران .)38:1398،
ازطریقمعماریپایدار،میتوانبهپایداریمحیطزیستوپایداریبومشناختیدستیافت(.)Tasci,2015بنابراین
معماری فضای آموزشی خود میتواند مفاهیم توسعة پایدار،توجه به محیط زیستوصرف هجویی درمصرف انرژیرا به
دانشآموزان آموزشدهد .اینرویکردآموزشیبهدانشآموزاناینفرصترامیدهدتاسیستمهایمدیریتمحیط زیست
ستر درک کنند و این توانایی را داشتهباشند که در آینده،آن را در محیط خانه و محل کار
را بهشیوةهرچه ملمو 
خودپیادهسازینمایند(میبودی .)1396،
عدمرعایتاصولمعماریپایداردرساخت وساز مدارس موجود ،پیامدهایبسیاریرابهدنبالداشتهاست ،ازجمله:
بهوجودآمدنمسائلاقلیمی،صرفانرژیبسیارزیادبرایتأمینشرایطآسایشمحیطی،انزوایمعماریبومی،عدمتوجه
ی
بهمحیط زیستواقلیمدرفرایند ساخت وسازو....لذااینامر ،ضرورت توجهبه معیارهای معماریپایدار رادر طراح 
مدارس،آشکارمیسازد(بارشادتوهمکاران.)3:1398،
موضوعیکهوجودآندریکمدرسه،الزاموضرورتدارد،اولویتدادنبهمقولةپایداریدرتمامارکانمدرسهاست،
بهعبارتدیگرپایداریدرمدرسه،یکاصلواولویتاستونبایدبهعنوانیکعنصراضافهوفرعیدیدهشود( Jackson,

 137
،)et al, 1986جهتدستیابیبهمدارسپایدار ،بایستیتفکرپایداریدرقلبومتنمدرسهجاریباشد ( MacDiarmid,

 .)2014رسالتیکمدرسهوبنایآندرجهتتوسعةدانشوآگاهیافرادرقمخوردهاست(کدیور)1394 ،؛لذامحیط
کالبدیومعماریفضایآموزشیبایستیبهکمکجایگاه،نیروهاوامکاناتیکهبراییادگیریداردبه عنوانیکقلعه
یادگیریموردتوجهقرارگیرد .هدفاصلیاینپژوهشدستیابیبهمؤلف ههایکالبدیمؤثردرارتقایمعماریپایداردر
مدارساستکهبهکمکآن،محیطکالبدیمدرسهبهعنوانیکابزارآموزنده،درجهتیادگیریمسائلزیستمحیطیو
توسعةپایدارتبدیلشود.لذاجهتدستیابیبهاینهدفسؤاالتذیلمطرحمیگردد:
-

مؤلفههایپایداریدرمدارسکدامند؟
مؤلفةکالبدیباچهشاخصهاییموجبارتقاءپایداریدرفضایآموزشیمیشود؟
شاخصهایکالبدیمستخرجازمدلمفهومیدرنمونةموردیچگونهنمودداشتهاست ؟ 
در راستای طراحیمعماریفضایآموزشی ،چهراهکارهاییبرایهرکدام از شاخصهایمؤلفةکالبدی وجود
دارد؟

مبانی نظری پژوهش
فضاهای آموزشی :لوئیکان،1واژةمدرسهراچنینتعریفمیکند:تماممکانهاییکهانسانبرایتأمینخواس تةخود
در فراگیری ،از آنها استفاده میکند،مدرسه نام دارد و این مکانها ،تنها برای یادگیری و آموختن عقاید و نظریات
نمیباشند ،بلکهبرایفهموادراکدالیلوجودهر چیزومناسبتهایدوجانبهو روابطبینانسانو طبیعتنیزمورد
استفادهقرارمیگیرند(کاملنیا.)30:1397 ،بهاعتقادبسیاریازاندیشمندان،معماریباقدمتیبهاندازةتاریخانسان،به
عنوانبخشمهمیازفرهنگ،نقشاساسیدرشکلگیریوتکاملبشربرعهدهدارد.باتوجهبهاینکهدورةزمانیطوالنی
ازعمرانسانهادرفضاهایآموزشیسپریمیشود ،معماریاینفضاها سهمبسزاییدراینرونددارد؛چراکهویژگیهای
محیطیمتأثرازهر دومقولة آموزشومعماریبرکیفیتآموزشورفتاردانشآموزانومعلمان تأثیربهسزاییداشته و
موجبارتباطیمحکمبینایندوشدهاست.والترگروپیوس2بهایناشارهداردکه اگرمحیطوساختمانفضایآموزشی
خالقانهباشد ،زمینهایثمربخشبراینسلآینده ایجادمیگرددو محیطمحرک بهاندازة روشتدریسبرایآزادکردن
اندیشهوبیان خالقه ،حائز اهمیت است (رضوانونخعی.)3 :1394 ،میتوانگفتفضاهایآموزشینیازمندامکاناتو
تجهیزاتمنطبقبانیازعصرحاضرهستندکهمتأسفانهامروزهفاصلهزیادیباایناستانداردهاوجوددارد.
توسعۀ پایدار :توسعة پایدارآننوعتوسع هایاستکرهسالمتانسانو نظامهایاکولوژیکیرادربلندمدتبهبود
بخشد .توسعة پایدارتوسعهایاستکهنیازهایحالانسانرا براتوجهبهتوانایینسلآینده دردریافتنیازهایشمدنظر
دارد.در راستای تحقق اهداف توسعةپایدار ،پایداری محیطیدر ارتباط با معماری اهمیت زیادی داردو مسائل
تمحیطیکهآیندة بشررابرهخطرانداختهاست ،معمارانرابرهچارهاندیشیواداشتهاست (محمدیوهمکاران،
زیس 
.)68 :1395توسعة  پایدارباتلفیقاهدافاقتصادی،اجتماعیوزیستمحیطی بهدنبال حداکثرسازیرفاه انسانی است؛
بنابراین در توسعةپایدار ،عالوه بر توجه به حفظ محیطزیست ،توسعةانسانی ،توسعةاجتماعی ،توسعةفرهنگی و
توسعةسیاسی مدنظر است(معمار.)32:1394،مفاهیمپایداری که اهداف عام توسعةپایدار هستند در نمودارشمارة1
آمدهاند :
Louis Kahn
Walter Gropius

1
2
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لنیا.)75:1394،
شکل  .1اهدافتوسعهپایدارمحیطی(،منبع:کام 


در تقسیمبندی کرمونا ،1مؤلف ههای عام پایداری ،شامل مؤلفة اجتماعی (تنوع و انتخاب ،احترام به نیازهای انسانی،
انعطافپذیری و تمرکزگرایی فضاو تمایز و تشخیص) ،مؤلفةاقتصادیبانمود(نظارت،کاراییمنابعو خودکفایی)ومؤلفة
طزیست و کاهشآلودگیها)میشود (کاملنیا.)75 :1394،گالبچیمعتقد
تمحیطیبانمود (ارتقاء وتقویت محی 
زیس 
ت
است ،مفهوم پایداریدر سه حیطة پایداری محیطی ،پایداری اقتصادی وپایداری اجتماعی دارایمضامین عمیقی اس 
(گالبچی .)409:1392،
شها در راستای توسع ة
مدارس و مفاهیم توسعه پایدار :آموزش،ابزار ضروری برای توسعةمهارتها ،دانش و ارز 
پایداراست،ضمناینکهتصمی مسازیمبتنیبرنظراتمردمبستگیتامبهوجودشهروندانیآگاهدارد.هرفردازجامعهدر
همانسالهایاولیة آموزش ،چگونگیهمسوشدنبا محیطو اجتماعاطرافراآموختهودرنهایتمبدلبهشهروندی
مؤثربرایجامعةخودمیشود،لذاسهمآموزشدرراستایپیشبرداهدافتوسعةپایداردرجامعهبسیارمؤثرمیباشد .
د رگزارشیکهتحتعنوانآموزشمحیطزیستدرسال1974متوسطادارةآموزشوپرورشاسکاتلندمنتشرشده،
بیانشده استکه برنامةآموزش محیط زیست از دبستان آغاز میشود،تا دبیرستان ادامهداردو باید در سایر مراحل
زندگینیز لحاظشود.بهنظرنمیرسدواژة محیطزیستوآموزشتااواسطدهه 1960مدرکنارهمبهکاربردهشده
تمحیطیحاصلاندیش هگرویمتفکران و نویسندگانبرجس تة قرنهای  18و
باشند،لیکنتحوالتمربوطبهآموزشزیس 
19مازجملهگوت ه،2روسو،3دیویی4وغیرهمیباشد.بسیاریمعتقدندکهپاتریکگدس1933-18545ماستاداسکاتلندی،
اولینشخصیبودکهپلارتباطیمستحکمیبینکیفیتمحیطزیستوکیفیتآموزشبرقرار نمود (پالمر)1383 ،؛ تا
آنجاکهدستورکار مطرحشدهدر قرنبیستویکمدراجالسزمین ،فصلکاملیرابهموضوعآموزشو آگاهیهایمردم
اختصاص داده است .این فصل،پیام کمیسیونبرانتلن د6را با این مضمون با خود به همراه دارد که آموزش میتواند
1

Carmona
Goethe
3 Rousseau
4 Dewey
5 Patrick Geddes
6 Brundtland Report
2
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آگاهیهایزیستمحیطی،اخالقی،ارزشهاورفتارها،گرایشهاومهارتهایموردنیازبرایتوسعةپایداررابهمردماعطا
کند،همچنینتأکیدمینمایدکه آموزشنهتنهابایدبهمحیطزیست بپردازد ،بلکه بایستی محیطاجتماعی،اقتصادیو
توسعة انسانیرانیزدربرگیرد (کاملنیا .)77 :1394 ،درواقعبهمنظورنزدیککردندوواژة«آموزشومحیطزیست»،
دردهههایاخیراقداماتقابلتأملیصورتگرفتهوایننظریهمطرحاستکهمیتوانمفاهیمنوظهوریچونتوسع ةپایدار
رابهصورتمستقیموغیرمستقیمدرمکانهایآموزشیمطرحکرد(عظمتیوباقری .)1387،
ازسالهای  1970و  1980تغییراتیدربخشآموزشهایرسمیدرجهتآموزشمفاهیمپایداریبهوجودآمدو
شواهدیازانعکاساینتغییراتونقشجدیدمدارسدربریتانیا،آمریکایشمالیواروپاپدیدارشد.درطولدهسالآنچه
عتریرادرحوز ههایپایداریدربرگرفت،بهعنوان
که«برنامةعمومیمدرسه»خواندهمیشد،رویکردهایجامعترووسی 
مثال در بریتانیا برنامههای یادگیری ازطریق منظر،در کانادا برنامةهمیشه سبز و در اروپا اقداماتی چون برنامةمنظر
طزیستدرمدارسهستند ( & Henderson
آموزشی،ازجملة اینبرنام ههابرایاعمالتغییراتدرجهت آموزشمحی 
 .)Tilbury, 2004
1
تهاینوین
درسال  ،1987یونسکو بیانیهایمبنیبراهمیتآموزشمحیطیصادرنمود(فیضی .)62 ،1389 ،برداش 
ازآموزش محیطزیست،مدرسهرانهفقطبهعنوانزمین هایبرایمدیریتمحیطزیست،بلکهبهعنوانزمینهومحلی
برایپرداختنبهآموزشمحیطزیستبرایجامعهمیداند.ایدةمدرسةسبزتوسطمؤسسهآموزشمحیطیپیشنهادشدو
هدفآنبهوجودآوردنآموزشمحیطیبودکهبهتدریجدربخشهایمختلفمدیریتمدرسهوآموزشدرکالسدرس
نفوذکرد.درسال 2007نیزشورایساختمانسبزایاالتمتحده،کمپینملیمدارسسبزراآغازنمود( & Zhao, He
 .)Meng, 2015: 311این رویکردهاینودرتوسعة همه جانب ة مدارس ،پاسخی بهنیازهای جهانیبرایتغییر جهت
مدیریت آموزش رسمی و کمک به برابری و ساخت آیندهای بهتر و پایدارتر است .دستاوردهای علمیمرتبط باتوسعة
ی
پایدار،نشانمیدهندکه  آموزشدرسنپایینبسیارمؤثراستومدارسابتدایینسبتبهمدارسراهنمایی درارتقا 
سط توسعةپایدارموفقیتبیشتریکسبنمودهاند(.)Scot, 2009
مدرسه پایدار :مدرسهازاولینمحیطهایاجتماعیاست،کهانسانبهآنواردمیشودوروحوشخصیتشدرآن
شکلمیگیرد .تأثیر فضایآموزشیبرکیفیتآموزشورفتاردانشآموزانو معلمان،سببرابطة تنگاتنگبینمعماریو
آموزششدهاست.باتوجهبهتأثیربسیارزیادمعماریمحیطآموزشیدرروحوجسمدانشآموزان،توجهبهچگونگیخلق
اینفضابسیاراهمیتدارد .ساختمان مدرسة پایدار بر اساس صرفهجوییدرمصرفانرژیوحفاظتمحیطزیستطراحی
تمحیطیومصرف کمترمنابع
میشود.نکتة قابلتوجه این استکه هدف ایننوعمدارستنهادستیابیبه اصول زیس 
انرژینیست،بلکهاهمیتآندرتأثیریاستکهدرروحیةدانشآموزاندارد(ادوارد .)165:1389،
ت
معماری پایدار مجموعهای مرتبط از عواملی مشتمل بر مؤلفههای اجتماعی-فرهنگی ،محیطی-اکولوژیکی و مقوال 
تکنیکیاست؛درواقعمعماریپایدارمانندجنبشهایمعماریسبز،عمدهتوجهخودرابهمسائلمحیطیواکولوژیکیو
موضوعاتتکنولوژی(معماریاکوتک)معطوفنمیکند،بلکهسعیداردآنهاراباموضوعاتاجتماعیوفرهنگینیزعجین
نماید (کاملنیا .)75 :1394،،درانتها،پژوهش هایمرتبطبامدارسپایدارموردبررسیقرارگرفتومؤلف ههایپایداری
استخراجگردید(.جدول )1


UNESCO

1
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جدول  :1بررسی پژوهشهای مرتبط با مؤلفههای پایداری در مدارس
مؤلفههای پایداری در فضای آموزشی

منبع

ردیف

عنوان پژوهش

1

مدارسبرایآینده:طراحیمحوطهمدرسه 

طراحیپایدارومدیریت،حفاظتازمحیطوارتقای
طبیعت،کارگروهیومشارکتاجتماعی،هماهنگیبا
برنامةدرسی .

 Foster et al., 2006

2

آموزشبرایتوسعةپایدار،مدارسپایدار 

شاخصآموزشی،محیطزیست(آب،برق،پسماند،
زمینهایمدرسه)،اجتماعی،اقتصادی 

کریمیوعنایتی:1391،
 64-63

3

مفاهیمپایهدرمعماریدانشگاه 

اقتصادی،زیستمحیطی،اجتماعیوفرهنگی 

کاملنیا 75:1394،

4

شاخصهایطراحیمدارسسبزبارویکرد
یادگیریپایدارازمحیطکالبدی 

انعطافپذیریکالبدی،شفافیتودسترسیبصریدرانواع
سیستمهایساختمان،تعاملاجزاءوعملکردهایسبز
ساختمانمدرسهباکاربران،دسترسیآسانبهاطالعات
ساختمان،ارتباطباطبیعت،طراحیفضاهایحمایتگر
فعالیتهایزیستمحیطی،کاربردعناصرکالبدیمدارس
سبز،توجهبهجامعهوتقویتنگرشجهانی 

طلوعدلوتابش،
 11-9:1396

5

بررسیمؤلفههایمعماریپایداردر
مدارسمعاصرایران 1397-1384

اقتصادی،زیستمحیطی،اجتماعیوفرهنگی 

مجتبوی 7-10:1397،

6

تبیینمؤلفههاوشاخصهایپایداری
محیطیفضاهایآموزشیایرانباتأکیدبر
سیستمهایارزیابیفضاهایسبزآموزشی 

کیفیتمحیطداخلی،سایت،انرژی،آب،موادومصال ،
نوآوریدرطراحی،اولویتهایمنطقهای 

بارشادتوهمکاران،
 188:1398

7

طراحیمدلمدارسپایداردرراستای
توسعةشهرهایپایدار،مبتنیبرفرایند
تحلیلشبکهای( )ANP

سازمانمدرسه،آموزش،ارتباطات،دانشآموز،معلم،
برنامةدرسی 

طاییوهمکاران:1398،
 134


عبندیپژوهش هایمرتبطباموضوعکهتوسطمحققینمختلفانجامشدهاست،چهارمؤلفةکالبدی،اجتماعی،
ازجم 
اقتصادیوزیستمحیطیاستخراجشدکهبهتوضی هریکپرداختهمیشود :

مؤلفههای ارتقادهندۀ پایداری در فضاهای آموزشی:
مؤلفۀ کالبدی :محیطمصنوعیامحیطمعماری،بخشیازمحیطکالبدیاستکهفضایزیستیانساناستوازمواد
ومصال بامایههایرنگی،بافتها،روشناییودرجاتشفافیتمختلفوفضاهایبینآنهاتشکیلمیشود(لنگ.)1394 ،
محیطکالبدیدارایظرفیتهاییاستکهدرانتقالپیامبه افراددرجهتیادگیریآنهامیتواندمؤثرواقعگردد(شمس
اسفندآباد.) 1393،رسالتیکمدرسهوبنایآندرجهتتوسعةدانشوآگاهیافرادرقمخوردهاست(کدیور)1394،و
توجهبهمحیطکالبدیومعماریآموزنده بایستیدراولویتباشد.مدرسةپایداربهعنوانیکابزارآموزشیاینفرصترا
ایجادمیکندتادانش آموزانفرصتحضوردریکزندگیواقعی،باموضوعپایداریراداشتهباشند( .)Gordon, 2010
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مؤلفۀ اجتماعی :همچنانکهشدتتهدیداقداماتبشربرعلیهطبیعتومحیطزیستافزایشیافتهاست،نگرشبه
ستر
طزیستدارندنیزمحسو 
طراحیپایدارونیازبهآموزشگستردهوهمهجانبةافراددرازایمسئولیتیکهدربرابرمحی 
شدهاست.ازدیدگاهتوسعةپایدارمدرسهمیتواندپیوندیقویومؤثرباموضوعاتاجتماعی-فرهنگیازطریقباالبردن
تهایآناندر کارهایگروهی بهوجودآورد .طراحی
سط  آگاهیدانشآموزاننسبتبهمحیطزیستونیزتقویتمهار 
مدرسه به گونه ای که امکان مشارکت و حضور جامعه ،به خصوص والدین را فراهم آورد ،میتواند در راستای پیوند
محیطزیستبامسائلاجتماعیفرهنگیراهگشاباشد(طالییومتولیحقیقی.)10:1394،
یهایرایگانمانندنورروز،گرمایخورشید ،باد،کنترلتغییراتدماباعایقکاری
مؤلفۀ اقتصادی :بااستفادهازانرژ 
حرارتیمناسب،بهکارگیریگیاهان،میتوانهزینههایتأمینانرژیرابهحداقلرساند.عالوهبراینتأثیراتمثبتروانی
وجودگیاهاندر فضایآموزشیومدارسبرکسیپوشیدهنیست .هزینة احداثساختمان رامیتوان ازطریقکمکردن
فضاهایتأسیساتیموتورخانه،کاهشپیچیدگی درفضاوعناصرخدماتی،هماهنگسازیسازهوعناصرخدماتیبهحداقل
ی
رساند .هزینههای نگهداریساختمان رانیزمیتوان ازطریقاستفادهازمصال بادوام،تجهیزاتباعمر زیاد،سیستمها 
کنترلیمحیطیسادهوقابلاطمینان،دسترسیمناسببراینگهداریوتعمیرات کاهشداد ،زیرادرصورتبروزهرگونه
مشکلدر ساختمانمدرسه،درروندآموزشیمدرسهاخاللایجادشدهوکاراییکهیکیازاصولمهمپایداریاست،ازبین
میرود(لیتکوهیوحالجی .)5:1394،
مؤلفۀ زیست محیطی :اکوسیستمی که در محیط جریان دارد شامل روابط بین موجودات زنده ،اعم از انسانها،
حیوانات،گیاهان،عواملجویو...میباشد ،کهازپیدایشهستیتاکنونبرقراراست.باگذشتزمانواستفادة بیرویهاز
ت هایفسیلیونیزتأثیرعواملیچونآلودگیزمینوهواوآبدراثرتولیدگازهاوزبالههایشیمیاییو...این
سوخ 
اکوسیستمدستخوشتغییراتیشدهکهنتیجة آنبرهمخوردننظمموجوددرطبیعتومحیططبیعی،همچون :تغییرات
الیة  ازن،منقرضشدننسلبعضیازموجوداتدریاییوزمینی،پدیدة گرمشدنجهانی،تخریبزیستگاههایطبیعیو
آلودگیهوا است .معماریبهعنوانیکیازحوزههایپایداریمحیطزیست با طراحیصحی فضا ،میتواندشرایطمناسب
برایبهترزیستنبشرونیلبههدفمحیطزیستپایدارراممکنسازد(صیادیوهمکاران .)15:1390،
درجدولشمارة  2شاخصهایمرتبطباهریکازمؤلفههایکالبدی،اجتماعی،اقتصادیوزیستمحیطیازدیدگاه
محققیناستخراجشدهاست :

جدول .2شاخصهای مؤلفۀ کالبدی ،اجتماعی ،اقتصادی و زیستمحیطی معماری پایدار در مدارس از دیدگاه محققان 
مؤلفه

شاخص

مؤلفۀ کالبدی

بهره گیری از نور روز

منبع
(بارشادت و همکاران( ،)178 :1398 ،مجتبوی،)9 :1397 ،
(شرفی و نخعی(،)8 :1394 ،نیرومند و همکاران.)7 :1394 ،

بهبود کیفیت هوا در محیط داخلی

(مجتبوی( ،)9 :1397 ،نیرومند و همکاران.)5 :1394 ،

انعطافپذیری کالبدی

(بارشادت و همکاران( ،)178 :1398 ،مجتبوی،)7 :1397 ،
(دانشجو و همکاران.)41 :1398 ،
(مجتبوی( ،)7 :1397 ،محمدی و همکاران،)71 :1395 ،

ارتباط با عناصر طبیعی

(دانشجو و همکاران( ،)44 : 1398،طالیی و متولی حقیقی،
( ،)11 :1394طلوع دل و تابش.)11 :1396 ،

انتخاب آگاهانۀ مواد و مصالح

(بارشادت و همکاران( ،)178 :1398 ،دانشجو و همکاران1398،
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شاخص

منبع
( ،)45 :نیرومند و همکاران(،)6 :1394 ،مجتبوی،)9 :1397 ،
(محمدی و همکاران(،)74 :1395 ،عظمتی و همکاران:1400 ،
.)5

کاهش مصرف انرژی از طریق کالبد

(بارشادتوهمکاران(،)178:1398،مجتبوی(،)9:1397،دانشجوو
همکاران(،)44:1398،عظمتیوهمکاران(،)7:1400،محمدیو
همکاران .)73:1395،

بهکارگیری عناصر پایداری

(محمدیوهمکاران(،)77:1395،نیرومندوهمکاران،)7:1394،
(طلوعدلوتابش .)11:1396،

طراحی فضا جهت حمایت از فعالیتهای

(بارشادتوهمکاران(،)178:1398،دانشجووهمکاران،)40:1398
(طلوعدلوتابش(،)11:1396،محمدیوهمکاران .)74:1395،

ارتقاء تعامالت اجتماعی

(کاملنیا )186:1397،

مشارکتپذیری

(کاملنیا )186:1397،

ایجاد حیاطهای یادگیری

(دانشجووهمکاران .)45:1398،

گسترش فعالیتهای داوطلبانه

(دانشجووهمکاران .)45:1398،

صرفهجویی در هزینۀ مصالح مصرفی

(مجتبوی(،)7:1397،عظمتیوهمکاران .)18:1400 ،

کاهش هزینههای انرژی مصرفی

(مجتبوی(،)7:1397،عظمتیوهمکاران .)18:1400 ،

صرفهجویی در مصرف منابع

(تقیپوررمضانیومیرزامحمدی(،)24:1398،دانشجووهمکاران،
 .)7:1398

مؤلفۀ زیست محیطی

مؤلفۀ اقتصادی

مؤلفۀ اجتماعی

زیست محیطی

به حداقل رساندن هزینههای جاری برای
انرژی

(پورعلیوهمکاران .)4:1399،

به حداکثر رساندن فضاهای قابل استفاده

(پورعلیوهمکاران .)4:1399،

تقلیل هزینۀ نگهداری ساختمان

(پورعلیوهمکاران .)4:1399،

صرفهجویی در مصرف انرژی

(دانشجووهمکاران .)45:1398،

صرفهجویی در مصرف آب

(بارشادتوهمکاران(،)178:1398،دانشجووهمکاران:1398،
 .)45

بهرهگیری از نور طبیعی

(عظمتیوهمکاران .)13:1400 ،

بهرهگیری از عناصر طبیعی

(مجتبوی .)10:1397،

توجه به تهویۀ طبیعی

(مجتبوی .)10:1397،

استفاده از مصالح سازگار با محیط زیست

(مجتبوی .)10:1397،

طراحی بام سبز

(عظمتیوهمکاران .)18:1400 ،

توجه به محیط زیست و تقویت نگرش
کاربران

(طلوعدلوتابش(،)11:1396،دانشجووهمکاران .)7:1398،
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پیشینه پژوهش
پیراموناهمیتپایداریدرمدارسوعواملمؤثربرآن،مطالبمتعددیدرمنابع مختلفقابلمطالعهاست.امابر
اساس پرسشوهدف این پژوهش ،منابعمرتبطبا«مؤلفههای مؤثردر ارتقاء پایداری»بررسی شدهاند،که در ادامهبه
نهااشارهشدهاست :
مهمترینآ 
چوپین و همکاران،)2021(1در مقالهای با عنوان «سهنوعاستراتژی آموزشی معماری)(AESدرساختمانهای
پایداربراییادگیریازطریقمحیطدرکانادا» ،بهایننتیجهدستیافتندکهراهبردهایآموزشیعبارتنداز:الف)رویکر د
بها یا استانداردهای معماری سبزکه ب ه
بگذاری کهبر یک سری ویژگیهای محیطی تأکید دارد،همچونبرچس 
برچس 
ی
عنوانمدرکیدرنامگذاریساختماناستفادهمیشوند.ب)رویکردتجربیکهدرآنساختمانبهعنوانیکابزاریادگیر 
ی
برایدرکازطریقلمستجربیاتفیزیکیتعریفمیشود .ج) روش آیکونیککه از طریق ابزارهاینمادینمعمار 
اکولوژیکی ،مانندبامسبز،دیوا رسبزیاصفحات خورشیدیبهعنوانویژگیهایقابلمشاهدهمرکزیادگیری استفاده
میشود .
بمعماریزیستمحیطی درپردیسپایدار ،نمونة
لیائو و همکاران ،)2022(2در مقالهای با عنوان «بررسیچارچو 
موردی :دبیرستان  تایوان»،بهایننتیجهدستیافتندکهپنجشاخصاصلیجهتدستیابیبهپردیس پایدارعبارتنداز:
نهای
تگیریساختما 
الف) استفادهکارآمداز پردیس به عنوانپایگاهیبرایکاوش و ارتقایخالقیت .ب) برای جه 
ی
پردیسبایدشرایططبیعیمانند هوا،نورخورشیدومیداندیددرنظرگرفتهشود.جهتشمال-جنوببرایصرفهجوی 
ی
یسبز ورودنور طبیع 
در مصرفانرژی درساختمانبهترینانتخاباست.ج) استفاده از نور طبیعیزیرادرساختمان ها 
بهفضایداخلی،عالوهبرصرفهجوییدرمصرفانرژی،میتواندبریادگیریدانشآموزانتأثیرمثبتبگذاردوبرایسالمت
چشم و بدن انسان مفید است .د)مصال  ساختمانی پایداروه) برنامهریزی جهتکاهشتولید کربنو حفظانرژیدر
ساختمان .
بارشادتوهمکاران(،)1398درمقالهایبا عنوان«تبیینمؤلف ههاوشاخصهایپایداریمحیطیفضاهایآموزشی
ایران با تأکید بر سیستمهای ارزیابی فضاهای سبز آموزشی» ،توصی ههایی در خصوص چگونگی بومیسازی شاخصها و
مؤلف ههایپایداریمحیطیفضاهایآموزشیتحتشرایطاقلیمیارائهدادهاند .
ن »1397-1384به
مجتبوی(،)1397درمقالهایبا عنوان «بررسیمؤلف ههایمعماریپایداردرمدارسمعاصرایرا 
بررسیشاخصهایپایداریدرسهمؤلفةاجتماعی،اقتصادیوزیستمحیطیدرنمون ههایمنتخبازمدارسمعاصرایران
پرداختهاست.دانشجووهمکاران( )1398درمقالهایباعنوان«فضاهایجمعیوحیاطمدرسه کتابسهبعدیآموزش
مفاهیم توسعةپایدار»برمبنایسهاصلطراحیپایدار،اقتصادمنابعوچرخهحیات،بهارائةراهکارهاییدرزمینةطراحی
منظرمدرسهبرمبنایرویکرداکولوژیکباتأکیدبرآموزشمفاهیمتوسعهپایدارپرداختهاند .
طلو عدلوتابش()1396درمقالهایباعنوان«شاخصهایطراحیمدارسسبزبارویکردیادگیریپایدارازمحیط
کالبدی»بهارائةمؤلف ههایمؤثردرطراحیمعماریمدارسپایدارکهمیتواندمحیطکالبدیمدرسهرابهمثابةیککتاب
درسیسهبعدی،بهابزاریبراییادگیریموضوعاتزیستمحیطی و توسعة پایدارتبدیلنماید،پرداختهاند.ازمهمترین
مؤلف ههایکالبدیمیتوانبهانعطافپذیریکالبدیجهتهماهنگیبا شیوههاوبرنامههایگوناگونیادگیری ،شفافیت و
دسترسی بصری در انواع سیست مهای ساختمان ،تعامل اجزاء و عملکردهای سبز ساختمانمدرسه با کاربران ،دسترسی
Chupin
Liao

1
2

144

مطالعات توسعه پایدار شهری و منطقه ای
دوره ،3شماره  ،2شماره پیاپی  ،8تابستان 1401

آسان بهاطالعات ساختمان،ارتباطباطبیعتواستفادهازمصال طبیعی ،طراحی فضاهایی جهتحمایتازفعالیتهای
لدهندة مدرسة سبزودرنهایت،توجهبهجامعهو
شهای متعدددرهریکازعناصرتشکی 
تمحیطی،استفادهازرو 
زیس 
تقویتنگرشجهانیاشارهنمود .
نیرومند و همکاران ( )1394در مقالهای با عنوان «مدرسه به عنوان کتاب درسی س هبعدی» با بررسی17مورد از
مدارسموفقجهانبارویکردپایداری،راهکارهایطرّاحیمدرسة پایداررااستخراجنمودند.ازایدههایاساسیدرطراحی
یهایجدید،استفادهاز
یهایطراحیمعماریاقلیمی،استفادهازفناور 
فضاهاییادگیریپایدارمیتوانبهاستفادهازویژگ 
سازههایسبک،بامهایسبزاشارهنمود .
عظمتی و همکاران ( )1400در مقالهای با عنوان «بررسی تأثیر مؤلف ههای معماری پایدار بر افزایش سط  یادگیری
دانش آموزاندرمدارسابتدائیشهرتهران»بهایننتیجهرسیدندکهعواملپایداریدرمدارسمیتواننددرارتقاءسط و
کیفیتچهدر بعدآموزشوچهدرابعادروحیوشخصیتیدانش آموزانتأثیربسزاییایفاکنندوبهارائةراهکارهاییدر
جهتبهبودطراحیمراکزآموزشیبارویکردمعماریپایدارپرداختهاند .
طالییومتولیحقیقی()1394درمقالهایباعنوان«بررسینقشحیاطمدرسهدرآموزشمفاهیمتوسعةپایدار»به
ارائةمدلطراحیمنظرمدرسهبهمثابةیکمکانبرایآموزشمفاهیمتوسعةپایدارپرداختهاند.اینمدلبراساسسه
اصلکاهش اثرات زیستمحیطی ،تعاملمفاهیممحیط زیست با الیههای اجتماعیو ارتقاء ارزشهای اکولوژیکمنظر
مدرسهتبیینشدهاست .
پساز بررسیپیشینهومبانینظری،مؤلف ههاوشاخصهایمؤثردرارتقاءپایداریجمعبندیشدهودرقالبجدول
ارائهشد هاند.درتحقیقاتپیشین،کیفیتمؤلف ههایکالبدیپایداریدرمدارسچندانموردتوجهقرارنگرفتهاست،لذا
رویکردمتفاوتاینپژوهش،استخراجمؤلف ههایپایداریدرمدارس،ارزیابیمؤلفههایکالبدیدرنمونةموردیمنتخبو
درنهایتارائةراهکارطراحیبرایهریکازشاخصهایمؤلفةکالبدیاست .

معرفی محدوده مورد مطالعه
ن1در سال2016-2009در برزیل با مشارکت شرکت ژان دوبوس2در پاریس و خوزه لوئیس
مدرسة فرانسوامیترا 
تابیث3جونیوربرزیلیطراحیشدهاست.مساحتسایتاینپروژه15000مترمربعوزیربناآن،حدود12000مترمربع
استکهدردوطبقه(همکفواول)بناشدهاست.اینپروژه،طرحبرندهدریکمسابقةبینالمللیمعماریاستودارای
حداقلمعیارهایپایداریوسازگاریبامحیطزیستاست.اینپروژه،همچنیندرششمینمسابقةمعماریزیستگاهپایدار
مقامدومرادربخشساختمانهایسازمانیدریافتکردهاست( .)www.archdaily.comموقعیتقرارگیریپروژهدر
شکل2قابلمشاهدهاست .

1

François Mitterrand High School
Jean Dubus
3 José Luiz Tabith
2
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شکل  .2محدودةموردمطالعهوموقعیتقرارگیریمدرسهفرانسویفرانسوامیتراندربرزیل .منبع www.googlemap.com:

طراحی حج مهای پر و خالی،باعث ایجاد حیاطهای متنوع در ترکیب با حجمهای مکعبی متعدد شده است که
همزیستیباطبیعتسایتراممکنمیکند.حجمکلیازچهارمکعبباکشیدگیشمالیجنوبیبرایبخشهایاداریو
پشتیبانیمثلکتابخانهوسالننمایشوهمچنینچهارمکعبدیگرباکشیدگیشرقی-غربیتشکیلشده،کهکالسهای
درس رادر خود جایدادهوفضاهایبین اینمکعبهاتوسط حیاطباغهای سایهدار اشغال شده است که امکان تهویة
دائمیبینساختمانهارافراهممیکنند.چ.طراحیسایهبانهایمشبکمتحرکبرایبالکنهاوسایهبانهایمشبکثابت
تبامبا
طهاسببفراهمآوردنآسایشحرارتیکاربرانبهصورتتهویهمطبوعطبیعیمیشود .پوشش سبزپش 
برایحیا 
مساحتتقریبی5000مترمربعنیازبهگرمایشداخلیراکاهشمیدهدوهمچنینبهبودقابلتوجهیدرعایقحرارتیو
صوتیراایجادمیکند.سقفبخشیازحجمبهپنلخورشیدیمجهزاستوسببکاهشتولیدکربنوکاهشمصرف
ت
انرژی می شود.به طور کلی این پروژه هماهنگبا محیط اطراف خود است و با احترام به طبیعت ساخته شده اس 
( .)www.archdaily.com
.

روششناسی پژوهش
اینپژوهشباهدفپیشنهادمؤلفههایکالبدیوشاخصهایطراحیپایداریمدارس،بهارائةراهکارجهتاستفادهدر
فضاهایآموزشیمیپردازد.روشتحقیقحاضر،توصیفی-تحلیلیبوده،کهجهتگردآوریدادههاازمطالعاتکتابخانهای-
اسنادیبهرهگرفتهشدهاست.درگامنخستپیشینهومبانینظریمرتبطباموضوعورویکردموردبررسیوتحلیلقرار
گرفته و مؤلفه های مؤثر در ارتقاء پایداری فضاهای آموزشی از دیدگاه محققین در قالب جدول ارائه شده است( .جدول
شمارة)1درگامدومازجمعبندیپژوهشهایپیشین،مدلمفهومیپژوهشاستخراجشدهاست.درگامسوم،بهبررسی
وتحلیلمدلمفهومیدرنمونةموردیمنتخب(مدرسةفرانسوامیتراندربرزیل)پرداختهشدودرنهایتدرگامآخربرای
هریکازشاخصهایمؤلفةکالبدیدرفضایآموزشیرهنمودهاییارائهشدهاست .


نتیجهگیریوارائه
راهکارهایطراحی

تحلیلنمونهموردی

استخراجمدل
مفهومی

مرورپیشینهومبانی
نظری


شکل  .3فرایند انجام پژوهش( ،منبع نگارندگان).
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تحلیل یافتهها
یافتههای حاصل از بررسی مبانی نظری و پیشینۀ تحقیق:
پس از بررسی پژوهش های پیشین و مبانی نظری مرتبط با موضوع ،نخست مفاهیم پایداری درفضاهای آموزشی
استخراج شد .مؤلف ههای برآمده از مطالعات در جدول شمارة یک ارائه شد که با تحلیل محتوی ،چهار مؤلفة کالبدی،
تمحیطی،اقتصادیواجتماعیاستخراجشد.سپسبامرورمتون،شاخصهایمرتبطباهرکدامازمؤلف ههایچهارگانه
زیس 
از دیدگاه محققین مورد بررسی و و اکاوی قرار گرفت ،که نتایج آن در قالب جدول شمارة دو آمده است .در نهایت از
عبندیمواردباال،مدلمفهومیپژوهش،شاملمؤلفههاوشاخصهایپایداریدرمدارساستخراجشد(.شکل .)4
جم 

شکل  .4مدل مفهومی مؤلفههای معماری پایدار در فضای آموزشی (منبع :نگارندگان).
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یافتههای حاصل از بررسی شاخصهای کالبدی در نمونۀ موردی:
-1بهرهگیری از نور روز  :درتعیینموقعیتوجهتکشیدگیفضاهایآموزشی،ازمیانتمامموضوعاتمطرحشده،
تگیریو
توجهبهچگونگیتابشنورحائزاهمیتویژهاست.کیفیتورنگنوریکهواردفضاهاییادگیریمیشودبهجه 
استقرارساختمانوهمچنینموقعیتقرارگیریپنجرههاوابستهاست(محمودی.)47 :1391،درنمونةموردی ،قرارگیری
مدرسهدرراستایشرقی-غربیوبهرهگیریتمامیکالسهاازنورطبیعیشمالی-جنوبی ،تعبیةبازشودرتمامیکالسها
جهتبهرهگیریاز نورطبیعی خورشید وایجادسایبانهایخارجیبرایتأمینروشناییطبیعیباکیفیتباالدیدهمی-
شود(.تصویر .)5


شکل  .5کشیدگیحجمدرراستایشرقیغربی.بهرهگیریازنورطبیعی
(منبع )www.archdaily.com:


شکل  .6سهولتدرتهویةطبیعیبواسطةحیاطها
(منبع:نگارندگان) 



 -2بهبود کیفیت هوا در محیط داخلی :تهویة مناسب و تأمین مستمر هوای تازه و اکسیژن باعث میشود
دانشآموزانازآسایشالزمبهره مندباشند.تهویةدرمدارسازطریقبازشوهاونیزتجهیزاتمکانیکیصورتمیگیرد.با
جانماییمناسبساختمانمیتوانامکاننفوذبادهایمطلوبرابهوجودآوردودربرابربادهاینامطلوب،مانعایجادکرد
(محمودی.)48:1391،ترکیبفضاهایپروخالیبهصورتمدوالردرحجمنمونةموردمطالعهوهمچنینتعبیةبازشود ر
ابتداوانتهایراهروهاامکانبرقراریجریانهوابینتودههارابرقرارمیسازد.تهویةمطبوعدرمحیطداخلیازطریقتهویة
طبیعیتأمینوازطریقمرطوبکنندههایکامپیوتریکنترلمیشوند(.تصویرشماره .)6
 -3ارتباط با عناصر طبیعی :موادطبیعی،تخیلرافعالمیکنندوارتباطباگیاهان،چوبهاوخاکباعثافزایش
قدرتحلمسئلهمیشود(تیواندرو.)1394،درواقعطبیعت،درکنارالهامبخشبودن،هیجان،کنجکاوی،احساسترس
ورقابترادرکودکانبیدارمیکند(خسروجردیومکرمدوست .)1391،
تماسباگیاهانوحیوانات،نهتنهامیتواندرشدشناختیراارتقاءبخشد،بلکهبازیهایتخیلیرانیزتقویتکردهو
حس همدلی را برمیانگیزد (دیودک .)1394،وجود درختان و پوشش گیاهی در حیاط مدرسه ،در یادگیری و انس با
طبیعت،تأثیرمثبتیدارد(.)Bagot, et al., 2015بنابراینمی توانگفتکهمحیطکالبدیسرشارازعناصرطبیعی،
احترامبهطبیعتومحافظتازآنرابهدانشآموزانیادمیدهد(طلو عدلوتابش .)11:1396،
درنمونةموردبررسی ،حجمبه خوبیبا طبیعتترکیب شده است.در این راستامیتوانبهوجودفضاهای نیمهباز
متعدد(پاسیوها)،بامسبزواستفادهازگیاهانمتنوعدرحیاطهااشارهنمود.سقفمدرسه(تقریباً 5000مترمربع)توسط

مطالعات توسعه پایدار شهری و منطقه ای

148

دوره ،3شماره  ،2شماره پیاپی  ،8تابستان 1401

موادطبیعیوفضایسبزحفاظتشده،کهبهبودقابلتوجهیدرعایقحرارتیوصوتیایجادنمودهودرنتیجهنیازبه
گرمایشداخلیراکاهشدادهاست.یکیازتودههایمجموعهمجهزبهپنل خورشیدیاستکهموجبصرفهجوییدر
تهایفسیلیرابههمراهدارد(.تصویرشماره .)8
مصرفانرژیشدهوعدمنیازبهاستفادهازسوخ 






شکل  .7باغبامهایمتعددمدرسه

شکل  .8فضاهاینیمهباز(پاسیو)

(منبع )www.archdaily.com:

(منبع )www.archdaily.com:

-4طراحی فضا جهت حمایت از فعالیتهای زیستمحیطی:امکانات و فضاهایی در سایتمدرسه برای
پژوهشهایزیستمحیطیبایستیتعبیهشود(.)Barr, 2013فضاهایگوناگونیکهدرآنهاعالوهبرفعالیتهایپژوهشی،
تسهیالتمناسببرایحمایتازفعالیتهایزیستمحیطیمانندبازیافت زباله،حفاظتازانرژیوحفاظتازآب وجود
داشته باشد .در واقع مدرسه بهگونهای طراحی شود که فضاهای آن ،مشوق و تسهیلگر فعالیتهای گوناگوندرجهت
طزیستوعناصرآنباشد(طلوعدلوتابش .)11:1396،
حفاظتازمحی 
در نمونة مورد بررسی ،وجود پاسیوهای متعدد و بامهای سبز برای حمایت از فعالیتهای زیست محیطی و کنترل
انرژیمشاهدهمیشود(.تصویرشماره .)5
 -5انتخاب آگاهانۀ مواد و مصالح:امروزهافزایشساختوسازهایساختمانیموجبتولیدنخالههایفراوانشدهاست
کهدرحاشیة شهرهاانباشتهشدهویکیازآلودهکنندهترینعواملمحیطزیستب هشمارمیآید.برایته یة مصال جدید،
تمحیطیناشیازمصال ساختمانی،بایستیچرخةحیاتمصال 
انرژیزیادیصرفمیشود.درجهتکاهشخطراتزیس 
از زماناستخراجازطبیعت،تابازگشتدوبارهبهطبیعتموردبررسیقرارگیردوانرژیمصرفیدراینچرخهکاهشیابد.
مزایایاستفادهازمصال بومیبهمراتببیشترازمصال جدیداست.عدمتخریبطبیعتدربرداشت،کمترینآلودگیدر
تولید ،پایینبودنمصرفانرژیدرتولید،صرف هجوییدرانرژیحملونقل،کاهشمصرفانرژیدربهرهبرداری،کاهش
هزینههایتمامشدهوازهمهمهمتربازگشتسریعبهطبیعتوعدمتخریبمحیطزیست ازمزایایمصال بومیبه شمار
میرود(اکرمیوعلیپور .)1:1395،
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تگیریخورشیدانتخابشدهاند.بلوکهای
درروندساختنمونةموردبررسی،مصال جدارههایمختلفباتوجهبهجه 
فضایآموزشیدرنمایجنوبیباقابهایشیشهایپوشیدهشدهاندتاازنورجنوببیشترینبهرهراببرند،درحالیکه
دیوارهای رو به شمال با جدارههای متحرک چوبی و سایهبان خورشیدی محافظت میشوند .همچنین در نمای غربی
ساختماناصلیکهروبهخیابانوپارکینگاست،ازسایهبانخورشیدیاستفادهشدهاست.سایهبانخورشیدیبهطول7
مترنسبتبهتودهکنسولشده،سازهایفلزیداردولتهاییچوبیموجبپایداریآنشدهاستودرمحیطهایبیرونی
وداخلیسایهمیاندازند(.تصویرشماره6و)7




ی
تهایچوب 
شکل .9سازههایفلزیبال 

شکل  .10سیست مهایفناوریساختمان

()www.archdaily.com

()www.archdaily.com

-6انعطافپذیری کالبدی :منظورازواژةانعطافپذیری،انعطاف پذیریفضاییوساماندهیفضایانسانساختوتغییر
در آنبرایدستیابیبه شرایط،نیازهاودادههای جدید است .انعطافپذیری شاملویژگیهای چند عملکردیمعماری،
ش پذیری بیرونی است که هرکدام از این مفاهیم به تنهایی نمیتوانند جایگزین
تغیی رپذیری در فضاهای داخلی وگستر 
مفهومانعطافپذیریشوند .درمدارسپایدارباکالبدآموزنده،انعطافپذیری،مقدمة الزمبرایآموزشپایداریبهکمک
محیطکالبدیمیباشد(طلوعدلوتابش .)10:1396،
در نمونه مورد بررسی،سیست مهای فنآوری ساختمان در انتهای هر بلوک قرار گرفتهاند و جدارة آن با پوششهای
دیواریگچیچندالیهکاورشدهاند.اینسیستمهاوقتیباساختارمحیطیفضاهاترکیبمیشوند،امکانانعطافپذیری
فضاهایداخلیرافراهممیکنند(.تصویر )7اینپروژهبهطورهماهنگبامحیطاطرافادغاممیشودوبهکاربراناجاز ه
میدهدمناظرخارجیهمیشهدرحالتغییررامشاهدهکنندوضمنبهرهگیریازنورخورشیدازمشاهدةمناطقسبز
لذتببرند.توجهبهبیوفیلی(1همحسیباطبیعت)درفضایآموزشیانگیزهراافزایشمیدهد،حالتوعملکردکاربرانرا
بهبودمیبخشدویادگیریآنهاراتنهابهتجربهکالسدرسسنتیمحدودنمیکند .
-7کاهش مصرف انرژی از طریق کالبد :درطراحیفضایآموزشی،طراحمعماربایدعالوهبرتالشدرصرف هجوئی
یبتواندآلودگیهایزیستمحیطیرابهحداقلممکنبرساندوهمچنینبهرویکردآموزشیفضا،توجهویژهای
مصرفانرژ 
داشته  باشد.کاهش ضایعاتوبازیافت آن،کاهش مصرف آب ،استفاده از تجهیزاتبرقیو مکانیکی پربازده ،استفاده از
مصال بومیوقابلبازیافت،ازجملهمواردیاستکهمعماریپایداربهآنتوجهدارد (بهرامی .)1394 ،ترکیبحجمبا
biophilia
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حیاطهایمتنوع،میتوانددسترسیبهنور روز را اف زایشدادهومصرفانرژی را از طریقتهویهبهکمک اثردودکشی
کاهشدهد(عظمتیوهمکاران .)4،1400،
بامهایسبزازمهمتریندستاوردهایشهرسازیبرایکاهشآلودگیودمایهوادرشهرهایبزرگمحسوبمیشود(
ادوارد .)1389،
طهایمتعدددرمیان تودههاموجببهبودروندتهویةطبیعیوبهرهگیریبیشترازنورطبیعی
درنمونةموردیحیا 
شدهاست.بام هایسبزبهعنوانعایقحرارتیوصوتیعملنموده،نیازبهگرمایشوسرمایشراکاهشدادهوموجب
صرف هجوییدرمصرفانرژیشدهاست(.تصویرشماره)8

طها،فضاهاینیم هبازوبامسب ز
شکل  .11حیا 

شکل .12صفحاتفتوولتائیک

)(www.archdaily.comمنبع:

)(www.archdaily.comمنبع:


-8به کارگیری عناصر پایداری:برایتأمینانرژیهایپاکوسایرموضوعاتمرتبطباپایداریمدرسه،بهتراستاز
شیو ههایمتعدداستفادهشود.مثالًاستفادهازانواعپنلهاویاصفحاتفتوولتاییکدرفرمها،انواعوساختارهایمتفاوتو
قخورشیدیوسایر
یخورشیدی،اجا 
نهای خورشیدی،آینههایتجمیعانرژ 
درفضاهایگوناگون و همچنینانواع آبگرمک 
روشهایاستفادهازانرژی خورشید()Schiller, 2012یاجمعآوریکردنآببارانواستفادهازآنبرایآبیاریگیاهان
(کاملنیا)191:1397،تأثیربیشترینسبتبهبهرهگیریازتنهایکنوعروشدارد.زیراآموزشدرزمینههایمختلفدر
اینرابطهشکلمیگیرد(.)Schiller, 2012جهتتولیدبرقوآبگرم،میتوانازانرژیهایتجدیدپذیرمانندپمپهای
نگرماییوپنلهایخورشیدیاستفادهنمود(ادوارد .)1389 ،درمدرسةفرانسوامیتران،صفحاتفتوولتائیک
حرارتیزمی 
سببتبدیلنورخورشیدبهانرژیالکتریکیشدهواستفادهازسوختهایفسیلیراکاهشمیدهد(تصویر .)9

نتیجهگیری و پیشنهادها
تمحیطی به
با توجه به شرایط زیست محیطی در عصر حاضر ،ایجاد نگرش توسعة پایدار و آموزش ابعاد زیس 
دانشآموزان،ازمهمتریناهدافآموزشوپرورشمحسوبمیشود.دراینراستا،دانشآموزانباابعادمتفاوتپایداریآشنا
شدهونحوةپیوند،احتراموحفظونگهداریطبیعترافرامیگیرند.طراحیکالبدمدرسهباتوجهبهاصولتوسعةپایدار،
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ازمواردتأثیرگذاردرارتقاءآگاهیدانش آموزاناستکهموجبانتقالمستقیموغیرمستقیممفاهیمپایداریوآموزش
ابعاد مختلف زیستمحیطی ،اجتماعی و اقتصادی توسعةپایدار به دانشآموزان میشود .با توجه به ضرورت رعایت اصول
توسعةپایدار،مدارسبهعنوانساختمانهایدولتیوعمومیمیتواننددراینزمینهپیشروبودهونقشمهمیدرتوسعة
فرایندپایداریداشتهباشند .
نتایجحاصلازمطالعاتنشانمیدهد،مؤلفههایپایداریدرمدارسشاملمؤلفههایکالبدی،زیستمحیطی،اجتماعی
واقتصادیمیباشد.دراینبین،مؤلف ههایکالبدیمیتوا نندیکمدرسهرابهیکابزارآموزشیبرایمسائلزیستمحیطی
تبدیلنمایندواینفرصتراایجادکنندکهدانش آموزاندریکزندگیواقعیباموضوعپایداریروبروشوند،درمعرض
موضوعاتعینیقرارگرفتهوحسعمیقترینسبتبهموضوعپیدا کنند.شاخصهایمؤلفةکالبدیشامل بهرهگیریاز
نورروز،بهبودکیفیتهوادرمحیطداخلی،ارتباطباعناصرطبیعی،طراحیفضاجهتحمایتازفعالیتزیستمحیطی،
انتخابآگاهانهموادومصال ،انعطاف پذیریکالبدی،کاهشمصرفانرژیازطریقکالبدوبهکارگیریعناصرپایداریبوده
وهرکدامنقشمؤثریدرارتقاءسط پایداریدارند .
تحلیلشاخصهایپایداریدرنمونةموردینشانمیدهدبهکلیةشاخصهایکالبدیتوجهشدهاست.درارتباطبا
بهره گیری از نور روز ،عدم متمرکز بودن حجم و تقسیم آن به مدولهای خطی ،کشیدگی شرقی غربی مدولها ،وجود
نورگیرهایسقفیدرفضاهاینیمهبازوپنجره هایگستردةکفتاسقفباعثشدهتافضاهابهخوبیازنورروزبهرهببرند.
درارتباطبابهبودکیفیتهوادرمحیطداخلیمیتوانبهترکیبمتداخلتودهوفضاووجودحیاطهایمتنوعاشارهنمود
کهبهروندتهویةطبیعیفضاهاکمکشایانیمیکند.دررابطهباارتباطباعناصرطبیعی،میتوان بهکشاندنطبیعتبه
داخلپروژهازطریقایجادفضاهاینیم هبازمتنوعومتعدد(پاسیوها)،بامهایسبزواستفادهازگیاهانمتنوعدرحیاطها
تمحیطیدرنمونةموردبررسیازطریقحضوردانشآموزاندرفضاهایبازونیمهباز
اشارهنمود .حمایتازفعالیتزیس 
طزیستهستند،
لگر فعالیتهای گوناگوندرجهت حفاظت از محی 
(حیاطها ،پاسیوها و بامهای سبز) کهمشوق و تسهی 
فراهممی گردد.موادومصال بهکاررفتهدرکالبدمدرسةفرانسوامیتران،غالباًبومیودوستدارمحیطزیستبودهواز
متریالشیشهنیزجهتبهرهگ یریمناسبازنورطبیعیوافزایشدیدومنظر،همراهباسایبانهایچوبیجهتکنترل
زاویةتابشخورشیدبهوفوراستفادهشدهاست.انعطافپذیریدرنمونةموردیازطریقسیستمهایفناورانهایجادمیشود
کهازطریقترکیبفضایداخلبامحیطاطراف،همحسیباطبیعتراارتقاءمیبخشد.عالوهبراینبامهایسبزبهعنوان
بخشیازکالبدبنادرنمونةموردبررسیبهعنوانعایقحرارتیوصوتیعملنموده،نیازبهگرمایشوسرمایشراکاهش
صر
دادهوموجبصرف هجوییدرمصرفانرژیشدهاست  .صفحاتفتوولتائیکدرمدرسةفرانسوامیتران،بهعنوانیکعن 
پایداریسببتبدیلنورخورشیدبهانرژیالکتریکیمیشود.
در پایانمیتواناذعاننمود ،توسعة پایدار،زمانیبهدستمیآیدکهتمام ابعادکالبدی ،زیستمحیطی ،اجتماعیو
اقتصادیبهطورهم زمانرشدنمایند.باتوجهبهآنچهگفتهشد،طراحیفضاهایآموزشییکیازمهمترینومؤثرتریناین
بخشهابهشمارمیآید .دراینجستار برمبنای شاخصهایمؤلفةکالبدی ،راهکارهایعملیدرزمینة طراحی مدرسهبر
مبنایپایداریارائهشدهاست(.جدول )3
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جدول  :3راهکارها و پیشنهادات طراحی کالبدی مدرسه بر مبنای توسعۀ پایدار
شاخصهای مؤلفۀ کالبدی
بهرهگیری از نور روز
بهبود کیفیت هوا در محیط
داخلی

ارتباط با عناصر طبیعی

طراحی فضا جهت حمایت از
فعالیت زیست محیطی
ورده انتخاب آگاهانه مواد و
مصالح
انعطافپذیری کالبدی

کاهش مصرف انرژی از طریق
کالبد

بهکارگیری عناصر پایداری

راهکار
سها،
کنترلتابشخیر هکننده،دستیابیکافیبهنورروز،تعبیهبازشودرهمةکال 
تودة مدرسه کشیدگی شرقی غربی داشته باشد ،کنترل نور با استفاده از صفحات
خارجیوموانععبورنور.
ایجادفضایپروخالیبهصورتمدوالر،طراحیآتریومجهتافزایشجریانهوا.
ایجاد فضاهای باز میان تود هها (حیاط مرکزی) ،طراحی بام سبز ،بهر هگیری از
عنصر طبیعی آب در محوطه (حوضچه و جوی) ،طراحی فضا جهت حضور حیوانات
اهلیوخانگی،افزایشحداکثریفضایسبزدرمحوطه،خلقفضاهایآموزشیمتنوع
درفضایباز،استفادهازمصال طبیعیمانندچوب،استفادهازفضاهایمیانشیشهای 
وگلخانهدرفضایداخل.
عآوری،انبارواستفادةمجددمواداز
مدیریتپسماندحاصلازساختوساز،جم 
مصال قابلبازیافت،تبدیلماندهغذابهکود.
استفاده از مصال  با انتشار کم آالینده ،استفاده از مصال  و محصوالت محلی و
بو م آورد ،استفاده از مصال  بومی ارزان ،استفاده از مصال  قابل بازیافت ،استفاده از
مصال هوشمند .
استفادةمشترکازامکانات،وجودفضاهایچندمنظوره.
لپذیری سیستم نورپردازی مصنوعی ،عملکرد بهینه سیست مهای آسایش
کنتر 
تگیری مناسب
حرارتی ،فشردگی پالن ،وجود پیلوت وسیع و ایجاد سایه ،جه 
ساختمان ،استفاده از تجهیزات کممصرف ،استفاده از مواد و مصال  تجدیدپذیر،
عآوری آّبهای سطحی ،استفاده از پنجره های سه
فجویی در مصرف آب ،جم 
صر 
جداره.
ی خورشیدی ،آین ههای تجمیع انرژی
استفادهازصفحاتفتوولتاییک،آبگرمکنها 
خورشیدی ،اجاق خورشیدی،قراردادنسطلهایزبالةویژةبازیافت،ایجادروشناییبا
لهاینوری،استفادهازبادگیر،استفادهازآسیاببادی .
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استفادهازح 
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بررسی زیر ساختها و راهکارهای مؤثر در شکلگیری و توسعه حمل و نقل سبز شهری
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چکیده
زمینه و هدف :امروزه با توجه به نقش پراهمیت سیستم حملونقل در توسعه پایدار شهری اتخاذ سیاستهای مناسب در بخش
حملونقل شهری و توسعه حملونقل پایدار بهعنوان یکی از زمینههای اصلی رشد شهری موردتوجه میباشد .حملونقل سبز به معنی
حملونقلی پایدار با کمترین آثار منفی بر محیقزیست میباشد که با توجه به شرایق حال حاضر دنیا میبایست در پی دستیابی به این
مهم باشیم و با استفاده از فناوریهای نوین به کاهش آثار زیستمحیطی ناشی از حمل و نقل بپردازیم .هدف اصلی این پژوهش بررسی
تأثیر بهرهگیری از حملونقل سبز در بهبود شرایق زیستی شهرهای ایران است.
روش بررسی :این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی است و از لحاظ ماهیت توصیفی ،تحلیلی است .روش گردآوری اطالعات بهصورت
اسنادی  -کتابخانهای میباشد .
یافتهها و نتیجهگیری:نتایج پژوهش نشان میدهد؛ امروزه به رویکرد حملونقل سبز شهری در بسیاری از مناطق دنیا توجه خاصی شده
است .در ایران در بسیاری از شهرها تحت تأثیر تحوالت جهانی و اجرای طرحهای مختلف شهری ،عامل اقتصادی بهعنوان عامل اصلی
تعیینکننده درآمده است و تحوالت قارن جااری و اقتصااد متکای بار نفات ،تاراکم بیشازحاد جمعیات ،تمرکاز فعالیتهاا و فراوانای
ساختوسازها ،رشد و گسترش فیزیکی کانونهای شهری و تخریب اکوسیستم طبیعی شهرهای کشور را در پی داشته اسات؛ هرچناد در
برخی از شهرهای کشور اقداماتی در جهت دستیابی به حملونقل سبز شهری انجامشاده اسات ولای نمیتاوان ادعاا کارد کاه توساعه
حملونقل متکی بر اقتصاد سبز شهری بهطور کامل در ایران انجامشده است ولی ضرورت ایجاد و برناماهریزی بارای باهکارگیری ایان
الگوواره با توجه به مشکالت پدید آمده برای شهرهای کشور هر روز بیشتر احسااس میشاود؛ و در اداماه پیشانهادها و راهکارهاایی در
جهت اجرای این رویکرد ارائه شده است.


کلید واژهها :توسعه پایدار ،حملونقل سبز شهری ،ایران.
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مقدمه و بیان مسأله
ن میبرد ،به
ی جامع و بلندمدت برای توسع ة شهر را از میا 
ت برنامهریز 
ع و شتابان شهری ک ه معموالً فرص 
رشد سری 
ی بیهویت ،ناپایدار و بیبرنامه منجر شده است که رشد و توسع هشان اغلب باقابلیتهای
شکلگیری سکونتگاههای شهر 
ب بروزمشکالت
ن سب 
اجتماعی ،اقتصادی و محیطی فضای پیرامون هماهنگی و سازگاری الزم را ندارد و این تطابق نداشت 
ت موجود و ابهام در رشد و توسعة آینده آنها و بهطور خالصه توسع ة ناپایدار و آس یبپذیری اینشهرها
جدی در وضعی 
میشود .این ناموزونی و ناپایداری در رشد و توسع ه در شهرهایی که نقشهای جدید برعهده میگیرند ،شدیدتراست.
لهای اخیر ،در توسعة شهرها ،مصرف و بهرهگیری از منابع طبیعی و محیطزیست ،بسیار زیاد و اغلب ازظرفیت
در سا 
ی دیگر ،امروزه جهان بهشهرهایی نیاز
ی فراتر رفت ه است(.)Dou et al., 2013: 431از سو 
قابلتحمل اکوسیستم طبیع 
دارد که چه از نظر اکولوژیکی و چه با تأمین اشتغال معنادار و عدالت برای همة ساکنان عملکرد مطلوب تری داشته باشد
(بحرینی .)80:1376،
لونقل مطرح
ن یکی از عوامل مهم حیات و رشد اقتصادی شه ر ب هعنوان مؤثرترین جزء حم 
لونقل شهری ب هعنوا 
حم 
یکه در شهرهای کشورهای درحالتوسعه اغلب بین  15تا  25درصدبودجه ،بین  8تا  16درصد درآمد
میباشد ،بهطور 
لونقل صورت گرفته و ب هعنوان یکی از
تهای شهریدر بخش حم 
خانوارها و بیش از  33درصد سرمایهگذاریها در زیرساخ 
بخشهای توسع ه پایدار ،بهصورت همزمان زمین هسازتوسع ه و اثرپذیر ا ز توسع ه بود ه و این موضوع ،سببتوج ه بیشت ر برنامه
لونقل گردیده است (جعفری و رصافی)12:1391 ،؛
ن به مقول ه حم 
ریزا 
ل هزین ههای
لونقل منجر ب ه تحمی 
ن سیستمها در زندگی روزمره شهروندان ،الگوهای رایج حم 
اما باوجود اهمیت ای 
تمحیطی ،اجتماعی و اقتصادی میشود؛و مشکالت عدیدهای ازجمله افزایش مصرف انرژی،ترافیک خودروها،
سنگین زیس 
ب میشوند.در سنگ بنای تمامی اینمشکالت ،فرایند پیچیدهای وجو د دارد ک ه
انتشار گازهای گلخانهای و آلودگیرا موج 
مشتمل برتعامل بین سط روب ه افزایش مالکیت خودرو وتصمیمات مکانی افراد و کسب و کار در داخل و اطرافشهرها
است.
بدین ترتیب خودروها عامل آلودگیزیستمحیطی و مخاطرات جهانی شدند .این مسأله تاآنجا پیش رفته که در برخی
لونقل شامل:آلودگی محیطزیست ،تصادفات و ترافیک حدود ده
مطالعات ،هزینههایاجتماعی و زیستمحیطی بخش حم 
لونقلو نیاز به
طی حم 
تمحی 
ت زیس 
درصد یا بیشت ر بودجهGDPبرآورد شده است(.)UN-EP,2012در پی چنین تبعا 
ی کهانتشا ر گازهای گلخانهای را ب ه
ن سیستم 
لونقل پایدار شهری ب هعنوا 
ی متفاوت جابجایی و دسترسی،مفهوم حم 
الگو 
میزان توانایی جذبمنطقه ،محدود میکند ،مصرف زمین را به حداقل میرساند ،دسترسی برابر برای مردم و کاالهای آنها
فراهممیکند ،از اقتصادی پویا حمایت میکند و  ...مطرحشد(.)Duncan et al, 1996
تمحیطی از طریق حمایت از اقلیم جهانی ،اکوسیستم،
لونقل سبز (پایدار) حملونقلی است که از پایداری زیس 
حم 
لونقل عادالنه ،کارآمد و قابلدسترس برای
سالمتی عامه و منابع طبیعی و دوقطب دیگر پایداری بهویژه قطب اقتصادی (حم 
ق توسعه منطق هایمتعادل و ایجاد مشاغل مناسب) و قطب اجتما عی (برآوردن
همگان وحامی اقتصاد رقابتی پایدار از طری 
ت ا ز کاهش
ن واکوسیستم و حمای 
ت انسا 
ن و منطبق با سالم 
نیازهای پایه و توسع های افراد ،مؤسسات وجامعه ب ه روشی ایم 
فقر و ایجاد عدالت بیننسلی) حمایت میکند .میتوان گفت حملونقل پایدار نهتنها به دنبال کاهش گازهای گلخانهای،
ک است،بلکه کاهش فقر و حمایت ا ز رشد اقتصادی را نیز درنظرمی گیرد
آلودگیهای هوا و آلودگیهای صوتی و ترافی 
(بونگارت و شالنتنبرگ .)1:2011،
تمحیطی،نفیصنعتیشدن و توسعه اقتصادینیست .واقعیتآن است که سالمت
راهحل اجتناب از مسائل زیس 
یشدهو پایدارتضمینشود.شیوههایممکن برایدستیابیبهیک
محیطزیستمیتوانداز طریقتوسعه برنامهریز 
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ی
محیطزیست سالمدرقرنبیستو یکم ومسیرهای منتهی بهآینده سالمترمشتملبرصنعتسبز،کشاورزی سبز،انرژ 
لونقل سبز وحتی دیدگاه سبزنسبتبهحیاط وحشتشری شدهاستوآنچهاعتبارجدیدی بهاین راهحلها
سبز،حم 
میدهدمفهومتوسعهپایداراست.
یهایامروزیاست
درماهیتاصلیالگویحملونقلسبزهدفدستیابی بهشهریپایداربابهرهگیریصحی ازفنّاور 
تهایتجدیدناپذیرراتاحدامکان
تمحیطیاثراتمنفیناشیازاستفادهازسوخ 
کهنحویکهبتوانباکاهشاثراتزیس 
کاهشداد؛ و هدفاصلی این پژوهشبررسی تأثیر بهرهگیری ازحملونقلسبزدربهبودشرایط زیستی شهرهای امروزی
است .

مبانی نظری
تمحیطیو اجتما عیو نهایتاً
استداللهایمطرحشده در مورد شهرهای پایدارعمدتاً پیچیدهدر اصطالحات زیس 
اقتصادی هستند .بااینوجود ،به نظر میرسدحملونقل شهرهایکجنبه کلیدیاز مبحث پایداریبوده و برخیاز
لونقل را در حوزه پایداریبگنجانند در اینبخش در راستای
نویسندگاننیزتالش کردهاند مباحث مربوط به حم 
واض سازیمفاهیمدرحوزهحملونقلسبزبهتعریفبعضیواژگانتأثیرگذاردراینحوزهخواهیمپرداختتافهمموضوع
سهلترگردد .

توسعهی مبتنی بر حملونقل عمومی
کلتورپاز کسانیبود که راهبردهای قابلسنجش توسعهیحملونقلمحور را تدوینکرد .محدودهیتجاری،
ل
محدودهی مسکونی ،فضایعمومی ونواحی جانبی چهار عنصراساسی درطرحکلتروپاز یک واحد توسعهی حملونق 
محورهستند .
لونقل عمومیدر چارچوب اصول
لونقلعمومیبا تأکیدبر تلفیقکاربری زمینو حم 
توسع هیمبتنیبرحم 
لونقل عمومیو
نوشهرسازی و رشدهوشمند،باایجادمحالتیپایداربهدنبال تحقق اهداف زیراست :پشتیبانیاز حم 
افزایشتعداد مسافران آن؛ ارائ هیگزینههایمتعدد برای جابهجاییافراد ،مانند پیادهرویودوچرخ هسواری؛اختالط
سامانهیحملونقل عمومیبا ساز کارهایمتداول سکونت ،کار ،خرید ودسترسی،بهویژههمزمانیبهرهبرداریاز تنوع
سامانهدر یک محله؛بهبودکیفیت زندگی ساکنین از طریق خلقمکانهاومحالتجذاب؛ارائهگزین ههای متعددمسکن
متناسبباگروههایدرآمدیمتفاوت؛باالبردنکیفیتطراحیمحیط؛دستیابیبهشیوهیزندگیسالمتردراثرپیادهروی
ودوچرخهسواری؛افزایشتوسعهیاقتصادیونیزافزایشپایداریوقابلیتپیشبینیپذیریروندتوسعه(امانپوروداری
پور .)78:1396،
لونقل را از رده ایجادجامعه
لونقلمحور درواقع نو عییکپارچگیعملکردی میانکاربریزمینحم 
توسع هیحم 
حیطی،
متراکم ،کاربری مختلط و ایستگاهحملونقلقابلدسترسیبرای پیادهبهوجود میآوردو برای ساختن چنینم 
نیازمند اصولزیر است:بهبود در جابهجایی ،دسترسی ومحیط کالبدی ،پیاده مداری ،زندگی متفاوت درمحالتشهریو
نیزاحیایمحل هها(صیامیوهمکاران .)6:1394،
حملونقل شهری سبز
حملونقل شهری سبزدر واقعحرکت روانوسایل نقلیه ،مردموکاالها استکهنتیجتاً آسایش مردمو پایداری
محیطزیسترابامطلوبترینهزینهوتالشدرپیخواهدداشت.یکشهرمدرنبایدداراییکسیستمحملونقلکارآمد
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لونقلکاناداهدفازایجاد
وگستردهبرایایجاد ارتباطات،دسترسی وارتباطمابین مناطقمختلفآنباشد.موسسهحم 
سیستمحملونقلشهریپایداررادستیابیبهشهریسبزوکسباطمینانازلحاظنمودنبرگخریدهایزیستمحیطی،
یهایمرتبط با فعالیتهایحملونقل ذکر نموده و تعریفذیلرا ارائه نمودهاست
اجتما عیو اقتصادی در تصمیمگیر 
(احمدیوهمکاران .)1385،

مفهوم پایداری
مفهوم «پایداری» بر اساس ایناصل ساده استوار است:هر چیزی کهبرای ادامه حیات و رفاهماموردنیاز است،
بهطور مستقیمیا غیرمستقیماز طبیعتتأمینمیشود«.پایداری»یعنیایجادو ثابت نگهداشتن شرایط،بهنحویک ه
انسانهاومحیططبیعیهماهنگبا یکدیگربتوانندادامهحیات بدهندتانسلهای کنونیوآتینیزحفظوحمایتشوند
(قدیمی،نگار .)1395،

مفهوم اقتصاد سبز
طزیست و توسعه پایدار»درریودوژانیرو ،کنفرانس ریو ، + 20در
در ژوئن  2012یعنی  20سالبعد از کنفرانس«محی 
همان شهر برگزارشد و بیانی های با عنوان«آیندهای که ما میخوا هیم»ارائه گردید .از جمله مه مترین بندهای قیدشده در
این بیانیه میتوان به توجه خاص به تحقق آیند هایپایدار ازنظر اقتصادی ،اجتماعی و محیطزیستی براینسل حاضر و آتی،
ق
اصالح الگوی مصرف بهعنوان یکاصل ،تأکید بر دستیابی به اهداف توسعه هزاره در سال ،2020تأکید بر اصل آزادی ،حقو 
ن ب ه رهیافت اقتصاد
ی وتأکید بر برابری جنسیتی ،نقش مؤث ر زنان و مشارکتمردمی و ا ز هم ه مه متر پرداخت 
بشر ،ب ه زمامدار 
لونقل سبز ،انرژی تجدید
سبز در راستای تحقق توسعه پایدار اشاره نمود)(EGM, 2011که دارای هفت شاخص اصلی :حم 
پذیر ،ساختوساز سبز،کشاورزی و جنگلداری پایدار ،مدیریت مواد زائد ،فنآوری پاک و تأسیسات آبی میباشد .به بیان
ت که شامل راهبردهایهمچون؛ کربن پایین ،بهبود کارآیی منابع و دربرگیرندگی اجتماعی
روشن،اقتصاد سبز اندیشهای اس 
میباشد .


پیشینهی پژوهش
لونقلسبزوسیلهای مهمبرای کاهشتراکمترافیک وحلآلودگی شهری ومشکالتزیستمحیطی شهرهای
حم 
لونقل عمومیرا ترویجمیکندو شهرها را از خودرو محوریبه
بزرگ بینالمللیاست که ب هطور فعال سفر سبز و حم 
تمحیطیاستفاده بیرویهازوسایلنقلیهبا
انسانمحو ریتغییرحالت میدهدکه میتواندمنجر به کاهشاثرات زیس 
ج
تهایفسیلیگردد.درادامهبهبررسیچندنمونهازشهرهاییمیپردازیمکهبااستفادهازاینروشتوانست هاندنتای 
سوخ 
لونقل
لونقلسبزبهدستآورند؛ومطالعاتمتعددیکهدررابطهباحم 
موفقیتآمیزیرادرراستایحرکتبهسمتحم 
عمومیدرونشهری،صورتگرفتهاست :
لونقل عمومی در کالنشهر
ی اراضی توسع هی حم 
گودرزیو همکاران()1399در مطالعهایبهتحلیل موانع کاربر 
یدهد که مجموعاً
اهوازکهبااستفادهازتصمی مگیریمدلArasومدلکریجینگدرنر مافزارArc GISپرداختندنشان م 
لونقل عمومی اهواز مؤثر هستند.برای ایستگاههای حملونقل عمومی  9عامل،
 36مانع کلیدی در هریک از کارب ریهای حم 
گهای عمومی  9عامل وجود دارد .
ی پارکین 
ی  9عامل ،برای پایانههای درونشهری9عامل و برا 
برای شریانهای شهر 
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ن
تندیس ورضایی ()1398درپژوهشی با عنوان برنامهریزی راهبردی حملونقل پایدار شهری درکالنشهرهای ایرا 
لونقل پایدار شهریکالنشهرمشهد
یهاینهایی توسعهی حم 
(مطالعهی موردی:شهر مشهد) نشان میدهد کهاستراتژ 
یکاستراتژیتهاجمیبرپاییتقویتنقاطقوتواستفادهازفرصتهایموجوداست .
لونقل شهری با رویکرد اقتصاد سبز(مطالعه
براریوهمکاران()1397درپژوهشبهارزیابی شاخصهای پایداری حم 
لهای تصمیمگیری چند معیاره (دیماتل و تاپسیس) جهت تجزی هوتحلیل یافتهها،
موردی :شه ر ساری)کهبااستفاده از مد 
لونقل شهری با رویکرد اقتصاد سبز در شهر ساری مورد ارزیابی قرارگرفت هاندپرداختند .یافتهها
شاخصهای پایداری حم 
حاکیازآناستکهبراساسمدلدیماتل،زیرمعیارهایتوسعهحملونقل غیرموتوریبادارابودنبیشترینضریبوزنی
واثرگذاریمستقیم باکسبامتیاز ( )36/38در جایگاه اول ،هزین ه تصادفات با کسب امتیاز ( )36/37درجایگاه دومود ر
لونقل
نهایت مدیریت تقاضای سفرباکسب امتیاز ( )36/18در جایگاهسومقرارداشتهومه مترین عواملتأثیرگذار حم 
پایداردرشهرساریمیباشند .
غفوری و همکاران ( )1395در پژوهشیبا عنوانبررسیتوزیعفضایی-مکانیپارکینگهایعمومیو مکانیابی
بهینهآن،مطالعهیموردی:منطقهی2و8شهرداریش یرازمعتقدندکهبرایتعیینمحدودههایمناسببهمنظوراحداث
پارکینگ،ابتدا معیارهایتأثیرگذاردر مکانیابیشناساییشده ،سپس معیارهابا استفاده از نرمافزارGISبهالیههای
اطالعاتیقابلخواندن برای نرمافزار تبدیلشدهو درپایانبرای هریکاز معیارها(الیهها)فاصلههایموردنیاز(حریمها)
ایجادشدهاست .
کهاییتلفیقی
علویوهمکاران()1395درپژوهشیباعنوانمکانیابیجایگاههایسوختCNGبااستفادهازتکنی 
ی
عملگرهایفازی تحلیلهایفضاییGISپژوهش موردیمنطقه7شهر مشهد به این نتیجهرس یدندکه در محدوده 
جنوبی و جنوب شرقیمنطقه ،جایگاه سوختوجودنداردو برای احداث جایگاههای جدید ،این مناطق در اولویت قرا ر
دارند .
استانلیوهمکاران()2017درپژوهشیباعنوانبهبودخدماتحملونقلعمومیبرایافزایشبهرهوریدرشهرهای
استرالیابرنیازبهیکپارچگیوکاربریزمینوحملونقلدرشهرهایاسترالیاتأکیدمیکنندتاپایداری و بهر هوری افزایش
یابد.
نشهرهای بینالمللیپرداختهاستکه
لونقل سبز کال 
شوو همکاران()2016در مطالعهایبهبررسیسیستم حم 
لونقلسبزیکروشسفرکمکربنومحیطیاست.ترویجفعالحملونقلسبزنهتنها
نتایجاینپژوهشبیانگرآناستحم 
برایاستفاده فشرده از منابع جادهای،سهولت تراکم ترافیک،کاهش مصرف انرژیو بهبود کیفیتهوا ،بلکه بهعنوان
بازگشتیبهسبکزندگیسالموفراغتیبرایمردموبهبودسالمتشهروندانمفیداست .
لونقل در سطوح (عملکرد ،اندازهها و
ن و همکاران( )2013در مقالهای تحت عنوان ارزیابیپایداری طراحی حم 
جیو 
لونقل پایدار ،بعد اثربخشی سیستم را نی ز در نظ ر گرفت هاند .
شاخصها) در ارزیابی راهکارهای حم 
نکهازمطالعاتگذشتهبرمیآیدتوجهبهدستگاههاینوینحملونقلموردتوجهمدیرانچندانقرارنگرفتهاست؛
چنا 
تهایموردنیازاستفادهازوسایلنویندرحملونقلکهعالوهبرسرعتبخشیبهحملونقل،
چراکهباوجودنبودنزیرساخ 
کاهشقابلتوجهیازتولیدگازهایآالیندهرابهدنبالخواهندداشت،بسیارپرهزینهخواهدبودوموردتوجهقشرپردرآمد
تهابایدتوجهخاصیبهاینمسئله
جامعهقرارخواهدگرفت.ایندرحالیاستکهامروزهباافزایشروزافزونجمعیتدول 
داشتهوبادرنظرگرفتنبودجهالزماینروندتسریعبخشند.
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روش پژوهش
ت
این پژوهشازلحاظهدف کاربردی و به لحاظ ماهیت توصیفی-تحلیلی است .روش گردآوری اطالعاتبهصور 
لونقلسبزپایدارو
اسنادیومطالعات کتابخانهایانجامگرفتهکهدرآنبهمطالعهوبررسیمبانی ومفاهیمتوسعهوحم 
امکانسنجیاستفادهازتجاربدیگرکشورهادرداخلپرداختهشدهاست .
دراینپژوهشابتدابهحملونقلسبزوپایداروسپسنقشتوسعهحملونقلسبزپایدارپرداختهشدهاست.درادامه
لونقلشهر
تسیستمحم 
لونقلشهریسبزپایدارموردبررسیقرارگرفتودرنهایتباتوجهبهوضعی 
مزایایسیستمحم 
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یافتهها و بحث
مزایای حملونقل شهری سبز
توسعه پایدار
ی
یشودکهجابهجاییاشیا،خدماتوکارگرانسوختحیات 
لونقلمعموالًاینگونهتوجیهم 
سرمایهگذاریدرزمینهحم 
موتوراقتصاداست.اینگونهتصورمیشودکهحجمحملونقلباریهمبستگیقویبارشداقتصادیدرجانبعرضهداردو
استفادهازوسایلنقلیهتوسطرشداقتصادیدرجانبتقاضاایجادمیشود .
هرچند شواهدی وجود دارد که نشان میدهددرجه باالیتولیدناخالص داخلیمیتواندهمراه با دستگاههای
لونقلیباشدکهکمترمتکیبهوسایلنقلیهشخصیهستند.دریکدیدگاهسبزنیازهایجابهجاییازطریقطراحیو
حم 
برنامهریزیشهریبهترکاهشپیدامیکندوتأثیراتمخربرشداقتصادیازطریقفراهمآوردنحملونقلباکیفیتباالو
کمکربن ،بخصوص از طریقحملونقل عمومی،زیرساختهایحملونقل غیرموتوری و وسایلنقلیهپاکتر و کارآمدتر
کاهشپیدامیکند.برایافرادکمدرآمددسترسیبهسرویسهایحملونقلعمومیمناسبمنجربهکاهشتراکمترافیکی
وزمانسفرمیشودکهوقتبیشتریرابرایفعالیتهایاقتصادیتولیدیباقیخواهدگذاشت(مطلوبی .)2:1394،

اشتغالزائی
لونقل عنصری ضروری برای عملکرد اقتصادی و نیزبخش کلیدیدر ایجاداشتغال ،از
همانطور که اشاره شد حم 
تها
ساخت وسایلنقلیهدر کارخانهها تا پاالیشسوخت ،مدیریتسرویسهایحملونقل،توسعه و نگهداریزیرساخ 
میباشد .دربخشحملونقلمثالهایمتعددیازمشاغلسبز میتواند وجودداشتهباشد:مشاغلعملکردیاتوبوسو
مترو(مانندرانندگاناتوبوس)،مشاغلمربوطبهگسترشزیرساختها برایحملونقلعمومی ،راهآهنو سیستمهای  غیر
موتوری .ب هعالوه فرصتهاییبرای ایجادمشاغل در سوختهای سبزیاموتورهای جایگزینوجود دارد (بونگارت و
گ1؛.)2011
شالنتنبر 
شاغالن بخش حملونقل سبز شاملهمهکسانی میشود کهدر شرکتهاومؤسساتی کارمیکنند کهبهطورفعاالنه
ن
برایرسیدن بهاهدافاقتصادسبزوایجاد سیستم حملونقلپایدار تالشمیکنند.از برنامهریزان شهری و برنامهریزا 
لونقلوترافیککهچشماندازراتوسعهمیدهندوسیاستهارااجرامیکنندتاصنایعمحلیتولیددوچرخهتااپراتورها
حم 
- Bongardt. D, Schaltenberg. P
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و شرکتهای ترابری که هدفشان افزایشکاراییانرژی است طییکجمعبندی میتوان گفت تحتیکاقتصاد سبز،
تهای
نهاییخواهندبودکهازطریق سرمایهگذاری درزیرساخ 
مشاغلایجادشدهدربخشحملونقلبهطورفزایندهای آ 
تهای جایگزین،فنآوری های ارتباطیو دیگرفنآوریهای نوینایجاد شدهاند
لونقل سبز و خودروهای سبز ،سوخ 
حم 
(مطلوبی؛ .)2:1394

حمایت از برابری اجتماعی و کاهش فقر
سیست مهای حملونقل فعلیکه بهطور عمده بر پایه وسایل نقلیه شخصیهستند،ماهیتاً ناعادالنهومانعی دربرابر
کاهشفقروایجادعدالتدربهره مندیهمهاقشارجامعهازجابجاییوتحرکدرشهرهاهستند.دربسیاریازکشورهای
لونقل
درحالتوسعه فاصله زیادیبینگروههای درآمدیمختلف ازلحاظ دسترسیبه جادههای آسفالت ،همینطور حم 
لونقل مانند شبکههای عمومیکه قابلدسترس،
ایمنو در استطاعت وجود دارد .سرمایهگذاری در گزینههای سبز حم 
قابلاعتمادوقابلاستطاعتهستند میتوانند منجربهکاهشفقرازطریق فراهمنمودنموقعیتهای شغلی برایافرادو
آسانکردندسترسیبهخدماتشوند.اینمشاغلمیتواننددرنواحیایجادشوندکهقبالایزولهبودند،ایجادیکمحرک
نتررابهدنبالخواهدداشت.
اقتصادیمحلیمیتواندمنجربهکاهشهزینههاوزمانسفرهاشودکهاینخودخدماتارزا 
همچنین این شبک ههاازافرادجامعهدربرابرآثارزیانبار حملونقلمانندسوان ترافیکی وآلودگی هواحمایت میکنند
(همان) .
استراتژیهای ایجاد سیستم حملونقل سبز
لونقل جمعیت
توسعهیکسیستمحملونقل پایدارو سبز بهترینراهحل برایغلبه بر و دستیابیبه نیازهایحم 
لونقلدرشهرهایبزرگاستواینبرایدنیایامروزتنهایکگزینهانتخابینخواهد
شهریوتأمینسیستمموردنیازحم 
بود.درسازمانحملونقلکارشناسانتعاریف متعددی برای آننوعازسیستم حملونقلارائهکردهاندکهاز جملهاین
تعاریف میتوانبه این نمونه اشارهکردکههرنوع سیستم حملونقلی کهانسانیتبشر رامدنظرقرارمیدهد و ایمنی
مسافران را تأمینمینمایدو در عینحالسوختهایتجدیدپذیررا جایگزینسوختهایفسیلیکرده است در دسته
لونقلسبزقرارمیگیرد( .)Mahrous,2020: 3-17
حم 
لونقلبرنامهمحیطزیستسازمانمللمتحد
در راستایحلمعضالتموجودوایجاد حملونقلی کارآمد،بخشحم 
استراتژیبرپایه اصولتوسعهپایدار ارائهمیدهد کهبرخالفرویکرد سنتی استوبربخشتقاضاتمرکزدارد.رویکرد
سنتی دربرخوردباافزایش تقاضایبخشحملونقلتعریض جادههایموجودو یا احداثجادههایجدید بودهاست.این
رویکردعرضهگرانهتنهانتایجمثبتموردانتظاررابهدستندادهاستبلکهمنجربهتشدیدترافیکوتحمیلبارسنگینی
طزیست
برجادههاوانتشارگازهایگلخانهایودیگرضایعاتشدهاست.بهمنظوردستیابیبهاینمهم،سازمانبرنامهمحی 
سازمانمللمتحد استراتژی(اجتناب ،انتقال ،ارتقا) رابرایکشورهایدرحالتوسعه پیشنهاد میدهد .هدف این رویکرد
کاهشقابلتوجهانتشارگازهایگلخانهای،کاهشمصرفانرژی،ترافیککمترودرنهایتایجادشهرهایقابلزیستاست
(مطلوبی .)3:1394،
سیست مهایحملونقل فعلیبرایرا هاندازیبه انرژیباالئینیازدارند و ایندر حالیاست که باعث آلودگی
تمحیطیشدهوسالمتشهروندانرانیزدرمعرضخطرقرارمیدهندوبههمینمنظوراستفادهازراهکارهایهمگام
زیس 
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باطبیعتمیتواندکارسازباشد.سیاستها،فرصتهاوراهحلهایممکنکهمیتواندبهعنوانپایهبحثدربسترحملونقل
سبزمورداستفادهقرارگیرندعبارتانداز( :)Mahrous et al 2020: 3-17
•

استفادهبیشترازدوچرخهکهمنجربهکاهشتولیدگازهایگلخانهایخواهدشد.

•

یهایتجدیدپذیرقابلیتشارژدارند.
استفادهازدوچرخ ههایالکترونیکیکهبااستفادهازانرژ 

•

یهایتجدیدپذیربهرهمیبرند.
وسایلنقلیهالکترونیکیکههیچنو عیازگازهایگلخانهایراتولیدنمیکنندوازانرژ 

•

یهای نوین بهحسابمیآید وبابهرهگیری ازانرژی خور شیدی قابلیت طی مسافتهای تا
قطارسبزکهازجملهفناور 
400کیلومتررادارامیباشد.

•

تهایبرقیکهعالوهبراینکهآالیندهایتولیدنمیکننددرنمونههایبروزشدهخودانرژیمصرفیخودرا
موتورسیکل 
جذبودوبارهمورداستفادهقرارمیدهند.

•

کگذاریوسایلنقلیهواستفادهازوسایلنقلیهچندسرنشینکهمیتواندمنجربهکاهشمصرفسوختگردد.
اشترا 

•

یهایزیستیبهرهمیگیرند.
وسایلنقلیهخدماتیوباریبرقیکهبهجایاستفادهازسوختهایفسیلیمعمولازانرژ 

•

خودروهای هیبریدی کهبادارابودندوموتورهمزمانفعال میتوانند ازبنزین وانرژی الکتریکی استفادهکنندکه
خودموجبکاهشمصرفسوختمیگردد.

•

لها:این نوعازسیستم حملونقلمناسبجابجاییجمعیت پائین وشهرهای کوچکاستکهدارای یک ریل
مونوری 
منفردویکلوکوموتیوبرقیاست.حداکثرسرعتاینسیستمحملونقل60کیلومتردرساعتاستوبهدلیلداشتم
ی
مسیرمجزا درحرکت تحت تأثیرحجم باالیترافیکقرار نمیگیرندولیبه دلیلهزینهباالیتعمیرو نگهدا ر 
بهصورتانگشتشماربهاجرادرآمدهاست()Purohit, 2016سیستممونوریلبااحترامیکهبرایطبیعتقائلاست
هیچ نوعآالینده زیستمحیطی راباخودبههمراهنداشتهوباباتریهای برقی کارمیکند بنابراین میتواند یکی از
بهترینگزین ههادرراهاندازیسیستمحملونقلسبزبهشماربیاید.

•

ی
بهبود شرایط پیادهروها میتواند افراد راتر غیب به پیادهروی مسیرهای طوالنیتری نماید کهنتیجه آننهتنهابرا 
محیطزیستمفیدخواهدبودبلکهبرسالمتفردیجوامعانسانینیزتأثیرگذارخواهدبود.


خدمات حملونقل خودگردان و امکانسنجی این تکنولوژی
یهای نوین میتوانند هرچهبیشتر نسبتبهگذشتهمسیر توسعهماشینآالت خودگردانراتسهیل نمایند.در
فنآور 
قالعادهایدر هوش مصنو عی،ترکیبحسگرها و ماشینهایبا تکنولوژیهایخود
بخش نرمافزاری،پیشرفتهایفو 
تهایچشمگیریکه در فناوریارتباطات صورت گرفته
تافزاریبا پیشرف 
پیشروندهصورت گرفته است .در بخش سخ 
عتری راب هصورتخودروبهخودروو یا خوردبازیرساختهای مرتبطباخودروفراهم
استحسگرهاتوانست هاندارتباطسری 
نمایند( .)Hörl et al. 2016
جامعهو نیازامروزیآن نشان میدهدکه تا50سال آیندهخودروهایخودگردان در بسیاریاز کشورهایدنیا
خیابانهای راپرخواهندکردکه البتهمیتواند باوجوداشتراکات زیادی کهبازیرساختهای هواپیماهای خودگرداندارد
زمین هسازمناسبیبرایایننمونهازتکنولوژیدرفضاهایشهریآیندهباشد( .)Holden & Goel, 2016
ی
درحال حاضر آنچه پراهمیتمینمایدو همگان را به چالش کشیدهاست،داشتن سناریویمنسجم در راستا 
دستیابی بهاهدافیاستکهبتواندجامعهرابهسمتدستیابیبهاینفناوریپیشببردوازمهمترینعواملتأثیرگذار در
ل
اینمسیرمیتواندمتقاعدکردنبازارهدفدراین پیشرفتباشد.اینبازاررامیتوانازجنب ههایزیرتعریفکرد:تشکی 
تها،مقرراتبهرهبرداریورفتارکاربر(جبارزادگان،رضا؛ .)1400
زیرساخ 
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اینبخشخودشاملدوبخشفر عیدرخصوصخدماتخودروهایخودگردانو UAM1میباشد.ابتدامروریکوتاه
ی
تمحیطیواجتما عیایننوعازفناوری وخدماتیکهارائهمیکند وسپستوضیحاتمختص ر 
خواهیمکردبراثراتزیس 
ازخدماتارائهشدهتوسطروشهایحملونقلخودگردانوارتباطباسایرروشهایحملونقلارائهخواهدشدودرنهایت
تأکید واضحی خواهیم کردبرتأثیر استفادهازفناوری نوین حملونقلهوشمندوموانعشکلگیری این نوعازفناوری در
دنیایامروزی .
ت
نهابهطورکلیبهعنوانیکپیشرف 
بانگاهیبهتأثیرزیستمحیطیخودروهایهوشمندخودگردانمیتوانگفتکهآ 
مثبتدرکاهشانتشارگازهایگلخانهایوصرفهجوییدرانرژیدرنظرگرفتهمیشوند()Hörl et al, 2016؛بااینحال
درThomopouloدر مقاله خود اشارهکرده است که استفادهاز اینتکنولوژیتنها زمانیمیتواندکارساز باشد که
بهعنوان یک وسیله نقلیه همگانی زمینی و یا هوائی مورداستفادهقرارگیرد وعمالًاستفادهای همگانی ازآنصورتگیر د
( .)Thomopoulos & Givoni, 2015:14
استفادهازخودروهایاتوماتیکویاخودگردانمیتواندهمانواکنشرادراستفادهکنندهبرانگیزدکههنگاماستفادهاز
خوردو معمولیدارد و اینخود میتواندیکامتیازمثبت برایاینوسیلهبهحساب بیاید .چراکه در صورت داشتن
پیچیدگی دراستفادهروزمرهتأثیر منفی بر بازارهدفخواهدداشت.بااینحال استفادهازاین تکنولوژی درحالحاضردر
مقایسه باسایر وسایل نقلیه برای مسافرانگرانتمامخواهدشدودرجهاهمیت استفادهکمی ازبعداقتصادی قراردارد
( .)Krueger et al, 2016: 343
براساسمقاله،Hörlباوجوداینکهبهنظرمیرسدتوسعهفناوریوسایلحملونقلخودگردان()AVبهسرعتدرحال
پیشرفت استولی پذیرش این نوعازتکنولوژی درمیان مردمبهآهستگی صورت میگیرد اماچنانکهپیشبینی میشود
بهجزبرخی محدودیتهای فناوری مانندپیشرفت نسبتاً آهستهدرتوسعهفناوری باتری وبهبودسط ایمنی ،برخی موانع
ن
اضافیبایدبرطرفشوندتازمانیکهAVبهبخشیجداییناپذیراززندگیروزمرهتبدیلشوند؛والبتهتازمانیکهقوانی 
ترافیکیبهشکلمرسومامروزیدرتمامیجادههابرقرارباشداینمسیرسرعتکندیرادرپیخواهدگرفت( Hörl, et
 .)al, 2016
حملونقل هوائی سبز با تکنولوژی خودگردان
چالشهای ناشی ازرشدجمعیت وشهرنشینی منجربهتغییراتی نهتنهادرتقاضای حملونقلبلکهدرزیرساختهای
موردنیازومیانگینمسافتسفرمیشود.براساسگزارشایرباسدرسال2018مفهومUAMباهدفایجاددنیاییشکل
لونقل
گرفتکهدرآنافراد یا کاالهابتواننددرعرضچند دقیقه وبرحسبتقاضادراطرافمناظرشهری پرجمعیت حم 
شوند.تحرکهواییشهری()UAMمیتواندبهشکلتاکسیهایهواییووسایلنقلیهشهریمتصلمشترکیامتعلقبه
مسافراندرصورتدرخواستفردی بهعنوانبخشی از یک شبکهشهری براساسنیاز شهرساختهشود( Airbus, a.,
 .)2018
به گفتههولدنوگوئل UAM،2بعد سومی از حملونقل را برای مسافران شهری میگشاید که میتواند دسترسی
درونشهری وبرونشهری راتسهیل کند ) ،(Goel & Holden, 2016انتظارمیرود کهاستفادهازاین تکنولوژی در

-Urban Air Mobility
3- Holden, J., & Goel, N
1
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قکارمیکنن د
کنارVTOL1هاتاپنجبرابرسرعتمتوسطوسایلنقلیهزمینیمعمولیکارکنندوباتوجهبهاینکهبابر 
ن وسیله نقلیه هوائی با
درمصرفسوختن یز بهشکلقابلتوجهی کارآمدباشند ( )Airbus, a., 2018؛ ضمناینکه ای 
آالیندگیعملیاتیصفرعملمیکندوبهطورقابلمالحظهایساکتترازهلیکوپترهایسنتیاست 
علیرغم پیشرفت تکنولوژی وکاربردهای بالقوههواپیمای ،EVTOLچندین جنبهحیاتی ازموانعباید درنظرگرفته
شودتاUAMموردتقاضابهبازارعرضهشود.پیشازهرالزماستکهبااستفادهازفناوریهایپیشرفت هترنسبتبهنمونه
مورداستفادهدرحالحاضرقابلیتها راتشخیص ودادهومدیریت انرژی بهدرستی انجامگیرد.از نظرمقرراتومدیریت
ی
ترافیکهوائینیزسیستمیکامالًمستقلجهتمدیریتEVTOLهاموردنیازاستکهبتوانب هصورتمستقلمسیرها 
هوائیرادرونوبیرونشهررابهاینوسایلنقلیهتخصیصدادوجمعیتهدفرادرطولروزجابجانمود( Lineberger
 .)& Hussain,2018
بزرگترینمانععملیاتیبرایاستقرارناوگانeVTOLدرمناطقشهریفقدانمکانهایکافیبرایقراردادنمناطق
فرود و برخاست ،پارکینگها ،ایستگاههایشارژ است ((Goel & Holden,2016و مهمتر از آن اینکهتوسعه
تهامستلزمهمکاریذینفعانتجاریومقاماتوهمچنینبرنامهریزیمحلیاست( Lineberger & Hussain,
زیرساخ 
.)2018جدایازمالحظاتفوق،مسافرانبالقوهنیزبایدبرموانعروانیاستفادهازهواپیماهایخودرانغلبهکنند .
براساسنظرسنجی انجامشدهتوسط  ،UBSیک شرکتخدماتمالی جهانی سوئیسی 54 ،درصدازپاسخدهندگان
گفتندکهبعید بهنظر میرسد بخواهندپروازبدونخلبانداشتهباشند()Castle et al, 2017؛بنابراین ایمنی نقش
لونقلایفامیکند؛چراکهدرصورتبرزوشکستتصویرآنمیتواندسرعتپذیرشرا
مهمیرادرپذیرشاینسیستمحم 
دربازارهدفکاهشدهدپسبنابراینتولیدکنندگانومقاماتنظارتیبایدیکسابقهایمنیتقریباًبی عیبونقصرانشان
دهندکههمزمانیکپارچگیمکانیکیوعملیاتایمنیراپوششمیدهد( .)Lineberger & Hussain,2018


نتیجهگیری و پیشنهادها
سفرسبزنو عیحالتسفرفشرده،مؤثرومحیطیباانتشارکممصرفانرژیوآلودگیکماست(.)Liu, W., 2001
سیستم سفرسبزبهسیستم مسافرتی اشارهداردکهمزایای ترافیک ریلی ،ترافیک عمومی زمینی ،دوچرخهوپیادهروی را
کامالًبازیمیکندودارایتقسی مکارمعقولبراساسمسافت،سازگاریباگروههایمختلفوارتباطمنظماست .
اینپژوهش،مطالعهایاستازنوعکاربردیکهدرآنبهمطالعهوبررسیمبانیومفاهیمتوسعهوحملونقلسبز
پایدار پرداخته شده است.باتوجهبه این مطلب ،روش پژوهشبکارگرفته شدهدرطی این پژوهش ،روشتوصیفی –
تحلیلیاستوبرروشهایعمومیتوصیفمطالعاتوتحلیلمولفههاومطالعاتکتابخانهایبراستفادهازتجربیاتدیگر
کشورهاازرویکردحاضرمبتنیمیباشد .
لونقل سبز نوعیاز سفر است که کمترینمیزانآالیندهو تأثیرزیستمحیطیرا با خود به همراه دارد .این
حم 
سیستم بهروشی اشارهداردکه میتواند مزایای سیستمهای حملونقلپیشین همچونحملونقلریلی وهوائی راباخود
به همراه داشته باشد ولیدر عینحالمجهز به سیست مهای نوینو فناوریهایویژهایباشد که زیستگاهامروزیما با
کمترین تخریب برای آیندگان حفظنماید.درحالحاضربهرهگیری ازس یستمهای حملونقلنوین ازجمله  eVTOLدر
ن
مرحلهمطالعهوآزمایش استامابا پیشبینیهای صورتگرفتهبرنامهریزی الزمجهتزمینهسازی و پذیرش اینچنی 
فناوریهای درمیان جوامعبشری انجامشدهاست.البتههمچنانموانعی دراین مسیر وجودداردکهباپوششدهی آنها
4- vertical take-off and landing
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میتوانسرعتپیشرفت این نوعازفناوری رادرراستای دستیابی بهحملونقلسبزتسریع بخشید وتوسعهحملونقلرا
بهشکلیمعقولدرکشورراشاهدبود .
ی
لونقلسبزدرایراندرمرحلهشروعاست؛ونیازمندمطالعهوشناسای 
درحالحاضر،مطالعهوعملکردسیستمحم 
لونقل سبز شهرهای بینالمللی برای ترویج معقول ساخت سیستم حملونقل سبزباتوجهبه
عمیق ساخت سیستم حم 
ویژگیهاومراحلتوسعهشهراست .
پیشنهادها مربوطه در مورد ساخت سیستم سفر سبز:

• مکانیسم سیستم سف ر سبز رامشخصکنید و هماهنگی کلی را تقویت کنید .
ایجاد یک تیم هماهنگی بهرهبری مدیران دولتی شهرداری ومشارکتاداراتمربوطه،تقویت هماهنگی عمومی ،تنظی م
مکانیسمکاریبرایبرنامهریزی،سرمایهگذاری،ساختوساز و پیوندمدیریت،سازماندهیدورهایکنفرانس مشترک،
ن
مطالعهبرای حلمشکالتکلیدی ،مطالعهبرای تدوین مقررات محلی؛وسیاستهای مربوطهدرموردسفرسبز،تضمی 
لونقلعمومیوتضمیناولویتدوچرخ هسوا ریوپیادهروی .
اولویتحم 
•

ارتقاء وتکمیل استانداردهاومقرراتبرنامهریزی ،طراحی وساختوسازو درنظر گرفتن زیرساختهای حملونقل
شهریوبرنامهریزیوساختوسازساختمانهایشهری،بهمنظورایجادپیشنیازهایمناسببرایسفرسبز .

•

آگاهی ازسفرسبزراتقویت کن ید وفعاالنهازسفرسبزحمایت کنید .مفهوم "سفرسبز" راب هطورفعالترویج کنید،
محیطاجتما عیخوبیایجادکنید،فعالیتهایترویجیعمیقومداومباموضوعسفرسبزراانجامدهید،

•

طزیستوپایگاهآموزشیترویجسفروتیمهای
تشویقبهمشارکتفعالگروههایمدنیوسازمانهایحفاظتازمحی 
داوطلببرایسفرسبز.درهمینحال،ابزارهایجامعیمانندمدیریت،اقتصادوفناوریرااتخاذکنید،استفادهعلمی،
معقولومتمدنانهازخودروهارابیشترراهنماییکنید.

•

حمایت ازاستفادهازابزارهای تکنولوژیک مدرنمانندکنفرانسویدئویی وتلفنی ودفترآنالین برای کاهشجریان
کارکنانوکاهشفشارترافیک 

•

لونقل عمومی
افزایشسط  خدمات حملونقل عمومیو افزایشجذابیتحملونقل،افزایشسط  خدمات حم 
زمینی.

•

تقویتکاربردعلمیوافزایشسط اطالعاتوهوشسفرسبز .
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بررسی تغییرات شاخص پوشش گیاهی و کاربری اراضی در راستای توسعه پایدار
(مطالعه موردی :شهرستان مالرد)
زهرا بیگم حجازی زاده  1زهرا سنبلی
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تاریخ دریافت 1401/06/09 :تاریخ پذیرش1401/06/13 :

چکیده
زمینه و هدف :توسعه یک فرآیند تکاملی است که در آن ظرفیت انسان برای شروع ساختارهای جدید ،حل مشکالت ،سازگاری با تغییرات مداوم و
تالش آگاهانه و خالقانه برای دستیابی به اهداف جدید افزایش مییابد .جنگل ها به عنوان یک عنصر کلیدی برای توسعه پایدار شناخته می شوند و
از چندین هدف توسعه پایدار حمایت می کنند که برخی از آنها شامل کاهش گرسنگی و فقر ،تنظیم آب شیرین ،شیوه های آب و هوایی ،سالمت و
رفاه و تنوع زیستی است .یکی از مهم ترین شاخص هایی که برای ارزیابی جنگل زدایی استفاده می شود ،شاخص تفاوت نرمال شده گیاهی
( )NDVIاست که برای ارزیابی روند تغییرات جنگل استفاده می شود .هدف این مطالعه بررسی روند شاخص پوشش گیاهی  NDVIطی دوره
زمانی  1380تا  1397بر اساس دادههای سنجنده  MODISدر شهرستان مالرد است.
روش بررسی :در این تحقیق از داده های پوشش گیاهی  MODISدر وضوح  1کیلومتر استفاده شد .داده های پوشش گیاهی با نام اختصاری
 MOD13A3ماهانه و با وضوح مکانی  1کیلومتر است .این داده ها برای شهرستان مالرد  830نقطه را در بر می گیرد که می توان آن را در
 1×1کیلومتر از  830نقطه شهر بررسی کرد .از آنجایی که بر اساس تحقیقات انجام شده ،ماه می تا آگوست بیشترین  NDVIرا دارند ،این شاخص
تنها در ماه های با باالترین  NDVIیعنی می ،ژوئن ،جوالی و آگوست استخراج شد .داده ها به بازه های زمانی سه ساله تقسیم شدند و نرخ تغییر
بر اساس شاخص معرفی شده توسق سازمان ملل متحد برای اهداف توسعه پایدار استخراج شد .سپس کاربری ساالنه زمین برای بررسی عمیقتر
بررسی شد .در مرحله نهایی از روش تحلیلی -توصیفی برای بررسی جامع نتایج در ارتباط با اهداف توسعه پایدار استفاده شد.
یافتهها و نتیجهگیری:نتایج این مطالعه نشان داد که در ماه های می ،ژوئن ،ژوئیه و اوت روند کاهشی در درصد مساحت مقادیر  NDVIبه میاازان
 -0.03تا  %-0.9در ماه مشاهده گردیده است .بر اساس نتایج و منطبق بر ماههای با حداکثر  NDVIمشخص گردید که بر میزان زمینهای بایر به
میزان  9کیلومتر مربع در هر  6سال افزوده و از میزان نواحی پوششیافته از جنگلها و گیاهان سبز در این شهرستان تااا  8کیلااومتر در هاار  6سااال
کاسته شده است .بنابراین ،این شهرستان نیازمند بهکارگیری تدابیر و برنامههای الزماالجرا برای جلوگیری از بیابانزایی میباشد که مطابق با اهداف
توسعه پایدار در راستای کاهش خطر فجایع آبوهوایی نظیر سیل و همچنین کاهش آلودگی هوا عمل نماید.


کلید واژهها :شاخص پوشش گیاهی  ،NDVIکاربری اراضی ،توسعه پایدار ،مادیس ،شهرستان مالرد.
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مقدمه و بیان مسأله
ک
توسعه ،به عنوان یک مفهوم ،با معانی ،تفسیرها و نظریههای متنوع دانشمندان مختلف همراه بوده است .توسعه ی 
ت
فرآیند تکاملی است که طی آن ،ظرفیت انسان از نظر شروع ساختارهای جدید ،مقابله با مشکالت ،سازگاری با تغییرا 
مداوموتالشهدفمندانهوخالقانهبرایدستیابیبهاهدافجدیدافزایشمییابد(پیت77:1999،به نقل از Du
.)Pisani, 2006: 88
ن
نیکوضعیتاجتماعیدردرونیککشو راستکهدرآ 
طبقتحقیقاتریس()109:2001توسعهبهعنوا 
نیازهایجمعیتآنبااستفادهمنطقیوپایدارازمنابعوسیستمهایطبیعیبرآوردهمیشود.توداروواسمیت()1:2006
نیزتوسعهرابهعنوانیکفرایندچندبعدیتعریفمیکنندکهشاملتغییراتاساسیدرساختارهایاجتماعی،نگرشهاو
نهادهاوهمچنینرشداقتصادی،کاهشنابرابریوریشهکنکردنفقراست.توسعهپایدار1بهیکالگویتوسعههم هجانب ه
تبدیلشدهاست؛معاملهایبرایآژانسهایبااهدافبینالمللی،برنامهریزانتوسعهوهمچنینموضوعهمایشهاومقاالت
وشعارفعاالنتوسعهومحیطزیستاست(.)Ukaga et al, 2011 :1
ازمواردبسیارمهمیکهدرتوسعهپایدارمطرحاستتوجهبهمنابعطبیعیوسیستمهایطبیعیمیباشدکهجنگل
هاوپوششگیاهیبخشمهمیازآنقلمدادمیشوند.جنگلهانهتنهازیستگاههایحیاتیبرایتنوعزیستیرانشانمی
دهند،بلکهبهروشهایمختلفی ازجملهضبطوکنترلکربن،کنترلفرسایش ،کاهشخشکسالی،احتباسوتصفیهآب،
ش
محافظت در برابر برخی از مخاطرات طبیعیمانند سیل ،تهیه چوب و فرصتهای تفریحی در بهزیستی انسان نیز نق 
ت
دارند،سرمایهگذاری در حفظ اکوسیستمهای جنگلی سالم برای کاهش و تعدیل تغییرات جوی و همچنین برای معیش 
جوامعوابستهبهجنگلبسیارمهماست(.)Ouyang et al, 2016: 1455
باتوجهبهبررسیهای انجام شدهپیمایشیمشخصگردهاستکهمالرددرحالحاضردرمعرضبیابانیشدنقرار
گرفتهاست()URL1کهایندرخالفجهتدستیابیبهاهدافتوسعهپایدارجهانیمیباشد.پوششگیاهیعالوهبراین-
کهمیتواندیکیازعواملتعدیلوکاهشآثارتغییراتآبوهواییبرایاینمنطقهکهدرمعرضافزایشجمعیتبهدلیل
قرارگیریدرحاشیهتهراناست،باشدبلکهمیتواندیکیازعواملجذبگردشگربرایساکنینتهرانبهعنوانمکانیبرای
استراحتهای پایانی هفته باشد؛ لذا ،ضروری به نظر میرسد با استفاده از دادههای با وضوح زمانی و فضایی باال میزان
تغییراتاینشاخصموردبررسیقرارگیردودرجهتدستیابیبهاهدافتوسعهپایدارگامیبرداشتهشود .نتایجتمامی
مطالعاتیکهبهبررسیشاخص  NDVIپرداختهاند،رونددرازمدتآنرادرراستایبرنامهریزیجهتدستیابیبهتوسعه
پایدارمؤثردانستهاند .لذا ،هدفمطالعهحاضرتوجهبهروندشاخصپوششگیاهی  NDVIطیدوره  2001تا 2018
براساسدادههایسنجندهمادیس2درشهرستانمالردمیباشد .


مبانی نظری پژوهش
جنگلها بهطور فزایندهای به عنوان یک عنصر اصلی برای توسعه پایدار شناخته میشوند و از چندیناهدافتوسعه
پایدار( 3جدول )1حمایت میکنند کهبرخیازآنهاشامل کاهش گرسنگی و فقر ،تنظیم آب شیرین ،اقدامات اقلیمی،
1. Sustinable development
)2. Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS
3
)Sustainable Development Goals (SDGs
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بهداشت و رفاه و تنوع زیستیمیباشد (.)World Resources Institute, 2018: 1تعاریفایناهدافبطورخالصه
درجدول1ارائهشدهاستو17آرماناصلیراپوششدادهاست.
یکی از مهمترین شاخصهایی که برای بررسی میزان جنگلزایی و جنگلزدایی استفاده میگرددشاخص تفاضل
نرمالشدهپوششگیاهی  NDVI 1می باشدکهبرایبررسیروندتغییراتجنگلبهمنظوراهدافتوسعهپایداراستفاده
میگردد.
 NDVIاندازهگیری بازتابسطحی استوتخمین کمی(عددی) ازرشدپوششگیاهی وزیست تودهراارائهمی
دهد .گیاهانو ریشههایآنها بر ویژگیهایفیزیکیخاک ،مانند سرعت نفوذ ،پایداریسنگدانهها ،میزانرطوبت و
استحکامبرشیتأثیرمیگذارندکهنقشمهمیدرحفظخاکدارند.گیاهانوریشههایآنهاروانابوفرسایشخاکرادر
ت
فصولخشکومرطوبکاهش می دهند.سیستم ریشه گیاهان باافزایش استحکامبرشی خاک،نقشمهمی درتثبی 
نهرهاوجلوگیریازروانابوسیلایفامیکند.
همانطورکه شکل  2نشان میدهدیکی از عواملبسیار مهمدر ارزیابیتوسعه پایدارنقش تکنیکهایمناسبو
کارآمدبرایپایشفرایندهایمختلفازجملهتخریباراضیوتخریبجنگلهاو بیابانزاییمیباشد.متأسفانهدرکشور
عدموجوددادهکارآمدبرایبررسیوپایشایننوعفرآیندهاسببشدهاستکهبرخیعواملموجبتشدیدشرایطشود.
امروزهباپرتابماهواره هایمختلفمنابعزمینیاینامکانفراهمشدهکهدروضوحکافیومناسبیرخدادهایمختلفاز
جمله تغییراتکاربریاراضیوجنگلهاباوضوحزمانیوفضاییمناسبومنظمیپایششوند؛لذا،دراینمطالعهنیز
هدفاصلینمایشایندادههابرایبررسهایتوسعهپایداربودهاست.
تضاد منافع بین
بخش عمومی و
خصوصی
شفافیت ناکافی
مسئولیت پذیری
بخش های مختلف
مکانیسم های ناکافی
مالی برای توسعه
پروژه ها
شکاف در قانون در
ارتباط با مدیریت
پایدار و بهره برداری از
منابع

چالش ها

ظرفیت ناکافی
تکنیکی برای پایش و
ارزیابی فرآیندها
مشارکت ناکافی بین
بخشی حفاظت و
توسعه

درک نادرست تصمیم
گیرندگان و عموم

عملکرد نامناسب
قوانین مرتبق

شکل .2چالشهایاصلیدرراهتوسعهپایدار( )URL2



1. Normalized Difference Vegetation Index
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جدول .1اهدافتوسعهپایدارسازمانملل
آرمان - 1پایان دادن به فقر درهمه اشکال آن
آرمان - 2پایان دادن به گرسنگی ،دستیابی به امنیت غذایی و بهبود تغذیه و ترویج کشاورزی پایدار
آرمان - 3تأمین زندگی های سالم و ترویج و تأمین رفاه برای همه در همه سنین
آرمان - 4تأمین آموزش جامع و برابر و ترویج فرصتهای یادگیری مادام العمر برای همه
آرمان - 5تأمین برابری جنسی و توانمند کردن همه زنان و دختران
آرمان - 6تأمین مدیریت پایدار و قابلیت درسترسی به آب و بهداشت برای همه
آرمان - 7تأمین دسترسی به انرژی پایدار؛مطمئن ،قابل تهیه و پیشرفته و مدرن برای همه
آرمان - 8ترویج رشد اقتصادی محکم ،جامع و پایدار؛ و شغل کامل و مداوم و مولد و شایسته برای همه
آرمان - 9ایجاد زیرساخت های قابل احیا ،ترویج صنعتی سازی پایدار و پرورش نوآوری ها
آرمان  - 10کاهش نابرابری درون و ما بین کشورها
آرمان  - 11ساخت شهرها و سکونت گاه های انسانی جامع ،ایمن ،قابل احیاء و پایدار
آرمان  - 12تأمین الگوهای پایدار تولید و مصرف
آرمان  - 13انجام اقدام فوری برای نبرد با تغییرات اقلیمی و اثرات آن
آرمان  - 14نگهدای و استفاده پایدار از اقیانوس ها ،دریاها ،و منابع دریایی برای توسعه پایدار
آرمان  - 15محافظت ،اعاده و ترویج استفاده پایدار از اکوسیستم های زمینی ،مدیریت پایدار جنگل ،مبارزه با بیابان زایی و متوقف ساختن
تخریب زمین ها و احیاء آنها ومتوقف ساختن از دست دادن تنوع زیستی
آرمان  - 16ارتقاء جوامع کامل وآرام و صلح طلب برای توسعه پایدار و فراهم نمودن دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهادهای جامع،
قابل اتکاء وموثر در همه سطوح
آرمان  - 17تقویت اهداف اجرا و احیاء مشارکت جهانی برای توسعه پایدار

مأخذ(:پوراصغرسنگاچین .)1394،


پیشینه پژوهش
در زمینه مطالعه حاضر ،مطالعاتیتوسط محققان متعدد انجام شده است .هونک و دیگران ( )1:2018به بررسی
طراحیشاخصیبرایپایشجنگلهابهمنظوربرآورداهدافتوسعهپایداردرسوئیسپرداختهاند.دراینزمینهآنهااز
دادههایسنجنده  Landsatبهرهبردندوبرایدورههایسهسالهنشاندادندکهاین روشبرایپایشپیشرفتبهسمت
ی
اهدافتوسعهپایدارکمکشایانیمینماید.آنهاپیشنهادکردندکهالگوریتمارائ هشدهتوسطآنهابادخالتسایردادهها 
ک
جغرافیایی،اجتماعی،جمعیتشناختی،اقتصادیومدیریتدولتی،میتواندشاخصهارامناسبتروهدفمندترکردهو ی 
رویکردمقرونبهصرفه،سینوپتیکومقیاسپذیرراارائهدهد،بدوناینکهنیازبهگزارشهایاضافیازکشورهاباشد .
لی()371 :2017درارزیابی زیرساختهای سبز با استفاده از دادههای برنامه تصویری ملی کشاورزی با وضوح باال
یازکاربریهایاراضی
برایکاهشخطرپایدارنشاندادندکهکهدادههایNDVIقادر بهضبطوشناساییانواعبیشتر 
سبزدرایالتهریستگزاسهستند.کلدرصدمساحتزیرساختهایسبزبرایایالتهریسدرتگزاس،براساسدادههای
باوضوحباالدرحد1متر61.5،درصد،درمقایسهبا51.5درصدمبتنیبربانکاطالعاتپوششاراضیاست.اینمطالعه
پشتیبانی از استفاده از دادههای با وضوح باال برای ایجاد دستورالعملهایی برای خصوصیات مکانی زیرساخت های سبز و
کاهشخطرپایداررافراهمنمودهاست .
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کاسلوهمکاران()309 :2020برایبررسیاهدافتوسعهپایداربررسیسهشاخصمساحت جنگل نسبتبه کل
ت
مساحت زمین،مساحت اراضی تخریبشدهنسبتبهمساحتکلزمینومساحت زمینهایکشاورزی کهدارای زراع 
مولدو پایدارهستندراپیشنهادنمودند .برخیمحققانبهبررسیاینشاخصباروندتغییراتدماوبارشپرداختهاند؛به-
ی
عنوانمثالدرهالونبیر،واقعدرشمالشرقیمغولستانداخلیNDVI،استپازسال1982تا1999بهطورقابلتوجه 
افزایشیافتوبامیانگیندماهمبستگیمثبتداشت( .)Ma et al, 2004: 29دراستپهایمعمولیتحتسلط ه
لیمونوسچینی،ازسال1983تا1999تأثیردمادرNDVIبیشترازبارشبود(.)Gu et al, 2005: 753ایندستاز
مطالعاتاگرچهبهجنبهتوسعهپایداراشارهاینداشتهاند؛اماروندتغییراتشاخص  NDVIرابامباحثاقلیمیکهجزء
اهدافتوسعهپایداراست،مرتبطساختهاند .
درایرانپیریوهمکاران()1393تغییراتباغها،مراتعومزارعشهرستانمالردراباشخصNDVIطیبازه1987
تا2014موردبررسیقراردادهاند(پیریوهمکاران .)1:1393،
نیکپوروهمکاران() 1397ازشاخصپوششگیاهیبهعنوانیکیازشاخصهایتخریبسرزمیننامبردندو
پسازبررسیاینشاخصدرایالمنشاندادند کهمناطقیکهروندهایمثبتومنفی  NDVIرانشانمیدهداغلب با
مناطقتغییرطبقاتپوششسط زمینهمزماناستکهبهترتیبنشاندهندهافزایشیاکاهشپوششگیاهیاست.آنها
بهایننتیجهرسیدندکهتخریبپوششگیاهیومتعاقباٌتخریبسرزمیندراستانایالمازمرزهایغربیدرحالپیشروی
وسرایتبهمناطقمرکزیوشرقیاستاناست  درنتیجهتخریبسرزمینبعنوانمانعیبرسرراهاهدافتوسعهپایدار
است .
کامل نارستان و همکاران ( )1400به پایش تغییرات پوشش گیاهی در سبزوار پرداختند نتایج نشان داد در
شاخص  NDVIاراضیباپوششخوبوبسیارخوبافزایشمساحتواراضیباپوششضعیفکاهشمساحتراداشته
است .افزایش مساحت در اراضی با پوششخوباز 13.32هکتار در سال1373به35.91هکتار در سال
 1394و همچنینپوششعالیاز 2.61هکتاربه 13.41هکتارافزایشیافتهاست .
پردلوهمکاران() 1396درمراتعبروجنتغییراتاینشاخصراموردپایشقراردادند.نتایجمطالعهآنهانشانداد
افزایشیوکاهشیبودنمقادیرتولیدگیاهیدرتمامواحدهایبهرهبردارییکساناست.درنتیجهسیاستهایمدیریتیکه
ی
منجربهافزایشتولیدگیاهیمنطقهخواهدشد،بهعلتیکسانبودنرونددرمقادیرتولیدگیاهیدرواحدهایبهرهبردار 
مختلفطیفصلرویشچندانپیچیدهنخواهدبود .
فرجزادهوهمکاران()107 :1390دریافتندکهشروعسبزینگیبااینشاخصدرماهمیاتفاقمیافتد.بیشترین
ضریبتبیینمتعلقبهاینماهمیباشدوکمترینآنمتعلقبهمردادیاهماناوتاست .


معرفی محدوده مورد مطالعه
شهرستانمالرد(شکل)1بامساحت898.77کیلومترمربعوجمعیتیبالغبر400هزارنفریکیازشانزدهشهرستان
استانتهراناست.دارایدوبخشمرکزیوصفادشتمیباشدکهدرغرباستانتهرانواقعشدهاست.شهرستانمالرداز
غرب و شمال با استان البرز ،از جنوب با استان مرکزی و از شرق با شهرستان شهریار مرز مشترک دارد .فاصله شهرستان
مالردتامرکزاستان50کیلومتراست(.)URL1تغییراتارتفاعشهرستانمالرددردامنهایبین1023تا2058متراست.
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شکل .1موقعیتموردمطالعهوموقعیتشهرستانمالرد

روششناسی پژوهش
دراینمطالعهازدادههایپوششگیاهیسنجنده  )Huete,1999( MODISدروضوحیککیلومتربهرهبردهشده
است.مادیسیکیازپنجسنجندهاییاستکهبررویماهوارهEOS-AMTerraقرارداردودادههایآنبههمراهدادههای
مادیسدومکهبررویماهوارهAquaقراردارد،دریافتمیشود .
تفاوتسنجندهمادیس  1و  2درایناستکهمادیس  1درهنگامصب تصویربرداریمینمایدومادیس  2هنگام
ل
عصردادهتهیهمینماید.این سنجنده دارای  36باند طیفی مختلف و حساسیت رادیومتریکی  12بیت ودارای دامنه طو 
موج0.4تا14.4میباشد.محصوالتپوششگیاهیمودیسبهصورت16و30روزه یا ماهانهمیباشدکهبااعمال
تصحیحات اتمسفری ،در شرایط عاری از ابر ،با تعدیل در نقطه نادیر و با وضوح  250متر ،یک کیلومتر و  0.05درجه تهیه
میشوند و بر روی وبگاه مادیس قابل دریافت میباشند .محصول پوشش گیاهی مادیس دارای12الیه علمی از جمله
ت
شاخصNDVIمیباشد .بارشدگیاه،انرژیبازتابشدهقرمز،بهدلیلجذبکلروفیلداخلبرگهاییکهفعالی 
فتوسنتزی دارند روبهکاهشمیگذارد .از طرف دیگر بارشد گیاه،انرژی بازتابشده مادون قرمز نزدیک ،طی فرآیندهای
پخش(انعکاسوعبور)دربرگهایسالمافزایشمییابد.بازتابپوششگیاهیدرباندهایمرئیکمودرباندمادونقرمز
روبهافزایشمیگذاردکهاینیکیازدالیلتشخیصپوششگیاهیبااستفادهازایندوباندازخاک،آبوابرمیباشد
(علویپناه،1385،شکل.)3محاسبهشاخصپوششگیاهینرمالشدهسنجندهمادیسبراساسمعادلهزیراست .
رابطه .1



) NDVI = (Near Infrared – Red)/(Near Infrared + Red
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دادههایپوششگیاهیباناماختصاریMOD13A3بهصورتیککلیومتریوباوضوحزمانیماهانهمیباشند.این
دادههابرایشهرستانمالرد  830نقطهراپوششدادهاست؛بهطوریکهدرابعادیکدریککیلومتر  830نقطهدراین
جزادهوهمکاران()107:1390
شهرستانقابلبررسیبودهاست.ازآنجاییکهبراساستحقیقاتصورتگرفتهتوسطفر 
مشخصشدهاستماههایمیتااوتباالترینمیزاناینشاخصبیبعدرادارند؛لذااینشاخصتنهادرماههایباباالترین
 NDVIیعنیماههایمی،ژوئن،ژوئیهواوتاستخراجشدند.دادههابهبازههایسهسالهتقسیمشدندومیزانتغییراتبر
اساسشاخصمعرفیشدهتوسطسازمانمللبهمنظوراهدافتوسعهپایداربراساسرابطه2زیراستخراجشد :
2

)area(km ,for selected year
 SDG15.1.1=forestLand
*100
)area(km2 ,in 2018

رابطه 2

اینشاخصگویایاینحقیقتاستکهنواحیجنگلیدرهرسالباتوجهبهمیزانکلمساحتزمیندرسال2018
چهتغییراتیراداشتهاند.بدینمنظورشاخص  NDVIدرردههایبیشاز ،0.3بیشاز ،0.4بیشاز  0.5وبیشاز 0.6
بیبعدتقسیمبندیشدوتغییراتآنهاطیدورههایسهساله()Honeck et al, 2018: 1موردپایشواقعشدند.برای
بررسیدقیقترازدادههایکاربریاراضیمادیسبرایسالهای  2012 ،2006 ،2001و  2018بهمنظورنمایشتغییرات
کاربری اراضی استفاده گردید .دادههای کاربری اراضی با نام اختصاریFriedl et al, 2010: 168-(MCD12Q1
)182ازسنجندهمادیسبهصورت  500متریوبا وضوحزمانیساالنهقابلدانلودمیباشند.تمامینقشههاوبررسیهای
آماریدرنرمافزارArcGISترسیموانجامشد.بهمنظورنمایشروندتغییراتازرگرسیونخطیاستفادهگردید .

شکل .3بازتابطیفیبرگهایفتوسنتزکنندهدرمقایسهبادیگرموارد( )Huete,1999

تحلیل یافتهها
الف) روند شاخص پوشش گیاهی
براساسجدیدترینآمارها(جدول)2مشخصشدهاستدرتهرانکهشهرستانمالردرادربر میگیرد.نرختغییرات
درختانبهشرحاینجدولمیباشد ( :)URL3
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جدول .2تغییرات وسعت پوشش درختان و انتشار کربن طی سالهای  2000تا 2018
منطقه

تهران

کل ناحیه

 1381411

وسعت پوشش درختان در سال( 2000هکتار)

 503

وسعت پوشش درختان در سال ( 2010هکتار)

 242

بیومس کربن (مگاتن)

 49187

میانگین بیومس در هکتار (مگاتن)

 98

انتشار کربن ( 2001تا ( )2018مگاتن)

 120

میانگین ساالنه انتشار در سالهای  2001تا ( 2018مگاتن)

7

میانگین ساالنه انتشار 2010-2001

 11

میانگین ساالنه انتشار 2018-2011

2

(منبع .)URL3 :


همانطورکهمشخصاستازسال 2000تا2010بیشاز 250هکتارازاراضیپوشیدهشدهگیاهیدراستانتهران
تخریبشدهاستکهانتظارمیرودسهمنسبیشهرستانهایایناستانبههمیناندازهباالباشد .
شکل 4تا 7تغییراتشاخصNDVIرابرایماههایمی،ژوئن،ژوئیهواوتدردورههایس هساله-2004،2003-2001
 2013 ،2010-2012 ،2007-2009،2006تا  2015و  2016تا  2018رابهنمایشمیگذارد.همچنینجدول ،3درصد
مساحتتغییراتشاخصپوششگیاهیطیدورههایموردبررسیرانشانمیدهد .عالوهبرآندرجدول  4مدلهای
رگرسیونخطیتغییراتشاخصپوششگیاهینیزبهنمایشگذاشتهشدهاست.نتایجنشانمیدهندکهدرماهمیدرصد
مساحتشاخص  NDVIبزرگتراز  0/3دارایروندکاهشی؛ امابدونمعناداریبهمیزان  -0/4درصددرهردورهودارای
روندهایکاهشیمعناداریبرایمساحتشاخص  NDVIهایبزرگتراز  0/4و  0/5بهمیزان  -0/4و  -0/9بودهاستو
مجدداًبرایدرصدمساحتNDVIهایبزرگتراز0/6نیزاینروندکاهشیبرایمساحتادامهدارد؛امامعنادارنمیباشد .
نتایجماهمینشانمیدهدکهدرصدمساحتاینشاخصبهطورکلیدارایروندکاهشیبودهوازمیزانزمینهای
باNDVIبیشاز 0/5دراینماهطیدرازمدتکاستهشدهاستکهنیازمندتدابیروبررسیهایالزمبرایمتوقفنمودن
کاهشمساحتمیباشد.درماهژوئندرصدمساحت  NDVIبرایهمهمقادیرکاهشیمیباشد؛امانتایجاینماهمعنادار
نیستند.اینبدینمعنیاستکهدراینماههمازپوشش گیاهیانبوهوهمازپوششگیاهیتنککاستهشدهاستکه
میتوانددالبرروندبیابانزاییشدیدباشد .
درماهژوئیهمقادیر  NDVIباالتراز  0/5 ، 0/4و  0/6دارایروندکاهشیمعناداربهمیزان  -0/18 ،-0/5و –0/03
درصددردورهدرمساحتپوششگیاهیمیباشد.نتایجدالبرایناستدراینماهتمامردههایپوششهایگیاهیاعماز
NDVIهای0/5،0/4،0/3و0/6ازروندکاهشیدرمساحتپوششگیاهیبهطورغیرمعناداررنجمیبرندکهنشاندهنده
ایناستدردرازمدتازمیزانپوششگیاهیانبوهوتنکاینمنطقهکاستهشدهاست.درماهاوتدرصدمساحتپوشش
گیاهیدرتمامیردههایپوششگیاهیروندکاهشیرانشانمیدهدکهمعنادارنیستند .
درارتباطباتغییراتپوششگیاهیمطالعاتیازحیثتوسعهپایدارانجامشدهاست.بهعنوانمثالدراینارتباطدر
بررسیکاسلوهمکاران()2020دراوکراینمشخصشدکهپویاییمثبتدررشدبهرهوری برایکلاراضیاز 46.19به
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ص
 48/24درصد و برای اراضی کشاورزی از  37/6به  42/8درصد وجودداشتهاست اما مساحت دارای روند منفی شاخ 
پوششگیاهیهنوزبیشاز29.046هزارهکتاربودهاست.آنهااشارهکردندکهاینرشدرامیتوانباشیوههایکشاورزی
ویاایجادسیستمهایبرداشتمحصولتوضی داد .
بنابراینبخشبزرگیاززمینهادراینکشورباروندمنفی پوششگیاهیمواجهاستوکاهشچشمگیریدرتولیدات
ن
قاوکراینوکریمهنیزبهدلیلوخیمشدناوضاعومشکالتدسترسیبهآبودرغرباوکرای 
آنهاوجودداردکهدرشر 
لهای قطعشده نیز در
از طریق جنگلزداییقابلتوجیهاست.ازطرفیدراینپژوهشاشارهشدهاستکه احیای جنگ 
راستایکاهشپوششاراضیجنگلیوجوددارد که هر سال با روند قابل توجهی ،پوشش گیاهی بهبود مییابد .براساس
اعالم آژانس دولتی منابع جنگلی اوکراین 52/6 ،هزار هکتار از جنگلها در سال  2016ترمیم واینمقدار در سال ،2017
53/2هزارهکتاربود؛اماطبقپژوهشهونکوهمکاران()1:2018درسوئیسمشخصشدهاستکهروندجنگلهانرخ
افزایشی3درصدازسال1985داشتهاست.آنهاکهازدادههایلندستباوضوحفضاییباالبرایاینکاربهرهبردهبودند
دقتباالیایندادههارادرارزیابیهایمحیطیمطابقتوسعهپایدارنشاندادند .

شکل  .4شاخص پوشش گیاهی  NDVIماه می در دورههای مورد بررسی در شهرستان مالرد

178

مطالعات توسعه پایدار شهری و منطقه ای
دوره ،3شماره  ،2شماره پیاپی  ،8تابستان 1401

شکل  .5شاخص پوشش گیاهی  NDVIماه ژوئن در دورههای مورد بررسی در شهرستان مالرد

شکل .6شاخص پوشش گیاهی  NDVIماه ژوئیه در دورههای مورد بررسی در شهرستان مالرد
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شکل  .7شاخص پوشش گیاهی  NDVIماه اوت در دورههای مورد بررسی در شهرستان مالرد


جدول  .3تغییرات درصد مساحت شاخص بیبعد  NDVIبرای ردههای مختلف  NDVIطی سالهای  2001تا 2018
دوره

بزرگتر از 0.3

بزرگتر از 0.4

بزرگتر از 0.5

بزرگتر از 0.6

می 2003-2001

9/5

6/26

3/97

1/56

می 2006-2004

10/12

6/38

3/97

1/92

می 2009-2007

10/72

5/54

0

0

می 2012-2010

10/72

5/66

0

0

می 2015-2013

6/26

5

0

0

می 2018-2016

8/92

4/10

0

0

ژوئن 2003-2001

7/22

3/49

1/32

0/12

ژوئن 2006-2004

6/74

3/73

1/56

0/48

ژوئن 2009-2007

7/34

3/49

1/68

0/60

ژوئن 2012-2010

6/74

3/61

2/16

0/36

ژوئن 2015-2013

5/90

2/77

1/44

0/36

ژوئن 2018-2016

5/18

0

0

0

ژوئیه 2003-2001

4/57

1/44

0/24

0/12

ژوئیه 2006-2004

5

1/68

0/60

0/12

ژوئیه 2009-2007

4/21

1/32

0/48

0

ژوئیه 2012-2010

4/45

1/56

0/60

0

ژوئیه 2015-2013

4/57

1/32

0/36

0
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ژوئیه 2018-2016

5/18

0

0

0

اوت 2003-2001

6/14

2/28

0/84

0/12

اوت 2006-2004

6/74

3/49

1/44

0/60

اوت 2009-2007

6/38

2/89

1/08

0/48

اوت 2012-2010

6/62

3/61

1/68

0/48

اوت 2015-2013

6/26

3/25

1/44

0/36

اوت 2018-2016

1/5

0

0

0


جدول .4تغییرات شاخص پوشش گیاهی طی سالهای  2001تا  2018در شهرستان مالرد
ماه

بزرگتر از 0.3

بزرگتر از 0.4

بزرگتر از 0.5

بزرگتر از 0.6

می

y = -0.41x + 10.83

y = -0.41x + 6.97

y = -0.90x + 4.56

 y = -0.38x + 1.94

ژوئن

 y = -0.38x + 7.86

 y = -0.57x + 4.87

 y = -0.18x + 2.01

 y = -0.03x + 0.44

ژوئیه

 y = 0.05x + 4.4

 y = -0.23x + 2.03

 y = -0.05x + 0.56

 y = -0.02x + 0.13

اوت

 y = -0.69x + 8.05

 y = -0.32x + 3.73

 y = -0.10x + 1.44

 y = -0.03x + 0.47

*رگرسیونهایمعناداردرسط 0/05بهصورتبولدمشخصشدهاند .
ب) روند تغییرات کاربری اراضی
دربررسیدادههایکاربریاراضی(شکل )8مربوطبهسالهای  2012 ،2006 ،2001و  2018نتایجموردتوجهای
آشکارشد.الزمبهذکراستدراینجادادههایکاربریاراضیبهصورت6سالهموردبررسیقرارگرفتند .
نتایجنشاندادهکهمیزاننواحیبیش هزاربازازتقریباً82کیلومترمربعبه57کیلومترمربعوهمچنیننواحیبایراز3
به265کیلومترمربعافزایشداشتهاستودرحدود10و30درصدافزایشرانشانمیدهدکهاثباتکنندهکاهشپوشش
گیاهیدرطیزماناست.درصورتیکهنواحیتحتکاشتزراعیوهمچنینعلفزارهاکاهشقابلمالحظهایبهمیزان3
و25درصد داشتهاند .این موارد نشان میدهد که در مورد بیشهزار و بایر بهترتیب در ازای هر6سال0/06 ،و9
کیلومترمربعبرمیزان این اراضیافزوده شده است؛در حالی که درموردنواحی علفزاروزمین زراعیبهمیزان 8و1
کیلومترمربعکاهشطیهر6سالبرایاینشهرستانمشهوداست .
اینمواردبهاینمعنیاستکههرسالهقسمتعمدهایازنواحیپوشیدهشدهازدرختانمطابقگزارشاتبینالمللی
درموردتوسعهپایداردراینشهرستانتخریبونابودشدهاستکهمشکالتعدیدهایازجملهافزایشآلودگیهوا،کاهش
درجمعیتگردشگران،افزاشرخدادههایحدیتهدیدکنندهشهرستاننظیرطغیانسریعرودخانههایشهرستاندرمواقع
سیلو...خواهدشد.جدول5تغییراتکاربریاراضیرادرمالردنشانمیدهد .
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شکل . 8تغییرات کاربرای اراضی طی سالهای  2012 ،2006 ،2001و  2018در شهرستان مالرد


جدول  .5تغییرات کاربری اراضی طی سالهای  2001تا  2018در شهرستان مالرد

ل
سا 

بیشهزاربا ز 

علفزا ر 

ی
ی  مناطقشهر 
زمینزراع 

زراعی/موزاییکهایطبیعیپوششگیاهی 

بای ر 

ع
مساحتانواعکاربریاراضیبهکیلومترمرب 
 2001

81/78

 721/89

 76/84

 15/67

 0/42

 2/14

 2006

 84/14

 728/55

 57/31

 15/67

-

 13/09

 2012

 162/71

 623/36

 57/31

 15/67

-

 39/71

 2018

 57/52

 505/73

 46/36

 25/11

-

 264/03

درصدتغییرات 
 2001

 9/09

 80/32

 8/55

 1/74

 0/04

 0/23

 2006

 9/36

 81/06

 6/37

 1/74



 1/45

 2012

 18/10

 69/35

 6/37

 1/74



 4/41

 2018

 6/40

 56/26

 5/15

 2/79



 29/37


تغییراتبهدرصددرگامهایرنگینمایشدادهشدهاست.افزایشدرصد مساحتنواحیازکمرنگبهپررنگنشان
دادهشدهاست.شکل   9روندتغییراتکاربریهایاراضیمختلفرادرنمودارستونینمایشمیدهد.جدول  6مدلهای
رگرسیونیتغییراتکاربریاراضیراخالصهمیکند .
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شکل . 9تغییرات کاربری اراضی طی  4سال مورد بررسی در شهرستان مالرد


جدول  .6مدل رگرسیونی برای کاربریهای اراضی مختلف طی سالهای  2001تا  2018در شهرستان مالرد

ی
کاربریاراض 

ی
مدلرگرسیون 

ضریبتبیین 

بیشهزار 

 y = 0.0645x + 10.58

 R² = 0.003

علفزا ر 

 y = -8.3857x + 92.717

 R² = 0.867

ی
زمینزراع 

 y = -1.0175x + 9.1594

 R² = 0.8657

ی
مناطقشهر 

-

-

بای ر 

 y = 9.0375x - 13.721

 R² = 0.7167

ج) تحلیل تغییرات پوشش گیاهی و کاربری اراضی در راستای اهداف توسعه پایدار
درارتباطباتحلیلتغییراتپوششگیاهیوکاربریاراضیمیتواناینموضوعراازنقطهنظراتمختلفموردبررسی
قرارداد؛بهعنوانمثالاینتغییراتمی توانندبرایتوسعهپایدارازحیثتوجهبهپایاندادنفقروگرسنگی،جلوگیریاز
افزایشرخدادوقایعحدیوتغییراتاقلیمی،آلودگیهوا،تغییراتمقصدگردشگرانبهنقطهخاص،تغییراتمنابعآبو
هیدرولوژی،تغییراتروندتولیدمحصولوک شاورزیو...مهمباشند.درادامهبهسهموردازمهمترینایناثراتبهطور
خالصهاشارهمیگرددکهالزماستبرایشهرستانمالرددرنظرگرفتهشود :
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پایان دادن به فقر و گرسنگی ،دستیابی به امنیت غذایی و تامین رفاه با حفظ پوشش گیاهی
ج
پایاندادنبهفقردرهمهاشکالآن،پایاندادنبهگرسنگی،دستیابیبهامنیتغذاییوبهبودتغذیهوتروی 
کشاورزی پایدار،تأمین زندگی های سالم و ترویج و تأمین رفاه برای همه در همه سنینسهآرماناولیهتوسعهپایدارمی
باشد.برآورد شاخص های توسعهپایدار برای ایناهداف به شدت به داده های پوشش زمین وابسته است .اهدافتوسعه
پایدار ،بر بهره وری منابع و مدیریت محیطی تمرکز دارد .در این زمینه ،دادههای رصد زمین ماننددادههایماهوارهای
براینظارتبربهرهوریمنابعوهمچنینبرایارزیابیپیشرفتبه سمتدستیابیبهاهدافتوسعهپایداراستفادهمیشود.
وظیفهاصلیتحقیقاتی مانند تحقیق حاضرنیزکمکبهتوسعهپایداردرکشاورزیباهدف:پایاندادنبهگرسنگی،
دستیابی به امنیت غذایی و بهبود تغذیه ،ترویج کشاورزی پایدار با هدف تضمین سیستمهای تولید مواد غذایی پایدار و
اجرای شیوههای کشاورزی انعطافپذیر است .هدف دیگر اهدافتوسعهپایدار حفاظت ،بازسازی و ارتقای استفاده پایدار ا ز
اکوسیست مهایزمین،مدیریتپایدارجنگلهاومبارزهبابیابانزاییاست .
برایدستیابیبهایناهداف،اهدافمشخصیتعیینشدهاست:تضمینحفاظت،بازسازیواستفادهپایدارا ز
اکوسیستمهایآبشیرینداخلی،مبارزهبابیابانزاییواحیایاراضیتخریبشدهتاسال.2030بهمنظورارزیابیاینک ه
ص
تا چه حد از دستیابی به این اهداف فاصله داریم ،یک چارچوب جهانی توسط گروه بین سازمانی و متخصص در شاخ 
های اهدافتوسعهپایدار ایجاد شدهاست .این فهرست شامل  232شاخص است که توافق کلی در مورد آنها حاصل شد ه
است.سهشاخصاصلیآنعبارتنداز:
الف)نسبتمساحتکشاورزیتحتکشاورزیمولدوپایدار؛
ب)مساحتجنگلبهنسبتکلمساحت
ج)نسبتزمینیکهدرکلمساحتزمینتخریبشدهاست( .)Kussul et al.,2020
 در اینزمینهمطالعه ایدر اکراینبا استفاده ازدادههایماهواره ایباتاکیدبر اهدافتوسعه پایدارنشانداد
پویایی مثبتی در رشد بهره وری برای کل اراضی از  46/19درصد به  48/24درصد و برای زمین های کشاورزی از 37/6
درصد به  42/8درصد وجوددارد ،اما زمینهای با روند منفی شاخص پوشش گیاهی همچنان بیش از  29046هزار هکتا ر
است( .)Kussul et al.,2020
مطالعه حاضر نیز در مالرد نشان میدهد نسبت زمین های زراعی و کشاورزی ،بیشه زار و علفزار روند کاهشی
مشخصیداشتهاستوبهاصطالحاینزمینهابهنفعزمینهایبایرعقبنشینیکردهاندوبطورکلیتخریبزمینصورت
گرفتهاست.بنابراینمیتوانگفتاینتغییراتمنطبقبراهدافدرنظرگرفتهشدهتاسال2030ودرراستایسهشاخص
ذکر شده در باال نیستند زیرا که هیچ احیای اراضی در طی دوره مطالعاتی صورت نگرفته ،بیابان زایی شدت گرفته و
اکوسی ستمپایدارازپایداریفاصلهگرفتهاست.لذادرشهرستانمالردبایدتمهیداتالزمازجملهمبارزهبابیانزاییو
حقفظاکوسیستموجلوگیریازتخریببیشازحدزمیندرنظرگرفتهشود .

انجام اقدام فوری برای نبرد با تغییرات اقلیمی و اثرات آن
اهدافتوسعهپایدار13و  15مرتبطبانبردباتغییراتآبوهواییوهمچنینحفاظتازپوششگیاهیومبارزهبا
بیابانزاییاستکهمیتواندازافزایشوقایعحدیمرتبطباتغییراتآبوهواییجلوگیرینماید.افزایشوقایعحدیبه-
ویژهسیلهایگستردهیکیازمواردمنفیتغییراتکاربریاراضیوپوششگیاهیاستکهتوسطمحققینزیادیازجمله
Szwagrzyk et al, 2018: 227وApollonio et al, 2016: 1اشارهشدهاست .
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تغییرات مداوم و از بین رفتن منابع طبیعی میتواند مشکالت زیادی از جمله فرسایش خاک و افزایش رواناب ایجا د
کند.ویژگیهایپوششاراضیبخشیازتعادلاکوسیستماستوهرگونهتغییراتمحیطیکهبرآنهاتأثیرمیگذاردبسیار
مهممیباشدبه ویژهبا توجهبهگسترشروزافزونمناطقشهریکهباعث کاهش نفوذپذیریزمین وافزایشسیالبمی-
شود ( .)Olang et al, 2011: 80به طور زیادی پذیرفته شده است که در حال حاضر بزرگی و فرکانس سیالب در حال
افزایشاست .
آپولونیو و همکاران ( )1:2016در ایتالیا با بررسی دادههای28ساله لندست نشان دادند همبستگی باالیی بین
نواحیسیلونواحیکهکاربریاراضیشانتغییریافتهوجودداردودرمقیاسهایبسیارکوچکنیزحائزاهمیتاست.
کاربریاراضی با خطر سیل در ارتباط است ،مشخص است که چگونه کاربری اراضی میتواند بر روند سیل تأثیر بگذارد.
پتیسون و لین ()72 :2011تجزیه و تحلیل مفصلی در مورد ارتباط بین کاربری اراضی و افزایش سیل انجام دادند .آنها
ادعا کردند که ارتباط دقیق بین مدیریت اراضی و خطر سیل پیچیده است؛ از آنجا که به ویژگیهای حوضه آبخیز محلی،
ت
توالی فضایی  -زمانی وقایع بارانی حدی و ساختار حوضه بستگی دارد .با این وجود ،الزم است تا روشهای تأثیر مدیری 
کاربریاراضیبرایجادسیلمطالعهگردد .
بابررسیتغییراتدماوبارشتهران(ایستگاهمهراباد)طیسالهای  1984تا ( 2014بینشوهمکاران)1396،که
فاصلهچندانیبامالردنداردمشخص شدهاستکه دمای تابستان و زمستان تهران طیسالهای اخیر در مجموع رو ب ه
افزایش بوده ،اما دمای پاییز درچند سال اخیر روند کاهشی داشته است .در بهار تغییرات دمااغلب به شکل نوسان برو ز
کردهودرهیچیکازفصولسال،روندتغییراتدمامعنادارنبودهاست.همچنیندرسالهایاخیر،بارشفصلزمستانرو
ش
بهکاهشبودهوبارشفصلپاییزدردودههاخیرروندافزایشیغیرمعناداریراداشتهاست.درسای رفصولسالنیزبار 
تهرانفاقدروندبودهوتنهابهصورتنوسان ظاهرشدهاست .عالوه بر این مطالعات ،نتایج بررسیهای مشاهده ای در
شهرستانمالردنشانمیدهددراینشهرستانتاکنونسیلهایزیادیازجملهسیلسالهای97و)URL4(98بهوقوع
پیوستهکهیکیازدالیلآنهابدونشکتغییراتکاربریاراضیبررسیشدهدراینمطالعهمیباشدکهایننشاندهنده
عدمبهکارگیریتدابیرالزمبرایاینمعضلدراینمنطقهاست .
آلودگی هوا مرتبط با تغییر کاربری اراضی
نگرانیفزایندهایمبنیبرتغییراتکاربریاراضیناشیازشهرنشینی،جنگلزداییوتشدیدکشاورزیوجودداردکه
ممکناستبر اقلیم محلی ،منطقهای و جهانی و شیمی جوتأثیر بگذارد .نظارت بر تغییرات کاربری و پوشش اراضی د ر
ت
مناطق مختلف برایمدیریتپایدارمنابعطبیعی،حفاظتازمحیطزیست،کیفیتهوا،برنامهریزیکشاورزیوامنی 
ی 1و ترکیب آئروسل بر کیفیت هوا تأثیر میگذارد.
غذایی ضروری است .تغییراتکاربریاراضی با تغییر گازهای گلخانها 
انتشارگازهایگلخانهایبهمسیرهایتوسعهایکهمحرکشانکاربریاراضی،کشاورزی،فناوریوانرژیاستبستگیدارد
( .)Vadrevu et al, 2017: 1
ن
در اینزمینهمطالعهالودگیهوادرشهرتهران()Rezaei ei al.,2019مشخصنمودهاستحداکثر و کمتری 
مقدارآئروسلهایتهرانطیدورهمطالعهبه ترتیبدرماهمی()0/32±0/27وآگوست()0/18± 0/07رخدادهاست.
براساسدادههایآیروسلماهوارهای،آئروسلهابهسهدستهمختلفطبق هبندیشدند:شهری/صنعتی،گردوغبارصحرا و
1. Greenhouse gases
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مخلوطکهبهترتیب٪30.5،٪48.5و٪21سهمدرروزهایآئروسلداشتند.حداکثرفرکانسگردوغبارصحرادرفصول
بهاروتابستانمشاهدهشد،درحالیکهنوعشهریمقدارحداکثریدرطولفصلسردداشت .
نتیجهاینمطالعهبهخوبیمشخصمیکندآلودگینیزیکیدیگرازمهمترینمعضالت ()URL5اینشهرستان
استکهدرنتیجهتغییراتکاربریاراضیوتخریبجنگلهاوافزایشنواحیبایرروزبهروزبراینمعضلافزودهمیگردد.
درراستایمطالعهانجامشده( )Rezaei ei al., 2019مشخصمیگرددبیشترینغبارموجودرویتهرانکهشامل
شهرستانمالرداستازنوعصحراوبامنشابیابانیاستکهمنطبقبرنتایجمطالعهحاضراستکهنشانمیدهدمالرددر
حالبیابانیشدناست.بنابراین،بهکارگیریتدابیرالزمبرایجلوگیریازکاهشنواحیپوشیدهشدهاز جنگلودرخت
ضروریاست .


نتیجهگیری و پیشنهادها
فشارهابرمنابعطبیعی،نیازبهتکنیکهایسریعومقرونبهصرفهنظارتبراکوسیستمرابرایآگاهیازپیشرفتبه
ت .دادههایماهوار هایبهدلیلوضوحفضاییوزمانیباالوتهیهدادههای
یایجادکرد هاس 
تمحیطیجهان 
سمت اهدافزیس 
منظ مازمزایایبسیاریبرایپایشپدیدههایطبیعیازجملهپوششگیاهیدارد.شاخصپوششگیاهییکیازشاخص-
ی
بها،افزایشدورهها 
ب وهوا،میکرو 
تتأثیرگرمشدنآ 
لهابهطورفزایند هایتح 
هایمهمدراهدافتوسعهپایداراست.جنگ 
خشکی،آالیندههایکشاورزی(نیتروژن)،آالیندههایجویناشی از حملونقل،پاکسازیجنگلهاوسایرفعالیتهای
انسانیتحتفشارقرارمیگیرند.اینبدانمعناستکهاینفشارباعثمیشودکهازمساحتنواحیپوشیدهشدهازگیاهان
کاهشیابدکهمغایربااهدافتوسعهپایداراست .
یاراضی یکی از سنجندههای کاربردی
در این پژوهش تالش شد تا با استفاده از داد ههای پوشش گیاهی و کاربر 
(مادیس)برایپایشتغییراتپوششگیاهیدرشهرستانمالردباتأکیدبراهدافتوسعهپایداراستفادهگرددودرنتیجه
میزانتغییراتیکیازمهمترینمشخصههایتوسعهپایداربررسیشود.نتایجاینمطالعهنشانمیدهدکهمیزانتغییرات
شاخصپوششگیاهیباتغییراتکابرایاراضیهماهنگیرانشانمیدهد؛درهمهماهها،روندکاهشیدرمساحتشاخص
 NDVIدرآستانههایبزرگتراز  0/5 ،0/4 ،0/3و  0/6مشاهدهگردیدوازطرفینتایجدادههایکاربریاراضینیزآنرا
تأییدنمود؛بهطوریکهبرنواحیزمینهایبایروهمچنینبیشه زارهایبازافزودهشدهوازمیزاننواحیعلفزاروزمین-
هایزراعیکاستهشدهاست .
نتایجپژوهشنشانمیدهدکهشهرستانمالردبهسمتبیابانیشدنپیشمیرودوهمینامرسببشدهاستکه
ازیکطرففقر،گرسنگیوعدمامنیتغذاییناشیازکاهشزمینهایزراعیبرمنطقهافزایشیابدوازطرفدیگرنیز
میزانسیلورخدادهایحدینیزدراینشهرستانافزایشیابد.عالوهبراینهاآلودگیهواوپدیدهریزگردهانیزبهمعضل
بزرگیبرایآنتبدیلشود.لذا،دردستورکارقراردادنرسیدگیبهاینشهرستانازمنظرمحافظتازپوششگیاهیدر
تهای مبارزه با بیابانزایی
راستایاهدافتوسعهپایدارامریضروریتلقیمیگردد.دراینزمینهتحلیل منطق های سیاس 
در آمریکای التین ،شش  عامل مرتبط با موفقیت در بهبود مدیریت زیستمحیطی و کنترل بیابانزایی را شناسایی کردکه
دومورداخریعنیسرمایهگذاریدولتیومشوقهابطورگستردهایمیتواندبرایجلوگیریازبیابانزاییشهرستانمالرد
درنظرگرفتهشود:
•توسعهنهادیمشارکتی.کشورهاییکههماهنگیخوبیبیننهادهایملیدارند،ظرفیتیبرایتأثیرگذاریبر
سیاستهای عمومی در مورد مسائل زیست محیطی ایجاد کرده اند .گنجاندن بخش خصوصی مداخالت را تسهیل کرده
نالمللیبیابانهاوبیابانزایی،بستریبرایمشارکتبازیگراندولتیوجامعهمدنیفراهمنمودهاست.
است.انجمنبی 
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• ترویج آموزش و پژوهش .کشورهایی که دارای استراتژی های بلندمدت قوی برای ترویج تحقیق و آموزش هستند،
بیشترینمنابعرابرایترویجکنوانسیونهایریوومدیریتزیستمحیطیسرزمینهایخشکسرمایهگذاریکردهاند.
ح
•اقدامغیرمتمرکزدرسطوحمنطقهایوشهری.نهادهایغیرمتمرکزکهپروژههایزیستمحیطیرادرسطو 
یکنند ،بهعنوانکانالهایدوطرفهعملمیکنند:شناسایینیازهاوپیشنهاداتازپایینبهباال،و
منطق هایوشهریاجرام 
یهاازباالبهپایین.
کاربردبرنامههاواستراتژ 
•ارزیابیتاثیرکمی.دانش40سالتالشبرایمبارزهبابیابانزاییتوسطسازمانهایغیردولتی،دانشگاههاو
مؤسساتدولتیدرگزارشهایسازمانیپراکندهاستوارزیابیسیستماتیکتأثیراتمداخلهوجودندارد.ظرفیتمحدودی
برایجمعآوریدادههادرموردتخریبزمینواثراتاقداماتبازسازیوجوددارد.وضعیتضعیفدرموردنظارت
سیستماتیکوارزیابیتأثیر،یادگیریازتالشهایقبلیوفعلیرامحدودمیکند.
• سرمایه گذاری منابع دولتی در اجرای طرح های محلی .برخی از دولت ها سهم سرمایه گذاری ملی در حفاظت و
ل
مدیریتمنابعطبیعیراافزایشدادهاند.هدایتاینمنابعازطریقارگانهایدولتیمنطقهایوشهریمنجربهاستقال 
بیشتردرتصمیمگیری،افزایشظرفیتمذاکرهباسرمایهگذارانمشترکوتخصیصبیشترپروژههاشدهاست.
ی
ق ها برای بازسازی و حفاظت زمین .دولت ها به طور کلی ظرفیت ضعیفی برای اجرای قوانین زیست محیط 
• مشو 
دارندوبخشخصوصیبهطور سنتیتمایلیبهدرنظرگرفتنهزینههایزیستمحیطیندارد.تجربهباانگیزههای
اقتصادیوغیراقتصادیباجوامعمحلیوتولیدکنندگانکوچکتامتوسطموفقیتآمیزبودهاست،امااکنوننیازب ه
سیستمسازیدارد.


منابع و مأخذ
بینش،نگین،نیکسخن،محمدحسین،سارنگ،امین( )1396آشکارسازیروندتغییراتدماوبارشساالنهو
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تاریخ دریافت 1401/06/02 :تاریخ پذیرش1401/06/13 :

چکیده
زمینه و هدف :امروزه از مهمترین مسائل زندگی شهرنشینی افزایش جمعیت بوده و تأمین رفاه و آسایش یا به عبارتی باالبردن کیفیت
زندگی برای آنان دارای اهمیت زیادی میباشد ،مسأله ایی که مدیران شهری در پی ارتقا آن برای شهروندان میباشند .از سوی دیگر
جهان امروز با چالشهایی مواجه است که ناشی از دگرگونیهای حاصل از پیشرفت علم و صنعت و طرح نیازهای جدید سازمانی و
اجتماعی است .از این رو با توجه به اینکه هدف مدیریت شهری ارتقا کیفیت زندگی و رفاه شهروندان است و منطقه  11تهران نیز
نارسائیهایی که در این زمینه دارد در پژوهش حاضر هدف بررسی نقش حکمروایی خوب شهری در ارتقا کیفیت زندگی منطقه 11
تهران میباشد .
روش بررسی :پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش از نوع توصیفی و تحلیلی بوده و به شیوهی کتابخانهای ومیدانی
انجام شده است .به این صورت که جهت جمعآوری مبانی نظری پژوهش از منابع کتابخانه ایی شامل کتاب ،مقاله ،پایاننامه و
پایگاههای معتبر علمی و پژوهشی استفاده شده و سپس از روش میدانی شامل پرسشنامه بهره گرفته شده .جامعه آماری پژوهش حاضر
منطقه یازده تهران بوده و با استفاده از فرمول کوکران تعداد  384نفر به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شدهاند .سپس برای تجزیه و
تحلیل کمی دادهها از نرمافزار  SPSSو آزمون همبستگی و رگرسیون ،استفاده شد .
یافتهها و نتیجهگیری :برقراری شاخصهای حکمروایی خوب شهری به ویژه مشاارکت و پاساخگویی میتواندزمیناههای ارتقاا کیفیات
زندگی و در نتیجه بهبود وضعیت زندگی گروههای محتلف شهری را در منطقه  11تهران فراهم نموده و حتای زمیناههای دساتیابی باه
توسعه پایدار را در این منطقه فراهم نماید.


کلید واژهها :حکمروایی خوب شهری ،کیفیت زندگی ،مسئولیتپذیری ،منطقه  ،11مشارکت شهروندی ،تهران.
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مقدمه و بیان مسأله
امروزهازمهمترینمسائلزندگیشهرنشینیافزایشجمعیتشهریوتأمینشرایطزندگیدررفاهوآسایشبرای
شهروندانیابهعبارتیباالبردنکیفیتزندگیآنانمیباشد.کیفیتزندگیمسألهایاستکهامروزبیشازهرچیزدیگری
در زندگی شهری اهمیتیافتهومدیران شهریدر پی ارتقا آنبرای شهروندانمیباشند .از سویدیگر جهان امروزبا
چالشهایی مواجه است که ناشی از دگرگونیهای حاصل از پیشرفت علم و صنعت و طرح نیازهای جدید سازمانی و
اجتماعیاست(چارهجووهمکاران .)1399،
در جهان متحول امروز ،دولتها به تنهایی قادر به پاسخگویی به نیازهای جدید نخواهند بود .از این رو مدیریت
شهریامروزهعهدهدارتماممسائلمربوطبهشهروشهرنشینیوساکنانآناستووظیفهداردشرایطزندگیمناسبو
مساعدرابرایشهروندانخودفراهمنماید.ازآنجاییکهاینامروظیف هیخطیریاستوانجامآندشوار،اینمهمنیازمند
الگویجدیدیاستکهبتوانازهمهظرفیتهایجامعهدربخشهایدولتی،خصوصیومدنیاستفادهنمودتاتولیدو
ارائه خدمات عمومی را حداکثر ساخت .در سیستم مدیریت شهری نوین برای رفع این مشکالت و چالشها در زندگی
شهری،الگوهایمتعددیارائهشدهاست.یکیازاینالگوهاکهمدل غالبدرمدیریتشهریمحسوبمیشود،الگوی
حکمروانیشهریاست.حکمرانیموضوعیاستکهبرنحوهتعاملدولتهاوسایرسازمانهایاجتماعیبایکدیگر،نحوه
ارتباطباشهروندانونحوهاتخاذتصمیم اتدرجهانیپیچیدهتمرکزداشتهوفرایندیاستکهازطریقجوامعوسازمانها
تصمیماتخودرااتخاذوبواسطهآنمشخصمی کنندکهچهکسانیدراینفراینددرگیروچگونهوظایفخودرابهانجام
برسانند(نیکبخت .)1400،
تحوالتاخیردرساختاراجتماعی،اقتصادیوفضایینواحیشهری،باتغییردرشیوهادارهشه رهاهمراهشدهکهدر
متونمرتبطباتجدیدسازمانسیاسیشهرها،اینتحولاغلببهعنوانحرکتازحکومتبهحکمرواییتعریفمیشود.ار
سویدیگرکیفیتزندگیمسألهاییچندوجهیاستکهشاملکیفیتذهنیوعینیمیشود .
درمدلهایاخیرتوسعهکهازسویسازمانهایبینالمللیترویجمیشود،برایبهبودکیفیتزندگی شهری ونیلبه
توسعه پایدار شهری ،الگوی حکمروایی خوب شهری مطرح میشود که بر مبنای آن میتوان سالمت ،نظم و امنیت
را با پیشرفتورفاهبهصورتتوأمانمحققکرد مسألهایکهامروزهمدیریتشهریدرجهتدستیابیبهآنمیبایستی
حداکثرتالشخودراانجامدادهتابتواندزندگیمرفهیرابهشهروندانخودارائهنماید.باتوجهبهاینکهمنطقه11تهران
ازبخشهایمرکزیتهراناستوبافتیقدیمیداردمسألهکیفیتزندگیوارتقاءآندراینمنطقهاهمیتزیادیدارد.از
اینروبررسینقشحکمرواییخوبشهریدرارتقاکیفیتزندگیدرآنضروریمیباشد.باتوجهبهمسائلمطرحشدهو
اهمیتیکهکیفیتزندگیوارتقاآندرزندگیشهریامروزدارددرپژوهشحاضردرپیبررسینقشحکمرواییخوب
شهری در ارتقا کیفیت زندگی با نمونه موردی منطقه11تهران میباشیم .هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش
حکمرواییخوبشهریدرارتقاکیفیتزندگیدرمنطقه11تهرانمیباشدودراینراستاپاسخگوییبهسؤالزیراساس
کارمیباشد :
چگونهحکمرواییخوبشهریمیتواندزمینهارتقاکیفیتزندگیرافراهمنماید؟ 
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مبانی نظری پژوهش
حکمروایی خوب
حکمروایی خوب شهری را میتوان شیوه و فرایند ادارهی امور شهری با مشارکت سازندهی بخشهای دولتی،
خصوصیوجامعهیمدنیبهمنظورنیلبهتوسعهی  پایدارشهری،ایجادشهرسالموارتقایکیفیتزندگیتعریفکرد
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ف
شکلیافتند.یکیازایناشکالجدید،جنبشحکمرواییخوبشهریبودهاست.اینالگوبهعنوانفرایندمشارکتیتعری 
میشودکهبامشارکتشهروندانوتغییرنقشوکاکردهایحاکمیتمحلیهمراهاست (اندستا و همکاران.)1400،
همچنینحکمرواییخوبعبارت است از مشارکت ،شفافیت،پاسخگویی،اثربخشیتساویخواهیو حاکمیتقانون
حکمرواییخوب تض مینمیکند که اولویتهای سیاسی،اجتماعیو اقتصادیمیتیبر آسیبپذیری طیقاتدرفرآین د
تصمیمگیریدربارهتخصیصمنابعتوسعهشنیدهشود.دریکجامعهحکمرواییمشتملبردولت،بخشخصوصیوجامعه
مدنیاست .

حکمروایی و تفاوت آن با حکومت
واژهTo governبهمعنایهدایتکردن،ادارهکردن،کنترلکردن،تنظیمکردن،نافذبودن،مقررکردنمیباشد
وبهطور ویژهای بهاعمالحکم یا انجامامورازسوی مرجعذی صالحوادارهامورازسوی دولتمربوطمیشود .بنابراین
حکومتبهساختارنهادرسمیموضعتصمیمگیریمقتدران هایاطالقمیشودکهشاخههایقانونیواجراییدستگاهدولت
وافرادی کهآنهاراکنترلمیکنند ،دربرمیگیرد (مؤذن.)22 :1391 ،درواقعحکومتمتشکلاستاز «ساختارهاو
سیست مهایی» کهدرداخلمرزهای یک کشوروتحتمسئولیت یک دولتمیباشند .درمقابلحکمروایی عبارتاستاز
«فرایند»تصمیمگیریواینکهچگونهتصمیماتگرفتهشدهاجرامیشوند( .)Mercy,2011
جانسونبیانمیداردکهاخیراًدرکاربردمتداولدانشگاهیاغلبحکمرواییازحکومتمتمایزمیشوددرمورداین
خیصداد :
اصطالحدوکاربردگستردهرامیتوانتش 
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نخست مربوط به ماهیت (سازمانها)
دراین کاربردحکمروایی بهعنواندخالتطیف گستردهایازنهادهاوبازیگران درتولید میبایست تعریف میشود.
اینطیفشامل سازمانهایغیردولتی،سازمانهایدولتیظاهراً مستقل ،شرکتهایخصوصی،گروههایفشار،
ی
جنبشهای اجتما عی وهمچنینآندستهازنهادهایدولتی استکهبهطورسنتی بهعنوانبخشرسمی حکومتتلق 
میشوند.دراینتعریفحکمرواییگستردهترازحکومتاستوحکومتیکیازمؤلف ههایآنبهشمارمیآید(.خلیلنژاد،
 .)1400

دوم ماهیت حکمروایی (روابط میان سازمانها)
دراین کاربرد،حکمروایی شامل شکلویژهای ازنظموترتیب استوحکمروایی عبارتاستاز خودسازماندهی
روباطبینسازمانی،صاحبنظرانیکهاینکاربردرامیپذیرندمعموالًبهتغییردرماهیتنظمدرجوامعمعاصر،ازحکومت
(سلسلهمراتب)بهحکمرواییاشارهمیکنند(هاشمیوهمکاران .)1390:89،
یهامیشودبهطوریکه
درواقع حکمرواییبهعنوانجایگزینیبرایمدیریتسنتی،سببعدمتمرکزتصمیمگیر 
ادارهشهربا مشارکتحکومت،جامعهمدنیوبخشخصوصیانجاممیگیرد؛وهمینمشارکتوسیاستپایینبهباالبه
دلیلشناختبهترمقاماتمحلیازمسائلومشکالت،سبباتخاذبهترینتصمیماتبرایبرطرفکردنمشکالتشهری،
ایجادمحیطمناسببرایشهروندانوارتقا کیفیتزندگی میگردد(.احدنژادوهمکاران .)1396،

شاخصهای حکمروانی خوب شهری
 پاسخگویی:اینمعیاربرمسئولبودنوحسابپسدادنمسئوالنوتصمی مگیراندرقبالشهرونداناستواراستتپذیریمعادل استوبهمعنای حسابدهی است
(رفیعیان)1390 ،واژگانمرتبطبامفهوم پاسخگوییتقریباًبامسئولی 
( )Gelfand,2004,17
یها و سهیم شدن شهروندان در قدرت است
-مشارکت :منظور از مشارکت ،قدرت تأثیرگذاران بر تصمیمگیر 
(رفیعیان.)1390 ،پسمشارکتفرایندیاستکهدرآنشهروندانمسئوالندرتصمی مگیریهایشهریسهیممیشوند
(برکپور .)501:1386،
ازنیمهدومقرنبیستممفهوم مشارکت بانگرشینو،بهموضوعکلیدیدربرنامههایتوسعه،بهخصوصبرنامههای
توسعهشهریبدلشدهاست.برایتقویتوگسترشامر مشارکت مردمدربرنامهریزی،شناختعواملمؤثربراینامر
ضروری است .امروزه مشارکت از اساسیترین مفاهیم در رشد و توسعه در تمامی جنبههای زندگی اجتماعی ،سیاسی و
فرهنگیبهشمارمیآیدچراکهبرنامهریزیدرحوزههایمختلفبدون مشارکت مردمقابلاجرانبودهونتایجیکهبههمراه
دارد،انتظارات برنامه ریزان را برآورده نمیسازد .مشارکت مقولهای است جمعی که در ابعاد و حوز ههای مختلف قابل
بررسی است .مفهوم مشارکت اجتماعی یک نقطه مهمی درداخل رشت ههایی از قبیل علوم سیاسی ،علوم اجتماعی و
روانشناسیاجتماعیرااشغالکردهاستوبهعنوانکانونبسیاریازمفهومسازیهاوتئوریهادرآمدهاست»مشارکت
اجتماعیدرونزمین هایاجتماعیاتفاقمیافتد جاییکهمردمدرفعالیتهایاجتماعیدربسیاریازشبک ههایاجتماعی
رسمی و غیر رسمی وارد میشوند شکلهای مشارکت اجتماعی به وسیله موضوعات رخ داده درون اجتماع یا محل و
شهاورسوماتمربوطبهآنتعیینمیشود(.خلیلنژاد .)1400،
فرهنگ،هنجار،ارز 

 193

 اجماعسازی:منظورازاجما عسازی،تعدیلوایجادتوافقمیانمنافعمختلفاست(رفیعیان.)1390 ،شهرعرصهگروههاومنافعمختلفوگاهدرحالستیزبایکدیگراست.منظورازجهتگیریتوافقی،تعدیلوایجادتوافقمیانمنابع
مختلفاست .
 حاکمیتقانون:مراعاتچارچوبهایقانونیودوربودندستافرادغیرمسئولازتصمیمگیریهااست.برقراریشرایطالزمبرایتعاملبینعناصرمدیریتشهری(شهروندان،نهادهایادارهکنندهشهر،شوراهاونیزبخشخصوصی)
الزماست .
 عدالتوانصاف:منظورازعدالت،ایجادفرصتهایمناسببرایهمهشهرونداندرزمینهارتقایوضعیترفاهیخود،تالشدرجهتتخصیصعادالنهمنابعومشارکتاقشارمحرومدراعالمنظروتصمیمگیریاست .
 شفافیت:نقطهمقابلپنهانکاریدرتصمیمگیریاست.اینمعیاربرگردشآزاداطالعاتوسهولتدسترسیبهآن،روشنبودناقداماتوآگاهیمستمرشهروندانازرون دهایموجوداستواراست(برکپور .)502:1386،
 اثربخشیوکارایی:اینمعیاربراستفادهمناسبازمنابعموجودبرایتأمیننیازهایشهروندان،ارائهخدماتشهریورضایتمردماستواراست(رفیعیان.)1390،
عموماًکسانیکه درحال بررسیو معرفی شاخصهای حکمروایی خوب شهریهستند حداقل با 4چالشبزرگ
مواج هاند:تعریفمفهوم،انتخابمقیاس،انتخابنمونهوشاخصارزیابی( .)et al Stewart,2006
شاخصهایحکمرواییشهریبهدنبالپیگیریدونوعهدف،درسط جهانیوسط محلیاست.درسط جهانی،
اهمیتحکمرواییشهریدردستیابیبهاهدافتوسعهبلندمدتماننداهدافتوسعههزارهونیزمقایسهکیفیتحکمروایی
درشهرهاومناطقجهانیمطرحمی گردد.درسط محلی،ازشاخصحکمرواییشهریانتظارمیرودنیازهاوزمینههای
مختصمحلیونیزاقداماتصورتگرفتهبرایبهبودحکمرواییشهریراانعکاسدهد .
کیفیت زندگی :کیفیتزندگیمحصولتاریخینظامهایفرهنگی،اجتماعی،اقتصادیوسیاسیاستونمیتوانآن
را مجزا از ساختارهای فوق تبیین کرد .بنابراین مفهوم کیفیت زندگی یک متغیرمرکب میباشد و وضعیت آن به
سط توسعه یافتگی جوامع بستگی دارد و میتوان آن را با طراحی و تدوین شاخصهایی ،تعریف و اجرا کرد(ارغان و
همکاران .)1400،
درمتونمختلفرشتههایاقتصاد،علومسیاسیوبرنامهریزیدالیلمتعددیبرایضرورتواهمیتبخشعمومیو
نها و  ...امااگر
برنامهریزی ذکرشدهاست؛جبرانآثارخارجی،تأمینکاالهایعمومی،کاهشهزینههای مبادلهوجزآ 
بتوانیکهدفغاییبرایبخشعمومیوبرنامهریزی  ذکرکردکهتمامیآندالیلرانیزدربرگیرندآنهدف،افزایش
کیفیتزندگیمردماست.ازهمینروستکهتوجهبهمفهومکیفیتزندگیازدهه  1970میالدیبدینسودرادبیات
رشت ههایمختلفازپزشکیگرفتهتااقتصادوبرنامهریزی شهریمطرحبودهاست.ازسویدیگر،یکیازموضوعاتیکهدر
ارتباط با تفاوت میزان توسعه در کشورهای مختلف مطرح میشود ،مفهوم حکمروایی است(.شریف زادگان و همکاران،
تها،
 .)1396در این ارتباط باید عنوان نمود؛امروزه کیفیت زندگی شهری و ارتقاء آن به هدف اصلی بسیاری از سیاس 
برنامههاواقداماتمدیرانشهریتبدیلشدهوبه عنوانشاخصیبرایارزیابیونظارتبرعملکردتصمیمگیرانومدیران
مورداستفادهقرارمی گیرد.وجودمشکالتیمانندضعفمنابعدرآمدی،کمبودوسایلحملونقلعمومی،سنگینیترافیک
وتراکمخودروهاواتالفوقتشهرنشیناندرترددهایشهری،کمبودفرصتهاوموقعیتهایشغلیمناسب،کمبودمراکز
درمانی،گرانیوکمبودمسکنمناسب،مشکالتوآسیبهایناشیازنابرابریهایاجتماعی،تغذیهنامناسب،آلودگیآب،
آلودگی هوا ،آلودگی محیط ،کمبود فضای سبز ،کمبود امکانات فرهنگی ،ورزشی و فراغتی ،جرائم ،ناامنی و آسیبهای
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اجتماعیو...زندگیشهریراباچالشهایجدیمواجهساختهاستوبرلزومتوجهبه کیفیتزندگیشهری بیشاز
پیشافزودهاست(.نیکبخت .)1400،
درواقع  کیفیتزندگیمفهومیپیچیدهاستوبسیاریازدانشمندانعلوماجتماعیازتعریفیجامعومانعازآن
ناتوانهستند.چراکهدرکاینمفهومازسویاقشارمختلفجامعهشهریمعنایمتفاوتیرامتبادرمیکند؛بهعبارتی،در
محیط شهریاینمفهومبهواسطهتنوعاندیش ههاواینکههرکستعریفخاصیاززندگیورفاهاجتماعیدارد،معانی
متفاوتیرامتصاعدمیسازد(رهنماییوهمکاران)1390،؛ 
 بنابراین،با اینکهکیفیتزندگیموضوعبسیاری از پژوهشاتدر رشت ههای علمی گوناگونبوده است؛اماتعریفی
جامعوجهانیبرایاینمفهومهنوزهمبهصورتیکمشکلباقیماندهاست(ضرابیوهمکاران)1393،؛زیرابسیاریاز
محققانبراینباورندکهکیفیتزندگیمفهومینسبی،متأثراززمان،مکانوارزشهایفردیواجتماعیاستکهازیک
سو،ابعادعینیوبیرونیوازسویدیگر،ابعادذهنیودرونیدارد؛ازاینرو،ارائهتعریفیجامعوجهانیازآنآساننیست
(رضوانیومنصوریان .)1387،
دریکتعریفعام،کیفیتزندگیبهعنوانزندگیراحتو دسترسیبهنیازهایاساسیدریکمحیطشهریتلقی
میشود(ایزر.)2006،درواقع،کیفیتزندگیبهمفهومفراهمبودنسطوحیاززندگیاستکهفرداززندگیخوداحساس
رضایتدارد.بایدتوجهداشت،کیفیتزندگیبهدلیلپیچیدگینیازهایانسانوتنوعنیازهادرفرهنگهاوسیستمهای
اقتصادی،اجتماعیوسیاسی،مفهومیبسیارگستردهدارد(شماعیوهمکاران .)1391،
کیفیتزندگیشهرییکیازمهمترینحوز ههایمطالعاتشهریدرکشو رهایمختلفمیباشدکهدردهههایاخیر
توجهبسیاریازمحققانوسازمانهایجهانی رابهخودجلبکردهاست  .کیفیت زندگیازجملهمسائلمهمیاستکه
ابتداباگسترشهمهجانبهفناوریوفرآیند صنعتیشدندرکشو رهایغربیموردتوجهاندیشمندانقرارگرفتوروزبه
روز بر مطالعات در این زمینه افزوده شده و اینمهم به دلیل اهمیت روزافزون مطالعات کیفیت زندگی در پایش
سیاستهایعمومیونقشآنبهعنوانابزاریکارآمددرمدیریتوبرنامهریزیشهریاست.بهبودوارتقاء کیفیت زندگی
درهرجامعهاییکیازمهمتریناهدافسیاستهایعمومیآنجامعهاست(داورینژاد .)1400،
جدول  .1رتبهبندی  10شهر برتر جهان از نظر کیفیت زندگی در سال 2020
رتبه جهانی

شهر

شاخص کیفیت زندگی

کشور

1

کانبرا 

 213.79

استرالیا 

2

رالی 

 210.54

آمریکا 

3

آدالید 

 210.18

استرالیا 

4

ولینگتون 

 205.06

نیوزیلند 

5

کلمبوس 

 200.44

آمریکا 

6

مدیسون 

 200.18

آمریکا 

7

زوریخ 

 199.15

سوئیس 

8

بریزین 

 198.88

استرالیا 

9

شارلوت 

 197.91

آمریکا 

10

آستین 

 194.86

آمریکا 
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اغلبتمایزمیانمفاهیمکیفیتزندگی،رفاه،رضایتوشادیدشواراست(مرنز.)2015،1بهطورکلیمیتوانگفت
کهمفهومکیفیتزندگیشهریباهدفاصالحوتکاملمفهومتوسعهازتوسعهصرفکمیواقتصادیبهتوسعهپایدار
شهریمطرحوموردتوجهقرارگرفتهاست .
درواقعاینمفهومپاسخیبهتوسعهصرفاقتصادیدرمقیاسملیوتوسعهصرفکالبدیدرمقیاس شهریبودو
صهاومعیارهایاجتماعی،کیفیواقتصادیپایداردرعرصهبرنامهریزیشهریودرتعاملبا
بهنوعیمؤیدتوجهبهشاخ 
شاخص های کالبدی ،کارکردی است؛ به عبارت دیگر ،منظور از کیفیت زندگی شهری توجه به شاخصهای اجتماعی،
اقتصادی،فرهنگی،محیطیوروانیوغیرهدردووجهعینی(کمّی)وذهنی(کیفی)درروندبرنامهریزیکیفیتزندگی
شهریاست:مثلکیفیتدسترسی،کیفیتمسکن،کیفیتفضاهایگذراناوقاتفراغت،ایجادفرصتهاییبرایکنش
متقابلاجتماعی،فرصتهایاجتماعی،اشتغال،رفاه،مشارکتاجتماعیوغیره(کوکبی.)1386 ،علی رغمابهامواختالف
نظرهاییکهدرتعریفکیفیتزندگیوجوددارد،تمام پژوهشهایکیفیتزندگی،دردوسرفصلشاخصهایعینیو
شاخصهایذهنیانجاممیشوند(آلنوهمکاران .)2002،
شاخص هایذهنیبراساسچگونگیدرکوتوصیفمردمازوضعخوداستوارهستندوبرایارزیابیافرادازوضعیت
عینیزندگیاستفادهمیشوند.اینشاخصهامبتنیبرگزارشهایشخصیافرادازادراکاتشاندرموردجنبههایمختلف
زندگیاستومیزانرضایتافرادوگروههاراازتأمیننیازهایشانموردبررسیقرارمیدهد.اینشاخصهایمکملکه
متغیرهایاقتصادی،اجتماعیومحیطیهستند،ادراکاتوارزشیابیهای افرادراازوضعیتعینیوملموسزندگیشان
نمایشمیدهد.درحالیکهشاخصهایعینیمربوطبهحقایققابلمشاهدههستندوغالباازدادههایثانویهبهدست
میآیند(رهنماییوهمکاران .)1390،


پیشینه پژوهش
نیکبخت()1400درپژوهشیباعنوانکیفیتزندگیشهریوحکمرواییشهریعنواننمودهامروزه کیفیتزندگی
تها،برنامههاواقداماتمدیرانشهریتبدیلشدهوبهعنوانشاخصی
شهری وارتقاءآنبههدفاصلیبسیاریازسیاس 
برای ارزیابی و نظارت بر عملکرد تصمیمگیرانو مدیران مورد استفاده قرار میگیرد .در این مقاله ابتدا مختصات و
ابعاد حکمروایی خوب شهری و کیفیت زندگی شهری بررسی تبیین میشود و سپس وضعیت کیفیت زندگی شهری در
یگیرد.درانتهابابیاننقش
شهر تهران ازطریقفراتحلیلپژوهشاتانجامشدهوشاخصهایبینالمللیموردتحلیلقرارم 
وتأثیر حکمروایی خوبشهریبرایتحققتوسعهپایدارشهری،پیامدهاوآثارآنبرارتقاء کیفیتزندگیشهری وکاهش
جرائمتبیینمیشود .
محمدیناصروهمکاران (  ) 1400پژوهشیباعنوانتحلیلیبرحکمرواییشهریمبتنیبرارائهالگویبهینه(مطالعه
موردیشهرگرمدره)انجامدادهاند.نتایجگویایآناستعاملعدمیکپارچگیبینبخشهایمختلفمدیریتشهریبا
میانگین   3/8بیشترینتأثیررادرعدماجرایحکمرواییدرکشوردارد.ازشاخصاساسیتأثیرگذاردراجرایحکمروایی
شهری در منطقه مورد مطالعه بررسی نتایج بخش اول4ده است .در سط  اجرایی شهر گرمدره در زمینه شاخص
پاسخگوییعاملضعفدرنظارتمستمروهمگانیبامیانگینرتبه ،38/5درشاخصحاکمیتقانونعاملوجودقوانین
متعدد،موازی،تفسیرپذیروگاهمتناقضبامیانگینرتبه،73.3درشاخصشفافیتعاملعدمدسترسیبهاطالعات56.4
Merns,2015
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ودرشاخصمشارکت  عاملتمرکزگراییشدیدومدیریتباالبهپایینبامیانگینرتبه  48.4بیشترینتأثیررادرعدم
اجرایصحی حکمرواییشهریدرشهرگرمدرهداراهستند(محمدیناصروهمکاران )1400،
چاره جو و همکاران( )1399در پژوهشی با عنوانتحلیل و ارزیابی رابطه حکمروایی خوب شهری و کیفیت زندگی
(مورد:محالتشهرسنندج)عنواننمودندپژوهشحاضرضمنتأکیدبرجنبهکاربردیآنبهتحلیلوارزیابیرابطهبین
حکمرواییوکیفیتزندگیمیپردازد.نتایجپژوهشن شاندادهاستکهازنظرآماری،یکهمبستگیمعناداربیندوبعد
وجود دارد و نتایج معادالت ساختاری نشان داد که میزان تأثیرات حکمروایی بر کیفیت زندگی برابر با0.42است که
نشاندهنده تأثیرگذاری42درصد حکمروایی در تبیین کیفیت زندگی است .همچنین مقادیر بارهای عاملی نشان از
تأثیرگذاریباالیشاخصهاوابعاددرایجادروابطبینمتغیرهادارد.اینموردبهویژهدرارتباطباابعادمحیطیوآموزشی
نمودبیشتریپیدامیکندونتایجبرازندگی   0.04استکهاینبیانگرمطلوبیتمدلبهکارگرفتهدرپژوهشاست(چاره
جووهمکاران.)1399،
ژیانگ(،) 2021درپژوهشیباعنواننیازفوریبهحکمرانیشهریهوشمنددرعصرهوشمندعنواننموده؛حاکمیت
"هوشمند"در عصر"هوشمند"فقط در مورد اتخاذ فناوری نیست ،بلکه بیشتر به دنبال دستیابی به فرایندهای مؤثر
حکمرانیودستیابیبهنتایجبهترشهریازطریقاستفادهازفناوریهاینوآورانهاست.درایندیدگاه،منبرفوریتونیاز
بهیکچشماندازتحولآفریندرزمینهمدیریتشهریبافناوریاطالعاتوارتباطاتکهشاملمدیریتشهریهوشمند
بهعنوانشیو هایمبتنیبربافتوشیوهاجتماعیادارهشهرهااست،استداللمیکنم.براساس ایناستداللها،منبه
شدتتوصیهمی کنمکهمحققانومتخصصانازحکمرانیشهریهوشمندبرایمدیریتشدیدترینچالشهایشهریبا
شروعمسألهشهری،ترویجشیوههایحکمرانیمبتنیبرتقاضاوشکلگیریاجتماعیفناوریاطالعاتباتوجهبهزمینه
استفادهکنند(ژیانگ.)2021،
سیورووهمکاران(،)2020درپژوهشیباعنوانحاکمیتشهریوکیفیتزندگیدرشهرهایهوشمندعنواننمودند
تمرکزمسکندرمناطقشهریورشدشدیدجمعیت،بهمعنایسازگاریشهرهاباحداقلکیفیتزندگیمردماست.به
این معنا ،شهرهای هوشمند خود را به عنوان یک راه حل مناسب برای تجمیع منابع عمومی ،سرمایه انسانی ،سرمایه
اجتماعیواطالعاتوفناوریهایارتباطی،برایترویجتوسعهپایدارمعرفیمیکنند.دراینزمینه،اینپژوهشباهدف
تجزیهوتحلیلتأثیرعواملحکمرانیشهریهوشمندبرکیفیتزندگیدرشهرهاانجامشدهاست.بدینمنظور،روابط
شفافیت،همکاری،مشارکتومشارکت،ارتباطاتوپاسخگوییدرکیفیتزندگیاندازهگیریشد.نتایجپژوهشحاکیاز
روابط شدیدومهمبین سازهها است.درمیانیافتههای پژوهش،ما شناساییمحرکهای استراتژیک راکهمیتواند به
تهایعم ومیواقداماتاجراییشهرداریکهمردمرابرایدستیابیبهاهداف
حاکمانشهرهایهوشمنددرتوسعهسیاس 
توسعهپایداردرگیرمیکند،کمکمیکند.قابلذکراستکهیافت ههایپژوهشبهمنظوربهبودکیفیتزندگیشهروندان
بهبهبودمدیریتشهرهایهوشمندکمکمیکند(سیورووهمکاران .)2020،
مایروهمکاران(،)2019درپژوهشیباعنوانحکمرانیخوبشهریوانعطافپذیریشهرها:رویکردآفریقاییبهتوسعه
پایدارعنواننمودند؛حکمرانیخوبشهرییکمفهومچندبعدیاستکهبربهبودکیفیتزندگیشهروندانمحلی،به
ویژهدرجوامعحاشیهنشینومحرومتمرکزدارد.شهرهابامشکالتوچالشهایمختلفیماننداستفادهناپایدارازمنابع
طبیعی ،کمبود مسکن و زیرساخت ها ،شیوع فقر ،شهرنشینی سریع ،جنایت ،بالیا و اثرات تغییرات آب و هوایی روبرو
هستند.تاب آوریشهریکفرایندفراگیراستکهبهتوانایییکشهردرمدیریتپایداررویدادهایمرتبطباریسکغیر
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م نتظره و مورد انتظار اشاره دارد .عالوه بر این ،این شامل ظرفیت یک شهر برای انطباق با چالشهای آینده از منظر
استراتژیکوفضاییاست.هدفاینمقالهتجزیهوتحلیلماهیتتوسعهپایداربهطورکلیاست.بهطورخاص،آنرابرای
تجزیهوتحلیلاهمیتحکمرانیشهریدرآفریقاوروابطمتقابلحکمرانیخوبشهریوتابآوریشهرتنظیممیکند.
تگیریعملیبراینقشیاستکهحکومتشهریمیتوانددرتوسعهپایدارایفاکند.
هدفارائهیکپشتوانهنظریوجه 
ثابتشدکهدرحالیکهکشو رهایآفریقاییموفقیتهایخاصیراتجربهکردهاند،امادرزمینهمدیریتشهری"خوب"و
"پایدار"چالشهای زیادی وجود داشته است .نتایج نشان داد که مفهوم"حکمرانی خوب شهری"پیش نیاز کشو رهای
آفریقاییبرایطراحیواجرایموفقیتآمیزابتکاراتتوسعهپایداراست(مایروهمکاران .)2019،

جدول  .1خالصه پیشینه پژوهش
ردیف

عنوان

نویسنده و سال
انتشار

هدف

روش
پژوهش

1

کیفیتزندگیشهریو
حکمرواییشهری 

نیکبخت 1400

بررسینقشکیفیتزندگی
شهریوحکمرواییشهری


توصیفی
تحلیلی 

محمدیناصرو
همکاران()140

تحلیلیبرحکمرواییشهری
مبتنیبرارائهالگویبهینه

توصیفی-
تحلیلی

چارهجوو
همکاران()139

تحلیلوارزیابیرابطهبین
حکمرواییوکیفیتزندگی

توصیفی-
تحلیلی

4

نیازفوریبهحکمرانی
شهریهوشمنددرعصر
هوشمند

ژیانگ()2021

فوریتونیازبهیکچشم
اندازتحولآفریندرزمینه
مدیریتشهری

توصیفی-
تحلیلی

5

حاکمیتشهریوکیفیت
زندگیدرشهرهای
هوشمند

سیوروو
همکاران()202

بررسیحاکمیتشهریو
کیفیتزندگیدرشهرهای
هوشمند

توصیفی-
تحلیلی

6

حکمرانیخوبشهریو
انعطافپذیریشهرها:
رویکردآفریقاییبهتوسعه
پایدار

مایرو
همکاران()201

بررسینقشحکمرانیخوب
شهریدرانعطافپذیری
شهرها

توصیفی-
تحلیلیو
اسنادی

7

مفهوم"حکمرانیخوب
شهری"وکاربردآندر
برنامهریزیشهریپایدار

بادیچ(،)2017

تالشبرایارائهشیوههای
منتخبدربرنامهریزیفضایی
استکهازاصولایده
مشارکتمشترکاستفاده
میکند

توصیفی-
تحلیلی

2

3

تحلیلیبرحکمروایی
شهریمبتنیبرارائه
الگویبهینه(مطالعه
موردیشهرگرمدره)
تحلیلوارزیابیرابطه
حکمرواییخوبشهریو
کیفیتزندگی(مورد:
محالتشهرسنندج)

نتیجه
تبیین پیامدها و آثار حکمروایی
شهری بر ارتقاء کیفیت زندگی
شهری و کاهش جرائم
مدیریت باال به پایین بیشترین
تأثیر را در عدم اجرای صحیح
حکمروایی شهری در شهر
گرمدره دارد.
تأثیرگذاری باالی شاخصها و
ابعاد در ایجاد روابط بین متغیرها
ترویج شیوههای حکمرانی مبتنی
بر تقاضا و شکلگیری اجتماعی
فناوری اطالعات با توجه به زمینه
استفاده
یافتههای پژوهش به منظور بهبود
کیفیت زندگی شهروندان به
بهبود مدیریت شهرهای هوشمند
کمک میکند
مفهوم "حکمرانی خوب شهری"
پیش نیاز کشورهای آفریقایی
برای طراحی و اجرای
موفقیتآمیز ابتکارات توسعه
پایدار است
پژوهشات و کاربردهای جدید
خود را در کشورهایی مانند
لهستان نشان دهد که در آن ایده
حکومتداری و توسعه پایدار
همچنان به صورت تئوری باقی
مانده است.

(نگارندگان.)1401 ،

معرفی محدوده مورد مطالعه
منطقه11شهرداریتهرانباجمعیتیمعادل 289هزارنفرازمناطقمهمومرکزیکالنشهرتهرانبهشمارمیآید.
در این منطقهکه ازمناطقمهم سیاسی نیز شناختهمیشود مراکزدرمانی و تفریحی متعددی جای گرفتهاند .مراکزو
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عهایتجاریمختلفینیزدرخیابانهایمهمآنیعنیانقالبتأسیسشدهاند.مساحتمنطقهبالغبر12/6کیلومت ر
مجتم 
مربعبرخورداراست.دراینمنطقه19محلهو4ناحیهوجوددارد.ازدیگرویژگیهایآنوجودبافتهایفرسودهایاست
ی
که اغلب در محلههاییهمچون منیریه،دروازه قزوینو خیابانشیخهادیبا آنها مواجه میشوید .اینمنطقه دارا 
موقعیتمکانیسیاسیاستبهطوریکهمراکزونهادهایمهمیهمچونبیترهبری،شوراینگهبانوچندینمورددیگر
در آن جایگرفت هاند  .در اینمنطقه مراکز تفریحی،علمیو درمانیمختلفیوجود دارد(شهردا ریمنطقه.)11،1401
همچنینکاربریمسکونیحدود50درصدمحدودهمنطقهرابهخوداختصاصدادهاست.

شکل  .1نقشه موقعیت نسبی منطقه مورد مطالعه(شهرداری منطقه یازده تهران)1401 ،

 .

روششناسی پژوهش
پژوهشحاضرازنظرهدفکاربردی وازنظرروشازنوعتوصیفی وتحلیلی بودهوبهشیوهی کتابخانهای ومیدانی
انجام خواهد شد .به اینصورت که جهت جمعآوریمبانینظریپژوهش از منابع کتابخانه اییشامل کتاب ،مقاله،
پایاننامه وپایگاههای معتبرعلمی وپژوهشی استفادهخواهدشدوسپسازروشمیدانی شاملپرسشنامهبهرهگرفته
خواهدشد.جمعیتاینمنطقهبراساسشرشماریسال1395تعداد307940نفربودهاست.جامعهآماریپژوهشحاضر
ی
منطقه یازده تهرانبودهوبااستفادهازفرمولکوکرانتعداد  384نفربهعنواننمونهآماری درنظرگرفته شدهاند.برا 
گردآوریدادههاازدوشیوهیکتابخانهایومیدانیاستفادهشدهاست.جامعهآماریاینپژوهششاملساکنانمنطقه11
تهران میباشندو با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه تعداد384نفر انتخاب گردید .پس از تعیینحجم نمونه
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ی
پرسشنامههابینساکنانمنطقهتوزیعگردید.سپسبرایتجزیهوتحلیلکمیدادههاازنرمافزارspssوآزمونهمبستگ 
ورگرسیون،استفادهشد .


تحلیل یافتهها
براساسیافتههایپژوهشازتعدادکلپاسخگویان  47درصدزنو  53درصدمردمیباشند.همچنینازاینتعداد
%13بین20تا30سال%36,بین31تا40سال%36,بین41تا50سال%30,بین51تا60سالو()%7باالتراز61
سالسنداشتند24.نفردیپلموزیردیپلم168،نفرلیسانس126نفرفوقلیسانسودکترامیباشند163:.نفر(،)%42
مجردو221نفر(،)%58متاهلهستندونیز%15خانهدار%29,آزاد%28,کارمند%18,دانشجوو%10سایرمیباشند .

جدول  .3ویژگیهای فردی پاسخگویان
متغیرها

جنس

سن

سطح تحصیالت

وضعیت تاهل

شغل

مقولهها

فراوانی

درصد

مر د 

 204

 53

زن 

 180

 47

ع
جم 

 384

 100

ل
20تا30سا 

49

13

ل
31تا40سا 

137

36

ل
41تا50سا 

116

30

ل
51تا60سا 

54

14

ل
بیشتراز61سا 

 28

7

ع
جم 

 384

 100

دیپلموزیردیپلم 

90

 24

س
لیسان 

168

44

فوقلیسانسودکترا 

 126

 32

ع
جم 

384

 100

مجر د 

 163

42

ل
متاه 

221

58

ع
جم 

384

 100

خانهدا ر 

 56

 15

آزا د 

 113

 29

کارمن د 

 108

 28

دانشج و 

 68

 18

سای ر 

 39

 10

ع
جم 

 384

 100
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جدول  .4آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش
متغیر

سطح معنی داری

توزبع دادهها

حکمروایی خوب

 0/065

ل
نرما 

ارتقا کیفیت زندگی

 0.079

ل
نرما 

توسعه پایدار

 0.053

ل
نرما 

(مطالعات نگارندگان.)1401 ،

با توجه به جدول فوق ضرایب سط  معنی داری متغیرهای پژوهش  ,بیشتر از0.05میباشند ،بنابراین فرض صفر
آماریکهتوزیعنرمالموردنظرمیباشدتأییدمیگرددوهرسهمتغیرپژوهشدارایتوزیعنرمالمیباشند .

جدول  .5آزمون همبستگی متغیرهای پژوهش
ارتقا کیفیت زندگی
ضرایبآماری

ضریبهمبستگی

سطح معنی داری

حکمرواییخوبشهری 

0.460

0.000

(مطالعات نگارندگان.)1401 ،

نتایجبدستآمدهازآزمونضریبهمبستگیپیرسونبینمتغیرهاحاکیازآناستکهدربین 384پاسخگویمورد
مطالعه ضریبهمبستگیبرابربا  0.460با سط معنیداری  %99میباشد ,ازآنجا که سط معنیداریبدستآمده
(,)Sigکمتراز0.01استدرنتیجهفرضیهاصلیتأییدمیگردد,بنابراین:بینمتغیرهایپژوهش(حکمرواییخوبشهری
وارتقاءکیفیتزندگی),رابطههمبستگیمعنیداریوجوددارد .

جدول  .6آزمون رگرسیون متغیرهای حکمروایی خوب شهری و ارتقاء کیفیت زندگی
ارتقا کیفیت زندگی
ضرایبآماری

ضریبتعیین

ضریبرگرسیونی

سطح معنی داری

حکمرواییخوبشهری

0.212

 0.460

0.000

(مطالعات نگارندگان.)1401 ،


مطابقجدولشماره،6ضریبتعییننیزبرابربا 0.212میباشدیعنیمیزانتغییرپذیریدرمتغیروابستهکهمیتوان
بوسیلهرگرسیونآنراتوضی دادبرابربا0/212واحدمیباشد.همچنینضریباستانداردشدهبتابرابربا0/460میباشد
یعنیبازارییکواحدتغییردرمتغیرمستقل(حکمرواییخوبشهری),تغییراتمتغیروابسته(ارتقاءکیفیتزندگی)براب ر
0/460واحدمیباشدکهباتوجهبهکوچکتربودنسط معنیداری()Sigاز%5اینتأثی رگذاریمعنیداراست,بنابراین:
حکمرواییخوبشهریبرارتقاءکیفیتزندگیتأثیردارد .
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جدول  .7آزمون همبستگی متغیرهای حکمروایی خوب شهری و توسعه پایدار
توسعه پایدار
ضرایب آماری

ضریب همبستگی

سطح معنی داری

حکمروایی خوب شهری

0/737

0.000

(مطالعات نگارندگان.)1401 ،

نتایجبدستآمدهازآزمونضریبهمبستگیپیرسونبینمتغیرهاحاکیازآناستکهدربین 384پاسخگویمورد
مطالعهضریبهمبستگیبرابربا0/737باسط معنیداری%99میباشد,ازآنجاکهسط معنیداریبدستآمده(,)Sig
کمتراز 0.01استمدارککافیبرایردفرضصفرآماریخودداریمدرنتیجهفرضیهصفرآماریردوفرضیهاصلیتأیید
میگردد ،بنابراین :بین متغیرهای پژوهش (حکمروایی خوب شهری و توسعه پایدار) ,رابطه همبستگی معنیداری وجود
دارد .

جدول .8آزمون رگرسیون متغیرهای حکمروایی خوب شهری و توسعه پایدار
توسعه پایدار
ضرایبآماری

ضریبتعیین

ضریبرگرسیونی

سطح معنی داری

حکمرواییخوبشهری

0/543

 0/737

0.000

(مطالعات نگارندگان.)1401 ،

مطابقجدولشماره،8ضریبتعییننیزبرابربا0/543میباشدیعنیمیزانتغیی رپذیریدرمتغیروابستهکهمیتوان
بوسیلهرگرسیونآنراتوضی دادبرابربا0/543واحدمیباشد.همچنینضریباستانداردشدهبتابرابربا0/737میباشد
یعنی بازاری یک واحد تغییر درمتغیر مستقل (حکمروایی خوب شهری) ,تغییرات متغیر وابسته (توسعه پایدار) برابر با
0/737واحدمیباشدکهباتوجهبهکوچکتربودنسط معنیداری()Sigاز%1اینتأثیرگذاریمعنیداراست,بنابراین:
حکمرواییخوبشهریبرتوسعهپایدارتأثیردارد .درجدول7تمامیمتغیرهاوزیرشاخصهایحکمرواییبنابرخروجیو
صهامانندعدالت،دسترسی،
تحلیلآزمونفریدمندرنرمافزارSPSSانجامشدهومیانگینومعناداریهرکداماززیرشاخ 
تپذیری و  ...تحلیل گردیده و نشان داده شده که کدام متغیر طبق نظر پاسخگویان حائز
امنیت ،پاسخگویی و مسئولی 
اهمیتبیشتریوکدامکمتربودهاست .

به نظر میرسد نقش شاخصهای حکمروایی خوب شهری در ارتقا کیفیت زندگی اهمیت یکسانی ندارد.
:H0نقششاخصهایحکمرواییخوبشهریدرارتقاکیفیتزندگیدارایاهمیتیکسانیمیباشند .
:H1نقششاخصهایحکمرواییخوبشهریدرارتقاکیفیتزندگیدارایاهمیتیکسانینمیباشند.

جدول  .9آزمون فریدمن
میانگین رتبه

متغیر

1/94

مشارکت 

3/84

پاسخگویی

مطالعات توسعه پایدار شهری و منطقه ای
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5/32

اجماعسازی

5/99

حاکمیتقانون

4/78

عدالتوانصاف

3/99

شفافیت

5/08

اثربخشی

5/07

کارآیی

0/00

سط معنیداری 

(مطالعات نگارندگان.)1401 ،

بدلیل اینکه  Sigکوچکتراز  0.05استنشانمیدهدکهاهمیت متغیرها یکسان نمیباشدوفرضیه تأییدمیگردد.
مطابقآزمونفریدمن,هرچقدرمیانگینرتبهمتغیر کوچکترباشداهمیت آنمتغیر بیشتر استکهمطابقجدولباال,
شاخصمشارکتدارایبیشتریناهمیتدرارتقاکیفیتزندگیازنظرپاسخدهندگانوحاکمیتقانونبارتبه5/99دارای
کمترینتأثیرواهمیتمیباشد .

نتیجهگیری و پیشنهادها
امروزهرشدشه رها،افزایشجمعیتوگذشتزمانموجباتپایینآمدنکیفیتزندگیرادربرخیازمناطقشهریبه
ویژه نواحی مرکزی وباموقعیت استراتژیک فراهمنمودهاست ،یکی ازاین مناطقمنطقه  11تهرانمیباشد.درپژوهش
تزندگیبانمونهموردیمنطقه11تهرانپرداختهشود.
حاضرتالششدتابهنقشحکمرواییخوبشهریدرارتقاکیفی 
دراین ارتباطباید عنواننمودهدفازحکمروایی شهری تقویت فرآیند توسعهشهری استبهگونهایی کهدرجامعه،
زمینهومحیطمناسبیبرایزندگیراحتوکارآمدشهروندان،بهتناسبویژگیهایاجتما عیواقتصادیآنانفراهمشود.
از سویدیگریکیاز مواردیکه در زمینهتوسعه جوامع مورد توجه قرار گرفته مقوله اداره جوامع و نحوه ارتباط
ادار هکنندگانآنبامردمبودهاست.درزمینهمدیریتوبرنامهری زیشهرین یزمشکلاصلیمدیریتشهریدرشیوهاداره
آناست.
مسألهکیفیت زندگی نیز بیش ازهرمسأله دیگری امروزهدرادارهشهربهچشممیآید.کمبودهاومشکالتشهری،
زندگی شهری رابرای شهروندانباچالشهای جدی مواجهکردهوبهلزومتوجهبهکیفیت زندگی شهری بیش از پیش
افزوده است .حال بنظر میرسدبرایرسیدنبه اینمهم و ایجادزیرساختها و شاخصهایمؤثر و مرتبط با افزایش
کیفیت زندگی شهری ،توجهبرنامهریزان توسعهشهری ،مدیران ودولتمردانبهموضوعحکمروایی خوبشهری حائز
اهمیتمیباشدومحرکخوبیبراینزدیکشدنبهچشماندازکیفیتزندگیشهریمطلوبمیباشد.
هدفحکمرواییخوب،توسعهانسانیپایداراستودرآنبرکاهشفقر،ایجاداشتغالورفاهپایدار،حفاظتوتجدید
حیاتمحیطزیستورشدوتوسعهجامعهتأکیدشدهاستورویکردمشارکتوشفافیتدرآناهمیتزیادیدارد.دراین
حکمروایی شراکتبین سهرکناصلی دولت،جامعهمدنی وبخشخصوصی درانجامفعالیتها الزماست.درنهایت وبر
شهای
یتوان،تأکیدبر ارز 
یرا م 
اساس نتایجپژوهش میتوانعنوان نمود دو ویژگیعمده برایحکمرواییخوب شهر 
اجتما عیوفرهنگیوتأکیدبرمبانیتوسعهپایدارشهریعنواننمودکهدستیابیبهاینعواملبررویهمموجباتارتقاء
کیفیتزندگیشهری،رفاهوعدالتاجتما عیرادرپیخواهدداشت.
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صهای حکمروایی خوب شهری به ویژه مشارکت و پاسخگویی
در نهایت باید عنوان نمود برقراری شاخ 
میتواندزمینههای ارتقاکیفیت زندگی ودرنتیجه بهبودوضعیت زندگی گروههای محتلفشهری رادرمنطقه  11تهران
فراهمنمودهوحتی زمینههای دستیابی بهتوسعهپایدار رادراین منطقهفراهمنماید.دراین راستاپیشنهادات زیر مطرح
میگردد :
▪ تنظیم قوانینی که همهی ارکان مدیریت شهری را در قالب نهاد شهرداری و سازمانهای وابسته پیشبینی کند.
▪ یکپارچه کردن برنامههای مدیریت شهری با مسئولیت شهرداری و همکاری دیگر ارگانها
▪ برگزاری جلسات عمومی در منطقه  11برای ارائه گزارشهای عملکرد شهرداری
▪ بهبود دادن سیستمهای ارتباطی در جهت ارتباط بهتر مسئوالن شهری و شهروندان
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تاریخ دریافت 1401/06/08 :تاریخ پذیرش1401/06/11 :

چکیده
زمینه و هدف :با توجه به اینکه بازآفرینی شهری سیاستی جامع و یکپارچه برای حل مشکالت شهرها است به نحوی که منجر به
ارتقای شاخصهای زیستپذیری و کیفیت زندگی شهروندان و در نتیجه فراهم شدن توسعه پایدار شهری میشود ،هدف از پژوهش
حاضر تبیین معیارهای بازآفرینی شهری در راستای دستیابی به توسعه پایدار با نمونه موردی منطقه ده تهران (محله بریانک) میباشد .
روش بررسی :پژوهش از نوع توصیفی و تحلیلی بوده و به شیوهی کتابخانه ای و میدانی انجام گرفته به این صورت که جهت
جمعآوری دادهها از کتابها ،مقاالت ،و پایگاههای معتبر علمی و پژوهشی استفاده شده و جهت تجزیه و تحلیل آن نیز از پرسشنامه و
 spssبهره گرفته شده است .جامعه آماری پژوهش منطقه ده تهران و محله بریانک بوده است .
یافتهها و نتیجهگیری :نتایج تحقیق نشان میدهد در صورت ارتقا کیفیت سکونت در این محله از طریق بهسازی و نوساازی بافتهاای
فرسوده ،میتوان زمینه تأمین خدمات و فضاهای باز و سبز را در محله فراهم آورد و نقش مسکونی محلاه را ارتقاا بخشاده و مطلوبیات
شرایق زندگی را در آن را افزایش داد .اگر عملکردها و کاربریهای با مقیاس شهری در محله مستقر شاوند زمیناه مراجعاات بیشاتر باه
محله را فراهم آورده و میتواند زمینه ایجاد مشاغل جدید و رونق اقتصادی را در محله فراهم نماید .مهمترین مسأله برای برون رفات از
شرایق موجود محله ،و موفقیت در بازآفرینی شهری در آن ،بهبود ساختار اجتماعی – اقتصادی میباشد و البته ناگفته پیداست که بادون
دخالت و مشارکت دادن ساکنان که مهمترین و اصلیترین گروههای مواجه با معضالت ایان محلاه هساتند ،ایان مساأله راه باه جاایی
نخواهد.


کلید واژهها :بازآفرینی شهری ،توسعه پایدار ،بافت فرسوده ،کیفیت زندگی ،منطقه ده تهران.


1

این مقاله مستخرجاز پایان نامه دوره کارشناسی ارشد تحتعنوان تبیین معیارهای بازآفرینی شهری در راستای دستیابی به توسعه پایدار

(مطالعه موردی :محله بریانک منطقه  10تهران) نویسندهدومبهراهنمایینویسندهاول گروهشهرسازی دانشگاهآزاداسالمی واحدتهران غرب،

تهران،ایراناست .
 نویسنده مسئولsm.naderi@yahoo.com :

ارجاع به این مقاله :نادری،مجید؛رنجبردار،محمدعلی (.)1401تبیین معیارهای بازآفرینی شهری درراستای دستیابی بهتوسعه
ی .205-222،)2( 3،
پایدار (مطالعهمور دی:محلهبریانکمنطقه10تهران).فصلنامهمطالعاتتوسعهپایدارشهریومنطقها 
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مقدمه و بیان مسأله
در سالهای گذشته انقالب صنعتی و توسعه تکنولوژی باعث مهاجرت بسیاری از مردم روستاها و شه رهای مجاور به
پایتختها و مراکز شهری شده و تأثیرات قابل توجهی بر بافت و هسته تاریخی و قدیمی شهرها نهاده است به طوری ک ه
زمینهتغییر ،فرسودگیودرنهایتتخریبمناطقمرکزیشهرهارافراهمساختهاست.بافتهایقدیمیوفرسوده،
بافتهایی هستند که در دورهیزمانی طوالنی مدت شکل گرفته و تکوین یافتهاند و امروز در محاصرة تکنولوژی گرفتا ر
شدهاند .اگرچه این بافتها در گذشته به مقتضای زمان دارای عملکرد منطقی و سلسله مراتبی بودند،ولی امروزه به دلیل
قدمتو دراکثرمواردفرسودگی وفقدانتأسیساتوخدماتاولیهوضروریبرایزندگیشهریامروز،درپاسخگوییبه
نیازهایشهروندانخوددچارنارساییهایاساسی میباشند .همینامرخودباعثتخلیهاینبافتهاتوسطساکنانبومیو
قدیمیوحرکتسکونتیآنانبه سمتفضاهایجدیدیا پیرامونی شهرگشتهوبهتبعآن،مهاجرتقشرهای کمدرآمدو
روستاییبهاینبافتهاروبهفزونیمیگذارد(شنگیوهمکاران .)7،1400،
بافتهایفرسودهومسألهدارباعثبهخطرافتادنجریانحیاتوزندگیشدهوآنرامختلمیسازدوبهبیقوارگی،
بیسازمانی،عدم تعادل و عدم تناسب در بافت شهری منجر میشود .از این رو در پی رفع مسائل و مشکالت ایجاد شده
ی
حهایمختلفنوسازیوبهساز 
بازنگریدرهمهزمین ههایعلمی،فلسفیوهنریآغازگردید.درزمینهشهرسازینیزطر 
مطرح شده و به اجرا درآمدند که متأسفانه در عمل با شکست مواجه شده،زمین هیشکلگیری توجه به مسأله پایداری د ر
پروژههاواقداماتشهریرافراهمنمودندکهنتیجهآنایجادسیاستهاورویکردهایبازآفرینیشهریاست .
بازآفرینی شهری رویکردی است در راستای توسعهیدرون زای شهری و در حقیقت به کارگیری توان بالقوه و بالفعل
موجود در برنامهریزیهای شهری،تالش در جهت ایجاد تعادل در نحوهیتوزیع کیفی و کمی جمعیت،هماهنگی میان
بنیانهای زندگی اجتماعی و گریز از فقر شهری و در نهایت استفاده از مشارکت و پویش اجتماعی مردم .این رویکرد ب ه
ت
بهبود وضعیت اقتصادی،اجتماعی و محیطی شهر توجه دارد و طیف وسیعی از فعالیتها را بیان میدارد که قابلیت زیس 
جدیدیبهمناطقدرآستانهتخریبمیدهدوبامباحثوسیعتریازجملهکیفیتزندگیواقتصادرقابتیسروکاردارد .
بازآفرینیشهریشاملابعاداجتماعی،اقتصادیوزیستمحیطیدرمقیاسهایشهری،منطق هایوملیومشتملبر
ط
اصولیچون؛ تغییروتحوالتاقتصادی ،تغییروتحوالتاجتماعی ،حکمروایی ،تغییروتحوالتکالبدی ،کیفیتمحی 
ی
زیستوتوسعهپایدارمیباشد.ازابعادبازآفرینیشهریبعدپایداریآناست،نظریهبازآفرینیپایدارشهریدرتالشبرا 
ن
ایجاد فرآیندی پایدار در توسعهیشهری از یک سو،سعی در استفاده بهینه از امکانات بالقوهیدرون شهری برای تأمی 
نیازهای جدید دارد و از سوی دیگر اولویت را بر احیا بافت قدیمو بازگرداندن حیات اجتماعیو رونق اقتصادی به این
بافتهامیدهد.ازسویدیگر،همانگونهکهعنوانشدبازآفرینیشهریدارایمعیارهایوشاخصهایمختلفیمیباشدکه
بررسی هر کدام از این شاخصها میتواند به بهبود یافتن وضعیت زندگی ساکنان این بافتها منجر شود .به گونه ایی که
ب
احیاءاقتصادیواجتماعیاینمراکززمینهحفظواحیاء کالبدیواجتماعی-فرهنگیآنهارا بهوجودآوردهوازتخری 
طبیعیوتخریببرنامهریزیشدهسودجویانجلوگیریخواهدکرد .
باتوجه به اینکه بازآفرینی شهری سیاستی جامعویکپارچه برای حل مشکالت شهرها است به نحوی کهمنجر به
ارتقایشاخصهایزیستپذیریوکیفیتزندگیشهروندانودرنتیجهفراهمشدنتوسعهپایدارشهریمیشود .
هدف از پژوهش حاضر تبیین معیارهای بازآفرینی شهری در راستای دستیابی به توسعه پایدار با نمونه موردی منطق ه
دهتهران(محلهبریانک)میباشد.طبقمطالعاتصورتگرفته؛منطقهدهتهرانازمناطقبسیارقدیمیوکهنتهرانبوده
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ن
کهجمعیتزیادیرادرخودجایدادهاستودارایبیشاز%53بافتفرسودهمیباشد .بدیهیاستکهبررسیوتبیی 
هر یک از شاخصهای بازآفرینی شهری در این منطقه و نمونه موردی این پژوهش محله بریانک که میزان زیادی از بافت
فرسودهاینمنطقهرابهخوداختصاصدادهمیتواند بهایجادپایداریدرابعادمختلفسیستمشهریدراینمنطقهمنج ر
ت
شده و به توانمندسازی اجتماعات فردی در راستای مشارکت در امر بازآفرینی و در نهایت تجدید حیات اجتماعی در باف 
فرسوده این منطقه و پایداری آن منجر شود .بدین لحاظ هدفاصلیپژوهشحاضر تبیینمعیارهایبازآفرینیشهریدر
تیابیبهتوسعهپایدارمیباشد.درپژوهشحاضردرپیپاسخگوییبهاینسؤالاصلیهستیمکه :
راستایدس 
چهشاخصهاییازبازآفرینیشهریدراینمنطقهمیتواندبهنحومؤثرتریبهتوسعهپایدارشهریمنجرشود؟ 

مبانی نظری پژوهش
بافت فرسوده
در سالهای اخیر با افزایش بیرویه و بدون برنامه جمعیت،بسیاری از بافتهای داخلی شهر به تدریج کارکرد اصلی
خودراازدستدادهاندوباازبینرفتنشرایطمناسبزندگیبهبافتفرسودهتبدیلشدهاند(بختیاری .)9،1400،
بافت فرسودهی شهری به عرصههایی از محدودهیقانونی شهرهاگفته میشودکه به دلیلفرسودگی کالبدی ،عدم
بپذیربودهوازارزشمکانی،
برخورداریمناسبازدسترسیسواره ،تأسیسات ،خدماتوزیرساختهایشهری ،آسی 
محیطی و اقتصادی نازلی برخوردارند .این بافتها ،به دلیل فقر ساکنان و مالکان آنها،امکان نوسازی خود به خودی راد ر
واقع میتوان :نداشته و نیز،سرمایهگذاران انگیز های برای سرمایهگذاری در آن را ندارند (حبیبی و همکاران.)17 ،1386 ،
ک
همچنین بر اساس شاخصهای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران،بافت فرسوده شهری به محدوده یا بلو 
ق میشود که بیش ا ز  50درصد بناهای آن ناپایدار،معابر آن نفوذ ناپذیر و امالک آن ریزدانه باشد .لذا اصالح
شهری اطال 
وضعیتوبازآفرینیاقتصادی-اجتماعیوکالبدیبافتهایمزبوروبازگرداندنمجددآنهابهحیاتشهر،مستعدنمودن
نها برای پذیرش سرمایههای جدید و قرار دادن آنها در کانون توجه مدیران و مسئوالن شهری باید مورد تأکید توسعه
آ
درونیشهرهابارویکردبهسازی،نوسازیوبازآفرینیبافتهایفرسودهونابسامانقرارگیرد(شعبانی .)11،1400،
اینبافتهادرفرایندزمانطوالنیشکلگرفتهوتکوینیافتهوامروزدرمحاصرهتکنولوژیعصرحاضرگرفتارشدهاند.
اگرچهاینبافتهادرگذشتهبهمقتضایزماندارایعملکردمنطقیوسلسلهمراتبیبودند،ولیامروزازلحاظساختاری و
شهایشهروندیدرآنکاهشیافتهوساکنانآنا ز
عملکردیدچارکمبودهاییبوده(حبیبیوهمکاران)20،1386،وارز 
شرایط زندگی در محل خود رضایت و ایمنی خاطر نداشته و نیا زهای اساسی آنها برآورده نمیشود (شماعی و همکاران،
 .)13،1394
بازآفرینی
از زمانیکه توجه متخصصان و مدیران شهری به سمت حفظ و احیای بافتهای مرکزی و تاریخی شهرها منعطف
گردیده،نظریات و رویکردهای متعددی در این راستا ،تبیین شده است .از مهمترین این رویکردها که امروزه مورد استفاد ه
قرارمیگیرد،بازآفرینیبافتهایفرسودهشهریاست(بزرگنیا .)30،1401،
واژهبازآفرینیبهمعنایاحیاءکردن،جاندوبارهبخشیدن،احیاءشدن،ازنورشدکردنبودهوهمچنیندرتعریفاین
عبارت گفته میشود که به معنای بازتولید طبیعی،بخشی از یک تمامیت زنده میباشد که در معرض نابودی قرارگرفت ه
است (لطفی و همکاران .)25 ،1391 ،در حوزه مرمت و حفاظت شهری این واژه ابتدا تا حدودی به عنوان معادلی جدید
برایRenewalبهکارمیرفتوخودواژهی تازهاینبود ،ولیبهتدریجاینواژهدرمقابلمختصاتوتبعاتمنفی
نوسازیشهری،بارمعناییمثبتیپیداکرد(عندلیبوهمکاران .)34،1392،
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ن
یجریا 
اینواژهبهشکلگسترد هایپساز،1995بهعنوانجایگزینیبراینوسازیشهریدرعرصهادبیاتشهرساز 
یافت (بحرینی و همکاران .)18،1393 ،در این راستا رویکرد«بازآفرینی شهری»گامی فراتر از مقاصد،آرو زها و دستاوردهای
«نوسازی شهری»« ،توسعه شهری»و«بهسازی شهری» است و با درنظر گرفتن همه ابعاد اجتماعی،اقتصادی،کالبدی و
زیستمحیطیبهبافت،نگاهیجامعویکپارچهوپایداردارد(.رحمانی .)26،1400،
بازآفرینیمدیریتبافتفرسودهشهریبهدنبالحلمشکالتفرسودگیبافتهایفرسودهشهریازطریقبهسازیبه
یهایمناسب ،اصالحشرایطشیمیاییمصال وساختارهایبافتهایفرسود ه
وسیلهمشارکتهایمردمی ،سیاستگذار 
است.کههرسهاینارکاندراحیاوبازآفرینیبافتفرسودهازعواملمهمیقلمدادمیگردد(ضیابریوهمکاران،
 .)1401،10
بازآفرینیبه عنوانبرنامهایجامع،یکپارچهومجموعهاقداماتتأثیرگذاردرحلمسائلشهریکهزمینهبهبودپایدار
درشرایطاقتصادی ،کالبدی ،اجتماعیوزیستمحیطیمنطقهفرسودهرافراهمکند()Roberts et al,2000,105
تعریفشدهاست .
ابزاراصلیاینرویکرد،مداخلهدربافتهایشهری،بازآفرینیوبازسازیدربعدکالبدی(مرمتومدیریتمخاطراتو
دربعداجتماعی)توانمندسازیاجتماعشهراست(زیاریوهمکاران.)42،1391،اینمفهوم،گامیفراترازمقاصد،آرزوهاو
دستاوردهایتوسعهشهری،نوسازیشهری،باززندهسازیشهریبودهاست(رابرتزوهمکاران .)86،1393،
این مفهوم،بسته به سط توسعه یافتگی هر کشور،به شیوههای مختلف تفسیر شده و مورد استفاده قرار گرفته است
(نوریان و آریانا )19،1391 ،اما به طور کلی به دنبال حل مشکالت فرسودگی شهری از طریق بهسازی مناطق محروم و د ر
حال اضمحالل در شهرهاست .این رویکرد تنها به دنبال باز زندهسازی مناطق متروکه نیست،بلکه با مباحث گستردهتری
همچوناقتصادرقابتیوکیفیتزندگیبهخصوصبرایکسانیکهدرمحالتفقیرنشینزندگیمیکنند،سروکاردارد(پور
احمدوهمکاران .)35،1389،
عناصر اصلی رهیافت بازآفرینی شهری
مشارکت،برنامهریزیراهبردیوپایداری،سهضلعمثلثرهیافتبازآفرینیشهریراتشکیلدادهوپایهایبرایاقدام
دربازآفرینیشهریفراهممیکنند.بهعبارتدیگر،مشارکت(شاملمشارکتمردمی،مشارکتبینسازمانی،مشارکتبین
سازمانها و مردم و سایر ذینفعان) ،برنامهریزی راهبردی (شامل مقابله با فرسودگی و افت شهری،مشکل گشایی و درگی ر
ساختنتمامذینفعان)وتوجهبهاهدافپایداری(شاملپایداریاقتصادی ،اجتماعیومحیطیوپایداریعمل
برنامهریزی)عناصراصلیرهیافتبازآفرینیشهریراتشکیلمیدهند(نوریانوهمکاران .)24،1391،
فرآیند باز آفرینی شهری شامل ابعاد اجتماعی،اقتصادی و زیست محیطی در مقیاسهای شهری،منطق های و ملی و
ط
مشتملبراصولتغییروتحوالتاقتصادی،تغییروتحوالتاجتماعی،حکمروایی،تغییروتحوالت کالبدی،کیفیتمحی 
ت
زیستوتوسعهپایدارمیباشددرفرآیندبازآفرینیشهری ،تحلیلهایاقتصادی ،اجتماعیوزیستمحیطیصور 
میگیرد.دراینفرآیند ،دادههاشاملمحرکهایداخلیتغییرازقبیلراهبر دهایموجود ،دردسترسبودنمنابع،
ترجیحات ساکنین،وضعیت مشارکت،رهبران و هدایت گران؛ویژگیهای خاص منطقه شهری شامل تحلیلها در مقیاس
شهری،ویژگیهایمحلهها،سیاستهاوبرنامههایموجود،اهدافوآرمانهایخاصونیازهاوملزوماتآینده؛محرکهای
ی
خارجی تغییر مانند :جریانهای کالن در اقتصاد،سیاستهای ملی و فراملی،راهبردهای شهرهای رقیب میباشند .خروج 
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فرایندمذکوردرابعادمختلفشاملابعادکالبدی،سیاستهایمحلهای،توسعهاقتصادی،اقداماتزیستمحیطیوسیاست
محلهایمیباشد(پوراحمدوهمکاران .)13،1389،




شکل  .1طرحهای بازآفرینی بافت فرسوده شهری(زنگی آبادی و همکاران.)11 ،1391 ،

توسعه پایدار
توسعهپایداررفعنیازهایفعلیرابدونآسیبزدنبهتواناییهاینسلآیندهدرتأمیننیازهایخود،موردتوجهدارد
ودربردارندهاینپیاماستکهنمیتوانازنظرانسانیواخالقیقبولکردکهنسلفعلیبهقیمتبهبودجامعهخودوبرای
نها
رفاه و رسیدن به استانداردهای باالی زندگی خود خسارت جبران ناپذیری بر سرمایه نسلهای آتی وارد سازد و از آ 
استفادههاینامحدودبعملآورد .
توسعه شهری به عنوان یک مفهوم فضایی،را میتوان به معنی تغییرات در کاربری زمین و سطوح تراکم،جهت رفع
نیازهای ساکنان شهر در زمینه مسکن،حمل و نقل،اوقات فراغت و غذا و غیره،تعریف کرد .چنین توسع های زمانی پایدا ر
ی
خواهدبودکه،درطولزمان،شهریازنظرزیستمحیطیقابلسکونتوزندگی(هوایپاک،آبآشامیدنیسالم،اراض 
و آبهای سطحی و زیرزمینی بدون آلودگی و غیره) ،از نظر اقتصادی بادوام (اقتصادی شهری باید بتوان با تغییرات فنی و
ی
صنعتی جهت حفظ مشاغل پایهایاش هماهنگ شود و مسکن مناسب و در حد استطاعت ساکنانش را با یک بار مالیات 
ی
سرانه عادالنه تأمین نماید) .و از نظر اجتماعی همبسته (الگ وهای کاربری زمین،همبستگی اجتماعی و احساس شهروند 
باشدکهانسانبتوانددرآمدیعادالنهبهدستآورد،سرپناهمناسبتهیهکند،احساسراحتیکندوتالشووقتخودرا
وقف حفاظت از تصویر شهر نماید .ساخت یک اقتصاد شهری قوی و شهری قابل زندگی ازنظرزیست محیطی ،بایدبا
تالشهاییبههدفحفظگروههایاجتماعیموجودوارائهاشکالنوینادارهشهروکنترلآن،دستدردستهمداده تا
بتوانندهمبستگیوانسجاماجتماعیراحفظکنند .
"درمفاهیمجدیدتوسعهپایدارشهری،عالوهبرتعریفمجددبافتشهر،باارائهایدهکاربریهایترکیبی،برتوسعههای
بعدی که باید در داخل مرزهای موجود شهر صورت بگیرد تأکید میشود .بنابراین راه حل شهر فشرده به عنوان وسیل های
برای رسیدن به توسعه پایدار و آنتی تز حوم ههای گسترده و بیدر و پیکر فعلی ( بیشتر در ایاالت متحده آمریکا و برخی
کشو رهایجهانسومکهدرتقلیدازالگویآمریکاییبهوجودآمده)مطرحاست(مرصوصیوهمکاران .)38:1398،
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شکل  .2معیارهای بازآفرینی شهری با رویکرد توسعه پایدار (سجادزاده و همکاران)17 ،1394 ،



پیشینه پژوهش
کهربا وهمکاران ( )1400در پژوهشیبا عنوان ارزیابیتحققپذیریاصول و معیارهایبازآفرینیپایداردر راستای
برنامهریزی وتوسعهپایدار بافتتاریخی (موردپژوهی :بافتتاریخی-مرکزی شهررشت)بهبررسی میزان تحققاصولو
معیارهای بازآفرینی پایدار دربافتمرکزی-تاریخی رشتپرداختهاند..نتایج نشاندادکهپسازاقداماتبازآفرینی ،اصل
ی
اجتماعمبنایی شرایط نسبتاًمطلوبی درمیاناصولومعیارهای بازآفرینی پایدار داردواصولجامعنگری وفرآیندمحور 
بهترتیبپایینترازمیانگینمطلوبارزیابیشدهاست.همچنینبرخیازمعیارهایاصولجامعنگریواجتماعمبناییبه
ی
صورتتکبعدیدرنظرگرفتهشدهواصلفرآیندمحوریومعیارهایحقوقیقانونی وضعیتمطلوبینداردودرراستا 
دستیابیبهتوسعهپایدارشهرینبودهاست .
محمدی()1399درپژوهشیباعنوانبررسینقشراهبردبازآفرینیدرساماندهیبافتهایقدیمیوفرسودهشه رهابا
ی
رویکردتوسعه پایدارمطالعه موردی:محله غریبانشهر اردبیلعنوان نموده پژوهش حاضر به دنبال بررسیو ارزیاب 
بازآفرینیمحله قدیمیغریبانشهر اردبیل،در جهت تحرکو سرزندگیبا ایجادسلسله مراتب خدماتی،افزایش
تهایمحیطی وارتقای ایمنی وامنیت محلی میباشد.نتایج پژوهشوی نشانمیدهد بازآفرینی محلهغریبان بر
کیفی 
کاهشمشکالتکالبدی ،اجتماعی و اقتصادی آنکامالًمؤثر است.امامیانگینمتغیر کیفیت محیطی کمتر ازمیانگین
نظریبودهومیتوانگفتبازآفرینیمحلهغریبانبرکاهشمشکالتکیفیتمحیطیآنچندانمؤثرنبودهاست .
پرسته وهمکاران()1398در پژوهشی با عنوانتوسع های پایدارو حیات بخش:توسعه شهری دانشبنیان درمتن
بازآفرینی شهری عنواننمودنددراین مقالهبهبازبینی رویکرد توسعهشهری دانشبنیان پرداخته،وچشماندازیجهت
دستیابیبهتوسعهشهریدانشبنیانخالقارائهمیگردد؛ کهابعادبازآفرینیشهریراموردخطابقراردادهونویدبخش
یکپیشبینیجامعوکلنگرباهدفایجاد توسعهشهریپایدارمستحکممیباشد.اینمقالههمچنینبهارائهیکبرنامه
پیشبینیکنندهبرایتوسعهشهریدانشبنیاندرمتنبازآفرینیشهریودرادامهآنبهتوسعهشهریپایدارومستحکم
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میپردازد؛کهبهعنوانیکراهبردعملیبرایتوسعهشهریدانشبنیانبودهومیتواندنقشمهمیدرمفهومپایداری،به
واسطهایجادیکچشماندازخالقانه،باشد .
ی
شیباعنواناستراتژیبازسازیشهریتحتهدایتفرهنگ:ارزیابیمدیریتاستراتژ 
چووهمکاران()2019درپژوه 
یهایمدیریتبنگاههایبازآفرینیشهریمیتواند
وعملکردبنگاههایبازآفرینیشهریدرشهرتایپهعنواننمودنداسترات ژ 
بهعنوانمرجعیبرایبهبودعملکردسیاستگذاریوشناساییعواملکلیدیمربوطبهارتقاءشهرنشینیتوسطدولتهادر
سراسرجهانبررسی وارائهشود.عالوهبراین ،نتایج مطالعاتمیتواندبهعنوانراهنماومرجعی برای دولتتایوان جهت
تهای آیندهبازآفرینیشهریو پژوهشهای مربوطه مورد استفاده قرار گیرد .با اینحال ،چارچوب روش
ارتقایسیاس 
شناختی برای اطالعرسانیبهبازآفرینی شهری درمقیاس محدودهخوبدانهازطریق LBSNهاهنوزبهطورگستردهجا
نیفتاده استکهاین تحقیق بهدنبالتحققآناست.این تح قیقشکافدانشراباارائه یک روشبرای شناسایی فضاهای
فرصتشهری برای بازآفرینی شهری کهشاملپیش پردازش،تجزیه وتحلیل وتفسیر اطالعاتتکی  LBSNاستپوشش
میدهد .
ژوانلیوهمکاران()2019درپژوهشیباعنوانرژیمحقوقمالکیتدرحالگذار:درکروندبازسازیشهریدر چین-
مطالعهموردی گوانگژوعنواننمودنداین مطالعهاستداللمیکندکهرژیم حقوقمالکیت مؤثربرای بازآفرینی شهری به
ق
یک روشموازی تبدیل شدهاست،زیرا الزماستفرآین دهای آزمایش ،خطاوانتقالبهموازاتهمعملنمایند وحقو 
عملیاتی کهدرابتدابهبازیگران مختلفاختصاصدادهشدهاستبهتدریج توسطکاربرانزمین وبااثرنیروهای بازاراز
طریق«رژیمحقوق مالکیتدر حالگذار» احیاشود .اینتحقیقنشان میدهد به بازآفرینیدر زمین ههای مختلف و
همچنینتعامالتبینسهامدارانمختلفدراینزمینهبایدتوجهبیشتریاختصاصیابد .
ی
روزا وهمکاران()2018درپژوهشی باعنوانارزیابی مزایای فضایی برنامههایبازسازی شهری در یک محیط شهر 
بپذیر:مطالعهموردیدرکاتانیا،ایتالیا عنواننمودنددراینمقالهروشیبرایاندازهگیریفضاییمزایایمناطق
بسیارآسی 
تجدیدپذیرباتوجهبهعواملمحیطیوشهری،مانندکاهشخطراتلرزهای،افزایشدسترسیوتنوعاستفادهاززمینارائه
شدهاست.هرجنبهبااستفادهازشاخصهایفضاییمحاسبهشدهدرواحدهایجغرافیاییمختلفاستکهبهطورپیوسته
دراندازهافزایش مییابد تابتوانداثرات یک منطقهبازسازی مجددوتعدادی ازمناطق همزمانرادرککند.نتایج نشان
میدهد که مزایایمثبت را میتوان از مناطق بازسازیبه بخشهای مربوطه مرتبط با شهر گسترش داد و حتیتعداد
محدودیازمناطقبازسازیمیتوانندمزایایمربوطهراایجادکنند .


معرفی محدوده مورد مطالعه
محله بریانک از نظر تقسیمات شهری در ناحیه  1منطقه  10شهرداری تهران واقع شده است که ا ز سمت شمال ب ه
قبهبزرگراهنواب،ازجنوببهخیابانقزوینوازسویغربنیزبهخیابانهایدعوتی،خوشومحمو د
خیابانکمیل،ازشر 
ق با
عرب منتهی میگردد .این محله از شمال با محله سلسبیل جنوبی،از جنوب با محله بلوارسازی (منطقه  ،)17از شر 
یترین شریان ارتباطی محله بزرگرا ه
محله خرمشهر (منطقه  )11و از غرب با محله هفتچنار همسایه و همجوار است .اصل 
ن
نواب صفوی میباشد که از طریق شریانهای ارتباطی مهم محله یعنی خیابانهای بریانک،صفدری و محبوب مجاز امکا 
ارتباطمحلهبهاینبزرگراههموارمیگردد.مساحتکنونیاینمحله81/7هکتاراست .

212

مطالعات توسعه پایدار شهری و منطقه ای
دوره ،3شماره  ،2شماره پیاپی  ،8تابستان 1401

شکل  -3نقشه موقعیت محله بریانک در منطقه ده شهر تهران (نگارندگان.)1401 :



شکل-4نماهاییازمحلهبریانک(نگارندگان.)1401 :


مطابقبافرآیندهاوپویاییهایاقتصادی-اجتماعیشهریودررأسآنواگذاریکاربریقدیمیمحلهیعنیباغات
وکاربریهایکشاورزی،محلهباقطعاتکوچککاربریتغییرشکلدادهوبافتباکاربریمسکونیبا65درصدعمدهترین
ی
کاربریرادرمحلهبهخوداختصاصدادهاند.تراکمناخالصدراینمحلهبرابربا337نفردرهکتاراستکهازایننظریک 
از پر تراکمترین محلههای شهر تهران به حساب میآید .مجموع مساحت کاربریهای محله بریانک  63هکتار میباشد ک ه
حدود41هکتارآنمعادل65درصدبهکاربریمسکونیتعلقدارد.بعدازمسکونیبیشترینمساحتمتعلقبهفضایسبز
میباشدکه6درصدازمساحتکلمحلهراشاملمیشود .
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بافت فرسوده محله
از نظر بافت فرسوده  22درصد از بافتهای موجود محله را بافتهای فرسوده شکل دادهاند که از نظر ایمنی کالبدی
ش
در حد ضعیفی بر آورده شده است .از نظر ترافیکی نیز بافت فرسوده محله به همراه تراکم بسیار باالی آن نیازمند افزای 
شبکه معابر و تعداد پارکینگ است» .خطر زمین لرزه و احتمال تلفات سنگین در منطقه و شهر تهران یکی از نگرانیهای
عمدهمتخصصانشهریدرطولسالهایگذشتهبودهاست .
یکی از معیارهای مهم شناسایی بافت فرسوده شهری در تهران،ارزیابی دوام و پایداری ساختمانهای آن بوده است.
براساس دادههای موجود در مجموع  79درصد بناهای محله فاقد اسکلت و یا نیمه اسکلت و عمدتاً دو طبقه بود هاند که ا ز
نهافاقداسکلتبهمفهومعامآنوسقفهاازنوعطاقضربیبااستفادهازتیرآهن
اینمیان55درصدازمجموعساختما 
ن
و آجر به طریق ساده روی دیوارهای آجری نشست هاند .این ویژگی تقریباً در همه ساختمانهای محالت قدیمی شهر تهرا 
ن
مشاهدهمیشودبهگونهایکهمیتوانگفتدرمجموعحدود65تا70درصدبناهایشهرفاقدعناصرمقاومدربرابرزمی 
لرزههستند .


روششناسی پژوهش
روشپژوهشحاضرتوصیفیوتحلیلی–پیمایشیمیباشد.جامعهآماریپژوهشحاضرساکنانمحلهبریانکواقعدر
منطقهدهشهرتهرانمیباشند.اطالعاتموردنیازآننیزازدوطریقکتابخانهاییومیدانیبااستفادهازکتابها،مقاالت،
پایاننامهها،اسنادومصاحبهوپرسشنامه و  GISجمعآوری خواهدشد.قلمرواین پژوهشمنطقهدهتهرانبهویژه محله
بریانک میباشد.بر ایتعیینحجمنمونهازفرمولکوکراناستفادهشدوازطریق نمونهگیری تصادفی  384نفربهعنوان
جامعهآماریانتخابشدهوپرسشنامهبینآنانتوزیعشدهاست.دادههابااستفادهازآزمونهایآماریدرنرمافزارSPSSو
آزمونضرایب،همبستگیورگرسیونموردتحلیلقرارگرفتند .


تحلیل یافتهها
آزمون نرمال بودن متغیرهای تحقیق
با توجه به جدول  1ضرایب سط معنیداری متغیرهای پژوهش،بیشتر از  0.05میباشند بنابراین فرض صفر آماری
کهتوزیعنرمالموردنظرهستتائیدمیگرددوهمهمتغیرپژوهشدارایتوزیعنرمالمیباشند.

جدول  .1آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش
متغیر

سطح معنی داری

توزبع دادهها

اجتماعی -فرهنگی

 0.066

نرمال 

اقتصادی

 0.075

نرمال 

محیط زیست

 0.086

نرمال 

کالبدی -فضایی

 0.053

نرمال 

توسعه پایدار

 0.057

نرمال 

(منبع ،مطالعات نگارندگان.)1401 ،
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آزمون فرضیههای پژوهش
فرضیه اول :شاخص اجتماعی – فرهنگی بر توسعه پایدار محله بریانک تأثیر دارد.
جدول  .2آزمون همبستگی پیرسون متغیرهای فرضیه اول
توسعه پایدار
ضرایبآماری

ضریبهمبستگی

سطح معنی داری

0.536

0.00

شاخصاجتماعی–فرهنگی 

(منبع ،مطالعات نگارندگان.)1401 ،


نتایج بدست آمده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرها حاکی از آن است که در بین  384پاسخگوی مورد
مطالعه ضریب همبستگی برابر با  0.536با سط معنی داری  %95میباشد  ,از آنجاکه سط معنی داری بدست آمد ه
(,)Sigکمتراز%5استمدارککافیبرایردفرضصفرآماریخودداریمدرنتیجهفرضیهصفرآماریردوفرضیهاصلی
تأییدمیگردد,بنابراین:بینمتغیرهایپژوهش(شاخصاجتماعی–فرهنگیوتوسعهپایدار),رابطههمبستگیمعنیداری
وجوددارد .
جدول  .3آزمون رگرسیون فرضیه اول
توسعه پایدار
ضریبتعیین

ضرایبآماری
شاخصاجتماعی–فرهنگی

 0.287

ضریبرگرسیونی

سطح معنی داری

0.536

0.00

(منبع ،مطالعات نگارندگان.)1401 ،


ن
مطابق جدول باال :ضریب تعیین نیز برابر با 0.287می باشد یعنی میزان تغییرپذیری در متغیر وابسته که میتوا 
بوسیله رگرسیون آن را توضی داد برابر با 0.287واحد میباشد .همچنین ضریب استاندارد شده بتا برابر با  0.536میباشد
یعنیبازارییکواحدتغییردرمتغیرمستقل(شاخصاجتماعی–فرهنگی),تغییراتمتغیروابست ه(توسعهپایدار)برابربا
ی()Sigاز%5اینتأثیرگذاریمعنیداراست,بنابراین :
0.536واحدمیباشدکهباتوجهبهکوچکتربودنسط معنیدار 
شاخصاجتماعی–فرهنگیبرتوسعهپایدارمحلهبریانکتأثیردارد .

جدول  .4جدول ضرایب فرضیه اول
.Sig
t

ضرایب
استاندار د

ضرایبغیراستاندار د
انحرافضریب
استاندار د

Beta
.000

8.850

.000

12.409

.536

ل
مد 
B

.171

1.513

ت
ثاب 

.048

.592

توسعهپایدا ر 

(منبع ،مطالعات نگارندگان.)1401 ،
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مطابقجدولضرایب،ضریباستانداردشدهبتابرابر با 0.536میباشدیعنیبازارییکواحدتغییردرمتغیرمستقل
شاخص اجتماعی فرهنگی،تغییرات متغیر وابسته دستیابی به توسعه پایدار در محله بریانک برابر با  0.536واحد میباشد.
بنابراین،توسعهشاخصهایاجتماعیفرهنگیبردستیابیبهتوسعهپایداردرمحلهتأثیرمعنیداریدارد.آنچهکهامروز ه
بهعنوانتوسعهپایداریاناپایداردرجوامعدیدهمیشودمحصولخواستوارادهساختارهایمختلفقدرت ،اقتصادو
فرهنگدرجامعهبهشمارمیرود.بهگفتهدیگر،ابعادپایداریاجتماعی،میتواندبهعنوانیکیازمهمترینوکلیدیترین
ی
یهاوسیاستگذاریهایشهریمحسوبشو د.ازطرفی ،گستردگی ،پیچیدگیوتنوعشاخصها 
ابزاردربرنامهریز 
ف
پایداریاجتماعیو نقشآنهابرجامعهایجابمیکند تااینشاخصهابرحسبنقش و عملکردآنها درگروههایمختل 
دست هبندی و تجزیه و تحلیل شوند .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که تأثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی در برقراری توسع ه
پایدارنقشیبدیهیداشتهوبسیارمهمومؤثراست .

فرضیه دوم :شاخص اقتصادی بر توسعه پایدار محله بریانک تأثیر دارد.
جدول  .5آزمون همبستگی فرضیه دوم
توسعه پایدار
ی
ضرایبآمار 

ضریبهمبستگی

سطح معنی داری

ی
شاخصاقتصاد 

0.371

0.00

(منبع ،مطالعات نگارندگان.)1401 ،


ی
نتایج بدست آمده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرها حاکی از آن است که در بین  384پاسخگو 
موردمطالعهضریبهمبستگیبرابربا0.371باسط معنیداری%95میباشد،ازآنجاکهسط معنیداریبدستآمده
(,)Sigکمتراز%5استمدارککافیبرایردفرضصفرآماریخودداریمدرنتیجهفرضیهصفرآماریردوفرضیهاصلی
تأییدمیگردد,بنابراین:بینمتغیرهایپژوهش(شاخصاقتصادیوتوسعهپایدار),رابطههمبستگیمعنیداریوجوددارد .
جدول  .6آزمون رگرسیون فرضیه دوم
توسعه پایدار
ی
ضرایبآمار 
ی
شاخصاقتصاد 

ی
ضریبتعیین ضریبرگرسیون 
0.138

0.371

سطح معنی داری
0.00

(منبع ،مطالعات نگارندگان.)1401 ،


ن
مطابقجدولباال:ضریبتعییننیزبرابربا0.138میباشدیعنیمیزانتغییرپذیریدرمتغیروابستهکهمیتوا 
بوسیلهرگرسیونآنراتوضی دادبرابربا0.138واحدمیباشد.همچنینضریباستانداردشدهبتابرابربا0.371میباشد
یعنی بازاری یک واحد تغییر در متغیرمستقل (شاخص اقتصادی) ،تغییرات متغیر وابسته (توسعه پایدار) برابر با 0.371
واحدمیباشدکهباتوجهبهکوچکتربودنسط معنیداری()Sigاز%5اینتأثیرگذاریمعنیداراست،بنابراین :
شاخص اقتصادی بر توسعه پایدار محله بریانک تأثیر دارد .شاخصهای اقتصادی همچون نرخ بیکاری،بار تکفل،درصد
جمعیت فعال در بخش کشاورزی و صنعت،درصد خانوارهای مالک ساختمان و زمین و  ...همگی زمینه رشد اقتصادی،
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باالرفتنکیفیتزندگیودرنهایتدستیابیبهتوسعهپایداررافراهممینماید.ازاینروشاخصاقتصادیبیشترینتأثیررا
برپایداریمحلهدارد.زیرانهتنهامستقیماًپایداریمحلهراتحتتأثیرقرارمیدهدبلکهازطریقشاخصکالبدی و
خدماتیبهطورغیرمستقیمپایداریمحلهراتحتتأثیرقرارمیدهد .
فرضیه سوم :شاخص محیط زیست بر توسعه پایدار محله بریانک تأثیر دارد.
جدول  .7آزمون همبستگی فرضیه سوم
توسعه پایدار
ضرایبآماری

ضریبهمبستگی

سطح معنی داری

شاخصمحیطزیست

0.349

0.00

(منبع ،مطالعات نگارندگان.)1401 ،


نتایجبدستآمدهازآزمونضریبهمبستگیپیرسونبینمتغیرهاحاکیازآناستکهدربین 384پاسخگویمورد
مطالعه ضریب همبستگی برابر با  0.349با سط معنی داری  %95میباشد ,از آنجا که سط معنی داری بدست آمده
(,)Sigکمتراز%5استمدارککافیبرایردفرضصفرآماریخودداریمدرنتیجهفرضیهصفرآماریردوفرضیهاصلی
تأییدمیگردد،بنابراین:بینمتغیرهایپژوهش(شاخصمحیطزیستوتوسعهپایدار)،رابطههمبستگیمعنیداریوجو د
دارد .
جدول  .8آزمون رگرسیون فرضیه سوم
توسعه پایدار
ی
ضرایبآمار 
شاخصمحیطزیست

ی
ضریبتعیین ضریبرگرسیون 
0.122

0.349

سطح معنی داری
0.00

(منبع ،مطالعات نگارندگان.)1401 ،


ن
مطابقجدولباال:ضریبتعییننیزبرابربا0.122میباشدیعنیمیزانتغییرپذیریدرمتغیروابستهکهمیتوا 
بوسیلهرگرسیونآنراتوضی دادبرابربا0.122واحدمیباشد.همچنینضریباستانداردشدهبتابرابربا0.349میباشد
یعنی بازاری یک واحد تغییر در متغیر مستقل (شاخص محیط زیست) ,تغییرات متغیر وابسته (شکلگیری توسعه پایدار)
برابربا0.349واحد میباشد.که باتوجهبهکوچکتربودنسط معنیداری()Sigاز%5اینتأثیرگذاریمعنیداراست،
بنابراین:شاخصمحیطزیستبرتوسعهپایدارمحلهبریانکتأثیرمعنیداریدارد .
توسعهپایداربهمعنایعدمتحمیلآسیبهایاقتصادی ،اجتماعییازیستمحیطیبهنسلهایآیندهاست ،زیرا
بسیارىازمسائلبحرانیمربوطبهبقاوزندگی،بهتوسعهنامتوازن،فقرورشدجمعیتمربوطاستکهباعثفشاربیسابق ه
بر منابع طبیعى نیز میگردد .از این رو شاخصهای زیست محیطی همچون آلودگی صدا،آلودگی خاک،آلودگی آب،و
ت
آلودگیصنعتیوآلودگیپسماندهایشهریوتالشدرجهتکاهشآنهابهجهتدستیابیبهتوسعهپایدارزیس 
محیطیاهمیتزیادییافتهاست.بهگونهایکهپیوندشهرومحیطهایطبیعیجدائیناپذیراستوزندگیدریکمحیط
باکیفیتبهمعنیزندگیکردندرشهریاستکهتاًمینمحیطزیستآنبهخوبیانجامگرفتهباشد .
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فرضیه چهارم :شاخص کالبدی  -فضایی بر توسعه پایدار محله بریانک تأثیر دارد.
جدول .9آزمون رابطه همبستگی فرضیه چهارم
توسعه پایدار
ضرایبآماری

ضریبهمبستگی

سطح معنی داری

کالبدی-فضایی

0.141

0.00

(منبع ،مطالعات نگارندگان.)1401 ،


ی
نتایج بدست آمده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرها حاکی از آن است که در بین  384پاسخگو 
موردمطالعهضریبهمبستگیبرابربا0.141باسط معنیداری%95میباشد,ازآنجاکهسط معنیداریبدستآمده
(,)Sigکمتراز%5استمدارککافیبرایردفرضصفرآماریخودداریمدرنتیجهفرضیهصفرآماریردوفرضیهاصلی
ی
تأیید میگردد ,بنابراین :بین متغیرهای پژوهش (شاخص کالبدی  -فضایی و توسعه پایدار) ,رابطه همبستگی معنی دار 
وجوددارد .
جدول  .10آزمون رگرسیون فرضیه چهارم
توسعه پایدار
ضرایبآماری

ضریبتعیین

ضریبرگرسیونی

سطح معنی داری

شاخصکالبدی-فضایی

0.122

0.349

0.00

(منبع ،مطالعات نگارندگان.)1401 ،


ن
مطابق جدول باال :ضریب تعیین نیز برابر با  0.122میباشد یعنی میزان تغییرپذیری در متغیر وابسته که میتوا 
بوسیلهرگرسیونآنراتوضی دادبرابربا0.122واحدمیباشد.همچنینضریباستانداردشدهبتابرابربا0.141میباشد
یعنیبازارییکواحدتغییردرمتغیرمستقل(کالبدی-فضایی),تغییراتمتغیروابسته(شکلگیریتوسعهپایدار)برابربا
0.141واحدمیباشد.کهباتوجهبهکوچکتربودنسط معنیداری()Sigاز%5اینتأثیرگذاریمعنیداراست،بنابراین:
شاخصکالبدی-فضاییبرتوسعهپایدارمحلهبریانکتأثیرمعنیداریدارد .
مؤلف ههای کالبدی بخش جداییناپذیر بازآفرینی شهری هستند زیرا مواردی چون مساحت بنا ،عمر بنا،بافت بنا،
دسترسی،وضعیتراههاوشبکهمعابرمحله،وضعیتحملونقلآن،پاکیزگیوزیباییفضایمحلهو...رادربرمیگیرند
وهمهیاین مواردازمهمترینمسائلی هستند کهدربافتیک محلهجهتسنجشکیفیتزندگیودر نتیجهرسیدنب ه
توسعه پایدار در آن مورد ارزیابی و تحلیل قرار میگیرند .ویژگیهای کالبدی محیط با ایجاد معانی و تأمین فعالیتهای
خرراص ،درفضابارضایتمندیازویژگیهایمتغیرمحیطماننددما ،صداوامکانانجامفعالیتهایفردیوتعامالت
اجتماعیتوسطعناصرایستایمحیطمانندابعاد،تناسباتو فرمهابهوجررودمیآید.بازآفرینیاینبافتهازمینهتعمیر و
مرمتبافتفرسودهوکهنهیشهریودگرگررونىدرمحرریطفیزیکررىسرراختهشررده(ساختمانها)کهنشراندهنرده
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بعضرىازابعرادزیباشررناختىوظهررورخرردماتجدیرردمحلررىاسترافراهمنمودهوبهعبارتیموجباتنوسازیآنرا
فراهممینماید .


فرضیه پنجم :به نظر میرسد بعضی از شاخصهای بازآفرینی شهری در محله بریانک نسبت به دیگر شاخصها
دارای اهمیت بیشتری میباشند.
جدول  .11آزمون فریدمن فرضیه پنجم
میانگین رتبه

متغیر

2.43

اجتماعی-فرهنگی 

3.03

محیطزیست 

1.81

اقتصادی 

2.73

کالبدی-فضایی 

0.00

سط معنیداری 
(منبع ،مطالعات نگارندگان.)1401 ،

مطابقجدولباالSigکوچکتراز0.05است کهنشاندهندهی ایناستکه وضعیتمتغیرهایکساننمیباشد.مطابق
آزمون فریدمن ,هر چقدر میانگین رتبه متغیر کوچکتر باشد اهمیت آن متغیر بیشتر است که مطابق جدول باال ,شاخص
ی
اقتصادیدارایبیشتریناهمیتدرتوسعهپایدارمحلهبریانکازنظرپاسخدهندگانمیباشد.بازآفرینیبافتفرسودهدارا 
شاخصهایمتعددیاستکههرکدامبهنوبهخوددارایاهمیتهستندوآنچهکهبهاینشاخصهاارزشواعتبا ر
میبخشدسنجشآنهادرکناریکدیگراستبهگونهاییکهدردستیابیبهتوسعهپایداربایستیتمامیاینشاخصهاب ه
موازاتیکدیگرموردتجزیهوتحلیلقرارگیردواکتفابهتنهایکیازاینشاخصهاجوابگونخواهدبود .
نهای آمارینیزکهدرقبلارائهشدنشانمیدهددربین
نتایجحاصلازتجزیهوتحلیلپرسشنامهوبکارگیریآزمو 
تشان یکسان نمیباشد و مطابق آزمون فریدمن ,ه ر
شاخصهای مورد بررسی وضعیت شاخصهای بازآفرینی و درجه اهمی 
چقدر میانگین رتبه شاخص کوچکتر باشد اهمیت آن شاخص بیشتر است که همانگونه که مطرح شد؛شاخص اقتصادی
دارایبیشتریناهمیتدرتوسعهپایدارمنطقهبریانکازنظرپاسخدهندگانمیباشد .

نتیجهگیری و پیشنهادها
در ارتباط با بازآفرینی بافت فرسوده محله بریانک که یکی از محالت منطقه ده تهران بوده و  53درصد بافت فرسود ه
شهرتهرانرابهخوداختصاصداده،بایدعنواننمودمشکلاصلیمحلهبریانکفرسودگیبافتمسکونیاست،بااینحال
مساحت بافت فرسوده این منطقه همچنان در مقایسه با وسعت بافت نوساز آن غالب است ،به این دلیل که در سال های
اخیربهنوسازیدراینمحلهتوجهزیادیشدهاست .
بدیده
فرسودگی بافت کالبدی این منطقه سبب شده برخی از کوچ ههای این محله به محل تردد اقشار ضعیف و آسی 
اجتماعیمنجرشود،اقشاریکهازخردهفرهنگهایمختلفوبعضاازنواحیمختلفکشورباشرایطاجتماعی،اقتصادی
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ل
و فرهنگی مختلف در این محله ساکن شده اند .قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی نوساز در محله بریانک عمدتا بهدلی 
فرسودگیبافتومشکالتکالبدیآن،بسیارپایینترازمیانگینقیمتمسکندرتهراناست.خاکمحلهفرسایشیبودهو
ع
قافتادهکهخانههاینوسازآندچارخمیدگیوکجیشوند.بهگونهایکهدرضل 
ریزدانهاستبههمیندلیلحتیاتفا 
جنوبیمحلهخانههایزیادیتایکمتربهسمتزمیننشستکردهاندوامکانبازسازی،نوسازیویاحتیتجمیعندارند
ی
وکامالبالاستفادهباقیماندهاند.ازاینرو،فرسودگیبافتهایفوقنیازبهنوسازیمسکندرمنطقهرابهصورتمسئلها 
عاجلمطرحنمودهاست .


شکل  .6تصاویری از کوچه های تنگ و صعب العبور محله (منبع ،مطالعات نگارندگان.)1401 ،

چشماندازهایموجوددرمحلهبستهوفاقدافقبازاستواینوضعیتدردرونبافتهایمسکونیباکوچههایباریک
تشدیدمیشودزیرامعابرمحلهوکوچههایآنتنگوباریکبودهونورکافیندارندهمینکوچههایفاقدنور،بهمحل
وقوع بسیاری خالف ها تبدیل شده است .زیرا مجرمان از تاریکی و تنگی این معابر سود برده و به عابرین حمله کرده و
زورگیری می نمایند به همین دلیل معابر و کوچه های این محله عمدتاً ناامن بوده و همانطور که عنوان شد زمینه برو ز
بسیاری از جرائم هستند ،از این رو تمام معابر و کوچه های محله نیازمند تعریض و اصالح هستند .عالوه بر مشکالتی ک ه
کوچه ها و معابر این محله دارند ،ساخت و سازهای صورت گرفته در کوچه های  6متری و احداث ساختمان های  4طبق ه
دربرخیازاینکوچههانیزبرمشکالتکالبدیاینمنطقهافزودهاست .
ی
از نظر شاخص محیط زیستی نیز باید عنوان نمود در این محله سرانه فضای سبز به شدت پایین است و بوستان ها 
بسیارکوچکآنهم،محلترددوسکنیمعتادانوکارتنخوابهاشدهاست،افرادیکهبهدلیلشرایطناگوارزندگیبه
ناچاراینپارکهارامأمنخودساختهودرآناستقراریافتهاند .
ن
در نهایت باید عنوان نمود مسائلی همچون ریزدانگی بافت و فرسایشی بودن خاک محله ،تجمع جمعیت زیاد در ای 
محله از اقشار و فرهنگ های مختلف که موجب شده این محله بیشتر دارای کاربری مسکونی بوده و فاقد کاربری های
گ
دیگری چون فضای سبز و دفع زباله باشد ،همچنین کمبود شدید خدمات شهری و تراکم باالی اتومبیل و نبودن پارکین 
ن
کافی موجبات آلودگی هوا و آلودگی صوتی در این محله را فراهم نموده و مشکالت زیست محیطی را نیز به مشکالت آ 
افزودهاست،همگیباعثشدهکیفیتزندگینیزدراینمحلهپایینترازدیگرمحالتمنطقهباشد .
در واقع به دالیلی همچون تأسی از عدم کارآمدی مناسب مدیریت کالن شهری تهران و به طور ملموس کمبود منابع
مالیدر منطقهدهنسبتبه دیگرمناطقتهران،اینمنطقهومحالتآنمنالجملهمحلهبریانک هموارهبامشکلکمبو د
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تامینخدماتشهریمواجهبوده است.وجودزمینههایاجتماعی واقتصادیساکنین ،نظارتنامناسبشهرداریدررون د
ساخت و سازها ،عدم اختصاص تسهیالت و امکانات شهری ،عدم مشارکت مردم و  ...موجب شده که این محله از نظر
وضعیتبازآفرینیبافتفرسوده،کیفیتزندگیودرنتیجهدستیابیبهتوسعهپایداردرشرایطنامساعدیقرارداشتهباشد .
بازآفرینیبافتفرسودهموجباتجلوگیریازتخلیهوبرزهخیرزشدنآن،خرردماترسررانیمناسرربوارائرر ه
تسررهیالتوتقویررتزیرسرراختهررا،حفررظوارتقرراءهویررتوارزشهررایشهرسررازیومعمرراریسررنتی،
کرراهش سرررانه هزینرره زندگی در شهر با افرزایش ترراکم و توسرعه درون زا و ارتقاء کیفی سیما و منظرر شهری مری
شرود،همچنررینموجرربرونررقاجتمرراعی،اقتصادیبرایساکنینجدید،پهنهبافرتومحلهمریگردد .
با این حال روند کنونی نوسازی مسکن در محله ضمن آنکه نشان از رونق و تحرک اقتصادی بخش مسکن در محله
دارد،اماازنظرکیفیتزندگیشهری ،مخاطراتوپیامدهایمنفیبهدنبالداشتهاست.زیراکمبودهایخدماتی-
تسهیالتی و مشکالت معابر محله تشدید شده است .با این حال در صورت ارتقا کیفیت سکونت در این محله از طریق
بهسازیونوسازیبافتهایفرسوده،میتوانزمینهتامینخدماتوفضاهایبازوسبزرادرمحلهفراهمآورد .
حلمعضالتبافتهایفرسودهکهمهمترینمعضلمحلهاستمیتواندنقشمسکونیمحلهراارتقابخشدهو
مطلوبیت شرایط زندگی را در آن افزایش دهد .در کنار این معضل اصلی در صورتی که برخی عملکردها و کاربریهای با
مقیاسشهریدرمحلهمستقرشوندزمینهمراجعاتبیشتربهمحلهرافراهمآوردهومیتواندزمینهایجادمشاغلجدیدو
رونقاقتصادیرادرمحلهفراهمنماید.فقداناینگونهعملکردهاباعثمهجورماندنمحلهوتنزلبیشترکیفیتمسکونیدر
آنخواهدشد.درواقعغلبهسکونتبرکاربریهایدیگردراینمحله،موجبشدهکهمیزانکاربریهایخدماتی-تسهیالتی
ج
پاسخگوی جمعیت ساکن در این محله نباشد و این مسئله کاهش کارآیی اقتصادیدر آن را در پیداشته است.نتای 
ط
حاصلازتحقیقاتنیزکهدرفصلچهارعنوانشدنشانازاینمسئلهداشتکهمهمترینمسئلهبرایبرونرفتازشرای 
موجودمحله،وموفقیتدربازآفرینیشهریدرآن،بهبودساختاراجتماعی–اقتصادیمیباشدوالبتهناگفتهپیداستک ه
بدون دخالت و مشارکت دادن ساکنانکه مهم ترین و اصلیترین گروههای مواجه بامعضالت این محله هستند ،این
مسئله راه به جایی نخواهد برد و لذا همکاری و همگامی کلیه ارگان های دولتی ،نیمه دولتی و سازمان های مردم نهاد و
حتیسرمایهگذارانبخشخصوصیجهتبرونرفتازمعضالتاینمحلهامریبدیهیمیباشدکهدرنهایتمیتواندبه
بازآفرینیاصولیوموفقدرمحلهمنجرشدهودرنتیجهآنتوسعهپایدارنیزدرآنشکلگیرد .
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