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چكيده
شده اند،  ارائه  انسانى  نيازهاى  تعريف  براى  كه  مدلهايى  اساس  بر 
مسايل  از  جدا  مى باشد.  ضرورى  موارد  از  يكى  اجتماعى،  تعامالت 
مربوط به باورها، نگرش ها، ترجيحات و ديگر جنبه هاى شخصيتى 
ويژه افراد كه در نظريه هاى مربوط به علوم رفتارى به عنوان مهمترين 
عوامل كنترل كننده رفتار انسان مطرح شده اند، محيط كالبدى نيز در 
ارتباط با رفتارهاى انسان امكانات بالقوه اى دارد. در اين راستا، فضاهاى 
عمومى مجتمع هاى مسكونى بعنوان محيطى كه امكان حضور ساكنان 
دركنار يكديگر را فراهم مى كند، مى تواند زمينه ساز ايجاد تعامل بين 
آنها شود. عدم توجه به اين نياز افراد و عدم قابليت محيط در تامين آن، 
موجب مى شود تا محيط كالبدى بسيارى از مجتمع هاى مسكونى به 
مجموعه اى از احجام و فضاى خالى بين آنها تبديل گردد. اين مسئله 
مى تواند باعث نارضايتى ساكنان از محيط زندگى و متعاقب آن عدم 
بعنوان الزمه  بروز فعاليت هاى  حضور در فضاهاى عمومى مجتمع ، 
بعدى، شود. اين مقاله به بررسى اين مسئله در دو مجتمع مسكونى 
به عنوان نمونه، ازطريق مشاهده ميدانى و مصاحبه و طرح پرسشنامه 
مى پردازد. در پايان با روش تحليل همبستگى داده ها جمع بندى و 

نتيجه ارائه شده است.

واژگان كليدى: فضاى عمومى،  فعاليت جمعى، تعامل اجتماعى، 
قابليت محيط.
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Public spaces and social interactions enhancement (Case 
study: Kosar residential complex and Ekbatan residen-
tial complex-phase 2)

Based on the models which are presented in order to de-
fine the human needs, social interactions is one of the nec-
essary issues. Disregarding the notions, beliefs, preferences 
and other aspect of different personalities which are thought 
to be the most important human behavior controllers in be-
havioral science theories, physical environment also has a 
potential impact related to the human behavior? In accord-
ing to this, public spaces in residential areas, as the places 
that provide residents with the possibility of gathering to-
gether, could establish the social interactions among them. 
Ignoring this need of residents and also the environment’s 
capability for supporting this issue, may change physical en-
vironment into useless and empty spaces. This could cause 
dissatisfaction of the environment among inhabitants and 
consequently, would result to their absence in public spaces. 
The present study, investigated this issue in two residential 
complexes by using field survey, interviews, and question-
naire. Finally the data were analyzed by correlation coef-
ficient and then the result presented.
  
Keywords: Public space, communal activity, social interac-
tion, environmental affordance
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1- مقدمه
انسانى  نيازهاى  تعريف  براى  كه  مدلهايى  اساس  بر 
اصلى  احساسات  مقياس  جمله  از  شده اند،  مطرح 
سلسله  و   (1959 ليتون2،  (الكساندر  رقابت1   در 
-1954 مازلو4،  (آبراهام  انسانى3  نيازهاى  مراتب 

يكى  اجتماعى5،  تعامالت  و  بودن  با هم   ،(1943
از موارد مهم و ضرورى مى باشد. در اين روابط حداقل 
دو نفر يا بيشتر مشاركت دارند و شكل گيرى آن وابسته 
به  انگيزش ها  است.  آن  پاسخ  و  اجتماعى  انگيزش6  به 
به  طرف  يك  از  انسان،  رفتار  هدايتگر  عوامل  عنوان 
باورها، نگرش ها، ترجيحات و ديگر جنبه هاى 
شخصيتى ويژه افراد7، وابسته هستند و از طرف ديگر 
تحت تاثير محيط كالبدى اند كه فرد در آن حضور مى 
يابد (جان لنگ، 1388، ص 87). در واقع محيط كالبدى 
رفتارهاى  و  تجربه ها  تامين  و  انگيزش  ايجاد  براى  نيز 
محيط8    قابليت  كه  دارد  بالقوه اى  امكانات  انسان 
موردى،  مطالعه  يك  بعنوان  مقاله  اين  مى شود.  ناميده 
به بررسى اين مسئله در دو مجتمع مسكونى، از طريق 
پرداخته  پرسشنامه  طرح  و  مصاحبه  و  ميدانى  مشاهده 
است. داده هاى حاصل با روش ليكرت9 ارزشگذارى شده 
همبستگى10   تحليل  روش  با  مقايسه  و  ارزيابى  مورد  و 
بين  مقايسه اى  جداول  صورت  به  نتايج  و  گرفتند  قرار 

متغيرهاى مستقل و وابسته ارائه شده است. 

2- ادبيات موضوع
جمعى11   يا  عمومى  فضاهاى  كه  نقشى  تحليل  براى 

روابط  افزايش  در  مسكونى12مى تواند  هاى  مجتمع 
ساكنان ايفا كند، الزم به تبيين رابطه ى محيط - رفتار و 

نظريات مطرح در اين رابطه، مى باشد.
در  طراح  نقش  و  رفتار  محيط-  «رابطه   -1-2
اين ارتباط»: محيط براى تامين تجربه ها و رفتارهاى 
قابليت  بعنوان  آن  از  كه  دارد  بالقوه اى  توان  انسان 
در  مشابهى  به چيزهاى  افراد  تمام  اما  ياد شد.  محيط 
محيط مراجعه  نمى كنند و تمام موقعيت ها توسط افراد 
موقعيت هايى كه درك شده اند،  بعضا  و  نمى شود  درك 
ادراك،  مراحل  در  واقع  در  نيستند.  بردارى  بهره  قابل 
شناخت و در نهايت رفتار فضايى13، كه جان لنگ از آن 
به عنوان فرآيندهاى بنيادين رفتار انسان ياد كرده، بين 
محيط  اطالعات  دارد.  وجود  تفاوت هايى  مختلف  افراد 
بوسيله  كه  مى آيد  بدست  ادراكى  فرآيندهاى  طريق  از 
طرحواره هاى14 ذهنى برانگيخته شده و توسط نيازهاى 
فرآيندها،  اين  شناخت  با  مى شوند15.  هدايت   انسانى 
طراحان مى توانند كاربرد آنها را در طراحى محيط، تدوين 
نمايند و تا حدودى اثر محيط ساخته شده بر افراد را پيش 
بينى كنند و طرح خود را در جهت تمايالت و نيازهاى 
بر  تاثير محيط ساخته شده  افراد هدايت كنند. در مورد 
رفتار انسان، و نقش طراح محيط در ايجاد زمينه براى اين 
جبرى16،  رويكرد  دارد:  وجود  رويكرد  چهار  تاثيرات، 
و  احتمال گرا18   رويكرد  امكان گرا17،  رويكرد 
باور است  اين  بر  رويكرد اختيارى19. رويكرد جبرى 
كه تغيير در منظر و عناصرمعمارى محيط، به تغييراتى در 
رفتار، بويژه در رفتار اجتماعى منجر مى شود. در واقع اين 
1 . Essential striving sentiments
2 . Alexander Leighton
3 . Hierarchy of  human needs
4 . Abraham  Maslow

 Social interaction  5- تعامالت اجتماعى، رابطه اجتماعى، رفتار اجتماعى، فعاليت جمعى
6- Stimulation

7- اين موارد در نظريه هاى مربوط به علوم رفتارى، مهمترين عوامل كنترل كننده ى رفتار محسوب مى شوند، و به نوعى در حيطه ى محيط هاى 
اجتماعى، روانشناختى و رفتارى قرار دارند (جان لنگ، 87 تا 114، 1388).

8- قابليت محيط يعنى هر محيط ساخته شده واجد مجموعه اى از امكانات براى فعاليتهاى انسانى است، كه بسته به چگونگى پيكره بندى، مى  تواند 
از بعضى رفتارها حمايت كند و بعضى ديگر را محدود سازد (جان لنگ، 92، 1388).                                                            

9 . Likert  scale
10 . Correlation

11- فضاهاى مشاع در مجتمع هاى مسكونى كه عموم ساكنان مى توانند در آنها حضور يابند و از امكانات موجود در آنها استفاده كنند.
12. تعريف مورد نظر از مجمتع مسكونى: مجموعه اى متشكل از تعدادى واحد مسكونى يك طبقه و همسطح، يا چند طبقه است كه با ورودى، خيابان 

يا محوطه ى مشترك به يكديگر متصل مى شوند (اردالن و ديگران، 53، 1976-2009).
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به رفتارها  انسانها در شكل دهى  براى سرشت  رويكرد 
نقش كمترى قائل شده است تا تربيت، كه به اين دليل 
چندان قابل دفاع نيست. در مقابل رويكرد اختيارى نقشى 
براى محيط در رفتار افراد قائل نمى شود، كه اين رويكرد 
هم بدليل وجود برخى محدوديتهاى جدى موثر بر رفتار 
مثل ويژگيهاى زيست شناختى، منطقى بنظر نمى-رسد. 
و  انسان  رفتار  كننده  تامين  را  امكان گرا محيط  رويكرد 
كمى بيشتر از آن مى داند. اين رويكرد، محيط را شامل 
طبق  بر  كه  مى داند  رفتارى  فرصتهاى  از  مجموعه اى 
آن ممكن است رخ دهد يا رخ ندهد. اما اختيار گرايى به 
عدم قطعيت نظام وقوع رفتارهاى انسان و محيط عمل 
طراحان معتقد است، ولى فرض مى كند كه اساس رفتار 

انسان متغير نيست (جان لنگ، 1388، ص 114). 

هاى  فعاليت  و  عمومى20   «فضاهاى   -2-2
هايى  بخش  عنوان  به  عمومى  فضاهاى  جمعى21»:  
استفاده  اساسى  نيازهاى  به  مى توانند  مصنوع  محيط  از 
كننندگان خود پاسخ دهند و با جلب مردم به خود سبب 
خلق  در  و  شده  محيط  سرزندگى  و  خاطر  تعلق  ايجاد 
از  اما  كنند.  ايفا  مهمى  نقش  مطلوب  مسكونى  محيط 
آنجايى كه اغلب در برنامه ريزى و طراحى، بدون در نظر 
گرفتن گستره ى فضاهاى جمعى ساكنان، صرفا احجامى 
بدون توجه به نياز كاربران خلق مى شود، بيشتر فضاهاى 
و  برآورده نساخته  را  ساكنان  رضايت  (جمعى)  عمومى 
آورده اند   پديد  ناخوشايند  و  ناامن  محيط هاى  آنها  براى 
فضاها  اين  شناخت   .(209 هيگينز، 1381، ص  و  (بيير 
صورت  آنها  در  كه  است  فعاليتهايى  شناخت  مستلزم 
در  عمومى  فضاهاى  در  بيرونى  فعاليت هاى  مى گيرد. 
ساده ترين حالت به سه دسته  فعاليت هاى ضرورى22، 
فعاليت هاى انتخابى23 و فعاليت هاى اجتماعى24  
قابل تقسيم هستند. فعاليت هاى ضرورى آنهايى هستند 

كه تقريبا حالتى اجبارى دارند مثل رفت و آمد هاى روزانه 
(رفتن به محل كار، خريد و غيره). فعاليت هاى انتخابى در 
شرايطى صورت مى پذيرند كه تمايل به انجام آنها و نيز 
شرايط محيطى مساعد وجود داشته باشد (نشستن، بازى 
فعاليتهايى  از  دسته  آن  اجتماعى  فعاليت هاى  غيره).  و 
هستند كه بيش از هر چيز وابسته به حضور ديگران در 
فضاى عمومى اند (تماشا كردن ديگران، صحبت كردن و 

غيره) (يان گل، 1387، ص 3).

3- چهارچوب نظرى و روش انجام تحقيق
از آنجايى كه ارتباط دو سويه بين طراح و كاربر، روش و 
رفتار مناسبى در تعامل ميان آن دو مى باشد، نوع نگاهى 
كه در رويكرد جبرى (يعنى رويكردى كه صرفا محيط را 
در جهت دهى به الگوى رفتارى موثر مى داند) از يك سو، 
و اختيار گرايى (يعنى رويكردى كه محيط را در جهت 
دهى به الگوى رفتارى يا نوع فعاليت هايى كه از افراد در 
آن محيط مشاهده مى شود) از سوى ديگر، وجود دارد، 
حذف اين تعامل است. لذا با استناد به مطالعات انجام شده 
ضمن كنار گذاشتن رويكردهاى مذكور، رويكرد مناسب 
فعاليت هاى  انجام  امكان  آوردن  فراهم  ارتباط  اين  در 

شكل 1. نقش طراح و مردم در رويكردهاى چهارگانه 
رابطه محيط و رفتار؛ ماخذ: نگارندگان.

13. Spatial behavior
14. Schemata

گرايى  تجربه  و   (Nativist) گرايى  فطرت  جمله  از  مختلفى  نظريات  ذهنى  تصاوير  يا  ها  طرحواره  اين  گيرى  شكل  چگونگى  مورد  در   -15
(Empiricism) مطرح شده است. بر اساس اين نظريات، منشاء اين طرحواره ها را مى توان تا حدودى فطرى و تا حدودى آموختنى يعنى بر 

مبناى تجربه دانست كه پيوند ميان ادراك و شناخت را برقرار ساخته و در نهايت رفتار فضايى را هدايت مى كنند (جان لنگ،87 تا 114، 1388).
 16. Deterministic approach
 17. Possibilistic approach
18. Probabilistic approach

19. Free-will approach
20. Communal space
21. Communal activities

22.  Necessary activities
23. Optional activities
24.   Social activities
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مورد نظر توسط طراح و كاربر در نتيجه افزايش احتمال 
انجام آن عمل است. بدين صورت، به نوعى يك ارتباط 
دو سويه بين طراح و كاربر بوجود مى آيد كه مى توان از 
آن در جهت دهى يا تقويت الگوهاى رفتارى مطلوب در 

يك محيط نيز استفاده كرد (شكل شماره 1).
از طرفى، بروز تعامالت اجتماعى يا فعاليت هاى جمعى 
وابسته  است،  پژوهش  اين  در  بحث  مورد  موضوع  كه 
مطابق  كه  است  عمومى  فضاى  در  افراد  حضور  به 
بيرونى،  فعاليت هاى  يان گل،  از  گانه  بندى سه  تقيسم 
حضور افراد در اين فضاها، يك امر انتخابى و اختيارى 
محسوب مى شود و بخشى از آن وابسته به كيفيت محيط 
مصنوع است. با مقايسه اين تقسيم بندى و رويكردهاى 
رفتار، نقش طراح محيطى در  رابطه  محيط-  چهارگانه   
فراهم آوردن زمينه براى فعاليت هاى انتخابى و اختيارى 
عمل  حوزه  اساس،  اين  بر  مى شود.  مشخص  كاربران، 
الزم  شرايط  آوردن  فراهم  به  محدود  تنها  طراح 
در  اگر  زيرا  است،  مذكور  فعاليت-هاى  وقوع  براى 
باشد رفتارى واقع  جايى قابليت هاى الزم وجود نداشته 
نمى شود و همچنين اگر محيطى قابليت تامين رفتارى را 
داشته باشد، لزوما رفتار به وقوع نمى پيوندد. با اين تفسير، 
محدوده اى كه طراحان در فرآيند طراحى بايد روى آن 
تمركز كنند مطابق شكل شماره 2 خواهد بود كه بر نقش 
برانگيزنده  يا تحريك كننده  اى كه طراح مى تواند براى 
وقوع رفتار يا فعاليتى كه ضرورى نيست در محيط ايجاد 

كند، تاكيد دارد. فراهم آوردن اين شرايط نيازمند شناخت 
فعاليت-هاى مذكور و نيز شناخت موارد يا فاكتورهايى 
است كه قابليت برانگيزنده يا محرك بودن به محيط را 

مى دهند.
با توجه به محدوده  ى اين تحقيق، كه تعامالت اجتماعى 
مورد  را  مسكونى  مجتمع  يك  عمومى  فضاهاى  در 
مطالعه قرار مى-دهد، مطالعات و بررسى هاى مورد نظر 
به شناخت فعاليت هايى كه مى توانند در اين فضاها رخ 
دهند و نيز فاكتورهايى كه قابليت محيط را در جذب افراد 
براى حضور در اين فضاها به عنوان مقدمه ى شكل گيرى 
مى يابد.  اختصاص  مى دهند  افزايش  جمعى،  فعاليتهاى 
كتابخانه اى  مطالعات  طريق  از  ابتدا  منظور  اين  براى 
فعاليتهايى كه مى توانند منجر به ايجاد تعامالت مذكور 
شوند دسته بندى شد و سپس براى شناخت محرك ها 
مذكور  فعاليت هاى  براى  را  زمينه  كه  فاكتورهايى  يا 
فراهم مى-آورند، دو مجتمع به عنوان نمونه ، از طريق 
مشاهدات ميدانى و طرح پرسشنامه و مصاحبه با ساكنان، 
مورد مطالعه قرار گرفتند. سپس داده هاى حاصل از اين 
مشاهدات بوسيله  طيف ليكرت25  ارزشگذارى شده و 
و  بررسى  مورد  روش همبستگى26   با  نتايج حاصل 

تحليل قرار گرفت.

در  جمعى  فعاليت هاى  بندى  دسته   -1-3
مسكونى:  مجتمع  يك  عمومى  فضاهاى 
فضاهاى  اوست.  نيازهاى  معلول  انسان  فعاليت هاى 
پاسخگوى  كه  شوند  طراحى  گونه اى  به  بايد  عمومى 
در همه ى  اجتماعى  متنوع گروه هاى مختلف  نيازهاى 
 .(2002,10,Gehl Architects) باشند  سنى  رده هاى 
جمعى  زندگى  ملزومات  از  اجتماعى  رابطه ى  برقرارى 
است كه يكى از همين نيازها محسوب مى شود. ارتباط 
اجتماعى از طريق فعاليت هاى متنوعى در محيط صورت 

مى پذيرد كه مهمترين آنها عبارتند از:
1. گفت و شنود: يكى از عاليق اساسى افراد، توجه 
به افراد در محيط است. آنها گاهى اوقات دوست دارند 
ديدار، گفت و شنود، مراسم عمومى و بازى جمعى داشته 
وحشت  به  را  افراد  مردم  بدون  مكان-هاى  و  باشند 

شكل 2. نقش طراح  در ارتباط با فعاليتهاى سه گانه 
و رويكردهاى چهارگانه در مورد رابطه ى محيط- رفتار؛ 

ماخذ: نگارندگان.
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مى اندازد (نوذرى، 1383، ص 48).
و  تماس  اجتماعى  فعاليت هاى  از  يكى  ديدار:   .2
ديدار بين افراد و گفتگو و تبادل افكار بين آنهاست. در 
براى  قبل  از  كه  است  مالقاتى   مفهوم  به  ديدار  اينجا 
انتظار در فضاى خاصى  از  برنامه ريزى شده و پس  آن 

صورت مى گيرد (نسبى، 1385، ص 33).
3. آمد و شد: وجود دسترسى هاى ساده به فضاهاى 
و  افراد  جذب  موجب  مسكونى  محيط  در  عمومى 
آمد  عمده ترين  پياده روى  مى شود.  محيط  به  فعاليت ها 
و شد در محيط هاى مسكونى است كه ضمن به ارمغان 
آوردن سالمتى و نشاط براى افراد، به فضاهاى عمومى 
حركت  و  جوش  و  جنب  مسكونى  محيط  در  جمعى  يا 
مى بخشد و فعاليت هايى از قبيل ديدار و گفت و شنود را 
در اين فضاها خوشايند تر كرده و مورد استقبال ساكنان 

قرار مى گيرد (نوذرى، 1383، ص 48).
4. مراسم عمومى: بعضى از مراسم وآداب اجتماعى 
گيرند  عمومى صورت  فضاهاى  در  مى توانند  مذهبى  و 
مثل جلسات مشترك ساكنان، جشن ها و مراسم مذهبى 

(مصاحبه با ساكنان نمونه هاى مورد مطالعه).
اغلب  براى  متداول  فعاليت هاى  از  يكى  بازى:   .5
گروههاى سنى بازى است. اين فعاليت از بازى كودكان 
زير نظر خانواده در محيط مسكونى آغاز شده و تا بازى 
افراد بزرگسال در مكان هاى عمومى تر گسترش مى يابد 

(نسبى، 1385، ص 31).
6. ورزش: نوعى فعاليت فيزيكى كه بستگى به تمايل 
ورزش  از  وى  نهايى  هدف  و  جسمانى  وضيعت  فرد، 
با  متناسب  بايد  ورزشى  امكانات  و  دارد. طراحى فضاها 
محيط و شرايط آن باشد تا حركات ساده نرمشى، پياده 
 ,Barton) گيرد  آن صورت  در  غيره  و  روى، شطرنج 

.(2003,110
7. تفريح: هرگونه فعاليتى را كه با قصد برطرف كردن 
نياز اوقات فراغت صورت مى گيرد. هر تفريحى در اين 
صرف  فراغت  اوقات  همه ى  ولى  مى گيرد  انجام  زمان 

تفريح نمى شود (نوذرى، 1383، ص 40).
خاص تر  بودن،  ساده  عين  در  فعاليت ها  اين  از  برخى   
و نشستن و همچنين  ايستادن  رفتن،  راه  مانند  هستند، 

شكل 3. حوزه بندى فضاهاى عمومى يا جمعى در يك مجتمع مسكونى؛ ماخذ: نگارندگان.

25- . سيستم ارزشگذارى براى امتيازدهى به واگويه ها به منظور مقايسه يا اولويت بندى آنها. پاسخها در اين طيف برحسب نوع گويه ها به پنج دسته 
تقسيم مى شوند (به عنوان مثال: خيلى خوب-خوب-متوسط-بد-خيلى بد، يا خيلى زياد-زياد-متوسط-كم-خيلى كم).

26- يكي از روشهاي بسيار متداول در تحقيقات توصيفي است كه به بررسي روابط دو متغير مي پردازد. در مطالعاتي كه بمنظور تدوين فرضيه و يا 
آزمون آن تدوين شده اند مي توان از روش همبستگي استفاده نمود. براي محاسبه همبستگي بين دو متغير از ضريب همبستگي استفاده مي شود، چون 
ممكن است متغيرهاي تحقيق از نوع مقياسهاي مختلف اندازه گيري (اسمي، رتبه اي، فاصله، نسبي) باشد. بنابراين براي محاسبه ميزان ارتباط بين 
دو متغير از ضرايب مختلف همبستگي استفاده مي گردد. ضريب همبستگي بين 1+ تا 1- در تغيير است. براى مطالعه بيشتر در اين مورد و مورد قبل 

رجوع شود به گال، مرديت، بورگ، والتر، گال، جويس (1389) و  مرديت گال، والتر بورگ و جويس گال (1389). 
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عنوان  به  پايه  فعاليت هاى  اين  كردن.  گفتگو  و  ديدن 
براى  ادامه  در  و  مى شوند  گرفته  نظر  در  شروع  نقطه 
و  ورزش  بازى،  مانند  فعاليت ها  ديگر  از  وسيعى  طيف 
گسترش  و  رشد  بستر  غيره،  و  اجتماعى  فعاليت هاى 
فراهم مى كنند (يان گل، 1387، ص 124). انجام شدن 
قابليت محيط  فعاليت ها در فضاى عمومى در گرو  اين 
اين  در  حضور  به  آنها  تمايل  افزايش  و  افراد  جذب  در 
فضاهاست. اين فعاليتها را مى توان در قالب فعاليت هاى 
سه گانه مطرح شده توسط يان گل كه پيش تر اشاره شد، 
به صورتى كه در شكل 3 (صفحه قبل) نشان داده شده، 

در محدوده ى يك مجتمع مسكونى حوزه  بندى كرد.
در اين حوزه بندى، حوزه  بالفصل و حوزه ى نفوذ 
روابط  كه  مى باشد  بلوك ها  فضاى  از  بخشى  شامل 
اجتماعى در آن در قالب فعاليت هاى اجبارى و در حين 
حوزه  مشترك  مى پيوندد،  وقوع  به  روزانه  و شد  آمد 
يا عمومى نيز فضاهايى را در بر مى گيرد كه حضور و 
فعاليت در آنها به قابليت آن فضاها در جذب افراد بستگى 
دارد و فعاليت هاى اختيارى و اجتماعى مى-توانند درآنها 
واقع شوند. در ادامه براى بررسى عوامل متعددى كه در 
فراهم كردن اين قابليت موثرند به مطالعه روى نمونه-

هايى كه پيش تر اشاره گرديد، پرداخته شد. 

3-2- مطالعات موردى
موردى  هاى  نمونه  نمونه ها:  معرفى   -1-2-3   
محيط  قابليت  از  متفاوتى  سطوح  داراى  اينكه  برحسب 
براى جذب ساكنان با توجه به فاكتورهاى موثر مذكور، 
باشند در دو سطح پيش فرض پايين تر از متوسط و باالتر 

از متوسط به شرح زير انتخاب شده اند:  
مساحتى  با  مجتمع  اين  كوثر:  - مجتمع مسكونى 
حدود 54520 مترمربع و سطح اشغال تقريبى30 درصد 
شامل 15 بلوك مسكونى و يك بازارچه كوچك مى باشد. 
سطح باقيمانده نيز تقريبا بطور كامل به مسيرهاى سواره 
و پاركينگ اختصاص يافته است. ساختار جمعيتى مجتمع 
كوثر نيز با توجه به قيمت خريد و اجاره واحدهاى مسكونى 

آن شامل طبقات متوسط و متوسط به باال مى باشد. 
طى بازديدهايى كه در مراحل زمانى مختلف (اوقات تعطيل 
و غير تعطيل27)  از اين مجتمع صورت گرفت، فضاهاى 
عمومى اين مجتمع در اوقات فراغت يا ايام تعطيل و نيز 
اوقات كارى يا ايام غير تعطيل، خالى از حضور ساكنان 
در  بسيار كم فضاهاى عمومى  به سرانه  توجه  با  است. 
مرتفع  آپارتمانى  بلوك  زيادى  تعداد  شاهد  مجتمع،  اين 
و مسيرهاى بين آنها هستيم كه كامال به عبور سواره و 

شكل 4. مجتمع مسكونى كوثر: محدود شدن فضاهاى عمومى بين ساختمانها به مسيرهاى سواره شده، فقدان 
تنوع كاربرى و شكلى، فضاهايى بى روح و كسل كننده؛ منبع: نگارندگان، عكاسى در محل.

27- براى اوقات تعطيل بازديد در عصر يك روز كارى و نيز تعطيالت آخر هفته انجام شد. همچنين براى اوقات غير تعطيل، بازديدى در صبح  يك 
روز عادى صورت گرفت.
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و ساكنان  است  يافته  اختصاص  پاركينگ  براى  فضايى 
نيز جز در زمان رفت و آمدهاى ضرورى در اين فضاها 
حضور پيدا نمى كنند. اين مسئله، فضاهاى عمومى اين 
مجتمع را به فضاهايى بى روح، يكنواخت و كسل كننده 
تبديل كرده است. برحسب مشاهدات مذكور، اين مجتمع 
با فرض قابليت نسبتا ضعيف محيط براى جذب 
افراد و در نتيجه حضور كم آنها در فضاهاى عمومى 

انتخاب شده است.

- فاز دوم شهرك اكباتان: اين فاز با مساحتى حدود 
498684 مترمربع و سطح اشغال تقريبى 35 درصد شامل 
19 بلوك مسكونى، 3 بازارچه و 4 مدرسه است. ساكنان 
شامل  واحدها  اجاره  و  خريد  قيمت  به  توجه  با  نيز  آن 

طبقات متوسط، متوسط به باال و مرفه مى باشد. 
طى بازديدى كه در مراحل مختلف از اين مجتمع صورت 
گرفت (اوقات يا ايام تعطيل و غير تعطيل) مشاهده شد 
قبيل  از  فعاليت هايى  انجام  براى  اهالى  از  بسيارى  كه 
و  نشينى  هم  دور  بازى،  خريد،  روى،  پياده  و  ورزش 
گپ و گفتگو در اين فضاها حضور پيدا مى كنند. حضور 
در  خصوصا  مجتمع  اين  عمومى  فضاهاى  در  ساكنان 
ساعات  از  (خارج  روزانه  فراغت  اوقات  به  مربوط  زمان 
به  محسوسى  سرزندگى  هفته  آخر  تعطيالت  و  كارى) 
اين فضاها مى بخشد. مطابق اين مشاهدات و با توجه به 
سرانه فضاهاى عمومى و ساختار كالبدى آن (فضاها و 

كاربرى هاى متنوع و غيره)، پيش فرض در انتخاب اين 
براى جذب  محيط  نسبتا خوب  قابليت  مجتمع، 

افراد جهت حضور آنها در فضاهاى عمومى مى باشد.

قابليت  در  موثر  فاكتورهاى  3-1-2- شناخت 
به عنوان محركى  فاكتورها  اين  براى شناخت  محيط: 
تدوين  با  ابتدا  عمومى،  فضاهاى  به  افراد  جذب  براى 
پرسشنامه اى از ساكنان دو مجتمع در رابطه با فاكتورهاى 
مورد نظرشان در افزايش سطح كيفى فضاهاى عمومى 
يك مجتمع مسكونى سوال شد. تنظيم سواالت در اين 
بتوانند ضمن نام  پرسشنامه به گونه اى بود كه ساكنان 
در  موثر  عوامل  مورد  در  خود  نظر  فاكتورها،  اين  بردن 
بيان  نيز  بردند،  نام  كه  فاكتورهايى  از  يك  هر  تحقق 
كنند. پس از جمع آورى پاسخ ها و حذف موارد مشترك، 
فاكتورهايى  تحقق  در  موثر  عوامل  به  راجع  مطالعه  به 
دسته بندى  با  تا  شد  پرداخته  كردند  اشاره  ساكنان  كه 
كامل ترى از آنها، پرسشنامه ى ديگرى براى ارزشگذارى 
دهى  امتياز  طريق  از  مجتمع  دو  در  مذكور  فاكتورهاى 
ليكرت  طيف  بوسيله  فاكتور  هر  كننده ى  تعيين  عوامل 

شكل 5. مجتمع مسكونى كوثر: تراكم بيش از حد ساختمانى در يك زمين محدود و بال استفاده بودن فضاهاى 
بينابينى جز براى رفت و آمد و پارك اتومبيل؛ منبع:  Google Earth و عكاسى در محل.
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شكل 6. فاز دوم شهرك اكباتان: سرانه مناسب فضاهاى عمومى، سيما و منظر جذاب با فضاى سبز و المانهاى 
معمارى؛ منبع: Google Earth  و عكاسى در محل.

شكل 7. فاز دوم شهرك اكباتان: كاربريهاى متنوع و امكان انجام فعاليتهاى گوناگون مثل پياده روى، بازى، خريد 
و دور هم نشينى و در نتيجه ايجاد فضاهايى پويا و سرزنده؛ منبع: Google Earth  و عكاسى در محل.
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تدوين شود. با توجه به نتايج پرسشنامه ى مرحله اول و 
مطالعات پيرامونى آن، مهمترين اين فاكتورها در مقياس 

يك مجتمع مسكونى، عبارتند از:
3-1-2-1- تنوع و سازگارى: خصلت هاى ساكنين 
مجموعه هاى زيستى و فعاليت هاى آنها بعنوان دو عامل 
مهم در كيفيت زندگى محسوب مى شوند. هر دوى اين 
عوامل به تبعيت از شرايط مختلف، تنوع الزم را دارا بوده 
و در طول زمان نيز در حال تغييرند. لذا شرايط كالبدى 
فضاهاى عمومى بايد به گونه اى باشد كه ضمن سازگارى 
 Wheeler,) با اين تغييرات، نيازهاى متنوع را پاسخ دهند
بايد  عمومى  فضاهاى  منظور،  همين  به   .(2004,199
شامل نوعى طيف جاذبه ها شوند كه به محيط مسكونى 
دوخته شده و هريك نياز مخاطبان خاص خود را تامين 
مى كند (بنتلى، 1382، ص 83). براين اساس و با توجه 
مى توان  مطالعه  مورد  نمونه هاى  ساكنان  اظهارات  به 
مواردى از قبيل: تطابق با نيازهاى گروه هاى سنى 
 Introduction to Residential) و جنسى مختلف 
در  استفاده  قابليت   ،(Layout , 2007,203-230
در  استفاده  امكان  روز،  ساعات مخالف شبانه 
شرايط مختلف جوى و اشكال فضايى مختلف 
را بعنوان معيارهاى تنوع و سازگارى فضاهاى جمعى در 

يك مجتمع نام برد. 
فضاهاى  بودن  سرزنده  سرزندگى28:   -2-2-1-3
و  كاربرى  براى  آن  نسبى  جاذبه   گوياى  عمومى، 
به  وابسته  چيز  هر  از  بيش  سرزندگى  است.  كاربرانش 
حضور افراد و تبادل فعال آنها با ديگر ساكنان است كه 
موجب لذت بردن از محيط مسكونى و تعلق خاطر به آن 
 .(South Sydney City Council, 1997،12) مى شود
عالوه بر حضور، برخى ويژگى هاى كالبدى محيط تاثير 
آنها،  مهمترين  از  كه  دارند  آن  سرزندگى  در  بسزايى 
جذاب  هاى  المان  يا  عناصر  و  سبز  فضاهاى 
معمارى (از جمله آب نماها، نورپردازى، مجسمه ها،آثار 
موارد  اين  مى باشند.  خاص)  فرم  با  فضاهايى  و  هنرى 
ضمن خوانا كردن و هويت بخشى به فضاها، مى توانند 
In-) موجب نقش انگيزى و تعلق خاطر به فضا نيز شوند
troduction to Residential Layout ,2007,203-

.(230

تراكم  حداكثر:  ظرفيت  و  تراكم   -3-2-1-3
مختلف  واژه هاى  و  مفاهيم  انواع  در  كه  است  مفهومى 
و  خالص  مسكونى،  ساختمانى،  جمعيتى،  (تراكم  خود 
از  فضايى،  كالبدى-  مختلف  سطوح  در  و  ناخالص) 
تراكم  است.  كننده  تعيين  شاخصه هاى  و  موضوعات 
اقتصادى،  با عوامل  رابطه ى على و معلولى  داراى يك 
اجتماعى، فرهنگى، زيست محيطى و كالبدى است و پايه 
شود  مى  محسوب  برنامه ريزى  و  سياستگذارى  مباحث 
(عزيزى، 1382). ادراك از تراكم كم و زياد در محيط ها 
Wheel-) با خصوصيات متفاوت، مى تواند مختلف باشد
فعاليت ها  و  مقياس محدوده ها  er, 2004,190). هرچه 
فضايى  كالبدى-  بافت  بر  تراكم  آثار  شوند،  كوچكتر 
اين  بر  بود.  زندگى مردم محسوس تر خواهد  نيز  و  آنها 
اساس، موضوع تراكم در مقياس يك مجتمع مسكونى 
در مقايسه با سطوح باالتر از خود (محله، شهر، ناحيه و 
غيره) قابل تامل بيشتر و نيازمند بررسى دقيق تر است. 
(عزيزى، 1382) از جمله موضوعات مهمى كه در ارتباط 
مستقيم با تراكم بوده و تاثير بسزايى در كيفيت زندگى در 
مقياس يك مجتمع مسكونى دارد ظرفيت حداكثر است. 
ظرفيت حداكثر كه از موارد كليدى در فرآيند برنامه ريزى 
محسوب مى شود، شامل شناخت و ارزيابى موارد بسيارى 
قبيل:  از  موارد ى  پژوهش  اين  محدوده ى  در  كه  است 
قابليت  و  پاسخگويى خدمات  و  كفايت  ميزان 
مدنظر   (Barton,2003,207) خدمات  جايگزينى 

مى باشد.

آسايش  ايجاد  مهم  ازعامل  ايمنى29:   -4-2-1-3
براى ساكنان در فضاهاى عمومى و در نتيجه تمايل و 
ايمن بودن  اين فضاها  آنها به حضور در  يا عدم تمايل 
نحوه  مانند  فيزيكى  آسايش  به  بيشتر  ايمنى  آنهاست. 
تفكيك مسيرهاى سواره و پياده، شكل و فرم 
اجزا، جنس مصالح و قابل استفاده بودن براى 
است  مربوط  مختلف  زمان هاى  در  مختلف  افراد 
.(Introduction to Residential Layout , 2007)

28- Livability  or  Liveliness
29-  Safety
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از  نيز  امنيت  ايمنى،  بر  عالوه  امنيت:   -5-2-1-3
عوامل موثر در احساس آسايش در فضاهاست كه بيشتر 
به جنبه هاى روانى آسايش (يا به عبارتى آسودگى خاطر) 
از قبيل قابليت نظارت بر فضاها، كنترل عبور و 
اشاره  بزه  و  جرم  بروز  امكان  و  غريبه ها  مرور 
 Introduction to Residential Layout ,) مى كند 

.(2007,203-230
در ادامه، در پرسشنامه ى مرحله ى دوم از ساكنان خواسته 
را  آنها  ليكرت، فاكتورها و عوامل  شد كه مطابق طيف 
از رده ى خيلى بد تا خيلى خوب ارزشگذارى كنند. براى 
اين منظور سواالت در قالب فرمى منطبق بر اين طيف 
از آن در بخش  نمونه اى  قرار گرفت كه  آنها  اختيار  در 
ضميمه آمده است (جدول شماره 7). همانطور كه اشاره 
شد طيف مذكور در دسته هاى 5تايى از رده خيلى بد تا 
خيلى خوب ارزشگذارى شد. در اين حالت، عرض فواصل 
بر تعداد دسته ها كه  با تفاضل سرى تقسيم  برابر است 
استفاده  ليكرت  طيف  رياضى  ميانگين  مقايسه  براى 
صورت به  فواصل  عرض  اينجا  در  بنابراين  مى شود. 

 0.8= 4/5 براى مقياس ليكرت محاسبه شده است. اين 
فواصل در جدول شماره 1 نشان داده شده است و داده ها 
نيز بر اساس اين مقياس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته 

.(Azemati et al. , 2011, 54) است

ميزان  بر  قابليت محيط  تاثيرات  بررسى  براى  همچنين 
حضور افراد در محيط، از ساكنان هر دو مجتمع در مورد 
شان  مجتمع  عمومى  فضاهاى  در  حضورشان  ميزان 
جدول  در  و  ضمايم   قسمت  در  فرم  (نمونه  شد  سوال 
شماره 7 آورده شده است) تا پاسخ ها با نتايج حاصل از 
محيط  قابليت  افزايش  در  موثر  فاكتورهاى  ارزشگذارى 

مورد مقايسه قرار گيرد.

4- يافته ها و نتايج 
از  حاصل  داده هاى  استخراج  از  بعد  قسمت  اين  در 
به كمك  وزنى  ميانگين  پرسشنامه و محاسبه  فرم هاى 
در  بررسى  مورد  فاكتورهاى  از  يك  هر  ليكرت،  طيف 
نمونه ها ارزشگذارى شدند كه نتايج آنها در جداول شماره 
3 و4 ارائه شده است. مطابق نتايج حاصل از ارزشگذارى 
به علت عدم كنترل  امنيت  مذكور، هر چند بحث مهم 
عبور و مرور افراد غير ساكن در اين مجتمع، مورد غفلت 
براى  اهالى  حضور  به  توجه  با  ولى  است،  شده  واقع 
از  خريد  و  گفتگو  و  گپ  ورزش،  قبيل  از  فعاليت هايى 
بازارچه در فضاهايى با المانها و پوشش گياهى مناسب، 
و  هستيم  اكباتان  شهرك  در  ايمنى  و  سرزندگى  شاهد 
نيز در حد  تراكم و ظرفيت حداكثر  و  تنوع و سازگارى 
قابل قبولى در شهرك اكباتان تامين شده است و كيفيت 
انجام فعاليت هاى  را براى  فضايى مذكور بستر مناسبى 
اهالى فراهم آورده است. در مقابل،  اختيارى  انتخابى و 
در حالى كه امنيت در مجتمع كوثر به خوبى تامين شده 
عدم  و  پياده  و  سواره  مسير  تفكيك  عدم  اثر  در  است، 
توجه به فضاهاى عمومى و تجهيزات مورد نياز، تراكم 
ندارند و  مناسبى  ايمنى شرايط  نيز  و  و ظرفيت حداكثر 
ساكنان جز در حين آمد و شدهاى روزانه، در اين فضاها 

حضور نمى يابند.

در ادامه اين نتايج با نتايج حاصل از  پرسش در رابطه با 
ميزان حضور افراد در فضاهاى عمومى مجتمع شان كه 
قرار  مقايسه  مورد  است  ارائه شده    6 در جدول شماره 

گرفت (شكل شماره 8).
توجه  با   ،(8 شماره  (شكل  شده  انجام  مقايسه  مطابق 
به شرايط كيفى بهتر اغلب فاكتورهاى مورد بررسى در 
حضور  ميزان  كوثر،  مجتمع  به  نسبت  اكباتان  مجتمع 

جدول 1. ارزشگذارى متغيرها به روش ليكرت؛ ماخذ: يافته هاى تحقيق.

30- Security
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جدول 2. ارزشگذارى داده هاى پرسشنامه ها مطابق روش ليكرت و تحليل كيفى (نتايج مربوط به مجتمع كوثر)؛ 
ماخذ: يافته هاى تحقيق.
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جدول 3. ارزشگذارى داده هاى پرسشنامه ها مطابق روش ليكرت و تحليل كيفى (نتايج مربوط به فاز دوم مجتمع 
اكباتان)؛ ماخذ: يافته هاى تحقيق.
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جدول 4. ميزان حضور ساكنان نمونه هاى مورد مطالعه در فضاهاى عمومى؛ ماخذ: يافته هاى تحقيق.

شكل 8. ميزان حضور ساكنان نمونه هاى مورد مطالعه در فضاهاى عمومى و سطح كيفى معيارهاى 
قابليت محيط براى افزايش ميزان حضور؛ ماخذ: يافته هاي تحقيق.

افراد در فضاهاى عمومى آن نيز از ميزان حضور افراد در 
فضاهاى عمومى مجتمع كوثر بيشتر است. 

اما جهت تحليل و بررسى اينكه هريك از فاكتورها بعنوان 
متغيرهاى مستقل تا چه ميزان مى توانند تغييرات ميزان 
حضور افراد در فضاهاى عمومى بعنوان متغير وابسته را 
توجيه كنند از روش تحليل همبستگى با درصد اطمينان 

95 استفاده شد. (جدول شماره 7) با مقايسه ى داده هاى 
حاصل از تحليل همبستگى و نمودار شماره 1، همبسته 
قابليت  افزايش  در  موثر  فاكتورهاى  كيفى  سطح  بودن 
محيط براى جذب افراد جهت حضور در فضاهاى عمومى 
مجتمع مسكونى و در نتيجه افزايش احتمال شكل گيرى 

روابط و تامالت بين آنها نتيجه مى شود.
جدول 5. همبستگى بين فاكتورهاى موثر در افزايش قابليت محيط در جذب افراد و ميزان حضور آنها در 

فضاهاى عمومى؛ ماخذ: يافته هاى تحقيق.

%53/5
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مجتمع  ساكنان  زياد  حضور  ميزان  كه  ترتيب  اين  به 
اكباتان در فضاهاى عمومى محل زندگيشان با توجه به 
درصد باالى همبستگى بين فاكتورهاى متنوع با ميزان 
حضور ساكنان، تا حد زيادى بوسيله كيفيت نسبتا خوب 
اين  عكس  حاليكه  در  است.  توجيه  قابل  فاكتورها  اين 
حضور  يعنى  مى شود،  مشاهده  كوثر  مجتمع  در  رابطه 
از  حاصل  درصدهاى  مطابق  مجتمع،  اين  ساكنان  كم 
همبستگى ميزان حضور با هر يك از فاكتورهاى تعيين 
به  زيادى  حدود  تا  محيط،  كيفى  ويژگى هاى  كننده ى 

كيفيت پايين اين فاكتورها مربوط مى شود. 

5- نتيجه گيرى و جمعبندي
فضاهاى  پژوهش حاضر، هر چه  نتايج  به  توجه  با      
و  بيشتر  كيفيت  از  مسكونى  مجتمع هاى  در  عمومى 
تعامالت  انجام  براى  زمينه  باشد،  برخوردار  باالترى 
اجتماعى در پى انجام فعاليت هاى جمعى از قبيل ديدار، 
گپ و گفتگو، بازى، ورزش و غيره كه پيش تر اشاره شد، 
فعاليت هاى  نتيجه ى  در  فراهم شده و فضاهاى مذكور 
فوق ضمن تبديل شدن به مكان، واجد ويژگى سرزندگى 
تحقيق،  اين  يافته هاى  مطابق  مى شود.  مدنى  حيات  و 
كيفيت محيط كالبدى براى جذب افراد وابسته به وجود 
گرو  در  نيز  آنها  از  هريك  تحقق  كه  است  فاكتورهايى 
عوامل  اين  از  بخشى  كه  مى باشد  متعددى  عوامل 
سازگارى  و  تنوع  مثل  محيط  كالبدى  ساختار  به 
ظرفيت  و  تراكم  امنيت،  ايمنى،  كاربرى ها، 
تامين  صورت  در  كالبدى  بستر  است.  مرتبط  مناسب 
مى تواند  كاربران،  نظر  مورد  كيفى  ويژگى  و  نيازها  اين 
نقش كليدى جهت ايجاد محيطى سرزنده و جذاب ايفا 
نمايد. براى تامين كيفيت هاى مورد نياز، طراح مى تواند 
و  برنامه ريزى  فرآيند  در  كاربران  با  دوسويه  تعاملى  در 
و، طرح  را شناسايى  و عوامل مذكور  فاكتورها  طراحى، 
انجام  براى  زمينه  ايجاد  يعنى  آنها،  تحقق  مسير  در  را 
كند؛  هدايت  اختيارى  و  انتخابى  فعاليت هاى 
شرايط  حداقل  الزم،  كيفيات  ايجاد  با  ديگر،  عبارت  به 
براى امكان انجام  اين نوع فعاليت ها و در نتيجه 
عنوان  به  در محيط  افراد  احتمال حضور  افزايش 

فعاليتهاى  مثل  مذكور  فعاليتهاى  براى  شروع  نقطه ى 
جمعى و تعامالت اجتماعى، فراهم مى شود.  
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ضميمه
در اين قسمت نمونه اى از فرم پرسشنامه مرحله ى دوم 
كننده ى  تعيين  عوامل  و  فاكتورها  ارزشگذارى  براى 
سوال  نيز  و   (6 (جدول  ليكرت  طيف  مبناى  بر  هريك 
عمومى  فضاهاى  در  افراد  حضور  ميزان  با  رابطه  در 

مجتمعشان (جدول 7) آورده شده است.
جدول 6: فرم پرسشنامه در رابطه با ارزشگذارى عوامل 
تعيين كننده ى فاكتورهاى موثر در افزايش قابليت محيط 

براى جذب افراد

جدول 6: فرم پرسشنامه در رابطه با ارزشگذارى عوامل تعيين كننده ى فاكتورهاى موثر در 
افزايش قابليت محيط براى جذب افراد

جدول 7: فرم پرسشنامه در رابطه با ميزان حضور افراد در فضاهاى عمومى مجتمعشان
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چكيده
برنامه هاى ميان مدت، بخشى از چارچوب كالن برنامه ريزى و مديريت 
ميان  پيوند  براى  ابزارى  عنوان  به  كه  شوند  مى  محسوب  شهرها 
برنامه هاى بلند مدت (طرح هاى توسعه شهرى و برنامه هاى راهبردى) 
با بودجه هاى ساالنه مورد استفاده قرار مى گيرند. در واقع ارتباط هم پيوند 
و مستحكم برنامه هاي توسعه شهري يكي از عواملي است كه موجب 
توفيق اين برنامه ها در عرصه عمل مي گردد. در ايران، مطابق باماده 15 
قانون نوسازى و عمران شهرى (1347)، شهرداريها موظف به تهيه برنامه 
عمليات نوسازى و عمران و اصالحات شهر براى مدت پنج سال بر اساس 
طرح جامع شهر واجراى آن پس از تصويب آن توسط شوراى اسالمى 
شهر شده اند. بر همين اساس مقاله حاضر تالش مى نمايد ضمن بررسى 
ضرورتها و شيوه هاى متداول برنامه ريزى  ميان مدت در جهان و ايران، 
به ارائه الگوى تدوين برنامه ميان مدت شهردارى ها در ايران با تمركز 
بر نمونه موردى تهران بپردازد. اين مقاله نشان مى دهد پيگيرى تدوين 
برنامه ميان مدت شهردارى تهران با تاكيد بر رويكرد برنامه سرمايه اى 
از برنامه، ميان  انتظارات  شهر (CIP) در تهران مى تواند ضمن تامين 
بودجه سنواتى شهردارى تهران و طرح هاى فرادست توسعه و عمران شهر 
(طرح جامع و تفصيلى) پيوند الزم را برقرار سازد، فعاليت كليه واحدهاى 
شهردارى تهران را در برگيرد و تصوير روشنى از نيازهاى توسعه شهرى 

به همراه شيوه هاى تأمين مالى آن ها ارائه نمايد.

واژگان كليدى: برنامه ميان مدت شهرداريها، تهران، برنامه سرمايه اى 
شهر.
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Formulating a framework for Municipality capital ac-
tion plan according to urban development plans; Case 
study: Tehran

Multiyear urban programs are part of the overall frame-
work of city planning and managing. These kind of pro-
grams are working as the means of linking the long term 
urban development plans and municipality annual budget. 
Coherent linkage between different kinds of urban plans 
guarantees the successful outcomes. In Iran, according to 
the Urban Development and Renovation Law, article 15 
(approved in 1969), all municipalities have to prepare a five 
year plan for conducting the development and renovation 
operations in accordance to the city master plan. Based on 
these explanations, this paper tries to explore the necessi-
ties and different methods of mid-term city programs in the 
world and Iran with focus on case of Tehran Municipality. 
The article demonstrates that preparing mid-term program 
for municipality of Tehran with reference to Capital Invest-
ment Program approach can be appropriate for Tehran. This 
kind of plan can make linkage between newly approved city 
master plan and annual budget and illustrate a clear image 
of Tehran Municipality in future, besides the financial re-
sources of capital projects.
Keywords: Capital Investment Plan, Municipality mod-
term plan, Tehran
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1- مقدمه
كه  است  سالها  ريزى،  برنامه  امر  در  پيشرو  كشورهاى 
در  پيوند  هم  برنامه هاى  از  زنجيره اى  استقرار  به  اقدام 
مقياس هاى زمانى بلندمدت تا كوتاه مدت نموده اند. بدين 
راهبردهاى  و  آرمان ها  مى كوشند  كشورها  اين  ترتيب 
بلندمدت توسعه شهرى خود را با استفاده از برنامه هاى 
ميان مدت به بودجه هاى سنواتى متصل كنند. در كشور 
(مصوب  نوسازى شهرى  قانون   15 ماده  مطابق  نيز  ما 
وزارت  راهنمايى  با  مكلفند  «شهردارى ها   (1347 سال 
كشور، برنامه عمليات نوسازى و عمران و اصالحات شهر 
را براى مدت پنج سال بر اساس نقشه جامع شهر و در 
احتياجات  اساس  بر  باشند  نقشه جامع  فاقد  صورتى كه 
منابع  آن ها در حدود  اولويت  رعايت  با  و  ضرورى شهر 
مالى مقرر در اين قانون و ساير امكانات مالى شهردارى 
تنظيم كرده و پس از تصويب انجمن شهر و تأييد وزارت 
كشور، طرح هاى مربوط را بر اساس آن اجرا كنند». اما 
برنامه  فاقد  كشور  هاى  شهردارى   از  بسيارى  عمل  در 
ميان مدت پنج ساله هستند. در حالى كه تمامى شهرهاى 
مدت  بلند  (برنامه  شهر  جامع  طرح  داراى  كشور  بزرگ 
اين  به  مى باشند.  ساالنه  بودجه هاى  و  شهرى)  توسعه 
ميانى  حلقه  كشور،  برنامه ريزى  نظام  زنجيره  در  ترتيب 
برنامه ريزى يا همان «برنامه ميان مدت شهردارى» در 
موارد  برخى  در  و  است  دچار ضعف  شهرها  از  بسيارى 
با  مى گردد  تالش  حاضر  مقاله  در  ندارد.  وجود  اساسًا 
رويكرد  به  اتكا  با  و  موضوع  نظرى  ادبيات  از  استفاده 
در  مرجع»  «رويكرد  عنوان  به  شهر  سرمايه اى  برنامه 
و خارجى  داخلى  تجارب  از  بهره گيرى  نيز  و  زمينه  اين 
مرتبط با برنامه ريزى ميان مدت، چارچوبى براى برنامه 
مقاله  اين  گردد.  پيشنهاد  تهران  شهردارى  مدت  ميان 
نظرى  ادبيات  اول،  بخش  در  است.  بخش  چهار  داراى 
موضوع مورد بررسى قرار گرفته و مفهوم شناسى مرتبط 
در  پذيرفت.  خواهد  انجام  مدت  ميان  ريزى  برنامه  با 
عنوان  به  شهر»  سرمايه اى  برنامه  «الگوى  دوم  بخش 
بين  در  مدت  ميان  ريزى  برنامه  الگوى  متداول ترين 
شهردارى هاى مختلف جهان معرفى شده و ويژگى هاى 
برنامه  «الگوى  سوم،  بخش  در  مى گردد.  شناسايى  آن 

ميان مدت شهردارى تهران» بر اساس مبانى نظرى فوق 
ارائه خواهد شد و در بخش چهارم، جمع بندى و نتيجه 
گيرى بحث صورت خواهد پذيرفت. در اين مقاله تالش 

مى گردد كه به پرسش هاى زير پاسخ داده شود:
1- ضرورت هاى وجود برنامه ميان مدت شهردارى 

چيست؟
2- الگوهاى متداول برنامه ميان مدت شهردارى در 

جهان كدام است؟
3- چه ساختارى براى برنامه ريزى ميان مدت در 

شهردارى تهران مناسب است؟
ارائه  قابل  زير  فرضيات  فوق،  پرسش هاى  اساس  بر 

هستند:
1- وجود برنامه ميان مدت شهردارى با رويكرد عملياتى 
اتصال  براى  شود  منتهى  مشخصى  پروژه هاى  به  كه 
برنامه هاى بلند مدت توسعه شهرى به بودجه هاى ساالنه 

ضرورى است.
2- الگوى متداول برنامه ميان مدت شهردارى در اغلب 
شهر  سرمايه اى  برنامه  الگوى  جهان،  شهردارى هاى 

است.
3- در شهردارى تهران به تناسب ساختار تشكيالتى و 
ادارى آن، كارگروه هايى به منظور بررسى و تأييد برنامه 

عملياتى شكل خواهد گرفت. 

مواد و روشها
روش  از  نظرى  ادبيات  مرور  بخش  در  حاضر  مقاله  در 
تحقيق اسنادى استفاده شده است. همچنين اين تحقيق 
از نظر برخوردارى از نمونه موردى تحقيق جزو مطالعات 
استفاده  مورد  روش هاى  مى گردد1.  محسوب  ميدانى 
براى فنون تحليل ساختار سازمانى و پيشنهاد تشكيالت 
مورد نياز براى تهيه طرح از ساير روش هاى خاص مورد 
استفاده در اين مقاله است. همچنين با پيشنهاد فرم هايى 
براى پيشنهاد پروژه هاى جديد و درخواست اعتبار براى 
آن ها و نيز اولويت بندى آن ها، روش پرسشنامه و 
ارزيابى چند متغيره1  نيز مورد استفاده قرار مى گيرد. 
همچنين با توجه به استفاده از داده هاى و اسناد برنامه اى 
به  توجه  با  نيز  و  ثانويه»  «تحليل  روش  موجود 
6- براى كسب اطالع بيشتر از روش هاى ارزيابى چند متغيره بنگريد به: اصغرپور، محمد جواد (1389)، «تصميم گيرى هاى چندمعياره»، انتشارات 

دانشگاه تهران، تهران. 
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تشكيل گروه هاى بحث گروهى در كارگروه ها، از روش 
«گروه هاى بحث متمركز» استفاده شده است. 

2. مفهوم شناسى 
شهرها براى دستيابى به اهداف خود به اخذ تصميمات 
نياز  مدت  ميان  عملياتى  اقدامات  اجراى  و  راهبردى 
دارند. اين موضوع در كنار گستردگى نيازهاى سرمايه اى 
وسيع شهرها در مقابل محدوديت منابع مالى و اجرايى 
مدت  ميان  برنامه  محور  حول  حركت  شهردارى ها، 
و  شناخت  ضمن  بتواند  كه  را  شهرداريها  در  عملياتى 
ارائه شيوه  به  نيازهاى شهر،   تامين  براى  ريزى  برنامه 
هاى تامين مالى و سرمايه اى نيازهاى شهر بپردازد را 
ضرورى مى نمايد. شهرها نيازمند آن هستند كه با اتكاء 
كيفيت  ارتقاء  منظور  به  و  شهرى  توسعه  طرح هاى  به 
و  شهرى  پذيرى  رقابت  سطح  افزايش  شهرى،  زندگى 
خدمات شهرى،  از  شهروندان  رضايتمندى  ارتقاء سطح 
خود  زيرساختى  و  اى  سرمايه  هاى  پروژه  شناسايى  به 
پيوند ميان طرح هاى توسعه شهرى  ايجاد  با  پرداخته و 
(بلند مدت) و بودجه سنواتى (ساالنه/ كوتاه مدت) به ارائه 
شهر  هزينه اى  و  سرمايه اى  بندى  بودجه  اصلى  جهات 

(Capital Budget/Operating Budget) بپردازند.
در مرور پيرامون  مفاهيم اصلى هم پيوند با مقوله برنامه 
مفاهيم  از  توجهى  قابل  تعداد  شهردارى ها،  مدت  ميان 
مى  را  آنها  مهمترين  كه  هستند  شناسايى  قابل  مرتبط 

توان به شرح زير فهرست نمود: 
1- برنامه اجرايى مالى 

(Financial Operating Plan (FOP)؛

2- برنامه بهسازى سرمايه اى 
(Capital Improvement Program)؛

3- برنامه پنج ساله (Year Plan-5)؛
4- برنامه راهبردى پنج ساله 

(5 Year Strategic Plan)؛ 

5- برنامه سرمايه اى 
(Capital Investment Plan (CIP))؛

6- برنامه سرمايه گذارى شهر 
(City Investment Plan)؛

7- برنامه عملياتى پنج ساله 
(Five-Year Action Plan)؛ 

8- برنامه كسب و كار پنج ساله
 (Five Year Business Plan)؛

9- برنامه مالى پنج ساله 
(Five Year Financial Plan)؛ و

10- برنامه يكپارچه پنج ساله 
(Five-Year Consolidated Plan).

بر  تاكيد  با  نيز  و  فوق  مفاهيم  بررسى  به  توجه  با 
تهران  شهر  ساله  پنج  عملياتى  برنامه  از  كه  انتظاراتى 
وجود دارد، تاكيد بخش حاضر عمدتا حول مفهوم برنامه 
سرمايه اى  شهر (CIP) شكل مى گيرد كه در ادامه به 

آن مى پردازيم. 

برنامه   /(CIP) شهر  اى   سرمايه  برنامه   .3
بهسازى سرمايه اى 

شهر/  سرمايه اى  برنامه  ويژگى هاى   .1  .3
برنامه بهسازى سرمايه اى 

چندساله  برنامه ى  يك   ،1(CIP)شهر سرمايه اى  برنامه 
كه  شهر  زيرساختى  پروژه هاى  تمام  آن  در  كه  است 
قرار  مدنظر  كند،  كامل  بايد  محلى)  (دولت  شهردارى 
برنامه ى عملياتى است كه  اين طرح يك  است.  گرفته 
مى سازد.  ممكن  را  شهر  ى  توسعه   اهداف  به  دستيابى 
«برنامه سرمايه اى  ارائه دهنده جزئيات سرمايه گذارى هاى 
مورد پيش بينى در زمينه دارايى هاى ثابت سرمايه اى 
است. اين دارايى ها شامل تسهيالت و تجهيزات اصلى، 
خدمات و تاسيساتى است كه براى جامعه محلى ضرورى 
است. مانند پلها، راهها و سيستم هاى تصفيه آب و جمع 
و  كانوى   .(2011,CNSIS)«سطحى هاى  آب  آورى 
پوردى (1999)،  برنامه سرمايه اى (CIP) را يك برنامه 
چندان ساله- عموما چهار يا پنج ساله- فرض مى كنند كه 
توسط حكومت محلى تدوين مى شود و پروژه هاى سرمايه 
اى را كه مى بايد در طول اين دوره زمانى تامين سرمايه 
شوند را شناسايى مى نمايد. CIPدر ارتباط با هريك از 
يا  و  نوسازى  بهسازى،  نيازمند  سرمايه اِى  هاى  دارايى 
مورد  ميزان هزينه هاى  آنها،  احداث  آغاز  احداث، سال 
1- Capital Investment Plan (CIP)
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را پيشنهاد مى  تامين مالى هزينه ها  انتظار و روشهاى 
دهد. اين اطالعات بايد در قالب فرمتى خالصه، شامل 
هزينه هاى سرمايه اى هر سال، تفصيل برنامه در قالب 
شوند.  ارائه  سرمايه  تأمين  منابع  يا  و  اصلى  بخشهاى 
معموًال انتظار مى رود كه برنامه سرمايه اى، توسط شوراى 
سرمايه اى  برنامه  ترتيب،  بدين  برسد.  تصويب  به  شهر 
شهر، به طور كلى به شناسايى تسهيالت عمومى جديد 
و يا توسعه تسهيالت موجود، بر حسب نياز مى پردازد و 
اولويت هاى اصلى سرمايه گذارى را تنظيم مى نمايد. از 
اين رو برنامه سرمايه اى  شهر، بايد شامل موارد زير باشد 

:(TOWN OF ALFRED ,2002)
1. فهرستى از نيازهاى سرمايه اى اصلى؛ 

2. برآورد هزينه هاى تقريبى پروژه ها؛
3. تنظيم اولويتهاى عمومى؛ 

4. منابع مالى احتمالى؛ و 
5. برنامه زمان بندى اجرايى.

از طرح جامع  را بخشى  برنامه سرمايه اى  بدين ترتيب، 
دانسته اند كه پروژه هايى را با در نظرگرفتن هماهنگى 
به همراه  اى1   بهسازى سرمايه  برنامه  با  يكپارچگى  و 
 SMRPC )ارائه مى نمايد مقادير هزينه هاى هر پروژه 
2003,). هدف از CIPرا مى توان در موارد زير خالصه 

كرد:
نيازها و امكانات الزم براى  از   ارائه دورنمايى جامع   -

جامعه محلى 
- ايجاد يك ابزار مديريت مالى 

- عمل به عنوان يك سند گزارش دهى2  
برنامه سرمايه اى  نبايد با بودجه سرمايه اى3  اشتباه 
گرفته شود. بودجه سرمايه اى نشان دهنده يك سال از 
برنامه سرمايه اى  است و زمينه اجراى پروژه ها خاص و 
منابع مالى ويژه آنها را فراهم مى كند. بودجه سرمايه اى، 
بايد در تطابق و هماهنگى با بودجه هزينه اى6  حكومت 
هاى  پروژه  به  آنرا  پرداختن  امكان  و  شود  تهيه  محلى 

.(Conway and Purdy,1999) خاص فراهم سازد
بدين ترتيب مى توان اينگونه جمع بندى نمود كه برنامه 
از پروژه هايى است  سرمايه اى شهر، دربرگيرنده طيفى 
كه در طرح جامع ضرورى يا مطلوب شناسايى شده اند تا 

با استفاده از آن ها، چشم انداز شهر تحقق يابد. برنامه 
تفصيل  داراى  كه  آنجا  از  سرمايه اى5   بهسازى 
بيشترى در زمينه جزئيات پروژه ها، برآورد هزينه، منابع 
سرمايه اى  برنامه  با  است،  پروژه  زمانى  جداول  و  مالى 
شهر  متفاوت است. با اين حال، به نظر مى رسد تفاوت قابل 
توجهى ميان برنامه بهسازى سرمايه اى و برنامه سرمايه اى  
اصطالح  دو  اين  ميان  در  تفاوت  و  ندارد  وجود  شهر6 
در شهرهاى  اجرا  قانونى  بسترهاى  در  تفاوت  از  عمدتا 
دو  اين  هريك  بر  كه  است  عناوينى  و  جهان  مختلف 
برنامه نهاده شده است. براى تبيين بيشتر اين موضوع، 
كادرنوشت آتى به مرور بر مفهوم برنامه بهسازى سرمايه 

اى مى پردازد: 

كادرنوشت 1. مرورى بر مفهوم برنامه بهسازى 
سرمايه اى 

شايد بتوان برنامه بهسازى سرمايه اى را برنامه هاى زمانى 
تسهيالت  بخش  در  شهر  گذارى  سرمايه  براى  مالى7  
اجتماعى دانست. اين تسهيالت معموال نيازمند يك بار 
سرمايه گذارى8  هستند، اگرچه گاهى نيازمند بازسازى 
يا جايگزينى در چند دهه بعد خواهند بود. بهسازى هاى 
سرمايه اى معموال شامل خطوط آبرسانى و جمع آورى 
فاضالب، راهها، تجهيزات آتش نشانى و اعمال قانون، 
ساختمانهاى دولتى، پاركها و تسهيالت تفريحى، تصفيه 
آب و فاضالب هستند. برنامه هاى بهسازى سرمايه اى، 
ابزارهاى بودجه اى به منظور كمك به يك جامعه محلى 
در زمينه برنامه ريزى سرمايه گذارى هاى اصلى است 
به گونه اى كه با درآمدهاى اصلى جامعه محلى مطابقت 
داشته باشد. عالوه بر اين، CIP در زمينه برنامه ريزى، 
بايد  تسهيالتى  آنها  طى  كه  بندى  زمان  و  دهى  نظم 
ساخته شود، به عنوان ابزارهايى براى مديريت ساخت و 
ساز محسوب مى شوند. برنامه بهسازى سرمايه اى در 
واقع يك ترازنامه است كه هزينه هاى پيشنهادى را به 
تفصيل پروژه ها و سال و درآمدهاى قابل پيش بينى را 
به تفكيك منابع و سال ارائه مى دهد. اما كليدهاى يك 
براى  پيشنهادهاى خوب  CIP مطلوب و موفق،  فرآيند 
هريك از پروژه ها  و پيشنهادهاى دقيق در مورد درآمدها 
1- Capital Improvement Program 2- Reporting Document 3- capital investment budget

5- capital improvements program 
(CIP)

6- capital investment plan
7- Financial Timetables

8- One-time Investments 
4 -در اينجا بودجه هزينه اى در معناىoperating budget است و نبايد با PERFORMANCE BUDGETING اشتباه گرفته شود. 
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از پروژه ها ممكن  است.پيشنهادهاى مربوط به هريك 
است عناصر مختلف متعددى را در برگيرند. اما معموال 

شامل موارد زير هستند.
1. بيان موقعيت و محدوده پروژه ها
2. ارتباط با ساير پروژه هاى وابسته 

3. زمان پيش بينى براى شروع و طول پروژه 
شود(به  انجام  بايد  كه  فعاليتهايى  زمينه  در  جزييات   .4

طور دقيق و واقعى). 
5. برآورد هزينه ها 

پيش بينى درآمدها بايد شامل همه منابع موجود درآمدى 
براى پروژه هاى سرمايه اى و ظرفيت استقراض(اوراق 
قرضه1) باشد. منابع ممكن براى درآمد شامل موارد زير 

هستند:
- درآمدهاى حاصل از ماليات بر اموال 
- درآمدهاى صندوق سرمايه گذارى2 

- منابع ذخيره 
- درآمدهاى حاصل از پروژه هاى توسعه 

- ماليات بر فروش 
برنامه بهسازى سرمايه اى معموال شامل موارد زير است: 

1. مرور فرآيند CIP و منافع حاصل از اين فرآيندها 
2. ارائه اطالعات و داده هاى مالى از درآمدها و هزينه 

ها 
3. فهرست پروژه ها (كه بايد نشان دهد كه پروژه هاى 
چگونه  و  دارند  اتصال  جامع  طرح  با  چگونه  پيشنهادى 

تامين مالى خواهند شد). 
از  بسيارى  بهسازى سرمايه اى3  در  برنامه  در مجموع 
و  شود  مى  خوانده  هم   CIP اختصار  به  معموال  متون 
اى  سرمايه  هاى  پروژه  كه  است  چندساله  اى  برنامه 
برنامه  دوره  طول  در  دارند  مالى  تامين  به  نياز  كه  را 
اى  سرمايه  بهسازى  برنامه  كند.  مى  شناسايى  ريزى 
پروژه،  اجراى  آغاز و  پروژه سرمايه اى، زمان  براى هر 
در  يافته  اختصاص  مالى  منابع  ميزان  منابع،  تخصيص 
هر سال و روش تامين هزينه ها را مشخص مى كند. 
قابل  ايستا و غير  بهسازى سرمايه اى يك سند  برنامه 
تحوالت  انعكاس  منظور  به  سال  هر  بلكه  نيست  تغيير 
فرصت  نيز  و  نشده  بينى  پيش  اتفاقات  ها،  اولويت  در 

هاى جديد مورد بازنگرى قرار مى گيرد. برنامه بهسازى 
سرمايه اى معموال مى بايد شامل موضوعات نگهدارى، 
ساخت  نيز  و  موجود  زيرساختهاى  بهسازى  و  تعميرات 

زيرساختهاى جديد باشد. 
 North Dakota Planning Association,) منبع: 

(2005

3. 2. ضرورت تهيه برنامه سرمايه اى
(كه  شهر  سرمايه اى  برنامه  كه  است  مطرح  سوال  اين 
دربردارنده پروژه هاى سرمايه گذارى است) چرا بايد جدا 
از بودجه هزينه اى تهيه شود؟ در اين زمينه موارد زير را 

مى توان مطرح نمود: 
بودن  بر  هزينه  علت  به  گذارى  سرمايه  پروژه هاى   -
به  از يك سال  بيش  احتمال مدت طراحى و ساخت  و 

هزينه هاى چندساله نياز دارند.
- اين پروژه ها به منابع متعدد تأمين مالى مانند اعتبارات 
جارى، ديون، ذخاير و كمك ها نياز دارند كه بايد به طور 

جداگانه مدنظر قرار گيرند.
- اين پروژه ها بر بودجه هزينه اى آتى تأثير مى گذارند و 

به برنامه ريزى دقيق نياز دارند .
- منابع مالى پروژه هاى سرمايه گذارى محدود هستند، 
صورت  به  آن ها  تخصيص  و  بررسى  بايد  بنابراين 

.(UN-habitat, 2007: 73) سيستماتيك انجام شود

3. 3. مزاياى برنامه سرمايه اى  شهر
منافع متعددى در زمينه تهيه و بهره بردارى CIP ذكر 
شده است. جلب توجهات به اهداف، نيازها و ظرفيت هاى 
حكومت محلى، شناسايى روشهاى مناسبتر براى تامين 
سرمايه مورد نياز، ايجاد توازن ميان نيازها با توان مالى، 
كمك به ثبات مالى و اقتصادى، ايجاد آگاهى عمومى، 
نيروهاى  ميان  مساعى  تشريك  و  همكارى  تقويت 
حكومت محلى و جلوگيرى از اشتباهات هزينه بر توسط 
 Conway and) زيرساختها  عرصه  در  محلى  حكومت 
به شمار مى  منافع  اين  از  بخشى  تنها   (Purdy,1999
آيند. برخى از مهمترين مزاياى برنامه سرمايه اى 

شهر عبارتند از: 
1- Bonding capacity 2- enterprise fund 3- Capital Improvement Plan 
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- به عنوان ابزار اصلى ارتباط دهى سيستم هاى 
اين  ريزى عمل مى كند.  بودجه  و  ريزى  برنامه 
عملكرد توسعه كالبدى شهرى در حكومت هاى محلى، 
اوقات  و  پارك ها  نقل،  و  حمل  راهبردى،  ريزى  برنامه 
دربر  را  برنامه ها  ساير  و  فاضالب  آب،  پسماند،  فراغت، 
برنامه  هماهنگى  براى  را  فرايندى  ابزار،  اين  مى گيرد. 
ريزى كالبدى و مالى فراهم مى آورد. همچنين تسهيالت 
سازمان هاى  توسعه  برنامه هاى  ساير  با  را  عمومى1 
دولتى و خصوصى مرتبط مى سازد و به يكپارچه سازى 
برنامه هاى سرمايه اى و بودجه هزينه اى2 كمك مى كند. 
- كانون توجهات را بر اهداف جامعه محلى و 
برنامه،  اين  مى دارد3.  معطوف  مالى  قابليت هاى 
فرصتى براى ورود نظرات جامعه محلى در مراحل مختلف 
فرايند برنامه سرمايه اى شهر را فراهم مى آورد. همچنين 
به اولويت بندى نيازهاى كنونى و آتى سرمايه اى كمك 
كرده و به برقرارى تعادل ميان نيازهاى شناسايى شده و 
توانايى هزينه كرد حكومت  محلى يارى مى رساند. برنامه 
سرمايه اى شهر و بودجه ريزى سرمايه اى، فرصتى براى 
پروژه هاى  و  نيازها  به  نسبت  عمومى  آگاهى  افزايش 
از  عمومى  حمايت  جلب  در  و  آورده  فراهم  سرمايه اى 
اين پروژه ها اثر مثبت دارد. اين برنامه ريزى به حكومت 
محلى فرصت مى دهد تا در درازمدت تعهد خود نسبت به 

پروژه هاى شهرى را حفظ نمايد.
و  خصوصى  دستگاه هاى  ساير  فعاليت هاى   -
سرمايه اى  برنامه  مى سازد.  هماهنگ  را  عمومى 
شهر، فرايندى مركزى به جهت هدايت در برنامه ريزى 
پروژه، تهيه جداول زمان بندى، تأمين مالى و ساخت و 
كارى ها،  دوباره  كاهش  موجب  كه  مى كند  عرضه  ساز 

تضادها و هزينه ها مى گردد. 
است4.  خوب  اجرايى  مديريت  كننده  ارائه   -
اين مسأله اعتبار حكومت محلى را نزد شهروندان ارتقاء 
كنترل  واسطه  به  را  آن  درآمدى  پايدارى  و  بخشيده 
بينى  پيش  استقراض  از  پيشگيرى  مالياتى،  نرخ هاى 
تأمين  گزينه هاى  حداكثر  گذاشتن  رو  پيش  و  نشده 
به   CIP فرايند  اين،  بر  عالوه  مى نمايد.  تضمين  مالى، 
مالى  تأمين  ابزار  اقتصادى ترين  و  اثربخش ترين  عنوان 

فرصت هاى  و  مى شود  شناخته  سرمايه اى  پروژه هاى 
منابع  يا  دولت  باالدست  سطوح  از  مالى  اعتبار  كسب 
 UN-Habitat, 2007:) مى دهد  افزايش  را  خصوصى 

.(88

3. 4. مراحل عمومى برنامه ريزى سرمايه اى
بررسى منابع مختلف در زمينه برنامه ريزى سرمايه اى 
سرمايه اى  ريزى  برنامه  اصلى  مراحل  دهد،  مى  نشان 
(capital planning) معموال به شرح زير ارائه شده است 

 :(MACA,2010)
1. شناسايى نيازهاى جامعه محلى؛ 

2. شناسايى دارايى هاى سرمايه اى جامعه محلى؛
3. ارزيابى طول عمر مفيد زيرساختهاى موجود؛

4. شناسايى نيازهاى حداقلى جامعه محلى؛
5. اطمينان از تطابق با پروژه هاى برنامه ريزى شده و 

زيرساختهاى موجود؛ 
6. تهيه تخمين هزينه هاى سرمايه اى؛ 

7. تهيه برنامه هاى سرمايه اى اوليه (يك ساله/پنج ساله)؛
بر  برنامه  در  پيشنهادى  نيازهاى  تأثيرات  شناسايى   .8

زيرساختهاى موجود؛
9. شناسايى منابع تامين مالى؛ 

10. اولويت بندى پروژه ها؛ 
11.تصويب طرح به صورت آزمايشى؛ و

12. نظارت و پايش و در صورت لزوم بازنگرى و به روز 
رسانى.

3. طراحى الگوى برنامه ريزى ميان مدت براى 
شهردارى تهران 

3. 1. بررسى تجارب پيشين در تدوين برنامه 
عملياتى ميان مدت شهردارى ها

شهرى،  عمران  و  نوسازى  قانون   15 ماده  اساس  بر 
نوسازى و عمران  برنامه عمليات  شهردارى ها موظفند 
و اصالحات شهر را براى مدت پنج سال بر اساس طرح 
جامع شهر، تهيه و پس از تصويب شوراى اسالمى شهر، 
قانون  اين  ماده 2  نمايند. شهردارى هاى مشمول  اجرا 
مكلفند با راهنمايى وزارت كشور، برنامه عمليات نوسازى 
1- Public facilities
2- Operating budget
3- Focuses attention on community objectives and financial capabilities
4- Demonstrate good administration
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و عمران و اصالحات شهر را بر اساس احتياجات ضرورى 
شهر و با رعايت اولويت آن ها در حدود منابع مالى مقرر 
در اين قانون و ساير امكانات مالى شهردارى تنظيم كرده 
و پس از تصويب انجمن شهر و تأييد وزارت كشور، طرح 

هاى مربوط را بر اساس آن اجرا كنند. 
دستور العمل وزارت كشور:دستورالعمل تهيه و 
برنامه نوسازى، عمران و توسعه شهر  تنظيم 

(برنامه ميان مدت عمرانى شهردارى)

در سال 1379 دستورالعمل تهيه و تنظيم برنامه نوسازى، 
عمرانى  مدت  ميان  (برنامه  شهر  توسعه  و  عمران 
شهرى  ريزى  برنامه  مطالعات  مركز  توسط  شهردارى) 
وزارت كشور به كليه شهردارى هاى كشور ابالغ گرديد. 
هر چند كه بسيارى از شهردارى ها، با گذشت بيش از 10 
سال از ابالغ دستورالعمل فوق، هنوز نسبت به تهيه اين 
برنامه اقدامى ننموده اند با اين حال چندين تجربه مبتنى 

بر اين دستور العمل در كشور وجود دارد. 

برنامه سرمايه اى شهر

گزاره هاى اصلى

-  ارائه فهرستى از نيازهاى سرمايه اى اصلى شهر
- برآورد هزينه هاى تقريبى اجراى پروژه هاى سرمايه اى

- اولويت بندى پروژه هاى سرمايه اى
- منابع مالى بالقوه بالقوه و مراجع تأمين مالى پروژه هاى سرمايه اى

- برنامه زمان بندى اجرايى طرح ها 

ابزارهاى مورد استفاده

(inventory list) تهيه فهرستى از پروژه هاى در حال اجرا و مصوب -
- تهيه فرم هاى درخواست اعتبار براى پروژه 

- تهيه فرم هاى اولويت بندى پروژه ها
- چك ليست اطالعات توجيه پروژه

- اتصال پروژه ها به چشم اندازها و راهبردهاى كالن توسعه شهرى با استفاده 
از درختواره هاى برنامه ريزى

- روش هاى برآورد منابع مالى و منابع تأمين اعتبار پروژه ها

ارتباط با ساير اسناد 
توسعه شهرى

- نقش آفرينى به عنوان حلقه اتصال برنامه هاى بلندمدت توسعه شهرى و 
بودجه هاى ساالنه

خروجى سند برنامه

- تشريح موضوعات و روندهاى كليدى كه بر برنامه اثرگذار بوده است، 
مانند: احكام و فرامين و شرايط مالى 

- توصيف فرايند تهيه برنامه و تعاريف واژگان مورد استفاده
- تشريح سياست هاى سرمايه اى

- عواملى كه در اولويت بندى لحاظ گرديده است
- ارائه فهرست پروژه هاى سرمايه اى داراى اولويت

- سهم پروژه هاى هر دسته از اولويت ها
- منابع تأمين مالى شامل درصد هر كدام از منابع، منابع جديد و 

محدوديت ها
- تأثير بر بودجه هزينه اى

- تقسيم پروژه ها بر اساس هدف، اعتبار و سال

جدول 1. برنامه سرمايه اى شهر در يك نگاه
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العمل فوق نشان مى دهد، مفاهيم  بررسى متن دستور 
اصلى مورد كاربرد اين دستورالعمل شامل 1. هدف، 2. 
استراتژى، 3. سياست، 4. طرح، 5. پروژه، 6.اولويت، 7. 
اعتبار (1-7- اعتبار جارى و2-7- اعتبار عمرانى) است و 
از منظر  سازماندهى برنامه ريزى در شهرداريها، اين امر 
بر عهده كميته برنامه ريزى شهرداريها نهاده شده است و 
اين كميته به مثابه دبيرخانه برنامه ريزى شهردارى نقش 
پردازش  آورى و  با جمع  را  برنامه  هماهنگى در تدوين 
پيشنهادهاى معاونتها يا قسمتهاى مختلف شهردارى به 
عهده دارد. براى تقويت كميته برنامه ريزى الزم است از 
كارشناسان برنامه ريزى شهرى استفاده شود. همچنين 
مقتضى است در شهرهاى باالتر از صدهزار نفر جمعيت، 
برنامه  هاى  كميته  كنار  در  تحقيقاتى  مراكز  يا  گروهها 
ريزى به وجود آيند تا برنامه ريزى از پشتوانه مطالعاتى 
الزم برخوردار باشد (مركز مطالعات برنامه ريزى شهرى 
فرآيند  دستورالعمل  اين  در    1.(1379 كشور،  وزارت 
مرحله  ده  در  در شهرداريها،  مدت  ميان  برنامه  تددوين 

و مطابق با كادرنوشت  و نمودار آتى تنظيم شده است:
كادرنوشت 2.  فرايند برنامه ريزى ميان مدت 
و  تهيه  دستورالعمل  با  مطابق  شهرداريها  در 
برنامه نوسازى، عمران و توسعه شهر  تنظيم 
(برنامه ميان مدت عمرانى شهردارى)-1379

شناخت وضع موجود: در اولين مرحله فرآيند برنامه 
ريزى، ضرورى است نسبت به وضعيت كنونى اقتصادى، 
اجتماعى، كالبدى شهر يك شناخت اجمالى بدست آيد 
تا بتوان براى سال افق برنامه (پنجسال بعد) باتوجه به 
وضعيت كنونى و طرح هاى توسعه در دست اجرا شهر، 
پيش بينى هاى الزم به عمل آيد. عالوه بر اين در اين 
مرحله توان شهردارى از نظر تامين منابع درآمد و روند 
هزينه هاى جارى طى پنج سال آينده مورد بررسى قرار 
مى گيرد. پيش بينى درآمد به تفكيك منابع مختلف در 
طول برنامه در قالب جدول شماره 1 اين دستورالعمل به 
عمل مى آيد. پيشنهاد مى شود براى پيش بينى درآمد 
در صورت وجود امكانات و اطالعات الزم با استفاده از 

جدول تفصيلى پيوست برآورد ارقام تدقيق شود. 
براساس  پيش بينى اعتبارات عمرانى پنجساله: 

مختلف،  درآمدهاى  از  عمرانى  و  جارى  اعتبارات  سهم 
و  زيربرنامه  به  و  تعيين  عمرانى  اعتبار  تامين  منابع 

طرحهاى مختلف اختصاص مى يابد.
مدت  ميان  برنامه  نهايى  اهداف  تعيين 
ميان  برنامه  اصلى  اهداف  مرحله،  اين  در  شهردارى: 
بر  اهداف  تعيين  شود.  مى  مشخص  شهردارى  مدت 
كالبدى  طرحهاى  در  شده  انجام  مطالعات  نتايج  مبناى 
در  و  پذيرد  مى  انجام  هادى)  و  (جامع  شهرى  توسعه 
شهردارى  توسط  مستقًال  ديگرى  مطالعات  صورتيكه 
انجام شده باشد، نتايج اين مطالعات بايد تكميل كننده 
مطالعات طرحهاى جامع و هادى باشد و در تقابل با آن 
قرار نگيرد. اهداف نهايى برنامه، زيربنا و پايه برنامه ميان 
مدت شهردارى محسوب مى شود و از اين رو مقتضى 

است با دقت بسيار تدوين گردد.
مدت  ميان  برنامه  اصلى  استراتژى  تعيين 
يا  مشى  خط  استراتژى  تعيين  مرحله  در  شهردارى: 
خط مشى هاى كلى كه هدفهاى نهايى برنامه را تحقق 
اصالح  مثال  عنوان  به  گردد.  مى  تعيين  بخشند  مى 
ساختار ادارى شهردارى يا تأمين منابع مالى جديد براى 
اصلى  استراتژيهاى  از  اى  نمونه  توان  مى  را  شهردارى 

شهردارى دانست.
مدت  ميان  هاى  زيربرنامه  كلى  اهداف  تعيين 
هشت  از  شهردارى  مدت  ميان  برنامه  شهردارى: 
ريزى  برنامه  مى شود:  تشكيل  زير  به شرح  برنامه  زير 
ايجاد  شهرى،  مرور  و  عبور  بهبود  شهرى،  توسعه 
ايجاد  محيط شهرى،  بهبود  حفاظتى شهرى،  تاسيسات 
ساير تاسيسات و تسهيالت شهرى،هدايت و دفع آبهاى 
سطحى داخل شهرى، ايجاد اماكن و فضاهاى ورزشى، 

فرهنگى و توريستى و ايجاد تأسيسات درآمدزا 
در مرحله پنجم، اهداف كلى هر يك از اين زيربرنامه ها 
بر مبناى هدف يا اهداف نهايى برنامه تعيين مى شود. به 
عنوان مثال، تقويت حمل و نقل عمومى درون شهرى 
هدف كلى زيربرنامه بهبود عبور و مرور شهرى به شمار 

ميرود. 
تعيين سياستهاى برنامه ميان مدت شهردارى: 
در اين مرحله سياستهايى كه اتخاذ آنها موجب تسهيل 

1- همچنين مطابق با دستورالعمل فوق؛ در خالل تهيه برنامه توسط شهرداريها، دفاتر امور شهرى و روستايى استانداريها موظفند راهنماييها و كمك 
هاى كارشناسى الزم را در اختيار شهرداريها قرار دهند به نحوى كه مفاد دستورالعمل حاضر بدقت مورد عمل قرار گيرد. بعد از تهيه برنامه و تصويب 

شوراى اسالمى شهر تهران برنامه به استاندارى ارسال مى شود». 
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در تحقق اهداف كلى مى گردد به تفكيك هر زير برنامه 
اهداف  از  يكى  اگر  مثال،  به عنوان  مشخص مى شود. 
كلى زير برنامه بهبود محيط شهرى، كاهش آلودگى هوا 
خودروهاى  كردن  سوز  گاز  سياست  است  ممكن  باشد، 

عمومى براى تحقق اين هدف اتخاذ گردد. 
تعيين اهداف كمى برنامه ميان مدت شهردارى: 
اهداف كمى يا اهداف قابل اندازه گيرى، بر مبناى اهداف 
كلى و سياستها تعيين مى شوند. در تعيين اين اهداف، 
امكانات و منابع شهردارى مورد توجه قرار مى گيرد. لذا 
و  امكانات  حيث  از  موجود  وضع  شهردارى  است  الزم 
منابع مالى بالفعل و بالقوه اى كه در آينده حاصل مى آيد 
را نيز تخمين زند تا برنامه اجرايى، واقع بينانه و در حد 
مقدورات شهردارى تدوين شود. به عنوان نمونه، اگر در 
زمينه كاهش آلودگى هوا سياست گسترش فضاى سبز 
اتخاذ شود، هدف كمى مى تواند افزايش يك ميليون متر 

مربع فضاى سبز عمومى باشد. 
تعيين طرح هاى برنامه ميان مدت شهردارى: 
زيربرنامه  هر  در  نظر  مورد  طرحهاى  مرحله  اين  در 

مشخص مى شود. 
تعيين پروژه هاى برنامه ميان مدت شهردارى: 
در  آتى  سال  پنج  عمرانى  هاى  پروژه  مرحله  اين  در 
چارچوب طرحها تعيين مى شود. به عنوان مثال، احداث 
پارك سى هكتارى در حاشيه شهر، پروژه هاى عمرانى 
هدف  امتداد  در  و  سبز  كمربند  احداث  طرح  اجراى  در 
كلى افزودن يك ميليون متر مربع فضاى سبز عمومى 

مى باشد. 
سند  اجراء،  زمانبندى  برنامه  تهيه  از  پس  تصويب: 
شروع  از  پيش  شهردار  طرف  از  بايست  مى  شده  تهيه 
هر سال جهت تائيد و تصويب به شوراى اسالمى شهر و  
ارجاع گردد. شوراى اسالمى  استاندارى مربوطه  متعاقبًا 
شهر و استاندارى هر كدام حداكثر تا پانزده روز پس از 
وصول سند برنامه اعالم نظر خواهند كرد. در هر استان 
كميته هاى برنامه ريزى مرجع بررسى برنامه ها از سوى 
استاندارى خواهند بود و پس از تصويب توسط استاندار 
اجراء  به شهردارى جهت  وزارت كشور،  مقامى  قائم  به 

ابالغ خواهد شد. 

منبع: مركز مطالعات برنامه ريزى شهرى وزارت كشور 
(1379)

بررسى دقيق تر دستورالعمل فوق چندين نكته را نمايان 
مى سازد كه به صورت فهرست وار در ادامه ذكر مى شود:

1. سطح بندى مشخصى براى شهردارى ها در نظر گرفته 
برنامه  ويژگى هاى  و  مشخصات  مطمئنًا  است.  نشده 
شهرهاى  با  كوچك  شهردارى هاى  ساله  پنج  عمرانى 

بزرگ متفاوت است.
2. روش مشخصى براى اولويت بندى پروژه ها در نظر 

گرفته نشده است.
3. دامنه منابع تأمين مالى پروژه ها بسيار محدود فرض 
مالى  تأمين  براى  مالى  بازارهاى  به  دسترسى  و  شده 
پروژه هاى شهردارى به عنوان يك متغير مهم اقتصادى 

مورد غفلت واقع شده است.
طرح   جمله  از  فرادست  طرح هاى  به  برنامه  اتصال   .4

جامع شهر مشخص نيست.
ساله  پنج  برنامه  براى  شده  تعريف  زيربرنامه  هشت   .5
و  عبور  بهبود  شهرى،  توسعه  ريزى  (برنامه  شهردارى 
بهبود  شهرى،  حفاظتى  تأسيسات  ايجاد  شهرى،  مرور 
تسهيالت  و  تأسيسات  ساير  ايجاد  شهرى،  محيط 
شهرى، هدايت و دفع آب هاى سطحى، ايجاد اماكن و 
فضاهاى ورزشى، فرهنگى و توريستى و ايجاد تأسيسات 
فعاليت هاى عمرانى مرتبط  دارنده تمام  بر  زا) در  درآمد 
با فعاليت هاى شهردارى نيست و موضوعاتى مانند امور 
با  مالى و حقوقى، آموزش، پژوهش و طرح هاى مرتبط 
فناورى اطالعات در هيچ يك از زيربرنامه ها نمى گنجد.

يك  در  موضوعات  شمول  نظر  از  زيربرنامه ها  همه   .6
ريزى  برنامه  مانند  زيربرنامه ها  از  برخى  نيستند.  سطح 
توسعه شهرى و بهبود عبور و مرور شهرى از عموميت 
بيشترى برخوردارند و برخى از زيربرنامه ها مانند «هدايت 
و دفع آب هاى سطحى داخل شهرى» دامنه شمول بسيار 
حوزه  فعاليت هاى  از  يكى  به  فقط  و  دارند  محدودترى 

خدمات شهرى اشاره دارد. 
استفاده  «تأسيسات»  واژه  از  فوق  زيربرنامه  سه  در   .7
ساير  «ايجاد  زيربرنامه  سه  مى رسد  نظر  به  است.  شده 
و  تأسيسات  «ايجاد  شهرى»،  حفاظتى  تأسيسات 
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سطحى  آب هاى  دفع  و  «هدايت  شهرى»،  تسهيالت 
داخل شهرى» قابل ادغام هستند. 

ميان  برنامه  از  انتظار  مورد  ويژگى هاى   .2  .3
مدت شهردارى تهران

و  شناسى  مفهوم  بخش  در  كه  توضيحاتى  به  توجه  با 
برنامه سرمايه اى ارائه شد، از برنامه ميان مدت شهردارى 

تهران انتظار مى رود كه داراى ويژگى هاى زير باشد.
1. اين برنامه حلقه واسط برنامه هاى بلند مدت توسعه 
شهرى (طرح جامع) و بودجه هاى سنواتى است و بايد 
بتواند مفاهيم و اهداف برنامه ريزى را در چارچوب بودجه 

منعكس گرداند.
و  از جمله طرح جامع  فرادست  باشد طرح هاى  قادر   .2
به  را  معاونت ها/سازمان ها  بخشى  طرح هاى  و  تفصيلى 

زبان قابل فهم بودجه تبيين نمايد. 
3. دربرگيرنده كليه فعاليت ها و برنامه هاى معاونت هاى 
شهردارى، مناطق، شركت ها و سازمان هاى تابعه باشد و 
همه فعاليت ها را هم راستا و در رسيدن به اهداف تعيين 

شده هماهنگ نمايد. 
4. پوشش دهنده كليه فعاليت هاى عمرانى و سرمايه اى 

شهردارى باشد. 
5. داراى زبان قابل فهم براى بازارهاى مالى باشد. 

پروژه ها  و  طرح ها  اجراى  براى  دقيقى  نسبتا  برآورد   .6
ارائه نموده و منابع تامين مالى طرح ها را به درستى و به 

دقت تعيين نمايد.
7. اولويت هاى اصلى شهر و شهردارى را مشخص نموده 

و آن را در تقسيم منابع منعكس نمايد.
زمينه  در  موجود  قانونى  چارچوب هاى  بر  مبتنى   .8
قوانين موضوعه كشور، دستور  از جمله  برنامه ها  تدوين 
شوراى  مصوبات  و  كشور  وزارت  ابالغى  العمل هاى 

اسالمى شهر تهران باشد.
9. از اسناد و برنامه هاى موجود حداكثر استفاده به عمل 

آورده و از دوباره كارى پرهيز نمايد.
10. از تجارب جهانى و مبانى نظرى تدوين برنامه هاى 

ميان مدت شهردارى ها استفاده كند.

3. 3. سطوح برنامه
برنامه ريزى  نظرى  ادبيات  با  مرتبط  مطالعات  اساس  بر 
ميان مدت با تمركز بر رويكرد «برنامه سرمايه اى شهر» 
(مصوب  تهران  جامع  طرح  در  كه  مفاهيمى  سطوح  و 
مفاهيم  سطوح  است،  گرفته  قرار  استفاده  مورد   (1386
بود  خواهند  عبارت  تهران  شهردارى  مدت  ميان  برنامه 
و  طرح   (4 سياست،   (3 راهبرد،   (2 انداز،  چشم   (1 از: 
تعريف  كه  است  اهميت  حائز  نكته  اين  پروژه.   (5
استفاده  با  عمدتًا  سياست ها  و  راهبردها  اندازها،  چشم 
به  بايد  پروژه  و  بود  ميسر خواهد  فرادست  از طرح هاى 
گونه اى تعريف شود كه قابل اتصال به بودجه بوده و در 

سند بودجه براى آن اعتبار اختصاص داده شود. 
«چشم انداز»1:  توصيف روشن و فشرده اى است از 
درآمدن  فعليت  به  از  و پس  آينده  در  سيمايى كه شهر 
ويژگى  سه  مى كند.  پيدا  بالقوه اش  ظرفيت هاى  كليه 
بودن،  فشرده  و  روشن  از:  عبارتند  انداز  چشم  عمده 
تمامى  آوردن  در  فعليت  به  و  بودن  آينده  به  معطوف 
چشم   . سازمان2  محله/  /منطقه/  شهر  بالقوه  توان هاى 
كه  آورد  فراهم  را  سؤال  اين  پاسخ  تا  دارد  تالش  انداز 
بالقوه  .... توان  «اين شهر/منطقه/محله/سازمان تا سال 
چه چيزى شدن را دارد؟» مانند: «تهران؛ شهري سرسبز 
و  متنوع  عمومي  فضاهاي  با  سرزنده  و  شاداب  زيبا،  و 
آرمان   است.  متفاوت  آرمان3  با  انداز  چشم  گسترده». 
خواسته هاى هميشگى و آرزوهاى غايى يك ملت است 
خوشبختى  عين  جامعه/شهر  اعضاى  عموم  نظر  از  كه 
تلقى مى شود. آرمان هاى يك ملت در اصول كلى قانون 
آرمان،  مى يابد4.  تبلور  جامعه  رهبران  گفتار  و  اساسى 
بوده و خواست هميشگى اعضاى يك جامعه  بى زمان 
تلقى مى شود، اما چشم انداز، براى افق زمانى مشخصى 
تعريف مى شود. در مورد توسعه شهرى تهران آرمان هايى 
مانند: «بهبود مستمر كيفيت زندگى شهرى در تهران» و 
«شكوفايى ظرفيت هاى بالقوه مادى و معنوى شهروندان 
پنج  عملياتى  برنامه  در  تصورند.  قابل  تهران»  شهر  و 
در  آرمان ها  كه  مى شود  فرض  تهران،  شهردارى  ساله 
چشم اندازهاى مصوب طرح جامع مستتر است و به طور 
مستقل مورد بحث قرار نمى گيرد. تفكيك آرمان از چشم 
1-Vision 

2- بنگريد به: گل كار، كورش (1384)، «چشم انداز شهر/محله؛ پيشنهاد يك چارچوب مفهومى براى صورت بندى بيانيه چشم انداز»، فصلنامه 
هنرهاى زيبا، شماره 24.

3- Ideal
4- براى كسب اطالعات بيشتر بنگريد به: دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام (1384)، «مستندات سياست هاى كلى آمايش سرزمين»، دفتر اول.
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تمايز  به  دادن  توجه  منظور  به  صرفًا  جا،  اين  در  انداز 
جاى  به  يكى  كارگيرى  به  از  پرهيز  و  مفهوم  دو  اين 
ديگرى است. تدوين چشم انداز براي يك شهر و منطقه 
براى  شهروندان  به  هدفي  ارائه  مفهوم  به  درحقيقت 
احتماًال  كه  است  چيزي  توصيف  و  تالش هايشان  كليه 
تصويرى  چشم انداز،  شد.  خواهند  نايل  آن  به  آينده  در 
بازتاب  و  فراهم مي سازد  قابل پيش بيني  آينده  فراسوي 
فهم استراتژيك مشترك جامعه از اهداف توسعه خويش 
اين  به  تا  مي كند  تالش  چشم انداز  كلي  طور  به  است. 
پرسش جواب دهد. «اين شهر يا منطقه توان بالقوه چه 
چيزي شدن را دارد» Cities Alliance, 13) به نقل از 

مركز مطالعات و برنامه ريزى شهر تهران، 1384).
راه  كه  كلى  به مجموعه خط مشى هاى  «راهبرد»1:  
رسيدن به چشم انداز را مشخص مى سازد، راهبرد مى  
انتخاب  از  است  عبارت  راهبرد  ديگر  عبارت  به  گويند. 
فراروي مديريت  بين كليه مسيرهايي كه  از  يك مسير 
بدين  اصلي.  اهداف  به  حصول  براي  دارد  قرار  نظام 
ترتيب راهبرد عبارت است از الگو يا طرحي كه اهداف، 
سياست ها و زنجيره هاي عملياتي يك سازمان را در قالب 
يك كل به هم پيوسته با يكديگر تركيب مي كند. تعيين 
راهبرد يعنى اين كه آنچه ممكن است در آينده روى دهد 
مشخص  را  آينده  احتمالى  شرايط  كنيم،  بينى  پيش  را 
شود  گرفته  شرايط  آن  در  بايد  كه  تصميمى  و  نمائيم 
شهرى»  زيست  محيط  از  «حفاظت  مثًال:  برگزينيم.  را 
عنوان  به  تهران»  كالبدي شهر  ساماندهي  و  «بهبود  و 
سرسبز  شهرى  «تهران؛  انداز  چشم  تحقق  راهبردهاى 
و  متنوع  عمومي  فضاهاي  با  سرزنده  و  شاداب  زيبا،  و 

گسترده» تلقى مى شوند.
«سياست»25: سياست ها عبارتند از مجموعه تصميماتي 
اجراي  هموارسازي  براي  مديريت  نظام  سوي  از  كه 
اتخاذ مي شود.  اهداف كمي  به  راه حصول  راهبرد و در 
بدين ترتيب سياست مجموعه اى از تدابير قانونى، فنى، 
اجرايى و مالى است كه اتخاذ آنها تسهيالت الزم جهت 
و  مطالعات  (مركز  مى سازد  فراهم  را  راهبردها  تحقق 
برنامه ريزى شهر تهران، 1384). مثًال سياست «استفاده 
از انرژى ها و فناورى هاى نو براى روشنايى بوستان ها» 

و سياست «تبديل باغات مسكونى به باغات فرهنگى» 
براى تحقق راهبرد «حفاظت از محيط زيست شهرى» 

قابل تعريف است.
«طرح»:2 مجموعه عمليات مشخصى است كه بر اساس 
مطالعات توجيهى فنى، اقتصادى و اجتماعى توسعه شهر 
انجام مى شود و طى مدت معين و با اعتبار معين براى 
تحقق بخشيدن به يك يا چند سياست برنامه عملياتى 
يا  يك  از  طرح  هر  مى شود.  اجرا  شهردارى  ساله  پنج 
از  مثًال طرح «بهره گيرى  تشكيل مى شود.  پروژه  چند 
و  بوستان ها»  روشنايى  جهت  خورشيدى  سيستم هاى 
«استفاده از چراغ هاى LED جهت روشنايى بوستان ها» 
نو  فناورى  انرژى ها و  از  براى تحقق سياست «استفاده 

براى روشنايى بوستان ها» در نظر گرفته مى شود.
زمان  فعاليت هايى  از  است  عبارت  پروژه  «پروژه»3: 
مند براى تحقق يك تعهد، ايجاد يك محصول يا ارائه 

خدمات مشخص4 . پروژه داراى 6 ويژگى اصلى است: 
1. يك كار منحصر به فرد، جديد و غيرتكرارى است.

از  بعد  انجام مى شود.  نتيجه عينى  براى تحقق يك   .2
ارائه  محصول،  يك  قالب  در  نتيجه  اين  پروژه،  تكميل 
يك خدمت يا تعهد بايد به طور ملموس قابل تحويل5  

باشد.
پايان مشخص  و  شروع  نقطه  يك  است.  مند  زمان   .3

داشته و مدت زمان انجام آن محدود است. 
4. بايد بتوان آن را به «فعاليت ها» يا «بسته هاى كارى» 
داراى زمانى  از آن ها  نمود و هر يك  مشخصى تقسيم 

محدود بوده و وابستگى خاصى بين آن ها برقرار است. 
نيازمند  يا بسته هاى كارى  فعاليت ها  اين  از  5. هر يك 

منابع مالى، انسانى و مصرفى مختلفى هستند.
6. بودجه آن محدود و قابل پيش بينى است6.

خروجى اجراى هر پروژه يك محصول (كاال يا خدمت) 
از  است كه زيرمجموعه يك طرح تلقى شده و بخشى 
سياست هاى برنامه عملياتى پنج ساله را محقق مى كند. 
مثًال پروژه «نصب 200 چراغ LED در بوستان رازى» 
براى طرح «استفاده از چراغ هاى LED براى روشنايى 

بوستان ها». 

1- Strategy 2- Policy 3- Program 4- Project

6- Deliverable (Project Management Institute (PMI 5-  تعريف مؤسسه مديريت پروژه
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3. 4. مفاهيم برنامه
«برنامه»1:  عبارت است از مجموعه اى از راهكارها و 
ساز و كارهاى معين براى تحقق چشم انداز و راهبردهاى 
معين  زمانى  بازه  در  فرادست  مراجع  توسط  تعيين شده 
برنامه،  از  منظور  نامه،  نظام  اين  در  بودجه مشخص.  و 
ممكن  است.   تهران»  شهردارى  مدت  ميان  «برنامه 
است ساير معاونت ها و واحدهاى شهردارى، برنامه هاى 
بخشى مربوط به خود داشته باشند؛ مانند «برنامه حمل 
و نقل و ترافيك شهر تهران»، «برنامه توسعه فضاهاى 
فرهنگى شهر تهران» يا «برنامه مديريت پسماندها در 

شهر تهران» 2.

«هدف كّمى» (مقصد):   عبارت است از شاخص هايى 
اندازه گيرى بوده و  كه به صورت ملموس و كّمى قابل 
شاخص،  براى  خاصى  عدد  مشخصى  زمانى  افق  براى 
به عنوان هدف تعيين مى شود. اهداف كمى سه كاركرد 

عمده دارند:
- نمايش نيات بلندمدت مراجع برنامه ريزي؛

- ارائه راهنمايي روشن براي توسعه و ارزيابي سياست ها؛
- عملكرد به عنـوان معياري براي اندازه گيري موفقيت 

سياست ها و خدمت هاى پيشنهادي
اهداف كمى در سه زمينه قابل تعريف است: 1) ستانده ها 

(خروجى ها)؛ و 2) كارايى؛ و 3) نتايج (پيامدها). 
از  عبارتست  زمينه خروجى ها»:  «اهداف كّمى در 
كيلومتر  مانند  شده؛  توليد  محصوالت  و  خدمات  كّميت 
راه توسعه شده، مترمربع پياده رو سنگ فرش شده، تعداد 
پروانه ساختمانى صادر شده، تعداد درخواست پاسخ داده 

شده و مانند آن ها.
«اهداف كّمى در زمينه كارايى»: عبارتست از نسبت 
واحدهاى  نسبت  يا  داده ها  به  (خروجى ها)  ستانده ها 
صورت  سرمايه گذارى  واحدهاى   به  نهايى  محصول 
اهداف  تجهيزات).  و  زمان  انسانى،  منابع  (پول،  گرفته 
واحد  هر  هزينه  بر  ناظر  عمدتًا  كارايى  زمينه  در  كمى 
خدمات  مى باشد؛ مانند هزينه جمع آورى هر تن زباله، 
هزينه احداث هر كيلومتر مترو، هزينه پاسخگويى به هر 
مراجع خدمات آتش نشانى، هزينه جا به جايى هر مسافر 
سبز،  فضاى  مربع  متر  يك  احداث  هزينه  اتوبوس،  با 
هزينه هر مترمربع رفت و روب معابر، هزينه نگهدارى 

يك متر مربع فضاى سبز و مانند آن ها.
پيامدهاى  بر  ناظر  نتايج»:  «اهداف كّمى در زمينه 
كيفى متعاقب هر برنامه و خدمت است. به عبارت ديگر 
اهداف كمى ناظر بر نتايج عبارتست از نسبت ستانده ها 
به استانداردها. مانند: كاهش در تلفات و صدمات ناشى 

از آتش سوزى. 
 

3. 5. فرايند برنامه
و  ها4  گام  مراحل3،  سطح  سه  در  برنامه  فرايند  اجزاى 
بينى شده است كه كليت آن در نمودار  اقدامات5 پيش 
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نمودار 1. ارتباط همپيوند اجزاى برنامه؛ ماخذ: 
نگارندگان

نمودار 2. سلسله مراتب اجزاى برنامه از كلى به جزئى؛ 
ماخذ: نگارندگان.

1- براى كسب اطالعات بيشتر بنگريد به: سبزه پرور، مجيد (1389)، «مرجع كاربردى مديريت پروژه»، انتشارات ترمه، تهران، صص 21 و 25. 
2- Plan

3- مفهوم «برنامه» در اين جا متناظر است با سطح سوم برنامه ها در مصوبه «تعيين سلسله مراتب و فرايند نظام برنامه ريزى و طرح هاى توسعه شهرى» 
شوراى اسالمى شهر تهران به شماره 86/3/59/3 مورخ 1386/9/13 تحت عنوان «برنامه عملياتى دستگاه هاى مسؤول در حوزه مديريتى شهر تهران». 

4- Phases
5- Steps
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تدوين  در  همچنين  است.  گرديده  منعكس   5 شماره 
همه  از  اطالعات  اخذ  استانداردسازى  منظور  به  برنامه 
بخش هاى شهردارى و پرهيز از پراكنده كارى و تسهيل 
مرحله جمع بندى فرم هايى با عناوين ذيل تكميل خواهد 
مختلف  بخش هاى  در  را  برنامه  تدوين  روند  كه  شد 

شهردارى ميسر خواهد ساخت:
طرح،  مشخصات  فرم  ب)  پروژه،  مشخصات  فرم  الف) 
پ) درختواره چشم انداز تا پروژه، ت) فرم اولويت بندى 
پروژه ها، ث) ليست پروژه ها به ترتيب اولويت و اعتبار 
مورد نياز به تفكيك سالهاى برنامه، ج) ليست پروژه هاى 

هر يك از طرح ها و كل اعتبار مورد نياز هر طرح
در فرايند تدوين برنامه، اهداف كمى در سه نوع «خروجى» 
 (output) «و «نتيجه (effiency) «كارايى» ،(output)
براى سطوح سياست و طرح ارائه گرديده و به اين ترتيب 
اندازه  قابل  مرتب  طور  به  برنامه  اهداف  تحقق  ميزان 
گيرى خواهد بود. تعريف اهداف كمى از اين لحاظ حائز 
قبال  در  را  شهرى  مديريت  مجموعه  كه  است  اهميت 
پاسخگويى صريح،  به  وادار  به شهروندان  عملكرد خود 
ارزيابى عملكرد شهردارى  در  و  و شفاف مى كند  دقيق 

تنها به اجرا يا عدم اجراى يك يا چند پروژه خاص اكتفا 
نمى شود.

4.جمع بندى و نتيجه گيرى 
وجود  گفت  مى توان  تحقيق  اول  پرسش   به  پاسخ  در 
علمى  توجيه  داراى  هم  شهردارى  مدت  ميان  برنامه 
اتصال  علمى،  بعد  از  است.  قانونى  توجيه  داراى  هم  و 
جامع شهر)  (طرح  توسعه شهرى  مدت  بلند  برنامه هاى 
امرى  ساالنه)  (بودجه هاى  مدت  كوتاه  برنامه هاى  به 
نه  كه  است  آن  مؤيد  جهانى  تجارب  و  است  ضرورى 
بزرگ  شهرهاى  اغلب  در  مدت  ميان  برنامه هاى  تنها 
نوع  چندين  موارد  برخى  در  بلكه  مى شود،  تهيه  جهان، 
پنج  برنامه  چون  عناوينى  با  مدت  ميان  برنامه  سند 
ساله،  پنج  عملياتى  برنامه  ساله،  پنج  مالى  برنامه  ساله، 
و  ساله  پنج  راهبردى  برنامه  ساله،  پنج  يكپارچه  برنامه 
از اين قبيل در بازه هاى زمانى معموال سه تا پنج ساله 
تدوين مى شود. به عنوان نمونه، در كيپ تاون افريقاى 
برنامه  عناوين  با  مختلفى  ريزى  برنامه  اسناد  جنوبى، 
و  اجرايى خدمات رسانى  برنامه   ،(IDP)توسعه يكپارچه 

نمودار 3. نمودار درختى نمونه براى اجزاى برنامه



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 32 پاييز 92
 No.32 Automn 2013

36

بودجه (SDBIPs)، بودجه سرمايه اى سه ساله و يا در 
فيالدلفياى امريكا، اسناد مختلفى چون برنامه فيالدلفيا1  
(شامل ارزشها، ماموريت و اهداف)، برنامه پنج ساله مالى 
و استراتژيك، برنامه سرمايه اى (شش ساله)، برنامه مالى 
پنج ساله، بودجه سرمايه اى 5 ساله و بودجه هزينه اى 
5 ساله تهيه و تدوين مى شوند. از بعد قانونى نيز مطابق 
 1347 سال  (مصوب  شهرى  نوسازى  قانون   15 ماده 
به  موظف  ايران  در  شهردارى ها  ملى)  شوراى  مجلس 
تهيه برنامه نوسازى و عمران شهر براى مدت پنج سال 
هستند. به اين ترتيب فرضيه اول تحقيق مورد تأييد قرار 
بايد گفت على  مى گيرد. در پاسخ به پرسش دوم مقاله 

رغم تنوع برنامه هاى ميان مدت توسعه شهرى در سطح 
شهرهاى جهان، اما در اغلب شهردارى هاى بزرگ جهان 
مفهوم «برنامه سرمايه اى شهر2 »، مفهومى شناخته شده 
است و جايگاه قانونى دارد. از اين رو به نظر مى رسد كه 
الگوى برنامه سرمايه اى شهر - كه بيان گر پروژه هاى 
اصلى عمرانى شهر در طى مدت 5 سال به ترتيب اولويت 
الگوى  است-  اعتبار  تأمين  منابع  و  نياز  مورد  اعتبار  و 
محسوب  شهردارى ها  مدت  ميان  برنامه هاى  متداول 
نيز  تحقيق  دوم  فرضيه  فوق،  توضيحات  با  مى شود. 
مورد تأييد قرار مى گيرد. ساختارى كه براى برنامه ميان 
مفاهيم  به  توجه  با  پيشنهاد شد  تهران  مدت شهردارى 

نمودار 4. چرخه مراحل و گام هاى برنامه ميان مدت شهردارى تهران
 

1- Philadelphia Plan 2- Capital Investment Plan
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مرتبط با برنامه ريزى راهبردى و ادبيات مورد استفاده در 
برنامه هاى ميان مدت شهردارى هاى جهان و نيز مفاهيم 
مندرج در طرح جامع شهر تهران (مصوب 1386 شوراى 
عالى شهرسازى و معمارى كشور) و نيز تشكيالت ادارى 
و سازمانى شهردارى تهران ارائه گرديده است. در جدول 
شده  داده  نمايش  طور خالصه  به  الگو  اين  اجزاى  زير 

است.
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 ،(1384) تهران  ريزى شهر  برنامه  و  مطالعات  مركز   .9

الگوى برنامه ميان مدت شهردارى تهران

1- سازماندهى؛ 2- برنامه ريزى؛ 3- تنظيم اليحه برنامه؛ 4- تصويب برنامه؛ مراحل اصلى
5- بسترسازى براى اجرا؛ 6- پايش و بازنگرى.

1- چشم انداز؛ 2- راهبرد؛ 3- سياست؛ 4- طرح؛ 5- پروژه.سطوح برنامه

ابزارهاى مورد استفاده
1- برآورد منابع مالى مورد نياز پروژه ها و مراجع تأمين اعتبار آن ها؛ 

2- اولويت بندى پروژه ها با استفاده از روش ارزيابى چند معياره؛
3- فرم هاى استاندارد تعريف و توجيه پروژه.

خروجى ها

1- پروژه هاى برنامه به تفكيك اولويت و منابع تأمين اعتبار؛ 
2- ارائه درختواره پروژه ها، طرح ها، سياست ها، راهبردها و چشم انداز؛ 

3- تعيين اهداف كّمى براى سياست ها و طرح ها؛
4- ارائه تصويرى روشن از جايگاه شهر تهران از نظر شاخص هاى اصلى 

توسعه در 5 سال آينده.

جدول 2. الگوى پيشنهادى برنامه ميان مدت شهرداى تهران
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ارزيابى جايگاه و نقِش وحدت آفرين مساجد جمعه در افزايش ميزاِن سرمايه اجتماعى؛ 
مورد پژوهى: برُگزارى آيين روحانى نماز جمعه در مساجد محالت شهر كرمان 

شهاب ايلكا*- هيات علمى آموزشكده فنى و حرفه اى سما، دانشگاه آزاد اسالمى واحد ورامين، ورامين، ايران.
شاهين ايلكا- هيات علمى آموزشكده فنى و حرفه اى سما، دانشگاه آزاد اسالمى واحد ورامين، ورامين، ايران.

چكيده
«نماز و عبادِت» هستمندان بشرى به درگاه ايزدى و هر آنچه كه بتواند رابط 
انسان و آفريدگارش براى دستيابى به «حيات طيبه» و مقوالت وابسته آن؛ 
آرامش روحانى و معنوى باشد، از مهمترين مراتبى است كه الزم است تا در 
«شهر متصف به صفت اسالمى» به منصه ظهور رسد. از سويى ديگر، «سرمايه 
اجتماعى» به عنوان يكى از «پيش شرطهاى الزم براى دستيابى به همبستگى 
و وحدت اجتماعى»، داراى عناصرى چون اعتماد اجتماعى، ُمشاركت اجتماعى، 
و درجه ديندارى است كه ميزاِن هر يك از اين مولفه ها در جوامع مختلف 
متفاوت است. مقاله حاضر به بررسى تاثيرات برگزارى آيين وحدت آفرين و 
معنويت بخش نماز جمعه و كارايى مساجد در ميزان سرمايه اجتماعى بر حسب 
مولفه هاى آن در سطح مساجد شهر كرمان پرداخته است. «حجم نمونه» در 
اين پژوهش از ساكنين باالى 16 سال در سطح محالت شهر كرمان و مساجد 
آن مى باشد كه به روش نمونه گيرى تصادفى ساده انتخاب شده اند. روش 
تحقيق پيمايش و ابزار جمع آورى اطالعات، «پرسشنامه» است كه تجزيه و 
تحليل داده ها نيز با استفاده از نرم افزار spss  صورت گرفته كه در سطح 
است.  شده  استفاده  دو»  خى  «آزمون  و  كندال»  «آزمون  از  استنباطى  آمار 
نتايج حاصله از تحقيق نشان مى دهد كه بين متغيرهاى سرمايه اجتماعى، 
اِعتماد اجتماعى، ُمشاركت اجتماعى و درجه ديندارى حاصل از برگزارى آيين 
روحانى نماز جمعه، رابطه مستقيم و معنادار وجود دارد. بر اين اساس؛ الزم بنظر 
مى رسد تا با گسترش برنامه هاى دينى و معنوى و ايجاد و ارائه تمهيدات 
گوناگون كه ميتواند به جذب و نگهداشت شهروندان به مساجد كمك رساند، تا 
خاصه در سطح جوانان و نوجوانان، امكاِن افزايش ميزان سرمايه هاى اجتماعى 

و مولفه هاى وابسته و پيوسته به آن را فراهم آورد.

اعتماد اجتماعى، مشاركت  سرمايه اجتماعى، نماز جمعه،  واژگان كليدى: 
اجتماعى، درجه ديندارى. 
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Evaluation of the unifying status and role of jumah 
mosque in increase of social capital; case study: local 
mosque of Kerman city

Prayers and worship to god and everything which re-
lates humanity to his creator to achieve the pure life and 
its affiliations, spiritual tranquility, are the most important 
issues necessary to be presented in a city subjected to Is-
lamic codes. In this article studies the impact of holding the 
unifying and spiritual ritual of jumah salat and the efficiency 
of mosques in increate of social capital based of its factors 
in the level of mosques of Kerman city. Sample population 
in the current study is 384 upper than 16 years old in habi-
tants of local areas of Kerman city which are selected ran-
domly. Research methodology and data collection tools are 
questionnaires which are analyzed by SPSS software, which 
in the level of inferential statistics “candle test” and “chi 
due test” are applied. Result of the study show a direct and 
meaningful correlation between variables of social capital, 
social trust, social participation and religious scale of people 
which are resulted by holding of jumah salat as a spiritual 
ritual. Therefore, it seems necessary to make possible the in-
crease of social capital and its related and correlated factors 
by development of spiritual and religious programs which 
can help the attraction of citizens to mosques, especially 
teenagers and youngsters.

Keywords: social capital, social trust, social participation 
and religious scal.
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مقدمه
شكوهمند  آيين  برگزارى  باب  در  جمعه  مساجد  امروزه 
نماز جمعه در سطوح محالت و مناطق شهرى از جايگاه 
ساماندهى  و  اجتماعى  همبستگى  ارتقاء  در  بديلى  بى 
برخوردار شده  اجتماعى  تعامالت  مناسبات شهروندى و 
صفت  به  متصف  سرزمينى  حوزه  يك  از  چنانچه  اند؛ 
اسالميت نيز انتظارى غير از اين نخواهد بود. از سويى 
ديگر، در جامعه معاصر در كنار سرمايه هاى انسانى، مالى 
و اقتصادى از نوع ديگرى از سرمايه به نام «سرمايه 
اِجتماعى1»  نام برده مى شود. بر اساس نظر بسيارى 
از انديشمندان، اين مفهوم به «پيوندها و ارتباطات ميان 
اعضاى يك شبكه» به عنوان منبع با ارزشى اشاره دارد 
تحقُّق  موجب  متقابل  اِعتماد  و  َهنجارها  طريق  از  كه 
اهداف افراد و اعضاء جامعه مى گردد. سرمايه اجتماعى 
نيل  براى  جوامع  و  گروهها  افراد،  كه  منبعى  عنوان  به 
كه  است  مفهومى  گيرند،  مى  كار  به  مطلوب  نتايج  به 
از آن براى  از تحليلگران اجتماعى و اقتصادى  بسيارى 
توصيف طيف وسيعى از فرايندهاى اجتماعى و نيز براى 
پاسخ به پرسشهايى در جهت تحقُّق توسعه استفاده مى 
سرمايه  توسعه،  ُمديريت  سنتى،  هاى  ديدگاه  در  كنند. 
هاى اقتصادى، فيزيكى و نيروى انسانى مهمترين نقش 
را ايفا مى كردند اما در حال حاضر گفته مى شود براى 
توسعه بيشتر از آن چه به سرمايه اقتصادى، فيزيكى و 
انسانى نيازمند باشيم، به سرمايه اجتماعى نيازمنديم؛ زيرا 
بدون سرمايه اجتماعى، استفاده از ديگر سرمايه ها بطور 
بهينه انجام نخواهد شد؛ در جامعه اى كه فاقد سرمايه 
اجتماعى است ساير سرمايه ها ابتر مانده و كم بازده مى 
شوند. از اينرو، موضوع سرمايه اجتماعى به عنوان يك 
شده  محسوب  توسعه  به  دستيابى  براى  محورى  اصل 
از اهميت و  بتوانند درك درستى  و مديرانى موفقند كه 
سرمايه  بنابراين  باشند.  داشته  اجتماعى  سرمايه  كاركرد 
جامعه،  َهنجارهاى  و  ارزشها  از  واقع  در  كه  اجتماعى 
تا حدود  و  افراد، گروهها  بين  تعهدات متقابل  استحكام 
جامعه  حافظ  تامين مى شود  اجتماعى  ُمشاركت  زيادى 
اقتصادى  سياسى،  بحرانهاى  در  اجتماعى  گروههاى  و 
از توقف جامعه در مرحله  تواند  اجتماعى است و مى  و 

توسعه  به سمت  را  آن  ماندگى جلوگيرى كرده و  عقب 
پيش برد. 

در هر حال، برگزارى آيين هاى جمعى و نماز 
از روشهاى  در سطوح مساجد مى تواند يكى 
مورد نظر براى بهبود ميزان سرمايه اجتماعى 
تحقق  براى  كه  شود  قلمداد  مدنى  آگاهى  و 
مورد  اجتماعى  سرمايه  تقويت  و  شكل گيرى 
نياز مى باشد. بر اين اساس تحقيق حاضر بر 
ارزيابى سرمايه  آن است تا ضمن سنجش و 
بررسى  به  آن،  هاى  مولفه  طريق  از  اجتماعى 
رابطه ميان اين متغير و برگزارى آيين معنوى 
هاى  مولفه  حال،  عين  در  و  مساجد  در  نماز 
عملكردهاى  فرهنگى  و  اجتماعى  كالبدى، 
و  كالبدى؛  محيط  كيفيت  و  مساجد  فرهنگى 
آن  با  مرتبط  محيط  به  داشتن  تعلق  احساس 

بپردازد. 

روش شناسى
است.  شده  استفاده  پيمايشى  روش  از  تحقيق  اين  در 
جامعه  گيرى»:  نمونه  روش  و  نمونه  آمارى،  «جامعه 
باشد.  مى  كرمان  شهر  ساكنين  پژوهش  اين  آمارى 
اين  نمونه»  «حجم  كوكران»،  «فرمول  از  استفاده  با 
«نمونه  طريق  از  ها  نمونه  و  گرديده  تعيين  پژوهش 
اند،  شده  انتخاب  ساده»  تصادفى  و  اى  سهميه  گيرى 
بدين منظور  مساجد محالت شهر كرمان انتخاب و از 
هر محله به نسبت جمعيت آنها، نمونه ها تصادفى انتخاب 
پرسشنامه  از  اطالعات  آورى  جمع  منظور  به  اند.  شده 
پژوهش  اين  در  است.  شده  استفاده  مصاحبه  با  توام 
براى تعيين ميزان «پايايى پرسشنامه» از «روش آلفاى 
(Cronbach=./75) و براى تعيين «روايى»  كرونباخ» 

از نظر اساتيد و كارشناسان استفاده گرديده است.

مبانى نظرى 
1. فضاهاى شهرى و مولفه هاى كيفى آن

استقبال  ميزان  و  شهرى  فضاهاى  اينكه  به  عنايت  با 
ميزان  در  اساسى  نقشى  كه  شهروندان  بوسيله  آنها  به 
1- Social Capital
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استفاده مردمى خاصه در مساجد شهرى دارد و از سويى 
ديگر، يكى از معيارهاى امكان دهنده به تعامالت سازنده 
اجتماعى كه نقشى در مولفه هاى ارتقا سرمايه اجتماعى 
دارد، الزم است تا تعاريف مفهومى ار فضاهاى شهرى 

صورت گيرد.
 پروفسور «دوهل» استاد دانشگاه بركلي در اواسط دهه 
گذشته در كنفرانسي در شهر تورنتوي كانادا ده معيار را 

به عنوان ويژگى هاى كيفيت محيط شهرها ارائه كرد: 
- «وجود خدمات بهداشتي مفيد و قابل دسترس براي 

كليه ساكنين»؛ و
 - «باال بودن كيفيت كالبد محيط – مسكن»؛ و

 - «وجود اكوسيستم هاي سالم»؛ و
 - «وجود محالت فعال و معني دار»؛ و
 - «رفع نيازهاي اوليه هر شهروند»؛ و

 - «وجود روابط اجتماعي در حد معقول»؛ و
 - «وجود اقتصاد متنوع و خودكفا»؛ و

و  (طبيبيان  فرهنگي»  هاي  فعاليت  «تنوع   -  
بحرينى، 1377، ص 43).

سايت   PPS.org (Projects for Public Spaces) 
يك موسسه تخصصى براى طراحى و احياى فضاهاى 
افزايش  براي  را  زير   معيارهاي  است،  شهرى  عمومى 
نيز  برخى  كند.  مي  عنوان  شهري  هاي  محيط  كيفيت 
باال بودن كيفيت محيط شهر را در گرو ويژگي هاي زير 

عنوان كرده اند:
 - كليه نيازهاي ساكنين خود را تامين كند؛

 - داراي ايمني، امنيت و حفاظت بوده و از نظر بصري و 
عملكردي محيطي سامان يافته و بانظم باشد؛

 - محيط اجتماعي هدايت كننده باشد و حس مكان را 
تقويت نمايد؛

اعتبار  و  شهرت  مناسب،  ذهني  تصوير  يك  داراي   -  
خوب باشد و به مردم حس اعتماد و منزلت دهد؛

 - به مردم فرصت خالق بودن، شكل دادن به فضاي 
شخصي و بيان خودشان را بدهد؛ طراحي شده، از نظر 
زيبايي شناسي مطبوع بوده و از نظر كالبدي قابل تصور 

باشد (براندي و هيلدر، 1383، ص 30).
روي  بر   PPS موسسه  توسط  كه  اي  مطالعه  اساس  بر 

كشورهاي  در  شهري  عمومي  فضاي   1000 از  بيش 
اين  به  كنندگان  مطالعه  داده شد،  انجام  مختلف جهان 
نتيجه رسيدند كه 4 عامل اساسي در سنجش مطلوبيت 
اهميت  از  شهري  عمومي  فضاهاي  وضعيت  كيفي 

ببيشتري برخوردارند كه اين عوامل عبارتند از:
الف- دسترسي و به هم پيوستگي؛ ب- آسايش 
و منظر؛ ج- استفاده ها و فعاليت ها؛ د- اجتماع 

پذيري (رفيعيان و سيفايي، 1384). 
«عرصه  بعد  دو  در  را  عمومي  عرصه  نيز  «كرمونا» 
فرهنگي-  عمومي  «عرصه  و  كالبدي»2  
 Carmona،) .اجتماعي»3  مورد بررسي قرار مي دهد

(2003:11

و  عمومي  اجزاي  از  عمومي  ساختارهاي  و  سازمانها 
اين ها هميشه  بين  تمايز  خصوصي تشكيل مي شوند. 
روشن نيست، زيرا رفتارها و مكانهاي «نيمه عمومي4  
و نيمه خصوصي5»  هم وجود دارند. به عالوه اينكه 
چه چيزي را خصوصي يا عمومي تلقي كنيم از فرهنگي 
به فرهنگ ديگر و در درون هر فرهنگ طي زمان تفاوت 

دارد. 
 

تصوير 1. انواع عرصه عمومى از ديدگاه كارمونا؛ ماخذ: 
نگارندگان بر اساس كارمونا، 2003.

2- Physical Public Realm
3- Socio-Cultural Public Realm

4- Semi-Public
5- Semi – Private
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از ديدگاه جامعه شناختي مي توان جامعه را به سه عرصه 
و  عمومي  عرصه  خصوصي،  عرصه  كرد:  تقسيم 
است.  خانواده  آن  از  عرصه خصوصي  دولتي.  عرصه 
مذهبي،  شغلي،  گروههاي  دربرگيرنده  عمومي  عرصه 
اجتماعي، سياسي، فرهنگي، روزنامه ها، مجالت، راديو و 
تلويزيون و ديگر وسايل ارتباطي جمعي است؛ و عرصه 

دولتي هم دولت و ساختارهاي آن است. 

در نگاه هانا آرنت6 حوزه عمومي دو بعد دارد:
با  تمايز  در  مشترك  دنياي  مشترك»:  «دنياي   -1
انسانهاست كه  طبيعت و محيط طبيعي، دنياي مصنوع 
رفت و آمد نسلها را دوام مي آورد، بناها وفضاهاي ساخته 

شده و نيز نهادهايي است كه انسانها را از خود به يادگار 
مي گذارند و تاريخ  آن را باز مي گويد. چيزي است كه 
در يادها مي ماند و همچون خاطرات فردي و احساسات 

دروني ناگفته، با مرگ فرد از ميان مي رود.
هيجانات  و  احساسات  همه  ظهور»:  «فضاي   -2
نمي  ديگران ظهور  دربرابر  كه  انسان  دروني  وروياهاي 
در  تنها  يابد.  نمي  «واقعيت»  و  دارد  گذرا  ماهيتي  يابد 
حضور ديگران و سخن گفتن و عمل كردن همراه با آن 

است كه هويت انساني واقعيت مي يابد.
 

«گهل» در كتاب خود اين فعاليتها را در سه طيف مورد 
بررسي قرار مي دهد:

1. دسته اول «فعاليت هاي ضروري»  و با اهميت 
ارتباط خاصي  و  افتند  اتفاق مي  كه تحت هر شرايطي 
ندارند. فعاليت  به فرد اجتماعي  با ويژگي هاي منحصر 
خريد،  انجام  مدرسه،  يا  كار  محل  به  رفتن  نظير  هايي 
انتظار در ايستگاه اتوبوس و ساير فعاليت هاي عمومي و 
روزمره در اين دسته جاي مي گيرند. اين طيف از فعاليت 

ها درجات متفاوت از مشاركت اجتماعي را مي طلبد؛
2. دسته دوم از فعاليت هايي كه در فضاي شهري انجام 
مي شوند را، «فعاليت هاي گزينشي و انتخابي7»  
تشكيل مي دهند كه در شرايط مناسب و وضعيت دلخواه 

تصوير 2. انواع فضا از ديدگاه كاربستهاى اجتماعى؛ 
ماخذ: نگارندگان.

تصوير 3. انواع عرصه هاى عمومى از ديدگاه جامعه 
شناختى؛ ماخذ: نگارندگان.

تصوير 4. انواع عرصه هاى عمومى از ديد آرنت ؛ ماخذ: 
نگارندگان.

6- جهت اطالعات بيشتر در زمينه افكار آرنت ر.ك. به : فصلنامه بخارا، ويژه نامه هانا آرنت. شماره 85 . زمستان 1385
7- Optional Activities
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افراد ضرورت پيدا مي كنند. قدم زدن در هواي آزاد، توقف 
و مكث در مكان هاي تفريحي، نشستن و استراحت در 
مكان هاي جذاب و ديدني جزء فعاليت هاي انتخابي و 

موردي به شمار مي آيند؛
3. دسته سوم از فعاليت هايي كه در فضاي شهري رخ 
كه  هستند  اجتماعي8»   هاي  «فعاليت  دهند،  مي 
اي  ويژگي هاي فضاي شهري طيف گسترده  به  بسته 
از روابط متقابل افراد را در برمي گيرد. اين فعاليت ها به 
دليل تأثيرپذيري از ساير فعاليت ها و فضاي اجتماعي، 
فعاليت هاي نهايي نيز خوانده مي شوند. شرايط خاص 
و  كردن  بازي  خوردن  نشستن،  ايستادن،  جهت  فضاها 
غيره، اين فعاليت ها را تحت تأثير خود قرار مي دهند. در 
فضاهاي شهري كه فاقد جنبه هاي الزم جهت تقويت 
فعاليت  اين  از  تنها مقدار كمي  اجتماعي هستند،  روابط 
ها امكان بروز پيدا مي كند كه بسته به شرايط افراد نيز 
متفاوت خواهد بود. در مقابل در فضاهايي كه از اين ابعاد 
غني هستند، سطح و قدر بااليي از فعاليت هاي اجتماعي 

شكل مي گيرد. 9
 

قابل  فضاهاي  عنوان  به  فضاهاي عمومي  انواع  كرمونا 
دسترس براي همه را در سه گونه تقسيم بندي مي كند:

: قطعاتي كه در  1. «فضاهاي عمومي خارجي10» 
خيابان  نظير  گيرند  مي  قرا  ساختمانهاي خصوصي  بين 
و  ها  پاركينگ  و  ها  بزرگراه  ها،  پارك  ميادين،    ها، 
همچنين فضاهاي  كناره رودخانه ها، درياچه ها و كنار 

سواحل؛
2. «فضاهاي عمومي داخلي11» : مؤسسات عمومي 
نظير كتابخانه ها، موزه ها، تاالرهاي شهري و همچنين 
نظير  عمومي  نقل  و  حمل  به  مربوط  هاي  ساختمان 

ايستگاه هاي قطار و اتوبوس و فرودگاه ها.
3. «شبه فضاهاي عمومي12  داخلي و خارجي»: 
پاره اي از فضاهايي كه به طور قانوني خصوصي هستند 
نظير پرديس هاي دانشگاهي زمين هاي ورزش، رستوران 
ها، سينماها و مراكز خريد را مي توان به عنوان بخشي از 

.(Carmona، 2003:111) عرصه عمومي تلقي كرد
 

گلكار با اشاره به پيشرفت دانش طراحي شهري در دهه 
هاي اخير و همچنين مطرح شدن بحث پايداري مبتني 
بر بوم شناسي و توجه به محيط به نارسايي مدل كانتر 
و  كرده  اشاره  زمينه  اين  در  مرجع  مدل  يك  عنوان  به 
عنصر اكوسيستم را به كالبد، فعاليت و تصورات در مدل 

تصوير 5. انواع فعاليتها در فضاهاى شهرى؛ ماخذ: 
نگارندگان بر اساس گهل، 1987.

تصوير 6. انواع فضاهاى عمومى از ديدگاه كارمونا؛ 
ماخذ: نگارنده بر اساس كارمونا، 2003.

7- Optional Activities
8- Resultant Activities(Social Activities)

Life Between Buildings (1987) Gehl, Jon- :9- براي اطالعات بيشتر ر.ك. به
375-The Urban Design Reader. Rutledge. New York.   PP348 (2007) Larice, Michel and Macdonald، Elizabeth-

- رفيعيان، مجتبي و سيفايي، مهسا (1384) فضاهاي عمومي شهري: بازنگري و ارزيابي كيفي. نشريه هنرهاي زيبا. شماره 23. صص35-43
10-  External Public Spaces
11- Internal Public Spaces 
12- Quasi-public Spaces
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مكان  مدل  را  جديد  تركيب  اين  وي  افزايد.  مي  كانتر 
پايدار مي نامد13.  تطبيق اين مدل با معيارهاي سه گانه 
پايداري يعني مولفه اجتماعي، اقتصادي و محيطي نشان 
مي دهد كه مولفه هاي زيست محيطي دقيقا منطبق بر 
بعد محيطي است. دو مولفه ديگر عملكري و تجربي- 
زيبايي شناختي را بسته به معيارهاي ارائه شده در مورد 
هر مولفه مي توان به صورت زير مجموعه اي مشترك 
مولفه  ويژه  به طور  دانست.  گانه  ابعاد سه  از  بعد  دو  از 
عملكردي و تجربي- زيبايي شناختي را مي توان در زير 
دانست.  محيطي  و  اجتماعي  بعد  از  مشتركي  مجموعه 
گلكار در آزمون مدل پيشنهادي خود براي مكان پايدار 
معيارهاي كيفيت هاي ارائه شده توسط متخصصين را در 
ذيل سه مولفه خود طبقه بندي مي كند و مجموعه انها 

را در تصوير 7 نمايش مي دهد. 

2. نقش مسجد در مديريت شهرى 
در طول تاريخ اسالم، مساجد در زندگى جمعى مسلمانان 
نقش مهمى داشته اند. شايد بتوان گفت در مقاطعى از 
تاريخ اسالم، مساجد يكى از مهمترين و منحصر بفردترين 
عناصر بروز زندگى جمعى بوده و به نوعى برقرار كننده 
زندگى  و  انسان  مادى  و  جمعى  زندگى  ميان  ارتباط 
عبادى و فردى او بوده اند. در ايران نيز مساجد از ديرباز 
نقش مهمى در زمينه هاى اجتماعى، اقتصادى، سياسى 

معروفى، 1389 ب).  و  اند(تقوايى  نموده  ايفا  كالبدى  و 
آنها از يك سو محل برگزارى مراسم عبادى بوده اند و از 
سوى ديگر، مكانى كه زندگى اجتماعى ساكنان محالت 
را ساماندهى مى كرده و به حل و فصل امور مردم مى 
پرداخته اند. در تاريخ شهرهاى ايران، به وفور نمونه هايى 
از اين نوع عملكرد دوگانه مساجد يافت مى شود به گونه 
اى كه برخى مورخان غير بومى نيز به آن اشاره نموده 
آن  طرفين  در  مناره  دو  با  ايران،  در  مسجد  دروازه  اند. 
يادآور خاطره بهشت بوده كه در ميان دو مظهر متضاد 
تنها محور جهان است (امين زاده، 1387، ص 282). واژه 
مسجد در قرآن، بيست و هشت بار آمده است و صريحا از 
مسجد به عنوان مكانى كه انسان مسلمان در آن عبادت 
نموده و به وسيله آن ايمان به يگانگى خداوند را اظهار 
مى دارد نام برده شده است (مرتضى، 1387، ص123). 
با مطالعه تاريخ و تمدن اسالمى در مى يابيم كه مساجد 
به عنوان عبادتگاه مسلمانان در طول اعصار از تحول و 
پويايى خاصى در كالبد و محتوا برخوردار بوده اند. اين 
در فطرت  پرستش موجود  در حس  ريشه  از طرفى  امر 
زيبايى  از حس  برخاسته  ديگر  طرف  از  و  داشته  آدمى 
دوستى انسانها مى باشد. مسلمانان در طول زمان تالش 
كرده اند اين حس زيبايى دوستى را در كالبد مساجد به 
تصوير كشيده و به خلق فضاهايى بپردازند كه ضمن بر 
آورده كردن نياز پرستش و عبادت بر آورنده حس زيبايى 

شناختى آنان نيز باشد (سليمانى، 1378، ص236). 
به اين ترتيب مى توان گفت مسجد در جامعه ايرانى در 
ابعاد مختلف اجتماعى، سياسى و كالبدى تاثير گذار بوده 

است. 
و  پردازان  نظريه  اجتماعى،  سرمايه   -3

مولفه هاى آن
از سال 1980 ميالدى، مفهوم سرمايه اجتماعى وارد علوم 
اجتماعى به ويژه جامعه شناسى شد كه ابتدا توسط افرادى 
و  شد  مطرح  «لِوى»  و  «پاسرون»  «بُورِدُيو»،  چون 
و  «پُوتنام»  «بارت»،  «كلمن»،  چون  كسانى  توسط 
«پرترز» بسط و گسترش داده شد (ُوول ُكوك، 1998، 

تصوير 7. مدل مكان پايدار؛ ماخذ: گلكار، 1380، ص 
.54

13- براي اطالعات بيشتر ر.ك. به: گلكار، كورش (1380) مولفه هاي سازنده كيفيت در طراحي شهري، نشريه صفه شماره 32، صص 38-65
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ص 159). در ادبيات علوم سياسى، جامعه شناسى و انسان 
َهنجارها،  از  اى  مجموعه  به  اجتماعى  سرمايه  شناسى، 
ارزشها، شبكه ها و سازمانهايى اشاره مى كند كه مردم از 
طريق آنها به تواناييها و ظرفيتها و استعداد خود مى رسند 
افراد قدرت تصميم گيرى و سياست  به  تواناييها  اين  كه 
گذارى مى دهد (ِسراگلدين و ِگرتارست، 2000، ص 44-

ديدگاه  از  اجتماعى  سرمايه  رايج  تعريف   .(45
دوجانبه  روابط  از  است  عبارت  كاركردگرايى 
گروههاى  ميان  در  كه  هايى  شبكه  و  تعامالت 
انسانى پديدار مى گردند و سطح اِعتمادى كه در 
ميان گروه و جماعت خاصى به عنوان تعهدات و 
َهنجارهاى پيوسته با ساختار اجتماعى يافت مى 
شود. در مقابل اين نظريه، جامعه شناسان اروپايى مفهوم 
مى  كار  به  موضوع  اين  بررسى  در  را  اجتماعى  سرمايه 
گيرند كه چگونه تحرك پيوندهاى مربوط به شبكه هاى 
يافته را  اجتماعى، سلسله مراتب اجتماعى و قدرت تمايز 
تقويت مى كند. با اين وجود نكات مشترك اين دو ديدگاه 
برخى  افزايش  در  اجتماعى  سرمايه  سودمندى  مورد  در 
اقتصادى،  رشد  اجتماعى،  تحرك  آموزش،  مانند  ويژگيها 
بانك  است. همچنين  توسعه  نهايت  در  و  برترى سياسى 
جهانى سرمايه اجتماعى را پديده اى مى داند كه حاصل 
تاثير نهادهاى اجتماعى، روابط انسانى و َهنجارها بر روى 
اين  تجارب  و  است  اجتماعى  تعامالت  كميت  و  كيفيت 
سازمان نشان داده است كه اين پديده تاثير قابل توجهى 
به  ادامه  در  دارد.  مختلف  كشورهاى  توسعه  و  اقتصاد  بر 

نظريه پردازان سرمايه اجتماعى اشاره مى شود:
نظريه  مهمترين  از  يكى  «ُپوتنام»  پُوتنام:  رابرت   •
كه  حالى  در  او  باور  به  است.  اجتماعى  سرمايه  پردازان 
به  انسانى  سرمايه  و  مادى  دارائيهاى  به  مادى  سرمايه 
ويژگيها و استعدادهاى افراد اشاره دارد، سرمايه اجتماعى 
ناظر بر ارتباطات و شبكه هاى اجتماعى، َهنجارها و اِعتماد 
سرمايه  پُوتنام،  نظر  از  آنهاست.  از  ناشى  متقابل 
انواع  ايجاد  براى  جامعه  قابليت  بر  اجتماعى 
به  را  افراد  كه  دارد  داللت  داوطلبانه  انجمنهاى 
همكارى با يكديگر و در نتيجه حفظ تكثرگرايى 
دموكراتيك تشويق مى كند. ُپوتنام سرمايه اجتماعى 

را به عنوان همبستگى اجتماعى محلى حاصل شده، داراى 
ويژگيهاى ذيل مى داند:

1- «وجود مجموعه اى متراكم از سازمانها و شبكه هاى 
اجتماع محلى»؛ و

2- «سطوح باالى تعهد مدنى يا ُمشاركت در شبكه هاى 
اجتماعى محلى»؛ و

3- «هويت محلى قوى و مثبت و نيز احساس تجانس و 
برابرى با اعضاى اجتماع محلى»؛ و

و  اِعتماد  به  مربوط  محلى  يافته  تعميم  «َهنجارهاى   -4
كمك متقابل بين اعضاى اجتماع محلى و اين كه آيا آنها 

يكديگر را به لحاظ شخصى مى شناسند يا خير» و
همكاريهاى  تجسم  مدنى  ُمشاركت  هاى  «شبكه   -5
موفقيت آميز گذشته هستند كه مى توانند همچون الگويى 
فرهنگى براى همكاريهاى آتى عمل كند» (ازكيا و غفارى، 

1383، ص278).
• جيمز كلمن: «كلمن»، اولين محققى بود كه به برسى 
آن  كردن  عملياتى  و  اجتماعى  سرمايه  مفهوم  تجربى 
به جاى  اجتماعى  تبيين سرمايه  او در تحليل و  پرداخت. 
توجه به ماهيت و محتواى آن به كاركرد سرمايه اجتماعى 
از  او سرمايه اجتماعى بخشى  از نظر  دارد.  توجه 
ساختار اجتماعى است كه به ُكنِشگر اجازه مى 
دهد تا با استفاده از آن به منافع خود دست يابد. 
اين بعد از ساختار اجتماعى شامل تكاليف، انتظارات، شبكه 
هاى اطالع رسانى، َهنجارها و ضمانتهاى اجرايى است كه 
انواع خاصى از رفتار را تشويق مى كند يا مانع مى شود. او 
سرمايه اجتماعى را در اِعتماد، اطالع رسانى و ضمانتهاى 
اجرايى كارآمد، روابط مبتنى بر اقتدار و ميزان تكاليف در 
گروه دانسته و براى سرمايه اجتماعى سه شكل را متصور 

مى شود:
1- «تكاليف و انتظاراتى كه بستگى به ميزان قابل اِعتماد 

بودن محيط اجتماعى دارند»؛ و 
ساختار  در  و حركت  انتقال  براى  اطالعات  2- «ظرفيت 

اجتماعى تا بتوان پايه اى براى ُكنِش فراهم آورد»؛ و
3- «وجود َهنجارهايى كه توام با ضمانت اجرايى باشند.»

و  شناسان  جامعه  ازاولين  «بُورِدُيو»  بُورِدُيو:  پير   •
ويژگيهاى  سيستماتيك  تحليل  به  كه  است  محققانى 
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سرمايه اجتماعى پرداخت. بر اساِس تعريف بُورِدُيو، سرمايه 
اجتماعى حاصل جمع منابع بالقوه و بالفعلى است كه نتيجه 
مالكيت شبكه با دوامى از روابط نهادى شده بين افراد و به 
عبارت ساده تر، عضويت در يك گروه است؛ البته سرمايه 
اجتماعى مستلزم شرايطى به مراتب بيش از وجود صرف 
بايد  شبكه پيوندهاست. در واقع پيوندهاى شبكه اى مى 
از نوع خاصى يعنى مثبت و مبتنى بر اِعتماد باشند. از نظِر 
بُورِدُيو سرمايه اجتماعى به عنوان شبكه اى از روابط وديعه 
بايد  زمان  طول  در  بلكه  نيست  اجتماعى  يا  طبيعى  اى 
براى كسب آن تالش كرد. به تعبير او سرمايه اجتماعى 
محصول نوعى سرمايه گذارى فردى يا جمعى، آگاهانه يا 
نا آگاهانه است كه به دنبال تثبيت يا بازتوليد آنگونه روابط 
اجتماعى است كه مستقيما در كوتاه مدت يا بلندمدت قابل 

استفاده هستند (شارع پور، 1380، ص 11).
ترين  سرشناس  «فوكوياما»،  فوكوياما:  فرانسيس   •
نظريه پرداز در تلفيق سرمايه اجتماعى و اِعتماد اجتماعى 
است كه مفهوم سرمايه اجتماعى را در چارچوبى اقتصادى 
سرمايه  مفهوم   از  گيرى  بهره  با  او  لذا  كند؛  مى  مطرح 
و  كند  مى  تدوين  اجتماعى  اِعتماد  نظريه  يك  اجتماعى 
در  اجتماعى  سرمايه  كارايى  و  قدرت  كه  كند  مى  مطرح 
جامعه به ميزان پايبندى اعضاى آن جامعه به َهنجارها و 
ارزشهاى مشترك و توانايى آنها براى چشم پوشى از منافع 

شخصى در راستاى خير و سعادت همگانى بستگى دارد. 
• نان لين: «لين» با طرح نظريه منابع اجتماعى مطرح 
نمود كه دستيابى به منابع اجتماعى و استفاده از آنها مى 
تواند به موقعيتهاى اجتماعى- اقتصادى بهتر منجر شود؛ 
لذا او در سالهاى اخير مفهوم سرمايه اجتماعى را به عنوان 
منابع نهفته در ساختار اجتماعى مطرح كرد كه با ُكنِشهاى 
هدفمند قابل دسترسى مى باشد. از نظر لين منابع ارزشمند 
باشد  اجتماعى مى  پايگاه  اكثر جوامع ثروت، قدرت و  در 
يا  ميزان  بر حسب  را  افراد  اجتماعى  نتيجه سرمايه  در  و 
تنوع ويژگيهاى ديگرانى كه فرد با آنها پيوندهاى مستقيم 
و غيرمستقيم دارد قابل سنجش مى داند (توسلى، 1384، 

ص 10).

مذهبى  و  فرهنگى  اجتماعى،  «عملكردهاى   -4

عملكردهاى  و  ها  فعاليت  كثرت  و  تنوع  مسجد»: 
اجتماعى مساجد در زمان رسول خدا به گونه اى بود كه 
مى توان گفت، مساجد در سيره نبوى عامل و وسيله اى 
براى تجلى دين اسالم و نمود عينى تالش پيامبر (ص) 
براى ارتقاء زندگى اجتماعى مردم جامعه خود بودند. مسجد 
در صدر اسالم از چنان اهميت وااليى برخوردار بود كه عده 
اى معتقدند در زمان پيامبر (ص) مساجد در واقع الگويى 
اى  زمينه  و  مقياس كوچك)  (در  دينى  مطلوب  جامعه  از 
براى فراهم آمدن فضايى مناسب براى تمرين شهروندى 
حدود  اسالم،  دين   .(87 ص   ،1385 (الويرى،  اند  بوده 
چهارده قرن پيش در ميان مردمى كه به لحاظ اجتماعى، 
اقتصادى و سياسى به گواهى تاريخ يكى از جوامع عقب 
به شمار مى رفتند، ظهور كرد.  مانده و بدوى زمان خود 
حضرت محمد (ص) در ميان چنين مردمى مامور ارائه و 
تشريح كامل ترين و پيشروترين دين الهى گشت. ايشان 
در اولين گام تشكيل حكومت اسالمى به ساختن مسجد 
اولين  عنوان  به  النبى  مسجد  و  قبا  مسجد  نمودند.  اقدام 
اوج  در  كالبدى  لحاظ  به  اگرچه  اسالمى  امت  مساجد 
سادگى و خودبسندگى ساخته شدند ليكن بر اساس اسناد و 
شواهد تاريخى درزمان نبى مكرم اسالم (حتى سالها پس 
از رحلت ايشان) مساجد فقط به عنوان محلى براى عبادت 
يا ارتباط با خدا استفاده نشدند، بلكه همواره در سيره نبوى 
مسجد عالوه بر عملكرد عبادى داراى عملكردهاى متنوع 
ديگر اجتماعى، فرهنگى و سياسى نيز بوده است. مساجد 
اثرات  داراى  خود  گيرى  شكل  تاريخ  طول  در  همواره 
اند  بوده  اسالمى  در جامعه  و سياسى  فرهنگى  اجتماعى، 
كه در زمينه هاى گوناگون نظير تقويت انسجام اجتماعى، 
اجتماعى،  امنيت  افزايش  مردمى،  هاى  مشاركت  ارتقاء 
نقش  مكانى  تعلق  ارتقائ حس  و  عملكردى  تنوع  ايجاد 
داشته اند. براى اين منظور معموال در شهرهاى اسالمى، 
مساجد از نظر دامنه، تنوع و حوزه عملكردى آنها به انواع 
مختلفى تقسيم مى شدند كه مساجد جامع، مساجد متوسط 
محله اى، مساجد كوچك و مسجد مدرسه  ها  از آن جمله 
داراى  اسالم  تاريخ  طول  در  مساجد  همچنين  هستند. 
كاركرد سياسى نيز بوده اند، هميشه مساجد به مثابه ابزار 
آنان همواره  و  اند  براى حاكمان عمل مى كرده  نظارتى 



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 32 پاييز 92
 No.32 Automn 2013

49

به  مجبور  خود  حكومت  به  بخشيدن  مشروعيت  براى 
نزديكى مساجد و عالمان و قدرتهاى مذهبى بودند. از اين 
رو، حاكمان سياسى هر گاه از عالمان و قدرت هاى مذهبى 
دور مى شدند و از حمايت هاى آنها محروم مى شدند سعى 
مى  خود  به  وابسته  مذهبى  قدرتهاى  و  مساجد  ايجاد  در 
نمودند كه از آنها به عنوان مساجد دربارى ياد شده است. 
در محيط سنتى اسالم، استفاده از مسجد به گونه اى ايده 
براى  منظوره  چند  مكانى  عنوان  به  مسجد  زيرا  بود،  ال 
عبادت و گردهمايى، قرائت قرآن، تصميم گيرى سياسى 
و نيز مكانى براى استراحت مورد استفاده قرار مى گرفت 
(مرتضى،  1387، ص 126). به عنوان مثال، مسجد مدينه 
در صدر اسالم تنها براي اداي فريضه نماز نبود، بلكه مركز 
جنب و جوش و فعاليت هاي ديني و اجتماعي مسلمانان، 
همان مسجد بود (مطهرى، 1349، ص40). عملكرد ديگر 
مساجد، برپايى مراسم آيينى همچون برگزارى مراسم تعزيه 
خوانى، مراسم سوگوارى، برگزارى مراسم دعا و نيايش در 
ايام ويژه است. اساسا به نظر مى رسد در طراحى كالبدى 
به  توجه خاصى  برنامه ريزى عملكردى مساجد همواره  و 
نظر  در  براى فضا  تغيير عملكرد  و  انعطاف پذيرى  قابليت 

گرفته مى شده است. 
مفهوم  اجتماعى»،  «سرمايه  كه؛  گفت  توان  مى  لذا 
انديشمندان  از  بسيارى  توجه  مورد  كه  است  جديدى 
سرمايه  اهميت  دارد.  قرار  شناسان  جامعه  جمله  از 
اجتماعى كه مبين «ُكنِشهاى معين و مشخصى از 
مى  اجتماعى»  درون «ساختارهاى  در  ُكنِشگران» 
و  اقتصادى  فيزيكى،  هاى  با سرمايه  مقايسه  در  و  باشد، 
بيشتر مكشوف مى شود. شبكه هاى  روز  به  روز  انسانى 
انسانها»،  «ميان  بخش  اِنسجام  گروهى  و  جمعى  روابط 
«انسانها و سازمانها» و «سازمانها با سازمانهاى ديگر» مى 
باشد كه اين امر در جهت نيل جامعه به توسعه بسيار مهم 
َهنجارهاِى «نظام  اجتماعى مجموعه  باشد. سرمايه  مى 
اِجتماعى14»  است كه از يكطرف موجب ارتقاى سطح 
همكاريهاى اعضاى جامعه با يكديگر و از طرف ديگر نيز 
باعث كاهش هزينه هاى تبادالت و ارتباطات مى گردد. 
اين امر از طريق ايجاد زمينه هاى شكل گيرى و تقويت 
عواملى چون اِعتماد، ُمشاركت، آگاهى و اِنسجام اجتماعى 

ميسر مى گردد. از طرف ديگر، بايد اذعان داشت 
كه برگزارى آيين شكوهمند نماز جمعه مى تواند 
نقشى بى بديل در بهبود ميزان مشاركت اجتماعى 
در سطح محالت و بهسازى روحى، معنوى و حتى 
باشد  كالنشهرى  مناطق  محالت  ساختار  مادى 
كه در تحقيق حاضر به تفصيل مورد اشاره قرار 

مى گيرد.

ُمدل نظرى تحقيق
با توجه به مبانى نظرى و نظريه هاى ارائه شده در خصوص 
سرمايه اجتماعى و توسعه شهرى و تاثيرُگذارى متغيرهاى 
مهم اجتماعى كه زير مجموعه دو مفهوم سرمايه اجتماعى 
و توسعه شهرى هستند، مى توان مدلى ترسيم نمود كه 
آيين  برپايى  و  اجتماعى  سرمايه  مابين  فى  تاثير  بيانگِر 
و  فقدان  كه  بطورى  است؛  مساجد  سطح  در  جمعه  نماز 
يا كاهش ميزان كارايى مساجد و برپايى آيين نماز جمعه 
مى  اجتماعى  سرمايه  روند  كندى  و  اختالل  ايجاد  باعث 
گردد. ادبيات موضوعى تحقيق نشان مى دهد كه 
تحت  ناپذيرى  اجتناب  بطور  اجتماعى  سرمايه 
تاثير عملكرد و مطلوبيت مساجد سطوح محلى 
است؛ بدين ترتيب مدل نظرى تحقيق را بر اساِس ادبياِت 

موضوع مى توان به شرح زير ترسيم نمود:

 تجزيه و تحليل داده ها
داده هاى تحقيق

براى انجام اين تحقيق و آزمون فرضيه ها، ابتدا متغيرهاى 
هر يك از فرضيه ها مشخص گرديد. براى متغيرها تعاريف 
شاخص  شدن  مشخص  با  شدند.  ارائه  عملياتى  و  نظرى 
نظر  مورد  اطالعات  و  تهيه  پرسشنامه ها  متغير،  هر  هاى 
از جامعه آمارى شهروندان شهر كرمان در زمان برگزارى 
نماز جمعه جمع آورى شد. پس از تكميل پرسشنامه ها با 
استفاده از نرم افزارspss   داده هاى بدست آمده  تجزيه 
تحليل  تجزيه  از  حاصل  نتايج  ادامه  در  گرديد.  تحليل  و 
اطالعات جامعه آمارى بيان مى شود. نتايج تحقيق نشان 
مى دهند كه در جامعه آمارى مورد مطالعه همبستگى و 
انسجام نسبتا بااليى ميان افراد وجود دارد. بيشترين درصد 

14- Social System                                                
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درصد  كمترين  و  است  متوسط  طبقه  به  متعلق  فراوانى 
بنابراين در جامعه  باشد.  به دسته كم مى  متعلق  فراوانى 
مورد مطالعه مى توان گفت كه ميزان انسجام اجتماعى در 

حد متوسط مى باشد.
حد  در  آمارى  جامعه  در  محله  به  تعلق  احساس  ميزان 
متوسط و باالتر از ميزان تعلق محله اى پايين بيشتر است 
طبقه  به  متعلق  فراوانى  درصد  بيشترين  ديگر  عبارت  به 
متوسط (تا حدودى) است وكمترين درصد و فراوانى متعلق 
مطالعه  مورد  جامعه  در  بنابراين  باشد.  مى  كم  دسته  به 
دو طبقه  از  بيشتر  به محله  تعلق  احساس  متوسط  ميزان 
مى  زياد  تعلق  احساس  و  كم  تعلق  احساس  يعنى  ديگر 

باشد. 
آگاهى  ميزان  شود  مى  مالحظه  كه  همانطورى  الف- 
درصد   36 كه  بطورى  است؛  پايين  به  متوسط  اجتماعى 
از سطح  نيز  اجتماعى متوسط و 49 درصد  آگاهى  داراى 
از  درصد   15 تنها  و  برخوردارند  پايين  اجتماعى  آگاهى 

جامعه تحت مطالعه داراى آگاهى اجتماعى باال هستند.
ب- براى سنجش ميزان اِعتماد اجتماعى از سه شاخص 
فردى  اِعتماد  و  نهادى  اِعتماد  يكديگر،  به  مردم  اِعتماد 

كه  اجتماعى  اِعتماد  درصد  و  فراوانى  است.  استفاده شده 
مشهود  زير  نمودارهاى  در  باشد،  مى  سه  هر  از  تركيبى 
است: ج - ميزان اِنسجام اجتماعى در جامعه تحت مطالعه 
بر اساس مقياس محقق ساخته در جدول 6 منعكس است.  
همانطورى كه مشاهده مى شود يافته ها داللت برسطح 
به  درصد   90 به طوريكه  دارد؛  اجتماعى  اِنسجام  متوسط 

سطح متوسط اِنسجام اجتماعى اشاره داشته اند. 

آزمون فرضيات و توصيف نتايج
فرضيه اول: بين برگزارى نماز جمعه در مساجد سطوح 
محالت و سرمايه اجتماعى شهروندان رابطه معنادار وجود 

دارد.
بين دو  به ضريب كندال محاسبه شده (153/.)،  با توجه 
متغير سرمايه اجتماعى و برگزارى نماز جمعه رابطه معنادار 
وجود دارد. ضريب همبستگى اسپيرمن (Rho=0.21) نيز 
اين رابطه را تاييد مى كند؛ لذا هرچه ميزان برگزارى نماز 
جمعه و حضور و مشاركت عمومى شهروندان در آن، در 
بين شهروندان بيشتر باشد، سرمايه اجتماعى و مولفه هاى 

تشكيل دهنده آن افزايش مى يابد. 

نمودار 1. مدل نظرى تحقيق؛ ماخذ: نگارندگان.
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نماز  برگزارى  ميزان تحقق  فرضيه دوم: هرچه 
جمعه در بين شهروندان بيشتر باشد، در ميزان 
محالت  شهروندان  اجتماعى  اِعتماد  ارتقاء 
رابطه  بودن  معنادار  براى سنجش  امكانپذيرتر است. 
بين دو متغير از «آزمون كندال» استفاده گرديد كه نتيجه 

آن به صورت جدول پايين صفحه است.         
ضريب  همچنين  و   (./280) كندال  ضريب  به  توجه  با 
با  محاسبه  مورد   (Rho=0.387) اسپيرمن  همبستگى 
بودن  معنادار  درصد،   5 و خطا  درصد  اطمينان 95  سطح 
رابطه بين دو متغير اِعتماد اجتماعى و برگزارى هماهنگ 
نماز جمعه در سطوح محلى و نقش مساجد در آن مشاهده 
شد، به عبارتى افزايش اِعتماد شهروندان نسبت به يكديگر 

در برگزارى نماز جمعه تاثير گذار است.
و  فرهنگى  اجتماعى،  عملكردهاى  ميان  فرضيه سوم: 
آمارى  جامعه  در  اجتماعى  همبستگى  و  مسجد  مذهبى 

رابطه معنى دارى وجود دارد.
و  اجتماعى  عملكردهاى  بين  شد:  تاييد  تحقيق  فرضيه 
جامعه  در  اجتماعى  همبستگى  ميزان  و  مسجد  فرهنگى 

آمارى رابطه معنى دارى وجود دارد.

نتيجه گيرى و جمعبندى
با توجه به نتايج تحقيق حاضر مى توان دريافت كه برپايى 
نماز جمعه در سطوح مساجد محلى مى تواند عاملى اساسى 
با  در بهبود ميزان سرمايه اجتماعى و مولفه هاى مرتبط 
آن مانند انسجام اجتماعى و مشاركت عمومى قلمداد شود. 

نمودار 2. ميزان حس تعلق در جامعه آمارى؛ ماخذ: يافته هاى تحقيق.

نمودار 3. ميزان همبستگى اجتماعى در جامعه آمارى؛ ماخذ: يافته هاى تحقيق.
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از  مساجد  كاربرى  ميزان  ميان  همبستگى  باالى  ضريب 
بر  ديگر،  سوى  از  اجتماعى  سرمايه  ميزان  و  سمت  يك 
اين نكته تصريح دارد كه مى توان از طريق راهكارهاى 
زير به تقويت نقش مسجد و برپايى نماز جمعه كمك كرد 
تا بهبود ميزان بيشينه سرمايه اجتماعى نيز فراهم شود. با 
نگاهي به ساختار شهر مي توان دريافت كه تنها از طريق 
نمي  نماينده،  محدودي  تعداد  و  شهر  اسالمي  شوراهاي 
از  شهري  ساختار  در  كيفي  بهبود  كه  داشت  انتظار  توان 
كارامدي و ارتقا موثر برخوردار گردد. اين امر كه در چند 
شده،  مطرح  اي  محله  شوراهاي  عنوان  تحت  اخير  سال 
مي طلبد كه از طريق توانمندسازي محلي و بهره گيري از 
مشاركتهاي شهروندي در سطوح محلي و با ظرفيت سازي 
خود،  كه محالت  كرد  فراهم  را  امكان  اين  نهادسازي  و 
بيابند  را  محلي  سطوح  مشكالت  بررسي  و  تبيين  امكان 
ارزيابي  و  حل  براي  بستري  محالت،  ساختار  درون  از  و 
مسايل مديريتي شهر ايجاد شود. نكته قابل تعمق نيز در 

همين امر است كه:
 - «ظرفيت سازي»: در راستاي ظرفيت سازي درون 

بيشتري كارايي و  تواند،  انگيزاننده اي مي  محله اي چه 
بهينه ترين كارامدي و ارتقا موثر را فراهم كند؟

 - «نهادسازي»: كدام ارگان يا نهاد موجود در سطوح 
محله اي اين توان را دارد كه در راستاي نهاد سازي محله 

اي به مثابه هسته اي مركزي و موثر قلمداد شود؟
 - «توانمندسازي»: اين نهادهاي محله اي يا بعبارت 
بهتر، شوراهاي محله اي، از چه طريق و با چه اهرمهاي 
تحقق  راستاي  در  توانند  مي  محلي  سطوح  در  حمايتي 

اهداف موفق عمل كنند؟
 - «انگيزش سازي»: در راستاي مشاركت سازي محله 
اجتماعي مي  انگيزشهاي دروني و  نهاد و كدام  اي كدام 

تواند موثر و كارامد باشد؟
عنوان  به  توانند  مي  كساني  چه  «اعتمادسازي»:   -  
معتمدان محلي و ريش سفيدان و بزرگان محله، از عهده 
سامان دهي و هدايت كنترل مكانيزمهاي شكل گيري و 

شكل دهي، به اين شوراهاي محله اي موثر باشند؟
محله  قدرت  يا  پايگاه  كدام  سازي»:  «مشاركت   -  
براي  را  اهالي محل  دارد كه مشاركت  را  امكان  اين  اي 

برگزارى نماز جمعهسرمايه اجتماعى

.153**1,000Correlation coefficient توسعه شهرى  tau_b Kendall's

.002.Sig. (2-tailed)                  

207368N                               
1,000.153**Correlation coefficient     سرمايه اجتماعى

..002Sig. (2-tailed)                 

368207N                                      

برگزارى نماز جمعهسرمايه اجتماعى

.280**1Correlation coefficient توسعه شهرى  tau_b Kendall's

.000.Sig. (2-tailed)                  

312368N                               
1.280**Correlation coefficient     سرمايه اجتماعى
..000Sig. (2-tailed)                 

323312N                                      
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نمودار 4. ميزان آگاهى اجتماعى در جامعه آمارى؛ ماخذ: يافته هاى تحقيق.

نمودار 5. ميزان اعتماد اجتماعى در جامعه آمارى؛ ماخذ: يافته هاى تحقيق.

نمودار 6. ميزان انسجام اجتماعى در جامعه آمارى؛ ماخذ: يافته هاى تحقيق.
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كيفي  بهبودي  در  همكاري  و  مساعي  تشريك  برقراري 
محالت فراهم كند؟

دريافت  توان  مي  براحتي  فوق،  پرسشهاي  به  پاسخ  در   
در  شهري  مناطق  مساجد»  نيروهاي  و  «مساجد 
اين  در  كننده  تعيين  نقشي  توانند  مي  اي  محله  سطوح 
محالت   مديريت  حوزه  در  كالن  اهداف  تحقق  و  راستا 

شهري ايفا كنند، چنانچه به برخي از انها اشاره مي شود:
 - با نگاهي به ساختار مذهبي كشور و در بستر 
روحيه دين گرايي و دين ورزي ساكنين شهر، 
مي توان دريافت كه ارزشهاي ديني و مذهبي به 
مثابه برترين انگيزاننده هاي مردمي بشمار مي 
روند كه توان آن را دارند كه بر كارامدي و ارتقا 
نظر  مورد  راهبردي طرح،  هاي  استراتژي  موثر 

قرار گيرند.
نقشي  داراي  محلي،  مساجد  كه  انجا  از   -  
فرهنگي  و ساماندهي  احياي هويت  در  اساسي 
توانند  مي  آيند،  مي  بحساب  شهر  محالت 
اهرمهايي حمايتي براي تحقق اهداف كالن در 
حوزه مديريت محله شهر و از طريق حمايت و 

نظارت بر شوراهاي اسالمي محله اي باشند.
اهالي  ميان  در  مقبوليت  بعلت   - مساجد محله 
شكل  براي  اساسي  محمل  توانند  مي  محل، 
اداره امور محله  گيري نهادهاي محله اي براي 
نخستين  سالهاي  در  چنانچه  روند؛  بشمار  اي 
اعظم  پيامبر  توسط  اسالمي  حكومت  تشكيل 
(ص) نيز  اين نقش محالت در تدبير امور محلي 
و  و شهروندان مشهود  مردم  تمركز  و  و جذب 

قابل لمس است.
 - مشاركت پذيري مردم در سطح محله نيازمند 
مشاركت سازي است كه خود مراحل و مراتبي 
را پذيرا مي شود كه مهمترين ان وجود نهادهاي 
مورد اعتماد اهالي و معتمدان محلي است كه چه 
معتمداني  و چه  از مساجد محالت  بهتر  نهادي 
برتر از روحانيون و امامان جماعت مساجد، مي 

توانند باشند.
 - در نخستين مراحل شكل دهي به شوراهاي 

توانند  روحانيون مساجد محالت مي  اي،  محله 
نقش هدايتي و كنترل كننده را در اداره و تدبير 
امور محلي داشته باشند و حتي در ميان شوراهاي 
اسالمي محالت، داراي نماينده هاي شاخص و 

ماندگار در سطوح محلي باشند.
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تبارشناسى هنجارهاى كيفى طراحى فضاهاى شهرى با تاكيد بر ميزان 
پديدارى آنها در عرصه هاى عمومى
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چكيده
امكان دهى به عرصه هاى عمومى در فضاهاى شهرى كه موجب ايجاد ارتباط 
فرهنگى،  ُگفتمان  افزايش  و  مطلوب  شهروندى  تعامالت  اجتماعى،  سازنده 
سياسى و اجتماعى در شهر مى شود؛ يكى از اهداف و رسالتهاى طراحى شهرى 
بشمار رفته و مى رود. حوزه عمومي، حوزه اي واقع در ميان جامعه مدني و دولت 
است و فضاي طرح آزاد مسائل عمومي و استدالل و تحقيق درباره آنها و نهايتا 
تكوين اراده عمومي را تشكيل مي دهد. عرصه عمومى، حوزه اي است كه افكار 
عمومي در آن با بكارگيري خرد انتقادي و قضاوت عقالني شكل مي گيرد و به 
تنها منبع مشروعيت بخش به قوانين حاكم بر حيات اجتماعي مبدل مي شود. 
پرسشهايي از اين قبيل كه آزادي، عدالت، برابري، عقالنيت و جز آن، تنها در 
حوزه عمومي هر جامعه خاص ممكن است پاسخ داده شده و مورد پذيرش و باور 
قرار گيرد. از سويى ديگر، كيفيت محيط از مهمترين رسالتهاى طراحى شهرى 
بوده و هست و ايجاد التزام هنجاريابى بين مولفه هاى عام كيفيت محيط با 
ميان  اين  در  مضاعفى  اهميت  نيز  عمومى  هاى  عرصه  در  آن  پديدار شدن 
دارد. اين تحقيق در راستاى دستيابى به تبارشناسى هنجارهاى كيفى محيط در 
ميزان پديدارى آنها در عرصه هاى عمومى شهر است. روش تحقيق «توصيفى 
و تحليلى» و همچنين «روش استدالل منطقى» است كه ابتدا با احراز شرايط 
عرصه  هاى عمومى، مولفه هايى بدست آمده و سپس با ساير مولفه هاى كيفيت 
محيط تطبيق داده شدند. در پايان نيز نتايج اين استنتاج در قالب جدولى مورد 

اشاره قرار گرفته است.

عمومى،  هاى  عرصه  شهرى،  فضاهاى  محيطى،  كيفيت  كليدى:  واژگان 
معيارهاى كيفيت محيطى.

h_forouzangohar@hotmail.com :نويسنده مسئول مكاتبات، شماره تماس: 09125430975؛ رايانامه  *
اين مقاله از تحقيقات و مبانى نظرى رساله دكتراى حميده فروزانگهر با عنوان «تبيين معيارهاى كيفيت محيطى در طراحى شهرى با بهره 
گيرى از ويژگيهاى ادراكى شهروندان؛ نمونه موردى محالت تهران» استخراج شده است كه بدينوسيله مراتب سپاس خويش را از استاد 

راهنما و مشاور اعالم مى دارد. 

Genealogy of qualitative social values of 
space’s urban design with emphasis on 
public discourse

Public space provides social relations, 
social capital and cultural and social dis-
course. Public space is the category between 
social society and governmental policy and 
connects the public problem of people and 
public opinion about democracy and logi-
cal aspects. These public spaces contain the 
common phenomena like: equity, unity, and 
social justice in urban spaces. In the other 
hand, the Criteria of Environmental Quality 
in Urban Design is the major aspect of urban 
design and the best quality urban democ-
racy. These papers have been benefited de-
scriptive and analytical research method and 
other research method that specified logical 
argument. So, in this paper, have been con-
structed the major of public space’s factors.

Keywords:  public space, urban space, ur-
ban discourse, the Criteria of Environmental 
Quality
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مقدمه
عرصه هاى عمومى شهرى فضايى است كه امكان ايجاد 
مبناى دموكراسى را در فضاهاى شهرى فراهم كرده و 
گفتمان آزاد، آزاد انديشى و ارائه نظرات متكثر را فراهم 
مى كند؛ چنانچه از نظر فلسفي، هانا آرنت حوزه عمومي 
پيروي  به  وي  داند.  مي  «نمود»  به  اعتماد  متضمن  را 
افالطوني  تمايز  اخالق،  تبارشناسي  در  بويژه  نيچه  از 
نمود،  آرنت،  نظر  به  كند.  مي  طرد  را  بود  و  نمود  بين 
نمي توان  چيز  نمود هيچ  فراسوي  و  است  واقعيت  عين 
يافت. به نظر وي آنچه توسط ديگران و خودمان ديده 
يا شنيده مي شود، واقعيت است. اين امر باعث مي شود 
و  با خبر شوند  پنهان سياست  راههاي  از  مردم  تا همه 
هيچ كس نتواند به خشونت متوسل گردد. عرصه هاى 
عمومى خشونت را الل و گنگ مي داند، خشونت بدون 
استدالل صورت مي گيرد. وقتي آرنت عمل سياسي را 
مي خواهد  عمًال  كند،  مي  تعريف  سخنوري  عنوان  به 
صحنه  در  شود.  حل  بيان  و  استدالل  راه  از  چيز  همه 
نمايش يعني همان حوزه عمومي هيچ چيز پنهان نيست 
و بنابراين هيج رازي وجود ندارد. از سوى ديگر، طراحى 
محيطى  كيفيت  معيارهاى  ارتقاء  رسالت  داراى  شهرى 
شهرى  طراحى  رسالت  اصلى-ترين  مهم،  اين  و  است 
بشمار مى رود. براستى چه ميزان معيارهاى عام كيفيت 
محيطى با معيارهاى امكان دهنده به ظهور عرصه هاى 
آنها  پديدارى  ميزان  و  دارد  التزام  و  هماهنگى  عمومى 
در عرصه هاى عمومى تا چه حد ارزيابى مى شود؟ اين 
تحقيق بدنبال اين مفهوم است كه تبار هنجارهاى كيفى 
معيارهاى  و  چيست  عمومى  هاى  عرصه   در  محيطى 
عرصه هاى  پديدارى  امكان  اندازه  چه  محيط  كيفيت 
عمومى را فراهم مى كند. در ادامه به اين مفاهيم اشاراتى 

مى شود. 

مواد و روشها
رويكردى  اول،  مرحله  در  تحقيق  اين  آنجاييكه  از 
در  آن  تحليلى  جنبه  و  دارد  اكتشافى»  «تبيينى- 
مبانى  حوزه  در  آن  تحقيق  روش  دارد،  قرار  ثانويه  بعد 
از  كه  است  تحليلى»  «توصيفى-  روش  نظرى، 

است.  برده  بهره  اسنادى  و  كتابخانه اى  مطالعات  ابزار 
راستاى  در  منطقى»  «استدالل  روش  از  ضمن  در 
عرصه هاى  در  محيطى  كيفيت  مولفه هاى  هنجاريابى 
تحقيق  راستاى  در  همچنين  است.  برده  بهره  عمومى 
هنجارهاى  تبارشناسى  به  دستيابى  منظور  به 
كيفى محيطى با استفاده از روش دلفى و نظرات 
اعتبارسنجى  به  نسبت  صاحبنظران  كارشناسى 
مولفه هاى كيفيت طراحى در حوزه عرصه هاى 
در  جداگانه  مطالعات  طى  ابتدا  لذا  شد؛  اقدام  عمومى 
انديشه هاى سياسى،  حوزه عرصه هاى عمومى در آراى 
مورد  را  جمعى  زيست  هاى  عرصه  عمومى  ويژگيهاى 
تدقيق قرار داده است. سپس، با تطبيق تمام مولفه هاى 
ورزى  انديشه  از  حاصل  هاى  مولفه  با  محيطى  كيفيت 
عرصه هاى عمومى، دسته بندى ديگرى از هنجارهاى 
كيفى محيطى را مورد استنتاج قرار داده و ميزان پديدارى 
زيست مطلوب مبتنى از عرصه هاى عمومى را در اين 
زير معيارها بر اساس درجه اهميت، مورد توجه قرار داده 

است.

مفهوم فضاى شهرى
كه  است  گسترده  و  عام  مفهومي  «فضاي شهري» 
جنبه هاي مختلف فضا را شامل مى شود. مفهوم فضاي 
هاي  ساختمان  بين  رهاشده  و  باز  فضاي  وراي  شهري 
باز  فضاهاي  از  بخشي  شهري  فضاهاي  است.  شهري 
عمومي شهرها هستند كه بستر زندگي جمعي را فراهم 
مي آورند. فضاهاي عمومي شهري نقش مهمي در زندگي 
و حيات شهروندان بر عهده دارند. در جستجوى ماهيت 
فضا به معناى عام، دو ديدگاه ذهنى و عينى، فلسفى و 
علمى و يا كيفى و كمى قبل طرح هستند: «1. ديدگاه 
اول، نگرشى كيفى است، در اين نگرش اثر معمارانه 
يا روان شناختى  از جنبه هاى زيباشناختى  يا شهرسازانه، 
مثل زيبايى، مطلوبيت، عظمت، وحدت و يا از باب بعضى 
قرار مى  مطالعه  مورد  متافيزيكى  يا  و  اعتقادى  مفاهيم 
دوم،  ديدگاه   .2 و  1376)؛  الدين،  زين  (شيخ  گيرد 
هاى  جنبه  به  چشم  بيشتر  كه  است  كمى  نگرشى 
ملموس و كاربردى اثر دارد. مواد و مصالح، خصوصيات 
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عملكردى، فن آورى، اندازه ها و تناسبات و موضوعات 
اين برخورد به شمار مى روند. بر همين اساس شهر مقوله 
اى علمى مى گردد چون ابعاد عينى و كاربردى آن در 
همه زمينه هاى اجتماعى، اقتصادى، كالبدى، و فضايى با 
ضوابط و معيارهاى علمى قابل سنجش و ارزش گذارى 
است و به اين اعتبار، الزم است به شهر و اجزاى فضايى 

آن مانند يك مقوله علمى نگريسته شود.
معيارهاى تشخيص فضاى شهرى عبارتند از: 1. «امكان 
دسترسي عام»: امكان دسترسي همه مردم در همه 
اوقات و بدون هيچ محدوديتي به يك فضا؛ 2. «مسقف 
معيارهاي  از  يكي  حقيقت  در  نبودن  مسقف  نبودن»: 
«دسترسي   .3 است؛  شهري  فضاي  تعريف  در  غرب 
توان  مي  كه  هايي  ويژگي  از  يكي  پياده»:  و حضور 
به  فضا  در  امكان حضور  برشمرد،  فضاي شهري  براي 
در  است؛ 4. «حضور فيزيكي»:  آن  در  پياده  صورت 
دوران ما كه فضاهاي مجازي براي تعامالت انسان ها 
تعريف  براي  فضا  در  انسان  است، حضور  افزايش  روبه 
فضاي شهري ضرورت دارد؛ 5. «رايگان بودن»: يكي 
در  حضور  بودن  رايگان  شهري  فضاي  شروط  از  ديگر 
آن است البته اين عامل نمي تواند عامل مطلق در نظر 
گرفته شود؛ 6. «عمومي بودن»: اصلي ترين ويژگي 
فضاي شهري عمومي بودن آن مي باشد. عمومي بودن 
به معناي آن است كه اوال همگان امكان ورود به آن را 
دارند و هيچ كس از حضور در آن منع نمي شود و دوما 
عملكرد خاصي براي آن معلوم و مشخص نشده باشد؛ 
7. «ظهور تعامالت اجتماعي»: تعامالت اجتماعي از 
اصلي ترين عوامل براي تعريف فضاي شهري است كه 
بدون وجود آن نمي توان فضا را فضاي شهري دانست 

(نقى زاده، 1390).

مفهوم محيط شهرى
فرهنگ لغات فارسى معين، محيط را دربرگيرنده، احاطه 
كننده و جاى زندگى آدمى معرفى مى كند. جغرافيدانان 
معماران  و  اجتماعى  علوم  پژوهشگران  روانشناسان،  و 
به  اما  كنند.  مى  ذكر  محيط  براى  را  گوناگونى  تعاريف 
محيط  تعاريف  معيار  اصلى ترين  اطراف،  فضاى  واقع، 

است؛ بنابراين هر توصيف، تعريف يا تبيين ماهيت محيط 
بايد با توجه به چيزى در اطراف ما باشد (لنگ، 1381، 
ص 85). در باب تقسيم بندى انواع محيط، دو نوع محيط 

درك مى شود:
1. اول محيط بالقوه براى رفتار انسان؛ و

2. دوم، محيط موثر كه فرد به آن توجه مى كند و آن 
را مورد استفاده قرار مى دهد. 

محيط  بين   ،(1935) كافكا  كورت  رابطه،  اين  در 
مى  قايل  تمايز  رفتارى  محيط  و  جغرافيايى 
و  عينى  محيط  را  جغرافيايى  محيط  چنانچه  شود، 
واقعيتهاى اطراف انسان مى داند، و محيط رفتارى را 
ارزيابى مى كند كه اساس  تصويرشناختى محيط عينى 
رفتار انسان را شكل مى دهد. عالوه بر اين داگالس 
پورتيوس (1977) محيط مفهومى را مطرح مى كند 
كه آن را به مفاهيم محيط پديده اى (جغرافيايى) 
 ،1367 (مرتضوى،  افزايد  مى  (رفتارى)  شخصى  و 

ص 8).
 

كاركرد فضاي عمومي شهري
مناسب،  شهري  فضاي  توسعه  و  تقويت  توليد،  موضوع 
راهبردي  اهداف  از  يكي  عنوان  به  زنده  و  پويا  فعال، 
شهري،  مصنوع  هاي  محيط  در  محيط  كيفيت  ارتقاي 
همواره در صدر كار برنامه ريزان و طراحان شهري قرار 

نمودار 1. انواع محيط از ديدگاه داگالس پورتيوس 
(1977)؛ ماخذ: ترسيم نگارندگان.
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به جهت نقش مؤثري  اساسًا  اين موضوع  اهميت  دارد. 
مهم  اين  و  دارند  جامعه  در  فضاها  گونه  اين  كه  است 
بارها از سوي بسياري از دست اندركاران مسائل شهري، 
 ،1915 گدس:  (پاتريك  مانند  روانشناسي  و  اجتماعي 
گوردن كالن: 1959، كوين لينچ: 1961، لوئيس مامفورد: 
1961، جين جيكوبز: 1961، ادموند بيكن: 1973، اموس 
راپاپورت: 1977 و 1978، ادوراد كروپات: 1985، كارولين 
فرانسواز: 19888، ديويد هربرت: 1981 و 1991، جان 
مونتگمري: 1988، يان بنتلي: 1999) مطرح شده است 
به  نشان مي دهد  تجربه  اما  (پارسي، 1381، ص 42). 
براي  تالش  آنان،  تأكيدهاي  و  انديشمندان  توجه  رغم 
موفقيت  با  عمومًا  شهري  فضاي  تقويت  و  احيا  ايجاد، 
همراه نبوده و به نظر مي رسد مي توان به برخي داليل 
در  شكل  اصالت  غلبه   .1» كرد:  اشاره  چنين  آن 
 .2 شهري؛  فضاي  طراحي  و  تحليل  شناخت، 
شناختي  روان  هاي  گرايش  يكسوگرانه  رشد 
 .3 اجتماعي؛  بستر  به  توجهي  كم  و  شهري 
عدم شناسايي دقيق عوامل اجتماعي مؤثر در 
محتوا و فرم فضاي شهري و ساز و كار آنها؛4. 
از محتواي فضاي  تعريف موجود  كفايت  عدم 

شهري.»
از ديرباز  كساني كه شهر و جامعه را مطالعه مي كنند، 
علوم  در  تازگي  به  اند.  داشته  توجه  عمومي  فضاي  به 
قابل  رشد  موضوع  اين  به  عالقه  انساني،  و  اجتماعي 
توجهي داشته است. اين امر تا حدودي به دليل تحوالت 
جاري در تحوالت غربي است كه در آن ها زوال عرصه 
عمومي مشاهده شده است. موج ساخت و ساز و بازسازي 
هاي شهير در دهه 80 توجه جغرافي دانان شهري، برنامه 
ريزان و معماران را به نقش محوري فضاي عمومي در 
توجه  ديگر  دليل  است.  كرده  جلب  شهري،  مناطق 
فزاينده به عرصه عمومي ظهور و يا تقال براي برقراري 
دموكراسي هاي جديد در اروپاي شرقي و ديگر مناطق 

جهان است (مدني پور، 1384، ص 211).

انواع فضاهاي عمومي
در مورد گونه شناسي عملكردي فضاهاي عمومي ميان 

موارد،  عمده  در  و  ندارد  وجود  نظر  اتفاق  صاحبنظران 
بيشتر گونه شناسي فرمي فضاي عمومي را مورد بررسي 
قرار گرفته است. «استفان كار1»  فضاي عمومي را در 
قالب خيابان، ميدان، زمين هاي بازي، بازارها و فضاهاي 
باز اجتماعات محلي مي داند كه در سال هاي اخير اشكال 
جديدي به آنها اضافه شده است. اين اشكال جديد عبارتند 
باغ هاي جوامع محلي، سبز  از فضاهاي تجاري جديد، 
 .(Carr،1992:85) راه ها و نواحي حفاظت شده طبيعي
فضاهاي  عنوان  به  عمومي  فضاهاي  انواع  «كرمونا» 
قابل دسترس براي همه را چنين تقسيم بندي مي كند: 
1. «فضاهاي عمومي خارجي2»: قطعاتي كه در بين 
ها،  خيابان  نظير  گيرند  مي  قرا  خصوصي  ساختمانهاي 
ميادين، پارك ها، بزرگراه ها و پاركينگ ها و همچنين 
فضاهاي  كناره رودخانه ها، درياچه ها و كنار سواحل؛ 
2. «فضاهاي عمومي داخلي3»: مؤسسات عمومي 
نظير كتابخانه ها، موزه ها، تاالرهاي شهري و همچنين 
نظير  عمومي  نقل  و  حمل  به  مربوط  هاي  ساختمان 
ايستگاه هاي قطار و اتوبوس و فرودگاه ها؛ 3. «شبه 
پاره اي  خارجي»:  و  داخلي  عمومي4   فضاهاي 
نظير  هستند  قانوني خصوصي  طور  به  كه  فضاهايي  از 
پرديس هاي دانشگاهي زمين هاي ورزش، رستوران ها، 
از  سينماها و مراكز خريد را مي توان به عنوان بخشي 

.(Carmona،2003:111) عرصه عمومي تلقي كرد
شمردن  بر  با  شهري5»   مسائل  ويژه  «نيروي 
عنوان  به  پاركها  و  ميادين  خيابانها،  همچون  فضاهايي 
فضاي عمومي به شبكه فضاهاي عمومي اشاره مي كند 
و چنين بيان مي دارد كه چنين شبكه اي دامنه انتخاب 
هاي مردم در زندگي روزمره شهري را گسترده مي كند. 
از ديد آن ها بهترين شهرهاي فشرده و منظم حول يك 
الگوي ارتباطي مناسب از خيابان ها و فضاهاي عمومي 
طراحي مي شوند (Urban Task force،199:56). اين 
ارزش  با  عمومي  عرصه  يك  ايجاد  جهت  سپس  گروه 
جامع  ريزي  برنامه  و  رويكرد  يك  به  نياز  ثبت  هاي 
توصيه  دو  و  كرده  مطرح  را  عمومي  فضاهاي  مورد  در 
علمي  مديريت  نهادهاي   .1» دهد:  مي  اساسي 
جداگانه  استراتژي  يك  آوردن  فراهم  به  نياز 
1- Carr
2- External Public Spaces

3- Internal Public Spaces 
4- Quasi-public Spaces

 5- Urban Task Force
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براي عرصه عمومي و فضاهاي باز دامنه كه   با 
طراحي نگهداري، مديريت و مسائل مالي سر 
جهت  ملي  برنامه  يك  معرفي   .2 دارد؛  كار  و 
يا  اطراف  شهري  پياده  سبز  مسيرهاي  ايجاد 

درون شهرهاي بزرگ و كوچك.»6  
با همه تفاوت ديدگاههايي كه در مورد فضاهاي عمومي 
و فضاهاي شهري وجود دارد، همه متخصصين باالتفاق 
به عنوان دو فضاي عمومي شهري  را  خيابان و ميدان 
و  كرير  سيته،  زوكر،  ماتين،  اند.  كرده  ذكر  اصلي 
ماركوس در بررسي هاي خود از فضاي شهري به دو 
عنصر ميدان و خيابان توجه كرده اند. ميادين در شكل 
از  نوع  اين  اندازه هاي متفاوتي ساخته مي شوند.  و  ها 
متبلور  سيركها  پيازاها،  پالزاها،  قالب  در  تواند  مي  فضا 
رويكردهاي  با   1889 سال  در  «كاميلوسيته»  شود. 
زيباشناسانه براي ميادين شهري مجموعه اي از اصول 
هنري را ارائه مي دهد كه عبارتند از: «محصوريت»: 
حس شهريت با محصوريت فضا حاصل مي شود؛ «توده 
تعريف كننده فضا»: هر بنا با نمايش، فضا را تعريف 
مي كند؛ «شكل»: ميدان بايد در تناسب با بناي اصلي 
عميق  يا  پهن  تواند  مي  ميدان  بنا  برحسب  باشد،  خود 
باشد؛ «آثار تاريخي»: مركز ميدان بايد آزاد نگه داشته 

(Carmona،2003) شود و آثار دور ميدان چيده شوند
و  «شهر  كتاب  در   1959 سال  در  زوكر»  «پاول 
ميدان7»  خود در مورد ميدان هاي مختلف بحث مي 
و  اطراف  بناهاي  ميدان،  باز  فضاي  ميان  رابطه  و  كند 
آسمان ميدان را بيان مي كند. اين ارتباط تجربه حسي 
عالي را در مقايسه با ساير كارهاي هنري منتقل مي كند. 
اندازه  چه  تا  ميدان  كه يك  كند  مي  تعيين  تجربه  اين 
از  گونه  پنج  او  دهد.  مي  تشكيل  را  يكپارچه  كل  يك 
اين ارتباطات را بيان مي كند كه عبارتند از:1. «ميدان 
كه  است  كامل  محصوريت  با  ميداني  بسته»:  هاي 
محصوريتش تنها با خيابان هاي مربوط به آن مخدوش 
ها  ميدان  اين  هاي مسلط»:  «ميدان   .2 شود؛  مي 

توسط حس مكان يك بنا تعريف مي شوند؛ 3. «ميدان 
هاي هسته اي»: اين ميدان هاي فضايي هستند كه 
هاي  «ميدان   .4 گيرند؛  مي  شل  مركز  يك  اطراف 
يا فضا  از تركيب چند ميدان  اين ميدان ها  گروهي»: 
بي شكل»:  «ميدان هاي   .5 و  شوند؛  مي  تشكيل 
اين ميد ان ها در هيچ يك از انواع باال جاي نمي گيرند. 
باشند  داشته  است  ممكن  را  آنها  برخي خصوصيات  اما 

.(Zuker،1959)
«ماركوس» در يك گونه شناسي از ميدان هاي شهري 
كنند:  مي  بررسي  دسته   6 در  را  آنها  شهري  مراكز  در 
1. «ميدان گاه خياباني8»: ميدان گاه خياباني بخش 
كوچكي از فضاهاي باز عمومي همجوار فضاي پياده رو 
و منفضل به خيابان و گاهي اوقات بخشي از پياده روي 
عريض شده يا امتداد آن كه مسقف شده را شامل مي 
شود. اين فضاها عمومًا براي زمان هاي كوتاه نشستن، 
مناسبند.  مردم  آمد  و  رفت  و  خيابان  تماشاي  و  انتظار 
اين ميدان گاه ها شامل: لبه هاي نشستن9، پياده روي 
اتوبوس11پياده راه  براي  انتظار  مكان  شده10   عريض 
آفتابگير13و  گوشه هاي  بلوك12،  دو  بين  اتصالي 
هاي  مجتمع  عمومي  «فضاي   .2 رواقها14هستند؛ 
ساختماني15» : اين فضاهاي بخشي از مجتمع هاي 
ساختمان هاي بلندمرتبه هستند كه عملكرد اصلي آنها 
فضاها  اين  است.  محرك  و  جذاب  ورودي  يك  ايجاد 
دسترسي  آن  به  عموم  ولي  هستند  خصوصي  معموًال 
اين  شوند.  مي  بسته  تجاري  كار  ساعات  از  بعد  و  داند 
و  باشكوه17  جلوخان  تزئيني16،  رواقهاي  شامل  فضاها 
«واحه   .3 باشند.  ساختمانها18مي  كنار  وسيع  صحن 
شهري19» : واحه شهري يك نوع از ميدان گاه هاي 
عمومي است كه داراي منظر پاركي و باغي است و به 
طور نسبي از خيابان مجاورش جدا شده است. انواع واحه 
هاي شهري عبارتند از: محل عمومي براي غذا خوردن 
در فضاي آزاد20، واحه باغي (باغچه شهري)21 و باغ در 
يك  گذرگاهي23»:  عمومي  «مكانهاي   .4 بام22. 

7- Town and Square
8- The Street Plaza
9- The Seating Edge 
10- The Widened Sidewalk 
11- The Bus Waiting Place  
12 - The Pedestrian Link

13 - The Corner Sun Pocket 
14- The Arcade Plaza
15- The Corporate Foyer
16- Decorative Porch
17- Impressive Fore Court
18- The Stage Set

19- The Urban Oasis
20- The Outdoor Lunch Plaza
21- The Garden Oasis
22- Roof Garden
23- The Transit Foyer  

59-56 Towards an Urban Renaissance. PP(1999) Urban Task Force :6-    براي اطالعات بيشتر ر.ك. به
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نوع فضاي عمومي جهت تسهيل ورود و خروج به پايانه 
اتوبوس؛  ترمنيال  ورودي  و  مترو  ورودي  نظير  هاست، 
به  خيابان  وقتي  درخت24»:  پر  پياده  «خيابان   .5
طور كامل بر روي ترافيك سوار، بسته مي شود قابليت 
عمومي  «فضاهاي   .6 كند؛  مي  پيدا  را  ميدان  يك 
به ميدان هاي  نزديكترين تصوير  اين فضا  بزرگ25»: 
تاريخي مشهور است، زماني كه تنوعي از كاربري ها در 

اطراف آن قرار مي گيرند.
«لئون كرير»، چهارگونه فضاهاي شهري را شناسايي 
كرده است. سه گونه از اين فضاها سنتي و گونه چهارم 
يك فضاي شهري مدرنيستي است. وي با چهار دياگرام 
به خوبي تفاوت فضاي شهري مدرن و سنتي را عرضه مي 
كند: «گونه اول: بلوك هاي شهري نتيجه الگوي 
دسته  قابل  الگوها  اين  هستند:  ها  ميدان  و  ها  خيابان 
بندي هستند؛ گونه دوم: الگوي خيابانها و ميدانها 
نتيجه موقعيت بلوك هاست. بلوكها قابل دسته بندي در 
گونه هاي مختلف هستند؛ گونه سوم: خيابان ها و 
ميدان ها داراي گونه هاي فرعي دقيق هستند. 
گونه  هستند؛  بندي  دسته  قابل  عمومي  فضاهاي  اين 
چهارم: ساختمان ها داراي گونه هاي فرعي دقيق 
هستند. در اين حالت ساختمان ها به صورت اتفاقي در 

.(Carmona، 2003:71) «فضا قرار گرفته اند
و  خصوصي  و  عمومي  فضاهاي  بررسي  با  نيز  پاكزاد 
فضاي باز و بسته، سه شاخصه اصلي را براي تشخيص 
فضاهاي شهري مطرح مي كند: عمومي بودن فضا، باز 
اين وصف  با  اجتماعي.  تعامالت  برقراري  و  فضا  بودن 
آن دسته از فضاهاي شهر شامل فضاهايي سرپوشيده و 
عرصه هاي باز خصوصي مانند حياط خانه ها و فضاهاي 
انواع  از  بين بلوك هاي ساختماني بدون كمترين تأمل 
بر  تر شدن  دقيق  با  شوند.  مي  فضاهاي شهري حذف 
شاخص تعامالت اجتماعي فضاهايي نظير پارك ها و باغ 
هاي عمومي نيز در دسته فضاهاي شهري نمي گنجد. 
را در 5  با محدود كردن مفهوم فضاي شهري آن  وي 
دسته زير تقسيم مي كند: «1. ورودي؛ 2- ميدان؛ 
3- مسير؛ 4- ساحل و كناره؛ و 5- پله»  (پاكزاد، 

1384، ص 50).

نظريات فضاى عمومى شهرى
عمده متون مربوط به فضاي عمومي شهري و محتواي 
آن در بررسي هاي خود از ابعاد كالبدي و فعاليتي فضاي 
شهري به سه منبع «زندگي اجتماعي در فضاهاي 
در  وايت27»   «ويليام  اثر  كوچك26»   شهري 
اثر  ها28»   ساختمان  بين  در  «زندگي   ،1980
«جان گهل29»  در 1987 و «مكان هاي مردمي: 
راهنماي طراحي فضاي باز شهري30»  اثر «كلير 
فرانسيس32»   «كارولين  و  ماركوس31»    كوپر 
اين  ارجاع مي دهند. «گهل» در كتاب خود  در 1988 

فعاليتها را در سه طيف مورد بررسي قرار مي دهد:
1. دسته اول «فعاليت هاي ضروري33»  و با اهميت 
كه تحت هر شرايطي اتفاق مي افتند و ارتباط خاصي با 
ويژگي هاي منحصر به فرد اجتماعي ندارند. اين طيف 
از فعاليت ها درجات متفاوت از مشاركت اجتماعي را مي 

طلبد؛
2. دسته دوم از فعاليت هايي كه در فضاي شهري انجام 
مي شوند را، «فعاليت هاي گزينشي و انتخابي34»  
تشكيل مي دهند كه در شرايط مناسب و وضعيت دلخواه 
افراد ضرورت پيدا مي كنند. قدم زدن در هواي آزاد، توقف 
و مكث در مكان هاي تفريحي، نشستن و استراحت در 
مكان هاي جذاب و ديدني جزء فعاليت هاي انتخابي و 

موردي به شمار مي آيند؛
3. دسته سوم از فعاليت هايي كه در فضاي شهري رخ 
مي دهند، «فعاليتهاي اجتماعي35»  هستند كه بسته 
به ويژگي هاي فضاي شهري طيف گسترده اي از روابط 
دليل  به  ها  فعاليت  اين  گيرد.  برمي  در  را  افراد  متقابل 
فعاليت  اجتماعي،  و فضاي  فعاليتها  از ساير  تأثيرپذيري 
هاي نهايي نيز خوانده مي شوند. در مقابل در فضاهايي 
كه از اين ابعاد غني هستند، سطح و قدر بااليي از فعاليت 

هاي اجتماعي شكل مي گيرد.
و  مشترك  مادي  و  نهادي  دنياي  يك  عمومي  فضاي 
فضاي حائلي است كه امكان حضور مشترك را فراهم 
24- The Street as Plaza- Pedestrian and Transit Malls
25- The Grand Public place
26- The Social Life of Small Urban Spaces 
27-  William H.Whyte
28- Life Between Buildings 

29- Jon Gehl
30-  People Places: Design Guidelines for Urban 
Open Spaces
31- Clare Cooper Marcus
32-  Carolyn Francis

33- Necessary Activities
34- Optional Activities 
35- Resultan Activities(Social Activities)
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با  كرده، روابط متقابل ميان افراد را تنظيم مي كند. ما 
حضور در مكاني كه ديگران نيز در آن حضور دارند به 
با  ترتيب  اين  به  و  از جهان مي رسيم  تجربه مشتركي 
همه انسان هايي كه در گذشته (يا آينده) چنينن واقعيت 
فيزيكي را تجربه كرده اند (يا خواهند كرد) پيوند برقرار 
مي كنيم. اين بخش پيوند دهنده كه دوره هاي مختلف 
از  تاريخي را به هم متصل مي كند، فضاي عمومي را 
ثبات و تداوم برخوردار مي سازد. ما با حضور مشترك در 
نمايش  مناسك،  و  ها  آيين  همچون  خاص  هايي  نهاد 
ها و اجراها، گفت و گوهاي دسته جمعي هم مي توانيم 
1384، ص  پور،  (مدني  يابيم  دست  مشترك  تجربه  به 
31). براي تبيين عناصر، عوامل و نيروهاي شكل دهنده 

فضاي شهري:
با  كه  داشت  توجه  هايي  رشته  به  بايد  اوالًٌ   •
اثر زندگي اجتماعي بر سازمان فضايي سر و 

كار دارد، 
• ثانياً فضاي شهري بايد بستر زندگي عمومي 

و اجتماعي مردم جامعه تلقي شود و 
• ثالثاً محتواي اجتماعي اين فضا كه آن را بيش 
از پيش به عنوان پديده اي اجتماعي- كالبدي 

مي نماياند، مورد بررسي عميق قرار داد.

نظريه هاي فلسفي و سياسي عرصه عمومي
عمده منابع و متون مربوط به عرصه عمومي در بررسي 
«يورگن  به  سياست  و  فلسفه  در  موضوع  اين  جايگاه 
فيلسوفان  حلقه  از  بازمانده  آخرين  هابرماس»36، 
«نظريه  واضع  آرنت37»،  «هانا  و  فرانكفورت 
توتاليتاريسم»، ارجاع مي دهند. اينان تا اندازه اي به 
تفكيك «قلمرو خصوصي، حوزه عمومي و قلمرو 
ديدگاه  از  اند.  پرداخته  دولت»  يا  عمومي  اقتدار 
جامعه شناختي مي توان جامعه را به سه عرصه تقسيم 
كرد: «عرصه خصوصي، عرصه عمومي و عرصه 

عرصه  است.  خانواده  آن  از  عرصه خصوصي  دولتي.» 
عمومي دربرگيرنده گروههاي شغلي، مذهبي، اجتماعي، 
سياسي، فرهنگي، روزنامه ها، مجالت، راديو و تلويزيون 
و ديگر وسايل ارتباطي جمعي است؛ و عرصه دولتي هم 
به  درگرو  مدني  جامعه  است.  آن  ساختارهاي  و  دولت 
وجود آمدن شرايط ويژه در هر سه عرصه و در روابط اين 
سه عرصه با يكديگر است. اما در مقايسه با ديگر جوامع، 
زيادي  اهميت  داراي  عمومي  عرصه  مدني  جامعه  در 
است. هابرماس در اين زمينه با ارائه دو مفهوم «حوزه 
همگاني38»   حوزه  يا  عمومي  سيطره  عمومي، 
با  رابطه  در  فلسفي  پايه اي  مفاهمه اي»  «كنش  و 
بار  نخستين  هابرماس  نهد.  مي  بنا  را  عمومي  عرصه 
«تغيير ساختاري  كتاب  در   1962 در  را  مفهوم  اين 
حوزه عمومي39»  مطرح كرد (هوهندال، 1381، ص 
و  هگل40»   «ديالكتيك  از  راه  اين  در  وي   .(273
نظرات «مونتسكيو» و «ژان ژاك روسو» نيز الهام 
مي گيرد41.  هابرماس در شرح حوزه يا سيطره عمومي 

مي گويد: 
منظور ما از سيطره عمومي در وهله اول قلمروي از زندگي 
اجتماعي ماست كه در آن چيزي شبيه به افكار عمومي 
مي تواند شكل گيرد. دسترسي به اين قلمرو براي تمامي 
در  كه  گفتگويي  هر  در  است.  شده  تضمين  شهروندان 
آن افراد خصوصي گرد هم آيند تا پيكره اي عمومي42  
مي  شكل  عمومي  سيطره  از  بخشي  دهند،  شكل  را 
سيطره  مجري  اصطالحًا  دولت  اقتدار  هرچند  گيرد.43  
عمومي سياسي است ولي بخشي از آن نيست44.  يقينًا 
به طور معمول اقتدار دولت، اقتدارعمومي تلقي مي شود 
اما وظيفه مراقبت از رفاه تمامي شهروندان بدواً از همين 
كه  زماني  فقط  گيرد.  مي  نشات  عمومي  سيطره  جنبه 
اعمال كنترل سياسي به نحوي كارآمد تابع اين  خواست 
عموم  دسترس  در  بايد  اطالعات  كه  باشد  دموكراتيك 
قرارگيرد، سيطره عمومي سياسي از طريق ابزار هياتهاي 
36-  Yorgen Hubermas
37-   Hanna Arendt
38-  Public Sphere

39-  The Structural Transformation of  Public Sphere
40-  Hegel

42-  Public Body
41-  براي اطالعات بيشتر ر.ك. به نوذري، حسينعلي (1386) بازخواني هابرماس. نشرچشمه. چاپ دوم. تهران

43-  مفهوم سيطره عمومي از نظرهابرماس را نبايد با مفهوم «عموم» بعني افرادي كه گردهم مي آيند يكي دانست مفهوم مورد نظر او متوجه نهاد 
است كه البته از طريق مشاركت مردم شكلي انضمامي به خود مي گيرد. به هر رو نمي توان آن را صرفًا انبوهي از مردم دانست

44- دولت و سيطره عمومي برهم منطبق نيستند بلكه با يكديگر به عنوان خصم روبه رو مي شوند. هابرماس سيطره اي را عمومي متصور  مي 
شود كه در عهد باستان خصوصي تلقي مي شد يعني سيطره ساختن افكار عمومي غير دولتي.



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 32 پاييز 92
 No.32 Automn 2013

64

گذارد.  مي  حكومت  بر  شده  نهادي  تاثيري  قانونگذار 
كنترلي  و  انتقاد  وظايف  به  عمومي»  «افكار  اصطالح 
اشاره مي كند كه پيكره عمومي شهروندان به طور غير 
انتخابات  در  رسمي  طور  به  سان  همان  به  –و  رسمي 
دوره اي- در رويارويي با ساختار حاكم كه در قالب دولت 
كه  مقرراتي  كند.  مي  عمل  بدان  است،  يافته  سازمان 
گيرد،  عام صورت  در مال  امور  از  برخي  كه  آنند  طالب 
براي مثال آنهايي كه به برگزاري علني دادگاهها مربوط 
شوند.  مي  مربوط  عمومي  افكار  كاركرد  اين  به  هستند 
ميانجي  كه  است  اي  سيطره  مثابه  به  عمومي  سيطره 
چونان  را  خود  عموم  آن  در  و  است  دولت  و  جامعه 
حامالن افكار عمومي سازمان مي دهند. تصادفي نبوده 
است كه اين برداشتها از سيطره عمومي و افكار عمومي 
بار فقط در قرن هيجدهم ظهور كردند.  براي نخستين 
تاريخي  وضعيت  از  را  خود  خاص  معناي  برداشتها  اين 
افكار45   كه  بود  زمان  آن  در  كنند.  مي  انضمامي كسب 
به  هرچند  يافتند.  تمايز  يكديگر  از  عمومي46   افكار  و 

نظرمي رسد47  (هابرماس، 1381، ص 266-265).
كامال مشخص است كه مفهوم حوزه عمومي هابرماس 
فراتر و عام تر از مفهوم فضاي عمومي است و به نوعي 
مي  محسوب  عمومي  حوزه  از  بخشي  عمومي  فضاي 
عموم  دسترس  در  و  باز  فضاي  عمومي   فضاي  شود. 
است، فضايي كه مردم براي فعاليت هاي فردي و جمعي 
از  هابرماس  تعريف  در  همگاني  حوزه  روند.  مي  آن  به 
است.  مدرن  جامعه  در  اجتماعي  آگاهي  رشد  حوزه  آن 
اين حوزه اي است كه افكار عمومي در آن با بكارگيري 
به  و  گيرد  مي  شكل  عقالني  قضاوت  و  انتقادي  خرد 
حيات  بر  حاكم  قوانين  به  بخش  مشروعيت  منبع  تنها 
اجتماعي مبدل مي شود. حوزه همگاني هابرماس مستقل 
از  فارغ  آن،  انتقادي در  مباحثه  بازار است و  و  از دولت 
قدرت و منزلت افراد جاري مي شود. در اين حال حوزه 
همگاني در مقابل حوزه خصوصي- كه مسئله فردي در 
آن پيگيري مي شود و دولت كه امر همگاني را از باال 

دنبال مي كند- قرار مي گيرد (خاتم، 1384، ص 11).
بابك احمدي در مقاله «گستره همگاني در نگرش 
انتقادي هابرماس» حوزه عمومي را چنين معنا مي 

كند:
 «هابرماس از گستره يا فضايي اجتماعي ياد مي كند كه 
ميان دولت و جامعه مدني قرار مي گيرد و كاركرد فعال 
تمايز قطعي و شكاف ميان آن  به  وابسته  اجتماعي اش 
دو است. اين گستره مجموعه اي است كنشها و نهادهاي 
نقش  يعني  غيرفرهنگي  كاركردهاي  البته  كه  فرهنگي 
اين  يابند.  مي  نيز  اقتصادي  و  اجتماعي  سياسي-  هاي 
در  كه  دارند  همگانيت  يا  و  عمومي  جنبه  كاركردها 
نهادهاي دولتي مستقل  نيروها و  نفوذ  از  بهترين حالت 
نهادهاي حوزه عمومي  حال  عين  در  و مصون هستند. 
داراي آن استقالل زندگي شخصي و خصوصي كه ويژه 

جامعه مدني است، نيستند48.»  
و  مدني  جامعه  ميان  در  واقع  اي  حوزه  عمومي،  حوزه 
دولت است و فضاي طرح آزاد مسائل عمومي و استدالل 
را  عمومي  اراده  تكوين  نهايتا  و  آنها  درباره  تحقيق  و 
تشكيل مي دهد. حوزه عمومي در مقابل عرصه آمريت، 
عرصه فكر، گفتگو، استدالل و زبان است. شرايط مكالمه 
باز و آزاد در حوزه عمومي، متضمن اين اصل است كه 
هيچ فرد يا گروهي نمي تواند در خارج از حوزه عمومي 
يعني در عرصه قدرت  به صورت قانع كننده اي مدعي 
عمومي  حوزه  باشد.  جامعه  و صالح  خير  بهتر  شناخت 
بسته  هاي  عرصه  از  است  عمومي  ماهيتا  كه  را  آنچه 
از  پرسشهايي  بخشد.  رهايي مي  منفعت  و  و خصوصي 
اين قبيل كه آزادي، عدالت، برابري، عقالنيت و جز آن 
ممكن  خاص  جامعه  هر  عمومي  حوزه  در  تنها  چيست 
باور قرار گيرد.  است پاسخ داده شده و مورد پذيرش و 
وقتي سرچشمه تعريف چنين مفاهيمي در عرصه قدرت 
و يا در عرصه منفعت باشد، پاسخهاي داده شده با روح 

جامعه پيوند پيدا نمي كند.
آرنت كه با كتاب «ريشه هاي توتاليتاريسم» در 
1951 به شهرت رسيد، اعتقاد دارد كه عمل، عالي ترين 
نوع فعاليت انسان است و اقدام، مبادرت، تهور، انقالب، 
را  آزاد  عمل  تجربه  و  ابتكار،  عمومي  عرصه  در  حضور 
شامل مي شود. عمل وجوهي تجربي از زندگي آدمي را 
در بر مي گيرد كه با آزادي در ارتباط است. در واقع همين 
مفهوم عمل اساس فلسفه سياسي آرنت به شمار مي رود. 
  45- opinion   46-  public  opinion

47-  براي اطالعات بيشتر ر.ك. به هابرماس، يورگن (1381) سيطره عمومي. ترجمه: هاله الجوردي. فصلنامه ارغنون. شماره 20. صص256-272
48-  براي اطالعات بيشتر ر.ك.به: احمدي، بابك (1372) گستره همگاني در نگرش انتقادي هابرماس. مجله گفتگو. شماره1
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در نگاه پديدار شناسانه آرنت هر انساني مبين آغازي تازه 
كاري  و  درافكند  نو  طرحي  مي تواند  و  است  جهان  در 
موجودي  هركس  آرنت  نظر  به  كند.  ناپذير  بيني  پيش 
جديد و بي نظير و پيش بيني ناپذير است. عرصه عمل 
انسانها خود  آزاد، گستره اي عمومي و متكثر است كه 
آن را برقرار ساخته اند. با اين حال هركس با نگاه خاص 
خويش به اين عرصه مي نگرد. از مجموعه اعمال پيش 
بيني ناپذير افراد شبكه اي پيچيده از روابط محتمل پديد 
مي آيد كه محصول عمل است و انسان ها خودشان رابه 
منزله افرادي بي همتا آشكار مي سازند. عمل فعاليتي آزاد 
است. عمل تنها فعاليتي است كه مستقيمًا ميان انسانها 
جاري است بدون آن كه اشيا يا مواد در آن دخيل باشند، 
عامل نمي تواند پيامدهاي عمل خويش را تعيين و تنظيم 
از نيت او حدس  بنابراين نتيجه عمل را نمي توان  كند؛ 
زد. همين نظم ناپذيري و پيش بيني ناپذيري عمل آزاد 
حتي  زند.  مي  رقم  را  سياست  و  تاريخ  سرشت  انسان 
نوري كه زندگي خصوصي و دروني ما را روشن مي سازد 
بالمآل از نور روشن تر حوزه عمومي ساطع مي شود. به 
اما  دارد،  وجود  آزاد  عمل  امكان  هم  امروزه  آرنت  نظر 
الزمه آن برقراري حوزه اي عمومي است كه در جامعه 
دنياي  در  تعبير،  اين  به  است.  بوده  زوال  به  رو  مدرن 
سياست  پيدايي  علت  است.  زوال  به  رو  سياست  مدرن 
از ديرباز، از زمان يونانيان، تامين حوزه اي عمومي براي 
عمل بوده است. بدين سان فهم آرنت از سياست و كار 
اجتماعي  در علوم  رايج  دريافت مدرن  با  آن  ويژه هاي 
ويژه  كار  مدرن  ديدگاههاي  در  دارد.  عميق  تفاوتي 
سياست عبارت است: تامين منافع و رفاه شهروندان، حل 
منازعات و ايجاد سازش و اجماع اجتماعي؛ تامين نظم و 
امنيت، تمهيد شرايط براي رشد اجتماعي افراد، آموزش 
افراد همچون  ها  ديدگاه  اين  در همه  و مدني.  اخالقي 
نقش هاي ساختاري  پذيراي  و  بوده  كارگزاران سياسي 
به  سياسي  زندگي  سازي  اقتصادي  شوند.  مي  پنداشته 
تعبير قديم يوناني موجب خصوصي سازي آن شده است 
و  كارگران  اجتماعات  به  مدرن  جماعات  كل  نتيجه  در 
كارمندان بدل شده اند. در مقابل آرنت بر انسان به منزله 
فاعل و كارگزار عمل آزاد تاكيد مي كند. به نظر او مفعول 

و كارپذير شدن انسان محصول ظهور مفهوم جامعه در 
قرون اخير بوده است كه به معناي عرصه اي خصوصي 
و جدا از عرصه عمومي سياسي است و در نتيجه موضوع 
تمايز قديم  با ظهور مفهوم جامعه،  عمل سياسي است. 
يوناني ميان عرصه خصوصي و عرصه عمومي از ميان 
سبب  به  خصوصي  هاي  خانواده  قديم،  تمايز  در  رفت، 
در  كه  چنان  بالعكس،  نه  داشتند  وجود  عمومي  عرصه 
با ظهور مفهوم جامعه پيش آمده است. در  اخير  اعصار 
حيواني  يعني  انسان،  ارسطويي  مفهوم  مسيحي  فلسفه 
سياسي و مربوطه به عرصه عمل آزاد و عمومي، طبعًا به 
گونه موجودي اجتماعي ترجمان يافت. همچنين سياست 
فراسوي  به  كه  ازاد  فعاليتي  يعني  آن  يوناني  مفهوم  به 
طبيعت و ضرورت هاي آن مي رود به فعاليتي تعبير  شد 
كه هدف آن تامين نيازها و ضرورت هاي طبيعي  زيست 
در  منزل)  (تدبير  اقتصاد  جامعه  و  پيشتر  است.   آدمي 
خدمت سياست بود، اما اكنون سياست در خدمت جامعه و 
اقتصاد قرار مي گيرد. چنين است بنياد كل نظريه پردازي 
سياسي در ادوار مدرن (بشيريه، 1385، ص 97-124). 
از نظر فلسفي، هانا آرنت حوزه عمومي را متضمن اعتماد 
در  بويژه  نيجه  از  پيروي  به  وي  داند.  مي  «نمود»  به 
را  بود  و  نمود  بين  افالطوني  تمايز  اخالق،  تبارشناسي 
است  واقعيت  عين  نمود،  آرنت،  نظر  به  كند.  مي  طرد 
و فراسوي نمود هيچ چيز نمي توان يافت. به نظر وي 
آنچه توسط ديگرا ن و خودمان ديده يا شنيده مي شود، 

واقعيت است. در نگاه وي حوزه عمومي دو بعد دارد:
با  تمايز  در  مشترك  دنياي  مشترك»:  «دنياي   -1
انسانهاست كه  طبيعت و محيط طبيعي، دنياي مصنوع 
رفت و آمد نسلها را دوام مي آورد، بناها وفضاهاي ساخته 
شده و نيز نهادهايي است كه انسانها را از خود به يادگار 
مي گذارند و تاريخ  آن را باز مي گويد. چيزي است كه 
در يادها مي ماند و همچون خاطرات فردي و احساسات 

دروني ناگفته، با مرگ فرد از ميان مي رود.
و  هيجانات  و  احساسات  همه  ظهور»:  «فضاي   -2
نمي  ديگران ظهور  برابر  در  كه  انسان  دروني  روياهاي 
در  تنها  يابد.  نمي  «واقعيت»  و  دارد  گذرا  ماهيتي  يابد 
حضور ديگران و سخن گفتن و عمل كردن همراه با آن 
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است كه هويت انساني واقعيت مي يابد.
سروكار  سخنوري  و  ترغيب  با  افراد  عمومي  حوزه  در 
دارند. وقتي آرنت حوزه عمومي را جايي تعريف مي كند 
كه همه چيز ديده و شنيده مي شود، در واقع مي خواهد 
سياست  را از پشت پرده بيرون آورد. اين نظر آرنت باعث 
مي شود تا همه مردم از راههاي پنهان سياست با خبر 
شوند و هيچ كس نتواند به خشونت متوسل گردد. آرنت 
خشونت را الل و گنگ مي داند، خشونت بدون استدالل 
صورت مي گيرد. وقتي آرنت عمل سياسي را به عنوان 
سخنوري تعريف مي كند، عمال مي خواهد همه چيز از 
يعني  نمايش  صحنه  در  شود.  حل  وبيان  استدالل  راه 
بنابراين  و  نيست  پنهان  چيز  هيچ  عمومي  حوزه  همان 
حوزه  برخي  اعتقاد  به  گرچه  وجودندارد.  رازي  هيج 
عمومي آرنت در شرايط مدرن حتي قابل تصور نيست اما 
مي توان از ادراك حوزه عمومي آرنت به عنوان نقادي 
نظر  به  وحتي  كرد  استفاده  مدرن  دوران  براي  شايسته 
بيابانهاي  آرنت در  عده اي  واحدهاي دموكراتيك هانا 
سوزان مدرنيته مي تواند در جامعه مدني يافت شود، با 
اينكه حوزه عمومي آرنت مي تواند در نهايت به شناخت 

ادراك هاي قرن بيستم منجر شود49. 
سياسى  انديشه  آراى  اساس  بر  بخش  اين  پايان  در 
هابرماس و هانا آرنت، به مولفه هاى احراز مفهوم عرصه 

هاى عمومى شهرى در قالب جدول 1 اشاره مى شود.

كيفيت محيط
در فرهنگ عالمه دهخدا كيفيت به معناى چگونگى و 
حالت و وضعى است كه در چيزى حاصل مى آيد و در 
فرهنگ معين كيفيت به معناى چگونگى است. پاكزاد دو 

مفهوم كميت و كيفيت را اين گونه بيان مى كند:
1. كيفيت: چگونگى يك شئ كه تاثير عاطفى و عقالنى 
بر مخاطب مى گذارد و 2. كميت: اندازه، ميزان، مقدار 

تراكم يك شى و جنسيت» (پاكزاد، 1385، ص 106). 
بطوركلى كيفيت محيطى كليه ابعاد اجتماعى و اقتصادى 
رضايت  ميران  اساس  بر  و  گيرد  برمى  در  را  كالبدى  و 
مردم سنجيده مى شود. كيفيت يك شىء از دو منبع يا 

دو عرصه سرچشمه مى گيرد:

1. عرصه ذهنى فرد؛ و 
2. عرصه عينى شىء.

اند  كيفيتهاى ضميرى به عنوان ارزشهايى معرفى شده 
به سختى مى  و  بوده  قابل كمى شدن  به دشوارى  كه 
بيان  با  مرتبط  كيفيتها  كرد.  گيرى  اندازه  را  آنها  توان 
مطلوب يا نامطلوب و زشت و زيبا بودن اشياء معموال از 
اين دسته هستند؛ در حالى كه كيفيتهاى حقيقى اشياء را 
مى توان به عنوان كيفيتى دانست كه ماهيت قابل اندازه 
وزن،  نظير  سنجش  قابل  ظرفيتهاى  به  و  دارند  گيرى 
كيفيت  مورد  در  اينرو،  از  دارند.  ارتباط  و سرعت  ارتفاع 
درجه  شى  يك  كيفيت  كه:  گفت  توان  مى  شىء  يك 
ديگر  اشيا  به  نسبت  آن  فروترى  يا  مشابهت   برترى، 
است كه توسط انسان از طريق ذهنى و عينى به عنوان 
مجموعه ويژگيهاى آن شىء درك و محسوب مى گردد. 

هنجار كيفى عرصه هاى عمومى 
شهرى (آراى هابرماس و هانا آرنت)

 كد
معيار

آزادى بيان و انديشه 1
عدالت و برابرى همگانى و عمومى 2

ايجاد زمينه مشاركت همگانى و عمومى 3
آموزش اخالقى و مدنى 4

تامين نظم و امنيت 5
حل منازعات و ايجاد سازش اجتماعى 6

حقوق فردى و شهروندى 7
دسترسى همگانى 8

شكل دهى به انجمنهاى مردم نهاد 9
عدم آمريت فضا 10

استدالل و زبان همگانى 11
عدم  توسل به خشونت 12

شكل دهى به افكار عمومى 13
احراز شرايط گفتمان همگانى 14
عدم كنترل و مراقبت سياسى 15

جدول 1. هنجارهاى كيفى عرصه هاى عمومى شهرى 
و شرايط تحقق پذيرى آنها در فضاهاى عمومى؛ ماخذ: 

نگارندگان بر اساس يافته هاى تحقيق.

49-  جهت اطالعات بيشتر در زمينه افكار آرنت ر.ك. به: فصلنامه بخارا، ويژه نامه هانا آرنت، شماره 85، زمستان 1385.
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شىء  خود  و  فرد  ضمير  منبع  دو  از  شىء  يك  كيفيت 
مقياس  و  ارزش  را  آنها  ترتيب  به  كه  يابد  مى  نشات 
اندازه گيرى ناميده، بيانگر دو گروه كيفيتهاى مطلوبيتى 
1380، ص  (گلكار،  هستند  اشياء  ظرفيتى  كيفيتهاى  و 

.(65-38

كيفيت  كه  است  معتقد   (65-38 ص   ،1380) گلكار 
نيرو  سه  برآيند  عنوان  به  توان  مى  را  شهرى  طراحى 
(مولفه) كيفيت عملكردى، كيفيت تجربى- زيباشناختى، 
 .1 گرفت:  درنظر  شهرها  محيطى  زيست  كيفيت  و 
تامين  دربرگيرنده  سو  يك  از  عملكردى»  «كيفيت 
حركت و دسترسى سهل و آسان  پياده ها و سواره ها به 
مراكز جاذب شهرى است و از سويى ديگر، دربرگيرنده 
تماشاى  غيرفعال،  تفريح  همچون  ديگرى  عملكردهاى 
نيز بوده تا ضامن سرزندگى و  مردم و مراسم گوناگون 
غناى تجربه فضايى شهر گردند؛ 2. «كيفيت تجربى- 
و  شناختى  ادراكى،  هاى  دريافت  به  زيباشناختى» 
ترجيحات محيطى افراد در قبال فضاهاى شهرى سروكار 
در  محيطى»  زيست  3.«كيفيت  درنهايت،  و  دارد؛ 
بعد خرد آن فضاهاى شهرى است و در بعد كالن دغدغه 

پايدارى زيست محيطى شهرى را دارد.
نظريات كيفيت محيط 

كيفيت محيط كالبدى از جمله مفاهيمى است كه در دهه 
هاى اخير مورد توجه قرار گرفته است. شايد بتوان گفت 
براى اولين بار توجه به كيفيت محيط كالبدى در نوشته 
هاى «كوين لينچ50»  مطرح شد. وى در مورد كيفيت 
محيط شهرها مى گويد: «براي سكونت و زندگي، 
كه  گونه  همان  و  بزرگ  است  اي  خانه  شهر 
خانه بايد از صفات و مزايايي برخوردار باشد تا 
سكونت و زندگي را مطلوب و آسايش بخش 
ويژگي  و  كيفيات  داراي  بايد  نيز  شهر  سازد، 
هايي براي تامين آسايش و راحتي باشد و نيز 
مانند خانه محيطي گرم و صميمي و دلپذير كه 
 ،1374 (لينچ،  سازد»  مطلوب  و  مرفه  را  زندگي 
محيط  كيفيت  تاثير  و  متقابل  رابطه  وى  گفتار).  پيش 
شهري بر كيفيت زندگي ساكنان شهرها را مورد تاكيد 

قرار داده است. 
طراحي  و  ريزي  برنامه  بناست  اگر  است،  معتقد  لينچ 
شهري مفيد واقع گردد، بنابراين بايد قادر باشد تا از راه 
اعتالي كيفيت محيط كالبدي به اعتالي كيفيت زندگي 
انسان ياري رساند (گلكار، 1378، ص 43). لينچ مدلي 
شامل 5 محور عملكردي كه از نظر او كليه محورهاي 
همراه  به  دهند  مي  تشكيل  را  كيفيت يك شهر  اصلي 
دو فوق معيار «كارايي» و «عدالت» به عنوان مدل 
شهر  وى  نظر  از  كند.  مي  پيشنهاد  شهر  كيفيت  جامع 
زمانى مطلوب است كه: 1. «سرزنده باشد» (پايدار، 
(قابل  باشد»  دار  «معني   .2 و  هماهنگ)؛  و  ايمن 
تشخيص، سامان يافته، سازگار، شفاف، خوانا، قابل درك 
و با اهميت)؛ و  3. «متناسب باشد» (انطباق نزديك 
شكل و رفتار)؛ و 4. «قابل دسترس باشد» (متنوع، 
عادالنه و قابل اداره كردن در سطح محلي باشد)؛ و 4. 
مطمئن،  (سازگار،  باشد»  نظارت شده  خوبي  «به 
جوابگو و به طور متناوب نرم و آزاد باشد). همه اين ها 
بايد با عدالت و كارايي دروني حاصل شود[ (همان، ص 

 .(307
در  كه  است  ديگرى  نظر  صاحب  كانتر51»   «ديويد 

نمودار 2. انواع كيفيت محيط از ديدگاه ارزش ضمير 
مدرك و مقياس اندازه گيرى خود شئ؛ ماخذ: نگارنده 

بر اساس گلكار، 1380.

  50-  Kevin Lynch 51- David Counter
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ارائه نظريه پرداخته است. وى  زمينه كيفيت محيط، به 
براي مولفه هاي سازنده كيفيت محيط مطرح  را  مدلي 
اين مدل كانتر  به مدل مكان شهرت دارد. در  كرد كه 
مكان  يك  مثابه  به  شهري  محيط  كه  كند  مي  عنوان 
متشكل از سه بعد در هم تنيده كالبد، فعاليت و تصورات 
مكان،  يك  شهري  محيط  كيفيت  كه  جا  آن  از  است. 
محيط  گوناگون  ابعاد  به  مناسب  دهي  پاسخ  از  ناگزير 
شهري است، مي توان مولفه هاي سازنده كيفيت محيط 
شهري را مولفه هايي به موازات مولفه هاي سازنده مكان 
تعريف نمود. به عبارت ديگر با اقتباس از نظريه مكان 
كانتر ميتوان گفت كيفيت محيط شهري عبارت است از 
برآورده  ها مسئول  آن  از  كه هر يك  مولفه  برآيند سه 
و  فعاليتي  كالبدي،  گانه  سه  كيفيتهاي  از  يكي  ساختن 
تصوري محيط شهر مى باشند (گلكار، 1380، ص 43).  
«ساوت ورث52» نيز  دوازده معيار كلي را به عنوان 
عوامل اصلي موثر در كيفيت محيط شهري مطرح مى 

كند:

در  بركلي  دانشگاه  استاد  «دوهل»  پروفسور  همچنين 
اواسط دهه گذشته در كنفرانسي در شهر تورنتوي كانادا 
چند معيار را به عنوان ويژگى هاى كيفيت محيط شهرها 
ارائه كرد: 1. «وجود خدمات بهداشتي مفيد و قابل 
دسترس براي كليه ساكنين»؛ و 2. «باال بودن 
«وجود   .3 و  مسكن»؛   – محيط  كالبد  كيفيت 

محالت  «وجود   .4 و  سالم»؛  هاي  اكوسيستم 
فعال و معني دار»؛ و 5. «رفع نيازهاي اوليه هر 
در حد  اجتماعي  روابط  «وجود   .6 و  شهروند»؛ 
معقول»؛ و 7. «وجود اقتصاد متنوع و خودكفا»؛ 
و  (طبيبيان  فرهنگي»  هاي  فعاليت  «تنوع   .8 و 

بحرينى، 1377، ص 43 ).
 

روي  بر   PPS موسسه  توسط  كه  اي  مطالعه  اساس  بر 
كشورهاي  در  شهري  عمومي  فضاي   1000 از  بيش 
اين  به  كنندگان  مطالعه  داده شد،  انجام  مختلف جهان 
نتيجه رسيدند كه 4 عامل اساسي در سنجش مطلوبيت 
اهميت  از  شهري  عمومي  فضاهاي  وضعيت  كيفي 
ببيشتري برخوردارند كه اين عوامل عبارتند از: «الف- 
و  آسايش  پيوستگي؛ ب-  هم  به  و  دسترسي 
منظر؛ ج- استفاده ها و فعاليت ها؛ د- اجتماع 

پذيري» (رفيعيان و سيفايي، 1384). 
براى سهولت مطالعه ، بافت محيط شهرى را به اجزاى 

ساختارى اش تجزيه كرده و آنها را در قالب چهار سازمان 
طبقه بندى و معرفى مى كند:

اعتقاد  به  محيط»:  فضايى  محيط  «سازمان   -1
اول  در وهله  فيزيكى،  در محيط هاى  متقابل  روابط  او 
جدايى  طريق  از  اشيا  و  مردم  اصوال  زيرا  اند.  فضايى 

توسط فضا با يكديگر ارتباط دارند.
2- «سازمان مفهومى محيط»: كه با مفاهيمى كه 

 معني

راحتي و 
 آسايش

شادي و شعف

حفاظت از 
 محيط

مرمت و 
 نگهداري

باز بودن فضاها

تنوع و تجانس

خوانايي 
 ساخت

سرزندگي و 
 حيات

 دسترسي

 شكل

سالمتي و 
 ايمني

 

نمودار 3. معيارهاى كيفيت محيط شهر از ديدگاه ساوت ورث؛ ماخذ: بحريني و 
طبيبيان، 1377، ص 44 و تقوايى و معروفى، 1389، ص226

 52- South Worth
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مى شوند ارتباط دارد. در اينجا تاثيرات نشانه ها، رنگ 
ها، دورنماها، مصالح و  غيره مورد توجه قرار مى گيرند.

3- «سازمان زمانى محيط»: به معنى شدت و ريتم 
فعاليت هاى انسانى و سازگارى يا عدم سازگارى آنها با 
يكديگر است. به اعتقاد راپاپورت، مردم همان طور كه از 
نظر فضايى از يكديگر جدا هستند، از نظر زمانى هم مى 

توانند مجزا باشند.
4- «سازمان ارتباطى محيط»: شامل ارتباط محيط 
نظر  از  است.  در محيط  و مردم  ارتباط مردم  و  و مردم 
دوراه  از  سازمان  اين  هاى شهرى،  محيط  در  راپاپورت 
قابل درك است: پيوستگى با سيستم هاى جابه جايى و 
ابزارهاى ارتباطى مثل تابلوها و هم چنين روابط انسانى 

رودرو (پروند، 1372، ص 150).
عنوان  تحت  مقاله اي  در  ميد»  «مارگارت 
كيفيت  براى  معيارهايى  سازگار»  «همسايگان 

محيط ارائه نموده است. اين معيارها عبارتند از: «حس 
محله، حس تداوم، آگاهي از بيوسفر و احساس 
عالوه  اكولوژي.  حفاظت  مشترك،  سرنوشت 
گمنامي،  تنوع،  چون  خصوصياتي  وي  اين  بر 
از  اجتناب  سكونت،  محل  انتخاب  تحرك، 
از  شدن  گسسته  امكان  و  اجتماعي  جدايي 
اورنگ،  و  احمدى  و  (رفيعيان  اجتماعي»  پيوندهاي 

1386، ص 6).

معيارهاى كيفيت مكان و فضاهاى شهرى 
اين  كه  نيست  زيادي  ساليان  شهرسازي،  ادبيات  در 
اصطالح رايج شده است. نگاه به ادبيات موجود حكايت 
از آن دارد كه تمام تالشها در دستيابي به مفهوم فضاي 
عمومي پايدار يا مكان جمعي پايدار با مفهوم «كيفيت 
در فضاي شهري» پيوند خورده است. به زباني ديگر 
ديدگاههاي  در  كيفيت  معيارهاي  بيان  گفت  توان  مي 

نمودار 4. معيارهاى موسسه PPS   براى افزايش كيفيت محيط شهرها؛ ماخذ: سايت PPS.org و تقواى و معروفى، 
1389، ص226
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متخصصين به نوعي از يك ايده آل ذهني از فضاهاي 
آنها برمي خيزد كه اين حالت  عمومي شهري در ذهن 
به  فضاها  اين  پايداري  از  تعبيري  توان  مي  را  آل  ايده 
دانست.  شهري  طراحي  اهداف  پيشاني  نقطه  عنوان 
اپليارد54،  لينچ53،  همچون  تجربه گرايي  پردازان  نظريه 
اينگونه  حاميان  ترين  مهم  توان  مي  را  نسر  لنگ55و 
ميان  در  دانست.  محيط شهري  كيفيت  مفهوم  از  تلقي 
آثار زياد و متنوعي كه از آنها پارامترهاي كيفيتي محيط 
زندگي استخراج شده است، به نظريات چند نظريه پرداز 
اشاره  شهري  طراحي  عرصه  در  فعال  هاي  سازمان  و 

خواهد شد. 
«جين جيكوبز56»  در سال 1961 در كتاب «زندگي 
و مرگ شهرهاي بزرگ آمريكا»، 5 معيار را براي 
ملحوظ   .1» كند:  مي  بيان  مطلوب  كيفيت  با  محيطي 
داشتن فعاليت هاي مناسب پيش از توجه به نظم بصري 
محيط؛ 2. استفاده از كاربري مختلط چه به لحاظ تنوع 
استفاده و چه از نظر حضور ابنيه با قدمت هاي مختلف 
پذير  نفوذ  به عنصر خيابان؛ 4.  توجه  ناحيه؛ 3.  در يك 
بودن (قابل دسترس بودن) بافت؛ و 5. اختالط اجتماعي 

و انعطاف پذير بودن فضاها.»
«كوين لينچ» با انتشار «تئوري شكل خوب شهر» 
در سال 1981 ميالدي حصول كيفيت مناسب طراحي 
را در  ارتقا  كيفيت زندگي شهري  تبع آن  به  شهري و 
گرو پنج معيار و دو فوق معيار زير اعالن مي دارد: 1. 
بقاي زيست شناختي  امكان  به مفهوم  «سرزندگي»: 
«معني   .2 شهر؛  محيط  در  انسان  شناختي  جامعه  و 
(حس)»: به معني نقش انگيزي ذهني و معنادار بودن 
مكان هاي شهري؛ 3. «سازگاري»: به منظور انطباق 
فرم شهري با فعاليت هاي گوناگون و مدارهاي رفتاري؛ 4. 
«دسترسي»: به مفهوم سهولت نفوذ فيزيكي به بخش 
هاي مختلف بافت شهري؛ 5. «كنترل و نظارت»: به 
انتخاب و مداخله شهروندان  مفهوم فراهم بودن امكان 
در امور مرتبط با مديريت و استفاده از عرصه هماني؛  6. 
«كارايي»: كارا بودن هريك از معيارهاي فوق باتوجه 
به هزينه؛ و 7. «عدالت»: پرداخته شدن هزينه معيارها 
آن  براي  بايد  كه  اجتماعي  طبقه  يا  سازمان  طريق  از 

هزينه كنند.57
يكي از مشهورترين مجموعه كيفيت هاي طراحي شهري 
مجموعه ارائه شده توسط «يان بنتلي و همكارانش» 
اين  است.  پاسخده58»   هاي  «محيط  كتاب  در 
رعايت  پاسخده  محيطهاي  ايجاد  در  بايد  كه  معيار   7
گوناگوني؛   .2 نفوذپذيري؛   .1» از:  عبارتند  شوند 
تناسبات   .5 پذيري؛  انعطاف   .4 خوانايي؛   .3

بصري؛ 6. غناي حسي؛ و 7. رنگ تعلق.»
طراحي  اهداف  قالب  در  كيفيات  اين  متون  بسياري  در 
شهري بيان شده است، بطور مثال در كتاب «به كمك 
طراحي59» كه بيان كننده موفقيت طراحي در سيستم 
كننده  بيان  نوعي  به  طراحي  اهداف  است،  برنامه ريزي 
كيفيت هاي مورد توجه در طراحي شهري محيط كالبدي 
از: «1. هويت؛ 2. تداوم  اهداف عبارتند  اين  است. 
 .4 همگاني؛  عرصه  كيفيت   .3 محصوريت؛  و 
 .7 و  تطابق؛   .6 خوانايي؛   .5 سهولت حركت؛ 

تنوع.»
«ابعاد  كتاب  در  كرمونا»  متيو  و  پانتر  «جان 
نيز   1991 در  ريزي شهري60»   برنامه  طراحانه 
 .1» اند:  كرده  مطرح  زير  موارد  در  را  كيفيت  بحث 
كيفيت پايداري زيست محيط؛ 2. كيفيت منظر 
شهر؛ 3.كيفيت ديده ها؛ 4.كيفيت فرم شهر؛ 
عرصه  6.كيفيت  ساختمان؛  فرم  5.كيفيت 

همگاني».(نمودار 5)
تحليلي ديگر از «كيفيات محيط كالبدي» در كتاب 
هاي  «مكان  عنوان  تحت  كرمونا»  «متيو  معروف 
عمومي- فضاهاي شهري61»  ارائه شده است. در 
را  كالبدي  محيط  بر  گذار  تأثير  كيفيات  كرمونا  اثر  اين 
 .1» از:  عبارتند  كه  است  كرده  تقسيم  دسته  هفت  به 
دسترسي؛ 2. سخت فضا و نرم فضا؛ 3. فضاي 
امنيت؛ 5. منظر شهري؛  و  ايمني  همگاني؛ 4. 

6. اختالط و تراكم؛ 7. همه شمول بودن.» 
دفتر معاونت نخست وزير انگليس (OPDM) در بررسي 
شخصيت و هويت فضاي عمومي سه بعد را مطرح مي 
فيزيكي،  محيط  شامل  كه  فعاليت»:  «بستر  كند: 
كه  ابزار»:  «جعبه  شود؛  مي  اقتصادي  و  اجتماعي 
53- Lynch 54- Appelyard 55- Lang 56- Jacobs

59-  DETR (2000) By Design، Urban design in Planning System: towards better practice. Commission for Architecture 
& Built Environment, London54- Appelyard

57-  براي اطالعات بيشتر ر.ك. به : لينچ، كوين (1387) تئوري شكل خوب شهر. ترجمه: سيد حسين بحريني. انتشارات دانشگاه تهران.
 58-  براي اطالعات بيشتر ر.ك به: بنتلي، يان (1382) محيط هاي پاسخده، ترجمه: مصطفى بهزادفر، مصطفي، تهران، مركز انتشارات دانشگاه علم و صنعت. 

60 - براي اطالعات بيشر ر.ك. به:
 - Punter،J and Carmona، M(1997)The Design dimension of Planning/E & FN SPON
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تشكيل  را  عمومي  فضاي  كه  كليدي  و  اصلي  عناصر 
مي دهند، شامل مي شود؛ و «كيفيت ها»: كه برتري 
سپس  دفتر  اين  بردارد.  در  را  فضا  ويژه  و  خاص  هاي 
كه  طراحي62»  كمك  «به  سند  در  آنچه  بر  تكيه  با 
منتشر   2000 سال  در     64DETR و   CABE63 توسط 
شده است، اشاره مي كند كه فضاهاي عمومي مي توانند 
با 10 عامل زير متمايز و مشخص شوند: 1. «نظافت و 
پاكيزگي65» : آيا اين مكان ها تميز هستند و به تميزي 
آنها رسيدگي مي شود؟ 2. «دسترسي»66: اين فضاها 
تا چه اندازه در دسترسند و قابليت تحرك در آنها وجود 
بصري  جذابيت  اندازه  چه  تا   : 3. «جذابيت67»  دارد؟ 
اوقات  گذراندن  در  افراد  آيا   : «راحتي68»   .4 دارند؟ 
فراغت در اين مكان راحتند؟ 5. «جامعيت69» : به چه 
ميزان پذيراي طيف هاي مختلف اجتماعي هستند؟ 6. 
«سرزندگي و پويايي70» : تا چه حد از فضا استفاده 
بخش  زندگي  و  شاد  هاي  فعاليت  انجام  امكان  و  شده 
وجود دارد. 7. «عملكرد71» : تا چه حد قابليت به مرحله 
اجرا درآمدن فعاليت هاي مختلف در فضا وجود دارد؟ 8. 
«تمايز و تشخيص72» : آيا اين فضا يك شخصيت 
خاص دارد؟ 9. «ايمني و امنيت73» : آيا اين فضاها 

احساس امنيت را القا مي كنند و فضاهاي امني هستند؟ 
10. «نيرومندي74» : تا چه حد در طول زمان انعطاف 

(ODPM،2004:19) پذير هستند؟
عالوه بر بيان پارامترهاي كيفيتي محيط، نظريه پردازان 
نيز مدل هايي براي طبقه بندي اين كيفيات ارائه كرده 

اند. سه مدل عام در اين زمينه عبارتند از:
با  اين مدل  انساني»:  نيازهاي  ؛  1. «مدل لنگ75 
مازلو  انساني  نيازهاي  مراتب  سلسله  نظريه  از  اقتباس 
كيفيت  توان  مي  مدل  اين  براساس  است.  شده  تدوين 
هاي  گونه  ساختن  برآورده  برحسب  را  شهري  محيط 
مختلف نيازهاي انسان يعني: نيازهاي فيزيولوژيكي، نياز 
تعلق،  احساس  و  وابستگي  به  نياز  امنيت،  و  ايمني  به 
نياز به عزت و اعتماد به نفس، نياز به تحقق خويشتن 
طبقه  زيباشناختي  شناختي-  نيازهاي  و  خوشكوفايي  و 
نيازهاي  شهري  محيط  تا  است  الزم  لذا  نمود.  بندي 

متفاوت انساني را برآورده سازد (عباس زادگان، 1384).
2. «مدل اپليارد76 ؛ حالت هاي ادراك انساني»: 
هاي  مؤلفه  توان  مي  اپليارد،  پيشنهادي  مدل  براساس 
گوناگون كيفيت طراحي شهري را براساس پاسخگويي 
و طبقه  انسان سازمان دهي  ادراكي مختلف  به حاالت 

www.pps.org :؛ ماخذPPS نمودار 5. معيارهاي اصلي كيفيت در سنجش

 66- Accessibility
 67- Attractiveness
 68- Comfort

69-  Inclusively
70- Vitality and Viability
71-  Functionality

72-  Distinctiveness
73-  Safety and Security
74-  Robustness

 75- John Lang 
 76 - Applyard

 62- By Design
 63- Commission for Architecture and the Built Environment
 64- Department of the Environment، transport and the Regions 
 65- Cleanliness

61 - براي اطالعات بيشر ر.ك. به:
- Carmona، M (2003) Public places، Urban spaces.Architectural press 
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برابر  انسان در  ادراكي  اپليارد واكنش هاي  نمود.  بندي 
«حالت  كند:  مي  تفكيك  زير  حالت  سه  به  را  محيط 
واكنشي- عاطفي77»، كه در برگيرنده واكنش هاي 
عاطفي افراد نسبت به محيط است و در اين حالت محيط 
به عنوان محركي جهت بر انگيختن احساسات و تداعي 
معاني تلقي مي گردد؛ و «حالت عملياتي78»، كه غالبًا 
به  مكاني  از  تردد  مانند  روزمره  زندگي  در  افراد  توسط 
مكان ديگر جهت كار، مالقات به كار گرفته مي شود؛ 
از  حمايت  براي  افراد  كه  استنباطي79»،  «حالت  و 
در  فوق،  عاطفي  هاي  واكنش  و  عملياتي  فعاليتهاي 
جستجوي كسب اطالعات از محيط و نهايتًا فهم معني 
شده،  استنباط  اطالعات  وضعيت  اين  در  هستند.  آن 
و  موجب روشن گرديدن هويت فردي و جمعي محيط 

جامعه مرتبط با آن و نهايتًا  حس مكان مي گردد. 
3. «مدل كانتر80 ؛ مؤلفه هاي مكان»: مدل مشهور 
و  معماري  ادراكي  مطالعات  پيشگامان  از  كانتر،  ديويد 
طراحي شهري را مي توان يكي از چارچوب هاي نظري 
شهري  طراحي  كيفيت  هاي  مؤلفه  تبيين  به  قادر  كه 
مدل  به  كه  مزبور  مدل  براساس  نمود.  محسوب  است، 
مكان  يك  مثابه  به  شهري  محيط  دارد،  شهرت  مكان 
متشكل از سه بعد در هم تنيده كالبد، فعاليت و تصورات 
است. از آنجا كه كيفيت محيط شهري يك مكان ناگزير 
شهري  محيط  گوناگون  ابعاد  به  مناسب  پاسخدهي  از 
است. مي توان مؤلفه هاي سازنده كيفيت محيط شهري 
را مؤلفه هايي به موازات مؤلفه هاي سازنده مكان تعريف 
نمود. به عبارت ديگر، با اقتباس از نظريه مكان كانتر مي 
توان گفت كيفيت محيط شهري عبارت است از برآيند 
سه مؤلفه كه هريك از آنها متكفل برآورده ساختن يكي 
و  «فعاليتي»  «كالبدي»،  گانه  سه  هاي  كيفيت  از 
«تصوري» محيط شهر است (گلكار، 1380، ص 65-

 .(38
اگر چه كانتر مدل خود را در سال 1977 ارائه داده است، 
ولي قبل از وي مولفه هاي مكان در ادراكهاي  رلف81   
سه  صورت  به  مكاني82»   بي  و  «مكان  كتاب  در 
مولفه «كالبد، فعاليت و معني»  در 1976 ارائه شده 
است (Carmona،2003:98). جذابيتها و كارايي اين دو 

طراحي  نظران  صاحب  ديگر  تا  است  شده  باعث  مدل 
شهري نيز با الهام يا اقتباس از آن روايت هاي متنوعي از 
مدل مزبور ارائه نمايند. پانتر83  در 1991 و مونتگمري84  
اين دو  در 1998 اجزا تفكر طراحي شهري را در قالب 

مدل به صورت زير طبقه بندي مي كنند:
هاى  مولفه  پانتر»:  رلف-  مكان  حس  «مدل   .1
«فعاليت»:   .1 از:  عبارتند  مدل  اين  سنجى  كيفيت 
كاربردي، حركت پياده، رفتار، الگوها، بو و صدا، حركت 
نقليه؛ 2. «كالبد»: منظر شهري، شكل ساخته  وسايل 
شده، نفوذ پذيري، منظر، مبلمان؛ و 3. «معنا»: خوانايي، 
ارزيابي  جذابيت،  ادراكي،  عملكردهاي  فرهنگي،  تعامل 

هاي كيفي.
مولفه  مونتگمري»:  كانتر-  مكان  «مدل   .2
 .1 از:  عبارتند  نيز  مدل  اين  سنجى  كيفيت  هاى 
ديدار  خياباني،  زندگي  سرزندگي،  تنوع  «فعاليت»: 
محلي،  هاي  سرگرمي  و  سنتها  مردم،  چهره به چهره 
ها،  جاذبه  حركت،  باز،  ساعتهاي  كافه نشيني،  فرهنگ 
كالبد»:  يا  «فرم   .2 اقتصادي؛  نرم  بافت  دادوستد، 
شهري،  هاي  نشانه  نفوذپذيري،  نيرومندي،  مقياس، 
عرصه  عمودي،  بندي  دانه  ساختمانها،  به  فضا  نسبت 
تصوير  خاطره،  و  نمادگرايي  3. «تصورات»:  عمومي؛ 
قدرت  ادراك،  قابليت  حسي،  تجربه  خوانايي،  و  پذيري 
بودن  و جهان شمول  جامعيت  رواني،  پذيرش دسترس 

.(Carmona،2003:99)
گلكار با اشاره به پيشرفت دانش طراحي شهري در دهه 
هاي اخير و همچنين مطرح شدن بحث پايداري مبتني 
بر بوم شناسي و توجه به محيط به نارسايي مدل كانتر به 
عنوان يك مدل مرجع در اين زمينه اشاره كرده و عنصر 
اكوسيستم را به كالبد، فعاليت و تصورات در مدل كانتر 
مي افزايد. وي اين تركيب جديد را مدل مكان پايدار مي 
نامد. گلكار در آزمون مدل پيشنهادي خود براي مكان 
پايدار معيارهاي كيفيت هاي ارائه شده توسط متخصصين 

را در ذيل سه مولفه خود طبقه بندي مي كند: 
در جدول زير نظريات برخى از انديشمندان درباره كيفيت 
محيط شهرى و معيارهاى مطرح شده از سوى آنان بيان 

شده است.
 77- Responsive Mode
 78- Oprational Mode
 79- Inferential Mode

80- Canter 
81- Relph
82- Place and Placelessness

  83- Punter
  84- Montgomery
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مولفه ها، اصول و معيارهاى ارائه شده (مفاهيم وابسته و پيوسته) نظريه پرداز
امكان دسترسي عام (الف-1)؛ مسقف نبودن (الف-2)؛ دسترسي و حضور پياده (الف-3)؛ حضور فيزيكي (الف-4)؛ رايگان 

بودن (الف-5)؛ عمومي بودن (الف-6)؛ ظهور تعامالت اجتماعي (الف-7).
محمد نقى زاده

وجود خدمات بهداشتي مفيد و قابل دسترس براي كليه ساكنين (ب-1)؛ باال بودن كيفيت كالبد مسكن (ب-2)؛ وجود 
اوليه هر شهروند (ب-5)؛ وجود روابط  نيازهاي  اكوسيستم هاي سالم (ب-3)؛ وجود محالت فعال و معني دار (ب-4)؛ 

اجتماعي در حد معقول (ب-6)؛ وجود اقتصاد متنوع و خودكفا (ب-7)؛ تنوع فعاليت هاي فرهنگي (ب-8).

دوهل

محصوريت (پ-1)؛ توده تعريف كننده فضا (پ-2)؛ شكل (پ-3)؛ آثار تاريخي (پ-4). كاميلوسيته
سرزندگى (ت-1)؛ معنى (ت-2)؛ تناسب (ت-3)؛ دسترسى (ت-4)؛ نظارت و اختيار (ت-5)؛ كارايى (ت-6)؛ عدالت (ت-7).  كوين لينچ
طراحى  (ث-6)؛  مناسب  مقياس  (ث-5)؛  امنيت  (ث-4)؛  نفوذپذيرى  (ث-3)؛  دموكراسى  (ث-2)؛  تمركز  (ث-1)؛  تنوع 
ارگانيك (ث-7)؛ اقتصاد و ابزارهاى مناسب آن (ث-8)؛ روابط خالقانه (ث-9)؛ انعطاف پذيرى (ث-10)؛ مشورت و مشاركت 

دادن كاربران در طرحها (ث-11).

هاتن و هانتر

دسترسي و به هم پيوستگي (ج-1)؛ آسايش و منظر (ج-2)؛ استفاده و فعاليتها (ج-3)؛ اجتماع پذيري (ج-4).
افزايش احساس راحتى (ح-3)؛ دسترسى هاى  برخوردهاى معنى دار اجتماعى (ح-1)؛ معرفى هويت اجتماعى (ح-2)؛ 

خوب (ح-4)؛ جذب اقشار مختلف (ح-5)؛ حمايت اقتصادى (ح-6).   

PPS

ملحوظ داشتن فعاليتهاي مناسب پيش از توجه به نظم بصري محيط (خ-1)؛ استفاده از كاربري مختلط چه به لحاظ نوع 
استفاده و چه از نظر حضور ابنيه با سنهاي مختلف در يك ناحيه (خ-2)؛ توجه به عنصر خيابان (خ-3)؛ نفوذ پذير بودن 

(خ-4)؛ قابل دسترس بودن بافت (خ-5)؛ اختالط اجتماعى و انعطاف پذير بودن فضاها (خ-6).

جين جيكوبز

حس محله (د-1)؛ حس تداوم (د-2)؛ آگاهي از بيوسفر و احساس سرنوشت مشترك (د-3)؛ حفاظت اكولوژي (د-4)؛ تنوع 
(د-5)؛ گمنامي (د-6)؛ تحرك (د-7)؛ انتخاب محل سكونت (د-8)؛ اجتناب از جدايي اجتماعي و امكان گسسته شدن از 

پيوندهاي اجتماعي (د-9).

مارگاريت ميد

اهميت مكانها نسبت به ساختمانها (ذ-1)؛ استفاده از تجربه شهرسازى سنتى (ذ-2)؛ ادغام كاربريها و فعاليتهاى شهرى 
(ذ-3)؛ توجه به مقياس انسانى در طرحها (ذ-4)؛ تامين آزادى عابران پياده (ذ-5)؛ قابليت دسترسى و انتخاب براى همگان 
(ذ-6)؛ ايجاد خوانايى و وضوح محيط (ذ-7)؛ توجه به ماندگارى و پايدارى محيطى (ذ-8)؛ توجه به رشد تدريجى و پوياى 

محيط (ذ-9)؛ ادغام مضامين نه گانه و دستيابى به تركيبهاى موثرتر محيطى (ذ-10).

تيبالدز

كيفيت پايداري زيست محيطى (ر-1)؛ كيفيت منظر شهر (ر-2)؛ كيفيت ديدها (ر-3)؛ كيفيت فرم شهر (ر-4)؛ كيفيت 
فرم ساختمان و كيفيت عرصه همگانى (ر-5).

جان پانتر و كارمونا

دسترسى (ز-1)؛ سخت فضا و نرم فضا (ز-2)؛ فضاي همگانى (ز-3)؛ ايمنى و امنيت (ز-4)؛ منظر شهرى (ز-5)؛ اختالط و 
تراكم (ز-6)؛ همه شمول بودن (ز-7)؛ مديريت زمانى فضا (ز-8).

متيو كارمونا

نفوذپذيري (س-1)؛ گوناگوني (س-2)؛ خوانايي (س-3)؛ انعطاف پذيري (س-4)؛ تناسبات بصري (س-5)؛ غناي حسي 
(س-6)؛ رنگ تعلق (س-7).

بنتلى و همكاران

حق تصرف مطمئن (ش-1)؛ خودياري (ش-2)؛ محافظت (ش-3)؛ آب پاك (ش-4)؛ خدمات اساسي (ش-5)؛ اقتصاد فعال 
(ش-6)؛ كنترل هاي اجتماعي موثر (ش-7)؛ تصميمات مشاركتي و فقدان جدايي اجتماعي (ش-8).

بارباراوارد و همكاران

سرزندگى (ط-1)؛ هويت و كنترل (ط-2)؛ دسترسى به فرصتها، تخيل و شادى (ط-3)؛ اصالت و معنا (ط-4)؛ زندگى 
اجتماعى و همگانى (ط-5)؛ خوداتكايى شهرى (ط-6)؛ محيطى براى همه (ط-7).

آلن جيكوبز و اپليارد

خوانايى (ظ-1)؛ ساخت (ظ-2)؛ شكل دسترسي (ظ-3)؛ راحتي و آسايش (ظ-4)؛ حفاظت از محيط (ظ-5)؛ باز بودن 
فضاها (ظ-6)؛ سرزندگي و حيات (ظ-7)؛ تنوع (ظ-8)؛ تجانس (ظ-9)؛ شادي و شعف (ظ-10)؛ معني (ظ-11)؛ سالمتي 

و ايمني (ظ-12)؛ مرمت و نگهداري (ظ-13).

ساوت ورث

حفظ تسلسل حركتها (ع-1)؛ محصوريت فضاها (ع-2)؛ پيوستگى لبه ها (ع-3)؛ كنترل محورها و پرسپكتيوها (ع-4)؛ 
ممزوج نمودن فضاهاى درون و بيرون (ع-5).

ترانسيك

حفاظت تاريخى و مركت شهرى (غ-1)؛ طراحى براى پياده ها (غ-2)؛ سرزندگى و تنوع استفاده (غ-3)؛ بستر و محيط 
فرهنگى (غ-4)؛ بستر و محيط طبيعى (غ-5)؛ توجه به ارزشهاى معمارانه محيط (غ-6).

كولمن

نظافت و پاكيزگي (ف-1)؛ دسترسي (ف-2)؛ جذابيت (ف-3)؛ راحتي (ف-4)؛ جامعيت (ف-5)؛ سرزندگي و پويايي (ف-6)؛ 
عملكرد (ف-7)؛ تمايز و تشخيص (ف-8)؛ ايمني و امنيت (ف-9)؛ نيرومندي (ف-10).

دفتر معاونت نخست وزير 
(OPDM) انگليس

زيبايى (ق-1)؛ وحدت (ق-2)؛ هويت (ق-3)؛ هماهنگى (ق-4)؛ نظم (ق-5)؛ ماندگارى (ق-6)؛ پايدارى (ق-7)؛ تغييرپذيرى 
(ق-8).

پاكزاد

قرائت پذيرى (ك-1)؛ آزادى انتخاب (ك-2)؛ ايجاد انگيزش از طريق كاربرد فرمهاى شهرى متباين (ك-3)؛ امكان زندگى 
اجتماعى (ك-4)؛ قابل قرائت بودن ميراث هاى فرهنگى (ك-5)؛ لحاظ نمودن پيوندهاى بومى- منطقه اى در قالب طرحها 

(ك-6).

ويوليچ

جدول 2. نظرات ارائه شده در زمينه كيفيت محيط؛ ماخذ: نگارنده بر اساس يافته هاى تحقيق.
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بى ارتباط
كدهاى متناظر با ويژگيهاى مورد نظر عرصه هاى عمومى  كد متناظر

 با هنجارهاى
15كيفيت محيطى 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

• • (الف-1)
• (الف-2)

• • (الف-3)
• • • • (الف-4)

• • • • • (الف-5)
• • • • • • • • • • (الف-6)
• • • • • • • • • • • • (الف-7)

• (ب-1)
• (ب-2)
• (ب-3)
• (ب-4)
• (ب-5)

• (ب-6)
• (ب-7)

• • (ب-8)
• (پ-1)
• (پ-2)
• (پ-3)
• (پ-4)

• (ت-1)
• (ت-2)

• (ت-3)
• (ت-4)

• • • (ت-5)
• (ت-6)

• • • • • • • • • • • (ت-7)
• (ث-1)

• (ث-2)
• • • • • • • • • • • • • • • (ث-3)

• (ث-4)
• • • • (ث-5)

• (ث-6)
• (ث-7)
• (ث-8)
• (ث-9)

• (ث-10)
• (ث-11)

• (ج-1)
• (ج-2)

جدول 3. ارتباط مولفه هاى كيفيت محيطى با پديدارى/ عدم پديدارى در عرصه هاى عمومى؛ ماخذ: يافته هاى تحقيق.
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• • (ج-3)
• • • • • (ج-4)

• • (ح-1)
• • (ح-2)

• • (ح-3)
• (ح-4)

• • • (ح-5)
• (ح-6)
• (خ-1)
• (خ-2)
• (خ-3)
• (خ-4)
• (خ-5)

• • • • (خ-6)
• (د-1)
• (د-2)

• • (د-3)
• (د-4)

• (د-5)
• (د-6)
• (د-7)
• (د-8)

• • (د-9)
• (ذ-1)
• (ذ-2)
• (ذ-3)
• (ذ-4)

• • • (ذ-5)
• • • (ذ-6)

• (ذ-7)
• (ذ-8)
• (ذ-9)
• (ذ-10)
• (ر-1)
• (ر-2)
• (ر-3)
• (ر-4)
• (ر-5)

• • • (ز-1)
• (ز-2)

• • • • (ز-3)
• • • (ز-4)

ادامه ` جدول 3. ارتباط مولفه هاى كيفيت محيطى با پديدارى/ عدم پديدارى در عرصه هاى عمومى؛ ماخذ: يافته هاى تحقيق.
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• (ز-5)
• (ز-6)

• • (ز-7)
• (ز-8)
• (س-1)
• (س-2)
• (س-3)
• (س-4)
• (س-5)
• (س-6)
• (س-7)
• (ش-1)
• (ش-2)
• (ش-3)
• (ش-4)
• (ش-5)
• (ش-6)

• (ش-7)
• (ش-8)

• (ط-1)
• (ط-2)

• (ط-3)
• (ط-4)

• (ط-5)
• (ط-6)

• (ط-7)
• (ظ-1)
• (ظ-2)

• (ظ-3)
• (ظ-4)
• (ظ-5)
• (ظ-6)

• (ظ-7)
• (ظ-8)
• (ظ-9)
• (ظ-10)
• (ظ-11)
• (ظ-12)
• (ظ-13)
• (ع-1)
• (ع-2)
• (ع-3)
• (ع-4)

ادامه اجدول 3. ارتباط مولفه هاى كيفيت محيطى با پديدارى/ عدم پديدارى در عرصه هاى عمومى؛ ماخذ: يافته هاى تحقيق.
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• (ع-5)
• (غ-1)
• (غ-2)

• (غ-3)
• (غ-4)
• (غ-5)
• (غ-6)
• (ف-1)

• (ف-2)
• (ف-3)
• (ف-4)

• • (ف-5)
• (ف-6)

• (ف-7)
• (ف-8)

• (ف-9)
• (ف-10)
• (ق-1)
• (ق-2)
• (ق-3)
• (ق-4)

• (ق-5)
• (ق-6)
• (ق-7)
• (ق-8)

• • • • (ك-1)
• • (ك-2)

• (ك-3)
• • (ك-4)

• (ك-5)
• (ك-6)

ادامه جدول 3. ارتباط مولفه هاى كيفيت محيطى با پديدارى/ عدم پديدارى در عرصه هاى عمومى؛ ماخذ: يافته هاى تحقيق.
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نتيجه گيرى و جمعبندى
بايد توجه داشت كه مبناى دموكراتيك شدن فضاهاى 
شهرى تنها از طريق امكان دهى به عرصه هاى عمومى 
عمومي،  حوزه  كه  هايى  عرصه  شود؛  مى  ممكن  شهر 
و  است  دولت  و  مدني  جامعه  ميان  در  واقع  اي  حوزه 
تحقيق  و  استدالل  و  عمومي  مسائل  آزاد  طرح  فضاي 
را تشكيل مي  اراده عمومي  نهايتا تكوين  آنها و  درباره 
دهد. حوزه عمومي در مقابل عرصه آمريت، عرصه فكر، 
گفتگو، استدالل و زبان است. شرايط مكالمه باز و آزاد 
در حوزه عمومي، متضمن اين اصل است كه هيچ فرد 
يا گروهي نمي تواند در خارج از حوزه عمومي يعني در 
عرصه قدرت  به صورت قانع كننده اي مدعي شناخت 
بهتر خير و صالح جامعه باشد. حوزه عمومي آنچه را كه 
ماهيتا عمومي است از عرصه هاي بسته و خصوصي و 
كه  قبيل  اين  از  پرسشهايي  بخشد.  مي  رهايي  منفعت 
تنها  برابري، عقالنيت و جز آن چيست  آزادي، عدالت، 
پاسخ  است  ممكن  خاص  جامعه  هر  عمومي  حوزه  در 
داده شده و مورد پذيرش و باور قرار گيرد. همچنين بايد 
گفت كه اين موارد مطروحه در تحقيق، تنها هنجارهاى 
كيفيت محيطى مرتبط با مولفه هاى كالبدى شهر است؛ 
تعريف  كالبد  و  فعاليت  معنا،  از  تركيبى  آنكه شهر  حال 
شده است. در پايان مى توان گفت كه مولفه هاى كيفيت 
محيط كه ارتباط با عرصه هاى عمومى و پديدارى آنها 

دارند؛ در قالب جدول 3 مى باشند.
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بررسى رابطه سرمايه هاى اجتماعى و برنامه ريزى توسعه محله مبنا1 

راضيه رضازاده - استاديار دانشكده معمارى و شهرسازى، دانشگاه علم و صنعت ايران، تهران، ايران.
على سلسله*- كارشناس ارشد شهرسازى، دانشكده معمارى و شهرسازى، دانشگاه علم و صنعت ايران، تهران، ايران.

چكيده
تحقيق حاضر كه در قالب يك مطالعه موردى و مقايسه 
از نوع  انجام گرفته است، يك تحقيق ميدانى  تطبيقى 
پيمايشى مى باشد و تكنيك تحقيق نيز پرسشنامه مى 
با مبنا قراردادن رويكرد  باشد. در اين راستا، پژوهشگر 
رابرت پاتنام به مقوله سرمايه اجتماعى، آنرا در محالت 
منتخب مورد سنجش قرار داد. محله گيشا (كوى نصر) 
در منطقه 2، محله هاى يافت آباد و صادقيه و صاحب 
الزمان در منطقه 18 و شهرك فرهنگيان در منطقه 21 
شهردارى تهران و همچنين ميزان تمايل به برنامه ريزى 
توسعه محله مبنا را بر اساس مبانى نظرى آن در همان 
محالت،كّمى نمود. محور تحقيق حاضر، بررسى رابطه 
سرمايه هاى اجتماعى و تمايل به برنامه ريزى توسعه 
محله مبنا بوده است و همبستگى مستقيم و قوى ميان 
اثبات گرديد. مشاهده شد هرچه سرمايه  اين دو متغير 
اجتماعى در محله اى باالتر بوده، تمايل به برنامه ريزى 
موضوع  است.اين  بوده  بيشتر  آن  در  مبنا  محله  توسعه 
به  را  اجتماعى  سرمايه  از  بااليى  سطح  وجود  اهميت 
عنوان پيش نياز اساسى در جهت توسعه محله مبنا اثبات 
اين  در  شده  ارائه  مدل  اساس  بر  همچنين  نمايد.  مى 
پژوهش، سرمايه اجتماعى يك پيش بينى كننده خوب 
براى تبيين تمايل به برنامه ريزى توسعه محله مبنا از 

سوى مردم است.

ريزى  برنامه  اى،  محله  توسعه  كليدي:  واژه هاي 
توسعه محله مبنا،،رويكرد دارايى مبنا، سرمايه اجتماعى، 

محله

 ubtin@yahoo.com :نويسنده مسئول مكاتبات، شماره تماس: 09124645429؛ رايانامه    *
اين مقاله از پايان نامه كارشناسى ارشد شهرسازى نويسنده مسئول مكاتبات به راهنمايى دكتر رضازاده در دانشگاه علم و صنعت ايران در سال 1388 

استخراج شده است كه بدينوسيله مراتب سپاس خويش را از اساتيد راهنما و مشاور اعالم مى دارد.

Survey Relation between Social Capital and Community 
Base Planning for the Degree of Master of Art in Urban 
Planning

At community-based development planning, vision of 
planning and management from below to up and based on 
empowerment and approach of asset – based with emphasis 
on human source, social capital and social participation of 
habitants of sections. On this direction, researcher consid-
ered Robert Putnam approach to social asset and measured it 
in selected sections in Tehran (five community: Gisha, Yaft 
abad, Saheb zaman, Farhangian, Sadeghiye) and amount 
tendency to community-based development on basis Re-
view literature had quantitative. The axis of this research 
is survey social capital and tendency to community based 
development planning and direct and strong correlation be-
tween these variations had confirmed. On basis of results 
this research, when social capital of one community rises, 
tendency to community based development rises. On ba-
sis presented model of this research, social capital is good 
predictor for explanation tendency of people to community-
based development planning. With consider to this results, 
could been resulted: If community based development plan-
ning policy as essential strategy in direction sustainable 
development of city and restructure joy to city society, had 
been emphasized by authorities of city, If authorities will 
consider to community-based development planning (on 
new standard city development), in first Authorities must 
consider to social capital and influence factors on forming 
it in city and section and with good fundamental, provided 
backgrounds for improvement it.
Keywords: asset based approach, community development, 
community-based  development planning, social capital 

81-100



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 32 پاييز 92
 No.32 Automn 2013

82

1- مقدمه
در طي دهه هاي اخير، بسياري از سازمان ها ونهادهاي 
ريزي شهري در سطح  برنامه  و  امر مديريت  در  دخيل 
نوعي  تشويق  براي  مشاركتي  نگرش  ترويج  بر  جهان 
باال»  به  «پايين  از  ريزي  برنامه  و  مديريت  رهيافت 
و توانمندسازي «محالت» به منظور اقدامات توسعه اي  
در  انديشي  چاره  و  گيري  تصميم  و  داشته اند  تأكيد 
خصوص حل مسائل شهري مبتني بر اجتماعات محله اي، 
با هدف تأمين شرايط الزم براي رفاه شهروندان را مدنظر 
از  كه   شهروندي  مشاركت  مقوله  موازات  به  داشته اند. 
منافع  موضوع  شد،  مطرح  جدي  طور  به   1960 دهه 
عامه1  در دهه 1970 به عنوان بحثي كليدي در تئوري 
شهرسازي همه گير شد و همچنين انتقاد به ديدگاه علمي 
شهرسازي  در  پوزيتيويستي)  (رهيافت  گرايانه  اثبات  و 
بر  تأكيد  آن  دنبال  به  و  در دهة 1980 مطرح مي گردد 
جنبه هاي انسان گرايانه و زمينه هاي اجتماعي در تئوري 
شهرسازي، همه به عنوان عناصر اصلي در پارادايم جديد 
قرار  توجه  مورد  همزمان  طور  به  شهرى  ريزى  برنامه 
گرفته است. برنامه ريزي توسعه محله مبنا براساس اين 
تحوالت نظري و تغيير نگرش ها و رويكردها به مقوله 
برنامه ريزي شهري به عنوان رهيافتي مناسب و كارآمد 
در حل مسائل و مشكالت شهري مورد توجه قرار گرفته 

است. 
اين  در  اجتماعي2  سرمايه  به  توجه  ديگر  سوي  از 
از  اجتماعي   رويكرد حائز اهميت فراوان است. سرمايه 
مفاهيم نويني است كه امروزه در بررسي هاي اقتصادي و 
اجتماعي جوامع مدرن مطرح شده است. طرح اين رويكرد 
دهندة  نشان  اقتصادي،  توسعه  مباحث  از  بسياري  در 
اهميت نقش ساختارها و روابط اجتماعي ميان افراد، بر 
اجتماعي  است. سرمايه  ابعاد  همه  از  توسعه،  متغيرهاي 
در سه سطح خرد، مياني و كالن مطرح مي شود كه در 
موضوع محله و برنامه ريزي براي آن، در اين پژوهش 
پژوهشگر  گيرد.  مي  قرار  توجه  مورد  آن  خرد»  «سطح 
براين اساس، توسعه محله را در چارچوب توسعه پايدار 
را  شهري  سلولهاي  و  ها  محله  گرفته،  نظر  در  شهري 
واحد برنامه ريزي خود قرار داده و در اين راستا با توجه 

و  مبنا3  محله  ريزي  «برنامه  نوين  رويكردهاي  به 
ظرفيت هاي  اجتماعي  ابعاد  بر  عمدتًا  مبنا4»،  دارايي  
تأكيد مي  اجتماعي  موجود در محله ها و سرمايه هاي 

نمايد.

2- طرح مسأله
كه  مقوله اي  جديد،  به  سنتي  پارادايم  از  چرخش  در 
بسياري از صاحب نظران بر آن تأكيد داشته اند، تقويت و 
اهميت نقش «سطوح محلي»5 و حضور انجمن ها و 
نهادهاي مدني در عرصه تصميم گيري با تأكيد بر نقش 
شهروندان و مشاركت واقعي آنها در عرصه فعاليت ها و 
اقدامات روزمره است. بنابراين از ديدگاه فريدمن، اگر به 
و  سالمتر  زيست  محيط  بيشتر،  اجتماعي  عدالت  دنبال 
بايستي تعريف جديدي  بيشتري هستيم،  تنوع فرهنگي 
از برنامه ريزي ارائه دهيم و اين تعريف بال شك نيازمند 
اين  است.  ريزي  برنامه  مفهوم  در  بنيادي6  تغيير  يك 
محله  توسعه  ريزي  برنامه  رابطه  تبيين  پي  در  پژوهش 
مبنا و شاخص هاي سرمايه اجتماعي است. عمده  ترين 
سوال پژوهش اين است كه «چگونه مي توان با ديدگاهي 
سرمايه  شاخص  هاي  به  توجه  و  ريزي  برنامه  در  خرد 
اقدام  شهر  نهايتًا  و  محله ها  توسعه  در جهت  اجتماعي، 
به  نيز  ديگري  سوال هاي  خود  در  پرسش  اين  نمود؟ 

همراه خواهد داشت كه عبارتند از:

- آيا رابطه اي بين سرمايه اجتماعي محله و توسعه محله 
وجود دارد؟

و شاخص هاي سرمايه  كالبدي  عوامل  ارتباط  نحوه   -
اجتماعي در محله به چه صورتى مي باشد؟ 

- آيا بين حس مكان (نحوه نگرش ساكنان محله نسبت 
ساكنان  اجتماعي  سرمايه  ميزان  و  كالبد)  محيط  به 

مي توان رابطه اي را قائل بود؟
ايجاد  بناى  زير  مبنا،  محله  توسعه  ريزي  برنامه  آيا   -
اثر  در  اساسًا  يا  است  محله  در  اجتماعى  هاي  سرمايه 
وجود سرمايه هاي اجتماعي در محالت امكان حضور و 

بروز مي يابد؟

1- Social Capital
2- Community Based Planning

 3- Asset Based Approach
 4- local level

5- paradigm shift
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3- فرضيات تحقيق
فرضيات اين پژوهش عبارتند از: 

1- بين سرمايه اجتماعي محله و تمايل به برنامه ريزي 
توسعه محله مبنا در آن محله رابطه معناداري وجود دارد. 
2- بين سرمايه اجتماعي محله و كيفيت زندگي در آن 

محله رابطه معناداري وجود دارد. 
آن  در  مكان  حس  و  محله  اجتماعي  سرمايه  بين   -3

محله رابطه معناداري وجود دارد. 
4- بين كيفيت زندگي در محله و حس مكان اهالي آن 

محله، رابطه معناداري وجود دارد.

4- اهداف تحقيق
4-1- هدف اصلي

به  تمايل  و  اجتماعي  سرمايه  بين  رابطه  شناخت   -
برنامه ريزي توسعه محله مبنا. 

4-2- اهداف فرعي
- شناخت رابطه بين سرمايه اجتماعي و كيفيت زندگي 

در محله؛
- شناخت رابطه بين سرمايه اجتماعي و حس مكان در 

محله؛ و
در  مكان  و حس  زندگي  كيفيت  بين  رابطه  شناخت   -

محله. 

5- روش شناسى تحقيق
تقسيم  مرحله   2 به  شناسى  روش  نظر  از  پژوهش  اين 

مى شود:
مرحله اول مربوط به تعاريف و مفاهيم نظرى و شناخت 
علل و عوامل بر شكل گيرى سرمايه اجتماعى و مفهوم 
برنامه ريزى توسعه محله مبنا مى باشد. روش پژوهش 
مطالعات  صورت  به  و  اسنادى  بخش،  اين  در 
در  كه  حاضر  تحقيق  دوم  مرحله  است.  اى  كتابخانه 
قالب يك مطالعه موردى و مقايسه تطبيقى انجام 
از  استفاده  با  و  ميدانى  تحقيق  يك  گيرد،  مى 
تكنيك پيمايش مي باشد و ابزار ما نيز در اين  تحقيق 

پرسشنامه مي باشد. 
با توجه به موضوع پژوهش و به منظور بررسي و شناخت 

توسعه  برنامه ريزي  به  تمايل  با  اجتماعي  رابطه سرمايه 
كارآمدترين  از  يكي  كه  پيمايش  تكنيك  از  مبنا  محله 
تكنيك  هاي تحقيق در علوم اجتماعي است، بهره گرفته 
شده است تا با جمع آوري اطالعات به دست آمده و تبديل 
آنها به داده هاي كمي؛ تحليل ها و استنتاج هاي مستدل 
از  است  عبارت  پيمايش  بارز  ويژگي هاي  آيد.  دست  به 
شيوه گرد آوري داده ها و روش تحليل آنها (واس، 1381، 

ص 13).
بخش:   5 در  كه  مي باشد  پرسشنامه  تحقيق،  ابزار 
گيري  اندازه  پاسخگويان،  كلي  « ويژگي هاي 
ريزي  برنامه  به  تمايل  اجتماعي،  سرمايه 
و  زندگي  كيفيت  وضعيت  مبنا،  محله  توسعه 

وضعيت حس مكان» تنظيم گرديده است.

6- متغيرهاي مستقل و وابسته
به طور كلي در پژوهش حاضر، اصلي ترين متغير مستقل، 
مفهومي  عناصر  مجموعه  مي باشد.  اجتماعي  سرمايه 
سرمايه اجتماعي در اين تحقيق در بعد شناختي و ذهني 
و  آگاهي  و  نهادي  اعتماد  عمومي،  اعتماد  از  عبارتند 
بعد  در  و  اجتماعي  يا  و  سياسي  عمومي،  امور  به  توجه 
عيني، عبارتند از مشاركت رسمي، مشاركت غير رسمي 
خيريه اي، مشاركت غير رسمي مذهبي و مشاركت غير 
مفهومي  عنصر  هفت  مجموعًا   كه  هميارانه  رسمي 
تمايل  متغيرهاي  مي گردند.  شامل  را  اجتماعي  سرمايه 
به برنامه ريزي محله مبنا، كيفيت زندگي و حس مكان، 
در اين تحقيق به عنوان متغيرهاي وابسته در نظر گرفته 

شده اند. 

7- مبانى نظرى
7-1- مقدمه و پيشينه پژوهش 

و  اجتماعى  هاى  سرمايه  رابطه  بررسى  اصلى،  موضوع 
كه  باشد  مى  مبنا  محله  توسعه  ريزى  برنامه  به  تمايل 
و  اى  محله  توسعه  اجتماعي،  سرمايه  فاكتورهاي  از 
برنامه ريزي توسعه محله مبنا تشكيل يافته است كه در 
اين موضوع تاكنون پژوهشى انجام نشده است.در اينجا 
خالصه اى از مبانى نظرى سرمايه اجتماعى، برنامه ريزي 
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از  توسعه محله مبنا، حس مكان و كيفيت زندگى پس 
ارائه مفهومى فشرده از محله ارائه ميگردد. متغير سرمايه 
اجتماعي با آنكه چند سالي است كه به طور جدي مطرح 
شده، كار تجربي كمي در اين خصوص انجام شده است. 
اجتماعي  سرمايه  نوپاي  نهاد  داخلي  تحقيقات  حوزة  در 
كه  حالي  است،در  شدن  شكوفا  حال  در  و  گرفته  نضج 
اين تئوري، بحث هاي گسترده اي را در ادبيات اجتماعي، 
اقتصادي، سياسي و غيره كشورهاي پيشرفته برانگيخته 

است. 

7-2- محله
و  اجتماعى  واحد  يك  فارسى،  هاى  محاوره  در  محله 
محل سكونت اقشارى از جامعه است كه به ويژه از نظر 
اجتماعى داراى وجوه مشترك مى باشند. محل، به معناى 
جاى حلول، فرود و آمدنگاه، جا، و مكان (معين، 1362، 
آنهاست.  عينى  نمود  براى  جايى  محله،  و   (3920 ص 
مورد  مختلفى  مفاهيم  در  محله  نيز  انگليسى  زبان  در 
توجه قرار گرفته است. در اين مورد نيز محله يك واحد 
منظور  به  جمعيت  از  سهمى  اجتماع  محل  و  اجتماعى 

سكونت و زندگى است.
اصطالح«Community» به مفهوم جماعت يا گروهى 
كه داراى وجوه مشترك مى باشند (آريان پور، 1363، ص 
1078) و «Neighbourhood»  به معنى همسايگى و 
مجاورت، همسايگان يك در و ديوار، اهل محل (همان، 

ص 3372) مطرح است. 
محدوده اى را كه ساكنان آن در ارتباط رودررو با يكديگر 
زندگى كرده و در ارزش ها و هدف هاى ويژه مشترك 
بوده و در عالقه ها و خواسته ها هماهنگى دارند، يك 
از  شمارى  استقرار  مركز  كه  گويند  اجتماعى7  مركز 
ساختمانها بوده و عالوه بر خانه ها داراى تاسيسات مورد 
اجتماعات و  تاالر  مانند مدرسه، مركز خريد،  نياز عموم 
تاسيساتى براى بهره گيرى همگانى باشد (سيف الدينى، 

1378، ص 83).  
زمينه،  ترين  مهم  محله،  تعريف  در  كه  است  بديهى 
مى  آن  ساكنان  فرهنگى  و  اجتماعى  اشتراك  وجود 
باشد (شيعه، 1388، ص 67-66). اجتماع محلى8  به 

صورت خالصه عبارت از شبكه افرادى با ارتباط متقابل 
است كه معموال در يك محدوده مشخص تمركز يافته 

(Johnston.،2001:102) اند
در  تعريف   90 از  بيش  بررسى  از  پس  هيالرى  جورج 
اين زمينه، بر وجود سه اصل مشترك در تعريف اجتماع 
 .2 كند: «1. گستره جغرافيايى؛  مى  تاكيد  محلى 
اجتماعى.»  تعامل   .3 و  مشترك؛  پيوندهاى 
نظرى  اجماع  اگرچه  كه  دهد  مى  نشان  وى  بررسى 
روشن  اما  ندارد،  وجود  اصطالح  اين  تعريف  پيرامون 
است كه هر اجتماع محلى اصطالحى عمومى براى يك 
وضعيت خاص، داراى روابط متقابل اجتماعى و جنبه هاى 

.(Knox,2000: 250-257)سازمان اجتماعى است

7-3- سرمايه اجتماعي
ارائه  مختلفى  تعاريف  اجتماعى  سرمايه  از  طوركلى  به 
گرديده است. يكى از تعاريف مطرح آن است كه سرمايه 
هاى  نظام  در  موجود  هنجارهاى  مجموعه  اجتماعى، 
اجتماعى است كه موجب ارتقاى سطح همكارى اعضاى 
تبادالت و  پايين آمدن سطح هزينه هاى  اجتماع و  آن 
ارتباطات مى گردد. بر اساس اين تعريف، مفاهيمى نظير 
جامعه مدنى و نهادهاى اجتماعى داراى ارتباط مفهومى 
نزديك با سرمايه اجتماعى هستند (شيروانى، 1382، ص 

 .(51
تعريف رايج سرمايه اجتماعي در روايت كاركرد گرايانه 
آن، عبارت است از روابط دو جانبه، تعامالت و شبكه هايي 
كه در ميان افراد پديدار مي گردند و نيز سطح اعتمادي 
است كه در ميان گروه و جماعت خاصي، به منزلة پيامد 
تعهدات و هنجارهايي پيوسته با ساختار اجتماعي يافت 

 (Wall, 1998: 304). مي شود
چنداني  پيشينة  كه  است  مفهومي  اجتماعي  سرمايه 
ندارد. كاربرد اين مفهوم به تدريج از دهه 1990 به اين 
افرادي  كارهاي  با  دانشگاهي  مقاالت  و  رساله  در  سو 
فرانسيس  و  پاتنام  رابرت  پيربورديو،  جيمزُكلمن،  چون 
 .(Simerlla, 1998:46) يافت  افزايش  فوكوياما 
سرمايه اجتماعي، مانند شكلهاي ديگِر سرمايه مولد است 
آن دست  نبود  در  كه  را  معيني  به هدفهاي  دستيابي  و 
1- Community Center 
2- Community
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يافتني نخواهد بود، امكان پذير مي سازد (كلمن، 1384، 
ص 462). 

در جدول شماره 1، تعاريف مختلف از سرمايه اجتماعى 
و از ديدگاه هاى مختلف ارائه مى گردد: در اين تحقيق، 
پژوهشهاى  اساس  بر  اجتماعى  سرمايه  تعريف  مالك 

رابرت پاتنام قرار گرفته است.  
                                                                                                                 

7-3-1- ابعاد سرمايه اجتماعي
با بررسي ادبيات مربوط به سرمايه اجتماعي مشخص مي 
شود كه اين سرمايه داراي دو جزء اصلي است: پيوند 

عيني، پيوند ذهني. 
ساختار  يعني  افراد؛  ميان  عيني  پيوندهاي   -
اين  به يكديگر مرتبط كند.  را  افراد  شبكه اي عيني كه 
به  اجتماعي  فضاي  در  افراد   كه  مي دهد  نشان  مؤلفه 

يكديگر مربوطند. 

- پيوند ذهني؛ يعني پيوند هاي ميان افراد بايد دو جانبه، 
 Paxton,)باشد مثبت  احساس  اعتماد و مستلزم  مورد 
اجتماعي،  سرمايه  مثبت  پيامدهاي  پس    .(1999: 93
و  همزمان  آن  متشكله  بعد  دو  كه  دارد  وجود  هنگامي 
جاجرمى،  و  (فيروزآبادى  باشند  حاضر  بسنده  ميزان  به 
1385، ص 200). اين موضوع را مي توان در قالب جدول 
شماره 2كه با تغييراتي از پاكستون آمده است، نمايش داد.                                                                      

تفكيك سرمايه اجتماعي به دو بعد عيني و ذهني و لزوم 
آن  سودمند  پيامدهاي  ايجاد  براي  دو  اين  ميان  پيوند 
ساختارهاي  به  مفهوم  كردن  محدود  كه  روست  اين  از 
شكل  در  را  مشكالتي  افراد،  ذهنيات  يا  روابط  عيني 
مي آورد.  پديد  آن  اثرات  و   اجتماعي  سرمايه  گيري 
مهمترين ابعاد سرمايه اجتماعى از ديدگاه هاى مختلف 
را مى توان به اين صورت خالصه نمود: اعتماد،مشاركت 
آگاهى، پيوندهاي اجتماعي غير رسمي، بخشش و روحيه 

محققين عمدهتعريف سرمايه اجتماعىهدفسطح تجزيه و تحليل
افراد در حال رقابت باهم 

(فرد با فرد)
رسيدن به سرمايه 

اجتماعى
منابعى هستند كه منافع عمومى را مورد 

بورديوارزيابى قرار مى دهند.

افراد در گروه هاى فاميلى و 
رسيدن به سرمايه انسانىاجتماعى (افراد يا گروه)

جنبه اى از ساختار اجتماعى است كه 
اعضا از آن به عنوان منبعى براى رسيدن 

به منافع خود استفاده مى كنند.
كلمن

حكومت هاى سياسى در 
سطح ملى

رسيدن به دموكراسى و 
توسعه اقتصادى

اعتماد،هنجارها و شبكه هايى كه تسهيل 
كننده همكارى اعضا براى رسيدن به 

منافع مشترك است.
پاتنام

جدول 1. تعاريف مختلف سرمايه اجتماعى

جدول 2. اجزاء اصلى سرمايه اجتماعى؛ ماخذ: نگارندگان.

بعد عينيبعد ذهني
كمزياد

وجود سرمايه اجتماعي زياد
تعامل را تسهيل مي كند

اعتماد وجود دارد اما انجام 
تعامل با مشكل مواجه است

كم
انجام تعامل نيازمند طرف 

سوم و ضمانت اجراهاي 
رسمي است

موردي نادر
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ايمان، عدالت در مشاركت  اعتقاد و  بر  داوطلبي، مبتني 
مدني، تنوع معاشرت ها و دوستي ها (الواني، 1381، ص 

.(26

7-3-2- سرمايه اجتماعي در مقياس محله
ادبيات نظري سرمايه اجتماعي، سه سطح تحليل خرد، 
(غفاري، 1383، ص  مي دهد  پوشش  را  و كالن  مياني 
390). هر يك از اين سطوح، كاربردي متناسب با ابعاد 
موضوع  گستردگي  و  اهداف  نيز  و  نظر  مورد  مقياس  و 
سرمايه  محله،  مقياس  به  توجه  با  است  بديهي  دارد. 
اجتماعي در اين مقياس مي بايست در سطح تحليل خرد 
مورد بررسي قرار گيرد. در اين سطح سرمايه اجتماعي، 
افراد  بين  ارتباطي  شبكه هاي  و  فردي  روابط  قالب  در 
و هنجارها و ارزش هاي غير رسمي حاكم بر آنها مورد 

ارزيابي قرار مي گيرد.

7-4- برنامه ريزى محله مبنا
مقياس  گيرى  شكل  و  نشينى  شهر  ابعاد  فزاينده  رشد 
اخير  دهه  چند  طى  در  شهرى  رشد  از  جديدى  هاى 
با  معاصر  شهرسازى  و  شهر  كه  است  شده  موجب 
گستردگى  دليل  به  گردد.  مواجه  نوينى  هاى  چالش 
ابعاد و تغيير در ماهيت مسائل شهرى و پيچيدگى اين 
مسائل، جامع نگرى و توجه به ابعاد و جنبه هاى مختلف 
ناپذير  اجتناب  را  آنها  پايدار  حل  منظور  به  مسائل  اين 
و  ريزى  برنامه  تاكيد  و  توجه  ميان  اين  است.در  ساخته 
به سطوح  ديگرى  زمان  هر  از  بيش  شهرها،   مديريت 
پايين تر و ابعاد ملموس زندگى شهرى متوجه شده است 
مطالعات  و  ها  پژوهش  (Fridman,1993:56) چنانكه 
كه  است  گرفته  صورت  اخير  دهه  دو  يكى  در  زيادى 
همه به نحوى سياست گذارى،  برنامه ريزى و مديريت 
شهرى را از خرد ترين واحد يعنى محله در شهر هدف 

.(Madanipour,2003:25)قرار داده است
«برنامه ريزي محله مبنا9» در پي شناخت سرشت 
ناحيه شهري است كه توسط  و  ويژه وخاص هر محله 
فرضيات قراردادي كالن و شهر مقياس متوقف، پنهان 
پور، 1385،  (حاجي  است  فراموش شده  راحتي  به  يا  و 

مديريت  و  ريزي  برنامه  نگاه  رويكرد  اين  در   (37 ص 
توانمندسازي»،  بر  «مبتني  باال»،   به  «پايين  از 
منابع  بر  تأكيد  و  مبنا10»  «دارايي  نگرش 
جمعي  مشاركت  و  اجتماعي  هاي  سرمايه  و  انساني 
 Schoonraad,2002:129) ,)است محالت  ساكنين 

.((Madanipour,2003:28
برنامه ريزي توسعه محله مبنا مبتني بر نقش مشاركتي 
چون  هايي  مشخصه  و  است  محلي  اجتماعات  و  مردم 
مشاركتي بودن، رويكرد فرايندي به برنامه ريزي، افزايش 
كنترل مردم بر معيشت و زندگي روزمره و ارايه طرح ها و 
برنامه هايي با ارتباط و وابستگي بيشتر به نيازها و شرايط 
برنامه  كارگيري  به  دارد.  همراه  به  را  اجتماعات  محلي 
ريزي توسعه محله مبنا بيش از هر چيز نيازمند انسجام 
و يكپارچگي ساكنين در يك اجتماع محله اي و تقويت 
بسترها و زمينه هاي هويت ساز محله اي است. نهادهاي 
محلي، سازمان هاي غير دولتي11  و تشكل هاي 
داوطلب محلي12 عناصر كليدي اين نوع نگرش است. 
اين رويكرد هماهنگى بيشترى با زمان و فضا در مقياس 
سطوح  به  امور  واگذارى  و  زدايى  تمركز  دارد.  محلى 
نظام خودگردان  يك  به سمت  و حركت  خرد  و  محلى 
برنامه ريزى و مديريت محله اى از ديگر مشخصه هاى 
(حاجى  است  مبنا  محله  ريزى  برنامه  رويكرد  در  عمده 

پور، 1385، ص 39). 

7-5- رويكرد دارايى مبنا  در برابر رويكرد نياز 
مبنا

محلي  اجتماع  توسعه  براي  مبنا13،  دارايي  رويكرد 
رويكرد  در  دارد.  قرار  مبنا14   نياز  رويكرد  برابر  در 
توسعه  پايه  محلي  اجتماع  امكانات  تمام  مبنا  دارايي- 
نيازهاي  مبنا،  نياز-  رويكرد  در  ولي  مي شود.  شمرده 
اجتماع محلي پايه توسعه قرار مي گيرد. رويكرد دارايى 
مبنا، جايگزين مناسبى براى نگرش نياز مبنا در مديريت 
داراى  محلى  اجتماع  هر  است.  محلى  اجتماع  توسعه  و 
نيازها،كمبودها و مسائلى است، در عين حالى كه واجد 
دارايى ها و توانايى هايى نيز هست. درست همانند يك 
ليوان كه تا نيمه آن پر از آب است، مى توان نيمه خالى 
 9-  Community Based Planning
10- Asset- Based Planning

11-  NGOs
12-  CBOs

13-  Asset based approach
 14- Need based approach
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اجتماع  يك  كرد.  توجه  ليوان  پر  نيمه  به  يا  ديد  را  آن 
محلى را نيز مى توان مكانى دانست متشكل از «مصرف 
مكانى  اينكه  يا  و  نيازهايشان  مجموعه  با  كنندگانى» 
فرض كرد با «شهروندانى» كه قابليت ها و استعدادهايى 
براى عرضه كردن در اختيار دارند. رويكرد دارايي مبنا، 

سه ويژگي دارد:
1- بر ظرفيت سازي تاكيد دارد و لذا فرايند گرا15  

است؛
2- به سبب بسيج كردن همه امكانات اجتماعي 

و كالبدي اجتماع محلي، جامع نگر16  است.
ابزاري دارد، زيرا  3- سرانجام آن كه اهميت 
سرمايه اجتماعي و كالبدي را به عنوان ابزاري 
برد  مى  كار  به  اهداف  ديگر  به  رسيدن  براي 

(عارفي، 1380، ص 22).
رويكرد دارايي- مبنا اساس توسعه اجتماعات محله اي را 
بر دارايي آنها قرار مي دهد. زماني ويژگيهاي اين رويكرد 
مبنا  نياز-  رويكرد  كنار  در  را  آن  مشخص مي گردد كه 
قرار دهيم. بدين معنا كه نياز- مبنا آنچه را كه به عنوان 
نيازهاي يك اجتماع محله اي بازشناسي مي نمايد اساس 
توسعه آن قرار مي دهد. ديدگاه دارايى- مبنا، جامع نگر 
است و به انسجام رفاِه مردم و مكان تمايل دارد. برخالف 
نياز- مبنا بين اين دوگونه رفاه تمايز قائل  آن، رويكرد 
فرايند  بر  پيامد  جاى  به  مبنا  دارايى-  ديدگاه  شود.  مى 
سرمايه  نظير  محلى  هاى  دارايى  بسيج  با  و  دارد  تاكيد 

اجتماعى و كالبدى موجب ظرفيت سازى مى شود.
و  اجتماعى17   سرمايه  مبنا؛  دارايى-  ديدگاه  در 
سرمايه كالبدى18، عوامل شتاب دهنده براى ظرفيت 
براى  ابزارى  رو،  اين  از  و  شوند  مى  محسوب  سازى 
نياز-  ديدگاه  برعكس،  آيند.  مى  شمار  به  اهداف  ديگر 
به خودى خود يك  را  بوده، استحقاق  پيامدگرا  مبنا كه 
هدف قلمداد مى كند و از اين رو در آن، اهميت درونى 

(ماهوى) دارد (عارفي، 1380، ص 32).

7-6- كيفيت زندگي
اينگونه  را  زندگي  كيفيت  جهاني،  بهداشت  سازمان 
زندگي،  در  موقعيتشان  از  افراد  ادراك  مي نمايد.  تعريف 

در زمينه نظام هاي ارزشي و فرهنگي و مكان هايي كه 
زندگي مي كنند و در ارتباط با اهداف، انتظارات، معيارها 
كيفيت  ابتدا  در   .(Noll,2004: 2) هايشان  نگراني  و 
داده مي شد  مادي نسبت  به شاخص هاي  بيشتر  زندگي 
بود.  ملي19   ناخالص  توليد  آن  اصلي سنجش  معرف  و 
ولي به مرور و با توجه به انتقاداتي كه به اين شاخص 
نام  به  فردي  توسط   1950 دهه  اواخر  در  آمد  وارد  ها 
جي، كي، گالبريت20  دوباره تعريف شد و عالوه بر توجه 
در  موجود  مادي  غير  ارزش هاي  مادي،  هاي  ارزش  به 
حوزه هاي محيطي، سياسي و اجتماعي نيز در آن لحاظ 
گرديد (موسوي، 1385، ص 37). زاف21  كيفيت زندگي 
را تركيبي از شرايط عيني زندگي و ذهني افراد و گروه ها 
تعريف مي نمايد ولي معتقد است كه در ارزيابي كيفيت 
آنها  ذهني  ارزيابي  با  را  افراد  عيني  شرايط  بايد  زندگي 
گرفت  نظر  در  همزمان  زندگيشان  شرايط  خصوص  در 
قرار مي دهد  ايشان  ارزيابي ذهني  بر  را  اولويت  و حتي 

.(Noll,2004: 4)

7-7- حس مكان
حس مكان22  به معناي ادارك ذهني مردم از محيط و 
است  از محيط خود  آنها  آگاهانه  بيش  و  احساسات كم 
كه شخص را در ارتباطي دروني با محيط قرار مي دهد، 
به طوري كه فهم و احساس فرد با زمينه معنايي محيط 
پيوند خورده و يكپارچه مي شود. اين حس عاملي است 
كه موجب تبديل يك فضا به مكاني با خصوصيات حسي 
و رفتاري ويژه براي افراد خاص مي گردد. به طور كلي 
عوامل شكل دهنده حس مكان را مي توان در دو گروه 
بندي  طبقه  كالبدي  عوامل  و  شناختي  ادراكي،  عوامل 
نمود. محيط كالبدي از طريق تأثير گذاري بر فعاليت ها 
تأثير مي  افراد  رفتار  و  براحساس  معاني خاص  ايجاد  و 
گذارد و با توجه به اين كه روابط متقابل اجتماعي افراد 
يكي از مهمترين فعاليت هاي انساني در قرارگاه ها است، 
و  ذهني  تصورات  ايجاد  در  نيز  ادراك  فرايند  چگونگي 
سوي  از  است.  اهميت  با  قرارگاه  به  نسبت  افراد  تعلق 
ديگر چگونگي نياز افراد، توقعات آنها از مكان و چگونگي 
افراد  از عوامل مؤثر در حس مكان  نيز  با مكان  ارتباط 
 15- process-oriented
 16- comprehensive
17- Social Capital 

18- Physical Capital
19- GNP
20- J. K. Galbraith

21- Wolfgang Zaff
22-   Sense of  Place
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است (Michelson, 1976)، (فالحت، 1385، ص 64). 
8- تعاريف عملياتي متغيرها

8-1- سرمايه اجتماعي
اين  در  اجتماعي  سرمايه  مفهومي  عناصر  مجموعه 
تحقيق در بعد شناختي و ذهني عبارتند از اعتماد عمومي، 
اعتماد نهادي، آگاهي و توجه به امور عمومي، سياسي و 
يا اجتماعي، و در بعد عيني عبارتند از: مشاركت رسمي، 
رسمي  غير  مشاركت  خيريه اي،  رسمي  غير  مشاركت 
مذهبي و مشاركت غير رسمي هميارانه كه مجموعًا هفت 
گردند.  مي  شامل  را  اجتماعي  سرمايه  مفهومي  عنصر 
ميانگين نمره عناصر هفت گانه مذكور در  هر محله، نمره 
سرمايه اجتماعي آن محله را تشكيل مي دهد. در جدول 
ديدگاه  از  اجتماعى  سرمايه  سنجش  هاى  شاخص   ،3
نظريه پردازان و در جدول 4، عمده ترين متغيرهاي مورد 
نظر در متغير سرمايه اجتماعي بررسي و تعريف عملياتي 

شده اند. 

                                                            
8-2- برنامه ريزي توسعه محله مبنا

در اين تحقيق، عامل تمايل به برنامه ريزي توسعه محله 
مبنا در محله هاي مورد بررسي، مورد سنجش قرار گرفته 
است كه در آن وضعيت تمايل ساكنان محله به تشكيل 

سازمان  و  محلي  نهادهاي  محلي24،  داوطلب  گروه هاي 
دولتي25 سنجيده مي شود كه محور عملكرد  هاي غير 
معرفي  در  كارآمد  و  موثر  مشاركت  مجموعه ها،  اين 
به نهادهاي رسمي، مشاركت در  نيازهاي واقعي محلي 
تعيين خطوط اصلي برنامه ريزي براي محله و شناسايي 
همچنين  مي باشد.  محله اي  توسعه  واقعي  راهكارهاي 
نوع نگاه ساكنان نسبت به برنامه ريزي دستوري (توسط 
برنامه  مورد  در  همچنين  و  باال)  از  و  رسمي  نهادهاي 
و  موثر  دخالت  با  و  پايين  از  و  مبنا  محله  توسعه  ريزي 

كارآمد مردم مورد بررسي و كاوش قرار گرفته است. 

 8-3- كيفيت زندگي
براي بررسي كيفيت زندگي از ديدگاه ساكنان، مؤلفه هاي 
وضعيت مسكوني محله، وضعيت امنيتي محله، وضعيت 
فرهنگي محله، وضعيت خدماتي ورفاهي محله، وضعيت 
سكوت  و  آرامش  وضعيت  بهداشتي،  وضعيت  آموزش، 

در محله، وضعيت فضاي سبز محله، وضعيت دسترسي 
مناسب به وسايل حمل و نقل عمومي، وضعيت دسترسي 
نورپرازي،  وضعيت  كودكان،  براي  تفريحي  امكانات  به 
وضعيت تردد وسائل نقليه در داخل محله، وضعيت پياده 
و  بالاستفاده  فضاهاي  تعداد  و  آبها  دفع  وضعيت  روها، 

جدول 3. شاخصهاي بكار گرفته شده در سنجش سرمايه اجتماعي؛ ماخذ: موسوى، 1385.  

نظريه پردازشاخص هاي سرمايه اجتماعي

( Field, 124:2003) پاتنامآگاهي، مشاركت، نهادهاي مدني

اعتماد و  مشاركت در اجتماع محلي، كنشگرايي  در يك موقعيت اجتماعي، احساس 
پيوندهاي  زندگي،  به  بهادادن  تفاوتها،  پذيرش  ظرفيت  همسايگي،  پيوندهاي  امنيت، 

كاري، پيوندهاي دولتي و خانوادگي (شريفيان ثاني، 1380)
بولن وانيكس

اعتماد: اين شاخص در پيمايش ارزشهاي جهاني23 استفاده شده است. قابل ذكر است 
كه به نظر فيلد اعتماد بُعدي از سرمايه اجتماعي نيست، بلكه حاصل سرمايه اجتماعي 
جامع  شاخص  يك  نه  و  است  اجتماعي  سرمايه  سنجش  براي  فرعي  راه  يك  و  است 

( Field, 125:2003)
انيگهارت

اعتماد  با  ارتباط  در  ابعاد  اين  كه  مدني،  مشاركت  اجتماعي،  شبكه  همسايگي،  پيوند 
لي، پيكلز، ساويجاجتماعي مورد بررسي قرار مي گيرند. (غفاري، 1383، ص 102)

 23- World Values Survey  24-  CBOs  25- NGOs
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خالي مورد سنجش و ارزيابي قرار گرفته است. 

8-4- حس مكان
براي بررسي حس مكان در ساكنان هر محله، عواملي 
عالقه،  و  رضايت  سطح  ماندگاري،  به  تمايل  نظير 
احساس وابستگي و تعلق به محله و خاطره انگيزي آن، 
وضعيت همكاري و همياري بين مردم محله، تمايل به 
حفظ ساختار كالبدي محله و داشتن خصوصيات منحصر 
به فرد (هويت) مورد سنجش و ارزيابي قرار گرفته است.

9- جامعه آماري مورد مطالعه 
جامعه آماري در اين تحقيق كليه واحدهاي خانوار ساكن 

در محله هاي زير قرار گرفت. 
• محله 1: شهرك فرهنگيان: منطقه 21، ناحيه 1، محله 

9، جمعيت= 14769نفر 
 ،9 محله   ،3 ناحيه   ،18 منطقه  آباد:  يافت   :2 محله   •

جمعيت= 49598 نفر  
• محله 3: صاحب الزمان: منطقه 18، ناحيه 3، محله 8، 

جدول 4. تعريف عملياتي سرمايه اجتماعي؛ ماخذ: ناطق پور، 1384، ص 55.
Rتعريف  عملياتيمعرفمتغير

1
آگاهي و 
توجه به 

امور عمومي

آگاهي به امور 
عمومي، سياسي و 

اجتماعي

عبارت «مهمترين وظيفه شوراي شهر، انتخاب و استيضاح شهردار است» تا چه حد 
درست است؟

عبارت «وظيفه شهرداري، انجام عمليات اجرايي شهري است و وظيفه شوراي شهر، 
نظارت بر عملكرد شهرداري» تا چه حد درست است؟

با عبارت «از ابتداي تشكيل شوراهاي شهر، دولتها تمايل به مداخله جدي در امر 
شهر و شهرداري داشته اند» تا چه حد موافقيد؟

از شيوه ثبت نام داوطلبان شوراي شهر، نهاد نظارت بر انتخابات آن، روند تأييد 
صالحيت و شرايط اوليه داوطلبان، تا جه حدي مطلع هستيد؟

با عبارت «منتخبين شوراي شهر، بيشتر گرايش سياسي داشته اند تا سابقه عملكرد 
اجرايي در مسائل شهري و تخصص متناسب با اداره شهر» تا چه حدي موافقيد؟

تا چه حد عالقمند به «پيگيري يا آگاه شدن از مسائلي كه به شهر و محله شما تأثير 
گذار است» مي باشيد؟

اعتماد2
اعتماد عمومي

به طور كلي مردم چقدر قابل اعتماد هستند؟
مردم تا چه اندازه به قول و قرارهاي خود عمل مي كنند؟

مردم تا چه اندازه به حفظ و نگهداري وسايل امانت گرفته شده پايبند هستند؟ 
مردم تا چه اندازه در هنگام فروش اجناس خود حاضر به بيان عيب و نقص اجناس و 

كاالهاي خود هستند؟
دوستان شما چقدر قابل اعتماد هستند؟ 

مردم تا چه اندازه به عملكرد گروه ها، اصناف و اداراتي كه به طور مستقيم با آنها در اعتماد نهادي
ارتباط هستند، اعتماد دارند.

مشاركت 3
غير رسمي

 اين كه آيا فرد در طول يك سال گذشته همسايه و دوستان خود را در انواع هميارانه
فعاليت هاي روزمرة زندگي كمك كرده است.

اين كه فرد تا چه حدى در كمك هاي خيريه اي در يك سال گذشته شركت داشته خيريه اي
است.

اين كه فرد تا چه حدى در انواع مراسم و مناسك ديني شركت دارد.مذهبي

مشاركت 4
رسمي

شركت در 
اتحاديه ها، انجمن 

ها سازمان ها و 
موسسات مدني 

رسمي

شركت و همكاري با انجمن هاي رسمي و نوع شركت به لحاظ عادي، فعال و داراي 
مسئويت (تمايز مشاركت رسمي با غير رسمي مشخص بودن هويت افراد از طريق 

ثبت نام و يا اطالعات ثانويه و در برخي از اشكال پرداخت حق الزحمه و انتظار 
شركت در جلسات دوره اي و... مي باشد.)
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جمعيت= 26099 نفر 
 ،6 محله   ،2 احيه   ،18 منطقه  صادقيه:   :4 محله   •

جمعيت=4218 نفر
• محله 5: گيشا(كوى نصر): منطقه2، ناحيه 3، محله 14، 

جمعيت= نفر 29789

10- روش نمونه گيري و حجم نمونه
روش نمونه گيري تحقيق حاضر، نمونه گيري خوشه اي 
گيري  نمونه  در  باشد.  مى  حجم26  با  متناسب  احتمالي 
نمونه اي  مناطق  ميان  از  ابتدا  مرحله اي  چند  خوشه اي 
نمونه  بزرگ  مناطق  ميان  از  بدواً  مي گردد.  انتخاب 
گيري مي شود و رفته رفته از هر منطقه بزرگ، مناطق 
1381، ص  (واس،  شوند  مي  گيري  نمونه  كوچك تري 
حجم،  با  متناسب  احتمالي  نمونه گيري  روش  در   .(74
احتمال انتخاب هر بلوك به تعداد خانوارهاي آن بستگي 
تعداد  كه  بلوكي  انتخاب  شانس  كه  ترتيب  بدين  دارد. 
خانوارهاي آن چهار برابر تعداد خانوارهاي بلوك ديگري 

است، چهار برابر آن است.

11- رويه جمع آوري داده ها 
كه  پرسشنامه اي  پژوهش،  اهداف  به  يابي  دست  براي 
حاوي اطالعاتي پيرامون ويژگي هاي كلي پاسخگويان و 
سواالت مرتبط با اهداف تحقيق مي باشد، تهيه و تنظيم 

گرديد. 

12- واحد تحليل و سطح تحليل 
واحد تحليل، واحدي است كه اطالعات از آن گردآوري 
هر  در  شود.  مي  داده  توضيح  آن  خصوصيات  و  شده 
بررسي،  مورد  مسألة  ماهيت  بنابر  تحليل  واحد  تحقيقي 
تحقيق  مسأله  به  توجه  با  بنابراين  شود.  مي  مشخص 
به  مي باشد.  حاضرخرد  تحقيق  در  تحليل  واحد  حاضر، 
عبارتي اطالعات و داده هاي تحقيق را از افراد به دست 
آورده ايم. همچنين سطح تجزيه تحليل اطالعات در اين 

تحقيق، خرد مي باشد.

  
تحليل  و  تجزيه  در  استفاده  مورد  فنون   -13

داده ها 
در اين پژوهش پس از گردآوري پرسشنامه ها و كنترل 
از پرسشنامه ها استخراج و  بازبيني پاسخ ها، اطالعات  و 
برگه هاي كد  در  تعيين شده  پيش  از  مبناي كدهاي  بر 
 SPSS گذاري درج شده و آنگاه كليه ي داده ها در برنامه
وارد شد تا بر اساس اين برنامه، محاسبات و اعمال زير 

انجام گيرد: 
تهيه ي  و  درصدي  و  تجمعي  فراواني  محاسبه   الف) 
جداول مربوط به توزيع فراواني ها براي توصيف و تحليل 

داده ها؛ 
ب) براي سنجش رابطه بين متغيرها از آزمون آنواى يك 

طرفه و دوطرفه، آزمون همگنى واريانس27؛
و آزمون  Dunnett's C براى مقايسه دو به دو ميانگين 
آزمون،  اين  از  استفاده  براى  است.  شده  استفاده  ها، 
نيازى به پيش فرضِى برابرى واريانس ها نداريم و براى 

پژوهش هاى آمارى توصيه شده است؛
درجه ي  ميزان  و  همبستگي  نوع  تعيين  منظور  به   پ) 
رابطه بين صفات، ضريب همبستگي اسپيرمن محاسبه 

مي گردد؛ و 
ت) براي بررسي تفاوت ميانگين ها از آزمون T و آزمون 

F (تحليل واريانس يكطرفه) استفاده مي شود. 

14- برآورد حجم نمونه
بودن  متغير تحقيق و مشخص  بودن  به كيفى  توجه  با 
حجم جامعه آمارى از فرمول كوكران استفاده شد و در 
سطح خطاى 5% تعداد نمونه الزم برابر383 تعيين شد. 
سپس بر اساس درصد جمعيتى هر محله از كل، تعدادى 

پرسشنامه به هر محله تخصيص يافت:
- محله 1: شهرك فرهنگيان: 45 عدد

-  محله 2: يافت آباد: 153 عدد 
- محله 3: صاحب الزمان: 80 عدد

-  محله 4: صادقيه: 30 عدد
26- Probability proportionate to size sampling (PPS) 
27- Levene’s Test
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- محله 5: گيشا (كوى نصر): 92 عدد
15- اعتبار و پايايي تحقيق

استفاده از گويه ها و پرسش هاي متعدد، مساله اعتبار28  
و پايايي29  را مطرح مي كند. در كاربرد متعارف، واژه 
اعتبار اشاره به اين نكته دارد كه يك سنجه تجربي تا 
چه حد «معناي واقعي» مفهوم مورد بررسي را به قدر 
اعتبار  (ببي، 1385، ص 282).  كند  منعكس مي  كافي 
معين  سنجش  يك  كه  شود  مى  اطالق  نكته  اين  به 
داده هايى فراهم آورد كه با معانى عمومًا پذيرفته شده 
اعتبار،  ميزان  تعيين  باشد.براى  مرتبط  خاص  مفهومى 
معيار  از  حاضر  تحقيق  دارند.در  وجود  زيادى  معيارهاى 
اين كه  از  اعتبار صوري30 استفاده شد كه عبارت است 
در  ما  مشترك  توافقهاي  با  خاص  تجربي  نسخه هاي 
يك مفهوم خاص تطبيق مي كند (همان، ص 283). در 

اين پژوهش پرسشنامه مقدماتي طراحي شده از طريق 
مراجعه به 5 كارشناس در حوزه مطالعات شهري تصحيح 
آن  روش  اين  فايده  گرديد.  تهيه  نهايى  پرسشنامه  و 
است كه تحقيق به شاخص هاي درستي دست مي يابد و 
واقعيت را آن طور كه هست ارزيابي مي كند و همچنين 
محقق  خاص  ارزشهاي  از  فارغ  زيادي  حد  تا  تحقيق 
مي شود. پايايي يا قابليت اعتماد به اين مطلب اطالق 

مي شود كه روش سنجش معيني اگر درباره يك پديده 
مي آورد  بار  به  يكساني  نتايج  تكرار شود  بار  چند  معين 

(همان، ص 289). 
  15-1- ضريب آلفاي كرونباخ             

از  بيش  آلفاي كرونباخ  اگر ضريب  در مطالعات  معموًال 
0,5 تا  0/6 باشد، پايايي نسبي گويه ها و لذا مفهوم مورد 
آلفاي كرونباخ  را تصديق مي كنند. در واقع مقدار  نظر 
به  گويه ها  داخلي  همسازي  و  دروني  انسجام  نشانگر 
يعني  حاضر  تحقيق  شاخصهاي  براي  مي رود.  شمار 
مبنا،  محله  ريزي  برنامه  به  تمايل  اجتماعي،  سرمايه 
به  كرونباخ  آلفاي  مكان ضريب  و حس  زندگي  كيفيت 
ترتيب برابر 0,771،0,569،0,9، 0,9 مي باشد و ضريب 
كرونباخ كلى گويه ها برابر 0,854 محاسبه شده است. به 
اين ترتيب در پژوهش حاضر، انسجام درونى و همسازى 

و  ها  گويه  نسبى  اعتبار  و  است  برقرار  ها  گويه  داخلى 
مفهوم مورد نظر تصديق مى شود و پايايي31  در گويه ها 

وجود دارد.
16- محالت منتخب

انتخاب محالت پس از مطالعه نظرى مباحث عمده در 
ارتباط با سرمايه اجتماعى انجام گرفت. بر اين اساس كه 
محقق در پى محالتى بود كه داراى ويژگى هايى خاصى 

گويه ضريب آلفاى كرونباخ
آگاهى 0,521

مشاركت غير  رسمى 0,759
مشاركت رسمى 0,886

اعتماد 0,772
 تمايل به برنامه ريزى توسعه محله

مبنا 0,569

حس تعلق به مكان 0,9
كيفيت زندگى 0,9

سرمايه اجتماعى 0,771
ضريب كرونباخ كلى گويه ها:   0,854

جدول 5. نتايج محاسبه آلفاى كرونباخ؛ ماخذ: نگارندگان.

 28-Validity
 29- Reliability

 30- Face Validity
31- Reliability
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ارتباط  در  را  هايى  تئورى  و  فرضيات  بتواند  كه  باشد 
مبنا  محله  توسعه  ريزى  برنامه  و  اجتماعى  سرمايه  با 
سرمايه  وضعيت  و  گيرى  شكل  موضوع  نمايد.  بررسى 
و  است  متفاوت  اجتماعات مختلف شهرى  در  اجتماعى 
ارتباط مستقيمى با چگونگى تجمع يافتن اهالى، رفتار و 
منش آنها، ريشه و قوميت ايشان، مدت اقامت دارد. بافت 
خودرو، پيش انديشيده شدگى،مهاجرت قومى، مهاجرت 
كارى، و قدمت يافتگى، شاخصه هايى بود كه براساس 
آنها، محالت انتخاب گرديد. محالت نهايى مورد مطالعه 
از: محله گيشا(كوى نصر) در منطقه 2،  عبارتند 
محله هاى يافت آباد و صادقيه و صاحب الزمان 
در منطقه 18 و شهرك فرهنگيان در منطقه 21 

شهردارى تهران.
محالت منتخب، به نحوى شامل ويژگى هايى متفاوتى 
مى باشند. محله صاحب الزمان داراى بافت خودرو مى 
باشد و سبك زندگى كارگرى است و مهاجرين  از نقاط 
مختلف كشور در طى دو دهه گذشته، به آنجا آمده اند و 
وجود مشكالت متعدد اجتماعى، فرهنگى، امنيتى عمًال 
باعث عدم شكل گيرى شبكه اجتماعى پيوسته گرديده 
همسايگى  در  كه  صادقيه   محله  آن  مقابل  در  است. 
بافت  از  برخوردارى  لحاظ  به  دارد،  قرار  محله  همين 
مشابه جمعيتى (آذرى) و سكناگزيدن جمعيت پايه اوليه 
در بيش از 50 سال گذشته، شبكه اجتماعى مستحكمى 
شكل گرفته است كه اين امر در هميارى و مشاركت آنها 
آباد  يافت  محله  است.  مشهود  گوناگون  هاى  زمينه  در 
يكى از  قديمى ترين محالت  شهر تهران بوده است. 
بافت اوليه آن روستايى است با نسب خاندان زنديه كه 
توسط ايل قاجار تبعيد شده اند.عامل قدمت و دارا بودن 
را  مناسبى  اجتماعى  آنجا شبكه  به  نوع قوميت،  از يك 
بخشيده است. محالت گيشا و فرهنگيان داراى سرمايه 
از  با شناخت  امر  اين  پايينى هستند كه  نسبتًا  اجتماعى 
قديمى  جزو  گيشا،  محله  گردد.  مى  تاييد  محالت  اين 
سطح  از  كه  شود  مى  محسوب  تهران  محالت  ترين 
رفاهى، امنيتى مناسبى برخوردار است، سطح تحصيالت 
ساكنان آن فراتر از ساير محالت مورد مطالعه بوده است 
و همانگونه كه پژوهش هاى جيكوبز نشان داده، شبكه 

اجتماعى در محالتى كه اين مشخصه ها را با هم داشته 
در  فرهنگيان  محله  گردد.  مى  ضعيف  حدى  تا  باشند، 
منطقه 21، كه در مجاورت منطقه 18 قرار دارد،بر اساس 
و  يافته  شكل  پرورش  و  آموزش  سازمان  ريزى  برنامه 
ساكنان آن كه در آغاز فقط از لحاظ شغلى مشابه بوده 
برخوردار  مشاركت  و  اجتماعى  پيوستگى ضعيف  از  اند، 

هست.

17- يافته هاى تحليلى
ابتدا فرضيات اصلى پژوهش آزمون مى  در اين بخش، 
شوند و در ادامه، مدل تحليلى تحقيق مورد سنجش قرار 
اجتماعى  سرمايه  متغير  رگرسيون  انتها،  در  و  گيرد  مى 
نيز  از 30 فرضيه ديگر  تعيين مى گردد. در مورد بيش 
انجام گرفته است كه در برخى همبستگى و در  آزمون 
برخى ديگر وجود رابطه معنى دار مورد سوال قرار گرفته اند 

(سلسله، 1388، ص 140).

17-1- بررسى فرضيات اصلى پژوهش
و  سكونت  محله  ميان  معنادارى  رابطه  1)آيا 

سرمايه اجتماعى وجود دارد؟
آزمون تحليل واريانس يكطرفه (آنوا) نشان مى دهد كه 
در سطح خطاى 5 درصد، سرمايه اجتماعى محله هاى 

مختلف با يكديگر متفاوت است.

محله سكونتسرمايه اجتماعى
صاحب الزمان2,5228
فرهنگيان2,7178
گيشا2,8790
يافت آباد3,5119
صادقيه3,8219

ميانگين سرمايه اجتماعى در محالت مختلف

Levene›s Test of Equality of Error Variances (a)
Dependent Variable: social capital

Fdf1df2Sig.
4,19541390,003
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سطح  در   (Levene›s Test) واريانس  همگنى  آزمون 
خطاى 5 درصد معنى دار است و اين موضوع به معناى 
 (Dunnet's C) نابرابرى واريانس ها مى باشد. لذا از آزمون
كه نيازى به پيش فرض برابرى واريانس ها ندارد، براى 
آزمون  به دو ميانگين ها استفاده مى كنيم.  مقايسه دو 
Dunnet's C نشان مى دهد كه بين كدام محالت از 

نظر سرمايه اجتماعى  تفاوت معنادارى وجود دارد (مثًال 
فرهنگيان با يافت آباد در سطح خطاى 5 درصد از نظر 

سرمايه اجتماعى تفاوت معنادارى دارند).
كه  رسيم  مى  نتيجه  اين  به  جدول،  نتايج  مشاهده  با 
محله صاحب الزمان از كمترين سرمايه اجتماعى و محله 
صادقيه از بيشترين سرمايه اجتماعى  در ميان محالت 
مورد تحقيق برخوردارند. محله صاحب الزمان داراى بافت 
خودرو مى باشد و سبك زندگى كارگرى است و مهاجرين 
آنجا  به  نقاط مختلف كشور در طى دو دهه گذشته،  از 
فرهنگى،  اجتماعى،  متعدد  مشكالت  وجود  و  اند  آمده 
اجتماعى  شبكه  گيرى  شكل  عدم  باعث  عمًال  امنيتى 
پيوسته گرديده است. در مقابل آن محله صادقيه، كه در 
برخوردارى  لحاظ  به  دارد،  قرار  همسايگى همين محله 
از بافت مشابه جمعيتى (آذرى) و سكنا گزيدن جمعيت 
اجتماعى  گذشته،شبكه  سال   50 از  بيش  در  اوليه  پايه 
مستحكمى شكل گرفته است كه اين امر در هميارى و 
مشاركت آنها در زمينه هاى گوناگون مشهود است. محله 
تهران  ترين محالت  شهر  قديمى  از   يكى  آباد  يافت 
بوده است. بافت اوليه آن، روستايى است با نسب خاندان 

اند. عامل قدمت  زنديه كه توسط ايل قاجار تبعيد شده 
و دارا بودن از يك نوع قوميت، به آنجا شبكه اجتماعى 

مناسبى را بخشيده است.
محالت گيشا و فرهنگيان داراى سرمايه اجتماعى نسبتا 
پايينى هستند كه اين امر با شناخت از اين محالت تاييد 
مى گردد. محله گيشا، جزو قديمى ترين محالت تهران 
مناسبى  امنيتى  رفاهى،  از سطح  كه  محسوب مى شود 
برخوردار است، سطح تحصيالت ساكنان آن فراتر از ساير 
محالت مورد مطالعه بوده است و همانگونه كه پژوهش 
هاى جيكوبز نشان داده، شبكه اجتماعى در محالتى كه 
اين مشخصه ها را با هم داشته باشند، تا حدى ضعيف 
مى گردد. محله فرهنگيان نيز كه بر اساس برنامه ريزى 
سازمان آموزش و پرورش شكل يافته و ساكنان آن در 
پيوستگى  از  اند،  بوده  مشابه  شغلى  لحاظ  از  فقط  آغاز 

ضعيف اجتماعى و مشاركت برخوردار مى باشد.

به  تمايل  و  محله  اجتماعي  سرمايه  بين   -2
محله  آن  در  مبنا  محله  توسعه  برنامه ريزي 

رابطه معناداري وجود دارد. 
با توجه به نتايج آزمون همبستگى اسپيرمن، همبستگى 
در سطح خطاى 5 درصد معنادار است و با توجه به مقدار 
مستقيم  و  قوى  همبستگى   0,757 همبستگى  ضريب 
است. بر اين اساس اين فرضيه تاييد مى گردد. مطابق 
محله  ريزى  برنامه  و  اجتماعى  سرمايه  نظرى  مبانى  با 
مبنا در ابتداى بحث، سرمايه اجتماعى به عنوان يكى از 

ANOVA

سرمايه اجتماعى
Sum of 
Squares

Df Mean Square F Sig.

Between 
Groups

26,680 4 6,670 316,703 .000

Within Groups 2,927 139 .021
Total 29,607 143

آزمون تحليل واريانس يكطرفه (آنوا) نشان مى دهد كه در سطح خطاى 5 درصد، سرمايه اجتماعى محله هاى 
مختلف با يكديگر متفاوت است.
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پيش نيازهاى اصلى برنامه ريزى محله مبنا مطرح شد و 
همبستگى قوى سرمايه اجتماعى با برنامه ريزى محله 

مبنا، تاييد تئورى پيش گفته است. 
  

سرمايه  ميان  معنادارى  همبستگى  3)آيا 
اجتماعى وكيفيت زندگى از نظر ساكنان محل 

وجود دارد؟
سطح  در  اسپيرمن،همبستگى  آزمون  نتايج  به  توجه  با 
خطاى 5 درصد معنادار است و همبستگى معكوس برقرار  
است. اين موضوع در پژوهش هاى جين جيكوبز نيز ديده 
مى شود. بر اين اساس كه در نقاطى از شهر كه از كيفيت 
برخوردارند،احتمال  مرفه  نقاط  به  نسبت  ترى  پايين 
تشكيل شبكه اجتماعى و پيوستگى قوى ترى وجود دارد. 
اين نتيجه نشان مى دهد كه با باال رفتن كيفيت زندگى، 
سرمايه اجتماعى ساكنين كاهش يافته است و آن مويد 

پژوهش هاى جيكوبز مى باشد.

سرمايه  ميان  معنادارى  همبستگى  آيا   (4
اجتماعى و حس مكان وجود دارد؟

سطح  در  همبستگى  اسپيرمن  آزمون  نتايج  به  توجه  با 
خطاى 5 درصد معنادار است. همبستگى قوى و مستقيم 
است. بر اين اساس هرچه حس مكان باالترى در محله 
اجتماعى  سرمايه  محله  اهالى  باشد،  داشته  وجود  اى 
مبانى  اساس  بر  موضوع  اين  و  داشت  خواهند  باالترى 
همكارى،  حس  نظير  اجتماعى  سرمايه  ساختاردهنده 

تعاون، مشاركت مى باشد.

مكان  حس  و  محله  در  زندگي  كيفيت  5)بين 
اهالي آن محله رابطه معناداري وجود دارد.                                                       

سطح  در  همبستگى  اسپيرمن  آزمون  نتايج  به  توجه  با 
همبستگى  بنابراين  معنادارنيست.  درصد   5 خطاى 
معنادارى بين كيفيت زندگى در محله و حس مكان ديده 
كيفيت  هرچه  كه  گرفت  نتيجه  توان  نمى  و  شود  نمى 
زندگى در محله باالتر رود، حس مكان اهالى آن محله 

بيشتر گردد.
توسعه  ريزى  برنامه  تحليلى  مدل   -2-17

محله مبنا
عامل  سه  آن،  در  كه  شد  ارائه  مدلى  پژوهش،  اين  در 
حس مكان، سرمايه اجتماعى وكيفيت زندگى به عنوان 
عوامل اصلى تاثير گذار در متغير تمايل به برنامه ريزى 
توسعه محله مبنا معرفى شده اند. اين مدل بر اين اساس 
از سوى نگارنده مطرح شده است كه وجود رابطه معنادار 
ميان اين سه عامل و متغير تمايل به برنامه ريزى توسعه 

محله مبنا در اين پژوهش اثبات گرديده است.
 در اين مدل (شكل 1)، ضريب تبيين برابر 0,782 مى 
باشد. اين ضريب نشان مى دهد كه 78,2 � متغير وابسته 
(تمايل به برنامه ريزى توسعه محله مبنا) توسط 3متغير 
فوق، تبيين مى گردد (به حساب آورده شده است). پس 
به  آن،پژوهشگر  تحليل  و  رگرسيون  معادله  تعيين  از 
داراى  اجتماعى،  سرمايه  متغير  كه  رسد  مى  نتيجه  اين 
وابسته  متغير  بينى  پيش  در  نسبى  اهميت  بيشترين 
(تمايل به برنامه ريزى توسعه محله مبنا) است، زيرا يك 
واحد تغيير در انحراف معيار آن سبب مى شود تا انحراف 

معيار متغير وابسته به اندازه 0,629 تغيير كند.
اهميت  كمترين  داراى  زندگى  كيفيت  متغير  همچنين، 

نسبى در پيش بينى متغير وابسته (تمايل به برنامه ريزى 
توسعه محله مبنا) است، زيرا يك واحد تغيير در انحراف 
انحراف  شود  مى  باعث  زندگى  كيفيت  متغير  در  معيار 
معيار متغير تمايل به برنامه ريزى توسعه محله مبنا به 
اندازه 0,204- تغيير مى كند. همچنين يك واحد تغيير 
معيار  انحراف  مكان،  حس  متغير  در  معيار  انحراف  در 
متغير تمايل به برنامه ريزى توسعه محله مبنا به اندازه 

شكل 1. مدل تحليل تمايل به برنامه ريزى توسعه محله 
مبنا
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0,218 تغيير مى كند.
17-3- رگرسيون سرمايه اجتماعى 

بر  اجتماعى  سرمايه  رگرسيون  معادله  پژوهش،  اين  در 
آن  در  كه  شد  تعيين  آن  دهنده  تشكيل  عوامل  اساس 
متغير مشاركت رسمى، داراى بيشترين اهميت نسبى در 
زيرا  است.  اجتماعى)  (سرمايه  وابسته  متغير  بينى  پيش 
يك واحد تغيير در انحراف معيار آن، باعث مى شود تا 
تغيير كند.  اندازه 0,442  به  وابسته  متغير  معيار  انحراف 
داراى   هميارانه،  رسمى  غير  مشاركت  متغير  همچنين، 
سهم  كمترى در مقايسه با ساير متغيرها در پيش بينى 
متغير وابسته است؛ زيرا يك واحد تغيير در انحراف معيار 
اندازه  به  وابسته  معيارمتغير  انحراف  مى شود  باعث  آن 
0,098 تغيير كند. بنابراين تاثيرگذارى متغيرها به ترتيب 
اعتماد   ،(0,442) رسمى  مشاركت  از:   عبارتند 
غير  مشاركت   ،(0,215) آگاهى  و  عمومى 
رسمى مذهبى (0,135)، مشاركت غير رسمى 
خيريه اى (0,124)، اعتماد نهادى (0,103) و  

مشاركت غير رسمى هميارانه (0,098)

17-4- نتايج سايرآزمونها
در اين قسمت، مهمترين نتايِج آزمونهاى مختلف آمارى 
مى  ارائه  و  فهرست  صورت  به  پژوهش،  هاى  داده  بر 

گردد:
• رابطه معنادار ميان محله سكونت و سرمايه اجتماعى، 
به  تمايل  و  محله  اجتماعي  سرمايه  بين  معنادار  رابطه 
برنامه ريزي توسعه محله مبنا، رابطه معنادار ميان ميزان 
درآمد و تمايل به برنامه ريزى  توسعه محله مبنا، رابطه 
معنادار ميان محله سكونت و ميزان اعتماد، رابطه معنادار 
رابطه  عمومى،  اعتماد  ميزان  و  سكونت  محله  ميان 
رابطه  آگاهى،  ميزان  و  سكونت  محله  ميان  معنادارى 
غير  مشاركت  ميزان  و  سكونت  محله  ميان  معنادارى 
ميزان  و  سكونت  محله  ميان  معنادارى  رابطه  رسمى، 
مشاركت غير رسمى هميارانه، رابطه معنادار ميان محله 
رابطه  مذهبى،  رسمى  غير  مشاركت  ميزان  و  سكونت 
معنادارى ميان محله سكونت و مشاركت غير رسمى خير 

خواهانه 

• رابطه معنادارى ميان محله سكونت و ميزان  مشاركت 
ميزان  و  سكونت  محله  ميان  معنادارى  رابطه  رسمى، 
سرمايه  و  سكونت  محله  ميان  معنادارى  رابطه  اعتماد، 
مبنا  محله  توسعه  ريزى  برنامه  به  تمايل  با  اجتماعى 
محله  ميان  معنادارى  رابطه  طرفه)،  دو  آنوا  (آزمون 
سكونت و حس تعلق به مكان با تمايل به برنامه ريزى 
توسعه محله مبنا (آزمون آنوا دو طرفه)، رابطه معنادارى 
ميان محله سكونت و كيفيت زندگى با تمايل به برنامه 
ريزى توسعه محله مبنا، رابطه معنادارى ميان حس تعلق 
ريزى  برنامه  به  تمايل  با  اجتماعى  سرمايه  و  مكان  به 
ميان  معكوس  و  معنادار  همبستگى  مبنا،  محله  توسعه 
ميزان درآمد و تمايل به برنامه ريزى  توسعه محله مبنا 

اجتماعى  همبستگى معنادار و معكوس ميان سرمايه   •

وكيفيت زندگى از نظر ساكنان محل؛ همبستگى معنادار، 
قوى و مستقيم  ميان سرمايه اجتماعى و حس تعلق به 
ميان مدت  و مستقيم   قوى  معنادار،  مكان؛ همبستگى 
همبستگى  اجتماعى؛  سرمايه  ميزان  و  محله  در  اقامت 
مستقيم، معنادار و قوى ميان مشاركت رسمى و سرمايه 
ميان  قوى  و  معنادار  مستقيم،  همبستگى  اجتماعى؛ 
همبستگى  اجتماعى؛  سرمايه  و  رسمى  غير  مشاركت 
مستقيم معنادار و متوسط ميان آگاهى و سرمايه اجتماعى 

وجود دارد
و  اعتماد  ميان  قوى  و  معنادار  مستقيم،  همبستگى   •

سرمايه اجتماعى؛ همبستگى معكوس،معنادار و متوسط 
توسعه  ريزى  برنامه  به  وتمايل  زندگى   كيفيت  ميان 
معنادارى  و  مستقيم   و  متوسط  همبستگى  مبنا؛  محله 
برنامه ريزى توسعه محله  به  ميان حس تعلق و تمايل 
معنادارى  و  مستقيم  و  قوى  همبستگى  مكان؛  به  مبنا 
ميان اعتماد و تمايل به برنامه ريزى توسعه محله مبنا؛ 
مشاركت  ميان  معنادارى  و  قوى  و  مستقيم  همبستگى 

رسمى و تمايل به برنامه ريزى توسعه محله مبنا
• همبستگى قوى و مستقيم و معنادارى ميان مشاركت 

مبنا؛  محله  توسعه  ريزى  برنامه  به  تمايل  و  غيررسمى 
ميزان   ميان  معنادارى  و  مستقيم  و  متوسط  همبستگى 
مبنا؛  محله  توسعه  ريزى  برنامه  به  وتمايل  آگاهى  
برنامه  به  تمايل  و  ميان تحصيالت  همبستگى مستقيم 
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ريزى توسعه محله مبنا؛ همبستگى مستقيم ميان مدت 
محله  توسعه  ريزى  برنامه  به  تمايل  و  محله  در  اقامت 
و  محله  در  اقامت  مدت  ميان  مستقيم  همبستگى  مبنا؛ 
همبستگى  مبنا؛  محله  توسعه  ريزى  برنامه  به  تمايل 
ريزى   برنامه  به  تمايل  و  درآمد  ميزان  ميان  مستقيم 
توسعه محله مبنا؛ همبستگى قوى و مستقيم و معنادارى 

ميان مشاركت غير رسمى و مشاركت رسمى 
• تفاوت معنادار در ميان مردان و زنان در خصوص ميزان 
سرمايه اجتماعى(ميانگين سرمايه اجتماعى مردان 3,02 

و ميانگين سرمايه اجتماعى زنان 2,77 است).

18- نتيجه گيرى و پيشنهادات
در پژوهش انجام شده، تالش محققان بر آن بوده است 
تا با مبنا قراردادن رويكرد رابرت پاتنام به مقوله سرمايه 
اجتماعى، در جهت سنجش آن در عمل؛ ابزار سازى به 
نحوى صورت گيرد كه به لحاظ علمى از اعتبار و قابليت 
اعتماد در سطح مطلوبى برخوردار بوده و بنابراين بتوان 
اصلى  موضوع  نمود.  رجوع  اطمينان  با  حاصله  نتايج  به 
در تحقيق حاضر، بررسى رابطه بين سرمايه هاى 
اجتماعى و تمايل به برنامه ريزى توسعه محله 
مبنا بوده و نمونه هاى مورد مطالعه، 5 محله به نامهاى 
الزمان،  آباد،صاحب  يافت  فرهنگيان،  شهرك 

صادقيه و گيشا(كوى نصر) در تهران مى باشد.

18-1- نتايج اساسى پژوهش 
18-1-1- سرمايه اجتماعى و نتايج پژوهش

در  هايى  قوت  و  ضعف  از  حاكى  آمده  دست  به  نتايج 
ابعاد اصلى و فرعى تعريف شده براى سرمايه اجتماعى 
در جامعه آمارى مورد بررسى است. در حالى كه اعتماد 
به آشنايان و اعتماد به برخى سازمان ها و نهادها نظير 
آموزش و پرورش در سطح مطلوبى قرار دارد، در مقابل 
شهردارى،  نظير  نهادهايى  يا  ها  سازمان  به  اعتماد 
نمايندگان مجلس، كسبه، در وضعيت مطلوبى قرار ندارند. 
در همين رابطه، اعتماد به غريبه ها در موقعيتى است كه 
مى توان آن را براى نظام اجتماعى بحرانى قلمداد كرد. 
پژوهش نشان داد كه ساز و كارهاى انجام كنش جمعى 

در محالت با يكديگر تفاوت دارد. در حالى كه محله هاى 
توسعه يافته تر، از سازوكارهاى رسمى براى اين منظور 
استفاده مى كنند، در محله هاى كمتر توسعه يافته، انجام 
كنش جمعى نيازمند نهادهاى اجتماعى غير رسمى است 
كه باالتر بودن ميزان مشاركت هاى غير رسمِى مذهبى 
در اين مناطق، گواهى بر اين موضوع است.در مجموع 
مطالعه بيان مى كند كه در تدوين سياست ها و برنامه 
هاى شهرى بايد به نقش و تاثير عوامل اجتماعى توجه 
ميزان  فقدان  و  شهرى  محالت  اجتماعى  انزواى  كرد. 
اعتماد برون گروهى آن ها مى تواند به منزله هشدارى 
در  همچنين  شود.  تلقى  پايدارى شهر  و  براى سالمتى 
سياستگذارى ها و برنامه هاى جلب مشاركت شهروندان، 
بايد به سازوكارهاى مولد كنش جمعى و تفاوت ميان آنها 
بنابراين  يافتگى محالت توجه داشت.  بر اساس توسعه 
به جز در  اجتماعي  توان گفت كه وضعيت سرمايه  مي 
و  سنتي  جنبه  به  مربوط  هم  آن  كه  استثنائي  مواردي 
سرمايه اجتماعي درون گروهي مي شود، در اغلب موارد 
اصلي  مؤلفه هاي  از  انجمني كه  روابط  بعد  در  ويژه  به 
سرمايه اجتماعي بين گروهي به شمار مي رود، چندان 
مطلوب به نظر نمي رسد.مي توان گفت كه در محالت 
بيشتر  گروهي،  درون  اجتماعي  سرمايه  مطالعه،  مورد 
از سطح  هرچه  است.  گروهي  بين  اجتماعي  سرمايه  از 
دوستان،  خويشاوندان،  يعني  باالتر  سطوح  به  خانواده  
و  همشهريان  ها،  اى  محله  هم  همسايگان،  همكاران، 
هموطنان حركت كنيم، از ميزان سرمايه اجتماعي كاسته 
رسمى  هاى  مشاركت  بين  پژوهش،  اين  در  شود.  مي 
شد  مالحظه  قوى  و  معنادار  همبستگى  رسمى،  غير  و 
اين  عمومى  هاى  عرصه  به  توجه  لزوم  موضوع  اين  و 
ضرورى  يكديگر  تقويت  جهت  در  را  مشاركت  نوع  دو 
مى سازد. مشاركت هاى غير رسمى مذهبى در محالت 
بود كه مى  بيشتر  به گونه معنادارى  يافته  كمتر توسعه 
توان از بستر و حوزه عمومى نهادهاى مذهبى در جهت 
غير  و  رسمى  هاى  مشاركت  انواع  ساير  تقويت  و  رشد 
يافته  توسعه  در محالت كمتر  اعتماد عمومى  و  رسمى 

بهره جست.
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و  مبنا  محله  توسعه  ريزى  برنامه   -2-1-18
نتايج پژوهش

مشاركت  بر  مبتنى  است  فرايندى  اى  محله  توسعه 
در  محله  يك  ساكنان  ميان  در  خوديارانه  و  داوطلبانه 
جهت بهبود شرايط فيزيكى،اجتماعى و اقتصادى. بررسى 
ها نشان مى دهد، ابعاد اجتماعى در بيشتر رويكردهاى 
اهميت  باشد.  مى  برخوردار  غالبترى  وزن  از  اى  توسعه 
سرمايه اجتماعى به عنوان عاملى جهت توسعه محله اى 
تا جايى است كه صاحب نظران، توسعه محله اى را بدون 
دارايى  رويكرد  دانند.  اجتماعى، غير ممكن مى  سرمايه 
مبنا راهبردى نوين در توسعه محله اى مى باشد كه مردم 
و كنشهاى بين آنها را به عنوان دارايى هاى موجود در 
اجتماع محله اى مورد تاكيد قرار مى دهد. به كارگيرى 
برنامه ريزى محله- مبنا بيش از هرچيز نيازمند انسجام 
و يكپارچگى ساكنين در يك اجتماع محله اى و تقويت 
بسترها و زمينه هاى هويت ساز محله اى است. نهادهاى 
محلى، سازمان هاى غير دولتى و تشكل هاى داوطلب 
ديگر  از  است.  نگرش  نوع  اين  كليدى  عناصر  محلى، 
مشخصه هاى برنامه ريزى محله مبنا توجه به سرمايه 
و  گيرى  شكل  براى  و  است  انسانى  و  اجتماعى  هاى 
انباشت اين سرمايه ها نيازمند يك ساختار محله گرا در 
مديريت و برنامه ريزى است،موضوعى كه در ساختارهاى 
اساس  بر  و  مديريت  ديدگاه سنتى  بر  مبتنى  تمركزگرا، 
روابط عمودى و تقسيم بندى هاى انعطاف ناپذير شكل 
نمى گيرد. برنامه ريزى محله مبنا بر اين نكته تاكيد دارد 
محالت)  اصلى  دارايى  عنوان  (به  محالت  ساكنان  كه 
طى تجربه مشترك و طوالنى زندگى در يك محيط مى 
نيازها و ضرورت هاى روزمره زندگى  از  توانند بسيارى 
با مديريت هاى  در هماهنگى  و  داده  را تشخيص  خود 
سطوح باالتر به ايجاد محالت شهرى پايدار كمك كنند؛ 
اين رويكرد هماهنگى بيشترى با زمان و فضا در مقياس 
سطوح  به  امور  واگذارى  و  زدايى  تمركز  دارد.  محلى 
نظام خودگردان  يك  به سمت  و حركت  خرد  و  محلى 
برنامه ريزى و مديريت محله اى از ديگر مشخصه هاى 
عمده در رويكرد برنامه ريزى محله مبنا است. در پژوهش 
حاضر رابطه سرمايه اجتماعى و تمايل به برنامه 

ريزى توسعه محله مبنا به عنوان محور طرح 
مطرح بوده است و همبستگى مثبت و قوى آن اثبات 
گرديد. مشاهده شد هرچه سرمايه اجتماعى در محله اى 
باالتر بوده، تمايل به برنامه ريزى توسعه محله مبنا بيشتر 
از  بااليى  سطح  وجود  اهميت  موضوع  اين  است.  بوده 
سرمايه اجتماعى را به عنوان پيش نياز اساسى در جهت 
توسعه محله اى اثبات مى نمايد. بر اساس اين پژوهش، 
سرمايه اجتماعى يك پيش بينى كننده خوب براى تبيين 
از سوى مردم  برنامه ريزى توسعه محله مبنا  به  تمايل 
مكان  اجتماعى،حس  سرمايه  فاكتور  ميان سه  از  است. 
شده،  ارائه  مدل  در  اجتماعى  سرمايه  زندگى،  كيفيت  و 
برنامه  به  تمايل  كل  واريانس  تبيين  از  بااليى  سهم 
ريزى توسعه محله مبنا را توضيح مى دهد. با توجه به 
تمايل  و  اجتماعى  سرمايه  مستقيم  و  قوى  همبستگى 
نتيجه گرفت: اگر  برنامه ريزى محله مبنا؛ مى توان  به 
سياست توسعه محله مبنا به عنوان يك راهكار اساسى 
به  نشاط  بازگرداندن  و  شهرى  پايدار  توسعه  جهت  در 
جامعه شهرى، مورد توجه مراجع تصميم گير قرار گيرد، 
اگر مسئوالن بخواهند سياستگذارى به صورت جدى بر 
با استانداردهاى  برنامه ريزى توسعه محله مبنا (مطابق 
نوين توسعه شهرى) داشته باشند، مى بايست در ابتداى 
امر، به سرمايه اجتماعى و عوامل موثر بر شكل گيرى 
آن در شهر و محله  توجه نمايند و با بسترسازى مناسب، 

زمينه هاى باالبردن سرمايه اجتماعى را فراهم كنند.
18-2- پيشنهادات

18-2-1- پيشنهاداتى جهت ارتقاى سرمايه 
اجتماعى

برخى از راهكارهاى افزايش سرمايه اجتماعى عبارتند از:
1- برنامه هاي افزايش اعتماد شهروندان (اعتماد رسمى 

و غير رسمى)
 2- برنامه هاي باز توليد هنجارها

 3- بهبود ساختار شبكه ها
 4- الگوسازي براي مشاركت مدرن

5- آموزش عدالت و برابري اجتماعي   
6- افزايش محله گرايي با معناي اعتماد سازي و تعامل 

با نهادهاي محلي
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مشاركت  ارتقاي  براي  اي  محله  هويت  تقويت    -7 
مردمي  

8- ايجاد مراكز احياي هويت محله اي براي جذب مردم 
در فضاهاي اجتماعي  

گيري  تصميم  براي  مدني  نهادهاي  گيري  شكل   -9
آگاهانه و داوطلبانه مردم

10- برنامه ريزي مشاركت گرا و از پايين به  باال جاي 
برنامه ريزي از باال به پايين

واحدهاي  به  محلي  امور  وسپردن  گرايي  محلي   -11 
كوچكتر و به دست مردم

در  شهروندان  براي  سازي  آگاه  و  رساني  اطالع   -12
جهت افزايش اعتماد و مشاركت

انسجام  اعتماد،  مشاركت،  پذيري  جامعه  آموزش   -13
اجتماعي در مدارس 

در  به خصوص  همياري  محلي  گروههاي  ارتقاي   -14
گروههاي نوجوانان و جوانان 

15- حمايت از گروههاي اجتماعي و كانون هاي فكري 
و فرهنگي  

تمايل  ارتقاى  جهت  پيشنهاداتى   -2-2-18
برنامه ريزى توسعه محله مبنا

• توجه به سرمايه اجتماعى و ابعاد آن و سعى در جهت 
تقويت آن به عنوان عاملى موثر در باالبردن تمايل اهالى 

محل به برنامه ريزى توسعه محله مبنا
فعاليت  و  كلمه  كامل  معناى  به  مدنى  جامعه  ايجاد   •  
به  احزاب و گروهها و همچنين مطبوعات  آزادانه  هاى 
زمينه  اينها،  همه  كه  دموكراسى،  چهارم  ركن  عنوان 
الزم براى باالبردن اعتماد به مسئوالن،ايمان به توانايى 
هاى گروهى و ارتقاى سطح آگاهى عمومى را باعث مى 

گردد.
در  اجتماعى  و  كالبدى  هاى  هاى  سرمايه  انسجام   •  

جهت رسيدن به توسعه پايدار محله اى
نقش  اساس  بر  شهرى  مديريت  سازمان  بازنويسى   •  

نوين تشكل ها و گروه هاى محلى
 • تهيه مجموعه اطالعات كاملى از دارايى هاى محله 

اى در هر ناحيه شهردارى(تخصص ها و مهارتهاى اهالى 
 SWOT محل،امكانات كالبدى محله) و تهيه جدول 

براى هر محله 
 • توانمندسازى مردم بر اساس تهييج آنها براى ايجاد 

تشكل هاى محلى و همكارى با آنها
فعاليت  اثربخشى  به  اعتقاد  القاى  جهت  در  تالش   •  
هاى اهالى محله به ايشان با هدف حل مسائل محلى به 

صورت عملگرايانه
 • بسترسازى مناسب براساس قوانين و مقررات الزم در 
جهت اثربخشى واقعى گروه هاى محلى در امر بهبود و 

توسعه محله 
مشاركت  جهت  الزم  هاى  زمينه  كردن  فراهم   •  
شوراهاى محلى در فرايند تصميم گيرى منطقه اى،ناحيه 

اى و محلى

هاى  پژوهش  براى  پيشنهاداتى   3-2-18
بعدى

به منظور گشايش راهى براى پژوهش هاى آتى مرتبط 
با نتايج مطالعه حاضر و بر اساس نتايج حاصله پيشنهاد 
در  آباد كه  يافت  و  نظير صادقيه  مى شود كه محالتى 
سطح بندى انجام شده داراى باالترين سرمايه اجتماعى 
بوده اند، با شيوه هاى كيفى مورد مطالعه قرار گيرند تا 
احتماال به اين وسيله بتوان الگويى براى ساير محالت 
پايين سطح قرار گرفته  به ويژه محالتى كه در مراتب 

اند، ارائه داد. 
و  الزمان  كه محالت صاحب  اين  به  توجه  با  همچنين 
در  اجتماعى  سرمايه  سطوح  ترين  پايين  در  فرهنگيان 
پژوهش حاضر قرار داشته اند، لذا مطالعه موردى و عميق 
تر از وضعيت اين دو محله، زمينه را براى تصميم گيرى 
هاى اجرايى دقيق تر فراهم خواهد آورد. موضوع قابل 
توجه بعدى، تهيه نقشه پهنه بندى سرمايه اجتماعى در 
سطح مناطق،نواحى و محالت شهرى باشد تا براساس 
فراهم  بهتر  ريزى  برنامه  و  گيرى  تصميم  امكان  آن، 

گردد.
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چكيده
رويكردهاى كيهان شناختى و شناخت شناختى بر اين نكته تاكيد دارند كه زمينه 
بروز حقيقت يك پديده در ماهيت معرفتى زبان اثر كه بوسيله هنرمند خود را 
دارد كه  اشاره  نكته  اين  به  اين مفهوم  پيدا مى كند.  بروز  به جلوه مى رساند، 
برپايى اثر معمارى اسالمى را عمل تبيين در بروز حقيقت معمارى منتسب به 
صفت اسالميت يا همان معمارى اسالمى مى توان دانست. از سويى ديگر، نظام 
صورت بخش معمارى مى تواند به مثابه دستگاهى زبان گونه، بر وجود ابزارهاى 
زبان گونه و مبتنى بر بيان معمارى اسالمى داللت داشته باشد كه تحقق «تبيين 
در اثر» را سبب مى شود و بنظر مى آيد كه تحليل كيفى آثار معمارى اسالمى را 
مى توان به مثابه متونى نگاشته شده متصور شد كه در رويكردهاى زبان شناسانه 
به شناخت ماهيت تبيين معمارانه بواسطه ابزارهاى بيانى ميسر مى شود كه اين 
بيان در قالب زبان معمارى نمادين و معنايى معمارى اسالمى ممكن مى شود؛ و 
مى تواند ترسيم گر ظهور حقيقت برتر معمارى اسالمى در معمارى فاقد معنا و بى 
هويت امروز قلمداد شود. بر اين اساس مى توان گفت كه در ساختار شهر اسالمى 
موجوديت عينى معمارى را انتزاع و حقيقت بنيادين نقشهاى عملكردى، روانى و 

معنوى معمارى رقم مى زند.
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The phenomena of Islamic urbanism and architec-
ture to providing the reality of architectural build-
ing; cosmological and epistemological approach

T he cosmological and epistemological approach 
emphasis on wisdom concept of architecture; the con-
tent of Islamic architecture is linguistic system that 
presents the reality of architectural building. So. In this 
Islamic city, the objector aspect of architecture pres-
ents the subjective aspect of Islamic city’s rules like: 
functional and psychological aspects.
 
Keywords: architectural aspect, the reality of architec-
ture, Islamic architecture.
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مقدمه
تحليل فرآيند بيان از سير از حضور تا ظهور در كالبد، به دو 
شيوه امكان دارد: اصل صورت پذيرى و پايه هاى نمادين 
صورت دهى. اولى اصولى را شامل است كه در صور متعدد 
وحدت بيانى را سبب مى شود و دومى در عين حال كه 
تابع اولى است شامل عناصر و يا عواملى مى باشد كه 
مى توانند در بيان موثر واقع شوند (ماهوش، 1385، ص 
52). از سويى ديگر، بيان معمارى خاصه معمارى منبعث 
از ارزشهاى دينى و قدسى، نيازمند زبانى خاص است كه 
جلوه اى نمادين و معنايى به خود مى گيرد، خاصه اگر 
باشد؛ چنانچه  و اسالمى  دينى  انديشه هاى  به  منتسب 
عرفان شناختي  ايده هاي  منابع  مهم ترين  اسالم،  در 
قرآن و حديث بودند1.  قرآن ارجاعات زيادي به عناصر 
كرسي،  عرش،  مانند  عناصري  مي دهد،  كيهان شناختي 
و رستاخيز،  آفرينش  باب  در  زمين،  و  آسمان  لوح،  قلم، 
طريقي  به  نيز  ارجاعات  اين  عمده  و  جهنم؛  و  بهشت 
انتزاعي صورت گرفته است و اين حديث است كه بيشتر 
اطالعات مورد نياز را براي قرار دادن اين عناصر قرآني 
در قالب يك ساختار معمارانه منسجم فراهم مي آورد. در 
نگاهي وسيع تر، دو شيوه تفكر كيهان شناختي در سنت 

اسالمي وجود دارد: 
1. «نقلي»: شيوه نقلي به احاديث نقل شده از پيامبر اسالم 
(ص) و اصحاب اش مي پردازد كه حقايق مسلم و غيرقابل 
جدل اسالم را تشكيل مي دهند و بنيادهايي ضروري براي 

تأمالت كيهان شناختي محسوب مي شوند. و 
2. «عقلي»: شيوه عقلي، به تفسير عقالني و استداللي 
سپهر  سه  در  و  مي پردازد  (ص)  پيامبر  و سخنان  قرآن 
فن جدل،  و  الهيات  است:  گرفته  متفاوت شكل  فكري 

فلسفه و علم، هرمنوتيك و عرفان. 
به  به هم پيوسته  كامًال  ظاهر  در  فوق  شيوه  دو  هرچند 
نظر مي آيند اما حقيقت اين است كه اين دو شيوه تفكر 
كيهان شناختي مستقل از يكديگر تطور يافته اند. از سويى 

تاريخي،  تداوم  شهر،  خوانش  چون  موضوعاتى  ديگر، 
داشتن حس مكان و نقشه ذهنى و خاطره هاى جمعى 
كه هويت مندى و قابليت تكرار پذيرى ساختها را در پى 
دارد، لزوم اتخاذ رويكرد سيستمى و كل نگرانه به شهر 
زبانى  قالب  در  الگوهايى  آن  در  كه  كند  مى  مطرح  را 
كنار  در  و  تكرارپذيرى  با  فهم  قابل  و  خوانا  مشخص  
بوجود  را  شهرى  متن  مشخص،  قاعده  با  قرارگرفتن  م 
آن  در  كه  زبانشناختى  رويكرد  منظور  بدين  آورند.  مى 
زبان و متن مورد  با ساختار  معمارى و ساختار شهرى  
قياس مى شود، در اين مقاله در پيش گرفته شده است؛ 
چراكه در صورت پيروى ساختها از زبانى گويا و مشخص 
متن  اينكه  آشنا، ضمن  اصول  و  ها  قاعده  و  عناصر  با 
توليدشده براى افراد آشنا و مسلط به آن زبان، قابل فهم 
بر  را  خود  ساختهاى  نيز  آيندگان  بود،  خواهد  خودى  و 
اساس آن زبان ادامه داده و تداوم تاريخى و فهم عمومى 
همچنان پا بر جا خواهد ماند. در اين مقاله ابتدا تعريفى 
كاركردهاى  و  زبان شناسى ساختارى  و  زبان  مفهوم  از 
آن ارائه شده است. زبان معمارى به عنوان شيوه بيانى 
دوره  هر  آفرينندگان  باورهاى  و  انديشه ها  بروز   براى 
تاريخى و زبان الگو كه در آن الگو به عنوان شاخصه اي 
كارآمدترين  و  ترين  بهينه  كه  كامل  اي  سنجه  و  بارز 
راهكار را در پاسخگويي به نيازهاي يك سيستم فراهم 
مي كند، مورد بررسى و تحليل مختصر قرار مى گيرد. در 
ادامه با توجه به مدنظر بودن وجه نمادين زبان معمارى 
در ساخت شهرى به تبيين رابطه زبان معنايى- نمادين 
بدليل  است.  شده  پرداخته  شهرى  ساختار  و  معمارى 
قرار  كنكاش  مورد  ساخت  مفهوم  ساختارگرايانه،  نگاه 
گرفته و موضوع تفسير متن شهرى مطرح شده و رابطه 
ميان اجزاى شكل شهر يا كلمات براى تشكيل سلسله 
مراتبى از كل ها يا جمالت در جهت اقناع مخاطب به 
نهايت ساختار  در  است.  بررسى شده  معنى  توليد  لحاظ 
شهر سنتى از بعد معنايى و نمادين آن و نقش نمادها و 

1- عرفان اسالمي نيز به طريق تصفيه  باطن و تجليه سّر از غير و تحليه روح  و معرفت كشفي و شهودي از ناسوت تا الهوت به سلوكي مي پردازد 
كه به «مقام جمع حقيقي» و «مرتبه  وصول كلي» نايل گردد، بر اين اساس در هنر اسالمي سيالن هنرمند و طيران سالك به سوي جوهر ذات 
هستي امري بديهي به نظر مي رسد، سلوكي كه هنرمند عارف را به وادي احتجاب، انكشاف، و در نهايت رهايي از رذايل رهنمون مي كند؛ مراتبي 

كه هنرمند سالك را با سراج و معراج و تاج همراه مي گرداند و تجلي مراتب هنري را امكان مي دهد.
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نشانه ها و عناصر معنايى در شكل گيرى و گسترش شهر 
سنتى و قدسى مورد تحليل قرارگرفته است.

مواد و روشها
روش تحقيق مقاله حاضر توصيفى و تحليلى است كه از 
ابزار گردآورى داده: مطالعات كتابخانه اى و اسنادى بهره 
برده است. در ادامه نيز با تحليل ساختار موجود در بيان 
يك اثر معمارى بواسطه زبان معمارى تالش شده است 

به نكاتى چند در رابطه با بروز حقيقت اثر اشاره شود.

زبان ساختارى  
در يك تعريف مى توان گفت؛ زبان حقيقتي است كه در 
عين قانونمندي، واجد و انتقال دهنده بيشترين احساسات 
انساني است (لطفي،1384،ص16). متخصصان زبانشناسي 
ارتباط  برقراري  از  غير  به  زبان  ديگر  نقشهاي  بر  همواره 
تاكيد داشته اند. «نوام چامسكي» از زبان شناسان قرن 
بيستم معتقد است: اين اشتباه است كه فكر كنيم كاربرد 
زبان انساني با تمايل به انتقال اطالعات و يا صرف عمل 
انتقال اطالعات مشخص مي شود (دورتيه، 1382، ص 69). 
«تئوري زايشي زبان» چامسكي كه شامل مجموعه 
اي از قوانيني ساده بود، قادر بود ساختار جمالت دستوري 
هر زباني را تبيين نمايد. اين تئوري در ابتدا «ساختهاي 
نحوي»  نام گرفت. «زبان شناسي ساختاري»، چهار 

كاركرد اصلي را دنبال مي كند:

از پديده هاي آگاهانه زباني  1. نخست آن كه تاكيد را 
به مطالعه زير ساخت هاي ناهوشيار زباني معطوف مي 

دارد؛

2. دوم آنكه واژه ها را واحدهايي مستقل تلقي نمي كند، 
بلكه مناسبت ميان واژه ها را مورد توجه قرار مي دهد؛

3. سوم آن كه مفهوم نظام يا سامان را مطرح ساخته؛ 
و در نهايت

4. در تالش براي كشف قوانين عام و كلي زبان است 
(ضيمران، 1379، ص 133).

به  زبانشناسي ساختاري  مقاله  اين  در  اينكه  به  توجه  با 
عنوان يك ابزار تحليل كالبدي معمارى شهر به كار مي 
رود، بنابراين پرداختن به موضوع زبانشناسي بيشتر از اين 
ضرورى به نظر نمى رسد و با توجه به ماهيت موضوع 
و تشابه ساختار كالبد معمارى و شهر با زبان ساختارى 
پرداخته  معمارى  زبانى  و  بيانى  ويژگيهاى  به  الزمست 

شود.     

زبان معماري
و  انديشه  بيان  براى  محملى  تاريخ،  طول  در  معمارى 
تا  است  داشته  تالش  كه  بوده  بشرى  درونى  تمنيات 
تبلور درونمايه هاى فكرى و فرهنگى خود را به ترسيم و 
تجسيم مادى قرين كند. اين امر به پهناى وسعت تاريخ 
به  گوناگونى  استحاله  و  تغيير  مراتب  و  مراحل  بشرى، 
خود ديده است. به عبارتى آنچه به عنوان آثار معماري 
انديشه اي  با  مستقيم  غير  يا  مستقيم  مي شود،  مشاهده 
يافته  فيزيكي  تبلور  زمان  زود  و  دردير  و  خورده  پيوند 
است. معمارى كمال يافته در هر دوره، متاثر از انديشه 
هاى برترى است كه سخن زمانه خود را چهره اى مادى 

و ماندگار بخشيده است (پورمند، 1386، ص 11). 
شايان ذكر است كه معمار اسالمى نمى تواند عارى از 
جهان بينى خود به بروز حقيقت اثر همت گمارد؛ چراكه 

انواع و مراتب آفرينشگرى ُهنرىانواع و مراتب جهان بينىانواع و مراتب شناخت
تخيُّل حسىجهان احساسى (گياهى)احساس

تخيُّل وهمىجهان انگارى (حيوانى)خيال، وهم و گمان

جهان شناسى علمى يا فلسفى علم، دانش و حكمت
تعقل حسى(انسانى)

تعقل ُشهودىجهان ُشهودى (انسان و ملكوت)ُشهود

جدول 1. انواع و مراتب شناخت معمارى مسلمان و مراتب خلق اثر؛ ماخذ: نقره كار، 1385، ص 34.



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 32 پاييز 92
 No.32 Automn 2013

104

ماده  دنياى  فروتر  به  فراتر  هاى  نگاه  همين  مجموعه 
است كه ماهيت آفرينش يك اثر را شكل مى دهد، لذا 
هنرى  آفرينشگرى  مراتب  كه؛  داشت  اشاره  توان  مى 
معمارى مسلمان به بررسى ماهوى مراتب آفرينشگرى و 

معمارى ارتباط دارد:
بر اين اساس، بايد گفت كه؛ در هنر و معمارى نيز، اِدراك 
بشمار  طراحى  فرآيند  از  اساسى  بخشى  انديشه ورزى  و 
رفته و مى رود؛ چنانكه معمارى در طول تاريخ، محملى 
براى بيان انديشه و تمنيات ذاتى بشرى بوده است كه 
فرهنگى  و  فكرى  درونمايه هاى  تبلور  تا  داشته  تالش 
خود را به ترسيم و تجسيم مادى قرين كند. براى نمونه، 
«فارابى» مشهور به «معلم ثانى»، فيلسوف مسلمان 
قرن سوم و چهارم هجرى قمرى مى باشد. به نظر وى 

هستى داراى شش مرتبه است:

 .2 الهى،  اليَزاِل  ذات  و  اول  مبداء  وجود   .1»
انسان،  و روح  فعال، 4. نفس  ُعقول، 3. عقل 
5. صورت، 6. ماده1» ؛ بدين ترتيب انسان در مرتبه 
چهارم هستى قرار دارد و ُمربى اصلى وى، «عقل فعال» 
است و علوم مختلف در ارتباط با اين عقل حاصل مى 

شود (كاردان و ديگران، 1372، ص 264).

معمارى در حقيقت اگر هنر و فن شكل دادن به فضا و 
مكان، برحسب نيازمنديهاى اين جهانى و آن جهانى و 
بر مبناى نگاه و تصور و خود آگاهى تاريخى آدمى نسبت 
به عالم و آدم و مبداء آنها تلقى گردد، كامل ترين نماد 
و مظهر فرهنگ آدمى در هر دوره تاريخى خواهد بود. 
بررسى  قابل  هرمونتيكى  منظر  از  معمارى  نگاه  اين  با 

خواهد بود، كه درآن معمارى داراى حقيقت تاريخى اى 
غالب  هاى  الگوواره  اقتضاى  به  دوره  هر  در  كه  است 
بدين  دارد.  ظهور  نحوى  به  قلوب  و  افهام  و  اذهان  بر 
بيان  براى  زبانى  عنوان  به  تواند  مى  معمارى  ترتيب 
آن  آفرينندگان  نبايدهاى  و  بايدها  باورها،  ها،  انديشه 
يك   ظهور  يا  تحقق  فرايند  بيان،  گردد.  مطرح  دوره 
«بود درونى» است آنگاه كه يك واقعيت همچون يك 
احساسى،  انديشه اى،  فضاى  در  رابطه  يا  حس  مفهوم، 
درك،  انسان  درون  تجربى  يا  آرمانى  شهودى،  خيالى، 
حس، تصور، مشاهده، آرزو يا تجربه مى شود (ماهوش، 
1385، 45)؛ لذا بر اين اساس مى توان گفت كه معماران، 
دستيابى  براى  انسان  ِذهنى  «تالشى  را  انديشه 
نو، آن گاه كه  يا مفهومى  يا نظريه  به ديدگاه 
از جهان  برگرفته  ابزارهاى معنوى و مادى  بر 
علمى و تجربى خويش متكى است» (فالمكى، 
1381، ص 346؛ بنقل از پورجعفر و ديگران، 1386، ص 
از طرق  علم  است كه  باور  اين  بر  نيز  95). «َغزالى» 
ر  تفكُّ اين ُطرق،  از  گوناگونى حاصل مى شود كه يكى 
است. او مى گويد: «نفس آن گاه كه رياضِت علم 
بر خود هموار  را  رنِج تحصيل  و  را تحمل كند 
و  ر  تفكُّ به  خود  معلومات  در  سپس  و  سازد 
انديشه بپردازد، درهاى غيب به رويش گشوده 

مى شود» (ابراهيمى دينانى، 1375، ص 192-190).
معمارى به عنوان ظرف زندگى انسان، مى تواند روايتگر 
تمام يا برخى از ابعاد زندگى انسان باشد. بيان كنندگى 
معمارى در قالب مفهوم زبان و از نقطه نظر تشابه ساختار 
بيان  اين  و  است  بررسى  قابل  زبان  ساختار  با  معمارى 
نسبت ميان زندگى تعريف شده با معمارى و اجزاى آن؛ 

1-در رابطه با تفاوت اين مفاهيم مى توان اشاره به تعاريف زير داشت: 1. «ذهن»: سيستم انتقال اطالعات به درون مغز، در درون مغز و به بيرون 
مغز را ذهن مى نامند. «ژيلبر رايل» (1900-1976) در تعريف «ذهن» مى گويد كه ذهن نام يك بخش مشخص نيست كه در پشت پرده اى 
نفوذ ناپذير به كار و بازى مشغول است و نام يك محل در بدن انسان نيست كه در آن كار انجام مى شود يا نام يك ابزار نيست كه به كمك آن 
اعمالمان را انجام دهيم (زيباكالم، 1385، ص 310). 2. «َعقل»: بررسى كليه اِدراكات حسى، خيالى و وهمى كه به آن «معرفت استداللى» نيز گفته 
مى شود. 3. «تصور»: صورت ذهنى خالى از حكم را تصور نامند. مانند صورت ذهنى آب، وجود و عدم؛ كه به انواع زير تقسيم مى شود: «1. «تصور 
كلى (عقلى)»: مفهومى است كه بر افراد و موضوعات بيشمارى قابل انطباق است، به اين تصورات كه حاصل عقل است تصورات عقلى يا معقوالت 
گفته مى شود.، 2. «تصور ُجزئى»: مفهومى است كه تنها بر يك فرد يا موضوع و پديده معين قابل انطباق است كه به دو نوع زير تقسيم مى شود: 
الف- «تصور ِحسى»: آن دسته از نقشهاى ذهنى هستند كه در اثر ارتباط اندام هاى حسى با واقعيتها پديد مى آيند، و ب- «تصور خيالى»: آن دسته 

از صورتهاى ذهنى كه به دنبال تصورات حسى پديد مى آيند، ولى بقاى آن به بقاى ارتباط با خارج وابسته نيست.» (صمدآقائى، 1385، ص 6).
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به انديشه برپادارنده آن همراه با ويژگى هاى مكانى و 
زمانى و همچنين ويژگى هاى فرا- زمانى و فرا- مكانى 
را تبيين خواهند نمود. مانايى و ميرايى يك اثر معمارى 
نيز بسته به ميزان انطباق آن اثر با ارزشها، نيازها، باورها، 
اولويتها، محدوديتها، بايدها و نبايدهاى كاربر دارد. تجربه 
انديشه اى هر بهره ور تعبير و  بنا به فضاى  اثر معمارى 
معنايى خاص پيدا مى كند2.  تاويل اثر معمارى نيز بسته 
تعبير  و  درخواندن  وران  بهره  ذهنى  توافقات  ميزان  به 
با  باشد.  مى  اثر  مختلف  ويژگيهاى  و  ابعاد  از  مشترك 
اعتبار مطالب مطرح شده، معمارى مى تواند پيرو الگو و 
زبانى باشدكه به كسى كه آن را به كار مى برد قدرت مى 
دهد بى نهايت بناى تازه و بى همتا بوجود آورد؛ درست 
بى  كه  دهد  مى  قدرت  او  به  عادى  زبان  كه  همانطور 

نهايت جمله متفاوت بسازد.
«لطيف  كه؛  گفت  توان  مى  بخش  اين  پايان  در 
ابوالقاسمى» نيز در مراتب حقيقت معمارى مى آورد: 
«معمارى، اول در انديشه معمار نقش مى بندد 
و  (واسطه)  شود  مى  بيان  سپس  (حقيقت)، 
فضا شكل  اثير  يا  زمين  بر ساحت  نهايت  در 
مى گيرد (مجاز) (ابوالقاسمى، 1383، ص 379). وى 
همچنين، معمارى ايرانى را در اِبداع، طرح و اجراى بنا، 
نيكى مقدم داشته  براى حس زيبايى و  را  حس يزدانى 
فراهم  تعالى  حق  به  نزديكى  براى  روحانى  محيطى  و 
در  اعتقادى  رقابت  به سبب  اين خصيصه  است.  ساخته 
و  درك  قابل  و  ُمستفاد  بيشتر  اسالمى  دوران  معمارى 

تشخيص است» (همو، همان، ص 76).
زبان الگو 

و سنجه هايي  معيارها  به  رويكردي  توان  مي  را  الگوها 

كنند.  مي  ممكن  را  كاركرد  بهترين  امكان  كه  دانست 
سنجه اي  و  بارز  شاخصه اي  الگو،  يك  اساس  اين  بر 
در  را  راهكار  كارآمدترين  و  ترين  بهينه  است كه  كامل 
كند.  مي  فراهم  سيستم  يك  نيازهاي  به  پاسخگويي 
براي  رهيافتهايي  تواند  مي  علوم  در  الگوها  كاربست 
در  و  بيايند  بشمار  عملكرد،  در  موثر  كارآمدي  افزايش 
نتايج  كارآمدي  بر  ساختار،  در  مداخله  هرگونه  هنگام 
بيفزايند. همچنين الگوها راه حلهايي براي يك طراحي 
در  را  مطلوب  و  بهينه  كاركرد  امكان  كه  بوده  مناسب 
بكارگيري  كنند.  مي  ممكن  فضايي  پاسخگويي  عرصه 
الگوها در معماري به تحقيقات «كريستوفر الكساندر» و 
«ايشيكاوا» بر مي گردد. توجه به اين نكته الزم است، 
معماري  يا  شهري  فضاهاي  طراحي  فرايند  در  اگر  كه 
به الگوها توجه نشود، اين طراحي توان آن را ندارد كه 
رساند  مي  امر  اين  كند.  برقرار  ارتباط  طرح  كاربران  با 
كه الگوها داراي زباني مشترك در ذات خويش هستند 
انسان در طراحي فضا  با  ارتباطي  مثابه عنصري  به  كه 
بشمار مي آيند. الگوها را مي توان به طرق متفاوتي با 

ر اشاره داشت: «حدس»: حدس عبارت است از  2- در عين حال مى توان به تعاريف زير در رابطه با مقوالت وابسته و در عين حال پيوسته با تفكُّ
ر به مرحله سوم را  معرفت حاصل در ذهن، به طورى كه ناگهان و بدون تامل و استدالل عقلى بدست آمده باشد. در واقع پرش از مرحله اول تفكُّ
حدس گويند. بدين ترتيب جست و جو در حافظه انجام نمى شود؛ بلكه مجهول خيلى سريع با اولين نشانه يا كد دريافتى از اطالعات وارد شده به 
ذهن، بدست مى آيد. «خيال»: صور ذهنى است كه وجود خارجى ندارد؛ مانند تصور شهرى كه هرگز نديده ايم. در ضمن «شيخ االسالمى» در 
مفهوم «خيال» مى آورد: «نيروى ثبت و حفظ ُصور ُجزئيه در انسان، خيال است. صورت هاى جزئيه اى كه از بيرون به ذهن آدمى وارد مى شود، در 
قوه خيال ثبت و ضبط مى شود و خيال در واقع خزانه و گنجينه حس مشترك است» (شيخ االسالمى، 1386، ص 20). «وهم»: وهم عبارت است 
از هر خطايى در استدالل؛ اِدراك يا در ُحكم، مشروط بر اينكه گمان رود كه اين خطا امرى طبيعى است و گرفتار شدن انسان در آن ناشى از اين 
است كه فريب ظواهر را مى خورد. به عبارت ديگر، هنگامى كه مضمون خبر يا عدم آن را محتمل بدانيم، ولى بدون دليل يكى را بر ديگرى ترجيح 

دهيم دچار وهم شده ايم. همچنين، وهم، «نيروى درك معانى جزئيه در انسان ناميده مى شود» (شيخ االسالمى، 1386، ص 20).

نمودار 1. بيان و حقيقت اثر معمارى از ديدگاه ابوالقاسمى، 
ماخذ: نگارندگان بر اساس ابوالقاسمى، 1383.
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هم آميزش داد، در حالي كه قواعد و قوانين الزم براي 
آميزش اين الگوها مورد تدقيق قرار نگرفته است. الگوها 
اين  بر  و  باشند  برهمكنش  و  ارتباط  داراي  توانند  مي 
اساس هر گونه نارسايي در الگوها مي تواند ناشي از عدم 
فهم زبان الگوها باشد. اغلب معماران و طراحان شهري 
از نحوه تركيب الگوها آگاهي ندارند و در نتيجه طرحي 
و  انسجام  داراي  كالن  شود،درمقياس  مي  حاصل  كه 
يكپارچگي براي رسيدن به يك محيط پاسخگو نيست 
براي  روشي  را  الگو  زبان   .(Gabriel,1996:76-98)
تجميع و همسازي الگوها در طراحي يك پروژه واقعي 
شهري مي دانند كه براي شكل دهي به محيط مصنوع 
ضروريتر  الگوي  تعدادي  با  مي توان  مي يابد.  كاربست 
 .(Miler,1956: 14) برد  باالتر  را  الگو  زبان  كارايي 
با  الگوهايي  انتخاب  نيازمند  متناسب  فضاهاي  خلق 
الگو يك شيوه  آنجا كه زبان  از  بيشترين تناسب است. 
طراحي نيست، معماران و طراحان شهري از شيوه خود 
در طراحي استفاده مي كنند و زبان الگوها تنها پس از 
طراحي براي تحليل و ارزيابي طرحها بكار برده مى شوند. 
الگوها در طراحي ساختار شهر مي توانند قالبي را بوجود 
آورندكه هر طرحي را بتوان از آن طريق بدست آورد، در 
حالي كه اين الگوها طرح را مشخص نمي كنند. در هر 
صورت الگوها راه هاي بيشماري را محدود مي كنند كه 
اين محدود كردن راه حلها، باعث مجاز شدن برخي راه 
هايي مي شوند كه مي توانند دقيقا با انسان ارتباط برقرار 
امر  اين  باشند.  انساني  نيازهاي  به  پاسخگويي  و  نمايند 
از آن جهت حائز اهميت است كه مردم داراي نيازهاي 
بوسيله  بايستي  كه  هستند  بنيادي  احساسي  و  فيزيكي 
محيط مصنوع پاسخ داده شود و بر اين اساس طرحهاي 
شهري كه بر اساس سازواره زبان الگوها شكل بگيرند، 
فضاهايي منعطف و پاسخگو به شهروندان خواهند بود. 

شهرى،  فضاى  خلق  در  الگوها  باالى  كارآيى  عليرغم 
الگوهاي  از  بسياري  شهري  طراحان  و  معماران  اغلب 
زبان  و  كنند  مي  حذف  سنتي  الگوهاي  از  را  اجتماعي 
الگوهاي سنتي را از بين مي برند. الكساندر و همكارانش 
كليت  تواند  مي  و طراحي شهري  معمارى  كه  معتقدند 
و يكپارچگي را در ساختار شهر فراهم كند و هر جزيي 
كه به ساختار شهر اضافه مي شود بايد در جلوه دهي به 
بايد دركل  باشد، يعني جز  تاثيرگذار  كل مجموعه شهر 
معني دار باشد تا ايجاد ساختاري يكپارچه ممكن شود. 
الكساندر بر اين نكته تصريح مي كند كه شهرهاي سنتي 
در تمامي اجزا و عناصر- از بازار و دكان گرفته تا دروازه 
و باغ- در ايجاد اين كل شريك مي شوند، در حالي كه 

اكثر شهرهاى امروزى فاقد چنين كيفيتى هستند.
براي رسيدن به ساختار زبان الگو مي بايست به گونه اي 
اين  بر  يابد.  شكل  آنها  اعتبار  و  الگوها  ساختاري  نظم 
پنج  الگو  زبان  ساختار  يك  گيري  شكل  براي  اساس 
 Alexander,1965:) :مرحله ضروري بنظر مي رسد

(50-85
ساختار  در  الگوها  الگوها»:  انتظام  «برگردان   -1
زباني واحد در حوزه ادبياتي الگوها، مورد انتظام بخشي 

قرار مى گيرند.
سلسله  چينش  الگوها»:  به  بخشي  «اعتبار   -2
الگوها)  داخلى  (اعتبار  كالن  به  خرد  از  الگوها  مراتبى 
امكان ادراك الگوها را فراهم مى كند و ارتباط خارجي 
الگوها با هم مي تواند در شكل گيري قلمروهاي رفتاري 
يا مكان- رفتارهاي متعدد در ساختار شهري تاثير گذار 

باشد.
گونه  سازگارى  الگوها»:  زبان  در  «سازگاري   -3
ارتباطات  برقرارى  توان  منظور  به  الگوها  مختلف  هاى 

داخلى ضرورت دارد.

تصوير 1. نمونه اى از يبان الگوهاى فرمى (تكرار و زايندگى در گره در گره)؛ ماخذ: نگارندگان بر اساس لرزاده،  1384.
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يك  پيوستگي  الگوها»:  زبان  در  «پيوستگي   -4
چند  يا  دو  سطوح  بين  ارتباط  معناي  به  نيز  الگو  زبان 

زبان الگوست.
5- «سلسله مراتب در زبان الگوها»: هر سيستم 
پيچيده داراي يك ساختار سلسله مراتبي است بطوري 
مختلف  سطوح  و  مقياسها  در  همزمان  صورت  به  كه 
فرايندهاي پيچيده اي در حال شكل گيري است، طورى 
كه ارتباطات در يك سطح و هم در سطح هاي مختلف 

.(Mesarovic,1970:6) وجود دارد

در رابطه با معناى ارتباطى مثال و الگو مى توان گفت 
كه3 ؛ مثال همچنين به معناي الگو كه يك طرح يا يك 
ساختار از روي آن ساخته مي شود نيز هست كه يكي از 
اشتقاق هاي آن تمثال است كه به معناي تصويري مشابه 

خود مخلوق اصلي است. تمثال يك چيز را مي توان سايه 
معناي  در  است  نماد  واژه  معادل  تمثال  دانست.  نيز  آن 
سايه واقعيتي عالي تر كه در قالب صورتي حسي آشكار 
كتاب  من  كه  است  آمده  نبوي  حديث  در  است.  گشته 
خدا را با مثل اش آورده ام كه اين مثل را مي توان دانش 
تفسير معاني باطني آن دانست كه ناظر بر معنايي ديگر 
نماد  يك  پنهان  معناي  روي،  هر  به  است.  واژه  اين  از 
مي شود  ياد  آن  از  معما  يا  راز  سر،  عنوان  با  اغلب  كه 
اشاره به تالش انديشه ورزانه و متأمالنه براي كشف آن 

چيزي است كه به صورت بالدرنگ در دسترس نيست. 
در ادامه تالش مي شود اصطالحاتى را در زمينه  مفهومي 

وسيع تري تبيين كرد: 
1- «الغيب و الشهاده»: قرآن كريم صراحتًا به وجود 

نمودار 2. مبنا و معيار عملى (پسينى) و مبنا و معيار نظرى (پيشينى) در ماهيت بروز حقيقت اثر معمارى؛ ماخذ: 
نگارندگان بر اساس نقره كار، 1385، ص 34.

3- در اين وادي معمارى اسالمى، به واسطه ي تجافي از عالم ماده و دار غرور و خرق استار امكاني به اصل وجودحق واصل شده اند و قيامت خود 
را در همين نشأه شهود نموده اند، «مرحوم فيض» در رساله مشواق مي آورد: «بدانكه اهل معرفت و محبت را گاهي در سر شوقي و دل شور ُپرزوري 
مستولي مي شود كه اگر به وسيله ي سخن اظهار «ما في الضمير» نكنند وجد و فلق ايشان را رنجه مي دارد. هنرمند در اين وادي از اين مقال 
در مي گذرذ و صفا و سروري فراگير در او جايگزين مي گردد، شبستري در رساله «َحُق اليقين» مي نويسد: «َحقيقة : اِالْدراُك الِفْطرّي ايَّ الَمْعَرفه 
َغْيُراِدراِك اِالْدراِك ايُّ الِعلم» عرفا معرفت را «ادراك» و علم را «ادراك ادراك» عنوان كرده اند،31 علم زمينه  تكليف را براي مكلف فراهم مي كند 
و معرفت، آن معلوماتي ست كه بدون واسطه از حق به قلب عبد نازل مي آيد، آنچه مردم از اوليا اخذ مي كنند، علم و آنچه از طريق وحي و الهام 

حاصل شود، معرفت است.
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مباركه  سوره   9 آيه  در  و  مي كند  اشاره  عالم  دو  اين 
الَْكبَيُر  َهاَدِه  الشَّ َو  الَْغيْب  مي فرمايد:  «َعالُِم  الرعد 
الُْمتََعاِل»؛ و يا در آيه 77 سوره النحل مي فرمايد: «َوِهللاِّ 
َماَواِت َواألَْرِض»؛ همچنين در آيه 59 سوره  َغيُْب السَّ
مباركه االنعام آمده است كه هيچ كس از غيب خبر ندارد 
جز خدا و كليدهاي عالم غيب تنها نزد اوست؛ «َوِعنَدُه 
 44 آيه  در  يا  و  ُهَو»  إِالَّ  يَْعلَُمَها  الَ  الَْغيِْب  َمَفاتُِح 
سوره مباركه آل عمران كه مي فرمايد: «َذلَِك ِمْن أَنبَاء 
الَْغيِْب نُوِحيِه إِلَيَك» همه موارد فوق نشان دهنده آن 
است كه قرآن كريم، از مسلمانان مي خواهد كه به عالم 
عالم  از  آن  دريافتن  براي  و  باشند  داشته  اعتقاد  غيب 
از سوره   3 و   2 آيات  در  چنانكه  بگيرند  الشهاده كمك 

مباركه بقره آمده است. 
2- «عالم ظاهر و باطن»: قرآن عالم الشهاده را عالم 
ظاهر مي داند كه به سادگي براي همگان قابل دسترسي 
ندارد.  وجود  آن  به  اعتقاد  براي  پاداشي  هيچ  و  است 
درحاليكه عالم الغيب گستره ايمان است و ايمان آورندگان 
مباركه  آيه 61 سوره  در  چنانكه  پاداش.  در خور  آن  به 
ْحَمُن  الرَّ َوَعَد  الَّتِي  َعْدٍن  «َجنَّاِت  مي فرمايد:  مريم 
آن  در  كه  َمْأتِيًّا»؛  َوْعُدُه  َكاَن  إِنَُّه  بِالَْغيِْب  ِعبَاَدُه 
و  گذرا  جهان  مي داند.  الغيب  عالم  در  را  موعود  بهشت 
اگر  مي گيرد.  الغيب  عالم  از  را  معناي اش  الشهاده  فاني 
عالم الشهاده را جهان واقعيت هاي طبيعي بدانيم كه از 
طريق دريافت هاي حسي قابل دسترس است عالم الغيب 
قابل  خيال  مدد  به  تنها  كه  است  معنوي  حقايق  جهان 
دريافت است. اسالم براي كمك به بصيرت يافتن انسان 
در درك عالم الغيب، از قياس و استعاره استفاده مي كند. 
قياس به خيال انسان كمك مي كند كه امر مجرد را در 
قالب امر مادي متجسد ساخته و در خود مجسم سازد. 
لقمان  مباركه  سوره   27 آيه  در  مثال  عنوان  به  چنانكه 
درياها  و  درختان  قياس  مدد  به  خدا  كالم  بي كرانگي 
ارجاعات  اين  همه  مي شود.  بيان  جوهر  و  قلم  با 
مي دارند  بيان  را  ويژه اي  زبان  الفباي  قرآني، 
كه حضورش براي نقل پيام الهي به انسان ها 

ضروري است.   

رابطه زبان معمارى با ساختار شهر 
هاي  رشته  كه  است  اين  زبانشناسي  تحليل  از  هدف 
دستوري آن زبان از رشته هاي دستوري كه مربوط به 
آن زبان نيستند جدا كرده و ساخت رشته هاي دستوي 
اين   .(11 ص   ،1362 (چامسكي،  نمايد  بررسي  را  آن 
نگاه، نگاهي ساختارگرايانه است (ضيمران، 1379، ص 
134). با اين اعتبار براي تحليل زبانشناختي بايد ديدگاه 
ساختارگرايي و واژه ساخت را پذيرفت. در ساخت نه تنها 
وجود مجموعه اي از عناصر، بلكه وجود يك دستور زبان 
نظر  از  ساخت  پس  است.  الزم  آنها  چيدمان  نحوه  در 
قاعده مند  شكل  به  كه  است  عناصر  از  مجموعه اي  ما 
شكل  را  واحد  كلي  و  گرفته  قرار  هم  با  همنشيني  در 
زبان  در  اين عناصر  (توسلي، 1376، ص 73).  اند  داده 
تشكيل دهنده مجموعه كلمه ها هستند و محتواي زبان 
در  عملي  جريان  نيز  زبان  دستور  دهند.  مي  تشكيل  را 
نهايت  در  گردد.  مى  تلقى  عناصر  دادن  قرار  هم  كنار 
به  عناصر  چيدمان  بودن  دستوري  گفت  توان  مي 
منزله ساخت تلقي مي شود (لطفي، 1384، ص 19) و 
ساختارگرايي عبارت است از كوششي در جهت كشف و 
فعاليتهاي  كمي  بنيادهاي  و  ساختارها  انتزاع  و  شناخت 
به  زبان  حوزه  در  توان  مي  را  آن  بارزترين  كه  انسان، 

تصوير 2. مراتب وجود آدمى و سير و سلوك 
در عالم هستى؛ ماخذ: اردالن و بختيار، 1387.
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رويكردي  خالده،  حكماي  ديگر،  سويى  از  آورد.  دست 
هرمنوتيكي در تثبيت زمينه تفسيري مناسبي براي درك 
بنياد متافيزيكي نمادگرايي در هنر و معماري سنتي اتخاذ 
مي كنند. اين حكما بسياري از جنبه هاي علوم مدرن را 
نقد مي كنند و معتقدند كه منظر تاريخي فروكاست گراي 
اين علوم براي درك دقايق معنوي و متافيزيكي نامناسب 
است. «تيتوس بوركهارت» در كتاب «ارزش هاي 
به  هنر  تاريخ  مي گويد  اسالمي»4   هنر  در  خالده 
عنوان يك علم مدرن، مانند ساير علومي از اين دست 
به هنر اسالمي با رويكردي صرفًا تحليلي مي نگرد و آن 
با چنين روشي،  فرو مي كاهد.  تاريخي  تا حد شرايط  را 
هر آنچه كه در يك هنر الزمان است- و هنري مقدس 
مانند هنر اسالمي همواره عنصري الزمان دارد- ناديده 
انگاشته مي شود. پس به اعتقاد حكماي خالده، مطالعات 
ناديده  تاريخي، بدون  بر بستري فرهنگي و  انجام شده 
و  متافيزيكي  ابعاد  درك  به  قادر  آن ها،  ارزش  انگاشتن 
دقائق عرفاني يك آفرينش هنري نيستند. بوركهارت در 
هرچند  فرم،  يك  كه  مي دارد  اذعان  قبلي  مطلب  ادامه 
كه ممكن است محدود به زمان و الجرم تابع آن باشد، 
بازگوي امري الزمان بوده و به اين طريق از قيد شرايط 
بلكه  تكويني اش  شرايط  در  تنها  نه  مي گريزد،  تاريخي 
لذا مى  زمان.  استمرارش در طول  و  همچنين در حفظ 
نمى  معمولى  واژگان  با  زبان  زمانى كه  كه؛  توان گفت 
تواند تعريف و تبيينى صريح از موضوع ارائه نمايد، زبان 
ادبيات  در  چنانچه  گردد.  مى  مطرح  نمادين  و  معنايى 
و  نداشته  بلندرا  معاني  گنجايش  الفاظ  ايران،  عرفاني 
انتقال معاني بلند متعلق به حيات معنوي در قالب الفاظ 
و  رمز  ها صورت  واژه  بدين صورت  گنجد.  نمي  مادي 
استعاره به خود مي گيرند (بهشتي، 1378، ص 356). در 
زبان معنايى و نمادين تاكيد بيشتر بر معناست تا قواعد 
شكلى (تواليى، 1380، ص 41). معنا كلية ذهنيت هايي 
است كه يك محرك براي ناظر به وجود مى آورد، زماني 
مقايسه  منظورهايش  و  اهداف  تجربيات،  با  را  آن  كه 
مي كند. خلق معنا نيز فرايندي منفعل نيست، كه ذهن 
اطالعات حسي را بگيرد و آن را براساس قوانين تداعي 
و خالق  فعال  فرايندي  بلكه  كند،  متصل  به هم  معني 

است. در اين فرايند، عين و ذهن يك واحد را تشكيل 
مي دهند (حبيب، 1385، ص 7).

شايد در التزام همين رابطه ذهن و عين باشد كه آنچه در 
بروز حقيقت معمارى اسالمى الزم بنظر مى رسد، رسيدن 
به «وحدت وجود» و يا «وحدت در كثرت» باشد كه در 
معمارى امروز خود را نشان نمى دهد؛ چنانچه «هادى 
نديمى» در مقاله «اُميد رهايى نيست، وقتى همه 
مفاهيم  رساننده  «انديشه  نويسد:  مى  ديواريم» 
مى  زبان  در  معانى.  رساننده  معمارى  است، 
شود فرياد زد من اين نيستم، ولى در ُهنر آنچه 
هستى، نشان داده مى شوى؛ پس هيچ اتفاق 
نمى  صادر  انسان  از  ُگفتارى  هيچ  و  عملى  يا 
شود، مگر اينكه پشتوانه اى انديشه اى داشته 

باشد» (نديمى، 1385، ص 3).
 

شهر  عملكردهاي  تسهيل  در  مهم  مالحظة  يك  معني 
است، چرا كه توانايي تشخيص مكانها، زمانبندي رفتار، 
كه  ها  نشانه  و  نمادها  درك  و  جهت  تعيين  و  راه يابي 
و  نياز دسترسي  پيش  معناست،  با  محصول شكل شهر 
عمل مؤثر است. عالوه بر آن ادراك صحيح و خوانايي 
محيط يك جزء اساسي و رضايت عاطفي از زندگي در 
شهر است؛ لذا شكل شهري كه بتواند تصوير واضحي از 
خود به جا بگذارد، مي تواند نقشي اجتماعي نيز بازي كند، 
چرا كه به مردم كمك مي كند تا بدانند در كجا هستند، 
  4- Burckhardt, Titus.1967, Perennial Values in Islamic Art

نمودار 3. زمينه بين حقيقت اثر معمارى از ديدگاه 
نديمى ماخذ: نگارنده بر اساس نديمى، 1385.
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را  فعاليت هايشان  نحو مطلوبتري  به  را خوانده،  محيط 
تنظيم كنند و حتي مي تواند نمادها و خاطرات جمعي و 
ارتباطات گروهي را افزايش دهد. پس ايجاد يك تصوير 
با  را  مردم  تعامل  مباني  كه  است  شهر  از  قوي  ذهني 
تصوير  انسان  ذهن  عبارتي  به  آورد،  مي  فراهم  محيط 
ذهني شهر را بر مبناي تأثيرات حسي، تجربيات شخصي، 
گروهي،  و  جمعي  تجربيات  شناسي،  زيبايي  قضاوت 
چارچوب فرهنگي، ارزشها و ايده آلها و آرمانها مى سازند. 
انديشمنداني  معني،  به  مردم شناسان  رويكرد  مبحث  در 
نظير؛ چامسكي، ساپير، ورف، مالينفسكي و هال (هال، 
1376، ص 163) تأثير فرهنگ جوامع بر ادراك و فرايند 
خلق معنا ودر رويكرد جامعه شناساني نظير تانن و پالمر 
به معني (Palmer,1970: 167)، بحث ارزشها، تأثير و 
جايگاه آن در حصول معني مطرح مى گردد. معنى داراى 
معني  ابتدايي،  و  آني  معني  شامل:  است  مراتبى  سلسه 
فرهنگي،  احساسي،  عاطفي،  معني  ابزاري،  و  كاركردي 
تاريخى (ارزشي)، معناي نمادين و معناى ذاتى (الگوهاى 
ازلى و ابدى). اين معانى سلسله مراتبي از سطوح افزايش 
يابنده، معناي شكل شهر را از مراحل ادراك تا ارتباط با 
ارزش ها و مفاهيم غير فضايي را شامل مي شود (حبيب، 
مبناى روش شناسى  بر  كه  مطالعاتى  1385، ص 10). 
معنى انجام گرفته نشان مى دهد؛ معنى نتيجه دو مفهوم: 
نظم و هماهنگى است. نتايج پژوهش هاى هاريسون و 

هاوارد در سال1980 نشان داد كه:
1- «ظاهر مكان»؛ 

2- «محل عناصر در درون ساختار شهرى»؛
3- «معنى اجتماعى، سياسى، قومى و تاريخى آن مكان 
-Walmsley,1998: 50) موثرند.  محيط»  تعريف  در 

 (52
اهميت معنى  اثبات  بر  «هيلير و هنسن» هم شواهدى 
فضاى  آنها  نظر  به  اند.  داده  ارائه  اجتماعى شكل شهر 
زندگى مردم چيزى بيش از جمع اجزاى مادى آن است 
«راپاپورت»  نظر  از   .(Hilier&hanson, 1984: 1-4)
نيز  معنى  سازماندهى  مصنوع   محيط  سازماندهى  نيز 
هست كه در آن ويژگى هاى كالبدى نظير مصالح، رنگ، 
بلندى، اندازه و مقياس، خاصيت ارتباطى و نمادين دارد. 

اين  و  دارند  متفاوت  معانى  محيط  در  كالبدى  عناصر 
معانى به طور نظام يافته اى به فرهنگ پيوند خورده اند 

 .(Rapoport, 1977: 24)
بر  رفتاري  متفاوت،  كالبدي  هاي  مجموعه  در  مردم 
اساس قرائتشان از محيط و متناسب با آن را كه توسط 
فرهنگ تعريف شده بروز مي دهند. اين زبان بايد شناخته 
شده و مبنايي براي طراحى و خلق فضا در محيط شهري 
باشند.(Schulz, 1980:18)  به عبارتى در پس واژه ها 
معنايي نهفته است كه بايد آن را شناخت. تفهيم، كشف 
معني رويداد يا عملي در زمينه اي خاص از طريق درك 
فرهنگي  خاص  معناي  از  كه  واقعيتي  و  هاست  نشانه 
فارغ باشد، وجود ندارد. تحليل يك پديده كالبدي زماني 
معنايي  چه  فرهنگ  آن  در  دريابيم  كه  است  ميسر  نيز 
براي آن قائل اند. بنابرنظر راپاپورت شهر معاصر گرچه 
با كثرت معاني روبروست، اما فاقد معني مشترك است. 
متصل  گونه اي  به  شهر  اجزاي  كه  است  مهم  بنابراين 
شوند كه با هم معني مشترك داشته باشند. دريافت اين 
پذير  امكان  فرهنگ  به  مراجعه  با  تنها  مشترك  معني 
از  بدين منظور خوانش   .(Rapoport, 1977: 9) است 
از  شهر ضرورت پيدا خواهد كرد. خوانش شهر شناخت 
متني  بايد  هم  خواندن  براي  و  كند  مي  ايجاد  را  شهر 
خيابان   در  گويد:  مي  زيو»  «لوكله  باشد.  داشته  وجود 
معماري  يك  شهر  آيد،  مي  نگاشته  نظرم  به  چيز  همه 
خوانش  از  ما  منظور   .(Sahgas,1985: 6)است نگاشته 
يافتن جمله ها يا همان ساختها و تجزيه آنهاست. از نظر 
پرك شهر را بايد ساده و بدون پيچيدگي هاي شهرسازانه 
شناخت (Perec, 2002 : 121-122). اما از نظر فيليپ 
پنره اين خوانش بايد در همپيوندي با بافت شهري قرار 
گرفته باشد. پنره از خوانش به رمزگشايي كالبدي تعبير 

مي كند.
 

زبان معنايى- نمادين معماري و ساختار شهر 
سنتي

بسياري  در  معاصر  مباحث  از  يكي  «نمادگرايي» 
دارد.  چندوجهي  ماهيتي  آن  گفتمان  و  حوزه هاست  از 
فرهنگي،  نظريه پردازان  انسان شناسان،  روان شناسان، 
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دين  نگاران  تاريخ  اجتماعي،  علوم  پردازان  نظريه 
در  همگي  فالسفه  و  معماري  و  هنر  تاريخ نگاران  و 
اين  و  داشته اند  نقش  گفتمان  اين  مختلف  ابعاد  توسعه 
تبيين  و  درك  در  مبحث  اين  اهميت  نشان دهنده  امر 
موقعيت انسان در جهان است. به هر روي پرداختن به 
نه  اندك  مجال  اين  در  مبحث  اين  متنوع  بسيار  ابعاد 
ممكن است و نه در صورت امكان مطلوب. آنچه مطلوب 
نمادگرايي  آن،  اهداف  راستاي  در  و  است  نوشتار  اين 
به  نگاه  آن  پرتو  در  كه  است  خالده  حكمت  موردنظر 
مي گيرد.  شكل  سنت گرايان  مكتب  در  معماري  مقوله 
نخستين سنت گرايي كه به اين مبحث توجه نشان داد 
را مي توان «رنه گنون» دانست كه زندگي اش را وقف 
از  نخست  كرد؛  سنتي  علوم  احياي  و  بررسي  و  مطالعه 
طريق هندوييسم و سپس از طريق اسالم. آراي گنون 
دو سنت گراي ديگر را تحت تأثير خود قرار داد: «آناندا 
كوماراسوامي و فريتيوف شوان». رويكرد متفاوتي 
نهادند  بنيان  نمادگرايي  مقوله  به  سنت گرايان  اين  كه 
از  نظري شان  تحليل هاي  در  كه  يافت  زيادي  پيروان 
اين رويكرد بهره گرفتند. اين سنت گرايان يا به تعبيري 
زيباتر حكماي حكمت خالده به دنبال بازتعريف و احياي 
جوهر معنوي گمشده و خرد سنتي فراموش شده در درون 
غرب  تمدن  آنان،  اعتقاد  به  بودند.  غرب  مدرن  دنياي 
هنري  و  معنوي  خردورزانه،  وجوه  خاموش  زوال  شاهد 
زندگي در مقابل چشمان خود و به تقصير خويشتن است 
كه در دوران تاريك مدرنيسم به حد اعالي خود مي رسد 
و نابودكننده سنت هاي شرقي به نام مدرنيته و پيشرفت 
سواد5»   «لولوي  كتاب  در  «كوماراسوامي»  است. 
هابيل  برادرش  كه  «قابيل  مي نويسد:  چنين  زيبايي  به 
گله دار را كشت و شهري براي خويشتن بنا نهاد، گويي 
مي كرد،  اعالم  پيشاپيش  را  مدرن  تمدن  شكل گيري 

ماشيني سبع بدون هيچ آگاهي و بدون هيچ ايده آلي.» 
عوامل  از  پيچيده اى  مجموعه  كه؛  گفت  ميتوان  لذا 
آيين هاى جمعى  و  باورها  معيشتى،  مناسبات  محيطى، 

است  گذار  اثر  سنتى  شهر  بندى  پيكره  و  ساختار  بر 
با  اعتبار شهر سنتى  اين  با  زاده، 1386، ص 6).  (امين 
ساختار پنهان و آشكار نمادهاى به ياد آورنده يا خاطره 
برانگيز  خود، اثرى عميق بر ساكنين برجا مى گذارد كه 
ممكن است به تقويت حس همبستگى ساكنين، تركيب 
به  يا  و  گروهى  هاى  شبكه  و  ساختار  در  فردى  رفتار 
منجر شده  انسان  پنهان  مشروع ضمير  نيازهاى  برآورد 
وجودشناسانه  عطش  يا   (Ryckwert,191977: 300)
عميق انسان در برقرارى ارتباط با امر قدسى را سيراب 
سازد (امين زاده، 1386، ص 6). نمادها و نشانه ها  هم 
در شكل گيرى و هم در فهم ساختار شهر سنتى نقش 

مهمى را ايفا مى كنند6. 
نمادها و نشانه ها در معماري قدسي و شهر هاى سنتى 
تبع  به  بلكه  نيستند،  كمي  و  ظاهري  شكلهاي  صرفا 
جهان بيني حاكم بر معماري نشات گرفته از آن، داراي 
جنبه هاي كيفي و حاوي معاني و مفاهيم ازلي و تمثيلي 
هستند. در باور انسان سنتي زندگي در اين جهان، زندگي 
براي جهاني ديگر است. بنا بر اين بر خلق معماري اي 
باشد.  ابدي  ياد آور جهان  مبادرت مي ورزد كه همواره 
اينكه  و  كيهاني  انتظام  كشف  دنبال  به  سنتي  انسان 
وي نيز جزوي از اين انتظام بوده و رو به سوي مقصد 
و  كائنات  با  همگرايي  در صدد  همواره  دارد؛  مشخصي 

سير به وحدانيت بوده است.
از منظر جهان بيني قدسي، در هر چيزى معنايى نهان 
مستتر است و مكّمل هرصورت خارجى واقعيتى است كه 
ذات نهانى و درونى آن را شكل مى دهد. براى شناخت 
تماّميت يك شىء بايد آنرا به اصلش باز گرداند. و اين 
ميان  است،  پلى  تأويل  است.  پذير  امكان  تأويل  با  كار 
ظاهر و باطن. و براى رسيدن به تأويل به فلسفه نبوى و 
معرفت نياز است (اردالن؛ بختيار، 1380، ص 5). از اين 
اجزايش وسعتي دو جهاني مي  ادراك معماري و  منظر 
يابد. با وارد شدن به عالم عرفاني و شهودي سازندگان و 
عالم اينجهاني آنها درك صحيح ساخته هاي آنها حاصل 
5- Coomaraswamy, A.K. 1979, the Bugbear of Literacy. Bedfont:perennial Books.p15 

6- در رابطه با باب عرفانى اين مطلب مى توان اشاره كرد كه مشاهده  صريح وجود حق با رفض تعينات امكاني مطلوب واقعي اهل اهللا  است، شهود 
حق در اين نشأه از براي ُكملِّ از اولياء حاصل مي گردد، در نهايت به خرابات وصل مي گردد. خرابات مقام ذات است و علم و عرفان بحث از افعال و 

صفات الهي اند نه از ذات  و هرچه در آن باب گفته شود، باطل است.
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مي شود. بنابراين شناخت زبان معنا و زبان رمز ضررت 
خواهد داشت.

 
زبان معنايى 

شهر  به  انسان  كه  معاني اي  بازيابي  اينكه  به  توجه  با 
مي دهدكار دشواري است، روش هاي زبان شناختي و 
معني شناختي در فهم معانى كمك خواهندكرد. در زبان 
شناسي، معماري زباني است كه شهر متن آن است و در 
بايد تفسير  معني شناسي، شكل شهري متني است كه 
انسجام  شهر  شكل  در  كه  آن  براي  شهرسازان  شود. 
و  اند  آورده  روي  تشبيه  نوعي  به  كنند  ايجاد  ارتباطي 
الگوهاي شهري را به زبان بصري تشبيه كرده اند. اين 
مطالعات جزو قياسهاي ساختاري است كه ساختار زبان را 
با ساختار شهر تطبيق مي دهند. به نظر آنها، رابطه ميان 
اجزاي شكل شهر يا كلمات براي تشكيل سلسله مراتبي 
از كل ها يا جمالت بايد به گونه اي باشد كه مخاطب 
ص   ،1380 (تواليي،  كند  اقناع  معنا  توليد  لحاظ  به  را 
40-41). موضوع مهم در زبانشناسى اين است كه زبان 
انسانها واژه  باشد.  پراكنده  از اجزاي  تواند متشكل  نمي 
هاي جمله ساز را واژه به واژه ترجمه نمي كنند، بلكه كل 
جمله را مي خوانند و از طريق رابطه متقابل واژه هاست 
كه معني وسيع تري را از آن درك مي كنند. مهمترين 
چيزي كه معني را مي سازد نشانه نيست، بلكه كل گفته 
شده  وارد  نشانه  آن  بندي  تركيب  در  كه  است  بيان  يا 

است. شهرهاي امروز به دليل گسستگي رابطه ميان واژه 
ها در شيوه اي كه معاني درك مي شوند مشكل ايجاد 
كرده اند(King,1996: 126-127) . در ابتدا عده اي فقط 
در پي آن بوده اند كه چطور واژه ها يا به عبارتي عناصر 
هم  با  ساختار  يك  در  خاص  تناسب  يا  منطق  با  شهر 
رابطه دارند و در حقيقت فقط جنبه توصيفي زبان را در 
نظر گرفته اند و گروهي ديگر در پي آن بوده اند كه مردم 

چگونه آن را تفسير مي كنند.
اسميت سعي دارد تا در جهت تقويت جايگاه ارزش هاي 
از  نتايج بررسي طيفي وسيع  انساني در طراحي شهري 
دهد.  دست  به  را  شهر  و  معماري  عناصر  رابطه  قواعد 
وي براي اين قواعد واژه «نحوشناسي» را از ادبيات وام 
مي گيرد (Smith,1978 : 26). نحو را مطالعه قواعد و 
دستوراتي دانسته اند كه كلمه ها و ساير عناصر سازنده 
يك جمله را به شكلي دركنار هم قرار ميدهد كه حاصل 
 .(Answers.com,2001) كار يك جمله دستوري باشد
طبق نحو شناسي شهرها، اجزاي محيط مصنوع واژگاني 
آنها در كنار  قرار گرفتن  را تشكيل مي دهند كه شيوه 
هم معناي خاصي را القا مي كند؛ چنانچه بر روي معني 
شكلها و فضاها ميان مردم اتفاق نظر كافي و الزم وجود 
داشته باشد، و در اينصورت شكل شهر مي تواند با مردم 

.(Smith,1978 : 24-28) شهر ارتباط برقراركند
و   (53 ص   ،1382 (بارت،  آفريند  مي  را  زندگي  معنا 
بودن شهر  دار  معنى  زندگي است، پس  نيز محل  شهر 

نمودار 4. علل چهارگانه اَرسطويى و درك حقيقت اثر معمارى؛ ماخذ: نقره كار، 1385، ص 105.
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يك ضرورت خواهد بود. طبق تعريف چامسكي مفهوم 
دستوري بودن را با مفهوم بهره مند از معني يا معني دار 
بودن، صرف نظر از هرگونه تعريف معني، از لحاظ معني 
 ،1362 (چامسكي،  دانست  همسان  توان  نمي  شناسانه 
ص 15). بدين منظور يك ساخت براي معني دار بودن 
بايد دستوري باشد؛ اما صرف دستوري بودن، ايجاد معنا 
نمي كند (لطفي، 1384، ص 17). چامسكي معتقد است 
كه دستور و طرز چيدن عناصر بر معنا تفوق دارد؛ بدين 
ترتيب، معني داري بيشتر يك مشخصه اي كيفي است 
و تاويل آن نياز به مرور محتوايي دارد. بنابراين دستوري 
عناصر  ميتوان  كه  مي كند  ارائه  را  الگويي  جمله؛  بودن 
معنادار را در آن گردهم آورد و جمله اي معنادار ساخت. 
خواهد  پيش  ناخوانايي  بودن  دستوري  عدم  صورت  در 
نتيجه گرفت كه دستوري بودن  بنابراين مي توان  آمد. 
بودن شهر  دار  معني  پي  در  گردد.  مي  خوانايي  موجب 
هاي  خاطره  ذهني،  نقشه  چون   موضوعاتي  كه  است 

جمعي، حس تعلق به مكان اهميت مي يابد.

زبان نمادين 
بسيارى از يافته هاى انسانى، به صورتى شهودى ادراك 
مى شوند. اين يافته ها كه از وراى صورت ظاهرى بدست 
مى آيند، بيانى برتر از ماده را خواستارند. به همين سبب 
براى بيان بسيارى از يافته هاى انسانى، بيانى نمادين و 
رمزى الزم خواهد بود (حسنوند و ديگران، 1385، ص 
106). هنگامى كه ذهن مبادرت به كنكاش در يك نماد 
مى كند به انگاره هايى فراسوى خرد دست مى يابد، از 
انسان  ادراك  حد  فراسوى  بيشمارى  چيزهاى  كه  آنجا 
نمادين  و  رمزى  عناصر  از  استفاده  پيوسته  دارد،  وجود 
رمز،  (يونگ، 1378، ص 15).  بود  ناپذير خواهد  گريز 
زايش پايان ناپذيرى از نماد و معنا در ذهن و 

انديشه رمزگراست. 
را   « سنت  و  «دين  خالده،  حكماي  رابطه،  اين  در 

عناصر اصلي «ويژگي نمادي جامعه پيشامدرن» 
مي دانند. دين آموزه هاي الهي اليتغير را ارائه مي دهد و 
آموزه ها  اين  با  را  تفكر مردم  زندگي و  سنت شيوه هاي 
تطبيق داده و از نسلي به نسلي ديگر منتقل مي سازد. دين 
خود واجد دوجنبه است: رمزي يا خاص7  و عام 8.  «گنون» 

در كتاب «بحران دنياي مدرن9»  مي نويسد:
«در دنياي معنويت و حتي فراتر از آن در نظم جهان روا، 
اين وحدت است كه بر قله هرگونه سلسله مراتبي نشسته 
است. تعبير اين سخن آن است كه اديان راه هاي مختلفي 
باشند  وحدت  همان  كه  قله  يك  به  كه همگي  هستند 

ختم مي شوند.» 
استعاره  برابر  در  سواد  لولوي  كتاب  در  كوماراسوامي 
به يك قله ختم مي شوند، موضعي  راه هايي كه همگي 
مي كند  تعبير  صورت  اين  به  را  آن  و  مي گيرد  اخالقي 
در  معتبر  دعوي هايي  جهان  بزرگ  اديان  تمامي  كه 
باب حقيقت دارند كه بايستي به شيوه اي تطبيقي مورد 
درك و احترام واقع شوند نه اينكه صرفًا تحمل شوند10. 
كوه  اين  وسيع  دامنه  در  كه  اديان  ظاهري  تفاوت هاي 
معاني  نتوانيم  كه  شوند  آن  مانع  نبايد  آشكارند  و  بارز 
آن  در  كه  را  كوه  قله  يا  و  دهيم  تشخيص  را  دروني 
آمده  و وحدت حاصل  رفته اند  بين  از  اختالف ها  تمامي 
نخستين  نام  اديان»  استعاليي  «وحدت  ببينيم.  
كتاب شوان است و او در اين كتاب مسأله را از نگاهي 
تفاوت هاي  تمام،  دقتي  با  و  مي كند  مطرح  متافيزيكي 
ميان متافيزيك، الهيات و فلسفه را مدنظر قرار مي دهد و 
هدف اش از اين امر آن است كه آموزه وحدت اديان را در 
قالب يك واقعيت متافيزيكي بيان كند و برهان اش صرفًا 
فلسفي يا الهياتي نباشد. شوان براي تبيين تفاوت ميان 
دانش متافيزيكي و دانش الهياتي، در حقيقت براي تأكيد 
بر وحدت اديان، از استعاره نور استفاده مي كند. او دانش 
متافيزيكي را به ذات بي رنگ نور و ويژگي درخشندگي 
محض آن تشبيه مي كند در حاليكه دانش الهياتي را با 

7- esoteric
8- exoteric
9- Guenon, Rene. 1975, the Crisis of the Modern World. Trans. M.Pallis and R.Nicholson.London:Luzac 
pp.73-74
10- Coomaraswamy, A.K. 1979, the Bugbear of Literacy. Bedfont:perennial Books.pp. 50-67
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رنگ هايي كه تشكيل دهنده همين نورند مقايسه مي كند؛ 
اگرچه هردوي اين حاالت در تفاوت شان ميان تاريكي و 
نور اشتراك دارند اما در سطح واقعيتي كه آشكار مي كنند 
مي سازد  فاش  را  جهان روا  حقايق  متافيزيك  متفاوتند. 
كه  مي سازد  آشكار  را  قدسي  وحي  الهيات  حاليكه  در 
فلسفه  جهان رواست.  حقايق  از  خاص  بياني  حقيقت  در 
و  مفاهيم  به  كه  است  الهيات  از  منشعب  شاخه اي  نيز 
استدالل هاي صرفًا عقلي مي پردازد. اديان حقايق جهان 
روا را به زبان هايي جزمي تبديل مي كنند تا براي عامه از 
طريق ايمان آوردن قابل دسترسي باشند اما گونه گوني 
جهان روا  حقايق  سطح  در  جزمي  لون  پر  باورهاي  اين 
محو مي شود زمانيكه تفاوت هاي اديان از بين مي روند. 
به اين ترتيب، واقعيت وحدت استعاليي اديان در يگانگي 
حقيقتي نهفته است كه بر همه اشكال و حاالت تجلي 
نژاد  يگانگي  در  همچنين  و  حكمفرماست  وجود  و 
فرايند  پي جويي  و  رديابي  تنهايي ظرفيت  به  كه  انسان 
گوناگون گشتگي را تا رسيدن به سرچشمه استعاليي اش 

داراست11. 
 نماد عالمتي سمانتيكي يا قابل تحليل معنايي است. به 
عبارتي قابل درك معنوي كه محتوايي فراتر از تاثيرات 
نموده،  قابل درك و حس  را  رواني  نماد چيز  دارد.  آني 
به  صوري  بخشيدن  عينّيت  براي  اي  وسيله  عنوان  به 
كه  زماني  تنها  و  رود  مي  كار  به  ذهني  محتواي  يك 
آن  ظاهري  تاثيرات  از  مهمتر  اثر  يك  معنوي  محتواي 
باشد، معني پيدا مي كند (گروتر، 1383، ص 510). در 
اين تحوالت، بى درنگ از نيروى محركى آگاه مى شويم 

كه به ذات هر فرم سمبليك تعلق دارد. در چنين فرمى، 
مرز بين درون و  برون يا  ذهنيت و عنيت از ميان مى 
رود و گويى اين مرز به حال سيال در مى آيد (كاسيرر، 
1378، ص 172). از ميان نمادها، عاليترين سطح آن - 
نمادهاى ذاتى- كه الگوهاى ازلى و ابدى را شامل مى 
شوند، در انديشه هنرمند سنتى زبان اصلى آفرينشگرى 
است؛  دانشي  مبّين  نمادها  زبان  منظر،  اين  از  هستند.  
كه از راه عقل حصول مي گردد كه همانا معرفت است 
و  هستند  مقّيدات  در  مطلق  از  تجلّياتي  خود  نمادها  و 
صور نمادين، كه جنبه هاي محسوسي از واقعيت ماورا 
بلكه  آفريند،  نمي  را  نمادها  انسان  و  چيزهايند  طبيعي 
اين  از  نمادها  آنها دگرگون مي شود. موجوديت  بدست 
تمايل معكوس تبعيت مي كند كه ادني جلوه گاه اعلي 
عنوان  به   .(5 ص   ،1380 بختيار،  (اردالن؛  است.12»  
نمونه بوركهارت، حركت مناره ها راكه بسوى آسمان سر 
بر افراشته و جهش مى كنند، نمودى از گواه و شهادت 
بر يگانگى خداوندمى داند (بوركهارت، 1365، ص 80). 
هنرمند سنتى از خالل زيبايى هاى اين جهان، به عالم 
ملكوت نظر داشته و در هنر آن قلمرو زيبايى با جهان 
پس   (11 1367، ص  اشرفى،  (مقدم  است  قرين  معنى 
در قالب زبان ساختارى، زبان نمادين و معنايى معمارى 
قدسى به عنوان پديد آورنده متن شهر سنتى مى تواند 

مورد بررسى قرار گيرد. 

معنا و نماد در معمارى شهر سنتى
ساختار و استخوان بندى شهر زمانى مناسب خواهد بود 
 11- Schuon, Frithjof.1984, The Transcendent Unity of Religions, trans.H.Smith.Wheaton: Theosophical, 
chap.9.  

12- در رابطه با سير مطالعاتى قاعدة عرفانى تجدد امثال در بعد از ابن عربى، صدر المتألهين شيرازى فيلسوف بزرگ اسالمى، بحث در مقوله تحّول 
و تجّدد و حركت را به اوج كمال خود رساند و تحت تأثير قاعدة عرفانى تجّدد امثال كه در اسفار ذكر كرده است (صدرا: الحكمة المتعاليه،  1419ق، 
ص23)، و طى براهين عقلى به اثبات حركت در جوهر و ذات شئ در آثار خود پرداخت (در اين زمينه رك، همو، الحكمة المتعالية،  ج3، ص48 و 
مالصدرا، الشواهد الربوبيه، ص201 ) حركت نزد وى خروج تدريجى شئ از قّوه به فعل است (مالصدرا: الحكمه المتعاليه فى االسفار االربعه، ج3، 
81 و 61) كه بر اساس آن عالم ماّده با جواهر و اعراضش رو به سوى فعلّيت در حركتند. جوهر از ديدگاه وى - بر خالف نظرگاه عرفانى كه حضرت 
حق را جوهر ازلى و غائى مى پندارد- جواهر ماّدى را شامل مى شود، از اين رو مقصود از اعراض، متعلّقات جوهر يعنى آن اوصاف و خصوصّيات شئ 
است كه از خود استقاللى نداشته بلكه به تبع از جوهر در حركت و تحّولند.  وى به پيروى از قاعدة عرفا، طبيعت را رابط ميان  متغير و ثابت قرار داد 
و آن را به اعتبار ماهيت ثابت و از جهت وجود متجدد دانست و با توصيف حركت  ذاتى و دائمى جوهر وجود، بيان كامل ديالكتيكى از جنبش جاويد 
و همگانى به دست آورد. نكته مهم  در اين تفكر ديالكتيكى آن است كه حركت در جا زدن  در جاى خود و خلع و لبس نيست، بلكه  حركت تدريجى، 
اتصالى، پيش رونده و تكاملى و به عبارتى ايجاد بعد از ايجاد است و اگر حركت بدينگونه امرى تدريجى و اتصالى باشد وحدت شئ سّيال و متحرك 

به حركت جوهرى در مرتبة فى نفسه آن حفظ مى شود.
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هم  به  با  باشد.  هويت  با  و  خوانا  شهر  آن  مدد  به  كه 
پيوستن نمادها و نشانه ها از طريق استخوانبندى شهرى، 
بر اهميت و تاثير آنها افزوده خواهد شد (حميدى، 1376، 
ص 44). سيماى متشخص نمادها و نشانه ها در ذهن 
شبكه  از  اى  مجموعه  چنين  حاصل  و  شده  ثبت  ناظر 
خواهد  پى  در  نمادين  هويتى  شهر  براى  شهر،  نمادين 
داشت و بدين ترتيب قابليت ادارك و تصور جامع از يك 
در  و  قسمتها  از  يك  هر  كامل  خوانايى  با  وسيع،  شهر 
نهايت ادارك كل مجموعه شكل يافته مرتبط خواهد بود. 
معماري سنتي، تصويري است ازكيهان يا انسان در بعد 
كيهاني اش و همواره در ارتباط و مانوس با كيهانشناسي. 
اصل  كبير)  (عالم  كيهان  همچون  صغير)  (عالم  انسان 
الهي و حقيقت ماورايي را باز مي تاباند. امام محمد غزالى 
مى گويد: «عالم شهادت ساخته شد، تا همسان 
عالم غيب باشد و هر چيزى در اين عالم، هيچ 
نيست جز رمز و نماد چيز ديگرى در آن عالم.»

ساخته  ترين  جامع  و  ترين  حياتى  عنوان  به  معمارى   
راه  گونه گونه ترين  و  وسائل  كثرت  نمايشگر  انسان، 
رسيدن به وحدت است.نمايانى جنبه هاى كيفى و كيهانى 
فضا، كاربرد كّمى آنرا در پى دارد و برداشت مثبت شهر و 
زنده از فضا بنيان گذار تمام آفرينشهاى معمارى مى شود. 
معماري سنتى و اسالمى همواره درصدد نيل به بنيادي 
ديدگاه  و  است  بوده  وحدت  يعني  هستى،  اصل  ترين 
توحيدي سنت نه تنها معماري و كليت آن را شامل مي 
يك  آورنده  بوجود  عناصر  همه  برگيرنده  در  بلكه  شود، 
و  رنگ  و  نور  و  شكل  فضا،  قبيل  از  معماري،  صورت 
معماري  اين  در  ب).   :1380 (اردالن،  هست  هم  ماده 
نگرش به فضا با هر كاركردي جنبه قدسي مي يابد و به 
از فضا و شكل كه مسجد به ما  عبارتي همان دريافت 
منتقل مي كند، عينا در خانه و بازار نيز محسوس است. 
چون فضايي كه انسان اهل سنت همواره در آن زندگي 
مي كند،  هركجا كه پيش آيد، هماني است كه همواره 

هست.
تقسيم  متفاوت  دسته  دو  به  را  نمادها  خالده،  حكماي 

مي كنند: 
1- «جهان روا يا طبيعي»: نمادهاي جهان روا آن هايي 

هستند كه معناي نمادين شان از طبيعت ذاتي شان نشأت 
مي گيرد مانند نمادهاي هندسي يا عددي و 

آن  خاص  نمادهاي  قراردادي»:  يا  «خاص   -2
نمادهايي هستند كه معناي نمادين شان به سنتي خاص 

ارجاع دارد. 
از  هنري  آفرينش  از  پرسش  خالده،  حكمت  رويكرد 
منظر تخيل خالق و الهام ديني است. حكماي خالده، بر 
ايده ها، آيين ها و نوعي از كيهان شناسي كه اثر هنري در 
آن ها شكل گرفته توجه مي كنند تا به شرايط تاريخي- 
فرهنگي كه تسهيل كننده اين آفرينش بوده اند. از طريق 
نمادگرايي، آن ها گونه اي پيوستگي ميان انسان، كيهان 
اين طريق  از  و  نظر مي گيرند  در  وجود  قدسي  اطوار  و 
شرايط انساني وجود را در چارچوبي كيهان شناختي تفسير 

مي كنند. 
در معماري قدسى فضا توسط صورهاي واقع در آن جنبه 
كيفي پيدا مي كند و يك مركز قدسي قطبي كننده فضاي 
اطراف خود است، عينا همانند مكه - كه براي مسلمانان 
در حكم نقطه اي خاكي روي محوري است كه آسمان 
اساس  اين  بر  و  دهد  مي  پيوند  يكديگر  به  را  زمين  و 
خود، مركز زمين است. قطبي كننده همه فضا براي بجا 
آوردن عالي ترين فريضه اسالمي است (اردالن؛ بختيار: 
پ). درمراتب بعدي مساجد به عنوان مكانهايي قدسي بر 
بخشيده  قطبيت  آنها  به  و  گذاشته  اثر  فضاهاي شهري 
تاثيرگذار مي گردد. عالوه بر مساجد،  انتظام شهر  بر  و 
اماكن مقدس كوچكتر نيز به عنوان بازتابنده حريمهاي 
مقدس متعالي در مقياس خويش قطبي كننده محيطهاي 
پيرامون خود هستند. بدين ترتيب كل مجموعه شهري 
از يك انتظام كيهاني و مقدس برخوردار مي گردد. شكل 
كيهانى  الگوهاى  از  كال  نيز  اسالمى  هاى  شهر  گيرى 
تبعيت كرده و همواره در صدد استفاده نمادين از الگوهاى 

عالم كبير در كره ارض مى باشند.
در شهر سنتى ايرانى وحدت عمدتا از طريق وحدت در 
و  شود  مى  حاصل  شكلها  و  مصالح  رنگها،  از  استفاده 
ايده مركزيت به عنوان محورترين عنصر وحدت بخش، از 
حركت فضاهاى قطبى نقطه اى در زمان كه قطبيت آنها 
محورى  ايجاد  آنهاست-  بودن  نمادين  لحاظ  به  بيشتر 
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خطى شكل كه تعيين بخش جهات و عامل ادراك آسان 
فضا ست، مى نمايد. با حركت در اين فضاها، فضا و زمان 
نظر  ائتالف وحدت مورد  اين  در  و  پيوند خورده  به هم 
كه قابل گسترش درفضا و كامل شونده در زمان است، 
شكل مى گيرد. به دنبال شكوفايى انديشه هاى حكمى 
و فلسفى شيعى بيان آرمانها در قالب رشته هاى مختلف 
هنرى بروز مى يابند و در معمارى و شهر سازى بيان اين 
كيفيات جنبه نمادين و رمزآلود به خود گرفته و شهر نماد 
تجسم و تجسد كالبدى- فضايى اين مفاهيم مى گردد 
(حبيبى، 1375). اوج تجلى انديشه هاى حكمى و فلسفى 
در قالب كالبد شهرها در شهر اصفهان به منصه ظهور 
مى رسد. در شهرسازى برخواسته از اين تفكرات حكمى، 
شهر در پى تحقق بخشيدن به اصلى است كه جهان بر 

آن استوار است، يعنى اصل تعادل و توازن.    
با توجه به تبديل كليت شهر به يادمان به جاي يادمانهاي 
شهري، شهر اسالمي و سنتي به تبع جهان بينى حاكم 
بر آن به وحدت بيان دست مى يابد. ّكل مفهومى جدا 
از اجزاء دارد و مجموعه اجزاء متشكله خود نيست، جز 
نيز در مقياس خودكامل است و وحدت را نشانگر است. 
در عين اين كه در تركيب با اجراى متشابه و يا متباين، 
كثرت  در  جزء  شود.  مى  سبب  تررا  بزرگ  مجموعه 
خويش وحدت را بيان مى دارد وّكل دروحدت خود كثرت 
رابيانگر است. سلسله مراتب فضايى از بزرگترين مقياس 
تا كوچكترين مقياس كالبدى ايجاد و در حد مقياس بر 
باشد  جهان  بخش  وحدت  اصل  از  بازتابى  تا  است،  آن 
(اهرى، 1380، ص 10) در شهرهاى سنّتى، وجود ارتباط 
يافتن آن  عميق بين تفكرات حكمى - فلسفى و نمود 
اين عناصر و فضاها  در فضاهاى شهرى، غنى تر شدن 
و چند ارزشى شدن معانى را سبب مى شود؛ كه نوعى 
تمثيل، استعاره و تأويل را موجب مى گردد و براى بيان 
معانى كيهان شناختى به زبان پااليش يافته و از نوع زبان 
رمز و يا نماد درجهت تبديل اين معانى به بيانى روزمره 

نياز است.
ابعاد  و  گرايي  آيه  اين  طبع  به  ايران  سنتي  شهرهاي   
كالبدى مي گردد  و  ارزشهاي كيفى  داراي  تمثيلي اش 
و بدين گونه ضرايب پوياى معمارى سنتى ايران همواره 

افكار،  با  پيوسته مي گردد و همراه  تّفكر و احساس  به 
تخلّيالت و احساسات درونى انسان دگرگون مى شودو 
معانى و مفاهيم خود را مى يابد و بدين جهت است، كه 
در فهم و بيان ضرايب دستور آن اشكال، داراى معانى و 
مفاهيم خاصى مي گردد كه گوياى ادراك انسان از جهان 
مادى و معنوى است. هر گوشه شهرهاي سنتي داراى 
آرامش،  احساس  گردد،  مى  مّتنوع  و  متفاوت  احساسى 
نوآورى، تحسين، زيبايى (هاشم  تواضع، تفكر، عظمت، 
نژاد، 1378، ص 50). بدون شك شكل گيرى فضاهاى 
كالبدى در شهرهاى سنتى ايران، به شيوه هاى متعدد، از 
فضاى انديشه اى حاكم بر آن متأثر بوده است (حكمتى، 
كبير، 1378، ص 85). از سويى، فضاى كالبدى متناسب 
ارزشهاى  انديشه ها، رسوم و سنن و  با بستر فرهنگى، 
زيستى شكل يافته است و از سوى ديگر، مجموعه اى از 
نشانه ها، نمادها و مبانى فكرى و مبادى ُصورى، مفاهيم 
و تصاويرى برخاسته از آيين ها، اسطوره ها، صورتهاى 
فضاهاى  گيرى  شكل  در  ايرانى،  هاى  انديشه  مثالى 

كالبدى، نمود يافته اند. اين تركيب بندى ها عبارتند از:

تركيب بندي  در  مركزگرا»:  «تركيب بندي   -1
مركز  يك  حول  معماري  طراحي هاي  تمامي  مركزگرا، 
يك  فضايي  نظم  از  بياني  و  مي گيرند  شكل  ساكن 
مي دهند.  شكل  ايستا  وضعيتي  در  را  سه بعدي  چليپاي 
چنين  در  موجود  فضاهاي  براي  نمونه اي  الگوي  دو 
يك  و  مركزي  محصور  فضاي  يك  از:  عبارتند  حالتي 
حياط باز مركزي. فضاي محصور مركزي شامل همه آن 
فضاهاي معمارانه اي است كه يك اساس منظم هندسي 
و سقفي گنبدي، مخروطي يا ساير اشكال سقفي متمركز 
دارند. در حاليكه سقف به شكل گيري احساس وحدت و 
جهات  در  گسترش  به  اساس  مي دهد،  شكل  مركزيت 
اين  مي بخشد.  صورت  سازه  جناحي  آرايش  و  مختلف 
فضاي محصور مركزي، از منظر هندسي، از تطور يك 
چندضلعي منتظم (اغلب چهارگوش) حاصل مي آيد و از 
منظر فضايي، از گسترش سازه حول يك نقطه كانوني 
و يك محور مركزي و تشكيل تركيبي متوازن در همه 
جهات تشكيل مي شود. ساده ترين تجسم معمارانه چنين 



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 32 پاييز 92
 No.32 Automn 2013

117

الگويي، ساختماني با يك اساس مكعبي و گنبدي نيم  كره 
از  مانند است. تركيب بندي معماري مقبره هاي اسالمي 
اين دسته است. مقبره ها ممكن است سازه هاي مستقل 
مقبره  و  سامراء  در  صليبيه  گنبد  مانند  باشند  آزادي  و 
از يك مجموعه ساختماني  يا جزيي  بخارا  در  سامانيان 
پيچيده تر و بزرگ تر مانند مقبره برقوق يا مقبره سلطان 
گنبد  مانند  ايراني  مشهور  گنبدهاي  قاهره.  در  قايتباي 
قابوس واقع در شهر گنبد كاووس كه بنايي است متعلق 
به قرن چهارم هجري يا گنبد غازان خان واقع در بسطام 
نيز  بنايي است متعلق به حدود قرن هشتم هجري  كه 
نمونه هاي شاخص چنين انتظام فضايي هستند كه البته 
محور عمودي در آن ها از اهميت بيشتري برخوردار است 
كه مي توان آن را نمادي از حركت استعاليي در معماري 
در  مركزگرا  تركيب بندي  الگوي  دومين  دانست.  سنتي 
معماري سنتي، الگوي حياط باز مركزي است كه عبارت 
است از كليه فضاهاي محصور و بدون سقفي كه به طور 
متوازن در اطراف يك نقطه مركزي سامان يافته اند. چنين 
مساجد،  مانند  ساختمان هايي  از  مهمي  بخش  حياطي 
مدارس و خانه ها و در مقياسي وسيع تر، باغي بزرگ يا 
حتي فضاي مركزي يك شهر را تشكيل مي داده است. 
بسياري از باغ هاي اسالمي از اين الگو تبعيت مي كنند. 
در باغ هاي بزرگ ايراني مانند هشت بهشت در اصفهان 
يك سازه بزرگ كه معموًال يك عمارت كاله فرنگي يا 
تركيب  باغ ها  اين  و  دارد  قرار  باغ  مقبره است در مركز 
پيچيده اي هستند از فضاي محصور مركزي و حياط باز 

مركزي. 

خطي  تركيب بندي  خطي»:  «تركيب بندي   -2
وارياسيوني از تركيب بندي مركزگراست كه عنصر تكرار 
نوعي  مركزگرا  واحد  يك  تكرار  مي شود.  ديده  آن  در 
انتقال دهنده  كه  مي كند  توليد  را  خطي  تركيب بندي 
تركيب بندي  است.  گسترش يافتن  و  حركت  احساس 
و  اصفهان  بازارهاي  مانند  سنتي  بازارهاي  در  خطي 
كاشان ديده مي شود. اين صورت تكرارشونده، تحت تأثير 
اما ويژگي هاي فضايي  نيازهاي سازه اي شكل مي گيرد 
فضايي  احساس  همان  بيانگر  خطي  فضاهاي  اين 

مركزيت،  مفاهيم  حاليكه  در  مركزگراست.  تركيب بندي 
مانند  نيز  اينجا  در  شكل  مربع  ساختار  و  محوريت 
تركيب بندي مركزگرا حفظ شده است اما مفهوم اساسي 
حاضر در اين نوع تركيب بندي، حركتي است كه آن مركز 
و  است  پيدا كرده  مركزگرا  تركيب بندي  در  واقع  ساكن 
اين حركت، فضايي خطي ايجاد كرده كه دو يا چند نقطه 
را به يكديگر پيوند مي دهد و نظم فضايي را حالتي پويا 
مي بخشد. اين عنصرحركت، صورتي تكرارشونده و پويا 
از واحدهاي يكسان است كه گويي حركت در عرصه اي 
واجد وحدت را به وجود مي آورد. رديف ستون ها، رواق ها 
كه  گنبدي شكل،  ساختاري  با  سرپوشيده  فضاهاي  و 
ايراني  بازارهاي  با  شاخصه معماري دوره عثماني است، 
ويژگي خطي بودن و پويايي فضايي اش مشترك است.    

تعيين  اسالمي»:  سنتي  معماري  در  «وقت   -3
نيز  روز  در  نوبت  پنج  در  نماز  فريضه  اداي  براي  وقت 
مسأله اي  است  زماني  مسأله اي  كه  اندازه  همان  به 
معناي  به  وقت  ابن عربي،  اعتقاد  به  فضايي هم هست. 
تقدير در چيزي است كه في نفسه آنچه را كه مقدر است 
اين فرضي است  به ديگر سخن،  راه نمي دهد.  در خود 
را  انتهايي  و  ميانه  ابتدا،  آدمي  كه  فرض  آن  جنس  از 
براي يك كره مفروض بدارد در حاليكه سازمان فضايي 
جسم كروي شكل، في نفسه و به دليل ذات  هندسي اش 
هيچ يك از اين تعاريف را در خود نمي پذيرد. با استناد به 
حديثي نبوي كه زمان را از حيث صورت واجد ماهيتي 
برهان مي كند كه  اقامه  ابن عربي چنين  دوري مي داند، 
معنا  واجد  زماني  تنها  زماني،  به مثابه مفروضاتي  اوقات، 
انسان  مركزيت  نيز  و  انساني  فضامندي  به  كه  هستند 
با  در عالم راجع شوند. همبستگي حركت هاي ستارگان 
فضامندي انساني است كه نظم فضايي-زماني جهان را 

بنياد مي نهد. ابن عربي در فتوحات چنين مي گويد: 
زمانيكه خداوند كره اطلس را آفريد كه مي چرخيد، روز 
هنوز تعيين نشده بود و صورتي مقدر نداشت. مانند آب 
كوزه زمانيكه هنوز در رودخانه است قبل از آنكه در كوزه 
باشد. اما زمانيكه خداوند درون كره اطلس دوازده بخش 
مقدر داشت، كه به طور دقيق زمان بندي شده بودند، و 
قرار  ايستاده ]در مركز[  را  ناميد...، فردي  بروج  را  آن ها 
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داد كه اين كره پيرامون او بچرخد و بصيرتي را به اين 
فرد عطاء نمود كه به وسيله آن بخش هاي مقدر را به مدد 
بخش هاي  اين  كند،  مشاهده  آن هاست  در  كه  بروجي 
قابل  نشانه ها  يا  بروج  آن  به وسيله  يكديگر  از  مفروض 
يا  شده  تعيين  بخش هاي  آن  از  يكي  فرد  اين  تميزند. 
در واقع نشانه ها را مشاهده مي كند سپس كره براساس 
اما  او محو مي شود  از چشم  نشانه  نشانه مي چرخد.  آن 
تا  نمي دارد  بر  آن موضع دست  در  ايستادن  از  او هرگز 
زمانيكه آن نشانه به او بازگردد. تنها در اين هنگام است 
اين  ما  و  او پي مي برد كره يك دور چرخيده است  كه 
روز مي ناميم. سپس خداوند سياره  را  دور چرخش  يك 
از هفت آسمان  را در چهارمين آسمان  فروزان عظيمي 
خلق كرد و آن را شمس ناميد. در چشم ناظر، كره اطلس 
و  مي شود  هويدا  زمين  نقاب  پشت  از  خورشيد  طلوع  با 
به  را شروق  طلوع  و  مشرق  را  خورشيد  طلوع  او محل 
معناي نورافشاني مي نامد زيرا اين سياره فروزان از آنجا 
برخاسته و زمين را نوراني مي كند. نگاه ناظر هيچگاه از 
تعقيب حركت اين سياره باز نمي ماند تا زمانيكه با محل 
ايستادن او تالقي كند كه استوا را مي سازد و بعد از اين 
تالقي، سياره شروع مي كند به نزول از اين خط استوا در 
امتداد سمت راست ناظر و او اين افتراق از خط استوا را 

زوال مي نامد. 
ارجاعي  به مثابه  را  ارض الحقيقت  مدرن،  متفكران    
كه  جهاني  كرده اند،  تعبير  خيال  جهان  به  تمثيل گونه 
تمامي واقعيت هاي ذاتي وجود در قالب صور خيال تجلي 
متافيزيك، طبيعت  و  ماده  ميان  واسط  مي يابند. جهاني 
به  ابدان  و  ارواح  كيفيات  كه  جهاني  مابعدالطبيعه؛  و 
مي يابند  ماديت  و  تجسد  ارواح  مي گردد؛  بدل  يكديگر 
و ابدان معنوي مي گردند و چنانكه ابن عربي در فتوحات 
گويد سرزمين اعجاب هاي بزرگ است، جاييكه محاالت 
عقلي ممكن مي گردد و واقعيت، خود را در قالب صوري 
حيرت انگيز و گونه گون آشكار مي گرداند. ارض الحقيقت، 
قبله اهل تصوف است، مكاني كه در آن خيال فعال شكل 
مي گيرد. كسانيكه فيض ديدار ارض الحقيقت نصيب شان 
گفته  به  گفته اند.  سخن ها  ديده اند  كه  آنچه  از  گرديده 
آنان برخالف جهان ما، همه چيز از جماد و نبات گرفته 

تا حيوانات در آن دنيا زنده اند و قدرت تعقل دارند و در 
آنجا مي توان با درختان، حيوانات و سنگ ها گفتگو كرد 
آنجا هيچكس  در  ابن عربي مي گويد  آموخت.  آنان  از  و 
يا هر چيز ديگر  از كنار تخته سنگ، درخت  نيست كه 
بگذرد و با آن سخن نگويد چنانكه انسان  با همراه خود 
متعددي  و  متفاوت  زبان هاي  آنجا  در  مي گويد.  سخن 
قدرت  است كه  آن  اين سرزمين  ويژگي  اما  دارد  وجود 
درك و تكلم تمامي اين زبان ها را به هركس كه واردش 

شود، مي دهد. 

نتيجه گيري و جمعبندى
و  مصالح  فرم،  مانند  واژگاني  از  امروز  معماري  زبان 
كه  تركيباتي  آنكه  حال  مي گيرد،  شكل  عملكردگرايي 
تواند  نمي  حتي  گيرد،  مي  شكل  زبان  اين  واژگان  با 
يك  به  شدن  نزديك  براي  اندكي  پيوستگي  يا  ارتباط 
زبان الگو برقرار كند. اين واژگان محدود، ادبيات جديدي 
را جايگزين زبان الگوها مي كند كه از كارايي و كارآمدي 
بهينه، بهره اي ندارد و از توانمندي و ظرفيت سازي براي 
ارتباط با ديگر زبان هاي الگو برخوردار نيست. نمي توان 
از طريق دستور زبان جديدي كه از انعطاف و پاسخگويي 
نحوه  و  اصول  نيست،  برخوردار  شهروندي  نيازهاي  به 
استفاده از فضاهاي شهري را به شهروندان، ديكته كرد، 
بلكه هرگونه اقدام مداخالتي در ساختار شهري بايد در 
چارچوب ادبياتي مبتني بر زبان الگوها شكل گيرد تا از 
اقدامات نسنجيده پرهيز شود. زبانهاي الگو مي توانند با 
بكارگيري تجربيات گذشته، ما را در انجام عملكردهاي 
كنترل  قابل  غير  يا  پيچيدگي  از  و  كنند  ياري  گوناگون 
زبان  داراى  سنتى  شهرهاى  بكاهند.  سيستمها  بودن 
اى  بگونه  يافتند،  مى  رشد  طبق  بر  كه  بودند  الگويى 
فعاليتي  عرضه  امكان  تازه  نيازهاي  شدن  مطرح  با  كه 
جديددرساختار شهري فراهم مي شدو ساخت كالبدي- 
چرا  گرفت،  مي  شكل  زمان  گذشت  با  شهري  فضايي 
از  كه  بود  خوانا  زبانى  يك  بر  مبتنى  شهر  ساخت  كه 
الگوهاى زنده و مشتركى بهره مى برد. يكى از وجوه اين 
زبان بعد معنايى و نمادين آن است كه  عناصر نمادين 
به عنوان عناصرى در متن شهر سبب شكل  و معنايى 



معماران  گردند.  مى  نمادين  و  معنايى  شهرى  گيرى 
معنوي با توجه به اصول بنيادين هستي و اسالم، كليت 
شهر را تبديل به يادمان نموده و به سوي وحدانيت سير 
دل  از  را  وحدت  و  بوده  هستي  با  همگرا  تا  دهند،  مي 
كثرت بيرون كشند. اين نمادگرايي سبب ارتقاء ارزشهاي 
كيفي وكالبدي در شهر گرديده و در نتيجه ارتقاء كيفيت 
ويژگيهاي  اين  شناخت  است.  شده  سبب  را  شهروندي 
مذكور  ارزشهاي  فقدان  دليل  به  امروزه   ارزنده،  كيفي 
حائز اهميت است. بنابراين در نظر گرفتن عناصر كالبدى 
به عنوان كلمه هاى سازنده جمله هاى فضايى- زمانى، و 
پيگيرى نحوه تركيب و چيدمان اين عناصر در چهارچوب 
دستورى كه حاصل آن شكل دادن به يك الگو و تركيب 
معنا دار است و كلى واحد را شكل مى دهد، بايد در شهر 
سازى مورد استفاده و دقت قرار گيرد. و خوانايى شهر نيز 
مبتنى بر خوانايى و قابل فهم بودن زبان سازنده آن شهر 

يا به عبارتى متن شهرى است. 
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ي  غلبه  و  سازماني  بين  هاي  هماهنگي  شديد  ضعف 
نقصي  عنوان  به  سازماني  بين  همكاري هاي  بر  تعارض 
كسي  بر  كشور  اداري  نظام  در  دار  ريشه  و  ساختاري 
از فقدان طراحي و  ناشي  اين ضعف كه  نيست.  پوشيده 
استقرار نظام روابط بين سازماني است، در نظام مديريت 
قسمتها  از ساير  بيش  و كالن شهرها  اداره ي شهرها  و 
با  حاضر  پژوهش  بنابراين  است.  مشاهده  و  لمس  قابل 
به بررسي شبكه ي  از تكنيك تحليل شبكه اي  استفاده 
سازمانها، ارگانها و گروه هاي موثر بر مديريت حريم شهر 
كرج، براساس دو نوع از روابط رسمي ميان آنها پرداخته 
و مسائل و مشكالت موجود در اين شبكه ها را شناخته 
است. اين روابط كه تحت عناوين حكمراني و مراجعه قرار 
گرفته اند، از ميان قوانين و مقررات شهرسازي و مديريت 
اند.  شده  استخراج  ارگانها  و  سازمانها  وظايف  و  شهري 
يا  اين روابط و همچنين تك سويه  يا عدم وجود  وجود  
ماتريس صفر و يك  به صورت يك  آنها  بودن  دو سويه 
نرم  اين  از  استفاده  با  و  UCINET شده  افزار  نرم  وارد 
مكمل  افزار  نرم  عنوان  به   Netdraw افزار  نرم  و  افزار 
تمركز  تحليل  اين  نتايج  است.  گرفته  قرار  تحليل  مورد 
به  و  ارگانها  و  سازمانها  برخي  در  را  اطالعات  و  قدرت 

حاشيه رانده شدن برخي ديگر را نشان مي دهد. 
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اين مقاله با استفاده از كار پژوهشي نگارندگان در مهندسين مشاور پرداراز در طرح ساماندهي حريم شهر كرج تهيه شده است و كليه حقوق 

آن براي اين مهندسين مشاور محفوظ است.

Network Analysis Approach to the Governance of Ex-
Urban Lands,(Case study: Karaj Urban Region)

Severe weaknesses in relationship between organizations 
and overcoming of conflicts to the inter-organizational co-
operation due to lack of planning and the establishment of 
an inter-organizational unofficial and informal relationship 
system are on no secrets as structural and pivotal defects in 
the administrative system of the country. This weak point 
is tangible and obvious in the management system and ad-
ministration structure of cities and metropolitan areas more 
than other sectors. Therefore, this research studies the net-
work of organizations, agencies and groups influencing ex-
urban governance in Karaj urban area as a case study and 
tries to realize the problems in this network, based on two 
types of formal relationships between them. These relations 
which have been presented under the title of “governance 
and referral” are extracted from urban planning and urban 
management terms and also from responsibilities of orga-
nizations and agencies tasks.  The presence or absence of 
these kind of relations as well as being single strain or mu-
tual relations are entered as a zero-one matrix into UCINET 
software and are analyzed using the Netdraw software as a 
supplement to the UCINET software. This analysis shows 
the concentration of power and information in some organi-
zations and agencies which marginalized others. 

Keywords: urban governance, land management, network 
approach, network analysis
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1- مقدمه
رويكرد شبكه اي با آنكه به نسبت جديد بوده و چندان 
توسعه نيافته است اما تحقيقات و  پژوهش هاي صورت 
مجله  يك  اختصاص  و  رويكرد  اين  اساس  بر  گرفته 
مي دهدكه  نشان  بين المللي  سطح  در  موضوع  اين  به 
رويكردي رو به رشد است. اين رويكرد بر آن است كه 
به منظور شناخت ماهيت پديده ها و كنشهاي اجتماعي 
الزم است آنها را  در چارچوب روابط و مناسبات شبكه اي 
نشان  ما  به  شبكه اي  مناسبات  داد.  قرار  مطالعه  مورد 
مي دهد كه هر جزء و عنصري چه نقشي در كل نظام 
بازي مي كند و چگونه به انسجام آن نظام كمك مي كند 
(فخرايي، 1374، ص 146-145). ساختار و روابط قدرت 
در مجموعه هاي شهري را مي توان در قالب سه عنصر 

خالصه كرد:
1- قدرت رسمي و سازماني تمركز طلب، تضعيف شده 

و به شدت نفوذپذير؛
ظهور  و  بروز  با  و  متشكل  غير  شهروندي  قدرت   -2

مقطعي؛
3- قدرت اقتصادي نيمه متشكل و پرنفوذ (عسگري و 

كاظميان، 1385، ص 11).
بر  مي توانند  جداگانه  به صورت  عناصر  اين  از  يك  هر 
حسب انواع روابط، شبكه هاي گوناگوني را تشكيل دهند 
نيز قرار گيرند.  و هر سه گروه مي توانند در يك شبكه 
شبكه هاي اداره  مجموعه هاي شهري، به خوبي پيچيدگي 
كمي و كيفي نظام هاي موجود و مطلوب مديريت شهري 
را نشان مي دهند. در مورد ضعف شديد هماهنگي هاي 
بين  همكاري هاي  بر  تعارض  غلبه  و  سازماني  بين 
سازماني به عنوان نقصي ساختاري و ريشه دار در نظام 
نظر وجود  اتفاق  مديران  و  پژوهشگران  ميان  در  اداري 
ارگانهاي  و  سازمانها  فعاليت  و  حضور  وجود  با  دارد. 
مديريت مجموعه هاي شهري، ضعف  در حوزه  مختلف 
هماهنگي ها و تعارضات، كارايي اجزاء و عناصر شبكه را 
به شدت كاهش مي دهد. هدف از اين پژوهش شناسايي 
وگروه هاي  ارگانها  سازمانها،  ميان  روابط  فعلي  شبكه 
مداخله كننده در حريم شهر كرج به عنوان بخشي از منطقه 
شهري كرج است تا از اين طريق مشخص شود كداميك 

از اين كنشگران بيشترين اثر را بر مديريت اراضي حريم 
را  كنشگران  اين  ميان  روابط  مي توان  چگونه  و  داشته 
اين راستا  به سوي همكاري و هماهنگي سوق داد. در 
به  را  كنشگران  شبكه اي  تحليل  تكنيك  از  استفاده  با 
عنوان گره ها و رئوس شبكه و روابط مراجعه و حكمراني 
را به عنوان روابط ميان آنها در نظر گرفته و با سنجش 
مركزيت (Centrality)، ميانگي(Betweeness)، قدرت 
(Power) و غيره شاخصهايي چون لزوم مداخله، تمايل 
از طريق  ايجاد كرده و  به مداخله، درجه تعامل و غيره 
آنها وضعيت شبكه ها را مورد بررسي قرار داده ايم. نتايج 
اين پژوهش نشان مي دهد كه تمركز قدرت در مديريت 
جهاد  شهرداري،  دست  در  همچنان  شهر  حريم  اراضي 
كشاورزي و اداره  مسكن و شهرسازي بوده و مشاركت 
شهروندان و مالكين در مداخله (مراحل پس از تصويب 
نهادهاي  همچنين  است.  اندك  و  ناچيز  بسيار  طرح) 
در شبكه  و چه  مراجعه  در شبكه  دانش چه  توليدكننده 
به  ندارند.  در مداخالت  حكمراني جايگاه چندان مهمي 
طور كلي عدم تقارن در شبكه هاي مذكور نشان از تمركز 
روابط مشخص  شبكه  در  ساختاري  و شكافهاي  قدرت 

شده، دارد.

2.  مباني و خاستگاه هاي نظري پژوهش
ايجاد  زمين به عنوان بستر اصلي توسعه  شهر به دليل 
منافع گوناگون و تبديل شدن به منبع قدرت در فرآيند 
توسعه از منابع و ابزار اصلي اعمال قدرت و حكمروايي 
شهري و منطقه اي است. اراضي داخل محدوده شهرها 
كالن شهرها  و  شهرها  حاشيه  زراعي  اراضي  به  نسبت 
از قيمت بيشتري برخوردارند، بنابراين اين تفاوت قيمت 
مي تواند انگيزه اي براي تبديل كاربري اراضي حاشيه اي 
اعمال  باشد.  شهرها  محدوده  داخل  به  آنها  انتقال  و 
از سوي مالكين و ساخت و ساز كنندگان  نفوذ  قدرت و 
تملك  موجب  مسكن  متقاضيان  افزون  روز  تقاضاي  و 
منظور  به  كه  مي شود  حاشيه اي  اراضي  اين  تصرف  يا 
طرح ها  به سمت  شهر  رشد  هدايت  و  روند  اين  كنترل 
و برنامه هاي تعيين شده، نهادهاي عمومي و دولتي به 
تصدي، اداره و مديريت اراضي مي پردازند كه كيفيت و 
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رويكردهاي متفاوت شيوه هاي مذكور، روند رشد شهرها 
و كالن شهرها و تحوالت كاربري اراضي را در هر شهر 
تعريف  به  ادامه  در  مي كند.  مشخص  شهري  منطقه  و 

مفاهيم تصدي، اداره و مديريت اراضي مي-پردازيم.
براي  اراضي  تصدي  اصطالح   : اراضي1»  «تصدي 
افراد،  از  مجموعه اي  ميان  پيچيده  روابط  دادن  نشان 
رابطه  در  غيردولتي،  و  دولتي  سازمان هاي  و  گروه ها 
قوانين،  مبناي  بر  روابط  اين  مي شود.  مطرح  اراضي  با 
كنترل،  دستيابي،  براي  انحصارات  و  مسئوليتها  حقوق، 
اين  از  برخي  مي شوند.  تعيين  اراضي  انتقال  و  مديريت 
حقوق و مسئوليتها تحت لواي قانون و مقررات رسميت 
و  قوانين  و  عرف  اساس  بر  ديگر  برخي  و  مي يابند 
قراردادهاي نانوشته برقرار مي شوند و غيررسمي هستند. 

(Noronha,1985,12-15)
«اداره اراضي2» : از سوي ديگر، اصطالح اداره اراضي 
از  اراضي  مديريت  و  اداره  به  مربوط  فعاليتهاي  كليه 
به  مربوط  قوانين  تدوين  تا  برنامه ريزي  و  نقشه برداري 
بسيار  تعريف  و  مي گيرد  بر  در  را  قيمت گذاري  و  زمين 
مبهمي دارد به گونه اي كه مي توان گفت تعريف واحدي 
اداره  ميان  رابطه   (1993) نيكلز  ندارد.  وجود  آن  براي 
اراضي و تصدي اراضي را چنين بيان مي دارد كه مي تواند 
اداره  باشد:  نيز  اراضي  مديريت  براي  تعريفي  نوعي  به 
اراضي در حقيقت مديريت نظام تصدي اراضي است كه 
شامل تدابيري براي نظارت و تقويت قوانين و مقررات 
(Nichols S. E.,1993,15-20)؛  موثر بر تصدي است 
تعريف  نيز  اروپا  براي  اقتصادي سازمان ملل  كميسيون 
ديگري براي اداره اراضي به عنوان فرآيند تعيين، ضبط 
كاربري  و  قيمت  مالكيت،  زمينه  در  اطالعات  انتشار  و 
كرده  ارائه  ارضي  سياستهاي  اجراي  منظور  به  اراضي 

  (UNECE, 1996) .است
«تفاوت مديريت3  و اداره 4  اراضي»: اين تعاريف 
نقش  اما  هستند  راهنما  و  روشن كننده  اينكه  عين  در 
وجوه  ديگر  و  حكومت  و  قدرت  ساختارهاي  نهادها، 
را  آنها  عملكردهاي  و  اجتماعي  و  اقتصادي  سياسي- 
به صورت  بايد  موارد  اين  در حالي كه  ناديده مي گيرند 
كاربردي در تحليل ها مورد استفاده قرار گيرند. از سوي 

ديگر ميان اداره اراضي و مديريت اراضي تفاوتهايي وجود 
دارد. ديل و مكاللين (1988) به اين تفاوتها اينگونه اشاره 
سياستهاي  تدوين  شامل  اراضي  مديريت  كه  كرده اند 
كاربري  و  زمين  توسعه  برنامه هاي  آماده سازي  ارضي، 
زمين  با  رابطه  در  متنوعي  برنامه هاي  مديريت  و  زمين 
است اما اداره اراضي شامل كليه فعاليتهاي قانون گذاري 
توسعه و كاربري اراضي، جمع آوري درآمدهاي حاصل از 
اراضي و حل و فصل مناقشات مربوط به مالكيت و تغيير 

 (Dale and McLaughlin, 1988: 6) .كاربري است
ميان  روابط  و  اتصاالت  نشان مي دهند كه  تعاريف  اين 
سازمانهاي مختلف آنها را در سلسله مراتبي قرار مي دهد 
كه مديريت اراضي در قسمت فوقاني و اداره اراضي ذيل 
آن قرار مي گيرد. اما ممكن است در برخي شرايط و موارد 
نتوان چنين تفكيك روشني ميان مديريت و اداره اراضي 
قائل شد و متعاقبا چنين سلسله مراتبي نيز ممكن است 
وجود نداشته باشد. بنابراين يك تعريف جامع مي بايست 
تصدي هاي مرسوم و غيررسمي را نيز در برگرفته و مدلي 
غير سلسله مراتبي براي مديريت و اداره زمين ارائه كند. 
توسعه،  حال  در  كشورهاي  اغلب  در  اينكه  به  توجه  با 
سيستم ثبت زمين و كاداستر وجود ندارد، رسميت تصدي 
زمين بسيار كمتر از كشورهايي است كه كاداستر اساس 
برنامه-ريزي و مديريت اراضي آنها را تشكيل مي دهد، 
تعاريف فوق براي اين گونه كشورها به سختي عملياتي 
از  ملل  سازمان  اقتصادي  كميته  تعريف  اما  شد  خواهد 
كاداستر  سيستم  از  مستقل  كه  اراضي  اداره  و  مديريت 
است مي تواند  ارائه شده  نهادي  به چارچوب  توجه  با  و 
تعريف  باشد.  مناسبتر  توسعه  حال  در  كشورهاي  براي 
مذكور براي اداره اراضي عبارت است از: "بخش عملياتي 
مديريت اراضي شامل تدوين و اجراي سياستها، حفاظت، 
شناخت و كشف، استفاده و انتقال حقوق و منافع ناشي از 
اراضي؛ اجراي عملكردهاي توزيعي از طريق برنامه ريزي، 
سازماندهي، هماهنگي، هدايت و كنترل كاربري زمين. 
چنين عملياتي توسط نظامهاي سنتي قدرت و حكمراني 
اقتصادي، محيطي و فرهنگي جامعه  و عوامل سياسي، 
نظام  انتظارات،  ارزش ها،  بيني،  جهان  شامل  محلي 
باورها و اهداف در يك چارچوب نهادي انجام مي پذيرد. 
 1- Land Tenure  
 2- Land Administration

 3- Management 
4- Administration
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بنابراين اداره اراضي پيرامون شهرها نيز بخش عملياتي 
نظام كالن مديريت اراضي است كه به اجرا و عملياتي 
ساختن سياست ها، قوانين و مقررات تدوين شده در سطح 
از  كه  همانطور  مي پردازد.  نهادي  چارچوبي  در  كالن 
اين تعريف بر مي آيد نقش نهادهاي قدرت در مديريت 
همين  به  و  بوده  پررنگ  بسيار  شهري  اراضي  اداره  و 
يا  دليل مفهوم ديگري تحت عنوان حكمروايي شهري 
حكمروايي كالنشهري مطرح مي شود كه به معني ايجاد 
هدفمدار  همكاري  براي  مختلف  ترتيبات  منعطف  انواع 
در مناطق كالنشهري است كه دربرگيرنده شهرداري ها، 
عوامل حكومتي در سطوح مختلف و نيز بخش خصوصي 
مناطق كالنشهري  زيرا  است.  مدني  جامعه  نهادهاي  و 
از كنشگران و  نامتجانس  مجموعه اي بسيار ناهمگن و 
و  با صالحيت ها  و  متنوع  زمينه هاي  از  مختلف  عوامل 
(بصيرت، 1385، ص  متفاوت است  قانوني  توانايي هاي 

.(35

2,1. رويكرد شبكه اي به حكمروايي  كالن شهري
با  كالن شهري  حكمروايي  شد  گفته  كه  همانطور 
و  مي گيرد  گوناگون شكل  كنشگران  هدفمند  همكاري 
با آن ساختاري شبكه اي  اين همكاري و روابط متناظر 
به  رويكرد شبكه اي  ايجاد مي كنند كه  يا شبه شبكه اي 
شبكه اي  تحليل  مي سازد.  ناگزير  را  شهري  حكمروايي 
به عنوان يك رهيافت نظري روابط ميان اجزاء و عناصر 
رهيافت  مي دهد.  قرار  توجه  مورد  را  پديده ها  مختلف 
شبكه اي براي تحليل پديده هاي اجتماعي در سطح خرد 
كه مطالعه نهادها، سازمانها و گروه ها در اين سطح قرار 
مي گيرد، به اين نكته توجه دارد كه هر كنشگر دسترسي 
متفاوتي به منابع جامعه دارد و بنابراين براي دستيابي به 
(فخرايي،  است  وابسته  كنشگران  ساير  به  خود  اهداف 

1374، ص 141- 140). 
روابط كنشگران در هر حوزه اي ويژگي هاي خاص خود 
روابط  اين  كه  گفت  مي توان  كلي  طور  به  اما  دارد.  را 
با  و  نيستند  ثابت  همواره  اما  دارند،  بلندمدت  الگويي 
قوانين و ضوابط و مسئوليتهاي جديد سازمانها قابل تغيير 
هستند اما بهبود اين روابط اغلب با موانعي روبرو مي شود 

و هزينه دارد. همچنين وجود كاركردها و منافع اقتصادي 
را  روابط  اين  گاه  (كنشگران)  سازمانها  ميان  روابط  در 
گفت،  مي توان  كل  در  مي سازد.  درگير  فردي  روابط  با 
يك شبكه كه از عوامل و روابط ميان آنها تشكيل شده 
را  فعاليتها  عوامل  كه  اين شكل عمل مي كند  به  است 
شكل مي دهند و منابع را كنترل مي كنند؛ منابع به عوامل 
قدرت مي دهند تا فعاليتهاي الزم را انجام دهند، بنابراين 
يك شبكه روابط ميان عوامل و منابع را تنظيم مي كند 
و كنشگران همزمان مديريت مي كنند و تحت مديريت 
اين  شبكه اي  رويكرد  ويژگي  مهمترين  مي گيرند.  قرار 
جزئي  و  مستقل  تحليل  و  تجزيه  و  مطالعه  كه  است 
تبديل  روابط كنشگران  بر حسب  تحليل  به  را  پديده ها 
به  نهادها  و  سازمانها  افراد،  از  را  توجه  كانون  و  كرده 
روابط  و  سازماني  و  نهادي  گروه هاي  به  منفرد  صورت 
ميان و درون آنها تغيير داده است (محمدي كنگراني و 

ديگران، 1390، ص 153). 
ميان  مي تواند  منابع  كميابي  كه  است  ذكر  به  الزم 
سازمانها و نهادها براي به حداكثر رساندن منافعشان و 
رسيدن به اهدافشان هم موجب همكاري و هم موجب 
رقابت شود. همين امر شبكه هاي متفاوتي پديد مي آورد 
و حتي در دل يك شبكه مي تواند شبكه هاي جزئي تري 
 ،1374 (فخرايي،  كند  ايجاد  متفاوت  ويژگي هاي  با  را 
تاكيد  ايده حكمروايي شهري و كالنشهري  ص 143). 
به  دارد  مشاركتي  و  شبكه اي  فرآيندهاي  بر  عمده اي 
نظام  جايگزين  را  شبكه اي  ساختارهاي  كه  ترتيب  اين 
اداري- سياسي سلسله مراتبي كرده و عوامل خصوصي 
و داوطلبانه را نيز در همكاري با اين نظام قرار مي دهد. 
حكمروايي شهري براي حركت در راستاي توسعه شهري 
است  عظيمي  مديريتي  ظرفيت  ايجاد  نيازمند  پايدار 
همكاري  و  مشاركت  زمينه  ايجاد  با  آن  تحقق  براي  و 
كنشگران كه به توليد دانش منجر خواهد شد، مي تواند 
هدف حكمروايي شايسته را پي بگيرد (الله پور، 1386، 

ص 62-63).  
محدوده  مرزهاي  از  خارج  شهري  توسعه  كنترل  براي 
پيشنهاد  مدلهايي  حكمروايي  ادبيات  در  شهري 
حكمروايي  براي  ممكن  مدل   8 ميان  از  است.  شده 
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ايجاد   -3 ادغام،   -2 الحاق،   -1 شامل:  كالن شهري 
رساني  خدمات  موسسات  و  هيئت ها  عمومي،  نهادهاي 
منطقه اي،4- همكاري و مشاركت براي خدمات رساني 
 -6 حكومت،  سطحي  دو  ساختار  ايجاد   -5 منطقه اي، 
سازي  و خدمات، 7- خصوصي  قدرت  از  زدايي  تمركز 
(بصيرت، 1385،  موجود)  (حفظ وضع  اقدام  و 8- عدم 
ص 36-35). رويكرد شبكه اي مي تواند تركيبي از مدل 
سوم و چهارم را مورد تحليل قرار دهد چراكه روابط ميان 

نهادها و سازمانها در اين مدل ها نقش اساسي دارد. 

3. معرفي محدوده و قلمرو پژوهش و مشخصات 
(طبق  نفر   1967005 حدود  در  جمعيتي  با  كرج  شهر 
و   (1390 تهران،  استان  مسكن  و  نفوس  سرشماري 
غرب  در  هكتار   18000 قريب  مساحت  به  حريمي  با 
پايتخت ايران و در گستره اي كه از ديرباز به عنوان يكي 
از نقاط ييالقي تهران بوده است، قرار دارد. بيشتر اراضي 
پيراموني شهر كرج در حال حاضر داراي مالكيت دولتي 
كشاورزي،  جهاد  وزارت  اختيار  تحت  و  بوده  عمومي  و 
اداره منابع ملي و شهرداري كرج است. همچنين بخشي 
از اراضي حريم شهر كرج به استقرار روستاهاي چندي 
از  از نظر مديريت توسعه جدا  اختصاص يافته است كه 
بدنه شهرداري شهر كرج است. مابقي اراضي اين حريم 

نيز تحت اختيار مالكين خصوصي است.

شهر كرج از سال 1389 به عنوان مركز استان تازه  تاسيس 
البرز انتخاب شده و مديريت اراضي پيراموني خود را از 
در حال حاضر  است.  نموده  پايتخت جدا  مديريتي  بدنه 

طرح راهبردي- ساختاري حوزه شهري كرج- شهريار به 
عنوان مهمترين طرح در دست تصويب ناظر بر توسعه 
اراضي پيرامون شهر كرج مطرح است كه به علت جدايي 
شهرستان  قرارگيري  و  تهران  استان  از  شهر  سياسي 
شهريار در حوزه تقسيمات سياسي استان تهران، استفاده 
استان  مديريتي  بدنه  براي  مزبور  طرح  خروجي هاي  از 
البرز مشكالت خاصي را ايجاد نموده است. در كنار اين 
تفكيك  و  اراضي  توسعه  مديريت  به  بخشي  نگاه  امر 
برخي مسئوليت ها بين سازمان هاي اصلي درگير در امر 
مديريت شهري، فرصت نگاه دانش بنيان و راهبردي را 

به اراضي مزبور خدشه دار كرده است.
به هر تقدير چنان چه نيم رخي كلي از وضعيت دستگاه ها، 
مديريت  امر  در  دخيل  ارگان هاي  و  سازمان ها  نهادها، 
توسعه اراضي پيراموني شهر كرج بر اساس مرام نامه ها، 
آيين نامه ها و شرح وظايف هر يك از دستگاه ها ترسيم 
شود، نحوه دخالت اين نقاط مديريتي در توسعه به شكل 

جدول 2 (صفحه بعد) خواهد بود.

اراضي  حكمروايي  نظام  تحليل  و  تجزيه   .4
حريم كالن شهر كرج

در  آن چه  اساس  بر  پيرامون شهر كرج  اراضي  مديريت 
آيين نامه هاي  و  مقررات  و  قوانين  طبق  بر  حاضر  حال 
عوامل  از  عمده  گروه  سه  مي پذيرد،  صورت  اجرايي 

مديريتي را در بر مي گيرد.
گروه  اين  در  دولتي:  مديريتي  عوامل  الف- 
كه  مي گيرند  قرار  دولتي  سازمان هاي  و  وزارتخانه ها 
و  اراضي  توسعه  نحوه  در  اختيارات  و  وظايف  حسب 

درصد به مساحتوضعيت مالكيت
% 31مالكيت دولتي
% 40مالكيت عمومي

% 29مالكيت خصوصي
% 100مجموع

جدول 1.  سهم مالكيت اراضي به تفكيك دولتي، عمومي و خصوصي در حريم كالن شهر كرج؛ ماخذ: مهندسين 
مشاور پرداراز، مطالعات طرح ساماندهي حريم كرج، 1389
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وظايفنوع مداخلهسازمان و تشكيالت

استانداري البرز

مالي

اعتبارات بالعوض شهرداري ها
دستورالعمل معامالت شهرداري ها

مجوز صدور عوارض
نظارت بر بودجه و تفريغ آن

فني - عمراني
تصويب برنامه هاي عمراني

نظارت بر طرح هاي عمراني

حقوقي و قانوني
تصويب محدوده هاي خدماتي و حريم شهرها

رسيدگي به شكايت ها عليه شهرداري ها
بازرسي امور شهرداري ها

اداره كل مسكن و شهرسازي

نظارت و كمك فني
نماينده در كميسيون هاي حل اختالف

تهيه طرح ها و برنامه ها و نظارت بر اجراي آنها

تامين زمين و مسكن

طرح هاي آماده سازي زمين
واگذاري زمين

احداث ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي
مجموعه هاي مسكن استيجاري

تنظيف معابر، جمع آوري ودفع زباله، اداره كشتارگاهها و خدمات شهريشهرداري ها
گورستانها

خدمات حفاظتي و 
ايمني

آتش نشاني و خدمات ايمني، اليروبي مسيل ها، دفاع غير 
نظامي

عمران شهري
مديريت ترافيك و حمل و نقل شهري، احداث پاركها و زيبا 

سازي، احداث معابر و فضاهاي شهري، صدور و مجوز ساخت 
و نظارت بر ساخت و سازها و اجراي طرح هاي توسعه و 

عمران مصوب
سازمان ها و شركت هاي 

شبكه و تاسيسات آبرساني و دفع و تصفيه فاضالب، انتقال زيرساخت هاي شهريزيرساخت شهري
نيرو، ...

جلوگيري و كنترل آلودگي هاي زيست محيطيخدمات شهرياداره حفاظت محيط زيست

خدمات شهري و برون اداره جهاد كشاورزي
حفاظت باغ ها و زمين هاي كشاورزيشهري

نظارت بر فعاليت واحدهاي صنعتيخدمات شهرياداره صنايع
حفاظت و بهره برداري آثار تاريخيخدمات شهرياداره ميراث فرهنگي

احداث و بهره برداري از راه هاي برون شهريخدمات برون شهرياداره راه و ترابري
............

جدول 2. نمونه اي از شرح وظايف نهادها و سازمانهاي موثر بر حكمروايي اراضي حريم شهر كرج؛ ماخذ: مهندسين 
مشاور پرداراز، مطالعات طرح ساماندهي حريم كرج، 1389
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نظارت بر ساخت و ساز دخيل هستند. 
از  دسته  اين  عمده:  ويژگي هاي  الف-1- 
تصميم سازي،  در  را  سهم  بيشترين  مديريتي  عوامل 
تصميم گيري، اجرا و نظارت بر اجراي طرح ها و برنامه ها 
بازوي اعمال اين سهم را كميسيون ها،  بر عهده دارند. 
شوراها و مجمع هايي تشكيل مي دهد كه در ادوار گذشته 
هر يك بنا به موضوعي و بر اساس آيين نامه هاي اجرايي 
عالي  شوراي  به  مي توان  جمله  آن  از  گرفته اند.  شكل 
شهرسازي و معماري ايران، شوراي برنامه ريزي و توسعه 
استان، شوراي تامين استان، كميسيون ماده 5، كميسيون 
ماده 13، شوراي توسعه و امور زيربنايي استان و نظاير 
آن اشاره نمود.  تمركز حداكثري در اين دسته از عوامل 
كشوري  كالن  سطح  در  مديريت  نظام  ويژگي هاي  از 
بوده كه تصوير آن در اراضي پيراموني كالن شهرها (و 
كميسيون هاي  و  شوراها  تشكيل  كرج)  شهر  اين جا  در 
وظايف  از  بخشي  كه هر يك  است  متنوعي  و  مختلف 
مديريتي را بر عهده گرفته اند.  نكته قابل تامل در اين 

دسته، نسبت بالعكس نقش برنامه ريزي و تصميم گيري 
مي توان  است.  مديريت  مورد  حوزه  جغرافيايي  دامنه  با 
و  سازمان ها  عملكرد  جغرافيايي  محدودة  هرچه  گفت 
آن ها  اجرايي  نقش  مي شود،  كوچك تر  دولتي  نهادهاي 
گسترده تر  محدوده  اين  دامنة  هرچه  و  شده  بارزتر 
عملكرد  در  برنامه ريزي  و  تصميم گيري  نقش  مي شود، 
آن ها افزايش مي يابد. در اين زمينه مي-توان به تفاوت 
نقش استانداري، اداره كل مسكن و شهرسازي و سازمان 
طرح هاي  اجراي  و  تصميم گيري  در  منطقه اي  آب 
نمايش   3 جدول  در  تفاوت ها  اين  نمود.  توجه  عمراني 

داده شده است.
بخشي عمل كردن موضوعي است كه از زمان تشكيل 
اين  الينفك  جزء  همواره  ايران  در  برنامه ريزي  نظام 
قرارگيري  به  توجه  با  است.  بوده  سازمان ها  و  نهادها 
وظيفه اداره امور داخلي كشور بر عهده وزارت كشور، اين 
مانند  وابسته  نهادهاي  و  به همراه سازمان ها  وزارتخانه 
استانداري ها، فرمانداري ها و بخشداري ها بيشترين تاثير 

وظيفه- نحوه تأثيرگذاري بر اساس شرح وظايف مقرر در زيربخش هاسازمان
قوانين و آيين نامه ها

وزارت كشور
استانداري
فرمانداري
بخش داري

- هماهنگ كننده و كنترل كنندة فعاليت هاي بخش
- تأييد برنامه هاي عمليات نوسازي و عمران و اصالحات شهر و 

تصويب نقشه هاي ذي ربط
- تدوين دستورالعمل هاي الزم براي شوراي شهر جهت تصويب 

آيين نامه ها
- تصويب طرح هاي هادي شهري

- تأييد حريم و نقشه جامع شهرسازي و ضوابط و مقررات مالك 
عمل شهرداري

وزارت راه و 
شهرسازي

اداره كل مسكن و 
شهرسازي

اداره كل راه و 
ترابري

- برنامه ريزي و تصميم گيري، نظارت، كنترل و اجراي فعاليت هاي 
فضايي در سطح محدوده و حريم شهرها

- برنامه ريزي و تصميم گيري، اجرا و نظارت بر راه هاي بين شهري

وزارت نيرو
سازمان آب 

منطقه اي
سازمان برق 

منطقه اي

- اجرا و نظارت بر شبكه هاي آبرساني
- اجرا و نظارت بر شبكه هاي برق رساني

جدول 3. دامنه وظايف برخي سازمان هاي مختلف دولتي دخيل در مديريت حريم شهر كرج؛ ماخذ: مهندسين مشاور 
پرداراز، مطالعات طرح ساماندهي حريم كرج، 1389
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را در نظام مديريت اراضي پيرامون كالن شهر دارند.
ب- عوامل مديريتي بخش عمومي: سازمان ها و 
نهادهاي مرتبط با بخش عمومي كه در مديريت اراضي 
پيرامون شهر كرج دخيل مي باشند، شامل شهرداري شهر 
شهرداري  معاونت ها،  (مانند  تابعه  سازمان هاي  و  كرج 
مناطق و نظاير آن) و شوراي اسالمي شهر كرج است. 
در كنار اين دو عامل عمده مي توان به شوراهاي اسالمي 
تشكل هاي  و  كرج  شهر  حريم  در  واقع  روستاهاي 
مردم نهاد مانند هيئت هاي مذهبي نيز اشاره نمود. دامنه 
تاثيرگذاري اين سازمان ها و نهادها نيز بر اساس قوانين و 
مقررات موجود طيف گسترده اي از تصميم سازي تا اجرا 

و نظارت بر نحوه استفاده را در بر مي گيرد.
به  توجه  سابقة  گرچه  عمده:  ويژگي هاي  ب-1- 
حلقه  عنوان  به  عمومي  مردمي  نهادهاي  و  سازمان ها 
واسط و ارتباطي بخش خصوصي (افراد جامعه) و بخش 
فعاليت هاي  حيطه  در  حكومتي)  (سازمان هاي  دولتي 
جمعي جامعه و سعي در پياده كردن عملي آن ها در دوران 
دوران  از  بعد  و  گذشته  سال  ده  چند  به  كشور  معاصر 
مشروطيت باز مي گردد، با اين حال توجه جدي تر به اين 
موضوع به سال هاي اخير باز مي گردد كه كوشش هايي 
در جهت تشكيل شوراها و افزايش اختيارات شهرداري ها 
انجام شده است. با اين حال، هنوز نيز بخش دولتي به 
و  اهرم ها  خود،  انحصاري  قدرت  حفظ  به  تمايل  دليل 
در  براي  را  متعددي  و...  هدايتي  نظارتي،  كنترلي،  ابزار 
نگاه  خود  نزد  مدني  جامعه  از  حوزه  اين  داشتن  اختيار 
واحدهاي  و  كشور  وزارت  طريق  از  كه  است  داشته 
اسالمي  شوراهاي  مي شود.  اعمال  آن  وابسته  و  تابعه 
عمومي  بخش  سازمان هاي  مهم ترين  شهرداري ها  و 
فعاليت  حوزه هاي  مردم  نمايندگي  چند  هر  كه  هستند 
طرق  به  ليكن  هستند،  آنان  خدمت  در  و  دارند  را  خود 
مختلف از طريق وزارت كشور نظارت و كنترل مي شوند. 
از  شوراهاي اسالمي (روستا، شهرك، شهر، بخش و...) 
و  وظايف  از  برخي  كه  هستند  مردمي  نهادهاي  جمله 
اختيارات اين شوراها (بويژه شوراهاي شهر) تهيه طرح ها 
زمينه ها،  همة  در  كاربردي  و  اصالحي  پيشنهادهاي  و 
شهر  حدود  طرح  تصويب  جهت  شهرداري  با  همكاري 

با رعايت طرح هاي هادي و جامع شهرسازي، نظارت بر 
بنابراين  است .  و...  شهرداري  عمراني  طرح هاي  اجراي 
اينها ابزارهايي هستند كه شوراي شهر از طريق آن ها به 
اراده مردمي در فعاليت هاي شهرداري مي پردازد  اعمال 
و از آن جا كه فعاليت هاي شهرداري داراي نقشي بسيار 
لذا  است،  شهرها  فضايي  كالبدي-  مديريت  در  جدي 
به صورت  زمينه  اين  در  شوراي شهر  نظارت  و  كنترل 
غيرمستقيم بر اين جنبه از مديريت شهري اعمال شده و 
تأثير مي گذارد. شهرداري نيز از ديگر نهادهاي تاثيرگذار 
در توسعه و عمران حريم شهر است. بر طبق ماده 99 
توسعه  مورد  در  مكلفند  شهرداريها  شهرداري،  قانون 
تهيه  نمايند:  اعمال  را  زير  اقدام  شهر  حريم  عمران  و 
مقرراتي براي كليه اقدامات عمراني از قبيل قطعه بندي 
و تفكيك اراضي، خيابان كشي، ايجاد كارگاه و كارخانه 
بهداشت  حفظ  به  مربوط  مقررات  تهيه  همچنين  و  و... 
عمومي مخصوص به حريم شهر با توجه به نقشه عمران 
بر اساس ماده 100، مالكين  شهر. الزم بذكر است كه 
اراضي و امالك واقع در حريم شهر، بايستي قبل از هر 
اقدام عمراني يا تفكيك و شروع ساختمان از شهرداري 
اداره   101 ماده  اساس  بر  همچنين  نمايند.  اخذ  پروانه 
اراضي واقع در  اسناد و دادگاه ها در موقع تفكيك  ثبت 
انجام دهند  حريم شهر، عمل تفكيك را طبق نقشه اي 
كه قبال به تصويب شهرداري رسيده باشد. جدول شماره 
4 مهمترين وظايف اين دسته از عوامل مديريتي را در 

رابطه با اراضي پيرامون كالن شهر كرج نشان مي دهد.
ج- عوامل مديريتي بخش خصوصي: مهم ترين 
افراد و شخصيت هاي حقيقي و حقوقي وابسته به بخش 
ساختار  شكل گيري  در  آن ها  فعاليت  كه  خصوصي 
در  و  آن ها  پيرامون  مناطق  و  شهرها  كالبدي  فضايي- 

نتيجه بر مديريت آن تأثير دارد، عبارتند از:
مهندسان  پيمانكاران:  و  مشاور  مهندسان   -1
مشاور شهرسازي و معماري و پيمانكاران تأسيسات، و راه 
از طريق تهيه طرح هاي شهرسازي، طراحي ساختمان ها 
و تأسيسات و تجهيزات شهري و اجراي آن ها مهم ترين 
كالبدي  مديريت  بر  خصوصي  بخش  تأثيرگذار  گروه 

شهرها و مناطق پيرامون آن ها است.
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سازندگان  از  گروه  اين  مسكن:  انبوه سازان   -2
مسكن با ايجاد مجتمع هاي مسكوني و در قالب استفاده 
فضايي  كالبدي-  شكل گيري  بر  انبوه سازي  مزاياي  از 

شهرها و مناطق پيرامون آن ها تأثير مي گذارند.
ايجاد  با  نيز  گروه  اين  مسكن:  تعاوني هاي   -3
تقاضاي جمعي مسكن براي ايجاد بلوك ها و مجتمع هاي 
كالبدي  بافت  شكل گيري  چگونگي  بر  مسكوني 
آن ها  پيرامون  مناطق  و  در شهرها  مسكوني  حوزه هاي 

تأثير مي گذارند.

سازندگان  از  گروه  اين  منفرد:  4- سرمايه گذاران 
سرمايه هاي  كه  مي شوند  كساني  شامل  مسكن 
مي سازند.  خانه  خود  براي  عمدتًا  و  داشته  كوچك تري 
ضمنًا گروهي از بساز و بفروش ها نيز در اين گروه قرار 
منفرد  و  كوچك  ساختمان هاي  ايجاد  با  كه  مي گيرند 
جهت فروش به ديگران در ايجاد بافت كالبدي بافت هاي 
فوق  مطالب  به  توجه  مي كنند.با  مشاركت  مسكوني 
حوزه هاي  در  نقش ها  تداخل  و  تفكيك  گفت  مي توان 
مديريت  در  درگير  نهادهاي  و  سازمان ها  بين  سه گانه 

اراضي حريم شهر كرج به قرار شكل شماره 1 است.

وظيفه- نحوه تأثيرگذاري بر اساس شرح وظايف مقرر در زيربخش هاسازمان
قوانين و آيين نامه ها

شوراهاي 
اسالمي

روستا
شهرك

شهر
بخش

 - تهيه طرح ها و پيشنهادات اصالحي و كاربردي در همه زمينه ها
 - همكاري با شهرداري جهت تصويب طرح حدود شهر با رعايت 

طرح هاي هادي و جامع شهرسازي
 - نظارت بر اجراي طرح هاي عمراني شهرداري

شهرداري

 - تهيه مقرراتي براي كليه اقدامات عمراني
 - تهيه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومي مخصوص به 

حريم شهر با توجه به نقشه عمران شهر
 - تعيين حدود حريم و تهيه نقشه جامع شهرسازي با توجه به 

توسعه احتمالي شهر
 - هرگونه ساخت و ساز و اقدام عمراني در محدوده حريم شهر زير 

نظر شهرداري و در چارچوب طرح هاي مصوب است

جدول 4. وظايف سازمان ها و نهادهاي عمومي در ارتباط با اراضي پيرامون كالن شهر كرج؛ ماخذ: مهندسين مشاور 
پرداراز، مطالعات طرح ساماندهي حريم كرج، 1389

شكل 1. تفكيك و تداخل نقش ها در حوزه هاي سه گانه بين سازمان ها و نهادها؛ ماخذ: نگارندگان.
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 همچنين با توجه به شرح وظايف هر يك از بخش هاي 
سه گانه فوق و تفكيك و تداخل نقش ها، مي توان گفت 
سازمان مداخله در اراضي پيرامون كالن شهر كرج طبق 
شكل شماره 2 است. سازمان ها و نهادهاي معرفي شده 
و  مصوب  قوانين  كه  وظايفي  شرح  و  نوع  اساس  بر 
روابط  نهاده اند،  آن ها  عهده  بر  اجرايي  آيين نامه هاي 
رسمي مختلفي را با يكديگر برقرار مي نمايند. اين روابط 
تقسيم  عمده  دسته  دو  به  توسعه  جريان  در  مي توان  را 
مراجعه  رابطه  است.  مراجعه  روابط  اول  دسته  نمود. 
در  مداخله  منظور  به  دارد كه يك كنشگر  زماني وجود 
حريم شهر كرج بر طبق قوانين يا وظايف تعريف شده 
مي بايست به كنشگر ديگري مراجعه كند و به خدمات آن 
نياز دارد. براي مثال مي توان به مراجعه شهرداري شهر 
كرج به اداره كل آب منطقه اي اشاره نمود كه در راستاي 
تامين منابع آب شرب هر مجتمع زيستي شهري صورت 
به  مي بايست  كرج  شهرداري  ارتباط  اين  در  مي پذيرد. 
اداره كل آب منطقه اي استان جهت برقراري خط انتقال 
از  و  نموده  مراجعه  بذر  و  نهال  شهرك  به  شرب  آب 

خدمات آن استفاده نمايد.

حكمراني  موضوع  به  مربوط  روابط  اين  از  دوم  دسته 
است. رابطه حكمراني وقتي وجود دارد كه يك كنشگر بر 
اساس قوانين بر كنشگر ديگري حاكم بوده و دستورات 
يا نظرات آن مي بايست در مداخله در اولويت قرار گيرد. 
اداره كل جهاد  رابطه حكمراني  به  مي توان  مثال  براي 
البرز و شهرداري كرج اشاره نمود. در  كشاورزي استان 
اين ارتباط شهرداري درباره هر گونه توسعه فيزيكي در 
اراضي پيراموني شهر مي-بايست به آن اداره كل مراجعه 
نموده و بر اساس قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و 

باغ ها مجوز الزم را كسب نمايد.

اراضي  حكمروايي  شبكه ي  تحليل   .4,1
پيرامون كالن شهر كرج به روش تحليل شبكه 

(NA) اي
عده اي  حوزه اي  هر  در  اجتماعي  شبكه اي  ديدگاه  از 
از  آنها  ميان  كه  دارند  وجود  ذي نفع  و  نقش آفرين 
و  مديريت  است.  برقرار  روابطي  مختلف  جنبه هاي 
مستثني  قاعده  اين  از  نيز  كرج  شهر  حريم  ساماندهي 
تعريف  روشني  به  روابط  اين  تا  است  نياز  و  نيست 

شكل 2. ارتباط سازمان ها و نهادهاي تاثيرگذار بر مديريت حريم شهر كرج؛ ماخذ: نگارندگان.
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ذي نفعان  ميان  روابط  اين  وجود  عدم  يا  وجود  و  شده 
موارد  برخي  در  همچنين  شود.  مشخص  ذي نفوذان  و 
نكاتي  روشنگر  مي تواند  نيز  روابط  اين  ضعف  و  شدت 
بر حريم  و مسلط  اثرگذار  ميان عوامل  روابط  در شبكه 
شهر باشد. در اين بخش پس از تعريف روابط موردنظر 
در تحليل، به شناسايي وجود يا عدم وجود اين روابط بر 
مبناي قوانين موجود و مصوب و وظايف سازماني تبيين 
پرداخته  شده در مرامنامه هاي سازماني ميان كنشگران 
و پس از ترسيم شبكه هاي موجود با استفاده از تكنيك 
تحليل شبكه اي (Network Analysis) كه از اين پس 
موردنظر  شاخص هاي  مي شود  خوانده   NA اختصار  به 
و  آورده  بدست  اصلي  نقش آفرينان  شناسايي  براي  را 
ويژگي هاي آن ها استنتاج شده و در نهايت توصيه هايي 
جهت بهبود روند مديريت و ساماندهي حريم شهر كرج 

ارائه خواهد شد.
4,2. تعريف مداخله و روابط متناظر آن

در اين تحليل مداخله به عنوان مراحل اجرا و نظارت پس 
از تصويب در نظر گرفته شده است و دو نوع رابطه مد 
نظر قرار گرفته كه به ترتيب عبارتند از رابطه ي مراجعه 
دو  هر  در  پيداست  كه  همان طور  رابطه ي حكمراني.  و 

نمودار تمركز روابط بر برخي از سازمان ها و نهادها بيشتر 
بوده و در مقابل برخي ديگر از نهادها ميزان تاثيرگذاري 
كمتري در كليت شبكه دارند. اين عدم توازن در توزيع 
متعادل روابط، ناشي از قوانين، آيين نامه ها و مرام نامه هاي 
سازمان ها و نهادهاي درگير در امر توسعه اراضي است 
كه بعضا برخي وظايف عمده را بر عهده گروه خاصي از 
نهادها قرار داده است. در اين ارتباط مي توان به قانون 
حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها مصوب سال 1374 
و اصالحات بعدي آن اشاره نمود كه بسياري از وظايف 
حيطه حكمروايي توسعه اراضي پيرامون شهر را در حوزه 
عملكرد وزارت جهاد كشاورزي قرار داده است. اين قانون 
در كنار ماده 99 قانون شهرداري موازنه توزيع اثرگذاري 
بر  را  نامتعادل كرده و تمركز  اين شبكه  را در  و قدرت 
روي شهرداري و سازمان جهاد كشاورزي استان افزايش 
داده است. از موارد جالب توجه اين تحليل جدايي سازمان 
ثبت اسناد و امالك در شبكه حكمراني و ارتباط بسيار 
ضعيف دانشگاه ها و مراكز آموزشي و پژوهشي در هر دو 
شبكه است. بر اين اساس شبكه روابط مراجعه در حريم 
 Netdraw و Ucinet شهر كرج با استفاده از نرم افزار

به شكل زير بدست آمده است:   

نمودار  3. شبكه روابط مراجعه براي ساماندهي و مديريت حريم شهر كرج
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در  درگير  نهادهاي  و  سازمانها  دهنده ي  نشان  ها  گره 
حكمروايي اراضي پيراموني شهر كرج هستند. همانطور 
كه مشاهده مي شود خطوط آبي روابط يك سويه و خطوط 
قرمز روابط دو سويه را نمايش مي دهند. در رابطه مراجعه 
كه يك ذي نفع يا ذي نفوذ به منظور مداخله در حريم شهر 
كرج بر طبق قوانين يا وظايف تعريف شده مي بايست به 
ذي نفع يا ذي نفوذ ديگري مراجعه كند، تمركز روابط بر 
سازمان ها و نهادهاي با وظايف امور زيرساختي مانند آب 
و فاضالب، برق، گاز و مخابرات و همچنين سازمان هاي 
مانند  تصميم-گيري  زمينه  در  بيشتر  قدرت  داراي 
ارائه دهنده  سازمان هاي  است.  بيشتر  كشاورزي،  جهاد 
تاسيسات به عنوان تامين كنندگان شرايط توسعه انساني 
از يك سو و سازمان هاي داراي قدرت بيشتر در كنترل 

تشكيل  را  اين ساختار  اصلي  گره هاي  زمين  از  استفاده 
قانون  حسب  استان  كشاورزي  جهاد  سازمان  مي دهند. 
حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها تنها مرجع تشخيص 
كيفيت اراضي جهت انجام هر گونه امر عمراني شناخته 
و  (شهرداري  شهري  مديريت  جايگاه  مقابل  در  و  شده 
شوراي شهر و روستاها) در قانون به عنوان تسهيل كننده 
ساير  نظرات  كسب  با  الزم  مجوز  (ارائه  مداخله  امر 
شده  شناخته  آن)  مانند  و  دسترسي  تامين  و  سازمان ها 
است. همچنين تمركز نسبي بر مالكين و سرمايه گذاران 
در  دخيل  گره هاي  ساختار  از  حلقه  اين  مي دهد  نشان 
توسعه عموما مسئوليت تامين منابع مالي طرح ها و ارائه 
زمين را بر عهده داشته و اصوال در تعيين نوع اتفاقات از 

قدرت چنداني برخوردار نيستند.      

نمودار  4. شبكه روابط حكمراني براي مداخله در حريم شهر كرج
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اين  در  پژوهشي  مراكز  و  دانشگاه ها  محسوس  جدايي 
ساختار از بي توجهي ساختار مداخله به امر دانش حكايت 
مي كند. همچنين جدايي سازمان حفاظت محيط زيست 
و سازمان ثبت اسناد و امالك امري است كه نتايج آن 
در تخريب محيط زيست اطراف شهر و همچنين ايجاد 
دعاوي حقوقي بر سر مالكيت اراضي مشهود است. شبكه 
روابط حكمراني براي مداخله در حريم شهر كرج طبق 
رابطه حكمراني يك ذي نفع  در  است.   4 نمودار شماره 
يا ذي نفوذ بر اساس قوانين بر ذي نفع يا ذي نفوذ ديگر 
حاكم بوده و دستورات يا نظرات آن در مداخله بايد در 
اولويت قرار گيرد، تمركز روابط بر سازمان ها و نهادهاي 
عمومي  سازمان  تنها  و  سو  يك  از  دولت  به  وابسته 
دخيل در توسعه شهري يعني شهرداري- از سوي ديگر 
صورت پذيرفته است. در اين رابطه باز هم سازمان جهاد 
كشاورزي استان به علت برخورداري از اختيارات عديده 
در زمينه چگونگي مداخله در اراضي پيرامون شهر- حسب 
آيين نامه  و  باغ ها  و  زراعي  اراضي  كاربري  قانون حفظ 
داده  اختصاص  خود  به  را  بيشتري  تمركز  آن-  اجرايي 
است. در كنار آن اداره كل مسكن و شهرسازي، معاونت 
فني و عمراني استانداري و شهرداري به عنوان اعضاي 
اراضي  اصلي تصميم سازي و تصميم گيري در مديريت 
اختصاص  خود  به  را  تمركز  بيشترين  شهر،  پيراموني 
به  توسعه  اجراي طرح هاي  چگونگي  وابستگي  داده اند. 

از جمله  استان  توسعه  برنامه ريزي و  تصميمات شوراي 
ضوابطي است كه در اين تمركز نقش عمده اي را بازي 
مي كند. در اين رابطه نيز جدايي محسوس سازمان ثبت 

اسناد و امالك، دانشگاه ها و مراكز پژوهشي و همچنين 
مالكين و سرمايه گذاران از نوعي حكومت از باال به پايين 
غير دانش پايه حكايت مي كند. لزوم مداخله بدين صورت 
در نظر گرفته شده است كه اگر يك كنشگر وظيفه خود 
را در زمينه مراجعات و حكمراني به خوبي انجام ندهد، 
در  وضعيت  اين  هرچه  بنابراين  مي شود.  مختل  شبكه 
مورد كنشگر بيشتر صادق باشد لزوم مداخله ي آن بيشتر 
است:  شده  تعريف  شكل  اين  به  دخالت  است.اهميت 
مراجعه شوندگي  درجه  و  درجه حكمراني  چه ضرب  هر 
باالتر  كنشگر  آن  دخالت  اهميت  درجه  باشد  بيشتر 
مركزيت  رتبه   مداخله  به  تمايل  شاخص  است.براي 
ميزان  عنوان  به  مراجعه  و  حكمراني  شبكه  در  كنشگر 
شاخص در نظر گرفته شده است.ميزان قدرت چانه زني 
بر حسب قدرت حكمراني آن  را  يك كنشگر در شبكه 
تعامل هر كنشگر،  نهايت درجه  اندازه گيري كرده و در 
نظر  در  آن  مراجعه شوندگي  و  مراجعه كنندگي  ميزان 
پژوهش  اين  در  استفاده  مورد  نرم افزار  مي شود.  گرفته 
يك سويه  ارتباط  (شامل  ورودي  اطالعات  اساس  بر 
و  اطراف  گره هاي  با  گره  هر  روابط  تعداد  دوسويه،  يا 
مواردي از اين دست، به هر يك از شاخص هاي مدنظر 
مانند Betweeness، Centrality،Power و مانند آن 
اعداد نرمالي را اختصاص مي دهد كه در جدول زير مورد 

استفاده قرار گرفته است. 

5. نتيجه گيري و پيشنهادات
پس از مطالعه وضع موجود مديريت و حكمروايي اراضي 

نام سازمان، و 
درجه اهميت لزوم مداخلهارگان 

دخالت
تمايل به 
مداخله

ميزان قدرت 
جمع كل درجه تعاملچانه زني

امتياز
6766762602606762548شهرداري

5065722202205462064جهاد كشاورزي

معاونت عمراني 
4005752502504831958استانداري

............................

جدول 6. نمونه  اي از ارزيابي سازمان ها، نهادها و ارگان ها براي تعيين كنشگران اثرگذار و قدرتمند در امر مداخله



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 32 پاييز 92
 No.32 Automn 2013

136

روابط  شبيه سازي شبكه ي  و  كرج  پيرامون كالن شهر 
كنشگران موجود در اين شبكه مي توان نقاط قوت و نقاط 
اين شبكه را شناسايي و فرصت ها و تهديدهاي  ضعف 
پيش روي اين شبكه را پيش بيني و استخراج كرد. اين 
نتايج در جدول شماره 5 خالصه شده اند كه مبنايي براي 
پيشنهادات مربوط به اصالح و بهبود شبكه ي حكمراني 

قرار گرفته است.

براي  شد  بيان  نظري  مباني  بخش  در  كه  همانطور 
كه  دارد  وجود  ممكن  مدل   8 كالن شهري  حكمروايي 
با توجه به رويكرد شبكه اي انتخاب شده مي توان مدل 
تشكيل يك هيئت يا گروه به منظور تنظيم همكاري  ها 
و  قوانين  با  متناسب  را  رساني  خدمات  در  مشاركت  و 
ساختارهاي موجود به عنوان گزينه ي كوتاه مدت پيشنهاد 
كرد. اما نتايج تحليل شبكه نشان مي دهد كه برخي از 

اساس  بر  و  قانوني  لحاظ  از  كه  كنشگران  و  سازمانها 
اراضي حريم بسيار موثر هستند در  وظايف در مديريت 
عمل به حاشيه رانده شده اند كه در بلند مدت با اصالح 
مركز  وارد  بايد  مديريتي  رويكردهاي  تغيير  و  قوانين 
شبكه ي  نمايند.  ايفا  تري  پررنگ  نقش  و  شده  شبكه 
گزينه ي  مي شود  ايجاد  اصالحات  اين  با  كه  بهينه اي 
ايده آل اما پيشنهادي خواهد بود كه در بلندمدت مي توان 

شبكه  اين  تشكيل  الزامات  داشت.  را  آن  تحقق  انتظار 
در  است.  شده  ارائه  پژوهش  اين  پيشنهادات  عنوان  به 
و  اثرگذار  كنشگران  تعيين  منظور  به  كوتاه مدت  گزينه 
قدرتمند در امر مداخله در حكمراني اراضي حريم شهر 
كرج شاخص هايي تعيين شده است كه عبارتند از: لزوم 
قدرت  مداخله،  به  تمايل  دخالت،  اهميت  درجه  مداخله، 

حكمراني و درجه تعامل.

جدول 5. بررسي محدوديتها و امكانات شبكه ي حكمروايي اراضي پيرامون كالن شهر كرج
امكاناتمحدويت ها

* عدم تعادل در توزيع قدرت در كل سيستم
* نبود تفكر دانش پايه در توسعه

* نقش كم رنگ مردم در تصميم گيري و توسعه
* عدم دسترسي يكسان به اطالعات و ايجاد رانت هاي اطالعاتي

* كمبود شفافيت در قوانين
* بي توجهي به سازمان هاي امور زيرساختي در شبكه حكمراني

* ناآشنايي جامعه با منفعت بلندمدت هر گونه توسعه پايدار
* تفكر بخشي و عملكرد متناظر آن در مديريت توسعه

* نقش كم رنگ قوه قضاييه به عنوان ناظر و مدعي العموم و موضع 
انفعالي آن در رابطه با توسعه

* اعطاي اختيار صدور مجوز ساخت و ساز به دهياري ها و بالتبع 
جدايي اين نهاد از بدنه مديريت كالن توسعه اراضي

* اتكاي درآمد مديريت شهري بر منابع ناپايداري مانند عوارض 
و جرايم

* سياست شخص-محور در نحوه مديريت توسعه
* احتمال بروز مناقشه در صورت مشخص نشدن نهاد مجري 

طرح توسعه
* هجوم جمعيت مهاجر به شهر كرج به دليل ارتقاي آن به 

مركزيت استان
* فقدان نظام تدارك و پشتيباني اطالعات

* عدم ارتباط مناسب سطوح مديريتي محلي، منطقه اي و ملي

* تقويت نقش شوراي اسالمي 
شهر در سال هاي اخير

* توازن نسبي در توزيع 
قدرت بين عناصر قدرتمند

* وجود قوانين مدون مختلف 
ناظر بر توسعه مطلوب اراضي
* تمايل مديريت شهري به 

كنترل پراكنده رويي در اراضي 
پيراموني شهر

* تهيه و تصويب قانون 
مديريت منطقه اي 

كالن شهري
* تصويب طرح ساماندهي و 
نقشه جامع شهرسازي حريم 

شهر
* ارتقاي شهر كرج از 

مركزيت شهرستان به مركز 
استان البرز و افزايش بودجه 

مديريتي
* كنترل و نظارت جدي تر بر 

توسعه مطلوب
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از تركيب اين شاخص ها يك امتياز كلي براي هر ذي نفع 
و ذي نفوذ بدست آمده است كه از بيشترين به كمترين 
عبارتند از: «1. شهرداري؛ 2. جهاد كشاورزي؛ 3. 
معاونت عمراني استانداري؛ 4. اداره كل مسكن 
استانداري  فني  دفتر   .5 استان؛  و شهرسازي 
6. سرمايه گذاران؛ 7. سازمان ميراث فرهنگي 
بنياد   .9 شخصي؛  مالكين   .8 گردشگري؛  و 
نظام  سازمان   .10 اسالمي؛  انقالب  مسكن 
مهندسي استان؛ 11. شوراي شهر كرج؛ 12. 
اداره كل صنايع و معادن استان؛ 13. مخابرات؛ 
گاز؛  برق؛ 15. آب و فاضالب؛ 16.  اداره   .14
17. سازمان حفاظت محيط زيست؛ 18. اداره 
و  راه  كل  اداره   .19 استان؛  رفاه  و  تعاون  كل 
نهاد؛  مردم  سازمان هاي   .20 استان؛  ترابري 
پرورش  و  آموزش   .22 مسلح؛  نيروهاي   .21
استان؛ 23. ساكنين؛ 24. سازمان ثبت اسناد 

و امالك؛ 25. دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي»
امتيازات  ميانگين كل  از  باالتر  آنها  امتياز  نهادهايي كه 
حريم شهر  مديريت  ستاد  اعضاي  عنوان  به  است  بوده 
كرج پيشنهاد مي شوند. بنابراين اين ستاد از اعضاي زير 
تشكيل خواهد شد: «شهرداري، جهاد كشاورزي، 
كل  اداره  استانداري،  عمراني  و  فني  معاونت 
سرمايه گذاران،  استان،  شهرسازي  و  مسكن 
سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، مالكين 
شخصي، بنياد مسكن انقالب اسالمي، سازمان 

نظام مهندسي استان.»
كه  ايده آل  مدل  به  دستيابي  براي  و  بلندمدت  درگزينه 
به نوعي بازتنظيم روابط گره هاي موجود را مدنظر قرار 
داده و از ميزان تمركز بيش از حد بر برخي گره ها كاسته 
در  شبكه  در  را  قدرت  متعادل  توزيع  مناسب  بستر  و 
شبكه  تشكيل  الزامات  عنوان  به  راهكارهايي  دارد،  پي 
مديريتي مطرح مي شود. توجه به اين راهكارها و كاربرد 
آن ها در هنگام تنظيم قوانين و آيين نامه ها و همچنين 
بازتعريف نحوه فعاليت برخي مراجع بر اساس آن ها، به 
ايجاد شبكه مطلوب مديريتي كه در آن توسعه مناسب 
اراضي پيرامون شهر در ارتباط با ساختار شهر و كاركرد 

آن تعريف شده، خواهد انجاميد. راهكارهاي مزبور شامل 
موارد زير است:

در  پژوهشي  مراكز  و  دانشگاه ها  پتانسيل  از  استفاده   -
زمينه تصميم سازي و تصميم گيري توسعه؛

شهر  پيرامون  اراضي  مديريت  ستادي  واحد  تشكيل   -
نهادهاي داراي درجه  از سازمان ها و  بر اساس تركيبي 
از  برخوردار  مناسب،  چانه زني  قدرت  ميزان  باال،  تعامل 

تمايل مداخله و درجه اهميت باال؛
قانون  مفاد  مانند  قانوني  بين  تناقضات  تكليف  تعيين   -
قانون   99 ماده  و  باغ ها  و  زراعي  اراضي  كاربري  حفظ 
به  رسيدگي  مرجع  تعيين  زمينه  در  جمله  (از  شهرداري 

ساخت و ساز اراضي واقع در حريم شهر)؛
خصوصي  بخش  حداكثري  مشاركت  امر  در  تسهيل   -
غيره)  و  مالكين، سرمايه گذاران  مردم نهاد،  (تشكل هاي 
اجرا،  تصميم گيري،  تصميم سازي،  (شامل  توسعه  در 

نظارت و كنترل)؛
خدمات  ارائه  وظايف  با  نهادهايي  نقش  افزايش   -
افزايش  منظور  به  حكمراني  ماتريس  در  زيرساختي 

تحقق پذيري طرح هاي توسعه؛
- افزايش نقش تشكل هاي مردم نهاد در تسهيل ارتباط 

بخش خصوصي و عمومي و دولتي در امر توسعه؛
- كاهش نقش تصدي گري سازمان ها و نهادهاي وابسته 

به دولت و افزايش نقش نظارتي آن ها؛ و
- تفكيك نقش هاي اجرايي، نظارتي و كنترلي در كليه 

سطوح و بازتنظيم روابط مراجعه و حكمراني؛
- ارزيابي مستمر اثرات اجراي طرح هاي توسعه از طريق 

ستاد مديريت و بازنگري در تصميمات و پروژه ها؛
با خارج  مناسب چارت مديريت داخل شهري  ارتباط   -

شهري به مثابه دو پيكره متاثر از يكديگر؛
- تسهيل گردش اطالعات در ميان كنشگران شبكه به 

منظور ايجاد دسترسي آزاد و برابر به اطالعات؛
تعريف  و  موجود  داده هاي  و  اطالعات  شفاف سازي   -
و  اطالعات  توليد  براي  مشخص  الگويي  و  فرايند 

جمع آوري داده؛
- تهيه بانك اطالعات زمين پايه (كاداستر) براي منطقه 

شهري كرج؛ و
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- طراحي شبكه مديريت دانش به منظور تدوين تجربيات 
مديريت شهري و پشتيباني اطالعاتي از مديران آينده.
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ارزيابي و اولويت بندى شاخص هاي تأثيرگذار در بازاريابي توريسم روستايي با مدل آميخته 
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چكيده
هدف تحقيق حاضر، ارزيابي وضعيت موجود و مطلوب توريسم روستايي 
در شهرستان هاي برگزيده استان مازندران با به كارگيرى آميخته بازاريابي 
مي باشد. آميخته بازاريابي مورد بررسي در اين تحقيق شامل هفت مولفه 
(P7) مكان، برنامه ريزي و مديريت، شواهد و امكانات فيزيكي، تبليغات، 
پيمايش  با  راستا  اين  در  مي باشد.  محصول  و  قيمت  كاركنان،  و  مردم 
ميداني و روش تحقيق توصيفي- تحليلي و مقايسه اى به گردآوري داده 
براساس پرسشنامه محقق ساخته 49 سوآلي كه متغيرهاي مرتبط به آن 
با توجه به ويژگي هاي جغرافياي توريسم و برنامه ريزى روستايى گزينش 
شده اند، پرداخته شد. جامعه آماري، كاركنان سازمان هاي ميراث فرهنگي 
و گردشگري و شهرداري بودند كه از بين كارشناسان مربوط به اين امر، 
بصورت تمام شمار (N= 90) مورد آزمون قرار گرفتند. پردازش داده ها با نرم 
افزار Spss و آزمون-هاي مقايسه ميانگين ها، كاي اسكوئر، ويلكاكسون 
و رتبه بندى فريدمن صورت گرفت. با آزمون كاي اسكوئر معنادارى درون 
مدلى مشخص شد، براي سنجش معناداري تفاوت بين شاخص هاي آميخته 
بازاريابي در دو وضع موجود و مطلوب با آزمون ويلكاكسون نشان از تفاوت 
بين دو وضع مورد مقايسه مي باشد. از آزمون فريدمن براى اولويت بندى 
روستايي  توريسم  توسعه  در  آنها  تأثيرگذارى  ميزان  اساس  بر  شاخص ها 
استفاده شد كه نتايج حاكي از اهميت باالي شاخص هاي تبليغات، مردم 
و محصول از نظر آزمودني ها در اثرگذاري بر توسعه توريسم روستايي در 
شهرستان هاي آمل، بابل، بابلسر و ساري مي باشد. در نهايت مشخص شد 
آميخته اي كه از تركيب هفت مولفه مذكور تشكيل شده، با سطح اطمينان 
موجود  وضع  بيانگر  به خوبي  اوًال،  تا  داراست  را  قابليت  اين  درصد،   99
بازاريابي توريسم روستايي در منطقه بوده و دوماً باعث ارتقاي سطح توسعه 
روستايي از طريق گسترش توريسم روستايي و رسيدن استان مازندران به 

وضع مطلوب باشد.     
 

واژگان كليدي: توريسم روستايي، آميخته بازاريابي (P7)، وضع موجود و 
مطلوب، استان مازندران 

farshadsoory@yahoo.com :نويسنده مكاتبات، شماره تماس: 09195837072؛ رايانامه  *

Evaluation and leveled the Effective Components in Rural Tourism 
Marketing, with Marketing Mix (7P)(Case Study: selected Prov-
inces in mazandaran)

 The purpose of this study is to evaluate the present and desired rural
 tourism in selected Provinces in mazandaran with marketing mix. In
 the present study, the under-investigation components of marketing mix
 consist of seven components (7P) of place, planning and management,
 evidences and physical facilities, publicity, people and staffs, price, and
 products. In line with this, field study and descriptive-analytic research
 method have been used, and the data has been collected according to
 researcher-made 48-question questionnaire in which the related items
 have been chosen regarding the features of geographical tourism. The
staffs of Cultural Heritage and Tourism Organizations and Municipal-
 ity were the sample and all of them have been tested from among the
 experts at this issue (N=90). The data analysis has been carried out by
 SPSS Software, and Mean Tests, Chi-Square, Wilcoxon and Friedman.
 To measure the significant difference between marketing mix items in
 two present and desired conditions by Wilcoxon test is an indication of
 the difference between the two compared conditions. Friedman test has
 been used for ranking the amount of effectiveness of components in the
 development of rural tourism and the results show the high importance
 of propaganda, people, and product components regarding the testable
in having influence on the development of rural tourism in Babol, babol-
 sar, mahmoodabad, and Sari provinces. Finally, it was found that the
 combination made of mixing the seven mentioned components with the
 significant level of 0/00 and the level of allowable error of 0/05 has
 the following capabilities; firstly, it shows the present condition of rural
tourism marketing in the region well. Secondly, it results in the promo-
 tion of the level of rural development through expanding rural tourism

.in the studied region
Keywords: Rural Tourism, Marketing Mix (7P), Present and Desired 
Conditions, selected Provinces in mazandaran

139-152



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 32 پاييز 92
 No.32 Automn 2013

140

مقدمه
در روند برنامه ريزى براى رسيدن به توسعه ملى، توجه 
سطح  در  توسعه  يعني  جامع  توسعه  سطوح  تمامى  به 
موفقيت  پيش  شرط هاي  از  منطقه اى)،  (توسعه  مناطق 
بخش هاي  از  يكي  مى شود.  محسوب  ملي  توسعه  در 
اقتصادي كه در توسعه روستايي كمتر به آن توجه شده، 
از گردشگري  اين بخش  گردشگري روستايي مي باشد. 
به عنوان گردشگري جايگزين در كنار بخش هايي مانند 
گردشگري مزرعه، گردشگري سبز، گردشگري بي خطر1  
الدين  ركن  شد  مطرح   1980 دهه  در  طبيعت گردي  و 
اخير  سال هاى  در   .(26 ص  قادري،1381،  و  افتخاري 
بين  از  راه هاى  از  يكى  به عنوان  روستايى  گردشگرى 
بردن فقر روستايى، در تحقيقات و پژوهش هاى مكتوب 
در مورد توسعه روستايى وارد شده و توجه روزافزونى را 
كسب كرده است (Holland et al., 2003؛ جمعه پور و 

احمدى، 1390، ص 38). 
گردشگري روستايي امروزه يكي از مردمي ترين اشكال 
گردشگري محسوب مي شود. بر اساس گزارش «سازمان 
همكاري و توسعه اقتصادي2»  در اياالت متحده آمريكا 
انواع  از  جمعيت  درصد   70 از  بيش   1992 سال  در 
برخوردار  كشاورزي  محيط هاي  و  روستايي  تفريحات 
گرديده اند (شارپلي، 1380، ص 5) كه اين درصد در سال 
2004 به 76 رسيده است (پاپلي يزدي و سقايي، 1389، 
ص 201). براي موفقيت در اين زمينه عالوه بر داشتن 
شرايط گردشگر پذيري و مقاصد گردشگري، بايد به دنبال 
برنامه ريزي براي جذب گردشگران و معرفي بهتر امكانات 
و شرايط خود به بازارهاي گردشگري باشيم (پاپلي يزدي 
و سقايي، 1385، ص 18). يكي از جنبه هايي كه مي تواند 
منشأ بسياري از تحوالت براي توسعه پايدار گردشگري 
بازاريابي  طريق  از  موجود  وضع  دقيق  شناسايي  باشد، 
گردشگري است. مدلP7 آميخته بازاريابي3، يكي 
از مباحث مورد توجه در بازاريابي گردشگري و از جمله 
مفاهيمي است كه مي تواند در تبيين وضعيت موجود و 
صنعت  مطلوب  وضعيت  به  رسيدن  براي  برنامه ريزي 
گردشگري يك منطقه، مورد استفاده قرار گيرد. در اين 
با توجه به لحاظ كردن ويژگي هاي جغرافيايي،  تحقيق 

نسبتًا  تركيب  ارائه  به  متغيرها،  و  انتخاب شاخص ها  در 
آميخته  مدل  عنوان  با  بازاريابي  آميخته  از  متفاوتي 
در  تا  است،  شده  پرداخته  روستايى  توريسم  بازاريابي 
بهبود  اين مدل، موجب  از  موثر  استفاده  و  نهايت دقت 
استان مازندران و  وضع موجود گردشگري روستايي در 
تسهيل حركت آن به سوي وضع مطلوب شود. تركيب 
هفت مولفه (مكان، تبليغات، شواهد و امكانات 
و  كاركنان  برنامه ريزي،  و  مديريت  فيزيكي، 
مردم، محصول، قيمت) در قالب مدل جامع آميخته 
وضع  بررسي  به  اوًال  دارد:  سعي   (P7مدل) بازاريابي 
موجود شاخص هاي آميخته بازاريابي توريسم روستايي در 
شهرستانهاي برگزيده استان مازندران پرداخته و سپس 
تأثيرگذاري  ميزان  جهت  شاخص ها  اين  اولويت بندي 
توريسم روستايي در شهرستانهاى مورد  توسعه  روند  بر 
پي  در  مذكور  اهداف  توجه  با  كند.  را مشخص  مطالعه 

پاسخگويي به سوآالت زير مى باشيم:
- وضع موجود و مطلوب شاخص هاي آميخته بازاريابي 
مطالعه چگونه  مورد  در شهرستانهاي  روستايي  توريسم 

است؟ 
مدل  شاخص هاي  تأثرگذاري  ميزان  و  اولويت بندي   -
آميخته بازاريابي در توسعه توريسم روستايي شهرستانهاي 

مورد مطالعه به چه ترتيبي مي باشد؟

مباني تئوريك
موضوع  مجموع  در  روستايى  گردشگرى  كه  چند  هر 
توسعه  در  كه  نقشى  و  آن  اهميت  اما  نيست،  جديدى 
تأييد  مورد  تازگى  به  مى كند،  ايفا  محلى  جوامع  پايدار 
الدين  ركن  10؛  1385، ص  است(ظهرابى،  گرفته  قرار 
روستايي  اقتصاد  سازي  تنوع   .(4 افتخارى، 1389، ص 
گردشگري،  مانند  جايگزين  راهبردهاي  تعيين  و 
فرصت هاي شغلي متعددي را در سكونتگاهها روستايي 
بوجود مي آورد (قادري، 1382، ص 149). گردشگري از 

چند طريق مي تواند به توسعه روستايي كمك كند:
1- متنوع سازي اقتصاد جوامع روستايي؛

2- تحريك رشد اقتصاد ملي از طريق غلبه بر انگاره هاي 
توسعه نيافتگي و بهبود استاندارد زندگي مردم محلي؛

 1- Soft tourism
 2-  OECD
 3- Marketing mix
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3- توانمندسازي مردم محلي از طريق خلق فرصت هاي 
شغلي جديد و توسعه منابع انساني؛

4- جذب ثروت و جمعيت از مراكز تمركز و ثقل صنعتي 
به روستاها (شريف زاده و مرادي نژاد، 1381، ص 57؛ 

ديبايي، 1371، ص 44؛ رضواني، 1387، ص 82)؛
مكمل  فعاليت  طريق  از  روستائيان  درآمد  افزايش   -5

توريسم در كنار فعاليت هاي كشاورزي و محلي؛
ميان  از  ويژه  به  جديد  اجتماعي  ارتباط  برقراري   -6

برداشته شدن انزواي دورافتادگان از توسعه روستايي؛ و
و  اقتصادي  اجتماعي،  پايداري  به  رساندن  ياري   -7

.(Hall et al., 2003: 6) زيست محيطي
صنعت  با  جهت  دو  از  آن  ساكنان  و  روستاها  اينرو  از 
محيط هاي  اينكه  يكي  هستند،  ارتباط  در  گردشگري 
محل  تفريحي،  اماكن  و  فضاها  به-عنوان  روستايي 
مناسبي براي گذران اوقات فراغت گردشگران و به ويژه 
گردشگران داخلي به شمار مي آيند و ديگر اينكه توليدات 
آنها اعم از مواد خوراكي و صنايع دستي به گردشگران 
كمك  آنها  معيشتي  اقتصاد  به  اينرو  از  و  شده  عرضه 

مي شود (شريف زاده و مرادي نژاد، 1381، ص 65).
بازاريابي  گردشگري،  توسعه  چارچوب  اجزاي  از  يكي 
است. با توجه به رقابت موجود بين مقاصد گردشگري، 

 ،1387 (رضواني،  دارد  زيادي  اهميت  بازاريابي  موضوع 
ص 73). بازاريابي به طور دقيق نه يك علم و نه يك 
براي  مسئوالنه  فرآيند  بازاريابي  كلي  بطور  است.  هنر 
شناخت، پيش بيني و تأمين نيازهاي مشتريان به شكل 
سودآور تعريف شده است كه جهت گيري و گرايش هاي 
مشتريان را در عمل اجرا مي كند (Cook, 1993: 203؛ 
شكل  در  بازاريابي  فرآيند   .(73 ص   ،1387 رضواني، 

(شماره 1) نشان داده شده است. 

به دليل ماهيت و طبيعت گردشگري، ارائه تعريفي جامع از 
مقوله بازاريابي آن نيز تا حدودي با دشواري همراه است، از 
اينرو بازاريابي گردشگري را مي توان اينگونه تعريف 
عرضه  ميان  تعاملي،  است  «فرايندي  كه  نمود 
(گردشگران)  كنندگان  مصرف  و  كنندگان 
در  گردشگري  خدمات  و  كاالها  آن  طي  كه 
مبادله  است  صنعت  اين  خاص  كه  محيطي 
فرآيند  اين   .(3 1379، ص  چيانه،  (حيدري  مي شود» 
ممكن است از مرحله ايجاد انگيزه سفر شروع شده و تا 
تداوم  براي  بازاريابي  باشد.  ادامه داشته  بازگشت  مرحله 
حيات گردشگري بسيار ضروري و الزم است. از آنجا كه 
و  بين عرضه  هماهنگي  دنبال  به  بازاريابي  در  مديريت 
تقاضا است؛ اگر شكافي بين منحني هاي عرضه و تقاضا 

شكل 1. فرآيند بازارايابي؛ ماخذ: شارپلي، 1997، ص 91؛ رضواني، 1387، ص 74.
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در دوره هاي مختلف سال وجود داشته باشد، راهبردهايي 
تبليغات  بهبود  بازار،  جديد  بخش هاي  تشخيص  مانند: 
فروش و برنامه هاي موضوعي ويژه مي تواند خأل ناشي 
از پايين بودن تقاضا نسبت به ظرفيت مطلوب را پر كند 
(Kelarke, 1995: 94). درواقع، به واسطه روش هاي 
بازاريابي، مي توان گردشگران بالقوه را جذب مقاصد مورد 
نظر كرد. بازاريابي گردشگري به علت خدماتي بودن از 
بودن،  نا ملموس  است.  برخوردار  ويژه اي  حساسيت 
و  ناپذيري3   تفكيك  ناهمگوني2،  ناپايداري1، 
از ويژگي هاي اين صنعت  غير تملكي4  بودن 
خدماتي هستند كه در فرآيند برنامه ريزي براي 
تركيبي  مدل  يك  از  استفاده  لزوم  بازاريابي، 
ص   ،1387 (حيدري،  مي كند  آشكار  را  بازاريابي 
142). اصطالح عوامل آميخته بازاريابي برگردان 
«Marketing Mix Factors» مي-باشد. بوردن ادعا 
مي كند اولين كسي است كه از اصطالح آميخته بازاريابي 
استفاده كرده است و آن را تنها متشكل از عناصر يا اجزاء 
مهمي كه يك برنامه بازاريابي را تشكيل مي دهد، مي داند 
(Borden, 1965: 67). مك كارتي اين تعريف را تلطيف 
نموده و آميخته بازاريابي را به عنوان تركيبي از تمامي 
عوامل در سلسله مراتب فرماندهي مديران بازاريابي براي 
 ,Victor) تأمين خواسته هاي بازار هدف تعريف مي كند
1985: 22). بنابراين، شاكله مفهوم آميخته بازاريابي، ايده 
 Shapiro, 1985:) مجموعه اي از متغيرهاي قابل كنترل
34) در اختيار مديريت بازاريابي است كه مي توان براي 
تأثيرگذاري بر مصرف كنندگان از آن استفاده نمود. عدم 
توافق در ادبيات پژوهش عمدتًا در مورد اين متغيرها يا 
ابزارهاي قابل كنترل موثر بر استفاده از آميخته بازاريابي 

است. به طور كلي، استراتژي اصلي اي كه يك سازمان 
به كار مي گيرد، نتيجه تركيب عناصر بازاريابي گوناگوني 
است. اين عناصر عبارتند از: 1- خدمات (يا محصوالت) 
ارائه شده 2- در دسترس بودن  خدمات (يا محصوالت) 
ارائه شده ترفيع يا ارتباطات با مشتريان بالقوه با استفاده 
شده  مطالبه  قيمت  و  ترفيع،  گوناگون  هاي  تكنيك  از 

براي خدمات (يا محصول) (جليلوند، 1388، ص 40). 
در زمينه آميخته بازاريابي گردشگري، بوهاليس (1999) 
منطقه  در  توريسم  حيات  چرخه  به  خود  راهبرد  در 
گردشگري پرداخته است. نكته مورد توجه در ديدگاه او 
و  گذاران  سياست  توسط  اصولي  و  برنامه ريزي صحيح 
فعالين حوزه هاي مختلف گردشگري و استفاده از تركيب 
گردشگري  بازاريابي  آميخته  مولفه هاي  از  مناسبي 
مي باشد كه مي تواند نتايج مثبتي براي مقاصد گردشگري 
به همراه داشته باشد و جايگاه مطلوبي را براي صنعت 
گردشگري منطقه به ارمغان آورد(Hodsen,2005). در 
واقع آميخته بازاريابي گردشگري شالوده اساسي سيستم 
از  بازاريابي گردشگري را تشكيل مي دهد؛ زيرا تركيبي 
مولفه هاي الزم براي برنامه ريزي و اجراي كل عمليات 
دو   .(80 ص   ،1384 ديگران،  و  (كتابي  است  بازاريابي 
تعداد  نام هاي ميدلتون و موريسون  به  نويسنده معروف 
گردشگري  صنعت  بازاريابي  آميخته  اجزاي  يا  ها   P
و  (روستا  داده اند  افزايش  مورد  هشت  و  هفت  به  را 
محققان  كنون  تا   .(11 ص  مياندوآب،1380،  ستاري، 
از  متفاوتي  تركيب هاي  گردشگري  صاحب  نظران  و 
داده اند.  ارائه  را  بازاريابي گردشگري  آميخته  مولفه هاي 
بازاريابي  آميخته  مولفه هاي  تركيب   (1 (شماره  جدول 
P4 سنتي بوردن، ميدلتون، موريسون و همچنين تركيب 

  1- perishebility
  2- heterogeneity

  3- inseparability
  4- Non-possessability

مولفه هاي تركيب شده در آميخته بازاريابينوع آميخته
P4 محصول، قيمت، ترفيع، توزيعآميخته بوردن

P7 محصول، قيمت، ترفيع، توزيع، مردم، شواهد فيزيكي، فرآيندميدلتون
P8 محصول، قيمت، ترفيع، توزيع، مردم، بسته بندي، تهيه برنامه، مشاركتموريسون
P7 مكان، برنامه ريزي و مديريت، شواهد و امكانات فيزيكي، تبليغات، مردم و نگارندگان

كاركنان، قيمت، محصول

جدول 1. مولفه هاي آميخته بازاريابي از ديدگاه نويسندگان مختلف؛ ماخذ: نگارندگان.
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نشان  را  روستايي  توريسم  براي  حاضر  تحقيق  آميخته 
مي دهد.

است  ممكن  روستايي،  گردشگري  در  بازاريابي  مسائل 
مانند  معين،  بخش هاي  رفتاري  ويژگي هاي  با  مرتبط 
 .(Kelarke, 1995: 94) حجم عددي گردشگران باشد
بنابراين با توجه به اهميت بازاريابي در توسعه گردشگري 
اساس  بر  هم  بار،  اولين  براي  نگارندگان  روستايي 
اساس  بر  هم  و  روستايي  گردشگري  بازاريابي  مسائل 
ويژگي هاي جغرافياي توريسم (مكان، برنامه ريزي، مردم 
محلي، امكانات و جاذبه ها، چشم انداز، دسترسي، دوري 

نزديكي، چيدمان و مبلمان در فضاي جاذبه ها)، يك  و 
بتوان وضع  از طريق آن  تا  تهيه شده  بازاريابي  آميخته 
برنامه ريزي  امكان  و  به خوبي شناسايي كرده  را  موجود 
جذب  و  مطلوب  وضع  به  رسيدن  جهت  در  صحيح 

گردشگران روستايي را فراهم آورد. 
پيشينه تحقيق

با توجه به اهميت بازاريابي در توسعه صنعت گردشگري 
به چند نمونه از پژوهش هايي كه از سوي محققان داخلي 
و خارجي در سالهاي اخير در خصوص عوامل تأثير گذار 

بر اين امر انجام پذيرفته است اشاره مي شود.

پژوهشگر و سال رديف
پژوهش

محدوده 
دستاوردهاى پژوهشپژوهش

1
توماس(2006)، 

مهراني(1374) و 
راه چمني (1383)

مديريت  
بازاريابى توريسم

با برنامه ريزي و اجراي دقيق مديريت بازاريابي مي توان 
تا حدود زيادي درآمد ارزي توريسم را افزايش داده، 

درآمدهاي خارجي را متنوع كرده و كشور را از آسيب 
پذيري ناشي از نوسانات قيمت نفت حفظ كرد. همچنين 

توجه به نگرش بازاريابي مي تواند راه حلي براي افزايش 
جذب گردشگران باشد.

2
زهرر(2009)، 

ناصري(1375) و ملك 
اخالق(1382)

موانع و 
سياستگذارى-
هاى بازاريابى 

توريسم

رابطه معناداري بين ابعاد سياست گذاري و ابعاد بازاريابي 
وجود دارد و عالوه بر آن عمده ترين مشكالت و موانع 

صنعت جهانگردي كشور موانع تشكيالتي و سازماني، وجود 
سازمانهاي موازي، عدم هماهنگي بين سازمانهاي دست 

اندركار توريسم در كشور است.

3
توسام و جنكينز 

 ،(1996)
زاهدي(1377)

برنامه ريزى 
توريسم در سطح 

كالن

كه مي توان با اتخاذ سياست هاي توزيع امكانات توريستي 
در سطح كشور به نحوي كه با ايجاد جاذبه هاي متنوع 

براي جهانگردان از تراكم بي رويه و هجوم به نقاط مشخص 
توريستي جلوگيري به عمل آورد. همچنين برنامه ريزى 

هاي متمركز در سطح ملي در خصوص توريسم نمي تواند به 
طوركارا و مؤثري عمل كند و بهتر است از نظام غير متمركز 

استفاده شود.

افزايش جذب گيل مور (2002)4
گردشگران

حفظ، نگهداري، مرمت، توجه بيشتر به جاذبه هاي 
گردشگري، تأكيد بر استفاده از معماري سنتي در ساخت 

اماكن گردشگري و ايجاد زيرساختهاي مناسب مي تواند به 
افزايش ورود گردشگران و توسعه صنعت گردشگري منجر 

شود.

برقى، كاظمى و سورى 5
(1390)

مدل سازى بازاريابى 
توريسم

ارائه مدل جامعه آميخته بازاريابى در گستره مديريت و 
بازاريابى توريسم روستايى تا از يكسو همه جنبه هاى 

بازاريابى توريسم روستايى را در بر گيرد و موجب افزايش 
جذب گردشگران شود و از سوى ديگر به ارتقاى وضعيت 

موجود گردشگرى منطقه كمك كند. 
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با توجه به آنچه كه در مورد بازاريابي و استفاده از مدل 
آميخته بازاريابي در مطالعات مختلف گفته شد بايد گفت 
و  جغرافيا  زمينه  در  بازاريابي  آميخته  از  كنون  تا  كه، 
در  روستايي  توريسم  همچنين  و  روستايى  برنامه ريزى 
پژوهش  در  اما  است.  نگرفته  صورت  مطالعه اي  ايران 
حاضر هدف، ارزيابي شاخص هاي مدل آميخته بازاريابي 
مازندران  استان  در  روستايي  توريسم  توسعه  در  7پى 

مي باشد. 

روش شناسي تحقيق
پژوهش  حاضر از نظر نوع، كمى، از نظر روش تحقيق به 
صورت توصيفي- تحليلي و مقايسه اى است   كه با  روش 
ميداني،  پيمايش  در جريان  است.  انجام گرفته  پيمايشي 
محقق  پرسشنامه   نياز،  مورد  داده هاى  گردآوري  ابزار 
دسته  دو  شامل  پرسشنامه  مي باشد.  سوآلي   49 ساخته 
مدرك  و  رشته  جنس،  سن،  شامل  توصيفي  سوآالت 
دوم،  دسته  و  سوآل)   8 (جمعًا  كاري  سابقه  تحصيلي، 
سوآالت مربوط به مولفه هاي هفت گانه آميخته بازاريابي 
(مكان 6 سوآل، برنامه ريزي و مديريت 6 سوآل، شواهد 
و  تبليغات 7 سوآل، مردم  فيزيكي 5 سوآل،  امكانات  و 
كاركنان 6 سوآل، قيمت 4 سوآل و محصول 7 سوآل) 
سوآالت  تعداد  انتخاب  كه  است  ذكر  به  الزم  مي باشد. 
دخالت  و  اهميت  ميزان  به  شاخص ها  از  هريك  براى 
آنها در برنامه ريزى توريسم روستايى در استان مازندران 
بستگى دارد كه با نظر اساتيد دانشگاه تهران و دانشگاه 
روايي  شده اند.  انتخاب  چالوس  واحد  اسالمى  آزاد 
با نظر كارشناسان و  پرسشنامه بصورت صورى بود كه 
اساتيد دانشگاه-هاى مذكور پس از چند مرحله بازنگرى 
ميزان  تعيين  براي  و  گرفت  قرار  تأييد  مورد  اصالح  و 
پايايي، از ضريب آلفاي كرونباخ (76/•) استفاده شد كه 
در تحقيقات علوم انسانى و پيمايشى اين مقدار رضايتمند 
مى باشد. جامعه  آماري اين تحقيق،  كاركنان سازمان هاي 
ميراث فرهنگي- گردشگري و شهرداري1  شهرستان هاي 
امر  با  رابطه  مازندران مي-باشند كه در  استان  برگزيده 
گردشگري دخيل هستند. جامعه نمونه بصورت تمام شمار 
90 نفر انتخاب شدند. براي تكميل پرسشنامه با مراجعه 

تصادفي  نمونه گيري  روش  از  و  مذكور  سازمان هاي  به 
تحليل  و  تجزيه  است.  شده  استفاده  دسترس  در  ساده 
داده ها نيز با استفاده از نرم افزار Spss و آزمونهاى آماره 
مقايسه  براى  اسكوئر  (فراواني و درصد)، كاي  توصيفي 
دو وضعيت موجود و مطلوب در بين شاخص هاى مدل 
p7، ويلكاكسون (محاسبه مقدارZ)، فريدمن و همچنين 
جهت مقايسه نظرات افراد داراى ويژگى هاى دموگرافيك 
مختلف، از آماره هاى غيرپارامتريك در دو و چند نمونه 
با  كروسكال)  و  واليس  من ويتنى،  (به-ترتيب  مستقل 

سطح خطاى (a≤0/05) استفاده شده است.

يافته هاى تحقيق
تحليل يافته هاي توصيفي  

در اين بخش از تحقيق جهت معرفي اطالعات توصيفي 
پرسشنامه و توصيف ويژگي هاي دموگرافيك پاسخگويان 
از آمار توصيفي درصد و فراواني استفاده شده، كه نتايج 

آن در جدول (شماره 2) آورده شده است.

تحليل يافته اي استنباطي
مولفه هاي  از  يك  هر  متغير هاي  بندي  جمع  به  ابتدا 
هفت گانه پژوهش در قالب هفت شاخص پرداخته شد، 
كه براي هر كدام از اين شاخص ها ميانگين و انحراف 

معيار محاسبه شده است (جدول شماره3).
اسكوئر  كاي  آزمون  با  پژوهش  يافته هاي  تحليل 
سازمان هاي  كارشناسان  و  مسئولين  كه  مي دهد  نشان 
در  شهرداري  سازمان  و  دستي  صنايع  و  گردشگري 
شاخص هاي  مطلوب  و  موجود  وضع  مازندران  استان 
مدل آميخته بازاريابي توريسم روستايي را به طور مشابه 
اولويت بندي كرده اند. به عبارت ديگر بين وضعيت موجود 
و مطلوب شاخص هاي مدل آميخته بازاريابي از ديدگاه 
معناداري  تفاوت  مولفه ها  اهميت  ترتيب  جهت  ايشان 

وجود نداشته است (جدول شماره 3 و 4).  
جهت مقاسيه شاخص ها در قالب يك مدل نتايج آزمون 
موجود  وضع  براي  شده  محاسبه  مقدار  اسكوئر،  كاي 
 0/037 معناداري  سطح  در  و   26/35 بازاريابي  آميخته 
و محاسبه اين آماره براي وضع مطلوب را مقدار34/44 

1- پاسخگويان سازمان شهرداري، كارمندان بخش هاي زيباسازي، شهرسازي و مديريت مي باشند.
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تعداد درصد محدوده متغير
40 36 ساري

مكان
15/6 14 آمل
16/7 24 بابل
17/8 16 بابلسر
35/5 32 كمتر از 30 سال

35/5سن 32 بين 30 تا 40 سال
28/9 26 بيشتر از 40 سال
68/9 62 مرد

جنس
31/1 28 زن
44/4 40 ميراث فرهنگي و گردشگري

شغل
55/6 50 شهرداري
8/9 8 فوق ديپلم

 مدرك
66/7تحصيلي 60 ليسانس

24/4 22 فوق ليسانس و باالتر
31/1 18 عمران

 رشته
تحصيلي

13/3 12 جغرافيا
11/1 10 مديريت
11/1 10 توريسم
33/3 30 ساير
37/8 34 كمتر از 5 سال

 سابقه
كاري

31/1 28 بين 5 تا 10 سال
13/3 12 بين 10 تا 15 سال
17/8 16 بيشتر از 15 سال

جدول 2. ويژگي هاي دموگرافيك پاسخ دهندگان؛ ماخذ: يافته هاى پژوهش
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بنابراين  مي دهد.  نشان   0/003 معناداري  سطح  در  و 
بين تركيب مولفه ها در قالب مدل P7 در وضع موجود 
اين  در  دارد.  وجود  معناداري  تفاوت  مطلوب  وضع  و 
پژوهش به علت اينكه نمونه ها بصورت جفت و همبسته 
مي باشند و همچنين هدف، سنجش معناداري تفاوت بين 
شاخص هاي مدل آميخته بازاريابي در دو وضع موجود و 
مطلوب مي باشد بنابراين از آزمون ويلكاكسون و محاسبه 

مقدار آماره Z استفاده شده است (جدول شماره 5). 
در بررسي تفاوت ميان وضع موجود و مطلوب شاخص هاي 

و  شواهد  مكان،  تبليغات،  بازاريابي(قيمت،  آميخته  مدل 
امكانات فيزيكي، مردم و كاركنان، محصول، مديريت و 
برنامه ريزي) گردشگري روستايي در استان مازندران از 
ديدگاه مسولين سازمانهاي گردشگري و صنايع دستي و 
شهرداري، مشاهده شد كه تفاوت معناداري ميان وضع 
موجود و مطلوب وجود دارد (جدول شماره 5). همچنين 
دموگرافيك،  ويژگي هاي  با  افراد  نظرات  مقايسه  در 
با  افراد  ميان  مكان،  مولفه   در  موجود  وضعيت  در 
مشاهده  معناداري  تفاوت  مختلف  تحصيلي  رشته هاي 

شاخص ها
ميانگين كلي طيف 

ليكرت (وضع 
موجود)

انحراف معيار
ميانگين كلي طيف 

ليكرت (وضع 
مطلوب)

انحراف معيار

11/403/2515/202/98قيمت
22/574/8429/024/05تبليغات
16/533/9120/913/16مكان

شواهد و امكانات 
16/044/2020/533/53فيزيكي

22/045/3428/204/30مردم و كاركنان
21/135/5327/554/93محصول

مديريت و 
17/604/5723/264/11برنامه ريزي

جدول 3. ميانگين كلي و انحراف معيار طيف ليكرت براي شاخص هاي پژوهش؛ ماخذ: يافته هاى پژوهش.

سطح معناداريدرجه آزاديوضع موجودمقدار آمارهمولفه ها
8قيمت

9/35660/037

8تبليغات
10/22مكان

شواهد و امكانات 
14فيزيكي

4/44مردم و كاركنان
4/44محصول

مديريت و 
5/55برنامه ريزي

جدول 4. رتبه بندي شاخص ها در تركيب مدل آميخته بازاريابي (P7) در وضع موجود گردشگري روستايي؛ ماخذ: 
يافته-هاى پژوهش.
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سطح معناداريدرجه آزاديوضع موجودمقدار آمارهمولفه ها
12/88قيمت

15/44460/003

10/22تبليغات
14/88مكان

شواهد و امكانات 
20/44فيزيكى

8/44مردم و كاركنان
6/66محصول

مديريت و 
10/44برنامه ريزي

جدول 5. رتبه بندي مولفه ها در تركيب مدل آميخته بازاريابي (P7) در وضع مطلوب گردشگري روستايي؛ ماخذ: 
يافته-هاى پژوهش.

سطح معناداريمقدار Zميانگين رتبهوضعيتمولفه ها

آميخته بازاريابي
0/00موجود

-8/3070/000
45/50مطلوب

قيمت
0/00موجود

-8/9900/000
45/50مطلوب

تبليغات
0/00موجود

-8/6550/000
44/50مطلوب

مكان
0/00موجود

-8/6540/000
44/50مطلوب

شواهد و امكانات 
فيزيكي

0/00موجود
-8/7050/000

44/50مطلوب

مردم و كاركنان
0/00موجود

-8/5280/000
45/50مطلوب

محصول
۰/۰۰موجود

-8/6720/000 ٤٥/٥۰مطلوب
مديريت و 
برنامه ريزي

۰/۰۰موجود
-8/7640/000 ٤٥/٥۰مطلوب

جدول 6. آزمون ويلكاكسون جهت معناداري تفاوت بين شاخص ها در دو وضع موجود و مطلوب؛ ماخذ: يافته هاى پژوهش.
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  P،ويلكاكسون آزمون  اساس  بر   .(P=۰/۰۰۰) شد 
اين  مي باشد. چون  آلفا 0/001  در سطح  محاسبه شده 
 0/5 مجاز  خطاي  سطح  ميزان  از  شده  محاسبه  مقدار 
با 99 درصد مي توان گفت كه،  بنابراين  كوچكتر است. 
بازاريابي گردشگري روستايي  آميخته  بين شاخص هاي 
وجود  معناداري  تفاوت  مطلوب  و  موجود  وضع  دو  در 
ميزان  اولويت بندي  و  رتبه بندي  جهت  ادامه  در  دارد. 
بر  بازاريابي  آميخته  مدل  شاخص-هاي  تأثيرگذاري 
توسعه گردشگري روستايي در استان مازندران از آزمون 
فريدمن و محاسبه آماره كاي دو استفاده شده است. نتايج 
حاصل از آزمون فريدمن (جدول شماره 6) نشان مي دهد 
كه با توجه به نظرات مسئوالن و كارشناسان دو سازمان 
مدل  بين شاخص هاي  معناداري  اختالف  مطالعه،  مورد 
ميزان  نظر  از  روستايي  گردشگري  بازاريابي  آميخته 
گردشگري  توسعه  و  جايگاه  ارتقاي  بر  آنها  تأثيرگذاري 

روستايي در استان مازندران وجود دارد.
مشاهده نتايج آزمون فريدمن در جدول (شماره 6) نشان 
مي دهد كه، معناداري اختالف بين شاخص هاي تشكيل 

بازاريابي در هر دو وضعيت موجود  دهنده مدل آميخته 
و مطلوب وجود دارد. اما در مقايسه آماره محاسبه شده 
توجه  اختالف  كه  مي دهد  نشان  وضعيت  دو  اين  براي 
موجود  وضع  از  بيشتر  مطلوب  وضع  در  شاخص ها  به 
دارد كه در تركيب  اين  از  امر خود نشان  اين  مي باشد. 
شاخص ها در وضع مطلوب بايد برنامه ريزي، مديريت و 

نظارت بيشتري صورت گيرد.
نتايج جدول (شماره 7) نشان مي دهد، از نظر پاسخگويان 
توجه به دو شاخص تبليغات و مردوم و كاركنان داراي 
بيشترين تأثير بر ارتقاي جايگاه گردشگري روستايي در 
استان مازندران مي باشند. در اين رتبه بندي بعد از مردم 
به ترتيب شاخص هاي محصول، مديريت و برنامه ريزي، 
رتبه بندي،  آخر  در  و  فيزيكي  امكانات  و  شواهد  مكان، 

شاخص  مربوط به قيمت قرار دارد. 

بحث و نتيجه گيري
در تحقيق حاضر به ارزيابي و اولويت بندى شاخص هاى 
مدل آميخته بازاريابي- مدل P7- و هفت شاخصه آن 

جدول 6. آزمون فريدمن جهت رتبه بندي مولفه هاي تأثيرگذار بر توسعه گردشگري روستايي؛ ماخذ: يافته هاى پژوهش.

ميزان خطاسطح معناداريدرجه آزاديمقدار آمارهوضعيت
338/07860/0000/05موجود
425/04360/0000/05مطلوب

جدول 7. نتايج رتبه بندي شاخص هاي مدل آميخته بازاريابي در ميزان تأثرگذاري بر توسعه گردشگري روستايي؛ ماخذ: 
يافته هاى پژوهش.

ميانگين رتبه وضع شاخص ها
موجود

ميانگين رتبه وضع 
مطلوب

رتبه بندى

1/141/307قيمت
5/906/171تبليغات
2/913/295مكان

شواهد و امكانات 
فيزيكي

2/2036

5/595/832مردم و كاركنان
5/385/533محصول

3/543/694مديريت و برنامه ريزي
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(قيمت، تبليغات، مكان، شواهد و امكانات فيزيكي، مردم 
و كاركنان، محصول، مديريت و برنامه ريزي) در توسعه 
و  مديران  نظر  از  مازندران  استان  روستايي  گردشگري 
و  دستي  صنايع  و  گردشگري  سازمان هاي  كارشناسان 
شهرداري در دو وضعيت موجود و مطلوب پرداخته شد. 
شماره  (جداول  اسكوئر  كاي  آزمون  از  حاصل  نتايج  در 
تفاوت  كه،  شد  مشاهده  پاسخگويان  ديدگاه  از   (4 و   3
معناداري ميان تركيب مدل آميخته بازاريابي در دو وضع 
موجود و مطلوب وجود ندارد و تركيب شاخص ها در دو 
اولويت بندي  مشابه  بصورت  را  مطلوب  و  موجود  وضع 
تفاوت  معناداري  تحليل  در  و  بعدي  مرحله  در  گرديد. 
شماره  (جدول  بازاريابي  آميخته  مدل  شاخص هاي  بين 
وضع  دو  ميان  معناداري  اختالف  كه،  شد  مشاهده   (5
از  كدام  هر  و  بازاريابي  آميخته  مدل  مطلوب  و  موجود 
اين  تمامي  حاضر  حال  در  دارد.  وجود  آن  شاخص هاى 
بوده  توجه  مورد  متفاوتي  اندازه هاي  به  شاخص ،  هفت 
نيز  مطلوب  وضعيت  در  مي شود،  پرداخته  آنها  به  و 
آزمون  با  آخر  مرحله  در  است.  منوال  همين  بر  انتظار 
رتبه بندى  و  اولويت بندي  به   (7 (جدول شماره  فريدمن 
شاخص هاى مدل آميخته بازاريابي در ميزان تأثيرگذاري 
آنها بر روند توسعه توريسم روستايي پرداخته شد. تحليل 
نتايج آزمون فريدمن نشان داد كه از بين هفت شاخص 
تبليغات و مردم داراي بيشترين  مورد نظر شاخص هاي 
ارتقاي جايگاه گردشگري  بر  تأثيرگذاري  ميزان ضريب 
روستايي در استان مازندران و حركت از وضع موجود به 

سوي وضع مطلوب مي باشند. 
همانطوري كه گفته شد مطالعات كمي در زمينه آميخته 
بازاريابي گردشگري صورت گرفته است. نتايج يافته هاي 
پژوهش حاضر با يافته هاي پورخليلي و استادي (1386) 
استفاده  مورد  در   ،(1389) و همكاران  بيددختي  امين  و 
مورد  مناطق  گردشگري  توسعه  در  بازاريابي  آميخته  از 
 (1386) استادي  و  پورخليلي  مي باشد.  يكسان  مطالعه 
شاخص هاي  شاخص،  هشت  بين  در  خود،  تحقيق  در 
و  كاركنان  و  مردم  ترغيبي  و  تشويقي  فعاليت هاي 
اثرگذارترين شاخص ها  به عنوان  را  گردشگري  مديريت 
اصفهان  استان  گردشگري  صنعت  بازاريابي  آميخته  در 

در  همكاران(1389)  و  بيددختي  امين  دانسته اند. 
گردشگري  بازاريابي  آميخته  مدل  عناصر  اولويت بندي 
استان سمنان، برنامه ريزي و محصول را تأثير گذارترين 
اين  گردشگري  صنعت  جايگاه  ارتقاي  بر  شاخص ها 
دهنده  تشكيل  عناصر  واقع  در  كرده اند.  معرفي  استان 
مدل آميخته بازاريابي گردشگري نه تنها وسيله اي الزم 
و مهم براي افزايش تعداد گردشگران به شمار مى روند، 
بلكه چنانچه با برنامه ريزي دقيق و به طور سيستماتيك 
مورد استفاده مسئوالن و بازاريابان گردشگري قرار گيرد، 
مي توانند نقش اساسي و ارزنده اي در ايجاد جايگاه مثبت 
در ذهن گردشگران به عهده داشته باشد. در واقع نتيجه 
بازاريابي  آميخته  مدل  شاخص هاي  از  درست  استفاده 
و  پروري  ذهنيت  تصويرسازي،  روستايي،  گردشگري 
اين  بازار  در  مناسب  جايگاه  ايجاد  است.  جايگاه سازي 
صنعت مي تواند يكي از عوامل مفيد و اثرگذار در توسعه 
گردشگري و افزايش تعداد گردشگران ورودي به مناطق 
روستايي استان مازندران باشد. در پايان مي توان گفت، 
بطوركلي، اگر به صورت عملي و اصولي به هر يك از 
گردد،  توجه  گردشگري  بازاريابي  آميخته  مدل  عناصر 
مي تواند به عنوان عاملي مهم در جذب گردشگران نقش 

ارزنده اي داشته باشد.
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چكيده
يكى از چالش انگيز ترين بخش هاى سيستم مديريت پسماند بويژه در 
شهرهاى بزرگ، انتخاب روش دفع نهايى پسماند است. هدف از انجام 
اين پژوهش شناسايى روش بهينه دفع نهايى پسماند شهر تهران است. 
بدين منظور، تقدم و تأخر روش هاى دفع نهايى پيشنهادى پسماند شهر 
سلسله  تحليل  معياره  چند  تصميم گيرى  تكنيك هاى  تركيب  با  تهران، 
مراتبى و تاپسيس فازى تعيين گرديد. قياس روش هاى دفن در زمين، 
توليد RDF، بازيافت مواد همراه با دفن بقايا در زمين، توليد كمپوست 
تصميم گيرى  گزينه هاى  بعنوان  انرژى  استحصال  بدون  سوزاندن  و 
انتخاب و با بگارگيرى 4 گروه معيار اصلى شامل اثرات زيست محيطى، 
جنبه هاى اقتصادى، امور اجتماعى و مالحظات تكنولوژيكى و 14 زير 
نزديكي حاصل  مقادير ضريب  رتبه بندى شدند.  و  مقايسه  با هم  معيار 
و  مواد  بازيافت  گزينه  كه  داد  نشان  فازى  تاپسيس  تكنيك  اجراى  از 
نهايى  دفع  بهينه  روش   0/237 نزديكي  با ضريب  زمين  در  بقايا  دفن 
توليدRDF، دفن در زمين  توليد كمپوست،  تهران است.  پسماند شهر 
با ضرايب نزديكي 0/212،  بترتيب  انرژي  و سوزاندن بدون استحصال 

0/207، 0/195 و 0/148 در رتبه هاى بعدى جاى گرفتند.

سلسله  تحليل  فرآيند  پسماند،  مديريت  سيستم  كليدي:  واژگان 
Fuzzy TOPSIS ،مراتبى، دفع نهايى پسماند
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Improving Waste Management System of the City of 
Tehran – Emphasizing on Final Disposal

One of the most significant and challenging issues in 
solid waste management especially for big cities is choos-
ing the proper disposal method. This article aims to address 
the proper disposal method for solid wastes of Tehran city. 
Two MCDM techniques, namely Analytical Hierarchy Pro-
cess (AHP) and fuzzy TOPSIS (Technique for Order of 
Preference by Similarity to Ideal Solution) were combined 
in order to determine the priority of the alternative disposal 
methods. Four main criteria including environmental im-
pacts, economical issues, social aspects, and technological 
demands with 14 sub criteria are used for evaluation of the 
alternatives. Candidate disposal methods for solid waste 
management in Tehran metropolis are entitled land filling, 
composting, Refuse-Derived Fuel (RDF) combustion, re-
cycling with land filling, and incineration. The weights of 
criteria are calculated by AHP and alternatives are ranked 
using fuzzy TOPSIS. Linguistic terms and their correspond-
ing triangular fuzzy numbers are applied in fuzzy TOPSIS. 
Results show that, with respect to the criteria, recycling of 
materials and land filling of residues is the best method of 
disposal. The others are ranked respectively as: Compost-
ing, RDF combustion, Land filling and finally incineration.

Keywords: Municipal Solid Waste Management; Analyti-
cal Hierarchy Process; Disposal methods; linguistic term; 
Fuzzy TOPSIS.
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1- مقدمه
افزايش جمعيت، توسعه شهرها و تغييرات شيوه زندگي و 
متعاقب آن تغيير در الگوي مصرف مسائل و مشكالتي را 
براي جوامع امروزي ايجاد كرده است كه از بارزترين آن 
مي توان به توليد روزافزون پسماند اشاره كرد كه عالوه 
بر ايجاد مشكل براي سالمت انسان ها و جانوران موجب 
از بين رفتن سرمايه هاي اكولوژيكي و اقتصادي  جوامع 

 .(Sharholy et al. 2008) نيز مي شود
حاكي  پسماند  مديريت  زمينه  در  متعدد  مطالعات  مرور 
اقتصادي،  فاكتورهاي بسيار متنوع  از  بودن آن  از متأثر 
سرمنشاء  خود  كه  است  زيست محيطي  و  اجتماعي 
حل  و  است  راستا  اين  در  موجود  مسائل  پيچيدگي 
اين گونه مسائل نيازمند كاربرد دانش بين رشته اي است. 
يكي از بخش هايي كه اصالح آن مي تواند نقشي مهم 
انتخاب  باشد  داشته  پسماند  مديريت  ارتقا سسيستم  در 
روش دفع نهايي پسماند است. انتخاب گزينه مناسب دفع 
پسماند يك مسئله چند معياره و پيچيده است كه بايد از 
لحاظ محيط زيستي، اجتماعي، تكنولوژيكي و اقتصادي 

به آن توجه شود.
ايران از جمله كشورهاي در حال رشد در منطقه خاورميانه 
از  شگرفي  تحوالت  اخير  دهه  چند  در  كه  باشد  مي 
شيوه هاي  شهرنشيني،  فرهنگي،  اقتصادي،  جنبه هاي 
شرايط  است.  شده  متحمل  را  غيره  و  معاش  و  زندگي 
شهر  بر  حاكم  شرايط  باالخص  و  كشور  بر  حاكم  ويژه 
تهران (فقدان دانش و تكنولوژي قوي در ارتباط با مسئله 
پسماند بداليل مختلف از جمله نوپا بودن مراكز علمي و 
تكنولوژيكي فعال در اين زمينه، وجود آلودگي هاي زيست 
محيطي متعدد در شهر تهران بويژه آلودگي هاي هوا و 
هزينه هاي  با  نوپا  پسماند  مديريت  سيستم هاي  و  آب 
اقتصادي و زيست محيطي باال) در كنار پيچيدگي هايي 
كه بطور معمول در مطالعات سيستم هاي مديريت پسماند 
وجود دارد مسئله تصميم گيري براي انتخاب روش بهينه 
دفع نهايي پسماند در شهر تهران را بيش از پيش دشوار 
مي سازد. حل اين مشكل مستلزم طي يك فرآيند منسجم 
و علمي بمنظور اتخاذ تصميمي درست و مبتني بر اصول 
علمي است. چنين فرآيندي مستلزم ساختاردهي مسئله 

در يك قالب روشن است كه از يك سو كليه فاكتورها و 
معيارهاي دخيل در تصميم گيري را بنحو شايسته اي در 
بر بگيرد و از سوي ديگر امكان قضاوت هاي آگاهانه و 
به دور از سردرگم شدن در انبوه مسائل موجود را فراهم 
و  چند هدفه1   تصميم گيري  مدل هاي  از  استفاده  سازد. 
چند معياره2  يكي از راهكارهايي است كه محققان براي 
غلبه بر اين پيچيدگي ها بكار گرفته اند كه امكان تجزيه 
و تحليل درخور مسائل را در يك چارچوب منطقي فراهم 

 .(Ming et al. 2007) مي كند
در نگاه نخست هريك از روش هاي دفع نهايي پسماند 
داراي معايب و مزايايي است و روش انتخابي براي دفع 
نهايي بايد در شرايط محلي موجود داراي كمترين معايب 
اين مهم، در  لذا بمنظور نيل به  باشد.  و بيشترين مزايا 
اين تحقيق از تركيبي از روش هاي تصميم-گيري چند 
معياره بمنظور ايجاد يك فرآيند نظام مند تصميم گيري 
و شمول كليه پارامترهاي دخيل استفاده شده است؛ بدين 
ترتيب كه ابتدا با مرور منابع داخلي و خارجي و مصاحبه 
تصميم گيري  معيارهاي  امر  خبرگان  و  كارشناسان  با 
شناسايي شدند؛ از آنجا كه تمامي معيارها به يك اندازه 
در اتخاذ تصميم نهايي مهم و موثر نيستند فرآيند تحليل 
سلسله مراتبي براي تعيين ارجحيت نسبي معيارها طي 
شد و پس از تعيين وزن معيارها، با تلفيق منطق فازي و 
تكنيك TOPSIS، روش نهايي دفع پسماند شهر تهران 

شناسايي گرديد.

2. ادبيات تحقيق
با  و همكاران  اغلو3»   اكمك  در سال 2010، «مهمت 
گرفتن  نظر  در  و   Fuzzy TOPSIS روش  از  استفاده 
تكنولوژيكى،  نيازمندى هاى  قبيل:  از  معيارهايى 
آالينده هاى  ميزان  اقتصادى،  نظر  از  امكان پذيرى 
مواد  بازيابى  امكان  و  نياز  مورد  انسانى  نيروى  توليدى، 
به  اقدام  نهايى،  دفع  روش هاى  از  هريك  در  انرژى  و 
استانبول  شهر  براى  پسماند  دفع  برتر  گزينه  شناسايي 
از  اين بررسي نشان داد كه  نتيجه  كشور تركيه كردند. 
ميان روش هاى دفن در زمين، سوزاندن بدون استحصال 
انرژى، توليد RDF و توليد كمپوست، مناسب ترين گزينه 
1. Multi Objective
2 . Multi Criteria 

3  . Mehmet Ekmekçiog lu
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است   RDF توليد  استانبول  شهر  براي  پسماند  دفع 
(Mehmet et al. 2010). بمنظور مديريت پسماندهاى 
قياس   ،2007 سال  در  تايوان  تايپه  شهر  در  غذايى 
احشام1،  خوراك  بعنوان  استفاده  سوزاندن،  روش هاى 
توليد كمپوست، تخمير و دفن در زمين با لحاظ نمودن 
فاكتورهاى محيط زيستى (سالمت انسان، مصرف منابع، 
اثرات اكولوژيك)، اقتصادى (هزينه ها، عوايد، بازاريابى)، 
اجتماعى (پذيرش از سوى مردم، رفاه اجتماعى، عدالت) 
تكنولوژيكى  بلوغ  ميزان  و  زمين  (ميزان  تكنولوژيك  و 
مورد نياز) صورت پذيرفت و سوزاندن بعنوان روش بهينه 

 .(Ming et al. 2007) انتخاب گرديد
در سال 1997 جوناس هوكانن2  مناسب ترين روش دفع 
نهايي پسماند براي شهر اولو3  در فنالند را با بكارگيري 
اين تحقيق  نتايج  تعيين كرد.   ELECTRE  III روش 
در  نهايي پسماند  مناسب ترين روش دفع  داد كه  نشان 
است   RDFو كمپوست  لندفيل،  از  تركيبي  شهر  اين 
(Hokkanen.1997). در تحقيق ديگري در سال 1995 
  ELECTRE در شهر اوسيما  در كشور فنالند و با روش
II، روشهاى دفن در زمين، سوزاندن، كمپوست-دفن4، 
تخمير5  و توليد كمپوست، با در نظر گرفتن معيارهايى 
تحليل هاى  تكنولوژيكى،  نظر  از  اجرايى  قابليت  مانند 
از هر روش،  ملى حاصل  منافع  نقل،  و  با حمل  مرتبط 
و  كوتاه  زيستى  محيط  اثرات  نياز،  مورد  انسانى  نيروى 
هزينه هاى  و  محيطى  بهداشت  فاكتورهاى  مدت،  بلند 
در  كه  شدند  مقايسه  هم  با  روش ها  از  يك  هر  اجراى 
نهايت تركيبي از RDF  و لندفيل به عنوان روش برتر 
پسماند شناسايي  مديريت  در سيستم  نهايى  دفع  جهت 
عبدلي  نيز  ايران  در   .(Hokkanen et al. 1995) شد 
روي  مطالعه اي  انجام  با   2010 سال  در  همكاران  و 
به  تهران  شهر  پسماند  مديريت  مختلف  سناريوهاي 
دفن  و  كمپوست  «توليد  سناريو  كه  رسيدند  نتيجه  اين 
اثرات  زمين،  در  دفن  سناريو  به  نسبت  زمين»  در  بقايا 
اما گزينه دفن در زمين  انسان دارد  كمتري بر سالمت 
 Abduli et) دارد  هزينه هاي كمتري  اقتصادي  نظر  از 
al. 2011). آنچه در ارتباط با تحقيق مذكور قابل توجه 
است اين است كه سناريو دفن در زمين از برخي جنبه ها 

و سناريو توليد كمپوست بعالوه دفن در زمين از برخي 
جنبه هاي ديگر بعنوان سناريو مطلوب شناسايي شده اند 
كه اين وضعيت بدين معناست كه تحقيق مذكور از نظر 
تعيين مناسب ترين روش براي دفع نهايي پسماند به يك 

نتيجه مشخص نرسيده است. 

3. نمونه مطالعاتي 
شهر تهران از نظر جغرافيايي در 35 درجه و 34 دقيقه تا 
35 درجه و 50 دقيقه عرض شمالى و در 51 درجه و 8 
دقيقه تا 51 درجه و 37 دقيقه طول شرقي واقع شده است. 
اقليم آن گرم و خشك و متوسط دماي ساليانه در آن 18 
درجه سانتيگراد با ميانگين دماي پايين 7/4- و ميانگين 
باال 38/7 درجه سانتيگراد است. در اين شهر با مساحتى 
معادل664 كيلومتر مربع و جمعيتي بالغ بر 8 ميليون نفر، 
 Mahdavi et) روزانه 7435 تن پسماند توليد مى شود
al. 2008). مطالعات در زمينه مديريت مواد زائد جامد 
شهر تهران نشان مى دهد، در مجموع، مواد زائد جامد 
 ،(%1) بيمارستاني   ،(%97) شهري  گروه  چهار  در  شهر 
صنعتي (0,6%) و ساختمانى (0,5%) طبقه بندى مى شود 
كه از اين ميان مواد زائد جامد شهري بيشترين سهم را 
به خود اختصاص داده است. جدول شماره 1 درصد وزني 
مواد تشكيل دهنده مواد زائد جامد شهري را به تفكيك 

نشان مى دهد. 

1. Hog Feeding
2. Joonas  Hokkanen

3. Oulu
4. Ousimaa

5. Landfill and  open composting
6. Fermentation

درصد وزنينوع پسماند
67,8زباله تر

6,2كيسه هاي پالستيكي
4,4كاغذ

3,7كارتن و مقوا
3,4پارچه
2,4شيشه

2,2پالستيك هاي نرم
1,7چوب

1,3خاكروبه و نخاله

جدول 1. تركيب مواد زائد جامد شهري تهران به تفكيك 
درصد وزني
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مواد  زيادي  مقادير  دربرگيرنده  تهران  شهري  زائد  مواد 
چيزي  يعني  آن  اعظم  بخش  كه  است  بازيافت  قابل 
حدود 80% در مكان دفن آرادكوه در زمين دفن مي گردد، 
8/3 % آن به كمپوست تبديل مي شود و حدود 5% آن 
 Abduli et al. 2011; Mahdavi et) بازيافت مي شود

 .(al. 2008
زباله  تركيب  در  بازيافت  قابل  مواد  وفور  رغم  علي 
تهران، در حال حاضر بخش اعظم آن ها در زمين دفن 
مي شود از ديگر سو بازيافت كامل اين مواد نيز مستلزم 
نيازمند  و  است  پيچيده  بعضًا  تكنولوژي هاي  بكارگيري 
دانش و تجربه اپراتور نيز هست؛ همچنين با وجود درصد 
باالي مواد مستعد براي تبديل شدن به كمپوست، تنها 
طرح  طرفي  از  مي شود  تبديل  كمپوست  به  آن   %8/5
توليد كمپوست در تهران با وجود هزينه هاي هنگفتي كه 
در گذشته در بر داشته است كارايي الزم و مورد انتظار 
را نداشته است و در مواردي حتي به شكست انجاميده 
است (عبدلي. 1386)؛ روش دفن در زمين نيز كه روش 
اصلي دفع پسماند در تهران است آثار زيانبار بسياري بر 
محيط زيست و بهداشت و رفاه ساكنين منطقه برجاي 
از  يكي  شيرابه  وسيع  درياچه  تشكيل  كه  است  گذاشته 
صدها پيامد نامطلوب آن است. هزينه هاي باال و پر شدن 
ظرفيت مكان دفن از ديگر موارد قابل ذكر در اين زمينه 
است. در همين زمينه باي و سوتانتو1  معتقدند كه دفن 
زباله در شهرهاي بزرگ بداليلي از قبيل كمبود زمين و 
قيمت باالي آن، همچنين محدوديت هاي بهداشتي و 

رفاهي راهكار مناسبي براي دفع نهايي پسماند نيست.

4. روش تحقيق
زيادي  پارامترهاي  نهايي پسماند  انتخاب روش دفع  در 
(ملى،  شرايط  به  بسته  مكان  هر  در  كه  هستند  دخيل 
بنابراين الزم  منطقه اى و محلي) متفاوت خواهند بود. 
است كه اين انتخاب با مطالعات جامع، با در نظر گرفتن 
خاص  شرايط  بر  تأكيد  با  و  تاثيرگذار  پارامترهاي  كليه 
محلي انجام گيرد. در اين تحقيق تركيب تكنيك هاى 
AHP و Fuzzy TOPSIS براي ساختار بخشي به مسئله و 

انتخاب روش بهينه دفع نهايي پسماند شهر تهران بكار 

گرفته شده است. نمايه شماره 1 مراحل انجام تحقيق را 
نشان مى دهد. 

 
1,4. فرآيند تحليل سلسله مراتبي

در  بار  نخستين  مراتبي  سلسله  تحليل  فرآيند 
مفهوم  گرديد.  معرفي  ساعتي  توماس  سال1980توسط 
با  خبرگان  توسط  زوجي  مقايسات  روش  اين  بنيادين 
بكارگيري مقياس ارجحيت نه تايي ساعتي است. مزيت 
فارغ  تصميم گيرنده  فرد  كه  است  اين  زوجي  مقايسات 
مورد  گزينه  دو  اولويت بندي  به  تنها  ها  گزينه  ساير  از 
اجراي  براي   .(Basak et al. 2006)مي پردازد مقايسه 
فرآيند تحليل سلسله مراتبي الزم است كه ابتدا مسئله 
نهايي  از هدف  تصميم بصورت سلسله مراتبي متشكل 
گزينه هاي  و  دوم  در سطح  معيارها  باالترين سطح،  در 
پايين ترين سطح سلسله مراتب ساختار دهي  تصميم در 
گردد؛ در ادامه مقايسات زوجي معيارها با در نظر گرفتن 
هدف نهايي و همچنين مقايسات زوجي گزينه ها نسبت 
از ميان  برتر  انجام گرفته و گزينه  به تك تك معيارها 

گزينه هاي موجود شناسايي مي گردد. 
2,4. تكنيك تاپسيس و تاپسيس فازي

تكنيك TOPSIS كه نخستين بار در سال 1981 توسط 
وانگ و يون (1981) معرفي شد نقاط اشتراك زيادي با 
AHP دارد. بنيان و دورن مايه اصلي TOPSIS محاسبه 
فاصله اقليدسي گزينه هاي تصميم گيري از راه حل هاي 
 wang. 1981;) ايده آل مثبت2  و ايده آل منفي  است

نمايه 1. طرح شماتيك از مراحل اجرايي تحقيق؛ ماخذ: 
نگارندگان.

1. Bai and Sutanto
2. Positive Ideal Solution (PIS)
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راه حل  مثبت  ايده آل  راه حل   .(Kannan et al. 2009
يا گزينه اي است كه از لحاظ معيارهاي سود بيشينه و 
از نظر معيارهاي هزينه وضعيت كمينه را دارد و راه حل 
ايده آل منفي1 راه حلي است كه از نظر معيارهاي هزينه 
 Kannan) بيشينه و از لحاظ معيارهاي سود كمينه است
قطعي2   مقادير   TOPSIS تكنيك  در   .(et al. 2009
كردن  برآورده  در  گزينه ها  نسبي  ارجحيت  بيان  براي 
مي گيرد  قرار  استفاده  مورد  تصميم گيري  معيارهاي 
گزينه اي  برتر  گزينه  و   (Liou 1992; Lee.1995)
فاصله  بيشترين  و   PIS از  را  فاصله  كمترين  كه  است 
قالب  در  فاصله  دو  اين  برآيند  باشد؛  داشته   NIS از  را 
ضريب نزديكي  بيان مي شود كه بر اين اساس گزينه اي 
كه مقدار عددي ضريب نزديكي3 بزرگتري داشته باشد 
 Kannan et al.) مي شود  شناخته  ارجح  گزينه  بعنوان 

 .(2009; Chu. 2009
مسائل پيچيده و مبهم را مي توان به كمك قضاوت هاي 
ذهني و كيفي به  نحو شايسته اي حل كرد بعنوان مثال 
استفاده از عبارات بد، خوب و خيلي خوب، بجاي استفاده 
محصول  يك  كيفيت  بيان  بمنظور   3 و   2  ،1 اعداد  از 
تصميم-گيرنده  مد نظر  واقعيت  از  ملموس تري  درك 
ارائه مي دهد (Zadeh. 1965; Zadeh. 1975 a&b)؛ 
 3 و   2  ،1 اعداد  وراي  در  موجود  مفهوم  آنكه  حال 
روش هاي  در  باشد.  متفاوت  مي تواند  هر شخص  براي 
تصميم گيري چند معياره كه مبتني بر مقايسه و نمره دهي 
عددي)  مقادير  تخصيص  با  پارامترها  اهميت  (تعيين 
هستند عمومًا از اعداد قطعي براي بيان ميزان ارجحيت 
پارامترها نسبت به هم استفاده مي شود اما بدليل شهودي 
بودن برخي مسائل و فقدان اطالعات درمورد آن ها، عدم 
كفايت دانش و تجربه افراد نسبت به مسائل، تفاوت هاي 
موجود در طرز تفكر افراد و مواردي از اين قبيل، اعداد 
از  تصميم گيرندگان  تلقيات  و  ديدگاه  نمي توانند  قطعي 

مسائل را بخوبي منعكس كنند
 (Yoon. 1985; Chen et al. 2006)؛ كاربرد منطق 
فازي يك پيشنهاد مناسب براي حل اين مسئله است. در 
استفاده  با   TOPSIS ماتريس تصميم  حالت كالسيك، 
اعداد قطعي  بكارگيري  با  و  از قضاوت هاي كارشناسان 

از  يك  هر   Fuzzy TOPSIS در  اما  مي شود  تكميل 
يا  كارشناسانه  قضاوت  يك  ماتريس  اين  مؤلفه هاي 
برآيندي از قضاوت هاي كارشناسان در قالب يك عبارت 
سازي  فازي  فازي،  اعداد  بكارگيري  با  كه  است  زباني 

:( مي شود. در يك ماتريس فازى فرضى مانند (

مي باشد. فاصله اقليدسي دو عدد فازي مثلثي   از 
يكديگر به روش ورتكس4  طبق رابطه شماره 1 محاسبه 

مي شود. 
  رابطه شماره 1    

                           

كه در اين رابطه       
گزينه ايده آل مثبت و منفى است. 

در نهايت ضريب نزديكي هر يك از گزينه ها با بكارگيري 
رابطه شماره 2 محاسبه مي شود:

رابطه شماره 2  
               

5. نتايج 
حضوري  مصاحبه هاي  براساس  تحقيق  نخست  فاز  در 
گرفتن شرايط  نظر  در  و  منابع  مرور  امر،  كارشناسان  با 
 ،(A1) محلي پنج روش دفع نهايي شامل دفن در زمين
سوزاندن بدون استحصال انرژي (A2)، بازيافت مواد و 
توليد  و   (RDF  (A4توليد  ،(A3) زمين در  بقايا  دفن 
بالغ  و  بعنوان گزينه هاي تصميم گيري   (A5) كمپوست
جهت  تصميم گيري  معيارهاي  بعنوان  معيار  چهارده  بر 
تهران  شهر  پسماند  نهايي  دفع  ارجح  روش  انتخاب 
انتخاب شدند. در ادامه سلسله مراتب تصميم متشكل از 
پنج گزينه، چهار معيار اصلي و چهارده زيرمعيار بصورت 

نمايه شماره 2 تشكيل شد.
چهار گروه اصلي معيارها عبارتند  از: اثرات زيست محيطي 
اجتماعي  جنبه هاي   ،(C2) اقتصادي  رويه هاي   ،(C1)
(C3) و نيازهاي تكنولوژيكي (C4) كه در ادامه تحقيق 
1. Negative Ideal Solution (NIS)
2. Crisp Values

3. Closeness Coefficient
4. Vertex Method
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مي  ناميده  اصلي  معيارهاي  بعنوان  گروه  چهار  اين 
شوند. از آنجا كه اين چهار معيار حالت بسيار كلي دارند 
بطور دقيق  معيارها  اين  اساس  بر  را  نمي توان گزينه ها 
مقايسه كرد زيرا در اين حالت فرد ناگزير به دسته بندي 
يك  تنها  قالب  در  خود  دانش  و  اطالعات  از  انبوهي 
عبارت زباني مي شود كه موجبات سردرگمي كارشناس 
يا تصميم گيرنده را فراهم مي كند بدين منظور هر يك از 
اين معيارها به يكسري زير معيارها تجزيه شدند بنحوي 
كه بتوان گزينه هاي تصميم را با دقت بيشتر و بصورت 

تفصيلي و جزئي1 تر با هم مقايسه كرد.
معيار اصلي اثرات زيست محيطي به سه زير معيار اثرات 
  (C13)و جبراني  (C12) غير مستقيم  ،(C11) مستقيم
و  هوا  آب،  آلودگي هاي  مستقيم  اثرات  شد.  تجزيه 
خاك(C111)  را دربر مي گيرد، اثرات غير مستقيم شامل 
آلودگي هاي  و   (C121) نقليه  وسايل  از  ناشي  آلودگي 
چرخه حيات2  (C122) مي باشد. اثرات جبراني بازيافت 
مواد (C131) و بازيافت انرژي (C132) را شامل مي شود. 
معيار اصلي رويه هاي اقتصادي مشتمل بر سه زير معيار 
هزينه هاي   ،(C21) سرمايه گذاري  يا  اوليه  هزينه هاي 
و  نگهداري  هزينه هاي  و   (C22) فعاليت  جهت  الزم 
اجتماعي  تعميرات (C23) است. معيار اصلي جنبه هاي 
سه زير معيار پذيرش اجتماعي (C31)، فرصت هاي شغلي 

(C32)  و سالمت و بهداشت نيروي كار (C33) را دربر 
مي گيرد. آخرين معيار اصلي يعني نيازهاي تكنولوژيكي 
سه زير معيار دسترسي به تكنولوژي (C41)، سازگاري 
 (C43) و نياز به تجربه اپراتور (C42) با تركيب پسماند

را شامل مي شود.
براي  متنوعي  بسيار  معيارهاي  كه  است  ذكر  به  الزم 
بكار  جهان  مختلف  نقاط  در  مشابه  تصميمات  اتخاذ 
موجود  معيارهاي  انبوه  ميان  از  اما  است  شده  گرفته 
كه  شدند  انتخاب  تحقيق  اين  براي  معيارهايي  تنها 
(سيدمحمدي،  باشند  داشته  تناسب  محلي  شرايط  با 
 Hokkanen. 1995; Hokkanen. 1997; 1388؛ 
Mehmet et al. 2010). از آنجا كه معيارهاي تصميم 
همگي از اهميت يكسان برخوردار نيستند لذا الزم است 
كه با استفاده از يك روش نظام مند مورد همسنجي قرار 
بدين  شود  تعيين  آن ها  نسبي  وزن  يا  اهميت  و  گرفته 
منظور از روش AHP استفاده شد. پس از تشكيل سلسله 
مراتب تصميم، مقايسه زوجي جهت تعيين وزن معيارها 
در  معيارها  وزن  بصورت  مرحله  اين  نتايج  شد؛  انجام 
جدول شماره 2 آورده شده است. الزم به ذكر است كه 
ميزان ضريب ناسازگاري در كليه ماتريس هاي مقايسات 
زوجي كمتر از 0/1 بوده فلذا قضاوت ها سازگار مي باشند.

نمايه 2. سلسله مراتب تصميم؛ ماخذ: يافته هاى تحقيق.

1. Detailed
2. Life Cycle
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گزينه هاي  اولويت بندي  مرحله  كه  تحقيق  دوم  فاز  در 
دفع نهايي پسماند است، تكنيك TOPSIS با ماتريسي 
شد.  گرفته  بكار  معيار  چهارده  و  گزينه  پنج  از  متشكل 
بمنظور تعيين ميزان اولويت گزينه ها در برآورده نمودن 
حضور  با  كارشناسي  قضاوت هاي  تصميم،  معيارهاي 
زباني  عبارت هاي  قالب  در  كارشناس  سه  همزمان 
خيلي كم، كم، متوسط، زياد، خيلي زياد و عالي انجام شد. 
پس از اخذ نظرات كارشناسان و تكميل ماتريس اوليه، 
از مقادير جدول شماره  استفاده  با  فازى سازى  عمليات 
3 انجام شد. توابع عضويت اعداد فازى مندرج در جدول 

مذكور در نمايه شماره 3 نشان داده شده است. 
از آنجا كه اعداد فازي مورد استفاده در بازه صفر و يك 
هستند بنابراين ماتريس فازي، نرمال نيز هست و نيازي 
به نرمال سازي مجدد نيست. در ادامه با اعمال وزن هاي 
معيارها ماتريس فازي نرمال، موزون گرديد كه در نمايه 

شماره 4 نشان داده شده است. 
پس از تشكيل ماتريس فازي نرمال و موزون، دو گزينه     
ايده آل  بعنوان گزينه هاي  ترتيب  به    (0,0,0) (١,١,١)و 

معيار اصلي زير معيار درجه 1 زير معيار درجه 2 وزن  نهايي

 0/424 : اثرات زيست
محيطي

 0/540: اثرات
مستقيم 0/240 : آلودگي آب، هوا و خاك 0,302

 0/163: اثرات
غيرمستقيم

0/020 : آلودگي خودروها 0,008
0/092 : آلودگي چرخه حيات 0,035

 0/297: اثرات
جبراني

0/020 :بازيافت مواد 0,014
0/017 :بازيافت انرژي 0,012

0/227 : رويه هاي اقتصادي
100/ 0 : هزينه هاي سرمايه گذاري 0,125

0/052 : هزينه هاي اجرايي 0,065
0/043: هزينه هاي تعمير و نگهداري 0,054

0/227 : جنبه هاي اجتماعي
0/044 : پذيرش اجتماعي 0,0054

0/017 : تعداد شغل 0,021
0/085 : سالمت انسان 0,106

0/122 : نيازهاي تكنولوژيكي
0/108 : در دسترس بودن 0,072
0/017 : سازگاري با زباله ۰٫۱۱٤

0/028 : نياز به تجربه كاركنان ۰٫۰۱۹

جدول 2. وزن معيارها

عدد فازي معادلعبارت هاي زباني
(VL) (0/0,0,2)خيلي كم

(L) (0/0,4/0,2)كم
(M) (0/0,6/0,4/2)متوسط

(H) (0/0,8/0,6/4)زياد
(VH) (0,1/0,8/6)زياد
(E) (0,1,1/8)عالي

جدول 3. عبارت هاي زباني و اعداد فازي معادل آن ها؛ 
ماخذ: نگارندگان.

نمايه 3. توابع عضويت اعداد فازي مورد استفاده؛ ماخذ: 
نگارندگان.
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از گزينه ها  تعيين شدند و فاصله هريك  مثبت و منفي 
از اين دو گزينه محاسبه و در جدول شماره 4 وارد شد.

نزديكي  گزينه ها، ضرايب  بندي  اولويت  براي  پايان  در 
محاسبه و نرمال گرديد، مقادير ضريب نزديكي در جدول 

شماره 5 نشان داده شده است.
بدين ترتيب گزينه هاي پنج گانه بر اساس مقادير ضريب 
نزديكى اولويت بندي شدند. بدين ترتيب گزينه بازيافت 
 0/237 نزديكي  ضريب  با  زمين  در  بقايا  دفن  و  مواد 
كمپوست،  توليد  گرديد.  انتخاب  نخست  اولويت  بعنوان 
توليدRDF، دفن در زمين و سوزاندن بدون استحصال 
انرژي بترتيب با ضرايب نزديكي 0/212، 0/207، 0/195 

و 0/148 در رتبه هاي بعد جاي گرفتند.

6. بحث
با اجراي روش بازيافت مواد و دفن بقايا در زمين (بعنوان 
حجم  كاهش  بر  عالوه  تحقيق)  اين  در  انتخابى  روش 
پسماند كه به نوبه خود كاهش هزينه هاى حمل و نقل، 
كاهش حجم روزانه دفن در زمين و كاهش اثرات زيست 
محيطى را در پى دارد، مقادير باالى مواد با ارزش موجود 
در پسماند شهر تهران به چرخه مواد بازگردانده مى شود. 
ارزان قيمت بودن مواد بازيابى شده زمينه فروش آسان 
از  بخشى  جبران  كنار  در  كه  مى كند  فراهم  را  آن ها 
هزينه هاى سيستم مديريت پسماند موجب ايجاد اشتغال 
هم در بهش اپراتورى و هم در بخش بازاريابى و فروش 
اثرات  گرفتن  نظر  در  مى شود.  بازيافتى  محصوالت 
در  دفن  اجتماعى  اقتصادى-  و  محيط زيستى  نامطلوب 
زمين، بعنوان روش فعلى دفع نهايى پسماند شهر تهران 
و توجه به منافع و مزاياى حاصل از بازيافت مواد پيش 

ضريب نزديكي نرمالضريب نزديكيگزينه  ها
0/0370/195دفن در زمين

0/0280/148سوزاندن بدون استحصال انرژي
0/0450/237بازيافت مواد و دفن بقايا در زمين

RDF0/0400/207
0/0410/212توليد كمپوست

جدول 5. مقادير ضريب نزديكي گزينه ها؛ ماخذ: نگارندگان.

از دفن در زمين، پيشنهاد مى-شود كه مديران شهرى 
ضمن بازنگرى در رويه فعلى دفع نهايى، تأكيد و توجه 

بيشترى را به امر بازيافت معطوف دارند. 
 AHP چند معياره  تصميم گيري  تكنيك هاي  كاربرد 
و  نمودن  نظام مند  تحقيق، ضمن  اين  در   TOPSIS و 
تحقيق،  بعدي  چند  و  پيچيده  مسئله  به  بخشي  ساختار 
و  منطقي  نتايجي  به  دستيابي  براي  مناسب  رهيافتي 
از  را  نكته  اين  نبايد  نمودند همچنين  فراهم  را  مستدل 
زيرمعيار  چندين  به  معيارها  تجزيه  كه  داشت  دور  نظر 
يا  تصميم گيرنده  به  را  بيشتري  عمل  آزادي  و  اختيار 
با  كارشناس مي دهد كه مسئله تصميم را موشكافانه و 
قضاوت هاي  فلذا  داده  قرار  بررسي  مورد  بيشتر  تفصيل 
منطقي تري را انجام دهد. در اين ميان استفاده از منطق 
كارشناسان،  قضاوت هاي  در  زبانى  عبارت هاى  و  فازي 
نظر  اظهار  بيشتر  قرابت  و  نظر  اظهار  تسهيل  سبب 
يك  از  استفاده  مى گردد.  واقعى شان  تفكرات  به  آن ها 
فرآيند تصميم گيرى گروهى مانند تكنيك دلفى با تعداد 
مانند  رياضى  روش هاى  از  استفاده  بيشتر،  كارشناسان 
... ازجمله  آناليزهاى اقتصادى دقيق و  انجام  مدلسازى، 
راهكارهاى پيشنهادى جهت ارتقاء كيفى نتايج و فرآيند 
اگرچه  اين تحقيق هستند.  در  ارائه شده  تصميم گيرى 
نتايج  به  مى تواند  كمى  و  دقيق  داده هاى  از  استفاده 
دقيق ترى منتهى گردد اما به دليل ماهيت انعطاف پذير و 
متكى بر نظرات كارشناسى  اين تكنيك ها، كاربرد آن ها 
در شرايطى كه دستيابى به داده ها و اطالعات الزم براى 
تصميم گيرى دشوار است (مانند آنچه كه در ايران وجود 
يكى  اطالعات  و  داده  به  معموًال عدم دسترسى  و  دارد 
پژوهشگران  و  تصميم گيران  دغدغه هاى  مهم ترين  از 
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است) گامى بلند به سوى عملكرد آگاهانه تر در شرايط 
بغرنج و پيچيده اى مانند مديريت پسماند است.
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چكيده
گستردگي ابعاد شهرنشيني در طي دهه هاي اخير موجب بروز چالش هاي 
نويني از جمله كاهش حس هويت و تعلق اجتماعي ، افزايش نابهنجاريهاي 
محيطي ، عدم تعادل اكولوژيك و در مجموع كاهش كيفيت زندگي در 
شهرها شده است  . رويكردها و نظريه هاي نوين برنامه ريزي و مديريت 
شهري براي چاره جويي اين تنگناها، استفاده از راهبرد مشاركتي ، بسيج 
اجتماعي و برنامه ريزي از پايين به باال را در كانون توجه خود قرار داده 
است  . تحقق  اين راهبرد مستلزم تعريف نظام تقسيمات فضايي  جديدي 
در چارچوب سلسله مراتب مديريت و برنامه ريزي شهرهاست كه مبتني بر 
تجارب مديريت سنتي ، محله مي تواند به دليل دارابودن ارزشهاي نظري 
و كاربردي، عنصر پايه و محور چنين برنامه ريزي تلقي شود . براي ارائه 
چارچوب نظري در گام نخست پارادايم توسعه پايدار به عنوان پايه نظري 
تعريف و نظريه سرمايه اجتماعي  جهت دستيابي به چارچوبي براي ساختار 
برپايه  گرفت .  قرار  و مالك عمل  تعيين  اجتماعي  بعد  در  پايدار  محله 
مشاركت  گرا ،  عدالت  اجتماعي  توسعه  بسترساز  اجتماعي،  الگوبعد   اين 
شناسي  باشد  .روش  مي  شهري  هاي  محله  سطح  در  اعتمادزا ،  و  پذير 
انجام پژوهش در چارچوب ديدگاه قياسي و استقرايي و رويكرد غالب 
آن اسنادي ـ پيمايشي است و با كمك هاي تكنيك هاي نمونه گيري 
اجتماعي سعي در تعميم نتايج حاصل از اين تحقيق به محالت شهر 
شيراز مي باشد. تحليل سه سطحي از محله هاي شهر شيراز در قالب 250 
نمونه و در 10 محله منتخب صورت گرفت  . بر اساس يافته هاي ميداني 
 اين پژوهش سازمان فضايي منتج از شرايط و تحوالت تاريخي محله هاي 
نشان  پايدارمحله اي  توسعه  از  انتظار  مورد  الگوي  چارچوب  در  شهري 
مي دهد كه در پي تغييرات و شرايط فعلي حاكم بر محله هاي شهري ، 
بعد اجتماعي به ويژه حس تعلق ، تعهد اجتماعي ، مشاركت مدني و اعتماد 
اجتماعي دچار واگرايي اساسي شده است  . در نتيجه اين شرايط دستيابي به 
الگوي محله پايدار در چشم انداز شهرهاي ايران و به ويژه كالنشهرها با 
اولويت تقويت ابعاد و مولفه هاي سرمايه اجتماعي مبتني بر اعتماد ، حس 
تعلق، همبستگي اجتماعي محله اي واجتماع محور بودن مديريت شهري 

در ايران ميسر مي باشد . 

اجتماعي ، حكمروايي  اجتماع محلي ، سرمايه  واژگان كليدي: محله ، 
محله اي ، شكل محله ، محله پايدار  . 

abdollahi847@yahoo.com :نويسنده مسئول مكاتبات، شماره تماس:  66942499؛ رايانامه  *

Assess the social dimensions of urban neighborhoods in the context of 
social capital perspective; case study: shiraz

Expansion of urbanism during late decade causes new challenges such the de-
crease in the identity feeling and society belonging, increment of environmen-
tal discordant, lack of ecologic adjustment and totally reduction of living quality 
in cities. Programming new approaches and theories and urban management for 
solving of above problems, usage of cooperative approach, social mobilization 
and the bottom-top programming have been considered at itself focus. Fulfillment 
of this approach needs definition of new division system of space on the urban 
management and programming framework which on the basis of traditional man-
agement experiences, neighborhood because of its theoretical values, applicable 
and programming aspects, it can be considered as the basic element and axis of 
this programming. necessity of Pay attention to this concept in the urban program-
ming system is justified, for some reason such as establishment of integrated, co-
operative and rationalist management, adaptation of cultural and social changes by 
necessity factors on the dwelling and living in cities especially today metropolis, 
attempt to the domestic and local values and attitudes, empowering of identity 
feeling and also social belonging. In this framework, the main purpose of the pres-
ent thesis is review of historical changes, role and action, space organization of 
Iranian urban neighborhood during different period and effort for presentation of 
sustainable pattern of neighborhood living, agreement of socio-economical and 
cultural requirements of current years for urban development. As a result, these 
life conditions, values and foundations in urban neighborhood were undergoing 
and fundamental changes, by locating city and urban neighborhood to modern 
elements and symbols, establishment of polar structure in the urban neighborhood 
were accepted principle of that era. Structural elements and new operation in the 
urban neighborhood which has been outstanding during this period. New struc-
tural elements and functions were created in urban neighborhood space that didn’t 
exist before this experience, and management of neighborhood has been changed 
by establishment of new bureaucracy as a form of City Council and municipality. 
In fact, being less important the principles of Iranian native culture and replacing 
& superiority of western thought in urban neighborhood structure, has played a 
key role and On the other hand, development with fundamental changes has had 
particularities of exotic development. Due to these conditions, it is possible to 
achieve to sustainable neighborhood pattern in the Iran cities perspective and spe-
cially metropolis with empowering propriety of social capital and factors on the 
basis of reliance, belonging, social cohesion of neighborhood, community orient-
ed urban management in Iran and establishment of management system which has 
power and authority, cooperation, responsible, legitimate and institution oriented. 
KeyWords: neighborhood, local society, social capital, neighborhood gover-
nance, shape of neighborhood, sustainable neighborhood.
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1- مقدمه و طرح موضوع
وجود  به  نياز  مختلف  فعاليت هاي  انجام  براي  اصوال 
سرمايه اي است كه برپايه آن بتوان برنامه هاي از پيش 
تعيين شده گره زد.  اهداف  و  به مقاصد  را  تعريف شده 
خود  خاص  اقتضائات  نيز  جمعي  عرصه هاي  در  زندگي 
تعامل سازنده  و  ارتباط  از طريق  داشته و شهروندان  را 
سازند.  محقق  را  مشترك  امور  توانند  مي  يكديگر  با 
ارتباط دهنده  با نقش واسط و  از شبكه ها  مجموعه اي 
ارزشهاي مشترك خود را با ساير اعضا شبكه به اشتراك 
گذارند. تقسيم بندي انواع سرمايه هاي موجود از توجه به 
مفهوم سرمايه اجتماعي حكايت دارد. سرمايه اجتماعي 
سازمانهايي  و  شبكه ها  هنجارها،  از  مجموعه اي  به 
اطالق مي شود كه مردم از طريق هريك از آنها قدرت 
به  قادر  را  آنها  كه  مي كنند،  كسب  را  هايي  توانايي  و 
تصميم گيري و تدوين سياست مي سازد.  طبق اين ايده، 
براي  نتايج سودمندي  اجتماعي،  مشاركت در گروه هاي 
فرد و جامعه دارد و زمينه هاي الزم را براي فعال نمودن 
اقشار مختلف و ايجاد ظرفيتهاي مهمي درآنها فراهم مي 
كند. دوركيم در كتاب درباره تقسيم كار اجتماعي از تاثير 
قدرت اخالقي گروه ها، براي مهار خودخواهي هاي فردي 
و ايجاد همبستگي مشترك در ميان اعضاء سخن گفته 
است. شايد دو عامل اصلي كه سبب اهميت يافتن بحث 
پيامدهاي  بر  آن  تاكيد  نخست،  شده،  اجتماعي  سرمايه 
پيامدهاي مثبت  قرار دادن  پذيري و دوم،  مثبت جامعه 
سرمايه اجتماعي در چارچوب بحث سرمايه و توجه به اين 
موضوع باشد كه چگونه اشكال غير پولي نظيرقدرت، نفوذ 
و شبكه هاي ارتباطي مي توانند مانند دارايي ها و حساب 
ايماني جاجرمي،  و  (فيروزآبادي  كنند  افراد عمل  بانكي 
1385، ص 198). با عنايت به مفهوم سرمايه اجتماعي 
مي توان توسعه را غني سازي كنش هاي اجتماعي ناشي 
از افزايش تمايل به مشاركت و اعتماد اجتماعي دانست. 
نهادها،  ايجاد  مسير  از  توسعه  به  گذر  صورت  اين  در 
تعادلهاي ارزشي، باورها و هنجارها و ساختارهاي مولد و 
مشوق سرمايه اجتماعي امكان پذير است (تشكر و معيني، 
1381، ص 37). در مباحث مربوط به توسعه محله اي نيز 
در  غالب  رويكردهاي  به  توجه  اساسي،  مفاهيم  از  يكي 

به  كمتر  تاكنون  كه  مفهومي  است،  اجتماعي  سرمايه 
آن پرداخته شده است و شايد بتوان در صورت كاربست 
اصول آن برخي از نيازمندي هاي عرصه هاي جمعي در 
محله را زنده ساخت و روح تعامل، اعتماد و كار جمعي 
را در نظام فعلي شهرسازي و شهرنشيني مورد توجه قرار 
داد.در اين نوشتار ضمن تبيين مفاهيم ومولفه هاي پايه 
سرمايه اجتماعي، ديدگاه هاي مختلف نظريه پردازان اين 
بندي  از جمع  قرار مي گيرد و پس  بررسي  عرصه مورد 
نقش و جايگاه اين ايده نظري، در بحث محله با هدف 
پذيرش  مورد  معيارهاي  و  اصول  مجموعه  به  دستيابي 
براي پايداري محله تشريح مي گردد. پرسش اساسي اين 
است كه با توجه به معيارها و شاخص هاي مستخرج از 
مباحث نظري و در چارچوب روش شناسي تعيين شده 
«آيا ارزيابي و سنجش سرمايه اجتماعي در بين 
محله هاي شهري شيراز تفاوتهاي معني داري 
را نشان مي دهد يا اين شاخص ها بين محالت 

يكسان و داراي تفاوت محسوسي نمي باشد؟»

2- روش بررسي 
رويكرد غالب پژوهش حاضر، اسناديـ  پيمايشي مي باشد. 
با توجه به اينكه بخش قابل توجهي از داده هاي مورد نياز 
داخلي  و كتب  مقاالت  تاريخي،  متون، گزارش هاي  از 
و خارجي و اطالعات موجود گردآوري مي شود رويكرد 
اسنادي1  به عنوان يكي از رويكرد هاي غالب بود. همچنين 
اين پژوهش داراي رويكرد پيمايشي نيز مي باشد و برخي 
از داده هاي آن از طريق پرسشنامه مشتمل بر 101 سوال 
گردآوري  نمونه،  جامعه  تعداد  مطابق  مصاحبه   انجام  و 
مي گردد. بدين منظور با كمك هاي تكنيك هاي نمونه 
اين  از  حاصل  نتايج  تعميم  در  سعي  اجتماعي  گيري 
تحقيق به محالت شهر شيراز مي باشد. پيمايش حاضر 
از نوع توصيفي2  و تبييني است. اين پژوهش به توضيح 
و تشريح وضعيت پايداري محالت شهر شيراز و بررسي 
تفسير  و  تبيين  منظور  به  سازه ها  و  متغيرها  بين  روابط 
عوامل اثرگذار بر پايداري محالت مربوطه مي پردازد. در 
اين تحقيق به منظور انتخاب مناسب واحدهاي نمونه، از 
روش نمونه گيري چند مرحله اي استفاده شد. در مرحله 
1 -Documentry Research
2 -Descriptive
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اول براساس شاخص هاي توسعه كالبدي، سابقه تاريخي 
و ساير عوامل پارامتريك و موثر در موضوع محله هاي 
و  شده  طبقه بندي  شيراز  گانه  هشت  مناطق  شهري، 
در  منطقه  غالب  هاي  ويژگي  و  خصوصيات  حسب  بر 
نهايت  در  كالبدي،  و  اجتماعي  اقتصادي،  مختلف  ابعاد 
چند ناحيه اصلي تعريف و تعيين گرديد. در مرحله دوم 
محالت مورد نظر انتخاب گرديد و در مرحله آخر تعداد 
اصلي  صفت  واريانس  بررسي  از  پس  نياز  مورد  نمونه 
واز  محاسبه  كوكران  فرمول  از  استفاده  با  و  تحقيق 
طريق نمونه گيري سيستماتيك از ساكنين اين محالت 
شامل  حاضر  پژوهش  آماري  گرديد.جامعه  پرسشگري 
سرشماري  براساس  مي باشد.  شيراز  محله هاي  ساكنين 
بوده  نفر   1227351 شيراز  شهر  جمعيت   ،1385 سال 
داشته  هكتارسكونت   14402 بر  بالغ  مساحتي  در  كه 
و  نظر  مورد  (صفات)  صفت  واريانس  از  استفاده  با  اند. 
پيش آزمون در سطح 25 نفر حجم نمونه بر اساس فرمول 
افزايش  منظور  به  كه  گرديد  برآورد  نفر   229 كوكران 
نظر  در  نفر   250 برابر  كل  نمونه  حجم  ها،  داده  دقت 
براساس  اول  مرحله  در  فوق  موارد  مطابق  شد.  گرفته 
مطالعات انجام شده در قالب طرح توسعه و عمران شهر 
جهان  نقش  و  پيگيران  مشاور  مهندسين  شيرازتوسط 

به  و ويژگي ها و شاخص هاي محله، شهر شيراز  پارس 
چهار ناحيه عمده شامل ناحيه تاريخي ـ فرهنگي، ناحيه 
بافت مركزي، ناحيه بافت حاشيه اي و روستاهاي واقع در 
محدوده شهر و ناحيه توسعه جديد و نوساز (توسعه دهه 
1330 به بعد) طبقه بندي شد و سهم هر ناحيه از حجم 
ناحيه  بر اساس «سهم جمعيتي هر  انتخاب شده  نمونه 

نسبت به كل جمعيت شهر» تعيين گرديد. 
نقشه 1-1 محدوه نواحي مورد مطالعه را بر اساس طبقه 
بندي صدرالذكر نشان مي دهد. بر اين اساس از ناحيه 
تاريخي ـ فرهنگي يك محله، ناحيه بافت مركزي سه 
محله، ناحيه بافت حاشيه اي و روستاهاي پيرامون (بافت 
ناحيه  و  محله  سه  شهر)  محدوده  در  واقع  روستاهاي 
تصادفي  صورت  به  محله  سه  نوساز  و  جديد  توسعه 
محله  تقريبي  محدوده   2-1 نقشه  گرديد.  انتخاب 
انتخاب  به منظور  را نشان مي دهد.  هاي مورد مطالعه 
نمونه ها و نمونه گيري نهايي به دليل عدم وجود چارچوب 
نمونه گيري و در اختيار نداشتن فهرست ساكنين محالت، 
از روش نمونه گيري سيستماتيك استفاده شد. جدول زير 
ناحيه بندي يادشده و تعداد حجم نمونه در هريك از آنها 

را به تفكيك محالت نشان مي دهد.
تحليل  و  تجزيه  براي  استفاده  مورد  آماري  روش هاي 

تعداد كلدرصدتعداد نمونهنام محالتنام ناحيه
166/416آستانهتاريخي ـ فرهنگي

251076قاآنيبافت مركزي
2610/4وصال

2510شهرك پرواز
توسعه جديد و 

نوساز
2811/283قصرالدشت

2710/8معالي آباد(كوي پزشكان)
2811/2گلدشت

بافت حاشيه اي و 
روستاهاي پيرامون

251075شيخ علي چوپان
2510عادل آباد

2510مهدي آباد(كتس بس)
250100250-جمع

جدول 1. تعداد حجم نمونه بر اساس نواحي و محالت مورد مطالعه در شيراز؛ تنظيم: نگارنده.
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با  تبييني  تطبيقي،  و  توصيفي  صورت  دو  به  داده ها 
با عنايت  بوده است.  ترين تكنيك هاي موجود،  مناسب 
ترتيبي  نوع  از  انتخابي  شاخص هاي  مقياس  اينكه  به 
بودند، لذا نيازي به هم مقياس سازي نبوده و با استفاده 
تركيبي  شاخص  و  ناپارامتري  سازي  شاخص  روش  از 
كل، محاسبه شد.همچنين به منظور رتبه بندي محالت 
از روش تحليل خوشه اي استفاده گرديد. براي تبيين و 
توجيه روابط علي  بين متغيرهاي تحقيق از تكنيك هاي 
تبييني از جمله آزمون هاي همبستگي اسپيرمن،  پيرسون 
استفاده شد. بررسي عوامل موثر بر شاخص هاي توسعه 
و پايداري محله از طريق آزمون هاي رگرسيوني و براي 
مقايسه پارامترها و متغيرهاي بين محالت  به تناسب از 

آزمون هاي  Tو تجزيه واريانس يكطرفه استفاده شد. 
 

در  اندازه گيري  ابزار  روايي  و  اعتبار سنجي  به منظور 
هاي  گزاره  از  پرسشنامه  مقياسهاي  و  سواالت  تدوين 
استفاده  پژوهش)  فرضيات  و  سواالت  (اهداف،  تحقيق 
شد. همچنين به منظور بهبود روايي محتواي پرسشنامه 
روايي  انجام  بر  مبتني  آنها  تدوين  از  پس  مقياسها،  و 
دانشجويان  و  نظران  اساتيد، صاحب  نظرات  از  صوري، 
مناسب  اكثريت  كه  برده شد  بهره  نيز  دكتري ذيصالح 
بودن گويه ها را تاييد نمودند. براي اندازه گيري پايايي، 

از شاخصي به نام ضريب پايايي استفاده مي  شود. دامنه 
از صفر تا 1+ است. در اين پژوهش كه  پايايي  ضريب 
اندازه  ابزار  دروني  و هماهنگي  هدف سنجش همساني 
اعتبار  تعيين  براي  كرونباخ  آلفاي  روش  از  بود  گيري 
پرسشنامه استفاده شد.ضريب آلفاي كرونباخ، يك روش 
اعتباريابي است كه همساني دروني آزموني را ارزشيابي 
مي كند و نشان مي دهد كه سؤالهاي آزمون تا چه اندازه 
نمايد.  گيري  اندازه  را  واحدي  تاخصيصه  دارد  توانايي 
كرونباخ براي برآورد همساني دروني اين نوع آزمون ها، 
براساس روش كودر ريچارد سون فرمولي را پيشنهاد كرد 
كه از طريق آن ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه مي شود. 
در اين پژوهش از اين روش براي بررسي پايايي مقياس 
ها استفاده شد. نتايج استفاده از اين روش در بررسي و 
سنجش پايايي مقياسها نشان مي دهد كه؛ ميزان ضريب 

پايايي گويه هاي مربوط به اوضاع اجتماعي محله مطابق 
نشان  فوق  ارقام  كه  بود   ./685 با  برابر  كرونباخ  آلفاي 

دهنده همسازي مناسب بين گويه ها مي باشد. 

مفاهيم،  اجتماعي؛  سرمايه  نظري؛  بحث   -3
اجتماعي  بعد  پايداري  معيارهاي  و  رويكردها 

محله 
3-1 شناخت انواع سرمايه 

بررسي مفهوم سرمايه اجتماعي  و كاربست آن در حوزه 
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بررسي  و  شناخت  نيازمند  شهري  ريزي  برنامه  و  شهر 
از جمله  انواع سرمايه  در  است كه  هاو عناصري  مولفه 
سرمايه فيزيكي، مالي و غيره مورد توجه مي باشد. سرمايه 
در اين عرصه هاي داراي مالك، حقوق مالكانه، سودآوري 
و كاهش ناشي از مصرف است. با توجه به اين ويژگي ها 
مي توان اشكال مختلف سرمايه را به شرح زير برشمرد: 

- سرمايه طبيعي (Natural Capital)؛
- سرمايه فيزيكي (Physical Capital)؛

- سرمايه انساني (Human Capital)؛
- سرمايه اجتماعي (Social Capital)؛

- سرمايه مالي (Financial Capital)؛ 
- سرمايه فرهنگي (Cultural Capital)؛ و

.(Intellectual Capital) سرمايه انديشمندي -
 در تفاوت هاي بين سرمايه اجتماعي با ساير سرمايه ها 
مي توان گفت كه اين سرمايه داراي مالكيت فردي نيست، 
سودآوري آن از پيامدهاي عمل جمعي ناشي مي شود و 
ازآن  برداري  بهره  و  غير عمدي  آن  در  سرمايه گذاري 
افزايشي  موجب كاهش آن نمي شود و داراي خاصيت 
است. در واقع سرمايه اجتماعي سود و سرمايه گذاري در 
سرمايه انساني و فيزيكي را افزايش مي دهد، اين سرمايه 

بر اثر استفاده تحليل و از بين نمي رود بلكه عدم استفاده 
از آن در طول زمان باعث محو زمينه هاي بروز و نمود آن 
در جامعه مي گردد و به آساني مورد سنجش و مشاهده 
تاثير  منطقه اي  و  ملي  دولتي  نهادهاي  گيرد.  نمي  قرار 
1385، ص  (غفاري،  دارد  آن  نوع  و  ميزان  بر  شديدي 
بر  تاكيد  با  را  نظريه هاي سرمايه   2 85). جدول شماره 

نظريه پردازان، نوع تبيين و سطح تحليل ارائه مي كند.

  3-2  مفهوم سرمايه اجتماعي
اصطالح سرمايه اجتماعي به رغم شهرت اخير آن نكات 
تازه جامعه شناسانه اي ندارد. دو سرچشمه اصلي درخلق 
نظري  شالوده  دارد:  وجود  اجتماعي  سرمايه  مفهوم 
طبقاتي  آگاهي  از  ماركس  درتحليل  مي توان  را  اولي 
كه  كارگران  يافت.  صنعتي  پرولتارياي  نزد  در  نوظهور 
با هم بودن را در وضعيتي مشترك تجربه مي كنند، ياد 
اعمال  واز  كنند  حس  را  مشترك  هويت  كه  مي گيرند 
وابتكارهاي هم پشتيباني به عمل آورند. اين همبستگي 
نيست،  دوران كودكي  در  دروني كردن هنجارها  نتيجه 
است.  مشترك  سرنوشت  يك  نوظهور  محصول  بلكه 
اجتماعي  ريشه هاي كالسيك آخرين سرچشمه سرمايه 

نظريه 
كالسيك

نظريه هاي سرمايه هاي اجتماعي

سرمايه سرمايه انساني
سرمايه اجتماعيفرهنگي

بورديو، پانتاملين، بارت، كلمنبورديوشولتز، بكرماركسنظريه پرداز

تبيين

روابط 
اجتماعي: 
استثمار 

كارگران توسط 
سرمايه داران

انباشت ارزش 
اضافي توسط 

كارگران

بازتوليد نمادها 
و ارزش هاي 

مسلط
دسترسي به منابع نهفته 
درشبكه هاي  اجتماعي

همبستگي و 
باز توليد گروه

سرمايه
سرمايه گذاري 

در توليد و 
گردش كاالها

سرمايه گذاري 
در قالب 

مهارت ها و 
دانش فني

دروني كردن يا 
درك نادرست 
از ارزش هاي 

مسلط

سرمايه گذاري در شبكه هاي 
اجتماعي

سرمايه گذاري 
در بازشناسي و 
پذيرش متقابل

ساختاري سطح  تحليل
گروه/فردفردفرد- طبقهفرد(طبقات)

(22 :1999,Lin nan) :جدول 2. نظريه هاي سرمايه؛ ماخذ
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را در نظريه دوركيم در باب انسجام اجتماعي و ظرفيت 
واقع  در  كرد.  جستجو  بايد  گروهي  شعائر  دارنده  باز 
ساختار مشترك اجتماعي باعث نزديكي افراد جامعه به 
يكديگر مي شود. لذا كمال جويي و تفكر ابزاري در خلق 
سرچشمه هاي سرمايه اجتماعي مطابق جدول زير نقش 

داشته اند.

نظريه هاي  در  اجتماعي  سرمايه  نظري  ريشه هاي 
برخي  خالصه  بطور  است.  شناسي  جامعه  كالسيك 
داوري  «پيش  مانند  اجتماعي  سرمايه  متشكله  مفاهيم 
«ضمانتهاي  وبر،  و  دوركيم  نظريه هاي  به  ارزشي» 
پردازان  نظريه  و  زيمل  بحثهاي  به  دوجانبه»  اجرايي 
مكتب مبادله, «همبستگي بسته» به مفهوم «طبقه براي 
خود» و بحث آگاهي طبقاتي ماركس و انگلس و مفهوم 
ميان  تمايز  باره  در  وبر  بحث  به  اجرا»  قابل  «اعتماد 
عقالنيت صوري و ذاتي برمي گردد. بدين ترتيب مي توان 
در  اجتماعي  سرمايه  مفهوم  گيري  عليرغم شكل  گفت 
پيرامون  پردازي  نظريه  براي  تالش  بيستم،  قرن  اوايل 
نشان  كه  برمي گردد  سالهاي 1990  به  آن  نظري  ابعاد 
در  دارد.  مفهوم  اين  طوالني  چندان  نه  پيشينه  دهنده 
جدول 4 تعاريف مختلف سرمايه اجتماعي به اجمال ارائه 

شده است.

سرمايه  پيرامون  موجود  ديدگاه هاي   3-3
اجتماعي

تاكنون ديدگاه هاي مختلفي پيرامون سرمايه اجتماعي بنا 
به زمينه هاي نظري و تكوين تاريخي آن شكل گرفته كه 
مي توان آنرا در قالب 4 ديدگاه به شرح زير تشريح كرد. 
1- «ديدگاه اجتماع گرايي»: در اين ديدگاه سرمايه 

اجتماعي با سازمانهاي محلي چون باشگاهها، انجمن ها 
و گروه هاي مدني برابر انگاشته مي شود. اجتماع گرايان 
معتقدند كه سرمايه اجتماعي ذاتا خير است، هرچه بيشتر 

باشد رفاه اجتماعي را به دنبال خواهد داشت. 
پيوندهاي  ديدگاه  اين  اي»:  شبكه  «ديدگاه   -2
عمودي و افقي در بين مردم و روابط دروني و فيمابين 

اين قبيل هويت هاي سازماني به عنوان گروه ها و بنگاهها 
پيوندهاي  كه  دارد  اعتقاد  و  قرار مي دهد  تاكيد  مورد  را 
اجتماعات حس  به خانواده ها و  اجتماعي  نيرومند درون 
اين  پايه  خصلت  دو  مي دهد.  مشترك  مقصد  و  هويت 
ديدگاه توجه به جنبه هاي مثبت و منفي سرمايه اجتماعي 
آن  از  ناشي  عوارض  و  سرمايه  اين  منافع  بين  تمايز  و 

است. 
كه  است  مدعي  ديدگاه  اين  نهادي»:  «ديدگاه   -3
محيط  محصول  عمدتًا  اجتماعي  شبكه هاي  سرزندگي 
سياسي، قانوني و نهادي است. بر خالف ديدگاه اجتماع 
گرا و شبكه اي كه به سرمايه اجتماعي به عنوان متغيري 
مستقل برخورد مي كند، نگرش نهادي، سرمايه اجتماعي 
را به عنوان متغير وابسته تلقي مي كند. چگونگي عملكرد 
دولت و بنگاهها نيز به نوبه خود وابسته به انسجام، اعتبار 
و صالحيت دروني خودشان از يك سو و در برابر جامعه 

مدني از سوي ديگرند. 
4- «ديدگاه همياري»: اين ديدگاه در تالش است تا 
آثار دو ديدگاه شبكه اي و نهادي را در يكديگر ادغام كند. 
شناسايي ماهيت و گستره روابط اجتماعي يك جامعه و 
نهادهاي رسمي و تعامل ميان آنها، تعريف راهبرد نهادي 
مبتني بر اين روابط، خصوصًا حجم سرمايه اجتماعي درون 
گروهي و بين گروهي سه وظيفه محوري سياستگذاران 

پيامدهاتعريفسرچشمه ها 
كمال جويي

consummatory

- دروني شدن هنجارها
- همبستگي محدود

- هنجارپذيري (كنترل اجتماعي)
- مزاياي حاصل از وساطت شبكه اجتماعي

ابزاري
Instrumental

- مبادالت متقابل
- اعتماد قابل تضمين

- دستيابي محدود به فرصت ها 
- محدوديت آزادي فردي 

- توقعات مفرط از اعضاي شبكه 

جدول 3. سرچشمه هاي سرمايه اجتماعي؛ ماخذ: خاكباز، 1384، ص 320.
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پيشنهاد شده است. تفاوت ميان اين چهار ديدگاه عمدتًا 
به سه عامل بستگي دارد: 

1- واحدي كه به هنگام تحليل بر آن تمركز مي شود. 
يك  عنوان  به  اجتماعي  سرمايه  از  ديدگاه ها  تلقي   -2

متغير مستقل، وابسته يا واسط. 
3- جايگاه دولت ر ا تا كجا در تحليل خود مي گنجاند(خاكباز 

و پويان، 1384، ص 534). 

3-4 منابع توليد سرمايه اجتماعي و چگونگي 
سنجش آن 

توان  اجتماعي مي  توليد سرمايه  اولين منبع  به عنوان   
مجموعه اقدامات، فعاليت ها و برنامه هاي دولت در قالب 
سياستگذاري و برنامه ريزي هاي كالن را شناسايي كرد 
به  اجتماعي  برتوليد سرمايه  كه نقش مثبت وگاه منفي 
در  دولت  از  فراتر  نقشي  ديگركه  منبع  دو  گذارد.  جاي 

تعريف پيشنهادي براي سرمايه اجتماعينظريه پرداز
شبكه روابط متقابل بين عاملهاي درون يك اقتصاد.بار

روابط اقتدار، روابط اعتماد و حقوق ناشي از هنجارهاي ايجاد شدهكلمن
سرمايه اجتماعي يك دسته فرآيند هايي است كه منجر به توليد برون كلير

داده هايي مي شود كه حاصل كنش هاي اجتماعي است و شامل آن 
دسته اي است كه يا خود با دوام هستند يا روي آنهايي كه با دوام نيستند 

اثر مي گذارد. 
هنجارهاي غير رسمي كه موجب رشد همكاري بين دوفرد و يا بيشتر فوكوياما

مي شود
سرمايه اجتماعي فردي به عنوان ويژگيهاي اجتماعي فرد- شامل ليسر،  اليبسون و ساكردوت

مهارتهاي اجتماعي و جذبه كه وي را قادر مي سازد تا از طريق كنش با 
ديگران به منافعي در بازار و غير بازار دست يابد. 

گروه هايي كه در عادات افرادشان همكاري و انسجام و سرزندگي تزريق ناك و كفر
مي كنند و طبق نظر اولسونيان گروه هايي كه ائتالفهاي توزيعي تشكيل 

مي دهند.
كميت و كيفيت معاشرت در زندگي و هنجارهاي اجتماعي مرتبط با آن.نارايان و پريتچت

اشكال سازمان اجتماعي از قبيل شبكه ها، هنجارها و اعتماد كه همكاري پاتنام
براي منافع متقابل را تسهيل مي كند. 

سرمايه اجتماعي ساختاري، شامل، نقشها، قواعد، رويه ها و سنت ها بعنوان اپاف و ويجاياتا
شبكه هاي اجتماعي است كه سبب ايجاد الگوهاي جاري كنش هاي 

اجتماعي مي شوند. سرمايه اجتماعي شناختي، شامل، هنجارها، ارزشها و 
باورهايي است كه مردم را راغب به همكاري مي كنند.

هنجارها و شبكه ها كه مردم را براي كنش جمعي قادر مي سازد و در قالب ولكوك و نارايان
ديدگاه اجتماع گرايي، ديدگاه شبكه اي، ديدگاه نهادي وديدگاه هم افزايي 

قابل بررسي و تحليل است.
هنجارها و روابط اجتماعي مستحكم و ريشه دار در ساختارهاي اجتماعي بانك جهاني

جوامع كه مردم را در هماهنگي كنش ها براي دستيابي به اهداف مطلوب 
خود قادر مي سازد. 

55 :2002,Haddad. l & Malucci. j :جدول 4. تعاريف سرمايه اجتماعي از منظرنظريه پردازان؛ ماخذ
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ايجاد و توسعه سرمايه اجتماعي نقش دارند: اولي دين 
را سبب  آنها  الهامات ديني  تغييرات فرهنگي كه  است، 
مي شوند همچنان گزينه اي زنده در بسياري از بخشهاي 
جهان هستند. جهان اسالم شاهد رشد شكل هاي نوين 
دينداري در دهه هاي اخير بوده است. دومين سرچشمه 
اجتماعي در كشورهاي در حال توسعه جهاني شدن 
حامل  بلكه  سرمايه،  حامل  فقط  نه  جهاني شدن  است. 
انديشه و فرهنگ نيز است. اين موضوع مي تواند تهديدي 
براي سنت هاي گذشته و ايجاد كننده رويه و عادتهاي 
ص   ،1384 پويان،  و  باشد(خاكباز  جامعه  در  جديدي 

 .(196
    يكي از بزرگترين كاستي هاي سرمايه اجتماعي فقدان 
اين  اندازه گيري آن است. در  و  اتفاق نظر در سنجش 

زمينه حداقل دو رويكرد اجمالي اتخاذ شده است: 
1. رويكرد نخست اين است كه گروه ها و اعضاي آنها 

را در جامعه مفروض سرشماري كنند. 
2. در رويكرد دوم داده هاي مربوط به سطوح اعتماد، 
تعهد و دخالت مدني بررسي شوند. رابرت پاتنام كوشيده 
در  انجمن ها  شمارش  با  را  اجتماعي  سرمايه  تا  است 

جامعه مدني بسنجد. 
و  اجتماعي  سرمايه  ميان  رابطه  به  زيادي  پژوهش هاي 
پيامدهاي مثبت در حوزه ها و سطوح گوناگون اقتصادي، 
اند. براي نمونه  سياسي، اجتماعي و رفاهي توجه كرده 
تحقيقات نشان داده اند كه سرمايه اجتماعي با حاكميت 
خوب و كارايي اقتصادي نيز رابطه مستقيمي دارد. به نظر 
پاتنام سرمايه اجتماعي موجب داشتن حكومت خوب و 
ايده محوري سرمايه اجتماعي  نيز  نارايان  كارا مي شود. 
بين گروهي و روابط دولت- جامعه را در هم آميخته و با 
ادغام آنها پيشنهاد مي كند كه تركيبات مختلف حكمراني 
جامعه  گروه،  يك  در  گروهي  بين  اجتماعي  سرمايه  و 
روانشناسي  بحث  در  مي كند.  طلب  را  متفاوتي  محلي 
سنجش سرمايه اجتماعي بنا بر عقيده كريشنا، وجود تعداد 
انجمن هاي مدني غير دولتي به عنوان شاخص سرمايه 
اجتماعي در كشورهاي در حال توسعه نمي تواند شاخص 
مناسبي باشد چرا كه در اين كشورها جامعه مدني داراي 
ضعف ساختاري است و به شدت از سوي دولت نظارت و 

كنترل مي شود. او پيشنهاد مي كند به جاي اين شيوه بايد 
اندازه  بر شبكه ها و هنجارهاي غير رسمي جامعه براي 

گيري سرمايه اجتماعي بپردازيم (همان، ص 19). 

اجتماعي  توسعه  و  اجتماعي  سرمايه   5-3
پايدار

شكل  اجتماعي،  سرمايه  با  مرتبط  موضوعات  از  يكي 
در  موجود  مولفه هاي  بر  مبتني  خوب  جامعه  گيري 
موثر  مولفه هاي  بررسي  در  است.  سرمايه  از  اين شكل 
را  زير  موارد  و شناخت جامعه خوب مي توان  تعريف  بر 
برشمرد: جامعه خوب قيود و تعهداتي را براي تمامي افراد 
نابرابري اجتماعي  جامعه تعيين مي كند و باعث كاهش 
و ترويج كننده تساوي و عدالت اجتماعي است. درجامعه 
خوب بين ارزشها، هنجارها، نظم اجتماعي و ساير امور 
آن حداكثر هماهنگي وجود دارد. موارد فوق ويژگيهاي 
اينكه جامعه اي  اما براي  جامعه خوب را معرفي مي كند 
براي نظام  قوانين و مقررات مشخصي  بايد  باشد  خوب 
در  تا  شود  تعريف  آن  افراد  جامعه پذيري  و  اجتماعي 
چارچوب اين قوانين بتوان هدايت و نظارت بر جامعه را 
محقق نمود. اجتماع گرايان فرض مي كنند كه يك جامعه 
خوب مبتني بر توازن بين آزادي و نظم اجتماعي است و 
همچنين تناسب بين ارزشها و اخالقيات فردي و گستره 
اجتماعي را مدنظر دارند(Oxford, 2001: 158). لذا 
مي توان خصوصيات عمومي اجتماعات پايدار و ناپايدار را 
بر اساس معيارهاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، محيطي 

ونهادي به شرح جدول 5 برشمرد.

   3-6  سرمايه اجتماعي محله اي 
بررسي  پايه اي نظري در  به عنوان  اجتماعي  از سرمايه 
بر  مي توان  و  مي شود  استفاده  محله  اجتماعي  وضعيت 
پايه آن ظرفيت هاي موجود در محله را شناسايي و مورد 
متفاوتي  مفهوم  سازي  در  داد.  قرار  بيشتري  نظر  دقت 
بر  مبتني  را  محله اي  اجتماعي  سرمايه  تا  شده  تالش 

جنبه هاي زير توصيف نماييم. 
يك  عنوان  به  محله  اجتماعي  سرمايه  الف: 
اين  در  اجتماعي  سرمايه  سطحي:  چند  ساخت 
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اجتماع ناپايداراجتماع پايدارمعيار

رشد اقتصادي
اقتصاد پايه مترقي، تعهدات دراز مدت، 
پايداري اقتصادي و در برگيرنده بخش 

عمده اي ازشهروندان 

چيرگي و تسلط اشكال وابسته توسعه، 
فقدان يا كمبود فرصتهاي اشتغال، نا امني 

و آسيب پذيري اقتصادي 

شهروندي
شهروند و اجتماعات فعال، نظارت اجتماعي 

دراز مدت، التزام سياسي موثر، بخش 
اختياري و داوطلبانه و سرمايه اجتماعي 

قوي 

شهروندان و اجتماعات غير فعال و وابسته، 
فقدان يا كمبود التزام اجتماعي و فردي، 

سطح پائين فعاليت هاي داوطلبانه و سرمايه 
اجتماعي 

حكمروايي

سيستم هاي حكمروايي مسئول و پاسخگو 
و نماينده جامعه، توازن در تعريف راهبردها 
و استراتژيهاي توسعه، سياستگذاري نظري 
و كالن از باال به پايين و سياستهاي عملي 

و اجرايي از پايين به باال 

سيستم هاي حكمروايي بسته، غير مسول 
و غير پاسخگو، اعتماد غير فعال، نمونه اي 

از اشكال دموكراسي، فاقد اهداف، ماموريت 
و سياستهاي كالن، محدود كردن افكار و 

عقايد محلي و عمومي 

خصوصيات اجتماعي

وجود مهارتهاي فراوان در نيروهاي كار، 
تنوع اجتماعي و قومي- نژادي، تركيب 
مختلط انواع ساكنان از منظر اقتصادي 

اجتماعي، اجتماع متوازن، محالت با 
جمعيت پذيري مناسب 

نبود يا كمبود مهارت در نيروهاي كار، 
اجتماعات غير متوازن در مكانها، جدائي 

گزيني در سطح باال بين گروه هاي 
اجتماعي، فقدان تنوع، جدائي گزيني 

و تفكيك رسمي و غير رسمي و فقدان 
جمعيت پذيري مناسب

طراحي شهري

معماري متنوع و گوناگون، دسترسي به 
فضاهاي عمومي، تراكم هاي شهري باالتر، 
تهيه و تدارك تسهيالت و خدمات متنوع، 

ساختمانهايي كه دسته اي از نيازهايي را 
تدارك ديده اند، اجتماع خود اشتغالي، 

ايجاد كننده مكان

معماري يكسان و متحدالشكل و منطقه 
بندي شده، فضاهاي عمومي بسته، ديوار 
دار و غير قابل دسترس، فقدان تسهيالت 

اجتماعي، پراكندگي شهري، توسعه حومه 
اي، بي مكاني 

ابعاد محيطي
استفاده مجدد از مكانها وسايت هاي با 

قابليت توسعه، كاهش و به حداقل رساندن 
سفرها، ارتقاء و كيفيت خوب حمل و نقل 

عمومي 

گسترش در مكانها و فضاهاي سبز، به 
حداكثر رساندن سود، وابستگي شديد به 

خودرو، فقدان و كمبود وسايل حمل و نقل 
عمومي 

سرمايه اجتماعي

تقويت و ايجاد حس همكاري متقابل و 
اعتماد دوطرفه ميان شهروندان با مديران 

امور شهري، توجه به ساير سرمايه هاي 
فيزيكي، انساني و محيطي به صورت 

همزمان 

توجه به سرمايه هاي فيزيكي و محيطي و 
استفاده كمتر از ظرفيت هاي انساني موجود 

محيطهاي جذاب، كيفيت زندگي باال، كيفيت زندگي
كنش و جذابيت براي گروه هاي اجتماعي 

كيفيت پايين زندگي، اعمال فشار بر روي 
گروه هاي اجتماعي 

هويت، حس تعلق و 
ايمني

حس هويت و تعلق به اجتماع، روايي و 
دارا بودن قدرت تحمل در برابر تغييرات، 

وجود رابطه و تعهد بين افراد و گذشته 
تاريخي آنها، سطح پايين و حداقلي از جرم 

و رفتارها و ناهنجاريهاي اجتماعي 

فقدان هماهنگي و پيوستگي فرهنگ محلي 
و فضاهاي عمومي، عدم پويايي فضايي و 

قابليت تحمل در برابر تغييرات سياست هاي 
محلي تقسيم بندي شده، سطح حداكثري 

از جرم، بي نظمي و هراس و ترس. 

جدول 5. خصوصيات عمومي اجتماعات پايدار و ناپايدار بر اساس معيارهاي مختلف؛
Raco,2007: 171 :ماخذ 
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بخش به منظور استفاده موثر ازآن، به عنوان ارتباطات 
متقابل چند سطحي بين منابع شبكه محور قابل تعريف 
است. اعتماد متقابل در قالب شبكه هايي كه در درون 
محله براي مديريت و برنامه ريزي محله شكل مي گيرند 
چند  اجتماعي  ساخت  يك  ايجاد  به  منجر  مي تواند 
سطحي از شهروندان در محله گرديده و در نهايت  اداره 
لذا  مي سازد.  ميسر  تري  آسان  شكل  به  را  محله  امور 
ساخت  يك  ايجاد  با  محله  سطح  در  اجتماعي  سرمايه 
چند سطحي تالش مي كند تا اعتماد شهروندان را جلب 
توسعه  را  محله  در  مشاركتي  برنامه ريزي  و  مديريت  و 
دهد. مبناي اين جنبه از سرمايه اجتماعي چيزي است 
كه از آن به عنوان سرمايه اجتماعي ساختاري ياد مي شود 
و تشكل ها و نهادها و شبكه ها نقش تعيين كننده اي در 

شكل گيري آن دارند.
ب: سرمايه اجتماعي محله به عنوان بستري در 
استفاده از ظرفيت هاي محلي: سرمايه اجتماعي به 
نيروهاي  بكارگيري  و  گوناگون  جنبه هاي  و  ابعاد  دليل 
ظرفيت هاي  از  استفاده  در  را  متفاوتي  اشكال  مختلف 
سرمايه  پيرامون  اخير  تحقيقات  مي كند.  ايجاد  محلي 
اجتماعي  سرمايه  از  خاصي  اشكال  روي  نيز  اجتماعي 
و  اجتماعي  هنجارهاي  و  ارزشها  بتواند  كه  دارد  تاكيد 
برد. همچنان كه  بكار  اجتماعات  براي كليه  را  سياسي 
ادراك  اجتماعي  اقتصادي  و  فرهنگي  پس زمينه هاي 
مي دهد،  شكل  را  اجتماعي  سرمايه  از  افراد  برداشت  و 
لذا همين پس زمينه ها نيازهاي سرمايه اجتماعي را نيز 
مشخص و ارائه مي دهند. بولن(Bullen, 1999)مبتني 
بر اين جنبه مشخصات محله هاي داراي درجه بااليي از 

سرمايه اجتماعي را به شرح زير ارائه مي كند: 
از  جزيي  كه  داشت  خواهند  را  احساس  اين  مردم   -1

محله هستند. 
2- احساس مفيد بودن و سودمندي كرده و توانايي آنها 

براي مشاركت واقعي در محله تقويت مي گردد. 
احساس  آن  در  و  دانسته  خود  به  متعلق  را  محله   -3

امنيت مي كنند. 
افراد  ميان  متقابل  ارتباطات  از  زيادي  4-شبكه هاي 

شكل مي گيرد. 

براي  ابزاري  عنوان  به  اجتماعي  سرمايه  ج: 
تقويت سياست هاي مناسب محله اي: سياست هاي 
برنامه ريزي مي تواند از سطح ملي و كالن تعريف و در 
سطح محلي با نگاه برنامه ريزي مشاركتي توسط ساكنين 
محله به اجرا درآيد. در طرح ها و برنامه هاي كالن و بزرگ 
در  مردم  مشاركتي  توان  از  مي توان  حداقل  نيز  مقياس 
اجراي آنها استفاده شود. قلمروهاي پايه سرمايه اجتماعي 
مبتني بر مفاهيم و رويكردهاي نظري گفته شده مي تواند 
در قالب توانمند سازي، مشاركت، فعاليت هاي مشاركتي 
و اهداف و مقاصد عمومي به حمايت از شبكه ها، توجه 
به عنوان عنصر  اعتماد  ارزشها و هنجارهاي جامعه،  به 
محيطي،  ايمني  و  تعلق  و  اجتماعي  سرمايه  در  اساسي 
سياست هاي مناسب محله اي راتقويت و حفاظت نمايد. 
در توانمند سازي شهروندان حس مي كنند جزيي فعال و 
تاثير گذار در جامعه هستند و مي توانند فعاليت هايشان را 
مديريت و به انجام رسانند. توجه به ارزشها و هنجارهاي 
رفتاري عمومي و به شراكت گذاردن آنها باعث تقويت 
حس اعتماد و تعلق به افراد ساكن در محله و مكان آن 
تعريف شده  از قلمروهاي  با هر يك  مي گردد. متناسب 
فوق سياست هاي مناسبي نيز در قالب جدول قابل تعريف 

است(جدول صفحه بعد).
د: سرمايه اجتماعي به عنوان ابزار برنامه ريزي: 
به  توجه  مبنا  محله  برنامه ريزي  مشخصه هاي  از 
سرمايه هاي اجتماعي و انساني است و براي شكل گيري 
و انباشت اين سرمايه ها نيازمند يك ساختار محله گرا در 
تمركزگرا،  در ساختار هاي  است.  برنامه ريزي  و  مديريت 
مبتني بر ديدگاه سنتي، مديريت براساس روابط عمومي 
و تقسيم بندي هاي انعطاف ناپذير سرمايه اجتماعي، يعني 
نمي گيرد.  شكل  متقابل  اعتماد  و  همكاري  شبكه هاي 
كه  دارد  تاكيد  نكته  اين  بر  مبنا  ـ  محله  برنامه ريزي 
زندگي  ساكنان محله ها طي تجربه مشترك و طوالني 
در يك محيط مي توانند بسياري از نيازها و ضرورت هاي 
هماهنگي  در  و  داده  تشخيص  را  خود  زندگي  روزمره 
ايجاد محالت شهري  به  باالتر  مديريت هاي سطوح  با 
با  بيشتري  هماهنگي  رويكرد  اين  كنند،  كمك  پايدار 
زمان و فضا در مقياس محلي دارد. در بعد برنامه ريزي، 
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امور به سطوح محلي و خرد و  تمركززدايي و واگذاري 
و  برنامه ريزي  خودگردان  نظام  يك  سمت  به  حركت 
مديريت محله اي از ديگر مشخصه هاي عمده است كه با 
تكيه بر سرمايه اجتماعي مي توان آنها را به نحو مطلوب 
در شهرها به مرحله اجرا درآورد (حاجي پور، 1385، ص 

 .(44

چارچوب  ارائه  استنتاج:  و  بندي  جمع   7-3
پايداري  معيارهاي  و  براصول  مبتني  نظري 

محله در ديدگاه سرمايه اجتماعي
مجموع  در  گفته  پيش  مطالب  چارچوب  در        
كاالي  سرمايه اجتماعي در سطح فردي فراهم آورنده 
خصوصي است كه براي سود اقتصادي يا ديگر منافع 
در  مي شود.  استفاده  تحصيلي  موفقيت  مانند  شخصي 

توصيفسياستهاي محليقلمرو

توانمندسازي

• فراهم كردن حمايت از گروه هاي اجتماعي
• پاسخ به نيازهاي محلي افراد

• كمك كردن براي حل مسائل و مشكالت

• اعطاي وظايف و اختيارات به افراد محلي در فرايند 
سياستگذاري

افراد حس مي كنند صداي آنها شنيده مي شود، 
در فرايندها تأثير گذار هستند، مي توانند 

فعاليت هاي مورد نيازشان را خودشان انجام 
دهند. 

مشاركت
• ايجاد، حمايت و تقويت فعاليت ها و سازمانهاي 

محلي
• عمومي كردن وقايع و حوادث محلي

افراد بخشي از فعاليت هاي اجتماعي را بدست 
مي گيرند، به حوادث و وقايع محلي رخ داده 

و يا درحال وقوع توجه و احساس مسئووليت 
مي كنند

فعاليت هاي 
مشاركتي و 

مقاصد عمومي
• توسعه و تقويت شبكه ها بين سازماني در محدوده 

تعريف شده
افراد با يكديگر در شكل دادن به گروه هاي 

رسمي و غيررسمي براي رسيدن به 
خواسته هاي مشترك همكاري مي كنند. 

حمايت از 
شبكه ها

• ايجاد، توسعه و تقويت يك عادت و رسم ملي 
همكاري متقابل بين افراد و سازمانها كه عقايد و 
ايده هاي يك اجتماع را توسعه و ترويج مي دهند.
• برنامه آگاهي بخشي همسايگي خوب (شرايط، 

مقاصد و شيوه ها)

افراد و سازمانها به صورت متقابل و بعضاً 
يكطرفه جهت تقويت خود با يكديگر همكاري 

مي كنند و انتظار دارند كه در هنگام نياز نيز به 
آنها كمك شود. 

جمع آوري 
ارزشها و 
هنجارها

• توسعه و ترويج عادتي كه براساس آن همديگر را 
بشناسند و بپذيرند.

• امنيت ارتباطات اجتماعي هماهنگ شده
• ترقي جذابيت هاي اجتماعي

افراد ارزشها، هنجارهاي رفتاري عمومي را به 
شراكت مي گذارند. 

اعتماد
• افزايش اعتماد در ارتباطات بين ساكنين با يكديگر

• واگذاري اجازه برخي از تصميم  گيريها
• آوردن گروه هاي مخالف در كنار يكديگر

افراد احساس مي كنند كه يك اعتماد بين 
ساكنان و سازمانهاي محلي مسؤول براي اداره 

امور و نگهداري و ارائه خدمات وجود دارد. 

ايمني
• افزايش حس ايمني در ساكنين

• پيشگيري از وقوع جرايم در سطح محلي
• فراهم كردن مدارك و داليل قابل رويت از 

شاخص هاي امنيت

افراد احساس ايمني در محله خود مي كنند و 
در استفاده از فضاهاي عمومي به دليل ترس و 

هراس محدود و محصور نمي شوند. 

تعلق
• ايجاد، تقويت و توسعه حس تعلق در ساكنين

• افزايش و ارتقاء هويت مكان از طريق طراحي، 
خيابانها و نامگذاري آنها وغيره

افراد احساس مي كنند كه با يكديگر و با نواحي 
مسكوني مرتبط و متصل هستند و حس تعلق 

به مكان و ساكنين را دارند. 
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كااليي  مولد  مي تواند  اجتماعي  سرمايه  باالتر  سطوح 
عمومي باشد كه تمامي اعضاي جامعه مي توانند از آن 
مي تواند  اجتماعي  سرمايه  همچنين  كنند.  برداري  بهره 
امري كه  باشد.  منافع يك گروه خاص  در خدمت  تنها 
در صورت گستردگي آن در جامعه، مانع رشد و توسعه 
نوع  به  توجه  شهري  مطالعات  در  بنابراين  شد.  خواهد 
شهر،  مختلف  مناطق  اجتماعي  سرمايه  ميزان  و  روابط 
پديد  را  شرايطي  اجتماعي  محيط  دارد.  زيادي  اهميت 
اگر  است.  موثر  افراد  آينده  و  سرنوشت  بر  كه  مي آورد 
مزاياي  باشد،  مثبت  جانبي  اثرات  داراي  محيط  اين 
اگر  و  گيرد  قرار  همگان  استفاده  مورد  مي تواند  حاصله 
اثرات جانبي منفي باشد، زيان آن دامنگير تمامي ساكنان 
و  محالت  گيري  شكل  رو  همين  از  بود.  خواهد  شهر 
براي  خطر  زنگ  يك  عنوان  به  مي تواند  فقير  مناطق 
و  پايدار  محالت  وجود  اينكه  يا  و  شود  محسوب  شهر 
داراي افراد توانمند براي اداره امور خصوصي و عمومي، 
شهري پويا را نويد مي دهد. سرمايه اجتماعي زماني براي 
توسعه شهري اثرات مثبت خواهد داشت كه اثرات جانبي 
آن از شكل كاالي خصوصي خارج و در قالب كاالهاي 
عمومي عرضه شود. هر چه كاالهاي عمومي حاصله از 
سرمايه اجتماعي براي شهر بيشتر باشد، اثرات توسعه اي 
كه  شهري  در  بود.  خواهد  بيشتر  نيز  اجتماعي  سرمايه 
اعتماد و امنيت اجتماعي به عنوان يك كاالي عمومي، 
نهادهاي  و  نظافت  هزينه  دارد،  وجود  زيادي  ميزان  به 

مراقبتي و تنبيهي كاهش خواهد يافت و منابع آزاد شده 
ارتباطات  و  آموزش  مانند  بنيادي  امور  صرف  مي تواند 
مي شود. در سطح محله نيز وجود سرمايه اجتماعي باعث 
سودمندي  و  امنيت  تعلق،  احساس  شهروندان  مي شود 
اين  نمايند.  تلقي  آن  محيط  از  جزيي  را  خود  و  داشته 
بر  مبتني  ساختاري  گيري  شكل  باعث  خود  موضوع 
مي گردد.  متقابل  اعتماد  و  تعامل  همكاري،  شبكه هاي 
محله هاي  سطح  در  اجتماعي  سرمايه  مبحث  در  آنچه 
شهري مي بايست مد نظر قرار گيرد تالش براي شكل 
گيري سرمايه اجتماعي ساختاري و شناختي در تعامل با 
يكديگر است.چراكه يكي از آنها ناظر به شبكه ها،قوانين 
ساكنين  و  شهروندان  به  ناظر  ديگري  و  نهادهاست  و 
محله هاي شهري است. لذا در صورتي مي توان از وجود 
سرمايه اجتماعي به نحو مطلوب در سطح محله استفاده 
كردكه هم نهادهاي خاصي مانند شوراها و برخي ديگر 
از نهادهاي سنتي و عرفي شكل گيرد و هم تالشي براي 
ايجاد حس اعتماد،تعهد و تعلق اجتماعي محلي به صورتي 
فراگير ايجاد و ترويج شود.جدول 7 اصول و شاخص هاي 
برپايه  محله  در سطح  آن  كاربست  و  اجتماعي  سرمايه 
معيارهاي مورد پذيرش براي پايداري را نشان مي دهد.

اين اصول چارچوب نظري و مولفه هاي كليدي مفهوم 
اين  در  قابليت سنجش  كه  اي  محله  اجتماعي  سرمايه 

سطح شهري دارند را نشان مي دهد:

معيارهاي مورد پذيرش براي پايدارياصول

مشاركت 
حمايت از شبكه ها

توانمند سازي
اعتماد اجتماعي 

تعلق اجتماعي
امنيت و ايمني 

ارزشها و هنجارهاي مشترك 
شهروندي 

تعهد اجتماعي

- احساس مسئوليت فردي و اجتماعي 
- شكل دادن به گروه هاي رسمي و غير رسمي 

- تقويت همكاريهاي متقابل در جهت رفع نيازهاي مشترك
- شراكت ارزشها و هنجارهاي عمومي 

- افزايش اعتماد در ارتباطات بين ساكنين 
- كاهش تنش ها و تضادهاي دروني اجتماع محلي 

- ايجاد و تقويت حس تعلق 
- تقويت هويت مكاني 

- روشن شدن حدود وظايف، اختيارات و مسووليت ها 
- افزايش حس ايمني و امنيت در ساكنين 

- حضور داوطلبانه در فعاليت هاي محله 

جدول 7. اصول و معيارهاي پايداري محله در چارچوب ديدگاه سرمايه اجتماعي
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چارچوب  هاي  مولفه  عملياتي  تعريف   8-3
نظري بعد اجتماعي محله 

انتزاعي  مفاهيم  و  سازه ها  سنجش  منظور  به  معموًال 
به  دادن  پوشش  جهت  فرعي  شاخصهاي  يكسري  از 
انتخاب شاخصهاي  استفاده مي شود.  نظر  مورد  مفهوم 
كلي  ايندكس  قالب يك  در  آنها  تركيب  نحوه  و  فرعي 
براساس معيارهاي علمي انجام مي گيرد (ازكيا و دربان 
در  اصلي  نيزكانون  متغيرها   .(18 ص   ،1382 آستانه، 
ساده  به  متغير  يك  علمي هستند.  هاي  پژوهش  انجام 
ترين تعريف چيزي است كه مي تواند تغيير كند و واجد 
ارزشهاي متعددي گردد (عالقبندراد، 1383،  يا  طبقه و 
داراي  مي تواند  تحقيق  متغيرهاي  از  ص 103). هريك 
باشد كه متناسب  تعاريف نظري و عملياتي خاص خود 

با انتظارات محقق از انجام تحقيق قابل تعريف و تدقيق 
حسب  بر  آنرا  متغير،  يك  عملياتي  تعريف  مي باشد. 
عملياتي توصيف يا تعريف مي كند كه براي توليد آنها به 
كار مي رود و يا فنوني كه براي اندازه گيري آن استفاده 
مي شود. لذا اين تعريف بايد صورت گيرد تا اندازه گيري 
يك متغير ميسر گردد. تعريف نظري نيز مشخص كننده 
انجام  متغير در حيطه  تئوريك و درك نظري  چارچوب 
تحقيق و متناسب با اهداف و فرضيات آن مي باشد. در 
اين پژوهش ابعاد اجتماعي محله پايدار يكي از سازه ها و 
مفاهيم انتزاعي  است كه به منظور سنجش آن، براساس 
قابل  كليدي  معيارهاي  مولفه ها،  ابعاد،  نظري،  مباني 
سنجش و متغيرهاي آن تعريف و نتايج در جدول زيردرج 

شده است. 

مفهوم 
نظري

ابعاد و 
معيارهاي كليدي ومتغيرهامولفه هاي نظريويژگي ها

سرمايه 
اجتماعي

كارايي

• مديريت فضا و فعاليت
• حق تغيير و  اصالح

• امكان سازندگي محالت توسط خود 
افراد

• ميزان تغييرات فيزيكي و كالبدي محله نسبت به گذشته
• وجود فضاهاي خاطره انگيز در محله و ميزان شناخت آن 

توسط ساكنين
• ميزان تمايل به پيشنهاد سكونت در محله به ديگران

تعلق 
• حس تعلق به مكاناجتماعي

• ميزان دارا بودن احساس محيط خانه در فضاي محله 
• ميزان تمايل به ماندگاري در محله 

• اولويت عالقه به مكان بعد از محيط زندگي (خانه)
• دلتنگي براي فضاي محله پس از ترك آن 

تعهد 
اجتماعي

• اجتماعي شدن غير رسمي (ديد و 
بازديدها)

• قدرت و نفوذ شبكه هاي 
اجتماعي(انواع روابط شكل گرفته بين 

افراد )
• تمايل به همكاري، همياري و همدلي 

متقابل بين افراد

• ميزان رفت و آمد بين همسايگان 
• ميزان احساس ضرورت ارتباط با افراد هم محله و 

همسايگان 
• ميزان تغييرات ايجاد شده در ارزشها و فرهنگ حاكم بر 

محله 
• كمك به همنوع و همسايه 

• ميزان گفتگو با همسايگان جهت طرح و رفع مسائل و 
مشكالت  محله 

• ميزان وجود روابط صميمانه بين همسايگان و افراد محله 

اعتماد 
اجتماعي

• حس اعتماد و اطمينان عمومي 

• اعتماد نهادي (سنجش اعتماد مردم 
به مديريت شهري )

• ميزان اعتماد و اطمينان به شهروندان ساكن در محله
• ارزيابي اقدامات و برنامه هاي شهرداري براي حل مشكالت 

محله
• ميزان امنيت و آرامش خاطر در محيط به ويژه در شب 

مشاركت 
مدني

• مشاركت رسمي از طريق همكاري 
فعال و داراي مسوليت

• مشاركت غير رسمي  (حضور در 
فعاليت هاي مذهبي )

• روحيه داوطلبي
• مشاركت فعال در فعاليت هاي 

اجتماع محلي
• فعال بودن در بستراجتماع

• ميزان تمايل به مشاركت جهت اجراي پروژه هاي عمراني و 
خدماتي در محله 

• مشاركت در برگزاري مراسم و فعاليت هاي اجتماعي و 
مذهبي 

• حضور در انتخابات شوراي شهر

• تمايل به كانديدا شدن براي شوراي شهر 
• ارائه پيشنهاد امكان مشاركت  يا داليل عدم مشاركت

جدول 8. تعريف عملياتي بعد اجتماعي محله پايدار؛ معيارهاي كليدي و متغيرهاي آن
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4- يافته هاي پژوهش
4-1 بررسي وضعيت شهر و محله هاي شهري 

ايران 
بررسي و مرور تحوالت تاريخي شهر و محله هاي شهري 
ايران در چارچوب شرايط و بسترهاي سياسي، اقتصادي 
گرايش هاي  و  روندها  شكل گيري  نشانگر  اجتماعي  و 
متعددي از منظر ساختاري ـ كاركردي است. تغيير نقش 
دولت در توسعه شهري و تالش براي واگذاري برخي از 
تصديهاي عمومي به نهادي مدني و مردمي، شكل گيري 
و تغيير الگوي توسعه ساختاري شهرها از الگوي توسعه 
ايراني  معرفتي  و  فرهنگي  مباني  به  متكي  و  درون زا 
توسعه  الگوي  غلبه  نفوذ  عنوان  به  آنچه  به  اسالمي  ـ 
بروز  تجدد،  و  سنت  بين  تضاد  مي شود،  تعبير  برون زا 
شهرها  در  ساختاري  و  كاركردي  ناهنجاريهاي  برخي 
نگرشهاي حاكم  و  ارزشها  تغيير  با  و محله هاي شهري 
بر شهرنشيني و توسعه شهري، تأثيرپذيري از الگوهاي 
جهاني شهرنشيني و نظامات توسعه اي آن، ورود برخي 
از الزامات جديد فني، تكنولوژيكي، اجتماعي و مديريتي 
به نظام شهرنشيني را مي توان از جمله روندها و فرايندها 
تلقي  كالنشهري  مناطق  و  شهرها  در  تأثيرگذار  فعلي 
نمود. پس از ورود اسالم به ايران تا مدتي وضع سياسي، 
تدريج  به  و  ماند  برجا  پا  شهرها  اجتماعي  و  اقتصادي 
كرد.  نفوذ  شهري  زندگي  شالوده  در  ديني  سازمانهاي 
همبستگي مذهبي، شكل تازه اي به روابط موجود ميان 
افراد ساكن در محالت داد. به دليل ويژگي هاي خاص 
اقتصادي و اجتماعي و سياسي حاكم بر نظام شهرنشيني 
دورة  دو  به  را  اسالم  از  پس  دوران  مي توان  كشور  در 
ابتداي ورود اسالم تا آغاز حكومت صفويه و ديگري از 
آغاز صفويه تا اواخر حكومت قاجار طبقه بندي كرد. وفق 
اين تقسيم بندي در دوره اول نظام توسعه درون زا متكي 
نقش  شهر نشيني  توسعه  در  اسالمي  و  ايراني  مباني  بر 
ايفا مي كند و به مرور زمان به دليل آغاز روابط سياسي و 
اقتصادي ايران با دول اروپايي از زمان حكومت صفويه 
شهرنشيني شكل جديدي به خود مي گيرد و پيوندهاي 
از  بيرون  در  آنچه  و  داخلي  مسلط  فكري  نظام  ميان 
مرزهاي قدرت وجود داشت، برقرار مي شود. لذا مي توان 

به  برون زا  توسعه  از  رگه هاي  دوره  اين  در  كه  گفت 
فرايندهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي حاكم بر توسعه 
شهري كشور رسوخ مي كند كه در شكل، ساخت و بافت  
و همچنين نظام اداره امور شهري  و محله هاي شهري 

تأثير خود را به جاي مي گذارد.
تغييرات  دچار  كشور  امور  اداره  قاجار  دوره  به  ورود  با 
با  پيوند  در  توسعه كشور  زمان  اين  در  اساسي مي شود. 
تقسيمات و وابستگي هاي اقتصادي با كشورهاي خارجي 
بسيار  نقش  زمان  اين  تا  كه  بارزي  وجه  مي خورد.  رقم 
نظام  تعريف  و  قاجار  حاكمان  توجه  با  داشت  كمرنگي 
و  اقتصادي  دستاوردهاي  به  توجه  بر  مبتني  سياسي 
زمان  اين  در  يافت.  نمود  پيش  از  بيش  اجتماعي غرب 
شهرنشيني و توسعه شهري، كانون و محور توسعه قلمداد 
و  تهران  مانند  شهرهاي  به  توجه  كه  گونه اي  به  شد. 
تبريز به داليل مختلف سياسي و اقتصادي بيشتر گرديد 
و اقدامات عمراني و اقتصادي نيز در اين شهرها بيشتر 
صورت مي گرفت. ورود الگوهاي شهرسازي غرب كه در 
اثر تعامل اقتصادي و سياسي در سازمان فضايي شهرها 
و به دنبال آن محله هاي شهري در ايران شكل گرفته 
توانست  كم كم  و  گرديد  بيشتر  گذشته  نسبت  به  بود، 
برخي از ويژگي هاي قديمي و الگوهاي بومي شهرهاي 
نقش  نتوانست  اما  نمايد.  تحول  و  تغيير  دچار  را  ايران 
غالب و الگوي مسلط را در نظام توسعه شهري  و محله 
دوران  در  موضوع  اين  كند.  ايفا  كشور  شهري  هاي 
گرديد. شروع  بيشتر  رونق شهرنشيني  با  ناصرالدين شاه 
تحوالت اساسي در نظام شهرنشيني كه منجر به توسعه 
شهرها به لحاظ كمي و كيفي گرديد را مي توان از دوران 
مشروطيت دانست، اگرچه از زمان قاجار و حتي صفويه 
الگوهاي شهرسازي كشورهاي  اعمال  بيرون و  به  نگاه 
تأثيرپذيري  پهلوي  حكومت  در  اما  بود،  مدنظر  خارجي 
نظام  در  بنيادي  تغييرات  مبناي  سرمايه داري  از  شديد 

شهرنشيني كشور گرديد. 
اقدامات شهرسازي انجام گرفته در اوايل حكومت پهلوي 
به ويژه اجراي شبكه مشبك از خيابان بندي در بافت قديم 
شهرها باعث گرديد كه عالوه از بين بردن بافت هاي با 
ارزش  و محله هاي شهري منجر به تضعيف فرهنگ 
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تغييرات  گردد.  شهرنشينان  روابط  بر  حاكم  ضوابط  و 
ويژه  به  شهرها  كالبدي  بافت  در  شده  ايجاد  فيزيكي 
بازار،  بر روي  را  اثرات خود  بيشترين  از سالهاي 1310 
واقع  در  گذاشت.  جاي  به  قديمي  و  مسكوني  محالت 
اقتصادي و  آمدن رضاخان شرايط سياسي،  با روي كار 
اجتماعي كشور نيز دستخوش تغييرات اساسي گرديد. در 
دوره پهلوي با روي كار آمدن رضاخان، شهرنشيني داراي 
امور  اداره  اوج و حضيض هايي بود. شكل نظام سياسي 
كشور نيز مبتني بر تمركز قدرت در دولت مركزي بود و 
بنا به خواست دولت مركزي و شروع روند مدرنيزاسيون 
در سال 1305 زمينه هاي سرمايه گذاري زيرساختي در 
كشور فراهم و شهرها و بافت انها را تحت تاثير خود قرار 
داد.اقدامات شهرسازي صورت گرفته باعث تضعيف نظام 

محله اي و دگرگوني ساختار كالبدي آن گرديد.
از سال 1357 همزمان با پيرزوي انقالب اسالمي شرايط 
كشور  امور  اداره  نحوه  و  حكومت  نوع  كشور،  سياسي 
تغيير بنيادي يافت و به لحاظ اجتماعي تغيير ارزشهاي 
اجتماعي مبتني بر اسالم و تفكر ديني مهمترين عوامل 
شكل دهنده به تحوالت شهري و شهرسازي بوده اند. 
اين عوامل باعث گرديد تا همواره دولت بازيگردان اصلي 
صحنه تغيير و تحوالت اساسي در شهرها به ويژه كالن 
اشكال  از  مي توان  كمتر  شرايط  اين  در  باشد.  شهرها 
سنتي محله هاي شهري و روابط پيشين حاكم بر زندگي 
شهروندان اثري يافت، چرا كه بسترها و شرايط اقتصادي 
در  ديگري  چارچوبهاي  گيري  شكل  باعث  اجتماعي  و 
عرصه زندگي جمعي در شهرهاي امروزي شده  كه بخش 
وبه  شهري  زندگي  اساسي  الزامات  از  ناشي  آن  عمده 
ويژه دركالنشهرها مي باشد. لذا درچارچوب بررسي هاي 
تاريخي صورت گرفته مي توان گفت كه شهر اسالمي و 
به تبع آنها شهر و محله هاي شهري ايران در فرايند نضج 
و گسترش خود همواره دو وضعيت را از سرگذرانيده اند: 
شهرنشيني  عمومي  جريان  در  آنها  از  برخي  اينكه  اول 
و  به تجدد و غرب گرايي كشيده شده  توسعه شهري  و 
اينكه جريان تجدد كمتر توانسته  تغيير يافته اند و ديگر 
و  كند  ايجاد  آنها  در  عمده اي  ساختاري  تغييرات  است 
اين شهرها ساخت و بافت سنتي خود را حفظ كرده اند. 

پيوندهاي  شدن،  جهاني  شرايط  و  الزامات  چارچوب  در 
ساختاري در ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و 
سياسي باعث گرديده است كه بيشتر شهرها وضعيت اول 
را تجربه كرده و از آن تأثير بپذيرند. لذا شهرها به واسطه 
حسب  مشخص  مكاني  و  زماني  شرايط  در  قرارگيري 
مختصات اقتصادي، اجتماعي و سياسي توسعه يافته اند يا 
دچار وقفه و كندي توسعه شده اند. در شهرهاي اسالمي 
بسته به اين كه در كدام موقعيت مكاني ـ زماني و در 
برابر كداميك از وضعيت ها قرار گرفته باشند از نظر سنخ 
قديمي شهر و گسترش  بافت  توسعه  و  دگرگوني، رشد 
مي شوند  متمايز  يكديگر  از  آن  فراگيرنده  جديد  شهر 

(اهلرز، 1373، ص 37). 

4- 2سنجش ابعاد اجتماعي پايداري در محله هاي 
شهري شيراز

گروه  يا  جامعه  يك  از  ويژگي هايي  اجتماعي  سرمايه   
اجتماعي است كه ظرفيت سازماندهي جمعي و داوطلبانه 
براي حل مشكالت متقابل و يا مسائل عمومي را افزايش 
مي دهد. اين نوع سرمايه مكمل ساير سرمايه هاي موجود 
عمدتًا  كه  است   .  . و.  مالي  فرهنگي،  انساني،  جمله  از 
مذكور  سرمايه هاي  اثربخشي  و  كارايي  افزايش  باعث 
مي گردد. در اين مطالعه نيز از سرمايه اجتماعي و اصول 
تحقق  زمينه ساز  اركان  از  يكي  عنوان  به  آن  مفاهيم  و 
مشاركت  است.  شده  استفاده  محله اي  پايدار  توسعه 
مدني، اعتماد اجتماعي، تعهد اجتماعي و تعلق اجتماعي 
از جمله مؤلفه هاي پايه و اصلي براي تعريف متغيرهاي 
الزم در چارچوب ديدگاه سرمايه اجتماعي تعيين و مورد 
استفاده قرار گرفته اند. احساس تعلق به محله، تمايل به 
ماندگاري، تعامالت اجتماعي با افراد محله به ويژه رفت 
مسائل  حل  جهت  آنها  به  اتكاء  و  همسايگان  با  آمد  و 
در  مشاركت  عمومي محله اي،  و  شخصي  مشكالت  و 
آرامش  و  امنيت  خدماتي،  و  عمراني  طرحهاي  اجراي 
وجود  محله،  در  ساكن  شهروندان  از  نظرخواهي  خاطر، 
روابط صميمانه بين ساكنين، اولويت عالقه مندي به فضا 
پس از منزل مسكوني، اعتماد به همسايگان، مشاركت 
مذهبي،  و  اجتماعي  فعاليت هاي  و  مراسم  برگزاري  در 
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حضور در انتخابات شوراي شهر و محله و اعالم داليل 
جمله  از  مي توان  را  مشاركت  عدم  يا  فراگير  مشاركت 
متغيرهايي دانست كه حسب اصول كالن صدرالذكر در 
چارچوب ديدگاه سرمايه اجتماعي مورد بررسي، ارزيابي 
و سنجش قرار گرفته اند. بررسي متغيرهاي تعريف شده 
در  محله اي  اجتماعي  سرمايه  سنجش  و  ارزيابي  براي 
قالب سه سطح شهر، نواحي چهارگانه و محالت ده گانه 
شيرازصورت گرفته است. براي بررسي وضعيت و ارزيابي 
محاسبه  اجتماعي،  سرمايه  متغيرهاي  و  ها  شاخص 
يكطرفه  واريانس  تجزيه  از  استفاده  با  ميانگين  مقايسه 
(Anova) در سطح نواحي چهارگانه و محالت ده گانه 
شيراز صورت گرفت كه نتايج حاصله نشان مي دهد كه 
نمي باشد.  معني دار  واريانس  تجزيه  از  حاصل   f ميزان 
مقدار f در نواحي 1/020 و در محالت 1/623 مي باشد. 
متغيرهاي  وضعيت  به  مربوط  هاي  داده  تحليل  نتايج 
به  ميانگين  مقايسه  از  استفاده  با  كه  اجتماعي  سرمايه 
روش آزمون دانكن براي محالت ده گانه شيراز صورت 

گرفته نيزدر جدول زير ارائه شده است: 

از  هريك  كه  است  بنديهايي  طبقه  معرف   a,ab,b
محالت بنا به امتيازات در آن قرار مي گيرند.

بررسي و تحليل داده هاي جدول فوق نشان مي دهد كه 
برداشت هاي نسبتا واحد و يكساني از متغير هاي سرمايه 
اجتماعي در بين محالت موردمطالعه وجود داشته است 
به گونه اي كه ساكنين محله هاي قصرالدشت و معالي 
از  آباد واقع در بافت جديد و نوساز تقريبا تلقي واحدي 
متغيرهاي سرمايه اجتماعي در مقايسه با ساكنين محله 
هاي مهدي آباد و قاآني واقع در بافت مركزي و بافت 
حاشيه اي داشته اند. اين موضوع نشان مي دهد كه مولفه 
هايي مانند تعهد اجتماعي، تعلق اجتماعي، حس اعتماد و 
اطمينان عمومي و مشاركت مدني در بين كليه ساكنين 
اقتصادي  كالبدي،  وضعيت  از  فارغ  شهري  هاي  محله 
ميانگين  مقايسه  است.  شده  تضعيف  آنها  اكولوژيك  و 
با استفاده از روش آزمون دانكن براي نواحي چهارگانه 
صورت  مذكور  نواحي  بندي  دسته  هدف  با   نيز  شيراز 

گرفت كه نتايج آن در جدول زير ارائه شده است.
 

ميانگينمحالت
a 36/1291مهدي آباد

a 37/5971قاآنى
a 38/6282قصرالدشت

ab 39/7112معالي آباد-كوي پزشكان

ab 39/7943وصال

ab 39/9167شهرك پرواز

ab 39/9167شيخ علي چوپان

ab 40/3739عادل آباد

ab 40/5851آستانه

b 44/9107گلدشت
  nsf= 1/326ns =بي معني

جدول 9. مقايسه ميانگين شاخص سرمايه اجتماعي 
در سطح محالت ده گانه

نمودار 1. ميانگين شاخص سرمايه اجتماعي در سطح 
محالت ده گانه، تنظيم: نگارنده.

جدول10. مقايسه ميانگين شاخص سرمايه اجتماعي 
در سطح نواحي چهارگانه؛ تنظيم: نگارنده.

ميانگيننواحي
a 38/8066حاشيه اي و روستاهاي پيرامون

a 38/9350بافت مركزي
a 40/5851تاريخي ـ فرهنگي

a 41/0999جديد و نوساز
  nsf= 1/020ns= بي معني
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سرمايه  وضعيت  نظر  از  مي شود  مالحظه  همچنانكه 
طبقه  يك  در  شيراز  مطالعه  مورد  نواحي  اجتماعي 
قرارگرفته اند. لذا مقايسه ميانگين نشان دهنده قرار گيري 
و  اجتماعي  كالبدي،  متنوع  شرايط  از  فارغ  نواحي  كليه 
اقتصادي در يك طبقه مي باشد. اين موضوع نشان دهنده 
يك وحدت رويه و برداشت نظري و عملي از متغيرهاي 
سرمايه اجتماعي فارغ از ويژگي هاي اقتصاديـ  اجتماعي 
و فرهنگي نواحي مختلف شيراز مي باشد. براي شهر شيراز 
و در مقياس كل شهر طبقه بندي صورت گرفته براساس 
نظرات پاسخگويان در چهار طيف ضعيف، متوسط، خوب 
و خيلي خوب انجام شد. داده هاي پرسشنامه و تحليل 
آماري صورت گرفته بر اساس روش شاخص تركيبي در 
زمينه ارزيابي و سنجش متغيرهاي سرمايه اجتماعي در 
سطح شهر نشان مي دهد كه در 96/4 درصد از محالت 
متوسط  درصد   1/6 ضعيف،  اجتماعي  سرمايه  وضعيت 
در  است.  بوده  خوب  خيلي  درصد   1/2 و  خوب   0/8 و 
مجموع ميانگين شاخص تعيين شده براي سنجش بعد 
اجتماعي در قالب اين ديدگاه در سطح شهر شيراز ضعيف 
بوده است. جدول زير وضعيت سرمايه اجتماعي بر اساس 

طيف هاي تعريف شده را نشان مي دهد. 

داده هاي تحليلي جدول فوق نشان مي دهد كه مي توان 
در  اجتماعي  سرمايه  زمينه  در  موجود  متغيرهاي  تحقق 
لذا بخش اعظم ساكنين  ارزيابي نمود،  شيراز را ضعيف 
سرمايه  وضعيت  ارزيابي  در  شهري  محالت  و  نواحي 
مي رسد  بنظر  هستند.  عقيده  هم  يكديگر  با  اجتماعي 

شيراز  شهر  در سطح  شرايطي  چنين  وجود  عمده  دليل 
نيز در تطبيق با وضعيت كلي حاكم بر نظام شهرنشيني و 
زندگي شهري در كشور قابل تحليل باشد. پيچيدگي هاي 
كالن  ويژه  به  شهرها  در  زندگي  اقتصادي  و  اجتماعي 
يكديگر، گسست  از  افراد  بيگانگي  و  فردگرايي  شهرها، 
اجتماعي و عدم وجود نهادهاي مدني محلي براي ايجاد 
باعث  شهروندان  بين  ارگانيك  ارتباط  برقراري  و  پيوند 
شده است تا كمتر بتوان حس تعلق و هويت اجتماعي را 
همانند گذشته در نظام زندگي شهري و محله اي فعلي 
يافت نمود. در واقع در صورتيكه سرمايه اجتماعي در سطح 
محله هاي شهري را مبتني بر مولفه هاو معيارهايي مانند 
شهروندي،همگرايي  مشاركت  و  تعهد  اجتماعي،  اعتماد 
و تعامالت اجتماعي در بهبود شرايط زيست و سكونت 
اين دست  از  مواردي  و  به فضاي محله  در محله،تعلق 
بدانيم بررسي جغرافيايي اين متغيرها  در سطح كالنشهر 
شيراز و حوزه هاي جغرافيايي مختلف آن نشان مي دهد 
در سطح  دار  معني  هاي  تفاوت  عليرغم  كه شهروندان 
و  و محيط سكونت  كالبد  و حتي  اجتماعي  و  اقتصادي 
دسترسي به امكانات وزير ساختهاي شهري پاسخ هاي 
اند.اين متغيرها  نداده  پيمايشي  به بررسي هاي  متفاوت 
فاقد  و  فقير  و همچنين فضاهاي  متمول شهر  نقاط  در 
امكانات پاسخ هاي يكساني داشته است. در اين صورت 
بعد اجتماعي محله و معيارهاي مربوط به آن در اذهان 

شهروندان برداشت هاي يكساني را نشان مي دهد. درصد تراكميدرصد فراوانيوضعيت
24196/496/4ضعيف

41/698متوسط 
20/898/8خوب 

31/2100خيلي خوب
250100100جمع

ضعيفميانگين

جدول 11. وضعيت شاخص كل سرمايه اجتماعي در سطح 
شهر شيراز (بعد اجتماعي)

نمودار 2. وضعيت شاخص كل سرمايه اجتماعي 
در سطح شهر شيراز (بعد اجتماعي)؛ تنظيم: نگارنده.
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و  پيشنهادات  و  استنتاج  بندي،  جمع   -6
شهري  هاي  محله  به  دستيابي  راهكارهاي 

اجتماع محور
بررسي وضعيت اجتماعي محله در ساختار سنتي شهرهاي 
اجتماعي  هاي  نظام  بر  مبتني  كه  مي دهد  نشان  كشور 
آييني  اي،  قبيله  قومي،  خويشاوندي،  روابط  به  وابسته 
از سكونت در ساختار  به عنوان شكلي  و مذهبي محله 
سلسله مراتبي شهر با عناصر و كاركردهاي معين، واحدي 
كالبدي ـ اجتماعي تلقي مي گردد. ساختار كالبدي محله 
كاركردهاي  با  مشخصي  عناصر  قالب  در  سنتي  هاي 
تعريف شده از جمله عناصر مسكوني، ارتباطي، اقتصادي، 
و  مراتبي  نظام سلسله  نشانگر وجود يك  نيز  و مذهبي 
سيستمي با هدف دسترسي ساكنين به خدمات و تسهيالت 
محلي و تامين كننده نيازهاي آنها بوده است. اين ساختار 
با شرايط طراحي و برنامه ريزي انجام شده در آن زمينه 
را فراهم مي نمود،  اقتصادي  اجتماعي و  تعامالت  ايجاد 
به گونه اي كه مراكز محله همواره كانون برخوردهاي 
چهره به چهره و اجتماعي، بازگويي اخبار و رويداد هاي 
اوليه  نيازمنديهاي  تامين  و  اقتصادي  مراودات  و  روزانه 
زندگي بود. در يك نتيجه گيري اوليه ساختار محله هاي 
و  بود  كرده  تبديل  اجتماعي  مكان  يك  به  آنرا  شهري 
از زندگي  محله به عنوان يك مكان عمومي، قلمرويي 
آيي شهروندان و شكل  بود كه زمينه گردهم  اجتماعي 
گيري افكار اجتماعي آنها را ميسر مي ساخت، لذا عينيت 
به  ورود شهرنشيني  تداعي مي نمود.  را  واحد  ذهنيتي  و 
نظامات جهاني توسعه و الزامات همراه آن باعث گرديد 
كند.  تغيير  نيز  شهري  هاي  محله  ساختاري  عناصر  تا 
ايجاد  با  در محله هاي شهري  زيست  و  شيوه سكونت 
خيابانها، آپارتمان نشيني، شكل گيري شيوه هاي جديد 
تامين نيازمنديهاي زندگي از جمله مراكز خريد خارج از 
تا  گرديد  باعث  در شهر  تجاري  راسته هاي  يا  و  محله 
به احساس فردگرايي، بيگانگي و غربت در محله هاي 
نهادهاي  از  برخي  گيري  زده شود. شكل  دامن  شهري 
اجتماعي كه پاسخگوي رفع نيازمنديهاي زندگي امروزي 
چنين  خدمات  بودن  همگاني  تا  گرديد  باعث  نيز  است 
افراد  فاصله  و  مشاركت  حس  كاهش  زمينه  نهادهايي 

بيشتر  نيازهاي مشتركي  واسطه چنين  به  را  يكديگر  از 
سازد. بررسي وضع موجود محله هاي شهري و داده هاي 
ابعاد  ميداني نشان دهنده كاهش مولفه هاي مربوط به 
اجتماعي پايداري محله از جمله تعلق اجتماعي، مشاركت 
جمله  از  هايي  مولفه  مي باشد.  اجتماعي   اعتماد  مدني، 
اجتماعي شدن غير رسمي(ديد و بازديدها)، قدرت نفوذ 
شكل  روابط  انواع  دهنده  (نشان  اجتماعي  هاي  شبكه 
گرفته بين افراد) و مشاركت فعال در انجام فعاليت هاي 
همياري،  حس  ايجاد  به  منجر  مي تواند  كه   اجتماعي 
گردد  محله  ساكنين  بين  همدلي  و  متقابل  همكاري 
شهري  هاي  محله  در  يافته  تغيير  موارد  از  مي توان  را 
امروزي قلمداد نمود. شيوه زندگي در محله هاي امروزي 
باعث كاهش رفت وآمد بين همسايگان و حتي گفتگو 
براي حل مسائل و مشكالت مشترك گرديده است. لذا 
روابط صميمانه اي كه به واسطه پيوندهاي اجتماعي در 
محله هاي سنتي وجود داشت در نظام فعلي شهرنشيني 
حتي به واسطه وجود سرنوشت و نيازهاي مشترك كمتر 
قابل مشاهده است و نوعي حس بيگانگي بر روابط بين 
افراد حاكم است. همه اين شرايط باعث گرديد تا حس 
تعلق به محله به عنوان مكان زندگي با رويكرد اجتماعي 
كاهش يافته و مولفه هاي اجتماعي آن نيز دچار كاستي 
هاي ساختاري گردد. وجود چنين نقايص و الزاماتي براي 
زندگي در شهرها با رويكرد توجه به كانونهاي خرد نيز 
باعث مي گردد تا برنامه ريزي مشاركتي، بسيج اجتماعي 
و مشاركت جمعي در دستيابي به الگوي مطلوب توسعه 
واقعيت  گيرد.  قرار  توجه  كانون  در  اي  محله  پايدار 
ساختارها  گيري  شكل  باعث  امروز  شهري  و  اجتماعي 
و  تعريف  آن  براي  است  الزم  كه  شده  نويني  روابط  و 
به  آن  با  متناسب  و  كرد  را جستجو  جديد  اي  محدوده 
طراحي و سازماندهي روابط و سپس فضاي مناسب آنها 
پرداخت. ساختار روابط و فضاهايي كه با نيازها، امكانات 
داشته  انطباق  و  سازگاري  امروز  دنياي  هاي  خواسته  و 
باشد. آنچه در نظام فعلي به عنوان حلقه اتصال و حذف 
كننده تصلب هاي ساختاري در بعد اجتماعي محله تلقي 
به يك مكان  تبديل محله  براي  تالش  مي شود 
ايجاد  و  محلي  اجتماع  هاي  ويژگي  با  عمومي 
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سرنوشت  عنوان  به  اجتماعي  ضرورت  يك 
براي  را  الزم  هاي  زمينه  مي تواند  كه  است  مشترك 
ايجاد همبستگي اجتماعي و اعتماد بين ساكنين فراهم 
نمايد.  براساس روش شناسي و چارچوب نظري تعريف 
شده  تعيين  متغيرهاي  و  معيارها  تا  گرديد  تالش  شده، 
براي پايداري محله در شيراز مورد سنجش و ارزيابي قرار 
گيرد . داده هاي ميداني در سه سطح شامل شهر، نواحي 
چهارگانه و محالت ده گانه بر اساس مقياس و كيفيت 
يافته هاي  مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفت. 
اين پژوهش نشان مي دهد كه در زمينه ابعاد اجتماعي 
بر  حاكم  اصول  با  مطابق  شهري  هاي  محله  پايداري 
ديدگاه سرمايه اجتماعي وضعيت متفاوتي حاكم است به 
گونه اي كه تحليل صورت گرفته از عدم وجود اختالف 
سطح  در  آن  هاي  متغير  ضعيف  وضعيت  و  دار  معني 
كل شهر و بين نواحي و محالت ده گانه حكايت دارد. 
چنين موضوعي فارغ از شرايط اجتماعي حاكم بر نظام 
شهرنشيني و توسعه شهري كشور نشان دهنده برداشت 
مختلف  سطوح  در  آن  هاي  شاخص  از  يكساني  نسبتا 
ميداني  تحليل  و  بررسي  اين  مي باشد.  مطالعه  مورد 
نشان مي دهد كه مولفه هايي مانند تعهد اجتماعي، تعلق 
مشاركت  و  عمومي  اطمينان  و  اعتماد  حس  اجتماعي، 
از  فارغ  كليه ساكنين محله هاي شهري  بين  در  مدني 
وضعيت كالبدي، اقتصادي و اكولوژيك آنها تضعيف شده 
است. لذا يكي از ابعاد واجد توجه ويژه در وضعيت فعلي 

محله هاي شهري بعد اجتماعي است. 
در تحليل و جمع بندي شرايط تحول تاريخي توجه به 
اين نكته ضروري است كه شهرنشيني و توسعه شهر و 
بوده  متفاوت  نظام  دو  تابع  در كشور  محله هاي شهري 
به  يا  و  سنتي  نظام  همواره  گذشته  دوره هاي  از  است. 
كه  اسالمي  ـ  ايراني  فرهنگ  بر  مبتني  نظام  تعبيري 
ريشه هاي عقيدتي و جهان بيني آن بسيار عميق مي باشد 
در شكل گيري ساخت و بافت شهر و محله هاي شهري و 
تحوالت اقتصادي و اجتماعي در آنها نقش داشته است. 
در كنار اين عامل به مرور زمان و به تناسب نيازمنديها و 
اقتضائات زمانه اين نظام سنتي دچار تغيير و تحول شده 
است. در اين تغيير نقش و تأثير تصميمات سياستمداران، 

عامل  كه  چرا  است  انكار  غيرقابل  فرمانروايان  و  حكام 
تفوق انديشه سنتي توسعه شهري و يا تقابل آن با نظام 
در  برون زا  تفكر  از  گرفته  الهام  كه  شده  تعريف  جديد 
تفسير  در  بود.  دولتمردان  تصميمات  مي باشد،  كشور 
ديني،  انديشه  مطلق  حاكميت  مي توان  ادعايي  چنين 
ايراني و اسالمي را در دوران خاصي در نظام شهرنشيني 
و  شهر  كالبدي  ساخت  كه  نمود  لمس  راحتي  به  ايران 
چنين  واجد  قاجار  تا  اسالمي  دوره  شهري  محله هاي 
اي  عمده  بخش  دوره  اين  در  مي باشد.  هايي  ويژگي 
حكمروايي  و  اجتماعي  سرمايه  مولفه هاي  و  اصول  از 
شهري در نظامات اجتماعي و شيوه اداره امور محله هاي 
چهره،  به  چهره  اجتماعي  تعامالت  بود.  جاري  شهري 
وجود  و  اعتماد  ساكنين،  بين  در  مشاركتي  وجودروحيه 
حس هويت و تعلق به مكان را مي توان از مصاديق آن 
برشمرد. همچنين در گذر از اين نظام سنتي با تمسك 
در جهان سرمايه   و شهرنشيني  الگوهاي شهرسازي  به 
يافته  تغيير  بافت شهرهاي  و  نيز مي توان ساخت  داري 
قرار  مورد كنكاش  و  ديد  به وضوح  را  الگوها  اين  وفق 
اوايل  از  شهري  محله هاي  و  شهر  توسعه  ساختار  داد. 
دوره پهلوي تاكنون تحت تاثير شرايط توسعه وابسته و 
برون زا مي باشد كه شرايط چنين توسعه اي همواره نقش 
مسلطي را در تغيير شكل كالبدي و اجتماعي در شهرها 

ايفا نموده است. 
و  تحول  سير  كالبدي  مشخصات  گفت  مي توان  لذا 
دوران  تا  ايراني  شهرهاي  اصلي  استخوانبندي  توسعه 
داشتند.  قرار  شهر  رشد  با  هماهنگي  در  عمدتًا  معاصر 
يكپارچگي عناصر و فضاهاي متعلق به اين مجموعه و 
هويت ويژه آنان نيزشايان توجه است ودر اين چارچوب 
تحوالت  سواي  نمي توان  را  كشور  در  شهرنشيني  روند 
اقتصادي، اجتماعي، سياسي و بسترهاي فرهنگي گذشته 

مورد تجزيه و تحليل قرارداد.
درساختار سنتي شهرهاي ايران و شكل گيري محله هاي 
شهري عوامل اجتماعي نقش عمده اي را ايفا نموده اند. 
دوران  از  پس  شده  بازسازي  و  نوبنياد  شهرهاي  در 
قبيله  قوم،  نژاد،  مذهب،  مانند  عواملي  همواره  اسالمي 
به ساختار  در شكل دهي  كننده اي  تعيين  نقش   .  .  . و 
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حاضر  حال  در  شرايطي  چنين  اما  مي كردند.  ايفا  محله 
براي تفكيك طبقات اجتماعي در شهرهاي امروزي كمتر 
قابل تصور است و شرايط و عوامل ديگري مانندسطح 
و  شهرها  در  طبقاتي  انفكاك  نقش  ايفاكننده  درآمد، 
شكل گيري  مي باشند.  ويژه  محله هاي  به  دادن  شكل 
نهادهاي اجتماعي و سازمانهاي اداره كننده امور شهري 
به ويژه از اواخر دوره قاجار (1286) و تثبيت آن در دوره 
به  ورود كشور  نيز  نام شهرداري  به  اول 1309  پهلوي 
خودخواسته  سرمايه داري  پرتو  در  را  مدرن  شبه  عرصه 
شكل داده است. آنچه در ساختار سنتي شهرهاي ايراني 
مبتني بر حس همبستگي و تعلق خاطر و هويت تداعي 
خود  جدي  مشاركت  مي توانستند  شهروندان  و  مي نمود 
اداره آن به  را در شكل دهي به ساختار محله و شهر و 
آنها واگذار  به  نهادهايي  با تشكيل چنين  انجام رسانند، 
گرديد. اين شرايط باعث گسست وابستگي هاي ارگانيگ 
به  را  شهروندان  و  گرديد  شهري  محله هاي  درون  در 
افراد با نگاه جزيره اي و فرد محور تبديل كرد ومتعاقب 
آن فردگرايي در نظام شهرنشيني ريشه دوانيد. افراد در 
جزيي  را  خود  ايران  سنتي  شهرهاي  در  محله  ساختار 
و  هويت  كه  چرا  مي كردند  قلمداد  ازمحله  جدايي ناپذير 
همبستگي  و  وابستگي  به  تام  بستگي  آنها  موجوديت 
اجتماعي درون محله اي داشت. لذا در حال حاضر عوامل 
پيوند دهنده افراد درون محله هاي شهري چيزي بسيار 
فراتر از وابستگي هاي مذهبي، قومي و نژادي است كه 
آنرا مي توان سرنوشت مشترك دانست. نظام شهرنشيني 
و توسعه شهري كه متأثر از تغييرات جهاني است باعث 
شكل گيري فضاهاي جديد و روابط اقتصادي و اجتماعي 
متكثر و متنوع در شهرها شده است. لذا نحوه برداشت 
نسبت به مفهوم محله نيز فراتر از وجود محدوده كالبدي 

و وابستگي هاي فوق الذكر مي باشد. 
در  شهروندان  استقرار  و  سكونت گزيني  شيوه  تغيير 
كه  مي كند  ايجاب  شهر  تقسيماتي  مختلف  بخشهاي 
تعيين  شهرها  در  روابط  تعريف  براي  نيز  جديد  نظامي 
پيچيدگي  مدرن،  كالبدي  فضاهاي  شكل گيري  گردد. 
متكثر  روابط  و  شهرها  در  اجتماعي  كار  تقسيم  فراوان 
و متنوع اقتصادي بين شهروندان، پيوند شهرها با محيط 

پيرامون و گاه فضاي جهاني، شكل گيري نهادهاي جديد 
و مدرن اجتماعي در شهرها براي ارائه خدمات موردنياز 
به شهروندان از ضرورتهاي اجتماعي توجه به محله تلقي 
مي گردد. شرايط شكل گيري و توسعه محله هاي شهري 
در ادوار مختلف تاريخي از دريچه مسائل اجتماعي نشان 
سرمايه  نظري  اصول  و  كليدي  مولفه هاي  كه  مي دهد 
و  تعهد  اعتماد،  مشاركت،  مانند  مفاهيمي  با  اجتماعي 
همبستگي اجتماعي، تعلق و هويت اجتماعي كه در نظام 
سنتي شهرنشيني و روابط اجتماعي موجود در محله هاي 
شهري آن به شكل بنيادي پذيرفته شده بود و در زندگي 
مردم و تعامالت اجتماعي آنها جاري بود در حال حاضر 
بين  در  مولفه هاي  و كم شدن چنين  يافته  تغيير شكل 
ساكنين محله هاي شهري به وضوح ديده مي شود. فرد 
گرايي و احساس غربت و عزلت گزيني وجه غالب نظام 
بزرگ  شهرهاي  و  كالنشهرها  در  امروزي  اجتماعي 
آنچه باعث شكل گيري برخي  كشور قلمداد مي شود و 
پيوندهاي اجتماعي در گذشته مي گرديد در حال حاضر 
از نهادهاي اجتماعي و سازمانهاي مسول  توسط برخي 
اداره امور ايفا مي شود كه اين موضوع خود باعث كاهش 

بسترهاي الزم براي تعامالت اجتماعي مي گردد. 
عوامل  شناسايي  و  بررسي  كه  است  حالي  در  اين 
عاملي  تحليل  اساس  بر  محله  پايداري  كننده  تبيين 
به  كه  دارد  عامل   5 شناسايي  و  تشخيص  از  نشان  نيز 
ترتيب اهميت شامل عوامل كالبدي ـ محيطي، اجتماعي 
و  تجهيزاتي  ـ  خدماتي  نهادي،  ـ  مديريتي  هويتي،  ـ 
و  كننده  تبيين  هريك  عوامل  اين  مي شود.  اقتصادي 
پايداري  زمينه  در  پايه  هاي  نظريه  از  يكي  با  مرتبط 
به  هويتي  ـ  اجتماعي  بعد  چارچوب  همين  در  مي باشد. 
اصول و معيارهاي طرح شده در ديدگاه سرمايه اجتماعي 
ارتباط مي يابد. بررسي تطبيقي موارد طرح شده حكايت 
اجتماعي  تاثير عوامل  و  اهميت  عليرغم  دارد كه  آن  از 
پايداري  كننده  تبيين  عامل  دومين  عنوان  به  هويتي  ـ 
محله، بررسي وضعيت موجود شاخص ها و متغير هاي 
آن نشان مي دهد كه اين بعد داراي وضعيت ضعيفي در 

شرايط فعلي محله هاي مورد مطالعه مي باشد. 
 معموال روايي  و اعتبار نتايج تحقيق را عمومًا به معناي 
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آن،  فرايند  علمي   تحقيق، صحت  معناداري  و  شايستگي 
ارزشمندي و كارآيي يافته هاي پژوهش مي دانند . انتظار 
متخصصان آن است كه يك تحقيق هم در كيفيت دروني 
خود و هم در تعميم نتايج آن به موارد مشابه داراي قدرت و 
كيفيت علمي كافي باشد.مبتني بر روش تحقيق تعيين شده 
و سنجش روايي ابزار اندازه گيري و پيمايش آن در سطجح 
محله هاي ده گانه شهر شيراز مي توان به اعتبار و روابودن 
نتايج و همچنين قابل تعميم بودن نتايج آن اذعان نمود. لذا 
در چارچوب مسائل پيش گفته و تغييرات اجتماعي ايجاد 
شده شايد جدي ترين الزام ابعادي توسعه پايدار محله اي 
توجه و تقويت سرمايه اجتماعي در قالب تجارب محله هاي 
سنتي ايرانيـ  اسالمي است كه در اين راستا پيشنهادات زير 

ارائه مي گردد. 
1. ايجاد فضاهاي خاص گفتگو و تعامل اجتماعي در قالب 
پاتوق هاي محله اي، كلوپ هاي دوستانه در فضاي محله 

يا پاركهاي محله اي 
در  محله  ياريگر  و  داوطلب  گروههاي  تشكيل   .2

زمينه هاي مختلف اجتماعي، خدماتي و عمراني 
آموزش  و  شهري  هاي  محله  ساكنين  سازي  توانمند   .3

حقوق و تكاليف شهروندي 
4. بسترسازي حقوقي و قانوني و اجتماعي جهت نهاد سازي 
براي مشاركت شهروندان در فرايند تهيه و اجراي طرحهاي 
از جمله نگهبان  عمراني و خدماتي و اجتماعي در محله 

محله، شهردار محله، آتش نشان محله و . . . 
5. ظرفيت سازي براي تحقق نيازمنديهاي اقشار اجتماعي 

خاص به ويژه زنان، سالمندان و كودكان در محله 
6. زمينه سازي جهت ايجاد و تقويت حس تعلق اجتماعي 
به محله و فضاي آن در قالب نهادهاي اجتماعي و مذهبي 
موجود از جمله هياتهاي مذهبي و سازمان هاي مردم نهاد 

7.  برگزاري جشنواره هاي فرهنگي و اجتماعي درسطح 
محله و بين محله هاي شهر با هدف شكل       گيري فضاي 

تعامل و علقه هاي اجتماعي و شهروندي
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چكيده
مهمترين  از  آن ها  به  مناسب  دسترسي  و  پارك ها 
مي روند.  شمار  به  شهرها  عملكرد  ارزيابي  فاكتورهاي 
مكاني  توزيع  به  وابسته  پارك ها  به  مناسب  دسترسي 
آنها در شبكه دسترسي است. در اغلب مطالعات مربوط 
به ارزيابي توزيع پارك ها و بهينه سازي دسترسي روش 
سرويس دهي  محدوده  تعيين  براي  ساده  ميانگيري 
پارك ها بكار گرفته شده كه داراي عدم قطعيت بااليي 
در  موجود  مفاهيم  و  تحقيق  مسله  به  توجه  با  است. 
ارزيابي  جهت  شبكه  تحليل  از  مي توان  گراف،  نظريه 
با طراحي  تحقيق  اين  در  كرد.  استفاده  پارك ها  توزيع 
شبكه دسترسي شهر تهران و تعيين موقعيت جغرافيايي 
با  پارك  هر  سرويس دهي  محدوده  آن،  در  پارك ها 
شاخص  چهار  شد.  مشخص  شبكه  تحليل  از  استفاده 
محدوده  نسبت  پارك،  مساحت  نسبت  پارك،  سرانه 
خدمات  پوشش  تحت  جمعيت  نسبت  و  سرويس دهي 
پارك براي كمي سازي و مقايسه وضعيت مناطق مورد 
اساس  بر  پارك محاسبه شد.  لحاظ خدمات  از  بررسي 
در  مسكوني  مناطق  از  درصد   43 آمده  بدست  نتايج 
سرويس دهي  محدوده  از  خارج  مطالعه  مورد  محدوده 
پارك واقع شده اند. نقشه اين مناطق براي استفاده در 
عنوان  به  و  تهيه  جديد  پارك هاي  احداث  و  مكانيابي 

يكي از نتايج اين تحقيق ارائه شده است. 

محدوده  شهري،  پارك هاي  كليدي:  واژگان 
سرويس دهي، تحليل شبكه، شهر تهران.
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Assessing the spatial distribution of urban parks using 
network analysis (Case study: Tehran, Iran)

Urban parks and the accessibility to them are considered 
as the most important factors in evaluation of urban perfor-
mance. Suitable accessibility to parks is depended on the 
spatial distribution of them in the urban accessibility net-
work. In the most studies that have been done about assess-
ing the spatial distribution of urban parks, simple buffering 
method which has a high level of errors is used to determine 
the service area. Considering these problems and concepts 
existed in graph theory, network analysis can be usefully 
utilized to assessing the spatial distribution of urban parks. 
Network analysis provides a useful instrument for assessing 
the distribution of urban parks. In this study, using acces-
sibility network of Tehran city and defining the location of 
parks on it, the service area of each park was determined 
by network analysis. Serviceability indices-i.e. service area 
ratio, service population ratio and statistical indices-i.e. park 
area per capita, park area ratio were evaluated and the situa-
tion of the city regions were compared. Based on the results 
founded in this study, 43 percent of the residual areas in the 
study area are placed out of the urban park serviceability. 
The map of these areas was prepared to use in locating and 
introducing new urban parks.

Keywords: Urban Parks; Service area; Network analysis, 
Tehran city 
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1- مقدمه
فضاهاي سبز شهري از اهميت استراتژيكي زيادي براي 
بهبود شرايط زيستي جوامع شهري امروزي برخوردارند. 
وجود چنين مكانهايي در محيط شهري عالوه بر عملكرد 
محيط زيستي نظير پاكسازي هوا، فيلتر كردن باد، كاهش 
آلودگي صوتي، بهبود شرايط ميكروكليمايي موجب ارتقاء 
نيز  شهري  ساكنان  روانشناختي  و  اجتماعي  شرايط 
مي شود. پارك هاي شهري به عنوان فضاهاي سبز و باز 
عمومي و نشانه هاي طبيعت در شهرها، داراي ارزش هاي 
اقتصادي و اجتماعي ويژه اي هستند. وجود پارك ها در 
سطح شهر يكي از مهمترين فاكتورهاي ارزيابي شهرها 

در سطح بين المللي محسوب مي شود.
مهم  فاكتورهاي  از  يكي  پارك ها  به  دسترسي  وضعيت 
دليل  به  است.  پارك ها  عملكرد  ميزان  در  گذار  تاثير  و 
مديريت  جهت  كنوني،  شهرهاي  در  دسترسي  مشكل 
بهتر بايد توزيع مكاني پارك ها در نظر گرفته شود يكي 
از مهمترين هنجارهاي مطرح شده توسط جين جيكوب 
ارتباط  بويژه  پارك ها،  فضايي  توزيع  به  توجه  ضرورت 
 Jacobs,) است  پارك ها  مكاني  موقعيت  و  تنوع  ميان 
1961). موضوع برابري فضايي در تجهيزات و خدمات 
عمومي شهر در طي دو دهه گذشته مورد توجه بااليي 
واقع شده است. برابري فضايي مكاني دسترسي يكسان 
شامل  را  عمومي  خدمات  و  تجهيزات  به  شهر  ساكنان 
اين  بر   ،(Tsou, Hung, & Chang, 2005) مي شود 
اساس عدالت اجتماعي در برنامه ريزي شهري مولفه اي 
را  پارك ها  فضايي  توزيع  چگونگي  به  توجه  كه  است 
 Boone, Buckley, Grove, & Sister,) مي طلبد 

 .(2009
توزيع مكاني پارك ها در شهر بايد به گونه اي باشد كه 
محدوده سرويس دهي پارك ها تمامي نقاط شهر را در 
برگيرد. تاكنون مطالعات كمي در زمينه چگونگي توزيع 
فضايي پارك ها صورت گرفته است(Talen, 2010). در 
ميزان  تعيين  براي  گرفته  صورت  تاكنون  كه  مطالعاتي 
از شاخص هاي  اغلب  پارك هاي شهري  سرويس دهي 
به  پارك  مساحت  پارك ها،  كل  مساحت  مانند  آماري 
 Oh &) ازاي هر نفر، تعداد پارك ها استفاده شده است

 .(Jeong, 2007
برنامه ريزي شهري  در  پارك ها  توزيع فضايي  در بحث 
سه تئوري هنجاري وجود دارد: دسترسي، تنوع و نيازهاي 
و  فيزيكي  بعد  دو  بررسي  اجتماعي  علوم  در  اجتماعي. 
و  نزديكي  ميزان  ارزيابي  مستلزم  سبز  فضاي  اجتماعي 
يا دسترسي به پارك است. اغلب محققان بر اين باورند 
كه  ميان دسترسي به پارك ها، ميزان پياده روي در شهر، 
كيفيت محله و سالمت عمومي رابطه اي مستقيمي وجود 
دارد (Talen, 2010). اين موضوع در تحقيقاتي كه در 
فيزيكي  فعاليت  ميزان  بر  پارك  به  نزديكي  تاثير  زمينه 
است  واضح  به خوبي  است  و وضعيت سالمت عمومي 

 .(Roman & Chalfin, 2008)
جوامع  در  تحركي  كم  از  ناشي  بيماري هاي  افزايش 
مراقبت هاي  هزينه هاي  افزايش  همچنين  و  انساني 
و  فيزيكي  تحرك  ميزان  به  فوري  توجه  لزوم  پزشكي 
رژيم غذايي سالم را مي طلبد. ارتقاء تحرك فيزيكي يكي 
از مهمترين رويكردها در مباحث سالمت عمومي جامعه 
بشمار مي رود (Wakefield, 2004). در اين راستا وجود 
است.  كليدي  عنصر  محله ها  در  همسايگي  پارك هاي 
پارك هاي همسايگي فضاي باز مطلوبي را براي گذراندن 
شهرها  ساكنان  تحرك  سرانه  افزايش  و  فراغت  اوقات 
فراهم مي آورند. محدوديت دسترسي به پارك ها تحرك 
سازي  فراهم  مي كند.  محدود  را  شهر  ساكنان  فيزيكي 
در  پارك ها  ويژه  به  باز  فضاهاي  به  مناسب  دسترسي 
محيط هاي شهري راه مناسبي براي افزايش فعاليت هاي 
 Coombes,) است  عمومي  سالمت  بهبود  و  فيزيكي 

   .(Jones, & Hillsdon, 2010
به عقيده حاميان رشد هوشمند و طرفداران توسعه پايدار 
و همچنين بر پايه رهيافت هاي جنبش نيواربنيسم1، بايد 
دسترسي ميان محل سكونت و كاال يا خدمات مورد نياز 
براي كيفيت باالي زندگي بهبود يابد. پارك ها به عنوان 
خدماتي  مهمترين  از  يكي  عمومي  سبز  و  باز  فضاهاي 
است كه بايد در سطح شهر توزيع شود. از اين رو، توزيع 
اهداف  به  دستيابي  راستاي  در  گامي  پارك ها  مناسب 
و شكل  متراكم  ميان شكل  تفاوت  است.  پايدار  توسعه 
پراكنده شهر در ميزان دسترسي به خدمات مانند پارك ها 
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به  دسترسي  تراكم  كم  و  پراكنده  در شكل شهر  است: 
خدمات كاهش مي يابد زيرا فاصله تا خدمات زياد شده و 
 .(Ewing, 1997) جداسازي كاربري ها صورت مي پذيرد
جايگاه  شهرها  در  پارك ها  ويژه  به  منابع  به  دسترسي 
شهر  مناسب  شكل  به  مربوط  نظري  مباني  در  مهمي 

دارد. 
دسترسي پارك، تابع فاكتورهاي متعددي چون نزديكي به 
محله ها، اندازه پارك، سطح ايمني پارك و جذابيت هاي 
 .(Zhang, Lu, & Holt, 2011) موجود در پارك است
گذار  تاثير  متعدد  فاكتورهاي  وجود  يعني  عامل  همين 
منجر به پيچيدگي و تنوع روش هاي سنجش دسترسي 
به پارك شده است. از ديدگاه جغرافيايي، تعداد و توزيع 
فضايي پارك ها در واحدهاي همسايگي يا مقياس محلي 
نمايانگر ميزان دسترسي به پارك بشمار مي رود. همچنين 
مي توان گفت تعيين ميزان دسترس فضايي به پارك هاي 
همسايگي راه مناسبي براي ارزيابي ميزان تاثير گذاري 

پارك ها در افزايش تحريك فيزيكي شهروندان است.
تاكنون مطالعاتي پيرامون ارزيابي توزيع فضايي و روش 
پارك هاي  بخصوص  عمومي  خدمات  مكانيابي  هاي 
مك  مثال،  عنوان  به  است.  گرفته  صورت  شهري 
تعيين  جهت  را  برابري  مفهوم   (1976) آليستر1  
استاندارهاي مكانيابي خدمات عمومي بر مي گزيند و بر 
اين اساس وجود تعداد باالي پارك هاي كوچك مقاس 
را پيشنهاد مي دهد. باچ2  (1980) با استفاده از مفهوم 
را  مدلي  همجواري  ميزان  و  دسترسي  فرصت 
براي ارزيابي توزيع پارك ها در سئول پيشنهاد داده، كه 
در آن مدت زمان مورد نياز براي دسترسي به پارك از 

اهميت بااليي برخوردار است.  
در  برابري  مفهوم  بر  همچنين   (1981) لوسي3 
توجه  او  مي كند،  تاكيد  عمومي  خدمات  استقرار 
به  تمايل  و  اولويت  تقاضا،  نياز،  مساوات،  عامل  پنج  به 
پرداخت را در اين مورد الزم مي داند. در اصل مساوات 
در استقرار خدمات شهري توجه به فاصله هاي امر مهمي 

بشمار مي رود. 
سيستم  از  استفاده  با   (1991) همكارانش4  و  آن 
مناطق  دسترسي   (GIS) جغرافيايي  اطالعات 

شهري به فضاهاي باز (كمربندهاي سبز، رودخانه ها 
اين  در  آنها  اند.  داده  قرار  تحليل  مورد  را  درياچه ها)  و 
باز را در نظر گرفته  از فضاهاي  مطالعه فاصله مستقيم 
اندازه گيري  توانايي  آنها  مدل  كه  آنجا  از  و  بودند 
گفت  توان  مي  نداشت  را  روي  پياده  واقعي  مسير هاي 
مطالعه  اين  در  آمده  بدست  محدوده هاي سرويس دهي 

فاقد اعتبار است. 
در مطالعه نيكلس و شافر5  (2001) در زمينه مطالعه 
براي   GIS از  تفريحي  خدمات  و  شهري  پارك هاي 
ارزيابي ميزان دسترسي و مساوات در سيستم 
پارك هاي محله اي استفاده شده است. آنها نيز روش 
سرويس دهي  محدوده  تعيين  براي  را  ساده  ميانگيري 
ويدمن6   و  هرزل  وان  همچنين  گرفته اند.  بكار  پارك ها 
(2003) با استفاده از تحليل هاي كيفي و كمي و استفاده 
از نقشه هزينه سفر با در نظر گرفتن موانع فيزيكي در 
محيط رستر نرم افزار GIS  توزيع فضاي سبز چهار شهر 

بلژيك را مورد ارزيابي قرار داده اند. 
به  فضايي  دسترسي  سنجش  براي  موجود  روش هاي 
پارك را مي توان در سه دسته كلي قرار داد: 1) نزديكي 
فضايي پارك، كه در آن هزينه هاي سفر از محل سكونت 
2) رويكرد  مي شود؛  گرفته  نظر  در  پارك  تا  شهروندان 
يك  در  پارك ها  تراكم  و  تعداد  آن  در  كه  محتوايي، 
محدوده جغرافيايي مشخص مورد سنجش قرار مي گيرد؛ 
رويكرد  يا  فضايي،  برهمكنش  مدلسازي  رويكرد   (3 و 
مدل جاذبه كه در آن دسترسي فضايي بالقوه با استفاده 
از دو مولفه اندازه پارك  و فاصله از آن مورد سنجش قرار 

.(Zhang, Lu, & Holt, 2011) مي گيرد
اين تحقيق سعي بر آن دارد تا با استفاده از رويكرد هزينه 
سفر و بكارگيري روش تحليل شبكه واحدهاي مسكوني 
شهر تهران را كه دسترسي پياده مناسبي به پارك ندارند 
از رويكرد محتوايي وضعيت  استفاده  با  مشخص كند و 
موجود مناطق مختلف شهر تهران را از اين لحاظ مورد 
مقايسه قرار دهد. واحد مطالعه در اين تحقيق محله است 
اساس  بر  پارك ها  توزيع  ارزيابي  هدف،  كه  آنجا  از  و 
در  پارك ها  تنها عملكرد محله اي  است  پياده  دسترسي 

نظر گرفته شده است.
1- New urbanism
2- McAllister

3- Bach
4- Lucy

 5- Ahn et al
 6- Nicholls and Shafer
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مواد و روش ها 

تحليل شبكه ابزار مناسبي براي تحليل توزيع آب، جريان 
مواد و شبكه حمل و نقل بشمار مي رود. گره، لينك، مركز 
خدمات و مقاومت، عناصر كليدي در اين تحليل هستند 
(شكل شماره 1). در اين تحقيق پارك ها به عنوان مراكز 
خدمات موجود در شبكه هستند. مسيرهاي دسترسي به 
عنوان لينك ها و محل تقاطع لينك ها نيز گره هاي شبكه 
نشان دهنده سرعت حركت  مقاومت  به شمار مي روند. 
پياده در شبكه است كه براي هر لينك موجود در شبكه 

قابل تعريف است. 
سرعت حركت نرمال در پياده روي بين 0/75 تا 1/2 متر 
بر ثانيه است (Oh & Jeong, 2007)، در اين مطالعه 
ثانيه در نظر گرفته شده  پياده روي يك متر در  سرعت 
شهر  يك  در  موجود  دسترسي  شبكه  طراحي  با  است. 
تعريف  با  را  پارك  هر  دهي  سرويس  محدوده  مي توان 

حداكثر فاصله زماني از پارك تعيين كرد.
 

نوع:  پنج  به  اساس وسعت و شعاع عملكرد  بر  پارك ها 
شهري-  و  منطقه اي  ناحيه اي،  محله اي،  همسايگي، 
منطقه اي تقسيم مي شوند (جدول شماره 1) (پورمحمدي، 

1382؛ مجنونيان، 1374).
بر اساس استانداردهاي موجود شعاع عملكرد پارك هاي 
تا 1000 متر مي باشد  الي 800 و گاهي  محله اي 600 
(تيموري و همكاران، 1389) كه اين استاندارد بر اساس 
هدف  كه  آنجا  از  است.  شده  مشخص  پياده  دسترسي 
اين تحقيق ارزيابي دسترسي پياده به نزديك ترين پارك 
نظر  در  محله اي  پارك  عنوان  به  پارك ها  تمامي  است 
 15 زماني  فاصله  حداكثر  بنابراين  است.  شده  گرفته 
دقيقه در نظر گرفته شده است؛ به اين معني كه محدوده 
سرويس دهي هر پارك تا جايي است كه دسترسي از آن 
مكان تا پارك مد نظر حداكثر نيازمند 15 دقيقه پياده روي 
باشد. اين فاصله زماني با در نظر گرفتن سرعت ميانگين 

پياده روي معادل 900 متر است.        
اين محدوده ها با استفاده از تحليل شبكه در محيط نرم 
به  تحليل  اين  انجام  براي  مي شوند.  تعيين   GISافزار
داده هاي مربوط به شبكه دسترسي شهر تهران و موقعيت 
مكاني ورودي پارك هاي موجود در شهر نياز است. براي 
تدارك شبكه دسترسي شهر تهران از نقشه هاي 1/5000 
اطالعات  سيستم  واحد  توسط  شده  تهيه   1385 سال 

جغرافيايي شهرداري تهران استفاده شد. 
از  مطالعه  مورد  محدوده  مختلف  مناطق  مقايسه  براي 
لحاظ ميزان سرويس دهي پارك ها از دو شاخص نسبت 
محدوده سرويس دهي1  و نسبت جمعيت تحت 
 Oh &) مي شود  استفاده  پارك2  پوشش خدمات  شكل 1. عناصر كليدي موجود در تحليل شبكه

شعاع عملكردمساحتنوع پارك

همسايگي
محله اي
ناحيه اي

منطقه اي
شهري ـ منطقه اي

كمتر از 5/. هكتار
2-1 هكتار
4-2 هكتار

10-4 هكتار
بيش از 10 هكتار

200 متر
400-600  متر

800-1200 متر
1500-2500  متر

25 تا 30 دقيقه رانندگي

جدول 1. انواع پارك بر اساس وسعت و شعاع عملكرد؛ ماخذ: پورمحمدي، 1382؛ مجنونيان، 1374.

1- Service area ratio
2-Service population ratio



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 32 پاييز 92
 No.32 Automn 2013

189

Jeong, 2007). نسبت محدوده سرويس دهي درصدي 
از محدوده مورد نظر است كه در محدوده سرويس دهي 

پارك واقع شده باشد:

نسبت جمعيت تحت پوشش خدمات پارك نشان دهنده 
در  كه  است  مطالعه  مورد  محدوده  جمعيت  از  درصدي 

محدوده سرويس دهي پارك ها زندگي مي كنند:
 

پارك ها  توزيع  مطلوبيت  شاخص  دو  اين  از  استفاده  با 
در مناطق 1 تا 20 شهر تهران مورد ارزيابي و سنجش 
اما در اين دو شاخص مساحت پارك  قرار گرفته است. 
ها در نظر گرفته نشده، براي مقايسه بهتر مي توان از دو 
شاحص سرانه پارك و نسبت مساحت پارك نيز استفاده 

كرد. الزم به توضيح است محاسبات مربوط به مساحت از 
روي داده ها و اطالعات مربوط به محدوده مورد مطالعه 
در  مي شوند.  محاسبه  بدست   GIS نرم افزار  محيط  در 

شكل شماره 2 مدل مفهومي تحقيق ارائه شده است.

محدوده مورد مطالعه 
شكل شماره 3 موقعيت جغرافياي شهر تهران و محدوده 
مناطق  مطالعه  اين  در  مي دهد.  نشان  را  مطالعه  مورد 
دو  است.  قرارگرفته  بررسي  مورد  تهران  شهر   20 تا   1
بررسي حذف  از  داده  كمبود  دليل  به   22 و   21 منطقه 
تا   35/57 جغرافيايي   عرض  در  تهران  شهر  شده اند. 
35/83 شمالي و طول جغرافيايي  51/1 تا 51/6 شرقي 
واقع شده است. در حدود 200 سال قبل تقريبا دو سوم 
پوشش اراضي شهر باغات و مزارع كشاورزي بود. شهر 
در  شده  واقع  روستاهاي  گسترده  رشد  با  تهران  كنوني 
ميان باغات و مزارع شكل گرفته است. در طول دو قرن 
جمعيت  و  شده  برابر   150 تهران  شهر  وسعت  گذشته 
است.  رسيده  ميليلون   7 از  بيش  به  نفر   15000 از  آن 

شكل 2. مدل مفهومي تحقيق؛ ماخذ: نگارندگان.



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 32 پاييز 92
 No.32 Automn 2013

190

باغات و مزارع شهر و  اين رشد سريع تخريب گسترده 
جايگزيني آن ها با فضاي ساختماني را به همراه داشته 

 .(Faryadi & Taheri, 2009) است
 

نتايج
شكل شماره 4 محدوده سرويس دهي پارك هاي موجود 
در مناطق 1 تا 20 شهر تهران را نشان مي دهد. با استفاده 
اين مقاله  از نقشه محدوده سرويس دهي پارك (كه در 
از تحليل شبكه تهيه شد) و نقشه واحد هاي  با استفاده 
ساختماني مي توان مناطق مسكوني كه خارج از محدوده 
سرويس دهي پارك ها هستند را مشخص كرد. شكل 5 
نقشه اي را نشان مي دهد كه در آن واحد هاي مسكوني 
داخل و خارج از محدوده سرويس دهي پارك در مناطق 
1 تا 20 شهر تهران متمايز شده است بر اساس اين نقشه 
از فضاي مسكوني در محدوده مورد مطالعه  43 درصد 
خارج از محدوده سرويس دهي پارك ها واقع شده اند. در 
حالي كه بر اساس نقشه محدوده سرويس دهي حاصل 
از روش ميانگيري1  (شكل 6) اين رقم معادل 16 درصد 

پارك،  است. جدول 2 و شكل 7، چهار شاخص سرانه 
سرويس دهي  محدوده  نسبت  پارك،  مساحت  نسبت 
براي  را  پارك  خدمات  پوشش  تحت  جمعيت  نسبت  و 

مناطق 1 تا 20 شهر تهران نشان مي دهند. 

نتيجه گيري و جمعبندى
در سال هاي اخير  برنامه ريزان شهري به ميزان دسترسي2  
 .(2002 ,Vigar) بيش تر از توان جابجايي3  توجه دارند
خدمات  افزايش  حال  در  مدام  برنامه ريز  يك  اينكه 
شهر  در  ماشيني  تحرك  ميزان  توسعه  و  نقل  حمل و 
باشد رويكردي است كه بايد مورد مداقه و بازبيني قرار 
گيرد. رويكرد جديد يعني توجه بيشتر به ميزان دسترسي 
در  پايداري  اهداف  توسعه  نتيجه  در  خدمات شهري  به 
پايدار  نقل  و  حمل  شبكه  ايجاد  براي  تالش  و  شهرها 

 .(Curtis & Scheurer, 2010) شكل گرفته است
 افزايش ميزان دسترسي پياده به خدمات شهري نياز به 
شبكه  و  كاربري ها  مكاني  توزيع  روي  بر  بيشتر  تمركز 
از  جلوگيري  شامل  كليدي  راه حل هاي  دارد.  دسترسي 

شكل 3. محدوده مورد مطالعه؛ ماخذ: نگارندگان.

1- Buffering method 2- Accessibility 3- Mobility
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شكل 4. محدوده سرويس دهي پارك ها در مناطق 1 تا 20 شهر تهران - با استفاده از تحليل شبكه 

شكل 5. مناطق مسكوني تحت پوشش خدمات پارك در مناطق 1 تا 20 شهر تهران
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شكل 6. محدوده سرويس دهي پارك ها در مناطق 1 تا 20 شهر تهران - با استفاده از روش ميانگيري

شكل 7. ارزش نرمال شده شاخص هاي خدمات پارك در مناطق 1 تا 20 شهر تهران
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جمعيت مناطق 
(1385) (m) نسبت مساحت مساحت

پارك %
سرانه پارك 

(m)
نسبت محدوده 
سرويس دهي 

(%)

نسبت جمعيت 
تحت پوشش 
خدمات پارك 

(%)
1372758345398051/101/0235/0555/18
2599915495640926/034/9857/5274/63
3284457293808923/23/3147/9972/01
48132387243472316/4614/6648/6973/71
5677569590112221/911/6737/9785/97
6217127214431763/153/1173/3886/57
7305240153682360/620/3154/7671/75
8278519132393920/820/3969/9774/12
9162158195541230/670/813291/75
1031517380599851/660/4274/9774/48
11269376118663923/541/5650/5157/25
12244190135603554/522/5176/0177/18
13242575138857821/330/7663/7764/72
14475520145599533/511/0788/4386/53
156430292845535110/694/7379/1387/96
16290630164498235/333/0167/5974/64
1725586482742475/361/7396/5194/77
18317110378513233/414/074486/67
19248315114934806/412/9767/6685
20334867202828022/441/4868/5192/79

جدول 2. مقايسه شاخص هاي خدمات پارك در مناطق 1 تا 20 شهر تهران

توضيح: دادهاي جمعيتي بر اساس داده هاي منتشر شده توسط شهرداري تهران (1385)، و داده هاي مربوط به 
مساحت با استفاده از محاسبات در نرم افزار GIS تهيه شده است. 

گستردگي فضايي شهرها، تمركززدايي خدمات و افزايش 
 Curtis) گزينه هاي جانشين حمل و نقل ماشيني است
Scheurer &, 2010). تمركز زدايي خدمات در شهر به 
منظور افزايش دسترسي به خدمات و همچنين افزايش 
در  ماشيني  حمل و نقل  جانشين  عنوان  به  روي  پياده 

شهرها صورت مي پذيرد. 
سرويس دهي  محدوده  تعيين  براي  مطالعات  اغلب  در 

خدمات به خصوص پارك ها از روش ميانگيري استفاده 
محدوده  مثال  عنوان  به  كه  صورت  اين  به  مي شود. 
سرويس دهي هر پارك تا شعاع 900 متري آن در نظر 
از محل  فاصله مسقيم  فاصله يك  اين  گرفته مي شود. 
سكونت تا پارك است، درحالي كه دسترسي شهروندان 
است.  امكان پذير  دسترسي  شبكه  طريق  از  خدمات  به 
از  بايد  خدمات  سرويس دهي  محدوده  تعيين  بنابراين 
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 5 شكل  پذيرد.  صورت  دسترسي  شبكه  تحليل  طريق 
با  كه  مي دهد  نشان  را  پارك ها  سرويس دهي  محدوده 
استفاده از روش ميانگيري را نشان مي دهد. در اين روش 
شبكه دسترسي در نظر گرفته نمي شود و درنتيجه وسعت 

محدوده سرويس دهي به غلط افزايش مي يابد.  
متعدد  سواالت  به  مي توان  شبكه  تحليل  از  استفاده  با 
فضايي  تحليل  روش  اين  پرداخت.  دسترسي  به  مربوط 
را  خطي)  عوارض  (معموال  شبكه  به  مربوط  داده هاي 
در  موجود  گره هاي  يا  نقاط  بين  فواصل  محاسبه  براي 
شبكه بكار مي گيرد. در اين مقاله از تحليل شبكه براي 
تعيين محدوده سروي سدهي پارك هاي مناطق 1 تا 20 
از  استفاده  با  ارزيابي  نتايج  و  شد  استفاده  تهران  شهر 

شاخص هاي مربوطه ارائه شد. 
متر   14,6 با  چهار  منطقه  آمده  بدست  نتايج  اساس  بر 
ميزان  كمترين  متر   0/31 با  هفت  منطقه  و  باالترين 
ميزان سرانه پارك را دارند. نسبت محدوده سرويس دهي 
در منطقه 17 باالترين ميزان و معادل 96/5 درصد است 
متر)   1/7) منطقه  اين  در  پارك  سرانه  ميزان  توجه  با 
فضاي  توسعه  براي  مناسب  راه حل  كه  گفت  مي توان 
سبز منطقه 17 افزايش وسعت پارك هاي مو.جود تا جاي 
ممكن است. در هر منطقه كه نسبت محدوده سرويس 
توزيع  از  پارك ها  كه  است  معني  اين  به  باالست  دهي 
مناسبي برخوردارند و برعكس. تقريبا در تمامي مناطق 
پوشش  تحت  جمعيت  "نسبت  شاخص  بررسي  مورد 
خدمات پارك" از شاخص "نسبت محدوده سرويس دهي 
مناطق  كه  گفت  مي توان  بنابراين  است.  باالتر  پارك" 
مسكوني در شهر تهران بيشتر در اطراف پارك ها واقع 

شده اند. 
از  استفاده  با  نقشه محدوده سرويس دهي كه  بر اساس 
 63  ،(5 (شكل  است  آمده  بدست  شبكه  تحليل  روش 
سرويس دهي  محدوده  در  مسكوني  مناطق  از  درصد 
پارك و 43 درصد آن در خارج از محدوده سرويس دهي 
توزيع  ارزيابي  براي  نقشه مي توان  اين  از  واقع شده اند. 
مكاني پارك ها و همچنين مكانيابي و احداث پارك هاي 

جديد استفاده كرد.
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چكيده
عدم توجه كافى به مسئله شناسايى و افزايش منابع درآمدهاى پايدار 
از چالش هاى مهم  يكى  تهران،  از جمله شهر  و  در كالن  شهرها 
پيش روى تحقق سند چشم انداز 1404 در حوزه مديريت پايدار شهرى 
است. بند 5 طرح جامع شهر تهران، با عنوان توسعه اقتصادي و رونق 
فعاليت شهر تهران، بر موضوع جايگزيني منابع پايدار درآمدى براي 
تأمين هزينه هاي اداره شهر با كاهش تدريجي سهم درآمد حاصل از 
ساخت وساز مسكوني (فروش تراكم و تهاتر) تاكيد دارد. در اين ميان، 
درآمد حاصل از سرمايه گذارى و مشاركت هاى مردمى به عنوان يكى 
از منابع تامين درآمدهاى پايدار شهرى نيز مورد توجه كافى قرار نگرفته 
و اين مقاله به بررسى اين موضوع، بر اساس آمارهاى ارائه شده توسط 
سازمان سرمايه گذارى و مشاركت هاى مردمى شهردارى تهران طى 
سال هاى 88-1382 پرداخته است. نتايج اين مطالعه نشان مى دهد 
كه طى دوره مذكور، حدود 50 پروژه به مرحله عقد قرارداد رسيده  كه 
تنها 5 پروژه (به عبارتى ديگر تنها 10 درصد كل پروژه ها) و آن هم 
بعد از پايان تاريخ اتمام خود به مرحله بهره بردارى رسيده اند. حدود 20 
پروژه ، با وجود پايان تاريخ اتمام، هنوز در مرحله انجام و همچنين 14 
پروژه ديگر هنوز در مرحله طراحى بوده و احتمال انجام آن ها بسيار 
كم مى باشد. الزم به ذكر است، ارزش قرارداد پروژه هاى مشاركتى طى 
سال هاى 1389 و شش ماهه اول 1390 نسبت به سال هاى گذشته 
رشد قابل توجهى داشته اند كه اين نويد از يك خبر خوب براى مديران 

ارشد شهردارى تهران درآينده مى دهد.

واژگان كليدى: درآمدهاى پايدار، سند چشم انداز 1404، مشاركت و 
سرمايه گذارى، شهردارى تهران، مديريت شهرى.

 z-negintaji@sbu.ac.ir :نويسنده مسئول مكاتبات، شماره تماس: 22431805؛ رايانامه  *

Sustainable Revenue, urban management challenges in 
realizing Vision 1404 (With an emphasis on revenues 
from investment and participation of citizens in Tehran)

Lack of attention to the problem of identifying and in-
creasing sustainable revenues in major cities as Tehran is 
one of the major challenges in our way toward targets on 
sustainable management of urban areas in Vision 1404 Act. 
Section 5 of Tehran Master Plan, which is titled by Eco-
nomic Development Of  The City Of Tehran, emphasize on 
The issue of sustainable alternative sources of revenue to 
cover the expenses of city and at the same time it neces-
sitate a steady decrease in the share of revenue from resi-
dential construction (density and barter sales). One of the 
sustainable sources of revenue in municipal management is 
revenue from investments and participations. This article, 
based on provided data by the Investment organization of 
the Tehran Municipality explores this issue in period of 
1382-1388. The results showed that during the period, about 
50 projects have been reached to the stage of contract and 
only 5 of them (only 10% of projects) have been operated. 
About 20 projects, which have reached to their completion 
due date are still on construction phase and 14 projects are 
in designing phase yet. It should be mentioned, the value of 
collaborative projects during 1389 and the first six months 
of 1390 have seen significant growth that is a good sign for 
the future managers of Tehran Municipality.
Keywords: Sustainable Revenue, Vision 1404, partnerships and 
investments, Tehran Municipality, Municipal Management.
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1- مقدمه
معني  به  مى باشد،   Vision لغت  ترجمه  كه  چشم انداز 
مجسم  افراد  ذهن  در  كه  است  آينده اى  از  تصويرى 
مي شود. در مطالعات مختلف، تعاريف متعددي از چشم انداز 
ارائه مى شود كه يكى از كامل ترين آن ها عبارت است از: 
آميزه اي از ارزش ها و داوري هاي مبتني بر ايدئولوژي و 
ارائه   براى  اقتصادي  و  فرهنگي  اجتماعي،  واقعيت هاي 
تصويرى مطلوب، آرماني و قابل دستيابي از آينده است 
كه همانند چراغي در افق بلندمدت، فراروي جامعه قرار 
داشته و داراي ويژگي هاي نظير جامع نگري، آينده نگاري، 

ارزش گرايي و واقع گرايي است.
آينده كشور در  افق  در سال 1378 بحثي تحت عنوان 
دبيرخانه مجمع تشخيص مصلت نظام آغاز شد و در حين 
انجام تحقيق و مطالعه پيرامون اين موضوع، به اهميت 
«تدوين، طراحى و ارائه چشم اندازى» براى برنامه ريزي 
تدوين  اين رو،  از  و  برده شد  پى  بهتر كشور  مديريت  و 
ضرورت  يك  عنوان  به  بخش ها،  تمام  براى  چشم انداز 
در سطح مديريت كالن كشور مطرح گرديد (چشم انداز 
1404، 1383). مجمع تشخيص به عنوان متولي انجام 
تدوين  مامور  را  خود  اعضاي  از  كميسيونى  مهم،  اين 
چشم انداز  يكسال،  طي  و  نمود  ساله   20 چشم انداز 
پيشنهادي را تدوين، كه در سال 1382 به سه قوه ابالغ 
شد. دولت و قواي ديگر موظف شدند كه اجراى چشم 

انداز 20 ساله را از سال 1384 آغاز نمايند.
توجه  آن  به  در سند چشم انداز  كه  موضوعاتى  از جمله 
به  دستيابى  است.  زندگى شهرى  و  ويژه اى شده، شهر 
عدالت اجتماعى و همچنين ارتقاى شرايط كار و زندگى 
شهرى با تاكيد و توجه بيشتر بر گروه ها و افراد كم درآمد، 
از اهداف عاليه سند چشم انداز در حوزه شهرى است. در 
اين ميان، شهر تهران به عنوان پايتخت ايران اسالمى 
مورد توجه ويژه اى قرار گرفته و براى آن اهداف ويژه اى 
بيست  چشم انداز  سند  با  مطابق  است.  شده  تعريف  نيز 
ساله  نظام: تهران، جهان شهري فرهنگي،  دانش بنيان با 
هويت اصيل ايراني و اسالمي، زيبا،  مقاوم،  مرفه  و معيار 

در دنياي اسالم است.

الزمه دستيابى به ويژگى هاى مذكور براى شهر تهران، 
دستابى به توسعه پايدار شهرى است. از ملزومات تحقق 
توسعه پايدار شهرى (كه در سطح شهرهاى بزرگ كشور 
از جمله تهران كمتر مورد توجه قرار گرفته)، ايجاد منابع 
راه هاى كسب  از  براى شهر است. يكى  پايدار  درآمدى 
سرمايه گذارى  و  مشاركت  شهرى،  پايدار  درآمدهاى 
شهروندان در امورات شهر مى باشد كه اين امر در بسيارى 
از شهرهاى بزرگ و پيشرفته دنيا مورد توجه ويژه قرار 
گرفته است. اين مقاله بدنبال ارزيابى وضعيت مشاركت 
و سرما يه گذارى شهروندان تهرانى در شهر تهران است. 
بدين منظور، مقاله در چهار قسمت تهيه شده كه قسمت 
ايران  اسالمى  جمهورى  ساله   20 چشم انداز  سند  اول؛ 
در  آمده  شهرى  توسعه  و  مديريت  با  مرتباط  مباحث  و 
خصوص  در  موضوع  ادبيات  دوم؛  قسمت  مذكور،  سند 
مشاركت هاى  نقش  همچنين  و  شهرى  پايدار  توسعه 
بررسى  سوم؛  قسمت  شهرى،  پايدار  توسعه  در  مردم 
وضعيت كنونى درآمدهاى شهردارى تهران و همچنين 
حجم و ميزان سرمايه گذارى و مشاركت هاى شهروندان 
شامل  چهارم؛  قسمت  و  تهران  شهر  درآمدهاى  كل  از 
راهكارهايى  ارائه  همچنين  و  نتيجه گيرى  جمع بندى، 
در شهر  پايدار  درآمدى  منابع  افزايش  و  براى شناسايى 

تهران است.

مواد و روشها
از آن جا كه هدف اين تحقيق، توصيف عيني، واقعي و 
منظم ميزان مشاركت و سرمايه گذارى شهروندان تهرانى 
در شهر تهران مى باشد، از روش تحقيق توصيفى1  استفاده 
شده است. زيرا در اين روش سعي مى شود تا آنچه هست 
را بدون هيچ گونه دخالت يا استنتاج ذهني گزارش شود 
و نتايج عيني را  از موقعيت بگيرد.  تحقيق توصيفي،  آنچه 
را كه هست توصيف و تفسير كرده و به شرايط يا روابط 
موجود،  عقايد متداول، فرآيندهاي  جاري، آثار مشهود و يا 
روندهاي در حال گسترش توجه دارد. همچنين اطالعات 
و آمار مورد استفاده، از طريق آمارهاى ارائه شده توسط 
سازمان سرمايه گذارى و مشاركت هاى مردمى شهردارى 

1- Descriptive research method.
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تهران براى سال هاى 88-1382، جمع آورى شده است.

1-مبانى نظرى
جمهورى   1404 چشم انداز  سند   -1  -1

اسالمى ايران
و  هدايتگر  برانگيزاننده،  اينكه  بر  عالوه  چشم انداز 
جهت دهنده جامعه و همچنين الهام بخش، وحدت آفرين 
ويژگي هايى  از  مي باشد،  اقشار  همه  براي  قابل فهم  و 
نظير آينده نگري، واقع گرايي، ارزش گرايي و جامع نگري 
برخوردار مى باشد و نسبت به وضع موجود چالش اساسي 
داشته و مى كوشد تا عزم ملي، جهت تحقق اهداف عاليه 

تعريف شده را فراهم كند. چشم انداز عاملي است كه:
جهت  جامعه  اصلي  مولفه هاي  از  هريك  به  اوال؛   .1

مي دهد و براي آن ها هدف تعيين مي كند و 
از  و  داده  پيوند  به هم  را  اين عوامل  ثانيا؛ مجموعه   .2
ايجاد   هم افزاينده  و  همگرا  و  سازگار  نظام  يك  آن ها 

مي كند (نژاد جوادى پور، 1388).
از موضوعاتى مورد توجه چشم انداز، مسائل و مشكالت 
در  مسائل  اين  حل  همچنين  و  شهرها  پيش روى 
افق  در  تهران  است.  تهران  شهر  بويژه  كالن شهرها، 
تحوالت  ثقل  مركز  با  شهرى  جهان   ،1404 چشم انداز 
منطقه اى-جهاني و همچنين توانا در شكل بخشيدن به 
روابط و مناسبات سياسي، اقتصادي، تجاري، فرهنگي و 
تهران  جهان شهري  ويژگي  است.  منطقه  در  اجتماعي 
تهران  است، نخست؛  تامل  و  بررسى  قابل  از سه جنبه 
مركز  و  فرهنگي  برجسته  رخدادهاي  پايگاه   1404
بود،  خواهد  اديان  و  فرهنگ ها  گفت وگوي  بين المللي 
دوم؛ تهران 1404 پايگاهي براي صدور انقالب اسالمي 
با  فرآورده هاي فرهنگي جذاب  توليد و صدور  از طريق 
استفاده از منبع فرهنگي ايراني و اسالمي خواهد بود و 
سوم؛ تهران 1404 پايگاهي جهان تراز براي فعاليت هاي 

تجارى- اقتصادى و علمي خواهد بود.
طى سال هاى گذشته، مديران، متوليان و سياستگزاران 
شهر تهران سعى كرده اند تا برنامه ها را متناسب با  جايگاه 
و ويژگى هاى تعريف شده در چشم انداز، براى شهر تهران 
تدوين و تنظيم نمايند. از همين رو، اهداف تعريف شده 

ساله  پنج  برنامه  قانون  و  تفضيلى  در طرح جامع، طرح 
شهردارى تهران، هماهنگ و هم سو با دورنماى تعريف 

شده در چشم انداز براى شهر تهران است.
الزمه حركت به سمت اهداف تعريف شده باال، دستيابى به 
شاخص هاى توسعه پايدار شهرى است، زيرا توسعه پايدار 
عدالت  مانند  شاخص هايى  به  مفهوم بخشى  در  شهرى 
اجتماعي  نهادهاي  بنيان  تقويت  اجتماعي و شهروندي، 
و خانوادگي، برابرى بين نسل ها و درون نسل ها، تعديل 
نيازهاى  رفع  و  شهروندي  حقوق  تأمين  و  نابرابري ها 
اساسى جامعه، جنبه كارآمدي به خود گرفته است. توسعه 
پايه  بر  پايدار  توسعه  از  جزئى  عنوان  به  شهرى  پايدار 
استفاده معقول از منابع طبيعى استوار شده و در اين نوع 
توسعه مالحظات سه گانه، محيطي، اقتصادي و اجتماعي 
در كنار هم لحاظ خواهد شد (لقايى و همكاران، 1378).

1- 2- توسعه پايدار و توسعه پايدار شهرى
و  انديشمندان  توجه  مورد  ديرباز  از  توسعه  مفهوم 
دولت مردان بوده و اغلب دولت ها براى بهتر كردن وضعيت 
برنامه هاى  اجراى  بر تدوين و  رفاهى جامعه خود سعى 
اما  داشته اند.  مهم  اين  به  دستيابى  منظور  به  مناسب 
تاريخ تحوالت اقتصادى و اجتماعى نشان داده كه اگر 
چه اجراى برنامه هاى توسعه باعث بهبود شرايط زندگى و 
همچنين توفيق در زمينه هاى مختلف از جمله بهداشت، 
با  اما  شده،  كشورها  درآمد  افزايش چشمگير  و  آموزش 
قرار  ترديد  در معرض  نتايج  اين  دو چالش، همه  ظهور 

گرفته است: (زاهدى و همكاران، 1385)
از چهل درصد جهان كه به منابع،  1. اول، وجود بيش 
آموزش، بهداشت، زيرساخت ها و غيره دسترسى ندارند و 
2. دوم آن كه، استفاده بى رويه از منابع طبيعى و مصرف 
تعادل  كه  تجديدناپذير  منابع  بويژه  و  منابع  بى اندازه 

اكوسيستم ها را به هم زده است. 
اين دو چالش، زاويه نگاه به مفهوم توسعه در چند دهه 
اخير را تغيير داده و مفهومى بنام توسعه پايدار را بوجود 
آورده است. سابقه تاريخى و چگونگى شكل گيرى مفهوم 
توسعه پايدار به كميسيون 1987 برانتلند و دو كنفرانس 

استكهلم و ريودوژانيروي مربوط مى شود: 
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در كنفرانس محيط زيست استكهلم (1972) بر واقعيت 
تاكيد شده كه دو سوم جمعيت دنيا گرفتار فقر، بى سوادى، 
بهداشت و تخريب محيط  نبود  تغذيه و گرسنگى،  سوء 
زيست بوده و تا زمانى كه اين مسائل حل و فصل نشود، 
پيشرفتى در بهبود وضعيت محيط زيست انسان حاصل 
در  توسعه  و  محيط زيست  جهانى  كميسيون  نمى شود. 
از سازمان ملل  برانتلند  با عنوان كميسيون  سال 1987 
خواسته تا كشورهاى مختلف را براى ايجاد يك سيستم 
همكارى و تالش مشترك براى دستيابى به رفتار مناسب 
نمايد.  تشويق  عمومى  منافع  كسب  و  سطوح  كليه  در 
 21 كار  دستور  به  كه   1992) ريو  كنفرانس  جمع بندى 
چارچوب  تا  مى كند  موظف  را  دولت ها  است،  معروف 
استراتژيكى هاى اقتصادى خود را طورى انتخاب نمايند 
كه اهداف توسعه اقتصادى با مالحظات زيست محيطى 
مطابقت داشته باشد. در اين برنامه، اقدامات الزم جهت 
هماهنگى جمعيت جهان و نيازهاى آن ها با منابع محدود 
اين  هزينه  و  گرديده  تعيين   21 قرن  اواسط  تا  زمين 
و همكاران،  (لقايى  است  زده شده  تخمين  نيز  اقدامات 
1378). بعد از كميسيون و كنفرانس هاى مذكور، توسعه 
پايدار مفهومى جهانى به خود گرفت. درباره توسعه پايدار 
تعاريف متعددى وجود دارد كه برخى از آن ها عبارتند از:

- توسعه پايدار فرايندى است كه اساس بهبود وضعيت 
جوامع  فرهنگى  اجتماعى،  كاستى هاى  برنده  ميان  از  و 
متعادل،  پيشرفت  محركه  موتور  بايد  و  است  پيشرفته  
فرهنگى  و  اجتماعى  اقتصادى،  هماهنگ  و  متناسب 
باشد.  توسعه  حال  در  كشورهاى  بويژه  و  جوامع  تمامى 

(عباسپور، 1386)
- توسعه پايدار به معنى تلفيق اهداف اقتصادى، اجتماعى 
فعلى  انسان  رفاه  حداكثرسازى  براى  زيست محيطى  و 
بدون آسيب به نسل هاى آتى براى برآوردن نيازهايشان 
پايدار  توسعه  حقيقت  در   (OECD, 2001) مى باشد. 
تنها بر جنبه زيست محيطي اتفاقي تمركز نداشته، بلكه 
به جنبه هاي اجتماعي و اقتصادي آن هم توجه مي نمايد 

(نصير االسالمى، 1388).
- كميسيون جهانى محيط زيست و توسعه كه براى اولين 
بار اين اصطالح را ارائه كرده، توسعه پايدار را توسعه اى 

اشكال  ايجاد  بدون  را  فعلى  نسل  نيازهاى  كه  مى داند 
در توانايى هاى نسل هاى آتى، تامين مى كند (مهشوارى، 

.(1378
با توسعه سريع شهري شدن زندگى بشر، مفاهيم مربوط 
اين  به  ديگر  زمينه هاى  از  خيلى  مانند  پايدار  توسعه  به 
محصول  شهرى  پايدار  توسعه  گرديد.  وارد  نيز  حيطه 
محيطى  و  فضايى  اجتماعى،  عدالت  به  جديد  نگاه هاى 
در سطح شهر است. مطرح شدن توسعه پايدار، به عنوان 
بر  شهرها  اثرات  از  ناشى  نيز  سوم،  هزاره  اصلى  شعاره 
انسانى  ابعاد مختلف زندگى  گستره زيست كره زمين و 
است. (قرخلو و همكاران، 1385) از نظر مكالرن برخى 
از:  عبارتند  شهرى  پايدارى  توسعه  كليدى  مشخصات 
از  حفاظت  نسل ها،  درون  برابرى  نسل ها،  بين  برابرى 
بقاى  نشدنى،  تجديد  منابع  از  استفاده  زيست،  محيط 
رفع  و  فردى  رفاه  اتكا،  خود  جامعه  تنوع،  و  اقتصادى 

نيازهاى اساسى جامعه.
شهرى،  پايدار  توسعه  به  دستيابى  ملزومات  از  يكى 
دسترسى كافى به منابع مالى و همچنين مديريت درست 
بيشتر  توسعه  و  توجه  شهرها،  توسعه  با  زيرا  است.  آن 
خدمات شهرى مانند فضاى سبز، حمل و دفن زباله، معابر 
و آسفالت، بهداشت و مسكن الزم و ضرورى مى باشد. 
مديران شهر بر اساس ميزان درآمدهاى قابل تخصيص، 
آموزشى،  خدمات  عمرانى،  طرح هاى  انجام  به  تصميم 
بهداشتى و غيره براى شهر مى گيرند و هر چه كه ميزان 
كارهاى  انجام  توان  بالطبع  باشد،  بيشتر  درآمدها  اين 
بيشترى نيز در سطح شهر وجود خواهد داشت. اما يك 
نكته مهمى كه در مورد درآمدهاى اقتصادى شهر نبايد 
مورد غفلت قرار گيرد، پايدارى اين درآمدها است. هر چه 
كه درآمدهاى اقتصادى شهر پايدارتر باشد، برنامه ريزى 
خواهد  كم هزينه تر  و  باثبات تر  شهر  براى  آينده نگرى  و 
بود. پربديهى است اتكا به منابع غيرقابل پيش بينى، حتى 
مشكل  با  را  برنامه ريزى  مقوله  باال،  حجم  و  ميزان  با 
مواجه خواهد كرد. به طور مشخص، به دليل ركود ايجاد 
شده در بخش مسكن كشور طى سال هاى 1387-88، 
شهردارى هاى كشور با كمبود نقدينگى مواجه شدند و به 
همين خاطر، اجراى كارهاى عمرانى و خدماتى به خوبى 
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انجام نشد.
را  پايدار  منابع  سمت  به  حركت  و  شناسايى  بنابراين 
شهردارى  مديران  اصلى  دغدغه هاى  از  يكى  مى توان 
كشور از جمله تهران بزرگ دانست. يكى از روش هاى 
ايجاد درآمدهاى پايدار در شهر تهران، تشويق شهروندان 
طرح هاى  انجام  جهت  سرمايه گذارى  و  مشاركت  به 
عمرانى و خدماتى است. در همين راستا به بررسى مفهوم 
مشاركت، عوامل موثر بر انگيزه مشاركت و وضعيت سهم 
مشاركت ها و سرمايه گذارى شهروندان تهرانى در بودجه 

شهردارى تهران پرداخته مى شود.

1-3- مشاركت شهروندان در شهر تهران و 
مبانى تجربى

خط  اتخاذ  و  تصميم گيرى ها  در  مردم  عامه  مشاركت 
مشى هاى عمومى، از گذشته هاى بسيار دور مورد توجه 
شدن  دموكراتيزه  به  بوده  مديريت  انديشمندان  و  علما 
و شهروندان  منجر مى گردد  مناسبات جامعه  در  بنيادى 
را از حالت بى تفاوتى خارج و آن ها را متعهد به سرنوشت 
خود در جامعه مى سازد. (الوانى، 1381) موافقان مشاركت 
عامه مردم در خط مشى گذارى هاى عمومى اعتقاد دارند 
را  مردم  عامه  نظر  وسعت  نمى توانند  متخصصان  كه 
منعكس سازند و اين عامه مردم هستند كه با مشاركت 
خود دامنه وسيعى از نظرات و نگرش جامعه نسبت به هر 

موضوعى را نشان مى دهد (الوانى، 1381).
رسالت  انسان،  ميليون ها  سكونت گاه  عنوان  به  تهران 
ارائه  محيطي،  مخاطرات  مقابل  در  امن  محيطي  ايجاد 
و  شهروندمداري  مردمي،  مشاركت  از  مناسب  الگوهاي 
ايجاد سامانه حكم روايي خردمندانه، نمايش شهري سالم 
مناسب  زيرساخت هاي  و  رفاهي  امكانات  با  شاداب  و 
شهري و ارائه الگوي مطلوبي از هويت فرهنگي مبتني 
عهده  بر  مى بايست  را  ملي  و  اسالمي  ارزش هاي  بر 
بگيرد. تهران با چنين ابعاد پيچيده و تنوع مسائل كالن 
سياسي،  جمعيتي،  قطب هاي  اصلي ترين  از  يكي  شهر، 
از  و  مي شود  محسوب  فرهنگي  و  اجتماعي  اقتصادي، 
اين رو مديريت آن نيازمند داشتن منابع و امكانات كافى 

است (نصير االسالمى، 1388).

وضعيت  كه  گفت  مى توان  تهران  شهردارى  مورد  در 
مشاركت شهروندان در اداره شهر مناسب نبوده كه اين 
يزدان پناه  مطالعه  باشد.  داشته  متعددى  داليل  مى تواند 
تهرانى  شهروندان  اجتماعى  مشاركت  موانع  عنوان  با 
ميزان مشاركت شهروندان  چرا  كه  دهد  نشان  مى تواند 
تهرانى در سطح شهر تهران پايين است. جامعه آمارى 
مناطق  مردان  و  زنان  از  نفر   880 شامل  تحقيق  اين 
تحقيق   (1386 (يزدان پناه،  است.  تهران  شهر  گانه   22
از:  دارد كه مهمترين آن ها عبارت است  نتايج متعددى 
آمارى، نگرش منفى مسئولين و  از جامعه  37/8 درصد 
مديران نسبت به مشاركت شهروندان را به عنوان مانع 
مشاركت عنوان كرده اند و 44/2 درصد نيز معتقدند كه 
تصميم گيرى هاى انجام شده از سوى نهادهاى عمومى 

ديگر جايى براى مشاركت شهروندان باقى نمى گذارد.
جمله  از  و  كشور  شهردارى هاى  مهم  مسائل  از  يكى 
جهت  درآمد  كافى  منابع  نبود  تهران،  شهردارى 
درآمد  كلى  به طور  است.  شهرى  خدمات  هزينه  تامين 
درآمدى  منابع  مى  شود:  تامين  منبع  دو  از  شهردارى ها 
از  شهردارى  مستقيم  دريافتى هاى  شامل  كه  داخلى؛ 
عوارض مستغالت (اراضى و امالك) و درآمد حاصل از 
شامل  خارجى؛  درآمدى  منابع  و  غيرمستغالت  عوارض 
درآمدهايى است كه خارج از مجموعه شهردارى دريافت 
نيازمنديهاى  و  تلفن  برق،  آب،  عوارض  مانند  مى گردد، 
بالعوض  كمك هاى  و  كارخانجات  مشابه،  شهرى 
درآمد  شهردارى ها،  مالى  نامه  آيين   29 ماده  دولت. 
(آيين نامه  مى كند:  تقسيم  طبقه   6 به  را  شهردارى ها 
عوارض  از  ناشى  درآمد هاى   (1346 شهردارى ها،  مالى 
عمومى (درآمدهاى مستمر)، درآمدهاى ناشى از عوارض 
اختصاصى، بهاى خدمات و درآمدهاى مؤسسات انتفاعى 
اموال شهردارى،  از وجوه  درآمدهاى حاصل  شهردارى، 
كمك هاى اعطائى دولت و سازمان هاى دولتى و اعانات 
و كمك هاى اهدايى اشخاص و سازمان هاى خصوصى و 
اموال دارايى هايى كه به طور اتفاقى و يا به موجب قانون، 

به شهردارى تعلق مى گيرد.
با نگاهى به درآمدهاى پييش بينى شده براى شهردارى ها 
عوارض  از  ناشى  درآمدهاى  فقط  كه  مى شود  مالحظه 
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عمومى، پايدار مى باشد و ساير منابع درآمدى پايدارى و 
مستمر نيستند. طبق بررسى هاى انجام شده منابع درآمدى 
پايدار شهردارى هاى كشور كمتر از 30 درصد بودجه را 
تشكيل مى دهد كه اين باعث شده تا برنامه ريزان شهرى 
در هنگام محاسبه و ارزش گذارى ريالى برنامه ها، با شك 
و ترديد نسبت به تامين منابع مالى طرح ها مواجه باشند.

با  تا  داشته  تهران تالش  اخير،شهرداري  طى سال هاى 
شناسايى منابع درآمدى جديد و يا تقويت منابع درآمدى 
از فروش تراكم  بر درآمد حاصل  موجود، به جاي تكيه 
افزايش  را  خود  پايدار  درآمدهاى  ميزان  تهاتر،  انجام  و 
دهد. متاسفانه يكى از منابع پايدار درآمدى كه به خوبى 
مشاركت هاى  و  نگرفته، سرمايه گذارى  قرار  توجه  مورد 

شهروندان است. داده و اطالعات موجود بخوبى اين ادعا 
اثبات مى كند كه، شهروندان تهرانى جهت مشاركت  را 
حضور  تهران،  شهر  امور  انجام  در  سرمايه گذارى  و 
اهميت  و  جايگاه  بررسى  براى  نداشته اند.  چشمگيرى 
مقوله مشاركت شهروندان در اداره شهر، وضعيت درآمدى 
شهرهايى مانند بارسلونا، استكهلم، برلين، پاريس، آنتاليا، 
به  قرار مى گيرد كه  بررسى  اُتاوا، سيدنى و سئول مورد 
شرح زير مى باشد. (امامى و همكاران، 1389) هر كدام از 
جداول زير به خوبى منابع درآمدى و سهم هر منبع (به 
صورت درصدى) از كل درآمدهايى كه توسط شهردارى  

شهرهاى مذكور دريافت مى شود، را نشان مى دهد.  

سهممنبع درآمدىرديف

صندوق 1
33سرمايه گذارى

3ماليات هاى مشترك2
30ماليات هاى محلى3
6هزينه خدمات4
12فروش كاالها5
7ديگر وجوه انتقالى6

ديگر درآمدهاى 7
9عملياتى

100مجموع8

سهممنبع درآمدىرديف
23/6ماليات ثبت1
17/8ماليات بر خريد و فروش2
15/7ماليات بر مصارف دخانيات3
10/4ماليات شهروندى (سكونت)4
10ماليات بر خودرو5
7/9ماليات تجميع زمين6
4/3ماليات برنامه ريزى شهرى7
3/7ماليات بر دارائى8
100مجموع9

سئولجدول 1. وضعيت اقالم درآمدى شهرهاى منتخب دنيا سلونا
بار

سهممنبع درآمدىرديف

حق الزحمه دريافتى 1
15/8كنندگان خدمات

5/7درآمدهاى سرمايه گذارى2
50/2عوارض خدمات ارائه شده3
28/3ساير درآمدها4
100مجموع5

سهممنبع درآمدىرديف
57درآمدهاى مالياتى1
19كمك هاى دولتى2

عوارض خدمات 3
21ارائه شده

3ساير درآمدها4
100مجموع5

اتاواسيدنى
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تركيب درآمد شهرها منتخب آورده شده در جدول 1 به 
تشكيل دهنده  اقالم  مهمترين  كه  مى دهد  نشان  خوبى 
كمك هاى  مالياتى،  درآمدهاى  از:  عبارتند  آن ها  درآمد 
دولت (به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم) و سرمايه گذارى 
و مشاركت هاى مردمى. با علم به اين موضوع، نقش و 
جايگاه سرمايه گذارى و مشاركت هاى شهروندان تهرانى 
در تركيب درآمدهاى شهردارى تهران مورد بررسى قرار 

مى گيرد.
ميزان  و ساز و همچنين  درآمد ساخت  ميزان  نمودار 1 

كل درآمدهاى شهردارى تهران طى دوره 85-1371 را 
 80 تا   70 حدود  بررسى،  مورد  دوره  در  مى دهد.  نشان 
و  ساخت  به  مربوط  تهران  شهردارى  درآمدهاى  درصد 
ساز بوده كه با هيچ  كدام از شهرهاى آورده شده در باال 

شباهتى ندارد. 
هر چند كه اين روند طى سال هاى اخير تغيير قابل تاملى 
داشته، اما هنوز سهم قابل توجهى از درآمدهاى شهردارى 
تهران به صورت غيرنقدى (در قالب انجام معامالت به 
صورت تهاتر و يا فروش تراكم) تامين مى شود. به منظور 

سهممنبع درآمدىرديف
50بازتوزيع ماليات ها1

ماليات مستقيم 2
8شهرى

3هزينه هاى خدمات3

كمك هاى بالعوض 4
5دولت

درآمدهاى 5
10سرمايه اى

درآمد شركت هاى 6
17وابسته

هدايا و كمك هاى 7
7مردمى

100مجموع8

سهممنبع درآمدىرديف

بازتوزيع 1
23ماليات ها

درآمدهاى 2
31مالياتى

درآمد فروش 3
17دارايى

انواع كمك هاى 4
24مالى دولت

5ساير درآمدها5
100مجموع6

تاليا
آن

برلين

سهممنبع درآمدىرديف
29/6ماليات مستقيم1
23/8ماليات غيرمستقيم2
29/7كمك هاى دولتى3
16/9درآمدهاى جارى4
100مجموع5

سهممنبع درآمدىرديف
67درآمدهاى مالياتى1
21درآمدهاى عملياتى2
12ساير درآمدها3
100مجموع4

پاريس
استكهلم
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بررسى تركيب درآمدهاى شهردارى تهران در سال هاى 
شامل  جدول  اين  مى شود.  ارائه   2 شماره  جدول  اخير، 
طى  تهران  شهردارى  مصوب  درآمد  گانه   10 اقالم 

سال هاى 1389 و 1390 است.

براى نشان سهم اقالم 10 گانه از كل درآمد و همچنين 
ارائه  اقالم طى دو سال مذكور، نمودار زير  اين  مقايسه 

مى شود.
با شهرسازى  نمودار 2 نشان مى دهد كه مباحث مرتبط 
به همراه تثبيت واحدهاى تجارى و فروش امالك، بيش 

از 60 درصد از كل بودجه شهردارى را به خود اختصاص 
پايدار سهم  اين در حالى  است كه درآمدهاى  داده اند و 
ناچيزى در درآمدهاى شهر تهران داشته و اين مى تواند 

مانعى بزرگ بر سر راه توسعه پايدار شهر تهران باشد.

همان طور كه در باال نيز قابل مشاهده است، درآمد حاصل 
از پروژه هاى مشاركتى جزء درآمدهاى پايدار نبوده و در 
مى دهد  نشان  اين  است.  شده  آورده  جداگانه  آيتم  يك 
و  سرمايه گذارها  درآمد  قابل مالحظه  رشد  عليرغم  كه 
عنوان  به  را  آن  نمى توان  هنوز  مردمى،  مشاركت هاى 

نمودار 1. ميزان درآمد ساخت و ساز و درآمد كل شهردارى تهران طى دوره 85-1371؛ ماخذ: اداره درآمد 
شهردارى تهران، 1371-85
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1389523515501686544340764980218845154224835
1390667013951625813535929584709361200294790

جدول 2. اقالم 10 گانه درآمد مصوب شهردارى تهران طى سال هاى 1389 و 1390 (ارقام: به ميليارد ريال)
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درآمدهاى  در  اتكاء  قابل  و  پايدار  درآمدى  منبع  يك 
طى  آن كه  عليرغم  همچنين،  كرد.  قلمداد  تهران  شهر 
سال هاى اخير درآمد حاصل از پروژه هاى مشاركتى رشد 
مشاركتى  پروژه هاى  وضعيت  اما  داشته،  مالحظه  قابل 
طى سال هاى 88-1382 رضايت بخش نيست. وضعيت 
سازمان  توسط  گرفته شده  انجام  مشاركتى  پروژه هاى 
سال  شش  طى  مردمى  مشاركت هاى  و  سرمايه گذارى 

گذشته را مى توان در جدول 3 مالحظه كرد.
شده  ابالغ  و  بسته  قرارداد   47 بررسى،  مورد  دوره  طى 
كه در اين ميان، سهم سال هاى 88-1385 برابر با 12 

قرارداد و 35 قرارداد ديگر مربوط به سال هاى 1389 و 
شش ماهه اول سال 1390 بوده است. ارزش  قرار دادها 
براى سال هاى 88-1385 معادل با 506 ميليارد تومان 
اول سال 1390  براى سال هاى 1389 و شش ماهه  و 
برابر با 3928 ميليارد تومان است. شايان ذكر است كه 
قراردادهاى شش  ارزش  از  تومان  ميليارد   2500 حدود 
مركز  احداث  قرارداد  به  مربوط   1390 سال  اول  ماهه 
شب  يك  هزار  نام  با   22 منطقه  در  تفريحى-فرهنگى 
است. بررسى هاى انجام شده طى دوره 88-1382 نشان 
مى دهد كه در دوره مذكور تنها 5 پروژه و آن هم بعد از 

نمودار 2- اقالم 10 گانه درآمد مصوب شهردارى تهران طى سال هاى 1389 و 1390؛ (ارقام: به ميليارد ريال)

مساحت پروژه (متر سال
مربع)

تعدا قرارداد بسته و 
ابالغ شده

ارزش قرارداد 
(ميليارد تومان)

1385107276
138683346
13871650001224
13881437407160
138911693613203

1949787113725شش ماهه سال 1390

جدول 3. پروژه هاى مشاركتى انجام گرفته شده توسط سازمان سرمايه گذارى و مشاركت هاى مردمى 1385-90
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بهره بردارى رسيده اند.  به مرحله  اتمام خود  تاريخ  پايان 
تجارى  (مجتمع  ماركت  هايپر  از:  عبارتند  پروژه ها  اين 
ثقفي،  طبقاتي  پاركينگ  (ندسا)،  توحيد  پارس)،   ماف 
نورصابونيان و پارس امير 3. به عنوان مثال ارزش پروژه  
هايپر ماركت، و پاركينگ طبقاتي ثقفي به ترتيب برابر 
با 542 و 194 ميليارد ريال، تاريخ شروع اين دو پروژه 

نيز  آن ها  اتمام  تاريخ  و   86/2/1 و   85/5/1 ترتيب  به 
هر  بنابراين  است.  بوده   87/12/1 و   87/5/1 ترتيب  به 
دو پروژه با تاخيرى حدود 2 سال به مرحله بهره بردارى 

رسيده اند.
و  انجام  جهت  پروژه   50 حدود  مذكور  دوره  طى  در 
بهره بردارى مورد تصويب قرار گرفته است. از اين تعداد 

تاريخ اتمامتاريخ شروعنام پروژهرديف
پيشرفت 
فيزيكى 
(درصد)

ارزش پروژه 
(ميليارد ريال)

1
مركز خريد و پاركينگ 
غدير گالبدره، منطقه 

1
83/10/1285/10/1244/29432

پاركينگ طبقاتى كاج،  2
84/5/1687/6/1637242منطقه 2

بازارچه سنتى 3
84/9/2286/12/2265/4800ستارخان، منطقه 2

مجتمع ايستگاهى 4
87/9/2091/11/50/0810408حقانى، منطقه 3

88/6/3191/5/311/55123پروژه باران، منطقه 54

مجتمع تجارى 6
84/1/2187/1/2121/751048صادقيه، منطقه 5

87/12/2691/9/269/912224پروژه آبنوس، منطقه 75

مجتمع فرهنگى رفاهى 8
84/2/2187/8/2138/83232اكباتان، منطقه 5

86/10/189/1/12191پروژه پروين، منطقه 98
-88/2/1291/9/212/99پروژه توحيد، منطقه 108

پاركينگ طبقاتى استاد 11
84/3/2986/9/2937/7206معين، منطقه 9

پروژه الكترود اطلس، 12
88/5/1290/12/1233/3185منطقه 18

13
پاركينگ و مجتمع 
خليج فارس، منطقه 

19
85/8/1387/8/2965/07221

مجتمع تجارى و ادارى 14
84/5/1286/8/1266/3205گلديس، منطقه 19

جدول 4. پروژه هاى مشاركتى با پيشرفت فيزيكى پايين طى سال هاى 1382-88
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پروژه تنها 5 پروژه (به عبارتى ديگر تنها 10 درصد كل 
پروژه ها) به مرحله بهره برارى رسيده اند و تعدادى از اين 
50 پروژه، در همان مرحله شروع متوقف شده اند كه به 
(يك  آفتاب  شهر  پروژه هاى  به  مى توان  نمونه  عنوان 
 (2 منطقه  در  (واقع  ميالد   2 فاز  و  فرامنطقه اى)  پروژه 
تاريخ  از  سال  چند  گذشت  با  پروژه ها  بقيه  كرد.  اشاره 
يا  و  داشته اند  كمى  فيزيكى  پيشرفت  يا  آن ها  اتمام 
هنوز در مرحله طراحى مى باشند. در جدول زير مى توان 
پروژه هايى كه تاريخ اتمام آن ها فرا رسيده و بيش از چند 
درصد پيشرفت فيزيكى نداشته اند و يا تاريخ اتمام آن ها 

در آينده نزديك است ولى پيشرفت قابل مالحظه اى نيز 
نداشته اند، را مشاهده كرد.

مركز خريد و پاركينگ غدير گالبدره كه قراربود در تاريخ 
تاريخ  از  سال   5 گذشت  با  برسد،  اتمام  به   85/10/12
اتمام حدود 44 درصد پيشرفت داشته است. تاريخ اتمام 
در  كه  مى باشد   87/6/16 كاج  طبقاتى  پاركينگ  پروژه 
حال حاضر تنها 37 درصد پيشرفت فيزيكى داشته است. 
تاريخ  در  مى بايست  كه  ستارخان  سنتى  بازارچه  پروژه 
86/12/22 به پايان مى رسيد، تاكنون تنها 65/4 درصد 
پيشرفت فيزيكى داشته است. مجتمع تجارى صادقيه كه 

مساحت پروژه منطقهنام پروژهرديف
(متر مربع)

پيشرفت پروژه

در مرحله طراحى-يكمجتمع مسكونى قيطريه1
در مرحله طراحى-يكحكمت2
در مرحله طراحى-يكاندرزگو3
در مرحله طراحى1010,9يكآصف4
در مرحله طراحى-دومجتمع تجاري گلناز5
در مرحله طراحى1909سهمجتمع ادارى يزدان پناه6
در مرحله طراحى3500چهارشهربازى سرپوشيده7
در مرحله طراحى-چهارتعاونى مسكن شماره 82
در مرحله طراحى3764,8چهارمجتمع تجارى هنگام9
در مرحله طراحى4665پنجاطلس10
در مرحله طراحى1034,83هشتپروين11
در مرحله طراحى4118,64هشتمجتمع تجارى رفاهى سام12
در مرحله طراحى634,94نهمجتمع تجارى و ادارى كشمير13
در مرحله طراحى1636,7نهمجتمع مسكونى پارسائيان14
در مرحله طراحى1151,71نهمجتمع مسكونى رضوان15
در مرحله طراحى820,8سيزدهسينما پيروزى16
در مرحله طراحى-سيزدهفدك17
در مرحله طراحى5771,2چهاردهباغ گيوى18
در مرحله طراحى1860پانزدهنيكان19
در مرحله طراحى30895پانزدهبازار گل خاوران20

جدول 5. پروژه هاى مشاركتى در مرحله طراحى طى سال هاى 1382-88
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در تاريخ 84/1/21 شروع شده تا كنون تنها 21/75 درصد 
ابتداى سال  پيشرفت داشته، در حالى كه مى بايست در 
اكباتان،  پايان مى رسيد. مجتمع فرهنگى رفاهى  به   87
پاركينگ و مجتمع خليج فارس، پاركينگ طبقاتى استاد 
معين، پروژه پروين و همچنين مجتمع تجارى و ادارى 
گلديس ديگر پروژه هايى هستند كه تاريخ اتمام آن ها به 
كار ساخت  نرسيده اند.  اتمام  به  تاكنون  ولى  رسيده  سر 
پروژه مجتمع ايستگاهى حقانى از تاريخ 87/9/20 شروع 
شده و تاريخ اتمام آن 91/11/5 مى باشد. با وجود گذشت 
از تاريخ شروع پروژه، پيشرفت فيزيكى  حدود سه سال 
(كه  روند  اين  ادامه  با  كه  بوده  درصد  از يك  كمتر  آن 
قابل پيش بينى است)، عمال اين پروژه به مرحله نهايى 
نيز  را  پروژه ها  ساير  وضعيت  نمى رسد.  بهره بردارى  و 

مى توان در جدول 3 مالحظه كرد.
در ادامه به بررسى تعداد ديگرى از پروژ هاى مشاركتى 
و  بوده  طراحى  مرحله  در  هنوز  كه  مى شود  پرداخته 
مى توان ادعا كرد كه اجراى آن ها تا حدود زيادى قابل 
را  پروژه ها  اين  از  تعدادى   5 جدول  در  نيست.  انجام 

مى توان مالحظه كرد.
از  پروژه  از 40  بيش  كه  نشان مى دهند   5 و   4 جداول 
يا  دوره 1382-88  براى  شده  طراحى  پروژه   50 حدود 
پيشرفت فيزيكى ناچيزى داشته اند و يا هنوز در مرحله 
به همراه  اطالعات موجود  و  داده ها  دارند.  قرار  طراحى 
توضيحات آورده شده به خوبى نشان مى دهد كه در دوره 
مورد بررسى، سطح مشاركت و سرمايه گذارى شهروندان 
تهرانى در انجام طرح هاى عمرانى و خدماتى شهر، كه از 
آن به عنوان يك منبع درآمدى پايدار ياد مى شود، پايين 
بوده است. وضعيت موجود نشان از فاصله گرفتن از بند 
1-5-2 طرح جامع شهرى تهران است كه بر "جايگزيني 
با  اداره شهر  تأمين هزينه هاي  براي  درآمد  پايدار  منابع 
مسكوني  ساخت وساز  از  درآمد  سهم  تدريجي  كاهش 
اقتصاد شهري در  با رونق  (رويه فروش تراكم)، به ويژه 
پهنه هاي فعاليت و دستيابي به حداكثر تنوع اقتصادي در 

اين پهنه ها" تاكيد ويژه دارد.
همان طور كه قبال نيز گفته شد، نبود منابع درآمدى پايدار 
برنامه هاى  تدوين  كه  شود  مى  باعث  تهران  شهر  در 

برنامه ريزان  و  مديران  سوى  از  بلندمدت  و  ميان مدت 
به  روزمرگى  حالت  برنامه  ها  و  شده  ناممكن  شهردارى 
خود گرفته كه اين به معناى دور شدن از اهداف تعريف 

شده سند چشم انداز 1404 براى حوزه شهرى است.

نتيجه گيرى و جمعبندى
نتايج اين مطالعه نشان مى دهد كه طى دوره 1382-88، 
در  تهرانى  شهروندان  سرمايه گذارى  و  مشاركت  ميزان 
انجام طرح هاى عمرانى و خدماتى شهرى پايين مى باشد، 
بدين معنى كه تمامى پروژهاى مشاركتى شهر تهران يا 
و  رسيده اند  اتمام  مرحله  به  قابل توجهى  زمانى  تاخير  با 
يا انجام پروژه ها متوقف شده است. اين به معنى پايين 
ديگر،  عبارتى  به  و  است  پايدار  درآمدهاى  ميزان  بودن 
دسترسى به اهداف تعيين شده براى شهر تهران در پايان 
چشم انداز 1404 را بسيار مشكل خواهد كرد. طى دوره 
مذكور، حدود 50 پروژه مشاركتى در سطح شهر تهران 
به مرحله عقد قرارداد رسيده  كه تنها 5 پروژه (به عبارتى 
ديگر تنها 10 درصد كل پروژه ها) و آن هم بعد از پايان 
به مرحله بهره بردارى رسيده اند. حدود  اتمام خود  تاريخ 
مرحله  در  هنوز  اتمام،  تاريخ  پايان  وجود  با  پروژه ،   20
انجام و همچنين 14 پروژه ديگر هنوز در مرحله طراحى 

باقى مانده اند و احتمال انجام آن ها بسيار پايين است.
براى باال بردن ميزان مشاركت و سرمايه گذارى شروندانى 
تهران براى انجام طرح هاى عمرانى و خدماتى پيشنهاد 
مى شود كه اوًال؛ شهردارى ها با در نظر گرفتن مشوق ها و 
تخفيف هاى ويژه، به نهادينه كردن فرهنگ  مشاركت در 
بين شهروندان كمك نمايد. ثانيًا؛ سازمان سرمايه گذارى 
و مشاركت هاى مردمى به عنوان متولى شهردارى تهران 
سعى  سرمايه گذارى،  و  مشاركتى  پروژه هاى  انجام  در 
مشاركتى  معامالت  به  مربوط  قوانين  و  قواعد  كه  كند 
در  »و  كرده  رعايت  بهتر  را  شركاء  حقوق  همچنين  و 
ساير  تجارب  از  استفاده  با  مى تواند  شهردارى  نهايت؛ 
سرمايه گذارى  و  مشاركت  روح  جهان،  كالن شهرهاى 

شهروندان را تقويت نمايد.
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چكيده
از  يكى  تهران  استان  شمال شرقى  در  شميرانات  شهرستان 
قطبهاى گردشگرى استان و كشور است. اين ناحيه به لحاظ 
از آب  نيز تامين بخش قابل توجهى  تنوع زيست  محيطى و 
شرب تهران مورد توجه مى باشد. طى ساليان گذشته گسترش 
مناطق مسكونى و ييالقى، اكوسيستم شكننده اين ناحيه را با 
تهديد مواجه كرده است. با توجه به اجتناب ناپذير بودن حد 
تعيين  اين شهرستان،  افزايش ساخت و ساز در  از  مشخصى 
پهنه هاى مناسب جهت توسعه شهرى و روستايى مى تواند 
موجب كاهش هزينه هاى بعدى شود. ما در اين تحقيق به 
منظور تعيين استعداد اراضى جهت استقرار كاربرى شهرى و 
روستايى در محيط GIS از 8 معيار استفاده كرده ايم. طبقه 
فازى صورت گرفت.  توابع مطلوبيت  از طريق  بندى معيارها 
 AHP اهميت نسبى هر يك از معيارها با استفاده از تكنيك
توسط  محدوديت،  شاخصهاى  همچنين  شد.  تعيين  فازى 
منطق بولين اعمال گرديد. نتايج تحقيق بيانگر اين است كه 
تنها 12 درصد از مساحت  ناحيه مورد مطالعه، واجد شرايط 

نسبى جهت كاربرى توسعه شهرى و روستايى مى باشند.
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جغرافيايى.
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The land capability assessment for the purpose of urban 
and rural expansion (case study: Shemiranat County) 

UShemiranat County in the northeast of Tehran prov-
ince is one of the tourism destinations in Iran. This area is 
outstanding for its considered ecological diversity and water 
supply. During these years, the residential expansion caused 
some threat to the fragile ecosystem of this area. Consid-
ering the inevitability increase in the construction to some 
extent in this county, determining the appropriate zones for 
urban and rural development would lessen the subsequent 
costs.
In this article, we used 8 criterions in the GIS environment. 
The classification of these criterions was done by means of 
Fuzzy Desirability Functions. The relative importance of 
each criterion has been calculated by Fuzzy AHP technique. 
Also, limitation criterions have been applied via Boolean 
logic. The results suggest that only 12 percent of this area 
meets the relative requirements for urban and rural land use.

Keywords: ecological capability, land use, Fuzzy layers, 
Fuzzy AHP, GIS, MCDM.     
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1- مقدمه
است  متعددى  و عناصر  از عوامل  هر سرزمين متشكل 
كه در مناطق مختلف با يكديگر متفاوت هستند. عوامل 
و عناصر شكل دهنده نواحى مختلف را منابع طبيعى و يا 
اكولوژيكى مى نامند كه شامل منابع زيستى و فيزيكى 
مى باشد (ميركتولى، 1390، ص 75). به منظور تصميم 
خاص  فعاليت  يك  استقرار  و  مكان  دهى  جهت  گيرى 
با  فعاليت  آن  ملزومات  بايست  ابتدا مى  زمين،  روى  بر 
و  مقايسه  نظر  مورد  مكان  اكولوژيكى  منابع  وضعيت 
اكولوژيكى  توان  فاقد  سرزمينى  چنانچه  شود.  سنجيده 
اجراى  باشد  خاصى  كاربرى  استقرار  براى  مناسب 
محيطى  زيست  وضعيت  بهبود  سبب  تنها  نه  طرح  آن 
نيز  را  محيط  بيشتر  تخريب  بلكه  گردد،  نمى  منطقه 
لذا   .(128 ص   ،1388 (جوزى،  آورد  خواهد  ارمغان  به 
از  بهينه  استفاده  و  پايدار  توسعه  به  دستيابى  گفت  بايد 
توانها  امكانات،  از  منابع، در گرو شناخت جامع و دقيق 
مطلوب  وضع  به  رسيدن  در  كه  است  محدوديتهايى  و 
به  نيل  براى   .(33 1389، ص  (كيانى،  مواجهيم  آن  با 
اين هدف، روشهاى مختلف ارزيابى توان اكولوژيك به 
واقع  در  اكولوژيك،  توان  بررسى  شوند.  مى  گرفته  كار 
و  معيارها  با  سرزمين  بالقوه  توان  و  موجودى  سنجش 
مالكهاى مشخص است. اين مقوله ابزارى براى تصميم 
انتخاب  براى  از سرزمين  استفاده  برنامه ريزى  گيرى و 
كاربرى بهينه و نهايتا دستيابى به توسعه پايدار مى باشد 
(نورى، 1381، ص 34). در واقع اين ارزيابى گامى موثر 
به منظور به دست آوردن برنامه اى براى توسعه هماهنگ 
منزله  به  اكولوژيك  توان  ارزيابى  لذا  است.  طبيعت  با 
براى  يا طرح ريزى محيط زيستى  آمايش  پايه و اساس 
كشورهايى كه در صدد دستيابى به توسعه پايدار همراه 
با حفظ منافع نسلهاى آتى هستند، اجتناب ناپذير خواهد 
بود (كاشى ساز، 1389، ص 44). براى سنجش استعداد 
اراضى جهت استقرار يك كاربرى خاص مى بايست هم 
اطالعات جامعى از منابع طبيعى ناحيه در دسترس باشد، 
و هم بر روشها و مدلهاى مختلف تلفيق اين اطالعات، 
برنامه  نتايج  از آنجا كه  آنها مسلط باشيم.  از  و استنتاج 
بروز  بلند مدت  در  كاربريها  مكان دهى  و  كالبدى  ريزى 

برنامه  از خطاهاى  امكان  حد  تا  بايد  بنابراين  كند،  مى 
ريزى جلوگيرى كرد. آشنايى با ويژگيها و ضعف و قوت 
آنها  از  به جا  و  استفاده صحيح  براى  مدلها،  از  يك  هر 
در  است.  ريزى  ضرورى  برنامه  از خطاهاى  اجتناب  و 
چندمعياره1  گيرى  تصميم  تكنيكهاى  تركيب  راستا  اين 
با GIS و ساخت مدل تصميم گيرى چند معياره فضايى 
(Malkzewski,1999: 26). ما  باشد  يارى گر ما  تواند  مى 
فضايى  مدلهاى  مرور  با  ايم  كرده  سعى  مقاله  اين  در 
مورد استفاده جهت سنجش استعداد اراضى، نقاط ضعف 
و قوت آنها را بشناسيم و با تلفيق مناسب اين روشها به 
اين  مبناى  بر  نهايت  در  بيابيم.  دست  بهينه  مدل  يك 
مدل، تناسب اراضى شهرستان شميرانات جهت استقرار 
قرار  بررسى  مورد  روستايى  و  شهرى  توسعه  كاربرى 

گرفته است. 
از  يكى  تهران  شرقى  شمال  در  شميرانات  شهرستان 
نواحى توريستى اطراف كالنشهر تهران است كه به علت 
جاذبه هاى طبيعى خود مورد توجه مى باشد. طى سالهاى 
اخير گسترش سكونتگاههاى ييالقى در اين ناحيه رشد 
پهنه  بى ضابطه  توسعه  است.  داشته  اى  قابل مالحظه 
هاى سكونت و فعاليت در شهرستان شميرانات در كنار 
شكنندگى زيست محيطى ناحيه و اهميت حياتى آن براى 
كالنشهر تهران (با توجه به تامين 30 درصد آب شرب 
تهران از طريق حوزه آبخيز اين ناحيه و سد لتيان) مى 
تواند بحران ساز باشد. با توجه به اينكه حد مشخصى از 
گسترش سكونت و ساخت و ساز در اين ناحيه اجتناب 
ناپذير مى نمايد، شناسايى پهنه هاى مناسب جهت توسعه 
شهرى و روستايى مى تواند موجب كاهش خسارت به 
مقاله  اين  در  هدف،  اين  با  گردد.  زيست محيطى  منابع 
جهت  شميرانات  شهرستان  اراضى  استعداد  بررسى  به 

استقرار كاربرى سكونت و فعاليت پرداخته شده است. 

2. مبانى نظرى
الف) پيشينه تحقيق

امروزه مطالعات ارزيابى توان محيط زيست به عنوان پايه 
اى براى تصميم گيرى و برنامه ريزى استفاده از سرزمين، 
در تمام نقاط جهان به كار گرفته مى شود (جوزى، 1388، 
1- MCDM = Multiple Criteria Decision Making
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ص 128). در آلمان به عنوان كشور پيشتاز در اين زمينه، 
برنامه  نظام  در  از دهه 1930 ميالدى  آمايش سرزمين 
ريزى اين كشور تثبيت شده است. مساله اصلى آمايش 
و  زمين  كاربرى  تخصيص  آلمانى،  ديدگاه  در  سرزمين 
حفاظت از محيط زيست مى باشد. در واقع مفهوم برنامه 
ريزى در اين كشور در معناى خاص خود، همان برنامه 
جاى  نقشه  در  زمين،يا  از  استفاده  براى  كالبدى  ريزى 
دادن كاربريهاى گوناگون زمين است. اين كار در قالب 
تا  ملى  سطح  از  كالبدى  هاى  برنامه  از  مراتبى  سلسله 
(توفيق، 1384، ص 34).  گيرد  انجام مى  سطح محلى 
از دهه 1960، مساله سنجش قابليت اكولوژيك اراضى 
ريزى  برنامه  نظام  در  مناسب،  كاربريهاى  تعيين  جهت 
كشورهاى مختلف، عموميت يافت. در اين سالها «طرح 
كاربرى  از طرحهاى  يكى  عنوان  به  زمين»  طبقه بندى 
زمين منطقه اى، در سطح جهان مورد توجه قرار گرفت. در 
اين نوع طرحها كه بيشتر در سطح منطقه شهرى كاربرد 
دارند با توجه به پتانسيلهاى محيط، ناحيه هايى كه بايد 
در آنها توسعه شهرى تشويق شود و نيز نواحى اى كه 
بايد فعاليتهاى توسعه اى در آنها متوقف شود، مشخص 
مى شوند (رضويان، 1381، ص 59). در سال 1969 نيز 
براى اولين بار، مك هارگ با استفاده از يك مدل چند 
تعيين  به منظور  را  معياره، شاخصهاى مختلف محيطى 
تلفيق  يكديگر  با  بزرگراه  احداث  جهت  مناسب  اراضى 
تاكنون  سال  آن  از   .(30 1390، ص  ميسا،  (نرى  نمود 
و به مدد پيشرفت در فناورى رايانه ها مدلهاى سنجش 
اى  مالحظه  قابل  پيشرفتهاى  اراضى،  اكولوژيك  توان 
خواهيم  آنها  به  شناسى  روش  بخش  در  كه  اند  داشته 
پرداخت. در سالهاى دهه 90 ميالدى نيز پس از افزايش 
انتقادات به ديدگاه خردگرايانه و مكانيكى حاكم بر برنامه 
ريزى شهرى نظير آنچه كه در منشور آتن ديده مى شد، 
مقوله حفظ  دو  به  توجه  و  ديدگاه محيط زيست گرايى 
هويت فرهنگى و صيانت از منابع طبيعى مورد پذيرش 
در  را  شهر   ،2000 منشور  مثال  عنوان  به  گرفت.  قرار 
در  را  آن  و  داند  مطالعه مى  قابل  اكولوژيك خود  بستر 
پيوند تنگاتنگ با محيط زيست مى بيند. هماهنگى شهر 
با نظامهاى طبيعى در اين رويكرد بسيار با اهميت است. 

نظامهاى طبيعى  با  را  بايد خود  منشور، شهر  اين  طبق 
هماهنگ كند (پاپلى يزدى، 1382، ص 116). در بستر 
اين ديدگاه، مساله سنجش توان اكولوژيك براى توسعه 

شهرى اهميت بيشترى يافته است.
به  اهميت  نيز  ايران  در  اكولوژيك  توان  مقوله سنجش 
نقش  كشور،  در  اكولوژيكى  توان  ارزيابى  دارد.  سزايى 
زيستى  تنوع  از  پايدار و حفاظت  توسعه  در  اى  برجسته 
اجراى  اخير،  هاى  دهه  طى  اما  داشت.  خواهد  آن 
سرزمين  پهنه  در  روستايى  و  شهرى  توسعه  طرحهاى 
ظهور  موجب  اراضى،  اكولوژيك  توان  به  توجه  بدون 
بسيارى از مشكالت محيطى، اقتصادى و اجتماعى شده 
است(Sarifipour,2004: 82). با توجه به اين وضعيت 
است  الزم  كشور،  زيستى  توان  از  حفاظت  منظور  به  و 
هرگونه برنامه ريزى در خصوص توسعه و عمران ملى و 
منطقه اى با نگرش به استعدادها و قابليتهاى سرزمين 

صورت گيرد (ميركتولى، 1390، ص 76).
استعداد  اساس  بر  كاربريها  تخصيص  مقوله  ايران  در 
به طور رسمى  آكادميك،  پژوهشهاى  بر  اراضى، عالوه 
در قالب طرحهاى كالبدى انجام مى گيرد. طرح كالبدى 
در سه سطح ملى، منطقه اى و ناحيه اى توسط وزارت 
مسكن و شهرسازى وقت از دهه 1370 براى كليه نواحى 
كشور تهيه مى شود. در اين طرح، كشور به 10 منطقه 
اين  از  ناحيه تقسيم شده است كه براى هر يك  و 83 
مناطق و نواحى، طرح كالبدى تدوين مى گردد. مطابق 
ملى،  كالبدى  طرح  «هدف  شده،  ارائه  رسمى  تعريف 
در  است.  گوناگون  ميان مصارف  زمين  ساده  تخصيص 
رعايت  است كه ضمن  اين  بر  اهتمام  زمين،  تخصيص 
محدوديتهايى چون توپوگرافى، شيب، آب و هوا و غيره، 
آسايش،  فعاليت، سكونت،  كار،  نظر  از  اساسى  نيازهاى 
برابر  در  ايمنى  و  سالم  زيست  محيط  سياحت،  و  سير 
شود»  برآورده  ممكن  وجه  بهترين  به  طبيعى  سوانح 

(رهنمايى، 1383، ص 130).

ب) جايگاه سنجش استعداد اراضى در برنامه 
ريزى شهرى و منطقه اى

در طرحهاى كاربرى زمين منطقه اى، اراضى موجود به 
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كاربريهاى گوناگونى از جمله كاربرى شهرى، صنعتى و 
اراضى  و  تفريحى،  مرتعى،  جنگلى،  كشاورزى،  معدنى، 
حساس تقسيم بندى مى شوند (همان، ص 136). سپس 
براى تخصيص هريك از اين كاربريها به اراضى موجود، 
با توجه  اين ميان  ضوابطى در نظر گرفته مى شود. در 
به اثرات شديد توسعه شهرى بر محيط زيست پيرامون 
شهرى  توسعه  جهت  مناسب  اراضى  تعيين  بالعكس،  و 
اين  در  پذيرد.   صورت  مضاعفى  دقت  با  بايست  مى 
تنها در صورتى كه محل  دارد كه  بيان مى  دلير  زمينه 
استقرار شهر طى فرايند مطالعه و برنامه ريزى ناحيه اى 
مورد ارزيابى زيست محيطى قرار گرفته باشد، مى توان 
نامطلوب  آثار  كمترين  شهر،  جانب  از  كه  داشت  انتظار 
زاده  (حسين  آيد  وارد  ناحيه  و  اكولوژيك شهر  بستر  بر 
دلير، 1380، ص 105). لذا مى توان گفت گزينش مكان 
با توجه به ويژگيهاى محيط جهت گسترش شهرى، از 
اهم موضوعات برنامه ريزى شهرى است. چرا كه تامين 
رفاه شهروندان بدون شناخت ويژگيهاى بستر شهر يعنى 
(رجايى،  نيست  پذير  امكان  ان  محيط طبيعى و مسائل 

1387، ص 219).

ج) شاخصهاى سنجش استعداد اراضى
به منظور سنجش قابليت اراضى جهت استقرار كاربرى 
شهرى، مى بايست شاخصهاى گوناگونى را در نظر گرفت. 
يكى از حوزه هاى اصلى در اين زمينه، شاخصهاى محيط 
طبيعى هستند. رجايى معيارهايى از قبيل آب و هوا، منابع 
ژئومرفولوژيك،  ويژگيهاى  شناختى،  زمين  منابع  آب، 
براى  را  گياهى  پوشش  ويژگى  و  توپوگرافى  ساختار 
نيز  زيارى  كند.  مى  ذكر  طبيعى  محيط  توان  سنجش 
بيان مى دارد كه براى توسعه شهرهاى موجود و ايجاد 
شهرهاى جديد، مهمترين شاخصها عبارتند از شاخصهاى 
شاخصهاى  اجتماعى،  ـ  اقتصادى  شاخصهاى  فيزيكى، 
مورد  در  وى  سياسى.  شاخصهاى  و  زيست،  محيط 
قابليت  شيب،  قبيل  از  مواردى  به  فيزيكى  شاخصهاى 
برابر  در  پذيرى  آسيب  آب،  منابع  به  دسترسى  اراضى، 
زلزله و گسل، سيل، آتشفشان و... اشاره مى كند (زيارى، 
1378، ص 111). در مورد شاخصهاى محيط زيست نيز 

بارندگى و درجه  وضعيت آب و هوايى بر اساس ميزان 
محيط  به  رسانى  آسيب  حداقل  به  توجه  نيز  و  حرارت، 
دور  بر  شيرانى  (همان: 117).  نمايد  مى  ذكر  را  زيست 
بودن كاربرى مسكونى از مناطق خطرناك طبيعى مانند 
گسلها تاكيد مى كند (شيرانى، 1382، ص 93). رضويان 
وضعيت  بايستى  شهر،  گزينى  مكان  در  گويد  مى  نيز 
طبيعى منطقه شامل پستى و بلندى، زمين شناسى، خاك 
و انواع آن مورد مطالعه قرار گيرد. همچنين اثرات پوشش 
گياهى، وضعيت زلزله خيزى، منابع آب، ارتفاع، شيب و 
پارامترهاى مربوط به اقليم بايد معين و مشخص شوند 
تا بتوان از اين طريق ابعاد و جهات توسعه آينده شهر را 
تعيين نمود (رضويان، 1381، ص 77). در طرح كالبدى 
ملى نيز جهت تعيين كاربرى مناسب، 12 مجموعه معيار 
در نظر گرفته شده است كه ارتفاع و شيب، حاصلخيزى 
زمين، اقليم، دسترسى به منابع آب، توانمندى زمين براى 
ساخت و ساز و خطر زمين لرزه و سيل از جمله معيارهاى 

زيست محيطى آن هستند (منزوى، 1390، ص 101). 
اما جامعترين كار را در اين زمينه مخدوم انجام داده است. 
وى براى هر يك از كاربريهاى جنگلدارى و جنگلكارى، 
حفاظت اكولوژيكى، اكوتوريسم، آبزى پرورى، كشاورزى 
و مرتعدارى، و نهايتا كاربرى شهرى، روستايى و صنعتى 
به طور جداگانه مدلهايى ارائه كرده است. در اين مدلها 
هر  و  گرفته  نظر  در  را  معيارها  از  كاملى  مجموعه  وى 
معيار را طبقه بندى نموده است. سپس تعيين كرده كه 
يك  استقرار  جهت  معيارها  از  هريك  در  طبقات  كدام 
كاربرى مشخص، مطلوب مى باشد. در صورتى كه زمين 
مورد بررسى در همه معيارها شرايط الزم را كسب نمايد، 
براى استقرار آن كاربرى، مناسب تشخيص داده مى شود 
(مخدوم، 1380 و مخدوم و همكاران، 1388، ص 219). 
در واقع مخدوم به يك ضرورت مهم در تعيين استعداد 
مدل  تعريف يك  لزوم  آن،  و  است  نموده  توجه  اراضى 

جامع براى اين منظور است. 

د) مدلهاى رياضى تلفيق اليه هاى رقومى
يك  وجود  اراضى،  اكولوژيك  توان  سنجش  منظور  به 
اغلب  مدلها  اين  است.  ضرورى  رياضى  منسجم  مدل 
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سيستم  همان  يا   GIS شوند.  مى  اجرا   GIS محيط  در 
اطالعات جغرافيايى كمك مى كند تا در سريعترين زمان 
نياز  مورد  كاربريهاى  جهت  مناسب  مكانهاى  ممكن، 
تعيين شود. البته اين امر در صورتى ممكن مى شود كه 
اطالعات وضع موجود به كاملترين صورت در قالب اليه 
هاى رقومى مختلف در اختيار سيستم قرار گيرد. اما براى 
به  نياز   GIS در محيط  اطالعات  اين  تلفيق  و  پردازش 
مدل سازى داريم. به منظور ساخت مدلهاى رياضى براى 
خروجى  نتيجه  در  مختلف  عامل  چند  كه  هايى  پديده 
گيرى  تصميم  تكنيكهاى  از  هستند،  موثر  آنها 
تصميم  تكنيكهاى  شود.  مى  استفاده  چند معياره1  
گيرى چند معياره سعى دارند مشخص نمايند كه چگونه 
را  گزينه  بهترين  توان  مى  معيارها  اطالعات  كمك  به 
انتخاب نمود. براى  براى دستيابى به هدف تعيين شده 
اين كار دو نوع رويكرد عمده وجود دارد: مدلهاى غير 

تعاملى2 و مدلهاى تعاملى3.
مابين  را  تعاملى  هيچگونه  اجازه  اول  نوع  مدلهاى   
مشخصه ها نمى دهند. عدم مزيت يك مقدار نامطلوب 
مقدار  يك  مزيت  توسط  تواند  نمى  معيارها  از  يكى  در 
مشخصه  هر  و  شود  پوشانده  ديگر  معيار  در  مطلوب 
داراى شخصيت مخصوص به خود مى باشد. اما مدلهاى 
اين  در  دهند.  مى  را  معيارها  بين  تعامل  اجازه  تعاملى، 
مدلها مى توان يك عدد را تحت عنوان شاخص تركيبى 
به هر گزينه اختصاص داد. بر حسب نحوه محاسبه اين 
شوند  مى  تعريف  متعددى  روشهاى  تركيبى  شاخص 
بررسى  به  شناسى  روش  دربخش  ما  (ماكويى، 1386). 
كاربرد هر يك از اين دو رويكرد كلى در مقوله سنجش 
استعداد اراضى مى پردازيم و با نقد و آسيب شناسى هر 
كدام از مدلها سعى مى كنيم به يك مدل تركيبى بهينه 

براى سنجش توان اكولوژيك اراضى دست يابيم. 
   

3. مواد و روش ها
الف) مواد

شهرستان شميرانات در دامنه هاى جنوبى البرز ميانى و 
شمال استان تهران واقع شده است. شمال آن را استان 
مازندران، غرب و شرق آن را به ترتيب شهرستانهاى كرج 

و دماوند و جنوب آن را شهرستان تهران فرا گرفته است. 
شهرستان شميرانات كه از دو بخش لواسانات و رودبار 
قصران تشكيل شده است، با مساحت 997 كيلومتر مربع 
تقريبا 5/5 درصد از مساحت استان تهران را پوشش مى 
دهد (محموديان، 1388، ص 37). اين شهرستان طبق 
و مسكن سال 1385، 38311  نفوس  نتايج سرشمارى 
هزار  دهها  از  جداى  جمعيت،  اين  كه  دارد  جمعيت  نفر 
براى  باشد.  مى  ناحيه  تابستانى  و  ييالقى  جمعيت  نفر 
و  فرادست  طرحهاى  مرور  از  پس  تحقيق،  اين  انجام 
منابع نظرى، شاخصهاى مورد نظر تعيين گرديد. سپس 
با مراجعه به سازمانهاى مسوول، اليه هاى رقومى پايه 
به  مربوط  رقومى  هاى  اليه  بعد  مرحله  در  شد.  تهيه 
اليه  از  استفاده  با  شيب  جهت  و  شيب،  درصد  ارتفاع، 
مدل رقومى ارتفاع4 توليد گرديد. اليه هاى متوسط بارش 
ساليانه و متوسط دماى ساليانه بر اساس خطوط هم بارش 
با  از گسلهاى اصلى،  توليد شدند. اليه فاصله  و هم دما 
استفاده از اليه گسلهاى منطقه توليد شد. همچنين اليه 
هاى پوشش گياهى، زمين شناسى و نيز تصوير ماهواره 
اى ناحيه، از مراجع مربوطه تهيه گرديده و مورد استفاده 

قرار گرفت.
اطالعاتى  هاى  اليه  تلفيق  و  تحليل  و  تجزيه  جهت   
براى محاسبه  استفاده شد.   9,3 Arc GIS افزار  نرم  از 
افزار  نرم  زوجى،  مقايسات  فرم  در  سازگارى  شاخص 
Expert Choice2000 به كار گرفته شد. رسم نمودارها 

 Excel 2007 و محاسبات رياضى نيز به كمك نرم افزار
انجام گرفت.  

ب) روش شناسى
مدلهاى غير تعاملى

مدلهاى غير تعاملى در سنجش استعداد اراضى عموما بر 
منطق بولين استوار هستند. روش روى هم گذارى بولين 
كه بر اساس چهار منطق تقاطع، اجتماع، مكمل و غير 
استوار است، ساده ترين روش تركيب معيارها مى باشد 
(عدل، 1388، ص 202). در اين روش براى انتخاب پهنه 
اراضى مناسب جهت يك  به عنوان  ناحيه  از  مشخصى 
نوع كاربرى خاص، بايد مجموعه اى از شرايط مختلف 
1- MCDM = Multiple Criteria Decision Making
2- Non Compensatory

3- Compensatory
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زمين  خاكشناسى،  زمين،  شكل  اقليم،  هاى  زمينه  در 
شناسى و... به طور همزمان مهيا باشد. ضعف يا نبود هر 
يك از اين شرايط، قابل جايگزين شدن با قوت در زمينه 
اراضى  آن  انتخاب  عدم  به  منجر  و  نبوده  شرايط  ساير 
بعنوان اراضى مناسب جهت كاربرى مشخص شده مى 
گردد. در حال حاضر اين روش به علت سادگى و شفاف 
بودن، بيشترين كاربرد را در برنامه ريزى كاربرى زمين 
ايران، مخدوم  منطقه اى دارد. براى شرايط اكولوژيكى 
و  اكولوژيك  توان  سنجش  براى  را  متعددى  مدلهاى 
از  گوناگون  كاربريهاى  جهت  اراضى  استعداد  تعيين 
قبيل جنگلدارى، كشاورزى و مرتعدارى، توريسم، توسعه 
شهرى، روستايى و صنعتى، آبزى پرورى ارائه داده است 

( مخدوم و همكاران، 1388، ص 224-213).
با عنوان روش تحليل سيستمى1  كه در  اين مدلها  در 
مى  قرار  استفاده  مورد  گسترده  صورت  به  حاضر  حال 
گيرد، براى استقرار بهينه يك كاربرى خاص (به عنوان 
مثال توسعه شهرى) مجموعه اى از چندين معيار از قبيل 
شيب زمين، ارتفاع، متوسط ساليانه بارش، دماى متوسط، 
تراكم پوشش گياهى در نظر گرفته مى  بافت خاك، و 
شود. اليه رقومى مربوط به هر معيار، تهيه شده و مطابق 
مدل، طبقه بندى2  مى گردد. به عنوان مثال اليه رقومى 
از كمتر  (از  رده   5 در  ساليانه  دماى  متوسط  به  مربوط 

 18o C تا بيش از 30oC ) طبقه بندى مى شود. سپس 
جهت  كه  اليه  هر  از  هايى  رده  به  باينرى،  صورت  به 
كاربرى توسعه شهرى مناسب هستند، عدد 1 و به ساير 
رده ها (طبقات) عدد 0 اختصاص داده مى شود (قرخلو، 
1388، ص 54). مثال در مورد اليه رقومى متوسط دماى 
ساليانه، رده هاى 2 و 3 ( يعنى نواحى با متوسط دماى 
بين 18o C  تا 24o C ) عدد 1 را به خود اختصاص داده 
و ساير نواحى عدد 0 را مى پذيرند. در نهايت اليه هاى 
گوناگونى كه بدين ترتيب توسط منطق بولين به صورت 
0 و 1 درآمده اند، از طريق عملگر AND اشتراك گرفته 

مى شوند (متكان، 1388، ص 213). 
اصلى ترين مزيت مدلهاى غير تعاملى، اين است كه هيچ 
گونه ريسكى را قبول نمى كند. بدين معنى كه اراضى 
اى كه طبق اين مدل براى يك كاربرى خاص، مناسب 

تشخيص داده مى شوند، قطعا حائز بهترين شرايط بوده 
باشند  استقرار آن كاربرى مى  نيز مناسب  و در حقيقت 
(اميرى، 1388، ص 120). اما اين مدل مبتنى بر منطق 

بولين نقاط ضعفى نيز دارد:
1- اين روش در زمره روشهاى غير قابل جايگزين قرار 
مى گيرد. لذا ارضا نشدن تنها يكى از معيارهاى تعيين 
شده، منجر به عدم انتخاب آن يگان زيست محيطى براى 
كاربرى مشخص شده مى گردد. حال آنكه ممكن است 
در جهان واقع، آن يگان زيست محيطى از لحاظ ساير 
معيارها چنان وضعيت مطلوبى را دارا باشد كه نقص در 
يكى از معيارها را قابل اغماض نمايد. در چنين شرايطى 
چه بسا مناسب نبودن يك معيار قابل صرف نظر كردن 
بنمايد. حال آنكه در مدلهاى مبتنى بر منطق بولين چنين 
چيزى پيش بينى نشده است. لذا از آنجا كه در عالم واقع، 
اراضى تا حدى  معيارهاى مختلف جهت تعيين استعداد 
قابل جبران شدن توسط يكديگر هستند، مدلهاى استفاده 
شده براى اين منظور نيز بايستى از انعطاف الزم در اين 

زمينه برخوردار باشند.
2- در اين مدلها، مرز طبقات به صورت كامال ُصلب و 
در همان  مثال  عنوان  به  تعيين مى شود.  يكى  و  صفر 
با متوسط  نواحى  به دماى متوسط ساليانه،  اليه مربوط 
دماى 24o C در طبقه سوم يعنى در زمره نواحى مناسب 
براى كاربرى توسعه شهرى قرار مى گيرند، و نواحى اى 
يك دهم  تنها  (يعنى  دارند   24,1o  C دماى  متوسط  كه 
مناسب  غير  اراضى  عنوان  به  بيشتر)  گراد  درجه سانتى 
تشخيص داده مى شوند. حال آنكه در حقيقت اين تغيير 
جزئى در دما هرگز موجب نامناسب بودن آن اراضى براى 
توسعه شهرى نخواهد شد. در واقع "تيز بودن" مرز طبقه 
ها در مدلهاى غير تعاملى، ما را از مدل سازى منطبق بر 

 .(Lodwick, 2008) واقعيت دور مى نمايد
يكديگر  با  ها  تمامى اليه  وزن  مذكور،  مدلهاى  در   -3
برابر است. در واقع طبق اين مدلها همه معيارها داراى 
نيز  و  كلى  طور  به  آنكه  حال  هستند.  يكسانى  اهميت 
سنجش  معيارهاى  برخى  منطقه،  هر  خاص  شرايط  در 
استعداد اراضى بايد از وزن و اهميت بيشترى برخوردار 
باشند. اين موضوع بيانگر لزوم تعيين وزن براى هر يك 
1- DEM = Digital Elevation Model ArcGIS در محيط Reclassification 2- به كمك ابزار
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از اليه ها (معيارها) از طريق روشهاى مناسب است.
مدلهاى تعاملى

تعاملى،  غير  روشهاى  خالف  بر  تعاملى  روشهاى  در 
اليه  نمودن  جمع  جمله  از  روشهايى  با  ها  اليه  ادغام 
ها با يكديگر صورت مى گيرد. بدين ترتيب اولين ايراد 
وارد بر روشهاى غير قابل جايگزين برطرف مى گردد. 
بدين معنى كه در اين روش امتياز معيارهاى مختلف با 
يكديگر جمع مى شود تا يك شاخص تركيبى كه معّرف 
مجموع معيارها است، بدست آيد. لذا در مدلهاى تعاملى، 
ضعف يك واحد زيست محيطى در يك معيار، مى تواند 
جبران شود. عالوه  ديگر  معيارهاى  در  آن  قوت  توسط 
بر اين، روشهاى قابل جايگزين پتانسيل الزم براى رفع 
دو نقيصه ديگر روشهاى غير قابل جايگزين را نيز دارا 

هستند:

اليه هاى فازى1
در مورد صلب بودن مرز طبقات در يك اليه مشخص، 
كه مدل به كار گرفته شده را از حالت طبيعى و واقعى 
دور مى سازد، مى توان در قالب روشهاى قابل جايگزين 
از اليه هاى فازى  شده استفاده كرد. اليه هاى فازى 
مبتنى بر منطق مجموعه هاى فازى مى باشند. نظريه 
پرفسور  توسط   1965 سال  در  فازى  هاى  مجموعه 
لطفعلى عسگرى زاده با هدف تبيين پديده هاى طبيعى 
 .(Zadeh,1965: 338) و غير مطلق به جهان معرفى شد
بر اساس اين منطق، ما اليه هاى رقومى را به صورت 
اليه  مورد  در  مثال  يعنى  كنيم.  مى  بندى  طبقه  فازى 
مربوط به دما، به جاى آنكه بازه مشخصى را براى دماى 
مناسب در نظر گرفته و نقاط خارج از آن بازه را يكسره 
با عدد صفر نشان دهيم، با استفاده از يك تابع عضويت 
امتياز  مناسب،  دماى  به  مربوط  بازه  در مجاورت  فازى، 
نقاط را با شيب ماليمى به سمت صفر ميل مى دهيم. 
اين نوع اليه هاى رقومى فازى را اليه هاى فازى خطى 
مى ناميم. فازى سازى اليه ها در مورد اليه هاى مربوط 
به متغيرهاى پيوسته از قبيل ارتفاع، درصد شيب و غيره 
هاى  اليه  اما  گيرد.  مى  انجام  پيوسته  توابع  وسيله  به 
گياهى،  پوشش  قبيل  از  گسسته  متغيرهاى  به  مربوط 

زمين شناسى و غيره، با توابع گسسته چند سطحى فازى 
مى شوند. 

وزن دهى به معيارها
در  كه  دارند  را  قابليت  اين  جايگزين  قابل  روشهاى 
اهميت  اساس  بر  را  مختلف  معيارهاى  آن،  چارچوب 
نسبى آنها وزن دهى كرد. براى اين منظور پيش از جمع 
ابتدا بر  نمودن امتياز معيارهاى مختلف براى هر نقطه، 
اساس يكى از روشهاى گوناگون موجود به هر معيار وزن 
(ضريب) متناسب را اختصاص مى دهيم، سپس امتياز هر 
نقطه (پيكسل) را در وزن مربوط به آن معيار ضرب مى 
كنيم. اين كار در محيط GIS از طريق ضرب كردن هر 
اليه در وزن مربوطه انجام مى شود. در نهايت اليه هاى 
تا اليه  نماييم  تركيب مى  يكديگر  با  را  وزن دهى شده 
متعددى  روشهاى  شود.  حاصل  اراضى  استعداد  نهايى 
به  نسبت  معيارها  اهميت  بيان  و  نسبى  وزن دهى  براى 
يكديگر وجود دارد. اين روشها در سهولت استفاده، دقت، 
مبانى  داشتن  و  گيرندگان  تصميم  توسط  درك  ميزان 
با هم تفاوت دارند (كاشى ساز، 1389، ص 45).  نظرى 
ها  نسبى اليه  وزن  تعيين  منظور  به  تحقيق  اين  در  ما 
استفاده  فازى2  مراتبى  سلسله  تحليل  فرايند  روش   از 
از پر كاربردترين روشهاى  AHP يكى  مى كنيم. روش 
توسط   1980 سال  در  كه  است  چند معياره  ارزيابى 
مقايسه  روش،  اين  در  شد.  معرفى  ساعتى  ال  توماس 
تعيين  كارشناسان،  نظر  مبناى  بر  معيارها  دوى  به  دو 
مقايسات  اين  نتيجه  از  باشد.  مى  معيارها  وزن  كننده 
جمع  كه  مى شود  ايجاد  وزنها  يك سرى  دويى  به  دو 
در   .(95 (نقدى،1390، ص  است  يك  برابر  آنها  جبرى 
اهميت  ميزان  بيان  براى  مراتبى،  سلسله  تحليل  فرايند 
يك شاخص نسبت به شاخص ديگر از اعداد 1، 3، 5، 
 Saaty,1980:) 7، 9 و يا معكوس آنها استفاده مى شود
به  توجه  با  مراتبي  سلسله  تحليل  فرآيند  روش   .(79

سادگي، انعطاف پذيري، به كارگيري معيارهاي كيفي و 
كمي به طور همزمان و نيز قابليت بررسي سازگاري در 
به  مربوط  موضوعات  بررسي  در  تواند  مي  ها  قضاوت 
برنامه ريزي شهري و منطقه اي كاربرد مطلوبي داشته 

باشد (زبردست، 1380).
1- Fuzzy Layers
2- Fuzzy Analytical Hierarchical Process
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عليرغم مزايايى كه براى تكنيك AHP بيان مى شود، 
اين روش به دليل ناتوانى در توجه به عدم قطعيت و مبهم 
كارشناسان  قضاوتهاى  برخى  از  اطالعات حاصل  بودن 
از فرايند  اين نقيصه، استفاده  نقد شده است. براى رفع 
مثلثى  اعداد  از  استفاده  با  فازى  مراتبى  سلسله  تحليل 
توصيه شده است (ميرزايى، 1390، ص 430). در تكنيك 
از اعداد  انجام مقايسات زوجى  AHP فازى، در مرحله 
اعداد  از  تعميمى  فازى،  اعداد  شود.  مى  استفاده  فازى 
معمولى هستند و براى بيان ابهام و تقريب مورد استفاده 
تقريب  انعكاس  منظور  به  (آذر، 1381).  گيرند  قرار مى 
نزديكتر  و  كارشناسان  نظر  در  موجود  قطعيت  عدم  و 
نمودن مدل به واقعيت، در تكنيك AHP فازى از اعداد 
مثلثى فازى استفاده مى شود. بدين منظور روش تحليل 
توسعه اى1  را كه در سال 1996 توسط يونگ چانگ ارائه 

 .(Chang,1996: 652) گرديده است، به كار مى گيريم
صورت  به  مثلثى  فازى  اعداد  روش  اين  در 
مى  معرفى   M2=(L2,m2,u2) و   M1=(L1,m1,u1)
شوند. پس از تشكيل ماتريس مقايسه هاى دو به دويى 
كنيم  مى  تكميل   1 جدول  مطابق  را  آن  معيارها،  بين 
(ميرغفورى، 1388، ص 124). سپس براى هر سطر از 
ماتريس مقايسات دو به دويى، ارزش Sk كه خود يك 
عدد فازى مثلثى است به صورت زير محاسبه مى گردد:

�� ������
�	
 � ������

�	

�
	
 ��
�

كه در آن K بيانگر شماره سطر و i و j به ترتيب برابر 
نشان دهنده تعداد سطرها و ستونها است.

بايد درجه بزرگى  Sk ها  از محاسبه  اين روش پس  در 
آنها را نسبت به هم بدست آورد. اگر M1 و M2 دو عدد 
فازى مثلثى باشند، درجه بزرگى M1  بر M2 به صورت 

زير تعريف مى شود:
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سپس براى مقايسه وزن شاخصها در ماتريس مقايسات 

زوجى، به صورت زير عمل مى كنيم:

%&�'� � ()*+,�� � ���-��������
��������. � �/0/ 1�/ *���2 ���. 3 )�

بدين ترتيب ضرايب غير نرمال معيارها بدست مى آيد. 
  w' (xi) براى محاسبه بردار ضرايب نرمال، هر يك از
(حاذقى، 1388،  آنها مى كنيم  بر مجموع  تقسيم  را  ها 

ص 81).
نقاط  از  كلى هر يك  امتياز  تعيين  منظور  به  نهايت  در 
جغرافيايى براى استقرار كاربرى شهرى بر اساس روش 
تركيب خطى وزن دار2، هر اليه رقومى را در ضريب يا 
وزن آن اليه (معيار) ضرب نموده و اليه هاى وزن دهى 
كنيم  مى  جمع  يكديگر  با  جبرى  صورت  به  را  شده 

(شمسى پور، 1389، ص 60):
4�'� � 5% 6 7�'���

اعمال معيارهاى محدوديت
با  فازى  منطق  تلفيق  با  شد،  گفته  آنچه  اساس  بر 
چند معياره  گيرى  تصميم  در  جايگزين  قابل  روشهاى 
از  و  برطرف كرده  را  پيشين  نقايص روشهاى  توانستيم 
عالم  در  اما  شويم.  بهره مند  روشها  از  يك  هر  مزاياى 
واقع هرچند ضعيف بودن يك نقطه جغرافيايى در يكى 
از معيارها براى استقرار يك كاربرى خاص تا حدى قابل 
جبران توسط ساير معيارها است، اما اين قاعده به صورت 
مطلق جارى نيست. توضيح آنكه اگر آن نقطه در زمينه 
ديگر  باشد،  معينى ضعيف  حد  از  بيش  معيارها  از  يكى 
تواند آن نقيصه  امتياز ساير معيارها هم نمى  باال بودن 
از  شيب  درصد  چنانچه  مثال  عنوان  به  كند.  جبران  را 
ساير  اگر  حتى  رود،  باالتر  30درصد)  (مثال  معينى  حد 
1- EA= Extent Analysis Method
2- WLC = Weighted Linear Combination
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براى  نقطه  آن  باشند،  مطلوب ترين وضعيت  در  معيارها 
كاربرى شهرى كامال نامناسب تشخيص داده شده و از 
دايره بررسى حذف مى گردد. از اين رو براى ساخت يك 
مدل بهينه، از تركيب روشهاى قابل جايگزين و غير قابل 
جايگزين استفاده مى كنيم. بدين منظور براى هر معيار، 
حدى را تعيين مى كنيم كه چنانچه امتياز يك نقطه در 

يكى از معيارها از آن حد فراتر رود، آن نقطه بدون در 
نظر گرفتن امتياز ساير معيارها به عنوان كامال نامناسب 
مى  معيارها  محدوديتهاى  را  حدود  اين  شود.  معرفى 
ناميم. براى اين كار بر اساس منطق بولين، در هريك از 
اليه هاى رقومى كه معرف يكى از معيارها است، نقاط 
فراتر از حد محدويت را با صفر و نقاط بدون محدوديت 

را با يك نشان مى دهيم. سپس اين اليه ها را بر اساس 
رابطه زير با اليه هاى وزن دهى شده مرحله قبل تركيب 

�'�4مى كنيم:  � ��5% 6 7�'��� 6 89���
 i معيار  محدوديت  به  مربوط  اليه   ،Ci فوق  رابطه  در 
است كه شامل ارزشهاى صفر و يك است. در اين رابطه 
پس از اعمال وزن معيارها و محاسبه مجموع آن، نتيجه 
نتيجه  در  نمرات عوامل محدوديت ضرب مى شود.  در 
نواحى اى كه حداقل در يكى از معيارها داراى محدوديت 
باشند، به كلى فاقد تناسب تشخيص داده مى شوند (فرج 

زاده، 1383، ص 90).

جدول 1. اعداد فازى متناظر با ارجحيت ها در مقايسات زوجى
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شكل1. مراحل انجام تحقيق

مقياس كالمى اهميت نسبى مقياس غير فازى مقياس فازى مثلثى مقياس فازى مثلثى طرف مقابل

اهميت يكسان 1 (1/2,1,3/2) (2/3,1,2)
نسبتا با اهميت 3 (1,3/2,2) (1/2,2/3,1)

با اهميت 5 (3/2,2,5/2) (2/5,1/2,2/3)
اهميت زياد 7 (2,5/1,3) (1/3,2/5,1/2)

كامال با اهميت 9 (5/2,3,7/2) (2/7,1/3,2/5)
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گوناگون  روشهاى  از  مركب  مدلى  به  ما  ترتيب  بدين 
ارزيابى چندمعياره دست يافتيم كه در عين سادگى، در 
نقايص  از  و  بوده  تكنيكها  اين  تمامى  مزاياى  برگيرنده 
آنها تا حد زيادى به دور است. حال مى بايست اين مدل 

در محيط GIS پياده سازى شود.
4. تجزيه و تحليل داده ها

كاربرى  استقرار  هدف  با  اراضى  استعداد  تعيين  براى 
توسعه شهرى و روستايى، در اين تحقيق 8 معيار در نظر 
شيب،  درصد  ارتفاع،  بارش،  دما،  معيارهاى  شد.  گرفته 
جهت شيب و فاصله از گسل به عنوان متغيرهاى پيوسته 
منطقه  شناسى  زمين  و  گياهى  پوشش  نوع  معيار  دو  و 
به عنوان متغيرهاى گسسته انتخاب شدند. پس از تهيه 
اليه هاى رقومى مربوط به هر معيار، فرايند فازى سازى 
اليه ها صورت گرفت.  اين كار براى متغيرهاى پيوسته، 
براى  پيوسته (شكل شماره 2) و  توابع مطلوبيت  توسط 
متغيرهاى گسسته از طريق توابع مطلوبيت چند سطحى 
گسسته انجام شد (جداول شماره 2 و 3). در اليه فازى 
شده هر معيار، نقاطى كه در زمينه آن معيار كامال براى 
توسعه شهرى و روستايى مساعد بوده اند عدد يك، نقاط 
ميزان  به  بسته  نقاط  ساير  و  نامساعد عدد صفر،  كامال 
مطلوبيتشان جهت استقرار اين كاربرى، امتيازى در بازه 
صفر تا يك را به خود اختصاص داده اند (نقشه هاى 1 

تا 8). 
 

نقشه 1. اليه فازى شده دما

به  مربوط  رقومى  هاى  اليه  تلفيق  براى  همچنين 
معيارهاى مختلف، مقياس ها بايد در تناسب با همديگر 
نقشه  كردن  مقايسه  قابل  منظور  به  باشند.  داشته  قرار 

هاى معيار با همديگر از چندين روش مى توان استفاده 
كرد. يكى از اين روشها همين فازى كردن اليه ها است 
روش  با  معيارها  بندى  طبقه  لذا   .(1385 (مالچفسكى، 
بى  بر منعطف كردن مرز طبقات، موجب  فازى، عالوه 
ها  اين اليه  نتيجه  در  ها مى شود؛  مقياس شدن اليه 

قابل تركيب شدن با يكديگر خواهند بود.  
جدول 2. طبقه بندى معيار زمين شناسى
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جدول 3. طبقه بندى معيار پوشش گياهى
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نقشه 2. اليه فازى شده  ارتفاع
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نقشه 4. اليه فازى شده فاصله از گسل نقشه 3. اليه فازى شده جهت شيب

نقشه 5. اليه فازى شده پوشش گياهى
نقشه 6. اليه فازى شده بارش
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در مرحله بعد، 4 شاخص محدوديت به صورت زير تعريف 
از 30 درصد؛  ارتفاع باالى 3000 متر؛ شيب بيش  شد: 
فاصله از گسل كمتر 200 متر؛ و كاربرى از نوع زراعت 
اليه   4 اين  آبى.  سطوح  و  دست كاشت  جنگل  باغ،  و 
محدوديت به صورت صفر و يكى (باينرى) ساخته شدند. 
پروجكشن  و  مختصات  سيستم  پيكسل،  اندازه  سپس 
وزن  تعيين  منظور  به  گرديد.  يكسان  ها  اليه  تمامى 
قضاوتهاى  فازى،   AHP تكنيك  قالب  در  اليه  هر 
كارشناسى به اعداد مثلثى فازى تبديل شده و با روش 
با  معيار محاسبه شد.  توسعه اى وزن نسبى هر  تحليل 
ضرب كردن وزن هر معيار در اليه مربوط به آن و جمع 
3، اليه  رابطه  مطابق  وزن دهى شده  نمودن اليه هاى 

خروجى به دست آمد (نقشه شماره 9).
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از سوى ديگر 4 اليه مربوط به محدوديت در هم ضرب 

نقشه 8 . اليه فازى شده درصد شيب نقشه 7. اليه فازى شده زمين شناسى

نقشه 9. اليه حاصل از وزن دهى و تركيب معيارها 

نقشه 10. اليه حاصل از ادغام شاخصهاى محدوديت 
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شدند تا اليه محدوديت خروجى توليد شود (نقشه شماره 
10). در نهايت از ضرب كردن اليه محدوديت در اليه 
خروجى مرحله قبل، نقشه نهايى سنجش توان اكولوژيك 
اراضى براى توسعه شهرى و روستايى به دست آمد (نقشه 

شماره 11).
5. بحث و نتيجه گيرى

حدود  كه  دهد  مى  نشان  نهايى  خروجى  نقشه  بررسى 
عامل   4 از  يكى  حداقل  ناحيه،  مساحت  از  درصد   46
براى  نتيجه  در  و  بوده  دارا  را  شده  تعريف  محدوديت 
باشد.  مى  نامناسب  كامال  روستايى  و  شهرى  توسعه 
شده  داده  نشان  نقشه  روى  بر  امتياز صفر  با  نقاط  اين 
با  نقاطى  را  ناحيه  مساحت  از  درصد   18 همچنين  اند. 
امتياز بين صفر تا 0,33 تشكيل داده اند كه تحت عنوان 
نامناسب طبقه بندى مى شوند. به همين ترتيب  تقريبا 
24 درصد از سطح ناحيه به نقاط با امتياز 0,33 تا 0,66 
درصد   12 تنها  و  يافته  اختصاص  مناسب)  نيمه  (طبقه 
توسعه  براى   0,66 از  بيش  امتيازى  با  اراضى  كل  از 
اند.  شده  داده  تشخيص  مناسب  روستايى  و  شهرى 
محدود بودن اراضى مناسب براى توسعه شهرى، ناشى 
و  ناحيه  بودن  كوهستانى  قبيل  از  محدوديت  عوامل  از 
وجود گسلهاى زلزله خيزى همچون مشا ـ فشم و گسل 
اينكه  جالب  باشد.  مى  ناحيه  اين  در  تهران  شمال شرق 
هر سه نقطه شهرى اين ناحيه، يعنى شهرهاى تجريش، 

قرار  اصلى  گسل  دو  اين  محدوده  در  فشم،  و  لواسان 
گرفته اند. نتايج اين تحقيق نشان مى دهد كه استفاده 
اراضى،  اكولوژيك  توان  سنجش  در  فازى  روشهاى  از 
آن  بيشتر  انطباق  و  نهايى  نتيجه  منعطف شدن  موجب 
همچنين  شود.  مى  واقعى  جهان  منعطف  ماهيت  با 
استفاده از منطق بولين در اِعمال شاخصهاى محدوديت، 
استفاده  از حد مدل مورد  انعطاف غير واقعى و بيش  از 
جلوگيرى مى كند. به كارگيرى روش AHP فازى براى 
وزن دهى به معيارها نيز عالوه بر تعيين اهميت نسبى هر 
را لحاظ كرده  معيار، عدم قطعيت در عبارتهاى كالمى 
و واريانس وزن معيارها را كاهش مى دهد. به طور كلى 
افزار  سخت  حوزه  در  كامپيوتر  صنعت  پيشرفت  امروزه 
در  را  فازى  و  پيوسته  روشهاى  از  استفاده  افزار،  نرم  و 
تحليل چند معياره فضايى ميسر ساخته كه تا پيش از آن 
به كلى ناممكن بود. بنا نمودن برنامه ريزيها و تحليلها بر 
نتايج  افزايش دقت و صحت  روشها موجب  اين  مبناى 
تحليل و تطابق بيشتر آن با واقعيت مى شود. همين امر 
موجب جدى گرفته شدن نتايج طرحهاى اين چنينى از 
سوى دستگاههاى مجرى شده و مانع هدر رفتن بودجه 
هاى كالن طرحها مى شود. با اين اوصاف اكتفا كردن 
به پياده سازى روشهاى دوران ماقبل كامپيوتر در محيط 

GIS غير معقول به نظر مى رسد.

نقشه 11.  نقشه نهايى استعداد اراضى جهت توسعه شهرى 
و روستايى
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6. پيشنهادات
1- به منظور دستيابى به نتايج علمى تر مى بايست مشابه 
طبقه بنديهاى مرسوم معيارها براى كاربريهاى مختلف، 
هر  مطلوبيت  تابع  تعريف  زمينه  در  بيشترى  تحقيقات 

معيار براى هر كاربرى صورت گيرد.
2- در موارد لزوم مى توان براى تعريف توابع مطلوبيت، 
از معادالت غيرخطى درجه 2، درجه3، نمايى، لگاريتمى و 
غيره نيز استفاده كرد. البته اين كار مى بايست با پشتوانه 
نظرى كافى صورت گيرد و از تبديل شدن فرايند ساخت 

مدل به نوعى بازى رياضى اجتناب شود.
بر  عالوه  بايست  مى  مدل  دقت  افزايش  براى   -3
معيارهاى استفاده شده در اين تحقيق، برخى معيارهاى 
ديگر از قبيل اهميت زيست محيطى و غيره را نيز لحاظ 

نمود.
فضايى  مدلهاى  دقت  افزايش  مسير  در  بعدى  گام   -4
با  ارتباط  در  معيارها  مطلوبيت  تابع  تعريف  تواند  مى 
يكديگر باشد. بدين معنا كه هر معيار به جاى اينكه به 
طور مستقل طبقه بندى شود، اين كار با توجه به مقادير 
مقدار  مثال  عنوان  به  پذيرد.  صورت  ديگر  معيارهاى 
مطلوبيت جهت شيب را در نقاطى كه درصد شيب كمتر 
از حد معينى است، مى توان يك در نظر گرفت ـ كه به 
شيبهاى  در  معيار جهت شيب  بودن  اهميت  بى  معناى 
ماليم است ـ و تنها در شيبهاى تندتر از اين حد از تابع 

مطلوبيت نشان داده شده در اين تحقيق استفاده كرد
به هر ترتيب بايد اين نكته را مد نظر داشت كه هر دقت 
سنجى  استعداد  مدلهاى  ساخت  فرايند  در  كوچك  نظر 
به  حركت  و  ملى  ميراث  حفظ  موجب  مى تواند  اراضى 

سمت اهداف توسعه پايدار گردد.
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به كارگيرى خوشه بندى خاكسترى و توابع پايه شعاعي در پهنه بندى اقتصادى كالنشهر 
تهران با تمركز بر استقرار مؤسسات مالى و اعتبارى

غدير عشورنژاد- دانشيار دانشكده محيط زيست، دانشگاه تهران، تهران، ايران.
رحيم  على عباسپور*- استاديار گروه مهندسى نقشه بردارى، پرديس دانشكده هاى فنى دانشگاه تهران، تهران، ايران. 

چكيده
و  سازمان ها  عملكرد  بر  آن  تأثيرات  و  مكانى  تصميمات  اهميت 
باعث  مناسب  مكان  نيست.  پوشيده  كسى  بر  مختلف  شركت هاى 
مى شود تا سازمان به مشتريان بيشترى دست پيدا كند و مؤسسات 
مالى و اعتبارى همواره در جستجوى بهترين مكان براى فعاليت هاى 
خود هستند. تحقق اين هدف به شناسايى عوامل و معيارهاى مؤثر در 
اين زمينه و شناسايى ميزان تأثير گذارى هر يك از اين عوامل بستگى 
دارد. اين تحقيق به دنبال ارائه مدلى در راستاى شناسايى پهنه هاى 
بهينه در استقرار شعب بانك ها و مؤسسات مالى و اعتبارى به وسيله 
روش هاى ذهنى و عينى مى باشد. در ابتدا پس از شناسايى معيار هاى 
و  مشتريان  فضايى  رفتار  الگو  اساس  بر  اقتصادى  مؤثر  عوامل  و 
مديران، داده هاى مكانى متناسب با معيارها جمع آورى شد. در روش 
مقايسه  پرسشنامه  تكميل  از  پس  معيارها  از  كدام  هر  وزن  ذهنى، 
زوجى از سوى كارشناسان به وسيله مدل فرآيند تحليل سلسله مراتبى 
و  فضايى  مدل سازى  در  و  گرديد  مشخص   (Fuzzy AHP) فازى 
پهنه بندى منطقه از آناليز خوشه بندى خاكسترى( (GCA استفاده شد. 
همچنين در روش عينى از شبكه  عصبى RBFLN جهت مدل سازى 
دو  اين  نتايج  تركيب  منظور  به  و  شد  استفاده  پهنه بندى  و  فضايى 
روش از عملگر تلفيق AND مدل بولين استفاده گرديد. نتايج تركيب 
از اين تكنيك هاى پهنه هاى پيشنهادى  كالس هاى بهينه هر كدام 
اوليه را تشكيل مى دهند. اين فرايند در شهر تهران و  بر روى هر 22 
منطقه اين شهر اجرا شد. مدل مورد نظر بر اساس تراكم فعلى بانك ها 
و مؤسسات مالى و اعتبارى شهر تهران براى هر دو روش عينى و 

ذهنى ارزيابى گرديد كه نتايج حاصل از كارايى مدل حكايت مى كند.

فرآيند   ،(GCA) خاكسترى  خوشه بندى  آناليز  كليدى:  واژه هاى 
 ،RBFLN شبكه عصبى ،(Fuzzy AHP) تحليل سلسله مراتبى فازى

پهنه بندى، مؤسسه مالى و اعتبارى.

abaspour@ut.ac.ir :نويسنده مسئول مكاتبات، شماره تماس: 09123011255، رايانامه   *

Application of Grey Clustering and Radial Basic Functions 
in economical zoning of Tehran Megalopolis concentrating on 
Credit and Financial Institutes installation

The importance of local decisions and their effects on differ-
ent corporations and services is best known. Selection of suit-
able places makes it easier for the corporations to find and catch 
more customers, and hence, credit and financial institutes are al-
ways seeking the most proper locations for their activity centers. 
Achieving this goal depends mainly on identifying the effective 
criteria and effectiveness of each of the mentioned factors. This 
research is up to introduce a model in order to identify the op-
timum zones for installation of banks and credit and financial 
institutes’ branches using objective and subjective methods. In 
the first step, after identifying effective criteria and economical 
factors based on the pattern of customers and managers spatial 
behavior, spatial data were collected. In the subjective method, 
weight of each criterion was calculated using the Analytical Hi-
erarchy Process (AHP) after fulfillment of a paired comparative 
questionnaire by the expert. For spatial modeling and zoning the 
Grey Clustering Analysis (GCA) was used. Also, in the objective 
method the RBFLN neural network was used for spatial mod-
eling. The Boolean combination function “AND” was used to 
combine the results of the two former methods. The results of 
combining the optimum classes constitutes of primary proposed 
zones. This process was conducted on each of the 22 regions of 
Tehran. Finally the model was evaluated for both objective and 
subjective methods, which suggest the significant performance 
of the model.
 
Keywords: Gray Cluster Analysis (GCA), Fuzzy Analytic Hi-
erarchy Process (Fuzzy AHP), RBFLN neural network, Zoning, 
credit and financial institute.
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1- مقدمه
تصميم گيرى هاى  با  مالى  مؤسسات  و  سازمان ها  اكثر 
مكانى مواجه هستند  (فوكردى، 1384، ص2 ). موقعيت 
تجارى  واحد  يك  عوامل  مهمترين  از  يكى  مكانى 
تصميم گيرى هاى  در  مهمى  نقش  و  مى شود  محسوب 
استراتژيك نظير تأسيس، توسعه بازار و يا حذف يك واحد 
تجارى داشته و بسيارى از پارامترهاى بازار مانند عرضه 
و تقاضا، تحت تأثير آن مى باشد (قربانى، 1388، ص1 ). 
تصميمگيرى بهنيه در موفقيت مؤسسه و نيل به اهداف 
در  اشتباه  انتخاب  مى باشد.  مؤثر  مشتريان  جلب  و  آن 
محل استقرار مؤسسه مالى و يا سرويس هاى مالى باعث 
افزايش هزينه ها و كاهش راندمان مى شود و در رقابت 
با ساير مؤسسات زيان هاى جبران ناپذيرى ممكن است 
به همراه داشته باشد. در سال هاى اخير با رشد و توسعه 
بانك هاى خصوصى و مؤسسات مالى و اعتبارى، رقابت 
ميان آن ها براى جذب بيشتر منابع، تسلط بر مؤلفه هاى 
است.  يافته  ويژه اى  اهميت  مالى  منابع  تجهيز  بر  مؤثر 
مطلوبيت محل استقرار مكانى مؤسسات مالى به عنوان 

يكى از مؤلفه هاى مهم در افزايش قدرت مؤسسات مالى 
در جذب منابع مالى مى باشد. در كنار توجه به اين نكته 
است  ممكن  برنامه ريزى  و  انتخاب  در  اشتباه  گونه  هر 
از  شود؛  مشترى  دادن  دست  از  و  بانك  به  زيان  باعث 
اينرو الزم وضرورى است تا مكان خدمات، بهينه انتخاب 

شود تا ضمن ارائه خدمات به مشتريان از باالترين ميزان 
از ظرفيت  برابر هزينه راه اندازى برخوردار و  بازدهى در 
به  شود.  استفاده  ممكن  حد  باالترين  در  استقرار  مكان 
استقرار  مكانى  اهميت  بيان  در  دليل  مهم ترين  عنوان 
شعب مؤسسات مالى  مى توان چنين عنوان كرد كه به 
خاطر سرمايه گذارى هاى ثابت بلند مدتى كه از تصميمات 
مكانى ناشى مى شود، جبران خسارت هاى به وجود آمده 
از انتخاب يك جايگاه نامناسب بسيار دشوار خواهد بود 
 (فوكردى، 1384، ص2 ). GIS   با دخالت دادن فاكتورها 
تصميم گيرى ها  در  مهمى  نقش  مكانى  مؤثر  عوامل  و 
جهت  شهر  اقتصادى  پهنه بندى  آن،  كمك  به  و  دارد 
انتخاب مكان هاى بالقوه و مستعد فعاليت هايى اقتصادى 
اعتبارى  و  مالى  و مؤسسات  بانك ها  ويژه  به  تجارى  و 
امكان  پذير مى گردد. عالوه بر اين، پهنه بندى اقتصادى 
وضعيت  ارزيابى  در  بسزايى  نقش   GIS از  حاصل 
و  اعتبارى  و  مالى  مؤسسات  و  بانك ها  شعب  كنونى 

خدمات(دستگاه هاى خودپرداز) آن ها دارد (شكل 1).
كاربرد  زمينه  در   گرفته  صورت  تحقيقات  خصوص  در 

و  بانكدارى  نظام  در  جغرافيايى  اطالعات  سامانه 
انتخاب  و  ارزيابى  شامل  اعتبارى،  و  مالى  مؤسسات 
دنشام  تحقيق  به  مى توان  آن ها  شعب  استقرار  مكان 
ابرين(2001)،  و  موريسون  بوفانو(1995)،   ،(1991)
همكارانش(2002)،  و  ميليوتيس  مك دونالد (2001)، 

شكل 1. نقش پهنه بندى اقتصادى حاصل از GIS در برنامه ريزى و مديريت شعب و خدمات بانك ها و مؤسسات مالى و اعتبارى
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ص    ،1388 كرد(قربانى،  اشاره  فيو(2007)  ژاو(2002)، 
6-2). مك دونالد در مقاله  ى خود با استفاده از GIS به 
بررسى ادغام بانك ها در كانادا پرداخت. وى اين كار را از 
طريق ارزيابى ميزان سهم مشاركتى هر شعبه از بازار و 
مقايسه آن ها با يكديگر انجام داد و براى محاسبه سهم 
استفاده  مكانى1  جاذبه  مدل  از  نيز  شعبه  هر  مشاركتى 

.(MacDonald,2001)كرد
مسأله  ضرورت  به  اشاره  ضمن  وهمكارانش  ميليوتيس 
بازنگرى در شبكه بانك ها، به ارائه مدلى براى حل اين 
مسأله پرداختند. تحقيق آن ها سعى بر نشان دادن كارايى 
تركيب GIS و مدل هاى پوشش دهنده تقاضا2  در تعيين 
مكان هاى مناسب براى شعب بانك ها در يونان داشت. 
آن ها اين كار را با قيد حداقل شعبى كه بتوانند كل منطقه 
 Miliotis)دادند انجام  دهند،  پوشش  را  تقاضا  مورد 
به  جنبه  دو  از  خود  نامه  پايان  در  فيو   .(et als,2002

كارگيرى GIS را در خدمات رسانى به مشتريان بانك ها 
و  شعب  مكانگزينى  ابتدا  در  او  داد.  قرار  بررسى  مورد 
دستگاه هاى خودپرداز بانك ها را با استفاده از GIS و در 
ادامه در خصوص ارائه تسهيالت وام به مشتريان مورد 
كه  داد  نشان  او  تحقيق  نتايج  است.  داده  قرار  بررسى 
GIS نقش و جايگاه ويژه اى در يارى رساندن به بانك ها 
و مؤسسات مالى و اعتبارى در بهبود بخشيدن خدمات 
خود به مشتريان دارد. او ايجاد يك سامانه تصميم گيرى 
مكانى مشترى محور را انتخاب مناسبى در فضاى رقابت 
كنونى مى داند(  .(Fu, 2007در زمينه طراحى شبكه بانكى، 
دنشام در مقاله اى در زمينه سيستم هاى پشتيبان تصميم 
مختلف  ابعاد  بيان  به  مطالعاتى  مورد  عنوان  به  مكانى، 
مسائلى كه مديران بانك ها با آن ها مواجه اند پرداخته و 
ضرورت استفاده از GIS و در سطحى باالتر طراحى و 
استفاده از يك SDSS براى حل اين مسائل را بيان كرده 
است. وى اشاره مى دارد كه در طراحى يك شبكه بانكى، 
چه در توسعه شعب و يا در بازنگرى در شبكه شعب و يا 
در ادغام بانك ها، سه سوال بايستى پاسخ داده شود:1- 
تعداد شعب مورد نياز؟، 2- بهترين مكان ها براى تأسيس 
از  كدام  هر  در  بايستى  چه سرويس هايى   -3 و  شعب؟ 

 .(Densham, 1991)شعب به مشترى ها ارائه گردد؟

از كارهاى انجام شده در زمينه بررسى مكان و كارايى 
به  وى  كرد.  اشاره  بوفانو  كار  به  مى توان  بانكى،  شعب 
يونان  در   Greek بانك  شعب  كارايى  و  مكان  بررسى 
معيارهاى  و  عوامل  از  كاملى  تقريبًا  ليست  و  پرداخته 
 Boufounou,)است داده  ارائه  زمينه  اين  در  مرتبط 

.(1995

از جمله مواردى كه از GIS به منظور حل مسأله شعب 
شعب،  كردن  تعطيل  درباره  تصميم گيرى  و  بانك ها 
استفاده گرديده است، مى توان به كار انجام شده توسط 
موريسون و ابرين اشاره كرد. آن ها از مدل جاذبه مكانى  
درباره  در تصميم گيرى  بانك ها  مديران  به  براى كمك 
تعطيل كردن برخى از شعب در نيوزلند، استفاده كردند 
برخى  كردن  تعطيل  تأثير  ارزيابى  براى  مدل،  اين  از  و 
 Morrison)باقى شبكه بهره جستند از شعب، بر روى 
زمينه  در  شده  انجام  كارهاى  از   .(& Obrien, 2001

از  بانكى، كار ژاو مى باشد كه  آناليز مسأله بستن شعب 
تلفيق GIS و MCDM به منظور آناليز شعب بانكى در 
استراليا استفاده كرد. وى از روش SMART3  براى اين 
بررسى  براى  نيز   AHP روش  از  و  بهره جست  منظور 
نتايج استفاده كرد. روش SMART از جمله روش هاى 
تا  كه  مى باشد  معياره  چند  تصميم گيرى  مدل هاى  حل 
نرمااليز  در  آن  تفاوت  و  AHP مى باشد  حدودى شبيه 
كردن ماتريس ارزيابى و نوع ارتباط بين اجزا در ساختار 
 AHP بر عكس  روش  اين  در  مى باشد.  مراتبى  سلسه 
تغيير  باعث  تصميم،  گزينه  يك  كردن  اضافه  و  حذف 
زمينه  در   .(2002,Zhao) نمى گردد  آمده  بدست  نتايج 
بررسى علل تعطيل شدن يك واحد تجارى مى توان به 
 GIS كار زو و ليو اشاره كرد. آن ها در تحقيقى به كمك
يك  شدن  كشيده  تعطيلى  به  در  مهم  علل  بررسى  به 
مركز عرضه كاال در سينسيناتى پرداختند كه تنها شش 
ماه از افتتاح آن گذشته بود. آن ها مهمترين عامل آن را 
اين  از  مى كنند،  مطرح  گرفته  صورت  ضعيف  مكانيابى 
روى كه مكان انتخاب شده دارى پتانسيل ضعيفى بوده 
است. آن ها يك مدل پتانسيل فروش را معرفى مى كنند 
كه در واقع از مدل جاذبه مكانى برگرفته شده است و با 
لحاظ كردن جاذبه (Attraction) و سطح دسترسى هر 
1- Demand Covering Models 
2- Spatial Interaction Model

3- Simple Multi-Attribute Rating Technique
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پتانسيل  پيش بينى  به  مشترى ها،  مكانى  توزيع  و  مغازه 
.(Xu & Liu,2004)فروش مى پردازد

در ايران موسوى در رساله خود تحت عنوان اولويت بندى 
و انتخاب مكان مناسب شعب بانك كشاورزى با استفاده از 
تكنيك تجزيه و تحليل سلسله مراتبى(AHP)، مكانيابى 
شعب بانك كشاورزى را از دو بعد مكانيابى ناحيه اى و 
نقطه اى مورد ارزيابى قرار داد(موسوى، 1380) و قربانى 
در پايان نامه خود تحت عنوان طراحى و پياده سازى يك 
موردى:  مطالعه   (SDSS)مكانى تصميم  حامى  سيستم 
تعيين شعب بهينه بانكى، به ارزيابى كارايى شعب بانك 
به  بازنگرى مجدد  با  كه  پرداخت  بانكى  در يك شبكه 
كاهش هزينه ها و افزايش بهره ورى رسيد. او در تحقيق 
خود از تلفيق GIS و مدل هاى تصميم گيرى چند معياره 
تهيه  براى   (TOPSIS و  مراتبى  تحليل سلسله  (فرايند 
يك سيستم پشتيبان تصميم مكانى به منظور حل مسأله 
به   GIS كه  داد  نشان  او  تحقيق  نتايج  كرد.  استفاده 
عنوان يك ابزار پشتيبان تصميم، مى تواند نقش مهمى 
در تصميم گيرى هاى استراتژيك و به ويژه در كاربردهاى 
تجارى و آناليزهاى مكانى مربوط به آن ايفا كند(قربانى، 
و  (عشورنژاد  همكارانش  و  عشورنژاد  همچنين   .(1388
با عنوان مكانيابى شعب  ديگران، 1390) در مقاله خود 
جديد بانك ها و مؤسسات مالى و اعتبارى با استفاده از 
فرآيند تحليل شبكه اى فازى(Fuzzy ANP) به مكانيابى 
در  آن  فعلى  شعب  به  توجه  با  تات  بانك  جديد  شعب 
منطقه 6 شهر تهران مى پردازد. در خصوص ماشين هاى 
خودپرداز به عنوان يكى از مهم ترين خدمات ارائه شده 
به  اعتبارى مى توان  و  مالى  بانك ها و مؤسسات  توسط 
همكاران  و  الدجانى  اردن،  در   (2003) الحنبلى  تحقيق 
بلوك(1994)  و  آدامس(1991)،  عربستان،  در   (2009)
تحت  خود  رساله  در  فوكردى  نيز  ايران  در  كرد.  اشاره 
استقرار  نظام  تعيين  جهت  الگويى  طراحى  عنوان 
تسهيالت ارائه دهنده خدمات در مناطق شهرى «مطالعه 
كشاورزى  بانك  خودپرداز  ماشين هاى  جايابى  موردى: 
معيارهاى  تعيين  به  تهران»  شهردارى   10 منطقه  در 
تأثيرگذار بر مكان يابى ماشين هاى خودپرداز و اوزان هر 
از فرآيند سلسله مراتبى  با استفاده  اين معيارها  از  كدام 

پرداخته است(فوكردى، 1384). نتايج كار او در دو مقاله 
با عنوان هاى مكان يابى دستگاه هاى خودپرداز با استفاده 
موردى:  مطالعه   (AHP)مراتبى تحليل سلسله  روش  از 
شعب بانك كشاورزى منطقه 10 شهردارى تهران(گلى 
و ديگران، 1389) كه به عنوان يك پژوهش كاربردى 
با استفاده از رويكرد تحليل تصميم گيرى چند معياره و 
بكارگيرى روش تحليل سلسله مراتبى و تحليل فضائى 
به ارائه چارچوب نوينى در مكانيابى دستگاه هاى خودپرداز 
در منطقه 10 شهردارى تهران پرداخته است و ديگرى با 
عنوان تبيين الگوى استقرار ماشين هاى خودپرداز (الفت 
و فوكردى، 1390) كه با به كارگيرى داده هاى حاصل از 
پيمايش مديران شعب يكى از بانك هاى دولتى ايران و با 
استفاده از رويكرد تحليل سلسله مراتبى به تبيين الگوى 
استقرار اين نوع ماشين ها مى پردازد، انتشار يافته است. 

با  مختلفى  روش هاى  تاكنون  شد  اشاره  كه  همانگونه 
استفاده از مدل هاي گوناگون براى پهنه بندى اقتصادى 
اين  اغلب  در   است.  شده  گرفته  به كار  شهرى  فضاى 
مطالعات و مطالعاتى كه در آن به پهنه بندى فضا پرداخته 
متخصصين  نظرات  بر  مبتنى  روش هاى  از  مى شود 
تحقيقات  شاهد  و  مى گردد.  استفاده  ذهنى)  (روشهاى 
اندكى با استفاده از روش هاى مبتنى بر داده ها(روش هاى 
 ،(AHP)مراتبى سلسله  تحليل  فرايند  مى باشيم.  عينى) 
سلسله  تحليل  فرايند   ،(ANP)شبكه اى تحليل  فرايند 
شبكه اى  تحليل  فرايند   ،(Fuzzy AHP)فازى مراتبى 
مبتنى  روش هاى  جمله  از  و...   (Fuzzy ANP) فازى 
وزن دهى  در  ذهنى)  متخصصين(روش هاى  نظرات  بر 
عصبى  شبكه  از  و  مى باشد.  معيارها  و  عوامل  به 
مبتنى  روش هاى  از  يكى  عنوان  به  مى توان  مصنوعى 
هم  كه  آنجايى  از  برد.  نام  عينى)  داده ها(روش هاى  بر 
متخصصين(روش هاى  نظرات  بر  مبتنى  روش هاى 
داده ها(روش هاى  بر  مبتنى  روش هاى  هم  و  ذهنى) 
اين  از  هم زمان  استفاده  هستند،  خطايى  داراى  عينى) 
نتايج  در  باالترى  دقت  به  رسيدن  موجب  روش ها 
مى شود. در اين پژوهش تالش شد تا رويكردى از تلفيق 
عينى(شبكه   روش   از  استفاده  ويژه  به  و  روش ها  اين 
عصبى  RBFLN) در پهنه بندى اقتصادى فضاى شهرى 
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مورد بررسى قرار گيرد.  از اينرو هدف اين تحقيق ارائه 
مدلى به منظور  پهنه بندى اقتصادى مناطق شهرى، در 
شناسايى پهنه هاى بهينه استقرار شعب و خدمات بانك ها 
و مؤسسات مالى و اعتبارى به منظور سرمايه گذارى با 

تلفيق روش هاى ذهنى و عينى مى باشد. 
 

روش پژوهش و محدوده پژوهش
در اين تحقيق، ابتدا پس از شناسايى معيار هاى و عوامل 
و  فضايى مشتريان  رفتار  الگو  اساس  بر  اقتصادى  مؤثر 
جمع آورى  معيارها  با  متناسب  مكانى  داده هاى  مديران، 
كارشناسان  نظرات  بر  مبتنى  كه  ذهنى  روش  در  شد. 
مى باشد، وزن هر كدام از معيارها پس از تكميل پرسشنامه 
مقايسه زوجى از سوى كارشناسان به وسيله مدل فرآيند 
سلسله مراتبى فازى1(Fuzzy AHP)  مشخص گرديد 
مدل سازى  جهت  خاكسترى   خوشه بندى  آناليز  در  و 
فضايى و پهنه بندى بر اساس شعاع تأثيرگذارى استفاده 
 RBFLN شد. همچنين در روش عينى از شبكه  عصبى
جهت مدل سازى فضايى و پهنه بندى استفاده و به منظور 
 AND تلفيق  عملگر  از  روش  دو  اين  نتايج  تركيب 
نرم افزار  تحقيق،   اين  در  گرديد.  استفاده  بولين  مدل 
سلسله  تحليل  فرآيند  پياده سازى  جهت   MATLAB
 9,3  ArcGIS نرم افزار   ،(Fuzzy AHP)فازى مراتبى 
آناليز خوشه بندى  با  براى مدل سازى و تحليل فضايى 
اجرا  قابليت  با   Arc-SDM اكستنشن  از  و  خاكسترى2 
در نرم افزارArcGIS  براى مدل سازى و تحليل شبكه 
عصبى RBFLN استفاده شد. در ادامه مدل مورد نظر بر 
اساس تراكم فعلى بانك ها و مؤسسات مالى و اعتبارى 
تهران  شهر  در  فرايند  اين  گرديد.  ارزيابى  تهران  شهر 
و  بر روى هر 22 منطقه اين شهر اجرا شد. شكل (2) 

كليات مدل پيشنهادي را نمايش مى دهد.

- سيستم خاكستري
با  كه  دارند  فراواني وجود  واقعي سيستم هاي  دنياي  در 
يكسري اجزاء و روابط بين آنها به صورت پويا در حال 
جهان  در  شده  شناخته  سيستم هاي  بيشتر  فعاليت اند. 
رو  اين  از  هستند.  خاكستري  سيستم هاي  ازنوع  واقعي 

سيستم ها  اين  مورد  در  تصميم گيري  و  شناخت  براي 
مي بايست به صورت عدم اطمينان با آنها روبه رو شد. هر 
چند به نظر مي رسد كه اعداد خاكستري مشابه با اعداد 
با  اعداد خاكستري  بين  تفاوت اساسي  اما  فازي هستند 
مقدار  اعداد خاكستري  در  آن است، كه  در  فازي  اعداد 
دقيق عدد نامشخص است، اما بازه اي كه مقدار آن عدد 
را در بر مي گيرد معلوم است، يا به تعبير ديگر مقدار دقيق 
بال چپ و راست عدد معين و معلوم است. در حالي كه در 
يك عدد فازي مقدار دقيق بال چپ و راست عدد معلوم 
نيست و از يك تابع عضويت تبعيت مي كند (محمدى و 
يكي  خاكستري  خوشه بندي  1389، ص130 ).  مواليى، 
از اجزاء تئوري خاكستري است. اين روش بر پايه توابع 
سفيدكننده ارزش هاي خاكستري قرار گرفته است. آناليز 
خوشه بندي خاكستري يك روش آماري خاكستري بوده 
كه به بررسي ارزش شاخص هاي مورد بررسي مربوط به 
اهداف مورد نظر در طبقات خاكستري (طبقات از پيش 
تعيين شده براساس ترجيحات نخبگان) مي پردازد و در 
آخر نيز در مورد تعلق اين اهداف به هرطبقه قضاوت و 
سال  در   .(2005   (Wiecek et alمي كند تصميم گيري 
1982، دنگ از دانشگاه علوم و تكنولوژى هازمونگ چين 
اولين مقاله را در زمينه تئورى سيستم خاكسترى تحت 
عنوان مسئله كنترل سيستم هاى خاكسترى ارائه كرد و 
از آن پس تئورى سيستم خاكسترى معرفى شد. به طور 
خالصه ايده ى اساسى تئورى خاكسترى را مى توان اين 
گونه بيان كرد كه با تمركز بر اظالعات جزئى يا محدود 
تصور  كه  مى شود  تالش  سيستم،  يك  درباره  موجود 
 ،1389 مواليى،  و  (محمدى  شود  تجسم  سيستم  كلى 
خاكستري  سيستم  تئوري  از  تحقيق  اين  در  ص129 ). 
براي تجزيه و تحليل داده ها و پهنه بندى منطقه استفاده 
شده است. تئوري خاكستري يكي از روش هايي است كه 
اطمينان  عدم  شرايط  در  ناكافي  داده هاى  مطالعه  براي 
به كار مي رود. اين روش براي تجزيه و تحليل شرايط 
آماري  و روش هاي  كند  استفاده مي  داده ها  از كمترين 
خيلي مشكلي را نمي طلبد. از اين رو استفاده از آن در 
تحليل رياضي سيستم هاي با اطالعات ناقص، روند رو 
همكارانش  و  2008).فرجى   ,Sovary) دارد  رشدي  به 
1- Fuzzy Analytic Hierarchy Process 2- Gray Cluster Analysis 
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در  طبقه بندي  سيستم  اين  مراحل كالسيك  تشريح  به 
و  پرداخته اند(فرجى سبكبار  جغرافيايى  اطالعات  سامانه 

ديگران، 1391، ص28). 

RBFLN شبكه عصبى -
شبكه هاى عصبى بر پايه تابع شعاعى(RBFNN) توسط 
 Darken & و   (1988)  Lowe & Broomhead
Moody (1988) مطرح شد. همان طور كه كه از نام آن 

بر مى آيد، اين شبكه از توابع شعاعى به عنوان تابع محرك 
استفاده مى كند (Looney, 2002  ). ساختار اين شبكه ساده 
چند  پرسپترون  شبكه هاى  از  سريع تر  آن  يادگيرى  و 
اليه(MLP) است. اين شبكه ها به عنوان حد واسط بين 
سامانه هاى استنتاجى فازى(FIS) و شبكه هاى عصبى در 

نظر گرفته مى شوند(بهنيا، 1385، ص73). 
Looney(2002) ساختار تغيير يافته اى از RBFNN را 
 RBFLN معرفى كرد. اختالف اساسى RBFLN به نام

شكل2: طرح كلى مدل
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با RBFNN وجود خطوط رابط اضافى است كه مستقيم 
اليه ورودى را به اليه خروجى وصل مى كنند. در نتيجه 
از مدل غير خطى  RBFNN، شامل  RBFLN گذشته 
يك مدل خطى اضافى نيز است. اين خطوط و وزن هاى 
را  ورودى-خروجى  تبديل  خطى  قسمت  كار  اضافى، 
انجام مى دهد و در نتيجه نيازى نيست كه اين قسمت 
توسط بخش غير خطى به تقريب محاسبه شود. يادگيرى 
تشكيل  اول  است:  مرحله  دو  شامل   RBFLN كامل 
اصالح  دوم  و  وزن ها  و  انتشار  پارامترهاى  مراكز،  اوليه 
پارامترها و وزن ها براى كمينه كردن خطاى كل مجموع 
بخشى   SSE خطاهاى  كل  جمع  كه   (TSSE)مربع ها
داده،  سرى  سه  از  استفاده  با    (2002)Looney است. 
 MLP و RBFNN با شبكه هاى عملكرد RBFLN را 
مقايسه كرده و نتيجه گرفت كه RBFLN در عين حال 
كه بسيار دقيق است، سريع تر از دو شبكه ديگر نيز عمل 

مى كند. 

2- پياده سازى مدل
با توجه به هدف تحقيق، مدل مورد نظر در چهار گام انجام 
شد. در گام اول معيارهاى مؤثر شناسايى و داده هاى مورد 
نياز جمع آورى شد. در ادامه و درگام دوم پهنه هاى بهينه 
 (GCA و Fuzzy AHP) اقتصادى با روش هاى ذهنى
شناسايى گرديد. در اين گام  وزن هر كدام از معيارها با 
توجه به نظرات كارشناسان و در قالب پرسشنامه مقايسه 
زوجى بين معيارها از طريق فرايند تحليل سلسله مراتبى 
پهنه بندى  و  فضايى  مدلسازى  جهت  و  تعيين  فازى 
شعاع  اساس  بر  خاكسترى  خوشه بندى  آناليز  از  منطقه 
گام  در  شد.   استفاده  معيارها  از  كدام  هر  گذارى  تأثير 
)جهت   RBFLN عصبى  عينى  (شبكه   روش  از  سوم 
مدل سازى فضايى و پهنه بندى استفاده ودر گام پايانى به 
 AND منظور تركيب نتايج اين دو روش از عملگر تلفيق

مدل بولين استفاده گرديد.

گام اول: تدوين معيارها و جمع آورى داده ها
هر  فعاليت  براى  خاص  جايگاه  يك  بودن  مناسب 
تسهيالتى، تا حد زيادى به عواملى بستگى دارد كه در حين 

به  ارزيابى مى شوند.  انتخاب و  مكان يابى آن تسهيالت 
منظور شناسايى معيارهاى مرتبط با مكان يابى تسهيالت 
قبل از هر چيز الزم است تا اصول و مفروضاتى كه بر 
مديران سازمان هاى  و  رفتار فضايى مشتريان  الگوهاى 
توجه  مورد  مى گذارند،  تأثير  خدماتى  تسهيالت  دارنده 
تحقيق  اين  در  ص19 ).   ،1384 بگيرند (فوكردى،  قرار 
سعى شد تا به مجموعه ي كاملى از عوامل مؤثّر در اين 
زمينه در برابر پژوهش هاي مشابه ديگر ارائه شود. جهت 
كتابخانه اى  مطالعات  از  پس  عوامل  اين  به  دست يابى 
و  (گلى  پيشين  گرفته  صورت  تحقيقات  بررسى  و 
 ،1390 ديگران،  و  عشورنژاد  1389، ص99 ؛  همكاران، 
ص4) توسط نظرات متخصصين در قالب تكنيك دلفى 
مؤثر  معيارهاى  شناسايى  از  پس  (شكل3).  شد  تكميل 
مكانى داده هاي مورد نياز از سطح مناطق براي تحليل 
گرد آوري شد. در اين ميان به علت عدم اطالعات و آمار 
با  تاكسى  ايستگاه هاى  و  پرازدحام  تقاطع هاى  از  دقيق 
وجود اهميت آن ها در محاسبات استفاده نشد. همچنين 
جمعيت  شاخص  براى  جمعيتى  بلوك هاى  از  همچنين 

استفاده شد.
 

گام دوم: شناسايى پهنه هاى بهينه اقتصادى با 
(GCA و Fuzzy AHP)روش هاى ذهنى

اوزان  تعيين  و  فازى   AHP مدل  تدوين   -
معيارها

با   (AHP)مراتبى سلسله  تحليل  فرآيند  ادغام  چانگ 
فازى)   AHP) توسعه اى  تحليل  روش  فازى  تركيب 
مراتبى  سلسله  تحليل  فرآيند  است.  نموده  پيشنهاد  را 
است  جديدى  نسبتًا  متدلوژى   (Fuzzy AHP)فازى
 AHP كه توسط الرهوون و پدريكز توسعه داده شد و
منجر  مبهم  و  فازى  محيط هاى  به  كه  حالتى  براى  را 
مى شد بسط داد. AHP فازى توانايى سر و كار داشتن 
انسانى  قضاوت هاى  در  بودن  نسبى  و  اطمينان  عدم  با 
چرندابى  كفاش  1390؛  ديگران،  و  دارد(خسروانجم  را 
 Boroushaki & Malczewski,1390؛ شيخ،  آل  و 
 Wang, 2007& Kahraman et al, 2003؛   2008؛ 

Chen ). به عبارت بهتر، استفاده از مجموعه هاى فازى، 
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سازگارى بيشترى با توضيحات زبانى و گاه مبهم انسانى 
دارد و بنابراين بهتر است كه با استفاده از مجموعه هاى 
مدت  بلند  پيش بينى  به  اعدادفازى)  (بكارگيرى  فازى 
مطالعات  در  پرداخت.  واقعى  دنياى  در  تصميم گيرى  و 
سلسله  تحليل  فرآيند  از  گوناگونى  مدل هاى  مختلف 
ديگران،  و  است(وحيدنيا  شده  پيشنهاد  فازى  مراتبى 
2009) و در تحقيقات گوناگونى بكار گرفته شده اند. در 
اين تحقيق مدل پيشنهادى چانگ تحت عنوان تحليل 
توسعه اى  تحليل  روش  اساس  بر  فازى  مراتبى  سلسله 
مورد استفاده قرار گرفت (خسروانجم و ديگران، 1390؛ 

.(Chang, 1996 مومنى، 1390؛

اول  گام  فازى،   AHP تكنيك  از  استفاده  منظور  به 
 (3) شكل  در  كه  مى باشد  مراتبى  سلسله  ساختار  ارائه 
ارائه  مدل  از  هدف  اول  سطح  است.  شده  داده  نشان 
دوم  اقتصادى مى باشد. سطح  پهنه بندى  كه  است  شده 
بيانگر معيار هايى است كه هدف را در سطح اول برآورده 
ترافيك،  و  حمل ونقل  معيار  سه  شامل  كه  مى سازد 
خدمات و تسهيالت شهرى و معيار پايانى تقاضا/مصرف 

تقسيم  شاخص هايى  به  معيار ها  از  كدام  هر  مى باشد. 
مى شوند كه در سطح سوم نشان داده شده است. سطح 
چهارم متغيرهاى هر كدام از شاخص ها را نمايش مى دهد 
از سوى  اهميت آن ها  تعيين  پيچيده شدن  دليل  به  كه 
از محاسبات آن ها صرف نظر شد. متفاوت  متخصصين 
مى باشند.  واضح  متغيرها  اين  از  كدام  هر  اثرات  بودن 
عنوان  به  (متغير)  كاربرى   هر  كه  داشت  توجه  بايد  اما 
يك مركز جاذب سفر مى باشد و جمعيتى از كم تا زياد 
را جذب مى كند. به عنوان نمونه در شاخص آموزشى و 
جمعيت  تسهيالت شهرى،  و  خدمات  معيار  از  فرهنگى 
جاذب يك دانشگاه با يك مهد كودك غير قابل مقايسه 

مى باشد، ولى اين يك امر بديهى است كه يك دانشگاه، 
تجارى،  و  ديگر(اقتصادى  جمعيت  جاذب  مراكز  ساير 
خود  سوى  به  را   (... و  تفريحى  ادارى،  نقل،  و  حمل 
جذب مى كند و اين موضوع براى يك مهد كودك ديده 
نمى شود و قرار گرفتن مجموعه اى از عوامل در كنار هم، 
يك پهنه ى اقتصادى را تشكيل مى دهد. در اين بررسى، 
مقايسات تصميم گيرنده با واژه هاى زبان شناسى توصيف 

شكل 3. ساختار سلسله مراتبى تحقيق
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شده است كه با اعداد فازى مثلثى بيان مى شود. مقايسه 
اهميت شاخص و زيرشاخص ها با استفاده از پرسشنامه 
انجام شده است. پاسخ هايى كه از پرسشنامه ها جمع آورى 
مى شوند، ورودى مدل AHP فازى هستند. لذا، بر اساس 
مراتبى  سلسله  تحليل  فرآيند  خصوص  در  كه  روابطى 
فازى بيان شد اوزان عوامل مؤثر در پهنه بندى اقتصادى 

شناسايى و در جدول (1) آمده است. 

 - مدل سازى فضايى و پهنه  بندى با استفاده از 
روش خاكسترى

جهت مدلسازى فضايى و پهنه بندى منطقه، شعاع بالقوه 
تأثير گذاري هر كدام از متغيرها در يك ناحيه مفروض، 

استفاده  است،  گرديده  ارائه  كيتر  توسط  كه   مدلي  از 
ارائه  شد و حدود طبقات بر اساس آن تعيين شد. مدل 
شده، بين شعاع بالقوه تاثيرگذاري و احتمال مراجعه يك 
مشتري، رابطه معكوس را تعريف كرده است (فوكردى، 
 6 در  معيار  هر  به  مربوط  طبقات  ص95 -94).   ،1384
نظر  در  است،  آمده   (2) در جدول  كه  به صورتي  طبقه 
مراجعه  احتمال  شدن  فرض  يكسان  علت  شد.  گرفته 
براى تمامى عوامل به جز معيار جمعيت را بايد در الگوى 

رفتارى مشتريان جست و جو كرد كه هر مشترى از يك 
مركز جذب سفر و ارائه دهنده خدمات شهرى به سوى 
اعتبارى حركت  و  مالى  خدمات  دهنده  ارائه  مركز  يك 

مى كند.   

تقاضا/مصرفخدمات و تسهيالت شهرىحمل و نقل و ترافيكمعيار
0,29890,36800,3331وزن معيارها

آموزشى و ترافيكحمل ونقلشاخص ها
بهداشتى تفريحىادارىفرهنگى

اقتصادى جمعيتو درمانى
و تجارى

وزن زير معيارها(نرمال 
0,50,50,21990,29080,10600,38330,31670,6833نشده)

وزن نهايى (نرمال 
0,149450,149450,08090,10700,03900,14110,10550,2276شده)

Fuzzy AHP جدول 1. اوزان نهايى براى هر كدام از معيارها و زيرمعيارها با استفاده از مدل

پارامتر
طبقه

123456
mm100m200m400m800≥ m1600 50 ≥ترافيك

mm100m200m400m800≥ m1600 50 ≥حمل و نقل
mm100m200m400m800≥ m1600 50 ≥آموزشي و فرهنگي
mm100m200m400m800≥ m1600 50 ≥بهداشتي و درماني

mm100m200m400m800≥ m1600 50 ≥تفريحي
mm100m200m400m800≥ m1600 50 ≥اداري

mm100m200m400m800≥ m1600 50 ≥اقتصادي و تجاري

جمعيت
≥ 55247

نفر در كيلومتر 
مربع

40836
نفر در كيلومتر 

مربع

29588
نفر در كيلومتر 

مربع

20098
نفر در كيلومتر 

مربع

11663
نفر در كيلومتر 

مربع

≤ 4282
نفر در 

كيلومتر مربع

جدول 2. طبقات مربوط به معيارها
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در  اندازه گيرى(متر)  واحد  بودن  همسان  بدليل 
عمليات  جمعيت،  شاخص  جزء  به  شاخص ها  تمامى 
و  شد  اعمال  شاخص ها  اين  روى  بر  بى مقياس سازى 
روش  مراحل  تمامى   ArcGIS نرم افزار  از  استفاده  با 
خاكسترى بر روى داده ها اعمال شد و اوزان بدست آمده 
از مدل تحليل سلسله مراتبى فازى در آن اعمال گشت 
از 6 طبقه  كه ميزان نهايي تعلق هر نمونه به هر يك 
خاكستري به صورت نقشه هاى كالس 1 تا 6 در شكل(4) 
آورده شده است. گام نهايي در اين تحقيق قضاوت در 
گرفته  قرار  آن  در  پيكسل  هر  كه  بود  طبقه اي  مورد 
است. براي اين منظور طبقه اي كه هر پيكسل بيشترين 
آن  مطلوبيت  درجه  عنوان  به  داشت  آن  در  را  عضويت 
نشان   5 شكل  در  نهائي  نتايج  كه  شد،  تعيين  پيكسل 
تأثيرگذارى  شعاع  توجه  با   1 كالس  است.  شده  داده 

مطلوبترين  عنوان  به  مشتريان  بيشتر  احتمال  و  بيشتر 
كالس اقتصادى جهت استقرار فعاليت هاى اقتصادى و 
تجارى به ويژه استقرار شعب و بدنبال آن ارائه خدمات 
وديگر  خودپرداز)مى باشد،  هاى  وتسهيالتشان(دستگاه 
كالس ها به ترتيب در درجات اهميت پايين تر اقتصادى 
قرار دارند. نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه تنها 7/4 
درصد از شهر تهران بدون در نظر گرفتن وضعيت معابر 
در كالس 1 و 11/1 درصد در كالس 2 قرار گرفته است 
و سهم هر يك از كالسهاي 3، 4، 5 و 6 به ترتيب 23/6، 
25/9، 15/1 و 16/8 درصد است. نتايج نشان دهنده اين 
است كه مناطق 6، 3، 12، 7، 2، 4، 11 و 1 به ترتيب 
بيشترين ميزان نسبت كالس 1 به كل كالس 1 در شهر 

تهران را دارا مى باشند.
 

شكل 4. ميزان نهايي تعلق هر نمونه به هر يك از 6 طبقه خاكستري
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جهت ارزيابى نتايج مدل، تراكم مؤسسات مالى و اعتبارى 
موجود در شهر تهران براى هر كدام از كالس ها محاسبه 
تراكم  باالترين ميزان  با  را  نتايج طبقه 1  شد(جدول3). 
مؤسسات مالى و اعتبارى در برابر ساير كالس ها كه به 

ترتيب داراى تراكم كم ترى مى باشند، نشان مى دهد.  

گام سوم: شناسايى پهنه هاى بهينه اقتصادى 
(RBFLN شبكه عصبى) با روش  عينى

با  منطقه  پهنه  بندى  و  فضايى  مدل سازى   -
RBFLN شبكه عصبى

بر خالف روش   داده ها  آموزش  بر  مبتنى  در روش هاى 

شكل 5. نقشه نهايى حاصل از تلفيق كالس  ها

مساحت( كيلومتر كالس
مربع)

تعداد مؤسسات مالى و 
اعتبارى و بانك ها

تراكم در كيلومتر مربع

145/54381683/80
268/121211/78
3144/621781/23
4158/821911/20
592/45420/45
6103/09440/43

جدول 3. ميزان تراكم مؤسسات مالى و اعتبارى موجود در شهر تهران براى هر كدام از كالس ها



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 32 پاييز 92
 No.32 Automn 2013

238

آناليز خوشه بندى خاكسترى (GCA) كه اهميت معيارها 
بر اساس روش هاى ذهنى مشخص مى شدند اين نقاط 
مشخص  را  معيارها  اهميت  ميزان  كه  هستند  تعليمى 
نقشه هاى  مناسب ترين  به  يافتن  دست  جهت  مى كنند. 
كالسه  چند  و  كالسه  دو  نقشه هاى  از  ورودى  نشانگر 
به  كالس هاى  تقسيم بندى   (4) جدول  گرديد.  استفاده 
كار رفته در شبكه عصبى RBFLN را بر اساس شعاع 
تأثيرگذارى نشان مى دهد. شبكه RBFLN احتياج به دو 
نقاطى هستند كه  اول  دارد. سرى  آموزشى  نقاط  سرى 
نشان دهنده ى حضور عوارض يا شرايط پيش بينى شده 
هستند (در اين تحقيق از شعب نمونه بانك ها و مؤسسات 

مالى و اعتبارى شهر تهران استفاده شد). 

سرى دوم نقاطى هستند كه نبود اين عوارض را نشان 
شناسايى  نمونه  شعبه   69 از  مطالعه،  اين  در  مى دهد. 
بهينه  غير  نقطه   34 و  اول  سرى  نقاط  عنوان  به  شده 
به عنوان نقاط سرى دوم استفاده شد(شكل6). براى به 
دست آوردن داده هاى ورودى به شبكه RBFLN، تمام 
را  شبكه اى  و  تلفيق شده  يكديگر  با  نشانگر  نقشه هاى 
تشكيل دادند كه در آن سلول هايى با شرايط يكسان، به 
عنوان يك واحد در نظر گرفته مى شوند (بهنيا، 1385، 
چند  و  دو  نقشه هاى  تلفيق  از  حاصل  شبكه  ص75). 
داراى 121، 4929 و  ترتيب  به  8 كالسه)  و  كالسه(4 
89605 بردار(مناطق هم شرايط) است. از بين 103 نقطه 
تعليمى وارد شده به مدل براى نقشه هاى 2 كالسه 28 

جدول 4.  طبقات كالس بندى عوامل پهنه بندى ورودى در شبكه عصبى
2 كالس(شعاع تأثير گذارى)

≤  50 m
4 كالس(شعاع تأثير گذارى)

≤ 25 m100 m≥ m400
8 كالس(شعاع تأثير گذارى)

≤ 25 m50 m100 m200 m400 m800 m≥ m1600

RBFLN شكل 6. موقعيت نقاط آموزشى مورد استفاده در شبكه
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نقطه(26 شعبه نمونه و 2 نقطه غير بهينه) و براى نقشه 
نقطه   14 و  نمونه  شعبه   42)  56 كالسه   8 و   4 هاى 
غير بهينه) و 99(65 شعبه نمونه و 34 نقطه غير بهينه) 
نقطه به عنوان بردار هدف مورد استفاده قرار گرفت. دليل 
آموزشى  سريهاى   RBFLN در  كه  است  اين  امر  اين 
تنها مى تواند داراى يك مثال براى هر بردار(مناطق هم 
منطقه  در يك  نقطه  از يك  بيش  اگر  و  باشند  شرايط) 
حضور داشته باشد، تنها يك نقطه حفظ شده و بقيه حذف 
از  RBFLN عضويت فازى  اينكه  به  با توجه  مى شوند. 
مكان هاى آموزشى برمى گرداند، محدوده مقادير خروجى 
باشد.   1 تا   0 از  دامنه اى  در  بايد  طبقه بندى  از  حاصل 
بود،  اين محدوده  از  اين عضويت خارج  در صورتى كه 
ارزش  اين  اگر  هستيم.  ضعيف  طبقه بندى  يك  شاهد 
كه  حالتى  در  ولى  مى باشد  قبول  قابل  باشد   1 از  كمتر 
صورت  ضعيف  بسيار  طبقه بندى  يك  باشد   1 از  بيش 

گرفته است. يك آموزش غير قابل قبول ممكن است به 
از پارامترهاى  دليل مجموعه تمرينى ضعيف يا استفاده 
آموزشى نامناسب رخ دهد. نتايج RBFLN نقشه هاى 2 
كالسه با دفعات تكرار 800 بار مناسب ترين طبقه بندى با 
محدوده خروجى 1 – 0  ارائه داده است و در نقشه هاى 

چند كالسه ورودى شاهد طبقه بندى ضعيفى هستيم.
نتايج حاصل از شبكه RBFLN دو كالسه با دفعات تكرار 
نقشه هاى  براى  مناسب ترين كالس  به عنوان  بار   800
 Natural)طبيعى شكست  اساس  بر  ورودى  نشانگر 
با   1 تقسيم شد(شكل7). كالس  به 2 كالس   (Break
به عنوان مطلوبترين  بيشتر،  تأثيرگذارى  به شعاع  توجه 
و  مى باشد،  بانك  جديد  شعب  استقرار  جهت  كالس 
دارد.  قرار  اقتصادى  پايين تر  اهميت  در درجه  كالس  2 
جهت ارزيابى نتايج مدل، تراكم مؤسسات مالى و اعتبارى 
موجود در شهر تهران براى هر دو كالس  محاسبه شد 

مساحت كيلومتر كالس
مربع)

تعداد مؤسسات مالى و 
اعتبارى و بانك ها

تراكم در كيلومتر مربع

116/852613155/12
2595/7917792/99

RBFLN جدول 5. ميزان تراكم مؤسسات مالى و اعتبارى موجود در شهر تهران براى هر كدام از كالس ها

شكل 7.  نقشه نهايى مكان هاى بهينه استقرار مراكز مالى و تجارى حاصل از نقشه هاى نشانگر دو كالسه  ورودى 
RBFLN در شبكه
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تراكم  ميزان  باالترين  با  را   1 طبقه  نتايج،   .(5 (جدول 
داراى  كه  طبقه  2   برابر  در  اعتبارى  و  مالى  مؤسسات 

تراكم كم ترى مى ياشد، نشان مى دهد.  

روش هاى  نتايج  تلفيق  چهارم:  گام 
(RBFLN)و عينى (GCA)ذهنى

نتايج  تركيب  براى  بولين  AND مدل  تلفيق  از عملگر 
شبكه هاى  و   (GCA)خاكسترى خوشه بندى  روش 
 1 كالس  و  شد  استفاده   RBFLNمصنوعى عصبى 
انتخاب  بهينه  مناطق  عنوان  به  كه  تكنيك  دو  اين  در 
 .(  6 جدول  و  شدند(شكل8  تلفيق  يكديگر  با  شده اند 
به  شده  شناسايى  بهينه  پهنه هاى  از  مى توان  همچنين 
معيارهاى  با  شاخصه،  چند  رتبه بندى  تكنيك   وسيله 
ميدانى جهت سرمايه گذارى  از مشاهدات  كيفى حاصل 
اعتبارى  و  مالى  مؤسسات  و  بانك ها  شعب  استقرار  در 

اولويت بندى  گردند. 

3- نتيجه گيرى
رشد مؤسسات مالى و اعتبارى در سال هاى اخير، رقابت 
ميان آن ها و جلب رضايت مشتريان، استفاده از روش هاى 
نوين علمى را در جهت ارائه خدمات ضرورى كرده است. 

مكانى  مؤثر  عوامل  و  فاكتورها  دادن  دخالت  با   GIS
آن  كمك  به  و  دارد  گيرى ها  تصميم  در  مهمى  نقش 
انتخاب مكان هاى بالقوه و مستعد فعاليت هايى اقتصادى 
اعتبارى  و  مالى  و مؤسسات  بانك ها  ويژه  به  تجارى  و 
امكان  پذير مى گردد. نتايج تحقيق در قالب كالس هاى 
اقتصادى مديران و برنامه ريزان بانك ها و مؤسسات مالى 
و اعتبارى را در تحليل منطقه جهت شناسايى مكان هاى 
مستعد اقتصادى احداث شعب جديد و استقرار دستگاه هاى 
آن ها  فعلى  وضعيت  شناسايى  در  همچنين  و  خودپرداز 
آتى  و  فعلى  برنامه ريزى هاى  جهت  رقبا  ساير  برابر  در 
يارى مى رساند و بينشى وسيع را در پيش روى مديران 
نتايج  اقتصادى دنيا قرار مى دهد.  مهم ترين جايگاه هاى 
بندي  خوشه  مدل  كه  داد  نشان  بررسي  اين  از  حاصل 
داراي   GIS آناليز  توابع  از  گرفتن  كمك  با  خاكستري 
دقت و سرعت قابل قبولي در زمينه پهنه بندى و تصميم 
اين  بر  عالوه  مكانى  مى باشد.  گوناگون  گيري هاى 

استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبى فازى با استفاده 
توضيحات  با  بيشترى  فازى، سازگارى  از مجموعه هاى 
انتخاب  صورت  در  و  دارد  انسانى  مبهم  بعضًا  و  زبانى 
متخصصان تقريبًا هم سطح و با دانش و تخصص كافى 

شكل 8.  مناطق بهينه استقرار بانك ها و مؤسسات مالى و اعتبارى شهر تهران
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يف
مكان استقرار شعب بانك ها و رد

يفمؤسسات مالى و اعتبارى
مكان استقرار شعب بانك ها و مؤسسات مالى و رد

اعتبارى
ميدان مقدم14ميدان تجريش1

چهارراه وليعصر(تقاطع خيايان انقالب و خيابان 15ميدان ونك2
وليعصر)

تقاطع آيت اهللا مدنى  و خيابان سبالن16فلكه دوم بخارايى3

ميدان فاطمى و تقاطع خيابان 4
ميدان خراسان17فاطمى و خيابان وليعصر

ميدان شهدا18ميدان وليعصر5
ميدان امام حسين(ع)19ميدان توحيد6
تقاطع خيابان پيروزى و خيابان شيخ الرئيسى20ميدان انقالب7
ميدان بروجردى21ميدان جمهورى اسالمى8

تقاطع خيابان پيروزى و خيابان نبرد و خيابان 22ميدان استاد معين9
برادران افراسيابى

تقاطع خيابان دماوند(تهران نو) و خيابان امامت 23ميدان امام خمينى(ره)10
و خيابان آيت 

تقاطع خيابان شهيد داوود گلشن دوست و 24ميدان منيريه11
خيابان مسيل باختر و خيابان استاد حسن پناه

ميدان 15 خرداد(تقاطع خيابان 15 12
ميدان رسالت25خرداد و خيابان خيام)

تقاطع خيابان رسالت و خيابان آيت26ميدان شمشميرى13

جدول 6. مناطق بهينه استقرار بانك ها و مؤسسات مالى و اعتبارى شهر تهران حاصل از تركيب 
RBFLN و GCA تكنيك هاى

در اين مورد مى توان به نتايج قابل قبولى دست يافت.
 RBFLN عالوه بر اين نتايج نشان داد كه شبكه عصبى
مى تواند در شناسايى مكان هاى بهينه مراكز مالى و تجارى 
مستلزم  مناسب  نتايج  به  يافتن  دست  و  شود  استفاده 
رعايت نكاتى است. نكته بسيار مهمى كه در نتايج كار 
تأثير گذار مى باشد عامل تعداد بردارهاى ورودى(مناطق 
هم شرايط) در خطاى طبقه بندى مى باشد. به طورى كه 
تعداد اين بردارهاى ورودى به گونه اى بايد تعيين شوند 
كه نه افزايش آن ها باعث افزايش خطاى طبقه بندى شود 
و نه به گونه اى كاهش يابد كه منجر به يك طبقه بندى 
پراكندگى  به  توجه  بسيار مهم ديگر  نكته  ضعيف شود. 
دو  هر  فروانى  و  منطقه  سطح  در  آموزشى  نقاط  خوب 

دسته از نقاط آموزشى نسبت به هم مى باشد. 

ويژه   به  اقتصادى  و  تجارى  مراكز  اهميت  به  توجه  با 
بانك ها و مؤسسات مالى و اعتبارى و افزايش آن ها در 
سال هاى اخير و وابستگى آن ها به مكان استقرار، شاهد 
مطالعات اندكى در خصوص اهميت تصميمات مكانى و 
تأثيرات آن در نظام بانكدارى و مؤسسات مالى و اعتبارى 
هستيم. با توجه به نتايج بدست آمده از تحقيق اين مبحث 

نيازمند مطالعه بيشترى مى باشد، كه عبارتند از:
اين  فرايند تحليل سلسله مراتبى  از جمله مفروضات   -
مراتب  سلسله  باالتر  شاخه هاى  و  بخش ها  كه  است 
مستقل از بخش ها و سطوح پايين تر مى باشد. در صورتى 
عناصر  توان  نمى  تصميم گيرى ها  از  بسيارى  در  كه 
يكديگر  از  مراتبى مستقل  به صورت سلسله  را  تصميم 
مدلسازى كرد. به عنوان مثال مى  توان از معيار جمعيت 
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بر  گذارى  تأثير  بر  عالوه  كه  برد،  نام  تحقيق  اين  در 
اين رو  تأثير مى پذيرد.از  نيز  از آن ها  روى ديگر عوامل 
براى حل چنين موضوعى، ساعتى پيشنهاد مى كند كه از 

تكنيك فرايند تحليل شبكه اى استفاده شود.
-  مبحث مهم ديگرى كه در اين زمينه شاهد آن هستيم 
عدم توزيع و پراكندگى  مناسب شعب بانك ها و بدنبال 
آن تسهيالت قابل ارائه از سوى آن ها مى باشد كه خود 
و  مى شود  مشتريان  از  بخشى  دادن  دست  از  موجب 
مطالعاتى را در زمينه بازساخت فضايى توزيع و پراكندگى 
با  ويژه  به  اعتبارى  و  مالى  مؤسسات  و  بانك ها  شعب 

استفاده از مبحث آمار فضايى مى طلبد.
-  در اين ميان به علت عدم اطالعات و آمار دقيق از 
تقاطع هاى پرازدحام با وجود اهميت آن ها در محاسبات 
اينرو پيشنهاد مى گردد كه در مطالعات  از  استفاده نشد. 

بعدى به اين مسئله توجه گردد.
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چكيده
دسترسى و استفاده از اطالعات بهنگام و قابل اطمينان يكى از عوامل مهم و 
حساس در امر تصميم گيرى، مديريت و برنامه ريزى بهينه در سطوح مختلف 
يك جامعه مى باشد. پيچيدگى مسائل و امورات شهرى و نياز به اطالعات متنوع  
جهت مديريت و برنامه ريزى شهرى و تنوع اين اطالعات در اين راستا و در عين 
حال عدم بكارگيرى يك سيستم اطالعات مكان مرجع به عنوان سامانه اطالعاتي 
و  نگهداري  ارزيابي،  شناسايي،  فرآيند  در  تصميم گيري  و  سازي  تصميم  براي 
اتكا  بدون  و  خودسرانه  تصميم گيرى هاى  به  منجر  اطالعات،  اين  از  حفاظت 
به اطالعات مى شود. علي رغم اهميتي كه بهره گيري از سيستم هاى GIS در 
فرآيندهاي تصميم سازي و تصميم گيري دارند، اين مهم در مديريت شهري كشور 
ما نه تنها در بسيارى از شهرهاى ميانى و كم جمعيت مورد غفلت واقع شده است، 
بلكه در كالن شهرهايى هم كه از دهه 1370در پى پياده سازى سيستم مذكور 
برآمده اند در نتيجة عدم توجه به ظرفيت ها و ساختار مديريت شهرى ايران تقريبًا 
موفق عمل نكرده است. بنابراين هدف تحقيق حاضر، بررسى كيفيت مديريت 
اطالعات در شهردارى ها با تاكيد بر شاخص هاي مرتبط با قابليت هاي GIS در 
راستاى مديريت بهينه اطالعات است. جامعه آمارى اين تحقيق شهردارى بابلسر 
و نمونه آمارى آن واحدهاى كليدى ادارى، عمرانى و خدماتى شهردارى مذكور 
مى باشد. روش تحقيق توصيفى- تحليلى مبتنى بر مصاحبه و تهيه چك ليست 
كارشناسى است كه در آن از روشهاي آمار توصيفي(ميانگين) و استنباطي (آزمون 
يافته هاى تحقيق نشان مى دهد، شهردارى  استفاده شده است.  T يك طرفه) 
مورد مطالعه به لحاظ معيارهاي كيفيت مديريت اطالعات منطبق بر قابليتهاي

GIS، با ضعف هاي جدي روبروست. ضعف در انعطاف پذيرى داده ها، امنيت، 
پردازش و آناليز، سيستم مديريت اطالعات پايه، تنوع، ساختار پايگاه داده ها و 

خروجى داده ها از جمله مصاديق اين موضوع است.
 ،GIS داده و اطالعات، كيفيت سيستم مديريت اطالعات،  واژگان كليدى: 

شهردارى بابلسر
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Investigation on quality of information management in 
municipalities,
 Emphasis on GIS’s abilities; A case of: Babolsar

Accessing and using updated and precise information is 
counted as important factors in decision making and plan-
ning process. This issue gets more important in cities, be-
cause of complexity and diversity of a huge amount of Infor-
mation which is used in urban decision makings. Despite of 
GIS’s abilities as a strong decision making support system 
it has not been respected truly by urban managers especially 
in small and medium size cities in Iran. This paper aimed to 
investigates quality of information management in a small 
size municipality (Babolsar) regard to GIS’s abilities. Sam-
ple units of the case municipality are: official, urban devel-
opment and public services units. A survey was conducted 
on staffs using interview and expert checklist. T student test 
and descriptive statistics were used. The results show, the 
case municipality suffers from serious weaknesses based on 
information quality indicators (regarding to GIS’s abilities). 
Some of weaknesses are inflexibility, security, data process-
ing and analysis, data management system, structure of da-
tabase as well as outputs.

KeyWords: data and information, quality of information 
management system, GIS, Babolsar municipality.
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1- مقدمه
دنياى امروز، دنياى اطالعات و استفاده بهينه از آن است. 
بدون شك اطالعات به عنوان مهم ترين ابزار در دست 
كمك هاى  تواند  مى  اجرايى  گيران  تصميم  و  مديران 
نيازها  نمودن  برآورده  و  رفع مشكالت  در  زيادى  بسيار 
نمايد (ملكى، 1386). مديريت شهرى با توجه به گسترش 
نيازمند  شهرها  توسعه  و  شهرى  جمعيت  افزون  روز 
رسانى  خدمات  و  بهتر  مديريت  براى  جديد  ابزارهاى 
بهينه به شهروندان است. يكى از مهم ترين بحث ها در 
جهت  شهرى  امور  اطالعات  مديريت  شهرى،  مديريت 
به اطالعات  پشتيبانى تصميم گيرى ها است. دسترسى 
حجيم شامل اطالعات مكان مرجع و اطالعات توصيفى 
نوع  هر  تحليل  و  تجزيه  در  باال  قابليت  و  مربوطه 
اطالعات مربوط به زمين ها و ساختمان ها و غيره مى 
باشد.  شهرى  گيرى هاى  تصميم  در  كليدى  ابزار  تواند 
علي رغم اهميتي كه بهره گيري از سيستم هاي مديريت 
اطالعات در فرآيندهاي تصميم-سازي و تصميم گيري 
و  اين مهم در مديريت شهري شهرهاى كوچك  دارند 
ميانى كشور ما مورد غفلت است. در حال حاضر سيستم 
مذكور  شهرهاى  شهرداري هاي  در  اطالعات  مديريت 
روزافزون  طور  به  و  مي كند  پيروي  سنتي  الگوي  از 
حجم عظيمي از اطالعات و داده ها عمدتًا كاغذ پايه در 
مي شوند.  سازي  ذخيره  و  آوري  جمع  مذكور  ارگانهاي 
و  زمان  مستلزم صرف  تنها  نه  روش  اين  كارگيرى  به 
هزينه بااليى است بلكه امكان تحليل و بررسى داده ها 
و حصول نتايج مورد نظر را همواره با دشوارى مواجه مى 
سازد (شركت پردازش و برنامه ريزى شهرى،1380). از 
ضعف هاى فعلى مديريت اطالعات در مديريت شهرى 
اكثر شهرهاى كوچك و ميانى، مى توان به موارد ذيل 
اشاره كرد: 1- پيچيدگى به هنگام سازى اطالعات (عدم 
انعطاف پذيرى) 2-عدم دسترسى سريع به اطالعات 3- 
عدم امكان آناليزهاى پيچيده 4- مشكل بودن جستجو و 
استخراج اطالعات 5- مشكالت مربوط به ذخيره سازى 
با  ارتباط اطالعاتى  ونگهدارى اطالعات 6- عدم وجود 
رابطه  اين  در  (ملكى،1386).  باشد  مى  ها  ارگان  ساير 
سيستم اطالعات جغرافيايى(GIS) به عنوان يك سيستم 

گيري هاي  تصميم  فرايند  در  اطالعات  مديريت  قوي 
و  كارآمد  ابزار  يك  عنوان  به  فراسازماني،  و  سازماني 
سيستم پشتيبان در بسياري از كشورهاي پيشرفته و در 
حال توسعه مورد استفاده گسترده بوده است. GIS يك 
مديريت،  دريافت،  به  قادر  كه  است  كامپيوترى  سيستم 
اطالعات  نمايش  و  تحليل  و  تجزيه  پردازش،  ادغام، 
 Bassam &) است  زمينى  مختصات  داراى  جغرافيايى 
Balqies,2006)؛ كه چهار قابليت اساسى زير را در رابطه 

با داده هاى مرجع(داده هايى كه به يك مكان موقعيت 
مى  فراهم  دارند)  تعلق  زمين  سطح  روى  بر  مشخص 
آورد: 1- ورودى داده ها 2- مديريت داده ها كه عبارت است 
تحليل  و  تجزيه  و  پردازش   -3 ها  داده  بازيابى  و  ذخيره  از 
اين    .(14  :1380 (جاللوند،  ها  داده  خروجى   -4 ها  داده 
از  را  داده ها  و  اطالعات  دريافت  قابليت  سيستم 
انجام  از  پس  و  باشد  مى  دارا  گوناگون  قالب هاى 
داده هاى  صورت  به  را  نتايج  نياز،  مورد  تحليل هاى 
ارائه مى نمايد  پردازش شده، نقشه ها، نمودارها و غيره 
 GIS سيستم  در  صديقى،1383).  (قديريان،1379؛ 
به  دسترسى  در  سرعت  و  دقت  سنتى  روش  بر خالف 
پذيرى  انعطاف  قابليت  اطالعات  و  بوده  باال  اطالعات 
بيشترى دارند و به هنگام سازى آنها و اطالع رسانى به 
سهولت انجام مى گيرد. با توجه به مجموعه قابليتهاي 
GIS، آن به عنوان يكي از گزينه هاي كارآمد در ارتقاء 
توجه  با  است.  كيفيت مديريت اطالعات شهري مطرح 
به اين مهم هدف تحقيق حاضر بررسى كيفيت مديريت 
اطالعات در شهردارى ها با تأكيد بر قابليتهايGIS در 
ساختمانى-  عمرانى،  ادارى،  مالى،  واحدهاى  واحدهاى 
شهرسازى، درآمد، فضاى سبز، امالك، نوسازى، اصناف 

و ماده 100 شهردارى بابلسر است. 

2. مواد و روش ها
اين تحقيق به لحاظ هدف از نوع تحقيقات كاربردى و به 
لحاظ روش از نوع توصيفى- تحليلى مبتنى بر مصاحبه 
اين  و تهيه چك ليست كارشناسى است. جامعه آمارى 
از  آن  آمارى  هاى  نمونه  و  بابلسر  شهردارى  تحقيق 
واحدهاى كليدى شهردارى شامل واحدهاى مالى، ادارى، 
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سبز،  فضاى  درآمد،  شهرسازى،  ساختمانى-  عمرانى، 
شده اند.  انتخاب   100 ماده  و  اصناف  نوسازى،  امالك، 
در طول فرآيند جمع آورى داده ها، با كارشناسان هريك 
تكميل  و  مصاحبه  شهردارى  الذكر  فوق  واحدهاى  از 
نهايى  نتايج  گرفت.  صورت  مربوطه  پرسشنامه هاى 
وضعيت هريك از واحد ها به صورت ميانگين در قالب 
ماتريس چك ليست تكميل شد. مجموعه شاخص هاى 
منابع  از  استفاده  با  GISو  قابليتهاي   اساس  بر  تحقيق 
علمى و يافته هاي ساير محققان تهيه شد (جدول شماره 
1). مقياس اندازه گيرى شاخص ها بر اساس طيف ليكرت 
تنظيم شده است. با توجه به نرمال بودن توزيع داده ها 
بر اساس آزمون كولموگروف سميرونف(sig>0,05)  از 

و  اطمينان  درصد   95 با  طرفه  T يك  پارامتري  آزمون 
ميانگين حسابي هر يك از متغييرها استفاده شده است.

3. مبانى نظرى
1,3. داده و اطالعات و ضرورت مديريت آنها

هستند  خواصى  يا  و  ويژگى  واقعى،  عناصر  ها  داده    
كه يك شىء يا پديده و يا رخدادى راتشريح مى كنند. 
سازماندهى  پردازش،  كه  است  داده-هايى  اطالعات، 
منتقل  فرد  به  را  بيشترى  آگاهى  تا  اند  شده  تركيب  و 
كنند (صرافى زاده،1386، ص 42).  مراحلى را كه داده 
و اطالعات  به  تبديل  تا  نمايند  در سازمان طى مى  ها 
ناميده داده  حيات  سيكل  گردند  سودمند  هاى  گزارش 

توضيحاتمنابعشاخصمعيار

1ـ انعطاف 
پذيرى داده 

ها

1ـ 1 ـ  قابليت ويرايش و به هنگام 
سازى اطالعات

1 ـ 2 ـ قابليت جستجو (انتخاب از 
طريق نشانه و انتخاب از طريق پرسش 

((SQL) گيرى شرطى
1 ـ 3 ـ سرعت جريان اطالعات

1 ـ 4 ـ بازيابى اطالعات
1 ـ 5 ـ سهولت دسترسى به اطالعات

(119 :2001,Laurini)
مديرى و خواجه، 1384، ص 12

صرافى زاده و على پناهى، 1382، 
ص 142

 368 :2003,Wyatt & Ralphs
(www.cp.eng.chala.ac.th)

داده ها بايد انعطاف 
پذير بوده و بتوانند به 

راحتى به هنگام بشوند 
و دسترسى به آنها به 

سهولت انجام گيرد.

2ـ قابليت 
اطمينان 

داده ها

2 ـ1ـ درصد احتمال خطاى كم در 
هنگام جمع آورى، تحليل و گزارش 

گيرى از اطالعات
2 ـ 2ـ شيوه جمع آورى داده و 

فرآيندهاى كنترل كيفيت داده در 
جمع آورى داده

2 ـ 3 ـ ضريب تفكيك و مقياس دادها
2 ـ 4 ـ دقت زمانى داده ها

2 ـ 5 ـ درصد احتمال خطاى انسانى 
2 ـ 6 ـ درصد اتكا به رايانه

هايوود، كورنليس و كارور، 1381، 
ص   97 و 187-206

پى.اى بارو، 1385، ص 279 -213  
مالچفسكى، 1385، ص 40-50

 Wyatt &
314-2003:308,Ralphs

-

3 ـ امنيت 
داده

3 ـ 1 ـ كنترل دسترسى به اطالعات 
خاص

3 ـ 2 ـ توزيع داده و اطالعات متناسب 
با كار و وظايف هر بخش

3 ـ 2 ـ 1ـ كاربران عمومى
3 ـ 2 ـ 2ـ كاربران اصلى (درون 

سازمانى)
3ـ 2 ـ 3ـ كاربران خاص

صرافى زاده و على پناهى، 1382، 
ص 142

ننسى و جفرى، 1378، ص 180-
141

(www.tfl.gov.uk) 
(www.cp.eng.chala.ac.th)

امنيت داده بايد مانع 
دستيابى افراد غير مجاز 

به اطالعات شود و در 
نظمى سلسله مراتبى 

تنظيم شود.

جدول 1.  معيارها و شاخص هاى كيفيت مديريت اطالعات با تأكيد بر مديريت شهرى در سال 1389 
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4 ـ پردازش 
و آناليز داده 
ها

4 ـ 1 ـ ادغام داده ها
4 ـ 2 ـ توانايى تجزيه و تحليل 
4 ـ 3 ـ مرتب نمودن
4 ـ 4 ـ خالصه كردن داده ها
4 ـ 4 ـ1ـ  طبقه بندى دادها

4 ـ 4 ـ2ـ  گروه بندى مكانى و زمانى 
دادها

4 ـ 5 ـ پيوند فيلدهاى موضوعى 
توصيفى

مديرى و خواجه، 1384، ص 125
مالچفسكى، 1385، ص 71-72

سيستم مديريت 
اطالعات مى بايست 
قابليت پردازش و آناليز 
بااليى داشته باشد.

5 ـ سيستم 
مديريت 

اطالعات پايه

5 ـ 1 ـ شيوه ذخيره سازى و طبقه 
بندى داده ها

5 ـ 2 ـ ويرايش داده ها
5 ـ3 ـ نحوه دسترسى و بازيابى 

اطالعات

مديرى وخواجه، 1384، ص 89- 75
هايوود، كورنليس و كارور، 1381: 

97
 مالچفسكى، 1385: 49-50

-

6 ـ تنوع 
داده ها

6 ـ 1 ـ  مكانى ( وكتور، رستر ) زمين 
مرجع

6 ـ 2 ـ توصيفى، جدول، گزارش، 
نمودار، عكس و فيلم

6 ـ 3 ـ مكانى كروكى بى مقياس

--

7 ـ ساختار 
پايگاه داده 

ها

7 ـ 1 ـ سلسله مراتبى
7 ـ 2 ـ شبكه اى
7 ـ 3 ـ رابطه اى
7 ـ 4 ـ شىء گرا

مالچفسكى، 1385: 56-60
پى. اى بارو، 1385: 43- 36

هاكسهولد، 1380: 71-80
على محمدى، 1388: 76-80

-

8- خروجى 
داده ها

8 ـ 1 ـ مكانى ژئورفرنس وكتور
8 ـ 2 ـ مكانى ژئورفرنس رستر

8 ـ 3 ـ جدول و نمودار
8 ـ 4 ـ گزارش

8 ـ 5 ـ خروجى موضوعى اطالعات و 
داده ها

8 ـ 6 ـ لينك نرم افزارى

-مالچفسكى، 1385: 47-49

ادامه جدول 1.  معيارها و شاخص هاى كيفيت مديريت اطالعات با تأكيد بر مديريت شهرى در سال 1389 
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.(16 ص   ،1388 سعيدى،  و  (مستقيمى  شود  مى   
جمع   (1 از:  اند  عبارت  ها  داده  مديريت  هاى  فعاليت   
اطالعات 3)  به صحت و سقم  داده 2) رسيدگى  آورى 
دهى  سازمان   (5 داده  كنترل   (4 ها  داده  سازى  ذخيره 
داده ها 6) بازيابى داده ها (مك لويد، 1378، ص 300-

يافته اى  سازمان  هاى  داده  از  عبارت  اطالعات   .(299
شنونده  و  هستند  معنا  داراى  گيرنده  براى  كه  هستند 
مى تواند معناى آن را دريابد و از آن براى تصميم گيرى 
 Laurini,2001:) نمايد  استفاده  اجرايى  برنامه هاى  و 
كه  هستند  هايى  داده  اطالعات  ديگر،  عبارتى  به   .(42

پردازش، سازماندهى و تركيب شده اند تا آگاهى بيشترى 
درك  قابل  شكل  به  اطالعات  كنند.  منتقل  فرد  به  را 
خاصى  ارزش  داراى  و  شود  مى  پردازش  گيرنده  براى 
صرافى  است.(  گيرنده  تصميم  موقعيت  يا  شرايط  براى 
زاده، 1386، ص42 به نقل ازDavis& Olson,1985  ؛ 
مستقيمى و سعيدى، 1388، ص 13؛ مرداى و هاشمى 
فرهود، 1384، ص 59). در طى ساليان گذشته، مديريت 
نگهدارى،  ايجاد،  در  سازمان  يك  توانايى  به  اطالعات 
بازيابى و توزيع اطالعات صحيح و بهنگام در بين افراد 
مورد نظر با حداقل هزينه در راستاى تصميم گيرى اشاره 
هماهنگى  منظور  به  را  اطالعات  سازمان  است:  داشته 
نگهدارى،  و  كنترل  توليد،  در  بخشى  اثر  و  اقتصادى 
در  خارجى  و  داخلى  منابع  از  اطالعات  توزيع  و  بازيابى 
Best,1988:13-) جهت ارتقاء عملكرد خود انجام مى دهد

24 ؛ Stonecach, 1981: 42). مديريت اطالعات به كليه 

امور مربوط به نحوه جذب، ايجاد، نگهدارى، پرورش و 
برترى  ايحاد  در  آن  نقش  و  اطالعات  توزيع  و  بازيافت 
رقابتى در سازمان مرتبط مى شود(صرافى زاده، 1386، 
و  مالى  سرمايه  انسانى،  نيروى  كه  همانگونه   .(44 ص 
نيز  اطالعات  دارند،  را  منابع  حكم  كاال  توليد  در  ابزار، 
و  رود  مى  شمار  به  حاضر  عصر  اقتصاد  براى  منبعى 
اين واقعيت بسيارى از سازمان هاى بزرگ را به سوى 
بهبودى اطالعات هدايت كرده است (هاكسهولد، 1375، 
ص 17). به اعتقاد صرافى زاده و على پناهى، نقش داده ها 
و اطالعات در مديريت سازمان، نقشى حياتى و اساسى 
تر،  دقيق  سازمان،  يك  اطالعات  فضاى  چه  هر  است. 

شفاف تر، منسجم تر و سيستماتيك تر باشد سازمان بهتر 
اطالعاتى  آيد. وجود فضاى  نايل  اهدافش  به  تواند  مى 
مهم  از  نيافته  ساختار  متناقض،  آشفته،  نادقيق،كدر، 
ترين عوامل عدم پيشرفت در مديريت سازمان ها است 
(صرافى زاده و على پناهى، 1382، ص 25). از مزاياي 
مهم مديريت اطالعات پويايى حاصل  از مشترك بودن 

 .(Wyatt & Ralphs,2003: 284)اطالعات است
از آنجايى كه به روز بودن و دسترسي به موقع به اطالعات 
دو ويژگي بسيار مهم در استفاده از اطالعات است، وجود 
و  است  ها ضروري  مديريت سازمان  كنار  در  اطالعات 
آن امروزه اطالعات ركن اصلي هر سازمان و جامعه اي 
محسوب مي شود ( sontosus.m,2001: 3& surmaz ). از 
ويژگى هاى اطالعات مناسب مى توان به مرتبط بودن، 
به موقع بودن، صحيح بودن و قابل رسيدگى بودن اشاره 
كرد. با پيچيده تر شدن عمليات سازمان ها، مديران كمتر 
بيشتر  و  كرده  تكيه  عمليات  فيزيكى  مشاهده  روى  بر 
كنند.  مى  اتكا  هستند  عمليات  بيانگر  كه  اطالعاتى  به 
اطالعات به دليل غير فيزيكى بودن نيازمند يك انسجام 
مورد  بتواند  تا  است  نيرومند  و  قوى  بسيار  تشكيالت  و 
اتكاى مديران واقع شود. در اين تشكيالت بايد داده هاى 
خام جمع آورى و مورد پردازش قرار گيرند. اين پردازش 
افراد ويژه اى  براى  موجب تهيه اطالعاتى مى شود كه 
داراى ارزش خاصى است. اين اطالعات بايد طبقه بندى 
قرار  مناسب  افراد  اختيار  در  مناسب  اطالعات  تا  شوند 
داشت،  انتظار  توان  مى  كه  است  اين صورت  در  گيرد. 
اطالعات در قالب يك سيستم توانمند و كارا در مراحل 
مختلف ياور مديريت باشد(كريم زاده، 1382، ص 31-

32). بر همين اساس، به نظر مى رسد با توجه به اهميت 
مديريت داده و اطالعات در عصر حاضر و نقش آنها در 
افزايش كارايى و اثربخشى سازمان ها، نه تنها توجه به 

آن ضرورى مى نمايد، بلكه اجتناب ناپذير است.
مديريت  در  اطالعات  و  ها  داده  اهميت   .2-3

شهرى
اهداف  به  دستيابى  در  سازمانى  هر  و شكست  موفقيت 
از  يكى  كه  است  مديريت  بر  متكى  وظايفش،  انجام  و 
اگر شهر همچون  دارد.  بر عهده  را  ها  نقش  مهم ترين 
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رأس  در  كه  است  الزم  شود،  گرفته  نظر  در  سازمانى 
امور  اداره  و  آينده  برنامه ريزى  براى  عنصرى  آن 
كنونى قرار گيرد، اين عنصر را مديريت شهر مى نامند 
(سعيدنيا،1383، ص 21). مديريت شهري فرايندي است 
كه  با مجموعه داده هايى كه روزانه براي تغذيه سيستم 
اطالعات جغرافيايي شهرداري جمع آوري مي گردد (داده 
انواع مختلف  و غيره)،  هاي حسابداري، جواز ساختمان 
و  هاي شهري  ساخت  زير  نگهداري  اداري،  مجوزهاي 
 .(Laurini,2001: 26) دارد  سروكار  اجتماعي،  خدمات 
شهرى  كارآمد  مديريت  كه  است  شده  ثابت  امروزه 
ها  كاربرى  مورد  در  روز  به  اطالعات  از  استفاده  بدون 
و  رشد  ها،  فعاليت  وسعت  و  نوع  آن،  تغييرات  روند  و 
توسعه كالبد شهرى و غيره، عملى نيست (ايمانى، 1384، 
ارائه  اتخاذ تصميم بهينه در مديريت شهرى و  ص 4). 
پاسخ كارشناسى قوى و دور از سليقه به مسايل مديريت 
در  معتبر  اطالعات  آمار،  همزمان  تحليل  بدون  شهرى 
(حسامى،  نمى گردد  ميسر  مناسب  تكولوژى  از  بسترى 
پايه  بر  مديريت  عملكردهاي  كليه   .(135 ص   ،1388
اطالعاتي از قبيل نمودارهاي آماري، مدارك نوشتاري و 
شفاهي، انتقال مؤثر و تبادل داده ها متكي است.  اين امر 
نقطه موفقيت برنامه ها و پروژه هاي شهري قلمداد مي 

شود. و جزئيات آن عبارتند از: 
1.جمع آوري داده ها،  تأييد و حصول اطمينان از صحت 
مديريتي  ساختار  اطالعات  بندي  دسته   .2 آن؛  سقم  و 
مجموعه اطالعات؛ 3. ذخيره سازي و اصالح اطالعات 
به روش الكترونيكي و دستي؛ 4. انتشار اين اطالعات در 
ساير ارگان هاي مرتبط با فرايند مديريت شهري (فالحي، 
1386، ص 13) . برنامه ريزى و مديريت شهرى بر اساس 
آمار و اطالعات صورت مى گيرد. بررسى شاخص هاى 
نياز  مورد  داده هاى  ماهيت  نشان مى دهد كه  تصميم 
تنوع بسيار زيادى است  مديريت شهرى داراى منابع و 

كه به شرح زير مى باشد:
 ،(ydvi گزارشات عملكردى و) آمار و اطالعات عددى
نقشه هاى رقومى اعمال مديريت شهرسازى در كاربرى 
ارزيابى  هوايى،  و  ماهواره اى  هاى  اراضى شهر، عكس 
جهت توسعه مسكن در شهر و ...، فيلم و تصوير كنترل 

ترافيك و ...، متون اسناد آرشيوى مانند اساس نامه ها و 
غيره. منابع آمار و اطالعات شهرى را از نگاهى ديگر به 
تكنولوژى  تعيين  در  كه  كرد  تقسيم  توان  مى  دسته   3

مؤثرند:
ثابتى  جغرافيايى  موقعيت  به  كه  اطالعاتى  و  آمار   .1
و  آمار   .2 غيره)؛  و  امالك  اطالعات  (مانند  وابسته اند 
اطالعاتى كه به دليل وابستگى به چيزى متحرك، داده 
اى متحرك است (مانند اطالعات خودروها)؛ 3. ساير آمار 
و اطالعات (مانند اطالعات عملكردى) (حسامى، 1388، 

ص 137- 136).

4. تجزيه و تحليل و يافته هاى تحقيق
استفاده  مورد  اطالعات  و  ها  داده  انواع   .1-4

شهردارى
مطالعات ميدانى نشان مى دهد به طور كلى شهردارى 
پايان  گواهى  ساختمانى،  پروانه  هاى  داده  از  بابلسر 
ساختمانى،  عمليات  پيشرفت  مراحل  گزارش  ساختمان، 
محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانى، گزارش بازديد 
و  ساختمانى  گشت  و  سبز  فضاى  واحدهاى  در  ميدانى 
آمار درآمد وصولى ماهانه و غيره استفاده مى كند. جدول 
كليدى  واحدهاى  وظايف  خالصه  معرفى  به   2 شماره 
شهردارى پرداخته و نوع اطالعات مورد استفاده و ميزان 
طيف  اساس  بر  را  اطالعات  از  واحدها  هريك  كاربرى 

ليكرت نشان مى دهد.

مديريت  كيفيت  معيارهاى  وضعيت   .2-4
اطالعات شهرى

4-2-1.انعطاف پذيرى
انعطاف پذيرى داده به معنى قابليت بهنگام سازى روان 
داده ها و سهولت دسترسى به آن است. اطمينان يافتن 
از دسترسى به اطالعات مرتبط و به جا براى به اشتراك 
اطالعات  منظورتوليد  به  كليدى  عاملى  آن،  گذارندگان 
و  رشد  براى  گوناگون  جوامع  در  دانش  توليد  سپس  و 
 Sreekumar,) شود  مى  محسوب  اجتماعى  توسعه 
انعطاف  معيار  وضعيت  ارزيابى  منظور  به    .(2006: 6

بررسى  مورد  ذيل  شاخص هاى  شهردارى،  در  پذيرى 
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به هنگام سازى  و  ويرايش  قابليت    .1 اند:  گرفته  قرار 
نشانه  از طريق  (انتخاب  قابليت جستجو    .2 اطالعات؛ 
اطالعات؛  جريان  سرعت   .3 شرطى)؛  گيرى  پرسش  و 
يافته هاى  اطالعات.  به  دسترسى  سهولت  و  بازيابى   .4
ميدانى نشان مى دهد در شهردارى مورد مطالعه كيفيت 
هاى  شاخص  مجموعه  لحاظ  به  اطالعات  مديريت 
در   1/78 ميانگين  با  پذيرى  انعطاف  معيار  زيرمجموعه 
وضعيت نامطلوبى قرار دارد. در اين راستا آزمون T در 

سطح 95% اطمينان نشان مى دهد، وضعيت معيار انعطاف 
پذيرى در شهردارى در سطح نامطلوبى است به طورى 
كه تفاوت معنى دارى بين t محاسبه شده (5/193-) و 
t مورد انتظار ديده مى شود (جدول شماره 4). شاخص 
قابليت ويرايش و به هنگام سازى اطالعات در واحدهاى 
ميانگين 1/9 در  با  نوسازى، امالك و غيره  ساختمانى، 
وضعيت نامطلوبى است. اين موضوع در  نتيجه مديريت 
سازى  هنگام  به  و  ويرايش  امكان  اطالعات،  كاغذپايه 

خالصه  وظايف واحدهاى نام واحد
نوع  اطالعات مورد استفاده  در واحدهاشهردارى

ميزان كاربرى 
ازاطالعات

12345

واحد 
ساختمانى- 
شهرسازى

صدور پروانه ساختمانى(مهم ترين  و 
عمده ترين وظايف)

تفكيك اراضى شهرى، بازرسى 
ازساخت وسازها و بازديد ازمحل، 
جلوگيرى از تخلفات،  تعيين عقب 

نشينى ساختمانها،  گزارش عدم خالف 
ساخت و سازها

1) نام مالك 2) شماره پالك ثبتى 3) نوع 
كاربرى ملك 4) مساحت عرصه و اعيان 5) 
حدود اربعه ملك بر اساس سند رسمى در 

وضع موجود 6) بر اصالحى 7) عرض معبر 8) 
تعداد طبقات 9) سطح اشغال 10) مصالح به 
كار گرفته شده در بناها 11) مصالح به كار 

گرفته شده در نماى ساختمانها 12) نوع اسكلت 
ساختمان ها 13) نوع سقف ساختمان ها 14) 

نام مهندسين ناظر 15) و ...

*

واحد 
نوسازى

دريافت عوارض نوسازى از كليه ملك 
ها اعم از مسكونى تجارى، مسكونى  

و...در داخل  محدوده  قانونى شهر
مميزى شهرى

پاسخ به استعالم ارباب رجوع به صدور 
قبوض عوارض نوسازى

فهرست امالك (شماره پالك، وضع ملك، نوع 
مالكيت و...)

كروكى ملك 3) برگ مميزى (شماره شناسنامه 
ملك،  شماره پالك ثبتى، مشخصات زمين، 

مشخصات مالكيت و...) 4) مشخصات ساختمان 
(تعداد طبقات، مساحت زمين يا  زير بنا و 
مساحت تأسيسات، مساحت كل، نوع نما، 

مستحدثات، شماره اشتراك برق، آب، گاز و ...)
5) پرسشنامه مميزى واحدهاى كسب و پيشه 

(شماره شناسنامه واحد كسب و پيشه، نام  واحد 
كسبى، مساحت  واحد، پروانه كسب و...)

6) مشخصات معابر (شماره شناسنامه قديم 
و جديد، نام و نوع معبر، طول و عرض معبر، 

تسهيالت عمومى و...)

*

واحد فنى 
و عمرانى

نظارت كلى و ايجاد هماهنگى در امور 
مربوط به طرح هاى عمرانى 

مراقبت در تشكيل كميسيون هاى 
فنى و ايمنى و پيگيرى مصوبات و 

تصميمات اخذ شده در كميسيون هاى 
مذكور.

تعيين ميزان و نحوه ى تخلفات انجام 
شده از پروانه هاى ساختمانى ارجاع 

پروژه تخلف به مراجع ذى صالح.
وظيفه اجرايى پروژه هاى عمرانى 

داده ها و اطالعاتى كه واحد فنى و عمرانى از 
آنها استفاده مى كند، به موقعيت  پروژه بستگى 

دارد.
ولى به طور كلى اين واحد از موارد ذيل استفاده 

مى كند:
موقعيت پروژه 

شيب  زمين
طول وعرض معابر

ارتفاع
موقعيت پروژه هاى  مجاور پروژه

*

جدول 2. خالصه وظايف و ميزان كاربري اطالعات واحدهاى كليدى شهردارى بابلسر - سال 1389؛ ماخذ: مطالعات ميدانى.



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 32 پاييز 92
 No.32 Automn 2013

252

را با مشكل سنتى بودن آن مواجه ساخته است كه اين 
امر دوباره كارى در روند امور سازمان و اتالف در زمان 
و هزينه ها را موجب مى شود. امكان جستجوى سريع 
بحث  در  كليدى  هاى  ويژگى  از  ديگر  يكى  اطالعات 
مديريت داده و اطالعات است. شاخص قابليت جستجو 
در   (SQL) شرطى  گيرى  پرسش  و  نشانه  طريق  از 
 .( شهردارى بابلسر در وضعيت نامطلوبى است (2,1= 
اين موضوع در  واحدهاى درآمد، فنى و عمرانى، فضاى 
با مشكل  را  بازيابى سريع و كارآمد اطالعات  و...،  سبز 
جريان  سرعت  شاخص  همچنين   سازد.  مى  مواجه 

اطالعات با ميانگين 1/8 در واحد هاى اصناف و امانى 
مى  كلى  طور  به  دهد.  مى  نشان  را  نامطلوبى  وضعيت 
توان گفت اطالعات واحدهاى شهردارى مورد مطالعه به 
دليل استفاده مفرط از پرونده هاى كاغذى، در ويرايش 
و بهنگام سازى اطالعات با چالش روبروست و اين امر 
سبب ساز زمان بر بودن بازيابى و دسترسى به اطالعات 
مى شود. در اين فرآيند داده هاى خام زيادى بدون اينكه 
روتين  به  صورت  گيرند  قرار  فرآورى  و  پردازش  مورد 
جهت گذراندن امور روزمره روى هم انباشته شده و به 
تدريج در طول زمان به لحاظ فيزيكى فضاى زيادى را 

واحد 
امالك

اين واحد وظيفه جمع  آورى و 
نگهدارى اطالعات الزم در خصوص 
اموال اختصاصى و غير اختصاصى 

شهردارى را  بر عهده دارد.

شماره ملك (كد ثبتى)
شرح ملك و مشخصات آن (ابعاد دقيق ملك)

موقعيت ملك نسبت به چهار جهت اصلى
شماره سند مالكيت و تاريخ صدور 5)حدود و 
آدرس ملك 6) نام خريدار 7) سال خريد 8)

تاريخ ساخت ملك 9)  قيمت زمين، ساختمان، 
تأسيسات و ساير هزينه ها 10) تغييرات نقل و 
انتقال 11)كروكى محل زمين يا ساختمان 12) 

دفترثبتى  13)شماره ثبت 14)تاريخ ثبت

*

واحد 
فضاى سبز

1) آسيب شناسى و نياز سنجى 
فضاى سبز سطح شهر 2) طراحى 
(تهيه سايت پالن و نقشه معمارى، 

ابنيه راهها،  نقشه كاشت گل و گياه، 
تأسيسات شامل (چاه آب، برق رسانى، 
تأ مين روشنايى و مبلمان پارك ها) 
3)  به كار گيرى پيمانكاران مجرب 
جهت احداث پارك و فضاى سبز 

4) نظارت بر حسن اجراى عمليات 
پيمانكاران 5) بررسى ماهانه صورت 

وضعيت كاركرد پيمانكاران

اطالعات مورد استفاده در اين واحد بر اساس  
بازديد روزانه بوده كه شامل پيشرفت عمليات 

اجرايى در پروژه هاى احداث فضاى سبز و انجام 
تكاليف روزمره نگهدارى فضاهاى موجود مى 

باشد كه اين تكاليف روزانه شامل چمن زنى، باز 
كاشت درختان خشكيده، تعويض و جا بجايى 
بوته¬ هاى نامرغوب، هرس پرچين ها و... مى 

باشد.
اطالعات مربوط به گزارش عملكرد روزانه فضاى 

سبز 
اطالعات مربوط به گزارش بازديد نوع فعاليت 
انجام شده وكيفيت انجام آن در واحد مذكور

*

واحد 
كميسيون 
ماده100

صدور  رأى پروانه  ساختمانى
صدور جرايم تخلفات ساختمانى

1) مساحت عرصه واعيان ملك 2) تعداد طبقات 
3)  مشخصات دقيق معابر و 4) كليه مشخصات 

مرتبط با ساختمان
*

واحد 
درآمد 

وصول كليه عوارض مربوط به امور 
شهرى (براساس گزارش  هاى واحد  

ساختمانى)

اطالعات فرم هاى واحد ساختمانى
اطالعات مربوط به جداول منابع درآمدى  

*شهردارى

واحد 
اصناف

وظيفه صدور پروانه كسب
پاسخ دهى به استعالم هاى مربوط به 

اتحاديه هاى مختلف در سطح شهر

مدارك شخصى اعم از  اجاره نامه يا سند  ملك، 
فتوكپى شناسنامه، پايان خدمت  و  عكس 

متقاضى در قالب پرونده كاغذى
*

ادامه جدول 2. خالصه وظايف و ميزان كاربري اطالعات واحدهاى كليدى شهردارى بابلسر - سال 1389؛ ماخذ: مطالعات ميدانى.



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 32 پاييز 92
 No.32 Automn 2013

253

اشغال خواهند كرد.

4-2-2. قابليت اطمينان داده
قابليت اطمينان داده به معنى خطاى كم تر از 0/05 در 
مجموعه  از  گيرى  گزارش  و  تحليل  آورى،  جمع  زمان 
اين  در  است.  شده  آورى  جمع  اطالعات  و  ها  داده 
تحقيق شاخص هاى احتمال درصد خطا در هنگام جمع 
آورى، تحليل و گزارش گيرى از اطالعات، دقت زمانى 
داده ها، فرآيند هاى كنترل كيفيت داده، درصد اتكا به 
به منظور بررسى  انسانى  احتمال خطاى  رايانه و درصد 
نظر  مورد  در شهردارى  ها  داده  اطمينان  قابليت  ميزان 
مورد بررسى قرار گرفته اند. مطالعات ميدانى نشان مى 
زير  هاى  شاخص  مجموعه  لحاظ  به  شهردارى  دهد 
مجموعه معيار قابليت اطمينان داده با ميانگين2/51 در 
وضعيت نا مطلوبى قرار دارد. در اين راستا نتايج آزمون 
T در سطح 95% اطمينان وضعيت مذكور را تأييد مى 
كند. به طورى كه تفاوت معنى دارى بين t محاسبه شده 
(6/921-) و t مورد انتظار وجود دارد (جدول شماره 4). 
در واحد هاى ساختمانى، نوسازى، امالك، فضاى سبز و 
درآمد به دليل جمع آورى اطالعات از طريق كارشناسان 
آورى  فرآيند جمع  وكنترل  ناظر ساختمانى  مهندسان  و 
خطا  احتمال  آمدن  پايين  به  منجر  آنان  سوى  از  داده 
در  را  متوسطى  وضعيت  مذكور  شاخص  لذا  گردد.  مى 
و  سبز  فضاى  امالك،  نوسازى،  ساختمانى،  هاى  واحد 
تحليل  مذكور  هاى  واحد  در  اما  دهد.  مى  نشان  درآمد 
و گزارش گيرى از اطالعات به صورت سنتى و توسط 
نيروى انسانى انجام مى شود. از آنجايى كه اين موضوع 
واحدهاى  در  امور  متصديان  علم  و  سليقه  مهارت،  با 
قابليت  كيفيت  نتيجه  در  هست،  ارتباط  در  مربوطه 
اطمينان داده را تحت شعاع خود قرار داده وباعث افزايش 
شاخص  وضعيت  بودن  نامطلوب  و  خطا  درصد  احتمال 
هاى احتمال درصد خطا در تحليل و گزارش گيرى مى 
گردد(2=  ). در اين ميان واحد فنى و عمرانى به دليل 
بردارى  نقشه  هاى  دوربين  مانند  ابزارهايى  از  استفاده 
در  اطالعات،  گردآورى  منظور  به  و...)  تئودوليت  (نيوو، 
كار  درست  لحاظ  (به  ابزارها  اين  كردن  كنترل  صورت 

شود.  مى  داده  اطمينان  قابليت  افزايش  موجب  كردن) 
على رغم اينكه واحد فوق الذكر بخشى از اطالعات را 
ازطريق برنامه هايى مثل Auto Cad و Office رقومى 
قابليت  از  مذكور  هاى  برنامه  كه  آنجايى  از  كنند،  مي 
در  نيستند  برخوردار  اطالعات  گيرى  گزارش  و  تحليل 
نتيجه تحليل و گزارش گيرى سنتى از اطالعات افزايش 

در صد احتمال خطاى انسانى را در پي خواهد داشت. 
از ديگر عوامل تعيين كننده كيفيت و  دقت زمانى داده 
اطمينان داده محسوب مى شود. در حوزه مورد  قابليت 
در   1/3 ميانگين  با  داده  زمانى  دقت  شاخص  مطالعه 
دارد. اطالعات موجود در  قرار  نامطلوبى  وضعيت كامًال 
عمدتًا  و كل شهردارى  نوسازى  درآمد،  مثل  واحدهايى 
به روز نيست. اين امر مي تواند بر كيفيت تصميم گيرى  
مديريت شهرى تاثير منفي برجاي گذارد. به عنوان مثال، 
محدوده  در  موجود  صنايع  و  كارگاهها  قانون،  براساس 
از منابع درآمدى  شهر مؤظف به پرداخت درصدى چند 
اطالعات  نبودن  روز  به  هستند.  ها  شهردارى  به   خود 
تازه تأسيس، موجب  از صنايع  شهردارى و عدم آگاهى 
مطالعه  مورد  شهردارى  درآمدى  منابع  ماندن  مسكوت 

گرديده است. 

4-2-3. امنيت داده
مجاز  غير  افراد  يابى  دست  عدم  معنى  به  داده  امنيت 
به اطالعات و توزيع اطالعات متناسب با كار و وظايف 
كاربران آن است. اطالعات بايد در نظمى سلسله مراتبى 
تنظيم شوند. در اين تحقيق جهت ارزيابى معيار امنيت 
1.كنترل  هاى:  شاخص  بابلسر،  شهردارى  در  داده 
دسترسى به اطالعات خاص؛ و 2. توزيع داده و اطالعات 
(واحدهاى  ها  بخش  كاربران  وظايف  و  كار  با  متناسب 
شهردارى) مورد بررسى قرار گرفته اند. يافته هاى ميدانى 
معيار  لحاظ  به  مطالعه  مورد  شهردارى  دهد  مى  نشان 
امنيت داده و شاخص هاى زير مجموعه آن با ميانگين 
راستا  اين  در  است.  نامطلوبى  كامًال  وضعيت  در   1/87
اين وضعيت را  نتايج آزمونT در سطح 95% اطمينان 
تأييد مى كند. به طورى تفاوت فاحشى بين t محاسبه 
انتظار ديده مى شود (جدول  شده(28/700-) و t مورد 
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آتش  امانى،  درآمد،  اصناف،  واحدهاى  در   .(4 شماره 
پايه  كاغذ  مديريت  به صورت  اطالعات  كه  و...  نشانى 
فضاى  ساختمانى،  عمرانى،  و  فنى  واحدهاى  و  محض 
سبز و نوسازى كه اطالعات  را هم به صورت سيستمى و 
هم سنتى مديريت مى كنند، جهت دسترسى به اطالعات 
خاص هيچ گونه كنترل خاصى صورت نمى گيرد و اين 
موضوع سبب ساز پايين آمدن امنيت داده در شهردارى 
مورد مطالعه مى گردد. كاغذپايه بودن مديريت بيش از 
انتقال  امكان  اطالعات در شهردارى موجب عدم   �70
اطالعات متناسب با نياز كاربران عمومى به سايت هاى 
مى  عمومى  كاربران  دسترسى  جهت  سازماني  اينترنتى 
شود، لذا شاخص توزيع اطالعات متناسب با كار و وظايف 
كاربران عمومى در وضعيت كامًال نامطلوبى قراردارد. به 
طورى كه شهروندان وكاربران عمومى از وضعيت موجود 
و برنامه هاى شهردارى آگاهى نداشته و مراجعات متعدد 
شهروندان به اين منظور اتالف زمان متصديان واحد هاى 
شهردارى جهت پاسخ گويى به تعداد زيادى از سواالت 
ارباب رجوع  و بالعكس را به دنبال دارد. شاخص توزيع 
داده متناسب با كار و وظايف كاربران خاص با ميانگين 
2 وضعيت نامطلوبى را  در شهردارى مورد مطالعه نشان 
كنترل  عدم  سبب  اطالعات  مديريتكاغذپايه  دهد.  مى 
دسترسى به اطالعات مى شود و اطالعات مرتبط و غير 
مرتبط در اختياركاربران آن يعنى كاربران درون سازمانى 
و مديران ارشد و رده پايين سازمان شهردارى قرار مى 
كاهش  موجب  الذكر  فوق  موضوع  كه  طورى  به  گيرد. 

امنيت داده در شهردارى مى گردد. 

4-2-4. پردازش و آناليز داده ها
و  تجزيه  توانايى  از  است  عبارت  داده  آناليز  و  پردازش 
تحليل، ادغام داده ها، مرتب نمودن، خالصه كردن داده 
دراين   .(125 ص   ،1384 وخواجه،  غيره(مديرى  و  ها 
تحقيق به منظور تحليل وضعيت معيار پردازش داده در 
شهردارى مورد مطالعه  شاخص هاى زير مورد استفاده 
و  تجزيه  توانايى   .2 ها؛  داده  ادغام   .1 اند:  گرفته  قرار 
 .5 و  كردن؛  4. خالصه  نمودن؛  مرتب   .3 داده؛  تحليل 
يافته هاى ميدانى  گروه بندى مكانى و زمانى داده ها. 

نشان مى دهد شهردارى به لحاظ معيار پردازش داده و 
مجموعه شاخص هاى زير مجموعه آن با ميانگين 1/53 
نتايج  راستا  اين  در  است.  نامطلوبى  كامًال  وضعيت  در 
را  موضوع  اين  نيز  اطمينان   �95 سطح  در   T آزمون 
كامًال تأييد مى كند (جدول شماره 4). در اين رابطه واحد 
هاى ساختمانى، نوسازى، امالك، درآمد، بايگانى، اصناف، 
وآتش نشانى در وضعيت كامًال نامطلوبى با ميانگين بين 
1تا 1/5  قرار دارند. شاخص هاى مرتب نمودن، خالصه 
كردن و طبقه بندى  داده ها بر اساس گروه بندى هاى 
مكانى و زمانى در واحد هاى مذكور و كل شهردارى در 
وضعيت نامطلوبى قرار دارند. مديريت كاغذى اطالعات 
و  گرديده  اطالعات  و  داده  جابجايى  امكان  عدم  باعث 
در نتيجه قابليت تركيب و امكان تجزيه و تحليل توسط 
سيستم هاى اطالعاتى وجود ندارد. اين موضوع نه تنها 
موجب كم اهميت شدن وجود اطالعات در شهردارى مى 
شود، بلكه اطالعات بدون هيچ گونه فرآورى روى هم 
انباشته، به مرور زمان فرسوده شده و به لحاظ فيزيكى 
فضاى زيادى را اشغال و نهايتا كارايى خود را از دست 
خواهند داد. همچنين به دليل عدم استقرار يك سيستم 
و  فنى  سبز،  فضاى  واحدهاى  در  اطالعات  مديريت 
عمرانى و امالك و كاغذ پايه بودن اطالعات، در نتيجه 
برنامه  از  توصيفى  و  موضوعى  فيلدهاى  پيوند  شاخص 
بانك هاى  و   Excel، Access از جمله  هاى كاربردى 

اطالعاتى ديگر وجود ندارد.
وجود  عدم  گفت  توان  مى  كلى  گيرى  نتيجه  يك  در 
قابليت پردازش و عدم امكان جا به جايى سريع و دقيق 
ايجاد  موجب  شهردارى  مختلف  هاى  واحد  در  داده 
مشكالت ذيل مى گردد: 1. عدم امكان تركيب اطالعات 
مختلف (در نتيجه داده هاى خام بدون هيچ كارايى روى 
در  متعددى  هاى  پرونده   -2 شوند)؛  مى  انباشته  هم 
واحدهاى مختلف براى يك شخص ايجاد شده در نتيجه 
امكان    -3 باالست؛  ها   پرونده  شدن  مفقود  احتمال 
ارتباط اطالعاتى واحدهاى شهردارى و ديگر ارگان هاى 
شهرى با محدوديت مواجه است؛ در نتيجه باعث موازى 
امور  با  مرتبط  هاى  نهاد  و  شهردارى  داخل   در  كارى 

شهرى مى گردد.  
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4-2-5.سيستم مديريت اطالعات پايه
سازمان  اطالعات  از  اى  مجموعه  داده  پايگاه  اصل  در 
سيستم  و  است  آسان  مراجعه  و  سهولت  جهت  يافته 
مديريت اطالعات، سازماندهى يك بانك اطالعاتى است 
كه داراى مجموعه هاى متعددى از داده ها مى باشد به 
نحوى كه ذخيره سازى، بازيافت و تجزيه و تحليل داده 
ها را امكان پذير و تسهيل مى بخشد (مديرى و خواجه، 
1384، ص 75). جهت بررسى وضعيت معيار فوق الذكر 
در شهردارى، شاخص هاى: 1. شيوه ذخيره سازى و طبقه 
بندى داده ها؛ 2. ويرايش داده ها؛ و 3. نحوه دسترسى و 
بازيابى اطالعات، مورد استفاده قرار گرفته اند. شهردارى 
و  پايه  به لحاظ معيار سيستم مديريت اطالعات  بابلسر 
نا  در وضعيت  آن  زير مجموعه  مجموعه شاخص هاى 
آزمون  نتايج  راستا  اين  در    .( دارد(1,9=  قرار  مطلوبى 
T درسطح 95% اطمينان نيز اين وضعيت را تأييد مى 
كند به طورى كه تفاوت معنى دارى بين t محاسبه شده 
(4/407-) و t مورد انتظار ديده مى شود (جدول شماره 
4). همان طورى قبًال بحث شد، داده ها و اطالعات مورد 
ناظرين ساختمانى  و  از طريق مهندسين  نياز شهردارى 
(واحد ساختمانى)، دوربين هاى نقشه بردارى (واحد فنى 
و عمرانى)، كارشناسان مربوطه (واحد فضاى سبز و...)، 
مميزين شهرى (واحد نوسازى) و غيره جمع آورى مى شود 
و در فرم هايى مخصوص، اين داده ها طبقه بندى شده و 
در قالب پروندهاى كاغذى بر اساس كد ثبتى ملك (واحد 
ساختمانى، بايگانى)، بلوك هاى شهرى (واحد نوسازى و 
درآمد)، نام محله (واحد فضاى سبز، فنى و عمرانى و...)، 
نام صنف خاصى (واحد  اصناف) و... بايگانى  مى شوند. 
در بعضى از واحدها از جمله واحدهاى ساختمانى، فنى و 
عمرانى، نوسازى، فضاى سبز، گشت ساختمانى،  مالى، 
  Office، درآمد و... اخيراً  از سيستم كامپيوترى بويژه برنامه هاى
مى  استفاده  اطالعات  مديريت  ... جهت  و   Auto Cad
كنند و در بعضى از واحدهاى  شهردارى  جديداً پرونده 
هاى كاغذى را به صورت اسكن شده به منظور بازيابى 
سريع آنها در  كامپيوتر  در داخل پوشه هايى ذخيره مى 
كنند (واحد ساختمانى و بايگانى). در اين ميان  واحدهايى 
مثل اصناف، امالك،كارپردازى  وامانى اطالعات خود را 

شاخص  كنند.  مى  مديريت  كاغذپايه  كامًال  صورت  به 
را  نامطلوبى  وضعيت   1/7 ميانگين  با  ها  داده  ويرايش 
دهد.  نشان مى  امالك  و  اصناف  درآمد،  واحد هاى  در 
به  شهردارى  اطالعات  مديريت  سيستم  كه  آنجايى  از 
صورت پرونده هاى كاغذى و بايگانى است، اوًال ذخيره 
ها  فايل  كردن  (مرتب  اطالعات  بندى  طبقه  و  سازى 
براساس گروه بندى مكانى و زمانى) سخت تر و زمان 
دليل  به  ها  داده  ويرايش  امكان  عدم   دومًا  و  شده  بر 
كاغذى بودن سبب دوباره كارى و كند شدن انجام امور 
از  ناشى  خطاهاى  نتيجه  در  و  شود  مي  شهردارى  در 
را  ها  داده  وتغيير  تكرار  حذف،  جمله  از  نويسى  دوباره 
موجب مى شود (هايوود، كورنليس وكارور، 1381، ص 
و  زمانى  جويى  صرفه  در  اطالعات  سريع  بازيابى   .(75
يافته  دارد.  مهمى  نقش  سازمان  يك  عمليات  پيشرفت 
لحاظ  به  بابلسر  نشان مى دهد شهردارى  ميدانى  هاى 
ميانگين  با  اطالعات  بازيابى  و  دسترسى  نحوه  شاخص 
1/8 در وضعيت نامطلوبى قرار دارد. در شهردارى مزبور 
اطالعات بر اساس كد ثبتى، نام محله و اطالعات كليدى 
موجود  هاى  داده  چون  ولى  شوند  مى  بازيابى  ديگرى 
با  نيز  آنها  بازيابى  نتيجه  در  هستند  پايه  كاغذ  عمدتًا 
مشكل زمان بر بودن جستجوى اطالعات مواجه است. 
مرور  به  اطالعات  از  زيادى  حجم  كه  آنجايى  از  بويژه 
زمان ذخيره مى شوند پيدا كردن اطالعات مورد نياز از 
بين حجم عظيمى از داده هاى كاغذى مشكل مذكور را 

صد چندان مى كند.

4-2-6.تنوع داده
با توجه به ماهيت خويش داده هاى ويژه   هر سازمان 
جمله  از  شهردارى  دهد.  مى  قرار  استفاده  مورد  را  اى 
سازمان هايى است كه جهت ايفاى مطلوب نقش خود به 
داده هاى  متنوعى از جمله داده هاى توصيفى، مكانى، 
گرافيكي و ... نياز دارد. در  اين راستا به منظور ارزيابى 
هاى  داده  هاى  شاخص  از  درشهردارى  مذكور  معيار 
مكانى (وكتور و رستر) زمين مرجع، داده هاى توصيفى، 
جدول،گزارش، نمودار، عكس، فيلم و داده هاى مكانى 
كروكى بى مقياس استفاده شده است. يافته هاى ميدانى 
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نشان مى دهد شهردارى بابلسر به لحاظ معيار تنوع داده 
وضعيت  در  آن  مجموعه  زير  هاى  مجموعه شاخص  و 
). در اين راستا نتايج آزمون  نامطلوبى قرار دارد(1,91= 
T در سطح 95% اطمينان نيز وضعيت مذكور را تأييد مى 
t محاسبه  بين  دارى  تفاوت معنى  به طورى كه  نمايد. 
شده (10/887-) و سطح مورد انتظار وجود دارد (جدول 
4). در اين ميان شاخص داده هاى مكانى (وكتور، رستر) 
ژئورفرنس در تمامى واحد هاى شهردارى وضعيت كامًال 
مورد  در شهردارى   .( نشان مى دهد(1=  را  نامطلوبى 
هاى  داده  اطالعات،  كاغذى  مديريت  دليل  به  مطالعه 
و  بوده  مقياس  بى  كروكى  نقشه هاى  از  عمدتًا  مكانى 
و  وكتورى  مكانى  هاى  داده  كردن  مرجع  زمين  امكان 
رسترى وجود ندارد. از آنجايى كه در واحدهاى نوسازى، 
درآمد و... بخشي از فعاليتها بر اساس محاسبه مساحت 
و مشخصات هندسى كاربرى هاى شهرى صورت مى 
با  بتوان  كه   GIS مثل  سيستمى  وجود  عدم  لذا  گيرد، 
در  را  مكانى  عوارض  تصويرمرتبط،  سيستم  تعريف 
زمان بسيار كوتاهى مساحى نمود، صرف زمان و هزينه 
هاى زياد جهت انجام كارهاى جزئي صورت مي گيرد. 
شهردارى  هاى  داده  دهد  مى  نشان  ميدانى  مطالعات 
عمدتًا به صورت جدول و گزارش هاى توصيفى است. 
واحد  در  جدول  و  نمودار  توصيفى،  هاى  داده  شاخص 
كميسيون  نوسازى،  عمرانى،  و  فنى  ساختمانى،  هاى 
ماده 100 با ميانگين 3 وضعيت متوسطى را نشان مى 
اين ميان داده هايى مثل نمودار، عكس و  اما در  دهد. 
فيلم در شهردارى به ندرت مورد استفاده قرار مى گيرد. 
در  داده  نقصان  نوعى  به  اطالعات  نوع  اين  وجود  عدم 
در صورت  كه  به طورى  مي شود،  شهردارى محسوب 
استفاده از نمودار امكان مقايسه وضعيت موجود در يك 
واحد در زمان هاى مختلف امكان پذير و مى توان داده 
به  نمودار  قالب  در  به صورت شهودى  را  آمارى   هاى 
و  عكس  مثل  هايى  داده  از  استفاده  داد.  نشان  راحتى 
ساختمانى،  سبز،  فضاى  مثل  هايى  واحد  براى  فيلم 
آتش نشانى و... مى تواند جهت بررسى صورت وضعيت 
عنوان  به  و  مختلف   زمان هاى  در  مقايسه وضعيت  و 

مدرك مستند از شرايط موجود مؤثر واقع شود.

4-2-7. ساختار پايگاه داده ها
فراهم  داده،  ذخيره  سيستم  هر   ضرورى  خصيصه    
آن  متقابل  ارجاع  و  ها  داده  به  سريع  دسترسى  نمودن 
در  كه  است  هايى  داده  شامل  اطالعاتى  پايگاه  است. 
داده  به  آسان  دسترسى  براى  موجودند،  فايل  چندين  
ساختار  نوعى  ايجاد  به  احتياج  فايل  چند   يا  يك  هاى 
يا سازماندهى است (پى.اى. بارو، 1385، ص 37-38). 
به  بابلسر  شهردارى  ارزيابى  منظور  به  تحقيق  اين  در 
لحاظ معيار فوق شاخص هاى ساختار پايگاه اطالعاتى 
سلسله مراتبى،  شبكه اى، رابطه اى و شى گراء مورد 
بررسى قرار گرفته اند. يافته هاى ميدانى نشان مى دهد، 
ساختار پايگاه داده ها در تمامى واحدهاى شهردارى از 
هاى  واحد  در  كه  طورى  به  است.  مراتبى  سلسله  نوع 
ساختمانى،  امالك، كميسيون ماده 100، نوسازى، گشت 
ساختمانى و بايگانى ساختار پايگاه داده بر اساس كدثبتى 
مى  ايجاد  باشد،  مى  پرونده  شماره  منزله  به  كه  ملك 
شود. به طورى كه جهت بازيابى اطالعات و پرونده ها 
نيز  از اين كد ثبتى استفاده مى شود. همچنين در بعضى 
واحدها مثل واحد فنى و عمرانى ساختار پايگاه داده بر 
در واحدهاى  و  پروژه  نام  يا  و  نام منطقه، محله  اساس 
مورد  و  تاريخ خريد  اساس  بر  كارپردازى  و  فضاى سبز 
(واحد  تاريخ گزارش عملكرد روز  (كارپردازى) و  معامله 

فضاى سبز) ايجاد مى شود. 
در  ها  داده  پايگاه  ساختار  شد  اشاره  كه  طورى  همان 
شهردارى مورد مطالعه تمامًا از نوع سلسله مراتبى است. 
در اين ساختار داده ها داراى ارتباطى يك به چند بوده 
و مزيت آن راحت بودن درك ساختار و آسان بودن به 
هنگام سازى اطالعات و گسترش آن و دسترسى آسان 
(براى  است  كليدى  هاى  ويژگى  طريق  از  ها  داده  به 
اطالعات رقومى). اما ساختار فوق الذكر داراى معايبى از 
جمله: 1. دشواري ارتباط اطالعات توصيفى وابسته؛ 2. 
نگهدارى انديكس  فايل هاى زياد؛ و 3. چندين بار تكرار 
مستلزم   امر  اين  توصيفى.  هاى  ارزش  از  بعضى  شدن 
صرف زمان بيشتر جهت دسترسى به اطالعات به دليل 
تكرار زايد داده ها و افزايش حجم آنها مى شود. همچنين 
(خطوط)  اى  نقشه  اطالعات  مراتبى  سلسله  ساختار  در 
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بسيار نسنجيده و حاوي اطالعات زايد خواهد بود (پى. 
اى. بارو، 1385، ص 38- 37). ذكر اين نكته ضرورى 
سلسله  داده  پايگاه  ساختار  براى  كه  مزايايى  كه  است 
بر  مراتبى عنوان گرديد براى داده هاى كامپيوترى كه 
لذا  اين ساختار مديريت مى شوند، صادق است.  مبناى 
به علت مديريت كاغذى اطالعات در شهردارى بابلسر، 

معايب مذكور براى ساختار مذكور دو چندان مى شود.

4-2-8. خروجى داده
سيستم مديريت اطالعات بايد از قابليت هاى برخوردار 
نقشه،  جمله  از  مختلفى  هاى  خروجى  بتواند  باشدكه 
اين  در  نمايد.  ارائه  و...  و عكس  نمودار، جدول،گزارش 
تحقيق شاخص هايى چون داده هاى مكانى زمين مرجع 
وكتور و رستر، جدول و نمودار، گزارش توصيفى، خروجى 
ها جهت  داده  افزارى  نرم  لينك  و  اطالعات  موضوعى 
ارزيابى معيار مذكور در شهردارى به كار گرفته شده اند.  
يافته هاى ميدانى نشان مى دهد، شهردارى مورد مطالعه 
به لحاظ معيار خروجى داده وشاخص هاى زير مجموعه 
اين  در    .( دارد(1,65=  قرار  نامطلوبى  وضعيت  در  آن 
اين  نيز  اطمينان  در سطح %95   T آزمون  نتايج  راستا 
نشان  ها  يافته   .(4 (جدول  نمايد  مى  تأييد  را  وضعيت 
واحدهاى  بويژه  مطالعه  مورد  شهردارى  در  دهد،  مى 
ساختمانى- شهرسازى و فضاى سبز خروجى داده عمدتًا 
در قالب جدول و گزارش توصيفى مربوط به گزارش هاى 
عملكرد روزانه و پيشرفت مراحل كار (واحد فضاى سبز) 
و اطالعات مربوط به تعداد پروانه هاى ساختمانى صادر 
ساختمانى-  (واحد  آنها  از  يك  هر  تاريخ صدور  و  شده 
زمين  مكانى  هاى  داده  شاخص  باشد.  مى  شهرسازى) 
سيستم  بودن  سنتى  نتيجه  در  رستر)  و  (وكتور  مرجع 
داده  گونه  اين  توليد  قابليت  عدم  و  اطالعات  مديريت 
ها در سيستم فعلى وضعيت كامًال نامطلوبى را نشان مى 

 .( دهد(1= 
بانك  از  مختلف  موضوعى  هاى  خروجى  توليد  امكان 
پايگاه  مديريت  كليدى  هاى  ويژگى  ديگر  از  اطالعاتى 
داده محسوب مى شود. شهردارى مورد مطالعه و بويژه 
مفرط  استفاده  دليل  به  امالك  و  اصناف  واحدهاى 

موضوعى  خروجى  لحاظ  به  كاغذى  هاى  پرونده  از 
دارد قرار  نامطلوبى  كامًال  وضعيت  در  اطالعات  از 

كلى  ساز  سبب  موضوع  اين  كه  طورى  به   .(  =1,5)
داده  از  كارگيرى  به  عدم  و  موجود  گزارشات  در  گويى 
هاى خام انبوه در تصميم گيرى هاى مديريت شهرى در 
راستاى مشكالت و كاستى هاى وضع موجود مى گردد.

  همچنين شاخص خروجى لينك نرم افزارى اطالعات 
بايگانى،  درآمد،  امالك،  ساختمانى،  مثل  واحدهايى  در 
اصناف و... به دليل كاغذ پايه بودن اطالعات در وضعيت 
). عدم امكان لينك نرم  كامًال نامطلوبى قرار دارد(1,5= 
افزارى داده ها در قرن 21، عصر فن آورى اطالعات و 
ارتباطات مشكالت متعددى را به بار مى آورد. به طورى 
كه قابليت يك بار جمع آورى داده و وارد كردن آن در 
امكان  آن  از  استفاده  بار  اطالعاتى جهت چندين  بانك 
پذير نمى شود و اين موضوع باعث محدود شدن كاربرد 
مرتبط  كارهاى  انجام  جهت  وقت  اتالف  و  اطالعات 
سازمان  كارآيى  اُفت  نتيجه  در  و  داده شده  نوع  با يك 
نرم  هاى  محيط  از  بتوانند  اطالعات  كه  اين  شود.  مي 
باشند ،  داشته  را  شدن  لينك  قابليت  مختلف  افزارى 
گامى در جهت پيشرفت به سوى تحقق مديريت شهري 
بتواند  واحد  يك  اطالعات  آن  در  كه  است  الكترونيك 
به صورت گسترده در تمامى واحدهاى شهردارى مورد 
را  سازمان  امور  تسريع  و  پيشرفت  و  گيرد  قرار  استفاده 

موجب گردد. 
به طور كلي در شهردارى مورد مطالعه كيفيت مديريت 
اطالعات به لحاظ كليه معيارها و شاخص هاى تحقيق 
با ميانگين 1/8 در وضعيت نامطلوبى است. در اين راستا 
نتايج آزمون T در سطح �95 اطمينان نيز اين وضعيت 
 t را تأييد مى كند به طورى كه تفاوت معنى دارى بين
دارد  وجود  انتظار  مورد   t و   (-12/569) شده  محاسبه 

(جدول شماره 6). 

5. بحث
به  اطالعات  داده،  مديريت  سنتى  هاى  رويكرد  در 
و  رونويسى  جريان  در  و  تكرار  اى  مالحظه  قابل  طور 
حذف  جمله  از  خطاهايى  به  اطالعات  از  كپى بردارى 
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فنى و ساختمانىمعيار
فضاى امالكنوسازىعمرانى

سبز
كميسيون 

ميانگيناصنافدرآمدماده 100

11/72/11/91/82/12/31/11/31/78- انعطاف پذيرى داده
22/42/72/42/42/432/42/42/51- اطمينان داده
31/81/81/81/81/81/81/82/41/87 ـ امنيت داده
41/31/71/31/31/73111/53ـ جابجايى داده

5ـ سيستم مديريت 
1/52/75212/7531/2511/9اطالعات پايه

62/42/41/321/72/41/71/41/91 ـ تنوع داده ها
7 ـ ساختار پايگاه داده 

1/51/251/251/251/251/51/2511/28ها

81/51/71/51/51/52/41/71/41/65- خروجى داده ها
1/762/31/681/631/92/421/521/481/8ميانگين

جدول 3. ميانگين وضعيت كيفيت  مديريت داده ها و اطالعات در واحدهاى شهردارى-  سال 1389؛ ماخذ: 
مطالعات ميدانى.

*منبع:  مطالعات ميدانى، مقياس اعداد مندرج در جدول [ خيلى بد(1)، بد(2)، متوسط(3)، خوب(4) و  خيلى خوب (5)]

معيارهاى 
مطلوب 
مديريت 
اطالعات

tdfSig. 
(2-tailed)

Mean 
Difference

95% Confidence Interval of 
the Difference

LowerUpper

انعطاف 
6787.-1,6598-1,16923-5,19312.000-پذيرى

قابليت 
4819.-9247.-70330.-6,92112.000-اطمينان داده

1,1018-1,2828-1,19231-28,70012.000-امنيت داده
پردازش و 
1,0594-1,8856-1,47253-7,76712.000-آناليز داده

سيستم 
مديريت 

اطالعات پايه
-4,40712.001-.76923-1,1495-.3890

9024.-1,3540--10,88712.00012821,1-تنوع داده
ساختار پايگاه 

1,6075-1,8156-1,71154-.35,84012000-داده

1,0315-1,4557-1,24359-12,77312.000-خروجى داده

جدول 5.نتايج آزمون Tيك طرفه (Test Value = 3) كيفيت  مديريت اطالعات در واحدهاى شهردارى -1389
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باالى  هزينه  شود.  مى  منجر  داده  از  هايى  قسمت 
نگهدارى، مشكالت در تغيير از يك سيستم به سيستم 
هاى  فايل  براى  اصالحات  و  بهبود  بروز  امكان  ديگر، 
منفرد داده ها به شيوه هاى تصادفى و بى قاعده، مشكالت 
داده  براى  استاندارد  و  امنيت  فقدان  داده ها،  مشاركت 
عدم  داده،  مديريت  در  منسجم  نگرش هاى  فقدان  ها، 
انعطاف پذيرى در نظام ذخيره سازى داده ها و همچنين 
جمله  از  تصادفى  جستجوهاى  با  ارتباط  در  مشكالت 
مسائل و مشكالت رويكردهاى سنتى مديريت اطالعات 
اين  حاضر  تحقيق  يافته  مهم ترين  شود.  مى  محسوب 
است كه شهردارى مورد مطالعه به لحاظ كيفيت مديريت 
مديريت  روبروست.  آن  بودن  با چالش سنتى  اطالعات 
كاغذپايه اطالعات منجر به عدم انعطاف پذيرى داده ها 
بدنه  امور  بودن  بر  زمان  و  دوباره كارى ها  نتيجه  در  و 
تعداد  افزايش  كه  به طورى  است.  اجرايى شهرى شده 
روتين  شدن  انباشته  و  كاغذى  زونكن هاى  و  پرونده ها 
اطالعات جهت رفع امور روزمره، به مرور زمان به لحاظ 
تصميم  در  و  پوسيده  اشغال،  را  زيادى  فضاى  فيزيكى 
گيرى هاى مديريت شهرى تأثير مثبتى نخواهند داشت. 
همچنين اين امر سبب عدم امكان ارتباط اطالعاتى ميان 
واحدهاى شهردارى با يكديگر و ديگر ارگان هاى درگير 

در امور شهرى خواهد شد.     
اهميت تحقيق حاضر در اين است كه تاكنون در ايران 
و  است  پرداخته شده  بسيار كم  اين تحقيق  به موضوع 
صورت  به  عمدتًا  شده  انجام  كه  اى  پراكنده  تحقيقات 

به  همچنين  است.  بوده  مرورى  مقاالت  قالب  در  كلى 
شهردارى  در  اطالعات  مديريت  كيفيت  ارزيابى  منظور 
شاخص سازى بر اساس قابليتهاي GIS صورت نگرفته 
پرداختى  با  تا  داشته  سعى  مقاله  اين  آنكه  حال  است. 
مسأله،  براى  شاخص سازى  و  شده  طبقه بندى  و  جامع 
با  را  در شهردارى ها  اطالعات  و  داده  مديريت  موضوع 
به  دهد.  قرار  بررسى  مورد  و سيستمى  رويكردى جديد 
علت گستردگى موضوع، تعدد واحدهاى شهردارى، تعدد 
به  و  اطالعات  مديريت  كيفيت  ارزيابى  هاى  شاخص 
منظور پرهيز از باال رفتن حجم مطالب، مجموعًا موجب 
شده اند كه در اين پژوهش تمام جوانب موضوع به طور 
نتوانسته  كامل بررسى نشود. به طورى كه اين تحقيق 
بين  اطالعاتى  ارتباط  چگونگى  چون  موضوعاتى  است 
ارگان هاى شهرى، درصد  واحدهاى شهردارى و ديگر 
انواع  و  داده  كيفيت  كنترل  فرآيندهاى  رايانه،  به  اتكا 
مديريت  جايگاه  اطالعاتى،  پايگاه  ساختارهاى  مختلف 
مديريت  شهري،  يكپارچه  مديريت  تحقق  در  اطالعات 
اطالعات و كارآيي سازماني و... را به تفضيل شرح دهد. 
به  آينده  به محققان پيشنهاد مى شود در  اين راستا  در 
به  را   GIS نقش  اينكه  و  پرداخته  مذكور  موضوعات 
عنوان سيستم پيشنهادى جهت مديريت بهينه اطالعات 
در تك تك واحدهاى شهردارى به صورت مجزا مورد 
بهره ورى  افزايش  در   GIS كاربرد  دهند.  قرار  بررسى 
مديريت شهرى سبب ساز: 1.كاهش هزينه (انجام امور 
در مدت زمان كمتر)؛ 2. اجتناب از هزينه3. افزايش درآمد 

كيفيت 
مديريت 
اطالعات 

tdfSig. 
(2-tailed)

Mean 
Difference

95% Confidence Interval 
of the Difference

LowerUpper
-.9618-1,3856-1,17374.00012-12,069

جدول 6. وضعيت نهايى كيفيت مديريت اطالعات در شهردارى براساس آزمون Tيك طرفه -1389

انعطاف 
پذيرى

اطمينان 
داده

امنيت 
داده

پردازش 
داده

سيستم 
مديريت 
اطالعات

تنوع 
داده

ساختار 
پايگاه 
داده

خروجى 
داده

ميانگين 
كل 

معيارها
1/782/511/871/531/91/911/281/651/8

جدول 5. ميانگين وضعيت كلى معيارهاى مطلوب كيفيت مديريت داده در شهردارى بابلسر-1389
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(فروش اطالعات و نقشه ها) مى شود. با بررسي اجمالي 
مديريت  امر  در   GIS كاربردهاي گسترده  و  توانايي  از 
ابزار  كه  رسيد  نتيجه  اين  به  توان  مى  ها  داده  پايگاه 
مؤثري در مديريت و بهره برداري از اطالعات جغرافيايي 

است.

6 . نتيجه گيرى و جمعبندى
نتايج اصلى اين تحقيق نشان مى دهد على رغم اهميت 
و نقشى كه اطالعات در برنامه ريزى و مديريت شهرى 
مديريت  زمينه  در  مطالعه  مورد  شهردارى  داراست، 
اطالعات بر اساس قابليتهاي GIS از جمله فرآيند جمع 
آورى وكنترل كيفيت داده، نظام ذخيره سازى، بازيابى و 
از  برخوردار است.  نامطلوبى  از كيفيت  تحليل اطالعات 
مى  زمينه  اين  در  بابلسر  شهردارى  كليدى  ضعف هاى 
عدم  نتيجه  در  و  اطالعات  كاغذپايه  مديريت  به  توان 
زمين  داده هاى  از  استفاده  عدم  داده ها،  انعطاف پذيرى 
مرجع، نبود يك سيستم مديريت اطالعات پايه و استفاده 
به طورى  كرد.  اشاره  مقياس  بى  از كروكى هاى  مفرط 
كه موارد مذكور در واحدهايى مثل نوسازى، ساختمانى، 
امالك، فنى و عمرانى بيشتر چشم گير است. اما در اين 
ماده  كميسيون  واحدهاى  ميان  اطالعاتى  ارتباط  ميان 
از طريق سرور مركزى،  100، واحد مالى و واحد رايانه 
استفاده از كارشناسان و مهندسين مربوطه در جمع آورى 
شده  جمع آورى  داده هاى  كيفيت  كنترل  و  اطالعات 
واحد  و  سبز  فضاى  عمرانى،  و  فنى  مثل  واحدهايى  در 
ساختمانى به عنوان نقاط قوت كليدى در زمينه مديريت 
مديريت  فرآيند  ادامه   شوند.  مى  محسوب  اطالعات 
سيستم  يك  گيرى  بكار  عدم  و  اطالعات  كاغذپايه 
شهردارى  هاى  فعاليت  ماهيت  با  متناسب  اطالعاتى 
نوسازى  شهرسازى،  ساختمانى-  مثل  واحدهايى  در 
شهرى،مالى، درآمد، فنى –عمرانى و فضاى سبز وديگر 
واحدها كه بر پايه اطالعات فعاليت مى كنند، منجر به 
هاى  گيرى  تصميم  شد.  خواهد  سازماني  كارايى  عدم 
انباشته  موجود،  اطالعات وضع  به  اتكا  عدم  خودسرانه، 
بدون هيچ گونه  داده هاى خام  از  شدن حجم عظيمى 

نگهدارى  جهت  زياد  فيزيكى  فضاى  اشغال  فرآورى، 
پرونده هاى كاغذى، نبود امكان ارتباط اطالعاتى ميان 
منابع  ماندن  مسكوت  شهردارى،  و  شهرى  هاى  نهاد 
درآمدى شهردارى از جمله مصاديق افت كارآيي مديريت 
تغييرات  راستا  اين  در  باشد.  مي  سازمان  در  اطالعات 
سريع و گسترده شهرها و الزام به تحقق مديريت كارآمد 
شهري همراه با الگوي بهينه تخصيص منابع و  خدمات 
كشور  شهري  مديريت  اتكاء  حساسيت  عمومي،  رساني 
سيستم  بويژه  گيري  تصميم  پشتيبان  هاي  سيستم  به 
هاي قوي مديريت اطالعات را گوشزد مي كند. مديريت 
شهري همواره با حجم روزافزوني از اطالعات متنوع از 
توجهي  بي  صورت  در  و  روبروست  شهروندان  و  شهر 
مديريت  كاغذپايه  و  سنتي  سيستم هاي  ناكارآمدي  به 
اطالعات در مواجهه با تحوالت سريع جهاني و ملي، جز 
رويارويي حتمي با چالش هاي جدي در تصميم گيري و 
برنامه ريزي درآينده، وضعيت اميدوار كننده تري براي آن 

متصور نيست.

7.  ارائه راهكارها و پيشنهادات
در راستاى مديريت بهينه اطالعات در سيستم مديريت 
شهرى ايران برمبناى GIS مى توان به راهكارهاى ذيل 

اشاره كرد:
اجراي مرحله اي و گام به گام GIS - آن هم براساس 
با  نقشه هاى  توليد  انجام؛  حين  در  يادگيري  طريقه 
مقياس هاى مختلف و به هنگام سازى نقشه هاى موجود؛ 
دسترسى به اطالعاتى درباره فعاليت هاى ساختمانى و 
بر روى زمين در شهر صورت مى گيرد.؛  تحوالتى كه 
از صحت  اطمينان  تأييد و حصول  آورى داده ها،  جمع 
و سقم آن ها و وجود پشتوانه قانونى براى جمع آورى 
اطالعات پايه؛ تحليل و ارزيابى منابع درآمدى شهردارى 
در   GIS اندازى  راه  هاى  هزينه  آوردن  پايين  ها؛ 
شهردارى ها به منظور همه گير شدن استفاده ازآن در 
شهردارى هاى كل كشور و پشتيبانى پيمانكاران بخش 

خصوصى از اين سيستم ها پس از راه اندازى آن
.
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ارائه الگويى براى برنامه ريزى و طراحى باغشهرها در نظام شهرسازى ايران
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چكيده
تهيه طرح «باغشهرها» يا «باغستانها»  با تصويب شرح خدمات آن توسط 
شوراى عالى شهرسازى در سال 1389در دستور كار سازمان ها و مهندسين 
مشاور قرار گرفت و هر چند هم اكنون پيشبرد اين موضوع در برخى از استان 
هاى كشور با مشكالتى مواجه شده ولى به طور كلى تدوين سياست هاى 
برنامه ريزى باغشهرها در ايران نيازمند مطالعه اى ويژه است. بر اين اساس 
مقاله پيش رو بر آن است تا با ارائه الگويى براى طراحى و برنامه ريزى چنين 
مفهوم  كردن  عملياتى  راستاى  در  كوچك  هرچند  گامى  هايى،  سكونتگاه 
باغشهرها در ايران بردارد در راستاى دست يابى بدين هدف، نگارندگان برآنند 
تا پس از بررسى جايگاه اين بحث در ادبيات شهرسازى ايران و جهان، شاخص 
هاى مورد نياز و متناسب با شرايط ايران را از منابع مرتبط استخراج و با بهره 
گيرى از اين شاخص ها به نظرسنجى از متخصصين، اساتيد و كارشناسان 
مربوطه در اين زمينه بپردازند. گفتنى است كه نتايج حاصل از اين نظرسنجى از 
طريق بررسى هاى آمارى -تحليل عاملى و تحليل رگرسيونى- به ارائه الگويى 
بهينه منتج مى گردد. اين تحقيق در زمره پژوهش هاى كاربردى مى باشد، 
رويكرد آن كمى و روش تحقيق تحليلى است. جامعه آمارى مورد نظر براى 
انجام پژوهش در حدود 100 كارشناس متخصص را در بر مى گيرد. بر مبناى 
الگوى بدست آمده حاصل از يافته هاى پژوهش در راستاى طراحى و برنامه 
ريزى باغشهرهاى ايران مى بايستى، نخست، با پيش بينى شرايط سكونتى 
و شغلى براى تمامى گروه هاى اجتماعى در پهنه باغشهرها و پس از آن، با 
استقرار مراكز خدماتى، بهداشتى، آموزشى، ادارى و نظامى مورد نياز روستاييان 
در پهنه باغشهرها در راستاى ايجاد جاذبه هاى عملكردى براى انتقال بخشى 

از جمعيت شهرى به اين سكونتگاهها و جذب جمعيت روستايى گام  برداشت.

رشد  نوشهرسازى،  پايدار،  توسعه  روستاشهر،  باغشهر،  كليدى:  واژگان 
هوشمند.

ahmadkhalili@ut.ac.ir :نويسنده مسئول مكاتبات، شماره تماس: 09124056523؛ رايانامه  *

Introducing a model for planning and designing garden-cities in 
Iranian system of urbanism

Since approving the blueprint of “Baghshahrha”or “Baghestanha” 
plans by Supreme Council of urbanism in 2010, preparation of these 
plans had been stood in the agenda of agencies and engineering con-
sultants. Although, garden city plans of some provinces encountered 
performing challenges; but in planning the garden city plans’ policies 
of Iran, a special study is essential. Therefore the article is to produce 
a model for designing and planning of these settlements. In order to 
achieve this goal the authors, at first, are to reviewing the status of 
the debate in the urbanism literature of Iran and the world; extract 
required factors and appropriate criterion to circumstances of Iran. 
Then, these indicators are converted to a closed questionnaire and 
professionals, educators and experts will be questioned. It is worth 
mentioning that the results of the survey through statistical analysis - 
factor analysis and regression analysis – will provide optimal model. 
This is an applied research that using quantitative research methods 
and analytical approach. The population for this study includes about 
100 expert professionals. According to the pattern of designing and 
planning of garden cities of Iran, obtained from the research, at first, 
by forecasting residential and employment conditions for all social 
groups in the garden cities and then establishing services, health-
care, educational, administrative and military needs of the villagers 
in these settlements, should be created some functional attractions 
in these places. Therefore, part of the urban population could be ac-
commodated in garden cities and also, rural population would be ab-
sorbed to live there.  
Kewords: garden city, rural city, sustainable development, new ur-
banism, smart growth
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1- مقدمه
از ديرباز، كمبود مسكن شهرى در زمره ى مشكالت بنيادين 
شهرهاى ايران به شمار مى رفته است. پيدايش اين معضل 
در تاريخ شهرهاى ايران را مى توان با آغاز مهاجرت پرشمار 
روستاييان به شهرهاى بزرگ، در نتيجه ى اصالحات ارضى 
و انقالب سفيد (1341) همراه و همگام دانست. اين معضل 
در طول تاريخ كشور، دستخوش دگرگونى هاى بسيار شده، 
اما همچنان به قوت خود باقى است (اهرى، 1367؛ كامروا، 
1386). اهميت مشكل كمبود مسكن شهرى، همواره اين 
توسعه ى  هاى  در طرح  حتى  وااليى،  جايگاه  در  را  مهم 
اين روست كه طرح هاى  از  و  داده  نيز جاى  ملى كشور 
ويژه اى براى كاهش آن تدوين شده است. ساخت مسكن 
ارزان قيمت در برنامه اول (1327-1334) و سوم عمرانى 
انقالب (1341-1346)، مجتمع سازى و شهرك  از  پيش 
هاى اقمارى در برنامه هاى چهارم (1347-1351) و پنجم 
عمرانى پيش از انقالب (1351-1355)، مسكن حداقل در 
از انقالب (1368-1372)، مسكن  برنامه اول توسعه پس 
اجتماعى و انبوه سازى در برنامه ى دوم توسعه (1374-

1378)، اتخاذ سياست پاك(پس انداز، كوچك سازى و انبوه 
سازى) در برنامه ى سوم توسعه (1379-1383) و مسكن 
مهر در برنامه چهارم توسعه(1384-1388)، از جمله مهم 
ترين اين طرح ها به شمار مى روند (معاونت امور مسكن و 
ساختمان، بى تا). چندى است كه با برافروخته شدن آتش 
كمبود مسكن شهرى و افزايش تقاضاى روزافزون در اين 
زمينه، طرحى نوين، موسوم به «باغشهرها» يا «باغستان 
ها» در راستاى حل اين مشكل، در زمين هاى حاشيه ى 
شهرهاى بزرگ، بر طرح هاى ياد شده افزون گرديده است. 
مسكن  عالى  شوراى  توسط   1386 سال  از  كه  طرح  اين 
مطرح شده، پس از چند سالى مسكوت ماندن، با تصويب 
شرح خدمات آن توسط شوراى عالى معمارى و شهرسازى 

در تاريخ 1389/5/4 اجراى آن آغاز شد(فتحى، 1389).
ايده اصلى طرح باغشهرهاى ايران را مى توان ريشه در ايده 
هاى جنبش باغشهرها و جنبش روستاشهرها در شهرسازى 
اروپايى دانست. هاوارد به عنوان بنيانگذار جنبش باغشهرها 
و پديدآور اين ايده، ايده باغشهر را به منظور مرتفع ساختن 
جمعيت  تخليه  و  شهرها  جمعيتى  تراكم  افزايش  مشكل 

باغشهر،  او،  از نظر   .(March, 2004) ارائه كرد  روستاها 
طبيعى  هاى  سرخوشى  و  ها  زيبايى  ها،  جاذبه  پيوندگاه 
روستايى، با فناورى نوين، رفاه و امكانات زندگى شهرنشينى 
و بسترى براى ايجاد تعادل ميان صنعت و كشاورزى بود 
(پاكزاد، 1386؛ شواى، 1386؛ Scrogin, 1937). جنبش 
 1990 سال  از  باغشهرها،  جنبش  امتداد  در  روستاشهرها، 
در اروپا پديدار شده و سياست هاى نسبتًا مشابهى را پيشه 
كرد (احمدى، 1387، 1). جنبش روستاشهرها بر آن بود تا 
با ايجاد سكونتگاه هايى در زمينهاى سبز حاشيه ى شهرها 
 ،(1 ص   ،1387 (مفيدى،  مهاجر  روستاييان  اسكان  براى 
با مواهب و امكانات  عالوه بر پيوند جاذبه هاى روستايى 
گام  پايدار  محالتى  گيرى  شكل  راستاى  در  شهرنشينى، 
بردارد (احمدى، 1387، ص 1).  مقاله ى پيش رو بر آن 
است تا با ارائه الگويى براى طراحى و برنامه ريزى چنين 

سكونتگاه هايى گامى هرچند كوچك به پيش بردارد. 

2- مبانى نظرى و مفاهيم پايه
در  باغشهرها  هاى  ويژگى  و  تعاريف   -1-2

ادبيات شهرسازى
آنچه كه با نام «باغشهر» يا «باغستان» در مقاله پيشرو، 
به  اغماض  اندكى  با  توان  مى  را  گرفته  قرار  بحث  محور 
مثابه دستاوردى از درهم آميختن دو مفهوم رايج در ادبيات 
«روستاشهر»  «باغشهر»و  عنوان  با  جهان  شهرسازى 
پنداشت. از اين رو، در ادامه اندكى به دو مفهوم ياد شده، 
پرداخته مى شود. واژه ى باغشهر نخستين بار در اواخر قرن 
هاوارد-شهرساز  ابنزر  توسط  بيستم  قرن  اوايل  و  نوزدهم 
وى  شد.  پديدار  جهان  شهرسازى  ادبيات  در  انگليسى- 
ساماندهى  راستاى  در  درخور،  راهكارى  را  باغشهرها  ايده 
مهاجرت هاى روزافزون روستاييان به شهرها در طلب رفاه 
 March,) دانست  مى  زندگى  بهتر  شرايط  به  دستيابى  و 
2004). وى اين چنين مى پنداشت كه درهم تنيدن زيبايى 
با امكانات  ها، هواى پاك و فضاى سبز موجود در روستا 
باغشهر، سكونتگاهى  نام  با  قالب سكونتگاهى  در  شهرى 
پركشش براى مهاجران روستايى پديد خواهد آورد (شواى، 
1386؛ كمپل، 1388). از نظر او، ساخت چنين سكونتگاه 
هايى مزايايى همچون: پيوند شهر و روستا، فرار از مشكالت 
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سفرهاى روزانه، از بين رفتن محالت پست و فقيرنشين و 
داشت  خواهد  پى  در  را  شهرها  ساخت  ى  هزينه  كاهش 
(پاكزاد، 1386؛ شواى، 1386). به واقع سكونتگاهى را كه 
سكونتگاهى  پروراند،  مى  ذهن  در  باغشهر  نام  به  هاوارد 
از فضاى سبز  كه كمربندى  نفر جمعيت  با 30000  است 
 .(199 ص   ،1378 (اوستروفسكى،  گيرد  مى  دربر  را  آن 
وجود حمل و نقل سريع السير، سلسله مراتبى از فضاهاى 
سبز، فاصله اندك زمانى و مكانى ميان مناطق سكونتى و 
زمين  بيشتر  بخش  عمومى  مالكيت  فعاليت،  و  كار  مراكز 
هاى شهر، فرم دايره مانند و سيستم شعاعى شبكه معابر، 
جمله  از  شهر  اقتصادى  خودكفايى  و  سبك  صنايع  وجود 
مهم ترين ويژگى هاى اين سكونتگاه ها به شمار مى رود 
(پاكزاد، 1386). هاوارد بر اين باور بود كه توسعه ى شهر 
تنها از طريق ساخت شهرهاى مشابه كه همگى به نوعى 
از طريق حمل و نقل سريع السير به شهرى بزرگ تر-شهر 
ايده  مبناى  بر  پذيرد.  اند، صورت مى  پيوند خورده  مادر- 
او، تا آغاز جنگ جهانى دوم، تنها دو باغشهر در پيرامون 
ساخته   -(1919) ولوين  و   (1904) لچورث  لندن-  شهر 
 North Hertfordshire District 1386؛  شد(پاكزاد، 

 .(Council, 2007
واژه روستاشهر نخستين بار، در حدود 100 سال پيش براى 
توسعه بخش مسكونى خيابان آكسفورد واقع در انگليس به 
كار برده شد. پس از آن در سال 1962، هربرت گنز اين 
مفهوم را به حوزه جامعه شناسى شهرى وارد كرد گنز بر 
اين باور بود كه روستاشهرها چه در جوامع توسعه يافته و 
چه در جوامع درحال توسعه، نقش هاى مشابهى-آموزش، 
روستاشهر؛  به  واردان  تازه  و  مهاجران  تعليم  و  راهنمايى 
انتقال  محلى؛  و  قومى  مشترك  هاى  ارزش  از  پاسدارى 
تفكرات و شيوه ى زندگى شهرى به روستاها و شهرهاى 
ديگر- را ايفا مى كند(احمدى، 1387). روستاشهرنشينان، 
به  كه  هستند  روستاييانى  يا  بيگانه  مهاجران  حقيقت  در 
شهرها مهاجرت كرده اند(همان). البته پديدار شدن مفهوم 
هاى  ايده  در  توان  مى  را  شهرسازى  حوزه  در  روستاشهر 
كرامبى جست  ابر  پاتريك  و  هاوارد  ابنزر  گدس،  پاتريك 
آن،  از  پس   .(1387 مفيدى،  1387؛  (احمدى،  كرد  جو  و 
انتشار گزارش روستاشهر در سال 1992 از سوى گروه  با 

و  كاربردى  ى  جامه  مفهوم  اين  بريتانيا  در  روستاشهرها 
عينى ترى بر تن پوشانيد (احمدى، 1387، 1). اين مفهوم 
به طراحى و برنامه ريزى پايدار نواحى شهرى داراى كاربرى 
مختلط، حس مكان و نيز متعهد به اجتماع محلى در زمين 
 Hao هاى سبز حاشيه شهرها تأكيد دارد (مفيدى، 1387؛
et al, 2011 ؛ Liu et al, 2010, 3). به واقع اين دست 
جمعيت  داراى  هكتار،  با40  برابر  وسعتى  با  ها  سكونتگاه 
3000-5000 نفر  بوده و از تركيبى از واحدهاى همسايگى 
با پيوندهاى اجتماعى قوى تشكيل يافته اند(همان). وجود 
كمربند سبز پيرامون روستاشهرها تصور باغشهر را در ذهن 
متبلور مى سازد (احمدى، 1387؛ مفيدى 1387). از جمله 
هاى  كاربرى  به حضور  توان  مى  روستاشهرها  ويژگيهاى 
 Hao et al,)مختلط و پياده محورى در آن ها اشاره نمود

.(Liu et al, 2010, 3 2011 ؛

در  موجود  مهم  رويكردهاى  تبيين   -2-2
برنامه ريزى و طراحى باغشهرها

در  توان  مى  را  باغشهرها  ى  مقوله  مطالعاتى  هاى  پايه 
كرد.   جو  و  جست  جهان  شهرسازى  اخير  رويكردهاى 
رويكردهايى همچون پايدارى، نوشهرسازى و رشد هوشمند 
بسزايى  اين مفهوم، گام  پيشبرد  در  نوعى  به  كه هر يك 
برداشته اند(Liu et al, 2010, 1). به بيان ديگر مى توان 
پايدارى و نوشهرسازى را بسترساز مفهوم باغشهرها و رشد 
هوشمند را راهكارى به سمت دستيابى بدين مهم پنداشت. 
با  باغشهر  مفهوم  ميان  پيوند  چگونگى  تبيين  راستاى  در 
اجمالى  بسط  و  شرح  آن،  جايگاه  و  شده  ياد  رويكردهاى 
اين رويكردها ضرورى به نظر مى آيد. در اوايل قرن بيستم 
جايگزين  شهرى،  توانبخشى  رويكرد  با  تجددگرايى  فرا 
همراه  شهرسازى  نوزدهم-  قرن  شهرى  نوسازى  رويكرد 
افزايش فضاى سبز و  با تراكم زياد، كاهش سطح زيربنا، 
باز و جدايى كاركردهاى شهرى- شد. تمايز اصلى نگرش 
فراتجددگرايانه با نگرش پيشين، در مطرح ساختن اختالط 
كاربرى ها به منظور ارتقاى سرزندگى در فضاهاى شهرى 
(مدنى پور، 1379، ص 287 و  288)، در نظر گرفتن منافع 
پور،  (مدنى  همسايگى  واحدهاى  قالب  در  محلى  ساكنان 
1379، 321) و مطرح ساختن مفهوم تنوع و افزايش قدرت 
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انتخاب مردم در سطح شهر بود(ترنر، 1376، 19). در گذار 
از تجدد گرايى به فراتجددگرايى، جنبش هاى شهرسازى 
همچون «نوشهرسازى»، «شهر پايدار1»، «رشد هوشمند» 

پديدار شدند.
آنچه را كه امروزه با نام «توسعه پايدار»، از آن ياد مى كنيم، 
به واقع، مفهومى است كه ريشه در تفكرات جنبش زيست 
محيطى قرن اخير دارد(Chiesura, 2004, 1). مقوله ى 
توسعه ى پايدار به «باربارا وارد» در ميانه ى دهه 1970 
نسبت داده مى شود(نسترن، 1389، 2). پس از آن با مطرح 
شدن مقوله ى توسعه ى پايدار در كنفرانس ها و همايش 
هاى گوناگون در جهان، اين مقوله به يكى از رايج ترين 
مباحث دنيا مبدل گشت. «توسعه ى پايدار، روندى است كه 
بهبود شرايط اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و فناورى را در 
راستاى دستيابى به عدالت اجتماعى پى مى گيرد. به گونه 
اى كه حداقل آلودگى زيست بوم و تخريب منابع طبيعى را 
به همراه داشته باشد. به بيان ديگر توسعه اى است كه از 
نظر زيست محيطى، غير مخرب؛ از نظر فنى، كارا؛ از نظر 
اقتصادى، پايا و از نظر اجتماعى، قابل پذيرش باشد». در 
اعالميه استكهلم و ريو هدف اصلى پايدارى، بهبود كيفيت 
1388، ص14؛  است(احمدى،  شده  بيان  اجتماعى  زندگى 
وثوقى، 1389، ص 5). در واقع، مقوله ى پايدارى به يكى 
از  است.  مبدل شده  توسعه شهرها  در  مباحث محورى  از 
شده  مطرح  پايدار  شهر  براى  تاكنون  كه  الگوهايى  جمله 
23؛  1388، ص  (فدايى،  فشرده  شهر  به  توان  مى  است، 
(فدايى،  شهرى  هاى  دهكده   ،(Thinh et al, 2002, 3
1388، 23)، طراحى اكولوژى شهرى (فدايى، 1388، ص 
و شهر  مدار  پياده  الگوى شهر   ،(Chiesura, 2004 23؛ 
دوچرخه (Yang et al, 2008)، الگوى شهر بدون خودرو 

(فدايى، 1388، ص 23؛ Yang et al, 2008) اشاره كرد.
از دهه 1990 با مطرح شدن جنبش نوشهرسازى، دريچه 
در  نوشهرسازى  شد.  گشوده  شهر  سوى  به  رو  نوينى 
كند.  بازخوانى  شهر  در  را  سنتى  مفاهيم  تا  است  آن  پى 
ارتقاى  همچون  مفاهيمى  نظرگرفتن  در  با  جنبش  اين 
اجتماعات انسانى، كيفيت زندگى، مشاركت شهروندان در 
ساخت شهر، دگرگون ساختن مفهوم ساخت فضاى شهرى، 
مثابه  به  را  اجتماعى، شهر  تعامالت  و  و شد  آمد  مسكن، 

نمود.  معرفى  پويا  و  زنده  و موجودى  پيچيده  اورگانيسمى 
هاى  پراكندگى  ها،  آشفتگى  حذف  پى  در  نوشهرسازى 
فضايى و بى هويتى در شهر از طريق بازگشت به گذشته و 
 Falconer) بازآفرينى مفهوم مقياس انسانى در شهر است
et al, 2010, 1). مى توان انگاره هايى همچون«باغشهر 
اين  با  را  پرى»  هاوارد»، «واحدهاى همسايگى كالرنس 
اين جنبش  دانست. در حقيقت  پيوند خورده  شيوه نگرش 
در پى مرتفع ساختن مشكل حومه هاى شهرهاى بزرگ و 
كالنشهرها به وسيله ى عوامل پايه اى همچون: واحدهاى 
همسايگى، حوزه هاى فعاليتى و مسيرهاى دسترسى است 
نظريه  دو  خود  همراه  به  جنبش  اين   .(Ford, 1999)
در  «توسعه  و  سنتى2»   همسايگى  واحدهاى  «توسعه 
شهرسازى  گستره  به  را  عمومى3»   نقل  و  حمل  راستاى 

 .(Ford, 1999, 2)وارد كرد
رويكرد  نگرش  نوع  ميان  آشكار  تمايزهاى  جمله  از 
تمايل  از  توان  مى  باغشهرها  ى  ايده  به  نوشهرسازى 
به  همسايگى  واحدهاى  سازى  كوچك  به  نوشهرسازى 
به  توجه  و  مردم  از  بيشترى  تعداد  توانمندسازى  منظور 
توسعه در بافت هاى درونى شهر اشاره كرد(Ford, 1999؛ 

.(Falconer et al, 2010
از سوى ديگر، در مقابل رشد پراكنده و گسترش گسيخته 
همچون  مفاهيمى  آن،  از  متأثر  هاى  نابسامانى  و  شهرها 
«رشد  و  رشد»  «مديريت  شهرى»،  رشد  «محدودسازى 
رشد  ديدگاه  نهاد.  شهرسازى  عرصه  به  پا  هوشمند» 
با مدنظر قرار دادن سه مقوله  هوشمند، نگرشى است كه 
و  زمين  كاربرى  فضايى  تفكيك  توسعه(شدت)،  تراكم  ى 
و  توسعه  راستاى  در  نقليه،  وسايل  از  گيرى  بهره  كاهش 
پيش برد اصول نوشهرسازى گام بر مى دارد. اين نگرش 
در حقيقت در پى سازماندهى پيوند ميان توسعه ها و كيفيت 

.(Bloustein, 2007)زندگى است
به واقع آنچه را كه مى توان در سه رويكرد ياد شده، همپيوند 
با مضامين نهان در مقوله باغشهرها دانست، ارتقاى كيفيت 
با  ها  سكونتگاه  دست  اين  در  مهم  اين  است.  زندگى 
درهم آميختن بافت شهرى با بستر طبيعى پى گرفته مى 
پيوند  ى  نحوه  از  اجمالى  نمايشى   1 شماره  نمودار  شود. 
رويكردهاى ياد شده در ارتباط با مقوله ى باغشهرها است. 
1- Sustainable city 2- T.N.D 3- T.O.D
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و  معيارها  استخراج  و  متون  بر  مرورى   -3-2
شاخص هاى برنامه ريزى و طراحى باغشهرها 

به مفهوم عام
هاوارد با مطرح ساختن ايده باغشهرها، در پى اسكان مازاد 
جمعيت شهرهاى بزرگ و كاهش مهاجرت هاى روستاييان 
به اين دست شهرها از طريق احداث منظومه اى متشكل 
شهر  مركزيت  با  شهرى-روستايى  سكونتگاه  چندين  از 
مادر بود. مستندات موجود نشان مى دهد كه چندى است 
در كشورهاى در حال توسعه همچون چين به علت رشد 
شهرنشينى سريع، نرخ باالى مهاجرت روستاييان به شهرها 
بهره  و رشد و توسعه ى بى رويه و گسيخته ى شهرى، 
گيرى از ايده ى مشابهى موسوم به روستاشهرها رايج شده 
 Hao et ؛Liu et al,2010 ؛Hin & Xin, 2011)است

 .(al, 2011
مفهوم روستاشهر، همان طور كه «بريدچت فرانكلين1»  و 
نام «شكل گيرى يك  به  «مالكلم تيت2»  در مقاله خود 
انگاره: مفهوم روستاشهر در انگليس3»  اشاره مى نمايند، 
اواخر دهه  ايده در  اين  نوين به شمار مى رود.  انگاره اى 

با  شده  طراحى  هاى  مكان  به  دستيابى  هدف  با   1980
پايدار،  شهرى  نواحى  و  انسانى  مقياس  مختلط،  كاربرى 
توسط گروه روستاشهرى مطرح شد و بواقع تلفيق شاخص 
مى  را  روستايى  مهاجران  اسكان  و  روستا  و  شهر  هاى 

.(Franklin& Tait, 2002, 250)پويد
«انجمن ناحيه هرتفوردشير شمالى4»  نيز در سال 2007، 
لچ  باغشهر  شهرى  مركز  «استراتژى  نام  با  پژوهشى  در 
اين دست سكونتگاه  بيان شاخص هاى مهم  به  ورث5»  
توجه  مادر شهر،  پيرامون  باز  اراضى  وسعت  ها، همچون: 
به منظر سازى و طراحى فضاهاى عمومى، وجود كمربند 
جمعيتى  سرريز  جاذب  عوامل  ايجاد  شهر،  پيرامون  سبز 
مادر شهر، خود كفايى باغشهر و نحوه تملك اراضى شهر 
 North Hertfordshire District)است نموده  اشاره 
برنامه ريزى6»  در سال  Council, 2007). «كميسيون 
و  تدوين«استاندارها  با  متفاوتى  نسبتًا  نگاه  با   ،2009
راهبردهايى در راستاى طراحى روستاشهر7»، به مقوله ى 
 Planning)كند مى  اشاره  ها  سكونتگاه  اين  منظرسازى 
Commission, 2009). در كنار اين افراد، «ياتينگ لى 

1- Franklin Bridget
2- Malcolm Tait
3- Constructing an image: The urban village concept in 
the UK

4- North Hertfordshire District Council
 5- Letchworth Garden City Town Centre Strategy
6- Planning Commission
7- Draft Urban Village Design Guidelines & Standards
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و همكارانش»1 (2010) نيز در مقاله اى با نام «روستاهاى 
سرمايه  چين:  سريع  شدن  شهرى  مرحله  طى  در  شهرى 
كنترل نشده و واحد همسايگى در حال تغيير2»  روستاشهر 
شده،  شهرى  روستاييان  پسند  مورد  جامعه  مثابه  به  را 
ناحيه  و  قيمت  ارزان  مسكن  داراى  مهاجرپذير  سكونتگاه 
 Liu et al, 2010,)روستايى خود-سازمان تبيين مى كند
136-135). آن ها با مطالعه 11 روستاشهر واقع در 6 شهر 
بزرگ چين، بر شاخص هاى كالبدى روستاشهرها همچون 
الگوى توسعه مادرشهر(Liu et al, 2010, 143)، مقياس 
و اندازه مادرشهر، تعداد روستاهاى پيرامون مادرشهر، نحوه 
و  مادرشهر  با  آن  تعامل  و  مادرشهر  با  روستاشهر  ارتباط 
ساير روستاهاى اطراف، تنوع در الگوى مسكن، دسترسى 
به خدمات گوناگون و از منظر محيطى، تلفيق ويژگى هاى 
پتانسيل  و وجود  باز كافى  تأمين فضاهاى  با شهر،  روستا 
هاى طبيعى در روستاشهر و تأمين سيستم فاضالب اشاره 
اجتماعى،  از ديدگاه  باورند كه  اين  بر  مى كنند. همچنين 
زندگى  سبك  به  بايد  مى  روستاشهرها  در  زندگى  سبك 
روستايى نزديك باشد تا از اين طريق روستاييان ناآشنا با 
سكونتگاه  دست  اين  در  بتوانند  نيز  شهرى  زندگى  سبك 
ها به سادگى زندگى كنند. از منظر ايشان، ساكنان اصلى 
روستايى  مهاجران  را  هدف)  اجتماعى  (طبقه  روستاشهر 
همچنين   .(Liu et al, 2010, 136)دهند مى  تشكيل 
عوامل جاذب جمعيت مانند مسكن ارزان قيمت را از جمله 
ملزومات اساسى اين دست سكونتگاه ها به شمار مى آورند. 
به باور آن ها، روستاشهر مى بايد از نظر اقتصادى خود كفا 
باشد و كمك هاى دولتى تنها راهكارى براى تأمين برخى 
باشد(همان، ص 135). آن ها  هزينه هاى شهرى آن ها 
قيمت پايين زمين هاى باغشهرها را نسبت به بهاى زمين 
در شهر مادر، از ديگر عوامل پركشش اين سكونتگاه ها به 
شمار مى آورند(همان، 143). از ديگر سو با توجه بدان كه 
زراعى  زمين  فاقد  روستاييان  را  روستاشهر  اصلى  ساكنان 
مهم  هاى  شاخص  از  اشتغال  تأمين  دهند،  مى  تشكيل 

اقتصادى روستاشهر به شمار مى آيد (همان، ص 137).
نام  با  پژوهشى  در  نيز   (2010) و همكارانش3»   هاو  «پو 
اين  «توسعه و توسعه مجدد روستاشهرها در شرنزهن4»  
چنين مى پندارند كه رشد شهرى و جمعيت باالى شهرها 

سبب ساز شكل گيرى روستاشهرها در چين شده است. از 
ديدگاه آنان، فلسفه وجودى روستاشهرها، اسكان مهاجران 
 Hao)روستايى ساكن در سكونتگاه هاى غيررسمى است
et al, 2010, 1). از اين رو دولت مى بايد با كمك هاى 
فراهم  مهاجر  جمعيت  اين  براى  را  مناسبى  مسكن  مالى، 
آورد. در روستاشهر، عالوه بر مسكن مناسب بايد كاربرى 
مختلط، شبكه ارتباطى مناسب و تسهيالت عمومى تأمين 
گردد. پو هاو و همكارانش در پژوهش ياد شده بيشتر به 
 Hao et)شاخص هاى كالبدى روستاشهرها اشاره كرده اند

.(al, 2010
مجمل  طور  به  كه  معتبرى  منابع  اجمالى  بررسى  از 
نياز  مورد  هاى  شاخص  شد،  اشاره  ها  آن  از  بخشى  به 
ويژه  به  و  شهرسازى  مبانى  در  گرديد.  استخراج  پژوهش 
برنامه ريزى شهرى، شهر را همپيوند با محيط پيرامون و 
داراى وجوهى همچون بعد كالبدى، اجتماعى، اقتصادى و 
طبيعى مى دانند. بدين ترتيب، مسائلى همچون حفظ پيوند 
شهر با طبيعت، گسترش فضاى سبز را در زمره زيرفصل 
از  پيشگيرى  زمين،  از  بهينه  استفاده  طبيعى،  بخش  هاى 
و  اقتصادى  بعد  در  را  مالكيت  حقوق  تعديل  و  سوداگرى 
فضاهاى  گسترش  عمومى،  خدمات  و  تسهيالت  افزايش 
از  استفاده  در  نابرابرى  كاهش  زيبا سازى محيط،  جمعى، 
متعادل  توزيع  نهايتًا  و  اجتماعى  مسائل  زمره  در  را  زمين 
و  ناسازگار  كاربرى هاى  تداخل  از  پيشگيرى  ها،  كاربرى 
دهند(شيعه،  مى  جاى  كالبدى  بخش  در  را  تراكم شهرى 
هاى  شاخص  ترتيب،  بدين   .(1379 زاده،  مهدى  1386؛ 
و  باغشهر  مفهوم  دو  مشترك  ادبيات  از  شده  استخراج 
كالبدى،  هاى  شاخص  عامل–  چهار  قالب  در  روستاشهر 

اقتصادى، محيطى و اجتماعى- شاكله بندى شده اند.  
2-4-  مستندسازى معيارها و شاخص هاى برنامه ريزى و 

طراحى باغشهرها بر اساس شرايط ايران 
مستندات  متن  از  شاخص   55 شد،  بيان  كه  گونه  همان 
انتشار يافته در زمينه ى باغشهرها و روستاشهرها استخراج 
شدند. اما با توجه بدان كه شرايط ايران با بستر مطالعاتى 
پژوهش هاى بررسى شده، همخوانى كامل ندارند، حذف 
«بومى  نام  با  فرايندى  تحت  ها،  شاخص  اين  از  تعدادى 
بايسته  و  شايسته  ها»،  شاخص  مستندسازى  يا  و  سازى 
1- Yuting Liu, Shenjing He, Fulong Wu, Chris Webster
2- and transitional neighbourhoods   Urban villages under China’s rapid urbanization: Unregulated assets r
3- Pu Hao, Richard Sliuzasa, Stan Geertman
4- The development and redevelopment of urban villages in Shenzhen
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ص هاى كالبدى
شاخ

منابع شاخص ها رديف 
- -Hao(2011), Hin(2011), Joseli(2011), Mace- ساختار فضايى باغشهر 1

 ,(do(2011), Liu(2010),  Goldshleger(2006
(1386) پاكزاد.

- ,Joseli)2011), Goldshleger(2006) - فرم يا شكل شهرى باغشهر 2
MARCH)2004(,(1386) پاكزاد .

- ميزان فاصله ى(زمانى و مكانى) باغشهر با 3
روستاهاى پيرامون 

- Hao(2011), Hin(2011), Joseli(2011), Mace-
do(2011), Liu(2010), Takeuchi(1998).

- وسعت و فاصله ى اراضى روستايى حومه ى 4
شهر مادر از آن 

- Hao(2011), Hin(2011), Macedo(2011), 
Liu(2010), Takeuchi(1998).

- نسبت وسعت و موقعيت اراضى خالى 5
پيرامون شهر مادر با وسعت باغشهر 

- Hao(2011), Hin(2011), Joseli(2011), Mace-
do(2011), Liu(2010), Palframan(2010), North 
Hertfordshire District Council(2007).

- تعداد و ميزان رشد سكونتگاه هاى 6
غيررسمى پيرامون شهر مادر 

- Hao(2011), Hin(2011), Macedo(2011), 
Hao(2010), Liu(2010), Goldshleger(2006).

- نوع سيستم حمل ونقل ميان باغشهر با 7
روستاهاى پيرامون 

 Hao(2011), Hin(2011), Joseli(2011), -
Macedo(2011), Liu(2010), .(1386) پاکزاد  

  ,(Goldshleger(2006

- Joseli(2011), North Hertfordshire District - حمل و نقل اصلى درون شهرى 8
Council(2007),پاكزاد (1386) .

- ساختار شبكه ى ارتباطى درون شهرى 9
باغشهر 

- Hao(2011), Macedo(2011),  Joseli(2011), 
Hin(2011), Liu(2010), Goldshleger(2006), 
Takeuchi(1998).

-Hao(2011), Hin(2011), Joseli(2011), Mace -- الگو هاى توزيع كاربرى در باغشهر 10
do(2011), Liu(2010),  Goldshleger(2006), 
Franklin(2002).

- وجود ميادين عمومى، فضاهاى سبز و باز و 11
بلوارهاى طراحى شده عمومى در سطح شهر 

 Hao(2011), Hin(2011), Joseli(2011), -
 Macedo(2011), Hao(2010), Liu(2010),North
Hertfordshire District Council (2007), Gold-

shleger(2006), Takeuchi(1998),  .(1386) پاكزاد 

-Hao(2011), Hin(2011), Joseli(2011), Mace -- ابعاد قطعات تفكيكى اراضى در باغشهر 12
do(2011), Liu(2010), Goldshleger(2006).

- ميزان دسترسى ساكنان باغشهر به تاسيسات 13
و تجهيزات شهرى 

- Hin(2011), Hao(2011), Macedo(2011), 
Liu(2010).

- الگوهاى متفاوت مسكن در درون باغشهر و 14
نحوه ى توزيع آن ها 

- Hao(2011), Hin(2011), Joseli(2011), 
Macedo(2011), Hao(2010), Liu(2010), Gold-
shleger(2006).

-Hao(2011), Hin(2011), Joseli(2011), Mace -- تراكم ساختمانى متوسط پيش بينى شده 15
do(2011), Liu(2010), Gol dshleger(2006).

-Hao(2011), Hin(2011), Joseli(2011), Mace -- تراكم جمعيتى متوسط پيش بينى شده 16
do(2011), Liu(2010),  Goldshleger(2006).

جدول 1. شاخص هاى مستندسازى شده جهت تدوين الگوى برنامه ريزى و طراحى باغشهرهاى ايران؛ 
ماخذ: جمع بندى يافته هاى تحقيق
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ص هاى محيطى
شاخ

- موقعيت جغرافيايى و اقليمى مساعد با 17
كشاورزى و باغدارى 

- Hao(2011), Hin(2011), Joseli(2011), Mace-
do(2011), Liu(2010), Goldshleger(2006).

- تلفيق ساختار شهر با ويژگى هاى روستا 18
(روستا-شهر) 

- Hao(2011), Hin(2011), Joseli(2011), Mace-
do(2011), Liu(2010), Goldshleger(2006), 
March(2004).

- وسعت و پراكنش باغات و اراضى سبز 19
پيرامون شهر مادر 

- Hin(2011), Hao(2011), Macedo(2011), 
Liu(2010), Goldshleger(2006), Takeu-
chi(1998).

- نحوه ى اتصال باغشهر به شبكه ى فضاى 20
سبز مادر شهر و ساير فضاهاى سبز موجود در 

منطقه 

- Hao(2011), Joseli(2011), Macedo(2011), 
Palframan (2010),  Goldshleger(2006), 
Takeuchi(1998).

- پتانسيل هاى طبيعى موجود در درون و 21
.Hin(2011), Liu(2010), Takeuchi(1998) -پيرامون محدوده ى باغشهر 

- Joseli (2011), Palframan(2010), North - وجود كمربند سبز پيرامون باغشهر 22
Hertfordshire District Council(2007), Gold-

shleger(2006), (1386) پاكزاد.

- وجود سلسله مراتبى از فضاهاى سبز در 23
سطح شهر 

 Joseli(2011), Palframan(2010), North -
Hertfordshire District Council(2007), Gold-

 ,(shleger(2006), Takeuchi(1998), March(2004
.(1386)پاكزاد 

- وضعيت توپوگرافى محدوده براى احداث 24
.Hao(2010), Liu(2010), Takeuchi(1998) -باغشهر 

- شرايط توپوگرافى زمين و فاصله محل دفن 25
.Hao(2010), Liu(2010), Takeuchi(1998) -زباله از باغشهر 

- توجه به منظرسازى در باغشهر و پيوند آن با 26
مناظر طبيعى پيرامون 

- Macedo(2011), Planning Commis-
sion(2009), North Hertfordshire District 
Council(2007), March(2004).

ص هاى اجتماعى
شاخ

- نوع و تمايز سبك زندگى در شهر مادر و 27
.Hin(2011), Hao(2010),Takeuchi(1998) -روستاهاى پيرامون 

- نرخ رشد جمعيت شهر مادر و روستاهاى 28
پيرامون 

- Hao(2011), Hin(2011), Macedo(2011), 
Liu(2010).

 ,Hao(2011), Hin(2011), Macedo(2011) -- ميزان مهاجرت هاى روستايى به شهر 29
Hao(2010), Liu(2010), Goldshleger(2006).

- عوامل جاذب جمعيت مازاد مادر شهر و 30
جمعيت روستايى 

- Hao(2011), Hin(2011), Macedo(2011(, 
Liu(2010), North Hertfordshire District 
Council(2007), March(2004).

  ,Hao(2011), Hin(2011), Joseli(2011) -- طبقات اجتماعى هدف در ساخت باغشهر 31
Liu(2010), Macedo(2011), Gold-
shleger(2006).

 ,Hao(2011), Hin(2011), Macedo(2011) -- ميزان تمايل به حومه نشينى در شهر مادر 32
Liu(2010).

 ,Hao(2011), Hin(2011), Macedo(2011) -- ميزان تمايل به حومه نشينى در شهر مادر 32
Liu(2010).

 ,Hao(2011), Hin(2011), Macedo(2011) -- ميزان مازاد تقاضاى مسكن در شهر مادر 33
Liu(2010), Goldshleger(2006).

ادامه جدول 1. شاخص هاى مستندسازى شده جهت تدوين الگوى برنامه ريزى و طراحى باغشهرهاى ايران؛ 
ماخذ: جمع بندى يافته هاى تحقيق
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ص هاى  اقتصادى
شاخ

- ميزان تعامالت ميان شهر مادر و روستاهاى 34
.Hao(2010), Liu(2010), Takeuchi(1998) -پيرامون 

- استقالل اقتصادى و خودكفايى باغشهر از 35
مادرشهر 

- Joseli(2011), Hao(2010), Liu(2010), North 
Hertfordshire District Council(2007), Takeu-
chi(1998). 

- ميزان خدمات دهى تسهيالت عمومى 36
باغشهر به سكونتگاههاى  پيرامون 

- Hao(2011), Hin(2011), Macedo(2011), 
Liu(2010).

- ميزان كمك هاى مالى دولتى براى ساخت 37
باغشهر 

- Hao(2011), Hin(2011), Joseli(2011), Mace-
do(2011),  Liu(2010), Goldshleger(2006).

-Hao(2011), Hin(2011), Joseli(2011), Mace -- منابع مالى ساخت باغشهر 38
do(2011), Liu(2010), Goldshleger(2006), 
March(2004).

 ,Hao(2011), Hin(2011), Joseli(2011) -- نوع مالكيت اراضى، بويژه اراضى سبز شهر 39
Macedo(2011), Hao(2010), Liu(2010), North 
Hertfordshire District Council(2007), Gold-
shleger(2006), March(2004).

-Hao(2011), Hin(2011), Joseli(2011), Mace -- قيمت اراضى مورد  نظر براى ساخت باغشهر 40
do(2011), Liu(2010), Goldshleger(2006).

- ميزان اتكاى اقتصاد باغشهر به بخش 41
كشاورزى 

Joseli(2011), Hao(2010), Gold- -
shleger(2006),. (1386) پاكزاد 

- ,Joseli(2011), Hao(2010), Palframan (2010) - نوع صنعت مستقر در باغشهر 42
March(2004), (1386) پاكزاد.

- موقعيت هاى شغلى پيش بينى شده در 43
باغشهر 

- Hao(2011), Hin(2011), Joseli(2011), 
Macedo(2011), Liu(2010),Palframan(2010), 
Goldshleger(2006).

طبيعى،  بستر  محدوديتهاى  و  تفاوتها  آيد.  مى  نظر  به 
توپوگرافى، پوشش گياهى، شرايط اقليمى و جوى شهرهاى 
ايران با شهرهاى اروپايى- به مثابه خاستگاه شكل گيرى 
ايران  باغشهرهاى  ى  ايده  تحقق  باغشهرها-  ى  ايده 
آمريكايى  و  اروپايى  ادبيات  ناب  هاى  ايده  بر  مبتنى  را 
ناممكن مى سازد. شكل گيرى ايده ى منطقه اى منظومه 
باغشهرها، همان گونه كه هاوارد بدان مى انديشيد، با اقليم 
نيست.  سازگار  كشور  از  وسيعى  گستره  كويرى  و  خشك 
از ديگر سو، مشكالت اقتصادى عمومى كشور و نارسايى 
چنين  ساختن  عملى  ى  اجازه  شهرها  برخى  مادى  هاى 
از اين رو شاخص هايى همچون  تفكراتى را نخواهد داد. 

نحوه ى  و  مادرشهر  از  و  يكديگر  از  باغشهرها  فاصله ى 
مادرشهر  و  باغشهرها  ساير  با  باغشهر  اى  منطقه  اتصال 
واقع در يك منطقه و شاخص هاى مشابهى از اين دست 
اساسًا  شده،  ياد  طرح  ديگر،  منظرى  از  گردند.  مى  حذف 
مبتنى بر مالحظات زيست محيطى بوده كه اين امر خود به 
همخوانى اهداف باغشهرهاى ايرانى با شاخص هاى زيست 
محيطى بدست آمده منتج مى گردد. اهدافى همچون حفظ 
جاذبه هاى طبيعى، جلوگيرى از از بين رفتن تعادل زيست 
محيطى منطقه اى، جلوگيرى از تخريب اراضى كشاورزى 
و... مؤيد اين مطلب است (فتحى، 1389). باتوجه به شرايط 
ايران، جامه ى عمل  فناورى هاى موجود در  اقتصادى و 
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پوشاندن به ايده اى چون بهره گيرى از انرژى هاى پاك 
هايى  رو شاخص  اين  از  است.  نيامده  در  رايج  به صورت 
همچون استفاده ى بهينه از سيستم فاضالب و دفع آبهاى 
سطحى در راستاى آبيارى اراضى سبز و استفاده از منابع 
اين  از  هايى  شاخص  و  شهر  انرژى  تأمين  براى  طبيعى 
دست  حذف مى گردند.  در نتيجه ى فرايند طى شده، 12 
شاخص از 55 شاخص اوليه كاسته و شاخص هاى حاصل 
به 43عدد تقليل يافتند. نتيجه ى حاصل از فرايند مستند 

سازى در جدول 1 آمده است.

3- تشريح روش و متدولوژى پژوهش 
پژوهش حاضر اساسًا در زمره پژوهش هاى كاربردى جاى 
در  نظر  مد  تحقيق  روش  و  كمى  آن  رويكرد  گيرد.  مى 
هاى  داده  آورى  جمع  روش  است.  تبيينى   - تحليلى  آن 
هاى  بررسى  و  پرسشنامه  پژوهش،  اين  براى  نياز  مورد 
اسنادى خواهد بود. جامعه ى آمارى مورد نظر براى انجام 
از كارشناسان هستند. در گام  نفر  پژوهش در حدود 100 
آتى، دستاورد حاصل از اين كندوكاو به صورت پرسشنامه 
اى بسته، تنظيم شده و در اختيار اساتيد دانشگاهى، دانش 
آموختگان حوزه ى شهرسازى-معمارى-عمران و جغرافيا 
و كارشناسان سازمان هاى مسكن و شهرسازى و مهندسين 
مشاور شهرساز و معمار مرتبط با اين حوزه قرار داده شد. 
داده هاى بدست آمده از پرسشنامه هاى ياد شده از طريق 
الگوى  به    SPSS افزار  آمارى به كمك نرم  تحليل هاى 
مورد  آمارى  هاى  تحليل  در  گردد.   مى  مبدل  نظر  مورد 
نظر، از دو روش «تحليل عاملى» و «تحليل رگرسيونى» 
بهره گرفته خواهد شد. تحليل عاملى، روشى شاخص محور 
و روان در دسته بندى شاخص هاى متعدد و مبدل ساختن 
و  عوامل  به  گوناگون  هاى  از شاخص  وسيعى  گستره ى 
بنابراين،  به تبع آن شاخص هاى دسته بندى شده است. 
اطالعات بدست آمده از تحليل عاملى را در راستاى ارائه 
الگوى بهينه ى به مثابه داده هاى خام تحليل رگرسيونى-
و  بندى  اولويت  و  گرفته  نظر  در  متغيره-  چند  رگرسيون 

نهايتًا ارائه  الگو از اين طريق صورت مى پذيرد. 
4- سنجش شاخص هاى برنامه ريزى و طراحى 

باغشهرها در نظام شهرسازى ايران

در اين گام، 43 شاخص بدست آمده از فرايند مستندسازى، 
در قالب 103پرسش نامه بسته، در اختيار جامعه ى آمارى 
ياد شده، قرار داده شده است. گفتنى است كه بيشتر پاسخ 
از  ارشد(%61)  كارشناس  مدرك  داراى  افرادى  دهندگان، 
رشته  آموخته  دانش  دانشگاه هاى سراسرى كشور(%79)، 
شهرسازى(63%) و شاغل در بخش هاى دولتى(43%) بوده 
افزار  اند. اطالعات بدست آمده از پرسشنامه ها، وارد نرم 
SPSS شده و در راستاى استخراج عوامل مورد نياز، با بهره 
گيرى از تحليل عاملى مورد سنجش قرار مى گيرند. پيش 
از بهره گيرى از تحليل عاملى، در راستاى اطمينان يافتن از 
ميزان تناسب و هم خوانى داده هاى موجود با اين روش، به 
طور همزمان با آزمون هاى KMO و بارتلت، مورد سنجش 
قرار مى گيرند. نتيجه بدست آمده از آزمون KMO عدد 
آزمون-  اين  استاندارد  به  توجه  با  كه  داده  نشان  را   0,6
مقدار باالى 50%- رقم مناسبى است (جدول شماره 2). از 
ديگر سو آزمون بارتلت، با فرض آن كه متغيرهاى موجود 
و  داده  قرار  سنجش  مورد  را  ها  داده  هستند،  ناهمبسته 
آزمون،  اين  انجام  از  آمده  مقدار صفر (sig=0.00) بدست 
همبستگى داده ها را نشان مى دهند. بدين ترتيب آزمون 
هاى انجام شده نشان از آنند كه مى توان با اطمينان كامل 
فرايند تحليل عاملى را بر روى داده هاى ياد شده انجام داد 

(خليلى، 1389).

با  ها،  داده  وابستگى  ميزان  بررسى  فرايند  انجام  طى  در 
توجه بدان كه «مجموع مقدار ويژه اوليه»1  متغيرهاى 15 
به بعد، از مقدار 1 كمتر است، مجموع، واريانس و واريانس 
تجمعى بارهاى عاملى مرتبط با اين متغيرها محاسبه نشده 

مقاديرعناوين
KMO 0,601آزمون
1,864E3تقريب مربع
903درجه آزادى

0,000ميزان ناهمبستگى 

جدول 2. مقادير آزمون بارتلت و KMO جهت ارائه 
الگوى برنامه ريزى و طراحى باغشهرهاى ايران؛ ماخذ: 

نگارندگان.

1- Total initial eigenvalues 
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از اين روست كه داده ها چرخش داده شده و درصد  اند. 
واريانس و واريانس تجمعى بارهاى عاملى مجدداً محاسبه 
مى گردند(جدول 3). در اين گام از فرايند تحليل، در راستاى 
غربال كردن متغيرها، به عنوان يكى از پيش فرضهاى نرم 
افزار، متغيرهايى كه مقدار بار عاملى آنها از رقم 0,4 كمتر 

بدست مى آيد از روند تحليل خارج مى شوند.
 14 چارچوب  در  موجود  متغيرهاى  دادن  جاى  منظور  به 
براى  واريماكس  چرخش  مرتبه   25 آمده،  بدست  عامل 
فرايند  از  گام  اين  البته  كه  شده  گرفته  نظر  در  متغيرها 
نتيجه ى  رسيد.  پايان  به  چرخش  مرتبه   15 از طى  پس 
نام  يافته  چرخش  متغيرهاى  ماتريس  گام،  اين  از  حاصل 
دارد. اين ماتريس نمايشگر متغيرهاى وابسته به هر عامل 
اين مرحله، معين شد كه  انجام  است. در راستاى تسهيل 

از  كمتر  14گانه  عوامل  به  شان  وابستگى  كه  متغيرهايى 
مقدار 0,5 است از روند تحليل حذف گردند. بدين ترتيب 
در اين مرحله از تحليل، شاخص هاى 1، 7، 14 و 40 از 
مجموع متغيرها خارج شده و متغيرها به شمار 39 كاهش 

يافتند(جدول شماره 4). 
از عوامل 14  به هر يك  متغيرهاى مربوط  تعيين  از  پس 
گانه، با در نظر گرفتن وجوه مشترك متغيرها، اين عوامل 
به صورت، عامل عملكرد و جمعيت، منابع طبيعى و مالى، 
طراحى  هاى  كيفيت  شهرى،  كالبد  اقتصادى،  خودكفايى 
شهرى، ويژگى هاى روستاشهرى، تراكم و مالكيت، حمل و 
نقل، موقعيت مكانى، الگوى سكونت، تعادل بخشى منطقه 
اى، سكونتگاه هاى غير رسمى، شبكه فضاى سبز و عرصه 

هاى عمومى نامگذارى شدند. 

عوامل
مجموع مجموع بدست آمده از چرخشمقادير ويژه اوليه

چرخش 
بارهاى 
عاملى درصد مجموع

واريانس
درصد 
درصد مجموعتجمعى

واريانس
درصد 
تجمعى

17,02316,33116,3317,02316,33116,3313,255
23,4688,06424,3963,4688,06424,3962,656
32,7996,50930,9052,7996,50930,9052,586
42,2685,27436,1792,2685,27436,1792,505
52,1174,92341,1022,1174,92341,1022,394
61,9264,47945,5801,9264,47945,5802,176
71,7224,00449,5851,7224,00449,5852,030
81,6063,73553,3191,6063,73553,3192,029
91,5543,61456,9331,5543,61456,9332,007
101,3963,24760,1801,3963,24760,1801,967
111,3203,07063,2511,3203,07063,2511,965
121,1742,73065,9811,1742,73065,9811,728
131,0882,53168,5121,0882,53168,5121,641
141,0092,34770,8581,0092,34770,8581,531

جدول 3. توضيح واريانس كل جهت تدوين الگوى برنامه ريزى و طراحى باغشهرهاى ايران؛ روش استخراج 
اطالعات: pca؛ ماخذ: نگارندگان.
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شاخص
عوامل

1234567891011121314

• فرم يا شكل شهرى 
0,417باغشهر

• ميزان فاصله ى(زمانى 
و مكانى) باغشهر با 
روستاهاى پيرامون

0,826

• وسعت و فاصله ى اراضى 
روستايى حومه ى شهر 

مادر از آن
0,764

• نسبت وسعت و موقعيت 
اراضى خالى پيرامون شهر 

مادر با وسعت باغشهر
0,406

• تعداد و ميزان رشد 
سكونتگاه هاى غيررسمى 

پيرامون شهر مادر
0,847

• حمل و نقل اصلى درون 
0,835شهرى

• ساختار شبكه ى 
ارتباطى درون شهرى 

باغشهر
0,786

• الگو هاى توزيع كاربرى 
0,500در باغشهر

• وجود ميادين عمومى، 
فضاهاى سبز و باز و 

بلوارهاى طراحى شده 
عمومى در سطح شهر

0,721

• ابعاد قطعات تفكيكى 
0,838اراضى در باغشهر

• ميزان دسترسى ساكنان 
باغشهر به تاسيسات و 

تجهيزات شهرى
0,477

• تراكم ساختمانى متوسط 
0,5360,550پيش بينى شده

• تراكم جمعيتى متوسط 
0,661پيش بينى شده

• موقعيت جغرافيايى و 
اقليمى مساعد با كشاورزى 

و باغدارى
0,805

• تلفيق ساختار شهر با 
0,744ويژگى هاى روستا 

• وسعت و پراكنش باغات 
و اراضى سبز پيرامون 

شهر مادر
0,4070,455

• نحوه اتصال باغشهر به 
شبكه ى فضاى سبز مادر 
شهر و ساير فضاهاى سبز 

موجود در منطقه
0,806

• پتانسيل هاى طبيعى 
موجود در درون و پيرامون 

محدوده باغشهر
0,598

جدول 4. ماتريس بارهاى عاملى متغيرهاى چرخش يافته
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• وجود كمربند سبز 
0,445پيرامون باغشهر

• وجود سلسله مراتبى 
از فضاهاى سبز در سطح 

شهر
0,578

• وضعيت توپوگرافى 
محدوده براى احداث 

باغشهر
0,728

• شرايط توپوگرافى زمين 
و فاصله محل دفن زباله 

از باغشهر
0,681

• توجه به منظرسازى 
در باغشهر و پيوند آن با 
مناظر طبيعى پيرامون

0,743

• نوع و تمايز سبك 
زندگى در شهر مادر و 

روستاهاى پيرامون
0,698

• نرخ رشد جمعيت شهر 
0,764مادر و روستاهاى پيرامون

• ميزان مهاجرت هاى 
0,5150,401روستايى به شهر

• عوامل جاذب جمعيت 
مازاد مادر شهر و جمعيت 

روستايى
0,787

• طبقات اجتماعى هدف 
0,5080,406در ساخت باغشهر

• ميزان تمايل به حومه 
0,530نشينى در شهر مادر

• ميزان مازاد تقاضاى 
0,789مسكن در شهر مادر

• ميزان تعامالت ميان 
شهر مادر و روستاهاى 

پيرامون
0,4150,630

• استقالل اقتصادى و 
خودكفايى باغشهر از 

مادرشهر
0,479

• ميزان خدمات دهى 
تسهيالت عمومى باغشهر 
به سكونتگاههاى  پيرامون

0,656

• ميزان كمك هاى مالى 
0,4750,559دولتى براى ساخت باغشهر

• منابع مالى ساخت 
0,571باغشهر

• نوع مالكيت اراضى، بويژه 
0,716اراضى سبز شهر

• ميزان اتكاى اقتصاد 
0,494باغشهر به بخش كشاورزى

• نوع صنعت مستقر در 
0,834باغشهر

• موقعيت هاى شغلى 
0,791پيش بينى شده در باغشهر
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شماره عواملرديف 
شاخص ها شاخص 

عملكرد و جمعيت 1

الگو هاى توزيع كاربرى در باغشهر 10 

ميزان دسترسى ساكنان باغشهر به تاسيسات و 13 
تجهيزات شهرى 

ميزان مهاجرت هاى روستايى به شهر 29 

عوامل جاذب جمعيت مازاد مادر شهر و جمعيت 30 
روستايى 

طبقات اجتماعى هدف در ساخت باغشهر 31 

ميزان خدمات دهى تسهيالت عمومى باغشهر به 36 
سكونتگاههاى  پيرامون 

منابع طبيعى و 2
مالى

نسبت وسعت و موقعيت اراضى خالى پيرامون شهر 5 
مادر با وسعت باغشهر 

وجود سلسله مراتبى از فضاهاى سبز در سطح شهر 23 
وضعيت توپوگرافى محدوده براى احداث باغشهر 24 
ميزان كمك هاى مالى دولتى براى ساخت باغشهر 37 
منابع مالى ساخت باغشهر 38 

خودكفايى 3
اقتصادى

ميزان تمايل به حومه نشينى در شهر مادر 32 
استقالل اقتصادى و خودكفايى باغشهر از مادرشهر 35 
ميزان اتكاى اقتصاد باغشهر به بخش كشاورزى 41 
نوع صنعت مستقر در باغشهر 42 
موقعيت هاى شغلى پيش بينى شده در باغشهر 43 

كالبد شهر 4 

ابعاد قطعات تفكيكى اراضى در باغشهر 12 

پتانسيل هاى طبيعى موجود در درون و پيرامون 21 
محدوده ى باغشهر 

وجود كمربند سبز پيرامون باغشهر 22 

كيفيت هاى 5 
طراحى شهرى 

فرم يا شكل شهرى باغشهر 2 

نحوه ى ارتباط موقعيت محل دفن زباله در باغشهر با 25 
شبكه ى فضاى سبز 

توجه به منظرسازى در باغشهر و پيوند آن با مناظر 26 
طبيعى پيرامون 

جدول 5. نامگذارى عوامل الگوى برنامه ريزى و طراحى باغشهرهاى ايران؛ ماخذ: نگارندگان
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راستاى  در  آنها،  نامگذارى  و  عوامل  تعداد  تعيين  از  پس 
اولويت بندى عوامل 14گانه بدست آمده و ارائه راهكارهاى 
در  باغشهرها  و طراحى  ريزى  برنامه  راستاى  در  عملياتى 
نظام شهرسازى ايران، از تحليل رگرسيونى بهره گرفته مى 
شود. نخست با انجام آزمون دوربين واتسون، ميزان تناسب 
قرار  سنجش  مورد  رگرسيونى  تحليل  شرايط  با  ها  داده 
مى گيرد. نتيجه حاصل از انجام اين آزمون عدد 1,679را 
نشان داده (جدول شماره 6) كه با توجه بدان كه مقدار اين 
بايد مقدارى ميان 3-1  ادامه ى تحليل مى  براى  آزمون 

باشد، اين مقدار، رقم قابل قبولى به نظر مى آيد. در اين 
 SEE=)خطا بيشترين  و   (R=0,248) دقت  كمترين  جدول، 
 (0,995=R)0,31707) متعلق به مدل 1 و بيشترين دقت
و كمترين خطا (SEE=0,02726) متعلق به مدل 14 است. 
ساير مدل ها، مقاديرى ميان مقادير ياد شده را دارا هستند. 
از ميان مدل هاى ارائه شده، مدل 14 را به دليل كمترين 
خطا و بيشترين ضريب تعيين برگزيده و گام هاى بعد بر 
مبناى اطالعات بدست آمده از اين مدل پى گرفته مى شود 

(جدول شماره 6).

ويژگى هاى 6 
روستاشهرى 

موقعيت جغرافيايى و اقليمى مساعد با كشاورزى و 17 
باغدارى 

تلفيق ساختار شهر با ويژگى هاى روستا(روستا-شهر) 18 

وسعت و پراكنش باغات و اراضى سبز پيرامون شهر 19 
مادر 

تراكم و مالكيت 7 
تراكم ساختمانى متوسط پيش بينى شده 15 
تراكم جمعيتى متوسط پيش بينى شده 16 
نوع مالكيت اراضى، بويژه اراضى سبز شهر 39 

 حمل و نقل 8 
حمل و نقل اصلى درون شهرى 8 
ساختار شبكه ى ارتباطى درون شهرى باغشهر 9 

ساختار اراضى 9 
پيرامونى 

ميزان فاصله ى(زمانى و مكانى) باغشهر با روستاهاى 3 
پيرامون 

وسعت و فاصله ى اراضى روستايى حومه ى شهر مادر 4 
از آن 

الگوى سكونت 10 
نوع و تمايز سبك زندگى در شهر مادر و روستاهاى 27 

پيرامون 
نرخ رشد جمعيت شهر مادر و روستاهاى پيرامون 28 

تعادل بخشى 11 
منطقه اى 

ميزان مازاد تقاضاى مسكن در شهر مادر 33 
ميزان تعامالت ميان شهر مادر و روستاهاى پيرامون 34 

سكونتگاه هاى غير 12 
تعداد و ميزان رشد سكونتگاه هاى غيررسمى پيرامون 6 رسمى 

شهر مادر 

نحوه ى اتصال باغشهر به شبكه ى فضاى سبز مادر 20 شبكه فضاى سبز 13 
شهر و ساير فضاهاى سبز موجود در منطقه 

وجود ميادين عمومى، فضاهاى سبز و باز و بلوارهاى 11 عرصه هاى عمومى 14 
طراحى شده عمومى در سطح شهر 

ادامه جدول 5. نامگذارى عوامل الگوى برنامه ريزى و طراحى باغشهرهاى ايران
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ى 278 14گانه  عوامل  بندى  رتبه   ،14 مدل  مبناى  بر  سپس 
از اين رتبه  ياد شده، صورت مى پذيرد. نتيجه ى حاصل 
بندى در جدول 8 آمده است. همان گونه كه در نمودار 2 

مشهود است، برترى عوامل نسبت به هم بر مبناى مقدار 
بتا1 مشخص مى گردد (نمودار 2). 

ضريب تعيين ضريب تعيينrشماره مدل
تعديل شده

ميزان خطاى 
تخمين

آزمون 
Durbin-
Watson

10,4980,2480,2410,31707
20,6300,3960,3840,28547
30,7350,5400,5260,25052
40,7970,6360,6210,22396
50,8450,7130,6980,19978
60,8800,7750,7610,17781
70,9140,8350,8230,15302
80,9350,8740,8630,13453
90,9540,9100,9010,11442
100,9680,9370,9300,09622
110,9800,9600,9550,07680
120,9880,9770,9730,05927
130,9930,9870,9850,04459
140,9980,9950,9940,027261,679

جدول 6. خالصه مدلهاى ارائه شده توسط تحليل رگرسيونى جهت تدوين الگوى برنامه ريزى 
و طراحى باغشهرهاى ايران؛ ماخذ: نگارندگان

نمودار شماره 2: امتياز عوامل در مدل 14

1- Beta
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ياد  عوامل  جدول7،  از  آمده  بدست  بتاى  مقدار  بر  مبتنى 
شده در جدول شماره 8 موسوم به «اولويت بندى و ضريب 
اهميت  ضريب  اند.  شده  بندى  اولويت  عوامل»  اهميت 
موضوع  به  نسبت  را  ها  آن  وزن  ميزان  واقع  به  عوامل 
اصلى مشخص مى كند. بدين ترتيب هر چه مقدار عددى 
اين سنجه باالتر باشد، عامل از اهميت بيشترى برخوردار 
است. برمبناى اين جدول، عامل عملكرد و جمعيت داراى 
در  عمومى  هاى  عرصه  عامل  و  اهميت  باالترين ضريب 

آخرين مرتبه قرار مى گيرد (جدول 8).
  پس از اولويت بندى عوامل 14گانه ياد شده، در اين بخش 
از مطالعه حاضر ضرورى است كه بدين مهم بيانديشيم كه 
بواقع كداميك از بخش هاى اين فرايند با توجه به شرايط 
كنونى كشور، نيازمند اقدام سريع تر بوده و مى بايد بيشتر 

اولويت  بايستى  مى  ترتيب  بدين  گيرند.  قرار  مداقه  مورد 
حوزه هاى اقدامات را مشخص نمود. بدين ترتيب بيشترين 
مقدار بدست آمده از اين فرايند، متعلق به شاخص «عوامل 
و  روستايى»  جمعيت  و  شهر  مادر  مازاد  جمعيت  جاذب 
ميان  تعامالت  شاخص«ميزان  به  متعلق  مقدار،  كمترين 
شهر مادر و روستاهاى پيرامون» است و ساير شاخص ها 
در ميان دو سر اين طيف قرار مى گيرند. مقادير و ميزان 
اولويت اقدام هر يك از شاخص ها در جدول 9 مشخص 

شده است. 

5- نتيجه گيرى و جمعبندى   
پس از اولويت بندى حوزه هاى نيازمند اقدام، آخرين گام، 
باغشهرها  ريزى  برنامه  و  الگوى طراحى  تنظيم  و  تدوين 

جدول 7. ضرايب عوامل در مدل 14 جهت تدوين الگوى برنامه ريزى و طراحى باغشهرهاى ايران
ماخذ: نگارندگان

مدل
ضرايب ضرايب استاندارد نشده

ميزان معنادهى آزمون tاستاندارد شده
ضريب

ضريب بتاخطاى تخمينضريب بتا
3,8680,0031440,0000,000مقدار ثابت

0,1810,0030,49867,1370,000امتياز عامل1
0,1380,0030,37951,0500,000امتياز عامل2
0,1400,0030,38551,9450,000امتياز عامل3
0,1130,0030,31041,7960,000امتياز عامل4
0,0890,0030,24533,0320,000امتياز عامل5
0,0910,0030,24933,5580,000امتياز عامل6
0,1010,0030,27837,4830,000امتياز عامل7
0,0890,0030,18925,5140,000امتياز عامل8
0,0720,0030,19726,5350,000امتياز عامل9
0,0800,0030,16522,1890,000امتياز عامل10
0,0370,0030,10213,6880,000امتياز عامل11
0,0470,0030,12817,2350,000امتياز عامل12
0,0560,0030,15320,5920,000امتياز عامل13
0,0330,0030,09112,2540,000امتياز عامل14
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برنامه  و  طراحى  جهت  آمده  بدست  الگوى  اين  است. 
ريزى باغشهرهاى ايران متشكل از مهمترين راهكارهاى  
برايند محاسبات كمى بوده و در جدول  از  عملياتى ناشى 

10 نشان داده شده اند. 
ريزى  برنامه  و  طراحى  در  آمده  بدست  الگوى  مبناى  بر 
باغشهرها در ايران مى بايد، نخست، با پيش بينى شرايط 
سكونتى و شغلى براى تمامى گروه هاى اجتماعى با تأكيد 
بر اقشار كم درآمد، تأمين مسكن با اجاره بهاى كم و ايجاد 
اشتغال براى ساكنان، در راستاى ايجاد جاذبه هاى عملكردى 
براى انتقال بخشى از جمعيت شهرى به اين سكونتگاهها، 
تمركز زدايى از شهرها و جذب جمعيت روستايى و نهايتًا 
همت  مادر  شهر  از  پيرامون  روستاهاى  وابستگى  كاهش 
بهداشتى،  خدماتى،  مراكز  استقرار  با  آن  از  پس  گمارد. 
مكان  و  روستاييان  نياز  مورد  نظامى  و  ادارى  آموزشى، 

گزينى بازارهاى فروش محصوالت روستايى كشاورزى در 
اى  منطقه  پيوندهاى  ارتقاى  راستاى  در  باغشهرها،  پهنه 
گام   پيرامون،  سكونتگاههاى  به  باغشهر  دهى  خدمات  و 
در  اقدامات  ترين  مهم  از  يكى  ديگر،  سوى  از  برداشت. 
اقتصادى آن  باغشهر، خود كفايى  برنامه ريزى  و  طراحى 
مى باشد كه اين مهم نيز از طريق اشتغال زايى در پهنه 
ى باغشهر و در نظر گرفتن موقعيت هاى شغلى متناسب 
استقرار خدمات گردشگرى  و  زندگى روستاييان  با شرايط 
ساختن  مجهز  آيد.   مى  بدست  باغشهر  در  توريستى  و 
اين سكونتگاه ها به صنايع تبديلى محصوالت كشاورزى، 
استقرار سيلوها و انبارها و تقويت هويت گردشگرى آن، نيز 
راهكارهاى مناسبى براى خودكفايى شهر مى باشند.  بدين 
ترتيب پس از تثبيت زيرساخت هاى مورد نياز براى تثبيت 
جايگاه منطقه اى اين سكونتگاه ها، مى بايد به چگونگى 

رتبه بندى عوامل از ضريب بتا(Beta)عواملرديف
تظر ضريب اهميت

0,4981عملكرد و جمعيت1

0,3852خودكفايى اقتصادى3

0,3793منابع طبيعى و مالى2
0,3104كالبد شهر4

الگوى تراكمى و مالكيت 7
0,2785اراضى

0,2496ويژگى هاى روستاشهرى6
0,2457كيفيت هاى طراحى شهرى5
0,1978ساختار اراضى پيرامونى9
0,1899حمل و نقل8
0,16510الگوى سكونت10
0,15311شبكه فضاى سبز13
0,12812سكونتگاه هاى غير رسمى12
0,10213تعادل بخشى منطقه اى11
0,09114عرصه هاى عمومى14

جدول 8. اولويت بندى و تعيين ضريب اهميت عوامل
ماخذ: نگارندگان
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ميانگين شاخص ها ( به ترتيب اولويت)عوامل
(A) امتياز

بار 
عاملى

ضريب 
بتا

ميزان اهميت 
نهايى هر 
شاخص

اولويت

يت
مع

و ج
رد 

ملك
ع

عوامل جاذب جمعيت مازاد مادر شهر و 
4,050,7870,4981,5871جمعيت روستايى 

ميزان خدمات دهى تسهيالت عمومى 
3,650,6560,4981,1922باغشهر به سكونتگاههاى  پيرامون 

طبقات اجتماعى هدف در ساخت 
4,030,5080,4981,0195باغشهر 

4,090,5000,4981,0186الگوهاى توزيع كاربرى در باغشهر 
ميزان دسترسى ساكنان باغشهر به 

3,960,4770,4980,94010تاسيسات و تجهيزات شهرى 

3,660,5150,4980,93811ميزان مهاجرت هاى روستايى به شهر 

دى
صا

 اقت
يى

كفا
خود

موقعيت هاى شغلى پيش بينى شده در 
3,860,7910,3851,1753باغشهر 

3,390,8340,3851,0884نوع صنعت مستقر در باغشهر 
استقالل اقتصادى و خودكفايى باغشهر 

40,6560,4980,73719از مادرشهر 

ميزان تمايل به حومه نشينى در شهر 
3,460,5300,3850,70621مادر 

ميزان اتكاى اقتصاد باغشهر به بخش 
3,40,4940,3850,64622كشاورزى 

الى
و م

ى 
بيع

ع ط
مناب

وضعيت توپوگرافى محدوده براى احداث 
3,630,7280,3791,0017باغشهر 

4,360,5710,3790,9439منابع مالى ساخت باغشهر 
وجود سلسله مراتبى از فضاهاى سبز در 

3,690,5780,3790,80814سطح شهر 

ميزان كمك هاى مالى دولتى براى 
3,810,5590,3,790,80715ساخت باغشهر 

نسبت وسعت و موقعيت اراضى خالى 
3,990,4060,3790,61325پيرامون شهر مادر با وسعت باغشهر 

شهر
بد 

كال

3,770,8380,310,9798ابعاد قطعات تفكيكى اراضى در باغشهر 
پتانسيل هاى طبيعى موجود در درون و 

4,190,5980,310,77616پيرامون محدوده ى باغشهر 

3,940,4450,310,54328وجود كمربند سبز پيرامون باغشهر 

جدول 9. اولويت بندى حوزه ى اقدامات جهت ارائه الگوى برنامه ريزى و طراحى باغشهرهاى ايران
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ت 
لكي

 ما
ى و

كم
 ترا

وى
الگ

ضى
ارا

نوع مالكيت اراضى، بويژه اراضى سبز 
4,110,7160,2780,81813شهر 

3,960,6610,2780,72720تراكم جمعيتى متوسط پيش بينى شده 
تراكم ساختمانى متوسط پيش بينى 

3,980,550,2780,60826شده 

رى
شه

ستا
 رو

اى
ى ه

يژگ
موقعيت جغرافيايى و اقليمى مساعد با و

4,400,8050,2490,88112كشاورزى و باغدارى 

تلفيق ساختار شهر با ويژگى هاى 
4,090,7440,2490,75718روستا(روستا-شهر) 

وسعت و پراكنش باغات و اراضى سبز 
3,730,4550,2490,42234پيرامون شهر مادر 

ى 
راح

ى ط
 ها

يت
كيف

رى
شه

توجه به منظرسازى در باغشهر و پيوند 
4,240,7430,2450,77117آن با مناظر طبيعى پيرامون 

نحوه ى ارتباط موقعيت محل دفن زباله 
3,870,6810,2450,64523در باغشهر با شبكه ى فضاى سبز 

3,920,4170,2450,40035فرم يا شكل شهرى باغشهر 

ى 
راض

ار ا
خت

سا
ونى

رام
پي

ميزان فاصله ى(زمانى و مكانى) باغشهر 
3,300,8260,1970,53629با روستاهاى پيرامون 

وسعت و فاصله ى اراضى روستايى 
3,460,7640,1970,52030حومه ى شهر مادر از آن 

قل
 و ن

مل
3,960,8350,1890,62424حمل و نقل اصلى درون شهرى ح

ساختار شبكه ى ارتباطى درون شهرى 
3,810,7860,1890,56527باغشهر 

نت
كو

ى س
گو

نرخ رشد جمعيت شهر مادر و ال
4,030,7640,1650,50831روستاهاى پيرامون 

نوع و تمايز سبك زندگى در شهر مادر و 
3,810,6980,1650,43833روستاهاى پيرامون 

سبز
ى 

ضا
ه ف

شبك
مى

رس
ير 

ى غ
 ها

گاه
ونت

نحوه ى اتصال باغشهر به شبكه ى سك
فضاى سبز مادر شهر و ساير فضاهاى 

سبز موجود در منطقه 
3,690,8060,1530,45532

تعداد و ميزان رشد سكونتگاه هاى 
30,8470,1280,32536غيررسمى پيرامون شهر مادر 

 اى
طقه

 من
شى

 بخ
دل

ميزان مازاد تقاضاى مسكن در شهر تعا
3,570,7890,1020,28737مادر 

ميزان تعامالت ميان شهر مادر و 
4,070,6300,1020,26139روستاهاى پيرامون 

ى 
 ها

صه
عر

مى
مو

وجود ميادين عمومى، فضاهاى سبز و ع
باز و بلوارهاى طراحى شده عمومى در 

سطح شهر 
4,310,7210,0910,28238

ادامه جدول 9. اولويت بندى حوزه ى اقدامات جهت ارائه الگوى برنامه ريزى و طراحى باغشهرهاى ايران
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عوامل (به 
ترتيب 
اولويت)

راهكارهاشاخص ها ( به ترتيب اولويت)

يت
مع

و ج
رد 

ملك
ع

عوامل جاذب جمعيت مازاد مادر شهر و 
جمعيت روستايى 

- تأمين مسكن با اجاره بهاى كم
- ايجاد اشتغال براى ساكنان 

- پيش بينى شرايط سكونتى و شغلى براى تمامى گروه 
هاى اجتماعى با تأكيد بر اقشار كم درآمد

- بهره گيرى از فناورى هاى نوين و نوآورى هاى شهرى 
- در نظر گرفتن خدمات و تسهيالت گردشگرى مناسب 

ميزان خدمات دهى تسهيالت عمومى 
باغشهر به سكونتگاههاى  پيرامون 

- استقرار مراكز خدماتى، بهداشتى،آموزشى، ادارى، 
نظامى مورد نياز روستاهاى پيرامون 

- مكان گزينى بازارهاى فروش محصوالت روستايى و 
كشاورزى در محدوده ى باغشهر

طبقات اجتماعى هدف در ساخت باغشهر 
- طرح ريزى الگوهاى متنوع مسكن

- در نظر گرفتن تنوع اجتماعى و ممانعت از منطقه 
بندى هاى اجتماعى

الگوهاى توزيع كاربرى در باغشهر 

- بهره گيرى از الگوى تنوع عملكردى و پرهيز از منطقه 
بندى عملكردى شهر

- استقرار مراكز خدماتى محلى با مسافتى برابر با 10- 
15 دقيقه پياده روى از منازل مسكونى

- در نظر گرفتن ابنيه ى چند عملكردى با تراكم باال
ميزان دسترسى ساكنان باغشهر به 

تاسيسات و تجهيزات شهرى 
- در نظر گرفتن سلسله مراتبى از مراكز  كالبدى- 

خدماتى در سطح شهر
- تامين مسكن و اشتغال براى مهاجران در باغشهرميزان مهاجرت هاى روستايى به شهر 

دى
صا

 اقت
يى

كفا
خود

موقعيت هاى شغلى پيش بينى شده در 
باغشهر 

- در نظر گرفتن موقعيت هاى شغلى متناسب با شرايط 
زندگى روستاييان 

- استقرار خدمات گردشگرى و توريستى در سطح شهر

نوع صنعت مستقر در باغشهر 
- استقرار صنايع تبديلى محصوالت كشاورزى مانند 

شاليكوبى، برنجكوبى در شهر
- القاى هويت گردشگرى به باغشهر

استقالل اقتصادى و خودكفايى باغشهر از 
- استقرار بازارهاى منطقه اى در باغشهرهامادرشهر 

- استقرار باغشهر در پيرامون شهرهايى با نرخ باالى ميزان تمايل به حومه نشينى در شهر مادر 
تمايل به حومه نشينى

ميزان اتكاى اقتصاد باغشهر به بخش 
كشاورزى 

- در نظر گرفتن اراضى خالى جهت كشاورزى و باغدارى 
ساكنان باغشهر

- پيوند بافت مسكونى با اراضى باغى و زراعى
- استقرار انبارها و سيلوهاى محصوالت كشاورزى در 

حريم اراضى سبز پيرامون شهر
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الى
و م

ى 
بيع

ع ط
مناب

وضعيت توپوگرافى محدوده براى احداث 
باغشهر 

- برنامه ريزى كاربرى و كالبدى شهر بر مبناى توپوگرافى 
شهر

- زهكشى و  طراحى سامانه آبرسانى و دفع فاضالب شهر بر 
مبناى شرايط توپوگرافى

- طراحى بافت و مورفولوژى شهر با بهره گيرى از توپوگرافى 
شهر

- مكان يابى باغشهر با توجه به شرايط توپوگرافى زمين
- استقرار ابنيه در بسترهاى طبيعى

- تأمين بخش عمده ى منابع مالى ساخت باغشهر از طريق منابع مالى ساخت باغشهر 
بخش خصوصى

وجود سلسله مراتبى از فضاهاى سبز در 
سطح شهر 

- تلفيق بافت مسكونى شهر با فضاهاى سبز شهرى
- احداث پارك هاى محلى، ناحيه اى، منطقه اى و شهرى

ميزان كمك هاى مالى دولتى براى ساخت 
باغشهر 

- بهره گيرى از كمك هاى مالى دولتى در ساخت مسكن، 
بخش هاى ادارى، مراكز عمومى و فضاهاى سبز شهر

نسبت وسعت و موقعيت اراضى خالى 
پيرامون شهر مادر با وسعت باغشهر 

- مكان يابى باغشهر در زمين هاى خالى پيرامون شهر مادر
- در نظر گرفتن تناسب ابعاد و وسعت باغشهر با اراضى 

پيرامون شهر مادر

شهر
بد 

كال

- طراحى محالتى با فرمت بافت حومه اى ابعاد قطعات تفكيكى اراضى در باغشهر 
- بهره گيرى از ويژگى هاى اقليمى در راستاى معمارى شهر

پتانسيل هاى طبيعى موجود در درون و 
پيرامون محدوده ى باغشهر 

- حفظ و بهره گيرى از فضاهاى سبز، مزارع، مراتع و ... 
موجود در بستر و پيرامون باغشهر

- استفاده از مصالح ساختمانى بومى

- محدود ساختن شهر با اراضى باغى و مزارعوجود كمربند سبز پيرامون باغشهر 
- استقرار شهر در مرز عوارض طبيعى موجود

ضى
 ارا

يت
الك

و م
ى 

كم
 ترا

وى
الگ

نوع مالكيت اراضى، بويژه اراضى سبز شهر

- ترويج مالكيت خصوصى و نيمه خصوصى بخش هاى 
عملكردى شهر در راستاى رونق اقتصادى

- مالكيت دولتى فضاهاى سبز عمومى شهر
- كاهش قيمت اراضى مسكونى از طريق مالكيت دولتى 

آن ها

تراكم جمعيتى متوسط پيش بينى شده 

- در نظر گرفتن تراكم جمعيتى باغشهرها با توجه به 
مازاد تقاضاى مسكن شهرى و نرخ مهاجرت روستايى

- در نظر گرفتن الگوى تراكم جمعيتى براى بخش هاى 
گوناگون شهر

- طراحى واحدهاى مسكونى جمعى در راستاى افزايش 
تراكم جمعيتى باغشهرها

تراكم ساختمانى متوسط پيش بينى شده 

- در نظر گرفتن الگوى تراكمى متنوع متناسب با 
پتانسيل هاى طبيعى شهرى

- طراحى باغشهر به صورت شهر فشرده متناسب با 
معيارهاى توسعه پايدار

- در نظر گرفتن هرم فضايى متناسب با پتانسيل هاى 
طبيعى موجود در شهر

- طرح ريزى ابنيه با تراكم باال در تلفيق با فضاى سبز
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رى
شه

ستا
 رو

اى
ى ه

يژگ
و

موقعيت جغرافيايى و اقليمى مساعد با 
كشاورزى و باغدارى 

- استقرار صنايع تبديلى متناسب با پتانسيل هاى 
طبيعى موجود

تلفيق ساختار شهر با ويژگى هاى 
روستا(روستا-شهر) 

- طراحى باغشهر با مركزيت هسته هاى روستايى
- طراحى باغات مسكونى(ويال-باغ ها) در محدوده هاى 

شهر

وسعت و پراكنش باغات و اراضى سبز 
پيرامون شهر مادر 

- احياى اراضى كشاورزى و باغات و پتانسيل هاى 
طبيعى روستايى موجود

- بهره گيرى از نوع پوشش گياهى متناسب با اقليم بستر 
مورد نظر

رى
شه

ى 
راح

ى ط
 ها

يت
كيف

توجه به منظرسازى در باغشهر و پيوند آن 
با مناظر طبيعى پيرامون 

- بهره گيرى از توپوگرافى در منظر سازى و چشم انداز 
شهر

- طراحى كريدورهاى سبز شهرى
- پيوند لندمارك هاى شهرى با جاذبه هاى طبيعى شهر

- طراحى خط آسمان معابر به منظور تأكيد بر عناصر 
طبيعى شهر

- طراحى مسيرهاى پياده مطلوب
- طراحى كف سازى ها، مبلمان شهرى  و پوشش 

گياهى مناسب در سطح شهر
- استقرار پاركينگ ها در جبهه ى پشتى معابر و در 

پيوند با فضاهاى سبز
- طرح ريزى طرح هاى ويژه ى نورپردازى در شهرى

- طرح ريزى طرح هاى ويژه ى رنگ در شهرى

نحوه ى ارتباط موقعيت محل دفن زباله در 
باغشهر با شبكه فضاى سبز 

- مكان يابى دفن زباله با در نظر گرفتن مسائل زيست 
محيطى و حداقل آلودگى آب و .... در باغشهر

- استقرار محل دفن زباله در پيوند با فضاى سبز شهر

فرم يا شكل شهرى باغشهر 

- طراحى فرم شهر با تأكيد بر ديد به مناظر طبيعى و 
پتانسيل هاى طبيعى درون و بيرون شهر

- تأكيد بر مركزيت شهرى
- ممانعت از به كارگيرى فرم هاى خالص شهرى

- الگوى توسعه ى واحدهاى همسايگى بر مبناى اصول 
TND

ى 
راض

ار ا
خت

سا
ونى

رام
پي

ميزان فاصله (زمانى و مكانى) باغشهر با 
روستاهاى پيرامون 

- استقرار باغشهر در فاصله ى زمانى و مكانى متناسب 
نسبت به روستاهاى پيرامون

وسعت و فاصله اراضى روستايى حومه شهر 
مادر از آن 

- در نظر گرفتن وسعت باغشهر متناسب با سكونتگاه 
هاى پيرامون

قل
 و ن

مل
ح

حمل و نقل اصلى درون شهرى 

TOD الگوى توسعه ى شهر بر مبناى اصول -
- فراهم آوردن حمل و نقل عمومى سريع و ارزان (مترو، 

اتوبوس) در سطح شهر
- طراحى سامانه ى حمل ونقل مناسب در پيوند با 

روستاهاى پيرامون و شهر مادر
- محدود كردن استفاده از وسايل نقليه ى شخصى

ساختار شبكه ارتباطى درون شهرى 
باغشهر 

- طراحى سامانه ى معابر كارآمد و غيرشطرنجى
- طراحى شبكه ى مسيرهاى پياده و دوچرخه در پيوند 

با مراكز عملكردى و فضاهاى سبز شهرى
- طراحى شبكه ى حمل و نقل پيوسته
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طريق  اين  از  تا  انديشيد  روستايى  مهاجر  جمعيت  اسكان 
از روند رو به رشد مهاجرت روستاييان به شهرها و كمبود 
مسكن شهرى جلوگيرى كرد. در واقع فراهم آوردن جاذبه 
هاى عملكردى براى جمعيت شهرى و روستايى كه هر يك 
به نوعى در پى زندگى بهتر هستند و خود كفايى اقتصادى 
باغشهرها از مهمترين اقدامات در طراحى و برنامه ريزى 
اين سكونتگاهها هستند. اين اقدامات خود عاملى مهم در 
كاهش پيوند روستاها با شهر مادر و كاهش مهاجرت هاى 
روستايى به شمار مى روند. از راهكارهاى مهم ديگر، مى 
توان به طراحى الگوهاى متنوع مسكن، با توجه به طبقات 
اجتماعى هدف، جهت جلوگيرى از منطقه بندى اجتماعى 
و سكونت يك طبقه اجتماعى خاص در سطح باغشهر و 

همچنين، اختالط كاربرى در پهنه شهر كه از عوامل مهم 
در جلوگيرى از منطقه بندى عملكردى و افزايش دسترسى 

ساكنان به خدمات محلى به شمار مى آيد، اشاره نمود.
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چكيده
هدف از پژوهش حاضر ارزيابى كمى و كيفى مقاالت علمى- پژوهشى منتشر 
شده در دو فصلنامه مديريت شهرى در طى سال هاى 1387 تا 1391 مى باشد. 
جهت دست يابى به هدف اصلى پژوهش 8 پارامتر حوزه و محتوى موضوعى 
مقاالت، تعداد نويسندگان، رتبه علمى نويسنده اول، وابستگى سازمانى نويسنده 
اول، منبع استخراج مقاله، روش تحقيق مقاالت و در نهايت مدت زمان پذيرش 
 excel مقاله مورد تدقيق و ارزيابى قرار گرفته است و با استفاده از نرم افزار
نتايج حاصل ارائه شده است. بررسى هاى اين پژوهش حاكى از آن است كه 
40% مقاالت در زمينه مبانى نظرى طراحى شهرى، 21/6% در زمينه مديريت 
شهرى، 17% به بررسى تجارب موردى در طراحى شهرى اختصاص داشته 
است. همچنين نتايج نشان مى دهد كه اغلب مقاالت منتشر شده  داراى دو 
نويسنده مى باشند. الزم به ذكر است كه نويسنده اول اكثر مقاالت داراى درجه 
دانشيارى بوده است. 38% از كليه مقاالت منتشر شده توسط محقين دانشگاه 
تربيت مدرس انتشار يافته است. از اين رو اين محققين بيشترين سهم را در 
مقاله  تنها چهار  اين 5 سال  اند. در طى  اين فصلنامه داشته  انتشار مقاالت 
مستخرج از طرح پژوهشى بوده است و پايان نامه هاى كارشناسى ارشد (8 
مورد) و دكترى (1 مورد) در رتبه¬هاى بعدى قرار دارند. در مابقى مقاالت 
منبع استخراجى ذكر نشده است. روش تحقيق اكثر مقاالت مورد پژوهى و 
در  تاريخى  تفسيرى-  و  كيفى  تركيبى،  راهبردهاى  و  است  منطق  استدالل 
اولويتهاى بعدى قرار دارند. در نهايت مى بايست اذعان داشت كه 44% مقاالت 
در بازه زمانى كمتر از 6 ماه مورد داورى قرار گرفته و منتشر شده اند. مجموعه 
پيشنهادى نيز جهت ارتقاى كيفى نشريه در انتها با توجه به تحليل انجام شده 

پيشنهاد شده است.
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Qualitative and Quantitative Assessment of Research 
Paper of Urban Management Journal

The main goal of the current research is to evaluate the 
quality and quantity of the research paper of Urban Man-
agement Journal between years 2008 to 2012. To achieve 
this goal, eight parameters such as paper content and field, 
number of authors, scientific grade of the first author, sci-
entific institution of the first author, accepted time of the 
paper, research method and resources have been analyzed 
and finally the results have been presented via excel soft-
ware. The results of the paper indicate that 40% of papers 
are about urban design basics, 21.6% of them are about ur-
ban management, 17% are about case study analysis in ur-
ban design. It also shows that most of papers have 2 authors 
(39%). It should be mentioned that the most first author of 
papers are associate professor. 38% of all published papers 
have been published by Tarbiat Modares University. Master 
degree theses researches have published more articles in this 
journal (8 papers) and only 1 paper published based on PhD 
researches. During these five years only 4 papers have been 
extracted from research projects. Finally its hold says that, 
44% of papers have been published less than 6 months. As 
a result some guidance has been recommended to improve 
journal qualitatively.
Keywords: qualitative and quantitative evaluation, research 
paper, qualitative and quantitative analysis, research meth-
od, statistical analysis 
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1- مقدمه
و  معيارها  از  كنونى  دنياى  در  عام  طور  به  مطبوعات 
حساب  به  اجتماعى  فرهنگى-  توسعه  هاى  شاخص 
كه  نامند  مى  يافته  توسعه  را  اى  جامعه  امروز  آيد.  مى 
توليد  نظير  جمعيتى  و  اقتصادى  هاى  شاخص  كتار  در 
ترح  انرژى،  و  فوالد  توليد  سرانه،  درآمد  ملى،  ناخالص 
اميد به زندگى، ميزان مرگ و مير و زاد و ولد، ساخت 
سنى و جنسى جمعيت و شاخص هاى ديگر، آموزش و 
به عبارنى ديگر عتصر اطالعات و ميزان  يا  اطالعات  
دانايى اجنماعى در آن برجسته باشد (زكى، 1385). در 
به  فرهنگي  و  اقتصادي  توسعة  امروز،  دنياي  در  واقع 
ميزان زيادي به تحقيق بستگي دارد. بر اين اساس است 
كه درصد قابل توّجهي از سرمايه هاي ملّي صرف حمايت 
از برنامه هاي تحقيقي مي شود. نتيجة تحقيق، اّطالعاتي 
در دسترس  كافي  و  مؤثر، سريع  به طور  بايد  كه  است 
ديگران قرارگيرد (مهدوى، 1366). در اين ميان تعداد و 
كيفيت مقاالت منتشر شده در مجالت علمى- پژوهشى 
كوثريان،  (واليى،  داد  برون  و  ارزيابى  هاى  شاخص  از 
مراكز علمى  و  ها  دانشگاه  و موسوى، 1385)  نصيرى، 

محسوب مى گردد. 
از سويى ديگر مقاالت منتشر شده علمى پژوهشى «به 
انتقال  سرعت  مطلب،  بودن  كوتاه  بودن،  روز  به  خاطر 
مجله  بودن  ارزان تر  خواننده،  به  نويسنده  تفكر  نتايج 
اول،  دست  و  اصيل  نسبتًا  اطالعات  كتاب)،  به  (نسبت 
به كارگيرى روش هاى  تحليل هاى دقيق و كوشش در 
شناخته شده و منطقى، چاپ وتوزيع سريع مجله، معرفى 
و  امروز،  تا  گذشته  از  موضوع  به  مربوط  منابع  و  متون 
حذف مطالب حاشيه اى و فرعى (به خاطر رعايت حجم 
اهميت  مقاله و يك مجله علمى)» شايان  محدود يك 
زيادى است. مهم تر از همه اين كه، به دليل فرايند داورى 
كه مقاله مورد نظر طى مى كند، و با صيقل خوردن آن 
براى  آن ها  توصيه هاى  و  داوران  نقادانه  مطالعه  اثر  در 
مقاالت  به  اين ها  همه  انتشار،  از  پيش  مقاله  تكميل 
مى دهد.  ويژه اى  هويت  تخصصى  مجله هاى  در  علمى 
معيارى تر  و  كردن  غنى تر  براى  كوششى  هر  اين رو،  از 
شمار  به  موجه  و  باارزش  كارى  مقاالت  اين  نمودن 

اين  براى  علم  اهل  كه  است  دليل  همين  به  مى آيد. 
مقاالت ارزش زيادى قايل است (تيمورخانى، 1381). هر 
مجله علمى- پژوهشى هدفى خاص را دنبال مى نمايد 
از  ارزيابى كمى و كيفى مقاالت منتشر شده  رو  اين  از 
سوى آنان در جهت دست يابى به ميزان تطابق مقاالت 
منتشر شده با هدف اصلى اين مجالت از اهميت زيادى 
برخوردار مى باشد. در جهت ارزيابى مقاالت «توجه به 
روابط متقابل و وابستگى اجزاى يك مقاله علمى نشان 
مى دهد كه ساختار (روابط اجزاى تشكيل دهنده مقاله و 
شكل تنظيم آن)، محتواى مقاله و نيز هريك از اجزاى 
باشند»  اشكال  داراى  و  نارسا  است  ممكن  آن ها  ذيل 
ارزيابى  هدف  با  پژوهش  اين  اينرو  از   .(1378 (دالور، 
كمى و كيفى مقاالت علمى پژوهشى فصلنامه مديريت 

شهرى شكل گرفته است.

پيشينه تحقيق
در سال 1384 مقاله اى تحت عنوان تحليل استاد داورى 
رسيد.  انتشار  به  ايران  شناسى  جامعه  مجله  هاى  مقاله 
نگارندگان اين مقاله ضمن بررسى اسناد داورى مقاالت 
رسيده به مجله جامعه شناسى ايران كوشيده است عمده 
ترين اشكاالت وارده بر مقاالت از ديدگاه داوران مجله 
شناسايى و دسته بندى نموده و در تحليل هاى نهايى 
ارائه كند (ارشاد، قارا خانى، و ميرزايى، 1384). در همين 
سال تحقيق ديگرى با عنوان بررسى كمى كيفى مقاالت 
مازندران  پزشكى  علوم  دانشگاه  پژوهشى  علمى  مجله 
نتايج  گرديد.  منتشر  همكارانش  و  واليى  ناصر  توسط 
حاصل از تحقيق آنان حاكى از آن است كه «سير تكاملى 
مقاالت چاپ شده به لحاظ تعداد و كيفيت پژوهش هاى 
انجام شده در مقاالت اعضاى هيأت علمى دانشگاه علوم 
است»  محسوس  ها  دانشگاه  ساير  و  مازندران  پزشكى 
(واليى، كوثريان، نصيرى، و موسوى، 1385).  يك سال 
انتشار  از آن (در سال 1385) محمد على زكى به  پس 
گرايش  محتواى  تحليل  بررسى  عنوان  تحت  اى  مقاله 
مديريت  تخصصى  علمى  مجالت  در  پژوهشى  هاى 
اين مقاله اطالعات مربوط به 2868  او در  همت وزيد. 
مديريتى  تخصصى  علمى  مجله  چهار  مقاالت  فهرست 
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رسيده  انتشار  به   1981-2001 هاى  سال  طى  در  كه 
بودند، را جمع آورى نمود. 

در پژوهشى ديگر محمدحسين ديانى و شهال شيردل به 
بررسي و مقايسه چكيده فارسي مقاله هاي مجله هاي 
علمي- پژوهشي حوزه علوم انساني با استاندارد ايزو 214 
پرداخته اند. پژوهش آنان «با روش تحقيق پيمايشي به 
بررسي وضعّيت و شرايط تعدادي از چكيده هاي فارسي 
علوم  حوزة  تمام نماي  علمي-  مجلّه هاي  مقاله هاي 
انساني بر اساس معيارهاي ذكر شده در استاندارد» ايزو 
سال  در  است.  پرداخته   (1379 شيردل،  و  (دياني   214
1387 تحقيقى با مضمون ارزيابى كمى و كيفى نشريه 
هاى هنرهاى زيبا به چاپ رسيد. هدف نكارندگان از اين 
شمارگان  بر  حاكم  روند  از  كلى  نمايى  «ارائه  پژوهش 
منتشر شده مجله از اولين شماره آن در بهار 1376  تا 
شماره 33 آن در بهار 1387 به همراه پرداختن به كم و 
كيف جزيى آن در 9 پارامتر»  (بمانيان، ابافت يگانه، و 

نادرى، 1387) همت ورزيده اند. 

روش تحقيق
اين پژوهش از نوع تحليل محتواى كمى است و در سه 
بخش محقق شده است. در گام اول مجموع مقاالت با 
درجه علمى و پژوهشى منتشر شده در فصلنامه مديريت 
شهرى طى سالهاى 1387 تا 1391 (5 سال) استخراج و 
بر اساس پارامترهاى 8 گانه اى مورد ارزيابى قرار گرفتند. 
اين پارامترها به ترتيب عبارتند از: 1) حوزه مقاالت، 2) 
محتواى موضوعى مقاالت، 3) تعداد نويسندگان، 4) رتبه 
علمى نويسنده اول، 5) وابستگى سازمانى نويسنده اول، 
6) منبع استخراج مقاله، 7) مدت زمان پذيرش مقاله؛ و 
در نهايت 8) روش تحقيق اصلى پژوهش. در مرحله دوم 
مقاالت دوره زمانى ياد شده با هر يك از پارامترهاى فوق 
مورد ارزيابى قرار گرفته است در اين مرحله هر يك از 
نويسندگان، مقاالت را مورد ارزيابى و نسبت به مواردى 
كه نظرات غير يكسانى ارائه شده است توافق و بررسى 
نرم  توسط  نتايج  گرديد. سرانجام  انجام  موشكافانه ترى 
از  پس  آخر،  مرحله  در  است.  شده  ارائه   excel افزار 
استخراج داده هاى خام، تجزيه و تحليل داده ها انجام و 

ضمن تشريح آنها پيشنهاداتى جهت ترسيم افقهاى جديد 
فصلنامه ارائه شده است.

تعريف پارامترهاى مورد ارزيابى
1- «حوزه مقاالت»: شامل معمارى، طراحى منظر، 
و  معمارى  زيست،  محيط  شهرى،  مديريت  و  طراحى 

گردشگرى روستايى است.
مبانى  شامل  مقاالت»:  موضوعى  «محتواى   -2
تجارب  شهرى،  برنامه ريزى  مبانى  شهرى،  طراحى 
در  موردى  تجارب  شهرى،  ريزى  برنامه  در  موردى 
موارد  ساير  و  شهرى  مديريت  مبانى  شهرى،  طراحى 

مى باشد. 
3- «تعداد نويسندگان مقاالت»: تعداد نويسندگان 
به چهار گروه شامل 1 نفره، 2 نفره، 3 نفره و بيش از 3 

نويسنده تقسيم شده اند.
4- «رتبه علمى نويسنده نخست»: شامل استاد، 
كارشناس  دكترى،  دانشجوى  مربى،  استاديار،  دانشيار، 
ارشد، دانشجوى كارشناسى ارشد و ساير موارد مى باشد.

شامل  اول»:  نويسنده  سازمانى  «وابستگى   -5
و  علم  مدرس،  تربيت  بهشتى،  شهيد  تهران،  دانشگاه 
واحد  اسالمى  آزاد  دانشگاه  تهران،  هنر  ايران،  صنعت 
واحدهاى  ساير  نور،  پيام  دانشگاه  تحقيقات،  و  علوم 

دانشگاه آزاد اسالمى و ساير دانشگاه هاى كشور؛
6- «منبع استخراج مقاله»: شامل رساله دكترى، 
عدم  يا  و  پژوهشى  طرح  ارشد،  كارشناسى  نامه  پايان 

اشاره در مقاله تقسيم گرديده است.
7- «مدت زمان پذيرش مقاله»: شامل چهار دسته 
تحت عنوان كمتر از 6 ماه، 6 ماه تا 1 سال، بيش از يك 

سال و عدم درج زمان پذيرش مى باشد.
مقاالت  اصلى  راهبردهاى  تحقيق1»:  «روش   -8
مورد بررسى در اين پژوهش عبارتند از استدالل منطقى، 
راهبردهاى  و  پژوهى  مورد  كيفى،  تاريخى،  تفسيرى- 

تركيبى.

نتايج و بحث
در مجموع طى سالهاى 1387 الى 1391 (5 سال)، 148 

1- روشهاى تحقيق مورد استفاده بر اساس دسته بندى ليندا گروت و ديويد وانگ در كتاب «روشهاى پژوهش در معمارى» طبقه بندى شده اند.
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مقاله در دو فصلنامه مديريت شهرى در قالب مقاالت با 
درجه علمى-پژوهشى به چاپ رسيده است. نتايج حاصل 
از سنجش اين مقاالت با توجه به 8 پارامتر اشاره شده به 

ترتيب و به شرح زير بررسى مى شوند:
شده  ياد  مقاالت  مجموع  از  مقاالت»:  «حوزه   .1
شهرى  مديريت  و  طراحى  حوزه  در  پژوهشها  بيشترين 
با 129 مقاله بوده و كمترين مقاالت نيز در حوزه محيط 
زيست با تنها يك مقاله مى باشد. موضوع گردشگرى و 
معمارى روستايى بعد از طراحى و مديريت شهرى با 12 
مقاله در جايگاه دوم فراوانى جاى دارد. نمودار شماره 1 
فراوانى حوزه مقاالت را به تفكيك سال نشان مى دهد.

 2. «محتواى موضوعى مقاالت»: از مجموع 148 
مقاله منتشر شده طى بازه 5 ساله، 59 مقاله (40%) به 
حوزه مبانى طراحى شهرى اختصاص داشته و 32 مقاله 
(21/6%) نيز مرتبط با مبانى مديريت شهرى مى باشند. 
در  تجارب موردى  بررسى  به  مقاله  زمان، 25  اين  طى 
طراحى شهرى پرداخته اند و تنها يك مقاله نيز در زمينه 
تجزيه و تحليل تجارب برنامه ريزى شهرى منتشر شده 

است. 24 مقاله نيز به ساير موضوعات مانند استانداردها 
و دستورالعمل ها در طراحى شهرى و كليات اختصاص 
دارند. بدين ترتيب بيشترين مقاالت منتشر شده به حوزه 
تا  معنادارى  فاصله  و  داشته  اختصاص  شهرى  طراحى 
توجه  است.  آمده  بوجود  مديريت شهرى  حوزه  مقاالت 
نشريه  اين  اهداف  از  كه  شهر  در  مديريتى  مباحث  به 
مى باشد كمتر توسط محققين مورد توجه قرار گرفته و 
نتايج پژوهشهاى اين حوزه هر چند در مقام دوم ميزان 
نيست  نشريه  رسالت  پاسخگوى  دارد،  قرار  مقاالت 

(نمودار شماره 2). 
3. «تعداد نويسندگان مقاالت»: از ميان 148 مقاله 

منتشر شده بيشترين مقاالت (58 مورد) يعنى در حدود 
اين در حالى  39% مقاالت داراى 2 نويسنده مى باشند. 
يا يك  و  نويسنده  داراى سه  مقاالت  فراوانى  كه  است 
نويسنده به ترتيب با 29% و 17/5% رتبه هاى بعدى را 
به خود اختصاص داده اند. فراوانى مقاالت داراى بيش از 
سه نويسنده نيز 21 مورد (14%) بوده است. بدين ترتيب 
مى باشند  نويسنده  دو  داراى  شده  منتشر  مقاالت  اغلب 

نمودار 1. فراوانى حوزه مقاالت در بازه زمانى مورد مطالعه پژوهش؛ ماخذ: يافته هاى تحقيق.
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نمودار 2. فراوانى محتواى موضوعى مقاالت در بازه زمانى مورد مطالعه پژوهش؛ ماخذ: يافته هاى تحقيق.

نمودار 3. فراوانى تعداد نويسندگان مقاالت از سال 1387 تا 1391؛ ماخذ: يافته هاى تحقيق.
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(نمودار3).
4. «رتبه علمى نويسنده نخست»: از ميان 8 دسته 
دانشيارى  درجه  داراى  نوسندگان  بيشترين  نظر،  مورد 
دارند.  قرار  فراوانى  دوم  درجه  در  استادياران  و  بوده 
خود  به  را  سوم  مقام  نيز  ارشد  كارشناسى  دانشجويان 
رتبه هاى  درصد  و  فراوانى   1 جدول  داده اند.  اختصاص 
نشان  سال  تفكيك  به  را  نخست  نويسندگان  علمى 
مى دهد. در ميان مقاالت منتشر شده حدود 17/5% نيز 
فاقد درجه دانشگاهى بوده اند كه درصد قابل توجهى را 
به خود اختصاص داده اند. در اين ميان سهم دانشجويان 
دكترى با 19 مقاله (12/8%) در درجه چهارم قرار دارند.

از  نخست»:  نويسنده  سازمانى  «وابستگى   .5
ميان دانشگاه هاى استان تهران، بيشترين مقاالت (38 
مقاله) توسط محقيقن دانشگاه تربيت مدرس منتشر شده 
است. دانشگاه تهران نيز 24 مقاله را به چاپ رسانده است. 
دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات تهران نيز با انتشار 9 
مقاله در رتبه سوم قرار دارد. بدين ترتيب مشخص است 
آزاد  و  تهران  استان  سراسرى  دانشگاه-هاى  سهم  كه 
اسالمى شهر تهران در كل 79 مقاله از مجموع 148 مقاله 
است. اين در حالى است كه دانشگاه هاى ساير شهرهاى 
كشور نيز در مجموع 69 مقاله را منتشر نموده اند. تفاوت 
ميان فراوانى تعداد مقاالت منتشر شده توسط محققين 
كه  كشور  دانشگاه هاى  ساير  با  مدرس  تربيت  دانشگاه 

داده اند  اختصاص  خود  به  را  مقاالت  از   %25/6 حدود 
تهران)  (دانشگاه  دوم  رتبه  دانشگاه  برابر   1/5 حدود  و 

مى باشد، فاصله اى قابل توجه است.
6. «منبع استخراج مقاله»: تنها 13 مقاله از مجموع 
148 مقاله مورد بررسى داراى محل استخراج بوده كه 
 4 و  ارشد  كارشناسى  نامه هاى  پايان  حاصل  مورد   8
مورد حاصل طرحهاى پژوهشى و تنها 1 مورد از نتايج 
پژوهشهاى دكترى استخراج شده اند. در 135 مقاله ديگر 
محل و منبع استخراج مقاله درج نگرديده است (نمودار 

.(5
 %44 حدود  مقاالت»:  پذيرش  زمان  «مدت   .7

مورد  ماه   6 از  كمتر  زمانى  بازه  در  مورد)   65) مقاالت 
از   %43 و  است  گرفته  قرار  نهايى  پذيرش  و  داورى 
مقاالت (64 مورد) بين 6 ماه تا 12 ماه پذيرش آنها به 
طول انجاميده است. اين درحالى است كه به مدت زمان 
داورى 15 مقاله (10%) نيز اشاره نشده است. در بازه پنج 
ساله مورد بررسى 4 مقاله داراى مدت زمان پذيرش بيش 

از يك سال مى باشند (نمودار 6).
7. «روش تحقيق»: 68 مقاله از مجموع 148 مقاله 
تحقيق  ساماندهى  در  پژوهى  مورد  راهبرد  از   (%45/9)
مقاله   54 با  نيز  منطق  استدالل  نموده اند.  استفاده  خود 
(36/4%) در رتبه دوم قرار دارد. ساير روشهاى تحقيق 
به  تاريخى  تفسيرى-  و  كيفى  تركيبى،  راهبرد  مانند 

استاد دانشيار استاديار مربى  دانشجوى
دكترى

 كارشناسى
ارشد

 دانشجوى
 كارشناسى

ارشد
 ساير
موارد

رتبه
سال

0 4 7 0 2 2 2 3 1391
8 9 11 0 7 4 1 13 1390
2 8 6 1 6 2 4 3 1389
1 5 0 2 0 4 1 1 1388
1 6 2 2 4 8 0 6 1387
12 32 26 5 19 20 8 26 فراوانى

%8/1 %21/6 %17/5 %3/3 %12/8 %13/5 %5/4 %17/5 درصد

جدول 2. فراوانى و درصد رتبه هاى علمى نويسندگان نخست؛ ماخذ: يافته هاى تحقيق.
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نمودار 4. فراوانى وابستگى سازمانى نويسنده نخست مقاالت در بازه زمانى مورد مطالعه؛ ماخذ: يافته هاى تحقيق.

نمودار 5. فراوانى مدت زمان پذيرش نهايى مقاالت؛ ماخذ: يافته هاى تحقيق.

 7 شماره  نمودار  دارند.  قرار  ديگر  اولويتهاى  در  ترتيب 
فراوانى اين حوزه را به تفكيك سال نشان مى دهد.

نتيجه گيرى و جمعبندى
مجالت علمى پژوهشى نقش مؤثرى در توليد دانش ايفا 
مى نمايند. از اينرو بررسى و ارزيابى كمى و كيفى اين 
مجالت از اهميت زيادى برخوردار است تا از اين رهگذر 

و  زمان  طول  در  كيفى  لحاظ  به  آنان  پيشرفت  ميزان 
سهم آنان در توليد علم مشخص گردد. نتايج حاصل از 
است  آن  از  مديريت شهرى حاكى  فصلنامه  دو  بررسى 
كه اين مجله در طول سال هاى انتشار به لحاظ كيفى 
برخى كاستى ها  نيز دچار  مواردى  در  و  داشته  پيشرفت 
كه  شهرى  طراحى  و  مديريت  ريزى،  برنامه  باشد.  مى 
مى  فصلنامه  دو  اين  بررسى  مورد  موضوعات  جمله  از 
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نمودار 6. مدت زمان پذيرش مقاالت در بازه 5 ساله مورد بررسى؛ ماخذ: يافته هاى تحقيق.

نمودار 7. روش تحقيق مورد استفاده در بازه مورد بررسى؛ ماخذ: يافته هاى تحقيق.

از  باشند كه از رشته هاى جديد محسوب مى گردد و  
زمان پيدايش تاكنون، طراحان و پژوهشگران بسيارى در 
اين زمينه به مطالعه و فعاليت مشغول گشته اند. مسلم 
است در صورتى رسالت مهم طراحان به درستى به انجام 
مى رسد كه فعاليت آنان با تكيه بر پشتوانه هاى علمى 
كه مى تواند از طريق مجالت علمى پژوهشى و ديگر 
منابع، در دسترس آنان قرار بگيرد، صورت پذيرد. از اين 

رو مجموعه پيشنهاداتى به شرح زير جهت ارتقاى بيشتر 
نشريه پيشنهاد مى گردد:

زمينه  در  بيشتر مقاالت  اصلى  تمركز  نشريه  اين  در   .1
متأسفانه  و  است  بوده  شهرى  طراحى  نظرى  مبانى 
مقاالت منتشر شده در زمينه مبانى نظرى برنامه ريزى 
برنامه  در  موردى  تجارب  و  شهرى  مديريت  شهرى، 
حال  باشد.  مى  كمبود  دچار  شهرى  طراحى  و  ريزى 
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و  ايران  در  موردى  تجارب  تطبيقى  مقايسه  و  نقد  آنكه 
ساير كشورها مى تواند راهكارهاى مؤثرى در پيشرقت 
شهرسازى و رفع مشكالت حال حاضر شهرى ايفا نمايد. 
شايسته است اين حوزه با چاپ ويژه نامه ها مورد توجه و 

حمايت جدى قرار گيرد.
از نظر موضوعى هرچند توجه مناسبى به طراحى و   .2
مديريت شهرى شده است و رشد آن در طى 5 سال اخير 
موضوع  اما  دارد،  فصلنامه  دو  شدن  تخصصى  از  نشان 
طراحى منظر و بويژه منظر شهرى از موضوعات مغفول 
مانده است كه  نقش مهمى در مديريت شهرى بويژه در 
شهرهاى پرتراكم امروز كشور خواهد داشت. اميد است 
به نقش منظر شهرى در مباحت  اين حوزه  پژهشگران 
مديريتى توجه خاصى نمايند. نيل به اين هدف نيازمند 
تعريف شفاف تر محورها و باز تعريف رويكردهاى نشريه 
در قالبى فراگير و البته تخصصى تر است كه سبب ترغيب 

نويسندگان نيز مى گردد.
در  است  شايسته  كه  مهمى  موضوعات  ديگر  از   .3
گيرد،  قرار  بازبينى  مورد  نشريه  آتى  سياستگذارى هاى 
حاصل  كه  است  مقاالتى  چاپ  از  معنوى  پشتيبانى 
كه  هستند  پژوهشى  طرحهاى  و  دكترى  رساله هاى 
متاسفانه به تعداد مناسبى در طى سالهاى گذشته منتشر 
نشده اند. اين موضوع مى تواند ناشى از عدم درج محل 
استخراج مقاله توسط نويسندگان نيز تلقى گردد. مديران 
خاص  امتيازات  برخى  اعطاى  با  مى توانند  فصلنامه 
ارسال  از  از مقاالت،  اين دسته  داورى  اولويت  همچون 

و درج محل پژوهشهايى از اين دست حمايت نمايند.
از  كمتر  به  مقاالت  كليه  داورى  زمان  مدت  كاهش   .4
ارسال  جهت  نويسندگان  ترغيب  به  مى تواند  ماه  شش 
مقاالت خود بيانجامد. در حال حاضر درصد قابل توجهى 
از مقاالت بيش از 6 ماه در فرايند داورى قرار مى گيرند.

از  حاصل  ميان رشته اى  مقاالت  از  استقبال   .5
همكارى هاى ميان دانشگاهى و فراخوان جذب مقاالت 
در ساير دانشگاه هاى كشور مى تواند به فراگيرى نشريه 
فصلنامه  به  نشريه  تبديل  نمايد. همچنين  كمك جدى 

مى تواند رشد كيفى آن را شتاب بخشد.
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بررسي توسعه از درون شهر بروجرد
حميدرضا صارمي - استاديار دانشگاه آزاد اسالمى واحد بروجرد، بروجرد، ايران.

چكيده
اند.  بسياري از شهرهاي كشور با معضل گستردگي بي برنامه و گسيختگي كالبدي مواجه 
بررسي هاي بعمل آمده نشان از آن دارد كه گسترش كالبدي برخي از شهرها در سالهاي 
اخير ناشي از رشد طبيعي جمعيت، مهاجرت روستاييان به شهرها و در نهايت به بهانه تامين 
نياز مسكن و پيش بيني اراضي مسكوني در طرح هاي توسعه شهري و به تبع آن تجاوز به 
اراضي كشاورزي و باغات حاشيه شهر بوده است. با وجود اين، شايد يكي از بارزترين نمودهاي 
ناپايداري اغلب شهرهاي ايران، وجود پهنه هاي نسبتاً وسيع رها شده يا حامل كاربريهاي غير 
شهري، مزاحم متروكه و... در درون و يا حاشيه آنها مي باشد. وجود اين بافتها و فضاهاي مسئله 
دار در شهرها باعث ناپايداري هايي در ابعاد اقتصادي، اجتماعي، كالبدي و زيست محيطي 
شهرها شده است. زيرا چنين فضاهايي عالوه بر آسيب پذيري شديد اجتماعي و ناپايداري در 
مقابل مخاطرات محيطي، بويژه زلزله و سيل، در پاسخگويي به نيازهاي اوليه و اساسي ساكنين 
خود نيز ناتوان بوده و در مجموع نارضايتي ساكنان اين قبيل بافتها از شرايط زيست و زندگي در 
آن كامًال مشهود است.در اين پژوهش با رويكرد توسعه درون¬زاي شهري به بررسي گسترش 
كالبدي شهر بروجرد و ظرفيتها و قابليتهاي توسعه درون شهري و ارائه راهبردهايي جهت 
هدايت بهينه توسعه شهري پرداخته مي شود. روش پژوهش در مقاله حاضر از نظر ماهيت 
كاربردى مى باشد، و روش تحقيق آن توصيفي- تحليلي مي باشد كه گردآورى داده ها به 
صورت كتابخانه اي (استفاده از كتب، مقاالت و اينترنت) و بازيد ميداني (پرسشنامه و مشاهده) 
انجام شده و پس از آن، ابتدا در شهر بروجرد، محدوده هاي بافت تاريخي- فرسوده، اراضي باير 
و مخروبه، اراضي زراعي و كشاورزي، اراضي مربوط به كاربري هاي مزاحم و مقدار زمين مورد 
استفاده اين كاربري ها محاسبه گرديد و سپس، با استفاده از مدل انبوهه، برآورد مسكن مورد 
نياز شهر بروجرد، براي سال 1400 محاسبه شد و پس از آن، كمبود ساير كاربري ها در شهر 
بروجرد مورد توجه قرار گرفت. نتايج پژوهش، بيانگر اين است كه در شهر بروجرد، به واسطه 
وجود اراضى درون بافتى، گسترش بهينه كالبدي- فضايي و تامين مسكن در چارچوب فلسفه 

توسعه دروني شهر امكانپذير بوده و مي تواند مفيد واقع گردد. 

واژگان كليدي: توسعه دروني، بافت فرسوده، اراضى زراعى، اراضى باير، برآورد مسكن،شهر 
بروجرد

 saremi@modares.ac.ir :نويسنده مسئول مكاتبات، شماره تماس: 09121270881؛ رايانامه  *
اين مقاله حاصل طرح پژوهشى بوده كه با حمايت دانشگاه آزاد اسالمى واحد بروجرد به انجام رسيده است. بدينوسيله از مسئولين دانشگاه  كه شرايط 

اجراى فعاليتهاى پژوهشى را فراهم مى آورند، صميمانه تشكر و قدردانى مى گردد.

Urban infill development of borujerd city

Most of cities in our country have been faced some 
problems such as unplanned and physical disruption. 
These studies have been shown that the recent physical 
expansion of the city is because of the natural growth of 
the population, immigrations from villages, and finally ex-
ceeding to farms and garden that have been located around 
the cities. Despite, one of the important reasons of insta-
bility in our cities is abandoned wide areas or with none-
urban land use. This fabric has been led to instability in 
some factors such as economic, social, and physical in our 
cities. These spaces are instable in natural disasters such 
as flood and earthquake. Also don’t provide basic needs 
of residents. In this research by approaching of infill de-
velopment, was studied capacity of Borujerd city in order 
to appropriate guidance of urban development.  Research 
method: the kind of this research is applied and the method 
of research is “descriptive – analytical. Also data collec-
tion method has been done library (using of books, papers, 
internet and etc) and field (questionnaire, view).  Result: 
infill development in borujerd is possibility .also prepara-
tion of housing and physical- spatial development is pos-
sibility. 

Keyword: Infill development, borujerd city, estimate of 
housing 
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1- مقدمه
براي شهرهايي كه  به ويژه  امروزه توسعه درون شهري 
مناسب  رويكردي  مواجه اند،  افقي  توسعه  محدوديت  با 
با  كه  شهرهايي  معمول  به طور  است.  شده  شناخته 
تنگناهاي طبيعي مواجه اند و زمين براي گسترش افقي 
آنها محدود است، زمينه اي براي كاربست توسعه درون 
شهري هستند. اين امر از يكسو به مسئله تامين مسكن 
به ضرورت حفظ  ديگر  از سوي  و  است  مربوط  شهري 
پيرامون  حوزه هاي  و  شهر  محدود  زمين هاي  پايايي  و 
اراضي  از  بسياري   .(1389 (سليماني،  مي گردد  باز  آن 
كاربري هاي  داراي  يا  و  كاربري هستند  فاقد  يا  شهري 
يا  و  باشند  مي  غيره)  و  پادگانها  و  (زندانها  فراشهري 
تجهيزات  و  تاسيسات  و  زمين  ارزش  با  متناسب  اينكه 
است.  نشده  اعمال  جمعيتي  ساختماني-  تراكم  موجود، 
پيرامون  فضاهاي  در  شهرها  كه  شده  باعث  امر  همين 
حالي  در  اين  يابند.  گسترش  افراطي  به گونه اي  خود 
حاشيه اي  گسترش  كردن  محدود  با  مي توان  كه  است 
بر  متراكم سازي عالوه  اعـمال سياست هاي تشويقي  و 
شهر،  درون  ظرفيت هاي  از  حداكثري  و  بهينه  استفاده 
اراضي كشاورزي  نابودي  و  زيست  تخريب محيط  مانع 
حاشيه شهرها شد و با هدايت توسعه كالبدي درون زا و 
ميان افزا گامي در جهت توسعه پايدار شهري برداشت. بر 
اساس آمارهاي موجود، 67 هزار هكتار بافت فرسوده در 
شهرهاي كشور شناسايي شده است(www.dolat.ir)كه 
از اين ميزان؛ 258 هكتار آن در شهر بروجرد قرار دارد 
و گوياي عدم توجه به توسعه دروني شهرهاي كشور و 

به طور اخص شهر بروجرد است.
بروجرد،  شهر  حيات  تداوم  و  تكوين  پيدايي،  علل  در 
عهده  به  را  اصلي  نقش  طبيعي،  محيط  ويژگي هاي 
داشته اند. شهر بروجرد به دليل استقرار خود در يكي از 
دشت هاي غني و حاصلخيز استان لرستان از يك سو 
و امكانات اقتصادي، اداري، و فرهنگي موجود در آن از 
جانب ديگر واجد پذيرش جمعيت بوده است (مهندسين 
مشاور طرح و كاوش تهران، 1383، ص 84). اما از سويي 
قرار گيري اين دشت در بين رشته كوه هاي زاگرس و 
وجود گسل هاي متعدد در اطراف آن،اين شهر را از نظر 

گسترش كالبدي با محدوديت هاي اساسي مواجه نموده 
و از سوي ديگر، توسعه هاي جديد شهر بروجرد در قالب 
احداث شهرك هاي جديد در اطراف آن، با ضعف شديد 
از قبيل برق، گاز و  نياز  در زمينه زيرساخت هاي مورد 
و  خالي  اراضي  ميزان  از  آگاهي  با  كه  باشد،  مي  غيره 
ساخته نشده درون شهر بروجرد و برآورد ميزان اراضي 
قابل بازيافت، ضرورت استفاده بهينه از فضاهاي خالي و 
كم بهره برداري شده و فضاهاي رها شده جهت تأمين 
مسكن قابل درك است و ارجح بر توسعة پراكندة شهر 
آماده سازي  هزينه هاي  با  ناهموار  و  پرشيب  اراضي  در 

بسيار باالست.

مباني نظري
تعاريف  دروني شهر»  «توسعه  مفهوم  با  رابطه  در 

مختلف، اما در عين حال يكسويي ارائه شده است:
آمريكا توسعه دورني  1. سازمان حفاظت محيط زيست 
مطرح  شهر  پراكنده  رشد  مقابل  در  آنتي تزي  را  شهر 
نواحي  تنها  نه  دروني  توسعه  است  داشته  بيان  و  كرده 
بهره  سبب  بلكه  كند  مي  حفظ  را  شهرها  اطراف  سبز 
(در  از مزاياي مجاورت  اعظم شهروندان  مندي قسمت 
كنار هم زندگي كردن در مقابل رشد پراكنده و گمنامي 
كه از مشخصات كالن شهرهاست)، انواع حمل و نقل و 

استفاده از زيرساخت هاي شهري مي شود.
واشنگتن»1   شهري  توسعه  و  تحقيقات  «مركز   .2
خالي  راضي  در  شهري  توسعه  فرايند  را  دروني  توسعه 
و يا بالاستفاده داخل نواحي موجود شهري مي داند كه 
قبًال ايجاد شده اند و همچنين معتقد است بيشتر نواحي 
شهري چنين فضاهاي خالي مهمي را در داخل محدوده 

شهري خود دارند.
3. هدايت توسعه شهري به سمت قطعه زمين هاي خالي 

و بناهاي بالاستفاده توسعه دروني نام دارد.
شهر  موجود  بستر  بر  دروني  توسعه  اساس  همين  بر 
واحدهاي  و  شهروندان  ساكنان،  حضور  بر  تكيه  با  و 
دروني  توسعه  در  پذيرد.  مي  صورت  موجود  همسايگي 
صورت  به  پراكنده،  و  افقي  جاي  به  گسترش  شهر؛ 
اين  در  است.  موجود  بافت  داخل  در  درونزا  و  عمودي 
1- Municipal Research and Servicie center of Washington
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شهري  ناكارامد  و  فرسوده  قديمي،  هاي  بافت  سياست 
رها  و  باير  اراضي  گردند،  نوسازي مي  و  بهسازي  احيا، 
شده شهري كاربري يافته و با زندگي روزمره شهروندان 
پيوند مي خورند. در مجموع رشد شهر از درون به عنوان 
وسيله اي براي تحقق رشد هوشمند شهر و رسيدن به 
نقطه مقابل حومه هاي  از كالبد شهر، در  پايدار  شكلي 
(پريزادي،  تأكيد قرار مي گيرد  پراكنده مورد  گسترده و 

1391، ص 94).

جامعه و روش پژوهش
و  بروجرد  شهر  حاضر،  مقاله  در  بررسى  مورد  جامعه 
فضاى كالبدى آن جهت يافتن راهكارى براى استفاده از 
فضاى درون شهرى براى جبران كاربرى هاى مورد نياز 
روش پژوهش  باشد.  كاربرى مسكونى مى  از جمله 
باشد  مى  تحليلى  توصيفى-  حاضر،  مقاله  در 
اى  كتابخانه  طريق  از  هم  الزم  هاى  داده  كه 
به  است.  شده  گردآورى  ميدانى  بازديد  هم  و 
اين ترتيب كه ابتدا در شهر بروجرد، محدوده هاي بافت 
تاريخي- فرسوده، اراضي باير و مخروبه، اراضي زراعي 
مزاحم  هاي  كاربري  به  مربوط  اراضي  كشاورزي،  و 
شناسايى شده و مقدار زمين مورد استفاده اين كاربري ها 
محاسبه گرديد و سپس، مساكن موجود در شهر بروجرد، 
مشخص شده و با استفاده از مدل انبوهه، برآورد مسكن 
مورد نياز شهر بروجرد، براي سال 1400 محاسبه شد و 
پس از آن، كمبود ساير كاربري ها و فضاى الزم براى 

احداث آن ها در شهر بروجرد مورد توجه قرار گرفت.

پيشينه تحقيق
بحث بافت هاي شهري و بهسازي، نوسازي و بازسازي 

آنها در مفهوم عام به زمانهاي بسيار دور يعني از همان 
سابقه  داراي  و  گردد  مي  باز  اولين شهرها  ساخت  آغاز 
اواخر  به  امروزين،  خاص  مفهوم  در  اما  است.  طوالني 
قرن نوزدهم و سپس قرن بيستم، بويژه بعد از جنگ دوم 
از  برمي گردد و مطالعات و تحقيقات گوناگوني  جهاني 
ديدگاه علوم مختلف در اين باره انجام شده و راهكارهاي 
آنكه  توجه  شايان  است.  گرديده  مطرح  آنها  در  مداخله 
اغلب پژوهشهاي انجام شده بر احياي بافتهاي تاريخي 

حالي  در  اين  اند.  شده  متمركز  فرسوده  بافتهاي  و 
بافتها  به  شهري  ريزي  برنامه  ديد  با  چنانچه  كه  است 
گردد  مي  مالحظه   شود  نگريسته  شهري  وكاربريهاي 
و  احيا  به  منجر  نيستند كه   فرسوده  بافتهاي  كه صرفًا 
شهري  فضاهاي  از  بسياري  شد  خواهند  شهرها  رونق 
كاربري  شدت  يا  و  اند  نشده  كاربري  تعيين  خوبي  به 
يا  و  است  زمين  ارزش  از  كمتر  شهر  محدوده  در  آنها 
فراشهري  عملكرد  داراي  كاربريها  از  بسياري  اينكه 
هستند. در زير، نمونه هايي از آن ها از ايران و جهان ذكر 
مي گردد. ريچاردياكوبوسكي1  معتقد است: توسعه دروني 
مي تواند به بر طرف كردن بسياري از مشكالت ناشي از 
رشد سريع و بدون برنامه ريزي شهرها و مناطق شهري 
عنوان  تحت  پژوهشي  در   ،(2001) فريس2  كند.  كمك 
«موانع استفاده از [راهكار] توسعه دروني براي 
عنوان  به  را  هوشمند  رشد  شهر3»  هوشمند  رشد 
كيفيت  وحفظ  شهري  متراكم  توسعه  از  كه  ديدگاهي 
بررسي  كند،  مي  حمايت  شهري  هاي  لبه  در  زندگي 
كرده است. آندرسن؛ (2005)، در پژوهشي تحت عنوان 
به  ها4»    و فرصت  ها  دروني چالش  «توسعه 
بررسي توسعه دروني شهر و موانع و فرصت هاي پيش رو 

شكل 1. توسعه دروني شهر و لزوم پركردن بافت هاي خالي داخل شهر؛ منبع: پريزادى، 1391، ص 4.

1- Richard Yukubousky
2- Farris
3- The barriese to using infilldevelopment to achieve smart growth
4- Infill development: Barriers and Incentives
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در تحقق آن پرداخته است. آييني (1388)، درپژوهشي 
با عنوان «هرم باز آفريني مشاركت مردم، معيار 
ارزيابي برنامه هاي توسعه درون زاي شهري» 
ارزيابي اهميت و جايگاه مشاركت مردم در موفقيت  به 
يكي  عنوان  به  شهري  نوسازي  و  بهسازي  هاي  طرح 
از راه هاي دروني شهر پرداخته است. حيدري (1389)، 
شهر  فرسوده  هاي  «بافت  عنوان  با  درپژوهشي 
و  بوشهر  شهر  درون شهري»،  توسعه  و  بوشهر 
بافت هاي فرسوده آن را از نظر جايگاه و توان اين بافت 
ها در توسعه درون شهري مورد بررسي قرار داده است. 
انجام  مطالعات  در  كه  است  نوشته   (1383) خدابخشي 
معيارهاي  و  نظريه ها  پايدار،  شهر  كالبد  روي  بر  شده 
عمومي  توسعه  به  عمدتًا  كه  است  شده  ارائه  متعددي 
(توسعه درون شهري) و ممانعت از توسعه افقي به سمت 

حومه ها و خارج از شهر تاكيد دارند.

حوزه هاي عمل توسعه دروني شهر
در توسعه دروني شهر،  استفاده كارآمد از زمين هايي كه 
قبًال تحت پوشش توسعه شهري بوده و داخل محدوده 
شهري هستند، بيشترين اهميت را دارند. در اين رويكرد، 
را  (زمين)  فضا  به  نياز  نتيجه  در  و  جمعيت  آينده  رشد 
كردن  پر  از طريق  و  محدوده شهر  درون  در  توان  مي 
فضاهاي خالي شهر، نوسازي و بهسازي مناطق متروكه 
و فرسوده، افزايش متعادل تراكم و تغيير كاربري قديمي 
برآورده ساخت. از همين رو با توجه به مطالب گفته شده 
با  رابطه  در  دروني  توسعه  عمل  حوزه  گفت  توان  مي 
هدايت توسعه كالبدي شهرها در دو حوزه اصلي و پنج 

حوزه فرعي قابل طبقه بندي است: 
1- اراضي براون فيلد؛ مشتمل بر: 1. اراضي باير و 

بدون استفاده؛ 2. بافت هاي ناكارامد شهري؛ و 
2- بافت فرسوده؛ مشتمل بر: 1. بافت هاي فرسوده 
هاي  بافت   .3 مياني؛  فرسوده  هاي  بافت   .2 تاريخي؛ 
فرسوده حاشيه اي (سكونتگاه هاي غير رسمي)(پريزادي، 

.(97 :1391
اهداف پژوهش حاضر عبارتند از:

كالبدي يكپارچه  الگوي توسعه  به  - دستيابي 

شهري بروجرد.
و  بروجرد  شهر  در  مسكن  مسأله  تحليل   -
ارائه راهكار تامين نياز آتي در درون بافت هاي 

موجود.

فضاي پژوهش
شهر بروجرد، از نظر تقسيمات سياسي متعلق به استان 
در شمال  اين شهرستان  است.  در غرب كشور  لرستان 
استان واقع شده و در ارتفاعات بيش از 1500 متر قرار 
است  مربع  كيلومتر   1606 شهرستان  اين  وسعت  دارد. 
تشكيل  را  لرستان  استان  مساحت  از  درصد   5/72 كه 
كه  است  بروجرد  شهر  شهرستان  اين  مركز  دهد.  مي 
دشت  آبرفتهاي  روي  بر  و  زاگرس  ارتفاعات  دامنه  در 
در  شهر  اين  دارد.  قرار  پايكوهي  حالت  در  و  سيالخور 
ارتفاع 1580 متري از سطح دريا مي باشد. اين شهرستان 
طول  دقيقه   45 و  درجه   48 جغرافيايى  موقعيت  داراى 
شرقى و 33 درجه و 53 دقيقه عرض شمالى است. بر 
و مسكن، جمعيت  نفوس  عمومي  اساس سرشماريهاي 
بوده  نفر  با 217804  برابر  بروجرد در سال 1375  شهر 
ميزان  است.  رسيده  نفر   227547 به   1385 سال  در  و 
برابر   1375  -85 دوره  در  بروجرد  شهر  جمعيت  رشد 
0/6 درصد مى باشد. بعد خانوار در شهر بروجرد در سال 
1375 برابر با 4,67 بوده است كه به 4,2 در سال 1385 
برنامه هاى مسكن  در  خانوار  بعد  محاسبه  است.  رسيده 
شهرى نيز تأثيرُگذار خواهد بود، بدين صورت كه كاهش 
بعد خانوار بر روى الگوى مسكن نيز تأثير گذار است و 
مساحت  آن  تبع  به  و  مسكونى  واحد  اتاق  تعداد  مسلمًا 
واحدهاى مسكونى را نيز تحت تأثير خود قرار مى دهد و 

13751385شاخص هاى جمعيتى
217804229541جمعيت

4664759388تعداد خانوار
4,673,86بعد خانوار

جدول 1. شاخص هاى جمعيتى مرتبط با  جمعيت و خانوار 
طى دوره (85-1375)؛ ماخذ: سرشمارى هاى عمومى 

نفوس و مسكن در سالهاى 1375-85
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در شاخص هايى چون نفر در اتاق، نفر در واحد مسكونى 
موسوي،  (ياري،  داشت  خواهد  بسزايى  نقش  غيره  و 

كوشكي، 1389).

يافته هاي تحقيق
شهر  جمعيتى  پذيرش  ظرفيت  الف)تعيين 

بروجرد
جمعيت شهر بروجرد در سال 1355 برابر با 101345 نفر 
بوده كه با رشدي معادل 5,7 درصد به 183160 نفر در 
سال 1365 رسيده است. در دوره بعدي با رشدي معادل 
1,9 درصد،  جمعيت شهر به 217804 نفر در سال 1375 
با  سال 1385  در  آن  جمعيت  نهايتًا  است.  گرديده  بالغ 
رشدي برابر با 0,6 درصد به 229541 نفر رسيده است. 
همانگونه كه مالحظه مي گردد؛ بيشترين رشد جمعيت 
شهر متعلق به دوره 65-1355 و كمترين آن مربوط به 

دوره 85-1375 مي باشد.
بنابراين بر اساس داشتن نرخ رشد سال 1385-1375، 
جمعيت محاسبه شده براى سال 1400 به اندازه 241910 
پيش بينى گرديد كه در ادامه كار براى محاسبه كمبودها  

وتعيين سرانه آتى مورد استفاده قرار مى گيرد.

ب) محدوده بافت تاريخى - فرسوده
بر اساس برداشت هاي صورت گرفته و نقشه هاي نرم 
فزاري تهيه شده ازمحدوده، بافت فرسوده شهر بروجرد، 
مركز  در  كه  است  هكتار   258 وسعت  به  اي  محدوده 
اين  نمود  اذعان  توان  جغرافيايى شهر واقع است و مى 
بطور  كه  است  گرفته  قرار  از شهر  قسمتى  در  محدوده 
در  را  شهر  اوليه  هسته  و  تاريخى  قديمى،  بافت  عمده 
در  مطالعاتى  محدوده  كه  است  ذكر  قابل  البته  بردارد. 
پروژه حاضر از نظر موقعيت منطبق بر محدوده تصويب 

نقشه 1. موقعيت سياسي بروجرد در  تقسيمات سياسي استان لرستان

جدول 2. بررسى روند جمعيت 1335-1385؛ ماخذ: سرشمارى عمومى نفوس و مسكن (مركز آمار ايران).
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شده توسط كميسيون ماده 5 مى باشد. در واقع محدوده 
تاريخى  بافت  محدوده  با  منطبق  تقريبًا  فرسوده  بافت 
شهر بروجرد مى باشدكه توسط سازمان ميراث فرهنگى 
به ثبت رسيده است. وسعت اين محدوده حدود 7 درصد 
از وسعت محدوده قانونى شهر است. الزم به ذكر است 
توسط  ازاين  پيش  بروجرد  شهر  فرسوده  بافت  محدوده 
بررسى  مورد  دقت  به  ري  مشاور هفت شهر  مهندسين 

قرار گرفته است.

ج)اراضى باير ومخروبه
باير  اراضى  بروجرد مساحت  اساس طرح جامع شهر  بر 
در سال 1385 برابر با 10282979مترمربع معادل 1028 
هكتار مى باشد كه بر اين اساس و با توجه به جمعيت 
229541 نفرى سال 1385، سرانه آن 44,80 مترمربع 
از  سطح  بيشرين   ،(3) شماره  جدول  به  توجه  با  است. 
در  و   11 ناحيه  در  آن  درصد   20,56 حدود  باير  اراضى 
حواشى شهر قرار دارد و كمترين آن حدود 0,27 درصد 

نمودار 1. روند رشد جمعيت طي سال هاي 1385-1335 در شهر بروجرد؛ ماخذ: سرشمارى عمومى نفوس و مسكن 
(مركز آمار ايران)

نقشه 2. محدوده بافت فرسوده شهر بروجرد بر اساس 3 شاخص نفوذناپذيرى، ريزدانگى و ناپايدارى
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در ناحيه 2 كه از نواحى ميانى شهر و داراى بافت پر مى 
باشد قرار گرفته است.

د) اراضى زراعى و كشاورزى
مجموع اين اراضى برابر 891 هكتار مى باشد كه حدود 
289 هكتار از آن در ناحيه 17 قرار دارد و از آنجايى كه 
اختيار سازمان مسكن و  مالكيت قطعه زمين مذكور در 
شهرسازى است مى توان جهت پروژه هاى مورد نظر از 

آن استفاده نمود. 

ه) اراضى مربوط به كاربرى هاى مزاحم
در سطح شهر بروجرد كاربرى هاى كارگاهى- صنعتى  
(همچون تعميرگاه، درب و پنجره سازى و غيره) به طور 

ميباشد.  مربع  متر  برابر 700291  با مساحتى  و  پراكنده 
بنابراين مى توان گفت در  برنامه ريزى راهبردى تغيير 
در شهر بروجرد، مساحت قابل توجهى به لحاظ جابجايى 
كاربرى هاى مزاحم و ناسازگار با محيط مسكونى حاصل 

نمى شود. 
ساير  و  مسكونى  فضاى  به  نياز  تخمين  و) 

كاربرى هاى شهرى

در صد اراضى باير و مخروبهنواحى
باير

باير و نواحي
مخروبه

درصد اراضي

149703%0,48989936%0,87
227779%0,2710764454%7,43
3639511%6,22112114249%20,56
488657%0,86121544450%15,02
5213973%2,0813301165%2,93
6300299%2,92141519634%14,78
7212640%2,0715579311%5,63
8175729%1,71161114054%10,83
100%10282979مجموع17547435%5,32

جدول 3. مشخصات اراضى باير به تفكيك نواحى؛ مأخذ: مطالعات نگارنده

سطوح نواحى
كشاورزى

در صد اراضى 
كشاورزى

سطوح نواحي
كشاورزي

درصد اراضي 
كشاورزي

1-%0,009115411412.95%
26776%0,0810-%0,00
36511%0,0711-%0,00
46400%0,071244739%0,50
5457701%5,1313-%0,00
6102261%1,1514317303%3,56
71841595%20,6615414397%4,65
81125200%12,6216538503%6,04
100%8915465مجموع172899965%32,66

جدول 4. مساحت اراضى زراعى به تفكيك محالت؛ مأخذ: مطالعات نگارنده.
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بررسى كمبود هاى مسكن در شهر بروجرد و 
تعيين نيازهاى اين شهر تا سال 1400

1- برآورد كمبود مسكن به روش انبوهه
و  نفر   229541 بروجرد،  شهر  جمعيت   ،1385 سال  در 
بوده است. در  تعداد خانوارهاى ساكن در شهر 59388 
اين سال تعداد واحدهاى مسكونى موجود در شهر 42886 
تعداد واحد مسكوني در شهر  اين  بر اساس  بوده است. 
و آمار هاي جمعيتي موجود براي شهر بروجرد، شاخص 
واحد مسكوني به ازاي هر نفر در اين شهر 0,19، شاخص 
مسكوني  واحد  در  خانوار   ،5,35 مسكوني  واحد  در  نفر 
1,38 و شاخص واحد مسكوني به ازاي هر خانوار 0,72 
بوده است. با مقايسه تعداد خانوارهاي موجود در شهر در 
سال 1385 با تعداد واحد هاي مسكوني موجود در اين 
سال، براي رسيدن به اينكه به ازاي هر خانوار يك واحد 

مسكوني وجود داشته باشد،شهر با كمبود 16502 واحد 
مسكوني در اين سال مواجه بوده است.

2-  استفاده از مدل انبوهه براى برآورد مسكن 
مورد نياز شهر بروجرد در سال 1400 

در اين روش، جمعيت پيش بينى شده (P) به ميانگين 
بعد خانوار (S) تقسيم مى گردد، تا تعداد خانوار پيش بينى 

شده (H) به دست آيد، بنابراين خواهيم داشت:  

SPH /=
 

در رابطه باال اگر K (ضريب خانوار در واحد مسكونى) 
دخالت داده شود، تعداد مساكن مورد نياز (E) برآورد مى 

گردد: 
)(/ SKPE =

نقشه 3. موقعيت اراضى باير و زراعى در شهر بروجرد
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ونى
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138522954142886593883,860,195,351,380,72

جدول 5. تعداد واحدهاى مسكونى بروجرد در سال هاى 1385؛ مأخذ: محاسبات نگارنده
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براى افق 1400: 

بعد خانوارجمعيتسال
14002419104

جدول شماره 6.  جمعيت شهر بروجرد در  سال 1400؛ 
ماخذ: محاسبات نگارنده.

بر اين اساس:
   

39.1=K    4=S  241910=P
برآورد تعداد واحد مسكونى مورد نياز: 

  
43509)439.1/(2419101400 =×=E

در سال 1400 كه 43509   E براى  آمده  بدست  مقدار 
شهر  در   1400 سال  در  كه  معناست  بدان  است،  واحد 
بروجرد بايستى اين تعداد واحد مسكونى در شهر وجود 
داشته باشد؛ كه با حذف تعداد واحدهاى مسكونى موجود 
در شهر در سال 1385 (42886 واحد)، تعداد 623 واحد 
مسكونى بايد در طى اين 15 سال در شهر ساخته شود. 

ر) محاسبه كمبود كاربري ها
1- محاسبه كمبود كاربرى ها در  شهر بروجرد 
بر اساس سرانه هاى مصوب طرح جامع شهر 

تا سال 1400
برابر  مسكونى  كاربرى  سرانه  مصوب،  جامع  طرح  در 
27,4 مترمربع و سرانه كاربرى هاى خدماتى (همچون 
برابر  غيره)  و  سبز  فضاى  درمانى،  آموزشى،  تجارى،  
به  مترمربع   24,31 نيز  معابر  سرانه  و  مترمربع   12,99
ازاى هر نفر مى باشد و در مجموع كل سرانه ها برابر 
اساس،  اين  بر  است.   نفر  هر  ازاى  مترمربع   162,02
كاربرى مسكونى تا سال 1400 با كمبود سطحى معادل 
33,9 هكتار مواجه است و كمبود سطوح خدماتى نيز بر 
اساس سرانه هاى مصوب طرح جامع 16 هكتار و معابر 
نيز با كمبود 30 هكتارى مواجه است و درمجموع جهت 
مرتفع نمودن كمبود سطوح كاربرى ها تا سال 1400 به 
به  توجه  با  كه  نيازمنديم  هكتار   79,9 بر  بالغ  مساحتى 
داخل  در  زراعى  و  باير  اراضى  مساحت 1735 هكتارى 
محدوده شهر، مى توانيم با اتخاذ رويكرد توسعه درونى 

سطوح مورد نياز را در شهر جانمايى كنيم.

1.39

1.39

نقشه 4.كاربري اراضي وضع موجود؛ ماخذ: نگارنده.
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2- محاسبه كمبود كاربرى ها در  شهر بروجرد 
بر اساس سرانه هايپيشنهادى محقق تا سال 

1400
نفر و  ازاى هر  به  سرانه كاربرى مسكونى 60 مترمربع 
سرانه كاربرى هاى خدماتى و معابر  نيز به ترتيب   33 
اساس  براين  باشد.  مى  نفر  هر  ازاى  به  مترمربع   30 و 
 123 برابر  شهرى  هاى  كاربرى  سرانه  كل  مجموع 
سناريو  اين  اساس  بر  است.  نفر  هر  ازاى  به  مترمربع 
كمبود سطوح مسكونى برابر 74,2 هكتار و كمبود سطوح 
خدماتى برابر با 40,8 هكتار مى باشد و معابر نيز با كمبود 
37,1 هكتارى مواجه است مجموع كل كمبود كاربرى ها 

معادل 152,1 هكتار برآورد گرديده است.

با استفاده  ز)برابرى عرضه و تقاضاى مسكن 
از پتانسيل درون بافتى

به  توجه  با   1400 سال  در  مذكور،  مطالب  به  توجه  با 
افزايش جمعيت، به تعداد  623 واحد مسكونى نياز دارد 
اين كاربرى 74/2  براى  نياز  كه مجموع مساحت مورد 
هكتار مى باشد. در شهر بروجرد مجموع مساحت اراضى 
باير، اراضى زراعى و زمين هاى حاصل از خزوج صنايع 
مزاحم برابر با 700291 هكتار مى باشد. بنابراين نه تنها 
مى توان كمبود نياز مسكونى در سال افق را از طريق 
ميان  و  نمود  تأمين  بافت شهر  داخل  خالى  هاى  زمين 
عرضه م تقاضاى مسكن در شهر تعادل برقرار نمود، بلكه 
مى توان نياز به ساير كاربرى ها در شهر را نيز از طريق 

همين اراضى دورن بافتى تأمين نمود.

نتيجه گيري و جمعبندى
بروجرد  شهر  جمعيت  سرشماري،   هاي  دوره  طول  در 
آمده  دست  به  رشد  نرخ  به  توجه  با  كه  يافته  افزايش 
دريافت  توان  مي  سرشماري،  مختلف  دوران  طي 
از  ناشي  بروجرد  شهر  جمعيت   افزايش  از  بخشي  كه 
علت  به  بروجرد  شهر  باشد.  مي  شهر  اين  به  مهاجرت 
تمركز اداري- سياسي و خدماتي بعد از شهر خرم آباد، 
به  امر منجر  اين  بوده است كه  پذيراي جمعيت مهاجر 
توزيع نامتعادل جمعيت در شهر شده است كه اين مسئله، 

مي  ها  آن  جمله  از  كه  داشته  بر شهر  نامطلوبي  اثرات 
توان به شكل گيري سكونتگاه هاي غير رسمي و از بين 
بردن مزارع و باغات و مشكالت زيست محيطي اشاره 
نمود. بر اساس يافته هاي اين پژوهش به اين نتيجه مي 
رسيم كه در محدوده شهري بروجرد، قابليت هاي زيادي 
از  قرارگيرد  بهينه  استفاده  مورد  تواند  مي  داردكه  وجود 
جمله، اراضي محدوده بافت تاريخي- فرسوده و اراضي 
باير و مخروبه كه با بهسازي و نوسازي و ايجاد هويت 
در اين فضاها، مي توان بخش مهمي از نياز به زمين و 
مسكن ناشي از افزايش جمعيت در شهر در طول زمان را 
فراهم نمود و در صورت لزوم مي توان از اراضي زراعي 
و كشاورزي استفاده نموده و با انتقال كاربري هاي مزاحم 
شهري به خارج از شهر، فضاي باقى مانده اين كاربري 
احداث و توسعه ساير كاربري ها مورد  تواند جهت  مي 
بهره برداري قرار گيرد. اما با توجه به اينكه نگاه برنامه 
ريزان شهري غالبا نگاه افقي به شهر است بمحض بروز 
ازشدت  فارغ  ها،  كاربري  از  هريك  اراضي  در  كمبود 
به  صرفًا  موجود،  وضع  در  كاربري  آن  تراكم  و  فعاليت 
تامين آن در اراضي توسعه نيافته حواشي شهر توج مي 
شود. براساس مطالعات طرح جامع تنها، 1735هكتار از 
اراضي شهر بروجرد باير و زراعي مي باشند كه مي توان 
اين  از  ها  كاربري  ساير  و  مسكوني  كمبودهاي  جهت 
اراضي استفاده كرد. توسعه شهر از درون، باعث مي شود 
يا خالي، مورد بهره برداري قرار  تا فضاهاي بالاستفاده 
گرفته و چهره آن محدوده از شهر را از حالت غم گرفته 
ارزش تبديل  و فرسوده به محدوده اي داراي هويت و 
پارامترهاي  از  البته اين موضوع، تنها يكي  مي كند كه 
توسعه درونشهري است كه با تدبير و انديشه درست مي 
توان نياز به مسكن را براي افق هاي دور دست در اين 

اراضي لحاظ نمود.
پيشنهادات

در  استان  ساير شهرهاي  به  بيشتر  رسيدگي  و  توجه   -
تواند  مي  خدماتي  و  صنعتي  زيرساختهاي  ايجاد  زمينه 
مراتب شهرستان  سلسله  در  فضايي  تعادل  ايجاد  باعث 

شود كه در بلندمدت به نفع شهر بروجرد خواهد بود. 
مناطق  توانمندسازي  و  بهسازي  به  بيشتر  توجه   -
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نابسامان به عنوان بافتهاي ويژه و مسأله دار شهري؛
- توزيع فضايي عادالنه فعاليت ها و كاربري هاي شهري 
مختلف  سازمانهاي  سوي  از  شهر  مختلف  نواحي  در 
مسوول ارائه خدمات در پهنه شهر از مهمترين ضروريات 
ساخت فضايي شهرمي باشد. باال بردن سطح سرانه هاي 
فضاي سبز، درماني، تجاري و رفاهي به صورت متعادل 
در محالت و نواحي شهر با توجه به كمبود و توزيع نابرابر 

آنها شديداً احساس مي شود؛
- با توجه به تمايل به توسعه و گسترش شهر به سمت 
اراضي كشاورزي و باغات حفاظت و صيانت از فضاهايي 
كه در معرض توسعه شهر هستند، الزم و ضروري مي 

باشد.
از  ممانعت  جهت  در  امكانات  تمام  دارد  ضرورت   -
اولويت  بنابراين  رود،  كار  به  شهر  رويه  بي  گسترش 
توسعه بر ساخت و ساز در اراضي داخل شهر مي باشد 
پذير  پهنه هاي آسيب  به سمت  برنامه  بي  توسعه  از  تا 

جلوگيري شود.
با كمبود  در محدوده هايي كه  ارتباطي  ايجاد شبكه   -

دسترسي هاي ارتباطي مواجه هستند؛
- تالش در جهت تهيه و تصويب طرح جامع حريم شهر 
وتعيين متولي اجراي بهينه آن از جمله استقرار شهرداري 

حريم.
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تقويت مديريت محلى، راهكارى در جهت توانمندسازى سكونتگاه هاى غيررسمى؛ مطالعه 
موردى: محمود آباد اصفهان

اميد احديان -  كارشناس ارشد شهرسازى دانشگاه آزاد اسالمي واحد همدان، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، همدان، ايران.
رضا شاكر اردكانى-كارشناس ارشد برنامه ريزى شهرى و منطقه اى، دانشگاه آزاد اسالمى، واحد علوم و تحقيقات تهران، دانشكده هنر و 

معمارى، تهران، ايران.

چكيده
اسكان غيررسمي، از پيامدهاي نامطلوب شهرنشيني در جهان معاصر و كشور است 
كه به ويژه در نتيجه صنعتي شدن شتابان و نابرابرى هاى منطقه اي شكل گرفته و 
شهرها و خصوصاً كالن شهرهاى كشور را با مسائل عديده اي مواجه ساخته است. 
نوشتار حاضر با بررسى اسكان غيررسمى و چگونگى شكل گيرى آن در ايران و 
جهان به نمونه موردى محله محمودآباد در منطقه 12 شهردارى اصفهان پرداخته 
است. در اين راستا به ارائه راهبردهايى به منظور ساماندهى و توانمندسازى محدوده 
مورد مطالعه پرداخته شده است. اين پژوهش با استفاده از روش تحقيق توصيفى 
- تحليلى، پيمايش و مطالعه ميدانى در 300 پرسشنامه (حجم نمونه) اخذ شده از 
ساكنان در سكونتگاه غيررسمى محمودآباد استدالل كرده است كه علت شكل گيرى 
اين پديده در اين محدوده، نتيجه مهاجرت هاى بى رويه از يك سو و مسائل و 
مشكالت اقتصادى و فقدان مديريت واحد و هماهنگ در زمينه مسائل و مشكالت 
اقتصادى در حيطه مسائل مهاجرتى و اسكان اوليه آن ها از سوى ديگر بوده است. 
در ادامه پس از تحليل هاى صورت گرفته به كمك ابزار تحليل از شناخت محمودآباد 
در ابعاد مختلف، طرح پيشنهادى ساماندهى سكونتگاه غيررسمى در قالب راهبرد 
توانمندسازى و با تأكيد بر نقش مديريت محلى ارائه شده است كه مبتنى بر تدوين 

سند توانمندسازى و تبيين راهكارهاى اجرايى است.

واژگان كليدى: مديريت محلى، توانمندسازى، سكونتگاه غيررسمى، محمود آباد 
اصفهان.
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Strengthen the local management solutions to empow-
er informal settlements; case study: mahmoodabad, 
isfehan

Informal settlement, the negative consequences of ur-
banization in the contemporary world and especially the 
rapid industrialization and regional disparities have been 
created.
The present study of informal settlements in Iran and the 
world and how it is taking shape  Mahmoodabad neigh-
borhoods in 12 municipalities of case studies. In this re-
gard, the proposed approaches to the study area have been 
organizing and empowerment. This study used descriptive 
research - analysis, survey and field study of 300 question-
naires (sample size) is obtained. The following analyzes 
were carried out using the analysis tool Mahmoodabad 
of various sizes, the proposed regularization of informal 
settlements is presented in the form of empowerment strat-
egies.

Keywords: Local management, empowerment, informal 
settlements, Mahmoud Abad, Isfahan.
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1- مقدمه
واژه توانمندسازى در فرهنگ زبان فارسى از ريشه توانا 
به معنى داراى قدرت انجام كار، نيرومند و قوى (معين، 
رابطه  اين  در  است  شده  مطرح   (1159 ص   ،1388
توانمندى نيز مطرح گشته است كه انورى آن را توانايى 
است،  كرده  معنا   (1951 ص   ،1381 (انورى،  قدرت  و 
برنامه ريزى شهرى توانمندسازى  در تفكر شهرسازى و 
امر نسبتًاَ جديدى است كه برآمده از برنامه-ريزى پست 
و  عمل گرايى  مشاركت،  بر  مبتنى  كه  است  مدرنيسم1  
عدم تمركز در برنامه ريزى مى باشد2 ؛ لذا توانمندسازى 
پست  برنامه ريزى  تفكر  در  شهر  و  شهروندان  براى 
در   .(Walters,2007 :79) مى شود  توصيه  مدرن 
دوران  در  كه  شهرسازى  تفكرات  ساير  در  و  راستا  اين 
متقدم نيز به آن پرداخته شده است مفهوم توانمندسازى 
است  شده  مطرح  اساسى  فرض  پيش  يك  عنوان  به 
نامه  لغت  در   .(Vale&Campanella,2005 :352)
شهرسازى حول لغت توانمندسازى آورده شده است كه 
«افزايش توانايى مردم براى مديريت زندگى خودشان» 

 .(Cowan,2005 :123)
بخشى  را  توانمندسازى  راهبرد   (1388) ايراندوست 
مى كند  معرفى  شهرى3  خوب  حاكميت  مباحث  از 
داشت  مدنظر  بايد   .(61 ص   ،1388 صادقى،  و  (فنى 
بهتر  زندگى  يا  شدن  بهتر  جهت  در  توانمندسازى  كه 
مفهوم  خود  كتاب  در   (2003) نيل4  مى دارد.  بر  گام 
توانمندسازى را حركتى در جهت يافتن و تحقق زندگى 
خوب شهرى مطرح مى كند و لزوم آن را محق در توسعه 
شهرى مى داند (Neal,2003 :232)، اساس موفقيت در 
و  درونى  از ظرفيت هاى  استفاده  بر  تاكيد  توانمندسازى 
و  اسكندرى  است.  ابعاد مختلف  در  مكان  پتانسيل هاى 
رباطى در مقاله خود با عنوان «سياست هاى بانك جهانى 
در خصوص توانمندسازى» با اشاره به اين امر به مقوله 

«ظرفيت هاى درونى» و «اولويت بندى» به صورت توأمًا 
توانمندسازى،  راهبرد  از  كننده  ايجاد  شرايط  عنوان  به 
شرايط  ساكنان  توسط  راهبرد  اين  كه  مى شود  متذكر 

مطروحه را ايجاد خواهد كرد. 
لذا اين مفهوم با تغيير5  فرآيندهاى گذشته شكل جديدى 
از زندگى در جامعه و باهمستان را نمايش مى دهد كه با 
تواناتر كردن فرد و افزايش قدرت در فرد و جامعه سعى 
در بهتر شدن زندگى دارد كه اين مقوله را مى توان به 
از مفهوم توانمندسازى نيز برشمرد.  عنوان هدف كالن 
در اين رهيافت مى توان با نگاه علّى به مسائل شهرى، 
توانمندسازى را در جهت بهتر شدن و حل مسائل دانست، 
توانمندسازى با افزايش كيفيت زندگى سعى دارد استقالل 
محلى،  خودكفايى  افزايش  گيرى،  تصميم  در  نسبى 
مشاركت پذيرى  افزايش  بالتبع  و  مردم ساالرى  هدايت 
را تحقق  اجتماعى  در ميان ساكنان شهرى و فراگيرى 

بخشد.
امرى كه فريدمن6  (1992) نيز بدان در تعريف توانمندسازى 
اشاره مى كند وى همچنين عالوه بر تاكيد توسعه، توجه 
در  را  توانمندسازى  امر  و  مى نمايد  نيز  باهمستان  به 
محوريت باهمستان دنبال مى كند. وى توانمندسازى را 
به عنوان پديده اى مطرح مى كند كه توانايى تفسير كردن 
بر روى پايه يا محوريت باهمستان را دارد و امرى قطعى 
افراد  و  جامعه  به  وابسته  كه  مى داند  متعادل  توسعه  در 
آن است (Friedmann,1992). تاكيد بر باهمستان در 
مقوله توانمندسازى در گفتار ساير متفكران نيز به چشم 
مى خورد، گيلدربلوم (2008) در كتاب خود بيان مى دارد 
كه مقوله توانمندسازى به ساختارى از پايين به باال شكل 
خواهد  محقق  باهمستان7  محوريت  بر  كه  است  گرفته 
دموكراسى  لذا  (Gilderbloom,2008 :188)؛  شد 
از جمله مواردى است  نيز  توانمندسازى  محور بودن در 
كه مفهوم توانمندسازى با آن اجين شده است. شكوئى 
1- Post Modernism Planning

2-در حوزه تاريخى تفكر پست مدرنيسم در برنامه ريزى در دهه 80 از قرن بيستم مى باشد كه با مقاله برژيرال پيرامون برنامه ريزى در آمريكا آغاز شد.
3- Urban Good Governance
4- P.Neal

5-در اينجا مناسب است كه اشاره اى نيز به معنى تغيير شود، در دانشنامه كارآفرينى اشاره شده است كه برهم زدن وضعيت موجود و حركت براى 
رسيدن به وضعيت به مطلوب است و شامل 5 مرحله در فرآيند خود مى باشد. اين مراحل شامل، زمان حاضر، نتايج آينده، استراتژى، اقدامات تغيير 

دهنده و بازنگرى است (دانشنامه كارآفرينى، 1388، ص 398-394)
6- J.Friedmann
7- Community based
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اين تفكر را برگرفته از ريشه-هاى پلوراليسم مى داند و 
بيان مى كند كه «در اين رويكرد همه گروه ها بايد همسو 
و هم جهت باشند و هيچ كدام بر ديگرى برترى نگيرد» 

(شكوئى،1374، ص 429).
كه  كرد  اشاره  بايد  نيز  باهمستان  محوريت  پيرامون 
ساير  در  مفهوم  اين  بودن  عقيم  بر  دليل  آن  بر  تاكيد 
و  محلى  تفكر  بر  است  تأكيدى  بلكه  نيست،  سطوح 
مى توان  لذا  (Whiehead,2007 :158)؛  جهانى  تأثير 
نقش  سطوح  ساير  در  نيز  مفهوم  اين  كه  داشت  انتظار 
امر  اين   (1992) پركينس  زمينه  اين  در  باشد،  داشته 
باب  اين  در  وى  مى داند.  توانمندسازى1  ديالكتيك  را 
يا  و  كوچك  جوامع  در  توانمندسازى  كه  مى-كند  بيان 
محلى بسيار واضح تر، روشن تر و تأثيرگذارتر خواهد بود 
اين  در   .(Zimmerman&Perkins,1995 :577)
زمينه مى توان انتظار داشت كه مديريت محلى تأكيدى 
مفهومى بر تحقق راهبرد توانمندسازى مى باشد. بنابراين 
تأثيرگذارى  و  كار  ساعات  كه  داشت  انتظار  مى توان 
رابطه  گروه ها  شدن  بزرگ تر  و  سطح  با  توانمندسازى 
هر  خروجى  كه  داشت  مدنظر  بايد  البته  دارد،  معكوس 

سطح نيز متفاوت است.

با توجه به مطالب ارائه شده در اين بخش بايد مطرح كرد 
كه توانمندسازى و مديريت محلى در سير تكوينى خود 

داراى چند نقطه عطف است كه بدان اشاره خواهد شد:
توانمندسازى  مفهوم  به  توجه  با  مى رسد  نظر  به   .1

تئورى ها  ساير  با  مفهوم  اين  كه  داشت  انتظار  مى توان 
هم نشينى مساعد و مطلوبى خواهد داشت و اين برآمده 
از تعريف ذكر شده از مفهوم و رابطه عميق آن با انسان 
اين  تعامل  و  توافق  از  مى توان  رابطه  اين  در  مى باشد. 
مفهوم با مديريت محلى اشاره كرد كه در سطح و ارتباط 

مى تواند با هم ارتباط برقرار كنند.
براى  امرى  عنوان  به  شهرسازى  در  توانمندسازى   .2
كه  حالى  در  است.  شده  مطرح  شهرى  مشكالت  حل 
و  كند  مشخص  را  توسعه  مسير  مى تواند  توانمندسازى 
بايد به عنوان يك پيش فرض اساسى در شهرسازى و 
طرح هاى توسعه شهرى مورد استفاده قرار بگيرد. آنچه 
در اين مسير حائز اهميت است، توجه به اين مطلب است 
كه توانمندسازى به عنوان يك راهبرد مطرح است و براى 
نيازمند راهكار و راه حل در سطوح ديگر  اجرايى شدن 
دارد؛ لذا ابتدا بايد سطوح را شناسايى كرد و در مرحله بعد 
توجه داشت كه براى هر مكان و زمان اقتضائات خاص 
خود را بيان كرد. در اين زمينه برك پور در تأكيدى بيان 
مى كند كه «حكومت محلى اصلى ترين نيروى محرك 
ساخت  فرآيند  در  بازيگران  كليه  يكپارچه-سازى  براى 
شهر به حساب مى آيد» (برك پور و اسدى، 1388، ص 

102) و لذا هر دو به عنوان يك اساس در ساخت شهر 
امروز با تأكيد بر دموكراسى توده و گروه ها مطرح است.

2- سكونتگاه هاى غيررسمى
مختلف  اصطالحات  داراى  غيررسمى2  اسكان  مفهوم 

تصوير 1. رابطه توانمندسازى با سطوح مختلف عملكردى؛ منبع: اخگر، 1391.

1- Dialectics of Enablement
2- Informal Settlement

3-Spontaneous Settlement
4- Unplanned
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ديگرى مانند سكونتگاه هاى خودرو3، برنامه ريزى نشده4، 
غيرقانونى1  و حاشيه نشين توصيف شده است. جواهر پور 
و داورپناه در مقاله خود ضمن بيان ويژگى ها از اسكان 
«اين  كه  مى كنند  تعريف  گونه  اين  را  آن  رسمى  غير 
مفهوم به فرآيندى اشاره دارد كه اَشكالى از تأمين مسكن 
گروه هاى كم درآمد را به صورت غيررسمى و غيرقانونى 
در بر مى گيرد» (جواهرپور و داورپناه،1381 :82)؛ لذا بايد 
تلقى فرآيندى  اين مفهوم يك  اول،  مد نظر داشت كه 
است و خلق الساعه در مكان يا محيطى به وقوع نپيوسته 
است و دوم، تأكيد ايشان بر غير قانونى و لزومًاَ غيررسمى 
حاتمى نژاد  زمينه  اين  در  مى باشد.  مكان ها  اين  بودن 
عنوان  به  را  آن  و  اين مهم مى پردازد  بيان  به   (1382)
بيان  نامتعارف  ابعاد مختلف و  يك فضاى بيمارگونه در 
مى كند، «فضاهاي زندگي غيررسمي و نامتعارف شهري 
كه بازتاب فضايي بيمارگونه از اقتصاد و مديريت ضعيف و 
برنامه ريزي فضايى – منطقه اي و معلول بي عدالتي هاي 
اجتماعى – اقتصادي در سطوح ملي – استاني و محلي 
است» (حاتمى نژاد،1382 :149). بوچانى (1383) نيز به 
غيررسمى بودن سكونتگاه غيررسمى اشاره دارد ولى وى 
تأكيدى بر برنامه ريزى براى حل مشكل آن ها دارد. وى 
بيان مى كند كه «پديده اسكان غيررسمى معرف نوعى 
از سكونت در مكان هاى خاصى از شهر است كه افراد 
ساكن در آن ها در شرايط متفاوت و پر مشكلى زندگى 
برنامه ريزى  توجه  نيازمند  مشكالتشان  حل  و  مى كنند 

ويژه اى است» (بوچانى،1383 :60).
سكونتگاه هاى  خاص  مشكالت  دليل  ميرفندرسكى 
اقتصاد  از  آن ها  شدن  جدا  دليل  به  را  غيررسمى 
شامل  اعم،  معناى  به  «حاشيه-نشينى  مى داند،  شهرى 
شهر  اقتصادى  محدوده  در  كه  است  كسانى  تمام 
نشده-اند،  شهرى  اقتصادى  جذب  ولى  هستند،  ساكن 
جاذبه هاى شهرى و رفاه شهرى، اين افراد را از زادگاه 
بازارهاى  و  به سوى قطب هاى صنعتى  خويش كنده و 
مهاجرين روستايى هستند كه به  اكثراً  كار مى كشاند و 
مى شوند»  شهرها  راهى  زندگى،  بهتر  گذراندن  منظور 
مشاهده  مى توان  بنابراين   .(52  :1381 (ميرفندرسكي، 
بيان  تعاريف  در  غيررسمى  سكونتگاه هاى  كه  كرد 

شده، به عنوان مجموعه مسكونى غيرقانونى براى افراد 
داراى مشكالت اقتصادى و اجتماعى شكل گرفته است 
كه  داده اند  شكل  مهاجرانى  را  آن  جمعيت  بيشتر  كه 
آمال هاى خود را در كالن شهرها جستجو مى كنند و يا 
افرادى هستند كه از زادگاه خود رانده شده اند و كمتر به 
دليل عوامل جاذب شهرى، زادگاه خود را ترك كرده و 
با  به دليل عدم تطبيق  به شهرها روى مى آورند. آن ها 
محيط شهرى از يك سو و بر اثر فرافكنى در محيط از 
از محيط هاى شهرى پس زده مى شوند و  سوى ديگر، 
به تدريج در كانون هاى بهم پيوسته و يا جدا از يكديگر، 
صورتى  به  مى گزينند،  سكنى  شهر  از  قسمت هايى  در 
كه محل سكونت و نوع مسكن آن ها با محل سكونت 
متعارف شهرى، مغاير است و فضاهاى مسكونى را شكل 
مى دهند كه در بعضى از مواقع در يك فرآيند تاريخى و 
در بعضى ديگر به صورت آنى2 ايجاد مى شود و بالتبع در 
ابعاد اقتصادى و اجتماعى به عنوان گروه هاى غيررسمى 
شناخته مى شوند با اين حال فقر به عنوان مؤلفه اى ثابت 
مبتنى بر كاهش درآمد خانوارهاى در اين سكونتگاه هاى 
«فقر  يا  فقر»  شدن  «شهرى  اصطالح  مى باشد.  ثابت 
شهرى» در اكثر ادبيات توسعه شهرى معرف روندهاى 
پيش گفته است. فقر اقتصادى مى تواند شكل فضايى و 
باز  را  يكديگر  متقابل  سير  در  و  بگيرد  خود  به  كالبدى 
توليد كند. شيخى (1382) نيز در مقاله ارائه شده خود به 
اين مطلب اشاره دارد كه توجه برخى از پژوهشگران به 
جنبه هاى منفى شهرنشينى و تضاد ميان شهر و روستا به 
تدريج زمينه طرح مفاهيمى مانند فرهنگ فقر و دوگانگى 
ادبيات توسعه  روستا – شهرى و حاشيه اى بودن را در 
مطالعات  از  برگرفته  كه  مفاهيمى  آورد،  فراهم  شهرى 
نابرابرى هاى  و  فقر  درباره  بيستم  قرن  در  شده  انجام 
اجتماعى به ويژه در كشورهاى آمريكاى التين بوده اند 
(شيخى،1382). وى هم چنين در رساله دكترى خود بيان 
تصرف  بر  مبتنى  سكونتگاه هاى  واژه هاى  كه  مى كند 
شكل  عنوان  به  اراضى3  غيرقانونى  تملك  يا  عدوانى 
غالب تأمين سرپناه گروه هاى كم درآمد بر اساس همين 

ديدگاه مطرح مى شود (شيخى،1380 و اخگر، 1388).
اكنون اصطالح حاشيه نشينى يا سكونتگاه هاى حاشيه اى 
1- Illegal

2-براى اطالع بيشتر ن.ك به پيران، پرويز، مقاله شهرنشينى شتابان و ناهمگون، آلونك نشينى در تهران، مجله اطالعات سياسى – اقتصادى، سال 
دوم، شماره سه، 1366

3-Squatter Settlement
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تأمين  از  شكل هايى  كه  دارد  داللت  تاريخى  فرآيند  بر 
مسكن و اسكان گروه هاى كم درآمد را از قبيل زاغه ها 
يا آلونك نشينى پراكنده1، تصرف عدوانى و سازمان يافته 
جنبه  خودجوش  اجتماعى  جنبش هاى  قالب  در  اراضى2 
سوداگرانه يافتن اين روند به شكل خانه سازى و تفكيك 
مراكز  و  روستايى  نقاط  در  ويژه  به  زمين  غيررسمى 
جمعيتى پيرامون شهر را در بر مى گيرد. از همين رو اين 
گونه سكونتگاه ها به عنوان مرحله اى گذرا از روند تأمين 

مسكن گروه هاى كم درآمد شهرى شناخته مى شود.3
گروه هاى  اصطالح مى شد  كه «حاشيه»  آنچه  بنابراين 
حرفه اى،  توانمندى  فاقد  روستايى  مهاجران  شده  رانده 
در  مشاركت  گونه  هر  براى  بضاعت الزم  و  تحصيالت 

حيات اقتصادى – اجتماعى شهر، داراى اشتغال كاذب در 
بخش غيررسمى اقتصاد شهر، به مثابه زائده اى انگلى از 
بخش پيشرفته تر و مدرن تر معرفى مى شوند كه عمدتًا بايد 
موضوع آسيب شناسى اجتماعى و فزونى جرم و بزهكارى 
يا تهديد كننده وضعيت و امنيت نقاط شهرى قرار گيرند 
اين در حاليست كه ميرفندرسكى (1381) اشاره دارد كه 
و  شكل  به  بسته  شهرها  در  حاشيه نشينى  مفهوم  براى 
نوع آن اسامى و واژه هاى مختلفى اطالق مى گردد كه 
ناشى از اهميت و وجود اين موضوع به صورت مشخص 
و   1381 (ميرفندرسكى،  است  مختلف  جوامع  ميان  در 

هاديزاده بزاز، 1382).
با توجه به مطالب مذكور مى توان اذعان داشت كه  لذا 

تصوير شماره 2: ويژگى هاى مشترك ميان سكونتگاه هاى غيررسمى در ابعاد مختلف منبع: نگارندگان

.Planet of Slums” ,published by Verso, London“,(2006) Davis,mike 3-براى اطالع بيشتر ن.ك به
1- Slum 2- Squatters
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پديده حاشيه نشينى در تطور تاريخى از مفهوم شهرنشينى 
و شهر گرايى صورت يافته است و در عين حال ايجاد 
فضاى اجتماعى در درون شهرها خواهد بود به نوعى كه 
مرجع شكل  در شهر  ثانوى  كه شهر  گفت  بتوان  شايد 
مى گيرد. اين در حالى است كه اين محيط داراى فرهنگ 
حال  اين  با  بود.  خواهد  خود  خاص  اجتماعى  شرايط  و 
آنچه مسلم و مشترك مى باشد، كاهش سطح درآمدى 
مى پذيرد.  آن صورت  مختلف  اشكال  در  بزه  افزايش  و 
مى توان با توجه به تعاريف مذكور و برداشت ميدانى از 
سكونتگاه هاى غيررسمى در نقاط مختلف ايران، ويژگى 
از آن  بيان كرد كه  را به صورت ذيل  اين سكونتگاه ها 
مى توان به عنوان معيارى براى شناخت سكونتگاه هاى 

غيررسمى نيز نام برد.
بر اساس مدل صفحه قبل نمى توان ابعاد و ويژگى هاى 
در  كه  طور  همان  و  كرد  متمايز  يكديگر  از  را  مختلف 
مطرح  سطح  هم  صورت  به  است  مشخص  نيز  نمودار 
بر  ابعاد  اين  به طور مسلم  در حاليست كه  اين  شده اند 
از هم  متأثر  عوامل  و  مى گذارند  تأثير  ديگر  گزينه هاى 
مى باشند و نمى توان آن ها را به صورت مستقل نسبت به 
يكديگر بيان داشت. متفكران داليل وقوع آن را به سه 

نوع تفكر كه مويد سه دوره نيز است، تقسيم كرده اند:
دوره ها زمان ديدگاه

نگرش مسئله گرا قبل از دهه 1970 پديده حاشيه نشينى 
و اسكان غير رسمى را مسئله دائمى شهر تلقى مى كند 
و بر اساس ديدگاه اكولوژى شهر علت را تغيير در نحوه 
استفاده از زمين (تغيير كاربرى) و كمبود مسكن و عدم 

نگهدارى و تعمير آن مى داند
نگرش بنياد گرا دهه 1970 و تداوم آن تا كنون مجموعه 
نظرياتى كه تحت عنوان بنيادگرا دسته بندى شده اند به 
طور كلى متوجه بنيادها و ريشه هاى شكل گيرى پديده 
حاشيه نشينى و اسكان غيررسمى است و بيش از هر چيز 
ارتباط تنگاتنگ بين نظام سياسى – اقتصادى جوامع در 
به  دارد  نظر سعى  اين  دارد.  توسعه  حال  در  كشورهاى 
فضا  سياسى  اقتصاد  قالب  در  غيررسمى  اسكان  داليل 

بپردازد.
نگرش هدف گرا دهه 1980 و 1990 و تداوم آن تاكنون 
اين نگرش به بيان علت وجودى سكونتگاه غيررسمى و 
حاشيه نشينى مى پردازد و با توجه به گذشته مداخالت در 
بافت هاى حاشيه اى عمًالَ با مفاهيم تخريب و پاك سازى 
مخالف است و بيش از هر چيز توجه به مفاهيمى چون 

ديدگاهزماندوره ها
پديده حاشيه نشينى و اسكان غير رسمى را مسئله دائمى شهر تلقى قبل از دهه 1970نگرش مسئله گرا

مى كند و بر اساس ديدگاه اكولوژى شهر علت را تغيير در نحوه استفاده از 
زمين (تغيير كاربرى) و كمبود مسكن و عدم نگهدارى و تعمير آن مى داند

دهه 1970 و تداوم نگرش بنياد گرا
آن تا كنون

مجموعه نظرياتى كه تحت عنوان بنيادگرا دسته بندى شده اند به طور 
كلى متوجه بنيادها و ريشه هاى شكل گيرى پديده حاشيه نشينى و اسكان 

غيررسمى است و بيش از هر چيز ارتباط تنگاتنگ بين نظام سياسى – 
اقتصادى جوامع در كشورهاى در حال توسعه دارد. اين نظر سعى دارد به 

داليل اسكان غيررسمى در قالب اقتصاد سياسى فضا بپردازد.
دهه 1980 و 1990 نگرش هدف گرا

و تداوم آن تاكنون
اين نگرش به بيان علت وجودى سكونتگاه غيررسمى و حاشيه نشينى 
مى پردازد و با توجه به گذشته مداخالت در بافت هاى حاشيه اى عمًالَ 

با مفاهيم تخريب و پاك سازى مخالف است و بيش از هر چيز توجه به 
مفاهيمى چون توانمندسازى، بهسازى و نوسازى دارد.

جدول شماره 1: علت وقوع اسكان غيررسمى بر اساس دوره هاى مختلف تفكر
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توانمندسازى، بهسازى و نوسازى دارد.
بنابراين با توجه به موارد مذكور مى توان در نظر داشت 
علت هاى  معلول  حاشيه نشينى  و  غيررسمى  اسكان  كه 
از  جامعه  همه  افراد  مساله گرا  نگاه  در  است.  گوناگون 
شرايط اكولوژيكى يكسانى برخوردار نيستند، فقر همواره 
وجود داشته و تالش در جهت تأمين نيازها به هر روش 
ممكن صورت مى پذيرد لذا از آن مى توان به عنوان يك 
در  كه  حاليست  در  اين  كرد،  ياد  نسبى  و  واقعى  امرى 
ديدگاه مساله گرا اسكان غيررسمى و حاشيه نشينى كامًالَ 
از  دارد  جامعه  درون  در  ريشه  و  مى باشد  تحليل  قابل 
جمله انفجار جمعيت، مهاجرت و برنامه ريزى بدون هدف 
و همچنين در اين مسير مى توان از «مسائل تحميلى و 
استثمارى و وابستگى ها نيز نام برد كه در تمام رده ها و 
سلسله مراتب تأثير عميقى بر نابرابرى ها و عدم تعادل ها 
بر  مبتنى  كه  نگاه  سومين   .(25: (اطهارى،1381  دارد» 
راهبرد هدف گرا است مقوله اسكان غيررسمى و حاشيه 
نشينى را به صورت كامل مى پذيرد و به دنبال راهكارى 
با  اين منظر مقوله توانمندسازى  از  براى حل آن است. 
تكيه بر مشاركت ساكنان به عنوان يك راهبرد كليدى 
مى توان  شده  بيان  مطالب  به  توجه  با  مى شود.  مطرح 
از  جلوه اى  غير رسمى  داشت كه سكونتگاه هاى  اذعان 
آن ها  گسترش  و  پيدايش  و  است  مختلف  ابعاد  در  فقر 
ناكارآمدى سياست هاى  گوياى وجود موانع ساختارى و 
كنونى در تأمين مسكن و خدمات رسانى براى اقشار كم 
درآمد شهرى در سطح كالن است. شكل گيرى اين پديده 
در ايران داراى سبقه تقريبًاَ طوالنى است كه مى توان با 
توجه به مطالب مطروحه و نظرات كارشناسى ديگر اين 
پديده را تحليل كرد. توسعه نامتعادل منطقه اى به همراه 
زلزله)  و  خشكسالى  جنگ،  (مانند  مترقبه  غير  حوادث 
مشكل  كه  مى شود  گسترده اى  مهاجرت هاى  به  منجر 
مناطق  از  جانبه  همه  مهاجرت  «با  مى سازند،  حادتر  را 
براى  بالقوه  تقاضاى  ايجاد  و  شهرها  مادر  به  روستايى 
جديد  افراد  براى  مسكن  و  زمين  بازى  بورس  مسكن، 
آغاز شد و در اين راستا بحرانى در امر مسكن به وقوع 
پيوست كه موجب افزايش شديد اجاره بها و قيمت زمين 
و مسكن شد، در اين شرايط بازار مسكن شكل مى گيرد 

و اراضى كشاورزى موجود در اطراف شهرها گزينه خوبى 
براى تصرف و ساخت زمين و مسكن هستند و با توجه به 
آنكه بحران مسكن رو به افزايش است مساكن غيررسمى 
(پيران،1374  مى شوند»  ساخته  پناه  سر  يك  عنوان  به 
در  غيررسمى  اسكان  ظهور  مى توان  لذا  :125-126)؛ 
به  ابعاد مختلف دانست كه  از  برآيند  به عنوان  را  ايران 
ايران ظهور و بروز كرده است.  صورت هاى مختلف در 
اين در حالتى است كه اين مقوله مى توانست در ساليان 
بروز  خيابانى  اعتراضات  و  تظاهرات  به صورت  مختلف 
كند ولى شكل سكونتگاه غيررسمى به عنوان يك مانع 
از اين مقوله جلوگيرى مى-كند  ولى نمى توان در آينده 
اين  زيرا  نپيوندد  وقوع  به  مهم  اين  كه  كرد  پيش بينى 
اجتماعات مانند يك انبار باروت براى هر اقدامى با توجه 

به شرايط آن ها آمادگى دارند.

3- چارچوب نظرى
با توجه به مطالب ارائه شده مى توان به دو الگو كه به 
حل  براى  آن  به كارگيرى  نحوه  و  توانمندسازى  راهبرد 
واقع  در  كه  كرد  اشاره  است  غيررسمى  سكونتگاه هاى 
غيررسمى  سكونتگاه هاى  ساماندهى  نظرى  چارچوب 
مبتنى بر توانمندسازى است. در الگوى اول توانمندسازى 
پايدارى  را به جهت  در سكونتگاه هاى غيررسمى، شهر 
در آن هدايت مى كند همان طور كه در بخش ريشه هاى 
راهبرد  شد،  مطرح  نيز  توانمندسازى  از  مفهومى 
توانمندسازى در ساليان اخير با تئورى توسعه پايدار اجين 
شده است. در عين حال فنى و صادقى (1388) در اين 
مدل با توجه به سرمايه هاى انسانى و اجتماعى سعى بر 
آن دارند تا از پتانسيل هاى موجود بهترين استفاده را براى 
افزايش امنيت و تعلق محيطى ساكنان بنمايد؛ لذا آنچه 
در اين مسير حائز اهميت خواهد بود شناخت مناسب از 
آن خواهد  مكان و محيط سازمان در جهت ساماندهى 
بود كه اين امر نيز خود نيازمند زمان زياد و در بعضى از 
مراحل به نظر محال خواهد بود. در اين مدل هم چنين 
پيش  به عنوان يك  قانونى  تمهيدات  و  قانون  به  توجه 
غيررسمى  سكونتگاه هاى  ساماندهى  در  اساسى  فرض 
همان  غيررسمى  سكونتگاه هاى  زيرا  است.  شده  توجه 
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داراى  شد  اشاره  بدان  نيز   3 شماره  نمودار  در  كه  طور 
از  يكى  در  لذا  است  غيرقانونى  و  غيررسمى  ويژگى 
گام هاى اساسى رسميت دادن قانونى به اين واحد مكانى 
ذيل  در  اين مدل  تلقى خواهد شد،  بسيار مهم  از شهر 

ارائه شده است:
شده  ارائه  اول  مدل  مانند  كليت  نظر  از  نيز  دوم  مدل 
است. با اين حال ضمن تغيير شكلى توجه به نهادهاى 
به  نظارت)  (يا  بازبينى  چنين  هم  و  غيردولتى  و  دولتى 
ارائه  غيررسمى  سكونتگاه هاى  در  توانمندسازى  مقوله 
معيارهايى  ارائه  به  مدل  اين  در  چنين  هم  است.  شده 
جهت توانمندسازى اشاره مى شود ولى به نحوه انتخاب 
حاليست  در  اين  است،  نشده  توجهى  مذكور  معيارهاى 
كه معيارها براى اهداف و طرح بايد متفاوت ارائه شوند، 
ارزيابى  زيرا هر معيار براى مفاهيم، شاخص هايى براى 
جدى  بسيار  آن ها  دقيق  تبيين  لزوم  كه  مى باشد  طرح 
تلقى مى شود. نكته اساسى ديگر در مدل هاى ارائه شده 
مدل ها  در  بازخورد  نبود  است،  فراوان  اهميت  حائز  كه 
مى باشد، كه نگاه سيستمى به فرآيند برنامه ريزى شهرى 

را به مخاطره خواهد انداخت.
ساماندهى  براى  نظرى  چارچوب  شده  بيان  الگوهاى 
سكونتگاه هاى غيررسمى را تبيين مى كند، با اين حال به 
نظر مى رسد براى تحقق بهتر نيازمند است كه مدل هاى 

فوق در محدوده هاى مورد مطالعه تدقيق شود و لذا اين 
و  توانمندسازى  مفهوم  از  صحيح  شناخت  نيازمند  امر 
محدوده هاى مورد مطالعه است، لذا اين مقوله در مدل 

ارائه شده در تصوير 5 لحاظ شده است:

در اين مدل سعى شده است با تدقيق مدل هاى مذكور 
اين  شود.  ارائه  ديگرى  مدل  مطالعه  مورد  محدوده  در 
در حاليست كه در ساختار اين مدل از بازخورد و تعادل 
استفاده شده است، زيرا امور دولتى در ساختار بوروكراتيك 
ايران تطابق با امور اختيارى و غير دولتى آنچنان ندارند 
لذا به نظر مى رسد بايد از آرمان ها در اجرا اجتناب كرد با 
اين حال با تداخل هر دو بخش (دولتى و غير دولتى) در 
ارزيابى به عنوان يك سازمان مداخالتى مى توان انتظار 
داشت كه راهبرد توانمندسازى به صورت عملى تحقق 
يابد. در اين مسير تدوين معيارها براى مفهوم توانمندسازى 
برگرفته از مبانى نظرى و تجارب اجرايى در بحث از اجرا 
حائز اهميت فراوان مى باشد. توانمندسازى در مفهوم خود 
نيازمند مقتدر سازى و توانمندسازى به صورت توأمًاَ است 
و هم چنين براى مستمر بودن خود بايد مبتنى بر آموزش 
و مشاركت پذيرى از ساكنان تدوين شود؛ لذا نظارت در 
حائز  بسيار  غيررسمى  سكونتگاه هاى  توانمندسازى  امر 
اهميت است كه پس از اجرا مى تواند بدست گروه هاى 

سازماندهى شده غيردولتى صورت بپذيرد.
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تصوير شماره 3: ساماندهى سكونتگاه غير رسمى با توجه به توانمندسازى منبع :فنى و صادقى، 1388
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تصوير شماره 4: ساماندهى سكونتگاه غير رسمى با توجه به توانمندسازى منبع: لطفى و ماجدى، 1388

شناسايى سكونتگاه هاى غيررسمى و ثبت تمامى اطالعات

تدوين معيارهاى توانمندسازى

معيارهاى اقتصادى

معيارهاى كالبدى

معيارهاى اجتماعى

معيارهاى مديريتى

انتخاب سكونتگاه مورد هدف جهت توانمندسازى

اولويت هاى اجرايى در امر توانمندسازى

فرهنگى (فرهنگ سازى) و اعتمادسازىامنيت حق تصرف

اقتصادى (ايجاد فرصت هاى شغلى)

بخش دولتى

بازسازى نهادهاى اجتماعى

بخش مردمى

توانمندسازى كالبدى و محيطى

اجرا

بازبينى

ارزيابى سكونتگاه هاى غيررسمى و اولويت بندى آن ها با توجه 
به معيارها



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 32 پاييز 92
 No.32 Automn 2013

320

4- معرفى نمونه موردى
اصفهان  شهردارى  از   12 منطقه  در  محمودآباد  محله 
صورت  به  قبل  ساليان  در  محله  اين  است.  شده  واقع 
اخير  در ساليان  و  روستاى مستقل شناخته مى شد  يك 
است.  شده  ملحق  اصفهان  به  شهر  افقى  رشد  پى  در 
از  و  شهر  شاهين  شهر  به  شمال  طرف  از  محله  اين 
طرف جنوب به ميدان استقالل و مركز شهرى اصفهان 
منتهى شده است. در غرب آن شهرك مسكونى شهيد 
محمد منتظرى، متعلق به كاركنان شركت پااليش نفت 
اتوبان  و  كشاورزى  اراضى  غربى  بخش  در  و  اصفهان 

جديد اصفهان – تهران واقع شده است. 
محله محمودآباد بر اساس مطالعات انجام شده و با توجه 
يك  عنوان  به  غيررسمى  محدوده هاى  ويژگى هاى  به 

مى شود.  تلقى  اصفهان  شهر  در  غيررسمى  سكونتگاه 
به  توجه  با  اين محدوده مسكونى  به  توجه  اين حال  با 
اهميت ساير بخش ها مانند زينبيه، ليم جير، دهنو و ساير 
نقاط بسيار پايين است و دليل آن پيوستن اين روستا به 
محدوده خدماتى شهردارى منطقه 12 اصفهان است. هم 
چنين بافت روستايى و الگوى اجتماعى حاكم در آن از 
الگوهاى روابط خويشاوندى و جوامع گماينشافت تبعيت 
مى كند؛ لذا به عنوان يك باهمستان با الگوهاى اجتماعى 
مناسب نمونه خوبى در مطرح كردن مى باشد. با اين حال 
ساخت مراكز صنعتى و الحاق به اصفهان در ساليان اخير 
موجب شده تا روند حركت مهاجران، باالخص مهاجران 
افزايش  آن  و جمعيت  يابد  افزايش  محله  اين  به  افغان 
ميزان  شهردارى  و  آمار  مركز  داده هاى  اساس  بر  يابد. 
جمعيت در سال 1389 برابر با 27980 نفر مى باشد كه 

تصوير شماره 5: چارچوب نظرى ساماندهى سكونتگاه غيررسمى مبتنى بر مديريت محلى و توانمندسازى؛ 
مأخذ: نگارندگان
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لذا  يافته اند؛  استقرار  هكتار   58 مساحت  به  زمينى  در 
تراكم جمعيتى آن 482/4 نفر در هكتار است كه شغل 
اغلب افراد در ساليان گذشته كشاورزى و دام پرورى بوده 
است ولى در ساليان اخير ميزان درصد اشتغال در بخش 

خدمات و صنعت در حال افزايش مى باشد.
خانوارها  غالب  پايين  درآمد  به  توجه  با  محمودآباد  در 
جوانان باألخص فرزندان پسر در دوران جوانى مشغول 
به كار مى شوند كه اغلب در مركز صنعتى محمودآباد كار 
پيدا خواهند كرد. با اين حال داشتن شغل براى دختران 
روستا نيز مطرح است كه شغل هايى مانند منشى گرى 

Google map :تصوير شماره 6: روستاى محمودآباد و ويژگى هاى پيرامونى آن؛ مأخذ

تصوير شماره 7: روند تحوالت جمعيتي و نرخ رشد در محمودآباد فاصله سال هاى
 1389-1355؛ مأخذ: مطالعات ميدانى نويسندگان

تصوير شماره8: درصد اشتغال در بخش مختلف نسبت 
به جمعيت باالى 15 سال در محمودآباد؛ 

مأخذ: مطالعات ميدانى نويسندگان
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و معلمى از بيشترين شغل هايى است كه دختران در آن 
اشتغال  درصد  ذيل  نمودار  در  هستند.  كار  به  مشغول 

ساكنان در بخش هاى مختلف بيان شده است.
صنعت  بخش  در  افراد  بيشتر  فوق  نمودار  به  توجه  با 
مشغول به كار هستند و بخش دوم مشاغل در كشاورزى 
مى باشد. اين در حاليست كه با توجه به روند مهاجرت و 
هم چنين آلودگى و كمبود آب هاى كشاورزى اين بخش 

در ساليان آتى بسيار محدود خواهد بود.
پرسشنامه  توسط  كه  شده  بررسى  موارد  از  ديگر  يكى 
لحاظ  از  است.  شغل  در  پايدارى  بحث  گرديد  سؤال 
افراد  اكثريت  كه  مي گردد  مشاهده  نيز  شغلي  پايداري 
(88 درصد) داراي مشاغل پايدار مي باشند كه اين مورد 
از نظر اقتصادي بسيار مطلوب است. مفهوم پايدارى در 
مقرر  زمانى1   بازه  در  فرد  كه  است  معنى  اين  به  شغل 

براى كار، شغل خود را تغيير ندهد.

درصد از كل فراواني مطلق شرح
88 264 پايدار
12 36 ناپايدار
100 300 جمع كل

جدول شماره 2: بررسي شغل سرپرست خانوار از لحاظ 
پايداري؛ مأخذ: مطالعات ميدانى نويسندگان

محله  ساكنان   2 شماره  جدول  داده هاى  اساس  بر 
محمودآباد اغلب داراى مشاغل غيررسمى نيستند و اين 
زيرا  مى رود.  شمار  به  حسن  يك  سكونتگاه  اين  براى 
مى تواند در توانمندسازى محمودآباد نقش به سزايى در 
عالوه  باشد.  داشته  انسانى  و  مالى  مشاركت هاى  جلب 
بر آن كه دستيابى سرپرستان خانوار به مشاغل رسمى 
مى تواند به عنوان عاملى باشد كه ميزان و تمايل به بزه 
افراد شاغل  درآمد  كه  حاليست  در  اين  دهد.  را كاهش 
كه  طورى  به  است،  پايين  استان  ميانگين  به  نسبت 
از حداقل حقوق دريافتي اعالم  پايين تر  تنها 18 درصد 
اين،  با وجود  شده توسط سازمان كار دريافت مي كنند. 
پراكندگي اين اعداد و ارقام نشان دهنده توزيع نامناسب 
در  بين خانوارهاي ساكن مي باشد، كه  در  درآمد  ميزان 

جدول شماره 3 داده هاى آن مبتنى بر مطالعات ميدانى 
به تفصيل نگارش شده است:

درصد  تعداد(فراوانى
(مطلق

 متوسط ميزان درآمد در
محمودآباد

18 54 كمتر از 185 هزار تومان
36 108 بين 185 تا 300 هزار تومان
34 102 بين 300 تا 500 هزار تومان
12 36 بيش از 500 هزار تومان
100 300 جمع كل

جدول شماره 3: ميزان درآمد ماهيانه سرپرست خانوار؛ 
مأخذ: مطالعات ميدانى نويسندگان

ميزان  شد  مطرح  پرسشنامه  در  كه  مواردى  از  يكى 
است.  ساكنان  توسط  قرض الحسنه  وام هاى  بازپرداخت 
توانايي  افراد  اكثريت  مي شود  مالحظه  كه  طور  همان 
ماه خواهند  در  را  تومان  تا سقف 100 هزار  بازپرداخت 
داشت. بنابراين در برنامه ريزي هاي دولتي جهت كمك 
به اين افراد بايد در نظر داشت كه با اين ميزان، به چه 
نحوي مي توان وام در اختيار آن ها قرار داد تا براي آنان 

مناسب تر باشد.

 تعداد(فراواني درصد
(مطلق

شرح

14 42 عدم توانايي پرداخت ماهيانه
36 108 كمتر از 50 هزار تومان
28 84 بين 50 تا 100 هزار تومان
6 18  بين 100 تا 150 هزار

تومان
16 48 بيش از 150 هزار تومان

100 300 جمع كل

جدول شماره 4: ميزان توانايي بازپرداخت ماهيانه 
اقساط؛ مأخذ: مطالعات ميدانى نويسندگان

با توجه به كمك هاى دولتى در قالب وام از طرف دولت 
باز  در  افراد  توانايى  ميزان  ساكنان  درآمد  همچنين  و 

1- بازه زمانى مقرر داراى تعاريف متعدد است. ولى براساس تعريف اداره كار و امور اشتغال ايران بدان معنا است كه بيمه شونده دوره بيمه خود را 
كامل پشت سر بگذارد و بيمه كننده اين امر را براى او صورت دهد و داراى بازنشستگى مشخص و معينى نيز باشد.
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پرداخت وام با اقساط كمتر از 50 هزار تومان براى اهالى 
مقدور است.

بافت هاى  به  دولت  است كه كمك هاى  حالتى  در  اين 
فرسوده و سكونتگاه هاى غيررسمى در قالب وام بيشتر 
مشتمل بر تعمير و نگهدارى خواهد بود كه در مقياس 
در  شد.  خواهد  داده  اختصاص  خانواده ها  به  مالى  خرد 
اين ميان بافت روستايى – شهرى در محله محمودآباد 
شامل سه گونه متمايز ساخت است، ساخت و سازهاى 
به ساخت و  نماهاى متفاوتى نسبت  اخير كه  سال هاى 
از لحاظ  اين حال  با  ايجاد كرده است،  سازهاى پيشين 
استحكام به علت نبود نظارت كامل از طرف سازمان هاى 
ذيصالح داراى مشكالت فراوانى است. در بخش ديگر 
از روستا ساخت و سازهاى قديم و يا در دوره هاى ميانى 
قرار دارد كه بيشتر از مصالحى مانند خشت و گل، آجر و 

آهن، آجر و چوب و ... در آن استفاده شده است.

5- نتيجه گيرى
مجموع راهكارها و پيشنهادات ممكن است مشتمل بر 
و  اجتماعي  روان بخشى  كالبدي،   – فيزيكي  روش هاى 
توانمندي اقتصادي مى باشد. با توجه به برخي تجربيات 
نشيني،  حاشيه  ساماندهي  در  جهاني  كشورهاي  موفق 
سند ملي توانمندسازي و ساماندهي اسكان غير رسمي 
ستاد  اهداف   ،(1382 سال  در  وزيران  هيئت  (مصوب 
غير  سكونتگاه-هاي  ساماندهي  و  توانمندسازي  استاني 
هاي  ساماندهي سكونتگاه  در جهت  زير  اهداف  رسمي 

مورد نظر مطرح مي گردد :
نحوي  به  محيطي  شرايط  ارتقاي  براي  بسترسازي   •
اميد،  امنيت،  سالمتي،  رشد  جهت  در  فراگير  و  پايدار 
اسكان  گسترش  به  پيشگيري  انساني.  كرامت  و  ايمان 
غير رسمي در آينده و زمينه سازي براي احداث مسكن 
و  استطاعت  حد  در  زيربناها  و  پايه  خدمات  مناسب، 

دسترسي گروه هاي كم درآمد در فضاي رسمي شهر.
و  شهري  امتيازات  از  بهره مندي  براي  زمينه سازي   •
تعميق فرهنگ شهري براي ساكنان به همراه مشاركت 

همه جانبه آن ها در تصميم گيري ها و اقدامات محلي.
قابليت ها و  از  استفاده  با  اقتصادى ساكنان  توانمندى   •

پتانسيل هاى مكان و ساكنان در جهت ارتقاء اقتصادى 
اساس  بر  شده  ارائه  ساماندهي  شيوه هاي  به  توجه  با 
تجارب ساير كشورها، گزينه پيشنهادي بسترسازي براي 

توانمندسازي، بهسازي و مشاركت است.
مشاركت  و  توانمندسازي  با  همراه  شهري  بهسازي   
اجتماعات محلي رهيافتي براي حل مسئله فقر شهري 
حمايت  با  اجتماعي  مهندسي  بر  كه  مى شود،  محسوب 
و  (شهرداري)  عمومي   – دولتي  بخش  گرى  تسهيل  و 
(NGO1) و محلي و مشاركت  دولتي  سازمان هاي غير 
فعال ساكنان تأكيد دارد. اين راهبرد براي حل مشكالت 
اسكان غير رسمي بجاي ساختار مردم – بخش دولتي – 
عمومي، ساختار تركيبي نهادهاي مردمي – سازمان هاي 
غير دولتي – بخش دولتي – عمومي (شهرداري) را با 
روش هاي مشاركتي در تصميم سازى، تصميم گيري و 

اجرا پيشنهاد مي دهد.
5-1- دستور كار روند توانمندسازي

در روند توانمندسازي ايجاد شوراي ريش سفيدان محله 
و متعاقب آن شوراي انتخابي محله پيش بيني شده است. 
حضور  حتي  كه  شد  خواهد  موفق  صورتي  در  كار  اين 
مشاور نيز در آن حس نشود. برنامه پيشنهادي به شرح 

زير است:
اتاق در اختيار رابطين بهداشت قرار گيرد.  ابتدا يك  در 
از آنجا اهالي محله با اداره بهداشت آشنايي كامل دارند، 
پيش  بايد  مركز  اين  مي پذيرند.  را  آن  راحتي  به  اهالي 
ايجاد  را  نظر  مورد  نهادهاي  تشكيل  جهت  الزم  زمينه 
خود  فعاليت  ابتداي  در  منظور  بدين  مركز  اين  كند. 
مي دهد.  انجام  الزم  تحرك  ايجاد  براي  را  اقداماتي 
در  دولتي  غير  تشكل هاى  نظر،  مورد  نهادهاي  بين  در 
پايين ترين سطح فعاليت ها مي توانند در تحقق هدف ها 
مؤثر باشند. به عبارت ديگر تالش مي شود كه در كنار 
رابطين بهداشت، يك تشكل غير دولتي شكل بگيرد و 
يا تقويت شود. اين كار بايد به كمك افراد كامًال آشنا به 
محيط و در مرحله اي كه حداقل تحرك الزم در محله به 
وجود آمده است صورت بگيرد. در صورت به وجود آمدن 
تحرك الزم، ايجاد كالس هاي آموزشي در زمينه هايي 
مانند روش ساخت و ساز با استفاده از روش هاي ساخت 
1- Non Government Organization
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اين  گيرد.  قرار  كار  دستور  در  بايد  مرحله  در  مرسوم 
كالس ها عملي و در محوطه هاي باز انجام مي شود.

سازمان اجتماعى به عنوان يك سازمان هدف در راهبرد 
توانمندسازى همواره مورد توجه اساسى مى باشد. اين در 
حاليست كه با توجه با نياز مشاركت در ساير سازمان ها 
بخش  در  موضوع  اين  تبيين  كالبدى  و  اقتصادى  مانند 
به  دستيابى  براى  و  است  اهميت  حائز  بسيار  اجتماعى 
مثال  براى  مى باشد  نيازمند  مختلفى  عوامل  ايجاد  آن 
جلب اعتماد، آموزش، افزايش سطح اطالعات و افزايش 
انگيزش؛ لذا نياز است در ابعاد فردى با مصاحبه و ابعاد 
اجتماعى – مديريتى وارد شد در عين حال همه موارد 
فوق مبتنى بر افزايش سطح فرهنگى ساكنان در روستاى 
براى  است  مختلف  ارزش هاى  تقويت  و  محمودآباد 
دستيابى به اين منظور الزم است تا با استفاده از پتانسيل 
تسهيل  را  مقوله  اين  به  دستيابى  مختلف  گروه هاى 
در  كه  شده  گرفته  قرار  بررسى  مورد  تجربيات  در  كرد 
فرازهاى باال به صورت مبسوطى بدان پرداخته شد. يكى 
از مهم ترين گروه هاى مورد بررسى در اين بعد توجه به 
زنان و جوانان مى باشد كه در محمودآباد نيز با افزايش 
آموزش به آن ها و همچنين ايجاد سازمان هاى غيردولتى 
مى توان اين موضوع را به صورت دقيقى كاناليزه كرد. در 
همين راستا مى توان با احداث مراكز فرهنگى – تفريحى 
احداث  همچنين  و   ... و  هنر  خانه هاى  كتابخانه،  مانند 
براى گذران  ايجاد مكانى  پارك و فضاهاى سبز ضمن 
اوقات فراغت امر مشاركت پذيرى را در ميان گروه هاى 
مختلف افزايش داد كه راهبردها و سياست هاى اجرايى 

در جدول 4 بيان شده است:

منابع و مآخذ:
سكونتگاه هاى  ساماندهى   ،(1391) حامد  اخگر،   .1
موردى  مطالعه  توانمندسازى؛  بر  تاكيد  با  غيررسمى 
محمودآباد اصفهان، رساله كارشناسى ارشد، دانشگاه آزاد 

اسالمى واحد علوم و تحقيقات، تهران
2. اخگر، حامد (1388)، نقش و جايگاه ارزيابي مشاركتي 
افزايش  جهت  در  راهكاري  منطقه اي،  برنامه ريزي  در 
ايمني عابر پياده، مقاله پذيرفته شده در اولين كنفرانس 

ملى تصادفات و سوانح جاده اى و ريلى، دانشگاه زنجان، 
زنجان

3. اسكندرى دورباطى، زهرا (1381)، سياست هاى بانك 
فصلنامه هفت شهر،  توانمندسازى،  در خصوص  جهانى 

شماره هشتم، تابستان، تهران
فصلنامه  فضا،  در  عدالت   ،(1381) كمال  اطهارى،   .4

هفت شهر، شماره نهم و دهم، زمستان، تهران
5. انورى، حسن (1381)، فرهنگ بزرگ سخن، انتشارات 

سخن، تهران
و  مديريت   ،(1388) ايرج  اسدى،  و  ناصر  پور،  برك   .6

حكمروايى شهرى، انتشارات دانشگاه تهران، تهران
اسكان غيررسمى در  بوچانى، محمدحسين (1383)،   .7
ششم،  سال  شهردارى،  ماهنامه  ايالم،  برز  بان  محله 

شماره 66، تهران
8. پيران، پرويز (1374)، آلونك نشينى در ايران، مجله 

اطالعات سياسى – اقتصادى، شماره 87-88، تهران
غير  اسكان  باب  در  هم  باز   ،(1381) پرويز  پيران،   .9
رسمي، مورد شيرآباد زاهدان، فصلنامه هفت شهر، سال 

سوم، شماره نهم و دهم، تهران
 ،(1381) بابك  پناه،  داور  و  مهرداد  پور،  جواهري   .10
سكونتگاه هاي ناپايدار اقشار كم درآمد شهري، فصلنامه 

هفت شهر، سال سوم، شماره هشتم، تهران
اسكان غير رسمي در  11. حاتمي نژاد، حسين (1382)، 
 ،50 شماره  پنجم،  سال  شهرداري ها،  ماهنامه  جهان، 

تهران
12. شكوئى، حسين (1374)، ديدگاه هاى نو در جغرافياى 

شهرى، جلد اول، انتشارات سمت، تهران
خودرو،  سكونتگاه هاي   ،(1382) محمد  شيخي،   .13
مجموعه مقاالت همايش مسائل شهرسازي ايران، جلد 

اول (ساخت كالبد شهري)، دانشگاه شيراز، شيراز
شكل گيرى  فرآيند  تبيين   ،(1380) محمد  شيخى،   .14
و دگرگونى سكونتگاه هاى خودروى پيرامون كالن شهر 
تهران (مطالعه موردى اسالم شهر، نسيم شهر و گلستان)، 
رساله در مقطع دكترى دانشكده هنرهاى زيبا، دانشگاه 

تهران، تهران
15. فنى، زهره و صادقى، يداهللا (1388)، توانمندسازى 
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طرح هاى اجرايي سياست هاى 
اجرايي راهبردها مشكالت

• آموزش ساكنان به ويژه زنان در خصوص 
ضرورت روش هاي كنترل مواليد

• كاهش مواليد در 
بين ساكنان

• كنترل 
رشد جمعيت • رشد باالي جمعيت

• تأسيس تشكل هاي غير دولتي به منظور 
جلب مشاركت مردم در حل مسائل اجتماعي و 

معضالت موجود
• استفاده از گروه هاى اجتماعى در قالب سايت-

هايى شبكه هاى اجتماعى

• ارتقاي 
امنيت 

اجتماعي
• وجود مواد مخدر در نقاط 
پيراموني به ويژه شرق روستا

• تشكيل كالس ها آموزش فني و حرفه اي براي 
بانوان

• افزايش 
مهارت هاى شغلي 

در ساكنان و 
ارائه موقعيت هاى 

شغلي جديد 
توسط دولت

• حمايت 
از گروه هاي 

آسيب پذير
• وجود مشكالت معيشتي 
براي گروه هاي آسيب-پذير

• ايجاد مشاغل سبك براي بانوان

• برگزاري كالس هاي آموزش شهري و شهروندي • آشنا نمودن 
ساكنان با فرهنگ 

شهرنشيني و 
دورى گزينى 

از تقابل با 
شهرنشينان

• افزايش تعلق 
خاطر به تاريخ 

مكان

• ترويج 
فرهنگ 

شهرنشينى 
با رعايت 
الگوهاى 

سنتى روستا

• عدم هماهنگي فرهنگ 
مردم روستا با فرهنگ مردم 
شهري در صورت گسترش 
شهر اصفهان و قرارگيري 

روستا در داخل شهر

• ايجاد مراكز فرهنگي كوچك مقياس (خانه 
فرهنگ، خانه جوان، نگارخانه و ...)

• ايجاد جشن هاى سنتى مانند جشن درو و پخت 
نان و يا برگزارى مراسم با روش هاى سنتى مانند 

عروسى

• طرح شناخت عوامل بازدارنده كودكان و جوانان 
از ادامه تحصيل

• حمايت از 
فعاليت ها و راه 

اندازي مراكز 
فرهنگي و تفريحي

• افزايش 
سطح سواد 

ساكنان
• پايين بودن سطح سواد در 

• همكاري با نهضت سواد آموزي جهت برگزاري و بين ساكنين
گسترش كالس هاي نهضت

• ايجاد كانون هاي پرورش فكري و مراكزي براي 
اوقات فراغت نوجوانان • غني سازي 

اوقات فراغت
• كمبود مراكز گذران اوقات 

• احداث فضاي سبز عمومي و مراكز تفريحي در فراغت در منطقه
داخل روستا براي گذران اوقات فراغت

جدول شماره 4: ارائه راهبردهاى جهت ساماندهى سكونتگاه غيررسمى محمودآباد با تاكيد بر الگوهاى مديريت 
محلى و توانمندسازى؛ مأخذ: نگارندگان
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تبيين الگوى سنجش كيفيت فضاهاي عمومي حاصل از بازآفريني محدوده هاي طبيعي درون شهري 
بر مبناي مولفه هاى سيماي سرزمين پايدار

شهيندخت برق جلوه* - استاديار گروه برنامه ريزى و طراحى محيط، پژوهشكده علوم محيطى، دانشگاه شهيد بهشتى، تهران، ايران.
نيما صياد-كارشناس ارشد طراحى و برنامه ريزى شهرى و منطقه اى، دانشگاه آزاد اسالمى واحد تهران مركز، تهران، ايران.

چكيده
ساختارهاي  مهمترين  از  شهري  درون  طبيعي  هاي  محيط 
در  و  درستي  به  اگر  كه  آيند  مي  شمار  به  شهرها  شناختى  بوم 
ارتباط با ساختارهاي بوم شناختى فراشهري برنامه ريزي شوند، 
استمرار  موجب  شهري  پوياي  و  عمومي  فضاهاي  خلق  ضمن 
فرايندهاي طبيعى از جمله جريان آب و هوا و حركت موجودات 
الگوى  تبيين  ضمن  حاضر  مطالعه  شوند.  مي  شهرها  درون  در 
محدوده  بازآفريني  از  حاصل  عمومي  فضاهاي  كيفيت  سنجش 
البالغه  نهج  بوستان  در  آنرا  مبانى  شهرى،  درون  طبيعي  هاي 
تهران به تجربه مى گذارد. اين مطالعه ضمن مقايسه مولفه ها 
و معيارهاي سنجش كيفيت الگوهاي موجود، مولفه هاي كيفيت 
الگوي سيماي سرزمين پايدار را با تأكيد بر روند استعالى زيستى، 
شرايط  تضمين  جهت  در  سرزمين  سيماى  اجتماعى  و  محيطى 
متعالى تعامالت زيستى، جريان ماده و انرژي و روابط اجتماعى، 
دليل  به   ،ANP روش  از  الگو  سنجش  در  نمايد.  مى  تبيين 
قابليت ويژه آن در امكان ايجاد مدل ارتباطات دروني- بيروني و 
روندهاى بازخوردى استفاده مي شود. روش جمع آوري اطالعات، 
مطالعه  و  ميداني  پرسشنامه، مشاهده  از شيوه هاى  گيري  بهره 
به  توجهى  بى  دهد  مي  نشان  نتايج  است.   بوده  اي  كتابخانه 
تعامالت زيستى، فضايى- جامعه شناختى فضاهاى طبيعى درون 
شهرى حيات شهري را به مخاطره انداخته، تأثيرات نامطلوبى بر 

پايدارى سيماى سرزمين شهرى مي گذارد. 

واژگان كليدي: محيط طبيعي، كيفيت فضاي عمومي، الگوى 
سنجش كيفيت، پايداري سيماي سرزمين.

 s-barghjelveh@sbu.ac.ir :نويسنده مسئول مكاتبات، شماره تماس: 22077320؛ رايانامه  *
 اين مقاله برگرفته از پايان نامه كارشناسى ارشد نگارنده دوم به راهنمايى نگارنده اول، با عنوان «بررسي كيفيت فضاهاي عمومي شهري 
حاصل از بازآفريني محيط هاي طبيعي درون شهرها (نمونه موردي: بوستان نهج البالغه)» مى باشد. در اين خصوص، از مشاوره ارزشمند 

خانم دكتر آتوسا مديرى تشكر و قدردانى مى شود.

Introducing Model for Evaluating the Quality of Public 
Spaces Resulting from the Regeneration of Urban Natu-
ral Environments Based on Components of Sustainable 
Landscape 

Natural environments are considered among the most 
important ecological structures of the cities, and if planned 
correctly, they can result in the sustainability of urban nat-
ural processes. This paper, while introducing a new com-
ponent model for evaluating the quality of natural public 
spaces, applies its fundamental principles to a particular 
case study. As well as comparing existing component mod-
els, the study examines the component model of sustainable 
landscape with an emphasis on landscape’s excellence eco-
environmental-societal processes, providing the excellence 
conditions of ‘biological interfaces’, ‘flow of matter and en-
ergy’ and ‘societal interactions’. In assessing the model, the 
Analytic Network Process (ANP) is used to either make the 
model of internal-external relations or use feedback process-
es. For gathering the information the study uses the methods 
of questionnaire, case observation and literature review. The 
results show that lack of attention to bio-spatial-social inter-
relations of urban natural spaces causes many damages in 
continuous sustainability of city’s urban landscape. 

Keywords: Quality assessment; Component model; Urban 
sustainability
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1- مقدمه
از  شهرها،  وسعت  افزايش  و  شهرنشيني  گسترش  با 
درون  در  طبيعي  هاي  محيط  از  وسيعى  سطوح  سويى 
محدوده هاى شهرى واقع مي شوند و از سويي شهرها 
مي  پيدا  نياز  عمومي  فضاهاي  به حضور  پيش  از  بيش 
سبز شهرى  فضاهاي  تأمين  كه ضمن  فضاهايي  كنند. 
باشند.  نيز  شهروندان  به  شهري  خدمات  پاسخگوي 
طي اين رويكرد، بازآفريني محدوده هاي طبيعي درون 
شهري و تبديل آنها به فضاهاي عمومي در دستور كار 
هاي  محدوده  است.  گرفته  قرار  شهري  هاي  توسعه 
كنونى  شهرهاى  ارزش  با  ميراث  شهرى  درون  طبيعي 
هستند و اگر روند تغييرات ساخت فيزيكى و فضايى آنها 
سرزمين  سيماى  شناسى  بوم  اصول  به  توجه  مبناي  بر 
تبيين نشوند، عواقب ناپايداري روندهاي بوم شناختى در 
مقياس هاى شهر و منطقه اى شهرها قابل تصور خواهد 
بود. اين مطالعه در صدد بوده است الگويي در سنجش 
محدوده  بازآفريني  از  حاصل  عمومي  فضاهاي  كيفيت 
هاى طبيعي درون شهري بر مبناى اصول بوم شناسى 
سيماى سرزمين تبيين نمايد تا از طريق آن در راستاي 
ارتقاء كيفيت محيط هاي طبيعي درون شهرى كوشيده 
الگوى سنجش كيفيت  معيارهاى  تبيين  زمينه  در  شود. 
تا مولفه استعالى  فضاهاى عمومى كوشيده شده است 
در  سرزمين  سيماي  اجتماعى  و  محيطى  بومى،  زيست 
و  عملكردى  كالبدى،  ساخت  هاي  مولفه  ديگر  كنار 
معنايى محيط انسان ساخت سنجيده شود. مطالعه حاضر 
در راستاى: (1) تبيين الگو براى سنجش كيفيت فضاهاي 
عمومي حاصل از بازآفريني محدوده هاي طبيعي درون 
فضاى  كيفيت  سنجش  در  الگو  تجربه   (2) و  شهري، 
بخش  بازآفريني  حاصل  البالغه،  نهج  بوستان  عمومى 
سيماى  فرحزاد  دره  رود-  طبيعى  محدوده  از  اى  عمده 

سرزمين تهران طرح ريزى شده است.

1- طرح مطالعه
1-1-  روش شناسى

از زمينه هاى  ارائه چارچوبى تحليلى  با  اين مطالعه،  در 
بازآفرينى  از  حاصل  عمومى  فضاهاى  كيفيت  سنجش 

معيارهاى  جايگاه  شهرى،  درون  طبيعى  هاى  محدوده 
مولفه  اجتماع  و  محيط  بوم،  زيست  استعالى  سنجش 
هاى مرتبط با تحليل كيفيت فضاهاى عمومى تبيين مى 
گردد. با تلفيق آراء نتيجه گيرى مى شود، در كنار جنبه 
هاى مرتبط با روندهاى محيطى، عملكردى و اجتماعى 
فضاهاى عمومى، توجه به روندهاى پايداري عملكرد و 
شناختى  شناختى-انسان  بوم  تعامالت  زيست  استعالى 
سيماى  منطقه  و  شهر  مقياس  در  عمومى  فضاهاى 
به  سرزمين  سيماى  اينجا،  در  است.  ضرورى  سرزمين 
مفهوم تماميت فضايى و بصرى فضاى زيست انسان - 
انسان  يكى كننده جغرافيا، موجودات زنده و مصنوعات 
ساخت شناخته مى شود. با بكارگيرى چارچوب تحليلى 
فضاى  كيفيت  سنجش  پايدار،  سرزمين  سيماي  الگوي 
عمومى بوستان نهج البالغه تهران مورد مطالعه قرار مى 
گيرد. نظر به اينكه فضاى اوليه بوستان محدوده اى ذاتًا 
هاى  توسعه  تأثير  تحت  مرور  به  كه  است  بوده  طبيعى 
شهرى تهران قرار مى گيرد، با شرايط مورد نظر مطالعه 
مطابقت كامل داشته است. طبق روش شناسى مطالعه، 
معيارهاي كيفى حاصل آمده از مطالعه به دو گروه عمده 
تقسيم بندى مى شوند. گروه اول معيارهايي هستند كه 
با  كه  است  داشته  وجود  امكان  اين  آنها  بررسي  براي 
استفاده از روش پرسشنامه نظرات استفاده كنندگان فضا 
استفاده  مورد  مفاهيم  روش،  اين  در  شود.  آوري  جمع 
تعريف عملياتى مى شوند. و گروه دوم معيارهايي هستند 
براي  اند.  داشته  نياز  كارشناسانه  هاى  بررسي  به  كه 
و  مشاهده  پيمايشى  ابزارهاى  از  معيارها  اين  بررسى 
مصاحبه كارشناسى و استفاده از آمار و اطالعات سازمان 
هاى ذيربط استفاده مى شود. اطالعات جمع آورى شده 

به روش ANP1 تجزيه و تحليل مى شوند.

1-2- محدوده مطالعه
تهران،  شهردارى   2 منطقه  در  البالغه،  نهج  بوستان 
سيماى  فرحزاد  رود-دره  از  بخشى  بازآفريني  روند  در 
روند  در   .(1 (تصوير  است  گرفته  تهران شكل  سرزمين 
تهران،  سرزمين  سيماى  هاى  رود-دره  محيطى  توسعه 
از  عديده،  مشكالت  وجود  دليل  به  فرحزاد  رود-دره 
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امنيت اجتماعى،  جمله ميزان باالى آالينده ها، نقصان 
كمبود امكانات فرهنگى و غيره، بنا به تصميم مسئوالن 
شهردارى تهران مورد بازآفريني قرار گرفته و بخشي از 
اختصاص  بوستان شهري  به كاربرى  محدوده هاي آن 
متر،   1200 تقريبي  طول  با  بوستان  اين  است.  يافته 
 40 تقريبي  ارتفاع  اختالف  و  متر   300 تقريبي  عرض 
بلندترين قسمت)، داراى مساحت  تا  متر (كف رود-دره 
تقريبي 35 هكتار مي باشد. بوستان نهج البالغه از جنوب 
به بزرگراه همت، از غرب به اراضي پونك، از شرق به 
رود-دره  اراضي  به  شمال  از  و  غرب  شهرك  اراضي 
فرحزاد كه هنوز مورد بازآفريني قرار نگرفته است منتهي 
مي شود. اراضي غربي آن بين بزرگراه همت از جنوب تا 
بلوار فالحزاده در شمال، و اراضي شرقي آن بين بزرگراه 
دارند.  قرار  شمال  در  ايوانك  بلوار  تا  جنوب  از  همت 
بوفه، رستوران،  داراى بخش هاى عمومى  بوستان  اين 
مسجد، سينما، زمين هاى بازى و ورزشى، پيست هاى 
دوچرخه سوارى و پياده روى، پاركينگ ها، آالچيق ها، 
فضاهاى سبز و غيره و به طور كلى داراى فضاى عمومى 

چند- عملكردى مى باشد.

رشته  بين  هموار  دشتى  در  تهران  سرزمين  سيماي 
البرز و حاشيه شمالى كوير مركزى ايران قرار  كوه هاى 
تهران  سيماى سرزمين  جغرافيايى  ويژگى هاى  از  دارد. 
حضور پهنه هاى كوهستانى-كوهپايه اى شمالى آن است. 
و  گياهى  پوشش  آب،  منابع  تأمين  نظر  از  مناطق  اين 

آب و هواى كوهستانى ارزش بوم شناختى فراوانى دارند. 
تهران  سيماى سرزمين  مناطق،  اين  محيطى  وضعيت 
تخريب  هرگونه  مى دهند.  قرار  تأثير  تحت  مستقيما  را 
كل  در  پيامدهايى  پهنه ها،  اين  بوم شناختى  آلودگى  و 
در  كاربرى   تخصيص  تغييرات  مى آورد.  پديد  سرزمين 
طور  به  و  مناطق  اين  طبيعى  داالن هاى  و  محدوده  ها 
به  آن  زيستى  كه عملكرد  از سرزمين  كلى هر ساختى 
عنوان منشأ خدمات بوم شناختى سيماى سرزمين تعريف 
 شود، مسئله اصلى برنامه ريزى سيماى سرزمين در حفظ 
شناخته  آن  بوم شناختى-انسان شناختى  كيفيت  ارتقاء  و 
داالن هاى  و  ها  محدوده  است،  ذكر  به  شود. الزم  مى 
طبيعى دامنه هاى البرز، در راستاى تأمين فضاهاى باز، 
از  غيره،  و  پاك  هواى  جريان  اصلى،  ديدهاى  تمركز 
تهران  حيات سيماى سرمين  تجديد  عمده  عناصر  جمله 
به شمار مى آيند كه با ايجاد رشته هاى پيوسته و طويل 
فيمابين  پيوند  ايجاد  همچنين  و  طبيعى  محدوده هاى 
روند  در  انسان ساخت،  فضاهاى جمعى  و  فضاهاى سبز 

توسعه پايدار شهرى تهران مورد توجه قرار مى گيرند.
هم اكنون تهران در جريان رشد سريع خود بسياري از 

داده  دست  از  را  خود  طبيعى  هاى  داالن  و  محدوده ها 
نشان  طبيعى  محدوده هاى  توسعه  روند  بررسى  است. 
وسعت  لحاظ  از  اخير  سال هاى  در  گرچه  كه  مى دهد 
محدوده هاى  ميزان  سبز،  فضاهاى  و  پارك ها  تعداد  و 
ليكن فضاهاى  يافته است،  توسعه  سبز سيماى سرزمين 

تصوير 1. نماى كلى و موقعيت بوستان نهج البالغه تهران؛ ماخذ: نگارندگان.
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احداث شده هم به واسطه خرد بودن و عدم يكپارچگى 
و  داشته اند،  اندكى  بازدهى  و  نبوده  پايدار  بوم شناختى 
توجه  بدون  عمدتًا  شده  احداث  محدوده هاى  اينكه  هم 
در  احداث شده اند.  و خاك  منابع آب  و  اراضى  توان  به 
حال حاضر، باغ ها و محدوده هاى قديمى كه در حاشيه 
داالن هاى طبيعى با استفاده از منابع آب پهنه قادر به 
به دنبال توسعه ساخت و سازهاى  بوده اند،  ادامه حيات 
شهرى رو به نابودى نهاده  و اكثر محدوده هاى سبز جديد 
باير و بدون توجه  االحداث كه  بر روى تپه ها و اراضى 
تأمين  مسئله  با  هم  شده اند،  بنا  خاك  و  آب  منابع  به 
منابع آب روبرو بوده اند و هم با توجه به روند ساخت و 
باغات و جذب منابع آب در پهنه هاى  سازها و تخريب 
را  طبيعى  محدوده هاى  از  وسيع ترى  بخش هاى  ديگر، 
االحداث  جديد  فضاهاى  داده،  قرار  نابودى  معرض  در 
قادر به جايگزينى نقش بوم شناختى آنها نبوده اند. لذا در 
حاضر  حال  در  تهران،  انسان ساخت  سيماى  توسعه  پى 
آنها  به  بتوان  قابل مالحظه اى كه  محدوده هاي طبيعى 
جز  به  نمى باشد.  موجود  نمود  اطالق  طبيعي  پهنه هاي 
محدوه هاي بزرگ پراكنده در برخى كوهپايه هاى شمالي 
و مناطق حاشيه اي كه فاقد ارتباط بوم شناختي مي باشند، 
لكه هاي  سيماي سرزمين  داخل  طبيعي  محدوه هاي 
بزرگ   محدوده هاي  است  ذكر  به  الزم  هستند.  ريزدانه 
موجود در مجاورت داالن هاى طبيعى عالوه بر ارزش 
اين  مى باشند.  نيز  بوم شناختي  قدمت  داراي  وسعت، 
به  سرزمين  خرد  مقياس  در  اينكه  بر  محدوده ها عالوه 
عين  در  مى باشند،  مطرح  بوم شناختي  لكه  يك  عنوان 
حال قادرند هم به دليل وسعت پهنه و هم به دليل حضور 
مقياس  در  بوم شناختى،  بستر  در  آبى موجود  داالن هاي 
بزرگ تر مجموعه نيز عمل نمايند. اين امكان بر اهميت 
دوچندان  ارزش  بوم شناختي  لحاظ  از  محدوده ها  اين 
به  دسترسي  قابليت  لحاظ  به  محدوده ها  اين  مى دهد. 
موقعيت هاي گردشگرى و دارا بودن كاركرد هاي شهرى 
نيز از نقش ويژه اي برخوردار هستند. در نهايت قابل ذكر 
است، داالن هاي طبيعي سيماى  سرزمين تهران عمومًا 
عنوان  به  آنها  ويژگي  از  بوده،  شناختى  بوم  حريم  فاقد 
صورتيكه،  در  نمى شود.  بهره برداري  بوم شناختي  داالن 

اين داالن ها به لحاظ دارا بودن مزيت هاى بوم شناختي، 
و  سرزمين  هاي  مقياس  در  هويت بخشى  و  اجتماعى 

فراسرزمين، از اهميت ويزه اى برخوردار مى باشند.
با  رابطه  در  سيماى سرزمين  بوم شناسى  اصول  از  آنچه 
عناصر  اهميت  مى شود،  استنباط  مطالعه  مورد  مساله 
به  مبرم  نياز  و  سيماى سرزمين  ساختار  دهنده  تشكيل 
مختلف  طرح هاى  و  گزينه ها  قالب  در  آنها  ساماندهى 
برنامه ريزى سيماى سرزمين است. اهميت اين طرح ها در 
ظرفيت  دليل  به  «سبز»،  هاى  داالن  حفظ  و  ايجاد 
از  بوم شناختى  حفاظت  حداكثر  برقراري  در  آنها  باالى 

منابع نهفته در سيماى سرزمين مى باشد:
1. تعامل عناصر فضايى با قابليت جريان ماده 
بين عناصر بوم سامانه اي؛  انرژى و گونه  در  و 
طبيعى  داالن هاى  و  محدوده ها  تعامل   (2)
 (3) بوم شناختى؛  توسعه  عملكرد  قابليت  با 
تعامل محدوده هاى طبيعى با قابليت تقسيم  به 
واحدهاى انسان ساخت؛ (4) تعامل  داالن هاي 
زيرساخت ها؛  شبكه   توسعه  قابليت  طبيعى  با 
(5) تعامل فعاليت هاى شهرى با قابليت توسعه 

شبكه   بوم شناختى چند-منظوره اى و غيره. 
از مؤلفه هاى كيفيت و معيارهاى كيفى حاصل آمده 
از الگوى سيماى سرزمين پايدار جهت سنجش كيفيت 
فضاى عمومى بوستان نهج البالغه تهران استفاده شده 

است. 
2- مطالعه نظرى

الگوى سنجش  تبيين  حاضر  مطالعه  اصلى  چون هدف 
محدوده  بازآفريني  از  حاصل  عمومى  فضاهاى  كيفيت 
سيماى  الگوى  مبناى  بر  شهري  درون  طبيعي  هاي 
سرزمين پايدار مى باشد، تعريف عملياتى مفاهيم نيز تنها 
معيارهاى  و  ها  زيرمولفه  ها،  مولفه  سنجش  سطح  در 
به  پرداختن  از  و  پذيرد  مى  صورت  جارى  الگوهاى 
شاخص هاى قابل اندازه گيرى كيفيت فضاهاى عمومى 

پرهيز مى گردد. 
2-1- پيشينه نظرى- الگوهاي سنجش كيفيت 

فضاهاى عمومى
قبل از ورود به مبحث تبيين الگو در خصوص سنجش 
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محدوده  بازآفريني  از  حاصل  عمومى  فضاهاى  كيفيت 
و  طبيعي  محيط  مفاهيم  شهري،  درون  طبيعي  هاي 

فضاي عمومي معرفى مي شوند.

2-1-1- محيط طبيعي
محيط طبيعي بخشي از محيط زيست است كه ساخته 
ها،  جنگل  مبنا  اين  بر  نباشد.  انسان  دست  پرداخته  و 
بوته زارها، رودخانه ها و در مجموع كليه چشم اندازهاي 
طبيعي، از انواع مختلف محيط هاى طبيعي شناخته مي 
شوند (علي نژاد چوبقلو، 1382). آنچه سبب اطالق عنوان 
غلبه  شود،  مي  زيست  محيط  از  بخش  اين  به  طبيعي 
محيط  از  بخش  اين  گرفتن  در شكل  طبيعي  نيروهاي 
طبيعت  آنچه  توان  مي  ندرت  به  امروزه  است.  زيست 
ناب ناميده مي شود را مشاهده نمود. گاهى محيط هاي 
طبيعي به محيط هايي اطالق مي شوند كه زماني مورد 
استفاده انسان قرار داشته و در حال حاضر به حال خود 
رها شده اند. در چنين محيط هايي، نيروهاي طبيعي پس 
نتيجه  در  شده،  فعال  مجدداً  انسان،  دست  از  رهايي  از 
قابليت هاي  تناسب  به  و  متقابل  و واكنش هاي  كنش 
كه  آورند  مى  وجود  به  نويني  اندازهاى  محيطى، چشم 
در آن نيروهاي طبيعي نقش غالبي يافته اند. نكته قابل 
نيروهاي  غلبه مجدد  و  فعال شدن  كه  است  اين  توجه 
طبيعي به مثابه بازگشت محيط به حالت اوليه آن تصور 

نمي شود (بهرام سلطاني، 1387).
 2-1-2- فضاي عمومي 

فضاي عمومي فضايي است كه انسان با غريبه ها شريك 
مي شود، مردمي كه با او نسبتى ندارند و با او دوست و 
همكار نيستند؛ فضايي براي سياست، مذهب و اقتصاد؛ 
غيرشخصي.  تعامالت  و  همزيستي  براي صلح،  فضايي 
روزمره  مباحث  و  شهري  زندگي  عمومي  هاي  ويژگي 
 Walzer,) اجتماعى در فضاهاي عمومي بيان مي شوند
1986). بر اساس چنين تعريفي، طيف وسيعي از فضاهاي 
انساني  هاى  فعاليت  از  مختلفى  هاى  گونه  كه  شهري 
شوند.  مي  شناخته  عمومي  فضاي  گيرند،  مى  بر  در  را 
اين فضاها تجارب مفيدي به استفاده كنندگان ارائه مي 
دهند. قابليت تبديل به نقاط عمده شهري را دارا هستند، 

جاذب جمعيت مى باشند و زمينه جمع بودن شهروندان 
را فراهم مى آورند. با چنين مضمونى، فضاهاي عمومي، 
صرف نظر از اينكه طبق فرآيندهاي برنامه ريزي و يا به 
يكباره ايجاد شده باشند، دارا عملكردي با محتواى نقاط 

.(Abdulkarim, 2004) تجمع انساني مي باشند
2-1-3- معيارها، مولفه ها و الگوهاى سنجش 

كيفيت فضاهاى عمومى 
اولين  ساخت  قدمت  به  اي  سابقه  عمومي  فضاهاي 
شهرهاي دست ساز بشر دارند. آگورا در يونان، فروم در 
روم و بازار در شهرهاى ماد و پارسي، از اولين فضاهاي 
عمومي بوده اند كه در ساخت شكل شهر تأثير مستقيم 
داشته اند. تفكر ساخت شهر با فضاهاي عمومي باكيفيت 
و ايده آل، از همان ابتداي روند شكل گيري شهر ذهن 
بشر را به خود مشغول ساخته است. چينى ها، شهر مربع 
شكل را كه محصور بوده و داراي دروازه اى باشد، ايده 
آل مي دانستند. يوناني ها نيز براي شهر ايده آل سقف 
جمعيتي در نظر مي گرفتند. انديشمندان شهرسازي نيز 
سعي كرده اند با بيان يك سري ويژگي ها، طرح واره اى 
رويايي براى شهر ايده آل ترسيم نمايند. ليكن، در دهه 
هاي اخير، ايده طرح واره اى شهر ايده آل جاي خود را به 
رعايت اصول و ضوابطي داده است كه مى كوشند شهر 
را به محل بهترى براي زندگي تبديل كنند. اين اصول و 
ضوابط مي كوشند فضاهاي عمومي با كيفيتى در شهرها 
بسياري  پردازان  نظريه  خصوص،  اين  در  شوند.  خلق 
در اين زمينه به اظهار نظر پرداخته اند و ضمن معرفي 
باكيفيت،  عمومى  فضاي  يك  خلق  براي  معيارهايي 
الگوهايي براي سنجش كيفيت فضاهاي عمومي شهرى 

ارائه داده اند (جدول شماره 1).  
اكثريت  دهد  مي  نشان  حاضر  مطالعه  تطبيقي  بررسي 
قريب به اتفاق معيارها و الگوهاي سنجش كيفيت فضا 
از دو ويژگي اصلي برخوردار هستند. نخست اين كه اين 
دانش تخصصي شخص  حوزه  مبناي  بر  بيشتر  معيارها 
و يا سازمان ارائه دهنده الگو طرح ريزي شده اند و لذا 
به دليل يك جانبه نگر بودن، بعضي جنبه هاي بنيادين 
سنجش كيفي فضا ناديده انگاشته شده اند. و دوم اينكه 
طور  به  هيچگاه  الگوها  اين  در  شده  استفاده  مفاهيم 
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عمومي حاصل  فضاهاي  شرايط  با  منطبق  در صد  صد 
نبوده  شهري  درون  طبيعي  هاي  محدوده  بازآفريني  از 
نظر  مورد  الگوي  تبيين  جهت  راستا،  اين  در  اند. 
مطالعه، از روند تلفيق مفاهيم بنيادين سنجش 
 ،CABE Space3 ،PPS2 كيفيت فضا در الگوهاي
 ,Maghsoudi) اجتماعي-فضايي4  پايداري 
 ،(1379 (گلكار،  پايدار5  مكان  و   (2007

اين  گرفتن  قرار  مبنا  داليل  است.  شده  استفاده 
الگوها به شرح زير بوده اند: الگوي PPS حاصل بررسي 
مختلف  عمومي  فضاي   1000 از  بيش  در  فضا  كيفيت 
 CABE Space الگوي  از  استفاده  دليل  است.  بوده 
نيز جديد بودن و حاكميت تفكر جامع نگر آن بوده است. 
نيز  اجتماعي-فضايي  پايداري  الگوي  از  استفاده  دليل 
بهره گيري از جمع بندي نظرات صاحبنظران شهرسازي 

معيارهاي سنجش كيفيت فضاي عمومينظريه پردازان
Jacobs (1961) الويت فعاليتها بر نظم بصري، كاربري مختلط، توجه به خيابان، نفوذ پذيري، اختالط

اجتماعي، انعطاف پذيري

Violich (1983) ،قرائت پذيري محيط، قرائت پذيري ميراث فرهنگي، آزادي انتخاب، فرم هاي متباين
امكان زندگي اجتماعي، لحاظ نمودن پيوندهاي بومي- منطقه اي

Capone & Roach 
(1984)

آلودگي، تخريب منابع، خطرات، بيماري، تغذيه، ساختمان هاي بزرگ و بلند، جدايي 
اجتماعي، ترس، يكدستي بيش از حد جامعه، عدم تماس با طبيعت، زمان طوالني سفر 
درون شهري، تفريح ناكافي برون شهري، نرخ رشد باال، آب و هواي بد، وضع نامناسب 

مسكن، خدمات غير كارا، فقر، بيكاري

Trancik (1986) ايجاد ارتباط، محصوريت فضا، پيوستگي لبه ها، كنترل محورها و پرسپكتيو ها، ممزوج
نمودن فضاهاي دروني و بيروني

Coleman (1987) حفاظت تاريخي و مرمت شهري، طراحي  براي پياده ها، سرزندگي، تنوع استفاده، بستر و
محيط فرهنگي، بستر و محيط طبيعي، توجه به ارزش هاي معمارانه

Jacobs & Apple-
yard (1987)

سرزندگي، هويت، كنترل، دسترسي به فرصت ها، تخيل و شادي، اصالت و معنا، زندگي 
اجتماعي، خوداتكايي شهري

Charles (1989) مكان، سلسله مراتب، مقياس، هارموني، محصوريت، مواد و مصالح، تزئينات، هنر، نشانه
ها، عالئم، چراغ ها، توجه به جامعه محلي

Southworth 
ساختار، خوانايي، فرم، حس مكان، هويت، ديد و منظر، مقياس انساني و پياده(1989)

Greene (1992)
عملكرد، ارتباط، امنيت، تنوع، آسايش اقليمي، نظم، انسجام، وضوح، پيوستگي، تعادل، 

هويت، شكل دادن به كانون ها، وحدت، شخصيت، خاص بودن، جذابيت، مقياس، تناوب 
بصري و عملكردي، سرزندگي، هارموني

Goodey (1993) ،سرزندگي، هارموني، تنوع، مقياس انساني، نفوذ پذيري، امكان شخصي سازي مكان
خوانايي، انعطاف پذيري، امكان تحول سنجيده و كنترل شده، غنا

Haughton & 
Hunter (1994)

تنوع، تمركز، دموكراسي، نفوذپذيري، امنيت، طراحي ارگانيك، اقتصاد و ابزارهاي مناسب، 
روابط خالقانه، انعطاف پذيري، مشورت دادن استفاده كنندگان

Nelessen (1994)
مقياس انساني، مسئوليت پذيري بوم شناختى، پيش بيني فضاهاي باز، پيش بيني هسته 
ها، توجه به منظر خيابان، تنوع، كاربري مختلط، استفاده از واژگان معين طراحي، تعمير 

و نگهداري فضا

جدول 1. نظريه پردازان و معيارهاي سنجش كيفيت فضاي عمومي؛ ماخذ: نگارندگان، برگرفته از منابع مختلف.

2- اين الگو توسط مؤسسه PPS= Project for Public Spaces و با بررسى بيش از 1000 فضاى عمومى شهرى به منظور دستيابى به مكان موفق ارائه شده است. 
اين مؤسسه در آمريكا قرار دارد و اين الگو را در سايت خود به آدرس www.pps.org ارائه كرده است.

ايجاد  منظور  به  است   CABE=Commission for Architecture and the Built Environment از  بخشى  كه   CABE Space توسط  الگو  اين   -3
مارس  ماه  از  كه  كميسيون  اين  بودجه  كه  است  ذكر  به  الزم  است.  شده  ارائه  باال  كيفيت  با  عمومى  فضاهاى  و  ها  پارك  و  ارزش  واجد  عمومى  فضاهاى 
آدرس  به  كميسيون  اين  سايت  در  الگو  اين  گردد.  مى  تأمين  بريتانيا  وزير  نخست  نمايندگى  دفتر  توسط  است  كرده  اغاز  را  خود  فعاليت   2003 سال 

www.cabesapace.org.uk ارائه شده است.
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از نحله هاي مختلف فكري مدرنيسم، فرماليسم، فرهنگ 
گرايي، اصالح طلبي، ساختار گرايي، راديكاليسم، محيط 
گرايي، طبيعت گرايي بوده است. از الگوي مكان پايدار 
نيز به دليل بهره گيري از نظرات انديشمندان و موسسات 

مسائل شهري استفاده شده است.
پذيري،  اجتماع  چهارگانه  هاي  مؤلفه   PPS الگوي 
ذهني/ تصوير  و  دسترسي/ارتباطات،  فعاليت/كاربري، 

عمومي  فضاي  كيفيت  ارزيابي  هاي  مؤلفه  را  آسايش 
 ،CABE Space الگوي  مبناى  بر  كند؛  مي  معرفي 
اقتصادى،  مختلف  ابعاد  در  عمومي  فضاي  است  الزم 
اجتماعي، سالمت جسم و روان، حس امنيت، حركت در 
اثر باشد؛  فضا، تنوع زيستي و احترام به طبيعت، داراي 
الگوي پايداري اجتماعي-فضايي نيز شامل 2 زير بخش 
است. بخشي از الگو كه مربوط به سنجش كيفيت فضا و 
منطبق با موضوع مطالعه حاضر مى باشد، بر اساس دسته 
بندى نظرات شهرسازان 5 دوره تاريخ شهرسازي تدوين 
شده است. بر مبناى اين دسته بندى، مولفه هاى فناورى، 
زيبايي شناسي، اجتماعي و پايداري، براى سنجش كيفيت 
فضاي عمومي در نظر گرفته مي شوند (جدول شماره 2)؛ 
و در نهايت، الگوي مكان پايدار مؤلفه هاي عملكردي، 
تجربى-زيبايى شناختي و زيست محيطى را مؤلفه هاي 
شناسايي كيفيت فضاي عمومي معرفي مي كند (نمودار 

شماره 1).

سنجش  هاي  مولفه  نظرى-  تبيين   -2-2
كيفيت فضاى عمومى بر مبناى الگوي سيماي 

سرزمين پايدار
باشد،  جامع  امكان  حد  تا  كه  الگويي  ارائه  راستاي  در 
الگوهاي اشاره شده فوق تلفيق شده اند. برخي معيارها 
به دليل عدم سنخيت با موضوع مطالعه حذف و برخي 
ديگر اضافه شده اند. در راستاى ارائه الگويى با معيارهاي 
سنجش  پى  در  پايدار،  سرزمين  سيماي  اصول  كيفى 

مولفه هاى: 

اجتماع  و  محيط  بوم،  عملكرد  پايدارى   -1
سيماي سرزمين، پيامد نظام برنامه، فعاليت و رفتار 
سيماى  و  محيط  طبيعت،  ساخت  و  سو  يك  از  انسانى 

سرزمين از سوى ديگر؛ و
اجتماع  و  محيط  بوم،  زيست  استعالى   -2
نظام  استعالى  روندهاي  پيامد  سرزمين،  سيماي 
روندهاي  و  سو  يك  از  انسانى  آل  ايده  و  فرم  ذهن، 
سيماى  اجتماعى  و  فضايى  زيستى،  ساخت  استعالى 

سرزمين از سوى ديگر،
سنجش مولفه هاى: 

3- ذهنى-تجربى-زيبايى شناختي، پيامد انطباق 
نظام برنامه، فعاليت و رفتار انسانى با روندهاي استعالى 

نظام ذهن، فرم و ايده آل انسانى؛ و
پيامد  شناختى،  زيستى-فضايى-جامعه   (4)
با  سرزمين  سيماى  و  محيط  طبيعت،  ساخت  انطباق 
اجتماعى  و  فضايى  زيستى،  ساخت  استعالى  روندهاى 

سيماى سرزمين،
به منظور تضمين استعال در تعامالت زيستى، جريان ماده 
و انرژي و روابط اجتماعى، قابل توجه خواهد بود. لذا، از 
آنجاييكه مطالعه حاضر در راستاى تبيين الگوى سنجش 
مكان،  محيطى  بستر  پايدارى  شهري،  مكان  پايدارى 
داشته  نظر  مد  نيز  را  پايدار  سرزمين  سيماى  مفهوم  با 
است، در تبيين مولفه هاى الگوى سيماى سرزمين پايدار 
شناسايى معيارهاي كيفي الگو ضرورى است. قابل ذكر 
است، با تبيين مولفه هاى الگوى سيماى سرزمين پايدار، 
پايدار  توسعه  الگوى  هاى  مولفه  به  دستيابى  مسير  در  نمودار 1. مولفه هاي سنجش كيفيت فضاى عمومى در 

الگوي مكان پايدار؛ منبع: گلكار، 1379.
4- اين الگو در سال 2007 توسط مليحه مقصودى طى مقاله اى با عنوان الگوى Socio-spatial pattern ارائه شده است. اين الگو كه براى تحليل و بررسى 

فضاهاى شهرى ارائه شده است شامل دو بخش مى باشد كه از بخش دوم آن (بر اساس موضوع پژوهش) در اين پژوهش استفاده شده است.
5- اين الگو در سال 1379 توسط دكتر كورش گلكار طى مقاله اى به منظور بررسى كيفيت محيط هاى شهرى ارائه شده است. اين الگو حاصل جمع بندى نظرات 

بسيارى از بزرگان و صاحبنظران طراحى شهرى مى باشد.
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معيارهاي بررسي كيفيت مولفه ها
فضاي عمومي

نظريه پردازان

رى
ناو

Le Corbusier(1971), Giedion(1961)استفاده از فناوري هاي نوينف

Le Corbusier(1971), Giedion(1961)كارايي

سى
شنا

ى 
يباي

ز

-Sitte(1945), Cullen(1971), Zucker(1970), Hillier & Hanپيوستگي 
son(1984), Tschumi(1983), Mitchell(1994)

-Ardalan & Bakhtiar(1975), Bacon(1975), Zucker(1970), Alexوحدت 
ander & et al.(1987), Kreier(1979), Trancik(1986), kostof(2004), 
Rapoprt(1971), Venturi & et al.(1972), Appleyard(1976), Jen-
ckes(1986), Ellin(1996), Loukaitou- Sideris & Banerjee(1998)

 ,Hiedegger(1969), Appleyard(1976), Norberg-schulz(1980)هويت 
Lynch(1981), Rossi(1982), Jackson(1994), Arefi(1999), Law-
son(2001), Jiven & Larkham(2003)

 ,Sitte(1945), Mumford(1961), Zucker(1970), Bacon(1975)مقياس انساني 
Jacobs(1984), Rapoprt(1977), Tibbalds(1992) Urban Task 
force(1999), Moughtin(2003), Gehl & Gemzoe(1996)

عى
تما

اج

 ,Lynch(1981), Mitchell(1999), Benn & Gaus(1983)دسترسي 
Calthrope(1993), Madanipour(1995), Tibbalds(1992), Ak-
kar(2005), Whyte(1980), Carr  &et al.(1992), Newman(1995), 
Jacobs(1984), Trancik(1986)

 ,Harvey(1973), Rapoprt(1977), whyte(1980), Jacobs(1984)ظرفيت اجتماعي 
Sennett(۱۹۹٤), Madanipour(۲۰۰٤)

Trancik(1986), Carr & et al.(1992), Jacobs(1984)امنيت 

 ,Healy(2002), Gehl & Gemzoe(1996), Arnestein(1969)خواست ها 
Lynch(1981), Carr & et al.(1992), Tibbalds(1992), Sennett(1994)

رى
يدا

پا  

-Katz(1994), Urban Task force(1999), Leccese & McCorآگاهى بوم شناختى 
mick(2000), Carmona & et al(2003)

 ,Mumford(1961), Rapoprt(1977), Lynch(1981), Tibbalds(1992)فشردگي شكلى 
Katz(1994), Urban Task force(1999), Hilderbrand(1999), Car-
mona & etal(2003), Moughtin(2003)

 & Mumford(1961), Rapoprt(1977), Jacobs(1984), Gehlتنوع كاربري 
Gemzoe(1996), Urban Task force(1999), Carmona & et al(2003), 
Moughtin(2003)

استفاده بهينه از فناورى
Arendt(1958), Mumford(1961), Tibbalds(1992), Urban Task 
force(1999), Katz(1994)

 Tibbalds(1992), Urban Task force(1999), Katz(1994), Carmonaثبات
& et al(2003)

جدول 2. مولفه ها و معيارهاي سنجش كيفيت فضاى عمومى در الگوي پايداري اجتماعي-فضايي؛ ماخذ: 
.2007 ,Maghsoudi نگارندگان، برگرفته از
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بوم  راهكار  با كمك  برداشته مى شود.  گام  نيز  شهري 
شناختى الگو، پايدارى فضاهاى عمومى شهري از تكيه 
بر مبانى محيط شناختى پايدارى اقتصادى-اجتماعى به 
تكيه بر مبانى بوم شناختى پايدارى فضايى-اقتصادى-

مى  پيدا  مفهومى  ارتقاء  ساخت  انسان  محيط  اجتماعى 
كند.

مولفه  شناسايى  روند  در  شده،  ارائه  الگوى  راستاى  در 
هاى محيط با كيفيت، استعالي زيست بومى، محيطى و 
اجتماعى سيماى سرزمين از اركان اصلى بررسى كيفيت 
قابل ذكر  فضاهاى عمومى معرفى مى شود. معيارهاى 
و  انسان  پوياى  ذهن  تعامل  راستاى  در   - مولفه  اين 
اقتصادى-اجتماعى  پايدارى   - ها  سيستم  بوم  عملكرد 
پايدار  انسان را در بستر سيماى سرزمين  محيط زيست 
ضامن مى شوند. در واقع، اصل بنيادين رويكرد پايداري، 
همان نگرش چند-مقياسي و فرا-مقياسي آن نسبت به 
محيط و مديريت عملكرد انسان در چارچوب چشم اندازي 
از محيط است كه در آن فعاليت هاي انساني (از جمله 
ساخت محيط) در حيطه تعامل با يك يا چند بوم سامانه 
پايداري  تداوم  و  برقراري  افتند. الزمه  اتفاق مي  اصلي 
شرايط بوم سامانه ها، همزيستي و ارتباط متعادل اركان 
و عناصر بوم سامانه اي با يكديگر و با محيط فراتر يعنى 

سيماى سرزمين مي باشد (عسكرزاده، 1387). 
 به عقيده بوم شناسان معاصر، نگاه كل گرايانه به محيط 
محيط  برنامه ريزى  دانش  در  اساسى  ركنى  مرور  به 
آن  از  بوم -منطقه اى   رويكردهاى  كه  مى شود  محسوب 
جمله اند (Cook and van Lier, 1994). در راستاى 
سيماى  شناختي  بوم  برنامه ريزى  كل گرايانه،  نگاه  اين 
كار  و  منابع در مقياس وسيع سر  با تخصيص   سرزمين 
 Hacket,) دارد؛ اشاره برخاسته از زمينه بوم شناختى دارد
تغيير  و  عملكرد  ساخت،  هدايت  متضمن  و  1971)؛ 
(پويايى) سيماى سرزمين در طول زمان مى باشد. به گفته 
بوم شناختى  برنامه ريزى   ،(Ndubisi, 2002) ندوبيسى 
چيزى بيش از يك ابزار و يا تكنيك تصميم سازى است. 
راهى است كه گفتمان بين اقدامات انسانى و روندهاى 
طبيعى بر اساس دانش روابط دو سويه بين مردم و زمين 

را فراهم مى آورد. 

طى  در  بوم شناختى  برنامه ريزى  در  موجود  رويكردهاى 
 (Mc Harg, 1969) زمان تغيير يافته اند. وقتى مك هارگ
در 1969 اصلي نوين مطرح مى كند، در واقع، ناهمگنى  
ابعاد  ناهمگنى  معناى  به  سيماى سرزمين،  عمودى 
هندسه مكان، بر اساس شناسايى اليه هاى افقى سيماى 
 سرزمين از جمله: بستر سنگى، نوع خاك، پوشش گياهى 
و ... را مورد توجه قرار مى دهد. اين رويكرد گرچه اساسى 
زنولد  زمينه،  اين  در  نمى كند.  كفايت  ليكن  است،  بوده 
(Zonneveld, 1995) ناهمگنى  افقى سيماى سرزمين، 
به معناى ناهمگنى ابعاد توزيع فضايى ارگانيزم ها شامل: 
 (2) جغرافيايى ؛  مختلف  پديده هاى  بين  على  روابط   (1)
خصوصيات منطقه ها و مكان ها در تجلى تماميت همبسته 
جلوه هاى  و  قلمروهاى مختلف  متقابل  ارتباطات  و  آنها 
متفاوت آنها؛ و نهايتا، (3) درك عمومى از سطح زمين 
را مد  اقليم ها و مكان ها  از نظام  به معناي كليتى واحد 
خصوص،  اين  در   .(3 شماره  (جدول  مى دهد  قرار  نظر 
به  سيماى سرزمين  بوم شناسان  و  محيطي  برنامه ريزان 
مرور درمى يابند كه بوم شناسى سيماى سرزمين منظرى 
پويا از فضا و زمان ارائه مى دهد كه در آن ابعاد مقياس 
بيان مى شوند  دانش  ها  ديگر  متفاوت  از  و سلسله مراتب 
اين  در   .(Forman, 1995) و   (Zonneveld, 1995)
رويكرد  دو   (Herpserger, 1994) هرپرگر  ارتباط، 
بوم شناختى  برنامه ريزى  در  نظريه پردازى  متفاوت 
ذاتى  به  قائم  نظريه هاى  اولى  مى دهد.  تشخيص 
انسان و طبيعت  بين  تعامل  از  بهتري  هستند كه درك 
معرفى مى كنند. نظريه هاى عملكردگرايي چون: ساخت 
سيماى سرزمين، ساخت سلسله مراتبى سامانه ها، تماميت 
اين  از  نمونه هايى  انسان و محيط و غيره  بوم سامانه اى 
نوع  اند. و دومى نظريه هايى هستند كه روند برنامه ريزى 
توضيح  را  اجتماعي  نظارت  و  مشاركت  عنصر  لحاظ  با 
محيط،  مديريت  گروه:  اين  از  مثال هايى  مى دهند. 
برنامه ريزى بوم شناختى، برنامه ريزى محيط و غيره مي 
انتخاب  از مرحله  برنامه ريزي محيط،  باشند. در فرآيند 
مقر محدوده تا مراحل مختلف برنامه ريزي اجزاء فضا، 
بوم  روندهاي  مراتب  و سلسله  مقياس فضايي  به  توجه 
تناسب  برقرارى  اصلى  هاي  چالش  جمله  از  شناختي 
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ميان ظرف و مظروف برنامه ريزي به شمار مي آيد. بوم 
شناسى سيماي سرزمين ابزارى علمي در حل اين چالش 
شناسى  بوم  اصول  كارگيري  به  با  شود.  مي  محسوب 
سيماى سرزمين، در بررسى روابط بين ساخت، عملكرد 
و تغيير (پويايي) سيماى سرزمين از يك سو و روابط بين 

روندهاي سيماى  بوم شناختي  مراتب  و سلسله  مقياس 
آيا  كه  نمود  بررسي  توان  مي  ديگر  سوى  از  سرزمين 
محدوده طبيعي منتخب طراحي، اصوًال ظرفيت پذيرش 
باشد و  دارا مي  را  دارد  ريز وجود  برنامه  آنچه در ذهن 
فضاي  ريزي  برنامه  روند  در  ترتيب،  همين  به  خير.  يا 

شاخص هاىامور ارزيابيبرنامه مطالعاتىرويكرد نظرىنظريه
روند استعاليى پايدارى

    عملكردگرا/ نظريه هاى قائم به ذات در درك تعامل بين انسان و طبيعت

عملكرد
سيماى  سرزمين

جهان مجموعه اى از 
كل ها  در چيدمان 

سلسله مراتبى است. هر 
كل سيستمي مجزا،  
ولى مرتبط و وابسته 

 به ديگر كل ها در 
ارتباطي سلسله مراتبى 
است. كليت سيستمى 
سيماى سرزمين،  بخشي  
از سطح زمين با اندازه اي    
معين ولى  مراتب مرزي  
باال و پاييني غيرمعيني 

است

سلسله  مراتبى  
سيماى  سرزمين

ساخت سلسله مراتبي 
كره زمين  شامل شبكه 
هاي عمودي و افقي 
است: عمودي  شامل 

جزء- سيستم هاى 
كوچك تر از اكوتاپ ها  
از يك سو، و تنظيمات 

تأثيرات كيهانى در 
مقياس جغرافيايى زمين 

از سوي ديگر؛ 
 و افقى شامل  لكه هاي 

بوم شناختى واقع در 
حدفاصل بين آنها. 

پايدارى
سيماى سرزمين

سيستم   سلسله مراتبى 
كره زمين  طى  كنش  
و واكنش هاي  متوالى  

در طول زمان  به 
تعادل  مى رسد. در 

روند حركت  به سوي 
محيط هاى مصنوع از 
درجه پيچيدگى ها   

كاسته، به سمت سادگي 
 اجزاء  پيش مى رويم. در 
چنين زمينه اى، شبكه 
هاي بوم شناختى در 

طي روندهاي  متعاملي 
نامتعادل  مى گردند.

تماميت بوم  سامانه اي 
سيماى  سرزمين

در روابط سلسله مراتبى، 
الزمه مراقبت از ارتباط 
موجب عدم توجه به 
انزوا نيست. ناهمگنى 
 از  طريق شرايط  انزوا 
بدست مى آيد و  به 
واسطه آن  از  حضور 
گذرگاه هاى آزاد  به  
آنتروپى جلوگيرى 

مى شود. درپديده زندگى 
كه پرنيازترين نيرو عليه 
آنتروپى  است،  هماهنگى  
بين شرايط  انزوا و ارتباط 

 ضرورى است.

برنامه ريزي 
بوم شناختى 

عرصه  بندى سيماى  
سرزمين ها

الزم است سيستم هاى 
طبيعى كه قابليت تشكيل 

سيماى سرزمين هاى 
فرهنگي را دارند، با 

پيمايش نوع معينى از  
ارتباط (ارتباط فرهنگي) 
در برابر تهديدات روز  
فناوري،  يكپارچگي بوم 

شناختي بيابند. الزم 
است سيستم هاى بكر به 
واسطه قوانين و  حائل 

هاى طبيعى و غيرطبيعى 
از دريافت اثرات منفي 
عملكردهاي انسان در 
انزوا قرار بگيرند.     

خود-نظمى سلسله 
 مراتبى در سيستم 

سيماى  سرزمين جاري 
است. در پى جرياني 
از مداخله  و تشكيل   
فرمي جديد از سطح 
زمين، به دنبال سرى 

تغييرات  متوالي، سيماى 
 سرزميني پايدار شكل 

مى گيرد.

توالي ساخت و عملكرد 
موزائيكهاى سيماى  

سرزمين فضايي- زماني 
است. ساخت افقى 
سيماى  سرزمين 

همواره در حال تغيير 
است و مواد و انرژى 
را به چيدمان لكه ها، 

كريدورها و بستر  مربوط 
مى سازد.  

به دنبال هر اقدامي 
در محيط، و كاهش 

پيچيدگى ها و افزايش 
 بازخوردهاى مثبت، 
پيش بينى تهديدات 

احتمالى آينده امكانپذير 
مى شود؛ الزم است 

در خصوص پيش بينى 
مكانيزم  هاى  بازخورد 

منفى تالش شود.

عملكرد غشايي سلولي 
در سيستم جغرافيايي 

زمين نيز  قابل 
مشاهده است. فرضيه 

بوم شناختى در خصوص 
نظريه تكامل و روندهاى 
انتخابى آن به انزوا نياز 
دارد. اين اصل در هر 

مقياسى از  سطح زمين 
قابل  مشاهده است.

ارتباط (از نوع هم ارتباط 
و هم انزوا) نمى تواند 

تنها به واسطه يك شبكه 
چندمنظوره اي،    مشتمل 
بر انواع ارتباط  ها و انزواها 
تأمين شود. هر فعاليتى 
شبكه خاص ارتباطى 
خويش و هر موجودي 

احتياجات خاص تكاملي 
خويش را مى طلبد. 

سيستم  سيماى 
 سرزمين  در جهات 

عمودى و افقى ناهمگن 
است. در همسايگي 

موزاييك هاى   ناهمگن   
مرزهايى وجود دارد كه 
دفعتا و يا  تدريجا  فعال 
مى شوند و در شرايط 
خاصي  تبادل ماده و 

انرژي مى كنند.

ناهمگنى، تفاوت 
مكان هاى مختلفى  است 
كه  سبب  حركت گونه ها 
و جريان ها مى شود. با 

افزايش ناهمگنى فضايى، 
انرژى   بيشترى  در طول 
مرزهاي سيماى سرزمين 

جارى مي شود.

وظيفه مكانيزم بازخورد 
منفى، نفوذ در هماهنگى 

جريان ماده و انرژي 
به نحوى است كه 

مانع از خروج از مهار 
و يا بدتر شدن شرايط 

بوم شناختى شود.

بن مايه مفهوم 
فراجمعيت مجموعه اى 
از جامعه هاى زيستى 
خرد است كه در آن 
 ارگانيزم ها، با اينكه 
لكه هاى باقيمانده از 
بيوتاپ هاى خودشان 
جهت حمايت از آنها 
كوچك  اند، ليكن با 
اعانت از روابط افقى 

شبكه هاى  بوم شناختى  
ادامه  زندگى  مي دهند.

در طرح ريزي شبكه هاى 
بوم شناختى ، ارتباط 
و انزواى مورد نياز 
براى عناصر طبيعى 
و انسان ساخت، از 

طريق ظرفيت شبكه  
بوم شناختى ارزيابى 

مى شود. در هر  مقياسي  از 
تعالي بخشى بوم شناختى، 
ارزيابى دقيقي از شبكه 

ارتباطي و انزوايي 
گذرگاه ها ضروري است    

جدول 3. مديريت استعال در عرصه بندى سيماى سرزمين ها؛ ماخذ: برق جلوه، 1391.



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 32 پاييز 92
 No.32 Automn 2013

337

عمومى شهري نيز مي توان قضاوت نمود. بوم شناسى 
سيماي سرزمين ابزارى علمي در روند شناسايي ظرفيت 
ها و بررسى قابليت هاي فضايي و عملكرد بوم شناختى 
محيط هاى طبيعى درون شهري به شمار مى آيد. الگوى 

حاضر با توجه به مفاهيم اين رويكرد ارائه مى شود. 

مولفه زيستى-فضايى-جامعه شناختي از برهم كنش ساخت 
پايداري  سرزمين؛  سيماى  نهاد  اجتماع  و  فضا  بوم،  هاي 
عملكرد بومي-محيطي-اجتماعي سيماي سرزمين حاصل 
عملكردهاى بوم شناختي، محيط شناختي و جامعه شناختي 
سيماي سرزمين؛ و استعالي نهاد زيست بومي-محيطي- 

 مديريت محيط/ نظريه هاى مبتني بر مشاركت و نظارت گروه هاي اجتماعى

مديريت عملكرد 
محيط

تعالي طلبي فضايى-
اجتماعى-بوم شناختي 

عملكرد محيط 

مديريت ساخت 
سلسله مراتبى محيط

تحليل  فضايى-اجتماعى 
در برقرارى شرايط 

متعالى  بوم  راهبردى 

مديريت پايدارى 
محيط

حفظ، توسعه و استعالى 
سيماى  سرزمين  هاى 
طبيعى  و انسان  ساخت 

مديريت تماميت 
بوم سامانه اي محيط

تماميت بوم شناختى-
انسان شناختى 

برنامه ريزى و توسعه 
محيط

مديريت استعال در 
عرصه بند ى 

سيماى سرزمينها
تحليل  تعالى طلبانه 

عملكرد بومى-فضايى-
اجتماعى عرصه بندى 

سيماى سرزمين ها

هم تخصيص پايدار 
فعاليت-فضا- كالبد در 
 مقياس   شهر و منطقه  ، 

و هم  برنامه ريزى 
پايدارى  محيط  در 
مقياس عرصه بندى  
سيماى سرزمين ها  /
هم كنترل زيستى-
فيزيكى محيط در 

تداوم بهره بردارى از 
منابع محيطى، و هم 

 كنترل بومى-اجتماعى 
محيط در پايدارى 

تعاملسيماى سرزمين ها/
هم تقسيمات جغرافيايى 

محيط در محدوده 
شهر و منطقه و هم 

تعامالت بومى -انسانى 
 محيط   در    عرصه بندى 

سيماى سرزمين ها

خلق و مقايسه 
گزينه هاى متعدد 
بوم شناختى كه در 
اشكال فضايى باهم 

تفاوت دارند/
اينكه در شرايط مختلف 

محيطى تنها يك 
سيماى  سرزمين پايدار 

موجود نخواهد بود، بلكه 
مجموعه اي  پايدار از 

سيماى سرزمين ها وجود 
خواهد داشت كه در آن 
تك تك واحدها كم و 

بيش پايدارند/
اينكه ضمن خواستى 

واقع گرايانه ازظرفيت هاى 
حفاظتى، امكان تعالى 

سامانه هاى   بومى-انسانى 
فراهم خواهد بود.

تعادل  سامانه هاى  
محيطى

پايدارى سامانه هاى   
جغرافيايى- انسانى

استعالى سامانه هاى  
 بومى-انسانى

مديريت الگوهاي 
بهره برداري

در استفاده از ظرفيت 
بوم شناختى عرصه بندى 

سيماي سرزمين ها 
مديريت الگوهاي 

بهره بردارى و فضايى-
اجتماعى 

در استفاده از ظرفيت 
بوم شناختى عرصه بندى 

سيماى سرزمين ها
مديريت الگوهاي 

بهره برداري و فضايي-
اجتماعي

در تعامل با الگوي 
عرصه بندى  بوم شناختى 

سيماي سرزمين ها

تعادل يابى
عملكرد سامانه  هاى 

محيطى در
برنامه ريزي منابع محيط
تعادل يابى-پايدارسازى 
عملكرد عرصه بندى 
سيماى سرزمين ها در 
برنامه ريزي فضايى-

اجتماعى محيط
 تعادل يابى-پايدارسازى-
تعالى يابى عملكرد عرصه 
 بندى سيماى  سرزمين ها 

در برنامه ريزي بومى-
فضايى-اجتماعى محيط

ادامه جدول 3. مديريت استعال در عرصه بندى سيماى سرزمين ها؛ ماخذ: برق جلوه، 1391.

(نمودار 2)، دو مولفه ذهنى- الگو  ارائه شده  در چارچوب 
تجربى-زيبايى شناختي و زيستى-فضايى-جامعه شناختى، 
براي سنجش روندهاي پايداري عملكرد و استعالي 
مفهوم  به   - سرزمين  سيماى  تعامالت  زيست  نهاد 
تماميت فضايي و بصري فضاي زيست انسان، يكي كننده 
به   - انسان ساخت  و مصنوعات  زنده  موجودات  جغرافيا، 
از  زيبايي شناختي،  تجربى-  مولفه ذهنى-  آيند.  كار مي 
بر همكنش ساخت هاي ذهن، فرم و معناى تفكر انسانى؛ 

اجتماعي پيامد استعال در تعادل روابط بوم شناختي، پايداري 
روابط محيط شناختي و كمال روابط جامعه شناختي سيماي 

سرزمين معنا مي يابند (نمودار شماره 2).
دار  معنا  عمل  فرآيند  در  شده  ارائه  الگوى  اينكه  براى 
عملكرد  پايداري  سنجش  براي  هم  است  الزم  باشد، 
سيماي  اجتماعي  و  محيطي  بومي،  زيست  استعالي  و 
براي مولفه هاى ذهني-تجربي-زيبايي  سرزمين و هم 
روندهاي  شناختي  زيستي-فضايي-جامعه  و  شناختي 
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نمودار 2. مولفه هاى سنجش كيفيت فضاى عمومى بر مبناي الگوى سيماى سرزمين پايدار؛ ماخذ: نگارندگان.

نمودار 3. مؤلفه ها و معبارهاى سنجش كيفيت فضاى عمومى بر مبناي الگوى سيماى سرزمين پايدار؛ ماخذ: نگارندگان.
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معيارهاى  شوند.  تعيين  معيارهايي  سرزمين  سيماي 
پيش  از  الگوهاى  معيارهاى  تلفيق  از  شده  ارائه  الگوى 
معرفى شده بدست مى آيند. نموار (3) معيارهاى منتخب 
الگو و جدول (4) منابعى كه اين معيارها از آنها اقتباس 

مى يابند را معرفى مى نمايند.

2-2-1- پايداري عملكرد بوم-محيط-اجتماع 
سيماي سرزمين

درون  طبيعي  هاي  محدوده  بازآفريني  عمده  داليل  از 
شهرى، تأمين بخش عمده اى از نيازهاي شهروندى با 
ارائه فضاهاي عمومي چند منظوره اي است. در خصوص 
شوند(نمودار  مى  تعريف  معيارهايى  نيازها،  اين  تأمين 

شماره 3).
جمله  از  پذيري  فعاليت  اجتماعى:  عملكرد  پايدارى 
عمومى  فضاهاى  اجتماعى  عملكرد  پايدارى  معيارهاى 
است. هر چه امكان فعاليت بيشتري در فضا موجود باشد، 
نيز  عمومى  فضاى  در  مردم  مشاركت  و  حضور  امكان 
مهم  اصول  جمله  از  پذيري  فعاليت  بود.  خواهد  بيشتر 
در پويايي و سرزندگي فضاهاى عمومى است. اين معيار 
بر  تأثير  عناوين  و  PPS؛  در  فعاليت/كاربري  عنوان  با 
سالمت جسم و روح و فوايد براي كودكان و نوجوانان 
در CABE Space مطرح مى شود. انعطاف پذيري نيز 
موجب پايدارى عملكرد اجتماعى فضاهاى عمومى مى 
شود. به اين معنا كه فضا كاربري هاي مورد نياز استفاده 
كنندگان، از جمله فضاهاى تأمين كننده نيازمندى هاي 
فيزيولوژيك را دارا باشد. اين معيار با عنوان كاربري در 
PPS و عنوان تنوع كاربري در پايدارى اجتماعى-فضايى 
مطرح مي شود. در CABE Space نيز به خدمات متنوعي 
كه فضاي عمومي مى تواند در بند فوايد اقتصادي براى 
ارائه  فضا  اطراف  در  واقع  ادارات  و  ها  كاركنان شركت 

نمايد اشاره مى شود. 

از  راحتي  و  آسايش  محيطى:  عملكرد  پايدارى 
فضاهاى  محيطى  عملكرد  پايدارى  معيارهاى  جمله 
افراد حس  عمومى است. اين گزينه مبين آن است كه 
استفاده  اينكه  باشند.  داشته  فضا  در  حضور  از  مطلوبي 

كنندگان بتوانند به راحتي جايي براي استراحت بيابند، در 
برابر عوامل محيطى سرپناه داشته باشند و از صداهاي 
مى  بررسى  معيار  اين  وسيله  به  نبينند،  آزار  ناخوشايند 
عمومى  فضاى  به  دسترسي  قابليت  بعدي،  معيار  شود. 
است. دسترسي به انواع بصري، نمادين و كالبدي قابل 
تفكيك است. با توجه به اينكه دسترسي هاي بصري و 
امنيت/ايمنى،  معيارهاي  در  غيرمستقيم  به طور  نمادين 
در  شوند،  مي  بررسي  پذيري  فعاليت  و  پذيري  اجتماع 
اينجا تنها به دسترسي كالبدي بسنده مي شود. اين معيار 
 CABE در پايدارى اجتماعى-فضايى با همين عنوان؛ در
عنوان  با   PPS در  و  فضا؛  در  عنوان حركت  با   Space

دسترسي/ارتباطات مورد توجه قرار مى گيرد.
انرژى  و  بهينه مواد  پايدارى عملكرد بومى: چرخه 
بومى فضاهاى  پايدارى عملكرد  معيارهاى  از جمله  نيز 
عمومى است. توجه به اسناد باالدست توسعه فضا نيز از 
ديگر معيارهاى توجه به پايدارى عملكرد بومى فضاهاى 
عمومى است. با رعايت ملزومات اسناد باال دست شهري، 
از جمله طرح هاي جامع و تفصيلي، مالحظات مقياس 
بوم شناسى  اصول  بوم شناختى  روابط  مراتب  و سلسله 

سيماى سرزمين تأمين مى شوند. 

بوم-محيط-اجتماع  زيست  تعالي   -2-2-2
سيماي سرزمين

نخستين  ايمنى  و  امنيت  اجتماعى:  زيست  تعالى 
اجتماعى فضاهاى عمومى  استعالى زيست  براى  معيار 
محسوب مى شود. به اين معنا كه افراد از حضور در فضا 
احساس امنيت داشته باشند و فضا براي استفاده كنندگان 
ايمن باشد. از داليل عدم موفقيت بازآفريني محيط هاي 
طبيعي درون شهرى نقصان حس امنيت و عدم نظارت 
از  فضا  است  الزم  فضاهاست.  گونه  اين  در  اجتماعي 
شرايطى برخوردار باشد كه ضمن تضمين سالمتى افراد، 
اجتماعى- پايدارى  در  معيار  اين  باشد.  نيز  ايمن  فضا 

فضايى با عنوان امنيت و در CABE Space با عناوين 
كاهش جرم و ترس از ارتكاب جرم ذكر شده است. معيار 
بعدي، اجتماع پذيري فضاهاى عمومى است. اين معيار 
در PPS، اجتماعي بودن؛ در پايدارى اجتماعى-فضايى، 
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اجتماعي  بعد   ،CABE Space در  و  اجتماعي؛  ظرفيت 
اينكه فضاهاي عمومي با كيفيت  ذكر شده است. براي 
باشند، الزم است امكان ايجاد تعامالت اجتماعي فراهم 
و  نژاد  جنس،  سن،  طبقه،  از  فارغ  بتوانند  افراد  و  باشد 

فرهنگ، به راحتي در فضا به تعامل بپردازند.
تعالى زيست محيطى: مشاركت گروه هاى اجتماعى 
فضاى  محيطى  زيست  استعالى  براى  معيار  نخستين 
به رشد مشاركت  عمومى محسوب مى شود. ميزان رو 
عمومى در توسعه فضاهاى عمومى، با توجه به اهميت 
شهرسازي مشاركتي در جلب آراء مردم و انطباق فضا با 
نيازها و فرهنگ هاى بومي از ضروريات روند استعالى 
تأمين  زيست محيطى است. الزم است فضاى عمومى 
كننده خواست ها و نيازهاي استفاده كنندگان محلى باشد 
آنان نظرخواهي  از  به نحو گسترده اى  اين زمينه  و در 
شود. معيارخواستها/نيازها در پايدارى فضايى-اجتماعى با 
زيرمعيارهاى دولتى/عمومى، خصوصي/محلي و مردمى 
مطرح مى شود. ميزان تعامل انسان با طبيعت، آشنايى او 
از روندهاى بوم شناختى، و بهره برداى بهينه گروه هاى 
اجتماعى از مزاياى روابط بوم سامانه اى، از جمله موارد 
مهمى هستند كه در اين مولفه قابل بررسى مى باشند. 

هاى  گروه  هدايت  و  نظارت  بومى:  زيست  تعالي 
با  انسانى  روندهاى  تعامالت  استعالى  در  اجتماعى 
روندهاى بوم شناختى، ضمن باال بردن كيفيت فضايى 
محيط هاى شهرى و ارتفاء بهره ورى اقتصادى محيط 
هاى طبيعى و استعالى زيست محيطى و زيست اجتماعى 
فضاهاى عمومى، استعالى زيست بومى روندهاى طبيعى 

شهرى و فراشهرى را نيز ضامن خواهد بود.

2-2-3- مؤلفه ذهني، تجربي- زيبايي شناختي 
مولفه زيبا شناختى: به اين معنا كه فضاي عمومى از 
اجتماعى متمايزى  يكتايي، خصوصيات و هويت سازي 
بر خوردار بوده و شخصيت مستقلى دارا باشد. استقالل 
هويتى سبب مي شود جمع استفاده كنندگان نسبت به 
مكان مورد استفاده احساس تعلق خاطر پيدا كنند. اين 
معيار در پايداري اجتماعي-فضايي با همين عنوان و در 

CABE Space با عنوان بعد اجتماعي مطرح مى شود.

ارائه  با  شهري  طراحان  شناختى:  تجربه  مولفه 
شمارى از معيارهاى بصرى از جمله تناسب، نظم، وحدت، 
پيوستگي و تنوع، سعي در زيبا سازى فضاهاى عمومى 
دارند. اين معيارها كثيرند و بررسي تخصصي آنها نياز به 
آموزش طراحان و مردم براي قضاوت درباره اين معيارها 
دارد. از آنجاييكه انسان ها به طور غريزى درك خاصى 
از  مناسبى  تعداد  نظرسنجي  با  دارند،  بصرى  زيبايي  از 
به  را  زيبايى فضاي عمومي  توان  استفاده كنندگان مي 

طور نسبي تخمين زد. 
مولفه ذهن شناختى: معيار بعدى غنا بخشى ذهنى 
آيا  اين معيار بررسي مي كند كه  فضاى عمومى است. 
افراد تجربيات حسي لذت بخشي از محيط هاى طبيعى 
و انسان ساخت فضاى عمومى دارند و يا خير. مكان هاي 
عمومى  فضاهاى  ساخت  انسان  و  طبيعى  انگيز  خاطره 
مي توانند كمك شاياني در شكل گيري اين حس داشته 
باشد. اين معيار در PPS با عنوان تصوير ذهني/آسايش 

اشاره شده است. 

2-2-4- مؤلفه زيستي-فضايي-جامعه شناختي 
در بررسى كيفيت فضاهاي عمومي حاصل از بازآفريني 
زيستى- مؤلفه  شهرى،  درون  طبيعي  هاي  محيط 

برخوردار  اي  ويژه  اهميت  از  شناختى  فضايى-جامعه 
است. از آنجاييكه انسان ناگزير از تغيير شرايط محدوده 
هاى طبيعى است، الزم است دقت فراواني مبذول شود 
هاى  محيط  به  كمتري  آسيب  تغييرات  اين  روند  در  تا 
طبيعى وارد آيد. براى سنجش اين مولفه تعدادي معيار 

در نظر گرفته مى شود. 

مولفه جامعه شناختى: معيار مورد نظر اين مولفه به 
كارگيرى اصول بوم شناسى سيماى سرزمين در برنامه 
ريزى سيستم هاى بومى-انسانى فضاهاى عمومى است. 
براي اينكه در بازآفريني محيط هاي طبيعي اصول بوم 
شناسى سيماي سرزمين رعايت شود الزم است شناخت 
وضعيت  زمين،  شكل  خاك،  نوع  خرد،  اقليم  از  كاملي 
تكتونيكي، گونه هاي زيستي، هيدرولوژي ... و همچنين 
سيماي  و  محدوده  شناختى  شناختى-انسان  بوم  روابط 
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الگوهاي مورد اقتباس قرار گرفتهمعيارهازيرمولفه هامولفه ها

پايدارى عملكرد بومى-محيطى-اجتماعى سيماي 
سرزمين

پايدارى  عملكرد 
اجتماعى

تأثير بر سالمت جسم و روح(CABE Space)، فعاليت پذيري
(CABE Space)فوايد براي كودكان و نوجوانان

انعطاف پذيري
تنوع كاربري (پايداري اجتماعي-فضايي)، فعاليت/

 CABE) فوايد اقتصادي ،(PPS) كاربري
(Space

پايدارى   
عملكرد محيطى

تصوير ذهني/آسايش (PPS)آسايش/راحتي

دسترسي
دسترسي (پايداري اجتماعي- فضايي)، حركت 
در فضا (CABE Space)، دسترسي/ارتباطات 

(PPS)
پايدارى       

عملكرد بوم
چرخه                  

-مواد و انرژى

-مقياس و سلسله

تعالي زيست بومى-محيطى-اجتماعى
سيماي سرزمين

تعالي         
زيست اجتماعى

اجتماع پذيري
اجتماعي بودن (PPS)، ظرفيت اجتماعي 

(پايداري اجتماعي-فضايي)، ابعاد 
(CABE Space)اجتماعي

كاهش جرم/ترس از ارتكاب جرم(CABE امنيت/ايمنى
Space)، امنيت(پايداري اجتماعي-فضايي)

تعالي         
زيست محيطى

مشاركت              
گروه هاى اجتماعى

خواست هاي خصوصي/محلي، دولتى/عمومى و 
مردمى(پايداري اجتماعي-فضايي)

تعالي         
نظارت و هدايت روندهاى زيست بومى

-بوم شناختى

ذهن-تجربه-زيبايى  
شناختى

هويت(پايداري فضايي-اجتماعي)، ابعاد هويت سازى اجتماعىزيبايى شناحتى
(CABE Space)اجتماعي

پيوستگي، وحدت، تنوع (پايداري فضايي-زيبا سازى بصرىتجربه شناختى
(PPS)اجتماعي)، تصوير ذهني/آسايش

-غنا بخشى ذهنىذهن شناختى

زيست-فضا-جامعه
شناختى

زيست-فضا-جامعه شناختى

اصول بوم شناسى     جامعه شناختى
 سيماى سرزمين

آگاهى بوم شناختى(پايداري فضايي-اجتماعي)، 
 CABE) تنوع زيستي/احترام به طبيعت

-(Space

فضا شناختى
-اصالت/پاكيزگي
دوام (پايداري فضايي-اجتماعي)دوام كالبدى

چرخه بوم شناختى        زيست شناختى
مواد و انرژي

استفاده بهينه از فناورى(پايداري اجتماعي-
فضايي)

جدول 4. مولفه ها، زيرمولفه ها و معيارهاى سنجش كيفيت فضاى عمومى بر مبناى الگوى سيماى سرزمين پايدار
مأخذ: نگارندگان



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 32 پاييز 92
 No.32 Automn 2013

342

سرزمين آن فراهم آيد و محيط بر مبناي رعايت مسائل 
فضايى- پايدارى  در  معيار  اين  شود.  بازآفريني  فوق 

 CABE در  و  شناختى  بوم  درك  عنوان  با  اجتماعى 
طبيعت  به  احترام  و  زيستي  تنوع  عناوين  با   Space
مورد اشاره قرار مى گيرد. لزوم تعامل پوياى روابط بوم 
شناختى و انسان شناختى جهت برقرارى تعادل و تعالى 
محيط هاى طبيعى و انسان ساخت از ويژگى هاى مهم 

سنجش اين كيفيت به شمار مى آيد.
پاكيزگي  و  اصالت  اول  معيار  شناختى:  فضا  مولفه 
فضاهاى عمومى است. از جمله داليل بازآفريني محدوده 
هاي طبيعي، بهره گيرى از اصالت محيط هاى طبيعى و 
رفع آلودگي از آنهاست. معيار دوم دوام فضاهاى عمومى 
است. اين معيار در سنجش نگهداري فضا و طول عمر 
مورد  آينده  هاى  نسل  استفاده  جهت  عمومي  فضاي 
استفاده قرار مى گيرد. در اين معيار بررسي مي شود كه 
امكان  آيا در صورت خرابي و آسيب فضاهاى عمومى، 
مرمت و رفع خرابى موجود مى باشد و يا خير؟ نوع مصالح 
بومي به كار گرفته شده و رعايت اصول فني بوم سازگار 
تأثيرگذار  عمومى  فضاى  دوام  ميزان  در  تواند  مي  نيز 
با  پايدارى فضايى-اجتماعى  الگوي  در  معيار  اين  باشد. 

همين عنوان ذكر مى شود.
مواد  شناختي  بوم  چرخه  شناختى:  زيست  مولفه 
ساخت  در  نظر  مورد  شناختى  زيست  معيار  انرژي،  و 
از  بهينه  استفاده  در  معيار  اين  است.  عمومى  فضاهاى 
منابع  مصرف  ميزان  كاهش  در  چه  فناورى،  و  دانش 
طبيعى و چه در تضمين روند نزولى آسيب به محيط هاى 
طبيعى مورد استفاده قرار مى گيرد. اين معيار در پايدارى 
اجتماعى-فضايى با عنوان استفاده بهينه از فناورى ذكر 

مى شود.

3- مطالعه كاربردى
ANP 3-1- سنجش الگو با روش

حاصل  كيفى  معيارهاى  و  كيفيت  هاى  مؤلفه  مبانى  از 
سنجش  جهت  پايدار  سرزمين  سيماى  الگوى  از  آمده 
تهران  البالغه  نهج  بوستان  عمومى  فضاى  كيفيت 
استفاده شده است. طبق روش شناسى مطالعه، معيارهاي 

اند.  تقسيم شده  گروه عمده  دو  در  استفاده  قابل  كيفى 
بررسي  براي  كه  اند  بوده  هايي  معيار  شامل  اول  گروه 
آنها اين امكان وجود داشته است كه با استفاده از روش 
عمومى  فضاى  كنندگان  استفاده  نظرات  پرسشنامه 
اين معيارها شامل «فعاليت  آوري شود.  بوستان جمع 
پذيري،  اجتماع  پذيري،  انعطاف  پذيري، 
دسترسي،  ايمنى،  امنيت-  راحتي،  آسايش- 
بصري،  زيباسازي  اجتماعى،  سازى  هويت 
غنابخشي ذهنى، اصالت- پاكيزگي و مشاركت 
گروه هاى اجتماعى» بوده اند. در خصوص استفاده 
از اين روش، مفاهيم مورد نظر مطالعه براى پاسخ گيرى 
اند. به عنوان  از استفاده كنندگان تعريف عملياتى شده 
آيا  است،  پذيرى سوال شده  اجتماع  مثال، در خصوص 
فارغ از قوميت و اعتقادات به راحتى مى توانيد در فضا 
شما  براى  ديگران  با  ارتباط  امكان  آيا  و  بيابيد  حضور 

امكان پذير است. 
گروه دوم معيارهايي بوده اند كه نياز به بررسي كارشناسانه 
داشته اند. براي بررسى اين معيارها از اطالعات موجود 
در سازمان هاي ذيربط و روش مصاحبه با متخصصين 
شده  استفاده  كارشناسانه  ميدانى  مشاهده  و  كارشناس 
است. اين معيارها شامل موارد مقياس و سلسله مراتب 
بوم شناختى، چرخه مواد و انرژى، نظارت و هدايت بوم 
شناختى، دوام، بوم شناسى سيماى سرزمين و چرخه بوم 

شناختى مواد و انرژي بوده اند.
فضاى  كنندگان  استفاده  معيارها،  بررسى  خصوص  در 
گرفته  نظر  در  پژوهش  آمارى  جامعه  عنوان  به  بوستان 
الزم  تعداد  كوكران  فرمول  از  استفاده  با  و  اند  شده 
پرسشنامه ها مشخص گرديده اند. پرسشنامه ها شامل 
شده  انتخاب  معيارهاى  بررسى  راستاى  در  گزاره   22
بوده اند كه از طيف پاسخ دهنگان – كه به طور تصادفى 
اساس طيف  بر  است  خواسته شده   – اند  انتخاب شده 
امتيازى   5 تا   1 بين  از  ها  گزاره  از  يك  هر  به  ليكرت 
اختصاص دهند. براى بررسى پايايى پرسشنامه ها نيز از 
آزمون آلفاى كرونباخ استفاده شده است كه عدد بدست 
ها  گزاره  باالى  همبستگى  دهنده  نشان   ،%98/6 آمده 

بوده است. 
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و   ANP روش  از  آمده  بدست  اطالعات  تحليل  براى 
پايايى  بررسى  براى  و   Super Decisions افزار  نرم 
نتايج از نرخ سازگارى و Sanity Check استفاده شده 
است. روش ANP حالت عمومى روش AHP و شكل 
در  روش،  اين  در  شود.  مى  محسوب  آن  تر  گسترده 
راستاي سازماندهي ارتباطات پيچيده عناصر تصميم، از 
ساختار سلسله مراتبى به جاى ساختار شبكه اى استفاده 

مى شود (زبردست، 1389).
در روش ANP ابتدا مدل بررسى مطالعه، شامل خوشه 
ها  خوشه  بيرونى  و  درونى  ارتباطات  و  عناصر7  ها6، 
به  زوجي  مقايسات  سپس  شود.  مى  طراحى  عناصر  و 
عناصر  روابط  تركيبات  تمام  شامل  مند  نظام  صورت 
اي  شبكه  تحليل  فرآيند  شوند.  مي  انجام  ها  خوشه  يا 
 ،(AHP) مراتبي  تحليل سلسله  فرآيند  (ANP) همانند 
طيف مقايسه اي 1 تا 9 را استفاده مي كند. اين مقياس 
از نوع اعداد صحيح است. تصميم گيرنده اين امكان را 
دارد كه ترجيح را در قالب هر جفت از عناصر به صورت 
كالمي اهميت برابر، نسبتًا مهم تر، مهم تر، بسيار مهم 
تر، بي نهايت مهم تر بيان كند. اين ترجيحات توصيفي 
 9  ،7  ،5  ،3  ،1 مقادير عددي  به  ترتيب  به  بعد  گام  در 
عنوان  به  نيز   8  ،6  ،4  ،2 مقدارهاي  شوند.  مي  ترجمه 
مقادير ميانه در مقايسه بين دو قضاوت متوالي به كار مي 
به  اعداد در طرف ديگر قضاوت ها  اين  روند. معكوس 
كار مي آيد. بر مبناى اين مقايسات ابرماتريس ناموزون 
كه مقايسات زوجى معيارها را نشان مى دهد تشكيل مى 
الويت خوشه  ناموزون در  ماتريس  ابر  بلوك هاي  شود. 
مربوط به خود ضرب مي شوند و ماتريس موزون را شكل 
مي دهند. ماتريس موزون ماتريسي است كه جمع ستون 
به  آنقدر  موزون،  ماتريس  ابر  است.  برابر يك  آن  هاي 
بين  تفاوتي  كه  جايي  تا  شود  مي  برده  باال  هاي  توان 
توان  به  ماتريس  ابر  با   K توان  به  ماتريس  ابر  عناصر 
K+1 نباشد. جهت بدست آوردن الويت هاي نهايي تمام 
عناصر در ماتريس نهايي، هر بلوك نرماليزه مي شود و 

در نهايت باالترين الويت ها انتخاب مي شوند.

3-2- يافته هاي سنجش
به  شده  بررسى  معيارهاى  براى  آمده  بدست  ميانگين 
پذيرى  فعاليت  از:  اند  بوده  عبارت  پرسشنامه،  روش 
 ،1/85 آسايش/راحتى   ،2/45 پذيرى  انعطاف   ،1/57
پذيرى 1/34،  اجتماع  امنيت/ايمنى 2،  دسترسى 2/42، 
مشاركت گروه هاى اجتماعى 3/19، زيبا سازى بصرى 
اجتماعى 1/86، غنا بخشى ذهنى  1/23، هويت سازى 
1/5، و اصالت/پاكيزگى 1/2. در مورد معيارهاى بررسى 
از سنجش هر يك  نيز، پس  كارشناسى  به روش  شده 
به تنهايى - بر اساس طيف ليكرت و همانند معيارهاى 
بررسى شده به روش پرسشنامه - به هر كدام امتيازى 
در  زوجى  مقايسات  امكان  تا  شود  مى  داده  اختصاص 

روش ANP برقرار باشد.
در خصوص سنجش رعايت مقياس و سلسله مراتب بوم 
 ،(1357) تفصيلى   ،(1347) جامع  هاى  طرح  شناختى، 
ساماندهى (1371) و جامع (1385) تهران به عنوان اسناد 
باالدست پروژه بازآفرينى رود-دره فرحزاد تهران بررسى 
شده اند كه در اين خصوص امتياز 1 در نظر گرفته شده 
سرزمين،  سيماى  شناسى  بوم  معيار  در خصوص  است. 
زمين،  شناسى، شكل  خرد، خاك  اقليم  به  توجه  ميزان 
و  زيستى  هاى  گونه  تكتونيكى،  وضعيت  زمين،  رانش 
وضعيت آب بررسى شده است و امتياز 4 در نظر گرفته 
از  استفاده  ميزان  دوام،  معيار  خصوص  در  است.  شده 
مصالح بادوام و بومي و رعايت اصول بوم سازگار ساخت 
در  ها  خرابى  تعمير  امكان  به  توجه  ميزان  و  سازها  و 
 2 امتياز  و  شده  محاسبه  احتمالى  حوادث  بروز  صورت 
بدست آمده است. و در خصوص سنجش توجه به چرخه 
در  انرژى  نحوه مصرف  به  انرژى،  و  مواد  شناختى  بوم 
پذير،  تجديد  هاى  انرژى  از  استفاده  سازها،  و  ساخت 
منطقه،  اقليم  مبناى  بر  سازها  و  ساخت  اصول  رعايت 
ميزان مصرف سوخت و مصرف انرژى در تهيه و توليد 
اين  در  است.  شده  توجه  غيره  و  شده  استفاده  مصالح 
معيار  آمده است. در خصوص  امتياز 4 بدست  خصوص 
نظارت و هدايت بوم شناختى به وجود فعاليت هاى در 
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اين  از  اقتصادى  استفاده  همچنين  و  طبيعت  با  تعامل 
فعاليت ها توجه شده است و امتياز 4 در نظر گرفته شده 
است. در خصوص معيار چرخه مواد و انرژى، اين چرخه 
در بوستان مورد مداقه قرار گرفته است. بر اين اساس به 
بهره مندى استفاده كنندگان از هواى سالم براى تنفس، 
عوامل  ديگر  و  فرحزاد  رود-دره  آب  از  استفاده  امكان 
نور خورشيد و همچنين چرخه ورود  و  باد  نظير  طبيعى 
و خروج مواد و انرژى به بوستان و توليد و مصرف آن 
در بوستان توجه شده است كه از اين معيار نيز امتياز 4 

بدست آمده است.
در خصوص فرآيند بررسى بر مبناي روش ANP، مى 
لذا، مدلي  براي سنجش طراحى مى شد.  بايست مدلي 
در سه خوشه (1) هدف، (2) معيارها و (3) گزينه ها در 
سنجش  عناصر  و  ها  خوشه  فيمابين  ارتباطات  راستاى 
طراحى شد. طبق نمودار (4)، در خوشه گزينه ها، مدلى 

با 5 درجه كيفى طرح ريزى شد.
الزم به ذكر است در اين مدل فعاليت پذيري با انعطاف 
پذيري؛  اجتماع  و  امنيت/ايمنى  آسايش/راحتي،  پذيري، 
سرزمين،  سيماى  شناسى  بوم  اصول  با  آسايش/راحتي 
اصالت/پاكيزگي، غنابخشي حسي و امنيت/ايمنى؛ امنيت/

ايمنى با فعاليت پذيري و اجتماع پذيري؛ اجتماع پذيري 
با  و غنابخشي ذهنى  آسايش/راحتي؛  و  امنيت/ايمنى  با 
و  اصالت/پاكيزگي  آسايش/راحتي،  بصري،  زيباسازى 
همچنين،  اند.  كرده  برقرار  درونى  ارتباط  امنيت/ايمنى، 
هر كدام از معيارها با تك تك گزينه ها مرتبط بوده و 
هدف نيز با تك تك معيارها مرتبط بوده است. الزم به 
ذكر است كه ارتباطات الگو، بر بر مبناي روندهاي نمونه 

مطالعه طرح ريزى شده است.
شده  پرداخته  زوجى  مقايسات  انجام  به  بعدى  گام  در 
براى  ترجيحات شخصى  به جاى  اين مرحله،  در  است. 

نمودار4. مدل طراحى شده بر مبناى روش ANP؛ ماخذ: نگارندگان.
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 ANP روش  در  معمول  عملى  كه   9 تا   1 امتياز  دادن 
است با استفاده از تناسبات رياضى، امتيازات بدست آمده 
در مطالعات و بررسى ها مورد استفاده قرار گرفته است. 
به اين طريق يكى از نقاط ضعف روش ANP كه امتياز 
دهى مبتنى بر ترجيح سليقه اى است رفع گرديده است. 
ابرماتريس  از انجام مقايسات زوجى،  در گام سوم، پس 
تشكيل  افزار  نرم  در  محدود  و  موزون  ناموزون،  هاى 
گرديده اند تا از طريق آنها نتيجه گيرى نهايى استخراج 
گردد. در گام چهارم، بر اساس محاسبات انجام شده در 
نرم افزار، به رتبه بندى گزينه ها پرداخته شده است كه 
بر اساس نتيجه گيرى بدست آمده، بوستان نهج البالغه 
(نمودار شماره  ارزشيابى شده است  داراى كيفيت خوب 

.(5

4- ارائه راهكار و جمع بندى 
بوستان  عمومي  فضاي  كيفيت  سنجش  درخصوص 
نهج البالغه تهران قابل ذكر است كه توجه مناسب به 
شناختى  ذهنى-تجربى-زيبايى  مولفه  معيارهاى  برخى 
سبب شده است تا كيفيت كلى بوستان "خوب" ارزيابى 
شود، ليكن بى توجهى به معيارهاى بوم شناختى مولفه 
زيستى-فضايى-جامعه شناختى در بلند مدت زمينه ساز 
مشكالت عديده اى در تداوم پايداري سيماى سرزمين 
پايداري  حداكثر  است،  ذكر  قابل  است.  بوده  تهران 
عملكرد و استعالى زيست ساختارهاي بوم شناختى، از 
جمله رود-دره ها، در صورتي حاصل مي شود كه لكه 
هاي طبيعي سيماى سرزمين داراي وسعت زياد، فاصله 
كم و ارتباطات فيزيكي مرتبط در محدوده هاي شهري 

و فراشهري باشند. در خصوص دستيابى به كيفيت عالى 
سطح  سه  در  راهكارهايى  البالغه  نهج  بوستان  فضاى 
(الف) ساخت و عملكرد رود-دره؛ (ب) نوع پوشش عرصه 
رود-دره؛ و (ج) زيرساخت فراغتي عرصه رود-دره، قابل 

ذكر است: 
(الف) ساخت و عملكرد رود-دره:

طبيعى  هاى  پهنه  با  رود-دره  طبيعي  ساخت  حفظ   -
باال و پايين دستى و تأمين پهنه هاى سيالبي آن بدون 
امكان ساخت و ساز شهري (حداقل 50 متر از هر طرف) 
در حفظ تنوع زيستي، تأمين روندهاي آب شناختي و بوم 

شناختي و بهبود عملكردهاى خود- پااليشي.
مناطق  از  دره  رود-  جداكننده  و  حائل  زون  طراحي   -
جمله  از  فراغتي،  هاي  زيرساخت  توسعه  با  مسكوني 

مسيرهاي پياده روي و دوچرخه سواري، فضاهاي بازي 
و مناطق پيك نيكى در تأمين عملكردهاي آب شناختي 
و بوم شناختي مرتبط با افزايش ابقاء آب و بهبود اقليم 

خرد.
كوتاه  شهري  سازهاى  و  ساخت  براي  طراحي  زون   -
و  عرصه  در  محدوديت  با  سازهايى  و  ساخت  مرتبه: 
حفظ  در  نوع  محدوديت  با  سازهايى  و  ساخت  ارتفاع؛ 
ساخت سيماى سرزمين و ارزش هاى زيبايى شناختى؛ 
ساخت و سازهايى با تأمين هارمونى بين رنگ و معمارى 
ساخت و محيط؛ ساخت و سازهايى از نوع خانه هاى تك 
خانوارى و كوتاه مرتبه در حداكثر پيشگيرى از شلوغى 
بوم  نوع مواد و مصالح  از  ازدحام؛ ساخت و سازهايى  و 

سازگار و مرتبط با اقليم خرد.

نمودار 5. نتايج بدست آمده از روش ANP براى سنجش كيفيت فضاى عمومى بوستان نهج البالغه 
تهران؛ ماخذ: نگارندگان.



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 32 پاييز 92
 No.32 Automn 2013

346

(ب) نوع پوشش عرصه رود-دره:
- كاشت حائل هاى طبيعى از جمله درختان در جداسازى 

ازدحام از محدوده 
- حذف كف بتني رود-دره كه مسأله جذب آب را مشكل 
ساز نموده، زمينه ساز آب گرفتگي معابر در محدوده هاى 
جنوبى در موارد بارندگي شديد مي شود؛ استفاده از مواد 
و  ها  راه  پياده  ها،  پاركينگ  پوشش  در  آب  قابل جذب 

مسيرهاى عبور خوردو
آب  كه  گياهاني  و  چمن  گسترده  كاشت  از  ممانعت   -
زيادي مصرف مي كنند؛ توسعه كاشت گياهان بومي كه 
با شرايط آب و هوايي منطقه سازگار باشند و ريشه هاي 
افشان داشته باشند. اين امر عالوه بر ممانعت از اتالف 
آب و بهره برداري از سفره هاي آب زيرزميني، به تقويت 
و استحكام خاك منطقه كمك نموده، از فرسايش خاك 
جلوگيرى مى نمايد. از اين طريق تنوع گونه هاي زيستى 

منطقه نيز حفظ مي شود. 
افشان و تقويت خاك  با ريشه هاي  - كاشت درختانى 
با ديگر تكنيك هاي مرتبط در خصوص كاهش لغزش 

زمين 
- كاشت درختان پهن برگ به جاي سوزني برگ و چمن 

در متعادل سازي رطوبت هوا 
- استفاده از انرژي هاي تجديد پذير از جمله باد و آب 
و خورشيد به جاي استفاده از سوخت هاي فسيلى. اين 

مسأله زمينه ساز چرخه بهينه مواد و انرژي خواهد بود.
(براي گياهاني كه  آبياري  از شيوه قطره اي  استفاده   -
آبيارى  روش  جاي  به  باشند)  آبياري  گونه  اين  مناسب 

باراني
- استفاده از آب رود-دره براى آبياري گياهان؛ ممانعت از 
برداشت سفره هاي آب زير زميني و ايجاد سيركوالسيون 

مناسب در امكان بازگشت مسير آب به مسير رود-دره 

(ج) زيرساخت فراغتي عرصه رود-دره:
از  - طراحى مناسب دسترسي هاي بوستان در استفاده 
ايجاد ورودي هاي  پياده؛  دوچرخه و مراجعه به صورت 
مناسب با شيب ماليم براي دوچرخه سواران و باالبرهاى 
در  مراجعين  طريق،  اين  از  پياده.  عابرين  براي  مناسب 

برقرارى ارتباط بين دو سوي بوستان، به جاي استفاده از 
اتومبيل و دور زدن فضاى بوستان، با دوچرخه سوارى و 

پياده روى از ميان آن عبور مى كنند.
به منظور كاهش  - تقويت شبكه حمل و نقل عمومي 

ميزان مصرف سوخت فسيلى 
- با توجه به بوي نامطلوب حاصل از فاضالب سر ريز 
شده به رود-دره و اثرات نامطلوب بوم شناختى آن، الزم 
است در اراضي باالدست رود-دره به امر تصفيه فاضالب 
زمينه  كنندگان،  استفاده  راحتي  بر  عالوه  تا  شود  اقدام 

هاى آلوده سازى محيط نيز از بين برود.
هايى  سرگرمى  و  تفريحات  ها،  كاربرى  است  الزم   -
باشند  و طبيعت مى  انسان  بيشتر  تعامل  ساز  زمينه  كه 
در بوستان فراهم باشند تا از اين طريق روند نظارت و 

هدايت تعامالت بوم شناختى نيز مهيا باشد.

گسترش كالبدي شهرها و نياز روزافزون آنها به فضاهاي 
سبز عمومي از يك سو و لزوم حفظ ميراث بوم شناختى 
محيط هاي طبيعي درون شهرى از سوى ديگر، همگى 
الزام مى دارند محيط هاى طبيعى درون شهرى در جهت 
حفظ مصالح شهر و شهروندان مورد استفاده قرار گيرند. 
استفاده  و  شهرى  درون  طبيعي  هاي  محيط  بازآفريني 
راه  آنان در خلق فضاهاي عمومي شهرى،  از  كاربردى 
حل مناسبي در رفع مسائل اجتماعي، بوم شناختيو محيط 
زيستي محيط هاي طبيعي درون شهرى به شمار مى آيد. 
الزم است بازآفريني اين محيط ها بگونه اي باشند كه 
خود سبب آسيب هايى براى محيط هاى طبيعي نبوده و 
فضاهاي عمومي با كيفيتى براى رفع نيازهاى شهروندان 
ارائه نمايند. در اين مقاله، براي بررسي كيفيت فضاهاي 
عمومي حاصل از بازآفريني محدوده هاي طبيعي درون 
مؤلفه  چهار  از  كه  است  شده  ارائه  الگويي  شهرى، 
زيستى-فضايى-جامعه  شناختى،  ذهنى-تجربى-زيبايى 
بومى-محيطى-اجتماعى  عملكرد  پايدارى  شناختى، 
سيماى  بومى-محيطى-اجتماعى  زيست  استعالى  و 
سرزمين بهره مى جويد. اين الگو با اين هدف ارائه شده 
است كه مهم ترين ويژگي هاي يك فضاي عمومي با 
كيفيت، كه حاصل بازآفريني محدوده هاي طبيعي درون 
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شهرى باشد را بيان نمايد تا از اين رهگذر زمينه شكل 
گيري محيط هاى شهرى پايدار فراهم آمده و در گامى 
باالتر، روند توسعه پايدار شهرى مهيا گردد. بررسى هاى 
انجام شده در بوستان نهج البالغه تهران نشان مى دهد 
وضيت  باالترين  شناختى  ذهنى-تجربى-زيبايى  مولفه 
ترين  پايين  شناختى  زيستى-فضايى-جامعه  مولفه  و 
وضعيت را در سنجش كيفيت فضاي بوستان نهج البالغه 
دارا مى باشند. گرچه ممكن است بى توجهى به مولفه 
تأثيرى  مدت  كوتاه  در  شناختى  زيستى-فضايى-جامعه 
ليكن  باشد،  نداشته  تهران  زندگى شهروندان  بر  چندان 
در بلند مدت حيات شهري تهران را به مخاطره انداخته 
و تأثيرات نامطلوبى بر زندگى محيط شهرى تهران مي 
گذارد. در اين پژوهش سعي شده است، در معرفى مؤلفه 
هاى ذهنى-تجربى-زيبايى شناختى و زيستى-فضايى-

جامعه شناختى سيماى سرزمين، توجه ويژه اي به اصول 
پايداري  مباحث  و  شود  سرزمين  سيماي  شناسى  بوم 
عملكرد و استعالي زيست سيماى سرزمين در كنار ديگر 
مباحث مربوط به كالبد، عملكرد و معناى محيط انسان 

ساخت مورد توجه قرار گيرد. 
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هاي  خيابان  بهسازي  و  طراحي  در  محيطي  مالحظات 

شهري، نشريه هنرهاي زيبا، شماره 11.
شاخص هاى  توسعه   (1391) شهيندخت  برق جلوه،   -2
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و  علوم  پژوهشي  علمي-  فصلنامه  سيماى سرزمين، 
محيط  متخصصان  انجمن  زيست،  محيط  تكنولوژي 
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بومي_انساني محيط، نشريه هنرهاي زيبا، شماره 35.
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بوم شناختى سيماى سرزمين،  تغيير  ميان دانشى  مطالعات 
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