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چكيده
جامعه شهري و شهرداري ها در هر كشوري در نظام شهري، دو جزء الينفك و تفكيك ناپذير 
هستند و بسياري از دغدغه هاي عملكردي در نظام شهري در حوزه  شهرداري ها و مناطق 
تحت امر شهرداري مركز تبلور پيدا مي كند. اصالح جامعه شهري و ارتقاء عملكرد و مديريت 
آن درشهرداري ها و مناطق آن بدون پرداختن به اين مجموعه و نقش و جايگاه آن و بهبود و 
ارتقاء عملكرد آن مقدور نخواهد بود. بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد كه مدل ارزيابي 
متوازن »BSC« و تعالي سازماني »EFQM« در صورت تلفيق مي توانند چارچوب مناسبي را 
براي ارزيابي عملكرد خصوصُا در نظام هاي شهري و عملكرد مناطق شهرداري ها فراهم آورد؛ 
زيرا اين دو مدل، صرف نظر از شباهت هاي مهمي كه با هم دارند، داراي منشاء هاي متفاوتي 
هستند و مي توانند هم پوشاني مناسبي را ايجاد نمايند. لذا الگوي ارايه شده در اين تحقيق 
جهت ارزيابي و مديريت عملكرد مناطق شهرداري تهران ،مبتني براين دو مدل مي باشد. با 
توجه به نوع تحقيق، تحقيق از نظر هدف كاربردي و از نظر ماهيت پيمايشي است. از طرف 
ديگر با توجه به اين كه الگوي تحقيق و معيار هاي استخراج شده از مباني نظري، از طريق نظر 
سنجي از خبرگان مورد بررسي و تاييد نهايي قرار گرفته اند، لذا روش تحقيق پژوهش حاضر 
مبتني بر روش دلفي مي باشد. در اين تحقيق براي رسيدن به اجماع نظر بين خبرگان در مورد 
ابعاد و مولفه هاي ارزيابي عملكرد، اجماع نظر نهايي 32 نفر از خبرگان اين امر حاصل شد. 
جامعه آماري اين تحقيق را مديران ارشد و خبرگان حوزه مديريت شهري در شهرداري ها بودند 
تشكيل داده و افراد نمونه به صورت هدفمند انتخاب گرديده اند و سطح رضايتمندي عمومي 
شهروندان از عملكرد شهرداري نيز با مولفه هاي مختلف از پرسشنامه شهروندان در سطح 
مناطق به دست آمد. روايي محتوايي مدل و مولفه هاي آن با بهره از نظرات خبرگان حاصل 
شد و رابطه بين ابعاد و مولفه هاي آن با بهره برداري از نرم افزار SPSS، آزمون همبستگي 
همگرا- واگرا و آزمون اسپيرمن مورد محاسبه كمي قرار گرفت و براي رتبه بندي مولفه ها 
از آزمون تحليل واريانس فريدمن استفاده شده است. در الگوي ارزيابي و مديريت عملكرد 
شهرداري ها و مناطق در نظام شهري، همبستگي و رابطه بين ابعاد انگيزش سازماني )با مولفه 
هاي تاريخچه، ماموريت، فرهنگ و سيستم پاداش( مديريت منابع )با مولفه هاي مديريت 
فرآيند، مديريت منابع مالي و بودجه، مديريت منابع مادي، تجهيزات و مديريت سرمايه انساني( 
عملكرد )با مولفه هاي عملكرد سطح كاركنان، عملكرد سطح برنامه و عملكرد سطح سازمان( 
و بعد رضايت مندي ذينفعان )با مولفه هاي شهروندان، جامعه شهري، كاركنان، سرمايه گذاران 
و عرضه كنندگان خدمات شهري( با سطح تعادل در عملكرد سازمان مورد تاييد قرار گرفت و 

تعادل در عملكرد موجب رضايتمندي شهروندان آن سازمان )شهرداري( خواهد شد.

واژگان كليدي: مدل تلفيقي، ارزيابي و مديريت عملكرد، BSC، EFQM، شهرداري ها، 
جامعه شهري، مناطق 3 و 18 
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Strategic model to measure, manage and evaluate the ef-
 fective performance of municipalities with a combined
 model BSC & EFQM; Case study: Zones 3 and 18 of

Tehran

Urban reform and improve its performance and its man-
agement in municipalities and regions without address-
 ing this complex and its role and enhance its performance
would not be possible. Studies show The Balanced Score-
 card BSC and Organizational Excellence Model EFQM «in
 combination” can be a useful framework for evaluating the
 performance Especially System performance in urban areas
 and municipalities to provide; because these two models,
Regardless of which have significant similarities, have dif-
 ferent origins and can establish a good overlap. The model
presented in this study to evaluate the management and op-
 eration areas of Tehran, the two models we are based. Model
 evaluation and performance management in municipalities
And in the urban areas, And the correlation between mo-
 tivation and organizational dimensions (with component
history, mission, culture and reward systems)Resource man-
agement (with the components of process management, fi-
 nancial management and budgeting, financial management,
 facilities management and human capital)Performance
 (with component-level performance of staff, program and
practice levels of performance across the organization)
 And stakeholder satisfaction (with the components of the
 citizens, civil society, employees, investors and providers
 of municipal services)The equilibrium level of performance
 was confirmed Balance in performance and satisfaction of

.its citizens (municipality) will be
 Keywords: Integrated model, evaluation and performance
management, BSC, EFQM, municipalities, urban communi-
ties, regions 3 and 18
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مقدمه
مديريت شهر تهران با جمعيت بالغ بر 9 ميليون نفر 
و  ايران  شهر  كالن  بزرگترين  و  پايتخت  عنوان  به 
همچنين بيست و نهمين كالن شهر دنيا، مقوله ای 
نيست كه بتوان به راحتی از كنار آن گذر كرد. از آنجا 
كه متولی مديريت شهر تهران همانند ساير كشورها 
چگونگی  و  مديريت  نحوه  به  توجه  است  شهرداری 
است.  اهميت  حائز  بسيار  تهران  شهرداری  عملكرد 
سازمانی  هر  شايسته  مديريت  كه  است  توجه  قابل 
با برنامه  از جمله شهرداری محقق نخواهد شد مگر 
در  مناسب  بازنگری  و  ارزيابی  نظارت،  اجرا،  ريزی، 
جهت ايجاد فضايی مناسب برای بهبود بخشيدن به 
ارزيابي عملكرد در  انجام  عملكرد. ضرورت توجه به 
شهرداري ها به دليل پيچيدگي ها و تاثير نقش مهم 
آن به عنوان مجموعه اجرايي نظام شهري كشور و 
نيز تحوالت سريع در حوزه شهر و شهرداري ها  و به 
هم پيوستگي آنها، بر كسي پوشيده نيست. مديريت 
آورد  فراهم مي  را  امكان  اين  آن  ارزيابي  و  عملكرد 
اساس  بر  را  خود  مسير  شهرداري  مانند  سازماني  تا 
ببخشد.  پويايي  آن  به  و  نموده  اصالح  متغير  شرايط 
عملكرد  ارزيابي  حوزه  در  مرسوم  الگوهاي  بررسي 
به نحوه  بيانگر ضرورت توجه  سازمان ها در جهان، 
عملكرد و كارآيي  و اثر بخشي اين عملكرد و توجه به 
اثرات عملكرد سازمان ها و خصوصا در نظام شهري 
و شهرداري ها مي باشد. عالوه بر ضرورت توجه به 
ارزيابي مطلوب عملكرد، توجه به نظامي كه در قالب 
انجام شود و هم  به صورت مطلوب  ارزيابي  آن هم 
نتايج حاصل از ارزيابي به صورتي مطلوب و در يك 
از مهمترين  باشد يكي  تاثيرگذار  مناسب،  كار  و  ساز 
ها،  سازمان  عملكرد  ارزيابي  بخشي  اثر  ضروريات 
خصوصٌا شهرداري ها مي باشد )لوستائوس، چارلز و 

همكاران، 1385(.
عملكرد  ارزيابی  و  مديريت  ضرورت  بنابراين   
شهرداری تهران در جهت مقايسه عملكرد شهرداری 
با گذشته و ارائه راهكارهايی در جهت بهبود عملكرد 
بر  انجام شده  از مطالعات  آنچه  كامال مشهود است. 

ارزيابی عملكرد خود  برای  تهران  آيد شهرداری  می 
ارزيابی  از مدل های مطرح  تاكنون  بعد سازمانی  در 
عملكرد در سطح جهان بهره نبرده است و شهرداری 
آماری  گزارشات  ارائه  به  صرفا  ستاد  و  مناطق  های 
ضرورت  بنابراين  اند.  كرده  بسنده  خود  عملكرد  از 
ارائه  و  تهران  شهرداری  عملكرد  ارزيابي  و  بررسی 
مدلی مناسب به منظور بهره گيری در جهت ارزيابی 

عملكرد شهرداری تهران به چشم می خورد.

بيان مسئله و ضرورت تحقيق
ارزيابی عملكرد از ابزارهای اصلی و اساسی مديريت 
سازمان  های  برنامه  و  اهداف  تحقق  جهت  عالی 
نظير شهرداری پس  است. در سازمان های عمومی 
تامين  راهبردهای  و  ها  مشی  خط  اهداف،  تبيين  از 
كننده هدف ها در چارچوب وظايف قانونی تعيين می 
شود و سپس در آن راستا برنامه ريزی الزم به منظور 
پذيرد.  می  انجام  راهبردها  و  وظايف  اهداف،  تحقق 
در فرآيند برنامه ريزی، نيازها، اولويت ها و انتظارات 
)مالحظات  محيطی  شرايط  همچنين  و  شهروندان 
تهديدها،  سياسی(،  فرهنگی،  اجتماعی،  اقتصادی، 
ملحوظ  ها  محدوديت  و  امكانات  منابع،  ها،  فرصت 
قرار گرفته و با توجه به آن، فعاليت های مورد نظر، 
ها،  روش  ها،  رويه  ها،  فعاليت  اجرای  زمانی  برنامه 
شاخص ها و معيارها و استانداردهای مورد نظر تعيين 
می شود. در مرحله بعدی اجرای برنامه توسط مديران 
اجرای  بر  نظارت  پذيرد و  انجام می  اجرايی سازمان 
اجرايی  مديران  عملكرد  ارزيابی  و  برنامه  صحيح 
در  پذيرد.  می  سازمان صورت  عالی  مديريت  توسط 
اين راستا به منظور هدايت مديران اجرايی شهرداری 
های  برنامه  تحقق  جهت  در  تهران  مناطق  های 
زمانی  برنامه  طبق  تهران،  شهری  خدمات  و  توسعه 
نظام  تدوين  مطلوب،  كيفيت  با  و  شده  بينی  پيش 
مناطق  های  شهرداری  عملكرد  ارزيابی  و  مديريت 

تهران ضروری به نظر می رسد.
داشتن  اختيار  در  برای  شد  اشاره  كه  گونه  همان 
نظامی مناسب جهت ارزيابی عملكرد شهرداری های 
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مناطق تهران بايد فعاليت ها، روش ها، نهادها )منابع 
مصروفه( و ستاده ها )نتايج حاصله(، معيارهای مورد 
ذكر  به  الزم  شود.  بندی  اولويت  و  شناسايی  انتظار 
است كه نظام مذكور بايد مديران را در جهت اجرای 
برنامه ها و تامين اهداف شهرداری تهران با رعايت 
شهروندان  به  شهری  خدمات  ارائه  مطلوب  كيفيت 
تشويق و هدايت نمايد. بنابراين مسئله تحقيق انجام 
عملكرد  ارزيابی  و  مديريت  چگونگی  بررسی  شده، 
شهرداری تهران در شرايط فعلی توسط مديران ذيربط 
برای شهرداری  ارزيابی عملكرد  الگو مناسب  ارائه  و 

تهران است.

سواالت تحقيق عبارتند از:
توان  می  چگونه  را  تهران  شهرداری  عملكرد   .1

ارزيابی كرد؟  
2. آيا بين وجوه مديريت و ارزيابي عملكرد در سازمان 
شهرداری )انگيزش سازماني، مديريت منابع ،عملكرد 
وجود  همبستگی  شهروندان  رضايت  با  ذينفعان(  و 

دارد؟
فرضيات تحقيق نيز عبارت است از:

وجه  بين چهار  تعادل  رسد وجود  نظر مي  به   )H1(
انگيزش سازماني، مديريت منابع، عملكرد و ذينفعان، 
موجب بهبود عملكرد و بهبود عملكرد سبب رضايت 

شهروندان در شهرداری می شود؛
)H0( به نظر مي رسد بين وجود تعادل بين چهار وجه 
انگيزش سازماني، مديريت منابع، عملكرد و ذينفعان، 
در شهرداری  رضايت شهروندان  و  عملكرد  بهبود  با 

رابطه معناداري وجود ندارد

شاخص های تحقيق
تاريخچه،  هاي  مولفه  )با  سازماني  انگيزش   •
ماموريت، فرهنگ و سيستم پاداش )مشاركت((: رشد 

و يادگيري
فرآيند،  مديريت  هاي  مولفه  )با  منابع  مديريت   •  
مادي،  منابع  مديريت  بودجه  و  مالي  منابع  مديريت 

تجهيزات و مديريت سرمايه انساني(: مالي

كاركنان،  سطح  عملكرد  هاي  مولفه  )با  عملكرد   •  
عملكرد سطح برنامه و عملكرد سطح سازمان(: فرآيند 

كاري
شهروندان،  هاي  مولفه  )با  ذينفعان  رضايتمندي   •  
عرضه  و  گذاران  سرمايه  كاركنان،  شهري،  جامعه 

كنندگان خدمات شهر(: مشتري

چارچوب نظری )ادبيات و مباني(
 اهميت و ضرورت ارزيابی عملكرد شهرداری ها

از قوي  ارزيابي عملكرد سازمان ها، يك  مديريت و 
آن  كمك  به  توان  مي  كه  است  هاي  ابزار  ترين 
دست  به  سازمان  وضيعت  از  را  نياز  مورد  اطالعات 
آورد. الگوهاي مختلفي براي ارزيابي عملكرد طراحي 
شده است كه مديران سازمان ها  به توجه به هدف از 
ارزيابي و نوع سازمان )در اينجا شهرداري ها و مناطق 
يا  و  گرفته  بهره  خاصي  مدل  يا  و  روش  از  وابسته( 
به تركيب و تلفيق چندين مدل، مدل مورد نياز خود 
مدل  هر  اصلي  رسالت  هرچند  كنند.  مي  طراحي  را 
سازمان  اثربخشي  و  كارآيي  تعيين  عملكرد،  ارزيابي 
مورد ارزيابي است ولي در كنار آن بايد توانايي تعيين 
نقاط قوت و ضعف را داشته باشد و راهكارهايي براي 
رفع ضعف احتمالي موجود ارائه دهد. لذا شناخت مدل 
هاي مختلف ارزيابي عملكرد و تشخيص بكارگيري 
است.  مهم  بسيار  مسايل  از  آنها،  بجاي  و  صحيح 
اصلی  و  اساسی  ابزارهای  از  يكی  عملكرد  ارزيابی 
برنامه  و  استراتژی ها  اهداف،  مديريت جهت تحقق 
نظير  باشد. در سازمانهای عمومی  های سازمان می 
ارزيابی  نظام  استقرار  و  طراحی  تهران،  شهرداری 
مديران  صحيح  هدايت  به  منجر  تواند  می  عملكرد 
وظايف،  اهداف،  تحقق  مسير  در  شهرداری  اجرايی 
راهبردها و برنامه های توسعه و بهبود خدمات شهری، 
منطبق با كيفيت، هزينه و زمان مورد نظر شود. از آنجا 
كه شهرداری به عنوان نهادی عمومی، مديريت شهر 
را بر عهده دارد ضرورت ارزيابی و مديريت عملكرد 
آن كامال مشهود می باشد )كيانی و غفاريان، 13۷9(.

اين تحقيق بر اساس نظريه سيستمی باز طرح ريزی 
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جدول 1. الگوهاي متداول ارزيابي و مديريت عملكرد؛ 
ماخذ: شيخ زاده، 1388.

تعيين كارآيي سازمان،الگويي براي 
چارچوب مدوري و استيلتحقق فرآيند ارزيابي عملكرد 

الگوهاي فيشر براي ارزيابي 
عملكرد 

روش تحليل ذينفعان

 نظام مديريت برمبناي هدفالگوي بنچ ماركينگ

 مدل جايزه دمينگالگوي مهندسي مجدد

مدل برنامه ريزي استراتژيك 
مشتري مدار 

مدل مالكوم بالدريج

الگوي اعتبار سنجي 
مدل تعالي سازماني بنياد اروپايي 

مديريت كيفيت

مدل تعالي سازماني كاناداتئوري قيود 

مدل تعالي سازماني استراليامدل ارزش فرآيند

مدل ارزيابي متوازنهرم عملكرد 

الگوي اعتبار سنجيمدل سينك و تاتل 

 ISO نظام مديريت كيفيت
الگو برداري از اليه عملكرد و نتايج 

)GPRA( دولت

الگوي ارزيابي جمعي سازمان يا 
مدل تحليل پوششي داده ها 

الگوي فرايند تحليل سلسله 
)AHP( مراتبي

مدل نتايج و تعيين كننده ها 
الگوي مميزي كيفيت و مديريت 

)TQM, ISO( جامع

تحليل ذينفعان الگوي تركيبي يا 
مدل تصميم گيري متوالي

الگوي تركيبي يا مدل تصميم 
گيري متوالي

الگوي ارزيابي سازمان هاي دولتي 
با توجه به اقتضائات استراتژيك 

مدل مثلث عملكرد سازماني

جدول 2. مقايسه سيستم های ارزيابی عملكرد سنتی و 
مدرن؛ ماخذ: نگارندگان.

سيستم های سنتی ارزيابی 
عملكرد

سيستم های مدرن ارزيابی 
عملكرد

تاكيد بر ارزيابی فرايندهاتاكيد بر ارزيابی عملكرد افراد

تاكيد بر ارزيابی بعد مالی 
سازمان

تاكيد بر ارزيابی ابعاد مختلف 
سازمان

شاخص های گذشته نگر
شاخص های گذشته نگر و 

آينده نگر

تاكيد بهبودتاكيد بر كنترل

ايجاد جو اعتماد و همكاریايجاد جو بی اعتمادی

كاهش روحيه خالقيت و 
نوآوری

ايجاد و ترويج روحيه خالقيت 
و نوآوری

توجه صرف به مشكالت
برقراری روابط علت و معلولی و 

ريشه يابی مشكالت

روندگرانتيجه گرا

تاكيد صرف بر ارزيابی 
عملكرد

تاكيد بر تفهيم اهداف و 
استراتژی ها قبل از ارزيابی 

عملكرد

ارزيابی پيوستهارزيابی گسسته

۴

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .نگارندگان: ؛ ماخذهاي ارزيابي عملكرد سنتي و مدرنسيستمقايسه م. 2جدول 
هاي سنتي ارزيابي سيستم
 عملكرد

هاي مدرن ارزيابي سيستم
 عملكرد

 تاكيد بر ارزيابي فرايندها تاكيد بر ارزيابي عملكرد افراد
 تاكيد بر ارزيابي ابعاد مختلف سازمان ارزيابي بعد مالي سازمان تاكيد بر
 نگرنگر و آيندههاي گذشتهشاخص نگرهاي گذشتهشاخص

 تاكيد بهبود تاكيد بر كنترل
 ايجاد جو اعتماد و همكاري اعتماديايجاد جو بي

ايجاد و ترويج روحيه خالقيت و  كاهش روحيه خالقيت و نوآوري
 نوآوري

برقراري روابط علت و معلولي و  صرف به مشكالتتوجه 
 يابي مشكالتريشه

 روندگرا گرانتيجه
ها تاكيد بر تفهيم اهداف و استراتژيتاكيد صرف بر ارزيابي عملكرد 

 قبل از ارزيابي عملكرد
 ارزيابي پيوسته ارزيابي گسسته

 
شهرداري به عنوان يك سازمان . شده استاساس نظريه سيستمي باز طرح ريزي  اين تحقيق بر

انساني، سيستمي باز است كه عالوه بر تعامل با محيط دروني خود با محيط برون سازماني نيز در 
لذا بر مبناي نظريه  ؛تعامل است و عوامل مختلف داخلي و خارجي بر عملكرد آن تاثيرگذار است

خارجي اثرگذار بر عملكرد  سيستمي باز اين تحقيق بر آن است تا ضمن شناخت عوامل داخلي و
شهرداري، و شناسايي عواملي كه نقش بيشتري بر عملكرد شهرداري دارند، الگويي مناسب براي 

ارزيابي عملكرد سازمان  .ارائه دهد BSC,EFQMمدل تلفيق دو ارزيابي عملكرد شهرداري براساس 
هبود عملكرد از ضروريات ها و تاثير دادن نتايج حاصل از آن در چگونگي انجام كارها در جهت ب
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شده است. شهرداری به عنوان يك سازمان انسانی، 
سيستمی باز است كه عالوه بر تعامل با محيط درونی 
و  است  تعامل  در  نيز  سازمانی  برون  محيط  با  خود 
آن  عملكرد  بر  خارجی  و  داخلی  مختلف  عوامل 
تاثيرگذار است؛ لذا بر مبنای نظريه سيستمی باز اين 
داخلی  عوامل  شناخت  تا ضمن  است  آن  بر  تحقيق 
شناسايی  و  شهرداری،  عملكرد  بر  اثرگذار  خارجی  و 
عواملی كه نقش بيشتری بر عملكرد شهرداری دارند، 
شهرداری  عملكرد  ارزيابی  برای  مناسب  الگويی 
براساس تلفيق دو مدل BSC,EFQM ارائه دهد. 
ارزيابی عملكرد سازمان ها و تاثير دادن نتايج حاصل 
از آن در چگونگی انجام كارها در جهت بهبود عملكرد 
شهرداری  و  باشد  می  كارآمد  مديريت  ضروريات  از 
آنكه  ويژه  به  نيستند.  مستثنی  قاعده  اين  از  نيز  ها 
شهروندان مهم ترين خدمات گيرندگان از شهرداری 
می  عمومی  نهاد  اين  اصلی  مخاطبين  و  هستند  ها 
باشند استفاده از سيستم ارزيابی عملكرد مناسب می 
تواند در باال بردن رضايت شهروندان از شهرداری و 

بسزايی  نقش  آنان  زندگی  كيفيت  سطح  ارتقا  نهايتا 
كه  دهد  می  نشان  شده  انجام  مطالعات  كند.  ايفا  را 
از  از يكی  اغلب شهرداری های كشورهای پيشرفته 
مدل های ارزيابی عملكرد در جهت سنجش عملكرد 

شهرداری های خود استفاده می كند.
روش  كه  دهد  مي  نشان  شده  انجام  هاي  بررسي 
ارتباط در  ايجاد  ابزاري مناسب براي  ارزيابي متوازن 
تمامي  در  راهبردها  سازي  جاري  و  سازمان  سراسر 
سطوح سازماني مانند شهرداري ها مي باشد. از آنجا 
كه فلسفه وجودي سازمان ها، بهره وري و سود آوري 
و  شهروندان  رضايتمندي  به  منجر  امر  اين  است، 
ژنريك  مدل  در  لذا  گردد.  مي  سازمان  آن  ذينفعان 
هاي  فرآيند  رشد،  و  يادگيري  ابعاد  متوازن  ارزيابي 
از  است.  گرديده  لحاظ  مالي  و  مشتري  داخلي، 
انسجام  حفظ  ها  شهرداري  وجودي  فلسفه  كه  آنجا 
نظام  و  جامعه  در  كارآيي  بردن  باال  و  يكپارچگي  و 
شهري است، لذا بايستي مفاهيمي در اين مدل بكار 
گرفته شوند كه قادر باشند به اين مهم دست يافته و 

آن را سنجش نمايند )شيخ زاده، 1388(.
از آنجا كه نگاه ارزيابي متوازن راهبردي و آينده نگر 
است از متدولوژي مدل تعالي سازماني نيز به عنوان 
مكمل بهره گرفته شده است؛ و لذا مدل به دو بخش 
امتياز دهي  نظام  و  تقسيم  »نتايج«  و  »توانمندساز« 
ابعاد و مولفه  تعيين  در آن لحاظ گرديده است و در 
هاي مدل نيز به الزامات و مقتضيات نظام شهري و 

شهرداري ها توجه خاص مبذول شده است.

چارچوب مدل مفهومي تحقيق:
 مواد و روشها 

با توجه به نوع تحقيق، تحقيق از نظر هدف كاربردي 
و از نظر ماهيت پيمايشي است. از طرف ديگر با توجه 
به اين كه الگوي تحقيق و معيار هاي استخراج شده 
و  خبرگان  از  سنجي  نظر  طريق  از  نظري،  مباني  از 
تاييد نهايي قرار گرفته  مديران ارشد مورد بررسي و 
اند، لذا روش تحقيق پژوهش حاضر، مبتني بر روش 
دلفي مي باشد. در اين تحقيق براي رسيدن به اجماع 

جدول 3. الگوهای ارزيابی؛ ماخذ: نگارندگان.

الگوي ارزيابيعنوانرديف

1
شهرداري ايالت انتاريو 

كانادا
الگو برداري و مقايسه عملكرد 

)BENCHMARKING

2
شهرداري شارلوت )موفق 
ترين نمونه اجراي مدل 

BSC امتيازي متوازن
BSC امتيازي متوازن

امتيازي متوازن BSCشهرداري سياتل آمريكا3

مدل منطقيشهرداري هاي فيليپين4

روش امتيازي متوازن BSCشهرداري هاي انگلستان5

شهرداري هاي استراليا6
الگوي امتيازي متوازن 

BSC

شهرداري هاي فنالند7
الگوي امتيازي متوازن 

BSC
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۷

 
رزيابي عملكرد شهرداري ها در جامعه و نظام شهري و ابعاد و مولفه هاي الگوي مفهومي مديريت و ا. 1نمودار 

 .1390نگارندگان، : ؛ ماخذآن
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جدول4. وجوه ارائه شده  برايBSC,EFQM در نظام هاي شهري و شهرداري ها؛ ماخذ: نگارندگان.

 تغييرات منظرها در مقايسه با الگوي ارزيابي
متوازن و تعالي سازماني

 منظرها به ترتيب قرار گرفتن
در الگو

 بخش مورد
مطالعه كشور

 اضافه شدن شركا )ذينفعان( به الگو/ تغيير فرايندهاي
 داخلي به »فرايند هاي داخلي يكپارچه«/ تغيير منظر
 مالي به »حسابداري منابع«/ تغيير منظر يادگيري و

 رشد به »كاركنان، يادگيري و نوآوري« / تغيير  منظر
»مشتري به »جامعه و شهروندان

 جامعه و شهروندان شركا )ذينفعان(/
 فرايند هاي داخلي و يكپارچه/

 حسابداري منابع /كاركنان، يادگيري
و نوآوري

 شهرداري
استراليا استراليا

 عناوين منظر ها مطابق با الگوي استاندارد سازمان
هاي غير انتفاعي و از باال به پايين

 مالي/ مشتري / فرايند هاي داخلي/
يادگيري و رشد

 شهرداري
امريكا آمريكا

 تغيير منظر مالي به وضعيت و عملكرد مالي/ تغيير منظر
 مشتري به رضايت شهروندان / تغيير منظر فرايند هاي

 داخلي به  نتايج و بهره دهي سازماني / تغيير منظر
يادگيري و رشد به تحول و يكپارچگي سيستم

 وضيعت و عملكرد مالي/ رضايت
 مشتري/ نتايج و بهره دهي سازماني/

تحول و يكپارچگي سيستم

 شهرداري
كانادا كانادا

 تغيير منظر مشتري به مشتري و كيفيت / تغيير
 منظر فرايند هاي داخلي به فرآيند و كارايي/ تغير

منظر يادگيري و رشد به يادگيري و سالمت سازمان

 مالي/ مشتري و كيفيت/ فرايند ها و
كارايي/ يادگيري و سالمت سازمان

 شهرداري
نيوزلند نيوزلند

نمودار 1. الگوي مفهومي مديريت و ارزيابي عملكرد شهرداري ها در جامعه و نظام 
شهري و ابعاد و مولفه هاي آن؛ ماخذ: نگارندگان، 1390.



دوفصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 31 بهار و تابستان 92
 No.31 Spring & Summer

13

۸

: تحقيقمفهومي مدل ارچوب چ
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    
 

  هامواد و روش 
از طرف ديگر با توجه به  .تحقيق از نظر هدف كاربردي و از نظر ماهيت پيمايشي است با توجه به نوع تحقيق،

 خبرگان و مديران ارشداز طريق نظر سنجي از  ،استخراج شده از مباني نظرير هاي اين كه الگوي تحقيق و معيا
در اين  .مبتني بر روش دلفي مي باشد لذا روش تحقيق پژوهش حاضر، ،يد نهايي قرار گرفته اندسي و تايرمورد بر

حمل ونقل هگاني

رسيدگي به كانال 
هاو مسيل ها

سرعت انجام كار

كنترل ترافيك

آسفالت معابر

توسعه و بهبود 
فضاي سبز

نحوه برخورد 
مسئولين شهرداري

رضايت شهروندان از 
فرآيند كاري( عملكرد

الهزبجمع آوري 

ارتباط مردم با 
شهروندان

 مدلتلفيقي چهار وجه 
BSC,EFQM

 انگيزش سازماني
)رشد و يادگيري(

Organizational motivation

 رضايتمندي ذينفعان
مشتري

Satisfaction of stakeholders

 مديريت منابع
مالي

Resource management

 عملكرد
)فرايند كاري(

Performance

 تعادل در عملكرد
Balance in performance

 

شهروندانرضايت 
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نظر بين خبرگان در مورد ابعاد و مولفه هاي ارزيابي 
عملكرد، اجماع نظر نهايي 32 نفر از خبرگان اين امر 
حاصل شد. جامعه آماري اين تحقيق را مديران ارشد 
بودند  ها  شهرداري  و  شهري  نظام  حوزه  خبرگان  و 
تشكيل داده و افراد نمونه به صورت هدفمند انتخاب 
گرديده اند. روايي محتوايي مدل و مولفه هاي آن با 
شد  حاصل  خبرگان  و  ارشد  مديران  نظرات  از  بهره 
برداري  بهره  با  آن  هاي  مولفه  و  ابعاد  بين  رابطه  و 
از نرم افزار SPSS، آزمون همبستگي همگرا- واگرا 
و آزمون اسپيرمن، مورد محاسبه كمي قرار گرفت و 
آزمون تحليل واريانس  از  براي رتبه بندي مولفه ها 

فريدمن استفاده شده است.
در جمع آوری اطالعات مربوط به عملكرد شهرداری 
هاي مناطق، كل جامعه برای تحقيق در نظر گرفته 
در چهار وجه  ها  به شاخص  مربوط  اطالعات  و  شد 
سازماني  تعالي  و  متوازن  امتيازي  مدل  تلفيقي 
بخش  در  شد.  گردآوری   18 و   3 مناطق  سطح  در 
نظرسنجی از شهروندان با توجه به اينكه دو سوال از 
سواالت پرسشنامه مربوط به نحوه برخورد مسئولين 
از  شهرداری  توسط  كار  انجام  و سرعت  مراجعين  با 
بايد  نمونه  عنوان  به  افرادی  لذا  بود  مراجعين  نظر 
شهرداری  به  بار  يك  حداقل  كه  شدند  می  انتخاب 
مراجعه كرده بودند و ضمنا افراد پاسخگو بايد به بلوغ 
اجتماعی رسيده باشند. بنابراين حداقل سن 20 سال 
برای پاسخگويان در نظر گرفته شد. نهايتا در سطح 
هر منطقه 150 پرسشنامه پر شد. علت انتخاب منطقه 
اين بود كه با توجه به اينكه حجم جامعه بزرگ بوده 
و نوع توزيع مشخص نبود نمونه حداقلی بود كه می 
در  لذا  نرمال سوق دهد؛  به سمت  را  توزيع  توانست 
سطح هر منطقه 150 پرسشنامه و در مجموع 300 

پرسشنامه در نظر گرفته شد.

 

۹

 32 اجماع نظر نهايي ،بعاد و مولفه هاي ارزيابي عملكردتحقيق براي رسيدن به اجماع نظر بين خبرگان در مورد ا
و خبرگان حوزه نظام شهري مديران ارشد و جامعه آماري اين تحقيق را  .نفر از خبرگان اين امر حاصل شد

روايي محتوايي مدل و مولفه  .شهرداري ها بودند تشكيل داده و افراد نمونه به صورت هدفمند انتخاب گرديده اند
حاصل شد و رابطه بين ابعاد و مولفه هاي آن با بهره برداري از  گانمديران ارشد و خبرهاي آن با بهره از نظرات 

مورد محاسبه كمي قرار گرفت و براي رتبه  ،واگرا و آزمون اسپيرمن آزمون همبستگي همگرا- ،SPSSنرم افزار 
 .بندي مولفه ها از آزمون تحليل واريانس فريدمن استفاده شده است

كل جامعه براي تحقيق در نظر  ،مناطق يد شهرداري هادر جمع آوري اطالعات مربوط به عملكر
 و تعالي سازماني امتيازي متوازنمدل تلفيقي در چهار وجه  فته شد و اطالعات مربوط به شاخص هاگر
در بخش نظرسنجي از شهروندان با توجه به اينكه دو سوال از . گردآوري شد 18 و 3مناطق سطح در 

برخورد مسئولين با مراجعين و سرعت انجام كار توسط شهرداري از سواالت پرسشنامه مربوط به نحوه 
بار به شهرداري  نظر مراجعين بود لذا افرادي به عنوان نمونه بايد انتخاب مي شدند كه حداقل يك

 20بنابراين حداقل سن . مراجعه كرده بودند و ضمنا افراد پاسخگو بايد به بلوغ اجتماعي رسيده باشند
علت . پرسشنامه پر شد 150نهايتا در سطح هر منطقه . يان در نظر گرفته شدسال براي پاسخگو

منطقه اين بود كه با توجه به اينكه حجم جامعه بزرگ بوده و نوع توزيع مشخص نبود نمونه انتخاب 
پرسشنامه  150لذا در سطح هر منطقه  ؛حداقلي بود كه مي توانست توزيع را به سمت نرمال سوق دهد

. پرسشنامه در نظر گرفته شد 300و در مجموع 
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در تجزيه و تحليل داده ها، براي بررسي روايي پرسشنامه از آزمون آلفاي كرونباخ و براي آزمون فرضيه 
رابطه بين عوامل تاثيرگذار بر ميزان رضايت عمومي شهروندان و تاثير وجوه مدل ارزيابي متوازن بر 

همچنين براي تعيين همبستگي بين تعادل . رگرسيون خطي چندگانه استفاده شده استتعادل از روش 
در عملكرد و ميزان رضايت شهروندان از عملكرد شهرداري از روش همبستگي پيرسون و كندال تاو 

. استفاده شده است
 

پايايي و قابليت اعتماد 
هد كه چند درصد از واريانس پايايي نشان مي دضريب .يعني ثبات در بين اندازه گيري هاي متعدد است پايايي،
براي تعيين ميزان سازگاري دروني و پايايي و  ).125، ص 1384 ايزاك،( ناشي از واريانس خطا نيست ،آزمون

 و ابعاد نتيجه از آلفاي 0.92از آلفاي  يسازستفاده شده است كه ابعاد توانمندقابليت اعتماد مدل از آلفاي كرونباخ ا
. وردار شده اند كه نتايج به شرح زيراستبرخ 0.89 
 

 .نگارندگان: ؛ ماخذابعاد حاصل از آلفاي كرونباخ. 4جدول 
آلفاي كرونباخ ابعاد 

رشد و ( انگيزش سازمان
 )يادگيري

0.86 

 0.89 )مالي( مديريت منابع
 0.92آلفاي كلي ابعاد توانمند ساز 

روايی  بررسی  برای  ها،  داده  تحليل  و  تجزيه  در 

آزمون  برای  و  كرونباخ  آلفای  آزمون  از  پرسشنامه 
فرضيه رابطه بين عوامل تاثيرگذار بر ميزان رضايت 
عمومی شهروندان و تاثير وجوه مدل ارزيابی متوازن 
استفاده  چندگانه  خطی  رگرسيون  روش  از  تعادل  بر 
بين  همبستگی  تعيين  برای  همچنين  است.  شده 
از  شهروندان  رضايت  ميزان  و  عملكرد  در  تعادل 
و  پيرسون  همبستگی  روش  از  شهرداری  عملكرد 

كندال تاو استفاده شده است.

پايايي و قابليت اعتماد
متعدد  هاي  گيري  اندازه  بين  در  ثبات  يعني  پايايي، 
است.ضريب پايايي نشان مي دهد كه چند درصد از 
واريانس آزمون، ناشي از واريانس خطا نيست )ايزاك، 
1384، ص 125(. براي تعيين ميزان سازگاري دروني 
و پايايي و قابليت اعتماد مدل از آلفاي كرونباخ استفاده 
شده است كه ابعاد توانمندسازی از آلفاي 0,92 و ابعاد 
نتيجه از آلفاي  0,89 برخوردار شده اند كه نتايج به 

شرح زيراست.
تحليل يافته هاي تحقيق

نكته مهم و اساسي كه در ارزيابي عملكرد بايد مد نظر 
قرار بگيرد اين است كه شاخص ها و متغير هاي مطرح 
شده در هر بعد، اگرچه در آن بعد دسته بندي و طبقه 
بندي مي شوند ولي داراي تعامل و اثرات متقابل با 
ساير شاخص ها و متغيرها در ابعاد ديگر مي باشد. اين 

جدول 5. ابعاد حاصل از آلفای كرونباخ؛ ماخذ: 
نگارندگان.

آلفاي كرونباخابعاد

انگيزش سازمان )رشد و 
يادگيری(

0,86

0,89مديريت منابع )مالی(

0,92آلفاي كلي ابعاد توانمند ساز

0,78عملكرد )فرايند كاری(

0,78رضايت ذينفعان )مشتری(

0,89آلفاي كلي ابعاد نتيجه
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جدول 6. ضريب همبستگي )همگرا - واگرا( مولفه هاي توانمندساز و نتيجه، ماخذ: نگارندگان، 1391.

ابعاد نتيجه ابعاد توانمدساز ابعاد و مولفه ها

رضايت ذينفعان 
)مشتري(

عملكرد )فرآيند كاري( مديريت منابع )مالي( انگيزش سازماني )رشد و 
يادگيري(

0,434 0,060 0,356 0,622 تاريخچه سازمان

0,277 0,331 0,653 0,784 ماموريت

0,543 0,398 0,365 0,790 فرهنگ

0,065 0,304 0,593 0,822 سيستم پاداش

0,003- 0,049 0,660 0,099 مديريت فرايند

0,133 0,185 0,996 0,143 مديريت منابع مالي 
و بودجه

0,225 0,050 0,662 0,056 مدريت منابع مادي

0,020 0,491 0,899 0,033 مديريت سرمايه 
انساني

0,226 0,859 0,046 0,046 عملكرد سطح 
كاركنان

0,008- 0,899 0,024 0,167 عملكرد گروه ها

0,230 0,819 0,046 0,046 عملكرد سطح 
برنامه

0,255 0,858 0,057 0,057 عملكرد سطح 
سازمان

0,769 0,246 0,036 0,157 شهروندان

0,898 0,035 0,025 0,057 جامعه 

0,849 0,057 0,018- 0,071 دولت

0,862 0,057 0,008 0,032 سرمايه گذاران

0,894 0,123 0,645 0,064 عرضه كنندگان 
خدمات شهري
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خصيصه سبب يكپارچه شدن شيوه اظهار نظر ارزيابي 
با  نيز  دليل  به همين  و  مورد سازمان خواهد شد  در 
آزمون همبستگي همگرا- واگرا، همبستگي مولفه ها 
در ارتباط با ساير ابعاد و با آزمون همبستگي اسپيرمن 

روابط ابعاد با يكديگر مورد سنجش واقع شده است.
بعد انگيزش سازمان

در ميان مولفه هاي بعد انگيزش،مولفه سيستم پاداش 
تاريخچه  مولفه  و  همبستگي  بيشترين   0,882 با 
بعد  اين  با  را  همبستگي  كمترين   0,662 با  سازمان 
دارند. در همين بعد، مولفه ماموريت با 0,653 بيشترين 
همبستگي را در ميان ساير ابعاد با بعد مديريت منابع 

دارد.
بعد مديريت منابع

در ميان مولفه هاي بعد مديريت منابع، مولفه مديريت 
منابع مالي و بودجه با 0,996 بيشترين همبستگي و 
مولفه مديريت فرآيند با 0,660 كمترين همبستگي را 
با اين بعد دارند. در همين بعد، مولفه مديريت سرمايه 
انساني با 0,491، بيشترين همبستگي را در ميان ساير 

ابعاد با بعد عملكرد دارد.
بعد عملكرد

در ميان مولفه هاي بعد عملكرد، مولفه عملكرد گروه 
مولفه  و  بيشترين همبستگي  با 0,899  هاي شهري 
عملكرد سطح سازمان با  0,858 كمترين همبستگي 
را با اين بعد دارند. در همين بعد، مولفه عملكرد سطح 
ميان  در  را  همبستگي  بيشترين   ،0,255 با  سازمان 

ساير ابعاد با بعد رضايت ذينفعان دارد.
بعد رضايت ذينفعان

در ميان مولفه هاي بعدرضايت مندي ذينفعان، مولفه 
جامعه شهري با 0,894 بيشترين همبستگي و مولفه 
شهروندان با  0,۷96 كمترين همبستگي را با اين بعد 
كنندگان خدمات  مولفه عرضه  بعد،  همين  در  دارند. 
شهري با 0,645، بيشترين همبستگي را در ميان ساير 

ابعاد با بعد مديريت منابع دارد.
و  ارزيابي  الگوي  مولفه هاي  بندي  رتبه  انجام  براي 
فريدمن  واريانس  تحليل  آزمون  از  عملكرد  مديريت 
آمده  باال  جدول  در  كه  است.همانطور  شده  استفاده 

است مولفه هاي عملكرد، رضايت ذينفعان و انگيزش 
خود  به  را  سوم  تا  اول  هاي  اولويت  مشاركت  و 
اختصاص داده اند و مديريت منابع از آخرين اولويت 

برخوردار شده است.

عملكرد  دهد،  مي  نشان  باال  جدول  كه  همانطور 
شهرداري ها كه به نوعي مي توان آن را فرايند كاري 
با  دانست،  شهروندان  به  شهري  خدمات   ارائه  يا  و 
رتبه 3,66 امتياز و جايگاه اول را در رتبه بندي مولفه 
هاي مدل تلفيقي BSC,EFQM دارد، يعني روال 
و فرآيند كاري شهرداري ها برروي رضايت ذينفيان 
كه امتياز و جايگاه بعدي را با رتبه 3,52 دارد، اثر مي 
گذارد و حتي مي توان عنوان نمود رضايت ذينفعان 
فرآيند كاري شهرداري است كه  تاثير روال و  تحت 
هرچه تعادل در عملكرد بيشتر و مناسب تر باشد به 
تبع رضايتمندي شهروندان را به عنوان ذينفعان اصلي 

در بردارد.
همبستگي  نوع  يك  صورت  به  و  ترتيب  همين  به 
بندي  رتبه  )شهروندان( »در  ذينفعان  خطي، رضايت 
سوم  جايگاه  از   3,12 امتياز  با  مدل  هاي  مولفه 
و  ها  شهرداري  كاري  فرآيند  از  است«  برخوردار 
رضايت از سطح ارائه خدمات در جامعه شهري توسط 

جدول7. رتبه بندي مولفه ها و شاخص هاي الگوي 
ارزيابي

 تلفيقي BSC,EFQM، ماخذ: نگارندگان.

اولويترتبه مولفهبعدرديف

عملكرد )فرآيند 1
  اول3,66كاري(

دوم3,52رضايت ذينفعان2

انگيزش و 3
سوم3,12مشاركت

چهارم2,86مديريت منابع 4
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مجري اصلي و عمده خدمات شهري در نظام شهري، 
باعث انگيزش بيشتر آنها در مشاركت بيشتر در اجراي 
طرح ها و برنامه هاي شهرداري مي گردد و به نوعي 
كاري  فرآيند  و  روال  از  خاطر  اعتماد  و  رضايتمندي 
شهرداري، انگيزش سازمان را جهت بهبود مشاركت 
تحريك مي كند و باعث تقويت فرهنگ شهروندي 
)ارائه خدمات بهينه( مي  در جهت ماموريت سازمان 
گردد و حتي روحيه مشاركت ايجاد شده در اثر سطح 
مي شود  پاداش  برقراري سيستم  باعث  رضايتمندي 
آل  ايده  به  حركت  جهت  در  را  سازماني  سيستم  و 
سازماني جهت دهي مي كند. رتبه چهارم را با امتياز 
2,86 مديريت منابع دارد كه فرآيند كاري و عملكرد 
سازمان، رضايت ذينفعان و انگيزش و مشاركت، تابع 
مالي  منابع  مديريت  فرآيند،  )مديريت  منابع  مديريت 
و بودجه، مديريت منابع مادي، تجهيزات و مديريت 
انساني( خواهد بود و در طول عملكرد هاي  سرمايه 

اول تا سوم عمل مي كند.

ذينفعان  رضايت  شده،  استخراج  نتايج  به  توجه  با 
منطقه  از  بيشتر   18 منطقه  در   ،48 تعادل  امتياز  با 
عملكرد  كه  اين  ضمن  در  و  رسد  می  نظر  به   3
می   18 منطقه  از  بيشتر   3 منطقه  در  )فرآيندكاري( 
باشد، در حالی كه انگيزش سازماني )رشد و يادگيري( 
در منطقه 18 كمتر از منطقه 3 می باشد ولی وضعيت 
مديريت منابع  بسيار مناسب تر از منطقه 18 ارزيابی 
می  مالحضه   3 منطقه  در  بررسی  در  است.  شده 
بر  آنها  كاري  فرآيند  و  ها  شهرداري  عملكرد  شود 
رضايتمندي ذينفعان )شهروندان( تاثير دارد ولی اين 
تاثير در منطقه 18 كمتر مشاهده می شود. اين مسئله 
را می توان با توجه به تفاوت ميزان رفاه اجتماعی و 
سطح توسعه يافتگی اين منطقه توجيه كرد. در واقع 
به نظر می رسد كه ميزان رضايتمندي شهروندان از 
عملكرد نهادهای نظام شهری با ميزان توسعه يافتگی 

و رفاه رابطه مستقيم دارد.
ساكنين  يافتگی،  توسعه  های  شاخص  به  توجه  با 
قرار  يافتگی  توسعه  از  بااليی  سطح  در   ،3 منطقه 

متغيرهاي مدل 
BSC امتياز مناطقامتيازي متوازن

عدد معنا داريتعادل

نتيجه مقايسهفاصله اطمينان99/.

حد باالحد پايين
منطقه اي كه 

متغيير مورد نظر 
بيشتر است.

3عملكرد )فرآيند كاري(
480,000,13820,41913

18

رضايت ذينفعان 
3)مشتري(

420,0010,23610,42218
18

انگيزش سازماني )رشد و 
3يادگيري(

400,0010,00460,36213
18

مديريت منابع
)مالي(

3
32320,000,23610,42218

1

جدول 8. مقايسه دو به دوي مناطق به لحاظ برخورداري از مولفه هاي تلفيقي BSC,EFQM جدول؛ ماخذ: 
نگارندگان، 1391.
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و  سرعت  شهرداري،  كاري  فرآيند  ازحيث  و  داشته 
روال كاري انتظارات بيشتری را از نهاد های اجرايی 
و مديريتی شهر دارند. بنابر اين ساكنان منطقه 3 در 
عين اين كه از نظر رشد و يادگيري امتياز باالتري به 
بيشتري  رضايتمندي  دارند، سطح   18 منطقه  نسبت 
را از نهادهای شهری طلب می كنند و ميزان تعادل 
كم  را  شهرداری  مانند  اجرايی  نهادهای  عملكرد  در 
 18 منطقه  ساكنان  كه  حالی  در  كنند  می  ارزيابی 
چون به لحاظ سطح توسعه يافتگی و معيار های رفاه 
در  منطقه 3 هستند،  نسبت  به  تری  پايين  در سطح 
و  بوده   كمتر  مراتب  به  آنها  انتظارات  درجه  نتيجه 
چون خواسته های كمتری دارند در نتيجه نسبت به 
عملكرد نهاد های شهری عكس العمل خاصی نشان 
نمی دهند و نسبت به بهبود عملكرد آنها بی تفاوت تر 
هستند و سطح نسبي رضايتمندي آنها باال است. در 
كل آنها ميزان پاسخگويی و شفافيت موجود نهادهای 
اجرايی مانند شهرداری را متوسط ارزيابی می كنند. با 
استفاده از ضريب همبستگی پيرسون رابطه بين تعادل 
در عملكرد شهرداری و ميزان رضايت شهروندان مورد 

آزمون قرار گرفته است.

بر اساس روش ضريب همبستگی پيرسون در سطح 
خطای 0/001=  ضريب همبستگی معنی دار است. 
فرض H0 رد و فرض H1 با 99% اطمينان پذيرفته 
انجام شده هرچه  آزمون  براساس  بنابراين  می شود؛ 
تعادل در عملكرد شهرداری در چهار وجه مدل ارزيابی 

از  شهروندان  عمومی  رضايت  باشد،  بيشتر  متوازن 
بار  عملكرد شهرداری بيشتر است. فرضيه فوق يك 
نيز براساس ضريب همبستگی كندال تاو آزمون شد 
بين  همبستگی  رابطه  وجود  شده  حاصل  نتيجه  كه 
تعادل در عملكرد و رضايت شهروندان را نشان می 

دهد.

نتيجه گيري و جمعبندي
تجزيه و تحليل ميزان رضايت شهروندان از عملكرد 

شهرداری تهران
1- ميانگين ميزان رضايت شهروندان از جمع آوری 
منظم زباله در منطقه سه شهرداری با 64/33 از 100 
بيشترين و در منطقه هجده با 3۷/33 از 100 كمترين 
بوده است. بطور متوسط ميزان رضايت شهروندان از 

جمع آوری منظم زباله 54/35 از 100 بوده است.
2- ميانگين ميزان رضايت از رسيدگی به كانال ها، 
جوی ها و كنترل آب های روان در منطقه سه با 53 
از 100 بيشترين رضايت و در منطقه هجده با 22/66 
متوسط  بطور  است.  بوده  رضايت  كمترين   100 از 
ميانگين رضايت شهروندان از كنترل و بهبود وضعيت 

ترافيك 34/6 از 100 بوده است.
آسفالت  وضعيت  از  رضايت  ميزان  ميانگين   -4
معابر در منطقه سه با 39/33 از 100 بيشترين و در 
است.  بوده  كمترين   100 از   21/1 با  هجده  منطقه 
بطور متوسط ميانگين رضايت شهروندان از وضعيت 

آسفالت معابر 30/66 از 100 بوده است.
به  رسيدگی  وضعيت  از  رضايت  ميزان  ميانگين   -5
فضای سبز در منطقه سه با 55/33 از 100 بيشترين 
و در منطقه هجده، با 26 از 100 كمترين بوده است. 
بطور متوسط ميانگين رضايت شهروندان از وضعيت 

رسيدگی به فضای سبز 36/52 از 100 بوده است.
6- ميانگين ميزان رضايت از ارتباط مداوم شهرداری 
با شهروندان در منطقه سه با 22/66 از 100 بيشترين 
و در منطقه هجده از 100 كمترين بوده است. بطور 
ارتباط  از  رضايت شهروندان  ميزان  ميانگين  متوسط 
بوده   100 از   19/36 شهروندان  با  شهرداری  مداوم 

رضايت 
متغيرشاخص هاي آماريشهروندان

ضريب همبستگي 0,99
تعادل در پيرسون

عملكرد سطح معني داري0,001

تعداد300

جدول 9. بررسی رابطه بين ميزان رضايت شهروندان 
از عملكرد شهرداری با تعادل حاصله از عملكرد، 

ماخذ: نگارندگان، 1391
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است.
۷- ميانگين ميزان رضايت از دسترسی به حمل و نقل 
عمومی در منطقه هجده با 60/33 از 100 بيشترين 
و در منطقه سه با 34/66 از 100 كمترين بوده است. 
از  شهروندان  رضايت  ميزان  ميانگين  متوسط  بطور 
دسترسی به حمل و نقل عمومی 50/66 از 100 بوده 

است.
8- ميانگين ميزان رضايت از نحوه برخورد مسئولين 
شهرداری با مراجعين در منطقه سه با 48/33 از 100 
بوده  كمترين   100 از  هجده   منطقه  در  و  بيشترين 
است. بطور متوسط ميانگين ميزان رضايت شهروندان 
از نحوه برخورد مسئولين شهرداری با مراجعين 32/63 

از 100 بوده است.
در  كار  انجام  سرعت  از  رضايت  ميزان  ميانگين   -9
بيشترين  از 100  با 44/66  شهرداری در منطقه سه 
بوده  كمترين   100 از   23/66 با  هجده  منطقه  در  و 
است. بطور متوسط ميانگين ميزان رضايت شهروندان 

از سرعت انجام كار 30/89 از 100 بوده است.
از  شهروندان  عمومی  رضايت  ميزان  ميانگين   -10
 100 از   49/5 با  سه  منطقه  در  شهرداری  عملكرد 
بيشترين و در منطقه هجده با 31/33 از 100 كمترين 
رضايت  ميزان  ميانگين  متوسط  بطور  است.  بوده 
از   40/۷0 شهرداری  عملكرد  از  شهروندان  عمومی 

100 بوده است.
بنابراين بطور متوسط بيشترين رضايت شهروندان از 
عملكرد شهرداری در جمع آوری زباله با 54/35 امتياز 
از 100 و كمترين رضايت از ارتباط مداوم شهرداری با 

شهروندان با 19/36 از 100 بوده است.
به  يادشده  مستقل  متغيرهای  حاصله  نتايج  براساس 

ترتيب اهميت بشرح ذيل می باشند:
1- نحوه و روال سرعت انجام كار توسط شهرداری 

2- نحوه برخورد مسئولين با مراجعين
3- جمع آوری منظم زباله
4- وضعيت آسفالت معابر

5- رسيدگی به فضای سبز
6-  كنترل و بهبود وضعيت ترافيك

۷- رسيدگی به كانال ها، جوی ها و كنترل آب های 
روان

8- دسترسی به حمل و نقل همگانی
در  شد  مشخص  شده  انجام  های  بررسی  طبق 
نظرسنجی انجام شده، نحوه و روال سرعت انجام كار 
را در ميزان رضايت  تاثير  بيشترين  توسط شهرداری 
است.  داشته  شهرداری  عملكرد  از  شهروندان  مندی 
كاركنان،  سطح  عملكرد  هاي  مولفه  )با  ))عملكرد 
عملكرد سطح برنامه و عملكرد سطح سازمان(: فرآيند 
و  نحوه  داشت كه  اذعان  توان  بنابراين می  كاري((. 
روال سرعت انجام كار توسط شهرداری در جهت رفع 
نيازهای شهروندان در درجه اول اهميت قرار دارد. در 
راستای نتيجه حاصله از تحقيق حاضر ذكر اين نكته 
در  همشهری  روزنامه  از  نقل  به  كه  است  ضروری 
تاريخ پنجشنبه، 5 مرداد 1385 شهردار محترم تهران 
اعالم  و4    3 منطقه  در  شهرداری  معاونان  جمع  در 
شهرداری  به  مراجعه  در  مردم  درصد   93 كه  كردند 
شهروندان  با  شهرداری  مسئولين  برخورد  نحوه  از 
ناراضی هستند. ))رضايتمندي ذينفعان )با مولفه هاي 
گذاران  سرمايه  كاركنان،  شهري،  جامعه  شهروندان، 
توجه  با  مشتري((  شهر(:  خدمات  كنندگان  عرضه  و 
ايجاد  با  بايد  تهران  شهرداری  يادشده  مسائل  به 
))انگيزش  آموزش پرسنل خود  انگيزه در كاركنان و 
سازماني )با مولفه هاي تاريخچه، ماموريت، فرهنگ 
و سيستم پاداش )مشاركت((: رشد و يادگيري((، آنها 
هدايت  شهروندان  به  بهتر  گويی  پاسخ  جهت  در  را 
نمايد. بعالوه، مديريت منابع سازمان ))مديريت منابع 
مالي  منابع  مديريت  فرآيند،  مديريت  هاي  مولفه  )با 
و بودجه، مديريت منابع مادي، تجهيزات و مديريت 
سرمايه انساني(: مالي(( و بهره برداري بهينه  از آن در 
جهت پيشبرد اهداف به عنوان عامل چهارم تاثيرگذار 
بر رضايت شهروندان از عملكرد شهرداری مطرح شده 
است. سرعت در انجام كار و برخورد مناسب دقيقا در 
وجه فرايندهای كاری و رشد و يادگيری در مدل قرار 
می گيرد. همانطور كه در قبل تحليل شد، شهرداری 
فرايندها  )مستندسازی  كاری  فرايندهای  وجه  در  ها 
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و بهسازی فرايندها( در جهت كاهش زمان و هزينه 
رضايت  موجبات  تواند  می  نهايتا  كه  كارها-  انجام 
مندی مشتريان )شهروندان( را سبب شود- بسيار كم 
كار بوده و تقرياب اقدام موثری انجام ندادند. همچنين 
بيان  كه  يادگيری سازمانی همانطور  و  رشد  در وجه 
شد سطح تحصيالت در شهرداری ها پايين می باشد 
چنانكه بطور متوسط تنها 30 درصد پرسنل شهرداری 
ها دارای تحصيالت ليسانس به باال هستند. بنابراين 
تهران  اولويت شهرداری  آنچه گفته شد،  به  توجه  با 
در  آنها  بهسازی  و  فرايندها  مستندسازی  در  بايد 
تر  كوتاه  و  كار  گردش  اضافی  مراحل  حذف  جهت 
شدن انجام هر فعاليت »اولويت اول تحليلي تحقيق، 
معاونت  فرايندهای  بويژه  كاري(«  )فرآيند  عملكرد 
شهرسازی و معماری كه بيشترين مراجعين را به خود 

اختصاص داده است، باشد.
     به عالوه بايد در جذب منابع انسانی ترجيحا از افراد 
تحصيل كرده و دارای تخصص های مرتبط استفاده 
منطبق  های ضمن خدمت  آموزش  در ضمن  نمايد. 
با شغل جهت پويا شدن فضای كاری و رشد و ارتقا 
شهرداری  انسانی  منابع  آگاهی  سطح  كمی  و  كيفی 

بسياری ضروری است.
با توجه به اينكه جمع آوری منظم زباله در اولويت سوم، 
وضعيت آسفالت معابر در اولويت چهارم و رسيدگی به 
فضای سبز در اولويت پنجم قرار گرفته اند لذا مقوله 
ارائه خدمات شهری و وجه مشتری در مدل ارزيابی 
برخوردار  ای  ويژه  اهميت  از  شهرداری  در  متوازن 
است. از آنجا كه ارائه خدمات شهری در شهرداری ها 
غالبا توسط پيمانكاران انجام می شود، ضرورت دارد 
كه  شهری  خدمات  گرفتن  انجام  بهتر  هرچه  جهت 
مهم ترين وظيفه شهرداری تهران در شرايط حاضر 
صورت  پيمانكاران  عملكرد  بر  دقيقی  نظارت  است، 
گيرد تا هم در وجه مالی منابع شهرداری بی جهت به 
هدر نرود و از منابع مالی به شكل بهينه استفاده شود 
و هم در وجه مشتری رضايت شهروندان از عملكرد 

شهرداری بيشتر شود.
ششمين  عنوان  به  ترافيك  وضعيت  بهبود  و  كنترل 

عملكرد  از  شهروندان  رضايت  بر  اثرگذار  عامل 
اين  توجه  قابل  نكته  است.  شده  تعيين  شهرداری 
است كه نبايد تصور كرد چون كنترل و بهبود وضعيت 
ترافيك به عنوان ششمين عامل اثرگذار تعيين شده 
است از اهميت كمتری نسبت به ساير موارد يادشده 
برخوردار است بلكه علت اين امر می تواند اين مسئله 
باشد كه عالوه بر شهرداری، نيروی انتظامی به شكل 
گسترده ای در بهبود وضعيت ترافيك شهری دخيل 
است. به هر صورت بخشی از وظايف مربوط به كنترل 
و بهبود ترافيك بر عهده اين ارگان است و در بسياری 
از موارد ناهماهنگی بين نيروی انتظامی و شهرداری 

سبب پديدآوردن ترافيك های شهری می شود.
تحقق  برای  تهران  شهرداری  در  حاضر  حال  در 
»هدف شهر روان« عالوه بر شهرداری های مناطق، 
تعداد 10 سازمان و شركت وابسته به شهرداری برای 
باشند.  می  مسئوليت  دارای  ترافيك  وضعيت  بهبود 
اين سازمان ها و شركت ها عبارتند از: شركت واحد 
اتوبوسرانی تهران و حومه، سازمان مديريت و نظارت 
بر تاكسيرانی، شركت كنترل ترافيك، سازمان حمل 
و نقل و ترافيك، شركت مطالعات جامع حمل و نقل، 
شركت عالئم راهنمايی و فنی )عرف(، سازمان پايانه 
تهران  نقل كاالی  و  مسافربری، شركت حمل  های 
و حومه )مترو(. در نتيجه نمی توان نقش شهرداری 
ناديده  ترافيك  كنترل وضعيت  و  بهبود  در  را  تهران 
گرفت. انسجام رويه در سياستگذاری و برنامه ريزی 
تواند  می  انتظامی  نيروی  و  توسط شهرداری  اجرا  و 
در انجام اين مهم موثر باشد، چنانچه در بسياری از 
كشورها كه در ادبيات تحقيق نيز به آنها پرداخته شده 
بنابراين  است.  شهرداری  از  بخشی  شهری  پليس 
های  شهرداری  عملكرد  واحد،  مديريت  بواسطه 
ترافيك  كنترل  و  بهبود  زمينه  در  ديگر  كشورهای 

بسيار موفق تر از ايران می باشد.
های  آب  كنترل  و  ها  جوی  ها،  كانال  به  رسيدگی 
روان در اولويت هفتم قرار گرفته است. بنظر می رسد 
مشكالت عديده در نحوه برخورد مسئولين شهرداری، 
سرعت انجام كار، و ارائه خدمات شهری مانع از توجه 
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شهروندان به وضعيت كانال ها و جوی ها شده است. 
اولويت هشتم  نقل همگانی در  به حمل و  دسترسی 
قرار گرفته است. مسئله اين است كه بخشی از ناوگان 
مسافربرهای  را  تهران  شهر  عمومی  نقل  و  حمل 
شخصی تشكيل می دهند كه زيرمجموعه شهرداری 
وجود  عدم  از  ناشی  كمبودهای  حدی  تا  و  نيستند 
ناوگان حمل و نقل تهران را جبران كرده اند. ضمن 
ماشين طی  اقساطی  فروش  مسئله  توان  نمی  اينكه 
از  بسياری  كه  بطوری  گفت  ناديده  را  اخير  ساليان 
حمل  وسايل  از  گذشته  ساليان  طی  كه  شهروندانی 
حاضر  حال  در  كردند  می  استفاده  عمومی  نقل  و 
البته  نمايند.  می  استفاده  شخصی  نقليه  وسيله  از 
تاثير  ميزان  تر  دقيق  بررسی  برای  رسد  می  نظر  به 
مسافربرهای شخصی بر نظر مردم نسبت رضايت از 
دسترسی به حمل و نقل عمومی الزم است تحقيقاتی 
انجام شود كه به نوبه خود می تواند موضوع پژوهشی 

ديگری باشد.
منطقه  شهرداری  شده  انجام  محاسبات  براساس 
تلفيقي  مدل  وجه  چهار  در  را  تعادل  بيشترين   3
منطقه   ،3 منطقه  از  پس  و  دارد    BSC,EFQM
تلفيقي  مدل  وجه  چهار  در  را  تعادل  كمترين   18
برآورد شده  براساس ضرايب  BSC,EFQM دارد. 
)وجه  منابع  مديريت  شاخص  رگرسيون  معادله  در 
مالی( با كميت عددی 1/385- به صورت قدرمطلق، 
آن  از  پس  داشته  تعادل  حفظ  در  را  تاثير  بيشترين 
مقدار  با  كاري(  فرايندهاي  )وجه  عملكرد  شاخص 
ذينفعان  رضايت  شاخص  سپس  و   -0/863 عددی 
حفظ  بر   -0/۷42 عددی  كميت  با  مشتری(  )وجه 
تعادل هر منطقه موثر می باشد. علت وجود ضرايب 
منفی اين است كه هر چقدر شاخص مورد نظر بزرگتر 
باشد، مجموع اختالف از حداكثر شاخص كوچك تر و 
تعادل بيشتر می شود بهمين دليل عالمت مورد انتظار 

ضرايب حاصله در معادله رگرسيون منفی است.
در آزمون انجام شده تاثير مديريت منابع )وجه مالی( 
در ايجاد تعادل حاصله بيشتر از ساير وجوه می باشد. 
هماهنگی  معاونت  كارشناسان  با  مصاحبه  براساس 

مختلف  مناطق  های  شهرداری  در  ريزی  برنامه  و 
مشهود  آنچه  مناطق  عملكرد  گزارشات  بررسی  و 
است اين است كه در شهرداری ها در شرايط حاضر 
مولفه  با  منابع  مديريت  به  معطوف  توجه  بيشترين 
بودجه،  و  مالي  منابع  مديريت  فرآيند،  مديريت  هاي 
سرمايه  مديريت  و  تجهيزات  مادي،  منابع  مديريت 

انساني، بويژه كاهش هزينه ها می باشد.
ارزيابی عملكرد خود و  برای  به عالوه شهرداری ها 
ارايه گزارش عملكرد به حوزه های ستادی بيشترين 
بين بودجه مصوب و هزينه های  بر تطابق  را  تاكيد 
ارزيابی  وجوه  از  بعد  اين  در  بنابراين  دارند.  مصروفه 
انجام  وجوه  ساير  به  نسبت  بهتری  اقدامات  متوازن 
داده اند كه خود صحه ای بر نتايج حاصل از آزمون 

می باشد.
پس از شاخص مديريت منابع )مالي( بيشترين اختالف 
شهرداری در شاخص عملكرد )وجه فرايندهاي كاري( 
پنج منطقه 3، 5، 20، 6 و 9  تنها  بطوری كه  است 
فعاليت ها و گردش كارهای خود را مستندسازی كرده 
 2 و   18  ،4 مناطق  های  شهرداری  همچنين  و  اند 
و  كردند  مستند  را  شهرسازی  معاونت  های  فعاليت 
ساير شهرداری ها )12 منطقه( هيچ اقدامی در جهت 
مستندسازی فرايندها انجام نداده اند. نكته قابل بحث 
اين است كه هيچ يك از شهرداری ها در زمينه بهبود 
فرايندهاي  )وجه  عملكرد  هاي  شاخص  بهسازی  و 
كاري( با مولفه هاي عملكرد سطح كاركنان، عملكرد 
انجام  اقدامی  سازمان  عملكرد سطح  و  برنامه  سطح 
ندادند. می توان طبق مستندات مربوطه اذعان داشت 
كه بطور كلی شهرداری ها در وجه فرايندهای كاری 
فرايندهای  وجه  از  پس  داشتند.  ضعيف  عملكردی 
بر  مشتری(  )وجه  ذينفعان  رضايت  شاخص  كاری، 
است.  تاثيرگذار  شهرداری  عملكرد  از  حاصله  تعادل 
سبز،  فضای  سرانه  بر  مشتمل  كه  مشتری  وجه  در 
جمع آوری زباله و تناژ آسفالت استفاده مصرفی است. 
به نكاتی چند بايد توجه كرد )كارنامه تفضيلي آماري 

شهرداري تهران، 1388(.
بيشترين سرانه فضای سبز متعلق به منطقه 4 با 18/3 
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مترمربع و كمترين سرانه فضای سبز مربوط به منطقه 
مورد  منطقه شهرداری   10 در  مترمربع   0/03 با   14
مطالعه در اين تحقيق می باشد. متوسط سرانه فضای 
سبز  فضای  سرانه  احتساب  با  تهران  شهر  در  سبز 
باشد. در حالی كه شاخص  منطقه ۷/4 مترمربع می 
تعيين شده از سوی محيط زيست سازمان ملل متحد 
طبق  و  باشد  می  نفر  هر  برای  مترمربع   25 تا   20
متعارف  سرانه  شهرسازی  و  مسكن  وزارت  مطالعات 
فضای سبز در شهرهای ايران بين ۷ تا 12 مترمربع 
است  مشخص  شده  ذكر  آمار  به  توجه  با  باشد.  می 
كه سرانه فضای سبز در شهر تهران با شاخص بين 
شاخص  با  مقايسه  در  و  دارد  زيادی  اختالف  المللی 
مورد قبول در ايران، دارای سرانه فضای سبز حداقل 

می باشد.
معابر  آسفالت  و  زباله  آوری  جمع  اثربخشی  ارزيابی 
كمی  آمار  به  نسبت  شهری  خدمات  كلی  بطور  و 
بررسی  اگر  است.  برخوردار  بيشتری  اهميت  از  آن 
غيرممكن  ارقام  و  آمار  با  شهری  خدمات  اثربخشی 
اين بخش  در  بنابراين  نيست.  است  كار ساده  نباشد 
و  مصرفی  آسفالت  تناژ  بر  مبنی  كمی  های  داده  از 

تناژ زباله حمل شده، در راستای تعيين تعادل عملكرد 
استفاده شده و در بخش بعد با استفاده از پرسشنامه 
از  شهروندان  رضايت  ميزان  بررسی  و  نظرسنجی 
مورد  يادشده  خدمات  اثربخشی  شهرداری  عملكرد 
سنجش قرار گرفت. طبق تحليل های آماری شاخص 
تعادل  ايجاد  در  يادگيري(  و  )رشد  انگيزش سازماني 
تاثيرگذار  فعلی  شرايط  در  ها  شهرداری  عملكرد  در 
نبوده است و علت آن عدم وجود واريانس بين امتياز 
تحصيلی مناطق نسبت به يكديگر است بطوری كه 
را كسب   )13/52( تحصيلی  امتياز  حداكثر   9 منطقه 
كرده و منطقه 14 حداقل امتياز تحصيلی )12/۷1( را 
به دست آورده است. ولی آنچه جای تامل دارد سطح 
بطوری  هاست  شهرداری  كليه  در  پايين  تحصيلی 
دارای  پرسنل  ميزان  بيشترين  ذيل  جدول  طبق  كه 
تحصيالت ليسانس به باال به منطقه 11 با 40 درصد 
تعلق دارد و اين حاكی از آن است كه اكثريت پرسنل 
تخصصی  و  دانشگاهی  تحصيالت  فاقد  شهرداری 
هستند. اين در حالی است كه كارهای اجرايی توسط 
مناطق  و  ستاد شهرداری  و  انجام می شود  پيمانكار 
پروانه  و صدور  نظارت  ريزی،  برنامه  كارهای  عمدتا 

نمودار 2. الگوي نهايي ارزيابي و عملكرد نظام شهرداري ها، ماخذ: نگارندگان.
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و  ارزيابي  نهايي  الگوي  نتيجه  در  دهند.  می  انجام 
مديريت عملكرد با چهار بعد انگيزش سازماني »رشد 
و يادگيري« و مديريت منابع »مالي« به عنوان  ابعاد 
توانمندساز و ابعاد عملكرد »فرآيند كاري« و رضايت 
ذينفعان »مشتري« به عنوان ابعاد نتيجه به شكل زير 

طرح مي شوند.

ارائه پيشنهادات 
پيشنهادات جهت بهبود عملكرد شهرداری در چارچوب 

چهار وجه مدل تلفيقي BSC,EFQM عبارتند از:
1- رضايت ذينفعان )مشتری(

 • تدوين استانداردهای كيفی و كمی برای هر يك 
از خدمات شهری.

بخشی  انجام  جهت  شايسته  پيمانكاران  انتخاب   •  
از خدمات شهری كه به بخش خصوصی واگذار می 

شود.
 • ارزيابی عملكرد پيمانكاران براساس شاخص ها و 

استانداردهای تعيين شده.
شهروندان  از  مستمر  های  نظرسنجی  انجام   •  
و  شهرداری  عملكرد  از  آنها  رضايت  درخصوص 
خدمات  بهبود  در  شهروندان  نظر  بازخور  از  استفاده 

شهرداري.
 • توجه هرچه بيشتر به اثربخشی و كيفيت خدمات 

شهری انجام شده توسط شهرداری تا كميت.
از  استفاده  و  شكايات  به  رسيدگی  واحد  تقويت   •  

نظرات شهروندان در حل مسائل شهر.
2- عملكرد )فرايند كاری(

كاری  فرايندهای  استانداردسازی  و  مستندسازی   •  
شامل مراحل انجام هر روش، زمان سپری شده در هر 
جزء از انجام فعاليت و متصديان انجام كار و استقرار 
نظام مديريت كيفيت بجای مديريت سليقه ای و قائم 

به فرد.
 • اصالح روش ها به ويژه فعاليت هايی كه در ارتباط 
بيشتر با شهروندان هستند به گونه ای كه مراحل و 
زمان انجام فعاليت ها و فرايندها كاهش يافته و در 
مقابل بهره وری و كيفيت ارائه خدمات افزايش يابد.

 • تجهيز كردن شهرداری ها به سيستم های فناوری 
امور،  انجام  در  و تسريع  به منظور تسهيل  اطالعات 
بهبود مديريت در تصميم گيری، برنامه ريزی، نظارت 

و ارائه خدمات به شهروندان.
3- انگيزش سازمان )رشد و يادگيری(

 • ارتقاء سطح كيفی نيروی انسانی از طريق جذب 
نيروهای متخصص و تحصيل كرده مرتبط با مشاغل 

مورد نياز شهرداری.
از  يك  هر  برای  آموزشی  پودمان  و  برنامه  تهيه   •  

مشاغل شهرداری.
 • برگزاری دوره های تخصصی و اهميت دادن به 
و  بهسازی  جهت  در  شده  برگزار  های  دوره  كيفيت 

ارتقاء بهره وری منابع انسانی شهرداری.
 • ايجاد انگيزه و باال بردن سطح رضايت شغلی در 

منابع انسانی جهت پاسخ گويی بهتر به شهروندان.
 • استفاده از نظرات و مشاركت منابع انسانی شاغل 

در شهرداری در جهت رفع مشكالت و بهبود امور.
4- مديريت منابع )مالی(

 • استقرار نظام بودجه ريزی عملياتی و احصاء قيمت 
منابع  در جهت تخصيص صحيح  تمام شده خدمات 

مالی و ارزيابی عملكرد خدمات ارائه شده.
 • استفاده بهينه از منابع مالی موجود و جلوگيری از 
پيمانكاران، كاهش  مناسب  انتخاب  با  آن  رفتن  هدر 
مراحل انجام فعاليت ها، كاهش منابع انسانی مازاد و 

بكارگيری نيروهای متخصص.
 • تالش در جهت كسب درآمدهای ثابت و قانونی 
كه  كشورها  ساير  همانند  مالياتی  درآمدهای  مانند 
و  شود  می  آوری  جمع  ها  شهرداری  توسط  ماليات 

نهايتا سهم دولت پرداخته می شود.
 • كاهش هزينه های پرسنلی و اداری.

شرايط  در  تواند  می  شده  ذكر  پيشنهادات  اجرای 
كنونی سطح تعادل شهرداری ها در چهار وجه مدل 
ارزيابی متوازن را افزايش دهد. ولی از آنجا كه امروزه 
ازمدل ارزيابی متوازن در مديريت استراتژيك و تعيين 
تغيير  نهايتا  و  استراتژيك  اهداف  به  دستيابی  ميزان 
استراتژی ها استفاده می شود، ضروری است برنامه 
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های  برنامه  و  اهداف  تهيه،  شهرداری  استراتژيك 
متوازن  ارزيابی  مدل  نهايت  در  و  مشخص  عملياتی 
در جهت ارزيابی عملكرد در راستای رسيدن به اهداف 

استراتژيك مورد استفاده قرار گيرد.
مسئله مهم اين است كه ارتباط بين شهرداری و مردم 
رابطه ای يك طرفه از جانب شهرداری به سمت مردم 
نيست بلكه شهرداری و شهروندان در تعامل با يكديگر 

قرار دارند و رابطه بين آنها دوسويه است.
همانطور كه از حقوق شهروندان سخن به ميان می آيد 
و شهروندان حق داشتن شهری پاك، روان، سبز و... 
را دارند، وظايفی نيز در قبال شهری كه در آن زندگی 
پيشرفته  در كشورهای  اگر  باشد.  می  دارا  كنند،  می 
حفظ  شهر،  پاكيزگی  در  ها  شهرداری  عملكرد  دنيا 
ايران،  عزيزمان  كشور  از  بهتر  سبز  فضای  توسعه  و 
بويژه تهران است نبايد علت را تنها در شهرداری ها 
حداقل  بسزايی  نقش  شهروندان  بلكه  كرد،  جستجو 
ايجاد  اساسی،  راهكار  دارند.  موجود  وضع  حفظ  در 
است  تهرانی  بين شهروندان  در  فرهنگ شهرنشينی 
به ويژه اينكه می دانيم طی دهه های گذشته سيل 
مهاجرت روستاييان به شهرها بويژه تهران، انبوهی از 
جمعيت ناآگاه از شيوه های زندگی شهری را به تهران 
سراريز كرده است. مسلما اين خيل انبوه جمعيت وارد 
شده به تهران، فرهنگ روستايی خويش را به همراه 
آورده اند و طی ساليان گذشته اين نوع فرهنگ تاثير 
خود را بر چهره شهر گذاشته است. ليكن نسل های 
بعدی اين مهاجران را می توان از طريق آموزش در 
وظايف  و  آشنا  زندگی شهری  با شيوه های  مدارس 
از  شد.  يادآور  سكونت  محل  شهر  به  نسبت  را  آنان 
آنجا كه فرهنگ سازی و تغيير فرهنگ، كاری نيست 
كه بتوان طی يك يا دو سال انجام داد و پروسه ای 
زمان بر است، بايد ضمن برنامه ريزی فرهنگی برای 
درازمدت، دست به اقداماتی زد تا در كوتاه مدت نيز 
از شهرنشينی به سمت نگرش شهروندی حركت كرد. 
كه اين مهم با قانونمندی ميسر می شود. بطور مثال 
زباله  با  را  ها  خيابان  و  معابر  اينكه شهروندان  برای 
از  استفاده  با  تواند  می  پليس  نسازند،  آلوده  و  كثيف 

سيستم های متصل به ثبت احوال و براساس كد ملی 
شهروندان، افراد متخلف را به راحتی جريمه نمايد. لذا 
اعمال و اجرای دقيق قوانين همراه با فرهنگ سازی 
می تواند تا حد زيادی به ايجاد بستری مناسب برای 

تعامل بين شهروندان و شهرداری منجر شود.
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ارائه روشی برای تعیین حداکثر تراکم ساختماني در مقیاس قطعات مسکونی

محمد حسین حسینی*-  دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ريزی شهری و منطقه ای، دانشگاه شیراز، شیراز، ايران.
ايران.  استاديار بخش شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز،  محمد حسین پور- 

علی سلطانی- استاديار بخش شهرسازی دانشگاه شیراز، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ايران. 
ايران.  مهیار اردشیری- استاديار بخش شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، 

چکیده

ساختمانی  تراکم  حداکثر  تعیین  جهت  کاربردی  روشی  تبیین 
تراکم  بر  ويژگی ها  اين  تاثیر  و  قطعات  ويژگی های  به  اتکا  با 
بدان  که  است  کاربردی  و  توجه  جالب  موضوعات  از  ساختمانی 
کمتر پرداخته شده است. اعمال سلیقه و ديدگاه های غیر علمی در 
تعیین تراکم ساختمانی پیشنهادي وعدم تناسب اين پیشنهادات 
با ويژگی های قطعات مسکونی را می توان از داليلی دانست که 
سبب کاهش کیفیت سکونت در شهرهای ايران شده است. اين 
پژوهش مي کوشد با بررسي و تعیین شاخص هاي اثرگذار بر تراکم 
ساخته  بافت های  در  مسکونی(  قطعات  مقیاس  )در  ساختمانی 
ساختماني  تراکم  تعیین  چگونگي  در  کاربردي  روشي  شهری، 
بر اساس محدوديت هاي کالبدی قطعات شهري ارائه دهد. اين 
روش در محله ولی عصر قصرالدشت در شهر شیراز مورد بررسی 
پیشنهادی  ضوابط   -1 گرديد:  حاصل  زير  نتايج  و  گرفت  قرار 
طرح های توسعه شهری شهر شیراز در حوزه تراکم دارای پشتوانه 
علمی کافی نمی باشد. 2- عامل اصلی در تعیین تراکم  ساختمانی، 
واحد مسکونی  هر  ازای  به  باز  فضای  و  ابنیه  سايه اندازی  طول 
تعداد طبقات می تواند  و  اشغال  تراکم  ساختمانی، سطح  و  است 

مقادير متفاوتی داشته باشند.

واژگان کلیدي: تراکم ساختماني، قطعات مسکونی، برنامه ريزی 
شهری، شیراز.

Mh.hossini@gmail.com :نويسنده مسئول مكاتبات، شماره تماس: 09107005585، رايانامه *
اين مقاله برگرفته از  پايان نامه کارشناسی ارشد نويسنده اول است که در بهمن ماه سال 1390 در بخش شهرسازی دانشكده هنر و معماری دانشگاه شیراز به راهنمايی دکتر 

محمد حسین پور انجام شده است.

Presenting a Method for Determination of Maxi-
 mum Building Density on Scale of Urban Residential

Blocks

 Providing a description of a practical method in order
 to determine maximum density of building in reliance on
blocks’ specifications and its influence on building den-
 sity is one of the notable and practical themes in the field
of urban planning debates which is less discussed. Exer-
 tion of specific tendencies and unscientific approaches
in determination of proposed density, besides dispro-
 portionateness of the proposed density percentages to
 specifications of residential blocks are from reasons that
can be discerned in decreasing of environmental qual-
 ity of Iran cities residential blocks. This research makes
 an effort by assessment and finding effective indexes on
 building density on scale of residential blocks in urban
 built texture to present a practical method to show how
 building density percentages should be determined based
 on physical limitations of urban blocks. This method was
assessed in Ghasr’O’Dasht neighborhood in city of Shi-
 raz and follow issues was resulted. 1) Proposed criteria
 of urban development plans have no sufficient scientific
 basis at density subject. 2) Main agent in determination
of building density are the overcastting length of build-
 ings and open space per every unit of residential block
 and building density, occupation extent and numbers of

.floors could have different value
 Keywords: Building Density, Residential Blocks, Urban

Planning, Shiraz
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1- مقدمه
در  بررسي(  مورد  )هر عنصر  يا مساحت  تعداد  تراکم 
يا  فضا  آن  در  عنصر  آن  تراکم  )يا سطح(  فضا  يک 
 .)9 ص   ،13289 )مشهودی،  مي شود  نامیده  سطح 
ناحیه  جمعیت  کل  تقسیم  حاصل  از  جمعیتی  تراکم 
مورد نظر بر سطح ساخته شده آن بدست می آيد اين 
تقسیم  حاصل  از  ساختمانی  تراکم  که  است  درحالی 
سطح زيربنا به مساحت قطعه بدست می آيد )عزيزی، 
و  جمعیتي  تراکم  تعريف  تفاوت   .)21 ص   ،1383
تفاوت  در  مي توان  را  شهرسازي  علم  در  ساختماني 
حوزه های عملکردي آنها دانست. تراکم جمعیتي زبان 
برنامه ريزانه تراکم در شهرسازي است، حال آنکه تراکم 
ساختماني زبان عملي و اجرايي تراکم در شهرسازي 
در  علمی  غیر  ديدگاه های  و  سلیقه  اعمال  مي باشد. 
تعیین تراکم ساختمانی پیشنهادي و عدم تناسب اين 
پیشنهادات با ويژگی های قطعات مسکونی را می توان 
از مشکالت طرح های توسعه شهری در ايران دانست. 
حداکثر  محاسبه  در  کاربردی  روشی  ارائه  اين رو،  از 
ويژگی های  به  احترام  عین  در  ساختمانی  تراکم 
قطعات مسکونی از موضوعاتی است که می تواند در 

حل اين مسئله گره گشا باشد.

توسعه  های  طرح  در  تراکم  جايگاه   -2
شهری 

مي توان  کلي  طور  به  را  تراکم  تعريف  از  هدف 
برقراري موازنه منطقي بین فعالیت تولید شده توسط 
ساختمان ها و فضاهاي خارجي اطراف آنها و نیز ايجاد 
محیط زيست با کیفیت بهتر دانست. از همین روست 
که تراکم را به عنوان يک ابزار کنترلي در برنامه ريزي 
از  بسیاري  کننده  منعکس  که  طراحي شهري  و 
مشخصات طرح ها مي باشد معرفي  مي کنند )عزيزی،  
تراکم  موجود   تحقیقات  اساس  بر   .)35 1383، ص 
مطلوب و متغیرهاي کنترل کننده آن مي تواند تضمین 

)20:1984، De Chiara( :کننده موارد زير باشند
جهت  باز  فضاهاي  و  کافي  هواي  آفتاب،  نور،   .1

استفاده کلیه واحدهاي مسکوني؛
2. فضاي کافي براي کلیه خدمات و تسهیالت الزم 

شهري و محله اي؛ 
عرصه هاي  تامین  و  گشادگي  احساس  ايجاد   .3
عنوان  به  تراکم،  نتیجه  در  ساکنان.  براي  خصوصي 
کنترل  ابزارهای  اثرگذارترين  و  بهترين  از  يکی 
دارد  قرار  ريزان  شهري  طرح   اختیار  در   کننده 

.)patze،2002 ،22(

3

نگارندگان : ماخذ ،فرآيند تعيين تراكم جمعيتي و ساختماني در طرح هاي توسعه شهري. 1شكل 

)تعريف تراكم ساختماني در پهنه ها(شهريتدوبن ضوابط اجرايي در حوزه تراكم 

در صورت تعيين ماموريت ويژه در ساختار شهر براي پهنه مورد  (تثبيت يا افزايش بطئي جمعيت در پهنه 
)مطالعه، افزايش جمعيت بر اساس اهداف مشخص شده تعريف مي شود

بررسي موقعيت پهنه در ساختار  پيشنهادي شهر

بررسي گرايشات حاكم بر پهنه  

تعيين جمعيت كنوني پهنه برنامه ريزي

 
 

تراكم  زان افزايشو مي تعيينو تجربي بودن  ايسليقه :عبارتند از در فرآيند حاكم ت مورد تاملانك
هاي ويژگيخواني تراكم ساختماني پيشنهادي با همعدم  ،هاي شهريدر پهنهپيشنهادي و ساختماني جمعيتي 

كوني در ضوابط و در نظر نگرفتن تعداد واحدهاي مس، )گيري اقليميطول، مساحت و جهت( كالبدي قطعات
 .كه تعيين كننده نفر در هكتار است مقررات پيشنهادي

 
تراكم ساختماني  ررسي عوامل تاثيرگذار برب-3

هاي متعددي در اين حوزه بررسي مطالعات صورت گرفته در حوزه تراكم ساختماني بيانگر اثرگذاري عامل
-1380 عزيزي، -1381 نيا،كريمي -1381 خواه،ادب( كندجدول زير ماحصل اين مطالعات را بيان مي. است

 صادقيان، -1389 مشهودي، -1388 رمضاني، -1381 آريانفر، -1381مقام،  مسعودي -1383 منتظري،
 Kusum Joshi,2009- Chen, 2008- Oh,2005- sin-1388 كريمي، -1385 شفيعي، -1387

Tang,2008( 
 

بندي نگارندگان از مطالعات جمع: ذماخ؛ عوامل اثر گذار بر تراكم  ساختماني در مطالعات مورد بررسي .1جدول 
 .مورد بررسي

اشم
 ره

 عامل شماره عامل شماره عامل

ظرفيت  1
 شبكه معابر

فاصله از  5
 مركز شهر

فضاي باز  9
به ازاي هر 

 واحد
نوع بافت  10نورگيري  6 قيمت زمين 2

شکل 1. فرآيند تعیین تراکم جمعیتی و ساختمانی در طرح های توسعه شهری، ماخذ: نگارندگان
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به  جمعیتي  تراکم   تفصیلی  و  جامع  طرح های  در   
کاربري  نقشه  تهیه  در  محاسباتي  مبناي  عنوان 
اساس  بر  مي گیرد1.  قرار  استفاده  مورد  اراضي 
با  تفصیلي  طرح  جامع،  طرح  پیشنهادي  تراکم هاي 
را در  حفظ متوسط ها؛ تراکم هاي ساختمانی متنوعی 
پهنه های شهری در غالب کم، متوسط، زياد و ويژه 

براي  و   )34 ص   ،1382 )شارمند،  مي گیرد  نظر  در 
و  ارتفاع  اشغال،  تعريف سطح  به  پهنه ها  از  هر يک 
تراکم ساختماني مي پردازد.  به طور کلي تعیین تراکم  
جمعیتي پیشنهادي در طرح های توسعه شهری داراي 

فرآيند شکل 1 است.
نکات مورد تامل در فرآيند حاکم عبارتند از: سلیقه اي 
تراکم  افزايش  میزان  و  تعیین  بودن  تجربي  و 
پهنه هاي  در  پیشنهادی  ساختمانی  و  جمعیتی 
پیشنهادی  ساختمانی  تراکم  هم خوانی  عدم  شهري، 
و  مساحت  )طول،  قطعات  کالبدی  ويژگی های  با 
جهت گیری اقلیمی(، در نظر نگرفتن تعداد واحدهاي 
تعیین  که  پیشنهادي  مقررات  و  در ضوابط  مسکوني 

کننده نفر در هکتار است.

تراکم  بر  تاثیرگذار  عوامل  3-بررسي 
ساختمانی

تراکم  حوزه  در  گرفته  صورت  مطالعات  بررسی 
در  متعددی  عامل  های  اثرگذاری  بیانگر  ساختمانی 
اين مطالعات را  اين حوزه است. جدول زير ماحصل 
 -1381 کريمي نیا،   -1381 )ادب خواه،  می کند  بیان 

مقام،  مسعودي    -1383 1380-منتظري،  عزيزي، 
1381- آريانفر، 1381- رمضاني، 1388- مشهودي، 
1389- صادقیان، 1387- شفیعي، 1385- کريمي، 
 -2008 ,Chen -2009,Kusum Joshi-1388

)2008,sin Tang- 2005,Oh
و  متنوع  عوامل  می گردد  مالحظه  که  همانطور 

متفاوتی در تعیین تراکم ساختمانی موثرند، اما آنچه 
آنها  تاثیرگذاری  زمان  است  اهمیت  دارای 
عامل  اثرگذاری  مقیاس  ديگر  به عبارت  يا 
در تعیین تراکم ساختمانی است. در جدول 2 
است؛  گرديده  بررسی  عوامل  اين  اثرگذاری  مقیاس 
مقیاس  در  که  آنچه  می شود  مالحظه  که  همانطور 
از:  عبارتند  است  اهمیت  حائز  مسکونی  قطعات 
واحد،  هر  ازای  به  باز  فضای  زمستانی،  تابش  حفظ 
و  قطعات  مساحت  سطح،  در  مسکوني  واحد  تعداد 

محصوريت فضايی است.

تابش  لزوم  و  ساختماني  تراکم  رابطه 
زمستاني

مختلف  زواياي  در  ساختمان  قرارگیري  نحوه 
را در فصول مختلف سال،  سايه اندازي هاي متفاوتي 
درحالي  اين  مي گردد.  سبب  مختلف  روز  ساعات  و 
هر  در  ساختمان  قرارگیري  بهینه  جهت  که  است 
بفرد  منحصر  نیز  جغرافیايي  عرض  هر   در  و  اقلیم 
مي باشد. اين امر در مناطق شهري که شاهد افزايش 
ارتفاع ساختمان ها در طبقات هستیم اهمیت دوچندان 

عاملشمارهعاملشمارهعاملشماره

فضاي باز به ازای هر واحد9فاصله از مرکز شهر5ظرفیت شبكه معابر1

نوع بافت شهری10نورگیري ابنیه  )تابش زمستان(6قیمت زمین2

کاربری های 3
محصوريت فضايی11مساحت قطعات7خدماتی

مديريت شهری12تعداد واحد مسكوني در سطح8تاسیسات شهری4

جدول 1. عوامل اثر گذار بر تراکم  ساختمانی در مطالعات مورد بررسي؛ 
ماخذ: جمع بندی نگارندگان از مطالعات مورد بررسی.
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مي يابد. 
با توجه به شکل باال رابطه H و L  به اقلیم منطقه بر 
اساس زاويه تابش خورشید وابسته است. اين فاصله 
 1,88 مسطح  زمین  در  زمستاني،  اشعه  کسب  براي 
برابر  تا 1,1  ايران  ارتفاع در شمالي ترين بخش  برابر 
مي نمايد  تغییر  ايران  بخش  جنوبي ترين  در  ارتفاع 
شهر  براي  نسبت  اين   .)22 1389، ص  )مشهودي، 

شیراز 1,28 برابر مي باشد.
در  ساختماني  تراکم  حداکثر  تعیین  پژوهش  موضوع 
شهری  شده  ساخته  بافت های  در  مسکونی  قطعات 
است، در نتیجه جهت اقلیمي ابنیه در نوسازي ها ثابت 
اولیه  طرح  اقلیمي  جهت  اين رو  از  مي ماند. 
تحت  را  ساختماني  تراکم  افزايش  میزان 
لزوم  به  توجه  با  همچنین  مي دهد.  قرار  تاثیر 
را  ابنیه  ارتفاع  میزان  که  آنچه  زمستاني  اشعه  حفظ 
آن  عرض  نه  مي باشد  قطعه  طول  مي کند  مشخص 
امتداد طولی قطعه قرار می گیرد(؛ در  لبنیه در  )سايه 
نتیجه در دسته بندي قطعات واقع در معابر محلي بر 
يکديگر  به  متصل  قطعات  طول  سايه اندازي  اساس 

حائز اهمیت است، نه طول قطعات واقع در دو سمت 
در صورت  اين رو  از  زير(  )همانند شکل  معبر  يک 
افزايش  امکان  مجاورهم  قطعات  تجمیع 
ارتفاع میسر نمي گردد؛ چرا که عمق قطعه 

تغییر پیدا نمي کند.
و  قطعه  مساحت  باز،  فضاي  حداقل  رابطه 

تعداد واحد مسکوني با تراکم ساختماني 

دارد  آن ضرورت  رعايت  که  اساسي  مسائل  از  يکي 
میزان  مي باشد،  ساکنین  براي  باز  فضاي  تامین 
منابع  در  ساختماني  تراکم  با  آن  رابطه  و  عامل  اين 
مختلف متفاوت است. بر اساس مصوبه 1371/2/14 
منظور  به  ايران  معماري  و  شهرسازي  عالي  شوراي 

مقیاس اثر عاملمقیاس اثر گذاریعاملمقیاس اثر گذاریعامل
گذاری

فضاي باز به ازای شهرفاصله از مرکز شهر شهر و ناحیهظرفیت شبكه معابر
هر واحد

قطعات مسكونی

نورگیري ابنیه)تابش محله و ناحیهقیمت زمین
زمستانی(

محله و ناحیهنوع بافت شهریقطعات مسكونی

کاربری های 
خدماتی

قطعات مسكونی و مساحت قطعاتمحله و ناحیه
محله

قطعات مسكونی محصوريت فضايی
و محله

تعداد واحد مسكوني محله و ناحیهتاسیسات شهری
در سطح

محله، ناحیه و مديريت شهریقطعات مسكونی
شهر

جدول 2.  مقیاس اثرگذاری عامل هاي تاثیرگذار؛ ماخذ: نگارندگان. 

5

 رابطه تراكم ساختماني و لزوم تابش زمستاني
و ساعات  ،هاي متفاوتي را در فصول مختلف سالاندازيلف سايهنحوه قرارگيري ساختمان در زواياي مخت

اين درحالي است كه جهت بهينه قرارگيري ساختمان در هر اقليم و در هر  عرض . گرددروز سبب ميمختلف 
ها در طبقات اين امر در مناطق شهري كه شاهد افزايش ارتفاع ساختمان. باشدجغرافيايي نيز منحصر بفرد مي

 . يابدهميت دوچندان ميهستيم ا
 

نگارندگان : ماخذ، نسبت ارتفاع و فاصله  ساختمان در شهر شيراز .2شكل 

 

h=1

L=1.28

38

 
 

اين فاصله . وابسته است به اقليم منطقه بر اساس زاويه تابش خورشيد  Lو  Hبا توجه به شكل باال رابطه 
برابر ارتفاع در  1.1ن بخش ايران تا ترياع در شماليبرابر ارتف 1.88 براي كسب اشعه زمستاني، در زمين مسطح

برابر  1.28 اين نسبت براي شهر شيراز .)22، ص 1389 مشهودي،( نمايدترين بخش ايران تغيير ميجنوبي
. باشدمي

در ، هاي ساخته شده شهري استدر بافت قطعات مسكوني تراكم ساختماني درحداكثر موضوع پژوهش تعيين 
رو جهت اقليمي طرح اوليه ميزان از اين .ماندها ثابت ميسازيجهت اقليمي ابنيه در نونتيجه 

با توجه به لزوم حفظ اشعه زمستاني همچنين . دهدافزايش تراكم ساختماني را تحت تاثير قرار مي
سايه لبنيه در امتداد طولي ( باشد نه عرض آنكند طول قطعه ميآنچه كه ميزان ارتفاع ابنيه را مشخص مي

اندازي طول قطعات بندي قطعات واقع در معابر محلي بر اساس سايهدر دسته در نتيجه ؛)گيردقطعه قرار مي
 رواز اين )همانند شكل زير( متصل به يكديگر حائز اهميت است، نه طول قطعات واقع در دو سمت يك معبر

چرا كه عمق  ؛گردددر صورت تجميع قطعات مجاورهم امكان افزايش ارتفاع ميسر نمي
 .كندتغيير پيدا نمي قطعه

 
 
 
 
 

شکل 2. نسبت ارتفاع و فاصله  ساختمان در شهر شیراز، 
ماخذ: نگارندگان
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 .نگارندگان :ماخذ، يه اندازي بر يكديگردسته بندي قطعات بر اساس نحوه سا. 3شكل 

 
  و تعداد واحد مسكوني با تراكم ساختماني، مساحت قطعه رابطه حداقل فضاي باز

زان اين عامل و مي ،باشديكي از مسائل اساسي كه رعايت آن ضرورت دارد تامين فضاي باز براي ساكنين مي
شوراي عالي  14/2/1371بر اساس مصوبه . رابطه آن با تراكم ساختماني در منابع مختلف متفاوت است

حداقل  ،هاي مسكونيها يا مجتمعشهرسازي و معماري ايران به منظور تامين فضاي باز كافي در ساختمان
 ۳F3.با تعداد طبقات يا واحدهاي مسكوني است فضاي باز متناسب

شوراي عالي  14/2/71مصوبه : ماخذ، حداقل فضاي باز بر اساس تعداد طبقه و تعداد واحد مسكوني .3 جدول
معماري و شهرسازي ايران 

حداقل تعداد  يا تعداد طبقه
 واحد مسكوني

حداقل فضاي باز 
به ازاي هر واحد 

 مسكوني
 مترمربع 60 - - طبقه 2

 متر مربع 55 - - طبقه 4و  3
 مترمربع 50 24 يا طبقه 6و  5
 مترمربع 45 32 يا طبقه 8و  7

 مترمربع 40 40 يا طبقه و بيشتر 9
 

رابطه زير ارتباط بين فضاي باز به ازاي هر واحد، تراكم ساختماني، مساحت واحدهاي مسكوني و سطح اشغال 
يك رابطه . فضاي باز است Oسطح اشغال و   Cمساحت قطعه زمين، Sدر رابطه شماره يك . كندرا برقرار مي

 تعداد واحد مسكوني، nكه در آن  .در نظر گرفت 4بصورت رابطه شمارهمي توان  3و  2با جايگزيني روابط  را
q  ،فضاي باز به ازاي هر واحدf تعداد طبقات وs مساحت هر واحد مسكوني است .

OCS +=_)1( 

f
snC ×

=_)2( 

شکل 3. دسته بندی قطعات بر اساس نحوه سايه 
اندازی بر يکديگر، ماخذ: نگارندگان.
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تامین فضاي باز کافي در ساختمان ها يا مجتمع هاي 
تعداد  با  است  متناسب  باز  فضاي  حداقل  مسکوني، 

طبقات يا واحدهاي مسکوني. 

واحد،  هر  ازاي  به  باز  فضای  بین  ارتباط  زير  رابطه 
و  مسکوني  واحدهاي  مساحت  ساختماني،  تراکم 
 S سطح اشغال را برقرار می کند. در رابطه شماره يک
مساحت قطعه زمین،C  سطح اشغال و O فضاي باز 
است. رابطه يک را با جايگزينی روابط 2 و 3 می توان 
 n رابطه شماره4 در نظر گرفت. که در آن  بصورت 
تعداد واحد مسکوني، q فضای باز به ازای هر واحد، 

fتعداد طبقات و s مساحت هر واحد مسکوني است.
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از طرفين حذف و ) n( ، تعداد واحدهاي مسكوني)5 رابطه شماره( Sبه جاي ) D( با جايگزيني تراكم ساختماني
داد خواهد بود، حال با فرض تع 7در نتيجه تراكم ساختماني برابر با رابطه شماره . آيدبدست مي 6رابطه شماره 

تراكم ساختماني، تعداد واحد، سطح اشغال و زيربناي كل قابل محاسبه ؛ واحدهاي مسكوني طبقه و مساحت
. خواهد بود
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 در تعيين تراكم ساختماني محصوريت فضايياثر 
بررسي مباني نظري اين . نسبتي مطلوب داشته باشدارتفاع بنا با عرض معبر بايستي  محصوريت فضايياز نظر 

درصد عرض معبر باشد؛  50دهد كه براي ايجاد حداقل محصوريت، ارتفاع ابنيه بايستي برابر موضوع نشان مي
 توسلي، نقل از 31، ص 1389 مشهودي،( شودميبيني رابر عرض معبر پيشب 2حد مناسب برابر و حداكثر 

از تعيين محصوريت ابنيه حائز اهميت است نقش خيابان و جايگاه آن در ساختار  اما آنچه كه قبل ؛)1371
هاي شهري ايجاد محصوريت در محورهاي مجهز شهري، محورهاي پياده و خيابان. محله، ناحيه يا شهر است

با  اما ايجاد محصوريت با افزايش ارتفاع ابنيه در معابر محلي. نكته مهم و مورد توجه طراحان شهري است
با توجه به شكل زير آنچه كه در تعيين ارتفاع ابنيه حائز . باشداندازي ابنيه چندان مورد توجه نميتوجه به سايه

 .c و bهايي چون است، نه فاصله aاهميت است فاصله 
 

 .نگارندگان: ماخذ، ايجاد محصوريت در فضاهاي شهري .4شكل 

a

b

c

 

 
 

با جايگزيني تراکم ساختماني )D( به جاي S )رابطه 
طرفین  از   )n( مسکوني  واحدهاي  تعداد   ،)5 شماره 
حذف و رابطه شماره 6 بدست مي آيد. در نتیجه تراکم 
حال  بود،  خواهد   7 شماره  رابطه  با  برابر  ساختمانی 
واحدهای مسکونی؛  و مساحت  تعداد طبقه  با فرض 

تراکم ساختمانی، تعداد واحد، سطح اشغال و زيربنای 
کل قابل محاسبه خواهد بود.
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تراکم  تعیین  در  فضايی  محصوريت  اثر 

ساختماني
با عرض معبر  بنا  ارتفاع  از نظر محصوريت فضايی   
مباني  بررسي  باشد.  داشته  مطلوب  نسبتي  بايستي 
ايجاد  براي  که  مي دهد  نشان  موضوع  اين  نظري 
حداقل محصوريت، ارتفاع ابنیه بايستي برابر 50 درصد 
عرض معبر باشد؛ حد مناسب برابر و حداکثر 2 برابر 
عرض معبر پیش بیني  مي شود )مشهودي، 1389، ص 
 31 نقل از توسلي، 1371(؛ اما آنچه که قبل از تعیین 
و  خیابان  نقش  است  اهمیت  حائز  ابنیه  محصوريت 
جايگاه آن در ساختار محله، ناحیه يا شهر است. ايجاد 
محورهاي  شهري،  مجهز  محورهاي  در  محصوريت 
توجه  مورد  و  مهم  نکته  خیابان هاي شهري  و  پیاده 
طراحان شهري است. اما ايجاد محصوريت با افزايش 
سايه اندازي  به  توجه  با  محلي  معابر  در  ابنیه  ارتفاع 
به شکل  توجه  با  نمي باشد.  توجه  مورد  چندان  ابنیه 
باال آنچه که در تعیین ارتفاع ابنیه حائز اهمیت است 

.c و b است، نه فاصله هايي چون a فاصله

ياتعداد طبقه
حداقل 

تعداد واحد 
مسکوني

حداقل فضاي باز به 
ازاي هر واحد مسکوني

60 مترمربع--2 طبقه

55 متر مربع--3 و 4 طبقه

50 مترمربع24يا5 و 6 طبقه

45 مترمربع32يا7 و 8 طبقه

9 طبقه و 
40 مترمربع40يابیشتر

جدول 3. حداقل فضاي باز بر اساس تعداد طبقه و تعداد 
واحد مسکوني، ماخذ: مصوبه 71/2/14 شوراي عالی
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شکل 4. ايجاد محصوريت در فضاهای شهری، ماخذ: 

نگارندگان.نگارندگان.
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مدل مفهومی تحقیق
ولي عصر  محله  مطالعه  مورد  نمونه   -4

قصرالدشت شهر شیراز

اين محله در شمال غرب بخش مرکزي شهر شیراز 
در حد فاصل بلوار ستارخان و خیابان قصردشت واقع 
دهه  اواخر  توسعه هاي  زمره  در  واقع  در  و  گرديده 

الگوي سکونت  مي رود.  به شمار  دهه60  اوايل  و   50
غالب مبتني بر سکونت تک خانواري بوده و تفکیک 
قطعات به گونه اي صورت گرفته که میانگین پالک ها 
برخوردارند.  مترمربع   323 با  برابر  مساحت  داراي 
محله  اين  توسعه  زمان  با  دانه بندي  و  ابنیه  کیفیت 
رابطه مستقیمي دارد به نحوي که تفکیکي هاي دهه 
50  که در غرب خیابان ولي عصر واقع شده اند غالبا 
ريز دانه بوده و داراي میانگین 230 مترمربع مي باشند، 
اين  در حالي است که توسعه هاي شرقي خیابان که 
میانگین  و  درشت تر  دانه بندي  از  مي باشند  متاخرتر 
معابر،  شبکه  به لحاظ  برخوردارند.  باال تري  مساحتي 
اين محله داراي شبکه ايي ارگانیک مي باشد که معابر 
آن بر اساس الگوي مالکیت باغات بصورت آنتني از 
محور اصلي )خیابان ولي عصر( جدا شده اند. در بررسي 
گرايشات کالبدي حاکم بر بافت بدلیل ضابطه تراکمي 
طرح تفصیلي )M2( گرايش شديدي به تخريب بناها 
موارد  در  نمي باشد4.  هر چند  آنها مطرح  نوسازي  و 
که نوسازي صورت گرفته ابنیه يک طبقه تخريب و 
ساختمان هاي چند واحدي در دو يا سه طبقه5  احداث 
محله  اين  محیطي  کیفیت  کلي  بطور  گرديده اند. 
مناسب و از منزلت اجتماعي بااليي در بین شهروندان 
بوده   4 در حدود  ساکنین  خانوار  بعد  است.  برخوردار 
اين  در حالي است که اين شاخص در خانوارهاي تازه 
مستقر شده )در ابنیه نوسازي شده( از میزان معمول 

پايین تر و در حدود 3,5  مي باشد. 6
تعیین تراکم ساختماني بر اساس ويژگي هاي قطعات

اين محله از دانه بندي متنوعي برخوردار است از اين رو 
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 تحقيق مدل مفهومي

تعيين مساحت  تعيين عمق قطعه
قطعه

بررسي موقعيت  
مكاني قطعه  از 
نظر محصوريت 

فضايي در حاالت  فرض مساحت واحد هاي مسكوني  -
مختلف

در حاالت مختلف مختلففرض تعداد طبقات  -

اجراي مدل  بر 
اساس فرض هاي 

مختلف

محاسبه تراكم ساختماني، تعداد واحد،   
زيربنا و سطح اشغال بر اساس حالت هاي 

مختلف

تعيين اقتصادي  
ترين حالت

بررسي طول سايه اندازي برروي قطعات هم 
دسته براساس تعداد طبقات  بدست آمده

تعيين تراكم 
ساختماني بهينه 

هر قطعه
 

شهر شيراز  عصر قصرالدشتمحله ولينمونه مورد مطالعه  -4
اين محله در شمال غرب بخش مركزي شهر شيراز در حد فاصل بلوار ستارخان و خيابان قصردشت واقع 

الگوي سكونت غالب . رودشمار ميبه 60و اوايل دهه 50هاي اواخر دهه گرديده و در واقع در زمره توسعه
ها داراي اي صورت گرفته كه ميانگين پالكگونهات بهخانواري بوده و تفكيك قطعمبتني بر سكونت تك

محله رابطه مستقيمي  بندي با زمان توسعه اينكيفيت ابنيه و دانه. مترمربع برخوردارند 323مساحت برابر با 
دانه بوده و داراي اند غالبا ريزعصر واقع شدهكه در غرب خيابان ولي  50هاي دهه ي كه تفكيكيدارد به نحو

باشند از هاي شرقي خيابان كه متاخرتر ميحالي است كه توسعه در اين ،باشندمترمربع مي 230ين ميانگ
ايي لحاظ شبكه معابر، اين محله داراي شبكهبه. تري برخوردارندتر و ميانگين مساحتي باالبندي درشتدانه

) عصرخيابان ولي( از محور اصلي باشد كه معابر آن بر اساس الگوي مالكيت باغات بصورت آنتنيارگانيك مي
گرايش ) M2( در بررسي گرايشات كالبدي حاكم بر بافت بدليل ضابطه تراكمي طرح تفصيلي. اندجدا شده

هر چند در موارد كه نوسازي صورت گرفته ابنيه يك  ۴F4.باشدشديدي به تخريب بناها و نوسازي آنها مطرح نمي
۵Fدو يا سه طبقه هاي چند واحدي درطبقه تخريب و ساختمان

بطور كلي كيفيت محيطي اين . انداحداث گرديده 5
بوده  4بعد خانوار ساكنين در حدود  .محله مناسب و از منزلت اجتماعي بااليي در بين شهروندان برخوردار است

9

از ميزان معمول ) در ابنيه نوسازي شده( در حالي است كه اين شاخص در خانوارهاي تازه مستقر شده اين
 ۶F6.باشدمي  3.5 تر و در حدودينپاي

و بازنگري طرح  google earth :ماخذ؛ 1390تصوير محدوده ولي عصر به همراه كاربري اراضي  .5ل جدو
 .تفصيلي شيراز

 
 

هاي قطعات تعيين تراكم ساختماني بر اساس ويژگي
رو قطعات اين محدوده را براي درك بهتر با استفاده از ينبندي متنوعي برخوردار است از ااين محله از دانه

. بندي شده استدسته) بر اساس مساحت(arcgis  در نرم افزار گروه همگن 5در  natural breakروش 
به . بندي به عنوان راهنما در تشخيص عمق قطعات در مراحل بعد مورد استفاده قرار گرفته استاين دسته

) ارتفاع برابر 1.28(ز ي قطعات بر اساس عمق قطعه از نسبت طول سايه در شهر شيرابندي نهايمنظور دسته
. آيدمتر بدست مي 3.84متر براي هر طبقه طول سايه برابر با  3رو بافرض ارتفاع از اين. استفاده شده است

صورت )پناهجان با در نظر گرفتن ارتفاع( متر 4بندي قطعات بايستي حداقل بر اساس اختالف بنابراين دسته
متر بوده است كه در اين  5مورد مطالعه  الزم بذكر است در مواردي تغييرات عمقي قطعات در بافت. گيرد

بندي زير گيري طول قطعات در محله ولي عصر دستهبر اساس اندازه. موارد از اين نسبت استفاده شده است
مساحتي مدل پيشنهادي از ميانگين در سباتي براي طي مراحل محاست كه الزم بذكر ا. حاصل گرديده است

 ۷F7.هر دسته استفاده شده است

 1390 :ماخذ، عصر قصردشتبندي متفاوت در  محدوده ولي اساس دانه تصوير ابنه نوسازي شده بر. 6شكل 
 .نگارندگان

جدول 5. تصوير محدوده ولي عصر به همراه کاربري اراضي 1390؛ ماخذ: google earth و بازنگری طرح تفصیلی شیراز.
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قطعات اين محدوده را براي درک بهتر با استفاده از 
روش natural break در 5 گروه همگن در نرم 
شده  دسته بندي  مساحت(  اساس  arcgis)بر  افزار  
تشخیص  در  راهنما  عنوان  به  دسته بندي  اين  است. 
عمق قطعات در مراحل بعد مورد استفاده قرار گرفته 
اساس  بر  قطعات  نهايي  دسته بندي  منظور  به  است. 
عمق قطعه از نسبت طول سايه در شهر شیراز )1,28 
بافرض  اين رو  از  است.  شده  استفاده  ارتفاع(  برابر 
ارتفاع 3 متر براي هر طبقه طول سايه برابر با 3,84 
متر بدست مي آيد. بنابراين دسته بندي قطعات بايستي 
گرفتن  نظر  در  )با  متر   4 اختالف  اساس  بر  حداقل 
در  است  بذکر  الزم  گیرد.  جان پناه(صورت  ارتفاع 
مواردي تغییرات عمقي قطعات در بافت  مورد مطالعه 
5 متر بوده است که در اين موارد از اين نسبت استفاده 
در  قطعات  طول  اندازه گیري  اساس  بر  است.  شده 
محله ولی عصر دسته بندي زير حاصل گرديده است. 
برای طی مراحل محاسباتی در  بذکر است که  الزم 
مدل پیشنهادی از میانگین مساحتی هر دسته استفاده 

شده است. 7

حال مي توان از رابطه زير در تعیین تراکم ساختمانی 
تعداد  اشغال،  اول و سپس محاسبه سطح  در مرحله 
تعیین  و  کل  زيربنای  قطعه،  هر  در  مسکوني  واحد 
بهره  ساختمانی  تراکم  افزايش  حالت  اقتصادي ترين 
جست. نمونه ای از محاسبات صورت گرفته در جدول 

زير ارائه شده است.
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 .يافته هاي تحقيق: ؛ ماخذبندي قطعات بر اساس عمق قطعهدسته .4جدول 
كد 

 دسته
 عمق قطعه

 به متر
ميانگين مساحتي 

قطعات به 
 مترمربع

انحراف معيار به 
 مترمربع

25حداكثر  1  225 58 
2 26-30  380 84 
3 31-35  420 50 

36بيش از  4  530 200 
 

توان از رابطه زير در تعيين تراكم ساختماني در مرحله اول و سپس محاسبه سطح اشغال، تعداد واحد حال مي
اي نمونه .بهره جست ساختماني ترين حالت افزايش تراكميربناي كل و تعيين اقتصاديمسكوني در هر قطعه، ز

. از محاسبات صورت گرفته در جدول زير ارائه شده است

sf
fqsD

×
×+

=
)(

 

 
 .1391نگارندگان، : ؛ ماخذ4از محاسبات تعيين تراكم در محله ولي عصر، دسته  بخشي. 5جدول 

 

تعداد 
طبقات 
فرض 
 شده

مساحت 
واحد هاي 
مسكوني 
فرض 
 شده

مساحت 
 قطعه

تراكم 
 ساختماني

حداقل 
فضاي 

به  باز
ازاي 
هر 

تعداد 
 واحد

سطح 
 توضيحات اشغال

بر اساس برداشت محلي مساحت واحدهاي مسکوني 
در قطعات در حال نوسازي و نوسازي شده در محدوده 
اين  با  مي باشد8.   مربع  متر   125 با  برابر  عصر  ولی 
واحدهاي  برای  مساحتی  مختلف،  حالت هاي  وجود 
مسکوني و تعداد طبقات در نظر گرفته شده است و 
بیشتر  واحد  تعداد  مبناي  بر  آن  اقتصادي ترين حالت 
محاسبات  مبناي  بیشتر  زيربناي  سطح  همچنین  و 
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قطعات به 
 مترمربع

انحراف معيار به 
 مترمربع

25حداكثر  1  225 58 
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توان از رابطه زير در تعيين تراكم ساختماني در مرحله اول و سپس محاسبه سطح اشغال، تعداد واحد حال مي
اي نمونه .بهره جست ساختماني ترين حالت افزايش تراكميربناي كل و تعيين اقتصاديمسكوني در هر قطعه، ز
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تعداد 
طبقات 
فرض 
 شده

مساحت 
واحد هاي 
مسكوني 
فرض 
 شده

مساحت 
 قطعه

تراكم 
 ساختماني

حداقل 
فضاي 

به  باز
ازاي 
هر 

تعداد 
 واحد

سطح 
 توضيحات اشغال

شکل 6. تصوير ابینه نوسازي شده بر اساس دانه  بندي متفاوت در  محدوده ولي عصر قصردشت، ماخذ: 
1390 نگارندگان.

انحراف معیار به مترمربعمیانگین مساحتي قطعات به مترمربععمق قطعه به مترکد دسته 

22558حداکثر 125

230-2638084

335-3142050

530200بیش از 436

جدول 4. دسته بندي قطعات بر اساس عمق قطعه؛ ماخذ: يافته های تحقیق.
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تعداد 
طبقات 

فرض شده

مساحت 
واحد هاي 
مسکوني 
فرض شده

مساحت 
قطعه

تراکم 
ساختماني

حداقل 
فضاي باز 
به ازای هر 

واحد

تعداد 
واحد

سطح 
توضیحاتاشغال

22505301.35602.9358.1

32505301.81553.8319.3

42505302.13554.5281.9

52505302.50505.3265.0

62505302.73505.8240.9

امكان پذير نیست-سطح 
اشغال کوچكتر از مساحت 

واحد مسكونی در نظر 
گرفته شده است

22005301.25603.3331.3

32005301.64554.4290.4

42005301.90555.0252.4

52005302.22505.9235.6

62005302.40506.4212.0
حداکثر تراکم  در طرح 
ريزي)اقتصادی ترين 

حالت(

21505301.11603.9294.4

31505301.43555.0252.4

41505301.62555.7214.9

51505301.88506.6198.8

61505302.00507.1176.7

 

جدول 5. بخشی از محاسبات تعیین تراکم در محله ولي عصر، دسته 4؛ ماخذ: نگارندگان، 1391.

شکل 7. دانه بندي قطعات مسکوني و دسته بندي ارتفاعي قطعات در محله ولي عصر، ماخذ: نگارندگان.
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قرار گرفته است9. در فرآيند تعیین بهینه ترين حالت با 
توجه به تعداد طبقات مشخص شده، طول سايه ابنیه 
محاسبه شده و با توجه به عرض قطعات امکان تامین 
سطح اشغال و رسیدن به تراکم حاصل شده از مدل 

نیز بررسي گرديده است.
و  مدل  اجرای  از  حاصل  نتايج  مقايسه   -5
ضوابط پیشنهادی طرح های توسعه شهری

ضابطه طرح تفصیلی مصوب 1373 و طرح تفصیلی 
جديد )غیر مصوب( شهر شیراز برای منطقه ولی عصر 

در جدول زير ارائه شده است. 
استفاده  که شدت  است  ساختمانی ضابطه ايی  تراکم 
از زمین را مشخص می کند. زمانی اين کنترل معنادار 
می گردد که رابطه مستقیمی بین تعداد استفاده کنندگان 
مثال  عنوان  به  گردد.  برقرار  شدت  اين  و  فضا  از 

قطعه ای 500 متری با تراکم ساختمانی 100 درصد و 
يک واحد مسکونی در مقايسه با قطعه ای 500 متری 
با 4 واحد مسکونی،  تراکم ساختمانی 100 درصد  با 
زمین(  از  استفاده  )شدت  ساختمانی  تراکم  دارای 
يکسانی است اما تعداد استفاده کنندگان از اين قطعات 
ضابطه  از  استفاده  نتیجه  در  می باشد.  متفاوت  بسیار 
محیط های  در  مثال(  عنوان  به  )120درصد  يکسان 

مدل  اجرای  نتايج  ناکارآمد.  است  ضابطه ای  شهری 
پیشنهادی بیانگر اين نکته است که تراکم ساختمانی 
عاملی وابسته به تعداد واحد مسکونی است به عبارت 
افراد  تعداد  شدت  با  زمین  از  استفاده  شدت  ديگر 
استفاده کننده از زمین ارتباط مستقیم دارد و می توان 
تراکم های ساختمانی متنوعی را در محیط های شهری 

بر اساس شدت استفاده از زمین متصور شد.
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: ؛ ماخذبر اساس اقتصادي ترين حالت جمع بندي محاسبات تعيين تراكم در دسته هاي مختلف .6جدول 
 .1391نگارندگان، 
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1 60 225 533 2 100 0.91 2.0 102.3 200 
2 55 380 160 4 150 1.62 4.1 154.1 615 
3 50 420 114 5 150 1.88 5.3 157.5 795 
4 50 530 64 6 200 2.40 6.4 212.0 1280 

 
 

هاي توسعه شهري مقايسه نتايج حاصل از اجراي مدل و ضوابط پيشنهادي طرح -5
در  عصرشهر شيراز براي منطقه ولي )غير مصوب( و طرح تفصيلي جديد 1373 مصوب ضابطه طرح تفصيلي

  .جدول زير ارائه شده است
 

جدول 6. جمع بندي محاسبات تعیین تراکم در دسته هاي مختلف بر اساس 
اقتصادی ترين حالت؛ ماخذ: نگارندگان، 1391.
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و طرح  1373طرح تفصيلي شيرازمصوب :  خذما؛ ولي عصرتفصيلي  براي منطقه هاي  ابط طرحوض .7جدول 
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طرح تفصيلي 
 جديد شيراز-
غير مصوب 

مسكوني 
 20 8 3 13.2 60 180 سه طبقه

طرح تفصيلي 
شيرازمصوب 

1373 

مسكوني 
 دو طبقه

)M2 (120 60 10 2 8.5 --- 
 

زماني اين كنترل معنادار . كندايي است كه شدت استفاده از زمين را مشخص ميتراكم ساختماني ضابطه
مثال  به عنوان. كنندگان از فضا و اين شدت برقرار گرددگردد كه رابطه مستقيمي بين تعداد استفادهمي

متري با  500اي درصد و يك واحد مسكوني در مقايسه با قطعه 100متري با تراكم ساختماني  500اي قطعه
است  ييكسان) شدت استفاده از زمين( ساختماني داراي تراكم ،واحد مسكوني 4درصد با  100تراكم ساختماني 
درصد 120( در نتيجه استفاده از ضابطه يكسان .باشدكنندگان از اين قطعات بسيار متفاوت مياما تعداد استفاده
نتايج اجراي مدل پيشنهادي بيانگر اين نكته . اي است ناكارآمدهاي شهري ضابطهدر محيط) به عنوان مثال

 اعبارت ديگر شدت استفاده از زمين باست كه تراكم ساختماني عاملي وابسته به تعداد واحد مسكوني است به
هاي ساختماني متنوعي را در توان تراكمده كننده از زمين ارتباط مستقيم دارد و ميشدت تعداد افراد استفا

 .متصور شدبر اساس شدت استفاده از زمين هاي شهري محيط
 

 .محاسبات نگارندگان: ماخذ؛ مقايسه تراكم ساختماني حاصل از اجراي مدل و پيشنهاد طرح تفصيلي .8جدول 

 شماره دسته
اجراي 

 مدل
 تفصيلي ضابطه طرح

 تراكم ساختماني
1 0.91 1.2 
2 1.62 1.2 

جدول 7. ضوابط طرح های تفصیلي  براي منطقه ولي عصر؛ ماخذ:  طرح تفصیلي 
شیرازمصوب 1373 و طرح تفصیلي جديد شیراز- غیر مصوب.
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مقايسه سطح اشغال حاصل از اجرای مدل و ضابطه 
که  است  نکته  اين  بیانگر  تفصیلی،  طرح  پیشنهادی 
سطح اشغال مصوب طرح بسیار بیشتر از حد متناسب 
سطح  حقیقت  در  می باشد.  مدل(  اجرای  )نتايج  آن 
اشغال ارائه شده همان ضابطه 60 درصدی است که 
اکثر طرح های شهری  در  نانوشته  قانونی  به صورت 
بدون توجه به خواستگاه آن تکرار می شود . حال آنکه 
سطح اشغال عاملی است وابسته به تراکم ساختمانی  
با تغییر تراکم )تغییر شدت و تعداد افراد استفاده کننده 
اين رو  از  بود.  خواهد  متغیر  نیز  آن  میزان  زمین(  از 
در  تفصیلی  طرح  پیشنهادی  ضوابط  نامطلوب  تاثیر 
ابنیه نوسازی شده که اکثرا با افزايش تعداد واحدهای 
گرفته  صورت  اولیه  اشغال  سطح  حفظ  با  مسکونی 
قطعات  محیطي  فضايي-  کیفیت  کاهش  در  است، 

مسکوني امری است بديهی.  

مقايسه حداکثر ارتفاع )تعداد طبقات( حاصل از اجرای 
بیانگر  تفصیلی،  طرح  پیشنهادی  ضابطه  و  مدل 

به  ارتفاع  حداکثر  ضابطه  تعیین  که  است  نکته  اين 
صورت پهنه ای بدون در نظر گرفتن دانه بندی قطعات 
مسکونی برخوردی است سلیقه ای که دارای پشتوانه 
علمی مناسبی نمی باشد. آنچه که میزان ارتفاع ابنیه 
برروی  بناها  سايه اندازی  طول  می کند  مشخص  را 
ارتفاعی  ضوابط  ديگر  عبارت  به  می باشد،  يکديگر 
با توجه به ضابطه سطح  طرح  تفصیلی مالک عمل 
اشغال ارائه و طول سايه اندازی در شهر شیراز سبب 
سايه اندازی ابنیه برروی يکديگر خواهد شد امری که 
طرح تفصیلی جديد نیز آن را تشديد کرده است. اين 
اجرای  از  ارتفاعی حاصل  در حالی است که سیمای 
امکان  تعريف شده  دسته های  برای  پیشنهادی  مدل 
ايجاد تنوع ارتفاعی در عین توجه به سايه اندازی ابنیه 

برروی يکديگر را مورد توجه قرار داده است.

6- نتیجه گیری و جمعبندي
بر اساس نتايج حاصل از اجرای مدل، فارغ از توجه 
بافت  نیاز می توان گفت هر  به تامین خدمات  مورد 
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و طرح  1373طرح تفصيلي شيرازمصوب :  خذما؛ ولي عصرتفصيلي  براي منطقه هاي  ابط طرحوض .7جدول 
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متري با  500اي درصد و يك واحد مسكوني در مقايسه با قطعه 100متري با تراكم ساختماني  500اي قطعه
است  ييكسان) شدت استفاده از زمين( ساختماني داراي تراكم ،واحد مسكوني 4درصد با  100تراكم ساختماني 
درصد 120( در نتيجه استفاده از ضابطه يكسان .باشدكنندگان از اين قطعات بسيار متفاوت مياما تعداد استفاده
نتايج اجراي مدل پيشنهادي بيانگر اين نكته . اي است ناكارآمدهاي شهري ضابطهدر محيط) به عنوان مثال

 اعبارت ديگر شدت استفاده از زمين باست كه تراكم ساختماني عاملي وابسته به تعداد واحد مسكوني است به
هاي ساختماني متنوعي را در توان تراكمده كننده از زمين ارتباط مستقيم دارد و ميشدت تعداد افراد استفا

 .متصور شدبر اساس شدت استفاده از زمين هاي شهري محيط
 

 .محاسبات نگارندگان: ماخذ؛ مقايسه تراكم ساختماني حاصل از اجراي مدل و پيشنهاد طرح تفصيلي .8جدول 

 شماره دسته
اجراي 

 مدل
 تفصيلي ضابطه طرح

 تراكم ساختماني
1 0.91 1.2 
2 1.62 1.2 
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3 1.88 1.2 
4 2.40 1.2 

 
سطح حاصل از اجراي مدل و ضابطه پيشنهادي طرح تفصيلي، بيانگر اين نكته است كه  مقايسه سطح اشغال

رائه در حقيقت سطح اشغال ا .باشدمي) نتايج اجراي مدل( اشغال مصوب طرح بسيار بيشتر از حد متناسب آن
هاي شهري بدون توجه به درصدي است كه به صورت قانوني نانوشته در اكثر طرح 60شده همان ضابطه 

۱۰Fشودخواستگاه آن تكرار مي

 حال آنكه سطح اشغال عاملي است وابسته به تراكم ساختماني  با تغيير تراكم .10
ضوابط تاثير نامطلوب رو از اين .خواهد بود ميزان آن نيز متغير )تغيير شدت و تعداد افراد استفاده كننده از زمين(

طرح تفصيلي در ابنيه نوسازي شده كه اكثرا با افزايش تعداد واحدهاي مسكوني با حفظ سطح پيشنهادي 
   .امري است بديهيمسكوني  قطعاتمحيطي  كيفيت فضايي-در كاهش اشغال اوليه صورت گرفته است، 

 
 .محاسبات نگارندگان: ماخذ، اي مدل و پيشنهاد طرح تفصيلياجر حاصل ازمقايسه سطح اشغال  .9جدول 

 شماره دسته
اجراي 

 مدل
ضابطه طرح 

 تفصيلي
 سطح اشغال به درصد

1 45 60 
2 41 60 
3 38 60 
4 40 60 

 
حاصل از اجراي مدل و ضابطه پيشنهادي طرح تفصيلي، بيانگر اين نكته ) تعداد طبقات( مقايسه حداكثر ارتفاع

مسكوني قطعات بندي اي بدون در نظر گرفتن دانهعيين ضابطه حداكثر ارتفاع به صورت پهنهاست كه ت
آنچه كه ميزان ارتفاع ابنيه را مشخص . باشدكه داراي پشتوانه علمي مناسبي نمياي سليقهبرخوردي است 

تفصيلي مالك  طرحباشد، به عبارت ديگر ضوابط ارتفاعي اندازي بناها برروي يكديگر ميكند طول سايهمي
اندازي ابنيه برروي عمل با توجه به ضابطه سطح اشغال ارائه و طول سايه اندازي در شهر شيراز سبب سايه

سيماي اين در حالي است كه  .يكديگر خواهد شد امري كه طرح تفصيلي جديد نيز آن را تشديد كرده است
امكان ايجاد تنوع ارتفاعي در عين توجه  يف شدههاي تعربراي دستهپيشنهادي ارتفاعي حاصل از اجراي مدل 

 .را مورد توجه قرار داده استبه سايه اندازي ابنيه برروي يكديگر 
 
 
 
 

جدول 8. مقايسه تراکم ساختمانی حاصل از اجرای 
مدل و پیشنهاد طرح تفصیلی؛ ماخذ: محاسبات 

نگارندگان.
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3 1.88 1.2 
4 2.40 1.2 
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ضوابط تاثير نامطلوب رو از اين .خواهد بود ميزان آن نيز متغير )تغيير شدت و تعداد افراد استفاده كننده از زمين(
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مسكوني قطعات بندي اي بدون در نظر گرفتن دانهعيين ضابطه حداكثر ارتفاع به صورت پهنهاست كه ت
آنچه كه ميزان ارتفاع ابنيه را مشخص . باشدكه داراي پشتوانه علمي مناسبي نمياي سليقهبرخوردي است 

تفصيلي مالك  طرحباشد، به عبارت ديگر ضوابط ارتفاعي اندازي بناها برروي يكديگر ميكند طول سايهمي
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 .را مورد توجه قرار داده استبه سايه اندازي ابنيه برروي يكديگر 
 
 
 
 

جدول 9. مقايسه سطح اشغال حاصل از اجرای مدل و 
پیشنهاد طرح تفصیلی، ماخذ: محاسبات نگارندگان.
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 .نگارندگان: ماخذ، برابر 3مدل حجمي پيشنهادي از محله ولي عصر با نسبت ارتفاعي . 8شكل 

 
 
 و جمعبندي نتيجه گيري -6

توان گفت هر بافت ساخته ميمورد نياز  رغ از توجه به تامين خدمات بر اساس نتايج حاصل از اجراي مدل، فا
بندي اي داراي حد حداكثري در افزايش تراكم ساختماني و جمعيتي است كه اين حد نهايي بر اساس دانهشده
همچنين تعداد طبقات مسكوني در يك قطعه رابطه مستقيمي با  .باشدمتفاوت مي هاي شهريبافت
بندي بنابراين با دسته. باشدنحوي كه عمق قطعات تعيين كننده حداكثر ارتفاع مجاز ميزي دارد بهانداسايهطول

تواند جايگزين اين امر مي. هاي شهري متصور شدتوان تنوع ارتفاعي را درسطح محيطمناسب قطعات مي
عي را در سطوح شهري اي محدوديت ارتفااي و سليقهمناسبي براي ضوابط طرح تفصيلي باشد كه بصورت لكه

زماني اين . كنداي است كه شدت استفاده از زمين را مشخص ميتراكم ساختماني ضابطه .كندرا ايجاد مي
در . كنندگان از فضا و اين شدت برقرار گرددگردد كه رابطه مستقيمي بين تعداد استفادهكنترل معنادار مي

نتايج اجراي مدل پيشنهادي . هري امري است ناكارآمدهاي شاي يكسان در محيطنتيجه استفاده از ضابطه
عبارت ديگر شدت بيانگر اين نكته است كه تراكم ساختماني عاملي وابسته به تعداد واحد مسكوني است به

هاي توان تراكمرو ميازاين. استفاده از زمين به شدت تعداد افراد استفاده كننده از زمين ارتباط مستقيم دارد
ايي از آنچه در توان گفت كه بخش عمدهدر نتيجه مي. هاي شهري متصور شدتنوعي را در محيطساختماني م

در مجلد ضوابط و مقررات همچون سطح اشغال، تراكم ساختماني و حداكثر ارتفاع جداول ضوابط ساخت و ساز 
است ن امري و لزوم بازنگري درآ ندگردد از پشتوانه علمي محكمي برخوردار نيستشهرسازي ارائه مي

تعداد  -1 :و طول سايه اندازي به ازاي هر واحدبه عبارت ديگر بر اساس حداقل فضاي باز . ناپذيراجتناب
 سطح اشغال -5و  ؛تعداد واحد در يك قطعه -4، تراكم ساختماني -3، مساحت واحدهاي مسكوني -2 ،طبقات

  .گرددمشخص مي متناظر با هر قطعه مسكوني

شوراي  13/12/63هاي جمعيتي پيشنهادي، در طرح جامع به حدي است كه بر اساس مصوبه اهميت تراكم - 1
امع هاي شهري مغايرت اساسي با طرح جعالي شهرسازي و معماري ايران هر گونه تغيير در آنها توسط طرح

ريزي استان و شوراي عالي شناخته شده و نيازمند طي مراحل قانوني؛ و تاييد و تصويب در شوراي برنامه
. شهرسازي دارد

شکل 8. مدل حجمي پیشنهادي از محله ولی عصر با نسبت ارتفاعي 3 برابر، ماخذ: نگارندگان
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ساخته شده ای دارای حد حداکثری در افزايش تراکم 
ساختمانی و جمعیتی است که اين حد نهايی بر اساس 
دانه بندی بافت های شهری متفاوت می باشد. همچنین 
تعداد طبقات مسکونی در يک قطعه رابطه مستقیمی 
قطعات  عمق  که  به نحوی  دارد  طول سايه اندازی  با 
بنابراين  می باشد.  مجاز  ارتفاع  حداکثر  کننده  تعیین 
ارتفاعی  تنوع  می توان  قطعات  مناسب  دسته بندی  با 
امر  اين  شد.  متصور  شهری  محیط های  درسطح  را 
می تواند جايگزين مناسبی برای ضوابط طرح تفصیلی 
محدوديت  سلیقه ای  و  لکه ای  بصورت  که  باشد 
ارتفاعی را در سطوح شهری را ايجاد می کند. تراکم 
ساختمانی ضابطه ای است که شدت استفاده از زمین 
را مشخص می کند. زمانی اين کنترل معنادار می گردد 
از  استفاده کنندگان  تعداد  بین  مستقیمی  رابطه  که 
از  استفاده  نتیجه  در  گردد.  برقرار  شدت  اين  و  فضا 
ضابطه ای يکسان در محیط های شهری امری است 
ناکارآمد. نتايج اجرای مدل پیشنهادی بیانگر اين نکته 
است که تراکم ساختمانی عاملی وابسته به تعداد واحد 
مسکونی است به عبارت ديگر شدت استفاده از زمین 
ارتباط  زمین  از  کننده  استفاده  افراد  تعداد  شدت  به 
ساختمانی  تراکم های  می توان  ازاين رو  دارد.  مستقیم 
متنوعی را در محیط های شهری متصور شد. در نتیجه 
می توان گفت که بخش عمده ايي از آنچه در جداول 
تراکم  اشغال،  سطح  همچون  ساز  و  ساخت  ضوابط 
ساختمانی و حداکثر ارتفاع در مجلد ضوابط و مقررات 
محکمی  علمي  پشتوانه  از  مي گردد  ارائه  شهرسازي 
است  امری  درآن  بازنگری  لزوم  و  نیستند  برخوردار 
اجتناب ناپذير. به عبارت ديگر بر اساس حداقل فضاي 
اندازي: 1- تعداد  باز به ازای هر واحد و طول سايه 
تراکم   -3 مسکوني،  واحدهاي  مساحت   -2 طبقات، 
ساختماني، 4- تعداد واحد در يک قطعه؛ و 5- سطح 
اشغال متناظر با هر قطعه مسکونی مشخص مي گردد. 

طرح  در  پیشنهادي،  جمعیتي  تراکم هاي  اهمیت   -1  
 63/12/13 مصوبه  اساس  بر  که  است  حدي  به  جامع 
تغییر  ايران هر گونه  شوراي عالي شهرسازي و معماري 

با طرح  اساسي  مغايرت  آنها توسط طرح هاي شهري  در 
جامع شناخته شده و نیازمند طي مراحل قانوني؛ و تايید 
عالي  استان و شوراي  برنامه ريزي  در شوراي  و تصويب 

شهرسازي دارد.
 2 -تقسیم بندي فوق الذکر بر اساس مصوبه 1371/12/14 
ايران تحت  شوراي عالي معماري شهرسازي و معماري 
تک خانواري،  به  شهرها  مسکوني  بندي  »منطقه  عنوان 
گرفته  شکل  مسکوني...«  مجتمع هاي  و  خانواري  چند 
است. که طرح هاي توسعه را ملزم به تقسیم بندي مناطق 
مجتمع هاي  و  خانواري  چند  خانواري،  تک  به  مسکوني 

آپارتماني مي کند.
 3 -الزم بذکر است اين مصوبه به منظور تامین فضای باز 
کافی در مجتمع های مسکونی تهیه شده است. ازاينرو با 
توجه به نبود منبع قابل استناد ديگری از اعداد اين مصوبه 

در محاسبات استفاده شده است.
 4 - اکثر ابنیه موجود در اين منطقه دو طبقه با ضابطه 
توجه  با  اين رو  از  گرديده اند.  احداث  درصد  تراکمي120 
به تثبیت تراکم فوق توسط طرح تفصیلي شاهد گرايشي 
آن  زمین  باالي  قیمت  علي رقم  ابنیه،  نوسازي هاي  در 
براي  زيادي  تقاضاهاي  که  است  الزم بذکر  نمي باشیم. 
که  است  شده  مطرح  منطقه  اين  در  تراکم  افزايش 
خوشبختانه در سازمان مسکن و شهرسازي مورد موافقت 

قرار نگرفته است.
   ضابطه تراکمي طرح تفصیلي مالک عمل در محدوده 
ضابطه M2 بوده که با کسب موافقت شهرداري منطقه 
زيرزمین  در  پارکینگ  تأمین  به  اقدام  متقاضیان  عمده 
مسکوني  واحد  احداث  به  نیز  همکف  طبقه  در  و  نموده 

مبادرت مي ورزند.
 5 - اين نرخ بر اساس مطالعات بازنگري طرح تفصیلي در 
منطقه 1 در سال پايه 1385 برابر با 3,66 نفر بوده است.

پیوستگی  حفظ  برای  قطعات  دسته بندی  فرآيند  -در   6  
نسبت  بیشتری  يا  کمتر  عمق  دارای  که  قطعاتی  بافت، 
گرفته اند.  قرار  دسته  يک  در  نیز  بوده اند  مبنا  عمق  به 
دلیل  اين  به  که  قطعاتي  میانگین،  محاسبه  ازاين رودر 
میانگین  محاسبه  در  گرفته اند  قرار  خاص  دسته ايی  در 

مساحت قطعات حذف شده اند.
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 7 -الزم بذکر است که واحدهايي با مساحت 200 و 250 
اکثريت مطلق واحد هاي  اما  نیز مشاهده گرديد  مترمربع 
مي باشند.  مربع  متر   125 زيربناي  داراي  شده  نوسازي 
برداشت  در  نیز  مزبور  مقدار  از  کمتر  مساحت  همچنین 

محلي مشاهده نشد.
يک  حداقل  تامین  حالت،  بهینه ترين  تعیین  -در   8   
پارکینگ به ازاي هر واحد مسکوني نیز مورد توجه بوده 
طبقه  يک  در  پارکینگ  تامین  که  حالت هايي  در  است، 
امکان پذير نبوده به علت افزايش هزينه ساخت بنا بدلیل 
تامین پارکینگ در دو طبقه از لیست گزينه های منتخب 
حذف گرديده اند فضاي مورد نیاز به ازاي هر پارکینگ 15 
مترمربع مي باشد که همراه با تامین فضاي گردش بطور 
در محاسبات  مترمربع  پارکینگ 25  ازاي هر  به  متوسط 

درنظر گرفته شده است. 

 9 - سطح اشغال 60 درصد، در ابتدا توسط مشاور آلمانی 
اولین طرح جامع اصفهان ارائه شده است. اين مشاور با 
به  بافت کهن اصفهان  محاسبه مساحت توده و فضا در 
اين نسبت رسیده، و ضابطه سطح اشغال را برای توسعه 
است.  کرده  ارائه  مبنا  اين  بر  اصفهان  شهر  جديد  های 
استفاده شد و  تهران  نسبت در طرح جامع  اين  از  بعدها 
از آن به بعد اين نسبت بصورت قانونی نانوشته در تهیه 

طرح های توسعه شهری کشور استفاده می شود.
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بررسی عملکرد شهرداری در چهارچوب حکمرانی خوب شهری 
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چکیده

نگاه یکسونگر و سوژه انگار به شهر مشکالت زیادی را به بار خواهد آورد 
که تنها راه برای رفع آن، نظارت عموم )پاسخگویی( و عمل مشارکتی و 
با تکیه بر این دو مؤلفه، باال بردن سطح کارایی است. هدف این تحقیق، 
تعریف و تحلیلی جامع از حکمرانی خوب شهری و همچنین ارائه مجموعه 
ایران و بررسی  از شاخص ها برای توسعه حکمرانی خوب شهری در  ای 
و  تحقیق  روش  است.  بابلسر  شهر  شهری،  مدیریت  در  شاخص ها  این 
گردآوری مطالب، پیمایشی، توصیفی، تحلیلی، مبتنی بر پرسشنامه است. 
فرضیات تحقیق مبتنی بر این است که به نظر می رسد سه مؤلفه مشارکت، 
پاسخگویی و کارایی در شهر بابلسر در سطح مناسبی نباشد و بین نظرات 
مشارکت  با  رابطه  در  خصوصًا  شهروندان  سایر  و  کرده  تحصیل  افراد 
با  مشارکت  فرضیات،  بررسی  با  که  باشد.  داشته  وجود  معناداری  تفاوت 
میانگین ) x=-0.024( و همچنین کارایی با میانگین )x=-0.025( ارزیابی 
شهرداری  کارایی  و  مشارکت  که  هستند  این  بیانگر  اعداد  این  شده اند. 
بابلسر در سطحی پایین قرار دارند. اما شهروندان تحصیل کرده با میانگین 
از رغبت بیشتری نسبت به همکاری  )x=0.05( نسبت به سایر گروه ها  
با  بابلسر  شهرداری  پاسخگویی  میزان  اما  هستند.  برخوردار  شهرداری  با 
شده  ارزیابی  شهروندان  توسط  متوسط  سطحی  در   )x=0.094( میانگین 
است. با توجه به بررسی های صورت گرفته صحت فرضیه اصلی و فرضیه 
های فرعی ما جز فرضیه دوم که پاسخگویی را نیز در سطح نامناسبی بیان 
داشته بود )که با توجه میانگین ها در سطحی متوسط است( تایید می شود. 
 )ANOVA( آزمون های سطح معنی داری  از  باال  برای بررسی فرضیات 
جامعه  کل  است.  شده  استفاده   )LSD( استنباطی  آمار  روش  همچنین  و 
آماری متشکل از 65 درصد مرد، 35 درصد زن با طیف سنی 18 سال به 
باال، میانگین سنی 38.8 و میانگین سواد تقریبی باالتر از دیپلم تشکیل 
شده است که به سه گروه: 1. افراد تحصیل کرده مقیم بابلسر، 2. مراجعه 
کنندگان به شهرداری بابلسر، 3. کسبه مقیم بابلسر، تقسیم و به صورت 

نمونه گیری ساده انتخاب و بررسی شده اند.
عموم،  نظارت  شهری،  خوب  حکمرانی  جمعیت،  انفجار  کلیدي:  واژگان 

عمل مشارکتی، کارایی و اثربخشی.
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 Investigation of the performance of the Municipality in the
 :framework of good municipal rule
a case study of Babolsar City

 One-sided and subject-focus look will bring about many problems for
a city; the only ways to meet these problems are public supervision (ac-
 countability) and cooperative action; these two ways can increase the level
 of efficiency. This study aimed at providing a comprehensive definition
and analysis of the good municipal rule.Furthermore, this study was an at-
 tempt to present a set of indexes for developing good municipal rule in Iran,
and to investigate these indexes in the municipal management of Bobol-
 sar city. When it came to the Research method and data collection tools
 of the study.descriptive survey method, analytic method and questionnaire
 were used. Hypothesizes  of the study were  based on the fact that three
factors,cooperation, accountability  and efficiency, were  in an inappropri-
 ate level in Babolsar City , and there was  a significant difference between
 the educated people and other citizens of this city in terms of cooperation.
 Investigating thesehypothesizes, average level of cooperation and efficiency
 were -0.024 and -0.025 respectively.These numbers showed that the level of
 cooperation and efficiency werein a low level in Babolsar City. However,
educated citizens showed more interest in cooperating with the municipal-
  ity: the average level of cooperation  was 0.05.As far as the  accountability
 of the municipality was concerned, the citizens believed it was in an average
  level:the average  level of accountability was 0.094.Our analysis showed
that the main hypothesis of the study and also the secondary hypothesiz-
es  of the study, except the hypothesis which considered the factor of ac-
 countability  in a lower level, could be  supported.To investigate the above
 mentioned hypothesizes , ANOVA and LSD were used.65 percent  of the
 population of the study were men and the rest(35 percent) were women;all
 these participants were above the 18 years old and the average level of age
 was 38.8.Furthermore,an average of the participants  had a degree higher
 than the diploma.Generally speaking, these participants were classified as
 follows: the educated people who lived in Babolsar, those who consulted
 to the Babolsar’s  municipality, and businessmen of Babolsar city. These
 participants were selected through simple random sampling and then were

..investigated
 Keywords:Population explosion, good municipal rule, public supervision,

cooperative action, efficiency, effectiveness
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مقدمه
زندگی  شهری  مناطق  در  که  مردمی  جمعیت  امروزه، 
روند  است.  بیشتر  انسان  تاریخ  ادوار  تمام  از  می کنند 
شده  زده  تخمین  است.  بازگشت  قابل  غیر  شهرنشینی 
است که جمعیت شهری دنیا تا سال 2025 دو برابر شده و 
به بیش از 5 میلیارد نفر خواهد رسید که بیش از 90% این 
UN-HA-( رشد در کشورهای در حال توسعه خواهد بود
به  شهرها  هستند؛  عدد  تنها  این ها  اما   .)BITAT.2003
عنوان موتورهای رشد و توسعه اجتماعی دارای پتانسیلی 
باورنکردنی هستند که بی شک باید مورد توجه قرار گیرند 
شهری  مدیریت   .)2005.50.Lewis and mioch(
طور  به  یکم  و  بیست  قرن  در  و  اعم  طور  به  آینده  در 
اخص مواجه با چالش خواهد بود؛ چالشی که خود برآمده 
از تغییر و تحوالت فناورانه، جمعیتی، اقتصادی و سیاسی 
و بین المللی است. امروزه در دنیا پذیرفته شده است که 
توسعه پایدار شهرها در صورتی تحقق می یابد که اهداف 
برابری در خدمات رسانی و حفظ محیط  مردم ساالری، 
زیست با شکل گیری مدیریت واحد شهری و با رعایت 
اصول علوم روز شهرسازی، حمل و نقل شهری و تقسیم 
عادالنه منابع و درآمد شهری توأمان دنبال شود )صالحی، 
بسیار  شهرها  درونی  عدالتی های  بی  ص51(.   ،1381
شگرف است. بسیاری از شهرهای کنونی با واقعیت های 
بیکاری،  آن ها:  میان  در  که  هستند،  روبرو  ویرانگری 
خشونت، آلودگی، ناامنی، شرایط زندگی زیر استاندارد، و 
 Lewis آسیب پذیری در برابر اثرات انسانی مشهود است
این  به  نیز  جهانی  جامعه   .))2005.50.and mioch
شهری  مدیریت  عمده  مشکل  که  است  رسیده  نتیجه 
کمبود منابع مالی یا تکنولوژی مدرن و یا نیروی انسانی 
ماهر نیست، بلکه مشکل اصلی در شیوه اداره این عوامل 
اینکه شهرها به عنوان نیروی محرک  با توجه به  است. 
رشد اقتصادی و نیز کانون کار و فعالیت و موقعیت های 
اجتماعی، کشورهای جهان محسوب می شوند، در وضعیت 
دارای مؤلفه  هایی چون  بایستی  موجود مدیریت شهری 
مداری،  قانون  طلبی،  مشارکت  پاسخگویی،  شفافیت، 

کارآمدی، اجماع گرایی باشد )ترابی، 1383، ص6(.
اصلی  رشد  نیروهای  و  گروه ها  از  یکی  عنوان  به  زنان 

امروزه  مدنی شهرها،  حیات  در  اجتماعی  گذاری  تأثیر  و 
دارای نقشی پررنگ در مقوله های مرتبط با اداره شهرها 
هستند. هیچ جامعه ای نمی تواند توسعه یافته تلقی شود 
خودآموزی  و  جانبه  همه  مشارکت  آن،  در  که  آن  مگر 
اجتماعی و مدنی کامل انجام پذیرد )خلیلی، 1386، ص 
7(. این نگاه همه جانبه به توسعه یافتگی اجتماع، بیش از 
پیش ضرورت توجه به مشارکت و نقش پذیری مردم در 
اداره امور شهرها و از طرفی دیگر پاسخگو بودن مدیریت 
چندان  دو  را،  شهرها  در  آن ها  نیازهای  قبال  در  شهری 
می کند. از سویی دیگر با مطرح شدن رویکرد »حکمروایی 
اثر  اخیر،  دهه  طی  شهری  مدیریت  در  شهری«  خوب 
گذاری همه ارکان تأثیر گذار شهری بر مدیریت شهر، با 
تمام سازوکارهایی که به سوی تعالی شهر و شهروندان 
گرفته  قرار  تاکید  مورد  جدی  طور  به  کنند،  حرکت 
رویکرد  این  محوریت   .)46 ص   ،1386 )شهیدی،  است 
و  ساالر  مردم  ای  توسعه  مبنای  بر  شهری  مدیریت  در 
زینفع  نیروهای  تمامی  گذاری  تأثیر  برای  خواهانه،  برابر 
پاسخگویی  همچنین  و  شهرها  امور  اداره  در  ذی نفوذ  و 
نیازهای این گروها است )اکبری، 1386، ص  به تمامی 
اجماع  ولی رضایت بخش،  فرآیند طوالنی  5(. طی یک 
گسترده ای هم از طرف نهادهای بین المللی و هم از طرف 
دولت  حاکمیتی  وظایف  تعریف  باز  مورد  در  اقتصاددانان 
شکل گرفت. مجموعه این تالش ها به این نتیجه منجر 
شد که برای آنکه یک دولت مشخص بتواند وظایف اصلی 
خود را در زمینه اصالح نواقص بازار و حذف موارد شکست 
آن، افزایش رقابت پذیری، اصالحات نهادی، دستیابی به 
بازارهای آزاد و بهبود سرمایه اجتماعی به درستی انجام 
قالب  در  که  باشد  برخوردار  ویژگی  چندین  از  باید  دهد 
حکمرانی خوب تعریف می شود )نقیبی منفرد، 1389، ص 

.)107
برای گریز از مشکالت اداره مناطق شهری نیاز به درک 
معنای عبارت حکمرانی خوب و توسعه مکانیسم های مرتبط 
 .)2009.755.lockwood( با آن برای ارزیابی می باشیم
نحو  به  خوب«  »حکمرانی  و  »حکمرانی«  اصطالح 
گسترده ای در ادبیات توسعه رواج پیدا کرده و حکمرانی 
بد به عنوان یکی از علل اساسی ناکامی جوامع امروزی در 
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1-UNDP
2- participation
3-the rule of low

4-Transparency
5-Responsibility
6-conensusization

7-fairness
8-Accountability
9-Resposiveness

دستیابی به توسعه معرفی شده است. این در حالی است 
جهانی  کنندگان  کمک  و  بین المللی  مالی  نهادهای  که 
نیز وام ها و کمک های مالی خود را معطوف به شرایطی 
خوب  حکمرانی  های  مؤلفه  اجرای  متضمن  که  کرده اند 
اندازه تمدن  به  تاریخی مفهوم حکمرانی  از لحاظ  است. 
بشری قدمت دارد و بسته به سطح آن )ملی، منطقه ای و 
محلی( مجموعه ای از بازیگران رسمی و غیررسمی را که 
بر جریان تصمیم گیری تأثیر گذار هستند را در بر می گیرد. 
آن دسته از ویژگی ها و مشخصه هایی که دولت به واسطه 
مطلوبی  اقتصادی  عملکردهای  به  آن ها  از  برخورداری 
تغییراتی  با  یافته است بر حسب مطالعات مختلف  دست 
همراه بوده اند اما این تغییرات به هیچ وجه منافی همدیگر 
دیگر  بعضی  به  نسبت  مطالعات  از  بعضی  بلکه  نیستند 
کامل ترند. یک مبنای اساسی برای ویژگی های حکمرانی 
خوب، شاخص های هشت گانه ای است که توسط برنامه 
توسعه سازمان ملل1  و بانک جهانی مطرح شده اند. این 
شاخص ها به ترتیب عبارتند از: مشارکت2 ، حاکمیت 
قانون3 ، شفافیت4 ، مسوولیت پذیری5  ، اجماع 
 ، پاسخگویی8   ، انصاف7  و  عدالت   ، سازی6  

کارایی و اثربخشی9. 

مواد و روش ها
پیمایشی،  اسنادی،  مطالب  گردآوری  و  تحقیق  روش 
توصیفی، تحلیلی، مبتنی بر پرسشنامه است؛ بدین معنی 
که با بررسی اسناد و مدارک و نوشته های صاحب نظران 
حکمرانی  صحیح  مفهوم  که  است  شده  سعی  مختلف، 
از شاخص سازی  با استفاده  خوب شهری عرضه شود و 
منطقی  ارتباط  مؤلفه های حکمرانی خوب شهری  برای 
این نوع مدیریت جدید جهانی و مدیریت شهرهای  بین 
ایران برقرار شود. و همچنین شهر بابلسر به عنوان نمونه 
مؤلفه  تا چه حد  که  است  گرفته شده  قرار  مطالعه  مورد 
شهر  شهری  مدیریت  در  شهری  خوب  حکمرانی  های 

بابلسر در سطح قابل قبولی است.
بدین منظور کل جامعه آماری به سه گروه متفاوت شامل، 
لیسانس(،  از  )باالتر  بابلسر  ساکن  تحصیل کرده  افراد 
بابلسر  ساکن  کسبه  و  شهرداری  به  کنندگان  مراجعه 

گیری  نمونه  از روش  تحقیق  این  در  است.  تقسیم شده 
با  نفر   100 نمونه  حجم  با  شده  بندی  طبقه  تصادفی 
ترکیبی از افراد زن و مرد در طیف سنی 18 سال و بیشتر 
استفاده شده است. پرسشنامه به 4 دسته سؤاالت تقسیم 

شده است که شامل:
جنس،  )سن،  افراد  جمعیتی  اجتماعی-  1-ویژگی های 
شغل، تحصیالت و غیره(؛ 2- نگرش افراد به همکاری و 
با شهرداری و شورای  همچنین نحوه و میزان مشارکت 
شهر در سال گذشته؛ 3- پاسخگویی مدیران و کارکنان 
 -4 کنندگان؛  مراجعه  با  آن ها  رفتار  نحوه  و  شهرداری 
اثر بخشی شهرداری و شورای شهر در  و  میزان کارایی 

اداره شهر بابلسر می باشد.
کل جامعه آماری این تحقیق شامل 65 درصد مرد، 35 
باال، میانگین سن  به  با طیف سنی 18 سال  درصد زن، 
به  با توجه  از دیپلم می باشد.  باالتر  میانگین سواد  38 و 
مؤلفه ها،  از  یک  هر  برای  فصل  این  در  باال  توضیحات 
معرف سازی شده است و در ادامه به سنجش هر یک از 
این معرفه ها در قالب طیف لیکرت )2- = کاماًل نامطلوب، 
1- = نامطلوب،  0= بی نظر، 1 = مطلوب، 2 = کاماًل 
مطلوب( در شهر بابلسر پرداخت شده است. در مرحله بعد 
با جمع بندی این معرفه ها به میزان برقراری مؤلفه اصلی 
حکمرانی  چهارچوب  در  بابلسر  شهرداری  عملکرد  یعنی 
ارزیابی  به  توجه  با  آخر  در  و  رسیده ایم  شهری  خوب 
آنوای یک طرفه و تست LSD فرضیات خود را بررسی 

کرده ایم.

بیان مسئله
شکل  اخیر  قرن  نیم  خصوصًا  حاضر،  دوران  تحوالت 
روابط  همچنین  و  شهری  شناسی  جامعه  به  جدیدی 
ویژگی هایی  با  شهری  نوین  جامعه  است.  داده  آن  بین 
تفکیک  باال،  اجتماعی  ناهمگونی جمعیتی، تحرک  چون 
و قشربندی گسترده و سازمان دهی اجتماعی و سیاسی 
سیاسی  پراکنده  و  گوناگون  مطالبات  همراه  به  جدید 
روابط  گیری  شکل  زمینه  شهروندان  مدنی  و  اجتماعی 
جدید میان آنان و حکومت های محلی )دولت های شهری( 
شده است )اکبری، 1386، ص 2(. این تحوالت به طبع 
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)خصوصًا  مدیریت  در  جدید  دیدگاهی  برای  را  زمینه 
دیدگاه  این  اساس  بر  است.  کرده  باز  شهری(  مدیریت 
جدید، حکمرانی فرایندی است که مشکالت و معضالت 
جامعه )جامعه شهری و شهر( با تالش و تکاپوی جمعی 
و با اتکا به قدرت عمومی و به کارگیری آن حل می شود 
حکمرانی  از  مفهومی  چنین  هرگاه  و  می یابد  سامان  و 
مفهوم  کند،  تاکید  آن  وظایف  انجام  نحوه  و  کیفیت  بر 
ص   ،1386 )اکبری،  می شود  مطرح   خوب1   حکمرانی 

 .)14
این واژه شاید برای اولین بار در سال 1979 توسط ویلیام 
سال  در  و  شد  گرفته  بکار  اقتصادی  ادبیات  در  سون2  
1980 به بعد کاربرد این واژه بیشتر گردید و هنگامی که 
را به  بانک جهانی3  در سال 1989 گزارش ساالنه خود 
نمی کرد  تصور  هیچ کس  داد،  اختصاص  خوب  حکمرانی 
که حکمرانی خوب جایگاه خود را بدین شکل در ادبیات 
توسعه گسترش دهد )ستوده، 1387، ص 2(. با پاگرفتن 
این تئوری و همچنین افزایش چشم گیر جمعیت شهری 
و باال رفتن میزان مطالبات شهروندان، دولت های مختلف 
که بازخورد سیاست های خود را در شهر می دیدند، عمیقًا 
حکمرانی خوب را مورد مطالعه قرار دادند )اکبری، 1386، 
ص 22( که نتیجه آن تعریفی بود از کمیته اسکان سازمان 
از نظر این کمیته: حکمرانی خوب شهری  ملل متحد4.  
مجموعه ای از افراد، نهادها، بخش عمومی و خصوصی 
است که امور شهر را برنامه ریزی کرده و اداره می نماید. 
منافع  و همسوسازی  تطبیق  از  فرایندی مستمر  واقع  در 
شامل  فرایند  این  گروه هاست.  و  افراد  متفاوت  و  متضاد 
اجتماعی  سرمایه  نیز  و  رسمی  غیر  و  رسمی  نهادهای 
گسستنی  نا  پیوند  شهری  حکمرانی  است.  شهروندان 
باید  شهری  خوب  حکمرانی  دارد.  شهروندان  رفاه  با 
یاری  شهروندی  مزایای  به  دسترسی  در  را  شهروندان 
اخیر  دهه هاي  طي  ایران  در  شهرنشیني  رشد  رساند. 
رشد شتاباني داشته است که باعث بروز مشکالتي چون 
مسکن،  کمبود  حاشیه نشیني،  آلودگی،  جمعیت،  تمرکز 
مهاجرت روستاییان و مشکالتي از این قبیل شده است، 
این مشکالت وجود یک سیستم مدیریتی جدید شهری 
را طلب می نماید که فرایند تدوین و اجرای خط مشی های 

و  سیاسی  اجتماعی،  اقتصادی،  های  زمینه  در  عمومی 
فرهنگی را با مشارکت سازمان های جامعه مدنی و رعایت 
اثربخشی7   و  پاسخگویی6   ، مشارکت5  اصول 

صورت دهد )رومیانی، 1382، ص30(.
شهرهای ایران خصوصًا در سال های اخیر رشد شتابان و 
این رشد شتابان  به  با توجه  را تجربه کرده اند.  ناموزونی 
شهرنشینی و همچنین عدم وجود سیستم مدیریتی کارآمد 
چه در گذشته و چه در حال به نظر می رسد وجود سیستم 
شهروندان   و  شهر  به  پویاتر  نگرشی  که  جدید  مدیریتی 

داشته باشد، الزم است.
است  مدیریت شهری  در  سابقه  با  بابلسر، شهری   شهر 
که تبلور نمادهای شهری در آن به پهلوی اول می رسد. 
با توجه به اینکه مدیریت شهرهای ایران در سطح پایینی 
قاعده  این  از  نیز  بابلسر  شهر  که  می رسد  نظر  به  است 
پویا  و  جدید  مدیریتی  سیستم  نیازمند  و  نیست  مستثنی 
تری می باشد تا بتواند میزان اثر گذاری خود را در شهر 
افزایش دهد. در این مقاله سعی شده است، شاخصه های 
در  آن  جایگاه  حال  که  را  شهری  خوب  حکمرانی  مهم 
قرار گرفته  تایید همگان  توسعه و مدیریت شهری مورد 
معرفه  از  استفاده  با  و  دهیم  قرار  مطالعه  مورد  را  است، 
سازی از مؤلفه های کالن حکمرانی خوب شهری، میزان 
شهرداری  در  را  شهری  خوب  حکمرانی  اصول  رعایت 
شده  انجام  مطالعات  به  توجه  با  کنیم.  بررسی  بابلسر، 
پارامتر  سه  شهری  خوب  حکمرانی  رویکرد  اساس  بر 
مشارکت، پاسخگویی و اثر بخشی مهم ترین شاخص های 
این مدیریت هستند که در این مقاله سعی شده است به 
این  حد  چه  تا  که  گیرند.  قرار  مطالعه  مورد  اخص  طور 
پارامترها در مدیریت شهری بابلسر رعایت و به کار گرفته 

می شوند.

اهداف
بحث پیرامون حکمرانی خوب شهری طی چند دهه اخیر 
و  ملل  سازمان  توسعه  برنامه  توسط  خصوصًا  جهان  در 
همچنین توسط بانک جهانی مطرح شده است. در کشور 
ما مدت زیادی نیست که این موضوع وارد ادبیات مدیرتی 
شده است و بیشتر بررسی ها در زمینه ترجمه متون مختلف 

1-good governance
2-wiliam soon
3-STOWE
4-UNPD(UN-HA-BITAT,2003)

5-participation
6-Accountability
7-Resposiveness
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1-urban good governance 2-johannesbarg

به مبانی نظری حکمرانی خوب  صورت گرفته است که 
پرداخته شده است. هدف این مقاله ضمن بررسی مبانی 
نظری حکمرانی خوب، خصوصًا حکمرانی خوب شهری 
سعی شده است که برای این مؤلفه ها، معرفه سازی بومی 
نمونه  عنوان  به  را  بابلسر  و همچنین شهر  گیرد  صورت 
مورد بررسی قرار دهد تا الگویی باشد برای مطالعه سایر 

شهرهای ایران.

سؤاالت تحقیق
سوال اصلی:

رویکرد  چهارچوب  در  بابلسر  شهرداری  عملکرد  آیا   .1
حکمرانی خوب شهری مناسب بوده است؟

سؤاالت فرعی
1. آیا  مشارکت و همکاری میان شهروندان و شهرداری 

در امور مختلف شهری )بابلسر( وجود دارد؟
2. میزان این مشارکت و همکاری در چه سطحی است؟

چه  در  مردم  به  شهری  مدیران  پاسخگویی  میزان   .3
سطحی است؟

4. میزان کارایی و اثر بخشی شهرداری و همچنین شورای 
شهر در چه سطحی است؟

چه  در  شهری  مدیران  از  مردم  رضایت مندی  میزان   .5
سطحی است؟

6. آیا بین افراد تحصیل کرده و سایر شهروندان در زمینه 
های مختلف شهرداری تفاوت نظر وجود دارد؟

فرضیات
فرضیه اصلی

1. به نظر می رسد عملکرد شهرداری بابلسر در چهار چوب 
حکمرانی خوب شهری مناسب نباشد.

فرضیات فرعی
1. به نظر می رسد مشارکت و همکاری بین شهروندان و 

شهرداری در سطح پایینی باشد. 
به نظر می رسد میزان پاسخگویی مدیران شهری در   .2

سطح مناسبی نباشد.
اثر بخشی شهرداری  و  به نظر می رسد میزان کارای   .3

بابلسر در سطح مناسبی نباشد.

4. به نظر می رسد بین نگرش افراد تحصیل کرده و سایر 
شهروندان در زمینه مختلف، خصوصًا همکاری و مشارکت 

با شهرداری تفاوت معنادار وجود داشته باشد.

پیشینه تحقیق
در زمینه حکمرانی خوب، خصوصًا حکمرانی خوب شهری 
آنچنان تحقیقات و پایان نامه هایی صورت نگرفته است و 
در مورد عملیاتی کردن این نوع مدیریت جدید بررسی های 
الزم انجام نگرفته است. شاید مقاله دکتر غضنفر اکبری 
بررسی  شهری  حکمرانی  و  اجتماعی  سرمایه  عنوان  با 
مناسبی باشد نسبت به سایر متون که در آن دیدگاهای 
نظری حاکم بر حکمرانی شهری تشریح و نشان داده شده 
است و تاکید کرده اند که مبانی نظری حکمرانی شهری را 
باید نزد نظریه پردازان علوم سیاسی جستجو کرد و سرمایه 
اجتماعی نیز عامل قوام و تداوم حکمرانی است. به عبارت 
سرمایه  بر  مبتنی  شهری   حکمرانی  گیری  شکل  دیگر 
جهت  در  سیاسی  رژیم های  ائتالف  و  است  اجتماعی 
به وجود  منوط  توسعه  به  نیل  و  حکمرانی خوب شهری 
جستارهای  در  دیگری  مقاالت  است.  اجتماعی  سرمایه 
شهر سازی در سال های 86 شماره 19 و 20 و همچنین 
شماره 24 و 25 در سال 87  به موضوع حکمرانی خوب، 
و  است  شده  پرداخته  شهری1  خوب  حکمرانی  خصوصًا 
تحقق حکمرانی خوب شهری را در گرو تبیین کاربردی 
جایگاه زنان به عنوان نیمی از شهروندان می داند. مقاالت 
به  بیشتر  که  است  شده  کار  زمینه  این  در  نیز  دیگری 
تعاریف حکمرانی خوب شهری پرداخته اند و در واقع دایره 
را  نتیجه مهم ترینآن ها  زیاد است؛ در  بین آن ها  اشتراک 
اداره  نظام  و  پور، حکمرانی شهری  برک  بیان می داریم: 
و  شهرسازی  حسین،  محمد  شهیدی  ایران،  در  شهرها 
پایدار  مدیریت  علیرضا،  ترابی  شهری،  خوب  حکمرانی 
شهری در گرو حکمرانی خوب شهری، صالحی اسماعیل، 
اجالس سال 2002 کشورها در ژوهانسبورگ2  و اهمیت 
 .1 کتاب؛  سه  همچنین  و   81 شهری،  مدیریت  در  آن  
با  شهرسازی  نظریات  منظر  از  شهری  خوب  حکمرانی 
نویسندگی دکتر مجتبی رفیعیان و سید علی حسین پور؛ 
نویسندگی  با  الگوی مناسب دولت  و  2. حکمرانی خوب 
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شهری1   حکمروایی  و  مدیریت   .3 پور؛  قلی  اهلل  رحمت 
ایرج  دکتر  همچنین  و  پور  برک  ناصر  دکتر  تألیف  به 
از  پس  کتاب  سه  این  در  که  است  شده  نگاشته  اسدی 
مرور چالش های مدیریت شهری، مفهوم شناسی مدیریت 
شهری در قالب عناوینی چون زمینه ها و دالیل پیدایش 
مفهوم مدیریت شهری، ماهیت مدیریت شهری و ارتباط 
آن  از  و پس  ارائه می شود.  نگر  یکپارچه  رویکرد  با  آن 
مدل های مدیریت شهری مرور شده به تحقیقات صورت 
گرفته و همچنین از مدیریت شهری به حکمرانی شهری 

پرداخته می شود.

مفهوم و معیارهای حکمروایی خوب شهری
می  تر  پیچیده  شهرها  در  اتفاقات  ماهیت  چه  هر 
شود  تر  پیچیده  نیز  آن ها  مدیریت  مشی  باید  شود، 
نیست  جدیدی  مفهوم  حکمرانی   .))2005.51.mioch
بلکه پیشینه آن به آغاز شکل گیری تمدن بشری می رسد، 
به بیانی ساده مفهوم حکمرانی فرآیندی از تصمیم سازی 
است که تصمیم ها در آن به اجرا در می آیند )فرزین پاک، 
1383، ص 68(. از این رو می توان آن را به قدمت تمدن 
بشری دانست. به طور خاص یکی از نخستین مطالعات در 
حوزه مسائل شهری و مرتبط به این موضوع را برایان مک 
اللین2  در اوایل دهه 1970 انجام داده است. او حکمرانی 
را نوعی فرآیند می داندکه متضمن نظام به هم پیوسته 
بر  را در  ای است که هم  »حکومت« و هم »اجتماع« 
می گیرد. افرادی دیگری چون مک کینلی و اتکینسن نیز 
پس از او این بحث را مطرح کرده اند )برک پور، 1390، ص 
291(. بانک جهانی3  در مطالعات سال 1989 دریافت که 
حکمرانی، شیوه مدیریت اداره کشور یا رابطه شهروندان با 
حکومت کنندگان با موضوع محوری توسعه است. پس از 
آن سازمان ملل در دومین کنفرانس مربوط به سکونتگاه 
تاکید  استانبول  در  )هابیتات 2( در سال 1996  انسانی4  
در  شهری  حکمرانی  استقرار  جهت  در  دولت ها  که  کرد 
»فعالیت  را  خود  شعار  و  بردارند  قدم  جهان  شهرهای 
دهند  قرار  پسندیده«  شهری  حکمرانی  برای  جهانی 
)همان، 500(. پس از آن مفهوم جدید حکمرانی خوب در 
سمینارها و همایش های متعددی مورد بررسی قرار گرفت 

و از سال 2000 بانک جهانی هر ساله گزارشی در مورد 
فعالیت ها و همکاری های این بانک با کشورهای مختلف 
با عنوان »اصالح نهادهای عمومی و تقویت حکمرانی« 
منتشر کرده است )عربشاهی، 1383، ص 12(. این حوزه 
از  جدیدی  تقاضاهای  و  است  شده  مطرح  تازه  عمدتًا 
در  می کند.  مطرح  را  و سیاست های حکومتی  موسسه ها 
اداره خوب  ماندن یک شیوه  برقرار  استقرار و  این بستر، 
برای  مالکیت،  و  مسوولیت  گوناگون  )قراردادها(  تدابیر 
تأثیر گذاری آینده و قابلیت پذیرفته شدن مناطق حفاظت 
شده را ضروری می داند)lockwood.2009.755 (. در 
مقام تعریف، حکمرانی شهری نوعی فرایند و ارتباط میان 
حکومت شهری و شهروندان است که هم حکومت شهری 
و هم جامعه مدنی را در بر می گیرد و بر حقانیت و تقویت 
پور، 1390، ص 182(.  )برک  دارد  تاکید  عرصه عمومی 
بنا بر نظریه اکثر صاحبنظران حکمرانی شهری یعنی اثر 
گذاری همه ارکان تأثیر گذار شهری بر مدیریت شهر با 
تمام سازوکارهایی که به سوی تعالی شهر و شهروندان 
و خصوصی  اینکه عرصه های عمومی  نه  کنند،  حرکت 
کنار گذاشته شوند و فقط عرصه حکومتی اختیار دار آن 
در  مشروعیت  و  قدرت  منشأ  دیگر  عبارتی  به  باشد.  دو 
حکمرانی شهری، تمام شهروندان و حضور آن ها در همه 
صحنه ها و ارکان  جامعه مدنی  است )شهیدی، 1386، 
ص 42(. حکمرانی در واقع فرآیندی است که دولت آن را 
هدایت می کند ولی با همکاری بخش خصوصی و جامعه 
در   .)45 ص   ،1383 )برآبادی،   می رود  پیش  به  مدنی 
حکمرانی خوب قواعد حکومتی که به وسیله آن ها می توان 
کارکردهای سنتی حکومت را هدایت کرد به خوبی مستقر 
طور  به  2009.755(؛   .Lockwood( شده اند  درک  و 
کلی از برآیند نظرات مختلف حکمرانی خوب می بایست 
حکمرانی  اساس  این  بر  باشد.  داشته  عمده  ویژگی   8
شفاف،  پاسخگو،  گرا،  اجماع  گرا،  مشارکت  باید  شهری 
کارا و کارآمد، در برگیرنده و پیرو قانون باشد )فرزین پاک، 
1383، ص 70(. این گونه تصور می شود که الزمه مدیریت 
شهری اکنون وجود شاخص های حکمرانی خوب است. و 
یک همبستگی مثبت با توسعه را دارا می باشد. در نتیجه 
چهارچوب های  سیاسی،  همکاری    های  گرفتن  نظر  در  با 

1-good governance
2.mack lalin

3. STOWE
4.habitat
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پاسخگویی و مشارکت شهروندان برای ادعای مطالبات، 
به عنوان ارکان کلیدی حکمرانی خوب معرفی می شوند 
زمینه ی  در  که  مطالعاتی  اساس  بر   .))2007.677.roy
حکمرانی خوب شهری و مطابقت آن با شرایط شهرهای 
مشارکت  چون  معیارهایی  است.  گرفته  صورت  ایران 
پاسخده  و  بودن  پذیرا  کارایی،  و  بخشی  اثر  شهروندان، 
بودن، مسئولیت و پاسخ گویی، شفافیت، قانونمندی، جهت 
گیری توافقی، عدالت، بینش راهبردی و تمرکززدایی را نام 
برده اند که منظور از هر یک از معیارهای فوق به عنوان 
به  ایران  در شهرهای  معیارهای حکمرانی خوب شهری 

شرح زیر معرفی می گردند
قدرت  مشارکت،  از  منظور  شهروندان:  مشارکت   •
تأثیر گذاران بر تصمیم گیری ها و سهیم شدن شهروندان 

در قدرت است.
برای  موجود  منابع  از  استفاده  بر  معیار  این  کارایی:   •
تأمین نیازهای شهروندان، ارائه خدمات شهری و رضایت 

مردم استوار است.
• پاسخده بودن: مسئوالن شهری باید خواسته های 
واکنش  آن  به  نسبت  و  بپذیرند  و  دریابند  را  شهروندان 

مناسب را ارائه دهند. 
• مسئولیت و پاسخ گویی: این معیار بر مسئول بودن 
و  حساب پس دادن مسئوالن و تصمیم گیران در قبال 

شهروندان استوار است.
در  کاری  پنهان  مقابل  نقطه  شفافیت،  شفافیت:   •
را  فساد  بروز  امکان  کاری،  پنهان  است.  گیری  تصمیم 

افزایش می دهد. 
قانونی  چارچوب های  مراعات  منظور،  قانونمندی:   •
در تصمیم گیری و دور بودن دست افراد غیر مسئول از 

تصمیم گیری ها است.
• جهت گیری توافقی: منظور از جهت گیری توافقی، 

تعدیل و ایجاد توافق میان منافع مختلف است.
• عدالت: منظور از عدالت، ایجاد فرصت های مناسب برای 

همه شهروندان در زمینه ارتقای وضعیت رفاهی است.
• بینش راهبردی: فرا رفتن از مسائل روزمره شهر و 
نگر  آینده  بینشی  مستلزم  آن ها  در  غرق شدن  از  پرهیز 

است. 

به  اختیار  واگذاری  بر  مفهوم  این  زدایی:  تمرکز   •
سازمان ها و مراکز مختلف و صالحیت نهادهای محلی بر 
انجام وظایف تاکید می کند. تمرکز زدایی بر اصل تقویت 
مسئولیت به سطح پایین تر1  استوار است )رفیعیان، 1390، 

ص 95 و 96(.

عوامل پیدایش نظریه حکمرانی خوب
1( افزایش بحران های مالی  

حذف مداخالت دولت در بازارهای مختلف از جمله بازار 
مالی یکی از توصیه های دولت حداقل بود و از اواخر دهه 
1970 آزادسازی بازارهای مالی در درون کشورها و بین 
کشورها آغاز شد و در کشورهای مختلف تعیین نرخ بهره 
در  بزرگ  رکود  از  که پس  اقتصادی  و سهم بخش های 
شد.این  گذاشته  بازار  نظام  عهده  به  بود،  دولت ها  دست 
در  پولی  و  مالی  بحران های  شدید  افزایش  با  تغییرات 
جهان همراه شد. از سال 1970 تا 1980 به طور متوسط 
هر ساله یک بحران بانکی و 2/6 بحران ارزی در جهان 
رخ می داد؛ اما از سال 1981 تا 1997 هر ساله 6/1 بحران 
عبارت  به  پیوست.  وقوع  به  بانکی  بحران   4/5 و  ارزی 
دیگر آزاد سازی مالی و مداخله کمتر دولت در نظام پولی 
و ارزی از دهه 1980 موجب گسترش شدید بحران های 
مالی شد. این بحران ها نشان داد که حذف مداخله دولت 
نه تنها لزومًا مثبت نخواهد بود بلکه می تواند هزینه های 
 ،1383 )میدری،  کند  تحمیل  اقتصاد  بر  ناپذیری  جبران 

ص 270(.
2(تحول عملکرد اقتصاد جهانی 

انتظار می رفت با پذیرش الگوی دولت حداقل در اقتصاد 
اما مطالعات مختلف  یابد  بهبود  جهانی عملکرد کشورها 
حکایت از عملکرد ضعیف اقتصاد جهانی در دوره 1980 
حداقل  دولت  سوی  به  گذاری،  سیاست  )الگوی  بعد  به 
تغییر یافت( دارد. مقایسه این دوره با دوره پس از جنگ 
جهانی دوم تا سال 1980 می تواند تأثیر این سیاست بر 
اقتصاد جهانی را روشن سازد. نگاهی اجمالی به وضعیت 
اقتصادی این دو دوره نشان می دهد که عملکرد دوره دوم 
بدتر از دوره نخست بوده و نرخ رشد در اکثر کشور های 
یافته است  افزایش  نابرابری  یافته است و  جهان کاهش 
1. subsidiary
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)همان، ص 273(.
جامعه  رشد:  و  سیاسی  تکثرگرایی  دیدگاه   )3

مدنی و توزیع قدرت
اندیشه  در  پربار  و  طوالنی  تاریخی  تکثرگرایی،  اندیشه 
در  می توان  را  آن  های  ریشه  و  دارد  امریکا  سیاسی 
نظریه ها و نوشته های رابرت دال جامعه شناس سیاسی 
پارادایم  یک  از  را  تکثرگرایی  دال  کرد.  مالحظه  آمریکا 
سیاست های  عرصه  در  پخته  نظریه  یک  سوی  به  کلی 
شهری هدایت کرد )اکبری، 1386، ص 136(. دال نظریه 
تایید  آزمون می گذارد و کمابیش نظریه وی  به  را  خود 
طور  به  قدرت  که  رسد  می  نتیجه  این  به  او  گردد.  می 
های  گروه  و  احزاب  است.  پراکنده  عموم  میان  گسترده 
دارند  رقابت  یکدیگر  با  مختلف  گرایش های  با  سیاسی 
است.  شهردار  شخصیت  نفوذترین  با  و  قدرتمندترین  و 
تعدادی از مطالعات بسیاری در دهه 1960 به طور کلی 
سایر  امریکا  در  تجربه  این  می کنند.  تایید  را  دال  نظریه 
این  به  را  بانک جهانی و سازمان ملل  کشورها خصوصًا 
راه رهنمون کرد که تکثر گرایی یکی از پیش شرط های 
توسعه است؛ زیرا از تمرکزگرایی و اعمال قدرت مستقیم 
می کند  جلوگیری  اقلیت  ای  عده  طرف  از  جانبه  یک  و 

)همان، ص 138(.
4(عملکرد اقتصادی کشورهای در حال گذر 

این  اقتصادی  الگوی  شرق،  بلوک  فروپاشی  از  پس 
تغییر  بازار  اقتصاد  به  متمرکز  ریزی  برنامه  از  کشورها 
به  دولتی  شرکت های  به سرعت  کشورها  این  در  یافت. 
بخش عمومی واگذار شد و مداخله دولت در قیمت ها و 
سایر امور اقتصادی به شدت کاهش یافت. هر چند انتظار 
می رفت گذر از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار با مشکالتی 
روبه رو باشد، اما آنچه در حوزه اقتصاد در این کشورها به 
وقوع پیوست به معنای واقعی کلمه یک فاجعه اقتصادی 
داخلی  ناخالص  تولید  نشان می دهد  و مستندات  بود.آمار 
این کشورها در سال 1999 به سال 1989 کاهش چشم 
گیری را نشان می دهد. تحقیقات صندوق بین المللی پول 
نیز افزایش فقر و نابرابری در کشورهای در حال گذر را  

در این دوره تایید می کند )میدری، 1383، ص 275(.

الزامات حکمراني خوب
در ابتدا و در تعریف حکمراني به این نکته اشاره شد که 
دولتی،  بخش  سه  شراکت  و  تعامل  از  الگویي  حکمراني 
با  که  می کند  ارائه  مدني  هاي  نهاد  و  خصوصي  بخش 
همکاري شراکتي این سه حوزه حکمراني تحقق می یابد. 
در واقع فعالیت تعاملي این سه بخش نقش پیش برندگي 
در حکمراني و تسهیل کننده آن را خواهند داشت و بستر 
الزم براي تحقق حکمراني را فراهم می سازند. در این جا 
به نقش هر یک از بخش های خصوصي، جامعه مدني و 
دولت در تحقق حکمراني خوب به اجمال سخن خواهیم 

گفت )قلی پور، 1387، ص 110(.

1(نقش بخش خصوصي
محیطي،  حفاظت  جنسیت،  در  تعادل  عادالنه،  رشد 
مسئوالنه  و  اثربخش  مشارکت  خصوصي،  بخش  توسعه 
در تجارت جهاني به وسیله بازار به تنهایي دست یافتني 
نیست. از این رو دولت باید در توسعه پایدار همراه با بخش 
خصوصي از طریق راه هاي مناسب مشارکت کند.با توجه 
در  نیز  بخش خصوصي  دولت،  کنندگي  تنظیم  نقش  به 
بر  اجتماعي  تعامالت  در  مؤثري  نقش  همکاري،  فرایند 

عهده خواهد داشت )همان، ص 111(.

2(نقش جامعه مدني 
عهده  بر  را  شهروندان  حقوق  مدافع  نقش  مدني  جامعه 
در عصر  و خصوصي  دولتي  بخش  که  طور  همان  دارد. 
عملی  روش های  در  داده اند،  نقش  و  شکل  تغییر  حاضر 
جامعه مدني نیز تغییر ایجاد شده است، جامعه مدني افراد 
جامعه  سازمان های  مرتبطمی سازد،  عمومي  قلمرو  با  را 
و  اقتصادي  فعالیت های  در  را  مردمي  مشارکت  مدني 
اجتماعي سوق می دهند و آن ها را در گروه هاي قدرتمند 
عمومي  سیاست گذاری های  بر  گذاري  تأثیر  منظور  به 
می کنند  سازماندهي  پذیر   آسیب  اقشار  منافع  براي 

.)UNDP،1997(

3(نقش دولت 
بر  مختلفي  نقش های  متفاوت،  رویکردهاي  در  دولت ها 
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عهده دارند. رویکرد امنیت سبب شکل گیري دولت هایی 
شده که توجه اولیه و اساسي آن ها به ایفاي نقش امنیتي و 
برقراري امنیت بوده است. رویکرد توسعه اقتصادي سبب 
بر  تأکید آن ها  و  توجه  شکل گیري دولت هایی شده که 
بوده است. دولت هایی  اجتماعي  اقتصادي و  ایفای نقش 
تالش  که  می گیرند  قرار  دسته  این  در  رفاه  دولت  مانند 
آن ها، ایجاد رفاه اجتماعي و تقویت درآمد سرانه بوده است 
)قلی پور، 1387، ص 114(. به عبارت دیگر باید ثبات و 
پایداري در جامعه ایجاد کند، چارچوب  های قانوني مناسب 
و اثربخش براي فعالیت بخش عمومي و خصوصي وضع 
نقش  نشود،  تغییر  به  بازار منجر  در  و عدالت  ثبات  کند، 
در  نهایت  در  و  باشد  داشته  عمومي  مصالح  در  میانجي 
ارائه خدمات عمومي اثربخشي و پاسخگویي داشته باشد 

.)UNDP،1997(

و  نظری سیاست شهری  های  دیدگاه  بررسی 
حکمرانی خوب شهری 

شهر  امور  اداره  در  شهري  نظریه پردازان  تحلیل  بر  بنا 
گروه ها و ذینفعان مختلف سهم دارند و بازیگران متعددي 
در شهر هستند، این بازیگران نهادهاي دولتي- غیر دولتي 
 .)151 ص   ،1386 )اکبری،  هستند  خصوصي  بخش  و 
نظریه رژیم های شهری توسط کالرنس استون ارائه شد. 
او رژیم های شهری را مجموعه ای از مدیریت های غیر 
رسمی می داند که تصمیمات و کارهای مربوط به مقامات 
حکومتی را احاطه و به انجام می رساند )زیاری و همکاران، 
بر  تاکید  با  اجتماعي  سرمایه  نظریه   .)169 ص   ،1388

برخي متغیر هاي خرد چون ارزش ها، هنجارها و نگرش ها 
که  می کند  یاد  انساني  سرمایه  خزانه  عنوان  به  آن ها  از 
سبب افزایش اعتماد بین شهروندان مي گردد. عالوه بر 
این ها بر وجود نهادها و تشکل های عمومي و وجود روابط 
افقی و عمودي میان آن ها و نهادهاي دولتي تاکید دارد 
که از هم افزایي توان آن ها زمینه توسعه پایدار فراهم مي 
هم  اجتماعي  سرمایه  نظریه  و  دیدگاه  متغیرهاي  گردد. 
در سطح خرد و هم سطح کالن مطرح هستند )اکبری، 
مدیریت  خالف  بر  شهري  حکمراني   .)151 1386، ص 
شهري فرآیندي مدیریتي است که به ایجاد و حفظ زیر 
بناها و خدمات شهري می پردازد، حکمراني شهري فرایند 
اکبری،  از  نقل  به  ثاني،  )شریفیان  است  سیاسي  کاماًل 
1380، ص 49(. در حکمراني خوب نیز سه نوع رژیم یعني 
دولت، جامعه مدني و بخش خصوصي با یکدیگر همکاري 
می کنند. شکل گیري تفاهم، همکاري بین این نوع رژیم ها 
و انجام ائتالف، بستگي به وجود سرمایه اجتماعي دارد. 
چارچوب مفهومي ارتباط میان متغیرهاي کالن مطروحه 
توسط نظریه رژیم شهري و حکمراني شهري و سرمایه 

اجتماعي را می توان به صورت زیر ترسیم نمود. 
                                                                                                                                 

منطقه مورد مطالعه
قلمرو مکانی این تحقیق شهر بابلسر در استان مازندران 
 36 و  شرقی  دقیقه طول   39 و  درجه   52 در  که   است 
این  است.  شده  واقع  شمالی  عرض  دقیقه   43 و  درجه 
به  خاور  شمال  از  مازندران،  دریای  به  شمال  از  منطقه 
جویبار، از جنوب به بابل، از جنوب باختری به آمل و از 
)آقامیری  فریدون کنار محدود می شود  به  باختری  شمال 
ارتفاع  توپوگرافی  نظر  از   .)155 1388، ص  یزدانیان،  و 
شهر هفت    متر باالتر از سطح دریای مازندران و 21 متر 
پایین تر از سطح آب های آزاد قرار دارد. سطح شهر بابلسر 
اراضی  و  ساحلی  ناحیه  جز  و  است  گرفته  فرا  دشت  را 
مجاور رودخانه بابل رود سایر اراضی منطقه مورد مطالعه 
میرافضل،  و  )آقامیری  است  درصد   3 تا   1 شیب  دارای 
1388، ص 18(. شهر بابلسر در مدار معتدل و گرم قرار 
گرفته و روش ضریب اعتدال این شهر بسیار معتدل است. 
اما بر اساس طبقه بندي دومارتن اقلیم آن مرطوب و یا 

عمومي  هايگذاريسياستگذاري بر گروه هاي قدرتمند به منظور تأثيررا در  هاآنو  دهندمياجتماعي سوق 
). UNDP،1997( كنندميسازماندهي  پذيربراي منافع اقشار آسيب

 نقش دولت )3
 هاييدولترويكرد امنيت سبب شكل گيري . دارند بر عهدهمختلفي  هاينقش، در رويكردهاي متفاوت هادولت

رويكرد توسعه اقتصادي . به ايفاي نقش امنيتي و برقراري امنيت بوده است هاآنشده كه توجه اوليه و اساسي 
. نقش اقتصادي و اجتماعي بوده است بر ايفاي هاآنشده كه توجه و تأكيد  هاييدولتسبب شكل گيري 

ايجاد رفاه اجتماعي و تقويت درآمد ، هاآنكه تالش  گيرندمين دسته قرار مانند دولت رفاه در اي هاييدولت
 چارچوب، كندبه عبارت ديگر بايد ثبات و پايداري در جامعه ايجاد ). 114 ص ،1387 قلي پور،( سرانه بوده است

ثبات و عدالت در بازار منجر  ،قانوني مناسب و اثربخش براي فعاليت بخش عمومي و خصوصي وضع كند هاي
ي اثربخشي و نقش ميانجي در مصالح عمومي داشته باشد و در نهايت در ارائه خدمات عموم ،به تغيير نشود

. )UNDP،1997( پاسخگويي داشته باشد
 

 .97، ص 1390؛ و رفيعيان، 116، ص 1387قلي پور، : ؛ ماخذالزامات حكمراني خوب . 1نمودار 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 بررسي ديدگاه هاي نظري سياست شهري و حكمراني خوب شهري 
و ذينفعان مختلف سهم دارند و بازيگران متعددي در  هاگروهشهري در اداره امور شهر  پردازاننظريهتحليل  بنا بر

. )151 ص ،1386 اكبري،( غير دولتي و بخش خصوصي هستند شهر هستند، اين بازيگران نهادهاي دولتي-
غير  هايمديريتعه اي از شهري را مجمو هايرژيماو  .شهري توسط كالرنس استون ارائه شد هايرژيمنظريه 

زياري و ( رساندميداند كه تصميمات و كارهاي مربوط به مقامات حكومتي را احاطه و به انجام رسمي مي
و  هنجارها، هاارزشهاي خرد چون  متغيرنظريه سرمايه اجتماعي با تاكيد بر برخي . )169 ص ،1388 همكاران،

. گرددعتماد بين شهروندان ميافزايش اكه سبب  كندميبه عنوان خزانه سرمايه انساني ياد  هاآناز  هانگرش
و نهادهاي دولتي  هاآنعمومي و وجود روابط افقي و عمودي ميان  هايتشكلبر وجود نهادها و  هااينعالوه بر 

يرهاي ديدگاه و نظريه سرمايه متغ. گرددپايدار فراهم مي زمينه توسعه هاآنتاكيد دارد كه از هم افزايي توان 
حكمراني شهري بر . )151 ص ،1386 اكبري،( هم سطح كالن مطرح هستنداجتماعي هم در سطح خرد و 

نمودار 1.  الزامات حکمرانی خوب؛ ماخذ: قلی پور، 
1387، ص 116؛ و رفیعیان، 1390، ص 97.
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بر اساس طبقه بندی آمبرژه، اقلیم آن معتدل و مرطوب 
و به اعتقاد گورزینسکي، اقلیم آن نیمه بحري و مرطوب 
علت  به  بابلسر  شهر   .)7 ص  )همان،  می باشد  مالیم  و 
برخورداري از اقلیم ساحلي خزر و موقعیت ویژه ی جلگه 
اي داراي بارش ساالنه ی زیاد است. توزیع زماني بارش 
نشان می دهد که در تمام ماه هاي سال مقداري باران، هر 
چند اندک در منطقه فرو می بارد و به این ترتیب فصل یا 
ماه خشک به معناي واقعي در بابلسر وجود ندارد، با این 
مهر  بارندگی های خزري  آغاز  ماهانه  تغییرات  روند  حال 
و  ماه  مقابل خرداد  در  است،  ماه سال  باران ترین  پر  ماه 
تقریبًا اردیبهشت ماه کم باران ترین ماه در ناحیه ی خزر ي 

، پردازدميخالف مديريت شهري فرآيندي مديريتي است كه به ايجاد و حفظ زير بناها و خدمات شهري 
در حكمراني خوب  ).49 ص ،1380 به نقل از اكبري، شريفيان ثاني،( سياسي است كامالًحكمراني شهري فرايند 

شكل گيري تفاهم،  .كنندمينيز سه نوع رژيم يعني دولت، جامعه مدني و بخش خصوصي با يكديگر همكاري 
چارچوب مفهومي ارتباط . و انجام ائتالف، بستگي به وجود سرمايه اجتماعي دارد هارژيمهمكاري بين اين نوع 

به  توانميسرمايه اجتماعي را  و كمراني شهريهاي كالن مطروحه توسط نظريه رژيم شهري و حميان متغير
.  صورت زير ترسيم نمود

 
. 152، ص 1386اكبري، : ؛ ماخذو خردارتباط ميان متغير هاي سطوح كالن  .2نمودار 

 
                                                                                                                                              

منطقه مورد مطالعه 
 36دقيقه طول شرقي و  39درجه و  52قلمرو مكاني اين تحقيق شهر بابلسر در استان مازندران است كه  در 

از شمال به درياي مازندران، از شمال خاور به  اين منطقه .دقيقه عرض شمالي واقع شده است 43رجه و د
آقاميري و ( شودمحدود مي كنارفريدوناز جنوب باختري به آمل و از شمال باختري به ، بابل از جنوب به، جويبار

متر  21متر باالتر از سطح درياي مازندران و  گرافي ارتفاع شهر هفتاز نظر توپو. )155 ص ،1388 ،يزدانيان
جز ناحيه ساحلي و اراضي  سطح شهر بابلسر را دشت فرا گرفته است و. آزاد قرار دارد هايآباز سطح  ترپايين

 ،يرافضلآقاميري و م( درصد است 3تا  1ساير اراضي منطقه مورد مطالعه داراي شيب  بابل رودمجاور رودخانه 
گرم قرار گرفته و روش ضريب اعتدال اين شهر بسيار معتدل و  بابلسر در مدار معتدل شهر. )18 ص ،1388
اقليم آن معتدل و  ،طبقه بندي آمبرژه بر اساس مرطوب و يا اقليم آن اما بر اساس طبقه بندي دومارتن. است

به  شهر بابلسر. )7 ص ،همان( باشدمي ماليم و و مرطوباقليم آن نيمه بحري  ،مرطوب و به اعتقاد گورزينسكي
توزيع زماني  .زياد است يساالنهاي داراي بارش جلگه يويژهعلت برخورداري از اقليم ساحلي خزر و موقعيت 

و به اين  باردميهر چند اندك در منطقه فرو ، كه در تمام ماه هاي سال مقداري باران دهدميبارش نشان 
با اين حال روند تغييرات ماهانه آغاز ، ترتيب فصل يا ماه خشك به معناي واقعي در بابلسر وجود ندارد

نمودار 2. ارتباط میان متغیر های سطوح کالن و خرد؛ ماخذ: اکبری، 1386، ص 152.

می باشند )آقامیری و یزدانیان، 1388، ص 87(.                                      
تحوالت جمعیتي بابلسر

و  توسعه نیافتگی  علت  النفسه  في  اگرچه  جمعیت  رشد 
پایین بودن سطح زندگي تلقي نمی شود، لیکن اگر جامعه 
و  اساسی  نیازهای  به  گویی  پاسخ  و  اجابت  به  قادر  ای 
اساسی،  نیازهای  تأمین  و  انسانی  و  مادی  منابع  تجهیز 
سازنده  و  فعال  مشارکت  های  زمینه  ایجاد  همچنین 
خواهد  وجود  به  را  ای  عدیده  مشکالت  نباشد،  جمعیت 
را  جامعه  امکانات  اعظم  قسمت  جمعیت  افزایش  آورد. 
بلعیده و مازاد اقتصادی قابل مالحظه ای را برای سرمایه 
باقی نمی گذارد. در واقع  افزایش سطح زندگی  گذاری و 

نقشه 1. موقعیت شهر ستان بابلسر در استان مازندران؛ مأخذ: آقامیری و همکاران، 1386.
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محدود نمی شود، بلکه فرایندی است که در آن شهروندان 
و مسئوالن در تصمیم گیری شهری سهیم می شوند.

2-1- شاخص سازی و تعیین معرفه ها:
برای میزان سنجش مشارکت و تعیین سطح آن ها باید در 
انتخاب معرفه دقت نظر داشت؛ زیرا این مؤلفه )مشارکت( 
میزان  تا  باشد  داشته  نظر  مد  را   مختلف  معنای   4 باید 
مشارکت با توجه به تعریف باال اندازه گیری و مشخص 
شود )رومیانی، 1382، ص 12(. همکاری در زمینه های 
روند  از  شهروندان  به  دادن  آگاهی  شهرداری،  با  خاص 
طرح ها و تصمیمات در شهرداری، استفاده بالقوه افراد به 
همکاری و همکاری های عام با شهرداری مانند: پاک نگه 
داشتن شهر خود و نظافت عمومی. همان طور که در باال 
توضیح داده شد، مشارکت از مقوله های مهم حکمرانی 
خوب شهری است و برای سنجش این مؤلفه باید دقت 
نظر فراوان داشت. در این کار تحقیقی برای ارزیابی این 

مؤلفه از معرفه های زیر استفاده شده است:
1-2-1- میزان مشارکت و همکاری با شهرداری؛

2-2-1- رضایت از این همکاری و مشارکت؛ 
3-2-1- حاضر به همکاری در زمینه کمک مالی؛

4-2-1- حاضر به همکاری در زمینه صرف وقت و زمان 
برای شهرداری؛

5-2-1- آگاهی از روند تصویب طرح ها و تصمیمات در 
شهرداری؛

سبز  فضای  داشتن  نگه  پاک  در  مشارکت   -1-2-6
شهری؛

7-2-1- حاضر به همکاری کلی با شهرداری.
                                                       

تجزیه و تحلیل
با تعاریفی که از مشارکت ارائه شده است و معناهایی که 
تعریف  به  توجه  با  نگارندگان  تحلیل  دارد،  وجود  آن  در 

معرفه ها این گونه است:
و  پاسخ ها  جدول  به  توجه  با  شده  انجام  بررسی های 
طیف  با  که  مشارکت  سؤاالت  به  مربوط  آن ها  میانگین 
با  مشارکت  شده اند،  سنجش  و  شده  گذاری  کد  لیکرت 
پایین  بسیار  x( که   =-1.93( در سال گذشته  شهرداری 
مشاهده  دیگر  های  معرفه  در  ولی  است  شده  ارزیابی 

دوره نرخ رشد )درصد( شمار ) نفر( سال
1.87 1335-45 12016 1345
1.56 1345-55 18810 1355
1.6 1355-65 30200 1365
1.34 1365-75 40630 1375
1.23 1375-85 49089 1385

جدول 1. نرخ رشد جمعیت شهر بابلسر را در 
سال های 1345- 1385؛ مأخذ: آقامیری و همکاران، 

مطالعات GIS شهر بابلسر سال1386.

پیش  را  فشار جمعیتی مسئله ی سرمایه گذاری جمعیتی 
می کشد، به این معنا که در برابر افراد تازه وارد چنانچه 
قرار باشد همین سطح زندگی و شرایط کار موجود حفظ 
شود، الزم است برای تأمین مسکن، تهیه  وسایل، ساخت 
سایر  و  بیمارستان  مدرسه،  راه،  بندر  زیربنایی،  تجهیزات 
چنانچه  گردد؛  گذاری  سرمایه  آنان  نیاز  مورد  کاالی 
اعظم  قسمت  باشد،  جمعیت  انفجاری  حالت  حالت،  این 
می بلعد  مصرفی  مایحتاج  تأمین  جهت  در  را  ملی  درآمد 
انداز برای سرمایه گذاری در زمینه های تولیدی  و پس 
رویه  بی  افزایش  بدینسان  نمی گذارد.  باقی  واجتماعی 
باال  برای  برابر کوشش هایی است که  مانعی در  جمعیت 
بردن سطح زندگی به اجرا در می آید. بر اساس آمار سال 
1385، از کل جمعیت 49089 نفری شهر بابلسر 24303 
نفر مرد و 24786 نفر زن می باشد. جمعیت شهر در طی 
زمان همواره افزایش یافته است. با این تفاوت که شدت 
افزایش آن در سال های اخیر سیر نزولی را نشان می دهد. 
در سال های 1375 تا 1345 نرخ رشد جمعیت شهر بابلسر 
برابر 1.23 درصد بوده است )آقامیری و یزدانیان، 1388، 
ص 55(. جدول شماره 1 شمار و نرخ رشد جمعیت شهر 

بابلسر را در سال های 1345-1375 نشان می دهد.

1. مشارکت
1-1- تعریف مؤلفه

منظور از مشارکت قدرت تأثیرگذاران بر تصمیم گیری ها 
و سهیم شدن شهروندان در قدرت است. مشارکت فقط به 
حمایت مردم از تصمیم گیران و تایید سیاست های آنان 
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با  برای همکاری  افراد  بالقوه مردم و  می شود که حضور 
 )=3.38x( میانگین  با  زمان  و  شهرداری در صرف وقت 
در  ولی  دارد  قرار  متوسط  از  باالتر  و  خوب  سطحی  در 
مورد همکاری مالی با شهرداری )x-0.60=( افراد تمایل 
به  اعتماد  عدم  می تواند  امر  این  دلیل  که  ندارند  مثبتی 
آگاهی  باشد.  مالی  همکاری های  این  از  استفاده صحیح 
از روند طرح ها و تصمیمات نیز در سطح باالتر از متوسط 
باشد  این  نشانگر  می تواند  که  دارد  قرار   )=0.08x(
اجرای  روند  و  شهروندی  قوانین  ترویج  در  شهرداری 
طرح ها در شهرداری تا حدودی موفق عمل کرده است. 
در معرفه احساس مسئولیت در برابر فضای سبز و امکانات 
شهرداری که بیانگر همکاری و مشارکت عام و دو سویه 
بین شهرداری و شهروندان است )1.32x=( بین خوب تا 

افراد  نیز  آخر  معرفه  در  است.  شده  ارزیابی  خوب  کاماًل 
 )=0.55x( حضور به همکاری با شهرداری را با میانگین
اعالم داشته اند که نشانگر آن است، این توان بالقوه برای 
همکاری با شهرداری وجود دارد و مدیران شهری برای 
به  شک  بدون  پایدار  توسعه  و  سالم  شهری  به  رسیدن 
مؤلفه مشارکت  میانگین  نیازمندند. در مجموع  توان  این 
سطح  در  و   -1 تا   0 دامنه  در  که  است   )=x–  0.024(

نامطلوب ارزیابی شده است.

آزمون فرضیه آنوای یک طرفه مؤلفه مشارکت
با توجه به اینکه جامعه آماری ما متشکل از 3 گروه است، 
از  در نگرش گروه ها  معنادار  تفاوت  برای سنجش وجود 
ارزیابی آنوای یکطرفه استفاده شده است. در ارزیابی آنوای 

سؤاالت مربوط به مشارکت
میانگین پاسخ های جامعه 

آماری مراجعین به 
شهرداری

میانگین پاسخ های 
جامعه آماری افراد 

تحصیل کرده

میانگین 
پاسخ های جامعه 

آماری کسبه

میانگین پاسخ های  
کل جامعه آماری

انحراف معیار 
پاسخ های  کل 
جامعه آماری

1.930.498-1.90-2-1.92-سابقه همکاری با شهرداری

رضایت از همکاری با 
0.0300.030.030.223شهرداری

تمایل به کمک مالی به 
0.60.876-0.57-0.37-0.8-شهرداری

تمایل به صرف وقت و زمان 
0.60.4700.380.885برای شهرداری

آگاهی از روند 
0.70.081.203-0.60.17طرح هاتصمیم ها شهرداری

مشارکت  در پاک نگه 
1.201.571.231.320.469داشتن فضای سبز شهری

در کل حاضر به همکاری با 
0.60.570.470.550.716شهرداری

_0.024-0.20-0.0480.05میانگین کل گروه

جدول 2. ارزیابی میانگین  معرفه های مؤلفه مشارکت با توجه به طیف لیکرت؛ ماخذ: تحقیقات نگارنده، سال 1389.                                                       

کاماًل ضعیف
1- تا 2-

نسب تا ضعیف
0 تا 1-

متوسط
0

نسبتاً خوب
1 تا 0

کاماًل خوب
2 تا 1

 سابقه همکاری با
شهرداری

 تمایل به کمک
مالی با شهرداری

رضایت از همکاری با شهرداری
تمایل به صرف وقت و زمان برای شهرداری
آگاهی از روند تصمیمات و طرح های شهری

در کل حاضر به همکاری با شهرداری

 مشارکت در
 حفظ فضای

سبز

جدول 3. ارزيابی معرفه های مؤلفه مشارکت با استفاده از طیف لیکرت؛ ماخذ: تحقیقات نگارنده، سال 1389.
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یک طرفه sig معیار قرار می گیرد و اگر میزان آن باالتر 
از )0.05( باشد تفاوت معنادار بین گروه ها وجود ندارد ولی 
بین  معنادار  تفاوت  باشد،   )0.05( از  کمتر  آن  میزان  اگر 
گروه ها در پاسخ به سؤاالت وجود دارد. با توجه به ارزیابی 
آنوای یکطرفه در نظر 3 گروه کسبه، افراد تحصیل کرده و 
برداشت آزاد از شهرداری در رابطه با مشارکت با توجه به 
sig مشارکت بین گروه ها، تفاوت معناداری بین نظرات 

آن ها وجود دارد.

نشانگر  که  است   )0.033( گروه ها  بین  مشارکت   sig
رابطه  در  مختلف  افراد  نظرات  بین  معناداری  تفاوت 
برای  حال  این  است.با  مشارکت  مؤلفه  های،  بامعرفه 
سنجش دقیق تفاوت معناداری بین گروه های مختلف از 

تست LSD استفاده شده است. با توجه به میانگین معرفه 
جامع  نظرات   4 شماره  جدول  در  مشارکت  مؤلفه  های، 
آماری مورد مطالعه در یک راستا بوده اند که میانگین کل 
معرفه های مؤلفه مشارکت )x– 0.024= ( حاکی از آن 
نا  یک سطح  در  با شهروندان  مشارکت شهرداری  است 
مطلوبی است؛ ولی همان طوری که مشاهده می شود بین 
نظرات افراد تحصیل کرده و کسبه تفاوت معناداری وجود 
دارد. این بدین معناست که، افراد تحصیل کرده به مراتب 

توان بالقوه بیشتری برای همکاری با شهرداری دارند.
ولی میان دانشجویان و برداشت آزاد از شهرداری تفاوت 
با  معناداری وجود ندارد و هر دو گروه آمادگی مشارکت 
شهرداری را دارند. بین 2 گروه برداشت آزاد از شهرداری 

             
 .1389تحقيقات نگارنده، سال : ؛ ماخذمشاركت مؤلفههاي  هميانگين معرف. 1نمودار 

 
 

مشاركت  مؤلفهطرفه آزمون فرضيه آنواي يك
از  هاگروهنگرش براي سنجش وجود تفاوت معنادار در ، گروه است 3با توجه به اينكه جامعه آماري ما متشكل از 

و اگر ميزان آن  گيردميمعيار قرار  gis طرفهدر ارزيابي آنواي يك  .طرفه استفاده شده استارزيابي آنواي يك
تفاوت  باشد،) 0.05(آن كمتر از  اگر ميزانوجود ندارد ولي  هاگروهباشد تفاوت معنادار بين  )0.05(باالتر از 

افراد  گروه كسبه، 3طرفه در نظر با توجه به ارزيابي آنواي يك .وجود دارد سؤاالتدر پاسخ به  هاگروهمعنادار بين 
تفاوت  ،هاگروهمشاركت بين  gisو برداشت آزاد از شهرداري در رابطه با مشاركت با توجه به  كردهيلتحص

. وجود دارد هاآنمعناداري بين نظرات 
. 1389تحقيقات نگارنده، سال : ماخذ؛ مشاركت مؤلفهارزيابي آنواي يك طرفه  .4جدول 

             
gis  هاست كه نشانگر تفاوت معناداري بين نظرات افراد مختلف در رابطه بامعرف) 0.033( هاگروهمشاركت بين 

مختلف از تست  هايگروهبا اين حال براي سنجش دقيق تفاوت معناداري بين .مشاركت است مؤلفههاي، 

-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

سابقه
باهمکاری
شهرداری

ازرضايت
باهمکاری
شهرداری

بهتمايل
مالیکمک
به

شهرداری

بهتمايل
صرف
ووقت
برایزمان

شهرداری

ازآگاهی
روند
طرحها

وتصميمات
شهرداری

مشارکت
وحفطدر

نگهپاک
داشتن
سبزفضای

کلدر
بهحاضر

همکاری
باشهرداری

ميانگين -1.93 0.03 -0.6 0.38 0.08 1.32 0.55

 Sum of مشاركت
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

 هاگروهبين 
 

Within 
Groups 

 
Total 

 

68.4439 
 

39.667 
 

1008.107 

2 
 

97 
 

99 

34.222 
 

9.687 

3.53 0.004 

نمودار 1. میانگین معرفه های مؤلفه مشارکت؛ ماخذ: تحقیقات نگارنده، سال 1389.

مشارکت Sum of Squares df Mean Square F Sig.

بین گروه ها

Within 
Groups

Total

68.4439

39.667

1008.107

2

97

99

34.222

9.687

3.53 0.004

جدول 4. ارزيابی آنوای يک طرفه مؤلفه مشارکت؛ ماخذ: تحقیقات نگارنده، سال 1389.
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و کسبه نیز تفاوت معناداری وجود دارد، بدین صورت که 
افراد برداشت آزاد تمایل بیشتری به مشارکت با شهرداری 
دارند در حالی که کسبه نظری دیگری در رابطه مشارکت 
با شهرداری دارند و در واقع تمایل کمتری به همکاری با 

شهرداری دارند.

2.پاسخگویی 
1-2-تعریف مؤلفه

پس  حساب  بر  عبارتی  به  و  بودن  مسئول  بر  معیار  این 
دادن مسئوالن و تصمیم گیران در قبال شهروندان استوار 

است.
2-2-شاخص سازی و تعیین معرفه ها 

تعیین معرفه  برای  پاسخگویی  از  باال  تعریف  به  با توجه 
های آن باید رابطه و رفتار شهروندان با مسئوالن سنجیده 
شود و تعیین معرفه ها در رابطه با رفتار کارکنان و ارتباط 
با شهردار و مدیران رده باالی شهری و همچنین اعتقاد و 
اعتماد به آن ها صورت پذیرد. برای سنجش این مؤلفه از 
مجموع مؤلفه های حکمرانی خوب شهری از معرفه های 

به شرح زیر استفاده شده است:

1-2-2- تعداد مراجعه به شهرداری در یک سال اخیر؛
2-2-2- رضایت از برخورد مسئولین؛

به  مراجعه  در  مطلوب  نتیجه  به  رسیدن   -2-2-3
شهرداری؛

4-2-2- اعتماد به فعالیت های مدیران شهری؛
5-2-2- ارتباط با شهردار و مدیران شهری و در دسترس 

بودن آن ها؛
مراجعه  با  شهرداری  جزء  کارکنان  رفتار   -2-2-6

کنندگان؛
مشکالت  رفع  در  تالش  و  شوراها  نقش   -2-2-7

شهروندان؛ 
متولیان  پاسخگویی  میزان  سنجش  کل  در   -2-2-8

شهری.

تجزیه و تحلیل 
به  مطالعه  مورد  آماری  جامعه  مراجعه  میزان  به  توجه  با 
شهرداری در سال گذشته )x=2.19( به اهمیت شهرداری 
پی خواهیم  در شهر   موثر  و  ارگان مهم  عنوان یک  به 
برد. در بررسی های انجام شده میانگین رضایت از برخورد 

گروه مشخص سایر گروه ها
Mean 

Difference 
(I-J)

Std. 
Error Sig. %95 Confidence 

Interval

Lower 
Bound

Upper 
Bound

 افراد تحصیل
کرده

کسبه 1.83333* 0.80363 0.025 0.2384 3.4283
 برداشت آزاد از

مراجعین به شهرداری 0.05000 0.75173 0.947 1.4420- 1.5420

کسبه افراد تحصیل کرده 1.83333-* 0.80363 0.025 3.4283- 0.2384-
 برداشت آزاد از

مراجعین به شهرداری 1.78333-* 0.75173 0.020 3.2753- 0.2914-

 برداشت آزاد
 از مراجعین
به شهرداری

افراد تحصیل کرده 0.05000- 0.75173 0.947 1.5420- 1.4420

کسبه 1.78333* 0.75173 0.020 0.2914 3.2753
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با  که  است  بوده   )x=0.04( شهری  متولیان  و  مسئولین 
توجه به طیف اندازه گیری لیکرت باالتر از متوسط قرار 
متولیان  و  مسئولین  برخورد  از  افراد  نتیجه  در  می گیرد. 
رسیدن  معرفه  در  اما  دارند.  رضایت  حدودی  تا  شهری 
 )  x=-0.28( به شهرداری  مراجعه  در  مطلوب  نتیجه  به 
در سطحی نامناسب ارزیابی شده است و این امر بیانگر 
به  رسیدن  و  شهرداری  به  مراجعه  در  افراد  است.  این 
به  اعتماد  معرفه  در  دچار مشکل هستند.  نتیجه مطلوب 
تا  افراد   )x=0.12( فعالیت هایشان  و  مسئولین شهرداری 
با  و  دارند  اعتماد  فعالیت هایشان  و  مسئولین  به  حدودی 
تا خوب  رده متوسط  در  این عدد  لیکرت  به طیف  توجه 
ارشد  مدیران  با  ارتباط  راحتی  با  رابطه  در  قرار می گیرد. 
که  هستند  معتقد  آماری  جامعه  افراد   )x=0.33( شهری 
میزان ارتباط با مدیران ارشد شهری تا حدودی مناسب و 
در حد متوسط رو به باال قرار دارد.معرفه رضایت از فعالیت 
به  توجه  با  و  دارد   )x  =  -0.01( میانگین  شهر  شورای 
طیف لیکرت در رده نامناسب ارزیابی می شود. با توجه به 

فعالیت های شورای  به  نسبت  نگارنده،جامعه  بررسی های 
شورای  نقش  و  تاثیر  از  و  است  نشده  توجیه  هنوز  شهر 
به  که  است  اطالع  بی  نظارت شهر  و  مدیریت  در  شهر 
نظر می رسد مدیران باید برای توجیه فعالیت های شورای 
شهر نزد مردم، دست به اقدامی بزنند. معرفه در کل میزان 
 )x=0.05( پاسخگویی متولیان شهری را چگونه می بینید
به  توجه  با  ولی  است،  شده  ارزیابی  متوسط  سطحی  در 
این عدد و ارزیابی های نگارنده، این مقدار پاسخگوی در 
سطح حداقل قابل قبول است و نمی تواند پشتوانه مناسبی 
برای اتکا به آن وجود داشته باشد. با توجه به بررسی های 
پاسخگویی  مؤلفه  میانگین  باال،  های  معرفه  و  نگارنده 
)x =0.094 ( با توجه به طیف لیکرت باالتر از 0 و کمتر 
از 1 ارزیابی شده است. این امر بیانگر آن است افراد جامعه 
نظر  مد  متوسط  در سطحی  را  پاسخگویی  میزان  آماری 
داشته اند. این ارزیابی هایی که با طیف لیکرت  انجام شده 
است را می توان به صورت نمودار 2 به نمایش گذاشت: 

)صفحه بعد(.                             

سؤاالت مربوط به 
پاسخگویی

میانگین پاسخ های 
جامعه آماری 
مراجعین به 

شهرداری

میانگین پاسخ های 
جامعه آماری افراد 

تحصیل کرده

میانگین پاسخ های 
جامعه آماری 

کسبه

میانگین 
پاسخ های  کل 
جامعه آماری

انحراف 
معیارپاسخ های  کل 

جامعه آماری

رضایت از برخورد 
0.330.040.920-0.30.7مسئولین شهرداری

رسیدن به نتیجه مطلوب 
در هنگام مراجعه به 

شهرداری
-0.2-0.23-0.43-0.280.975

میزان اعتماد به 
0.070.120.924-0.33-0.6مسئولین شهری 

راحتی ارتباط با مدیران 
0.070.330.853-0.620.33ارشد شهری

رفتار مناسب کارکنان 
0.070.050.880-0.17-0.3شهرداری 

0.010.541-0.07-0.10-0.1رضایت از شورای شهر

در کل میزان پاسخگویی 
0.330.050.875-0.30.10متولیان شهری

_0.190.094-0.340.042میانگین کل گروه

جدول 6. ارزیابی میانگین  معرفه های مؤلفه پاسخگویی با توجه به طیف لیکرت؛ ماخذ: تحقیقات نگارنده، سال 
.1389
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آزمون فرضیه آنوای یک طرفه مؤلفه پاسخگویی
با توجه به اینکه جامعه آماری ما متشکل از 3 گروه کسبه، 
برداشت آزاد از مراجعین به شهرداری و افراد تحصیل کرده 
نگرش  در  معنادار  تفاوت  وجود  سنجش  برای  است، 
است.  شده  استفاده  طرفه  یک  آنوای  ارزیابی  از  گروه ها 
و  می گیرد  قرار  معیار   sig طرفه  یک  آنوای  ارزیابی  در 
بین  معنادار  تفاوت  باشد   )0.05( از  باالتر  آن  میزان  اگر 
 )0.05( از  کمتر  آن  میزان  اگر  ولی  ندارد  وجود  گروه ها 
باشد، تفاوت معنادار بین گروه ها در پاسخ به سؤاالت وجود 
گروه   3 بین  طرفه  یک  آنوای  ارزیابی  به  توجه  با  دارد. 
کسبه، افراد تحصیل کرده و برداشت آزاد از شهرداری در 

رابطه با میزان پاسخگویی شهرداری تفاوت معناداری بین 
3 گروه پاسخ دهنده در جامعه آماری وجود دارد.                                                                         

با توجه به ارزیابی آنوای یک طرفه، sig بین گروه های 
با  پاسخگویی )0.022( است ولی  پاسخ دهنده در مؤلفه 
به صورت کلی  آنوای یک طرفه  ارزیابی  اینکه  به  توجه 
است و جمع 3 گروه را نشان می دهد برای دقت بیشتر از 

تست LSD  استفاده شده است.
گروه   2 افراد  نظرات  بین   LSDتست به  توجه  با 
ندارد  وجود  معناداری  تفاوت  کسبه  و  تحصیل کرده 
از  آزاد  برداشت  و  تحصیل کرده  افراد  بین  همچنین  و 
مراجعین به شهرداری همانند 2 گروه باال تفاوت معناداری 

 .1389تحقيقات نگارنده، سال : ؛ ماخذپاسخگويي مؤلفههاي  هميانگين معرف .2نمودار 
                     

 
                                                                                                                                                    

پاسخگويي  مؤلفهآزمون فرضيه آنواي يك طرفه 
برداشت آزاد از مراجعين به شهرداري و افراد  گروه كسبه، 3با توجه به اينكه جامعه آماري ما متشكل از 

از ارزيابي آنواي يك طرفه استفاده شده  هاگروهبراي سنجش وجود تفاوت معنادار در نگرش  است، كردهتحصيل
باشد تفاوت معنادار ) 0.05( و اگر ميزان آن باالتر از گيردميمعيار قرار  gis در ارزيابي آنواي يك طرفه .است
 سؤاالتدر پاسخ به  هاگروهتفاوت معنادار بين  باشد،) 0.05(وجود ندارد ولي اگر ميزان آن كمتر از  هاگروهبين 

و برداشت آزاد از شهرداري  كردهتحصيلافراد  گروه كسبه، 3با توجه به ارزيابي آنواي يك طرفه بين  .وجود دارد
. پاسخ دهنده در جامعه آماري وجود دارد گروه 3در رابطه با ميزان پاسخگويي شهرداري تفاوت معناداري بين 

 .1389تحقيقات نگارنده، سال : ارزيابي آنواي يك طرفه مؤلفه پاسخگويي؛ ماخذ. 8جدول 

                                                                          

-0.3
-0.2
-0.1

0
0.1
0.2
0.3
0.4

ازرضايت
برخورد
مسئولين
شهرداري

بهرسيدن
نتيجه
درمطلوب
هنگام
بهمراجعه

شهرداري

اعتمادميزان
مسئولينبه

وشهري
فعاليتهايشان

راحتي
باارتباط
ارشدمديران

شهري

مناسبرفتار
كاركنان
درشهرداري
هنگام
بهمراجعه

شهرداري

ازرضايت
شهرشوراي

ميزانكلدر
پاسخگويي
متوليان
شهري

ميانگين 0.04 -0.28 0.12 0.33 0.05 -0.01 0.05

 Sum of پاسخگويي
Squares 

Df Mean 
Square 

F Sig. 

 هاگروهبين 
 

Within 
Groups 

 
Total 

 

214.392 
 

2634.608 
 

2849.000 

2 
 

97 
 

99 

107.196 
 

27.161 

3.947 0.022 

نمودار 2. میانگین معرفه های مؤلفه پاسخگویی؛ ماخذ: تحقیقات نگارنده، سال 1389.                                           

کاماًل ضعیف
1- تا 2-

نسب تا ضعیف
0 تا 1-

متوسط
0

نسبتاً خوب
1 تا 0

کاماًل خوب
2 تا 1

 رسیدن به نتیجه
 مطلوب در هنگام

مراجعه به شهرداری

 رضایت از شورای
شهر

رضایت از برخورد مسئولین
 میزان اعتماد به مسئولین
 راحتی ارتباط با مدیران
 رفتار مناسب کارکنان

 در کل میزان پاسخگویی

جدول 7. ارزيابی معرفه های مؤلفه پاسخگويی با استفاده از طیف لیکرت؛ ماخذ: تحقیقات نگارنده، سال 
.1389
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نظرات  گروه ها  این  افراد  که  معنا  این  به  ندارد.  وجود 
و  میان کسبه  ولی  داشته اند  راستا  در یک  و  همانند هم 
برداشت آزاد از مراجعین به شهرداری تفاوت معنادار وجود 
دارد، به این معنا که افراد گروه برداشت آزاد از مراجعین 
به شهرداری معتقدند که شهرداری از میزان پاسخگویی 
بیشتری برخوردار است ولی گروه کسبه میزان پاسخگویی 
را در سطحی پایین تری ارزیابی کرده اند. در کل میانگین 
پاسخگویی )x =0.094( است، که نشانگر آن است میزان 

این مؤلفه باالتر از متوسط است. 
3.کارایی و اثر بخشی

1-3-تعریف مؤلفه
این معیار بر استفاده از منابع موجود برای تأمین نیاز های 
استوار  مردم  رضایت  و  شهری  خدمات  ارائه  شهروندان، 

است.
2-3-شاخص سازی و تعیین معرفه ها

تعیین سطح  و  اثربخشی  و  کارایی  میزان سنجش  برای 
آن باید در انتخاب معرفه ها دقت نظر کافی داشته باشیم 
کارایی  میزان  که  کنیم  استفاده  معرفه هایی  از  بتوانیم  تا 
شهرداری و مدیران شهری در شهر بابلسر را در بهترین 
در  که  معرفه هایی  بگذارد.  نمایش  به  و  سنجیده  حالت 

سنجش مؤلفه کارایی مدنظر داشته ایم بدین شرح آند:
1-2-3-رضایت از ارائه خدمات مختلف توسط شهرداری
2-2-3-دریافت به اندازه عوارض و مصرف بهینه آن در شهر

3-2-3-یکسان عمل کردن خدمات شهرداری در مناطق 
مختلف شهر

4-2-3-موفق بودن شهرداری در پروژه های عمرانی

مشارکت Sum of Squares df Mean Square F Sig.

بین گروه ها

Within 
Groups

Total

214.392

2634.608

2849.000

2

97

99

107.196

27.161

3.947 0.022

جدول 8. ارزيابی آنوای يک طرفه مؤلفه پاسخگويی؛ ماخذ: تحقیقات نگارنده، سال 1389.

جدول 9.  ارزيابی تست LSD مؤلفه پاسخگويی؛ ماخذ: تحقیقات نگارنده، سال 1389.

گروه مشخص سایر گروه ها
Mean 

Difference 
(I-J)

Std. 
Error Sig. %95 Confidence 

Interval

Lower 
Bound

Upper 
Bound

 افراد تحصیل
کرده

کسبه 1.03333 1.34563 .444 1.6374- 3.7040
 برداشت آزاد از

مراجعین به شهرداری 2.35833- 1.25872 .064 4.8566- .1399

کسبه افراد تحصیل کرده 1.03333- 1.34563 .444 3.7040- 1.6374
 برداشت آزاد از

مراجعین به شهرداری 3.39167-* 1.25872 .008 5.8899- -.8934

 برداشت آزاد
 از مراجعین
به شهرداری

افراد تحصیل کرده 2.35833 1.25872 .064 -.1399 4.8566

کسبه 3.39167* 1.25872 .008 .8934 5.8899
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5-2-3-موفق بودن شهرداری در امر دفع زباله و نظافت 
شهر

6-2-3-میزان رضایت از احداث پارک ها، فضای سبز و 
زیبایی شهر 

داشتن  نگه  یکسان  و  مقررات  و  قوانین  7-2-3-اجرای 
آن برای همه

8-2-3-رضایت از حمل و نقل و شبکه معابر
9-2-3-رضایت از عملکرد کل شهرداری و شورای شهر 

بابل

تجزیه و تحلیل 
انجام شده و جدول فوق، میزان  با توجه به بررسی های 
رضایت افراد از مقدار دریافت عوارض )x =-0.42 ( است 

که بیانگر این امر است افراد جامعه آماری مورد مطالعه از 
میزان دریافت عوارض رضایت مناسب را دارا نمی باشند. 
از مهم ترین دالیل این نارضایتی،می توان به عدم استفاده 
مناسب از این عوارض در عمران و آبادانی شهر دانست که 

باعث می شود افراد پرداخت عوارض را به شهرداری امری 
بیهوده تلقی کرده و حتی از پرداخت آن سر باز زنند.

افراد جامعه  در معرفه بعدی عدالت دسترسی به خدمات 
به  را  نارضایتی  و  بودن  نامناسب  میزان  باالترین  آماری 
خود اختصاص داده است )x =-1.2 ( که از دالیل این 
از  که  دانست  محالتی  به  شهرداری  توجه  می توان  امر 
نظر درآمدی و پایگاه اجتماعی در سطح باالتری نسبت 
به سایر محالت شهر قرار دارند. این امر باعث شده است 
ناعادالنه  شهر  محالت  سایر  به  خدمات  به  دسترسی 
صورت گیرد. در نتیجه میزان نارضایتی در سایر محالت 
مشهود باشد.در معرفه موفق بودن در پروژه های عمرانی، 
افراد جامعه آماری مورد مطالعه این نظر را داشته اند که 
شهرداری در اجرای پروژه های عمرانی تا حدودی موفق 

نظافت  و  زباله  دفع  امر  در   .)x=0.67( است  کرده  عمل 
شهر افراد باالترین میزان رضایت مندی از مؤلفه کارایی 
داشته اند.این  ابراز   )x=0.93( میانگین  با  را  بخشی  اثر  و 
حدودی  تا  و  بودن  باال  به  رو  متوسط  سطح  بیانگر  امر 

سؤاالت مربوط به کارایی

میانگین پاسخ های 
جامعه آماری 
مراجعین به 

شهرداری

میانگین پاسخ های 
جامعه آماری افراد 

تحصیل کرده

میانگین 
پاسخ های 

جامعه آماری 
کسبه

میانگین 
پاسخ های  
کل جامعه 

آماری

انحراف معیار 
پاسخ های  کل 
جامعه آماری

0.480.430.630.510.904رضایت از ارائه خدمات

0.420.923-0.4-0.60-0.3-رضایت از مقدار دریافت عوارض

1.040.764-1.07-1.07-1-عدالت در دسترسی به خدمات

میزان موفقیت شهرداری در پروژه 
0.70.90.40.670.766های عمرانی

0.90.930.970.930.868رضایت از دفع زباله و نظافت شهر

رضایت از احداث پارک ها،فضای 
1.170.470.670.810.929سبز و زیبایی شهر

اجرای قوانین و یکسان نگه داشتن 
0.750.914-0.77-0.67-0.8-آن توسط شهرداری

0.890.680-1-1-0.73-رضایت از شبکه معابر و کیفیت آن

رضایت از میزان عملکرد متولیان 
0.051.086-0.330.03-0.10شهری

_0.025-0.06-0.104-0.057میانگین کل گروه

جدول 10. ارزیابی میانگین معرفه های مؤلفه کارایی و اثر بخشی با توجه به طیف لیکرت؛ ماخذ: تحقیقات نگارنده، 
سال 1389.
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نظافت  از  مطالعه  مورد  آماری  افراد جامعه  رضایت مندی 
و امر دفع زباله، توسط شهرداری است. میزان رضایت از 
احداث پارک و فضای سبز با توجه به نظر جامعه آماری 
در سطح باالتر ازمتوسط ارزیابی شده است )x=0.81(. از 
جمله دالیل این امر می توانبه توریستی بودن شهر بابلسر 
اشاره کرد که فضای سبز در امر جذب توریست موثر واقع 

شده است.
معرفه اجرای قوانین و یکسان نگه داشتن آن برای همه 
متوسط  از  پایین تر  ای  رده  در  و  نامناسب  سطحی  در 
ارزیابی شده است )x=-0.75(. از دالیل این امر می توان 

به زد و بندهای اداری  اشاره کرد که اغلب در مدیریت 
شهری ایران دیده می شود و شهرداری بابلسر نیز با توجه 
به بررسی های به عمل آمده از این قاعده مستثنی نبوده 
است.در مورد معرفه رضایت از شبکه معابر و حمل و نقل 
که  معتقدند  و  ندارند  مثبتی   نظر  آماری  جامعه  شهری، 
شبکه معابر و کیفیت آن از سطح مناسبی برخوردار نیست 
و نظر خود را با میانگین )x =-0.89( بیان داشته اند. که 
با توجه به طیف لیکرت در رده ای نامناسب و پایین تر از 
امر شیب  این  دلیل  از جمله  است.  ارزیابی شده  متوسط 
دریا  سطح  از  آن  بودن  پایین  همچنین  و  بابلسر  معابر 

کاماًل ضعیف
-2

نسبتا ضعیف
-1

متوسط
0

نسبتاً خوب
1

کاماًل خوب
2

 عدالت در دسترسی
به خدمات

 رضایت از مقدار
دریافت عوارض
 اجرای قوانین و

  یکسان نگه داشتن
آن

 رضایت از شبکه
معابر و کیفیت آن
 رضایت از میزان
 عملکرد متولیان

شهری

رضایت از ارائه خدمات
 میزان موفقیت شهرداری در پروژه های

عمرانی
رضایت از دفع زباله و نظافت شهر

رضایت از احداث پارک ها
فضای سبز  و زیبایی شهر

جدول 11. ارزيابی معرفه های مؤلفه کارايی؛ ماخذ: تحقیقات نگارنده، سال 1389.
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 كارايي و اثربخشي مؤلفهآزمون فرضيه آنواي يك طرفه 
براي  است، كردهتحصيلراجعين به شهرداري و افراد برداشت آزاد از م گروه كسبه، 3جامعه آماري ما متشكل از 

در ارزيابي آنواي  .استفاده شده است يك طرفهآنواي از ارزيابي  هاگروهسنجش وجود تفاوت معنادار در نگرش 
است كه نشان ) 0.598(كارايي و اثر بخشي با توجه به جدول زير  مؤلفه gis. گيردميمعيار قرار  gis يك طرفه

كارايي، تست  مؤلفهبراي ارزيابي بين گروهي  .جامعه آماري است هايگروهدهنده عدم تفاوت معناداري بين 
DSL نيز مورد  بررسي قرار گرفته شده است  .

 

-1.2
-1

-0.8
-0.6
-0.4
-0.2

0
0.2
0.4
0.6
0.8

1

رضايت
ارائهاز

خدمات

رضايت
مقداراز

دريافت
عوارض

عدالت
در

دسترسی
به

خدمات

ميزان
موفقيت
شهردار

دری
پروژه
های
عمرانی

رضايت
دفعاز

وزباله
نظافت
شهر

رضايت
احداثاز

پارکها،ف
ضای
وسبز

زيبايی
شهر

اجرای
وقوانين
يکسان
نگه
آنداشتن
توسط
شهردار
ی

رضايت
شبکهاز

ومعابر
آنکيفيت

رضايت
ميزاناز

عملکرد
متوليان
شهری

ميانگين 0.51 -0.42 -1.04 0.67 0.93 0.81 -0.75 -0.89 -0.05

 ضعيف كامالً
2- 

 ضعيف نسبتاً
1- 

 متوسط
0 

 خوب نسبتاً
1 

 خوب كامالً
2 

در عدالت 
دسترسي به 

 خدمات

 رضايت از مقدار دريافت عوارض
اجراي قوانين و يكسان نگه داشتن  آن 

رضايت از شبكه معابر و كيفيت آن 
رضايت از ميزان عملكرد متوليان 

 شهري

 رضايت از ارائه خدمات 
ميزان موفقيت شهرداري در پروژه 

هاي عمراني 
رضايت از دفع زباله و نظافت شهر 

ها پاركرضايت از احداث 
فضاي سبز  و زيبايي شهر 

 

 

نمودار 3. میانگین معرفه های مؤلفه کارایی و اثربخشی؛ ماخذ: تحقیقات نگارنده، سال 1389.                                       
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مناسب  زیر ساخت های  به  دقیق  توجه  نیازمند  که  است 
شهرسازی دارد که با توجه به بررسی های به عمل آمده 

در  شهر بابلسر رعایت نشده است. 
میانگین مؤلفه کارایی و اثر بخشی )x =-0.025( با توجه 
امر  این  می شود.  ارزیابی   -1 تا   0 بین  لیکرت  طیف  به 
داری  شهر  بخشی  اثر  و  کارایی  میزان  است  آن  بیانگر 
بابلسر در سطحی مطلوب و مناسب ارزیابی نمی شود. با 
میزان  ارائه شده،  باال و توضیحات  به معرفه های  توجه 
رضایت کلی افراد از کارایی و اثربخشی شهرداری بابلسر 
متوسط  از  پایین تر  ای  رده  در  لیکرت  طیف  به  توجه  با 

)x =-0.025( ارزیابی می شود.

آزمون فرضیه آنوای یک طرفه مؤلفه کارایی و 
اثربخشی

جامعه آماری ما متشکل از 3 گروه کسبه، برداشت آزاد از 
برای  است،  تحصیل کرده  افراد  و  به شهرداری  مراجعین 
سنجش وجود تفاوت معنادار در نگرش گروه ها از ارزیابی 
آنوای یک طرفه استفاده شده است. در ارزیابی آنوای یک 
اثر  و  کارایی  مؤلفه   sig می گیرد.  قرار  معیار   sig طرفه 
نشان  که  است   )0.598( زیر  جدول  به  توجه  با  بخشی 
دهنده عدم تفاوت معناداری بین گروه های جامعه آماری 
تست  کارایی،  مؤلفه  گروهی  بین  ارزیابی  برای  است. 

LSD نیز مورد  بررسی قرار گرفته شده است. 
تست LSD  که در صفحه قبل ارائه شده است، بیانگر 
تفاوت  هیچ  دهنده  پاسخ  گروه های  بین  در  است  این 
که  است  این  بیانگر  امر  نمی شود.این  مشاهده  معناداری 

در رابطه با مؤلفه کارایی و اثر بخشی جامع آماری مورد 
مطالعه، نظراتی کاماًل در راستای هم داشته اند.در نتیجه  
کارایی و اثر بخشی در شهرداری بابلسر را مطلوب ارزیابی 

نکرده اند.

نتیجه گیری و جمعبندی
عنوان  به  شهری  خوب  حکمرانی  اخیر  دهه  چند  طی 
نظام  مدیریت  اعمال  شیوه  پایدارترین  و  اثربخش ترین 
است.  شده  مطرح  شهرها  امروزه  چندسطحی  و  پیچیده 
مبنای  بر  شهری،  مدیریت  در  رویکرد  این  محوریت 
تأثیرگذاری  برای  خواهانه  برابر  و  ساالری  مردم  توسعه 
تمامی نیروهای دارای نفع و نفوذ در اداره امور شهرها و 
همچنین پاسخگویی به تمامی نیازهای این گروه ها است. 
بر اساس مطالعاتی که در زمینه حکمرانی خوب شهری 
صورت گرفته است، معیارهایی چون مشارکت شهروندان، 
مسئولیت  بودن،  پذیرا  کارایی،  و  اثربخشی  پاسخگویی، 
پذیری، شفافیت، قانونمندی، جهت گیری توافقی، عدالت، 
بینش راهبردی و تمرکز زدایی را مطرح کرده اند. با توجه 
به مدل بهبود حکمرانی و عبارات باال، 3 مؤلفه مشارکت 
شهروندان، پاسخگویی، اثربخشی و کارایی از تأثیرگذاری 
بیشتری در شهر برخوردارند که سعی شده است در این 
تحقیق این مؤلفه ها بررسی شده و میزان اجرای آن توسط 
همچنین  و  شهر  متولی  مهم ترین  عنوان  به  شهرداری 
اخیر  سال  چند  در  بابلسر  شهر  شود.  بررسی  شهروندان 
کرده  های شهری  زمینه  در  ای  قابل مالحظه  پیشرفت 
است که با توجه به نظر شهروندان، دلیل عمده آن شهردار 

مشارکت Sum of Squares df Mean Square F Sig.

بین گروه ها

Within 
Groups

Total

40.402

3793.308

3833.710

2

97

99

20.201

39.106

0.517 0.598

جدول12. ارزيابی آنوای يک طرفه مؤلفه کارايی؛ ماخذ: تحقیقات نگارنده، سال 1389.
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جدیدی است که با پشتوانه شورای شهر و همکاری مردم 
توانسته است اثرگذاری خود را بر مدیریت شهر افزایش 
دهد و کیفیت شهر را تا حد قابل قبولی باال ببرد. این شهر 
به علت موقعیت توریستی آن و وجود رودخانه ی بابلرود 
که شهر را به دونیم تقسیم می کند، دارای موقعیت خاصی 
است که اگر این موقعیت بیشتر مورد توجه و مطالعه قرار 
گیرد، می تواند کیفیت شهررا چه از  لحاظ جذب توریسم 
و چه از لحاظ شهر سالم باال ببرد.با توجه به بررسی های 
انجام شده در این تحقیق که موضوع اصلی آن  بررسی 
است،  بابلسر  شهر  در  شهری  خوب  حکمرانی  عملکرد 
در  کارایی  و  اثربخشی  پاسخگویی،  مشارکت،  مؤلفه   3
شهرداری بابلسر مورد مطالعه قرار گرفت. برای باال بردن 
به  نظرسنجی  شهر  در  مختلف  گروه  سه  از  دقت  میزان 

عمل آمد که این سه گروه عبارتند از:
1. افراد تحصیل کرده مقیم بابلسر: افراد باالتر از لیسانس 

که ساکن بابلسر هستند.
که  افرادی  معنای  به  به شهرداری:  کنندگان  مراجعه   .2

روزانه به شهرداری مراجعه کرده اند.
کسبه  بابلسر  شهر  در  که  افراد  بابلسر:  مقیم  کسبه   .3

هستند.

بررسی و نتیجه گیری مؤلفه های سنجیده شده
در این مقاله سه مؤلفه زیر مورد بررسی قرار گرفتند:

الف( مشارکت: منظور از مشارکت قدرت تأثیرگذاران 
قدرت  در  شهروندان  شدن  سهیم  و  گیری ها  تصمیم  بر 

است.
به  و  بودن  مسئول  بر  مؤلفه  این  پاسخگویی:  ب( 
عبارت گویاتر حساب پس دادن مسئوالن و تصمیم گیران 

در قبال شهروندان استوار است.
ج( کارایی و اثربخشی: این معیار بر استفاده از منابع 
مردم  رضایت  و  شهروندان  نیازهای  تأمین  برای  موجود 

استوار است.
در کل با توجه به 3 مؤلفه مشارکت، پاسخگویی، کارایی 

و اثربخشی نتیجه کار این گونه بود:
مشارکت با میانگین )x = -0.024( در سطحی پایین تر 
در  مشارکت  است  آن  بیانگر  این  و  دارد  قرار  متوسط  از 
شهر بابلسر در سطحی پایین است ولی در این مؤلفه رشد 
می شود.  مشاهده  قبل  سال های  به  نسبت  گیری  چشم 
به  افراد  میل  مشارکت،  میزان  بر  عالوه  مؤلفه  این  در 
مشارکت در شهرداری سنجیده شد، که مشاهده شد در 
افراد تحصیل کرده، میل و رغبت بیشتری برای مشارکت 

جدول 13. ارزيابی تست LSD مؤلفه کارايی و اثر بخشی؛  ماخذ: تحقیقات نگارنده، سال 1389. 

گروه مشخص سایر گروه ها
Mean 

Difference 
(I-J)

Std. 
Error Sig. %95 Confidence 

Interval

Lower 
Bound

Upper 
Bound

 افراد تحصیل
کرده

کسبه -.40000 1.61465 .805 3.6046- 2.8046
 برداشت آزاد از

مراجعین به شهرداری 1.45833- 1.51036 .337 4.4560- 1.5393

کسبه افراد تحصیل کرده .40000 1.61465 .805 2.8046- 3.6046
 برداشت آزاد از

مراجعین به شهرداری 1.05833- 1.51036 .485 4.0560- 1.9393

 برداشت آزاد
 از مراجعین
به شهرداری

افراد تحصیل کرده 1.45833 1.51036 .337 1.5393- 4.4560

کسبه 1.05833 1.51036 .485 1.9393- 4.0560
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با شهرداری در زمینه های مختلف وجود دارد و این بیانگر 
آن است، اگر شهرداری نظر خود را معطوف به همکاری با 
شهروندان خصوصًا افراد تحصیل کرده سوق دهد به نتایج 
مطلوبی خواهد رسید. در نهایت آن گونه که مشاهده شد، 
بسیار  در سطح  و مشارکت  تایید می شود   4 و  فرضیه 1 

پایینی ارزیابی شد. 
سطحی  در   )x=0.094( میانگین  با  پاسخگویی  مؤلفه 
باالتر از متوسط قرار دارد. با توجه به مؤلفه های حکمرانی 
خوب شهری، پاسخگویی یکی از شاخص های مهم است 
که اگر در سطحی مناسبی باشد، بدون شک بسیاری از 
شاخص های دیگر راهی جز بهبود ندارند. البته این نکته 
را باید مورد توجه قرار داد که هرچه پاسخگویی در سطح 
ارتقاء  آن  سطح  که  دارد  را  توان  این  باز  باشد،  مناسبی 
پاسخگویی  از  افراد  است  آن  نشانگر  میانگین  این  یابد. 
حدودی  تا  آن ها  رفتار  همچنین  و  شهرداری  کارکنان 
رضایت دارند. همان طوری که مشاهده شد فرضیه 2 که 
مبتنی بود بر پایین بودن سطح پاسخگویی در شهرداری 
بابلسر،  در شهرداری  پاسخگویی  مؤلفه  و  نمی شود  تایید 
 در سطحی متوسط ارزیابی شده است.کارایی با میانگین 
)x =-0.025( در سطحی پایین تر از متوسط قرار می گیرد.
کارایی و اثربخشی یکی از مهم ترینشاخص های حکمرانی 
خوب شهری است، در شهر بابلسر آن گونه که مشاهده 
معرفه های  در  دارد.البته  قرار  پایین  در سطحی  می شود 
نمونه  طور  است،به  شده  ارائه  متفاوتی  نظرات  مختلف 
پروژه های  و همچنین  نظافت شهر  و  زباله  دفع  امر  در 
داشته اند  مثبتی  نظر  مطالعه  مورد  آماری  جامعه  عمرانی 
و معتقد بوده اند که این معرفه ها در شهر بابلسر در سطح 
رعایت  مانند  دیگر  های  معرفه  در  ولی  هستند  مناسبی 
میزان  خدمات،  به  دسترسی  عدالت  مقررات،  و  قوانین 
نظر  ارتباطی،گروه ها  شبکه  کیفیت  و  عوارض  دریافت 
اینکه  با  شد  مشاهده  که  گونه  آن  و  نداشته اند  مثبتی 
شهرداری و شورای شهر تمام سعی خود را برای ارتقای 
این معرفه هاخصوصًا در سال های اخیر انجام داده اند، ولی 
ارتقا  مناسب  سطحی  تا  را  معرفه ها  این  که  نتوانسته اند 
پایین  دهند.بنابراین فرضیه سوم که مبتنی بود بر سطح 
کارایی و اثر بخشی نیز تایید می شود. با توجه به بررسی 

3 مؤلفه باال صحت فرضیه اصلی و فرضیه های فرعی ما 
جز فرضیه دوم که پاسخگویی را نیز در سطح نامناسبی 
در  داده شده  توضیحات  به  توجه  با  )که  بود  داشته  بیان 

سطحی متوسط است( تایید می شود.
پیشنهاد ها

برای ارتقای این سه مؤلفه مورد نظر، با توجه به مطالعات 
دارد  آن ها  ارتقای  برای  پیشنهاداتی  نگارنده  شده،  انجام 
مؤلفه،  سه  پیشنهادات  این  انجام  با  است   امیدوار  که 
و  مناسب  سطح  به  اثربخشی  و  کارایی  پاسخگویی، 
مشارکت،  دسته،  سه  در  پیشنهادات  برسند.  قبول  قابل 

پاسخگویی و کارایی بیان می شوند که عبارتند از:
1.مشارکت

1-1- استفاده از نظرات شهروندان مختلف خصوصًا افراد 
تحصیل کرده و دانشگاهی.

در  شهروندان  از  مشارکت  و  همکاری  به  دعوت   -1-2
و  دانشجویان  خصوصًا  شهر،  مشکالت  رفع  های  زمینه 

افراد تحصیل کرده.
3-1- ایجاد برنامه های همگانی مانند نظافت ساحل و 

جنگل و پارک ها.
درک  و  شناخت  برای  اینترنتی  ای  سامانه  وجود   -1-4

قوانین شهری توسط شهروندان.
حقوق  و  قوانین  توجیه  برای  بروشورهایی  وجود   -1-5

شهری برای شهروندان کمتر تحصیل کرده و کسبه.
پروژه  احداث  مورد  در  شهروندان  از  خواهی  نظر   -1-6
های عمرانی در شهر )با تاکید بیشتر بر افراد تحصیل کرده 

همان محله(
2.پاسخگویی:

بتوانند به  ارتباطی که شهروندان  1-2-وجود سامانه ای 
راحتی با مدیران شهری ارتباط برقرار کنند.

شهروندان  که  شهرداری  در  خاصی  بخش  ایجاد   -2-2
گزارش  تلفنی  ارتباط  طریق  از  را  خود  کوچک  کارهای 

دهند.
ارائه  و  شهروندان  به  شهرداری  ساالنه  گزارش   -2-3

کارهایی که سال قبل صورت گرفته است.
و  عمرانی(  های  آینده)پروژه  های  برنامه  تدوین   -2-4

ارائه آن در سطح شهر.
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5-2- در دسترس قرار دادن  طرح های تفضیلی و جامع 
در مرکز محالت شهر.

6-2- تشکیل جلسات ماهانه توسط شهرداری و دعوت از 
صنف ها و ارگان های مختلف شهر برای هماهنگی بیشتر.

3.کارایی و اثربخشی
شهروندان  که  طوری  به  عوارض  بهینه  مصرف   -3-1

صرف شدن آن را برای محله و شهر خود متوجه شوند.
2-3-نظارت از سوی شورای شهر در امر اجرای قوانین و 
مقررات در شهرداری )وجود یک نماینده ی ناظر از  طرف 
شورای اسالمی شهر به صورت تمام وقت در شهرداری(.

3-3- توجه بیشتر به یکسان عمل کردن مقررات و ارائه 
خدمات یکسان برای همه محالت.

همچنین  و  مرکزی  گاه های  استراحت  4-3-ساخت 
خدمات  توریستی خصوصًا در سواحل برای کسب درآمد 

و همچنین جذب توریسم.
5-3-استاندارد سازی شبکه معابر،خصوصًا در محالتی که 

شیب مناسب وجود ندارد.
6-3-مکانیزه کردن دفع زباله در تمام محالت شهر.

7-3-ایجاد پارک و فضای سبز محله ای.
8-3-همکاری با سایر اصناف و ارگان های شهری برای 

باال بردن کارایی پروژه های عمرانی.
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چکیده

هماهنگی و پیوستگی میان اجزای فضا و فعالیت 
می  ایران سبب  تاریخی  های  بافت  در  آنها  های 
شود که این شهرها در نظر ناظر به شکل یک کل 
منسجم از اجزا جلوه نمایند. از سوی دیگر، ارزش 
های فضایی این شهرها را توالی و توجه به کیفیت 
های کالبدی و بصری فضاهای شهری می سازند. 
به شکل  فضاهای شهری  ترکیب  این شهرها  در 
شبکه ای از فضاهای ایستا و پویا صورت می گیرد. 
ای  شبکه  ایران،  تاریخی  بافتهای  در  ترکیب  این 
منسجم از فضاهای شهری را تشکیل می دهد که 
که استخوانبندی و ساختار فضایی بافت بر مبنای 
یابد. مقاله حاضر جستاری است در  آن وجود می 
پی بیان جایگاه شبکه فضاهای شهری در ساختار 
از  پژوهش  فرآیند  در  ایران.  تاریخی  شهرهای 
روشهای مختلف تحقیق تاریخی، مقایسه و تحلیل 
تکمیل  جهت  ای  کتابخانه  مطالعات  و  محتوا 
موردی  نمونه  پژوهش  سپس  و  موضوع  ادبیات 
تاریخی  بافت  در  میدانی  مطالعات  صورت  به 
می  تکمیل  را  فرایند  این  اصفهان  دردشت  محله 
ترکیب  دارد که  آن  از  نتایج تحقیق حکایت  کند. 
هویتی  و  فعالیتی  کالبدی،  معیارهای  مفهوم  سه  
مفاهیم پایه ای در شکل گیری این شبکه را در بر 
دارد. در طول زمان نیز این مفاهیم موجب استمرار 
عملکردی شبکه فضاهای شهری در ساختار بافت 

های تاریخی می باشد.

واژگان كلیدي: شبکه فضاهای شهری، ساختار 
شهر، فضاهای متوالی، اصفهان، دردشت.
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این مقاله استخراج شده از پایان نامه کارشناسی ارشد سحر اسمعیلیان به راهنمایی دکتر محمد رضا پورجعفر می باشد.

Investigation of the performance of the Municipality in the 
framework of good municipal rule: a case study of Babolsar 
City

 One-sided and subject-focus look will bring about many problems for a city;
 the only ways to meet these problems are public supervision (accountability)
 and cooperative action; these two ways can increase the level of efficiency. This
 study aimed at providing a comprehensive definition and analysis of the good
municipal rule.Furthermore, this study was an attempt to present a set of index-
 es for developing good municipal rule in Iran, and to investigate these indexes
 in the municipal management of Bobolsar city. When it came to the Research
 method and data collection tools of the study.descriptive survey method, analytic
 method and questionnaire were used. Hypothesizes  of the study were  based on
 the fact that three factors,cooperation, accountability  and efficiency, were  in an
inappropriate level in Babolsar City , and there was  a significant difference be-
 tween the educated people and other citizens of this city in terms of cooperation.
 Investigating thesehypothesizes, average level of cooperation and efficiency
were -0.024 and -0.025 respectively.These numbers showed that the level of co-
 operation and efficiency werein a low level in Babolsar City. However, educated
 citizens showed more interest in cooperating with the municipality: the average
 level of cooperation  was 0.05.As far as the  accountability  of the municipality
 was concerned, the citizens believed it was in an average level:the average  level
 of accountability was 0.094.Our analysis showed  that the main hypothesis of the
 study and also the secondary hypothesizes  of the study, except the hypothesis
which considered the factor of accountability  in a lower level, could be  support-
 ed.To investigate the above mentioned hypothesizes , ANOVA and LSD were
 used.65 percent  of the population of the study were men and the rest(35 percent)
 were women;all these participants were above the 18 years old and the average
 level of age was 38.8.Furthermore,an average of the participants  had a degree
 higher than the diploma.Generally speaking, these participants were classified as
 follows: the educated people who lived in Babolsar, those who consulted to the
 Babolsar’s  municipality, and businessmen of Babolsar city. These participants

.were selected through simple random sampling and then were investigated
Keywords:Population explosion, good municipal rule, public supervision, coop-
erative action, efficiency, effectiveness
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مقدمه
استفاده از تفکر شبکه فضاهای شهری ساختاری منسجم 
از بافت یک شهر را شکل می دهد که در آن نه تنها پیوند 
و اتصال کالبدی فضاها مدنظر است؛ بلکه فعالیت ها نیز 
خوانایی،  ایجاد  به  آن کمک  نتیجه  که  یابند  می  ارتباط 
ساختار  یکپارچه سازی  و  یابی  گیری حس جهت  شکل 
شهر است. در شهرهای تاریخی ایران این کلیت در قالب 
ترکیبی یکپارچه از فضاهای شهری شکل می یافته است 
و  شهری  )فضاهای  شهری  ساختار  سازنده  عناصر  که 
مفاصل ارتباطی( در آن به عنوان مکان های مهم فعالیت 
و زندگی ساکنان نقش حیاتی داشته اند. شهرهای ایران 
ویژه  فضایی  ساخت  مبین  کالبدی  فشردگی  رغم  علی 
ومراکز  شهر  مرکز  مجموعه  پیوستگی  آن  و  هستند  ای 
)توسلی، 1371،  است  اصلی  گذرهای  از طریق  محالت 
ص 41(. این نوشتار تالش دارد با بررسی مفهوم شبکه 
راستای  در  دردشت،  تاریخی  بافت  در  شهری  فضاهای 
کشف مولفه های اثرگذار بر شکل گیری این شبکه در آن 
بافت تاریخی گام بردارد. در این فرایند مقاله ابتدا نگاهی 
مفهوم  به  بحث  نظری  های  پایه  ساختن  جهت  اجمالی 
فضای شهری و جایگاه آن در ساختار شهرهای تاریخی 
ایران از دیدگاه صاحبنظران پرداخته و سپس بحث را با 
بررسی مفهوم شبکه فضاهای شهری به پایان می رساند 
به تحلیل نمونه موردی و کشف مولفه های  ادامه  و در 
موثر بر شکل گیری شبکه فضاهای شهری در بافت آن 

می پردازد. 
اهداف، سواالت و روش پژوهش

شکل  معیارهای  به  دستیابی  پژوهش  این  اصلی  هدف 

دهنده شبکه فضاهای شهری در ساختار فضایی شهرهای 
تاریخی ایران می باشد. لذا این پرسش اساسی مطرح می 
شهری  فضاهای  شبکه  کارکرد  و  گیری  شکل  که  شود 
هایی  مولفه  چه  توسط  و  چگونه  تاریخی  های  بافت  در 

سازماندهی می شود؟ 
ای،  کتابخانه  مطالعات  از طریق  ابتدا  پژوهش حاضر  در 
چارچوب نظری مقاله تکمیل می شود و در ادامه تحلیل 
مبانی  از  حاصل  نتایج  از  استفاده  ازطریق  موردی  نمونه 
یافتن عناصر شکل  نظری و بررسی های میدانی جهت 
دهنده شبکه فضاهای شهری در بافت های تاریخی ایران 
در محله دردشت اصفهان به عنوان مورد پژوهی به بوته 
آزمایش گذاشته می شود. واضح است که شهر اصفهان 
ایران دانست که  از جمله شهرها سرآمدی در  را میتوان 
اندیشیده  فکری  نظام  و  اصول  پایه  بر  صفوی  درعهد 
از جمله  نیز  شده ای شکل گرفته است. محله در دشت 
محالت تاریخی شهر اصفهان است که تا به امروز ساختار 
فضایی خود را تا حدی حفظ نموده است و می تواند نمونه 
شناخت  در  مند  نظام  تفکر  یک  تحلیل  جهت  مناسبی 
از  تحقیق  این  باشد.  تاریخی  بافت  یک  کالبدی  ساختار 
نوع تحقیقات علمی- کاربردی است که عالوه بر استفاده 
از ابزار مطالعات کتابخانه ای و روشهای برداشت میدانی 
از روش تحقیق توصیفی و تحلیل محتوایی نیز در ادامه 

روند آن استفاده شده است.

پیشینه تحقیق 
اصولی  و  قواعد  از  شهر  یک  سیمای  کیفیت  و  هویت   

2 
 

، 1371 توسلي،(فضايي ويژه اي هستند و آن پيوستگي مجموعه مركز شهر ومراكز محالت از طريق گذرهاي اصلي است 
، در راستاي كشف مولفه ي دردشتضاهاي شهري در بافت تاريخاين نوشتار تالش دارد با بررسي مفهوم شبكه ف. )41ص 

له ابتدا نگاهي اجمالي جهت ساختن ادر اين فرايند مق. هاي اثرگذار بر شكل گيري اين شبكه در آن بافت تاريخي گام بردارد
گاه آن در ساختار شهرهاي تاريخي ايران از ديدگاه صاحبنظران يپايه هاي نظري بحث به مفهوم فضاي شهري و جا

بحث را با بررسي مفهوم شبكه فضاهاي شهري به پايان مي رساند و در ادامه به تحليل نمونه موردي و پرداخته و سپس 
  .ه فضاهاي شهري در بافت آن مي پردازدككشف مولفه هاي موثر بر شكل گيري شب

 
، سواالت و روش پژوهش اهداف

ر ساختار فضايي شهرهاي تاريخي هدف اصلي اين پژوهش دستيابي به معيارهاي شكل دهنده شبكه فضاهاي شهري د
هاي تاريخي گيري و كاركرد شبكه فضاهاي شهري در بافتن پرسش اساسي مطرح مي شود كه شكللذا اي. ايران مي باشد

 شود؟ هايي سازماندهي ميچگونه و توسط چه مولفه
شود و در ادامه تحليل نمونه موردي اي، چارچوب نظري مقاله تكميل مي در پژوهش حاضر ابتدا از طريق مطالعات كتابخانه

ازطريق استفاده از نتايج حاصل از مباني نظري و بررسي هاي ميداني جهت يافتن عناصر شكل دهنده شبكه فضاهاي 
واضح  .شهري در بافت هاي تاريخي ايران در محله دردشت اصفهان به عنوان مورد پژوهي به بوته آزمايش گذاشته مي شود

را ميتوان از جمله شهرها سرآمدي در ايران دانست كه درعهد صفوي بر پايه اصول و نظام فكري  است كه شهر اصفهان
محله در دشت نيز از جمله محالت تاريخي شهر اصفهان است كه تا به امروز ساختار . انديشيده شده اي شكل گرفته است

مند در شناخت ساختار يل يك تفكر نظامتواند نمونه مناسبي جهت تحلفضايي خود را تا حدي حفظ نموده است و مي
كاربردي است كه عالوه بر استفاده از ابزار مطالعات -اين تحقيق از نوع تحقيقات علمي. كالبدي يك بافت تاريخي باشد

. ادامه روند آن استفاده شده است كتابخانه اي و روشهاي برداشت ميداني از روش تحقيق توصيفي و تحليل محتوايي نيز در
 

 
 .نگارندگان: مأخذ؛ پژوهشفرآيند مقاله  .1نمودار 

 
پيشينه تحقيق  

ن اصول شكل آمبناي  هويت و كيفيت سيماي يك شهر از قواعد و اصولي سرچشمه مي گيرد كه ساختار كالبدي آن بر 
مجموعه هايي شهر هاي سنتي را مي توان به عنوان . گرفته و در طول صدها سال ارزش و اعتبار خود را حفظ كرده است

به هم پيوسته تلقي نمود كه در يك نظام سلسبه مراتبي خاص شكل گرفته و به صورت منسجمي با يكديگر پيوند خورده 
در بهسازي يا مرمت مي بايست ضمن توجه به كل، اصالح اجزا را مورد نظر قرار داده و با حفظ هويت و اصول و  .اند

نمودار 1. فرآیند مقاله پژوهش؛ مأخذ: نگارندگان.
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بر مبنای آن  سرچشمه می گیرد که ساختار کالبدی آن 
اصول شکل گرفته و در طول صدها سال ارزش و اعتبار 
خود را حفظ کرده است. شهر های سنتی را می توان به 
در  که  نمود  تلقی  پیوسته  هم  به  هایی  مجموعه  عنوان 
یک نظام سلسبه مراتبی خاص شکل گرفته و به صورت 
منسجمی با یکدیگر پیوند خورده اند. در بهسازی یا مرمت 
می بایست ضمن توجه به کل، اصالح اجزا را مورد نظر 
قرار داده و با حفظ هویت و اصول و ویژگی های سازمان 
مجموعه ها به اصالح آنها پرداخت. به اعتقاد حبیبی نقش 
عناصر استخوانبدی محله در ترکیب کلی همانند نقش نت 
های موسیقی در یک دستگاه موسیقیایی و یا نقش واژه 
انواع  از  ها در یک متن ادبی است. تاثیرات متفاوتی که 
مختلف ترکیب اجزا در موسیقی و یا در ادبیات حاصل می 
شود حیرت برانگیز است و این امر در مورد خلق فضاهای 
شهری در هر مقیاسی به ویژه مقیاس محله نیز شگفتی 
 .)33 ص   ،1382 )حبیبی،  باشد  تواند  می  و  بوده  آور 
تشکیل  ارکان  ترین  اساسی  از  فضاهای عمومی شهری 
دهنده استخوانبدی شهرهای تاریخی ایران به شمار می 
آیند که ترکیب و ارتباط میان انها مجموعه ای یکپارچه 
این میان  اجزا را خلق می کند. در  از  تاثیری متفاوت  با 
توسلی عقیده دارد که پی بردن به معنی و مفهوم قواعد و 
معیارهای شکل دهنده ساختار کالبدی شهر و به کارگیری 
آن در عمل دشوارترین مرحله در کسب مهارت حرفه ای 
طراحی شهری می باشد )توسلی، 1382، ص 33(. از سوی 
دیگر ارتباط میان فضاهای شهری در بافت های تاریخی 
ایران مجموعه ای منسجم از شبکه فضاهای شهری را 
در بافت ایجاد می کرده است. با وجود نقش موثری که 
این شبکه در شکل گیری و تقویت ساختار فضایی بافت 
ادبیات طراحی  اما در  ایفا می کرده است؛  تاریخی  های 
و  نگرفته  قرار  بررسی  مورد  خوبی  به  کشورمان  شهری 
عمده نوشتارهای موجود حول توصیف این مفهوم در قالب 
فضاهای متوالی پرداخته و جایگاه و نحوه شکل گیری آن 
در بافت های تاریخی ایران به درستی مورد کاوش قرار 
نگرفته است. لذا درک فرایند شکل گیری و عملکرد این 
شبکه با نفوذ در محتوا و کارکرد فضای شهری و جایگاه 
آن در بافت های تاریخی ایران در ترکیب با بستر کالبدی 

و عملکردی آن محقق می شود.
 

مبانی نظری
ساخت  در  آن  کارکردهای  و  جایگاه   ، شهری1  فضای 

فضایی شهرهای تاریخی ایران
جایگاه فضای شهری  بررسی  به  مقاله  از  بخش  این  در 
و  ماهیت  و  ایران  تاریخی  شهرهای  فضایی  ساختار  در 
شهرسازی  حرفه  صاحبنظران  دیدگاه  از  آن  کارکردهای 
شهری  فضای  اینکه  باب  در  طورکلی  به  پردازیم.  می 
نظریات  شهری  طراحی  حرفه  اندیشمندان  چیست؟، 
یکسان  مورد  یک  در  همه  که  اند  داده  ارایه  گوناگونی 
می باشد که فضای شهری را فضایی عمومی می دانند 
تعامالت  انجام  و جهت  داشته  آن دسترسی  به  که همه 
اجتماعی و رخداد زندگی شهری سازماندهی می شود. در 
این باب نیز زوکر تعریفی واضح و روشن از فضای شهری 
ارایه می دهد که در آن فضای شهری را ساختاری می 
داند سازمان یافته و واجد نظم که به صورت کالبدی برای 
استوار  روشنی  و  معین  قواعد  بر  و  انسانی  های  فعالیت 

است.
و خصوصی شهرهای  نیز عرصه های عمومی  ایران  در 
تاریخی ایران در متن شهر نمود می یافتند. اما برخالف 
آنچه امروزه آن را فضای شهری می نامیم، در بافت سنتی 
فضای  جامعه  بر  حاکم  فرهنگی  شرایط  دلیل  به  ایران 
شهری در یک بافت سنتی تنها بخشی از روابط حاکم بر 
عرصه های عمومی را در بر می گرفت. از مطالعه بافت 
های تاریخی ایران نیز چنین بر می آید که گاه جلوخان 
ورودی های مکان های مهم شهری، همچون مساجد و 
شهری  عمومی  فضاهای  از  جزیی  عنوان  به  نیز  بازارها 
مطرح بوده اند. از آن جمله می توان به سبزه میدان که در 
مدخل ورودی بازار شهر تهران شکل گرفته است اشاره 
کرد. همچنین محل تالقی گذرهای داخل محله میدانچه 
و  تجاری  خاص  های  کاربری  که  محالت  مراکز  و  ها 
انبار مسجد، حسینیه یا  خدماتی مردم محله از قبیل آب 
تکیه و سقاخانه و سایر کاربری های مورد نیاز در کنار آنها 

شکل می گرفته اند.
در جدول شماره 1 سعی شده به صورت خالصه و مفید 
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به نظریات متخصصین در خصوص نوع و چگونگی تبلور 
فضای شهری در بافت های تاریخی ایران پرداخته شود. 
در بخش گونه فضایی به انواع فضای شهری که در بافت 
ستون  و  شده  پرداخته  اند،  داشته  کارکرد  تاریخی  های 
مربوط به تبلور کالبدی به چگونگی ترکیب فضاها جهت 
تشکیل ساختار فضایی بافت از دیدگاه کارشناسان اشاره 
می کند.بخش آخر جدول نیز به بیان نقشی که هر نوع از 
فضای شهری در استخوانبدی بافت ایفا می کرده اند، می 
پردازد و از دیدگاه ماهیت عملکردی اجزای بافت، فضای 

شهری را معرفی می کند.

از مجموعه مباحث باال می توان چنین نتیجه گرفت که 
وجود  عمومی  های  مکان  همواره  گذشته  درشهرهای 
داشته که تمام شهروندان به آنها دسترسی آزاد داشته اند. 
این مکانها فعالترین مراکز شهر بوده و به عنوان یکی از 
اند.  تاریخ مطرح بوده  عناصر اصلی هویت یک شهر در 
این فضاها چنین می نماید که اطراف فضاهای  نگاه به 
عمومی شهری را عناصر جاذب فعالیت در بر می گرفته 

اند که مهمترین عامل پویایی این فضاها بوده است. 

ماهیت و کارکردتبلور کالبدیگونه فضاییصاحبنظران

- فعالیت های مفتاوت به لحاظ کارکردی- تنوع در سلسله مراتب فضاییراه و میدانسلطان زاده
در سلسله مراتب فضایی متغیراست.

میدانتوسلی
خیابان
تکیه

حسینیه
بازار

- جزیی جداناپذیر از ساخت فضایی شهر
-هماهنگ و واجد نظم

-سازمان یافته از طریق ارزش های بصری

-ترکیبی از فعالیت، بناهای مختلف فرهنگی، 
اجتماعی، اداری و تجاری

-گشایش های کوچک و بزرگ در مسیر معابرراه و میدانصفامنش
-ترجیح و تنوع ارگانیک

-توجه به غلظت بدنه سازی ها و معماری فضا

یک
-توجه به غلظت بدنه سازی ها و معماری فضا 

-تنوع در سلسله مراتب فضاییراه ومیداننقی زاده
-معابر کمتر محل اطراق بوده و بیشتر جهت 
رفت و آمد مورد استفاده قرار می گرفته اند

-برحسب نوع سلسله مراتب فضایی کارکرد ویژه می 
یافته اند.

-بن بست ها اغلب فضای اجتماع کودکان و زنان بوده 
است.

-میدان هامحل پاتوق های محلی بوده اند.
-هرنوع فعالیت و عملکردی بنا به وسعت و شکل و 
ماهیت تناسبات و ابعاد خاصی را برای فضای شهری 

تعریف می کرد.
-رعایت مقیاس انسانی درهردو بعد حرکت و فعالیت

فضاهای توقفپورجعفر
فضاهای تردد

-فضاهای ارتباطی
-فضاهای دارای ارزش تاریخی و باستانی

-کوچه و گذرها
-رعایت نظام و سلسله مراتب

-تناسب طول، عرض و ارتفاع در طراحی فضا
- ساختار ارگانیک بافت که از ترکیب فضاها 

حاصل می شده است.

- القا حس امنیت به دلیل ساختارکالبدی - فضایی 
بافت 

-هدایت و کنترل رفتارهای جاری در بافت از طریق 
نظام سلسله مراتب

جدول 1. ديدگاه متخصصین به ماهیت و چگونگی فضای شهری در بافت های تاريخی ايران؛ ماخذ: نگارندگان.
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شبکه فضاهای شهری 2
آنچه در بحث پیشین به آن پرداخته شد به شکل واضح 
بیان می کند که در ساخت فضایی شهرها، همواره دوگونه 
از فضای شهری، فضاهای شهری پویا که همان فضاهای 
ارتباطی می باشند و فضاهای شهری ایستا که در قالب 
گره ها و میدان ها تبلورکالبدی می یابند مطرح بوده اند 
اما آنچه نیاز است به آن پرداخته شود نحوه ترکیب این 

فضاها در شکل دهی به استخوانبدی بافت می باشد.

»به سوی  عنوان  تحت  کتابی  در  راجرز   1999 سال  در 
یک رنسانس شهری« مجموعه گزارشات خود را در قالب 
کتابی از تجربیات در هنگام حضور در نیروی ویژه مسایل 
برپا  انگلیس  برایتون  در  بریتانیا  شهری که توسط دولت 
شده بود اعالم کرد او در این گزارش اشاره می کند که 
در سیستم های امروزین شهرها و نحوه توسعه آنها باید 
به چالش هایی جهت ایجاد دسترسی های مناسب تر به 
فضاهای عمومی شهری اندیشید که او رسیدن این هدف 
قالب شبکه ای  زیبای هنری در  را در خلق مکان های 
به هم پیوسته از فضاهای باز شهری می داند. ضمنًا که 
اشاره ای می کند به شکل و فرم مناسب یک شهر و آن 
را شهری معرفی میکند که الگوی شکل گیری آن شامل 
فضاهایی است که در یک کلیت منسجم و سازمان یافته 
با هم اتصال یافته اند، او این فضاهای اتصال را نه تنها 
محالت  در  عمومی  های  بخش  دهنده  اتصال  فضاهای 
و در سطح شهر معرفی می کند بلکه آن را مکان هایی 
میداند که در سطح شهر وظیفه اتصال محل های زندگی، 
بهترین  او  دید  از  دارد.  برعهده  را  جوامع  تفریح  و  کار 
ها  خیابان  از  مناسب  ارتباطی  الگوی  یک  حول  شهرها 
و فضاهای عمومی طراحی می شوند. او عقیده دارد که 
برای به دست آوردن شهری منسجم باید به مسئله تئوری 
به عنوان بخشی حیاتی  شبکه فضاهای عمومی شهری 
که  اندیشید  اساسی  آن  برای  و  کرد  نگاه  منظر شهر  در 
دارد  آن  در  فضاها  نقش  و  چیدمان  نحوه  نوع،  به  توجه 
)Rogers,1999(. تصویر زیر الگویی است که راجرز از 

شبکه فضاهای شهری در کتاب خود ارایه می دهد.

همانطور که در تصویر نیز قابل رویت است شبکه ای که 
راجرز به ان اشاره می کند بر پایه ترکیب گره های شهری 
و فضاهای ارتباطی که آنها را به یکدیگر متصل می کند 
تشکیل شده است. اجزای این شبکه نیز در طول حرکت 
متفاوتی  مراتب  سلسله  خود  عملکرد  مقیاس  بر  بنا  خود 

دارند.
ارتباط میان اجزا  از ویژگی های مهم یک بافت شهری 
اینگونه  را  بحث  این  ترانسیک  که  است  آن  عناصر  و 
مطرح می کند که نظریه ارتباط )بهم پیوستگی( فضاهای 
که  شود  می  منتج  مسیرهایی  مجموعه  یک  از  عمومی 
فضاهای  ایجاد  و  شهری  فضاهای  دادن  ارتباط  وظیفه 
متوالی قالب فضاهای متوالی را برعهده دارد، این مسیرها 

7 
 

 يك كليت منسجم و سازمان يافته با هم اتصال يافته اند، او اين
فضاهاي اتصال را نه تنها فضاهاي اتصال دهنده بخش هاي عمومي 

شهر معرفي مي كند بلكه آن را مكان هايي در محالت و در سطح 
، كار و تفريح ح شهر وظيفه اتصال محل هاي زندگيميداند كه در سط

ها حول يك الگوي از ديد او بهترين شهر .جوامع را برعهده دارد
او  .خيابان ها و فضاهاي عمومي طراحي مي شوند زارتباطي مناسب ا

جم بايد به مسئله عقيده دارد كه براي به دست آوردن شهري منس
تئوري شبكه فضاهاي عمومي شهري به عنوان بخشي حياتي در منظر 

، نحوه كه توجه به نوع شهر نگاه كرد و براي آن اساسي انديشيد
 زيرتصوير  .(Rogers,1999) آن دارد چيدمان و نقش فضاها در

الگويي است كه راجرز از شبكه فضاهاي شهري در كتاب خود ارايه 
. دهدمي

 
 
 
 

هاي شهري و  همانطور كه در تصوير نيز قابل رويت است شبكه اي كه راجرز به ان اشاره مي كند بر پايه تركيب گره
در طول حركت خود بنا بر  اجزاي اين شبكه نيز. كديگر متصل مي كند تشكيل شده استطي كه آنها را به يافضاهاي ارتب

 .مقياس عملكرد خود سلسله مراتب متفاوتي دارند
يژگي هاي مهم يك بافت شهري ارتباط ميان اجزا و عناصر آن است كه ترانسيك اين بحث را اينگونه مطرح مي كند از و
فضاهاي عمومي از يك مجموعه مسيرهايي منتج مي شود كه وظيفه ارتباط دادن ) بهم پيوستگي(نظريه ارتباط كه 

، فضاهاي باز خطي قالب خيابان ها، مسيرهاي پياده مسيرها دراد فضاهاي متوالي را برعهده دارد، اين فضاهاي شهري و ايج
د و يا ديگر عناصر ارتباطي كه بخش هاي مختلف شهر را به هم متصل مي نمايد شكل مي گيرند، به طوريكه عناصر منفر

ستمي در اين تعريف او به سي. منسجم در يك سيستم و قالب سلسله مراتبي مي شودشهري تبديل به يك استخوانبندي 
 شود، كه در آن حركت ومي خود به ساختاري مبدل  شكل گرفته كه در نهايتاز اتصال و پيوند فضاها و عناصراشاره دارد 

 (Transic, 1986: 98)    است و فعاليت ها ار تباط پيدا مي كند كارايي مورد نظر
منطقه شهري سبب ايجاد خوانايي و مقياس شهر، يك محله يا  استفاده از تفكر شبكه فضاهاي عمومي در طراحي در

سازي ساختار شهر و محله شهري است و در توانايي حس ادراك و جهت يابي فضاهاي شهري شده كه نتيجه آن يكپارچه
برنامه ريزي شهري به  نهايت منجر به تقويت مناطق شهري خواهد شد كه مي توان گفت چنين شبكه اي در طراحي و

اجتماعي شهر كه از جمله نقش هاي زندگي  ند شاهد رشد و ترقي حيات اقتصاديتوابافت مي علت ايجاد  انسجام و تقويت
در اين فرآيند آنچه سبب پديد آمدن انسجام در بافت شهري است فضاهايي ارتباطي هستند كه فضاهاي  .شهري مي باشد

تالش هاي جامعه مدني در قالب قلب  عمومي شهري را به هم مرتبط مي كنند كه از آن به عنوان مكان هاي تبلور تمامي
ودي شهرها، بلوارها، ور. فيزيكي و معنوي شهر و گره هاي اجتماعي و مكان هاي وقوع فعاليت هاي فرهنگي ياد مي كنند
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باز خطی  پیاده، فضاهای  قالب خیابان ها، مسیرهای  در 
ارتباطی که بخش های مختلف شهر  دیگر عناصر  یا  و 
را به هم متصل می نماید شکل می گیرند، به طوریکه 
عناصر منفرد شهری تبدیل به یک استخوانبندی منسجم 
این  در یک سیستم و قالب سلسله مراتبی می شود. در 
تعریف او به سیستمی اشاره دارد از اتصال و پیوند فضاها 
و عناصرشکل گرفته که در نهایت خود به ساختاری مبدل 
و  است  نظر  مورد  کارایی  و  آن حرکت  در  می شود، که 
 :1986 ,Transic( پیدا می کند     تباط  ار  فعالیت ها 

)98
در  طراحی  در  عمومی  فضاهای  شبکه  تفکر  از  استفاده 
ایجاد  سبب  شهری  منطقه  یا  محله  یک  شهر،  مقیاس 
فضاهای  یابی  جهت  و  ادراک  حس  توانایی  و  خوانایی 
شهر  ساختار  سازی  یکپارچه  آن  نتیجه  که  شده  شهری 
و محله شهری است و در نهایت منجر به تقویت مناطق 
شهری خواهد شد که می توان گفت چنین شبکه ای در 
طراحی و برنامه ریزی شهری به علت ایجاد  انسجام و 
تقویت بافت می تواند شاهد رشد و ترقی حیات اقتصادی 
اجتماعی شهر که از جمله نقش های زندگی شهری می 
در  انسجام  آمدن  پدید  سبب  آنچه  فرآیند  این  در  باشد. 
بافت شهری است فضاهایی ارتباطی هستند که فضاهای 
به  آن  از  که  کنند  می  مرتبط  هم  به  را  عمومی شهری 
عنوان مکان های تبلور تمامی تالش های جامعه مدنی 
در قالب قلب فیزیکی و معنوی شهر و گره های اجتماعی 

یاد می کنند.  فعالیت های فرهنگی  و مکان های وقوع 
ورودی شهرها، بلوارها، خیابان ها، بازارهای سرپوشیده و 
سرباز شهری، پارک ها و میادین و حتی فضاهای بازی 
در سطح محالت به عنوان اجزای تشکیل دهنده شبکه 
فضاهای شهری با هدف تشکیل شبکه فضاهای عمومی 
 ,Hepcan et al(. در گستره شهری شناخته می شوند

)383 :2006
بافت  به  نگاهی  با  را  شهری  فضاهای  شبکه  بارتون 
در شهرهای سنتی،  که  کند  مطرح می  شهرهای سنتی 
آنها  از  که  نقشی  و  نیازها  به  توجه  با  شهری  فضاهای 
انتظار می رفته است در اشکال متفاوتی دیده می شده اند، 
اما نکته قابل توجه این است که این فضاها در کنار بخش 
مکملشان یعنی همان فضاهای ارتباطی بوده است با در 
نظر گرفتن نیازهای عابر پیاده چنان طراحی می شده اند 
که در چشم انداز شهر به صورتی یکپارچه و منسجم به 

)59 :1990 ,Barton(. نظر برسند
شهر  ارگانیک  بافت  از  بخشی  ونیز  شهر  از  زیر  تصویر 
را نشان می دهد که در آن ساختار فضایی شهر بر پایه 
ترکیبی از فضاهای متوالی در قالب شبکه ای از فضاهای 
شهری شکل گرفته است. آنچه تصویر از ترکیب فضاهای 
شهری به صورت میدان و خیابان به نمایش می گذارد، 
ترکیب  در  فضایی  تنوع  و  مراتب  سلسله  و  نظم  رعایت 
فضاهایی است که منجر به شکل گیری شبکه می باشد.

8 
 

، پارك ها و ميادين و حتي فضاهاي بازي در سطح محالت به عنوان اجزاي بازارهاي سرپوشيده و سرباز شهري ،خيابان ها
 شبكه فضاهاي شهري با هدف تشكيل شبكه فضاهاي عمومي در گستره شهري شناخته مي شوند تشكيل دهنده

.(Hepcan et al, 2006: 383) 
، فضاهاي شهري با شهرهاي سنتي دربارتون شبكه فضاهاي شهري را با نگاهي به بافت شهرهاي سنتي مطرح مي كند كه 

، اما نكته قابل توجه اين است ر اشكال متفاوتي ديده مي شده اندست دتوجه به نيازها و نقشي كه از آنها انتظار مي رفته ا
بوده است با در نظر گرفتن نيازهاي عابر پياده چنان  يعني همان فضاهاي ارتباطي كه اين فضاها در كنار بخش مكملشان

 (Barton, 1990: 59). يكپارچه و منسجم به نظر برسند يطراحي مي شده اند كه در چشم انداز شهر به صورت
تصوير زير از شهر ونيز بخشي از بافت ارگانيك شهر را 

پايه  ساختار فضايي شهر بر آن نشان مي دهد كه در
تركيبي از فضاهاي متوالي در قالب شبكه اي از فضاهاي 

نچه تصوير از تركيب فضاهاي آ. شهري شكل گرفته است
 به نمايش مي گذارد،خيابان  شهري به صورت ميدان و

وع فضايي در تركيب نرعايت نظم و سلسله مراتب و ت
. شكل گيري شبكه مي باشد يي است كه منجر بهفضاها

 
 
 
 
 
 

 ،شبكه فضاهاي شري در شهر ونيز. 2تصوير 
 Edmond .N. Bacon, Design of cities, Great Britain 1974, 102-103 :مأخذ

هاي تاريخي ايران نيز انسجام و پيوستگي ميان فضاهاي شاخص شهري در يك بافت حس پيوستگي و توالي را در در بافت 
 ضمناما نكته مهم اينجاست كه تركيب كالبدي فضاها در ايران . درك استقابل ناظر به وجود آورده كه با حركت در بافت 

در اين رابطه توسلي  .از عوامل فرهنگي نيز تبعيت مي كرده است، آنكه متأثر از عوامل اقليمي و يا نياز هاي ساكنان بوده
اشاره مي كند كه شهرهاي ايران علي رغم فشردگي كالبدي مبين ساخت فضايي ويژه اي هستند و آن پيوستگي مجموعه 

 .)41، ص 1371 توسلي،(مركز شهر ومراكز محالت از طريق گذرهاي اصلي است 

اين واقعيت است كه در  ن اشاره داشت حاكي ازآرهاي ايران مي توان به عموميت به آنچه در خصوص ساختار فضايي شه
بازار در تاريخ ايران به عنوان يكي از  .تاريخ ايران مهمترين فضاي شهري حول دو عنصر مذهب و تجارت شكل مي گيرد

سيستم اداري منسجم بوده  عناصر ساخت اصلي شهر مطرح بوده است و خود داراي يك ساختار دروني نظم يافته و يك
بازارهاي ايران كه معموالً به صورت راسته بوده اند در عمده موارد در يك پيوستگي با فضاهاي عمومي شهري . است

  .بازار اصفهان در اتصال با ميدان كهنه و ميدان نقش جهان نمونه بارز اين مطلب است .طراحي مي شده اند

تصویر 2. شبکه فضاهای شری در شهر ونیز،
 ,1974 Edmond .N. Bacon, Design of cities, Great Britain :مأخذ

103-102
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 در بافت های تاریخی ایران نیز انسجام و پیوستگی میان 
فضاهای شاخص شهری در یک بافت حس پیوستگی و 
توالی را در ناظر به وجود آورده که با حرکت در بافت قابل 
کالبدی  ترکیب  که  اینجاست  مهم  نکته  اما  است.  درک 
فضاها در ایران ضمن آنکه متأثر از عوامل اقلیمی و یا نیاز 
های ساکنان بوده، از عوامل فرهنگی نیز تبعیت می کرده 
اشاره می کند که شهرهای  توسلی  رابطه  این  در  است. 
فضایی  ساخت  مبین  کالبدی  فشردگی  رغم  علی  ایران 
شهر  مرکز  مجموعه  پیوستگی  آن  و  هستند  ای  ویژه 
)توسلی،  است  اصلی  گذرهای  طریق  از  ومراکز محالت 

1371، ص 41(.
آنچه در خصوص ساختار فضایی شهرهای ایران می توان 
به عمومیت به آن اشاره داشت حاکی از این واقعیت است 
که در تاریخ ایران مهمترین فضای شهری حول دو عنصر 
مذهب و تجارت شکل می گیرد. بازار در تاریخ ایران به 
عنوان یکی از عناصر ساخت اصلی شهر مطرح بوده است 
و خود دارای یک ساختار درونی نظم یافته و یک سیستم 
به  ایران که معمواًل  بازارهای  بوده است.  اداری منسجم 
اند در عمده موارد در یک پیوستگی  صورت راسته بوده 
بازار  اند.  شده  می  طراحی  شهری  عمومی  فضاهای  با 
نقش جهان  میدان  و  کهنه  میدان  با  اتصال  در  اصفهان 

نمونه بارز این مطلب است. 
به سبب ترکیب گذرها  ایران  شبکه فضاهای شهری در 
یا  و  ها  تقاطع  و  چهارسو  مثل  فضایی  رویدادهای  با 
رویدادهای کارکردی چون جلو خان مسجد و مدرسه و یا 
شکل گیری فضاهای و میادین شهری شکل می گرفته 
ارتباطی  ترسیم شبکه های  در حالیست که  این  و  است 
نهایت  در  و  پیاده  و  انسانی  حرکات  مقیاس  اساس  بر 
در  گردید  می  اهلی طراحی  حیوانات  و  چارپایان  حرکت 
نتیجه شبکه های تودرتو، ارگانیک و با پیچ و خم بسیار 
این وجود سلسله مراتب دسترسی  با  شکل گرفته است. 
ها کاماًل رعایت می گردید. ساختار ارتباطی در محدوده 
بافت های قدیم شهری به فراخور شکل گیری تاریخی و 
عملکردهای گذشته و با در نظر داشتن مقیاس انسانی و به 
صورت ارگانیک شکل گرفته است. دسترسی های کوتاه و 
در مقیاس پیاده با نقش برجسته اجتماعی، پیچیدگی معابر 

به تبع شرایط آب و هوایی و امنیت شهری از جمله ویژگی 
قدیمی  های  محله  ارتباطی  شبکه  ساختار  در  بارز  های 
دارد  عقیده  زاده  )حبیبی، 1386، ص 70(. سلطان  است 
که از بررسی ساختار فضایی شهرهای ایران خصوصیات 
کالبدی میدان ها موید این مساله است که میدانها گاه در 
فضایی  نقش  بر  عالوه  شهری  ارتباطی  مفاصل  جایگاه 
برای انجام فعالیت های مهم اجتماعی، کارکردی ارتباطی 
نیز داشته اند همانگونه که بازارها در کنار کارکرد ارتباطی 
نیز  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  خود دارای کارکردی 
بودند. بنابراین همواره نوعی همجواری و همپیوندی که 
بود که ضمن  استوار  الگوهایی کمابیش معین  اساس  بر 
دارا بودن نقش ارتباطی در شبکه راه های شهری بعضی 
از فضاهای مهم شهری مانند مسجد جامع جدید، عالی 
قاپو و بازار در پیوند با آن ساخته شده بودند. کند وکاو در 
پی بیان جایگاه و چگونگی وجود شبکه فضاهای شهری 
می  چالش  این  به  را  توسلی  ایران  تاریخی  بافتهای  در 
کشاند که ضمن پرداختن به ترکیب کالبدی فضاها عناصر 
دیگری چون موقعیت های بصری فضا نیز در این فرآیند 
دخیل بوده اند و او این مطلب را اینچنین شرح می دهد 
و  شهرها  از  بسیاری  فضایی  ساختار  در  اجزا  ارتباط  که 
تاریخی شهرهای غربی تحلیل گران فضاهای  فضاهای 
شهری را به نتایج جالبی رهنمون بوده است. برای نمونه 
از فضاهای  از رشته ای  اگر خیابانی را درنظربگیریم که 
به  باید  ترکیب مجموعه  باشد  تشکیل شده  پویا  و  ایستا 
صورت یک کل منسجم جلوه کند. در اینجا هر فضایی با 
ید با فضای مجاور ارتباط داشته باشد. این ارتباط ممکن 
برحسب  آنها  تفاوت  یا  باشد  فضاها  تقابل  نظر  از  است 
تناسب و ترکیب و مصالح و مانند آنها در هرحال گیرایی و 
کشش بصری با حرکت از فضایی به فضای دیگر افزایش 
می یابد. در شهرهای تاریخی ایران ارتباط، شکلی خواناتر 
مراکز  و  شهر  مرکز  روشنتر  پیوند  بر  و  گرفته  خود  به 
پیوند  عناصر  مثابه  به  اصلی  گذرهای  طریق  از  محالت 
دهنده استوار شده است. این ویژگی نه تنها در کل ساخت 
شهر بلکه در اجزا آن یعنی مراکز محالت نیز اشکار است. 
گوهر ساختار شهر و اجزا آن مبتنی بر وحدت شکلی بوده 
به گونه ای که میان عناصر مجموعه از مسجد و مدرسه 
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و مرقد گرفته تا بازار و بازارچه و تیمچه، حسینیه و تکیه 
است  داشته  فضایی وجود  ارتباط  و  پیوستگی  از  صورتی 

)توسلی، 1382، ص 37(.
از  موضوع  ادبیات  بندی  جمع  عنوان  به  آنچه  نهایتًا 
چارچوب نظری مقاله می توان نتیجه گرفت این مطلب را 
بیان می کند که ساخت فضایی شهرهای تاریخی ایران 
همواره بر پایه ترکیب دو گونه از فضای شهری ایستا و 
این  که  اینجاست  مهم  نکته  اما  است  بوده  استوار  پویا 
فضاها در ساختار کالبدی بافت هرگز به شکلی جداگانه و 
فارغ ازیکدیگر کارکرد نداشته اند و هر بخش در ارتباط 
تحکیم  سبب  و  یافته  می  معنا  که  بوده  بعدی  عنصر  با 
ساختار فضایی بافت شهری می شده است که کلیت ان 
به صورت شبکه فضاهای شهری در استخوانبندی بافت 
نمود و تجسم می یافته است. آنچه در ارتباط با مفاهیم 
های  باف  در  شهری  فضاهای  شبکه  و  شهری  فضای 
تاریخی ایران مطرح شد، زمینه الزم جهت ورود به نمونه 
موردی و جهت تحلیل و ورود عملی به موضوع را فراهم 

می آورد که در بخش بعدی مقاله به آن می پردازیم.

نمونه موردی
میان  پیوند  بر  ایرانی  کهن  شهرهای  از  بسیاری  ساختار 
طریق  از  عمومی(  میادین  و  )مکانها  شهری  فضاهای 
استوار  پویا(  شهری  )فضای  ها  کوی  و  اصلی  گذرهای 
های  شبکه  کارایی  و  براهمیت  است  تاکیدی  که  بوده 
نقش  محالت.  و  شهر  ساماندهی  در  شهری  فضاهای 
ای  گونه  به  کلی  ترکیب  در  شهر  استخوانبندی  عناصر 
است که ارتباط میان اجزا که به شکل فضاهای شهری 
در مقیاس های مختلف عمل می کنند را فراهم ساخته و 
در نهایت فضاهای شهری را چه در قالب ایستا و چه به 
فرم پویا در یک کل واحد منسجم نموده و ساختار واحدی 
را  شهری  فضاهای  از  هدفمند  ای  شبکه  که  کند  ایجاد 
شکل دهد که عابر را از مرکز فضا به پیرامون و از گره 
این  نیز  عملکردی  لحاظ  به  نماید.  منتقل  محور  به  ها 
شبکه مجموعه ای از فعالیت های گوناگون را به صورت 
منسجمی در سطح شهر گردهم آورده و حیات اقتصادی 
اجتماعی و فرهنگی آن را در قالب الگوی منظم با ریتم 

خاصی شکل می دهند.
اصفهان3  از جمله شهرهایی است که در عموم دوره های 
ایران به شمار می  از شهرهای بزرگ و مشهور  تاریخی 
رفته است. اوج شکوه و رونق این شهر رادر عصر صفوی 
به شاه عباس اول نسبت می دهند. اوج شکوفایی شهر 
فکری  های  بنیان  تاثیر  تحت  صفوی  دوره  در  اصفهان 
می  نشأت  خاصی  بینی  جهان  از  که  بوده  حکومتی  و 
به  منجر  تفکرات  این  مجموعه  نهایت  در  است.  گرفته 
شکل گیری، رشد و بالندگی مکتبی به نام مکتب اصفهان 
در شهرسازی گشته، لذا اصفهان عصر صفوی به عنوان 
نمونه موردی مقاله تحت پژوهش و بررسی قرار ی گیرد 
که مطالعات انجام شده در این بخش در دو رویکرد مورد 
به  مقاله  عام  رویکرد  گیرد.  می  قرار  بینی  باز  و  بررسی 
در  شهری  فضاهای  شبکه  گیری  شکل  کلیات  بررسی 
ساختار شهر اصفهان می پردازد. در ادامه رویکرد خاص 
محله  شهری  فضاهای  شبکه  و  فضایی  ساختار  مقاله 
شکل  بر  حاکم  معیار  تدوین  جهت  را  اصفهان  دردشت 
گیری شبکه فضاهای شهری مورد بازبینی قرار می دهد.

رویکرد عام
سازمان فضایی شهر اصفهان

دو  پایه  بر  عصر صفوی  در  اصفهان  شهر  استخوانبندی 
رود  زاینده  رودخانه  یکی  که  برهم  عمود  محور شاخص 
انسان  باغ )عنصر  )عنصر طبیعی( و دیگری محور چهار 
توان  می  را  باغ  است. محور چهار  گرفته  ساخت( شکل 
ستون فقرات اصلی شهر دانست که بقیه عناصر به نوعی 
از آن منشعب شده و در سطح شهر ادامه می یابند. پس 
از آن میدان نقش جهان در قالب فضای شهری ایستا به 
عنوان یکی از اصلی ترین گره های شهری خود را نشان 
می دهد که اصلی ترین محور مجموعه یعنی محور بازار 
از آن منشعب شده و ستون فقرات اصلی منطقه در عصر 
صفوی بر پایه آن طرح ریزی می شود. در ادامه تمامی 
اصلی  محور  این  از  نحوی  به  دیگر  شهری  محورهای 
منشعب یا به آن متصل می شوند. این محورهای ثانویه 
گذرهای اصلی پیوند ارگانیک بازار با محالت مسکونی در 
سطح منطقه را تامین نموده و مراکز شهری، منطقه ای و 
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محله ای در اطراف بازار و محورهای منشعب از آن شکل 
می گرفته است که ساختار سنتی و مراکز خدماتی منطقه 
به  محوربازار  نیز  میان  این  در  اند.  داده  می  سازمان  را 
واسطه آنکه در قالب یک مفصل شهری نیز ایفای نقش 
می  کند، مجموعه نقش جهان را که میدان حکومتی شهر 
است به میدان کهنه )میدان عتیق( که در اصفهان عصر 
صفوی پس از نقش جهان به عنوان گره مهم دیگری در 
سطح شهر عملکرد دارد و در مقیاسی مردمی تری فعال 
است متصل مینماید. همچنین با کمک ادامه گذر اصلی و 
با استفاده از برخی فضاها )مفاصل ارتباطی، مراکزمحالت 
از  یافته  سازمان  ای  مجموعه  درقالب  ها(  محله  زیر  و 
مکث  فضاهای  با  فرعی  گذرهای  و  اصلی  گذر  ترکیب 
است.  گرفته  می  را شکل  اطراف  محالت  استخوانبندی 
همانطور که در تصویر شماره 3 و 4 نشان داده شده است 
شبکه ای از دسترسی ها از ستون فقرات منطقه منشعب 
گردیده و از درون محالت عبور می نماید که برروی این 
گذرهای اصلی مراکز محالت شکل گرفته و در اطراف 
و  یابند  می  استقرار  مسکونی  های  محوطه  مراکز  این 
این سازمان  آورند که  به وجود می  را  محالت مسکونی 
شهری ضرورت استقرار محالت حول گذرهای اصلی را 
به صورت خطی و به دنبال هم فراهم می آورند و ارتباط 
این محالت با یکدیگر و با مرکز شهری، مجموعه بازار 
و میدان نقش جهان و میدان عتیق را تامین می نموده 
متشکل  شهر  ساختار  که  است  مشاهده  قابل  لذا  است؛ 
قالب  در  است که  پویا  و  ایستا  از فضاهای  ای  از شبکه 
که  شده  گسترده  شهر  سطح  در  شهری  فضاهی  شبکه 
جهت  حس  دریافت  و  فضا  از  صحیح  درک  در  را  ناظر 
یابی هدایت می کرده است. در این ساختار هر فضا نیز 
متناسب با مقیاس و عملکردی که برای آن در نظرگرفته 
می شده است خدماتی ارایه می داده که با کالبد آن نیز 
فعالیت  انواع  گیری  همچنین شکل  است.  بوده  متناسب 
ها در این شبکه امکان وقوع فعالیت های اجتماعی را در 
دیگر سطوح افزایش می داده است که خود سبب افزایش 
اشتیاق ساکنان به حضور در این عرصه عمومی می شده 
و شبکه را به مکانی زنده جهت انجام تعامالت اجتماعی و 
مکان شکل گیری خاطرات جمعی تبدیل می کرده است.

آنچه درخصوص شکل کالبدی و نوع چیدمان فضاها در 
شبکه فضاهای شهری در این بافت حایز اهمیت می باشد 
بیان کننده این مطلب است که فضاها به گونه ای از پی 
هم پدیدار می شده اند که عابر فضاهای متفاوت و قابل 
تمایز از یکدیگر را به عنوان فضاهای متوالی و مرتبط با 

هم ادارک می کرده است. 
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 .مي گرفته استرا شكل  محالت اطراف استخوانبنديبا فضاهاي مكث  اصلي و گذرهاي فرعي گذر يافته از تركيب
نشان داده شده است شبكه اي از دسترسي ها از ستون فقرات منطقه منشعب گرديده و  4 و 3تصوير شماره  كه درهمانطور 

اطراف اين مراكز محوطه  مي نمايد كه برروي اين گذرهاي اصلي مراكز محالت شكل گرفته و در از درون محالت عبور
محالت مسكوني را به وجود مي آورند كه اين سازمان شهري ضرورت استقرار محالت  هاي مسكوني استقرار مي يابند و

 شهري، مركز ين محالت با يكديگر و باحول گذرهاي اصلي را به صورت خطي و به دنبال هم فراهم مي آورند و ارتباط ا
لذا قابل مشاهده است كه ساختار شهر متشكل ؛ نموده است ميدان نقش جهان و ميدان عتيق را تامين مي و مجموعه بازار

درك  ناظر را در كهفضاهي شهري در سطح شهر گسترده شده قالب شبكه  است كه در از شبكه اي از فضاهاي ايستا و پويا
فضا نيز متناسب با مقياس و عملكردي  در اين ساختار هر. حس جهت يابي هدايت مي كرده استا و دريافت صحيح از فض

شكل گيري  همچنين .كه براي آن در نظرگرفته مي شده است خدماتي ارايه مي داده كه با كالبد آن نيز متناسب بوده است
كه خود سبب  ي را در ديگر سطوح افزايش مي داده استانواع فعاليت ها در اين شبكه امكان وقوع فعاليت هاي اجتماع

افزايش اشتياق ساكنان به حضور در اين عرصه عمومي مي شده و شبكه را به مكاني زنده جهت انجام تعامالت اجتماعي و 
. مكان شكل گيري خاطرات جمعي تبديل مي كرده است

شهري در اين بافت حايز اهميت مي باشد بيان آنچه درخصوص شكل كالبدي و نوع چيدمان فضاها در شبكه فضاهاي 
ر فضاهاي متفاوت و قابل تمايز از يكديگر بكننده اين مطلب است كه فضاها به گونه اي از پي هم پديدار مي شده اند كه عا

  .و مرتبط با هم ادارك مي كرده است يرا به عنوان فضاهاي متوال
 

خاص  رويكرد
اين بخش از مقاله با كمك مطالبي كه در قسمت هاي 

كر شد به تحليل شبكه فضاهاي شهري در ذقبلي مقاله 
هدف . ساختار فضايي محله دردشت اصفهان مي پردازد

نه اتحليل نتايج حاصل از مطالعات كتابخاين است كه با 
ور ميداني در سايت، معيارهاي شكل دهنده ضاي و ح

شناسايي  هاي شهري در اين بافت تاريخي رااشبكه فض
. كنيم

 
 

محله دردشت اصفهان 
۴F

در عهد سلجوقي شكل گرفته و در  نآاوليه  محله دردشت اصفهان از محالت تاريخي شهر به شمار مي رود كه هسته4
ن نمي شود اما همچنان تا حدي ساختار خود را حفظ آبا اينكه امروزه توجه چنداني به  است، زمان صفويه تكميل گشته

اين . شرقي شهر واقع شده استاصفهان و در بخش شمال  3اين محله در منطقه . كرده و به حيات خويش ادامه ميدهد
رسيده اند با ميدان عتيق ارتباط كالبدي داشته و تا قبل از محله تا مدت ها از طريق گذرهايي كه به مسجد جامع مي 

. جزيي انتهايي از بازار اصفهان محسوب مي شده است ،نآلوي اول بازارچه اصلي ههاي پكشيخيابان

نقشه : ماخذ ؛اصفهان نقشه  ساختار فضايي. 4تصوير  ماخذ نگارندگان  ؛نقشه  ساختار فضايي اصفهان . 3تصوير  
 هجري شمسي 1302سيدرضاخان،

 تصویر 3.  نقشه  ساختار فضایی اصفهان؛ ماخذ 
نگارندگان 
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فضا نيز متناسب با مقياس و عملكردي  در اين ساختار هر. حس جهت يابي هدايت مي كرده استا و دريافت صحيح از فض

شكل گيري  همچنين .كه براي آن در نظرگرفته مي شده است خدماتي ارايه مي داده كه با كالبد آن نيز متناسب بوده است
كه خود سبب  ي را در ديگر سطوح افزايش مي داده استانواع فعاليت ها در اين شبكه امكان وقوع فعاليت هاي اجتماع

افزايش اشتياق ساكنان به حضور در اين عرصه عمومي مي شده و شبكه را به مكاني زنده جهت انجام تعامالت اجتماعي و 
. مكان شكل گيري خاطرات جمعي تبديل مي كرده است

شهري در اين بافت حايز اهميت مي باشد بيان آنچه درخصوص شكل كالبدي و نوع چيدمان فضاها در شبكه فضاهاي 
ر فضاهاي متفاوت و قابل تمايز از يكديگر بكننده اين مطلب است كه فضاها به گونه اي از پي هم پديدار مي شده اند كه عا

  .و مرتبط با هم ادارك مي كرده است يرا به عنوان فضاهاي متوال
 

خاص  رويكرد
اين بخش از مقاله با كمك مطالبي كه در قسمت هاي 

كر شد به تحليل شبكه فضاهاي شهري در ذقبلي مقاله 
هدف . ساختار فضايي محله دردشت اصفهان مي پردازد

نه اتحليل نتايج حاصل از مطالعات كتابخاين است كه با 
ور ميداني در سايت، معيارهاي شكل دهنده ضاي و ح

شناسايي  هاي شهري در اين بافت تاريخي رااشبكه فض
. كنيم

 
 

محله دردشت اصفهان 
۴F

در عهد سلجوقي شكل گرفته و در  نآاوليه  محله دردشت اصفهان از محالت تاريخي شهر به شمار مي رود كه هسته4
ن نمي شود اما همچنان تا حدي ساختار خود را حفظ آبا اينكه امروزه توجه چنداني به  است، زمان صفويه تكميل گشته

اين . شرقي شهر واقع شده استاصفهان و در بخش شمال  3اين محله در منطقه . كرده و به حيات خويش ادامه ميدهد
رسيده اند با ميدان عتيق ارتباط كالبدي داشته و تا قبل از محله تا مدت ها از طريق گذرهايي كه به مسجد جامع مي 

. جزيي انتهايي از بازار اصفهان محسوب مي شده است ،نآلوي اول بازارچه اصلي ههاي پكشيخيابان

نقشه : ماخذ ؛اصفهان نقشه  ساختار فضايي. 4تصوير  ماخذ نگارندگان  ؛نقشه  ساختار فضايي اصفهان . 3تصوير  
 هجري شمسي 1302سيدرضاخان،

تصویر 4. نقشه  ساختار فضایی اصفهان؛ ماخذ: نقشه 
سیدرضاخان،1302 هجری شمسی
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رویکرد خاص
این بخش از مقاله با کمک مطالبی که در قسمت های 
قبلی مقاله ذکر شد به تحلیل شبکه فضاهای شهری در 
ساختار فضایی محله دردشت اصفهان می پردازد. هدف 
این است که با تحلیل نتایج حاصل از مطالعات کتابخانه 
دهنده  شکل  معیارهای  سایت،  در  میدانی  حضور  و  ای 
شبکه فضاهای شهری در این بافت تاریخی را شناسایی 

کنیم.

محله دردشت اصفهان4
 محله دردشت اصفهان از محالت تاریخی شهر به شمار 
می رود که هسته اولیه آن در عهد سلجوقی شکل گرفته 
امروزه  اینکه  با  است،  گشته  تکمیل  صفویه  زمان  در  و 
توجه چندانی به آن نمی شود اما همچنان تا حدی ساختار 
این  ادامه میدهد.  خود را حفظ کرده و به حیات خویش 
محله در منطقه 3 اصفهان و در بخش شمال شرقی شهر 
واقع شده است. این محله تا مدت ها از طریق گذرهایی 

که به مسجد جامع می رسیده اند با میدان عتیق ارتباط 
کالبدی داشته و تا قبل از خیابان کشی های پهلوی اول 
بازارچه اصلی آن، جزیی انتهایی از بازار اصفهان محسوب 

می شده است.
شبکه فضاهای شهری در این محله شامل تعدادی گره 
شهری در هم جواری بناها و مکان های مهم در در سطح 
گره  از جمله  است  آنها  میان  اتصالی  مسیرهای  و  محله 
درب  فضای  است،  شهشهان  حسینه  مقابل  که  شهشان 
امام، دو منار دردشت و مکان های مهم از جمله مسجد 
جامع در ارتباط با میدان کهنه )عتیق(، درب قصر و درب 
امام و محورهای مهم ارتباطی و کانونی همچون بازارچه 
دردشت و بازارچه حاج محمد جعفر، خیابان درب زنجیر، 
ادامه  که  مجلسی  عالمه  بازار  دردشت،   دومنار  بازاچه 
بازار اصفهان است، خیابان درب امام، خیابان شهشهان، 
مسیر اتصالی درب امام و بازارچه دردشت و اتصال دومنار 
درشت با بازارچه دردشت و مسجد جامع استوار می باشد.

همان طور که در تصویر مشاهده می شود شکل گیری 
)ترکیب فضاهای  قالب فضاهای متوالی5   این شبکه در 

12 
 

شبكه فضاهاي شهري در اين محله شامل تعدادي گره شهري در هم جواري بناها و مكان هاي مهم در در سطح محله و 
، دو منار دردشت و قابل حسينه شهشهان است، فضاي درب امامجمله گره شهشان كه م الي ميان آنها است ازمسيرهاي اتص

، درب قصر و درب امام و محورهاي مهم ارتباطي و )عتيق(در ارتباط با ميدان كهنه  مكان هاي مهم از جمله مسجد جامع
،  بازار عالمه مجلسي درب زنجير، بازاچه دومنار دردشت انكانوني همچون بازارچه دردشت و بازارچه حاج محمد جعفر، خياب

، مسير اتصالي درب امام و بازارچه دردشت و اتصال دومنار خيابان درب امام، خيابان شهشهان زار اصفهان است،كه ادامه با
. رچه دردشت و مسجد جامع استوار مي باشدادرشت با باز

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .نگارندگان: ماخذ ؛هانفهاي شهري در استخوانبدي محله دردشت اصامدل سه بعدي شبكه فض .5تصوير 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

تصویر 5. مدل سه بعدی شبکه فضاهای شهری در استخوانبدی محله دردشت اصفهان؛ ماخذ: 
نگارندگان.
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هر  که  دارد  می  رابیان  مطلب  این  پویا(  و  ایستا  شهری 
قسمت از آن به عنوان فضا یا عنصر سازنده مجموعه به 
و  کالبدی  های  ویژگی  با  کامل  و  مستقل  فضایی  مثابه 
کیفیت بصری خاص ولی مرتبط  با دیگر فضاها طراحی 
در ساختار  کیفیت  و  ارتقای هویت  از دالیل  است.  شده 
محله های تاریخی ایران را می توان توجه به نحوه ترکیب 
فضاها با یکدیگر و پرداختن به جزییات طراحی در ایجاد 

ارتباط میان این فضاها و تشکیل مجموعه ای منسجم به 
صورت شبکه فضاهای شهری دانست. در ادامه مقاله به 

شبکه فضهای شهری و شکل دهی به آن می پردازیم.

اصل سلسله مراتب فضایی
از ویژگی های مهم بافت تاریخی اصفهان نظم ارگانیک 
تا  بزرگترین  از  فضایی  مراتب  سلسله  وجود  و  ها  راه 

ویژگی  هانام فضاگونه شناسی فضا

بازارچه دردشتبازار
عنصر نمادین و تاریخی، در استخوانبندی شهر اصفهان ادامه بازار اصلی 
بوده است که به داخل محالت راه داشته، فضای پویای شهری، کاربری 

مرکز محله ای، ورودی خوانا به محله، بدنه منحصر به فرد

بازارچه حاج محمد جعفربازار
عنصر نمادین و تاریخی، در استخوانبندی شهر اصفهان ادامه بازار اصلی 
بوده است که به داخل محالت راه داشته، فضای پویای شهری، کاربری 

مرکز محله ای، ورودی خوانا به محله، بدنه منحصر به فرد 

بازار عالمه مجلسیبازار
عنصر نمادین و تاریخی، در استخوانبندی شهر اصفهان جزیی بازار 

اصلی بوده است که در خیابان کشیهای اخیر قطع شده است، فضای 
پویای شهری، فعالیت در مقیاس شهر، همجواری با مسجد جامع 

دردست احداثدوقاضیبازارچه

خیابان درب زنجیرمسیر ارتباطی
مسیر تاریخی، موجود در نقشه سید رضا خان و جزیی اساسی در 

استخوانبندی محله، قابلیت بدنه سازی منسجم و تبدیل شدن به مسیر 
اصلی

خیابان درب اماممسیر ارتباطی
اتصل درب زنجیر به درب امام و اتصال درب امام به درب زنجیر و از 

آنجا اتصال به بازارچه حاج محمد جعفر و بازارچه دردشت، باقی مانده 
از استخوانبندی تاریخی محله 

جدول 3.  فضاهای شهری )پويا( موجود در محله دردشت؛ ماخذ: نگارندگان.

ویژگی  هانام فضاگونه شناسی فضا

فضای مکث
درب امامعبادتگاه

ارزش تاریخی و نمادین، کاربری مذهبی، فضای برگزاری مراسم عاشورا، 
نشانه محله ای، محل بازی کودکان در حیاط پشتی، ورودی از کوچه ها 

به داخل صحن

عنصر تاریخی و نمادین، محل کارگاه ها، نشانه محله های درب قصرفضای مکث

سلطان بخت آغا )دومنار میدانچه
دردشت(

ارزش تاریخی و نمادین، فضای مکث محله ای، واحدهای تجاری، فضای 
عمومی، عنصر نمادین مقبره سلطان بخت آغا

ارزش نمادین و تاریخی، فضای عمومی، حرکت غالب پیادهعتیق) کهنه(میدان

ارزش نمادین و تاریخی، فضای عمومی، نشانه شهری، همجوار بازار مسجد جامععبادتگاه
تاریخی عالمه، راه به حیاط از کوچه ها

ارزش  نمادین و تاریخی، فضای مکث اما در ساعاتی از روز تبدیل شدن حسینیه شهشهانمیدانچه
به پارکینگ، در روزهای مذهبی همزمان با حسینیه فعالیت دارد.

جدول 2. فضاهای شهری )ايستا( موجود در محله دردشت؛ ماخذ: نگارندگان.
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برقراری  طریق  از  که  است  کالبدی  مقیاس  کوچکترین 
کوی  بست،  بن  از  گذر  شکل  به  شده  حساب  ارتباطی 
از عرصه عمومی تا عرصه های خصوصی  و گذر اصلی 
تغییر مقیاس می دهد و فضاها را به گونه ای در ساختار 
اصلی شهر مکانیابی می کند که موجب هدایت و کنترل 
در  باشد. همانطور که  آن  در  رفتارهای جاری  و  فعالیتها 
تصویر شماره 6 دیده میشود بازار اصفهان در امتداد خود 
وارد  داده،  ارایه می  که  و خدماتی  کالبد  در  تغییر  ضمن 
را  جعفر  محمد  حاج  گذر  و  است  شده  می  جماله  محله 
شکل می داده که به عنوان مرکز محله خطی جماله به 
مردم محل خدمات رسانی می کرده است که البته اکنون 
این ارتباط توسط محور عبدالرزاق قطع شده است. بازارچه 
حاج محمد جعفر در سلسله مراتب فضایی در مرتبه ای 
محسوب  شهر  اصلی  محور  که  بازار  به  نسبت  تر  پایین 
حرکت  در ضمن  نیز  گذر  این  است  قرارداشته  شده  می 
در محله به فضاهای خصوصی تری تا حد بن بست های 

محله منتهی می شود.

اصل وحدت در ترکیب
شبکه فضاهای شهری مجموعه ای متشکل از عناصرثابتی 
با ساختاری متشکل از فضاهای پویا و ایستا است که آن 
را به شکل گره ها و مسیرهای حرکت می شناسیم که 
هر عنصر در این مجموعه می تواند قبل یا بعد از عنصر 
از عناصر  دیگر قرار گیرد و امکان ترکیب های متفاوت 
مشخص را ایجاد کند. در علم طراحی شهری عالوه بر 
نوع ترکیب گره ها و مسیرها جهت شکل دهی به ساختار 
به  ایجاد وحدت در ترکیب به عواملی چون  بافت جهت 
کارگیری مصالح مرتبط با اقلیم و بافت، استفاده از مدول 
های مشخص در طراحی جداره ها و تکرار موزون آن در 
ترکیب یک جداره و همچنین طراحی کفسازی فضاها به 
گونه ای که فضاها را در ارتباط با یکدیگر جلوه دهد و یا 
توجه به محصوریت فضا که در غالب بافت ها تاریخی به 
جز در مناطق گرم و مرطوب مانند شهر بوشهر در اکثر 
اقلیم ها در ایران محصوریت گره ها نسبتی حدود 1 به 
3 و در بن بست ها و کوی ها 1به 1 و معابر اصلی تر 1 
به 2 طراحی شده اند. در این بافت ترکیب نظم ارگانیک 
راه ها با نظم هندسی میادین و تعریف نقطه آغاز و پایان 
در امتداد گذرهای اصلی به شکل متنوع و تعریف نقش 
با  تناسبات کالبدی هر جز  تاثیرپذیری  و  کارکردی ویژه 
کارکرد آن سبب ایجاد ریتمی موزون و تکرار آن در بخش 
هایی از ساختار این شبکه توانسته کلی یکپارچه را نهایتًا 

به ذهن عابر متذکر می شود.

اصل پیوستگی در ترکیب فضاهای شهری
محله،  منسجم، یک  ساختار  درقالب یک  کلیت  از  آنچه 
یک بافت شهری و یک شهر در ناظر به وجود می آید، 
فقط نتیجه تجمعی اتفاقی نیست که بین اجزای آن کل 
وجود دارد، بلکه کلیت منسجم، چیزی بیش از مجموعه 

آن است.
 )1978:20 ,Jorg Kurtasthehk(

دهی  در شکل  ایستا  و  پویا  فضاهای شهری  ترکیب  در 
به شبکه فضاهای شهری تفکر غالب بر آن استوار است 
که هر فضای شهری در پی وصل به دیگر فضاها خود را 
بروز دهد. بحث در اینجا بر سر وجود سیستمی از اتصال 

15 
 

 
اصل سلسله مراتب فضايي 

سلسله  از ويژگي هاي مهم بافت تاريخي اصفهان نظم ارگانيك راه ها و وجود
كوچكترين مقياس كالبدي است كه از طريق  مراتب فضايي از بزرگترين تا

، كوي و گذر اصلي از ي حساب شده به شكل گذر از بن بستبرقراري ارتباط
عرصه عمومي تا عرصه هاي خصوصي تغيير مقياس مي دهد و فضاها را به 

ساختار اصلي شهر مكانيابي مي كند كه موجب هدايت و كنترل  گونه اي در
ديده  6كه در تصوير شماره  همانطور .فعاليتها و رفتارهاي جاري در آن باشد

 ميشود بازار اصفهان در امتداد خود ضمن تغيير در كالبد و خدماتي كه ارايه مي
جعفر را شكل مي داده  حاج محمد وارد محله جماله مي شده است و گذر ،داده

كه به عنوان مركز محله خطي جماله به مردم محل خدمات رساني مي كرده 
بازارچه . رزاق قطع شده استعبدال است كه البته اكنون اين ارتباط توسط محور

 نسبت به بازار سلسله مراتب فضايي در مرتبه اي پايين تر جعفر در حاج محمد
اصلي شهر محسوب مي شده قرارداشته است اين گذر نيز در ضمن  كه محور

حركت در محله به فضاهاي خصوصي تري تا حد بن بست هاي محله منتهي 
. مي شود

 
تركيب  اصل وحدت در

فضاهاي شهري مجموعه اي متشكل از عناصرثابتي با ساختاري متشكل از فضاهاي پويا و ايستا است كه آن را به شبكه 
اين مجموعه مي تواند قبل يا بعد از عنصر ديگر قرار گيرد و  عنصر در شكل گره ها و مسيرهاي حركت مي شناسيم كه هر

ر علم طراحي شهري عالوه بر نوع تركيب گره ها و مسيرها د .كند مشخص را ايجاد امكان تركيب هاي متفاوت از عناصر
، يري مصالح مرتبط با اقليم و بافتجهت شكل دهي به ساختار بافت جهت ايجاد وحدت در تركيب به عواملي چون به كارگ

 استفاده از مدول هاي مشخص در طراحي جداره ها و تكرار موزون آن در تركيب يك جداره و همچنين طراحي كفسازي
فضاها به گونه اي كه فضاها را در ارتباط با يكديگر جلوه دهد و يا توجه به محصوريت فضا كه در غالب بافت ها تاريخي به 

و در بن  3به  1ايران محصوريت گره ها نسبتي حدود  در ها مرطوب مانند شهر بوشهر در اكثر اقليم جز در مناطق گرم و
اين بافت تركيب نظم ارگانيك راه ها با نظم هندسي  در .طراحي شده اند 2به  1و معابر اصلي تر  1به 1بست ها و كوي ها 

پذيري يرتعريف نقش كاركردي ويژه و تاث امتداد گذرهاي اصلي به شكل متنوع و تعريف نقطه آغاز و پايان در ميادين و
ساختار اين شبكه توانسته كلي  بخش هايي از آن سبب ايجاد ريتمي موزون و تكرار آن در تناسبات كالبدي هر جز با كاركرد

. يكپارچه را نهايتاً به ذهن عابر متذكر مي شود
 

اصل پيوستگي در تركيب فضاهاي شهري 

 .نگارندگان :ماخذ ؛سلسله مراتب فضايي .6تصوير 
تصوير 6. سلسله مراتب  فضايي؛ ماخذ: 

نگارندگان.
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و پیوند فضاها و عناصر است که ساختاری را شکل می 
دهد که در آن حرکت و کارایی مدنظر است که در آن 
ضمن ارتباط کالبدی فعالیت ها نیز ارتباط پیدا می کنند به 
طریقی که به کمک این اصل می توان فضاهای منفرد را 
در یک کل واحد منسجم نمود و ساختاری واحد ایجاد کرد. 
این ارتباط از مقیاس بزرگ مانند اتصال هدفمند عناصر 
تشکیل دهنده استخوانبندی بافت تا در مقیاس های ریز 
و خرد طراحی مانند جداره سازی مثل جداره های متحد 
الشکل که در بازارها و بازارچه های بافت سنتی اصفهان 
با مدول مشخص تکرار می شوند و همچنین آجرکاری 
توسط  غالبًا  که  عمومی  های  خیابان  های  جداره  های 
یک کاشی کاری فیروزه ای رنگ به هم مرتبط هستند، 
همچنین پیوستگی را در انتخاب و نوع به کارگیری مصالح، 
کفسازی و حتی ایجاد ارتباط میان عملکردهای هر فضا 

وحدت  از  حالتی  را  پیوستگی  بتوان  شاید  دید.  توان  می 
در طراحی شهری به شمار آورد. مانند مجموعه بازار که 
در کمال هماهنگی و یکپارچگی اجزای مسجد، مدرسه، 
تیمچه و قیصریه، میدان حمام کاروانسرا را در هیئت یک 
کل به خوبی نمایان می کند و سپس در ادامه حرکت و 
ایجاد گذرهای داخلی محالت موجب پیوستگی فضاهای 

مکث آنها به یکدیگر می شود. نمونه دیگر از این اصل 
را می توان در پیوند ارگانیک میدان ها با سایر فضاها و 
عناصر شهری دانست، خصوصیتی که میدان را تا تبدیل 
شدن به یک مفصل ارتباطی پیش می برد، در این فرآیند 
کیفیت ارتباطی فضای میدان ها با راه های انشعابی آن و 
وجود عناصر مفصلی یا فضاهای سرپوشیده گذار بین آنها 
مجموعه  بافت  کل  در  یکپارچگی  و  وحدت  ایجاد  سبب 
می شود. همچنین قرار گرفتن مساجد به عنوان عنصری 
اصلی از ساخت مجموعه مرکز شهر در مسیر گذر، بدین 
صورت که گذرهای اصلی و فرعی به آن راه دارند و حیاط 
مانند  دارد  عملکرد  شهری  فضای  یک  قالب  در  مسجد 
ورودی ها مختلف که از گذرهای اطراف به حیاط وسیع 

مسجد جامع اصفهان راه پیدا می کنند.

مقیاس انسانی
ترکیب شبکه راه ها و میادین در این بافت به گونه ای 
است که ناظر با گذر از آنها احساس ارتباط مناسب با آنها 
میدان  با  متناسب  فضاها  محصوریت  ودرجه  میکند  پیدا 
دید انسان اندازه و تناسبات اوست که در نتیجه انسان می 
تواند با مشاهده همزمان فضا و بخشی از آسمان ادراک 

16 
 

مي آيد، فقط نتيجه  به وجود و يك شهر در ناظر، يك بافت شهري درقالب يك ساختار منسجم، يك محلهآنچه از كليت 
 .بلكه كليت منسجم، چيزي بيش از مجموعه آن است ،تجمعي اتفاقي نيست كه بين اجزاي آن كل وجود دارد

(Jorg Kurtasthehk, 1978:20)  
كه هر فضاي آن استوار است  غالب بر شكل دهي به شبكه فضاهاي شهري تفكر تركيب فضاهاي شهري پويا و ايستا در در

اتصال و پيوند فضاها و عناصر  سر وجود سيستمي از اينجا بر بحث در. پي وصل به ديگر فضاها خود را بروز دهد شهري در
آن ضمن ارتباط كالبدي فعاليت ها نيز  آن حركت و كارايي مدنظر است كه در شكل مي دهد كه در است كه ساختاري را

يك كل واحد منسجم نمود و ساختاري  كمك اين اصل مي توان فضاهاي منفرد را در ارتباط پيدا مي كنند به طريقي كه به
مقياس  نده استخوانبندي بافت تا درهاين ارتباط از مقياس بزرگ مانند اتصال هدفمند عناصر تشكيل د. واحد ايجاد كرد

بازارچه هاي بافت سنتي اصفهان با  الشكل كه در بازارها و هاي ريز و خرد طراحي مانند جداره سازي مثل جداره هاي متحد
مدول مشخص تكرار مي شوند و همچنين آجركاري هاي جداره هاي خيابان هاي عمومي كه غالباً توسط يك كاشي كاري 

و حتي ايجاد  ، كفسازير انتخاب و نوع به كارگيري مصالحهمچنين پيوستگي را د، فيروزه اي رنگ به هم مرتبط هستند
. شايد بتوان پيوستگي را حالتي از وحدت در طراحي شهري به شمار آورد. اي هر فضا مي توان ديدهارتباط ميان عملكرد

 كمال هماهنگي و يكپارچگي اجزاي مسجد، مدرسه، تيمچه و قيصريه، ميدان حمام كاروانسرا را مانند مجموعه بازار كه در
اد گذرهاي داخلي محالت موجب پيوستگي ادامه حركت و ايج در هيئت يك كل به خوبي نمايان مي كند و سپس در

فضاها و  ساير نمونه ديگر از اين اصل را مي توان در پيوند ارگانيك ميدان ها با. فضاهاي مكث آنها به يكديگر مي شود
اين فرآيند كيفيت  ، خصوصيتي كه ميدان را تا تبديل شدن به يك مفصل ارتباطي پيش مي برد، درشهري دانست عناصر

اي ميدان ها با راه هاي انشعابي آن و وجود عناصر مفصلي يا فضاهاي سرپوشيده گذار بين آنها سبب ايجاد ارتباطي فض
گرفتن مساجد به عنوان عنصري اصلي از ساخت  همچنين قرار. وحدت و يكپارچگي در كل بافت مجموعه مي شود

قالب يك  راه دارند و حياط مسجد در بدين صورت كه گذرهاي اصلي و فرعي به آن ،گذر مجموعه مركز شهر در مسير
فضاي شهري عملكرد دارد مانند ورودي ها مختلف كه از گذرهاي اطراف به حياط وسيع مسجد جامع اصفهان راه پيدا مي 

. كنند
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تصویر 7. چگونگی ترکیب فضاهی پویا و ایستا در شبکه فضهای شهری در ساختار فضایی محله 
دردشت؛ ماخذ: نگارندگان.
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واضحی نسبت به کل فضا به دست آورد. همچنین فاصله 
میان هر فضای حرکت تا فضای مکث بعدی نیز متناسب 
با گام انسانی به عنوان مقیاس اندازه گیری و پایین بودن 

سرعت حرکت وی در نظرگرفته شده است.
یکمرتبگی

به مفهوم تازگی یک عملکرد، فرم و کیفیت های بصری 
این  متوالی  فضاهای  در  ویژگی  این  فضاست.  مفهوم  یا 
بافت مشهود است، بدین ترتیب که پس از عبور از کوچه 
تاریک بدون پیش  ارگانیک و بعضًا  با نظم  باریک  های 
بینی و امکان رویت قبلی یکمرتبه وارد فضاهای بزرگ و 
با نظم هندسی می شویم. استفاده از این اصل در ایجاد 
نیز  تاثیر می گذارد و گاه  بیننده  ادراکی  تغییرات  تنوع و 
تواند  می  نیز  پیاده  عابر  بر  فضا  غلبه  ایجاد حس  هدف 

باشد.

ایجاد تنوع فضایی 
در طراحی شبکه فضاهای شهری در بافت های تاریخی 
لحاظ  به  و  تر  متنوع  مسیر  که هرچه یک  اصل  این  به 
ترکیبات کالبدی پیچیده تر باشد جالب تر به نظر می رسد 

نیز توجه می شده است یعنی ترکیب عناصری با فرم و 
را  مختلفی  فضایی  انتظامات  تواند  می  متفاوت  تناسبات 
تنوع  و  تغییر  ایجاد  با  که  این صورت  به  آورد.  وجود  به 
و  اندازه  فرم،  مانند  میدان  و  راه  عنصر  دو  از  هریک  در 
درجه محصوریت و تناسبات فضایی آن و همچنین تغییر 
آنها و تنظیم فعالیت  جهت راه ها، تنگ و گشاد نمودن 
ها و کاربری های حول یک فضا و تعیین میزان شلوغی 
در  متنوع  پرسپکتیوهای  ایجاد  همچنین  و  آن  خلوتی  یا 
طول مسیر می توان سبب ایجاد تنوع در شبکه فضاهای 

شهری شد.

استفاده از تباین فضایی
های  کیفیت  و  کالبدی  های  ویژگی  در  گوناگونی  ایجاد 
بصری اجزا و عناصر شبکه فضاهای شهری در عین توجه 

ایجاد  سبب  مجموعه  بافت  و  فضاها  با  ارتباط  حفظ  به 
هویت و رهایی از یکنواختی شده که از آن با عنوان تباین 
از  جزیی  توان  می  را  تباین  اصل  کنیم.  می  یاد  فضایی 
دانست؛  متوالی  شهری  فضاهای  در  تنوع  ایجاد  فرآیند 
بنابراین تباین فضایی را از طریق ایجاد سایه و روشن در 

17 
 

 
 

 .نگارندگان :ماخذ ؛چگونگي تركيب فضاهي پويا و ايستا در شبكه فضهاي شهري در ساختار فضايي محله دردشت .7تصوير 
 

مقياس انساني 
تركيب شبكه راه ها و ميادين در اين بافت به گونه اي است كه ناظر با گذر از آنها احساس ارتباط مناسب با آنها پيدا ميكند 

نتيجه انسان مي تواند با مشاهده  ودرجه محصوريت فضاها متناسب با ميدان ديد انسان اندازه و تناسبات اوست كه در
همچنين فاصله ميان هر فضاي حركت تا . و بخشي از آسمان ادراك واضحي نسبت به كل فضا به دست آورد همزمان فضا

نظرگرفته  فضاي مكث بعدي نيز متناسب با گام انساني به عنوان مقياس اندازه گيري و پايين بودن سرعت حركت وي در
. شده است

يكمرتبگي 
فضاهاي متوالي اين بافت  اين ويژگي در. صري يا مفهوم فضاست، فرم و كيفيت هاي ببه مفهوم تازگي يك عملكرد

بدين ترتيب كه پس از عبور از كوچه هاي باريك با نظم ارگانيك و بعضاً تاريك بدون پيش بيني و امكان  ،مشهود است
غييرات ادراكي استفاده از اين اصل در ايجاد تنوع و ت. رويت قبلي يكمرتبه وارد فضاهاي بزرگ و با نظم هندسي مي شويم

 .باشدبيننده تاثير مي گذارد و گاه نيز هدف ايجاد حس غلبه فضا بر عابر پياده نيز مي تواند 
 

ايجاد تنوع فضايي  
طراحي شبكه فضاهاي شهري در بافت هاي تاريخي به اين اصل كه هرچه يك مسير متنوع تر و به لحاظ تركيبات  در

مي رسد نيز توجه مي شده است يعني تركيب عناصري با فرم و تناسبات متفاوت  كالبدي پيچيده تر باشد جالب تر به نظر
به اين صورت كه با ايجاد تغيير و تنوع در هريك از دو عنصر راه و  .مي تواند انتظامات فضايي مختلفي را به وجود آورد

، تنگ و گشاد نمودن آنها و راه ها ميدان مانند فرم، اندازه و درجه محصوريت و تناسبات فضايي آن و همچنين تغيير جهت
تنظيم فعاليت ها و كاربري هاي حول يك فضا و تعيين ميزان شلوغي يا خلوتي آن و همچنين ايجاد پرسپكتيوهاي متنوع 

 .در طول مسير مي توان سبب ايجاد تنوع در شبكه فضاهاي شهري شد

 

 

 

 

 

 

تصویر 8. حرکت در نظم ارگانیک راه ها و نظم هندسی گره، یکمرتبگی، وجود تباین و تنوع فضایی 
فضایی در بافت؛ مأخذ: نگارندگان.
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فضا به مفهوم بازی با نور و سایه یا سرپوشیده یا مسقف 
ایجاد  یا  از ساباط  استفاده  مانند  ها  برخی قسمت  کردن 
فضا  در  میدان  به  راه  اتصال  نحوه  در  مسقف  فضاهای 
برقرار نمود. همچنین در طراحی جداره های شهری نیز 
گاه جهت ایجاد تاکید بر یک فضا یا بخشی از جداره اصل 
تباین را در تغییر اندک سبک طراحی به کار می برند تا 
ضمن ایجاد تنوع و تاکید تضادی نیز با زمینه خود نداشته 

باشد.

حس  و  هویت  ایجاد  جهت  عملکردها  ترکیب 
مکان

ساختار  به  بر شکل دهی  فضاهای شهری عالوه  شبکه 

از عملکردهای  بافت در مسیر حرکت خود مجموعه ای 
گوناگون را نیز گردهم می آورندکه تنظیم کاربری ها و 
تعریف شخصیت و  به مفهوم  فعالیت ها در طول شبکه 
کاربرد ویژه برای فضا و تعریف گروه استفاده کنندگان از 
در  ها  فعالیت  درتعریف  همچنین  باشد.  می  نظر  مد  آن 
عملکرد  و  فرم  ترکیب  چگونگی   به  توجه  شبکه  طول 
و  ها  گره  انطباق  بر  توجه  به صورت  فضاها  از  یک  هر 
عملکردشان می توان سبب تبدیل یک گره به نشانه ای 
خاص در سطح محله شد که  ضمن آنکه سبب افزایش 

فعالیت های اجتماعی به عنوان عامل ایجاد هویت و حس 
مکان در ساکنان شناخته می شود نیز می تواند به عنوان 
عامل ایجاد خوانایی و شکل گیری تصویر ذهنی مثبت از 

بافت هم موثر باشد.
 مانند مجموعه درب امام که به عنوان یک فضای مذهبی 
شناخته شده در محله دردشت در قالب یک نشانه محله 
از  ها  کوچه  گذر  دلیل  به  آنکه  داشته ضمن  کاربرد  ای 
میان مجموعه حیاط آن نیز به شکل یک فضای شهری 
نیز عملکرد دارد و خود مجموعه نیز به عنوان یک مکان 
مکان  و  است  شده  شناخته  ساکنین  کلیه  برای  مذهبی 

برگزاری مراسم خاص مانند عاشورا در محله می باشد.

نتیجه گیری و جمعبندی
یک مجموعه شهری را باید سازمان انتظام یافته ای تلقی 
نمودکه استخوانبندی آن ترکیب هدفمندی از اجزا مختلف 
با مقیاس ها و عملکردهای متفاوت است؛ همانطور که در 
مقاله نیز به آن پرداخته شد این ساختار منظم با استقرار 
تصادفی چند فضا به وجود نمی آید، بلکه تمامیت خود را 
از ویژگی ها و اصول خاصی به دست می اورد، در نتیجه 
اگر نتوان تدابیر الزم را برای حفظ تمامیت و یکپارچگی 
آن اتخاذ نمود، می میرد و از بین می رود. نتایج پژوهش 

18 
 

 :مأخذ ؛وجود تباين و تنوع فضايي فضايي در بافت، يكمرتبگي ،حركت در نظم ارگانيك راه ها و نظم هندسي گره .8تصوير 
 .نگارندگان

 

 استفاده از تباين فضايي

ايجاد گوناگوني در ويژگي هاي كالبدي و كيفيت هاي بصري اجزا و عناصر شبكه فضاهاي شهري در عين توجه به حفظ 
. بافت مجموعه سبب ايجاد هويت و رهايي از يكنواختي شده كه از آن با عنوان تباين فضايي ياد مي كنيمارتباط با فضاها و 

بنابراين تباين فضايي را از طريق ؛ نوع در فضاهاي شهري متوالي دانستاصل تباين را مي توان جزيي از فرآيند ايجاد ت
ا سرپوشيده يا مسقف كردن برخي قسمت ها مانند استفاده از ايجاد سايه و روشن در فضا به مفهوم بازي با نور و سايه ي

همچنين در طراحي جداره هاي شهري نيز . ساباط يا ايجاد فضاهاي مسقف در نحوه اتصال راه به ميدان در فضا برقرار نمود
برند تا ضمن  گاه جهت ايجاد تاكيد بر يك فضا يا بخشي از جداره اصل تباين را در تغيير اندك سبك طراحي به كار مي

. ايجاد تنوع و تاكيد تضادي نيز با زمينه خود نداشته باشد
 

تركيب عملكردها جهت ايجاد هويت و حس مكان 
شكل دهي به ساختار بافت در  شبكه فضاهاي شهري عالوه بر

مسير حركت خود مجموعه اي از عملكردهاي گوناگون را نيز 
ها در طول گردهم مي آورندكه تنظيم كاربري ها و فعاليت 

ويژه براي فضا و  دشبكه به مفهوم تعريف شخصيت و كاربر
همچنين . تعريف گروه استفاده كنندگان از آن مد نظر مي باشد

درتعريف فعاليت ها در طول شبكه توجه به چگونگي  تركيب 
فرم و عملكرد هر يك از فضاها به صورت توجه بر انطباق گره 

يك گره به نشانه اي  ها و عملكردشان مي توان سبب تبديل
خاص در سطح محله شد كه  ضمن آنكه سبب افزايش فعاليت 

هاي اجتماعي به عنوان عامل ايجاد هويت و حس مكان در 
ساكنان شناخته مي شود نيز مي تواند به عنوان عامل ايجاد 
خوانايي و شكل گيري تصوير ذهني مثبت از بافت هم موثر 

. باشد
 
 
 
 
 
 

تصویر 10. تنظیم فعالیتهای در طول شبکه فضاهای شهری در بافت 
محله دردشت؛ مأخذ: نگارندگان.
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حاضر، از دو جهت قابل جمع بندي است: 
ساختار  ساختارکالبدی،  اصلي  معیار  سه  شناسایي  اول، 
فعالیتی و ساختار هویتی به عنوان مفاهیم کلیدي در شکل 
و  تاریخی  بافت  یک  در  شهری  فضاهای  شبکه  گیري 
معرفي معیارهاي فرعي به عنوان اجزاء آنها که در جدول 

شماره چهار ارائه گردید؛ 
در  این شبکه  و حفظ  که حضور  اهمیتي  شناسایي  دوم: 
نحوه  بر  تاثیرشان  و  تاریخی  های  بافت  حیات  تداوم 
به  پاسخ  در  دارد.  بافت  ساکنین  نیازهای  به  پاسخگویی 
این پرسش که چه مؤلفه هایي مي تواند در شکل گیري 

بافت  یک  فضایی  ساختتر   در  شهری  فضاهای  شبکه 
تاریخی مؤثر باشد؟، باید گفت که بر طبق تصاویر، جداول 
و تحلیلهاي ارائه شده در نمونه موردی، وجود سه عامل 
کالبد، فعالیت و معنا و هویت از عوامل اساسي در شکل 
گیري شبکه فضاهای شهری و تبدیل آن به جزیي جدایی 
ناپذیر از استخوانبندی یک بافت مي باشد. نکته اساسی 
در چگونگی نحوه ترکیب فضاها و ایجاد ارتباط میان هر 
فضا با فضای مجاور است که هر معیار به شکلی در ارتباط 
این شبکه نقش داشته و عناصر  با معیار دیگر، در خلق 

استخوانبندی را سازمان می دهد.
باید  که  اصولی  و  معیارها  معرفی  به  جدول شماره چهار 

در طراحی این شبکه در ساختار فضایی بافت کارگرفت، 
و  ریزی  برنامه  پژوهش  این  کاربردی  نتیجه  پردازد.  می 
زندگی  کیفیت  ارتقا  تاریخی  جهت  بافت های  مدیریت 
در آنها است. در این نمونه موردی مفاهیم و مولفه های 
سازنده شبکه فضاهای شهری در یک فرآیند منطقی ارائه 
شده و چشم انداز مدیریت شهری در اولویت برنامه ریزی 
جهت دوام کارکرد این شبکه در ساختار فضایی بافت را 

مشخص می کند.

همانطور که در جدول نیز قابل مشاهده است توجه ساختار 

نوع  در  موثر  عوامل  به  شهری  فضاهای  شبکه  کالبدی 
ایستا و پویای در طول  و چگونگی پیوند میان فضاهای 
یک  گیری  شکل  مسبب  که  عواملی  پردازد،  می  شبکه 
می  متوالی  پیوسته  فضاهای  عنوان  به  مناسب  ترکیب 
شود که از رعایت اصولی چون اصل پیوستگی در ترکیب 
مقیاس  فضایی،  مراتب  سلسله  رعایت  فضاهای شهری، 
از  استفاده  یکمرتبگی،  ترکیب،  در  وحدت  اصل  انسانی، 
تباین و ایجاد تنوع فضایی پیروی می کند که نتیجه آن 

خوانایی بافت و امکان درک آسان است.
باید در نظر گرفت  نکته دیگر که در طراحی این شبکه 
توجه به نیازهای اجتماعی - خدماتی ساکنین بافت است 

معیارهای شکل 
دهنده شبکه 
فضاهای شهری

معیار سنجشعوامل مورد بررسی

اصل سلسله مراتب فضایینحوه ترکیب فضاساختار کالبدی
اصل پیوستگی درترکیب فضاهای شهری

اصل وحدت در ترکیب
مقیاس انسانی

یکمرتبگی
ایجاد تنوع فضایی

استفاده از تباین فضایی

خوانایی، ادراک فضا

ارایه خدمات ساختار فعالیتی
تضمین زندگی 

اجتماعی

شبکه ترکیب عملکردها مقیاس فعالیت ها
اجتماعی،سرزندگی،عامل 

مشوق حضور 
درفضا،گوناگونی

معنادارشدن فضاساختار هویتی
تبدیل فضابه 

مکان

تصویر ذهنی
حس مکان

انطباق فضاها و عملکردشان
انطباق فضاها با نشانه ها

نوع رویداد در مکانها

جدول 4. معیارهای شکل دهنده شبکه فضاهای شهری؛ مأخذ: نگارندگان.
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با تنظیم فعالیت ها در طول شبکه در کنار توجه به  که 
مقیاس عملکرد هر فضا و نوع خدماتی که باید ارایه دهد، 
تنظیم  از  هدف  گیرد.  می  شکل  شبکه  فعالیتی  ساختار 
به  تشویق  و  ایجاد سرزندگی  در طول شبکه  ها  فعالیت 
حضور در فضا می باشد. آخرین بخش از معیارهای شکل 
دهنده به ساختار شبکه های فضاهای شهری به ساختار 
هویتی آن باز می گردد که در واقع باید برآیندی از هر دو 
ساختارکالبدی و فعالیتی شبکه باشد. هدف اصلی از این 
بخش ایجاد هویت  برای فضاها، کمک به شکل گیری 
مناسب  ذهنی  تصویر  خلق  و  ساکنین   در  مکان   حس 
برای آنها در کنار معنا بخشیدن به هرجز این شبکه می 
باشد که نتیجه تبدیل شدن محله به مکانی برای زندگی 
و انجام تعامالت اجتماعی است. پژوهش حاضر می تواند 
مبنایی برای شناخت ساختار فضایی و کارکرد آن در بافت 
های تاریخی ایران باشد. شناخت این ساختار و کمک به 
حفظ تداوم حضور عناصر ان در بافت می تواند در ارتقای 
ساکنین  نیازهای  به  پاسخگوی  و  بافت  سیمای  کیفیت 
و  مفاهیم  این  از  استفاده  کمک  با  همچنین  باشد.  موثر 
شناخت معیارهای موثر در شکل گیری آن می توان در امر 
مدیریت شهری و دخالت در بافت های فرسوده تاریخی 
تحت عناوین مرمت، احیا و یا تغییر ساختار عملکردی و 

فیزیکی آن از مسیر درست وارد عمل شد.  
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ارائه الگوها و روش های مطلوب تبدیل شهر تهران به شهر آموزش دهنده 
)با تاکید بر اصول و تجارب جهانی(

محمد جواد مهدوی  نژاد*-  استادیار دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
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معصومه امینی -  کارشناس ارشد معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده
با مطرح شدن نظریه شهر آموزش دهنده، در دهه اول قرن بیست ویکم 
که بسیار مورد استقبال عموم صاحب نظران قرار گرفت و در سال 2004 
فرصت  این  شد،  مطرح  بین المللی  کنوانسیون  یک  به عنوان  میالدی 
شهروندان  آموزش  برای  نیز  شهر  در  موجود  امکانات  از  تا  آمد  پیش 
هویت  با  است  شهری  آموزش دهنده،  شهر   حقیقت،  در  شود.  استفاده 
خاص خود، که می تواند بخشی از هویت یک ملت را تشکیل دهد. از 
این رو هدف اصلی این تحقیق، بررسی کردن ابعاد کلی و خصوصیات 
الهام از معیارها  با  شهرهای آموزش دهنده در سراسر دنیاست تا بتوان 
و اصول مطرح شده، معیارها و اصولی برای تبدیل شهر تهران به شهر  
چگونه  از:  عبارتند  پژوهش  اصلی  سواالت  کرد.  تدوین  آموزش دهنده 
آموزش را می توان با شیوه های غیرمستقیم به مخاطبان و افرادی که 
در یک فضای شهری حاضر می شوند، انتقال داد؟ و اصول طراحی که 
برای ایجاد شهر های آموزش دهنده الزم هستند، کدامند؟ روش تحقیق 
این پژوهش روش تحلیل محتواست، که در  مورد نظر به کار رفته در 
آن تجربه های صورت گرفته در کشورهای مختلف در حوزه طراحی و 
تدوین محیط  های آموزش دهنده، مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و با 
استفاده از تکنیک های توصیفی- تحلیلی نتایج را استخراج نموده، و با 
بهره گیری از تکنیک های مطالعه تطبیقی برای شرایط و نیازهای جامعه 

ایرانی باز طراحی می شود.

واژگان کلیدي: شهر های آموزش دهنده، شهروند، آموزش شهروندان، 
نظریه شهر آموزش  دهنده. 

   Mahdavinejad@modares.ac.ir  :نویسنده مسئول مکاتبات، شماره تماس: 09123360977، رایانامه *
مقاله حاضر برگرفته از پایان نامه کارشناسی  ارشد معصومه امینی به راهنمایی دکتر محمد جواد مهدوی  نژاد و مشاوره دکتر محمد رضا بمانیان در دانشگاه تربیت مدرس 

می باشد. بدین وسیله از حمایت های اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی معاونت اجتماعی و امور فرهنگی شهرداری تهران قدردانی می شود. 

Presentation of the models and methods of trans-
formation of Tehran to Educating City (with the 
emphasis on international basement and pragmatism 
program)

 Today more than ever the city, large or small, offers
 countless opportunities for education. For the first time the
theory of Educating City released as international conven-
 tion in 2004. Educating cities must offer all inhabitants,
 as prerequisites, growing objective for the community,
education in the values and practices of a democratic citi-
 zenship: respect, tolerance, participation, responsibility.
Educating cities must interest public consensus, program-
 mers’, heritage and services. The main scope of this paper
 is about determining the design principles of educating
cities in Iran. The most important goal of this study is pre-
 sentation of a model which turns Tehran to an educating

.city

 Keywords: educating cities, citizenship, Educating City
 .theory, Tehran
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المهد الی اللحد« یعنی در همه عمر، از گهواره تا گور، در 
جستجو و طلب علم باشید. در شعری از فردوسی حکیم و 

شاعر بزرگ ایرانی چنین آمده است که:
 زمانی میاسای ز آموختن * اگر جان همی خواهی افروختن.

که  دریافت  می توان  گران مایه،  اشعار  و  احادیث  این  از   
خاصی  مکان  یا  زمان  افراد،  به  منحصر  آموزش  مقوله 
نیست و این امر نیز محدود به مدرسه یا تنها مکان های 
آموزش  جامعه،  اهداف  پیش برد  برای  و  نیست  آموزشی 

باید در هر مکان و هر زمان انجام گیرد.
در این پژوهش سعی بر آن است تا با بررسی مهارت های 
با  و  امر  این  متخصصان  توسط  شده  مطرح  شهروندی 
مروری بر دویست تجربه صورت گرفته در سطح جهان، 
در زمینه شهر آموزش دهنده، به هدف اصلی تحقیق که 
ارائه مدلی برای تبدیل شهر تهران به یک  از  عبارتست 

شهر آموزش دهنده دست پیدا کرد. 

2- آموزش مستقیم و آموزش غیرمستقیم
2-1 تعریف آموزش مستقیم و غیرمستقیم

بحث  بدون  آن  تربیت  و  تعلیم  سیستم  که  جامعه اي  در 
بدون  و  مي پذیرد  را  شده  داده  آموزش  مسائل  انتقاد،  و 
تفکر منعکس مي کند، خطر پدید آمدن انسان هایي فاقد 

مقدمه
به هر اندازه که بر میزان دانش بشری افزوده می شود، به 
همان اندازه نیز نیاز به آموزش در میان افراد جامعه بشری 
گذشته های  از  که  است  مفهومی  آموزش  می رود.  باالتر 
آن چه  است. هر  بوده  بشری همراه  و جامعه  بشر  با  دور 
بیشتر زمان می گذرد و هر اندازه بیشتر انسان با مفاهیم 
جدید آشنا می شود، جایگاه آموزش بیشتر نمایان می گردد. 
یک  به عنوان  یادگیری  و  آموزش  از  معاصر  دنیای  در 
رویداد مهم فرهنگی یاد می شود، آموزش و یادگیری در 
و  می گیرد  شکل  فرهنگی  فعالیت  و  فرهنگ  از  بستری 
طبیعتا نتیجه ای که از این امر حاصل می شود نیز یک امر 
فرهنگی خواهد بود. در دنیای معاصر همه شئون حیات 
بشر با علم وابستگی پیدا کرده؛ به طوری که، هیچ شأنی از 
شئون حیات بشر را جز با کلید علم نمی توان انجام داد و 
به معنای کلی، آموزش تبدیل به یکی از بخش های اصلی 
زندگی انسان معاصر شده است. پرورش انسان ها در میان 
ائمه و پیشوایان دین و بزرگان این مرز و بوم نیز امری 
سفارش شده است. پیامبر اکرم می فرمایند: »طلب العلم 
فریضة علی کل مسلم« یعنی جستجو و تحصیل علم بر 
 ،1 ج  کافی،  )اصول  است  واجب  و  فرض  مسلمانی  هر 
ص 30(؛ و در جایی دیگر می فرمایند: »اطلبوا العلم من 

2 
 

ه مقدم -1
به همان اندازه نيز نياز به آموزش در ميان افراد جامعه بشري  ،شود هر اندازه كه بر ميزان دانش بشري افزوده مي به

چه بيشتر  آن هر. هاي دور با بشر و جامعه بشري همراه بوده است آموزش مفهومي است كه از گذشته. رود مي ترباال
در دنياي . گردد شود، جايگاه آموزش بيشتر نمايان مي اندازه بيشتر انسان با مفاهيم جديد آشنا مي گذرد و هر زمان مي

شود، آموزش و يادگيري در بستري از فرهنگ و  ميعنوان يك رويداد مهم فرهنگي ياد  معاصر از آموزش و يادگيري به
در . شود نيز يك امر فرهنگي خواهد بود اي كه از اين امر حاصل مي تيجهنگيرد و طبيعتا  فعاليت فرهنگي شكل مي

حيات بشر را جز با  شئونشأني از  هيچ ،طوري كه به ؛حيات بشر با علم وابستگي پيدا كرده شئونهمه دنياي معاصر 
هاي اصلي زندگي انسان معاصر شده  آموزش تبديل به يكي از بخش ،توان انجام داد و به معناي كلي كليد علم نمي

پيامبر اكرم  .نيز امري سفارش شده است مرز و بومها در ميان ائمه و پيشوايان دين و بزرگان اين  انسان پرورش .است
است  يعني جستجو و تحصيل علم بر هر مسلماني فرض و واجب »علي كل مسلمفريضة  العلم طلب«: فرمايندمي

يعني در همه عمر، از  »العلم من المهد الي اللحد اطلبوا«: فرمايند در جايي ديگر مي؛ و )30ص  ،1اصول كافي، ج (
 :چنين آمده است كهدر شعري از فردوسي حكيم و شاعر بزرگ ايراني . طلب علم باشيد گهواره تا گور، در جستجو و

مقوله كه  توان دريافت مي ،مايه گرانو اشعار اين احاديث ز ا .خواهي افروختن اگر جان همي* زماني مياساي ز آموختن 
هاي آموزشي نيست و  آموزش منحصر به افراد، زمان يا مكان خاصي نيست و اين امر نيز محدود به مدرسه يا تنها مكان

 . ن و هر زمان انجام گيردآموزش بايد در هر مكا برد اهداف جامعه، براي پيش
 

 
 .نگارندگان: نمودار فرآيند تحقيق، ماخذ. 1نمودار 

 

 اصول شهر 
 دهنده آموزش

 نيازهاي جامعه

 سواالت تحقيق

 مباني نظري
 الگوي نظري

 هاي مهارت
 شهروندي

 فرآيند استنتاج

 تحليل 
 هاي موردي نمونه

 دستاوردهاي 
 كيفي كمي-

معيارهاي شهر 
 دهنده آموزش

 ارائه مدلي براي
 شهر تهران

ادبيات 
 موضوع

 گيري نتيجه ها تحليل

نمودار 1. نمودار فرآیند تحقیق، ماخذ: نگارندگان.
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نیروي استدالل و تفکر در جامعه افزایش مي یابد. امروزه 
تدریس، بیشتر به معناي انتقال معلومات از ذهن معلم به 
انباشته از مطالبي مي شود  شاگرد است و ذهن فراگیران 
که با نیاز و فکر آن ها متناسب نیست و زمینه رکود علمي 
و دل زدگی از فعالیت هاي علمي را فراهم مي سازد. به طور 
کلی، در تدریس از دو الگوی کلی برای انتقال مطالب به 

دانش آموزان استفاده می شود:
 1- روش سخنرانی یا روش مستقیم، 2- روش 

مشارکتی یا روش غیرمستقیم. 
روش سخنراني و روش مشارکت دانشجو در امر یادگیري 
از روش هاي رایج در آموزش مي باشند. برخي از تحقیقات 
نشان داده که حدود 80 درصد اطالعات ارائه شده، توسط 
کشور  دانشگاه هاي  اکثر  در  که  سخنراني  مرسوم  روش 
می شود.  فراموش  هفته   8 عرض  در  مي شود،  استفاده 
در  همگان  براي  سخنراني  به روش  یادگیري  اگرچه 
این روش  در  اما  است،  اجتناب ناپذیر  زمان  از  برحه هایي 
به دانشجو فرصت تفکر که ضرورت یادگیري است، داده 
نمي شود )زرشناس، مومنی دانایی و دیگران، 1390، ص 
مستقیم  آموزش  از   )2007( اسمیت  و  ریو  ادانل،   .)25
تعریف زیر را به دست داده اند: یک شکل نظام مند آموزش، 
که برای ایجاد تسلط در دانش آموزان، در ارتباط با دانش 
و مهارت ها، مورد استفاده قرار می گیرد. مویجس و رینالدز 
)2002( اثربخش ترین راهبرد آموزشی را آموزش مستقیم 
را  زیر  ویژگی های  آموزش مستقیم  برای  آن ها  می دانند. 

برشمرده اند: 
دانش آموزان  همه  به  مستقیم  و  فعال  به طور  معلم   -1

کالس آموزش می دهد.
هدف های  می شود  سازمان دهی  خوبی  به  درس   -2
مورد  اصلی  موضوع های  می شوند،  بیان  به روشنی  درس 
تاکید قرار می گیرند و نکات مهم در پایان درس خالصه 

می شوند.
3-  موضوع های درسی در گام های کوچکی ارائه می شوند 
به گونه ای که هر موضوع پیش از تدریس موضوع بعدی 

به وسیله دانش آموزان به خوبی فهمیده شود.
4- مهارت های سطح پایین و مطالب آسان سریع آموزش 
باالتر و تفکر و  برای هدف های سطح  تا  داده می شوند، 

حل مسئله، وقت آموزشی بیشتری در اختیار معلم باشد.
5- معلم در آغاز درس های تازه، از پیش سازمان دهنده 

استفاده می کند. 
یکی از ایرادهای وارده به این روش این است که در این 
روش آموزشی دانش آموزان و دانش جویان فعال نیستند، 
پرورش  خالقیت شان  قدرت  می رود،  سر  حوصله شان 
درمی آیند.  اطالعات  گیرنده  صورت  به  صرفًا  و  نمی یابد 
در مجموع این روش برای آموزش پاره ای از موارد مفید 
دانسته شده و برای بسیاری از موارد آموزشی روشی غیر 

موثر است.
آن  در  که  می شود،  گفته  به روشی  مشارکتی  یادگیری 
و  می کنند  کار  باهم  کوچک  گروه های  در  یادگیرندگان، 
برای دستاوردهای جمعی شان مورد تقویت قرار می گیرند. 
تمام  در  را  یادگیرندگان  پیشرفت  مشارکتی  یادگیری 
پایه های تحصیلی و همه تکالیف یادگیری از مهارت های 
اساسی گرفته تا حل مسئله تأمین می کند. در عین حال 
فراوانی  امتیازهای  دارای  مشارکتی  یادگیری  روش  که، 
است، اگر در استفاده از آن دقت به کار بسته نشود، ممکن 
است نتایج رضایت بخشی به بار نیاورد. استفاده موفقیت آمیز 
از این روش مستلزم این است که معلم در این کار مهارت 

کافی داشته باشد )سیف، 1387، ص 503-548(. 
یادگیری  تدریس  الگوی  از مهم ترین کاربست های  یکی 
تالش  معلم  که  است  زمانی  غیرمستقیم  یا  مشاوره ای 
طریق  از  شده  قیمتی  هر  به  را  دانش آموزان  می کند، 
آورد.  دادن تمرین و عرضه مطالب درسی به حرکت در 
فرهنگ ایرانی بیش از هر چیز بر آموزش های غیرمستقیم 
فضاهای  در  آنان  قرارگیری  با  همراه  شهروندان 
 Mahdavinejad,( می کند  تاکید  واقعی  شهری 

 .)677 :2011 ,Moradchelleh
از سوی دیگر، خالقیت زمانی در آموزش نهادینه می شود 
که بتوان آموزش را همراه با فرآیند انجام عمل به مخاطب 
انتقال داد )مهدوی نژاد، 1384، ص 58(. بنابراین، آموزش 
مبنای  بر  تا  باشد  انسانی  روابط  مفاهیم  بر  مبتنی  باید 
موضوعات درسی. در فضاهای شهری نیز به عنوان یکی 
از محیط های آموزش دهنده، شهروندان می توانند هم زمان 
تحت تأثیر هر دو مدل آموزش مستقیم و غیرمستقیم قرار 
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بگیرند و تمامی مسائل مربوط به زندگی شهروندی را از 
طریق این روش های آموزشی فرا می گیرند. 

2-2 انواع محیط های آموزشی    محیط، بستری 
برای شکل گیری بسیاری از ویژگی های رفتاری است. به 
بیانی دیگر بسیاری از عواطف، عادات، سالیق و حتی طرز 
از  نگرش ها و نشست و برخاست ها، به گونه های شگرف 
محیط تأثیر می پذیرند. به همین خاطر است که بسیاری از 
نامیده اند که هر فرد  دانشگاهی  را  صاحب نظران، محیط 
با توجه به زمینه ها و استعدادهای خویش می تواند از آن 
بیاموزد و در معرض تأثیرات آن قرار گیرد، دانشگاهی که 
هیچ گاه فرد از آن فارغ التحصیل نمی شود. بنابراین توجه 
زمینه ساز  آن، می تواند  برای شناخت  و تالش  به محیط 
باشد که  رفتارها و هنجارهایی  از  بسیاری  ریشه ای  فهم 
در جامعه شکل می گیرد. اگر یادگیری را امری اجتماعی 
بدانیم آنگاه باید بپذیریم که تحقق این امر در خالء امکان 
برآیند  فقط  را  یادگیری  نمی توانیم  بنابراین  نیست،  پذیر 
آموزش های معمول در مدرسه بدانیم، بلکه چه بخواهیم 
نیست و  انحصار مدرسه  یادگیری فقط در  چه نخواهیم، 
برای خویش  این میان مدعی سهمی  رقبای دیگری در 

می باشند. 
چنین به نظر می رسد که منابع آموزش دهنده نگرش های 
عوامل  این  میان  از  می باشند.  متعدد  بسیار  فرد،  یک 

خانواده، مدرسه، وسایل ارتباط جمعی و گروه دوستان یا 
جامعه به مراتب دارای اهمیت بیشتری هستند. برای یک 
وقتی  اما  است،  نخستین  گروه  مهم ترین  خانواده  کودک 
کودک وارد مدرسه می شود، معلم برای او به عنوان فردی 
که باید از او تقلید کرد اهمیت می یابد. در همین دوران 

گروه هم ساالن نیز به گروه مرجع تبدیل می شوند.  
خانواده: خانواده اولین گروه اجتماعی است که فرد بدان 
زندگی  در  جامعه پذیری  کارگزار  اولین  و  می شود  ملحق 
کودک است. کودک زبان را در خانواده می آموزد، ارزش ها 
و قواعد اخالقی را یاد گرفته و روابط اجتماعی با دیگران 

را می آموزد.
و  جامعه  بر  حاکم  ارزش های  آیینه  مدرسه،  مدرسه: 
است.  آن  ارزش های  ساختار  کننده  منعکس  به تعبیری 
مطالعات بی شماری بر اهمیت آموزش و پرورش در تعیین 
نگرش ها و رفتارهای سیاسی تاکید نموده اند. برای مثال، 
رسمی  پرورش  آموزش و  که  است  معتقد   )1965( کلمن 
ساختارهای  دگرگونی های  و  نگرش ها  تغییر  اصلی  ابزار 

اجتماعی و تعیین کننده الگوهای سیاسی جدید است.
گروه هم ساالن: از دیدگاه روان شناسی اجتماعی، گروه 
نقش مهمی در رشد اجتماعی کودکان و نوجوانان و ارائه 
این گروه ها، گروه  از مهم ترین  یکی  دارد.  آن ها  به  الگو 
هم ساالن است. به اعتقاد اریکسون در دوره نوجوانی فرد 
با یک بحران روانی- اجتماعی روبه رو می شود زیرا این 

 

آموزش شهروندان 
 شهرها در

 آموزش غيرمستقيم آموزش مستقيم

  شهروندان

 مديريت شهری  زندگیسبک سياست فرهنگ اقتصاد

 شهر

نمودار 2. آموزش مستقیم و غیرمستقیم شهروندان، ماخذ: نگارندگان.
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دوران، دوره انتقال از خانواده به اجتماع است.
و  روزنامه  تلویزیون،  رادیو،  جمعی:  ارتباط  وسایل 
اینترنت چنان پوشش کاملی از امور سیاسی و نگرش های 
مربوط به آن ها فراهم می سازند که به نظر می رسد گریز 
رسانه ها  این  مسلم  قدر  باشد.  غیرممکن  آن ها  تأثیر  از 
تبدیل  به یک دهکده جهانی  را  دنیا  با چنان قدرتی که 
کرده اند، می توانند در شکل دهی به نگرش ها و رفتارهای 
 ،1383 )شارع پور،  باشند  داشته  زیادی  تأثیر  شهروندی 
در  تنها  آموزش  و  یادگیری  واقع  در   .)299-314 ص 
پیرامونی  عوامل  سایر  و  نمی ماند  باقی  مدارس  انحصار 
نیز در آموزش فرد دخیل می باشند. در یک تقسیم بندی 
کلی چهار محیط آموزشی مختلف را می توان شناخت که 
عبارتند از: خانواده، مدرسه، جامعه، رسانه های گروهی. که 
هر یک نقشی در آموزش فرهنگ ها به فرد بازی می کنند.

2-3 انباشتگی در آموزش )آموزش تلفیقی(
انتقال  به  خاص  به طور  پیشین  ادوار  در  آموزش  فرآیند 
مجموعه ای از علوم و ارتقا نظام آموزشی موجود و اعتبار 
بخشیدن به ارزش های حاکم بر رفتارهای فرد یا جامعه 
محدود می شد، و زنجیره ای خاص از روش ها و ارزش های 
با  اما در دنیای مدرن امروزی  آموزشی را شامل می شد. 
توجه به نیازهای انسان ها و گسترده شدن دامنه ارتباطات 
و فعالیت های افراد، شیوه های آموزش نیز توسعه یافته و 
رویکردهای نوینی جایگزین روش های قبلی شده است، 
که در این روش ها اهمیت اصلی به شخص انسان داده 
جدید  طبقه بندی های  و  روش ها  این  با  آشنایی  می شود. 
برای رسیدن به مرزهای نوین و ارزش های خاص به ویژه 
انسانی  ارزش های  و  انسان ها  با  مرتبط  علوم  عرصه  در 

امری ضروری می باشد. 
مضمون،  مفهوم،  یک  رشته ای؛  میان  درسی  برنامه  در 

محتوا، مهارت یا فرآیند محور سازمان دهی برنامه درسی 
برای  مختلف  درسی  مواد  و  رشته ها  از  و  می گیرد  قرار 
رویکرد،  این  در  می جویند.  بهره  آن  تبیین  و  توضیح 
استقالل رشته ها از بین می رود و مرزبندی های رشته ای 
به طور موقت کنار گذاشته می شود. این رویکرد با عناوین 
مختلف و شکل های متعدد بیان شده است. از جمله تحت 
عنوان تلفیق محتوا و تلفیق مهارت ها و فرآیندها، رویکرد 
هسته  درسی  برنامه  هم بستگی،  درسی  برنامه  شبکه ای، 
اصلی و دیگر نام ها آمده است )احمدی، 1388، ص 98(. 
بروز  و  ظهور  باعث  چندی  عوامل  جدید  عصر  در 
رویکردهای تلفیقی در میان علوم و فنون جدید شدند که 
نیاز به آموزش هایی همه جانبه داشته  انسان ها  باعث شد 
اشاره  زیر  موارد  به  می توان  عوامل  این  جمله  از  باشند. 

کرد:
1( انسان و پیچیدگی های آن و هم چنین طبیعت و ابعاد 

مختلف آن و تعدد و تکثر رهیافت ها.
2( رشد بیش از حد و روز افزون مرزها در علوم. 

3( تولید علوم مطلوب، که مي توان آن ها را در سه دسته 
جریانات  و  مدرن  پست  جریانات  مسیحي،  جریانات 

اسالمي خالصه کرد.
رشته ها،  محتوایي  نظام هاي  که  حقیقت  این  دریافت   )4
در واقع نوعي طبقه بندي عملي، براي دانش و موضوعات 
به شمار مي رفته  رشته  آن  به  وابسته  پژوهشي  تحقیقي- 
آموزشي  سازمان دهي  براي  مبنایي  معناي  به  الزامًا  و 

نمي تواند مفید و ضروري واقع شود.
که  هستند  این  پي  در  تلفیقي  رویکردهاي  مجموع  در 
را  فرصت هایي  آموزش،  از  خاصي  سازماندهي  ارائه  با 
براي فراگیران فراهم سازند تا با اصول، مبادي، روش ها 
شوند  آشنا  متعدد  قلمروهاي  در  متنوع  موضوعات  و 
و  گروهی  روحیه  تلفیقی  درسی  برنامه   .)1390 )پیغامی، 
فراگیران  و  می دهد  ارتقا  را  دانش آموزان  مشارکتی  کار 
می شوند.  یادگیری  برای  برنامه ریزی  درگیر  فعال  به طور 
کالس  در  افراد  بیشتر  حضور  باعث  درسی  برنامه  این 
نسبت  بهتر  نگرش  و  مرتب  به طور  تکلیف  انجام  درس، 
به آموزش گاه می شود. این روش به طور عام بوده و برای 

تمام دوره های تحصیلی کاربرد دارد.
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از ميان اين عوامل خانواده، . باشند بسيار متعدد مي ،هاي يك فرد دهنده نگرش رسد كه منابع آموزش نظر مي چنين به
يك كودك خانواده براي . مراتب داراي اهميت بيشتري هستند مدرسه، وسايل ارتباط جمعي و گروه دوستان يا جامعه به

عنوان فردي كه بايد از او تقليد كرد  معلم براي او به ،شود اما وقتي كودك وارد مدرسه مي ،ترين گروه نخستين است مهم
   .دنشو ساالن نيز به گروه مرجع تبديل مي در همين دوران گروه هم. يابد اهميت مي

پذيري در زندگي كودك  شود و اولين كارگزار جامعه ملحق ميخانواده اولين گروه اجتماعي است كه فرد بدان  :خانواده
 .آموزد ها و قواعد اخالقي را ياد گرفته و روابط اجتماعي با ديگران را مي ، ارزشآموزد كودك زبان را در خانواده مي. است

مطالعات . استهاي آن  تعبيري منعكس كننده ساختار ارزش هاي حاكم بر جامعه و به آيينه ارزش ،مدرسه :مدرسه
) 1965(كلمن  ،براي مثال. اند ها و رفتارهاي سياسي تاكيد نموده پرورش در تعيين نگرشو  شماري بر اهميت آموزش بي

هاي ساختارهاي اجتماعي و تعيين كننده  ها و دگرگوني پرورش رسمي ابزار اصلي تغيير نگرشو  معتقد است كه آموزش
 .الگوهاي سياسي جديد است

گروه نقش مهمي در رشد اجتماعي كودكان و نوجوانان و ارائه الگو  ،شناسي اجتماعي از ديدگاه روان :النسا گروه هم
به اعتقاد اريكسون در دوره نوجواني فرد با يك . ساالن است گروه هم ،ها ترين اين گروه يكي از مهم. ها دارد به آن

 .دوره انتقال از خانواده به اجتماع است ،شود زيرا اين دوران رو مي اجتماعي روبه بحران رواني-
هاي مربوط  راديو، تلويزيون، روزنامه و اينترنت چنان پوشش كاملي از امور سياسي و نگرش :وسايل ارتباط جمعي

ها با چنان قدرتي  قدر مسلم اين رسانه. ها غيرممكن باشد آن تأثيررسد گريز از  نظر مي سازند كه به ها فراهم مي به آن
زيادي  تأثيرها و رفتارهاي شهروندي  دهي به نگرش توانند در شكل مي ،اند دنيا را به يك دهكده جهاني تبديل كردهكه 

ماند و ساير  واقع يادگيري و آموزش تنها در انحصار مدارس باقي نمير د. )299-314 ، ص1383پور،  شارع( داشته باشند
توان  بندي كلي چهار محيط آموزشي مختلف را مي در يك تقسيم. باشند عوامل پيراموني نيز در آموزش فرد دخيل مي

ها به فرد بازي  يك نقشي در آموزش فرهنگر كه ه. هاي گروهي خانواده، مدرسه، جامعه، رسانه: شناخت كه عبارتند از
. كنند مي

 
 
 
 
 
 

 .نگارندگان: ماخذهاي چهارگانه آموزشي،  محيط. 3نمودار 
 

) آموزش تلفيقي(آموزش انباشتگي در  2-3
اي از علوم و ارتقا نظام آموزشي موجود و اعتبار بخشيدن  طور خاص به انتقال مجموعه فرآيند آموزش در ادوار پيشين به

را  هاي آموزشي ها و ارزش اي خاص از روش و زنجيره ،شد هاي حاكم بر رفتارهاي فرد يا جامعه محدود مي به ارزش
هاي  ها و گسترده شدن دامنه ارتباطات و فعاليت مدرن امروزي با توجه به نيازهاي انسان اما در دنياي. شد شامل مي

ها  كه در اين روش ،هاي قبلي شده است هاي آموزش نيز توسعه يافته و رويكردهاي نويني جايگزين روش شيوه ،افراد
هاي جديد براي رسيدن به مرزهاي  بندي طبقهها و  آشنايي با اين روش. شود اهميت اصلي به شخص انسان داده مي

.  باشد مري ضروري ميهاي انساني ا ها و ارزش ويژه در عرصه علوم مرتبط با انسان هاي خاص به نوين و ارزش

محيط هاي 
چهارگانه آموزشي

خانواده مدرسه جامعه رسانه هاي جمعي

نمودار 3. محیط های چهارگانه آموزشی، ماخذ: 
نگارندگان.
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3- یادگیری اجتماعی
3-1 مفهوم یادگیری اجتماعی

مفهوم یادگیری را می توان به صورت های مختلف تعریف 
و  مختلف  عادت های  اطالعات،  و  دانش  کسب  کرد: 
مهارت های متنوع و راه های گوناگون حل کردن مسائل. 
رفتارها  فراگیری  به عنوان  را  یادگیری  می توان  هم چنین 
و اعمال مفید و پسندیده و حتی به عنوان کسب رفتارها 
و اعمال مضر و ناپسند تعریف کرد. معروف ترین تعریف 
یادگیری به قرار زیر است: یادگیری به فرآیند ایجاد تغییر 
تجربه  حاصل  که  رفتاری،  توان  یا  رفتار  در  پایدار  نسبتًا 
است گفته می شود و نمی توان آن را به حالت های موقتی 
بدن مانند آن چه بر اثر بیماری، خستگی یا مصرف داروها 
از  داد )سیف، 1381، ص 28(. یکی  پدید می آید نسبت 
یادگیری  نظریه  شناختی،  رفتارگرایی  معروف  نظریه های 
از  بیش  بندورا  آلبرت  آن  تدوین  در  که  است  اجتماعی 
 )11-12 )1997، ص  بندورا  است.  داشته  سهم  دیگران 
از  است:  گفته  انسان  رفتار  کننده  کنترل  عوامل  درباره 
نیروهای  به وسیله  نه  مردم  اجتماعی،  یادگیری  دیدگاه 
را  آن ها  محیطی  محرک های  نه  می شوند،  رانده  درونی 
بر  روان شناختی  بلکه کارکردهای  به عمل سوق می دهد. 
تعیین  عوامل  و  بین شخص  دوجانبه  تعامل  یک  حسب 

کننده محیطی تبیین می شوند. 
متغیرهای  هم  اجتماعی،  یادگیری  نظریه  اساس  بر 
موثرند  رفتار  نگه داری  و  ایجاد  در  محیطی  پیش آیندی 

هم متغیرهای واسطه ای ذهنی )متغیرهای خود تحمیلی 
لذا،  محیطی.  پیامدی  متغیرهای  هم  و  ساخته(  خود  یا 
بر  موثر  عوامل  بررسی  در  نظریه  این  پیرو  روان شناسان 
تنها به تحلیل رویدادهای محیطی پیش آیندی  رفتار، نه 
محیطی  رویدادهای  و  هستند(  رفتار  برانگیزنده  )که 
پیامدی )که در کنترل رفتار دخیلند( می پردازند، بلکه آن ها 
طبقه دیگری از عوامل تعیین کننده رفتار یعنی متغیرهای 
را  فرد  ذهنی  تصورات  و  برداشت ها  اندیشه ها،  شخصی 
شخصی،  متغیرهای  این  می دهند.  قرار  توجه  مورد  نیز 
محصول تاریخچه یادگیری فرد هستند که بر روشی که 
از طریق آن شرایط محیطی رفتار فرد را تعیین می کنند 
مفهوم   .)311-312 ص   ،1381 )سیف،  می گذارند  تأثیر 
بخش های  به  اجتماعی  یادگیری  نظریه  در  یادگیری، 

عمیق تری از جامعه توسعه می یابد. 

3-2 مهارت های شهروندی
اکثر مباحثه های صورت گرفته در عصر معاصر، پیرامون 
اچ  تی.  تعریف  به  وابسته  به نوعی  شهروندی،  مسأله 
را  شهروندی  وی  است.  شهروندی  از   )1950( مارشال 
وضعیتی معرفی می کند؛ که در آن فرد عضویت کامل در 
جامعه داشته باشد. در این تعریف جایگاه مردم مستقل از 
ارزش نسبی آن ها در کمک به فرآیندهای اقتصادی است. 
در نتیجه، اگرچه شهروندی مفهومی غیر اقتصادی است 
اما به طور مستقیم بر ساختار اجتماعی یک جامعه معین 
استدالل  یونگ   .)9 1996، ص  )گارسیا،  می گذارد  تأثیر 
می کند که شهروندی در حقیقت مجموعه ای از ارتباطات 
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دهي برنامه درسي قرار  يك مفهوم، مضمون، محتوا، مهارت يا فرآيند محور سازمان ؛اي در برنامه درسي ميان رشته
ها از  استقالل رشته، در اين رويكرد. جويند ها و مواد درسي مختلف براي توضيح و تبيين آن بهره مي هگيرد و از رشت مي

هاي  اين رويكرد با عناوين مختلف و شكل. شود طور موقت كنار گذاشته مي اي به هاي رشته رود و مرزبندي بين مي
اي، برنامه درسي  ها و فرآيندها، رويكرد شبكه ارتاز جمله تحت عنوان تلفيق محتوا و تلفيق مه. متعدد بيان شده است

  .)98 ، ص1388احمدي، ( ها آمده است بستگي، برنامه درسي هسته اصلي و ديگر نام هم
در عصر جديد عوامل چندي باعث ظهور و بروز رويكردهاي تلفيقي در ميان علوم و فنون جديد شدند كه باعث شد 

 :توان به موارد زير اشاره كرد از جمله اين عوامل مي. جانبه داشته باشند همههايي  ها نياز به آموزش انسان
و ابعاد مختلف آن و تعدد و تكثر  چنين طبيعت هاي آن و هم انسان و پيچيدگي)1

 .ها رهيافت
  .رشد بيش از حد و روز افزون مرزها در علوم)2
را در سه دسته جريانات مسيحي، جريانات پست  ها آنتوان  توليد علوم مطلوب، كه مي)3

. مدرن و جريانات اسالمي خالصه كرد
 ،بندي عملي در واقع نوعي طبقه ،ها هاي محتوايي رشته دريافت اين حقيقت كه نظام)4

رفته و الزاماً  شمار مي پژوهشي وابسته به آن رشته به براي دانش و موضوعات تحقيقي-
. تواند مفيد و ضروري واقع شود دهي آموزشي نمي به معناي مبنايي براي سازمان

مجموع رويكردهاي تلفيقي در پي اين هستند كه با ارائه ر د
فراگيران هايي را براي  سازماندهي خاصي از آموزش، فرصت

ها و موضوعات متنوع در  فراهم سازند تا با اصول، مبادي، روش
برنامه درسي ). 1390پيغامي، ( قلمروهاي متعدد آشنا شوند

آموزان را ارتقا  تلفيقي روحيه گروهي و كار مشاركتي دانش
ريزي براي يادگيري  طور فعال درگير برنامه دهد و فراگيران به مي
سي باعث حضور بيشتر افراد در كالس اين برنامه در. شوند مي

طور مرتب و نگرش بهتر نسبت به  درس، انجام تكليف به
طور عام بوده و براي تمام  اين روش به. شود گاه مي آموزش

. هاي تحصيلي كاربرد دارد دوره
 

 .نگارندگان :اخذبرنامه درسي تلفيقي، م .4نمودار 
 
 
 
 
 
 
 
 

 برنامه درسي تلفيقي

 تنوع 
 اي رشته

بستگي  هم
 اي رشته

 مفهوم

 مضمون

 حتوام

 مهارت

نمودار 4. برنامه درسی تلفیقی، ماخذ: نگارندگان.
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ي يادگيري اجتماع -3
ي يادگيري اجتماعمفهوم  3-1

 و هاي مختلف اطالعات، عادتو كسب دانش : هاي مختلف تعريف كرد توان به صورت مفهوم يادگيري را مي
عنوان فراگيري رفتارها و  توان يادگيري را به چنين مي هم. هاي گوناگون حل كردن مسائل هاي متنوع و راه مهارت

ترين تعريف يادگيري  معروف. رفتارها و اعمال مضر و ناپسند تعريف كردعنوان كسب  اعمال مفيد و پسنديده و حتي به
كه حاصل تجربه است گفته  ،پايدار در رفتار يا توان رفتاري نسبتاًيادگيري به فرآيند ايجاد تغيير : قرار زير است به

آيد  مصرف داروها پديد مياثر بيماري، خستگي يا ر چه ب هاي موقتي بدن مانند آن را به حالت توان آن شود و نمي مي
نظريه يادگيري اجتماعي است كه در  ،هاي معروف رفتارگرايي شناختي يكي از نظريه ).28 ، ص1381سيف، (نسبت داد 

درباره عوامل كنترل كننده رفتار ) 11-12 ، ص1997(بندورا . تدوين آن آلبرت بندورا بيش از ديگران سهم داشته است
هاي محيطي  نه محرك ،شوند وسيله نيروهاي دروني رانده مي مردم نه به ،از ديدگاه يادگيري اجتماعي: انسان گفته است

حسب يك تعامل دوجانبه بين شخص و عوامل تعيين ر شناختي ب بلكه كاركردهاي روان .دهد عمل سوق مي ها را به آن
.  شوند طي تبيين ميكننده محي

 
 
 
 
 
 
 

 .نگارندگان :مل موثر در يادگيري اجتماعي، ماخذعوا .5نمودار 
داري رفتار موثرند هم متغيرهاي  آيندي محيطي در ايجاد و نگه هم متغيرهاي پيش ،اساس نظريه يادگيري اجتماعير ب

شناسان پيرو اين  روان ،لذا. پيامدي محيطيو هم متغيرهاي ) متغيرهاي خود تحميلي يا خود ساخته(اي ذهني  واسطه
و ) كه برانگيزنده رفتار هستند(آيندي  نه تنها به تحليل رويدادهاي محيطي پيش ،نظريه در بررسي عوامل موثر بر رفتار

تار ها طبقه ديگري از عوامل تعيين كننده رف بلكه آن ،پردازند مي) كه در كنترل رفتار دخيلند(رويدادهاي محيطي پيامدي 
اين متغيرهاي . دهند توجه قرار ميد ها و تصورات ذهني فرد را نيز مور ها، برداشت يعني متغيرهاي شخصي انديشه

محصول تاريخچه يادگيري فرد هستند كه بر روشي كه از طريق آن شرايط محيطي رفتار فرد را تعيين  ،شخصي
هاي  يادگيري، در نظريه يادگيري اجتماعي به بخشمفهوم ). 311-312 ، ص1381 سيف،(گذارند  مي تأثيركنند  مي

.  يابد تري از جامعه توسعه مي عميق
 

ي هاي شهروند مهارت 3-2
اچ مارشال . نوعي وابسته به تعريف تي به ،شهروندي مسألهپيرامون  ،در عصر معاصرهاي صورت گرفته  اكثر مباحثه

كه در آن فرد عضويت كامل در جامعه داشته  ؛كند وي شهروندي را وضعيتي معرفي مي. از شهروندي است) 1950(
اگرچه  ،نتيجهر د. ها در كمك به فرآيندهاي اقتصادي است جايگاه مردم مستقل از ارزش نسبي آن تعريفدر اين . باشد

ا، گارسي(گذارد  مي تأثيرطور مستقيم بر ساختار اجتماعي يك جامعه معين  شهروندي مفهومي غير اقتصادي است اما به
اي از ارتباطات عمدي بين مردمي است كه  كند كه شهروندي در حقيقت مجموعه يونگ استدالل مي). 9 ، ص1996

عوامل موثر بر رفتار 
انسان

متغيرهاي شخصي 
انديشه برداشت ها   تصورات ذهني

رويدادهاي محيطي پيش  
آيندي

رويدادهاي محيطي  
كنترلي

نمودار 5. عوامل موثر در یادگیری اجتماعی، ماخذ: 
نگارندگان.
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عمدی بین مردمی است که می خواهند از حالت طبیعی 
یعنی حالتی که زندگی به صورت منزوی، فقیرانه و حیوانی 
نوعی  شهروندی  این رو  از  ورزند.  اجتناب  دارد  جریان 
و  رفاه  ارتقا  آن،  اصلی  هدف  که  است  اجتماعی  قرارداد 
امنیت در سطح جامعه است و ضرورتًا به این امر می پردازد 
که افراد یک جامعه چگونه باید رفتار کنند تا به این هدف 

برسند )عسکریان، 1385، ص 25(. 
با  پیش رفته  داشتن شهری  برای  تعریف  این  به  توجه  با 
آموزش هایی  باید  مسیر  این  در  کارا  و  آگاه  شهروندانی 
داده  آن ها  به  الزم  دانش های  و  مهارت ها  کسب  برای 
شود. در ابعاد آموزش شهروندی، بعد سیاسی، اجتماعی و 
فرهنگی قرار دارد. بعد سیاسی، معطوف به ایجاد احساس 
مسئولیت در فراگیرندگان نسبت به حفظ منافع جامعه یا 
عموم مردم است. بعد اجتماعی، معطوف به ایجاد تحکیم 
روابط متقابل بین اعضای یک جامعه است. بعد فرهنگی، 
فرهنگی  ارزش های  به  فراگیرنده  آگاه سازی  به  معطوف 
است که وجه تمایز قوم او را از اقوام دیگر فراهم می آورد 

)وزیری، جهانی، 1385، ص 168(. 
مهارت های شهروندی بخش وسیعی از مهارت های مورد 
نیاز شهروندان برای زندگی امروزی را شامل می شود. با 
رسیدن  برای  در شهرها،  افراد  به حضور چشم گیر  توجه 
پایدار،  شهر  یک  در  در  متعادل  پایدار  توسعه  یک  به 
برنامه ریزی های  و  فعالیت ها  در  شهروندان  فعال  حضور 
شهری، یکی از نکات بسیار کلیدی در این امر می باشد 

  .)407-406 :2011 ,Mahdavinejad, Amini(
ارتباط میان مهارت های شهروندی و آموزش را می توان 
در نظرات بیان شده پیرامون فلسفه تربیتی مالحظه کرد. 
به نظر افالطون شهر زیبا و نیک تنها بر بنیاد تربیت پی 
از  بسیاری   .)190 ص   ،1385 )قائدی،  می شود  افکنده 
شهرهای  در  زندگی  برای  شهروندان  امروزین  نیازهای 
ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  پیشرفت  حاصل  جدید 
است، که از آن با عنوان شهروند الکترونیک یاد می شود 
)بمانیان و دیگران، 1388، ص 72(. در نتیجه توسعه هر 
اقتصادی،  اجتماعی،  از  اعم  خود  ابعاد  تمامی  در  جامعه 
سیاسی و فرهنگی نیازمند حضور و مشارکت همه جانبه 
که  گفت  می توان  این رو،  از  دارد.  جامعه  آن  شهروندان 

آینده شهرها توسط شهروندان آن ساخته می شود و برای 
آرمانی،  شهری  ساختن  و  فوق  عرصه های  در  پیشرفت 
نیاز به شهروندانی است که بتوانند در این مسیر آگاهانه 
مهارت ها  آموزش  پیرامون  بحث  نتیجه  در  بگذارند.  قدم 
پیشرفته  جامعه ای  داشتن  برای  شهروندی  فرهنگ  و 
دیگر،  به عبارتی  می شود.  تلقی  حیاتی  و  ضروری  امری 
و  برده  به پیش  را  جامعه  یک  می تواند  که  مهمی  عامل 
آن را بسازد آموزش و رشد مهارت های شهروندی برای 
باید حس  حقیقت،  در  است.  جامعه  متن  در  گرفتن  قرار 
شهروندی را در میان افراد جامعه گسترش داد و این امر 
و  وظایف  از حقوق،  نوعی  به  فرد  که  است  این  مستلزم 

منافع خود در جامعه آگاه شود. 

4- بیان مسئله و روش تحقیق
4-1 بیان مسئله

فرهنگی  اهداف  پیش برد  در  اجتماعی  یادگیری  اهمیت 
محیط های  یکی از  جامعه  عنوان  اصلی  نقش  و  جامعه، 
همواره  که  است  مهمی  مسائل  از  یکی  آموزشی،  اصلی 
مورد توجه مسئوالن مدیریتی یک شهر و حتی یک کشور 
قرار گرفته است. تئوری شهر آموزش دهنده در دهه اول 
قرار  استقبال عموم صاحب نظران  بیست ویکم مورد  قرن 
گرفت و در سال 2004 میالدی به عنوان یک کنوانسیون 
بین المللی مطرح شد، لیکن جنبه های مختلف این قضیه 
درنیامده  اجرا  به  کامل  به طور  هنوز  آن  گوناگون  ابعاد  و 
کردن  بررسی  تحقیق،  این  اصلی  هدف  این رو  از  است. 
ابعاد کلی و خصوصیات شهرهای آموزش دهنده در سراسر 
دنیاست، تا بتوان با الهام از معیارها و اصول مطرح شده، 
معیارها و اصولی برای طراحی شهر های آموزش دهنده در 

ایران تدوین کرد. 

4-2 سواالت تحقیق
غیرمستقیم  شیوه های  با  می توان  را  آموزش  ا1- چگونه 
در یک شهر حاضر می شوند  که  افرادی  و  مخاطبان  به 

انتقال داد؟
آموزش های  در  گرفته  صورت  تجربه های  در   -2
غیرمستقیم در فضاها و بخش های مختلف مجموعه های 
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شهری، چه موفقیت ها و عدم  موفقیت هایی مشاهده شده 
است؟

شهر  به  تهران  شهر  تبدیل  برای  ارائه،  قابل  مدل   -3
آموزش دهنده دارای چه مشخصاتی است؟

4-3 روش تحقیق
پژوهش،  این  در  رفته  به کار  نظر  مورد  تحقیق  روش 
صورت  تجربه های  آن  در  که  محتواست،  تحلیل  روش 
تدوین  و  طراحی  حوزه  در  مختلف  کشورهای  در  گرفته 
قرار  تحلیل  و  تجزیه  مورد  آموزش دهنده،  محیط  های 
تحلیلی  توصیفی-  تکنیک های  از  استفاده  با  و  می گیرد 
تکنیک های  از  بهره گیری  با  و  نموده  استخراج  را  نتایج 
مطالعه تطبیقی برای شرایط و نیازهای جامعه ایرانی باز 

طراحی می شود )محمدی مهر، 1389(.

4-4 نمونه های موردی
نمونه های موردی در تحقیق حاضر، شامل 200 تجربه از 
مطالعاتی است که در حوزه طراحی شهرها و محیط های 
اطالع  پایگاه های  در  و  است  گرفته  انجام  آموزش دهنده 
نمونه های  گرفته اند.  قرار  تصریح  مورد  مربوطه،  رسانی 
که  می باشد  مورد   400 به  نزدیک  شده،  شناسایی  اولیه 
انتخاب  آن ها  میان  از  تصادف  به  نظر  مورد  نمونه   200

می شوند. 
  

موردی  نمونه های  موردی   نمونه های  تحلیل   -5
انتخاب شده بر اساس موقعیت قرارگیری، در چهار گروه 

دسته بندی شدند که شامل: 1- قاره آمریکا، 2- قاره اروپا، 
می شوند.  آفریقا  قاره   -4 و  اقیانوسیه،  و  آسیا  قاره   -3
بر اساس معیارهای مختلف مورد تحلیل  نمونه ها  سپس 
قرار گرفتند. در میان این نمونه ها، تجارب انجام شده در 
جهت ایجاد محیط های آموزش دهنده، با شیوه های متنوع، 
که از میان آن ها 11 مورد را به تفسیر بیان خواهیم نمود.

 
1- ورزش و شمول اجتماعی – تجربه مکزیک 
2008: اولین مورد از تجربه های بررسی شده، استفاده 
فرهنگ  آموزش  برای  اجتماعی  شمول  و  ورزش  امر  از 
با  تجربه ها،  این  می باشد.  شهروندان  به  زندگی  صحیح 
33 شعار مختلف در چندین منطقه از جهان انجام گرفته 
است. برای مثال، در مکزیکوسیتی در کشور مکزیک در 
از  اصلی  انگیزه  که  است  شده  اجرا  طرحی   2008 سال 
آن  مراحل مختلف  و  انواع  در  چاقی  بیماری  آن،  اجرای 
مزمن  بیماری های  گسترش  در  اصلی  عامل  به عنوان 
غیرمسری مانند دیابت یا بیماری های قلبی- عروقی که 
بیشترین عامل مرگ است می باشد، که به عنوان مسئله ای 
از بهداشت عمومی مطرح می شود. در این زمینه، دبیرخانه 
بهبود  برای  را  راهکارهایی  مکزیکوسیتی  شهر  بهداشت 
ازجمله:  است.  کرده  ایجاد  ساکنانش  زندگی  کیفیت 
تصویب راهنمایی هایی برای تغذیه و یا انجام فعالیت های 
عمومی  بهداشت  خدمات  موسسه  منظور،  بدین  بدنی. 
اقدام به تشکیل یک کمپین با نام حرکت نمود، که شامل 
استراتژی های متمرکز در زمینه های مختلف است، برای 
تأثیر بر بیشترین میزان ممکن از مردم، خصوصًا افرادی 

جدول 1. اهداف به کار گرفته شده در حوزه ورزش و تجربه های تحلیل شده، ماخذ: نگارندگان.

مثالهدفموضوع

1- ارتقا سالمت و بهداشت عمومی.ورزش. 
2- تولید ارزش های سالم اجتماعی و احترام به حقوق دیگران.
3- ترویج استفاده مناسب از اوقات فراغت و فعالیت های سالم. 

4- آموزشی فراگیر حجم وسیعی از دانش آموزان بدون تبعیض. 
5- آموزش احترام به طبیعت و فضاهای عمومی به شهروندان.

6- ایجاد اتحاد بین مهاجران از سایر مناطق و افراد بومی منطقه.
7- هم زیستی مسالمت آمیز و احترام به تنوع فرهنگی.

1- ایجاد کمپین حرکت )مکزیک، 2008(.
2- ایجاد مسیرهای گردش فعال )مکزیک، 2004(.

3- روز دوچرخه سواری خانوادگی )مکزیک، 2007(.
4-شعار ورزش برای سالمندان )پرتغال، 2001(.

5- بازی و مشارکت )اسپانیا، 2003(.
6- مسیرهای زندگی برای سالمندان )فنالند، 1999(.

7- مدارس ورزش عمومی )کلمبیا، 2001(.
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91 جدول 2. اهداف به کار گرفته شده در حوزه اوقات فراغت آموزشی و تجربه های تحلیل شده، ماخذ: نگارندگان.

مثال.هدف.موضوع.

اوقات 
فراغت.

آگاهی  پیش برد  برای  فراغت  اوقات  در  تعلیم  و  آموزش   -1
شهروندان.

2-شکل گیری شخصیت فردی، شهروندی و اجتماعی. 
3-دسترسی برابر به اطالعات برای اطمینان از مشارکت تمامی 

شهروندان.
4- ارتقا فعالیت های سالمندان در دوران پیری.

5- ترویج آموزش مادام العمر برای توسعه فرهنگی.
6-تقسیم تجربیات و دانش بین گذشته و حال.

محیط  و  سرزمین   و  تاریخ  و  جوانان  بین  رابطه  افزایش   -7
پیرامون شان.

8- تبدیل آموزش تئوری به عملی.
9- افزایش درصد مطالعه در میان افراد جامعه.

1- مرکز آموزشی- ورزشی شهرداری )پرتغال، 2005(.
2-برنامه باشگاه مدرسه )برزیل، 2007(.

3- فعالیت های فوق برنامه درسی )اسپانیا، 1999(.
4- برنامه افسانه ها و داستان های سرزمین من )پرتغال، 

.)2007
5- نگهبانان میراث )آرژانتین، 2003(.

6- شهر دوستان کودکان )فرانسه، 2009(.
7- جشنواره ماه کاغذی )اسپانیا، 2004(.

8-کاروان فرهنگ )برزیل، 2008(.

که از هیچ نوع خدمات بهداشتی برخوردار نبودند. 

فرانسه  تجربه   – آموزشی  فراغت  اوقات   -2
اوقات  از  بهینه  استفاده  زمینه  در  بعدی  تجربه   :2009
فراغت می باشد. در این راستا اقدامات مختلفی در اقصی 
نقاط جهان انجام شده است. یکی از این تجربه ها ایجاد 
پرپینال  در شهر  است که  انجمن شهر دوستان کودکان 
فرانسه تشکیل شد. شورای شهر پرپینال هرساله برنامه ای 
برای توسعه پویایی پروژه های آموزشی به منظور تحکیم 
اتحاد  و  جامع  توسعه  با  همراه  مدارس  در  موفقیت 
این راستا شورای شهر  دانش آموزان تشکیل می دهد. در 
شهر  عنوان  آن ها  به  تا  کرد  درخواست   UNICEF از 
دوستان کودکان را اعطا کند. هدف از این امر این است 
که همه مردم در مورد فعالیت ها و پروژه های شهر که در 
رابطه با ترویج کنوانسیون حقوق کودکان است مطالبی را 
بدانند. در این زمینه شورای شهر نیروهای خود را برای 
هدفش  که  نوآورانه  ابتکارات  انجام  و  جوانان  به  کمک 
بهبود زندگی در محیطی سرشار از فرصت های مطابق با 

نیاز آن هاست بسیج کرد.

 – عمومی  فضاهای  مشارکتی  مدیریت   -3
مدیریت  بعدی،  تجربه  موضوع   :2004 مکزیک 
در شهر  راستا  این  در  است.  فضاهای عمومی  مشارکتی 

گوادالجارا در کشور اسپانیا، کمیته شهر اقدام به یک سری 
از فعالیت ها برای تشویق مردم به ورزش، رفاه اجتماعی و 
توسعه و بهبود کیفیت زندگی شهروندان کرده است. مسیر 
گردش فعال، در طی طوالنی ترین مسیر در پارک شهر، 
ورزش  کردن،  اسکیت  دوچرخه سواری،  راه رفتن،  برای 
خانوادگی  پیاده روی های  و  شهر  از  بردن  لذت  کردن، 
در هر یک شنبه به مدت شش ساعت و در شریان اصلی 
ارزش های  تولید  کار،  این  از  هدف  می افتد.  اتفاق  شهر 
سالم اجتماعی و احترام به حقوق دیگران، ترویج استفاده 
و  سالم  فعالیت های  انجام  و  فراغت  اوقات  از  مناسب 
ایجاد یک شهر سالم است که همه افراد در آن احساس 

خوش حالی کنند.

آموزش دهنده  شهر  در  جوانان  برای  فضا   -4
برای جوانان  فضا  پیرامون  بحث  در  ایتالیا 2007:   –
در یک شهر آموزش دهنده، در ایتالیا، با توجه به اهمیت 
تکنولوژی های جدید در زندگی افراد، یک مدرسه کامپیوتر 
برای پدربزرگ ها و مادربزرگ ها تاسیس شده است. طریقه 
استفاده از کامپیوتر، اگرچه سریعًا می تواند توسط جوانان 

نسل مسن  با  خیلی کمی  ارتباط  آن ها  اما  آموخته شود، 
دارند. در این راستا، شورای شهر جلسه ای را بین این دو 
این  کند.  برگزار  شهرداری  رسانه ای  کتاب خانه  در  گروه 
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پروژه این امکان را ایجاد می کند، که نسل های مختلف 
باهم ارتباط برقرار کنند و سالخوردگان اطالعات پایه در 
مورد کامپیوتر را کسب کنند، تا زمان کمتری را صرف تردد 

در خیابان ها کنند. تمامی این امور به جوانان می آموزد که 
افراد مفیدی برای جامعه می باشند و می توانند نقشی در 

اداره جامعه داشته باشند.

جدول 3. اهداف به کار گرفته شده در حوزه مدیریت مشارکتی و تجربه های تحلیل شده، ماخذ: نگارندگان.

مثال.هدف.موضوع.

مشارکت

1- ایجاد احساس تعلق شهروندان به شهر و به عهده گرفتن مسئولیت ها.
2- ترویج فعالیت های سالم و استفاده بهینه از اوقات فراغت.

3- ایجاد فضاهای فراگیر و ارزش های دموکراتیک.
4- مشارکت جوانان در موضوعاتی که به آن ها مربوط می شود.

5- ایجاد فضاهای جدید بر طبق اصول پایداری ارزش های محیطی.
6- افزایش سطح آگاهی شهروندان در ارتباط با حقوق شهروندی.

7- ترویج آموزش محیطی و استفاده مشترک از فضاهای عمومی و ارتقا 
هم زیستی گرایی و مشارکت. 

8- ایجاد خط فرهنگ صلح، آموزش و مشارکت در میان مدارس.
9- حفظ میراث فرهنگی و طبیعی و سنت های جامعه.

ایجاد  و  اجتماعی  و یک پارچگی  بیشتر  تعادل های شهری  تحکیم   -10
ارزش برای فضاهای عمومی.   

)سوییس،  مدارس  در  مشارکتی  بودجه   -1
.)2001

)ایتالیا،  شهر  محلی  تحوالت  در  مشارکت   -2
.)2000

3- از اتوبوس تا پای پیاده )فرانسه، 2002(.
در  یادگیری  برای  محلی  مدرسه  حیاط   -4
مورد طبیعت و توسعه حواس پنج گانه )ایتالیا، 

.)2000
آموزش دهنده  شهر  یک  در  باز  فضاهای   -5

)برزیل، 2005(.
طریق  از  پیاده  عابرین  عبور  مسیر  ساخت   -6

بهبود شاهراه برزیل )شیلی، 2004(.
شده  ساخته  پروژه  رن  رود  ساحل  احیای   -7

توسط مردم )فرانسه، 2003(.
8- پارک سالت نمونه ای از مدیریت مشارکتی 

)پرتغال، 2004(.

جدول 4. اهداف به کار گرفته شده در حوزه فضا برای جوانان و تجربه های تحلیل شده، ماخذ: نگارندگان.
مثال.هدف.موضوع.

برای  فضا 
جوانان.

تقویت  جوانان،  میان  در  و شخصیت  مسئولیت  القای حس   -1
روحیه اجتماعی، هنری و تفریحی و مسئولیت پذیری.

2- هم زیستی مسالمت آمیز در میان مهاجران و ساکنین بومی.
3- آموزش در محیط باز و مشارکت جوانان در محیط های ساخته 

شده برای آنان برای کاهش آسیب های اجتماعی.
4- برقراری ارتباط بین جوانان و مسئولین و مشارکت فعال آنان 

در شهر. 
و  شهروندان  آگاهی  سطح  بردن  باال  و  جامعه  سالمت  5-ارتقا 

بهبود کیفیت زندگی شهروندان.
6- پرورش حس شهروندی و احترام به شهر در میان جوانان.

وظایف  با  آشنایی  دموکراسی،  مکانیزم  و  اصول  آموزش   -7
دولت مردان و مجلس، بیان ایده های دموکراتیکی. 

8- بهینه سازی و حفظ محیط زیست.
9- کاهش سطح بیکاری، بی سوادی و خشونت.

10- ایجاد عزت نفس، اعتماد به خود و کار گروهی.  

1- جشن های شهروندی )سوئیس، 1942(.
مادربزرگ ها  و  پدربزرگ ها  برای  کامپیوتر  مدرسه   -2

)ایتالیا، 2007(.
3- مرکز فرهنگی جوانان )برزیل، 2005(.

4- مراکز پشتیبانی جوانان )پرتغال، 1993(.
5- شورای جوانان شهرداری )برزیل، 2006(.

6- مدرسه موسیقی، نقاشی دیواری، هنرپیشگان و صلح 
)ایتالیا، 2005(. 

7- شورای کودکان و جوانان )برزیل، 2006(.
8- رصدخانه جوانان )اسپانیا، 2005(.

9- شهر پایدار )پرتغال، 2004(.
)برزیل،  هیپ هاپ  و  خیابانی  هنر  موضوعی:  تاالر   -10

.)2006
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5- اقدامات شهرهای آموزش دهنده علیه شتاب 
تغییرات آب و هوا – آرژانتین 2006: به دنبال نیاز 
به آگاه سازی جوانان و کودکان مناطق روستایی، از محیط 
طبیعی پیرامون خود و درگیر کردن آن ها در این مسئله، 
برنامه ای تحت عنوان مدرسه بوم شناسی آرژانتین در سال 
2006 افتتاح شد. این طرح باعث می شد که کیفیت محیط 
تمام  از  مسئوالن  راستا  این  در  یابد.  بهبود  افراد  زندگی 
آن ها  به  و  کردند  دیدن  منطقه  این  در  ابتدایی  مدارس 
مسائل محیطی را از طریق مصالح و فعالیت های آموزشی 
مختلف از قبیل: بازی و خیمه شب بازی های مرتبط با این 
موضوع، کارگاه نقاشی، داستان نویسی و بازیافت معرفی 
کردند. هدف از این فعالیت ها، آشناسازی بچه ها با محیط 
مبنای  بر  روزانه شان  رفتارهای  تغییر  به  آن ها  تشویق  و 
حفاظت از طبیعت و بر پایه اصول و مشارکت معلمان بود.

6- فراگیری اجتماعی فن آوری های اطالعات و 
ارتباطات برای همه – برزیل 1999: با گسترش 
فن آوری های اطالعاتی و ارتباطی و فراگیر شدن آن در 
 OLDNET عنوان  تحت  کامپیوتری  کارگاه  جامعه، 
این  از  هدف  شد.  تشکیل  برزیل  در  سالخوردگان  برای 
کارگاه، آموزش طریقه استفاده از کامپیوتر و جستجو در 
داوطلبان  از  راستا  این  در  بود.  افراد مسن  برای  اینترنت 

سائوپائولو  مدارس خصوصی شهر  و  دانش آموزان  جوان، 
کمک گرفته شد. این برنامه در طی هشت سال گذشته 
داده  گسترش  اجتماعی  آموزشی-  آزمایش گاه های  در 
نیاز  پاسخ گوی  از یک سو  تا  برنامه طراحی شد  این  شد. 
اطالعات  رسانی  به روز  و  دیجیتال  یک پارچه سازی  به 
در  باشد  ارتباطی  پل  سوی دیگر  از  و  باشد  مسن  افراد 
میان جوانان و افراد مسن تر. در حقیقت، این برنامه برای 
تغییر زمینه تبعیض سنی در جامعه ایجاد شد. در این میان 
جوانان مسئولیت پذیرتر شدند و ارتباط عمیق و مؤثرتری 
با سالخوردگان ایجاد کردند و دیدگاه شان در مورد دوران 
کامپیوتر  از  استفاده  سوی دیگر  از  کرد.  پیدا  تغییر  پیری 
شرایط  با  مطابق  را  سالمندان  روزانه  زندگی  اینترنت،  و 
و  کرد  متنوع تر  را  آن ها  ارتباطی  منابع  و  داد  بهبود  روز 
موجب کاهش بسیاری از مسافرت های درون شهری برای 

انجام امور روزمره شد و هم چنین باعث دسترسی مردم به 
گذشته و تجارب هم دیگر شد. 

اسپانیا   – چالش ها  و  فرصت ها  مهاجرت،   -7
برنامه مهاجرت، فرصت ها و چالش ها  پیرامون   :2008
در یکی از شهرهای اسپانیا برنامه ای تحت عنوان شهری 
شامل  تجربه  این  شد.  برگزار  می کنم  زندگی  آن  در  که 

جدول 5. اهداف به کار گرفته شده در حوزه اقدامات اقلیمی و تجربه های تحلیل شده، ماخذ: نگارندگان.

مثال.هدف.موضوع.

تغییرات 
اقلیمی.

1- توجه به محیط زیست و ایجاد فرهنگ توسعه پایدار.
2- کاهش ترافیک شهری و آلودگی های هوایی و صوتی ایجاد شهرهای 

ایمن در دسترس کودکان.
3- ارتقا سالمت، بهداشت جسمی- روانی و امنیت اقتصادی شهروندان.

4- حفاظت از محیط زیست و حفاظت ثروت های طبیعی.    
5- آموزش فرهنگ شهروندی.

6- تقویت مدیریت شهری و مناسبات مشترک اجتماعی و زیست محیطی.
7- آموزش فرهنگ بازیافت به شهروندان.

8- کشف استعدادها و فعالیت های ابتکاری شهروندان.
9- صرفه جویی در مصرف انرژی های تجدیدناپذیر و اصالح دائمی الگوی 

مصرف جامعه.
10- توسعه و انسجام سیستم های مدیریتی الکترونیکی شهری. 

)پرتغال،  محیط  و  انرژی  تکنولوژی،  و  علم   -1
.)2003

2- نمایش گاه زمین )فرانسه، 2007(.
شهر-100000  آب  مصرف  در  صرفه جویی   -3

تعهد )اسپانیا، 1997(.
4- اتوبوس عابر پیاده )ایتالیا، 2006(.

5- برنامه باغبانی درمانی )پرتغال، 2002(.
در  خورشیدی  انرژی  با  مدارس  شبکه  ایجاد   -6

پامپلونا )اسپانیا، 2001(. 
7- توسعه پایدار و علمی )فرانسه، 2005(.

8- برنامه آموزشی محیطی )اکوادور، 2005(.
9- بازیافت در فروشگاه های عمومی )اسپانیا، 1997(.
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است.  جدید  مهاجر  دانش آموزان  ادغام  استراتژی  توسعه 
این راستا، یک کارگاه سمعی و بصری زبان، مطابق  در 
نیازهای خاص زبانی دانش آموزان تشکیل شده است.  با 
ضبط  تجهیزات  به  مجهز  شهر،  تور  در  شرکت کنندگان 
توضیحات  دانش آموزان،  هستند.  تصویری  و  صوتی 
است  شده  داده  آن ها  به  که  را  شهر  فضاهای  پیرامون 
را ثبت می کنند و هم زمان توضیح می دهند که چه کسی 
از  آن ها  دانش  ارتقا  امر  این  آمده اند.  کجا  از  و  هستند 

محیط زیست را از طریق تجربه عملی و شخصی برای 
آن ها تسهیل می کند. 

8- هم زیستی، مشارکت و صلح - جمهوری کره 
2001: بنیاد خاطرات 18 می، یک موسسه غیرانتفاعی 
نظامی 1980  دیکتاتوری  علیه  مبارزه  قربانیان  برای  که 
فعالیت می کرد، در 30 آگوست 1994 برای بزرگ داشت 
کره  در  صلح آمیز  اتحاد  ترویج  هدف  با  دموکراسی  روح 

جدول 6. اهداف به کار گرفته شده در حوزه فن آوری اطالعات و ارتباطات و تجربه های تحلیل شده، ماخذ: نگارندگان.

مثال.هدف.موضوع.

فن آوری 
و  اطالعات 

ارتباطات.

1- دسترسی همه گروه های سنی جامعه به کامپیوتر و اینترنت 
و ایجاد نزدیکی بیشتر در میان آن ها.

2- غنی سازی آموزشی و ارتقا نقش برجسته کودکان و جوانان 
از طریق رسانه.

3- ایجاد مشارکت بین شهروندان و ترویج کار گروهی.
4- ارتقا استقالل و ارتباط شفاهی و ارتقا سطح آموزش.

راه کارهای  ارتقا  برای  شهری  اطالعات  الکترونیکی  مدیریت   -5
طراحی شهری، آموزش سیاست های شهروندی. 

6- دیجیتال کردن بازیافت زباله ها.
7- ایجاد شغل برای جوانان و کاهش سطح بیکاری.

8- مدیریت اوقات فراغت جوانان و استحکام روابط انسانی.
9- راهی برای سازمان دهی و ارائه اطالعات تخصصی به مهاجران.

10- توسعه پایدار و ارتقا پروژه های آموزشی- اجتماعی و ایجاد 
منابع آموزشی- فرهنگی.

همه  برای  کتاب خانه ای  شخصی  کتاب خانه های   -1
)ایتالیا، 1996(.

2- اتوبوس و اینترنت )فنالند، 2000(.
3- امواج رادیویی )برزیل، 2001(.

4- تشویق به استفاده از تکنولوژی های جدید در میان 
افراد مسن )سوییس، 2000(.

5- شهر دیجیتالی برای همه )برزیل، 2005(.
6-یک میلیون نگاه )آرژانتین، 2006(.

)اسپانیا،  جدید  مشاغل  برای  جایی   22 پورتا   -7
.)2003

8- بانک اطالعات )فنالند، 2001(.
بارسلونا  کتاب خانه  در  چندرسانه ای  فضاهای   -9

)اسپانیا، 2005(.
10- فروش گاه رویاها )پرتغال، 2004(.  

جدول 7. اهداف به کار گرفته شده در حوزه مهاجرت و تجربه های تحلیل شده، ماخذ: نگارندگان.

مثال.هدف.موضوع.

مهاجرت

1- ایجاد هم بستگی و مشارکت میان مهاجران و ساکنین سرزمین  
میزبان. 

2- باال بردن آگاهی های فرهنگی و اجتماعی مهاجران.
3- برخورداری مهاجران از آموزش، سالمت، کار و سیاست.

هم بستگی  به  تشویق  و  دینی  و  فرهنگی  آزادی  حق  ترویج   -4
اجتماعی.

5- آموزش هم زیستی مسالمت آمیز و صلح مندانه.
6- ارتقا سالمت عمومی جامعه.

7- تشویق زنان مهاجر به مشارکت و کاریابی برای آنان.
8- ایجاد مشارکت و اتحاد خانواده های با سوابق مختلف، هم زیستی 

میان سنین و فرهنگ های مختلف.
9- کاهش سطح تبعیض اجتماعی.

10- قدردانی از میراث فرهنگی و تاریخی گذشتگان مهاجران.

)اسپانیا،  می کنم  زندگی  آن  در  که  شهری   -1
.)2008

2- مرکز ملی حمایت از مهاجران )پرتغال، 2004(.
3- پروژه به فضاهای آموزشی خوش آمدید )اسپانیا، 

.)2008
4- مجمع ادیان شهرداری )اسپانیا، 2005(.

5- هم زیستی در جوامع محله )اسپانیا، 2009(.
6- کالس های درس همسایگی )اسپانیا، 2007(.

7- ادغام اجتماعی مهاجران )اسپانیا، 2008(.
8- کارگاه آشپزی بین المللی )اسپانیا، 2008(.

9- مالقات های میان فرهنگی )اسپانیا، 2009(.
مشاوره ای  و  پذیرش  خدمات  کامل،  اطالعات   -10

برای مهاجران )اسپانیا، 2006(.
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جدول 9. اهداف به کار گرفته شده در حوزه یادگیری مادام العمر و تجربه های تحلیل شده، ماخذ: نگارندگان.

مثال.هدف.موضوع.

یادگیری 
مادام العمر.

1- ارتقا آموزش حرفه ای و تحصیلی کارمندان دولت.
2- سامان دهی اوقات فراغت جوانان.

3- مشارکت اجتماعی.
4- فراگیری دیجیتالی و آشنایی با فن آوری های اطالعاتی.

5- ارتقا سطح دانش، تولیدات و درآمد اقشار مختلف جامعه.
6- بهبود سطح کیفیت سالمت کودکان، جوانان و سالمندان.

7- آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی و کاهش میزان تصادفات.
8- ایجاد فرهنگ برابری زن و مرد.

9- ایجاد سیاست های توسعه پایدار و احترام به محیط زیست.

1- پروژه D.A.R  تبدیل هنر )پرتغال، 2001(.
شهر  شورای  در  بزرگ ساالن  آموزش  پروژه   -2

لیسبون )پرتغال، 2002(.
سالمندان  در  شناختی  عملکردهای  کشف   -3

)برزیل، 2002(.
4- کارگاه حقوق بشر برای زنان )مکزیک، 2006(.

5- برنامه چشم انداز )لهستان، 2006(.
برای سالمندان  6- توسعه کالس درس دانشگاهی 

)اسپانیا، 2006(.
7- نمایشگاه فرش )برزیل، 2000(.
8- دانشگاه ثابت )فرانسه، 2007(.

با  جهان  در  بشر  حقوق  و  صلح  پیش رفت  به  کمک  و 
جنبش های  و  بین المللی  و  ملی  های   NGO همکاری 
فعال در دموکراسی و حقوق بشر ایجاد شد. برنامه تبادل 
روش های بین المللی شامل دو فعالیت اساسی است: 1- 
مردم در فعالیت های بین المللی: آموزش یازده فعالیت در 
10 ماه در رابطه با اصول جنبش دموکراسی 18 می. 2- 
ارسال کارورز به سایر کشورها )61  نفر به 14 کشور( برای 
فعالیت ها کمپین های  این  امور داوطلبانه. در میان  انجام 
با نقض حقوق  مقابله  مختلفی سازمان دهی شدند جهت 

این  آموزشی  تمرکز  قومی.  اقلیت های  از  بشر و حفاظت 
تجربه این است که مردم از اهمیت حقوق بشر آگاه شوند 

و حقوق همه مردم بازسازی و تقویت شود.

در   :2006 برزیل   - مادام العمر  یادگیری   -9
راستای تحقق این هدف، در برزیل برنامه ای تحت عنوان 
زندگی و مدرسه جهانی اجرا شد. با توجه به وضعیت فعلی 
در برزیل که شامل مبارزه با فقر و نابرابری های اجتماعی 
می باشد، الزم است که هرکسی به دنبال راه چاره ای برای 

جدول 8. اهداف به کار گرفته شده در حوزه هم زیستی و مشارکت و تجربه های تحلیل شده، ماخذ: نگارندگان.

مثال.هدف.موضوع.

هم زیستی 
صلح آمیز.

از صلح و حقوق  ارزش های دموکراتیک در جهان و دفاع  ارتقا   -1
بشر.

2- بهبود کیفیت آموزش و تبدیل آموزش تئوری به آموزش عملی.
 3- ایجاد مشارکت میان گروه های و کشورهای مختلف. 

4- پرورش استعدادهای شخصی و اجتماعی در میان جوانان.
5- کاهش رفتارهای خشونت آمیز.

6- افزایش سطح آگاهی شهروندان و تبادالت فرهنگی.
7- توسعه احساس تعلق به مکان و تبدیل فضاهای بدون استفاده به 

فضاهای با کاربری جدید و مفید.
8- سامان دهی اوقات فراغت جوانان و تقویت کار گروهی در میان 

آن ها.
9- آگاه سازی مردم از تنوع های فرهنگی موجود در شهر و آموزش 

احترام به هویت هر فرد بر اساس جنسیت، خاستگاه فرهنگی و مذهبی.
10- تسهیل مهاجرت افراد زیر سن قانونی.

)اسپانیا،  شهرداری  میانجی گرانه  خدمات   -1
.)2008

)جمهوری  گوانگجو  صلح  بین المللی  انجمن   -2
کره، 1999(.

3- باغ گل کاری )ایتالیا، 2007(.
)لهستان،  کاتوویس  در  سنت اتین  خانه   -4

.)1998
5- روز والدین، نقش خانواده و مدارس در آموزش 

جوانان )ایتالیا، 2006(.
6- برنامه های شبکه صلح )برزیل، 2001(.

جستجوی  در  جامعه  اجتماعی  آزمایش گاه   -7
فرهنگ، صلح و عدالت )کلمبیا، 2004(.

8- کمیته حمایت از حقوق کودکان و جوانان در 
ایالت هاسکو )شیلی، 2005(.
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در  باشد.  جوانان  آینده  برای  جدید  چشم اندازی  ایجاد 
همین زمینه، برنامه مدرسه جهانی و زندگی، آموزش های 
آسیب های  خطر  در  و  درآمد  کم  افراد  برای  حرفه ای 
به  پیوستن  شانس  بتوانند  آن ها  تا  کرد،  ایجاد  اجتماعی 
مدرسه  این  باشند.  داشته  را  جامعه  در  ادغام  و  کار  بازار 
دوره کارآموزی صنعتی برای کارمندان دستیار که شامل 
-18 بین  درآمد  کم  دانش آموزان  آموزش  ساعت   800
این  کرد.  ارائه  بود  شهرداری  آموزش  سیستم  ساله   14
فعالیت ها بر آموزش ابتدایی کارگران و جوانان کم درآمد 
با آسیب پذیری اجتماعی در راستای آموزش مادام العمر و 
چهار رکن دانش )یادگیری برای دانستن، یادگیری برای 
یادگیری  و  اجتماعی  زندگی  برای  یادگیری  دادن،  انجام 
برای بودن( است. فعالیت های آموزشی در کالس درس، 
با کارآموزی حرفه ای در محیط کار واقعی همراه با فراهم 
آوردن فرصت استخدام برای کارآموزان جوان، مطابق با 

قانون کار برزیل تکمیل می شود. 

10- اقدام علیه نژادپرستی و بیگانه هراسی – 
صلیب  سازمان  طرف  از  پروژه  این  سوییس 2005: 
سرخ سوییس و توسط واحد اقدامات اجتماعی شهر جنوا 
میان  در  اتحاد  ایجاد  برای  است  تالشی  و  شد؛  مطرح 
کودکان تازه مهاجر از سایر کشورها و کودکان بومی در 
کالس اول مدارس ابتدایی با کمک معلمان و یک نفر به 

عنوان واسطه. به خانواده های سوییسی یا کسانی که برای 
پیشنهاد  می کنند،  زندگی  کشور  این  در  مشخصی  مدت 
می شود تا یک برنامه خوش آمد گویی به کودکان با زبان 
بیگانه ترتیب دهند. مالقات ها بر اساس زمان ممکن برای 
هر یک از خانواده ها )مهمانی نهار یا چای( برای یک دوره 
سه تا شش ماهه سازمان دهی شده است. تمامی خانواده ها 
می توانند به طور رایگان در دوره های صلیب سرخ شرکت 

کنند.

11- پرورش سالمت – اسپانیا 2009: در ایتالیا، 
کمیته ای برای انجام دادن تمرینات فیزیکی و ورزشی برای 
شهروندان در تمامی گروه های سنی در محله های شهر و 
مراکز جمعیتی حومه شهر ایجاد شد. دالیل متعددی سبب 
ایجاد این پروژه شد. یکی از مهم ترین آن ها، فاصله مراکز 
جمعیتی و محله های مختلف از مرکز شهر بود و این یعنی 
این که، مردم نمی توانند به دلیل سخت بودن دسترسی به 
محل اجرای فعالیت ها در شهرداری مرکز شهر، در اوقات 
مردم  که  بود  این  دیگر  دلیل  کنند.  ورزش  فراغت شان 
استفاده  بی تحرکی  با  مبارزه  برای  فراغت شان  اوقات  از 
را  مهمی  اجتماعی  وظیفه  ذاتی  به طور  ابتکار  این  کنند. 
شدن  درگیر  به جای  مردم  شد  باعث  و  رساند  انجام  به 
حالت  از  و  کنند  ترک  را  خانه هایشان  روزمره ،  مسائل  با 
و  شخصی  روابط  بهبود  باعث  و  شوند  خارج  افسردگی 

جدول 10. اهداف به کار گرفته شده در حوزه مبارزه با نژادپرستی و تجربه های تحلیل شده، ماخذ: نگارندگان.

مثال.هدف.موضوع.

مبارزه
با 

نژادپرستی.

و  مهاجران  به  اجتماعی  و  بهداشتی  آموزشی،  خدمات  ارائه   -1
آشناسازی ساکنان بومی با فرهنگ آن ها.

2- آشنایی مهاجران با شهر و تحکیم هم بستگی های اجتماعی.
3- تضمین احترام به حقوق بشر، مدارا وهم بستگی اجتماعی.

4- ترویج فرهنگ صلح میان فرهنگ های مختلف. 
و  دینی  واقعیت های  انتشار  و  عقاید  و  مذاهب  آزادی  تشویق   -5

هم زیستی مسالمت آمیز.
6- ایجاد یک شهر چند فرهنگی، تمرکز بر فرهنگ بومی و احترام به 

تفاوت فرهنگ ها.
7- مشارکت گروه های مهاجر به ویژه زنان در فعالیت ها 8- نگهداری 

و حفاظت از میراث های فرهنگی.    

1- امکانات دیداری- شنیداری وسیله ای برای 
هم بستگی اجتماعی )ایتالیا، 2003(.

2- کارگاه های چند فرهنگی )سنگال، 1999(.
شهر  در  هماهنگی  برای  ابتکارات  گروه   -3

)فرانسه، 2003(.
)اسپانیا،  هم زیستی  و  مدنی  راهنمایی   -4

.)2003
5- پروژه عضویت )فنالند، 2004(.

6- مرکز اسناد و آزمایشگاه برای آموزش میان 
فرهنگی )ایتالیا، 1991(.

7- تکثر قومی در مدارس )برزیل، 1994(.
8- محله های دنیا در بارسلونا )اسپانیا، 2003(.
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اجتماعی شود. زیرا کار مشارکتی بر خودمحوری ارجحیت 
داده می شود. این فعالیت ها یک سری از بازی های سنتی 
را به منظور تقویت و حفاظت بخش مهمی از میراث های 
فرهنگی پیشنهاد کرد. که از طریق آن ها نسل جدید در 
از  و  می گیرند  فرا  را  نکاتی  مسن  افراد  و  فرهنگ  مورد 
خاطرات بازی های دوران کودکی سالمندان لذت می برند. 
این بازی ها شامل افراد معلول نیز می شود در نتیجه طیف 

وسیع تری از مردم و اشخاص ویژه را شامل می شود. 
از بررسی تجارب انجام شده و تحلیل معیارهای مربوطه، 
جداولی )14-12( به شرح زیر تهیه گردیده است که شامل 
چندین موضوع اساسی در زمینه شهرهای آموزش دهنده 
صورت  تحلیل های  در  مهم  موضوع  اولین  می باشند. 
آموزش دهنده  محیط  معیارهای  تأمین  متوسط  گرفته، 
است. براین اساس، مهم ترین معیارهای شناسایی شده در 
حوزه محیط های آموزش دهنده )جداول شماره 11- 1( در 
هر یک از پروژه ها مورد تحلیل قرار گرفتند. در مرحله بعد، 
تعداد تأمین معیارها در هر پروژه عالمت گذاری شد و در 
نهایت عدد به دست آمده در هر پروژه با نمونه های دیگر 
که در آن قاره قرار دارند، معدل گیری شده در محل مربوطه 
درج گردید. به عنوان مثال عدد 7/65 نشان می دهد که؛ 
متوسط تأمین معیارهای هشت گانه در تجربه های صورت 
به عبارت  می باشد،   7/65 با  برابر  آمریکا  قاره  در  گرفته 
دیگر تقریبًا هر هشت عامل در تجربه های صورت گرفته 

در قاره آمریکا مورد توجه بودند.

معیارهای چهارگانه مدیریتی شامل معیارهایی هستند که 
مدیران  توجه  مورد  آموزش دهنده  شهر های  اداره  برای 
شهروندی  مشارکت   -1 از:  عبارتند  معیارها  این  است. 
2- مدیریت و راهبری درست 3- احترام به حقوق دیگر 
شهروندان 4- حساسیت نسبت به محیط. درصد فعالیت 
NGO ها بیانگر آن است که در هر یک از پروژه ها تا چه 
اندازه گروه های مردم نهاد مشارکت داشتند. شاخص های 
مدیریت واحد شهری به این معناست که؛ طرح های اجرا 
شهری  مدیریت  کلی  ساختارهای  با  اندازه  چه  تا  شده 
هماهنگ بوده اند. در هر تجربه بر اساس شواهد موجود، 
امتیازی به آن تجربه بر اساس تأمین شاخص های مدیریت 
واحد شهری داده شده است و برآیند آن ها در جدول درج 
اندازه  شده است. درصد تمرکز به این معناست که تا چه 
شهرداری ها شخصًا پروژه ها را به اجرا رسانده اند و یا تا چه 

اندازه آن ها را برون سپاری کرده اند. 
انجام شده در کشورهای  از بررسی مجموع 200 تجربه 
شهرهای  زمینه  در  جهان،  مختلف  قاره  چهار  گوناگون 
مختلف  زمینه های  در  اصلی  معیار  یازده  آموزش دهنده 
حاصل  دارند  جامعه  افراد  زندگی  بر  اساسی  تأثیر  که 
باعث  شهرها  احداث  در  اصول،  این  رعایت  است.  شده 
انتقال فرهنگ های صحیح زندگی به شهروندان می شود. 
و شمول  ورزش   -1 از:  عبارتند  اساسی  معیار  یازده  این 
مدیریت   -3 فراغت  اوقات  سامان دهی   -2 اجتماعی 
مشارکتی فضاهای آموزشی 4- فضا برای جوانان در شهر 

جدول 11. اهداف به کار گرفته شده در حوزه سالمت و تجربه های تحلیل شده، ماخذ: نگارندگان.

مثال.هدف.موضوع.

سالمت.

بهبود  به  کمک  و  شهروندان  زندگی  شیوه  بهبود  و  ارتقا   -1
سالمت عمومی کودکان به شکل اقتصادی و موثر.

آگاهی های  ارتقا  و  کودکان  و  مادران  میان  ارتباط  تقویت   -2
بهداشتی.

3- افزایش ایمنی افراد جامعه.
4- ایجاد مشارکت و برخوردهای سالم میان گروه های مختلف 

شهروندی.
5- ترویج عادات و اصول یک زندگی سالم.

6- بهره مندی جوانان از تجارب سالمندان و تحکیم روابط میان آن ها.
7- توسعه مهارت های شخصی و اجتماعی دانش آموزان.

1- آموزش پرستاران رسمی و غیررسمی برای مراقبت 
از افراد با زوال عقلی )پرتغال، 2009(.

2- لبخند در زندگی بدون کرم خوردگی دندان )فرانسه، 
.)2000

3- زندگی سالم )آرژانتین، 2010(.
4- پروژه می دانید چگونه نه بگویید )پرتغال، 2006(.

5- برنامه آموزشی تغذیه سن مدرسه )اسپانیا، 2009(.
)فرانسه،  و  کودکان  به  دوچرخه سواری  آموزش   -6

.)2008
7- توسعه همه جانبه خانوادگی در محله شما )مکزیک، 

.)2009
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ف

درصد برون سپاریدرصد تمرکز برنامه های آموزشی در حیطه اجرایینام قارهردی

3862آمریکا1

3664اروپا2

4753آسیا و اقیانوسیه3

8317آفریقا4

ف
مجموع آموزش هاآموزش غیرمستقیمآموزش مستقیمنام قارهردی

6931100آمریکا1

6238100اروپا2

7624100آسیا و اقیانوسیه3

8317100آفریقا4
ف

متوسط تأمین نام قارهردی
متوسط درصد فعالیت چهارگانه مدیریتیمعیارهای هشت گانه

NGO ها
تأمین شاخص های 
مدیریت واحد شهری

7/653/868572آمریکا1

6/233/277969اروپا2

5/842/957461آسیا و اقیانوسیه3

4/212/436244آفریقا4

جدول 12. تحلیل موضوع های اساسی در 200 نمونه بررسی شده، ماخذ: نگارندگان.

جدول 13. سهم تمرکز برنامه های آموزشی در 200 نمونه بررسی شده، ماخذ: نگارندگان.

جدول 14. سهم آموزش های مستقیم و غیرمستقیم در 200 نمونه بررسی شده، ماخذ: نگارندگان.

نمودار 6. معیارهای شهرهای آموزش دهنده در دنیا، ماخذ: نگارندگان.
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هوا  و  آب   تغییرات  شتاب  علیه  اقدام   -5 آموزش دهنده 
6- فراگیری اجتماعی فن آوری اطالعات و ارتباطات 7- 
فرصت ها و چالش های مهاجرت 8- هم زیستی، مشارکت 
و صلح 9- یادگیری مادام العمر 10- اقدام علیه نژادپرستی 
احراز  صورت  در  سالمت.  پرورش   -11 بیگانه هراسی  و 
تمامی این اصول می توان امید داشت که شهر مورد نظر 
فرهنگ های  و  ارزش ها  و  است  آموزش دهنده  یک شهر 
پیدا  انتقال  شهروندان  به  راحتی  به  شهر  این  در  جامعه 

می کند.

6- اصول و معیارهای طراحی شهر آموزش دهنده 
در تهران

تجربه های  پیرامون  گرفته  صورت  مطالعات  اساس  بر 
اطالعات  تحلیل  و  تجزیه  و  آموزش دهنده  شهر  جهانی 
حاصل از آن ها، و با توجه به شرایط و وضعیت موجود شهر 
تهران، و برنامه های مورد نظر شهرداری تهران، پیرامون 
اصول،  ارائه  به  بخش  این  در  شهروندی،  مهارت های 
معیارها و شاخص هایی برای تبدیل شدن تهران به یک 

 شهر آموزش دهنده پیشنهاد می گردد. 
6-1 آموزش مهارت های شهروندی در تهران

می تواند  که  شهروندی  نیاز  مورد  مهارت های  زمینه  در 
آموزش داده شود نظرات و برنامه های متعددی بیان شده 
و موارد چندی به عنوان مهارت های مورد نیاز شهروندی 
توسعه  چهارم  تا  اول  برنامه های  در  است.  گردیده  ذکر 
کشور اهدافی ذکر گردیده است که در آن ها تاکید خاصی 
بر شهروندی شده است. کمیت برنامه اول توسعه )1372-
1368(، مبتنی بر ده هدف کلیدی است که جهت گیری 
اصلی  مؤلفه های  با  کل،  در  اول  برنامه  اهداف  محوری 
برنامه  دارد.  نسبتًا هم خوانی  رفاه،  و  اجتماعی  شهروندی 
است،  استوار  مشابهی  اهداف  بر  نیز  توسعه  سوم  و  دوم 
مشارکت  تصریحًا  اهداف  برخی  در  که  تفاوت  این  با 
سیاسی- اجتماعی پررنگ تر شده است. برنامه دوم توسعه 
به نظر می رسد که از شهروندی رفاه، به سمت شهروندی 
به دولت  یعنی کمک  نظر دولت  به معنای مورد  سیاسی، 
است. در  داده شده  بهتر وظایف خود سوق  انجام  جهت 
توسعه  عنوان  با  توسعه،  چهارم  برنامه  سوم  بخش  قالب 

جهت گیری  اجتماعی  عدالت  و  انسانی  امنیت  سالمت، 
شهروندی  نیازهای  و  الزامات  تحقق  به سمت  را  خود 
رفاه و شهروندی اجتماعی معطوف داشته است )صرافی، 
عبداللهی، 1385: 13-12(. مژده وزیری )1385( شانزده 
مهارت را به عنوان مهارت های مورد نیاز شهروندی بیان 

کرده اند که عبارتند از:
 -3 تصمیم گیری؛  مهارت   -2 مسأله؛  حل  مهارت   -1  
مهارت   -5 هم دلی؛  مهارت   -4 اجتماعی؛  موثر  روابط 
بهداشت؛  بردن  به کار   -6 استرس؛  و  هیجان  با  مقابله 
7- مهارت خودآگاهی؛ 8- تفکر انتقادی؛ 9- تفکر خالق؛ 
10- شهروند مسئول بودن؛ 11- شهروند جهانی بودن؛ 
12- مهارت های حرفه ای؛ 13- مهارت های اداره زندگی؛ 
14- مهارت فن آوری اطالعات؛ 15- مهارت به کار بردن 

نکات ایمنی؛ و 16- مهارت  های والدینی. 
حسین لطف آبادی )1385( مهارت های هشت گانه دیگری 
از:  عبارتند  که  کرده اند  بیان  شهروندی  زندگی  برای  را 
1- شناخت زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی، 
بهداشت  و  جسمی  سالمت   -2 کشور  در  دینی  و  ملی 
فردی و زیست محیطی 3- نظم، قانون مداری و رعایت 
عدالت 4- مناسبات سالم اجتماعی، هم دلی، هم دردی و 
شناخت  داشتن   -6 شغلی  مهارت های   -5 کمک رسانی 
صحیح از خود و انتخاب شیوه  زندگی بر اساس توانایی ها 
و استعدادها 7- تفکر درست 8- سالمت و تعادل دستگاه 
روانی و حل تعارض های زیان بخش در زندگی درونی و 

بیرونی. 
بر اساس مهارت های بیان شده در باال و شرایط موجود 
در شهر تهران، در مجموع هشت مهارت مورد نیاز برای 
آموزش به شهروندان تهرانی، در جهت تحقق هدف اصلی 
پژوهش، یعنی ایجاد شهر آموزش دهنده در شهر تهران را 

پیشنهاد کردیم، که عبارتند از:
نیاز در خانه: که شامل؛ 1-  1. مهارت های مورد 
انرژی 2- نحوه مناسب نگه داری  مصرف بی رویه آب و 
مواد  بازیافت   -4 تغذیه  صحیح  الگوی   -3 غذایی  مواد 

بازیافتنی می باشد.
مهارت ها  این  که  هویت:  ارتقای  مهارت های   .2
 -2 خود  محله  هویت  و  تاریخی  پیشینه   -1 شامل: 
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آسیب های اجتماعی می شود. 
آن  از  ارتقا سالمت:  و  هوا  آلودگی  با  مبارزه   .3
آن  کاهش  نحوه  و  هوا  آلودگی   -1 به:  می توان  جمله 
مقابله  نحوه   -3 آن  کاهش  نحوه  و  صوتی  آلودگی   -2
با برف و باران 4- مبارزه با حیوانات موذی 5- هزینه و 
مشکالت عدم رعایت بهداشت در اماکن عمومی 6- سایر 
آلودگی های زیست محیطی 6- آشنایی با نحوه مقابله با 
ناهنجاری های شهری 7- نگهداری و دفع صحیح زباله، 

اشاره کرد.
مهارت  این  عمومی:  نقل  حمل و  از  4.استفاده 
نقل  حمل و  وسایل  از  استفاده  تبعات   -1 دربرگیرنده: 
 -3 رانندگی  و  راهنمایی  عالئم  با  آشنایی   -2 عمومی 
حقوق عابرین و وسایط نقلیه نسبت به  هم 4- محدوده 
طرح ترافیک و زوج و فرد 5- آشنایی با نحوه نگه داری 
خودرو 6- نزدیک ترین پارکینگ عمومی به محل سکونت 

یا کار است. 
5. آمادگی برای حوادث غیرمترقبه: از جمله: 1- 

مقابله با حوادث غیر مترقبه 2- کمک های اولیه.
مهارت ها  این  و همسایگی:  مهارت های محله   .6
همسایگان  و  آپارتمان ها  ساکنین  تکالیف  و  حقوق   -1
را  محله  زیباسازی  مختلف  به هم 2- روش های  نسبت 

در خود جای می دهند.
7. احترام به قوانین و مقررات: ازجمله: 1- حقوق 
شورای  متقابل  وظایف   -2 شهرداری  و  شهروند  متقابل 
شهر و شهردار 3- بافت فرسوده و مزایای نوسازی این 
بافت ها 4- پروژه های عمرانی شهر تهران و محله خود 
نوسازی  عوارض  از  شهرداری  درآمد  هزینه  محل   -5
6- آشنایی با ساختار آموزش های شهروندی 7- وظایف 
تهران  شهر  کارآفرینی  مرکز  خدمات   -8 شورایاری ها 
و  جزیی  کلی،  تعمیرات  برای  نیاز  مورد  مجوزهای   -9

بازسازی. 
مفهوم   -1 که  الکترونیک:  شهروند  مهارت   .8
شهرداری  الکترونیک  خدمات  و  الکترونیک  شهرداری 
دربر  را  اطالع رسانی  سامانه های  با  آشنایی   -2 تهران 

می گیرد.

6-2 اصول شهر آموزش دهنده در تهران
محیط:  غیرمستقیم  آموزش های  به  توجه  اول:  اصل 
محیط به عنوان یکی از عواملی تأثیرگذار بر زندگی فرد، 
از آموزش ها را به وی منتقل می کند و این  مجموعه ای 
مختلف  فرهنگ های  کننده  القا  حقیقت  در  آموزش ها، 
یکی  رو  این  از  می باشند.  بشر  روزانه  زندگی  نیاز  مورد 
شهر  به عنوان  تهران  طراحی  در  اصل ها  اساسی ترین  از 
آموزش دهنده، توجه به آموزش های غیرمستقیم محیطی 
و تبدیل این سیگنال ها به فرم هایی می باشد که عالوه بر 
و  فرهنگ ها  آموزش  در  اساسی  تأثیر ها  بودن  اجرا  قابل 
هنجارهای مورد نیاز جوامع بشری داشته باشد. در صورت 
توجه به آموزش های غیرمستقیم محیطی و داشتن توانایی 
تبدیل آن ها به فرم های تأثیرگذار می توان روح و فرهنگ 
به  را  جامعه  ارزش های  با  مطابق  و  ایده آل  زندگی  یک 

شهروندان انتقال داد.

نمودار 7. مهارت های شهروندی مورد 
نیاز پیشنهادی در شهر تهران، ماخذ: 

نگارندگان.



دوفصلنامه مدیریت شهري
Urban Management

شماره 31 بهار و تابستان 92
 No.31 Spring & Summer

101

اصل دوم: آموزش متقابل شهروندان و مخاطبان شهر 
بر  هم: بر اساس اصل اول ذکر شده در فوق، محیط آداب، 
رسوم، ارزش ها و معیارهای فرهنگی و اجتماعی خاصی را 
به انسان منتقل می کند. با توجه به این که تأثیر محیط بر 
انسان، متأثر از وضع روحی انسان در زمان ادراک محیط، 
عوامل موروثی و زمینه های فرهنگی وی است، این تأثیر 
بر انسان های مختلف متفاوت می باشد و هرکس به میزان 
که  می آموزد  را  فرهنگی  شهر،  یک  از  خود  توانایی های 
به قدر مسلم متفاوت با برداشت های سایرین می باشد. از 
از شهر داشته است  این رو هرکس می تواند برداشتی که 
این  به  باید  نتیجه  به دیگر شهروندان منتقل کند. در  را 
امر توجه داشت که زمینه ای فراهم گردد که افراد بتوانند 
برداشت ها و یافته  های خود از شهر را باهم به اشتراک 

گذاشته و از هم تأثیر بپذیرند. 
با  شهر  بر  حاکم  جهان بینی  تعامل  سوم:  اصل 
بخش عظیمی  که  است  مکانی  افراد: شهر،  اندیشه های 
از فعالیت های مربوط به زندگی انسان در آن جریان دارد 
و بسیاری از این رفتارها، در تماس با محیط و فضاهای 
پیدا کرده و شکلی جدید به خود می گیرد،  تغییر  شهری 
این رو  از  می دهد.  قرار  تأثیر  تحت  را  بشر  زندگی  که 
رابطه ای  آن،  بر  حاکم  جهان بینی های  و  اصول  و  شهر 
تنگاتنگ و ناگسستنی با زندگی انسان دارد. خالقیت فرد 
از باورها و اعتقاداتش شکل می گیرد و فضایی می آفریند 
که دربرگیرنده این اصول باشد. در نتیجه، جهان بینی فرد 
در طراحی اش نمایان می شود. از سوی دیگر این فضاها 
سامان  را  زندگی اش  که  می آموزند  انسان  به  را  اصولی 
اندیشه های  و  شهر  بر  حاکم  اصول  بنابراین  می بخشند. 
فرد در تعامل مستقیم باهم قرار دارند و یکدیگر را شکل 

می دهند.
اصل چهارم: اصل پویایی و تعاملی بودن انسان و شهر: 
گرفتن خصوصیات  نظر  در  بدون  فضاهای شهری  خلق 
افرادی که در آن فعالیت می کنند تقریبًا امری غیرممکن 
متوازن  رشد  و  باهم  انسان  و  شهر  تقابل  می شود.  تلقی 
آن ها در فرآیند خدمت به نیازهای انسانی و برآورده کردن 
امروزه  دنیای  در  بنا  در  آرامش وی  ایجاد  و  آن  توقعات 
یکی از ملزومات می باشد. در حقیقت یکی از آرمان های 

تعامل  که  است  فضاهایی  خلق  شهری،  طراحی  اصلی 
احترام  بومی  و هویت  فرهنگ  بر  بتواند  اقلیم  و  بستر  با 

گذاشته و به ارتقای آن کمک کند.

6-3 معیارهای شهر آموزش دهنده در تهران
با توجه به بررسی تجربیات انجام شده و مطالعات صورت 
گرفته، این نتیجه حاصل شد که شهرها به عنوان یکی از 
محیط های اصلی که فرد ساعات زیادی از دوران زندگی 
خود را در آن سپری می کند و آموزش های زیادی را در 
این محیط فرا می گیرند، می توانند تأثیر زیادی در انتقال 
و تعلیم فرهنگ های مثبت یا منفی در فرد داشته باشند. 
انتقال داده شده توسط شهر ها،  با آموزش های  رابطه  در 
بر  مستقیمی  تأثیر  که  اساسی  معیارهای  از  مجموعه ای 
استنتاج شده  ارتقا سطح زندگی شهروندان دارد  بهبود و 
آموزش های مهارت های شهروندی  به  توجه  با  است که 
موجود در سطح شهر تهران، هر یک از معیارهای یازده گانه 

فوق در قالب های جدیدی قابل دسته بندی می باشند.
و  اطالعات  تکنولوژی  الکترونیک:  شهروند   -1
ارتباطات تحوالت گسترده ای در تمامی عرصه های جامعه 
بشری به دنبال داشته است که میزان پیشرفت یک جامعه 
این  با  شهروندان  صحیح  آشنایی  و  دسترسی  ویزان  به 
در  کننده ای  تعیین  نقش  عامل  این  دارد.  بستگی  دانش 
آموزش اصول صحیح فرهنگی- اجتماعی به شهروندان 

دارد.
شهری:  مطلوب  ارتباطی  فضاهای  ایجاد   -2
استفاده کنندگان،  همه  برای  مناسب  و  راحت  دسترسی 

نمودار 8. اصول مورد نیاز شهر آموزش دهنده در تهران،
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و  امکانات  با  نقل  و  حمل  سیستم های  هماهنگی 
مطمئن  جابه جایی  امکانات  پیاده،  بر  تاکید  ظرفیت ها، 
مردم و برای رسیدن به خدمات مورد نیاز، باید این معیار 
در جامعه و شهر تأمین شود. هراندازه دسترسی به محیط 
مناسب تر  آموزش شهروندان  برای  محیط  باشد،  کامل تر 

خواهد بود.
3- توجه به اقلیم و فضاهای سبز: وجود عرصه ها 
و فضاهای سرسبز، حضور گیاهان در فضاها و عرصه های 
به  توجه  نتیجه  در  گیاهی  تنوع  حفظ  و  شهری  مختلف 
به صورت  می تواند  طبیعت  می شود.  حاصل  معیار  این 
مستقیم و غیرمستقیم در آموزش های محیطی ظاهر شود. 
توسط  هماهنگ اند،  طبیعت  با  که  اندازه ای  تا  محیط ها 
مردم دوست داشتنی تر ارزیابی می شوند.  این معیار سبب 
هویت بخشی به محیط فیزیکی، دل پذیر بودن پیاده راه ها، 
تاکید بر جنبه های مثبت زندگی و کاربرد صحیح مبلمان 

شهری می شود. 
فرهنگی  تعامل  توسعه  و  محله  بر  تاکید   -4
روابط  توسعه  سبب  معیار  این  اجرای  اجتماعی:  و 
کاالهای  جای  به  داخلی  کاالهای  بر  تاکید  مردم،  میان 
خواهد  یکدیگر  با  مردم  آشنایی  افزایش  خارجی،  لوکس 
کیفیت  و  سطح  مطالعه  از  می تواند  محله ای  روابط  شد. 
وجود  شود.  داده  تشخیص  یکدیگر  با  شهروندان  تعامل 
این معیار در شهر سبب تشویق جمع گرایی و حضور در 
جمع، افزایش میزان حضور در محله و دیگر عرصه های 
عمومی، تاکید بر تعامل میان گروه های مختلف فرهنگی و 

اجتماعی و ارتقای تعامل خواهد شد. ارتباط و آشنایی میان 
نسل ها در زمان حضور انسان ها در عرصه های گروهی و 
فضاهای مشترک، موجب شکل گیری نوعی تعامل میان 
میان  ارزش ها  انتقال  در  مهمی  نقش  که  می شود  آن ها 

افراد و گسترش میدان آموزش های شهروندی می شود. 
جامعه  در  اصل  این  رعایت  ایمنی:  و  سالمت   -5
حفظ  رسیدن،  مقصد  به  در  سالمت  و  ایمنی  موجب 
استاندارهای محیط فیزیکی و کم ترین ریسک در تداخل 
وسایط نقلیه با عابرین پیاده می شود. تأمین این معیار به 
معنی احساس ایمنی برای حضور در فضا، پیشگیری فعال 
از وقوع جرم، زمینه مناسب برای کار و فعالیت و احساس 
عدالت اجتماعی در عرصه های عمومی و فضاهای شهری 
توسعه  با  غیرمستقیم  شیوه های  به  ایمنی  حفظ  است. 

حضور شهروندان در محیط جایگاه ویژه ای دارد.
باورهای  بر  تاکید  ایرانی:  و  اسالمی  هویت   -6
فرهنگ  از  منبعث  هنجارهای  توجه  ایرانی،  و  اسالمی 
اسالمی و ایرانی، تاکید بر نماد و نشانه های هویتی مبتنی 
بر ارزش های اسالمی و ایرانی از دستاوردهای بسیار مهم 
عرصه های  در  اسالمی  ایرانی  هویت  است.  معیار  این 
برخوردار  به سزایی  اهمیت  از  عمومی و فضاهای شهری 
شهروندان،  موارد  از  بسیاری  در  که  به صورتی  است. 
رضایت و عدم رضایت خود را از محیط به کاربرد آن منوط 
مطرح  یا  آورده،  زبان  به  را  آن  نتوانند  هرچند  می دانند، 
و  عمومی  عرصه های  اسالمی  ایرانی-  هویت  سازند، 

فضاهای شهری را آشنا تر نشان می دهد.

نمودار 9. معیارهای شهر آموزش دهنده در تهران، ماخذ: نگارندگان.
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جدول 15. معیارها و شاخص های طراحی شهر آموزش دهنده در شهر تهران، ماخذ: نگارندگان.

توجه به اقلیم و فضاهای سبز3سالمت و ایمنی2شهروند الکترونیک1معیارها

1- تشکیل جوامع اطالعاتیتعریف
2- خلق فضای مجازی

1- ایمنی و سالمت در به مقصد رسید.
2- حفظ استاندارهای محیط فیزیکی

1- هویت بخشی به محیط فیزیکی
2- دل پذیر بودن پیاده راه ها.

شاخص ها

آموزش مناسب به زنان، 1
هارمونی و هماهنگی گیاهان در فضاهای 1ایمنی در ساختار پیاده راه ها1کودکان و سالمندان

شهری

مبلمان مناسب )برای خیابان و غیره(2جمع آوری صحیح زباله از محیط.2برقراری ارتباط میان نسل ها2

جمع آوری فاضالب و آب های 3افزایش امکانات3
هماهنگی با اقلیم و آب و هوا3سطحی

آمار میزان سطح سواد 4
بهداشت عمومی محیط و بوی خوش4بهداشت عمومی محیط4جامعه

دید کافی نسبت به جامعه 5
ترویج کاالهای دوست دار محیط زیست5تغذیه سالم5جهانی

توجه به بازیافت و مواد بازیافت شدنی6زندگی سالم با تشویق تحرک6ارتباط سازمان های مربوطه6

کاربرد نماهای آشنا و چشم نواز7ایمنی فعالیت های جمعی7احساس پیشرفت7

توسعه روابط محلی و تعامل 6فضاهای ارتباطی شهری4معیارها
هویت اسالمی و ایرانی8فرهنگی اجتماعی

تعریف

1- دسترسی راحت و مناسب 
برای همه استفاده کنندگان
2- هماهنگی سیستم های 

حمل و نقل با امکانات و 
ظرفیت ها

3- تاکید بر پیاده
4- امکانات جابه جایی مطمئن 
مردم برای رسیدن به خدمات 

مورد

1- توسعه روابط میان مردم
2- تشویق جمع گرایی و حضور در 

جمع
3- افزایش میزان حضور در محله و 

دیگر عرصه های عمومی
4- ارتقای تعامل، ارتباط و آشنایی 

میان نسل ها

1- تاکید بر باورها اسالمی و ایرانی
2- توجه هنجارهای منبعث از فرهنگ 

اسالمی و ایرانی
3- تاکید بر نماد و نشانه های هویتی مبتنی 

بر ارزش های اسالمی و ایرانی

شاخص ها

حضور نمادهای اسالمی و ایرانی1وجود مرکز محله طراحی شده1خوانایی دسترسی ها1

امکان اجرای آیین های ملی و 2دسترسی به مترو2
ارجاع خاطره های فرهنگی2مذهبی

آرامش و هماهنگی محیطی3وجود عناصر فرهنگی3دسترسی به اتوبوس تندرو3

دسترسی به تاکسی 4
پیرایش محیط از عناصر زائد4عدم حضور عناصر با مقیاس بزرگ 4درون شهری

قرار گرفتن خدمات عمومی و 5پیاده راه واری مسیرها5
تناسب میان کالبد و کاربری ها5بهداشتی

تاکید بر مشاغل محلی و بومی6عدم  مزاحمت های خیابانی6
تشویق رفتارهای هماهنگ با فرهنگ 6

اسالمی ایران توسط محیط امکان بازی کودکان و 7
خرده فروشی و نیازمندی های روزمره7نوجوانان
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7- نتیجه گیری و جمعبندی

به  تبدیل  شهرها  دیگری،  هرزمان  از  بیشتر  امروزه 
محیط هایی برای آموزش ارزش ها، فرهنگ ها و معیارهای 
یکی  به عنوان  ایرانی  شهر  راستا  این  در  شده اند.  جامعه 
مستثنی  امر  این  از  نباید  تاریخ،  شهرهای  کهن ترین  از 
واقع شود. به عبارت دیگر، شهرهایی که ساخته می شوند 
تحقق  صورت  آن ها  در  بشری  فعالیت های  مجموعه  و 
می پذیرد نیز باید طوری طراحی و خلق شوند که فضایی 
به  زندگی  حیاتی  و  اساسی  اصول  آموزش  برای  باشند 
شهروندان. از آن جایی که شهر با فضاهای شهری ساخته 
تعلیمی در  نقش  اصولی که می توانند  تعریف می شود،  و 
محیط های شهری داشته باشند می توانند این نقش را در 
شهر ها نیز اجرا کنند. با مرور و مطالعه تجربه های جهانی 
در زمینه شهرهای آموزش دهنده، چهار اصل اساسی برای 
آمد  به دست  آموزش دهنده  شهر   به  تهران  شهر  تبدیل 
غیرمستقیم محیط،  آموزش های  به  توجه  از:  عبارتند  که 

آموزش متقابل شهروندان و مخاطبان شهر بر  هم، تعامل 
جهان بینی حاکم بر شهر با اندیشه های افراد، اصل پویایی 
قابلیت  این اصول همگی  انسان و شهر.  تعاملی بودن  و 
کاربرد در ایران را داشته و می توانند در اجرای شهر های 
آموزش دهنده به عنوان یک اصل کلی به کار گرفته شوند. 
الزم  چارچوب های  می توان  شده،  بیان  اصول  براساس 
شهر  حوزه  در  شهری  مدیریت  برنامه های  هدایت  برای 

آموزش دهنده را برنامه ریزی نمود.
تمامی معیارهای آموزشی که از بررسی تجربیات صورت 
قابلیت  آمده اند،  به دست  قاره  چهار  سطح  در  گرفته 
میان  از  نمی باشند.  دارا  را  تهران  شهر  سطح  در  کاربرد 
تمام معیارهای شناسایی شده، معیارهای متناسب با شهر 
شده اند.  جمع بندی  اصلی،  معیار  شش  قالب  در  تهران، 
شرایط  با  خود،  فراگیر  ویژگی های  به سبب  معیارها  این 
دارند.  قبولی  قابل  سازگاری  ایران  فرهنگی  و  اجتماعی 
عوامل  این  همه   ،)9 شماره  )نمودار  مربوط  نمودار  در 
در صورت  معیارهای شش گانه  این  تمامی  بیان شده اند. 

نمودار 10. مطابقت معیارهای جهانی با معیارهای شهر تهران، ماخذ: نگارندگان.
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کاربرد صحیح شان در طراحی شهری، می توانند یک شهر 
آموزش دهنده ایجاد کنند و محرکی باشند برای حرکت رو 
به جلوی شهرهای معاصر ایران. شهر تهران نیز می تواند 
تبدیل  آموزش دهنده  شهری  به  الگویی  چنین  اساس  بر 
براساس  شده  بیان  شش گانه  معیارهای  استخراج  شود. 
نیازهای واقعی شهر تهران، این فرصت را ایجاد می کند 
به  بتواند  آموزش دهنده،  شهرهای  جهانی  مدل های  که 
شکل بومی شده، در شهر تهران به اجرا درآید. معیارهای 
ابزاری  مربوط،  شاخص های  و  شده  استخراج  شش گانه 
نیاز  براساس آن می توان مدل عملیاتی مورد  هستند که 
را  آموزش دهنده  شهر  یک  به  تهران  شهر  تبدیل  برای 

برنامه ریزی کرده و به اجرا درآورد. 
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چكیده
امروزه اولین و مهم ترین محدودیت برای حل مسائل روز افزون شهری 
از  توسعه  درحال  ملل  شهرهای  در  بویژه  رسانی  خدمات  ناکارآمدی  و 
مدیریت  ناکارآمد  نظام  مستمر،  و  پایدار  مالی  منابع  فقدان  ایران،  جمله 
و برنامه ریزی هزینه است که در نهایت به عدم موفقیت چشم اندازهای 
پیش بینی شدة شهری و نارضایتی شهروندان منتهی می شود. بنابراین 
پایداری  باالیی جهت  اهمیت  از  زمینه  این  در  بیشتر  مطالعات  ضرورت 
درآمد و ایجاد کیفیت مناسب زندگی برای شهروندان برخوردار است که 
متضمن  شهرداریها،  در  پایدار  درآمدی  منابع  به  نو  نگاه  مسیر،  این  در 
آیندة روشن برای شهرها جهت توسعه و تحقق شهر ایده آل می-باشد. 
درهمین ارتباط مقاله حاضر در نظر دارد به مطالعه و شناخت منابع مالي و 
راهکار هاي درآمدزایي پایدار براي شهرداری شهر مهاباد به عنوان یکی 
از شهرهای مهم استان آذربایجان غربی بپردازد. نوع تحقیق در پژوهش 
می  پیمایشی  و  تحلیلی  توصیفی-  آن  بررسي  روش  و  کاربردي  حاضر 
باشد و نتایج آن نشان می دهد که شهرداری مهاباد در بسیاری از جنبه 
و  به عدم وجود مکانیسم  آن  ریشه  باشدکه  مواجه می  با مشکالتی  ها 
راهبردهای درآمدزایی پایدار باز  می گردد. در نهایت با توجه به مشکالت 
و مسائل موجود شهرداری، راهکارهایی جهت درآمدزایی پایدار شهرداری 

پیشنهاد شده است.
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 Study and identifying of financial resources and strategies
 for sustainable income for municipalities; A case study

municipality of Mahabad city

Today, due to extensive urbanization and physical develop-
ment of cities, urban management and administration is to be-
 come a hard work to do for most municipalities that are located
 particularly in city management. In this regard, the first and
 most important  limitations to solve the growing problems of
urban and inefficient services in many developing cities of na-
 tions  such as Iran is lack of Sustained and continuous financial
 resources, , inefficient management and cost planning  system
which ultimately lead to urban predict landscapes and dissatis-
faction of citizens. Thus the need for further studies in the con-
 text is very importance for the stability of income and creating a
 suitable quality of citizen life. In this way, a new point of view
 to a sustainable income sources in the municipal, will ensures
 a bright future for cities to develop a comprehensive ideal city.
 So, the present article intends to study and identify the resources
 and strategies for sustainable income for Mahabad city as one of
 the major cities of west Azarbaijan province. Type of research is
applied and the survey method is descriptive-analytical.  The re-
 sults show that the city of Mahabad has many problems in many
 aspects which have roots in lack of mechanisms and strategies
 for sustainable income. Finally, with regard to the problems of
 the municipality, strategies have been suggested to sustainable

.income
Keywords: municipality, sustainable income, urban manage-
ment, Mahabad city
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مقدمه
امروزه رشد جمعیت و افزایش مهاجرت به شهرها، منجر 
به توسعه غیر قابل کنترل نواحي شهري، خلق سکونتگاه 
 Ortega & et( هاي جدید، کاهش سطح رفاه انساني
al,2011:2(، ساخت و سازهاي بدون برنامه، نیل به سمت 
 )2010:197,Garcia-Palomares( نشینی  حومه 
شهری  مختلف  مدیران  برای  فراوان  مشکالت  بروز  و 
گونه  به  است.  شده  توسعه  حال  در  کشورهای  در  بویژه 
در  شهری  رکود  به-همراه  فوق  مسائل  امروزه  که  ای 
قرار گرفته  ریزان شهری  برنامه  نگرانی های  ثقل  نقطۀ 
مدیران،  جدی  مطالعۀ  زمینه  و   )1996:553,Alden(
برنامه ریزان شهری و همچنین سیاست  مداران را فراهم 
و  مدیر  عنوان  به  شهرداریها  میان  این  در  است.  نموده 
)سعیدنیا،  شهر  امور   اداره  کننده  هماهنگ  اصلی  مرجع 
معضالت  حل  در  مهمی  بسیار  نقش   ،)41 ص   ،1382
وجود  سایه  در  مسلمًا  مهم  این  که  دارند  شهرنشینان 
بنابراین  بود.  خواهد  مقدور  پایدار  و  مناسب  مالی  منابع 
در میان بخشهای مختلف مدیریت شهری، تأمین منابع 
مالی و درآمدی شهرداری-ها اهمیت ویژه ای دارد، زیرا 
از یک سو کسب درآمد شهرداری ها، تأثیر عمده ای در 
فقدان  دیگر  از سوی  و  دارد  به شهروندان  خدمات  ارائه 
درآمد کافی نه تنها سبب عدم ایجاد خدمات ضروری در 
شهر می شود، بلکه اساسًا اجرای تمامی طرحها و برنامه 
)جمشیدزاده،  نماید  مواجه می  با مشکل  را  های شهری 
منابع  از  برخورداری  عدم  همچنین   .)29 ص   ،1382
مستمر و پایدار درآمدی، برنامه ریزی مالی و بودجه ای 
شهرداری ها را مختل و هزینه های رو به تزاید شهرداری 
ها در سال های آتی با مشکل مواجه خواهد شد )قادری، 
مارتین  پیتر  نظیر  برخی  که  ای  بگونه   ،)23 1385، ص 
در  شهری  مدیریت  چالش  مهمترین  که  است  معتقد 
هزاره سوم، حول هزینه ها متمرکز خواهد بود و تحصیل 
درآمد، کانون سیاستگذاریها در سطح مدیریت محلی قرار 
موضوع  اهمیت   .)1997:103,  Martin( گرفت  خواهد 
از  درصد   95 از  بیش  بدانیم  که  شود  می  روشن  زمانی 
محلی  های  درآمد  محل  از  ها  شهرداری  مالی  منابع 
کمکهای  به  وابستگی  و  شود  می  تأمین  ها  شهر  درون 

بالعوض دولتی کمتر از5 درصد است. اگر چه از ابتدای 
در  آن  دنبال  به  و  )ه.ش(  سال1286  در  بلدیه  تأسیس 
قانون جدید شهرداریها در سال1309 )ه.ش( قوانینی در 
زمینه تأمین هزینه های شهری وضع شده است اما درآمد 
حاصل، چندان زیاد نبوده و نظام شهری به کمک های 
دولتی بسیار متکی بوده است )صفری، 1383، ص 331(. 
در  شهرداریها  اتّکایی  خود   و  کفایی  خود  موضوع  طرح 
سال1362و به دنبال کاهش وابستگی درآمدی شهرداری 
ها به دولت و با توجه به تشدید مسائل و مشکالت شهر 
ها در نتیجۀ رشد جمعیت و مهاجرت ها، حجم زیاد تقاضا 
برای خدمات شهری و اتکای شهرداری ها به درآمد های 
امور در شهرداریها  را برای متولیان  پایدار، شرایط کار  نا 
 .)2 ص   ،1378 بهنمیری،  )نجاریان  است  کرده  دشوار 
بنابراین عدم برخورداری از منابع پایدار درآمدی، می تواند 
به  تحقیق  این  در  باشد که  از مسائل  بسیاری  گذار  پایه 
زایي  مطالعه و شناخت منابع مالي و راهکار هاي درآمد 
کشور  غرب  شمال  مهم  های  شهر  از  یکی  براي  پایدار 

)مهاباد( پرداخته می شود.

مبانی و پیشینه نظری تحقیق
عنوان  به  شهرنشینی  و  شهر  که  اهمیتی  و  قدمت 
 Pauliet and( دارد  بشر  گاه  سکونت  مهمترین 
Duhme,2000:1(، صاحبان قدرت و اندیشمندان همۀ 
قرون و اعصار را وا داشته تا بر جنبه های مختلف جسم 
و روح شهر درنگ کنند و بکوشند قانون مندیهای زندگی 
شهری را دریابند و برای حل مسائل شهر و شهرنشینی، چاره 
جویی کنند )پیران، 1369، ص 64(. در این رابطه امروزه 
 Jim and( نواحي شهري، 2 درصد از سطح کرة زمین
Chen, 2010:177( و 65 درصد از جمعیت شهري دنیا 
 )2011:268,Zhou and wang( را در خود جاي داده
شهری  توسعۀ  و  رشد  در  نیز  ای  کننده  خیره  سرعت  و 
کشور های درحال توسعه بوجود آمده که زمینه را برای 
پایه  زیرساختهای  توسعه  جهت  عظیم  تقاضای  وجود 
)Schouten and mathenge,2010:815( بوجود 
گریبانگیر  مستقیمًا  که  مسائل  این  کنار  در  است.  آورده 
منابع  نبود  است،  شده  شهرداری  بویژه  شهری  مدیریت 
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مذکور،  های  نهاد  مناسب  و  اتکاء  قابل  مالی  و  درآمدی 
شهروندان و مدیریت شهر های مختلف را درگیر نموده و 
توجه بسیاری از اندیشمندان، مدیران و محققان داخلی و 
خارجی در امور شهری را برانگیخته و منجر به تحقیقات 
گسترده، ایراد نظر و نگارش کتب، مقاالت، پایان نامه ها، 
سمینار و گزارشات فراوانی با اهداف خاصی در این زمینه 
انجام شده است. از نظر بسیاری از این منابع، شهرداری 
سازمانی محلی و غیر دولتی است که به منظور اداره امور 
توسعه  و  مدیریت  هدف  با  الزم  خدمات  ارائه  و  محلی 
کالبدی، اقتصادی و اجتماعی در محدوده تعریف شده از 
سوی قانونگذار که معمواًل شهر و اطراف آن می باشد، به 
فعالیت می پردازد و سازمانی منتخب است که مشروعیتش 
از انتخاب کنندگان می-باشد )رجب صالحی، 1381، ص 

 .)113
همچنین درآمد پایدار، به درآمد هایی گفته می  شود که 
از  با  یا  نباشد  رفتنی  بین   از  آن  منبع  ویژگی؛   5 دارای 
بین  رفتن آن جایگزینی داشته باشد؛ به طور پیوسته قابل 
شدید  نوسان  مختلف  مالی  های  دوره   در  باشد؛  وصول 
و  یابد  افزایش  هزینه  ها  افزایش  با  همراه  باشد؛  نداشته 
موجب آسیب رساندن به توسعه شهری نشود. صاحبنظران 
مسائل مالیه عمومی، معیار ها و راهکار های متفاوتی برای 
تأمین منابع پایدار درآمدی شهرداری ها ارائه کردند. آیت 
الهی، برابر بررسی های انجام داده به این نتیجه رسیده 
که مهمترین منابع مالی شهرداری-های فرانسه را مالیات 
بودجه  قالب  در  دولتی  آن کمکهای  از  بعد  و  عوارض  و 
تجهیزات  و  تاسیسات  و  محلی  حکومتهای  جاری  های 
محلی و نهایتا استقراض تشکیل می دهد )همان، 1387، 

ص 17(. 
منابع  بهینه  ترکیب  که  است  باور  این  بر  نیز  سولیوان 
مالی شهرداری ها مجموعه ای از فروش کاال و خدمات 
شهری، انواع مالیات و عوارض و کمک های مالی دولت 
مرکزی است. او همچنین با مقایسه ای که بین شهرداری 
این  به  داد  انجام  آمریکا  های  شهرداری  و  تهران  شهر 
شهر  شهرداری  درآمدی  منبع  بیشترین  که  رسید  نتیجه 
تراکم(  )فروش  و ساختمان  زمین  از بخش  ناشی  تهران 
است و کمکهای دولتی درصد خیلی کمی را تشکیل می 

دهد در حالی که درصد قابل مالحظه ای از درآمد های 
است  دولتی  های  منبع کمک  از  آمریکا  های  شهرداری 

 .)2003,451,Sullivan(
عمده  منبع  یک  عنوان  به  مالیاتها  ارزیابی  در  پچمن 
درآمدی، سه هدف عمده انتقال منابع از بخش خصوصی 
بین سطوح  ها  هزینه  منصفانه  توزیع  به بخش عمومی، 
مختلف، و افزایش رشد اقتصادی برای مالیات ها را ارائه 
معّزی   .)135-1987,131,Pechman( است  کرده 
منابع  تأمین  عنوان شیوه های  تحت  ای  مقاله  در  مقدم 
درآمدی پایدار شهرداری ها، روشهای کسب درآمد شامل 
مالیات محلی، کمک-های  اخذ  فروش مستقیم خدمت، 
بهینگی  های  معیار  منظر  از  را  استقراض  و  وام  دولتی، 
و سپس عدالت مورد ارزیابی دقیق قرار داده و سپس به 
کفایت آن منبع تأمین مالیاتی توجه کرده و آنها را ساده 
ترین و زود یاب ترین روشهای کسب درآمد معرفی نموده 

است )1381، ص 7(. 
عابدین درکوش در پژوهشی تحت عنوان مدیریت مالی 
برای  ها  شهرداری  که  است  رسیده  نتیجه  این  به  شهر 
و هم  داخلی  مالی  منابع  از  باید  مخارج خود، هم  تامین 
شدن  بزرگتر  با  ولی  شوند  مند  بهره  دولت  مالی  منابع 
اندازه شهر، سهم کمک های دولتی می تواند کاهش یابد 

)1382، ص 9(. 
علی آبادی و معصوم با بررسی منابع درآمدی شهرداریها 
به این نتیجه رسیده که منابع درآمدی پایدار سهم ناچیزی 
در تأمین مالی شهرداری ها دارند بنابراین درآمد شهرداری 
ها باید در ماهیت خود به سمت منابع پایدار، منظم و قابل 
وصول حرکت کند و منابع درآمدی ناپایدار جای خود را در 
ردیف های درآمدی شهرداری ها به منابع پایدار، مستمر و 

قابل وصول بدهد )1380، ص 8(. 
در نهایت رزازیان مناسبتر ین منبع درآمدی در حوزه اقتصاد 
منابع  اقتصادی  تشخیص  نظام  نمودن  کارآمد  را  شهری 
می داند که زیربنای رشد اقتصادی را برای همه شهرداری 
ها فراهم می سازد و عواملی چون نیروی انسانی کارآمد، 
ای  حرفه  و  تخصصی  آموزش  مناسب،  سازمانی  ساختار 
مدیران، ایجاد و توسعه بانک اطالعات و ضوابط و آئین 
می  درآمدی  حوزه  در  اجرایی  های  دستورکار  و  ها  نامه 
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تواند سبب کارآمدی این نظام گردد )1387، ص 45(. با 
این گفتار، در پژوهش حاضر به مطالعه و شناخت منابع 
مالي و راهکار هاي درآمدزایي پایدار براي شهرداری شهر 

مهاباد پردخته شده است.

مواد و روش تحقیق
مکانی  )چهارچوب  مهاباد  در سطح شهر  حاضر  پژوهش 

کاربردي  تحقیق،  نوع  است.  شده  انجام  حاضر(  تحقیق 
و روش بررسي آن توصیفی- تحلیلی است. جمع آوری 
با دو روش اسنادی و مطالعات میدانی نیز  نیز  اطالعات 
جهت بررسی علل کاهش درآمد ها و افزایش هزینه های 
شهرداری، از شهرداری شهر صورت گرفته است. در این 
راستا ابزار مطالعاتی در مرحله اول کتاب، مجالت معتبر 
و  باشد  و غیره می  ها  نامه  پایان  ها،  ماهنامه  مرتبط،  و 

تصوير 1. موقعیت شهر مهاباد در مقیاس ملی و استانی؛ مأخذ: شهرداری مهاباد، 1390.

۵ 

 

 .1390 شهرداري مهاباد، :مأخذ؛ هاي مختلفدر دورهروند تحول جمعيت شهر مهاباد  .1 جدول        
۰B ۱سالB1335 ۲B1345 ۳B1355 ۴B1365 ۵B1375 ۶B1385 ۷B1390 
۸B ۹ 440678 332540 214589جمعيتB802551 ۱۰B107799 ۱۱B135780 ۱۲B151725 
۱۳Bمساحت 

) هكتار(
۱۴B55 ۱۵B183 ۱۶B407 ۱۷B610 ۱۸B1125 ۱۹B1464 ۲۰B1627 

 

 .1390 شهرداري مهاباد، :مأخذموقعيت شهر مهاباد در مقياس ملي و استاني؛ . 1 تصوير       
 

The image part with relationship ID rId9 was not found in the file.

1335134513551365137513851390سال
214589332540440678802551107799135780151725جمعیت

55183407610112514641627مساحت )هکتار(

        جدول 1. روند تحول جمعیت شهر مهاباد در دوره های مختلف؛ مأخذ: شهرداری مهاباد، 1390.
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مرتبط  داده های  تحلیل  و  گیری  بهره  با  بعد  مرحله  در 
با عملکرد درآمد و هزینه های شهرداری مهاباد در دوره 
های مختلف که از شهرداری مهاباد اخذ گردید، به بررسی 
و مطالعه شهرداری مهاباد از ابعاد مالی و درآمدی پرداخته 
شده است و در نهایت با توجه به شرایط موجود شهرداری 
درآمدزایي  زمینه  در  راهکار هایی  ارائه  به  مهاباد  و شهر 
پایدار و مستمر براي شهرداری شهر مهاباد پرداخته می 

شود.

شهر پژوهی و شناخت منطقه مورد مطالعه
شهر مهاباد در جنوب استان آذربایجان غربی و در دامنه 
شمالی رشته کوههای زاگرس واقع شده است. این شهر 
چون  هایي  شهر  با  مناسب  ارتباطي  موقعیت  علت  به 
میاندوآب، بوکان، نقده و سردشت امکان جذب مسافرین 
آورده است. جمعیت شهر  بوجود  را  زیادي  و گردشگران 
-65 سالهاي  ویژه  به  مختلف  های  دوره  طي  مهاباد 

1355و 85-1375 از رشد باالیی برخوردار بوده که این 
امر منجر به گسترش افقی شهری نسبتًا شدید و به تبع 
آن افزایش زیر ساختهای شهری از سوی شهرداری شده 

است )جدول شمارة 1(. 
 

يافته های پژوهش
بررسی روند منابع درآمدی شهرداری مهاباد

 شهرداری مهاباد براساس شناخت خود و یا شرایط محلی 
و امکانات موجود به منظور اداره شهر، به طرق مختلفی 
به کسب درآمد ها اقدام نموده است که مهمترین منابع 
تأمین آن طی سالهای گذشته شامل 7 فصل درآمدی به 

شرح زیر است: 
• درآمد های ناشی از عوارض عمومی )مستمر(،

• درآمد های ناشی از عوارض اختصاصی،
• بهاء خدمات و درآمد های مؤسسات انتفاعی شهرداری،

• درآمد های حاصل از وجوه و اموال شهرداری،
• کمک های اعطایی دولت و سازمان های دولتی،

• اعانات و هدایای و دارایی ها و
• سایر منابع تأمین. 

بررسی ها حاکی از آن است که طی دوره های مختلف، 
درآمد های پایدار و مستمر )اخذ مالیات هاي محلي )مالیات 
بر مسکن، اتومبیل، مالیات بر امالك و مستغالت و مالیات 
بر عوارض و درآمد، اخذ عوارض، کمک-هاي بالعوض 
از طرف دولت، کمک هاي بالعوض از سایر سازمانها و 
نهاد ها و بخش خصوصي و هدایا، فروش اوراق قرضه، 
مالیات بر دارائیهاي ثابت، مالیات بر برنامه ریزي شهري 
بر  مالیات  بر سوخت،  مالیات  نوسازي و غیره(،  )عوارض 
از  هتل، رستوران و غیره، فروش خدمات، عواید حاصل 
فروش اثاثیه و دارائي و غیره، درآمد ناشي از صدور پروانه، 
مجوز ها، اجاره بها، جریمه و غیره، مالیات بر تجارت و 
ارزش  بر  مالیات  ها،  شرکت  بر  مالیات  محلي،  بازرگاني 
درآمد  استقراض،  قروض  خالص  از  ناشي  عواید  افزوده، 
خارجي(،  و  داخلي  هاي  )وام  بانکي  تسهیالت  از  ناشي 
براي حفظ محیط زیست و بهاي  عوارض پرداخت شده 
پرداختي از محل آلودگي زیست محیطي و تخریب منابع 
بر  مالیات  قانوني،  مؤسسات  درآمد  بر  مالیات  طبیعي، 
اموال  از مدیریت  اوراق مشارکت، درآمد حاصل  گمرك، 
فني،  خدمات  و  اموال  انتقال  از  ناشي  عواید  شهرداري، 
هاي شهري  فضا  از  براستفاده  مالیات  معادن،  بر  مالیات 
آب،  عرضه  از  ناشي  عواید  غیره(،  و  پارکینگ  )بازار، 
استفاده  زباله،  آوري  جمع  فاضالب،  هاي  دستگاه  نصب 
از کودکستانها، اماکن تفریحي و اوقالت فراغتي، اماکن و 
مراکز باستاني و فرهنگي(، درآمد ناشي از مشارکت در بین 
بخشهاي خصوصي و دولتي، اجاره دادن اموال شهرداري، 
فروش  پرداخت  هاي  جریمه  دیرکرد  از  ناشي  درآمد 
از گردش کاال و خدمات، عوارض  ناشي  درآمد  خدمات، 
شهر،  استحفاظي  حوزه  در  مشترکین  آب  و  گاز  برق، 
عوارض حمل و نقل برون شهري مسافر، ریلي، هوایي( 
دارای روندی نزولی و درآمد های ناپایدار دارای افزایش 
چشمگیری بوده، بگونه ای که این افزایش، در کد های 
درآمدی اعانات، هدایا و داراییها، فروش اموال شهرداری، 
بهاء خدمات و درآمد های مؤسسات غیرانتفاعی به وضوح 
به چشم می خورد. همچنین بیشترین سهم را در درآمد 
های ناشی از عوارض عمومی، عوارض بر ساختمان ها و 
اراضی داشته است، اما این منبع درآمدی، بیشتر به عنوان 
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شرایط  به  وابسته  که  است  پایدار  نا  درآمدی  منبع  یک 
اقتصادی زمین و مسکن در شهر دارد.

شهرداری  درآمدی  های  کد  ريز  بررسی   -1
مهاباد

2-1- عوارض وصولی توسط ساير مؤسسات:  
عوارضی که کمترین سهم را در درآمدهای شهرداری مهاباد 
داشته اند، شامل عوارضی هستند که باید بیشترین سهم را 
در درآمد های شهرداری داشته باشند. این عوارض شامل 
گاز،  عوارض  رسمی،  اسناد  عوارض  نفتی،  مواد  عوارض 
عوارض برق و عوارض آب می باشد که عمدتًا به صورت 
مالیات بر مصرف یا فروش کاال تلقی می گردد. می توان 
شهرنشین،  جمعیت  افزایش  و  شهرها  گسترش  با  گفت 
عوارض اقالم مذکور به طور طبیعی افزایش می یابد. البته 
عدم پرداخت به موقع عوارض دریافتی توسط سازمانها و 
دستگاه های اجرایی به شهرداری، درجه فعال بودن این 
اقالم را کاهش می دهد، لذا اجبار سازمانها و دستگاه ها 
توسط  مطالبات  دریافت  و  عوارض  موقع  به  پرداخت  به 
شهرداری، به فعال بودن این اقالم کمک می نماید. درآمد 
های حاصل از عوارض وصولی توسط سایر مؤسسات به 
به  برای شهرداری  پایدار  درآمدی  استمرار، همواره  دلیل 
این خدمات  زمانی که قیمت  همراه خواهد داشت. حتی 
افزایش یابد، پایین بودن کشش قیمتی آنها باعث کاهش 
ارزش کل مصرف آنها نمی گردد. لذا سهم شهرداریها از 
این اقالم کاهش نمی یابد. درحال حاضر براساس قوانینی 
برق،  آب،  توزیع  و  تأمین  با  مرتبط  موجود سازمان های 
تلفن و گاز مجاز به افزایش درصدی بر بهای خدمات خود 
می باشند و از این طریق مشکالت، طی سالهای گذشته 
درآمد حذف  کد  زیر  این  از  نفتی  مواد  از  ناشی  عوارض 
گردید و عوارض اسناد رسمی همراه با عوارض آب، برق 
است.  بوده  شهرداری  درآمدی  منابع  ترین  مهم  تلفن  و 
نتایج بررسی ها در شهرداری مهاباد نشان می دهد، درآمد 
های وصولی توسط سایر مؤسسات، همواره درصد بسیار 
خود  به  را  شهرداری  ساالنه  های  درآمد  کل  از  ناچیزی 
در ذیل )1389(  آن  میزان کل  است که  داده  اختصاص 

مشاهده می شود.

این  اراضی:  و  ها  ساختمان  بر  عوارض  2ـ1( 
عوارض شامل عوارض سطح شهر، عوارض پروانه های 
تفکیک  بر  عوارض  تراکم،  مازاد  بر  عوارض  ساختمانی، 
منقول  غیر  معامالت  بر  عوارض  و  ساختمانها  و  اراضی 
می باشد. عوارض بر پروانه های ساختمانی هر چند تحت 
تأثیر نوسانات در فعالیت های بخش مسکن قرار می-گیرد 
اما به طور کلی به لحاظ وجود یک تقاضای مؤثر برای 
در صورت  و  است  برخوردار  استمرار  از  در شهر،  مسکن 
حفظ کلیه ضوابط شهرسازی این قلم درآمدی یک درآمد 
درآمد  نشان می دهد که  نتایج  ارزیابی می گردد.  پایدار 
همواره  اراضی  و  ساختمانها  بر  عوارض  از  حاصله  های 
درصد قابل توجهی از کل درآمد های ساالنه شهرداری 
مهاباد را به خود اختصاص داده است، به طوریکه درآمد 
از 32  این عوارض در سال 1389 بیش  از  های حاصله 
درصد از مجموع درآمد شهرداری مهاباد را شکل می داد 

)شهرداری مهاباد، 1389(.

3ـ1( عوارض بر حمل و نقل و ارتباطات: این کد 
درآمدی تنها شامل عوارض بر معامالت وسایل  نقلیه می 
باشد که در سال 1388، تنها 1/215 درصد از کل درآمد 

های شهرداری را به خود اختصاص داده است.

 4ـ1( عوارض بر پروانه های کسب و فروش: 
مقدار عوارض فوق در مجموع حدود 1/278 درصد از کل 
درآمد شهرداری را در سال 88 تأمین کرده است. درآمد 
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های ناشی از عوارض بر پروانه های کسب و پیشه وری 
تولید  بر  عوارض  ها،  برقرارداد  عوارض  پروانه،  صدور  و 
حق  درصد   3 عوارض  و  تولیدی  محصوالت  فروش  یا 
النظاره مهندسین مشاور در این کد درآمدی قرار دارد و 
طی سالهای گذشته، از راه هایی بوده که شهرداری مهاباد 
امر  این  است.  نموده  درآمد  آنها کسب  از طریق  همواره 
حاکی از آن است که در شهر مهاباد به علت وسعت واحد 
درآمدی  قلم  عوارض  خدماتی  و  صنعتی  تجاری،  های 
عوارض بر تولید و فروش محصوالت تولیدی توانسته به 
صورت یک درآمد موثر خود را نشان دهد و به عنوان یک 
میان  در  بیشتری  اهمیت  از  موثر  و  پایدار  درآمدی  منبع 

سایر اقالم درآمدی برخوردار است.

2( درآمد های ناشی از عوارض اختصاصی 
1-2-عوارض وصولی توسط شهرداری و سایر موسسات: 
عوارض حذف پارکینگ، عوارض سالیانه بر خودرو ها و 
عوارض حق بیمه حریق به عنوان کد های درآمدی در این 
بخش می باشند که طی سالهای گذشته از کد درآمدی 
نشده  کسب  درآمدی  هیچ  حریق،  بیمه  حق  بر  عوارض 
است. عوارض حذف پارکینگ به سبب توسعه شهری و 
همچنین محدودیت فضای شهری از یک روند صعودی 
یک  بودن،  سالم  یا  مطلوب  جهت  از  که  بوده  برخوردار 
درآمد ناپایدار است. این درآمد در واقع نتیجه عدم توجه 
کافی شهرداری به مقوله پارکینگ و نگرش درآمدزایی به 
آن می باشد که مقدار آن در سالهای گذشته بسیار ناچیز 
و کمتر از یک درصد از مجموع درآمد های شهرداری بود 
که در سال 1389 به نزدیک 2 درصد از مجموع درآمد 

های شهرداری مهاباد رسید.

سهم  متمرکز:  عوارض وصولی  از  2-2-سهمیه 
شهرداری از عوارض وصولی متمرکز، کمک از محل12 
در هزارحقوق گمرك، کمکهای بال عوض وزارت کشور، 
اجرای طرحهای  به  و کمک  بودجه شهرداری  به  کمک 
بخش  این  درآمدی  های  کد  عنوان  به  شهری،  خدمات 
می باشند که شهرداری شهر با 0/0026 درصد درآمد از 
این زیر کد درآمدی، عمال کمترین درآمد را از این زیر کد 

بدست می آورد.

3( بهاء خدمات و درآمد های موسسات انتفاعی 
شهرداری 

خدمات  بهاء  از  ناشی  های  1-3-درآمد 
شهرداری

از بهای خدمات شهرداری شامل حق  درآمد های ناشی 
آسفالت گیری و ترمیم حفاری، حق کارشناسی و فروش 
نقشه ها، خدمات آماده سازی، خدمات پیمان کاری و سایر 
ارائه این خدمات  از  موارد می باشد. غالب درآمد حاصله 
است.  با بخش خصوصی  رقابت  در  ها  توسط شهرداری 
برای  درآمد  ایجاد  بر  عالوه  فعالیتها  این  هرحال  به  اما 
نیز  شهروندان  به  رسانی  خدمات  راستای  در  شهرداریها 
قرار دارد و می توان به عنوان یک منبع درآمدی ناپایدار 
است  این  از  حاکی  گرفته  بررسیهای صورت  کرد.  تلقی 
که طی سال های گذشته، از اقالم درآمدی ناشی از بهاء 
خدمات شهرداری، حق آسفالت گیری وترمیم و حفاری 

دارای یک روند صعودی چشمگیر بودن است.

4( درآمد های حاصله از وجوه و اموال شهرداری
شهرداری:  وجوه  از  حاصل  های  درآمد   -1-4
درآمد های حاصل از وجوه شهرداری شامل درآمد های 
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حاصله از وجود سپرده های شهرداری یعنی درآمد حاصل 
هستند.  خصوصی  و  عمومی  دربخش  گذاری  ازسرمایه 
سرمایه  به  شهری  مدیریت  کمرنگ  نگرش  به  توجه  با 
تفکر  یک  وجود  عدم  و  مختلف  های  بخش  در  گذاری 
نظام مند در ارتباط با سرمایه گذاری در شهرداریها، این 
منبع درآمدی در شهرداری مهاباد سهم بسیار ناچیزی از 
شهرداری  که  آنجا  از  شود.  می  شامل  را  درآمدی  اقالم 
به عنوان یک نهاد عمومی مسئول تولید و ارائه خدمات 
عمومی می باشد، باید در این زمینه سرمایه گذاری الزم 

را انجام دهد.

شهرداری:  اموال  از  حاصل  های  2-4-درآمد 
قلم  این  در  مهاباد  شهرداری  شده  کسب  های  درآمد 
از کرایه ماشین آالت و  از طریق درآمد حاصل  درآمدی 
ها  ساختمان  االجاره  مال  از  حاصل  درآمد  نقلیه،  وسایل 
تعداد  افزون  روز  به گسترش  توجه  با  است.  تاسیسات  و 
قلم  این  شهری  تردد  های  محدودیت  و  نقلیه  وسایل 
برخوردار  درآینده  بیشتری  استمرار  و  اهمیت  از  درآمدی 

خواهد بود.

های  سازمان  و  دولت  اعطايی  های  کمک   )5
دولتی: کمکهای اعطایی دولت و سازمانهای دولتی برای 
می  حساب  به  فعال  درآمدی  قلم  یک  مهاباد  شهرداری 
آید. اما عماًل از سال 1385 در تغییر نگرش وزارت کشور 
در زمینه اعطای کمک های مالی و اصرار برخود کفایی 
شهرداری ها، این کمک های دولت با یک روند نزولی به 
حداقل خود رسیدند. هر چند که دولت در مواردی بویژه 
در طرح های حمل و نقل شهری اقدام به اعطای کمک 

استقالل  و سوی  به سمت  نگرش حرکت  اما  نماید  می 
مالی شهرداری است. روند نزولی کمکهای اعطایی دولت 
طی سال های اخیر حاکی از کاهش مجدد این میزان تا 
رسیدن به مرز خود کفایی شهرداری طی سالهای آتی می 
باشد. بنابراین این منبع درآمدی از خصلت استمرار پذیری 
در بلند مدت برخوردار نمی باشد و یک درآمد ناپایدار به 

حساب می آید.

6( اعانات و هدايا و دارايی ها
اشخاص  اهدايی  های  کمک  و  1-6-اعانات 
و  شهروندان  خودیاری  خصوصی:  های  سازمان  و 
شهرداری  درآمدی  منابع  ترین  عمده  دریافتی  هدایای 
مهاباد در این بخش می باشد که در سالهای اخیر عماًل 
به دالیل باال رفتن هزینه های زندگی شهروندان و تورم 
اقتصادی مقدار کمی از این منابع درآمدی برای شهرداری 

حاصل شده است.

2-6-اموال و دارايی هايی که بطور اتفاقی با به 
موجب قانون به شهرداری تعلق می گیرد:

این منبع درآمدی شامل مواردی چون جریمه کمیسیون 
و  شهری  اشجار  قطع  جریمه  تشرف،  حق  ماده100، 
جریمه  و  کاربری  تغییر  از  حاصل  های  درآمد  غرامتها، 
باشد.  مي  درصد   2/5 عوارض  پرداخت  تأخیر  از  متعلق 
دو قلم درآمدي جریمه کمیسیون ماده100 و درآمد هاي 
عنوان  به  مهاباد  شهرداري  در  کاربري  تغییر  از  حاصل 
داشتن  رغم  علي  طوریکه  به  باشند.  مي  فعال  درآمد 
باشند.  نمي  پایدار  درآمدي  اقالم  جزء  توجه،  قابل  سهم 
افزایش سالیانه این اقالم در نظام شهرداري مهاباد نشانگر 
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جدول 2. درآمد شهرداري مهاباد از 89/1/1 تا 89/12/29 ؛ 
مأخذ: شهرداری مهاباد، 1390. 

ف
شرحردی

مانده به ریال

بستانکاربدهکار

درآمد ناشي از عوارض 1
73952445328-عمومي

درآمد ناشي از عوارض 2
3723084425-اختصاصي

بها خدمات و درآمد 3
7906404420-موسسات انتفاعي

درآمد حاصله از وجوه 4
2573723258-و اموال شهرداري ها

کمك هاي اعطایي 5
27228782471-دولت و سازمان ها

اعانات و هدایا و 6
30880536221-دارایي ها

61091743257-سایر درآمد ها7

207356719379-جمع8

جدول 3. درآمدهای شهرداری مهاباد طی دورة پنج ساله از محل درآمدهای هفتگانه؛ مأخذ: شهرداری مهاباد، 1390.

ف
جمع کل )جاری منبع درآمد شهرداریسالردی

رشد نسبت به سال قبل )درصد(شاخص سالو عمرانی( ریال

جمع درآمدهای ناشی از عوارض عمومی 11384
_31884226100منابع هفتگانه

جمع درآمدهای ناشی از عوارض عمومی 21385
3512433710010منابع هفتگانه

جمع درآمدهای ناشی از عوارض عمومی 31386
4027622612616منابع هفتگانه

جمع درآمدهای ناشی از عوارض عمومی 41387
17-3156000099منابع هفتگانه

جمع درآمدهای ناشی از عوارض عمومی 51388
46-46289200145منابع هفتگانه

بلند-مدت  دوران  یک  در  که  است  گونه  بیمار  وضعیت 
برای  و  کرد  خواهد  مواجه  بحران  با  را  شهري  مدیریت 
شهروندان خطرات فراوانی در پی خواهد داشت باید دقت 
نمود که درآمد هاي پایدار زماني محقق خواهند شد که 
مالي  منابع  تأمین  چگونگي  با  شهروندان  و  شهر  منافع 
سوي  دو  در  شهرداري  جاري  و  عمراني  هاي  هزینه  و 

مخالف هم قرار نگیرند.

7(-ساير منابع تامین)فروش اموال شهرداري(: 
این نوع عایدات شهرداري مهاباد، درآمد هایي است که 
اموال )زمین هاي شهري  اموال غیر منقول و  از فروش 
و ساختمان ها و تاسیسات( به دست آمده که جزء درآمد 
مهاباد،  شهرداري  که  آنجا  از  و  باشند  نمی  پایدار  های 
از کل درآمد خود، )100درصد(، حدود30 درصد از درآمد 
خود را از فروش اموال شهرداري بدست مي آورد، بنابراین 
در آینده خطرات زیادي در انتظار شهرداري مهاباد است.

مقدار آن در ذیل و در سال 1389 مشخص شده است.

 جداول شمارة 2 و 3 گویای این مهم است که شهرداری 
و  محلی  شرایط  یا  و  خود  شناخت  براساس  مهاباد  شهر 
امکانات موجود به منظور اداره شهر به احصاء درآمدهای 
تامین آن  اقدام نموده است که مهمترین منابع  مختلفی 
جدول  شرح  به  فصل   7 شامل  گذشته  های  سال  طی 

شمارة 2 می  باشد.
در مجموع و در بررسی های اسنادی و مصاحبه با کارمندان 
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شهرداری شهر )بویژه امور مالی شهرداری( در این زمینه 
 89/1/1( مطالعه  مورد  دورة  طی  که  است  آن  از  حاکی 
روندی  دارای  )مستمر(،  پایدار  درآمدهای   )89/12/29 تا 
نزولی و درآمدهای ناپایدار دارای افزایش چشمگیری بوده 
درآمدِی  کدهای  در  افزایش  این  که  ای  گونه  به  است؛ 
اعانات و هدایا و دارایی ها، اموال شهرداری و بهاء خدمات 
و درآمدهای موسسات غیرانتفاعی به وضوح به چشم می 
خورد. بر این اساس درآمدهای ناشی از عوارض عمومی، 
در  را  سهم  بیشترین  اراضی  و  ها  ساختمان  بر  عوارض 
به عنوان یک  بیشتر  درآمدی  منبع  این  اما  است،  داشته 
منبع درآمدی ناپایدار است که بستگی به شرایط اقتصادی 

زمین و مسکن در شهر دارد.

هزينه هاي شهرداري مهاباد
اهم هزینه هاي شهرداري مهاباد به شرح زیر است:
الف( هزینه هاي پرسنلي: شامل حقوق و دستمزد، 

مزایا و کمک ها
ب( هزینه هاي اداري: شامل سفر، ماموریت، حمل و نقل 
و  آب  برق،  سوخت،  قراردادي،  خدمات  اجراه  ارتباطات، 

مواد مصرفي
ایجاد  براي  مطالعه  شامل  اي:  سرمایه  هاي  هزینه  ج( 
حقوق- و  زمین  و  ساختمان  خرید  تاسیسات،  ساختمان 

انتفاعي، ماشین آالت و تجهیزات عمده یا 
کمک  و  مشارکت  وام،  نشدني،  مصرف  هاي  کاال  سایر 

براي سرمایه گذاري بخش خصوصي.
به  اعانه  و  انتقالي: شامل کمک  پرداخت  د( هزینه هاي 
پرداخت- وام،  پرداخت  باز  خصوصي،  و  عمومي  بخش 

هاي انتقالي به کارکنان و دیون بالمحل.
تنوع فعالیت هاي شهرداري مهاباد، همچنین حجم عظیم 
فعایت هاي عمراني و خدماتي سازمانهاي محلي، ضرورت 
تجهیز شهرداري و تشکیالت وابسته به آن، تأمین هزینه 
هاي مربوط به پرداخت غرامت به امکان اراضي واقع شده 
در طرح هاي توسعه شهري و غیره، شهرداري مهاباد را 
با مشکالت بسیاري مواجه کرده-است. افزایش و گستره 
عمراني  هاي  فعالیت  توسعه  و  خدماتي  هاي  فعالیت 
شهرداري که طي دهه اخیر شتابي فراتر از گذشته داشته 

است، مستلزم صرف هزینه هاي فراوان مي باشد. توسعه 
سریع فیزیکي شهر مهاباد و افزایش وسعت آن، ضرورت 
به کارگیري نیروي انساني بیشتر براي توسعه خدمات و 
سایر فعالیتها را باعث شده، در نتیجه در حال حاضر بخش 

جدول 4. کل هزينه های خدمات اداری شهرداری شهر 
برحسب درصد در سال 1389؛ مأخذ: شهرداری مهاباد، 1390.

ف
درصد هزینهنوع هزینهردی

هزینه های پرسنلی1

هزینه های اداری2

هزینه های سرمایه ای3

هزینه های انتقال4

جدول 5. کل هزينه های خدمات شهری شهرداری مهاباد 
برحسب درصد در سال 1389؛ مأخذ: شهرداری مهاباد، 1390.

ف
درصد هزینهنوع هزینهردی

هزینه های پرسنلی1

هزینه های اداری2

هزینه های سرمایه ای3

هزینه های انتقال4

جدول 6. کل هزينه های عمرانی شهرداری مهاباد در سال 
1389؛ مأخذ: شهرداری مهاباد، 

ف
بستانکاربدهکار)ریال(نوع هزینهردی

-199329028508کل خدمات عراني1

-199329028508جمع2

199320028508کل هزینه عمرانی                                                                                
+

9196222679کل هزینه اداری
+

کل هزینه های خدمات 
54315339760شهری

262840590947جمع کل هزینه ها
-

برگشت از هزینه های شهری 
223779666و اداری                                      

262616811281جمع کل هزینه های خالص
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روه
د گ

ک

شرح
مانده

بستانکاربدهکار)ریال(
-3798740905هزینه هاي پرسنلي 11

2108753621هزینه هاي اداري12

95387197هزینه هاي سرمایه اي13

3193340956هزینه هاي انتقال 14

91962226790جمع-

جدول 8. هزينه های عمرانی شهرداری مهاباد، 1389؛ 
مأخذ: شهرداری مهاباد، 1390.

ف
بستانکاربدهکارشرحردی

-199329028508کل خدمات عراني1

-199329028508جمع2

قابل توجهي از درآمد هاي شهرداري مهاباد، صرف هزینه 
هاي پرسنلي در رده هاي مختلف شغلي از کارگران ساده، 
ماهر، نیمه ماهر، تا سطوح کادر اداري، خدماتي، نیرو هاي 

متخصص و کارشناس در رشته هاي مختلف مي شود. 
 صورت سود و زيان

وضعیت پرسنلی و تجهیزات شهرداری مهاباد
برابر آمار اعالم شده از سوی شهرداری مهاباد در مرداد 
مهاباد  شهرداری  در  پرسنل  نفر   148 تعداد   ،1390 ماه 
مشغول فعالیت اند. از این تعداد7 یا 4/7 درصد بی سواد، 
ابتدایی، ششم  )پنجم  دیپلم  زیر  درصد   40/5 یا  نفر   60
یا  نفر   41 راهنمایی(،  اول   نهضت،  تحصیالت  ابتدایی، 
27/8 درصد دیپلم، 15 نفر یا 10/1 درصد فوق-دیپلم،20 
فوق  درصد   3/4 با  نفر   5 و  لیسانس  درصد   13/5 نفریا 
لیسانس می باشند. در نگاه ابتدایی به آمار و ارقام فوق، 
مناسب  نا  وضعیت  کند،  می  جلب  را  نظر  بیشتر  آنچه 
کارمندان از جهت تحصیالت تخصصی و آکادمیک می 
تواند کیفیت فعلیت را  از موراد می  باشد که در بسیاری 
در ابعاد مختلف کاهش دهد. در این رابطه ضروری است 
وظایف  از  بخشی  و  پرسنلی  امور  واگذاری  از طریق  که 
به بخش خصوصی و خدمات الکترونیکی شامل نظافت، 
پروانه ساختمانی و غیره و همچنین مکانیزه و اتوماسیون 
و GIS نمودن امور و بخصوص امالك، از حجم پرسنل و 
هزینه پرسنلی کاست و کیفیت و بهره وری کار را افزایش 
کردن  نشسته  باز  یا  بازخرید  به  مبادرت  همچنین  داد. 
به  اقدام  مقابل  در  و  نمود  دیپلم  زیر  و  سواد  بی  پرسنل 
استخدام افراد متخصص در سطوح باالتر تحصیلی نمود.

موضوع سواد و تحصیالت و تخصص از آن جهت دارای 

کل هزینه های عمرانی                                                    

کل هزینه های اداری                                                              

کل هزینه های خدمات 
شهری                                                    

تجزیه و تحلیل کل هزینه های 
شهرداری برحسب  درصد                  

75/84 درصد کل هزینه 
های عمرانی                                    

50/3 درصد کل هزینه 
های اداری                                            

20/67درصد کل هزینه های خدمات شهری75/

207356719379کل درآمد خالص شهرداری                            
-

262616811281کل هزینه خالص شهرداری

55260091902زیان خالص شهرداری

جدول 9.  هزينه های خدمات شهری شهرداری مهاباد؛ 
مأخذ: شهرداری مهاباد، 1390

روه
د گ

ک

شرح
مانده

بستانکاربدهکار)ریال(
18954382558هزینه هاي پرسنلي 21

-
32300140177هزینه هاي اداري22

647824642هزینه هاي سرمایه اي23

2412992383هزینه هاي انتقال 24

54315339760223779666برگشت از هزینه ها29
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از  )شهرداری(  کارکنان  برخورداری  که  است  اهمیت 
تحصیالت باالتر، مسلمًا موجب افزایش کارایی، بهره وری 
و در نهایت بهره مندی از درآمد بیشتر به لحاظ استفاده 
از فکر، نوآوری و راهکارهای به روز و مناسب درآمدزایی 
رابطه، جدول شمارة  این  برای شهرداری خواهد شد. در 
10 که بیان کنندة وضعیت تحصیلی کارمندان شهرداری 
شهرمهاباد است، نشان می دهد که بسیاری از کارمندان 
که  بطوری  باشند.  نمی  برخوردار  باالیی  تحصیالت  از 
تنها 25 نفر از مجموع 148 نفر کارمند موجود شهرداری 
این  برخوردارند.  دانشگاهی  تحصیالت  از  شهر،  این  در 
تخصصی  اثربخشِی  کارایی،  کاهش  در  مسلمًا  وضعیت 
در بخشهای مختلف، بهره وری، درآمدزایی و غیرهتآثیر 
منفی خواهد داشت، مقوله ای که در مورد تأکید بسیاری 
مورد  نیز  سازمان  این  در  باال  تحصیالت  با  کارمندان  از 

تأیید قرار گرفت.

های شهرداری  هزينه  و  درآمد  عملكرد  تحلیل 
مهاباد )89-1380(: بنابر مطالعات صورت گرفته در 
در  مهاباد  هزینه های شهرداری  و  درآمد  عملکرد  زمینه 
میزان درآمد  نمود که  توان عنوان  دوره 89-1380، می 
به   1380 سال  در  تومان  میلیارد   11/7 از  شهردای  این 
195/4 میلیارد تومان در سال 1389، افزایش یافته است 
که این رقم معادل رشدی معادل 32/5 درصدی در افزایش 
درآمد شهرداری می باشد. همچنین هزینه های شهرداری 

در همین دوره )89-1380( حدود 32/2 درصد رشد داشته 
است. در واقع رشد ساالنه و میزان هزینه ها و درآمد ها 
دیگر  از سوی  است.  بوده  برابر  با هم  طی حود 10سال 
میزان درآمد شهرداری طی دورة 89-1380 حدود 16/7 
برابر و هزینه ها هم حدود16/3 برابر شده است. بیشترین 
 78/6 با  برابر   1380-  81 سال  در  ها  درآمد  رشد  رقم 
درصد بوده است. رشد درآمد ها در تمام سالها بجز سال 
89-1388 مثبت بوده و در مقابل رشد هزینه ها در تمام 
دوره ها هم با صعود همراه بوده است. هزینه ها در بخش 
اداری در دوره 81-1380 افزایش چشمگیری با رشد 96 
درصدی داشته و در دوره های 88-1387 و 1388-89 
کاهش و دارای رشد منفی بوده است. در واقع هزینه های 
اداری از دوره 1380 تا 1386 افزایش شدیدی را تجربه 
های  هزینه  رشد  از   1389 الی   1386 سال  از  و  نموده 
شهری،  های  هزینه  لحاظ  به  است.  شده  کاسته  اداری 
باالترین رشد متعلق به سالهای 82 الی1380، 1382-84 
و 87-1386 بوده است. هزینه های عمرانی در دوره 82-
1381 باال بوده است ولی در سالهای 89-1388 شدیداً 
افزایش چشمگیری داشته و به 45/14 رشد رسیده است. 
در خصوص هزینه ها نیز در تمام دوره 89-1380، هزینه 
هزینه  و  درصد   32/6 شهری  هزینه  درصد،   7/5 اداری 
عمرانی 59/9 درصد بوده است. بنابراین بیشترین هزینه 
های شهرداری مهاباد طی این دوره عمرانی بوده است. 

علل افزايش هزينه هاي شهرداري
مطالعات میدانی و درون سازمانی نگارندگان مقاله در این 
زمینه نشان می دهد، عوامل مهمی که در ذیل نگاشته 
شده در افزایش هزینه های شهرداری و کاهش درآمدی 

آن نقش بسیار مهمی دارند.
1( تورم نیروي انساني غیر متخصص در شهرداري و به 

دنبال آن افزایش هزینه هاي شهرداري، 
که  متناسب  نا  انساني  نیروي  و  تشکیالتي  ساختار   )2
را  ها  هزینه  کنترل  هاي  شیوه  جهت  در  الزم  شناخت 

نداشته اند،
3( عدم توانایي به  کارگیري صحیح تکنولوژي و اصول 

علمي جهت فعالیت هاي مختلف شهرداری، 

جدول 10. وضعیت پرسنلی و سواد پرسنل شهرداری مهاباد؛ 
مأخذ: شهرداری مهاباد، 1390.

ف
درصدتعدادمدرک تحصیلیردی

74/7بی سواد1

6040/5زیردیپلم2

4127/8دیپلم3

1510/1فوق دیپلم4

2013/5لیسانس5

53/4فوق لیسانس6

100----دکتری7

148جمع8
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در  شهرداري  عمراني  فعالیتهاي  توجه  قابل  افزایش   )4
سالهاي اخیر و در مقایسه با دهه پیش.

علل کاهش درآمد هاي شهرداري
1( ابهام در قوانین مربوط به منابع درآمدي از جمله وصول 

درآمد از قانون تجمیع عوارض،
و  درآمدي  هاي  درواحد  متخصص  هاي  نیرو  کمبود   )2

ناتواني مأمورین وصول عوارض و مالیات،
درآمدي  منابع  در  خصوصي  بخش  مشارکت  عدم   )3

شهرداري،
عوارض،  موقع  به  پرداخت  مناسب  فرهنگ  ضعف   )4
بودجه  بودن  دولتي  نادرست  تلقي  و  شهروندان  توسط 

شهرداري و
5( عدم استمرار منابع پایدار درآمدي براي شهرداري.

SWOT مدل تجزيه و تحلیل
اگر چه  اجرا می شود،  ای که  پروژه  و  مطمئنا هر طرح 
تمامی مالحظات صورت گرفته و ارزیابی اثرات طرح نیز 
زمانی  شرایط  اجرا،  محل  به  بستگی  باشد،  گرفته  انجام 
مورد  تکنولوژی  سطح  و  اجتماعی  مسائل  مکانی،  و 
نمی  دست  خود  اهداف  تمامی  به  صد  در  صد  استفاده، 
 یابد. و همواره با یکسری قوت ها و ضعف های درونی و 
جهت  است.  مواجه  بیرونی  تهدیدهای  و  ها  فرصت 

قابل  و  مناسب  راهکارهای  ارائه  و  مسائل  این  شناسایی 
قبول در جهت تقویت یا رفع آن ها مدل SWOT یکی 
از بهترین روش های دستیابی به این مهم است. عبارت 
SWOT برگرفته از حروف اول چهار واژه به شرح زیر 

است:

مخفف   W،قوت معنای  به   Strength مخفف   S
مخفف   O،ضعف معنای  به    Weakness
  Threats مخففTبه معنای فرصت وOportunitiy
 SWOT به معنای تهدیدها می باشد. تجزیه و تحلیل
و ضعف  قوت  نقاط  شناسایی  برای  که  است  اصطالحی 
یک  یک  که  خارجی  تهدیدهای  و  ها  فرصت  و  داخلی 
سیستم با آن روبه روست به کار برده می شود. تجزیه و 
تحلیل SWOT شناسایی نظام  مند عواملی است که 
راهبرد باید بهترین سازگاری را با آن داشته باشد. منطق 
باید قوت  اثر بخش  این است که راهبرد  رویکرد مذکور 
ها و فرصت های سیستم را به حداکثر برساند، ضعف ها 
و تهدیدها را به حداقل برساند. این منطق اگر درست به 
کار گرفته شود نتایج بسیار خوبی برای انتخاب و طراحی 
یک راهبرد اثر بخش خواهد داشت. از دیدگاه این مدل 
یک استراتژی مناسب قوت ها و فرصت ها را به حداکثر و 
ضعف ها و تهدیدها را به حداقل ممکن می رساند. برای 
این منظور نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدها در 

۱۷
 

 

4 (
ش

ش قابل توجه فعاليتهاي عمراني شهرداري در سالهاي اخير و در مقايسه با دهه پي
افزاي

 .
 

ش درآمد
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هاي 
شهرداري 
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عدم مشاركت بخ

ش خصوصي در منابع درآمدي شهرداري
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ضعف فرهن
مناسب پرداخت به

موقع 
ض، توسط شهروندان و تلقي نادرست دولتي بودن بودجه 

عوار
 )5شهرداري و 

عدم استمرار م
نابع پايدار درآمدي براي شهرداري

 .
 

مدل تجزيه و تحليل 
SW

O
T

 
مطمئنا هر طرح و پروژه

اي كه اجرا مي
شود، اگر چه تمامي مالحظات صورت گرفته و ارزيابي اثرات طرح نيز 

انجام گرفته باشد، بستگي 
به محل اجرا، شرايط زماني و مكاني، مسائل اجتماعي و سطح تكنولوژي مورد 

استفاده، صد در صد به تمامي اهداف خود دست نمي يابد
 .

و همواره با يكسري قوت
ها و ضعف

هاي دروني و 
فرصت

ها و تهديدهاي بيروني مواجه است
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جهت شناسايي اين مسائل و ارائه راهكارهاي مناسب و قابل قبول
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چهار حالت کلی SO، WO، ST،WT پیوند داده می 
شوند و گزینه های استراتژی از بین آنها انتخاب می شوند. 
ابزار حمایتی برای تصمیم گیری است  این تکنیک یک 
که عمومًا برای تحلیل سیتماتیک محیط داخلی و محیط 
خارجی سیستم استفاده می شود. با تعریف نقاط قوت و 
نقاط ضعف و نیز فرصت ها و تهدیدها سیستم می تواند 
استراتژی هایی برای تقویت نقاط قوت و برطرف کردن 
نقاط ضعف و همچنین استفاده از فرصت ها برای مقابله 

.)365 :2007,Yusksel etal(با تهدیدات اتخاذ کند

بر اساس اطالعات به دست آمده از مطالعات میدانی و نظر 
کارشناسان مربوطه، ارزیابي نقاط قوت، ضعف، فرصت و 
تهدید وضعیت مالی و درآمدزایی پایدار شهرداری مهاباد به 
 SWOT صورت کاماًل مختصر و جزئی در قالب تکنیک

در جدول ذیل )شمارة 12( انجام گرفته است. 

نتیجه گیری و جمعبندی
یکی از احتیاجات ضروری و اولیه جامعه شهری، زندگی 
در محیطی تمیز، پاکیزه، سالم و بهره مندی از تسهیالت 
زندگی اجتماعی، شامل تفریح و خرید راحت، رفت و آمد 
آسان، تحصیل، درآمد و باالخره محیطی سالم و آرام برای 
از خانه،  تربیت و تحصیل فرزندان و حفاظت و حراست 
مسکن و اموال، به عنوان نیاز های مشترك محلی است. 
کامل  توان  می  را  ها  شهرداری  اساس  همین  بر  شاید 
منابع  تأمین  در صورت  که  دانست  محلی  سازمان  ترین 

را  مذکور  های  نیازمندی  نسبی  طور  به  توانند  می  مالی 
برآورده و تامین کنند. اما امروزه بسیاری از شهرداری های 
منابع  کمبود  معضل  با  مهاباد  شهرداری  جمله  از  کشور 
مالی مستمر مواجه می باشند که در این مقاله این موضوع 
به تفصیل مطالعه شد. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد 
)مستمر(  پایدار  های  درآمد  مختلف،  های  دوره  طی  که 
دارای روندی نزولی و درآمد های ناپایدار دارای افزایش 
چشمگیری بوده، بگونه ای که این افزایش، در کد های 
درآمدی اعانات، هدایا و دارایی ها، فروش اموال شهرداری، 
بهاء خدمات و درآمد های مؤسسات غیرانتفاعی به  وضوح 
به چشم می خورد. همچنین بیشترین سهم را در درآمد 
های ناشی از عوارض عمومی، عوارض بر ساختمان ها و 
اراضی داشته است، اما این منبع درآمدی، بیشتر به عنوان 
یک منبع درآمدی ناپایدار است که غالبًا تضمینی جهت 
آیندة مالی شهرداری محسوب نمی شود. همچنین روند 
شهرداری،  درآمد  در  ناپایدار  های  درآمد  سهم  افزایشی 
پایدار،  درآمد  عنوان  به  نوسازی  عوارض  به  توجه  عدم 
اتکای زیاد درآمد شهرداری در بخش عوارض عمومی به 
عوارض بر ساختمان و اراضی )بیش از32 درصد درآمد(، 
عدم موفقیت مناسب شهرداری در اخذ عوارض نوسازی، 
در  گذاری  سرمایه  ای،عدم  سرمایه  هزینه  بودن  محدود 
بخش  مشارکت  با  زا  درآمد  و  اقتصادی  های  فعالیت 
مناسب  زای  درآمد  های  برنامه  وجود  عدم  و  خصوصی 
مالی شهرداری  تهدید های موجود صندوق  از مهمترین 
مهاباد می-باشد که در نهایت می تواند به عدم رضایت 
و  تأمین  زمینه  در  ها  شهرداری  عملکرد  از  مردم  مندی 
برآوردن حوائج عمومی شهر که همانا نیاز مشترك همه 
به همکاری خود  این مهم  البته  ساکنان آن است، شود. 
فرهنگ  کردن  نهادینه  و  ها  جنبه  از  بسیاری  در  مردم 
واقعی شهروندی نیز ارتباط مستقیمی دارد. بدین ترتیب 
مدیریت درآمد شهرداری ها ارتباط تنگاتنگ با ایجاد بستر 
های مناسب فرهنگ شهرنشینی و تعامل مثبت سه مقوله 

شهر، شهروند و شهرداری دارد. 

ارائه پیشنهاد ها
وکاهش  درآمد  افزایش  جهت  هایی  راهکار  نهایت  در 

۱۸ 

 

-ها و تهديدها را به حداقل ممكن ميحداكثر و ضعف ها را بهها و فرصتمدل يك استراتژي مناسب قوت
، SO ،WO ها و تهديدها در چهار حالت كليبراي اين منظور نقاط قوت و ضعف و فرصت. رساند
ST،WT ين تكنيك يك ابزار ا .شوندهاي استراتژي از بين آنها انتخاب ميشوند و گزينهپيوند داده مي

گيري است كه عموماً براي تحليل سيتماتيك محيط داخلي و محيط خارجي سيستم حمايتي براي تصميم
هايي تواند استراتژيها و تهديدها سيستم ميبا تعريف نقاط قوت و نقاط ضعف و نيز فرصت. شوداستفاده مي

استفاده از فرصت ها براي مقابله با تهديدات براي تقويت نقاط قوت و برطرف كردن نقاط ضعف و همچنين 
 ).Yusksel etal,2007: 365(اتخاذ كند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، 1385ركن الدين افتخاري و مهدوي، : اخذم، هاو نحوه تعيين استراتژي SWOTماتريس تحليلي .2 نمودار
). 9 ص

ارزيابي نقاط قوت، ضعف،  دست آمده از مطالعات ميداني و نظر كارشناسان مربوطه،بر اساس اطالعات به
صورت كامالً مختصر و جزئي در قالب فرصت و تهديد وضعيت مالي و درآمدزايي پايدار شهرداري مهاباد به

 . انجام گرفته است) 12 شمارة( در جدول ذيل SWOT تكنيك
 

 .1390، نگارندگانمطالعات  :جدول سوآت شهرداري مهاباد؛ مأخذ .11 جدول

ي 
عوامل درون

ف 
ضع

ط 
نقا

W1 
اتكاي زياد درآمد شهرداري در بخش عوارض عمومي به عوارض بر ساختمان 

 دهددرصد درآمد را تشكيل مي 32بيش از (و اراضي 
W2 عدم موفقيت شهرداري در اخذ عوارض نوسازي 

W3 ثباتي باال در ساختار نظام كسب درآمد شهرداريدرجه بي 
W4 ايمحدود بودن هزينه سرمايه. 

W5 عدم مديريت كنترل هزينه در شهرداري 
W6 ياري شهروندانمحدود بودن خود 

W7 
رشد فزاينده هزينه پرسنلي و اداري در ادوار گذشته حتي سالهاي ركود درآمد 

 شهرداري

نمودار 2. ماتريس تحلیلیSWOT و نحوه تعیین 
استراتژی ها، ماخذ: رکن الدين افتخاری و مهدوی، 

1385، ص 9(.
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جدول 11. جدول سوآت شهرداری مهاباد؛ مأخذ: مطالعات نگارندگان، 1390. 

نی
رو

ل د
وام

ع
ف

ضع
ط 

نقا

W1 اتکای زیاد درآمد شهرداری در بخش عوارض عمومی به عوارض بر ساختمان و
اراضی )بیش از 32 درصد درآمد را تشکیل می دهد

W2عدم موفقیت شهرداری در اخذ عوارض نوسازی
W3درجه بی ثباتی باال در ساختار نظام کسب درآمد شهرداری
W4.محدود بودن هزینه سرمایهای
W5عدم مدیریت کنترل هزینه در شهرداری
W6محدود بودن خودیاری شهروندان

W7 رشد فزاینده هزینه پرسنلی و اداری در ادوار گذشته حتی سالهای رکود درآمد
شهرداری

W8ناچیز بودن سهم برنامه ایجاد تأسیسات اماکن ورزشی و فرهنگی
W9 نبود بانك عامل و تخصصی شهرداری

ت
قو

ط 
نقا

S1ناچیز بودن درآمد ناشی از کمك هاي اعطایی دولت و سازمانهاي دولتي

S2 نزدیك شدن به خودکفایی در کسب درآمد طی سالهای اخیر با توجه به کاهش
سهم کمك های دولتی

S3 افزایش مستمر ساالنه درآمد بهای خدمات و درآمد های مؤسسات انتفاعی
شهرداری

S4اختصاص بیش از 75 درصد از کل بودجه به هزینه های عمرانی

S5امکان ساماندهي مشاغل غیر رسمي و ایجاد منابع درآمدي جدید براي شهرداري

S6امکان توسعه منابع درآمدی از طریق توسعه عوارض محلی
S7امکان افزایش سهم برنامه ایجاد تأسیسات درآمدزا

S8امکان کاهش هزینه هاي عمراني شهرداري با بکارگیری سیستم مکانیزه
نی

رو
 بی

مل
عوا

ت
رص

ف

O1امکان رسیدن به خودکفایی کامل
O2روند صعودی درآمد حاصل از عوارض عمومی

O3امکان به کارگیري فناوري اطالعات جهت کاهش هزینه هاي شهرداري

O4 امکان به کارگیري سیستم هاي پیشرفته و مکانیزه در اداره شهرداري در جهت
کاهش هزینه هاي جاري شهرداري

O5امکان کاهش هزینه هاي جاري شهرداري به کمك آموزش به شهروندان

O6کارآمدي سیستم بودجه ریزي شهرداري در صورت بهره گیری 
O7دور شدن از خود کفایی در کسب درآمد 
O8افزایش سهم اعانات و هدایا طی دوره های مختلف

يد
هد

ت

T1روند افزایشی سهم درآمد های ناپایدار در درآمد شهرداری
T2 عدم توجه به عوارض نوسازی به عنوان درآمد پایدار

T3عدم سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی و درآمد زابا مشارکت بخش خصوصی

T4عدم وجود برنامه های درآمدزا
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هزینه های شهرداری مهاباد ارائه می شود:
• کاهش زمینه های اتکای شهرداری شهر بر ساختمان 
و اراضی )بیش از 32 درصد( و توجه شهرداری به منابع 
درآمدی پایدار جدید، بویژه برنامه ریزی توریسم و جذب 
گردشگر، با توجه به اینکه شهر مهاباد دارای جاذبه های 
توریستی زیبا و فراوانی از جمله غار سهوالن، تاالب کانی 

برازان و دریاچۀ مهاباد می باشد.
• توجه بیشتر به اخذ عوارض نوسازی بویژه با توجه به 
اینکه در نقاط قابل توجهی از شهر )مانند هسته مرکزی 
آزادگان، مکریان ،خیابان بارزان، گمرك، باغ سمیه، غرب 
میدان استقالل، باغ شایگان، محلۀ هه ژار و غیره( بافت 

فرسوده و قدیمی وجود دارد.
گذاری  معضل سرمایه  رفع  یا  و  کاهش  تالش جهت   •
اندك بخش های خصوصی در فعالیت های اقتصادی و 
درآمدزا با استفاده از برگزاری همایش ها و نشست های 
تخصصِی ملی و منطقه ای جهت جذب منابع مالی جدید. 
ملی،  موفق  شهرداری  با  تطبیقی  مطالعۀ  و  استفاده   •
منطقه ای و بین المللی جهت استفاد از تجربیات آن ها در 
راستای استفاده از راهکارها و برنامه های درآمدزای پایدار 

و جدید مانند مدیریت پسماند و عوارض بر زباله. 
درآمد  نظام کسب  ساختار  در  ثباتی  بی  درجه  کاهش   •
شهرداری از طریق روزآمد کردن بانک اطالعات امالك 
مؤدیان  کلیه  شناسایی  و  امالك  پوشش  بهبود  جهت 

عوارش نوسازی
• راه اندازي اداره تشخیص تخصصی درآمد در شهرداري 
درامدهای  اخذ  کارامد  بررسی  و  مطالعه  جهت  مهاباد 

پایدار.
• با توجه به روند عوارض وصولی از کارخانجات و صنایع 
در محدوده شهر در 10 سال گذشته و با یکی شدن این 
در  شهرداری،  طریق  از  مهاباد  شهرداری  برای  عوارض 
این عوارض  از  آتی درصدی  بندی های سالهای  بودجه 

حتی ناچیز به شهرداری مهاباد اختصاص داده شود.
بازنگری قانون شهرداری ها و تدابیر الزم جهت اخذ   •
شهرداری  مستقیم  غیر  های  درآمد  و  عوارض  مستقیم 
توسط وزارت کشور )با ملزم نمودن مردم در پرداخت به 

موقع عوارض( و پرداخت آن به شهرداری مهاباد.

• جلوگیری و کاهش رشد فزاینده هزینه پرسنلی و اداری 
مدیریت  موجود•  نیروهای  تعدیل  طریق  از  شهرداری 
مناسب و کنترل هزینه ها در شهرداری شهر از طریق راه 

اندازي اداره تشخیص تخصصی درآمدزایی پایدار 
• افزایش زمینه های استفاده از پتانسیل هاي مردمي در 

تعریف پروژه هاي درآمدزا
• توسعه آموزش هاي درون سازماني در خصوص توانمند 
اصالح  لزوم  صورت  در  )و  شهرداري  پرسنل  سازي 

ساختار(.
در جهت سرمایه گذاري  راهنمایي شهري  و  همیاري   •
در خصوص نیازمندیهاي واقعي شهر و کاهش مشکالت 

مالی شهرداری مانند ساخت مراکز آموزشي و غیره.
تبلیغات  طریق  از  شهرداری  به  مردم  بدبینی  کاهش   •
و  بیالن شهرداری  دادن  قرار  دید  در معرض  مانند  مؤثر 
مشخص شدن درآمد های آن، نحوه هزینه شدن عوارض 
و  برای شهر  انجام شده  های  هزینه  مردم،  از  اخذ شده 

هزینه های برنامه های آتی
• توسعه اتوماسیون و گسترش سیستم  هاي کامپیوتري 
بر  عالوه  امر  این  شهرداري.  مختلف  امور  انجام  براي 
کاهش درهزینه  هاي پرسنلي و تا حدي هزینه  هاي اداري 
شهرداري مرکزي و مناطق، موجب افزایش توان نظارتي 
و اجرایي آنان خواهد شد. جلب مشارکت های مردمی در 

اداره امور شهر.
• کنترل و کاهش ساخت و ساز های غیر قانونی توسط 
شهرداری  برای  مالی  بار  افزایش  جهت  به  شهرداری 

مهاباد.
• وضع عوارض محلی از محصوالت کشاورزی.

کمتر  با  کوچک  وکارگاههای  صنایع  کردن  مشمول   •
مالیات  عوارض  أخذ  برای  خدمات  تومان  میلیون  از300 

بر ارزش افزوده. 
• تشکیل بانک عامل شهرداری  ها که می  تواند به عنوان 
تضمین أخذ وام  های داخلی و خارجی اقدام کرده ضمن 
آنکه با جمع آوری وجه مردم و باز پرداخت سود، مردم را 

شریک توسعه و عمران شهر ها نمایند .
• وصول مستقیم عوارض پنج درصدی مالیات بر ارزش 
افزوده توسط شهرداری با هماهنگی اداره مالیات و دارایی 
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به جهت عملکرد منطقه ای اداره مالیات و دارایی و تقسیم 
ناعادالنه این اقالم درآمدی بین شهرداری های استان.

جهت  شهری  ریزی  برنامه  مجری  نظرات  به  توجه   •
کاربری  این  مالی  بار  کاهش  برای  ها  کاربری  مکانیابی 

ها برای شهرداری.
• پایبندی سازمان میراث فرهنگی به محور های فعالیتی 
جهت  بناها  تک  و  تاریخی  های  بافت  مورد  در  خود 
بر  بافت ها  این  مالی نگهداری  بار  انداختن  از  جلوگیری 

دوش شهرداری.
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برتر   مدل  انتخاب  و  تهران  شهر  مدیریت  مدل  بازبینی  ضرورت 
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چکیده

و  شورا  روابط  تنظيم  بر  حاكم  نگرش  كننده  منعكس  شهري  مديريت  مدل  نوع  انتخاب 
شهرداري و مهم تر از همه بيانگر ميزان مشاركت و قدرت اجرايي است. يكي از مباحث مهم 
در تعيين مدل مديريتي برتر تعيين چگونگي اداره شهر و قرارگيري قدرت در دست مديران 
شهري است. از طرف ديگر مدل اداره شهر رابطه نزديكي با حل يا ايجاد مسائل شهري 
دارد. از بررسي مدل مديريت شهري در كالنشهر تهران چنين استنباط مي شود كه نوع 
مدل مديريت شهري در ايران مدل شورا - مدير شهر است. تحليل الگوي مديريتي تهران و 
ويژگيهاي اين نوع مدل در ايران به ويژه انتصابي بودن شهردار باعث وابستگي شديد عناصر 
مدل مديريت شهري به ساختار كالن قدرت گرديده و اين روند به نوبه خود فقدان و كمبود 
نهادهاي مدني و مشاركت مردمي را تشديد كرده و باعث تبديل شدن عرصه مديريت شهري 
به يک عرصه تجديد قدرت براي گروههاي قدرت سياسي در سطح ملي شده است. داشتن 
روش براي رسيدن به هدف يكي از ضروريات هر تحقيق علمي است. روش به كار گرفته 
شده برای انجام تحقيق شبيه نوعی پيمايش )جمع آوری اطالاعات در مورد يک پديده( 
خواهد بود. و مطالعات اسناد و مدارک به عنوان تكنيک اصلی جمع آوری اطالعات مدنظر 
است. منابع كتابخانه اي مربوط به موضوع تحقيق از كتابخانه ها ي دانشگاه ها ، سازمان هاي 
مرتبط با امور شهري، پايگاه ها ي اطالعات علمي و پژوهشي، و اينترنت جمع آوري شده و 
مورد مطالعه قرار گرفتند بنابراين مدل شورا- شهردار قوي به عنوان الگوي مناسب توصيه 
مي شود تا با بهره گيري از اين الگو به دليل دارا بودن رويكرد جمع گرايانه و مشاركتي كه 
در حل مسايل شهري دارد، از يک سو در سطوح فراملي، با تأكيد بر كاهش نقش دولت 
مركزي و در سطوح محلي، تقويت جايگاه و نقش مديريت محلي و مشاركت اجتماع محلي، 
حاكميتي چند سطحي و چند عاملي را براي مديريت شهري كارآمد و اثر بخش توصيه كند 
و همچنين اين مدل با استفاده از معيارهاي منتج از مباني نظري حكمروايي شهري و برخي 
از معيارهاي مرتبط ديگر، سبب تقويت شاخصهاي حكمروايي شهري )مشاركت شهروندان، 
مسئوليت پذيري و پاسخگويي و عدالت( و نيز ارتقاء برخي ديگر از  شاخص هاي مورد توجه 
اقتدار شهردار، هماهنگي و همكاري بين  اقتدار مجموعه مديريت شهري، قدرت و  چون 
شورا - شهرداري، تخصص گرايي در بدنه شهرداري،  قدرت نظارتي و قانونگذاري شورا و 
ثبات در مديريت شهري  خواهد شد و وابستگي به عناصر قدرت سياسي سطح ملي را كاهش 
و يا از بين مي برد بدين ترتيب مدل شورا- شهردار قوي، به طور كلي در جهت تقويت نهاد 

مديريت شهرتهران ارزيابي شده است. 
واژگان کلیدی: مديريت شهري، الگوی )مدل( مديريت شهر، حكمراني شهري.

nazarian@iau.ac.ir :نويسنده مسئول مكاتبات، شماره تماس: 22475439، رايانامه  *

The Necessity to Review the Model of Tehran City 
Management

 Choosing the type of urban management model reflects insight
 into relationships to be held between municipality and councils. It
also considers as index for executive power and level of participa-

 tion. Defining managerial style for city and conducting power down
 toward urban managers is regarded as significant discussion of the
 best managerial model. City managerial model has a close relation to
creation or solution of city problems. Survey over Tehran Municipal-
ity managerial model offers that the regular model of urban manage-
 ment in Iran is council-manager; Analyzing managerial pattern of
 Tehran and its features peculiarly dative selection of mayor causes
 hard dependence of urban management model’s elements to the main
 structure of power. This procedure in turn exacerbates lack of civil
 institutions and people participation has made urban management as
contest arena for political parties over national level. So, council-
 mayor model is suggested as the convenient model. Applying the
 model through masses-based procedure and communicative insight
 into urban problems, in one hand, over national level emphasizes
declining role of the center of power and on the other hand in lo-
cal level it strengthen local management, participation of local com-
 munity, multi-level and multi-agent government for effective urban
 management. This model using deductive measures of theoretical
 discussions urban governance supports urban governance indicators
 (citizens participation, justice and taking responsibility) and elevates
 other indicators like the authority of urban manager, mayor power,
coordination and cooperation between council and municipality, ex-
pertise in municipal body, surveillance power of council and con-
 sistency in urban management.  Using the model also, decline the
 dependency of political elements over national level and in an overall
 .view invigorates institutional management the city of Tehran

Keywords: Urban management, urban governance, city manage-
)ment pattern )model
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مقدمه
هزاره سوم سرآغاز تحوالت عديده و بي وقفه  اي است 
مديريت  ساختار  و  فرايند  در  تغيير  و  بازنگزي  لزوم  كه 
شهري را الزامي مي سازد. فرايندهايي نظير جهاني شدن، 
فرايند دموكراسي خواهي جوامع، گرايش نظريات توسعه 
هاي  چالش  خوب.  حكمراني  به  گرايش  و  محور  دولت 
پايدار  توسعه  نظريات  در  تحوالت  و  شهري جهان سوم 
مدني  جامعه  و  بازار  دولت،  رابطه  تجديد  به  منجر  شهر 
گرديده  آن  وتوسعه  جامعه  عمومي  امور  اداره  فرايند  در 
و  مديريت  نظام  در  تحول  ضرورت  راستا  اين  در  است. 
برنامه ريزي شهري و پيگيري رويكردهايي انعطاف پذير 
، دموكراتيک و مشاركتي به امري اجتناب ناپذير  مبدل 
گشته است. مديريت و برنامه ريزي، زاييده قانون كميابي 
اين  تخصيص  و  توزيع  چگونگي  كننده  تعيين  و  منابع 
هاي  محل  و  مكانها  ميان  در  و  نفعان  ذي  ميان  منابع 
متفاوت است و نتيجه آن برخورداري بيشتر برخي از ذي 
نفعان و مكانها در مقايسه با ديگران است. به گفته اين 
انديشمندن، برنامه ريزي نبايد از پرسش هاي دشواري از 
با چه  از طرف چه كسي؟ و  اين دست كه: »چه كسي، 
ميزان مقبوليت، اعمال قدرت مي كند؟« بپرهيزد )هيلير، 

1388، ديباچه(.
اگرچه امروزه روش ها و الگوهاي شناخته شده و علمي 
براي اداره امور شهرها وجود دارد و مي تواند در مديريت 
اما شرايط  قرار گيرد  استفاده  شهري كالن شهرها مورد 
اقتصادي، جغرافيايي و فرهنگي كشورها  خاص سياسي، 
موانع زيادي را در راه كاربرد اين روش ها ايجاد مي نمايد. 
برخي از اين موانع به مرحله توسعه يافتگي، ساختار اقتصاد 
ملي و چگونگي فرايند صنعتي شدن كشورها مربوط مي 
باشد. شايد بتوان گفت كه گروهي از كشورهاي كم توسعه 
يافته در اين زمينه داراي تشابهات زيادي هستند. واقعيت 
اخير  دهه  چهار  حدود  خالل  در  ايران  در  كه  است  اين 
سرنوشت پايتخت و ساير شهرهاي بزرگ كشور وابستگي 
شديدي به عوامل ساختاري مذكور پيدا كرده كه به نوبه 
ها  آن  در  را  مديريت شهري  بهبود  و  تحول  ايجاد  خود 
پيچيده مي نمايد )طرح تدوين و تبيين برنامه استراتژيک 
الگوي ساختار سازماني شهرداري هاي كشور،  ترسيم  و 

اسفند 1384، ص96(.
هاي  روش  و  شهري  مديريت  هاي  نظام  انواع  بررسي 
مختلف  شهرهاي  در  شهر  شوراي  و  شهردار  انتخاب 
كشورها مبين تنوع مدل هاي مديريت شهري در هر يک 
ديگري  عوامل  و  شهردار  انتخاب  نحوه  كشورهاست.  از 
نظام  نوع  شهري،  منشور  شهري،  مديريت  مدل  چون 
منطقه  و  ملي  قوانين  و  غيره(  و  متمركز  )فدرال،  كالن 
اي مرتبط با حكومت هاي محلي، اثر تعيين كننده اي در 
وضعيت حكومت هاي محلي و قدرت نهادهاي مديريت 
تحقيق  اين  اصلي  هسته  اساس  همين  بر  دارد.  شهري 
شناسايي مدل موجود مديريت شهری در كالنشهر تهران 
موجود  مديريتي  وضعيت  گرفتن  نظر  در  با  و  باشد  مي 
و مشكالت و معضالت مبتالبه، در جستجوي راهكاري 
براي دستيابي به الگوي عملكرد مديريتی كالنشهر تهران 

مي باشد.
بر همين اساس در اين مقاله سعي شده است تا با رويكرد 
موجود  الگوي  تحليل  و  شناخت  به  مطلوب،  حكمروايي 
كالنشهر تهران پرداخته شود تا به اين سؤال كه آيا مدل 
پاسخگوی مسائل شهر  تواند  مديريتی وضع موجود می 
نتايج  اساس  بر  سپس  و  شود  داده  جواب  باشد،  تهران 
از  استفاده  زمينه  در  ديگر  مطالعات  تطبيقي  بررسيهاي 
مناسب  پيشنهادي  الگوي  به  شهري،  كارآمدتر  مدلهاي 

شهر تهران دست يافت. 

روش و شیوه انجام تحقیق
داشتن روش براي رسيدن به هدف يكي از ضروريات هر 
تحقيق علمي است. روش به كار گرفته شده برای انجام 
تحقيق شبيه نوعی پيمايش )جمع آوری اطالاعات در مورد 
يک پديده( خواهد بود و مطالعات اسناد و مدارک به عنوان 
منابع  است.  مدنظر  اطالعات  آوری  جمع  اصلی  تكنيک 
كتابخانه ها ي  از  تحقيق  موضوع  به  مربوط  كتابخانه اي 
دانشگاه ها ، سازمان هاي مرتبط با امور شهري ، پايگاه ها ي 
اطالعات علمي و پژوهشي، و اينترنت جمع آوري شده و 
و  اسناد  شامل  اسنادي  منابع  گرفتند.  قرار  مطالعه  مورد 
طرحهاي پژوهشي مرتبط با موضوع تحقيق انجام گرفته 
در شهرداري تهران به خصوص مركز مطالعات و برنامه 
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ريزي شهر تهران مي باشد.
تحقيق حاضر از حيث هدف آن يک تحقيق كاربردي و از 
حيث نحوه گردآوري داده ها از نوع تحقيقات توصيفي )غير 
آزمايشي( به شمار مي آيد و از حيث ارتباط بين متغيرهاي 
تحقيق، از نوع تحليلي و علَي است. به هر صورت شيوه 
اصلي انجام تحقيق توصيفي- تحليلي است. بيكر )1377، 
ص 350-340( از چند روش مختلف تحليلی نام مي برد 

كه متكي بر تحليل داده هاي موجود هستند:
- تحلیل ثانوي؛
- تحلیل محتوا؛

- تحلیل تاریخي؛
- تحلیل آماري.

از ميان روش هاي فوق، روش هاي تحليل ثانوي، محتوا و 
تاريخي بيش از ديگر روش ها در اين مطالعه به كار گرفته 

خواهند شد.
مبانی نظری

بحث هاي كليدي درباره »بهترين« راه هاي اداره شهرها 
طيف وسيعي از موضوعات مختلفي چون: مدل  حكومت، 
قدرت شهردار، نحوه انتخاب شهردار )توسط شورا از ميان 
اعضاي آن يا خارج از شورا(، انتخاب شورا و شهردار )در 
روش هاي مختلف مستقيم، با راي يكپارچه شهروندان، با 
راي مجزاي نواحي مختلف شهر و يا به صورت مركب(، 
شهردار،  و  شورا  رابطه  تعادل  حزبي،  غير  مخفي  راي 
در  را  سياسي  طرفي  بي  و  شهر  مدير  پذيري  مسؤوليت 

.)211 P ,2005 ,Hall ( برمي گيرد
مرور  شهري،  مديريت  مفهوم  تحليلي  ابعاد  بررسي 
مجددي بر آثار مديريت شهري در ساختار نوين سازماني 
آنها خواهد داشت. خط تمايزي معيني بين ابعاد دروني و 
بيروني مديريت شهري وجود دارد. بعد دروني مربوط به 
در  است،  شهري  مديريت  ساز  يكپارچه  توان  و  ظرفيت 
حالي كه بعد بيروني آن درباره ظرفيت و توان شهر براي 
نمايندگي خود و دفاع از استراتژي حركت به سوي بيرون 
حكمروايي  و  مديريت  از  خود  تعريف  در  گيلز  لي  است. 
شهري به خوبي به اين دو بعد اشاره كرده است. منظور 
از مديريت و حكمروايي، ظرفيت و توان يكپارچه سازي 
و سازمان دهي گروه هاي ذي نفع محلي و گروه هاي 

اجتماعي از يک طرف و ظرفيت و توان نمايندگي آناني 
كه در بيرون هستند و نيز تدوين استراتژي هاي واحد و 
بازار، دولت، شهرها و ديگر سطوح  يک دست در مقابل 
 Schwab(،2001  )6.p است  ديگر  طرف  از  حكومتي 

 .et al

مدل  هاي مدیریت شهري
در يک دسته بندي كلي و براساس ميزان اختيارات و نوع 
در  قواي حكومتي، سه سبک سازمان دهي  ميان  روابط 

درون مديريت كالن شهري به وجود مي آيد:
يا  )شورا  مقننه  و  )شهرداري(  مجريه  قواي  تفكيک   •
شورا  ساختار  اصطالحًا  كه  محلي  حكومت  انجمن( 

)انجمن(- شهردار ناميده مي شود.
• وحدت قوا در قوه مقننه )شورا يا انجمن( حكومت محلي 

كه آنرا ساختار كميسيوني مي نامند.
• تسلط و برتري قوه مقننه )شورا يا انجمن بر قوه مجريه 
)شهردار( كه در حكومت هاي محلي به آن ساختار شوار 
)انجمن(- مدير شهر گفته مي شود )مقيمي، 1386، ص 

.)175
هر چند مشخصات و ساختار نهادهاي قانوني اداره كننده 
شهر از كشوري به كشور ديگر تفاوت دارد و هر جامعه اي 
خود  سياسي  و  اجتماعي  اقتصادي،  ساختار  به  توجه  با 
وظايف  دارد؛  شهري  مديريت  از  خاصي  تلقي  يا  تعريف 
كنوني مديريت شهري )صرف نظر از تنوع و اختالف در 
به  تنها محدود  اجتماعي و سياسي گوناگون(  نظام هاي 
مديريت  رساني،  خدمات  ريزي،  برنامه  قبيل  از  مواردي 
فرهنگ محلي، انجام پروژه هاي عمراني و غيره نمي شود 
انداز  ترسيم چشم  و  هاي شهري  فعاليت  دهي  و جهت 
شهر در راستاي دستيابي به توسعه پايدار از جمله مهمترين 
وظايف مديران شهري به شمار مي رود )سعيدنيا، 1383، 

ص 20(.
با مدل  در ميان دسته بندي هاي مختلفي كه در رابطه 
چهارگونه  به  توان  مي  است  شده  ارايه  شهري  مديريت 
ساختار اداري و مدل اصلي اشاره كرد كه با توجه به تقسيم 
 ,Nallathiga(از عبارتند  ذيل  شرح  به  ها  مسئوليت 

 :)4 P ,2008
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1- ساختار شورا – شهردار ضعیف 1
2- ساختار شورا –  شهردار  قوي 2

3- سیستم کمیسیوني 3
4- سیستم مدیر- شورا 4

ساختار شورا – شهردارضعیف
محلي  مقامات  همانند  شورا  و  شهردار  ساختار  اين  در 
انتصاب مي شوند )P ,2008 ,Nallathiga 4(. در اين 
اجرايي  قدرت  از  توجهي  قابل  بخش  واجد  شورا  مدل،  
است كه از طريق كميته هاي زير مجموعه خود اعمال 
كند. شهردار داراي قدرت و اختيار اجرايي اندكي است اما 
تعدادي از كاركردهاي قضايي و قانون گذاري را به عهده 
دارد. بسياري از مسئوالن بخش شهرداري در اين گونه 
شهرها، مستقيمًا انتخاب مي شوند. درگذشته نتيجه چنين 

نظام و حكومت شهري،  فقدان رهبري سازمان يافته بود 
بسيار  حكومت  از  شكل  اين  در  مسئوليت  و  قدرت  زيرا 
بود  قادر  سيستم  اين  در  كه  شخصي  تنها  بود.  پراكنده 
اربابان  با همديگر هماهنگ كند  مراجع قدرت متفرق را 
شهر يا ماشين سياسي  بود )نجاتي، حسيني، 1381، ص 

21 ؛ برک پور و اسدي، 1388، ص 156(.

-  ساختار شورا –  شهردار  قوي
مردم  توسط  مستقيمًا  شورا  و  شهردار  ساختار  اين  در 
بازيگري  شهردار،  مدل،  اين  در  شوند.   مي  انتخاب 
 ,Nallathiga(سياسي است كه وظايف اجرايي نيز دارد
P ,2008 5( . اين الگو در حقيقت بيانگر جايگاهي مشابه 
رياست جمهوري براي شهردار در سطح يک شهر است 

.)P5 ,2004 ,Margre and Bertrana(

4 P ,2008 ,Nallathiga :شکل 3.  ساختار شورا-شهردار  قوي، ماخذ

4 P ,2008 ,Nallathiga :شکل 2. ساختار شورا – شهردار ضعیف ماخذ

۱Fضعيف شهردار –ساختار شورا -1

1 
۲Fشهردار  قوي  –ساختار شورا -2

2 
۳Fسيستم كميسيوني-3

3 
۴Fشورا سيستم مدير--4

4 
 

 شهردارضعيف –ساختار شورا 
در اين مدل،  شورا واجد  .(Nallathiga, 2008, P 4) شونددر اين ساختار شهردار و شورا همانند مقامات محلي انتصاب مي

شهردار داراي قدرت و اختيار . هاي زير مجموعه خود اعمال كندقابل توجهي از قدرت اجرايي است كه از طريق كميتهبخش 
بسياري از مسئوالن بخش شهرداري در . گذاري را به عهده دارداجرايي اندكي است اما تعدادي از كاركردهاي قضايي و قانون

درگذشته نتيجه چنين نظام و حكومت شهري،  فقدان رهبري سازمان يافته بود زيرا . شونداين گونه شهرها، مستقيماً انتخاب مي
تنها شخصي كه در اين سيستم قادر بود مراجع قدرت متفرق را با . قدرت و مسئوليت در اين شكل از حكومت بسيار پراكنده بود

۵Fهمديگر هماهنگ كند اربابان شهر يا ماشين سياسي

 ، ص1388پور و اسدي، ؛ برك 21 ص، 1381، حسيني ،نجاتي( بود 5
156.( 

 
 Nallathiga, 2008, P 4: ، ماخذضعيف شهردار –ساختار شورا  .2 شكل

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

شهردار  قوي   –ساختار شورا   -
اين مدل، شهردار، بازيگري سياسي است كه وظايف  در.  شوندشورا مستقيماً توسط مردم انتخاب ميدر اين ساختار شهردار و 

اين الگو در حقيقت بيانگر جايگاهي مشابه رياست جمهوري براي شهردار در .  (Nallathiga, 2008, P 5)اجرايي نيز دارد
 ).Margre and Bertrana, 2004, P5(سطح يك شهر است 
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 1. Sunrise ,FL
 2. Fairview.TN

- سیستم کمیسیوني
دايمي  هاي  كميته  توسط  اجرايي  امور  سيستم  اين  در 
شورا  پذيرد.  مي  انجام  شوند  مي  ايجاد  شورا  توسط  كه 
همچنين دورنما و قلمرو اختيار ات اين كميته ها را تعيين 
مي كند. اين كميته ها تصميمات شورا را آماده و ضمن 
قلمرو  با  مرتبط  امور  مديريت  ها،   آن  اجراي  بر  نظارت 
اختيارات خود را در چارچوب بودجه مصوب پيگيري مي 
كنند. در اين ساختار كميسرهايي را براي اداره امور برمي 
شكل  است.  مناسب  كوچک  شهرهاي  براي  و  گزينند 
ترين شكل حكومت  قديمي  كميسيوني حكومت شهر،  
از  معدودي  در  فقط  اكنون  اما  ست.  آمريكا  در  شهري 
شهرها از جمله در سان رايز1 ، فيرويو2  و پورتلند به كار 

مي رود )برک پور و اسدي، پيشين، ص 160(.

سیستم مدیر- شورا:
 در اين نوع مدل،  مردم محل افرادي را به نام شورا،  براي 
تدوين احكام و مقررات محلي و نظارت بر امور انتخاب 
مي كنند،  كه اين شورا عالوه بر اجراي وظايف قوه مقننه، 
انتخاب شخصي واجد شرايط را براي امور اجرايي حكومت 
شورا  به  محلي  حكومت  شكل  اين  دارد.  برعهده  محلي 
را، هرچند كه ساكن  تا هر فردي  اختيار كامل مي دهد 
آن محل نباشد )در صورت احراز شايستگي( به مديريت 
شهر برگزيند كه اين فرد را »مدير شهر« مي گويند كه 
مي تواند مقامات مديريتي و كاركنان شهرداري را با نظر 

.Pate( :)1954:209و تشخيص خود انتخاب كند
و  باز  شهري  نشست  مدل  همچون  ديگري  مدلهاي 
نماينده وجود دارد و تعداد شهرهايي كه  نشست شهري 
از اين دو مدل مديريت شهري و مدل كمسيوني استفاده 
مي كنند كمتر از 5 درصد را شامل مي شوند. نسبت رواج 
مدل شورا- مدير شهر به شهردار- شورا در سال 1996، 
مدل  اين  توزيع  اما  است.  بوده  درصد   40 به  درصد   60
عمده در طول يک دهه از آن تاريخ تغييرات بسياري كرده 
از 47 درصد  رواج مدل شورا - مدير شهر  ميزان  است. 
اگرچه  به 60 درصد در سال 1996 رسيده است.   1981
داده هاي موجود روندي طولي را نشان مي دهند، به نظر 
مي رسد نسبت مطلق شهرهاي با شكل مديريت شهري 
شورا- مدير شهر، احتمااًل در ارقامي كه براي هر سال آمده 

.)Desantis & Renner:2002(است اغراق آميز باشد

شکل 4. سیستم کمیسیوني،
4 P ,2008 ,Nallathiga :ماخذ 

4 P ,2008 ,Nallathiga :شکل 5. سیستم مدیر- شورا، ماخذ
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معايبي است كه در  داراي مزايا و  اين مدلها  از  هر يک 
جدول زير به آنها اشاره گرديده است:

 
بحث و یافته ها

ویژگي هاي نظام مدیریتي در ساختار حاکمیت 
شهري ایران

نظر به اينكه در كشور ما  و ساير كشورهايي كه با روش 
هاي  سازمان  شوند  مي  اداره  متمركز  حكومت  سيستم 
محلي )شهرداري-ها و سازمان هاي اداري در روستاها و 
بخش ها و شهرستان ها( و همچنين سازمان هاي منطقه 
اي )استان( داراي استقالل نبودند، همه آنها تابع حكومت 
مركزي مي باشند و از طرف دولت مركزي در امور آنها 
اداري  نوع تشكيالت  اين  اما  مداخله مي شود  و  نظارت 

محلي و منطقه اي را نمي توان حكومت محلي يا منطقه 
اي دانست بلكه بايد آنها را سازمان هاي محلي يا منطقه 

اي نام برد )طاهري، 1377، ص 233(.
حكومت  از  را  خود  اختيارات  محلي  هاي  سازمان  تمام 
مركزي مي گيرند )اعم از اينكه يک حكومت با حاكميت 
ها  سازمان  اين  و  باشد(  حاكميت  شبه  با  يا  و  كامل 
موجوديت خود را مديون حكومت مركزي و متكي به آن 
مي باشند. بنابراين نحوه روابط بين حكومت  مركزي و 
سازمان محلي تا حدزيادي به وسيله قانون تعيين مي شود 

)نوروزي فر، 1380، ص 165(.
بطور كلي ويژگي هاي نظام مديريتي در ساختار حاكميت 
شهري ايران را ميتوان به صورت زير بيان نمود )عسگري 

و همكاران، 1385(:

۸Fمزايا و معايب انواع مدل هاي مديريت شهري .1 جدول

 Duvall., 1999, p 65: ، ماخذ1
 

 
         

                                                             
1 Julianne Duvall, Contemporary Choices for Citizens, in Roger L. Kemp, ed. Forms of 
Local Government:  A Handbook on City, County and Regional Options.  Jefferson, 
NC:  McFarland & Co., 1999, p. 65. 

ماشين سياست يا سياست ماشين، در حقيقت سيستم غير رسمي سازمان سياسي است كه مبتني بر قيموميت، پدرخواندگي،  2
 ماشين ها داراي. نظام نشت منافع، كنترل پشت صحنه و گروه هاي سياسي پايدار درون ساختار دموكراسي نمايندگي است

ارباب هايي هستند كه آنان نيز براي خود دسته ها و نيروهاي خوش خدمتي دارند كه متكي بر حمايتي است كه با قراردادها و 
سياست ماشين در شهرهاي . پست ها و سمت هايي كه از سوي حكومت به اين دسته از افراد اعطا مي شود صورت مي گيرد

).  en.wikipedia.org( د داشته استوجو 1950الي  1875ايالت متحده بين سالهاي 
3  Check & Balance  
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 )Weak Mayor( شهردار ضعيف
 سابقه طوالني تاريخي-
شوراي نمايندگي منتخب به دنبال برآورده -

 .موكالن خود خواهد بودكردن نيازهاي 
كاربرد آن در جوامع روستايي و كوچك به -

 .خوبي پاسخ داده است

. قدرت و مسئوليت پراكنده  است-
فقدان رهبري قوي -
خال قدرت سياسي قوي ممكن است منجر به -

و سياست ماشين  ) bossism(ارباب گرايي
)machine politics ( ۹.بينجامدF2 

 )Strong Mayor(شهردار قوي
 رهبري قوي با مسئوليت پذيري متمركز-
 . سياست سازي و اجرا را تسهيل مي كند-

حجم زيادي از وظايف براي يك نفر -
) متخصص( شهردار يك مدير حرفه اي -

نخواهد بود 
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، مسئول مديريت )حرفه اي (مدير متخصص-
 .شهر است

نگاه شورا كنترل خط مشي را در دست خود -
 .مي دارد

 .شهر مانند يك بنگاه تجاري اداره خواهد شد-

فقدان رهبري قوي و موثر -
عدم تمايل مدير به انجام وظايف سياست -

 سازي
مدير در شهر به عنوان غريبه اي محسوب -

مي شود كه تنها به دنبال پيشرفت در زندگي 
. و كسب و كار خود است

ي 
يون

س
مي

ك
)

C
om

m
is
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( 

بسيار موفق عمل كرده در شرايط اضطراري -
. است

 ساختار سازماني ساده-
اجراي سريع و مستقيم سياست ها -

وظايف سياسي و قانون گذاري توسط يك -
. بدنه انجام مي شود

۱۰Fفقدان نظارت و تعادل بخشي-

3 
 نبود يك فرد با وظيفه اداره كل مجموعه-
پيچيدگي انتخاب قانون گذاران داراي توانايي -

هاي اداره و مديريت 

65 p ,1999 ,.Duvall :جدول 1. مزایا و معایب انواع مدل هاي مدیریت شهري1 ، ماخذ

  1.Julianne Duvall, Contemporary Choices for Citizens, in Roger L. Kemp, ed. Forms of Local Government:  A Handbook 
on City, County and Regional Options.  Jefferson, NC:  McFarland & Co., 1999, p. 65.
 2. ماشين سياست يا سياست ماشين، در حقيقت سيستم غير رسمي سازمان سياسي است كه مبتني بر قيموميت، پدرخواندگي، نظام نشت منافع، كنترل پشت صحنه و گروه هاي سياسي پايدار درون 
ساختار دموكراسي نمايندگي است. ماشين ها داراي ارباب هايي هستند كه آنان نيز براي خود دسته ها و نيروهاي خوش خدمتي دارند كه متكي بر حمايتي است كه با قراردادها و پست ها و سمت هايي كه 

 .)en.wikipedia.org( از سوي حكومت به اين دسته از افراد اعطا مي شود صورت مي گيرد. سياست ماشين در شهرهاي ايالت متحده بين سالهاي 1875 الي 1950 وجود داشته است
   3.Check & Balance 
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الف(  فقدان نظام مديريتي و حاكميتي مستقل و متمايز؛ 
در  اجرايي  امور  و  تصميم گيري  فرايند  نفوذپذيري  ب( 
مراجع  سوي  از  شهري  مديريت  رسمي  سازمان هاي 

غيررسمي قدرت اجتماعي و اقتصادي؛
كالن  امور  اداره  جاري  روشهاي  و  ساختار  اتكاي  ج( 

شهري بر منابع و ساختارهاي حكومتي موجود؛
د( مشروعيت يابي سازمان هاي مؤثر در مديريت شهري از 

منابع و فرايندهاي رسمي و دولتي؛
ه( فقدان پشتوانه و بينش نظري مناسب در سازماندهي 

مديريت كالنشهري.

کالنشهر  مدیریتي  موجود  وضعیت  ويشناخت 
تهران

با وقوع انقالب در سال 1357 انجمن هاي شهري منحل 
مقام  قائم  عنوان  به  كشور  وزارت  آنها  غياب  در  و  شد 
انجمن هاي شهر به ايفاي وظيفه پرداخت. بعد از گذشت 
بر  شوراها  انتخابات  سرانجام  انقالب،  زمان  از  سال   21
شوراهاي  انتخابات  و  وظايف  تشكيالت،  قانون  اساس 

در   ،1375 مصوب  شهرداران  انتخاب  و  كشور  اسالمي 
سال 1378 برگزار شد و شوراها شروع به كار كردند. در 
همان  شهر  امور  اداره  براي  انتخابي  مدل  نيز  دوره  اين 
قبلي،  قوانين  همانند  كه  است  شهر  مدير  ـ  شورا  مدل 
عنوان شهردار به مدير منتخب شوراي شهر اطالق مي 
شود. در اين قانون حوزه بندي و محله بندي قوانين قبلي 
ملغي شده است و اعضاء شوراهاي شهر با راي همه مردم 
شهر انتخاب مي شوند. رهبري سيستم اجرايي شهرداري 
)مدير شهر( منتخب شوراست. شهردار  بر عهده شهردار 
روساي واحدها و معاونت هاي شهرداري را انتخاب مي كند 

و شوراها قانونًا حق دخالت در اين زمينه را ندارند. شهردار 
)مدير شهر( در برابر تصميمات شوراي شهر پاسخگوست 
و  سوال  قانوني  مراحل  طي  از  پس  شهردار  بركناري  و 
شهر  شوراي  اعضاء  سوم  دو  مخالف  راي  با  استيضاح 
امكان پذير است. هرگاه شورا اقداماتي را بر خالف وظايف 
مقرر يا مخالف مصالح عمومي كشور و يا حيف و ميل و 
تصرف غيرمجاز در اموالي كه وصول و نگهداري آن را به 
نحوي بر عهده دارد انجام دهد به پيشنهاد فرماندار و طرح 

ويژگي هاي مديريت شهري در کشورهاي توسعه يافتهويژگي هاي مديريت شهري در ايران

مشروعيت، حاكميت و اختيار سيستم از مردم است.سيستم شهري برون گراست.

مديريت جوابگوي مردم هستند.مديريت جوابگوي مقامات باالست.

رشد سيستم و تغيرات ناگهاني و غير مترقبه و غير قابل پيش 
بيني مي باشد.

رشد سيستم به صورت خودجوش و طبيعي

مشاركت مردمي و دلسوزي آنها در امور شهر خود بسيار كم 
است.

مشاركت و دلسوزي مردم بسيار باالست.

ارزش ها و گرايش هاي مديريت متأثر از حكومت و بستر 
سياسي است.

ارزش ها و گرايش هاي مختلف متأثر از هم گرايي اجتماعي 
است.

يک رابطه متقابل بين كالبد شهر مديريت شهر وجامعه شهري عدم وجود يک رابطه منظم و متقابل بين عناصر اين سيستم
وجود دارد.

مديريت شهري داراي استقالل زيادي هستمديريت شهري چندان اختيار و استقاللي ندارد.

سيستم شهر از يک نظام مديريت كامل بر تمام فعاليت هاي سيستم مديريت شهري داراي محدوديت وظايف هستند.
شهري به استثناي فعاليت هايي كه در ارتباط با امنيت شهر باشد 

برخوردار است.

مردم داوطلبانه و بدون شانه خالي كردن ماليات خود را پرداخت مردم از پرداخت ماليات شانه خالي مي كنند.
مي كنند.

جدول 2. ویژگي هاي سیستم مدیریت شهري در ایران و مقایسه آن با کشورهاي توسعه یافته؛ ماخذ: کامروا، 
1377، ص 77.
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موضوع در هيات حل اختالف استان و تصويب هيات حل 
البته اين راي توسط    . اختالف مركزي منحل مي گردد 
دادگاه  و  است  اعتراض  قابل  دادگاه ها  در  شهر  شوراي 
مكلف به رسيدگي به موضوع خارج از نوبت و صدور راي 
قطعي است. عماًل انحالل شوراها بر اساس اين قانون بر 
اختيار قوه مجريه نيست و  قوانين قبلي در حوزه  خالف 
از قواي سه گانه كشور  نمايندگاني  با حضور  اين فرآيند 
)اعضاء شوراي حل اختالف استان و مركزي( و سرانجام 
تاييد آن در يک نهاد قضايي امكان پذير است. اين موضوع 
حتي  ايران  در  شهر  اداره  نظام  متمايز  و  مثبت  وجوه  از 
و  )كاظميان  اروپايي است  از كشورهاي  برخي  به  نسبت 

سعيدي رضواني؛ 1383(1.  

از بررسي مدل مديريت شهري در كالنشهر تهران با توجه 
به مباحثي كه در باال به آنها اشاره گرديد چنين استنباط 
مي شود كه نوع مدل مديريت شهري در ايران مدل شورا 
- مدير شهر است. البته در هيچ يک از قوانين مربوطه به 
صراحت نامي از مدل مديريتي برده نمي شود. در متون 
قانوني از شخصيتي به نام شهردار مرتبًا نام برده مي شود 
و وظائف و اختيارات به او منتسب مي شود، بدون توجه به 
اين كه سمت شهردار2  جايگاهي انتخابي است. به عبارت 

ديگر آن دسته از افراد كه از بيرون از شورا و بدون اخذ 
آراي مردم در سمت مسئوليت شهرداري قرار مي گيرند 
عنوان مدير شهر3  را كسب مي كنند.در حالي كه اعطاي 
به  طور مستقيم  مسئوليت رهبري شهر به شخصي كه 
اعتماد شهروندان  و  آراء  يا غير مستقيم )عضويت شورا( 
را جلب نكرده است ، منطقي نيست. در مدلهاي شورا – 
مدير شهر شخصيتي جداگانه به نام شهردار حضور دارد 
انتظار رهبري  بنابراين  او متفاوت است.  اما حدود قدرت 
سياسي شهر از مدير شهري منتصب، مشابه آنچه كه در 
مدل مديريت شهري ايران مشاهده مي شود اصوال قابل 

طرح نيست )آخوندي و ديگران، 1385، ص 153(. 

تحلیل الگوي مدیریتي کالنشهر تهران
انتخاب نوع مدل مديريت شهري منعكس كننده نگرش 
حاكم بر تنظيم روابط شورا و شهرداري است و مهم تر از 
همه بيانگر ميزان مشاركت و قدرت اجرايي است. يكي از 
مباحث مهم در تعيين مدل مديريتي برتر تعيين چگونگي 
شهري  مديران  دست  در  قدرت  قرارگيري  و  شهر  اداره 
است از طرف ديگر مدل اداره شهر رابطه نزديكي با حل 
يا ايجاد مسائل شهري دارد. مدلهاي مديريت شهري با 
مي  شهري  امور  كنندگان  اداره  به  كه  قدرتي  به  توجه 

 اين موضوع از وجوه مثبت و متمايز نظام اداره شهر در ايران حتي نسبت به برخي از كشورهاي اروپايي است. تپذير اسامكان
۱۱F).1383 سعيدي رضواني؛ و كاظميان(

1  
 150، ص 1387آخوندي و ديگران، : ؛ ماخذ1382اصالحيه  و 1375 مدل  اداره شهر بر اساس قانون  شورا ها مصوب. 1نمودار 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

از بررسي مدل مديريت شهري در كالنشهر تهران با توجه به مباحثي كه در باال به آنها اشاره گرديد چنين استنباط مي شود كه 
البته در هيچ يك از قوانين مربوطه به صراحت نامي از مدل . مدير شهر است نوع مدل مديريت شهري در ايران مدل شورا -

در متون قانوني از شخصيتي به نام شهردار مرتباً نام برده مي شود و وظائف و اختيارات به او منتسب . مديريتي برده نمي شود
۱۲Fمي شود، بدون توجه به اين كه سمت شهردار

به عبارت ديگر آن دسته از افراد كه از بيرون از شورا و . جايگاهي انتخابي است 2
۱۳Fبدون اخذ آراي مردم در سمت مسئوليت شهرداري قرار مي گيرند عنوان مدير شهر

در حالي كه اعطاي .را كسب مي كنند 3
اعتماد شهروندان را جلب نكرده  آراء و) عضويت شورا(مسئوليت رهبري شهر به شخصي كه به  طور مستقيم يا غير مستقيم 

مدير شهر شخصيتي جداگانه به نام شهردار حضور دارد اما حدود قدرت او متفاوت  –در مدلهاي شورا . است ، منطقي نيست
بنابراين انتظار رهبري سياسي شهر از مدير شهري منتصب، مشابه آنچه كه در مدل مديريت شهري ايران مشاهده مي . است

 ). 153 ص ،1385 ،آخوندي و ديگران( ل طرح نيستشود اصوال قاب
 

تحليل الگوي مديريتي كالنشهر تهران 
تر از همه بيانگر انتخاب نوع مدل مديريت شهري منعكس كننده نگرش حاكم بر تنظيم روابط شورا و شهرداري است و مهم

رتر تعيين چگونگي اداره شهر و قرارگيري يكي از مباحث مهم در تعيين مدل مديريتي ب. ميزان مشاركت و قدرت اجرايي است
مدلهاي . از طرف ديگر مدل اداره شهر رابطه نزديكي با حل يا ايجاد مسائل شهري دارد قدرت در دست مديران شهري است

گيري با مسائل شهري را در دهند نوع برخورد و تصميممديريت شهري با توجه به قدرتي كه به اداره كنندگان امور شهري مي
سازي و كند و نيز به دليل تاثيرگذاري زياد اين نوع مدلها بر شهر و در اختيار داشتن ابزارهاي تصميمن چارچوب فراهم ميآ

گيري، يك عامل مهم در حل و يا بوجود امدن مسائل شهري هستند، رابطه ميان اين مدلهاي مديريت شهري و مسائل تصميم
                                                             

  1385سنجي انتخاب مستقيم  شهرداران توسط مردم در ايران، مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران امكانگزارش    1
2 mayor 
3 city management 

 انتخاب كنندگان 

 پ الف ب

 شوراي شهر

) مدير(شهردار 

 

نمودار 1. مدل  اداره شهر بر اساس قانون  شورا ها مصوب 1375 و اصالحیه 
1382؛ ماخذ: آخوندي و دیگران، 1387، ص 150

   1. گزارش  امكان سنجي انتخاب مستقيم  شهرداران توسط مردم در ايران، مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران 1385 
  2.mayor
  3. city management
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1. اين گزارش زير نظر مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران تهيه شده است.
2.   اين گزارش زير نظر مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران در سال 1385 انجام شده است.

را  شهري  مسائل  با  گيري  تصميم  و  برخورد  نوع  دهند 
در آن چارچوب فراهم مي كند و نيز به دليل تاثيرگذاري 
ابزارهاي  زياد اين نوع مدلها بر شهر و در اختيار داشتن 
تصميم سازي و تصميم گيري، يک عامل مهم در حل 
و يا بوجود امدن مسائل شهري هستند، رابطه ميان اين 
مدلهاي مديريت شهري و مسائل شهري رابطه اي علت 
و معلولي است. بنابراين مي توان به اين نتيجه رسيد كه 
عملكرد مدل مديريتي شهري است كه مسائل شهري به 
اين مدل  ارائه راهبردها و تفكرات  با  يا  آيد و  وجود مي 
است كه مسائل شهري حل شده و به صورت مطلوب در 

مي آيد.)رحيمي، 1390، ص 193(. 
عناصر “حكومتي- عمومي”،  بين  از  و  در شرايط حاضر 
“سازمان هاي   ، خصوصي”  “بخش  دولتي”،  “حكومتي- 
غيردولتي ” و افراد ، اداره كالن شهري تهران بين دو نظام 
اداره ملي و محلي يعني عناصر دو دسته اول پراكنده شده 
است. ديگر عناصر ذكر شده از جايگاه چندان تأثيرگذاري 
كه  محلي  مديران  حتي  نيستند.  برخوردار  زمينه  اين  در 
تصميم گيري  سطوح  در  حكومت  انتخابي  نهادهاي  تنها 
براي  كافي  اختيار  و  استقالل عمل  از  نيز  كشور هستند 
اداره يكپارچه قلمرو خود برخوردار نيستند، زيرا در قلمرو 
بااليي  وزن  از  دولتي  حكومتي-  عناصر  نيز  شهرداري 

برخوردارند )آخوندي و همكاران، 1385، ص 185(.
محلي،  سازمان  عنوان  به  شهري  مديريت  همزيستي 
و  عمودي  مركزي،  اداري  نظام  با  فرابخشي  و  افقي 
نظير  مختلفي  حوزه ها ي  در  را  متعددي  مسائل  بخشي، 
آنها  بين  وظايف  تقسيم  و  هماهنگي،  تصميم گيري، 
بوجود آورده است. در ميان گروه هاي مختلف كه ممكن 
تحت  را  تهران  ارشد شهرداري  مديران  تصميمات  است 
بروكراسي حاكم  و  بدنه دولت  قرار دهند، سنگيني  تاثير 
كاماًل  عملكرد شهرداري  روي  بر  دولتي  سازمان هاي  بر 
مشهود است. تمركز عمليات قوه مجريه در شهر تهران به 
همراه ساختار و همچنين سازوكارهاي نظارتي و كنترلي 
مديران  ميان  روابط  پيچيدگي  باعث  بودجه(  )نظير  آن 
باز  )طرح  است  شده  دولتي  سازمان هاي  و  شهرداري 
ماليه شهري كالن  و  نظام مديريت  در  نگري ساختاري 

شهر تهران، گزارش مرحله دوم؛ 1385(1. 

شهري  مديريت  مدل  در  كه  اي  پايه  اشكاالت  جز  به 
كالنشهر تهران مشاهده مي شود، روابط شورا- شهردار 
نيز به خوبي در اين مدل تنظيم نگرديده و اين موضوع 
بويژه  شهر،  امور  اداره  در  مشكالت  از  بسياري  سرمنشأ 
كاهش نظارت شورا است. برطبق برآوردهاي گزارشي با 
عنوان امکان سنجي انتخاب مستقیم شهرداران 
توسط مردم در ایران2   بين سالهاي 78-85 طول 
عمر مديريت شهري يک سال و نه ماه ذكر شده است. كه 
اين امر نشاندهنده بي ثباتي مديريتي در كالنشهر تهران 
نتايج  و  اهداف  به  رسيدن  براي  كه  دليل  اين  به  است 
تهديد  و  محدود  بسيار  زمان  اين  مديريتي  راهبردهاي 
كننده است. همچنين پس از تحليل مدل كنوني مديريت 
شهري در ايران، آسيب ها و نقايص اين مدل شناسايي 

شده است. 
دهد  مي  نشان  تحقيق  اين  در  شده  انجام  هاي  بررسي 
مديريت شهرهاي  در  رايج  مدل  نقاط ضعف  ترين  مهم 

ايران عبارتند از: 
تخصصي،  مديريت  از  سياسي  رهبري  تفكيک  عدم 
يكسان  مديريت شهري،  نهادهاي  وظايف  بودن  محدود 
بودن مدل اداره امور شهر در تمام شهرهاي كشور، ضعف 
رابطه  تنظيم  در  تعادل-بخشي  و  نظارت  هاي  مكانيسم 
شورا و شهردار، عدم شكل گيري شوراهاي محله اي و 
انتخاب  نحوه  و  زير مجموعه شوراهاي شهر  اي  منطقه 

اعضاي شوراي شهر. 
نقايص موجود در مدل مديريت شهري و  و  اين ضعفها 
همچنين مسايلي كه كالنشهر تهران با آن مواجه هست 
بي رويه  )گسترش  شهري  و خزش  تراكم زدايي  همچون 
 ، حومه ها(  در  كالن شهري  ساخت وسازهاي  نامنظم  و 
ايجاد زيرساخت هاي حمل ونقل كالن شهري )كه مستلزم 
زيست محيطي  مسائل  است(،  محلي  فرا-  رويكردي 
هوا،  آلودگي  محيط زيست،  تخريب  و  كيفيت  )كاهش 
آب و خاک، تهديد فضاهاي باز و سبز( و خدمات رساني 
كالن شهري(  مقياس  اقتصاد  از  استفاده  )با  منطقه اي 
نيست.  آنها  ذكر  براي  اينجا  در  مجالي  كه  آنها  مانند  و 
و  تهران  مديريتي  الگوي  تحليل  اساس  بر  بنابراين 
ويژگيهاي اين نوع مدل در ايران به ويژه انتصابي بودن 
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شهردار و كه در باال به آنها اشاره گرديد، وابستگي شديد 
عناصر قدرت شهري در مدل مديريت شهري تهران به 
ساختار كالِن قدرت و فقدان و كمبود نهادهاي مدني و 
مشاركت مردمي؛ باعث تبديل عرصه مديريت شهري به 
يک عرصه تجديد قدرت براي گروههاي قدرت سياسي 
در سطح ملي شده است. و به تبع آن بيشترين امكانات 
فني و مالي در اين عرصه صرف تجديد قواي مسئوالن 
نهادهاي  مسئولين  بين  در  وضوح  به  و  شود.  مي  سابق 
دولتي و غير دولتي، مديريت شهري دركالنشهر تهران به 
عنوان يک سكوي پرتاب براي رسيدن و در اختيار گرفتن 
اين گردش متمركز قدرت  قدرت ملي مبدل شده است. 
در شهرهاي ايران به خصوص كالنشهر تهران باعث شده 
به عنوان يک جايگاه موقت  كه عرصه مديريت شهري 
براي آزمايش ايده هاي )استراتژي ( اين افراد در توسعه 
مشروع  و  قدرتمند  ساختار  نوعی  و  شود  شناخته  شهري 
كه  چرا  نيايد  وجود  به  ايران  شهري  مديريت  عرصه  در 
نتيجه گيري  ايده ها به مدت زمان مشخصي براي  اين 
نياز دارند كه با تغييرات سريعي كه در عرصه قدرت ملي 
صورت مي گيرد و با توجه به مشخصات و ويژگي هاي 
عناصر وارد شده درعرصه مديريت شهري و وابسته بودن 
اين عناصر به اين تغييرات، عرصه مديريت شهري و به 
با  و  ماند  مي  باقي  خود  قوت  به  مسائل شهري  آن  تبع 
مسائل جديد تركيب و انباشت مسائل را به وجود مي آورد 

)جاللي، 1385، ص 135(. 
در نتيجه عرصه مديريت شهري با توصيفات فوق به يک 
عرصه غيرپايدار و هزينه زا تبديل مي شود و به تبع نيز 
توسعه در شهر را مغشوش و غيرپايدار مي كند. از سوي 
قدرت  عناصر  ساختار  نيز  و  مديريت شهري  مدل  ديگر، 
شهري در اين مدل و نوع عملكرد و سياست گذاريهاي 
آنها باعث شده تا شهر تهران به شكل كنوني درآيد. در 
واقع شكل گيري مسائل اجتماعي و مشكالت شهري در 
سطح گسترده، محصول عملكرد اين عوامل است. بنابراين 
را  مسائلي  چنينن  كه  عملكردي  گرفت  نتيجه  توان  مي 
پديد مي آورد، خود ناشي از ويژگي هاي ساختاري قدرت 
در اين مدل و ديدگاه هاي حاكم بر آن و نيز نشان دهنده 
خصوصيات و ماهيت قدرت در جامعه ماست. بنابراين مي 

توان به اين نتيجه رسيد كه مباحث فوق دليلي محكم و 
نياز  و  موجود،  مديريتي  مدل  بودن  نامناسب  بر  مستدل 
مناسب  است كه در شرايط  الگويي  به جايگزين كردن 
كنوني پاسخگو باشد. پس در نهايت و با توجه به تحليل 
وضع  در  تهران  كالنشهر  مدل  كه  آنجا  از  و  فوق  هاي 
موجود نمي تواند استقالل عرصه مديريت شهري را  حفظ 
نمايد و پاسخگوي مسائل شهر تهران باشد، بايد از مدل 
كه  نمود  استفاده  تهران  شهر  امور  اداره  يراي  مديريتي 
استقالل حوزه مديريت شهري را از حوزه مديريت، قدرت 
وجود  به  باعث  و  نمايد  ضمانت  وابسته  عناصر  و  كالن 
در  مردمي  مشاركتهاي  تشويق  و  مدني  نهادهاي  آمدن 
شهر گردد و در نهايت از اين طريق ميتوان مانع  تجديد 
عرصه  در  ملي  سطح  سياسي  قدرت  گروههاي  قدرت 

مديريت شهري شود )رحيمي، 1390، ص 197(.

جمع بندي و نتیجه گیري
در يک مطالعه تطبيقي از مدل هاي مديريت شهري در 
سطح كشورهاي دنيا براساس جدول زير مي توان چنين 
شورا  مدل  كشورها  از  درصد   43,2 در  كه  كرد  استنباط 
- شهردار قوي و 20,5 درصد مدل شورا- مدير شهر و 
مشابه آن و 18,2 درصد شهردار - شورا ضعيف و مابقي 
شيوه هاي متفاوتي از مديريت شهري در آنها اتخاذ مي 

گردد.
به  دنيا  كشورهاي  بيشتر  كه  شود  مي  مشاهده  بنابراين 
سمت دموكراسي هر چه بيشتر، ايجاد مشاركت كنشگران 
اجتماعي، برگزاري انتخابات مستقيم شهردار و شورا توسط 
گرفت  نتيجه  توان  مي  نهايت  در  روند.  مي  پيش  مردم 
كه انتخاب الگوي مديريتي شهري تهران بايد همگام با 
اسناد فرادستي و ضوابط قانوني كشور باشد. لزوم انطباق 
الگو مديريت برتر كالنشهرهاي دنيا با شرايط جغرافيايي، 
اجتماعي و تاريخي و ديگر ابعاد كالنشهر تهران از ديگر 
سويي  از  شود.  گرفته  نظر  در  بايستي  كه  است  مسايلي 
رعايت  بايد  الزامًا  كه  است  امري  برتر  الگو  بومي سازي 
جمعي  رهبري  مدل  و  شهر  مدير   - شورا  مدل  گردد. 
مسايل  پاسخگوي  ها،  مدل  خاص  ويژگيهاي  دليل  به 
مديريت شهري كالن شهر تهران نخواهند بود. بنابراين 
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با در نظر گرفتن اهم شرايط مي توان اذعان كرد، اگرچه 
اكثر كالنشهرهاي مطرح دنيا در سطح ايده الي مديريت 
ويژگيهاي  داراي  شهردارقوي  شورا-  مدل  در  شهري 
با  جهات،  از  بسياري  در  اما  است،  برتري  ساختاري 
چارچوب ساز و كارهاي اجرايي، قوانين و ضوابط فرادستي 
نظام و شرايط جغرافيايي، تاريخي، اجتماعي با كالن شهر 
تهران هماهنگي و انطباق الزم را ندارد، با اين وجود مي 
توان از ويژگيهاي خوب آن پس از انطباق و بومي  سازي 

در كنار ديگر كالن شهرهاي برتر بهره برد. 
در نهايت كالنشهر تهران با توجه به خصوصياتي همچون 
تنوع جمعيتي و فرهنگي وجغرافيايي كه دارد  مدل شورا- 
شهردار قوي به عنوان الگوي مناسب توصيه مي شود با 
بهره گيري از اين الگو به دليل دارا بودن ويژگيهايي كه 
به شاخصهاي حكمروايي شهري نزديک است و با رويكرد 
جمع گرايانه و مشاركتي كه در حل مسايل شهري دارد، 
مي توان از يک سو در سطوح فراملي، با تأكيد بر كاهش 
و  جايگاه  تقويت  محلي،  در سطوح  مركزي  دولت  نقش 
نقش مديريت محلي و مشاركت اجتماع محلي، حاكميتي 
چند سطحي و چند عاملي را براي مديريت شهري كارآمد 
از سوي ديگر در سطح ملي،  اثر بخش توصيه كند و  و 

اسناد فرادستي نظام نيز بر ايجاد ظرفيت سازي در جهت 
به  اجتماعي  كنشگران  از مشاركت  استفاده  تمركززدايي، 
خصوص مردم، انتقال و تفويض اختيار به مديران محلي 
مديريت  حوزه  استقالل  راستا  همين  در  گردد.  برخوردار 

شهري نيز حفظ خواهد شد.

در نهايت مدل شهردار قوي با استفاده از معيارهاي منتج 
از مباني نظري حكمروايي شهري  و برخي از معيارهاي 
مرتبط ديگر، سبب تقويت شاخصهاي حكمروايي شهري 
و  پاسخگويي  و  پذيري  مسئوليت  شهروندان،  )مشاركت 
مورد  هاي  از  شاخص  ديگر  برخي  ارتقاء  نيز  و  عدالت( 
توجه چون اقتدار مجموعه مديريت شهري، قدرت و اقتدار 
شهرداري،   - شورا  بين  همكاري  و  هماهنگي  شهردار، 
و  نظارتي  قدرت  شهرداري،   بدنه  در  گرايي  تخصص 
قانونگذاري شورا و ثبات در مديريت شهري  خواهد شد. و 
همچنين ميزان وابستگي به عناصر قدرت سياسي سطح 
مدل  ترتيب  بدين  برد  مي  بين  از  يا  و  كاهش  را  ملي 
نهاد  تقويت  به طور كلي در جهت  شورا- شهردار قوي، 
ايده مدل  تحّقق  در  است.  ارزيابي شده  مديريت شهري 
شورا- شهردار قوي در تهران از يک سو موانعي همچون 
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شورا -  شهردار قوي 20 63.6 100 50 20 43.2

 ايتاليا، آلمان، پرتغال، كره جنوبي،
 ژاپن، بنگالدش، هندوستان،

 پاكستان، فيليپين، تركيه، آمريكا،
 كانادا، مكزيک، زالندنو، روسيه،

اوكراين

1

شورا - مدير شهر 33.3 27.3 - - 10 20.5
 دانمارک، فرانسه، ايرلند، لتونی،
 نروژ، فلسطين، اندونزي، چين،

ازبكستان
2

 شهردار -  شورا
ضعيف 26.7 0.1 - - 30 18.2

 بلژيک، هلند، لوكزامبورگ، فنالند،
 مالزي، بالروس، تاجيكستان،

قزاقستان
3

 مدلهاي گوناگون
مديريت شهري - - - - - 18.1 ساير كشورها 4

جدول 2. مدل هاي مدیریت شهري در دنیا؛ ماخذ: نگارندگان.
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و  پشتوانه   با  و  منسجم  كارآمد،  سياسي  احزاب  فقدان 
سوي  از  دارد.  وجود  جامعه  در  اجتماعي  سرمايه  كمبود 
ديگر، محدوديت هاي ناشي از قانون »تشكيالت، وظايف 
و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور  و انتخاب شهرداران 
مصوب 1375« و اصالحات بعدي آن پذيرش »انتخاب 
انجام  و  قانوني  تغييرات  مستلزم  را  شهردار«  مستقيم 
اصالحات در نظام سياسي و اجتماعي كشور مي سازد. با 
اين حال امكان پذيري اين مدل در ايران با توجه به اصل 
ششم قانون اساسي  و تاكيد قانون برنامه چهارم توسعه بر 
ضرورت توجه به ثبات در مديريت و نيز تجربه سه دهه  
انتخاب مستقيم رييس جمهور در كشور و همچنين نتيجه 
رييس  مقام  در  اجرايي  مسئوليت  شدن  يكپارچه  موفق 
به  قبلي  ساختار  در  وزير  نخست  پست  حذف  با  جمهور 
انتخاب مستقيم  به  گذار  در  موجود  امكانات مهم  عنوان 

شهردار در ايران بايد مورد توجه قرار گيرند.
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شناسايي عوامل موثر در شکل گيري شهر يادگيرنده در منطقه 6 شهرداري تهران

سوده بيات*- کارشناسي ارشد مدیریت امور شهري، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران.
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چکيده
مقاله حاضر با هدف بررسي مفهوم شهر یادگيرنده و شناسایي عوامل موثر در 
شکل گيري این مفهوم در منطقه 6 شهرداري تهران انجام گرفته است. به 
این منظور، ابتدا مفاهيم یادگيري سازماني و سازمان یادگيرنده بررسي شده و 
سپس چارچوب نظري تحقيق بر مبناي ادبيات پيشين مشخص گشته است. 
این چارچوب شامل پنج متغير اصليمأموریت و استراتژي، آموزش خالقيت و 
یادگيري، رهبري و توانمندسازي )مشارکت(، توسعه ارتباطات و همچنين نيروي 
کار دانشي است. همچنين بررسي ادبيات نشان مي دهد که براي ایجاد و استمرار 
شهر یادگيرنده بایستي چند نهاد اصلي در شهر به عنوان نهادهاي یادگيرنده 
فعاليت نمایند که عبارتند از: شهرداري، مدارس، مراکز آموزش علمي و کاربردي 
بزرگساالن، دانشگاه ها و سازمان هاي خصوصي متوسط و کوچک. در ادامه با 
استفاده از چارچوب نظري تحقيق پرسشنامه اي شامل 92 سئوال براي سنجش 
متغيرهاي شهر یادگيرنده در هر کدام از نهادهاي شهري در منطقه 6 شهرداري 
تهران طراحي و بين 100 پرسشگر توزیع گردید. در مقاله حاضر، داده هاي حاصل 
 t ،از پرسش نامه هاي توزیع شده با استفاده از آزمون کولموگروف- اسميرنوف
تک نمونه اي براي توزیع هاي نرمال و آزمون عالمت براي توزیع هاي غير نرمال 
و تحليل واریانس )ANOVA( تجزیه و تحليل گردید. یافته هاي تحقيق 
نشان دهنده جایگاه منطقه 6 شهرداري تهران بر مبناي ابعاد شهر یادگيرنده از نظر 
کارشناسان است. در انتهاي مقاله، به بحث در مورد اهميت مفهوم یادگيرندگي 
در شهر پرداخته شده و راهکارهایي جهت توسعه مفهوم شهر یادگيرنده ارائه 

مي شود.

واژگان كليدي: یادگيري مادام العمر، یادگيري سازماني، سازمان یادگيرنده، 
اجتماع یادگيرنده، شهر یادگيرنده.

soudeh.bayat@gmail.com :نویسنده مسئول مکاتبات، شماره تماس: 09123632081، رایانامه  *
مقاله حاضر برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت شهری تحت عنوان: شناسایی عوامل موثر بر بروز شهر یادگیرنده در منطقه 6 شهرداری تهران، است که در 

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران انجام شده است.

 Factors Affecting the Incidence of Learning City in the
6th District of Tehran

Present study aims to investigate the concept of learn-
ing city and to identify affecting factors on building this 
concept in Tehran Municipality, borough 6. To this end, 
organizational learning and learning organization con-
cepts are initially investigated and then a conceptual 
framework is devised based on previous literature. It in-
cludes five major variables including mission and strat-
egy, creativity training and learning, leadership and em-
powerment (contribution), communication development 
and knowledge workers. Literature studying indicates that 
some main entities should act as learning organs to es-
tablish and keep on learning city including municipality, 
schools, adults’ applied and scientific training centers, uni-
versities and SMEs. Then, a 92 – item questionnaire was 
devised to measure learning city variables in each urban 
organ in Tehran Municipality, borough 6 and it was dis-
tributed among 100 interviewers. In present paper, gath-
ered data was analyzed by Kolmogrov – Smirnov test, 
single-sample t test for normal distributions and ANOVA. 
Research findings show scholars’ opinions on the status 
of Tehran Municipality, borough 6, in terms of the aspects 
of a learning city. Finally, the importance of learning in 
city concept is discussed and guidelines are provided to 
develop learning city concept.

Keywords: Lifelong Learning, Organizational Learning, 
Learning Organization, Learning Community and Learn-
ing City.
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1- مقدمه و بيان مساله
یادگيري به معناي انباشتن، اندیشيدن، استفاده از دانش، 
که  گونه اي  به  است،  پيچيده  نگرش هاي  و  مهارت ها 
فرد یا گروه بتواند سازگاري فعالي با محيط هاي در حال 
تغيير خود داشته باشد. در عصر حاضر با توجه به تغيرات 
سریع تکنولوژي و رقابت جهاني توجه به نيروي انساني 
برخوردار  اي  ویژه  اهميت  از  سازمان ها  در  یادگيري  و 
است. اما مفهوم یادگيري در چرخه سياستگذاري شهري 
کمتر مورد توجه بوده است. در آغاز قرن بيست و یکم، 
جهان خود را در ميان تغييرات جهاني چشمگيري مي یابد 
هستند  تغييرات  این  توجه  مرکز  در  جهان  شهرهاي  که 
)Shikshantar, 1999: 3(. در جهان دانشي مدیران 
محلي و منطقه اي درک کرده اند، آینده موفق تر وابسته به 
توسعه سرمایه انساني و اجتماعيشان است و موضوعاتي 
مانند شهر یادگيرنده مورد توجه مدیران و سياست گذاران 
شهري قرار گرفته است. بنابراین تنها مؤسسات خصوصي 
نيستند که باید یاد بگيرند و با واقعيت هاي در حال تغيير 
اقتصاد نوآور منطبق شوند، بلکه عالوه بر آن بخش دولتي 
نيز دریافته است که باید اینچنين باشد. این نوع یادگيري 
شامل یادگيري تعاملي است که نيازمند توانایي خود آگاهي 
و یادگيري از موفقيت ها و شکست هاي گذشته است، به 
 ,Gertler( گرفتن  یاد  چگونه  یادگيري  دیگر،  عبارت 
2004:50(؛ بنابراین موجودیت انسان ها به عنوان بخشي 
جدید  مفاهيم  تعریف  نيازمند  تغيير  حال  در  محيط  از 
شهروندي است. چنين موقعيتي به آگاهي از یک تحول 
مي شود،  فراخوانده  یادگيرنده  جامعه  سوي  به  ضروري 
است  مادام العمر  و  مستمر  آن  در  یادگيري  که  اجتماعي 
)Di Sivoa, 2010: 5350(. مفهوم اجتماعات یادگيرنده 
به یک بدنه گسترده نظریات مرتبط با یادگيري و جامعه 
 .)9 :2003 ,Kilpatrick( شناسي توجه نشان مي دهد
اجتماعات  جایگاه هاي  همه  مثل  یادگيرنده،  شهرهاي 
است.  نوآور  فرایند  و  ساختار  توسعه  محصول  یادگيرنده، 
فرایندهاي توسعه اي با تصميمات گرفته شده در خصوص 
اجتماع  در همه بخش هاي  یادگيري  منابع  اینکه چگونه 
بسيج  داوطلبانه(  و  آموزشي، عمومي  اقتصادي،  )شهري، 
شهر  جنبش   .)34  :2006  ,Faris( دارند  تعامل  شوند، 

شهرها،  در  نمایش  حال  در  جدید  پدیده  یک  یادگيرنده 
بالقوه یکي  شهرک ها و مناطق جهان است و به شکلي 
از قوي ترین و مهم ترین جنبش هاي زمان آشفته ما است. 
اغلب مدیران شهري ممکن است درباره آن شنيده باشند. 
در واقع مدیران محلي و منطقه اي درک کرده اند که آینده 
اجتماعي  و  انساني  سرمایه  توسعه  به  وابسته  موفق تر 
درونشان است و کليد این توسعه یادگيري است. این به 
معني القاي عادت یادگيري تا جاي ممکن به شهروندان 
و تقویتشان براي اتحاد در ساختن اجتماعاتشان به عنوان 

.)1 :2006 ,Longworth( جامعه یادگيرنده است
در  شهروندان  یادگيري  مفهوم  به  توجه  مقدمه،  این  با 
مدیریت شهري ضروري مي نماید. در این پژوهش، مفهوم 
شهر یادگيرنده مي باشد و هدف، نشان دادن عوامل موثر 
پرسش  این  اینجا  در  است.  مفهوم  این  گيري  در شکل 
مطرح مي شود که شهر تهران بر اساس معيارهاي شهر 
یادگيرنده در چه جایگاهي قرار دارد؟ و مهم تر از آن اینکه 
از نظرگام هاي ایجاد شهر یادگيرنده، تهران چه وضعيتي 
دارند؟ تبيين جایگاه هر کدام از  عناصر اصلي شکلگيري 
شهر یادگيرنده در شهر تهران، مسئله اي است که مي تواند 
است.  پژوهش  این  اصلي  و هدف  بررسي شود  دقت  به 
مذکور  موارد  از  یک  هر  جایگاه  بررسي  به  پژوهش  این 
اساس،  براین  مي پردازد.  تهران  شهرداري   6 منطقه  در 
پژوهش حاضر، به دنبال پاسخ به سه  سئوال اصلي است 

که به ترتيب زیر قابل بيان هستند:
شهر  معيارهاي  اساس  بر  تهران  شهر   :1 اصلي  سئوال 

یادگيرنده در چه جایگاهي قرار دارد؟
از نظر گام هاي ایجاد شهر  سئوال اصلي 2: شهر تهران 

یادگيرنده در چه جایگاهي قرار دارد؟
سئوال اصلي 3: هر کدام از عناصر اصليشکلگيري شهر 

یادگيرنده در شهر تهران در چه جایگاهي قرار دارند؟
ادامه  در  فوق،  اصلي  از سؤال ها  یک  هر  به  پاسخ  براي 
نوشتار حاضر ابتدا به مرور پيشينه تحقيق در زمينه مفهوم 
و  مفهومي  پرداخته مي شود. سپس مدل  یادگيرنده  شهر 
تحقيق  هاي  یافته  ادامه  در  ارائه مي شود.  تحقيق  روش 
مورد بررسي قرار خواهد گرفت و در پایان به ارائه نتيجه 

گيري و مهم ترین پيشنهادات تحقيق پرداخته مي شود.
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مرور پيشينه تحقيق
2-1. يادگيري مادام العمر

یادگيري )اکتساب دانش، مهارت، نگرش و ارزش ها( یک 
فعاليت فطري انسان بر مبناي یک ميل کلي براي ادراک 
و بدست آوردن مفاهيم اطراف است و یادگيري یک فرایند 
یادگيري ها که  بيشتر  اجتماعي چند بعدي پيچيده است. 
یادگيري  است.  از طریق دیگران  یا  و  با،  کسب مي شود 
محاط  عمرمان  سراسر  در  توسعه  حال  در  شکلي  به  ما 
شده است )از خانه، اجتماع، مدرسه تا محل کار و جهان 
به  مان  نگرش  یا  رفتار  تغيير  به  یادگيري  گسترده تر(. 
داریم،  فعاليت  ما  که  اندازه اي  در  گروه ها  و  فرد  عنوان 
اندازه گيري  بنابراین یادگيري اغلب قابل  منتج مي شود. 
و قابل شرح است. همچنين یک فرایند تاریخي است به 
انتقال  و  آوري  براي جمع  متوالي  نسل هاي  اینکه  خاطر 
گونه هاي  ارزش هاي  و  نگرش  مهارت،  دانش،  تدریجي 
فعال کردن   .)7  :2006 ,Faris( مان همکاري کرده اند 
فرایندهاي یادگيري مادام  العمر به عنوان یک استراتژي 
اساسي در بهبود موقعيت ها از نقطه نظر اقتصادي، اجتماعي، 
سياسي و فرهنگي و همچنين عامل بهبود کيفيت زندگي 
شهروندان مشخص شده است. برنامه ریزي و در دستور 
فرایندهاي  آموزش  حمایتي  سياست هاي  دادن  قرار  کار 
یادگيري به نظر مي رسد، بهترین استراتژي براي تضمين 
اجتماع  هر  براي  اقتصادي  توسعه  موقعيت هاي  بهبود  یا 
اجتماعي  و  اقتصادي  حاشيه هاي  و  استثناها  بر  غلبه  و 
یادگيري   .)2010:5350  ,Di Sivoa( باشد  شهروندان 
مادام العمر توسعه توانایيهاي انساني با استفاده از حمایت 
ارزش ها،  دانش،  کسب  براي  را  افراد  که  است،  مستمر 
مهارت ها و درک آنچه در طول زندگي شان نياز دارند، بر 
.)62 :2006 ,Longworth(مي انگيزد و قوي مي کند

سازمان  و  سازماني  يادگيري  ابعاد   .2-2
يادگيرنده

توسط  یادگيرنده  سازمان  مفهوم   ،1980 دهه  آغاز  در 
پژوهشگران و متخصصان مطرح شد. سازمان یادگيرنده 
ظرفيت  مي رود،  بکار  کاماًل  دانش  که  جایي  عنوان  به 
تغيير مي کند و شایستگي کسب  رفتار  گسترش مي یابد، 

به  یادگيرنده  تعریف شده است. مفهوم سازمان  مي شود، 
عنوان آرایش سازماني در موارد زیر خالصه مي شوند:

با بازخورد مستقيم براي عملکردشان آماده  افراد را   -1 
و خالقيت  ابتکار  ایجاد  براي  را  بوروکراسي   -2 مي کند 
کاهش مي دهد 3- بر روي توسعه تخصص تمرکز مي کند 
4- افراد را براي مشارکت در دانش سازماني آماده مي کند 
5- اجتماعات باز با حداقل مقاومت ایجاد مي کند. با مرور 
این موارد، به نظر مي رسد یادگيري سازماني، یک روش 
بهتر و جدید سازماني براي همه مؤسسات شناسایي کرده 

 .)49 :1998 ,Teare( است
یا  مي سازد  دانش  سازمان  یک  سازماني  یادگيري  در 
 ,Humysman(مي کند بازسازي  را  موجود  دانش 
2000:135(. در حالي که در بحث سازمان هاي یادگيرنده، 
بر چه چيزي- سيستم ها، اصول و مشخصات سازمان هایي 
که یاد مي گيرند و به عنوان یک موجودیت جمعي توليد 
مي کنند، تمرکز مي شود. اما در بحث یادگيري سازماني بر 
اینکه یادگيري چگونه در سازمان رخ مي دهد، مهارت ها، 
فرایندهاي ایجاد مي شود و نحوه به کارگيري دانش توجه 
مي شود. در واقع، یادگيري سازماني تنها یک جنبه سازمان 
یادگيري   .)76 ص   ،1385 )مارکوارت،  است  یادگيرنده 
یادگيرنده است.  سازماني استراتژي براي توسعه سازمان 
به  مي تواند  سازمان  یک  یادگيرنده  سازمان  مفهوم  در 
افراد  از  سازمان  شود،   دیده  یادگيرنده  نهاد  یک  عنوان 
ساخته شده است و قبل از اینکه یادگيري سازماني اتفاق 
بيفتد، افراد باید یاد بگيرند. سورینگا و ویردسما1 )1992( 
اشاره مي کنند که یادگيري سازماني تغيير در رفتار سازمان 
است. ضرورتًا، سازمان یادگيرنده فقط توانایي یادگيري را 
نيز  یادگرفتن   نحوه  یادگيري  در  همچنين  بلکه  ندارد، 
توانا است. به عبارت دیگر، آن تنها در شایسته شدن توانا 
 ,Hsien( نيستند بلکه در شایسته ماندن نيز توانایي دارد

.)3794 :2010

2-3.  عوامل موثر در ايجاد شهر يادگيرنده
اجتماعات  به عنوان  را  یادگيرنده  اجتماعات   ، پيتر کرنز2 
انطباق  جدید  روش هاي  یافتن  براي  مشارکت  در  خالق 
در  یادگيري  فرصت هاي  کردن  فراهم  و  تغيير  چالش  با 

  1.Swieringa and Wierdsma
  2.Peter Kearnz
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سراسر زندگي در جهان تغيير مستمر تعریف مي کند، آن 
را به عنوان چالش اجتماعات براي افراد مي داند. یادگيري 
یک خدمت براي اجتماع مي شود، به شکلي که شهروندان 
 ,Longworth( .آتي در اجتماع محلي درگير مي شوند
2006: 33(. یک شهر یادگيرنده طرح ها و استراتژي هایي 
براي تشویق خلق ارزش، رشد فردي و انسجام اجتماعي 
شهروندان  همه  انساني  هاي  توانایي  توسعه  واسطه  به 
ایجاد مي کند. همچنين شهر یادگيرنده نيازهاي یادگيري 
را از طریق مشارکت شناسایي مي کند، نقاط قوت روابط 
در  فرهنگي  تغييرات  وقوع  جهت  را  اجتماعي  و  نهادي 
ادراک ارزش یادگيري انساني استفاده مي کند. شهرهاي 
یادگيرنده آشکارا یادگيري را به عنوان روشي براي افزایش 
انسجام اجتماعي، احيا و توسعه اقتصادي که شامل همه 
بخش هاي اجتماع مي شود، استفاده مي کنند و به واسطه 
مي تواند  یادگيرنده  شهر  مي شوند.  آورده  هم  کنار  منابع 
راه حل هاي محلي براي چالش هاي محلي ارائه دهد. در 
شهروندان  توسط  مشترک  دیدگاه  یک  یادگيرنده  شهر 
به  آینده  در  و  کجاست  شهر  اینکه  خصوص  در  شهر 
کجا مي رود، درک اینکه نقش هر کدام از شهروندان در 
دارد، همچنين  دیدگاه مشترک چيست، وجود  این  درک 
از توانایي بالقوه  ها و فرصت هاي یادگيري و نگرش هاي 
مثبت یادگيري بين همه اعضا در همه سنين شهر آگهي 

.)4 :1999 ,Shikshantar( مي یابند
هاي  شبکه   رشد  نيازمند،  مادام العمر  یادگيري  ایجاد 
شهروندان یادگيرنده است که تمرکزشان بر روي ساختن 
روابط براي حمایت از افراد از طریق و به واسطه یادگيري 

است و فعاليت هایشان توسط موارد زیر حمایت مي شود:
نواحي  دیگر  با  راحتي  به  که  شده  ساده  ساختارهاي   •
بهداشت،  مثال  براي  مي شوند  همراه  عمومي  خدمات 
مراقبت اجتماعي، پليس اجتماع، رفاه، استخدام، خدمات 

اطالعاتي.
حکومتينهادي  ترتيبات  و  )شهرداري(  محلي  دولت   •
هاي  فعاليت  محلي  شبکه هاي  سرتاسر  در  که  مکمل 

یادگيرنده را بکار گرفته اند.
یادگيرنده  کار  نيروي  اي  هسته  نقش  درک  توسعه   •
یک  خلق  براي  )شهرداري(  محلي  دولت  در  مادام العمر 

جامعه یادگيرنده مادام العمر 
•  بکارگيري زیر ساخت هاي یادگيري نوآور شامل بهترین 

افراد، مکان ها و فناوري را براي تشویق یادگيري
•  ایجاد یک چارچوب تحصيلي و صالحيتي، مانند سلسله 
یادگيري  و هم رشد  مراتب هر شهروند، که هم گستره 
جداگانه  هاي  واحد  از  تمایز  عنوان  به  را  مادام العمر 
 ,Sandbrook( یادگيري بزرگ ساالن حمایت مي کند

.)5 :2009
روشي است که مدیران شهري و شهروندان براي مواجه 
راه  دهنده  نشان  مي گيرند،  پيش  استراتژي ها  این  با 
رسيدن به موفقيت است. شهرها و مناطق یادگيرنده اتفاق 
نمي افتد مگر شوراها، مدرسان، مدیران، کارکنان شهري، 
کارکنان اجتماعي، رهبران، ذي نفعان و حجم عمده اي از 
شهروندان خودشان تمایلشان را به موفقيت اعالم کنند و 
فعاالنه مشارکت کنند. آن ها مي توانند تنها ذینفع نباشند 

.)2006:5 ,Longworth( بلکه اداره کننده باشند

2-4. اجزاي شهرهاي يادگيرنده
2-4-1.  مدارس به عنوان سازمان يادگيرنده

یک  عنوان  به  را  آموزشي  خدمات  حاليکه  در  مدارس، 
و  ایجاد  روش هاي  بهترین  باید  مي آورند  فراهم  موسسه 
 .)2009:1713  ,Melek( دهند  آموزش  را  دانش  ارائه 
با  که  دارد  وجود  مدارس  خصوص  در  هدف   چهار 

معيارهاي شهر یادگيرنده مرتبط مي شوند:
گيري  اندازه  براي  را  مدارس  یادگيرنده،  شهرهاي   
عملکردشان به عنوان سازمان یادگيرنده در حدود منطقه 
یادگيرنده توانا مي سازند. 2- همه معيارهاي یک مدرسه 
حال  در  تقاضاهاي  و  نيازها  دادن  نشان  براي  را  مدرن 
معلمان،  دولت ها،  )خانواده ها،  ذي نفعانشان  همه  تغيير 
بچه ها و اعضاي اجتماع( در جامعه یادگيرنده مادام العمر 
که  را  مدارس  همکاري  ميزان   -3 مي کنند.  شناسایي 
ساختن مدرسه یادگيرنده  مي تواند به عنوان بخشي از آن 
باشد را مي سنجند. 4- مي توانند به عنوان مبناي مقایسه 
 ,Longworth(کنند مناطق عمل  دیگر  در  مدارس  با 

.)2006:112
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2-4-2.  مراكز آموزش علمي و كاربردي بزرگ 
ساالن به عنوان سازمان يادگيرنده 

ظهور یادگيري مادام العمر تمرکز زیادي بر روي یادگيري 
و  شرایط  که  است  واضح  بنابراین  دارد،  بزرگ ساالن 
ممکن  تقاضاها  ميزان  ارضاي  براي  یادگيري  روش هاي 
به  مجبور  مناطق  و  شهرها  بنابراین  باشد.  ناکافي  است 
ترکيب فناوري هاي ارتباطاتي، اطالعاتي و رسانه اي براي 
پاسخ گویي به تقاضاها شوند. همچنين تعداد سازمان هاي 
آینده  در  مي رود  انتظار  بزرگ ساالن  آموزش  خصوصي 

.)2006:135 ,Longworth( رشد کنند

2-4-3. دانشگاه به عنوان سازمان يادگيرنده
دانشگاه ها در اغلب کشورها خارج از قلمرو دولت محلي 
و منطقه اي هستند اما توانایي درگيري درساختن فرهنگ 
تعداد  هدف  مناطق،  و  شهرها  در  مادام العمر  یادگيري 
شان  هاي  کتاب  و  مدارک  مقاالت،  گزارشات،  زیادي 
است. با توجه به مأموریت دانشگاه ها به عنوان مکاني که 
نقش رهبري در اجتماع محليمي پذیرند، آن را به خدمت 
مي کنند،  درگير  آن  تحقق  در  را  شهروندان  و  مي گيرند 
درباره  تحقيق  آزمایشگاه  عنوان  به  را  شهر  مي توانند 
یادگيري ببينند. همچنين مي توانند مجرایي براي ارتباط 
از  ایده ها  ارائه  و  بين المللي  و  ملي  ابعاد  در  نقاط  باسایر 
مي توانند  افراد  کردن  درگير  طریق  از  باشند.  طریق  آن 
دانش و دیدگاه هاي جدید را به همه اجتماع منتشر کنند  

.)2006:117 ,Longworth(

عنوان  به  خصوصي  سازمان هاي   .4-4-2
سازمان يادگيرنده

یادگيري تنها آنچه ما در مدرسه یاد مي گيریم نيست، بلکه 
است.  مي گيریم،  یاد  مان  کار ي  زندگي  کل  در  ما  آنچه 
نوآوري در فکر و عمل که امروز در مکان کار و توسط 
محل کار، شامل هر محل کاري، حتي مکاني در کسب 
و کار، مؤسسات، دانشگاه ها، اجتماعات مذهبي، در خانه، 
سياست یا حتي خدمت وظيفه اتفاق مي افتد، نشان دهنده 
العمر است. زندگي کاري جایي است که  یادگيري مادام 
کاري که تالش  مکان  اتفاق مي افتد. هر  یادگيري شما 

یادگيري  توسعه  و  ترغيب  استفاده،  گذاري،  ارزش  براي 
.)2006:126 ,Longworth(نکند، شکست مي خورد

2-4-5.  شهرداري)حکومت محلی( به عنوان 
سازمان يادگيرنده

در جهان جهاني شده قرن بيست و یکم تغييرات سریع 
غيرقابل اجتناب است بنابراین حکومت هاي محلي که به 
اندازه کافي منعطف و تطبيق پذیر باشند، برنده خواهند شد 
و به بهترین شکل منافع شهروندانشان را فراهم خواهند 
کرد. با توجه به این شرایط نياز است همه سياست گذاران 
به شکلي حساس در  و متخصصان در شهرها و مناطق 
فرایند تغيير درگير شوند و در نهایت همه شهروندان را از 
طریق مشاوره در همه مراحل و در همه سطوح در جریان 
آموزشي  عظيم  برنامه  یک  شامل  این  و  دهند  قرار  آن 
براي همه فعاالن در شهرها و مناطق و درج موضوعات 
مستمر  توسعه  برنامه هاي  همه  در  یادگيرنده  شهر 
محلي  حکومت   .)2006:72  ,Longworth( است 
)شهرداري( در شهر یادگيرنده، نقش رهبري، هماهنگي، 
به  را  منطقه  یا  شهر  منابع  تخصيص  استراتژي،  توسعه 
عنوان یک سازمان یادگيرنده دارد، همچنين پشتيباني از  
یادگيرندگي و بازاریابي شهر یادگيرنده، حذف موانع، بسيج 
ذي نفعان، ایجاد فرهنگ یادگيري، شهروندي فعال، انجام 
امکان  کردن  فراهم  و  جهاني  مسئوليت  ایجاد  پژوهش، 
 ,Longworth( دارد  بر عهده  را  براي همه  دسترسي 
تحقق  براي  )شهرداري(  محلي  حکومت   .)2006:107
شهر یادگيرنده ابتدا باید برنامه ها و استراتژي هایي براي 
اجتماعي  انسجام  و  شخصي  رشد  ارزش،  ایجاد  تشویق 
شهروندان  همه  انساني  هاي  توانایي  توسعه  طریق  از 
از  را  محلي  یادگيري  نيازهاي  باید  بنابراین  کند،  تدوین 
قوت  نقاط  از  همچنين  کند.  شناسایي  مشارکت  طریق 
در  فرهنگي  تغيير  ایجاد  براي  اجتماعي  و  نهادي  روابط 
درک از ارزش یادگيري انساني استفاده مي کنند. حکومت 
محلي )شهرداري( در شهر یادگيرنده آشکارا یادگيري را به 
عنوان یک روش ترغيب انسجام اجتماعي ، احياء و توسعه 
از  مي شود  اجتماع  بخش هاي  همه  شامل  که  اقتصادي، 
طریق محدوده اي از منابع که آن ها در کنار هم مي آورند، 
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بکار مي برد. شهر یادگيرنده تالش مي کند راه حل هاي 
 ,shikshantar( محلي براي چالش محلي فراهم کند
1999:1(. شهر یادگيرنده اغلب شهري است که روش هاي 
جدید اصول سازمان یافته یادگيري مادام  العمر را از طریق 
سياست ها و فعاليت هاي همه ذي نفعان رفرا مي گيرد. از 
پاسخ  اجتماع در  پنج بخش  یادگيري همه  منابع  رو  این 
اقتصاد دانش  تغييرات و چالش هاي مستمر اجتماع و  به 

.)2006:41 ,faris( مبناي پدیدار بسيج شده است

2-5. مدل مفهومي
با مرور پيشينه تحقيق، مدل مفهومي را مي توان به صورت 
نمودار شماره 1 ترسيم نمود. در مدل مذکور، اجزاي شهر 

یادگيرنده شامل:
1- شهرداري به عنوان سازمان یادگيرنده؛

2- مدارس به عنوان سازمان یادگيرنده؛
3- مراکز آموزش علمي و کاربردي بزرگساالن به عنوان 

سازمان یادگيرنده؛
4-  سازمان هاي خصوصي به عنوان سازمان یادگيرنده؛ 

و
بررسي  یادگيرنده  سازمان  عنوان  به  هاي  دانشگاه   -5

شده اند.
در راستاي بررسي سؤال هاي پژوهش، این تحقيق در سه 
زمينه، بررسي جایگاه شهر تهران بر اساس معيارهاي شهر 
یادگيرنده، بررسي جایگاه شهر تهران بر اساس گام هاي 
ایجاد شهر یادگيرنده، بررسي جایگاه سازمان هاي تشکيل 
سازمان  معيارهاي  اساس  بر  یادگيرنده  شهر  دهنده 
در  که  صورت  این  به  است؛  گردیده  انجام  یادگيرنده 

کنشگران  یادگيرنده،  شهر  دهنده  تشکيل  سازمان هاي 
از:  عبارت  که  قرارگرفته اند  توجه  مورد  شهري  یادگيري 
و  آموزش  کارشناسان  دانشگاه،  اساتيد  شهري،  مدیران 
خصوصي  سازمان هاي  کارشناسان  و  مدیران  پرورش، 

بودند. 

 3. روش شناسي تحقيق
در تحقيق کنوني با مطالعه و بررسي پيشينه موضوع به 
تبيين جنبه هاي مختلف یادگيرندگي و شهر یادگيرنده با 
توجه به وضعيت موجود شهر تهران از طریق پرسشنامه 
پرداخته شد.  بنابراین از روش پيمایش به عنوان یک روش 
گردیده  استفاده  داده ها،  تحليل  و  گردآوري  براي  کمي 
پژوهش،  هدف  نظر  از  حاضر  پژوهش  همچنين  است. 
توصيفي است، به این دليل که با هدف تبيين ابعاد مختلف 
شهریادگيرنده در منطقه 6 شهرداري تهران انجام گردیده 
است. این پژوهش از نظر عمق مطالعه، کاربردي- توسعه 
اي است. در این تحقيق، پس از بررسي پيشينه تحقيق و 
مورد کاوي، پرسش نامه متناسب طراحي گردید. در این 
تحقيق از روش نمونه گيري تصادفي استفاده شده است. 
شامل  آماري  جامعه  موضوع،  بودن  تخصصي  دليل  به 
سازمان هاي  در  که  کارشناسان  و  خبرگان  از  گروه  پنج 
مي باشد.  دارند،  فعاليت  یادگيرنده  شهر  مفهوم  با  مرتبط 
تنوع  متفاوت،  شغلي  رده هاي  تحصيلي،  مختلف  سطوح 
سازمان هاي محل خدمت، جامعه آماري مناسبي را براي 
انجام یک پژوهش کاربردي و توصيفي، که نتایج آن قابل 
تعميم باشد، فراهم مي آورد. نمونه آماري پس از محاسبات 
الزم تعداد نمونه برابر با 78 به دست آمد. هنگام جمع آوري 

نمودار 1. مدل مفهومي؛ ماخذ: نگارندگان.
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و  شد  توزیع  پرسشنامه   100 اطمينان  براي  اطالعات، 
تحليل  در  شده،  تکميل  کاماًل  پرسشنامه   80 نهایت  در 
طریق  از  تحقيق  این  داده هاي  گرفت.  قرار  استناد  مورد 
توزیع پرسشنامه اي با 4 سؤال عمومي و 92 سؤال براي 
سنجش متغيرهاي مستقل جمع آوري شدند. همه گویه ها 
در  شدند.  طراحي  ليکرت  طيف  گزینه اي  پنج  مقياس  با 
تحقيق حاضر 5 متغير مورد بررسي قرار گرفته است که 
عبارتند از: 1- مأموریت و استراتژي، 2- آموزش خالقيت 
 -4 توانمندسازي)مشارکت(،  و  رهبري   -3 یادگيري،  و 

توسعه ارتباطات، 5- توانمندسازي نيروي کار دانشي.
پژوهش،  آزمون فرضيات  براي  استفاده  گویه هاي مورد 
پس از انجام مصاحبه ها و مطالعات منابع و پژوهش هاي 
مرتبط، استخراج گردیده است. براي تعيين پایایي آزمون 
توجه  با  است.  شده  استفاده  کرونباخ  آلفاي  روش  از  نيز 
پایایي  مقادیر  آزمون،  پایایي  از محاسبه  نتایج حاصل  به 
بدست آمده براي کل مقياس و خرده مقياس ها از سطح 
مورد  نامه  پرسش  بنابراین  و  بوده  باالتر    %70 حداقل 
استفاده از پایایي خوبي برخوردار است. به منظور تجزیه و 
تحليل داده هاي گردآوري شده از این پرسش نامه ها از 
نرم افزار SPSS استفاده گردید و سطح خطاي 5% براي 
آزمون فرضيه ها در نظر گرفته شد. براي تعيين همگوني 
آزمون  از  منتخب  آماري  توزیع هاي  با  تجربي  اطالعات 
کولموگروف- اسميرنوف )KS( استفاده شد. فرضيه هاي 

آماري در این تحقيق به صورت زیر هستند:
:H0 متغير داراي توزیع مورد نظر است

:H1 متغير داراي توزیع مورد نظر نيست
فراواني  تفاضل  مطلق  قدر  حداکثر  با  برابر  آزمون  آماره 
مشاهده شده نسبي تجمعي از فراواني نظري نسبي تجمع 

است، یعني:

 oen FFMaximumD −=

eF به ترتيب فراواني نظري نسبي تجمعي و  eF و  که درآن
آزادي  درجه   n و  تجمعي  نسبي  شده  مشاهده  فراواني 
از مقدار محاسبه شده جدول  آزمون  آماره  اگر  مي باشند. 
کوچک تر باشد فرض صفر پذیرفته مي شود و در غير این 
از  نرمال  توزیع  با  براي فرض هایي  صورت رد مي شود.  

آزمون ميانگين تک جامعه استفاده شده است. آماره t در 
این آزمون داراي درجه آزادي n-1بوده و به کمک رابطه 
  S

۷ 
 

باشد،  ميتعمآن قابل  جينتا كه، يفيتوصو  يكاربردپژوهش  كيانجام  يبرارا  يمناسب يآمارمحل خدمت، جامعه  يهاسازمان
 نانياطم يبرااطالعات،  يآورجمعهنگام . به دست آمد 78پس از محاسبات الزم تعداد نمونه برابر با  يآمارنمونه . آورديمفراهم 

از  قيتحق نيا يهاداده. مورد استناد قرار گرفت ليتحلشده، در  ليتكم پرسشنامه كامالً 80 تينهاشد و در  عيتوزپرسشنامه  100
با  هاهيگوهمه . شدند يمستقل جمع آور يرهايمتغسنجش  يبرا سؤال 92و  يعموم سؤال 4با  ياپرسشنامه عيتوز قيطر
 -1: قرار گرفته است كه عبارتند از يمورد بررس ريمتغ 5ق حاضر يدر تحق. شدند يطراح كرتيل فيط يانهيپنج گز اسيمق

 -5ارتباطات، توسعه  -4، )مشاركت(يو توانمندساز يرهبر -3، يريادگيت و يآموزش خالق -2، يو استراتژ تيمأمور
. يكار دانش يروين يتوانمندساز

مرتبط، استخراج  يهاپژوهشو مطالعات منابع و  هامصاحبهات پژوهش، پس از انجام يآزمون فرض يمورد استفاده برا يه هايگو
 ييايمحاسبه پا ج حاصل ازيبا توجه به نتا. كرونباخ استفاده شده است يز از روش آلفايآزمون ن يياين پاييتع يبرا. ده استيگرد

ن پرسش نامه مورد يباالتر بوده و بنابرا % 70از سطح حداقل  هااسيمقاس و خرده يكل مق يبدست آمده برا يياير پايآزمون، مقاد
از نرم افزار  هانامهن پرسش يشده از ا يگردآور يل داده هايه و تحليبه منظور تجز. برخوردار است يخوب يياياستفاده از پا

SPSS با  يتجرباطالعات  يهمگون نييتع يبرا. در نظر گرفته شد هاهيفرضآزمون  يبرا% 5 يخطاد و سطح ياستفاده گرد
ر يق به صورت زين تحقيدر ا يآمار يهاهيفرض. استفاده شد) KS( رنوفياسم منتخب از آزمون كولموگروف- يآمار يهاعيتوز

: هستند
 H0ع مورد نظر است يتوز يدارا ريمتغ
 H1ست يع مورد نظر نيتوز يدارا ريمتغ

: يعني است، تجمع ينسب ينظر ياز فراوان يتجمع يمشاهده شده نسب يبا حداكثر قدر مطلق تفاضل فراوانآماره آزمون برابر 
oen FFMaximumD −=  

اگر . باشنديم يدرجه آزاد nو  يتجمع يمشاهده شده نسب يو فراوان يتجمع ينسب ينظر يفراوان بيبه ترت oFو  eFكه در آن 
 يبرا.  شودين صورت رد ميا ريشود و در غيم رفتهيتر باشد فرض صفر پذآماره آزمون از مقدار محاسبه شده جدول كوچك

بوده و به  n-1يدرجه آزاد يآزمون داران يدر ا tآماره . ن تك جامعه استفاده شده استيانگيع نرمال از آزمون ميبا توز ييهافرض
�Sxبوده كه به صورت . �xار يمع يخطا �Sxن نمونه، يانگيم .�xن رابطه يدر ا. شودير محاسبه ميكمك رابطه ز = S

√n
محاسبه  

.  شوديم

t =
x� − μ0

Sx�
 

و اعداد محاسبه كند يمربوط به آزمون فرض را ارائه م يفياول آمار توص يخروج. باشديم ين آزمون شامل دو خروجيجه اينت
ج آزمون ينتا). 68 ، ص1389، يمؤمن(دهد ين را نشان ميانگيار ميمع يار و خطاين، انحراف معيانگيها، مب تعداد دادهيشده به ترت

آزمون ( يق آمار استنباطيد از طرين موضوع بايا يتر است ولكوچك 3ن نمونه از يانگيدهد كه مقدار مينشان م يفيآمار توص
. د شودييتا) نانيفاصله اطما يفرض 

۳Fر حد بااليبا توجه به مقاد

:  توان گفتيم۴F5نييو حد پا4

 .تر استن از مقدار مورد آزمون بزرگيانگين و باال مثبت باشد، مييهرگاه حد پا-1
 .تر استن از مقدار مورد آزمون كوچكيانگيباشد، م ين و باال منفييهرگاه حد پا-2
). 71 ص ،1389، يمؤمن(ندارد  يدار ين با مقدار مورد آزمون تفاوت معنيانگيباشد، من و حد باال مثبت ييهرگاه حد پا-3

                                                             
4Upper 
5Lower 

 ميانگين نمونه،

۷ 
 

باشد،  ميتعمآن قابل  جينتا كه، يفيتوصو  يكاربردپژوهش  كيانجام  يبرارا  يمناسب يآمارمحل خدمت، جامعه  يهاسازمان
 نانياطم يبرااطالعات،  يآورجمعهنگام . به دست آمد 78پس از محاسبات الزم تعداد نمونه برابر با  يآمارنمونه . آورديمفراهم 

از  قيتحق نيا يهاداده. مورد استناد قرار گرفت ليتحلشده، در  ليتكم پرسشنامه كامالً 80 تينهاشد و در  عيتوزپرسشنامه  100
با  هاهيگوهمه . شدند يمستقل جمع آور يرهايمتغسنجش  يبرا سؤال 92و  يعموم سؤال 4با  ياپرسشنامه عيتوز قيطر
 -1: قرار گرفته است كه عبارتند از يمورد بررس ريمتغ 5ق حاضر يدر تحق. شدند يطراح كرتيل فيط يانهيپنج گز اسيمق

 -5ارتباطات، توسعه  -4، )مشاركت(يو توانمندساز يرهبر -3، يريادگيت و يآموزش خالق -2، يو استراتژ تيمأمور
. يكار دانش يروين يتوانمندساز

مرتبط، استخراج  يهاپژوهشو مطالعات منابع و  هامصاحبهات پژوهش، پس از انجام يآزمون فرض يمورد استفاده برا يه هايگو
 ييايمحاسبه پا ج حاصل ازيبا توجه به نتا. كرونباخ استفاده شده است يز از روش آلفايآزمون ن يياين پاييتع يبرا. ده استيگرد

ن پرسش نامه مورد يباالتر بوده و بنابرا % 70از سطح حداقل  هااسيمقاس و خرده يكل مق يبدست آمده برا يياير پايآزمون، مقاد
از نرم افزار  هانامهن پرسش يشده از ا يگردآور يل داده هايه و تحليبه منظور تجز. برخوردار است يخوب يياياستفاده از پا

SPSS با  يتجرباطالعات  يهمگون نييتع يبرا. در نظر گرفته شد هاهيفرضآزمون  يبرا% 5 يخطاد و سطح ياستفاده گرد
ر يق به صورت زين تحقيدر ا يآمار يهاهيفرض. استفاده شد) KS( رنوفياسم منتخب از آزمون كولموگروف- يآمار يهاعيتوز

: هستند
 H0ع مورد نظر است يتوز يدارا ريمتغ
 H1ست يع مورد نظر نيتوز يدارا ريمتغ

: يعني است، تجمع ينسب ينظر ياز فراوان يتجمع يمشاهده شده نسب يبا حداكثر قدر مطلق تفاضل فراوانآماره آزمون برابر 
oen FFMaximumD −=  

اگر . باشنديم يدرجه آزاد nو  يتجمع يمشاهده شده نسب يو فراوان يتجمع ينسب ينظر يفراوان بيبه ترت oFو  eFكه در آن 
 يبرا.  شودين صورت رد ميا ريشود و در غيم رفتهيتر باشد فرض صفر پذآماره آزمون از مقدار محاسبه شده جدول كوچك

بوده و به  n-1يدرجه آزاد يآزمون داران يدر ا tآماره . ن تك جامعه استفاده شده استيانگيع نرمال از آزمون ميبا توز ييهافرض
�Sxبوده كه به صورت . �xار يمع يخطا �Sxن نمونه، يانگيم .�xن رابطه يدر ا. شودير محاسبه ميكمك رابطه ز = S

√n
محاسبه  

.  شوديم

t =
x� − μ0

Sx�
 

و اعداد محاسبه كند يمربوط به آزمون فرض را ارائه م يفياول آمار توص يخروج. باشديم ين آزمون شامل دو خروجيجه اينت
ج آزمون ينتا). 68 ، ص1389، يمؤمن(دهد ين را نشان ميانگيار ميمع يار و خطاين، انحراف معيانگيها، مب تعداد دادهيشده به ترت

آزمون ( يق آمار استنباطيد از طرين موضوع بايا يتر است ولكوچك 3ن نمونه از يانگيدهد كه مقدار مينشان م يفيآمار توص
. د شودييتا) نانيفاصله اطما يفرض 

۳Fر حد بااليبا توجه به مقاد

:  توان گفتيم۴F5نييو حد پا4

 .تر استن از مقدار مورد آزمون بزرگيانگين و باال مثبت باشد، مييهرگاه حد پا-1
 .تر استن از مقدار مورد آزمون كوچكيانگيباشد، م ين و باال منفييهرگاه حد پا-2
). 71 ص ،1389، يمؤمن(ندارد  يدار ين با مقدار مورد آزمون تفاوت معنيانگيباشد، من و حد باال مثبت ييهرگاه حد پا-3

                                                             
4Upper 
5Lower 

زیر محاسبه مي شود. در این رابطه 

صورت   به  که  بوده   

۷ 
 

باشد،  ميتعمآن قابل  جينتا كه، يفيتوصو  يكاربردپژوهش  كيانجام  يبرارا  يمناسب يآمارمحل خدمت، جامعه  يهاسازمان
 نانياطم يبرااطالعات،  يآورجمعهنگام . به دست آمد 78پس از محاسبات الزم تعداد نمونه برابر با  يآمارنمونه . آورديمفراهم 

از  قيتحق نيا يهاداده. مورد استناد قرار گرفت ليتحلشده، در  ليتكم پرسشنامه كامالً 80 تينهاشد و در  عيتوزپرسشنامه  100
با  هاهيگوهمه . شدند يمستقل جمع آور يرهايمتغسنجش  يبرا سؤال 92و  يعموم سؤال 4با  ياپرسشنامه عيتوز قيطر
 -1: قرار گرفته است كه عبارتند از يمورد بررس ريمتغ 5ق حاضر يدر تحق. شدند يطراح كرتيل فيط يانهيپنج گز اسيمق

 -5ارتباطات، توسعه  -4، )مشاركت(يو توانمندساز يرهبر -3، يريادگيت و يآموزش خالق -2، يو استراتژ تيمأمور
. يكار دانش يروين يتوانمندساز

مرتبط، استخراج  يهاپژوهشو مطالعات منابع و  هامصاحبهات پژوهش، پس از انجام يآزمون فرض يمورد استفاده برا يه هايگو
 ييايمحاسبه پا ج حاصل ازيبا توجه به نتا. كرونباخ استفاده شده است يز از روش آلفايآزمون ن يياين پاييتع يبرا. ده استيگرد

ن پرسش نامه مورد يباالتر بوده و بنابرا % 70از سطح حداقل  هااسيمقاس و خرده يكل مق يبدست آمده برا يياير پايآزمون، مقاد
از نرم افزار  هانامهن پرسش يشده از ا يگردآور يل داده هايه و تحليبه منظور تجز. برخوردار است يخوب يياياستفاده از پا

SPSS با  يتجرباطالعات  يهمگون نييتع يبرا. در نظر گرفته شد هاهيفرضآزمون  يبرا% 5 يخطاد و سطح ياستفاده گرد
ر يق به صورت زين تحقيدر ا يآمار يهاهيفرض. استفاده شد) KS( رنوفياسم منتخب از آزمون كولموگروف- يآمار يهاعيتوز

: هستند
 H0ع مورد نظر است يتوز يدارا ريمتغ
 H1ست يع مورد نظر نيتوز يدارا ريمتغ

: يعني است، تجمع ينسب ينظر ياز فراوان يتجمع يمشاهده شده نسب يبا حداكثر قدر مطلق تفاضل فراوانآماره آزمون برابر 
oen FFMaximumD −=  

اگر . باشنديم يدرجه آزاد nو  يتجمع يمشاهده شده نسب يو فراوان يتجمع ينسب ينظر يفراوان بيبه ترت oFو  eFكه در آن 
 يبرا.  شودين صورت رد ميا ريشود و در غيم رفتهيتر باشد فرض صفر پذآماره آزمون از مقدار محاسبه شده جدول كوچك

بوده و به  n-1يدرجه آزاد يآزمون داران يدر ا tآماره . ن تك جامعه استفاده شده استيانگيع نرمال از آزمون ميبا توز ييهافرض
�Sxبوده كه به صورت . �xار يمع يخطا �Sxن نمونه، يانگيم .�xن رابطه يدر ا. شودير محاسبه ميكمك رابطه ز = S

√n
محاسبه  

.  شوديم

t =
x� − μ0

Sx�
 

و اعداد محاسبه كند يمربوط به آزمون فرض را ارائه م يفياول آمار توص يخروج. باشديم ين آزمون شامل دو خروجيجه اينت
ج آزمون ينتا). 68 ، ص1389، يمؤمن(دهد ين را نشان ميانگيار ميمع يار و خطاين، انحراف معيانگيها، مب تعداد دادهيشده به ترت

آزمون ( يق آمار استنباطيد از طرين موضوع بايا يتر است ولكوچك 3ن نمونه از يانگيدهد كه مقدار مينشان م يفيآمار توص
. د شودييتا) نانيفاصله اطما يفرض 

۳Fر حد بااليبا توجه به مقاد

:  توان گفتيم۴F5نييو حد پا4

 .تر استن از مقدار مورد آزمون بزرگيانگين و باال مثبت باشد، مييهرگاه حد پا-1
 .تر استن از مقدار مورد آزمون كوچكيانگيباشد، م ين و باال منفييهرگاه حد پا-2
). 71 ص ،1389، يمؤمن(ندارد  يدار ين با مقدار مورد آزمون تفاوت معنيانگيباشد، من و حد باال مثبت ييهرگاه حد پا-3

                                                             
4Upper 
5Lower 

معيار  محاسبه خطاي   

۷ 
 

باشد،  ميتعمآن قابل  جينتا كه، يفيتوصو  يكاربردپژوهش  كيانجام  يبرارا  يمناسب يآمارمحل خدمت، جامعه  يهاسازمان
 نانياطم يبرااطالعات،  يآورجمعهنگام . به دست آمد 78پس از محاسبات الزم تعداد نمونه برابر با  يآمارنمونه . آورديمفراهم 

از  قيتحق نيا يهاداده. مورد استناد قرار گرفت ليتحلشده، در  ليتكم پرسشنامه كامالً 80 تينهاشد و در  عيتوزپرسشنامه  100
با  هاهيگوهمه . شدند يمستقل جمع آور يرهايمتغسنجش  يبرا سؤال 92و  يعموم سؤال 4با  ياپرسشنامه عيتوز قيطر
 -1: قرار گرفته است كه عبارتند از يمورد بررس ريمتغ 5ق حاضر يدر تحق. شدند يطراح كرتيل فيط يانهيپنج گز اسيمق

 -5ارتباطات، توسعه  -4، )مشاركت(يو توانمندساز يرهبر -3، يريادگيت و يآموزش خالق -2، يو استراتژ تيمأمور
. يكار دانش يروين يتوانمندساز

مرتبط، استخراج  يهاپژوهشو مطالعات منابع و  هامصاحبهات پژوهش، پس از انجام يآزمون فرض يمورد استفاده برا يه هايگو
 ييايمحاسبه پا ج حاصل ازيبا توجه به نتا. كرونباخ استفاده شده است يز از روش آلفايآزمون ن يياين پاييتع يبرا. ده استيگرد

ن پرسش نامه مورد يباالتر بوده و بنابرا % 70از سطح حداقل  هااسيمقاس و خرده يكل مق يبدست آمده برا يياير پايآزمون، مقاد
از نرم افزار  هانامهن پرسش يشده از ا يگردآور يل داده هايه و تحليبه منظور تجز. برخوردار است يخوب يياياستفاده از پا

SPSS با  يتجرباطالعات  يهمگون نييتع يبرا. در نظر گرفته شد هاهيفرضآزمون  يبرا% 5 يخطاد و سطح ياستفاده گرد
ر يق به صورت زين تحقيدر ا يآمار يهاهيفرض. استفاده شد) KS( رنوفياسم منتخب از آزمون كولموگروف- يآمار يهاعيتوز

: هستند
 H0ع مورد نظر است يتوز يدارا ريمتغ
 H1ست يع مورد نظر نيتوز يدارا ريمتغ

: يعني است، تجمع ينسب ينظر ياز فراوان يتجمع يمشاهده شده نسب يبا حداكثر قدر مطلق تفاضل فراوانآماره آزمون برابر 
oen FFMaximumD −=  

اگر . باشنديم يدرجه آزاد nو  يتجمع يمشاهده شده نسب يو فراوان يتجمع ينسب ينظر يفراوان بيبه ترت oFو  eFكه در آن 
 يبرا.  شودين صورت رد ميا ريشود و در غيم رفتهيتر باشد فرض صفر پذآماره آزمون از مقدار محاسبه شده جدول كوچك

بوده و به  n-1يدرجه آزاد يآزمون داران يدر ا tآماره . ن تك جامعه استفاده شده استيانگيع نرمال از آزمون ميبا توز ييهافرض
�Sxبوده كه به صورت . �xار يمع يخطا �Sxن نمونه، يانگيم .�xن رابطه يدر ا. شودير محاسبه ميكمك رابطه ز = S
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محاسبه  

.  شوديم

t =
x� − μ0

Sx�
 

و اعداد محاسبه كند يمربوط به آزمون فرض را ارائه م يفياول آمار توص يخروج. باشديم ين آزمون شامل دو خروجيجه اينت
ج آزمون ينتا). 68 ، ص1389، يمؤمن(دهد ين را نشان ميانگيار ميمع يار و خطاين، انحراف معيانگيها، مب تعداد دادهيشده به ترت

آزمون ( يق آمار استنباطيد از طرين موضوع بايا يتر است ولكوچك 3ن نمونه از يانگيدهد كه مقدار مينشان م يفيآمار توص
. د شودييتا) نانيفاصله اطما يفرض 

۳Fر حد بااليبا توجه به مقاد

:  توان گفتيم۴F5نييو حد پا4

 .تر استن از مقدار مورد آزمون بزرگيانگين و باال مثبت باشد، مييهرگاه حد پا-1
 .تر استن از مقدار مورد آزمون كوچكيانگيباشد، م ين و باال منفييهرگاه حد پا-2
). 71 ص ،1389، يمؤمن(ندارد  يدار ين با مقدار مورد آزمون تفاوت معنيانگيباشد، من و حد باال مثبت ييهرگاه حد پا-3

                                                             
4Upper 
5Lower 

مي شود. 
 

۷ 
 

باشد،  ميتعمآن قابل  جينتا كه، يفيتوصو  يكاربردپژوهش  كيانجام  يبرارا  يمناسب يآمارمحل خدمت، جامعه  يهاسازمان
 نانياطم يبرااطالعات،  يآورجمعهنگام . به دست آمد 78پس از محاسبات الزم تعداد نمونه برابر با  يآمارنمونه . آورديمفراهم 

از  قيتحق نيا يهاداده. مورد استناد قرار گرفت ليتحلشده، در  ليتكم پرسشنامه كامالً 80 تينهاشد و در  عيتوزپرسشنامه  100
با  هاهيگوهمه . شدند يمستقل جمع آور يرهايمتغسنجش  يبرا سؤال 92و  يعموم سؤال 4با  ياپرسشنامه عيتوز قيطر
 -1: قرار گرفته است كه عبارتند از يمورد بررس ريمتغ 5ق حاضر يدر تحق. شدند يطراح كرتيل فيط يانهيپنج گز اسيمق

 -5ارتباطات، توسعه  -4، )مشاركت(يو توانمندساز يرهبر -3، يريادگيت و يآموزش خالق -2، يو استراتژ تيمأمور
. يكار دانش يروين يتوانمندساز

مرتبط، استخراج  يهاپژوهشو مطالعات منابع و  هامصاحبهات پژوهش، پس از انجام يآزمون فرض يمورد استفاده برا يه هايگو
 ييايمحاسبه پا ج حاصل ازيبا توجه به نتا. كرونباخ استفاده شده است يز از روش آلفايآزمون ن يياين پاييتع يبرا. ده استيگرد

ن پرسش نامه مورد يباالتر بوده و بنابرا % 70از سطح حداقل  هااسيمقاس و خرده يكل مق يبدست آمده برا يياير پايآزمون، مقاد
از نرم افزار  هانامهن پرسش يشده از ا يگردآور يل داده هايه و تحليبه منظور تجز. برخوردار است يخوب يياياستفاده از پا

SPSS با  يتجرباطالعات  يهمگون نييتع يبرا. در نظر گرفته شد هاهيفرضآزمون  يبرا% 5 يخطاد و سطح ياستفاده گرد
ر يق به صورت زين تحقيدر ا يآمار يهاهيفرض. استفاده شد) KS( رنوفياسم منتخب از آزمون كولموگروف- يآمار يهاعيتوز

: هستند
 H0ع مورد نظر است يتوز يدارا ريمتغ
 H1ست يع مورد نظر نيتوز يدارا ريمتغ

: يعني است، تجمع ينسب ينظر ياز فراوان يتجمع يمشاهده شده نسب يبا حداكثر قدر مطلق تفاضل فراوانآماره آزمون برابر 
oen FFMaximumD −=  

اگر . باشنديم يدرجه آزاد nو  يتجمع يمشاهده شده نسب يو فراوان يتجمع ينسب ينظر يفراوان بيبه ترت oFو  eFكه در آن 
 يبرا.  شودين صورت رد ميا ريشود و در غيم رفتهيتر باشد فرض صفر پذآماره آزمون از مقدار محاسبه شده جدول كوچك

بوده و به  n-1يدرجه آزاد يآزمون داران يدر ا tآماره . ن تك جامعه استفاده شده استيانگيع نرمال از آزمون ميبا توز ييهافرض
�Sxبوده كه به صورت . �xار يمع يخطا �Sxن نمونه، يانگيم .�xن رابطه يدر ا. شودير محاسبه ميكمك رابطه ز = S
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.  شوديم

t =
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و اعداد محاسبه كند يمربوط به آزمون فرض را ارائه م يفياول آمار توص يخروج. باشديم ين آزمون شامل دو خروجيجه اينت
ج آزمون ينتا). 68 ، ص1389، يمؤمن(دهد ين را نشان ميانگيار ميمع يار و خطاين، انحراف معيانگيها، مب تعداد دادهيشده به ترت

آزمون ( يق آمار استنباطيد از طرين موضوع بايا يتر است ولكوچك 3ن نمونه از يانگيدهد كه مقدار مينشان م يفيآمار توص
. د شودييتا) نانيفاصله اطما يفرض 

۳Fر حد بااليبا توجه به مقاد

:  توان گفتيم۴F5نييو حد پا4

 .تر استن از مقدار مورد آزمون بزرگيانگين و باال مثبت باشد، مييهرگاه حد پا-1
 .تر استن از مقدار مورد آزمون كوچكيانگيباشد، م ين و باال منفييهرگاه حد پا-2
). 71 ص ،1389، يمؤمن(ندارد  يدار ين با مقدار مورد آزمون تفاوت معنيانگيباشد، من و حد باال مثبت ييهرگاه حد پا-3

                                                             
4Upper 
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خروجي  مي باشد.  خروجي  دو  شامل  آزمون  این  نتيجه 
اول آمار توصيفي مربوط به آزمون فرض را ارائه مي کند 
ميانگين،  داده ها،  تعداد  ترتيب  به  شده  محاسبه  اعداد  و 
مي دهد  نشان  را  ميانگين  معيار  خطاي  و  معيار  انحراف 
)مؤمني، 1389، ص 68(. نتایج آزمون آمار توصيفي نشان 
مي دهد که مقدار ميانگين نمونه از 3 کوچک تر است ولي 
این موضوع باید از طریق آمار استنباطي )آزمون فرض یا 

فاصله اطمينان( تایيد شود.
با توجه به مقادیر حد باال1 و حد پایين2 مي توان گفت: 

1-  هرگاه حد پایين و باال مثبت باشد، ميانگين از مقدار 
مورد آزمون بزرگ تر است.

2- هرگاه حد پایين و باال منفي باشد، ميانگين از مقدار 
مورد آزمون کوچک تر است.

با  ميانگين  باشد،  مثبت  باال  حد  و  پایين  حد  هرگاه   -3
)مؤمني،  ندارد  داري  معني  تفاوت  آزمون  مورد  مقدار 

1389، ص 71(.
 براي فرض هاي غيرنرمال از آزمون عالمت استفاده شده 
است. فرضيات آزمون مانند آزمون T مي باشد و روش کار 
بدین صورت است که هر یک از مقادیر نمونه از ميانگين 
مورد ادعا کم مي شود. هر نمونه پنجاه درصد احتمال دارد 
این  تعداد  بنابراین  باشد.  ميانگين  مقدار  از  بزرگ تر  که 
نمونه هاي بزرگ تر از ميانگين )x(، توزیع دو جمله اي با 
دوم   یک  برابر   P آن  در  که  دارد   np و   n پارامترهاي 
احتمال هاي  جدول  به  باشد  کم  نمونه  تعداد  اگر  است. 
بزرگ   n اگر  ولي  مي کنيم  مراجعه  جمله اي  دو  تجمعي 
باشد توزیع نرمال تقریب خوبي براي دوجمله اي است. در 

اینصورت آماره آزمون عبارتست از:

۸ 
 

ن صورت يباشد و روش كار بديم Tات آزمون مانند آزمون يفرض. رنرمال از آزمون عالمت استفاده شده استيغ يهافرض يبرا 
تر از مقدار پنجاه درصد احتمال دارد كه بزرگ هر نمونه. شودين مورد ادعا كم ميانگير نمونه از ميك از مقادي است كه هر

دارد كه در آن  npو  n يبا پارامترها ياع دو جملهي، توز)x( نيانگيتر از مبزرگ يهانمونه نين تعداد ايبنابرا. ن باشديانگيم
2
1

=p اگر  يم وليكنيمراجعه م يادو جمله يتجمع يهااگر تعداد نمونه كم باشد به جدول احتمال. استn ع يبزرگ باشد توز
: نصورت آماره آزمون عبارتست ازيدر ا. است يدوجمله ا يبرا يب خوبينرمال تقر

)1( 00

0

pnp
npxz
−

−
=

و   0p = 2
1

 

، يآذر و مؤمن( شوديرد م0Hتر باشد فرض جدول بزرگ zمحاسبه شده از  z به شكل مقابل چنانچه آماره يآزمون فرض يبرا
).  286 ص ،1383

فرض صفر . شوديم يبررس 3عدد  يعني كرتيل ييف پنج تاير فوق با مقدار متوسط طيمتغ نيانگيم ين آزمون فرض تساويدر ا
ر يمتغ رير است و برعكس فرض مقابل نشانگر تأثيمتغ ريجه عدم تأثيو در نت 3ر از عدد يمتغ نيانگيتر بودن منشان دهنده كوچك

.  است
: باشندين صورت ميبدH1و  H0فرض 

 H0:  μ ≤ 3) فرض محقق. (ن استييت موجود از نظر پاسخ دهندگان پاير در وضعيمتغ نيانگيم
 H1:  μ >3) فرض مخالف. (ت موجود از نظر پاسخ دهندگان باال استير در وضعيمتغ نيانگيم

نقاط  ييشناسا يبرا. استفاده شده است) ANOVA(انس يل واريان از تحليسه نظر پاسخگويمقا ين در مقاله حاضر برايهمچن
از آزمون ) يالت، سازمان محل خدمت و پست سازمانيار سطح تحصيبر اساس مع(ز ين يكنون قيتحق كنندگان شركت نياختالف ب

.  استفاده شده است LSD يبيتعق

 هادادهل يه و تحليتجز. 4

ده از ابا استف هاداده، يفيدر بخش آمار توص. دياستفاده گرد يو آمار استنباط يفي، از آمار توصهادادهل يتحل ين بخش و برايدر ا
ل يه و تحليتجز يبرا هاآزمون ، از انواعير استنباطو در بخش آما ه استديف گرديمتناسب توص يو نمودارها يجداول فراوان

 يمورد بررس يهاسازمانشهر تهران و  يت جاريموقع يز جمله اهداف مطالعه حاضر، بررسا. بهره گرفته شد هاپرسشنامه يمحتوا
 . باشديم رندهيادگي شهر يارهايدر خصوص مع

ها داده يفيل توصيه و تحليتجز. 4-1
 ياز شركت كنندگان دارا %55 الت،يكه در خصوص سطح تحص دهديمنشان  قين تحقيدر ا هاداده يفيتوص ليتحل وه يتجز

از كل  %1.2ن يهمچن. هستند يالت دكتريتحص يدارا %12.5ارشد و  يالت كارشناسيتحص يدارا% 31.2، يمدرك كارشناس
ن اطالعات نشان دهنده آن است كه پاسخ يا. اندندادهارائه  يخود اطالعات يليمجموع پاسخ دهنگان در مورد مدرك تحص

. برخوردار هستند ييباالنسبتاً الت ياز سطح تحص يق كنونيتحق دهندگان پرسش نامه
، يئت علميق حاضر عضو هياز شركت كنندگان تحق %6.2كه  دهديمنشان  كنشگران يپست سازمان يع فراوانيتوز نيهمچن

از در سطوح مختلف  ينكه افراديبا توجه به ا. هستند كارشناس% 50و  مشاور% 6.2، ر ارشديمد% 7.5، ييراجرايمد 21.2%
با . باشد تركينزدت يبا توجه به اطالعات به دست آمده به واقع توانديمج پژوهش ي، نتااندداشتهن پژوهش حضور يدر ا يسازمان

% 16.2است كه  يبيسازمان محل خدمت شركت كنندگان به ترت يع آماريتوجه به اطالعات به دست آمده از پاسخ دهندگان، توز
ت يرينكه مديبا توجه به ا. ت دارنديدر دانشگاه فعال% 15و  يدر شهردار% 47.5در آموزش و پرورش، % 20، يدر بخش خصوص

افراد  يشتر نظرات از سوين پژوهش تالش شده است بيرنده دارند در ايادگيشهر  يهاياستراتژرا در توسعه  ينقش اصل يشهر
.  باشد هايشهردارفعال در 

1. Upper
2. Lower
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 z آماره  چنانچه  مقابل  شکل  به  فرضي  آزمون  براي 
رد   H0 فرض  باشد  بزرگ تر  جدول   z از  شده  محاسبه 

مي شود )آذر و مؤمني، 1383، ص 286(. 
در این آزمون فرض تساوي ميانگين متغير فوق با مقدار 
متوسط طيف پنج تایي ليکرت یعني عدد 3 بررسي مي شود. 
فرض صفر نشان دهنده کوچک تر بودن ميانگين متغير از 
عدد 3 و در نتيجه عدم تأثير متغير است و برعکس فرض 

مقابل نشانگر تأثير متغير است. 
فرض H0 و H1بدین صورت مي باشند:

ميانگين متغير در وضعيت موجود از نظر پاسخ دهندگان 
3 μ≤  H0  :)پایين است. )فرض محقق

ميانگين متغير در وضعيت موجود از نظر پاسخ دهندگان 
3 μ≤  H1  :)باال است. )فرض مخالف

پاسخگویان  نظر  مقایسه  براي  حاضر  مقاله  در  همچنين 
از تحليل واریانس )ANOVA( استفاده شده است. براي 
تحقيق  کنندگان  شرکت  بين  اختالف  نقاط  شناسایي 
سازمان  تحصيالت،  سطح  معيار  اساس  )بر  نيز  کنوني 
 LSD تعقيبي  آزمون  از  سازماني(  پست  و  خدمت  محل 

استفاده شده است. 

4. تجزيه و تحليل داده ها
و  توصيفي  آمار  از  داده ها،  تحليل  براي  و  این بخش  در 
توصيفي،  آمار  بخش  در  گردید.  استفاده  استنباطي  آمار 
داده ها با استفاده از جداول فراواني و نمودارهاي متناسب 
توصيف گردیده است و در بخش آمار استنباطي، از انواع 
آزمون ها براي تجزیه و تحليل محتواي پرسشنامه ها بهره 
گرفته شد. از جمله اهداف مطالعه حاضر، بررسي موقعيت 
جاري شهر تهران و سازمان هاي مورد بررسي در خصوص 

معيارهاي شهر یادگيرنده مي باشد. 

4-1. تجزيه و تحليل توصيفي داده ها
نشان  تحقيق  این  در  داده ها  توصيفي  تحليل  و  تجزیه 
از   %55 تحصيالت،  سطح  خصوص  در  که  مي دهد 
شرکت کنندگان داراي مدرک کارشناسي، 31,2% داراي 

تحصيالت  داراي   %12,5 و  ارشد  کارشناسي  تحصيالت 
پاسخ  مجموع  کل  از   %1,2 همچنين  هستند.  دکتري 
ارائه  اطالعاتي  خود  تحصيلي  مدرک  مورد  در  دهنگان 
پاسخ  که  است  آن  دهنده  نشان  اطالعات  این  نداده اند. 
دهندگان پرسش نامه تحقيق کنوني از سطح تحصيالت 

نسبتًا باالیي برخوردار هستند.
نشان  کنشگران  سازماني  پست  فراواني  توزیع  همچنين 
حاضر  تحقيق  کنندگان  شرکت  از   %6,2 که  مي دهد 
مدیر   %7,5 مدیراجرایي،   %21,2 علمي،  هيئت  عضو 
توجه  با  هستند.  کارشناس   %50 و  مشاور   %6,2 ارشد، 
این  در  سازماني  مختلف  سطوح  در  از  افرادي  اینکه  به 
پژوهش حضور داشته اند، نتایج پژوهش مي تواند با توجه 
به اطالعات به دست آمده به واقعيت نزدیک تر باشد. با 
توجه به اطالعات به دست آمده از پاسخ دهندگان، توزیع 
ترتيبي  به  آماري سازمان محل خدمت شرکت کنندگان 
است که 16,2% در بخش خصوصي، 20% در آموزش و 
پرورش، 47,5% در شهرداري و 15% در دانشگاه فعاليت 
دارند. با توجه به اینکه مدیریت شهري نقش اصلي را در 
توسعه استراتژي هاي شهر یادگيرنده دارند در این پژوهش 
در  فعال  افراد  سوي  از  نظرات  بيشتر  است  شده  تالش 

شهرداري ها باشد. 

4-2. آزمون فرضيه هاي پژوهش
اساس  بر  تهران  شهر  جايگاه   .1-2-4

معيارهاي شهر يادگيرنده
سؤال نخست تحقيق کنوني به بررسي این مسئله مي پردازد 
که شهر تهران بر اساس معيارهاي شهر یادگيرنده در چه 
جایگاهي قرار دارد؟ نتيجه حاصل از آزمون هادر جدول1 

به شکل خالصه نشان داده شده است.
مأموریت  هاي  متغير  در  آزمون   Sig مقدار  که  آنجا  از 
و  رهبري  یادگيري،  و  خالقيت  آموزش  استراتژي،  و 
توانمندسازي بيشتر از 0,05 است، فرض صفر نرمال بودن 
توزیع متغيرها تایيد مي شود و بنابراین براي ادامه بررسي ها 
باید از آزمون پارامتریک مقایسه ميانگين تک نمونه اي 
و  ارتباطات  توسعه  متغيرهاي  نمود. در خصوص  استفاده 
توانمندسازي نيروي کار دانشي مقدار Sig کمتر از 0,05 
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است، فرض صفر نرمال بودن توزیع متغيرها رد مي شود 
و براي ادامه بررسي ها باید از آزمون ناپارامتریک استفاده 
کرد. فرض صفر نشان دهنده کوچک تر بودن ميانگينمتغير 
از عدد 3 و فرض مقابل نشانگر تأثير متغير مورد بررسي 

است.
به  توجه  با  استراتژي  و  مأموریت  متغير  خصوص  در   •
اینکه حد پایين و حد باال با هم دیگر هم عالمت هستند، 
نتيجه گرفت که ميانگين متغير مذکور در شهر  مي توان 
یادگيرنده در وضعيت موجود از نظر پاسخ دهندگان پایين 

است. )فرض محقق(
• در خصوص متغير آموزش خالقيت و یادگيري با توجه 
عالمت  هم  دیگر  هم  با  باال  حد  و  پایين  حد  اینکه  به 
نتيجه گرفت که ميانگين متغير آموزش  هستند مي توان 
خالقيت و یادگيري در شهر یادگيرنده در وضعيت موجود 

از نظر پاسخ دهندگان پایين است. )فرض محقق(
• در خصوص متغير رهبري و توانمندسازي از آنجا که حد 
باال ميانگين ها مثبت و حد پایين ميانگين ها منفي است 
)هم عالمت نيستند(، فرض صفر پذیرفته نشده و بنابراین 
مي توان اظهار نمود که شهر تهران در وضعيت کنوني از 
نظر متغير رهبري و توانمندسازي در وضعيت پایين قرار 

ندارد. 
مقدار  که  آنجا  از  ارتباطات  توسعه  متغير  در خصوص   •
تفاوت هاي  تعداد  از 0/05 است و  آزمون کوچک تر   sig
از تعداد تفاوت هاي منفي است فرض صفر  مثبت بيشتر 

پذیرفته مي شود. یعني ميانگين متغير توسعه ارتباطات در 
شهر یادگيرنده در وضعيت موجود از نظر پاسخ دهندگان 

پایين است )فرض محقق(.
از  دانشي  کار  نيروي  توانمندسازي  متغير  در خصوص   •
و  است   0/05 از  کوچک تر  آزمون   sig مقدار  که  آنجا 
منفي  تفاوت هاي  تعداد  از  بيشتر  مثبت  تفاوت هاي  تعداد 
متغير  ميانگين  یعني  مي شود.  پذیرفته  صفر  فرض  است 
در  یادگيرنده  شهر  در  دانشي  کار  نيروي  توانمندسازي 
وضعيت موجود از نظر پاسخ دهندگان پایين است. )فرض 

محقق(

گام هاي  نظر  از  تهران  شهر  بررسي   .2-2-4
ايجاد شهر يادگيرنده

سؤال دوم تحقيق کنوني به بررسي این مسئله مي پردازد 
که شهر تهران بر اساس معيارهاي گام هاي شهر یادگيرنده 
در چه جایگاهي قرار دارد؟ نتيجه حاصل از آزمون ها در 

جدول 2 به شکل خالصه نشان داده شده است.
هایگام هاي  متغير  در  آزمون   Sig مقدار  که  آنجا  از   •
توانمندسازي،  و  رهبري  یادگيري،  و  خالقيت  آموزش 
توسعه ارتباطات  بيشتر از 0,05 است، فرض صفر نرمال 
ادامه  براي  بنابراین  تایيد مي شود و  توزیع متغيرها  بودن 
از آزمون پارامتریک مقایسه ميانگين تک  باید  بررسي ها 
نمونه اي استفاده نمود. در خصوص متغيرهاي مأموریت 
 Sig و استراتژي و توانمندسازي نيروي کاردانشي مقدار

جدول 1. خالصه يافته هاي جايگاه شهر تهران براساس معيارهاي شهر يادگيرنده؛ ماخذ: نگارندگان.

نوع توزيع سؤال فرعيسؤال اصلي
نتيجه آزمون فرض محققداده ها

فرضيه

شهر تهران بر 
اساس معیارهاي 

شهر یادگیرنده در 
چه جایگاهي قرار 

دارد؟

بر اساس معیار مأموریت و استراتژي در چه 
تایید فرض محققمیانگین پایین استنرمالجایگاهي قرار دارد؟

بر اساس معیار آموزش خالقیت و یادگیري در 
تایید فرض محققمیانگین پایین استنرمالچه جایگاهي قرار دارد؟

بر اساس معیار رهبري و توانمندسازي در چه 
میانگین پایین نرمالجایگاهي قرار دارد؟

رد فرض محققنیست

بر اساس معیار ارتباطات در چه جایگاهي 
تایید فرض محققمیانگین پایین استغیر نرمالقرار دارد؟

بر اساس معیار نیروي کار دانشي در چه 
تایید فرض محققمیانگین پایین استغیر نرمالجایگاهي قرار دارد؟
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کمتر از 0,05 است، فرض صفر نرمال بودن توزیع متغيرها 
رد مي شود.

•  از آنجا که مقدارsig  آزمون کوچک تر از 0/05 است 
و تعداد تفاوت هاي مثبت بيشتر از تعداد تفاوت هاي منفي 
است فرض صفر پذیرفته مي شود. این بدان معني است 
که ميانگين متغير مأموریت و استراتژي در شهر یادگيرنده 
است.  پایين  دهندگان  پاسخ  نظر  از  موجود  وضعيت  در 

)فرض محقق(
پایين  حد  و  مثبت  ميانگين ها  باال  حد  که  آنجا  از   •
ميانگين ها منفي است )هم عالمت نيستند(، فرض صفر 
شهر  که  نمود  اظهار  مي توان  بنابراین  و  نشده  پذیرفته 
آموزش  متغيرگام هاي  نظر  از  کنوني  وضعيت  در  تهران 

خالقيت و یادگيري در وضعيت پایين قرار ندارد. 
پایين  حد  و  مثبت  ميانگين ها  باال  حد  که  آنجا  از   •
ميانگين ها منفي است )هم عالمت نيستند(، فرض صفر 
شهر  که  نمود  اظهار  مي توان  بنابراین  و  نشده  پذیرفته 
رهبري  گام هاي  متغير  نظر  از  کنوني  در وضعيت  تهران 

و توانمندسازي در وضعيت پایين قرار ندارد. 
پایين  حد  و  مثبت  ميانگين ها  باال  حد  که  آنجا  از   •
ميانگين ها منفي است )هم عالمت نيستند(، فرض صفر 
شهر  که  نمود  اظهار  مي توان  بنابراین  و  نشده  پذیرفته 
آموزش  متغير گام هاي  نظر  از  تهران در وضعيت کنوني 

توسعه ارتباطات در وضعيت پایين قرار ندارد. 
• از آنجا که مقدار sig  آزمون کوچک تر از 0/05 است 

و تعداد تفاوت هاي مثبت بيشتر از تعداد تفاوت هاي منفي 
است فرض صفر پذیرفته مي شود. این بدان معني است که 
ميانگين متغير گام هاي توانمندسازي نيروي کار دانشي در 
شهر یادگيرنده در وضعيت موجود از نظر پاسخ دهندگان 

پایين است. )فرض محقق(

4-2-3.  اجزاي تشکيل دهنده شهر يادگيرنده
در بخش سوم پرسشنامه به بررسي این موضوع پرداخته 
شهر  گيري  شکل  اصلي  عناصر  از  کدام  هر  که  شد 
یادگيرنده در شهر تهران بر اساس متغيرهاي مورد بررسي 

از نظر کنشگران در چه جایگاهي قرار دارند.

سازمان  عنوان  به  شهرداري   .1-3-2-4
يادگيرنده

سؤال فرعي مذکور در تحقيق کنوني به بررسي این مسئله 
سازمان  معيارهاي  اساس  بر  شهرداري  که  مي پردازد 
از  حاصل  نتيجه  دارد؟  قرار  جایگاهي  چه  در  یادگيرنده 
داده شده  نشان  به شکل خالصه   3 در جدول  آزمون ها 

است.
و  رهبري  متغير  در  آزمون   Sig مقدار  که  آنجا  از 
نرمال  صفر  فرض  است،   0,05 از  بيشتر  توانمندسازي 
ادامه  براي  بنابراین  تایيد مي شود و  توزیع متغيرها  بودن 
از آزمون پارامتریک مقایسه ميانگين تک  باید  بررسي ها 
نمونه اي استفاده نمود. در خصوص متغيرهاي مأموریت و 

جدول 2. خالصه يافته هاي گام هاي ايجاد شهر يادگيرنده در شهر تهران؛ ماخذ: نگارندگان.

نوع توزيع سؤال فرعيسؤال اصلي
نتيجه آزمون فرض محققداده ها

فرضيه

شهر تهران از نظر 
گام هاي ایجاد 

شهر یادگیرنده در 
چه جایگاهي قرار 

دارد؟

بر اساس گام تدوین مأموریت و استراتژي در 
چه جایگاهي قرار دارد؟

تایید فرض محققمیانگین پایین استغیر نرمال

بر اساس گام آموزش خالقیت و یادگیري در 
چه جایگاهي قرار دارد؟

میانگین پایین نرمال
نیست

رد فرض محقق

بر اساس گام رهبري و توانمندسازي در چه 
جایگاهي قرار دارد؟

میانگین پایین نرمال
نیست

رد فرض محقق

بر اساس گام توسعه ارتباطات در چه 
جایگاهي قرار دارد؟

میانگین پایین نرمال
نیست

رد فرض محقق

بر اساس گام توانمندسازي نیروي کار دانشي 
در چه جایگاهي قرار دارد؟

تایید فرض محققمیانگین پایین استغیرنرمال
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استراتژي، آموزش خالقيت و یادگيري، توسعه ارتباطات و 
توانمندسازي نيروي کار دانشي مقدار Sig کمتر از 0,05 
است، فرض صفر نرمال بودن توزیع متغيرها رد مي شود 
و براي ادامه بررسي ها باید از آزمون ناپارامتریک استفاده 

کرد. 
• از آنجا که مقدار sig  آزمون کوچک تر از 0/05 است 
و تعداد تفاوت هاي مثبت بيشتر از تعداد تفاوت هاي منفي 
متغير  ميانگين  یعني  مي شود.  پذیرفته  صفر  فرض  است 
مأموریت و استراتژي در شهرداري ها در وضعيت موجود از 

نظر پاسخ دهندگان پایين است. )فرض محقق(
• از آنجا که مقدار sig  آزمون کوچک تر از 0/05 است 
و تعداد تفاوت هاي مثبت بيشتر از تعداد تفاوت هاي منفي 
است فرض صفر پذیرفته مي شود. ميانگين متغير آموزش 
خالقيت و یادگيري در شهرداري ها در وضعيت موجود از 

نظر پاسخ دهندگان پایين است. )فرض محقق(
پایين  حد  و  مثبت  ميانگين ها  باال  حد  که  آنجا  از   •
فرض  نيستند(،  عالمت  )هم  است  منفي  ميانگين ها 
که  نمود  اظهار  مي توان  بنابراین  و  نشده  پذیرفته  صفر 
و  رهبري  متغير  نظر  از  کنوني  وضعيت  در  شهرداري ها 

توانمندسازي در وضعيت پایين قرار ندارند. 
• از آنجا که مقدار sig  آزمون کوچک تر از 0/05 است 
و تعداد تفاوت هاي مثبت بيشتر از تعداد تفاوت هاي منفي 
است فرض صفر پذیرفته مي شود. بدین ترتيب مي توان 
در  ارتباطات  توسعه  متغير  ميانگين  که  گرفت  نتيجه 

دهندگان  پاسخ  نظر  از  موجود  وضعيت  در  شهرداري ها 
پایين است. )فرض محقق(

از 0/05 است  sig آزمون بزرگ تر  آنجا که مقدار   از   •
مقابل پذیرفته مي شود. این امر نشان مي دهد که ميانگين 
متغير توانمندسازي نيروي کار دانشي در شهرداري ها در 

وضعيت موجود از نظر پاسخ دهندگان پایين نيست.

به  كوچک  و  متوسط  سازمان هاي   .2-3-2-4
عنوان سازمان يادگيرنده

سؤال فرعي بعدي در تحقيق کنوني به بررسي این مسئله 
اساس  بر  کوچک  و  متوسط  سازمان هاي  که  مي پردازد 
دارد؟  قرار  یادگيرنده در چه جایگاهي  معيارهاي سازمان 
به شکل خالصه  آزمون ها در جدول 4  از  نتيجه حاصل 

نشان داده شده است.
و  رهبري  متغيرهاي  در  آزمون   Sig مقدار  که  آنجا  از 
است،   0,05 از  بيشتر  ارتباطات  توسعه  و  توانمندسازي 
و  مي شود  تایيد  متغيرها  توزیع  بودن  نرمال  صفر  فرض 
پارامتریک  آزمون  از  باید  بررسي ها  ادامه  براي  بنابراین 
مقایسه ميانگين تک نمونه اي استفاده نمود. در خصوص 
و  خالقيت  آموزش  استراتژي،  و  مأموریت  متغيرهاي 
 Sig مقدار  دانشي  کار  نيروي  توانمندسازي  و  یادگيري 
توزیع  بودن  نرمال  صفر  فرض  است،   0,05 از  کمتر 
متغيرها رد مي شود و براي ادامه بررسي ها باید از آزمون 

ناپارامتریک استفاده کرد.

جدول3. خالصه يافته هاي بررسی شهرداري؛ ماخذ: نگارندگان.

نوع توزيع سؤال فرعيسؤال اصلي
نتيجه آزمون فرض محققداده ها

فرضيه

شهرداري ها به 
عنوان سازمان 
یادگیرنده در 

شهر تهران در 
چه جایگاهي 

قرار دارند؟

بر اساس معیار مأموریت و استراتژي در چه 
جایگاهي قرار دارند؟

تایید فرض محققمیانگین پایین استغیرنرمال

بر اساس معیار آموزش خالقیت و یادگیري در 
چه جایگاهي قرار دارند؟

تایید فرض محققمیانگین پایین استغیرنرمال

بر اساس معیار رهبري و توانمندسازي در چه 
جایگاهي قرار دارند؟

رد فرض محققمیانگین پایین نیستنرمال

بر اساس معیار ارتباطات در چه جایگاهي قرار 
دارند؟

تایید فرض محققمیانگین پایین استغیرنرمال

بر اساس معیار نیروي کار دانشي در چه 
جایگاهي قرار دارند؟

رد فرض محققمیانگین پایین نیستغیرنرمال
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از 0/05 است  sig  آزمون بزرگ تر  آنجا که مقدار  از   •
مي شود.  پذیرفته  مقابل  فرض  و  شده  رد  صفر  فرض 
و  مأموریت  متغير  ميانگين  که  مي دهد  نشان  یافته  این 
وضعيت  در  وکوچک  متوسط  سازمان هاي  در  استراتژي 

موجود از نظر پاسخ دهندگان پایين نيست.
از 0/05 است  sig  آزمون بزرگ تر  آنجا که مقدار  از   •
و تعداد تفاوت هاي مثبت بيشتر از تعداد تفاوت هاي منفي 
پذیرفته  مقابل  فرض  و  مي شود  رد  صفر  فرض  است 
مي شود. یعني ميانگين متغير آموزش خالقيت و یادگيري 
از  موجود  در وضعيت  و کوچک  متوسط  سازمان هاي  در 

نظر پاسخ دهندگان پایين نيست.
• با توجه به اینکه حد پایين و حد باال با هم دیگر هم 
نتيجه گرفت که ميانگين متغير  عالمت هستند مي توان 
رهبري و توانمندسازي در سازمان هاي متوسط و کوچک 
است.  پایين  دهندگان  پاسخ  نظر  از  موجود  وضعيت  در 

)فرض محقق(
پایين  حد  و  مثبت  ميانگين ها  باال  حد  که  آنجا  از   •
فرض  نيستند(،  عالمت  )هم  است  منفي  ميانگين ها 
که  نمود  اظهار  مي توان  بنابراین  و  نشده  پذیرفته  صفر 
سازمان هاي متوسط و کوچک در وضعيت کنوني از نظر 

متغير توسعه ارتباطات در وضعيت پایين قرار ندارند. 
• از آنجا که مقدار sig  آزمون کوچک تر از 0/05 است 
تفاوت هاي  تعداد  از  بيشتر  مثبت  تفاوت هاي  تعداد  و 
متغير  ميانگين  پذیرفته مي شود.  است فرض صفر  منفي 

متوسط  سازمان هاي  در  دانشي  کار  نيروي  توانمندسازي 
وکوچک در وضعيت موجود از نظر پاسخ دهندگان پایين 

است.

4-2-3-3. دانشگاه هابه عنوان سازمان يادگيرنده
سؤال فرعي مذکور در تحقيق کنوني به بررسي این مسئله 
سازمان  معيارهاي  اساس  بر  دانشگاه ها  که  مي پردازد 
از  حاصل  نتيجه  دارد؟  قرار  جایگاهي  چه  در  یادگيرنده 
داده شده  نشان  به شکل خالصه   5 در جدول  آزمون ها 

است.
و  متغيرهایمأموریت  در  آزمون   Sig مقدار  که  آنجا  از 
استراتژي و رهبري و توانمندسازي بيشتر از 0,05 است، 
و  مي شود  تایيد  متغيرها  توزیع  بودن  نرمال  صفر  فرض 
پارامتریک  آزمون  از  باید  بررسي ها  ادامه  براي  بنابراین 
مقایسه ميانگين تک نمونه اي استفاده نمود. در خصوص 
متغيرهاي آموزش خالقيت و یادگيري، توسعه ارتباطات و 
توانمندسازي نيروي کار دانشي مقدار Sig کمتر از 0,05 
است، فرض صفر نرمال بودن توزیع متغيرها رد مي شود 
و براي ادامه بررسي ها باید از آزمون ناپارامتریک استفاده 

کرد. 
• با توجه به اینکه حد پایين و حد باال با هم دیگر هم 
نتيجه گرفت که ميانگين متغير  عالمت هستند مي توان 
مأموریت و استراتژي در دانشگاه ها در وضعيت موجود از 

نظر پاسخ دهندگان پایين است. )فرض محقق(

جدول4. خالصه يافته هاي بررسي سازمان هاي متوسط و كوچک؛ ماخذ: نگارندگان.

نوع توزيع سؤال فرعيسؤال اصلي
نتيجه آزمون فرض محققداده ها

فرضيه

سازمان هاي 
متوسط و کوچک 
به عنوان سازمان 

یادگیرنده در 
شهر تهران در 

چه جایگاهي قرار 
دارند؟

بر اساس معیار مأموریت و استراتژي در چه 
جایگاهي قرار دارند؟

میانگین پایین غیرنرمال
نیست

رد فرض محقق

بر اساس معیار آموزش خالقیت و یادگیري در 
چه جایگاهي قرار دارند؟

میانگین پایین غیرنرمال
نیست

رد فرض محقق

بر اساس معیار رهبري و توانمندسازي در چه 
جایگاهي قرار دارند؟

تایید فرض محققمیانگین پایین استنرمال

بر اساس معیار توسعه ارتباطات در چه 
جایگاهي قرار دارند؟

میانگین پایین نرمال
نیست

رد فرض محقق

بر اساس معیار نیروي کار دانشي در چه 
جایگاهي قرار دارند؟

تایید فرض محققمیانگین پایین استغیرنرمال
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از 0/05 است  sig  آزمون بزرگ تر  آنجا که مقدار  از   •
و تعداد تفاوت هاي مثبت بيشتر از تعداد تفاوت هاي منفي 
پذیرفته  مقابل  فرض  و  مي شود  رد  صفر  فرض  است 
مي شود یعني ميانگين متغير آموزش خالقيت و یادگيري 
در دانشگاه در وضعيت موجود از نظر پاسخ دهندگان پایين 

نيست.
• با توجه به اینکه حد پایين و حد باال با هم دیگر هم 
نتيجه گرفت که ميانگين متغير  عالمت هستند مي توان 
رهبري و توانمندسازي در دانشگاه هادر وضعيت موجود از 

نظر پاسخ دهندگان پایين است. )فرض محقق(
است   0/05 از  بزرگ تر  آزمون   sig مقدار  که  آنجا  از   •
پذیرفته مي شود.  مقابل  و فرض  رد مي شود  فرض صفر 
وضعيت  در  دانشگاه  در  ارتباطات  توسعه  متغير  ميانگين 

موجود از نظر پاسخ دهندگان پایين نيست. 
است   0/05 از  بزرگ تر  آزمون   sig مقدار  که  آنجا  از   •
پذیرفته مي شود.  مقابل  و فرض  رد مي شود  فرض صفر 
متغير  ميانگين  که  نمود  ادعا  مي توان  ترتيب  بدین 
توانمندسازي نيروي کار دانشي در دانشگاه ها در وضعيت 

موجود از نظر پاسخ دهندگان پایين نيست.

عنوان  به  كاربردي  و  علمي  مراكز   .4-3-2-4
سازمان يادگيرنده

در تحقيق کنوني به بررسي این مسئله مي پردازد که مراکز 
علمي و کاربردي  بر اساس معيارهاي سازمان یادگيرنده 
در چه جایگاهي قرار دارد؟ نتيجه حاصل از آزمون ها در 

جدول 6 به شکل خالصه نشان داده شده است.

جدول 5. خالصه يافته هاي بررسي دانشگاه ها؛ ماخذ: نگارندگان.

نوع توزيع سؤال فرعيسؤال اصلي
نتيجه آزمون فرض محققداده ها

فرضيه

دانشگاه ها به عنوان 
سازمان یادگیرنده 
در شهر تهران در 
چه جایگاهي قرار 

دارند؟

بر اساس معیار مأموریت و استراتژي در چه 
جایگاهي قرار دارند؟

تایید فرض محققمیانگین پایین استنرمال

بر اساس معیار آموزش خالقیت و یادگیري در 
چه جایگاهي قرار دارند؟

رد فرض محققمیانگین پایین نیستغیر نرمال

بر اساس معیار رهبري و توانمندسازي در چه 
جایگاهي قرار دارند؟

تایید فرض محققمیانگین پایین استنرمال

بر اساس معیار ارتباطات در چه جایگاهي قرار 
دارند؟

رد فرض محققمیانگین پایین نیستغیر نرمال

بر اساس معیار نیروي کار دانشي در چه 
جایگاهي قرار دارند؟

رد فرض محققمیانگین پایین نیستغیر نرمال

جدول 6. خالصه يافته هاي بررسي مراكز آموزش علمي و كاربردي بزرگ ساالن؛ ماخذ: نگارندگان.

نوع توزيع سؤال فرعيسؤال اصلي
نتيجه آزمون فرض محققداده ها

فرضيه

آموزش  مراکز 
کاربردي  و  علمي 
به  بزرگساالن 
سازمان  عنوان 
در  یادگیرنده 
در  تهران  شهر 
قرار  جایگاهي  چه 

دارند؟

بر اساس معیار مأموریت و استراتژي در چه 
جایگاهي قرار دارند؟

تایید فرض محققمیانگین پایین استنرمال

بر اساس معیار آموزش خالقیت و یادگیري در 
چه جایگاهي هستند؟

رد فرض محققمیانگین پایین نیستغیر نرمال

بر اساس معیار رهبري و توانمندسازي در چه 
جایگاهي هستند؟

تایید فرض محققمیانگین پایین استغیر نرمال

بر اساس معیار ارتباطات در چه جایگاهي قرار 
دارند؟

رد فرض محققمیانگین پایین نیستنرمال

بر اساس معیار نیروي کار دانشي در چه 
جایگاهي قرار دارند؟

تایید فرض محققمیانگین پایین استغیر نرمال
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مأموریت  متغيرهاي  در  آزمون   Sig مقدار  که  آنجا  از 
است،   0,05 از  بيشتر  ارتباطات  توسعه  و  استراتژي  و 
و  مي شود  تایيد  متغيرها  توزیع  بودن  نرمال  صفر  فرض 
پارامتریک  آزمون  از  باید  بررسي ها  ادامه  براي  بنابراین 
مقایسه ميانگين تک نمونه اي استفاده نمود. در خصوص 
و  رهبري  یادگيري،  و  خالقيت  آموزش  متغيرهاي 
مقدار  دانشي  کار  نيروي  توانمندسازي  و  توانمندسازي 
Sig کمتر از 0,05 است، فرض صفر نرمال بودن توزیع 
متغيرها رد مي شود و براي ادامه بررسي ها باید از آزمون 

ناپارامتریک استفاده کرد. 
• با توجه به اینکه حد پایين و حد باال با هم دیگر هم 
نتيجه گرفت که ميانگين متغير  عالمت هستند مي توان 
مأموریت و استراتژي در مراکز آموزش علمي و کاربردي 
دهندگان  پاسخ  نظر  از  موجود  وضعيت  در  بزرگساالن 

پایين است. )فرض محقق(
از 0/05 است  sig  آزمون بزرگ تر  آنجا که مقدار  از   •
و تعداد تفاوت هاي مثبت بيشتر از تعداد تفاوت هاي منفي 
پذیرفته  مقابل  فرض  و  مي شود  رد  صفر  فرض  است 
مي شود یعني ميانگين متغير آموزش خالقيت و یادگيري 
وضعيت  در  ساالن  بزرگ  کاربردي  و  علمي  مراکز  در 

موجود از نظر پاسخ دهندگان پایين نيست.
• از آنجا که مقدار sig  آزمون کوچک تر از 0/05 است 
و تعداد تفاوت هاي مثبت بيشتر از تعداد تفاوت هاي منفي 

متغير  ميانگين  یعني  مي شود.  پذیرفته  صفر  فرض  است 
رهبري و توانمندسازي در مراکز علمي و کاربردي بزرگ 
پایين  دهندگان  پاسخ  نظر  از  موجود  وضعيت  در  ساالن 

است. )فرض محقق(
پایين  حد  و  مثبت  ميانگين ها  باال  حد  که  آنجا  از   •
ميانگين ها منفي است )هم عالمت نيستند(، فرض صفر 
مراکز  که  نمود  اظهار  مي توان  بنابراین  و  نشده  پذیرفته 
آموزش علمي و کاربردي بزرگساالن در وضعيت کنوني از 
نظر متغير توسعه ارتباطات در وضعيت پایين قرار ندارند. 

• از آنجا که مقدار sig  آزمون کوچک تر از 0/05 است 
و تعداد تفاوت هاي مثبت بيشتر از تعداد تفاوت هاي منفي 
است فرض صفر پذیرفته مي شود یعني مي توان ادعا نمود 
در  دانشي  کار  نيروي  توانمندسازي  متغير  ميانگين  که 
مراکز علمي و کاربردي بزرگ ساالن در وضعيت موجود 

از نظر پاسخ دهندگان پایين است. 

سازمان  عنوان  به  مدارس   .5-3-2-4
يادگيرنده

که  مي پردازد  مسئله  این  بررسي  به  کنوني  تحقيق  در 
چه  در  یادگيرنده  سازمان  معيارهاي  اساس  بر  مدارس 
جایگاهي قرار دارد؟ نتيجه حاصل از آزمون ها در جدول 7 

به شکل خالصه نشان داده شده است.
مأموریت  متغيرهاي  در  آزمون   Sig مقدار  که  آنجا  از 

جدول 7. خالصه يافته هاي بررسي مدارس؛ ماخذ: نگارندگان.

نوع توزيع سؤال فرعيسؤال اصلي
نتيجه آزمون فرض محققداده ها

فرضيه

مدارس به عنوان 
سازمان یادگیرنده 
در شهر تهران در 
چه جایگاهي قرار 

دارند؟

بر اساس معیار مأموریت و استراتژي در چه 
جایگاهي قرار دارند؟

تایید فرض محققمیانگین پایین استنرمال

بر اساس معیار آموزش خالقیت و یادگیري در 
چه جایگاهي قرار دارند؟

میانگین پایین نرمال
نیست

رد فرض محقق

بر اساس معیار رهبري و توانمندسازي در چه 
جایگاهي قرار دارند؟

تایید فرض محققمیانگین پایین استنرمال

بر اساس معیار ارتباطات در چه جایگاهي قرار 
دارند؟

تایید فرض محققمیانگین پایین استنرمال

بر اساس معیار نیروي کار دانشي در چه 
جایگاهي قرار دارند؟

میانگین پایین غیر نرمال
نیست

رد فرض محقق
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و  رهبري  یادگيري،  و  خالقيت  آموزش  استراتژي،  و 
است،   0,05 از  بيشتر  ارتباطات  توسعه  و  توانمندسازي 
و  مي شود  تایيد  متغيرها  توزیع  بودن  نرمال  صفر  فرض 
پارامتریک  آزمون  از  باید  بررسي ها  ادامه  براي  بنابراین 
مقایسه ميانگين تک نمونه اي استفاده نمود. در خصوص 
کمتر   Sig مقدار  دانشي  کار  نيروي  توانمندسازي  متغير 
از 0,05 است، فرض صفر نرمال بودن توزیع متغيرها رد 
مي شود و براي ادامه بررسي ها باید از آزمون ناپارامتریک 

استفاده کرد. 
• با توجه به اینکه حد پایين و حد باال با هم دیگر هم 
نتيجه گرفت که ميانگين متغير  عالمت هستند مي توان 
مأموریت و استراتژي در مدارس در وضعيت موجود از نظر 

پاسخ دهندگان پایين است. )فرض محقق(
پایين  حد  و  مثبت  ميانگين ها  باال  حد  که  آنجا  از   •
ميانگين ها منفي است )هم عالمت نيستند(، فرض صفر 
پذیرفته نشده و بنابراین مي توان اظهار نمود که مدارس در 
وضعيت کنوني از نظر متغير آموزش خالقيت و یادگيري 

در وضعيت پایين قرار ندارند. 
• با توجه به اینکه حد پایين و حد باال با هم دیگر هم 
نتيجه گرفت که ميانگين متغير  عالمت هستند مي توان 
رهبري و توانمندسازي در مدارس در وضعيت موجود از 

نظر پاسخ دهندگان پایين است. )فرض محقق(
• با توجه به اینکه حد پایين و حد باال با هم دیگر هم 
نتيجه گرفت که ميانگين متغير  عالمت هستند مي توان 
نظر  از  موجود  وضعيت  در  مدارس  در  ارتباطات  توسعه 

پاسخ دهندگان پایين است. )فرض محقق(
است   0/05 از  بزرگ تر  آزمون   sig مقدار  که  آنجا  از   •
مي شود  پذیرفته  مقابل  فرض  و  مي شود  رد  صفر  فرض 
یعني ميانگين متغير در توانمندسازي نيروي کار دانشي در 
پایين  از نظر پاسخ دهندگان  مدارس در وضعيت موجود 

نيست.

خصوص  در  پاسخگويان  نظر  مقايسه   .3-4
شهر  بروز  در  موثر  عوامل  موجود  وضعيت 

يادگيرنده
از تحليل  پاسخگویان  نظر  براي مقایسه  مقاله حاضر  در 

متغيرهاي  است.  شده  استفاده   )ANOVA( واریانس 
مستقل در این بخش متغير سازمان محل خدمت )با چهار 
سطح، شهرداري، آموزش و پرورش، دانشگاه، سازمان هاي 
متوسط و کوچک(، سطح تحصيالت )با سه سطح، دکتري، 
کارشناسي ارشد، کارشناسي( و جایگاه سازماني )با چهار 
اجرایي،  مدیر  مدیرارشد،  مشاور،  علمي،  هيئت  سطح، 
کارشناس( هستند. یافته هاي حاصل از تجزیه و تحليل 
مي باشد.  زیر  شرح  به  دوم  و  اول  سؤال ها  در  واریانس 
دهندگان  پاسخ  نظرات  بين  آیا  بررسي شد  اول  درسؤال 
معيارهاي  اساس  بر  تهران  شهر  جایگاه  خصوص  در 
معناداري  اختالف  کنوني  تحقيق  در  یادگيرنده  شهر 
بين  اختالف  واریانس  تحليل  آزمون  خير؟  یا  دارد  وجود 
نظر پاسخ دهندگان در معيار سطح تحصيالت و سازمان 
محل خدمت را نشان مي دهد و در خصوص سؤال دوم 
پاسخ دهندگان در خصوص گام هاي  بين نظرات  آیا  که 
معناداري  اختالف  تهران  شهر  در  یادگيرنده  شهر  ایجاد 
پاسخ  نظرات  بين  معناداري  اختالف  خير؟  یا  دارد  وجود 
دهندگان مشاهده نشد. در خصوص سؤال اول بر اساس 
معيار سطح تحصيالت، در متغير توانمندسازي نيروي کار 
 =  0,011( است  شده  مشاهده  معناداري  تفاوت  دانشي 
sig(. براي شناسایي نقاط اختالف بين شرکت کنندگان 
شده  استفاده   LSD تعقيبي  آزمون  از  کنوني  تحقيق 
کنندگان  شرکت  بين  مي دهدکه  نشان  یافته هاي  است. 
تحصيالت  سطح  و  کارشناسي  تحصيالت  سطح  داراي 
کارشناسي ارشد )sig = 0,003( اختالف معناداري وجود 
دارد. همچنين از نظر معيار سازمان محل خدمت در سؤال 
نظر  از  کنوني  تحقيق  دهندگان  پاسخ  نظرات  بين  اول 
و  توانمندسازي  و  رهبري  یادگيري،  و  خالقيت  آموزش 
)به  مي شود.  مشاهده  معناداري  تفاوت  ارتباطات  توسعه 
 .)sig و0,010=   sig  =0,010  ،sig  =  0,006 ترتيب 
شرکت  بين  که  مي دهد  نشان   LSD آزمون  یافته هاي 
کنندگان تحقيق کنوني از نظر معيار سازمان محل خدمت 
در زمينه ميزان یادگيرنده بودن شهر تهران در این نقاط 

اختالف معناداري وجود دارد:
شرکت  بين  یادگيري  و  خالقيت  آموزش  متغير  در   •
شهرداري و  پرورش  و  آموزش  در  شاغل   کنندگان 
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)sig = 0,013( 
شرکت  بين  یادگيري  و  خالقيت  آموزش  متغير  در   •

)sig =0,003( کنندگان شاغل در دانشگاه و شهرداري
• در متغير رهبري و توانمندسازي بين شرکت کنندگان 
و  آموزش  و  متوسط  و  کوچک  سازمان هاي  در  شاغل 

)sig = 0,006( پرورش
• در متغير رهبري و توانمندسازي بين شرکت کنندگان 
)sig = 0,002( شاغل در آموزش و پرورش و شهرداري

• در متغير توسعه ارتباطات بين شرکت کنندگان شاغل در 
)sig = 0,007( آموزش و پرورش و شهرداري

• در متغير توسعه ارتباطات بين شرکت کنندگان شاغل 
)sig = 0,017( در سازمان متوسط و کوچک و شهرداري

• در متغير توسعه ارتباطات بين شرکت کنندگان شاغل در 
.)sig = 0,030( دانشگاه و شهرداري

5. نتيجه گيري و جمع بندي
در این پژوهش، باتوجه به اینکه یکي از ویژگي هاي شهر 
آگاهي  و  شهر  استراتژي  و  مأموریت  تعریف  یادگيرنده 
آموزش ها  کليه  که  نحوي  به  است  آن  از  شهروندان 
و  اهداف  پيشبرد  جهت  در  شهروندان  فعاليت هاي  و 
نتایج تحقيق  باشد،  آن  با  استراتژي هاي شهر و هم سو 
نشان مي دهد که ميانگين متغير مأموریت و استراتژي در 
شهر تهران پایين است، بنابراین وظيفه مسئوالن و مدیران 
شهري است که ابتدا مأموریت و استراتژي شهر تهران را 
تعریف کنند، همچنين تالش کنند تا کليه شهروندان از 
مأموریت شهر اطالع یابند و در جهت تحقق آن مشارکت 
نمایند و نيز برنامه هاي آموزش و یادگيري شهروندان را 
هم سو با مأموریت شهر تدوین نمایند تا در نهایت هدف و 
مأموریت شهر تحقق یابد. لذا باید با حضور کليه ذي نفعان 
مادام العمر  یادگيري  جهت  در  یکپارچه اي  ریزي  برنامه 
شهروندان هم سو با اهداف و استراتژي هاي تدوین شده، 
انجام گيرد. همچنين یک شهر یادگيرنده براي حضور در 
براي  زیر ساخت هاي الزم  داشتن  نيازمند  رقابت جهاني 
یادگيرنده  شهرهاي  رو  این  از  و  است  جهاني  ارتباطات 
باید زیرساخت هاي الزم  شهرهاي مجازي را نيز داشته 
باشد، یکي از مؤلفه هاي مورد بررسي در تحقيق حاضر 

نيز توسعه ارتباطات بود که با توجه به یافته هاي پژوهش 
با وجود گام هایي که در توسعه ارتباطات در شهر تهران 
ارتباطات  و  اطالعات  فناوري  هنوز  است،  گرفته  صورت 
جایگاه خود را در شهر تهران و در ميان شهروندان نيافته 
است. بنابراین با توجه به اینکه توسعه فناوري اطالعات و 
ارتباطات مجازي پيش زمينه تحقق شهر یادگيرنده است 
تحقق  در  پژوهش  هاي  یافته  به  توجه  با  همچنين   و 
زیرساخت هاي  اینکه  بر  است عالوه  نياز  یادگيرنده  شهر 
فن آوري اطالعاتي و الکترونيک الزم باید فراهم گردد، 
براي  اینترنت  و  از کامپيوتر  استفاده  زمينه  باید  همچنين 
کليه شهروندان فراهم گردد و آموزش هاي الزم به کليه 
از  آموزش  امکان  که  شهرونداني  ویژه  به  شهروندان 
کانال هاي رسمي را ندارند، توسط سازمان هاي دخيل در 

امر یادگيري شهروندان صورت گيرد. 
یک  تنها  دیگر  مادام العمر  یادگيري  یادگيرنده،  شهر  در 
راهنما  اصل  یک  آن  نيست،  تعليم  و  آموزش  از  بخش 
براي مشارکت تمام حوزه ها در زمينه هاي یادگيري است. 
و  خواهد شد  اجرایي  دیدگاهي  چنين  یادگيرنده  در شهر 
فرصت هایي  مي توانند  استثنا،  بدون  شهروندان،  همه 
و  اجتماعي  تغيير  جهت  در  نيازها  به  پاسخ  براي  برابر 
آینده  ساختن  براي  فعاالنه  و  باشند  داشته  اقتصادي 
هدف  تحقق  اینکه   به  توجه  با  کنند،  فعاليت  شهرشان 
شهر یادگيرنده نيازمند مشارکت سازمان هاي مختلف شهر 
که در آموزش شهروندان نقش دارند و همچنين مشارکت 
کليه شهروندان به صورت یکپارچه است. در این پژوهش 
نيز سازمان هاي شهرداري، دانشگاه، آموزش و پرورش و 
سازمان خصوصي متوسط و کوچک  که در امر یادگيري 
مورد  دارند  نقش  شهروندان  سازي  اجتماعي  فرایند  و 
توجه قرار گرفتند، براي تحقق هدف شهر یادگيرنده نياز 
است، نقش و وظيفه هر یک از سازمان هاي مسئول در 
امر آموزش شهروندان در تحقق مأموریت شهر یادگيرنده 
تعریف شود. جهت استفاده بهينه از پتانسيل هاي انساني 
موجود در شهر باید امکان مشارکت و هم اندیشي گروهي 
گردد.  فراهم  شهروندان  و  سازمان ها  نهادها،  ميان  در 
شوراي  نام  با  شورایي  مي شود  پيشنهاد  پژوهش  این  در 
از تصميم گيرندگان و مسئولين  یادگيرنده متشکل  شهر 
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سازمان هاي دخيل در آموزش شهروندان تشکيل شود. با 
توجه به حضور مسئولين و نمایندگان بخش هاي مختلف 
آموزش شهروندان امکان تدوین برنامه یکپارچه یادگيري 
مادام العمر براي کليه شهروندان در تمام طول زندگي شان 
شهر  اهداف  و  استراتژي  شورا  این  در  مي شود.  فراهم 
و  ظرفيت ها  به  توجه  با  گردد.  تعریف  تهران  یادگيرنده 
امکانات هر یک از مناطق شهر تهران استراتژي و اهداف 
یادگيرنده  شهر  هدف  تحقق  جهت  مناطق  از  یک  هر 
اینکه  به  توجه  با  دیگر  سویي  از  شود.  مشخص  تهران 
مي توان هدف کالن تحقق شهر یادگيرنده را به صورت 
از  تعریف کرد. وظيفه هر یک  پروژه هایي  قالب  در  جزء 
مناطق در قالب پروژه اي مشخص شود. با توجه به اینکه 
یکي از اهداف شهر یادگيرنده حضور در رقابت جهاني و 
لذا تحقق شهر  اقتصادي در سطح محلي مي باشد،  رشد 
مزایاي  شناخت  امکان  کردن  فراهم  نيازمند  یادگيرنده 
نسبي شهر و شناساندن این قابليت ها و استفاده از آن ها 

در سطح منطقه اي و جهاني است. 

منابع و ماخذ
آمار و کاُربرد آن در  آذر، عادل، مؤمني، منصور )1383( 

مدیریت، جلد اول، چاپ دهم، انتشارات سمت. 
یادگيرنده:  سازمان  ایجاد   )1385( مایکل  مارکوارت، 
توسعه ي عناصر پنج گانه براي یادگيري سازماني، ترجمه 

محمد رضا زالي، دانشگاه تهران، مرکز کارآفریني.
از  استفاده  با  آماري  تحليل هاي   )1389( منصور  مؤمني، 

spss، نشر مؤلف )منصور مؤمني(.

Di Sivoa, Michele and Daniela Ladia-
naa.2010. “Towards a learning city the 
neighborhood lab and the lab net”, Pro-
cedia Social and Behavioral Sciences, 
No.2, pp. 5349- 5356. 
Faris, Ron. 2006. “ Learning Cities: Les-
son Learned, in Support of Vancouver 
Learning city Initiative” http://www.
members.shaw.ca (accessed October 3, 

2010)
Gertler, Mertic.s and David A.Wolfe.2004. 
“Local Social Knowledge Management: 
Community Actors, Institution and Mul-
tilevel Governance in Regional Foresight 
Exercises”, Futures, Vol.36, pp.45-65.
Hsien, Liao Shu, Chang Wen-Jung and Wu 
Chi- Chuan.2010. “An Integrated Model 
for Learning Organization with Strategic 
View: Benchmarking in the Knowledge-
Intensive Industry”, Expert System with 
Applications, No.37, pp.3792-3798.
Humysman, Marleen.2000. “An Organi-
zational Learning Approach the Learning 
Organization”, European Journal of Work 
and Organizational psychology, Vol.9, 
No.2, pp.133-145.
Kilpatrick, Sue, Margaret Barrett and 
Tammy Jones. 2003. “Defining Learning 
Communities”, CRLRA Discussion pa-
per D1, University of Tasmania. 
Longworth, Norman. 2006. “Learning 
Cities, Learning Regions, Learning Com-
munities, Lifelong Learning and Local 
Government”, Routledge.
Melek, Demirel.2009. “Lifelong Learn-
ing and School in the Twenty- First Cen-
tury”, Procedia Social and Behavioral 
Sciences, No. 1, PP.1709-1716.
Sandbrook, Ian.2009. “A Learning City 
Perspective”, Inquiry into the future for 
lifelong learning (IFLL). Paper 5.
Shikshantar, The People’s Institute for 
Rethinking Education and Develop-
ment.1999. “Udaipur as a Learning City”, 
Draft for Comment of Friday, Udaipur, 



دوفصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 31 بهار و تابستان 92
 No.31 Spring & Summer

156

Rajasthan.
Teare, Richard, Dealtry Richard.1998. 
“Building and Sustaining a Learning Or-
ganization”, The Learning Organization, 
Vol.5, No.1, PP.47-60.



شماره 31 بهار و تابستان 92
  No.31 Spring  & Summer

زمان پذيرش نهايي: 1391/7/24زمان دريافت مقاله: 1390/12/1

مشارکت پذیری شهروندان تهرانی در حوزه وظایف شهرداری 
)مطالعه موردی: شهروندان منطقه 4 شهرداري تهران( 

جمال عبداله پور* -  دانشجوی دکترای تخصصی جامعه شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
حسن مختارپور- کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.

رجبعلی مختارپور- کارشناس ارشد جغرافیای انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

امروزه بیشتر صاحبنظران حوزه مدیریت شهری، تجربه مدیریت 
مشارکت  بدون  را  آن  و  دانسته  خورده  را شکست  متمرکز شهر 
مشارکت  جلب  رو  این  از  کنند.  می  ارزیابی  ناموفق  شهروندان 
از دغدغه های اصلی مدیریت های نوین شهری  شهروندان یکی 
محسوب می شود. شهرداري تهران یکي از نهادهاي مهم مدیریت 
این کالن شهر با اتخاذ رویکردي اجتماعي، گام های اساسی در 
راستاي جلب مشارکت شهروندان برداشته است. نظر به اهمیت 
مشارکت شهروندان در اداره امور شهری و با توجه به راهبردهای 
شهرداری تهران در این راستا، مقاله حاضر وضعیت مشارکت پذیری 
شهروندان محالت تهران را با مطالعه موردی شهرداری منطقه 
چهار بررسی نموده است. چارچوب نظری انتخاب شده به منظور 
شناخت عوامل تأثیرگذار، چارچوبی ترکیبی مبتنی بر عوامل فردی 
از  تحقیق  فرضیات  تجربی  بررسی  منظور  به  است.  اجتماعی  و 
روش پیمایش استفاده شده که در تحلیل داده ها از تکنیک های 
و   F و   T آزمون  پیرسون،  همبستگی  ضریب  میانگین،  آماری 
تحقیق  نتایج  است.  شده  استفاده  چندمتغیره  رگرسیون  تحلیل 
که  بوده  شهروندان  مشارکت پذیری  سطح  بودن  متوسط  بیانگر 
از عواملی نظیر جنسیت، وضعیت شغلی،  استفاده  با  تغییرات آن 
آگاهی و اطالعات درباره امور شهری، انتظار پاداش از مشارکت، 
عضویت انجمنی، سابقه سکونت در محله و عالقه و تمایل به آن 
بر  با تکیه  اقدامات گوناگون  انجام  با  تبیین می شود. شهرداری 
نتایج این مطالعه می تواند تمایالت مشارکتی شهروندان را ارتقاء 

داده و از ظرفیت های آن برای مدیریت بهینه شهر بهره گیرد.  

شهرداری،  مشارکت پذیری،  مشارکت،  کلیدی:  واژگان 
شهروندان منطقه چهار.

jamalabdollahpour@gmail.com :نویسنده مسئول مکاتبات، شماره تماس: 09128179626، رایانامه  *

Tendency to participation of Tehran citizens 
in the activities domain of municipality (case 
study: citizens of region 4)

today, most expert believe that the focused urban management 
experience is failed and it is impossible without citizen participa-
tion. So the attraction of citizens’ participation is the main con-
cerns of the urban new managements. Tehran Municipality the 
one of the major institutions of urban management has adopted 
the social approach in order to attract the participation of citi-
zens and has taken the basic steps. The present article is aimed 
to explore the status of Tehran citizens’ tendency to participate 
in doing activities of municipality (case study region 4). Chosen 
theoretical framework for understanding the effective factors, a 
framework based on a combination of individual and social fac-
tors.  The survey method was used to examine the hypothesis. 
The statistical data analysis techniques such as Pearson correla-
tion, t and F tests and multiple regression analysis was used to 
analyze data. The research results indicate a moderate level of 
citizens participation tendency that its changes will be explained 
with factors such as gender, employment status, knowledge and 
information on urban affairs, expected rewards of participation, 
association membership, experience and interest in and desire 
to live in neighborhoods. Municipality with different measures 
based on results of this study can enhance citizens’ participation 
willingness, operating these capacities and attract them in doing 
its activities.

Keywords: participation, tendency to participation, citizens of 
region four, municipality
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1-مقدمه
نقش های  اندک  تنوع  جامعه،  اندازه  کوچکی  گذشته،  در 
اقتصادی اجتماعی، محدودیت روابط اجتماعی و بی سوادی 
و ناآگاهی بیشتر افراد به همراه تمایالت حاکمان، موجب 
جوامع  در  شوند.  اداره  متمرکز  شیوه  به  شهرها  که  شد 
و  نقش ها  پیچیدگی  و  تنوع  جمعیت،  افزایش  امروزی 
رسانه های  گسترش  آگاهی،  و  سواد  افزایش  روابط، 
همگانی به همراه هزینه های سنگین اقتصادی، اجتماعی 
سبب  قانونی،  پشتوانه های  وجود  و  امور  متمرکز  اداره 
امور شهرها  اداره  در  مشارکتی  شیوه های  که  است  شده 
تجربه  صاحبنظران،  اکثر  امروزه  گیرد.  قرار  توجه  مورد 
آن  و  دانسته  را شکست خورده  متمرکز  مدیریت شهری 
را بدون مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها و تبدیل 
این  از  می دانند.  غیرممکن  به »شهروندان«  شهرنشینان 
اصلی  دغدغه های  از  یکی  مشارکت شهروندان  رو جلب 
مدیریت های نوین شهری محسوب می شود که دستیابی 
برنامه ریزی  و  علمی  تالش  طریق  از  جز  مهم  این  به 
امکان پذیر نیست  از مسأله  بر شناخت کافی  شده مبتنی 

)علوی تبار، 1379(.
ایران  شهري  حیات  می دهد  نشان  تاریخی  بررسی های 
عاري از ویژگي هاي مدني و شهروندي بوده است. فقط 
اداره امور شهرها  تصمیمات یک جانبه مرکز سیاسي در 
چارچوب امور را تعیین مي نمود. در دوران قبل از مشروطیت، 
بر ملوک الطوایفي و در زمان  استبدادي مبتنی  نظام هاي 
پاتریمونیالیستي  گفتمان  آن  از  بعد  و  انقالب مشروطیت 
نحوه  پهلوي  دوران  مدرنیستي  گفتمان  و  قاجار  دوران 
و  سیاسي  مرکز  ساخت  اداره  تحت  را  شهرها  امور  اداره 
شکل گیري  براي  هرگز  و  داد  قرار  پادشاه  آن  رأس  در 
نیاورد )حکمت نیا و  مشارکت هاي مردمي فرصتي فراهم 
موسوي، 1385، ص 132(. با پیروزي انقالب اسالمي و 
تأکید قانون اساسي مبني بر اداره امور کشور با اتکاء به 
آراي عمومي، گامي تازه در تحقق مشارکت شهروندان در 
اداره امور شهر برداشته شد. برگزاري انتخابات شوراهاي 
اسالمي کشور در سال 1378، نخستین گام جدي دولت 
اداره امور به  براي تمرکززدایي و ایجاد نظام هاي محلي 
شمار مي رود. شکل گیري نهاد شورایاري در شهر تهران 

و به تدریج در بعضي از شهرهاي کشور بعد از برگزاري 
انتخابات شوراي شهر علیرغم محدودیت هاي مواجه شده 
با آن، از دیگر نمونه هاي مشارکت شهروندي در اداره امور 

شهري در ایران محسوب مي شود. 
مفید  تجربه های  آمده،  عمل  به  کوشش های  نتیجه  در 
تالش هاي  با  بویژه  کشور  در  زمینه  این  در  نیز  دیگري 
به  از جمله آن می توان  ایجاد شده که  تهران  شهرداري 
پروژه شهر سالم و طرح های شهردار مدرسه، پیشگامان 
فضای سبز، محله سالم و استقبال از بهار اشاره نمود که 
در پی جلب مشارکت های مردمی در حوزه تصمیم  گیری 
فعالیت ها  انجام  برای  انسانی  نیروی  تأمین  و  مدیریت  و 
می باشند. از جمله کوشش های مؤثر دیگر در این رابطه 
مشارکت های  و  آموزش  کل  اداره  تشکیل  به  می توان 
نمود.  اشاره   1385 سال  در  تهران  شهرداری  در  مردمی 
مشاهده مي شود که روند مدیریت شهري در ایران بویژه 
به سمت مشارکت شهروندان در  انقالب اسالمي  از  بعد 
اداره امور شهر قدم برداشته و زمینه هاي نسبي مشارکت 
این  در  است.  شده  فراهم  شهر  امور  اداره  در  شهروندان 
میان شهرداري تهران یکي از نهادهاي مهم مدیریت این 
شهر با اتخاذ رویکردي اجتماعي و فراهم نمودن زمینه ها 
و محله محوري  ناحیه محوري  بر  تأکید  و  آن  ملزومات  و 
مشارکت  جلب  راستاي  در  دیگر  گوناگون  اقدامات  و 
به  نظر  است.  برداشته  را  اساسی  گام های  شهروندان، 
اهمیت مشارکت شهروندان در اداره امور شهری و با توجه 
به راهبردهای شهرداری تهران در این راستا، مقاله حاضر 
با  را  تهران  محالت  شهروندان  مشارکت پذیری  وضعیت 
است.  نموده  بررسی   4 منطقه  موردی شهرداری  مطالعه 
ضرورت بررسی این موضوع از این نظر حائز اهمیت است 
اقدامات  و  بسترسازی ها  به  توجه  با  می دهد  نشان  که 
در  شهروندان  مشارکت  جلب  راستای  در  آمده  عمل  به 
به  )تمایل  مشارکت پذیری  میزان  شهری؛  امور  اداره 
بیان  به  مشارکت( شهروندان در چه وضعیتی قرار دارد؟ 
مدیریت  با  که  دارند  تمایل  حد  چه  تا  شهروندان  دیگر 
فرایند تصمیم سازی،  در  و  و شهرداری همکاری  شهری 
به  باشند؟  داشته  مشارکت  نظارت  و  اجرا  تصمیم گیری، 
برای جلب مشارکت  به نحو بهتری  این ترتیب می توان 
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مشارکت پذیری  ظرفیتهای  عینی  تحقق  و  شهروندان 
گفت  می توان  کلی  جمعبندی  یک  در  نمود.  اقدام  آنان 
هدف مقاله حاضر بررسی میزان مشارکت پذیري )تمایل 
حوزه  در   4 منطقه  محالت  شهروندان  مشارکت(  به 
شناخت  و  آن  بر  مؤثر  عوامل  شهرداري،  فعالیت هاي 

راهکارهای بهبود آن است.  

2. مبانی مفهومی و نظری
در پاسخ به پرسش هاي تحقیق الزم است که ابتدا معني 
و مفهوم مشارکت و گونه شناسي هاي آن مشخص شده تا 
با استفاده از آن، شاخص هاي دقیق و متقن براي سنجش 
تعیین  شهروندان  مشارکت(  به  )تمایل  مشارکت پذیری 
شود. سپس نظریات مرتبط با مشارکت به منظور شناخت 
فرضیات  استخراج  و  مشارکت پذیری  بر  مؤثر  عوامل 
ادبیات  بر  مروری  ادامه  در  رو  این  از  شود.  بازکاوی 

مفهومی و نظری موضوع خواهیم داشت.   
2-1. مشارکت و گونه شناسی آن

و  فردي  کنش هاي  انواع  دربرگیرنده  اجتماعي  مشارکت 
گروهي به منظور دخالت در تعیین سرنوشت خود و جامعه 
امور  باره  در  تصمیم گیري  فرایندهاي  بر  نهادن  تأثیر  و 
عمومي است )طوسي، 1370(. مشارکت اجتماعي به آن 
آن  از طریق  دارد که  ارادي داللت  فعالیت هاي  از  دسته 
اعضاي یک جامعه در امور محله، شهر و روستا شرکت 
کرده و به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در شکل  دادن 
حیات اجتماعي مشارکت دارند )محسني تبریزي، 1369، 
ص 108(. واعظ مهدوي و همکاران )1387( به تعاریف 
 .1 نظیر:  می کنند،  اشاره  مشارکت  مفهوم  از  گوناگونی 
در  شهر  مختلف  محالت  شهروندان  داوطلبانه  همکاري 
اجراي برنامه هاي همگاني بدون ایفاي نقش در طراحي 
برنامه ها، 2. درگیري شهروندان مختلف شهر در طراحي، 
اجراء و ارزشیابي برنامه ها و بهره برداري از منافع آن و 3. 
اینکه مشارکت فرایندي فعال است که در آن شهروندان 
محالت مختلف شهر به عنوان ذینفعاني فهیم و مصمم، 
نتیجه برنامه را متأثر ساخته و به رشد فردي، گروهي و 
را کنشی  در مجموع مي توان مشارکت  جمعي مي رسند. 
آگاهانه، داوطلبانه، جمعي و کم و بیش سازمان یافته افراد 

و گروه ها در جهت اهداف، نیازها و منافع جمعي در همه 
سطوح کالن، میانی و خرد تعریف نمود. 

سنجش دقیق مشارکت و تمایالت مشارکتی شهروندان 
در اداره امور شهري عالوه بر تعاریف مفهومی آن نیازمند 
ارائه الگوهای گوناگون است. علوی تبار )1379( الگوهای 
زمینه  مشارکت،  نوع  معیار  سه  حسب  بر  را  مشارکت 
است.  و سازماندهي مشارکت طبقه بندي کرده  مشارکت 
بر حسب نوع مشارکتي که افراد در یک الگو دارند و در 
سهیم  آن  در  که  فعالیت  انجام  از  بخشي  برحسب  واقع 
تصمیم گیری  در  مشارکت  الگوی  سه  مي توان  مي شوند، 
و مدیریت، مشارکت در تأمین مالی هزینه انجام طرح ها 
و مشارکت در تأمین نیروی انسانی الزم برای انجام یک 

فعالیت خاص را از یکدیگر متمایز ساخت. 
باید گفت که  الگوهای مبتنی بر زمینه مشارکت  باره  در 
در  مدیریت  توسط  که  فعالیت هایي  گستردگي  دلیل  به 
مشارکت  از  مختلفي  زمینه هاي  مي گیرد،  انجام  شهرها 
کوچه،  و  خیابان  )ایجاد  عمراني  فعالیت هاي  مانند  به  را 
زیست  محیط  امور  غیره(،  و  پل  ایجاد  ها،  میدان  ایجاد 
)ایجاد فضاي سبز و زیباسازي شهر و غیره(، امور تأمین 
خطر  رفع  آتش نشاني،  ایستگاه هاي  )ایجاد  شهر  ایمني 
حسن  بر  )نظارت  نظارتي  فعالیت هاي  غیره(،  و  بناها  از 
انجام قوانین و مقررات مربوط به زندگي شهري(، خدمات 
مربوط  خدمات  ارائه  زباله،  دفع  و  معابر  )تنظیف  شهري 
اجتماعي  رفاه  امور  و  غیره(  و  گورستان  و  غسالخانه  به 
)تأسیس فرهنگسراها، تأسیس کتابخانه، ایجاد خانه هاي 

محله و غیره( مي توان در شهرها شناسایي کرد. 
سازماندهي  نوع  دو  مي توان  سازماندهي،  نوع  برحسب 
نوع  در  ساخت.  متمایز  یکدیگر  از  را  مشارکت  الگوهاي 
خودانگیخته  و  خودجوش  تشکل هاي  اساسًا  که  نخست 
به  توجه  بدون  سازماندهي  مي شود؛  شامل  را  جامعه 
دستاوردهاي دانش جدید مدیریت صورت گرفته و مبتني 
بر تجربیات شخصي و سنن اجتماعي است. اما در نوع دوم 
که تشکل هاي رسمي یا نسبتًا رسمي و برانگیخته را شامل 
مي شود سازماندهي بر مبناي دستاوردهاي فنون مدیریتي 

جدید و با هدف حداکثر کارایي صورت مي پذیرد. 
در تحقیق حاضر به منظور سنجش مشارکت پذیری )تمایل 
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به مشارکت( شهروندان در حوزه وظایف شهرداری از دو 
الگوی نوع و زمینه مشارکت استفاده شده به این معنا که 
تمایل به مشارکت در چه زمینه هایی از وظایف شهرداری 
و از چه نوع آن )تصمیم گیری و مدیریت، نیروی انسانی، 

تأمین مالی( وجود دارد. 

2-2. مبانی نظری 
نظریه پردازان گوناگوني به تبیین مشارکت و عوامل مؤثر 
بر آن پرداخته اند که هر کدام از نظریات ارائه شده توسط 
آنان بخشي از واقعیت رفتار مشارکتي و مشارکت پذیری 
را در بر می گیرد. تنوع نظریات موجود در این خصوص، 
پیچیدگي تحلیل و تبیین رفتار مشارکتي را نشان مي دهد. 
غفاري و نیازي )1386( با ارائه ماتریسی تالش کرده اند تا 
دیدگاه های نظریه پردازان متعددی را که به تبیین و تحلیل 
در  دهند.  نشان  پرداخته اند،  مشارکت پذیری  و  مشارکت 
این کار که ماحصل آن با ایجاد تغییراتی )حذف و اضافه 
داده  نشان  در جدول شماره یک،  دیگر(  مواردی  نمودن 
تعیین جهت  بر مشارکت،  اثرگذار  گوناگون  شده، عوامل 
یا کاهش در  افزایش  لحاظ  از  تأثیر آن عامل  )یعنی  آن 
میزان مشارکت( و عنوان نظریه پرداز مربوطه ذکر گردیده 
است. از آنجا که این ماتریس توانسته نظریات مهمی را 
شیوه  به  و  نماید  دسته بندی  و  این خصوص خالصه  در 
در  می دهد؛  نمایش  را  مشارکت  نظری  مبانی  مطلوبی 
تحقیق حاضر تالش شده که با بهره گیری از آن و سوابق 
بر مشارکت پذیری استخراج  تجربی موجود، عوامل مؤثر 
محتوای  که  همانگونه  گردد.  تدوین  مربوطه  فرضیات  و 
ماتریس نشان می دهد مي توان گفت که کنش مشارکتي 
و مشارکت پذیری پدیده اي است که با ترکیبي از عوامل 
گوناگون اجتماعي و ساختاري و ویژگي هاي افراد تبیین 
مي شود. هر نظریه مي تواند بخشی از واقعیت مشارکت را 
تبیین نماید و مجموعه ای از عوامل در تعامل با همدیگر 
قادر به تبیین کلیت مشارکت و مشارکت پذیری هستند که 
به تنهائی برنمی آید.  از عهده یک نظریه خاص  امر  این 
رفتار  افراد در شکل گیري  اگر چه ویژگي هاي  این رو  از 
مشارکتي مهم مي باشند اما شرایط ساختاري و اجتماعي 
نیز تأثیرگذار هستند و بدون فراهم شدن چنین شرایطي 

به  عنایت  با  نیست.  امکان پذیر  مشارکتي  رفتار  انجام 
در  تحقیق  این  که  رویکردی  شد  مطرح  که  مباحثی 
در  شهروندان  مشارکت پذیری  بر  مؤثر  عوامل  بررسی 
ترکیبی  رویکردی  نموده،  اتخاذ  شهرداری  وظایف  حوزه 
است به این معنا که هم عوامل اجتماعی و ساختاری و 
هم ویژگی های فردی را در تبیین مشارکت پذیری مدنظر 
قرار داده است. در همین راستا فرضیه های ذیل به منظور 
شهروندان  مشارکت(  به  )تمایل  مشارکت پذیری  تبیین 

ارائه می شوند: 
 .2 دارد؛  وجود  رابطه  مشارکت پذیری  و  جنسیت  بین   .1
بین سن و مشارکت پذیری رابطه وجود دارد؛ 3. بین سطح 
بین   .4 دارد؛  وجود  رابطه  مشارکت پذیری  و  تحصیالت 
درآمد و مشارکت پذیری رابطه وجود دارد؛ 5. بین وضعیت 
شغلی و مشارکت پذیری رابطه وجود دارد؛ 6. بین آگاهی و 
اطالعات و مشارکت پذیری رابطه وجود دارد؛7. بین انتظار 
دارد؛  وجود  رابطه  مشارکت پذیری  و  مشارکت  از  پاداش 
8. بین عضویت در گروه ها و انجمن ها و مشارکت پذیری 
مشارکت پذیری  و  بی قدرتی  بین   .9 دارد؛  وجود  رابطه 
و  محله  در  زندگی  سابقه  بین   .10 دارد؛  وجود  رابطه 
و  عالقه  بین   .11 و  دارد  وجود  رابطه  مشارکت پذیری 

تمایل به محله و مشارکت پذیری رابطه وجود دارد.

3. روش تحقیق
روش  از  تحقیق  فرضیه های  تجربی  بررسی  منظور  به 
تحقیق پیمایش مبتنی بر پرسشنامه هدایت شده استفاده 

شده است. روند کار در ادامه معرفی می گردد.  
3-1. نحوه  سنجش متغیرها

3-1-1. متغیر وابسته
متغیر وابسته  این تحقیق میزان مشارکت پذیري )تمایل به 
مشارکت( شهروندان در حوزه فعالیت هاي شهرداري منطقه 
اشاره  4 تهران مي باشد. همچنان که در مبانی مفهومی 
شد، مشارکت ناظر بر انجام کنش است اما مشارکت پذیري 
در برگیرنده تمایالت مشارکتي افراد است. در این تحقیق 
براي سنجش میزان تمایالت مشارکتي شهروندان در حوزه 
ابتدا چند حوزه فعالیت شهرداري  فعالیت هاي شهرداري، 
در  از ظرفیت مشارکت شهروندان  بهره گیري  امکان  که 
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نظريه پردازنوع تأثيرعنوان عامل اثرگذار

اولسن، دوایت دین، هانتينگتون و نلسون )علوی تبار، -بي قدرتي
)1379

موليناس )1998(+سرمایه اجتماعي

شفرد )1998(، آیزن و فيش باین )علوی تبار، 1379(+ارزیابي مثبت از پاداش هاي مشاركتي

اینگلهارت )1373(، الغنمي )1372(+اطمينان نسبت به نتایج

شفرد )1998(، گائوتري )1986(+دانش، حمایت سياسی و رهبر و مدیران خوب

اینگلهارت )1373(، گائوتري )1986(، ویلسون و مازیك +سطح تحصيالت
 )1997(

اینگلهارت )1373(+هنجارهاي اجتماعي مناسب

اینگلهارت )1373(، اكسلرد )1950(، ویلسون و مازیك +موقعيت اجتماعي اقتصادي مناسب
 )1997(

اینگلهارت )1373(+مهارت هاي ارتباطي و تجارب شغلی

اینگلهارت )1373(، لرنر )1958(+شبکه هاي سازماني

لرنر )1958(+دسترسي به رسانه هاي گروهي

شفرد )1998(+خوداتکایي، مسئوليت پذیري و توان ابراز منافع

كولين )1986(+ارزش هاي فرهنگي مناسب

كولين )1986(، گائوتري )1986(-نابرابري اجتماعي

گائوتري )1986(-كمبود وقت

قوانين و نهادهاي مناسب، كثرت گرائی،  روحيه 
گائوتري )1986(+دموكراسی و اراده مثبت در نظام سياسي 

نظریه انتخاب منطقي )سعيدی، 1382(، هومنز )ریتزر، +فایده و پاداش
)1383

آیزن و فيش باین )علوی تبار، 1379(+انگيزه فرد براي برآوردن توقعات دیگران

طالب )1376(+سطح آگاهي و اطالع

موليناس )1998(، گائوتري )1986(+اجتماعي شدن مناسب

جدول 1. عوامل تأثیرگذار بر مشارکت و مشارکت پذیری؛ مأخذ: غفاري و نیازي، 1386: 99-97 با انجام تغییرات.

آنها وجود دارد، تعیین شده و سپس بر اساس شاخص هاي 
سه گانه مشارکت در تصمیم گیري و مدیریت،  مشارکت 
مالي و تأمین نیروي انساني، مشخص خواهد شد که در 
حوزه هاي مرتبط متناسب با شرایط آن حوزه، شهروندان تا 
چه حد تمایل دارند که بر اساس الگوهاي سه گانه، فعالیت 
حوزه هاي  از  بعضي  باشند.  داشته  داوطلبانه  مشارکت  و 
به  نسبت  شهروندان  تمایل  میزان  که  فعالیت شهرداري 

مشارکت در آنها بررسي مي شود، عبارتند از1 :
معابر،  توسعه  و  احداث  نظیر  عمراني  فعالیت هاي   .1  

فرهنگي،  و  ورزشي  تفریحي،  مراکز  و  پارک  پارکینگ، 
طرحهاي جمع آوري و هدایت آبهاي سطحي؛ 2. مشارکت 
های  هزینه  نوسازي،  عوارض  موقع  به  پرداخت  با  مالی 
و  اجتماعي  امور   .3 زباله؛  حمل  و  ساختماني  پروانه  اخذ 
فرهنگي نظیر اداره امور فرهنگسراها، خانه هاي فرهنگ 
شهرداري،  تفریحي  و  آموزشي  فرهنگي،  اماکن  سایر  و 
اماکن  در  ملي  و  مذهبي  مراسم  برگزاري  به  کمک 
فرهنگي  برنامه هاي  برگزاري  منطقه،  سطح  در  عمومي 
براي گذران اوقات فراغت جوانان، انجام اقدامات الزم به 

1 .حوزه هاي فعاليت شهرداري كه در اینجا جهت سنجش مشاركت مردم در آن، انتخاب شده اند مهمترین حوزه هاي فعاليت شهرداري 
.)www.region4.tehran.ir( هستند كه امکان مشاركت شهروندان در آن وجود دارد
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منظور ارائه خدمات مشاوره اي به خانواده ها و جوانان در 
زمینه مسائل اجتماعي و فرهنگي؛ 4. رفت و روب معابر 
منطقه و جمع آوري و حمل زباله، برف روبي معابر؛ 5. حفظ 
و نگهداري پارک ها و فضاي سبز عمومي، اجراي فضاي 
سبز در محدوده منطقه و غیره؛ 6. فعالیت هاي آتش نشاني 

و امداد و نجات. 
شاخص های  به  مربوط  گویه های   ،2 شماره  جدول  در 
سه گانه مشارکت پذیری نشان داده شده است. گویه ها بر 
 5 گویه  هر  براي  که  شده اند  بیان  لیکرت  طیف  اساس 
پاسخ به صورت گزینه هاي »خیلي کم، کم، تا حدودي، 
زیاد و خیلي زیاد« تعیین شده و به هر گزینه یک نمره 
اختصاص مي یابد که نمره متغیر مشارکت پذیری از ترکیب 

مجموع نمرات گویه های سه شاخص به دست می آید. 

3-1-2. متغیرهای مستقل
)برحسب  سن  زن(،  و  مرد  گزینه های  )با  جنسیت  متغیر 
سال(، سطح تحصیالت )تعداد سال های تحصیلی(، درآمد 
وضعیت  تومان(،  برحسب  خانوار  ماهیانه  درآمد  )متوسط 
خانه دار،  دانشجو،  بیکار،  شاغل،  گزینه های  )با  شغلی 
بازنشسته و سایر(، عضویت در گروه ها و انجمن ها )عضو 
بودن و نبودن( و سابقه زندگی در محله )برحسب سال( 
عملیاتی و سنجش شده اند به منظور سنجش متغیر عالقه 
و تمایل به محله، گویه »تا چه حد به محله تان عالقه و 
به کمک در حل مسائل و مشکالت آن تمایل دارید؟« با 
پنج گزینه  »خیلي کم، کم، تاحدودي، زیاد و خیلي زیاد« 

پرسیده شده است.  
حوزه  در  اطالعات  و  آگاهي  متغیر  سنجش  منظور  به 
مدیریت شهری، شاخص های اطالعات و آگاهي در رابطه 
میزان  تهران،  در  شهري  مدیریت  با  مرتبط  نهادهاي  با 
انتخاب  با  رابطه  در  آگاهي  شهرداري،  وظایف  از  اطالع 
 137 شهري  مدیریت  سامانه هاي  از  آگاهي  و  شهردار 
این  در  پاسخگو  نمره  که  شده  گرفته  نظر  در   1888 و 
متغیر، حاصل جمع نمرات استاندارد شده وي در مجموع 
و  صفر  فرد،  نمره  پایین ترین  که  بود  خواهد  شاخص ها 

بیشترین نمره وي، 10 خواهد بود.
این معناست که فرد وقتي  به  از مشارکت  پاداش  انتظار 

دست به یک عمل مشارکتي مي زند، انتظار آن را داشته 
و  منفعت  به  دستیابي  به  منجر  وي  رفتار  این  که  باشد 
متغیر  این  سنجش  برای  گردد.  معنوي  یا  مادي  پاداش 

از پنج گویه که در ادامه خواهد آمد استفاده شده است:
1. وقتي شهرداري پروژه هاي عام المنفعه مثل کتابخانه 
یا اماکن ورزشي اجرا کند، هر کسي خواهان آن است که 
در ساخت آن به نحوي همکاري و مشارکت داشته باشد؛ 
2. وقتي شهرداري وظایفش را به نحو احسن انجام ندهد 
از طرف  همکاري  و  فعالیت  و کمک،  یاري  انتظار  نباید 
شهروندان  از  شهرداري  اگر   .3 باشد؛  داشته  شهروندان 
شهروندان  زماني  کنند  همکاري  اموري  در  که  بخواهد 
بهبود  براي  شهرداري  که  هستند  همکاري  به  حاضر 
خدا  رضاي  براي   .4 باشد؛  برداشته  قدم  محله  وضعیت 
حاضرم در حد امکان در امور محله فعالیت داشته باشم و 
5. کسي که در امور محله فعالیت و همکاري داشته باشد، 

از احترام و جایگاه در نزد ساکنان محله برخوردار است. 
مي شود  خواسته  پاسخگو  از  گویه ها  این  از  یک  هر  در 
کند.  بیان  آنها  با  را  خود  مخالفت  یا  موافقت  میزان  که 
پنج پاسخ به صورت گزینه هاي »خیلي موافقم، موافقم، 

متوسط، مخالفم و خیلي مخالفم«
براي هر گویه در نظر گرفته شده است که به هر گزینه 
نمرات گویه ها،  ترکیب  از  و  اختصاص مي یابد  نمره  یک 

نمره فرد در متغیر بدست خواهد آمد. 
از گویه های: 1. پیشامدهاي  در سنجش متغیر بی قدرتی 
بخت  اگر   .2 هستند؛  شانسي  و  تصادفي  عمدتًا  زندگي 
تأثیر چنداني  پیشرفت کرد؛ 3. من  نمي توان  نکند  یاري 
بر پیشامدهاي زندگي ام ندارم؛ 4. اغلب احساس مي کنم 
وجود  با   .5 و  ندارم  زندگي ام  مسیر  بر  چنداني  تسلط 
کردن  فعالیت  با  نمي توانم  من  تأثیرگذار  آدم  همه  این 
استفاده شده که شیوه  کنم؛  ایجاد  را  تغییري  در چیزي، 
سنجش و نمره دهی آن به صورت متغیر انتظار پاداش از 

مشارکت است. 

3-2. اعتبار و پایایی معرف ها
معرف هایی )گویه هایي( که برای اندازه    گیری مفاهیم 
فرضیات تهیه شده اند قبل از انجام تحقیق اصلی در طی 
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ت و تصميم گيری
ت در مديري

شارک
تمايل به م

ت در تأمين هزينه 
شارک

تمايل به م
مالی طرح ها

ت در تأمين نيروی 
شارک

تمايل به م
سانی طرح ها

ان

ت های زیر به شهرداری
ك از فعالي

نظارت: تمابل به اطالع دادن هر ی
ف عملکرد شهرداري 

1. ضع
2. ناكافي بودن نظارت بر حسن انجام پروژه هاي شهرداري 

ت استانداردها توسط پيمانکاران شهرداري
3. عدم رعای

4. مشکالت و كمبودها در سطح شهر و محله و پيگيري آن
نظرخواهی و مشورت:

1. عالقمندم در صورتي كه شهرداري خواهان اخذ نظرات و پيشنهادات شهروندان در مورد انجام بهتر امور شهري 
ت 

باشد از طرقي مانند نظرسنجي)تکميل پرسشنامه كاغذي و اینترنتي( و یا صندوق پيشنهادات و انتقادات، فعالي
داشته باشم. 

ف انجام آن پيشنهادات 
ت در محله اجرا كند در مراحل مختل

2. در صورتي كه شهرداري در مورد پروژه اي كه قرار اس
و ایده ها و نظرات شهروندان را جویا شود، عالقمند هستم كه اظهار نظر نمایم.

ش یا جلسه اي از طرف شهرداري براي نظرخواهي و مشورت شهروندان در امور محله تشکيل 
3. در صورتي كه همای

ت كنم.
شود عالقمند خواهم بود كه در آن شرك

سهيم شدن در تصميم گيري:
1. در صورتي كه شهرداري این امکان را فراهم كند كه شهروندان در تصميمم گيري و برنامه ریزي امور محله سهيم 

ص هستم.
ت در این خصو

باشند، مشتاق به مشارك
2. در صورتي كه شهرداري در رابطه با ایجاد فضاهاي مورد نياز محله مثل فضاهاي ورزشي، فرهنگي و هنري از 

شهروندان بخواهد در تصميم گيري و برنامه ریزي پيرامون آن سهيم باشند، عالقمند به انجام این كار هستم. 
4. در صورتي كه شهرداري امکان تصميم گيري و برنامه ریزي را براي شهروندان در برگزاري برنامه ها و مراسم و اعياد 

ت داشته باشم.
ف فراهم كند، مشتاق خواهم بود كه در این زمينه فعالي

مختل
5. در صورتي كه شهرداري در تصميم گيري و برنامه ریزي برنامه ها و در مجموع اداره اماكن فرهنگي، هنري و ورزشي 

ش از آرا و نظر شهروندان استفاده كند، عالقمند به انجام این كار خواهم بود.
زیر نظر خود

ك از امور 
تا چه حد تمایل دارید در هر ی

ت نمایيد؟
زیر با شهرداري مشارك

ت مالي در پروژه هاي 
1. مشارك

سرمایه گذاري شهرداري در صورت توانایي 
مالي 

ك مالي به منظور اجراي برنامه ها و 
2. كم

طرح هاي شهرداري در حد توانایي مالي در 
ت شهرداري

صورت درخواس
ض نوسازي، 

ت به موقع عوار
3. پرداخ

پروانه ساختمان، حمل زباله و غيره.
4. در اختيار گذاشتن فضا براي اجراي 

س هاي آموزشي و سایر برنامه هایي كه 
كال

شهرداري برگزار مي كند در صورتي كه 
توانایي آن را داشته باشيد. 

ت هاي زیر تا چه حد 
ك از فعالي

در هر ی
ت داشته باشيد؟

تمایل دارید مشارك
1. ایجاد فضاي سبز و درختکاري، آبياري 

ت هاي مربوط به 
درختان و سایر فعالي

حفظ و نگهداري فضاي سبز
ش شهروندي 

س هاي آموز
ت در كال

2. شرك
شهرداري

ت داوطلبانه در برگزاري برنامه ها و 
3. فعالي

گ هاي شادي شهرداري 
مراسم و جن

ت داوطلبانه در طرح هاي عمراني 
4. فعالي

ت محله یا ایجاد اماكن عمومي 
مثل آسفال

ت شهرداري 
در محله در صورت خواس

ش 
ت داوطلبانه در نيروهاي آت

5. فعالي
نشاني و امداد و نجات 

6. حضور فعال در مواقع بحران مثل 
ك رساني در مواقع اضطرار

برفروبي و كم
ت و تميزي محله 

7. امور نظاف
ك و جداسازي زباله

8. تفکي

ی(
ی شهردار

ت ها
ی شهروندان در حوزه فعالی

ت پذیر
شارک

سته )م
س عملیاتی متغیر واب

جدول 2. ماتری
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مطالعات مقدماتی و پیش آزمون از لحاظ داشتن اعتبار و 
پایایی مورد نیاز، مورد ارزیابی واقع شده اند و از اعتبار و 
پایایی الزم برخوردار هستند. برای ارزیابی اعتبار معرف ها 
از شیوه  داوری اجتماع علمی استفاده شده است. بر اساس 
مفاهیم  از  برای هر یک  ابتدا  اعتبار،  ارزیابی  این شیوه  
در  سپس  و  شد  تهیه  )گویه هایی(  معرف هایی  فرضیات، 
این  در  افراد صاحبنظر  از  تعدادی  با  این معرف  ها  مورد 
زمینه مشورت کرده و پس از بحث و بررسی در مورد آنها، 
معرف هایی حذف و اضافه شدند. بعد از اطمینان از اعتبار 
معرف ها به ارزیابی پایایی آنها پرداختیم که در این زمینه 
از روش آلفای کرونباخ، استفاده شده است. بدین منظور 
ابتدا معرف هایی که از لحاظ اعتبار ارزیابی شده  بودند در 
قالب یک پرسشنامه، تدوین شده و سپس با استفاده از آن 

در یک پیش  آزمون با 30 نفر 
آلفاي  از  استفاده  با  گویه ها  ارزیابي  از  بعد  شد.  مصاحبه 
با  همچنین  شدند  حذف  گویه ها  از  تعدادي  کرونباخ، 
استفاده از تجربیات بدست آمده اشکاالت و ناهمواریهای 
سواالت و گویه ها برطرف گردید. میزان آلفای کرونباخ 
تصمیم گیری:  و  )مدیریت  مشارکت پذیری  شاخص  سه 
انسانی:  نیروی  تأمین  و   0.82 مالی:  مشارکت   ،0.88
احساس  و   0.62 مشارکت:  از  پاداش  انتظار   ،)0.84
بی قدرتی: 0.80 است که حاکی از مقبولیت آنهاست. پس 

نهایي  پایایي معرف ها، پرسشنامه  اعتبار و  از  از اطمینان 
تهیه و مقدمات تحقیق اصلی فراهم شد. 

3-3. جامعه آماری و تعیین حجم نمونه
جامعه  آماری این تحقیق افراد 20 ساله  و باالتر ساکن 
به  نمونه ای  که  نفر(1 هستند   569873( تهران   4 منطقه 
حجم 400 نفر با استفاده از فرمول نمونه گیري کوکران از 

آن انتخاب شد. 

۱۰

ها، يابد و از تركيب نمرات گويهته شده است كه به هر گزينه يك نمره اختصاص ميبراي هر گويه در نظر گرف
.  نمره فرد در متغير بدست خواهد آمد

اگر بخت  .2 ؛پيشامدهاي زندگي عمدتاً تصادفي و شانسي هستند. 1 :هايقدرتي از گويهدر سنجش متغير بي
اغلب احساس . 4 ؛ام ندارمر پيشامدهاي زندگيمن تأثير چنداني ب. 3 ؛توان پيشرفت كردياري نكند نمي

توانم با فعاليت با وجود اين همه آدم تأثيرگذار من نمي. 5ام ندارم و كنم تسلط چنداني بر مسير زندگيمي
دهي آن به صورت متغير انتظار كردن در چيزي، تغييري را ايجاد كنم؛ استفاده شده كه شيوه سنجش و نمره

 . پاداش از مشاركت است
 
ها اعتبار و پايايي معرف. 3-2

اند قبل از انجام تحقيق اصلي در طي گيري مفاهيم فرضيات تهيه شدهكه براي اندازه) هاييگويه(هايي معرف
اند و از اعتبار آزمون از لحاظ داشتن اعتبار و پايايي مورد نياز، مورد ارزيابي واقع شدهمطالعات مقدماتي و پيش

بر . استداوري اجتماع علمي استفاده شده ها از شيوهبراي ارزيابي اعتبار معرف. برخوردار هستندو پايايي الزم 
تهيه شد و ) هاييگويه(هايي ارزيابي اعتبار، ابتدا براي هر يك از مفاهيم فرضيات، معرف اساس اين شيوه

ورت كرده و پس از بحث و بررسي ها با تعدادي از افراد صاحبنظر در اين زمينه مشسپس در مورد اين معرف
ها به ارزيابي پايايي آنها پرداختيم بعد از اطمينان از اعتبار معرف. هايي حذف و اضافه شدنددر مورد آنها، معرف

هايي كه از لحاظ اعتبار بدين منظور ابتدا معرف. كه در اين زمينه از روش آلفاي كرونباخ، استفاده شده است
نفر   30آزمون با ر قالب يك پرسشنامه، تدوين شده و سپس با استفاده از آن در يك پيش بودند د ارزيابي شده
ها حذف شدند همچنين با ها با استفاده از آلفاي كرونباخ، تعدادي از گويهبعد از ارزيابي گويه. مصاحبه شد

ميزان آلفاي . رديدها برطرف گاستفاده از تجربيات بدست آمده اشكاالت و ناهمواريهاي سواالت و گويه
و تأمين نيروي  0.82: ، مشاركت مالي0.88: گيريمديريت و تصميم(پذيري كرونباخ سه شاخص مشاركت

. است كه حاكي از مقبوليت آنهاست 0.80: قدرتيو احساس بي 0.62: انتظار پاداش از مشاركت ،)0.84: انساني
 . نهايي تهيه و مقدمات تحقيق اصلي فراهم شدها، پرسشنامه پس از اطمينان از اعتبار و پايايي معرف

 
جامعه آماري و تعيين حجم نمونه . 3-3

اي به هستند كه نمونه ۲F1)نفر 569873(تهران  4و باالتر ساكن منطقه  ساله 20آماري اين تحقيق افراد  جامعه
 . گيري كوكران از آن انتخاب شدنفر با استفاده از فرمول نمونه 400حجم 
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محله و اختصاص  20به  4تقسيم منطقه . 1(اي مرحله 5اي گيري خوشهپاسخگويان با استفاده از روش نمونه

تقسيم هر محله به چند بلوك و تقسيم . 2 ؛سال و بيشتر 20حجم نمونه به محالت به تناسب فراواني جمعيت 

 .مركز آمار ايران 1385سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال .  1

 5 خوشه ای  نمونه گیری  روش  از  استفاده  با  پاسخگویان 
به 20 محله و اختصاص  )1. تقسیم منطقه 4  مرحله ای 
 20 جمعیت  فراواني  تناسب  به  محالت  به  نمونه  حجم 
سال و بیشتر؛ 2. تقسیم هر محله به چند بلوک و تقسیم 
حجم نمونه اختصاص داده شده به آن محله بطور مساوی 
)کوچه،  واحد  چند  به  بلوک  هر  تقسیم   .3 بلوک ها؛  بین 
طور  به  واحد  چند  انتخاب  و  فرعی(  و  اصلي  خیابان 
تصادفی و انتخاب یک پاسخگو در هر واحد؛ 4. انتخاب 
سمت راست یا چپ واحد و سپس یکی از دو بخش ابتدا 
یا انتهای آن واحد و انتخاب یکي از منازل مسکوني به 
طور منظم و 5. انتخاب یکی از افراد واجد شرایط در آن 

۱۱

تقسيم هر بلوك به چند واحد . 3 ؛هاجم نمونه اختصاص داده شده به آن محله بطور مساوي بين بلوكح
. 4 ؛و انتخاب چند واحد به طور تصادفي و انتخاب يك پاسخگو در هر واحد) كوچه، خيابان اصلي و فرعي(

نتخاب يكي از منازل انتخاب سمت راست يا چپ واحد و سپس يكي از دو بخش ابتدا يا انتهاي آن واحد و ا
) انتخاب يكي از افراد واجد شرايط در آن منزل به طور تصادفي و مصاحبه با وي. 5مسكوني به طور منظم و 

 .دهدرا در نقشه شهر تهران را نشان مي 4نقشه ذيل موقعيت منطقه . اندانتخاب شده
  

 
. 4رساني شهرداري منطقه پايگاه اطالع: مآخذ؛ در نقشه شهر تهران 4موقعيت منطقه . 1نقشه 

 
ها  تجزيه و تحليل داده. 3-4

هاي ميانگين و انحراف ها متناسب با سطح سنجش آنها در سطح تحليل توصيفي، از آمارهجهت تحليل داده
هاي آماري چند متغيره استاندارد و در سطح تحليل تبييني، از ضريب همبستگي پيرسون، آزمون تي، تكنيك

 . استفاده شده است واريانس يكطرفهتحليل تحليل رگرسيون و 
 

هاي تحقيق يافته. 4
آزمون (و سپس تحليل تبييني  ي مستقل و متغير وابستهابتدا تحليل توصيفي متغيرها در اين بخش از مقاله

.  شودارائه مي) فرضيات
تحليل توصيفي  . 4-1

سال و انحراف  46اسخگويان در حدود ميانگين سني پ. درصد آنها مرد بودند 66درصد پاسخگويان زن و  34
درصد پاسخگويان بيسواد،  6. سال است 88و حداكثر آن  20حداقل سن پاسخگويان، . است 14.84معيار آن، 

درصد داراي تحصيالت دانشگاهي در مقاطع مختلف  29.8درصد داراي ديپلم و  31.3درصد زير ديپلم،  32.8
. است 278273تومان و انحراف معيار آن،  575661خگويان، ميانگين درآمد متوسط خانوار پاس. هستند

 500000درآمد متوسط . و بيشترين آن، دو ميليون تومان است 150000كمترين ميزان درآمد متوسط خانوار، 
ها، ها، گروهدرصد از پاسخگويان در نهادها، انجمن 16.8 .است) درصد 13.5(توماني داراي بيشترين فراواني 

از نظر وضعيت .  درصد عضويتي در چنين نهادهائي ندارند 83.3حافل عضويت دارند در حاليكه ها و متشكل
درصد  15.8دار، درصد خانه 26درصد دانشجو،  3.8درصد بيكار،  8درصد پاسخگويان شاغل،  36شغلي، 

.  جزو گزينه ساير هستند 10.5بازنشسته و 

نقشه 1. موقعیت منطقه 4 در نقشه شهر تهران؛ مآخذ: پایگاه اطالع رسانی 
شهرداری منطقه 4.

1. سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1385 مركز آمار ایران
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منزل به طور تصادفی و مصاحبه با وی( انتخاب شده اند. 
نقشه 1 موقعیت منطقه 4 را در نقشه شهر تهران را نشان 

می دهد.

3-4. تجزیه و تحلیل داده ها 
در  آنها  سنجش  سطح  با  متناسب  داده ها  تحلیل  جهت 
انحراف  و  میانگین  آماره های  از  توصیفی،  تحلیل  سطح 
استاندارد و در سطح تحلیل تبیینی، از ضریب همبستگی 
متغیره  چند  آماری  های  تکنیک  تی،  آزمون  پیرسون، 
تحلیل رگرسیون و تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شده 

است. 

4. یافته هاي تحقیق
متغیرهای  توصیفی  تحلیل  ابتدا  مقاله  از  بخش  این  در 
)آزمون  تبیینی  تحلیل  سپس  و  وابسته  متغیر  و  مستقل 

فرضیات( ارائه مي شود. 

4-1. تحلیل توصیفي 
بودند.  مرد  آنها  درصد   66 و  زن  پاسخگویان  درصد   34
انحراف  و  در حدود 46 سال  پاسخگویان  میانگین سني 
و   20 پاسخگویان،  سن  حداقل  است.   14.84 آن،  معیار 
حداکثر آن 88 سال است. 6 درصد پاسخگویان بیسواد، 
32.8 درصد زیر دیپلم، 31.3 درصد دارای دیپلم و 29.8 
مختلف  مقاطع  در  دانشگاهی  تحصیالت  دارای  درصد 
پاسخگویان،  خانوار  متوسط  درآمد  میانگین  هستند. 
است.   278273 آن،  معیار  انحراف  و  تومان   575661
کمترین میزان درآمد متوسط خانوار، 150000 و بیشترین 
آن، دو میلیون تومان است. درآمد متوسط 500000 توماني 
داراي بیشترین فراواني )13.5 درصد( است. 16.8 درصد 
از پاسخگویان در نهادها، انجمن ها، گروه ها، تشکل ها و 
محافل عضویت دارند در حالیکه 83.3 درصد عضویتی در 
چنین نهادهائی ندارند.  از نظر وضعیت شغلی، 36 درصد 
دانشجو،  درصد   3.8 بیکار،  درصد   8 پاسخگویان شاغل، 
جزو   10.5 و  بازنشسته  درصد   15.8 خانه دار،  درصد   26

گزینه سایر هستند. 
میانگین آگاهي و اطالعات پاسخگویان در حوزه مدیریت 

شهري بر روي طیف )10-0(، 5.01 )انحراف معیار 1.87( 
میزان شناخت  اظهار کرد که  است. در مجموع مي توان 
دارد.  قرار  متوسط  سطحي  در  شهري  امور  به  آگاهي  و 
-10( طیف  روي  بر  مشارکت  از  پاداش  انتظار  میانگین 
مي توان  رو  این  از  است.   )1.4 معیار  )انحراف   7.14  ،)0
که  دارند  انتظار  باالیي  سطح  در  شهروندان،  که  گفت 
نتیجه مشارکت بایستي دربردارنده پاداش و منفعت باشد. 
میانگین متغیر احساس بي قدرتي بر روي طیف )0-10(، 
میانگین  که  است. همچنان  معیار 1.45(  )انحراف   3.23
متغیر احساس بي قدرتي نشان مي دهد، احساس ناتواني 
سابقه  میانگین  دارد.  قرار  پاییني  سطح  در  شهروندان 
سکونت پاسخگویان در محله، در حدود 17 سال )انحراف 
معیار آن 12.04( است. حداقل سابقه سکونت پاسخگویان 
 9.3 است.  سال   62 آن،  حداکثر  و  سال  یک  محله،  در 
درصد پاسخگویان سابقه سکونت 30 ساله در محله فعلی 
دارند. عالقه و تمایل به محله از جمله متغیرهاي مهمي 
براي  و سیاست گذاري  برنامه ریزي  در  است که مي تواند 
مدنظر  آن  بهبود  و  محله  نارسایي هاي  و  مشکالت  حل 
قرار گیرد. میانگین عالقه پاسخگویان به محله و تمایل 
به حل مشکالت و مسایل آن بر روي طیف )1-5(، 4.10 
تمایل  و  عالقه  میزان  که  است   )0.98 معیار  )انحراف 

باالی پاسخگویان به محله شان را نشان می دهد. 
بعد از توصیف متغیرهای مستقل به تحلیل توصیفی متغیر 
به مشارکت( می پردازیم.  )تمایل  وابسته مشارکت پذیری 
همانطور که در ابتدای مقاله اشاره شد یکی از اهداف آن 
بررسی این موضوع است که شهروندان منطقه 4 در حوزه 
یا  تا چه حد مشارکت پذیر هستند  فعالیت هاي شهرداري 
به عبارتی دیگر، در این حوزه ها با توجه به ابعاد سه گانه 
و در کل تا چه حد تمایل به مشارکت دارند تا شهرداري 
را  نیاز  مورد  سیاست هاي  بتواند  پتانسیل  این  اساس  بر 
در جهت جلب مشارکت شهروندان پي ریزي کند. جدول 
شماره سه، وضعیت مشارکت پذیری شهروندان منطقه را 
به تفکیک نوع مشارکت نشان داده است. بر اساس نتایج 
ارائه شده در این جدول، وضعیت تمایل به مشارکت در 
مدیریت و تصمیم گیري در حوزه فعالیت هاي شهرداري 

در حالت متوسطي قرار دارد.
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و  مدیریت  زمینه  در  شهروندان  مشارکت  تمایل 
اما  است  فراواني  اهمیت  داراي  اگرچه  تصمیم گیري 
مالي  کمک هاي  و  همکاري ها  نیازمند  شهر  امور  اداره 
و  مشارکت  از  مهمي  بخش  مي باشد.  نیز  شهروندان 
همکاري شهروندان در زمینه مشارکت هاي مالي، پرداخت 
به  پرداخت  اما  است  اجباري  چند  هر  که  است  عوارض 
موقع آن و اینکه شهروند خود را ملزم به پرداخت آن بداند، 
به نظر مي رسد که شاخص مهمي در مشارکت مالي است. 
شهرداري بر جلب مشارکت شهروندان در زمینه پرداخت 
به موقع عوارض و فرهنگ سازي در این زمینه تأکید دارد 
تا جایي که شهروندان خوش حساب در پرداخت به موقع 
مي شوند.  شهرداري  طرف  از  جوایزي  مشمول  عوارض 
مشارکت پذیري  ظرفیت  بعد،  این  میانگین  به  توجه  با 
شهروندان در حوزه مالي در سطح پاییني قرار دارد و در 
و  مدیریت  در  مشارکت  به  شهروندان  تمایل  با  مقایسه 

تصمیم گیري پایین است. 
زمینه  در  شهروندان  مشارکت هاي  به  صرفًا  شهرداري 
ننموده  اکتفا  مالي  مشارکت  و  تصمیم گیري  و  مدیریت 
نیروي  تأمین  و بدون مشارکت هاي شهروندان در زمینه 
نحو  به  را  خود  وظایف  از  بخشي  نمي تواند  نیز  انساني 
بهتري به پیش ببرد. آنچه در تأمین نیروي انساني مدنظر 
است توان فیزیکي شهروندان است و نه همفکري آنان. 
با توجه به میانگین تمایل به مشارکت شهروندان در این 
دیگر  با  مقایسه  در  شهروندان  مشارکت پذیري  زمینه، 
حوزه ها، بیشتر از حوزه مالي و کمتر از حوزه مدیریت و 
تصمیم گیري است و به طور کلی در حد پائینی قرار دارد. 
ابعاد  از  ترکیبي  که  شهروندان  پذیري  مشارکت  میزان 
سه گانه است داللت بر آن دارد که در مجموع شهروندان 
در  همکاری  و  مشارکت  به  متوسطی  تمایل  منطقه  این 

دارند. همانطور که مشاهده  فعالیت های شهرداری  حوزه 
می شود شهروندان بیشتر دوست دارند که در تصمیم گیري 
و مشورت  نظرخواهي  نظارت،  لحاظ  از  یعني  مدیریت  و 
حوزه  برنامه ریزي  و  تصمیم گیري  در  سهیم شدن  و 
فعالیت هاي شهرداري مشارکت داشته باشند تا مشارکت 

مالي و تأمین نیروي انساني. 

4-2. تحلیل تبییني
متغیرهاي  بین  رابطه  بررسي  و  تحلیل  به  حاضر  بخش 
نقش  که  معنا  این  به  مي پردازد  وابسته  متغیر  و  مستقل 
تغییرات  در  مؤثر  عوامل  عنوان  به  را  مستقل  متغیرهاي 
قرار  کاوش  مورد  مشارکت(  به  )تمایل  مشارکت پذیری 
که  فرضیات  آزمون  زیربخش  دو  در  رو  این  از  مي دهد. 
است و سپس جهت تشریح  متغیره  دو  تحلیل  بر  مبتني 
چند  تحلیل  دقیقتر،  تبییني  به  دستیابي  و  موجود  روابط 

متغیره ارائه خواهد شد. 

4-2-1. آزمون فرضیات
در جدول شماره چهار، اطالعات مربوط به آزمون فرضیات 

نشان داده شده است. 
رابطه جنسیت و مشارکت پذیری: میانگین مشارکت پذیری 
پاسخگویان مرد، 4.79 و زنان، 4.58 است که با توجه به 
سطح معنی داری ارائه شده در جدول شماره چهار، می توان 
گفت فرضیه تائید شده و جنسیت به عنوان عاملی مؤثر در 

تبیین تغییرات مشارکت پذیری محسوب می شود. 
رابطه بین سن و مشارکت پذیری: همچنان که در جدول 
شماره چهار، مشاهده مي شود بین این دو متغیر هیچگونه 
رابطه  معناداری وجود ندارد و نمی توان گفت که سن عامل 
مؤثری در تبیین مشارکت پذیری شهروندان منطقه چهار 

تصميم گيری و آماره ها
مديريت

تأمين 
هزينه مالی

تأمين نيروی 
انسانی

مشارکت پذيری )کل(

5.763.324.724.78ميانگين )0-10(

1.882.42.031.72انحراف استاندارد

جدول 3. وضعیت مشارکت پذیری شهروندان منطقه 4 تهران در حوزه وظایف شهرداری به 
تفکیک نوع مشارکت پذیری؛ ماخذ: نگارندگان.
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محسوب می شود. 
رابطه بین سطح تحصیالت و مشارکت پذیری: 
رابطه ای  بیانگر  چهار،  شماره  جدول  در  شده  ارائه  نتایج 
معکوس و بسیار ضعیف و غیرمعنی دار بین دو متغیر است 

و فرضیه رد می شود. 
به  توجه  با  مشارکت پذیری:  و  درآمد  بین  رابطه 
نتایج حاصل از آزمون این فرضیه در جدول شماره چهار، 
در  معنی داری  تأثیر  خانوار  ماهیانه  درآمد  متوسط  متغیر 
فعالیت های  حوزه  در  شهروندان  مشارکت پذیری  میزان 

شهرداری ندارد. بنابراین این فرضیه رد می شود. 
مشارکت پذیری:  و  شغلي  وضعیت  بین  رابطه 
تفاوت  بررسي  براي  یکطرفه  واریانس  تحلیل  اجراي  با 
خانه دارها  شاغلین،  گروه  سه  مشارکت پذیری  میانگین 
ترتیب 5.01،  به  بازنشسته ها )جدول شماره چهار( که  و 
گروه های  که  می شود  مشاهده  مي باشد؛   4.84 و   4.41
مذکور تفاوت معناداری با همدیگر در تمایل به مشارکت 
اساس  این  بر  دارند.  شهرداری  فعالیت های  حوزه  در 
و  داشته  تأثیر  مشارکت پذیری  میزان  بر  شغلی  وضعیت 

فرضیه تائید می شود. 
و  اطالعات  و  آگاهي  سطح  بین  رابطه 
در  شده  ارائه  نتایج  که  همانطور  مشارکت پذیری: 
رابطه  متغیر  دو  بین  مي دهد  نشان  چهار  شماره  جدول 

معناداري وجود دارد به این معنا که هرچه بر میزان سطح 
آگاهي و اطالعات شهروندان منطقه چهار در امور شهري 
حوزه  در  آنها  مشارکت  به  تمایل  میزان  مي شود،  افزوده 
اساس  این  بر  مي یابد.  افزایش  شهرداري  فعالیت هاي 
آگاهي  سطح  که  گفت  مي توان  و  مي شود  تأیید  فرضیه 
مشارکتي  تمایالت  بر  مؤثر  عوامل  از  یکي  اطالعات  و 
شهروندان در حوزه فعالیت هاي شهرداري بوده و قادر به 
تبیین تغییرات تمایالت مشارکتي در این منطقه مي باشد. 
و  مشارکت  از  پاداش  انتظار  بین  رابطه 
شماره  جدول  در  شده  ارائه  نتایج  مشارکت پذیری: 
و  مثبت  رابطه  متغیر  دو  بین  که  مي دهد  نشان  چهار، 
انتظار  افراد  هرچه  که  معنا  این  به  دارد  وجود  معناداري 
تمایالت  بر  باشند  داشته  مشارکت  از  بیشتري  پاداش 
تأیید  بنابراین فرضیه  افزوده خواهد شد و  آنها  مشارکتي 

مي شود. 
رابطه بین عضویت فرد در گروه ها و سازمان ها  
و مشارکت پذیری: میزان مشارکت پذیری شهروندانی 
که دارای عضویت در گروه ها و انجمن ها هستند، 5.72 
نتایج  است.   4.60 ندارند،  عضویتی  چنین  که  افرادی  و 
بیانگر  از اجرای آزمون t در جدول شماره چهار،  حاصل 
معنادار بودن این تفاوت بین دو گروه است. بر این اساس 
نهادها،  تشکل ها،  انجمن ها،  گروه ها،  در  افراد  عضویت 
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جدول 4. آزمون فرضیات )متغیر وابسته: مشارکت پذیری )سطح سنجش فاصله ای((
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تغییرات  تبیین  در  مؤثری  عامل  محافل  و  سازمان ها 
مشارکت پذیری شهروندان است.  

با توجه  رابطه بین احساس بي قدرتي و مشارکت پذیری: 
به نتایج ارائه شده در جدول شماره چهار، هیچگونه رابطه 
معناداري بین دو متغیر وجود ندارد. از این رو فرضیه رد 

می شود.
مشارکت پذیری:  و  محله  در  زندگي  سابقه  بین  رابطه 
همانطور که نتایج ارائه شده در جدول شماره چهار نشان 
وجود  متغیر  دو  بین  معناداری  رابطه  هیچگونه  می دهد 
ندارد. از این رو مي توان گفت که سابقه زندگي شهروندان 
که  مؤثري  عامل  عنوان  به  محله  شان  در  چهار  منطقه 
حوزه  در  آنها  مشارکتي  تمایالت  تغییرات  تبیین  به  قادر 

فعالیت هاي شهرداري باشد، نیست. 
مشارکت پذیری:  و  محله  به  تمایل  و  عالقه  بین  رابطه 
بر اساس نتایج ارائه شده در جدول شماره چهار، بین دو 
متغیر رابطه مثبت و معناداري وجود دارد و بنابراین فرضیه 
تأیید مي شود. از این رو مي توان گفت که با افزایش میزان 
عالقه شهروندان منطقه چهار به محله و تمایل به کمک 
حوزه  در  مشارکت  به  آنها  تمایل  بر  آن،  مسائل  در حل 
فعالیت هاي شهرداري مي افزاید. با توجه به این موضوع، 
تغییرات  تبیین  به  قادر  محله،  به  تمایل  و  عالقه  متغیر 

تمایالت مشارکتي مي باشد. 

4-2-2. تحلیل رگرسیون چندگانه
متغیره  دو  روابط  بررسی  به  فقط  فرضیات،  آزمون  در 
پرداختیم. با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه می توان 
معنادار  و  تبیین علی  و   روابط دومتغیره  ماهیت  به فهم 
تحلیل  کرد.  تشریح  را  روابط  آن  و  یافت  شایسته دست 
وابسته  متغیر  تغییرات  پیش بیني  و  تبیین  به  رگرسیون 
از  یکي  مي پردازد.  مستقل  متغیرهاي  یا  متغیر  طریق  از 

صورت هاي تحلیل رگرسیون، تحلیل رگرسیون چندگانه 
»رگرسیون   .)151-152 ص   ،1381 )ساعي،  است 
معیار(  )متغیر  وابسته  متغیر  یک  برگیرنده   در  چندگانه 
به  است.  کننده(  )پیش بینی  مستقل  متغیر  چند  یا  دو  و 
معمواًل  کننده،  پیش بینی  متغیر  چند  از  بیش  کارگیری 
همبستگی  ضرایب  دهد.  می  افزایش  را  پیش بینی  دقت 
و  معیار  متغیر  بین  رابطه   دهنده   نشان   )R( چندگانه 
جمع وزنی از متغیرهای پیش  بینی کننده است. در نتیجه 
است  )وابسته(  معیار  متغیر  واریانس  مقدار  معرف   )R2(
که بوسیله  ترکیبی از متغیرهای پیش  بینی کننده تبیین 
می  شود« )تامس و نلسون، 1386، ص 209(. در تحلیل 
 های دو متغیره فقط متغیرهای جنسیت، سطح آگاهي و 
اطالعات، انتظار پاداش از مشارکت، عضویت در گروه ها 
و انجمن ها و عالقه و تمایل به محله با مشارکت پذیری 
دارای رابطه خطی و معنادار بودند.1   از این رو فقط این 
به  گام  روش  با  رگرسیوني  تحلیل  انجام  براي  متغیرها 
گام2  وارد دستگاه رگرسیوني شدند. بعد از اجراي تحلیل 
رگرسیون، متغیرهاي جنسیت و سطح آگاهي و اطالعات 
با مشارکت پذیری در تحلیل  رابطه معنادار  به دلیل عدم 
رگرسیون از تحلیل خارج شده و از متغیرهاي باقي مانده 
پیش بیني  و  تبیین  براي  مدل  مناسب ترین  تحلیل،  در 
پنج،  شماره  جدول  در  شد.  انتخاب  مشارکتي  تمایالت 

خالصه مدل رگرسیوني نشان داده شده است. 

این  پنج،  شماره  جدول  در  شده  ارائه  نتایج  اساس  بر 
متغیرها، 16 درصد تغییرات مشارکت پذیری شهروندان را 
در حوزه فعالیت هاي شهرداري تبیین مي کنند. به منظور 
نشان دادن تأثیر هر یک از متغیرهای مستقل از ضریب 
جزئی  رگرسیون  »ضرایب  شود.  می   استفاده  رگرسیون 
بر  مستقل  متغیر  هر  مستقل  تأثیر  مقدار  دهنده    نشان 
متغیر وابسته است. با استاندارد کردن ضرایب رگرسیون 

RR2 تعديل R2
يافته

خطای 
استاندارد 
پيش بينی

Fمعني داري

0.410.170.161.5720.510.00

جدول 5. خالصه مدل رگرسیوني؛ ماخذ: یافته های تحقیق.

1 . دو متغير جنسيت و عضویت در انجمن ها و گروه ها متغير خطی نبوده ليکن چون دو شقی هستند می توان آنها در معادالت رگرسيونی وارد كرد. 
 2. Stepwise Method 



دوفصلنامه مدیریت شهري
Urban Management

شماره 31 بهار و تابستان 92
 No.31 Spring & Summer

169

می  توان گفت که کدام متغیر دارای بیشترین تأثیر است« 
جدول  در  شده  ارائه  نتایج   .)214 ص   ،1383 )دواس، 
شماره شش نشان می دهد هر کدام از متغیرهاي مستقل 
مذکور چه تأثیري بر مشارکت پذیری دارند و آن را چگونه 

پیش بیني مي کنند. 

براي آن که به نحو بهتري بتوان در مورد تأثیر هر یک 
استاندارد  رگرسیون  ضریب  از  کرد،  بحث  متغیرها  از 
 ،B غیراستاندارد  ضریب  زیرا  مي کنیم؛  استفاده  بتا  شده 
این  بر  متغیرهاست  از  یک  هر  شمارش  واحد  اساس  بر 
واحد  لحاظ  از  را  متغیرها  همه  استاندارد،  ضریب  اساس 
هر  تأثیر  باره  در  تصمیم گیري  و  کرده  یکسان  شمارش 
متغیرهاي  از  یک  هر  اگر  است.  مشخص تر  آنها  از  یک 
 Xi مستقل را به ترتیبي که در جدول وارد شده، با حرف
و متغیر مشارکت پذیری را با حرف Y نشان دهیم، معادله 
استاندارد شده تحلیل رگرسیون به صورت زیر خواهد بود:

Y = 0.22)X1( + 0.22)X2( + 0.16)X3( + 0.10)X4(

بر اساس این معادله مشاهده مي شود که با افزایش یک 
در  محله،  به  تمایل  و  عالقه  در  استاندارد  انحراف  واحد 
کنترل  با  استاندارد  انحراف  واحد  صدم   22 مقدار  حدود 
بر  معادله،  در  شده  وارد  مستقل  متغیرهاي  دیگر  تأثیر 
مشارکت  به  شهروندان  تمایل  یا  مشارکت پذیری  میزان 
معادله  مي شود.  افزوده  شهرداري  فعالیت هاي  حوزه  در 
نشان مي دهد که با افزایش یک واحد انحراف استاندارد 
به  منتهي  دارند که مشارکت  انتظار  اینکه شهروندان  در 

حوزه  در  آنها  مشارکت پذیری  میزان  بر  گردد،  پاداش 
فعالیت هاي شهرداري در صورتي که اثر دیگر متغیرهاي 
به 22  نزدیک  کنترل شود،  معادله  در  وارد شده  مستقل 
اساس  بر  مي گردد.  افزوده  استاندارد  انحراف  واحد  صدم 
گروه ها،  در  که  ارائه شده، شهرونداني  رگرسیوني  معادله 
انجمن ها، سازمان ها، نهادها و تشکل ها عضویت دارند، در 
صورتي که اثر دیگر متغیرهاي وارد شده در مدل را کنترل 
کنیم، در حدود  16 صدم واحد انحراف استاندارد بر میزان 
شهرداري  فعالیت هاي  حوزه  در  مشارکت  به  تمایل  شان 
گفت  باید  شهروندان  جنسیت  مورد  در  مي گردد.  افزوده 
انحراف  واحد  دهم  یک  مردان،  مشارکت پذیری  میزان 
استاندارد میزان با کنترل اثر دیگر متغیرهای مدل افزایش 
و  وارد شده در مدل، عالقه  متغیرهاي  میان  می یابد. در 
بیشترین و  از مشارکت،  پاداش  انتظار  و  به محله  تمایل 
جنسیت پاسخگو، کمترین اثر را بر میزان مشارکت پذیری 

دارند در صورتي که تأثیر دیگر متغیرها را کنترل کنیم.  

5. نتیجه گیري و جمعبندی
مشارکت پذیری یا تمایل شهروندان به مشارکت در حوزه 
فعالیت هاي شهرداري از جمله موضوعات مهمي است که 
سیاست گذاران و برنامه ریزان شهرداري در راستاي جلب 
مشارکت  شهروندان باید آن را مدنظر داشته باشند. تمایل 
به مشارکت از این لحاظ با اهمیت تلقي مي شود که این 
امر به عنوان ظرفیت و پتانسیلي بالقوه مطرح بوده که با 
به  را  آن  مي توان  مناسب  برنامه ریزي  و  سیاست گذاري 
رفتارهاي  آن  حاصل  و  نتیجه  که  درآورده  بالفعل  حالت 
چهار  منطقه  مشارکت پذیری شهروندان  است.  مشارکتي 

ضرايب غيراستاندارد  متغيرها
B

ضرايب استاندارد 
Beta شده

Tمعنی داری

1.770.07-0.91مقدار ثابت

0.380.224.640.00عالقه و تمایل به محله

0.270.224.740.00انتظار پاداش از مشاركت

0.740.163.370.00عضویت انجمني

0.360.102.110.04جنسيت پاسخگو

جدول 6. ضرایب رگرسیون متغیرهای وارد شده در مدل تحلیل رگرسیونی؛ ماخذ: یافته های تحقیق.



دوفصلنامه مدیریت شهري
Urban Management

شماره 31 بهار و تابستان 92
 No.31 Spring & Summer

170

در حوزه فعالیت هاي شهرداري با استفاده از چارچوب هاي 
مفهومي موجود و حوزه هاي فعالیت شهرداري در سه بعد 
تأمین  مدیریت،  و  تصمیم گیري  در  مشارکت  به  تمایل 
تحقیق  نتایج  شد.  بررسي  انساني  نیروي  تأمین  و  مالي 
از  مشارکت  به  شهروندان  تمایل  میزان  که  داد  نشان 
لحاظ مدیریت و تصمیم گیري در حوزه فعالیت شهرداري 
و  مالي  تأمین  در  مشارکت  به  تمایل  به  نسبت  اگرچه 
نیروي انساني بیشتر است اما در مجموع میزان تمایل به 
مشارکت در هیچکدام از این ابعاد باال نیست. این میزان 
در تصمیم گیري و مدیریت در سطحي متوسط، در تأمین 
نیروي انساني؛ متوسط به پایین و در در زمینه تأمین مالي 
در سطح پاییني قرار دارد. در مجموع مي توان اظهار کرد 
که میزان مشارکت پذیری در حوزه فعالیت هاي شهرداري 
در سطح متوسطي قرار دارد. شهروندان بیشتر دوست دارند 
که از لحاظ مشارکت در مدیریت و تصمیم گیري مشارکت 
داشته باشند تا مشارکت در تأمین نیروي انساني و تأمین 
مالي. از این رو شهروندان بیشتر عالقمند به این موضوع 
هستند که در حوزه فعالیت هاي شهرداري در صورتي که 
باشند، در صورتي که نظرات و  باشد، نظارت داشته  نیاز 
ایده هاي آنها خواسته شود اظهار نظر بکنند و همچنین در 
صورتي که شهرداري خواهان آن باشد در تصمیم گیري و 
برنامه ریزي در حوزه فعالیت هاي شهرداري سهیم باشند؛ 
اما نکته اي که الزم است در اینجا به آن اشاره شود این 
این  و  ندارد  قرار  باالیي  سطح  در  تمایل  این  که  است 
نیازمند اتخاذ سیاست هاي متناسب با وضع موجود در جهت 
ارتقاء آن مي باشد. در هر صورت ظرفیت مشارکت پذیري 
آنچه  زیرا  است  اهمیت  در خور  این حوزه  در  شهروندان 
را مهم جلوه  امور شهر  اداره  که مشارکت شهروندان در 
این حیطه  در  درگیر کردن شهروندان  بر  تأکید  مي دهد، 
مي باشد زیرا این شهروندان هستند که بهتر مي توانند در 
تصمیم گیري و مدیریت امور خود و بهبود وضعیت محله 
نقش بسزایي داشته باشند و همکاري شهروندان در دیگر 
ابعاد مشارکتي در مراتب بعدي اهمیت قرار دارد. ظرفیت 
بر  شهرداري  که  مي کند  ایجاد  را  امیدواري  این  موجود 
تقویت و استفاده آن اقدامات بیشتري را انجام دهد کما 
اینکه شهرداري از لحاظ بکارگیري ظرفیت شهروندان در 

این حوزه در شورایاري ها توانسته به موفقیت هاي زیادي 
در حوزه فعالیت هایش دست یابد. به طور کلی شهرداری 
بایستی ضعف موجود در میزان مشارکت پذیری شهروندان 
را  با توجه به عوامل مؤثر بر آن و بسترهای موجود تقویت 

و تمایل آنها را عملی نماید.   
نتایج حاصل از بررسي عوامل تأثیرگذار بر مشارکت پذیری 
و  تحقیقات  و  نظري  ادبیات  از  برگرفته  که  شهروندان 
که  داد  نشان  بوده،  مشارکت  با  مرتبط  پیشین  مطالعات 
در  اطالعات  و  آگاهي  سطح  شغلي،  وضعیت  جنسیت، 
عضویت  مشارکت،  از  پاداش  انتظار  شهري،  امور  باره 
تشکل ها  سازمان ها،  نهادها،  گروه ها،  انجمن ها،  در 
تبیین  به  قادر  محله  به  تمایل  و  عالقه  و  محافل  و 
تغییرات مشارکت پذیری شهروندان منطقه چهار در حوزه 
فعالیت های شهرداری هستند. تحلیل های چندمتغیره نیز 
نشان داد که این روابط به قوت خود باقیست. از این رو، 
از  یک  هر  نقش  می توان  متناسب  رویکردهای  اتخاذ  با 
این عوامل را تقویت نموده تا میزان تمایل به مشارکت 
به  تمایالتی  نهایت چنین  در  و  داده  ارتقاء  را  شهروندان 

رفتار مشارکتی بینجامد. 
در میان دو گروه مردان و زنان، مردان تمایل بیشتري به 
مشارکت در حوزه فعالیت هاي شهرداري دارند. در چرایی 
اینکه چرا مردان بیشتر از زنان داراي تمایالت مشارکتي 
است  ممکن  وضعیتي  چنین  که  گفت  مي توان  هستند، 
متأثر از حضور بیشتر مردان در فعالیت هاي بیرون از منزل 
و مرتبط با امور شهري باشد که چنین فرصتي براي زنان 

کمتر پیش مي آید.  
از  بیش  شاغل  افراد  شغلي،  وضعیت هاي  میان  در 
از  خانه دارها  از  بیش  بازنشسته ها  نیز  و  بازنشسته ها 
شهرداري  فعالیت هاي  حوزه  در  مشارکتي  تمایالت 
برخوردار هستند. بر این اساس توجه به وضعیت های شغلی 
افراد در تقویت رفتارهای مشارکتی ضروریست. آگاهی و 
اطالعات شهروندان در باره امور شهری رابطه مستقیمی 
و  مشارکت پذیری  بین  اگرچه  داشت.  مشارکت پذیری  با 
سطح تحصیالت شهروندان رابطه معناداری وجود نداشت 
آگاهی و  و  بین سطح تحصیالت  رابطه  بررسی  با  لیکن 
اذعان داشت  sig=0.00( می توان  )r=0.29 و  اطالعات 
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سطح  افزایش  در  مؤثری  عامل  تحصیالت  سطح  که 
نوبه  به  نیز  آگاهی  و  است  شهری  امور  باره  در  آگاهی 
خود بر مشارکت پذیری تأثیرگذار است. از این رو توجه به 
برنامه ریزی و سیاست گذاری  در  مقوله سطح تحصیالت 
برای عملیاتی کردن تمایالت مشارکتی ضروریست. یکي 
از عوامل مؤثر بر تمایل به مشارکت در حوزه فعالیت هاي 
شهرداري در بین شهروندان منطقه چهار، انتظار آنان از 
این  بر  است.  مشارکتی  تمایالت  در  پاداش  به  دستیابي 
اساس هرچه تمایل به مشارکت بیشتر شود از آن سو بر 
میزان انتظار افراد مبني بر کسب پاداش بیشتر از مشارکت 
افزایش مي یابد. بنابراین برنامه ریزی در خصوص برآورده 
از  حاصل  منافع  تأمین  در  شهروندان  انتظارات  کردن 
مشارکت آنان ضرورت دارد. بر این اساس به عنوان نمونه 
از نظر امکانات نداشته  شهروندانی که محله برخورداری 
باشند نمی توان انتظار زیادی از مشارکت پذیری آنان و به 

تبع آن رفتارهای مشارکتی داشت.   
نهادها،  در  تأثیر عضویت شهروندان  به موضوع  توجه  با 
انجمن ها، گروه ها و تشکل ها بر تمایالت مشارکتي آنها در 
حوزه فعالیت هاي شهرداري و با در نظرگرفتن نهادهایي 
که شهروندان در آن عضویت دارند، فراهم نمودن زمینه 
نیز  این گونه نهادها و سازمان ها و  براي تقویت  و بستر 
با  تعامل شهرداري  و  ارتباطات  ارتقاء  و  آنها  شکل گیري 
جلب  جهت  در  بیشتر  تالش  و  سازمان ها  و  نهادها  این 
مشارکت آنها ضروري به نظر مي رسد. سابقه زندگی در 
محله رابطه معناداری با مشارکت پذیری آنان نداشت لیکن 
افزایش این متغیر باعث افزایش عالقه و تمایل به محله 
و  بین عالقه  نهایت  در  و   )0.00=sig و   0.17=r( شده 
تمایل شهروندان به محله خود و میزان مشارکت پذیری 
از  رابطه وجود دارد.  آنها در حوزه فعالیت های شهرداری 
این رو سابقه سکونت در محله و عالقه و تمایل به محله 
مشارکت  جلب  برنامه ریزی  در  تأثیرگذاری  متغیرهای 

شهروندان هستند. 
از  برگرفته  مشارکت پذیری  بر  مؤثر  عوامل  که  آنجا  از 
که  کرد  اظهار  مي توان  هستند  مشارکت  نظري  مباني 
را  موجود  نظریات  زیادي  حد  تا  تحقیق  این  داده هاي 
تأیید مي کنند و به تبع آن مي توان این اطمینان را حاصل 

را  تحقیق  یافته هاي  به طور کلي  و  این عوامل  کرد که 
مشارکت  جلب  براي  برنامه ریزي  و  سیاست گذاري  در 
نظري  پایه هاي  بر  زیرا  کرد؛  اعمال  و  لحاظ  شهروندان 

متقن استوار هستند. 
در پایان باید اظهار کرد که این تحقیق بعضي از عوامل 
مؤثر بر تمایالت مشارکتي را فقط در سطح خرد بررسي 
کرده است. براي ارائه راهکارهاي عملیاتی نمودن تمایل 
شهروندان به مشارکت در حوزه فعالیت های شهرداری و 
خرد  در سطح  عوامل  مطالعه  آنان صرفًا  مشارکت  جلب 
)عوامل  میاني  سطح  عوامل  است  الزم  و  نبوده  کافي 
کالن  و  نهادها(  سایر  و  شهرداري  سازمان  با  مرتبط 
نیز  اساسي(  قانون  در  مشارکت  جایگاه  مانند  )کشوري 

بررسي شوند1 . 
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 ارزیابی وضعیت هوش سازمانی در شهرداری های شرق مازندران 
مهدی ستاری قهفرخی*  - مربی گروه مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور، ایران.
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چکیده

در  سازمانی  هوش  وضعیت  بررسی  پژوهش  این  از  هدف 
مدیریت شهری شرق استان مازندران بوده است. طبق نظر 
در  استعداد و ظرفیت یك سازمان  آلبرخت هوش سازماني 
این  تمركز  و  سازمان  ذهني  توانایي  به  بخشیدن  حركت 
توانایي درجهت رسیدن به رسالت سازمان می باشد. مولفه 
از: 1.  آلبرخت عبارتند  های هوش سازمانی بر اساس مدل 
به  میل   .3 مشترک،  سرنوشت   .2 استراتژیك،  انداز  چشم 
 .7 و  دانش  كاربرد   .6 توافق،  و  اتحاد   .5 روحیه،   .4 تغییر، 
نمونه  و  پیمایشی  توصیفی-  پژوهش،  فشار عملکرد. روش 
پنج  اداری  ستاد  كاركنان  از  نفر   133 شامل  تحقیق  های 
شهرداری نکا، رستم كال، بهشهر، خلیل شهر و گلوگاه بوده 
ابزار  شدند.  انتخاب  گروهی  گیری  نمونه  روش  به  كه  اند 
تحقیق پرسش نامه هوش سازمانی آلبرخت با ضریب پایایی 
آلفای كرونباخ 0/918 بوده است. نتایج اصلی پژوهش نشان 
داد كه: 1. بر اساس آزمون t تك نمونه با فاصله اطمینان 
95 درصد، میانگین وضعیت هوش سازمانی و مولفه های آن 
در حد مناسبی بوده است؛ 2.بر اساس آزمون فریدمن، بین 
رتبه میانگین حداقل دو مولفه از مولفه های هوش سازمانی 
تفاوت معناداری وجود داشته است. رتبه بندی میانگین ها بر 
اساس مولفه ها عبارت بودند از: 1.فشار عملکرد، 2. روحیه، 
3. اتحاد و توافق، 4.سرنوشت مشترک، 5. كاربرد دانش، 6. 
میل به تغییر، 7. چشم انداز استراتژیك. در نهایت یافته های 
های  مولفه  مستمر  بهبود  به  بیشتر  توجه  پژوهش ضرورت 
هوش سازمانی و توسعه همزمان و متوازن این مولفه ها را 

نمایان ساخت.

مدیریت  شهرداری،  سازمانی،  هوش  کلیدی:  واژگان 
شهری، مازندران.

msattarighahfarrokhi@pnu.ac.ir  :نویسنده مسئول مکاتبات، شماره تماس: 989366261867، رایانامه  *

Status Evaluation of Organizational Intelli-
gence in the east municipalities of Mazandaran

The purpose of this research was to survey the organization-
al intelligence in the east urban management of Mazandaran 
province. According to Albrecht, Organizational intelligence 
is the capacity of an organization to mobilize all of its brain 
power, and focus that brain power on achieving the mission. 
Organizational intelligence components based on Albrecht’s 
model included: 1.strategic vision, 2.shared fate,3. Appetite 
for change,4.heart, 5.alignment and congruence,6.knowl-
edge deployment and 7.performance pressure. The research 
method was descriptive-survey and research samples includ-
ing 133 administrative staffs in five municipalities of Neka, 
Rostamkola, Behshahr, Khalilshahr and Galogah, that were 
selected through Stratified sampling.Research tool was Al-
brecht’s organizational intelligence questionnaire with 0.918 
Cronbach,s alpha reliability coefficient. Main results of the re-
search showed that: 1.According to One-sample t test with 95 
percent confidence interval the organizational intelligence and 
its components were in acceptable condition;2.Based on Fre-
idman’s test, there was significant difference between mean 
rank of at least two components of organizational intelligence 
components. Means ranking based on the components includ-
ed: 1.Performance pressure, 2.Heart, 3.Alignment and congru-
ence, 4. Shared fate, 5.knowledge deployment, 6.Appetite for 
change, 7.Strategic vision; finally, research findings showed 
necessity of more attention to components of organizational 
intelligence continuous improvement and simultaneous and 
balanced development of this components.
Keywords: Organizational Intelligence, Municipality, Urban 
Management, Mazandaran
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1- Organizational Stupidity
2.Albrecht

مقدمه
در زمینه موفقیت سازمانها تاكنون نظریات بسیاری ارایه 
اند  از این نظرات تالش نموده  گردیده است و هر كدام 
با انواع مفهوم سازی، مساله را از زاویه ای متفاوت مورد 
بررسی قرار دهند. یکی از این مفاهیم كه اخیراً مورد توجه 
قرار گرفته است هوش سازمانی  می باشد. فقدان هوش 
سازمانی ممکن است خود را در بسیاری از جهات نشان دهد 
كه برخی از آنها عبارتند از: 1. عدم آگاهی یا درک درست 
از تغییرات محیطی؛ 2. پاسخ كند به مسایل و مشکالت؛ 
 .4 غیركارآمد؛  و  منسجم  غیر  تصمیمات  و  سیاستها   .3
شکست در یادگیری از تجارب؛ 5. ظرفیت محدود برای 
نوآوری؛ 6. فقدان تمركز بر ارتباط و عمل؛ به گونه ای كه 
هر یك از این موارد كندذهنی سازمانی1 می تواند نشانه 
ای از به خطر افتادن بقای بلند مدت سازمان به ویژه در 
 .)2012,Veryard( جهان پیچیده و در حال تغییر باشد
هوش سازماني یك سرفصل و موضوع جدید و مهم در 
باشد كه  زمینه رفتارسازماني و دانش بهبود سازمان مي 
بررسي  مورد  تجربي  به صورت  پژوهشگران  توسط  باید 
قرار گیرد )Akgünand et als,2007(. ایده و مفهوم 
جزیي  هاي  پارادایم  كه  چرا  است؛  مهم  سازماني  هوش 
را  دانش  مدیریت  و  سازماني  یادگیري  همچون  دیگري 
در برمي گیرد. دقیقا به همان اندازه كه هوش كودک در 
هاي  ایده  كه  هایي  استعاره  بود؛  مهم  بسیار  پیاژه  زمان 
مهم  كند  مي  سازمان  در  كاربرد  قابل  را  جمعي  هوش 
فرآیندهاي  و  نامطلوب  ساختارهاي  بررسي  بود.  خواهند 
را  سازماني  هوش  توسعه  به  نیاز  از  بخشی  تنها  جمعي، 
سازماني  هوش  مفهوم  اصلي  تمركز  دهند.  مي  تشکیل 
در  نیز  را  آن  از  فراتر  اي  حوزه  اما  باشد  مي  دانش  بر 
درک  خاصی  طور  به   .)2005,Yolles( گیرد  مي  بر 
رهبری  زمینه  در  را  ها  سازمان  سازمانی  هوش  ماهیت 
بقای  در  سازمان  توان  ارزیابی  به  قادر  سازمان  تحول  و 
خود و توسعه در محیط پیرامونش و طراحی و پیاده سازی 
موثرتر مداخالت سازمانی در راستای اهداف سازمان می 
و  بهبود  اینکه  نهایت  در   .)2004,Stalinski( سازد 
ارتقای هوش سازمانی منجر به هماهنگی بیشتر طرح ها 
و برنامه ها، بهبود تصمیم گیری و نوآوری، بهبود عملکرد 

كاری و باالبردن دورنمای بلند مدت سازمان خواهد شد 
.)2012,Veryard(

اداره   از  است   عبارت   شهري   مدیریت    .1 كه:  آنجایی  از 
امور شهر به  منظور ارتقاء شاخص هاي زندگي شهري در 
با همکاري  اقتصادي  و فرهنگي  اجتماعي،  ابعاد مختلف  
كلیه اجزاء رسمي  و غیررسمي  موثر و ذیربط  اعم از بخش 
رهبریت  با  مردم  و  گانه  سه  قواي  دولت؛  و  خصوصي 
و  جانبه   همه   توسعه   به  دستیابي  هدف   با  و  شهرداري 
سیاستهاي   و  اهداف  به  كلي  عنایت  با  و  شهري  پایدار 
مدیریت  تخصصی  علمی  اطالعات  )مركز  كشور  كالن 
شهری، 1388(؛ و 2. ارائه خدمات عمومی تحت نظارت 
و خصوصی  زدایی  مقررات  در عصر  ها  دولت  هدایت  و 
سازی مستلزم یادگیری به منظور اقدام هوشمندانه بوده 
كه این موضوع نیازمند حفظ كاركنان با استعداد، تحصیل 
باشد  می  عمومی  خدمات  ارتقای  و  عمومی  درآمدهای 
)Weijermars,2011(؛ و 3. با عنایت به این موضوع 
دهنده  ارایه  سازمان  ترین  مهم  عنوان  به  شهرداری  كه 
خدمات شهری مطرح بوده و حجم انبوهی از وظایف در 
انتظارات  شهروندان  و  بوده  دار  عهده  را  گسترش  حال 
فراوانی از این سازمان دارند؛ بنابراین این مقاله به دنبال 
بررسی وضعیت موجود هوش سازمانی در مدیریت شهری 
شرق استان مازندران بوده تا از این مجرا بتواند مدیران 
شهری را در شناسایی نقاط قوت و ضعف در جهت خدمت 

رسانی مطلوب تر به شهروندان یاری رساند.

مبانی نظری هوش سازمانی
های  مدل  و  تعاریف  تاكنون  سازمانی  هوش  زمینه  در 
ارائه  سازمانی  مطالعات  نظران  صاحب  سوی  از  بسیاری 
گردیده است. خالصه ای از نکات كلیدی این تعاریف در 

جدول شماره 1 ارایه شده است.
در این میان دیدگاه آلبرخت2 ، جامع ترین دیدگاه موجود 
پیرامون هوش سازمانی می باشد )زارعی متین و حمیدی 
زاده و رهبر، 1387(؛ چرا كه ضمن دارا بودن ویژگی های 
سایر مدل ها، از نظر سنجش نیز قابل اندازه گیری بوده و 
سایر مولفه های مدل های دیگر را نیز تحت پوشش قرار 
می دهد )عرفانی خانقاهی و جعفری، 1389(؛ و تاكنون 



نیز چندین بررسی تجربی بر اساس این مدل انجام شده 
است.

با  سازمانی  هوش  مفهوم  گاهًا  كه  است  ذكر  به  الزم 
تلقی  مفهوم هوشمندی كسب و كار1  )تجاری( یکسان 
یکی  مفهوم  دو  این  اجمال  به  كه  حالی  در  شود؛  می 
دارا  را  خود  خاص  كاربرد  و  چارچوب  كدام  هر  و  نبوده 
نظر  مد  سازمانی  مفهوم هوش  نیز  مقاله  این  در  و  بوده 
بدست  كار  و  كسب  هوشمندی  اصلی  هدف  است.  بوده 
آوردن اطالعات برتر2  و قرار دادن این اطالعات در اختیار 
تصمیم گیران می باشد. هوشمندی كسب و كار اصطالح 
شاخص  نظیر  تکنولوژیها  از  تعدادی  كه  است  فراگیری 
شود  می  شامل  را  كاوی4   داده  عملکرد3و  كلیدی  های 
هوشمندی كسب  دیگری  تعریف  در   .)2010,Simon(
و كار به عنوان تركیبی از محصوالت، تکنولوژی و روش 
مدیریت  نیاز  مورد  كلیدی  اطالعات  سازماندهی  های 
می  عملکرد  و  سود  بهبود  موجب  كه  است  شده  تعریف 
و  اطالعات كسب  كار شامل  و  گردد. هوشمندی كسب 
كار و تجزیه و تحلیل كسب و كار در چارچوب فرآیندهای 
كلیدی كسب و كار است كه منجر به تصمیمات و اقداماتی 
است كه در نهایت موجب بهبود عملکرد كسب و كار می 
معنای  به  كار  و  هوشمندی كسب  خاص،  طور  به  شود. 
كاربرد داراییهای اطالعاتی در فرآیندهای كلیدی كسب و 

كار برای دستیابی به بهبود عملکرد كسب و كار می باشد 
.)2007,Williams and Williams(

به عنوان مقدمه در خصوص هوش سازمانی بر اساس مدل 
محرک  موتور  كه  است  نکته ضروری  این  ذكر  آلبرخت 
تغییرات جهاني، ظهور قدرت فکري5  در برابر قدرت منابع 
در  كالسیك  اقتصاد  نظریه  واقع،  در  بود.  خواهد  مادي 
به  فکر  قدرت  كردن  اضافه  به  نیاز  رقابتي  مزیت  زمینه 
مجموعه اش داشت. در سي سال گذشته كاهش معني 
داري در قیمت مواد اولیه مشاهده مي گردد. نظریه جدید 
استوار  مادي  منابع  پایه  بر  آنکه  از  بیش  رقابتي  مزیت 
باشد بر پایه قدرت ذهن استوار است. دانش در موفقیت 
سازمان همواره مهم بوده است؛ آنچه كه اهمیت آنرا در 
هزاره جدید افزونتر مي نماید این است كه دانش تعیین 
كننده اصلي تفاوت میان تحول بنیادي و تدریجي خواهد 
نوع  ایجاد  از  خبر  دراكر6    .)1998,Sanderson( بود 
جدیدي از سازمانها را مي دهد كه در آنها به جاي قدرت 
بازو، قدرت ذهن حاكمیت دارد. بر اساس این نظریه در 
آینده جوامعي انتظار توسعه و پیشرفت خواهند داشت كه 
سهم بیشتري از دانش را به خود اختصاص دهند، نه سهم 

بیشتري از منابع طبیعي )الواني و دانائي فرد،1380(.
آسیب  رقبایشان  و  توسط محیط  آنکه  از  بیشتر  سازمانها 
ببینند؛ خودشان به خودشان آسیب مي رسانند. عدم تبحر 
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جدول 1. خالصه ای از تعاریف هوش سازمانی، ماخذ: نگارندگان.



اجرایی، جنگهای اداری، مبارزات سیاسی در همه سطوح، 
رویه های  و  مقررات  و  قوانین  و هدایت،  رهبري  فقدان 
براي  سازمان،  یك  بازدارنده  مسائل  همگي  ربط،  بی 
آن  براي  سازمان  كه  است  ذهني  نیروی  كل  بکارگیری 
كندذهني  را  آن  آلبرخت  كه  شود؛  مي  هزینه  متحمل 
انجام  افراد برای  نامد. ممکن است تك تك  جمعي مي 
نیروی  اما  باشند؛  توانا  و  باهوش  خیلي  بزرگ  كارهای 
تعریف  آلبرخت  رود.  می  هدر  آنها  جمعي  ذهني  قدرت 
خود  از هوش سازماني را مبتني بر این استدالل )قانون 
در یك  باهوش  افراد  كه  داند كه هنگامي  آلبرخت( مي 
سازمان جمع مي شوند به سوي كند ذهني و كم هوشي 

جمعي1  گرایش پیدا مي كنند. 
در واقع، دوگونه كندذهني دسته جمعي وجود دارد: 

_ نوع آموخته شده2  و 
_ نوع طراحي شده3 . 

نوع آموخته شده كند ذهني جمعي زماني تسلط مي یابد 
كه افراد مجاز به فکركردن نیستند و یا اعتقادي به وجود 
آنها درسازمان به عنوان سرمایه هاي فکري نمي باشد.
كندذهني جمعي طراحي شده زماني مسلط مي شود كه 
قوانین و مقررات و سیستم ها، تفکر خالق، سازنده و مستقل 
آلبرخت  سازند.  مي  غیرممکن  یا  مشکل  افراد  براي  را 
به داشتن سه  جهت موفقیت سازمان در چنین شرایطی 
عامل افراد هوشمند، تیم هاي4 هوشمند و سازمان هاي 
هوشمند ، اشاره مي نماید. بر این اساس هوش سازماني 
به عنوان استعداد و ظرفیت یك سازمان در حركت قدرت 
ذهني اش و تمركز این قدرت ذهني در رسیدن به رسالت 
نهایت   .)2003,Albrecht( شود  مي  تعریف  سازمان 
از  تابعي  فردي  عامل  به  منتسب  هوش  گونه  هر  اینکه 
عامل  به  كه  حالیکه هوشي  در  است؛  فردي  روانشناسي 
جمعي نسبت داده مي شود تابع روانشناسي جمعي است. 
تفاوت اولیه بین این دو مفهوم سازي این است كه عامل 
سنتي  روانشناسي  توضیحات  از خالل یك سري  فردي 
عمل مي نماید؛ در حالیکه هوش در عامل جمعي بوسیله 
و  شود  مي  منطقي  كند؛  مي  تغییر  فرهنگي  ساختارهاي 
سپس توسط فرهنگ اجتماعي تجهیز یا محدود مي گردد 
مدل  در  سازمانی  هوش  های  مولفه   .)2005,Yolles(

آلبرخت عبارتند از:
1.چشم انداز استراتژیك5: به قابلیت خلق، استنتاج 
و بیان هدف یك سازمان اطالق مي شود. عالیم كلیدي 
استراتژیك  استراتژیك شامل داشتن گفتمان  انداز  چشم 
بازبیني  سازمان،  فعالیت  محیط  بررسي  سازمان،  در 
استراتژیك ساالنه، داشتن پیشنهاد ارزشمند در قبال بازار، 
بیانیه هدایت، كاربرد بیانیه مأموریت و ارتقاء مدیران آینده 
مي باشد. در یك كالم چشم انداز استراتژیك در پي آن 

است كه بگوید مي دانیم به كجا مي رویم.
2. سرنوشت مشترك6: زمانیکه تمام یا اكثر افراد در 
سازمان درگیر كار شدند، مي دانند كه رسالت و مأموریت 
سازمان چیست، احساس داشتن هدف مشترک مي نمایند 
را  سازمان  موفقیت  جبري  صورت  به  افراد  تك  تك  و 
درک مي نمایند. آنها مي توانند به طور هم افزایي براي 
رسیدن به چشم انداز عمل نمایند. این حس كه همگي 
به  یا  احساس قوي همبستگي  قایقیم یك  ما سوار یك 
اصطالح حس یك روح در چند بدن بودن را در آنها به 
شامل  مشترک  سرنوشت  كلیدي  عالئم  آورد.  مي  وجود 
فهم  كاركنان،  بین  در  مشترک  نتایج  هاو  برنامه  داشتن 
تشریك  و  كمك  سازمان،  یا  وكار  كسب  ایده  همگاني 
مساعي بخش ها به یکدیگر، وجود احساس تعلق كاركنان 
به سازمان، احساس مشاركت در كاركنان، اعتقاد كاركنان 
به موفقیت و ارتباط با دوام كاركنان با سازمان مي باشد. 
به طور كلي قصد نهایي سرنوشت مشترک این است كه 

بگوید همه ما در یك قایق هستیم.
توسط  سازماني  فرهنگهاي  برخي  تغییر7:  به  میل   .3
تیم هاي اجرایي پایه گذار خودشان هدایت مي شوند. در 
این فرهنگها نحوه عملکرد، تفکر و واكنش مجدد نسبت 
و  تغییر  نوع  هر  كه  است  شده  همسان  آنقدر  محیط  به 
تحول نشان دهنده نوعي بیماري و حتي آشوب محسوب 
مي شود. در جاي دیگر تغییر نشان دهنده چالش، كسب 
تجارب جدید و مهیج است و به عبارت دیگر شانسي است 
محیط  چنین  در  افراد  جدید.  فعالیت  و  كار  شروع  براي 
هایي نیاز به بازآفریني مدل و الگوي سازمانی را به عنوان 
یادگیري  براي  فرصتي  كه  مطلوب  و  مهیج  چالش  یك 
روشهاي جدید كامیابي است به خوبي احساس مي نمایند. 
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میل به تغییر و تحول نیازمند این نکته است كه با همه 
تغییراتي كه براي تحقق چشم انداز استراتژیك الزم است 
بهبود  شامل  تغییر  به  میل  كلیدي  عالئم  باشد.  سازگار 
مستمر فرآیندها، حمایت از نوآوري، حمایت از بهبود انجام 
كار، اجازه پرسیدن، حداقل بوروكراسي، پذیرش اشتباهات 
به  میل  باشد.  مي  تغییر  فضاي  ایجاد  و  مدیران  توسط 
تغییر، توانایي مواجهه با چالش هاي غیر منتظره را داشتن 

مي باشد.
از عنصر سرنوشت مشترک، عنصر  4. روحیه1: جداي 
روحیه با میل به اعطاي بیش از حد استاندارد درگیر است. 
روانشناسان سازماني به تالشهاي دلخواه به عنوان انرژي 
است  قرار  كه  آنچه  از  باالتر  سطح  در  سازمان  اعضاي 
پائین  با روحیه  دارند. در یك سازمان  اشاره  بشود  انجام 
كاركنان به میزان اصولي و منطقي به شغل و وظیفه شان 
با  حدودي  تا  رهبران  سازمان  یك  در  نمایند.  مي  عمل 
بکارگیري عنصر روحیه به اعاده قسمتي از این تالشهاي 
در  كاركنان  تمایل  مثال،  عنوان  به  پردازند.  مي  دلخواه 
توزیع چیزي بیش از حد انتظار، و این به خاطر این است 
كه آنها موفقیت خودرا در گرو موفقیت سازمان تشخیص 
است كه مي خواهند  این  به خاطر  اند. و همچنین  داده 
آن اقدام با موفقیت به اتمام برسد. عالئم كلیدي روحیه 
روحیه  در  مدیریت  سهم  كاري،  زندگي  كیفیت  شامل 
فوق  تالش  سازمان،  در  بودن  افتخار  احساس  كاركنان، 
العاده كاركنان، فرصتهاي شغلي، نگرش مدیران به شغل 
از  منظور  به طور كلي  باشد.  مدیران مي  تعهد  الگوي  و 
روحیه داشتن روحیه و انرژي الزم به منظور موفق شدن 

مي باشد.
قوانین جهت  سلسله  یك  بدون  توافق2:  و  اتحاد   .5
اجرا در حیطه آن، هر گروهي در ادامه كار دچار مشکل 
فراوان و اختالف نظر خواهد شد. افراد و گروهها باید خود 
رابراي تحقق رسالت و مأموریت سازمان، سازمان دهند. 
مسئولیت ها و مشاغل را تقسیم نمایند و یك سري قوانین 
را براي برخورد و ارتباط با یکدیگر و رویارویي با محیط 
وضع نمایند. هر ساختار سازماني كه متصور شود، تنگناها و 
محدودیتهایي را كه به هر حال جهت همکاري وضع شده 
اند تحمیل خواهد نمود. در یك سازمان هوشمند، نظامها- 

در یك تعریف كلي- دست به دست هم داده اند تا اینکه 
افراد را قادر به انجام مأموریت سازند. عالئم كلیدي اتحاد 
و توافق شامل ساختار مناسب، حمایت سیاستها از رسالت، 
اطالعاتي،  سیستمهاي  بهبود  كاری،  فرآیندهای  تسهیل 
ارتباط سیستمهاي اطالعاتي و خلق ارزش براي مشتري، 
هم  و  سازمان  سطح  ترین  پائین  تا  مسئولیت  انتقال 
راستایي مأموریتهاي بخشي مي باشد. به طور كلي اتحاد 
به  سازمان  ابزارهاي  و  قوانین  معناي كمك  به  توافق  و 

موفق شدن مي باشد.
6.کاربرد دانش3 : امروزه بیش از پیش، اقداماتي كه 
منجر به پیروزي یا شکست در یك سازمان شده اند اساسًا 
بوده  ها  داده  و  اطالعات  دانش،  از  مؤثر  استفاده  پایه  بر 
دانش كسب  به  فعالیت هر سازماني شدیداً  تقریبًا  است. 
شده، تصمیم هاي درست آني، قضاوت، ذكاوت و حس 
صحت  اندازه  به  خود  افراد،  ساالري  شایسته  مشترک 
سازمان  ساختار  با  دقیقه  هر  در  كه  كاربردي  اطالعات 
تحوالت  از  فراتر  نگاهي  با  دارد.  وابستگي  شده،  عجین 
دانش،  مدیریت  راستاي  در  اطالعات  آوري  فن  جاري 
كاربرد دانش مرتبط است با ایجاد فرهنگ استفاده از منابع 
دانش  كاربرد  وهله  این  در  اطالعاتي.  و  فکري  ارزشمند 
مطرح  شناسانه  انسان  نظریه  یك  عنوان  به  است  بهتر 
ساختاري.  و  تکنولوژیکي  نظریه  یك  عنوان  به  تا  شود 
عالئم كلیدي كاربرد دانش شامل فرهنگ اشتراک دانش، 
قدرداني مدیران از دانش كاركنان، مرزهاي نفوذپذیر در 
آخرین  مطالعه  عملیاتي،  اطالعات  جریان  ها،  ایده  برابر 
و  كاركنان  یادگیري و شکوفایي  توسط مدیران،  ایده ها 
كلي  طور  به  باشد.  مي  مهارتها  از  مدیران  كامل  درک 
و  دانش  اطالعات،  گذاشتن  اشتراک  به  دانش،  كاربرد 

فرزانگي را شامل مي شود.
مدیران  كه  نیست  كافي  این   : عملکرد4  فشار   .7
صرفًا درگیر عملکرد )اجرا( باشند مانند كسب موضوعات 
سازمان  یك  در  آن.  ماهرانه  نتایج  و  نامعین  استراتژیك 
هوشمند هر یك از مجریان بایستي موضع اجرایي خاص 
باید  چیزي  چه  مفهوم  اینکه  مانند  باشند.  داشته  را  خود 
استنباط شود و اعتقاد در اهداف معتبر. رهبران مي توانند 
پشتیباني  آن  از  و  داده  ترویج  را  عملکرد  فشار  مفهوم 
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باشد  مي  دارا  زماني  را  اثر  بیشترین  امر  این  اما  نمایند 
انتظارات  از  تحمیل  عنوان یك مجموعه خود  كه تحت 
باشد.  مشترک  موفقیت  براي  عملیاتي  الزام  و  متقابل 
عالئم كلیدي فشار عملکرد شامل درک انتظارات توسط 
اهداف، حل مشکالت  به خاطر  ارتباط مدیران  كاركنان، 
اجرایي كاركنان توسط مدیران، عدم ترقي مدیران ضعیف، 
عملکردشان،  درباره  كاركنان  توسط  بازخورد  دریافت 
احساس كاركنان از مفید بودن كارشان و ترقي كاركنان 
عملکرد  فشار  در مجموع،  باشد.  مي  شایستگي  براساس 
به مفهوم جدي بودن در مورد آنچه انجام مي دهیم مي 
سازماني  آلبرخت  نظر  طبق   .)2003,Albrecht( باشد 
كه در جهت پتانسیل نهایي خویش در حركت است براي 
باید بطور مداوم در هر هفت  یك توسعه ي همه جانبه 
مولفه كلیدي پیشرفت كند. آلبرخت، عملیاتي شدن هوش 

سازماني را مستلزم درنظرگرفتن سه موضوع مي داند:
مي  چگونه  اینکه  درباره  سازمان  مدیران  و  رهبران   .1
نمایند.  نمایند؛ تفکر و گفتگو  توانند هوشمندانه تر عمل 
اندیشیدن و  بهترین راه براي رهبران ارشد یك سازمان 
صحبت كردن درباره اقدام مهم به عنوان عمل یا عملیات 
با هوش مي باشد. همیشه باید این سؤال توسط رهبران 

مطرح شود كه چگونه هوشمندانه تر عمل كنیم؟
2. اجازه فکركردن به افراد داده شود. زمانیکه حتی پائین 
ایده ها، تجربیات،  بدانند كه  رده كاركنان سازمان  ترین 
بینش ها و پیشنهاداتش شنیده و قدردانی خواهد شد؛ در 
واقع سازمان قدرت ذهني چشمگیري را بیش از آن مقدار 

كه برای آن پول پرداخته است؛ آزاد مي نماید.
عوامل  به  مند  نظام  و  بیرحمانه  پایان،  بي  حمله   .3
بي  كه  اي  سازماني  ساختارهاي  نظیر  جمعي  كندذهني 
ناعادالنه  رفتارهاي  اند؛  شده  ایجاد  هوشمند  غیر  و  ربط 
سرنوشت  مفهوم  و  اخالق  كه  عالي  مدیران  نادرست  یا 
مشترک را تخریب مي كنند؛ مدیران ناشایست، غیرموثر 
فقدان  اوقات  گاهي  حتي  و  ضعیف  و  خورده  شکست  و 
چشم انداز یا رسالت به وضوح تعریف شده و یا وجود خط 
مشي ها و قوانین و رویه هایي كه فرآیند خلق ارزش را 
در سازمان بي نتیجه مي نمایند؛ و سایرعواملي كه بدانها 
اشاره شد. بطور كلي باهوش ترین سازمانها بر این اساس 

خوب  كافی  باندازه  خوب  هیچوقت  كه  كنند  مي  عمل 
نیست؛ و در تمامي اقتصادهاي توسعه یافته ازكار با اشیا به 
سمت كار فکري حركت كرده اند1 ؛ و در نهایت به عنوان 
عالج آخر در برابر شکستهاي بسیار بد نظامهاي آموزش 
سازمانها  كه  هوشمندي  افراد  پرورش  زمینه  در  عمومي 
بدانها نیازمندند؛ سازمانها در نقش مربي شایستگي فکري 
كاركنانشان خواهند بود. در پاسخ به این سئوال كه از كجا 
روشهایي جهت ادامه فعالیت سازمان را به شکل مؤثر تر 
بیان مي كند كه  اینگونه  آلبرخت  پیدا كنیم؛  و كارآمدتر 
راه حلهایي جهت باهوش تر ساختن افراد وجود دارد و به 
عبارت دیگر آموزش افراد جهت استفاده بهتر از پتانسیل 
این  در  است.  راه حل  یك  آنها  ذهن  نیروي  كل  واقعي 
رابطه ده مهارتي كه هر فرد با روشهاي متفاوتي مي تواند 

به آن دست یابد و به كارگیرد عبارتند از:
1. انعطاف پذیري ذهني یا تحمل ابهام؛

2. گشودگي در برابر اطالعات جدید؛
3. ایجاد ظرفیت براي تفکر نظام مند؛
4. ایجاد ظرفیت براي تفکر انتزاعي؛

5. مهارت در تولید اندیشه و طرز فکر؛
6. تفکر مثبت؛
7. شوخ طبعي؛

8. جرات روشنفکري؛
و  پذیري  فرهنگ  در  مخالفت  و  مقاومت  سماجت،   .9

فرهنگ آموزی؛2
.)2003,Albrecht( 10. هوش هیجاني

سوابق تجربی
1. یافته های پژوهشی در زمینه بررسی هوش سازمانی 
دارای  روحیه  مولفه  داد  نشان  استرالیایی  سازمانهای 
كمترین  دارای  عملکرد  فشار  مولفه  و  میانگین  بیشترین 
 Australian Institute of( است  بوده  میانگین 

.)2003,Management
یافته های پژوهشی در زمینه بررسی وضعیت هوش   .2
سازمانی در شش سازمان دولتی شهر قم( نشان داد كه 
در پنج سازمان وضعیت هوش سازمانی و مولفه های آن 
پایین تر از میانگین )وضعیت نامطلوب( و در سازمان ششم 

1.Good is never good enough, Shifting from thing-work to think-work 
2.Resistance to Enculturation



باالتر از میانگین )وضعیت مطلوب( بوده است. همچنین 
كمترین  دارای  توافق  و  اتحاد  مولفه  ششم  سازمان  در 
میانگین  بیشترین  دارای  دانش  كاربرد  مولفه  و  میانگین 

.)2010,ZareiMatin and et als( بوده است
3. یافته های پژوهشی مربوط به بررسی وضعیت هوش 
كه  داد  نشان  شیراز  پزشکی  علوم  دانشگاه  سازمانی 
سازمان  در  آن  های  مولفه  و  سازمانی  هوش  وضعیت 
همچنین  است.  بوده  قبولی  قابل  در سطح  مطالعه  مورد 
مولفه اتحاد و توافق دارای بیشترین نمره  و مولفه میل به 
 Nasabi and( تغییر دارای كمترین نمره  بوده است

.)2009,Safarpour
4. یافته های پژوهشی مربوط به بررسی وضعیت هوش 
سازمانی در شركت های رومانیایی نشان داد كه فقط 13 
مفهوم  با  متوسط  و  بزرگ  های  شركت  كاركنان  درصد 
كاركنان شركت   های  و  اند  بوده  آشنا  هوش سازمانی 
حال  این  با  شناختند.  نمی  را  مفهوم  این  اصاًل  كوچك 
تحلیل داده های بدست آمده نشان داده است كه هوش 
 Lefter( است  بوده  باالتر  و  متوسط  حد  در  سازمانی 

.)2008,and Prejmerean and Vasilache
5. یافته های پژوهشی مربوط به بررسی وضعیت هوش 
سازمانی در سازمان پژوهش و برنامه ریزی ایران نشان 
داد كه وضعیت هوش سازمانی در سازمان مورد مطالعه 
كمتر از حد متوسط بوده است. همچنین مولفه ی چشم 
انداز استراتژیك دارای بیشترین میانگین و مولفه میل به 
تغییر دارای كمترین میانگین بوده است )فقیهی و جعفری، 

.)1388
6. یافته های پژوهشی مربوط به بررسی وضعیت هوش 
و  مشهد  فردوسی  دانشگاه  های  كتابخانه  در  سازمانی 
هوش  وضعیت  مجموع  در  كه  داد  نشان  قدرس  آستان 
و  الحوایجی  )باب  است  بوده  متوسط  حد  در  سازمانی 
قاضی میرسعید و الهیان، 1389(. بر اساس مبانی نظری و 
تجربی هوش سازمانی، بررسی فرضیه های زیر  مد نظر 

بوده است.
در  سازمانی  هوش  میزان  اصلی:  فرضیه 
به طور  مازندران  استان  های شرق  شهرداری 

معناداری در وضعیت مناسبی قرار دارد.

فرضیه فرعی اول: میزان مولفه های هفت گانه 
هوش سازمانی در جامعه مورد مطالعه به طور 

معناداری در وضعیت مناسبی قرار دارد.
مولفه  میانگین  بندی  رتبه  دوم:  فرعی  فرضیه 
های هوش سازمانی در جامعه ی مورد مطالعه 

دارای تفاوت معناداری می باشد.
و  سازمانی  هوش  میزان  سوم:  فرعی  فرضیه 
مورد  پنج شهرداری  تفکیك  به  آن  مولفه های 

مطالعه متفاوت می باشد.

روش تحقیق
روش بررسی حاضر روش تحقیق توصیفي از نوع پیمایشي 
بوده است. جامعه آماری مورد مطالعه این مطالعه شامل 
كاركنان ستاد اداری پنج شهرداری شرق استان مازندران 
مجموعًا  گیری  نمونه  زمان  در  ایشان  تعداد  كه  بوده 
كارمند،   58 با  نکا  ترتیب شهرداری  به  است.  بوده   190
با 45  با 55 كارمند، شهرداری گلوگاه  شهرداری بهشهر 
با 20 كارمند و شهرداری  كارمند، شهرداری خلیل شهر 
رستمکال با 12كارمند دارای بیشترین تعداد كاركنان ستاد 
اداری بوده اند. روش نمونه گیری نیز در این بررسی نمونه 
ابتدا  بدین منظور  بوده است.  گیري گروهی1 )طبقه ای( 
 Krejcie and( با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه
جامعه  یك  برای  الزم  نمونه  حجم   )1970,Morgan
190 نفری، 127 نفر تعیین گردید. سپس به نسبت تعداد 
كاركنان ستاد اداری هر شهرداری، حجم نمونه الزم از هر 
شهرداری نسبت به كل نمونه 127 نفری الزم، مشخص 
گردید. محاسبات مربوط به تعیین حجم نمونه در جدول 

شماره 2 ارایه گردیده است.
همانگونه كه در جدول شماره 2 مشخص گردیده است؛ 
در این بررسی در مجموع 138 پرسش نامه توزیع گردیده 
تحلیل  قابل  نامه  پرسش   133 به  مربوط  اطالعات  كه 
الزم  نمونه   127 از  نامه  پرسش  میزان  این  است.  بوده 
ویژگی  شباهت  بیشتر شدن  موجب  خود  كه  بوده  بیشتر 
از  پس  است.  گردیده  آماری  جامعه  كل  به  نمونه  های 
نامه  پرسش  شهرداری،  هر  در  الزم  نمونه  حجم  تعیین 
اداری  ستاد  كاركنان  بین  در  ساده  تصادفی  روش  به  ها 

1.Stratified Sampling



و  مبانی نظری  تبیین  توزیع گردید. جهت  هر شهرداری 
سوابق تجربی موضوع از روش كتابخانه ای، شامل كتاب، 
مجالت و اینترنت استفاده گردید. همچنین از پرسش نامه 
برای جمع آوری داده های پژوهش جهت آزمون فرضیه 
بوده  اجزاء زیر  نامه دارای  استفاده گردید.این پرسش  ها 

است:
نام  شامل  كه  كاركنان  شناختي  جمعیت  ویژگیهاي   .1

شهرداری، جنسیت و میزان تحصیالت بوده است.
2. پرسش نامه هوش سازمانی: این پرسش نامه كه توسط 
آلبرخت در سال 2003 بر اساس مبانی نظری مدل هوش 
سازمانی آلبرخت طراحی گردیده دارای 49 سوال می باشد 

.)2003,Albrecht(
 7 دارای  نامه  پرسش  این  در  سازمانی  هوش  مولفه  هر 
سوال بوده كه پس از ترجمه از زبان انگلیسی و بازبینی، 
روایی1  صوری سواالت مورد تایید دو نفر از اساتید صاحب 
نظر قرار گرفت. پایایی2  پرسش نامه هوش سازمانی به 
روش ضریب آلفای كرونباخ در نمونه 133 نفری پژوهش 
به میزان 0/918 و در مورد مولفه چشم انداز استراتژیك به 
میزان 0/821، سرنوشت مشترک به میزان 0/769، میل 
به تغییر به میزان 0/691، روحیه به میزان 0/730، اتحاد 
و توافق به میزان 0/679، كاربرد دانش به میزان 0/714 
است  ذكر  به  الزم  آمد.  بدست   0/686 عملکرد  فشار  و 
سواالت پرسش نامه بدون اینکه محتوی آن تغییر نماید؛ 
شهری  مدیریت  و  شهرداری  فعالیت  زمینه  با  متناسب 
نامه  اینکه نمره گذاري پرسش  نهایت  تنظیم گردید. در 
لیکرت به صورت  هوش سازمانی در طیف 5 گزینه اي 

زیر استفاده گردید: 

موافقم؛  ندارم؛4.  نظري   .3 مخالفم؛  مخالفم؛2.  1.كاماًل 
5.كامالً موافقم. 

با توجه به این موضوع كه جمع گزینه ها در طیف لیکرت 
 3 پژوهش  فرضی  میانگین  بنابراین  باشد؛  15می  عدد  
بوده و در این تحقیق وضعیت موجود با میانگین فرضی 3 
مقایسه شده است. بدین معنا كه در صورت اثبات فرضیه 
میانگین فرضی 3،  از  میانگین مورد مطالعه  بودن  باالتر 
وضعیت آن متغیر در جامعه مورد مطالعه در سطح مناسبی 

قرار داشته است.

روشهاي آماري
روشهاي آماري به كاررفته در این بررسی شامل روشهاي 
در  است.  بوده  استنباطي  آمار  روشهاي  و  توصیفي  آمار 
سطح آمار توصیفي از میانگین، انحراف استاندارد، فراواني، 
دامنه و... براي توصیف شرایط موجود استفاده گردید. در 
سطح آمار استنباطي جهت تعمیم صفات نمونه به جامعه 
آزمون   ، فریدمن4  آزمون   ، نمونه3  تك  تی  آزمون  از 
برای  است.  شده  استفاده  غیره  و  كروسکال-والیس5  
 SPSS20 توصیف و تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار
سال  ماه  اردیبهشت  در  ها  نامه  پرسش  گردید.  استفاده 

1391 توزیع و جمع آوري گردیده است.

یافته ها
بر اساس یافته های پژوهش،42 نفر )معادل 31/6 درصد( 
از پاسخگویان از كاركنان شهرداری نکا، 39 نفر )معادل 
29/3 درصد( از كاركنان شهرداری بهشهر،30 نفر )معادل 
22/6 درصد( از كاركنان شهرداری گلوگاه، 14 نفر )معادل 

1.Validity
2 .Reliability

3 .One-Sample t Test
4.Friedman Test

5.Kruskal–Wallis 

شهرداری نماد
بهشهر

شهرداری شهرداری نکا
رستمکال

شهرداری 
خلیل شهر

شهرداری 
گلوگاه

جمع

58122045190 55تعداد کارکنان

100 23/68 10/53 6/31 30/53 28/95 نسبت کارکنان)درصد(

تعداد نمونه کارکنان الزم در هر 
شهرداری از 127 نفر نمونه الزم

373981330127

404391432138تعداد پرسش نامه توزیع شده

تعداد پرسش نامه جمع آوری شده 
قابل تحلیل

394281430133

جدول 2. وضعیت حجم نمونه تحقیق، ماخذ: نگارندگان.



نفر   8 و  خلیل شهر  كاركنان شهرداری  از  درصد(   10/5
)معادل 6درصد( از كاركنان شهرداری رستمکال بوده اند. 
و  مرد  را  پاسخگویان  از  درصد(   76/7 )معادل  نفر   102
24نفر )معادل 18 درصد( را زنان تشکیل داده اند. 7 نفر 
)معادل 5/3 درصد( از پاسخگویان به سوال جنسیت پاسخ 
از  درصد(   33/1 )معادل  نفر   44 نهایت  در  بودند.  نداده 
پاسخگویان دارای تحصیالت دیپلم، 33 نفر )معادل 24/8 
درصد( فوق دیپلم، 48 نفر )معادل 36/1 درصد( لیسانس 
اند.7  بوده  لیسانس  فوق  درصد(   0/8 )معادل  نفر   1 و 
سطح  سوال  به  پاسخگویان  از  درصد(   5/3 )معادل  نفر 
متغیر  توصیفي  آماره های  بودند.  نداده  پاسخ  تحصیالت 
جدول  در  آن  گانه  هفت  های  مولفه  و  سازمانی  هوش 

شماره 3 ارایه شده است.

همانگونه كه در جدول شماره 3 مشاهده می شود هوش 
سازمانی دارای میانگین نمره 3/5713 و انحراف استاندارد 
0/37978 بوده است. در بین مولفه های هوش سازمانی، 
فشار عملکرد با میانگین 3/7830 دارای بیشترین میانگین 
و چشم انداز استراتژیك با میانگین 3/2750 دارای كمترین 
میانگین بوده است. از میان مولفه های هوش سازمانی، 
 0/63806 استاندارد  انحراف  با  استراتژیك  انداز  چشم 
با  توافق  و  اتحاد  و  استاندارد  انحراف  بیشترین  دارای 
انحراف  كمترین  دارای   0/46146 استاندارد  انحراف 
استاندارد بوده است. در نهایت در بین مولفه های هوش 
سازمانی،چشم انداز استراتژیك با دامنه 4 دارای بیشترین 
دامنه و اتحاد و توافق با دامنه 2/57 دارای كمترین دامنه 

بوده است.

دامنهانحراف استانداردمیانگینمتغیر

3/57130/379782/8هوش سازمانی

3/27500/638064چشم انداز استراتژیک

3/65090/558413/43سرنوشت مشترک

3/42210/515643میل به تغییر

3/70780/515643/71روحیه

3/69820/461462/57اتحاد و توافق

3/46190/480573/43کاربرد دانش

3/78300/481442/86فشار عملکرد

جدول 3. آماره های توصیفی هوش سازمانی، ماخذ: یافته های تحقیق.

حد باالحد پايینسطح معناداريt محاسبه شدهتفاوت میانگیندرجه آزادیمتغیر

1320/5712817/3480/0000/50610/6364هوش سازمانی

چشم انداز 
استراتژيک

1320/274974/9700/0000/16550/3844

سرنوشت 
مشترک

1320/6509113/4430/0000/55510/7467

1320/422139/4410/0000/33370/5106میل به تغییر

1320/7078415/8310/0000/61940/7963روحیه

1320/6981717/4490/0000/61900/7773اتحاد و توافق

1320/4618711/0840/0000/37940/5443کاربرد دانش

1320/7830318/7570/0000/70050/8656فشار عملکرد

جدول 4. آزمونt تك نمونه ی بررسی وضعیت هوش سازمانی و مولفه های آن، ماخذ: یافته های تحقیق.



جهت آزمون فرضیه اصلی و فرضیه فرعی اول از آزمون 
تی تك نمونه استفاده شده است. در جدول 4 نتایج حاصل 

از این آزمون ارایه شده است.
با توجه به مثبت بودن عالمت حد پایین و باالی آزمون 
فاصله  )با   4 شماره  جدول  در  موجود  نمونه  تك  تی 
هوش  موجود  وضعیت  بنابراین  درصد(؛   95 اطمینان 
سازمانی و مولفه های آن در شهرداری های شرق استان 
وضعیت  در    3 فرضی  میانگین  با  مقایسه  در  مازندران 
برای  مناسب  آزمون  انتخاب  جهت  است.  بوده  مناسبی 
فرضیه فرعی دوم ابتدا آزمون توزیع نرمال بودن داده های 
هوش سازمانی در جامعه مورد مطالعه با استفاده از آزمون 
كولموگوروف-اسمیرنف1  انجام شده است. نتایج حاصل 

از این آزمون در جدول 5 نشان داده شده است.

همانگونه كه در جدول شماره 5 مشاهده می شود با توجه 
به اینکه سطح معناداری آماره آزمون K-Sكمتر از 0/05 
بوده، بنابراین فرض نرمال بودن توزیع داده های هوش 
بندی  رتبه  جهت  دلیل  همین  به  و  گردیده  رد  سازمانی 
میانگین مولفه های هوش سازمانی از آزمون ناپارامتریك 
فریدمن استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فریدمن 

در جداول 6 و 7  نشان داده شده است. 

همانگونه كه در جدول شماره 6 مشاهده می شود سطح 
معناداری آماره ی آزمون كای اسکویر كمتر از0/05 بوده؛ 
بنابراین میانگین مولفه های هوش سازمانی یکسان نبوده 
معناداری  تفاوت  مولفه  دو  حداقل  میانگین  رتبه  بین  و 

بندي  رتبه  فریدمن  آزمون  اساس  این  بر  دارد.  وجود 
میانگین مولفه های هوش سازمانی را به صورتی كه در 

جدول 7 آمده است؛ نشان داد.

بر اساس یافته های استنباطی ارایه شده در جدول شماره 7 
مولفه فشار عملکرد دارای بیشترین رتبه میانگین و مولفه 
چشم انداز استراتژیك دارای كمترین رتبه میانگین بوده 
تحلیل  آزمون  از  آزمون فرضیه فرعی سوم  است. جهت 
واریانس تك عاملی كروسکال-والیس استفاده شده است. 
نتایج حاصل از این آزمون نشان داد كه سطح معناداری 
برابر  سازمانی  هوش  برای  اسکویر  كای  آزمون  آماره 
سرنوشت   ،0/367 برابر  استراتژیك  انداز  چشم   ،0/378
مشترک برابر 0/095، میل به تغییر برابر 0/384، روحیه 
دانش  كاربرد  برابر 0/409،  توافق  و  اتحاد  برابر 0/365، 
تفکیك  به  برابر 0/321   فشار عملکرد  و  برابر 0/426  
پنج شهرداری بوده است. بنابراین میزان هوش سازمانی و 
مولفه های آن به تفکیك این پنج شهرداری دارای تفاوت 
و  سازمانی  میانگین هوش  بندی  رتبه  و  نبوده  معناداری 
مولفه های آن به تفکیك هر شهرداری فاقد اعتبار آماری 

می باشد.

نتیجه گیری و جمعبندی
به طور كلی بحث در مورد یافته های حاصل از انجام این 

Kolmogorov-Smirnov z)سطح معناداری )دوطرفه

1/4800/025

جدول5. آزمون نرمال بودن داده های هوش سازمانی، 
ماخذ: یافته های تحقیق.

جدول 6. آزمون کاي اسکویر، ماخذ: 
یافته های تحقیق.

سطح درجه آزادیکاي اسکوير
معناداری

109/41360/000

جدول 7. رتبه بندي میانگین ها بر اساس 
آزمون فریدمن، ماخذ: یافته های تحقیق.

رتبه میانگینمولفه

4/88فشار عملکرد
4/67روحیه

4/43اتحاد و توافق
4/41سرنوشت مشترک

3/50کاربرد دانش

3/26میل به تغییر

چشم انداز 
2/86استراتژیک

1 .Kolmogorov-Smirnov Test



بررسی در پنج شهرداری شرق استان مازندران را می توان 
در سه بند ارایه نمود كه عبارتند از: 

1. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ی اصلی نشان داد كه 
وضعیت هوش سازمانی در پنج شهرداری مورد مطالعه در 
البته مقدار  مقایسه با میانگین نظری مناسب بوده است. 
آل  ایده  تا وضعیت  و  بوده  در حدود 3/57  میانگین  این 
فاصله دارد؛ اما در مجموع وضعیت مورد قبولی می باشد. 
پژوهش  از  حاصل  های  یافته  با  مجموع  در  یافته  این 
 Lefter Nasabi and Safarpour)2009(و 
and Prejmerean and Vasilache)2008(و 
باب الحوایجی و قاضی میرسعید و الهیان، 1389 همسو 
 ZareiMatin بوده است؛ و در جهت عکس یافته های
بوده  فقیهی و جعفری )1388(  و   )2010(and et als

است.
های  یافته  نیز  سازمانی  هوش  های  مولفه  مورد  در   .2
حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد كه این مولفه ها نیز 
ها همسو  یافته  این  اند.  داشته  قرار  مناسبی  در وضعیت 
با یافته های ZareiMatin and et als)2010( در 
  Nasabi and)2009(Safarpourو ششم  سازمان 
 ZareiMatin and بوده و در جهت عکس یافته های

et als)2010( در پنج سازمان بوده است.
3. نتایج حاصل از آزمون فرضیه مربوط به وجود تفاوت 
در رتبه میانگین مولفه های هوش سازمانی نمایان ساخت 
مورد  جامعه  در  معناداری  تفاوت  ها  مولفه  این  بین  كه 
مطالعه وجود داشته است؛ به گونه ای كه فشار عملکرد 
استراتژیك  انداز  چشم  و  میانگین  رتبه  بیشترین  دارای 
دارای كمترین رتبه میانگین بوده است. این یافته ها در 
كه  است  نکته  این  بر  مبنی  آلبرخت  نظر  عکس  جهت 
نهایي خویش در حركت  پتانسیل  سازماني كه در جهت 
است براي یك توسعه همه جانبه باید بطور مداوم در هر 
 .)2003,Albrecht( كند  پیشرفت  كلیدي  مولفه  هفت 
از طرفی یافته های حاصل از این فرضیه در زمینه داشتن 
چشم انداز استراتژیك در جهت عکس یافته های فقیهی 
و جعفری )1388( و در زمینه فشار عملکرد نیز در جهت 
 Australian Institute of های  یافته  عکس 
به  كلی  طور  به  است.  بوده   )2003(Management

مازندران  استان  در شرق  مدیریت شهری  رسد  می  نظر 
سازمان  برای  مطلوب  آینده  اندیشه  در  آنچه  از  بیشتر 
آلبرخت  كه  گونه  آن  عملکرد  فشار  مفهوم  به  باشند؛ 
بیان می دارد یعنی جدي بودن در مورد آنچه انجام مي 
دهند؛ توجه دارد. به نظر می رسد مقداری از این موضوع 
عمدتًا  كه  بوده  ها  شهرداری  فعالیت  ماهیت  به  مربوط 
هریك  هوشمند  سازمان  در  كه  چرا  باشد؛  می  اجرایی 
داشته  را  خود  خاص  اجرایي  موضع  بایستي  مجریان  از 
یك  در  موضوع  این  به  نیاز  و  )Albrecht,2003(؛ 
سازمان با حجم انبوهی از فعالیت های اجرایی دو چندان 
بوده و به این اعتبار قابل توضیح و تفسیر می باشد. اما 
به  و  ها  مولفه  سایر  از  غفلت  زمینه  نبایستی  مساله  این 
ویژه چشم انداز استراتژیك را فراهم نماید. به ویژه اینکه 
انتظارات شهروندان از یك شهرداری مطلوب در  امروزه 
حد كارهای عمرانی خالصه نمی شود و فراتر از آن می 
باشد. بنابراین الزم است كه ورای مسایل اجرایی دورنمای 
روشنی از شهرداری ترسیم گردد؛ به گونه ای كه مشخص 
گردید؛ پس از چشم انداز استراتژیك، مولفه میل به تغییر 
دارای كمترین رتبه میانگین بوده است. میل به تغییر به 
معنای توانایي مواجهه با چالش هاي غیر منتظره را داشتن 
مي باشد )Albrecht,2003(. این موضوع نیز با توجه 
انتظارات  طرفی  از  و  شهرداری  های  فعالیت  ماهیت  به 
نهایت  در  باشد.  می  توجه  نیازمند  شهروندان  روزافزون 
آنچه می توان بیان نمود این نکته است كه توجه بیشتر به 
بهبود مستمر و توسعه، پیشرفت، ارتقا و  تعالی هم زمان 
و متوازن هر هفت مولفه هوش سازمانی موجب داشتن 

سازمانی به مراتب هوشمندتر خواهد بود.
4. نتایج حاصل از آزمون مربوط به وجود تفاوت در میزان 
هوش سازمانی و مولفه های آن به تفکیك پنج شهرداری 
نشان داد كه چنین تفاوتی معنادار نبوده و بنابراین ارتقای 
هوش سازمانی در سازمان ها نمی تواند تاثیر پذیر از عامل 

پراكندگی جغرافیایی باشد.

پیشنهادات 
1. با توجه به اینکه هوش سازمانی در جامعه مورد مطالعه 
مطلوب  وضعیت  تا  اما  داشته  قرار  مناسبی  وضعیت  در 



فاصله دارد؛ بنابراین برنامه ریزی در جهت ارتقا و بهبود 
از  منظور  باشد.  می  ضروری  سازمانی  هوش  مستمر 
وضعیت مطلوب نزدیك شدن هرچه بیشتر میانگین نمره 
هوش سازمانی و مولفه های آن به عدد 5 در طیف پنج 
ای  برنامه  داشتن  منظور  این  است.به  لیکرت  ای  گزینه 
منسجم برای اعمال تغییر و تحول در هر زمینه ای و از 
جمله ارتقای هوش سازمانی ضروری به نظر می رسد. در 
این راستا باور،حمایت و تعهد مدیران ارشد سازمان از یك 
این  ارزیابی  و  تنظیم،اجرا  در  كاركنان  مشاركت  و  طرف 

برنامه تغییر و تحول ضروری می باشد.
2. با توجه به اینکه هوش سازمانی بررسی شده در فرضیه 
از مولفه های هفت گانه هوش سازمانی  اصلی برآیندی 
می باشد؛ و با عنایت به این موضوع كه مولفه های هفت 
داشته  قرار  مناسبی  در وضعیت  نیز  گانه هوش سازمانی 
اما تا وضعیت مطلوب فاصله دارند بنا براین برنامه ریزی 
در مورد ارتقای تك تك این مولفه ها الزم بوده كه در 

مجموع به معنای ارتقای هوش سازمانی می باشد.
انداز  نظیر چشم  مولفه هایی  به  بیشتر  و  توجه جدی   .3
استراتژیك،میل به تغییر و كاربرد دانش كه رتبه میانگین 
كمتری را در مدیریت شهری شرق استان مازندران كسب 
نموده اند؛ ضروری می باشد. خصوصًا در زمینه چشم انداز 
استراتژیك با توجه به ماهیت اجرایی فعالیت های مدیریت 
استراتژیك می  برنامه  انداز و  استقرار یك چشم  شهری 
روز  از  و  نموده  فراهم  را  مطلوبی  سوی  و  سمت  تواند 
زمینه  این  در  بکاهد.  ها  سازمان  گونه  این  بودن  مرگی 
لزوم داشتن یك برنامه استراتژیك و طرح تحول و اجرایی 

متناسب با این برنامه استراتژیك ضروری می باشد.
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Analyzing of Relationship among Important Build-
ings with Using of Natural Elements; Case Study: The 
surrounding region of the old core of the city of karaj

Considering the lack of attention of some urban projects to city natural-historic 
features and potentials in the offers of the design and resulting inefficiencies in 
urban life, it seems proper use of these potentials for increasing the quality and 
identity of the city is essential. The old core of the city of Karaj is considered one 
of the particular zones which includes natural and epochal identity, actually the 
existence of natural and historical elements adjacent to one another in this zone, 
give specific feature to pointed zone by using optimal the expressed potentials can 
bring about an important role to play in the identity of the City of Karaj. One of the 
ways to improve the quality of the expressed potentials that in this research study 
referred to is good relationship between the important elements with helping of the 
potential of the natural environment.  Therefore, this study has tried to consider 
in the beginning the relationship between the natural and artificial elements and 
according to the use of the nature in the city can be one of the strategies of the 
relationship between the important artificial and natural elements, in continue to 
discuss the urban ecology and the relationship of the nature and the city and the 
green city, and finally have been discussed the key points of Iran and world ex-
periences in this context as the principles of the relationship between natural and 
artificial important elements, then using to overlay the layers of the physical and 
natural and historical elements, the vertical and horizontal relationship of stains is 
considered and finally from natural attractions of the old core of the city of Karaj 
with using the analytical – descriptive method and integrating the findings to create 
a good relationship between important elements of zone and thus improving and 
strengthening the framework of the city of Karaj have been used.
Keyword: The old core of the city, Relationship, Important elements, urban ecol-
ogy, green city 
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چکیده

و  ها  ویژگی  به  شهری  طرحهای  برخی  توجه  عدم  گرفتن  نظر  در  با 
پتانسیلهای طبیعی- تاریخی شهر در ارائه پیشنهادات طراحی و ناکارآمدی 
های حاصله در زندگی شهری، به نظر می رسد استفاده مناسب از این توان 
ها جهت افزایش کیفیت محیط و هویت شهر امری ضروری باشد. هسته 
ماهیت  هم  که  است  ای  ویژه  های  محدوده  از  یکی  کرج  شهر  قدیمی 
تاریخی دارد و هم ماهیت طبیعی، در واقع وجود عناصر طبیعی و تاریخی 
همجوار با یکدیگر در این محدوده، ویژگی منحصر به فردی را به محدوده 
مذکور داده است که با استفاده مطلوب از پتانسیلهای بیان شده می تواند 
نقش مهمی در هویت شهر کرج ایفا نماید. یکی از راههای ارتقاء کیفیت 
پتانسیلهای مذکور که در این پژوهش به آن اشاره شده است، ایجاد ارتباط 
مناسب بین عناصر شاخص به کمک پتانسیل محیط طبیعی می باشد. لذا 
ابتدا ارتباط بین عناصر طبیعی و  در این پژوهش سعی شده است که در 
مصنوع بررسی شده و با توجه به اینکه استفاده از طبیعت در شهر می تواند 
یکی از راهکارهای ارتباط بین عناصر شاخص مصنوع و طبیعی باشد، به 
بحث اکولوژی شهری و ارتباط طبیعت و شهر و ایجاد شهر سبز پرداخته 
شود و در نهایت نکات کلیدی تجارب ایران و جهان در این زمینه به صورت 
است.  گردیده  ارائه  مصنوع  و  طبیعی  شاخص  عناصر  بین  ارتباط  اصول 
سپس با استفاده از روی هم گذاری الیه های عناصر فیزیکی و طبیعی و 
تاریخی، ارتباط عمودی و افقی لکه ها بررسی شده و در نهایت با استفاده از 
روش توصیفی- تحلیلی، از جاذبه های طبیعی هسته قدیمی کرج و تلفیق 
یافته ها جهت ایجاد ارتباط مطلوب بین عناصر شاخص محدوده و در نتیجه 

بهبود و تقویت استخوانبندی شهر کرج بهره گرفته شده است.

اکولوژی  واژگان کلیدی: شهر کرج،  هسته قدیمی، عناصر شاخص،  
شهر، شهر سبز.
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مقدمه
جهت  که  ایران  شهری  طرحهای  برخی  در  امروزه 
رشد  شود،  می  تهیه  شهری  فضاهای  کیفیت  ارتقاء 
و توسعه بدون توجه به ساختار فضایی و کلیت شهر 
و همچنین انقطاع ارتباطی بین بافت قدیم و بافتهای 
جدید به طور قابل توجهی مشهود می باشد. مداخالت 
مدرن، نظیر طرحهای جامع و تفصیلی شهری، پروژه 
های تعریض معابر، پیامدهای نامطلوبی را در مقیاس 
استخوان بندی فضایی و سازمان کالبدی شهرها به 
همراه داشته است. از جمله این پیامدها می توان به 
خاک  نظیر  زیستی،  محیط  منابع  به  رساندن  صدمه 
بی  و  هرز  گسترش  اثر  در  کشاورزی  مستعد  اراضی 
با  های  توسعه  قالب  در  که  کرد  اشاره  شهرها  رویه 
تراکم پایین ایجاد شده است. همچنین با توجه به این 
عمده  پتانسیلهای  طبیعی،  و  تاریخی  عناصر  که  امر 
جهت ایجاد فضاهای شهری محسوب می شوند، به 
بین  مناسب  ارتباط  برقراری  با  بتوان  رسد  می  نظر 
ارتقاء  به  زا،  تاریخی هویت  عناصر  و  عناصر طبیعی 
جریان  کرد.  کمک  شهری  فضاهای  کالبدی  هویت 
ای  بالقوه  عناصر  مرز،  و  راه  شطرنجی،  شبکه  آب، 
هستند که ارتباطات و ترکیبات مختلفی را ارائه داده، 
افزایند.  می  پیوندها  بر  و  کرده  برقرار  را  اتصاالت 
ای  بالقوه  ارتباطات  حرکت  خطوط  عنوان  به  راهها 
بین ماهیت های جدا از هم ایجاد می کنند. )ویستون 
اسپیرن، 1384(؛ بنابراین طراح در هنگام بررسی هر 
یک از عناصر آن باید نسبت به کل محیط و منظر و 
روابط متقابل درونی آن بعنوان موجودیتی که طراحی 

می شود، توجه نماید )ماتالک، 1379(.
 

با  شهر  ارتباط  و  شهری  اکولوژی  بحث 
طبیعت

 پیش از 1970، اکولوژی1 جایگاه اندکی در طراحی 
منظر داشت، اما از سال 1980، برنامه ریزان شهری 
اهمیت طبیعت در شهر را بیان کردند، و متوجه شدند 
و  طراحی، ساخت  برای  مهمی  مفاهیم  اکولوژی  که 
که   )2008:237  ,Benton( دارد  شهر  نگهداری 

امروزه بخش عمده ای از آن بصورت کاربرد اکولوژی 
اکولوژی  است.  برخوردار  ای  ویژه  جایگاه  از  منظر 
و  ساختارها  روی  بر  انسانی  تاثیرات  نقش  بر  منظر 
عملکردهای منظر تأکید می کند و  همچنین در پی 
ارائه پیشنهادهایی به منظور بازگرداندن مناظر تخریب 
 ,Naveh and  Lieberman( باشد  می  شده 
به  انسان  به  صراحت  به  منظر  اکولوژی    .)1984
عنوان عاملی پرداخته است که باعث ایجاد تغییرات 
 Sanderson( .عملکردی در چشم انداز می گردد
منظر  دیدگاه،  این  در   )2000  ,  and Harris
از  گروههایی  از  متشکل  و  ناهمگن  سرزمینی 
اکوسیستم ها یا واحدهای فضایی تأثیرگذار بر یکدیگر 
بوده، الگوهایی مشابه در سراسر آن تکرار می شود و 
سه خصوصیت بنیادین آن ساختار، کارکرد و تغییر یا 
 .)1986,Forman and Gordon( پویایی است
بنابراین منظر، نظامی است بسیار پیچیده که مطابق 
نشان  را  متفاوتی  الگوهای  اجزای خود،  و  مقیاس  با 
نظام  این  ساختارهای  و   )1998,Farina(دهد می 
ترکیب  روابط  و  عناصر  از  »چیدمانی  عنوان  به 
 Batty and( شوند  می  تعریف  یکدیگر«  با  شده 
Longley, 1994(. تمرکز این علم بیشتر بر روابط 

»افقی« یعنی روابط بین واحدهای فضایی است.
عناصر ساختاری یک  ماتریس،  و  ها  داالن  ها،  لکه 
منظرند و باتوجه به این موضوع که داالن نیز نوعی 
لکه محسوب می شود، اندازه، شکل، تعداد و آرایش 
فضایی لکه ها در ماتریس، الگوهای ساختاری متفاوتی 
را در هر منظر به وجود می آورند )شفیعی و همکاران، 
به  منجر  تواند  می  منظر  در  آشفتگی  بروز   .)1382
شدن  ساده  و  فیزیکی  شکل  تغییر  یا  ساختار،  تغییر 
این نظام گردد، در نتیجه الگوی ساختاری آن تغییر 
انسانی  فعالیت ها و دخل و تصرف های  نماید.  می 
موجب بروز آشفتگی هایی در عناصر ساختاری مناظر 
مرتبط با شهرها گردیده است. از این رو برنامه ریزان 
و صاحبنظران با هدف احیاء اکولوژیکی، اقداماتی در 
های  اکوسیستم  پویایی  و  تنوع  بازگرداندن  راستای 

مرتبط انجام داده اند.
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احیای  راستای  در  اسپیرن2  ویستون  منظر،  معمار 
اکولوژیکی و احیاء منطر بیان می کند: در برنامه ریزی 
برداری  بر بهره  شهری، مجددا سامان دادن طبیعت 
)2008:237  ,Benton( دارد.  ارجحیت  طبیعت  از 

بسیاری از صاحب نظران این مطلب را به سبز کردن 
شهر منسوب می کنند. با اینکه شهرهای سبز پیش 
از اینها شروع به پیدایش کرده اند، ولیکن در این راه 
اساس  بر  موجود  شهرهای  تغییر  برای  کار  بسیاری 
اصول سبز باقی مانده است. مثال های بیشماری از 
راههایی که شهرها شروع به اتصال به جهان طبیعت 
کرده اند، در منظر شهر وجود دارد. سبز کردن شهر 
می تواند شامل برنامه های کاشت درخت، بازتوسعه 
ساختمانهای  گذشته،  میراث  حفاظت  بایر3،  اراضی 
و  ترمیم  شهری،  های  جنگل  و  کشتزارها  هوشمند، 
تجدید اکوسیستم، شهرهای مساعد دوچرخه سواری، 
محدود کردن استفاده از اتومبیل، توسعه فضاهای باز 
ایجاد  به  که  توسعه،  کوچک  های  پروژه  تشویق  و 
زیرساخت در شهرهای در حال توسعه کمک می کند، 

باشد.
)2008:237 ,Benton( 

در رابطه با ارتباط شهر و عنصر طبیعی رودخانه که 
در حوزه داالن ها )corridor( قابل بررسی است، 
مسائل اصلی، توجه به ارتباط باالدست و پایین دست، 
اتصال و دسترسی رودخانه به بخشهای اشغال شده 
شهری و اتصال به متراکم ترین بخشهای استفاده از 
زمین در شهر می باشد )از طریق مسیرهای پیاده و 
پلها و اتصاالت سواره(؛ همچنین اتصال رودخانه به 
شهر از لحاظ بصری و ادراکی )از طریق راههای سبز4، 
طراحی  عناصر  رودخانه،  کنار  جذاب  مقاصد  پارکها، 
در ارتباط با هم، نقاط چشم انداز، عالمتها و تصاویر 
قابل شناسایی(؛ و همچنین فراهم کردن جذابیتهای 
فرهنگی و اجتماعی در کنار رودخانه صورت می گیرد.

)2006:480 ,May(
همچنین روش های پایدار در رابطه با فضاهای سبز 
در شهر، می تواند شامل ترمیم و استقرار مجدد نهرها 
و راههای آبی، کاشت درختان در خیابانهای شهری، 

واقع  در  باشد.  بومی  درختان  استقرار مجدد  و  ترمیم 
تالشها برای تعمیر و ترمیم نهرها، نباید تنها شامل به 
حال اول برگرداندن گونه های گیاهی رودکناری بومی 
باشد، بلکه همچنین کمک به مدیریت آب خروشان 
را نیز در برمی گیرد. بسیاری از پروژه های ترمیم و 
توریستهای  و  ساکنان  از  نهر،  و  رود  مجدد  استقرار 
تامین کننده، با فرصتهایی برای آزمایش این محیط 
رودخانه  اند.  گرفته  بهره  شده،  ترمیم  طبیعی  های 
ها در واقع لکه هایی از نوع لکه- داالن هستند که 
نواری  اندازه ای است که  به  آنها  در  پوشش گیاهی 
پیوسته را بوجود آورده است. نخستین گام، جهت سبز 
کردن چنین فضاهای شهری، اغلب توسط گروههای 

انجمن شهری آغاز می شود. 
منافع اقتصادی و بهره برداری از زمین مهمترین عوامل 
انسانی در منظر  تأثیرگذار بر فرم و تجمع لکه های 
می باشد. در مکان هایی که حضور انسان چشمگیرتر 
الگوهای  به  طبیعی  الگوی  از  تغییر  )شهرها(،  است 
مصنوع ناگهانی بوده و منجر به تضاد زیاد با محیط 
منظر  اکولوژیک  احیای  به  نیاز  که  شود  می  اطراف 
تشکیالت  نیویورک،  شهر  در  نماید.  می  ضروری  را 
محلی گرین گوریالس5 از همسایگی ها در پیوستگی 
باغهای شهری در حال توسعه و درختکاری جمعی، 
برای توسعه پایدار فضاهای باز کوچک شهری حمایت 
احیای  راستای  در  گام مهمی  تواند  کند که می  می 
اکولوژیک منظر شهر باشد. در دیگر شهرهای صنعتی 
در  زمینهای متروک  دیترویت،  و  پترزبورگ  همچون 
بیکار  شهر برای کاشتن مواد غذایی توسط کارگران 
واگذار شده است. در اینگونه شهرها، گونه ای تقویت 
و احیای مزرعه داری و کشاورزی شهری وجود دارد. 
کشاورزی شهری امر جدیدی در شهرها نیست، این 
قرون  شهرهای  گردد.  برمی  اولیه  شهرهای  به  امر 
به  را  خود  محصوالت  دیوارها  در  اروپا،  در  وسطایی 
عمل می آوردند، و این امر دوباره در شهرها استفاده 
گردید. امروزه فرآورده های محلی میوه و سبزیجات 
شهری  داری  مزرعه  هستند.  پایداری  امر  از  بخشی 
سبز6  های  پروژه  از  مثالهایی  جمعی  باغهای  و 
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مدیریت شده محلی و سازمان یافته می باشد. بطور 
فزاینده برنامه ریزان و طراحان شهری، اصول منظر 
کوچک  های  تکه  طراحی  در  را  شهری  اکولوژی  و 
های  سیستم  و  پارکها  مانند  بزرگتر  سطوح  زمین، 
فضای سبز  وسیعتر  ترکیب  می کنند. در بسیاری 
شهرها مانند واشنگتن دی سی، طراحان شهری برای 
اتصال بخشهای مسکونی از راههای سرپوشیده داالن 

مانند7 و شبکه های کریدوری بهره گرفته اند. 
246-2008:243 ,Benton( (

همچنین سیستم حمل و نقلی یک شهر پایدار و سبز، 
به  و  امن  شرایط  در  مسیرها8  شبکه  توسط  را  مردم 
صورت پیاده، دوچرخه و یا حمل و نقل عمومی ارتباط 
می دهد. به عبارتی دیگر داالن های سبز عملکردی 
تعریف شده که می تواند از ساختاری گیاهی بهره می 
اکولوژیکی  منظر  احیای  راستای  در  تواند  می  و  برد 
شهر نقش بسزایی ایفا نماید. در این سیستم، پیاده در 
درجه اول اولویت و بعد دوچرخه، سیستم حمل و نقل 
خصوصی  موتوری  نقلیه  وسایل  سرانجام  و  عمومی 

قرار دارد.
در مراکز شهری اینگونه شهرها، فضا به نواحی  پیاده 
مسیرهای  جای  به  بازارها  و  خیابانی  های  کافه  و 
متراکم9  شهری  خیابانهای  در  سواره  ارجحیت  با 
جمله  از  بیرمنگهام10  کرد.  خواهد  پیدا  اختصاص 
راه  از  قسمتی  منظور،  بدین  که  باشد  می  شهرهایی 
به فضای  و  را تخریب کرده  موتوری در مرکز شهر 
مسیرهای  این  همچنین  است؛  داده  اختصاص  پیاده 
پیاده جهت انتقال سطوح پیاده به دیگر فرمهای حمل 
ویژه  مسیرهای  و  آهن  راه  ایستگاههای  به  نقل،  و 
-2008:243 ,Benton( ( .اتوبوس متصل شده اند

246
به طور کلی با توجه به مباحث ارائه شده، در شهرهای  
معاصر و گذشته جهان، یکی از راههای اصلی ارتباط 
طبیعت و شهر، از طریق توسعه فضاهای سبز در  شهر 
امکان پذیر می باشد که عمل ساختاری در راستای 
ذیل  عوامل  است.  شهری  منظر  اکولوژیک  احیای 

جهت دستیابی به هدف فوق مورد نیاز می باشد:

1. بازتوسعه اراضی بایر؛
بومی  درختان  از  استفاده  و  درخت  کاشت  برنامه   .2

محل؛
3. حفاظت میراث گذشته توسط عوامل طبیعی )توسعه 

منظر فرهنگی( و بازتوسعه اراضی بایر؛
4. مدیریت جریان آب در شهر؛

با  آبی  راههای  و  نهرها  مجدد  استقرار  و  ترمیم   .5
رویکرد احیای اکولوژیک منظر؛

و  تقویت  رویکرد  با  شهری  کشاورزی  ترویج   .6
ارتباط  تقویت  و  منظر شهری  اکولوژیک  بعد  احیای 

با طبیعت؛ 
7. استفاده از راههای سرپوشیده داالن مانند و شبکه 

کریدور های سبز؛
8. اختصاص مرکز شهر به فضاهای پیاده و کافه های 

خیابانی و ...؛
ایجاد  اولویت  اتومبیل و  از  9. محدود کردن استفاده 

محور پیاده )همانند شهر هایلدبرگ در آلمان(؛
10. ایجاد شرایط مساعد دوچرخه سواری.11

کل  گذشته  تجربیات  در  که  مهمی  نکاتی  ادامه  در 
جهان در رابطه با ارتباط بین شهر و طبیعت پرداخته 
مطابق  است.  آمده   2 شماره  جدول  در  است،  شده 
از  استفاده  طرحها،  اینگونه  اکثر  در  مذکور،  جدول 
اراضی بایر و مخروبه به عنوان پتانسیل ارتباطی شهر 
و طبیعت به چشم می خورد. همچنین استفاده مناسب 
جهت  شهر  مصنوع  و  طبیعی  توپوگرافی  و  شیب  از 
ارتباط  همچنین  و  شاخص  ابنیه  بین  ارتباط  ایجاد 
بصری شهر و طبیعت، مورد استفاده قرار گرفته است. 
وسایل  از  استفاده  کاهش  و  پیاده  محور  از  استفاده 
نقلیه موتوری در مراکز شهری نیز یکی از عوامل و 

روشهای ارتباطی شهر و طبیعت اطراف بوده است.

مواد و روش بررسی
ابتدا مطالعات کتابخانه ای برای  این پژوهش در  در 
سپس  شده،  انجام  بحث  نظری  چهارچوب  تدوین 
و  ها  نقشه  اطالعات،  میدانی  برداشت  از  استفاده  با 
پایه  بر  و  به هنگام شده  عکس های هوایی موجود 
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اصول ارتباطی نمونه موردی

ت
ب ايران و جهان در رابطه با ارتباط شهر و طبیع

تجار

ساخت یک سری از کانالها و مجاری آب، جهت توزیع و مدیریت عمومی آب
 کاهش شیب در قسمتهای مختلف )به اندازه( چهار فوت، تا  بین یادمانهای دو پایانه ارتباطشهر رم

بصری ایجاد شود

 ارتباط میدان و باغهای پینچو در شرق میدان از طریق یک پلکان عظیم، یک شیبراهه و یک
آبشار میدان دل پوپولو در رم

ارتباط میدان و رودخانه در غرب از طریق ساخت خیابانی در محور پلکان و شیبراهه مذکور

ارتباط و گسترش محوری محور شانزالیزه با طبیعت اطراف

پاریس
ارتباط محور مذکور با رودخانه سن

جهت گیری محورها و ابنیه مهم به موازات یا غالبا بصورت مایل یا عمود بر رود سن

 پاکسازی محوطه اطراف بناهای تاریخی که با بافت شهری فشرده احاطه شده بود، و بهره مندی
از شیب زمین و تپه ها برای افزایش حوزه دید ابنیه مهم  شهر پاریس

اتصال طرح شهر به نیروی اصلی منطقه، یعنی رود پوتوماک

 طرح النفان برای
واشنگتن

 مکانیابی عناصر اصلی مصنوع در نقاط مرتفع شهر و ایجاد دید از نقاط مذکور به رودخانه و سایر
نقاط شهر

 استقرار محور اصلی ارتباطی پیاده شهربه عنوان رابط عناصر و عملکردهای اصلی)در منطقه ای
)پایین تر از بخشهای مختلف شهر

اتصال پیاتزا و رود آرنو از طریق خرابه ای در میان آندو

 پیازا دالسینیوریا
درفلورانس ایتالیا

طراحی کاخ اوفیستی بعنوان حلقه پیوند پیازا)مرکز شهر( و رود آرنو

 کاخ اوفیتسی، حرکت عمودی از میدان را با حرکت بر کناره بستر رود آرنو درهم می آمیزد، و در
.نتیجه حضور رود را به نمایش می گذارد

ارتباط متقابل آبنمای باستانی، هم با کلیسای جامع از یک سو و هم با تاالر شهر از سوی دیگر

 شهرک پروجا بر فراز تپه
اومبریان

ایجاد فشار فضایی توسط خیابان منشعب از میدان مشرف به طبیعت اطراف شهر

ایجاد دو میدان در هر طرف یک بنای عمومی، در سوی دیگر خیابان رابط منتهی به طبیعت

ایجاد تفرجگاههایی با چشم اندازهای گسترده از سرزمین اطراف در سرتاسر حصار زاویه دار شهر

 ایجاد سازه جدید دانشکده )نیروی دریایی سلطنتی(، بین بنای قدیمی کوئینزهاوس و رودخانه
تیمز، توسط کریستوفررن

 کریستوفررن حجم کوئینزهاوس را گرفت، و آن را به جلو، به جانب رودخانه افکند تا مجرای مجرای فضای گرینویچ
فضایی ایجاد کند که طرحش را مهار می کرد

 تعریض فضای کنار رودخانه، کل را با مسیر حرکت در کنار تیمز پیوند می زد و نیروهای عمودی
گنبدهای پیشنهادی را به صورتی مشهود تا فضای رودخانه امتداد می داد

 پیوند بین شهر با محالت آن سوی رودخانه و نیز محور جدید توسعه شهر )هزار جریب(، از
.طریق احداث و بازسازی پلهای متعدد، در دوره صفویه برقرار می شود

اصفهان

 توسعه باغها و تفرج گاه های سلجوقی در داخل باروی شهر )باغ نقش جهان( و در حوالی شهر تا
 رودخانه عاملی بود، در جهت پیوند شهر اصلی با نقاط پراکنده اطراف شهر

 دراصفهان رابطه بین باغ های شاهی و شهر از طریق دو فضای شهری میدان نقش جهان پارس
 و خیابان چهارباغ به وقوع می پیوندد، میدان در رابطه با دولتخانه است، در حالی که خیابان

.چهارباغ ارتباط با باغی در حومه را سازمان می دهد

 شبکه بندی کامال فنی آب زاینده رود توسط شیخ بهایی و ایجاد انشعابات کثیری از آب رودخانه
در سطح شهر، به نام مادی ها

جدول 2. جمع بندی نکات کلیدی تجارب ایران و جهان در رابطه با ارتباط شهر و طبیعت



دوفصلنامه مدیریت شهري
Urban Management

شماره 31 بهار و تابستان 92
 No.31 Spring & Summer

194

های  ویژگی  بر  تأکید  با  منظر-  تحلیل  و  ارزیابی 
منظر  اکولوژیک  احیای  در  مؤثر  مصنوع  و  طبیعی 
شهری، محدوده طرح بررسی شده و پیشنهاداتی ارائه 
افزار تحلیلی  نرم  از  استفاده  با  نهایت  شده است. در 
GIS و با استفاده از گردآوری اطالعات در شهر کرج، 
محدوده مورد بررسی در وضعیت موجود و در وضعیت 

پیشنهادی مورد مقایسه قرارگرفته است.

شناخت محدوده مورد بررسی
مرکزی  چند  فضایی  سازمان  یک  دارای  کرج  شهر 
اولیه رشد  مراکز  تعدادی  از  این شهر  واقع  در  است. 
تشکیل شده است که به مرور زمان به هم پیوسته اند 
این  داده اند.  تشکیل  را  کرج  مجموعه  اکنون  هم  و 
طرز پیدایش، نوعی بافت ارگانیگ را برای شهر بوجود 
البته در سالهای بعد شهرکها و مناطقی  آورده است. 
)مانند رجایی شهر( که امروزه جزء کرج می باشند، به 
این  اما  شده اند،  طراحی  شطرنجی  و  منظم  صورت 
تاثیری در ساختار کلی شهر نداشته است. در  مساله 
واقع آنچه که استخوان بندی اصلی شهر کرج را رقم 
محور  شرقی،   تپه های  و  رودخانه  بر  عالوه  می زند 

شهید بهشتی می باشد.
 محدوده طراحی، مطابق با نقشه شماره 1، واقع شده 

در استخوان بندی اصلی شهر کرج، با مساحت حدود 
19 هکتار، از تپه های شرقی و رودخانه کرج در شرق 
محدوده آغاز و تا چهارراه امام به عنوان هسته مرکزی 
شهر کرج ادامه، و از آنجا، از خیابان دانشکده به سمت 
جنوب تا محدوده کاروانسرای شاه عباسی امتداد می 

یابد. 
و  شرقی  تپه های  غربی  بخش  در  مذکور  محدوده 
همجوار با دره مسیل واقع در پیرامون ورودی شرقی 
کرج واقع شده است. به طور کلي مي توان ویژگي کلي 
طبیعي محدوده را ناشي از رودخانه کرج و ارتفاعات 
البرز، به صورت دره وسیعي با اراضي سبز درون دره 
و پارک بزرگ چمران در قسمت جنوب محدوده بیان 
کرد. با توجه به شکل قرارگیري، همجوار دره ایجاد 
حریم  شرقي،  ارتفاعات  و  کرج  رودخانه  توسط  شده 
رودخانه و شیب زیاد ارتفاعات شرقي می باید به نوعي 
در  گرفته شود.  نظر  در  پیشنهادات کلي محدوده  در 
رودخانه  توسط  ایجاد شده  هاي  بلندي  پستي  واقع  
در دل دره، تشکیل دهنده سیماي کلي توپوگرافیک 

بخش شرقی محدوده است.
تاریخی  ابنیه  از جمله  همچنین در محدوده طراحی، 
در  عباسی،  شاه  کاروانسرای  به  می توان  توجه  قابل 
جنوب بلوار بالل، قلعه صمصام و پل شاه عباسی در 
شرق خیابان دانشکده و در بخش غربی رودخانه کرج 
اشاره کرد. پل شاه عباسی در مدخل ورودی شهر، بر 
به  کرج  جاده  است.  ساخته شده  کرج  رودخانه  روی 
چالوس در ضلع شرقی پل واقع گردیده، و پل جدید 
ساخته شده در مدخل شهر، در ضلع جنوبی این پل 
قرار دارد. پل قدیمی کرج در گذشته ارتباط میان ری 
و تهران را با قزوین و غرب کشور میسر می ساخته 

است.
که  گرفته  قرار  سکویی  روی  بر  قلعه صمصام  بنای 
از سطح خیابان حدود 1,5 متر ارتفاع دارد و مساحت 
عرصه قلعه حدود 1100 متر مربع بوده که در طول 
سالهای گذشته و دوره های قبل از انقالب به شدت 
آسیب دیده است و تغییرات و الحاقات دوره های قبل 
کامال در بنا مشهود است و تنها بخشهایی از باروی 

8

 . آنجا، از خيابان دانشكده به سمت جنوب تا محدوده كاروانسراي شاه عباسي امتداد مي يابد
 

 

نقشه 1. موقعیت محدوده مورد بررسی در شهر کرج،  .1389، نگارندگان: ماخذ، در شهر كرج موقعيت محدوده مورد بررسي .1قشه ن
ماخذ: نگارندگان، 1389.
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کاروانسرای  است.  مانده  باقی  آن  برجهای  و  اصلی 
واقع شده  شاه عباسی در جنوب غربی میدان قدس 
است. این بنا متعلق به دوران صفویه می باشد، قناتی 
در مسیر شمال به جنوب از این کاروانسرا می گذشته 

که حلقه چاه آن در حیاط کاروانسرا موجود است. در 
سالهای گذشته کاروانسرا به عنوان نمایشگاه وسایل 
ایجاد  جهت  تعمیر  حال  در  حاضر  حال  در  و  سنتی 

کاربری گردشگری می باشد.
در رابطه با دید و منظر در محدوده طراحی، آنچه در 
محدوده مورد نظر جالب توجه می باشد، دید مطلوب  
بوستان  و  آن  اطراف  گیاهی  پوشش  رودخانه،  به 
تهران  خیابان  از  در جنوب محدوده طراحی،  چمران 
به سمت کرج و دید به تپه های اسالم آباد در شمال 
خیابان  و  بلوارشورا  تقاطع  از  ریزی،  برنامه  محدوده 

شهید مدرس و همچنین چهارراه امام می باشد.
با توجه به مطالب و پتانسیلهای ارائه شده، نظامها و 
الیه ها و پتانسیل های وضعیت موجود در محدوده 
اندازی الیه های مذکور  مورد بررسی، جهت رویهم 
نظر  در  شاخص،  عناصر  بین  ارتباط  و  طرح  ارائه  و 
ارائه شده،  نقشه های  به  توجه  با  است.  گرفته شده 
درصد باالی کاربریهای تجاری، وجود عناصر شاخص 
و  تخریبی  بناهای  باالی  درصد  مصنوع،  و  طبیعی 

فضاهای  باالی  نسبتا  درصد  و همچنین  بایر  اراضی 
عمومی در محدوده طرح از جمله پتانسیلهای محدوده 

مذکور جهت ارتباط بین عناصر شاخص می باشد.
 در این پژوهش اهداف اصلی جهت رسیدن به چشم 
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تصویر 1. نظام دید و منظر موجود در 
تصویر 2. بناهای تاریخی در محدوده مورد بررسی؛ ماخذ: نگارندگان.محدوده مورد بررسی
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نقشه 2. نظام سلسله مراتب دسترسی 
در محدوده حوزه نفوذ؛ 
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چهارراه امام

نقشه 3. نظام کاربری اراضی وضع موجود در 
محدوده حوزه نفوذ؛  ماخذ: نگارندگان.
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نظام طبقات ساختمانها در  )سمت چپ. (5 نقشه؛ و نظام اراضي سبز در محدوده حوزه نفوذ )سمت راست. (4نقشه 

. نگارندگان: ماخذ ؛مورد بررسيمحدوده 
 
 

 
                                                                                             

نظام فضاهاي عمومي و  )سمت چپ. (7نقشه  ؛ ومورد بررسينظام كيفيت ساختمانها در محدوده  )سمت راست. (6نقشه 
   .دگاننگارن: ماخذ ؛ مورد بررسيخصوصي در محدوده 
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نقشه 4. )سمت راست( نظام اراضی سبز در محدوده حوزه نفوذ؛ و نقشه 5. )سمت چپ( نظام 
طبقات ساختمانها در محدوده مورد بررسی؛ ماخذ: نگارندگان.

11

 
نظام طبقات ساختمانها در  )سمت چپ. (5 نقشه؛ و نظام اراضي سبز در محدوده حوزه نفوذ )سمت راست. (4نقشه 

. نگارندگان: ماخذ ؛مورد بررسيمحدوده 
 
 

 
                                                                                             

نظام فضاهاي عمومي و  )سمت چپ. (7نقشه  ؛ ومورد بررسينظام كيفيت ساختمانها در محدوده  )سمت راست. (6نقشه 
   .دگاننگارن: ماخذ ؛ مورد بررسيخصوصي در محدوده 

                 
                                                                    

 
11

 
نظام طبقات ساختمانها در  )سمت چپ. (5 نقشه؛ و نظام اراضي سبز در محدوده حوزه نفوذ )سمت راست. (4نقشه 

. نگارندگان: ماخذ ؛مورد بررسيمحدوده 
 
 

 
                                                                                             

نظام فضاهاي عمومي و  )سمت چپ. (7نقشه  ؛ ومورد بررسينظام كيفيت ساختمانها در محدوده  )سمت راست. (6نقشه 
   .دگاننگارن: ماخذ ؛ مورد بررسيخصوصي در محدوده 

                 
                                                                    

 

نقشه 6. )سمت راست( نظام کیفیت ساختمانها در محدوده مورد بررسی؛ و نقشه 7. )سمت چپ( نظام 
فضاهای عمومی و خصوصی در محدوده مورد بررسی؛  ماخذ: نگارندگان.  
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انداز در نظر گرفته شده برای محدوده مورد نظر که 
بازگرداندن هویت شهری به ورودی قدیمی شهر کرج 

می باشد، به صورت ذیل در نظر گرفته شده است:
کهن  هسته  و  رود  دنباله  پهنه  همپیوندي  ایجاد   .1
مرکز شهري  کانون  یک  عنوان  به  کرج  مرکز شهر 
با  محدوده  دو  متقابل  کردن  فعال  و  کارکردي  چند 
تاریخی-  گردشگاهي،  تفریحي-  غالب  کارکردهاي 

فرهنگي و تجاري- خدماتي

ارتباط  جهت  طبیعی  عوامل  از  استفاده   .2
بین عناصر تاریخی و شاخص محدوده؛                       

که  هایی  شاخصه  و  نکات  بررسی  در  ترتیب  بدین 
به  و  باشد  بر محدوده  بیانگر وضعیت عمومی حاکم 
منظور ارائه آلترناتیو پیشنهادی و جهت ارتباط مطلوب 
بین عناصر شاخص، از میان نقاط قوت محدوده مورد 
بررسی،  پتانسیل های ذیل در نظر گرفته شده است:

طرف  دو  در  تاریخی  شاخص  عنصر  دو  وجود   .1
محدوده طراحی )پل شاه عباسی و کاروانسرای شاه 

عباسی(؛
2. وجود عناصر شاخص طبیعی در یک طرف محدوده 

طراحی )رودخانه و تپه های شرقی(؛

3. وجود پهنه های وسیع سبز و باز همجوار با رودخانه 
کرج؛

4. وجود کانالهای آب در محدوده طراحی؛
5. توپوگرافی متنوع در محدوده طراحی؛

6. بافت تاریخی و قدیمی ترین محدوده شهر کرج؛
7. امکان همپیوندی بخش تاریخی- طبیعی شهر با 

هسته کهن مرکز شهر کرج؛
8. بوستان چمران به عنوان بزرگترین گردشگاه کرج 

در جنوب محدوده طراحی؛
9. گره ترافیکی و مرکز تجاری مهم شهر کرج )چهار 

راه امام(؛
10. وجود کاربری های فعال در خیابان شهید بهشتی؛ 

و
11. خیابان دانشکده، از قدیمی ترین خیابانهای شهر 

کرج و دارای پوشش گیاهی خاص.

آلترناتیو  پیشنهادی
عناصر  بین  ارتباط  جهت  پیشنهادی،  آلترناتیو  در 
موجود  طبیعی  عوامل  از  ذکر شده،  تاریخی  شاخص 
واقع در محدوده مورد بررسی بهره گرفته شده است. 
از طریق مسیرهای سبز  بین عناصر شاخص  اتصال 
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نظام   )سمت چپ. (9نقشه ؛ و مورد بررسينظام عناصر شاخص طبيعي و مصنوع در محدوده  )سمت راست. (8 هنقش

    .نگارندگان: ؛ ماخذمورد بررسيسه بعدي محدوده 

بازگرداندن ته شده براي محدوده مورد نظر كه نظر گرف داف اصلي جهت رسيدن به چشم انداز دراه در اين پژوهش
: در نظر گرفته شده استمي باشد، به صورت ذيل  هويت شهري به ورودي قديمي شهر كرج

 كانون عنوان يك به كرج شهر مركز كهن هسته و رود دنباله پهنه همپيوندي ايجاد.1
 كاركردهاي غالب با دو محدوده متقابل كردن فعال و كاركردي چند شهري مركز

خدماتي  تجاري- و فرهنگي تاريخي- گردشگاهي، تفريحي-
                        ؛استفاده از عوامل طبيعي جهت ارتباط بين عناصر تاريخي و شاخص محدوده.2
ارائه به منظور  ده باشد ورتيب در بررسي نكات و شاخصه هايي كه بيانگر وضعيت عمومي حاكم بر محدوبدين ت

پتانسيل هاي ذيل  از ميان نقاط قوت محدوده مورد بررسي،  ،و جهت ارتباط مطلوب بين عناصر شاخص آلترناتيو پيشنهادي
: در نظر گرفته شده است

 ؛)پل شاه عباسي و كاروانسراي شاه عباسي( وجود دو عنصر شاخص تاريخي در دو طرف محدوده طراحي.1
 ؛)رودخانه و تپه هاي شرقي( طبيعي در يك طرف محدوده طراحي وجود عناصر شاخص.2
 ؛وجود پهنه هاي وسيع سبز و باز همجوار با رودخانه كرج.3
 ؛وجود كانالهاي آب در محدوده طراحي.4
 ؛توپوگرافي متنوع در محدوده طراحي.5
 ؛بافت تاريخي و قديمي ترين محدوده شهر كرج.6
 ؛هسته كهن مركز شهر كرجطبيعي شهر با  امكان همپيوندي بخش تاريخي-.7
 ؛بوستان چمران به عنوان بزرگترين گردشگاه كرج در جنوب محدوده طراحي.8
 ؛)راه امام چهار(گره ترافيكي و مركز تجاري مهم شهر كرج .9

 ؛ وهاي فعال در خيابان شهيد بهشتيوجود كاربري.10
 .صخيابان دانشكده، از قديمي ترين خيابانهاي شهر كرج و داراي پوشش گياهي خا.11
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 ؛)رودخانه و تپه هاي شرقي( طبيعي در يك طرف محدوده طراحي وجود عناصر شاخص.2
 ؛وجود پهنه هاي وسيع سبز و باز همجوار با رودخانه كرج.3
 ؛وجود كانالهاي آب در محدوده طراحي.4
 ؛توپوگرافي متنوع در محدوده طراحي.5
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 ؛ وهاي فعال در خيابان شهيد بهشتيوجود كاربري.10
 .صخيابان دانشكده، از قديمي ترين خيابانهاي شهر كرج و داراي پوشش گياهي خا.11

نقشه 8. )سمت راست( نظام عناصر شاخص طبیعی و مصنوع در محدوده مورد بررسی؛ و نقشه 9. 
)سمت چپ(  نظام سه بعدی محدوده مورد بررسی؛ ماخذ: نگارندگان.   
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بر  مقصد  به  نزدیکی  با  که  درختانی  کاشت  شامل 
شامل  آبی  مسیرهای  و  شود  می  افزوده  آنها  تراکم 
کانالهای آب و رودخانه صورت گرفته است. همچنین 
با استفاده از اراضی بایر با مساحت نسبتا زیاد واقع در 
مسیرهای مذکور، سعی شده است که در این اراضی 
بینی شود، که در  اراضی سبز پیش  بیشتر موارد،  در 
اینصورت عناصر شاخص توسط شبکه ای از اراضی 
و راههای سبز و راههای آبی به یکدیگر اتصال می 
و  طبیعی  عوامل  وجود  به  توجه  با  همچنین  یابند. 
توان  می  نظر،  مورد  محدوده  با  همجوار  باز،  اراضی 
صورت  به  خورشید،  همچون  طبیعی  های  انرژی  از 
نمادین و در راستای ترویج این فرهنگ، جهت بهره 
گیری از انرژی های طبیعی و تولید برق در روشنایی 

تپه های شرقی استفاده شود.
 طراحی محدوده

در محدوده طرح پیشنهادی، با توجه به اینکه محدوده 
مذکور شامل کانالهای آب در حوالی بازار میوه کرج 
می باشد، و در واقع به علت وجود عوامل طبیعی در 
می  میوه  بازار  با  همجوار  که  مسیری  محدوده،  این 
شهید  و  دانشکده  های  خیابان  دوم  الیه  از  و  باشد 
پیش  پیاده  مسیر  صورت  به  کند،  می  عبور  چمران 

بینی شده است.
با توجه به اینکه مسیر مذکور در حال حاضر پاسخگوی 
شهید  خیابانهای  تقاطع  از  که  باشد  می  اتومبیلهایی 
وارد  میوه  بازار  کنار  از  و  مدرس  شهید  و  چمران 
خیابان می شوند، مسیرهای جایگزین سواره در طرح 
پیشنهادی، جهت ورود به بافت، از خیابان دانشکده در 
نظر گرفته شده است. با توجه به اصول بیان شده در 
به کمک  بین عناصر شهری  ارتباط  با مبحث  رابطه 
طبیعت و همچنین جمع بندی تجارب ایران و جهان 
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آلترناتيو  پيشنهادي 

، از عوامل طبيعي موجود واقع در محدوده مورد ذكر شده در آلترناتيو پيشنهادي، جهت ارتباط بين عناصر شاخص تاريخي
اتصال بين عناصر شاخص از طريق مسيرهاي سبز شامل كاشت درختاني كه با نزديكي . بررسي بهره گرفته شده است
همچنين با . مي شود و مسيرهاي آبي شامل كانالهاي آب و رودخانه صورت گرفته است به مقصد بر تراكم آنها افزوده

استفاده از اراضي باير با مساحت نسبتا زياد واقع در مسيرهاي مذكور، سعي شده است كه در اين اراضي در بيشتر موارد، 
راههاي سبز و راههاي آبي به  اراضي سبز پيش بيني شود، كه در اينصورت عناصر شاخص توسط شبكه اي از اراضي و

توان از مي مورد نظر،همچنين با توجه به وجود عوامل طبيعي و اراضي باز، همجوار با محدوده  .يكديگر اتصال مي يابند
به صورت نمادين و در راستاي ترويج اين فرهنگ، جهت بهره گيري از انرژي طبيعي همچون خورشيد، انرژي هاي 

 .در روشنايي تپه هاي شرقي استفاده شودهاي طبيعي و توليد برق 

 
 .نگارندگان: ؛ ماخذآلترناتيو پيشنهادي در محدوده مورد بررسي .5تصوير 

 
محدوده  طراحي

در محدوده طرح پيشنهادي، با توجه به اينكه محدوده مذكور شامل كانالهاي آب در حوالي بازار ميوه كرج مي باشد، و 
طبيعي در اين محدوده، مسيري كه همجوار با بازار ميوه مي باشد و از اليه دوم خيابان در واقع به علت وجود عوامل 

. استهاي دانشكده و شهيد چمران عبور مي كند، به صورت مسير پياده پيش بيني شده 

مسير همجوار بازار ميوه

تصویر 5. آلترناتیو پیشنهادی در محدوده مورد بررسی؛ ماخذ: نگارندگان.
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نتیجه اقدام علت اقدام اقدام  نظام
طراحی نحوه ارتباط

 پیش بینی مسیر پیاده ای
 که از پل شاه عباسی آغاز

 می شود، با مسیرهای پیاده
 الیه دوم بافت خیابان شهید

 مدرس ادامه می یابد، از طریق
 خط عابر پیاده به مسیر پیاده
 همجوار بازار میوه می پیوندد
 و در ادامه تا محدوده پروژه

 موضعی کاروانسرای شاه عباسی
ادامه می یابد

 در این صورت سرزندگی این
 خیابان به الیه دوم بافت نیز که
 از حجم سواره آزاد می باشد،
 انتقال می بابد و همچنین
 زمینه برای جذب توریست

 کاربریهای تاریخی این خیابان
 همچون پل شاه عباسی و قلعه

صمصام فراهم می گردد

 در دو طرف الیه دوم خیابان
 شهید مدرس، مسیرهای پیاده
 ای در نظرگرفته شده است که
 می باید توسط کاربریهای الیه
 اول خیابان با خیابان شهید

 مدرس ارتباط یابند

دسترسی

 ارتباط پیاده بین
 پل شاه عباسی و
 کاروانسرای شاه

عباسی

 در نتیجه مسیرهای جایگزین 
 برای جهت های راستگرد

 خیابان دانشکده در چهارراه
 امام و خیابان شهید چمران
 در تقاطع با خیابان شهید
 مدرس، بلوار شورا ،خیابان

 شهید چمران و مسیر خروجی
 از میدان امام حسین به سمت

 مسیر تهران- چالوس می
.باشند

 تداخل باالی سواره و پیاده در
 خیابان شهید مدرس تا چهارراه
 امام به عنوان هسته قدیم شهر

 مسیر سواره دو طرفه خیابان
 شهید مدرس، در این طرح به
 صورت یکطرفه به طرف داخل
شهر کرج پیش بینی شده است  ارتباط شهر

 و طبیعت با
 اولویت ایجاد
 محور پیاده و

ایجاد شهر سبز

 ایجاد یک مرکز شهری سرزنده
 در نزدیکی  عوامل طبیعی
 همچون رودخانه کرج و تپه

 های شرقی

 تداخل باالی سواره و پیاده در 
 وضعیت موجود چهارراه امام، به
عنوان میدان مرکزی شهر کرج

 اولویت حرکتی در چهارراه امام
 پیاده در نظر گرفته شده است
 و با تغییر دوباره کفپوش در
 این محدوده اعالم بر ورود به
 یک محدوده پیاده به اتومبیلها

داده شده است

 افزایش سرزندگی خیابان و
 افزایش حس ارتباطی بین

عناصر شاخص

 تقویت حس ورود به شهر و
 ارتباط بین عناصر شاخص و
 تاریخی)درختان کاشته شده
 بهتر است از نوع برگریز نبوده

 تا در کل سال حس ورود
 به شهر و نزدیکی به عناصر

)شاخص را تقویت کند

 افزودن تراکم و نزدیکی
 درختان کاشته شده، با نزدیک

 شدن به چهارراه امام )از
 خیابان شهید مدرس( و  از
 چهارراه امام تا طرح موضعی

کاروانسرای شاه عباسی

دید و منظر

 ارتباط توسط
 پیش بینی

پوشش گیاهی

 ایجاد یک مسیر پیاده منسجم
سرزنده با کمک عناصر طبیعی

 استفاده از مسیر ارتباطی سبز
 جهت ارتباط بین نقاط ابتدا و

انتهای پیاده راه

 استفاده از رواقهای سبز در طی
 مسیرهای پیاده پیشنهادی

 افزایش هویت محدوده_ وجود
 فضاهای تجمع و مکث و نشانه
 ها جهت تشخیص ارتباط بین
 عناصر شاخص تاریخی پل و

کاروانسرای شاه عباسی

 پیش بینی و درک مطلوب تر
 مسیر میانی پل و کاروانسرای

شاه عباسی

 پیش بینی دروازه ورودی شهر
 همجوار با پل شاه عباسی

 جهت افزایش هویت محدوده و
 پیش بینی المانهای شهری در
 میدان امام و تقاطع بلوار شورا

و خیابان مدرس

 شاخص کردن
 عناصر مهم
ارتباطی

جدول 2. ارتباط بین عناصر شاخص به کمک طبیعت در محدوده تعیین شده در شهر کرج؛ ماخذ: نگارندگان.
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. 1389، نگارندگان: ماخذ؛ پياده پيشنهادي در چهارراه امام نظام سواره- .14نقشه 

 

 
            .1389، نگارندگان: ماخذ، مسيرهاي جايگزين سواره در صورت يكطرفه شدن خيابان شهيد مدرس .15نقشه  
 

16

 
نظام كاربري  )سمت چپ. (11و نقشه  نظام سلسله مراتبي معابر پيشنهادي در محدوده طراحي) سمت راست. (10 نقشه

. نگارندگان: خذ؛ مااراضي پيشنهادي در محدوده طراحي
 

 
                  

نظام طبقات  )سمت چپ. (13نقشه  ؛ وپوشش گياهي پيشنهادي در محدوده طراحينظام  )سمت راست. (12 نقشه
. نگارندگان: ؛ ماخذطراحيساختماني پيشنهادي در محدوده 

 

نقشه 10. )سمت راست( نظام سلسله مراتبی معابر پیشنهادی در محدوده طراحی و نقشه 11. )سمت چپ( 
نظام کاربری اراضی پیشنهادی در محدوده طراحی؛ ماخذ: نگارندگان.

نقشه 12. )سمت راست( نظام پوشش گیاهی پیشنهادی در محدوده طراحی؛ و نقشه 13. )سمت چپ( نظام 
طبقات ساختمانی پیشنهادی در محدوده طراحی؛ ماخذ: نگارندگان.

نقشه 14. نظام سواره- پیاده پیشنهادی در چهارراه امام؛ ماخذ: نگارندگان، 
.1389
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17

 
. 1389، نگارندگان: ماخذ؛ پياده پيشنهادي در چهارراه امام نظام سواره- .14نقشه 

 

 
            .1389، نگارندگان: ماخذ، مسيرهاي جايگزين سواره در صورت يكطرفه شدن خيابان شهيد مدرس .15نقشه  
 

18

 
. 1389، نگارندگان: ماخذ، ديد و منظر پيشنهادي در محدوده طراحي نظام .16 نقشه

 

 
 .1389، نگارندگان: ماخذ، عناصر شاخص پيشنهادي در محدوده طراحي نظام .17نقشه 

 
و جمع بندي   نتيجه گيري

لذا مي توان با ارتباط بين پتانسيلهاي  ،با توجه به اهميت ارتقاء كيفيت منابع و پتانسيلهاي طبيعي و مصنوع شهري 
در واقع اصولي كه در رابطه با ارتباط بين عناصر شهري و . مذكور، عالوه بر شاخص شدن آنها بر كيفيت آنها نيز افزود

در شهر بيان شد، شرايط و نتايجي را فراهم مي آورد كه مي تواند با ارتقاء كيفيت عناصر شاخص شهري و  بحث طبيعت
ارتباط بين عناصر  ر راستاي انجام مطالعات مربوط بهد .پتانسيلهاي محيط به ارتقاء كيفيت استخوان بندي شهر بپردازد

جهت استفاده در بخش ( مورد استفاده در مباحث مذكورشهري، نكات ويژه و جمع بندي تجارب و نظريه ها و روشهاي 

 نقشه 15. مسیرهای جایگزین سواره در صورت یکطرفه شدن خیابان شهید مدرس، ماخذ: نگارندگان، 1389. 

نقشه 16. نظام دید و منظر پیشنهادی در محدوده طراحی، ماخذ: نگارندگان، 1389.

نقشه 17. نظام عناصر شاخص پیشنهادی در محدوده طراحی، ماخذ: نگارندگان، 1389.
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طراحی  با  رابطه  در  نکاتی  زمینه،  این  با  رابطه  در 
شماره  جدول  در  کرج  شهر  در  شده  تعیین  محدوده 
بین  ارتباط  نحوه  جدول  این  در  است.  شده  ارائه   3

عناصر شاخصی
 همچون پل شاه عباسی و کاروانسرای شاه عباسی 
بین  در  پیاده  ایجاد شبکه  از طرق مختلفی همچون 
عناصر شاخص، استفاده از عناصر طبیعی مانند پوشش 
گیاهی و کانالهای آب در این زمینه و شاخص کردن 
عناصر مهم ارتباطی و در دو دسته نظام دسترسی و 
ادامه، جدول  در  است.  بینی شده  پیش  منظر  و  دید 
در  شده  بیان  ارتباطی  اصول  زمینه  در  که  اقداماتی 
محدوده تعیین شده پیشنهاد شده، به همراه نتایج و 
دلیل انتخاب اینگونه اقدامات و نقشه های نظامهای 
پیشنهادی )با توجه به نظامهای موجود و توضیحات 

جدول شماره 3( ارائه شده است.

نتیجه گیری و جمع بندی 
 با توجه به اهمیت ارتقاء کیفیت منابع و پتانسیلهای 
طبیعی و مصنوع شهری، لذا می توان با ارتباط بین 
بر  آنها  شدن  شاخص  بر  عالوه  مذکور،  پتانسیلهای 
رابطه  در  که  اصولی  واقع  در  افزود.  نیز  آنها  کیفیت 
با ارتباط بین عناصر شهری و بحث طبیعت در شهر 
که  آورد  می  فراهم  را  نتایجی  و  شرایط  شد،  بیان 
و  شهری  شاخص  عناصر  کیفیت  ارتقاء  با  تواند  می 
بندی  استخوان  کیفیت  ارتقاء  به  محیط  پتانسیلهای 
به  مربوط  مطالعات  انجام  راستای  در  بپردازد.  شهر 
ارتباط بین عناصر شهری، نکات ویژه و جمع بندی 
تجارب و نظریه ها و روشهای مورد استفاده در مباحث 
جداول  در  طراحی(  بخش  در  استفاده  )جهت  مذکور 

شماره 1 و 2 ارائه شده است.
ارتباط بین عناصر شاخص شهری می تواند از روشهای 
این روش ها  از مؤثرترین  مختلفی صورت گیرد که 
می تواند در جهت احیای جنبه های اکولوژی منظر 
و شهر صورت  طبیعت  بین  ارتباط  تقویت  و  شهری 
پذیرد. در این راستا توسعه و توجه به عناصر مرتبط 
پوشش  آب،  کانالهای  چون  گیاهی  پوشش  و  آب  با 

اهمیت  از   ... و  رواقهای سبز، فضاهای سبز  گیاهی، 
مطلوبی  روش  تواند  می  و  است  برخوردار  ای  ویژه 
سرزندگی  افزایش  پتانسیلها،  بین  ارتباط  ایجاد  برای 

محیط و ارتقاء کیفیت پتانسیلهای محل باشد.
بین  مطلوب  ارتباط  )ایجاد  طرح  هدف  به  توجه  با 
و  طبیعی  محیط  کمک  به  محدوده  شاخص  عناصر 
درنتیجه بهبود و تقویت عملکرد هسته مرکزی شهر 
کرج(، عوامل ارتباطی دو پروژه موضعی کنار رودخانه 
قلعه صمصام( و  و  با پل شاه عباسی  کرج )همجوار 
کاروانسرای شاه عباسی در این طرح، عناصری مرتبط 
و تقویت کننده منظر اکولوژیک شهر شامل کانالهای 
آب، پوشش گیاهی، رواقهای سبز، فضاهای سبز در 
می  که  پیشنهاد شده  عناصر  است.  گرفته شده  نظر 
توان آنها را در زمره عناصر نرم به حساب آورد، جهت 
موجود  شاخص  تاریخی  بناهای  بین  ارتباط  ایجاد 
عباسی  شاه  کاروانسرای  عباسی،  شاه  پل  )همچون 
و قلعه صمصام( و همچنین جهت ایجاد ارتباط بین 
اینرو  از  اند.  استفاده شده  پیشنهادی  عناصر شاخص 
تقویت جنبه های اکولوژیک منظر در طرح پیشنهادی 
شامل  بصری  های  مخروط  کیفیت  تقویت  موجب 
در  تأکید  مورد  پیشنهادی  و  موجود  شاخص  عناصر 
محدوده طراحی شده است. در نهایت از طریق ارائه 
استراتژیها و راهکارهای طراحی ارائه شده به صورت 
ساختارهای  به  توجه  با  که  رود  می  انتظار  یکپارچه، 
طبیعی و تاریخی مطالعه شده بتوان زمینه ای را برای 
تقویت آنها و ارتباط کالبدی- عملکردی آنها با زندگی 
اجتماعی شهر فراهم نمود. از جمله راهکارهای کلی 
ارائه شده در محدوده مورد بررسی می توان به موارد 

ذیل اشاره کرد:
قالب  در  تاریخي  ارزش هاي  بهسازي  و  1. حفاظت 
کارکرد  با  شهر  اي  دروازه  مجموعه  بیني  پیش 
قلعه  و  عباسي  شاه  پل  امون  در  تاریخي  فرهنگي- 
و  شهر  اکولوژیک  منظر  احیای  همچنین  و  صمصام 
حفاظت از عناصر مؤثر در تقویت آن همچون رودها 

و کانالهای آبیاری.
2. ایجاد و گسترش شبکه پیاده راهي در کل محدوده 
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در  گردي  طبیعت  ویژه  محورهاي  بیني  پیش  و 
راههای  از  استفاده  همچنین  و  رود  حاشیه  محدوده 
سرپوشیده داالن مانند و شبکه های کریدوری در بین 

عناصر تاریخی.
طبیعی  های  پتانسیل  و  امکانات  از  گیري  بهره   .3
موجود شامل توپوگرافي متنوع و دید و منظر مناسب 
عناصر  و  رودخانه  و  طبیعی  محیط  های  جلوه  به 

شاخص.
واقع  اراضی  در  گیاهی  اکولوژی  تقویت  و  احیاء   .4
در محدوده)باتوجه به توان اکولوژیک محدوده طرح(، 
جهت تقویت ارتباط بین عناصر شاخص و طبیعی و 

تقویت کیفیت بصری.
ایجاد  اولویت  اتومبیل و  از  5. محدود کردن استفاده 
محور پیاده در محورهای شریانی درجه 2 و خیابانهای 

محلی محدوده
درختان  از  استفاده  و  درخت  کاشت  برنامه  تعیین   .6

بومی محل، به خصوص در مسیر همجوار رودخانه.
این  تکمیل  راستای  در  شود  می  پیشنهاد  همچنین 
پژوهش و جهت ارتقاء هر چه بیشتر کیفیت محدوده 
مورد نظر در شهر کرج، پروژه ها ی طراحی شهری 
حاشیه رودخانه شهر کرج و همچنین طراحی شهری 

چهار راه امام در شهرداری شهر کرج تعریف شود.
 

پی نوشت 
1. Ecology 
2. Anne Whiston Spirn
3. Brownfield Redevelopment 
4. Pedestrian Paths
5. Green Guerillas
6. Green Projects 
7. Environment Corridors
8. Network of Paths
9. Congested City Streets
10. Birmingham 

زمینه  نگارندگان در  یافته های تحلیلی  و  نتایج   .11
راههای اصلی ارتباط طبیعت و شهر، از طریق توسعه 

فضاهای سبز در  شهر.

منابع و ماخذ   
)صفوی- ایرانی  باغ  ارزشهای   )1380( انصاری.م. 

دانشکده  تهران،  معماری،  دکتری  رساله  اصفهان(، 
هنرهای زیبا، دانشگاه تهران.

طاهری،  ترجمه:  شهرها،  طراحی   )1376( ا.  بیکن، 
فرزانه، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی 

و معماری ایران 
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مكان یابي اسكان موقت با استفاده از الگوریتم های فازی؛
 مطالعه موردی: منطقه یک شهرداري تهران
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چكيده

یکي از مهمترین مسائلي که همواره مورد توجه سازمان های مسئول در مدیریت بحران 
قرار دارد انتخاب مکاني مناسب جهت اسکان موقت جمعيت هاي آسيب دیده از سوانح 
مي باشد. بدیهي است عدم رعایت مکان گزیني صحيح ممکن است فاجعه دیگري حتي 
به مراتب وخيم تر از سانحه اوليه بدنبال داشته باشد. بنابراین لزوم برنامه ریزي، مدیریت 
و ارائه راهکارهاي مناسب در استقرار اضطراري یا موقت جمعيت آسيب دیده قبل از وقوع 
زلزله الزامي مي نماید. هدف از این تحقيق ارائه روشي مناسب و کارا براي مکان یابي 
اسکان موقت با استفاده از الگوریتم هاي فازي مي باشد. به منظور نشان دادن کارآیي 
الگوي کلي مکان یابي مناسب اسکان موقت پيشنهاد شده در این تحقيق، منطقه یک 
شهر تهران به عنوان نمونه موردی انتخاب شده تا مکان یابي مورد نظر در سطح این 
منطقه صورت گيرد. با استفاده از نتایج تحليل خسارت منطقه، تعداد بی خانمان های 
شهر تهران 136،786 نفر و  ميزان سرپناه الزم عددی بين 410 تا 615 هکتار برآورد 
شد. جهت انتخاب مکان مناسب، ابتدا معيارهای الزم برای مکان یابی تهيه شد. پس 
از بررسي تحقيق های گذشته و  همچنين دریافت نظرات خبرگان، معيارهای مؤثر در 
مکان یابي اسکان موقت شناسایي گردید. این معيارها شامل معيارهایی مانند دسترسی، 
نزدیکی به منابع آب، فاصله از گسل ها و رودخانه ها، نزدیکی به مراکز درمانی و خدماتی 
و امنيت می باشد. در این تحقيق برای تلفيق معيارها )الیه ها( از دو منطق بولين و فازی 
استفاده شد. جهت انجام عمليات تلفيق فازی و عمليات مکان یابی اسکان موقت، با توجه 
به قابليت های گسترده نرم افزار IDRISI در مسائل آناليز تصميم گيری چند معياره، از 
این نرم افزار استفاده شد. سپس با استفاده از روش ترکيب خطی وزن دار )WLC(، نقشه 
های فازی بدست آمده، تلفيق شدند و نقشه مطلوبيت منطقه مورد مطالعه بدست آمد. 
با استفاده از این نقشه و منطق فازی، تعداد 17 مکان با مجموع مساحت 649/1 هکتار 
به  با توجه  این تحقيق نشان می دهد که  نتایج  جهت اسکان موقت شناسایی گردید. 
محدودیت های قطعی که در روش بولين )روش کالسيک( اعمال می شود، در این روش 
مناطق مکان یابی شده نسبت به روش های مبتنی بر منطق فازی، دارای تعداد بيشتری 
می باشند بنابراین، این منطق در مناطقی که زمين دارای محدودیت است، مناسب نمی 
این تحقيق، مشخص گردید که روش  با بررسی روش فازی اعمال شده در  اما  باشد. 
WLC عليرغم سادگی آن، دارای کارایی بسيار باالیی می باشد و این قدرت را به تصميم 
گير می دهد که برای عوامل مختلف برحسب درجه اهميت آن ها، وزن های متفاوتی 
 WLC را اختصاص دهد. در اثر این برتری، نتيجه حاصل از مکان یابی به روش فازی
دارای قدرت تفکيک بهتری می باشد. همچنين نتایج نشان داد با توجه به اینکه موضوع 
مکان یابی تا حد زیادی وابسته به استدالل تصميم گيری می باشد، منطق فازی نسبت 

به منطق کالسيک دارای کارایی بيشتر می باشد. 
.IDRISI، WLC ،واژگان کليدی: اسکان موقت، مکان یابی، منطق فازی

nojavan_mehdi@ut.ac.ir :1-  نویسنده مسئول مکاتبات، شماره تماس: 09361547354، رایانامه
این مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد نویسنده اول می باشد که در تاریخ 90/4/19 در دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران دفاع شده است. 

The Selection of Site for Temporary Sheltering using Fuzzy Al-
gorithms; Case study: Tehran Metropolitan after earthquake, 
Municipal districts No 1.

One of the most important problems that always have been considered by the au-
thorities in the crisis management is the selection of site for emergency and temporary 
sheltering. It is obvious that inappropriate site selection may lead to another disaster that 
is more complex than the main one. So, the necessity of planning, managing and offering 
appropriate options for temporary sheltering of affected people before the occurrence of 
earthquake is vital. The objective of this research is the presentation of the appropriate and 
efficient method for the selection of site for temporary sheltering using Fuzzy algorithms. 
For illustrating the efficiency of proposed algorithm, the municipality district no.1 of Teh-
ran is selected as the case study. Using the results of damage assessment of the study area, 
the number of homeless people was evaluated 136786 people and the required shelter 
was evaluated 410-615 hectares.  For the selection of site, initially necessary criteria are 
determined. After studying the past research and receiving the expert’s viewpoints, 13 
criteria were selected. These criteria include criteria such as vicinity to water resources, 
distance from faults and rivers, vicinity to hospitals and other therapeutic centers, and 
security. In this research, Fuzzy and Boolean logics have been used for the combination 
of the criteria (layers). IDRISI is used for the implementation of fuzzy operations and the 
selection of site for temporary sheltering due to its high capability in the multi criteria 
decision making analysis problems. Then using WLC (Weighted Linear Combination) 
method, the produced fuzzy layers (maps) were combined and the map of eligibility was 
produced. Using this map and Fuzzy logic, 17 zones with total area of 649.1 hectares 
were selected for temporary sheltering. The results indicated that due to applied decisive 
limitations in Boolean method (classic method), the number of selected sites are more 
than Fuzzy method. Boolean logic is not appropriate for the areas that land use has some 
limitations. Assessment of applied fuzzy method in this research (WLC) showed that de-
spite the simplicity of WLC method, it has high efficiency and makes possibility of al-
locating different weights to various criteria due to the importance of criteria. Considering 
this predominance; the outcomes of the selection of site using WLC fuzzy method have 
better resolution power. However results showed that the selection of site depends on the 
experience and personal judgment of the corresponding manager, therefore fuzzy logic 
has high efficiency. 
Keywords: Fuzzy Logic, IDRISI, Selection of Site, Temporary Sheltering, WLC
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1-مقدمه
و  تکنولوژي  در  شگرف  پيشرفت هاي  عليرغم 
انسان  هنوز  گذشته،  قرون  ناممکن هاي  به  دستيابي 
در برابر حوادث غير مترقبه طبيعي چون زلزله، سيل، 
معرض  در  بي گاه  و  گاه   و  است  ناتوان  خشکسالی 
تلفات و خسارت هاي مالي بسياري قرار مي گيرد. در 
این ميان ساخت و سازهاي غير اصولي و بي توجهي 
به قدرت خطرزایي یک منطقه، رعایت نکردن فاصله  
حریم  از  مسکوني  مناطق  و  حساس  کاربري هاي 
گسل ها و رودخانه ها، موجبات تشدید فجایع را فراهم 
مي آورند. در این ميان وقوع زلزله امری اجتناب ناپذیر 
بوده که همواره مصيبت های بزرگ بشری و تلفات 
مالی و جانی فراوان و دیگر اثرات منفی را به همراه 
داشته، به صورتی که خود را به عنوان یکی از جدی 
ترین تهدید های بشری مطرح نموده است. مقابله با 
این بالی طبيعی و کاهش اثرات منفی آن، از جمله 
مباحثی است که در قرن اخير بسيار مورد توجه دولت 
ها قرار گرفته است. تا آنجا که دهه 90 را به عنوان 
دهه کاهش اثرات بالیای طبيعی ناميده اند. بنابراین 

مدیریت بحران زلزله جایگاه ویژه ای خواهد داشت.
تجربيات بدست آمده از مطالعات قبلي نشان مي دهد 
از  موقت  اسکان  اجرایی  و  ریزی  برنامه  ضوابط  اگر 
قبل معين نشوند، پس از وقوع بحران در تعيين مکان 
سکونتگاه موقت، عوامل غير قابل پيش بيني دخالت 
اثر مي گذارند  انواع مختلف بر کيفيت آن  کرده و به 
)بينش، 1386(. مهمترین عامل جهت آمادگي قبلي، 
شناخت ميزان آسيب پذیري در بحران، اولویت بندي و 
مشخص کردن راه حل هایي جهت پيشگيري و مهار 
همکاران،  و  )عليدوستی  مي باشد  محتمل،  خطرهاي 
محدودیت هاي  و  تهران  خاص  شرایط   .)1372
فرسوده،  بافت  ميليوني،  چند  جمعيت  آن-  از  ناشي 
سنگين،  مسلح  غير  بنایی  مصالح  با  ساختمان هاي 
معابر  الزم،  مقاومت  بدون  جدیداالحداث  سازه هاي 
خطرزا،  کاربري هاي  و  تأسيسات  وجود  باریک، 
حاشيه  در  خصوص  به  تند  شيب هاي  و  بریدگي ها 

فشار  کابل هاي  و  گاز  لوله هاي  وجود  شهر،  شمالي 
قوي، انبار و مخازن گاز و مواد قابل اشتعال و سمي، 
پادگان  هاي نظامي درون شهري، و همچنين سطح 
برنامه ریزي  مناطق-  برخی  در  زیرزمينی  آب  باالی 
امري  را  و تدوین ضوابط و معيارهاي اسکان موقت 
مکان  کردن  مشخص  لذا  مي گرداند.  انکارناپذیر 
داخل  در  زدگان  زلزله  موقت  اسکان  اردوگاه هاي 
فضاي شهري تهران- علي الخصوص در مناطقي که 
در حریم گسل هاي فعال و در پاي دامنه کوه ها قرار 

دارند- ضروري محسوب مي شود.
مکاني  انتخاب  شده  ذکر  موارد  به  توجه  با  بنابراین 
آسيب  هاي  جمعيت  موقت  استقرار  جهت  مناسب 
که  است  مسائلي  مهمترین  از  یکي  سوانح  از  دیده 
همواره مورد توجه سازمان های مسئول در مدیریت 
بحران قرار دارد. در ایران و اکثر نقاط جهان معموال 
از  موقت شهروندان پس  اسکان  براي  گزیني  مکان 
بروز سانحه، بدون در نظر گرفتن استانداردهاي الزم 
تجربي  صورت  به  امدادرسان  هاي  سازمان  توسط 
مکان  رعایت  عدم  است  بدیهي  گيرد.  مي  انجام 
به  حتي  دیگري  فاجعه  است  ممکن  صحيح  گزیني 
باشد.  داشته  بدنبال  اوليه  سانحه  از  تر  وخيم  مراتب 
از سوی دیگر از دیدگاه محيط زیستی بهترین مکان 
استقرار برای یک نوع کاربری، مکانی است که از آن 
کاربری، کمترین بار و فشار بر محيط وارد آید و خود 
کاربری نيز کمترین آسيب یا فشار را از جانب تغييرات 
مزبور  در مکان  استقرار خود  از  ناشی  زیستی  محيط 
برنامه  لزوم  بنابراین   .)1386 )صادقی،  شود  متحمل 
ریزي، مدیریت و ارائه راهکارهاي مناسب در استقرار 
موقت جمعيت آسيب دیده قبل از وقوع زلزله الزامي 

مي نماید. 
 )2000 ,Ghafory Ashtiany, et al( در مطالعه
با عنوان کاهش خطرپذیري شهر تهران، ضمن ارزیابي 
وضعيت کنوني کالن شهر تهران در برابر زلزله، راه 
کارهاي علمي و اجرایي براي جلوگيري از خطرات و به 
حداقل رساندن اثرات زلزله تهران ارائه شده است. در 
جلد دوم مطالعه زلزله گلبافت کرمان که توسط مرکز 
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 )UNDP( مقابله با سوانح طبيعي ایران و همکاري
برنامه عمران سازمان ملل متحد انجام شد، با تأکيد 
بر بازسازي مناطق آسيب دیده، استانداردهایي براي 
تعيين یک محل مناسب جهت اسکان آسيب دیدگان 
از زلزله با استفاده از تجربه زلزله گلبافت کرمان ارائه 
)عبدالهي،  مطالعه  در   .)1380 )بحریني،  است  شده 
شهري،  نواحي  در  بحران  مدیریت  عنوان  با   )1381
ضمن اشاره به اهميت بروز سوانح در مناطق شهري، 
با بهره گيري از آمار زلزله هاي مختلف در سال هاي 
اخير و همچنين اطالعات مستند، راه کارهاي کوتاه 
اثرات  کاهش  جهت  مدت  بلند  و  مدت  ميان  مدت، 
است.  شده  معرفي  شهري  مناطق  در  خطرات  این 
همچنين در این مطالعه، انعطاف پذیري در فرم شهر، 
توزیع  یکدیگر،  با  ها  کاربري  تناسب  و  همجواري 
متناسب تراکم هاي شهري با جمعيت و داشتن شبکه 
هاي  زیرساخت  و  مراتبي  سلسله  و  کارآمد  ارتباطي 
مقاوم شهري در کاهش تبعات ناشي از زلزله ضروري 
 ,Sphere Project شمرده شده است. پروژه اسفير
و  دوستانه  بشر  منشور  عنوان  با  کتابي  در   ))2004
حداقل  بحران،  در  امدادرساني  استانداردهاي  حداقل 
استانداردهاي الزم جهت مواجهه با حوادث طبيعي را 
نام برده است. در فصلي از این کتاب که به اسکان 
اختصاص  طبيعي  بالیاي  از  دیدگان  آسيب  موقت 
یافته، استانداردهاي الزم براي مکان مناسب اسکان 
موقت آسيب دیدگان معرفي شده است. همانگونه که 
به  مختلف  زوایاي  از  فوق  منابع  شود،  مي  مالحظه 
مسأله زلزله همچون راه هاي پيشگيري و آمادگي در 
اما مهمترین مساله  اند.  مقابل زلزله و غيره پرداخته 
بر  تکيه  است  واضح  مطالعات  این  اکثر  در  که  اي 
روش هاي مدیریتي واکنشي و تجربي مي باشد که 
در اکثر مواقع پس از وقوع سوانح صورت مي پذیرد. 
بنابراین در این مقاله ضمن تأکيد بر موارد فوق، یکي 
استفاده  با  خاص  صورت  به  تهران  شهر  مناطق  از 
و   IDRISI افزار  نرم  مکاني،  هاي  داده  پایگاه  از 
الگوریتم های فازی بر اساس نتایج تحليل خسارت به 
منظور شناسایي فضاهاي اسکان موقت قبل از وقوع 

زلزله مورد بررسي قرار گرفته است.
کلي  الگوي  کارآیي  دادن  نشان  منظور  به  همچنين 
مکان یابي مناسب اسکان موقت پيشنهاد شده در این 
مقاله، منطقه یک شهر تهران به عنوان نمونه موردی 
این  در سطح  نظر  مورد  یابي  مکان  تا  شده  انتخاب 
با توجه به آسيب پذیري اغلب  منطقه صورت گيرد. 
نتایج  زلزله،  از  ناشي  برابر خطرات  در  دنيا  شهرهای 
بدست آمده در قالب یک سيستم کلي ارائه شده است 
مناطق  دیگر  به  تعميم  قابليت  آمده  بدست  روش  و 

شهري )شهرهاي دیگر( را دارا مي باشد.

2- مواد و روش ها
شهرداری  یک  )منطقه  مطالعه  مورد  منطقه   -1-2

تهران(
یکی  و  ایران  شهر  ترین  مهم  و  ترین  بزرگ  تهران 
و  پایتخت  بزرگی  این  دنياست.  بزرگ  شهرهای  از 
موقعيت ویژه سياسی، اقتصادی، فرهنگی و جغرافيایی 
آن و تمرکز اطالعات )در مقایسه با سایر نقاط کشور( 
سبب شده بسياری از مردم کشور )برای کار، تحصيل، 
و  کاال  فروش  یا  خرید  اداری،  امور  انجام  درمان، 
تفریح( به این شهر آمده و تدریجًا ساکن شوند. این 
نيازها و مسائل جاری و عمرانی  انبوه  با  کالن شهر 
خود، توسط قریب 24 سازمان و نهاد دولتی یا عمومی 
هدایت می شود که شهرداری متولی اصلی ساماندهی 
مسائل شهر و ارتقای مشارکت و رضایت شهروندان 
می باشد. این کالن شهر مشتمل بر 22 منطقه مي 
بلنداي  در  تهران،  شهرداري  یک  منطقه  که  باشد 
تهران و با وسعتي حدود 210 کيلومتر مربع، 379962  
آمار  )مرکز  است  داده  جاي  خود  در  را  جمعيت  نفر 
ایران، 1387(. موقعيت این منطقه در شکل شماره 1 

نشان داده شده است.
البرز جنوبي واقع  این منطقه در دامنه کوهپایه هاي 
است. به دليل نيمه کوهستاني بودن و ساختاري ویژه 
که آميزه اي از شهرسازي مدرن و سنتي است، اگرچه 
عمراني  هاي  فعاليت  در  بيشتري  مشکالت  عرصه 
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و  اهميت  با  قدیمي،  ساختگاهي  عنوان  به  اما  است 
اقتضاي  و  زمينه  هوایي،  و  آب  هاي  ویژگي  داراي 
)صائبي،  دارد  و  داشته  را  بيشتري  عمراني  کارهاي 

.)1387
هاي  واحد  کل  تعداد   1385 سال  سرشماري  طبق 
مسکوني در تهران 2،215،625 واحد اعالم شده است 
از این تعداد 112،268 واحد در منطقه یک قرار  که 

گرفته است )سازمان آمار ایران، 1387(. 
شکل شماره 2، الگوریتم پيشنهادی برای مکان یابی 

مناسب اسکان موقت را نشان می دهد.
 

2-2- تخمين تعداد بی خانمان ها و ميزان 
سرپناه الزم

برای تعيين تعداد بی خانمان ها و ميزان سرپناه الزم، 
باید این منطقه را تحليل خسارت نمود. جهت انجام 
کاهندگی  روابط  و  شکست  توابع  از  خسارت  تحليل 
استفاده می شود. با تعریف یک زلزله سناریو در منطقه 
مورد نظر، با استفاده از روابط کاهندگی مناسب برای 
مدل تهيه شده اثر زلزله ی سناریو در ساختمان های 
بيشينه  پارامتر  بصورت  موردی،  ی  مطالعه  منطقه 

شتاب زمين1  محاسبه نموده و با بررسی پارامتر فوق 
یا  گرفتن  قرار  احتمال  شکست2   های  منحنی  در 
تجاوز از سطوح خرابی کم، متوسط، گسترده و کامل 
را برای هر بلوک ساختمانی محاسبه می شود. با توجه 
افراد بی خانمان مدنظر می  این مطلب که تعداد  به 
باشد، لذا سطح خرابی گسترده و کامل مورد استفاده 
 %100-%60 خرابی  معادل سطح  که  گيرد  می  قرار 

یعنی غيرقابل مرمت می باشد. 
همکاری  با  ژاپن  المللی  بين  های  همکاری  آژانس 
مرکز مطالعات زلزله و زیست محيطی تهران بزرگ 
مطالعاتی را پيرامون زلزله های احتمالی تهران انجام 
نتایج   .)2000  ,JICA and CEST( است  داده 
تهران  در  مختلف  سناریوی   4 برای  تحليل خسارت 
به  تحقيق  این  در  آن  نتایج  از  که  باشد  می  موجود 
نتایج تحليل خسارت استفاده خواهد شد. سه  عنوان 
شهر  اصلی  گسل  سه  شدن  فعال  به  مربوط  سناریو 
شدن  فعال  برای  نيز  سناریو  یک  و  است  تهران 
گسل های پنهان در زیر الیه های رسوبی شهر تهران. 
به این ترتيب، چهار مدلی که برای سناریو زلزله ها 
مدل  از: مدل گسل ری،  عبارتند  گرفته شد  نظر  در 
گسل شمال تهران، مدل گسل مشا، و مدل شناور. بر 

1- Peak Ground Acceleration
2-  Fragility Curves

4 

اين بزرگي پايتخت و موقعيت ويژه . ترين شهر ايران و يكي از شهرهاي بزرگ دنياستترين و مهمتهران بزرگ
سبب شده ) مقايسه با ساير نقاط كشور در(رافيايي آن و تمركز اطالعات سياسي، اقتصادي، فرهنگي و جغ

به اين شهر ) براي كار، تحصيل، درمان، انجام امور اداري، خريد يا فروش كاال و تفريح(بسياري از مردم كشور 
 24ب اين كالن شهر با انبوه نيازها و مسائل جاري و عمراني خود، توسط قري. آمده و تدريجاً ساكن شوند

شود كه شهرداري متولي اصلي ساماندهي مسائل شهر و ارتقاي سازمان و نهاد دولتي يا عمومي هدايت مي
منطقه مي باشد كه منطقه يك شهرداري  22اين كالن شهر مشتمل بر . باشدمشاركت و رضايت شهروندان مي

 ر جمعيت را در خود جاي داده استنف  379962 ،كيلومتر مربع 210تهران، در بلنداي تهران و با وسعتي حدود 
 .نشان داده شده است 1 شماره موقعيت اين منطقه در شكل). 1387آمار ايران،  مركز(
 

 
. 1390نوجوان، : ؛ ماخذشهرداري تهران يكمنطقه . 1نقشه 

 
ه كه به دليل نيمه كوهستاني بودن و ساختاري ويژ. هاي البرز جنوبي واقع استاين منطقه در دامنه كوهپايه

هاي عمراني است اما به ه عرصه مشكالت بيشتري در فعاليتچاي از شهرسازي مدرن و سنتي است، اگرآميزه
هاي آب و هوايي، زمينه و اقتضاي كارهاي عمراني بيشتري عنوان ساختگاهي قديمي، با اهميت و داراي ويژگي

). 1387صائبي، ( را داشته و دارد
واحد اعالم شده است كه از اين  2،215،625هاي مسكوني در تهران واحد تعداد كل 1385طبق سرشماري سال 

).  1387سازمان آمار ايران، ( واحد در منطقه يك قرار گرفته است 112،268تعداد 
. الگوريتم پيشنهادي براي مكان يابي مناسب اسكان موقت را نشان مي دهد ،2 شماره شكل

شكل 1. منطقه یک شهرداري تهران؛ ماخذ: نوجوان، 1390.
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این اساس، در سناریوی زلزله مدل گسل ری، منطقه 
جنوبی شهر بزرگای 9 و منطقه شمالی آن، بزرگای 
گسل  مدل  در  کرد.  خواهد  احساس  را   8 تا   7 بين 
شمال تهران، بزرگای زلزله در بخش شمالی شهر به 
9 و در بخش جنوبی آن به 7 می رسد. بخش بزرگی 

از شهر بزرگای 8 را تجربه خواهد کرد. در مدل گسل 
مشا، در قسمت بزرگی از شهر، زلزله ای با بزرگای 7 
نيز بخش اعظم  احساس خواهد شد. در مدل شناور 
زلزله  نيز  قسمت  چندین  و   8 بزرگای  با  زلزله  شهر 
 JICA and( کرد  خواهند  تجربه  را   9 بزرگای  با 

5 

 
. نگارندگان: خذماسكان موقت؛ يابي مناسب اريتم مكانالگو. 1نمودار 

 تعداد بي خانمان ها و ميزان سرپناه الزم تخمين -2-2

جهت انجام تحليل  .ها و ميزان سرپناه الزم، بايد اين منطقه را تحليل خسارت نمودخانمانبراي تعيين تعداد بي
و در منطقه مورد نظر، با با تعريف يك زلزله سناري. شودخسارت از توابع شكست و روابط كاهندگي استفاده مي

ي هاي منطقه مطالعهي سناريو در ساختماناستفاده از روابط كاهندگي مناسب براي مدل تهيه شده اثر زلزله
۱Fموردي، بصورت پارامتر بيشينه شتاب زمين

۲Fهاي شكستمحاسبه نموده و با بررسي پارامتر فوق در منحني 1

2 

                                      
1 Peak Ground Acceleration 

شكل 2. الگوریتم مكان یابی مناسب اسكان موقت؛ ماخذ: نگارندگان.
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.)2000 ,CEST
عالوه بر این در مطالعات صائبي )1387( نيز تحليل 
خسارت منطقه یک تهران برای دو سناریوی مختلف 
به  توجه  با  اول  سناریوی  در  است.   گرفته  صورت 
می  فرض  تهران  در  افتاده  اتفاق  های  زلزله  سوابق 
شود که زلزله-ای با بزرگای لنگری 5 بر روی گسل 
شمال تهران اتفاق بيفتد. در سناریوی دوم فرض می 
شود که زلزله ای با بزرگای لنگری 7/5 بر روی گسل 
مشاء در محلی نزدیک به وسط این گسل روی دهد. 
خالصه نتایجی که این دو مطالعات انجام داده اند در 

جدول شماره 1 آمده است.
همان طور که مشاهده می شود از هشت نتيجه فوق 
)صائبي،  نيا  بزرگ  کمپبل-  نتایج  شامل  عدد  سه 
 JICA and( جایکا  مشاء  گسل  مدل  و   )1387
ميانگين  از  زیادی  انحراف  دارای   )2000  ,CEST
می باشند بنابراین با حذف آنها و ميانگين گرفتن از 

یک  منطقه  برای  ميانگين  خرابی  ميزان  نتایج  بقيه 
شهر تهران بر اساس زلزله برابر 36% خواهد بود. 

با توجه به توزیع و پراکندگی جمعيت در منطقه یک 
شهر  های  خانمان  بی  تعداد  توان  می  تهران  شهر 
درنتيجه  کرد.  برآورد  نفر   136،786 برابر  را  تهران 
ميزان سرپناه الزم با در نظر گرفتن 45- 30 مترمربع 
سرپناه براي هر نفر، عددی بين 410 تا 615 هکتار 

خواهد بود. 
 

2-3- تعيين معيارهاي مناسب برای مكان 
یابي اسكان موقت

معيارهای  تعيين  یابی،  مکان  در  مسأله  ترین  مهم 
مناسب می باشد. متأسفانه در حال حاضر مکان یابی 
معيار  معدودی  تعداد  اساس  بر  فقط  موقت  اسکان 
معمواًل  که  زمين  سرانه  و  مالکيت  مانند  باشد،  می 
این  تعيين  برای  شوند.  می  ختم  بایر  های  زمين  به 

میزان خرابی مدلردیف
گسترده و کامل 
بر اساس روابط 
کاهندگی جایکا

میزان خرابی 
گسترده و کامل 
بر اساس روابط 

کاهندگی کمپبل-
بزرگ¬نیا

میزان خرابی 
گسترده و کامل 
بر اساس روابط 
کاهندگی خادمی

مدل گسل ری 1
 JICA and( جایکا

)2000 ,CEST

--کمتر از %30

مدل گسل شمال 2
 JICA( تهران جایکا

 ,and CEST
)2000

--حدود %50

مدل گسل مشا 3
 JICA and(جایکا

)2000 ,CEST

--حدود %10

مدل شناور جایکا 4
 JICA and(
)2000 ,CEST

--کمتر از %30

مدل سناریوی اول 5
)صائبي، 1387(

کمتر از 30%حدود %93-

مدل سناریوی دوم 6
)صائبي، 1387(

حدود 40%حدود %72-

.2000 ,JICA and CEST جدول1 . نتایج تحليل خسارت منطقه یک؛ ماخذ: صائبي، 1387 و
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مانند عوامل  تأثيرگذار  معيارها شناخت کامل عوامل 
اقتصادی  و  سياسی  جغرافيایی،  فرهنگی،  اجتماعی، 
از  یک  هر  شناخت  در  کوتاهی  باشد.  می  الزم 
و  منتخب  مکان  ناکارایی  باعث  است  ممکن  عوامل 
بروز پيامدهایی در حين یا بعد از اسکان موقت شود 
)نوجوان، 1390(. تعيين مکان مناسب جهت استقرار 
متعددي  عوامل  به  شهري  گوناگون  های  کاربري 
نوع  و  ماهيت  به  توجه  با  عوامل  این  دارد،  بستگي 
بنابراین  فعاليت کاربري مربوطه مشخص مي گردد. 
با در نظر گرفتن خصوصيات و ویژگي هاي اصلي که 
باید یک مکان مناسب اسکان موقت داشته باشد مي 
موقت  اسکان  یابي  مکان  در  تأثيرگذار  عوامل  توان 
گذشته  های  تحقيق  بررسي  از  پس  نمود.  تعيين  را 
و  همچنين دریافت نظرات خبرگان، معيارهای اصلي 
و فرعي مؤثر در مکان یابي اسکان موقت شناسایي 

گردید که در جدول شماره 2 نشان داده شده است.

2-4- مدل های تلفيق اطالعات مكانی
معيارهای  و  اطالعاتی  های  الیه  استخراج  از  پس 
نقشه  موقت،  اسکان  یابی  مکان  برای  شده  تعيين 
تلفيق و تحليل به صورت الیه های قابل  ها جهت 
استفاده در محيط های GIS مورد نظر تبدیل شدند. 
جهت انجام این کار نقشه ها به فرمت های مناسب و 
 ArcView و  IDRISI مورد قبول نرم افزارهای
قرار  استفاده  مورد  ها  نقشه  تلفيق  و  تحليل  در  که 
گرفته اند، تبدیل شدند. جهت انجام مکان یابی ابتدا 
عمليات  این  شوند.  استاندارد  باید  مؤثر  های  الیه 
باشد  می  گيری  تصميم  قواعد  از  استفاده  نيازمند 
)Charnpratheep, et al, 1997(. بدین منظور 
و   )Boolean( بولين  منطق  دو  از  تحقيق  این  در 
منطق فازی )Fuzzy( جهت تلفيق الیه ها استفاده 

شده است که در ذیل تشریح می شود.

2-4-1- منطق بولين
نقشه های بولين به نقشه هایی اطالق می شود که در 

آن ها مناطق به دو گروه مطلوب و نامطلوب تقسيم 
می شوند. این دو گروه به ترتيب با ارزش های یک 
و صفر مشخص می گردند )درویش صفت، 1383(. 

برای مکان یابی نقشه های معيار در دو نوع با عناوین 
های  نقشه  و  ارزیابی(  )معيارهای  عامل  های  نقشه 
محدودیت  های  نقشه  شوند.  می  مطرح  محدودیت 
های  گزینه  با  رابطه  در  شده  اعمال  شرایط  بيانگر 
تصميم گيری است. در واقع می توان گفت که اعمال 
محدودیت ها باعث می شود،گزینه هایی که امکان 
اسکان موقت در آن ها وجود ندارد از بقيه گزینه ها 
جدا شود. در جدول شماره 3 عوامل محدود کننده در 
فرایند مکان یابی اسکان موقت و ميزان حریم های 

در نظر گرفته شده برای آن ها آورده شده است.

2-4-2- منطق فازی
در دنيای فرا صنعتی و در شاخه های گوناگون علوم 
در  را  خود  اهميت  با  جایگاه  فازی  منطق  کاربردی 
های  سيستم  کنترل  جمله  از  متفاوت  کاربردهای 
مهندسی و هوش مصنوعی بدست آورده است. منطق 
لطفی  دکتر  توسط  که  ميالدی  از سال 1965  فازی 
عسکرزاده در مقاله ای با عنوان مجموعه عای فازی 
به صورت رسمی به مجامع علمی ارائه گردید تاکنون 
راه درازی را پيموده است. از آن زمان  تا کنون مفاهيم 
و جنبه های گوناگون منطق فازی توسط ریاضيدانان، 
مورد  مستقيمًا  دنيا  سراسر  مهندسين  و  دانشمندان 

بررسی قرار گرفته است )تاناکا، 1383(. 
منطق فازی که در برابر منطق کالسيک مطرح گردید 
ابزاری توانمند جهت مسائل مربوط به سيستم های 
پيچيده ای که درک آن ها مشکل و یا مسائلی که 
بشری  استنباط  و  گيری  تصميم  استدالل  به  وابسته 
و  روش  یک  انتخاب  آید.  می  شمار  به  باشند،  می 
رویکرد مناسب برای مدل سازی یک سيستم کاماًل 
به ميزان پيچيدگی آن سيستم داشته و پيچيدگی نيز 
آن  از  ما  شناخت  و  دانش  ميزان  با  معکوس  ارتباط 
سيستم دارد. به طور کلی سيستم های فازی را می 
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منابع توضیحات معیار

-) UNHCR, 2007(
-) Chalinder, 1998(

امکان دسترسی به اردوگاه شرط اولیة هرگونه امدادرسانی و برنامه ریزی است. فقدان دسترسی 
فیزیکی، تقریباً کمک رسانی را ناممکن می سازد.

در معیار دسترسي  باید به دو نکته توجه شود: 1- وجود معابر، 2- مالکیت زمین به منظور دسترسی
دسترسی

-) UNHCR, 2007(
- )Kelly, 2005(
)فالحی، 1386( -

یکی از پیش نیازهای انتخاب محل مناسب بررسی تخصصی میزان در دسترس بودن آب می باشد در 
دسترس بودن مقدار کافي آب در عمل مهم ترین معیار و عموماً پر دردسرترین  آنها بوده است. منابع آب

-) UNHCR, 2007(
)فالحی، 1386( -

حداقل هایی برای سرانة زمین برای هر نفر در اردوگاه پیشنهاد شده است، اّما در این مورد باید محتاطانه 
و انعطاف پذیر عمل نمود. این فضا برای هر شخص )با حذف فضای سبز ( نباید کمتر از 30 مترمربع باشد. 

عموماً باید از اردوگاه های بزرگ با گنجایش بیش از 20،000 نفر پرهیز شود.
سرانة زمین

-) Kelly, 2007( 
)نوجوان، 1390(

در جانمایی اردوگاه باید به شش نکته توجه نمود: 1- نزدیکی محل اردوگاه به مراکز درمانی و خدماتی؛ 
2- نزدیکی محل اردوگاه به سکونتگاه های آسیب دیدگان؛ 3- دور بودن محل اردوگاه از مناطق پرخطر؛ 
4- مشخص نمودن مالکیت زمین؛ 5- مشخص نمودن کاربری پیشین زمین و 6- نزدیکی به مراکز آتش 

نشانی

 جانمایی
اردوگاه

-)The Sphere 
Project, 2004(
- )Kelly, 2007(
-)Twigg, 2002(

در مواقعی که مشکالت امنیتی وجود دارد، امنیت اردوگاه یک معضل محسوب می شود. در این خصوص، 
جامعه باید به نوعی سازماندهی محلی– امنیتی دست یابد تا از حریم های بیرونی و داخلی سایت 

محافظت نماید.
امنیت

-)Twigg, 2002(
- )Kelly, 2007(
)فالحی، 1386( -

در محل هایی که آب موجود می باشد، زهکشی معیار کلیدی می باشد. تمام سایت باید باالتر از محل 
های مستعد سیل، ترجیحاً با شیب مالیم )2 تا 4 درصد( قرار گیرد. سایت هایی با شیب بیشتر از 10 

درصد مشکل زا خواهند بود.

 توپوگرافی و
زهکشی

-) UNHCR, 2007(
- )Kelly, 2007(

-) Chalinder, 1998(

یکی از معیارهای مهم در انتخاب محل سایت و کارایی چاه های فاضالب، محل هایی با خاک های دارای 
نفوذپذیری باال می باشد. باید از زمین های خیلی سنگی و نفوذ ناپذیر  اجتناب نمود چون کار احداث 

سرپناه و همچنین استفاده از چاه های فاضالب را مختل می سازند.
در مورد جنس زمین باید به سه نکته توجه نمود: 1- نفوذپذیری؛ 2- امکان کشت و کار؛ 3- جنس خاک.

جنس زمین

- )UNHCR, 2007(
)فالحی، 1386( -

سایت مورد انتخاب باید فضای سبز )چمنزار، بوته زار و درخت ها( کافی داشته باشد.  وجود چوب های 
هیزمی در سایت  به عنوان منابع با ارزش سوختی مورد نیازند، بنابراین یک زمین مناسب می بایست هم 

دارای درختان سبز و هم دارای منابع چوب جهت استفاده به عنوان هیزم باشد.

 فضای سبز و
منابع سوخت

- )Kelly, 2007(
)فالحی، 1386( -

باید در نظر داشت که ترکیب گروه های جمعیت بی خانمان همگون نیست
در مورد فرهنک و سنت باید به دو نکته توجه نمود: 1- ترکیب گروه های جمعیتی؛ 2- مجاورت مناطق 

حساس فرهنگ و سنت

- )UNHCR, 2007(
-)Corellis and 
Vitale, 2005(

در این ارتباط باید به دو نکته توجه نمود: 1- خطرهای زیست محیطی و بیماری ها؛ 2- تغییرات فصلی.

 شرایط آب و
 هوایی، سالمت
 محلی و ریسک
 های مربوطه

دیگر

- )Kelly, 2007(
-)The Sphere 
Project, 2004(

مشورت کردن با مردم بی خانمان که قرار است از اردوگاه استفاده کنند و مشورت کردن با ساکنین اطراف 
اردوگاه می تواند از هر گونه تعارض جلوگیری کند و یا آنرا محدود نماید نظر مردم

-) Sheppard and 
Hill, 1994(

-) Chalinder, 1998(

به طور کلی مکان انتخاب شده باید دارای توجیه اقتصادی نیز باشد. این شاخص هم شامل مواردی که 
در هزینه های راه اندازی مانند قیمت زمین، هزینه آماده  سازی محل و غیره می-باشد و همچنین شامل 
مالحظات اقتصادی بعد از راه اندازی محل اسکان موقت مانند هزینه نگهداری محل می شود. بنابراین در 

این ارتباط دو نکته حائز اهمیت مي باشد: 1- هزینه راه-اندازی؛ 2- هزینه های بعد از راه اندازی

 مالحظات
اقتصادی

)صائبي، 1387( -
)برادران  شرکا، 1388( -

با توجه به تحلیل خسارت های انجام شده ، می توان از نتایج آن استفاده نمود تا مناطقی انتخاب شود 
که از مناطق دارای خسارت شدید فاصله داشته باشد. همچنین می توان از مناطق کمتر آسیب دیده نیز 

استفاده کرد

 مکان یابی بر
 اساس نتایج

تحلیل خسارت

جدول 2. معيارهای مؤثر در مكان یابی اسكان موقت؛ ماخذ: یافته های تحقيق.
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نوع اصلی عدم  برای مدل سازی دو  به خوبی  توان 
برد.  کار  به  در جهان  پدیده های موجود  در  قطعيت 
ابزار  و  دانش  از ضعف  ناشی  قطعيت  اول، عدم  نوع 
بشری در شناخت پيچيدگی های یک پدیده می باشد. 
نوع دوم عدم قطعيت مربوط به عدم صراحت و عدم 
می  خاص  ویژگی  با  پدیده  یک  به  مربوط  شفافيت 
باشد. یعنی یک پدیده ممکن است ذاتًا غير صریح و 
وابسته به قضاوت افراد باشد. بنابراین تئوری مجموعه 
های فازی ابزاری مناسب جهت مدل سازی سيستم 

های پيچيده و نا معين است )کوره پزان، 1387(.
در تفکر فازی مرز مشخصی وجود ندارد و تعلق عناصر 
مختلف به مفاهيم و موضوعات گوناگون نسبی است. 
به این ترتيب می بينيم که این تفکر تا چه اندازه با 
سازگار  ما  جهان  محيط  و  انسان  سرشت  و  طبيعت 

است. 
اصلی  مرحله  سه  شامل  فازی  منطق  روش  فرایند 
فازی سازی ورودی ها، فرایند فازی و تبدیل فازی به 

غير فازی می باشد )تاناکا، 1383(:
که  مقداری  به  توجه  با  منطقه  هر  فازی،  منطق  در 
معيار مورد نظر )x( را رعایت می کند، مقدار عضویتی 

آن  مطلوبيت  ميزان  کننده  بيان  که   

13 

. نوع دوم عدم قطعيت مربوط به عدم صراحت و عدم شفافيت مربوط به يك پديده با ويژگي خاص مي باشد
بنابراين تئوري مجموعه هاي فازي . يعني يك پديده ممكن است ذاتاً غير صريح و وابسته به قضاوت افراد باشد

. )1387كوره پزان، ( عين استابزاري مناسب جهت مدل سازي سيستم هاي پيچيده و نا م
به . در تفكر فازي مرز مشخصي وجود ندارد و تعلق عناصر مختلف به مفاهيم و موضوعات گوناگون نسبي است

.  اين ترتيب مي بينيم كه اين تفكر تا چه اندازه با طبيعت و سرشت انسان و محيط جهان ما سازگار است
ازي سازي ورودي ها، فرايند فازي و تبديل فازي به غير فازي ف فرايند روش منطق فازي شامل سه مرحله اصلي

: )1383تاناكا، ( مي باشد

را رعايت مي كند، مقدار عضويتي مي گيرد ) x(در منطق فازي، هر منطقه با توجه به مقداري كه معيار مورد نظر 
)µx (از مقدار عضويت باالتر بدين معني كه هر ناحيه با. كه بيان كننده ميزان مطلوبيت آن ناحيه مي باشد ،

در منطق فازي قطعيت موجود در منطق بولين وجود ندارد و هر اليه در . استي برخوردار مطلوبيت باالتر
با توجه به اينكه در نقشه هاي رستري ). Lin et al, 1996(مقياسي بين صفر و يك درجه بندي مي شود 

در محيط ايدريسي با مقياس ) ارزيابي چند معياره( MCEحالت رنگي وجود ندارد، همچنين ماژول  256بيش از 
در . استفاده كرد 255تا  0سريعتر اجرا مي شود، بهتر است به جاي مقياس اول از دومين مقياس يعني  255تا  0

داراي باالترين مطلوبيت و عدد  255يعني عدد . اين مقياس ها اعداد بزرگتر مطلوبيت بيشتري خواهند داشت
نزديكتر مي  255مي گيرند كه هرچه به وبيت مي باشد و طيفي از اين مقادير بين اين دو عدد قرار صفر فاقد مطل

مقياس جهت تهيه نقشه هاي فازي مي بايست نوع تابع  عالوه بر مسأله انتخاب .شود، مطلوبيت افزايش مي يابد
مي توان از توابع مشهور  .ر انتخاب نمودتابع مناسبتر را براي معيار مورد نظمورد بررسي قرار داده و فازي را نيز 

توابع ذكر شده، در محيط منتخب  ).Estman, 1997(اشاره كرد   )شكل Jسيگموئيدي، خطي و  به توابع
GIS يكي ديگر از  .وجود دارد و عالوه بر اين توابع، كاربر مي تواند با توجه به نياز خود، تابع را نيز تعريف كند

دسازي نقشه هاي فازي تعيين حدود آستانه مي باشد كه نقاط كنترل نيز به آنها گفته مي عوامل مؤثر در استاندار
اما نكته اي كه بايستي در انتخاب تابع به آن توجه نمود، نوع كاهشي، افزايشي و يا متقارن بودن توابع مي . شود

بودن، حداكثر شونده يا صعودي  باشد كه منظور از كاهشي حداقل شونده يا نزولي بودن تابع و منظور از افزايشي
به طور مثال در رابطه با اليه گسل، هرچه فاصله از گسل بيشتر شود مناسبتر است، از تابع . بودن تابع مي باشد

مقادير آستانه و نوع تابع فازي، جهت استانداردسازي نقشه هاي معيار  4 شماره جدول. افزايشي استفاده مي شود
.  نشان داده شده است 3 شماره شكلنمونه اي از تابع خطي در  .دهددر منطق فازي را نشان مي 

 

 
 .1387كوره پزان، : ؛ ماخذتابع خطي فازي .3شكل 

گيرد می 
مقدار  با  ناحيه  هر  که  معنی  بدین  باشد.  می  ناحيه 
از مطلوبيت باالتری برخوردار است.  عضویت باالتر، 
در منطق فازی قطعيت موجود در منطق بولين وجود 
درجه  یک  و  بين صفر  مقياسی  در  هر الیه  و  ندارد 
بندی می شود )Lin et al, 1996(. با توجه به اینکه 
در نقشه های رستری بيش از 256 حالت رنگی وجود 
ندارد، همچنين ماژول MCE )ارزیابی چند معياره( 
در محيط ایدریسی با مقياس 0 تا 255 سریعتر اجرا 
دومين  از  اول  مقياس  به جای  است  بهتر  می شود، 
مقياس یعنی 0 تا 255 استفاده کرد. در این مقياس ها 
اعداد بزرگتر مطلوبيت بيشتری خواهند داشت. یعنی 
عدد 255 دارای باالترین مطلوبيت و عدد صفر فاقد 
مطلوبيت می باشد و طيفی از این مقادیر بين این دو 
می  نزدیکتر   255 به  هرچه  که  گيرند  می  قرار  عدد 
مسأله  بر  عالوه  یابد.  می  افزایش  مطلوبيت  شود، 
می  فازی  های  نقشه  تهيه  جهت  مقياس  انتخاب 
بایست نوع تابع فازی را نيز مورد بررسی قرار داده و 
تابع مناسبتر را برای معيار مورد نظر انتخاب نمود. از 
توابع مشهور می توان به توابع سيگموئيدی، خطی و 
J شکل(  اشاره کرد )Estman, 1997(. توابع ذکر 

حد قابل پذيرش اليه نقشه
برای مکان يابی

ارزش

)2005 ,Kelly( )1بین 1000- 50دسترسی )متر

)2004 ,The Sphere Project( )1بین 1500- 250فاصله از منابع آب )متر

)2005 ,Kelly( )1کمتر از 2000فاصله از مراکز درمانی و خدماتی )متر

1بیشتر از 100فاصله از گسل )متر( )صادقی، 1386(

)2007 ,UNHCR( )1کمتر از 3500فاصله از کالنتری ها و مراکز امنیتی )متر

)2007 ,UNHCR( )1کمتر از 500فاصله از فضای سبز )متر

)2005 ,Kelly( )1کمتر از 3500فاصله از مراکز آتش نشانی )متر

 ,UNHCR( )فاصله از مناطق حساس مانند پمپ بنزین )متر
)2007

1بیشتر از 200

1بیشتر از 100فاصله از خطوط فشار قوی برق )متر( )صادقی، 1386(

1بین 10- 2الیه شیب ) درصد( )ماخذ: نوجوان، 1390(

جدول 3. حدود معيار، جهت استانداردسازی نقشه ها )منطق بولين(؛
 ماخذ: یافته های تحقيق.



دوفصلنامه مدیریت شهري
Urban Management

شماره 31 بهار و تابستان 92
 No.31 Spring & Summer

214

شده، در محيط منتخب GIS وجود دارد و عالوه بر 
این توابع، کاربر می تواند با توجه به نياز خود، تابع را 
در  مؤثر  عوامل  از  دیگر  یکی  کند.  تعریف  نيز 
تعيين حدود آستانه  استانداردسازی نقشه های فازی 

می باشد که نقاط کنترل نيز به آنها گفته می شود. اما 
نکته ای که بایستی در انتخاب تابع به آن توجه نمود، 
می  توابع  بودن  متقارن  یا  و  افزایشی  کاهشی،  نوع 
نزولی  یا  شونده  حداقل  کاهشی  از  منظور  که  باشد 

14 

) WLC(همچنين در اين تحقيق جهت تلفيق اليه ها يا استفاده از منطق فازي، از روش تركيب خطي وزن دار 
.  يدكه يكي از روش هاي ارزيابي چند معياره است، استفاده گرد

 

 .نگارندگان: ماخذ؛ حد آستانه و  نوع تابع فازي، جهت استانداردسازي نقشه هاي معيار در منطق فازي .4جدول 

اليه نقشه 
حد آستانه 

نوع تابع فازي 
d c b a 

متقارن  50 100 500 1000) متر(دسترسي 

متقارن  150 250 1500 1800) متر(منابع آب فاصله از 

كاهشي - -  300 2000) متر(ماني و خدماتي فاصله از مراكز در

افزايشي  100 500- - ) متر(فاصله از گسل 

كاهشي - -  500 3500) متر( فاصله از كالنتري ها و مراكز امنيتي

كاهشي - -  100 500) متر(فاصله از فضاي سبز 

كاهشي - -  100 3500) متر(فاصله از مراكز آتش نشاني 

افزايشي  100 200- - ) متر(انند پمپ بنزين فاصله از مناطق حساس م

افزايشي  40 100- - ) متر(فاصله از خطوط فشار قوي برق 

- - - - زمين شناسي  اليه خاك-
تعريف شده 
توسط كاربر 

متقارن  2 4 6 10) درصد( اليه شيب 

- - - - اليه نفوذپذيري 
تعريف شده 
توسط كاربر 

 
 وزن دهي به معيارها -2-5

اين پرسشنامه . دست آوردن وزن معيارها با تعيين ماتريس مقايسه زوجي معيارها پرسش نامه اي تهيه شدبراي ب
وزن  سپس. توسط كارشناسان متخصص در زمينه بازسازي، مديريت بحران و محيط زيست تكميل گرديد

۳Fت محاسبه نرخ ناسازگاريقابلي مذكورنرم افزار . محاسبه شدExpert Choice ، با استفاده از نرم افزارمعيارها

3 
پس از بدست آوردن نرخ ناسازگاري هر كدام از ماتريس ها، ماتريس هايي كه نرخ ناسازگاري آن ها . را دارد

د و در نهايت ماتريس هايي كه داراي نرخ ناسازگاري وكنار گذاشته ش باشد بايد خيلي بيشتر از حد قابل قبول
به اين صورت كه ميانگين وزن هر كدام از سلول . يارها شركت داده شدندبود در روند تعيين وزن مع 1/0كمتر از 

                                      
3 Consistency rate 

13 

. نوع دوم عدم قطعيت مربوط به عدم صراحت و عدم شفافيت مربوط به يك پديده با ويژگي خاص مي باشد
بنابراين تئوري مجموعه هاي فازي . يعني يك پديده ممكن است ذاتاً غير صريح و وابسته به قضاوت افراد باشد

. )1387كوره پزان، ( عين استابزاري مناسب جهت مدل سازي سيستم هاي پيچيده و نا م
به . در تفكر فازي مرز مشخصي وجود ندارد و تعلق عناصر مختلف به مفاهيم و موضوعات گوناگون نسبي است

.  اين ترتيب مي بينيم كه اين تفكر تا چه اندازه با طبيعت و سرشت انسان و محيط جهان ما سازگار است
ازي سازي ورودي ها، فرايند فازي و تبديل فازي به غير فازي ف فرايند روش منطق فازي شامل سه مرحله اصلي

: )1383تاناكا، ( مي باشد

را رعايت مي كند، مقدار عضويتي مي گيرد ) x(در منطق فازي، هر منطقه با توجه به مقداري كه معيار مورد نظر 
)µx (از مقدار عضويت باالتر بدين معني كه هر ناحيه با. كه بيان كننده ميزان مطلوبيت آن ناحيه مي باشد ،

در منطق فازي قطعيت موجود در منطق بولين وجود ندارد و هر اليه در . استي برخوردار مطلوبيت باالتر
با توجه به اينكه در نقشه هاي رستري ). Lin et al, 1996(مقياسي بين صفر و يك درجه بندي مي شود 

در محيط ايدريسي با مقياس ) ارزيابي چند معياره( MCEحالت رنگي وجود ندارد، همچنين ماژول  256بيش از 
در . استفاده كرد 255تا  0سريعتر اجرا مي شود، بهتر است به جاي مقياس اول از دومين مقياس يعني  255تا  0

داراي باالترين مطلوبيت و عدد  255يعني عدد . اين مقياس ها اعداد بزرگتر مطلوبيت بيشتري خواهند داشت
نزديكتر مي  255مي گيرند كه هرچه به وبيت مي باشد و طيفي از اين مقادير بين اين دو عدد قرار صفر فاقد مطل

مقياس جهت تهيه نقشه هاي فازي مي بايست نوع تابع  عالوه بر مسأله انتخاب .شود، مطلوبيت افزايش مي يابد
مي توان از توابع مشهور  .ر انتخاب نمودتابع مناسبتر را براي معيار مورد نظمورد بررسي قرار داده و فازي را نيز 

توابع ذكر شده، در محيط منتخب  ).Estman, 1997(اشاره كرد   )شكل Jسيگموئيدي، خطي و  به توابع
GIS يكي ديگر از  .وجود دارد و عالوه بر اين توابع، كاربر مي تواند با توجه به نياز خود، تابع را نيز تعريف كند

دسازي نقشه هاي فازي تعيين حدود آستانه مي باشد كه نقاط كنترل نيز به آنها گفته مي عوامل مؤثر در استاندار
اما نكته اي كه بايستي در انتخاب تابع به آن توجه نمود، نوع كاهشي، افزايشي و يا متقارن بودن توابع مي . شود

بودن، حداكثر شونده يا صعودي  باشد كه منظور از كاهشي حداقل شونده يا نزولي بودن تابع و منظور از افزايشي
به طور مثال در رابطه با اليه گسل، هرچه فاصله از گسل بيشتر شود مناسبتر است، از تابع . بودن تابع مي باشد

مقادير آستانه و نوع تابع فازي، جهت استانداردسازي نقشه هاي معيار  4 شماره جدول. افزايشي استفاده مي شود
.  نشان داده شده است 3 شماره شكلنمونه اي از تابع خطي در  .دهددر منطق فازي را نشان مي 

 

 
شكل 3. تابع خطی فازی؛ ماخذ: کوره پزان، 1387. .1387كوره پزان، : ؛ ماخذتابع خطي فازي .3شكل 
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بودن تابع و منظور از افزایشی بودن، حداکثر شونده یا 
صعودی بودن تابع می باشد. به طور مثال در رابطه با 
الیه گسل، هرچه فاصله از گسل بيشتر شود مناسبتر 
است، از تابع افزایشی استفاده می شود. جدول شماره 
4 مقادیر آستانه و نوع تابع فازی، جهت استانداردسازی 
نشان می دهد.  را  فازی  در منطق  معيار  نقشه های 
نمونه ای از تابع خطی در شکل شماره 3 نشان داده 

شده است. 
یا  ها  الیه  تلفيق  جهت  تحقيق  این  در  همچنين    
استفاده از منطق فازی، از روش ترکيب خطی وزن دار 
)WLC( که یکی از روش های ارزیابی چند معياره 

است، استفاده گردید. 

2-5- وزن دهی به معيارها
ماتریس  تعيين  با  معيارها  وزن  آوردن  بدست  برای 
شد.  تهيه  ای  نامه  پرسش  معيارها  زوجی  مقایسه 
این پرسشنامه توسط کارشناسان متخصص در زمينه 

تکميل  زیست  محيط  و  بحران  مدیریت  بازسازی، 
افزار  نرم  از  استفاده  با  معيارها،  وزن  سپس  گردید. 
مذکور  افزار  نرم  شد.  Expert Choiceمحاسبه 
قابليت محاسبه نرخ ناسازگاری1 را دارد. پس از بدست 
آوردن نرخ ناسازگاری هر کدام از ماتریس ها، ماتریس 
حد  از  بيشتر  خيلی  ها  آن  ناسازگاری  نرخ  که  هایی 
نهایت  در  و  گذاشته شود  کنار  باید  باشد  قبول  قابل 
ماتریس هایی که دارای نرخ ناسازگاری کمتر از 0/1 
بود در روند تعيين وزن معيارها شرکت داده شدند. به 
این صورت که ميانگين وزن هر کدام از سلول های 
ماتریس بدست آمد و نرخ ناسازگاری ماتریس نهایی 
با استفاده از EC تعيين و وزن معيارها بدست آمد. در 
این پژوهش، ميزان نرخ ناسازگاری 0/05 بدست آمد 
که قابل قبول می باشد و وزن های بدست آمده دارای 
سازگاری خوبی هستند. وزن های بدست آمده برای 
معيارهای مختلف در جدول 5 نشان داده شده است. 
معيار فاصله از رودخانه ها و مسيل ها دارای بيشترین 
وزن )0/242( و نزدیکی به فضای سبز دارای کمترین 

وزن معیارمعیارها

0/096نزدیکی به شبکه راه های دسترسی

0/075نزدیکی به منابع آب

0/214فاصله از گسل ها و ریزش کوه

0/242فاصله از رودخانه ها )مسیل ها(

0/055نزدیکی به مراکز درمانی و خدماتی )بیمارستان(

0/051نزدیکی به کالنتری ها و مراکز امنیتی

0/02نزدیکی به فضای سبز

0/042نزدیکی به مراکز آتش نشانی

فاصله از مناطق حساس مانند موزه ها، مراکز صنعتی و نظامی، ساختمان 
0/034های مهم، سفارت خانه ها، پمپ بنزین

0/065فاصله از خطوط فشار قوی برق

0/03نوع خاک )زمین شناسی(

0/033میزان شیب سایت

0/043میزان نفوذپذیری سایت

جدول 5. وزن نهایی معيارهای مؤثر در فرایند مكان یابی اسكان موقت؛ ماخذ: 
نگارندگان.

1- Consistency rate
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روش  در  که  کرد  توجه  باید  باشد.  می   )0/02( وزن 
مقایسه زوجی باید مجموع وزن معيارها یک شود.

3- نتایج تحليل
همانطور که ذکر گردید در این تحقيق جهت مکان 
یابی اسکان موقت از دو روش منطق بولين و منطق 
فازی استفاده گردید. جهت تلفيق الیه ها با استفاده از 
منطق بولين ابتدا نقشه محدودیه منطقه مورد مطالعه 
بدست آمد )شکل شماره 4(. سپس با توجه به ارزش 
هر پلی گون )صفر یا یک(، پلی گون های با ارزش 
یک، به عنوان پلی گون های مطلوب در این مرحله 
استخراج و به صورت یک نقشه جداگانه تهيه شد. با 
استفاده از این روش )منطق بولين( 30 مکان دارای 
مطلوبيت جهت اسکان موقت شناسایی گردید )شکل 

شماره 5(.  
منطق  از  استفاده  با  ها  الیه  تلفيق  جهت  همچنين 
فازی، از روش ترکيب خطی وزن دار )WLC( که 
یکی از روش های ارزیابی چند معياره است، استفاده 
ترکيب  کار،  اساس  معياره  چند  ارزیابی  در  گردید. 
مجموعه ای از معيارها جهت رسيدن به پایه ای برای 
نرم  در  است.  معينی  هدف  اساس  بر  گيری  تصميم 
انتخاب روش ترکيب خطی وزن  با   IDRISI افزار 

دار، نقشه مطلوبيت منطقه مورد مطالعه بدست آمد که 
دامنه ارزش های مطلوبيت این نقشه بين 72 تا 248 

بود )شکل شماره 6(.
نقشه  تحليل  و  تجزیه  فرایند  در  پژوهش  این  در 
مطلوبيت، در محيط IDRISI از ماژول فيلتر جهت 
این  سپس  گردید.  استفاده  نویز  های  پيکسل  حذف 
نقشه به نقشه ای با پلی گون های همگن تبدیل شد. 
نقشه حاصل پس از تعيين ميزان مساحت هر یک از 
با توجه  زون ها مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت و 
به ارزش فازی هر پلی گون، پلی گون های با ارزش 
فازی بيشتر از 205، به عنوان پلی گون های مطلوب 
در این مرحله استخراج و به صورت یک نقشه جداگانه 
)مکان(  گون  پلی   17 تعداد  مرحله  دراین  شد.  تهيه 
اولویت دار بر اساس ارزش فازی استخراج گردید که 
در شکل شماره 7  قابل مشاهده می باشد. مساحت 
زون های انتخاب شده در جدول شماره  6 نشان داده 

شده است.
 649/1 شده  انتخاب  های  مکان  مساحت  مجموع 
هکتار می باشد. همانطور که قباًل ذکر گردید، ميزان 
سرپناه الزم جهت اسکان موقت عددی بين 410 تا 
انتخاب  های  مکان  بنابراین  باشد،  می  هکتار   615
بی  افراد  موقت  اسکان  جهت  را  الزم  فضای  شده 

16 

، پلي گون هاي با ارزش يك، به عنوان پلي )صفر يا يك(پس با توجه به ارزش هر پلي گون س). 4 شماره شكل(
با استفاده از اين روش . گون هاي مطلوب در اين مرحله استخراج و به صورت يك نقشه جداگانه تهيه شد

).   5شماره  شكل(مكان داراي مطلوبيت جهت اسكان موقت شناسايي گرديد  30) لينمنطق بو(
كه يكي از ) WLC(همچنين جهت تلفيق اليه ها با استفاده از منطق فازي، از روش تركيب خطي وزن دار 

اي از در ارزيابي چند معياره اساس كار، تركيب مجموعه . روش هاي ارزيابي چند معياره است، استفاده گرديد
با  IDRISIدر نرم افزار . معيارها جهت رسيدن به پايه اي براي تصميم گيري بر اساس هدف معيني است

انتخاب روش تركيب خطي وزن دار، نقشه مطلوبيت منطقه مورد مطالعه بدست آمد كه دامنه ارزش هاي 
). 6شماره  شكل(بود  248تا  72مطلوبيت اين نقشه بين 
از ماژول فيلتر جهت حذف  IDRISIد تجزيه و تحليل نقشه مطلوبيت، در محيط در اين پژوهش در فراين

نقشه حاصل . سپس اين نقشه به نقشه اي با پلي گون هاي همگن تبديل شد. پيكسل هاي نويز استفاده گرديد
 پس از تعيين ميزان مساحت هر يك از زون ها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و با توجه به ارزش فازي هر

، به عنوان پلي گون هاي مطلوب در اين مرحله استخراج و 205پلي گون، پلي گون هاي با ارزش فازي بيشتر از 
اولويت دار بر اساس ارزش فازي ) مكان( پلي گون 17دراين مرحله تعداد . به صورت يك نقشه جداگانه تهيه شد

 شماره  زون هاي انتخاب شده در جدول مساحت. قابل مشاهده مي باشد  7 شماره استخراج گرديد كه در شكل
. نشان داده شده است 6

 
شكل 4. نقشه محدودیت منطقه مورد مطالعه؛ ماخذ: نگارندگان.. نگارندگان: ماخذ؛ منطقه مورد مطالعه حدوديتنقشه م .4شكل 
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17 

 

 .نگارندگان: ماخذ؛ )منطق بولين(  نقشه پلي گون هاي با ارزش يك .5شكل 
 

 
 .نگارندگان: ماخذ؛ نقشه مطلوبيت منطقه مورد مطالعه .6شكل 

 

شكل 5. نقشه پلی گون های با ارزش یک  )منطق بولين(؛ ماخذ: 
نگارندگان.

شكل 6. نقشه مطلوبيت منطقه مورد مطالعه؛ ماخذ: نگارندگان.

شكل 7. نقشه پلی گون های با ارزش فازی باالی 205؛ ماخذ: 
نگارندگان.

18 

 
 .نگارندگان: ماخذ؛ 205پلي گون هاي با ارزش فازي باالي  نقشه .7شكل 

 
 
 

 .نگارندگان: ماخذ؛ )منطق فازي( مساحت مكان هاي انتخاب شده .6جدول 

) هكتار(مساحت شماره زون ) هكتار(مساحت شماره زون 

1 9/11 10 8/21 

2 3/10 11 1/59 

3 9/83 12 7/24 

4 1/13 13 2/36 

5 10 14 2/30 

6 4/138 15 1/18 

7 1/22 16 6/28 

8 3/40 17 2/50 

9 2/50 
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مساحت )هکتار(شماره زونمساحت )هکتار(شماره زون

111/91021/8

210/31159/1

383/91224/7

413/11336/2

5101430/2

6138/41518/1

722/11628/6

840/31750/2

950/2

جدول 6. مساحت مكان های انتخاب شده )منطق فازی(؛ ماخذ: نگارندگان.

خانمان فراهم می آورند.
های  است محل  ممکن  اول  وهله  در  ها  این محل 
موردنظر تصميم گيران نباشد. این مسأله بدین جهت 
است که مکان یابی بر اساس معيارهای مختلفی می 
های  یابی  مکان  در  آنها  از  خيلی  معمواًل  که  باشد 
شماره  مکان  به  نگاه  با  نمی-باشد.  متداول  مرسوم، 
از نظر معيارهایی  این منطقه  8 می توان فهميد که 

و  درمانی  مراکز  به  نزدیکی  دسترسی،  همچون 
کار،  و  کشت  امکان  نفوذپذیری،  امنيت،  خدماتی، 
جنس زمين، فضای سبز و منابع سوخت دارای امتياز 
باالیی می باشد که مناسب بودن این مکان را جهت 
اسکان موقت )طبق معيارهای مکان یابی( نشان می 
محل  ای  ماهواره  عکس   8 شماره  شکل  در  دهد. 

شماره 8 نشان داده شده است.

19 

ذكر گرديد، ميزان سرپناه  قبالًهمانطور كه . هكتار مي باشد 1/649مجموع مساحت مكان هاي انتخاب شده 
هكتار مي باشد، بنابراين مكان هاي انتخاب شده فضاي الزم  615تا  410الزم جهت اسكان موقت عددي بين 

. افراد بي خانمان فراهم مي آورندرا جهت اسكان موقت 
اين مسأله بدين جهت است كه . گيران نباشدهاي موردنظر تصميمها در وهله اول ممكن است محلاين محل

-هاي مرسوم، متداول نمييابيباشد كه معموالً خيلي از آنها در مكانيابي بر اساس معيارهاي مختلفي ميمكان
نزديكي به از نظر معيارهايي همچون دسترسي،  هطقفهميد كه اين منتوان مي 8با نگاه به مكان شماره . باشد

سوخت داراي ، امنيت، نفوذپذيري، امكان كشت و كار، جنس زمين، فضاي سبز و منابع مراكز درماني و خدماتي
مي  نشان) طبق معيارهاي مكان يابي(را جهت اسكان موقت  باشد كه مناسب بودن اين مكانامتياز بااليي مي

 .نشان داده شده است 8محل شماره اي عكس ماهواره 8 شماره شكل در. دهد

 
 .نگارندگان: ماخذ؛ 8 عكس ماهواره اي محل شماره  .8شكل 

 و جمعبندي نتيجه گيري -4

از طرفي ديگر، . شودترين شهر ايران محسوب ميتهران به خاطر پايتخت بودن و موقعيت استراتژيك خود، مهم
به خاطر قرارگيري در اين . حاظ خطر نسبي زلزله در يكي از پرخطرترين مناطق ايران قرار داردتهران از ل

يكي از اين . هاي مدوني در خصوص مديريت بحران براي شهر تهران انجام شودريزيموقعيت الزم است برنامه
تحقيق حاضر يك مدل مكان براي اين منظور در . باشديابي مناسب براي اسكان موقت ميها مكانريزيبرنامه

طور كه همان. ارائه گرديد IDRISIبا استفاده از الگوريتم هاي فازي و نرم افزار  يابي مناسب اسكان موقت
-مهم. هاي اسكان موقت شدهاي پيشنهادي منجر به انتخاب سيستماتيك مكانمالحظه شد بكارگيري روش

يابي اسكان متأسفانه در حال حاضر مكان. باشديابي ميكانيابي تعيين معيارهاي مناسب مله در مكانترين مسأ
هاي موقت فقط بر اساس تعداد معدودي معيار مانند مالكيت و سرانه زمين انجام مي شود كه معموالً به زمين

براي تعيين اين معيارها شناخت كامل عوامل تأثيرگذار مانند عوامل اجتماعي، فرهنگي، . باير ختم مي گردد
ناكارايي مكان كوتاهي در هر يك از عوامل ممكن است باعث . باشدايي، سياسي و اقتصادي الزم ميجغرافي

شكل 8. عكس ماهواره ای محل شماره  8؛ ماخذ: 
نگارندگان.
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 4- نتيجه گيري و جمعبندی
تهران به خاطر پایتخت بودن و موقعيت استراتژیک 
از  شود.  می  محسوب  ایران  شهر  ترین  مهم  خود، 
در  زلزله  نسبی  خطر  لحاظ  از  تهران  دیگر،  طرفی 
یکی از پرخطرترین مناطق ایران قرار دارد. به خاطر 
ریزی  برنامه  است  الزم  موقعيت  این  در  قرارگيری 
های مدونی در خصوص مدیریت بحران برای شهر 
تهران انجام شود. یکی از این برنامه ریزی ها مکان 
یابی مناسب برای اسکان موقت می باشد. براي این 
منظور در تحقيق حاضر یک مدل مکان یابي مناسب 
اسکان موقت با استفاده از الگوریتم های فازی و نرم 
افزار IDRISI ارائه گردید. همان طور که مالحظه 
شد بکارگيری روش های پيشنهادی منجر به انتخاب 
مهم- شد.  موقت  اسکان  های  مکان  سيستماتيک 

مناسب  معيارهای  تعيين  یابی  مکان  در  ترین مسأله 
مکان یابی می باشد. متأسفانه در حال حاضر مکان 
یابی اسکان موقت فقط بر اساس تعداد معدودی معيار 
مانند مالکيت و سرانه زمين انجام مي شود که معمواًل 
این  تعيين  برای  گردد.  می  ختم  بایر  های  زمين  به 
مانند عوامل  تأثيرگذار  معيارها شناخت کامل عوامل 
اقتصادی  و  سياسی  جغرافيایی،  فرهنگی،  اجتماعی، 
الزم می باشد. کوتاهی در هر یک از عوامل ممکن 
است باعث ناکارایی مکان منتخب و بروز پيامدهایی 
در حين یا بعد از اسکان موقت شود. در این تحقيق 
سيزده معيار شناسایی و مورد استفاده قرار گرفت. این 
معيارها شامل معيارهایی همچون دسترسی، منابع آب 
و امنيت می باشد. از آنجا که عمدتًا داده های مورد 
استفاده در مکان یابی اسکان موقت مکانی بوده و با 
توجه به قابليت IDRISI در پردازش و تحليل داده 
های مکانی و یا غيرمکانی با استفاده از منطق فازی، 
ابزاری  عنوان  به  تواند  می  افزار  نرم  این  از  استفاده 
قوی مورد استفاده مدیران قرار گيرد. در مسائلی مانند 
این پژوهش که برای مواجه شدن با یک هدف خاص 
قرار  ارزیابی  مورد  معيار  چندین  که  است  نياز  غالبًا 
گيرد، استفاده از روش ترکيب خطی وزن دار که در 
آن معيارهای پيوسته در یک دامنه ی عددی معمول 

استاندارد سازی می شوند و سپس بوسيله ی ميانگين 
در  شایانی  تواند کمک  می  شوند،  می  ترکيب  وزنی 
تصميم گيری بهينه و انتخاب بهترین راهکارها داشته 
مطلوبيت  پيوسته  نقشه  یک  روش  این  نتيجه  باشد. 
است که ممکن است بوسيله ی یک یا بيش از یک 
محدودیت برای تطبيق دادن معيارهای کيفی رویهم 
های  خانمان  بی  تعداد  تحقيق  این  در  شود.  گذاری 
با  الزم  سرپناه  ميزان  و   نفر   136،786 تهران  شهر 
در نظر گرفتن 45- 30 مترمربع سرپناه براي هر نفر، 
عددی بين 410 تا 615 هکتار برآورد شد و تعداد 17 
مکان با مجموع مساحت 649/1 هکتار جهت اسکان 
شناسایی  تهران  شهرداری  یک  منطقه  در  موقت 

گردید.
 نتایج حاصل از این تحقيق نشان داد به دليل اینکه 
به  نسبت  شده  یابی  مکان  مناطق  بولين  روش  در 
تعداد  دارای  فازی،  منطق  بر  مبتنی  های  روش 
بيشتری می باشند، منطق بولين در مناطقی که زمين 
بررسی  با  باشد.  دارای محدودیت است مناسب نمی 
روش  که  گردید  مشخص  شده،  اعمال  فازی  روش 
که  دهد  می  گير  تصميم  به  را  قدرت  این   WLC
یابی  مکان  مسأله  او  نظر  از  که  را  مهمتری  عوامل 
را بيشتر تحت تأثير قرار می دهد با همان اهميت در 
نتيحه حاصل  برتری،  این  اثر  تأثير دهد و در  مسأله 
از مکان یابی به روش WLC دارای قدرت تفکيک 
بهتری بين طيف های موجود می باشد. بنابراین در 
مسائلی مانند این پژوهش که درک آن ها مشکل و 
یا وابسته به استدالل تصميم گيری می باشند، منطق 
فازی که در برابر منطق کالسيک مطرح گردیده می 

تواند کارایی باالیی داشته باشد.

  منابع و ماخذ
1. برادران شرکاء، محمد )1388( مکان یابي مناسب 
اسکان موقت منطقه یک شهر تهران بر اساس نتایج 
تحليل خسارت، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده 

محيط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران



دوفصلنامه مدیریت شهري
Urban Management

شماره 31 بهار و تابستان 92
 No.31 Spring & Summer

220

سه  بازسازي  و  ارزیابي   )1380( حسين  بحریني،   .2
شهر زلزله زده ایران با تکيه بر تحليل آسيب پذیري 
مطالعات  مرکز  گلبافت،  دوم  جلد  زلزله،  برابر  در  آن 

مقابله با سوانح طبيعي ایران، ایران
سرپناه  تأمين  فرآیند   )1386( نگين  بينش،   .3
)اضطراري تا دائم( پس از زلزله فروردین 85 لرستان،  
مطالعه موردي: روستاهاي منطقه آسيب دیده، پایان 
نامه کارشناسی ارشد، دانشکده محيط زیست، دانشگاه 

تهران، تهران، ایران 
4. تاناکا، کازو )1383( مقدمه ای بر منطق فازی برای 
کاربردهای عملی آن، ترجمه علی وحيدیان کامياد و 
دانشگاه مشهد، مشهد،  انتشارات  طارقيان،  حامدرضا 

ایران
5. صائبی، سعيد )1387( ارزیابی و مدیریت آوار ناشی 
تهران،  شهر  یک  منطقه  موردی  مطالعه   - زلزله  از 
پایان-نامه کارشناسی ارشد، دانشکده محيط زیست، 

دانشگاه تهران، تهران، ایران
و  ارزیابي   )1383( اصغر  علي  صفت،  درویش   .6
با سامانه هاي اطالعات  برنامه ریزي محيط زیست 
جغرافيایي )GIS( ، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 

ایران
7. صادقی، آسيه )1386( مکان یابی نيروگاه حرارتی بر 
اساس معيارهای محيط زیستی، پایان نامه کارشناسی 

ارشد، دانشگاه تهران، تهران، ایران
نواحي  بحران  مدیریت   )1381( مجيد  عبدالهي،   .8
کشور،  هاي  شهرداري  سازمان  انتشارات  شهري، 

تهران، ایران
کاظمی،  و  عبداللهّ  زندیه،  و  سيروس  عليدوستی،   .9
مصطفی )1372( الگوی برنامه ریزی اجرایی مقابله با 
بحران ناشی از زلزله در شهرها، مرکز مطالعات مقابله 

با سوانح طبيعی، تهران، ایران
10. فالحی، عليرضا )1386( معماری سکونتگاه های 
موقت پس از سوانح ، مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه 

شهيد بهشتی، تهران، ایران

تئوری  امين )1387( اصول  پزان دزفولی،  11. کوره 
جهاد  انتشارات  دوم،  چاپ  فازی،  های  مجموعه 

دانشگاهی واحد صنعتی اميرکبير، تهران، ایران
12. مرکز آمار ایران )1387( دفتر آمارهای جمعيت، 
نيروی کار و سرشماری،  مقایسه ویژگی های جمعيتی 
و اجتماعی مناطق 22گانه شهر تهران بر اساس داده 

های سرشماری 1385، تهران، ایران
های  الگوریتم  کاربرد   )1390( مهدی  نوجوان،   .13
مطالعه   - موقت  اسکان  بهينه  یابی  مکان  در  فازی 
موردی منطقه یک شهر تهران، پایان نامه کارشناسی 
ارشد، دانشکده محيط زیست، دانشگاه تهران، تهران، 

ایران
14. Chalinder A (1998) Temporary Hu-
man Settlement Planning for Displaced 
Population in Emergencies, Good Prac-
tice Review, RRN, Overseas Develop-
ment Institute, UK
15. Charnpratheep K, Zhou Q and Gar-
ner B (1997), Preliminary Landfill Site 
Screening using Fuzzy Geographical In-
formation Systems, Waste Management 
and Research, V.15, N2, Apr 1997, P. 
197-215
16. Corellis T, Vitale A (2005) Transi-
tional settlement, displaced population, 
University of Cambridge, shelter project, 
Shelter Centre, Oxfam.
17. Eastman JR (1997) IDRISI for win-
dows users guide, version 3.2, Clark labs 
for cartographic technology and Geo-
graphic Analysis, Clark University
18.Ghafory-Ashtiany M, Jafari MK, Teh-
ranizadeh M (2000) “Earthquake Hazard 
Mitigation Achievement in Iran”, Pro-
ceeding of the 12th world Conference on 



دوفصلنامه مدیریت شهري
Urban Management

شماره 31 بهار و تابستان 92
 No.31 Spring & Summer

221

Earthquake Engineering (12WCEE); Pa-
per No. 2380, Auckland, New Zealand.  
19. JICA (Japan International Coopera-
tion Agency), CEST (study Center for 
Earthquake and Environmental Studies 
of Tehran) (2000) the study on microzon-
ning of the Grate Tehran Area, Final Re-
port, Tehran Municipality
20. Kelly C (2005) Checklist-Based 
Guide to Identifying Critical Environ-
mental Considerations in Emergency 
Considerations in Emergency Shelter Site 
Selection, Construction, Management 
and Decommissioning, Geneva: Joint 
UNEP/OCHA Environment Unit, in the 
Office for the Coordination of Humani-
tarian Affairs
21. Lin H, Kao J, Li K and Hwang HH 
(1996) Fuzzy GIS Assisted Landfill Sit-
ting Analysis, Proceeding of International 
Conference on Solid Waste Technology 
and Management  
22. Sheppard S, Hill R (2005) the Eco-
nomic Impact of Shelter Assistance in 
Post Disaster Setting CHF, International, 
and Washington
23. The Sphere Project (2004) Humani-
tarian Charter and Minimum Standards in 
Disaster Response, Geneva
24. Twigg J (2002) Technology, Post-
Disaster Housing Reconstruction and 
Livelihood Security, Benfield working 
Paper No 2, (Sustainable Livelihoods and 
Vulnerability to Disasters) Benfield Haz-
ard Research Center: University college 
London, London, http://livelihoodtech-

nology.org 
25. UNHCR (United Nations High Com-
missioner for Refugees) (2007) Hand-
book for Emergencies, Geneva, Third 
Edition



دوفصلنامه مدیریت شهري
Urban Management

شماره 31 بهار و تابستان 92
 No.31 Spring & Summer

222



شماره 31 بهار و تابستان 92
  No.31 Spring  & Summer

زمان پذيرش نهايي: 1391/3/16زمان دريافت مقاله: 1390/9/16

تحليلي بر سنجش فناوري اطالعات و ارتباطات و نقش آن در تحقق مشارکت 
اجتماعي و توانمندسازي مديريت شهري: مطالعه موردي منطقه 6 شهر اصفهان

جمال محمدي- استاديار جغرافيا و برنامه ريزي شهري دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران.
اصغر ضرابي- دانشيار جغرافيا و برنامه ريزي شهري دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران.

جبار عليزاده اصل- پژوهشگر دوره دكتري جغرافيا و برنامه ريزي شهري دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران.
جمال الدين صمصام شريعت- پژوهشگر دوره دكتري جغرافيا و برنامه ريزي شهري دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران.

چکيده
امروزه يکي از تئوري هاي جديد شهري مورد توجه سياستمدران علوم 
مي  شهرها  سطح  در  ارتباطات  و  اطالعات  فناوري  از  استفاده  شهري 
و  اطالعات  فناوري  سنجش  بر  تحليلي  هدف  با  حاضر  پژوهش  باشد. 
ارتباطات و نقش آن در تحقق مشاركت اجتماعي و توانمندسازي مديريت 
شهري است، نوع تحقيق كاربردي- توسعه اي و روش مطالعه اسنادي و 
پيمايشي است. كه جهت گردآوري اطالعات از پرسشنامه و جهت تجزيه 
آماري  استفاده شده است. جامعه   SPSS افزار  نرم  از  داده ها  و تحليل 
پژوهش جهت سنجش فاوا از ساكنان منطقه 6 شهر اصفهان، با استفاده 
از فرمول كوكران 322 نفر برآورد گرديد و نهايتَا حدود 400 پرسشنامه از 
شهروندان و سازمانها تهيه شده است. نتايج بدست آمده نشان مي دهد. 
با  ارتباطات  و  اطالعات  فناوري  مظاهر  پذيرش  و  اطالعاتي  سواد  بين 
عنايت به Sig =0/001رابطه معنا داري وجود دارد. دسترسي به امکانات 
فاوا در محل كار در سطحي مناسب ولي در محل سکونت چندان مطلوب 
نيست و شهروندان براي انجام امور روزمره بيشتر با مراجعات حضوري 
رساني  خدمات  از  شهروندان  رضايت  ميزان  چه  هر  دهند.  مي  انجام 
مديران شهري بيشتر باشد ميزان مشاركت شهروندان در مديريت شهري 
افزايش مي يابد، با عنايت به Sig=0/000 بين ميزان استفاده از فناوري 
مديريت شهري  در  مشاركت شهروندان  و سطح  ارتباطات  و  اطالعات 
رابطه معناداري وجود دارد. بين ميزان مشاركت اجتماعي و توانمندسازي 
مديريت شهري رابطه وجود دارد، كه در خاتمه پيشنهاداتي براي توسعه 

اين فناوري در جوامع شهري ارايه شده است. 
واژگان کليدي: فناوري اطالعات و ارتباطات*  ، مشاركت اجتماعي و  

توانمند سازي مديريت شهري. 

 Information and Communication Technology   )فناوري  اطالعات و ارتباطات= فاوا (*

Analytical Assessment of ICT and Its Role in 
Realization of Social Participation and Empow-
erment of Urban Management: the Case Study 
of Isfahan - District 6 

Nowadays, one of new urban theories which attention of urban sci-
ences politicians is the use of ICT in the cities, the current paper at-
tempts to examine Assessment of ICT and Its Role in Realization oF 
Social Participation and Empowerment of Urban Management: the 
Case Study of Isfahan - District 6. The research method is applied-
developmental and the study method is survey-documental. To collect 
data, questionnaires were used and SPSS was used for analyzing data. 
The samples were selected from residents of Isfahan’s central district 
and its size was estimated by Cochran method and ultimately ques-
tionnaires were provided from citizens and institutes. Findings show 
that: there is meaningful relationship between Information literacy and 
acceptance of ICT symbol (sig=0/001). Accesses to ICT facilities are 
in a good level in working places but not in living ones and citizens 
have to go out to do own routine affairs. The more satisfaction of citi-
zens whit services of urban managers, the more citizens Participation 
in urban Management (sig=0/001). There is meaningful relationship 
between the level of using ICT and the level citizens Participation Ur-
ban Management (sig=0/000). There is a relationship between Social 
Participation and Empowerment of Urban Management (coefficient 
correlation 0/42). At least some proposals put forward to development 
this technology in urban society. 
Key words: information and communication technology, Social Par-
ticipation and empowerment of urban management.
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1- مقدمه
1-1- طرح مساله

غالب  فناوري  واقع  در  ارتباطات  و  اطالعات  فناوري 
از   .)25 1383، ص  )هافکين،  است  جديد  هزاره  در 
آنجا كه عصر دانايي و بحث تعليم و تربيت در تمامي 
دوره ها، بحث اساسي جوامع بوده و در قرون اخير، 
خود  براي  مختلف  هاي  گفتمان  در  خاصي  جايگاه 
باز كرده است )محمدي و عليزاده اصل، 1389، ص 
43(. بنابراين بايد از فناوري اطالعات و ارتباطات در 
آگاهي  در خصوص  شهري  ريزي  برنامه  و  مديريت 
اجتماعي  محروميت  زدودن  و  شهروندان  آموزش  و 
بهره جست )chigona and others, 2009: 1( زيرا 
مسائل و مشکالت مديريت شهري با افزايش آگاهي 
مديران  كه  بطوري  دارد؛  معکوس  رابطۀ  شهروندان 
شهري، باال بودن سطح يادگيري و آموزش شهروندي 
را، هم از جهت بهبود، سهولت و روان شدن مديريت 
كالن شهرها و هم از نظر جلب مشاركت شهروندان 
از  سازي  تصميم  و  گيري  تصميم  فرآيندهاي  در 
 Henderson,( عوامل غيرقابل چشم پوشي مي دانند
2004:13( و اينکه چگونه به كارگيري تکنولوژيهاي 
افزايش  باعث  و  دگرگون  را  شهرها  وجهه  نوين 
اختيارات شهروندان از طريق دسترسي به اطالعات، 
و  تجارت  با  دولتي  سازمانهاي  ميان  ارتباط  بهبود 
دولتي،  كارهاي  در  و شفافيت  افزايش دقت  صنعت، 
رشد درآمدهاي دولتي و كاهش هزينه هاي آن، ايجاد 
احساس بهتر در مشاركت اجتماعي و مديريت شهري، 
نقش آن در برنامه ريزي ها، همچنين ارتقاي كارآيي 

سيستم هاي اقتصادي و غيره مي شود. 

1-2-اهميت و ضرورت تحقيق
مشاركت  با  پايدار  گيريهاي  تصميم  حاضر  قرن  در 
هاي شهروندان امکانپذير است؛ چون امروزه جمعيت 
و نيازهاي شهري افزايش پيدا كرده و فاوا هم يکي 
از خواسته هاي اصلي مديران و شهروندان در عرضه 
شهري  خدمات  دادن  قرار  استفاده  مورد  و  كردن 
است كه ادرات ديجيتالي جايگزين ادارات سنتي مي 

را  بيشتر خدمات خود  ها  و دستگاه  سازمانها  و  شود 
ارائه مي دهند،  به مشتريان خود  به صورت مجازي 
مشاركت  تحقق  شهري  مديريت  در  كار  مهمترين 
معني دار شهروندان و دستيابي شهروندان به فاوا مي 
بنابراين   .(Martinez Lopez, 2007: 223) باشد 
اطالعات و اطالع رساني از مهمترين ابزار استراتژيک 
مديريت اثربخش و كارآمد تمامي سازمانهاي دولتي و 
خصوصي محسوب مي گردند )نژاد جوادي پور، 1387، 
ص 44(. بنابراين از اهداف برجسته و مهم در كاربري 
فاوا در جوامع، ساده سازي و آسان كردن فرآيندهاي 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و بهره گيري از تأثير 
مثبت آن در خدمت رساني است )طيراني راد، 1387، 
ص 68(. در اين خصوص چنانکه شهر به مثابه يک 
سازمان قلمداد گردد، الزم است كه در رأس آن و به 
منظور اداره امور شهر از فني استفاده گردد كه همان 
مديريت شهري است؛ شهر به عنوان يک منبع توسعه 
مطرح است و جايگاه مديريت شهري در روند توسعه 
شهر و بهبود سکونتگاه هاي شهري نقش بسيار مهم 
و تعين كننده دارد. بنابراين ضروري به نظر مي رسد 
كه ديگر نمي توان با تاكيد شيوه هاي سنتي به ادراه 
شهرها بطور عام و كالنشهرها بطور خاص پرداخت؛ و 
بايد از فاوا به عنوان اهرم تعادل و عصاي دست مديران 
آنچه  به  باتوجه  بهره جست.  ريزان شهري  برنامه  و 
اعم و كالنشهرها  بطور  امروزه شهرها  كه گفته شد 
بطور خاص با مسائل و مشکالتي نظير آلودگي هوا، 
افزايش فشار بر  انتظار،  ترافيک، صف هاي طوالني 
زيرساخت ها، تصادفات، ناامني و غيره مواجه هستند، 
كه كالنشهر اصفهان از اين قاعده مستثني نيست، و 
نوساز  مناطق  از  اصفهان  شهر   6 منطقه  كه  آنجا  از 
احداث  خصوص  در  شهري  مديريت  نقش  كه  بوده 
اين  از  شهروندان  بکارگيري  بواسطه  ها  زيرساخت 
فناوري مي تواند عصاي دست مديران شهري شده 
به  مکاني  و  زماني  هاي  محدويت  بدون  بتوانند  تا 
بهينه  استفاده  ولي  نمايند،  خدمات  ارائه  شهروندان 
و  ها  زيرساخت  به  دسترسي  نيازمند  فناوري  اين  از 
ابزارهاي ICT است كه هنوز چنين امري در مناطق 
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شهري بطور كامل تحقق نيافته است بنابراين نيازمند 
در  از مشکالت  آگاهي  راستاي  در  مطالعه  و  بررسي 
اي  مطالعه  تاكنون  كه  است  فناوري  اين  از  استفاده 
لذا  نگرفته است،  در منطقه 6 شهر اصفهان صورت 

پرداختن به اين مسئله امري ضروري است. 

1-3- اهداف تحقيق
- ميزان بکارگيري فاوا در سطح شهر اصفهان و نقش 

آن در مشاركت اجتماعي و مديريت كارآمد شهري؛
و  شهري  مديريت  در  شهروندان  مشاركت  ميزان   -

نقش بکار گيري فاوا در توانمندسازي آن؛ 
جهت  فاوا   از  گيري  بهره  براي  پيشنهادات  ارائه   -
تحقق مشاركت شهروندان و مديريت توانمند شهري.

1-4- متغيرهاي پژوهش: به لحاظ نظري جهت تبين 
مديريت  و  اجتماعي  مشاركت  تحقق  در  فاوا  اثرات 
مي  خالصه  زير  صورت  به  متغيرها  كارآمد،  شهري 
آزمون  به صورت تجربي  بين متغيرها  روابط  تا  شود 

گردند. 
ارتباطات، سواد  و  اطالعات  فناوري  - متغير مستقل: 
به  دسترسي  و  خدمات  از  رضايت  ميزان  اطالعاتي، 

 .ICT امکانات
مظاهر  پذيرش  حضوري،  مراجعات  وابسته:  متغير   -
مديريت  توانمندسازي  و  اجتماعي  مشاركت  فاوا، 

شهري. 

1-5- فرضيه هاي تحقيق
-  بين سطح سواد اطالعاتي افراد و پذيرش مظاهر 

فاوا رابطه وجود دارد. 
در  فاوا  امکانات  به  دسترسي  ميزان  سازي  فراهم   -
محل سکونت يا كار موجب كاهش ميزان مراجعات 
حضوري جهت انجام امور شخصي و اداري مي گردد.

افراد از خدمات رساني فاوا  - هر چه ميزان رضايت 
نيز  خدمات  اين  از  استفاده  به  گرايش  باشد  بيشتر 

بيشتر خواهد بود. 
-  بين ميزان بکار گيري فناوري اطالعات و ارتباطات 

و مشاركت اجتماعي رابطه وجود دارد.
توانمندسازي  و  اجتماعي  مشاركت  ميزان  بين   -

مديريت شهري رابطه وجود دارد. 

1-6- روش شناسي تحقيق
تحقيق،  سوال  شدن  مطرح  از  پس  پژوهش  اين  در 
انجام شد.  تحقيق  موضوع  درباره  مقدماتي  مطالعات 
 - نظري  ماهيت  لحاظ  به  موضوع،  انتخاب  از  پس 
كاربردي مسئله؛ مباحث از دو روش مطالعات ميداني 
ميداني  مطالعات  براي  و  شده  استفاده  اسنادي  و 
و  توزيع  اصفهان  شهر    6 منطقه  در  ها  پرسشنامه 
شامل  حاضر،  پژوهش  آماري  جامعه  گرديد.  تکميل 
112581 نفر مي باشد (www.isfahan.ir) و براي 
محاسبه نمونه از فرمول كوكران با خطاي استاندارد 
شده  استفاده  درصد   95 اطمينان  سطح  و  درصد   5
است )حافظ نيا، 1383، ص 140(. از آنجا كه امکان 
مطالعه همه ساكنان امکان پذير نبود لذا حجم نمونه 
322 نفر برآورد گرديد، ولي براي روايي بيشتر به 400 
در  نظر  مورد  گيري  نمونه  يافت.  افزايش  پرسشنامه 
اين پژوهش به صورت تصادفي است. در اين بررسي 
 SPSS افزار  نرم  از  ها  داده  تحليل  و  تجزيه  براي 
چنين  انجام  است  ذكر  به  الزم  است.  شده  استفاده 

پژوهشي نيازمند ديدي كلي نگر است.

 ،1383 نيا،  حافظ  ماخذ:  كوكران؛  فرمول   .1 فرمول 
ص 140.

 

٤ 

 

  .140، ص 1383حافظ نيا، : ماخذ؛ انفرمول كوكر. 1فرمول 

  
  
 13در حال حاضر داراي شهر اصفهان  اساس تقسيمات شهري بر: معرفي اجمالي محدوده مورد مطالعه -1-7

محدوده مورد مطالعه ). سايت آمار ايران( نفر است 1583609جمعيت اين شهر  1385منطقه شهري و طبق سرشماري سال 
 بوده است نفر جمعيت 112581داراي  1385، كه در سال باشديم فهانشهر اص 6در اين پژوهش منطقه 

)www.isfahan.ir .( دهد يمحدوده مورد مطالعه پژوهش را نشان م 1نقشه .  
  

  
  
  قيتحق ينظر يمبانادبيات و  -2

 از دانش توليد فرآيند اما .است انكارناپذير پايدار توسعه به دستيابي براي دانش بر مبتني جامعه سمت به حركت لزوم امروزه
 مناسب بستري نيازمند فرآيند اين كه چرا؛ نيست امكان پذير مطمئن اطالعاتي و ارتباطي ساخت زير ايجاد بدون داده

 فناوري اين. دارد برعهده را وظيفه اي چنين) ICT(ارتباطات  و اطالعات فناوري .است اطالعات شبكه اي تبادل جهت
 يكي الكترونيك شهر .است پايدار توسعه رهيافت و فناوريهاي ديگر نمو و رشد زيرساخت نگهداري و گسترش ايجاد، ابزار
 شهر. است شهري خدمات دادن قرار استفاده مورد و كردن عرضه در شهروندان و شهري مديران هايخاستگاه از

 خصوصي بخش سازمانهاي و دولتي سرويسهاي و خدمات شامل وندانشهر امور اداره كه شهري است عبارت الكترونيك

براساس  مطالعه:  مورد  محدوده  اجمالي  معرفي   -7-1
تقسيمات شهري شهر اصفهان  در حال حاضر داراي 
 1385 سال  سرشماري  طبق  و  شهري  منطقه   13
آمار  )سايت  است  نفر   1583609 شهر  اين  جمعيت 
ايران(. محدوده مورد مطالعه در اين پژوهش منطقه 
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6 شهر اصفهان مي باشد، كه در سال 1385 داراي 
www.isfahan.) است  بوده  جمعيت  نفر   112581
ir). نقشه 1 محدوده مورد مطالعه پژوهش را نشان 

مي دهد. 

2- ادبيات و مباني نظري تحقيق
امروزه لزوم حركت به سمت جامعه مبتني بر دانش 
اما  است.  انکارناپذير  پايدار  توسعه  به  دستيابي  براي 
ساخت  زير  ايجاد  بدون  داده  از  دانش  توليد  فرآيند 
ارتباطي و اطالعاتي مطمئن امکان پذير نيست؛ چرا 
تبادل  جهت  مناسب  بستري  نيازمند  فرآيند  اين  كه 
شبکه اي اطالعات است. فناوري اطالعات و ارتباطات 
)ICT( چنين وظيفه اي را برعهده دارد. اين فناوري 
و  رشد  زيرساخت  نگهداري  و  گسترش  ايجاد،  ابزار 
است.  پايدار  توسعه  رهيافت  و  ديگر  فناوريهاي  نمو 
شهر الکترونيک يکي از خاستگاه هاي مديران شهري 
قرار  استفاده  مورد  و  كردن  عرضه  در  شهروندان  و 
عبارت  الکترونيک  شهر  است.  خدمات شهري  دادن 
است شهري كه اداره امور شهروندان شامل خدمات 
خصوصي  بخش  سازمانهاي  و  دولتي  سرويسهاي  و 
به صورت بر خط و شبانه روزي، در هفت روز هفته 
با كيفيت و ضريب ايمني باال با استفاده از ابزارهاي 
فناوري اطالعات و ارتباطات و كاربردهاي آن انجام 
مي شود. به عبارتي در شهر الکترونيکي تمام خدمات 

مورد نياز ساكنان از طريق شبکه هاي اطالع رساني 
تامين مي شود. به اين ترتيب ديگر نيازي به حركت 
فيزيکي شهروندان براي دسترسي به خدمات دولت و 
الکترونيکي  شهر  اين  در  نيست.  نهادهاي خصوصي 
فيزيکي مي شوند  ادارات  ادارات ديجيتالي جايگزين 
)حضرتي ليالن و خديوي، 1389، ص 136(. ادندال1 
)2003( شهر الکترونيک را شهري كه در آن بر روي 
و  اطالعات  فناوري  توسط  شده  خلق  هاي  فرصت 
اثرگذاري  و  موفقيت  افزايش  منظور  به  ارتباطات، 
بيشتر سرمايه گذاري شده، تعريف مي كند. كوهن2  
)2001( شهر الکترونيک را شهري كه داراي ارتباطات 
فناوري  بخش  طرف  از  كه  اي  شبکه  و  مخابراتي 
اطالعات براي انجام تبادل اطالعات كنترل مي شود، 
تعريف مي كند و كوكلليز3 )2001( شهر ديجيتال را 
ارتباطي هماهنگ و برپايه شبکه براي انجام وظايف 
معمولي ساكنين به روش الکترونيکي كه پيش از اين 
در مدل شهر معمولي توسط خود اشخاص انجام مي 

شد تعريف مي كند)البدوي و قپانچي، 1386، ص 84(.

2-1- فناوري اطالعات و ارتباطات
ذخيره  ساخت،  فناوري  اشکال  همه  از  است  عبارت 
شکلهاي  در  اطالعات  بکارگيري  و  تبادل  سازي، 
گوناگون: اطالعات تجاري، مکالمات صوتي، تصاوير 
ساكن و متحرک، ارائه چند رسانه اي و ساير اشکالي 

٤ 

 

  .140، ص 1383حافظ نيا، : ماخذ؛ انفرمول كوكر. 1فرمول 

  
  
 13در حال حاضر داراي شهر اصفهان  اساس تقسيمات شهري بر: معرفي اجمالي محدوده مورد مطالعه -1-7

محدوده مورد مطالعه ). سايت آمار ايران( نفر است 1583609جمعيت اين شهر  1385منطقه شهري و طبق سرشماري سال 
 بوده است نفر جمعيت 112581داراي  1385، كه در سال باشديم فهانشهر اص 6در اين پژوهش منطقه 

)www.isfahan.ir .( دهد يمحدوده مورد مطالعه پژوهش را نشان م 1نقشه .  
  

  
  
  قيتحق ينظر يمبانادبيات و  -2

 از دانش توليد فرآيند اما .است انكارناپذير پايدار توسعه به دستيابي براي دانش بر مبتني جامعه سمت به حركت لزوم امروزه
 مناسب بستري نيازمند فرآيند اين كه چرا؛ نيست امكان پذير مطمئن اطالعاتي و ارتباطي ساخت زير ايجاد بدون داده

 فناوري اين. دارد برعهده را وظيفه اي چنين) ICT(ارتباطات  و اطالعات فناوري .است اطالعات شبكه اي تبادل جهت
 يكي الكترونيك شهر .است پايدار توسعه رهيافت و فناوريهاي ديگر نمو و رشد زيرساخت نگهداري و گسترش ايجاد، ابزار
 شهر. است شهري خدمات دادن قرار استفاده مورد و كردن عرضه در شهروندان و شهري مديران هايخاستگاه از

 خصوصي بخش سازمانهاي و دولتي سرويسهاي و خدمات شامل وندانشهر امور اداره كه شهري است عبارت الكترونيك

1- Odendaal
2- Cohen

3- Couclelis
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كه هنوز به وجود نيامده اند )فتحيان، 1384، ص 17 
و رسولي نژاد و نوري، 1388، ص 89(. 

اجتماعي  و  فني  هاي  زيرساخت   -2-2
جامعه  استقرار  براي  محققان  اطالعاتي:  جامعه 
كه  كنند  مي  بيان  را  بسياري  عوامل  اطالعاتي، 
مهمترين آنها عبارتند از: - زيرساخت هاي ارتباط از 
ارتباطي، بيان كننده شبکه هايي  راه دور: زيرساخت 
است كه به طور فيزيکي انتقال و ارتباط را تامين مي 
كنند و بيشتر ناظر به وجه سخت افزاري تحقق جامعه 
راه هاي شوسه  با  اطالعاتي است. جامعه كشاورزي 
و  نفت  لوله كشي هاي  با  آسفالت، جامعه صنعتي  و 
اطالعاتي  جامعه  بايد  لکن  شدند؛  مي  شناخته  گاز 
معرفي  مخابراتي  و  نوري  فيبر  هاي  زيرساخت  با  را 
كرد؛ - زيرساخت هاي مرتبط با دانش: بيشتر ناظر به 
انديشه خالق و خبره گي متخصصان، انديشمندان و 
فناوراني است كه بازيابي، پردازش و فرآورش دانش 
رابط  فناوري  هاي  زيرساخت   و  دارند؛  عهده  به  را 
اطالعات: بيشتر ناظر به محيط حقوقي و پيمان هاي 
مناسبي است كه نحوه ارتباط و همزيستي داده هاي 
و  )فتحيان  مهيا مي سازد  را  آنها  كاربري  و  مختلف 

مهدوي نوري، 1385، ص 85(.  

2-3- شهروند الکترونيک: شهروند الکترونيک 
مفاهيم  درباره  دانش الزم  از حداقل  است كه  كسي 

باشد.  برخوردار  ارتباطات  و  اطالعات  فناوري  پايه 
توانايي برقراري ارتباط با اينترنت و ارسال و دريافت 
را  الکترونيکي  پست  طريق  از  الکترونيکي  پيامهاي 
نرم  و  كاالها  خدمات،  اطالعات،  همچنين  و  دارد 
افزارهاي مورد نياز خود را از طريق اينترنت جستجو 
مي كند )حضرتي ليالن وخديوي، 1389، ص 140(.  
شاخص هاي شهروند الکترونيک در جدول زير بيان 

شده است.

2-4- شهرداري الکترونيک: سازماني است كه 
با  و   )32 ص   ،1386 )پردازشگر،  اينترنت  طريق  از 
در  را  خود  خدمات  اطالعات  فناوري  از  گيري  بهره 
قابل  سريع،  صورت  به  شهرداري  وظايف  ي  حوزه 
 ،)18 ديگران، 1388، ص  و  )وارثي  امن  و  دسترس 
شهر  در  مکاني  و  زماني  هاي  محدوديت  از  فارغ  و 
)ساالرونديان و ديگران، 1389، ص 12( به شهروندان 

ارائه مي كند. 

2-5- شهردارى محور اصلى شهرالکترونيکي
معناى  به  ايران  در  شهرى  واحد  مديريت  تاكنون، 
بين  در  آن  وظايف  و  نشده  سازى  پياده  خود  واقعى 
شده  توزيع  شهردارى  جمله  از  مختلف  سازمانهاى 
است. به همين دليل، مي توان به پياده سازى شهر 
بود. حال،  اميدوار  با محوريت شهردارى  الکترونيکي 
ايران و ساير كشورهاي  اين است كه چرا در  سوال 

4. Word
5. WWW

6. Microfost outlook

٦ 

 

  
  .68، ص 1387طيراني راد،  :ماخذ؛ E-citizenاستاندارد  اساس برشاخص هاي شهروند الكترونيك  .1جدول 

  شاخص هاي شهروند الكترونيك
 1ورد پرداز واژه و ويندوز عامل سيستم ارتباطات، و اطالعات فناوري پاية مفاهيم دربارة را الزم دانش حداقل -1

 اكسپلورر اينترنت مرورگر از بتواند و داشته را 2گستر جهان وب و اينترنت با ارتباط برقراري توانايي  -2باشد،  داشته
 هايپيام دريافت و ارسال توانايي -3كند،  استفاده خود دلخواه وب صفحات و سايت وب مشاهدة براي مؤثر طور به

 كار اين براي 3مايكروسافت آوت لوك افزار نرم از بتواند و داشته الكترونيكي پست فناوري طريق از را الكترونيكي
 دست به )مختلف هاي روش به( وب در مؤثر وجوهاي جست طريق از را خود دلخواه ت اطالعا -4كند،  استفاده
 يافتن توانايي -6كند،  حفظ اينترنتي بزهكاران مقابل در را اش خانواده و خود رواني و شخصي امنيت -5آورد؛ 

 زندگي مختلف كارهاي بتواند - 7باشد و  داشته را اينترنت طريق از مختلف كارهاي انجام نحوة ةدربار اطالعات
  . دهد انجام اينترنت ازطريق امكان حد تا را خود

 
ري گيري از فناوبا بهره و) 32 ، ص1386پردازشگر، ( از طريق اينترنت سازماني است كه :شهرداري الكترونيك -2-4

 ، ص1388وارثي و ديگران، ( ي وظايف شهرداري به صورت سريع، قابل دسترس و امنرا در حوزه اطالعات خدمات خود
  . كندميبه شهروندان ارائه ) 12، ص 1389ساالرونديان و ديگران، ( در شهر يو مكان يزمان يهاتي، و فارغ از محدود)18

   
  شهرالكترونيكي اصلى محور شهردارى -2-5

 از مختلف بين سازمانهاى در آن وظايف و نشده سازى پياده خود معناى واقعى به ايران در ىشهر واحد مديريت تاكنون،
 اميدوار شهردارى محوريت با شهر الكترونيكي سازى پياده به توانيم دليل، همين به. شده است توزيع شهردارى جمله
-مى پيدا شهردارى معنى محوريت با رونيكيالكت شهر دنيا، ساير كشورهاي و ايران در چرا كه است اين سوال حال، .بود

هاى داده كننده توليد ترين بزرگ -1 :زيرا؛ شهرداري .نمود اشاره ذيل به داليل توانمي سوال اين به پاسخ براي كند؟
 خدماتى سازمان ترينگسترده -3، شهرى ريزى برنامه و مديريت در هاى شهرىداده كننده استفاده ترينبزرگ -2، شهرى

 بخش به كارهاى دولتى واگذارى در سازمان مهمترين -5، شرح وظايف درتنوع سازمان ترينگسترده -4، مردم با ارتباطدر 
 گلوگاه ترينفعال -7، امكانات فراگير توزيع و زيرساخت تخصص، مديريت جلب در سازمان مستعدترين -6، خصوصي

 شهرى پايگاه اطالعات ترينمطمئن و معتبرترين -8 باالخره و، ملى و اى منطقه شهرى ريزى در برنامه نياز مورد آمارى
  .)73، ص 1386خانزاده، ( است

   مشاركت اجتماعي -3

                                                            
1 - Word 
2 - WWW 
3 - Microfost outlook 

جدول 1. شاخص هاي شهروند الکترونيک بر اساس استاندارد E-citizen؛ ماخذ: طيراني راد، 1387، ص 68.

4

5

6
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معنى  شهردارى  محوريت  با  الکترونيکي  شهر  دنيا، 
پيدا مى كند؟ براي پاسخ به اين سوال مي توان به 
بزرگ   -1 شهرداري:  زيرا؛  نمود.  اشاره  ذيل  داليل 
ترين توليد كننده داده هاى شهرى، 2- بزرگ ترين 
استفاده كننده داده هاى شهرى در مديريت و برنامه 
ريزى شهرى، 3- گسترده ترين سازمان خدماتى در 
ارتباط با مردم، 4- گسترده ترين سازمان درتنوع شرح 
كارهاى  واگذارى  در  سازمان  مهمترين   -5 وظايف، 
سازمان  مستعدترين   -6 بخش خصوصي،  به  دولتى 
در جلب تخصص، مديريت زيرساخت و توزيع فراگير 
در  نياز  مورد  آمارى  گلوگاه  ترين  فعال  امکانات، 7- 
برنامه ريزى شهرى منطقه اى و ملى، و باالخره 8- 
شهرى  اطالعات  پايگاه  ترين  مطمئن  و  معتبرترين 

است )خانزاده، 1386، ص 73(.

3- مشارکت اجتماعي 
امروزه شعار تمام جامعه شناسان شهري اين است كه 
واژه شهروندي يعني اينکه فرد خود را از شهر و شهر 
را از خود بداند و در اين شرايط است كه بهتر مي تواند 
زندگي كند، كه البته در تحقق واژه شهروندي و آگاه 
سازي مردم يک جامعه از اين اصل و همچنين بحث 
دارد  ناپذيري  انکار  نقش  آموزش،  حقوق شهروندي، 
رسانه  اخير  سالهاي  اگرچه طي  نيز  ما  در كشور  كه 
هاي جمعي گامهاي موثري در اين زمينه برداشتند، 
با جديت  آموزش  بايد اصل  به نظر مي رسد كه  اما 
و  )تقوايي  شود  پيگيري  مسئوالن  سوي  از  بيشتر 
بابانسب، 1388، ص 25( مشاركت اجتماعي يکي از 
توانمندسازي  و  جوامع  قدرت  دهنده  تشکيل  عناصر 
با بحث توسعه  جامعه است )Norman,2000:2( و 
و مخصوصًا توسعه پايدار جايگاه ويژه اي در برنامه-
ريزي و جريانهاي توسعه در كشورهاي در حال توسعه 
پيدا كرده است )رهنما، 1388، ص 399(. و به لحاظ 
نظري عبارتست از مشاركت آگاهانه، داوطلبانه، جمعي 
و مبتني بر برنامه ها و اهداف مشخص كه در قالب  
معين  سازمانهاي  و  ها  تشکل  ها،  گروه  ها،  انجمن 
تاثير گذارند  دولتي و غير دولتي در توسعه اجتماعي 

)سيف الديني، 1375، ص 315(. بنابراين اين خانه ها 
نيستند كه شهر را مي سازنند، بلکه سازنندگان اصلي 
شهروندان هستند. بنابراين با مشاركت دادن مردم در 
اجرلي  فرآيندهاي طراحي، تصويب و  امور شهري و 
از  گيري  بهره  تنها  نه  ها،  ريزي  برنامه  و  ها  طرح 
پيشنهادهاي مبتکرانه و طيف گسترده اي از توانائيها 
و قابليت افراد را ممکن مي سازد و نيازهاي ملموس 
و غيرملموس ساكنين را به وضوح مشخص مي كند، 
بلکه پيوندهاي اجتماعي و ادراكي ايشان را با محيط، 
آن  و حفظ  شناسايي  زندگي خويش،  قلمرو  و  حريم 
ارتقا داده و حيات سالم و پوياي شهري را تضمين مي 

كند )حبيب، 1386، ص 117(.

3-1- نقش فناوري اطالعات و ارتباطات در 
تحقق مشارکت اجتماعي

اصلي  هاي  ركن  مهمترين  از  يکي  حاضر  عصر  در 
 .(marshal, 2004: 22) است  اطالعات  قدرت، 
پيشرفت فاوا منجر به پيدايش ابزارهاي نوين ارتباطي 
و اطالع رساني شگرفي در دنياي امروز گرديده است 
و  ها  فعاليت  انجام  نحوه  از  را  متفاوتي  اشکال  كه 
اين  آورد.  مي  پدبد  ها  عرصه  تمام  در  خدمات  ارائه 
دقت،  افزايش  موجب  خدمات  انجام  نوين  روشهاي 
نتيجه  در  هزينه  و  زمان  كاهش  و  شفافيت  سرعت، 
و  است  گرديده  خدمات  انجام  كمي  و  كيفي  بهبود 
عظيمي  تحول  دچار  شهري  مديريت  آن  نتيجه  در 
حركت  پايدار شهري  مديريت  به سوي  و  گردد  مي 
به  در تصميم گيري ها  مي كند چون مردم شهري 
كمک مديران شهري مي آيند )سعادتي، 1383، ص 
22(. در كشورهاي توسعه يافته، دولت و شهر صرفًا 
با تکيه بر مکان و جغرافيايي واقعي تعريف نمي شوند 
واقعيت  قالب  در  شده  توليد  فضاي  براساس  بلکه 
شهرهاي  اوليه  نگاه  در  كنند  مي  پيدا  معنا  مجازي 
الکترونيک متاثر از، ايده شهر اطالعات بود. در شهر 
اطالعاتي، تالش مي شد كه يک جايگاه مورد انتظار 
از دستيابي به اطالعات مربوط به شهر به وجود بيايد 
اين شهر اطالعات منشاء ظهور مديريت هاي جديد 
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مي  محور«  »دانش  مديريت  به  تعبير  آن  از  كه  شد 
شد. شهر دو فضايي با نگاه آينده گرا مبتني بر همين 
مديريت دانش محور مي باشد و مديريت دانش محور 
برخواسته از راه حل هاي اداره ي شهر مبتني بر مراكز 

منابع الکترونيک مي باشد )رهبري، 1386، ص 8(. 
مهمترين هدف مديريت شهري را مي توان در ارتقاي 
شرايط كار و زندگي جمعيت ساكن در قالب اقشار و 
حفاظت  و  اقتصادي  و  اجتماعي  مختلف  هاي  گروه 
و  اقتصادي  توسعۀ  به  تشويق  شهروندان،  حقوق  از 
دانست.  از محيط كالبدي  پايدار و حفاظت  اجتماعي 
روند مسايل جهان حاكي از آن است فناوري اطالعات 
توسعه،  در  را  زيربنايي  و  بنيادي  نقش  ارتباطات  و 
پيشرفت و ارتقا زندگي مردم در جوامع امروز و آينده 
ايفا مي كند. بنابراين برنامه ريزان و مديران شهري با 
اين پرسش مواجه شدند كه آيا براستي ساختار كنوني 
نيازهاي  جوابگوي  شهري  مديريت  و  ريزي  برنامه 
آينده مردم خواهد بود. اين پديده نياز به يک چارچوب 
قطعي  شهري  مديريت  و  ريزي  برنامه  براي  جديد 
ساخته و تاكيد دارد كه فناوري اطالعات و ارتباطات 
برنامه ريزي شهري  و  به مديريت  بايد هرچه زودتر 
عنوان  به  شهرداران  راستا  اين  در  تبعًا  و  شود  وارد 
جدا  شهري  ريزي  برنامه  اين  از  متوليان  بزرگترين 

.(Jeffrey, 2001) نيستند

3-2- شهرداري الکترونيکي و نقش آن در 
توانمندسازي مديريت شهري

ابزارها و تکنيک هاي مختلفي را براي اشاعه   فاوا، 
در  نگرش  مهمترين  است.  آورده  فراهم  اطالعات 
هرچه  استفاده  امکان  ايجاد  ابزارها  اين  از  استفاده 
اين  از  شهروندان  و  مديران  تر  مطلوب  و  بيشتر 
دانش  از جامعه  وقتي  ديدگاه  اين  با  است.  اطالعات 
استنتاج  اينگونه  بايد  آيد  مي  ميان  به  سخن  مدار 
از  )مديران و شهروندان(  افراد جامعه  كنيم كه همه 
از جايگاه يکساني  اطالعات  به  نظر سطح دسترسي 
تنوع و پيچيدگي مفهوم  باشند. گستردگي،  برخوردار 
مديريت شهري آن چنان است كه به هيچ وجه نمي 

دانست،  شهري  مديريت  معادل  را  شهرداري  توان 
مديريت  است.  شهر  مديريت  مسئول  شهرداري 
شهري مترادف با همه بازيگران عرصه شهر مي باشد 
مديريت  مركزي  عنوان هسته  به  نقش شهرداري  و 
مشاركت  جلب  و  راهبري  نظارت،  هدايت،  شهر، 
الکترونيک  شهري  باشد.مديريت  مي  بازيگران  ساير 
مي  عيني  مصداق  الکترونيک  هاي  شهرداري  در 
 .)12 ص   ،1389 ديگران،  و  )ساالرونديان  يابد 
عنصر اطالعات در دو زمينه برنامه ريزي و مديريت 
كاركردي7 داراي نقشي انکارناپذير در مسايل و پديده 
شهر  استقرار  مزاياي  زير  جدول  است.  شهري  هاي 
الکترونيک را از منظر مديران و شهروندان بيان مي كند.

3-3- تصويري از وضعيت فاوا در ايران و 
استان اصفهان: بر اساس آمارهاي سايت آماري8  
اتحاديه جهاني مخابرات در آخرين ارزيابي انجام گرفته 
در حوزه شاخص هاي توسعه فاوا كه در سال 2010 
ارزيابي  از ميان 159 كشور مورد  ايران  منتشر شده، 
با امتياز 3/08 در رتبه 84 جهان و رتبه 13 در ميان 
كشورهاي منطقه آسيا و اقيانوسيه قرار گرفته است. از 
مجموع 18/78 ميليون خانوار كشور، در حدود 4/98 
يا  ميليون خانوار )26/5 درصد(، در محل سکونت و 
در محل هاي ديگر از اينترنت استفاده كرده اند، يعني 
حداقل يک عضو از اين خانوارها، كاربر اينترنت بوده 
بالغ  خانوارهاي شهري كشور  براي  اين سهم  است. 
بر 34/1 درصد و براي خانوارهاي روستايي كشور در 
حدود 8/8 درصد بوده است. از كل خانوارهاي كاربر 
اينترنت، 3/41 ميليون خانوار )18/2 درصد خانوارهاي 
كشور(، حداقل در محل سکونت خود و 1/56 ميليون 
خانوار ديگر )8/3 درصد خانوارهاي كشور(، در ساير 
مکان ها بجز محل سکونت از اينترنت استفاده كرده 
اند. از مجموع 71/84 ميليون نفر جمعيت كشور، تعداد 
7/96 ميليون نفر كاربر اينترنت بوده اند. بر اين اساس 
است.  درصد   11/1 كشور  در  اينترنت  نفوذ  ضريب 
ترتيب  به  كشور  در  اينترنت  نفوذ  ضريب  بيشترين 
مربوط به استان تهران با 16/4 درصد، استان اصفهان 
7- Planning and performance management 8- http//: WWW.ITU.INT
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است.  درصد   14/5 با  يزد  استان  و  درصد   15/3 با 
با  بلوچستان  و  سيستان  هاي  استان  كه  صورتي  در 
3/3 درصد، خراسان شمالي با 5/1 درصد و آذربايجان 
اينترنت را  با 6/4 درصد كمترين ضريب نفوذ  غربي 
در كشور دا شته اند. جدول زير خالصه اي از شاخص 
ارتباطات را در سطح شهر  هاي فناوري اطالعات و 

اصفهان نشان مي دهد. 

4-يافته هاي پژوهش
4-1- تعداد و درصد پاسخ دهندگان برحسب جنسيت: 

٩ 

 

  
  

و  1386چكيده اي از يافته هاي جاللي،  :ماخذ؛ مزاياي استقرار شهر الكترونيك از منظر مديران و شهروندان. 3جدول 
  .22، ص 1388وارثي و ديگران، و  1386 محكي،

  
  شهروندان  مديران

سهيم شدن  -افزايش ارتباطات ميان بخشي،  -ايجاد پايگاه اطّالعاتي،  -
 - گيري، مديريت و بهبود فرآيند تصميمكارآمدي  -در منابع اطّالعاتي، 

افزايش قدرت كنترل و  -شناسايي بهتر مشكالت و نقاط ضعف شهر، 
آوردن خدمات فراهم -جويي در زمان و هزينه، صرفه -نظارت بر شهر، 

-فراهم آوردن كانال -اينترنتي با كيفيت و سرعت باال براي شهروندان،  
بهبود كيفيت زندگي  -العمر، مادامهاي آموزشي متفاوت و محيط آموزشي 

تقويت رقابت  -اي به شهروندان،  ارائه خدمات يك مرحله -مردم،  
هاي تجاري بيشتر توسط تجارت الكترونيك، تجاري شهر و ايجاد فرصت

افزايش مشاركت  -هاي مختلف شهري، ها و ارگانارتباط بهتر سازمان -
ر با توجه به كاربرد اينترنت در كاهش ترافيك شه -مردم در اداره شهر،  

كاهش آلودگي هوا با كاهش ترافيك  -هاي شهري شهروندان، فعاليت
هاي نوين اداره گذاري بيشتر روي روشهمسوسازي سرمايه -شهري،  

تسريع در برطرف شدن مشكالت ايجاد شده در شهر با ارتباط  -شهر،  
مناسب براي ورود  ايجاد بستر -مستقيم مديران شهري با شهروندان،  

جوئي در وقت و صرفه -هادر مديريت شهرها،  هاي نو و خالقيتايده
هاي قديمي اداره گذاري بيشتر روي روشجلوگيري از سرمايه -انرژي،  
كاهش فساد  -ايجاد زيرساختار الزم براي توسعه آتي شهر،   -شهر،  

هاي شهر فعاليت افزايش نظم در -ها،  سازي فراينداداري از طريق شفاف
 -افزايش سطح آگاهي مردم،   -با استفاده از سيستم اطّالعات جامع،  

درآمد ثابت شهري با وجود آمدن يك سيستم باثبات گردش پول در 
 -مديريت و نظارت واحد شهري و  -نشر فرهنگ و عقايد،  -جامع،  

  المللي در مديريت شهرهاايجاد زمينه براي استفاده از تجارب بين

 .پيگيري بهتر امور -
دسترسي به پايگاه اطّالعاتي شهري مورد  -

  .نياز
  .سهيم شدن در منابع اطّالعاتي -
شناسايي بهتر مشكالت و نقاط ضعف شهر  -

گيري در بعضي از  به منظور بهبود در تصميم
  .هاي زندگيفرآيند

 .جويي در زمان و هزينهصرفه -
 .بهبود كلّي دركيفيت زندگي -
 .ايفت خدمات يك مرحلهدريا -
گيري از فرصت تجاري مناسب بدست بهره -

 .آمده از طريق تجارت الكترونيك
هاي مختلف ها و ارگانارتباط بهتر با سازمان -

 .شهري
 .شهريساعته به خدمات  24دسترسي  -
 .افزايش سطح آگاهي -
گيري از خدمات اينترنتي با كيفيت و بهره -

  .سرعت باال

  

جدول 3. مزاياي استقرار شهر الکترونيک از منظر مديران و شهروندان؛ ماخذ: چکيده اي از يافته هاي جاللي، 1386 و محکي، 1386 و 
وارثي و ديگران، 1388، ص 22.

كل كشوراصفهانعنوان
34/427/5اينترنت

39/7533/84تلفن ثابت
53/5641/6تلفن همراه

10/976145/302تعداد پورت هاي دسترسي ديتا
منبع: مخابرات استان اصفهان

 جدول 2. ضريب نفوذ اينترنت، تلفن ثابت، همراه و تعداد پورت
هاي نصب شده
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١٢ 

 

  
  1390، مطالعات نگارندگان: مĤخذ؛ شهريت ادارت و سازمان هاي ميزان رضايتمندي پاسخگويان از ساي .3 شكل

   
ميزان رضايتمندي پاسخگويان از پرتال دهد، ها نشان ميبررسي گويه: رضايتمندي از پرتال استانداري -4-6

كم، متوسط، زياد و بسيار زياد درصد به تر تيب بسيار كم،  25/12و  75/18، 75/20، 25/22، 26استانداري شهر اصفهان، 
 .نشان داده شده است 4شماره  ر شكلباشد، كه دمي

  
  .1390، مطالعات نگارندگان: مĤخذ؛ ميزان رضايتمندي پاسخگويان از پرتال استانداري .4 شكل

  
ميزان رضايتمندي پاسخگويان از دهد، ها نشان ميبررسي گويه: رضايتمندي از وضعيت شبكه اينترنت -4-7

باشد، كه د و بسيار زياد ميدرصد به تر تيب بسيار كم، كم، متوسط، زيا 9 و 75/10، 75/27، 25، 30وضعيت شبكه اينترنت، 
  .نشان داده شده است 5شماره  در شكل

  

بررسي گويه ها نشان مي دهد، از ميان پاسخ دهندگان 
54/25 درصد مردان و 42/75 درصد را زنان تشکيل 

مي دهند.
سواد:  برحسب  دهندگان  پاسخ  درصد  و  تعداد   -2-4
تعداد  بيشترين  دهد،  مي  نشان  ها  گويه  بررسي 
پاسخگويان، يعني 26/5 درصد آنان داراي تحصيالت 
تحصيالت  داراي  درصد   18/25 باشند.  مي  ديپلم 
ليسانس يا باالتر، 16/25 داراي تحصيالت راهنمايي 
بوده، 11/75 درصد داراي تحصيالت ابتدايي و تنها 

3/5 درصد پاسخگويان بي سواد مي باشد. 
فاوا در محل سکونت:  امکانات  بررسي وضعيت   -3-4
امکانات  وضعيت  دهد،  مي  نشان  ها  گويه  بررسي 
داراي  دهندگان  پاسخ  صددرصد  منزل،  در   ICT
امکانات تلفن مي باشند 77/3، 43/3 و 18/0 درصد 
به ترتيب داراي امکانات موبايل، كامپيوتر و اينترنت  
داده  نشان  نتايج در جدول شماره 3  اين  باشند.  مي 

شده است.

4-4- بررسي وضعيت امکانات فاوا درمحل کار: بررسي 

گويه ها نشان مي دهد، وضعيت امکانات فاوا در محل 
تلفن  امکانات  داراي  دهندگان  پاسخ  صددرصد  كار؛ 
به  درصد   71/3 و   88/3  ،47/8  ،40/75 باشند  مي 
ترتيب داراي امکانات فاكس، كامپيوتر و اينترنت مي 
باشند. اين نتايج در جدول شماره 4 نشان داده شده 

است.

هاي  سازمان  و  ادارات  سايت  از  رضايتمندي   -5-4
ميزان  دهد،  مي  نشان  ها  گويه  بررسي  شهري: 
سازمان  و  ادارات  سايت  از  پاسخگويان  رضايتمندي 
 18/5 و   20/75  ،20  ،11/25  ،29/5 شهري،  هاي 
بسيار  و  زياد  متوسط،  كم،  كم،  بسيار  بترتيب  درصد 
زياد مي باشد، كه در شکل شماره 3 نشان داده شده 

است.  
گويه  بررسي  استانداري:  پرتال  از  رضايتمندي   -6-4
ها نشان مي دهد، ميزان رضايتمندي پاسخگويان از 
پرتال استانداري شهر اصفهان، 26، 22/25، 20/75، 

18/75 و 12/25 درصد به تر تيب 

١١ 

 

، بيشترين تعداد پاسخگويان، دهدها نشان ميررسي گويهب: تعداد و درصد پاسخ دهندگان برحسب سواد -4-2
داراي  25/16درصد داراي تحصيالت ليسانس يا باالتر،  25/18. باشندرصد آنان داراي تحصيالت ديپلم ميد 5/26يعني 

   .باشدسواد ميدرصد پاسخگويان بي 5/3درصد داراي تحصيالت ابتدايي و تنها  75/11تحصيالت راهنمايي بوده، 
در  ICTوضعيت امكانات دهد، ها نشان ميبررسي گويه: در محل سكونت فاوابررسي وضعيت امكانات  -4-3

درصد به ترتيب داراي امكانات موبايل،  0/18و  3/43، 3/77باشند خ دهندگان داراي امكانات تلفن ميدرصد پاسمنزل، صد
  .نشان داده شده است 3شماره  اين نتايج در جدول .باشندمي  كامپيوتر و اينترنت

  
  1390مطالعات نگارندگان،  :مĤخذ؛ در محل سكونتفاوا بررسي وضعيت امكانات . 3 جدول

  درصد  ندارد  درصد  دارد  عنوان
  -  -  100  400  تلفن

  25/19  77  75/80  323  موبايل
  51  204  49  196 كامپيوتر
  76  304  24  96 اينترنت

  
در محل كار؛  فاواوضعيت امكانات دهد، ها نشان ميبررسي گويه :درمحل كار فاوابررسي وضعيت امكانات  -4-4

نات فاكس، درصد به ترتيب داراي امكا 3/71و  3/88، 8/47 ،75/40 باشندخ دهندگان داراي امكانات تلفن ميدرصد پاسصد
  .نشان داده شده است 4شماره  اين نتايج در جدول .باشندكامپيوتر و اينترنت مي

  
  1390مطالعات نگارندگان،  :مĤخذ؛ در محل كار ICTوضعيت امكانات بررسي  .4 جدول

  درصد  ندارد  درصد  دارد  عنوان
  -  -  100  400 تلفن

  25/59  237  75/40  163  فاكس
  9  36  91  364  كامپيوتر
  25/25  101  75/74  299 اينترنت

  
ميزان رضايتمندي هد، دها نشان ميبررسي گويه: رضايتمندي از سايت ادارات و سازمان هاي شهري -4-5

درصد بترتيب بسيار كم، كم،  5/18و  75/20، 20، 25/11 ،5/29هاي شهري، ات و سازمانپاسخگويان از سايت ادار
   . نشان داده شده است 3شماره  متوسط، زياد و بسيار زياد مي باشد، كه در شكل

  

 جدول 3. بررسي وضعيت امکانات فاوا در محل سکونت؛ مآخذ:
مطالعات نگارندگان، 1390

١١ 

 

، بيشترين تعداد پاسخگويان، دهدها نشان ميررسي گويهب: تعداد و درصد پاسخ دهندگان برحسب سواد -4-2
داراي  25/16درصد داراي تحصيالت ليسانس يا باالتر،  25/18. باشندرصد آنان داراي تحصيالت ديپلم ميد 5/26يعني 

   .باشدسواد ميدرصد پاسخگويان بي 5/3درصد داراي تحصيالت ابتدايي و تنها  75/11تحصيالت راهنمايي بوده، 
در  ICTوضعيت امكانات دهد، ها نشان ميبررسي گويه: در محل سكونت فاوابررسي وضعيت امكانات  -4-3

درصد به ترتيب داراي امكانات موبايل،  0/18و  3/43، 3/77باشند خ دهندگان داراي امكانات تلفن ميدرصد پاسمنزل، صد
  .نشان داده شده است 3شماره  اين نتايج در جدول .باشندمي  كامپيوتر و اينترنت

  
  1390مطالعات نگارندگان،  :مĤخذ؛ در محل سكونتفاوا بررسي وضعيت امكانات . 3 جدول

  درصد  ندارد  درصد  دارد  عنوان
  -  -  100  400  تلفن

  25/19  77  75/80  323  موبايل
  51  204  49  196 كامپيوتر
  76  304  24  96 اينترنت

  
در محل كار؛  فاواوضعيت امكانات دهد، ها نشان ميبررسي گويه :درمحل كار فاوابررسي وضعيت امكانات  -4-4

نات فاكس، درصد به ترتيب داراي امكا 3/71و  3/88، 8/47 ،75/40 باشندخ دهندگان داراي امكانات تلفن ميدرصد پاسصد
  .نشان داده شده است 4شماره  اين نتايج در جدول .باشندكامپيوتر و اينترنت مي

  
  1390مطالعات نگارندگان،  :مĤخذ؛ در محل كار ICTوضعيت امكانات بررسي  .4 جدول

  درصد  ندارد  درصد  دارد  عنوان
  -  -  100  400 تلفن

  25/59  237  75/40  163  فاكس
  9  36  91  364  كامپيوتر
  25/25  101  75/74  299 اينترنت

  
ميزان رضايتمندي هد، دها نشان ميبررسي گويه: رضايتمندي از سايت ادارات و سازمان هاي شهري -4-5

درصد بترتيب بسيار كم، كم،  5/18و  75/20، 20، 25/11 ،5/29هاي شهري، ات و سازمانپاسخگويان از سايت ادار
   . نشان داده شده است 3شماره  متوسط، زياد و بسيار زياد مي باشد، كه در شكل

  

جدول 4. بررسي وضعيت امکانات در محل کار مطالعات 
ICT :نگارندگان، 1390؛ مآخذ

شکل 3. ميزان رضايتمندي پاسخگويان از سايت ادارت و سازمان هاي شهري؛ مآخذ: مطالعات نگارندگان، 1390
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بسيار كم، كم، متوسط، زياد و بسيار زياد مي باشد، كه 
در شکل شماره 4 نشان داده شده است.

بررسي  اينترنت:  شبکه  وضعيت  از  رضايتمندي   -7-4
گويه ها نشان مي دهد، ميزان رضايتمندي پاسخگويان 
اينترنت، 30، 25، 27/75، 10/75  از وضعيت شبکه 
و 9 درصد به تر تيب بسيار كم، كم، متوسط، زياد و 
بسيار زياد مي باشد، كه در شکل شماره 5 نشان داده 

شده است.
هاي  بانک  پست  و  نت  کافي  از  رضايتمندي   -8-4
شهر: در بررسي هاي توصيفي از ميزان رضايتمندي 
شهر  هاي  بانک  پست  و  نت  كافي  از  پاسخگويان 
 19 و   20/75  ،26/75  ،15/75  ،17/75 اصفهان، 
درصد به ترتيب بسيار كم، كم، متوسط، زياد و بسيار 

زياد مي باشد، كه در شکل شماره 6 نشان داده شده 
است.

شهروند  هاي  شاخص  ميزان  و  درصد  بررسي   -9-4
الکترونيکي )بررسي سواد اطالعاتي شهروندان( با فاوا: 
ارزيابي، استفاده مؤثر سواد اطالعاتي يکي از مشخصه 
هاي بارز جامعه اطالعاتي است؛ سواد اطالعاتي فن 
به  مرتبط  ابزارهاي  و  رايانه  از  استفاده  توانمندي  و 
را  ارزش اطالعات  با سواد اطالعاتي،  فرد  آن است. 
تشخيص داده و وقتي براي حل مشکلي، به اطالعات 
را  آنها  تحليل  و  كردن  پيدا  توانايي  است،  نيازمند 
باشد. در محدوه مورد مطالعه سواد اطالعاتي  داشته 
شهروندان را مورد ارزيابي قرار داديم كه نتايج حاصل 

از آن در جدول 5 آمده است. 

١٣ 

 

  .1390، مطالعات نگارندگان: مĤخذ؛ ميزان رضايتمندي شهروندان از وضعيت شبكه اينترنت .5 شكل
  
ي از ميزان رضايتمندي هاي توصيفدر بررسي: هاي شهررضايتمندي از كافي نت و پست بانك -4-8

تيب بسيار كم، درصد به تر 19و  75/20، 75/26، 75/15، 75/17 اصفهان،هاي شهر پاسخگويان از كافي نت و پست بانك
  .نشان داده شده است 6شماره  كه در شكل باشد،كم، متوسط، زياد و بسيار زياد مي

  

  
  .1390، مطالعات نگارندگان: مĤخذ؛ سطح شهر از كافي نت و پست بانكميزان رضايتمندي شهروندان  .6 شكل

  
با ) بررسي سواد اطالعاتي شهروندان(هاي شهروند الكترونيكي بررسي درصد و ميزان شاخص -4-9

 : فاوا
هاي بارز جامعه اطالعاتي است؛ سواد اطالعاتي فن و توانمندي اطالعاتي يكي از مشخصهسواد  ارزيابي، استفاده مؤثر

فرد با سواد اطالعاتي، ارزش اطالعات را تشخيص داده و وقتي براي حل . ه و ابزارهاي مرتبط به آن استاستفاده از رايان
در محدوه مورد مطالعه سواد اطالعاتي . ها را داشته باشدل آنمشكلي، به اطالعات نيازمند است، توانايي پيدا كردن و تحلي

  . آمده است زيراز آن در جدول يم كه نتايج حاصل دشهروندان را مورد ارزيابي قرار دا
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

شکل 6. ميزان رضايتمندي شهروندان از کافي نت و پست بانک سطح شهر؛ مآخذ: مطالعات نگارندگان، 1390.

١٢ 

 

  
  1390، مطالعات نگارندگان: مĤخذ؛ شهريت ادارت و سازمان هاي ميزان رضايتمندي پاسخگويان از ساي .3 شكل

   
ميزان رضايتمندي پاسخگويان از پرتال دهد، ها نشان ميبررسي گويه: رضايتمندي از پرتال استانداري -4-6

كم، متوسط، زياد و بسيار زياد درصد به تر تيب بسيار كم،  25/12و  75/18، 75/20، 25/22، 26استانداري شهر اصفهان، 
 .نشان داده شده است 4شماره  ر شكلباشد، كه دمي

  
  .1390، مطالعات نگارندگان: مĤخذ؛ ميزان رضايتمندي پاسخگويان از پرتال استانداري .4 شكل

  
ميزان رضايتمندي پاسخگويان از دهد، ها نشان ميبررسي گويه: رضايتمندي از وضعيت شبكه اينترنت -4-7

باشد، كه د و بسيار زياد ميدرصد به تر تيب بسيار كم، كم، متوسط، زيا 9 و 75/10، 75/27، 25، 30وضعيت شبكه اينترنت، 
  .نشان داده شده است 5شماره  در شكل

شکل 5. ميزان رضايتمندي شهروندان از وضعيت شبکه اينترنت؛ مآخذ: مطالعات نگارندگان، 1390.  

١٢ 

 

  
  1390، مطالعات نگارندگان: مĤخذ؛ شهريت ادارت و سازمان هاي ميزان رضايتمندي پاسخگويان از ساي .3 شكل

   
ميزان رضايتمندي پاسخگويان از پرتال دهد، ها نشان ميبررسي گويه: رضايتمندي از پرتال استانداري -4-6

كم، متوسط، زياد و بسيار زياد درصد به تر تيب بسيار كم،  25/12و  75/18، 75/20، 25/22، 26استانداري شهر اصفهان، 
 .نشان داده شده است 4شماره  ر شكلباشد، كه دمي

  
  .1390، مطالعات نگارندگان: مĤخذ؛ ميزان رضايتمندي پاسخگويان از پرتال استانداري .4 شكل

  
ميزان رضايتمندي پاسخگويان از دهد، ها نشان ميبررسي گويه: رضايتمندي از وضعيت شبكه اينترنت -4-7

باشد، كه د و بسيار زياد ميدرصد به تر تيب بسيار كم، كم، متوسط، زيا 9 و 75/10، 75/27، 25، 30وضعيت شبكه اينترنت، 
  .نشان داده شده است 5شماره  در شكل

  

شکل 4. ميزان رضايتمندي پاسخگويان از پرتال استانداري؛ مآخذ: مطالعات نگارندگان، 1390.



دوفصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 31 بهار و تابستان 92
 No.31 Spring & Summer

233

سنجش  سطوح  زيرا  است،  شده  استفاده  پيرسون 
 – اي  )فاصله  دو  هر  وابسته  و  مستقل  متغيرهاي 
فاصله اي( بوده اند. باعنايت به اينکه سطح معناداري 
 )α=0/05( نظر  مورد   )Sig=0/001( شده  محاسبه 
يعني  تاييد مي شود.  اين فرضيه  لذا  باشد  كمتر مي 
مظاهر  پذيرش  و  افراد  اطالعاتي  سواد  سطح  بين 
ICT رابطه وجود دارد. براي سنجش فرضيه مطرح 
اطالعاتي  سواد  سطح  متغير  سنجش  از  پس  شده 
)مستقل( و متغير پذيرش مظاهر ICT به اين نتيجه 
رسيدم كه بين اين دو متغير با ضريب همستگي 0/49 
وجود  داري  معنا  رابطه   0/001 معناداري  با سطح  و 
باشد  بيشتر  افراد  اطالعاتي  سواد  هرچه  يعني  دارد. 
ميزان پذيرش و به كارگيري اين فناوري بيشتر است. 

نتايج حاصل از آن در جدول 8 بيان شده است.
ميزان  سازي  فراهم  دوم:  فرضيه  آزمون   -2-2-4

شهروندان:  نظر  از  اطالعات  فناوري  ارزيابي   -10-4
زماني برنامه ريزي و طراحي هاي انجام شده مثمرثمر 
سنجيده  ارزيابي  نظام  يک  مبناي  بر  كه  بود  خواهد 
شده و نواقص آن رفع شود. در منطقه 6 شهر اصفهان 
فاوا را از ديدگاه شهروندان مورد ارزيابي قرار داديم كه 

نتايج حاصل از آن در جدول 6 بيان شده است.
4-11- بررسي درصد و ميزان مشارکت مردم: مديريت 
شهري توانمند زماني شکل مي گيرد كه مشروعيت 
مبتني بر مشاركت مردم داشته باشد، ميزان مشاركت 
 7 جدول  در  اصفهان  شهر   6 منطقه  در  شهروندان 

نشان داده شده است.

4-2- نتايج مربوط به آزمون فرضيه ها 
4-2-1- آزمون فرضيه اول: بين سطح سواد اطالعاتي 
افراد و پذيرش مظاهر فناوري ICT  رابطه وجود دارد.

براي سنجش متغيرها و آزمون فرضيه اول از آزمون 

١٤ 

 

  .نگارندگان: ؛ ماخذبررسي سطح سواد اطالعاتي شهروندان .5 جدول

  
خواهد  هاي انجام شده مثمرثمرو طراحي برنامه ريزي زماني: ارزيابي فناوري اطالعات از نظر شهروندان -4-10

را از ديدگاه  فاواشهر اصفهان  6منطقه در . رزيابي سنجيده شده و نواقص آن رفع شودبود كه بر مبناي يك نظام ا
  .بيان شده است زير شهروندان مورد ارزيابي قرار داديم كه نتايج حاصل از آن در جدول

 
  
  
  
  
  

كل  بسيار كم كم متوسط زياد بسيار زياد
در   ه يگو

  صد
تعدا
تعدا  درصد  د

تعدا  درصد  د
تعدا  درصد  د

تعدا  درصد  د
  د

10
0 

75/
17 

71 75/15 63 5/20 82 
75/
21 

87 
25/
24 
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0 

5/
22 

90 5/20 82  25/
24 

97 
25/
14 

57 
25/
18 

 استفاده از اينترنت  73

10
0 

75/
18 

75 19 76 
75/
21 

87 
75/
16 

67 
75/
23 

 استفاده از كارت هاي اعتباري 95

10
0 

75/
13 

55 15 60 
25/
21 

85 
25/
22 

89 
75/
27 

استفاده از شبكه هاي الكترونيك 111

10
0 

25/
14 

57 17 68 
75/
26 

107 25/
18 

73 
75/
23 

95 
گذراندن فراغت بوسيله كار با 

 اينترنت
10
0 

5/
22 

90 25/25 101 22 88 
25/
14 

57 16 64 
استفاده از دفاتر خدمات 

 الكترونيك
10
0 

25/
15 

61 25/17 69 5/13 54 
25/
23 

93 
75/
30 

123 استفاده از فضاهاي مجازي مثل 
 كتابخانه 

10
0 

25/
13 

53 21 84 
75/
23 

95  91 
25/
19 

77 
با برطرف كردن نيازهاي علمي 

 اينترنت
10
0 

5/
19 

78 5/22 90 5/24 98 
25/
16 

65 
25/
17 

69 
كافي  ،استفاده از خدمات ارتباط

 غيرهنت و 

جدول 5. بررسي سطح سواد اطالعاتي شهروندان؛ ماخذ: نگارندگان.
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در  و   در محل سکونت   ICT امکانات  به  دسترسي 
حضوري  مراجعات  ميزان  كاهش  موجب  كار  محل 

جهت انجام امور شخصي و اداري مي گردد.
الف: دسترسي به فناوري اطالعات و ارتباطات در محل 
سکونت: براي سنجش متغيرها و آزمون فرضيه فوق 
زيرا سطوح سنجش  است،  شده  استفاده   Tآزمون از 
)فاصله  وابسته  متغير  و  )اسمي(  مستقل  متغيرهاي 
معناداري  سطح  اينکه  به  باعنايت  اند.  وده  اي(ب 
محاسبه شده )sig=0/000( از سطح معناداري مورد 
نظر )α =0/05( كمتر مي باشد، لذا اين فرضيه تاييد 
مي شود. يعني كساني كه در محل سکونت دسترسي 
بهره  در   2/55 ميانگين  با  دارند  فاوا  امکانات  به 
جهت  الکترونيک،  شهروند  هاي  شاخص  از  گيري 
حضوري  مراجعات  اداري  و  شخصي  كارهاي  انجام 

كمتري دارند. و همچنين كسانيکه در محل سکونت 
به امکانات فاوا دسترسي ندارند، با ميانگين 2/46 در 
بهره گيري از ICT جهت انجام كارهاي شخصي و 
اداري مراجعات حضوري بيشتري دارند. نتايج حاصل 

از آزمون در جدول 9 بيان شده است.  
ارتباطات در محل  فناوري اطالعات و  به  ب: دسترسي 
از  اول  فرضيه  آزمون  و  متغيرها  سنجش  براي  کار: 
سنجش  سطوح  زيرا  است،  شده  استفاده   Tآزمون
متغيرهاي مستقل)اسمي( و متغير وابسته)فاصله اي(

محاسبه  معناداري  اينکه سطح  به  باعنايت  اند.  بوده 
شده)sig=0/000( از سطح معناداري مورد نظر )0/05 
α=(  كمتر مي باشد، لذا اين فرضيه تاييد مي شود 
يعني كسانيکه در محل كار به امکانات فاوا دسترسي 
دارند با ميانگين 2/63 در بهره گيري از شاخص هاي 

١٥ 

 

  .نگارندگان: ؛ ماخذارزيابي فناوري اطالعات از نظر شهروندان. 6جدول 

  
ني تگيرد كه مشروعيت مبزماني شكل مي توانمندديريت شهري م: بررسي درصد و ميزان مشاركت مردم -4-11

  .نشان داده شده استزير  در جدولشهر اصفهان  6منطقه بر مشاركت مردم داشته باشد، ميزان مشاركت شهروندان در 
  

  
  
  
  

كل تعداد   درصد    گويه ها كامالً مخالف مخالف بي نظر موافق كامالً موافق تعداد   درصد تعداد   درصد تعداد   درصد تعداد   درصد

100 32 128 5/31 126 14 56 25/10 41 25/12 49 
انجام امور بدون افزايش 

 مراجعه حضوري 

100 5/33 134 75/33 135 25/12 49 25/11 45 25/9 37 
استفاده از اينترنت انجام 

افزايش خواهد دادامور را 

100 30 120 5/29 118 25/15 61 75/11 47 5/13 54 
مراكز خدمات رساني در 
محله را ايجاد خواهد كرد

100 32 128 75/32 131 17 68 75/9 39 11 44 
انجام خريدهاي روزانه در 

 محله خواهد شد

100 28 112 33 132 5/16 66 5/10 42  12 48 
معضالت ترافيكي شهر را 

 خواهد داد كاهش

100 75/29 119 32 128 5/17 70 11 44 75/9 39 
تنوع بخشي به فضاهاي 

 شهري خواهد شد

100 5/30 122 5/33 134 21 84 75/8 35 25/6 25 
مشاركت ش يافزا

غيرحضوري در امور 
 شهري 

100 33 132 5/29 118 75/18 75 25/10 41 5/8 34 
هزينه هاي استفاده از 
خدمات را كاهش مي 

 هدد

100 25/30 121 31 124 25/22 89 25/9 37 25/7 29 
تمركز زدايي از باعث 

 مراكز شهري خواهد شد

جدول 6. ارزيابي فناوري اطالعات از نظر شهروندان؛ ماخذ: نگارندگان.
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١٦ 

 

  .نگارندگان: ؛ ماخذتوزيع درصد فراواني و ميانگين مشاركت شهروندان در مديريت شهري .7جدول 

  
  ها نتايج مربوط به آزمون فرضيه -4-2
  .رابطه وجود دارد  ICTو پذيرش مظاهر فناوري بين سطح سواد اطالعاتي افراد : آزمون فرضيه اول -4-2-1

و از آزمون پيرسون استفاده شده است، زيرا سطوح سنجش متغيرهاي مستقل  اول هيبراي سنجش متغيرها و آزمون فرض
 مورد نظر) =001/0Sig(عنايت به اينكه سطح معناداري محاسبه شده با. اندبوده) ايفاصله –اي فاصله(وابسته هر دو 

)α=0/05( يعني بين سطح سواد اطالعاتي افراد و پذيرش مظاهر . شودباشد لذا اين فرضيه تاييد ميكمتر ميICT  رابطه
و متغير پذيرش مظاهر ) مستقل( براي سنجش فرضيه مطرح شده پس از سنجش متغير سطح سواد اطالعاتي. وجود دارد

ICT داري رابطه معنا  001/0و با سطح معناداري  49/0گي به اين نتيجه رسيدم كه بين اين دو متغير با ضريب همست
نتايج حاصل . چه سواد اطالعاتي افراد بيشتر باشد ميزان پذيرش و به كارگيري اين فناوري بيشتر استيعني هر. وجود دارد

  .بيان شده استزير  از آن در جدول

كل تعداد   درصد    گويه ها بسيار كم كم متوسط زياد بسيار زياد تعداد   درصد تعداد   درصد تعداد   درصد تعداد   صددر

100 75/13 55 25/11 45 25/21 85 5/22 90 25/31 125 ميزان مشاركت در اداره 
 امور شهري

100 75/12 51 11 44 16 64 5/24 98 75/35 143 ارزيابي عملكرد ادارات و 
 مديران شهري

100 5/13 54 5/11 46 25/18 73 26 104 75/30 123 ارائه پيشنهادات و نظريات 
 به مديران شهري

100 25/16 65 5/18 74 75/20 83 75/22 91 75/21 87 
مشاركت در تصميم 

 گيري هاي محلي

100 75/18 75 25/23 93 25/20 81 25/18 73  5/19 78 
مشاركت در حل 

 مشكالت شهري

100 5/22 90 25/20 81 22 88 19 76 25/16 65 
مشاركت در پرداخت 

 عوارض شهري

100 5/17 70 5/19 78 25/15 61 22 88 75/25 103 ح مشاركت در اجراي طر
 هاي شهري

100 75/29 119 28 112 24 96 25/10 41 8 32 
توجه به قوانين در ساخت 

 وسازها

100 75/28 115 75/25 103 25/21 85 13 52 25/11 45 
اطالع رساني مشكالت 

 شهري به مديران

جدول 7. توزيع درصد فراواني و ميانگين مشارکت شهروندان در مديريت شهري؛ ماخذ: نگارندگان.

١٧ 

 

  
 .نگارندگان: ؛ ماخذICTو پذيرش مظاهر  –آزمون سطح سواد اطالعاتي افراد  .8 جدول

  نوع آزمون  تعداد  شدت همبستگي  سطح معناداري  آلفاي مورد نظر
  همبستگي پيرسون  400  49/0  001/0  05/0

  
در محل سكونت و  در محل كار موجب  ICTفراهم سازي ميزان دسترسي به امكانات : آزمون فرضيه دوم -4-2-2

  .گرددكاهش ميزان مراجعات حضوري جهت انجام امور شخصي و اداري مي 
ها و آزمون فرضيه فوق از براي سنجش متغير: دسترسي به فناوري اطالعات و ارتباطات در محل سكونت: الف

عنايت به با. اندوده ب)فاصله اي( و متغير وابسته) ياسم( استفاده شده است، زيرا سطوح سنجش متغيرهاي مستقل Tآزمون
باشد، لذا اين فرضيه كمتر مي) =α 05/0(معناداري مورد نظر  از سطح) =000/0sig( اينكه سطح معناداري محاسبه شده

در بهره گيري از شاخص  55/2دارند با ميانگين  فاوا يعني كساني كه در محل سكونت دسترسي به امكانات. شودتاييد مي
كه در يو همچنين كسان. وري كمتري دارندهاي شخصي و اداري مراجعات حضشهروند الكترونيك، جهت انجام كارهاي 

هاي شخصي و انجام كار جهت ICTدر بهره گيري از  46/2دسترسي ندارند، با ميانگين  فاوامحل سكونت به امكانات 
   . زير بيان شده است نتايج حاصل از آزمون در جدول. اداري مراجعات حضوري بيشتري دارند

 
  .نگارندگان: ؛ ماخذحل سكونتارتباطات در م براي دسترسي به فناوري اطالعات و )T(يت آزمون .9 جدول

دارياسطح معن درجه 
 آزادي

استاندارد ميانگين انحراف 
 معيار

انحراف 
 معيار

ميانگين در محل  فاوا دسترسي به
 سكونت

000/0 398 
  نددار 55/2 438/0 032/0
 ندارند 46/2 463/0 033/0

  
ها و آزمون فرضيه اول از تغيربراي سنجش م: دسترسي به فناوري اطالعات و ارتباطات در محل كار: ب

عنايت به با. اندبوده)اصله ايف(و متغير وابسته) اسمي(استفاده شده است، زيرا سطوح سنجش متغيرهاي مستقل Tآزمون
باشد، لذا اين فرضيه كمتر مي  )=α 05/0(از سطح معناداري مورد نظر  )=000/0sig(اينكه سطح معناداري محاسبه شده

هاي گيري از شاخصدر بهره 63/2دسترسي دارند با ميانگين فاوا كه در محل كار به امكانات كسانييعني �شودتاييد مي
و همچنين كساني كه در محل . هاي شخصي و اداري مراجعات حضوري كمتري دارندنيك، جهت انجام كارشهروند الكترو

هاي شهروند الكترونيك، جهت انجام كارهاي خصدر بهره گيري از شا 4/2دسترسي ندارند با ميانگين  فاواكار به امكانات 
   . زير بيان شده است نتايج حاصل از آن در جدول. شخصي و اداري مراجعات حضوري بيشتري دارند

  
  
  
  

جدول 8. آزمون سطح سواد اطالعاتي افراد – و پذيرش مظاهر ICT؛ ماخذ: نگارندگان.

١٧ 

 

  
 .نگارندگان: ؛ ماخذICTو پذيرش مظاهر  –آزمون سطح سواد اطالعاتي افراد  .8 جدول

  نوع آزمون  تعداد  شدت همبستگي  سطح معناداري  آلفاي مورد نظر
  همبستگي پيرسون  400  49/0  001/0  05/0

  
در محل سكونت و  در محل كار موجب  ICTفراهم سازي ميزان دسترسي به امكانات : آزمون فرضيه دوم -4-2-2

  .گرددكاهش ميزان مراجعات حضوري جهت انجام امور شخصي و اداري مي 
ها و آزمون فرضيه فوق از براي سنجش متغير: دسترسي به فناوري اطالعات و ارتباطات در محل سكونت: الف

عنايت به با. اندوده ب)فاصله اي( و متغير وابسته) ياسم( استفاده شده است، زيرا سطوح سنجش متغيرهاي مستقل Tآزمون
باشد، لذا اين فرضيه كمتر مي) =α 05/0(معناداري مورد نظر  از سطح) =000/0sig( اينكه سطح معناداري محاسبه شده

در بهره گيري از شاخص  55/2دارند با ميانگين  فاوا يعني كساني كه در محل سكونت دسترسي به امكانات. شودتاييد مي
كه در يو همچنين كسان. وري كمتري دارندهاي شخصي و اداري مراجعات حضشهروند الكترونيك، جهت انجام كارهاي 

هاي شخصي و انجام كار جهت ICTدر بهره گيري از  46/2دسترسي ندارند، با ميانگين  فاوامحل سكونت به امكانات 
   . زير بيان شده است نتايج حاصل از آزمون در جدول. اداري مراجعات حضوري بيشتري دارند

 
  .نگارندگان: ؛ ماخذحل سكونتارتباطات در م براي دسترسي به فناوري اطالعات و )T(يت آزمون .9 جدول

دارياسطح معن درجه 
 آزادي

استاندارد ميانگين انحراف 
 معيار

انحراف 
 معيار

ميانگين در محل  فاوا دسترسي به
 سكونت

000/0 398 
  نددار 55/2 438/0 032/0
 ندارند 46/2 463/0 033/0

  
ها و آزمون فرضيه اول از تغيربراي سنجش م: دسترسي به فناوري اطالعات و ارتباطات در محل كار: ب

عنايت به با. اندبوده)اصله ايف(و متغير وابسته) اسمي(استفاده شده است، زيرا سطوح سنجش متغيرهاي مستقل Tآزمون
باشد، لذا اين فرضيه كمتر مي  )=α 05/0(از سطح معناداري مورد نظر  )=000/0sig(اينكه سطح معناداري محاسبه شده

هاي گيري از شاخصدر بهره 63/2دسترسي دارند با ميانگين فاوا كه در محل كار به امكانات كسانييعني �شودتاييد مي
و همچنين كساني كه در محل . هاي شخصي و اداري مراجعات حضوري كمتري دارندنيك، جهت انجام كارشهروند الكترو

هاي شهروند الكترونيك، جهت انجام كارهاي خصدر بهره گيري از شا 4/2دسترسي ندارند با ميانگين  فاواكار به امكانات 
   . زير بيان شده است نتايج حاصل از آن در جدول. شخصي و اداري مراجعات حضوري بيشتري دارند

  
  
  
  

جدول 9. آزمون تي)T( براي دسترسي به فناوري اطالعات و ارتباطات در محل سکونت؛ ماخذ: نگارندگان.

١٨ 

 

  ارتباطات در محل كار براي دسترسي به فناوري اطالعات و   Tآزمون .10 جدول
سطح 

 معناداري
درجه 
 آزادي

استاندارد ميانگين انحراف 
 معيار

انحراف 
 معيار

ميانگين در محل  فاوا دسترسي به 
 كار

000/0 398 
  نددار 63/2 463/0 022/0
 ندارند 4/2 251/0 021/0

بين ميزان رضايت شهروندان از خدمات رساني مديران و ميزان مشاركت شهروندان در : آزمون فرضيه سوم -4-2-3
  . مديريت شهري رابطه وجود دارد

عيين ارتباط بين متغرهاي رتبه اي استفاده شده و آزمون فرضيه فوق نيز از آزمون اسپرمن به منظور ت براي سنجش متغيرها 
از سطح معناداري مورد نظر ) =sig 001/0(و سطح معناداري محاسبه شده  46/0كه ضريب همبستگي ه به اينتوجبا. است

)05/0α= (ميزان ميزان رضايت شهروندان از خدمات رساني چه شود يعني هرلذا اين فرضيه تاييد مي. باشدكمتر مي
ن دهنده همبستگي نتيجه بدست آمده نشا. ها به همان اندازه باالتر استهري بيشتر باشد، ميزان مشاركت آنمديران ش

  .بين اين دو متغير است معنادار و متوسط
 رضايت شهروندان با ميزان مشاركت شهروندانآزمون رابطه . 11 جدول

  
  .و سطح مشاركت در مديريت شهري رابطه وجود داردفاوا بين ميزان استفاده از : ون فرضيه چهارمآزم-4-2-4
استفاده شده  اير تعيين ارتباط بين متغرهاي رتبهبراي سنجش متغيرها و آزمون فرضيه چهارم از آزمون اسپرمن به منظو 

از سطح معناداري مورد نظر ) =sig 000/0(شده  و سطح معناداري محاسبه 33/0كه ضريب همبستگي باتوجه به اين. است
)05/0α= (شود يعني هرچه ميزان استفاده از لذا اين فرضيه تاييد مي. باشدكمتر ميICT ندازه ميزان بيشتر باشد به همان ا

و  .ر استبين اين دو متغي به پايين نتيجه بدست آمده نشان دهنده همبستگي معنادار و متوسط. شودمشاركت نيز بيشتر مي
  .طلبدها را ميدولت به زيرساختضرورت توجه هرچه بيشتر 

  
  ندانو سطح مشاركت شهرو فاواميزان استفاده از آزمون  .12 جدول

  سطح معناداري  مقدار آزمون  آزمون
  =33/0r= 000/0Sig  همبستگي اسپرمن

  .شهري رابطه وجود دارد سازي مديريتميزان مشاركت اجتماعي و توانمند بين: آزمون فرضيه پنجم-4-2-5
باتوجه به اينكه سطح معناداري . زمون پيرسون استفاده شده استنيز از آ براي سنجش متغيرها و آزمون فرضية فوق

شود به عبارتي لذا اين فرضيه تاييد مي. باشدكمتر مي )=05/0α(از سطح معناداري مورد نظر  )=sig 000/0(محاسبه شده
. بيشتر باشد، گرايش به استفاده از اين خدمات نيز بيشتر خواهد بودفاوا  از خدمات رساني چه ميزان رضايت افراد هر

جدول 10. آزمونT   براي دسترسي به فناوري اطالعات و ارتباطات در محل کار
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شهروند الکترونيک، جهت انجام كارهاي شخصي و 
همچنين  و  دارند.  كمتري  حضوري  مراجعات  اداري 
دسترسي  فاوا  امکانات  به  كار  محل  در  كه  كساني 
ندارند با ميانگين 2/4 در بهره گيري از شاخص هاي 
شهروند الکترونيک، جهت انجام كارهاي شخصي و 
اداري مراجعات حضوري بيشتري دارند. نتايج حاصل 

از آن در جدول 10 بيان شده است.  
رضايت  ميزان  بين  سوم:  فرضيه  آزمون   -3-2-4
شهروندان از خدمات رساني مديران و ميزان مشاركت 

شهروندان در مديريت شهري رابطه وجود دارد. 
از  نيز  فوق  فرضيه  آزمون  و  متغيرها  براي سنجش   
آزمون اسپرمن به منظور تعيين ارتباط بين متغرهاي 
اينکه ضريب  به  باتوجه  رتبه اي استفاده شده است. 
شده  محاسبه  معناداري  سطح  و   0/46 همبستگي 
 )α=0/05( از سطح معناداري مورد نظر )sig=0/001(
يعني  تاييد مي شود  اين فرضيه  لذا  باشد.  كمتر مي 
خدمات  از  شهروندان  رضايت  ميزان  ميزان  هرچه 
مشاركت  ميزان  باشد،  بيشتر  شهري  مديران  رساني 
آمده  بدست  نتيجه  است.  باالتر  اندازه  به همان  آنها 
نشان دهنده همبستگي معنادار و متوسط بين اين دو 

متغير است.

از  استفاده  ميزان  بين  چهارم:  فرضيه  4-2-4-آزمون 
فاوا و سطح مشاركت در مديريت شهري رابطه وجود 

دارد.
 براي سنجش متغيرها و آزمون فرضيه چهارم از آزمون 
اسپرمن به منظور تعيين ارتباط بين متغرهاي رتبه اي 
استفاده شده است. باتوجه به اينکه ضريب همبستگي 
 )sig =0/000( 0/33 و سطح معناداري محاسبه شده
مي  كمتر   )α=0/05( نظر  مورد  معناداري  سطح  از 
باشد. لذا اين فرضيه تاييد مي شود يعني هرچه ميزان 

ميزان  اندازه  همان  به  باشد  بيشتر   ICT از  استفاده 
مشاركت نيز بيشتر مي شود. نتيجه بدست آمده نشان 
دهنده همبستگي معنادار و متوسط به پايين بين اين 
دو متغير است. و ضرورت توجه هرچه بيشتر دولت به 

زيرساخت ها را مي طلبد.

مشاركت  ميزان  بين  پنجم:  فرضيه  4-2-5-آزمون 
اجتماعي و توانمندسازي مديريت شهري رابطه وجود 

دارد.
از  نيز  فوق  فرضيۀ  آزمون  و  متغيرها  سنجش  براي 
اينکه  به  باتوجه  است.  شده  استفاده  پيرسون  آزمون 
سطح معناداري محاسبه شده)sig =0/000( از سطح 
معناداري مورد نظر )α=0/05( كمتر مي باشد. لذا اين 
فرضيه تاييد مي شود به عبارتي هرچه ميزان رضايت 
به  باشد، گرايش  بيشتر  فاوا  از خدمات رساني   افراد 
استفاده از اين خدمات نيز بيشتر خواهد بود. همچنين 
حاكي  كه  باشد  مي   0/42 دو  اين  بين  رابطۀ  شدت 
از رابطۀ متوسط و مثبت بين اين دو متغير است كه 

بيانگر همبستگي مثبت به باال بوده است. 

5- جمع بندي و نتيجه گيري 
ارتباطات  و  اطالعات  فناوري  از  استفاده  درصورت 
فضاي مکان ها تبديل به فضاي جريان ها مي شود؛ 
الکترونيک  به معني محقق شدن شهر  اين خود  كه 
است كه در آن شهروندان در فضاي جريان ها سيال 
بر  مبتني  مديريتي  با  شهرها  فضايي  چنين  در  اند. 
بنابراين  ادراه مي شوند.  دانش، عقالنيت و خالقيت 
مديريت  با  را  تا شهرهايمان  رسيده  آن  زمان  اكنون 

١٩ 

 

باشد كه حاكي از رابطة متوسط و مثبت بين اين دو متغير است كه بيانگر مي 42/0همچنين شدت رابطة بين اين دو 
  . بوده است باالهمبستگي مثبت به 

  اعي و توانمند سازي مديريت شهريميزان مشاركت اجتمآزمون رابطة  .13جدول 
  سطح معناداري   مقدارآزمون  نام آزمون

 =r= 000/0Sig  42/0  همبستگي پيرسون
  
  يريجه گيو نت يجمع بند -5

كه اين خود به معني شود؛ يها مانيجر يل به فضايها تبدمكان ياطالعات و ارتباطات فضا يدرصورت استفاده از فناور
در چنين فضايي شهرها با مديريتي . ها سيال اندضاي جريانيك است كه در آن شهروندان در فمحقق شدن شهر الكترون

بنابراين اكنون زمان آن رسيده تا شهرهايمان را با مديريت الكترونيك . شونددانش، عقالنيت و خالقيت ادراه ميمبتني بر 
هاي اقتصادي، يب ما خواهد شد چيزي جز آسيبه نصدانش محور و خالقيت محور هدايت كنيم؛ در غير اينصورت آنچه ك

  . شهر اصفهان به شرح زير است  6ج بدست آمده از منطقه ينتا. اجتماعي، فرهنگي، سياسي و طبيعي نخواهد بود
ولي نتايج . از سوي آنها بيشتر است ICTبيشتري داشته باشند پذيرش مظاهر ) دانش رايانه(هرچه افراد سواد اطالعاتي -

و  و اين نشان دهنده اين است سواد اطالعاتي شهروندان درسطح متوسط. است) 49/0( مده در سطح متوسط يعنيبه دست آ
به  ياو متقابالً ارائه خدمات تك مرحلهدر سطح شهرها  ين فناوريا يريزان بكارگيالزم در خصوص م يهاازمند آموزشين

   شهروندان است
ابد، ي يشهروندان كاهش م يزان مراجعات حضوريشتر باشد؛ ميو ارتباطات ب اطالعات يبه فناور يزان دسترسيچه مهر - 

  . دسترسي در محل كار مناسب ولي در محل سكونت نامناسب است: ن است كهينشان دهنده اج بدست آمده ياما نتا
ري افزايش ت آنان در مديريت شهبا افزايش ميزان رضايت شهروندان از خدمات رساني مديران شهري؛ ميزان مشارك -

  .است) 46/0( ولي نتايج به دست آمده در سطح متوسط يعني يابدمي
دست آمده در سطح نتيجه ب. يابدكت در مديريت شهري نيز افزايش ميميزان مشار ICTبا افزايش استفاده از امكانات  -

كه در  مداران علوم شهري بودهتو اين نيازمند توجه جدي و همه جانبه مديران و سياس. است) 33/0(يعني به پايين متوسط 
   . ها شده استها تبديل به فضاي جريانصر جغرافياي جهاني شدن فضاي مكانع
در صورت . رابطه وجود دارد) 42/0( سازي مديريت شهري با ميزان همبستگيميزان مشاركت اجتماعي و توانمند بين -

ها بخصوص كالنشهرها داراي مديريت پويا و شهر هاي مختلف شهري از سوي شهرونداندر عرصه ICTاستفاده از 
  . كارآمد خواهند بود، و اثرات مثبت اين مهم عايد شهرها، شهروندان و مديران خواهد شد

  ارائه راهكارها -6
حقوق شهروندي مفاهيم مدرني هستند ها وشهروند، فرهنگ شهرنشيني، مشاركت در جامعه كنوني ما مفاهيمي چون شهر،

براي اينكه اين مفاهيم ادبيات برنامه ريزي شهري داراي جايگاه مشخصي باشند . اندي خود را پيدا نكردهنوز شكل واقعكه ه
  . شودبه شرح زير ارائه مي اساس نتايج به دست آمده از محدوده مورد مطالعهي برراهكارهاي

  .در استفاده از اين فناوري در جهت باالبردن سطح سواد اطالعاتيموزش شهروندان آ -

 جدول 13. آزمون رابطة ميزان مشارکت اجتماعي و توانمند سازي
مديريت شهري

١٨ 

 

  ارتباطات در محل كار براي دسترسي به فناوري اطالعات و   Tآزمون .10 جدول
سطح 

 معناداري
درجه 
 آزادي

استاندارد ميانگين انحراف 
 معيار

انحراف 
 معيار

ميانگين در محل  فاوا دسترسي به 
 كار

000/0 398 
  نددار 63/2 463/0 022/0
 ندارند 4/2 251/0 021/0

بين ميزان رضايت شهروندان از خدمات رساني مديران و ميزان مشاركت شهروندان در : آزمون فرضيه سوم -4-2-3
  . مديريت شهري رابطه وجود دارد

عيين ارتباط بين متغرهاي رتبه اي استفاده شده و آزمون فرضيه فوق نيز از آزمون اسپرمن به منظور ت براي سنجش متغيرها 
از سطح معناداري مورد نظر ) =sig 001/0(و سطح معناداري محاسبه شده  46/0كه ضريب همبستگي ه به اينتوجبا. است

)05/0α= (ميزان ميزان رضايت شهروندان از خدمات رساني چه شود يعني هرلذا اين فرضيه تاييد مي. باشدكمتر مي
ن دهنده همبستگي نتيجه بدست آمده نشا. ها به همان اندازه باالتر استهري بيشتر باشد، ميزان مشاركت آنمديران ش

  .بين اين دو متغير است معنادار و متوسط
 رضايت شهروندان با ميزان مشاركت شهروندانآزمون رابطه . 11 جدول

  
  .و سطح مشاركت در مديريت شهري رابطه وجود داردفاوا بين ميزان استفاده از : ون فرضيه چهارمآزم-4-2-4
استفاده شده  اير تعيين ارتباط بين متغرهاي رتبهبراي سنجش متغيرها و آزمون فرضيه چهارم از آزمون اسپرمن به منظو 

از سطح معناداري مورد نظر ) =sig 000/0(شده  و سطح معناداري محاسبه 33/0كه ضريب همبستگي باتوجه به اين. است
)05/0α= (شود يعني هرچه ميزان استفاده از لذا اين فرضيه تاييد مي. باشدكمتر ميICT ندازه ميزان بيشتر باشد به همان ا

و  .ر استبين اين دو متغي به پايين نتيجه بدست آمده نشان دهنده همبستگي معنادار و متوسط. شودمشاركت نيز بيشتر مي
  .طلبدها را ميدولت به زيرساختضرورت توجه هرچه بيشتر 

  
  ندانو سطح مشاركت شهرو فاواميزان استفاده از آزمون  .12 جدول

  سطح معناداري  مقدار آزمون  آزمون
  =33/0r= 000/0Sig  همبستگي اسپرمن

  .شهري رابطه وجود دارد سازي مديريتميزان مشاركت اجتماعي و توانمند بين: آزمون فرضيه پنجم-4-2-5
باتوجه به اينكه سطح معناداري . زمون پيرسون استفاده شده استنيز از آ براي سنجش متغيرها و آزمون فرضية فوق

شود به عبارتي لذا اين فرضيه تاييد مي. باشدكمتر مي )=05/0α(از سطح معناداري مورد نظر  )=sig 000/0(محاسبه شده
. بيشتر باشد، گرايش به استفاده از اين خدمات نيز بيشتر خواهد بودفاوا  از خدمات رساني چه ميزان رضايت افراد هر

جدول 11. آزمون رابطه رضايت شهروندان با ميزان مشارکت شهروندان

١٨ 

 

  ارتباطات در محل كار براي دسترسي به فناوري اطالعات و   Tآزمون .10 جدول
سطح 

 معناداري
درجه 
 آزادي

استاندارد ميانگين انحراف 
 معيار

انحراف 
 معيار

ميانگين در محل  فاوا دسترسي به 
 كار

000/0 398 
  نددار 63/2 463/0 022/0
 ندارند 4/2 251/0 021/0

بين ميزان رضايت شهروندان از خدمات رساني مديران و ميزان مشاركت شهروندان در : آزمون فرضيه سوم -4-2-3
  . مديريت شهري رابطه وجود دارد

عيين ارتباط بين متغرهاي رتبه اي استفاده شده و آزمون فرضيه فوق نيز از آزمون اسپرمن به منظور ت براي سنجش متغيرها 
از سطح معناداري مورد نظر ) =sig 001/0(و سطح معناداري محاسبه شده  46/0كه ضريب همبستگي ه به اينتوجبا. است

)05/0α= (ميزان ميزان رضايت شهروندان از خدمات رساني چه شود يعني هرلذا اين فرضيه تاييد مي. باشدكمتر مي
ن دهنده همبستگي نتيجه بدست آمده نشا. ها به همان اندازه باالتر استهري بيشتر باشد، ميزان مشاركت آنمديران ش

  .بين اين دو متغير است معنادار و متوسط
 رضايت شهروندان با ميزان مشاركت شهروندانآزمون رابطه . 11 جدول

  
  .و سطح مشاركت در مديريت شهري رابطه وجود داردفاوا بين ميزان استفاده از : ون فرضيه چهارمآزم-4-2-4
استفاده شده  اير تعيين ارتباط بين متغرهاي رتبهبراي سنجش متغيرها و آزمون فرضيه چهارم از آزمون اسپرمن به منظو 

از سطح معناداري مورد نظر ) =sig 000/0(شده  و سطح معناداري محاسبه 33/0كه ضريب همبستگي باتوجه به اين. است
)05/0α= (شود يعني هرچه ميزان استفاده از لذا اين فرضيه تاييد مي. باشدكمتر ميICT ندازه ميزان بيشتر باشد به همان ا

و  .ر استبين اين دو متغي به پايين نتيجه بدست آمده نشان دهنده همبستگي معنادار و متوسط. شودمشاركت نيز بيشتر مي
  .طلبدها را ميدولت به زيرساختضرورت توجه هرچه بيشتر 

  
  ندانو سطح مشاركت شهرو فاواميزان استفاده از آزمون  .12 جدول

  سطح معناداري  مقدار آزمون  آزمون
  =33/0r= 000/0Sig  همبستگي اسپرمن

  .شهري رابطه وجود دارد سازي مديريتميزان مشاركت اجتماعي و توانمند بين: آزمون فرضيه پنجم-4-2-5
باتوجه به اينكه سطح معناداري . زمون پيرسون استفاده شده استنيز از آ براي سنجش متغيرها و آزمون فرضية فوق

شود به عبارتي لذا اين فرضيه تاييد مي. باشدكمتر مي )=05/0α(از سطح معناداري مورد نظر  )=sig 000/0(محاسبه شده
. بيشتر باشد، گرايش به استفاده از اين خدمات نيز بيشتر خواهد بودفاوا  از خدمات رساني چه ميزان رضايت افراد هر

جدول 12. آزمون ميزان استفاده از فاوا و سطح مشارکت شهروندان
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هدايت  محور  خالقيت  و  محور  دانش  الکترونيک 
كنيم؛ در غير اينصورت آنچه كه نصيب ما خواهد شد 
چيزي جز آسيب هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، 
از  آمده  بدست  نتايج  بود.  نخواهد  طبيعي  و  سياسي 

منطقه 6  شهر اصفهان به شرح زير است. 
بيشتري  رايانه(  افراد سواد اطالعاتي)دانش  - هرچه 
داشته باشند پذيرش مظاهر ICT از سوي آنها بيشتر 
متوسط  سطح  در  آمده  دست  به  نتايج  ولي  است. 
است  اين  دهنده  نشان  اين  و  است.   )0/49( يعني 
سواد اطالعاتي شهروندان درسطح متوسط و نيازمند 
آموزش هاي الزم در خصوص ميزان بکارگيري اين 
فناوري در سطح شهرها و متقاباًل ارائه خدمات تک 

مرحله اي به شهروندان است 
و  اطالعات  فناوري  به  دسترسي  ميزان  هرچه   -  
حضوري  مراجعات  ميزان  باشد؛  بيشتر  ارتباطات 
آمده  بدست  نتايج  اما  يابد،  مي  كاهش  شهروندان 
كار  محل  در  دسترسي  كه:  است  اين  دهنده  نشان 

مناسب ولي در محل سکونت نامناسب است. 
خدمات  از  شهروندان  رضايت  ميزان  افزايش  با   -
در  آنان  مشاركت  ميزان  شهري؛  مديران  رساني 
مديريت شهري افزايش مي يابد ولي نتايج به دست 

آمده در سطح متوسط يعني )0/46( است.
- با افزايش استفاده از امکانات ICT ميزان مشاركت 
در مديريت شهري نيز افزايش مي يابد. نتيجه بدست 
است.   )0/33( يعني  پايين  به  متوسط  آمده در سطح 
و  مديران  جانبه  همه  و  جدي  توجه  نيازمند  اين  و 
سياستمداران علوم شهري بوده كه در عصر جغرافياي 
جهاني شدن فضاي مکانها تبديل به فضاي جريانها 

شده است.  
توانمندسازي  و  اجتماعي  مشاركت  ميزان  بين   -
رابطه   )0/42( همبستگي  ميزان  با  شهري  مديريت 
وجود دارد. در صورت استفاده از ICT در عرصه هاي 
مختلف شهري از سوي شهروندان شهرها بخصوص 
كالنشهرها داراي مديريت پويا و كارآمد خواهند بود، 
و  شهروندان  شهرها،  عايد  مهم  اين  مثبت  اثرات  و 

مديران خواهد شد. 

6- ارائه راهکارها
شهروند،  شهر،  چون  مفاهيمي  ما  كنوني  جامعه  در 
فرهنگ شهرنشيني، مشاركت ها وحقوق شهروندي 
خود  واقعي  شکل  هنوز  كه  هستند  مدرني  مفاهيم 
ادبيات  مفاهيم  اين  اينکه  براي  اند.  نکرده  پيدا  را 
باشند  مشخصي  جايگاه  داراي  شهري  ريزي  برنامه 
راهکارهايي براساس نتايج به دست آمده از محدوده 

مورد مطالعه به شرح زير ارائه مي شود. 
- آموزش شهروندان در استفاده از اين فناوري در جهت 

باالبردن سطح سواد اطالعاتي.
- اينترنت پرسرعت که يکي از نشانه هاي توسعه است 
و نقشي موثر در تسهسل انجام کارها دارد پس بنابراين 

بايد ضريب نفوذ اينترنت را افزايش داد. 
پيشخوان، پست  دفاتر  ها،  نت  کافي  تعداد  افزايش   -
جهت  وغيره  شهري  هاي  تلويزيون  برندها،  ها،  بانک 
حمايت از ايجاد توانايي در شهروندان در سطوح مختلف 

شهر.
زيرساخت  به  شهرداري  بخصوص  سازمانها  تجهيز   -

هاي فناوري اطالعات و ارتباطات. 
خدمات  راستاي  در  شهروندان  مشارکت  افزايش   -

رساني بهتر از طريق فناوري اطالعات و ارتباطات.  
- جلب مشارکت روزافزون شهروندان در تصميم گيري ها 

با استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات. 
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آسيب ها و راهکارهای قانوني- اجرائي تملک امالک واقع در طرح های 
ساماندهی بافت هاي فرسوده شهر تهران 

موسي کمانرودي کجوري* - دکترای شهرسازی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

چکيده
ساماندهی بافت هاي فرسوده، موضوع چند   وجهی و چند نظمي است. 
در این بین، نظام حقوقي ساماندهی بافت هاي فرسوده که از مهمترین 
وجوه و زمینه های تحقق پذیري آن   به شمار مي رود، تاکنون در ایران 
بزرگترین  از  یکي  که  طوري  به  است.  گرفته  قرار  توجه  مورد  کمتر 
مشکالت اجرایي ساماندهی آن بافت ها در شهر تهران، موانع قانوني 
و عدم امکان تملک به موقع امالک واقع در طرح های مربوط است. 
اساسي  سئوال  این  به  پاسخگویي  منظور  به  پژوهش  این  اینرو  از 
واقع  امالک  تملک  اجرایي  قانوني-  آسیب های  که  است  شده  انجام 
و چه  تهران چیست  فرسوده شهر  بافت هاي  در طرح های ساماندهی 
راهکارهایي را براي بهبود آن ها مي توان ارائه نمود؟ جامعه آماري این 
پژوهش، کالنشهر تهران است. رویکرد نظري این پژوهش، ساختاري- 
کارکردي مي باشد؛ به گونه ای که ضمن توجه به مبانی قانوني و ساختار 
در  واقع  امالک  تملک  اجرایي  سازوکارهای  و  فرایندها  به  مدیریتي، 
نوع  مي پردازد.  تهران  شهر  فرسوده  بافت هاي  ساماندهی  طر ح های 
این پژوهش، کاربردي-راهبردي و روش انجام آن توصیفي- تحلیلي 
است. در انجام این پژوهش، عالوه بر مطالعات کتابخانه اي، بیشتر از 
روش مطالعات پیمایشي استفاده شده است. براي جمع آوري و ارزیابي 
اطالعات پیمایشي این پژوهش، تکنیک Delphi و ابزار پرسشنامه  
از تکنیک  با استفاده  به کار گرفته شده است. اطالعات این پژوهش 
SWOT تحلیل شده است. بر اساس یافته های این پژوهش، تعّدد 
رویه های  و  یکپارچه  مدیریت  فقدان  عمل،  مالک  موضوعي  قوانین 
قانوني و اجرایي مختلف، مهمترین آسیب ساختاري و کارکردي نظام 
شهر  فرسوده  بافت هاي  ساماندهی  طرح های  در  واقع  امالک  تملک 
تهران است. در این شرایط، راهبرد حمایت  و بهبود شرایط درون سازمانی 

مدیریت شهري تهران، از امکان اجرایي بیشتري برخوردار مي باشد. 
 واژگان کليدی: بافت فرسوده، تملک امالک، ساماندهی، تهران. 

  Kamanroodi@yahoo.com  :نویسنده مسئول مکاتبات، شماره تماس:  1889565-0912، رایانامه  *

Vulnerabilities and Legal–Executive Mea-
sures Regarding Estates Possession Located 
in the Realms Tehran’s Urban Decay Texture 
Organization Plans

The organization of urban decay texture is a multifaceted and 
multi-disciplinary issue. However, the legal system regarding the 
organization of these urban fabric which somehow guarantees its 
fulfillment, has not been fully considered. It is argued that the legal 
barriers and lack of due possession of estate properties correspond 
with the relevant plans are being considered as a major executive 
problems. This study aims to answer the following fundamental 
questions: “What are the legal-executive vulnerabilities regarding 
estate properties possession pertaining to Tehran’s urban decay tex-
ture? What improvement measures could be adopted?” This study 
is based on Tehran metropolitan. Its theoretical approach has struc-
tural–functional nature. That is along with the legal and managerial 
structure, estate property possessions, executive mechanisms lo-
cated in Tehran’s urban decay texture should be taken into account 
as well. This research has both applied and strategic nature and is 
carried out through descriptive and analytical method. Moreover, 
this study is based on both documentary and survey method. More-
over, Delphi and SWOT technique as well as questionnaire were 
applied. This study suggests that lack of urban integrated manage-
ment and the existence of numerous varied legal-executive proce-
dures are being considered as the major structural and functional 
vulnerabilities regarding Tehran’s urban decay texture. This in turn, 
invites more attention regarding support strategy. Taking advantage 
of strengths and combating with internal weaknesses with regard to 
urban management organization has high priority.
Keywords: Decay Texture, estates possession, organization, Tehran

241-256



دوفصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 31 بهار و تابستان 92
 No.31 Spring & Summer

242

1- مقدمه 
با  که  مي باشد  هم پیوندی  گستره ی  شهري،  بافت 
ریخت شناسي های متفاوت، طي دوران حیات شهري 
و  تداوم  در  آن  حاشیه  یا  و  شهر  محدوده  داخل  در 
پیوند با شهر شکل گرفته است. این گستره مي تواند 
و  تأسیسات  فضاها،  راه ها،  مجموعه ها،  بناها،  از 
تشکیل  آن ها  از  ترکیبي  یا  و  شهري  تجهیزات 
کارایي  کاهش  و  ناکارآمدي  فرسودگي،  باشد.  شده 
است.  شهري  بافت هاي  سایر  به  نسبت  بافت  یک 
فرسودگي بافت و عناصر دروني آن یا به سبب قدمت 
بر  فني  نظارت  و  توسعه  برنامه  فقدان  به سبب  یا  و 
شکل گیري آن بافت به وجود مي آید. پیامد فرسودگي 
در  آن  منزلت  رفتن  بین  از  به  نهایت  در  که  بافت 
اذهان شهروندان منجر مي شود، در اشکال گوناگون، 
از جمله کاهش یا فقدان شرایط زیست پذیري، ایمني 
اقتصادي  اجتماعي،  کالبدي،  نابساماني های  نیز  و 
مي باشد.  شناسایي  و  دریافت  قابل  تأسیساتي،  و 
ایران،  معماري  و  عالي شهرسازي  شوراي  )دبیرخانه 

1384، ص 6-7( 
بر اساس ماده 2 »قانون حمایت از احیاء، بهسازي و 
نوسازي بافت هاي فرسوده و ناکارآمد شهري«، بافت 
از شهر مي باشد  ناکارآمد شهري، مناطقي  فرسوده و 
که در طي سالیان گذشته، عناصر تشکیل دهنده آن 
اعم از تأسیسات روبنایي، زیربنایي، ابنیه، مستحدثات، 
خیابان ها و دسترسي ها دچار فرسودگي و ناکارآمدي 
شده است و ساکنان آن از مشکالت متعدد اقتصادي، 
)مجلس  مي برند  رنج  کالبدي  و  فرهنگي  اجتماعي، 
شوراي اسالمي، 1389(. در مصوبه شماره 300/737/ 
و  شهرسازي  شوراي  عالي   1384/05/03 تاریخ  در 
انسجام  اختالل در شکل کالبدي،  از  ایران،  معماري 
درون  عناصر  ساختماني  مصالح  و  استحکام  و  بافت 
ابعاد  بافت، ساختار زیرساخت ها، کارایي نظام شبکه، 
کارکردي، وضعیت محیط زیست، ابعاد اجتماعي، ابعاد 
مالکیت  نوع  و  شهري  مدیریت  عملکرد  اقتصادي، 
شناسه  تعریف  و  تعیین  وجوه  فراگیرترین  عنوان  به 
شده  برده  نام   فرسوده  بافت هاي  محدوده  شناخت  و 

معماري  و  شهرسازي  عالي  شوراي  )دبیرخانه  است 
ایران، 1384، ص 18-19(. 

 شوراي  عالي شهرسازي و معماري ایران در مصوبه 
سه   ،1385/04/24 تاریخ   300/310/15301 شماره 
معیار ناپایداري، نفوذناپذیري و ریزدانگي را به عنوان 
معیارهای مبنا در شناسایي و تعیین بافت هاي فرسوده 
شهر تهران تعیین کرده است. در آن مصوبه، ناپایداري؛ 
غیرمقاوم  و  مناسب  اي  سازه  سیستم  فقدان  معرف 
ابنیه، نفوذناپذیري؛ معرف عدم دسترسي هاي  بودن 
مناسب و کمي معابِر با عرض کافي )بیشتر از 6 متر( 
فشردگي  معرف  ریزدانگي؛  و  سواره،  حرکت  براي 
از  کمتر  مساحت  )با  کوچک  قطعات  کثرت  و  بافت 
200 مترمربع( معرفي شده اند. بر اساس آن مصوبه، 
این معیارها در شناسایي بافت هاي فرسوده از ارزش 
بر  اعمال آن ها مبتني  اما نحوه  یکساني برخوردارند، 
در  شهري  بلوک   هر  درصد   50 حداقل  برخورداري 
یکي و یا همه آن معیارها مي باشد )دبیرخانه شوراي 

عالي شهرسازي و معماري ایران، 1385(. 
عنوان  به  شهرها  فرسوده  بافت هاي  ساماندهی   
توسعه  اول  پنجساله  برنامه  اواخر  از  مأموریت،  یک 
با   )1373( کشور  فرهنگي  و  اجتماعي  اقتصادي، 
در  شهري«  مسئله دار  »بافت هاي  مطالعات  موضوع 
دستور کار دولت قرار گرفت. این مأموریت زماني به 
کار  دستور  در  گسترده   برنامه اي  اقدام  یک  صورت 
مدیران و کارشناسان امور شهري قرار گرفت که در 
فرهنگي  و  اجتماعي  اقتصادي،  توسعه  چهارم  برنامه  
کشور به آن تأکید ویژه شده است؛ در آن برنامه دولت 
بافت هاي  نوسازي  و  بازسازي  به  بود  شده  موظف 
قدیمي شهرها و روستاها و مقاوم سازي ابنیه موجود 
به  را در مدت ده سال  بپردازد و آن  زلزله  در مقابل 
اتمام برساند. )سازمان مدیریت و برنامه ریزي، 1383(. 
در  نیز  کشور  توسعه  پنجم  برنامه  در  موضوع  این 
دولت  برنامه،  این  در  گرفت؛  قرار  دولت  کار  دستور 
موظف شده است حداقل 50 درصد از منابع، اعتبارات 
و تسهیالت اعطائي براي بخش مسکن را به اجرای 
طرح های مربوط در محدده بافت هاي فرسوده شهري 
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اختصاص دهد. بر اساس بند »الف« ماده 171 قانون 
ایران  برنامه، شوراي عالي شهرسازي و معماري  آن 
نیازمند  ویژه  مناطق  احصاء  به  نسبت  است  مکلّف 
بهسازي و نوسازي در بافت هاي فرسوده و دسته بندي 
اجرایي  اولویت  دو  با  بافت ها  این  در  واقع  طرح های 

زیر اقدام نماید:
منافع  دلیل وجود  به  اول- طرح هایي که  اولویت   .1

عمومی، اجرای به موقع آن ها ضروری می باشد،
2. اولویت دوم- طرح هایي که از طریق تدوین ضوابط و 
مقررات و مشارکت مردم و حمایت دولت، شهرداری ها 
و دهیاری ها به مرور زمان قابل انجام است. )روزنامه 

رسمي، شماره 19204 تاریخ 1389/11/14(  
موضوع ساماندهی بافت هاي فرسودگي شهري کشور 
مختص شهر تهران نیست، اما شهر تهران از جایگاه 
ویژه اي در این خصوص برخوردار است. به طوري که 
تهران  شهر  مسکوني  واحدهاي  از  نیمي  به  نزدیک 
سازه  ویژه  به  فني،  مالحظات  رعایت  عدم  دلیل  به 
نامناسب و استفاده از مصالح بي دوام و کم دوام، در 
بنا  این  اگرچه  است.  ناپایدار  و  غیرمقاوم  زلزله،  برابر 
هاي ناپایدار در کمتر از 20 درصد وسعت شهر تهران 
تمرکز یافت، ولي بیش از 40 درصد جمعیِت عمدتًا کم  

درآمد این شهر را شامل مي شود- نقشه شماره 1. )دبیرخانه 
شوراي عالي شهرسازي و معماري ایران، 1385( 

 
2- روش و رويکرد نظري پژوهش 

جامعه آماري این پژوهش، کالنشهر تهران است. نوع 
این پژوهش، کاربردي- راهبردي و روش انجام آن 
بر  عالوه  پژوهش،  این  می باشد.  تحلیلي  توصیفي- 
مطالعات کتابخانه اي، بیشتر مبتنی بر روش مطالعات 
شناسایي  اطالعات،  براي جمع آوري  است.  پیمایشي 
اولویت بندي  و  تدوین  و  محیطی  عوامل  ارزیابي  و 
آسیب ها و راهبردهای این پژوهش از تکنیک تجزیه 
تهدیدها   و  فرصت ها  ضعف،  و  قوت  نقاط  تحلیل  و 
خبرگان  اجماع  و  توافق  تکنیک  و   )  SWOT(1

دلفی  گروه  اعضاي  است.  شده  استفاده   )Delphi(
این پژوهش را نمایندگان اداره های حقوقي و امالک 
اداره های  کل  مناطق،  شهرداري هاي  مستغالت  و 
و  نوسازي  سازمان  و  مستغالت  و  امالک  و  حقوقي 
شرکت هاي مهندسان مشاور تهیه کننده طرح تفصیلي 
ارتباط  دارای  اعضا  این  داده اند.  تشکیل  تهران  شهر 
و آشنایي مستقیم و مستمر با موضوع تملک امالک 
واقع در طرح های ساماندهی بافت هاي فرسوده شهر 

تهران بوده اند. 

٣ 
 

ــت اولا .1 ــه موقــع          طــرح -ولوي ــومي، اجــراي ب ــود منــافع عم ــه دليــل وج ــايي كــه ب  هــا آنه
  باشد، ضروري مي

هـــايي كـــه از طريـــق تـــدوين ضـــوابط و مقـــررات و مشـــاركت مـــردم و   طـــرح -اولويـــت دوم .2
ــهرداري   ــت، ش ــت دول ــاري  حماي ــا و دهي ــا ه ــت     ه ــام اس ــل انج ــان قاب ــرور زم ــه م ــه(. ب  روزنام

  )  14/11/1389خ يتار 19204، شماره يرسم
از جايگاه ست، اما شهر تهران يكشور مختص شهر تهران ن يشهر يفرسودگ يها بافت ساماندهيموضوع 

ل يشهر تهران به دل يمسكون ياز واحدها يميك به نينزد كه يبه طور. برخوردار استاي در اين خصوص  ويژه
رمقاوم يدوام، در برابر زلزله، غدوام و كميمصالح بژه سازه نامناسب و استفاده از ي، به ويت مالحظات فنيعدم رعا

 40ش از يب ي، ولافتيدرصد وسعت شهر تهران تمركز  20دار در كمتر از يناپا يهابنا ايناگرچه . دار استيو ناپا
و  يشهرساز يعال يارخانه شوريدب( .1نقشه شماره  -شود يشامل مرا شهر  ايندرآمد ت عمدتاً كم يدرصد جمع

   )1385ران، يا يمعمار
  

  
عالي  شورايدبيرخانه : مأخذي؛ هاي فرسودگ هاي فرسوده شهر تهران به تفكيك شاخص بندي بلوك پهنه .1 نقشه

  .1385شهرسازي و معماري ايران، 
  
  پژوهش  يكرد نظريو روروش  -2

و روش انجام آن  يراهبرد -يپژوهش، كاربرد ايننوع . پژوهش، كالنشهر تهران است اين يجامعه آمار
 يشيمايروش مطالعات پمبتني بر  بيشتر، يا هانپژوهش، عالوه بر مطالعات كتابخ اين. باشد مي يليتحل -يفيتوص
ها و  بيآس يبند اولويتن و يتدوو  يطيعوامل مح يابيو ارز ساييشنا، اطالعات يآور جمع يبرا. است

و  SWOT)( 1دهايها و تهد قوت و ضعف، فرصتل نقاط يه و تحليك تجزياز تكناين پژوهش  هايراهبرد
                                                           
1-Strength, Weakness, Opportunity,Threat (SWOT)   

1-Strength, Weakness, Opportunity,Threat (SWOT)  2-Structural-Functional Approach

نقشه 1. پهنه بندي بلوک هاي فرسوده شهر تهران به تفکيک شاخص هاي فرسودگی؛ مأخذ: دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، 5831.
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نمودار  1. مدل مفهومی پژوهش آسيب ها و  راهکارهای قانونی؛ ماخذ: نگارنده.

3 -Zone / Sector 4 -Good Governance

و  سیستمي  دیدگاه  بر  نظري  حیث  از  پژوهش  این 
رویکرد ساختاري-کارکردي2  استوار است؛ به گونه ای 
به  مدیریتي،  ساختار  و  قانوني  مبانی  بر  عالوه  که 
فرایندها و سازوکارهای اجرایي تملک امالک واقع در 
تهران  شهر  فرسوده  بافت هاي  ساماندهی  طرح های 
آن  فرسوده،  بافت  رویکرد،  این  اساس  بر  مي پردازد. 
است  شهري  فضاي  از  »بخش«3   آن  یا  »پهنه« 
کارکردي  و  ساختاري  پایداری  و  پویش  فرایند  که 
این  است.  شده  متوقف  یا  کند  آن   زیستی  اجزای 
نارسایي در ایران، بیشتر از استیالی مدیریت متمرکز 
اقدامات  و  مهندسی  آموزه ها ی  و  دولتي  بخشي  و 
فرسودگي  مفهوم  شدن  محدود  و  شهري  عمران 
شده  ناشی  بافت ها  آن  کالبدی  و  فیزیکی  ابعاد  به 
و  سیاسي  اقتصادي،  فرهنگي،  اجتماعي،  ابعاد  است. 
زیست محیطي ساماندهی آن بافت ها، بیشتر به عنوان 
گرفته  نظر  در  تأثیرگذار  محیطي  یا  زمینه ای  عوامل 
فاقد  ایران  در  فرسوده  بافت های  اینرو  از  می شوند. 
جامعیت و یکپارچگی مفهومی، مدیریتی و پویایي و 

پایداری زیستی است؛ مدیریت بافت های فرسوده در 
بین بخشی  ایران دچار تفرق ساختاری و عملکردی 
و درون بخشی می باشد و از شاخصه های الزم برای 
اداره مطلوب4  آن بافت ها برخوردار نیست )کمانرودي 

کجوري، 1385، ص 35- 29(. 
موضوع  یک  فرسوده  بافت هاي  ساماندهی  بنابراین 
نظام  بین،  این  در  است.  نظمي  چند  و  وجهی  چند   
حقوقي ساماندهی آن بافت ها که از مهمترین وجوه و 
زمینه های تحقق پذیري آن    به شمار مي رود، تاکنون 
در ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ به طوري 
که یکي از بزرگترین مشکالت اجرایي ساماندهی آن 
موقع  به  تملک  امکان  عدم  تهران،  در شهر  بافت ها 
این  اینرو  از  است.  مربوط  در طرح های  واقع  امالک 
اساسي  سئوال  این  به  پاسخگویي  هدف  با  پژوهش 
انجام شده است که آسیب های قانوني-اجرایي تملک 
امالک واقع در طرح های ساماندهی بافت هاي فرسوده 
شهر تهران چیست و چه راهکارهایي را براي بهبود 
آن ها مي توان ارائه نمود؟ برای پاسخ به این سئوال، 

٥ 
 

  
  
  
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   يقانون فرايندو  يمبان -3

انجام  يعمران شهر ين و مقررات عمومياغلب با استناد به قوان ،رانيدر اشهري فرسوده  يها بافت يهساماند
توانستند نسبت به تملك امالك و  ها مي قانون شهرداري، شهرداري 111اگرچه بر اساس ماده . رديپذ يم

اقدام نمايند، اما  »هايي كه به علل شهرسازي و بهداشتي بايد تخريب و تجديد بنا گردند محله«ساماندهي 
ي هامعابر، بناها و فضاض ياحداث و تعر هاي طرحبا عمران شهري بيشتر  نيقوان ييموضوع، هدف و روش اجرا

و  ين مبانيمهمتر. مغفول مانده است ها آندر  رسودهف يها بافت ساماندهي موضوعو  شتهدا يسازگارشهري 
  :ندريبه قرار زتهران  شهرفرسوده  يها بافتساماندهي و  يعمران هاي تملك امالك واقع در طرح يسازوكار قانون

 ،01/04/1320قانون اصالح قانون توسعه معابر مصوب  -1
  ، يبا اصالحات و الحاقات بعد 11/04/1334مصوب  يقانون شهردار 111ماده  -2
  ،  17/03/1339مصوب  يشهرساز يها برنامه ياجرا يها برا نيقانون مربوط به تملك زم -3
  ،07/09/1347مصوب  يو عمران شهر يقانون نوساز -4
  ،01/04/1348مصوب  يو عمران شهر يقانون نوساز 16ماده  2تبصره  يينامه اجرا نييآ -5
 ، 01/04/1348ا تجارت مصوب يشه يص و پرداخت حق كسب و پين و تشخيينامه نحوه تع نييآ -6

امالکتملک

مبانی و
سازوکارهاي

ت 
کي
ال
م

ها و   مدل مفهومي پژوهش آسيب. 1نمودار  
 .نگارنده:؛ ماخذراهكارهاي قانوني
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و  قانوني  سازوکارهاي  و  مباني  تملک،  موضوع  سه 
مباني و سازوکارهاي اجرایي تملک امالک، به منظور 
شناسایي و تبیین ارتباطات و تأثیرات متقابل آن ها بر 
هم در ساماندهی بافت هاي فرسوده شهر تهران مورد 
مدیریت  ساختار  مالکیت،  نوع  گرفته اند.  قرار  بررسي 
شهري و مباني نظري و روش شناختي نیز به عنوان 
عوامل بیروني این موضوع به اختصار بررسي شده اند- 

نمودار شماره 1.

3- مباني و فرايند قانوني 
ایران،  در  شهری  فرسوده  بافت هاي  ساماندهی 
عمران  عمومي  مقررات  و  قوانین  به  استناد  با  اغلب 
 111 ماده  اساس  بر  اگرچه  مي پذیرد.  انجام  شهري 
به  نسبت  مي توانستند  قانون شهرداري، شهرداري ها 
علل  به  که  و ساماندهی »محله هایي  امالک  تملک 
شهرسازي و بهداشتي باید تخریب و تجدید بنا گردند« 
اقدام نمایند، اما موضوع، هدف و روش اجرایي قوانین 
تعریض  و  احداث  با طرح های  بیشتر  عمران شهری 
داشته  سازگاري  شهري  فضاهای  و  بناها  معابر، 
آن ها  در  فرسوده  بافت هاي  ساماندهی  موضوع  و 
مغفول مانده است. مهمترین مباني و سازوکار قانوني 
تملک امالک واقع در طرح های عمراني و ساماندهی 

بافت هاي فرسوده شهر تهران به قرار زیرند:
مصوب  معابر  توسعه  قانون  اصالح  قانون   -1

،1320/04/01
2- ماده 111 قانون شهرداري مصوب 1334/04/11 

با اصالحات و الحاقات بعدي، 
اجراي  براي  زمین ها  تملک  به  مربوط  قانون   -3

برنامه هاي شهرسازي مصوب 1339/03/17،  
مصوب  شهري  عمران  و  نوسازي  قانون   -4

،1347/09/07
5- آیین نامه اجرایي تبصره 2 ماده 16 قانون نوسازي 

و عمران شهري مصوب 1348/04/01،
6- آیین نامه نحوه تعیین و تشخیص و پرداخت حق 

کسب و پیشه یا تجارت مصوب 1348/04/01، 
7- الیحه قانوني خرید اراضي و امالک مورد احتیاج 

دولت و شهرداري ها مصوب 1358/09/03،
8-الیحه قانوني نحوه خرید و تملک اراضي و امالک 
نظامي  و  عمراني  عمومي،  برنامه هاي  اجراي  براي 

دولت مصوب 1358/11/17، 
طرح هاي  در  واقع  امالِک  وضعیت  تعیین  قانون   -9

دولتي و شهرداري ها مصوب 1367/08/29، 
10- قانون نحوه تقویم ابنیه، امالک و اراضي مورد 

نیاز شهرداري ها مصوب 1370/07/28،
11- بند »ب« و »ج« ماده 166 قانون برنامه سوم 

توسعه کشور مصوب 1379/01/17،
12- بند »الف«، »ب« و »ه« ماده 30 قانون برنامه 

چهارم توسعه کشور مصوب 1383/06/11، 
13- بند »ب« تبصره 6 قانون بودجه سال های 1384 

و 1385 مصوب 1383/12/26 و 1384/12/25،
بافت هاي  در  مداخله  و  شناسایي  راهنماي   -14

فرسوده کشور مصوب 1384/03/16،
سکونتگاه های  ساماندهی  و  توانمندسازي  سند   -15

غیررسمي کشور مصوب 1382/11/19،
جامع  طرح  فرسوده  بافت هاي  مطالعات  بخش   -16

شهر تهران مصوب 1385/04/24،
17- ماده 171 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، 

اجتماعي و فرهنگي کشور مصوب 1389/10/15،
نوسازي  و  بهسازي  احیاء،  از  حمایت  قانون   -18
مصوب  کشور  شهري  ناکارآمد  و  فرسوده  بافت هاي 

.1389/10/29
بافت هاي  ساماندهی  به  مربوط  قانون  جدیدترین   
احیاء،  از  حمایت  »قانون  ایران،  در  شهري  فرسوده 
ناکارآمد  و  فرسوده  بافت هاي  نوسازي  و  بهسازي 
رویه  وحدت  ایجاد  منظور  به  که  مي باشد  شهري« 
در این خصوص، در تاریخ 1389/10/29 به تصویب 
مختلف  ابعاد  است.  رسیده  اسالمي  شورای  مجلس 
و  فرسوده  بافت هاي  نوسازي  و  بهسازي  احیاء، 
ناکارآمد شهري اعم از تعریف، شاخص های تعیین و 
تحدید، مرجع تهیه و تصویب نقشه محدوده، تعریف 
طرح های  تصویب  و  تهیه  مرجع  اجرایي،  طرح های 
و  اطالع رساني  سازوکار  طرح ها،  مجریان  اجرایي، 
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مشارکت در اجرای طرح ها، سازوکار های تعیین ارزش 
و پرداخت قدرالسهم یا سایر حقوق مالکان، روش های 
مختلف تأمین منابع مالي اجرای طرح ها، سازوکارهای 
تشویقي مالکان و سرمایه گذاران و سازندگان و تسریع 
فصل  و  حل  سازوکار  طرح ها،  اجرای  فرایند  در 
اراضي  و  امالک  به  مربوط  مشکالت  و  اختالفات 
نیاز  مورد  ثبتي  اقدامات  مصوب،  طرح های  در  واقع 
اجرای طرح ها، اقدامات تکلیفي و مشارکتي دولت در 
تأمین منابع مالي، واگذاري تسهیالت، زیرساخت ها و 
تخفیف ها، و تدوین سند ملي راهبردي احیاء، بهسازي 
و نوسازي بافت هاي فرسوده و ناکارآمد شهري در آن 

قانون مورد توجه قرار گرفته است. به جهت این که 
قانون   171 ماده  اجرایي  آیین نامه های  و  قانون  این 
برنامه پنجم توسعه کشور در زمان انجام این پژوهش 
به تصویب نرسیده بودند، در نظر سنجی این پژوهش 

دخالت داده نشدند.
بهسازي  احیاء،  از  حمایت  قانون  مزایای  از  یکی 
شهري،  ناکارآمد  و  فرسوده  بافت هاي  نوسازي  و 
شهرداری ها  نقش  افزایش  و  مجری  تعیین  ضرورت 
و امکان مشارکت نهادینه مالکان و سرمایه گذاران در 
بافت های  فرایند تهیه و اجرای طرح های ساماندهی 
 1 تبصره  اساس  بر  است.  ایران  در  شهری  فرسوده 

٧ 
 

شوراي  مجلس. (پذيرد و اصالحات بعدي آن صورت مي 28/08/1370ها مصوب  اراضي مورد نياز شهرداري
  )1389اسالمي، 

  
قبل از تصويب قانون حمايت از ( رانيادر  يعمران شهر هاي تملك امالك واقع در طرح يد قانوناينفر .2نمودار 

  .نگارنده: مأخذ؛ )هاي فرسوده و ناكارآمد شهري احياء، بهسازي و نوسازي بافت
  

  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   يياجرا فرايندو  يمـبان -4 
در موضوع  يا ، پرسشنامهبخش اين انجام مطالعات يبرا. است يشيمايمطالعات پ هاي افتهيشامل بخش  اين
در تحقق  ها آني ها بيآسو ميزان كارايي  د تملك واينو فر يگذار متيو موجود تملك، نحوه ق يقانون يمبان

الك و مستغالت و ام يحقوق هاي هادار يابرم و يتنظبهبود آن  هايو راهكار يو عموم يحقوق خصوص

تهيه طرح توسط دستگاه اجرايي و تصويب آن در 

تهيه برنامه اجرايي و تأمين اعتبار مورد 

آگهي طرح در جرايد کثيراالنتشار و اطالع به 

نفره که يک  ٣تعيين قيمت توسط هيأت کارشناسي 
نفر از طرف دستگاه اجرايي، يک نفر از طرف 

در صورت (باشد  الطرفين می ک نفر مرضيمالک، و ي
روز توسط مالک،  ١٥عدم معرفي کارشناس ظرف 

دادستان محل از طرف مالک به معرفي کارشناس 
در صورت عدم توافق طرفين بر سر . پردازد مي

الطرفين، دادستان محل به انتخاب  کارشناس مرضي
ت ا ذک شنا تزکا

پيشنهاد قيمت و مذاکره دستگاه اجرايي و مالک 

طي مراحل تملک 
ل

ارجاع تعيين قيمت به هيأت 
ا ا گا ط ا ا

اعالم نتيجه 

عدم تواف

اعالم قيمت ملک 
أ

به صندوق ) قيمت ملک(واريز وجه 
و امضاء سند انتقال ) ثبت(دادگستری 

به ملک تحويل و تخليه دستور و ملک

موافقت 
الک

عدم 
افق

نمودار 2. فرايند قانوني تملک امالک واقع در طرح های عمران شهري در ايران )قبل از تصويب قانون حمايت از احياء، بهسازي و نوسازي 
بافت هاي فرسوده و ناکارآمد شهري(؛ مأخذ: نگارنده

تعيين قيمت توسط هيأت کارشناسي 3 نفره که يک نفر از طرف دستگاه اجرايي، يک 
نفر از طرف مالک، و يک نفر مرضي الطرفين می باشد )در صورت عدم معرفي کارشناس 
کارشناس  معرفي  به  مالک  طرف  از  محل  دادستان  مالک،  توسط  روز   15 ظرف 
مي پردازد. در صورت عدم توافق طرفين بر سر کارشناس مرضي الطرفين، دادستان 
محل به انتخاب کارشناس مذکور مبادرت مي ورزد. در صورت اعتراض مالک و تأييد 
اعتراض وي توسط هيأت ارزيابی، کارشناس سوم توسط دادستان تغيير داده مي شود(.

موافقت مالک 

اعالم قيمت ملک توسط هيأت ارزيابي

طي مراحل تملک و تحويل

اعالم نتيجه ارزيابي ملک به مالک 

عدم توافقتوافق

ارجاع تعيين قيمت به هيأت ارزيابي توسط دستگاه اجرايي

تهيه طرح توسط دستگاه اجرايي و تصويب آن در مراجع ذي ربط و ابالغ به دستگاه اجرايي

تهيه برنامه اجرايي و تأمين اعتبار مورد نياز توسط دستگاه اجرايي

آگهي طرح در جرايد کثيراالنتشار و اطالع به مالکين توسط دستگاه اجرايي

پيشنهاد قيمت و مذاکره دستگاه اجرايي و مالک 

واريز وجه )قيمت ملک( به صندوق دادگستری )ثبت( و امضاء سند انتقال 
ملک و دستور تخليه و تحويل ملک به دستگاه اجرايي توسط دادستان 

محل. 

عدم موافقت مالک 
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امالک  تملک  به  مربوط  اقدامات  قانون،  آن   7 ماده 
و  فرسوده  بافت هاي  ساماندهی  طرح های  در  واقع 
ناکارآمد شهري، صرفًا از طریق مجري طرح و وفق 
در  مغایر  غیر  احکام  همچنین  و  قانون  آن  احکام 
الیحه قانوني نحوه خرید امالک و اراضي بري اجرای 
دولت مصوب  نظامي  و  عمراني  عمومي،  برنامه های 
و  امالک  ابنیه،  تقویم  نحوه  قانون  و   1358/11/17
اراضي مورد نیاز شهرداري ها مصوب 1370/08/28 و 
اصالحات بعدي آن صورت مي پذیرد. )مجلس شورای 

اسالمي، 1389(

 4- مـباني و فرايند اجرايي
پیمایشي  مطالعات  یافته های  شامل  بخش  این 
است. براي انجام مطالعات این بخش، پرسشنامه اي 
نحوه  تملک،  موجود  و  قانوني  مباني  موضوع  در 
و  کارایي  میزان  و  تملک  فرایند  و  قیمت گذاري 
آسیب های آن ها در تحقق حقوق خصوصي و عمومي 
اداره های  براي  و  تنظیم  آن  بهبود  راهکارهای  و 
حقوقي و امالک و مستغالت شهرداري هاي مناطق، 
اداره های کل حقوقي و امالک و مستغالت، سازمان 
نوسازي و مهندسان مشاور تهیه کننده طرح تفصیلي 
شهر تهران )1385( ارسال شد. شهرداري های مناطق 
1، 3، 5، 8، 10، 11، 13، 16، 17، 19، 20، 21 و 22 
و مهندسان مشاور تهیه کننده طرح تفصیلي مناطق 1، 
4، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 16، 17، 19، 20 و 22 در 

این نظرسنجي مشارکت فعال داشته اند. 
منابع  تعّدد  نشانگر  نظرسنجي  این  اولیه  یافته های 
قانوني مالک عمل و اختالف نظر پرسش شوندگان در 
استناد به آن قوانین در تملک امالک واقع در طرح های 
ساماندهی بافت هاي فرسوده شهر تهران بوده است. 
بیشترین استناد شهرداري تهران در این خصوص به 
»الیحه قانوني نحوه خرید و تملک اراضي و امالک 
نظامي  و  عمراني  عمومي،  برنامه هاي  اجراي  براي 
تقویم  نحوه  »قانون   ،»1358/11/17 مصوب  دولت 
ابنیه، امالک و اراضي مورد نیاز شهرداري ها مصوب 
و عمران شهري  نوسازي  »قانون  و   »1370/07/28

بوده  آن  بعدي«  اصالحات  و   1347/09/07 مصوب 
است- جدول شماره 1. 

فرایند  نظرسنجی،  این  اولیه  یافته های  اساس  بر 
عمرانی  طرح های  در  واقع  امالک  تملک  اجرایي 
متفاوت  گاهًا  تهران،  شهر  مناطق  شهرداری های  در 
است، اما با مبانی قانوني مورد استناد مربوط، اختالف 
اساسی ندارد. به طور کلی سیاست اجرایي شهرداری 
تهران در تملک امالک واقع در این طرح ها، تسهیل و 
تسریع فرایند مربوط از طریق توافق با مالکین و پرهیز 
آسیب ها  این،  رغم  به  است.  قضایي  مراحل  طی  از 
پرسش شوندگان  سوي  از  مختلفي  راهکارهای  و 
اجرایي  سازوکارهای  و  قانوني  مباني  خصوص  در 
بافت هاي  در  واقع  امالک  تملک  و  قیمت گذاري 
فرسوده شهر تهران اعالم شده است. نسبت متوسط 
و  درصد   63/59 آسیب ها  تعیین  در  پاسخ ها  فراواني 
راهکارها 61/33 درصد بوده است. بیشترین فراوانی 
در خصوص آسیب ها مربوط به »طوالني و کند بودن 
و ناکارآمدي فرایند قانوني و اجرایي تملک امالک در 
شهرداري ها« )99%(، »عدم تمکین و طوالني بودن 
امکان  عدم  و  مالکین  رضایت  جلب  و  توافق  فرایند 
 ،)%98( شهري«  توسعه  طرح های  موقع  به  اجرای 
بافت هاي فرسوده«  قانون خاص ساماندهی  »فقدان 
)97%( و »طوالني بودن فرایند قضایي و عدم تعامل 
انتظامي«  و  قضایي  و  اجرایي  دستگاه های  کارآمد 
فراوانی  بیشترین  است. همچنین  اعالم شده   )%86(
و  »تدوین  به  مربوط  راهکارها  پیشنهاد  به  پاسخ ها 
فرسوده«  بافت های  ساماندهی  جامع  قانون  تصویب 
بافت های  ساماندهی  واحد  نظام  »ایجاد   ،)%98(
فرسوده« )89%(، »تعیین نماینده دادستان هر محل 
و اجرای فرایند قانونی« )89%( و »بازنگری، اصالح، 
قوانین  دقیق  اجرای  و  اطالع رسانی  یکپارچه سازی، 

موضوعه« )73%( بوده است- جدول شماره 2.  
 

5- ارزيابي عوامل محيط خارجي و داخلی 
شامل  که  پژوهش  این  یافته های  ارزیابي  براي 
تکنیک  از  کتابخانه ای مي باشد  و  پیمایشي  مطالعات 
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ف
امکان زمينه ها  و فراواني پاسخ ها )نتايج نظرسنجي( قانون مالک عملردي
تملک

نحوه تعيين 
قيمت 

فرايند 
تملک

511ماده 111 قانون شهرداري 1

1077قانون نوسازي و عمران شهري 2

000آيين نامه اجرايي تبصره 2 ماده 16 قانون نوسازي و عمران شهري 3

آيين نامه نحوه تعيين و تشخيص و پرداخت حق کسب و پيشه يا 4
012تجارت 

11آيين نامه اجرايي ماده 31 قانون نوسازي و عمران شهري 5

211قانون تأسيس شورای عالي شهرسازي و معماري ايران 6

221اليحه قانوني خريد اراضي و امالك مورد احتياج دولت و شهرداري ها 7

عمران 8 و  نوسازي  قانون  مقررات  از  قسمتي  اصالح  قانوني  اليحه 
021شهري 

اجراي 9 براي  امالك  و  اراضي  تملک  و  خريد  نحوه  قانوني  اليحه 
111010برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت 

864قانون تعيين وضعيت امالك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها 10

81211قانون نحوه تقويم ابنيه، امالك و اراضي مورد نياز شهرداري ها 11

110بند »ب« و »ج« ماده 166 قانون برنامه سوم توسعه کشور 12

000سند توانمندسازي و ساماندهی سکونتگاه های غيررسمي 13

100مصوبات موضوعه شورای اسالمي شهر تهران14

321بند »الف«، »ب« و »ه« ماده 30 قانون برنامه چهارم توسعه کشور15

11راهنماي شناسايي و مداخله در بافت هاي فرسوده 16

100بند »ب« تبصره 6 قانون بودجه سال 1384 و 1385 17

17تعداد پاسخ دهندگان

جدول 1. مباني اجرايي تملک امالک واقع در طرح هاي ساماندهی بافت هاي فرسوده شهر تهران؛ ماخذ: نگارنده.
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آسيب ها و راهکارها )نظرات پرسش شوندگان(موضوع
نسبت فراواني

پاسخ ها 

ب ها
آسي

%40سلب حق مالکيت و مغايرت قوانين موجود با اصول شرعي مربوط، خصوصاً باب قاعده »تسليط«
%97فقدان قانون خاص ساماندهی بافت هاي فرسوده

%52عدم انطباق »تعرفه های« مالك عمل قيمت منطقه ای امالك با قيمت های واقعي بازار
%48اختالف قوانين موضوعه و اعمال رويه اجرايي متفاوت در تعيين قيمت امالك در شهرداري ها 
%27عدم پيش بيني و جبران هزينه های مالي و اجتماعي مالکين در اثر جابجايي مالکيت و محل سکونت

%99طوالني و کند بودن و ناکارآمدي فرايند قانوني و اجرايي تملک امالك در شهرداري ها
%86طوالني بودن فرايند قضايي و عدم تعامل کارآمد دستگاه های اجرايي، قضايي و انتظامي

%46عدم وجود دستورالعمل ها و شيوه نامه های الزم و کارآمد اجرای قوانين موضوعه در دستگاه های اجرايي
%98عدم تمکين و طوالني بودن فرايند توافق و جلب رضايت مالکين و عدم امکان اجرای به موقع طرح ها

%57عدم پيش بيني سازوکار انتقال اسناد مالکانه به مديريت شهري در قوانين موضوعه
%62عدم پيش بيني نظام مشارکت سرمايه گذاري در تملک امالك در قوانين موضوعه

%51فقدان برنامه اجرايي مشخص توسط دستگاه های اجرايي مربوط در ساماندهی بافت هاي فرسوده
%59/63متوسط کل نسبت فراواني

راهکارها

%40بازنگري محتوايي و عملکردي قوانين موضوعه با توجه به مباني حقوقي مالکيت در اسالم
%98تدوين و تصويب قانون جامع ساماندهی بافت هاي فرسوده

%52بازنگري مستمر تعرفه های قيمت منطقه ای امالك با توجه به قيمت واقعي بازار توسط شهرداري
%73بازنگري، اصالح، يکپارچه سازي، اطالع رساني و اجرای دقيق قوانين موضوعه

%25بازنگري قوانين و طرح ها و جبران زيان مالي و اجتماعي جابجايي مالکيت و محل سکونت مالکين
%57بازنگري و تسهيل قانوني و اجرايي تملک اراضي و امالك

ايجاد نظام واحد مداخله و تقويت تعامل نظام مند و کارآمد دستگاه های اجرايي با دستگاه قضايي 
%89و انتظامي

دستگاه های  نياز  مورد  کارآمد  و  واحد  اجرايي  دستورالعمل های  از  استفاده  و  تدوين  بازنگري، 
%46اجرايي مربوط

%89تعيين نماينده توسط دادستان هر محل و اجرای فرايند قانوني و الزام مالکين به قانون در اجرای طرح ها
%54اتخاذ ترتيب انتقال اسناد مالکيت به نام شهرداري همزمان با پرداخت حقوق مالکانه

%65پيش بيني سازوکارهای مشارکت بخش خصوصي و مالکين در اجراي طرح های توسعه شهري 
بافت هاي فرسوده توسط دستگاه های  پايدار ساماندهی  برنامه های اجرايي  تهيه و اعالم عمومي 

%48اجرايي مربوط

%33/61متوسط کل نسبت فراواني

جدول 2. آسيب ها و راهکارهای بهبود فرايند تملک امالک واقع در طرح هاي ساماندهی بافت هاي فرسوده شهر تهران؛ ماخذ: نگارنده.
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توافق و اجماع نظر خبرگان)Delphi(  استفاده شده 
است. امتیاز نهایي ارزیابي عوامل خارجي )فرصت ها و 
تهدید ها( تملک امالک واقع در طرح های ساماندهی 
که  مي باشد   2/27 تهران  شهر  فرسوده  بافت هاي 
با  تهدیدها  و  متعادل فرصت ها  نسبتًا  نشانگر شرایط 
امکان بیشتر غلبه تهدیدها بر فرصت ها است- جدول 
)قوت ها،  داخلي  عوامل  ارزیابي  نهایي  امتیاز  اما   .3
خارجي،  عوامل  برخالف  که  است   1/84 ضعف ها( 
قوت های  بر  ضعف ها  غلبه  بیشتر  احتمال  نشانگر 
خصوص  این  در  تهران  شهرداری  سازمان  موجود 

می باشد- جدول شماره 3.
در پایان مرحله ارزیابي عوامل محیط خارجي و داخلی، 
با تشکیل ماتریس داخلي و خارجي )IE( چهارخانه اي، 

امالک  تملک  در  شهری  مدیریت  سازمان  وضعیت 
واقع در طرح های ساماندهی بافت های فرسوده شهر 
)حفظ  محافظه کارانه  استراتژي  نوع  چهار  در  تهران 
و  )رشد  تهاجمي  دروني(،  حمایت  و  موجود  وضع 
توسعه(، رقابتي )حفظ وضع موجود و حمایت دروني( 
و تدافعي )کاهش یا انحالل( مشخص شده است. با 
تدافعي  راهبردهای  ماتریس،  این  یافته های  به  توجه 
فعالیت ها  کاهش  بر  مبني  محافظه کارانه  سپس  و 
در  تهران  شهرداري  سازمان  دروني  حمایت های  و 
واقع در طرح های  بهبود سازوکارهای تملک امالک 
ساماندهی بافت هاي فرسوده شهري از امتیاز باالتری 

برخوردار شده اند-جدول شماره 5.

نمرهرتبهضريبعوامل خارجي

)O( فرصت ها

10/1240/48- حمايت هاي قانوني برنامه چهارم و پنجم توسعه از ساماندهی بافت هاي فرسوده 

20/0530/15- تصويب سند ملي توانمندسازي و ساماندهی سکونتگاه هاي غيررسمي 

30/0840/32- تصويب راهنماي شناسائي و مداخله در بافت هاي فرسوده 

40/0940/36- اتفاق نظر فراگير بر تصويب قانون خاص ساماندهی بافت هاي فرسوده 

)T( تهديدها

10/0620/12- گسستگي مراحل طرح های ساماندهی بافت هاي فرسوده 

20/1510/15- خالء ابعاد حقوقي در مطالعات و تهيه طرح های ساماندهی بافت هاي فرسوده 

30/0910/09- نارسائي مفهومي و اهداف ساماندهی بافت هاي فرسوده 

40/0820/16- عدم جامعيت و ناکارائي شاخص هاي تشخيص بافت هاي  فرسوده 

5- عدم تناسب ساختار اجرايي مداخله با نوع و روش مداخله ساماندهی بافت هاي 
0/0720/14فرسوده 

60/1210/12- ساختار اجرايي بخشي ساماندهی بافت هاي فرسوده 

70/0820/16- عدم اجرای به موقع طرح های توسعه و عمران شهري 

80/0120/02- - عدم کارايي الگوي برنامه ريزي کاربري اراضي مبتني بر کاربري پالك )قطعه(

2/27-1جمع

جدول 3. ارزيابي عوامل خارجيEFE(  5( تملک امالک واقع در طرح های ساماندهی بافت هاي فرسوده شهر تهران؛ ماخذ: نگارنده.

 5- External Factors Evaluation
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 6-Internal Factors Evaluation  

نمرهرتبهضريبعوامل داخلي
)S( نقاط قوت

10/1030/30- وجود قوانين قابل استناد و مالك عمل 
20/0430/12- اولويت قوانين به اجراي  طرح های مصوب توسعه و عمران شهري 

30/0630/18- نظارت و قيموميت دستگاه قضائي بر رعايت حقوق مالکين و مديريت شهري
40/0330/09- تصويب مطالعات بخش بافت هاي فرسوده طرح جامع شهر تهران در سال 1385

)W( نقاط ضعف

10/0920/18- تعدد قوانين مالك عمل و رويه هاي قضايي و اجرائي متفاوت
20/0520/10- موضوعيت غالب قوانين بر طرح های احداث معابر، بناها و فضاهای شهري 

30/1020/20- بروکراسي قضائي و طوالني بودن فرايند قانوني تملک امالك 
40/0920/18- عدم پشتيباني الزم دستگاه قضائي از تملک امالك واقع در پهنه های شهري

50/0920/18- عدم انطباق تعرفه هاي قيمت امالك با قيمت روز بازار
60/0820/16- عدم شفاف سازي اطالعات و عدم اطالع فراگير مالکين از قوانين و سازوکارهاي اجرائي

70/1510/15- عدم تعامل منسجم دستگاه اجرائي و قضائي در ساماندهی بافت هاي فرسوده شهري
1/84-1جمع

جدول 4. ماتريس ارزيابي عوامل داخليEFI(  6( تملک امالک واقع در  طرح های ساماندهی بافت هاي فرسوده شهر تهران؛ ماخذ: نگارنده.

جدول 5. ماتريس داخلي و خارجي )EI( تملک امالک واقع در طرح های ساماندهی بافت هاي فرسوده شهر تهران؛ ماخذ: نگارنده.
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در این مرحله، راهبردهای بهبود نظام قانوني- اجرایي 
تملک امالک واقع در بافت هاي فرسوده شهر تهران 
با تشکیل ماتریس و مقایسه عوامل خارجي و داخلي 
(SWOT)و با استفاده از تکنیک توافق و اجماع نظر 
خبرگان )Delphi( تدوین شده است- جدول شماره 6. 

 پس از تدوین استراتژی ها، با تهیه ماتریس برنامه ریزی 
راهبردی کمیQSPM( 7( ، میزان جذابیت نسبي و 
اولویت اجرایي راهبرد هاي تدوین شده مشخص شده 
و   )IE( خارجي  و  داخلي  ماتریس  به  توجه  با  است. 
 ،  )QSPM( کمي  راهبردی  برنامه ریزي  ماتریس 
راهبردهای حاصل از مقایسه نقاط ضعف و فرصت ها 
مقایسه  از  حاصل  راهبردهای  و   )WO )راهبردهای 
نقاط قوت و فرصت ها )راهبردهای های SO( از امکان 
و اولویت اجرایي بیشتري در بهبود نظام تملک امالک 
برخوردارند-  تهران  فرسوده شهر  بافت هاي  در  واقع 

جدول 7. اگرچه بر اساس ماتریس داخلي و خارجي 
سازوکارهای  بهبود  در  تدافعي  راهبردهای   ،)IE(
تملک امالک واقع در طرح های ساماندهی بافت هاي 
فرسوده شهري از امتیاز باالتری برخوردار شده اند، اما 
در ارزیابی میزان جذابیت و اولویت اجرایي راهبردها 
 ،)QSPM(کمی برنامه ریزی  ماتریس  مرحله  در 
دروني  حمایت  و  موجود  وضع  حفظ  راهبردهای  بر 
بیشتر  تهران  شهرداری  سازمان  در  )محافظه کارانه( 

تأکید شده است-جدول شماره 7.

7- نتيجه گيري و جمع بندی 
ساماندهی بافت های فرسوده شهر تهران تحت تأثیر 
این  دارد.  قرار  اجرایي  و  قانونی  متعدد  آسیب های 
کارکردی  و  ساختاری  پویایي  عدم  از  که  آسیب ها 
بازتولید  مدیریت متمرکز و بخشی ناشی شده است، 
این  دارد.  را در پی  بافت های فرسوده شهری  مداوم 
 7-Quantitative Strategic Planning Matrix  

جدول 6. راهبردهای بهبود نظام قانوني- اجرايي تملک امالک واقع در بافت هاي فرسوده شهر تهران؛ ماخذ: نگارنده.

راهبردنوع راهبرد
SOتدوين نظام جامع قانوني- اجرايي ساماندهی بافت هاي فرسوده

WO

اصالح نظام قانوني- قضايي مرتبط با امور مديريت شهري
تدوين قانون جامع ساماندهی بافت هاي فرسوده

افزايش ضمانت اجرايي قوانين عمران شهري

ST

طراحي و تصويب نظام جامع برنامه ريزي و طرح های توسعه شهري
طراحي و تصويب نظام جامع مداخله و ساماندهی بافت هاي فرسوده

طراحي و تصويب نظام جامع مديريت يکپارچه شهري

WT

اطالع رساني قوانين و سازوکارهای قانوني تملک امالك واقع در طرح های ساماندهی بافت هاي فرسوده
ترويج رويه قضائي هماهنگ در زمينه تملک امالك واقع در طرح های ساماندهی بافت هاي فرسوده

ترويج رويه اجرايي قانوني و هماهنگ شهرداري ها در تملک امالك واقع در طرح های ساماندهی بافت هاي فرسوده

به روز رساني مستمر تعرفه های قيمت امالك شهري توسط شهرداري های مناطق
طرح های  در  واقع  امالك  تملک  قوانين  اجرای  در  شهرداري  و  قضائي  دستگاه  منسجم  تعامل 

ساماندهی بافت هاي فرسوده
انجام مطالعات حقوقي- قانوني در تهيه طرح های ساماندهی بافت هاي فرسوده

اجرای به موقع و برنامه ای طرح های ساماندهی بافت های فرسوده شهری
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آسیب ها را در این پژوهش می توان به طور خالصه 
در عدم یکپارچگی ساختاری و عملکردی بین بخشی 
و  شورا  دولت،  سازمانی(  )درون  بخشی  درون  و 
شهرداری، و بخش خصوصی در تملک امالک واقع 
در طر ح های ساماندهی بافت های فرسوده شهر تهران 

برشمرد. 
و  محافظه کارانه  راهبردهای  پژوهش،  این  اساس  بر 
فرصت   و  نقاط ضعف  مقایسه  از  حاصل  راهبردهای 
قوت  نقاط  مقایسه  از  حاصل  راهبردهای  و   )WO(
مسائل  کاهش  بر  تمرکز  بر  مبني   )SO( فرصت   و 
در  تهران  شهرداري  سازمانی  درون  مشکالت  و 
واقع در طر ح های  بهبود سازوکارهای تملک امالک 
اولویت  و  جذابیت  از  فرسوده،  بافت های  ساماندهی 
یافته ها،  این  به  با توجه  برخوردارند.  باالتری  اجرایي 
راهکارهای ساختاری و کارکردی بهبود تملک امالک 
واقع در طرح های ساماندهی بافت های فرسوده شهر 
زیر  موارد  در  می توان  اولویت  ترتیب  به  را  تهران 

برشمرد.

الف- شکل گيری مديريت يکپارچه درون بخشی )درون 
سازمانی(: بر اساس این پژوهش، مهمترین آسیب های 
در  واقع  امالک  تملک  در  شهرداری  سازمانی  دورن 
بافت های فرسوده شهر تهران به ترتیب شامل ضعف 
فقدان  قانوني،  سازوکارهای  و  قوانین  اطالع رساني 
مستمر  رساني  روز  به  عدم  هماهنگ،  اجرایي  رویه 
تعرفه  قیمت  امالک، عدم اجرای به موقع و برنامه ای 
در  قانوني  حقوقي-  مطالعات  انجام  عدم  و  طر ح ها 
باید  تهران  اینرو شهرداری  از  تهیه طرح ها می باشد. 
و  سازمانی(  )بین  بخشی  بین  برونگرایي  از  بیش 
و کاهش  قوت ها  ارتقای  به  )فراسازمانی(،  فرابخشی 
و  عملکردی  و  ساختاری  انسجام  ایجاد  و  ضعف ها 
یکپارچگی درون سازمانی خود در تملک امالک واقع 
در طرح های ساماندهی بافت های فرسوده شهر تهران 

بپردازد. 

اولويتراهبرد

1اطالع رساني قوانين و سازوکارهای قانوني تملک امالك واقع در طرح های ساماندهی بافت های فرسوده شهری

طرح های  در  واقع  امالك  تملک  در  مناطق  شهرداري های  هماهنگ  و  قانوني  اجرايي  رويه  ترويج 
2ساماندهی بافت هاي فرسوده

3به روز رساني مستمر تعرفه های قيمت امالك توسط شهرداري های مناطق

4اجرای به موقع و برنامه ای طر ح های ساماندهی بافت های فرسوده شهری

5انجام مطالعات حقوقي- قانوني در تهيه طرح های ساماندهی بافت هاي فرسوده

تعامل منسجم دستگاه قضائي و شهرداري در اجرای قوانين تملک امالك واقع در طرح های 
6ساماندهی بافت هاي فرسوده

7ترويج رويه قضائي هماهنگ در زمينه تملک امالك واقع در طرح های ساماندهی بافت هاي فرسوده

8طراحي و تصويب نظام جامع مديريت يکپارچه شهري

9طراحي و تصويب نظام جامع مداخله ساماندهی بافت هاي فرسوده

10طراحي و تصويب نظام جامع برنامه ريزي و طرح های توسعه شهري

جدول 7. اولويت اجرايي راهبردهای بهبود نظام قانوني- اجرايي تملک امالک واقع در  بافت هاي فرسوده شهر تهران؛ ماخذ: نگارنده.
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ب-شکل گيری مديريت يکپارچه بين بخشی )بين سازمانی(:
اجرایي  امکان  موجود،  شرایط  به  توجه  با  اگرچه   
شهرداری  درون سازمانی  امور  بهبود  راهبردهای 
تهران در تملک امالک واقع در طرح های ساماندهی 
اما  است،  بیشتر  تهران  شهر  فرسوده  بافت های 
و  )بین سازمانی(  بین بخشی  راهبردهای  و  آسیب ها 
زیرساختی  اهمیت  از  مربوط  )فراسازمانی(  فرابخشی 
ساختار  از  که  آسیب ها  این  برخوردارند.  باالتری 
تحقق  با  است،  شده  ناشی  دولتی  بخشی  و  متمرکز 
اجرایي  و  قانونی  امور  در  شهری  یکپارچه  مدیریت 
تملک امالک واقع در طرح های ساماندهی بافت ها ی 

فرسوده شهر تهران بهبود می یابد. 
عدم انسجام و هماهنگي ساختاري و عملکردي دولت، 
شورا و شهرداری و سایر ذي نفعان موجب کم توجهی 
به ویژگي های اجتماعي- اقتصادي و حقوقي-  قانوني 
پایش طرح های  و  اجرا  تصویب،  تهیه،  و  مطالعه  در 
ساماندهی بافت هاي فرسوده شهر تهران شده است. 
فرایندي  و  جامع  نگاه  با  که  است  ضروري  اینرو  از 
فرسوده  بافت هاي  و ساماندهی  مداخله  نظام  به کل 
آن  یکپارچه مدیریت  نظام  امالک(،  )از جمله تملک 
بافت ها با محوریت شهرداری تهران به اجرا گذاشته 
شود. بدیهی است که این امر مهم جز با تمرکززدایي 
نظام مند  و  فرایندی  مشارکت  و  شهری  مدیریت 
تمامی ذي نفعان مربوط و تحقق »حکمرانی مطلوب 
شهری« میسر نمی گردد. تهیه و تصویب »سند ملی 
راهبردی احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده 
احیاء،  از  حمایت  »قانون  در  که  ناکارآمد شهری«  و 
ناکارآمد  و  فرسوده  بافت هاي  نوسازي  و  بهسازي 
از  بخشی  می تواند  است،  شده  پیش بینی  شهري« 
نارسایي های قانونی این پویش ساختاری و کارکردی 
تملک امالک واقع در طرح های ساماندهی بافت های 

فرسوده شهر تهران را جبران نماید. 

منابع و مآخذ
1 - اداره کل حقوقي شهرداري تهران. )1385( سند 

نظرسنجي شماره 317/3/48952 تاریخ 1385/12/1.  
تهران.  شهرداري  مستغالت  و  امالک  کل  اداره   -2
)1385( سند نظرسنجي شماره 815/85/9488 تاریخ 

 .1385/12/12
پنجساله  برنامه  قانون   )1389( رسمي.  روزنامه   -3
پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري 

اسالمي ایران، شماره 19204 تاریخ 1389/11/14.
4- دبیرخانه شورای عالي شهرسازي و معماري ایران 
بافت هاي  در  مداخله  و  شناسایي  راهنماي   )1384(
 1384/5/3 د-   /300/737 شماره  مصوبه  فرسوده، 

شورای عالي شهرسازي و معماري ایران.
معماري  و  شهرسازي  عالي  شورای  دبیرخانه   -5
ایران. )1385( بافت هاي فرسوده شهر تهران، مصوبه 
شماره 300/310/15301- 1385/4/24 شورای عالي 

شهرسازي و معماري ایران. 
6- سازمان برنامه و بودجه. )1379( قانون برنامه سوم 
اجتماعي و فرهنگي ج.ا.ا )1383-  اقتصادي،  توسعه 

.)1379
قانون   )1383( برنامه ریزي.  و  مدیریت  سازمان   -7
فرهنگي  و  اجتماعي  اقتصادي،  توسعه  چهارم  برنامه 

جمهوري اسالمي ایران )1388- 1384(. 
8- شهرداري منطقه 1 تهران. )1385( سند نظرسنجي 

شماره 10447/ ق تاریخ 1385/11/24. 
9- شهرداري منطقه 3 تهران. )1385( سند نظرسنجي 

شماره 503/69847 تاریخ 1385/11/25. 
سند   )1385( تهران.   5 منطقه  شهرداري   -10
تاریخ   505/85/14/113828 شماره  نظرسنجي 

 .1385/11/16
سند   )1385( تهران.   8 منطقه  شهرداري   -11
نظرسنجي شماره 805/53885 تاریخ 1385/11/25. 
 )1385( تهران.   10 منطقه  شهرداري   -12
تاریخ   510/13/47819 شماره  نظرسنجي  سند 

 .1385/11/24
 )1385( تهران.   11 منطقه  شهرداري   -13
تاریخ   511/20/2017 شماره  نظرسنجي  سند 

 .1385/11/18
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 )1385( تهران.   13 منطقه  شهرداري   -14
تاریخ   513/47/39725 شماره  نظرسنجي  سند 

 .1385/12/5
 )1385( تهران.   16 منطقه  شهرداري   -15
تاریخ   516/50/68823 شماره  نظرسنجي  سند 

 .1385/12/7
سند   )1385( تهران.   17 منطقه  شهرداري   -16
نظرسنجي شماره 517/60463 تاریخ 1385/11/21. 
 )1385( تهران.   19 منطقه  شهرداري   -17
 519/26/49649 شماره  نظرسنجي  سند 

تاریخ1385/11/21. 
 )1385( تهران.   20 منطقه  شهرداري   -18
تاریخ   520/22/79654 شماره  نظرسنجي  سند 

 .1385/11/18
 )1385( تهران.   21 منطقه  شهرداري   -19
تاریخ   520/46/77151 شماره  نظرسنجي  سند 

 .1385/11/18
 )1385( تهران.   22 منطقه  شهرداري   -20
 522/80/90707 شماره  نظرسنجي  سند 

تاریخ1385/12/20. 
سند   )1385( آمود.  مشاور  مهندسین  شرکت   -21
نظرسنجي شماره 11640/ف/85 تاریخ 1385/12/16.

سند   )1385( امکو.  مشاور  مهندسین  شرکت   -22
نظرسنجي شماره 85/1951 تاریخ 1385/11/21.

23- شرکت مهندسین مشاور بافت شهر. )1385( سند 
نظرسنجي شماره 55176 تاریخ1385/11/30.

سند   )1385( باوند.  مشاور  مهندسین  شرکت   -24
نظرسنجي شماره 85/11/6445 تاریخ 1385/11/16.

سند   )1385( پارت.  مشاور  مهندسین  شرکت   -25
نظزسنجي شماره 90/16264 تاریخ 1385/12/20.

26- شرکت مهندسین مشاور شارستان. )1385( سند 
نظرسنجي شماره 85/1999 تاریخ 1385/11/28.

سند   )1385( زادبوم.  مشاور  مهندسین  شرکت   -27
نظرسنجي شماره 12306 تاریخ 1385/11/25.

سند   )1385( زیستا.  مشاور  مهندسین  شرکت   -28
نظرسنجي شماره 5135/ ق/ 85 تاریخ 1385/12/15.

سند   )1385( فرنهاد.  مشاور  مهندسین  شرکت   -29
نظرسنجي به شماره 2878 تاریخ 1385/11/29.

سند   )1385( عرصه.  مشاور  مهندسین  شرکت   -30
نظرسنجي شماره 318/3102 تاریخ 1385/12/9.

31- شرکت مهندسین مشاور طرح و معماري. )1385( 
سند نظرسنجي شماره 1319 تاریخ 1385/12/5.

پیراوش.  نقش  مشاور  مهندسین  شرکت   -32
تاریخ   260/5785 شماره  نظرسنجي  سند   )1385(

.1385/11/16
پارس.  جهان-  نقش  مشاور  مهندسین  شرکت   -33
تاریخ   85/3563 شماره  نظرسنجي  سند   )1385(

.1385/12/9
34- شرکت مهندسین مشاور نقش محیط. )1385( 
تاریخ   35/1-13743 شماره  نظرسنجي  سند 

.1385/12/5
35- کمانرودي کجوري. )1385( تعاریف فرسودگي 
و نظام مداخله، فصلنامه اندیشه ایرانشهر، سال دوم، 

شماره نهم و دهم.
36- مجلس شورای اسالمي. )1389( قانون حمایت 
و  فرسوده  بافت هاي  نوسازي  و  بهسازي  احیاء،  از 
)ابالغیه   ،1389/10/29 مصوب  شهري  ناکارآمد 
مجلس   1389/11/10 تاریخ   218/75523 شماره 

شورای اسالمي به ریاست جمهوري اسالمي ایران(.
سند   )1383( شهرسازي.  و  مسکن  وزارت   -37
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ارزیابی تعادل فضایی در سیستم شهری بوشهر و فارس

هوشنگ رستم پور- ا ستادیار دانشگاه خلیج فارس بوشهر، بوشهر، ایران.
حسن حیدری*- دانشجوی دکتری و مدرس گروه جغرافیا دانشگاه پیام نور بوشهر، بوشهر، ایران.

چکیده
که  معتقدند  ساختارگرایی  مکتب  در  بویژه  ریزان شهری،  برنامه  غالب 
پدیده های گوناگون فضای زندگی را نمی توان جداگانه و بطور مستقل از 
یکدیگر مطالعه کرد؛ لذا پیوستگی اساسی تئوریهای سکونتگاهی شهری 
و ناحیه ای را می توان در »تئوری سیستم ها« مشخص ساخت. این 
پژوهش با اعتقاد به اینکه تعادل فضایی در سیستم شهری استان فارس 
و بوشهر چه وضعیتی دارد، انجام شده است. با عنایت به ماهیت تحقیق 
سؤال اصلی مقاله این است که آیا در سیستم شهری منطقه بوشهر و 
فارس، سلسله مراتب شهری دارای تعادل فضایی می باشند، بنابراین در 
این رساله هدف پژوهش ضمن غنا بخشیدن و انسجام دهی به مطالعات 
موجود در پی به دست آوردن شواهد عینی در خصوص بررسی تعادل 
سیستم شهری در محدوده مورد مطالعه می باشد تا  براساس آن بتوان 
به ارائه یک الگوی مناسب سازمان فضایی سیستم شهری دست یافت. 
روش تحقیق انتخاب شده برای انجام پژوهش روشی نظری -کاربردی 
است که در آن از تئوری سیستم ها و روشهای آمار توصیفی، استنباطی و 
مدل های برنامه ریزی استفاده شده است. در جامعه آماری تحقیق برای 
آزمودنیهای  به عنوان  نفر  میان شهرها 8262  روابط جمعیتی  سنجش 
تحقیق مورد ارزیابی گرفتند. در نهایت مشخص گردید که با توجه به 
روابط مذکور در روابط فضایی جمعیت ورودی و خروجی مراکز شهری 
در طبقات مختلف میزان خی دو محاسبه  شده کوچکتر از میزان خی 
 )Ho( فرض صفر a= /05 دو در جدول نقاط بحرانی است و با احتمال
را می پذیریم و پذیرش فرضیه صفر دارای این معنی است که فرض 
وابسته بودن یا سیستمی بودن عناصر و مراکز شهری تأیید نمی شود، 
از  و  نمایند  می  فعالیت  یکدیگر  از  مستقل  طور  به  مذکور  مراکز  بلکه 

همپیوندی و انسجام سیستمی برخوردار نمی باشند.
واژگان کلیدی: تعادل فضایی، شهر، سیستم، سیستم شهری، بوشهر، 

فارس.

 liyan-h2341@yahoo.com :نویسنده مسئول مکاتبات، شماره تماس: 3585212، رایانامه *

Evaluation of spatial balance in urban system of 
Fars and Boushehr

Most urban planners, especially in the structuralism school 
believe that different phenomena can not be a separate living 
space and studied independently of each other. So fundamental 
coherence theories of urban and regional habitat can be found 
in “systems theory” made clear. This study convinced that the 
balance of urban space in the system of Fars and Bushehr situa-
tion is what has been done. Considering the nature of the research 
question is whether the article in Bushehr and Fars regional urban 
systems, urban hierarchy have a balance of space, so the aim of 
this thesis research, and enriching the consistency week in studies 
seeking to obtain evidence objective regarding the balance of the 
urban system is studied in the range to be the basis to provide a 
suitable model of spatial organization of urban systems achieved. 
The research method chosen for theoretical research approach - in 
which the application of systems theory and methods of descrip-
tive statistics, inferential and planning models are used. Commu-
nity survey to measure relationships between cities population 
8262 persons as research subjects were evaluated. Eventually  
was  determined  that  due  to  the  relationship   mentioned  in  
the  spatial   relationships  populations  incoming  and  outgoing  
urban  centers  in  different   classes   amount  Chi   calculated   
smaller   than  the  amount  of  Chi  Table  critical  points  is  likely  
in a=0/5(Ho)is  zero  to  accept  and accepting the hypothesis of 
zero means is a hinge or system elements, and urban centers is 
not confirmed, but the facilities to operate independently of each 
other and you have integration and system integrity are not. 
Key words: balance, space, city systems, urban systems, Bush-
ehr, Fars

257-268



دوفصلنامه مدیریت شهري
Urban Management

شماره 31 بهار و تابستان 92
 No.31 Spring & Summer

258

مقدمه
 امروزه سازمانها نقش عمده ای در جهان نوین ایفا 
می کنند. حضور سازمانها اساسًا هر بخش از زندگی 
اجتماعی و اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد. شهر 
دیگران،  و  )حسامیان  است  ای   پیچیده  پدیده  نیز 
کانون  همواره  فضا  سازماندهی  و   )1 ص   ،1376
مبحث شهری و منطقه ای بوده است. برنامه ریزان 
چهارچوبی  ارائه  بدنبال  همواره  ای  منطقه  و  شهری 
منطقی برای دریافت اصول حاکم بر ساختار و کارکرد 
فضا  و درک خصیصه های آن بوده اند تا از آن طریق 
بتوانند صورتبندی  فعلی و جلوه های  فضایی موجود 
را تحلیل کرده و همچنین  روندهای  مشابه را پیش 

بینی و برنامه ریزی نمایند.
شهرها  توسعه  ایران  جمله  از  جنوب  کشورهای  در 
را  فضایی سیستم شهری  سازمان  زمان  و  مکان  در 
بوجود آورده اند و در وضع موجود در سیستم شهری 
باالترین سطح مرکز  زیست و  بعنوان  ایران، تهران 
و  عنوان قطب  به  ملی  نفوذ  حوزه  با  فعالیت  کشور 
کانون شهری مطرح است.پس از تهران مراکز استانها 
در روابط نا متعادلی با سایر شهرها بویژه با پایتخت در 
درجه بعدی قرار دارند )زگرمارتین، 1379، ص 195(.
شمالی  محدوده  در  فارس  استان  مرکز  شیراز  شهر 
استان  مرکزی  بوشهر  بندر  و  مطالعه  مورد  منطقه 
آنچه   به  توجه   با  است.  واقع  آن  جنوب  در  بوشهر 
روند  بهمراه  شهری  مراکز  متقابل  کنش  شد،  گفته 
و  عوامل  تمرکز(  عدم  و  )تمرکز  شهری  گرایشهای 
اولیه سیستم  اصول  اقتصادی  و  اجتماعی  متغیرهای 
با مطالعه آن  اند که  آورده  را بوجود  شهری منطقه  
برای  الزم  شناخت  و  یابی  ریشه  به  ریزان  برنامه 
سازماندهی مطلوب فضا رهنمون می گردند. با عنایت 
به ماهیت تحقیق سواالت اصلی تحقیق عبارتند از: با 
عنایت به ماهیت تحقیق سوال اصلی تحقیق عبارت 
فارس،  و  بوشهر  منطقه  شهری  سیستم  در  آیا  از: 
سلسله مراتب شهری  دارای تعادل فضایی می باشند؟

»لون«،  قول  به  که  شده  سبب  شهرگاه  پیچیدگی 
تا  است  شده  تحقیق  ناشی  عوارض   درباره  »بیشتر 

خود شهر« و در این مطالعه در نظر است که با استفاده 
با  معتبر  اطالعات  و  علمی  تجربی،  دستاوردهای  از 
استفاده از دیدگاه و روش سیستمی  جابجایی جمعیت 
را با اهداف مختلف تحلیل نمائیم؛ زیرا  با توجه  به 
اینکه  در سالهای اخیر سیستم شهری به سرعت در 
میان مفاهیم و مطالعات شهری و منطقه ای کاربرد 
زمینه  این  در  گرفته  انجام  تحقیقات  اما  است.  یافته 
دارد.  پژوهشی  کارهای  شمار  بودن  اندک  از  نشان 
همچنین می تواند پایه ای جهت تحلیل  سایر فضاها 

و انجام مطالعات تطبیقی گردد.
تعدادی از شهرها مستعد با پراکندگی مناسب در سطح 
کشور انتخاب و به خدمات برتر تجهیز  می گردند به 
نحوی که مجموعه این شهرها پوشش کامل خدماتی  
را در سطح کشور مهیا سازند  و تمامی شهرهایی که 
چهارچوب  اصلی شبکه شهری را تشکیل می دهند، 
از کالنشهرهای دارای  عملکرد عملکرد فرامنطقه ای  
تا شهرهای  کوچک بعنوان مراکز دهنده خدمات به 
از دیدگاه عمران شهری   روستاها تقویت می گردند. 
از  یکی   10 و   9 ردیف  »ب«  بند   7 فصل  در  نیز 
را  شهری  سیستم  در  موجود  تنگناهای  و  مشکالت 
نارسایی در نظام هدایت و کنترل توسعه  شهری و 
منطقه ای  )روشهای طرح ریزی، سازماندهی، قوانین 
و مقررات، روشهای اجرایی و غیره( و از سوی دیگر 
یابی   سازمان  و  گیری  شکل  نظام  بودن  نامشخص 
شبکه  شهری  ذکر نموده  است. از بعد منطقه ای  نیز 
نامشخص بودن روابط جمعیتی میان شهر و سلسله 
است  مهمی   عوامل  جمله  از  آنها  فضایی   مراتب 
که وظایف  فعالیت  و عملکرد آن و خدمات رسانی 
مطلوب و کارکرد شهرها  را دچار اختالل و ناهمگونی 
نموده است. با انجام تحقیق حاضر ضمن شناخت پایه 
ای از اصول یاد شده در منطقه مورد مطالعه به بخشی 
از مشکالت و تنگناهای  موجود در راستای دستیابی 
به اهداف برنامه سوم توسعه پاسخ داده می شود که 
عالوه بر دادن بینشی بنیادی نسبت به ماهیت ساختار 
و کارکرد فضای مورد مطالعه زمینه الزم را جهت ارائه 
سیاستها، خط مشی ها، و راهکارهای اجرایی فراهم 
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می سازد.

مواد و روشها
نظر به موارد ذکر شده یکی از مهمترین اهدافی که 
تعادل فضایی  این مقاله مورد نظر هست بررسی  در 
در سیستم شهری بوشهر و فارس می باشد و فرضیه 
این پژوهش نیز به ترتیب زیر خواهد بود: در سیستم 
عدم  دارای  شهری  مراکز  فارس،  و  بوشهر  شهری 

تعادل فضایی می باشند.
محدوده مورد مطالعه با عنوان ناحیه بوشهر و فارس 
حدود 115031 کیلومتر مربع وسعت در جنوب ایران 
واقع شده است. این ناحیه مشتمل بر استان بوشهر  و 
درصد   74/2 )معادل  فارس  استان  جنوبی  بخشهای 
از مجموع مساحت استان فارس( می باشد. پژوهش 
حاضر 18 شهر  در منطقه را شامل می شود که جمعًا 
1904981 نفر جمعیت را در خود جای داده اند. این 
آن  در  که  است  کاربردی   - نظری  تحقیقی   رساله 
تئوری سیستمها و روشهای )توصیفی و استنباطی و 
مدلهای برنامه ریزی( استفاده شده است. در مجموع 
از  ترکیبی  استفاده  جاری  پژوهش  در  تحقیق  روش 
روشها می باشد.جامعه آماری تحقیق شهرها و جمعیت 
می  شهرستان  مرکز  شهر   18 شامل  منطقه  شهری 
باشد. شهرهای مورد مطالعه عبارتنداز: 1( استهبان؛ 2( 
اهرم؛ 3( برازجان؛  4( بوشهر؛  5( جهرم؛  6( خورموج؛  
7( داراب؛  8( دیر؛  9( دیلم؛  10( شیراز؛ 11( فسا؛  
12( فیروزآباد؛  13( کازرون؛  14( کنگان؛  15( گناوه؛   

16(الر؛  17( المرد؛ و  18( نی ریز.
برای برآورد حجم نمونه از یک نسبت P  مبتنی بر 
n واحد نمونه تصادفی ساده استفاده کرده ایم. هدف 
بررسی  نیز برآورد نسبت P  در جامعه مورد نظر است. 

در نتیجه:
 

و حجم نمونه نهایی از فرمول زیر بدست آمد:

و با تبدیل آن به قدر مطلق حجم نمونه برآورد  می 
شود )موزروکالتون، 1368، ص 53(.

تعداد افرادی که در کل مورد نظر سنجی قرار گرفتند 
درصد   32 معادل  نفر   2645 که  اند  بوده  نفر   8262
ورودی شهرها را استان بوشهر و 5617 نفر برابر 68 
می  فارس  استان  ی  شهرها  ورودی  هم  نیز  درصد 
باشد. از بعد جابجایی با اهداف خروج جمعیت از مراکز 
شهری نیز 3924 نفر حدود 47/5 نفر به مراکز شهری 

فارس اختصاص داشته اند.
داشتن اطالعات  مناسب برای تصمیم گیری موثر و 
کارا، بخش مهمی از تحقیق را تشکیل می دهد. در 
این پژوهش  با عنایت به ماهیت کار از دو مجموعه 
استفاده شد. یکی متغیرهای اجتماعی و اقتصادی  و 
دیگری گردآوری اطالعات میدانی از حجم جمعیت، 
مبدأ و مقصد سفرهای درون منطقه و در بین مراکز 
شهری به عنوان درونداد و بروندادهای مراکز شهری، 
میدانی  و  ای   کتابخانه  از روش  در تحقیق  بنابراین 
روش  در  گردید.  استفاده  اطالعات  گردآوری  برای 
و  گزارشات  اسناد،  رسمی،  اطالعات  از  ای  کتابخانه 
پرسشنامه  تنظیم  با  میدانی  روش  در  و  سرشماریها 
جمع  ای  منطقه  روابط  از  الزم  اطالعات  )پیوست( 

آوری شد.
آمار  روشهای  از  اطالعات  تحلیل  و  تجزیه  برای 
طبقه  شامل  اولیه   بررسیهای  منظور  به  توصیفی  
بندی و تلخیص و همچنین از روشهای آمار استنباطی 
این  در  است.  شده  استفاده  ها  یافته  تعمیم   برای  
ماتریس   ل  مد  مذکور  روشهای  بر  عالوه  تحقیق 
تعامل فضای برای تحلیل سازمان فضایی و سیستم 

های شهری  به کار گرفته شد.

چهار چوب نظری
دهنده  تشکیل  ویژگیهای  تحلیل  شهری،  سیستم 
تاثیرات  متقابل  میان  مجموعه شهرهایی است که 
آنها وجود دارد. همچنین مومنی  معتقد است که در 
سیستم شهری یا نظام شهری بر همه شهرهای یک 
واحد جغرافیایی )مانند کشور، استان و غیره( که روابط 

 ۳ 

در پژوهش جاري استفاده تركيبي از روشها مي در مجموع روش تحقيق . تده شده اساستفا )و مدلهاي برنامه ريزي
. باشد

شهرهاي مورد مطالعه  .شهر مركز شهرستان مي باشد 18شامل جامعه آماري تحقيق شهرها و جمعيت شهري منطقه 
 )10  ؛ديلم) 9  ؛دير )8  ؛داراب) 7  ؛خورموج) 6  ؛جهرم )5  ؛بوشهر) 4  ؛برازجان )3 ؛اهرم) 2 ؛استهبان )1 :عبارتنداز

. ني ريز )18  ؛ والمرد )17  ؛الر)16   ؛گناوه )15  ؛كنگان) 14  ؛كازرون )13  ؛فيروزآباد )12  ؛فسا )11 ؛شيراز
هدف بررسي  نيز . واحد نمونه تصادفي ساده استفاده كرده ايم nمبتني بر   Pبراي برآورد حجم نمونه از يك نسبت 

: در نتيجه. رد نظر استر جامعه مود  Pبرآورد نسبت 
 

: حجم نمونه نهايي از فرمول زير بدست آمد و
 

n= 
). 53ص  ،1368 موزروكالتون،( و با تبديل آن به قدر مطلق حجم نمونه برآورد  مي شود

درصد ورودي شهرها  32نفر معادل  2645نفر بوده اند كه  8262تعداد افرادي كه در كل مورد نظر سنجي قرار گرفتند 
از بعد جابجايي با اهداف  .درصد نيز هم ورودي شهرها ي استان فارس مي باشد 68نفر برابر  5617را استان بوشهر و 

. نفر به مراكز شهري فارس اختصاص داشته اند 5/47نفر حدود  3924خروج جمعيت از مراكز شهري نيز 
در اين پژوهش   .دهد ، بخش مهمي از تحقيق را تشكيل مياو كاراسب براي تصميم گيري موثر داشتن اطالعات  من

وري اطالعات يكي متغيرهاي اجتماعي و اقتصادي  و ديگري گردآ. با عنايت به ماهيت كار از دو مجموعه استفاده شد
دهاي ، مبدأ و مقصد سفرهاي درون منطقه و در بين مراكز شهري به عنوان درونداد و برونداميداني از حجم جمعيت

روش در . ، بنابراين در تحقيق از روش كتابخانه اي  و ميداني براي گردآوري اطالعات استفاده گرديدكز شهريمرا
اطالعات ) پيوست(و در روش ميداني با تنظيم پرسشنامه كتابخانه اي از اطالعات رسمي، اسناد، گزارشات و سرشماريها 

. الزم از روابط منطقه اي جمع آوري شد
زيه و تحليل اطالعات از روشهاي آمار توصيفي  به منظور بررسيهاي اوليه  شامل طبقه بندي و تلخيص و براي تج

در اين تحقيق عالوه بر روشهاي مذكور  .همچنين از روشهاي آمار استنباطي براي  تعميم  يافته ها استفاده شده است
 .ي شهري  به كار گرفته شدمد ل ماتريس  تعامل فضاي براي تحليل سازمان فضايي و سيستم ها

 
چهار چوب نظري 

. سيستم شهري، تحليل ويژگيهاي تشكيل دهنده مجموعه شهرهايي است كه تاثيرات  متقابل  ميان آنها وجود دارد
مانند كشور، (همچنين مومني  معتقد است كه در سيستم شهري يا نظام شهري بر همه شهرهاي يك واحد جغرافيايي 

وابط سيستمي  بين تك تك شهرهاي آن به عنوان عناصر سيستم برقرار و واجد  اهميت باشد، كه ر )غيره استان و
نكته مهم در اين  اين است كه سيستم هاي شهري در عين وابستگي  و ). 255 ص ،1377، مومني( اطالق مي شود

ادي، اجتماعي و اكولوژيكي نيز پيوند با سيستم هاي اجتماعي در واقع خود نمونه و بازتابي از سيستم هاي سياسي، اقتص
پس مجموعه اي از سيستم هاي مختلف انعكاس يافته در فضا، بازتابي  را ايجاد مي كند كه در قالب . به شمار مي روند

از « در پژوهشي  با عنوان 1998در سال . تبلور و عينيت يافته  و قابل بررسي و تحليل مي گردد» سيستم شهري«
 . با بررسي سلسله مراتب شبكه هاي شهري سه سطح را شناسايي مي كند »بكه شهريسلسله مراتب شهري به ش

حضور سازمانها اساساً هر بخش از زندگي اقتصادي و  .امروزه سازمانها نقش عمده اي را در جهان نوين ايفا مي كنند
كه  زمانها را همانگونه بياموزندپيتر دراكر معتقد است كه امروز جوانان بايد سا .اجتماعي را تحت تأ ثير قرار مي دهد
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سیستمی  بین تک تک شهرهای آن به عنوان عناصر 
سیستم برقرار و واجد  اهمیت باشد، اطالق می شود 
این  این   در  مهم  نکته   .)255 1377، ص  )مومنی، 
و  وابستگی   در عین  است که سیستم های شهری 
پیوند با سیستم های اجتماعی در واقع خود نمونه و 
بازتابی از سیستم های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و 
به شمار می روند. پس مجموعه ای  نیز  اکولوژیکی 
از سیستم های مختلف انعکاس یافته در فضا، بازتابی  
را ایجاد می کند که در قالب »سیستم شهری« تبلور 
و عینیت یافته  و قابل بررسی و تحلیل می گردد. در 
سال 1998 در پژوهشی  با عنوان »از سلسله مراتب 
مراتب  سلسله  بررسی  با  شهری«  شبکه  به  شهری 
کند.   می  شناسایی  را  سه سطح  های شهری  شبکه 
امروزه سازمانها نقش عمده ای را در جهان نوین ایفا 
می کنند. حضور سازمانها اساسًا هر بخش از زندگی 
اقتصادی و اجتماعی را تحت تأ ثیر قرار می دهد. پیتر 
را  سازمانها  باید  جوانان  امروز  که  است  معتقد  دراکر 
همانگونه بیاموزند که اجدادشان کشاورزی را آموختند 
این  اهمیت  همه  این  با   .)23 1374، ص  )میرزایی، 
ذهن  به  چیست؟«  سیستم  و  »سازمان  که  پرسش  
متبادر می گردد. اما در عصر ما تاکنون پاسخ درست و 
قانع کننده ای  به آن داده نشده است.هر چند تاکنون 
پاسخ های بسیار و مفصلی بریا آن ارائه شده است. اما 
تقریبًا اجماع همگانی بر تعریف »سازمان و سیستم«  
وجود ندارد. بر همین اساس  واژه »سازمان« معانی 
در  آنها  از  بعضی  که  دارد  محاوره  زبان  در  متعددی 

مباحث علمی جایگاهی ندارند.

طبقه بندی سیستم ها
بندی  طبقه  روشهای  درباره  بحث  به  اینجا  در  ما 
سیستم ها نخواهیم پرداخت زیرا این موضوع کامال 
مشهور  بسیار  شیوه  نخستین  دارد.  تخصصی  جنبه 
طبقه  شیوه  در  است.  بولدینگ«  »کنث  بندی  طبقه 
بندی وی نه طبقه وجود دارد و و در مرتبه نهم آن 
مرتبه  باالترین  در  که  یافته  تعالی  کامل  های  شیوه 
جای دارند و دارای ساختمان کامال منظم اند و جز به 

جزء شان با هم روابط متقابل دارند، قرار می گیرد. اما 
کریس جونز شیوه دیگری را در طبقه بندی سیستم 
ها به کار برده است.  جونز سیستم ها را بنا به نحوه 
تشکیل  اجزای  و  عوامل  فیزیکی،  طبیعت  فعالیت، 
یکدیگر  با  و عوامل  اجزا  این  ترکیب  نحوه  و  دهنده 
هشتمین  در   .)89 )همان، ص  کند  می  بندی  طبقه 
بندی جونز، سیستم  در طبقه  انواع سیستم  از  سطح 
های مربوط به محل زندگی قرار دارد. در این سطح 
از سیستم ها دارای ساکنان و تسهیالت بوده و نحوه 
مثال  به طور  اجزای سیستم در فضاست که  ترکیب 
و  شهر  مسکونی،  های  ساختمان  و  منازل  توان  می 
سیستم  برد.  نام  ها  سیستم  اینگونه  برای  را  منطقه 
سیستم  آنرا  دانان  راضی  که  وضعیت  به  وابسته 
و  ساده  خصوصیاتی  دانند  می  زمان  به  وابسته  غیر 
کاربردهای گسترده دارد. هر گاه سیستمی وابسته به 
وضعیت باشد، یعنی با دانستن وضعیت فعلی آن بتوان 
روند آینده یا خط رفتار آنرا تعیین کرد می توان آنرا 
داد. در سیستم های دینامیک  نیز نشان  با معادالت 
)پویا(دست کم یکی از متغیرها با زمان تغییر می کند. 
میزان وحدت یا یکپارچگی سیستم بستگی به طبیعت 
شدیدا  متغیرها  تک   تک  اگر  دارد.  )توابع(  متغیرها 
یکپارچگی  سیستم  باشند،  وابسته  متغیرها  همه  به 
تغییر در هر یک  اینصورت  زیادی خواهد داشت. در 
دارد  آنها  بقیه  بر  ای  مالحظه  قابل  تاثیر  متغیرها  از 

)سلمانی، 1375، ص 35(.

تعادل پایدار و ناپایدار
با شرط حالت ساکن )حالت مانا( تعدادی حالت ساکن 
از  که  همانطور  این سیستم  در  و  داشت  واهد  وجود 
در  بنابراین  کند  نمی  بروز  تغییرات  شد  فرض  پیش 
حالت های ساکن برخی پایدار و برخی ناپایدارند. نمونه 
هایی از سیستم در زمینه های گوناگون دیده می شود 
و ما می توانیم برای نشان دادن وجود سیستم ها آنها 
را به کار ببریم. این را می توان برای ساده ترین مورد 
تشکیل  عنصر  نوع  یک  از  فقط  که  سیستمی  یعنی 
قوانین  برخی   که  آنجایی  از  و  داد  نشان  باشد  شده 
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»مقدم بر تجربه« اند؛ وجود یک سیستم را نشان می 
سروکار  ها  سیستم  صوری  خصوصیات  با  که  دهد  
دارد که با تعیین متغیرها و پارامترهای واقعیت های 
مشخص به عنوان کاربردهای خاصشان پدید می آید.

برنامه ریزی توسعه از باال براساس نظریه قطب رشد 
نتوانست مسائل و مشکالت عدم اشتغال، سوءتغذیه، 
گرسنگی، آلونک نشینی، بیماری و بیسوادی و غیره را 
در کشورهای در حال توسعه از میان ببرد. عده ای از 
جغرافی دانان معتقدند اگر شهر را کانون اصلی تولید 
مطالعه  در  مهم  موضوع  اولین  باید  بدانیم،  اقتصادی 
خانواده  و  گروهها  و مصرف  نیازها   بررسی  شهرها، 
مکانی  شرایط  همه  گرفتن   نظر  در  با  های شهری 
گیری  جهت  اصلی،  هدف  که  سان  گیرد.بدین  قرار 
کاربردی آن در برطرف کردن نیازهای اساسی مردم 
نزدیکتر  اجتماعی  عدالت  به  هم  که  باشد  شهرها  
است و هم بیشتر حالت کاربردی دارد. در این مکتب، 
بوسیله  که  سیاسی  روشهای  و  حکمتی  نامهای 
بسیاری  تاثیر  شود،  می  هدایت  اقتصادی   نیروهای 
در ساخت فضای اجتماعی شهرها دارد؛ پس هرگونه 
دگرگونی در ساخت شهر تحت تاثیر تصمیمات دولتی 
است و شکل گیری شهرها و فضایای آنها با تصمیمات 
سازمانهای دولتی صورت می گیرد، زیرا عمدتًا  برنامه 
نظامهای حکومتی عمل  تاثیر  ریزان  شهری، تحت 
می کنند. دیوید هاروی از مکتب رادیکالیسم نماینده 

بزرگ این نگرش محسوب می شود.

اصل وابستگی انواع 1
را  متعامل  های  سیستم  ثبات  انواع،  وابستگی  اصل 
مورد توجه قرار می دهد. هر چه تعداد سیستم های 
در حال تعامل افزایش یابد و هر چه وابستگی درونی 
آنها را به یکدیگر چه به لحاظ تعداد و چه به لحاظ 
شده  مبادله  موضوعات  و  اطالعات  انرژی،  انواع 
شود  می  ایجاد  تری  تنیده  درهم  بافت  گردد،  بیشتر 
به  برای رسیدن  احتمال بسیار زیادی وجود دارد  که 
باشد  دیگری  ورودی  یک  خروجی  محیطی-  ثباتی 

یعنی ممکن است داده یک سیستم باستانده سیستم 
دیگر مطابقت پیدا کند. این مالحظات ما را به اصل 

وابستگی انواع به شرح زیر رهنمون می شود:
ثبات سیستم های  در حال تعامل با افزایش تنوع و تعداد 
وابستگی های آنها در داخل محیط افزایش پیدا می کند.

اصل محدودیت انواع2  
صورت  بدین  توان  می  را  انواع  محدودیت  اصل 
توصیف کرد: در سیستم های متعامل، انواع برحسب 
میزان فضای موجود و حداقل تفاوت میان آنها محدود 
آید،  می  نظر  به  بدیهی  اصل  این  درستی  شود.  می 
زیرا معیار محدودیت مقدار فضا و حداقل تفاوت میان 
آنهاست. کاست و رزنزویک )1972( معتقدند که یکی 
به  باز گرایش  اختصاصی سیستم های  از ویژگیهای 
داشتن تفاوت های بیشتر یا به عبارتی آنتروپی کمتر 
است. ادوم3  )1971( معتقد است که با مساعدتر شدن 
به  رو  نیز  ها   سیستم  اختصاصی  ویژگیهای  محیط، 
فزونی می گذارد. در این محیط مساعد فضای مناسب 
توجه  با  و  آید  بوجود می  برای تخصص های جدید 
به اینکه پدید آمدن یک ویژگی یا تخصص در یک 
دیگر  نقش  با  تفاوت  حداقل  داشتن  مستلزم   نقش، 
است. تفاوتهای بارزی ظهور می کند که نتیجه وجود 
فضای مناسب است، برای مثال در بازارهایی که پول 
عرضه  بیشتری   تنوع  با  ها  اتومبیل  دارند،  بیشتری 
می شوند. همچنین مشاهده می شود که در شهرهای 

ثروتمند انواع شغل های تخصصی شکل می گیرد.

معرفی  منطقه  مورد مطالعه 
براساس اسناد و مدارک موجود تا سال 1316 بوشهر 
به عنوان یکی از شهرستانهای  استان جنوب )استان 
چهارم( بوده است )وزارت دادگستری، 1316، ص 16( 
 1316 مصوب  کشوری  تقسیمات  قانون  براساس  و 
هفتم  استان  شهرستانهای  از  یکی  عنوان  به  بوشهر 
 ،1351 کشور،  )وزارت  آید  درمی  شیراز  مرکزیت  به 

ص 115(.
1-The  Principle  of  connected  variety
2-The  Principle  of  connected  variety

3-Odum
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تقسیمات  قانون  اصالح  دنبال  به   1345 سال  در 
کشوری مصوب 1316 فرمانداری کل بنادر و جزایر 
خلیج فارس تشکیل می گردد )وزارت کشور، 1348،  
ص 32( و مجدداً در سال 1346 فرمانداری کل بنادر 
و جزایر خلیج فارس  منحل و استان ساحلی بنادر و 
جزایر خلیج فارس و دریای عمان تاسیس می گردد 
)وزارت کشور، 1346، ص 27(. پس از آن نیز مجدداً 
فرمانداری کل بوشهر تشکیل و نهایتًا در سال 1352 
استان  کشوری،  تقسیمات  قانون  اصالح  اساس  بر 
بوشهر از استان ساحلی بنادر و جزایر خلیج فارس و 
استانداری بوشهر تشکیل می  دریای عمان منتزع و 

گردد. 
بر اساس مطالعات موجود، بررسی ها نشان می دهد 
منطقه  باالتر  های  عرض  در  بارندگی  میانگین  که 
مورد مطالعه نظیر شیراز )ایستگاه هواشناسی فرودگاه 
شیراز( میانگین بارندگی دوره 63 معادل 325/5 میلی 
متر بوده و در عرض های میانی و در نواحی مرکزی  
بارندگی  ساالنه  نگین  میا  داراب  های  ایستگاه  نظیر 
به 371 میلی متر افزایش  یافته ولی در عرض های 
پائینتر و در محدوده استان بوشهر بویژه در بخشهای 
بررسی  رسد.  می  حداقل   به  بوشهر  استان  جنوبی 
دمای هوا نیز نشان می دهد که مناطق جنوبی دارای 
دوره گرمایی طوالنی تر و با شدت بیشتر می باشند 
و مناطق شمالی و شرقی از این نظر دارای وضعیت 
متعادلتری هستند. گرمترین ماههای سال تیر و مرداد 
و سردترین ماهها، دی و بهمن می باشد که در این 
از  دریا  سطح  از  ارتفاع  و  جغرافیایی  عرض  شرایط 
عوامل موثر هستند. در ایستگاههای ساحلی میانگین 
گرمترین ماه سال در حدود 32/6 درجه سانتی گراد 
است در حالی که در مناطق دور از ساحل به بیش از 
34 درجه می رسد و در نواحی مرتفع به 30/8 درجه 

سانتی گراد کاهش می یابد.
جمعیتی   1375 سال  در  فارس  و  بوشهر  استانهای 
درصد   16/3 که  است  بوده  نفر   4560711 حدود 
معادل 743675 نفر در محدوده سیاسی استان بوشهر 
و 83/7 درصد معادل 3817036 نفر در استان فارس 

بوشهر  استانهای  از مجموع جمعیت  اند.  بوده  ساکن 
و فارس 2557608 نفر حدود 56/1 درصد ساکن در 
منطقه شهری هستند که این میزان در استان بوشهر 
فارس  استان  در  و  نفر   394489 معادل  درصد   53
جدول  است.  نفر   2163119 برابر  درصد  حدود67/7 
شماره 3-4 خالصه وضعیت جمعیت استانهای بوشهر 

و فارس را در سال 1375 نشان داده است.
اگر مقیاس و سطح تحلیل را از کل استانهای بوشهر و 
فارس به منطقه مورد مطالعه محدود نمائیم، مالحظه 
سکونتگاههای  شهری  جمعیت  سهم  که  شود  می 
بزرگتر باز هم افزایش یافته و بنابراین قطبی شدن در 
فضا و با تمرکز جمعیت شهری در یک قطب روبرو می 
گردیم. این کاهش جمعیت شهری و افزایش نسبت 
جمعیت شهرهای بزرگتر را باید در افزایش مهاجرت 
از کانونها و مراکز دیگر و قدرت یابی )کارکرد( حوزه 

شهری شیراز از طرف دیگر جستجو نمود.
دلیل  به  شیراز  و  بوشهر  فوق  بندی   رتبه  اساس  بر 
محدودیت  زمین و باال بودن تعداد جمعیت رتبه های 
اول و دوم را در تراکم نسبی  به خود اختصاص می 
جهرم،  نظیر  جمعیت   پر  سایر شهرهای  ولی  دهند، 
را  خود  جمعیت   حد  در  هایی  رتبه  فسا  و  کازرون 
دارا نمی باشند که به نظر می رسد به دلیل گسترش 
شهر و باال بودن مساحت شهرها می باشد.یکی دیگر 
شهری  سیستم  فضایی  سازمان  تبیین  در  عناصر  از 
از  بازتابی  که  است  اشتغال  و  فعالیت  عامل  منطقه، 
نیاز، ظرفیت و قابلیتهای جمعیت برای پاسخگویی به 
نیازها به شمار می رود، بنابراین نوع فعالیتها و اشتغال 
نیروهای انسانی تبیین کننده پایه های اساسی سازمان 

اقتصادی و نهایت سازمان فضایی منطقه است.
یابی  سازمان  تبیین  در  اقتصادی  فعالیت  از  آنچه 
دارد،  اهمیت  منطقه  شهری   سیستمهای  فضایی 
ترکیب شاغلین در گروههای عمده فعالیت هر شهر 
مراکز  در  آن  ترکیب  و  فعالیت  نوع  بنابراین  است. 
شهری متأثر از تعامل نیروها و فرآیندهای اقتصادی، 
کانونهای  و  نواحی  سطح  در  فرهنگی  و  اجتماعی 
شهری است که بازتاب آن در چهارچوب فضا انعکاس 
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 .نگارنده: ؛ ماخذ1375سال ،فارس اندازه شهرهاي منطقه بوشهر و –نمودار رتبه  .1شكل 

هر ود درجمعيت موجدر بوشهر و فارس و مقايسه آن با  هنحوه توزيع طبقات شهري در هرم شهري منطقبا نگاهي به 
برخوردار است و در مرتبه اول با بيشتر شهرها هزار نفر از تعداد   50-100طبقه مشخص مي گردد كه طبقه شهرهاي 

معيتي كمتر از يك دوم شهرهاي برتر با اندازه جدرصد  7/25شهر قرار مي گيرد اما جمعيت اين طبقه با درواقع  7
مي توان گفت كه تعادل نسبي ميان تعداد شهرها وجود دارد اما موع مي باشد در مجمجموع هزار نفر  باالتر  از يكصد

چند متغيرهاي مي شود هر  برتري همچنان مشابه كل كشور بوده و تمركزگرايي بوضوح ديدهجمعيتي شهرها در اندازه  
. اجتماعي و اقتصادي روندي واگرايانه را نسبت به مركزيت استانها دارند

شد چند ويژگي عمده را در رابطه با سازمان  هطوح شهري منطقه بوشهر و فارس گفتبا توجه به آنچه در خصوص س
: فضايي مجموعه شهري مي توان تشخيص داد

منطقه تسلط صفت برتري شهري است به گونه اي كه تك شهري ويژگي نخستين ويژگي مجموعه شهري .1
درصد  3/55 ،يا كالنشهر ناميد وپل مليبارز منطقه محسوب مي گردد و شهر شيراز  را مي توان  يك متر

.  جمعيت شهري منطقه را در خود جاي داده است
اغلب  35-75نمود كه در دوره  خصيه دوم مجموعه شهري منطقه را مي توان رشد سريع جمعيت  بيان .2

. چكتر و كالنشهرها به طور نسبي داراي رشد نسبتا باال بوده اندشهرهاي  سطوح كو ژهشهرها بوي
اساس شهرهاي مياني و متوسط مجموعه شهري را مي توان در استخوان بندي مجموعه بر سومين ويژگي.3

درصد در  7/25نفر برابر  489758شهر و جمعيتي حدود  7مجموعه شهري بوشهر و فارس با  .دانست
 25-50درصد در اندازه جمعيتي  4/7برابر  141902ر با جمعيتي معادل هش 4هزار نفر و  50-100شهرهاي 

درصد از جمعيت خود را در اين گروهها قرار داده است و استخوان بندي اصلي  1/33نفر در حدود  هزار
. مجموعه شهري را تشكيل مي دهند

اندازه بيان كرد و آن اين است كه  –اساس الگوي رتبه  بايد در ابعاد  جمعيتي شهرها بر گي  چهارم  راژوي.4
 782447اي  كه كل  جمعيت  منطقه را به گونهب  ،دا دارهالگوي مذكور نقش مهمي در افزايش جمعيت شهر

نفر معادل  248200نفر به  10883ابر افزايش  مي دهد و جمعيت آخرين شهر يعني اهرم از رب 1/4نفر يعني 
، اندازه–الگوي رتبه  اساس  بنابراين عالوه  بر افزايش جمعيت شهري منطقه بر برابر بالغ مي گردد 8/22

. را نشان مي دهداين وضعيت  2-4نمودار شماره  .يز براساس  تغيير خواهد كردح شهري  نوسط
 
 
 
 

 

شاغلین  ترکیب  بررسی  است.  بررسی  قابل  و  یافته 
در بخشهای عمده فعالیت در سطح کانونهای شهری 
فعالیت بخش خدمات  تسلط  نشانگر  در سال 1375 
در این ترکیب است؛ به طوریکه از مجموع 437927 
نفر شاغل در گروههای عمده فعالیت مراکز شهری 
حدود 69 درصد در بخش خدمات اشتغال دارند. این 
امر بدلیل تأثیر شدید جمعیت شهرهای شیراز، بوشهر 
و الر و برازجان در ترکیب شاغلین حوزه های شهری 

است.

تجزیه و تحلیل یافته ها
برای تحلیل عدم تعادل و نابرابری فضایی مراکز شهری 
در سازمان فضایی از مدل رتبه – اندازه استفاده شده 
است. این مدل تا حدودی گویای گرایشات جمعیتی 
شهرها و آشکارسازی سازمان یابی استقرار شهرها در 
یک هرم رتبه-اندازه ای  و در نهایت تعادل  و عدم 
تعادل در سازمان فضایی  منطقه خواهد بود. نمودار 
سوی  به  گرایش  مطالعه   مورد  منطقه  اندازه  رتبه- 
توزیع نرمال را به آرامی از خود نشان می دهد، لکن 
انتهای نمودار افزوده می  به موازات آن بر فشردگی 
گردد که بیانگر افزایش تعداد شهرهای کوچک اندام 
می باشد. شکل شماره 4-1 این الگو را در سال 1375 

نشان می دهد.

هرم  در  شهری  طبقات  توزیع  نحوه  به  نگاهی  با 
در  با  آن  مقایسه  و  فارس  و  بوشهر  منطقه  شهری 

که  گردد  می  مشخص  طبقه  درهر  موجود  جمعیت 
بیشتر  تعداد   از  نفر  هزار   50-100 شهرهای  طبقه 
شهرها برخوردار است و در مرتبه اول با 7 شهر قرار 
می گیرد اما جمعیت این طبقه با درواقع 25/7 درصد 
کمتر از یک دوم شهرهای برتر با اندازه جمعیتی باالتر  
باشد در مجموع می  از یکصد هزار نفر مجموع می 
توان گفت که تعادل نسبی میان تعداد شهرها وجود 
همچنان  برتری  شهرها  جمعیتی  اندازه   در  اما  دارد 
مشابه کل کشور بوده و تمرکزگرایی بوضوح دیده می 
شود هر چند متغیرهای اجتماعی و اقتصادی روندی 

واگرایانه را نسبت به مرکزیت استانها دارند.
منطقه  در خصوص سطوح شهری  آنچه  به  توجه  با 
بوشهر و فارس گفته شد چند ویژگی عمده را در رابطه 
با سازمان فضایی مجموعه شهری می توان تشخیص 

داد:
تسلط  منطقه  شهری  مجموعه  ویژگی  نخستین   .1
صفت برتری شهری است به گونه ای که تک شهری 
بارز منطقه محسوب می گردد و شهر شیراز   ویژگی 
را می توان  یک متروپل ملی یا کالنشهر نامید، 55/3 
داده  جای  خود  در  را  منطقه  شهری  جمعیت  درصد 

است. 
2. خصیه دوم مجموعه شهری منطقه را می توان رشد 
سریع جمعیت  بیان  نمود که در دوره 75-35 اغلب 
شهرها بویژه شهرهای  سطوح کوچکتر و کالنشهرها 

به طور نسبی دارای رشد نسبتا باال بوده اند.
در  توان  می  را  شهری  مجموعه  ویژگی  سومین   .3
استخوان بندی مجموعه براساس شهرهای میانی و 
متوسط دانست. مجموعه شهری بوشهر و فارس با 7 
شهر و جمعیتی حدود 489758 نفر برابر 25/7 درصد 
در شهرهای 100-50 هزار نفر و 4 شهر با جمعیتی 
جمعیتی  اندازه  در  درصد   7/4 برابر   141902 معادل 
50-25 هزار نفر در حدود 33/1 درصد از جمعیت خود 
بندی  استخوان  و  است  داده  قرار  گروهها  این  در  را 

اصلی مجموعه شهری را تشکیل می دهند.
4. ویژگی  چهارم  را باید در ابعاد  جمعیتی شهرها بر 
اساس الگوی رتبه – اندازه بیان کرد و آن این است 

 شکل 1. نمودار رتبه – اندازه شهرهای منطقه بوشهر و فارس،
سال5731؛ ماخذ: نگارنده.
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جمعیت  افزایش  در  مهمی  نقش  مذکور  الگوی  که 
منطقه  جمعیت   کل   که  ای   بگونه  دارد،   شهرها 
را به 782447 نفر یعنی 4/1 برابر افزایش  می دهد 
به  نفر  از 10883  و جمعیت آخرین شهر یعنی اهرم 
248200 نفر معادل 22/8 برابر بالغ می گردد بنابراین 
اساس   بر  منطقه  افزایش جمعیت شهری  بر  عالوه  
براساس   نیز  شهری   سطوح  –اندازه،  رتبه  الگوی 
تغییر خواهد کرد. نمودار شماره 4-2 این وضعیت را 

نشان می دهد.

 – رتبه  الگوی  برابر  شده  انجام  محاسبات  براساس 
اندازه می توان دریافت که الگوی یاد شده به حذف 
باالتر  های  رده  به  آنها  انتقال  و  کوچک  شهرهای 
اقدام می نماید.برمبنای این الگو عالوه بر شیراز سه 
شهر باالتر از 500 هزار نفر به عنوان متروپل منطقه 
ای باید راس نظام را اشتغال نمایند و همه شهرهای 
منطقه باید بیش از 200 هزار نفر جمعیت را در خود 
بسیار  جمعیت  اضافه  الگو  این  نتیجه  در  دهند  جای 

باالیی را به مراکز شهری تحمیل می کند.
ا  که  گفت  توان  می  بحث  این  نتیجه  عنوان   به 
های  فعالیت  و  جمعیت  شهری،  مراکز  توزیع  نطباق 
آنها با الگوی رتبه –اندازه برای نیل به توزیع مناسب 
با سطح  نقاط  جمعیت در مجموعه شهری و تکوین 
سطوح  نظام  در  آن  موقعیت  با  متناسب  کارکرد 
را  منطقه  شهری   مراکز  مراتب  سلسله  و  شهری 

مراکز شهری   و  افزایش شدید جمعیت شهری  دچار 
نمود  خواهد  دچار  جمعیت  انباشت  و  تورم  با  نیز  را 
بنابراین ضرورت ایجاب می نماید که با ایجاد ساختار 
و کارکردی سیستمی به گونه ای روابط سیستمی را 
تولید نمائیم  که عالوه بر ایجاد کارکردهایی متناسب 
انتقال جمعیت  و  تخلیه  موجب  نیازهای سیستمی  با 
که  چرا  نشویم؛  شهری  مراکز  و  مجموعه  در  نیز 
حوزه  از  باید  حتم  طور  به  شهری  جمعیت  افزایش 
در  گردد.  تامین  کوچک  شهرهای  و  روستایی  های 
حالی که با اجرای سیستم شهری نه تنها دچار تعدیل 
اساسی در متروپل منطقه ای می شویم بلکه باز توزیع 
کارکردها در سطح  منطقه و میان مراکز شهری  به 
عنوان راه حل موثری موجب کاهش مهاجر فرستی 
/مهاجرپذیری کانونهای شهری در هر سطح خواهد 

گردید.

آزمون فرضیه
برای سنجش تعادل و عدم تعادل مدل های نسبت 
تراکم جینی، شاخص تجمع شهری و قانون رتبه –
اندازه به کار گرفته شده است که در این مقاله فقط به 

قانون رتبه اندازه اشاره می شود. 
بر اساس قانون رتبه – اندازه شاخص تمرکز شهری 
منطقه بوشهر و فارس براساس جمعیت سال 1375 
مرکزیت  با  منطقه  کل  برای   7/3 رقم  دهنده  نشان 
گویایی  خوبی  به  امر  این  باشد.  می  شیراز  شهر 
و  نظر  مورد  شهری  مراکز  در  مرکزگرا  گرایشات 
ای  گونه  به  است  فضایی  تعادل  عدم  دهنده  نشان 
که یکی از ویژگیهای مهم مجموعه شهری  منطقه 
تسلط صفت برتری شهری است. عدم تعادل فضایی 
بین جمعیت و مساحت شهر در منطقه مورد مطالعه 
با استفاده از نسبت تراکم شهری و منحنی لورنز نیز 
درصد    3 حدود   1375 سال  در  است.  نمایش  قابل 
داشته  استقرار  اول  درصد  بیست  در  شهری  جمعیت 
اند. با محاسبه ضریب جینی حدود 0/3543 به خوبی 
باشیم  می  نرمال  خط  از  منحنی  شدن   دور  گویای 
و تنها در جایگاه 96/5 درصدی جمعیت، منحنی به   ۸ 

 
 

 
 .نگارنده: ؛ ماخذb=/5رهاي منطقه بوشهر و فارس با فرض هاندازه شنمودار رتبه-. 2شكل 

 
ي كوچك اندازه مي توان دريافت كه الگوي ياد شده به حذف شهرها–براساس محاسبات انجام شده برابر الگوي رتبه 
هزار نفر به  500ر باالتر از هبرمبناي اين الگو عالوه بر شيراز سه ش.و انتقال آنها به رده هاي باالتر اقدام مي نمايد

هزار نفر جمعيت را  200عنوان متروپل منطقه اي بايد راس نظام را اشتغال نمايند و همه شهرهاي منطقه بايد بيش از 
. ندكگو اضافه جمعيت بسيار بااليي را به مراكز شهري تحميل مي در خود جاي دهند در نتيجه اين ال

–جمعيت و فعاليت هاي آنها با الگوي رتبه  ،نطباق توزيع مراكز شهري ا ه اين بحث مي توان گفت كهبه عنوان  نتيج
يت آن در اندازه براي نيل به توزيع مناسب جمعيت در مجموعه شهري و تكوين نقاط با سطح كاركرد متناسب با موقع

نظام سطوح شهري و سلسله مراتب مراكز شهري  منطقه را دچار افزايش شديد جمعيت شهري و مراكز شهري  را نيز 
و كاركردي سيستمي بنابراين ضرورت ايجاب مي نمايد كه با ايجاد ساختار  و انباشت جمعيت دچار خواهد نمود با تورم

عالوه بر ايجاد كاركردهايي متناسب با نيازهاي سيستمي موجب تخليه و  به گونه اي روابط سيستمي را توليد نمائيم  كه
چرا كه افزايش جمعيت شهري به طور حتم بايد از حوزه هاي ؛ يز در مجموعه و مراكز شهري نشويمانتقال جمعيت ن

ر متروپل در حالي كه با اجراي سيستم شهري نه تنها دچار تعديل اساسي د .دروستايي و شهرهاي كوچك تامين گرد
مراكز شهري  به عنوان راه حل موثري موجب  منطقه و ميان منطقه اي مي شويم بلكه باز توزيع كاركردها در سطح 

 .مهاجرپذيري كانونهاي شهري در هر سطح خواهد گرديد/كاهش مهاجر فرستي 
 

 ن فرضيهوآزم
اندازه به كار –و قانون رتبه  ، شاخص تجمع شهريم تعادل مدل هاي نسبت تراكم جينيبراي سنجش تعادل و عد

  .ه است كه در اين مقاله فقط به قانون رتبه اندازه اشاره مي شودگرفته شد
نشان دهنده  1375منطقه بوشهر و فارس براساس جمعيت سال هري اندازه شاخص تمركز ش –اساس قانون رتبه  بر

اكز شهري گرا در مرمركزخوبي گويايي گرايشات  اين امر به .مي باشدكل منطقه با مركزيت شهر شيراز  براي 3/7رقم 
تسلط ويژگيهاي مهم مجموعه شهري  منطقه  زعدم تعادل فضايي است به گونه اي كه يكي امورد نظر و نشان دهنده 

عدم تعادل فضايي بين جمعيت و مساحت شهر در منطقه مورد مطالعه با استفاده از نسبت  .صفت برتري شهري است
درصد  جمعيت شهري در بيست درصد اول  3حدود  1375در سال . است شحني لورنز نيز قابل نمايتراكم شهري و من

شکل 2. نمودار رتبه-اندازه شهرهای منطقه بوشهر و فارس با 
فرض b=/5؛ ماخذ: نگارنده.
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با  که  نقطه   این  در  است.  شده  نزدیکتر  شیب  خط 
جمعیت شهرهای بزرگ نظیر شیراز و بوشهر مطابقت 
می نماید، 96/3 درصد از مساحت شهری حدود 96/5 

درصد جمعیت را در خود مستقر نموده است.
براساس روشهای مذکور و مشاهده عدم تعادل فضایی 
میان مراکز شهری منطقه می تواند فرض تحقیق 1 
H را پذیرفت و با تایید این فرض باید گفت که یکی 
منطقه  شهری  مجموعه  در  اساسی  های  ویژگی  از 
تمرکز  و  فضایی  تعادل  عدم  وجود  فارس  و  بوشهر 

جمعیت در شهرهای بزرگ است.  

نتیجه گیری و جمعبندی
به  رساله  این  در  شده  انجام  های  بررسی  اساس  بر 

نتایج زیر می توان اشاره کرد:
از  سازی  مدل  و  طراحی  مزیت  ترین  اساسی   .1
طریق ماتریس تعامل فضایی این است که این روش  
تضمین کننده ارزیابی مناسب عملکرد سراسر سیستم، 

نه فقط یک نقطه کار )نقطه تعادل( است.
بررسی  در  ورودی-خروجی  پایداری  بررسی  با   .2
پایداری سیستم های شهری در می یابیم که در میان 
عناصر شهری منطقه  بوشهر و فارس به جز در میان 
بزرگتر  شهری  عناصر  یا  سطح  هم  شهری  عناصر 
نسبت به عناصر شهری کوچکتر تراز یا پسخور منفی 
وجود دارد. به عنوان نمونه تراز شهرهای کوچک در 
ماتریس چهارگانه مؤید همین نکته است و گویای این 
قضیه است که توان تحویلی  مراکز شهری به روابط 
و جریانات باید بزرگتر یا مساوی  با آهنگ دریافتی از 
شبکه باشد. می توان با تکیه بر تحلیل سکونتگاههای 
در  سرزمین  فضایی  یابی  سازمان  تحلیل  به  شهری 
یک محدوده خاص از فضا )ناحیه( پرداخت. با سازمان 
یابی فضایی سیستم شهری و منطقه ای  عدالت در 
نابرابریهای  و  تمایزات  جایگزین  آن  مختلف  ابعاد 

فضایی می شود.
3. در ساختار سازمان فضایی عناصر شهری در سطح 
افقی دارای روابط متقابل نیستند. روابط افقی  به ازای  
باالترین  کند.  نمی  صدق  نیز  متغیرها  مقادیر  جمع 

و  بزرگ  شهرهای  به  آموزش  امر  خروجی  میزان 
کوچک مربوط ست و شهرهای بزرگ سهم ناچیزی 
دارند. در تفریح نیز سهم شهرهای کوچک و بزرگ 
اشتغال  امر  خروجی  در  شهرهاست.  سایر  از  بیش 
کمترین میزان به شهرهای خیلی بزرگ تعلق دارد و 
در سایر گروههای شهری به موازات افزایش جمعیت، 
خروجی شهرها نیز فزونی دارد. در بهداشت و درمان 
خروجی  متوسط  شهرهای  و  بزرگ  خیلی  شهرهای 

کمتری نسبت به سایر  گروهها داشته اند.
4. بررسی های به عمل آمده نشان می دهد که برای  
رعایت  قانون مرتبه –اندازه با توجه به اندازه جمعیتی 
شهر اول )شیراز( می بایست حداقل 7/8 میلیون نفر 
سکونت  بررسی  مورد  شرهای  مجموع   در  جمعیت 
کوچکترین شهر  که جمعیت  نحوی  به  باشند  داشته 

اهرم از 248 هزار نفر کمتر نباشد.
اول  شهر  نسبت  اندازه،   – مرتبه  قانون  براساس   .5
حدود  پنجم  تا  دوم  شهر  چهار  جمعیت  مجموع  به 
2/624 می باشد. همین نسبت به شهر دوم )بوشهر( 
حدود 7/3 می باشد. نسبت بزرگی شهر اول به شهر 

هجدهم )اهرم( معادل 96/76 است.
و  بوشهر  استانهای  جنوبی  و  شمالی   شهرهای   .6
فارس نظیر دیلم، گناوه، دیلم، کنگان، نی ریز، الر، 
المرد و غیره، روابط نسبتًا کمتر و مداخله محدودتری 
و  قویترین  اند.  داده  نشان  شهری  مراکز  بین  در  را 
فعالترین شهرهای منطقه مورد مطالعه شهرهای حوزه 

میانی منطقه می باشند.

پیشنهادات و ارائه راهکارها
موجب  توأم  عمودی  و  افقی  »پیوسته«  روابط   .1
دستیابی  به سازمان یابی فضایی جامع و کامل می 
شود. در حالی که روابط »یک سویه« موجب دستیابی 
به پایداری مقصد همان رابطه خواهد شد، می توان با 
ایجاد یا توسعه نیازمندیهای مکمل در عنصر شهری 
مبدأ و مقصد به ایجاد روابط پیوسته کمک نموده و 
به سازماندهی فضایی  جامع دست یافت. روابط یک 
سویه در شهرهای گناوه، برازجان، الر و... وجود دارد.
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موجود  روزانه  شهری  های  سیستم  آنکه  برای   .2
متغیرهای  باید  بماند  باقی  تعادل  نقطه  در  منطقه 
برای  باشند.  داشته  را  الزم  )ثبات(  مانایی  مستقل 
ها  سیستم  زیر  و  )کل(  ای  ناحیه  شهری  سیستم 

شناسایی متغیرهای موثر  پیشنهاد گردد.
3. نقطه تعادل مطلوب در سیستم شهری را به دلیل 
نمی  فیزیکی  حتی  و  زمانی  های  فاصله  در  تفاوت 
توان بطور دقیق  تعیین نمود.پیشنهاد می گردد پس 
زیر سیستم  و  ای  ناحیه  از شناسایی سیستم شهری 
های شهری محلی  برای هر کدام پایداری  و نقطه 

تعادل تعیین گردد.
4. تجدید نظر در تعاریف محدوده ها و حریم شهرها 
و انطباق حیطه نظارت شهرداریها بر وظیفه خدمات 
رسانی شهری در جهت هماهنگی و نظارت بر فعالیت 
تعادلهای  عدم  ایجاد  از  جلوگیری  و  جمعیتی  های 

جمعیتی-فعالیتی در هر شهر اجتناب ناپذیر است.
ایفای  برای  شهرداریها  تشکیالت  ساختار  اصالح   .5

نقش و وظایف جدید منطبق با کارکرد سیستمی.
6. بر اساس جابجایی صورت گرفته در جایگاه برخی 
نظیر  شهری  مجموعه  در  منطقه  برتر  شهرهای 
و  کنگان  جهرم،  کازرون،  بوشهر،  شیراز،  شهرهای 
گناوه در برخی کارکردهای اشتغال، آموزش، بهداشت 
توازن  و  تعادل  ایجاد  منظور  به  تفریح،  و  درمان  و 
توزیع  گردد  می  پیشنهاد  منطقه  سطح  در  فضایی 
کارکردها از جمله اقدامات اساسی در جهت ساماندهی 
سیستم شهری و تعدیل نابرابریها باشد. از این طریق 
واگذاری  با  را  فعال  غیر  و  راکد  شهرهای  توان  می 
در سیستم شهری  برخی کارکردهای شهری مجدداً 
فعال نمود که خود اقدامی اساسی در برقراری روابط 
توانها،  به  باشد.توجه  تعامالت سیستمی می  نهایتًا  و 
امکانات و ظرفیت هر شهر در واگذاری کارکردهای 

شهری ضروری به نظر می رسد.
عدم  موضوع  شهری،  توسعه  اهداف  به  توجه  با   .7
توازن در توزیع خدمات شهری در مقیاس ناحیه ای 
مسئله مهمی را مطرح می کند.همانگونه که تاکنون 
تمرکز فضایی قدرت منجر به بروز مشکالت و عدم 

تمرکز  شده  ای  منطقه  و  شهری  شدید  تعادلهای 
زدایی وظایفی بی حد و حصر نیز مشکالت مشابهی 
را بوجود خواهد آورد. بنابراین با توجه به بررسی انجام 
و  بوشهر  شیراز،  شهرهای  گردد  می  پیشنهاد  شده 
کازرون، به عنوان  مراکز با وظایف آموزشی و گناوه، 
کارکرد  با  عناصر  ریز  نی  و  جهرم  کنگان،  برازجان، 
با  شغلی  های  فرصت  گردند.ایجاد  تقویت  بهداشتی 
تمرکز  به  ناخواسته  طور  به  وظایف  تمرکز  به  توجه 
فضایی خواهد انجامید .بنابراین پیشنهاد اساسی این 
تعادل  و  زدایی  تمرکز   به  رسیدن   برای  که  است 
زدایی  تمرکز  به  وظایف   مرکزیت  از  باید  و  فضایی 

وظایف دست یافت.
8. استدالل این است که برنامه های بزرگ منطقه ای 
و در واقع برنامه ریزی برای شهرهای بزرگ ضرورت  
دارد ولی به تنهایی کافی نیستند. آنچه اهمیت دارد 
در  باید   الگویی  است.  توسعه  شیوه  یا  الگو  ماهیت 
توسعه مورد توجه  قرار گیرد که به افزایش اشتغال یا 
به عبارت دیگر تولید پیوسته، کافی و پایدار منجر شود 
و درآمد را دوباره  توزیع نماید و به جای رفاه مناطق 

رفاه مردم را وجهه عمل خود قرار دهد.

منابع و مآخذ
ایران،  در  شهرنشینی   )1367( دیگران  و  حسامیان 
ای، چاپ  منطقه  و  و مطالعات شهری  گروه تحقیق 

اول، تهران
زگر، مارتین )1371( تجزیه و تحلیل ساختار شهری، 
مجموعه  کالبدی،  ریزی  طرح  رضایی،  رضا  ترجمه 
مقاالت اولین کنفرانس بین المللی طرح ریزی کالبدی 
و  مطالعات  مرکز  تهران،  ایران،  ای،  منطقه  و  ملی 

تحقیقات شهرسازی و معماری ایران 
سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر )1369( فهرست 

الفبایی نقاط جغرافیایی استان، بوشهر
سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر )1377( مطالعات 

قابلیت سنجی استان بوشهر، بوشهر
سازمان برنامه و بودجه استان فارس )1378( بخش 

های مطالعاتی قابلیت سنجی استان فارس، شیراز
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 )1377( فارس  استان  بودجه  و  برنامه  سازمان 
خصوصیات عمده جمعیتی استان فارس، شیراز

سازمان برنامه و بودجه استان فارس )1378( مقدمات 
تدوین برنامه سوم استان فارس)گزارش نهایی(، شیراز

توسعه  سوم  برنامه  بودجه،)1378(  و  برنامه  سازمان 
اسالمی  جمهوری  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی، 

ایران، شیراز
جغرافیای  در  نو  دیدگاههای  ح،)1372(  شکویی، 

شهری، تهران
مرکز آمار ایران،)1380( سالنامه آماری کشور، تهران

مرکز آمار ایران، )1379( تازه های آمار، تهران
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تحلیل ناپایداری مکانی- فضایی بافتهای فرسوده شهری؛ 
مطالعه موردی: منطقه ده شهر تهران 

اسماعیل نصیری*- استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور، ایران. 

چکیده
منطقه ده شهر تهران با ساختار قدیمی و فرسوده دارای 3 نوع 
بافت فرسوده است که بیش از 97 درصد واحدهای مسکونی 
این نوع بافتها دارای قطعات کم دوام هستند. اطالعات حاصل 
آماری و  از روشهای  استفاده  با  اسنادی ومیدانی  از مطالعات 
نرم افزار spss مورد تحلیل قرار گرفت. در این تحقیق با تاکید 
بر شاخص های کالبدی، اقتصادی، اجتماعی، توزیع کاربریها، 
زیست  محیطی به ارزیابی ناپایداری مکانی- فضایی بافتهای 
آماری مورد مطالعه 400  فرسوده پرداخته شده است. جامعه 
از  که  بوده اند  فرسوده  بافتهای  در  خانوار  سرپرستان  از  نفر 
طریق فرمول کوکران انتخاب شدند. نتایج نشان داد که بیش 
دارای  فرسوده  بافتهای  مسکونی  واحدهای  از  درصد   97 از 
قطعات کم دوام هستند و 23/7 درصد از تاسیسات زیربنایی 
و  آنتروپی  ارزیابی شده اند. محاسبه ضرایب  باال  ناپایداری  با 
ضرایب مکانی نیز بیانگر عدم تعادل در توزیع کاربریها است، 
بطوریکه ناپایداریهای مکانی – فضایی کاربریها سبب کاهش 
 X2 مقدار  است.  شده  فرسوده  بافتهای  در  زندگی  کیفیت 
رابطه مستقیم  بیانگر  )262/3( در سطح معنی داری 0/000 
در محدود مورد مطالعه  نسبی  و محرومیت   ناپایداری ها  بین 
آن است که  بیانگر  نیز   Beta آلفای 0/07 و ضریب  است. 
شاخص های کالبدی و توزیع نامطلوب کاربریها از جمله دالیل 
عمده ناپایداری بافتهای فرسوده در منطقه مورد مطالعه است. 

بافتهای  فضایی،  مکانی-  ناپایداری،  کلیدی:  واژگان 
فرسوده شهری، شاخص ها، منطقه ده. 

 esmael.nasiri@yahoo.com :نویسنده مسئول مکاتبات، شماره تماس: 2389852-0912، رایانامه  *

The analysis of unstablityplac -special 
urban erode texture .case study; Tehran 
(district of ten)
 The district ten of Tehran with old and erode structure 
have over than 85196 erode house in this district are 
three erode texture that over than 97 percent of house 
have spice powerless. In this article for receive to goal 
research that is analysis instability place-spaceal urban 
erode texture in ten district of Tehran statistical and ana-
lytic with approach to indices of physical economical 
social cultural and distribution of land use and environ-
mental. For analysis of data have used method descrip-
tive and inference statically and spss software have used 
about 400 person guardian family of erode texture with 
Cochran formula have selected. Results show that over 
than 97 present of houses have powerless spices and 
23/7 percent of infrastructural with up unstability have 
assessment. 57/3 percent of guardian families with seven 
person average in profession of worker have employed. 
Entropies and place efficient calculation show unstablity 
in distribution of land use .however unstability place- 
special of land use have case decrease of quality of life in 
erode texture. Size x2 (262/3) in meaningful level; /000 
showed directive relatives between unstablity and rela-
tive privation in erode texture. Alfa. /.7 and beta coeffi-
cient sho that indices physical and undistribution of land 
use are most important of unstablaity in erode texture.
Keywords: Unstability, place- spatial, index, Tehran 
(district of ten)
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مقدمه 
بافت های فرسوده یکی از انواع مختلف بافتهای شهری 
برخورداری  و  دلیل فرسودگی کالبدی  به  هستند که 
دارای  پذیر  آسیب  زیرساختهای  وجود  و  نامناسب، 
ناپایداری مکانی- فضایی هستند )دیکنز، 1382، ص 
42(. اصواًل پایداری باید روی اهداف انسانی به عنوان 
هسته  اصلی هر راهکار توسعه  شهری تاکید نماید، به 
یک  کارایی  موضوع  در  نهایی  فشار  که  این  واسطه  
شهر، متوجه کیفیت سکونتگاههای انسانی آن است. 
ساکنین بافت های فرسوده شهری غالبًا واجد اصالت 
واجد  مناطق  برخی  در  و  بوده  فرهنگی  و  اجتماعی 
نیز می باشند،   معماری و شهرسازی  ارزش های غنی 
روبنایی  و  زیربنایی  گسترده  مشکالت  دارای  لیکن 
است )سازمان عمران و بهسازی شهری، 1379، ص 
5-3(. بافتهای فرسوده به مرور زمان و در اثر تحوالت 
جدید، عملکرد گذشته خود را از دست داده و رو به 
کالبدی  تخریب  وضعیت  تداوم  و  گذارده  اضمحالل 
فیزیکی بناها به همراه تنزل شرایط زیست محیطی، 
به  بافتها  این  از  توانمند  گروههای  حرکت  به  منجر 
سایر قسمتهای شهر و اشغال آن به وسیله گروههای 
کم درآمد و کارگر گردیده است که نتیجه آن تسریع 
فرآیند رکود و تنزل است )پوراحمد، 1379، ص 94(. 
مدیریت  در  ریزی  برنامه  گونه  هر  حاضر،  حال  در 
آن،  خردمندانه  هدایت  و  شهری  فرسوده  بافتهای 
مستلزم شناخت صحیح برنامه ها و سازوکارهای رشد 
شهری و تحلیل ناپایداری در الگوهای شهری منبعث 
آنهاست )علی اکبری و همکار، 1385، ص 156(.  از 
پایداری یک موضوع ضروری در   سطح بندی سطوح 
مطالعات بافتهای فرسوده شهری است؛ زیرا در یک 
نظام پویا مانند جامعه بشری مفهوم پایداری به معنای 
ثبات تعادل در طول زمان است )بدریچ، 1381، ص 

 .)86

طرح مسئله
تهراندچار  شهر  ده  منطقه  ازبافت  ای  عمده  بخش 
با  منطقه   این  است.  ناکارآمدگی  و  فرسودگی 

به  توجهی  کم  دلیل  به  معادل 807 هکتار  مساحتی 
اصول شهرسازی دارای مشکالت زیربنایی و روبنایی 
فضایی-کالبدی  ساختار  با  بافتها  نوع  این  هستند. 
ناپایدار و نیز نامناسب بودن استانداردهای مسکن از 
مربوطه  معیارهای  و  وآسایش  ایمنی  استحکام،  نظر 
به ساختار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، نظیر شرایط 
های  چالش  با  نامناسب  اشتغال  زندگی،  نامطلوب 
در  شهری  فرسوده  بافتهای  است.  مواجه  ناپایداری 
متنوعی  و  متعدد  نارسائی  های  از  ناشی   10 منطقه 
است که بر شرایط کالبدی، کارکردی و کیفیت زندگی 
جمعی در این مناطق تاثیر جدی دارند )جایکا، 1376، 
ص 19(. در محدوده موردمطالعه به دلیل نبود سازه 
فنی 50 درصد  موازین  نکردن  رعایت  و  مناسب  ای 
عرض  با  بافتها  نوع  این  هستند.  ناپایدار  بلوکها  از 
کمتر  ناپذیری  نفوذ  ضریب  و  متر   6 از  کمتر  معابر 
است.  نامناسب  های  دسترسی  بیانگر  درصد   30 از 
های  بافت  ناپایداری  های  شاخص  از  دیگر  یکی 
فرسوده، فشردگی بافت و فراوانی قطعات کوچک با 
درصد  میانگین 50  به طور  که  است  اندک  مساحت 
قطعات دارای مساحتی کمتر از 100 متر مربع است. 
عوامل ریزدانگی موجب بروز عامل ناپایداری زیست 
است.  شده  نیز  سکونت  نامناسب  شرایط  و  محیطی 
این بافت ها از نظر برخورداری از خدمات، زیرساخت 
کمی  لحاظ  از  جدی  کمبودهای  با  باز،  فضای  و  ها 
پایداری  این مشکالت،  برخوردارند. مجموع  و کیفی 
بافتهای فرسوده را به شدت کاهش داده است. از این 
های  بافت  فضایی  مکانی-  ناپایداری  مطالعات  رو 
و  پایش  و  دار  مسئله  محالت  شناسایی  با  فرسوده 
ارزیابی سیاستها می تواند استراتژیهای کارآمدی را در 

زمینه پایداری بافته ای فرسوده ارائه دهد.

مبانی نظری پژوهش 
کالبدی  اجزای  شدن  خارج  از  عبارت  فرسودگی 
شهرازشکل اصلی و حرکت به سوی نابودی کالبدی-

در   .)13 ص   ،1384 )زبردست،  شهر  عملکردی 
چهارچوب یک شهر، می توان مفهوم فرسودگی را در 
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کالبدی-سازه  1-فرسودگی  همچون:  گوناگون  ابعاد 
ها؛ 2-فرسودگی کارکردی؛ 3-فرسودگی بصری؛ 4 
ارزیابی  اقتصادی  5-فرسودگی  مکانی؛  -فرسودگی 
کرد )زیاری، 1391، ص 4(. در مجموع فرایندی که 
طی آن کالبد و فعالیت در مجموع فضای شهری دچار 
نوعی دگرگونی، بی سازمانی، بی تعادلی و افول حیات 
شهری می شود، فرسودگی بافت شهری نامیده می 
شود )امین زاده، 1385، ص 32(. مهمترین معیارهای 

تبیین فرایند فرسودگی بافت شهری عبارتند از:
1. ریزدانگی قطعات مسکن با مساحت زیر 100 متر 

مربع؛
2. اپایداری کالبدی، نمایانگرسیستم سازه ای نامناسب 

و غیر مقاوم بودن ابنیه است؛
3.  نفوذ ناپذیری، نمایانگر عدم دسترسی ها و شبکه 
است  متر   6 از  کمتر  معبر  عرض  با  نامناسب  معابر 

)شماعی، 1384، ص 66(.
بواسطه  مرحله ای،  انسجام  علیرغم  فرسوده  بافتهای 
موقعیت شهری خود در میان سایر پهنه های شهری، 
از مشکالتی فراتر از نحوه ساخت و ساز رنج می برند. 
این  در  پایداری  سطوح  بررسی  موضوع  رو  این  از 
بافت ها صرفًا نمی بایست از نوع اقدامات کالبدی باشد 
)رهنمائی و همکار، 1385، ص 178-177(. مهمترین 
های  بافت  پایداری  حوزه  در  یافته  تدوین  اهداف 
فرسوده و ناکارامد شهری شامل استفاده بیشتر و بهتر 
برای اسکان جمعیت وتامین فضاهای  ازسطح زمین 
بافت  نیازهای  بهبود محیط زیست،رفع  باز در جهت 
مذکور و محدوده های اطراف به کاربریهای خدماتی، 
تبع  به  بافت مذکور و  بهبود ساختار حمل و نقل در 
آن در شهر و ارتقا الگوی سکونت و مسکن می باشد 

)سرور، 1390، ص 5(. 
شاید در نگاه نخست، تنوع و تعداد بافت های فرسوده 
بر  ناکارآمد شهری و مولفه های گوناگون و موثر  و 
فرایند تصمیم سازی در محدوده های مذکور به مثابه 
مانعی بر سر راه پایداری جلوه گر شود؛ بنابراین شاید 
این  پایداری  برای  مداخله  پتانسیل  مهمترین  بتوان 
نوع بافتها را با هدف توسعه درون زای شهری، بهبود 

کیفیت زندگی شهروندان و ارتقا سیما و منظر شهری 
این  از  دانست.  ناکارآمد  و  فرسوده  های  بافت  برای 
رو، الزم است با ابزار برنامه، طرح و ضابطه مبتنی بر 
تعامل با گروههای ذینفع برای هر یک از بافت های 
شود  تدوین  و  تهیه  پایداری  های  حل  راه  فرسوده، 
)موسوی، 1385، ص 87-89(. در این راستا توجه به 
بافتهای فرسوده شهری بر مبنای  پایداری  بنیادهای 
اصول پایداری در زمینه های اقتصادی شهری، جامعه 
زیست  محیط  شهری،  گاه  سکونت  پایدار،  شهری 
شهری پایدار، دسترسی شهری  پایدار، زندگی شهری 
)200 ,2003 ,clark( .پایدار، ضروری به نظر می رسد

پیشینه پژوهش 
های  بافت  ماندگی  عقب  افشار،  تحقیقات  نتایج 
فرسوده شهری را از مسیر توسعه و ناهماهنگی بین 
پایدار فضایی را از جمله دالیل  مقوله فضا و توسعه 
ناپایداری بافت های فرسوده شهری می داند )افشار، 

1389، ص 56(.
نصیری از جمله دالیل ناپایداری بافت های فرسوده 
را در همسو نبودن برنامه های بهسازی برای بهبود 
داند  می  ها  بافت  گونه  این  فضاهای  به  بخشیدن 

)نصیری، 1389، ص 77(.
که چون  است  داشته  اظهار  خود  مطالعات  در  کمیار 
از  فرسوده  های  بافت  داخل  در  موجود  فضاهای 
کارکرد مناسب و موثر برخوردار نیستند؛ لذا فرسودگی 
کالبدی سبب کاهش پایداری در این گونه از محالت 

شهری شده است )کمیار، 1390، ص 39(.
صادقی با بررسی بافت های فرسوده معتقد است که 
سازمان  طریق  از  پایین  از  توسعه  به  نگرش  فقدان 
های  قابلیت  از  گیری  بهره  وعدم  دولتی  غیر  های 
های  بافت  ناپایداری  در  محلی  اجتماعات  درونزای 
فرسوده شهری بسیار موثراست )صادقی، 1389، ص 

.)90
حکمت نیا در بررسی تحلیل سطوح پایداری محالت 
شهر یزد معتقد است که نیل به توسعه پایدار در اکثر 
راهبردهای  کارگیری  به  با  تنها  یزد  شهر  محالت 
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منطبق بر نقاط قوت و ضعف و تقویت شاخص های 
ضعیف ممکن است )حکمت نیا، 1385، ص 37-42(. 
محله ای  پایداری  تحلیل  زمینه  در  که  پژوهشی  در 
انجام  همکار  و  توکلی نیا  توسط  تهران  شهر  کالن 
محله های  پایداری  که  می دهد  نشان  است  گرفته 
زیست  اقتصادی،  اجتماعی،  پایداری  به  مسکونی 
 محیطی و مدیریتی بستگی دارد )توکلی نیا و همکار، 
1388، ص 29(. تحقیقات قرخلو و همکاران در زمینه 
تحلیل سطح پایداری بافت شهر سنندج نیز بیانگر آن 
سکونت  کالبدی  فیزیکی-  پایداری  سطح  که  است 
خشن  توپوگرافی  با  شیب بندی  نظام  لحاظ  از  گاه ها 
را  و هم شهر  یافته اند که هم سکونت گاهها  اسکان 
همکاران،  و  )قرخلو  است  ساخته  مواجه  ناپایداری  با 

1388، ص 11(.
نتایج  از  حاکی  نیز  کشور  از  خارج  مطالعات  بررسی 
ارزشمندی است بطوریکه کایاک در مطالعه بر روی 
علل ناپایداری بافتهای فرسوده در ونیز اشاره می کند 
که تقویت جنبه های مثبت بافتهای قدیمی و فرسوده 
موجب افزایش دوام و یکپارچگی در سازمان فضایی 

 )92-78 :2005 ,kayak( .شهری خواهد شد
اسمیت در مطالعات خود بر روی بافت فرسوده شهری 
تهیه و تدوین  مانند  اقداماتی  لندن، تدوین مجموعه  
از  را  مردمی  مشارکتهای  و  حمایت ها  جلب  قوانین، 
بافتها  اینگونه  پایداری  در  موثر  راهکارهای  جمله 

 )66-63 :2008 ,smit( .می داند
در  منطقه ای  و  شهری  مطالعات  انستیتو  مطالعات 
ایاالت نیوجرسی امریکا نیز بیانگر آن است که بهبود 
ایمنی،  از جهت  اوضاع کاربریها و فعالیتهای شهری 
تراکم با تمرکز، سازگاری از جمله رهیافتهای پایداری 
-46 :2010 ,Alvino( .بافتهای فرسوده شهری است

)50
ایتالیا ضمن بررسی  تاریخی  آثار   از  انجمن حفاظت 
تلفیق  که  اظهار می دارد  روم  ارزشمند شهر  بافتهای 
طرحهای قدیم و جدید در حوزه های شهری، جلوگیری 
از کاربری ناسازگار، توجه به هویت در شهرسازی و 
ایجاد توازون در فضاهای شهری، اقدامات زیرساختی 

در زمینه سازه های شهری در برابر زلزله، رونق توان 
اقدامات  جمله  از  خدمات،  متناسب  توزیع  اقتصادی، 
شهری  فرسوده  بافتهای  پایداری  و  احیاء  در  موثر 

)46-33 :2010 ,Salvatore( .محسوب می شوند

روش شناسی تحقیق 
هدف این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر ناپایداری 
این  بافتهای فرسوده شهری که در  مکانی- فضایی 

راستا فرضیات ذیل مورد بررسی قرار می گیرد:
 10 منطقه  در  شهری  فرسوده  بافتهای  پایداری   .1

شهر تهران نامطلوب است.
کالبدی،   های  شاخص  و  ناپایداری  شدت  بین   .2
و  و محیطی  زیست   فرهنگی،  و  اجتماعی  اقتصادی، 
توزیع نامطلوب کاربریها ارتباط معنی داری وجود دارد. 
3. ناپایداری بافتهای فرسوده شهری موجب افزایش 
محرومیت نسبی از خدمات و کاهش کیفیت زندگی 

شهروندان در اینگونه بافتها شده است. 
روش پژوهش با توجه به ماهیت مطالعه و فرضیات 
مطرح شده توصیفی- تحلیلی بوده و در چارچوب روش 
نمونه گیری  است.  استوار  پیمایش  تکنیک  بر  کمی 
مورد استفاده در این تحقیق از نوع خوشه ای توام با 
و  تجزیه  برای  بررسی  این  در  است.  ساده  تصادفی 
تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی 
رگرسیون،  همبستگی،  ضریب   ،t آزمون  )فراوانی، 
آزمون x2، کای اسکور( استفاده شده است. از نرم افزار 
پرسشنامه  و  میدانی  اطالعات  آوری  در جمع   spss
انجام شد. جامعه آماری مورد مطالعه سرپرستان خانوار 
بافتهای فرسوده شهری منطقه 10 بودند که در این 
فرمول  از طریق  نمونه  عنوان  به  خانوار  ارتباط 400 

کوکران مورد مطالعه قرار گرفتند. 

شاخص های تحقیق 
فرسوده شهری  بافتهای  ناپایداری  بررسی  منظور  به 
این  است.  شده  استفاده  شاخص ها  از  یکسری  از 
شاخص ها عبارتند از: شاخص های کالبدی، اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی، زیست محیطی و توزیع نامطلوب 
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کاربریها. 

معرفی محدوده مطالعاتی و شناخت محله های هدف 
از  آزادی(  )خیابان  نه  منطقه  با  از شمال  منطقه  این 
جنوب با منطقه هفده )خیابان قزوین از شرق با منطقه 
)خیابان  نه  منطقه  با  از غرب  و  نواب(  )خیابان  یازده 
همکاران،  و  )حاتمی نژاد  است،  مرز  هم  شهیدان( 
آمار سال 1388، جمعیتی  بر طبق  1388، ص 10(. 
ساکن  فرسوده  بافتهای  در  نفر   403566 از  بیش 
بودند منطقه ده با تراکم جمعیتی و معابر کم عرض 
و پرازدحام و دارای 51 درصد امالک با مساحت زیر 
بافت  نوع   3 دارای  منطقه  این  است.  مترمربع   100
فرسوده می باشد که 85196 واحد مسکونی فرسوده 
در این منطقه وجود داشته است که 97 درصد آن  کم 
داوم است )شهرداری منطقه ده، 1388، ص 48-59(.

تحلیل یافته ها 
بافتهای  ناپایداری  بر  موثر  عوامل  قسمت  این  در 
مورد  منتخب  شاخص های  قالب  در  شهری  فرسوده 

بررسی قرار می گیرد.

شاخص کالبدی
منطقه 10 با توجه به شکل گیری تدریجی آن در دهه 
1330 و قدمت بافت مسکونی و محالت آن یکی از 
این  آسیب پذیرترین مناطق تهران بشمار می رود. در 
منطقه در حدود 66 درصد از بلوک ها دارای بیش از 
65 درصد بناهای کم دوام می باشند و از طرف دیگر 
مترمربع  زیر 100  منطقه  امالک  درصد  از 51  بیش 

هستند.
در  دوام  نیمه  قطعه   1135 که  است  ذکر  به  الزم 
خود  به  را  مساحت  بیشترین  اول  نوع  فرسوده  بافت 
که  سوم  نوع  فرسودگی  در  و  است  داده  اختصاص 
قطعات بسیار کوچک است و عرض معابر نیز کمتر از 
بیانگر  آمارها  شش متر است 379 قطعه وجود دارد. 
آن است که 2036 قطعه از بافت فرسوده نوع سوم که 
مسئله دار ترین بافت در محدوده مورد مطالعه است 

از فضاهای کم دوام تشکیل شده که نقش محوری را 
در ناپایداری ایفا می نمایند.

 معابر محلی این منطقه نیز کم عرض و عمدتًا زیر 5 
متر عرض دارند. در منطقه 10 در حدود 480 بلوک 
 100 زیر  امالک  درصد   60 از  بیش  دارای  شهری 
بلوک های  از کل  درصد  که 50  دارد  وجود  مترمربع 
گستردگی  از  نشان  خود  و  می شود  شامل  را  منطقه 
دارای   10 منطقه  دارد.  منطقه  در  امالک  گونه  این 
3 نوع بافت فرسوده می باشد. معیار بکار گرفته شده 
که معرف بافت فرسوده نوع اول می باشد بلوک هایی 
با  ساختمان ها  درصد   64 از  بیش  دارای  که  هستند 
دارای چنین  بلوک  بین 746  از  دوام اند.  اسکلت کم 
شرایطی 40644 ملک با مساحت 38/2 هکتار از نوع 
نیمه  اسکلت  دارای  ملک   1135 دوام،  کم  اسکلت 
بادوام و 13542 ملک دارای اسکلت با دوام تشخیص 
داده شد که به ترتیب 73، 2، 25 درصد از مساحت 
محدوده فوق را تشکیل می دهد. مساحت تحت اشغال 
فرسودگی نوع دوم نسبت به نوع اول به مراتب کمتر 
 30 معادل  هکتار   174 حدود  در  مساحتی  و  است 
این  می گیرد.  بر  در  را  منطقه  کل  بلوک های  درصد 
نوع از بافت های فرسوده در 412 بلوک دیده می شوند. 
تراکم جمعیتی در بلوک های مورد شناسایی 612 نفر 
جمعیتی  تراکم  با  مقایسه  در  که  می باشد  هکتار  در 
منطقه )380 نفر در هکتار( رقم نسبتًا باالیی را نشان 
این  در  واقع  ساختمان های  اسکلت  بررسی  می دهد. 
حدود  که  است  آن  بیانگر  شهری  فرسوده  محدوده 
22423 ملک کم دوام )20 درصد کل امالک(، 422 
ترتیب  به  دوام  با  ملک   6743 و  دوام  با  نیمه  ملک 
پوشش  را  محدوده  این  درصد   23/5 و   1/5  ،75 با 
 12984 فرسودگی  نوع  این  در  همچنین  می دهند. 
ملک دارای مساحت کمتر از 100 مترمربع می باشند 
که در حدود 56 درصد کل امالک کمتر از 100 متر 
منطقه را شامل می شود )شهرداری منطقه ده، 1388، 

صص 40-58(.
بافت فرسوده نوع سوم محدوده همپوشانی بافت نوع 
دوم با بافت دارای معابر کمتر از 6 متر است. در سطح 
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 160 مساحت  با  متمرکز  تقریبًا  پهنه  سه   10 منطقه 
هکتار از نوع سوم شناسایی شد که به لحاظ موقعیت 
و پراکندگی متفاوت می باشند. این سه پهنه در یک 
مساحت  هکتار   332 طرح ریزی  یکپارچه  محدوده 
نوع  از  منطقه  در  فرسوده  بافتهای  عمده ترین  دارد. 
از 50  با اسکلت کم دوام است که بیش  اول همراه 
بافت  نوع  این  در  فرسوده  بافتهای  جمعیت  درصد 
مسکونی  واحدهای  از  درصد   51/5 و  هستند  ساکن 
بافتهای فرسوده در محدوده نوع اول واقع شده است 
از تعداد قطعات این نوع  بالغ بر 48 درصد  بطوریکه 
بافت کم دوام می باشد. در واقع تراکم باالی جمعیتی 
کوچک بودن قطعات، معابر با عرض کم و بن بست، 
باالی  باز مناسب و عمر  به فضاهای  عدم دسترسی 
از  زلزله  برابر  در  پائین سازه ها  مقاومت  و  ساختمانها 
ویژگی  این محدوده می باشد. مطالعات میدانی نشان 
می دهد که بیش از 62/1 درصد از معابر منطقه مورد 
مطالعه با عرض کمتر از 6 متر و کوچه های بن بست 
بسیار  آسیب پذیری  بیانگر  شاخص   این  که  می باشد 
زلزله زدگان  برای  امدادرسانی  هنگام  در  معابر  زیاد 

است. 
الزم به ذکر است که شاخص مصالح نیمه مقاوم در 
سال 1388 در بافتهای فرسوده در منطقه 10 حدود 5 
درصد ارزیابی شده است. بافتهای فرسوده این منطقه 
آبادی  )زنگی  می باشند  فرومقاوم  مقاومت  لحاظ  از 
زیربنایی  تاسیسات   .)126 ص   ،1385 همکاران،  و 
عمق  لحاظ  از   10 منطقه  شهری  فرسوده  بافتهای 
فرسودگی لوله ها، جنس لوله ها دارای ناپایداری است 
فرسوده  بافت  در  موجود  بناهای  اکثریت  بطوریکه 
تخریب  درصد  لحاظ  از  قدمت  سال   40 از  بیش  با 
شده اند؛  ارزیابی  باال  ناپایداری  با  زیربنایی  تاسیسات 

 23/7 حدود  وسعت  مترمربع   521238 از  بطوریکه 
درصد دارای آسیب پذیری زیاد در هنگام بروز حوادث 
نژاد و همکاران، 1388، ص 14- می باشند )حاتمی 

.)10

شاخص های مسکن در بافتهای فرسوده 
بافتهای  در  ذیل  شاخص های  میدانی  درمطالعات 

فرسوده مورد ارزیابی قرار گرفت:
 الف- تراکم خانوار در واحد مسکونی بافتهای فرسوده 
فاکتورهای  مهمترین  از  یکی  شاخص  این  شهری 
مسکونی  واحد  در  خانوار  تراکم  شناخت  برای  کمی 
که  است  آن  بیانگر  میدانی  اطالعات  می رود  کار  به 
در بافتهای فرسوده در بر ابر هر واحد مسکونی 1/7 

خانوار وجود داشته است )جدول شماره 2(؛
نفر،  باال  برابر  نفر در واحدهای مسکونی  تراکم  ب- 
تراکم نفر اتاق در واحد مسکونی 4، و متوسط سطح 

زیر بنا 50 متر مربع می باشد.

شاخص توزیع فضایی کاربریها و خدمات 
خدمات  توزیع  کیفیت  سنجش  برای  آنتروپی  مدل 
وقتی  مدل  این  اساس  بر  می شود.  استفاده  شهری 
آنتروپی به طرف عدد یک نزدیک باشد، نشانه وجود 
را  کاربریها  فضایی  تعادل  آن عدم  تراز  و کم  تعادل 

نشان می دهد. 
نتایج اطالعات جدول فوق بیانگر آن است که تمام 
کاربریهای مورد بررسی در زمینه ضرایب آنتروپی در 
و  هستند  روبرو  کاهش  با  فرسوده  بافتهای  محدوده 
ناپایداری  بیانگر  ارقام  این  دارند  نامتعادلی  وضعیت 
توزیع فضایی کاربریها در بافت فرسوده است که در 
نتیجه دسترسی به خدمات عمومی را برای شهروندان 

7 
 

  
  شاخص توزيع فضايي كاربريها و خدمات 

بر اساس اين مدل وقتي آنتروپي به  .شود مدل آنتروپي براي سنجش كيفيت توزيع خدمات شهري استفاده مي
  . دهد يك باشد، نشانه وجود تعادل و كم تراز آن عدم تعادل فضايي كاربريها را نشان ميطرف عدد يك نزد

  
شهرداري منطقه ده و : اخذم ؛)شاخص آموزشي، بهداشتي، فرهنگي، تفريحي(ضرايب آنتروپي كاربريها . 1جدول 

  .محاسبات و اطالعات ميداني
  

  Pi LNPi PiLNPi  G  شاخص
  52/0  -22/0 -2/1 11/0  آموزشي
  41/0  -21/0 -2 14/0  بهداشتي
  32/0  -19/0 -7/1 12/0  فرهنگي
  22/0  -18/0 -5/1 13/0  تفريحي
  20/0  -15/0 -4/1 10/0 ورزشي فضاي سبز و

  
بيانگر آن است كه تمام كاربريهاي مورد بررسي در زمينه ضرايب آنتروپي در محدوده  فوقنتايج اطالعات جدول 

بافتهاي فرسوده با كاهش روبرو هستند و وضعيت نامتعادلي دارند اين ارقام بيانگر ناپايداري توزيع فضايي 
ن محدوده با كاربريها در بافت فرسوده است كه در نتيجه دسترسي به خدمات عمومي را براي شهروندان اي

  . مشكل مواجه ساخته است
  

  .هاي تحقيق يافته: اخذم؛ ضرايب مكاني خدمات شهري در محدوده بافتهاي فرسوده. 2جدول 
  ضريب مكاني شاخص

  004/0 آموزشي
  012/0 بهداشتي
  07/0 فرهنگي
  04/0 تفريحي

  06/0 فضاي سبز و ورزشي
  

ضرايب مكاني خدمات شهري در حوزه بافتهاي فرسوده نيز در تاييد ناپايداري توزيع مكاني اين نوع خدمات است 
ت نمايانگر توزيع نامتعادل خدما رقامدر نوسان است اين ا 06/0تا حداقل  004/0بطوريكه حداكثر اين ضرايب از 

در  1389و كاربريها سال ي به دست آمده براي فاكتور جمعيت ينضريب ج .و كاربريها در بافت فرسوده است
 10بوده است كه اين رقم بيانگر مقداري نابرابري در توزيع جمعيت و كاربريها در سطح منطقه  12/0، 10منطقه 

است كه بيانگر عدم تعادل و نابرابري  72/0باشد و مقدار ضريب آنتروپي به دست آمده براي جمعيت حدود  مي
كاربريهاي  هاي ناپايداري يكي از شاخص. شهر تهران است 10وزيع متوازن جمعيت و كاربريها در منطقه در ت

جدول 1. ضرایب آنتروپی کاربریها )شاخص آموزشی، بهداشتی، فرهنگی، تفریحی(؛ ماخذ: شهرداری منطقه ده و محاسبات و اطالعات میدانی.
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این محدوده با مشکل مواجه ساخته است. 
بافتهای  حوزه  در  شهری  خدمات  مکانی  ضرایب 
فرسوده نیز در تایید ناپایداری توزیع مکانی این نوع 
خدمات است بطوریکه حداکثر این ضرایب از 0/004 
نمایانگر  ارقام  این  است  نوسان  در   0/06 حداقل  تا 
فرسوده  بافت  در  کاربریها  و  نامتعادل خدمات  توزیع 
است. ضریب جینی به دست آمده برای فاکتور جمعیت 
و کاربریها سال 1389 در منطقه 10، 0/12 بوده است 
که این رقم بیانگر مقداری نابرابری در توزیع جمعیت 
و کاربریها در سطح منطقه 10 می باشد و مقدار ضریب 
آنتروپی به دست آمده برای جمعیت حدود 0/72 است 
متوازن  توزیع  در  نابرابری  و  تعادل  عدم  بیانگر  که 
تهران است.  کاربریها در منطقه 10 شهر  و  جمعیت 
بافتهای  کاربریهای  ناپایداری  شاخص های  از  یکی 
فضاهای  ساکنین  تداخل  و  ارتباط  منطقه،  فرسوده 
خصوصی بافتهای فرسوده با فضاهای کاماًل عمومی 
می باشد. بیش از 58/2 درصد از پیاده روهای اطراف 
به صورت  بیشتر  فرسوده،  بافتهای  سواره  مسیرهای 
کاربرهای  ماهیت  گرفتن  نظر  در  وبدون  مستقیم 
و  کاربری ها  بین  مناسبی  حائل  و  شده اند  طراحی 

مسیرهای سواره نمی باشند. 

شاخص اقتصادی اجتماعی و فرهنگی 
بررسی شاخص های اجتماعی و اقتصادی در بافتهای 
درصد   50 بطوریکه  است  توجه  قابل  بسیار  فرسوده 
خانوار  اعضای  از  درصد   60 و  خانوار  سرپرستان  از 
که  می دهد  نشان  میدانی  اطالعات  بوده اند.  سواد  با 
از فرزندان 6 ساله و بیشتر در  نزدیک به 10 درصد 

مجبور  تحصیلی  مقاطع  از  یکی  در  فرسوده  بافتهای 
میزان  درصد   41/2 شده اند.  تحصیالت  ترک  به 
فعالیت اقتصادی در بافتهای فرسوده بیانگر وضعیت 
نامطلوب اقتصادی خانوارهای ساکن در این محدوده 
در  خانوار  سرپرستان  از   )57/3( باالیی  درصد  است. 
بافتهای فرسوده شهری در مشاغلی از جمله کارگران 
)کوپن فروشی،   رسمی  غیر  مشاغل  شهرداری، 
می دهند.  تشکیل  روزمزدی(  و  کارگری  دوره گردی، 
نزدیکی  ارتباط  این محالت  بار تکفل 6/3 در  وجود 
دارد  آماری  جامعه  از  درصد   40/8 بیکاری  میزان  با 
بطوریکه باال بودن سطح بیکاری و بار تکفل و پایین 
وضعیت  فرسوده  بافتهای  در  فعالیت  میزان  بودن 
نامطلوب اقتصادی خانوارهای ساکن را نشان می دهد. 
کیفیت  سنجش  شاخص  منظور  به  این  بر  عالوه 
زندگی،  درآمدهای خانوار نیز مورد بررسی قرار گرفت 
که این رقم برای خانوارها مبلغ 200 الی 250 هزار 
تومان ذکر شده است که برای خانوارهایی با بعد 7 نفر 
رقم درآمدی پایینی است. یکی دیگر از شاخص های 
فرهنگی  اجتماعی-  ابعاد  زمینه   در  ارزیابی  مهم 
فراغت  اوقات  گذران  چگونگی  فرسوده  بافتهای 
فراغت  اوقات  گذراندن  بطوریکه  است  شهروندان 
درصد(   69/8( همسایگان  با  مجاورت  در  کوچه  در 
)2/5درصد(  رسانه ها  به  توجه  و  مطالعه  و  بیشترین 
کمترین شاخص را به خود اختصاص داده است. این 
 - فرهنگی  کاربریهای  نامطلوب  توزیع  بیانگر  نکات 

تفریحی در محدوده بافتهای فرسوده است. 

شاخص زیست محیطی
در  زیست  محیط  کننده  آلوده  بالفعل  کانونهای 
منطقه مورد مطالعه شاخص هایی است که در جدول 
شماره 3 آورده شده است. معضالت اصلی در رابطه 
غیر  محالت  داخل  آبروهای  و  روباز  کانالهای  با 
فاضالب  که  صورت  بدین  آنهاست.  بودن  بهداشتی 
آبروها  و  کانالها  به  منطقه   از  قسمتهایی  در  خانگی 
روان  محالت  داخل  کوچه های  سطح  در  و  رفته 
از  حاضر  حال  در  منطقه  فاضالب  مسئله  می گردد. 

7 
 

  
  شاخص توزيع فضايي كاربريها و خدمات 

بر اساس اين مدل وقتي آنتروپي به  .شود مدل آنتروپي براي سنجش كيفيت توزيع خدمات شهري استفاده مي
  . دهد يك باشد، نشانه وجود تعادل و كم تراز آن عدم تعادل فضايي كاربريها را نشان ميطرف عدد يك نزد

  
شهرداري منطقه ده و : اخذم ؛)شاخص آموزشي، بهداشتي، فرهنگي، تفريحي(ضرايب آنتروپي كاربريها . 1جدول 

  .محاسبات و اطالعات ميداني
  

  Pi LNPi PiLNPi  G  شاخص
  52/0  -22/0 -2/1 11/0  آموزشي
  41/0  -21/0 -2 14/0  بهداشتي
  32/0  -19/0 -7/1 12/0  فرهنگي
  22/0  -18/0 -5/1 13/0  تفريحي
  20/0  -15/0 -4/1 10/0 ورزشي فضاي سبز و

  
بيانگر آن است كه تمام كاربريهاي مورد بررسي در زمينه ضرايب آنتروپي در محدوده  فوقنتايج اطالعات جدول 

بافتهاي فرسوده با كاهش روبرو هستند و وضعيت نامتعادلي دارند اين ارقام بيانگر ناپايداري توزيع فضايي 
ن محدوده با كاربريها در بافت فرسوده است كه در نتيجه دسترسي به خدمات عمومي را براي شهروندان اي

  . مشكل مواجه ساخته است
  

  .هاي تحقيق يافته: اخذم؛ ضرايب مكاني خدمات شهري در محدوده بافتهاي فرسوده. 2جدول 
  ضريب مكاني شاخص

  004/0 آموزشي
  012/0 بهداشتي
  07/0 فرهنگي
  04/0 تفريحي

  06/0 فضاي سبز و ورزشي
  

ضرايب مكاني خدمات شهري در حوزه بافتهاي فرسوده نيز در تاييد ناپايداري توزيع مكاني اين نوع خدمات است 
ت نمايانگر توزيع نامتعادل خدما رقامدر نوسان است اين ا 06/0تا حداقل  004/0بطوريكه حداكثر اين ضرايب از 

در  1389و كاربريها سال ي به دست آمده براي فاكتور جمعيت ينضريب ج .و كاربريها در بافت فرسوده است
 10بوده است كه اين رقم بيانگر مقداري نابرابري در توزيع جمعيت و كاربريها در سطح منطقه  12/0، 10منطقه 

است كه بيانگر عدم تعادل و نابرابري  72/0باشد و مقدار ضريب آنتروپي به دست آمده براي جمعيت حدود  مي
كاربريهاي  هاي ناپايداري يكي از شاخص. شهر تهران است 10وزيع متوازن جمعيت و كاربريها در منطقه در ت

 جدول 2. ضرایب مکانی خدمات شهری در محدوده بافتهای
فرسوده؛ ماخذ: یافته های تحقیق.
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منابع مهم آالینده های آبهای زیرزمینی و انهار بوده 
آلوده  جذبی  چاههای  طریق  از  را  زمین  و  خاک  که 
می کند. آالینده های هوا: این نوع آالینده ها در بخش 
آالینده   دارد.  وجود  بیشتر  ترافیکی  گره های  های 
صدا: مهمترین منبع آالینده صدا همجواری فرودگاه 
این  هواپیمای  ارتفاع  کم  مسیر  نتیجه  در  و  مهرآباد 
فرودگاه در بخش جنوبی منطقه مورد مطالعه است. 
شاخص های  تمامی   4 جدول  اطالعات  طبق  بر 
هستند  معنی دار  محیطی  زیست  ناپایداری  بر  موثر 
و بر ناپایداری زیست محیطی بافتهای فرسوده تاثیر 
فاضالبهای  که  گفت  می توان  بنابراین  است.  داشته 
روباز )با فراوانی 78( و بوی بد زباله ها و جوی آب )با 
فراوانی 69( و آب گرفتگی معابر و توقفگاه اتوبوس 
و مینی بوس به ترتیب با 62 و 60 مورد برناپایداری 

زیست محیطی تاثیر مستقیم داشته اند. 

سنجش کیفیت زندگی در بافتهای فرسوده 
اولین مرحله سنجش کیفیت بافت ها با توجه به میزان 
زیرمعیارها  و  معیارها  کردن  مشخص  شان،  پایداری 
)زبردست،  آنهاست  از  کدام  هر  اهمیت  تعیین  برای 

1384، ص 15(.
بررسی سنجش پایداری جدول 4  نشان می دهد که 
ضریب تطابق )Consistency Ratio( که باید کمتر 
بافتهای فرسوده 95 درصد در  از 0/1 باشد در مورد 
کیفیت  سنجش  دارد.گویه های  قرار  ناپایدار  شرایط 
خدمات کاربریها در بافتهای فرسوده بیانگر نامناسب 
در  خدمات  نوع  این  عملکرد  خدمات  کیفیت  بودن 

محدوده مورد مطالعه است. 
اطالعات باال بیانگر آن است که بین ناپایداری عوامل 
فیزیکی- کالبدی،  اجتماعی و فرهنگی- اقتصادی و 
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  .هاي تحقيق يافته: اخذم؛ هاي ناپايداري زيست محيطي بافتهاي فرسوده آزمون شاخص. 3جدول 
  N df  Chi-s  sig فراواني شاخص

  000/0  8/93  4 60 بوستوفقگاه اتوبوس و ميني
  000/0  2/115  4 78  فاضالبهاي روباز
  000/0  6/95  4 62  آب گرفتگي معابر

  000/0  9/98  4 69 ها و جوي آب بوي بد زباله
  000/0  2/41  4 28  كارگاههاي صنعتي

  000/0  6/52  4 40  هوا  آلودگي
  000/0  9/58  4 59  هاي صوتي آلودگي 

  
  سنجش كيفيت زندگي در بافتهاي فرسوده 

ها با توجه به ميزان پايداري شان، مشخص كردن معيارها و زيرمعيارها براي  اولين مرحله سنجش كيفيت بافت
  .)15 ص ،1384زبردست، (تعيين اهميت هر كدام از آنهاست 

  
   .هاي تحقيق يافته: اخذم؛ امنيتيو  خدماتي، اجتماعي و اقتصاديي ها سنجش ناپايداري شاخص. 4جدول 

  ضريب تطابق وزن هاشاخص پايدار  ناپايدار
CR=consistency Ratio 

تـــــراكم جمعيـــــت در واحـــــدهاي       ●
  مسكوني بافتهاي فرسوده

0367/0  

  426/0 مالكيت مسكوني ●  
  215/0 ميزان درآمد سرپرست خانوار    ●
  111/0 دسترسي به خدمات درماني    ●
  114/0 دفع زباله و فاضالب    ●
  112/0 دسترسي به پارك و بوستان    ●

  
كه بايد كمتر از ) Consistency Ratio(دهد كه ضريب تطابق  نشان مي  4بررسي سنجش پايداري جدول 

هاي سنجش كيفيت خدمات  گويه.درصد در شرايط ناپايدار قرار دارد 95باشد در مورد بافتهاي فرسوده  1/0
د اين نوع خدمات در محدوده مورد كاربريها در بافتهاي فرسوده بيانگر نامناسب بودن كيفيت خدمات عملكر

  . مطالعه است
اقتصادي و  -اجتماعي و فرهنگي  ،كالبدي -ناپايداري عوامل فيزيكي اطالعات باال بيانگر آن است كه بين

داري وجود دارد بطوريكه تمامي  رابطه معني 000/0زيست محيطي و ميزان دافعه از بافتهاي فرسوده در سطح 
از اينرو شدت . معني دار بوده و لذا بر كيفيت زندگي در اين نوع بافتها تاثير سيستم داردهاي ناپايداري  شاخص

  .)5 شماره جدول(ناپايدارهاي موجب افزايش محروميت نسبي در بافتهاي فرسوده شده است 
  

  .تحقيق هاي يافته: اخذم؛ هاي بافتهاي فرسوده از نظر شهروندان هاي ناپايداري و دافعه آزمون شاخص. 5جدول 
9 

 

  .هاي تحقيق يافته: اخذم؛ هاي ناپايداري زيست محيطي بافتهاي فرسوده آزمون شاخص. 3جدول 
  N df  Chi-s  sig فراواني شاخص

  000/0  8/93  4 60 بوستوفقگاه اتوبوس و ميني
  000/0  2/115  4 78  فاضالبهاي روباز
  000/0  6/95  4 62  آب گرفتگي معابر

  000/0  9/98  4 69 ها و جوي آب بوي بد زباله
  000/0  2/41  4 28  كارگاههاي صنعتي

  000/0  6/52  4 40  هوا  آلودگي
  000/0  9/58  4 59  هاي صوتي آلودگي 

  
  سنجش كيفيت زندگي در بافتهاي فرسوده 

ها با توجه به ميزان پايداري شان، مشخص كردن معيارها و زيرمعيارها براي  اولين مرحله سنجش كيفيت بافت
  .)15 ص ،1384زبردست، (تعيين اهميت هر كدام از آنهاست 

  
   .هاي تحقيق يافته: اخذم؛ امنيتيو  خدماتي، اجتماعي و اقتصاديي ها سنجش ناپايداري شاخص. 4جدول 

  ضريب تطابق وزن هاشاخص پايدار  ناپايدار
CR=consistency Ratio 

تـــــراكم جمعيـــــت در واحـــــدهاي       ●
  مسكوني بافتهاي فرسوده

0367/0  

  426/0 مالكيت مسكوني ●  
  215/0 ميزان درآمد سرپرست خانوار    ●
  111/0 دسترسي به خدمات درماني    ●
  114/0 دفع زباله و فاضالب    ●
  112/0 دسترسي به پارك و بوستان    ●

  
كه بايد كمتر از ) Consistency Ratio(دهد كه ضريب تطابق  نشان مي  4بررسي سنجش پايداري جدول 

هاي سنجش كيفيت خدمات  گويه.درصد در شرايط ناپايدار قرار دارد 95باشد در مورد بافتهاي فرسوده  1/0
د اين نوع خدمات در محدوده مورد كاربريها در بافتهاي فرسوده بيانگر نامناسب بودن كيفيت خدمات عملكر

  . مطالعه است
اقتصادي و  -اجتماعي و فرهنگي  ،كالبدي -ناپايداري عوامل فيزيكي اطالعات باال بيانگر آن است كه بين

داري وجود دارد بطوريكه تمامي  رابطه معني 000/0زيست محيطي و ميزان دافعه از بافتهاي فرسوده در سطح 
از اينرو شدت . معني دار بوده و لذا بر كيفيت زندگي در اين نوع بافتها تاثير سيستم داردهاي ناپايداري  شاخص

  .)5 شماره جدول(ناپايدارهاي موجب افزايش محروميت نسبي در بافتهاي فرسوده شده است 
  

  .تحقيق هاي يافته: اخذم؛ هاي بافتهاي فرسوده از نظر شهروندان هاي ناپايداري و دافعه آزمون شاخص. 5جدول 

جدول 4. سنجش ناپایداری شاخص های اجتماعی و اقتصادی، خدماتی و امنیتی؛ ماخذ: یافته های تحقیق. 

جدول 3. آزمون شاخص های ناپایداری زیست محیطی بافتهای فرسوده؛ ماخذ: یافته های تحقیق.
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زیست محیطی و میزان دافعه از بافتهای فرسوده در 
بطوریکه  دارد  وجود  معنی داری  رابطه   0/000 سطح 
تمامی شاخص های ناپایداری معنی دار بوده و لذا بر 
دارد.  تاثیر سیستم  بافتها  نوع  این  در  زندگی  کیفیت 
از اینرو شدت ناپایدارهای موجب افزایش محرومیت 
)جدول شماره  است  فرسوده شده  بافتهای  در  نسبی 

.)5
بر اساس محاسبات جدول فوق مقدار )X2( در تحلیل 
آزادی  درجه  با   288/9 لغایت  از 262/3  ناپایداری ها 
4 و سطح معنی داری برابر با 0/000 در نوسان است 
از 0/7  آلفای به دست آمده  از آنجایی که ضریب  و 

بیشتر می باشد لذا می توان نتیجه گرفت که بین انواع 
و  مستقیم  رابطه  نسبی  محرومیت  و  ناپایداری ها 

معنی داری وجود دارد. 
نتایج به دست آمده از جدول شماره  6 بیانگر آن است 
 )0/0000( شده  محاسبه  معنی داری  سطح  چون  که 
کمتر از آلفای تحقیق )d=0/07( بوده است؛ از اینرو از 
لحاظ آماری بین متغیرهای ناپایداری و کیفیت زندگی 
رابطه معنی داری وجود دارد. و همبستگی آنها از نوع 
خطی می باشد که با سطح اطمینان 99 درصد ارتباط 
 BETA بین متغیرها معنی دار است. بیشترین ضریب
)859/.( مربوط به ناپایداری کالبدی بافتهای فرسوده 
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  درجه معناداري df Chisquareدرجه آزادي ميانگين  شاخص
  000/0  2/121 4 9/4  فيزيكي كالبدي

  000/0  8/132 4 4 فرهنگي –اجتماعي 
  000/0  2/129 4 8/3  اقتصادي

  000/0  3/112 4 3  زيست محيطي
  

و  4با درجه آزادي  9/288لغايت  3/262ها از  در تحليل ناپايداري) X2(بر اساس محاسبات جدول فوق مقدار 
بيشتر  7/0در نوسان است و از آنجايي كه ضريب آلفاي به دست آمده از  000/0داري برابر با  سطح معني

د داري وجو ها و محروميت نسبي رابطه مستقيم و معني توان نتيجه گرفت كه بين انواع ناپايداري باشد لذا مي مي
  . دارد

هاي  يافته: اخذم؛ ها و محروميت نسبي در بافتهاي فرسوده محاسبه ضريب آلفاي تاثير ناپايداري. 6جدول 
  .تحقيق

ضريب آلفاي  شاخص
  محاسبه شده

كاي اسكور
x  

درجه 
 آزادي

سطح 
  معناداري

محروميت 
  نسبي

  81/0  000/0  4 3/262 87/0 ناپايداري كالبدي
  88/0  000/0  4 2/279 72/0 فرهنگي–ناپايداري اجتماعي 

  86/0  000/0  4 6/281 71/0 ناپايداري اقتصادي
  89/0  000/0  4 9/288 88/0 ناپايداري زيست محيطي

  
كمتر ) 0000/0(داري محاسبه شده  بيانگر آن است كه چون سطح معني 6  شماره نتايج به دست آمده از جدول
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ه مورد مربوط به ناپايداري كالبدي بافتهاي فرسوده در محدود /.)BETA )859بيشترين ضريب  .دار است معني

كه عوامل كالبدي و توزيع نامطلوب كاربريها به تنهايي بيانگر اين نكته است  .)7شماره  جدول( مطالعه است
  . دهند ناپايداري ها را تشكيل مي  بيش از نيمي از واريانس متغير
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  000/0  852/0  623/0 3/3 2/6 ناپايداري كاربريها
-ناپايداري اجتماعي

  فرهنگي-اقتصادي
6/5 1/2 542/0  743/0  000/0  

  000/0  742/0  428/0 2 5 ناپايداري زيست محيطي
   000/0=sig 2/12=F 048/0=R2 244/0=R 

10 
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جدول 5. آزمون شاخص های ناپایداری و دافعه های بافتهای فرسوده از نظر شهروندان؛ ماخذ: یافته های تحقیق.

جدول 6. محاسبه ضریب آلفای تاثیر ناپایداری ها و محرومیت نسبی در بافتهای فرسوده؛ ماخذ: یافته های تحقیق.

جدول 7. آزمون رگرسیون چند متغیره تاثیر ناپایداریها بر کیفیت زندگی در بافتهای فرسوده؛ ماخذ: یافته های تحقیق.
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در محدوده مورد مطالعه است )جدول شماره 7(. بیانگر 
این نکته است که عوامل کالبدی و توزیع نامطلوب 
متغیر   واریانس  از  نیمی  از  بیش  تنهایی  به  کاربریها 

ناپایداری ها را تشکیل می دهند. 

نتیجه  گیری و جمعبندی 
در این نوشتارسعی شد تا از طریق شناسایی ناپایداری 
مکانی-فضایی به تحلیل مشکالت بافت فرسوده در 
محدوده مورد مطالعه پرداخته شد و در قالب تحلیل 

آماری، انواع ناپایداریها شناسایی شد.
در محدوده بافتهای فرسوده منطقه ده، 403 هزار نفر 
با تراکم بیش از 563 نفر در 85196 واحد مسکونی، 
زندگی می کنند که بیش از 83428 مورد آن )بیش از 
97 درصد( دارای قطعات کم دوام هستند و از لحاظ 
می شوند.  محسوب  فروتوسعه  رده  در  آسیب پذیری 
نتایج حاصل از شاخص های کالبدی ها نشان می دهد 
بافت فرسوده  نوع  تهران سه  که در منطقه ده شهر 
وجود دارد که عمده ترین آن از نوع اول و مشخصه 
درصد   50 از  بیش  که  است  دوام  کم  اسکلت  آن 
جمعیت بافتهای فرسوده و 51/5 درصد از واحدهای 
منطقه  این  شده اند.  واقع  محدوده  این  در  مسکونی 
عنوان خطرناک ترین  به  زلزله  آسیب پذیری  لحاظ  از 
درصد   23/7 بطوریکه  است  شده  شناسایی  منطقه 
تاسیسات زیربنایی با ناپایداری باال ارزیابی شده است. 
بافتهای  در  نیز  به مسکن  شاخص های کمی مربوط 
با  بطوریکه  می دهد  نشان  را  نامطلوبی  رقم  فرسوده 
متوسط سطح زیربنا 50 متر در هر واحد مسکونی 1/7 
خانوار و 4 نفر در یک اطاق ساکن هستند. بافتهایی که 
دارای ناپایداری می باشند به طور متوسط از نظر کلیه 
عوامل دارای شرایط نامناسیب می باشند در واقع تراکم 
باالی جمعیتی، کوچک بودن قطعات، معابر با عرض 
کم و بن بست، عدم دسترسی به فضاهای باز مناسب، 
از  سازه ها  پائین  مقاومت  و  ساختمان ها  باالی  عمر 
تنها 8  به طوریکه  بافتهای فرسوده است  ویژگیهای 
درصد از واحدهای مسکونی دارای اسکلت بتون آرمه 
است. نتایج یافته های ناپایداری اقتصادی و اجتماعی 

نیز بیانگر آن است که بیش از 50 درصد از سرپرستان 
خانوار فاقد سواد هستند و 57/3 درصد از شاغلین این 
بافتها در مشاغلی همچون کارگری، روزمزدی  گونه 
و دوره گردی فعالیت می نمایند. این افراد با میانگین 
تومان  هزار   250 حداکثر  دارای  نفر   7 خانوار  بعد 
درآمد ماهیانه می باشند. محاسبه ضرایب آنتروپی در 
زمینه توزیع کاربریها بیانگر عدم تعادل در پراکندگی 
کاربریهای آموزشی ، بهداشتی فرهنگی و تفریحی در 
تغییرات ضرایب  دامنه  است.  فرسوده  بافتهای  داخل 
 0/004 حداکثر  تا   0/04 حداقل  از  کاربریها  مکانی 
است.  کاربریها  توزیع  بودن  نامتعادل  تایید  در  نیز 
عالوه بر این بیش از 58/2 درصد از فضاهای پیاده 
کاربریهای  به  حدفاصل  بدون  فرسوده  بافتهای  در 
باال رفتن  باعث  نکته  این  سواره متصل می باشد که 
بافتهای  تداخل  و  ایمنی  عدم  و  ناپایداری  ضرایب 
فرسودهاست. منطقه ده داری کانونهای بالفعل آلوده 
فاضالبهای  بطوریکه  می باشند  زیست  محیط  کننده 
روباز، بوی بد زباله ها وجوی آب و آب گرفتگی معابر 
و توقفگاه اتوبوس از جمله مهمترین عوامل موثر بر 
فرسوده محسوب  بافتهای  زیست محیطی  ناپایداری 
موثر  عوامل  وجود  که  است  ذکر  به  الزم  می شوند. 
برناپایداریهای مکانی –فضایی، سبب کاهش کیفیت 
ضریب  است.  شده  فرسوده  بافتهای  در  زندگی 
درآمد،  جمعیت،  تراکم  زمینه شاخص های  در  تطابق 
دسترسی به خدمات درمانی، دفع زباله و دسترسی به 
فضاهای سبز شرایط ناپایدار را نشان می دهد. مقدار 
x2 محاسبه شده )262/3( با درجه آزادی 4 و سطح 
ناپایداری ها  رابطه مستقیم  بیانگر  معنی داری 0/000 
و محرومیت نسبی در بافتهای فرسوده شهری است 
از 0/07 و  آلفای کمتر  نیز  آماری  لحاظ  از  بطوریکه 
ضریب Beta که در مجموع نیمی از واریانس متغیر 
ناپایداری را تشکیل می دهد نشان از آن است عوامل 
دالیل  جمله  از  کاربریها  نامطلوب  توزیع  و  کالبدی 
عمده ناپایداری بافتهای فرسوده شهری در محدوده 

مورد مطالعه است. 



دوفصلنامه مدیریت شهري
Urban Management

شماره 31 بهار و تابستان 92
 No.31 Spring & Summer

279

راهبردها وسیاست ها
را  مطالعه  مورد  محدوده  از  عمدهای  1-بخش 
ساختمان های بامصالح کم دوام تشکیل می دهند لذا 
لزوم استفاده از مصالح بادوام که باعث مقاومت بیشتر 

ساختمان ها می شود بسیار ضرورت دارد.
انواع  از لحاظ  2-شناسایی واولویت بندی ساختمانها 

ناپایداری باکمک شهرداری ومشارکت مردم.
ساخت  درزمینه  تشویقی  امتیازهای  3-اعطای 
از  بهره مندی  و  فرسوده  های  بافت  وبازسازی  وساز 
ظرفیت  و  توانمندسازی  رویکرد  با  مردم  مشارکت 
به  فرسوده  محالت  در  اجتماعی  و  اقتصادی  سازی 
زیادی  تاحد  پایدار   محلی  اجتماعات  ایجاد  منظور  
فرسوده  بافتهای  مکانی-فضایی  ناپایداری  تواند  می 

را کاهش دهد.
4-تجمیع و بلندمرتبه سازی به منظور ایجاد شرایط 
کالبدی در بافتهای فرسوده شهری، ساماندهی معابر 
و فضاهای باز بافتهای فرسوده به منظور جلوگیری از 
تداخل کاربریها، جلوگیری از افزایش تراکم ساختمانی 
و  کاربری ها  مناسب  توزیع  و  محدوده  جمعیتی  و 

جمعیت دربافتهای فرسوده.
5-ارتقای شبکه های زیربنایی و خدمات رسانی بهبود 
از  هدف  محله های  در  شهری  کاربری های  سرانه 

طریق افزایش دادن سرانه های فرهنگی،  آموزشی.

منابع و ماخذ
افشار، هما )1389( بافتهای فرسوده شهری، چالشها و 
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پایدار،  توسعه  شاخصهای   )1381( مولدران  بدریج، 
ترجمه: نشاط حداد تهرانی و ناصر محرم نژاد،  انتشار 
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ارزیابی سیاست های توسعه پایدار در بخش حمل  و نقل شهری با 
استفاده از مدل های سیستم پویایی؛ مطالعه موردی: شهر مشهد
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چکیده
گسترش حمل ونقل شهری پیامدهایی از قبیل نرخ فزاینده 
فسیلی،  های  انرژی  رویه  بی  مصرف  رانندگی،  تصادفات 
تولید آالینده های مخرب سالمت انسان و محیط زیست 
دارد.  دنبال  به  را  موارد  این  از  ناشی  و هزینه های کالن 
ازاینرو، افزایش نیاز روزافزون به توسعه بخش حمل ونقل 
ضرورت  یافتگی  توسعه  اساسی  ارکان  از  یکی  عنوان  به 
دستیابی به حمل ونقل پایدار را تقویت می نماید. در این 
راستا، شناسایی و اولویت دهی به سیاست های توسعه پایدار 
حمل ونقل بسیار حایز اهمیت است. در مقاله حاضر تالش 
گردیده با استفاده از مدل های سیستم پویایی وضعیت حمل 
ونقل شهر مشهد مدلسازی شود. در ادامه، تعداد 20 سناریو 
در پنج گروه سیاستی  جهت ارزیابی توسعه پایدار حمل ونقل 
مبنای  بر  و  شده  درنظرگرفته  ساله   20 افق  برای  شهری 
نتایج آن، سیاست های موردنظر در سال طرح اولویت دهی 
شده است. در این ارزیابی مشخص گردیده سیاست های  
افزایش کیفیت  پیمایی، کاهش خودروهای فرسوده و  هم 
شاخص  روی  بر  را  تاثیر  بیشترین  همگانی،  نقلیه  وسایل 
حمل  از  ناشی  معضالت  توانسته  و  گذاشته  پایداری  های 
ونقل را طی 20 سال آینده کمینه نماید. به نظر می رسد، 
گیری  تصمیم  در  مقاله  این  در  گردیده  ارائه  پیشنهادات 
حمل  به  دستیابی  جهت  شهری  ونقل  حمل  گردانندگان 

ونقل پایدار موثر واقع شود.
مدل های  پایدار  شهری،  حمل ونقل  كلیدي:  واژگان 

سیستم پویایی، سیاست.

mahdi.ostadijafari@yahoo.com :نویسنده مسئول مکاتبات، شماره تماس: 09122858289، رایانامه  *

Evaluation of Sustainable Development Poli-
cies in Urban Transportation by Using a Sys-
tem Dynamics Model (Case Study: Mashhad, 
Iran) 

Urban transport development has resulted 
in a massive increase in rate of accidents, more 
consumption of fuels and emission of dangerous 
pollutants, and consequently considerable costs. 
These issues alongside the increasing needs to 
transportation services a rise the necessity for 
gaining sustainable transportation as one of the 
principle solutions for development. However, 
recognition and prioritization of sustainable 
transportation policies are very important. In this 
article we tried to model Mashhad transportation 
by using a system dynamics framework. Then, 
20 scenarios have been introduced for sustain-
able urban transportation appraisal in 5 policy 
groups for 20 years. In this evaluation scheme, 
carpooling, reducing old vehicles and improve-
ment of public transportation have identified as 
the most effective factors on sustainability indi-
cators and is able to minimize the negative con-
sequences of transportation in the study horizon. 
It seems that suggestions of the current paper 
may be useful for decision-makers in achieving 
sustainable urban transportation.
Keywords: sustainable urban transport, system 
dynamics model, policy.
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1- مقدمه
حمل  زیانبار  و  منفی  اثرات  برخی  تشدید  یا  و  بروز 
بخش هاي  ترین  اساسي  از  یکي  عنوان  به  نقل  و 
کشور در سالیان اخیر، مورد توجه اکثر کارشناسان و 
برنامه ریزان قرار گرفته است. به عنوان نمونه، تراکم 
فراوان وسایل نقلیه در معابر شهری و مصرف باالی 
سوخت های فسیلی، معضل نزدیک شدن به آستانه 
انتشار آالینده های  و  منابع غیر جایگزین  این  اتمام 
مخرب محیط زیست ناشی از آنها را گوشتزد می کند. 
سال  تا  که  دهد  می  نشان  آمارها  این خصوص،  در 
انتشار  و  در بخش حمل ونقل  انرژي  2025، مصرف 
برابر  دو  تا  به سال 2000  نسبت  گازهاي گلخانه اي 
افزایش یابد )استادی جعفری و جوانی، 1388(. عالوه 
بر این به طور میانگین ساالنه حدود 500 هزار نفر در 
کشورهاي در حال توسعه دچار مرگ زودرس ناشي 
از حمل ونقل مي شوند )استادی  ناشي  آلودگي هوا  از 

جعفری و همکاران، 1389(. 
تاکنون مطالعات متعددي در سایر کشورهای  اگرچه 
دنیا در خصوص ابعاد مختلف حمل ونقل پایدار انجام 
گردیده است، لیکن بررسی این موضوع در کشور ما 
به تازگی مورد توجه قرار گرفته است. در این مطالعه 
بیشتر تاکید بر روی ارائه مدل سیستم پویایی حمل 
ونقل، نمایش تغییرات شاخص ها طی سال های آتی و 
ارزیابی سناریوهای متعدد در این خصوص بوده است. 
به این منظور، تالش شده تا با به کارگیری مدل های 
عنوان  )به  مشهد  شهر  ونقل  حمل  پویایی،  سیستم 
یکی از کالن شهرهای ایران( شبیه سازی شود. ساختار 
این مقاله شامل هفت بخش بوده و طی آن در ابتدا 
مرور منابع مرتبط با حمل ونقل پایدار شهری صورت 

گرفته است. 
با توجه به رویکرد مقاله، شاخص های اندازه گیری در 
بخش  در  آن،  از  پس  است.  شده  آورده  بخش  این 
مدل های  عناصر  و  اصول  تحقیق،  روش شناسی 
سیستم پویایی تبیین و مدل پویای حمل ونقل پایدار 
است.  گردیده  تشریح  آن  زیرمجموعه های  و  شهری 
پس از آن، نتایج مربوط به شاخص های مطالعه در 

تشدید  بیانگر  که   1408 و   1388 های  سال  فاصله 
چالش ها و معضالت ناشی از حمل ونقل می باشد، 
نمایش داده شده است. در ادامه، ضمن معرفی سیاست 
های توسعه پایدار در بخش حمل ونقل، 20 سناریو 
جهت سنجش حمل ونقل درون شهری مشهد طی 20 
سال آتی مورد ارزیابی با استفاده از نمودارهای ریدار 
این  برنامه ریزی  الگوی  نهایت،  قرار گرفته است. در 
ونقل  حمل  شاخص های  کردن  بهینه  هدف  با  شهر 

پایدار ارائه شده است.

2- مفهوم و شاخص های حمل ونقل پایدار
متعددی  تعاریف  شده،  انجام  بررسی های  با  مطابق 
است  گرفته  انجام  پایدار  حمل ونقل  درخصوص 
)استادی جعفری، 1389(. با توجه به رویکرد این مقاله 
و درنظرگیری سایر تعاریف و انتظارات از حمل ونقل 
تعریف  زیر  بصورت  پایدار  حمل ونقل  مفهوم  پایدار، 
حمل   :)1390 حیدری،  و  جعفری  )استادی  می گردد 
ونقل پایدار مجموعه ای از سیاست ها و دستورالعمل 
اهداف  دربردارنده  و  پیوسته  پویا،  یکپارچه،  های 
اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است که توزیع 
نیازهای  رفع  منابع جهت  از  موثر  استفاده  و  عادالنه 
حمل ونقل جامعه و نسل های آتی را به همراه دارد. 
می  پایدار  حمل ونقل  ارزیابی  تعریف  این  با  مطابق 
محیطی،  زیست  ابعاد  در  توامان  به صورت  بایست 

اقتصادی، اجتماعی و حمل ونقلی لحاظ شود.
به طور کلی تعیین پایداری مربوط به مواردی از قبیل 
میزان  امکانات،  و  منابع  پذیری  پایان  و  محدودیت 
با  انسان  تداخل  منابع،  از  استفاده  و  بهره-برداری 
صنعت و رفع نیازهای زندگی، اقتصاد، اجتماع، محیط 
زمانی  دوره  یک  در  تحوالت  و  تغییرات  و  زیست 
طوالنی می باشد. در این موارد، تعیین اینکه چه چیز، 
کجا، کی و چگونه باید اندازه گیری شود، حایز اهمیت 
ونقل  حمل  اهداف  برای  پایداری  برنامه  باشد.  می 
اندازه گیری اصول کلی مدیریتی و حمایت  با  پایدار 
از  برداری  بهره  و  برنامه ریزی  از تصمیم گیری ها، 
ارائه  است.  دستیابی  قابل  ونقل  حمل  های  سیستم 
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جدول 1. شاخص های مطالعه جهت سنجش سطح پایداری حمل ونقل پایدار شهری؛ ماخذ: نگارندگان.

واحدشاخص ردیف

ریالخسارت سالیانه جبران نشده حمل و نقل1
کیلوگرم به نفربرابری قرارگیری شهروندان در معرض آلودگی هوا2
لیتر به وسیله نقلیهمصرف سالیانه گازوئیل به تعداد خودروی گازوئیل سوز3
لیتر به وسیله نقلیهمصرف سالیانه بنزین به تعداد خودروی بنزین سوز4
کیلوگرمتولید سالیانه آالینده NOX به مساحت منطقه5
کیلوگرمتولید سالیانه آالینده CO به مساحت منطقه6
دسی بلسطح آلودگی صوتی در مناطق شهری7
وسیله نقلیه کیلومترمسافت طی شده وسایل نقلیه 8
وسیله نقلیه بر کیلومترمیانگین تراکم ترافیک  9

است  ها الزم  حیطه  تمامی  در  پایداری  های  برنامه 
حداکثری،  و  جانبه  همه  فراگیر،  بلندمدت،  بصورت 
وضع مطلوب را مورد هدف قرار دهند. در این میان، 
ممکن است بخشی از سیاستگذاری ها و اولویت دهی 
ها در بازه زمانی کوتاه مدت مورد توجه قرار گرفته و 

یا روند رشد در برخی بخش ها تعدیل پیدا کند.
و  برنامه ها  دستیابی  میزان  شناخت  جهت 
از  استفاده  پایدار،  ونقل  حمل  به  سیاستگذاری ها 
شاخص های استاندارد، جامع و کاربردی می تواند بسیار 
راهگشا باشد. بررسی ها نشان می دهد از سوی مراکز 
تاکنون شاخص های فراوانی  و سازمان های مختلف، 
 .)2003Litman )TRB 2008, و  ارائه شده است 
در این مطالعه، تعداد 9 شاخص جهت سنجش مدل 
حمل ونقل پایدار شهری انتخاب و معرفی شده است. 
اساس این انتخاب، دسترسی به اطالعات، کارآیی در 
اندازه گیری و مقبولیت جهانی شاخص ها بوده است. 
در جدول شماره 1 این شاخص ها نمایش داده شده است.

3- روش شناسی تحقیق
پس از تشریح مفهوم حمل ونقل پایدار و شاخص های 
اندازه گیری آن، در ادامه به معرفی روشی جامع، کارآ 
پایداری  سطح  ارزیابی  و  سنجش  جهت  فراگیر  و 
اخیر،  پرداخته می شود. طی چندین دهه  حمل ونقل 
چگونگی  نمایش  جهت  تالش  متعددی  مدل های 

رفتار و عملکرد سیستم های مختلف داشته اند. برحسب 
توفیق این مدل ها در میزان دقت نتایج حاصل شده، 
پیش بینی رویدادهای آینده و میزان جامع نگری آنها 
در انتخاب متغیرهای مؤثر بر سیستم، توجه به استفاده 
از آن در سطوح مختلف بیشتر بوده است. در میان این 
با سایر  مدل  ها، مدل های سیستم پویایی در مقایسه 
و  معلولی  علی  روابط  نظرگیری  در  دلیل  به  مدل ها 
بازخور میان متغیرها و لحاظ کردن تأخیر و یا اثرات 
مناسبی  روش  زمان،  طول  در  پارامترها  غیریکسان 
Con- می شوند  قلمداد  بلندمدت  ارزیابی های  )ررای 

.)Guzman,2008 و testabile,2003
عناصر تشکیل دهنده دیاگرام هاي حلقه سببي شامل 
متغیرهاي مستقل )علت(، متغیرهاي وابسته )معلول( 
علت  میان  ارتباطي  جهت  نشان دهنده  پیکان هاي  و 
داده  نمایش   )5( شکل  به صورت  که  است  معلول  و 
 )1( شکل  در   .)Pfaffenbichler, 2003( مي شود 
متغیر X به عنوان متغیر مستقل و متغیر  Yبه صورت 

وابسته معرفی می شود.

 
۳

گيري و اساس اين انتخاب، دسترسي به اطالعات، كارآيي در اندازه. ونقل پايدار شهري انتخاب و معرفي شده است
. است ها نمايش داده شدهاين شاخص 1شماره جدول  در. ها بوده استمقبوليت جهاني شاخص

 
 .نگارندگان: ؛ ماخذونقل پايدار شهريجهت سنجش سطح پايداري حمل مطالعههاي شاخص. 1جدول 
 واحد شاخص  رديف

 ريال خسارت ساليانه جبران نشده حمل و نقل 1
 كيلوگرم به نفر برابري قرارگيري شهروندان در معرض آلودگي هوا 2
 ليهليتر به وسيله نق مصرف ساليانه گازوئيل به تعداد خودروي گازوئيل سوز 3
 ليتر به وسيله نقليه مصرف ساليانه بنزين به تعداد خودروي بنزين سوز 4
 كيلوگرم به مساحت منطقه NOXتوليد ساليانه آالينده  5
 كيلوگرم به مساحت منطقه COتوليد ساليانه آالينده  6
 دسي بل سطح آلودگي صوتي در مناطق شهري 7
 كيلومتروسيله نقليه  مسافت طي شده وسايل نقليه  8
 وسيله نقليه بر كيلومتر ميانگين تراكم ترافيك   9

 
روش شناسي تحقيق  -3

كارآ و فراگير جامع،  يروش در ادامه به معرفيآن،  گيريهزهاي انداشاخصونقل پايدار و تشريح مفهوم حمل پس از
هاي متعددي تالش مدل طي چندين دهه اخير،. شودميپرداخته  ونقلحملجهت سنجش و ارزيابي سطح پايداري 

نتايج دقت  در ميزانها برحسب توفيق اين مدل. اندهاي مختلف داشتهنمايش چگونگي رفتار و عملكرد سيستم جهت
نگري آنها در انتخاب متغيرهاي مؤثر بر سيستم، توجه به استفاده بيني رويدادهاي آينده و ميزان جامع، پيشحاصل شده

به  هاساير مدلبا  مقايسههاي سيستم پويايي در ها، مدلمدلدر ميان اين . بوده استدر سطوح مختلف بيشتر  آناز 
در طول  تأخير و يا اثرات غيريكسان پارامترها كردنمعلولي و بازخور ميان متغيرها و لحاظ در نظرگيري روابط علي دليل
). Guzman,2008و  Contestabile,2003( شوندهاي بلندمدت قلمداد مي، روش مناسبي براي ارزيابيزمان

و ) معلول(، متغيرهاي وابسته )علت(هاي حلقه سببي شامل متغيرهاي مستقل دهنده دياگرامعناصر تشكيل
 شودنمايش داده مي) 5(صورت شكل دهنده جهت ارتباطي ميان علت و معلول است كه بههاي نشانپيكان

)Pfaffenbichler, 2003( . در شكل)متغير ) 1X  عنوان متغير مستقل و متغيربه  Yشودبه صورت وابسته معرفي مي .
 

 
 Pfaffenbichler, 2003 :؛ ماخذارتباط ميان متغيرهاي مستقل و وابسته .1شكل 

 
هاي حلقه گروههاي بازخوري به دو حلقه .شودميهاي بازخوري ارتباط ميان اين متغيرها سبب تشكيل حلقه

 ).Kuchenbecker & Schade 1998 ,( شوندتقسيم ميمنفي و مثبت بازخوري 

شکل 1. ارتباط میان متغیرهای مستقل و وابسته؛
Pfaffenbichler, 2003 :ماخذ 
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حلقه های  تشکیل  سبب  متغیرها  این  میان  ارتباط 
گروه  دو  به  بازخوري  حلقه هاي  شود.  می  بازخوری 
مي شوند      تقسیم  منفي  و  مثبت  بازخوري  حلقه هاي 

.)Kuchenbecker & Schade 1998(
حلقه ها،  این  در  مثبت:  بازخوري  حلقه هاي   -
درصورتی که تغییري در اجزاي سیستم بوجود بیاید، 
منتقل  مؤلفه ها  سایر  به  مستقیم  بصورت  تغییرات 
یک  معناي  به  مثبت  بازخوردي  حلقه هاي  مي شود. 
یا زوالي است که در آن سیستم قابلیت  فرآیند رشد 
انفجار از خارج یا داخل را دارد، مانند چرخه مربوط به 
اجرت و قیمت ها؛ به طوری که با افزایش اجرت، تورم 
در  می شود.  قیمت ها  افرایش  سبب  که  شده  بیشتر 
ادامه، افزایش قیمت باعث باال رفتن اجرت می گردد.

- حلقه هاي بازخوري منفي: حلقه های بازخودي 
سیستم   متقابل(  )عمل  کردن  بي  اثر  به  تمایل  منفي 
به حالت ثابت دارند. مانند کنترل دماي اتاق با یک 
ترموستات، به این معنا که دمای اتاق تا زمانی که به 
پیدا می کند. در  افزایش  برسد  ثابت و مطلوب  درجه 
این هنگام، افزایش دما متوقف گردیده و این روند به 

منظور تثبیت دما ادامه می یابد.
همیشه  مثبت  چرخه هاي  که  است  این  مهم  نکته 
به  توجه  با  و  نیست  پایدار  و  خوب  توسعه  به معناي 
شاخص مورد نظر، ممکن است چرخه هاي منفي در 
با  باشد.  مطلوب  سیاست گذاري ها  و  برنامه ریزي ها 
توجه به تعریف مدل های سیستم و پویایی، در ادامه 
به مراحل مدلسازی به روش سیستم پویایی پرداخته 
شده است. مرحله اول اختصاص به تشریح مدل-های 
مفهومی به صورت تصویری پیدا می نماید. این مرحله 
از مدلسازی دارای اهمیت فراوانی بوده، زیرا هرگونه 
انتخاب پارامترها و روابط میان آنها، بیانگر قابلیت مدل 
جهت سنجش سیاست های مورد نظر مطالعه خواهد 
بود. در ادامه، نمودار جریان1  بر مبنای مدل مفهومی 
توسعه یافته و مکانیزم ارتباط میان متغیرها با استفاده 
به منظور  شوند.  می  معرفی  معلولي  ـ  علي  روابط  از 
مختلف  عناصر  میان  معلولي  ـ  علي  روابط  نمایش 

یک سیستم که بصورت حلقه هاي بازخوري تشکیل 
مي شوند، از دیاگرام هاي حلقه سببي 2 استفاده مي شود 
)Kim,1998(. این دیاگرام ها مي توانند ارتباط میان 
دیگر  در سیستم هاي  عناصر  با سایر  را  یک سیستم 
را توضیح داده و با بررسي فرضیه هاي متعدد به حل 
 Haghani et al,(  معضالت پیچیده و متعدد بپردازد

.)2004
در مرحله نهایی، که بسط و توسعه مدل سیستم پویایی 
نامگذاری می شود، باید ابعاد و واحدهای اندازه گیری 
تمامی متغیرها مشخص شود. سپس، توابع میان این 
روابط بصورت معادالت ریاضی معین شده و داده های 
می گردد.  جمع آوری  موردی  مطالعه  در  نیاز  مورد 
متغیرها،  برخی  به  دسترسی  امکان  عدم  صورت  در 
مدل  در  استفاده  مورد  ریاضی  معادالت  است  الزم 
ریاضی  روابط  و  متغیرها  انتها  در  و  شده  ساده سازی 
پویایی  سیستم  نرم افزارهای  از  یکی  در  آنان  میان 
مراحل  توضیح  به  توجه  با  می شوند.  شبیه سازی 
تشکیل مدل سیستم پویایی، در ادامه هر یک از این 

مراحل به تفکیک آورده شده است.

3-1- مدل مفهومی حمل ونقل پایدار شهری
جهت تشکیل مدل مفهومی حمل ونقل پایدار شهری، 
از دیاگرام های علی - معلولی به منظور نمایش ارتباط 
میان مولفه های مدل استفاده شده است. این موضوع 
که در شکل  شماره 2 نمایش داده شده است، بیانگر 
اقتصادی،  متغیرهای  درنظرگیری همزمان  پیچیدگی 
اجتماعی و زیست محیطی در حیطه حمل ونقل است. 
از حلقه های مفهومی شکل شماره  نمونه  به عنوان 
آالینده  تولید  سبب  نقلیه  وسایل  سوخت  مصرف   ،2
ایجاد  به  منجر  هوا  های  آالینده  تولید  می شود.  ها 
این  که  محیطی شده  زیست  های  هزینه  افزایش  و 
موضوع در حوزه اقتصادی بر روی منابع مالی حمل 
ونقل موثر خواهد بود. به منظور کاهش هزینه ها و 
پیامدهای منفی حمل ونقل، برنامه ریزی و مطالعات 
از خروجی های  متعددی صورت می گیرد که یکی 
1- Flow Diagram
2- Causal Loop Diagram )CLD(
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تسهیالت و سامانه های حمل ونقل می باشد. بدون 
تردید، قیمت گذاری و در پی آن میزان هزینه سفر، می 
تواند بر روی سطح استفاده از حمل-ونقل همگانی در 
مقایسه با وسایل نقلیه شخصی موثر باشد. در ادامه، با 
تغییر حجم ترافیک وسایل نقلیه و مسافت طی شده، 

مصرف سوخت کاهش و یا افزایش خواهد داشت. 

 3-2-  نمودار جریان مدل حمل ونقل پایدار شهری
با ترسیم مدل مفهومی حمل ونقل پایدار شهری، در 
حمل  از  اثرپذیر  و  اثرگذار  متغیرهای  مهمترین  واقع 
ونقل بر بخش-های اقتصاد، محیط زیست و اجتماع 
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شکل 2. مدل مفهومی حمل  و نقل پایدار شهری؛ ماخذ: نگارنده.

۷

ها داراي هاي با قطبيت مثبت و ساير حلقهحلقه) 4(و ) 1(هاي حلقه .ادامه به بيان چند نمونه از آن پرداخته شده است
 .باشندقطبيت منفي مي

 
  بسط و توسعه مدل سيستم پويايي -3-3

در اين مرحله، روابط رياضي ميان متغيرها در نمودار ونقل پايدار شهري ن مدل حملپس از ترسيم نمودار جريا
۳Fنسيم افزار سيستم پويايي وكارگيري نرمبه اين منظور، با به. جريان مشخص شده است

هاي اقتصادي، مدل ، زير1
دسته  5ونسيم متغيرها به افزار سيستم پويايي در محيط نرم. ونقلي مدل گرديده استمحيطي و حملاجتماعي، زيست

متغير حالت نشان دهنده مقدار سطح متغير در . شودبندي ميتقسيم) برونزا(متغيرهاي حالت، نرخ، ثابت، كمكي و خارجي 
را در طول زمان  پوياييطول زمان و تغيير افزايشي يا كاهشي توسط متغير نرخ است كه در نهايت رفتار سيستم 

ر طول زمان تغيير پيدا نخواهند نمود و متغير خروجي به صورت مستقل عمل نموده و متغير ثابت د. كندمشخص مي
مقادير جديد متغير حالت بر اساس افزايش يا كاهش تغييرات در . باشدتحت تأثير تغييرات متغيرهاي درون مدل نمي

.  آينددوره آينده بدست مي

J.ZK.Z(JK.ARJK.ZR)(DT)                                                        )  1(رابطه  −+=                    
، )واحد( Jدر زمان  Zمتغير سطح  Z.J، )واحد( Kدر زمان  Zمقدار جديد متغير سطح  Z.Kدر اين رابطه متغير 

Z.R  واحد/ زمان(نرخ جريان ورودي( ،AR  نرخ جريان خروجي)واحد/زمان( ،DT  فاصله زماني ميانJ  وK )زمان (
. شوندمعرفي ميزمان حقيقي و قبلي  Jو  Kو 

                                                             
1 Vensim PLE, vergen 5.9d 
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انتخاب گردیده است. بر این اساس، نمودار جریان بر 
است. مطابق  ترسیم شده  مبنای ساختار علی سببی 
با شکل شماره 3، حلقه های مثبت و منفی متعددی 
تشکیل دهنده ساختار مدل بوده که در ادامه به بیان 
چند نمونه از آن پرداخته شده است. حلقه های )1( و 
)4( حلقه های با قطبیت مثبت و سایر حلقه ها دارای 

قطبیت منفی می باشند.
 

3-3- بسط و توسعه مدل سیستم پویایی 
پایدار  از ترسیم نمودار جریان مدل حمل ونقل  پس 
شهری در این مرحله، روابط ریاضی میان متغیرها در 
نمودار جریان مشخص شده است. به این منظور، با 
زیر   ، نسیم3  و  پویایی  سیستم  افزار  نرم  به کارگیری 
و  محیطی  زیست  اجتماعی،  اقتصادی،  های  مدل 
افزار  نرم  در محیط  است.  گردیده  ونقلی مدل  حمل 
سیستم پویایی ونسیم متغیرها به 5 دسته متغیرهای 

تقسیم  )برونزا(  خارجی  و  کمکی  ثابت،  نرخ،  حالت، 
بندی می شود. متغیر حالت نشان دهنده مقدار سطح 
متغیر در طول زمان و تغییر افزایشی یا کاهشی توسط 
پویایی  سیستم  رفتار  نهایت  در  که  است  نرخ  متغیر 
در  ثابت  متغیر  می کند.  مشخص  زمان  طول  در  را 
طول زمان تغییر پیدا نخواهند نمود و متغیر خروجی 
به صورت مستقل عمل نموده و تحت تأثیر تغییرات 
متغیر  جدید  مقادیر  نمی باشد.  مدل  درون  متغیرهای 
دوره  در  تغییرات  کاهش  یا  افزایش  اساس  بر  حالت 

آینده بدست می آیند. 
(DT)(JK.ARJK.ZR)J.ZK.Z −+= رابطه )1(             

                                                                 
 Z مقدار جدید متغیر سطح Z.K در این رابطه متغیر
 J زمان  در   Z متغیر سطح   Z.J )واحد(،   K زمان  در 
 AR ،)زمان/ واحد( نرخ جریان ورودی Z.R ،)واحد(
فاصله زمانی   DT نرخ جریان خروجی )زمان/واحد(، 

3-Vensim PLE, vergen 5.9d
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جمعيت

جمعيت نواحي اطراف

تعداد خودرو

منابع مالي حمل و نقل

ظرفيت معابر

تعداد اتوبوس

افزايش جمعيت

مهاجرت

مرگ و مير متولدين

توليد خودرو اسقاط خودرو

هزينه هادرآمدها

بودجه دولتي

هزينه هاي زيست محيطي

ساخت معابر جديد

توليد اتوبوس اسقاط اتوبوس

نرخ تولد

نرخ مرگ و مير

سالمتي شهروندان
سرانه فضاي سبز

مساحت فضاي سبز

تقاضاي حمل و نقل
تمايل سفر با وسيله نقليهغيرموتوري

شخصي

سرانه مالكيت وسيله نقليه

فاصله سفر

كشش به استفاده از وسيله
نقليه

تقاضاي سفر با حمل و نقل
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تقاضاي سفر با وسيله نقليه

حجم ترافيك
مسافت طي شده

مصرف سوخت

توليد آالينده هاي هوا

زمان سفر

متوسط سرعت
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مسير ويژه اتوبوس

كشش افزايش ظرفيت

آلودگي صوتي

دريافت عوارض و ماليات
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شکل 3. مدل سیستم پویایی حمل ونقل پایدار شهری به همراه حلقه های بازخوری مثبت و منفی؛ ماخذ: نگارندگان.
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یف
رد

هزینه )ریال(مرجعمتغیر

آلودگی صوتی1

)Litman, 2003(

119,78وسیله نقلیه شخصی
604,1اتوبوس

1211,4موتورسیکلت

آلودگی آب2
128,1وسیله نقلیه شخصی

128,1اتوبوس
128,1موتورسیکلت

آلودگی ناشی از تولید زباله3
3,7وسیله نقلیه شخصی

3,7اتوبوس
3,7موتور سیکلت

4NO2 آالینده
) مهندسین مشاور آتیه ساز شرق، 1389(

4800
5CO 1500آالینده
6HC 1700آالینده

قبلی  و  زمان حقیقی   J و   K و  )زمان(   K و   J میان 
معرفی می شوند.

 
4- مطالعه موردی و نتایج آن

از  یکی  عنوان  به  مشهد  شهر  مقاله،  این  در 
پایدار  حمل ونقل  ارزیابی  جهت  ایران  کالنشهرهای 
شهری انتخاب گردیده است. به  این منظور از نرم افزار 
آن  طی  و  شده  استفاده  مدلسازی  جهت  نسیم  و 
زیرمدل های اقتصادی، زیست محیطی، تولید و جذب 
کاربری  و  اجتماعی  خصوصیات  احتساب  )با  سفر 
است.  شده  مدل  سفر  تفکیک  و  سفر  توزیع  زمین(، 
اطالعات  اساس  بر  شهری  پایدار  ونقل  حمل  مدل 
سال های 1373 الی 1385 برای شهر مشهد پرداخت 
و اعتبارسنجی شده و پس از آن، سال 1388 به عنوان 
این  در  است.  گرفته  قرار  برنامه ریزی  مبنای  سال 
هزینه  از  مجموعه ای  محیطی  آلودگی  هزینه  مقاله، 
انتشار آالینده های هوا )HC، CO و NOX(، صوت، 
آب و تولید زباله در هر یک از وسایل نقلیه درنظرگرفته 

ازای یک  شده که در جدول )2( هزینه هر کدام به 
 )1388( مطالعه  پایه  سال  در  وسیله نقلیه  کیلومتر- 

آورده شده است.
وسایل  توسط  ها  آالینده  انتشار  و  سوخت  مصرف 
نقلیه مختلف، تابعی از فناوری، نوع سوخت، سرعت 
وسایل نقلیه، تراکم ترافیک و شرایط فیزیکی معبر از 
قبیل شیب طولی و روسازی راه است. در این مطالعه، 
مصرف سوخت وسایل نقلیه سبک و سنگین بر اساس 
سرعت و تراکم ترافیک محاسبه شده است )بهبهاني 
با توجه به  و همکاران، 1373(. در جدول شماره 3، 
تراکم  از  ناشی  تاخیر  میزان  و  نقلیه  وسایل  سرعت 
ترافیک، مصرف سوخت مبنا و مازاد تخمین زده شده 

است. 
آلودگی صوتی در مناطق شهری،  به جهت محاسبه 
تا کنون روش های متعددی ارائه شده است. برخی از 
این روش ها، با ارائه نمودار خطی یا غیرخطی بدست 
آمده از آزمایشات متعدد، میزان تولید آلودگی صوتی 
ارزیابی  نقلیه  وسایل  تفکیک  به  متوسط  طور  به  را 

جدول 2. هزینه آالینده های زیست محیطی به ازای یک كیلومتر- وسیله نقلیه در سال 1388
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این  اگرچه   .)1382 رحیمی،  و  )صفارزاده  اند  نموده 
را  صوتی  آلودگی  میزان  محاسبه  قابلیت  ها  روش 
دارد، لیکن عدم ارتباط دهی میان متغیرهای مستقل 
آنها،  پایین  دقت  همچنین  و  آلودگی صوتی  تولید  و 
به کارگیری روابط ریاضی را در این موضوع ضروری 
می نماید. در مطالعه حاضر، مدل تولید آلودگی صوتی 
در کشور انگلستان را مبنای محاسبه قرار داده است. 
)Q(، سرعت  ترافیک  متغیرهای حجم  این مدل،  در 
)V( و درصد وسایل نقلیه سنگین )P(، سطح آلودگی 
نتیجه می شوند   )L10( متری  فاصله 10  در  صوتی 
است که  به ذکر  و رحیمی، 1382(. الزم  )صفارزاده 
روابط ریاضی ارائه شده در کشور انگلستان با توجه به 
مقادیر بدست آمده بصورت میدانی در نقاط مختلف در 
شهر مشهد کالیبره شده است )سازگارنیا و همکاران، 

.)1384
 NOX,( همچنین، میزان نشر آالینده های مختلف 
از  تابعی  مختلف  وسایل نقلیه  توسط   )HC, CO
فناوری وسیله نقلیه، نوع سوخت و سرعت وسیله نقلیه 
انتشار برخی آالینده های  است. جهت برآورد میزان 
تهران  ترافیک  و  حمل ونقل  جامع  مطالعات  از  هوا 
)شرکت مطالعات حمل ونقل و ترافیک تهران، 1375( 

استفاده شده  است. 
در  آن  نتایج  اعتبارسنجی  و  مدل  شدن  ساخته  با 
سال پایه ]3[، نتایج مدل حمل ونقل پایدار بر اساس 
آمده  بدست  مشهد  شهر  در  انتخابی  شاخص های 
 ،)7(  ،)6(  ،)5(  ،)4( شکل های  در  نتایج  این  است. 
در  است.  شده  داده  نمایش   )11( و   )10(  ،)9(  ،)8(
این شکل ها، محور افقی مربوط به سال  آتی و محور 
در  باشد.  می  شاخص ها  تغییرات  نمایشگر  عمودی 
محور افقی، سال مبنا )1388( تا سال طرح )1408( 

مشخص شده است.
جبران  سالیانه  خسارت  به  مربوط  اول  شاخص 
از  ناشی  محیط  آلودگی  براساس  نقل  و  حمل  نشده 
حمل ونقل در دوره 20 ساله تقریبًا به صورت سهمی 
در   .)4 شماره  )شکل  است  کرده  پیدا  افزایش  مثبت 
در  و  ریال   3,04E+11 با برابر  این هزینه  مبنا  سال 

سال طرح برابر با  6,44E+12ریال برآورد شده است. 
هزینه  برابری   20 افزایش حدود  بیانگر  موضوع  این 
آلودگی محیط در این دوره بوده که می تواند به عنوان 

چالشی مهم قلمداد  شود.

وضعیت تغییر در شاخص برابری در معرض قرارگیری 
آلودگی هوا ناشی از حمل ونقل در دوره 20 ساله در 
شکل )5( نشان داده شده است. این شاخص که یک 
آالینده  تولید  همزمان  افزایش  از  ترکیبی  شاخصی 
می   1408 سال  تا  مشهد  شهر  جمعیت  و  هوا  های 
از  استفاده  رشد  که  است  مطلب  این  بیانگر  باشد، 
وسایل نقلیه می تواند تا سال افق طرح این شاخص 
را تا حدود 25 درصد افزایش روبرو نماید. این موضوع 
می تواند مخاطره ای جدی برای شهر مشهد ایجاد نماید.

شاخص دیگر بررسی شده در این مقاله، مصرف سالیانه 
و  گازوئیل سوز  خودروی  تعداد  به  بنزین  و  گازوئیل 
بنزینسوز است. در شکل شماره 6 تغییرات این شاخص 

۱۱

 
 .گارندگانن: ؛ ماخذ)ريال(ساله  20نقل در دوره  و تغييرات شاخص هزينه آلودگي محيط ناشي از حمل. 4شكل 
 

) 5(ساله در شكل  20ونقل در دوره برابري در معرض قرارگيري آلودگي هوا ناشي از حملوضعيت تغيير در شاخص 
هاي هوا و جمعيت شهر اين شاخص كه يك شاخصي تركيبي از افزايش همزمان توليد آالينده. نشان داده شده است

تواند تا سال افق طرح اين نقليه ميرشد استفاده از وسايل باشد، بيانگر اين مطلب است كهمي 1408مشهد تا سال 
 .اي جدي براي شهر مشهد ايجاد نمايدتواند مخاطرهاين موضوع مي. درصد افزايش روبرو نمايد 25شاخص را تا حدود 

 

 
گرم به كيلو(ساله  20ونقل در دوره تغييرات شاخص برابري در معرض قرارگيري آلودگي هوا ناشي از حمل .5شكل 

 .نگارندگان: ؛ ماخذ)نفر
 

سوز سوز و بنزينشاخص ديگر بررسي شده در اين مقاله، مصرف ساليانه گازوئيل و بنزين به تعداد خودروي گازوئيل
 1388در سال . ساله نشان داده شده است 20ماهه و در دوره  2تغييرات اين شاخص در بازه  6شماره در شكل . است

ليتر به  5/235و  2/427سوز به ترتيب برابر با سوز و بنزينو بنزين به تعداد خودروي گازوئيلمصرف ساليانه گازوئيل 
بررسي در . ليتر به وسيله نقليه رسيده است 3/176و  5/187به  1408بوده كه اين مقادير در سال در دو ماه نقليه وسيله

صورت تابع اكيداً صعودي هستند، ليكن نقليه بهدهد اگرچه مقادير مصرف سوخت و تعداد وسايلنتايج مدل نشان مي

۱۱

 
 .گارندگانن: ؛ ماخذ)ريال(ساله  20نقل در دوره  و تغييرات شاخص هزينه آلودگي محيط ناشي از حمل. 4شكل 
 

) 5(ساله در شكل  20ونقل در دوره برابري در معرض قرارگيري آلودگي هوا ناشي از حملوضعيت تغيير در شاخص 
هاي هوا و جمعيت شهر اين شاخص كه يك شاخصي تركيبي از افزايش همزمان توليد آالينده. نشان داده شده است

تواند تا سال افق طرح اين نقليه ميرشد استفاده از وسايل باشد، بيانگر اين مطلب است كهمي 1408مشهد تا سال 
 .اي جدي براي شهر مشهد ايجاد نمايدتواند مخاطرهاين موضوع مي. درصد افزايش روبرو نمايد 25شاخص را تا حدود 

 

 
گرم به كيلو(ساله  20ونقل در دوره تغييرات شاخص برابري در معرض قرارگيري آلودگي هوا ناشي از حمل .5شكل 

 .نگارندگان: ؛ ماخذ)نفر
 

سوز سوز و بنزينشاخص ديگر بررسي شده در اين مقاله، مصرف ساليانه گازوئيل و بنزين به تعداد خودروي گازوئيل
 1388در سال . ساله نشان داده شده است 20ماهه و در دوره  2تغييرات اين شاخص در بازه  6شماره در شكل . است

ليتر به  5/235و  2/427سوز به ترتيب برابر با سوز و بنزينو بنزين به تعداد خودروي گازوئيلمصرف ساليانه گازوئيل 
بررسي در . ليتر به وسيله نقليه رسيده است 3/176و  5/187به  1408بوده كه اين مقادير در سال در دو ماه نقليه وسيله

صورت تابع اكيداً صعودي هستند، ليكن نقليه بهدهد اگرچه مقادير مصرف سوخت و تعداد وسايلنتايج مدل نشان مي

 شکل 4. تغییرات شاخص هزینه آلودگی محیط ناشی از حمل  و نقل
در دوره 20 ساله )ریال(؛ ماخذ: نگارندگان

شکل 5. تغییرات شاخص برابری در معرض قرارگیری آلودگی هوا ناشی از 
حمل ونقل در دوره 20 ساله )كیلوگرم به نفر(؛ ماخذ: نگارندگان.
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۱۳

 
 )كيلوگرم بر متر مربع(ساله  20به مساحت منطقه در دوره  COتغييرات شاخص توليد ساليانه آالينده  .8شكل 
 .نگارندگان: ماخذ

 
بل دسي 8/71بنا برابر با نمايش داده شده است، شاخص مربوط به آلودگي صوتي در سال م) 9(گونه كه در شكل همان

رو اين موضوع بيانگر اين است كه روند پيش. بل رسيده استدسي 2/75به  1408بوده كه با تغيير تقريباً خطي، در سال 
 .سال آتي خواهد شد 20بل طي دسي 4/3در شهر مشهد، سبب افزايش آلودگي صوتي به ميزان 

 

 
 .نگارندگان: ماخذ )بلدسي( ساله 20تغييرات شاخص آلودگي صوتي در دوره  .9شكل 

 
ساله بوده كه ميزان تغييرات اين  20در دوره مسافت طي شده وسايل نقليه شاخص ديگر مورد بررسي در اين مطالعه، 

اي كه برآورد رشد اين شاخص تقريباً بصورت خطي بوده، به گونه. مشخص گرديده است 10شماره شاخص در شكل 
اين موضوع كه عمدتاً به دليل . درصد افزايش يابد 100تا حدود  1408 مسافت طي شده وسايل نقليه تا سالشود مي

تر و شهري را پيچيدهافتد، معضالت ترافيكي درونرويه جمعيت شهري و رشد سفرهاي روزانه اتفاق ميافزايش بي
 .تر خواهد نمودگسترده

 

۱۳

 
 )كيلوگرم بر متر مربع(ساله  20به مساحت منطقه در دوره  COتغييرات شاخص توليد ساليانه آالينده  .8شكل 
 .نگارندگان: ماخذ

 
بل دسي 8/71بنا برابر با نمايش داده شده است، شاخص مربوط به آلودگي صوتي در سال م) 9(گونه كه در شكل همان

رو اين موضوع بيانگر اين است كه روند پيش. بل رسيده استدسي 2/75به  1408بوده كه با تغيير تقريباً خطي، در سال 
 .سال آتي خواهد شد 20بل طي دسي 4/3در شهر مشهد، سبب افزايش آلودگي صوتي به ميزان 

 

 
 .نگارندگان: ماخذ )بلدسي( ساله 20تغييرات شاخص آلودگي صوتي در دوره  .9شكل 

 
ساله بوده كه ميزان تغييرات اين  20در دوره مسافت طي شده وسايل نقليه شاخص ديگر مورد بررسي در اين مطالعه، 

اي كه برآورد رشد اين شاخص تقريباً بصورت خطي بوده، به گونه. مشخص گرديده است 10شماره شاخص در شكل 
اين موضوع كه عمدتاً به دليل . درصد افزايش يابد 100تا حدود  1408 مسافت طي شده وسايل نقليه تا سالشود مي

تر و شهري را پيچيدهافتد، معضالت ترافيكي درونرويه جمعيت شهري و رشد سفرهاي روزانه اتفاق ميافزايش بي
 .تر خواهد نمودگسترده

 

بازه 2 ماهه و در دوره 20 ساله نشان داده شده  در 
است. در سال 1388 مصرف سالیانه گازوئیل و بنزین 
به تعداد خودروی گازوئیل سوز و بنزینسوز به ترتیب 
برابر با 427/2 و 235/5 لیتر به وسیله نقلیه در دو ماه 
بوده که این مقادیر در سال 1408 به 187/5 و 176/3 
لیتر به وسیله نقلیه رسیده است. بررسی در نتایج مدل 
تعداد  و  اگرچه مقادیر مصرف سوخت  نشان می دهد 
وسایل نقلیه به صورت تابع اکیداً صعودی هستند، لیکن 
از  استفاده  مطلوبیت  کاهش  دلیل  به  دو  این  نسبت 
وسایل نقلیه )ازقبیل افزایش قیمت سوخت و توسعه 
تا  ونقل همگانی در شهر مشهد  سیستم های حمل 

سال 1408( در طول زمان نزولی است.

میزان  ترتیب شاخص  به   )8( و   )7( در شکل های   
تغییرات شاخص های تولید سالیانه آالینده NOX و 
CO به مساحت منطقه نشان داده شده است. براساس 
این شکل ها، تولید سالیانه آالینده NOX تقریبًا ثابت 

و تولید سالیانه آالینده CO دارای رشد بیشتری بوده 
است. این آالینده در سال مبنا برابر 0,644139 و در 
سال طرح به میزان 1,23947 کیلوگرم بر متر مربع 

پیش بینی گردیده است.
 

همان گونه که در شکل )9( نمایش داده شده است، 
شاخص مربوط به آلودگی صوتی در سال مبنا برابر با 
71/8 دسی بل بوده که با تغییر تقریبًا خطی، در سال 
موضوع  این  است.  رسیده  دسی بل   75/2 به   1408
بیانگر این است که روند پیش رو در شهر مشهد، سبب 
افزایش آلودگی صوتی به میزان 3/4 دسی بل طی 20 

سال آتی خواهد شد.
 

مسافت  مطالعه،  این  در  بررسی  مورد  دیگر  شاخص 
طی شده وسایل نقلیه در دوره 20 ساله بوده که میزان 
مشخص   10 شماره  شکل  در  شاخص  این  تغییرات 

۱۲

-هاي حملازقبيل افزايش قيمت سوخت و توسعه سيستم(نقليه به دليل كاهش مطلوبيت استفاده از وسايلنسبت اين دو 
 .در طول زمان نزولي است) 1408ونقل همگاني در شهر مشهد تا سال 

 

 
ليتر به (سوز سوز و بنزينل و بنزين به تعداد خودروي گازوئيلتغييرات شاخص توليد مصرف ساليانه گازوئي .6شكل 
 .نگارندگان: ؛ ماخذ)نقليهوسيله

 
به مساحت  COو  NOXهاي توليد ساليانه آالينده ميزان تغييرات شاخص به ترتيب شاخص) 8(و  )7( هايدر شكل

تقريباً ثابت و توليد ساليانه آالينده  NOX، توليد ساليانه آالينده هااين شكل براساس. منطقه نشان داده شده است
CO 1.23947و در سال طرح به ميزان  0.644139اين آالينده در سال مبنا برابر . داراي رشد بيشتري بوده است 

. بيني گرديده استكيلوگرم بر متر مربع پيش
 

 
 )كيلوگرم بر متر مربع(اله س 20به مساحت منطقه در دوره  NOXتغييرات شاخص توليد ساليانه آالينده  .7شكل 
 .نگارندگان: ماخذ

 

۱۲

-هاي حملازقبيل افزايش قيمت سوخت و توسعه سيستم(نقليه به دليل كاهش مطلوبيت استفاده از وسايلنسبت اين دو 
 .در طول زمان نزولي است) 1408ونقل همگاني در شهر مشهد تا سال 

 

 
ليتر به (سوز سوز و بنزينل و بنزين به تعداد خودروي گازوئيلتغييرات شاخص توليد مصرف ساليانه گازوئي .6شكل 
 .نگارندگان: ؛ ماخذ)نقليهوسيله

 
به مساحت  COو  NOXهاي توليد ساليانه آالينده ميزان تغييرات شاخص به ترتيب شاخص) 8(و  )7( هايدر شكل

تقريباً ثابت و توليد ساليانه آالينده  NOX، توليد ساليانه آالينده هااين شكل براساس. منطقه نشان داده شده است
CO 1.23947و در سال طرح به ميزان  0.644139اين آالينده در سال مبنا برابر . داراي رشد بيشتري بوده است 

. بيني گرديده استكيلوگرم بر متر مربع پيش
 

 
 )كيلوگرم بر متر مربع(اله س 20به مساحت منطقه در دوره  NOXتغييرات شاخص توليد ساليانه آالينده  .7شكل 
 .نگارندگان: ماخذ

 

شکل 6. تغییرات شاخص تولید مصرف سالیانه گازوئیل و بنزین به تعداد 
خودروی گازوئیل سوز و بنزینسوز )لیتر به وسیله نقلیه(؛ ماخذ: نگارندگان.

شکل 8. تغییرات شاخص تولید سالیانه آالینده CO به مساحت 
منطقه در دوره 20 ساله )كیلوگرم بر متر مربع( ماخذ: نگارندگان.

شکل 7. تغییرات شاخص تولید سالیانه آالینده XON به مساحت 
منطقه در دوره 02 ساله )كیلوگرم بر متر مربع( ماخذ: نگارندگان.

شکل 9. تغییرات شاخص آلودگی صوتی در دوره 20 ساله 
)دسی بل( ماخذ: نگارندگان.



دوفصلنامه مدیریت شهري
Urban Management

شماره 31 بهار و تابستان 92
 No.31 Spring & Summer

290

گردیده است. رشد این شاخص تقریبًا بصورت خطی 
طی  مسافت  شود  می  برآورد  که  ای  گونه  به  بوده، 
شده وسایل نقلیه تا سال 1408 تا حدود 100 درصد 
افزایش یابد. این موضوع که عمدتًا به دلیل افزایش 
بی رویه جمعیت شهری و رشد سفرهای روزانه اتفاق 
می افتد، معضالت ترافیکی درون شهری را پیچیده 

تر و گسترده تر خواهد نمود.
 

همچنین، در شکل شماره 11 شاخص متوسط تراکم 
وسایل نقلیه در دوره 20 ساله نمایش داده شده است. 
مطابق با شکل شماره 11، این شاخص که در سال 
تا  نقلیه  با رشد وسایل  باشد،  پایه در حدود 0/5 می 
سال افق طرح به عدد 1/5 )شرایط فوق اشباع( می 

رسد.

نتایج حاصل از مدل های سیستم پویایی در شاخص 

مخاطرات  افزایش  بیانگر  شده  کارگیری  به  های 
زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی و حمل ونقلی در 
شهر مشهد می باشد. رویکرد دستیابی به توسعه پایدار 
در بخش حمل ونقل، استفاده از سیاست های پایدار 
کننده حمل ونقلی بوده که الزم است میزان اثرگذاری 

این سیاست ها مورد ارزیابی قرار گیرد.

5- بحث و تحلیل
جهت ارزیابي سطح پایداری حمل ونقل شهر مشهد، 
حمل  راهبردهای  و  اهداف  به  توجه  با  سیاست  پنج 
به  است. سنجش سناریوها  معرفي شده  پایدار  ونقل 
پویایی  سیستم  مدلهای  نتایج  که  است  صورت  این 
مبنا(  )سال  فاصله سال 1388  در  و  9 شاخص  طی 
این  است.  شده  بررسی  طرح(  )سال   1408 سال  و 
سیاست ها شامل افزایش مطلوبیت پیاده روی، توسعه 
کاهش  فرسوده،  خودروهای  کاهش  پیمایی،  هم 
خودروهای فرسوده، دورکاری و افزایش کیفیت وسایل 
نقلیه همگانی است. در جدول شماره 3 این سیاست 
ها معرفي شده است. در این جدول، سیاست ها، متغیر 
قابل استفاده در مدل، مقادیر اولیه، واحدها و مقادیر 
مختلف سیاست ها مشخص گردیده است. برای هر 
سیاست 4 مقدار مشخص شده و به این ترتیب مطالعه 
حاضر در مجموع 20 سناریو )سناریوهای الف-1 الی 
مقادیر  کردن  وارد  با  است.  نموده  بررسی  را   )5- ه 
سناریوها در نرم افزار سیستم پویایی ونسیم، نتایج هر 
سناریو طی 20 سال آتی )1388 الی 1408( بدست 

آمده است.
مقادیر  مشهد،  شهر  در  سناریوها  مقایسه  به منظور 
شاخص ها )براساس تعریف جدول 1( در سال 1388 
با  اطالعات  این  است.  شده  گرفته  درنظر   1408 و 
با شکل شماره 12  از نمودار ریدار4  مطابق  استفاده 
به تصویر کشیده شده است. در این شکل، تمامی 20 
سناریو طی 5 سیاست موردنظر در سال  طرح آورده 
شده است. نحوه ترسیم این نمودار به این صورت بوده 
همان  مقدار  بر  سناریو  هر  در  شاخص ها  مقادیر  که  ۱۴

 
 .نگارندگان: ماخذ ؛)كيلومترنقليه-لهوسي(ساله  20در دوره مسافت طي شده وسايل نقليه تغييرات شاخص  .10شكل 

 
مطابق با . ساله نمايش داده شده است 20نقليه در دوره شاخص متوسط تراكم وسايل 11شماره همچنين، در شكل 

 5/1نقليه تا سال افق طرح به عدد باشد، با رشد وسايلمي 5/0، اين شاخص كه در سال پايه در حدود 11شماره شكل 
 .رسدمي )شرايط فوق اشباع(

 

 
 .نگارندگان: ؛ ماخذ)نقليه بر كيلومتروسيله(ساله  20در دوره نقليه تراكم وسايلمتوسط تغييرات شاخص  .11شكل 
 

محيطي، بيانگر افزايش مخاطرات زيستكارگيري شده هاي بهدر شاخصهاي سيستم پويايي نتايج حاصل از مدل
استفاده  ونقل،رويكرد دستيابي به توسعه پايدار در بخش حمل .باشددر شهر مشهد ميونقلي اجتماعي، اقتصادي و حمل

. ها مورد ارزيابي قرار گيردونقلي بوده كه الزم است ميزان اثرگذاري اين سياستهاي پايدار كننده حملاز سياست
 

 بحث و تحليل -5
معرفي ونقل پايدار راهبردهاي حملبا توجه به اهداف و  شهر مشهد، پنج سياستونقل حملارزيابي سطح پايداري  جهت

سال له صفادر  شاخص و 9هاي سيستم پويايي طي سنجش سناريوها به اين صورت است كه نتايج مدل. شده است

۱۴

 
 .نگارندگان: ماخذ ؛)كيلومترنقليه-لهوسي(ساله  20در دوره مسافت طي شده وسايل نقليه تغييرات شاخص  .10شكل 

 
مطابق با . ساله نمايش داده شده است 20نقليه در دوره شاخص متوسط تراكم وسايل 11شماره همچنين، در شكل 

 5/1نقليه تا سال افق طرح به عدد باشد، با رشد وسايلمي 5/0، اين شاخص كه در سال پايه در حدود 11شماره شكل 
 .رسدمي )شرايط فوق اشباع(

 

 
 .نگارندگان: ؛ ماخذ)نقليه بر كيلومتروسيله(ساله  20در دوره نقليه تراكم وسايلمتوسط تغييرات شاخص  .11شكل 
 

محيطي، بيانگر افزايش مخاطرات زيستكارگيري شده هاي بهدر شاخصهاي سيستم پويايي نتايج حاصل از مدل
استفاده  ونقل،رويكرد دستيابي به توسعه پايدار در بخش حمل .باشددر شهر مشهد ميونقلي اجتماعي، اقتصادي و حمل

. ها مورد ارزيابي قرار گيردونقلي بوده كه الزم است ميزان اثرگذاري اين سياستهاي پايدار كننده حملاز سياست
 

 بحث و تحليل -5
معرفي ونقل پايدار راهبردهاي حملبا توجه به اهداف و  شهر مشهد، پنج سياستونقل حملارزيابي سطح پايداري  جهت

سال له صفادر  شاخص و 9هاي سيستم پويايي طي سنجش سناريوها به اين صورت است كه نتايج مدل. شده است

 شکل 10. تغییرات شاخص مسافت طی شده وسایل نقلیه در دوره 
20 ساله )وسیله نقلیه-كیلومتر(؛ ماخذ: نگارندگان. 

شکل 11. تغییرات شاخص متوسط تراكم وسایل نقلیه در دوره 20 
ساله )وسیله نقلیه بر كیلومتر(؛ ماخذ: نگارندگان.

4-Radar Diagram



دوفصلنامه مدیریت شهري
Urban Management

شماره 31 بهار و تابستان 92
 No.31 Spring & Summer

291

این  به  و  تقسیم  کار  انجام  عدم  گزینه  در  شاخص 
مورد  سناریوی  در  شاخص  هر  نسبی  مقادیر  ترتیب 
نظر محاسبه شده است. در هر نمودار، 9 محور وجود 

داشته که مربوط به شاخص های مطالعه می باشد. 

همان گونه که در شکل شماره 12 مشخص گردیده 
است، مقادیر نسبی شاخص های مطالعه در سناریوهای 
الف-4، ب-4، ج-4، د-4 و ه-4 دارای بیشترین تغییر 
در شاخص ها در مقایسه با سایر سناریوهای متناظر 

۱۶

 
 
 
 

 
 

 1سناريوهاي الف-(سناريوي مطالعه  20در  9الي  1هاي شاخص) برحسب درصد(مقايسه مقادير نسبي  .12شكل 
 .نگارندگان: ماخذ؛ )5الي ه-

 
، ب-4مطالعه در سناريوهاي الف-هاي مقادير نسبي شاخصمشخص گرديده است،  12شماره در شكل كه  گونههمان

. باشندها در مقايسه با ساير سناريوهاي متناظر در هر سياست ميداراي بيشترين تغيير در شاخص 4و ه- 4، د-4، ج-4
بوده و پس از آن، سناريوهاي  4الي ب- 1ب-ها مربوط به سناريوهاي به طور كلي، بيشترين تغيير در مقادير شاخص

كه  4الي ب- 1به عنوان نمونه، در سناريوهاي ب-. اندها مطالعه بوجود آوردهبيشترين تغيير را در شاخص 4الي ج- 1ج-
 و) مصرف ساليانه گازوئيل به تعداد خودروي گازوئيل سوز( 3شاخص باشند، پيمايي ميهاي هممرتبط با توسعه سياست

داراي كمترين نوسان در مقايسه با گزينه عدم انجام كار بوده و ساير ) سطح آلودگي صوتي در مناطق شهري( 7 شاخص
. اندها داراي نوسان بيشتري بودهشاخص

در سناريوها ها ونقل پايدار، مقادير تمامي شاخصدر نهايت، جهت مقايسه و انتخاب بهترين سناريو در راهبردهاي حمل
در شكل . ها، كمترين مقدار در هر كدام انتخاب شده استايسه شده و با توجه به عالمت منفي اين شاخصبا يكديگر مق

در محور ، گرديدهمشخص  13شماره گونه كه در شكل همان. صورت تصويري بيان گرديده استاين نتايج به 13شماره 

شکل 12. مقایسه مقادیر نسبی )برحسب درصد( شاخص های 1 الی 9 در 20 سناریوی مطالعه )سناریوهای الف-1 الی ه-5(؛ ماخذ: نگارندگان.

جدول 4. سیاست ها و سناریوهای به كارگیری شده جهت سنجش حمل ونقل پایدار در شهر مشهد؛ ماخذ: نگارندگان. 

واحدمتغیر سیاست 
مقدار 

اولیه
سناریومقدارسناریومقدارسناریومقدارسناریومقدار

افزایش مطلوبیت 
پیاده روی

تغییر شیوه سفر به 
الف-0.254الف-0.23الف-0.152الف-0.050.11درصدپیاده روی

توسعه سیاست 
های هم پیمایی

متوسط سرنشین 
ب-2.354ب-23ب-1.62ب-11.31نفروسایل نقلیه

کاهش خودروهای 
ج-0.0064ج-0.0053ج-0.0042ج-0.0020.0031درصدنرخ اسقاط خودروفرسوده

  کاهش سفرهای با سیاست دورکاری
د-0.254د-0.23د-0.152د-00.11درصدهدف شغلی

افزایش کیفیت 
وسایل نقلیه 

همگانی

افزایش کیفیت سفر 
با اتوبوس

ه-94ه-83ه-72ه-561_
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در هر سیاست می باشند. به طور کلی، بیشترین تغییر 
در مقادیر شاخص ها مربوط به سناریوهای ب-1 الی 
ب-4 بوده و پس از آن، سناریوهای ج-1 الی ج-4 
بیشترین تغییر را در شاخص ها مطالعه بوجود آورده 
اند. به عنوان نمونه، در سناریوهای ب-1 الی ب-4 
می  پیمایی  هم  های  سیاست  توسعه  با  مرتبط  که 
تعداد  به  گازوئیل  سالیانه  )مصرف   3 باشند، شاخص 
آلودگی  و شاخص 7 )سطح  گازوئیل سوز(  خودروی 
در  نوسان  کمترین  دارای  مناطق شهری(  در  صوتی 
مقایسه با گزینه عدم انجام کار بوده و سایر شاخص 

ها دارای نوسان بیشتری بوده اند. 
در نهایت، جهت مقایسه و انتخاب بهترین سناریو در 
شاخص  تمامی  مقادیر  پایدار،  حمل ونقل  راهبردهای 
ها در سناریوها با یکدیگر مقایسه شده و با توجه به 
عالمت منفی این شاخص ها، کمترین مقدار در هر 
کدام انتخاب شده است. در شکل شماره 13 این نتایج 
گونه  همان  است.  گردیده  بیان  تصویری  به صورت 
محور  در  گردیده،  شماره 13 مشخص  در شکل  که 
عمودی شاخص های مطالعه و در محور افقی مقادیر 
نسبی مربوط به موثرترین سناریو در هر گروه سیاستی 
این شکل، مقادیر نسبی  نمایش داده شده است. در 

شاخص ها با رنگ های متمایز و از باال به پایین در 
هر شاخص نشان داده شده است. به عنوان نمونه در 
شاخص تولید سالیانه آالینده CO به مساحت منطقه 
)شاخص 6(، به ترتیب سناریوهای ب-4، ج-4، ه-4، 
د-4 و الف-4 بیشترین تاثیر را در کاهش این شاخص 

داشته اند.
کاهش  جهت  مناسب  الگوی  جمعبندی،  عنوان  به 
اتخاذ  ترتیب  به  ونقل  حمل  منفی  پیامدهای 
)ب-4(،  پیمایی  هم  سیاست  توسعه  سناریوهای 
کاهش خودروهای فرسوده )ج-4( و افزایش کیفیت 
)ه-4( در برنامه ریزی حمل ونقل  نقلیه همگانی  وسایل 

شهر مشهد پیشنهاد می شود.

6- نتیجه گیری و جمعبندی
مدل  درخصوص  اشاره  مورد  های  کاستی  جهت  به 
این  در  ونقل،  ریزی حمل  برنامه  در  استاتیکی  های 
مقاله، حمل ونقل پایدار شهری با به کارگیری مدل 
این  های سیستم پویایی شبیه سازی شده است. در 
و سال 1408  پایه  عنوان سال  به  مدل سال 1388 
نتایج  است.  شده  درنظرگرفته  طرح  سال  عنوان  به 
مرتبط  شاخص    9 طی  ساله   20 دوره  برای  مدل 

۱۷

ترين سناريو در هر گروه سياستي نمايش داده هاي مطالعه و در محور افقي مقادير نسبي مربوط به موثرعمودي شاخص
هاي متمايز و از باال به پايين در هر شاخص نشان داده شده با رنگ هامقادير نسبي شاخصدر اين شكل،  .شده است

، 4ب-ترتيب سناريوهاي ، به)6شاخص ( منطقه به مساحت COتوليد ساليانه آالينده عنوان نمونه در شاخص به. است
. اندبيشترين تاثير را در كاهش اين شاخص داشته 4و الف- 4د-، 4، ه-4ج-
همسناريوهاي توسعه سياستترتيب اتخاذ ونقل بهعنوان جمعبندي، الگوي مناسب جهت كاهش پيامدهاي منفي حملبه

ريزي در برنامه )4ه-(نقليه همگاني و افزايش كيفيت وسايل )4ج-(، كاهش خودروهاي فرسوده )4ب-(پيمايي 
. شودونقل شهر مشهد پيشنهاد ميملح
 

 
 .نگارندگان: ؛ ماخذونقل پايدار در شهر مشهدحمل جهت دستيابي بهمقايسه و الگودهي بهترين سناريو  .13شكل 

 
 و جمعبندي گيرينتيجه -6

ونقل پايدار در اين مقاله، حملونقل، ريزي حملهاي استاتيكي در برنامههاي مورد اشاره درخصوص مدلبه جهت كاستي
به عنوان سال پايه و سال  1388در اين مدل سال . سازي شده استسيستم پويايي شبيه هايمدل كارگيريبهشهري با 

ونقل مرتبط با حمل شاخص 9 طي هسال 20دوره مدل براي  نتايج. به عنوان سال طرح درنظرگرفته شده است 1408
 در) سناريو 20در مجموع (سناريو  چهاراساسي و در هر كدام  سياست پنجدر ادامه، . است شهر مشهد محاسبه گرديده

ها ها در نمودارهاي ريدار و نتايج شاخصارزيابي اين سناريوها به روش مقايسه ميان شاخص. مدل ارائه گرديده است
وهاي ، كاهش خودر)4ب-(پيمايي همسناريوهاي توسعه سياست در اين ارزيابي مشخص گرديده. انجام شده است

ها گذاشته و توانسته است ، بيشترين تاثير را بر روي شاخص)4ه-(نقليه همگاني و افزايش كيفيت وسايل) 4ج-(فرسوده 
. كمينه نمايد ندهيسال آ 20طي را  مطالعههاي رشد شاخص

شکل 12. مقایسه مقادیر نسبی )برحسب درصد( شاخصهای 1 الی 9 در 20 سناریوی مطالعه )سناریوهای الف-1 الی ه-5(؛ ماخذ: نگارندگان.
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است.  گردیده  محاسبه  مشهد  شهر  ونقل  حمل  با 
چهار  کدام  هر  در  و  اساسی  سیاست  پنج  ادامه،  در 
سناریو )در مجموع 20 سناریو( در مدل ارائه گردیده 
میان  مقایسه  روش  به  سناریوها  این  ارزیابی  است. 
ها  نتایج شاخص  و  ریدار  نمودارهای  در  ها  شاخص 
گردیده  مشخص  ارزیابی  این  در  است.  شده  انجام 
)ب-4(،  پیمایی  هم  سیاست  توسعه  سناریوهای 
کاهش خودروهای فرسوده )ج-4( و افزایش کیفیت 
وسایل نقلیه همگانی )ه-4(، بیشترین تاثیر را بر روی 
شاخص ها گذاشته و توانسته است رشد شاخص های 

مطالعه را طی 20 سال آینده کمینه نماید.
از  شده،  انجام  مشهد  شهر  در  تاکنون  که  مطالعاتی 
مدل های استاتیکی حمل ونقل بهره گرفته بودند. در 
سیستم  های  مدل  از  بار  نخستین  برای  مقاله،  این 
ونقل شهر  پایدار حمل  توسعه  ارزیابی  پویایی جهت 
مشهد استفاده نموده است. جهت انجام مطالعات آتی 
پیشنهاد می گردد ضمن انتخاب شاخص ها و سیاست 
های جامع تر از قبیل توسعه سیستم های حمل-ونقل 
ریلی، از روش های تحلیل دیگری نیز جهت مقایسه 
میان شاخص ها در هر سناریو استفاده شود. به نظر 
می رسد نتایج حاصل از این مطالعه، الگوی مناسبی را 
جهت دستیابی به حمل ونقل پایدار در اختیار متولیان 

و برنامه ریزان شهر مشهد قرار دهد.
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ارزيابي تأثير اجتماعي )اتا( پروژ ه هاي شهري، نمونه موردي: پارك 
كودك ظفر گلچين در منطقه 10 شهرداري تهران
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چکيده
پروژه  در عمده  تهران،  راستاي سياست هاي شهرداري  در 
دارد،  عهده  بر  را  آنها  اجرای  مسئوليت  که  شهری  های 
براي نوعی فراتر رفتن از معيارهای اقتصادی و شهرسازی 
و توجه به آثار و پيامدهای محيطی، اجتماعی و فرهنگی 
طرح ها، هدف این مقاله ارزیابي پيامدهاي اجتماعي احداث 
تهران  شهرداري  منطقه 10  در  ظفرگلچين  کودك  پارك 
است. در این ارزیابی، روش تحقيق بر اساس هدف، ارزیابي 
اتا )ارزیابي پيامدهاي اجتماعي( و بر حسب ماهيت، تحقيق 
روش هاي  از  استفاده  با  که  می باشد  تحليلی  توصيفی- 
افراد  صفات  و  ویژگی ها  مطالعه  به  )پيمایشی(،  زمينه یاب 
جامعه پرداخته و وضعيت جامعه آماری را بعد از مداخالت 
توسعه در قالب چند صفت و متغير مورد بررسی قرار می دهد. 
با توجه به امکانات موجود در پارك )سرسره بازي و زمين 
از کارکردهاي اصلي پارك کودك استفاده  اسکيت(، یکي 
مکرر کودکان مجتمع هاي اطراف پارك از آن است. وجود 
زمين بازي براي کودکان که بيشتر براي فوتبال بچه هاي 10 
الي 15 ساله استفاده مي شود، کودکان در این سنين را تبدیل 
به مشتریان دایمي پارك کرده است. دومين پيامد بسيار مهم 
پارك، اثرات زیست محيطي آن در منطقه است. همان گونه 
که پارك کودك مي تواند با برنامه ریزي و طرح ریزي، محل 
بروز و نمود فضایل انساني باشد؛ از جهت دیگر نيز مي تواند از 
طریق رهاشدگي و برنامه ریزي هاي نادرست و ساده انگارانه، 
به مکان بروز انواع جرایم شهري تبدیل شده و آثار اجتماعي، 
از  باشند.  فرهنگي و رواني زیانباري بر شهرنشينان داشته 
پيامدهاي منفي که ساکنان اطراف آن به شدت از آن واهمه 
دارند مي توان به، تبدیل آن به مکاني براي تجمع معتادان و 
ارازل و اوباش، مکاني براي فروش مواد مخدر و درگيري و 

مکاني براي شکل گيري دوستي هاي نامشروع اشاره کرد.
پارك کودك،  اجتماعي،  تأثير  مارزیابي  كليدي:  واژگان 

زمين بازي، مداخالت توسعه، پارك کودك ظفرگلچين.
 y.ashrafi@ut.ac.ir :نویسنده مسئول مکاتبات، شماره تماس: 09127305572،  رایانامه   *

 Social Impact Assessment of urban projects; Case Study: Zafar Golchin Children’s
Park” in District 10 of Tehran Municipality

Social impact assessment (SIA) is one of the newest subjects in development-re-
lated issues, which has been started with USA’s environmental national policy. This 
issue has attracted immense attention in last five decade (from mid 70s) through the 
published results in related books and articles. Social impact assessment reflects the 
social results of interaction between development and society, while emphasizes the 
necessity of evaluating the post-decision impact by urban managers before taking ac-
tion. This also provides an opportunity to the people, who are influenced by this in-
tervention, to achieve the chance to participate in designing their future environment. 
So, estimating social consequences can be helpful in addressing concerns of social 
development in designing projects. The purpose of this paper is to evaluate the social 
consequences of constructing a Children’s Park “Zafar Golchin” in district 10 of Teh-
ran municipality. This paper is written to satisfy the policy of Tehran’s municipality, 
which is responsible for most of the urban projects, to consider the environmental, 
social and cultural consequences of the projects. In this evaluation, the method of re-
search according to the goal is social impact assessment, and according to nature is 
descriptive-analytical, which studies the characteristics and traits of individuals. Also, 
in this paper the state of statistical society in the form of some attributes and variables 
after development interventions have been studied. According to the features in a park 
(sliding and skating), frequently usage of park by children in the surrounding com-
plexes is one of the main functions of the Children’s Park. Because of the playground 
in the park, mostly the children in the range of 10-15 ages use the park. So, one can 
claim that the most important social consequence of construction of Zafar’s Children 
park is positive effects of Park on kids (providing opportunities for playing, exercis-
ing, learning, reducing obesity and improving mental health). So, the kids are the most 
important community who are affected by the direct and positive effects of the park. 
Since, formerly the place of the park was a ruined place, where the surrounding resi-
dents were putting their garbage, it caused very bad odor in the area, and as a result, the 
second important effect of the park is its environmental effects in the area. Although, 
by accurate planning, the kid’s park can be a place for improving human merits, but 
by inaccurate and simplistic planning, it can be converted to a place which crimes will 
happen, and so it will have negative social, cultural and sociological on the residents. 
Some of the negative consequences which residents worry about are that the park will 
be converted to a place of accumulation of drug addicts and gangsters; it will be a 
place for trading drugs, and formation of some illegal friendship.
Keywords: Social impact assessment, Children’s Park, Playground, Development in-
terventions, Children’s Park Zafar Golchin
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مقدمه و طرح مسئله
سيستم  یک  شهر  سيستم ها،  نظریه  دیدگاه  از 
اجتماعی پویا و باز است که در آن سه سطح از حرکت 
مکانيکی، زیستی و اجتماعی درهم آميخته و با انواع 
فراسيستم ها و زیرسيستم های متعدد در ارتباط است. 
پيش بينی  و  کامل سيستم شهر  شناخت  نظر  این  از 
برای کل تحوالت و تغييرات آن و برنامه ریزی دقيق 
و کامل برای تمام عناصر و اجزاء آن، تقریبًا غيرممکن 
است. بنابراین شناخت شهر و تحوالت آن محدود به 

عرصه های زیر است:

- شناخت و تحليل عناصر اصلی)ساختاری( شهر؛
- شناخت و تحليل ارتباطات اصلی شهر با سيستم های 

مرتبط دیگر؛
- تبدیل برنامه ریزی خطی به فرایند چرخه ای.

ارزیابی پيامدهای اجتماعی که در سه مرحله قبل از 
در  می گيرد،  انجام  اجرا  از  بعد  و  اجرا  حين  در  اجرا، 
واقع نگاهی کاماًل سيستمی به شهر و مسایل شهری 
و مشکالت  مسایل  نمی توان  اینکه  یعنی  این  است. 
شهر را تنها از یک بعد )بعد کالبدی( نگاه کرد. تحليل 
سيستمی بيانگر این است که شهر فقط یک سيستم 
زندگی  اصلی  بستر  بلکه  نيست،  طبيعی  یا  کالبدی 
فردی و جمعی انبوه انسان ها است و بنابراین مکانی 
جست وجوی  و  خالقيت  بروز  آرمان ها،  تحقق  برای 
این  از  می شود.  محسوب  آنان  رضایت  و  سعادت 
و  کالبدی  اهداف  از  فراتر  می باید  برنامه ریزی  نظر 
روانی  و  فرهنگی  اجتماعی،  نيازهای  به  کارکردی، 
مردم پاسخ گوید. این امر ضرورتًا برنامه ریزی شهری 
رفاه  محيط،  کيفيت  مثل  دیگر  عرصه های  با  را 
عمومی، عدالت اجتماعی، مشارکت شهروندان و غيره 
مرتبط می سازد و راه های وصول به آنها را در دستور 

کار قرار می دهد. 
بنابراین هر نوع مداخله ای که در سيستم شهر صورت 
حتی  است.  پيامدهایی  دارای  کوچک،  ولو  می گيرد 
دارای  نيستند  توسعه ای  ضرورتًا  که  مداخله هایی 

به  می توان  نمونه  یک  به عنوان  هستند.  پيامدهایی 
تغيير کاربری در یک محله اشاره کرد. فرض کنيد در 
یک منطقه مسکونی، یک قطعه مسکونی به درمانی 
دارای  کوچک  تغيير  همين  می دهد.  کاربری  تغيير 
اقتصادی،  تغييرات  باشد،  می تواند  زیادی  پيامدهای 
افراد  ورود  مانند  اجتماعی  آثار  ترافيکی،  تغييرات 
غریبه به محل و آشنایی با ساکنان محله و احتمااًل 
است  تغييراتی  نوع  شکل گيری دوستی ها، ساده ترین 
یک  در  باشد.  داشته  می تواند  کاربری  تغيير  این  که 
پيامدهای  باعث  خود  تغييرات  این  چرخه ای  فرایند 
یک  وقتی  ترتيب  همين  به  شد.  خواهند  دیگری 
امر  است،  اثراتی  چنين  دارای  ساده  کاربری  تغيير 
مسلم احداث پارك کودك در یک محله دارای اثرات 

اجتماعی و فرهنگی گسترده ای خواهد بود.
ظفر  کودك  پارك  احداث  پروژه  روی  بر  اتا  انجام 
و  احتمالی  منفی  پيامدهای  شناخت  برای  گلچين، 
تقویت پيامدهای مثبت اجتماعی و فرهنگی آن دارای 
پيش بينی  باعث  ارزیابی  این  است.  زیادی  اهميت 
Mitiga- )اایگزین ها و به عبارتی طرح های جبرانی 

tion Plan( برای پيامدهای منفی خواهد شد.
مهم   ترین اهميت و ضرورت اتا در این طرح، شناخت 
در  آنها  مشارکت  جلب  و  پروژه  در  ذینفع  گروه هاي 
کمک به انجام طرح خواهد بود. اگر شهروندان قبل 
از بهره برداری پروژه از نتایج و پيامدهای احتمالی آن 
آگاه باشند، قبول این پيامدها راحت تر شده و در تحمل 
پيامدهای منفی و استفاده مناسب از پيامدهای مثبت 
ذي نفعان  شناسایی  واقع  در  بود.  خواهد  مؤثر  بسيار 
گریس  کردن  اضافه  مانند  آنها،  با  جلسه  تشکيل  و 
به ماشين آالت می باشد، چرا که تشکيل این جلسات 
و  مشارکت کنندگان  بين  اصطکاك  کاهش  باعث 
مجریان طرح شده و در عوض کارآمدی آن را ارتقاء 

می بخشد. 
شناخت  طرح،  این  روی  بر  اتا  انجام  دیگر  ضرورت 
اثرات  از  جدا  آن  فرهنگی  و  اجتماعی  پيامدهای 
اقتصادی و زیست محيطی آن است. به عبارت دیگر 
و  اقتصادی  اهداف  روی  بر  بيشتر  طرح ها  این  در 
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ولی  می شود،  تمرکز  زیست محيطی  اهداف  درنهایت 
طرح هایی  چنين  فرهنگی  و  اجتماعی  اهداف  به 
مانند کيفيت زندگی و عدالت اجتماعی توجه کمتری 
می شود. در اتا تمرکز بر روی پيامدها و اثرات اجتماعی 
است. به عبارت دیگر در ارزیابی اتا بر روی این پروژه، 
بيشتری  اولویت  از  فرهنگی  و  اجتماعی  پيامدهای 
پایدار  توسعه  اصول  به  این  و  بود  خواهند  برخوردار 

)توسعه یکپارچه( نزدیک تر خواهد بود.

چارچوب نظري تحقيق
)SIA( برآورد پيامدهای اجتماعی

تعاریف زیادی از پيامد اجتماعی شده است. »آرمور« ) 
1992( پيامدهای اجتماعی را تغييراتی تعریف می کند 

که در موارد زیر اتفاق می افتد:

زندگی  آنها  چگونه   ( مردم  زندگی  روش  در   -1
می کنند، کار می کنند، بازی می کنند، نحوه تعامل با 

دیگران در روابط روزانه(؛
2- در فرهنگ شان )سهيم شدن در رسوم، عقاید و 

ارزش ها(؛
ویژگی ها،  پایداری،  پيوستگی،   ( جامعه شان  در   -3

خدمات و امکانات(.

این تغييرات ممکن است شامل پيامدهای معنی داری 
شود که به وسيله مردمی که در معرض توسعه هستند، 
اجتماعی کسب  پيامدهای  امروزه هدف  تجربه شود. 
اطمينان از این امر است که پروژه های توسعه ای )یا 
که  شده ای(  برنامه ریزی  مداخالت  دیگر  به عبارت 
هزینه ها  کمترین  و  منافع  بيشترین  می شوند،  انجام 
را به همراه داشته باشند، به ویژه آن دسته از هزینه ها 
این  اوقات  بيشتر  می شوند.  تحميل  اجتماع  بر  که 
محاسبات  در  کفایت  قدر  به  جانبی  هزینه های 
تصميم گيران، ناظران و سازمان هاي توسعه و عمران 
به حساب نمی آیند. این امر تا حدی ناشی از این است 
از هزینه ها به سادگی قابل شناسایی،  این دست  که 
کمی کردن و اندازه گيری نيستند. چنانچه این تأثيرات 

را پيشاپيش شناسایی کنيم، می توانيم راجع به اینکه 
چه مداخالتی باید به عمل آوریم و این مداخالت باید 
به چه شکلی انجام شوند، تصميم های بهتری بگيریم.

)پيش بينی،  تحليل  فرایند  اجتماعی  پيامدهای  برآورد 
و  خواسته  عواقب  مدیریت  و  بازاندیشی(  و  ارزیابی 
)سياست ها،  شده  برنامه ریزی  مداخالت  ناخواسته 
و  انسانی  محيط  برای  پروژه ها(  و  طرح ها  برنامه ها، 
هر گونه فرایند تغيير اجتماعی ناشی از این مداخالت 
است به نحوی که محيط انسانی و زیستی- فيزیکی 
پایدارتر و عادالنه تری پدید آورد. بنابراین باید بهبود و 
ارتقای سعادت و رفاه اجتماعی کل جامعه به صراحت 
شده  برنامه ریزی  مداخالت  اهداف  از  یکی  منزله  به 
باشد و به عنوان یکی از شاخص های هر گونه برآورد 

پيامدها مورد توجه قرار گيرد.
)بکر و  اجتماعی  پيامدهای  برآورد  المللی  بين  اصول 

ونکلی، 1388، ص 9-7(

احتمال  یا  1- اصل احتياط: در مواردی که خطر 
نباید عدم  دارد  احتمالی جدی وجود  پيامدهای  خطر 
تأیيد  برای  بهانه ای  را  این خطرها  وقوع  از  اطمينان 
مداخله برنامه ریزی شده قرار داد یا از اقدامات ترميمی 

و نظارت های دقيق شانه خالی کرد؛
و  اجتماعی  محيط  قطعيت:  عدم  اصل   -2
در حال  پيوسته  اثر می گذارند  آن  بر  که  فرایندهایی 

تغيير هستند و بسته به زمان و مکان متفاوت اند؛
3- برابری درون نسل ها: پاسخگویی به نيازهای 

همه به ویژه زنان و کودکان و معلولين و غيره؛
4- برابری ميان نسل ها: نيازهای نسل حاضر و 

توان نسل های آتی برای رفع نيازهایشان؛
از  حفاظت  و  شناختن  رسميت  به   -5

گوناگونی و تنوع؛
که  مداخله ای  هيچ  هزينه ها:  كردن  درونی   -6
یا  آتی  یا  فعلی  نسل های  برای  پنهان  هزینه های 
محيط زیست به همراه داشته باشد نباید تأیيد شود یا 

به صرفه به شمار آید؛
آلوده  سوی  از  هزينه ها  پرداخت  اصل   -7
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كننده؛
8- اصل پيشگيری؛

9- حفظ و ارتقاي سالمت و امنيت؛
10- اصل حضور در تمامی بخش ها؛

قدرت  از  باید  تصميم گيری:  حق  اصل   -11
تصميم گيری تمرکززدایی کرد و شهروندان تا سر حد 

امکان در این تصميم های مسؤالنه دخالت کنند.
در اساس برآورد پيامدهای اجتماعی تالش دارد تا به 
فهمی از رابطه ميان مجموعه ای از فعاليت ها )که در 
یا خط مشی رخ می دهند( و  برنامه  قالب یک پروژه، 
افراد و سازمان هاي حاضر در اجتماعات ميزبان برسد. 
یافته های این برآورد پيامدهای اجتماعی پس از اجرا 

در چارچوب زیر انجام می شود:
احداث  تأسيسات  عملکرد  به  مربوط  یافته های   -1

شده؛
و  ميزبان  جامعه  پذیرش  به  مربوط  یافته های   -2

تجربه اش از این تأسيسات؛
اجتماع  و  تأسيسات  رابطه  به  مربوط  3-یافته های 

ميزبان؛
4- یافته های مربوط به کيفيت برآورد پيامدها.

و  موضوع  تحقيقاتي  و  مطالعاتي  سابقه 
ايران و  آن در  و فرهنگي  اجتماعي  ارزيابي 

جهان

1- سابقه مطالعاتی در جهان
ملی  زیست محيطی  سياست  قانون  تصویب  زمان  از 
پيامدهای  ارزیابی   ،1969 سال  در   ،  1)NEPA(
برنامه ریزی  کليدی  جزء  به  تبدیل  زیست محيطی 
زیست محيطی و تصميم سازی در ایاالت متحده شده 
تصميم گيران  و  برنامه ریزی  نمایندگان  اخيراً  است. 
برنامه ها  اجتماعی پروژه ها،  نتایج  بهتر  ضرورت فهم 
این  به  پاسخ  در  کرده اند.  شناسایی  را  سياست ها  و 
»کميته  اجتماعی،  دانشمندان  از  گروهی  یک  نياز، 
»برآورد  برای  راهنما2«  اصول  درون سازمانی 

آن  هدف  که  دادند  شکل  اجتماعی«را  پيامدهای 
اصل هایی  و  راهنمایی ها  از  کلی  طرح  یک  تنظيم 
است که می تواند به بهره وران خصوصی و نمایندگان 
 ،NEPA لوای  تحت  التزام هایشان  انجام  زمينه  در 
مسؤليت های مرتبط و تعهدهای نمایندگان کمک کند                 
 The Interorganizational Committee on
Guidelines and Principles for (Social) Im-

pact Assessment, 1994:1. از آن زمان به بعد، 
بحث درباره مقوالت اجتماعی و فرهنگی به یکی از 
عناصر اصلی در ارزیابی تأثيرات طرح های توسعه بدل 
شد. ارزیابی اجتماعی تأثير در طول دهه 1980 رشد 
کرد و با اقبال ویژه ای به ویژه در کشورهای استراليا 
و نيوزیلند، جایی که پروژه های توسعه ای گسترده ای 
بر روی اراضی طبيعی اجرا می شد، مواجه گردید. در 
سال 1981 »اتحادیه بين الملی ارزیابی تأثير3 « شکل 
گرفت و تا پایان دهه 1980 سازمان هاي بين المللی 
نظير اتحادیه اروپا و بانک جهانی »بيانيه ارزیابی نتایج 
زیست محيطی« را که بررسی ابعاد اجتماعی را نيز در 
بر می گرفت، پذیرفتند و در پروژه های خویش به کار 
بستند. »کميته درون سازمانی اصول راهنمای ارزیابی 
می کند:  تعریف  چنين  را  آن  اجتماعی«  پيامدهای 
پيامدهای  کردن  برآورد  و  ارزیابی  برای  »تالشی 
اجتماعی که ممکن است از مداخالت و سياست های 
خاص، از جمله برنامه ها و اجرای سياست های جدید، 
شوند،  ناشی  مشخص  دولتی  برنامه های  اجرای  و 

ارزیابی اجتماعی تأثير خوانده می شود«.

2- سابقه مطالعاتی در ايران
چندانی  سابقه  ایران  در  اجتماعی  پيامدهای  ارزیابی 
نداشته و متون منتشر شده نيز به زبان فارسی بر عکس 
کشورهای دیگر بسيار ضعيف است. اکثر کارهایی که 
توجه  بيشتر  گرفته  صورت  کشور  در  زمينه  این  در 
و  کرده  ابتدایی  و  نظری  مباحث  به  معطوف  را  خود 
باز  کاربردی  و  روش شناختی  مباحث  به  پرداختن  از 
مانده اند. شهرداری تهران از جمله سازمان هاي پيشرو 
1- National Environment Policy Act
2-Interorganizational Committee on Guidelines Principles

3-International Association for Impact Assessment
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در این زمينه است که به دليل بروز برخی مشکالت 
در برقراری ارتباط با شهروندان و جلب مشارکت آنها 
در پروژه های شهری، ضرورت پرداختن به پيامدهای 
اجتماعی این پروژه ها فراتر از معيارهای اقتصادی و 
این رو شورای  از  را احساس کرده است.  شهرسازی 
اسالمی شهر تهران در شهریور 1386 طی مصوبه ای 
شهرداری تهران را ملزم نمود برای تمامی پروژه هایی 
اقتصادی،  فنی،  ابعاد  در  آنها  توجيهی  مطالعات  که 
زیست محيطی، و اجتماعی- فرهنگی به اتمام نرسيده 

از محل پروژ ه ها اعتبار پيش بينی نمایند. 
دستورالعمل  طی  نيز  تهران  شهردار  بعدی  گام  در 
را  تابعه خود  واحدهای  بودجه ی سال 1387  اجرایی 
پروژه های  مصوب  اعتبارات  درصد   3 نمود  مؤظف 
عمرانی را جهت انجام مطالعات مورد اشاره در مصوبه 
تفاسير  این  تمام  با  اما  نمایند.  هزینه  شهر  شورای 
اندك  بسيار  ما  کشور  در  پيامدهایی  چنينی  ارزیابی 

است. 
بنابراین ارزیابی پيامدهای اجتماعی و فرهنگی احداث 
یک  به عنوان  خود  نوع  در  می تواند  کودك  بوستان 
الگویی برای دیگر طرح های شهری مورد استفاده قرار 
یک  اجتماعی  پيامدهای  به  پرداختن  واقع  در  گيرد. 
پارك کودك می تواند اولين مطالعه در نوع خود باشد 
مورد  متدولوژی خوب  با  و  به صورت علمی  اگر  که 
را برای دیگر طرح های موردی  مطاله قرار گيرد راه 
در این زمينه باز خواهد کرد و به عنوان الگو نيز مورد 

استفاده قرار خواهد گرفت.

سؤاالت تحقيق
در یک تقسيم بندی کلی، آثار اجتماعی ناشی از ایجاد 
و گسترش فضای سبز )پارك کودك( را به صورت زیر 
به صالحي فرد،  )نگاه کنيد  می توان تقسيم بندی کرد 

علي زاده، 1387(:

- آثار اجتماعي؛
- آثار فرهنگی؛

- آثار روان شناختی)روحی- روانی(؛

بر این اساس سؤال اصلی تحقيق به صورت زیر خواهد 
بود:

سؤال اصلی: احداث پارك کودك ظفر گلچين چه آثار 
اجتماعي، فرهنگی و روان شناختی در منطقه می تواند 

داشته باشد؟
زیر  فرعی  تحقيق، سؤاالت  اصلی  راستای سؤال  در 

مطرح شده است:
سؤال فرعی اول: آیا پارك کودك می تواند باعث 
این منطقه شده و گامی  در  شکل گيری حس محله 

جهت حرکت به سوی شهرگرایی خرد باشد؟
می تواند  کودك  پارك  آیا  دوم:  فرعی  سؤال 
به عنوان یک هسته شهری تعریف کننده قلب محله 
و  اجتماعی  تعامالت  برای  مرکزی  آورنده  به وجود  و 

ارتباطات شهری باشد؟
سؤال فرعی سوم: آیا پارك کودك باعث بهبود 
کيفيت زندگي از ابعاد مختلف اجتماعي و فرهنگي در 

این محله نسبت به قبل از احداث آن شده است؟

روش و متدولوژي تحقيق
در این ارزیابی، روش تحقيق بر اساس هدف، ارزیابي 
پيامدهاي اجتماعي( و بر حسب ماهيت،  )ارزیابي  اتا 
از  استفاده  با  که  می باشد  تحليلی  توصيفی-  تحقيق 
روش هاي زمينه یاب )پيمایشی(، به مطالعه ویژگی ها 
و صفات افراد جامعه پرداخته و وضعيت جامعه آماری 
و  صفت  چند  قالب  در  توسعه  مداخالت  از  بعد  را 
متغير مورد بررسی قرار می دهد. از آنجایی که پارك 
کودك ظفر گلچين در محله 2 منطقه 10 شهرداری 
تهران واقع شده و جمعيت این محله نيز چيزی حدود 
43000 نفر است، امکان مطالعه همه این افراد وجود 
ندارد. بنابراین نياز به نمونه گيری در این ارزیابی وجود 
داشت. برای انتخاب نحوه نمونه گيری از هر دو روش 
تصادفی و غيرتصادفی استفاده شده است. برای اینکه 
بتوان یافته های تحقيق را به کل جامعه آماری تعميم 
داد از روش نمونه گيری تصادفی استفاده شده است. 
برای ارزیابی بعضی از متغيرها نيز از روش نمونه گيری 
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 .نگارندگان: ؛ ماخذهاهايي براي بازي، تمرين و يادگيري بچهنقش پارك كودك در ايجاد فرصت .3جدول 

 
چاقي و . تواند نقش بسيار مهمي در كاهش چاقي و افسردگي كودكان داشته باشدپارك كودك همچنين مي

چاقي ارتباط نزديكي با عدم تحرك و كاهش . افسردگي دو تا از مشكالت رايج در بين كودكان و نوجوانان هستند
هاي ديگري مانند ديابت و سالي همراه با بيماريچاقي در كودكي، در بزرگ. هاي بيرون از خانه داردفعاليت
گرفته، بلكه سالمت روحي و رواني  البته اين تنها سالمت فيزيكي نيست كه در خطر قرار. هاي قلبي استبيماري

دسترسي به فضاهاي عمومي با كيفيت خوب و فضاهايي كه خوب . شهروندان نيز در خطر مشكالت جدي قرار دارد
روي، شود نقش خيلي مهمي در بهبود سالمت فيزيكي و رواني شهروندان با تشويق آنها به پيادهمياز آنها مراقبت 

عبارت ديگر فضاهاي عمومي يك سالح قدرتمند براي به. طور ساده استفاده از محيطي سبز و طبيعي داردورزش و به
پارك كودك در افزايش تحرك كودكان نقش  قدرصد خانوارها مواف 75بيشتر از . مقابله با چاقي و افسردگي است

درصد خانوارها نيز موافق نقش پارك كودك  74بيشتر از ). 4جدول شماره (خود و در نتيجه كاهش چاقي آنها هستند 
توان با جرأت ادعا كرد تحليل تا اين قسمت، ميوبا توجه به نتايج تجزيه. ن هستنددر سالمت روحي و رواني كودكا

ايجاد (اي اجتماعي احداث پارك كودك ظفر گلچين، تأثيرات مثبت آن را بر روي كودكان ترين پيامدهكه مهم
بنابراين كودكان . باشدمي) هايي براي بازي، تمرين، يادگيري، كاهش چاقي، بهبود سالمت روحي و روانيفرصت

. اندگرفتهترين قشري هستند كه در معرض بعضي تأثيرات مستقيم و البته مثبت پارك كودك قرار مهم
 

 .نگارندگان: ؛ ماخذكودكان و كاهش چاقي نقش پارك كودك در افزايش تحرك .4جدول 

 
 

ورزشي، هنري، علمي، آمادگي و (هاي آموزشي هاي ديگر و مهم فضاهاي عمومي، امكان برگزاري دورهاز ويژگي
هايي كودك در برگزاري چنين دورهاما مروري بر ديدگاه شهروندان در زمينه نقش پارك . براي كودكان است) غيره

درصد شهروندان در جواب سؤال نقش پارك  41. گيري در اين زمينه ندارددهد كه پارك كودك نقش چشمنشان مي

غيراحتمالی استفاده شده است. نمونه ي آماري شامل 
و  کودکان،  هفت چنار،  محله  در  ساکن  خانوارهاي 
بنگاه داران در سطح محله است. در این مطالعه از مدل 
استفاده  خانوارها  نمونه  حجم  انتخاب  براي  کوکران 
شده است. به این صورت از 7393 خانوار ساکن در 
نمونه  حجم  عنوان  به  خانوار   310 هفت چنار،  محله 
انتخاب شدند. براي انتخاب کودکان از روش تخمين 
از  شخصي استفاده شد و 15 نفر از استفاده کنندگان 
پارك کودك براي انجام مصاحبه انتخاب شدند. براي 
انتخاب بنگاه داران نيز با توجه به تعداد کم آن ها در 

منطقه از روش تخمين شخصي استفاده شده است. 
پرسشنامه خانوارها به  صورت بسته طراحي شده بود. 
از 310 پرسشنامه اي که بين خانوارها به صورت اتفاقي 
توزیع شد، 290 پرسشنامه جمع آوري شد، از این 290 
پرسشنامه هم، 254 پرسشنامه قابل قبول تشخيص 
داده شده و وارد SPSS شدند. بنابراین تجزیه وتحليل 
اطالعات بر پایه 254 پرسشنامه اي است که به صورت 
توزیع و وارد  بين خانوارهاي ساکن در محله  اتفاقي 
نرم افزار شده است. جدول شماره 1 اطالعات عمومي 

مربوط به پرسش شوندگان را نشان مي دهد.

جدول 1. تعداد پرسش شوندگان به تفکيك جنس؛ ماخذ: نگارندگان.

درصد تجمعيدرصد قابل قبولدرصدفراواني
6726.426.426.4مرد

18773.673.6100زن
254100100كل

تدوین شاخص ها و متغيرهای درخور و مناسب بخش 
این  در  لذا  است.  ارزیابی  و  تحقيق  فرایند  از  مهمی 
خواص  به  شده  سعی  متغيرها  تعریف  در  مطالعه 
ضروری این شاخص ها تحت سرواژه های اختصاصی 
شماره2(.  )جدول  شود  جدی  توجه   SMART
Specif- از: مختص بودگی   عبارتند  )یین سرواژه ها 
قابل حصول                  ،)Measurable(سنجش پذیری  ،)ic
محدودیت  و   ،)Relevant( مرتبط   ،)Attainable(

 .)Time bound( زمانی

قلمرو جغرافيايی پروژه
شهرداری   10 منطقه  در  گلچين  ظفر  کودك  پارك 
گرفته  قرار  هفت چنار  محله  در   ،3 ناحيه  تهران، 
به  شمال  از  پارك  این  جغرافيایی  محدوده  است. 
خيابان  به  جنوب  از  نوری(،  )شهيد  گلستانی  خيابان 
از  و  رنجبر  خيابان شهيد  به  از شرق  غفوری،  شهيد 
است.  شده  محدود  سبحانی  شهيد  خيابان  به  غرب 
به لحاظ موقعيت نسبی هم  پارك بين چهار مجتمع 
ظفرگلچين، گلستان، یاس و بوستان قرار گرفته است.

يافته هاي تحقيق         
پيامدهاي احداث پارك كودك

فضاهاي عمومي با کيفيت خوب مي توانند به فراهم 
یادگيري  و  تمرین  بازي،  براي  فرصت هایي  آوردن 
بچه ها کمک زیادي بکند. پارك کودك نيز به عنوان 
و  نبوده  مستثني  قاعده  این  از  عمومي  فضاي  یک 
مي تواند نقش بسيار مهمي در این امر داشته باشد. 28 

جدول 3. نقش پارك كودك در ايجاد فرصت هايي براي بازي، تمرين و يادگيري بچه ها؛ ماخذ: نگارندگان.
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1- تغییرات جامعه شناختی
روش اندازه گیریتئوری

فضاهای عمومی )در اینجا پارک كودک( باعث گسترش تعامالت 
و  )رهنمایي  می  شوند  اجتماعی  روابط  شکل گیری  و  اجتماعی 

اشرفي، 1386(.

از فضای عمومی، نحوه دوست یابی و  استفاده كنندگان  بررسی هدف 
یا نحوه دیدار آشنایان، برگزاری میتینگ در فضای عمومی، چگونگی 
استفاده از فضای عمومی: تنها یا با دوستان و غیره از طریق پرسشنامه.

پارک كودک باعث كسب و شناخت برخی از شاخص های اجتماعی 
)ارزش ها و فرهنگ ها( می شود.

تفاوت  عمومی،  فضای  در  گرفته  شکل  دوستی  گروه های  مشاهده 
طریق  از  دیدگاه ها  تنوع  و  خانوادگی  پایگاه  لحاظ  به  آن  اعضای 

پرسشنامه و تأثیر آنها بر همدیگر و شکل گیری خرده فرهنگ ها.

تولید  باعث  می تواند  عمومی  فضای  یک  عنوان  به  كودک  پارک 
سرمایه اجتماعی در سطح محله شود.

برای ارزیابی سرمایه اجتماعی با استفاده از طیف بندی لیکرت اقدام 
در  امنیت  احساس  میزان  شهروندان،  بین  اعتماد  میزان  ارزیابی  به 
محله، میزان تعامالت اجتماعی، تمایل به فعالیت در متن اجتماع و 
همکاری های اجتماعی، پایبندی به قانون و احترام به یکدیگر و نیز 

میزان تمایل به مشاركت در مسایل شهری، خواهد شد.
2- تغییرات فرهنگی

روش اندازه گیریتئوری
فضاهای عمومی می توانند باعث شکل گیری انجمن ها و تیم های 

هنری و ورزشی شوند.
بررسی تعداد انجمن ها و تیم های هنری و ورزشی كه در پارک در یک 

دوره زمانی شکل می گیرد.

آشنا  ارزشی  مفاهیم  و  ملی  مفاخر  با  پارک  از  استفاده كنندگان 
می شوند.

با بررسی  همایش ها و جشن هایی كه در  یک دوره مشخص  در  پارک 
برگزار می شود و نقشی این جشن ها و همایش ها در آشنایی استفاده 

كنندگان از آن با مفاخر ملی و مفاهیم ارزشی از طریق پرسشنامه.
بررسی نحوه برگزاری دوره های آموزشی و تعداد شركت كنندگان در آنها.پارک كودک مکان خوبی برای برگزاری دوره های آموزشی می باشد.

فرهنگ  با  غریبه ها  آشنایی  جهت  مناسب  بستری  كودک  پارک 
محله خواهد شد.

بررسی تعدا افرادی كه از محله های دیگر از پارک استفاده می كنند و 
میزان آشنایی آنها با ساكنان محله ای كه پارک در آن واقع است )از 

طریق پرسشنامه(.
زمانی كه خانواده ای 5 سال در یک مکان خاص سکونت اختیار كند، 

تعلق خاطر نسبت به آن مکان دارد )شکوئی و تبریزی،1382(.
با استفاده از پرسشنامه میزان رضایت شهروندان از طرح و سطح تعلق 

آنها به محله و دالیل تعلق یا عدم تعلق به آن بررسی می شود.

3-آثار روان شناختی
نحوه اندازه گیریتئوری

مطالعات كارشناسان )Van den berg.2003( نشان می دهدكه 
درختان و مناظر جنگلی پارک مانند سبب كاهش استرس، كاهش 

عصبانیت و تنش و افزایش تمركز می شود.
برای این ارزیابی از پرسشنامه های استاندارد بسته به كیفیت مطالعه 

استفاده خواهد شد.

مطالعات )lumann.2001( نشان می دهند كه پارک با گونه های 
گیاهی گوناگون تأثیرات ترمیمی مستقیمی داشته و باعث تجدید 

قوا در شهروندان می شود.

برای این ارزیابی از پرسشنامه های استاندارد بسته به كیفیت مطالعه 
استفاده خواهد شد.

ایجاد پارک كودک با توجه به اینکه باعث تحرک بیشتر كودكان 
خواهد شد می تواند نقش مهمی در كاهش چاقی آنها داشته باشد.

یک  از  استفاده  با  كودكان  وزن  كاهش  یا  افزایش  میزان  بررسی 
نمونه گیری تصادفی.

4-آثار اقتصادی
نحوه اندازه گیریتئوری

ایجاد فضای عمومی)پارک كودک( در محله باعث ایجاد یا از بین 
رفتن اشتغال در محله خواهد شد

كه  شغل هایی  و  پارک  ایجاد  به واسطه  شده  ایجاد  شغل های  بررسی 
به واسطه آن از بین رفته اند.

در  زمین  قیمت  رفتن  باال  باعث  منطقه  در  كودک  پارک  ایجاد 
بعضی قسمت ها )بسته به نزدیکی یا دوری آنها به پارک( و كاهش 

آن در قسمت های دیگر خواهد شد.
مقایسه قیمت زمین و خانه قبل و بعد از احداث پارک در منطقه

احداث پارک كودک در منطقه باعث افزایش تقاضا برای زمین و 
مسکن در منطقه می شود.

برای ساخت و ساز و خرید مسکن در  تقاضا  بررسی تطبیقی میزان 
منطقه در قبل و بعد از احداث پارک.

جدول 2. حوزه های مهم تغيير و نحوه اندازه گيری آنها؛ ماخذ: نگارندگان.
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درصد ساکنان محله معتقد هستند که پارك کودك 
نقش بسيار زیادي در ایجاد فرصت هایي براي بازي، 
درصد   45 نزدیک  دارد.  کودکان  یادگيري  و  تمرین 
نيز نقش آن را زیاد عنوان کرده اند. تنها 1.6 درصد 
ایجاد  معتقد هستند که پارك کودك هيچ نقشي در 

فرصت هاي یادگيري و تمرین براي کودکان ندارد.
بسيار مهمي  نقش  پارك کودك همچنين مي تواند   
باشد.  داشته  کودکان  افسردگي  و  چاقي  کاهش  در 
بين  در  رایج  مشکالت  از  تا  دو  افسردگي  و  چاقي 
با  نزدیکي  ارتباط  نوجوانان هستند. چاقي  کودکان و 
عدم تحرك و کاهش فعاليت هاي بيرون از خانه دارد. 
چاقي در کودکي، در بزرگ سالي همراه با بيماري هاي 
است.  قلبي  بيماري هاي  و  دیابت  مانند  دیگري 
خطر  در  که  نيست  فيزیکي  سالمت  تنها  این  البته 
رواني شهروندان  و  بلکه سالمت روحي  گرفته،  قرار 
به  دسترسي  دارد.  قرار  در خطر مشکالت جدي  نيز 
که  فضاهایي  و  خوب  کيفيت  با  عمومي  فضاهاي 
در  مهمي  خيلي  نقش  مراقبت مي شود  آنها  از  خوب 
بهبود سالمت فيزیکي و رواني شهروندان با تشویق 
از  استفاده  ساده  به طور  و  ورزش  پياده روي،  به  آنها 
محيطي سبز و طبيعي دارد. به عبارت دیگر فضاهاي 
و  چاقي  با  مقابله  براي  قدرتمند  یک سالح  عمومي 

موافق  خانوارها  درصد   75 از  بيشتر  است.  افسردگي 
افزایش تحرك کودکان خود  پارك کودك در  نقش 
و در نتيجه کاهش چاقي آنها هستند )جدول شماره 
4(. بيشتر از 74 درصد خانوارها نيز موافق نقش پارك 
کودك در سالمت روحي و رواني کودکان هستند. با 
توجه به نتایج تجزیه وتحليل تا این قسمت، مي توان 
اجتماعي  پيامدهاي  ادعا کرد که مهم ترین  با جرأت 
احداث پارك کودك ظفر گلچين، تأثيرات مثبت آن 
بازي،  براي  فرصت هایي  )ایجاد  کودکان  روي  بر  را 
تمرین، یادگيري، کاهش چاقي، بهبود سالمت روحي 
و رواني( مي باشد. بنابراین کودکان مهم ترین قشري 
هستند که در معرض بعضي تأثيرات مستقيم و البته 

مثبت پارك کودك قرار گرفته اند.
 از ویژگي هاي دیگر و مهم فضاهاي عمومي، امکان 
علمي،  )ورزشي، هنري،  آموزشي  دوره هاي  برگزاري 
بر  مروري  اما  است.  کودکان  براي  غيره(  و  آمادگي 
در  کودك  پارك  نقش  زمينه  در  شهروندان  دیدگاه 
پارك  که  مي دهد  نشان  دوره هایي  چنين  برگزاري 
کودك نقش چشم گيري در این زمينه ندارد. 41 درصد 
شهروندان در جواب سؤال نقش پارك کودك در ایجاد 
فرصت هایي براي برگزاري دوره هاي آموزشي، نظري 
نداشته اند. همين گویاي تردید شهروندان براي تعریف 

۹ 
 

 .نگارندگان: ؛ ماخذهاهايي براي بازي، تمرين و يادگيري بچهنقش پارك كودك در ايجاد فرصت .3جدول 

 
چاقي و . تواند نقش بسيار مهمي در كاهش چاقي و افسردگي كودكان داشته باشدپارك كودك همچنين مي

چاقي ارتباط نزديكي با عدم تحرك و كاهش . افسردگي دو تا از مشكالت رايج در بين كودكان و نوجوانان هستند
هاي ديگري مانند ديابت و سالي همراه با بيماريچاقي در كودكي، در بزرگ. هاي بيرون از خانه داردفعاليت
گرفته، بلكه سالمت روحي و رواني  البته اين تنها سالمت فيزيكي نيست كه در خطر قرار. هاي قلبي استبيماري

دسترسي به فضاهاي عمومي با كيفيت خوب و فضاهايي كه خوب . شهروندان نيز در خطر مشكالت جدي قرار دارد
روي، شود نقش خيلي مهمي در بهبود سالمت فيزيكي و رواني شهروندان با تشويق آنها به پيادهمياز آنها مراقبت 

عبارت ديگر فضاهاي عمومي يك سالح قدرتمند براي به. طور ساده استفاده از محيطي سبز و طبيعي داردورزش و به
پارك كودك در افزايش تحرك كودكان نقش  قدرصد خانوارها مواف 75بيشتر از . مقابله با چاقي و افسردگي است

درصد خانوارها نيز موافق نقش پارك كودك  74بيشتر از ). 4جدول شماره (خود و در نتيجه كاهش چاقي آنها هستند 
توان با جرأت ادعا كرد تحليل تا اين قسمت، ميوبا توجه به نتايج تجزيه. ن هستنددر سالمت روحي و رواني كودكا

ايجاد (اي اجتماعي احداث پارك كودك ظفر گلچين، تأثيرات مثبت آن را بر روي كودكان ترين پيامدهكه مهم
بنابراين كودكان . باشدمي) هايي براي بازي، تمرين، يادگيري، كاهش چاقي، بهبود سالمت روحي و روانيفرصت

. اندگرفتهترين قشري هستند كه در معرض بعضي تأثيرات مستقيم و البته مثبت پارك كودك قرار مهم
 

 .نگارندگان: ؛ ماخذكودكان و كاهش چاقي نقش پارك كودك در افزايش تحرك .4جدول 

 
 

ورزشي، هنري، علمي، آمادگي و (هاي آموزشي هاي ديگر و مهم فضاهاي عمومي، امكان برگزاري دورهاز ويژگي
هايي كودك در برگزاري چنين دورهاما مروري بر ديدگاه شهروندان در زمينه نقش پارك . براي كودكان است) غيره

درصد شهروندان در جواب سؤال نقش پارك  41. گيري در اين زمينه ندارددهد كه پارك كودك نقش چشمنشان مي

۱۰ 
 

همين گوياي ترديد شهروندان براي . اندهاي آموزشي، نظري نداشتههايي براي برگزاري دورهكودك در ايجاد فرصت
البته با توجه به امكانات و فضاهاي موجود در پارك كودك، در شرايط . كودك استتعريف چنين نقشي براي پارك 

براي اينكه پارك اين نقش مهم خود را نيز به نحو احسن انجام . توان از پارك كودك چنين انتظاري داشتفعلي نمي
 .رسددهد، ايجاد فضاهاي سرپوشيده در پارك ضروري به نظر مي

 .نگارندگان: ؛ ماخذهاي آموزشي براي كودكانبرگزاي دوره نقش پارك كودك در .6جدول 

 
 .نگارندگان: ؛ ماخذپيامدهاي احداث پارك كودك بر روي كودكان  .1نمودار 

 
 

طوري كه در نمودار هم مشخص همان. دهدپيامدهاي احداث پارك بر روي كودكان را نشان مي 1نمودار شماره 
است، نقش پارك كودك در كاهش چاقي و افزايش تحرك كودكان، ايجاد سالمت روحي و رواني براي كودكان و 

محله نيز موافق چنين توجه است كه اكثريت ساكنان بسيار  قابل هايي براي بازي، تمرين و يادگيريايجاد فرصت
هاي آموزشي، ساكنان خيلي موافق اين كاركرد هايي براي برگزاري دورهاما در زمينه ايجاد فرصت. ديدگاهي هستند

. اندپارك نبوده و به ديدة ترديد به آن نگريسته
 

عنوان يك فضاي عمومي در منطقه اثرات پارك كودك ظفر گلچين به
عامالت اجتماعي در منطقه گيري تنقش پارك كودك در شكل 

ترين كاركرد آن پارك كودك ظفر، درست است كه قبل از هر چيز فضايي براي بازي كودكان است و اين اصلي
عنوان مكاني براي بازي كودكان، فضايي عمومي نيز شود، با اين حال، در كنار كاركرد اصلي خود بهمحسوب مي
كنند، و در مدت آن استفاده مي صورت جدا يا همراه با كودكان خود ازفضايي كه ساكنان اطراف به. شودمحسوب مي

حال بايد نقش . شودگيرد كه منجر به تعامالت اجتماعي ميهايي بين آنها صورت ميزمان استفاده، كنش و واكنش
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جدول 6. نقش پارك كودك در برگزاي دوره هاي آموزشي براي كودكان؛ ماخذ: نگارندگان.

جدول 4. نقش پارك كودك در افزايش تحرك كودكان و كاهش چاقي؛ ماخذ: نگارندگان.
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چنين نقشي براي پارك کودك است. البته با توجه به 
امکانات و فضاهاي موجود در پارك کودك، در شرایط 
فعلي نمي توان از پارك کودك چنين انتظاري داشت. 
براي اینکه پارك این نقش مهم خود را نيز به نحو 
احسن انجام دهد، ایجاد فضاهاي سرپوشيده در پارك 

ضروري به نظر مي رسد.
روي  بر  پارك  احداث  پيامدهاي   1 شماره  نمودار   
کودکان را نشان مي دهد. همان طوري که در نمودار 
کاهش  در  کودك  پارك  نقش  است،  مشخص  هم 
سالمت  ایجاد  کودکان،  تحرك  افزایش  و  چاقي 
فرصت هایي  ایجاد  و  کودکان  براي  رواني  و  روحي 
براي بازي، تمرین و یادگيري بسيار  قابل توجه است 
که اکثریت ساکنان محله نيز موافق چنين دیدگاهي 
هستند. اما در زمينه ایجاد فرصت هایي براي برگزاري 
دوره هاي آموزشي، ساکنان خيلي موافق این کارکرد 

پارك نبوده و به دیدة تردید به آن نگریسته اند.

اثرات پارك كودك ظفر گلچين به عنوان يك 
فضاي عمومي در منطقه

 

تعامالت  شکل گيري  در  كودك  پارك  نقش 
اجتماعي در منطقه

از هر چيز  قبل  که  است  پارك کودك ظفر، درست 
اصلي ترین  این  و  است  کودکان  بازي  براي  فضایي 
کنار  در  حال،  این  با  مي شود،  محسوب  آن  کارکرد 
بازي  براي  مکاني  به عنوان  خود  اصلي  کارکرد 
کودکان، فضایي عمومي نيز محسوب مي شود. فضایي 
که ساکنان اطراف به صورت جدا یا همراه با کودکان 
خود از آن استفاده مي کنند، و در مدت زمان استفاده، 
که  مي گيرد  صورت  آنها  بين  واکنش هایي  و  کنش 
باید نقش  اجتماعي مي شود. حال  تعامالت  به  منجر 
اجتماعي  تعامالت  این  در شکل گيري  کودك  پارك 
بررسي شود. بيشتر از 47 درصد ساکنان محله موافق 
هستند که فضاهاي عمومي )در کل( باعث گسترش 
روابط  شکل گيري  موجب  و  شده  اجتماعي  تعامالت 
مثبت و جدید اجتماعي مي شود )جدول شماره 7(. تنها 
5 درصد ساکنان مخالف با این دیدگاه هستند. بيشتر 
از 10 درصد نيز موافقت کامل خود با این دیدگاه را 

عنوان کرده اند.

 

۱۰ 
 

همين گوياي ترديد شهروندان براي . اندهاي آموزشي، نظري نداشتههايي براي برگزاري دورهكودك در ايجاد فرصت
البته با توجه به امكانات و فضاهاي موجود در پارك كودك، در شرايط . كودك استتعريف چنين نقشي براي پارك 

براي اينكه پارك اين نقش مهم خود را نيز به نحو احسن انجام . توان از پارك كودك چنين انتظاري داشتفعلي نمي
 .رسددهد، ايجاد فضاهاي سرپوشيده در پارك ضروري به نظر مي

 .نگارندگان: ؛ ماخذهاي آموزشي براي كودكانبرگزاي دوره نقش پارك كودك در .6جدول 

 
 .نگارندگان: ؛ ماخذپيامدهاي احداث پارك كودك بر روي كودكان  .1نمودار 

 
 

طوري كه در نمودار هم مشخص همان. دهدپيامدهاي احداث پارك بر روي كودكان را نشان مي 1نمودار شماره 
است، نقش پارك كودك در كاهش چاقي و افزايش تحرك كودكان، ايجاد سالمت روحي و رواني براي كودكان و 

محله نيز موافق چنين توجه است كه اكثريت ساكنان بسيار  قابل هايي براي بازي، تمرين و يادگيريايجاد فرصت
هاي آموزشي، ساكنان خيلي موافق اين كاركرد هايي براي برگزاري دورهاما در زمينه ايجاد فرصت. ديدگاهي هستند

. اندپارك نبوده و به ديدة ترديد به آن نگريسته
 

عنوان يك فضاي عمومي در منطقه اثرات پارك كودك ظفر گلچين به
عامالت اجتماعي در منطقه گيري تنقش پارك كودك در شكل 

ترين كاركرد آن پارك كودك ظفر، درست است كه قبل از هر چيز فضايي براي بازي كودكان است و اين اصلي
عنوان مكاني براي بازي كودكان، فضايي عمومي نيز شود، با اين حال، در كنار كاركرد اصلي خود بهمحسوب مي
كنند، و در مدت آن استفاده مي صورت جدا يا همراه با كودكان خود ازفضايي كه ساكنان اطراف به. شودمحسوب مي

حال بايد نقش . شودگيرد كه منجر به تعامالت اجتماعي ميهايي بين آنها صورت ميزمان استفاده، كنش و واكنش
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نمودار 1.  پيامدهاي احداث پارك كودك بر روي كودكان؛ ماخذ: نگارندگان.

۱۱ 
 

درصد ساكنان محله موافق هستند كه  47بيشتر از . گيري اين تعامالت اجتماعي بررسي شودپارك كودك در شكل
گيري روابط مثبت و جديد اجتماعي رش تعامالت اجتماعي شده و موجب شكلباعث گست) در كل(فضاهاي عمومي 

درصد نيز موافقت كامل  10بيشتر از . درصد ساكنان مخالف با اين ديدگاه هستند 5تنها ). 7جدول شماره (شود مي
 .اندخود با اين ديدگاه را عنوان كرده

: ؛ ماخذهاي عمومي در گسترش تعامالت اجتماعيچنار در زمينه نقش فضاديدگاه ساكنان محله هفت .7جدول 
 .نگارندگان

 
 

اما براي بررسي نقش خود پارك كودك ظفر در گسترش تعامالت اجتماعي، از شهروندان ساكن در محله سؤالي در 
طوري كه همان. كندديدگاه شهروندان در اين زمينه را منعكس مي 8جدول شماره . اين زمينه مطرح شده است

درصد شهروندان موافق نقش مثبت پارك كودك در گسترش تعامالت  40دهد بيشتر از نشان مي جدول هم
 10درصد كامالً مخالف چنين نقشي براي پارك كودك هستند و  4. اجتماعي و شناخت افراد جديد در محله هستند

اكثريت . ه نظري در اين زمينه ندارنداند كدرصد نيز عنوان كرده 28اما بيشتر از . انددرصد نيز مخالف اين ديدگاه بوده
. انداند دليل اصلي خود را تازه تأسيس بودن پارك و عدم استفاده از آن عنوان كردهافرادي كه نظري نداشته

: ؛ ماخذديدگاه شهروندان در زمينه نقش پارك كودك در گسترش تعامالت اجتماعي در محله .8جدول 
 .نگارندگان

 

 
چنين نتيجه گرفت كه، با وجود اينكه پارك كودك كوچك بوده و بيشتر يك فضاي بازي براي توان مي بنابراين

كودكان است، ولي شهروندان نظر مثبتي در زمينه تأثير اين پارك در گسترش تعامالت اجتماعي در منطقه و 
. گيري روابط جديد اجتماعي دارندشكل

 

جدول 7. ديدگاه ساكنان محله هفت چنار در زمينه نقش فضاهاي عمومي در گسترش تعامالت اجتماعي؛ ماخذ: نگارندگان.
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در  ظفر  کودك  پارك  خود  نقش  بررسي  براي  اما 
در  از شهروندان ساکن  اجتماعي،  تعامالت  گسترش 
این زمينه مطرح شده است. جدول  محله سؤالي در 
شماره 8 دیدگاه شهروندان در این زمينه را منعکس 
مي دهد  نشان  هم  جدول  که  همان طوري  مي کند. 
مثبت  نقش  موافق  شهروندان  درصد   40 از  بيشتر 
پارك کودك در گسترش تعامالت اجتماعي و شناخت 
افراد جدید در محله هستند. 4 درصد کاماًل مخالف 
چنين نقشي براي پارك کودك هستند و 10 درصد 
نيز مخالف این دیدگاه بوده اند. اما بيشتر از 28 درصد 
ندارند.  زمينه  این  در  نظري  که  کرده اند  عنوان  نيز 
اکثریت افرادي که نظري نداشته اند دليل اصلي خود 
را تازه تأسيس بودن پارك و عدم استفاده از آن عنوان 

کرده اند.
بنابراین مي توان چنين نتيجه گرفت که، با وجود اینکه 
پارك کودك کوچک بوده و بيشتر یک فضاي بازي 
در  مثبتي  نظر  شهروندان  ولي  است،  کودکان  براي 
زمينه تأثير این پارك در گسترش تعامالت اجتماعي 

در منطقه و شکل گيري روابط جدید اجتماعي دارند.

ارتقای  و  هويت يابی  در  كودك  پارك  نقش 
منزلت اجتماعی و فرهنگی محله هفت چنار

اینکه آیا پارك کودك مي تواند تبدیل به نماد و سمبل 
محله شده و در هویت یابي آن نقش داشته باشد یا نه، 
نزدیک 50 درصد شهروندان موافق چنين مسئله اي 
هستند )جدول 9(. 14 درصد شهروندان نيز معتقدند 
عهده  به  را  نقشي  چنين  نمي تواند  کودك  پارك  که 
به  نسبت  شهروندان  دیدگاه  اساس  این  بر  بگيرد. 
آینده پارك کودك خوشبينانه و مثبت است. چرا که 
معتقد  ساکنان  درصد   70 از  بيشتر  دیگر،  سؤالي  در 
هستند که پارك کودك باعث ارتقاي منزلت اجتماعي 
و فرهنگي محله شده است و تنها حدود 7 درصد با 

این مسئله مخالف بوده اند )جدول 10(.
          

شکل گيري  در  آن  نقش  و  كودك  پارك 
سرمايه اجتماعي در محله

فرهنگي،  اجتماعي،  بعد،   4 از  را  اجتماعي  سرمایه 
سياسي و اقتصادي مي توان مطرح کرد. اما آنچه که در 
رابطه بين فضاهاي عمومي و سرمایه اجتماعي مطرح 

۱۱ 
 

درصد ساكنان محله موافق هستند كه  47بيشتر از . گيري اين تعامالت اجتماعي بررسي شودپارك كودك در شكل
گيري روابط مثبت و جديد اجتماعي رش تعامالت اجتماعي شده و موجب شكلباعث گست) در كل(فضاهاي عمومي 

درصد نيز موافقت كامل  10بيشتر از . درصد ساكنان مخالف با اين ديدگاه هستند 5تنها ). 7جدول شماره (شود مي
 .اندخود با اين ديدگاه را عنوان كرده

: ؛ ماخذهاي عمومي در گسترش تعامالت اجتماعيچنار در زمينه نقش فضاديدگاه ساكنان محله هفت .7جدول 
 .نگارندگان

 
 

اما براي بررسي نقش خود پارك كودك ظفر در گسترش تعامالت اجتماعي، از شهروندان ساكن در محله سؤالي در 
طوري كه همان. كندديدگاه شهروندان در اين زمينه را منعكس مي 8جدول شماره . اين زمينه مطرح شده است

درصد شهروندان موافق نقش مثبت پارك كودك در گسترش تعامالت  40دهد بيشتر از نشان مي جدول هم
 10درصد كامالً مخالف چنين نقشي براي پارك كودك هستند و  4. اجتماعي و شناخت افراد جديد در محله هستند

اكثريت . ه نظري در اين زمينه ندارنداند كدرصد نيز عنوان كرده 28اما بيشتر از . انددرصد نيز مخالف اين ديدگاه بوده
. انداند دليل اصلي خود را تازه تأسيس بودن پارك و عدم استفاده از آن عنوان كردهافرادي كه نظري نداشته

: ؛ ماخذديدگاه شهروندان در زمينه نقش پارك كودك در گسترش تعامالت اجتماعي در محله .8جدول 
 .نگارندگان

 

 
چنين نتيجه گرفت كه، با وجود اينكه پارك كودك كوچك بوده و بيشتر يك فضاي بازي براي توان مي بنابراين

كودكان است، ولي شهروندان نظر مثبتي در زمينه تأثير اين پارك در گسترش تعامالت اجتماعي در منطقه و 
. گيري روابط جديد اجتماعي دارندشكل

 

جدول 8. ديدگاه شهروندان در زمينه نقش پارك كودك در گسترش تعامالت اجتماعي در محله؛ ماخذ: نگارندگان.

۱۲ 
 

چنار محله هفت ماعي و فرهنگيمنزلت اجت ييابي و ارتقاهويتنقش پارك كودك در 
يابي آن نقش داشته باشد يا نه، نزديك تواند تبديل به نماد و سمبل محله شده و در هويتاينكه آيا پارك كودك مي

درصد شهروندان نيز معتقدند كه پارك كودك  14). 9جدول ( اي هستنددرصد شهروندان موافق چنين مسئله 50
بر اين اساس ديدگاه شهروندان نسبت به آينده پارك كودك خوشبينانه و . عهده بگيردتواند چنين نقشي را به نمي

درصد ساكنان معتقد هستند كه پارك كودك باعث ارتقاي منزلت  70چرا كه در سؤالي ديگر، بيشتر از . مثبت است
). 10ل جدو( انددرصد با اين مسئله مخالف بوده 7اجتماعي و فرهنگي محله شده است و تنها حدود 

           
 .نگارندگان: ؛ ماخذچناريابي محله هفتنقش پارك كودك در هويت. 9جدول 

 
 

 .نگارندگان: ؛ ماخذنقش پارك كودك در ارتقاء منزلت اجتماعي و فرهنگي محله .10جدول 

 
 

گيري سرمايه اجتماعي در محله پارك كودك و نقش آن در شكل
اما آنچه كه در رابطه بين . توان مطرح كرداجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي ميبعد،  4سرمايه اجتماعي را از 

ابعاد اجتماعي . فضاهاي عمومي و سرمايه اجتماعي مطرح است، ابعاد اجتماعي و فرهنگي سرمايه اجتماعي است
اما . شودجتماعي ميسرمايه اجتماعي شامل اعتماد، روابط متقابل، مشاركت، آگاهي عمومي، اخالقيات و مسئوليت ا

ها و ها و استعارهها، دين، نمادها، مثلها و هنجارها، ارزشابعاد فرهنگي سرمايه اجتماعي شامل مقررات رفتاري، نرم
هاي اصلي تقويت سرمايه اجتماعي در هر يكي از راه). 13: 1387اميري و كاوسي، صالحي(شود جو و فضا مي

چرا كه فضاهاي عمومي بر دسترسي بدون . باشدپذير در آن جامعه ميو اجتماع اي وجود فضاهاي عمومي قويجامعه
هاي متنوع تأكيد دارد كه در نتيجه اين دسترسي محدود نشده تعامل اجتماعي شكل محدوديت به فضا يا فعاليت

جدول 9. نقش پارك كودك در هويت يابي محله هفت چنار؛ ماخذ: نگارندگان.



دوفصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 31 بهار و تابستان 92
 No.31 Spring & Summer

305

اجتماعي  سرمایه  فرهنگي  و  اجتماعي  ابعاد  است، 
ابعاد اجتماعي سرمایه اجتماعي شامل اعتماد،  است. 
روابط متقابل، مشارکت، آگاهي عمومي، اخالقيات و 
مسئوليت اجتماعي مي شود. اما ابعاد فرهنگي سرمایه 
هنجارها،  و  نرم ها  رفتاري،  مقررات  شامل  اجتماعي 
و  جو  و  استعاره ها  و  مثل ها  نمادها،  دین،  ارزش ها، 
 .)13 کاوسي، 1387:  و  )صالحي اميري  فضا مي شود 
یکي از راه  هاي اصلي تقویت سرمایه اجتماعي در هر 
جامعه اي وجود فضاهاي عمومي قوي و اجتماع پذیر 
بر  عمومي  فضاهاي  که  چرا  مي باشد.  جامعه  آن  در 
فعاليت هاي  یا  فضا  به  محدودیت  بدون  دسترسي 
متنوع تأکيد دارد که در نتيجه این دسترسي محدود 
نشده تعامل اجتماعي شکل مي گيرد؛ و در نتيجه این 
تعامالت است که اعتماد، همکاري، مشارکت، شناخت 
بنابراین  مي گيرد.  غيره شکل  و  هنجارها  و  ارزش ها 

کودك  پارك  مانند  کوچکي  ولو  عمومِي  فضاي 
ظفرگلچين مي تواند نقش بسيار مهمي در شکل گيري 

سرمایه اجتماعي در محله هفت چنار داشته باشد.
مؤلفه هاي  همة  کامل  ارزیابي  هدف  اینجا  در  البته 
سرمایه اجتماعي نيست، بلکه بيشتر مؤلفه هاي مهم 
همکاري هاي  مانند  اجتماعي  سرمایه  محسوس  و 
اعتماد  ارزش هاي جدید،  و شناخت  اجتماعي، کسب 

و مشارکت مد نظر بوده است. 
بيشتر از 67 درصد از ساکنان محله هفت چنار معتقد 
و شناخت  باعث کسب  هستند که فضاهاي عمومي 
ارزش ها و فرهنگ هاي جدید مي شود )جدول شماره 
براي  فرصت خوبي  پارك کودك  آیا  اینکه  اما   .)11
 48 از  بيشتر  نه،  یا  هست  ارزش هایي  چنين  کسب 
مخالف  درصد   14 هستند.  مسئله  این  موافق  درصد 
نداشته اند. مقایسه دو جدول  نيز نظري  و 28 درصد 

۱۳ 
 

و غيره شكل ها و هنجارها گيرد؛ و در نتيجه اين تعامالت است كه اعتماد، همكاري، مشاركت، شناخت ارزشمي
تواند نقش بسيار مهمي در ولو كوچكي مانند پارك كودك ظفرگلچين مي بنابراين فضاي عموميِ. گيردمي

. چنار داشته باشدگيري سرمايه اجتماعي در محله هفتشكل
هاي مهم و محسوس هاي سرمايه اجتماعي نيست، بلكه بيشتر مؤلفهالبته در اينجا هدف ارزيابي كامل همة مؤلفه

هاي جديد، اعتماد و مشاركت مد نظر بوده هاي اجتماعي، كسب و شناخت ارزشسرمايه اجتماعي مانند همكاري
.  است

و  هاعمومي باعث كسب و شناخت ارزش چنار معتقد هستند كه فضاهايدرصد از ساكنان محله هفت 67بيشتر از 
هايي كودك فرصت خوبي براي كسب چنين ارزشاما اينكه آيا پارك ). 11جدول شماره (د شوهاي جديد ميفرهنگ

مقايسه . انددرصد نيز نظري نداشته 28درصد مخالف و  14. درصد موافق اين مسئله هستند 48هست يا نه، بيشتر از 
دهند كه بسياري از شهروندان در عملكرد پارك كودك به عنوان يك فضاي عمومي كه نشان مي 12و  11دو جدول 

 .هاي جديد شود ترديد دارندخت ارزشتواند باعث شنامي
 .نگارندگان: ؛ ماخذهاي جديد از ديدگاه شهرونداننقش فضاهاي عمومي دركسب و شناخت ارزش. 11جدول 

 

 
 .نگارندگان: ؛ ماخذهاي جديد از ديدگاه شهرونداننقش پارك كودك در شناخت و كسب ارزش .12 جدول

 
درصد ساكنان محله معتقد هستند كه استفاده از پارك كودك و شناخت افراد جديد باعث افزايش اعتماد  60بيشتر از 

.  انددرصد نيز با اين عملكرد پارك مخالف بوده 16. شودميان همسايگان و ساكنان محله مي
 

 
 
 
 

جدول 11. نقش فضاهاي عمومي دركسب و شناخت ارزش هاي جديد از ديدگاه شهروندان؛ ماخذ: نگارندگان.

۱۳ 
 

و غيره شكل ها و هنجارها گيرد؛ و در نتيجه اين تعامالت است كه اعتماد، همكاري، مشاركت، شناخت ارزشمي
تواند نقش بسيار مهمي در ولو كوچكي مانند پارك كودك ظفرگلچين مي بنابراين فضاي عموميِ. گيردمي

. چنار داشته باشدگيري سرمايه اجتماعي در محله هفتشكل
هاي مهم و محسوس هاي سرمايه اجتماعي نيست، بلكه بيشتر مؤلفهالبته در اينجا هدف ارزيابي كامل همة مؤلفه

هاي جديد، اعتماد و مشاركت مد نظر بوده هاي اجتماعي، كسب و شناخت ارزشسرمايه اجتماعي مانند همكاري
.  است

و  هاعمومي باعث كسب و شناخت ارزش چنار معتقد هستند كه فضاهايدرصد از ساكنان محله هفت 67بيشتر از 
هايي كودك فرصت خوبي براي كسب چنين ارزشاما اينكه آيا پارك ). 11جدول شماره (د شوهاي جديد ميفرهنگ

مقايسه . انددرصد نيز نظري نداشته 28درصد مخالف و  14. درصد موافق اين مسئله هستند 48هست يا نه، بيشتر از 
دهند كه بسياري از شهروندان در عملكرد پارك كودك به عنوان يك فضاي عمومي كه نشان مي 12و  11دو جدول 

 .هاي جديد شود ترديد دارندخت ارزشتواند باعث شنامي
 .نگارندگان: ؛ ماخذهاي جديد از ديدگاه شهرونداننقش فضاهاي عمومي دركسب و شناخت ارزش. 11جدول 

 

 
 .نگارندگان: ؛ ماخذهاي جديد از ديدگاه شهرونداننقش پارك كودك در شناخت و كسب ارزش .12 جدول

 
درصد ساكنان محله معتقد هستند كه استفاده از پارك كودك و شناخت افراد جديد باعث افزايش اعتماد  60بيشتر از 

.  انددرصد نيز با اين عملكرد پارك مخالف بوده 16. شودميان همسايگان و ساكنان محله مي
 

 
 
 
 

جدول 12. نقش پارك كودك در شناخت و كسب ارزش هاي جديد از ديدگاه شهروندان؛ ماخذ: نگارندگان.

۱۲ 
 

چنار محله هفت ماعي و فرهنگيمنزلت اجت ييابي و ارتقاهويتنقش پارك كودك در 
يابي آن نقش داشته باشد يا نه، نزديك تواند تبديل به نماد و سمبل محله شده و در هويتاينكه آيا پارك كودك مي

درصد شهروندان نيز معتقدند كه پارك كودك  14). 9جدول ( اي هستنددرصد شهروندان موافق چنين مسئله 50
بر اين اساس ديدگاه شهروندان نسبت به آينده پارك كودك خوشبينانه و . عهده بگيردتواند چنين نقشي را به نمي

درصد ساكنان معتقد هستند كه پارك كودك باعث ارتقاي منزلت  70چرا كه در سؤالي ديگر، بيشتر از . مثبت است
). 10ل جدو( انددرصد با اين مسئله مخالف بوده 7اجتماعي و فرهنگي محله شده است و تنها حدود 

           
 .نگارندگان: ؛ ماخذچناريابي محله هفتنقش پارك كودك در هويت. 9جدول 

 
 

 .نگارندگان: ؛ ماخذنقش پارك كودك در ارتقاء منزلت اجتماعي و فرهنگي محله .10جدول 

 
 

گيري سرمايه اجتماعي در محله پارك كودك و نقش آن در شكل
اما آنچه كه در رابطه بين . توان مطرح كرداجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي ميبعد،  4سرمايه اجتماعي را از 

ابعاد اجتماعي . فضاهاي عمومي و سرمايه اجتماعي مطرح است، ابعاد اجتماعي و فرهنگي سرمايه اجتماعي است
اما . شودجتماعي ميسرمايه اجتماعي شامل اعتماد، روابط متقابل، مشاركت، آگاهي عمومي، اخالقيات و مسئوليت ا

ها و ها و استعارهها، دين، نمادها، مثلها و هنجارها، ارزشابعاد فرهنگي سرمايه اجتماعي شامل مقررات رفتاري، نرم
هاي اصلي تقويت سرمايه اجتماعي در هر يكي از راه). 13: 1387اميري و كاوسي، صالحي(شود جو و فضا مي

چرا كه فضاهاي عمومي بر دسترسي بدون . باشدپذير در آن جامعه ميو اجتماع اي وجود فضاهاي عمومي قويجامعه
هاي متنوع تأكيد دارد كه در نتيجه اين دسترسي محدود نشده تعامل اجتماعي شكل محدوديت به فضا يا فعاليت

جدول 10. نقش پارك كودك در ارتقاء منزلت اجتماعي و فرهنگي محله؛ ماخذ: نگارندگان.
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11 و 12 نشان مي دهند که بسياري از شهروندان در 
به عنوان یک فضاي عمومي  پارك کودك  عملکرد 
شود  جدید  ارزش هاي  شناخت  باعث  مي تواند  که 

تردید دارند.
که  هستند  معتقد  محله  ساکنان  درصد   60 از  بيشتر 
افراد جدید باعث  از پارك کودك و شناخت  استفاده 
محله  ساکنان  و  همسایگان  ميان  اعتماد  افزایش 
مي شود. 16 درصد نيز با این عملکرد پارك مخالف 

بوده اند. 
 در زمينه نقش پارك کودك در افزایش و گسترش 
نزدیک   ،)14 شماره  )جدول  اجتماعي  همکاري هاي 
پيامد  واقع  در  و  عملکرد  این  موافق  درصد   54
اجتماعي پارك کودك بوده اند. ضمن اینکه حدود 17 

درصد مخالف این تأثير پارك هستند. 
هستند  معتقد  نيز  شهروندان  درصد   58 از  بيشتر 

ارتباطاتي  با  کودك  پارك  که   )15 شماره  )جدول 
که موجب مي شود، احترام متقابل را در بين ساکنان 
این  مخالف  درصد   11 تنها  مي دهد.  افزایش  محله 

تأثير پارك کودك هستند.
  همان طوري که نمودار شماره 2 هم نشان مي دهد، 
شهروندان ساکن در محله موافق شکل گيري سرمایه 
کودك  پارك  احداث  به واسطه  محله  در  اجتماعي 
نمودار  این  در  که  ليکرت  طيف بندي  نتایج  هستند. 
براي شاخص هاي سرمایه اجتماعي به کار گرفته شده 
است، نشان مي دهد گرایش شهروندان اکثراً به طرف 
گزینه 2، یعني موافقم، است که نشان دهنده تأثيرات 
سرمایه  شکل گيري  جهت  در  کودك  پارك  مثبت 

اجتماعي است. 

فرهنگ  رفتن  باال  در  كودك  پارك  نقش   

۱۴ 
 

 .نگارندگان: ؛ ماخذنقش پارك كودك در افزايش اعتماد ميان ساكنان محله .13جدول 

 
درصد  54، نزديك )14جدول شماره (هاي اجتماعي در زمينه نقش پارك كودك در افزايش و گسترش همكاري

درصد مخالف اين تأثير  17ضمن اينكه حدود . اندموافق اين عملكرد و در واقع پيامد اجتماعي پارك كودك بوده
.  پارك هستند

شود، كه پارك كودك با ارتباطاتي كه موجب مي) 15جدول شماره (ند درصد شهروندان نيز معتقد هست 58بيشتر از 
. درصد مخالف اين تأثير پارك كودك هستند 11تنها . دهداحترام متقابل را در بين ساكنان محله افزايش مي

 .نگارندگان: ؛ ماخذهاي اجتماعي از ديدگاه شهرونداننقش پارك كودك در گسترش همكاري .14جدول 

 
: ؛ ماخذنقش پارك كودك در گسترش احترام متقابل بين ساكنان محله از ديدگاه شهروندان. 15جدول 
 .نگارندگان

 

 
گيري سرمايه اجتماعي در دهد، شهروندان ساكن در محله موافق شكلهم نشان مي 2طوري كه نمودار شماره همان

هاي سرمايه در اين نمودار براي شاخص بندي ليكرت كهنتايج طيف. واسطه احداث پارك كودك هستندمحله به
، يعني موافقم، است كه 2دهد گرايش شهروندان اكثراً به طرف گزينه كار گرفته شده است، نشان مياجتماعي به

.  گيري سرمايه اجتماعي استنشان دهنده تأثيرات مثبت پارك كودك در جهت شكل
 

جدول 13. نقش پارك كودك در افزايش اعتماد ميان ساكنان محله؛ ماخذ: نگارندگان.

۱۴ 
 

 .نگارندگان: ؛ ماخذنقش پارك كودك در افزايش اعتماد ميان ساكنان محله .13جدول 

 
درصد  54، نزديك )14جدول شماره (هاي اجتماعي در زمينه نقش پارك كودك در افزايش و گسترش همكاري

درصد مخالف اين تأثير  17ضمن اينكه حدود . اندموافق اين عملكرد و در واقع پيامد اجتماعي پارك كودك بوده
.  پارك هستند

شود، كه پارك كودك با ارتباطاتي كه موجب مي) 15جدول شماره (ند درصد شهروندان نيز معتقد هست 58بيشتر از 
. درصد مخالف اين تأثير پارك كودك هستند 11تنها . دهداحترام متقابل را در بين ساكنان محله افزايش مي

 .نگارندگان: ؛ ماخذهاي اجتماعي از ديدگاه شهرونداننقش پارك كودك در گسترش همكاري .14جدول 

 
: ؛ ماخذنقش پارك كودك در گسترش احترام متقابل بين ساكنان محله از ديدگاه شهروندان. 15جدول 
 .نگارندگان

 

 
گيري سرمايه اجتماعي در دهد، شهروندان ساكن در محله موافق شكلهم نشان مي 2طوري كه نمودار شماره همان

هاي سرمايه در اين نمودار براي شاخص بندي ليكرت كهنتايج طيف. واسطه احداث پارك كودك هستندمحله به
، يعني موافقم، است كه 2دهد گرايش شهروندان اكثراً به طرف گزينه كار گرفته شده است، نشان مياجتماعي به

.  گيري سرمايه اجتماعي استنشان دهنده تأثيرات مثبت پارك كودك در جهت شكل
 

جدول 14. نقش پارك كودك در گسترش همکاري هاي اجتماعي از ديدگاه شهروندان؛ ماخذ: نگارندگان.

۱۴ 
 

 .نگارندگان: ؛ ماخذنقش پارك كودك در افزايش اعتماد ميان ساكنان محله .13جدول 

 
درصد  54، نزديك )14جدول شماره (هاي اجتماعي در زمينه نقش پارك كودك در افزايش و گسترش همكاري

درصد مخالف اين تأثير  17ضمن اينكه حدود . اندموافق اين عملكرد و در واقع پيامد اجتماعي پارك كودك بوده
.  پارك هستند

شود، كه پارك كودك با ارتباطاتي كه موجب مي) 15جدول شماره (ند درصد شهروندان نيز معتقد هست 58بيشتر از 
. درصد مخالف اين تأثير پارك كودك هستند 11تنها . دهداحترام متقابل را در بين ساكنان محله افزايش مي

 .نگارندگان: ؛ ماخذهاي اجتماعي از ديدگاه شهرونداننقش پارك كودك در گسترش همكاري .14جدول 

 
: ؛ ماخذنقش پارك كودك در گسترش احترام متقابل بين ساكنان محله از ديدگاه شهروندان. 15جدول 
 .نگارندگان

 

 
گيري سرمايه اجتماعي در دهد، شهروندان ساكن در محله موافق شكلهم نشان مي 2طوري كه نمودار شماره همان

هاي سرمايه در اين نمودار براي شاخص بندي ليكرت كهنتايج طيف. واسطه احداث پارك كودك هستندمحله به
، يعني موافقم، است كه 2دهد گرايش شهروندان اكثراً به طرف گزينه كار گرفته شده است، نشان مياجتماعي به

.  گيري سرمايه اجتماعي استنشان دهنده تأثيرات مثبت پارك كودك در جهت شكل
 

جدول 15. نقش پارك كودك در گسترش احترام متقابل بين ساكنان محله از ديدگاه شهروندان؛ ماخذ: نگارندگان.
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شهرنشيني و آشنايي با حقوق شهروندي
فرهنگ  و  شهري  مدرن  زندگي  شتاب  افزایش 
کاهش  به  منجر  شهرنشينان،  مدني«  »بي تفاوتي 
و  یکدیگر  با  شهروندان  اجتماعي  تعامل  و  ارتباط 
غفلت از اهميت فضاهاي عمومي بسترساز براي این 
تعامل هاي اجتماعي شده است. به طوري که امروزه در 
مناطق شهري، به ویژه در مادرشهرها، ارتباط مستقيم 
اینکه اصاًل  یا  یا بسيار ناچيز است  با محيط طبيعي، 
با استقرار دولت رفاه و به  وجود ندارد. از سوي دیگر 
رسميت شناخته شدن حقوق شهروندي و نوع زندگي 
امروزي، نياز افراد جامعه را براي گذران اوقات فراغت 
براي گسترش فضاي  تقاضا  امر  این  و  داده  افزایش 

سبز و ایجاد پارك ها را در شهرها به دنبال دارد.  
بنابراین اگر شهر، مهد و گهواره انسان امروزي است، 
شکوفاتر  و  سرسبزتر  شاداب تر،  گهواره  این  چه  هر 
بهنجار  رشد  و  بيشتر  آن  در  آرامش  و  امنيت  باشد، 
فضاهاي  نظرکه  این  است.  بيشتر  انساني  موزون  و 
و  مي گذارند  تأثير  شهروندان  رفتار  بر  شهري  سبز 
امري  شوند  برده  به کار  رفتار  تنظيم  براي  مي توانند 

پذیرفتني است و در اصل چنين امکاني وجود دارد که 
از طریق برنامه ریزي و طراحي فضاهاي سبز شهري 
و از راه ترکيب این گونه طرح ها با نوع نظام انتظام 
دهنده، مراتب ارتقاي اخالقي و اجتماعي افراد جامعه 
با طبيعت  را فراهم ساخت، به طوري که تنها تماس 
قادر به جبران صدمات وارده به هویت و فراهم آوردن 
یکي  دیگر،  طرف  از  باشد.  شخصيت  موزون  رشد 
وجود  شهر،  هر  محيط  کيفيت  ارزیابي  معيارهاي  از 
فضاهاي سبز عمومي است؛ فضاهایي که شهروندان 
در آنها بتوانند با ایمني و آسایش خاطر باهم به تعامل 
که  گفتگو هاست  همين  طي  در  بپردازند.  گفتگو  و 
و  گرفته  یاد  را  همدیگر  حقوق  به  احترام  شهروندان 
احترام  مي شوند.  جامعه  در  آن  شدن  نهادینه  باعث 
در  کردن  سالم  از  است  ممکن  یکدیگر  حقوق  به 
دیدگاه هاي  تحمل  تا  و  شده  شروع  عمومي  فضاي 
متضاد ادامه داشته باشد. آنجاست که مي توان گفت 
دارند.  از حقوق شهروندي  آشنایي دقيقي  شهروندان 
به عنوان  آنها  نقش  عمومي  فضاهاي  دیگر  عملکرد 
نگهبان اجتماعي است. شهروندان حساس به محيط 

۱۶ 
 

تواند نقش مؤثري در ارتقاي حقوق شهروندي و آشنايي با شك ميعنوان يك فضاي عمومي، بيپارك كودك نيز به
درصد شهروندان نقش پارك كودك در آشنايي  41دهد، هم نشان مي 16طوري كه جدول همان. داشته باشد آن

درصد نيز نقش آن را خيلي  11. اندشهروندان با حقوق شهروندي و ارتقاي فرهنگ شهرنشيني را زياد اعالم كرده
 .اند كه پارك كودك هيچ نقشي در ارتقاي فرهنگ شهرنشيني ندارددرصد اعالم كرده 10تنها . اندزياد دانسته

 
 .نگارندگان: ؛ ماخذنقش پارك در باال رفتن فرهنگ شهرنشيني و آشنايي با حقوق شهروندي .16جدول 

 
 

پيامدهاي اقتصادي احداث پارك كودك 
. داري در زندگي اقتصادي مراكز شهري بزرگ و كوچك داشته باشدتواند نقش معنيمحيط عمومي با كيفيت باال مي

ها و ديگر فضاهاي ها، باغهاي خوب، ميدانكنند، پاركگذاري رقابت مياي براي جذب سرمايهطور فزايندهشهرها به
ها معموالً جذب كمپاني. شوندبازاريابي در شهرها ميهايي براي تجارت و ابزاري براي عمومي تبديل به مكان

ها باعث شوند كه داراي فضاهاي عمومي با طراحي و مديريت خوب باشند، براي اينكه اين مكانهايي ميمكان
در مراكز شهري فضاهاي عمومي خوب و مناسب شمار مردمي كه از . شوندجذب مشتري، كارمندان و خدمات مي

عالوه بر اينها فضاهاي عمومي داراي نقش خيلي روشني در . دهدكنند را افزايش ميديدن مي فروشيمناطق خرده
اقتصاد محلي از طريق افزايش قيمت مساكن دارند؛ از آنجايي كه خريداران مسكن تمايل به خريد مساكني دارند كه 

. نزديك فضاهاي عمومي باشد
چنار صورت گرفته است، آنها معتقد هستند پارك كودك تأثير داران محله هفتهايي كه با بنگاهاما طي مصاحبه

اما با توجه به اينكه مخروبه بدنامي تبديل به يك فضاي عمومي تميز . چنداني بر روي قيمت زمين در منطقه دارد
د كه عبارت ديگر، آنها معتقدنبه. هاي اطراف بسيار مؤثر باشدتواند در جذب افراد به سوي آپارتمانشده است مي

پارك كودك باعث افزايش قيمت زمين يا واحد مسكوني در منطقه نشده است، ولي در افزايش تقاضا براي واحدهاي 
. داشته استمسكوني اطراف پارك نقش 

 جدول شماره(اما در سؤالي از شهروندان در زمينه نقش پارك كودك در باال رفتن قيمت زمين و مسكن در منطقه 
درصد نيز مخالف تأثير پارك كودك در باال رفتن قيمت زمين و مسكن  17نزديك . انددرصد نظري نداشته 41، )17

توان گفت كه در تعريف اند، ميشوندگان به اين سؤال نظري ندادهبا توجه به اينكه اكثريت پرسش. انددر منطقه بوده
             . چنين نقشي براي پارك كودك دچار ترديد هستند

 

جدول 16. نقش پارك در باال رفتن فرهنگ شهرنشيني و آشنايي با حقوق شهروندي؛ ماخذ: نگارندگان.

نمودار 2. شاخص هاي ارزيابي سرمايه اجتماعي به واسطه احداث پارك كودك در محله هفت چنار؛ ماخذ: نگارندگان.

۱۵ 
 

: ؛ ماخذچنارواسطه احداث پارك كودك در محله هفتههاي ارزيابي سرمايه اجتماعي بشاخص .2نمودار 
 .نگارندگان

 

 
 

نقش پارك كودك در باال رفتن فرهنگ شهرنشيني و آشنايي با حقوق شهروندي 
شهرنشينان، منجر به كاهش ارتباط و تعامل » تفاوتي مدنيبي«افزايش شتاب زندگي مدرن شهري و فرهنگ 

. هاي اجتماعي شده استاهميت فضاهاي عمومي بسترساز براي اين تعامل اجتماعي شهروندان با يكديگر و غفلت از
ويژه در مادرشهرها، ارتباط مستقيم با محيط طبيعي، يا بسيار ناچيز است يا طوري كه امروزه در مناطق شهري، بهبه

روندي و نوع زندگي رفاه و به رسميت شناخته شدن حقوق شهاز سوي ديگر با استقرار دولت. اينكه اصالً وجود ندارد
امروزي، نياز افراد جامعه را براي گذران اوقات فراغت افزايش داده و اين امر تقاضا براي گسترش فضاي سبز و ايجاد 

.   ها را در شهرها به دنبال داردپارك
باشد، امنيت و تر، سرسبزتر و شكوفاتر بنابراين اگر شهر، مهد و گهواره انسان امروزي است، هر چه اين گهواره شاداب

اين نظركه فضاهاي سبز شهري بر رفتار شهروندان . آرامش در آن بيشتر و رشد بهنجار و موزون انساني بيشتر است
چنين امكاني وجود  در اصلكار برده شوند امري پذيرفتني است و توانند براي تنظيم رفتار بهگذارند و ميتأثير مي

ها با نوع نظام انتظام فضاهاي سبز شهري و از راه تركيب اين گونه طرح ريزي و طراحيدارد كه از طريق برنامه
طوري كه تنها تماس با طبيعت قادر به دهنده، مراتب ارتقاي اخالقي و اجتماعي افراد جامعه را فراهم ساخت، به

هاي ارزيابي از طرف ديگر، يكي از معيار. جبران صدمات وارده به هويت و فراهم آوردن رشد موزون شخصيت باشد
فضاهايي كه شهروندان در آنها بتوانند با ايمني و آسايش  ؛كيفيت محيط هر شهر، وجود فضاهاي سبز عمومي است

هاست كه شهروندان احترام به حقوق همديگر را ياد در طي همين گفتگو. خاطر باهم به تعامل و گفتگو بپردازند
احترام به حقوق يكديگر ممكن است از سالم كردن در فضاي  .شوندگرفته و باعث نهادينه شدن آن در جامعه مي

توان گفت شهروندان آشنايي آنجاست كه مي. هاي متضاد ادامه داشته باشدعمومي شروع شده و تا تحمل ديدگاه
شهروندان . عنوان نگهبان اجتماعي استعملكرد ديگر فضاهاي عمومي نقش آنها به. دقيقي از حقوق شهروندي دارند

هند كرد و به به محيط شهري خود در برابر انداختن زباله به زمين و يا تخريب فضاهاي عمومي مقاومت خوا حساس
.  عنوان يك عمل نادرست نهادينه خواهند كردمرور زمان آن را به
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شهري خود در برابر انداختن زباله به زمين و یا تخریب 
فضاهاي عمومي مقاومت خواهند کرد و به مرور زمان 
آن را به عنوان یک عمل نادرست نهادینه خواهند کرد. 
پارك کودك نيز به عنوان یک فضاي عمومي، بي شک 
مي تواند نقش مؤثري در ارتقاي حقوق شهروندي و 
آشنایي با آن داشته باشد. همان طوري که جدول 16 
هم نشان مي دهد، 41 درصد شهروندان نقش پارك 
و  شهروندي  حقوق  با  شهروندان  آشنایي  در  کودك 
ارتقاي فرهنگ شهرنشيني را زیاد اعالم کرده اند. 11 
درصد نيز نقش آن را خيلي زیاد دانسته اند. تنها 10 
درصد اعالم کرده اند که پارك کودك هيچ نقشي در 

ارتقاي فرهنگ شهرنشيني ندارد.
 

پيامدهاي اقتصادي احداث پارك كودك
محيط عمومي با کيفيت باال مي تواند نقش معني داري 
کوچک  و  بزرگ  شهري  مراکز  اقتصادي  زندگي  در 
جذب  براي  فزاینده اي  به طور  شهرها  باشد.  داشته 
خوب،  پارك هاي  مي کنند،  رقابت  سرمایه گذاري 
به  تبدیل  عمومي  فضاهاي  دیگر  و  باغ ها  ميدان ها، 
بازاریابي در  براي  ابزاري  براي تجارت و  مکان هایي 
شهرها مي شوند. کمپاني ها معمواًل جذب مکان هایي 
و  طراحي  با  عمومي  فضاهاي  داراي  که  مي شوند 
مدیریت خوب باشند، براي اینکه این مکان ها باعث 
جذب مشتري، کارمندان و خدمات مي شوند. در مراکز 
شهري فضاهاي عمومي خوب و مناسب شمار مردمي 
افزایش  را  از مناطق خرده فروشي دیدن مي کنند  که 
مي دهد. عالوه بر اینها فضاهاي عمومي داراي نقش 
خيلي روشني در اقتصاد محلي از طریق افزایش قيمت 
مساکن دارند؛ از آنجایي که خریداران مسکن تمایل 
به خرید مساکني دارند که نزدیک فضاهاي عمومي 

باشد.
اما طي مصاحبه هایي که با بنگاه داران محله هفت چنار 
صورت گرفته است، آنها معتقد هستند پارك کودك 
تأثير چنداني بر روي قيمت زمين در منطقه دارد. اما 
با توجه به اینکه مخروبه بدنامي تبدیل به یک فضاي 
به  افراد  جذب  در  مي تواند  است  شده  تميز  عمومي 
سوي آپارتمان هاي اطراف بسيار مؤثر باشد. به عبارت 
افزایش  باعث  کودك  پارك  که  معتقدند  آنها  دیگر، 
قيمت زمين یا واحد مسکوني در منطقه نشده است، 
ولي در افزایش تقاضا براي واحدهاي مسکوني اطراف 

پارك نقش داشته است.
اما در سؤالي از شهروندان در زمينه نقش پارك کودك 
در باال رفتن قيمت زمين و مسکن در منطقه )جدول 
نداشته اند. نزدیک 17  شماره 17(، 41 درصد نظري 
رفتن  باال  در  کودك  پارك  تأثير  مخالف  نيز  درصد 
با توجه به  قيمت زمين و مسکن در منطقه بوده اند. 
نظري  سؤال  این  به  پرسش شوندگان  اکثریت  اینکه 
نقشي  چنين  تعریف  در  که  گفت  مي توان  نداده اند، 

براي پارك کودك دچار تردید هستند.             

عدالت جنسيتي در استفاده از پارك كودك
از  استفاده  بيشتر منظور  وقتي مي گویيم شهر و زن، 
تقریبًا  مسکن  اینکه  براي  است.  عمومي  فضاهاي 
عمومي  فضاهاي  بنابراین  است؛  یکسان  همه  براي 
و  را مطرح مي کند  مسئلة جنسيت  که  است  شهري 
اینکه زنان چقدر مي توانند از آن فضاها استفاده کنند؟

ورود زنان به عرصه عمومي پدیده اي نوظهور است، 
شاید  و  فرهنگي  عرفي،  تعاریف  مبناي  بر  که  چرا 
سنتي، زنان هميشه بخشي از حوزة خصوصي دیگران 
خود  براي  نمي توانستند  و  مي رفتند  به شمار  )مردان( 

۱۷ 
 

 .نگارندگان: ؛ ماخذنقش پارك كودك در باال رفتن قيمت زمين و مسكن در منطقه .17جدول 
 

 
عدالت جنسيتي در استفاده از پارك كودك 

تقريباً براي همه  براي اينكه مسكن. اهاي عمومي استگوييم شهر و زن، بيشتر منظور استفاده از فضوقتي مي
توانند كند و اينكه زنان چقدر ميبنابراين فضاهاي عمومي شهري است كه مسئلة جنسيت را مطرح مي ؛يكسان است

از آن فضاها استفاده كنند؟ 
اي نوظهور است، چرا كه بر مبناي تعاريف عرفي، فرهنگي و شايد سنتي، زنان ورود زنان به عرصه عمومي پديده

اي مجزا داشته توانستند براي خود حوزهرفتند و نميشمار ميهب) مردان(هميشه بخشي از حوزة خصوصي ديگران 
يكم خانه پدر،  ؛يافتتر از آن، زندگي زنانه در فرهنگ ايراني در دو فضاي كامالً تعريف شده امكان ميمهم. باشند

ده، بلكه گذاري فضايي نبواين تعريف تنها نوعي نام. دوم خانه شوهر و با قطعيت تمام حالت سومي وجود نداشت
عنوان عنصري متعلق به حوزه بخشي از اجبارهاي عريض و طويل و نامحدود مناسبات اجتماعي است كه زنان را به

.  نمايدخصوصي مردان معرفي مي
در صد سال گذشته فضاي اندروني و كنترل شده به آهستگي مفهوم مكاني خاص خود را براي هميشه از دست داد، 

هاي عمومي اين توانايي نه تنها در عرصه. خانه به محله و فضاهاي بزرگ شهري را پيدا كردسپس توانايي انتقال از 
: 1387آبادي، رحمت(شهر نمودار شد، بلكه به نوعي چگونگي حضور زنان در محيط شهري را تحت تأثير قرار داد 

سال بعد در  2. عمومي استاولين بهانه حضور جدي زنان در عرصه ) ش.ه( 1275شايد جنبش تنباكو در سال ). 95
.  جريان بحران نان، زنان بر تمايل خود مبني بر حضور اجتماعي صحه گذاردند

تحصيالت دانشگاهي و به تبع آن اشتغال زنان دو فاكتور بسيار مهم افزايش و تحرك زنان شهري در عرصه عمومي 
مدرن در شمال آن، زنان  نسبتبهبا تفكرات  علت ساختار سنتي جنوب شهر تهران در مقايسهبهبا اين وجود، . هستند

» بيروني«زندگي خارج از خانه و محله، زندگي. كنندزندگي مي» اندرون«بيشتر در ) نوبج(در اين قسمت از شهر 
ها و تفريحات زنان در اين قسمت از شهر بيشتر خانگي و به بنابراين فعاليت. شوديتلقي شده و غيرمجاز شمرده م

ين از خصوصيات بنابرا. در چهار ديواري اختياري بوده است) 1378نگاه كنيد به عظيمي، (تر عظيمي قول مرحوم دك
تفريحات زنان به شركت در مراسم و اعياد . توان به مردانه بودن فضاهاي شهري آن اشاره كردجنوب شهر تهران مي

 يا تفريحاتي با حضور بقيه افراد خانواده خالصهها و ها و دوستان و اقوام در خانهمذهبي و يا وقت گذراني با همسايه
هاي متعدد، و دعوت از زنان هاي ورزشي، كالس، و افتتاح سالنبا ايجاد فضاهاي عمومي مانند پارك كودك. شودمي
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حوزه اي مجزا داشته باشند. مهم تر از آن، زندگي زنانه 
شده  تعریف  کاماًل  فضاي  دو  در  ایراني  فرهنگ  در 
امکان مي یافت؛ یکم خانه پدر، دوم خانه شوهر و با 
قطعيت تمام حالت سومي وجود نداشت. این تعریف 
از  بخشي  بلکه  نبوده،  فضایي  نام گذاري  نوعي  تنها 
مناسبات  نامحدود  و  طویل  و  عریض  اجبارهاي 
اجتماعي است که زنان را به عنوان عنصري متعلق به 

حوزه خصوصي مردان معرفي مي نماید. 
در صد سال گذشته فضاي اندروني و کنترل شده به 
هميشه  براي  را  خود  مکاني خاص  مفهوم  آهستگي 
محله  به  خانه  از  انتقال  توانایي  داد، سپس  دست  از 
و فضاهاي بزرگ شهري را پيدا کرد. این توانایي نه 
تنها در عرصه هاي عمومي شهر نمودار شد، بلکه به 
نوعي چگونگي حضور زنان در محيط شهري را تحت 
تأثير قرار داد )رحمت آبادي، 1387: 95(. شاید جنبش 
حضور  بهانه  اولين  )ه.ش(   1275 سال  در  تنباکو 
در  بعد  سال   2 است.  عمومي  عرصه  در  زنان  جدي 
جریان بحران نان، زنان بر تمایل خود مبني بر حضور 

اجتماعي صحه گذاردند. 
دو  زنان  اشتغال  آن  تبع  به  و  دانشگاهي  تحصيالت 
فاکتور بسيار مهم افزایش و تحرك زنان شهري در 
ساختار  به علت  وجود،  این  با  عرصه عمومي هستند. 
تفکرات  با  مقایسه  در  تهران  شهر  جنوب  سنتی 
به نسبت مدرن در شمال آن، زنان در این قسمت از 
می کنند.  زندگی  »اندرون«  در  بيشتر  )جنوب(  شهر 
زندگی خارج از خانه و محله، زندگی»بيرونی« تلقی 
شده و غيرمجاز شمرده می شود. بنابراین فعاليت ها و 
تفریحات زنان در این قسمت از شهر بيشتر خانگی و 
به قول مرحوم دکتر عظيمی )نگاه کنيد به عظيمی، 

1378( در چهار دیواری اختياری بوده است. بنابراین 
به مردانه  از خصوصيات جنوب شهر تهران می توان 
تفریحات  کرد.  اشاره  آن  شهری  فضاهای  بودن 
زنان به شرکت در مراسم و اعياد مذهبی و یا وقت 
گذرانی با همسایه ها و دوستان و اقوام در خانه ها و یا 
تفریحاتی با حضور بقيه افراد خانواده خالصه می شود. 
با ایجاد فضاهاي عمومي مانند پارك کودك، و افتتاح 
از  دعوت  و  متعدد،  کالس های  ورزشی،  سالن های 
برای  راه  گوناگون،  فعاليت های  در  شرکت  به  زنان 
شرکت زنان در زندگی اجتماعی نوین شهری بدون 
اینکه از محيط خانواده زیاد دور شوند، باز خواهد شد. 
عدم  کودك،  پارك  نقص هاي  مهم ترین  از  یکي 
از آن مي باشد.  استفاده کودکان دختر باالي 7 سال 
امکانات  امکان  نبود  به  هم  استفاده  عدم  این  دليل 
مناسب دخترانه براي این گروه کودکان است. استفاده 
بچه ها  فوتبال  بازي  براي  اسکيت که  بازي  زمين  از 
بوده، طوري  پسر  کودکان  مي شود، مختص  استفاده 
که در طی یک هفته حضور ميداني در پارك و محله 
هيچ گروه دختري در پارك دیده نشد که از این فضا 
استفاده کنند. اما در استفاده از دیگر امکانات هر دوي 

کودکان پسر و دختر مشترك هستند. 
»آیا  عنوان  با  شوندگان  پرسش  از  سؤالي  در  اما 
مردان اصلي ترین گروه استفاده کننده از پارك کودك 
نظریه  این  مخالف  درصد   26 از  بيشتر  هستند؟« 
گروه  دو  هر  هستند  معتقد  و   )18 )جدول  بوده اند 
مي کنند.  استفاده  پارك  از  یکسان  به  زنان  و  مردان 
بوده اند.  آن  با  موافق  درصد   38 حدود  اینکه  ضمن 
البته با توجه به نزدیکي پارك به واحدهاي مسکوني، 
خيابان هاي خلوت آن و امنيت موجود در آن، مشکلي 

جدول 18. آيا مردان اصلي ترين گروه استفاده كننده از پارك كودك هستند؟؛ ماخذ: نگارندگان.

۱۸ 
 

هاي گوناگون، راه براي شركت زنان در زندگي اجتماعي نوين شهري بدون اينكه از محيط به شركت در فعاليت
  .دور شوند، باز خواهد شد خانواده زياد

دليل اين عدم . باشدسال از آن مي 7عدم استفاده كودكان دختر باالي  ،هاي پارك كودكترين نقصاز مهميكي 
استفاده از زمين بازي اسكيت كه . استفاده هم به نبود امكان امكانات مناسب دخترانه براي اين گروه كودكان است

ميداني در  حضورطي يك هفته شود، مختص كودكان پسر بوده، طوري كه در ها استفاده ميبراي بازي فوتبال بچه
اما در استفاده از ديگر امكانات هر . پارك و محله هيچ گروه دختري در پارك ديده نشد كه از اين فضا استفاده كنند

.  دوي كودكان پسر و دختر مشترك هستند
ر بيشت» كننده از پارك كودك هستند؟ترين گروه استفادهآيا مردان اصلي«سؤالي از پرسش شوندگان با عنوان اما در 

و معتقد هستند هر دو گروه مردان و زنان به يكسان از پارك ) 18جدول (اند درصد مخالف اين نظريه بوده 26از 
البته با توجه به نزديكي پارك به واحدهاي . انددرصد موافق با آن بوده 38ضمن اينكه حدود . كننداستفاده مي

تنها دليل . لي خاصي براي استفاده زنان از آن وجود نداردهاي خلوت آن و امنيت موجود در آن، مشكمسكوني، خيابان
 . عدم استقبال زنان از اين پارك كودك، ممكن است نبود امكانات مناسب در آن براي زنان باشد

 
 .نگارندگان: ؛ ماخذترين گروه استفاده كننده از پارك كودك هستند؟آيا مردان اصلي .18جدول 

 
 

پارك كودك محيطي احداث اثرات زيست
دار در سطوح سخت مانند آسفالت، سيمان، كاشي و غيره در شهرها و كاهش فضاي سبز منجر به افزايش معني

تأثير جزيره «الح اين وضعيت را در اصط. شوداور ميهاي مجها نسبت به حومهحرارت بااليي در شهرها و شهرك
۴Fگرمايي

تواند به هاي خصوصي ميهاي عمومي يا باغپوشش گياهي در شكل فضا). Lowry,1967(نامند مي» 1
عالوه بر اين پوشش گياهي و فضاهاي عمومي سبز در شهرها مزاياي . كاهش اين عدم تعادل در شهرها كمك كند

همچنين مردم در اين فضاها با . هاي اتمسفري دارندمحيطي خيلي مهم ديگري مانند خنكي هوا و جذب آلودگي
امش خاصي كه در اين فضاها وجود دارد، طبيعت را از نزديك احساس خواهند كرد و ديدن درختان، پرندگان و آر

وجود فضاهاي عمومي مناسب از جمله عوامل مؤثر در ايجاد . توانند از يكنواختي زندگي در شهرها رهايي يابندمي
توانند شادابي و ياين فضاها با ميزان جذابيت خود و اثرگذاري بر ذهن انسان م. باشدسرزندگي در شهرها مي

                                                             
1 - Heat island effect 
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خاصي براي استفاده زنان از آن وجود ندارد. تنها دليل 
عدم استقبال زنان از این پارك کودك، ممکن است 

نبود امکانات مناسب در آن براي زنان باشد. 

اثرات زيست محيطي احداث پارك كودك
آسفالت،  مانند  سخت  سطوح  در  معني دار  افزایش 
فضاي  کاهش  و  شهرها  در  غيره  و  کاشي  سيمان، 
و شهرك ها  در شهرها  باالیي  به حرارت  منجر  سبز 
وضعيت  این  مي شود.  مجاور  حومه هاي  به  نسبت 
مي نامند        گرمایي4«  جزیره  »تأثير  اصطالح  در  را 
(Lowry,1967). پوشش گياهي در شکل فضاهاي 
کاهش  به  مي تواند  خصوصي  باغ هاي  یا  عمومي 
این عدم تعادل در شهرها کمک کند. عالوه بر این 
شهرها  در  سبز  عمومي  فضاهاي  و  گياهي  پوشش 
مزایاي محيطي خيلي مهم دیگري مانند خنکي هوا و 
جذب آلودگي هاي اتمسفري دارند. همچنين مردم در 
این فضاها با دیدن درختان، پرندگان و آرامش خاصي 
نزدیک  از  را  طبيعت  دارد،  وجود  فضاها  این  در  که 
احساس خواهند کرد و مي توانند از یکنواختي زندگي 
در شهرها رهایي یابند. وجود فضاهاي عمومي مناسب 
شهرها  در  سرزندگي  ایجاد  در  مؤثر  عوامل  جمله  از 
مي باشد. این فضاها با ميزان جذابيت خود و اثرگذاري 
بر ذهن انسان مي توانند شادابي و سرزندگي در شهرها 
تخصيص  مثال  براي  کنند.  تأمين  را  آن  محالت  و 
فضاي مناسب براي عابرین پياده، انجام فعاليت هاي 
اقتصادي، ترافيک آرام، امکانات و زمينه هاي مناسب 
براي خرید مردم )نه فقط از جنبه اقتصادي، بلکه از 
جنبه هاي دیگر مانند تفریح(، فضاهاي تفریحي نظير 
سينما و تئاتر، مکان ورزشي، موزه ها، مراکز فرهنگي، 

رستوران و کتابخانه ها موجبات ارتقای سرزندگي را در 
شهرها فراهم مي آورد.

محله هفت چنار به لحاظ وجود پارك ، جزء محله هاي 
اهميت  اما  است.  تهران  شهرداري   10 منطقه  غني 
این  است که  توجه  مورد  دليل  این  به  پارك کودك 
اطراف  ساکنان  که  بوده  مخروبه اي  سابق  در  مکان 
آشغال هاي خود را به آنجا ریخته و همين باعث توليد 
بوي بسيار بدي در منطقه مي شده است؛ ضمن اینکه 
معتادان  تجمع  براي  محلي  بودن،  محصور  دليل  به 
بوده است. بنابراین تغيير کاربري این مکان متروکه به 
محيطي سبز و عمومي بي شک اثرات زیست محيطي 
بسيار مثبت در محله داشته و ضمن از بين بردن بوي 
متعفن و بد، تميزي را نيز به محله هدیه کرده است. بر 
همين اساس است که بيشتر از 25 درصد شهروندان 
نقش پارك در بهبود محيط زیست منطقه را بسيار زیاد 
عنوان  زیاد  را  نقش  این  نيز  درصد   35 و  دانسته اند 
کرده اند )جدول شماره 19(؛ تنها 7.5 درصد معتقدند 
منطقه  محيط زیست  بهبود  در  نقشي  هيچ  پارك  که 

ندارد.

پيامدهاي منفي احداث پارك كودك
با وجود مزیت هاي زیادي که احداث فضاهاي عمومي 
توجه  عدم  باشند،  داشته  مي توانند  پار ك ها  مانند 
طراحي  و  نامناسب  مکان یابي  آنها،  به  رسيدگي  و 
پيامدهاي  ظهور  به  منجر  است  ممکن  غيراصولي، 
که  همان گونه  بنابراین  شود.  منطقه  در  ناگواري 
و  برنامه ریزي  با  مي توانند  شهري  عمومي  فضاهاي 
انساني باشند؛  طرح ریزي، محل بروز و نمود فضایل 
و  رهاشدگي  طریق  از  مي توانند  نيز  دیگر  جهت  از 

4- Heat island effect

۱۹ 
 

براي مثال تخصيص فضاي مناسب براي عابرين پياده، انجام . سرزندگي در شهرها و محالت آن را تأمين كنند
نه فقط از جنبه اقتصادي، بلكه از (هاي مناسب براي خريد مردم هاي اقتصادي، ترافيك آرام، امكانات و زمينهفعاليت

ها، مراكز فرهنگي، رستوران و فريحي نظير سينما و تئاتر، مكان ورزشي، موزه، فضاهاي ت)هاي ديگر مانند تفريحجنبه
. آوردسرزندگي را در شهرها فراهم مي يها موجبات ارتقاكتابخانه

اما اهميت پارك كودك . شهرداري تهران است 10هاي غني منطقه ، جزء محلهچنار به لحاظ وجود پاركمحله هفت
هاي خود را به آنجا اي بوده كه ساكنان اطراف آشغالمخروبه در سابقبه اين دليل مورد توجه است كه اين مكان 

ست؛ ضمن اينكه به دليل محصور بودن، محلي براي شده اريخته و همين باعث توليد بوي بسيار بدي در منطقه مي
شك اثرات بنابراين تغيير كاربري اين مكان متروكه به محيطي سبز و عمومي بي. تجمع معتادان بوده است

كرده  همحيطي بسيار مثبت در محله داشته و ضمن از بين بردن بوي متعفن و بد، تميزي را نيز به محله هديزيست
زيست منطقه را بسيار زياد درصد شهروندان نقش پارك در بهبود محيط 25است كه بيشتر از  بر همين اساس. است

درصد معتقدند كه پارك هيچ  7.5؛ تنها )19جدول شماره (اند درصد نيز اين نقش را زياد عنوان كرده 35اند و دانسته
. زيست منطقه نداردنقشي در بهبود محيط

 
 .نگارندگان: ؛ ماخذزيست منطقهود محيطنقش پارك كودك در بهب .19جدول 

 
 

پيامدهاي منفي احداث پارك كودك 
توانند داشته باشند، عدم توجه و رسيدگي به ها ميكهاي زيادي كه احداث فضاهاي عمومي مانند پاربا وجود مزيت

بنابراين . يابي نامناسب و طراحي غيراصولي، ممكن است منجر به ظهور پيامدهاي ناگواري در منطقه شودآنها، مكان
ريزي، محل بروز و نمود فضايل انساني باشند؛ ريزي و طرحمهتوانند با برناگونه كه فضاهاي عمومي شهري ميهمان

انگارانه، به مكان بروز انواع جرايم هاي نادرست و سادهريزيتوانند از طريق رهاشدگي و برنامهاز جهت ديگر نيز مي
ن قسمت هدف در اي. باري بر شهرنشينان داشته باشندشهري تبديل شده و آثار اجتماعي، فرهنگي و رواني زيان

.  ارزيابي پيامدهاي ناگوار احتمالي احداث پارك كودك در منطقه است

جدول 19. نقش پارك كودك در بهبود محيط زيست منطقه؛ ماخذ: نگارندگان.
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مکان  به  ساده انگارانه،  و  نادرست  برنامه ریزي هاي 
بروز انواع جرایم شهري تبدیل شده و آثار اجتماعي، 
داشته  شهرنشينان  بر  زیان باري  رواني  و  فرهنگي 
باشند. هدف در این قسمت ارزیابي پيامدهاي ناگوار 

احتمالي احداث پارك کودك در منطقه است. 

یکي از مشکالت اصلي بسياري از پارك هاي تهران، 
در  به ویژه  آنها،  در  معتادان  و  اوباش  و  ارازل  تجمع 
شب ها می-باشد. این مشکل به حدي در سطح جامعه 
با  که  عميقي  مصاحبه هاي  طي  که  است  محسوس 
ساکنان محله انجام گرفته یکي از دغدغه هاي اصلي 
آنها احتمال تجمع معتادان و غيره در پارك بوده است. 

در سؤالي در همين زمينه از پرسش شوندگان، درست 
پارك  تبدیل  مخالف  درصد   33 از  بيشتر  که  است 
بوده اند،  بزهکار  افراد  تجمع  براي  محلي  به  کودك 
بوده اند. 28  قضيه  این  موافق  درصد  نزدیک 31  اما 
درصد نيز نظري نداشته اند. بنابراین امکان تبدیل این 
مکان به سرنوشت اکثر پارك هاي کشور وجود دارد و 
با توجه به اینکه این پارك، پارکي در سطح محله اي 
شاید  باشد.  محسوس تر  مي تواند  آن  خطرات  است 
نگهبان  گماردن یک  پيشنهاد  که  است  براي همين 
پارك، و بن بست کردن ورودي آن، مهم ترین  براي 
مصاحبه های  طی  ساکنان  توصيه هاي  جدي ترین  و 

عميق بوده است. 
اما در سؤالي دیگر از شهروندان در مورد نقش پارك 
)جدول  محله  در  بزهکاري  و  جرم  درکاهش  کودك 
21(، تنها 7.5 درصد نقش آن را خيلي زیاد دانسته اند. 
28 درصد نقش آن را در کاهش جرم و بزهکاري کم 
برآورد کرده و 27 درصد نيز معتقدند که هيچ نقشي 

ندارد.
عمومي  فضاهاي  منفي  پيامدهاي  از  دیگر  یکي 
خرید  براي  محلي  به  آنها  تبدیل شدن  است  ممکن 
در  که  امري  باشد.  درگيري  و  مخدر  مواد  فروش 
به  به شدت  تهران  سطح  مهم  پارك هاي  از  بعضي 

۲۱ 
 

 7.5، تنها )21جدول ( اما در سؤالي ديگر از شهروندان در مورد نقش پارك كودك دركاهش جرم و بزهكاري در محله
درصد  27درصد نقش آن را در كاهش جرم و بزهكاري كم برآورد كرده و  28. انددرصد نقش آن را خيلي زياد دانسته

. نيز معتقدند كه هيچ نقشي ندارد
 .نگارندگان: ؛ ماخذنقش پارك كودك در كاهش جرم و بزهكاري .21جدول 

 
يكي ديگر از پيامدهاي منفي فضاهاي عمومي ممكن است تبديل شدن آنها به محلي براي خريد فروش مواد مخدر 

درصد  19. خوردشدت به چشم ميهاي مهم سطح تهران بهامري كه در بعضي از پارك. و درگيري باشد
 31در مقابل حدود . مخالف تبديل پارك كودك به محلي براي درگيري و فروش موادمخدر هستند شوندگانپرسش

درصد نظري در اين زمينه  37. درصد معتقدند كه پارك كودك تبديل به مكاني براي چنين جرايمي شده است
.  اندنداشته

 .نگارندگان: ؛ ماخذنقش پارك كودك در وقوع جرايمي مانند درگيري و فروش مواد مخدر .22جدول 
 

 
گيري روابط اجتماعي جديد و برقراري تعامالت گفته شد كه يكي از عملكردهاي اصلي فضاهاي عمومي شكل

نقطه مقابل اين . شودنقشي كه بسياري معتقد بودند كه در پارك كودك به نحو احسن انجام مي. اجتماعي است
شوندگان موافق هستند كه پرسش 45بيشتر از . عمومي استهاي نامشروع در فضاهاي گيري دوستيقضيه شكل

 25.  درصد نيز مخالف اين نظريه هستند 22نزديك . شودهاي نامشروع ميگيري دوستيپارك كودك باعث شكل
. انددرصد نظري در اين زمينه نداشته

 .نگارندگان: ؛ ماخذهاي نامشروعگيري دوستينقش پارك كودك در شكل .23جدول 

جدول 20. آيا پارك كودك تبديل به مکان تجمع معتادان و ارازل و اوباش شده است؟؛ ماخذ: نگارندگان.

۲۰ 
 

 
 .عكسبرداري بوسيله نگارندگان: نمايي از پارك كودك و مجتمع ظفر گلچين؛ ماخذ. 1تصوير 

-ها ميويژه در شبهاي تهران، تجمع ارازل و اوباش و معتادان در آنها، بهيكي از مشكالت اصلي بسياري از پارك
هاي عميقي كه با ساكنان محله انجام اين مشكل به حدي در سطح جامعه محسوس است كه طي مصاحبه. باشد

ي در همين زمينه از در سؤال. هاي اصلي آنها احتمال تجمع معتادان و غيره در پارك بوده استگرفته يكي از دغدغه
كودك به محلي براي تجمع افراد بزهكار درصد مخالف تبديل پارك  33، درست است كه بيشتر از پرسش شوندگان

بنابراين امكان تبديل اين . انددرصد نيز نظري نداشته 28. انددرصد موافق اين قضيه بوده 31اند، اما نزديك بوده
اي است هاي كشور وجود دارد و با توجه به اينكه اين پارك، پاركي در سطح محلهمكان به سرنوشت اكثر پارك

شايد براي همين است كه پيشنهاد گماردن يك نگهبان براي پارك، و . تر باشدند محسوستواخطرات آن مي
.  بوده است هاي عميقطي مصاحبههاي ساكنان ترين توصيهترين و جديبست كردن ورودي آن، مهمبن

 .نگارندگان: ؛ ماخذآيا پارك كودك تبديل به مكان تجمع معتادان و ارازل و اوباش شده است؟ .20جدول 
    

 

 تصوير 1. نمايی از پارك كودك و مجتمع ظفر گلچين؛
ماخذ: عکسبرداری بوسيله نگارندگان.

۲۰ 
 

 
 .عكسبرداري بوسيله نگارندگان: نمايي از پارك كودك و مجتمع ظفر گلچين؛ ماخذ. 1تصوير 

-ها ميويژه در شبهاي تهران، تجمع ارازل و اوباش و معتادان در آنها، بهيكي از مشكالت اصلي بسياري از پارك
هاي عميقي كه با ساكنان محله انجام اين مشكل به حدي در سطح جامعه محسوس است كه طي مصاحبه. باشد

ي در همين زمينه از در سؤال. هاي اصلي آنها احتمال تجمع معتادان و غيره در پارك بوده استگرفته يكي از دغدغه
كودك به محلي براي تجمع افراد بزهكار درصد مخالف تبديل پارك  33، درست است كه بيشتر از پرسش شوندگان

بنابراين امكان تبديل اين . انددرصد نيز نظري نداشته 28. انددرصد موافق اين قضيه بوده 31اند، اما نزديك بوده
اي است هاي كشور وجود دارد و با توجه به اينكه اين پارك، پاركي در سطح محلهمكان به سرنوشت اكثر پارك

شايد براي همين است كه پيشنهاد گماردن يك نگهبان براي پارك، و . تر باشدند محسوستواخطرات آن مي
.  بوده است هاي عميقطي مصاحبههاي ساكنان ترين توصيهترين و جديبست كردن ورودي آن، مهمبن

 .نگارندگان: ؛ ماخذآيا پارك كودك تبديل به مكان تجمع معتادان و ارازل و اوباش شده است؟ .20جدول 
    

 

جدول 21. نقش پارك كودك در كاهش جرم و بزهکاري؛ ماخذ: نگارندگان.
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مخالف  پرسش شوندگان  درصد   19 مي خورد.  چشم 
تبدیل پارك کودك به محلي براي درگيري و فروش 
موادمخدر هستند. در مقابل حدود 31 درصد معتقدند 
که پارك کودك تبدیل به مکاني براي چنين جرایمي 
شده است. 37 درصد نظري در این زمينه نداشته اند. 

فضاهاي  اصلي  عملکردهاي  از  یکي  که  شد  گفته 
عمومي شکل گيري روابط اجتماعي جدید و برقراري 
تعامالت اجتماعي است. نقشي که بسياري معتقد بودند 
که در پارك کودك به نحو احسن انجام مي شود. نقطه 
مقابل این قضيه شکل گيري دوستي هاي نامشروع در 
فضاهاي عمومي است. بيشتر از 45 پرسش شوندگان 
شکل گيري  باعث  کودك  پارك  که  هستند  موافق 
دوستي هاي نامشروع مي شود. نزدیک 22 درصد نيز 

مخالف این نظریه هستند.  25 درصد نظري در این 
زمينه نداشته اند.

ممکن  عمومي  فضاهاي  كه  منفي  پیامد  دیگر 
است دچار آن شوند، تبدیل شدن آنها، در صورت 
انباشت زباله است.  عدم نظارت، به مکاني براي 
حدود 55 درصد پرسش شوندگان مخالف نظریه 
تبدیل پارک كودک به محلي براي انباشت زباله 
كه  هستند  این  موافق  درصد   8 تنها  هستند. 
پارک كودک تبدیل به مکاني براي انباشت زباله 

شده است )جدول شماره 24(.
احداث  منفي  پیامدهاي  براي  نتیجه  به عنوان   
نمودار  در  لیکرت  بندي  طیف  نتایج  پارک، 
پیامدهاي  موافقان  كه  مي دهد  نشان   3 شماره 

۲۱ 
 

 7.5، تنها )21جدول ( اما در سؤالي ديگر از شهروندان در مورد نقش پارك كودك دركاهش جرم و بزهكاري در محله
درصد  27درصد نقش آن را در كاهش جرم و بزهكاري كم برآورد كرده و  28. انددرصد نقش آن را خيلي زياد دانسته

. نيز معتقدند كه هيچ نقشي ندارد
 .نگارندگان: ؛ ماخذنقش پارك كودك در كاهش جرم و بزهكاري .21جدول 

 
يكي ديگر از پيامدهاي منفي فضاهاي عمومي ممكن است تبديل شدن آنها به محلي براي خريد فروش مواد مخدر 

درصد  19. خوردشدت به چشم ميهاي مهم سطح تهران بهامري كه در بعضي از پارك. و درگيري باشد
 31در مقابل حدود . مخالف تبديل پارك كودك به محلي براي درگيري و فروش موادمخدر هستند شوندگانپرسش

درصد نظري در اين زمينه  37. درصد معتقدند كه پارك كودك تبديل به مكاني براي چنين جرايمي شده است
.  اندنداشته

 .نگارندگان: ؛ ماخذنقش پارك كودك در وقوع جرايمي مانند درگيري و فروش مواد مخدر .22جدول 
 

 
گيري روابط اجتماعي جديد و برقراري تعامالت گفته شد كه يكي از عملكردهاي اصلي فضاهاي عمومي شكل

نقطه مقابل اين . شودنقشي كه بسياري معتقد بودند كه در پارك كودك به نحو احسن انجام مي. اجتماعي است
شوندگان موافق هستند كه پرسش 45بيشتر از . عمومي استهاي نامشروع در فضاهاي گيري دوستيقضيه شكل
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جدول 23. نقش پارك كودك در شکل گيري دوستي هاي نامشروع؛ ماخذ: نگارندگان.
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جدول 24. تبديل پارك كودك به محلي براي انباشت زباله؛ ماخذ: نگارندگان.
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منفي در سه مورد )مکاني براي تجمع معتادان 
و ارازل و اوباش، مکاني براي فروش مواد مخدر 
و درگیري، مکاني براي شکل گیري دوستي هاي 
نامشروع( بیشتر از مخالفان آن هستند. تنها در 
آیتم محلي براي انباشت زباله است كه مخالفان 
خیلي بیشتر از موافقان اندک آن هستند. بنابراین 
به نظر مي رسد براي كاهش اثرات منفي احداث 
باید  آن،  گسترش  از  جلوگیري  و  كودک  پارک 
مهم ترین  از  یکي  ارائه شود.  منطقي  راه كارهاي 
ساكنان  طرف  از  جدیت  با  كه  راه كارها  این 
پارک  براي  نگهبان  پیشنهاد شده گذاشتن یک 
معضالت  از  بسیاري  تواند  مي  كه  امري  است. 

منفي اشاره شده را مرتفع كند. 

جمع بندي و نتیجه گیری
شکل گیری ارزیابی تأثیر اجتماعی)اتا( جدیدترین 
مبحث در زمینه مباحث مربوط به توسعه است 
ایاالت  قانون سیاست ملی زیست محیطی  با  كه 
با  دهه 1970  میانه های  از  و  شده  آغاز  متحده 
انتشار متون و كتاب های مرتبط به صورت جدی 
پیامدهای  برآورد  است.  گرفته  قرار  توجه  مورد 
نتایج  بر  داللت  كه  است  سندی  اجتماعی 
اجتماعی دخالت های توسعه دارد، و این ضروری 
است كه تصمیم گیران از نتایج تصمیم شان قبل 
از اینکه آنها عمل كنند، آگاه شوند و مردم كه 
برای  فرصتی  هستند  مداخله  این  تأثیر  تحت 

مشاركت در طراحی آینده شان به دست آورند. 

فرایندهاي  برگیرنده ي  در  اتا  دیگر  به عبارت 
اجتماعي  پیامدهاي  مدیریِت  و  نظارت  تحلیل، 
خواسته و ناخواسته و مثبت یا منفي رخدادهاي 
برنامه ها،  سیاست ها،  )شامل  شده  برنامه ریزي 
طرح ها و پروژه ها( و همچنین پیامدهاي خواسته 
و ناخواسته هر فراگرد تغییر اجتماعي است كه 
فراهم  برآید. نخستین هدف آن  از آن رخدادها 
و  پایدارتر  بیوفیزیکي  و  انساني  محیط  آوردن 
عادالنه تر است. هدف این مقاله ارزیابي پیامدهاي 
زیست محیطي  و  اقتصادي  فرهنگي،  اجتماعي، 
احداث پارک كودک ظفر گلچین در منطقه 10 

شهرداري تهران است. 
پارک كودک ظفرگلچین در محله اي قرار گرفته 
است كه پارک هاي بزرگ دیگري در اطراف آن، 
هزارشهید  و  بهمن   22 هفت چنار،  پارک  مانند 
قرار گرفته است. با این وجود، میزان استفاده از 

پارک كودک به نسبت چشمگیر مي باشد. 
   شاید بزرگترین و مهم ترین پیامد احداث پارک 
كودک، تأثیرات مثبتي است كه بر روي كودكان 
به خصوص  پارک،  زیاد  مشکالت  وجود  با  دارد. 
بزرگترین  كودكان  بي شک  آن،  امکانات  كمبود 
نیز خوشحال ترین  و  آن  از  كننده  استفاده  قشر 

افراد از احداث آن هستند. 
از پیامدهاي مهم دیگر پارک گسترش تعامالت 
دیگر  است.  منطقه  ساكنین  بین  در  اجتماعي 
به  آن  تبدیل  كودک،  پارک  احداث  مهم  پیامد 
هویت یابي  در  آن  نقش  و  محله  سمبل  و  نماد 

نمودار 3. پيامدهاي منفي احداث پارك كودك ظفر گلچين در ميزان سنج ليکرت؛ ماخذ: نگارندگان.
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این اساس دیدگاه شهروندان  بر  محله مي باشد. 
نسبت به آینده پارک كودک خوشبینانه و مثبت 
كه  هستند  معتقد  ساكنان  اكثر  كه  چرا  است. 
و  اجتماعي  منزلت  ارتقاي  باعث  كودک  پارک 

فرهنگي محله شده است. 
بزرگ  شهرهاي  در  اجتماعي  سرمایه  امروزه 
چنان اهمیتي پیدا كرده است كه آن را هم تراز 
یکي  مي دانند.  شهر  یک  اقتصادي  سرمایه هاي 
شهرها  در  اجتماعي  سرمایه  افزایش  راه هاي  از 
شهرهاي  در  مدني  و  عمومي  فضاهاي  تقویت 
نیز  ظفرگلچین  كودک  پارک  است.  بزرگ 
در  مهمي  نقش  عمومي  فضاي  یک  به عنوان 
شکل گیري سرمایه اجتماعي در محله هفت چنار 
موافق  پرسش شوندگان  اكثریت  است.  داشته 
نقش پارک كودک در شکل گیري احترام متقابل، 
همکاري و مشاركت، شناخت ارزش هاي جدید و 
ابعاد  اعتماد متقابل در محله به عنوان مهم ترین 

اجتماعي سرمایه اجتماعي هستند.
گفته شد كه یکي از مهم ترین پیامدهاي احداث 
پارک كودک تأثیرات مثبت بر روي كودكان بوده 
است. به طوري كه نقش پارک كودک در كاهش 
ایجاد سالمت  كودكان،  تحرک  افزایش  و  چاقي 
روحي و رواني براي كودكان و ایجاد فرصت هایي 
براي بازي، تمرین و یادگیري بسیار قابل توجه 
است كه اكثریت ساكنان محله نیز موافق چنین 
دیدگاهي هستند. اما در زمینه ایجاد فرصت هایي 
آموزشي، ساكنان  دوره هاي  برگزاري  براي  براي 
خیلي موافق این كاركرد پارک نبوده و به دیدة 

تردید به آن نگریسته اند. 
پارک  احداث  اقتصادي  تأثیرات  مورد  در  اما 
با  كه  مصاحبه هایي  طي  كه  گفت  باید  كودک 
بنگاه داران محله هفت چنار صورت گرفته است، 
افزایش  باعث  كودک  پارک  كه  معتقدند  آنها 
نشده  واحد مسکوني در منطقه  یا  قیمت زمین 
واحدهاي  براي  تقاضا  افزایش  در  ولي  است، 
مسکوني اطراف پارک نقش داشته است. چرا كه 

پارک كودک براي ساكنین مفید بوده و یکي از 
مزیت هاي محله به حساب مي آید.

فضاهاي  احداث  كه  زیادي  مزیت هاي  وجود  با 
باشند،  داشته  مي توانند  پار ک ها  مانند  عمومي 
عدم توجه و رسیدگي به آنها، مکان یابي نامناسب 
و طراحي غیراصولي، ممکن است منجر به ظهور 
بنابراین  شود.  منطقه  در  ناگواري  پیامدهاي 
همان گونه كه فضاهاي عمومي شهري مي توانند 
نمود  و  بروز  محل  طرح ریزي،  و  برنامه ریزي  با 
فضایل انساني باشند؛ از جهت دیگر نیز مي توانند 
از طریق رهاشدگي و برنامه ریزي هاي نادرست و 
شهري  جرایم  انواع  بروز  مکان  به  ساده انگارانه، 
رواني  و  فرهنگي  اجتماعي،  آثار  و  شده  تبدیل 
نتایج  باشند.  داشته  شهرنشینان  بر  زیانباري 
موافقان  كه  مي دهد  نشان  لیکرت  طیف بندي 
پیامدهاي منفي در سه مورد )مکاني براي تجمع 
فروش  براي  مکاني  اوباش،  و  ارازل  و  معتادان 
براي شکل گیري  و درگیري، مکاني  مواد مخدر 
آن  مخالفان  از  بیشتر  نامشروع(  دوستي هاي 
زباله  انباشت  براي  محلي  آیتم  در  تنها  هستند. 
است كه مخالفان خیلي بیشتر از موافقان اندک 
آن هستند. بنابراین به نظر مي رسد براي كاهش 
اثرات منفي احداث پارک كودک و جلوگیري از 
گسترش آن، باید راه كارهاي منطقي ارایه شود. 
از  جدیت  با  كه  راه كارها  این  مهم ترین  از  یکي 
طرف ساكنان پیشنهاد شده گذاشتن یک نگهبان 
از  بسیاري  مي تواند  كه  امري  است.  پارک  براي 

معضالت منفي اشاره شده را مرتفع كند.
اثرات زیست محیطي احداث  نهایت در مورد  در 
به  پارک كودک، گفته شد كه محله هفت چنار 
منطقه  غني  محله هاي  پارک ، جزء  وجود  لحاظ 
پارک  اهمیت  اما  است.  تهران  شهرداري   10
این  كه  است  توجه  مورد  دلیل  این  به  كودک 
مکان در سابق مخروبه اي بوده كه ساكنان اطراف 
آشغال هاي خود را به آنجا ریخته و همین باعث 
تولید بوي بسیار بدي در منطقه مي شده است؛ 
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ضمن اینکه به دلیل محصور بودن، محلي براي 
تجمع معتادان بوده است. بنابراین تغییر كاربري 
عمومي  و  سبز  محیطي  به  متروكه  مکان  این 
در  مثبت  بسیار  زیست محیطي  اثرات  بي شک 
محله داشته و ضمن از بین بردن بوي متعفن و 

بد، تمیزي را نیز به محله هدیه كرده است. 
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ارزيابي ميزان احساس امنيت شهروندان در شهرهاي جديد، 
مورد پژوهي: شهر جديد اشتهارد

علي اصغر احساني فرد* - دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي شهري دانشگاه تهران، تهران، ايران.
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چكيده
  امنيت پيش زمينه يك اجتماع سالم و احساس امنيت بستر ساز توسعه جوامع 
انساني است و سعادت يك اجتماع در گرو حفظ و بقاء امنيت و احساس ناشي 
از  امنيت  احساس  مستلزم  عمومي شهر  فضاي  در  مردم   است. حضور  آن  از 
سوي آنان است. يكي از مهمترين عوامل تهديد كننده حضور مردم در فضاهاي 
عمومي، ترس يا احساس ناامني )احساس عدم امنيت( است. در تحقيق از نمونه 
گيری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد. در داخل ناحيه شهروندان به طور 
تصادفی ساده انتخاب شدند و در مرحله دوم در داخل مناطق شهر جديد اشتهارد 
گيری  نمونه  جهت  محالتی  تناسب  به  منطقه  هر  محالت  تعداد  به  توجه  با 
انتخاب شدند. براي سنجش پايايي ابزار سنجش از آزمون آلفاي كرونباخ استفاده 
با  امنيت در شهرهاي جديد  براي سنجش احساس  آلفاي كرونباخ  شده است. 
تعداد 50 گويه )a=0.94( به دست آمد. جهت اعتبار گويه هاي به دست آمده و 
به كار گرفته شده در تحقيق در سنجش احساس امنيت، از اعتبار صوري استفاده 
شده است. و به منظور توصيف و تحليل داده ها از نرم افزار spss استفاده شده 
از آزمون هاي ضريب همبستگي پيرسون، تحليل واريانس، تفاوت ميانگين  و 
ها )t.test( و رگرسيون چند متغيره استفاده شده است. انتظار می رفت اشتهارد 
انتظار  اين  و  باشد  امنيتی  اساسی  مولفه های  واجد  عنوان يك شهر جديد  به 
خود از آنجا مايه می گرفت كه شهر جديد بر اساس برنامه ريزی همه جانبه 
و با لحاظ معيارهای مورد نظر ساخته می شود و تكوين و رشد می يابد. نتايج 
تحقيق نشان می دهد انتظار فوق چندان برآورده نشده است كه می تواند متاثر 
از شرايط اجتماعی كل جامعه و مهاجرپذيري شهر باشد. نتايج تحقيق نشانگر آن 
است كه بين احساس امنيت و شاخص هايي همچون سرمايه اجتماعي، عملكرد 
رسانه ها،نقش نيروي انتظامي، پايگاه اجتماعي افراد رابطه معناداري وجود دارد، 

بنابراين تمامي فرضيه هاي تحقيق تاييد گرديده است.
واژگان كليدي: شهرهاي جديد، اشتهارد، احساس امنيت، امنيت شهروندي، 

امنيت ارزشي، اقتصادي. 
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 New security concept in urban studies from
the viewpoint of the new city Eshtehard

Security, Background of healthy community 
any sense of security, development and pros-
perity of human societies and the survival of a 
community depends on maintaining the security 
and sense of it. The city requires people in public 
space are safe from them. One of the most im-
portant factors threatening the people in public 
spaces, fear or feeling of insecurity; Study se-
curity issues were considered in this city where 
one would expect Eshtehard as a new city the 
basic component is eligible security and its ex-
pectation that the funds were The new city of a 
place is defined in terms Based on the compre-
hensive plan and the criteria required to be made 
And will develop and grow. The results show 
the above is not expected to meet this could be 
influenced by the social conditions of the whole 
community and migrant vulnerability. The re-
sults indicate that Between feeling safe and in-
dicators such as Social capital, performance me-
dia, the police, social status, so all people have 
a meaningful relationship has been confirmed by 
research hypotheses.
Keywords: new city, Eshtehard, security (social 
security, economy, values, political, environ-
mental and national security), feel safe
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مقدمه
مقوله امنيت و احساس امنيت در نزد شهروندان يك 

شهر از دو جنبه واجد اهميت است:

- اول آنكه شهر به مثابه يك موقعيت زيستی كه در 
در  است  گوناگون  افراد  از  متراكمی  حجم  دارنده  بر 
ويژه خود خواهد  كاركردهای  ايفای  به  قادر  صورتی 
گرديد كه امنيت در نزد ساكنان آن در حد قابل قبولی 

ارزيابی شود. 
- دوم آنكه با توجه به شهر نشين بودن )و يا شدن( 
اكثريت مردم در سراسر جهان، مقوله امنيت در شهر 
همچون  ای  عمده  و  كليدی  موضوعات  با  پيوند  در 
امنيت ملی قرار می گيرد و لذا واجد اهميت می شود. 

آن  بر  موثر  عوامل  و  امنيت  تنها  نه  اساس،  اين  بر 
مكانی  و  زمانی  مقطع  يك  در  آن  خاص  شرايط  و 
از  كمتر  يا  فزونتر  امنيت  احساس  بلكه  مشخص، 
امنيت واقعی در شهر است و به عبارتی ديگر، ميان 
امر بالفعل و امر ذهنی تطابق وجود ندارد. از اين منظر 
می توان مدعی شد كه مقوله احساس امنيت اگر چه 
امنيت در يك شهر است  از شرايط و وضعيت  متاثر 
لذا سنجش  قابل توجه تر است و  اما دارای اهميتی 
چگونگی احساس امنيت در ميان ساكنان يك منطقه 
به جهاتی عديده بايد مورد توجه قرار گيرد. در واقع 
بايد  ريزی شهری  برنامه  فرايند  توان گفت كل  می 
يك  مثابه  به  را  شهروندان  امنيت  احساس  مسئله 
توجه  بر حيات شهر مورد  تاثير گذار  و  مولفه حياتی 
حداقل  كه  جديد  شهرهای  ميان  اين  در  دهد.  قرار 
بطور نظری بنا بوده است كه بر طبق معيارهای علمی 
مورد تاييد علوم مرتبط با شهر )از برنامه ريزي شهري 
گرفته تا معماری( سامان گيرند، وضعيتی جالب توجه 
تر برای مطالعه دارند، چه اين قبيل شهرها و بر اساس 
برنامه ريزی همه جانبه احداث گرديده اند و لذا انتظار 
آن است كه احساس امنيت در آنها به عنوان پارامتر 
كنترل شده و مورد توجه در جريان ساخت شهر، در 
راستا،  اين  در  باشد.  شده  لحاظ  جهات  و  ابعاد  همه 

درباره  اختصار  به  ابتدا  تا  اينجا كوشش می شود  در 
بيان شود  بنديهای آن نكاتی  امنيت و تقسيم  مقوله 
و سپس با تمركز بر شهرهای جديد، نتايج حاصل از 

يك پژوهش مرتبط عرضه گردد.
 

بيان مساله و ضرورت تحقيق
از شاخص هاي كيفيت  امنيت يكي  مفهوم احساس 
از  اجتماعي  هاي  آسيب  و  است  شهرها  در  زندگي 
مي  شمار  به  امنيت  مختلف  هاي  پيامد  مهمترين 
اگر  الين مي گويد:  )عظيمي، 1381، ص 22(.  روند 
مردم فضايي را به دليل عدم راحتي و يا ترس استفاده 
از  يكي  است.  رفته  بين  از  عمومي  عرصه  نكنند، 
فضا  در  مردم  حضور  كننده  تهديد  عوامل  مهمترين 
ناامني  است.  ناامني  احساس  يا  ترس  عمومي  هاي 
مكان ها و فضاهاي عمومي، نشاط و سالمتي را از 
در زندگي روز مره مختل مي كند و با ايجاد مانع بر 
سر راه رشد فرهنگي و مشاركت عمومي، هزينه هاي 
زيادي را بر جامعه تحميل مي كند )افتخاري، 1384، 
و  زندگي  بستر  عنوان  به  ص 10(. فضاهاي شهري 
فعاليت شهروندان بايد بتوانند با توجه به شباهت ها و 
تفاوت هاي ميان افراد و گرو ههاي سني و اجتماعي، 
جنسي محيطي امن، سالم و پايدار و جذاب را براي 
همه اقشار فراهم آورد و به نياز تمامي قشرها پاسخ 
مناسب دهد و پاسخگوي حداقل نيازها باشد )شريعتي، 
1384، ص 10(. امنيت را می توان مترادف با در امان 
بودن، ايمنی، آرامش، آسودگی و خاطر جمعی دانست 
كه با ترس، بيم و هراس در تضاد است و لذا زمانی 
تحقق پيدا خواهد نمود كه از عوامل و اثرات ترس و 
از  نتوان نشانه ای به دست داد.  وحشت و اضطراب 
ارائه  مختلفی  بنديهای  دسته  توان  می  امنيت  مقوله 
داد. در يك تقسيم بندی عمده كه در اينجا نيز كاربرد 
امنيت  به  را  امنيت  توان  می  داشت،  خواهد  مناسب 
اين  بر  نمود.  بندی  تقسيم  اجتماعی  امنيت  و  فردی 
اساس امنيت فردی ناظر بر آرامش و آسايشی خواهد 
بود كه بدون در نظر گرفتن امكانات جامعه برای خود 
اشاره  اجتماعی در  امنيت  فراهم می كند. در مقابل، 
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جامعه  طرف  از  گرديده  مهيا  آسودگی  و  آرامش  به 
برای اعضای خود بكار می رود )دفتر سياسی نيروی 

انتظامی تهران، 1374، ص 13(.  
روشن است كه اين دو جنبه امنيت در ارتباط با هم 
بايد مطرح شوند و هر چه بيشتر شرايط و وضعيت آنها 
را بايد با توجه به يكديگر مطرح نمود. در بيان جزئيات 
امنيت  ذيل  در  توان  می  فوق،  بندی  تقسيم  بيشتر 
اجتماعی به دسته بنديهای زير پرداخت: امنيت شغلی، 
امنيت اقتصادی، امنيت سياسی، امنيت قضايی. لزوم 
پرداخت به مبحث امنيت خود برخاسته از نقشی است 
كه اين عامل در حيات جمعی دارد. آبراهام مازلو در 
دسته بندی نيازهای انسانی، بعد از نيازهای زيستی، 
امنيت  را مطرح می سازد و احساس  ايمنی  نيازهای 
نيازهای  رفع  از  بعد  را  بودن  خطر  از  دور  و  كردن 

زيستی در اولويت قرار می دهد )مازلو، 1954(. 
حاصل  آرامش  به  فرد  كه  است  آن  بيانگر  نياز  اين 
ترس،  از  رهايی  داشتن،  محافظ  استقالل،  اثبات،  از 
رهايی از اضطراب و رهايی از در هم ريختگی و بی 
امنيت همچنين  مقوله  به  توجه  است.  نظمی محتاج 
امنيت  عدم  كه  است  توجهی  قابل  تاثيرات  بخاطر 
رفتارهای انسانی می گذارد. دلپيوگ بر اين باور است 
كه غالبا رفتارهای غريزی و فطری انسان از بازتاب 
اند كه  را ديده  تا رفتارهای پيچيده، آسيب هايی  ها 
ناشی از ترس بوده است )دلپير، 1974، ص 55(. در 
اينجا می توان به طرح اين پرسش پرداخت كه چه 
عواملی در محيط می توانند منجر به شرايط نا امنی و 

احساس امنيت در نزد افراد شوند؟

فرضيات تحقيق
احساس  با  افراد  اقتصادي  و  اجتماعي  پايگاه   )H1(
سياسي،  ارزشي،  اقتصادي،  اجتماعي،  )امنيت  امنيت 
رابطه  جديد  شهرهاي  در  محيطي(  امنيت  و  ملي 

مستقيم دارد.
با  اقتصادي شهر  و  اجتماعي  فيزيكي،  اوضاع   )H2(
ارزشي،  اقتصادي،  اجتماعي،  )امنيت  امنيت  احساس 
جديد  شهرهاي  در  محيطي(  امنيت  و  ملي  سياسي، 

رابطه دارد.
اجتماعي،  )امنيت  امنيت  احساس  متوسط   )H3(
اقتصادي، ارزشي، سياسي، ملي و امنيت محيطي( در 
متفاوت  سني  گروههاي  حسب  بر  جديد  هاي  شهر 

است. 
)H4( زنان نسبت به مردان )از لحاظ جنس( احساس 
سياسي،  ارزشي،  اقتصادي،  اجتماعي،  )امنيت  امنيت 
جديد  شهرهاي  در  كمتري  محيطي(  امنيت  و  ملي 

دارند.
لحاظ  از  امنيتي  و  دفاعي  هاي  نيروي  نقش   )H5(
)امنيت  امنيت  احساس  با  كار،  در  جديت  و  عملكرد 
امنيت  و  ملي  سياسي،  ارزشي،  اقتصادي،  اجتماعي، 

محيطي( در شهرهاي جديد رابطه دارد. 
)H6( عملكرد رسانه هاي داخلي و خارجي با احساس 
سياسي،  ارزشي،  اقتصادي،  اجتماعي،  )امنيت  امنيت 
ملي و امنيت محيطي( در شهرهاي جديد رابطه دارد.

مباني نظري و چارچوب تحقيق
شاخص ها و مولفه هاي احساس امنيت

عوامل جمعيت شناختي 
بررسي عوامل تاثير گذار بر احساس امنيت بدون در 
نظر گرفتن تعدادي از ويژگي هاي فردي دچار كاستي 
خواهد شد.افراد با ويژگي هاي خاص ممكن است در 
برابر احساس امنيت )ناامني( سطوح متفاوتي را از خود 
نشان دهند.با توجه به اين امر، تعدادي از متغيرها كه 
بررسي  بوده  تاكيد  مورد  بيشتر  مختلف  مطالعات  در 
شناخت  امكان  وسيله  بدين  تا  شوند  مي  مطالعه  و 
ابعاد گسترده تر و دقيق تر از عوامل موثر بر احساس 
امنيت فراهم شود. خصوصيات فردي به عنوان عوامل 
مهمي در پيش بيني ترس از جنايت هستند و بيشتر 
از خصوصيات محلي جهت پيش بيني ترس از جرايم 
سلسله  هاي  مدل  به  توجه  با  شوند.  مي  واقع  مفيد 
كه  اند  يافته  دست  نتيجه  اين  به  رابينسون  مراتبي 
تفاوت هاي فردي بيشتر از تاثيرات محلي به عنوان 
كه  همانطور  شوند؛  مي  شناخته  جرم  از  ترس  متغير 
ذكر شد جنسيت به عنوان مهمترين خصوصيت فردي 
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پيش بيني ترس از جرم مي باشد )سامپسون، 2001؛ 
پاتنام، 2000(.

سرمايه اجتماعي و احساس امنيت
رابطه  بيشتر  جستجوي  براي  تالش  در  محققان 
از جرم، علوم  بين عوامل فردي و اجتماعي و ترس 
اجتماعي به نظريه سرمايه اجتماعي متوسل شده اند، 
هم به عنوان يك توضيح ممكن و هم به عنوان يك 
منبع بالقوه در سطح اجتماع كه مي تواند براي ارتقاي 
امنيت محل زندگي به تحرك واداشته شود. سرمايه 
اجتماعي به شبكه هاي پشتيبان اجتماعي، نهادهاي 
محلّي، هنجارها و ضوابط مشترك اعتماد و تعامالت 
اعضاي جامعه كه  بين  فعاليتهاي جمعي  دو سويه و 
مي تواند براي ايجاد فوايد همگاني مورد استفاده قرار 
همانند  اجتماعي،  كنترل  ملي  نهاد  دارد.  اشاره  گيرد 
بر كارهاي جمعي شهروندان  تأثيري محرك  پليس، 
هم  و  زندگي  محل  در  جرم  نرخ  آوردن  پايين  براي 
سطح كردن ترازهاي ترس از جرم دارد. تأثير مستقيم 
حضور پليس در محل زندگي در كاهش درك خطر 
از  كه  جرم،  از  ترس  كاهش  ودر  جرايم  از  احتمالي 
از  باال  خاطر  رضايت  و  باال  جمعي  توانايي  طريق 
محل زندگي به ميزان متعادل و متوسطي مي رسد، 
در  قانون  اجراي  و  ساكنان  بين  آينده  همكاريهاي 
مبازره با جرايم را نويد مي دهد. در هماهنگي با منابع 
پيشين در مورد سرمايه اجتماعي، محله هايي با تعداد 
مدارس،  پليس،  )مانند  گوناگون  نهادهاي  از  زيادي 
كليسا و ارگان هاي خدماتي( احتمااًل بهتر مي توانند 
به  موفقيت  با  را  مطلوب  رفتار  اجتماعي  هنجارهاي 
اجرا درآورند و فرصت شركت در سازمان هاي محلي 
را  به منظور آسايش همگاني و جمعي محل زندگي 
براي شهروندان فراهم نمايند. بر اساس مدل تحليلي 
از  بستري  در  ديگران،  به  اطمينان  و  اعتماد  گيدنز، 
آيد  مي  پديد  نخستين  گروههاي  در  اولين  روابط 
يا  تأثير  بي  پليس  كه  كنند  احساس  شهروندان  اگر 
خود  كار  در  قانون  اجراي  نهادهاي  يا  و  است  فاسد 
پيامدهاي  با  اعتمادي همراه  اند، بي  شكست خورده 

رعايت  و  قبول  و  اجتماعي  انسجام  بر  كه  سويي 
خواهد  مستولي  جامعه  بر  دارد  اجتماعي  هنجارهاي 

.(Ferguson&Mindel,2007:323-324) شد

عملكرد رسانه ها و احساس امنيت
برخي از نظريه هاي مربوط به ترس از جرم )احساس 
افزايش ترس  ناامني( بر تأثير رسانه هاي جمعي در 
 ،1996 گيلبرت  و  هيلث  اند.  ورزيده  تأكيد  جرم  از 
مشخص كردند كه رسانه ها بر احساس ناامني مردم 
مؤثر هستند، اما اين تأثير تحت تأثير عوامل متعددي 
ويژگي  و  بودن جرم  تصادفي  يا  نگري  شامل حسي 
مي  اظهار  آنها  همينطور  باشد.  مي  مخاطب  هاي 
دارندكه عواملي همچون رشد سريع يا پوشش رسانه 
اي جرم مي تواند بر ريسك درك شده از جرم تأثير 
گذارد، به جاي اينكه بر افزايش واقعي جرم اثر گذارد. 
به عالوه به طور منظم در معرض جرائم قرار گرفتن 
مردم را كمتر به ريسك قرباني شدن خود حساس مي 
سازد. ديگر نظر شخصي حاكي از آن است كه زنان 
بيشتر ابراز ترس مي كنند چرا كه بيشتر احساس آسيب 
)جانسون،  مردان  تا  كنند  مقابل جرم مي  در  پذيري 
1996(. رسانه ها و به ويژه تلويزيون در شكل دادن 
به عقايد، نگرش ها رفتار تأثيرات اساسي دارند. جرج 
به  بايد  است كه  معتقد  پرورش  تئوري  مبدع  گرنبر  
شد.  نائل  تلويزيون  تأثيرات  متمايز  هاي  جنبه  فهم 
قرار گرفتن گسترده،  در معرض  اين جنبه ها شامل 
طوالني مدت و مشترك عامه هاي وسيع و ناهمگني 
است كه در معرض توليد و توزيع توده اي، پيام هاي 
دارند )ساروخاني و مهديزاده، 1384(. در  قرار  رسانه 
رابطه  نتيجه گرفت كه در بررسي  مجموع مي توان 
به  توجه  با  امنيت،  احساس  بر  آن  تأثير  و  ها  رسانه 
ديدگاه  )مانند:  مرتبط  تئوريهاي  و  نظري  چارچوب 
تعامل گرايي، مطالعات فمينيستي، پساساختارگرايان، 
تئوري پرورش و ديدگاه جرم شناسي(، نقش رسانه در 
احساس امنيت مخاطبان قدرتمند و اثرگذار مي باشد، 
چراكه رسانه ها امروزه به جهت منافع سودطلبانه و 
ايفاي نقش خود در جهت جذب مخاطبين بيشتر، از 
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پيامهايي استفاده مي كنند كه در آن اغراق بسياري 
به كار رفته و مصرف كنندگان عمده آنها تحت تأثير 
صورت  به  چه  كردارشان  و  رفتار  پيامهايي  چنين 
آگاهانه و چه ناآگاهانه از آن تأسي جسته و پيرو آنان 
ها  رسانه  عملكرد  گفت:  توان  مي  پس  گردند،  مي 

)داخلي و خارجي( با احساس امنيت رابطه دارد.

پايگاه اجتماعي و اقتصادي و احساس امنيت
عضويت افراد در قشرها و طبقات اجتماعي مختلف، 
شوند.  مي  رفتاري  الگوهاي  از  بعضي  رشد  باعث 
عوامل تشكيل دهنده طبقه اجتماعي فرد، در تعيين 
پايگاه اجتماعي فرد، نقشي كه ايفا مي كند، وظايفي 
كه برعهده دارد و امتيازاتي كه از آن برخوردار است، 
از  از خود و  مؤثر است. اين عوامل، در برداشت فرد 
اعضاي طبقات اجتماعي ديگر و نحوه تعامل با آنها 
كه  اجتماعي  فشار  نظريه  اساس  بر  گذرد.  مي  تأثير 
كه  داند  مي  فشارهايي  نتيجه  را  انحرافي  رفتارهاي 
بعضي از مردم را وادار به كجروي و بروز ناامني مي 
كند، تأثير شرايط محيطي بر روي ابعاد امنيت اجتماعي 
يعني امنيت جاني امنيت مالي و غيره يكسان و يك 
نظري  چارچوب  و  تئوريها  اساس  بر  نيست.  جهت 
پژوهش )مانند ديدگاه روان شناسان اجتماعي، مكتب 
كاركردگرايي ساختاري، ديدگاه تعامل گرايي، نظريه 
پردازاني چون اينگلهارت، مك گرگور، ديدگاه آسيب 
محروميت  احساس  و  اجتماعي  فشار  نظريه  پذيري، 
ويژگيهاي  و  عوامل  كه  است  اين  بر  اعتقاد  نسبي( 
فردي به خصوص طبقه اجتماعي تعيين كننده ميزان 
احساس امنيت افراد مي باشد. و هرچه فرد از لحاظ 
قرار  مناسبي  وضعيت  در  رفاهي  و  اقتصادي  عوامل 
داشته باشد ميزان احساس امنيت اين افراد نيز باالتر 
رفته و هرچه فرد به لحاظ اقتصادي و نيازهاي كمي 
آسيب  احساس  و  باشد  ناتوان  اش  زندگي  كيفي  و 
پذيري بيشتري را احساس كند فرد به لحاظ داشتن 
احساس امنيت در سطح پايين نتري قرار دارد )نويدنيا 
بيان  توان  مي  پس   .)91 ص   ،1385 ساروخاني،  و 
داشت كه: پايگاه اجتماعي - اقتصادي افراد با احساس 

امنيت رابطه مستقيم دارد.

ويژگي هاي فيزيكي و اجتماعي و احساس 
امنيت

با توجه به ديدگاه مدرن و كساني چون ميتار، پست 
مدرن ها، روان شناسان اجتماعي، مكتب كاركردگراي 
دوركيم  نظر  و  يافته(  تمايز  تعامل  )تئوري  ساختاري 
زندگي،  محيط  به  مربوط  ديدگاه  آنومي(،  )تئوري 
نظريه پنجره-هاي شكسته )نظريه نامدني( و تئوري 
اختالل و بي نظمي اجتماعي كه معتقد است فضاي 
افراد به  تأثيرگذار بر احساسات  از جمله عوامل  شهر 
كه  داشت  بيان  باشد،  مي  آنان  امنيت  احساس  ويژه 
به  افرادي كه در فضاي فيزيكي و اجتماعي سالمي 
اطرافشان  محيط  بودن  ايمن  لحاظ  به  برند  مي  سر 
كساني  به  نسبت  را  بااليي  امنيت  احساس  ضريب 
و بي  اختالالت  از  آكنده  اطرافشان  دارند كه فضاي 
نظمي هايي است كه باعث به وجود آمدن احساس 
ناامني در جسم و روانشان مي گردد و ضريب احساس 
امنيت آنان را كاهش مي دهد )احمدي و همكاران، 
1386(. در اين بخش از پژوهش اين فرض از تحقيق 
با  اجتماعي شهر  و  فيزيكي  اوضاع  كه:  كرد  عنوان  را 

احساس امنيت رابطه دارد.
به  اجتماعی  فلسفی-  نگاهی  با  و  ديگر  منظری  از 
و  ذهنی  ناامنيهای  شرح  به  زيمل   7 شهری  حيات 
نظر  به  است.  داده  نشان  توجه  شهر  در  فرد  هويتی 
ادعای فرد  از  ترين مسائل زندگی مدرن  پيچيده  او، 
برای حفظ استقالل و فرديت هستی خويش در برابر 
و  تاريخی  ميراث  و  اجتماعی  سهمگين  نيروهای 
مبارزه  شود.  می  ناشی  زندگی  فن  و  برونی  فرهنگ 
حفظ  برای  بايست  می  ابتدايی  انسان  كه  طبيعت  با 
موجوديت جسمانی خويش بدان مبادرت ورزد در اين 
است.  رسيده  دگرديسی خود  آخرين  به  مدرن  شكل 
شدت  در  كالنشهری  نوع  فرد  شناختی  روان  بنياد 
يافتن تحريكات عصبی نهفته است كه خود ناشی از 
تغيير سريع و بدون وقفه محركهای برونی و درونی 
مبنا،  اين  بر   .)54 و  )زيمل، 1372، صص 53  است 
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آور  تهديد  فرايندهای  در  پيچيده  ذاتا  شهری  حيات 
است و امنيت بطور ماهوی در معرض چالش قرار می 
گيرد. با اين همه در اينجا ما در سطحی ديگر و عمدتا 
با رويكردی جامعه شناختی بيشتر به فرايندهای عينی 
و مملوس در حيات شهری نظر داريم و امنيت را در 
قرار  نظر  مد  اشاره  قابل  مربوط  فرايندهای  با  ارتباط 
اكثر  اينكه  به  اذعان  با  و  راستا  می دهيم. در همين 
تهديداتی كه متوجه افراد است ناشی از اين حقيقت 
انسانی به سر می برند  می باشد كه افراد در محيط 
و اين محيط موجد انواع فشارهای غير قابل اجتناب 
داريم  می  بيان  است،  سياسی  و  اقتصادی  اجتماعی 
كه تهديدات مزبور می توانند اشكال متفاوتی به خود 
بگيرند. در يك تقسيم بندی، تهديدات مورد بحث به 
سه نوع مجزا دسته بندی شده اند. تهديدات فيزيكی 
يا جسمی )درد، صدمه و مرگ( 7 تهديدات اقتصادی 
يا  كار  به  دسترسی  عدم  اموال،  تخريب  يا  )تصرف 
از  شدن،  )زندانی  حقوق  به  نسبت  تهديدات  منابع(، 
با تهديدات  آزاديهای عادی مدنی( همراه  بين رفتن 
موقعيت يا وضعيت )تنزل رتبه، تحقير در انظار عامه( 

)بوزان، 1378، صص 53 و 54(.
منابع  كه  است  آن  بيانگر  خود  بندی  تقسيم  اين 
مختلفی می توانند امنيت فرد در جامعه را در معرض 
تهديد قرار دهند. بديهی است زندگی شهری از يكسو 
با گسترش دامنه آزاديها و از سوی ديگر گستره عوامل 
تحديد كننده و تهديد كننده آن مشخص می شود و 
بدين لحاظ ضروری است ابعاد مختلف امنيت در شهر 
مد نظر باشد )بر همين اساس در پرسشنامه ای كه 
جهت مطالعه ميدانی در باره سنجش احساس امنيت 
اجتماعی-  ابعاد  بر  عالوه  گرديده،  تهيه  شهروندان 
با  مرتبط  های  جنبه  اقتصادی،  فرهنگی-  سياسی- 
محيط طبيعی و عوامل موثر در امنيت از بعد حوادث 
سنت  لحاظ  به  است(.  بوده  توجه  مورد  نيز  طبيعی 
مطالعاتی در عرصه جامعه شناسی، مطالعه امنيت در 
شهر چندان محل توجه و در كانون بررسی ها نبوده 
است. پژوهشهای انجام گرفته اين نكته را عيان می 
سازند كه موضوع امنيت در شهر عمدتا در ذيل حوزه 

جامعه شناسی انحراف و مسائل اجتماعی مورد توجه 
بوده و در اين راستا جرائم شهری بعنوان عامل اساسی 
اختالل در امنيت شهر مد نظر قرار می گرفته است. بر 
همين مبنا بيان گرديده كه در غالب شهرهای جهان، 
تماميت  حيات،  برای  جدی  تهديدی  معمول،  جرائم 
فردی و دارائيهای انسانهاست. وقوع بيش از حد اين 
ضايعات سنگين سختی و رنج انسانها، به هدر رفتن 
وخامت  و  شهروندان،  خوردگی  سر  اقتصادی،  منابع 
كلی در كيفيت زندگی را به ارمغان می آورد )بوانديا، 
1380، ص 11(. اما آشكار است كه عالوه بر جرائم، 
ابعاد كلی حيات شهری و زيست- جهان شهری )آن 
فرد  پوششهای  نيز  و  آمده(  زيمل  آثار  در  كه  چنان 
ديگری )كه می تواند اجتماعی يا طبيعی باشند( نيز 
دامن  را  شهرها  در  امنی  نا  احساس  كه  دارند  وجود 
می زنند. امنيت در لوياتان هابز و تحت عنوان صلح، 
كااليی بس ارزشمند است كه تا كنون برای تحصيل 
هم  هنوز  و  پذيرفته  ای صورت  عديده  منازعات  آن 
روند  گسترش  با  است.  بشری  آلهای  ايده  از  يكی 
اينك  جهانشمول،  موضوعی  عنوان  به  شهرنشينی 
پرداختن به عوامل موثر بر احساس امنيت شهروندان 
اهميتی افزون يافته است. در همين راستا و به مثابه 
يك مطالعه خرد، كوشش شده تا نسبت به سنجش 
احساس امنيت شهروندان يك شهر جديد )اشتهارد( 
را  امنيت  مختلف  ابعاد  مزبور  پرسشنامه  شود.  اقدام 
پيرامون  پاسخگويان  نظرات  و  داده  قرار  توجه  مورد 
نهادهای دخيل و مسئول در امر امنيت شهری را نيز 

لحاظ كرده است. 
احساس  و  سالم  اجتماع  يك  زمينه  پيش  امنيت 
امنيت بسترساز توسعه جوامع انساني است و سعادت 
احساس  و  امنيت  بقاء  و  حفظ  گرو  در  اجتماع  يك 
عمومي  فضاي  در  مردم   حضور  است.  آن  از  ناشي 
است.  آنان  سوي  از  امنيت  احساس  شهرمستلزم 
مردم  حضور  كننده  تهديد  عوامل  مهمترين  از  يكي 
است.  ناامني  احساس  يا  ترس  در فضاهاي عمومي، 
ناامني مكان ها و فضاهاي عمومي نشاط و سالمتي 
ايجاد مانع  با  را در زندگي روزمره مختل مي كند و 
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  تحقيق مفهوميمدل 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .نگارنده: خذمدل مفهومي تحقيق؛ ما. 1نمودار 
 مواد و روش هاي تحقيق

 اعتبار و روايي
آلفاي كرونباخ براي سنجش احساس امنيت در . كرونباخ استفاده شده استبراي پايايي ابزار سنجش از آزمون آلفاي 

جهت اعتبار گويه هاي به دست آمده و به كار گرفته شده  .به دست آمد) =0.94a( گويه 50شهرهاي جديد با تعداد 
و به منظور توصيف و تحليل داده ها از نرم  .در تحقيق در سنجش احساس امنيت،از اعتبار صوري استفاده شده است

و ) t.test( تفاوت ميانگين ها ،تحليل واريانس يب همبستگي پيرسون،استفاده شده و از آزمون هاي ضر spssافزار 
 .رگرسيون چند متغيره استفاده شده است

ن پذير نيست، در مرحله اول از با توجه به اين كه استفاده از نمونه گيري تصادفي كامل براي اين تحقيق امكا       
در داخل ناحيه شهروندان به طور تصادفي ساده انتخاب شدند و . نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي استفاده شد

در مرحله دوم در داخل مناطق شهر جديد اشتهارد  با توجه به تعداد محالت هر منطقه به تناسب محالتي جهت 
له دوم در داخل اين مناطق سه گانه با توجه به تعداد محالت هر منطقه، به در مرح. نمونه گيري انتخاب شدند

امنيت ( احساس امنيت

 ارزشي، اقتصادي، ،اجتماعي

ملي و امنيت  ،سياسي

 )محيطي

 پايگاه اجتماعي و اقتصادي

 سرمايه اجتماعي

 عملكرد رسانه ها

هاي دفاعي و امنيتينقش نيروي   

 اوضاع فيزيكي،اجتماعي و اقتصادي

 در آمد

 نوع مسكن

 فيزيكي اجتماعي و اقتصادي

 عملكرد

 روابط

 اعتماد

 مشاركت

 خارجي

 جديت 

 نوع فعاليت

 داخلي 

و مشاركت عمومي، هزينه  فرهنگي  راه رشد  بر سر 
هاي زيادي را بر جامعه تحميل مي كند. حيات جمعی 
آسايش است كه  آرامش و  آدميان در صورتی قرين 
جهات  و  ابعاد  در  بنيادين  ای  مقوله  مثابه  به  امنيت 
مختلف زندگی حكمفرما باشد. در كنار عوامل موثر بر 
شكل دهی به امنيت، بايد توجه خود را بر علل تاثير 
واقع  در  داريم.  معطوف  نيز  امنيت  احساس  بر  گذار 
و  امنيت  واقعی  ميزان  به سنجش  هم  همزمان  بايد 
هم به ارزيابی گسترده احساس امنيت اقدام نمود، كه 
در اين تحقيق هر دو جنبه مد نظر بوده است. امروزه 
ناامني  رواج  و  نشيني  شهر  گستردگي  به  توجه  به 
شهرهاي  خصوص  به  شهرها،  در  اجتماعي  هاي 
جديد، مطالعه موضوع امنيت و عوامل موثر بر آن و 
راهكارهاي تقويت آن در شهرها ضرورت يافته است 
و اين موضوع در شهرهاي جديدي كشور از حساسيت 
بيشتر برخوردار است. مقاله پيش رو در راستای توجه 
به مولفه امنيت در زندگی شهری تهيه شده و قصد 

اجتماعی-  اقتصادی-  جهات  لحاظ  با  تا  دارد  آن 
سياسی- امنيت، به بازكاوی نقش نهادها و موسسات 
دو  اساس  همين  بر  بپردازد.  نيز  امنيت  كننده  توليد 
تدارك ديده شده و در محدوده  پرسشنامه  مجموعه 
شهر جديد اشتهارد اقدام به نمونه گيری و جمع آوری 
اين  امنيت در  اطالعات گرديده است. مطالعه مقوله 
رفت  می  انتظار  كه  گرفت  قرار  مدنظر  آنجا  از  شهر 
مولفه های  واجد  عنوان يك شهر جديد  به  اشتهارد 
مايه  آنجا  از  خود  انتظار  اين  و  باشد  امنيتی  اساسی 
می گرفت كه شهر جديد از يك لحاظ مكانی تعريف 
با  و  ريزی همه جانبه  برنامه  اساس  بر  می شود كه 
لحاظ معيارهای مورد نظر ساخته می شود و تكوين و 
رشد می يابد. نتايج بررسی نشان می دهد انتظار فوق 
چندان برآورده نشده است كه اين امر خود می تواند 
متاثر از شرايط اجتماعی كل جامعه و مهاجر پذيري 
شهر باشد. بديهی است امنيت در هر موقعيت مكانی 
اشتهارد(  مانند  جديد  شهر  يك  در  امنيت  )همچون 

نمودار 1. مدل مفهومي تحقيق؛ ماخذ: نگارنده.
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از امنيت در  موقعيت های مكانی مجاور  نمی تواند 
)در اينجا امنيت در شهرهای مجاور شهر جديد( بی 
نصيب باشد. با اين حال متغيير تركيب ساكنان شهر 
به  خاصی  هيات  ديگر  متغيرهای  با  تلفيق  در  جديد 
موضوع امنيت در آن بخشيده است كه مشروح آن در 

ضمن تجزيه و تحليل اطالعات در مقاله آمده است.

مواد و روش هاي تحقيق
اعتبار و روايي

كرونباخ  آلفاي  آزمون  از  سنجش  ابزار  پايايي  براي 
سنجش  براي  كرونباخ  آلفاي  است.  شده  استفاده 
با تعداد 50 گويه  احساس امنيت در شهرهاي جديد 
به  اعتبار گويه هاي  آمد. جهت  به دست   )a=0.94(
دست آمده و به كار گرفته شده در تحقيق در سنجش 
است.  شده  استفاده  صوري  اعتبار  امنيت،از  احساس 
افزار  نرم  از  ها  داده  تحليل  و  توصيف  منظور  به  و 
spss استفاده شده و از آزمون هاي ضريب همبستگي 
 (t.test) پيرسون، تحليل واريانس، تفاوت ميانگين ها

و رگرسيون چند متغيره استفاده شده است.
تصادفی  گيری  نمونه  از  استفاده  كه  اين  به  توجه  با 
كامل برای اين تحقيق امكان پذير نيست، در مرحله 
اول از نمونه گيری خوشه ای چند مرحله ای استفاده 
شد. در داخل ناحيه شهروندان به طور تصادفی ساده 
انتخاب شدند و در مرحله دوم در داخل مناطق شهر 
جديد اشتهارد  با توجه به تعداد محالت هر منطقه به 
تناسب محالتی جهت نمونه گيری انتخاب شدند. در 
مرحله دوم در داخل اين مناطق سه گانه با توجه به 
تناسب محالتی جهت  به  منطقه،  هر  تعداد محالت 
نمونه گيری انتخاب شدند. اندازه مناسب برای نمونه 
آماری در حدود 384 نفر برآورد شده بود. در نهايت 

384 پرسشنامه كه كامال تكميل شده بودند در تحليل 
گنجانيده شدند.

حجم نمونه
384

05/0
05/036/12

2

2

2
2/ =

××
≡

e
pqzn α

نفر   384 حدود  در  آماری  نمونه  برای  مناسب  اندازه 
برآورد شده بود. در نهايت 384 پرسش نامه كه كامال 

تكميل شده بودند در تحليل نهايي گنجانيده شدند. 

جامعه آماری 
اشتهارد  پژوهش، شهروندان شهر  اين  آماری  جامعه 
بودند. شهر جديد اشتهارد با توجه به دارا بودن جمعيت 
مهاجر زياد، خرده فرهنگ های گوناگون و وضعيت 
اقتصادی ناهمگون ساكنين برای پژوهشی با موضوع 
امنيت و دفاع ملي مكان مناسبی محسوب می شود. 
با استفاده از فرمول كوكران حجم نمونه تعيين شد. 
با سطح   ،SPSS افزار  نرم  كمك  با  تحقيق  اين  در 
با  و  درصد   5 خطاي   احتمال  درصد،   95 اطمينان 
فرض اين كه 60 درصد از جمعيت شهر جديد اشتهارد 
پاسخ يكساني دهند، حجم نمونه براي اين شهر 384 
نفر به دست آمد. روش نمونه گيري به روش تصادفي 
از نوع خوشه اي چند مرحله اي صورت گرفته است. 
اندازه گيري ميزان احساس  در پژوهش حاضر براي 
سياسي،  ارزشي،  اقتصادي،  اجتماعي،  )امنيت  امنيت 
ملي و امنيت محيطي( از پرسش نامه اي با 50 گويه 

در قالب طيف ليكرت استفاده شده است.

معرفي شهر جديد اشتهارد
بخش  جمعيت  ايران،  آمار  مركز  سرشماری  بنابر 
با  برابر   1387 سال  در  كرج  شهرستان  اشتهارد 
18144 نفر بوده  است. اشتهارد از دو قسمت اشتا و 
آرتا تشكيل شده به معنای سكونتگاه مقدس اشتا به 
معنای ايستگاه يا سكونتگاه و آرتا به معنيه مقدس به 
زبان آذری و در اصل بوده اشتا آرتا بعد شده اشتارد و 
اشتهارد )اخيراْ بين برخی از جوانان شهر به خصوص 

تعداد محالت نمونهتعداد محالتاشتهارد
285
866
1044

جدول 1. نمونه گيري از محالت انتخابي شهر جديد اشتهارد
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دانشجويان باب شده است كه نام شهر را اشتوتگارت 
می گويند!(  اشتهارد از توابع شهرستان كرج و جزء 
استان تهران در /22 و 50 طول شرقي و /43 و 35 
عرض شمالي قرار دارد. با شهر تهران 100 كيلومتر و 
با شهر كرج 63 كيلومتر فاصله دارد. اين شهر در يك 
منطقه نسبتًا كويري با آب و هواي نيمه خشك واقع 
شده است كه مساحت آن متجاوز از 2500 كيلومتر 
استانهاي  به  تهران  ترانزيت  جاده  مسير  در  و  مربع 
سرشماري،  آخرين  مطابق  است.  واقع  كشور  غربي 
با  به فرد  با زبان منحصر  نفر و  جمعيت آن 25000 
قدمتي چند هزار ساله مي باشد  حوزه جغرافيايي آن 
دره« و محدوده  ارتفاعات »حلقه  به  از طرف شمال 
ارتفاعات  به  از طرف جنوب  و  نظرآباد  ي شهرستان 
ي  محدوده  و  بـاش«  »قـزل  هواي  و  آب  خـوش 
شور«  »رودخانه  به  شـرق  طرف  از  و  مالرد  شهـر 
محدوده   به  غرب  طرف  از  و  كرج  شهر  محدوده  و 
 1331 سال  در  شود.  مي  محدود  زهرا  بوئين  شهر 
متأسفانه  ولي  شده  تأسيس  شهرداري  اشتهارد  در 
چنداني  پيشرفت  آن  در  اسالمي  انقالب  پيروزي  تا 
بوجود نيامده، ولي پس از پيروزي انقالب اسالمي و 
توجه به مناطق محروم، شهر به سرعت روبه پيشرفت 
گذاشته و اخيراً  با احداث بزرگترين شهرك صنعتي 
هزار  دو  حدود  آن  ظرفيت  كه  منطقه  اين  در  كشور 
واحد صنعتي كوچك و بزرگ مي باشد سرعت رشد 
شهر افزايش يافته و به منطقه اي مهاجرپذير تبديل 
گرديده كه هموطنان زيادي از مناطق مختلف در آن 
سكونت يافته اند و هم اينك دگرگوني هاي فرهنگي 
و اجتماعي در آن كاماًل مشهود است. شهر اشتهارد 
دارای هفت محله قديمی به نامهای پايين محله )جير 
محله(، محله صياديه، محله قاضيان )قاضيون(، چال 
محله )چله مله(، فارچی آباد )پارچی آوا(، خيابان بزرگ 
و  خياوون(  )خوردك  كوچك  خيابان  خياوون(،  )پيله 
اصغر،  ام  از  می توان  كوچكتر  محالت  از  همچنين 
رضه، چول و پشت قلعه را نام برد. در اطراف اشتهارد 
مناطق و دهستانهايی بنام های مرادتپه )دارای 2 تپه 
باستانی به نامهای پيله تپه و خورديكه تپه(، صحت 

آباد، جعفرآباد، قزل حصار، رحمانيه، مهدی آباد، فرد 
آوا،  مروت  آوا،  كوشك  آباد،  عبداهلل  مختارآباد،  آباد، 
دفن  )محل  قرقرك  نكوجار،  جارو،  گنگ،  اوپشته، 
فريدون فروغی( و بوجعفر، ايپك و غيره، مجموعًا به 
تعداد 22 روستا وجود دارد. نگاهی به تركيب جمعيتی 
قوميتهای  تنوع  دهنده  نشان  شهر  اين  محالت  و 
)لرها- كردها و غيره(. همچنين  ساكن در آن است 
نيز  آن  در  اجتماعی  بندی گروههای  تركيب  بررسی 
اطراف  در  مستقر  صنايع  كارگران  از  و  است  متنوع 
تهران تا تعداد زيادی دانشجو را رد بر می گيرد. اين 
تركيب بندی به شهر بيشتر جنبه و كاركرد خوابگاهی 
استراحت  و  زندگی  محل  بيشتر  زيرا  است  بخشيده 
است تا كار. اين عوامل سبب آن گرديده اند تا مقوله 
امنيت و احساس امنيت در اشتهارد واجد ويژگی های 
در  آن  مطالعه  رو  همين  از  و  گردد  بفردی  منحصر 
داده  تحليل  به  اكنون  است.  گرفته  قرار  كار  دستور 
های جمع آوری شده پيرامون موضوع امنيت در شهر 
اشتهارد می پردازيم )سازمان عمران شهرهاي جديد 

كشور، اشتهارد، 1385(.

شرح و بررسی يافته های تحقيق 
 در اين قسمت نتايج به دست آمده از تحقيق را به 
صورت توصيفي و اسنتباطي مورد بررسي قرار داده ايم. 
در كل از 384 نفر نمونه اين پژوهش، 65 نفر )معادل 
17 درصد( داراي احساس امنيت كم )امنيت اجتماعي، 
محيطي(،  امنيت  و  ملي  سياسي،  ارزشي،  اقتصادي، 
نفر )معادل 58 درصد( در سطح متوسط و 95   224
نفر )معادل 25 درصد( داراي احساس امنيت باال بوده 
اند. توصيف ساير متغيرها، جهت خالصه شدن مطالب 

11 
 

 
ملي و  ،سياسي ارزشي، اقتصادي، ،امنيت اجتماعي(آزمون تفاوت ميانگين ها بين احساس امنيت -1

جنسيت  و )  امنيت محيطي
 

سطح 
معنا 

داري 

انحراف  Tمقدار
 معيار

 جنسيت تعداد ميانگين

 مرد 184 81.22 11 8.31- 0.00
 زن 200 90.88 11.7

 
ميانگين ها و سطح  با توجه به آزمون تفاوت .جدول فوق احساس امنيت اجتماعي را بر اساس جنسيت نشان مي دهد

مي  )81.22(بيشتر از زنان  )90.88(رابطه معنادار است به گونه اي كه ميانگين نمره احساس امنيت مردان  معناداري،
احساس امنيت ) از لحاظ جنس(زنان نسبت به مردان و  پژوهش تاييد مي شود (H4)باشد و در نتيجه فرضيه 

 .هاي جديد دارندكمتري در شهر )ملي و امنيت محيطي سياسي، ارزشي، اقتصادي، امنيت اجتماعي،(

ملي و  سياسي، ارزشي، اقتصادي، امنيت اجتماعي،( آزمون تحليل واريانس بين احساس امنيت-2
 و ميزان تحصيالت  )امنيت محيطي

 

 

 

 

 

17%

58%

25%

امنيت اجتماعي (احساس امنيت 
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در جداول به همراه آمار استنباطي آورده شده است. 
 

احساس  بين  ها  ميانگين  تفاوت  آزمون   -1
امنيت )امنيت اجتماعي، اقتصادي، ارزشي، سياسي، 

ملي و امنيت محيطي(  و  جنسيت

سطح معنا داري Tمقدار انحراف معيار ميانگين تعداد جنسيت
0.00 8.31- 11 81.22 184 مرد

11.7 90.88 200 زن

اساس  بر  را  اجتماعي  امنيت  احساس  فوق  جدول 
تفاوت  آزمون  به  توجه  با  دهد.  مي  نشان  جنسيت 
است  معنادار  رابطه  معناداري،  سطح  و  ها  ميانگين 
به گونه اي كه ميانگين نمره احساس امنيت مردان 
)90.88( بيشتر از زنان )81.22( مي باشد و در نتيجه 
تاييد مي شود و زنان نسبت  فرضيه )H4( پژوهش 
)امنيت  امنيت  احساس  جنس(  لحاظ  )از  مردان  به 
امنيت  و  ملي  سياسي،  ارزشي،  اقتصادي،  اجتماعي، 

محيطي( كمتري در شهرهاي جديد دارند.

احساس  بين  واريانس  تحليل  آزمون   -2
امنيت )امنيت اجتماعي، اقتصادي، ارزشي، سياسي، 

ملي و امنيت محيطي(  و ميزان تحصيالت

سطح معنا داري F ميانگين df تعداد ميزان تحصيالت

احساس امنيت
70 بي سواد- ابتدايي
56 سيكل
91 ديپلم

0.02 2.59 386.12 6 59 فوق ديپلم
57 دانشجو
49 ليسانس
2 ليسانس و باالتر

ميزان  اساس  بر  را  امنيت  احساس  نمره  باال  جدول 
و   Fمقدار به  توجه  با  دهد.  مي  نشان  تحصيالت 

ميزان  و  تحصيالت  ميزان  بين  معناداري  تفاوت   P
احساس امنيت وجود دارد. بر اساس آمار افراد داراي 
از  بيشتر  امنيت  احساس  ديپلم  از  باالتر  تحصيالت 

بقيه افراد دارند.

احساس  بين  واريانس  تحليل  آزمون   -3
امنيت )امنيت اجتماعي، اقتصادي، ارزشي، سياسي، 

ملي و امنيت محيطي(  و وضعيت تاهل

 سطح
معناداري

f ميانگين df تعداد  وضعيت تاهل،
احساس امنيت

129 مجرد
0.00 16.07 2273.85 2 246 متاهل

9 مطلقه

جدول باال نمره احساس امنيت را بر اساس وضيعت 
تاهل نشان مي دهد. با توجه به مقدارF و P تفاوت 
معناداري بين وضيعت تاهل و ميزان احساس امنيت 
رابطه وجود دارد. بر اساس آمار افراد متاهل احساس 

امنيت بيشتر از بقيه افراد دارند.

4- آزمون همبستگي پيرسون بين احساس 
امنيت )امنيت اجتماعي، اقتصادي، ارزشي، سياسي، 

ملي و امنيت محيطي( و ميزان سن

متغير وابسته: 
احساس امنيت

آزمون پيرسون
سطح معناداريشدت رابطه

0.0460.36سن افراد

ميزان سن  اساس  بر  را  امنيت  احساس  فوق  جدول 
نشان مي دهد. با توجه به ضريب همبستگي و سطح 
معناداري بين اين دو متغير از لحاظ آماري رابطه اي 

معنادار نمي باشد.
5- عناصر اصلي تحليل چند متغيره به روش 
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وابسته  متغير  بيني  پيش  براي  گام  به  گام 
)احساس امنيت(

 R2  اصالح شدهRR2متغير هاي وارد شدهمرحله

1
پايگاه اجتماعي و 

0.5420.2930.291اقتصادي

2
اوضاع فيزيكي و 

0.9230.8520.851اجتماعي شهر

0.9940.8940.899سرمايه اجتماعي3
0.8360.6990.697عملكرد رسانه ها4
0.9470.8970.897جنسيت5

6
نقش نيروي هاي دفاعي 

0.7220.5270.518و امنيتي

معادله  كه  دهد  مي  نشان  فوق  نتايج جدول  بررسي 
بر  است.  مرحله   6 داراي  ما  رگرسيوني  بيني  پيش 
در  ما  متغيره  چند  همبستگي  ضريب  نتايج،  اساس 
مرحله هشتم نشان مي دهد كه در مجموع متغيرهاي 
هاي  نيروي  نقش  اجتماعي،  و  اقتصادي  پايگاه 
فيزيكي  اوضاع  ها،  رسانه  عملكرد  امنيتي،  و  دفاعي 
و اجتماعي شهر، سرمايه اجتماعي و جنسيت توانسته 
)امنيت  امنيت  وابسته  متغير  واريانس  از  درصد   89
امنيت  و  ملي  سياسي،  ارزشي،  اقتصادي،  اجتماعي، 
محيطي( را پيش بيني نمايد. با توجه به اين كه 89 
درصد از واريانس متغير امنيت به وسيله متغيرها تبيين 
شده و تنها 11درصد ) R2=11-1( از واريانس متغير 
قدرت  داراي  ها  متغير  كل  در  نشده،  تبيين  وابسته 

تبيين بااليي بوده اند.

6- عناصر اصلي تحليل چند متغيره به روش 
وابسته  متغير  بيني  پيش  براي  گام  به  گام 

)احساس امنيت(

BBetaTSigTمتغير هاي وارد شده

پايگاه اجتماعي و 
1.180.54212.590.000اقتصادي

اوضاع فيزيكي و 
0.9190.39619.780.000اجتماعي شهر

0.9080.20411.560.000سرمايه اجتماعي

1.0190.42615.020.000عملكرد رسانه ها

0.004-2.91-0.051-0.619جنسيت

نقش نيروي هاي دفاعي 
0.9630.47713.540.000و امنيتي

درون  هاي  متغير  براي  آماري  هاي  شاخص  ساير 
معادله مانند Beta براي نمرات استاندارد شده و نيز 
آزمون T را مي توان در جدول مالحضه نمود. ضرايب 
B نشان مي دهدكه در مرحله نخست، به ازاي افزايش 
يك نمره به متغير پايگاه اقتصادي و اجتماعي 1.18 
افزوده مي شود و در  امنيت  به ميزان احساس  نمره 
مرحله دوم به ازاي يك نمره افزايش به متغير نيروي 
هاي دفاعي و امنيتي 0.0963 نمره به ميزان احساس 
الي آخرتا مرحله ششم كه  افزوده مي شود و  امنيت 
به ازاي افزايش يك نمره به متغير جنسيت -0.615 

نمره از احساس امنيت كاسته مي شود.

اجتماعي،  )امنيت  امنيت  احساس  بررسي 
اقتصادي، ارزشي، سياسي، ملي و امنيت محيطي( به 

تفكيك احساس امنيت اجتماعی
پاسخ ارائه شده به سواالت مزبور نشان می دهند در 
اغلب موارد پاسخگويان ميزان امنيت اجتماعی را زير 
آنجا عيان  از  امر  اين  اند.  نموده  ارزيابی  حد متوسط 
می گردد كه در مورد اكثر گزينه های مربوط به عدم 
وجود امنيت اجتماعی بيش از 50 درصد پاسخگويان 
نظر موافق داشته اند و بالعكس در مورد اكثر گزينه 
از  كمتر  اجتماعی،  امنيت  وجود  به  مربوط  های 
ميان  اين  در  اند.  داشته  موافق  نظر  آنها  درصد   50
پراكندگی پاسخها به پرسش در صورتی كه در خيابان 
كنيد  می  فكر  آيا  بگيريد  قرار  سارقان  تعرض  مورد 
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نمود؟ حائز  به شما كمك خواهند  مردم اطراف شما 
اهميت است و نشان می دهد اكثريت ساكنان نسبت 
همبستگی  هنوز  لذا  و  اميدوارند  ديگران  كمك  به 
امر  اين  مؤيد  است.  قبولی  قابل  سطح  در  اجتماعی 
عدم  از  پرسش  به  شده  داده  هايی  پاسخ  همچنين 
اعتماد به همسايه ها است كه نشان می دهد روابط 
همسايگی هنوز كامال در افق بی اعتمادی محو نشده 
دارد  قرار  متزلزلی  مرحله  در  آشكارا  چند  هر  است، 

)جدول و نمودار شماره 1(.          

جدول 1. بررسي احساس امنيت )امنيت اجتماعي، اقتصادي، 
ارزشي، سياسي، ملي و امنيت محيطي( به تفكيك احساس امنيت 

اجتماعی؛ ماخذ: نگارندگان.
توزيع پاسخ هافراوانيدرصددرصد متغير

كامال موافق29.4112110
موافق48.3260130
مخالف14.032070
كامال مخالف8.3452
جمع10096362
ممتنع422-
جمع كل100384-

احساس امنيت اقتصادی
در ذيل اين عنوان، می توان كليه پرسش های مرتبط 
اين اساس سه  بر  دارد.  اقرار  با مقوله شغل و درآمد 
مطرح  اقتصادی  امنيت  مقوله  با  ارتباط  در  پرسش 
طرف  از  شده  ارائه  های  پاسخ  بررسی  اند.  گرديده 

احساس  دهنده  نشان  سواالت  اين  به  پاسخگويان 
با  بايد  امر  اين  البته  )كه  اقتصادی است  امنيت  عدم 
كشور  اقتصادی  سرنوشت  از  جامعه  عمومی  نگرانی 
را  بسياری محيط شهر  قرار گيرد(، هرچند  رابطه  در 
برای سرمايه گذاری و كار مناسب تشخيص داده اند 
آيا اين شهر را فضای  اينكه  از  )در پاسخ به پرسش 
مناسبی برای سرمايه گذاری و كار تالش می دانيد؟ 
ابراز  را  موافق  كامال  نظر  پاسخگويان  درصد   66/8
ساكنان  رسد  می  نظر  به  اساس  اين  بر  اند(.  داشته 
و  كار  پتانسيلهای  وجود  به  نسبت  اگرچه  اشتهارد 
چندانی  اميدواری  اما  اند  بين  خوش  گذاری  سرمايه 
به تحقق شرايط مطلوب اقتصادی ندارند و يا حداقل 
از آن بابت نگران و مضطربند كه اين خود با توجه به 
شرايط عمومی حاكم بر فضای اقتصادی كشور قابل 
درك است )در جدول و نمودار شماره 2 نتايج تفصيلی 
بدست آمده از تحليل داده های مربوط به پرسش فوق 

نشان داده شده است(.

جدول 2. احساس امنيت اقتصادی؛ ماخذ: نگارندگان.
توزيع پاسخ هافراوانيدرصددرصد متغير

كامال موافق66.812180
موافق22.15489
مخالف10.231460
كامال مخالف9.32631
جمع10012360
ممتنع424-
جمع كل100384-

15 
 

 به تفكيك )ملي و امنيت محيطي سياسي، ارزشي، اقتصادي، امنيت اجتماعي،( بررسي احساس امنيت. 1جدول 
 .نگارندگان: ماخذ ؛احساس امنيت اجتماعي

توزيع پاسخ ها فراواني درصد صد متغير در
كامال موافق  110 12 29.41
موافق  130 60 48.32
مخالف  70 20 14.03

كامال مخالف  52 4 8.3
جمع  362 96 100

ممتنع  22 4- 
 جمع كل 384 100 -

 
 تفكيكبه  )ملي و امنيت محيطي سياسي، ارزشي، اقتصادي، امنيت اجتماعي،( بررسي احساس امنيت. 1مودار ن

 .نگارندگان: ماخذ ؛احساس امنيت اجتماعي

 
اقتصادي  احساس امنيت      

بر اين اساس سه . هاي مرتبط با مقوله شغل و درآمد اقرار دارد در ذيل اين عنوان، مي توان كليه پرسش 
هاي ارائه شده از طرف  بررسي پاسخ .پرسش در ارتباط با مقوله امنيت اقتصادي مطرح گرديده اند

كه البته اين امر بايد با (پاسخگويان به اين سواالت نشان دهنده احساس عدم امنيت اقتصادي است 
چند بسياري محيط شهر را ، هر)دي كشور در رابطه قرار گيردنگراني عمومي جامعه از سرنوشت اقتصا

شهر را فضاي در پاسخ به پرسش از اينكه آيا اين (براي سرمايه گذاري و كار مناسب تشخيص داده اند 
درصد پاسخگويان نظر كامال موافق را ابراز  8/66مناسبي براي سرمايه گذاري و كار تالش مي دانيد؟ 

هاي كار و سرمايه اگرچه نسبت به وجود پتانسيل اشتهاردبر اين اساس به نظر مي رسد ساكنان  ).داشته اند
اقتصادي ندارند و يا حداقل از آن بابت  گذاري خوش بين اند اما اميدواري چنداني به تحقق شرايط مطلوب

نگران و مضطربند كه اين خود با توجه به شرايط عمومي حاكم بر فضاي اقتصادي كشور قابل درك است 
نتايج تفصيلي بدست آمده از تحليل داده هاي مربوط به پرسش فوق نشان  2 شماره نمودارجدول و  در(

. )داده شده است
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 .نگارندگان: ؛ ماخذادياحساس امنيت اقتص. 2جدول 
 توزيع پاسخ ها فراواني درصد صد متغيردر

 كامال موافق 180 12 66.8
 موافق 89 54 22.1

 مخالف 60 14 10.23
 كامال مخالف 31 6 9.32
 جمع 360 12 100

 ممتنع 24 4 -
 جمع كل 384 100 -

 
 .نگارندگان: ؛ ماخذاحساس امنيت اقتصادي. 2مودار ن

 
 

ارزشي  امنيتاحساس 
هاي  اجتماعي از يك سو و ظر برموارد مرتبط با تغيير هنجارانچه در اينجا امنيت ارزشي ناميده مي شود نا

دگرگوني در جايگاه گروه هاي مرجع از سوي ديگر است كه غالبا در گذار از يك نسل به نسل ديگر 
در اين مقوله سه پرسش مطرح  .ممكن است رخ دهد و لذا موجبات نگراني نسل پيشين را فراهم سازد

به طور كلي اصلي ترين مرجع هنجاربخش و تنظيم كننده رفتارها در جامعه ايران اگر دين را  .گرديد
از دگرگوني اين مهم آشكار مي شود كه يك نگراني جدي  ،از خالل پاسخ هاي به دست آمده ،بدانيم

در واقع اكثريت قابل توجهي از پاسخ  .د امده استدر نزد خانواده ها به وجو) در جامعه مورد بررسي(ارزشي 
دهندگان نسبت به تغيير جايگاه مذهب در جامعه و در نزد فرزندانشان و نيز كم توجهي به روحانيت به 

درصد پاسخ گويان از كم توجهي به ارزش  91.7مثال ؛ عنوان مبلغ و نماد ارزش هاي ديني نگران هستند
درصد پاسخ دهندگان از اين كه مردم به حرف روحانيت اعتنا  84.8اند و يا هاي ديني ابراز نگراني كرده 

داري فزون تر از ساير موارد ناامني در اين مورد به طور معنا به نظر مي رسد در جو احساس .نكنند نگرانند
وني باشد كه اين خود از يك سو با توجه به اهميت عامل دين در جامعه و از سوي ديگر با عنايت به دگرگ

. )4 و 3 شماره و نمودار جداول( خ دادن در اين عرصه قابل درك استهاي در حال ر
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نمودار 1. بررسي احساس امنيت )امنيت اجتماعي، اقتصادي، 
ارزشي، سياسي، ملي و امنيت محيطي( به تفكيك احساس امنيت 

اجتماعی؛ ماخذ: نگارندگان.

نمودار 2. احساس امنيت اقتصادی؛ ماخذ: نگارندگان.
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احساس امنيت ارزشي
ناظر  شود  مي  ناميده  ارزشي  امنيت  اينجا  در  انچه 
از يك  با تغيير هنجارهاي  اجتماعي  برموارد مرتبط 
سو و دگرگوني در جايگاه گروه هاي مرجع از سوي 
نسل  به  نسل  يك  از  گذار  در  غالبا  كه  است  ديگر 
ديگر ممكن است رخ دهد و لذا موجبات نگراني نسل 
پيشين را فراهم سازد. در اين مقوله سه پرسش مطرح 
مرجع  ترين  اصلي  كلي  طور  به  را  دين  اگر  گرديد. 
ايران  جامعه  در  رفتارها  كننده  تنظيم  و  هنجاربخش 
بدانيم، از خالل پاسخ هاي به دست آمده، اين مهم 
دگرگوني  از  جدي  نگراني  يك  كه  شود  مي  آشكار 
ارزشي )در جامعه مورد بررسي( در نزد خانواده ها به 
وجود امده است. در واقع اكثريت قابل توجهي از پاسخ 
تغيير جايگاه مذهب در جامعه و  به  دهندگان نسبت 
نيز كم توجهي به روحانيت به  در نزد فرزندانشان و 
ارزش هاي ديني نگران هستند؛  نماد  عنوان مبلغ و 
مثال 91.7 درصد پاسخ گويان از كم توجهي به ارزش 
درصد   84.8 يا  و  اند  كرده  نگراني  ابراز  ديني  هاي 
روحانيت  حرف  به  مردم  كه  اين  از  دهندگان  پاسخ 
اعتنا نكنند نگرانند. به نظر مي رسد در جو احساس 
ناامني در اين مورد به طور معناداري فزون تر از ساير 
موارد باشد كه اين خود از يك سو با توجه به اهميت 
به  عنايت  با  ديگر  سوي  از  و  جامعه  در  دين  عامل 
دگرگوني هاي در حال رخ دادن در اين عرصه قابل 

درك است )جداول و نمودار شماره 3 و 4(.

جدول 3. احساس امنيت ارزشي )جايگاه مذهب(؛ ماخذ: نگارندگان.

توزيع پاسخ هافراوانيدرصددرصد متغير
كامال موافق62.560190
موافق26.0028101
مخالف6.3630
كامال مخالف2.1210
جمع10096331
ممتنع453-
جمع كل100384-

 

توزيع پاسخ هافراوانيدرصددرصد متغير

كامال موافق39.13690
موافق45.742210
مخالف8.7828
كامال مخالف6.569
جمع10092337
ممتنع847-
جمع كل100384-

 

احساس امنيت سياسی
 غرض از امنيت سياسی در اينجا، احساس شهروندان 
ميزان  و  جامعه  در  آزاديهای  وجود  ميزان  به  راجع 
ثبات سياسی است و از اين رو امنيت سياسی با كليه 
مواردی مرتبط می گردد كه می تواند آزاديهای مزبور 
را تقويت يا محدود سازد و يا با نهادهای سياسی سر 
و كار دارد. سواالت در نظر گرفته شده برای سنجش 

18 
 

 .نگارندگان: ؛ ماخذ)كم توجهي به مبلغين ديني( احساس امنيت ارزشي. 4نمودار 

 
 

سياسي  احساس امنيت
غرض از امنيت سياسي در اينجا، احساس شهروندان راجع به ميزان وجود آزاديهاي در جامعه و ميزان  

ثبات سياسي است و از اين رو امنيت سياسي با كليه مواردي مرتبط مي گردد كه مي تواند آزاديهاي مزبور 
ظر گرفته شده براي سنجش سواالت در ن. را تقويت يا محدود سازد و يا با نهادهاي سياسي سر و كار دارد

از جمع بندي پاسخهاي ارائه شده به اين پرسشها مي توان به  .امنيت سياسي كال دوازده سوال بوده است
رسيد كه اكثريت ساكنان شهر مورد بررسي، نسبت به بي ثباتي شرايط سياسي و باال  بندي اين جمع

ت خود چندان احساس امنيتي راجع به گرفتن درگيري هاي سياسي دغدغه دارند و بدين سبب در ذهني
ه ب .مسائل سياسي نداشته و فضاي اظهار نظر و بيان عقايد سياسي اشان را چندان فراخ ارزيابي نمي كنند

عنوان نمونه در پاسخ به اين پرسش كه آيا از احتمال درگيري شديد بين جناح ها مشوش و نگران هستند؟ 
را ابراز داشته اند و يا در پاسخ به اين پرسش كه آيا چيزي بنام درصد نظر موافق يا كامال موافق  5/76

درصد نظر مخالف يا كامال مخالف  4/59تفتيش عقايد و كنترل ذهن آدمها در اين شهر وجود ندارد؟ 
حاصل آمده از پاسخهاي جمع آوري شده در مورد دو سوال ) 6(و ) 5( و نمودار شماره جداول( داشته اند
). فوق اند

 .نگارندگان: ؛ ماخذاحساس امنيت سياسي. 5جدول 
 توزيع پاسخ ها فراواني درصد صد متغيردر

 كامال موافق 98 22 32.4
 موافق 150 30 44.1
 مخالف 60 12 17.6
 كامال مخالف 20 4 5.9

 جمع 328 68 100
 ممتنع 56 32 -
 جمع كل 384 100 -
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 .نگارندگان: ؛ ماخذ)جايگاه مذهب( احساس امنيت ارزشي. 3جدول 
 توزيع پاسخ ها فراواني درصد صد متغيردر

 كامال موافق 190 60 62.5
 موافق 101 28 26.00

 مخالف 30 6 6.3
 مخالفكامال  10 2 2.1

 جمع 331 96 100
 ممتنع 53 4 -
 جمع كل 384 100 -

 .نگارندگان: ؛ ماخذ)جايگاه مذهب( احساس امنيت ارزشي. 3نمودار 

 
 

 .نگارندگان: ؛ ماخذ)كم توجهي به مبلغين ديني( احساس امنيت ارزشي. 4جدول 
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 توزيع پاسخ ها فراواني درصد متغير درصد

 كامال موافق 90 36 39.1
 موافق 210 42 45.7
 مخالف 28 8 8.7
 كامال مخالف 9 6 6.5

 جمع 337 92 100
 ممتنع 47 8 -
 جمع كل 384 100 -

نمودار 3. احساس امنيت ارزشي )جايگاه مذهب(؛ ماخذ: نگارندگان.

جدول 4. احساس امنيت ارزشي )كم توجهي به مبلغين ديني(؛ 
ماخذ: نگارندگان.

نمودار 4. احساس امنيت ارزشي )كم توجهي به مبلغين ديني(؛ 
ماخذ: نگارندگان.
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از جمع  بوده است.  امنيت سياسی كال دوازده سوال 
بندی پاسخهای ارائه شده به اين پرسشها می توان 
شهر  ساكنان  اكثريت  كه  رسيد  بندي  جمع  اين  به 
و  سياسی  شرايط  ثباتی  بی  به  نسبت  بررسی،  مورد 
باال گرفتن درگيری های سياسی دغدغه دارند و بدين 
سبب در ذهنيت خود چندان احساس امنيتی راجع به 
بيان  و  نظر  اظهار  فضای  و  نداشته  سياسی  مسائل 
عقايد سياسی اشان را چندان فراخ ارزيابی نمی كنند. 
از  آيا  كه  پرسش  اين  به  پاسخ  در  نمونه  عنوان  به 
احتمال درگيری شديد بين جناح ها مشوش و نگران 
را  موافق  كامال  يا  موافق  نظر  درصد   76/5 هستند؟ 
آيا  كه  پرسش  اين  به  پاسخ  در  يا  و  اند  داشته  ابراز 
چيزی بنام تفتيش عقايد و كنترل ذهن آدمها در اين 
شهر وجود ندارد؟ 59/4 درصد نظر مخالف يا كامال 
مخالف داشته اند )جداول و نمودار شماره )5( و )6( 
حاصل آمده از پاسخهای جمع آوری شده در مورد دو 

سوال فوق اند(.

توزيع پاسخ هافراوانيدرصددرصد متغير
كامال موافق32.42298
موافق44.130150
مخالف17.61260
كامال مخالف5.9420
جمع10068328
ممتنع3256-
جمع كل100384-
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 .نگارندگان: ؛ ماخذاحساس امنيت سياسي. 5نمودار 

 
 

 .نگارندگان: ؛ ماخذاحساس امنيت سياسي. 6جدول 

 .نگارندگان: ؛ ماخذاحساس امنيت سياسي. 6نمودار 
 

 
ملي  احساس امنيت
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 توزيع پاسخ ها فراواني درصد صد متغيردر
 كامال موافق 50 10 15.6

 موافق 80 16 25.00
 مخالف 180 36 56.3
 كامال مخالف 10 2 3.1

 جمع 320 64 100
 ممتنع 64 36 -
 جمع كل 384 100 -
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 .نگارندگان: ؛ ماخذاحساس امنيت سياسي. 5نمودار 

 
 

 .نگارندگان: ؛ ماخذاحساس امنيت سياسي. 6جدول 

 .نگارندگان: ؛ ماخذاحساس امنيت سياسي. 6نمودار 
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احساس امنيت سياسي

 توزيع پاسخ ها فراواني درصد صد متغيردر
 كامال موافق 50 10 15.6

 موافق 80 16 25.00
 مخالف 180 36 56.3
 كامال مخالف 10 2 3.1

 جمع 320 64 100
 ممتنع 64 36 -
 جمع كل 384 100 -

توزيع پاسخ هافراوانيدرصددرصد متغير

كامال موافق15.61050

موافق25.001680

مخالف56.336180

كامال مخالف3.1210

جمع10064320

ممتنع3664-

جمع كل100384-

 

احساس امنيت ملی
با  مرتبط  شده،  ناميده  ملی  امنيت  اينجا  در  آنچه   
احساس شهروندان نسبت به عوامل موثر بر اخالل بر 
حاكميت و استقالل ملی است. در اين راستا سه سوال 
مطرح گرديده است. اولين سوال از پاسخگويان می 
خواهد تا نظر خود را در مورد توانايی حكومت و دولت 
در حل و فصل مشكالت اقتصادی و اجتماعی مردم 
بيان نمايند. در پاسخ، 87/3 درصد اظهار نگرانی خود 
را از اينكه حكومت و دولت نتوانند مشكالت مزبور را 
مرتفع نمايند بيان داشته اند. دو سوال ديگر بيشتر به 
نقش عوامل خارجی پرداخته اند و نظر پاسخگويان را 
در مورد آمادگی دفاعی ايران در برابر حمالت خارجی 
و ميزان دلهره از اين امر جويا شده اند.پاسخ های ارائه 
شده نشان می دهند كه نگرانی از دخالتهای خارجی 
اكثريت  چند  هر  است  توجهی  قابل  سطح  در  نسبتا 
نسبت به موفقيت دخالتهای خارجی خوشبين نيستند. 
در مجموع به نظر می رسد افراد نمونه تحت بررسی، 

جدول 5. احساس امنيت سياسی؛ ماخذ: نگارندگان.

نمودار 6. احساس امنيت سياسی؛ ماخذ: نگارندگان.

جدول 6. احساس امنيت سياسی؛ ماخذ: نگارندگان.

نمودار 5. احساس امنيت سياسی؛ ماخذ: نگارندگان.
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آنچه در اينجا امنيت ملي ناميده شده، مرتبط با احساس شهروندان نسبت به عوامل موثر بر اخالل بر  
اولين سوال از پاسخگويان مي . در اين راستا سه سوال مطرح گرديده است. حاكميت و استقالل ملي است

دي و اجتماعي مردم خواهد تا نظر خود را در مورد توانايي حكومت و دولت در حل و فصل مشكالت اقتصا
درصد اظهار نگراني خود را از اينكه حكومت و دولت نتوانند مشكالت مزبور را  3/87در پاسخ، . بيان نمايند

دو سوال ديگر بيشتر به نقش عوامل خارجي پرداخته اند و نظر پاسخگويان را . مرتفع نمايند بيان داشته اند
هاي  پاسخ.خارجي و ميزان دلهره از اين امر جويا شده انددر مورد آمادگي دفاعي ايران در برابر حمالت 

ارائه شده نشان مي دهند كه نگراني از دخالتهاي خارجي نسبتا در سطح قابل توجهي است هر چند 
در مجموع به نظر مي رسد افراد نمونه تحت . اكثريت نسبت به موفقيت دخالتهاي خارجي خوشبين نيستند

آمدي موسسات و نهادهاي داخلي اند، هر چند نگراني و احساس از ناكار ي، بيشتر نگران و مضطرببررس
نتايج حاصل از ( الت خارجيان نيز چندان اندك نيستعدم امنيت ناشي از احتمال درگيري نظامي و دخ

). آمده اند) 9(، )8(، )7( جمع آوري پاسخهاي ارائه شده به سه پرسش مورد بحث در جداول

 .نگارندگان: ؛ ماخذملياحساس امنيت . 7جدول 

 زيع پاسخ ها راواني رصد ر صد متغير
 مال موافق 10 3 36
 وافق 24 4 51
 خالف 2 1 10
 مال مخالف   2

 مع 36 9 10
 متنع 1  
 مع كل 38 10 

 .نگارندگان: ماخذ؛ س امنيت ملياحسا. 7نمودار 
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 .نگارندگان: ماخذ؛ س امنيت ملياحسا. 8جدول 

 
 .نگارندگان: ماخذ؛ س امنيت ملياحسا. 8نمودار 

 
 
محيطي  حساس امنيتا

منظور از امنيت محيطي در اينجا، غالبا عوامل مرتبط با محيط زيست و محيط طبيعي بوده و در اين راستا 
درصد  82 از وقوع بالياي طبيعي است و سوال اول در مورد ميزان نگراني. دو سوال مطرح گرديده است

رجه بسيار باالي احساس عدم پاسخهاي كامال موافق و موافق نسبت به وجود اين نگراني نشان دهنده د
پرسش ديگر نيز كه در مورد آلودگي هاي محيطي مي باشد نيز . امنيت در مورد بروز وقايع طبيعي است

درصد پاسخگويان از بابت افزايش آلودگي هاي صوتي و نيز  86 مويد وجود نگراني مشابهي  است و
   .)10 ول و نمودار شمارهاجد( لودگي هوا ابراز نگراني كرده اندآ
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 توزيع پاسخ ها فراواني درصد صد متغيردر
 كامال موافق 98 18 20.9
 موافق 190 38 44.2
 مخالف 30 20 23.3
 كامال مخالف 9 10 11.6
 جمع 327 86 100

 ممتنع 57 14 -
 جمع كل 384 100 -

و  موسسات  ناكارآمدی  از  مضطرب  و  نگران  بيشتر 
نهادهای داخلی اند، هر چند نگرانی و احساس عدم 
دخالت  و  نظامی  درگيری  احتمال  از  ناشی  امنيت 
از  حاصل  )نتايج  نيست  اندك  چندان  نيز  خارجيان 
جمع آوری پاسخهای ارائه شده به سه پرسش مورد 

بحث در جداول )7(، )8(، )9( آمده اند(.

توزيع پاسخ هافراوانيدرصددر صد متغير
كامال موافق36.234100
موافق51.148240
مخالف10.61020
كامال مخالف2.128
جمع10094368
ممتنع616-
جمع كل100384-

 

توزيع پاسخ هافراوانيدرصددرصد متغير

كامال موافق20.91898

موافق44.238190

مخالف23.32030

كامال مخالف11.6109

جمع10086327

ممتنع1457-

جمع كل100384-

 

احساس امنیت محیطی
اينجا، غالبا عوامل  امنيت محيطی در  از  منظور 
مرتبط با محيط زيست و محيط طبيعی بوده و 
در اين راستا دو سوال مطرح گرديده است. سوال 
اول در مورد ميزان نگرانی از وقوع باليای طبيعی 
است و 82 درصد پاسخهای كامال موافق و موافق 
نشان دهنده درجه  نگرانی  اين  به وجود  نسبت 
بروز  مورد  در  امنيت  عدم  احساس  باالی  بسيار 

وقايع طبيعی است.
های  آلودگی  مورد  در  كه  نيز  ديگر  پرسش   
محيطی می باشد نيز مويد وجود نگرانی مشابهی  
افزايش  بابت  از  پاسخگويان  درصد   86 و  است 
آلودگی های صوتی و نيز آلودگی هوا ابراز نگرانی 

كرده اند )جداول و نمودار شماره 10(.  

توزيع پاسخ هافراوانيدرصددرصد متغير

كامال موافق33.228109

موافق41.154160

مخالف20.6833

كامال مخالف4.229

جمع10094311

ممتنع873-

جمع كل1003-

نمودار 7. احساس امنيت ملی؛ ماخذ: نگارندگان.

جدول 10. احساس امنيت محيطی؛ ماخذ: نگارندگان.جدول 8. احساس امنيت ملی؛ ماخذ: نگارندگان.

جدول 7. احساس امنيت ملی؛ ماخذ: نگارندگان.

نمودار 8. احساس امنيت ملی؛ ماخذ: نگارندگان.
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 امنيت به مثابه يک مفهوم كلی: برخی پرسشهای 
مطرح گرديده در پرسشنامه در راستای سنجش 
احساس كلی پاسخگويان نسبت به مقوله امنيت 
در شهر مطرح گرديده اند و در البالی سواالت 
مرتبط با مقوالت خاص امنيت )كه در باال بيان 
احساس  ميزان  تا  دارند  آن  قصد  اند(  گرديده 
در  بسنجند.  پاسخگويان  ذهنيت  در  را  امنيت 
واقع در اين مورد 60 پرسش تدارک ديده و ارائه 
سوی  از  شده  ارائه  پاسخهای  ارزيابی  اند.  شده 
وضعيت  آنان  دهد  می  نشان  دهندگان  پاسخ 
امنيت در كل كشور را مطلوب نمی دانند اما در 
عين نگرانی از وضعيت امنيت در شهر خودشان، 
در  كنند.  می  ارزيابی  امنی  نسبتا  محيط  را  آن 
مجموع می توان نوعی سياليت و تزلزل پذيری 
و يا به عبارت بهتر ابهام را در نظرات مردم شهر 
مختلف  ابعاد  در  امنيت  به  نسبت  مطالعه  مورد 
آن تشخيص داد كه البته درجه ابهام و سياليت 
جهات  برخی  در  و  كمتر  ابعاد  برخی  در  مزبور 
بيشتر است. نکته مهم آن است كه وضعيت سر 
امنيت خود  ارزيابی وضعيت  در گمی نسبی در 
يک ناامنی ذهنی است و تشويش و اضطراب را 
در سطحی گسترده دامن گستر می سازد. بدين 
مقوله  از  شهروندان  كلی  ادراک  از  متاثر  سبب 
شهر  امنيتی  شرايط  آنها  كشور،  كل  در  امنيت 
را نامطلوب می دانند و اضطراب آنها در بردهای 
زمانی كوتاه مدت و بلند مدت و در حوزه خرد و 

كالن زيست جمعی قابل تشخيص است.

بررسی و تحلیل عوامل مهم در ايجاد امنیت 
ايجاد  در  مختلف  عوامل  نقش  سنجش  برای 
امنيت، پانزده پرسش به پاسخگويان ارائه گرديد 
تاثير گذاری موارد  آنها خواسته شد ميزان  از  و 
مطروحه در پرسشهای مذكور را بر متغير امنيت 
بدست  نتايج  ميان  از  نمايند.  بيان  خود  نظر  از 
آمده اين نکته عيان می شود كه پاسخگويان برای 
مراقبت و اقدامات خانواده نقشی بسزا قايلند و در 
عوض نقش نمايندگان مجلس و شورای شهر را 
در اين مورد بسيار ناچيز ارزيابی می كنند. ساير 
موارد نيز اهميتی متوسط می يابند. در واقع می 
ايجاد  برای  پاسخگويان  كه  دريافت  توان چنين 
امنيت بيشتر متوجه متغيرهای شخصی، فردی و 
غير رسمی اند و كمتر از خالل نهادهای رسمی 
فی  چنانکه  دارند  امنيت  ايجاد  اميد  مستقر  و 
المثل نظر پاسخگويان در  مورد نقش فرماندهی 
آشکار  را  مهم  اين  امنيت  ايجاد  در  انتظامی 
را  آن  نقش  پاسخگويان  می سازد )حدود %46 
بدون  و  كم  خيلی  كم،   %29 حدود  و  متوسط 
تاثير ذكر كرده اند. در همين جا بايد اضافه كرد 
ارزيابی عملکرد پليس110 از منظر پاسخگويان 
وضعيت بهتری  دارد و 30/6 درصد نقش آن را 
در ايجاد امنيت زياد و بسيار زياد و38/8 درصد 

متوسط ارزيابی كرده اند(.

نتیجه گیري و جمعبندي 
امنيت  احساس  و سنجش  بررسي  به  مقاله  اين 
است.  پرداخته  اشتهارد  مثل  جديد  شهر  در 
شهر  ساله   15-50 افراد  از  نفري   384 نمونه 
اي  نمونه گيري خوشه  به روش  بود كه  مذكور 
از  نظري  بخش  در  شد.  انجام  اي  مرحله  چند 
سنجش  جهت  مختلف  هاي  نظريه  و  تعاريف 
دست  به  نتايج  اساس  بر  و  شد  استفاده  امنيت 
آمده در كل از 384 نفر نمونه اين پژوهش، 65 
نفر )معادل 17 درصد( داراي احساس امنيت كم 
سياسي،  ارزشي،  اقتصادي،  اجتماعي،  )امنيت 

22 
 

 .نگارندگان: ؛ ماخذاحساس امنيت محيطي. 10جدول 
 توزيع پاسخ ها فراواني درصد صد متغيردر

 كامال موافق 109 28 33.2
 موافق 160 54 41.1
 مخالف 33 8 20.6
 كامال مخالف 9 2 4.2

 جمع 311 94 100
 ممتنع 73 8 -
 جمع كل 3 100 -

 
 .نگارندگان: ؛ ماخذاحساس امنيت محيطي. 10نمودار 

 
 

ش احساس گرديده در پرسشنامه در راستاي سنجبرخي پرسشهاي مطرح : امنيت به مثابه يك مفهوم كلي
كلي پاسخگويان نسبت به مقوله امنيت در شهر مطرح گرديده اند و در البالي سواالت مرتبط با مقوالت 

قصد آن دارند تا ميزان احساس امنيت را در ذهنيت پاسخگويان ) گرديده انددر باال بيان كه (خاص امنيت 
ارزيابي پاسخهاي ارائه شده از سوي . پرسش تدارك ديده و ارائه شده اند 60 در واقع در اين مورد. بسنجند

ز پاسخ دهندگان نشان مي دهد آنان وضعيت امنيت در كل كشور را مطلوب نمي دانند اما در عين نگراني ا
در مجموع مي توان نوعي . وضعيت امنيت در شهر خودشان، آن را محيط نسبتا امني ارزيابي مي كنند

سياليت و تزلزل پذيري و يا به عبارت بهتر ابهام را در نظرات مردم شهر مورد مطالعه نسبت به امنيت در 
عاد كمتر و در برخي جهات ابعاد مختلف آن تشخيص داد كه البته درجه ابهام و سياليت مزبور در برخي اب

نكته مهم آن است كه وضعيت سر در گمي نسبي در ارزيابي وضعيت امنيت خود يك ناامني . بيشتر است
بدين سبب متاثر از ادراك . ذهني است و تشويش و اضطراب را در سطحي گسترده دامن گستر مي سازد

شهر را نامطلوب مي دانند و اضطراب آنها  كلي شهروندان از مقوله امنيت در كل كشور، آنها شرايط امنيتي
. و كالن زيست جمعي قابل تشخيص استدر بردهاي زماني كوتاه مدت و بلند مدت و در حوزه خرد 
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 58 )معادل  نفر   224 محيطي(،  امنيت  و  ملي 
درصد( در سطح متوسط و 95 نفر )معادل 25 
درصد( داراي احساس امنيت باال بوده اند. نتايج 
بر  كه  است  آن  دهنده  نشان  رگرسيون  آزمون 
حسب ارزش ضرايب )بتا( به ترتيب متغير هاي 
دفاعي  نيروهاي  نقش  اجتماعي،  و  اقتصادي 
و  فيزيکي  اوضاع  ها،  رسانه  عملکرد  امنيتي،  و 
جنسيت  و  اجتماعي  سرمايه  شهر،  اجتماعي 
توانسته است 89 درصد از واريانس متغير وابسته 
مجموع  در  و  نمايد  تبيين  را  امنيت(  )احساس 
نتايج مربوط به همبستگي ها و تحليل رگرسيون 
به رويکرد نظري تحقيق مطابقت دارد و فرضيه 
هاي تحقيق را تاييد مي كند )به استثناي متغير 
ميزان سن كه به ميزان احساس امنيت رابطه معنا 

داري نداشته است(.
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رتبه بندی حوزه های مختلف ریسک زیست محیطی و سالمت انسان در فناوری نانو 
با استفاده از روش Topsis و AHP در محیط فازی
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چکیده
فناوری نانو را منشا تحوالت فناورانه و انقالب صنعتی آينده می دانند و بسیاری 
از كشورها اقدام به توانمندسازی خود در رويارويی با اين فناوری نموده اند. اين 
فناوری در مراحل اولیه رشد خود است و انجام پیش بینی های دقیق در خصوص 
روند توسعه و ابعاد آن امکان پذير نیست. سیاست گذاری گسترش فناوری های 
نوين بويژه علوم مرتبط با نانو، مستلزم بررسی ابعاد و جوانب مختلف عملکردی 
اقدامات پژوهشی می باشد. يکی از منابع عملکردی تولید علم، قلمرو آثار زيست 
محیطی آنهاست. با توجه به اهمیت اين موضوع، ارزيابی خطرات زيست محیطی 
در همان مرحله ی اولیه ی تولید علم و تولید ايده می تواند تاثیرات چشم گیری بر 
پیشگیری از گسترش آسیب زيست محیطی و تاثیرات پیشبرنده ای بر توسعه پايدار 
علم داشته باشد. در اين تحقیق سعی شده است كه ابتدا حوزه های تحقیقاتی علم 
نانو از حیث خطرپذيری زيست محیطی با نظر خبرگان و تکنیك AHP اولويت 
بندی شود. سپس طبقات مختلف ريسك با توجه به اوزان  بدست آمده برای هر 
يك از حوزه های تحقیقاتی و میزان ريسکی كه در هر طبقه از ريسك ايجاد می 
كنند و با استفاده از روش TOPSIS فازی، رتبه بندی می گردند. با توجه به اينکه 
اين پژوهش نتیجه انجام يك پايان نامه كارشناسی ارشد می باشد لذا طريقه ی 
استخراج عوامل با استفاده از ادبیات تحقیق در پژوهش به تفصیل آورده شده 
است. نتايج اين پژوهش نشان داد كه بیشترين خطرات در حوزه ی فناوری نانو در 
مراحل اولیه تولید ايده مربوط به خطر سرطانزايی مواد می باشد. پس از آن مواد 
حساسیت زای پوستی و خطرناک برای محیط های آبزی سالمت انسان و محیط 
زيست را تهديد می كند و كمترين تاثیر مربوط به مواد جهش زای ژنتیکی است. 
محاسبات انجام شده جهت افزايش دقت در محیط فازی به روش محاسبات فازی 
و محاسبات غیر فازی انجام شده است كه نتايج بدست آمده در رتبه بندی بسیار 

به يکديگر نزديك می باشند.
واژگان كلیدي: تاپسیس، نانوتکنولوژی، ريسك زيست محیطی، تجزيه تحلیل 

سلسله مراتبی، محیط فازی.

 A Hybrid Approach Using Fuzzy AHP to Determine the
 Relative Weights of Risk Creation Ingredient and Fuzzy
Topsis to Rank the Risk Various Precinct of Nanotechnol-
ogy Science

Nanotechnology is the origin of technological develop-
ments and considers the next industrial revolution, and many 
countries in attempting to meet their empowerment have the 
technology. This technology is in early stages of their growth 
and does detailed predictions about the development process 
and its dimensions is not possible. Policy development of new 
technology, especially nano-related science, involves various 
aspects and dimensions of performance measures are research. 
Functional source of knowledge production, the environmen-
tal effects of their territory. Considering the importance of this 
issue, assessment of environmental risks in the initial stage of 
production of knowledge and ideas can produce beneficial ef-
fects on preventing the spread of environmental damage and 
the impact of a promoter of sustainable development is knowl-
edge. The study has tried the effect of each of the environmen-
tal risk factors using fuzzy AHP are given. Then, according to 
the weights obtained for each factor using fuzzy TOPSIS risk 
levels created in the desired areas are ranked. Considering that 
the study results do a master’s thesis is so way using factors 
extracted from literature research study are presented in de-
tail. The results showed that nano-particles and nano-fibers, the 
greatest impact on various areas of risk and Fullerenes are hav-
ing the least risk to the environment can result. Also according 
to the results that can be downloaded from the influence of 
factors causing cancer and in contact with sensitive skin and 
are the least effect on these factors are genetic. Performed cal-
culations to increase accuracy in fuzzy environment using non-
fuzzy computing and fuzzy computing has been done results in 
the ranking are very close to each other.
Keyword: TOPSIS, nanotechnology, Environment existence 
risk, Analytic Hierarchy Process, Fuzzy environment.
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1-مقدمه
در قرن حاضر انقالب صنعتي جديدي در جريان 
است که در مدتی کوتاه کاربردهای بسیار گسترده 
دارويی،  پزشکی،  الکترونیک،  صنايع  در  ای 
کاالهای مصرفی و غیره پیدا کرده است. فناوری 
بحرانی  مقیاس  در  مواد  دستکاری  علم  نانو، 
يک  از  بیشتر  کار  اين  است.  متر  نانو   1-100
رويکرد مهندسی پیروی می کند تا يک رويکرد 
علمی، اگر چه پايه و اساس آن را علوم بیولوژی، 
فیزيک، شیمی و علم مواد تشکیل داده و امیدوار 
است که اين علوم را به صورت چشمگیری تغییر 
دهد. اريک دلکسر نانو تکنولوژی را ماشین خلق 
با  تکنولوژی  اين  که  چرا  نامند،  می  آفرينش  و 
زير  مقیاس  در  ها  مولکول  و  ها  اتم  دستکاری 
های  ويژگی  با  ساختارهايی  به  نانومتر،   100
از  متفاوت  و  خاص  شیمیايی  و  فیزيکی  اتمی، 
مواد دست می يابد. شايد جرقه های ورود به اين 
فیمن1   سال  1959ريچارد  در سخنرانی  دانش 
نهفته  کالیفرنیا  تکنولوژی  موسسه  فیزيکدان 
باشد که با جمله ی معروف “فضا های زيادی در 
يک نقطه وجود دارد” 2، مفهوم نانو تکنولوژی را 

.)Glenn,2006( پیشنهاد کرد
اتم  دستکاری  از  ناشی  جديد  بسیار  خواص  اما 
ها در اين مقیاس، سواالت متعددی را از قبیل 
به  زيست  محیط  و  سالمت  و  مصرف  ساخت، 
مهندسی  نانويی  مواد  اگر  کند.  می  ايجاد  ذهن 
مانند  جسم  از  متفاوتی  فیزيکی  خواص  شده، 
است  ممکن  آيا  دارند،  عادی  مقیاس  در  خود، 
خطرات جديد تری برای انسان و محیط زيست 
آن، در مراحل ساخت، استفاده و دفع آن داشته 
باشند؟ با وجود گذشت بیش از ده سال از ورود 
اولین محصوالت نانويی به بازار و استفاده رو به 
سازی،  دارو  پزشکی،  در  تکنولوژی  اين  افزايش 
صنايع الکترونیک و غیره اطالعات بسیار کمی در 
مورد جوانب خطرآفرين آن برای سالمت، ايمنی 

Fair- است  و محیط زيست در دست  )ننعتی 
محصوالت  اين  زمانیکه  شايد   .)brother, 2007
برای ورود به بازار تولید می شدند، کمتر کسی 
متوجه خطرات بالقوه ی آن برای سالمت انسان 
و محیط زيست بود، حال آنکه مطالعاتی که روی 
واکنش های بیولوژيکی برخی از مواد نانو انجام 
شد، نشان داد که عموم ذرات نانو با شکستن اليه 
بر  پذير  واکنش  های  اکسیژن  انواع  شکل  و  ها 
Fair- )ووی ارگانیسم های زنده تاثیر می گذارند 

طريق  از  تواند  می  همچنین   ،)brother, 2007
انسان وارد شده و  بلع و پوست به بدن  تنفس، 
اگر چه تحقیقاتی  اين حال،  با  وارد خون شود. 
سم شناسی نانو مواد هنوز دوران طفولیت خود 
را طی می کنند و هیچ رويه ی استانداردی برای 
ندارد  وجود  آزمايشات  در  سنجش  پارامترهای 
آزمايشاتی  شواهد  ولی   )Friedrichs, 2007(
فراوانی در اين باره، نگرانی های گسترده-ای را 
بر انگیخته است. به طوريکه در سال های اخیر 
دولت ها از موسسات دولتی و غیر دولتی صنعتی 
تا موضوع سالمت و  اند  و غیر صنعتی خواسته 
خطر  و   بررسی  را  نانو  محیطی  زيست  ايمنی 
آفرينی آن را به حداقل برسانند. دپارتمان محیط 
زيست کانادا و ديگر کشورها تحقیقاتی اولیه را 
اند که چه  داده  انجام  اين سوال  به  پاسخ  برای 
نانو ذره  اگر در يک  خصوصیات و ويژگی هايی 
سالمت  برای  است  ممکن  باشد،  داشته  وجود 
زيست  های  گیرنده  و  زيست  محیط  انسان، 
تحقیقات  گونه  اين  نمايد.  خطر  ايجاد  محیطی 
در حال حاضر و همین طور از ديدگاه جامعه در 
اولويت تحقیقات ريسک زيست محیطی نانو قرار 
دارد. )Fairbrother, 2007(. با توجه به اهمیت 
علوم  محققین  تمايل  گسترش  و  موضوع  اين 
مختلف در ايران به پژوهش و تولید ايده در حوزه 
ی فناوری نانو، تحقیق حاضر به بررسی وضعیت 
اين  در  پژوهشی  اقدامات  ريسک  بینی  پیش  و 
1. R. Feynman
2. There’s Plenty of Room at the Bottom
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باشد  نخستی  گام  شايد  تا  است  پرداخته  حوزه 
شناخت  و  ريسک  مربوط  مطالعات  ادامه ی  در 
جوانب خطرزايی مواد نانو، که عالوه بر پیشگیری 
از گسترش آسیب های سالمت انسان و محیط 
زيست، تاثیرات پیشبرنده ای بر توسعه ی پايدار 

اين تکنولوژی جديد، خواهد داشت.
های  حوزه  از  يکی  معیاره  چند  گیری  تصمیم 
که  بوده  مديريت  علوم  و  عملیات  در  تحقیق 
های  نیازمندی  به  توجه  با  اخیر  دهه  طول  در 
کاربردی گوناگون به سرعت توسعه يافته است. با 
کمک کامپیوترها تکنیک های تصمیم گیری در 
تمام حوزه های فرآيند تصمیم گیری بسیار قابل 
سال  چند  در  خاص  طور  به  اند.  گرديده  قبول 
يافته  افزايش  بسیار  کامپیوتر  از  استفاده  اخیر، 
بنابراين کاربرد روش های تصمیم گیری  است، 
به  توجه  با  کنندگان  استفاده  برای  معیاره  چند 
پیچیدگیهای رياضی در اجرا بسیار آسان گرديده 
کردن  پیدا  برای  ای  رويه  گیری  تصمیم  است. 
گزينه  از  ای  مجموعه  میان  از  گزينه  بهترين 
های موجود است. زمانی که در مسايل تصمیم 
گیری، چندين معیار در نظر گرفته شود مسايل 
تصمیم گیری چند معیاره )MCDM( نامیده می 

 .)wang et al 2003(شود
با وجود کاربرد بسیار گسترده و موفق AHP در 
بسیاري مسايل تصمیم گیري، همیشه يک انتقاد 
بر آن وارد است و آن ناتواني روش در مديريت 
به  صحیح  اعداد  انتساب  از  ناشي  قطعیت  عدم 
درك تصمیم گیران است )deng,1999(. راهکار 
هاي  تصمیم  يا  ها  قضاوت  با  مقابله  طبیعي 
يا  فازي  هاي  مجموعه  از  استفاده  غیرقطعي، 
است.  مقايسه  هاي  نسبت  بیان  در  فازي  اعداد 
در اين پژوهش چارچوب ارايه شده براي تحلیل 
چندين  شامل  نانو  تحقیقات  ريسک  ارزيابي  و 
تعیین  جهت  آن  از  بخشی  در  که  است  مرحله 
وزن معیارها از روش AHP فازی استفاده شده 
های  تکنیک  از  يکی   TOPSIS تکنیک  است. 

معروف برای MCDM کالسیک است که اولین 
گرديد.  معرفی  همکارش  و   Hwang توسط  بار 
آل  ايده  جواب  تعريف   TOPSIS اصولی  منطق 
ايده آل جوابی  باشد. جواب  ايده آل می  و ضد 
است که معیارهای سود را ماکزيمم و معیارهای 
هزينه را مینیمم می کند. به طور خالصه جواب 
معیارهای  مقادير  بهترين  تمام  شامل  آل  ايده 
ضد  جواب  که  حالی  در  باشد  می  دسترس  در 
معیارهای  مقادير  بدترين  از   ترکیبی  آل  ايده 
بهینه  گزينه  بنابراين  باشد.  می  دسترس  در 
جواب  از  فاصله  کوتاهترين  که  است  ای  گزينه 
ايده آل و بیشترين فاصله را از جواب ضد ايده 
TOPSIS روشی  اينکه  به  نظر  باشد.  آل داشته 
معروف برای مسائل MCDM کالسیک می باشد 
FM- برای حل مسائل از آن  از محققان   ییلی 
از محققان  ای   استفاده می کنند؛ عده   CDM
فازی  قطعی  مقادير  به  را  فازی  اوزان  و  ها  نرخ 
حالی  در   .)Yen et al 2002( اند  نموده  زدايی 
که فازی زدايی باعث از دست دادن مقداری از 
 Chen ,Liang اطالعات می گردد. ديگران چون
بايست  اند که می  Raj , Kumar, فرض نموده 
 Raj et( يابد  تعمیم  فازی  TOPSIS در محیط 
در  بايوکوزکان   .)al 1999,Chen et al 1992
 TOPSIS و   AHP از  استفاده  با   2007 سال 
فازی به تعیین استراتژی و زير معیارهای انتخاب 
بهترين  تعیین  و  سازمان  برای  شريک  بهترين 
پرداختند.  گزينه  بهترين  انتخاب  و  ها  شاخص 
خطی  غیر  ريزی  برنامه  مساله   2008 سال  در 
با مقیاس های چند هدفه با استفاده از ساختار 
بلوك زاويه ای برای تعیین اولويت سفارش دهی 
 Wnge et al مورد استفاده قرار دادند. در سال
آکادمی  به  کمک  برای  فازی   Topsis از   2007
روش  بهترين  تعیین  در  تايوان  هوايی  نیروی 
استفاده  فازی  محیط  در  هوايی  نیروی  آموزش 
نرخ  توسعه  برای   2007 سال  در  »لي«  کردند. 
سازگاری از يک روش برای تصمیم گیری چند 
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شاخصه در محیط فازی که يکی از بهترين بخش 
 Aman.نمود استفاده  است  گیری  تصمیم  های 
 Topsis از  استفاده  با   2007 سال  در   et al
ارزيابی چند  برای  را  فازی مدلی  سلسه مراتبی 
مارتین  نمودند.  پیشنهاد  رباتیک  معیاره صنعت 
 Topsis و همکاران در سال 2007 يک رويکرد
فازی را برای ارزيابی پويايی کیفیت خدمات سه 
هتل در ايسلند ارائه نمودند. ونگ و همکاران در 
سال 2006 روش TOPSISفازی براساس سطح

ارائه  ريزی خطی  برنامه  های حل  رو ش  و   
کردند.  چن و ديگران، در سال 2006 رويکرد 
Topsis فازی را جهت انتخاب تامین کننده در 

زنجیره تامین مورد استفاده قرارداده است.
با توجه به مطالب ارائه شده در اين پژوهش ابتدا 
عوامل  زوجی  مقايسات  ماتريس  از  استفاده  با 
دهی  وزن  نانو  علم  در  را  ريسک  کننده  ايجاد 
نموده و میزان تاثیر هر يک را معین می نمايیم. 
سپس با استفاده از روش TOPSIS حوزه های 
می  بندی  رتبه  نانو  علم  در  را  مختلف  ريسک 
شد  بیان  که  هايی  ويژگی  به  توجه  با  نمايیم. 
نتايج محاسبات در محیط  افزايش دقت،  جهت 
فازی انجام شده است. الزم به توضیح است که 
حوزه  همچنین  و  ريسک  کننده  ايجاد  عوامل 
روش  و  تحقیق  ادبیات  مطالعه  با  مختلف  های 
داده کاوی شناسايی شده اند که جزئیات آن در 

ادامه آورده شده است.

2- روش تحقیق 
انتخاب روش تحقیق بستگي به اهداف و ماهیت 
موضوع پژوهش و امکانات اجرايي آن دارد. بنابراين 
توان درمورد روش تحقیق تصمیم  هنگامي مي 
همچنین  و  پژوهش  موضوع  ماهیت  که  گرفت 
بسیاري  در  باشد.  آن مشخص  وسعت  و  اهداف 
ترکیبي  تحقیق  روش  از  پژوهش  در  مواقع،  از 
استفاده مي گردد.« میلر »معتقد است که جهت 
گیري هاي طرح تحقیق را در سه زمینه مي توان 

تفکیک کرد که عبارت اند از: بنیادي، کاربردي، 
و ارزشیابي. ماهیت موضوع در تحقیق اين است 
رفع  تدابیر  پیامدهاي  بررسي  پي  در  محقق  که 
رايج  اقدامات  پیامدهاي  يا  اجتماعي  مسائل 
بررسي  آوردن  فراهم  نیز  تحقیق  هدف  و  است 
که  است  اي  برنامه  پیامد  از  دقیقي  اجتماعي 
براي مسئله اي اجتماعي اعمال شده است )میلر، 
1380(. اين پژوهش از نظر هدف کاربردي و از 
در  است.  توصیفي  اکتشافی-  پژوهش  نوع  نظر 
اين راستا، اطالعات و داده های مورد نیاز از روش 
توضیح  به  الزم  گرديد.  استخراج  کتابخانه ای 
است که اين پژوهش بخشی از نتايج پايان نامه 
شناسايی  روش  که  باشد  می  ارشد  کارشناسی 
حوزه های ريسک و عوامل ايجاد ريسک به روش 
)کشايی،  است  شده  انجام  آن  در  کاوی  داده 
از  بهتر عوامل  به منظور تحلیل  1390(. سپس 
دو پرسشنامه استفاده شد. پرسشنامه اول شامل 
مقايسات زوجی عناصر پايه علم نانو و پرسشنامه 
دوم شامل تاثیر عناصر پايه بر ريسک می باشد. 
اين پرسشنامه ها توسط خبرگان و پژوهشگران 
علم نانو که حداقل با دو حوزه عناصر پايه مورد 
تهیه  داشتند،  آشنايی  پژوهش  اين  در  بررسی 

گرديده است. 

3- مدل مفهومی تحقیق
بر اساس مطالعات انجام شده و ارائه شده در اين 
تحقیق در شکل  مقاله، مدل مفهومی مقدماتی 
شماره 1 طراحی شده است که بر اساس آن ابتدا 
در حوزه ی  مواد خطرناك  ريسک  بندی  طبقه 
زيست محیطی و سالمت انسان بر اساس قوانین 
گردند.  می  استخراج  و  شناسايی  المللی  بین 
سپس با استفاده از میزان گرايش محققین نانو 
به حوزه های مختلف عناصر پايه در علم نانو که 
حوزه های تحقیقاتی علم نانو نامیده می شوند، 
طبقات ريسک مورد اولويت بندی قرار می گیرند. 
بدين منظور ابتدا با استفاده از ماتريس مقايسات 



دوفصلنامه مدیریت شهري
Urban Management

شماره 31 بهار و تابستان 92
 No.31 Spring & Summer

339

زوجی و روش هايی که در بخش مربوطه تبیین 
در  و  شده  تعیین  را  طبقه  هر  وزن  است،  شده 
از تکنیک  TOPSIS  به رتبه  با استفاده  پايان 
بندی طبقات ريسک زيست محیطی و سالمت 

انسان پرداخته شده است. 

و   AHP و    TOPSIS روش  بر  مروری   -4
محاسبات فازی

قبل از اينکه روش های وزن دهی و رتبه بندی 
بايد توضیحی در مورد  مورد بررسی قرار گیرد، 
اعداد فازی مورد استفاده، ارائه شود. در اين مقاله 
از عبارت های کالمی به جای اعداد قطعی برای 
بندی  رتبه  همچنین  و  ها  شاخص  وزن  تعیین 
گزينه ها استفاده شده است. جدول يک عبارت 
معیارها  اهمیت  توصیف  جهت  را  کالمی  های 

نسبت به يکديگر ارائه می کند.
در جدول شماره 2 متغیرهای زبانی جهت بیان 
اولويت حوزه های ريسک نسبت به يکديگر ارائه 

گرديده است. 
در اين پژوهش برای پیشگیری از ابهام ناشی از 
مراحل  در همه  گیری  تصمیم  در  قطعیت  عدم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و محاسبات فازي  AHPو   TOPSISمروري بر روش -4
بايد توضيحي در مورد اعداد فازي مورد  ،قبل از اينكه روش هاي وزن دهي و رتبه بندي مورد بررسي قرار گيرد
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Gumus,2009 :جدول 1. عبارت های كالمی جهت مقایسه های زوجی برای بیان درجه اهمیت؛ ماخذ

 
 Gumus,2009: ؛ ماخذزباني مقادير براي مثلثي عضويت تابع .1 شكل

 
 

.  نسبت به يكديگر ارائه گرديده است هاي ريسكاولويت حوزهمتغيرهاي زباني جهت بيان  2اره شمدر جدول 
 

 sun,2010: ؛ ماخذهاي تحقيقاتياز حوزه در هر يك اولويت ريسك متغيرهاي كالمي مرتبط با .2 جدول
اعداد مثلثي فازي مطابق با 

 كالميمتغيرهاي 
 كالميمتغيرهاي 

 خيلي ضعيف) 0،1،3(

 ضعيف )1،3،5(
 متوسط )3،5،7(
 زياد )5،7،9(

 زيادخيلي  )7،9،10(

 
در اين پژوهش براي پيشگيري از ابهام ناشي از عدم قطعيت در تصميم گيري در همه مراحل از اعداد فازي 

يك . استفاده مي شود AHPبراي نشان دادن نتيجه مقايسات زوجي در  1شماره مثلثي ارائه شده در جدول 
در اين پژوهش، . نشان داده مي شودكه داراي تابع عضويت زير مي باشد  Ã=(l,m,u)ثلثي كه با عدد فازي م

 .نشان داده شده است 1شماره تابع عضويت انتخاب شده براي اعداد فازي در شكل 
شاخص سطح . شاخص سطح اطمينان و شاخص خوش بيني: در اعداد فازي مثلثي دو شاخص بكار مي رود

) α(با تعريف . ن دهنده ميزان اطمينان تصميم گيرنده در اولويت بندي و قضاوتش مي باشدنشا) α(اطمينان 
): Özdemir et al 2008( تعريف مي شود 2شماره مطابق شكل عدد فازي مثلثي 

شکل 1. تابع عضویت مثلثي براي مقادیر زباني؛ ماخذ:
 Gumus,2009
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از اعداد فازی مثلثی ارائه شده در جدول شماره 
در  زوجی  مقايسات  نتیجه  دادن  نشان  برای   1
مثلثی  فازی  استفاده می شود. يک عدد   AHP
با)Ã=l,m,u(  نشان داده می شودکه دارای  که 
تابع عضويت زير می باشد. در اين پژوهش، تابع 
عضويت انتخاب شده برای اعداد فازی در شکل 

شماره 1 نشان داده شده است.
در اعداد فازی مثلثی دو شاخص بکار می رود: 
بینی.  و شاخص خوش  اطمینان  شاخص سطح 
شاخص سطح اطمینان )α( نشان دهنده میزان 
و  بندی  اولويت  در  گیرنده  تصمیم  اطمینان 
فازی  عدد   )α( تعريف  با  باشد.  می  قضاوتش 
شود  می  تعريف   2 شماره  شکل  مطابق  مثلثی 

:)Özdemir et al 2008(

)1(

)2(

دسته  كه  باشند  می  دسته  دو  بر  ها  گیری  تصمیم 
اول تصمیم گیری بر اساس چند معیار و دسته دوم 

تصمیم گیری بر اساس چند هدف متفاوت می باشد.
ارائه  گزينه  بهترين  انتخاب  معموالبرای    MCDM
شده استفاده می شود كه ممکن است معیارهای آنها 
تصمیم  كه   MODM باشد.  تعارض  در  يکديگر  با 
گیری چند هدفه می باشد می تواند به طور همزمان 
با  و  كرده  تمركز  هستند  متناقض  كه  هدف  چند  بر 
روشهای برنامه ريزی رياضی بهترين راه حل را ارائه 

دهد )زنجیرانی، 1385(.
بین  ارتباط  و  اهداف  نسبی  برتری  به   MODM  
 Yung 2007 (.اهداف و شاخص ها توجه می كند
بین گزينه  از  انتقال بهترين گزينه  برای   )MADM
ارزيابی  با توجه به شاخص های  های پیشنهاد شده 
هر گزينه به كار می رود.  اين روش به دلیل داشتن 
هدف  است.  توصیفی  رويکرد  يك  ذهنی  معیارهای 
بیشترين  بتواند  حالیکه  در  گزينه  بهترين  تعیین  آن 

 .)Yung et al 2007( رضايتمندی را ايجاد كند
روش های تركیبی و روشهای فاصله ای و روشهای 
برتری نسبی از جمله روش های رايج MCDM می 
يك  ديگران«  و  »بلتون   .)Romero 2000( باشد 
دسته بندی گسترده در سه گروه برای MCDM ارائه 

دادند:
_ دسته اول: مدل سنجش ارزش در معیارها براساس 
تئوری كاربرد چند شاخصه و فرآيند تجزيه و تحلیل 

سلسله مراتبی AHP به كار می رود؛
_ دسته دوم: مدل رتبه دسته بندی غیر رتبه ای می 
باشد كه در اين روش با استفاده از مقايسات غیر رتبه 

ای گزينه های غیر موثر حذف می شود؛
_ دسته سوم: مدل تکنیك انتخاب براساس ايده آل 

ترين گزينه Topsis می باشد. 
MCDM، روش  ترين روش های  برجسته  از  يکی 
تجزيه و تحلیل سلسله مراتبی )AHP( می باشد كه 
اين روش ابتدا ارتباط بین وزن شاخص ها را محاسبه 
و ارزش كلی هر گزينه بر اساس وزن بدست آمده را 
 .)Saaty 1980( و ) Saaty 2001( محاسبه می كند
در مقايسه با ساير روش های MCDM، AHP به 
شکل گسترده تری برای تصمیم گیری چند معیاره به 

اعداد مثلثی فازی مطابق با 
متغیرهای كالمی

متغیرهای كالمی

خیلی ضعیف)0،1،3(
ضعیف)1،3،5(
متوسط)3،5،7(
زياد)5،7،9(
خیلی زياد)7،9،10(

  جدول 2. متغیرهای كالمی مرتبط با اولویت ریسک در هر یک از
sun,2010 :حوزه های تحقیقاتی؛ ماخذ 



دوفصلنامه مدیریت شهري
Urban Management

شماره 31 بهار و تابستان 92
 No.31 Spring & Summer

341

ارائه می كند  را  نتايج بهتری  كار می رود و معمواًل 
 ،AHP وسیع  كاربرد  رغم  علی   .)  Saaty, 1988(
غیردقیق  و  اطمینان  عدم  شرايط  در  روش  اين  از 
)Cheng,1999(. روش های  انتقادهايی شده است 
براساس  كه  باشد  می   MCDM، Topsis ديگر 
كمترين فاصله هر گزينه از ايده آل مثبت و بیشترين 
انتخاب  را  گزينه  بهترين  منفی  آل  ايده  از  فاصله 
روش  جزئیات  مورد  در  بیشتری  اطالعات  كند  می 
 yoon, et( ارائه شده است yoon در مقاله Topsis
al 1981(. روش های AHP ، Topsis فقط قادرند 
در شرايط اطمینان و با اطالعات دقیق نتايج مطلوبی 
را ارائه كنند اما گاهی اطالعات دقیق دردست نیست 
در اين حالت بهترين روش برای تصمیم گیری روش 
مقايسه ای از تصمیم گیری فازی می باشد )زنجیرانی 
های  روش  قويترين  از  يکی   AHP همکاران(.  و 
در  است.  معیارها  اولويت  تعیین  برای  گیری  تصمیم 
 Chvan Lee توسط    2010 سال  در  كه  پژوهشی 
رتبه  برای   Topsis روش  از  شد  انجام  همکاران  و 
استفاده شده  ارزيابی  با  استراتژی مناسب  بندی يك 
است. در اين مقاله از ANP جهت محاسبه وزنهای 
 )Chvan Lee, 2010( است.  استفاده شده  ورودی 
تصمیم  های  روش  قويترين  از  يکی  فازی   AHP
 Isiklar( معیارها:  اولويت  تعیین  برای  است  گیری 
در  كه  زيادی  بسیار  عددی  مطالعات   .)et al 2006
مختلف  مسائل  برای حل  فازی   AHP روش  از  آن 
 Chv et al مديريتی استفاده شده است وجود دارد و
2008 روش فرآيند تجزيه و تحلیل فازی و كاربرد 
از ماتريس قضاوتی جهت سنجش درک افراد استفاده 
كردند. Pan در سال 2008 برای انتخاب ساختار پل 
Can- نمود.   استفاده  فازی   AHP از روش  نناسب 
bolat در سال 2008 با استفاده از AHP فازی يك 
و همچنین  نمود  ارائه  موجودی  بندی  دسته  سیستم 
كارگیری  به  با  ديگران،  و  چن   ،2008 سال  در 
در  جانبه  دو  قضاوت  و  ثبات  فازی  زبانی  متغیرهای 
ماتريس AHP فازی مورد ارزيابی قرار دادند. Fei و 
همکارانش در سال 2008 برای انتخاب يك سیستم 

مديريتی محیط زيست موفق از دسته بندی معیارها 
با   2008 سال  در   Sharma et al نمودند.  استفاده 
استفاده از روش AHP برای بهینه سازی شبکه توزيع 
استفاده  ننمودند. Costa et al در سال 2008 كاربرد 
برداری ويژه در روش AHP مورد بررسی قراردادند. 
 AHP فیروز آبادی و همکاران در سال 2008 از روش
برای انتخاب خريد سهام مناسب از ديدگاه سهامداران 
با   2007 سال  در  همکاران  و   Kuo.نمودند استفاده 
انتخاب  برای  را  حلی  راه   Topsis روش  از  استفاده 
نموده  ارائه  فازی  محیط  در  مناسب  استقرار  محل 
از روش  استفاده  با  Gumus  در سال 2009  است. 
برای  را  مناسب  شركت  در  فازی   Tosis و   AHP
حمل و نقل پسماندهای خطرناک به كار برد. يکی از 
روش های MADM است كه m گزينه را با n بعد 
در يك فضای هندسی مقايسه می كند ابعاد اين فضا 
را تعداد معیارها تشکیل می دهد و گزينه ها به شکل 
نقطه در اين فضا ظاهر می شود )Sun, 2010(. اين 
بر  شده  انتخاب  روش  بودن  نزديك  براساس  روش 
ايده آل مثبت و دور بودن آن از ايده آل منفی بهترين 
 Wang chang 2007,( كند  می  انتخاب  را  گزينه 
Yoon et al 1981(. اغلب برای تصمیم گیرندگان 
سنجش،  های  شاخص  برای  دقیق  مقدار  يك  ارائه 
مشکل بوده و باعث بروز خطا می شود. دراين حالت 
شايسته است كه از اعداد فازی برای سنجش استفاده 
مورد  فازی  اعداد  براساس  نیز   Topsis روش  شود. 
و   Kuo et al 2007  ( است  گرفته  قرار  استفاده 
yang et al 2007(. روش Topsis فازی برای حل 
بسیار  شاخصه  چند  و  گروهی  گیری  تصمیم  مسائل 
روش  از  استفاده  در   .)Sun 2010( است.  مناسب 
استفاده شده است كه  نیز  از روابط رياضی   Topsis
 Kuo et al  Wang و   Nebol et al مقاالت  از 
سالهای  در  است.  گرديده  اقتباس   )2007(  chang
اخیر از Topsis فازی برای رتبه بندی در زمینه های 
مختلف استفاده شده است. Lin chang )2008( از 
Topsis فازی برای انتخاب سفارش و مقدار قیمت 
گذاری توسط تامین كننده برای وقتی سفارش بیشتر 
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از ظرفیت تولید است استفاده نمودند. همچنین، چن 
و همکاران در سال 2008 روش تاپسیس فازي را در 
راستای ارزيابی فاصله ای برای آنالیز تصمیم گیری 

مورد استفاده قرار دادند.
برای تخمین درجه موفقیت می توان از شاخص خوش 
بینی µ استفاده نمود كه برای تصمیم گیرنده مشخص 
می گردد. مقدار بیشتر شاخص µ نشان دهنده درجه 
باالتری از خوش بینی می باشد. شاخص خوش بینی 
است  شده  داده  نشان  پايین  فرمول  در  كه  همانطور 

:)Lee,1999( يك تركیب محدب خطی می باشد

)3(

 به اين ترتیب ماتريس زير از مقايسات زوجی بدست 
می آيد.

)4(

پس از تکمیل مقايسات زوجی بردار وزن شاخص ها 
 maxλ با استفاده از فرمول زير محاسبه می گردد كه

بزرگترين مقدار ويژه ماتريس است:

 )5(

زوجی  مقايسات  های  ماتريس  كلیه  ساختن  از  پس 
از ماتريس  بین معیارها و زير معیار ها برای هريك 
از فرمول زير  با استفاده   )CR(بايد نرخ سازگاری ها 

محاسبه گردد.

)6(

شاخص سازگاری )CI(  میزان انحراف از سازگاری را 

نشان می دهد كه به طريق زير بدست می آيد:

)7(

 RI اندازه ماتريس مقايسات زوجی و n در فرمول باال
شاخص سازگاری تصادفی يا همان شاخص میانگین 
كه  است  تصادفی  صورت  به  شده  تولید  های  وزن 
نمود  استخراج  مربوطه  جدول  از  را  آنها  توان  می 
)Saaty, 1980(. اگر )CR( بدست آمده كمتر از 1. 
باشد، مقايسه های انجام شده قابل قبول است در غیر 
اينصورت بايد مقايسات، بار ديگر با اطالعات بیشتر 
و دقیق تر و توسط افرادی كه تجربه بیشتری دارند، 

صورت گیرد.
معیارها  وزن  فوق  روش  از  استفاده  با  اينکه  از  پس 
محاسبه شد، يك ماتريس تشکیل می گردد كه شامل 
m سطر و n ستون می باشد. هر ستون نشان دهنده 
يك شاخص سنجش و هر سطر نماينده يك حوزه از 
ريسك است. اين ماتريس مقايساتی كه با استفاده از 
متغیرهای كالمی جدول  شماره 2 تکمیل می گردد 

به شکل زير نمايش داده می شود.

)8(

سپس در مرحله بعد ماتريس بدست آمده نرمااليز می 
شود. روش های نرمااليز كردن متفاوت است كه دو 
نمونه آن بیان می گردد. در روش اول داده ها را به 
شکل تقسیم هر داده بر جذر مجموع مجذور داده ها 
نرمااليز نموده، كه فرمول آن )9( در ادامه ارائه شده 

است:
بر  را  ستون  هر  های  داده  توان  می  دوم  روش  در 
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پس  اساس  اين  بر  نمود  تقسیم  ستون  آن  ماكزيمم 
از نرمااليز كردن داده ها بین عدد صفر و يك قرار 
دادن كه عدد يك همان داده ماكزيمم می باشد.پس 
از نرمااليز كردن داده ها ماتريس نرمااليز وزين شده 
های  داده  بايد  آن  ايجاد  برای  كه  شود  می  تشکیل 
ماتريس بدست آمده را در بردار وزن محاسبه شده در 
روش AHP ضرب نمايیم. روش محاسبه آن با فرض 

اينکه W بردار وزن باشد به شکل شماره 10 است: 

)9(

 )10(

بر اساس ماتريس بدست آمده اكنون می توان گزينه 
های ايده آل مثبت و منفی را تعريف نمود:

 )11(

 )12(

همانطور كه در توابع باال نشان داده شده است، ايده 
يك  عدد  ماكزيمم  از  استفاده  با  توان  می  را  ها  آل 
نمود.  محاسبه  شاخص  يك  عدد  مینیمم  و  شاخص 
البته در بعضی مقاالت ايده آل مثبت را ماتريس وزن 
و ايده آل منفی را عدد صفر در نظر می گیرند. پس 
هر  امتیاز  فاصله  محاسبه  به  ها  آل  ايده  محاسبه  از 
آلترناتیو از ايده آل خودش پرداخته و مجموع فاصله 

ها طبق فرمول زير محاسبه می گردد.

 )13(

 )14(

 )15(

   ccjو در پايان با استفاده از مقادير بدست آمده ضريب
را برای هر گزينه مشخص می نمايیم و بر اساس اين 

ضرايب آنها را رتبه بندی می كنیم. 

 )16(

بزرگتری   ccj كه  ای  گزينه  شد،  بیان  كه  همانطور 
داشته باشد مطلوب تر است.

5-  تعریف متغیرهای تحقیق
-  طبقه بندی ریسک مواد خطرناک

حوزه  در  زيست  محیط  و  ايمنی  سالمت،  تحقیقات 
ی فناوری نانو بحث بسیار جديدی است و تا كنون 
نانو  ريسك  ارزيابی  زمینه ی  در  اندكی  تالش های 
ماده  نانو  نهايی  دفع  تا  ايده  تولید  مرحله ی  از  مواد 
زيست  محیط  و  انسان  روی  بر  بالقوه ی  و خطرات 
انجام گرفته است. تمامی محققین به اين امر اذعان 
دارند كه هنوز تحقیق جامعی كه خطرات بالقوه نانو 
ماده خاص را در تمامی طول عمر آن بررسی نمايد، 
انجام نگرفته است. در اين پژوهش به منظور ارزيابی 
ريسك تحقیقات نانو در مرحله ی تولید ايده، تصمیم 
شیمیايی  مواد  كاربرد  میزان  ارزيابی  از  تا  شد  گرفته 
خطرناک3  در اين گونه تحقیقات استفاده شود. بدين 
منظور در حوزه ی مواد و تركیبات خطرناک4  برای 
سالمت انسان و محیط زيست، قوانین و دستورالعمل 
هايی كه در سراسر دنیا، به طبقه بندی نوع و شدت 

خطر مواد شیمیايی پرداخته بودند، شناسايی گرديد. 
از بررسی هدف و محدوده ای كه در  سرانجام پس 
مشورتی  لیست  بود،  شده  پرداخته  آن  به  قانون  هر 

3- Hazardous chemicals 4- Hazardous substances and mixtures 
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سازمان محیط زيست دانمارک  به منظور هدفی كه 
پژوهش حاضر دنبال می كرد، مناسب تشخیص داده 
با توجه به  بنابراين مواد و طبقه بندی هر يك  شد. 
لیست  آن  از  پس  گرديد.  استخراج  شده،  ياد  قانون 
مواد و تركیبات اين قانون، از نظر در دسترس بودن و 
موجود بودن در ايران بررسی و پس از آن در سنجش 
اقدامات پژوهشی  ريسك سالمت و زيست محیطی 

در ايران، مورد استفاده قرار گرفت.

• لیست مشورتی طبقه بندی مواد خطرناک
اين لیست كه توسط سازمان حفاظت از محیط زيست 
دانمارک در سال 2004 منتشر گرديد، مواد خطرناک 
را از نظر نوع خطری كه ايجاد می كنند، به 7 دسته 

تقسیم بندی نموده است:
1- بروز تغییرات و جهش ژنتیکی؛ 5

2- سرطانزايی؛ 6
3- اختالل در تولید مثل؛ 7

4- سمیت حاد از طريق بلع؛ 8
5- ايجاد حساسیت در تماس با پوست؛ 9

6- تحريکات پوستی؛ 10
7- خطرناک برای محیط های آبزی.11 

-  حوزه های تحقیقاتی علم نانو
در تحقیقی كه توسط لی و سونگ )2007( در كره 
نظر  از  استفاده  با  محققین  گرفت،  انجام  جنوبی 
خبرگان در اين كشور، علم نانو را به 56 شاخه در 3 
دسته بندی كلی نانو مواد12 ، نانو ابزار13  و بیو نانو14  

تقسیم بندی نمودند.

قاضی نوری و همکاران )2009( در پژوهشی كه به 
ايران  فناوری در كشور  بررسی سیاست گذاری ملی 
پرداختند، زمینه های فناوری نانو را در 13 دسته اصلی 
مبتنی بر عناصر پايه طبقه بندی كردند. اين زمینه ها 
مواد  نانو   ، ها16  نانو سیم   ، ها15  كپسول  نانو  شامل، 
متخلخل17 ، نانو الیاف18 ، نانو بلورها19 ، نانو كامپوزيت 
های  سیستم  و  الکترونیك  نانو   ، ذرات21  نانو   ، ها20 
اپتیك22 ، سیستم های نانو الکترومکانیك23 ، فولرين 
ساختار  نانو  و  ها26   لوله  نانو   ، سیاالت25  نانو   ، ها24 

ارگانیك27  می باشد.
نانو  مقاالت  بررسی  با   )2010( میازاكی  و  اسالم 
نانو  بیو  ی  چهارگانه  بندی  دسته  تکنولوژی، 
تکنولوژی28 ، نانو الکترونیك29 ، نانو مواد 30  و ساخت 

نانومواد و ابزارها31  را از اين علم ارائه دادند.
ISIRI/( ايران  نانوي  فناوري  استانداردسازي  كمیته 
TC229( در سال 1386، روشي را با عنوان »درخت-
و  نانومواد  انواع  بندي  تقسیم  براي  نانو«  علم  های 
استانداردسازي  المللي  بین  كمیته  به  نانوساختارها، 
كشور   32 نمود.  ارائه   )ISO/TC229( نانو  فناوري 
را  پیشنهاد  اين  مرحله  چندين  در  كمیته،  اين  عضو 
بررسي و نهايتًا جهت انتشار مورد پذيرش قرار دادند 
علم  درخت هاي   .)1389 ايران،  نانوی  توسعه  )ستاد 
از سه درخت جدا از هم تشکیل مي شود كه هركدام 
نانو را بررسي نموده و  از علم  از آنها زمینه مجزايي 
تقسیم بندي مي كند. اين سه درخت عبارتند از درخت 
عناصر پايه، درخت روش های ساخت و مدلسازی و 
درخت روش های تعیین مشخصات. در اين پژوهش 
عنوان  به  نانو  ی  پايه  عناصر  درخت  بندی  طبقه  از 

5-Mutagenicity
6- Carcinogenicity
7- Reproductive toxicity
8 - Acute oral toxicity
9- Sensitization by skin contact
10-Skin irritation
11- Danger to aquatic environment
12- nano-materials
13- nano-devices
14- nano-bio
15- Nano capsules
16- Nano wires
17- Nano porous materials
18- Nano fibers

19-Nano crystals
20- Nano composites
21- Nano particles
22- Nano electronic and optical systems
23- Nano electro mechanic systems
24- Fullerenes
25- Nano fluids
26- Nano tubes
27- Nano organic structure
28- Bio nanotechnology
29- Nan electronics
30- Nano materials
31- Nano manufacturing and Tools
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نانو  علم  تحقیقاتی  های  حوزه  بندی  طبقه  اساس 
استفاده شده است. عناصر پايه نانو در حقیقت همان 
حالت  در  آنها  خواص  كه  هستند  نانومقیاسي  عناصر 
متفاوت  بزرگتر  مقیاس  در  خواص شان  با  نانومقیاس 
اين  تعريف  به  مختصر  طور  به  بخش  اين  است.در 

حوزه های تحقیقاتی پرداخته شده است.

1. مواد نانو بلوری: مواد نانوبلوري توده اي از بلورهايي 
اتم  تا چند هزار  اند كه شامل چند صد  ساخته شده 
نانو  ساختار  اند.  قرارگرفته  يکديگر  كنار  در  و  بوده 
بلورها بدلیل فشردگي اتم ها در كنار يکديگر كمترين 
انرژي آزاد سطحي را دارد. وقتي اندازة بلور در ماده 
به سمت نانومقیاس مي رود، نسبت اتم هاي موجود 
بر روي مرز دانه ها به تعداد اتم هاي كل افزايش مي 
يابد. رفتار اتم هاي مرزي كاماًل متفاوت از اتم هاي 
داخل ذره مي باشد و رفتار كل ماده تحت تأثیر قرار 
مي دهد. اين پديده در فلزات باعث افزايش استحکام، 
ويژه،  حرارتي  ظرفیت  الکتريکي،  مقاومت  سختي، 
كاهش  و  مغناطیسي  خواص  حرارتي،  انبساط  بهبود 
افزايش  باعث  ها  سرامیك  در  و  حرارتي  رسانايي 
چکش خواري، بهبود خواص مکانیکي و حرارتي مي 

گردد.
2. نانوذرات: يك نانوذره، ذره اي است كه ابعاد آن در 
حدود 1 تا 100 نانومتر باشد. نانوذرات عالوه بر نوع 
فلزي، عايق ها و نیمه هادي ها، نانو ذرات تركیبي، 
نظیر ساختارهاي هسته اليه 2 را نیز شامل مي شود. 
نانو ذرات در اندازه هاي پايین نانو خوشه به حساب 
مي آيند. همچنین نانوكره ها، نانومیله ها، و نانوفنجان 
ها تنها اشکالي از نانو ذرات در نظر گرفته مي شوند. 
زيرمجموعه  هادي  نیمه  كوانتومي  نقاط  و  نانوبلورها 
هاي  زمینه  در  نانوذراتي  چنین  هستند.  نانوذرات 
مختلف الکترونیکي و الکتريکي و بیودارويي به عنوان 

حامل دارو و عوامل تصويربرداري كاربرد دارند.
ساختارهاي  اي  نانوحفره  مواد  اي:  نانوحفره  مواد   .3
متخلخلي هستند كه اندازه حفرات آنها كمتر از 100 
و  طبیعي  منابع  در  تركیبات  اين  باشد.  مي  نانومتر 

يافت مي شوند.  فراواني  به  بیولوژيکي  سیستم هاي 
مواد  خواص  كننده  كنترل  هاي  حفره  نظم  و  اندازه 
نانوحفره اي است. در سال هاي اخیر سعي شده است 
اندازه  با  اي  حفره  نانو  مواد  باال  دقت  و  باكنترل  تا 
حفرات مشخص تولید شود. مواد نانوحفره اي به دو 
اي و غشاهاي  توده  اي  نانو حفره  مواد  دسته عمده 

نانوحفره اي تقسیم مي شوند.
4. نانوساختارهاي آلي منظم: نانوساختارهاي آلي منظم 
آرايش هاي مولکولي منظمي را در بر مي گیرند كه 

در ساختارهاي نانو تکرار پذير هستند.
5. نانو الیاف: الیاف نسبتًا كوتاهي هستند كه دو بعد 
آنها  وجهي  نسبت  و  بوده  نانومتر  مقیاس  در  ها  آن 
بزرگتر است. انواع نانوالیاف را مي توان از روش هاي 

الکتروريسندگي و قوس الکتريکي بدست آورد.
نانوذره اي گفته  به هر  نانوكپسول  نانوكپسول ها:   .6
خالي  فضاي  يك  و  پوسته  يك  داراي  كه  شود  مي 

جهت قرار دادن مواد مورد نظر در داخل آن باشد.
7. نانو لوله ها: نانو لوله ها به نانوساختارهايي اطالق 
نانومتر باشد.  مي شود كه قطر آن ها تا حدود 100 
ها  لوله  نانو  باال،  كششي  استحکام  از  نظر  صرف 
خواص الکتريکي مختلفي از خود نشان مي دهندكه 
به ساختار آن ها وابسته است. لفظ نانو لوله در حالت 
عادي در مورد نانو لوله كربني به كار مي رود كه در 
چند سال اخیر از سوي محققین مورد توجه فراواني 
ها  نانولوله  از  ديگري  اشکال  البته  اند.  گرفته  قرار 
هاي  نانولوله  و  بور  نیتريد  هاي  نانولوله  همچون 

خودآراي آلي نیز ساخته شده اند.
يك  نانوسیم،  كوانتومي(:  هاي  )سیم  ها  نانوسیم   .8
نانوساختار دو بعدي است و بدلیل اينکه در اين ابعاد 
اثرات كوانتومي مهم هستند، اين سیم ها، سیم هاي 
كوانتومي نیز نامیده مي شوند نانوسیم ها براي ساخت 
مدارات الکتريکي در اندازه هاي كوچك استفاده مي 

شوند.
9. فولرین ها: فولرين ها، اغلب به ساختارهاي كروي 
كه از جنس كربن هستند اطالق مي شود، ولي امروزه 
ها  آن  ساختار  در  نیز  نیتروژن  نظیر  ديگر  عناصر  از 
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استفاده شده است.
10. ساختارهاي معدني متنوع: نانوساختارهاي معدني، 
با  و  روي  اكسید  نظیر  مختلف،  فلزي  اكسیدهاي  از 
جامد-بخار  فاز  حرارتي  تصعید  روش  از  استفاده 
تحت شرايط ويژه به وجود مي آيند، هر يك از اين 
بروز مي  از خود  به فردي  ساختارها خواص منحصر 
تحقیقات  كه  است  شده  باعث  پديده  همین  و  دهند 

وسیعي در اين زمینه صورت گیرد.
الکترونیکي  نانوقطعات  شامل  ها:  حوزه  سایر   .11
قطعات  نانو  و  الکترومکانیکی  قطعات  نانو  نوري،  و 

سیاالتی.

6-  رتبه بندی با استفاده از روش AHP و
TOPSIS  فازی

در اين پژوهش به منظور جمع آوری اطالعات جامعه 
حوزه  در  ايرانی  محققین  علمی  های  خروجی  كه 
 2000-2011 های  سال  محدوده  در  نانو  فناوری 
 Scopus اطالعاتی  سايت  از  شود،  می  شامل  را 
دسترس  در  اطالعاتی  سايت  ترين  جامع  عنوان  به 
استفاده شده است؛ به طوريکه داده های نمايه شده 
 ،ISI در اين سايت اعم از اطالعات مربوط به مقاالت
زير  شرايط  با  ايرانی  كنفرانسی  و  پژوهشی  علمی 

جستجو و استخراج گرديد. 
الف( در قسمت عنوان، چکیده و يا كلمات كلیدی آن 

كلمه ای شامل Nano وجود داشته باشد.
ب( در قسمت آدرس مقاالت، ايران درج شده باشد.

به چاپ  د( در محدوده ی سال های 2000-2011 
رسیده باشند.

داده  پايگاه  بزرگترين   Scopus اطالعاتی  پايگاه  
ی ثبت چکیده و مقاالت علمی با حدود 41 میلیون 
ركورد است كه از نوامبر سال 2004 با هدف كمك به 
محققین در دستیابی به ادبیات تحقیق به طور سريع، 
آسان و جامع و در زمینه های علوم پايه، مهندسی، 
و  ادبی  مطالعات  و  هنر  اجتماعی،  علوم  پزشکی، 

تاريخی تاسیس شده است. 
شده  ذكر  خصوصیات  با  مقاالت  جستجوی  از  پس 

از  اعم  مقاله   5680 تعداد  اطالعاتی،  پايگاه  اين  در 
شد  ثبت  كنفرانسی  و  پژوهشی  علمی   ،ISI مقاالت 
كه حجم جامعه ی تحقیق حاضر را تشکیل می دهد. 
عنوان،  شامل  تحقیق،  جامعه  به  مربوط  اطالعات 
كلیدی  كلمات  و  نويسنده  كلیدی  كلمات  چکیده، 
داده شد  قرار  اكسل  افزاری  نرم  فايل  مجله در يك 
به  اطالعات  اين  تمامی  كار،  سهولت  منظور  به  و 
صورت يك رشته در يك سلول كنار هم ادغام گرديد 
تا قابلیت جستجو در اطالعات جامعه تحقیق را آسانتر 
نمايد. در ستون های بعدی، لغات كلیدی مربوط به 
تعیین حوزه های تحقیقاتی مقاالت قرار داده شد. اين 
استخراج  مقاله مغربی )1386(  از  كلمات كلیدی كه 
شده است در جدول شماره 3 نشان داده شده است. 
فیلد  در  را  كلیدی  كلمات  از  يك  هر   )1( معادله ی 
چکیده، عنوان و كلمات كلیدی هر مقاله جستجو و 
عدد  اين صورت  غیر  در  و   1 عدد  وجود  در صورت 
0 را درج می نمايد. اين امر، حوزه ی تحقیقاتی هر 
مقاله را به طور كامل نشان می دهد. ذكر اين نکته 
ضروری است كه ممکن است يك مقاله به بیش از 
يك حوزه تحقیقاتی مربوط باشد. به عنوان مثال هم 
در حوزه نانو ذارت باشد و هم در حوزه ی نانو فولرين 
ها.  پس از مرتب سازی مقاالت در هر كدام از حوزه 
های تحقیقاتی يازده گانه علم نانو، به طريق مشابه از 
لیست مواد خطرناک منتشره توسط سازمان حفاظت 
كلیدی  لغات  عنوان  به  دانمارک  زيست  محیط  از 
از  آيا  كه  كرد  )1( مشخص می  معادله  استفاده شد. 
همراه  به  ماده   470 حدود   كه  خطرناک  مواد  اين 
نانو  ايجاد می كنند، می باشد؛ در سنتز  خطراتی كه 
مواد در مقاالت استفاده شده است يا خیر. تعداد مواد 
مواد  نانو  تهیه  پروسه  در  مقاله  هر  در  كه  خطرناكی 
استفاده شده بود به عنوان ريسك پژوهشی آن مقاله 

در نظر گرفته شده است. 
ابتدا به منظور رتبه بندی حوزه های تحقیقاتی علم نانو 
از نظر میزان ريسك پذيری بالقوه و با استفاده از روش 
AHP، پرسشنامه ای با ابعاد يازده در يازده تهیه و در 
اختیار محققین نانو كه حداقل با دو حوزه تحقیقاتی 
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آشنايی كامل داشتند قرار گرفت. سطر و ستون اين 
نانو تشکیل  پرسشنامه را حوزه های يازده گانه علم 
داده و اين حوزه های از نظر میزان خطرپذيری بالقوه 
مقايسه  مورد  زيست  محیط  و  انسان  سالمت  برای 
قرار می گیرند. اعداد مقايسات به صورت فازی و با 
استفاده از اعداد جدول شماره 1 پر می گردد. در پايان 
همه ماتريس ها، تبديل به يك ماتريس معادل می 
شود. به طوريکه از همه اعداد میانگین هندسی گرفته 
و ماتريس حاصل جهت ادامه محاسبات مورد استفاده 
قرار می گیرد. در قسمت بعد میانگین هندسی اعداد 
هر سطر را به شکل فازی محاسبه نموده و با استفاده 
از روش غیر فازی كردن ساده يا روش BNP وزن 
هر حوزه تحقیقاتی محاسبه می شود. اين محاسبات 

در جدول شماره 4 آورده شده است.

)BNP= [)U1-L1) + )M1-L1)] /3 +L1  )Sun et al,2010

AHP جدول 4. مقادير وزن محاسبه شده در روش
همانطور كه در جدول باال نشان داده شده است متغیر 
ريسك  حیث  از  اهمیت  بیشترين  دارای  نانوذرات 
باشد.  می  انسان  سالمت  و  محیطی  زيست  پذيری 

الزم به توضیح است كه جهت اطمینان بیشتر از نتايج 
ماتريس مقايسات سازگاری اين ماتريس مورد بررسی 
بردار  روش  از  استفاده  با  روش  اين  در  گرفت.  قرار 
ويژه كه توسط آقای ساعتی ارائه شده است )اصغرپور، 
كه  گرديد  تشکیل  ها  داده  انتقال  ماتريس   .)1385
نظر  مورد  های  ويژگی  از  انتقال  ماتريس  هشتمین 
برخوردار بود. سپس با استفاده از آن ماتريس به دست 
 )CI( آمده مقادير عنصر ماكزيمم ويژه و شاخص ثبات
از جدول  نیز  )CR( و شاخص تصادفی  ثبات  نرخ  و 
آقای ساعتی بدست آمد. بردار وزن های بدست آمده 
به روش بردار ويژه و مقادير محاسبه شده در جدول 

های شماره 5 و 6 نمايش داده شده است.
 )CR( با توجه به اينکه مقدار بدست آمده نرخ ثبات
كمتر از 0.1 می باشد لذا می توان چنین بیان نمود كه 
برخوردار می  مناسب  از سازگاری  مقايسات  ماتريس 
باال  جدول  در  كه  همانطور  1385(؛  )اصغرپور،  باشد 
نشان داده شده است وزن های بدست آمده به روش 
بردار ويژه نیز حوزه های تحقیقاتی را مانند وزن های 
بدست آمده به روش های قبلی رتبه بندی می نمايد 

ولی اين اوزان از دقت بیشتری برخوردار است.
پس از آن با استفاده از وزن های بدست آمده به روش  

كلمه كلیدیعنوانرديف
*Nanocrystal* or nano-crystalمواد نانو بلوری1

*Nanoparticle* or nano-particle نانوذرات2

*Nanoporous* or nano-porousمواد نانوحفره اي3

*self assembled monolayer* or self-assembled monolayer* or dendrimerنانوساختارهاي آلي4

*Nanofiber* or nanofibre* or nano-fiber* or nano-fibreنانوالیاف5

*Nanocapsul* or nano-capsulنانوكپسول ها6

*Nanotube* or Nano-tubeنانو لوله ها7

*Nanowire* or nano-wireنانوسیم ها8

*Buckybal* or C60 or fullerene فولرين ها9

*Nanorod* or nano-rodساختارهاي معدني10

-ساير11

جدول 3. عبارات جستجو به منظور دسته بندی مقاالت در حوزه¬های مختلف نانو
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AHP برای هر حوزه تحقیقاتی در علم نانو كه میزان 
خطرپذيری بالقوه اين حوزه ها را مشخص می كند، 
از  مواد خطرناک  سعی می شود هفت طبقه ريسك 
نظر ايجاد و بروز رتبه بندی گردند. اين كار با استفاده 
آن  در  كه  گیرد  می  انجام  فازی   Topsis روش  از 
هفت طبقه ريسك بر اساس میزان ريسك پژوهشی 
های 2000-2011  سال  محدوده ی  در  شده  ايجاد 
توسط خروجی های علمی محققین ايرانی رتبه بندی 
می شوند. بدين منظور ماتريسی تشکیل داده شد كه 
را  آن  اول  و سطر  ريسك  طبقات  را  آن  اول  ستون 
حوزه های تحقیقاتی يازده گانه نانو تشکیل می داد. 
سپس اطالعات مربوط به میزان ريسك حوزه های 
تحقیقاتی در طبقات مختلف ريسك متغیرهای كالمی 
جدول شماره 2 به صورت فازی امتیاز دهی شد. در 
ساعتی  سازی  نرمال  روش  از  استفاده  با  بعد  مرحله 
با  سپس  گردد.  می  نرمالیزه  آمده  بدست  های  داده 
نرمااليز  ماتريس  آمده  بدست  وزن  بردار  از  استفاده 
در  ماتريس  اين  شود.  می  داده  تشکیل  شده  وزين 

جدول شماره 7 ارائه شده است.
منفی  آل  ايده  و  مثبت  آل  ايده  بردارهای  ادامه  در 

 حوزه های تحقیقاتی
علم نانو

)w( وزن هر حوزه وزن عددی BNP ranking

نانو لوله ها 0.045 0.062 0.076 0.069 0.066 9
نانو بلوری 0.054 0.075 0.105 0.081 0.078 7

نانو كپسول ها 0.073 0.092 0.128 0.098 0.094 4
نانو الیاف 0.100 0.151 0.215 0.162 0.155 2
نانو ذرات 0.133 0.198 0.287 0.215 0.206 1

نانو سیم ها 0.049 0.069 0.100 0.076 0.073 8
نانو ساختارهای آلی 0.093 0.139 0.211 0.155 0.148 3

نانو حفره ای ها 0.042 0.061 0.089 0.067 0.064 10
ساير حوزه ها 0.054 0.076 0.114 0.084 0.081 6

فولرين ها 0.031 0.049 0.078 0.056 0.053 11
نانو ساختارهای معدنی 0.054 0.078 0.113 0.083 0.082 5

AHP جدول 4. مقادیر وزن محاسبه شده در روش

الندای ماكسیمم 10.58976086
CI 0.0698523654
RI 1.51
CR 0.046259845

حوزه های تحقیقاتی وزن هر حوزه
0.193196094 نانو ذرات
0.137319998 نانو الیاف

نانو ساختارهای آلی 0.100281657
نانو كپسول ها 0.092518029

نانو ساختارهای معدنی 0.078174799
ساير حوزه ها 0.077245555
نانو بلوری 0.075821798
نانو سیم ها 0.068830476
نانو لوله ها 0.064594490

نانو حفره ای ها 0.059017105
فولرين ها 0.053019811

جدول 5. شاخص های محاسبه سازگاری

PHA  جدول 6. وزن های محاسبه شده به روش بردار ویژه در تکنیک
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به  را  وزن  بردار  پژوهش  اين  در  شود.  می  تعريف 
عنوان بردار ايده آل مثبت و بردار صفر را به عنوان 
ايده آل منفی در نظر می گیريم. زيرا هنگام نرمااليز 
كردن داده ها بردار ضرايب در يك مقدار كمتر از يك 
ضرب شده و قطعا مقدار كوچکتری پیدا می كند. در 
قسمت بعد ماتريس فاصله تا ايده آل مثبت و منفی را 
تشکیل داده و با استفاده از آن آلترناتیوها را رتبه بندی 
محاسبه  جهت  كه  است  توضیح  به  الزم  شود.  می 
فاصله تا ايده آل يك بار از روش محاسبه فاصله برای 
روش  از  استفاده  با  ديگر  بار  و  فازی  غیر  های  داده 
 )amiri,2010،Yavus,2009( محاسبه فاصله فازی
استفاده گرديد. در حالت محاسبه به روش غیرفازی 
فاصله  روش  به  را  هر شاخص  به  مربوط  های  داده 
فازی از مقدار ايده آل كم نموده و در پايان ده عدد به 
دست آمده كه غیر فازی شده اند را با يکديگر جمع 
می شود. در حالت محاسبات فازی هر پارامتر مربوط 
به عدد فازی را از ايده آل كم نموده و به اين ترتیب 
در نهايت ده عدد فازی برای ايده آل مثبت و ده عدد 

با  سپس  آيد.  می  بدست  منفی  آل  ايده  برای  فازی 
يکديگر  با  را  اعداد  اين  فازی  از روش جمع  استفاده 
می  فازی  غیر  حاصل  عدد  نهايت  در  و  نموده  جمع 
گردد. نتايج اين محاسبات نشان داد كه مقدار فاصله 
نسبی تا ايده آل در دو روش برای آلترناتیوها مقادير 
دو  هر  در  آنها  بندی  رتبه  اما  نمود.  ارائه  را  متفاوتی 
روش محاسبات فازی و غیر فازی به جز حوزه دو و 
را  بقیه حوزه های ريسك مقادير يکسانی  برای  سه 
نشان می دهد. نتايج نهايی حاصل از محاسبات غیر 
فازی و فازی دربخش بعد در جدول های  شماره 8 و 

9 آورده شده است.
به روش   آل  ايده  از  مقدارفاصله   9 در جدول شماره 
فاصله فازی محاسبه شده است در حالی كه در جدول 
شماره 8 ايده آل ها با استفاده از روش عددی فازی 
كه  همانطور  است.  محاسبه شده  و گسسته  معمولی 
مشاهده می شود فقط در تعیین رتبه حوزه دوم و سوم 
امر آنست كه در روش  اين  تفاوت وجود دارد. علت 
ممکن  و  شده  تر  دقیق  محاسبات  فازی  محاسبات 

سپس با استفاده از روش جمع فازي اين اعداد را با يكديگر  .ده عدد فازي براي ايده آل منفي بدست مي آيد
نتايج اين محاسبات نشان داد كه مقدار فاصله نسبي تا . نهايت عدد حاصل غير فازي مي گردد جمع نموده و در

اما رتبه بندي آنها در هر دو روش محاسبات . وها مقادير متفاوتي را ارائه نمودايده آل در دو روش براي آلترناتي
نتايج . مقادير يكساني را نشان مي دهدبراي بقيه حوزه هاي ريسك  به جز حوزه دو و سه فازي و غير فازي

 .آورده شده است 9و  8شماره  نهايي حاصل از محاسبات غير فازي و فازي دربخش بعد در جدول هاي 
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است برخی تفاوت های كوچك در روش غیر فازی 
آمده  بدست  ضريب  چون  و  نگیرد  قرار  توجه  مورد 
برای اين دو متغیر بسیار به يکديگر نزديك است لذا 
ولی  است.  گرديده  بندی  رتبه  در  تفاوت  بروز  باعث 
برای حوزه  های ديگر مقادير رتبه بندی يکسان شده 
غیرفازی  مقادير  اگر  نشان می دهد كه  اين  و  است 

شود می توان باز هم به نتايج آن استناد نمود.

نتیجه گیری و جمعبندي
وجود بازارهای بزرگ بالقوه برای حوزه های مختلف 
سرمايه  به  نسبت  جهانی  تمابل  سبب  نانو،  فناوری 
گذاری های فراوان در زمینه اين فناوری شده است. 
سازمان های بزرگ دولتی، شركت های مخاطره پذير، 
شركت های بزرگ و دولت ها به عنوان منابع اصلی 
تامین مالی برای رشد اين فناوری محسوب می شوند. 
در ضمن به دلیل اينکه فناوری نانو يك فناوری نابالغ 
است و مراحل اولیه رشد خود را سپری می كند، رفتار 
بینی نیست.  و عملکرد آن به طور دقیق قابل پیش 
ولی با توجه به رشد سريع و تاثیر آن بر رفاه، امنیت، 
به  نسبت  توان  نمی  عملکرد  حتی  و  زيست  محیط 
تاثیر آن بر جامعه بی توجه بود. در اين پژوهش ابتدا 
سعی شده است كه میزان تاثیر هر يك از انواع مواد 
خطرناک بر سطح ريسك زيست محیطی معین گردد. 
بر اين اساس با استفاده از روش مقايسات زوجی يازده 
عامل استخراج شده را مورد تحلیل قرار داده و وزن 
آمده  بدست  نتايج  گرديد.  محاسبه  آنها  از  يك  هر 
نشان داد كه نانو ذرات بیشترين میزان ريسك زيست 
محیطی را ايجاد می كنند و پس از آن نانو الیاف و 
بر  را  تاثیر  بیشترين  ترتیب  به  آلی  ساختارهای  نانو 
ريسك زيست محیطی و سالمت انسان دارند. پس از 
آن با استفاده از روش رتبه بندی TOPSIS فازی 
حوزه  توسط  شده  ايجاد  ريسك  مختلف  های  حوزه 
های تحقیقاتی كه ريسك بالقوه پژوهشی ايجاد می 
كنند، رتبه بندی گرديد. نتايج حاصل از اين روش نیز 
نشان می دهد كه عامل سرطانزايی بیشترين احتمال 
نانو  مواد  از  ناشی  ريسك  حوزه  هفت  میان  را  بروز 

برای  حساسیت  ايجاد  نیز  آن  از  پس  باشد.  می  دارا 
پوست و ايجاد خطر برای آبزيان به ترتیب بیشترين 
احتمال بروز را دارا می باشند. بر اساس مطالب ارائه 
شده پژوهشگران و متخصصین جهت كاهش خطرات 
و  سرطانزايی  های  حوزه  به  بايد  نانو  مواد  از  نلشی 
ايجاد حساسیت پوستی و محیط زيست آبزيان توجه 
بیشتری بنمايند. بر اين اساس جهت كاهش ريسك 
اين حوزه ها بايد بر مواد و عواملی كه از وزن بیشتری 
همچون نانو ذرات، نانو الیاف و نانو ساختارهای آلی 
اثرات  كنترل  نمايند.  تمركز  بیشتر  هستند،  برخوردار 
ناشی از اين مواد می تواند تاثیر چشمگیری بر كاهش 
ريسك زيست محیطی و سالمت انسان داشته باشد. 
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