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چکـیده
توسعه زیرساختهای حملونقل در شهرها نقش بسیار مؤثری در ایجاد مسیرهای مناسب دوچرخهسواری دارد .ازاینرو
ایجاد یك مسیر دوچرخهسواری جدید نیازمند زیرساخت حملونقل است و با ایجاد یك مسیر برای دوچرخهسواری برای
ارائه خدمات و یا سكونت جذب منطقه اطراف محور و یا خیابان میشود .این چرخه سبب شكلدهی به فرایند رشد شهر
میشود .روش تحقیق حاضرکیفی-کمی و ماهیت آن و روش اثبات فرضیه توصیفی-تحلیلی است .ابزارهای مورداستفاده
تكنیك  AHPو نرمافزار  GISبوده که جهت مكانیابی مسیرهای ویژه دوچرخهسواری استفاده شده است .یافتههای
تحقیق نشان میدهد که بر اساس تكنیك  AHPاز بین معابر مورد بررسی مطابق با بررسیهای صورت گرفته ،بلوار
جمهوری اسالمی بیشترین امتیاز را در برگرفته است و پس از انتخاب با تجزیهوتحلیلهای صورت گرفته با نرمافزار GIS
نیز شاخصهای مكانیابی دوچرخهسواری بررسی شده و مشخص گردید که کلیه شاخصها در بلوار جمهوری اسالمی
صادق میباشند .بررسیهای صورت گرفته از تكنیك  swotنیز نشان میدهد که راهبرد بهدستآمده از نوع " ،" WO
راهبرد محافظهکارانه میباشد.
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 -1مقدمه
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امروزه پایداری و پایدار بودن از مقوالتی است که همه پژوهشگران معتقدند که آراسته شدن طرحها و برنامهها به آن میتواند
سبب کارایی بهتر آنها گردد .درواقع ذینفع اصلی در پسواژه پایداری که در واقع این طرحها و برنامههای پایدار در راستای اعتالء
و بالندگی او میباشد ،انسان است ،چرا که در این سیر تحول مفهومی این انسان بود که در محور برنامهها و نظریات توسعه قرار
گرفت .نظریه توسعه پایدار نیز با تأکید بر صرفهجویی در انرژی ،تالش در جهت استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر ،ساختار اجتماعی
سالم و تقویت سازمان اجتماعی شهروندان ،کاهش آلودگی و ضایعات محیطی ،حفظ هوای پاکیزه ،ارتقای کیفیت زندگی شهروندان
در شهر ،تأمین حقوق نسلهای آینده از زمین و بهبود کیفیت زندگی ،در واقع به دنبال برآوردن نیازهای فعلی بدون ازبین بردن
قابلیت های نسلهای آینده درتأمین نیازهای خود است .واژه ی پایدار امروزه به طورگسترده ای به منظورتوصیف جهانی که درآن
نظام های انسانی وطبیعی توأماً بتوانندتا آینده ای دورادامه ی حیات دهندبه کارگرفته می شود (بحرینی)20 :0092 ،؛ یعنی نظریه
پایداری نیز به دنبال راهكارهایی است که نیازهای انسان به صورت پایدار .بحرانهای ناشی از تأثیر گسترده استفاده از اتومبیل،
جوامع را به تفكر و انجام چارهجویی سوق داد .در یك شهر پایدار حمل و نقل سالم و فاقد االینده و به ویژه پیاده روی و دو چرخه
سواری غالب است .در تفكرات حاکم بر شهر و شهرسازی امروز دیگر شهرهای مملو از هیاهوی اتومبیل ،سر و صدا ،آلودگی هوا
و ...مدینه فاضله به شمار نمیروند ،بلكه شهرهای آرام و منطبق با ویژگیهای روانی و جسمی انسانها مورد توجه قرار گرفتهاند .از
اواخر دهه  ،0802با توجه به فرهنگ سیاسی -اقتصادی موجود ،دوچرخه از متن زندگی جامعه به تدریج بیرون رانده شد و تصور
«یك اتومبیل برای هر نفر» توسعه یافت .بدین صورت که با رشد سریع اتومبیل در ایران و نبودن ایمنی الزم برای دوچرخهسواران
و حذف شدن یا کم توجهی به آنها در برنامهریزیهای سطوح مختلف کشور ،موجب کاهش اهمیت دوچرخه به عنوان یك وسیله
نقلیه گردید با توجه به مزایای خاص دوچرخه ،رویكرد مجددی به این وسیله نقلیه شده است .یك نمونه از توجه دولت به دوچرخه،
مصوبه سال  0019شورای عالی شهر سازی و معماری ایران است که طراحی مسیرهای مخصوص عبور دوچرخه را در شهر های با
جمعیت بیش از  72هزار نفر مورد توجه قرار میدهد.
دوچرخه سواری یك سفر دوستدار محیط زیست و فعال می باشد که می تواند برای سفرهای درون شهری و حومه ای کارایی
الزم را داشته باشد ( )Moudon A.V et al, 2005استفاده از سیستم دوچرخه سواری برای انجام سفرهای افراد مزایای زیادی
دارد که ازجمله آن میتوان به افزایش حس استقالل و مسئولیت پذیری در جوانان ،کمك به سالمتی وشادابی ،بهبود تعامالت
اجتماعی وارتقاء کیفیت زندگی در جامعه ( )Nasrudin.N & Nor.A,2012اشاره نمود .به طور متوسط حداقل  12دقیقه فعالیت
فیزیكی در روز برای افراد در راستای بهبود سالمت آنها توصیه شده است ( ،)Cavill, N. et al, 2002به عالوه استفاده از
شیوه های حمل ونقل فعال در سفرها موجب کاهش ترافیك در ساعات اوج ترافیك روزانه می شود اما از طرفی دیگر دالیلی
ازجمله نبودن ایمنی کافی منجر به کاهش استفاده از شیوه های حمل ونقل فعال نظیر دوچرخه سواری در چند سال اخیر شده است
(مشكینی وهمكاران.)0080 ،

 -2مبانی نظری و پیشینه تحقیق
 -2-2توسعه پایدار
مفهوم توسعه پایدار از اوایل  0892که طی دهها سال رشد لجام گسیخته به نام توسعه در قالب کیفیت زیست محیطی در
مقیاس جهانی بروز کرد .این نظریه در راستای حمایت از منابع طبیعی ارائه شده است .اهداف کلی و وسیع توسعه پایدار برای
نخستین بار توسط برات لند در سال  0895ارائه شد .بر این اساس توسعه پایدار توسعه ای ست که محور ان انسان است و موجب
رشد و سعادت انسان می شود (پوراشكاء .)0080،02،منطق اصلی توسعه پایدار بهبود سطح استاندارد زندگی مردم و بخصوص
بهزیستی کسانی ست که از کمترین مزیت ها در جامعه برخوردارند .در عین اجتناب از هزینه های غیر قابل جبران اینده (قربانی
.)0082،099

 -2-2مسیرهای دوچرخهسواری
دوچرخه سواری یك سفر دوستدار محیط زیست و فعال می باشد که می تواند برای سفرهای درون شهری و حومه ای کارایی
الزم را داشته باشد ( .)Moudon A.V et al,2005استفاده از سیستم دوچرخه سواری برای انجام سفرهای جوانان مزایای
زیادی دارد که ازجمله آن میتوان به افزایش حس استقالل و مسئولیت پذیری در جوانان ،کمك به سالمتی وشادابی ،بهبود
تعامالت اجتماعی وارتقاء کیفیت زندگی در جامعه ( .)Nasrudin.N & Nor.A,2012امروزه استفاده از دوچرخه به عنوان وسیله
ای مناسب جهت جابجایی ساکنان شهرها بیش از پیش اهمیت یافته است (قادرپور و همكاران .)0080 ،مسیر دوچرخهسواری یك
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امكان دوچرخهسواری ویژه است که شامل تجربه استفاده کننده از یك مسیر ویژه است با یك زیر ساخت رو خیابانی و متفاوت از
پیاده رو .یك مسیر دوچرخهسواری بخ طور فیزیكی از ترافیك ماشینی جدا می شود (.)Cavill,2002

 -3-2برنامهریزی راهبردی
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برنامهریزی راهبردی یك فعالیت مدیریتی سازمانی ست که عادت به تنظیم اولویت ها ،تمرکز انرژی و منابع ،فعالیتهای سخت
تر متقاعد کردن ان دسته از کارمندان و دیگر کسانی که در جهت اهداف مشترک کار می کنند دارد .این یك تالش منظم است که
تصمیمات اساسی ایجاد می کند و فعالیت هایی که فرم داده هدایت می کند که یك سازمان با تمرکز برروی اینده جایی که یك
سازمان می رود و فعالیت هایی که برای پیشرفت نیاز دارد و اینكه چگونه خواهد فهمید که موفق است را بهم مرتبط می سازد
(حاتمی نژاد .)10 :0099 ،برنامهریزی راهبردی یك سند است که میان سازمان ،اهداف سازمان ،فعالیتهایی که نیاز به دستیابی به
ان اهداف دارند و همه عناصر دیگر بحرانی که در طول برنامهریزی مشخص شده و توسعه یافته اند ارتباط برقرار می کند
(ملكزاده .)0090 :در بسیاری از سازمان ها برنامه راهبردی درباره این است که سال اینده سازمان به کجا خواهد رسید که بطور
معمول در خصوص  0تا  7سال اینده (دراز مدت) نیز صادق است اگرچه بعضی از سازمانها چشم انداز خود را تا  02سال اینده
گسترش داده اند.
آل ابراهیم در سال  0090در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان تدوین فرآیند گسترش دوچرخهسواری در شهرها با
نگاه خاص به برنامهریزی کالبدی اشاره کرده است .باشفاعت در پایان نامه کارشناسی ارشد خود "بررسی و تدوین شاخصهای
استعدادیابی در رشته دوچرخهسواری" در سال  0095پرداختن به دوچرخهسواری از دیدگاه سالمت و تندرستی را جز الزم و
ضروری زندگی امروز دانسته است .شیخ االسالمی در سال  0052در پایان نامه مقطع ارشد ،به نیازهای مهم دوچرخه سواران،
تسهیالت ویژه ،ایمنی مسیرها و به طور کلی راه های توسعه آن در حمل و نقل شهری پرداخته است .خواجوند در سال  ،0095در
کتاب خود تحت عنوان دوچرخه ،بهترین وسیله تندرستی نقل و انتقال اقتصادی ،دوچرخه را در مسایلی همچون اقتصادی (کاهش
مصرف سوخت ،درآمدزا از طریق جذب توریست ،کاهش آالینده های هوا ،امنیتی ،سالمتی و تندرستی) کمكی موثر می داند .نتایج
تحقیق ممدوحی و امینی ( )0080نتایج نشان می دهد ،عواملی همچون سن ،هدف سفر و نوع وسیله نقلیه اثر متفاوتی بر تمایل
زنان و مردان برای سفر با دوچرخه دارند .بر این اساس زنانی که از وسیله نقلیه شخصی و مردانی که از اتوبوس و مترو برای سفر
استفاده می نمایند ،تمایل کمتری به تغییر شیوه ی سفر به دوچرخه دارند .از طرفی زنان در سفرهای با هدف خرید تمایل بیشتر و
در سفر با هدف آموزشی تمایل کمتر برای دوچرخه سواری دارند ،در صورتی که مردان در سفرهای با هدف آموزشی تمایل بیشتری
برای دوچرخه سواری دارند .نتایج بیانگر آن است که با افزایش سن و افزایش زمان سفر ،تقاضای سفر با دوچرخه برای هر دو گروه
زن و مرد کاهش می یابد .نتایج همچنین نشان می دهد ،متغیرهای شروع سفر در ساعت اوج ترافیك و تعداد سفر روزانه ،تنها بر
تمایل مردان برای دوچرخه سواری موثر است .بالتز در سال  0885با جمع آوری اطالعاتی از داده های سرشماری سال ،0882
عوامل اصلی مرتبط با سهم باالی دوچرخه را در سفر های کاری ،تراکم باالی جمعیت شهری ،آب و هوای معتدل و وجود نسبت
باالیی از دانشجویان ،برشمرد .پوچر و بهلر در سال  ،0221علت استفاده زیاد شهروندان کانادایی نسبت به شهروندان آمریكایی از
دوچرخه را (با وجود هوای سردتر کانادا نسبت به آمریكا ،کانادایی ها سه برابر بیشتر از آمریكایی ها از دوچرخه استفاده می کنند)
تراکم باالی شهری ،کاربری مختلط ،فاصله کوتاه سفرهای شهری ،درآمد پایین ،شرایط امن دوچرخهسواری ،زیرساخت های کافی
برای دوچرخهسواری و برنامه های آموزشی ،دانسته اند .کنف الخر در کتابش با عنوان"اصول برنامهریزی تردد پیاده و دوچرخه
"درسال  0229به واسطه امار و محاسبات ریاضی ،نسیرهای ویژه پیاده روی و دوچرخهسواری را طراحی کرده و رعایت استانداردها
را عاملی مهم در برنامهریزی و طراحی مسیرها می داند .لینتاک در سال  0880در کتاب خود تحت عنوان"دوچرخه و ترافیك
شهری" در لندن راههای جلوگیری از تصادفات و برخوردها را استفاده از دوچرخه و مسیرهای مخصوص ان می داند.

 -3روش تحقیق
تحقیق مورد مطالعه از نظر هدف ،توصیفی – تحلیلی و از نظر محتوا ،کاربردی است .جمع آوری اطالعات به دو روش
اسنادی–کتابخانه ای و میدانی صورت گرفته است .در بخش میدانی نیز اطالعات به روش  SPSSوارد نرمافزار شده و با استفاده از
آزمون کولموگورف – اسمیرنوف مورد تجزیهوتحلیل و بررسی قرار گرفتند و سپس با استفاده از روش  AHPو تحلیل GIS
مكانیابی مسیرهای ویژه دوچرخهسواری محدوده مورد مطالعه بررسی شده است.
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 -4محدوده مورد مطالعه
منطقه دو شهر کرمان با مساحتی معادل  00129/0متر مربع یكی از مناطق چهارگانه شهر کرمان است و قسمتی از مرکز
شهر ،بخش عمده ای از شمال و نیمی از قسمت شمالغرب شهر را در بر می گیرد .منطقه دو دارای  002900نفر جمعیت و 02077
خانوار میباشد.

سال دوم ،شماره ( 2پیاپی ،)5 :تابستان (تیر) 1931

شکل  -1محدوده مداخله (ماخذ :نگارنده)

 -5بحث و نتایج
علی رغم جدیدتر بودن بافت شهری منطقه  0نسبت به دیگر مناطق و شكل منظم و عرض و ظرفیت جابه جایی بیشتر شبكه
معابر شهری این منطقه ،بیشترین میزان حجم ترافیك شهر کرمان در منطقه  0قرار دارد و این منطقه شهری پرترافیك ترین و
شلوغترین منطقه شهری کرمان است .همانگونه که ذکر شد مواردی از قبیل نقش عبوری کریدور جمهوری اسالمی جهت
دسترسی به شهرک های هوانیروز و الغدیر و همچنین تجمع کاربری های سفرپذیر در حاشیه این بلوار و خیابان شریعتی و میدان
آزادی باعث ایجاد گره های ترافیكی زیادی در این منطقه شده است.

شکل  -2شبکه عملکردی معابر منطقه 2

 -1-5نتایج حاصل از نرمافزار GIS
سیستم اطالعات جغرافیایی ،مجموعه سازمان یافتهای از سخت افزار ،نرمافزار ،اطالعات جغرافیایی کیفی و کمی و نیروی
انسانی متخصص است که جهت کسب ورود ،ساماندهی ،ذخیره ،بهنگام سازی ،پردازش ،تحلیل وتلفیق اطالعات ایجاد میشود.
این نرمافزار دارای محیطی پویاست که نقشهها و اطالعات توصیفی را به یكدیگر متصل میکند ،به صورتی که با تغییر هر یك
دیگری به صورت منطقی تغییر میکند و با دیگری منطبق میگردد (نورایی تورانی .)00 :0090 ،تكنولوژی  GISبه شكل نمایشی،
4

میزان تولید ،بهنگام نمودن و انتشار دادههای جغرافیایی را تغییر داده است .قدرت پردازش سیستم اطالعات جغرافیایی امكان
استفاده از دادههای جغرافیایی به صورت کیفی را فراهم میآورد و امكان تجزیهوتحلیلهای پیچیده به صورت کمی و امكان
پاالیش آنها تا رسیدن به یك جواب مطلوب وجود دارد (بارو.)00 :0051 ،

 -1-1-5مکانیابی مسیرهای دوچرخه سواری بر اساس ایمنی مسیر
و ضع ترافیكی وسایل نقلیه موتوری و فشردگی آن در شهر به گونه ای است که دوچرخه سواران برای جلوگیری از صدمه
دیدن کمتر با این وسیله نقلیه سفر می کنند .همانگونه که در یك سیستم فراگیر حمل و نقل عمومی شهری انسان گرا ،برای
مسافران امكان تبادل وسیله نقلیه هنگام سفر از اتوبوس به مترو و از خودرو شخصی به اتوبوس در بسیاری از نقاط شهرها فراهم
شده است ،برای دوچرخه سواران نیز برنامه ریزی شرایط مشابه ضروری است.

 -2-1-5مکانیابی مسیرهای دوچرخه سواری بر اساس رعایت شرایط آب و هوایی مسیر
قرار گرفتن محیط های شهری در عر ض های مختلف جغرافیایی و تنوع آب و هوایی که به سبب وجود سیستم های عمومی،
منطقه ای ،محلی ایجاد گشته است ضرورت توجه به اقلیم مسیر را در مكان های مختلف می طلبد به طوری که می توان اذعان
نمود که می باید جزیی ترین عوامل موثر اقلیمی در طراحی واحداث مسیر های دوچرخه سواری مد نظر قرار گیرد.

مورد مطالعه بر اساس ایمنی (منبع :یافته های تحقیق،

مورد مطالعه بر اساس اقلیمی (منبع :یافته های تحقیق،

)1331

)1331
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شکل  -3مکانیابی مسیرهای دوچرخهسواری محدوده

شکل  -4مکانیابی مسیرهای دوچرخهسواری محدوده

 -3-1-5مکانیابی مسیرهای دوچرخه سواری بر اساس نورکافی ،زیبایی و پیوستگی مسیر
با توجه به سرعت تردد دوچرخه و یا پایین بودن نسبی سرعت آن ،توجه به محیط پیرامونی نسبت به تردد دو چرخه و یا پایین
بودن نسبی سرعت آن ،توجه به محیط پیرامونی نسبت به تردد با وسایل نقلیه موتوری بیشتر است ،بنایراین لزوم رعایت زیبایی
مسیر و تنوع آن ،اهمیت زیادی دارد.

 -4-1-5مکانیابی مسیرهای دوچرخه سواری بر اساس دسترسی آسان و راحت به کاربریهای
مورد نیاز
آسان بودن دسترسی باعث می گردد گروه هایی از اجتماع که دارای توانایی جسمانی محدودتری هستند ،بتوانند از آن استفاده
کنند.
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شکل  -5مکانیابی مسیرهای دوچرخهسواری محدوده

شکل  -6مکانیابی مسیرهای دوچرخهسواری محدوده

مورد مطالعه بر اساس نورکافی و ( ...منبع :یافته های

مورد مطالعه بر اساس دسترسی آسان

تحقیق)1331 ،

(منبع :یافته های تحقیق)7931 ،

سال دوم ،شماره ( 2پیاپی ،)5 :تابستان (تیر) 1931

 -5-1-5مکانیابی مسیرهای دوچرخه سواری بر اساس در نظر گرفتن عوامل زیرساختی با رعایت
شیب طولی مسیر
با توجه به اینكه محیط های شهری در شرایط مختلف توپوگرافی قرار گرفته اند و از لحاظ موقعیت جغرافیای نیز متنوع
میباشند بنابراین در طراحی مسیر های حمل و نقل با وسا یل موتوری وغیر موتوری مانند دوچرخه رعایت یك سری از عوامل
ضرورت دارد که باعث افزایش ایمنی مسیر و آسان بودن مسیر نیز می گردد.

شکل  -1مکانیابی مسیرهای دوچرخهسواری محدوده مورد مطالعه بر اساس عوامل زیرساختی (منبع :یافتههای
تحقیق)1331 ،

 -2-5نتایج حاصل از نرمافزار AHP
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی که برای اولین بار در سال  0892توسط توماس ال ساعتی مطرح شد که یكی از جامع ترین
سیستم های طراحی شده برای تصمیمگیری با معیارهای چند گانه است زیرا این تكنیك امكان فرموله کردن مسئله را به صورت
سلسله مراتبی فراهم میکند و همچنین امكان در نظر گرفتن معیارهای مختلف کمی و کیفی را در مسئله دارد .این فرآیند گزینه
های مختلف را در تصمیم گیری دخالت داده و امكان تحلیل حساسیت روی معیارها و زیر معیارها را دارد .عالوه بر این بر مبنای
مقایسه زوجی بنا نهاده شده که قضاوت و محاسبات را تسهیل میکند .همچنین میزان سازگاری و نا سازگاری تصمیم را نشان می
دهد که از مزایای ممتاز این تكنیك در تصمیم گیری چند معیاره می باشد .به عالوه از یك مبنای تئوریك قوی برخوردار بوده و بر
اساس اصول بدیهی 0بنا نهاده شده است که در ادامه به بیان این اصول می پردازیم (.)Duckstein,2994
1 - Axioms
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 -1-2-5مرحله اول :محاسبه معیارها بر اساس هدف

شکل  -8محاسبه معیارها بر اساس هدف

 -2-2-5مرحله دوم :محاسبه زیر معیارها

سال دوم ،شماره ( 2پیاپی ،)5 :تابستان (تیر) 1931

شکل  -3اولویت بندی معیارها بر اساس هدف

شکل  -11محاسبه زیر معیار عرض خط کناری معبر

شکل  -11محاسبه زیر معیار تعداد تقاطع

شکل  -11محاسبه زیر معیار کاربری های مجاور

شکل  -13محاسبه زیر معیار عرض دوچرخه راه
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شکل  -14محاسبه زیر معیار حجم ترافیک عبوری

 -3-2-5مرحله سوم :محاسبه گزینه ها

سال دوم ،شماره ( 2پیاپی ،)5 :تابستان (تیر) 1931

شکل  -15اولویت بندی گزینه ها بر اساس زیر معیار

شکل  -11اولویت بندی گزینه ها بر اساس زیر معیار

های شیب و وجود عالئم در مسیر

های نور کافی و زیبایی مسیر

شکل  -11اولویت بندی گزینه ها بر اساس زیر معیار

شکل  -18اولویت بندی گزینه ها بر اساس زیر معیار

های دسترسی به کاربری مورد نیاز و زیر ساخت

های مکانیابی مسیرهای دوچرخهسواری

شکل  -13اولویت بندی گزینه ها بر اساس زیر معیار های ایمنی مسیر و مسیر دوچرخهسواری

1

 -4-2-5مرحله چهارم :محاسبه میزان ناسازگاری
محاسبه میانگین λmaxها
𝑚 𝑥𝑎𝑚𝜆 𝜆𝑚𝑎𝑥 2 + 𝜆𝑚𝑎𝑥 2 + ⋯ ,
𝑁
محاسبه شاخص ناسازگاری ()I.I

= 𝑥𝑎𝑚𝜆

𝑛 𝜆𝑚𝑎𝑥 −
𝑛−2

محاسبه نرخ ناسازگاری ()I.R

𝐼. 𝐼.
𝑛×𝑛𝐼. 𝐼. 𝑅.

= 𝐼. 𝐼.
= 𝐼. 𝑅.

نرخ ناسازگاری این ماتریس کمتر از  2.0است ،بنابراین سازگاری آن مورد قبول است

 -3-5نتایج حاصل از تکنیک راهبردی SWOT

جدول  -1ماتریس ارزیابی نقاط ضعف و قوت ناشی از عوامل داخلی)(IFE

0
0
0
2
7

وجود مسیرهای ویژه دوچرخه در بعضی از معابر
هزینه کم اجرا و نگهداری نسبت به سایر سیستم های حمل و نقل
نیاز به فضای کم جهت تردد و پارک نسبت به وسایل دیگر
عرض مناسب معبر جهت ایجاد مسیر دوچرخهسواری
زیر ساخت های مناسب جهت اجرای مسیر دوچرخه سوار
مكانیابی کاربری های جاذب در جداره معابر و میل به دوچرخهسواری در معابر
آن ها
تقویت کاربری های مختلف ،اصالح زیرساخت ها و تبدیل مسیر به مكانی
تفریحی به منظور دوچرخهسواری
عدم فرهنگ سازی گسترده و مناسب جایگزینی دوچرخه به جای خودرو شخصی
عدم تخصیص منابع مالی کافی در جهت اجرا و حمایت از سیستم
تأمین نبودن ایمنی دوچرخه سواران در سفرهای شهری
عدم وجود پارکینگ دوچرخه
استفاده فراوان از وسایل نقیله شخصی و بیگانه بودن با دوچرخهسواری در
محدوده
افزاش تردد در معابر با توجه به جاذب بودن سفرها و کاهش توجه به
دوچرخهسواری در محدوده
عدم تمایل کاربران به استفاده از دوچرخه به منظور خرید و تفریح
جمع کل نقاط ضعف و قوت

2/28
2/28
2/29
2/29
2/25

2
2
2
2
0

2/29

0

2/02

2/29

0

2/02

2/21
2/25
2/21
2/21

0
0
0
0

2/21
2/02
2/00
2/21

2/25

0

2/02

2/27

0

2/0

2/21
0

0

2/21
0/18

نقاط قوت

ردیف

عوامل

ضریب

رتبه

نمره
نهایی
2/01
2/01
2/01
2/02
2/00

1
5

7
1
5

نقاط ضعف

0
0
0
2

سال دوم ،شماره ( 2پیاپی ،)5 :تابستان (تیر) 1931

سوات تكنیك ارزیابی کیفی عوامل داخلی و خارجی به ترتیب از دو بعد قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید است و در همین راستا
ابتدا نقاط قوت و ضعف در ارتباط با عوامل درونی و فرصت ها و تهدیدهای پیش رو در ارتباط با عوامل خارجی بررسی و هرگروه
در ماتریس مربوطه درج می گردد .بدین ترتیب ماتریس نقاط قوت و ضعف ،فرصت ها و تهدیدها از ابزار مهمی است که می توان
بدان وسیله اطالعات را مقایسه کرد و با استفاده از آن چهار نوع استراتژی ارائه نمود :استراتژی SO؛ استراتژی WO؛ استراتژی
 STو استراتژی WT

3

جدول -2ماتریس ارزیابی فرصت ها و تهدیدها ناشی از عوامل خارجی)(EFE

0
0
0
2
7
1

وجودسفرهای کوتاه برد قابل انجام با دوچرخه
کاهش آلودگی محیط زیست (هوا و صوت)
کمبود فضا جهت پارک اتومبیل شخصی (پارکینگ)
برخورداری از اقلیم مناسب در محدوده
حداکثر کردن اولویت مسیرهای دوچرخه به منظور حذف وسایل نقلیه شخصی
گسترش خطوط ریلی و توسعه مسیرهای دوچرخه در طرح هاای توساعه آیناده
شهر
تجهیز معابر برای حرکت دوچرخه سوار و ایجاد فضاهایی برای ترغیب مردم باه
دوچرخهسواری
توسعه سریع شهر و افزایش فاصله سفرها
نبود قانون حمایت از دوچرخه سواران
اولویت دادن به وسایل نقلیه شخصی در طراحی راه های شهری
سیستم های جدید حمل و نقل
افزایش مالكیت خودرو
عدم تاکید بر ضرورت فضاهای باز همگانی در محدوده
عدم تعریف مسیرهای دوچرخه به منظور مكانیابی صحیح مسیرهای دوچرخه
جمع کل نقاط فرصت و تهدید

2/28
2/28
2/29
2/29
2/25
2/29

2
2
2
0
2
0

2/29

0

2/02

2/21
2/27
2/25
2/25
2/21
2/21
2/21
0

0
0
0
0
0
0
0

2/00
2/27
2/02
2/02
2/00
2/21
2/00
0/27

نقاط فرصت

ردیف

عوامل

ضریب

رتبه

نمره
نهایی
2/01
2/01
2/01
2/02
2/00
2/02
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نقاط تهدید

0
0
0
2
7
1
5

بر همین اساس سازمان باید در این موقعیت استراتژی هایی را اتخاذ کندکه :موجب رشد و ساخت و توسعه؛ باعث حفظ و
نگهداری و وضع موجود و استراتژی ها یی را اتخاذ کند که موجب کوچك شدن و رها کردن کارهای غیر ضروری باشد .نتایج
تحقیق نشان می دهد که مدیریت شهری به عنوان سازمان متولی امر دوچرخه سواری در محدوده مورد مطالعه در ادامه فعالیت
های که تاکنون در این راستا انجام داده است در حال حاضر باید استراتژی هایی را اتخاذ کند که موجب ،رشد ،ساخت و توسعه
سیستم دوچرخه سواری شود این استراتژی ها طبق نمودار زیر باید از نوع  WOباشد.

شکل -22نمایش نوع استراتژی در پیشبرد سیستم دوچرخهسواری محدوده مورد نظر

 -1-3-5تدوین سناریوی پیشنهادی
از آنجا که منطقه  0شهر کرمان جزو مناطق جدید و مناسب جهت اجرای اولیه ساست های دوچرخهسواری و پیاده مداری
میباشد؛ تدوین سازمان فضایی آن در قالب یك مسیر یا مجموعه ای از مسیرهای مناسب یكپارچه امكان پذیر میباشد .از اینرو ،به
ارائه سناریوی مناسب در مسیرهای منتخب جهت پیاده سازی رویكرد دوچرخهسواری استفاده کرد .بر همین اساس با توجه به
11

همپوشانی های صورت گرفته و بر اساس نظریات متعدد مطرح شده نسبت به هریك از شاخصهای مكانیابی در انتخاب مسیر
مناسب دوچرخهسواری در محدوده مورد نظر ،مسیر خیابان بلوار جمهوری اسالمی تا فرودگاه انتخاب شده است.

شکل  -21سناریوی مناسب در مسیرهای منتخب جهت پیاده سازی رویکرد دوچرخهسواری

توسعه زیرساخت های حمل و نقل در شهرها نقش بسیار موثری در ایجاد مسیرهای مناسب دوچرخهسواری دارد .از اینرو ایجاد
یك مسیر دوچرخهسواری جدید نیازمند زیر ساخت حمل و نقل است و با ایجاد یك مسیر برای دوچرخهسواری برای ارایه خدمات و
یا سكونت جذب منطقه اطراف محور و یا خیابان می شود .این چرخه سبب شكل دهی به فرایند رشد شهر می شود .یكی از نقاط
قوت اصلی شهر کرمان در بعد حمل و نقل شهری و پیاده سازی رویكرد دوچرخهسواری ،گستردگی شهر و وجود فضاهای خالی در
شهر برای ایجاد زیر ساخت های جدید است .از طرف دیگر سرانه معابر شهر نیز به نسبت استاندارد از مقدار بسیار باالتری برخوردار
است ( %27در مقابل  02تا  %07استاندارد) .این مساله خود نشانگر وضعیت نسبتا مطلوب شبكه به لحاظ کمیت است اما به لحاظ
کیفیت و نیز میزان تقاضا برای شبكه شهر دارای مشكالت اساسی است.
یافتههای تحقیق نشان میدهد که بر اساس تكنیك  AHPاز بین معابر مورد بررسی مطابق با بررسیهای صورت گرفته،
بلوار جمهوری اسالمی اسالمی بیشترین امتیاز را در بر گرفته است و پس از انتخاب با تجزیهوتحلیلهای صورت گرفته با نرمافزار
 GISنیز شاخصهای مكانیابی دوچرخهسواری بررسی شده و مشخص گردید که کلیه شاخصها در بلوار جمهوری اسالمی
صادق میباشند .بررسیهای صورت گرفته از تكنیك  swotنیز نشان میدهد که راهبرد به دست آمده از نوع " ،"WOراهبرد
محافظه کارانه میباشد .همچنین نتایج تحقیق نشان میدهد که سناریوی منتخب دارای عرض مفید بوده به گونه ای که در
مسیرهای درجه  0و درجه  0یك طرفه دوچرخه از  0 /0مترکمتر نمیباشددر این مسیرها در مجاورت خط ،پارک حاشیه ای قرار
داشته شده است که نوار حایلی به عرض دست کم  2/57متر بین خط پار یكنگ و مسیر ویژه دوچرخه درنظر گرفته شده است تا
مانع از ایجاد اثرات بازکردن درب خودرودر هنگام سوار و پیاده شدن ،به روی دوچرخه سواران گردد .در صورتی که در سناریوهای
دوم و سوم مسیر دوچرخه به صورت دوطرفه میباشد که حداقل عرض مسیر دوطرفه برابر  0 /7متر میباشد و برای راحتی
دوچرخه سواران این مقدار به  0متر افزایش خواهد یافت.
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بررسی جایگاه حکمروایی شایسته شهری جهت برنامهریزی راهبردی
مناسب با استفاده از مدل SWOT؛ نمونه موردی :شهر قائمشهر
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کد مقاله57959 :

چکـیده
اکثر جوامع درحالتوسعه با توجه به عالقه به تمرکز و اجرای طرحها و برنامهها در خارج از شهر و داشتن اقتصاد
تکبعدی ،مدیریت شهری زیر نظر مستقیم دولت کنترل و هدایت میشود .ایران نیز در مدیریت شهری و منطقهای جزء
این گروه قرار دارد .به همین دلیل سبب فاصله گرفتن از مدیریت سیستمی و منسجم گردیده است .امروزه با افزایش علم
و تکنولوژی و منسوخ شدن سیستم سنتی تصمیمگیری دیگر خبری از تصمیمات از باال به پایین نیست ،بلکه در آن
تصمیمها با اشتراک کلیه صاحبان منافع اتخاذ میشود .حکمروایی شایسته شهری نیز به دنبال تحقق همین برنامه
میباشد .هدف از تحقیق پیش رو ،سنجش وضعیت حکمروایی شایسته شهری و نشان دادن نقش مهم شهروندان به
اهداف اساسی است .روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی – تحلیلی و گردآوری اطالعات میدانی و با آنالیز پرسشنامههای
تکمیلشده از شهروندان به تعداد  559نفر و کارشناسان و متخصصان شهری به تعداد  40نفر صورت پذیرفته است .سپس
از نرمافزار  ARC GISجهت تهیه نقشههای محدوده مورد مطالعه و مدل  SWOTاستفاده گردید .نتایج نشان میدهد
از میان چهار حالت تهاجمی ،محافظهکارانه ،رقابتی و تدافعی شهر قائمشهر از نظر موقعیت حکمروایی شایسته شهری در
حالت تدافعی قرار دارد .به همین دلیل راهبردهای مناسب جهت موقعیت تدافعی و با استفاده از ماتریس کمی برنامهریزی
راهبردی جهت اولویتبندی هریک از راهبردها مشخص گردید.

واژگـان کلـیدی :حکمروایی شایسته ،مدل  ،SWOTبرنامهریزی راهبردی ،شهر قائمشهر

 -3استادیار گروه جغرافیا دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمنان (نویسنده مسئول) abbas.arghan@yahoo.com
 -2دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمنان ،ایران
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افزایش سریع جمعیت توأم با گسترش شهرنشینی و شهری شدن جهان ،مشکالت زیادی در کشورهای مختلف مخصوص ًا
کشورهای جهان سوم ایجاد کرده است این مشکالت عمدتاً از منطبق نبودن نیازهای مشترک و جمعیت شهری با توانایی
حکومتهای ملی و مدیریتهای شهری در پاسخگویی به آنها ناشی شده است و ناکامی برای برنامههای توسعه از باال به پایین و
عامرانه که نگاهی یکسویه به شهر شهروندان و آینده داشتند همچنین شکاف و جداییای که بین مردم و تصمیمگیران سیاسی و
اقتصادی در مدیریتهای ملی و محلی وجود داشت زمینه طرحریزی حکمروایی شایسته را به وجود آورد و جامعه جهانی امروزه به
این نتیجه رسیده است که مشکل عمده مدیریت شهری کمبود منابع مالی یا تکنولوژی مدرن یا نیروی انسانی ماهر نیست بلکه
بیش و پیش از همه مشکل اصلی در شیوه اداره این عوامل است بنابراین با توجه به مشکالت موجود در شهرها و نظامهای
مدیریتی موضوع لزوم مواجهه و حل مشارکتی آنها از آغاز دهه  1099غالب مدیریتی یعنی اقتدار کافی دولتها برای اداره امور به
خطر افتاد در این روند دو عامل مهم تأثیرگذار بود:
 -1تأثیر تفکر اقتصادی نئولیبرال که طرفدار کاهش نقش دولت تا کمترین حد ممکن بود
 -2ظهور جامعه مدنی و نهضتهای اجتماعی که خواستار افزایش مشارکت سیاسی و بهنوعی دموکراتیک سازی در امورند
(علیزاده و همکاران)195:1000،
مردم از توانایی دولت برای رفع مشکالت اجتماعی ناامید شده اند و این امر موجب تجدید نظر در تئوری های سنتی دولتی
شده است مدیران شهری برای اداره شهر ها راهی به جز زمینه سازی برای توسعه دموکراسی نیافته اند و در این راه به شکل تازه
ای از حاکمیت دست یافته اند که برخی آن را در حد اختراع و ابداع جدید بشر در ایجاد اجتماعی نوین دانسته اند و از آن به منزله
جنبش حاکمیت شایسته یا حکمروایی یاد میکنند(شهیدی )0:1094،بسیاری معتقدند که جامعه آینده شهرنشینی خواهد بود بنابراین
شهرها به جای اینکه این مکان هایی بی ثمر برای سرمایهگذاری اقتصادی یا تراکم کارگران بیکار با انبوه مشکالت اقتصادی و
اجتماعی و زیست محیطی باشند باید به مراکز رشد و پویایی اقتصادی و اجتماعی و در چارچوب ملی تبدیل شوند این مراکز باید
آفرینشگر فرصت هایی ارزنده برای رفاه و توسعه جمعیت ساکن در آن و جمعیت همه کشور باشند(لطفی )12:1099،حاصل این
فرایند تحول در امور جامعه ،تحول در رویکردهای ،برنامهریزی ،تحول در فرایند های توسعه ای و ورود آن به مباحث توسعه پایدار
تحول در اداره و مدیریت شهرها و گذار از مدیریت شهری حکمروایی شهری بوده است ()chaudhry and etc,2009:12
موضوع حکمروایی شهری را اولین بار برایان مک الین در ادبیات جهانی مطرح کرد سپس بانک جهانی و به دنبال آن سازمان
ملل پژوهشهایی در این زمینه انجام دادند و از آن به بعد حکمروایی شهری به موضوعی مطرح در مدیریت شهری تبدیل شد ابتدا
حکمروایی شامل دولت می شد اما با دربرگرفتن بخش خصوصی و جامعه مدنی از آن فراتر رفته است به طوری که دولت محیط
سیاسی و قانونی مساعد فراهم می کند و بخش خصوصی شغل و درآمد ایجاد میکند و جامعه مدنی کنش متقابل سیاسی و
اجتماعی را از طریق بسیج و گروه ها برای مشارکت در فعالیت های اقتصادی سیاسی و اجتماعی تسهیل می کند و هدف اصلی
حمایت از حکمروایی شایسته شهری کنش متقابل و سازنده میان این سه بخش است (دربان آستانه و رضوانی)1009 :191-192 ،
پژوهش حاضر از نوع توصیفی تحلیلی میباشد که جایگاه حقوق و شایسته را با استفاده از معیارهای مشارکت ،شفافیت
قانونمندی ،عدالت ،بینش راهبردی ،اثربخشی و کارایی و جهت گیری توافقی و مسئولیت و پاسخگویی ،پذیرا بودن و پاسخگو بودن
تعیین میکند و نقاط قوت ضعف فرصت و تهدید آن را در مدل  SWOTنشان میدهد این تحقیق به دنبال آن است که به دو
سوال زیر پاسخ دهد:
 -1مهمترین نقاط قوت و فرصت در زمینه حکمروایی شایسته در شهر قائمشهر کدامند؟
 -2اصلیترین و نقاط ضعف و تهدید حکمروایی شایسته در منطقه مورد مطالعه کدام است؟

 -2مبانی نظری
اصطالح حکمروایی شایسته شهری اولین بار توسط بانک جهانی وارد گفتمان توسعه شد( )sadashiva,2008:7و سپس از
طریق نهادها بین المللی توسعه مانند بانک توسعه آسیا در سال  ،1007صندوق بین المللی پول در سال  1004و برنامه توسعه
سازمان ملل متحد در سال  1005به جریان عادی ادبیات موجود تبدیل شد( )Roberts and others,2007:970مک الین
معتقد است که مردم متقاضی حکومتی پاسخگو تر با عملکردی مناسبتر به مسائل و برای دستیابی به این امر ارتباط با نظام
اجتماع را ضروری می دانند او با این مقدمه ها حکمروایی را نوعی فرآیند میداند که متضمن نظام به هم پیوستگی است که
حکومت و اجتماع را در بر می گیرد پس از او افراد دیگری چون و مک کینلی و اتکینسن نیز این بحث را مطرح می نمایندبرک
پور(001 :1097،
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سازمان ملل حکمروایی شایسته را مشارکت برابر همه شهروندان در تصمیم گیری میداند که نه تنها شامل دولت بلکه شامل
جامعه م دنی و بازار است که نهایتاً به ایجاد شرایط قانونمندی و کنش جمعی منجر میشود حکمروایی شایسته شهری در این
صورت حاوی معنای دوگانه است به این ترتیب که در یک سمت این مفهوم به تجلی تجربی انطباق دولت با محیط بیرونی و از
طرف دیگر بر الگوی مفهومی یا نظری همیاری نظامهای اجتماعی و نقش دولت در این فرآیند مربوط
است( )bhuiyan,2010:126اتحادیه اروپا در گزارشی دقیق و جامع (کتاب سفید) تعهد محکمی برای اصالح فرایندهای
حکمروایی اروپایی برای نمایش اروپایی نشان میدهد در این گزارش نوسازی حکمروایی اروپائی به مثابه پیششرطی برای به هم
پیوستن اروپا طی فرایند تمرکززدایی کشمکش برخورد جهانی سازی و تجدید پیمان در دموکراسی به واسطه گسترش پیچیدگی در
تصمیمسازی دیده میشود کتاب سفید پنج اصل را مشخص می کند؛ که حکمروایی شایسته را تعیین میکند.
این رویکرد به روابط بین جامعه مدنی با دولت قانونگذاران با مخاطبان قانون و حکومت با افراد تحت حکومت معطوف است.
اشترن ضمن ارائه این تعریف معیار های سنجش حکمروایی شایسته را به این شهر بر میشمارد پاسخگویی یا محاسبه پذیری،
شفافیت ،قانونمندی انتخاب عمومی رهبران سیاسی و بالخره وجود ساختارهای نهادی و قانونی برای پشتیبانی و محافظت
شهروندان در مقابل اقدام های استبدادی(.)scott,2001:205
دیده میشود که محققان و مراکز علمی مختلف هر کدام ویژگی های خاصی را برای حکمروایی شایسته در نظر گرفته اند اما
در مورد شاخصها آنچه اکنون اولویت بیشتری دارد و روی آن اجماع بیشتری میشود و شاخص سازمان ملل میباشد این
شاخصها به تفصیل در زیر بیان شده است:
اثربخشی :اثربخشی سازمانی عبارت از میزانی است که یک سازمان با استفاده از منابع خاص و بدون هدر دادن منابع خود و
بدون فرسوده کردن غیر ضروری اعضا و جامعه خود ،اهدافش را برآورده میکند ( )Thibodeaux,1996:21در واقع اثربخشی
سازمانی ،درجه نزدیکی یک سازمان به هدفهایش را نشان میدهد(زاهدی)240:1050 ،
شفافیت :کلمه «شفافیت» در لغت به معنای «وضوح» و «روشنی» میباشد و در فرهنگ حقوقی بلک ال «شفافیت »
صراحت ،روشنی ،عدم وجود تزویر و عدم تالش برای پنهان نمودن اطالعات مخرب تعریف شده است .در اصل شفافیت «قابلیت
دسترسی تمام عیار به اطالعات در زمینه هایی که مؤثر بر نظرات عمومی هستند» تعریف شده است(باقری)2:1001،
مشارکت :از بعد جامعه شناختی ،مشارکت به معنی تعلق فرد در گروه و سهمی که در آن دارد؛ تلقی میگردد و همچنین به
معنی شرکت فعاالنه در گروه در جهت به ثمر رسانیدن یک فعالیت اجتماعی است .آلن بیرو می گوید « :مشارکت به معنای سهمی
در چیزی یافتن و از آن سود بردن و یا در گروهی شرکت جستن و بنابراین با آن همکاری داشتن است .به همین دلیل از دیدگاه
جامعه شناسی باید بین مشارکت به عنوان حالت یا وضع(امر شرکت کردن) و مشارکت به عنوان عمل و تعهد (عمل مشارکت) تمیز
قائل شد( ».بیرو)275 :1099 ،
قانونمندی :قانون مندى جامعه و چگونگى قانون حاکم بر آن ،یکى از مسائل اصلى و بنیادین بررسى پدیده هاى اجتماعى
است که در کلیه مراحل تحقیق در باب پدیده هاى اجتماعى ،نقش اساسى دارد و چنان که الوین گولدنر نیز متذکر شده است.
مسئولیت و پاسخگویی :پاسخگویی را مبتنی بر مسئولیت پذیری و واکنشگری میداند؛ اما این تعریف را در قالب بسیار
گسترده ” اعمال مناسب صالحیت و درستی تعریف میکند :به این معنی که از اختیارها به شکل مناسبی استفاده شود تا موفقیت در
مسیر از پیش تعریف شده حاصل شود.
جهت گیری توافقی :شهر عرصه گروه ها و منافع مختلف وگاه در حال ستیز بایکدیگر است .منظور از اجماع سازی تعدیل
و ایجاد توافق در منافع مختلف است .این کار مستلزم وجود ارتباط و تالش مشترک میان سازمان های دولتی ،شهروندان و سازمان
های غیر دولتی است (ابراهیم زادهو اسدیان)1002:21 ،
پذیرا بودن و پاسخگو بودن :این معیار دو نسخه مکمل را در بر می گیرد و مسئوالن شهری باید هم نیازها و
خواستههای شهروندان را دریابند و بپذیرند و هم نسبت به آن واکنش و پاسخ مناسب داشته باشند بنابراین همسوئی خواسته های
شهروندان و اقدام مسئوالن ضروری است
بینش راهبردی :فرا گرفتن از مسائل روزمره شهر و پرهیز از غرق شدن در آنها مستلزم وجود بینشی گسترده و
درازمدت در برابر آینده یا داشتن راهبردی در زمینه توسعه شهری است
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تصویر شماره  ،1مدل مفهومی پژوهش ،منبع :یغفوری و همکاران1931،

 -9روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نوع کاربردی ،روش تحقیق توصیفی _تحلیلی و رویکرد حاکم بر فضای تحقیق سیستماتیک و بر اساس
نگرش سیستمی است که تعیین جایگاه حکمروایی شایسته نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید آن را در مدل  swotنشان خواهد
داد و این مدل از نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید شناخته شده برای تعیین استراتژی مناسب در راههای به حداقل رساندن ضعف
ها استفاده شده است با استفاده از این مدل در قالب یک رویکرد استراتژیک عالوه بر شناسایی قوت و ضعف های داخلی همچنین
فرصت ها و تهدیدهای خارجی موقعیت قائمشهر از نظر حکمروایی شایسته در میان چهار موقعیت تهاجمی ،محافظهکارانه ،تدافعی
و رقابتی مشخص شده است عالوه بر آن اولویت استراتژیها بررسی و استراتژیهای رده دوم نیز شناسایی شده است.
در مرحله میدانی نیز اطال عات از شهروندان با تدوین پرسشنامه به دست آمد برای مصاحبه نیز اعضای شورای شهر و شهردار
قائمشهر در نظر گرفته شدند اطالعات پس از کد بندی وارد نرمافزار  spssسپس استخراج تفسیر و جمع بندی شده است
جامعه آماری پژوهش حاضر همه شهروندان شهر قائمشهر هستند که سرشماری سال  1007جمعیتی بالغ بر  290501هزار
نفر داشته است حجم نمونه نیز بر اساس فرمول کوکران  559نفر است توضیح نمونه با روش نمونه گیری متناسب با حجم )(pps
انجام شد در این روش نمونه گیری باید تعداد نمونههای هر زیرمجموعه متناسب با اعضای آن زیرمجموعه باشند بر همین اساس
تعداد نمونه ها در سطح مناطق شهری قائمشهر مطابق با جمعیت هر یک از مناطق توزیع شد در حوزه عمومی و رسمی نیز تعداد
 40نفر از کارشناسان شهرداری و شورای شهر قائمشهر به منزله نمونه انتخاب شدند و نظرهای آنها در انجام این تحقیق به کار
گرفته شد در پژوهش پیش رو از نرمافزار  spssبرای تحلیل داده ها و  ArcGisنیز برای تهیه نقشه ها و از نرمافزار  Excelبرای
تهیه نمودارها استفاده شده است.
جدول  :1نحوه توزیع نمونه (منبع :برپایه داده های مرکز آمار ایران و شهرداری قائمشهر)1931 ،
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شهر

جمعیت

درصد

تعداد نمونه

قائمشهر

290501

199

559
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شهر قائمشهر در  04درجه و  29دقیقه عرض شمالی تا  72درجه و  70دقیقه شرقی از نصف النهار گرینویچ واقع شده است.
بر پایه آخرین سر شماری مرکز آمار ایران در سال  1007شمسی این شهر دارای  290501نفر جمعیت و تعداد  42420خانوار می
باشد .مساحت این شهر  079کیلومتر مربع می باشد و از جنوب با شهرستان سوادکوه ،از شمال با شهرستان جویبار ،از مشرق به
شهرستان ساری و از مغرب با شهرستان بابل هم مرز است .قائمشهر به دلیل قرارگیری در مسیر اصلی عبور و مرور بین شهرهای
مازندران و همچنین موقعیت جغرافیایی خاص خود یکی از شهرهای حادثه خیز استان می باشد که به دلیل وجود دو رودخانه تاالر
و سیاهرود و همچنین عدم سیستم زهکشی مناسب شهری ،آبگرفتگی معابر و بروز سیل یکی از اصلی ترین مخاطرات آن بشمار
می رود .از دیگر مخاطرات اصلی تهدیدکننده همانند دیگر نقاط استان خطر وقوع زمین لرزه می باشد که با توجه به وجود بافت
فرسوده و همچنین عدم رعایت قوانین و مقررات ساخت و ساز در برخی از نقاط یکی از عوامل آسیب به شهر و ساکنان آن می
باشد.
با توجه به موارد فوق منطقه از حادثه خیزی باالیی برخوردار است که این امر نیاز به داشتن و ایجاد آمادگی قبل از وقوع
سوانح جهت پاسخگویی مناسب پس از بحران را تاکید می نمایدبا توجه به افزایش علم و تکنولوژی در حیطه مدیریت بحران می
بایست تمهیداتی اندیشیده شود که با بهره گیری از آن در سطوح مختلف عملیات و پشتیبانی در زمان مخاطرات ،هم سبب
دسترسی سریع تر و آسان ترو هم تامین و تدارک منابع و تجهیزات مورد نیاز در سوانح شود .فراوانی حوادث غیر مترقبه در
شهرستان قائمشهر نیز سبب شده است تا نیاز به حضور نیروهای مردمی در وقوع حوادث بیشتر احساس شود .زیرا سازمانها و
موسسات ارائه دهنده خدمات امدادی و اجتماعی در زمان حوادث فقط قادر به انجام حداقل برنامههای خود هستند از جمله این
حوادث سرمای شدید سال  1094و بحران گاز قائمشهر و بروز سیل و سیالب سال  1095و آبگرفتگی های بزرگ سالهای اخیر را
نام برد که سازمانهای درگیر با مشکالت عدیده ای در کمک رسانی به مردم مواجه شده بودند(مدیرکل مدیریت بحران ،خبرگزاری
فارس ،سال )1009

تصویر  -2محدوده مورد مطالعه (منبع :نگارندگان)

 -5یافتههای پژوهش و تجزیه تحلیل
تکنیک یا ماتریس  swotابزاری برای شناخت تهدیدها و فرصت های موجود در محیط خارجی و بازشناسی ضعفها و
قوتهای داخلی آن برای سنجش وضعیت و تدوین راهبردهای هدایت و کنترل سیستم است این روش نتیجه مستقیم دانشگاه
هاوارد است به طور کلی در تحلیل سوات از دو منظر به فضای سرزمینی نگریسته می شوند بدین معنا که عوامل و عناصر داخلی
یک سرزمین یا فضای جغرافیایی به لحاظ توانمندی ها و محدودیت های موجود بررسی میشود و در عین حال عوامل و عناصر
خارجی که از بیرون و در همجواری فضای جغرافیایی فرصت ها و تهدیدهایی را برای آن سرزمین فراهم می آورد نیز بررسی
میشود بدین منظور فهرستی از عوامل ضعف و قوت داخلی و همچنین فهرستی از عوامل فرصت و تهدید خارجی موثر بر فضای
سرزمین تهیه می شود ارزیابی میزان و نسبت اثربخشی در هر یک از عوامل و وزن دهی به هر یک از این عوامل انجام می گیرد
31

سپس با تهیه جدول های عوامل راهبردی راهبردها و اولویتبندی آنها تدوین خواهد شد در نتیجه برای شناخت وضعیت موجود
حکمروایی و بیان راهکار بهتر طی مراحل زیر دنبال میشود
 مرحله اول شناسایی اصلیترین نقاط قوت و ضعف و ایجاد ماتریس ارزشیابی عوامل داخلی )(IFE مرحله دوم شناسایی اصلیترین فرصت ها و تهدیدها و ایجاد ماتریس ارزشیابی عوامل خارجی)(EFE مرحله سوم ایجاد ماتریس تهدیدها فرصتها و نقاط قوت و نقاط ضعف )(TOWS مرحله چهارم ترسیم ماتریس داخلی -خارجی)(IE -1-5ماتریس ارزیابی عوامل داخلی)(IFE
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این ماتریس ارزشیابی عوامل داخلی برای بررسی راهبردی عوامل داخلی سازمان است این ماتریس نقاط قوت و ضعف اصلی
واحدهای وظیفه ای سازمان را تدوین و ارزشیابی می کند و همچنین برای شناسایی و ارزشیابی روابط بین این واحدها راههایی
ارائه میکند اگر نمره نهایی سازمان کمتر از  2/7باشد به این معنا است که سازمان از نظر عوامل داخلی دچار ضعف است اگر نمره
نهایی بیشتر از  2/7باشد به این معنا است که سازمان از نظر عوامل داخلی دارای قوت است پس از شناسایی نقاط قوت و ضعف
آنها را در ماتریس ارزشیابی عوامل داخلی قرار میدهیم همانگونه که مشاهده میشود که نمره نهایی ماتریس) 2/94 (IFEاست
که نشان دهنده ضعف مدیریت شهری در ارتباط با عوامل داخلی است این عدد در ماتریس) (IEبرای تعیین جایگاه حکمروایی به
کار میرود.
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جدول  -2ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ()IFE
ضریب
عوامل اصلی داخلی
نقاط قوت
9/95
سوابق علمی شهردار و اعضای شورای شهر
9/95
وجود فضا های دارای هویت در شهر
9/95
میزان مسئولیت پذیری شهروندان و مشارکت در امور شهری
9/97
تعلق خاطر شهروندان به شهر
نقاط ضعف
9/97
عدم آشنایی کافی با با حکمروایی شهری و شاخص های آن
9/97
بورس بازی زمین و مسکن
9/97
فرار مالیاتی دالل ها
9/94
اقتصاد شکنند شهر و وابستگی به دولت
9/90
وجود دو رودخانه تالر و سیاهرود در شهر
9/94
عدم وجود تفکر استرتژیک به شهرداری و شوراها
9/90
نگرش نا مناسب شهروندان به شهرداری
9/97
عدم دسترسی مناسب برخی از مناطق به امکانات
9/97
عدم مشورت بین نهادها و شهروندان
9/97
عدم وجود درآمد پایدار برای شهرداری
9/94
عدم توجه به نظر عموم در تهیه ،تدوین و اجرای طرحهای مختلف
9/94
عدم اطالع رسانی کافی به شهروندان در خصوص طرهای شهری
9/94
عدم تحقق مدیریت شهری یکپارچه
9/94
موازی کاری و عدم هماهنگی بین نهادهای شهری

X
S
جمع
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رتبه

نمره نهایی

0
0
0
0

9/29
9/21
9/29
9/17

1
1
1
1
1
2
1
2
2
1
2
2
2
2
1/00
9/05

9/97
9/97
9/97
9/94
9/90
9/12
9/90
9/1
9/1
9/97
9/12
9/12
9/12
9/12

2/94

 -2-5ماتریس ارزشیابی عوامل خارجی)(EFE
برای فرصت ها و تهدیدها نیز مراحل شبیه به مرحله قبل طی شد و بدیهی است که از جمع نمره نهایی این ماتریس استفاده
میشود ماتریس مربوط به این مرحله در زیر آمده است.
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نمره نهایی

2
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9/14
9/95
9/95
9/20
9/12
9/19
9/10
9/14
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1/9
9/50
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9/21
9/97

1/90

جمع
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جدول  -9ماتریس ارزیابی عوامل خارجی ()EFE
ضریب
عوامل اصلی خارجی
فرصت
9/99
تشکیل شورایاری و جلب مشارکت مردم
9/95
وجود قشر گسترده فرهنگیان و به وجود آمدن شهر فرهنگی
9/95
وجوددانشگاه آزاد اسالمی ومراکز آموزش عالی و مردم تحصیلکرده
9/99
مطالعه های برنامه آمایشی استان مازندران
9/94
وجود پتانسیل فناوری اطالعات و ارتباطات در منطقه مورد مطالعه
9/94
اهمیت شهر قائمشهر به منزله شاه راه تهران –شمال –مشهد
9/95
پتانسیل استفاده از موقعیت دریا و جنگل
افزایش آگاهی شهروندان که موجب مشارکت بیشتر در امور شهری است 9/99
تهدید
9/95
عدم وجود قانونمندی در سطح کالن
9/94
کاهش اختیارات شوراها و تضعیف آنها
9/94
رشد بی قواه شهر
9/94
عدم توجه به مسائل زیست محیطی در طرحها
9/94
وجود رانت و فساد اداری
9/95
وجود رویکرد بخشی برسازمان
9/97
کمبود منابع آبی

الزم است به این نکته نیز اشاره گردد که در هر کدام از ماتریس های داخلی و خارجی میانگین و انحراف معیار نمره ها
محاسبه شده است که کاربرد این اعداد در ادامه خواهد آمد.

 -3-5ماتریس داخلی -خارجی()IE
پس از طی مراحل ذکر شده نوبت به تشکیل ماتریس داخلی -خارجی میرسد در این ماتریس از نمره های نهایی ماتریسهای
( )IFEو( )EFEبرای تعیین موقعیت حکمروایی استفاده میشود و با توجه به این ماتریس و موقعیت حکمروایی در شهر قائمشهر
تدافعی است به این مفهوم که از یک طرف نقاط ضعف داخلی و از طرف دیگر با تهدیدهای خارجی روبرو است .در این وضعیت
فعالیت هایی که انجام می گیرد باید در راستای کاهش نقاط ضعف و پرهیز از تهدید باشد.
استفاده از توانمندی ها برای استفاده از
فرصت ها (موقعیت تهاجمی)
بهبود سیستم های درونی با استفاده از
فرصتهای بیرونی (موقعیت رقابتی)
0

0

بهبود شرایط محیطی با استفاده از توانمندی ها
(موقعیت محافظهکارانه)
کاهش نقاط ضعف و پرهیز از تهدیدات(موقعیت
تدافعی)
2/7

2

1

33

 -4-5ماتریس تهدیدها فرصتها و نقاط ضعف و قوت()TOWS
در این ماتریس در هر مرحله دو عامل با هم مقایسه و در نهایت  0نوع راهکار ارائه میشود
 :SOسازمان با اجرای این راهکار می کوشد با استفاده از نقاط قوت و فرصت های خارجی بهره برداری کند
 با توجه به تعلق خاطر قوی شهروندان و وجود روحیه مشارکتی از این پتانسیل به روشهای مختلف از جمله جلبمشارکت از طریق فعالیت شورایاریها و ایجاد زمینه های مختلف برای مشارکت شهروندان در دیگر فعالیتهای
شهری استفاده شود
 با توجه به سوابق علمی و تجربی شهردار و شورا های شهر قائمشهر بهترین استفاده از موقعیت شهری به عمل آید و ازاهمیت و جایگاه ویژه قائمشهر بهره را حاصل نمایند
 وجود فضاها و بافتهای با هویت و عالوه بر آن وجود حفظ هویت مکانی قوی در شهر قائمشهر حاکی از آن است کهشهر قائمشهر پتانسیل تبدیل شدن به یک شهر فرهنگی را دارد .
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 :WOهدف این است که با استفاده از فرصت های موجود در محیط خارج نقاط ضعف داخلی بهبود یابد
 فراهم نمودن زمینه مدیریت مشارکتی با محوریت همکاری مردمی الزام دستگاه های مرتبط با اداره شهر برای هماهنگی و همکاری با یکدیگر در راستای مدیریت یکپارچه شهری وجلوگیری از اتالف منابع و در ناهماهنگیهای موجود
 با توجه به وجود مراکز متعدد آموزش عالی در شهر قائمشهر از ظرفیتهای باالی متخصصان مخصوصاً در امور شهریاستفاده بهینه صورت گیرد
 استفاده گسترده از ظرفیت های فناوری اطالعات با افزایش خدمات الکترونیکی در جهت اطالع رسانی بهتر به مردم واستفاده از نظرهای آنها
 با توجه به وجود قشر فرهنگی و تحصیل کرده از نظر ها و کارایی های این اقشار استفاده شود توجه به قانون مداری ومبارزه با فساد اداری و روحیه رانتی در سازمان ها
 :STبا استفاده از نقاط قوت سازمان اثر تهدیدهای خارجی کاهش یابد
 توجه به مسئله عدالت در دسترسی مساوی مناطق به امکانات و کاهش شکاف ایجاد شده بین مناطق در این مورد -تقویت بخش خصوصی و زمینهسازی برای فعالیت آنها
 جلوگیری از گروههای غیر رسمی در مدیریت شهری اطالع رسانی مناسب در مورد جزئیات طرحها و نظرخواهی از آنان در راستای مشارکت در سرنوشت خود:WTحالت تدافعی دارد و هدف کم کردن نقاط ضعف داخلی و پرهیز از تهدیدهای خارجی است
با توجه به ماتریس داخلی -خارجی حکمروایی در شهر قائمشهر در موقعیت تدافعی قرار گرفته است ،راهکارهای این بخش به
شرح زیر است:
 توجه ویژه به مدیریت واحد شهری و کاهش سطح رویکرد بخشی توجه ویژه به مسائل زیست محیطی در برنامهریزی های کالن مخصوصا مسئله آب که در حال حاضر با توجه بهخشکسالیهای متعدد در صورت توجه نکردن به آن تبعات سنگینی را به دنبال خواهد داشت
 ارتقای جایگاه شورای شهر و برای افزایش مشارکت شهروندان جلوگیری از رشد پراکنده شهر و وضع قوانین سختگیرانه برای جلوگیری از تبدیل زمین های کشاورزی و باغ ها اطرافشهر به مناطق مسکونی و استفاده بیشتر از اراضی رها شده و بدون استفاده در داخل شهر
 -توجه به قانون مداری و برگزاری دوره های آموزشی برای ارتقاء سطح آگاهی کارکنان و کارشناسان
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جدول  -4ماتریس کمی برنامهریزی راهبردی ()QSPM
ردیف
1
2
0
0
7

9
0
19
11
12
10
10
17

14
15
19
10
29

کننده موفقیت
سوابق علمی شهردار و
اعضای شورای شهر
وجود فضا های دارای
هویت در شهر
میزان مسئولیت پذیری
شهروندان و مشارکت در
امور شهری
تعلق خاطر شهروندان به
شهر
عدم آشنایی کافی با با
حکمروایی شهری و
شاخص های آن
بورس بازی زمین و مسکن
فرار مالیاتی دالل ها
اقتصاد شکنند شهر و
وابستگی به دولت
وجود دو رودخانه تالر و
سیاهرود در شهر
عدم وجود تفکر استرتژیک
به شهرداری و شوراها
نگرش نا مناسب شهروندان
به شهرداری
عدم دسترسی مناسب
برخی از مناطق به امکانات
عدم مشورت بین نهادها و
شهروندان
عدم وجود درآمد پایدار
برای شهرداری
عدم توجه به نظر عموم در
تهیه ،تدوین و اجرای
طرحهای مختلف
عدم اطالع رسانی کافی به
شهروندان در خصوص
طرهای شهری
عدم تحقق مدیریت شهری
یکپارچه
موازی کاری و عدم
هماهنگی بین نهادهای
شهری
تشکیل شورایاری و جلب
مشارکت مردم
وجود قشر گسترده
فرهنگیان و به وجود آمدن
شهر فرهنگی

WT2

WT4

AS

TAS

AS

TAS

AS

TAS

AS

TAS

AS

TAS

9/95

0

9/21

0

9/21

1

9/95

0

9/21

1

9/95

9/95

2

9/10

1

9/95

2

9/10

1

9/95

1

9/95

9/95

0

9/21

2

9/10

0

9/29

1

9/95

1

9/95

9/97

2

9/1

1

9/97

0

9/17

2

9/1

1

9/97

9/97

0

9/17

2

9 /1

0

9/17

2

9/1

2

9/1

9/97
9/97

1
2

9/97
9/1

0
1

9 /2
9/97

1
2

9/97
9/1

0
2

9/17
9/1

0
0

9/17
9/17

9/94

2

9/12

1

9/94

1

9/94

1

9/94

1

9/94

9/90

2

9/99

0

9/12

1

9/90

0

9/12

1

9/90

9/94

0

9/19

0

9/19

2

9/12

0

9/19

2

9/12

9/90

1

9/90

2

9/99

0

9/12

1

9/90

1

9/90

9/97

2

9/1

9

9 /1

1

9/97

1

9/97

1

9/97

9/97

0

9/2

2

9 /1

0

9/2

2

9/1

1

9/97

9/97

1

9/97

1

9/97

1

9/97

1

9/97

2

9/1

9/94

2

9/12

2

9/12

0

9/19

2

9/12

2

9/12

9/94

2

9/12

1

9/94

0

9/19

1

9/94

1

9/94

9/94

0

9/20

0

9/19

2

9/12

2

9/12

2

9/12

9/94

0

9/20

2

9/12

2

9/12

1

9/94

1

9/94

9/99

2

9/14

1

9/99

0

9/02

2

9/14

1

9/99

9/95

2

9/10

1

9/95

2

9/10

1

9/95

1

9/95
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4
5

عوامل اصلی تعیین

ضرایب

WT1

WT3

WT5

23

ردیف

21
22
20

20
27

سال دوم ،شماره ( 2پیاپی ،)5 :تابستان (تیر) 3131

24
25
29
20
09
01
02
00

عوامل اصلی تعیین
کننده موفقیت
وجوددانشگاه آزاد اسالمی
ومراکز آموزش عالی و
مردم تحصیلکرده
مطالعه های برنامه آمایشی
استان مازندران
وجود پتانسیل فناوری
اطالعات و ارتباطات در
منطقه مورد مطالعه
اهمیت شهر قائمشهر به
منزله شاه راه تهران –
شمال –مشهد
پتانسیل استفاده از موقعیت
دریا و جنگل
افزایش آگاهی شهروندان
که موجب مشارکت
بیشتردرامورشهری است
عدم وجود قانونمندی در
سطح کالن
کاهش اختیارات شوراها و
تضعیف آنها
رشد بی قواه شهر
عدم توجه به مسائل زیست
محیطی در طرحها
وجود رانت و فساد اداری
وجود رویکرد بخشی
برسازمان
کمبود منابع آبی

ضرایب

WT1

WT3

WT2

WT5

WT4

AS

TAS

AS

TAS

AS

TAS

AS

TAS

AS

TAS

9/95

2

9/10

2

9/10

1

9/95

1

9/95

1

9/95

9/99

0

9/02

0

9/20

2

9/14

2

9/14

1

9/99

9/94

2

9/12

1

9/94

2

9/12

1

9/94

1

9/94

9/94

0

9/19

1

9/94

1

9/94

1

9/94

1

9/94

9/95

2

9/10

1

9/95

1

9/95

1

9/95

1

9/95

9/99

2

9/14

1

9/99

0

9/02

1

9/99

1

9/99

9/95

0

9/21

2

9/10

0

9/21

0

9/21

0

9/29

9/94

0

9/20

2

9/12

0

9/19

1

9/94

2

9/12

9/94

2

9/12

2

9/12

2

9/12

0

9/20

0

9/19

9/94

0

9/19

0

9/20

1

9/94

2

9/12

1

9/94

9/94

2

9/12

1

9/94

2

9/12

1

9/94

0

9/19

9/95

0

9/29

1

9/95

0

9/21

1

9/95

2

9/10

9/97

1

9/97

0

9/17

1

9/97

2

9/1

1

9/97

جمع کل استراتژی

7/91

0/51

0/00

0/24

0/94

 -5-5ماتریس کمی برنامهریزی راهبردی ()QSPM
با توجه به ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی راهبردهایی که باید مد نظر قرار گیرند راهبردهای  wtاست .حال با تشکیل
ماتریس کمی برنامهریزی راهبردی ،راهبردهای موجود در خانه  wtماتریس  swotاولویتبندی میشوند
گامهای تشکیل ماتریس کمی برنامهریزی راهبردی عبارتند از:
 -1فرصت ها و تهدیدهای خارجی و قوت و ضعف های داخلی در ستون راست  Qspmفهرست میشود سپس در
ستون دوم وزن هر عامل وارد میشود.
 -2با در نظر گرفتن مرحله دوم فرمولی کردن (مرحله تلفیق و ترکیب) :راهبردهای اجرا شدنی یا همان راهبردهای
ترکیبی  wtکه هدف اولویتبندی آنها است در ردیف باالی ماتریس Qspmنوشته می شوند هر راهبرد شامل
دو ستون مهره جذابیت  ASاست و جذابیت  TASراهبرد است.
 -0کارشناسان و دانشجویان دکترا و کارشناسی ارشد بر اساس میزان تاثیر و جذابیت هر عامل داخلی و خارجی نمره
بین  1تا  0دهه راهبرد اختصاص می دهند که به آن نمره جذابیت  ASگفته میشود
 -0با ضربه وزن هر عامل در نمره جذابیت جذابیت  ،ASجذابیت راهبرد  TASمحاسبه میشود و برای به دست آمدن
جذابیت کل راهبرد اعداد ستون جذابیت هر راهبرد گرم میشود.
 -7راهبردها بر اساس نمره جذابیت کل هر راهبرد از بیشترین نمره با کمترین مبلغ اولویتبندی میشوند(جدول  0و )7
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با توجه به نتایج ماتریس کمی برنامهریزی راهبردی( )Qspmاولویت راهبردها  wtبه شرح جدول  7است.
جدول  -1اولویت راهبردهای WT

ردیف
1
2
0
0
7

راهبرد کلی
ارتقای جایگاه شوراها برای بیشتر شدن مشارکت عمومی
ایجاد قانون مداری و برگزاری دوره های آموزشی برای آگاهی کارکنان و
کارشناسان
توجه به مدیریت شهری و کاهش رویکرد بخشی به سازمان
جلوگیری از رشد پراکنده شهر و وضع قوانین سخت گیرانه برای جلوگیری از
تبدیل شدن زمین های زراعی و باغ ها به مناطق مسکونی
توجه به موارد زیست محیطی در طرحهای اجرایی

نمره نهایی راهبرد
0/00

اولویت
2

0/94

7

7/91

1

0/24

0

0/51

0

با توجه به ماتریس  IEمشاهده میشود که شهر قائمشهراز نظر حکمروایی شهری شایسته در وضعیت مناسبی قرار
نداردبطوری که ماتریس ،موقعیت تدافعی را نشان میدهد.

0

0

2/7

2

1

همچنین از دیگر نشانه های اجرا نشدن الگوی حکمروایی اجرا نشدن مدیریت واحد شهری است که به منزله اولین و مهمترین
مرحله در راه رسیدن به الگوی روایی شهری دنبال می گردد البته الزم به یادآوری است که این الگو را نمیتوان بدون توجه به
رویکردهای حاکم بر کل کشور اجرایی دانست چرا که بسیاری از فعالیتهای قانونی و اجرایی در سطح کالن اجرایی نشده است
پس قطعاً در سطوح پایینتر نیز نمیتواند اجرایی گردد با توجه به این موارد میتواند چنین گفت که در مدیریت شهری شهر
قائمشهر معرفی شایسته شهری جایگاهی ندارد و به آن بیتوجهی شده است با توجه به ماتریس داخلی -خارجی( )IEکه حاصل
نمره های نهایی ماتریس عوامل داخلی و عوامل خارجی برای تعیین موقعیت حکمروایی شهر قائمشهر است به این نتیجه میرسیم
که موقعیت حکمروایی در شهر قائمشهر تدافعی است؛ به عبارت دیگر شهر قائمشهر در راستای حکمروایی شایسته شهری از یک
طرف با ضعف ها و از طرف دیگر با تهدیدهای عمده ای روبرو است بنابراین با در نظر گرفتن توضیحات فوق میتوان نتیجه گرفت
که شهر قائمشهر در راستای حکمروایی شایسته از نظر عوامل داخلی دچار ضعف است و در برابر عوامل خارجی واکنش مناسبی
نشان نداده است.
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استفاده از توانمندی ها برای استفاده از فرصت ها
(موقعیت تهاجمی)
بهبود سیستم های درونی با استفاده از فرصتهای بیرونی
(موقعیت رقابتی)

بهبود شرایط محیطی با استفاده از توانمندی ها
(موقعیت محافظهکارانه)
کاهش نقاط ضعف و پرهیز از تهدیدات(موقعیت
تدافعی)

نتیجه گیری و پیشنهادها
مدیریت شهری کارا و توسعه راستین زمانی محقق خواهد شد که معیارهای پایداری آزادی مردمساالری مشارکتی عدالت
اجتماعی او و در هم بر گیرندگی وجود داشته باشد این معیارها با فرآیند حکمروایی شایسته بستر گشائی میشوند نکته کلیدی و
گمراه کننده در این است که فقر و شایسته تکثیر نیست که چاره موانع توسعه نیافتگی و مدیریتی باشد بلکه فرآیندی است که
برآیند آن بسیج کارای منابع و نهادینه شدن ظرفیت ها در اشتباه های محلی شهری است .اجرای صحیح پروایی شایسته برای
مناطق و شهرهای محروم به چند برآیند بسیار مهم دارد که مقتدر شدن و توانمندسازی شهروندان ،بهره برداران از فرصتهای
توسعه ،نهادسازی مردمی که با وجود سرمایه اجتماعی بسیار باال و غیره را در بر دارد و این اساس پژوهش حاضر برای تعیین
وضعیت حکمروایی شایسته شهری در شهر قائمشهر انجام گرفته است از این رو تمرکز اصلی این تحقیق بر حکمروایی شایسته و
شاخص های آن بوده که با مدل سوات تحلیل شده است با توجه به نتایج ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و ماتریس ارزیابی عوامل
خارجی از آنجا که به نمره نهایی عوامل داخلی 2/94،است بنابراین (کمتر از  ،)2/7بنابراین قائمشهر در ارتباط با حکمروایی شایسته
از نظر عوامل داخلی شامل :میزان مسئولیت پذیری و مشارکت شهروندان ،تعلق خاطر نسبتا قوی شهروندان به شهر و وجود هویت
مکانی و دانش مدیریت شهری مجموعه شهرداری و اعضای شورای شهر دچار ضعف است و نمره نهایی عوامل خارجی :آگاهی
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شهروندان ،مظاهر فناوری اطالعات ،برنامه آمایشی استان مازندران ،وجود مراکز آموزشی عالی اقشار تحصیلکرده شهر فرهنگی
قائم شهر و در نهایت جلب مشارکت مردم از طریق تشکیل و فعالیت شوراهای محلی مناطق نیز  1/90بوده است و از آنجا کمتراز
 2/7است نشان از واکنش نامناسب مدیریت شهری در ارتباط با فرصتها و تهدیدها دارد.
ماتریس داخلی –خارجی ( )IEنیز نشان میدهد که شهر قائمشهر در موقعیت تدافعی قرار داردبه عبارت دیگر از یک طرف با
ضعف ها و از طرف دیگر با تهدیدات عمده ای روبرو است .با توجه به نتایج ماتریس کمی برنامهریزی راهبردی ( ،)QSPMاولویت
راهبردهای موقعیت تدافعی ( )WTبه شرح زیر است:
 توجه ویژه به مدیریت واحدهای شهری و کاهش سلطه رویکرد بخشی ارتقای جایگاه شورای شهر برای افزایش مشارکت شهروندان توجه ویژه به مسائل زیست محیطی در برنامهریزی های کالن خصوصا در مقوله آب جلوگیری از رشد پراکنده شهری و وضع قوانین سخت گیرانه برای جلوگیری از تبدیل زمین های کشاورزی و باغ ها بهمناطق مسکونی
 -توجه به قانون مداری و برگزاری دوره های آموزشی برای ارتقا سطح آگاهی کارکنان و کارشناسان
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ب ر این اساس می توان به این نتیجه رسید که منطقه مورد مطالعه در راسای حکمروایی شایسته از نظر عوامل داخلی دچار
ضعف است و در برابر عوامل خارجی واکنش مناسبی نشان نمیدهد بر این اساس می توان قضاوت نمود که شهر قائمشهر از نظر
حکمروایی شایسته شهری جایگاه مناسبی ندارد
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فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهشهای شهری
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بازتعریف مفهوم گردشگری شهری با محوریت مخاطب سالمند

الهه ساکی ،*1ساناز

فنائی2

تاریخ دریافت79/11/03 :
تاریخ پذیرش79/30/30 :
کد مقاله99970 :

چکـیده
گردشگري شهري فُرم بسیار مهمی از گردشگري در سطح جهان است که به دلیل مطرح شدن گفتمان جهانیشدن و
ظهور مفاهیمی چون اقتصاد دانشبنیان ،طبقهي خالق ،تشخّص مکان و امثالهم به یکی از بحثهاي داغ محافل مدیریت
شهري در سالهاي اخیر بدل شده است؛ در عرصهي رقابتی منتج از این جریانات ،از اهم چالشهاي پیش روي مدیران و
متولیان امور شهري ،شناسایی نیازهاي مخاطب و عوامل تأثیرگذار بر آن میباشد؛ یکی از این عوامل ،عامل جمعیت
شناختی و بهطور خاص وضعیت انفجاري رشد جمعیت سالمندان در عصر حاضر است که از پیِ آن ،خیل عظیمی از
متقاضیان سالمند را به بخش ثابتی از بازار گردشگري شهري در دنیا و ایران بدل کرده و در کنار مباحثی چون طراحی
همهشمول و دسترسپذیري منجر به شکلگیري مفاهیمی چون «گردشگري براي همه» و «گردشگري خاکستري» شده
است .در همین راستا ،با نظر به پتانسیلهاي گردشگري موجود در ایران ،اهمیت اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی توسعهي
این صنعت براي ایران بهعنوان یکی از کشورهاي درحالتوسعه ،روند رو به رشد جمعیت سالمندان در این کشور و ضرورت
اختصاص سهمی از جهانیشدن و تعامل با دنیا به خود ،نوشتار حاضر در پی آن است با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی و
بهعنوان دیباچهاي بر بحث گردشگري شهري با تأکید بر سالمندان ،ضرورت پرداختن به عمدهترین متقاضی گردشگري
شهري در سالهاي آتی را عنوان سازد.

واژگـان کلـیدی :سالمندي ،طراحی شهري ،گردشگري شهري ،همهشمولی.

 -8کارشناس ارشد طراحی شهری ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول)
saki.elahe@yahoo.com

 -7دانشجوی دکتری شهرسازی ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه هنر ،تهران ،ایران.
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 -1مقدمه
در پی مطرح شدن گفتمان جهانیشدن و انقالب دیجیتالی در دهههاي اخیر ،زمینه براي کُدبندي انواع دانش فراهم شده ،نشر
دانش جریان شتابندهت ري را دنبال کرده و به مرحمت آن ،بازار مبادله قابلیت انعطاف بیشتري یافته است؛ ضمن آنکه تحوالت
مزبور ،نیاز به سرمایهگذاري جهت کسب دانش را کاهش داده و به شتاب در نرخ رشد مفهوم «اقتصاد دانشمحور» 1منجر شده
است (عمادزاده و شهنازي)1099 ،؛ در چنین شرایطی جلب شدن توجه حوزههاي حاکمیتی و بنگاههاي بخش خصوصی به این فُرم
از اقتصاد و تالش جهت ارائهي خدمات پیشرفتهي مولد امري بدیهی است ،بهطوري که بنا بر پژوهشهایی که در سالهاي اخیر
صورت گرفته ،از علل اقتصادي و مالی بهعنوان یکی از مهمترین زمینههاي رواج و رونق طراحی شهري یاد شده است (گلکار،

.)9-9 :1099
بدین ترتیب ،در فضاي رقابتی ترسیم شده در راستاي فرآیند جهانیشدن ،بیش از آنکه دولتها و ملتها به رقابت برخیزند،
مراکز شهري به منظور کسب سهم بیشتري از ثروتها ،استعدادهاي درخشان و جلب توجه جامعهي بینالمللی با هم به رقابت
پرداخته و گردشگري با صادرات نامرئی که در پی دارد ،به یکی از صنایعی بدل شده که در سراسر دنیا و با سرعتی فزاینده در حال
رشد میباشد؛ به صورتی که بر اساس پیشبینی سازمان گردشگري جهانی 0تعداد گردشگران بینالمللی در سال  0303م .به 1/9
میلیارد نفر خواهد رسید (خوارزمی1090 ،؛ نکوئی و همکاران1097 ،؛ .)WTO, 2000
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«گردشگري شهري» 0فُرم بسیار مهمی از گردشگري در سطح جهان است که با تنوعبخشی به منابع رشد اقتصادي،
درآمدهاي ارزي و ایجاد فرصت هاي شغلی به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر رشد اقتصادي تأثیر گذاشته و به کاهش شکاف
عمیق اقتصادي میان کشورهاي توسعه یافته و درحالتوسعه کمک میکند؛ از همین رو ،براي مدیران و متولیان امور شهري به
مثابه امر اقتصادي با اهمیتی به شمار میرود که کسب بیشترین سهم از آن مستلزم ارزیابی صحنهي رقابت ،تعریف و تبیین اهداف،
داوري میان گزینههاي گوناگون در زمینهي سرمایهگذاري و آمایش و ایجاد ساختار مناسب و تجارتی فرآوردههاي گردشگري
شهري میباشد (خوارزمی1090 ،؛ طیبی و همکاران1099 ،؛ نکوئی و همکاران1097 ،؛ قالیباف و شعبانیفرد .)1073 ،آنچه مسلم
است ،اینکه حضور در عرصهي مزبور بدون در نظر گرفتن جمعیت و خواستهاي ایشان بهعنوان نیروي متقاضی بازار امکانپذیر
نیست.
از دیگر سو ،ادبیات توسعهي شهري در سطح دنیا حاکی از دو تغییر عمده میباشد؛ اول آنکه با گرایشات جمعیتی موجود ،در
چند دههي آینده شاهد افزایش شتابزدهي سهم جمعیت ساکن در شهرها خواهیم بود و دوم آنکه با سمتگیري انقالب جمعیت-
شناختی از شرایط انفجاري جمعیت کودکان به سوي وضعیت انفجاري جمعیت سالمندان (محمودي و همکاران ،)04 :1071 ،قابل
زیست ساختن 0شهرها براي ساختار جمعیتی جدید بهعنوان ضرورتی ناگزیر مطرح شده است.
گرایشهاي جمعیتی یاد شده ،به شرایط متغیر بازار جهانی گردشگري دامن زده (نمودار  ،)1متقاضی سالمند را به بخش ثابتی
از این بازار بدل نموده و در کنار مباحثی چون طراحی همهشمول 4و دسترسپذیري 9منجر به شکلگیري مفاهیمی نظیر
«گردشگري براي همه» 9و «گردشگري خاکستري» 9شده است .در همین راستا ،با نظر به پتانسیلهاي گردشگري موجود در
ایران ،اهمیت اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی توسعهي این صنعت براي ایران بهعنوان یکی از کشورهاي درحالتوسعه ،روند رو به
رشد جمعیت سالمندان در این کشور و ضرورت اختصاص سهمی از جهانیشدن و تعامل با دنیا به خود ،نوشتار حاضر در پی آن
است با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی و بهعنوان دیباچهاي بر بحث گردشگري شهري با تأکید بر سالمندان ،ضرورت پرداختن به
عمدهترین متقاضی گردشگري شهري در سالهاي آتی را عنوان سازد.

 -1اقتصاد دانش محور ،اقتصادي است که به شکل مستقیم بر اساس تولید ،توزیع و مصرف قرار گرفته باشد .واژهي اقتصاد دانش محور و اقتصاد
اطالعات در دههي  1793م .وارد دانش و اطالعات ادبیات اقتصاد امریکا شد ،اما تحوالت دههي نود این واژه را تجدید و احیاء نمود.
2 World Tourism Organization
3 Urban Tourism
4 Livable
5 Inclusive Design
6 Accessibility
7 Accessible Tourism

8 Grey Tourism
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قابل ذکر است ،به رغم تمامی مطالعاتی که در زمینهي گردشگري در ایران صورت گرفته (حیدري و همکاران1070 ،؛ قالیباف
و شعبانیفرد1073 ،؛ راستقلم و همکاران1094 ،؛ شکوئی و همکاران1094 ،؛ ابراهیمزاده و همکاران1073 ،؛ تقوایی و صفرآبادي،
1071؛ ساعی و همکاران )1097 ،این مطالعات به جز در مواردي معدود (سیفالدینی و همکاران1097 ،؛ ابراهیمپور و روشندل
اربطانی )1073 ،عمدتاً بر کاال [شهر و فضاهاي شهري] و سنجش قابلیتهاي آن در این بازار متمرکز شدهاند و از همین روي،
جاي خالی چنین مطالعهاي احساس میشود ،به خصوص که جامعهي مدرن به طرز فزایندهاي نسبت به اهمیت دخیل کردن گروه
هاي ویژه آگاهی یافته است.
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نمودار  :1چالشهای کلیدی پیش روی صنعت گردشگری ()Marisa von Bergner & Lohmann, 2014

 -2گردشگری شهری
گردشگري در لغتنامه «اصول نظري و عملی گردش و مسافرت به قصد لذت بردن» معنا شده و میتوان آن را بهعنوان علم،
هنر و سوداگري جذب و جابجا کردن بازدیدکنندگان ،اسکان دادن ایشان و پاسخگویی مناسب به نیازها و خواستهاي آنها تعریف
کرد ()Leiper, 1979؛ گردشگري شهري فُرم بسیار مهمی از گردشگري در سطح جهان است که از دههي  1793م .به بعد به
صورت رشتهاي مجزا وارد ادبیات برنامهریزي و طراحی شهري شد ( .)Ashworth & Page, 2011لکن پیچیدگی این مفهوم،
گستردگی دامنه و پویایی آن ،عمدهترین چالشها براي رسیدن به تعریفی جامع و مانع از این مفهوم میباشند.
صحبت از اینکه چرا گردشگر ،شهر را براي بازدید و گردش انتخاب میکند ،نقطه شروع مناسبی براي تبیین و درک مفهوم
گردشگري شهري به نظر میرسد .به زعم پیج ( )1774شهرها به دلیل ارائهي عملکردهاي خاص و فراهم آوردن گسترهاي از
خدمات ،گردشگران را به خود جذب میکنند .با نظر به آنکه این عملکردها و خدمات شامل کلیهي زیرساختهاي حضور گردشگر و
عناصر جاذب اعم از عناصر طبیعی ،تاریخی ،فرهنگی و امثالهم میباشد ،میتوان گردشگري شهري را بهعنوان شاخهاي از
گردشگري تعریف کرد که در مراکز مدنی شهرها معنا مییابد؛ این مراکز ماهیتاً به شکلگیري و بسط تجربهي گردشگري کمک
کرده ،میتوانند شامل زرق و برق کالنشهري شلوغ و پرجمعیت ،یک مرکز تاریخی یا فرهنگی در شهرستانی کوچک ،یا مکانی
ساده براي برگزاري فستیوال یا رویدادي خاص در شهر باشند (همهکسی.)1094 ،
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آشورث و تنبریج )0339( 1گردشگران شهري را با توجه به انگیزهها ،مشخصات ،ایدهها و عالئق ایشان به محصوالت خاصّ
بازار گردشگري شهري به چهار دستهي عمده تقسیمبندي مینماید:
 1ـ کاربران هدفمند 0از خارج مجموعهي شهري (نظیر افراد اهل سفر یا عالقمند به بافت تاریخی شهرها)
 0ـ کاربران هدفمند از داخل مجموعهي شهري (نظیر شهروندانی که از تسهیالت تفرجی و تفریحی موجود در شهر استفاده
میکنند)
 0ـ کاربران اتفاقی 0از خارج از مجموعهي شهري (نظیر افرادي که به قصد کار و کنفرانس/نمایشگاه یا دیدن اقوام سفر می-
کنند)
 0ـ کاربران اتفاقی از داخل مجموعهي شهري (شامل افراد بومی که به دنبال انجام فعالیتهاي روزانهي خود میباشند)
(.)Hall & Page, 2006: 253
بدین ترتیب ،گردشگر شهري هم به پرسهزنی گردشگر درون شهرها و حوزههاي شهري ،خارج از محلّ زندگیشان حداقل
براي یک شب ،اطالق میشود و هم به گردش ایشان در حوزههاي شهري براي کمتر از  00ساعت ()Iordache, 2013؛ بر این
اساس در پژوهش حاضر ،لفظ گردشگر به فردي اطالق میگردد که فارغ از انگیزه(ها) و هدف(هایی) که دنبال میکند ،خارج از
محلّ کار و زندگی روزمرهي خود محیط شهري جدیدي را تجربه میکند.
عالوه بر این ،گردشگري « یکی از نیروهاي اجتماعی و اقتصادي متعددي است که در محیط شهري وجود دارد؛ این مفهوم به
مثابه صنعتی است که مدیریت و بازاریابی انواع محصوالت و تجارب را براي افرادي بر عهده دارد که با طیف وسیعی از انگیزهها،
ترجیحات و دیدگاههاي فرهنگی درگیر رابطهاي دیالکتیک با جامعهي میزبان میباشند .برونداد این تعامل مجموعهاي از دستاوردها
براي گردشگر ،جامعهي میزبان و صنعت گردشگري است» ( )Ashworth & Page, 2011: 2-3که طرح مفهومی آن را می-
توان در نمودار  0مشاهده کرد .بدین ترتیب ،مفهوم گردشگري شهري سه عنصر مردم ،مکان و تقاضا را در کنار یکدیگر قرار داده و
به اختالط فرهنگها ،ارزشها ،توقعات و تجارب میانجامد (.)Edwards et al. 2008

نمودار  -2طرح مفهومی جهت درک رفتار گردشگر (برگرفته از )Pearce, 2005: 17

با نظر به پیچیدگی مفهوم گردشگري شهري و نیز گسترش پژوهش در این زمینه طیّ  03سال اخیر (
 )2011آشورث ( )1797مطالعات این حوزه را به چهار رویکرد عمده دستهبندي میکند؛ اول ،رویکرد معطوف به تسهیالت است که
شامل تحلیلهاي فضایی مکان قرارگیري جاذبههاي گردشگري ،تسهیالت ،زیرساختها و پهنههایی است که در برگیرندهي
مسیرهاي حمل و نقل ،هتلها و حوزههاي تاریخی و اداري میباشند .دوم ،رویکرد اکولوژیکی است که تمرکز آن بر ساختار یا
مورفولوژي حوزه هاي شهري است که به هر دو صورت سیستماتیک و ارگانیک عمل کرده و تکامل مییابند؛ مشخصهي اصلی این
رویکرد شناسایی پهنهها یا بخشهاي عملکردي نظیر حوزهي تجارت مرکزي ،0هستهي تاریخی ،حوزهي تجاري و منطقهي
صنعتی میباشد .سوم ،رویکرد معطوف به کاربر است که بر مشخصهها ،فعالیتها ،انگیزهها ،مقاصد و رفتار گردشگران و به
خصوص آنهایی که در ارتباط با بازار گردشگري میباشند ،متمرکز است .چهارم ،رویکرد معطوف به سیاستگذاري است که منتج از
Sedgley et al.,

1 J.E. Tunbridge
2 Intentional Users
3 Incidental Users
4 C.B.D.
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 -3تغییرات جمعیتی عصر حاضر
در ابتداي سدهي بیستم ،گروههاي ویژه بخش کوچکی از جمعیت را به خود اختصاص میدادند و میانگین طول عمر  09سال
بود ،در حالی که امروزه متأثر از عواملی نظیر کاهش نرخ باروري و تداوم این روند در یک دورهي نسبتاً طوالنی و نیز کاهش مرگ
و میر و افزایش شاخص امید به زندگی« ،1سالخوردگی جمعیت» به جز در بخشهاي خاصی از کشورهاي جنوب صحراي افریقا به
پدیدهاي فراگیر در سطح جهان بدل شده است (برتون و میچل 19 :1070 ،و ضرغامی.)1073 ،
0
در حال حاضر  933میلیون نفر در جهان  93سال و بیشتر سن داشته و هر ساله نیز به تعداد آنها افزوده میشود ؛ بهطوري که
بنا بر پیشبینی سازمان بهداشت جهانی ( )0339این میزان ظرف  03سال آینده و تا سال  0304م .به دو برابر خواهد رسید ،بدین
معنا که براي اولین بار در تاریخ بشریت ،تعداد افراد سالمند از کودکان زیر  10سال بیشتر خواهد بود (.)WHO, 2007
در روند «خاکستري شدن جمعیتِ» 0جهان ،ایران نیز مستثنی نبوده و با وجود آنکه روند مزبور ابتدا در مناطق غنی نظیر اروپا و
امریکاي شمالی آغاز شد ،در حال حاضر کشورهاي با درآمد متوسط و کم ،این روند را بهطور گستردهتري تجربه میکنند ،بهطوري
که تا سال  0343م .بالغ بر  93درصد جمعیت سالمند دنیا متعلق به این کشورها خواهد بود ( .)WHO, 2012بدین ترتیب ،اگرچه
ایران در این مسیر نسبت به کشورهایی مثل چین و کره متأخر محسوب میشود اما در پی تغییرات وسیع و سریع دموگرافیک طیّ
دو دههي اخیر به سرعت به سمت سالخوردگی پیش میرود؛ و بر اساس آمار پیشبینی میشود که در فاصلهي  03ساله از  1094تا
 1034ه.ش .به میانهي سنی جمعیتِ کشور  13سال افزوده شود (میرزائی و قهفرخی 009 :1099 ،و ضرغامی.)1073 ،
نکتهي قابل تأمل آنکه همگام با خاکستري شدن جمعیت جهان ،جمعیت شهرها نیز با سرعتی معادل سه برابر رشد جمعیت
کرهي زمین رو به فزونی گذارده است ،بهطوري که در سال  0339م .بیش از نیمی از جمعیت جهان در شهرها اسکان یافتند؛ و در
قرن بیستم تعداد کالنشهرها ده برابر شد .انتظار میرود رشد جمعیت شهرنشین همچنان ادامه یابد ،بهطوري که در سال  0343م.
یک سوم جمعیت دنیا در روستاها و دو سوم باقیمانده در شهرها استقرار یابند ،یعنی برعکس این نسبت در میانهي قرن .مطابق
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دغدغههاي متولیان شهري جهت گسترش یا ارتقاء صنعت گردشگري با اتکا بر طیف وسیعی از موضوعات سیاستگذارانه ،نظیر
تأمین زیرساختها و بازاریابی مقاصد میباشد (.)Edwards et al., 2008
از دیگر سو ،گردشگري به مثابه سیستم پیچیدهاي است که با چارچوبی پویا همواره با چالشهاي متعددي روبرو بوده و می-
باشد .در گذشته ،اغلب این چالشها منتج از وقایع تکاندهنده نظیر جنگ و درگیري ،بالیاي طبیعی ،شیوع ناگهانی و اپیدمیک
نوعی خاصی
از بیماري و امثالهم بود؛ حال آنکه امروزه متأثر از تغییر مفهوم گذران اوقات فراغت و فراگیرتر شدن آن میان کلیهي گروههاي
جمعیتی ،چالشهاي جدیدي در این زمینه رخ مینماید که از آن جمله میتوان به تغییرات بازار تقاضا ،رواج انواع مبادالت میان
مللی که در گذشته با هم در جنگ بودند ،تغییرات تکنولوژیکی و لزوم انطباق با آنها ،به خصوص در بخش حمل و نقل هوایی،
اشاره کرد (.)Marisa von Bergner & Lohmann, 2014
به نقل از مارتین و میسون ( )1779فعالیتهاي مربوط به گذران اوقات فراغت [و از جمله گردشگري] اساساً به میزان و نحوه
ي استفاده از منابع مالی ،زمان و مکان وابستهاند؛ لکن به تدریج و به موازات خلق فعالیتهاي جدید و الگوهاي تقاضاي متأثر از
تغییرات اجتماعی و اقتصادي ،این منابع نیز تحت تأثیر فناوريهاي روز قرار گرفتهاند .بهطوري که سازمان جهانی گردشگري
( )1774در این زمینه هشت عامل ارائه میدهد؛ این عوامل شامل اقتصاد ،فناوري ،تغییرات جمعیتی ،زیرساختها و تسهیالت،
سیاست و قانونگذاري ،محیط زیست ،تجارت بینالمللی و ایمنی و امنیت میباشند (.)Glover & Prideaux, 2009
با توجه بدانچه گفته شد ،مطالعهي حاضر با نظر به گرایشات جمعیتی جدید و ظهور موج جمعیتی سالمند در سالهاي آتی با
اتخاذ رویکرد معطوف به کاربر در پی بازتعریف مفهوم گردشگري شهري بوده و «تجربهي گردشگري» را بهعنوان هستهي اصلی
چارچوب نظري خود قرار داده است .به همین منظور ،از یک سو ،سالمندان و مشخصات آنها را بهعنوان مصرفکنندهي بازار
گردشگري مطرح ساخته ،سپس با تأکید بر فضاهاي شهري بهعنوان بستر شکلگیري تجربهي گردشگري و با نظر به مفاهیمی
نظیر دسترسپذیري و همهشمولی به تعریفی بالنسبه جامع از مفهوم گردشگري براي همه خواهد رسید.

 -1در کنار دو عامل مزبور ،عامل سوم تغییرات جمعیت یعنی مهاجرت نیز میتواند در تشدید یا تخفیف روند سالخوردگی جمعیت نقش بسزائی
ایفا کند (ضرغامی.)1073 ،
 -0در حال حاضر ،هر سال حدود  1/9درصد به جمعیت جهان افزوده میشود که این افزایش براي جمعیت  94سال و باالتر برابر با  0/4درصد
میباشد.
3- Graying of the Population
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همین پیش بینیها در حال حاضر  90/7درصد جمعیت ایران ،شهرنشین بوده و این میزان تا سال  0343م .به بیش از  93درصد
خواهد رسید (.)WHO, 2007; World Urbanization Prospects: The 2014 Revision
عوارض ناشی از این طیف جمعیتی در زمینههاي مختلفی از قبیل مسائل مربوط به بهداشت و سالمتی ،هزینههاي اجتماعی و
بهرهوري اقتصادي بهطور عام مورد بحث و بررسی قرار گرفته است؛ و محققان بر این باورند ،سالمندي جمعیت که بیانگر متغیر
غالب تغییرات جمعیتی است ،خود یکی از نیروهاي محرک تقاضاي مصرف کنندگان در آینده خواهد بود ،چرا که با پا به سن
گذاشتن جمعیت ،ویژگیهاي جمعیت سالمند به نسبت نسلهاي جوانتر ،بر جامعه غالب میگردد (.)Glover & Prideaux, 2009
در چنین وضعیتی و با وجود آگاهی جامعهي مدرن از وابستگی فرآیند فرهنگی ـ اجتماعی سالخورده شدن به شرایط اجتماعی
ـ محیطی نمیتوان این گروه عظیم را به چشم حضوري صرفاً فیزیکی دید (معتمدي و همکاران)1090 ،؛ ضمن آنکه عدم توجه به
نیازهاي این بازار عظیم منجر به شکلگیري شکافی میان توقعات نسلها و تولیدات [در اینجا فضاهاي شهري] میگردد که به
خوبی در نمودار ذیل نشان داده شده است؛ تعبیر این شکاف در عرصهي شهري ،ناکارآمدي فضاهاي شهري براي استفادهي راحت
شهروندان میباشد.
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نمودار  :3ظهور شکاف میان توقعات مصرفکنندگان و تولیدات بازار ()Glover & Prideaux, 2009

 -1-3مخاطبان فراموش شدهی گردشگری
با توجه بدانچه گفته شد ،در بسیاري از کشورها گرایش به مطالعه در مورد سالمندان بهعنوان نیروي عمدهي گردشگري جهانی
افزایش یافته است .در ماه می سال  1770م .سازمان جهانی گردشگري اولین همایش بینالمللی گردشگري براي شهروندان
سالخورده را برگزار کرد و از ظهور این گروه بهعنوان یک بازار بادوام و در حال رشد سخن به میان آورد ،چرا که جداي از افزایش
میزان و رشد درآمد اختیاري ،این گروه میتواند در کلیهي فصول سال سفر کرده و به نسبت همتایان جوانتر خود مدت طوالنی-
تري را در یک نقطه اقامت گزینند (.)Mathur et al., 1998
بدین ترتیب ،ظهور این دسته از متقاضیان ،زنجیرهاي از تحوالت را در ماهیت جوامع و سیاستگذاران در سطوح محلی ،ملی و
فراملی [نظیر اتحادیهي اروپا] ایجاب کرده ،نیاز به پژوهش جهت شناسایی انتظام و ساختار اجتماعی ،الگوهاي رفتاري و فرصت-
هاي موجود براي بهره برداري از آنچه «اقتصاد نقرهاي» 1نامیده میشود را مطرح ساخته است (.)Sedgley et al., 2011
در واقع ،افزایش تعداد و نسبت افراد مسن در یک جامعه حاکی از آن است که الگوهاي مصرف و ترجیحات نسل مسنتر می-
تواند تأثیر بسزایی بر تقاضاي گردشگري [و هر بازار دیگري] داشته باشد ،زیرا این نسل در پی پاسخگویی به نیازهاي خود به
تغییراتی در الگوهاي تقاضا براي انتخاب فعالیتها و مقاصد منجر میگردند؛ در نتیجه ،تقاضاي گردشگري به مرور زمان تغییر می-
کند و این تنها یکی از عوامل عمدهاي است که به سیال شدن هرچه بیشتر بازار گردشگري میانجامد .تأثیر این تغییر جمعیتی بر
گردشگري را میتوان در نمودار زیر خالصه کرد .عوامل فردي شامل ساختار خانوادگی ،وضعیت اشتغال ،میزان تحصیالت ،وضعیت
سالمتی و تجربهي پیشین فرد از سفر در کنار ساختار ارزشی موجود در هر نسل بر نیروي تقاضا در بازار گردشگري اثرگذارند.
افزایش تعداد و نسبت افراد مسن در یک جامعه حاکی از آن است که ترجیحات و الگوهاي مصرف نسلهاي قدیمیتر بر وضعیت
کلی نیروي تقاضا در بازار گردشگري اثرگذار است (.)Glover & Prideaux, 2009: 27

1- Silver Economy
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نمودار  :4ارتباط میان سالخوردگی جمعیت ،تقاضا برای گردشگری و محصوالت گردشگری

به نقل از گالور و پرودو ( )0337تغییر بالقوه در الگوي تقاضا حامل دو نکته براي مدیران شهري در بخش گردشگري است؛
اول اینکه هر نسل بهعنوان نیروي متقاضی در بازار ،ویژگیهاي خاصّ خود را دارد و اینجا دقیقاً نقطهاي است که مدیران شهري
باید تصمیم خود را بگیرند که قصد دارند بازار را مبتنی بر نسلی خاص [در اینجا سالخوردهها] تعریف کنند یا همچنان یک ردهي
سنی مشخص را بازار هدف خود برشمارند .دوم اینکه ایشان باید مدّ نظر داشته باشند که متقاضی محصوالت و خدمات ایشان
همواره در یک شرایط مشخص و ثابت به سر نمیبرد ،در نتیجه بهتر است محصوالت یا خدماتی که عرضه میدارند متناسب با
نیازهاي متغیر نیروي متقاضی باشد .از آنجایی که محصوالت بازار گردشگري وابسته به مکان هستند ،مناسب بودن کاال وابسته به
تغییر دادن آن متناسب با نیازهاي متقاضی است (.)Glover & Prideaux, 2009: 27-28
بهطور واضحتر و در این مورد خاص ،متناسب بودن کاال در طراحی شهري به معناي ایجاد کیفیات فضاییاي است که به
تسهیل حضور سالمندان در فضاهاي شهري کمک میکند و این نقطه دقیقاً مکانی است که مفهوم «طراحی همهشمول» در بحث
گردشگري براي سالمندان اهمیت مییابد؛ چرا که طراحی شهري همهشمول با طراحی «مکانهایی که هرکس بتواند از آن استفاده
کند» و با نگرشی نو به مقولهي طراحی ،مفهوم دسترسپذیري را محقق ساخته ،با بررسی ارتباط میان سن و میزان توانایی و حفظ
آن در طول زندگیِ فرد در پی نوعی از طراحی است که موجبات ارتقاء کیفیت زندگی [شهري] را براي کلیهي گروههاي استفاده
کننده و به ویژه گروههاي آسیبپذیر فراهم میسازد.
نکتهي جالب توجه آنکه رسیدن به شیوههاي طراحانهاي که محیط را براي گروههاي ویژه [در اینجا سالخوردگان] قابل
استفاده ،قابل درک و لذتبخش نماید ،براي همگان مفید خواهد بود؛ زیرا از یک سو ،هیچگاه توانایی افراد در طول زندگی ثابت
نیست و گاه به صورت موقت از توانایی فرد براي انجام مستقل امور کاسته میشود .و از دیگر سو ،آفرینش مکانهایی که حتی
سالمندان [به رغم کلیهي کمتوانیها و ناتوانیها] قادر به استفادهي مؤثر از آنها باشند ،قطعاً براي سایرین نیز خوشایند خواهد بود
(برتون و میچل1070 ،؛ .)Darcy & Dickson, 2009
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()Glover & Prideaux, 2009

 -2-3مفهوم فراغت برای سالمندان
فراغت در معناي عام ،به آن بخش از فعالیتهاي انسانی اطالق میشود که به لحاظ اقتصادي مولد نبوده و مشخصاً بنا به
خواست شخص ،بهطور آزادانه و در زمانی فارغ از تعهدات شغلی ،خانوادگی و اجتماعی صورت میگیرد و هدف نهایی آن حصول
رضایت شخصی است (.)Raymore et al., 1999
در جوامع سنتی ،کار و فراغت قابل تفکیک نبود و نه کار و نه فراغت ،هیچ یک زمان مشخصی نداشتند .با گسترش
شهرنشینی و صنعتی شدن و به تبع آن سازماندهی کار دستمزدي در زمان و مکانهاي جداگانه ،فراغت نیز بهعنوان بخشی از
زندگی مطرح شد؛ و در قرن بیست و یکم به یکی از شاخصهاي توسعهي اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی بدل گشت که هدف
نهایی آن اعتالي کیفیت زندگی ،خودشکوفایی و غنیتر کردن مفهوم زندگی است (کالنتري و فرهادي1099 ،؛ Marisa von
99

 .)Bergner & Lohmann, 2014بنابراین ،هرچه به تمدن کنونی یا تمدن صنعتی نزدیکتر میشویم ،مقولهي اوقات فراغت
بهعنوان یک نیاز خاصّ جوامع بشري نمایانتر شده ،اهمیت فضاهاي شهري ،بهعنوان بستري براي شکلگیري و تقویت شبکه
هاي اجتماعی ،در کمک به گذران فعال این اوقات بیش از پیش روشن میشود.
ضمن آنکه اوقات فراغت و فعالیتهاي مربوط بدان داراي کارکردهاي مثبتی از قبیل ،تأمین سالمت روحی و جسمی افراد و
جامعه ،کمک به شناخت محیط و طبیعت و کسب تجربههاي آموزشی ،توسعهي هنرهاي زیبا ،باال بردن ظرفیت کاري افراد پس از
یک دوره استراحت و تمدید اعصاب و کمک به بسط روابط اجتماعی میباشد (میکائیلی و حسنزاده.)1097 ،
با توجه بدانچه گفته شد ،مقولهي گذران فعال اوقات فراغت یک حقّ همگانی است که در ترکیب با روند جمعیتی حاضر در
دنیا ،کمتوانی و ناتوانیهاي ناشی از سالمندي ،تمایل افراد به حفظ استقالل و سازندگی در سنین باال ،بیشتر شدن اوقات فراغت از
کار و گرایش به حضور در گروههاي اجتماعی و بهرهمندي از حمایت این شبکهها ،پرداختن به مقولهي گردشگري شهري براي
سالمندان را به ضرورتی ناگزیر بدل ساخته ،اهمیت تسهیل حضور سالمندان در فضاهاي شهري را بیش از پیش بر ما روشن
میسازد.

 -3-3عوامل اثرگذار بر تصمیمگیری سالمندان
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با توجه بدانچه گفته شد ،قشر سالمند گروه جمعیتی بزرگ و رو به رشدي از مصرفکنندگان با پتانسیل باالي خرید و به همین
نسبت استفاده از فضاهاي شهري را تشکیل میدهند .با این حال ،کاالهاي تجاري عرضه شده و از جمله روشهاي فعّال گذران
اوقات فراغت براي این گروه جمعیتی ،بسیار محدود میباشد .دالیل زیادي براي این امر وجود دارد که مهمترین آن پُر رنگتر
بودن حضور قشر جوان و ویژگیهاي خاص بازار مختص ایشان میباشد .تولیدکنندگان استراتژيهاي بازاریابی خود را بر ردهي
سنی مشخصی که عمدتاً گروه جوانان میباشد ،متمرکز میکنند و بدینسان نیازهاي سالمندان مورد توجه قرار نگرفته و به سادگی
مورد غفلت واقع میشوند ( .)Sniadek, 2006حال آنکه با رشد این جمیعت و تبدیل شدن این گروه به بخش غالب جوامع ،به
تدریج مطالبات خود را بهعنوان نیروي متقاضی غالب مطرح خواهند ساخت.

تصویر  :1عوامل تأثیرگذار بر رفتار خریدارانهی سالمندان

گالور و پرودو ( )0337مطابق تصویر  1شش عامل وضعیت سالمت ،میزان تحصیالت ،خانواده ،اشتغال ،تجربهي سفر کردن و
ساختار ارزشی درون نسل را بهعنوان عوامل اثرگذار بر توقعات سالمندان بر میشمارند؛ چرا که قشر سالمندان نیز یکدست نبوده و
شامل گروههاي فقیر و غنی ،سالم و بیمار ،تحصیل کرده و غیرتحصیل کرده ،فعال و منفعل ،زود پا به سن گذاشته و امثالهم می
باشد .ضمن آنکه ایشان به واسطهي سنشان ،تجربهي بیشتري داشته ،عاقالنهتر تصمیم میگیرند ،دقیق و در برخی موارد سختگیر
بوده و اطالعات کاملی را در مورد محصول ارائه شده درخواست کرده و وقت کافی براي بدست آوردن و بررسی اطالعات مذکور در
اختیار دارند (.)Sniadek, 2006; Glover & Prideaux, 2009
بدین ترتیب ،براي موفقیت در زمینهي سالمندان متقاضی بازار گردشگري باید ابتدا مفهوم سالمندي تعریف گردیده ،مرز میان
فرد بالغ و سالمند از جهات مختلفِ اقتصادي (بازنشستگی) ،فرهنگی (رسوم) ،اجتماعی (پدر/مادر بزرگ بودن) و درمانی (از دست
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دادن سالمتی و تناسبات) مورد بررسی قرار گیرد .بنابراین ،به رغم آنکه مطالعات بازاریابی و اقتصادي ،آغاز سالمندي را از سن 93
سالگی میدانند اما همانطور که در نمودار؟ نیز مشاهده میشود ،سالمندي نیز میتواند به زیر مجموعههاي مختلفی تقسیم گردد.
جدول  :1طبقهبندی سالمندان به لحاظ سنی ()Sniadek, 2006: 104

 -4فضاهای شهری و سالمندی

 -1-4مفهوم دسترسپذیری در طراحی شهری
«دسترسپذیري» نیز همچون بسیاري واژگان دیگر ،هم یک معناي ساده و روزمره دارد و هم با معانی مشخصی در زمینههاي
مختلف به کار برده میشود .بر اساس دیکشنري آکسفورد ،واژهي «در دسترس» 1مترادف واژگان «نزدیکشدنی ،دَم دست ،بدست
آوردنی ،مقدور ،نزدیک ،راه دست ،سهلالوصول و قابل رسیدن» در نظر گرفته شده است .یک تعریف روزمرهي از این واژه عبارت
است از « :امکان شرکت در امري دلخواه؛ براي یک شخص خاص ،این امکان وابسته به مواردي نظیر امکان تحرک جسمانی و
نزدیکی جغرافیایی به امر یا پدیدهي مورد نظر است .عالوه بر این ،عواملی چون ساعات گشایش و مقررات پذیرش نیز میتوانند
تأثیرگذار باشند» (.)Iwarsson & Stahl, 2003
در طراحی شهري دسترسپذیري به «سهولت در دست یافتن به فعالیتهایی که در اجتماع صورت گرفته اطالق شده؛ شامل
نیازهاي شهروندان ،تجارت ،صنایع و خدمات همگانی میباشد» نیز به معناي «انطباق با مقررات و معیارهایی است که دستیابی به
حداقل نیازهاي طراحانهي افراد ناتوان یا کمتوان را امکانپذیر میسازد» .با این حال تعاریف مزبور در وهلهي اول به بُعد مسافت و
زمان معطوف بوده و کمتر ارتباطی با ظرفیت انسانی دارند .براي بسیاري از متخصصان و کارشناسان ،به خصوص زمانی که از دید
فنی به قضیه مینگرند ،دسترسپذیري به مثابه چتري است که در برگیرندهي کلیهي پارامترهایی است که بر عملکرد انسان در
محیط تأثیر میگذارند؛ بر همین اساس ،دسترسپذیري را بهعنوان کمیتی محیطی تعریف میکنند .و متعاقباً در این فرآیند افرادي
که با محیط در تعامل هستند ،کم و بیش نادیده گرفته میشوند (.)Iwarsson & Stahl, 2003; Preiser & Smith, 2011
دسترسپذیري مفهومی نسبی است که یادآوري میکند ،مشکالت دسترسی باید در قالب رابطهي انسان ـ محیط بیان شود؛ به
عبارت دیگر ،دسترسپذیري شامل رویارویی ظرفیتِ عملکردي فرد یا گروهی از افراد با طراحی و محیط کالبدي است .بدین
ترتیب ،هر کجا که از مفهوم دسترسپذیري استفاده میشود ،بهتر است در فرآیند کار به سه گام ذیل توجه شود:
 عنصر فردي (شامل شرح ظرفیت عملکردي افراد یا گروه هدف که مبتنی بر دانش عملکرد انسان باشد)
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عرصههاي عمومی ،بهعنوان بستر شکلگیري تجربهي گردشگري شهري ،آن دسته از فضاها میباشند که فارغ از نوع
مالکیت ،عموم شهروندان بدون نیاز به کنترل و  ...حقّ ورود و حضور در آنها را دارند .این دسته از فضاها به واسطهي مقیاس
عملکردي و نیز طیف متنوع و گستردهي مخاطبین خود داراي بیشترین سهم در حیات جمعی شهروندان میباشند (پاکزاد:1099 ،
 .) 99با روند رو به رشد شهرنشینی در سراسر دنیا و تبدیل شدن فضاها و مراکز مدنی شهرها به محلّ گذران اوقات فراغت
شهروندان ،سهم این عرصهها در حیات اجتماعی ایشان و بسط مفهوم گردشگري شهري دو چندان شده است.
ضمن آنکه به نظر میرسد ،تالش در جهت حفظ سرزندگی سالمندان از طریق فراهم آوردن زمینهي حضور و مشارکت
شهروندي ایشان در عرصههاي عمومی میتواند یکی از عوامل دستیابی به سالمندي موفق 19باشد .چرا که سالمندي موفق ،تقلید
جوانی نیست ،بلکه درگیري و تعامل فعال سالمند با مردم ،گروهها ،فعالیتها و در کل با زندگی است (معتمدي و همکاران.)1090 ،
با توجه به آنکه یکی از راههاي درک مفهوم «گردشگري شهري براي همه» و بسط این مفهوم ،در مفاهیمی چون دسترس-
پذیري و همهشمولی نهفته است ( ،)Darcy & Dickson, 2009در ادامه به هر یک از مفاهیم مزبور در رابطه با طراحی شهري
پرداخته خواهد شد.

1- Accessible
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عنصر محیطی (شامل شرح موانع محیطی در ارتباط با هنجارها و استانداردهاي موجود)
تجزیه و تحلیل کنار هم قرارگیري دو عنصر فوق (شامل شرح مشکالت دسترسپذیري) ( Iwarsson & Stahl,
.)2003

 -2-4مفهوم همهشمولی در طراحی شهری
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به زعم گرگ وندرهایدن ،طراحی همهشمول شامل فرآیند خلق محصوالتی (اعم از دستگاهها ،محیطها ،سیستمها و فرآیندها)
است که افراد با میزان مختلف توانایی ،در موقعیتهاي مختلف (محیطها ،شرایط و اوضاع و احوال) قادر به استفاده از آنها می-
باشند .تالش براي تولید محصولی که براي همگان قابل استفاده باشد ،تقریباً غیرممکن به نظر میرسد؛ اما میتوان تالش کرد،
محصوالت و سیستمهاي تولیدي به حدي انعطافپذیر باشند که تا جاي ممکن کلیهي افراد بتوانند از آن استفاده کنند ( Nicolle
.)& Abascal, 2001: 3
رویکرد طراحی همهشمول در سال  0333م .توسط دولت انگلستان بهعنوان «محصوالت ،خدمات و محیطهایی که نیازهاي
تمامی افراد را برآورده میسازند» تعریف گردید .در این راستا کمیتهي معماري و محیط مصنوع نیز طراحی شهري همهشمول را
بهعنوان طراحی «مکانهایی که هرکس بتواند از آن استفاده کند» تعریف مینماید .در واقع ،استفاده کنندگان از فضا در پی آن
هستند در مکانهایی حضور یابند که نه تنها براي همگی قابل دسترس بوده ،بلکه دلپذیر نیز باشند و طراحی شهري همهشمول
مفهومی است که مسیر رسیدن به این هدف را به ما نشان میدهد .دستیابی به همهشمول نمودن محیط کالبدي به شکلی که براي
تمام افراد اعم از پیر و جوان مطلوب باشد نیازمند رویکردي است که تمامی گروهها را در برگرفته و نه تنها موجبات ارتقاء کیفیت
زندگی افراد کمتوان را فراهم آورده ،بلکه آسایش و سودمندي محیط شهري براي سایر شهروندان را نیز تأمین نماید .در واقع این
رویکرد ،سبک جدیدي در طراحی نبوده و در واقع تالش براي نگرشی جدید به آن است.
البته قابل ذکر است ،بین مفهوم دسترسپذیري و طراحی همهشمول تفاوتی ظریف وجود دارد؛ در حالی که دسترسپذیري
انطباق با معیارها و استانداردها به منظور دستیابی به حداقل نیازهاي طراحانهي افراد با تواناییهایی مختلف است ،طراحی همه
شمول هنر و کاربرد طراحی به منظور در نظر گرفتن خواستهاي وسیعترین طیف ممکن از افراد ،به لحاظ تنوع و تعداد و در طول
عمر ایشان میباشد .به این لحاظ رویکرد مزبور به ما این امکان را میدهد ،به موازات اینکه اطالعاتمان در مورد تواناییها و
نیازهاي انسان بسط یافت ،نیز تکنولوژي به سطوح پیشرفتهتري رسید ،خروجی طراحی نیز ارتقاء یافته ،تکمیل شده و تغییر کند .در
حقیقت ،در رویکرد طراحی همهشمول بیش از آنکه بر محصول نهایی تمرکز شود ،بر فرآیند تصمیمگیري تأکید میشود تا همواره
این امکان وجود داشته باشد که خطاها اصالح شده و کمبودها جبران شوند (.)Preiser & Smith, 2011: 61

 -3-4گردشگری شهری برای همه
همانطور که گفته شد ،در پی مطرح شدن مفاهیمی نظیر دسترسپذیري و همهشمولی ،اهمیت پرداختن به گروههاي ویژه و
تالش براي حذف موانع محیطی به تدریج در کلیهي زمینهها به ضرورتی ناگزیر بدل شد؛ مقولهي گردشگري نیز از این روند
مستثنی نبوده و تا به حال تالشهاي گستردهاي به منظور فراهم آوردن مقاصد گردشگري در دسترس با ارائهي خدمات و
محصوالتی که جدا از سن و وضعیت جسمانی براي تمامی اقشار جامعه قابل استفاده باشند ،انجام گرفته است؛ بر همین اساس و به
نقل از دارسی و دیکسون ( )0337گردشگري در دسترس« 1از طریق ارائهي محصوالت ،خدمات و محیطهاي همهشمول ،با حفظ
کرامت انسانی امکان عملکرد مستقل و عادالنهي شخص را براي افرادي که به واسطهي اختالالت جسمی ـ حرکتی ،بینایی،
شنوایی و شناختی امکان دسترسی راحت به موارد مزبور را ندارند ،فراهم میآورد؛ ضمن آنکه این تعریف در برگیرندهي کلیهي افراد
از معلولین و سالمندان گرفته تا افرادي که از کالسکه براي حمل و جابجایی فرزند خود استفاده میکنند ،میباشد» ( & Darcy
.)Dickson, 2009, p.34
0
در همین راستا شبکهي اروپایی گردشگري در دسترس با هدف ارزیابی نمونههاي موفق و نیز فراهم آوردن خدمات و
محصوالت با هدف گردشگري قابل دسترس در سطح اروپا ،از سال  0339م .شروع به کار نموده است؛ به نقل از این سازمان
( ،)0311گردشگري در دسترس باید در برگیرندهي موارد ذیل باشد:
 مقاصد قابل دسترس :شامل زیرساختها و تأسیسات بدون مانع؛
 حمل و نقل :امکان سفر هوایی ،زمینی و دریایی براي همه؛
 خدمترسانی با کیفیت باال :ارائه خدمات توسط کارکنان آموزش دیده؛
1 Accessible Tourism
)2 European Network for Accessible Tourism (ENAT
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وجود فعالیتها ،نمایشگاهها و جاذبههاي گردشگري :امکان حضور کلیه افراد در مقاصد گردشگري؛
بازاریابی ،سیستم رزرو ،سایتها و خدمات الکترونیک :اطالعات قابل دسترسی براي همه (.)Ambrose, 2011

با این حال ،عمدهي پژوهشها و مطالعات صورت گرفته در این زمینه از تمرکز بر مفهوم گردشگري شهري براي همه طفره
رفته و یا به سهو یا عمد آن را نادیده گرفتهاند؛ حال آنکه با گسترش شهرنشینی و اهمیت یافتن مراکز مدنی شهرها و مفاهیمی
چون گردش و پرسهزنی در شهر ،توجه به دسترسپذیري و همهشمولی فضاهاي شهري براي گردشگران بیش از پیش اهمیت
یافته است.
با توجه به بدانچه گفته شد ،میتوان مفهوم «گردشگري شهري براي همه» را به منزلهي «تأمین دسترسی عادالنهي کلیهي
گروه-هاي جمعیتی ،فارغ از میزان تواناییهاي ایشان ،به کلیهي مراکز مدنی و تفریحی ـ فراغتی شهرها و فراهم آوردن زیرساخت
هاي الزم جهت تسهیل حضورپذیري و امکان فعالیت آزادانه و مستقل ایشان در عرصههاي مزبور» دانست .بدین ترتیب ،بهطور
کلی سه کیفیت دسترسپذیري ،حضورپذیري و تنوع کاربري و فعالیت در ارتباط مستقیم با مفهوم گردشگري شهري براي همه
بوده و به مثابه راهنمایی جهت بسط این مفهوم در سایر سطوح میباشد.

نتیجهگیری
سال دوم ،شماره ( 7پیاپی ،)5 :تابستان (تیر) 8931

همانطور که گفته شد ،شهرنشینی و کلیهي پیامدهاي آن به تدریج بر الگوي زندگی و نوع گذران اوقات فراغت شهروندان
تأثیر گذاشت ،به خلق مفهوم گردشگري شهري و تبدیل شدن پرسهزنی در بافتهاي شهر به بخشی از تعامل انسان با محیط و
اجتماع منجر گشت .تبعات عمدهي اجتماعی و اقتصادي گردشگري شهري و رابطهي دو جانبهي شهر و شهروند در قالب این
مفهوم باعث شد ،بحث حاضر در تمامی حوزههاي شهري اهمیت فزایندهاي بیابد.
از سوي دیگر ،گردشگري شهري به مثابه یک سیستم پیچیده و سیال متشکل از نیروهاي محرک متعددي است که شامل
کلیهي ابعاد اقتصادي ،محیطی ،سیاسی ،اجتماعی ،جمعیتی و تکنولوژیکی میباشد؛ این نیروهاي محرک ،سیستم مزبور را شکل
داده و هدایت میکنند .مطالعهي حاضر از بین این عوامل ،عامل جمعیتی و از کلیهي شاخههاي آن روند رو به رشد سالخوردگی
جمعیت را انتخاب کرده که بهعنوان چالشی جهانی در سراسر دنیا مورد بحث و بررسی است؛ در واقع ،سالخوردگی جمعیت یک
گرایش عمده و قابل پیشبینی در بسیاري از کشورها بوده و عامل جمعیتی کلیدي است که بر آیندهي گردشگري شهري اثر خواهد
گذاشت و از آن تأثیر خواهد گرفت.
از یک سو گردشگري ،جمعیتشناسی عاملی کلیدي براي شناسایی تقاضاي مصرف کنندهي آیندهي این صنعت بوده و براي
آن همزمان هم فرصت و هم تهدید است ،چرا که سالخوردگی هزینههاي درمانی و مراقبت را افزایش میدهد ،در حالی که در
مقابل ،شناخت آن پیش شرط رسیدن به بازار گردشگري موفق است (.)Yeoman et al., 2013
از سوي دیگر گردشگري شهري با فراهم آوردن امکان دسترسی ،حضور و تعامل فعال سالمندان در فضاهاي شهري و
اجتماعات ،به سالمت و بهداشت این گروه کمک کرده؛ ضمن برداشتن گامی در جهت تحقق مفهوم سالمندي موفق به حفظ و
ارتقاء مفهوم سرمایهي اجتماعی نیز کمک میکند.
بر همین اساس ،نوشتار حاضر تالش داشته با بررسی مفهوم گردشگري شهري از یک سو و پرداختن به سالمندي و
رویکردهاي بالنسبه نوظهوري چون دسترسپذیري و همهشمولی ،مفهوم گردشگري شهري را به لحاظ توجه به مخاطب یا بازار
مصرف آن بسط داده و به تعریفی جامعتر از این مفهوم دست یابد .در نهایت نیز با استناد به تعریف ارائه شده ،عمدهترین کیفیات
محیطی مورد نیاز جهت تحقق این مفهوم شناسایی و معرفی شدند که میتوان آنها را بسان نقطهي شروعی براي توسعه و تدقیق
مفهوم گردشگري شهري در سطوح بعدي برشمرد.
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مقایسه تطبیقی نظام معماری بازار قیصریه اصفهان و بازار وکیل شیراز با
رویکرد کالبدی

علیرضا مشبکی اصفهانی ،1محمدرضا مشبکی

اصفهانی2

تاریخ دریافت89/03/20 :
تاریخ پذیرش89/03/25 :
کد مقاله00807 :

چکـیده
بازارهای ایرانی یکی از مهم ترین بخش های تشکیل دهنده ساختار شهر در شهرهای تاریخی و فرهنگی باستان بوده اند.
این بازارها عالوه بر تاثیرگذاری بر ساختار کلی شهر و شکل گیری محله ها ،به عنوان یکی از مظاهر مهم معماری ،در
میان مردم از اهمیت برخوردار بوده و در جهان نام آور شده اند .هدف این مقاله شناسایی و استخراج مولفه های تاثیر گذار
در معماری دوره های صفویه و زندیه در جهت کاربست مجدد در فضاهای دوره معاصر می باشد .نمونه های بررسی شده
در این مقاله بازار قیصریه اصفهان و بازار وکیل شیراز می باشد.این تحقیق بر اساس شیوه توصیفی – تاریخی با رویکرد
کیفی و نگرش کالبدی صورت گرفته است .نحوه گردآوری اطالعات در بخش ادبیات و پیشینه پژوهش با استفاده از
مطالعات کتابخانه ای و میدانی و بررسی اسناد تاریخی و در بخش تحلیل با منطق قیاسی انجام شده است .نتایج حاصل از
این تحقیق کمک بسیاری به بازشناسی جایگاه و پیشینه ی تاریخی شهرهای اصفهان و شیراز ،همچنین میزان اهمیت و
رونق آن در زمان های گذشته خواهد کرد.

واژگـان کلـیدی :بازار ،بازار قیصریه اصفهان ،بازار وکیل شیراز ،نگرش کالبدی

 -1عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه پیام نور استان تهران ،ایران (نویسنده مسئول) alirezamoshabaki@yahoo.com

 -2کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری

14

 -1مقدمه

سال دوم ،شماره ( 2پیاپی ،)5 :تابستان (تیر) 4931

بازار به عنوان مکانی برای داد و ستد و تبادل کاﻻ ،از گذشته در بین جوامﻊ ایرانی حضور داشته است .با افزایش تولید کاﻻ و
تبادل ،نیاز به مکانی برای حضور مستمر در شهرها احساس گردید .در طول زمان ،حکام در مسیر اصلی بازرگانان در شهرها فضایی
را جهت احداث بازار بوجود آوردند .علت اصلی آن ،داشتن دسترسی آسان به بازار و ارتباط سریﻊ به دیگر مناطق بود .رفته رفته
مردم گرداگرد بازار جهت اسکان ،حضور یافتند و بازار به عنوان استخوان اصلی شهر ،شکل ساختاری مناطق پیرامون را ساماندهی
کرد .با گسترش شهرها ،بازارها گسترش یافتند و عالوه بر داد و ستد ،صنایﻊ و کارگاههای تولیدی ،مکانی برای تعامالت اجتماعی
گردیدند .خطی بودن بازار به عنوان هسته اصلی اقتصادی شهر موجﺐ اتصال فضاهای عمومی شهری و سکونتی مانند مسجد،
مدرسه ،تیمچه ،حمام و از این قبیل شد .در نتیجه بازار به مکانی اقتصادی  -اجتماعی و فرهنگی تبدیل گردید .هدف این مقاله
شناسایی و استخراج مولفه های تاثیر گذار در معماری بازارهای دوره های صفویه و زندیه در جهت کاربست مجدد در فضاهای دوره
معاصر می باشد .نمونه های بررسی شده در این مقاله بازار قیصریه اصفهان و بازار وکیل شیراز می باشد.
بازار قیصریه اصفهان یکی از بزرگ ترین ،مهم ترین وجالﺐ ترین بازار های ایران وحتی جهان اسالم می باشد .بازار قیصریه
اصفهان از قدیم ،نه تنها به عنوان مکانی برای مبادﻻت اقتصادی وتجاری بوده ،بلکه امور دینی ،فرهنگی وسیاسی در آن جا نیز
انجام می گرفته است .مجموعه ای از مسجد ،مدرسه ،حمام ،راسته ،کاروانسرا وتیمچه در درون بازار قرار گرفته است .عالوه بر این
بازار قیصریه اصفهان به عنوان یکی از هنرها ی معماری و بناهای تاریخی دارای عظمت وشکوه ویژه ای است واز جهت تهیه کاﻻ
وسوغاتی وصنایﻊ دستی همواره مورد توجه سیاحان وبازدید کنندگان مختلف بوده است .بازار وکیل شیراز نیز در زمان کریمخان زند
استخوان بندی اصلی شهر را شکل داد .این بازار با اتصال فضاهای عمومی شهری و سکونتی ،مکانی اقتصادی  -اجتماعی و
فرهنگی محسوب می شد .پﺲ از ورود تکنولوژی از غرب ،خیابان ،عنصر مهمی در شهر به حساب آمد .خیابان ها باعﺚ شکافته
شدن بافت شهری شدند و بدنه های شهری را به صورت خطی به وجود آوردند .این اتفاق ،باعﺚ به وجودآمدن بدنه های تجاری
در حاشیه خیابان گردید که رقیبی برای بازار محسوب می شد .در این تحقیق سعی شده با مقایسه تطبیقی که به روش کتابخانه ای
و بررسی اسناد تاریخی انجام گرقته بازار قیصریه اصفهان که مربوط به عصرصفوی و بازار وکیل شیراز که مربوط به عصر زندیه
می باشند با هم مقایسه شوند و در نتیجه به بازشناسی جایگاه و پیشینه ی تاریخی شهرهای اصفهان و شیراز و همچنین به
شناخت میزان اهمیت و رونق آن در زمان های گذشته کمک کند.

 -2پیشینه تحقیق
با توجه به موﺿوع مقاله ،پیشینه ی پژوهش را می توان به سه دسته تقسیم کرد  :پژوهش های انجام شده در رابطه با بازار،
بازار قیصریه اصفهان و بازار وکیل شیراز .این تحقیق با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و بررسی اسناد تاریخی بررسی شده است.
در جدول ذیل به چند نمونه از این اسناد می پردازیم.

جدول :1پیشینه پژوهش( ،منبع :نگارنده)
عنوان
بازارهای ایرانی
بازار بزرگ اصفهان
بازار در شهرهای ایرانی از
مجموعه شهرهای ایران
ریخت شناسی بازار
بازارهای ایرانی تجسم
اندیشههای پایدار ،فصلنامه
علمی پژوهشی جیرافیا
کنفرانﺲ بینالمللی
مهندسی عمران ،معماری و
توسعه پایدار شهری  ،تبریز
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تویسنده
حسین سلطانزاده
سیروس شفقی

سال
1390
1397

یوسف کیانی

1337

آزیتا رجبی

1395

آزیتا رجبی و
افشین سفاهن

1399

بهروز اقبالی ،
سیمین غالمی و
امیرحسین
سماوات

1382

هدف

نتایج

تحقیق در رابطه باا باازار در رشاته
هااای مختلااف بااا رویکردهااای
گونااااگونی همچاااون رویکااارد:
معماااری ،اجتماااعی ،جیرافیااایی،
اقتصادی و ...انجام گرفته است.

به معرفی و بررسی بازارهای ایرانی
پرداخته است.

بررسی تجسم اندیشه های پایادار
در ساختار و عملکرد بازارهای
ایرانی پرداخته است.
باازآفرینی الگوهاای کالبادی بااازار
سنتی در طراحی بازارهای عماودی
(نمونااه مااورد مطالعااه :بااازار شااهر
همدان)

الگوها اصولی محدودند ،اما امکاان
را می دهند کاه بناهاایی باا ارزش
خلق شاود .همچناین باا شاناخت
الگوها و به کاارگیری آنهاا ،مای
توان در یک فرایند خالقه طراحای
به معماری بدیﻊ رسید.

عنوان

تویسنده

سال

نقش سرمایه اجتماعی در
وﺿعیت اقتصادی بازارهای
سنتی در ایران

محمدرﺿا
پورجعفر و علی
پورچعفر

1380

هدف
تبیین مفاهیم سرمایه اجتماعی در
ایران و در خارج از کشور ،بازارهای
سنتی در شهرهای بزرگ همچون
تهاران ،تبریاز و اصافهان از نظار
نقش سرمایه اجتماعی در وﺿعیت
اقتصادی آنهاا را ماورد پاژوهش
قرار داده است.

نتایج

 -3ادبیات پژوهش

ازآنجاکه محیط زیسات انسان؛ ساختار ادراك و شناخت و زبانای کاه باا ان تکلام می کناد ارتباطای تنگاتناﮓ باهام دارناد
باا یک ناگاه کلی باه واژه هاا و اصطالحات مورداساتفاده اماروز متوجاه می شاویم کاه واژه هاای مورد اساتفاده اماروز و
معمول مردم بسایار نادر و بعضا وارداتی هساتند« .پاسااژ» « ،مال»« ،سایتی سانتر» نمونه هاای باارزی ازاین دسات واژه ها به
شامار می رود ،ایان واژه هاا برخاالف واژه هاای موجود در زبان فارسای بیشاتر باه جنبه های کمی می پاردازد و مانند بسایاری
از واژه هاای فارسای کاه ماا را باا تجربیاات و ناوع نگاه گذشاتگان آشانا می کارد جنبه کیفای ندارند (عباسی ،حبیﺐ و
مختاباد.)131 :1387،
بررسای واژگان حوزه هاای معنایای می تواناد به نوعای نشاان دهنده طارز تفکار و جهان بینای ماردم متکلام باه یک
زباان باشاد .چراکاه تعادد واژه ها در یاک حوزه معنایای اهمیات ان حاوزه را در یاک جهاان زبانای -فرهنگای خااص نشاان
می دهاد« .وارون» در همیان ارتبااط اعتقااد دارد کاه واژه هاای زباان در زمینه هایی کاه باه لحااظ فرهنگای مهم ترناد
تمایزاتای به مراتاﺐ بیشاتر از زمینه هاای دیگار پدید مای آورناد .از نگاهی دیگار تعادد واژه هاا در یاک حاوزه معنایای می
تواناد راهای بارای اشااره باه ابعااد و جنبه هاای مختلف یک پدیاده و نحاوه تکامال آنها باشد (براتای و زرین قلام.)1382،
باازار واژه ای ایرانای اسات کاه باه ساایر تمدن هاا نیاز راه یافتاه اسات به گوناه ای کاه واژه فرانساوی باازار از طریاق
پرتیالی هاا از ایاران گرفته شاده اسات .قدمات ایان واژه باه متون پهلوی و پارسای باساتان می رساد و می تاوان باا مراجعاه
باه فرهنﮓ لیاات دهخادا ،معین ،عمیاد و متاون ادبای زباان فارسای واژگان بسایاری را برگرفتاه از واژه باازار و مترادف هاای
آن مشااهده نمود که نشاان دهنده غناای ادبی و فرهنگی ما هسات.حوزه معنایای باازار در جهاان زبانای -فرهنگی ایرانی بسایار
متناوع و متفااوت از زبان هاای دیگار هسات .خااص باودن این عنصار را می تاوان از تعداد واژه هاا و مفاهیم متفااوت موجود
در آن ها مشااهده کرد .بسایاری از این واژه هاا به مساائل کیفی و مساائل رفتاری توجاه دارند کاه برگرفتاه از ویژگای
چندمنظاوره بازارهاای ایرانای اسات .باازار ایرانای باا تناوع عملکاردی و محوریات فرهنگای ،سیاسای ،اجتماعی و اقتصادی خود
توانساته در بعاد زمانای انبوهی از تجاارب را در خود نهفته دارد .تناوع واژه هاا و اشاارات آن هاا می تواناد باه شاناخت کامل
تار باازار کماک کناد و فهام و درك ما را نسابت باه ایان فضاای ارزشامند معمااری و شاهری بیشاتر نمایاد ،مفاهیام موجاود
در واژه هاای مرتبط با باازار را می تاوان در جادول  1باه این صورت دساته بندی کرد ،ایان دساته بندی می تواناد تأکیاد ناگاه
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مفهوم بازار جایگاه معنایی واژه بازار در متون فارسی
بازار واژه ای فارسی است کاه در فارسای میاناه باه آن «وازار» در فارسی پهلاوی «واچاار »  ،و در پارسای هخامنشی به
آن «آبااکاری» (مرکﺐ از «آبا» به معنی محل اجتماع و «کاری» به معنی چریدن و گردیدن است) ،گفته می شده است .لیت
فرانسه بازار از پرتقالی گرفته شده و پرتقالیاان نیز از ایرانیان گرفته اند (لیت نامه دهخدا.)1300 ،
 بااازار بااه معنااای خریااد و فااروش کاااﻻ و خااوراك و پوشااك ؛ دو رساته از دکااان هاای بساایار در براباار
یکدیگر که غالباً سقفی آن دو رسته را بیکدیگر مای پیوندد ؛ میدان داد و ستد (همان).
 محل خرید و فروش کاﻻ (فرهنﮓ فارسی معین.)1333،
 جای داد و ستد و خرید و فروش کاﻻ؛ محل اجتماع و داد و ستد فروشندگان و خریداران؛ کوچﮥ سرپوشیده که دارای
چندین میازه یا فروشگاه باشد (فرهنﮓ لیت عمید.)1301،
 محل اجتماع ،محل دادوستد ،کانون شورش ها و اعتصاب ها ،سیاستمداری ها ،محل پخش اطالعات ،مراوده و گاهی
اوقات نقش مکانی امنیتی را نیز ایفا می کرده است .در جشن ها بازار را چراغانی ،آینه بندی و آزین بندی می کردند
(پیرنیا.)120 :1381 ،

19

کمای فضاهای جدیاد را باه ساایر ابعااد مدنظار معمااری ایرانی جلﺐ کناد و از ایان طریاق بار پایاه تجربیاات گذشاته و
فرهناﮓ کشاورمان باه نیازهاای آینده پاساخ گفت (عباسی ،حبیﺐ و مختاباد.)132 :1387،
جدول -2بررسی مفاهیم واژه های مرتبط با بازار در متون فارسی( ،منبع :عباسی و دیگران)1931 ،
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 -1-3بازارهاي ﺳنﺘی اﯾران
بر اساس اسناد و مدارك موجود ،پیشینه بازارها در ایران به چند هزار سال قبل از میالد می رسد .بر اساس اطالعات موجود در
منابﻊ تاریخی ،از اوایل قرن اول هجری به بعد در بسیاری از شهرهای جدید و کمابیش همه شهرهای قدیمی بازارهایی دایمی با
فضای ساخته شده وجود داشت .از دوره سلجوقیان به بعد شاهد شکوفایی بازار در فضاهای شهری ایران می شویم و در دوره
صفویه به دلیل برقراری امنیت کامل و توسعه روابط خارجی و گسترش مبادﻻت تجاری ،رونق بازار به اوج خود می رسد
(سلطانزاده .)1390 ،بازار مهم ترین عنصر شکل دهنده شهر ،چه در فضایی سیاسی -اقتصادی و چه در فضایی اجتماعی -فرهنگی
و چه اقتصادی -مذهبی بود و نتیجه خواسته ها و اهداف آن نیز بر چهره و اندام کالبدی شهر واقعیت می بخشد (فالمکی.)1350 ،
بازار اصلی شهر معموﻻ در امتداد مهمترین راه های شهر شروع شده و تا مرکز شهر امتداد می یابد .موقعیت و جایگاه شهری
بازار و فضاها و مراکز مهم شهر در امتداد آن و هم چنین نقش و منزلت بازاریان در زندگی شهری باعﺚ می شد که بازار صرفا در
حد یک فضای اقتصادی باقی نماند ،بلکه تبدیل به فضایی برای بسیاری از فعالیت های اجتماعی شود .از جمله مکانی برای
برگزاری مراسم عزاداری و جشن های ملی و مذهبی ،ﺿمن اینکه فضای مطلوب داخلی و سرپوشیده آن این امکان را فراهم می
کرد که به مکانی برای تفریﺢ و گذران اوقات فراغت تبدیل شود (پورجعفر)1380 ،
اگرچه بازارها در ابتدای امر با اهداف اقتصادی ساخته شده اند ،ولی ویژگی کالبدی و معماری آن به گونه ای بوده که آن ها را
تبدیل به دنیایی از فعالیت ها ،تعامالت اجتماعی و اتفاقات شهری نموده است (محمد مرادی .)1398 ،بازارهای ایرانی متاثر و مبین
باورهای دینی ،آیین های عبادی ،سنت های بومی و فرهنگی ،ویژگی های جیرافیایی ،عملکردهای اقتصادی ،ساختار های
حاکمیتی و رفتارهای اجتماعی مردم می باشند .از این رو با تبعیت از هر یک از موارد فوق تصاویر متنوعی را از خودارائه نموده اند
که منجر به تنوع فضاهای بازار بوده و قدرت انطباق پذیری و ارزش این فضاها را متجلی می سازند (رجبی و سفاهن.)110 ،1399 ،
همچنین بازارها به جهت اینکه شالوده ای بودند که کلیه فعالیت های عمومی شهر را در خود متمرکز می کردند ،از نقطه نظر
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی مرکز شهر به حساب می آمدند .همچنین با گذشت زمان و تقویت نقش تعیین کننده بازارها
در سرنوشت شهر ،مرکزیت بازار نیز تا حد جامعیت آن در تعیین خطوط اصلی زندگی شهروندان توسعه می یابد (فالمکی،1350 ،
.)170

 -2-3انﻮاع بازار اﯾرانی
در این گونه شناسی بر حسﺐ تعامل و هماهنگی بین عناصر اصلی بازار همچون راسته ها و خان ها ،شکل بازارها به موارد زیر
تقسیم می شود:
 -1بازار خطی :راسته ای که در جهت طولی از یکی از دروازه ها شروع و تا مرکز شهر یا دروازه های دیگر امتداد یافته است ،و
خانه ها و راسته های فرعی در دو سوی آن جایی دارد (سلطانزاده.)1390 ،
 -2بازار متقاطﻊ (صلیبی) :ترکیﺐ دو بازار خطی عمود بر هم است ،که در محل تقاطﻊ به صورت چند محوری تراکم یافته
است.
 -3بازار چند محوری :شبکه ای گسترده از راسته های موازی یا متقاطﻊ که مجموعه ای از خان ها و سراها را در بر می گیرد.
این بازارها هم در جهت طولی و هم در جهت عرﺿی گسترش یافته اند (اقبالی درخشان و همکاران.)1382 ،
 -7بازارهای منظومه ای :ترکیبی از مجموعه های متعدد بازار با اشکال مختلف که به دور یکدیگر تنیده اند (رجبی.)1393 ،
مجموعه ای بزرگی از راسته ها و بازارهای سرپوشیده که بی فاصله در مجاورت یکدیگر قرار گرفته اند و خان ها به شکل
کمربندی آن ها را احاطه کرده اند (شفقی.)1395 ،

 -3-3عناصر و ﻓﻀاهاي بازار
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بازارهای ایرانی از عناصر ساختاری هویت بخشی تشکیل شده اند که هر یک به عنوان عنصری معنایی با تنوع بصری به
تبعیت از محیط به پایدار آن در طول قرون منجر شده است  .این عناصر عبارتند از:
 -1راسته :راسته ها مسیرهای اصلی بازارها هستند که یا موازی و یا متقاطﻊ بوده اند .به محل قطﻊ دو راسته اصلی چهارساو
یاا گفته می شود (پیرنیا .)123 ،1381 ،هر بازار شامل چند راسته اصلی و چندین راسته فرعی می باشد (.)1385 ،HIAP
 -2رسته :به معنی صنف است و در بخش های مختلاف راساته اصلی قرار می گرفته ،مثل رسته گیوه فروشها و رسته
مسگرها (.)3 ،1385 ،HIAP
 -3داﻻن :فرق داﻻن با رسته ایان اسات کاه در داﻻن در کناار جنﺲ های مشابه جنﺲ های مختلفی نیز وجود داشته است
(.)3 ،1385 ،HIAP
 -7سرا یا خان :همان تجارت خانه بوده اسات .نمونه جانﺲ از آنجا تحویل گرفته شده و در جاهای مختلف پخاش مای
شاده است (پیرنیا .)127 ،1381 ،خان یا سرا در حقیقت به کاروانسراهایی گفته می شود که در سرتاسار طاول باازار بارای
کارهای تجاری مورد استفاده قرار می گرفتند (کیانی.)1337 ،
 -5خانبار :محل انبار و کار روی جنﺲ بوده است .جانﺲ هاا از راهی به نام پﺲ کوچه در خانبارها را خالی می شده است
(.)3 ،1385 ،HIAP
 -3تیم یا تیمچه :مرکز چند تجارت خانه مشابه بوده و به معنی چیز گرد و جمﻊ و جور و وسیﻊ می باشد (پیرنیا.)125 ،1381 ،
تیم شامل یک حیاط با فضای باز در وسط آن و مقدار زیادی حجره در پیرامون فضای باز می باشد که حیاط آن محل بار انداز بوده
و مجموع فضای آن به عرﺿه کاﻻهایی خاص اختصاص دارد (رجبی .)00 ،1399 ،تفاوت تیم و تیمچه در این است که در تیمچه
ها تنها یک نوع تجارت در آن صورت می گیرد ولی تیم ها ممکن است محل تجارت چند نوع کاﻻ باشد.
 -0قیصریه :به معنی سرای دراز است و محل کار صانعتگران و پیشه وران ﻇریف کار مانند زرگران ،گوهریان و  ....باوده
اسات (پیرنیا .)125 ،1381 ،قیصر در زبان فارسی به معنای «سزاروم» است و قیصریه یاا سازاریه باه معناای محال فاروش
کاﻻهاای گرانبهایی همچون طال و پارچه های قیمتی بوده که ناام آن از بازارهای روم شارقی اقتبااس شاده اسات (رجبی و
سفاهن.)118 :1399 ،
 -9دکان :دکان ها متناسﺐ با کاﻻیی که در آن عرﺿه می شده شکل و ابعاد خاصی داشته است (پیرنیا .)125 ،1381 ،به
عقیده برخی از صاحﺐ نظران در حقیقت عنصر اساسی مرکز تجاری شهر دکان بوده که تجلیگاه عرصه جمعی آن بازار را به وجود
می آورد (ریمون.)51 ،1300 ،
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تصویر :1ویژگیهای نطام کالبدی بازار( ،منبع :عباسی و دیگران)1931 ،

 -4روش تحقیق
هر پژوهش علمی نیازمند یک روش تحقیق مناسﺐ با موﺿوع خود است .اساس یک تحقیق علمی تداوم در مسیر پژوهش
است .روش این پژوهش از نوع توصیفی ،تاریخی می باشد .برای گردآوری داده ها از دو روش مطالعات کتابخانه ای -میدانی و
بررسی اسناد تاریخی استفاده شده است .با مقایسه تطبیقی ویژگیهای کالبدی در معماری بازار قیصریه اصفهان و بازار وکیل شیراز،
اهداف کاربردی این پژوهش محقق می گردد.

 -1-4بازار عصر صفﻮي
اگرچه در دورهی ایران باستان به پیشه وری و بازرگانی اهمیت داده می شد اما با ﻇهور اسالم بود که اهمیت و منزلت بیشتری
یافت وخلفا وحکام نه تنها مانﻊ تجارت نبودند بلکه به حمایت وتشویق نیز می پرداختند .ویل دورانت می گوید« :مسلمانان ،چون
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اشراف اروپا ،بازرگانان را تحقیر وتمسخرنمی کردند بلکه ارزش واحترام خاصی برای این قشر قائل بودند» (دورانت .)230،از قرن
چهارم هجری بسیاری از شهرهای بزرگ اسالمی دارای بازارهای بزرگ بودند؛ اصفهان نیز یکی از آن ها بوده است .بازار اصفهان
مانند سایر شهرهای اسالمی با توسعهی شهر و افزایش جمعیت گسترش یافت؛ به خصوص که اصفهان در محل عبور و مرور
کاروان های بزرگ تجاری ازنقاط مختلف بود .ناصر خسروکه در قرن پنجم هجری از اصفهان دیدن کرده است می گوید:
«اصفهان از همه شهرها آبادان تر است ودرآن بازار های بسیاری است .بازاری دیدم ازآن صرافان که اندر آن دویست مرد صراف
بود و هر بازاری را دربندی ودروازه ای است» (ناصرخسرو قبادیانی.)133 :1333،
بازار اصفهان در دوره های مختلف تاریخی همچنان به توسعه و تکامل خود ادامه داد تا اینکه در دورهی صفوی به اوج خود
رسید .دورهی صفویه ،در تاریخ ایران ،نقطهی عطفی است که در شکوفایی فرهنﮓ و تمدن ایران تاثیر به سزایی داشت .هوشیاری
سیاسی شاهان صفوی به ویژه شاه عباس اول و اقداماتش در جهت توسعه وآبادانی کشور ،موجﺐ ایجاد امنیت و پیشرفت روزافزون
در مسائل فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و ...شد .شاه عباس با انتقال پایتخت از قزوین به اصفهان در سال  1003هجری ،باعﺚ
رونق و پیشرفت این شهرشد .وی معماران و شهرسازان کارآزموده را با توجه به آگاهی های شهرسازی به کمک طلبید .راجرسیوری
در این خصوص می گوید« :بدایت شهرسازی شاه عباس در جسارت خیال و مقیاس عظیم طرح بود،که مشتمل بود بر بنای
پایتختی بزرگ با خیابان ها،قصرها ،دیوانخانه ها ،مساجد ،مدارس ،حمام،قلعه ها ،باغ ها و بازارها و کاروانسراها» (سیوری:1307 ،
 .)152در این زمان تجارت و بازرگانی به دلیل توجهات شاه عباس رونق فراوانی یافت .تجار در تجارت های دراز مدت خبره بودند.
آنها معامالت خویش را از عمارات یا دکان های جدیداﻻحداث در میدان نقش جهان یا بازار قیصریه می چرخاندند .این گروه رابطه
نزدیکی با شاه وامیران اعظمش داشتند و از سوی جامعهی صفوی از حمایت باﻻیی برخوردار بودند .شاردن در این مورد می نویسد:
«تجارت در مشرق زمین پیشه بسیار محترمی است و در میان حرفه هایی که از ثبات بیشتری برخوردارند و سرنوشتشان در معرض
تیییر کمتری است ،بهترین شیل می باشد و این به دلیل توجه رجال عالی رتبه وشاه به امر تجارت است» (شاردن .)1375 ،در کنار
تجارت وبازرگانی ،بازار نیز رونق وسروسامان گرفت و بازارهای بسیاری شکل گرفت تا نیازهای مردم را تامین کنند .شهرسازان
عصرصفوی در برنامه ریزی شهری خود به توسعهی مراکزاقتصادی اصفهان بیش از پیش توجه داشتند به همین جهت توسعه بازار
در سمت جنوب شهر قدیمی توجه زیادی شد و کاروانسراها ،سراها و بازارها در کنار هم پدید آمد (شفقی .)123 :1395 ،تا عصر
صفویه تنها محور شهر را بازار تعیین می کرد ،اما از عصر شاه عباس اول به بعد محور توسعه چهارباغ نیز که از فعالیت های
عمرانی و شاهکارهای شهرسازی آن دوره بوده است ،به آن اﺿافه شد (همان .)117:قدیمی ترین منبﻊ تاریخی دوره صفویه ،قدمت
بازار اصفهان را در سال  1000هجری ذکر می کند و می نویسد :در اوایل این سال طرح میدان وبازار اصفهان وقیصریه نمودند
(منجم .)113 :1333،در مسیر بازارهای این دوره مجتمﻊ های فرهنگی چون مدارس ،مساجد و دارالشفا که از نیاز های روزمره
مردم بود ساخته می شد .بازار اصفهان در دورهی صفوی مبنا و الگویی برای شهرهای ایران و حتی دیگر شهرهای قلمرو اسالمی
شد .با احداث میدان نقش جهان بازارهای قدیمی واقﻊ در بخش شمالی شهر به سوی میدان نقش جهان کشیده شد و دور تادرو آن
ایجاد گردید .بازارهای مربوط به دوره صفوی در اصفهان شامل بازارگلشن یاجارچی باشی ،بازارچه ریسمان ،چهارسووبازار علیقلی
آقا ،بازار تفنﮓ سازها ،بازارزرگرها ،بازارعلیقلی آقا ،بازار مسگرها وترکش دوزها ،بازار قنادها ،بازارلباف ها وآهنگران ،بازار رنگرزها
می باشد.

 -2-4بازار قیصرﯾه اصفهان
بازار شهرهای اسالمی به ویژه بازار اصفهان جلوگاه هنرهای زیبا از قبیل معماری ،نقاشی ،خوش نویسی ،گرافیک ،کاشی
کاری ،تئاتر ،موسیقی و ادبیات بوده است .بازار اصفهان یکی از بزرگ ترین و جالﺐ ترین بازارهای شهرهای ایران و حتی جهان
اسالم است .این بازار از نظر اصالت ،قدمت ،معماری و هنرهای زیبایی همتاست .بازار اصفهان در طول تاریخ به ویژه درسه دوران
تاریخی(آل بویه ،سالجقه ،صفویه )امکان رقابتی سالم را برای هنرمندان ،صنعتگران و صاحبان حرف گوناگون فراهم آورده و به
موجبات پیشرفت و تعالی مشاغل مختلف خصوصاً هنرهای زیبا بوده است و در طی ده قرن گذشته ،پیوسته مرکز تجارب فنی،
خدماتی و علمی بوده و از نسلی به نسل دیگر انتقال یافته است (شفقی .)1395 ،بازار بزرگ اصفهان شامل راسته ها ،سراها ،تیمچه
ها ،مساجد ،چارسوق ها و مدرسه هایی است که طی چند قرن شکل گرفته است.
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محدوده مورد مطالعه بازار قیصریه می باشد .در شمال میدان نقش جهان وروبروی مسجد امام ،سردرهاللی شکل وکاشیکاری
عالی دیده می شود که به نام قیصریه مشهور است .بازار قیصریه به دستور شاه عباس اول وبه دست معمار معروف صفویه ،استاد
علی اکبر اصفهانی درسال  1011هجری ساخته شد(شفقی .)1395،150 ،بازار قیصریه میدان نقش جهان را به میدان هارون وﻻیت
متصل می کند .شاردن می نویسد« :ایرانیان این بازار را قیصریه می نامند که از کلمه قیصرآمده است ودر زبان فارسی به معنای
سزار است .در کتﺐ ایرانی سزاریه را قیصریه می نامند وشاه عباس این نام رابه آن داده داده است چون می گفت این سردررا مطابق
طرح رواق سزاریه (شهرقیصریه) پدیدآورده است(شاردن .)131 :1375 ،شاید انگیزهی اصلی از ساخت درگاه قیصریه همانا تقارن در
معماری وهماهنﮓ سازی بلندای درگاه ورودی با بلندی مسجد امام بوده است .دﻻواله می گوید« :باﻻ وپایین میدان ،دریک
سومسجدجدید دیگری درحال احداث است ودردیگرسوی (به سوی بازار) منظره ای مشابه ،با ایوانی ستون دار که بر فرازایوان ها
واقﻊ شده است( .بلیک )122 :1399،در طرفین دو سکوی سنگی بزرگی وجود دارد که از سنﮓ سماق است و در قدیم جواهر
فروشان وزرگران بساط خود را در روی آن پهن کرده وجواهرات خود را به فروش می رساندند .در باﻻی سردر ،دردو پشت بیل،
کاشیکاری بسیار عالی وجود دارد که به شکل قوس وکمان (تصویری که نیم تنه ای مانند انسان ونیمی دیگربه شکل ببراست)
واکنون نیزسبمل شهر اصفهان است ،نقش شده است .می گویند چون بنای اصفهان ویا این سردر ،در ماه قوس بوده است از این
جهت شکل ستاره قوس را به روی بنای قیصریه وبازار شاهی انتخاب نموده اند؛ در وسط شکل خورشیدی به طرزعالی و زیبایی
وجود دارد (نیکزاد .)95 :1339،آنچه از نقاشی های سردر قیصریه در حال حاﺿر جالﺐ وقابل نگهداری است ،نقاشی های جبههی
غربی سردر است که موﺿوع آن معرفی شکارگاه شاه عباس اول است و شاه عباس را در حال شکار نشان می دهد .نقاشی اثر
رﺿاعباسی است( .هنرفر )735 :1350،در داخل سردر ،نقاشی های بسیار عالی وجود دارد که به مرور زمان خراب واز بین رفته است
وتصویریکی از جنگهای شاه عباس با ازبکها است .در باﻻ وپایین سمت راست تصاویر زیادی است که مردان وزنان اروپایی را در
حال عیش ونوش وجام در دست نشان می دهد .دراین نقاشی معنا ومفهوم عمیقی وجود دارد .به اعتقاد مردم آن زمان که شاه
عباس را نماد خودشان وکشورشان می دانستند ،به یک تعبیر نماد دﻻوری ایران برای حفظ قدرت ،ثروت ومملکت وآن صفحه
شکار نماد فراغت ونشاط وشادمانی است( .موسوی )00:در قسمت باﻻ دریچه ای است که در قدیم جای ساعت بزرگی بود ودر
ساعات روز زنگهای مختلفی می زده وپاندولش باعﺚ حرکت بازی های گوناگون به اشکال منقش مانند پرندگان وحیوانات که از
چوب نقاشی شده می گردید .شاردن وتاورنیه بر این باورند که شاه عباس این ساعت را پﺲ از غلبه بر پرتیالی ها در سال  1032از
هرمز با خود آورده است (تاورنیه )381: 1333،و (شاردن .)131: 1375 ،در میان بازار قیصریه ،در ﺿلﻊ شمالی درگاه( ،چهارسوق)
گنبد دار باشکوهی وجود دارد که از سوی راست ﺿرابخانه منقش به طرحی از امام علی (ع) است؛ در حالی که صورتش را را با
پارچه ای سبز پوشانیده وشمشیر در دست با شیری درگیراست (بلیک . )121: 1399 ،ادامه قیصریه به بازار چیت سازها وامتداد آن
به طرف شمال به بازاردارالشفا ختم می گردد .در مجاورت آن کاروانسرایی قرار داشته که درآمد آن صرف دارالشفا می شده است.
در طرفین سردر دوبازارقنادها وکاله دوزها ،دو بنای سه طبقه زیبا وجود داشته که دستگاه نقاره خانه شاهی در قسمت فوقانی آن
وجود داشته است .در حال حاﺿر این بازار دارای سراهایی به نام های شله ،جهانگیری ،ﺿرابخانه ،ملک التجار چیت سازها ،حداد و
سنﮓ تراش ها می باشد.
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این بازار بخشی از مجموعهی وسیعی بوده است که با انتخاب شیراز به پایتختی ،به فرمان کریمخان زند میان سالهای 1193
  1190در محوطهی وسیعی میان ارگ و اندرونی ،با همکاری گروهی از معماران ،صنعتگران ،و استادکاران معروف آن روزگارساخته شد .گفتهاند کریمخان با مشاهدهی بازار قیصریه ﻻر دستور ساختن این بازار را داده است(پروشانی . )1398 ،در وصفی
دلپذیر از میدان شاه و بازارهای آن ،این بازار را مایهی آبروی شهر شیراز ،و آن را فعالترین بازار ایران و بهترین معرّف بازارهای
شرقی و ایرانی خوانده است .پییر لوتی ﺿمن وصف این بازار ،راستهی سراجان را زیباترین بخش این بازار دانسته است .احتماﻻً
در محل کنونی بازار وکیل ساختمانهایی وجود داشته که قدمت آنها به زمان صفویه میرسیده است .در  1315ش ،با امتداد یافتن
خیابان زند ،که از محورهای اصلی شهر شیراز است ،هشت طاق از این بازار و بخشهایی از کاروانسراهای قوامی و روغنی ،که سد
راه خیابان بود ،ویران و بدین سان بخشی از شمال این بازار از بقیهی آن جدا شد و در سوی دیگر خیابان قرار گرفت .بازار وکیل در
میان راهی که از تنﮓ اهلل اکبر به دروازهی سابق اصفهان منتهی میشده ،نزدیک به دروازه و داخل حصار ساخته شد .شکل بازار،
چلیپایی و مرکﺐ از چهار راسته است .شاخهی اصلی ،مرکﺐ از دو راستهی شمالی و جنوبی ،نزدیک به پانصد متر بوده است
(پروشانی . )1398 ،راستهی شمالی تا چهارسو با  79طاق به نام بازار کالهدوزان؛ راستهی جنوبی با چهل طاق به بازار بزّازان؛
راستهی شرقی با نوزده طاق به بازار عالقهبندان و راستهی غربی با یازده طاق به بازار ترکشدوزان معروف بوده است .در غرب
راستهی جنوبی ،حدود اواسط آن بازار دیگری به نام بازار شمشیرگران که در گذشته محل ساخت شمشیر بوده یا یازده طاق وجود
دارد که انتهای آن به راستهی بزرگ شمالی  -جنوبی متصل میشود و دهانهی ورودی آن مقابل سردر مسجدِ وکیل واقﻊ است ،و
این مسجد را به سراسر بازار پیوند میدهد.
پهنای راستههای بازار وکیل از پهنای سایر بازارهای ایران بیشتر است .در برابر هر حجره سکوهایی سنگی با نقش برجستهی
ترنج بنا شده است .سقف راستهها با ردیفی از طاقهای گنبدی آجری ،تویزهها ،کاربندیهای ساده و آجرکاریهای جناغی ساخته
شده که منظری بسیار زیبا به فضای بازار بخشیده است .تهویه و روشنایی بازار با روزنهای تعبیه شده در گنبدها ،یا از پنجرههای
جاسازی شده بر پایهی سقفها ،بر فراز هر حجره تأمین میشود .کف این بازار که در گذشته ،نزدیک به یک متر پایینتر از سطﺢ
کنونی بوده ،با سنﮓ لوح خاکستری مفروش بود و حوض مرمری زیبایی که در وسط چارسو قرار داشت ،بعدها با باﻻ آمدن کف
بازار زیر خاك رفت .در گذشته ،بازار دارای پنج در بزرگ بوده که شﺐها به کمک آنها از بازار حفاﻇت میکردهاند .در ساختمان این
بازار ،از سنﮓ در شالودهی بنا و پایهی سکوها و پیشخانها ،از آجر در بنای دیوارها و طاقها ،و از چوب در ساختن درها و درگاهیِ
حجرهها استفاده شده است .چهارسو یا محل تقاطﻊ راستهها فضایی هشتگوش است که در هر کنج آن حجرههای دوطبقهای قرار
دارد.
بازار وکیل ،پنج کاروانسرای به نسبت وسیﻊ و پیوسته به راستهها دارد که انبارها و حجرههای بازرگانان و کارگاههای
صنعتگران در آنها قرار گرفته است .از اینها ،چهار کاروانسرا در راستهی شمالی واقﻊ است که سهتای آنها یعنی ،کاروانسراهای
روغنی ،احمدی ،و گمركخانه در سمت شرق و همزمان با بازار بنا شدهاند و چهارمی به نام کاروانسرای قوامی در سمت غرب واقﻊ
است .پنجمین آنها موسوم به کاروانسرای فیل در شمال بازار شمشیرگران جای دارد که مجتمعی از حجرههای تجاری است.
دهانهی اصلی کاروانسرای روغنی با مقرنﺲ کاریهای زیبا زینت یافته و اِزاره و داﻻن ورودی با سنﮓهای سرخفام پوشش شده
است .در چوبیِ اصلی این کاروانسرا همچنان برپاست.

تصویر :9نمایی از بازار وکیل
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مسیر بازار وکیل باعﺚ میگردد که مخاطﺐ در محور طولی ،زاویه ی دید طوﻻنی از فضای داخل بازار داشته باشد .این
یکنواختی ،در محور دید با تقسیات عرﺿی فضا ،کیفیت را در سکانسهای متفاوت به تصویر میکشد .از آنجایی که محور طولی به
محورهای عرﺿی ریتمیک تقسیم می شود و هر محور به حجره ای ختم می گردد ،موجﺐ حرکت فیزیکی دوگانه در کالبد بازار
میگردد .مخاطﺐ گاه به صورت طولی و گاه به صورت عرﺿی مسیر را طی میکند .این حرکت دوگانه باعﺚ ایجاد پرسپکتیوهای
متفاوت از بدنه ی فضا در ذهن می شود .همچنین حرکت گاه می تواند بصری باشد .تصویر بصری فضا باعﺚ حرکت فیزیکی می
شود .تصویر بصری از طریق چشم در فضا و درك فضا صورت می پذیرد.
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تصویر :1مسیر و جهت حرکت در بازار وکیل شیراز
(منبع :مجموعه مقاالت اولین همایش ملی معماری ایرانی اسالمی (سیمای دیروز  -چشم انداز فردا) شیراز)1931 ،

 -5تحلیل ﯾاﻓﺘه ها ،مقاﯾسه تطبیقی بازار قیصرﯾه اصفهان و بازار وکیل شیراز
در ادامه مقاله مطابق جدول شماره  7سعی شده که دو بازار مورد مطالعه را از لحاظ دوره بندی زمان توسعه ،شکل کلی،
جهتگیری بنا ،عناصر پالن و عناصر شکل دهنده کلی ،مسیرهای ارتباطی ،مصالﺢ و نورگیری مورد مقایسه قرار دهیم.
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نﺘیجه
بازار اصفهان به عنوان یکی از بزرگترین و مهم ترین بازارهای ایران ،نه تنها در گذشته بلکه امروزه نیز از رونق باﻻیی
برخوردار و محل داد وستد بوده است .بازار از گذشته ،فراسوی مبادﻻت اقتصادی و تجاری مرکز پراکنده و حتی پرداختن به امور
دینی ،فرهنگی وسیاسی نیز محسوب می شده و مردم مایحتاج زندگی روزانه خود را ازآن تهیه می کرده اند.
در بازار اصفهان ،مراکز مهم فرهنگی ومذهبی بسیاری به خصوص از دورهی صفویه باقی مانده است .هر بازار شامل
مجموعهای از مسجد ،مدرسه ،حمام وراسته و ...می باشد .وجود مسجد در بازار موجﺐ برگزاری محافل ومجالﺲ عزاداری ،روﺿه
خوانی و جشنهای مذهبی در این مکان شده و بازار را به یک قطﺐ مذهبی شهر تبدیل کرده است .بازار اصفهان در دورهی اولین
پادشاه صفوی توسعه یافت وامتداد آن به طرف جنوب غربی شروع شد و در زمان شاه عباس اول در رابطه با نقشه جدید میدان
نقش جهان ،امتداد وگسترش کامل بازار به طرف جنوب غربی تسریﻊ گردید .در مجموع بازار اصفهان در میان بازار شهرهای بزرگ
اسالم شاخص و از اهمیت جیرافیایی خاصی برخورداراست و این به دلیل نقش اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،هنری ومعماری آن
است .بازار اصفهان هنوز شکوه وجالل گذشته خود را حفظ کرده است.
بازار وکیل شیراز متشکل از عناصری است که دارای بافت ترکیبی با محور اصلی است .قرارگیری هر یک از این عناصر در
محدوده ی بازار ،مسیری فرعی در محور طولی بازار شکل می دهد که حریمهای خصوصی برای قشری از فعالیتهای بازار ایجاد
میکند .هر سرا دارای خصوصیتی خاص و فعالیتی مخصوص به خود است که تأثیر متقابلی بر راسته بازار دارد همچنین این تأثیر
شامل ایجاد گشایش فضایی در راسته بازار برای پخشایش جمعیت و کنترل عوامل فیزیکی بازار از قبیل نور ،تهویه می شود.
از پژوهش فوق به این نتیجه دست می یابیم که بازخوانی اصول معماری و شهرسازی سنتی ایران هم کمک بسیاری به
شناخت میزان اهمیت و رونق بازار در زمان های گذشته خواهد کرد و هم منجر به ارتقای کیفیت معماری معاصر ایران می شود.
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Comparative Comparison of Isfahan Qiesarieh Bazaar
Architecture and Shiraz Vakil Bazaar with The Physical
Approach
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Iranian Bazaars have been one of the most important parts of the city's structure
in historical and cultural cities of ancient Iran. These markets, in addition to
influencing the overall structure of the city and the formation of neighborhoods,
have become one of the most important aspects of architecture among the people
and have been renowned in the world. The purpose of this paper is to identify and
extract the influential components of the architecture of the Safavid and Zandieh
periods for re-use in contemporary spaces. Samples examined in this article are
housed in Isfahan and Shiraz Vakil Bazaar. This research is based on descriptivehistorical method with qualitative approach and physical attitude. The method of
collecting information in the literature section and the Background research has
been carried out using library and field studies, with reviewing historical
documents, and Then It has been continued in analytical section with deductive
logic. The results of this research will help to recognize the historical status of the
cities of Isfahan and Shiraz, as well as its importance and prosperity in the past.
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بومگردی عامل مؤثر در جذابیت گردشگری روستایی؛ بررسی موردی
روستاهای استان سمنان و گیالن

احمد میرزا کوچک خوشنویس ،1تارا دودانگه قره

آقاجی*2

تاریخ دریافت89/20/02 :
تاریخ پذیرش89/22/02 :
کد مقاله48082 :

چکـیده
گردشگری عاملی مهم در کیفیت زیستی و ارتقای سطح زندگی ساکنین مناطق روستایی بوده و بازتاب مطلوبی را در این
مناطق دارد .توسعه گردشگری با توجه به ابعاد مختلفی که دارد (اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و )...میتواند بهعنوان عاملی
مهم در توسعه روستاها موردتوجه باشد .شناخت ابعاد گردشگری و بررسی آنها میتواند در رضایت ساکنان و گردشگران
در یک ناحیه مؤثر باشد و سبب افزایش جذابیت گردشگری در این نواحی شود .هدف از این پژوهش تعیین مؤلفههای
تأثیرگذار بر گردشگری روستایی و بررسی هریک در روستاهای مورد پژوهش در استانهای مورد نظر میباشد .وجود
جاذبههای بومگردی و امکانات رفاهی در یک مقصد گردشگری میتواند در افزایش جذب گردشگران به آن ناحیه مؤثر
باشد .روش پژوهش در اینجا به شیوه پیمایشی و توصیفی تحلیلی میباشد .در این مقاله ابتدا شاخصههای مؤثر در
گردشگری تبیین شده و سپس به بررسی این شاخصهها در  0استان کشور با بیشترین و کمترین میزان گردشگر پرداخته
شده است .یافتههای بهدستآمده با توجه به آمارهای بررسی شده نشان میدهد که افزایش یا کاهش میزان گردشگران
مقاصد گردشگری با افزایش یا کاهش جاذبههای گردشگری در کنار خدمات رفاهی ارتباط مستقیم دارد.

واژگـان کلـیدی :بومگردی ،گردشگری ،روستای هدف گردشگری ،جاذبههای بومگردی

 -8عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی
 -2دانشجوی مقطع دکتری معماری ،واحد پردیس ،دانشگاه آزاد اسالمی (نویسنده مسئول) )(Tara.dodangeh@yahoo.com
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 -1مقدمه
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امروزه صنعت گردشگری در دنیا ،یکی از منابع مهم درآمد است و بهعنوان گستردهترین صنعت خدماتی جهان ،حائز جایگاه
ویژهای است .ازاینرو ،بسیاری از کشورها در رقابتی نزدیک و فشرده ،در پی افزایش بیشازپیش منافع و عواید خود از این فعالیت
بینالمللی هستند .گردشگری در چهارچوب الگوهای فضایی خاصی عمل میکند که یکی از این الگوها ،گردشگری روستایی است
(لطفی نیا و آمار .)7084،گردشگری یکی از عوامل مؤثر در سکونتگاههای روستایی میباشد که توسعه آن نقش مهمی در متنوع
سازی اقتصاد روستایی داشته و میتواند اثرات و پیامدهای اقتصادی مختلفی را به همراه داشته باشد (لطفی نیا و آمار.)7084،
ازآنجاییکه تعیین روستاهای هدف گردشگری بهمنظور برنامهریزیهای آتی و صرف هزینههای زیاد بهمنظور ساماندهی آنها برای
جذب گردشگر میباشد ،لزوم توجه و دقت بیشتر در انتخاب آنها و تعیین شاخصهای بیشتر و مؤثرتر بسیار قابل توجه میباشد.
ازاینرو مسئله اصلی این پژوهش را در برگرفته است (شادی و دیگران .)7081 ،وجود عوامل مهمی نظیر جاذبههای گردشگری اعم
از تاریخی ،فرهنگی و طبیعی ،تأسیسات و امکانات روبنایی و زیربنایی از قبیل شبکه حملونقل ،اقامتگاهها و مراکز پذیرایی ضروری
است و بدون وجود این امکانات رفاهی حتی با داشتن بهترین جاذبههای طبیعی و تاریخی جهان ،نمیتوان انتظار رشد این صنعت
را داشت (رحیمی .)7081،ازآنجاکه همه روستاهای کشور دارای قابلیت توسعه در زمینه گردشگری را ندارند و یا این قابلیت بسیار
ضعیف است ،معاونت سرمایهگذاری سازمان میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی اقدام به انتخاب روستاهایی که دارای قابلیت
باالتری در زمینه گردشگری نسبت به سایر روستاها هستند نموده است ،این روستاها در سطح کشور به روستاهای هدف گردشگری
معروفند (رحیمی و رنجبر دستنانی .)7087،یکی از راهبردهایی که در دهه های اخیر ،در اغلب کشورهای جهان مورد توجه بوده و
نتایج مثبتی داشته است ،توسعه و گسترش گردشگری در نواحی روستایی و استفاده از جاذبههای متعدد طبیعی و فرهنگی روستا
بهعنوان منبع درآمدی و در عاین حال کمک به حفاظت از سرمایه ها و جاذبههای منحصر به فرد طبیعی و فرهنگی روستا است
(شکوری و بهرامی .)7080 ،در این پژوهش با تعیین معیارهای اصلی و اثر گذار بر گردشگری ،روستاهای هدف گردشگری در
استانهای گیالن و سمنان که به ترتیب بیشترین و کمترین میزان سفرهای داخلی به آنها انجام گرفته ،با توجه به این معیارها
مورد بررسی واقع شده اند.

 -2سواالت پژوهش
-

این پژوهش به دنبال پاسخدهی به  0سوال اساسی میباشد:
چه عواملی سبب توسعه گردشگری و جذب گردشگران به یک مقصد گردشگری می گردد؟
جاذبههای بومی در مقصد گردشگری میتواند بر افزایش تعداد گردشگران به آن نقطه مؤثر باشد؟
میزان تسهیالت خدماتی-رفاهی روستاهای هدف گردشگری چه رابطه ای با تعداد گردشگران به آن روستا دارد؟

 -3روش شناسی پژوهش
روش تحقیق در اینجا پیمایشی و توصیفی تحلیلی میباشد .جمع آوری نظریه های پژوهش توصیفی و در تحلیل بین
متغیرهای آن به صورت تحلیلی انجام گرفته است .در مرحله توصیفی شناخت روستاهای استان سمنان و گیالن و مشخصات آنها
با بررسی شاخصههای گردشگری صورت گرفته است .روش جمع آوری اطالعات به صورت کتابخانه ای ،میدانی ،نقشه ها و
تصاویر است .طبق اعالم مرکز توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری تعداد  212روستا بهعنوان روستاهای هدف
گردشگری معرفی شده اند که از میان این روستاها تعداد  702روستا توسط کارگروه عملیاتی سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری بهعنوان روستاهای هدف گردشگری مصوب شده اند (شادی و دیگران.)7081 ،
جامعه آماری این تحقیق تعداد  702روستای هدف گردشگری است که به دلیل بررسی بومگردی در استآنهای سمنان و
گیالن ،حجم نمونه تحقیق  8عدد مشخص شده است .بهمنظور تجزیه تحلیل اطالعات ،معیارهای تاثیر گذار در گردشگری از منابع
پژوهش استخراج شد و این روستاها با توجه به این معیارها مورد بررسی قرار گرفتند.

 -4پیشینه پژوهش
در جدول  7به بررسی پژوهش های صورت گرفته در رابطه با موضوع مورد نظر و در ادامه به تحلیل آنها پرداخته شده است.
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هدف گردشگری ،بهره
گیری از شاخص ها در
تعیین یا تایید چند
روستای نمونه.

تحقیق
توصیفی تحلیلی با هدف
کاربردی ،اجرای طرح
جامع گردشگری میتواند
امکان جذب گردشگر
بیشتر را فراهم آورد.
کتابخانهای ،میدانی
شاخصهای مشخصی
وجود دارند که در تعیین
و اولویت بندی
روستاهای هدف
گردشگری ایران موثرند.

مکانهای گردشگری شهر
سمنان با وجود پتانسیل ها در
فاقد امکانات و تسهیالت
الزم برای جذب گردشگران
است و در این زمینه
پیشنهاداتی ارائه شده است
شاخصهایی در اولویت بندی
روستاهای هدف گردشگری
موثرند ،رتبه بندی روستاهای
هدف گردشگری ایران بر
اساس ارزیابی شاخص ها در
توسعه یافتگی آنها مؤثر
است.

بررسی نقش
جاذبههای
اکوتوریستی ،فرهنگی
و تاریخی در توسعه
گردشگری استان
سمنان

توصیفی ،استنباطی و
تحلیلی
جاذبههای اکوتوریستی،
تاریخی و فرهنگی،
مذهبی در جذب
گردشگران به استان
سمنان موثرند.

رکن الدین
افتخاری،
عبدالرضا؛
رمضان نژاد،
یاسر؛
پورطاهری،
مهدی

سنجش رضایت
گردشگران از مقاصد
گردشگری ساحلی
مناطق روستایی استان
گیالن

سنجش رضایتمندی
گردشگران از مقاصد
گردشگری ساحلی
مناطق روستایی استان
گیالن و مقایسه
میانگین رضایتمندی
گردشگران

توصیفی تحلیلی
گرشگران نقش موثری
در سنجش کارایی یا
کمبود خدمات موجود
دارند.

بین کیفیت خدمات ،امکانات،
محیط فیزیکی و کیفیت
دسترسی و میزان رضایتمندی
گردشگران از مقصد ارتباط
وجود دارد.

1

بابایی همتی،
روشن؛ موالئی
هشجین،
نصراله

راهکارهای توسعه
گردشگری روستایی در
بخش کوهپایه ای
گیالن

شناخت روستاهای
کوهپایه ای گیالن از
لحاظ جاذبههای
گردشگری و نحوه به
فعل رساندن توانهای
بالقوه گردشگری و
امکان سنجی

توصیفی تحلیلی ،با هدف
کاربردی
شناسایی مهمترین
اولویت های صنعت
گردشگری در بخش
کوهپایه ای گیالن و
ظرفیتهای روستاها
میتواند سبب توسعه
گردشگری بهعنوان
مؤلفه پایداری توسعه در
جوامع روستایی بیانجامد

راهبرد توسعه گردشگری
روستایی باعث ،درک درست
از ظرفیت روستا ،بهبود
فرآیندها ،رشد کمی و کیفی
جوامع محلی در جهت
کارآفرینی و شناخت مزیتهای
نواحی روستایی می شود

1

توالیی ،سیمین؛
ویسی ،رضا؛
محمدی ،مریم؛
عاشوری ،فاطمه

اولویت بندی مناطق
نمونه گردشگری شرق
استان گیالن جهت
برنامه ریزی توسعه
گردشگری

شناسایی و
اولویتبندی کانون
های گردشگری بر
اساس معیارهای
مختلف ،تبیین عناصر
ساختاری هر کانون با
توجه به وزن و سطح
عملکرد

توصیفی تحلیلی،
مشاهدات میدانی
اولویت بندی مناطق
نمونه گردشگری از
رویکردهای ضروری در
فرآیند نیل به توسعه
پایدار است

رتبه بندی مناطق نمونه
گردشگری جهت برنامه
ریزی و توسعه گردشگری

2

جاذبههای اکوتوریستی،
تاریخی و فرهنگی و مذهبی
به ترتیب مهمترین عوامل
جذب گردشگر محسوب می
شوند
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شناسه

مقاله

اهداف

فرضیه و روش

نتایج
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شناسه

مقاله

اهداف

4

ایمانی ،بهرام؛
ارشدی ،علی

اولویت بندی و سطح
بندی روستاهای هدف
گردشگری (مطالعه
موردی :شهرستان
مشگین شهر)

شناخت روستاهای
دارای پتانسیل و سطح
بندی این روستاها

9

Akin,
;Heather
R Shaw,
;Bret
T. Spartz,
James

شناخت ویژگیهای
Promoting
گردشگران بازدید
Economic
 Development withکننده از روستا در
 Tourism in Ruralجهت درک عناصری
Communities:
که سبب انگیزش
Destination Image
and Motivation to
بیشتر جذب شدن
Return or
گردشگر به روستای
Recommend
مقصد می گردد

نتیجه گیری

شناخت و بررسی
جاذبههای گردشگری
و میزان رضایتمندی
گردشگران از نواحی
گردشگری با توجه به
ویژگیهای آنها

فرضیه و روش
تحقیق
روش فرآیند تحلیل
سلسله مراتبی
تعیین ارزشهای
گردشگری روستاها
میتواند منجر به توسعه
فعالیت های اقتصادی و
ایجاد درآمد و توسعه
همه جانبه و پایدار در
آنها شود

شناخت ویژگیهایی که
سبب بازدید
گردشگران از روستا
می شود میتواند به
بازگشت گردشگران و
توسعه اقتصادی
روستا بیانجامد

شناخت دالیلی که سبب
جذب گردشگران به یک
منطقه شده است و
همچنین بررسی
ویژگیهای آن میتواند
موجبات توسعه
گردشگری را فراهم آورد

نتایج

با رفع نقاط ضعف روستاها و
تقویت پتانسیل های روستاها،
تعداد گردشگران افزایش می
یابد

ارتقای کیفیت روستاها از
لحاظ ایجاد جنبه های
سرگرمی بر گردشگری
مؤثر است

وجود جاذبههای بوومگوردی،
توواریخی و فرهنگووی سووبب
جووذب گردشووگران بووه یووک
محل می شوند.
مکانهووایی بووا جاذبووههووای
گردشگری ولی فاقد امکانات،
بووا کمبووود گردشووگر مواجووه
میشوند.
کیفیووت خوودمات و امکانووات
رفاهی و رفوع نقواط ضوعف و
تقویووووت پتانسوووویلهووووای
گردشگری در کنار جاذبه های
بووومگردی موجووود در محوول
باعووووث افووووزایش تعووووداد
گردشگران می گردد

 -5مفاهیم ،دیدگاه ها و مبانی نظری
 -1-5گردشگری
گردشگری در مفهوم پایداری ،معنای ویژه ای دارد .زایش این مفهوم در مطالعات گردشگری ،حاصل تالش برای دستیابی به
پایداری در تمامی زمینه های توسعه است (اکبریان رونیزی .)7081،گردشگری بهعنوان یک فعالیت بالقوه ای که میتواند زمینه
های اصلی بهبود سطح کیفیت زندگی ساکنان محلی را فراهم آورد مورد توجه است (محمدی و دیگران .)7081 ،امروزه گردشگری
در حال تبدیل شدن به یکی از ارکان اصلی اقتصاد تجاری جهان است و بسیاری از برنامه ریزان از آن بهعنوان رکن اصلی توسعه
یاد می کنند (شادی و دیگران .)7081 ،گردشگری روستایی یکی از انواع گردشگری است که شامل کلیه فعالیت های گردشگری
در محیط روستایی با توجه به فرهنگ و بافت سنتی روستایی ،هنر و صنایع روستایی ،آداب و رسوم سنتی که دربرگیرنده گردشگری
کشاورزی ،گردشگری سبز ،گردشگری مزرعه ای و گردشگری غذایی و شکار است (رحیمی و رنجبر دستنانی .)7087،این نوع از
گردشگری با انگیزه های متفاوتی از قبیل بی نظیر بودن مختصات اکولوژیکی ،دستیابی به فرصت های ماجراجویی ویژه ،دیدن
جذابیت های فرهنگی یا کیفیت فضا و محیط روستایی انجام می شود (عطارزاده و محمودی زرندی .)7081 ،گردشگری روستایی
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از طریق نفوذ و تاثیر بر کلیه جوانب زندگی روستایی ،آنها را چه از نظر اقتصادی و چه از نظر فرهنگی-اجتماعی به رشد می رساند
(بورقانی فراهانی و دیگران .)7080 ،گردشگری روستایی ابعاد و الگوهایی دارد که الزامات برنامه ریزی برای توسعه گردشگری
روستایی بایستی با توجه به آنها تدوین شود (پورروحانی و سایر.)7081 ،

 -1-1-5روستای هدف گردشگری
روستای هدف گردشگری به محدوده ای جغرافیایی گفته می شود که در آن یک یا مجموعه ای از جاذبه های تاریخی ،طبیعی
و فرهنگی وجود دارد که انگیزه ای برای سفر و اقامت گردشگران خواهند بود (اکبریان رونیزی .)7081،سازمان میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری کشور مدتی است در راستای تعیین این روستاها اقدام به بررسی روستاهای کشور پرداخته و بر اساس
تعریف زیر ،روستاهای هدف کشور را معرفی می نماید :روستای نمونه گردشگری به محدوده ای جغرافیایی اطالق می شود که در
این محدوده یک یا چند و یا مجموعه ای از جاذبههای تاریخی ،طبیعی و فرهنگی وجود دارد که وجود آنها انگیزه ای برای سفر و
اقامت گردشگران خواهد بود .آن چنانکه از تعریف فوق بر می آید ،تنها شاخص متمایز کننده روستاهای هدف گردشگری از
روستاهای دیگر کشور وجود جاذبههای گردشگری در انواع مختلف میباشد (شادی و دیگران.)7081 ،

 -2-5بومگردی

 -1-2-5تاثیر جاذبههای بومگردی بر جذب گردشگر
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جامعه بینالمللی اکوتوریسم  TIESتعریف فراگیری برای اکوتوریسم (بوم گردی) ارائه داده است« :اکوتوریسم (بوم گردی)
سفری مسئوالنه به مناطق طبیعی است که در آن محیط زیست ،حفظ و بر رفاه مردم محلی تأکید شود» .با رشد صنعت گردشگری
آمار تقاضا برای طبیعت گردی خصوصاً اکوتوریسم (بوم گردی) و شاخه ای مرتبط با آن نظیر توریسم روستایی ،اکوتوریسم و ...
افزایش یافته است (عطارزاده و محمودی زرندی .)7081 ،در بومگردی انگیزه اصلی مسافرت به طبیعت ،مشاهده ی جذابیت های
طبیعی یک منطقه؛ شامل ویژگی های فیزیکی و فرهنگ بومی است و بوم گرد (اکوتوریست) پس از مشاهده ی جذابیت ها ،بدون
اینکه خلی در آنها ایجاد کند و به تخریب آنها بپردازد ،محل را ترک میکند و به دیگر عالقه مندان اجازه میدهد که از آن
جذابیت ها استفاده کنند .در واقع در بوم گردی استمرار منافع بلند مدت مطرح است که در این رابطه افزایش مشارکت افراد محلی
(جامعه میزبان) ،حفظ یکپارچگی و انسجام فرهنگی و همبستگی اجتماعی و احترام به فرهنگ بومی ،سازگاری برنامه های
گردشگری پایدار با دیگر برنامهریزیهای محلی ،منطقه ای و ملی نیز از جمله دیگر ویژگی ها و اهداف این نوع از گردشگری
توصیه شده است (میرزاده کوهشاهی و دهقانی.)7081 ،

حال که روند شهری شدن به تدریج در حال افول است و الگوی شهرگریزی دیده می شود و از سویی ارزش و اهمیت زندگی
روستایی و بومی بیشازپیش نمایان شده است ،می باید بسترسازی خدمتی فضاهای روستایی به گونه ای طراحی شود تا حضور
گردشگران ،زمینه را برای توسعه اقتصادی و اجتماعی آنها فراهم کند (عنابستانی ودیگران .)7084 ،بوم گردی بهعنوان شاخه ای
از صنعت گردشگری نقش مهمی در جذب گردشگران دارد (میرزاده کوهشاهی و دهقانی .)7081 ،منابع جهانگردی شامل منابع
طبیعی ،منابع فرهنگی و منابع انسان ساخت می باشند که خود به نحوی اشکال مختلف جهانگردی را ایجاد می نمایند .سرمایه
ملی توریسم هر کشوری همانا جاذبههای توریستی آن کشور است ،یعنی جاذبههای فرهنگی (محل ها و نواحی جالب باستان
شناسی ،آثار و ابنیه تاریخی ،موزه ها ،مظاهر فرهنگ جدید ،موسسات سیاسی و فرهنگی ،مکآنهای دینی و  )...سنت ها (جشنواره
های ملی ،هنر و صنایع دستی ،موسیقی ،فرهنگ عامه ،آداب و رسوم بومی و  )...مناظر زیبا (دورنماهای چشم گیر و نواحی زیبای
طبیعی ،پا رک های ملی ،حیات وحش ،حیوانات و پرندگان ،سواحل دریا ،مراکز کوهستانی و  )...پذیرایی و تفریحات (مشارکت در
ورزش و تماشا ،پارک های سرگرمی و تفریح ،باغ وحش و آبزی دآنها ،سینما و ترتر ،زندگی شبانه ،طبخ و وسایل اقامت و )...
سایر جاذبه ها ،آب و هوا ،مراکز درمانی چون چشمه های آب معدنی ،جاذبههای خرید و اختصاصی و ارزانی و ( ...ملک حسینی،
.)7081

 -3-5نقش توسعه زیرساختی در جذب گردشگر
هدف از توسعه ،گسترش امکانات و بهبود شرایط و کیفیت زندگی انسآنهاست ،این امر نه تنها درباره نسل کنونی بلکه برای
نسلهای آینده نیز میبایست مد نظر قرار گیرد (هاشمی .)7098 ،اجرای طرحهای توسعه گردشگری ،در مراحل مختلف همچون
انتخاب و تعیین محل ،ایجاد امکانات و تأسیسات زیربنایی در رابطه با محیط است و بهعنوان رکن اصلی جریان گردشگری در تبلور
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فضایی برای جذب گردشگر نقش مهمی ایفا میکند .محیط بسیاری از جاذبه ها را شکل میدهد و پیشبرد توسعه جریان گردشگری
به کیفیت محیط مورد بازدید بستگی دارد .توجه به ابعاد محیطی در توسعه گردشگری روستایی بهمنظور توسعه جوامع محلی و
روستایی نیازمند شناخت و معرفی توانها و پتانسیلها ،سپس شناسایی مشکالت و نارسائیهای ساختاری  -کارکردی در محیطهای
ناشناخته و کمتر توسعه یافته است (مجیدی ده شیخ و سایر.)7081 ،

 -6بحث
با توجه به اهداف پژوهش در جهت یافتن عواملی که سبب توسعه و جذب گردشگران به مقاصد گردشگری می شود و
همچنین تاثیر جاذبههای بومی و خدمات رفاهی این مقاصد بر تعداد گردشگران ،تعداد گردشگران استانهای کشور بررسی شد و از
این بین  0استان با بیشترین و کمترین میزان گردشگر انتخاب شد .سپس جاذبههای بومگردی در این  0استان بررسی و نتایج به
صورت نمودار ستونی نمایش داده شد .در ادامه به بررسی روستاهای هدف گردشگری و خدمات و تسهیالت رفاهی در آنها
پرداخته شده است تا تاثیر این عوامل بر میزان گردشگران یافته شود.

 -1-6شاخصههای پیشنهادی
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در جهت یافتن دالیل تعداد گردشگران در یک مقصد گردشگری و عواملی که سبب جذب گرشگران به این نواحی می گردد و
همینطور بررسی این عوامل در نواحی مورد نظر با توجه به هدف تحقیق ،با مطالعه و بررسی منابع کتابخانه ای اعم از مقاالت
پژوهشی انجام شده در این زمینه ،آمار ،نقشه ها و تصاویر مرتبط با موضوع پژوهش معیارهای مؤثر در گردشگری به مقاصد هدف
گردشگری استخراج شد و در نمودار  7این معیارها مشاهده می شود.
نمودار  -1شاخصههای پیشنهادی مؤثر در جذب گردشگر (نگارندگان)

 -2-6معرفی استانهای مورد مطالعه
 -1-2-6نمونههای مورد بررسی
پس از بررسی میزان گردشگران به استانهای کشور در سالهای  81 ،80و  ،81با توجه به جدول ( 2تعداد کل سفرهای انجام
شده به تفکیک مقصد) ،استانهایی با بیشترین و کمترین میزان سفر صورت گرفته به آنها انتخاب شدند .استانهای گیالن و
سمنان به ترتیب با میزان  77014111و  082719سفر در سال  7081بیشترین و کمترین میزان سفر را داشته اند .در ادامه به
بررسی ویژگیهای این استانها پرداخته شده است.
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جدول  -2تعداد کل سفرهای انجام شده به تفکیک مقصد (ماخذ مرکز آمار ایران)
7081
7081
7080
استان
بهار
بهار
تابستان
بهار
سمنان

082929

022782

002810

082719

گیالن

9980707

9141720

72081210

77014111

 .1،1،2،1ویژگیهای جغرافیایی استان سمنان
استان سمنان با داشتن  2شهرستان (دامغان/ف سمنان ،شاهرود و گرمسار) 70 ،بخش 09 ،دهستان 71 ،شهر و  908آبادی،
دارای مساحتی حدود  84287کیلومترمربع است که بین  17درجه و  17دقیقه تا  14درجه و  0دقیقه طول شرقی و  02درجه و 70
دقیقه تا  04درجه و  02دقیقه عرض شمالی قرارگرفته است .این استان از طرف شمال به استآنهای خراسان شمالی ،گلستان و
مازندران ،از جنوب به استانهای یزد و اصفهان ،از مشرق به استان خراسان رضوی و از مغرب به استآنهای تهران و قم محدود
است (عطایی و هاشمی نسب.)7098 ،
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 .2،1،2،1ویژگیهای محیطی گردشگری استان سمنان
استان سمنان با بیش از  408گونه جاذبه ی طبیعی ،تاریخی -فرهنگی و انسان ساخت ،یکی از استآنهای دارای پتانسیل
گردشگری در کشور محسوب می شود .از مجموع جاذبه های موجود در استان %02/9 ،در شهرستان سمنان ،سرخه و مهدی شهر
و بقیه در سایر شهرستآنها توزیع شده اند .سمنان ،یکی از مناطقی است که دارای جاذبه های گردشگری فرهنگی و تاریخی
فراوانی است و جهت جذب گردشگران داخلی وخارجی ،ظرفیت های مطلوبی را در اختیار دارد؛ اما طبق آمارهای ارائه شده ،تاکنون
از این ظرفیت ها استفاده ی شایسته ای نشده و عمده جاذبه های گردشگری سمنان ،برای گردشگران داخلی وخارجی ناشناخته
مانده است (ابراهیم زاده و دیگران .)7080،استان سمنان ،به لحاظ برخورداری از تنوع اقلیمی ،ذخایر طبیعی ،زیست محیطی و
حیات وحش و وجود نادرترین گونه های گیاهی ،جانوری جهان و جاذبههای طبیعی ،توانمندی های بالقوه ای برای توسعه ی
فعالیت های گردشگری دارد .همچنین این استان ،به لحاظ تاریخی نیز از قدمتی کهن برخوردار است .در این محدوده ی جغرافیایی
در کنار یادمان ها و محوطه های مهم تاریخی ،میراث فرهنگی ارزشمند مشتمل بر هنرهای گوناگون نمایشی ،آداب و مناسک،
الگ وهای زیست و شیوه های خاص زندگی وجود دارد که در زمره ی مهم ترین جاذب های جهانگردی و ایران گردی محسوب می
شود (پوراحمد.)7082،
 .6،1،2،1ویژگیهای جغرافیایی استان گیالن
استان گیالن در شمال ایران و در محدوده  01درجه و  02دقیقه تا  09درجه و  04دقیقه عرض شمالی و  29درجه و  10دقیقه
تا  12درجه و  02دقیقه طول شرقی از نصف النهار واقع شده از شمال با دریای خزر و کشور جمهوری آذربایجان ،از غرب با استان
اردبیل ،از جنوب با استانهای قزوین و زنجان و از طرف شرق با استان مازندران همجوار است (زیبایی ویشکایی و دادرس راسته
کناری.)7098 ،
 .6،1،2،1ویژگیهای محیطی گردشگری استان گیالن
استان گیالن به علت قرارگیری در کنار دریای خزر و برخورداری از جنگل های انبوه و جاذبههای فرهنگی گوناگون ،از قابلیت
های بسیاری برای جلب گردشگران داخلی و خارجی برخوردار است .وجود جاذبههای طبیعی و تاریخی و مذهبی فراوان استان
گیالن را در شمار مناطق مستعد کشور در زمینه گردشگری قرار داده است .ازاینرو ،در راستای توسعه فعالیت های گردشگری و
جذب سرمایه گذاران در این بخش  17منطقه نمونه گردشگری مشخص شده است .روستاهای استان گیالن به ویژه روستاهای
کوهپایه ای ،روستاهای مجاور باغ های چای و مرکبات ،روستاهای مجاور آبگیرها ،رودخانه ها ،تاالب ها و ساحل و نیز روستاهای
واقع در ارتفاعات ،دارای توان محیطی باالیی برای گسترش توریسم روستایی و تنوع بخشیدن به فعالیت های کشاورزی هستند
(زیبایی ویشکایی و دادرس راسته کناری.)7098 ،
 .2،1،2،1روستاهای هدف گردشگری
سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری  0روستای قلعه نو خرقان ،قلعه باال و فرومد در منطقه شهرستان شاهرود و
شهرستان میامی و روستای چاشم در منطقه شهرستان شهمیرزاد را در استان سمنان و  0روستای امامزاده هاشم و حاجی بکنده در
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رشت ،روستای داماش در رودبار ،روستای امامزاده ابراهیم در شفت و حسنک سرا در رودسر را در استان گیالن بهعنوان روستاهای
هدف گردشگری دارای اولویت در این دو استان معرفی نموده است.

 -3-6بررسی شاخصههای پیشنهادی در استانهای مورد نظر
پس از بررسی ویژگیها و آمارهای موجود از استانهای سمنان و گیالن ،شاخصههای پیشنهادی اعم از جاذبههای بومگردی،
جغرافیای طبیعی و تسهیالت خدماتی رفاهی و آمارهای مربوط به آنها بررسی شد .شاخصههای مربوط به جغرافیایی طبیعی در
بخش قبلی قرار گرفته است .جاذبههای بومگردی شامل آثار فرهنگی-تاریخی که میراث طبیعی ،میراث ناملموس و آثار
غیر منقول را شامل می شوند ،موزه ها و اماکن تاریخی تحت و پوشش و غیر وابسته به سازمان میراث فرهنگی ،تعداد اماکن اقامتی
و اقامتگاه های بومگردی هستند که این جاذبه ها با توجه به آمار به صورت کلی در استانهای سمنان و گیالن در غالب جدول و
نمودار بررسی شده است .در ادامه به ارائه آمار تسهیالت خدماتی-رفاهی همچون ارتباطات و حملونقل ،نوع راه ،خدمات
بهداشتی-درمانی و  ...در روستاهای هدف گردشگری دارای اولویت در استانهای سمنان و گیالن به صورت جدول و نمودار
پرداخته شده است.

 -1-3-6بررسی جاذبههای بومگردی در استانهای سمنان و گیالن
سال دوم ،شماره ( 2پیاپی ،)5 :تابستان (تیر) 8931

در جدول  0تعداد هر یک از جاذبههای بومگردی در استانهای سمنان و گیالن مشاهده می شود.
جدول  -6بررسی تعداد جاذبههای بومگردی در استانهای مورد نظر (نگارندگان با توجه به آمارهای اخذ شده از
سازمانها)
جاذبه بومگردی
آثار فرهنگی-تاریخی
ثبت شده در فهرست ملی

موزه ها و اماکن تاریخی،
فرهنگی

تعداداماکن اقامتی

اقامتگاه بومگردی

میراث طبیعی
میراث ناملموس
آثار غیر منقول
مجموع
تحت پوشش سازمان میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری
غیر وابسته به سازمان میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری
مشارکتی
مجموع
هتل
هتل اپارتمان
مجتمع
مهمانپذیر
پانسیون
سفره خانه های سنتی
مجموع
تعداد اقامتگاه
تعداد اتاق

استان سمنان
4
12
02
81

استان گیالن
2
29
12
89

70

1

0

1

2
71
72
7
2
1
2
1
00
71
12

0
70
82
08
49
29
2
04
040
1
02

آمار مربوط به جاذبههای بومگردی استانهای مورد بررسی در نمودار  0نمایش داده شده است.
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300
250
200
150
100
50
0

سمنان
گیالن
اقامتگاه بومگردی

تعداداماکن اقامتی

موزه ها و اماکن تاریخی ،آثار فرهنگی-تاریخی ثبت
شده در فهرست ملی
فرهنگی

نمودار  -2بررسی تعداد جاذبههای بومگردی در استانهای مورد بررسی (نگارندگان با توجه به آمارهای اخذ شده از
سازمانها)

 -2-3-6بررسی شاخصههای رفاهی-خدماتی در روستاهای هدف گردشگری استانهای سمنان و
گیالن
در جدول  2به بررسی شاخصههای خدماتی-رفاهی در روستاهای هدف گردشگری استانهای مورد نظر با توجه به آمارهای
اخذ شده در سرشماری سال  ،7081پرداخته شده است.
جدول  -6تعداد شاخصههای خدماتی-رفاهی در روستاهای هدف گردشگری استانهای مورد نظر (نگارندگان با توجه

سال دوم ،شماره ( 2پیاپی ،)5 :تابستان (تیر) 8931

با توجه به آمارهای بررسی شده در جدول  2مشاهده می شود که تعداد آثار فرهنگی تاریخی ثبت شده در استان سمنان  81و
در استان گیالن  89عدد میباشد .این عدد در مجموع تعداد موزه های استان سمنان  71و در استان گیالن  70عدد بوده است.
مجموع تعداد اماکن اقامتی در استان سمنان  00عدد و در استان گیالن به  040عدد می رسد .همچنین تعداد اقامتگاههای
بومگردی استان سمنان  71عدد و در استان گیالن  1عدد است .این آمار نشان میدهد که در تعداد اماکن اقامتی ،آثار فرهنگی-
تاریخی ثبت شده ،استان گیالن پیشی گرفته حال آنکه در تعداد موزه ها و اماکن تاریخی فرهنگی و اقامتگاههای بوگردی استان
سمنان از عدد با التری برخوردار است .تعداد موزه ها و اماکن تاریخی فرهنگی و آثار فرهنگی تاریخی با تفاوت کمی در این دو
استان وجود دارد .در صورتی که این تعداد در اماکن اقامتی استان گیالن بسیار متفاوت است.

به آمارهای سرشماری ملی )1632
مشخصات جغرافیایی
استان
سمنان
سمنان
سمنان
سمنان
گیالن
گیالن
گیالن
گیالن
گیالن

آبادی
چاشم
فرومد
قلعه باال
قلعه
نوخرقان
میانگین
امامزاده
ابراهیم
امامزاده
هاشم
حاجی
بکنده
حسنک سرا
داماش
میانگین

نوع راه
آبادی

مذهبی

سیاسی و
اداری

برق ،آب،
گاز

بهداشتی،
درمانی

بازرگانی،
خدمات

ارتباطات و
حملونقل

آموزشی

فرهنگی،
ورزشی

9
8
70

دارد
دارد
دارد

04
02
08

02
71
07

72
8
71

زمینی
زمینی
زمینی

08
02
08

1
1
1

02
79
78

دارد

00

79

8

زمینی

02

2

79

4

01

79

72

01

1

79

8

07

79

71

زمینی

09

4

07

77

دارد

01

74

8

زمینی

02

1

07

70

دارد

01

71

77

زمینی

09

9

00

77

01
00
09

71
07
79

72
71
70

زمینی
زمینی

04
02
04

4
9
4

00
00
00

77
70
70

فاقد
سامانه
تصفیه
دارد
دارد
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تعداد شاخصههای خدماتی-رفاهی در روستاهای هدف گردشگری استانهای گیالن و سمنان در نمودار  0قابل مشاهده است.
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روستاهای هدف گردشگری
استان سمنان

10

روستاهای هدف گردشگری
استان گیالن
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نمودار  -6تعداد شاخصههای خدماتی-رفاهی در روستاهای هدف گردشگری استانهای مورد نظر (نگارندگان با توجه
به آمارهای سرشماری ملی )1632

با بررسی شاخصههای خدماتی رفاهی در روستاهای هدف گردشگری دو استان سمنان و گیالن در می یابیم که در همه موارد
به غیر از بخش بازرگانی ،این شاخصهها تعداد بیشتری در در استان گیالن دارند که در بخش بازرگانی این تعداد در هر دو استان
برابر میباشد.

 .7نتیجه گیری و پیشنهادات
با بررسی مبانی نظری در می یابیم که حفظ جذابیت های طبیعی از جمله فرهنگ بومی ،سنت های اجتماعی و عوامل
بومگردی در ذات گردشگری نقش اساسی در جذب بازدید کننده از یک منطقه را ایفا میکند .جاذبههای بومگردی از جمله آثار
تاریخی-فرهنگی (همچون مناسبتها و آیین های سنتی و بومی ،نوع لباس و  ،)...اماکن تاریخی -فرهنگی (موزه ها ،بناهای بومی و
ت اریخی و  ،)...اماکن اقامتی و اقامتگاههای بومگردی از یک طرف و عناصری همچون خدمات و امکانات رفاهی ،ساختار زیربنایی،
تأسیسات مناسب ( راههای هوایی ،زمینی و  )...در جهت تکمیل آن برای افزایش گردشگری عوامل معینی هستند و با در نظر
گرفتن این موارد تحولی در موفقیت گردشگری ایجاد می گردد .استان سمنان و استان گیالن هر دو از جاذبههای بومگردی که
مهمترین عنصر در جهت جذب گردشگر میباشد برخوردارند .استان گیالن بهعنوان مقصد  77014111سفر در سال 81
پربازدیدترین مقصد گردشگری کشور است .استان سمنان با وجود جاذبههای گردشگری متعدد که از نظر تعداد اختالف اندکی با
استان گیالن دارد و در بعضی موارد از جمله تعداد اقامتگاههای بومگردی و اماکن تاریخی-فرهنگی از استان گیالن پیشی گرفته
است ،تعداد  082719سفر را بهعنوان مقصد در سال  81داشته است که کم سفرترین استان کشور بوده و در مقایسه با تعداد
سفرهای انجام شده به استان گیالن اختالف زیادی دارد .با وجود جاذبههای بومگردی ،تعداد اماکن اقامتی در استان سمنان
اختالف زیادی با تعداد این اماکن در استان گیالن داشته و این اختالف به  012عدد می رسد که خود نشان دهنده توجه کمتر به
تسهیالت گردشگری و توزیع آن میباشد  .این آمار با اختالف کمتر نسبت به اماکن اقامتی اما همچنان با تعداد کمتر نسبت به
استان گیالن در امکانات خدماتی-رفاهی در روستاهای هدف گردشگری استان سمنان نیز به چشم می خورد .با توجه به این آمار
با افزایش خدمات گردشگری از جمله اماکن اقامتی و امکانات رفاهی تعداد گردشگران افزایش یافته است .استان سمنان با
ظرفیتهای گردشگری و جاذبههای بومگردی از جمله آثار تاریخی-فرهنگی ،نیازمند توجه ویژهای میباشد .استفاده از این پتانسیل
ها با مطالعه و برنامه ریزی و ارائه معیارهای مناسب که بتواند باعث ایجاد خدمات بیشتر گردشگری شود و شرایط مطلوبی را ایجاد
نماید برای افزایش تعداد گردشگران این استان کمک میکند .راهکارهایی همچون برگزاری جشنواره ها ،آیین ها و مراسم سنتی،
افزایش مراکز اقامتی با امکانات و کیفیت مناسب ،تولید و توزیع کتابها و مجالت بهعنوان راهنمای گردشگری مناطق ،توزیع
امکانات خدماتی رفاهی و زیرساختهای مربوطه و توجه بیشتر نهادهای مربوطه به مقاصد دارای جاذبههای بومگردی ،برای افزایش
تعداد بازدیدکنندگان از این مقاصد پیشنهاد میگردد.

در این پژوهش با در نظر گرفتن پیشینه ،مبانی نظری ارائه شده و آمارهای موجود ،جاذبههای گردشگری و خدمات رفاهی در
دو استان سمنان و گیالن شناسایی و ارزیابی شد و سپس در غالب جدول و نمودار با توجه به سواالت پژوهش مورد بررسی و
تجزیه تحلیل قرار گرفته شد .این نتایج نشان دادند که توجه به تسهیالت و خدمات رفاهی و ارائه خدمات گردشگری در جهت
جاذبههای بومگردی ،در افزایش گردشگران به یک مقصد گردشگری مؤثر است.

منابع
.7

.0
.0
.2

.1
.4
.9
.8
.72
.77
.70

.70
.72

.71
.71
.74

سال دوم ،شماره ( 2پیاپی ،)5 :تابستان (تیر) 8931

.1

ابراهیم زاده عیسی ،دارایی مرضیه ،دارایی ابوالفضل« ،)7082( ،تحلیلی بر وضعیت امکانات و تسهیالت گردشگری شهر
سمنان از منظر گردشگران با استفاده از آزمون پیرسون» ،نشریه پژوهش و برنامه ریزی شهری ،سال ششم ،شماره بیست و
دوم
اکبریان رونیزی ،سعیدرضا« ،)7081( ،سنجش پایداری گردشگری در روستاهای هدف گردشگری مطالعة موردی :شهرستان
سپیدان» ،پژوهش های روستایی ،دوره  ،4شماره ،7
ایمانی بهرام ،ارشدی علی« ،)7081( ،اولویت بندی و سطح بندی روستاهای هدف گردشگری (مطالعه موردی :شهرستان
مشگین شهر)» ،فصلنامه فضای گردشگری ،سال ششم ،شماره 02
بابایی همتی روشن ،موالئی هشجین نصراله« ،)7080( ،راهکارهای توسعه گردشگری روستایی در بخش کوهپایه ای
گیالن» ،چشم انداز جغرافیایی در مطالعات انسانی ،سال هشتم ،شماره 00
بورقانی فراهانی سهیال ،فرهنگی علی اکبر ،مشهدی سحر ،)7080( ،تحلیل شاخصهای مؤثر بر توسعه گردشگری روستایی
(پیمایشی پیرامون روستای گرمه) ،فصلنامه مدیریت دولتی ،دوره  ،1شماره 7
پوراحمد احمد ،شهبازپور احمد و خلیجی محمد علی« ،)7082( ،بهره گیری از مدل های تصمیم گیری چندمعیاره در ارزیابی
قابلیت های گردشگری نمونه ی موردی استان سمنان» ،مطالعات جغرافیایی مناطق خشک ،دوره ششم ،شماره بیست ویکم
پورروحانی ماجده ،پورجعفر محمدرضا ،یدقار علی« ،)7081( ،اهداف ،ارکان و الزامات برنامه ریزی گردشگری روستایی با
تاکید بر بوم-گردشگری (نمونه مطالعاتی :روستای شیاده ،شهرستان بابل)» ،فصلنامه مسکن و محیط روستا ،شماره 711
توالیی سیمین ،ویسی رضا ،محمدی مریم ،عاشوری فاطمه« ،)7081( ،اولویت بندی مناطق نمونه گردشگری شرق استان
گیالن جهت برنامه ریزی توسعه گردشگری» ،فصلنامه فضای گردشگری ،سال ششم ،شماره 07
رحیمی ،حسین« ،)7081( ،نقش مناسبات شهرو روستا در توسعه گردشگری روستایی (مطالعه موردی :بخش گلبهار
شهرستان چناران) ،فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری» ،سال دوازدهم ،شماره 9
رحیمی داریوش ،رنجبر دستنانی محمود« ،)7087( ،ارزیابی و اولویت بندی جاذبه های اکوتوریسم (روستاهای هدف
گردشگری استان چهار محال و بختیاری)» ،مطالعات و پژوهشهای شهری و منطقه ای ،سال چهارم ،شماره چهاردهم
رکن الدین افتخاری ،عبدالرضا ،رمضان نژاد یاسر ،پورطاهری مهدی« ،)7081( ،سنجش رضایت گردشگران از مقاصد
گردشگری ساحلی مناطق روستایی استان گیالن» ،پژوهش های جغرافیای انسانی ،دوره  ،28شماره 0
زیبایی ویشکایی محمد رضا ،دادرس راسته کناری حسن« ،)7098( ،بررسی میزان تاثیر اجرای طرحهای گردشگری بر
وضعیت اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مناطق مختلف استان گیالن» ،فصلنامه جغرافیایی سرزمین ،علمی-پژوهشی ،سال
هفتم ،شماره 01
سیدعلی پور سید خلیل ،اقبالی ناصر« ،)7082( ،نقش جاذبههای اکوتوریستی ،فرهنگی و تاریخی در توسعه گردشگری استان
سمنان» ،فصلنامه جغرافیای گردشگری ،دوره  ،7شماره 7
شادی محمدعلی ،مهدوی حاجیلویی مسعود ،عزتی عزت اهلل« ،)7081( ،تدوین شاخصهای روستاهای هدف گردشگری
ایران و ارزیابی آنها (مطالعه موردی :روستاهای نمونه استان سمنان)» ،فصلنامه علمی پژوهشی نگرش های نو در
جغرافیای انسانی ،سال نهم ،شماره اول ،زمستان
شکوری علی ،بهرامی شقایق« ،)7080( ،مطالعه تأثیر گردشگری روستایی بر کاهش فقر از منظر معیشت پایدار :مورد
روستاهای قلعه نو و کلین شهرستان ری» ،توسعه روستایی ،دوره ششم ،شماره 7
عطازاده ابراهیم ،محمودی زرندی مهناز« ،)7081( ،بررسی چگونگی تأثیر طراحی محیطی بومی بر گردشگری روستایی
(نمونه موردی :منطقه ارس)» ،دوره  ،0شماره 0
عطایی هوشمند ،هاشمی نسب سادات« ،)7098( ،بررسی پتانسیلهای اقلیم توریستی استان سمنان با استفاده از شاخص
دمای معادل فیزیولوژی ) ،»(PETپژوهش هاى بوم شناسى شهرى ،سال اول ،شمار ه دوم
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عنابستانی علی اکبر ،گیاهی حسن ،جوانشیری مهدی« ،)7084( ،بررسی و تحلیل آثار ایجاد اقامتگاههای بوم گردی بر
توسعه سکونتگاه های روستایی (نمونه :روستای رادکان شهرستان چناران)» ،فصلنامه علمی-پژوهشی برنامه ریزی فضایی
(جغرافیا) ،سال هشتم ،شماره دوم
لطفی نیا محمد تقی ،آمار تیمور« ،)7084( ،تحلیل نقش گردشگری در تحوالت اقتصادی روستاهای هدف گردشگری شرق
استان گیالن در دهه اخیر» ،فصلنامه علمی-پژوهشی جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای) ،سال هشتم شماره  ،0تابستان
مجیدی ده شیخ حکیمه ،صفرآبادی اعظم ،گلی علی« ،)7081( ،آمایش منطقهای جاذبههای گردشگری با تأکید بر توانهای
اکوتوریسم (استان کهگیلویه و بویراحمد)» ،نشریه پژوهش و برنامه ریزی شهری ،سال هشتم ،شماره بیست و نهم
محمدی سعدی ،مرادی اسکندر ،رشیدی زبیده« ،)7081( ،اثرات گردشگری بر معیشت پایدار خانوارهای روستایی ،از دید
جامعه میزبان مطالعه موردی :بخش اورامان (شهرستان سروآباد)» ،جغرافیا فصلنامه علمی-پژوهشی و بینالمللی انجمن
جغرافیای ایران ،سال پانزدهم ،شماره 10
ملک حسینی ،عباس« ،)7081( ،بررسی نقش حکمروایی خوب شهری در مدیریت و برنامه ریزی گردشگری شهر سمنان،
فصلنامه علمی پژوهشی نگرش های نو در جغرافیای انسانی» ،سال نهم ،شماره سوم
میرزاده کوهشاهی مهدی ،دهقانی امیر« ،)7081( ،بررسی نقش پتانسیل های بوم گردی بندرعباس در جذب گردشگران»،
پژوهش نامه فرهنگی هرمزگان ،شماره 77
هاشمی ،نیلوفر« ،)7098( ،نقش اکوتوریسم در توسعه پایدار روستایی» ،فصلنامه روستا و توسعه ،سال  ،70شماره 0
25. Akin, Heather; R.shaw, Bret; T.Spartz, James, 2015, Promoting Economic
Development with Tourism in Rural Communities: Destination Image and Motivation
to Return or Recommend, Journal of Extension, volume 53, number 2
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طراحی پارک در مقیاس کودکان در راستای استفادهی همسان
کودکان معلول در کنار سایر کودکان و تقویت خالقیت آنان

مهربانو خوش نیّت ،1فاطمه

کاظمی*2

تاریخ دریافت81/30/81 :
تاریخ پذیرش81/30/22 :
کد مقاله18193 :

چکـیده
کودک در دنیای امروز جایگاه بسیار ویژهای دارد .در کشورهای پیشرفته روشهای آموزشی را در جهت شکوفایی
استعدادهای بالفطره کودکان تعیین مینمایند .کودکان جهت رشد نیاز به شناخت تواناییها و نیازهای روحی و جسمی و
پتانسیلهای درونیشان دارند .بدین منظور به فضایی نیاز دارند که بتوانند آزادانه در آن بازی کنند و خود با توجه به فطرت
خویش به جستجو و تجربه بپردازند؛ اما در شهرهای کنونی با افزایش جمعیت و نیاز به اماکن مسکونی و تخریب خانههای
ویالیی و تبدیل آنها به آپارتمانها سبب شده که فضای باز و امن و مناسب کمتری برای فعالیتهای کودکان یافت شود.
کودک امروز به دلیل عدم ایمنی و امنیت محیط شهری در اتاق کوچکی در آپارتمان محبوس شده است .درحالیکه او
فضایی میخواهد تا خأل حضور طبیعت را در زندگیاش پر کند و مکانی که بتواند زمینه مناسب برای پرورش و رشد
استعدادهایش را فراهم کند” .پارک کودک” پارکی است ،در مقیاس کودکان(رده سنی  82-0سال) که با تلفیق معماری و
طبیعت ،سبب ایجاد فضاهای انعطافپذیر و متنوع میشود و این امکان را برای کودکان به همراه والدین ایجاد میکند .در
این مقاله تالش شده است تا فضاهایی صرفاً در مقیاس کودکان ،با تأکید بر بهرهگیری از قابلیتهای محیطی و آموزشی
بهمنظور پی بردن به استعدادها و عالیق آنها و رویکردی جهت ارتقاء خالقیت و حس بازیانگیزی در آنان با تدابیر
استفادهی همسان کودکان معلول در کنار سایر کودکان همچنین ایجاد محیط تفریحی چندمنظوره همگام با فعالیتهای
آموزشی برای رشد خالقیت به همراه استفاده از پوشش گیاهی مناسب و باال بردن انتخاب و تصمیمگیری کودکان مهیا
شود.

واژگـان کلـیدی :خالقیت ،پارک ،مقیاس کودک ،کودک معلول

 -8دانشجوی کارشناسی ارشد ،مهندسی طراحی محیط زیست ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 -2دانشیار گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران( .نویسنده مسئول)
fatemeh.kazemi@um.ac.ir
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بازی کردن مدت مدیدی است که بهعنوان یکی از جنبههای حساس و مهم رشد کودک شناخته شده است .تعدادی از اولین
مطالعات در مورد بازی در دهه  8183توسط جی استانلی هال(پدرجنبش مطالعات کودکان) شروع شد که رغبت و عالقه را در
دنیای رشدی ،روانی و رفتاری نوزادان وکودکان جرقه زد .بازی برای کودکان ونوجوانان از اهمیت خاصی برخوردار است و کودکی
که در این دوران ،فضا و شرایط بازی برایش مهیا نشود درسنین باالتر دچار مشکالت روحی و روانی متعددی خواهد شد .دراین
زمینه آنچه که مهم است شناخت ویژگیهای کودک و فضای بازی مناسب است با توجه به طیف وسیع تنوع عالیق ونیاز کودکان
درسنین مختلف رشد ،بدیهی است که فضاهای عمومی آنها نیز باید دارای انعطاف و وسایل بازی مناسب باشند تا بتوانند با آزاد
نمودن کودک درفضا زمینه بروز خالقیت و جستجوی محیطی رادرآنها شکوفا و مهیا نمایند .با وجود اینکه بازی به عنوان مهمترین
ابزار شناخت و آموزش کودک تلقی می شود ،اما درحال حاضرمکانهایی که به بازی و نگهداری و آموزش کودکان اختصاص یافته
و یا مکانهایی را که کودکان خود به عنوان زمین بازی انتخاب کردهاند ایمنی کامل نداشته و فاقد استانداردهای الزم در این زمینه
است وکمتر موردی را میتوان یافت که اصول طراحی فضا و وسایل درآن رعایت شده باشد .طبق آمارهای رسمی کشور در سال
 ،8083تعداد معلوالن کشور یک میلیون و  81هزار و  958نفر؛ یعنی حدود  83درصد جمعیت کشور بوده است(سالنامه آماری
کشور .)8083 ،باید با در نظر گرفتن معلوالن از هر نوع معلولیت جسمی یا روحی که برخوردار باشند ،على رغم وجود قوانین بهره
مندی برابر از حقوق شهروندی ،همچون سایر شهروندان ،در عمل لزوم توجه بیش از پیش به طراحیهای اصولی و همراه با رعایت
استاندارد به ویژه در اماکن عمومی شهر ،که مورد استفاده اقشار و گروههای مختلف است را گوشزد میشود(رفیع زاده.)01 :8010 ،
همچنین فرد معلول نیز باید بتواند به آسانی خود را به مرکز تفریحی برساند و در داخل آن ،بدون کمک دیگران گردش کند ،این
مسئله برای کلیهی معلوالن(از نابینایان تا افرادی که دارای نقص عضو هستند) ،صدق میکند .برای دستیابی به این هدف ،آنها
محتاج به فضایی هستند که نه برای دیگران مزاحمتی ایجاد نمایند و نه دیگران برای آنها مشکلی بوجود آورند .متأسفانه پارک
های شهری نیز همانند دیگر تأسیسات اجتماعی(کاربریهای شهری) قادر به میزبانی از معلوالن نیستند و به آنها بهره کافی نمی
رساند(رئیسی دهکردی .)200 :8019 ،از دیگر مشکالت میتوان به نبود مکانهای بازی مناسب برای کودکان خردسال و مورد
استفاده برای همهی گروههای سنی و جداسازی آنان ،همچنین محصور کردن زمین بازی که امری مهم از نظر آسیب شناسی و
نیازهای جسمی است صورت نگرفته است .توجه به جنس کفپوشها به عنوان مهمترین عامل کاهش دهنده صدمات و انتخاب
گیاهان مناسب در کاشت باید مورد توجه قرار بگیرد .پوشش کف تاحدی درصورت نرم و مناسب بودن شدت صدمات ناشی از
سقوط و یا زمین خوردن کودکان راکاهش میدهد .همچنین بی توجهی به اهمیت حضور والدین و تنوع بازیها و سرگرمیها و
عدم رعایت استانداردهای الزم را میتوان اشاره کرد.

 -2روش تحقیق
روش استفاده شده در این تحقیق در ابتدا مطالعات اسنادی و کتابخانهای و مرور ادبیات مربوط به منظور تدوین چارچوب مبانی
نظری تحقیق انجام میشود .در این راستا جمع آوری اطالعات برای بررسی و استخراج اصول و ضوابط و معیارها برای طراحی
زمین بازی از طریق مرور منابع کتابخانه ای ،اسنادی ،پایگاههای اطالعات دادهها ،اینترنت ،نشریات و مقاالت و مجالت علمی
معتبر داخلی و خارجی که در رابطه با طراحی پارک کودک در مقیاس کودکان و نیز مورد استفاده برای کودکان معلول در کنار آنها
است ،صورت می گیرد .در ادامه شناخت و مطالعه منطقه موردنظر از طریق مطالعه کتابخانهای و اسنادی ،برداشتهای میدانی،
تهیه نقشهها و اطالعات از سازمان های مرتبط و ارزیابی آنها ،همچنین بررسی عکسهای هوایی منطقه موردنظر و اصالح این
نقشه ها و تصاویر با کمک اطالعات حاصل از برداشت صورت میگردد .در نهایت با بهرهگیری از اصول و مبانی بدست آمده ،به
تدوین راهبردهای طراحی پرداخته میشود و منطبق با آنها سایت مورد مطالعه طراحی میگردد .در نهایت پالن طراحی کاشت آن
به منظور درک بهتر روند طراحی نشان داده میشود.

 -3مبانی نظری
کودکان در مواجه با فضاهایی در مقیاس بزرگساالن ،نوعی احساس ضعف ،ناتوانی و ترس دارند .به همین دلیل ترجیح می
دهند که در محیطی با مقیاس های کوچک متناسب قد و اندازه خود قرار گیرند .در چنین ابعادی ،با دقت و تمرکز باالتر و به مدت
زمان طوالنیتر به بازیهای پیچیدهتری خواهند پرداخت .این نکته همچنین در ایجاد نوعی حس استقالل و عدم وابستگی
کودکان به بزرگساالن مهم است زیرا از این طریق میتوانند تواناییها و ترجیحات فردی خود را بر محیط اعمال نمایند .توجه به
مفهوم "تقویت خالقیت" در طراحی فضاها و محوطههای مناسب برای کودکان در راستای برانگیزش و ارتقاء سطح خالقیت ،از
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محورهای مورد بحث جامعه علمی است؛ چنانچه عقیده معماران در طرح ساختمانهای کودکان بر این است که با "احساس تعلق
به فضا" و اینکه در خانه خودشان هستند ،بتوان خالقیت آنها را تحریک کرد(.کرونر .)81 :8011 ،هر چند که مراحل رشد کودکان
تدریجی است و از کودکی به کودک دیگر متفاوت؛ اما به طور واضح هیچ توجیهی برای ادغام این دو گروه سنی وجود نخواهد
داشت؛ بنابراین وجود فضاهای گوناگون برای فعالیتهای مختلف و متناسب سن و رشد کودکان ضروری است؛ مانند فضاهایی
برای بازی خالقگونه(مربوط به همهی گروههای سنی) ،بازیهای با قاعده(مخصوص کودکان مدرسه رو) ،فضایی برای بازی با
عناصر طبیعی چون آب ،شن و بازی های آرام و ساکت .بدین ترتیب ،کودکان فرصت های گوناگونی برای تأمین نیازهای جسمی،
روحی و اجتماعی خود خواهند یافت.
در جدول صفحه بعد به تعدادی از نگرشها و نظریههای روانشناسان و شهرسازان و معماران در مورد بازی کودکان اشاره می-
شود:
جدول  -1نگرشها و نظریههای روانشناسان و شهرسازان و معماران در مورد بازی کودکان
تصویر

نظریات روانشناسان

-8813
8189

ژان پیاژه
( Jean
)Piaget

-8809
8198

نظریه پیش
تمرینی
کارل گروس
( Karl
)Groos

-8820
8109

نظریه بازپیدایی
استانلی هال
( Stanley
)Hall

-8852
8158

جان دیویی
( John
)Dewey

-8808
8159

-8800
8180

نظریه روان
تحلیل گری
زیگموند فروید
(Sigmund
)Freud
نظریه
اجتماعی-
تاریخی
ویگوتسکی
( Lev
)Vygotsky

بازی یک انگیزه دهنده برای رشد ناقص ویژگیهای ارثی است .به علت
پیچیدگیهای وجود انسان ،او به زمانی طوالنی برای تمرین و کسب
مهارتهای ویژه ی بزرگسالی نیاز دارد که بازی این مشکل اساسی را از
پیش روی او برمیدارد.
بازی عملی است غریزی که گذشته انسان را بازگو و تکرار میکند و
وسیهای است برای ابراز غرایز کودکان که در نتیجه آن این غرایز
کوررنگتر و ضعیفتر میگردند؛ مانند جنگیدن کودکان که شوق
جنگیدن را در دوران بزرگسالی کاهش خواهد داد و این رفتار با بزرگتر
شدن کودک کمرنگتر خواهد شد(ایزدپناه جهرمی .)00 :8010 ،کودک
به بازی می پردازد تا محتوی و صحنههایی را که اجدادشان ایجاد کرده
بودند تجدید کنند ،یعنی کودکان ویژگی بازی را به ارث میبرند.
یکی از صاحب نظران امر آموزش و پرورش و از نظریه پردازان تئوری
تعامل گرایی ،معتقد بود هرگونه اهداف آموزشی از جمله شکوفایی و
پرورش خالقیت در مورد کودکان باید بر حل مسایل ومشکالتی منطبق
باشد که کودک در جریان زندگی روزمره و در محیط اجتماعی خود با
آنها مواجه است(شاتو.)8019 ،
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سال

نام و نظریه

عقاید و نظریات آنان
از صاحبنظران موفق در امر روانشناسی کودکان که معتقد است :کودکان
جهان هستی را متفاوت از بزرگساالن میبینند و آنها از راه تجربه
مستقیم با محیط پیرامون به درک و فهم امور میپردازند(هرگنهان و
اولسون .)8018 ،بازی جنیهای از رشد شخصیت کودک است و اساس
شخصیت فرد در بزرگسالی ،در بازی دوران کودکی او قرار دارد .در مرحله
ابتدایی زندگی کودک (دوره حسی -حرکتی) ،بازی به طور عمده تقلیدی
از صدا و کارهای اشخاص و حیوانات محیط اطرات کودک است .بازی
قسمت اصلی زندگی پیش از دبستان را تشکیل میدهد و جنبه باارزشی از
رشد شناختی ،اجتماعی و عاطفی کودک است.

اهمیت بازی در درجه اول هیجانی است ،چرا که به کودکان امکان می-
دهد تا از اضطراب خود بکاهند .او به سه نوع اضطراب اشاره میکند که
عبارتند از :اظطراب عینی ،اضطراب غریزی و اضطراب وجدانی.
وی عقیده داشت فرآیند رشد کودک دو خطمشی همزمان دارد که دائما با
یکدیگر در تعامل هستند .خطمشی طبیعی ،رشد داخلی که در دوسال اول
زندگی حائز اهمیت است و خطمشی اجتماعی-تاریخی که سبب رشد
خارجی و پس از دوسالگی تاثیر فراوانی پیدا میکند .همچنین او بازی را
برای رساندن مفاهیم فرهنگی و هنجارهای اجتماعی اساسی آن جامعه به
کودک است .منشا بازی هم عوامل هیجانی هستند هم عوامل اجتماعی.
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نظریات شهرسازان و معماران

67

-8810
8189

وینی کات
( Donald
)Winnicott

بازی برای تکامل اجتماعی و عاطفی کودک ضروری است و بین بازی و
یادگیری ارتباط خیلی نزدیکی وجود دارد .او به ویژه تحت تأثیر برداشت
ما از نقش مهم تسلی بخش بچهها بود و آنها را اشیا انتقالی نامید.

-8895
8111

لوکوربوزیه
( Le
)Corbusier

به جهت ذخیره بیشتر زمین برای اختصاص هر چه بیشتر به فضای سبز
عمومی و فضاهای بازی برای کودکان ،ساختمانها را به روی هم طراحی
نمود و به منظور کاهش ترافیک عبوری با طراحی شبکه معابر اصلی عبور
و مرور در سه سطح  -8زیرزمین ،جهت ترافیک سنگین
 -2همسطح زمین ،جهت ترافیک میان محلهای
 -0مسیرهای روگذر  ،برای ترافیک سریع ،باعث روان شدن ترافیک و از
بین رفتن خطرات احتمالی برای کلیه اقشار به ویژه کودکان شده
است(حیبی.)28-00 :8089 ،

-8883
8185

مامفورد
( Lewis
)Mumford

در صورتی که فضاهای شهری فاقد فضاهای مناسب برای بازی و تفریح
کودکان باشد آن شهر به فضای خشک سنگدل بدی میشود.

-2339
8889

جین جیکوبز
( Jane
)Jacobs

وی معتقد است ،کودکان شهر به تنوع مکانی بسیاری برای بازی و
آموختن نیاز دارند .الزم است برای ورزش و تمرین ،مکانهای تخصصی
بسیار زیاد و قابل دسترس فراهم آید؛ اما آنان به فضاهای غیر تخصصی
نیز احتیاج دارند ،فضاهایی خارج از خانه که در آنجا بازی کنند ،پرسه زنند
و تصورشان از جهان را بسازند .در عمل ،این امر فقط از طریق تماس با
بزرگساالنی میسر است که به طور منظم در پیادهروهای شهر با آنها
برخورد میکنند(حبیبی.)00-08 :8089 ،

زمین بازی بر حسب گروه سنی کودکان را میتوان به صورت زیر تقسیم نمود:
 – 8زمین بازی مختص کودکان زیر  0سال  :این زمینها ترجیحاً باید در فاصله  53متری محل سکونت قرار گرفته و محصور
شده باشند .حصار دور زمین بازی را میتوان با کاشت گیاه پرچینی همیشه سبز و یا بوسیله مصالح دیگر (مانع فیزیکی با ارتفاع کم)
ایجاد کرد که باعث ایجاد مانع صوتی گردیده و محیط محدودی را بوجود می آورد تا کودکان در معرض دید والدین قرار گیرند و از
هر طرف براحتی خارج نشوند .نیمکتها را میتوان در مجاورت زمین بازی مستقرکرد تا والدین مراقب کودکانشان باشند.
 – 2زمین بازی کودکان بین  0تا  1سال  :این فضا باید تقریباً جدا از زمین بازی بزرگترها باشد تا آنان با خطرات ناشی از
دوچرخه سواری و توپ بازی مواجه نشوند .این نوع فضای بازی به زمینهای به صورت طبیعی (چمن) برای جنب و جوش و
استراحت به صورت نیمه سفت و دارای تجهیزات بازی و تفریحی از قبیل تاب و نردبان که ایجاد تحرک کنند و به صورت پایدار یا
آسفالت برای تیله بازی و سهچرخه سواری تقسیم میشود.
 – 0زمین بازی کودکان بین  1تا  8سال  :این گروه به استقالل و روابط اجتماعی نیاز دارند و می توان زمینهایی چند
منظوره ،خاص فعالیتهای پر تحرک ایجاد کرد .این زمینها میتوانند دارای شیب و از نوع نیمه سفت و چمنزار باشند.
 – 0زمین بازی کودکان  8تا  82سال  :این کودکان مستقلتر هستند در نتیجه در زمین و فضاهای وسیع تر با حصارکمتر
بازی می کنند فضاهای ورزشی که ممکن است آسفالت باشند نیز جزو زمینهای بازی این گروه سنی هستند .صرف نظر از سن
کودکان و فعالیتهای آنها ،باید سه عنصر اساسی در فضاهای بازی کودکان درنظر گرفته شود ،زمین و نوع تحرک در آن ،گیاهان
و آب(ژان پیر موره و همکاران.)8010 ،
استفاده همسان کودکان معلول در کنار سایر کودکان :اگرچه درصد کمی از کودکان از کم توانی رنج میبرند اما توجه به
نیازهای آنان در مسائل طراحی شهری از ضروریات به شمار میرود .در همین راستا طراحی معابر باید به گونهای باشد که مانعی بر
سر راه کودکان وجود نداشته باشد .ایجاد فضاهایی که هم برای کودکان عادی و هم برای کودکان معلول قابل استفاده باشد،
موجب ارتباط بین کودکان و سرزندگی آنها میشود واحتمال منزوی شدن کودکان کم توان را در فضاهای عمومی به حداقل می-
رساند .در نظر گرفتن رمپهایی با شیب بسیار مالیم در همه فضاها حتی زمینهای بازی و تعبیه نرده در مکانهای مختلف ،از
بهترین و سادهترین راه حلهای ممکن است .استفادهی همسان کودکان معلول در کنار سایر کودکان به معنای طراحی به منظور
ایجاد محیط هایی است که در آن کودکان معلول نیز بتوانند بدون نیاز به تغییر و تعدیل ،از آن استفاده کنند؛ یعنی فضای بازی به
طور آزادانه ،بدون موانع فیزیکی و اجتماعی در دسترس قرار گیرد .این کار لزوماً به معنای جداسازی کودکان معلول از سایر کودکان

نیست ،بلکه به معنای خلق نوعی طراحی منعطف و خالقانه است که طیف گستردهای از کودکان را در برگرفته و امکان فرایند
اجتماعی شدن را فراهم میسازد.

تصویر  1و  -2مکانی که همه میتوانند بازی کنند در تگزاس

تصویر  -3ورودی مکان بازی کودکان

مبلمان مناسب در پارک کودک :در پارک کودک نیمکتها و صندلیهایی که برای اطفال در نظر گرفته میشوند باید کوتاه و
از حداقل ارتفاع برخوردار باشد و نیز ارتفاع نیمکتها باید با اندکی اختالف ارتفاع ساخته شود تا کودکان براساس سن و قد بتوانند از
آنها استفاده کنند .نیمکت بزرگساالن برای استفاده کودکان کار نامناسبی است و باعث میشود که کودکان به خود اتکاء نداشته و
والدین آنها را روی نیمکت بنشانند .همچنین نیمکتها و صندلیها باید در تورفتگی مسیرهای تردد جانمایی گردد ،زیرا اطفال از
دویدن لذت میبرند و چنانچه این نیمکتها در مسیر قرار گیرد باعث برخورد کودکان با آنها میشود .ارتفاع نیمکتها بایستی
متفاوت باشد که برای کودکان و بزرگساالن مورد استفاده باشد و ترجیحا مصالح و مواد استفاده شده در نیمکتها باید قابل شستشو
باشد و از سوراخ و شکافهای کوچک که امکان گیر کردن انگشت یا گردن کودکان در آن هست خالی باشند و لبه تیز نیز نداشته
باشند .سطلهای زباله باید زیبا و کوتاه باشد تا قد اطفال به آن برسد ،میتوان با ساخت اشکال مختلف به شکل حیوانات یا
پرندگان جنبه آموزشی نیز ایجاد کرد(بافنده اسالم دوست.)8082 ،
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ورودی مکان بازی کودکان :برای ورود به مکان بازی کودکان استانداردهای مفصلی در این زمینه وجود دارد ولی در کل زمین
بازی کودکان باید از زوایای مختلف امکان دسترسی امن داشته باشد زیرا بسیاری کودکان هنگام دیدن محل بازی احساساتی می
شوند و با حد اکثر سرعت می خواهند از نزدیکترین مسیر به آن برسند و نباید این نزدیکترین مسیر مسیری خطر ساز باشد .ورودی
زمین نباید در مجاورت بزرگراه و خیابان های اصلی باشد زیرا به دلیل سرعت و حرکت وسایل نقلیه در این مکانها برای رفتوآمد
کودکان مشکالتی بهوجود خواهد آمد.
همچنین اگر از پله برای ورودی مکان بازی کودکان
استفاده میشود ایجاد یک رمپ با شیبی مالیم و به طول
حداقل یک متر در کنار آن و وجود نرده به ارتفاع حداکثر 823
سانتیمتر یک ضرورت است(علیمردانی و همکاران .)8085 ،اگر
محل بازی کودکان چندین ورودی دارد حداقل یکی از این
ورودیها باید دارای رمپ باشد تا کودکان معلول و یا کالسکه
کودک بتواند به آسانی و امن وارد و خارج شود.

تصویر  4و  -5نیمکتهای کودکانه به شکل کتاب در لندن
https://www.samatak.com/funny/tale/benches-in-london-as-a-child-and-as-a-book.html

گیاهان مناسب در پارک کودک :گیاهان بوجود آورنده سایه ،تعادل و امنیت هستند و فضاهای دنج و پوشیده فراهم میسازند.
برای دستیابی به این امر میتوان از کاشتن گیاهان حساسیتزا و سمی مثل  :خرزهره ،گل انگشتانه ،کرچک و  ...و نیزگیاهان تیغ
دار جداً پرهیز کرد .همچنین باتوجه به عالقه کودکان به پرندگان ،درختان اطراف زمین بازی را میتوان از گونههای جلب کننده
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پرندگان انتخاب نمود مثل توس ،توسکا و بلوط .اگر انواع درختچهها در اطراف زمین بازی کاشته میشوند بهتر است از گونههای
مانع آلودگی صوتی مثل بوداغ ،مورد و  ....استفاده شود .از گلها میتوان تعدادی از گلهای یکساله و دائمی نسبتاً مقاوم را که با
خوردن توپ و غیره زود از بین نمیروند انتخاب کرد مثل  :گازانیا  ،میخک و  ....در مجاورت وسایل بازی می توان با گیاهان علفی
و یا پرچینی همیشه سبز و بدون خار ،مانند برگ نو ،شمشاد و یا انواعی از سوزنی برگان ،محیطی به صورت داالنهای پرپیچ و خم
سبز برای انواعی از بازیهای کودکان ایجاد نمود(ژان پیر موره و همکاران .)8010 ،کاشتن درختهای جوان و بدون میوه مثل بید
مجنون و امثال آن و درنتیجه عدم استفاده از درختانی مانند:کاج ،گردو و توت؛ زیرا خطر سقوط میوه درخت کاج و گردو بر سر
کودکان وجود دارد و نیز کثیفی درخت توت و لیز شدن زمین و یا افتادن میوه روی خاک و استفاده از میوه آلوده توسط
کودکان،همه اینها مواردی است که باید در انتخاب گونه گیاهی پارک کودک مورد توجه قرار گیرد ،همچنین امکان سقوط درخت
تناور مانند سپیدار در اثر باد به روی کودکان را نباید از نظر دور داشت(بافنده اسالم دوست.)8082 ،
جدول شماره  -2فهرست گیاهان مورد استفاده در طراحی
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گیاهان
ابریشم شب خسب
بید مجنون
سدروس
زبان گنجشک
اقاقیا معمولی
اقاقیا توپی
باران طالیی
زیتون تلخ
سه رنگ
بید فری
کاج موگو
کاج ایرانی
بداغ
پامپاس گراس
اسطوخودوس
درخت پر
پیچ گلیسین
سنجد معمولی
ارس خزنده
یوکا

نام علمی
Albizzia julibrissin
Salix babylonica
Cedrus
Fraxinus ornus
Robinia pseudoacacia
Robinia pseudoacacia umbraculifera
Koelreuteri
Melia azedarach
Photinia
Salix mastudana
Pinus mugo
Pinus eldarica
Viburnum spp.
Cortaderia
Lavandula
Cotinus coggyria
Wisteria floribunda
Elaeagnus angustifolia
Juniperus chinensis
Yucca

گیاهان
شاهپسند درختی
مروارید درختی
شاه بلوط هندی
افرای ژاپنی
توری
سرو شیراز
چنار
ارغوان
پیچ اناری
چمن باربال
چمن مخلوط اسپورت
برگ نو معمولی
شمشاد ابلق
آهار
سلوی
جعفری
اختر
تاج خروس
ابری
بومادران

نام علمی
Lantana camara
Symphoricarpus albus
Aesculus hippocastanum
Acer palmatum
Lagerstroemia indica
sempervirens Cupressus
Platanus orientalis
Cercis siliquastrum
Trumpet vine
Lolium perenne
Sport mixture
Ligustrum ovalifolium
Euonymus fortune
Zinnia
Salvia spp.
Tagetes erecata
Canna spp.
Celosia argenta
Ageratum
Achillea

 -4موقعیت و تاریخچه منطقه 3
منطقه سه شهرداری در سال  8092با  5ناحیه که شامل کل محدوده مناطق  0و  5و قسمتی از منطقه  9کنونی میباشد
تشکیل گردید .از سال  8018به تدریج منطقه  9و سپس مناطق  0و  5از این منطقه تفکیک و اداره خدمات شهری با  0ناحیه به
کار خود ادامه داد .بر اساس سیاستهای تفکیک مناطق در سال  ،8011قسمتی از منطقه سه به منطقه ثامن الحاق شد و نواحی
خدمات شهری از  0ناحیه به  0ناحیه تقلیل یافت .موقعیت قرارگیری منطقه به لحاظ نزدیکی و دید مستقیم برخی خیابانها به حرم
مطهر امام رضا(ع) مورد استقبال زائرین و مجاورین آن حضرت میباشد.
این منطقه با حدود  29میلیون متر مربع به لحاظ جغرافیایی در شمال شرقی مشهد واقع شده که از شمال به رودخانه کشف
رود ،از جنوب به خیابان آیت اله شیرازی و از شرق به خیابان آزادی و بلوار طبرسی و از غرب به خیابان آیت اله عبادی (خواجه ربیع
) و محور جاده کالت منتهی میگردد(پورتال شهرداری منطقه  0مشهد.)zone3.mashhad.ir، ،
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تصویر  -6نقشه منطقه  3مشهد ،ماخذ :مدیریت آمار ،تحلیل و ارزیابی عملکرد و پورتال منطقه  3شهرداری مشهد،

تصویر  -7وضع موجود سایت مورد طراحی( ،ماخذ :نگارنده)
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تصویر  -8بررسی وضعیت محدوده مورد مطالعه در ارتباط با توپوگرافی وضع موجود و موانع

 -5طراحی زمین بازی برای کودکان  3-12سال
موارد در نظر گرفته شده جهت فعالیتها و فضاهای تفریحی موجود در پارک کودک به شرح زیر می باشد:
فضایی برای تحرک داشتن و بازی های بدنی :بازیهایی که نیاز به فعالیتهای جسمی بیشتری دارند ،از جمله پریدن،
دویدن ،دوچرخه سواری ،خزیدن ،باالرفتن یا سریدن ،اغلب به هیچ چیز جز فضای مناسب و محافظت کافی دربرابر خطر پرت شدن
احتیاج ندارند .در این فضا ها مانند دیگر پارکهای معمولی شهری ،محیط وسیعی برای بازی با وسایل چون تاب و سرسره و
االکلنگ و ....قرار گرفته شده که به لحاظ مکانی نزدیک به دفتر پارک میباشد و در اطراف آن جایگاه ویژهای برای والدین در نظر
گرفته شده است .با وجود این توصیه میشود که از برخی شکلهای قطعات وسایل بازی ،ساختار و زمینهای گوناگون اطمینان
حاصل شود؛ یعنی همه آنچه که امکانات مختلف را برای کنش و بازیهای حرکتی فراهم میکند .در این فضا نیاز به زمین بازی
برای فوتبال ،پیست اسکیت ،مسیر سالمت با وسایل متناسب بدنی و کشهای بازی و میز پینگ پنگ میباشد.
فضایی برای تخیل و بازی های فکری و خالق :مواد قابل انعطاف و شکل پذیر مانند ماسه ،علف ،آب ،گل رس یا ماسه در
این نوع بازی به کار میروند .برای کودک بسیار سخت است که در برابر اینگونه مواد از خود مقاومت نشان دهد .ویژگی فیزیکی
این مواد کودک را قادر میسازد تا بازیهای بسیاری با آنها انجام دهد .تخیل و خالقیت مهمترین و اصلی ترین عنصر این بازی-
ها است ،امری که ویژگی غالب شخصیت کودکان خردسال است .این فضا به البیرنت اختصاص داده شده که در آن پوشش گیاهی
با قابلیت هرسپذیری استفاده میشود و کودکان با وارد شدن از یک سمت به آن سعی در پیدا کردن راه خروج را خواهند داشت.
کودکان از قوهی تخیل و ابتکار خود برای لذت بردن از بازی استفاده کنند .اجزائی که در این فضا به عنوان مکمل برای بازی قرار
گرفته شده شامل تنه درختان ،الستیک ماشین و  .....میباشد که به صورتهای مختلف در زمین قرار گرفته شده و میزهای چوبی
برای خمیر بازی و  .....کودکان با دیدن این وسایل و اجسام ،آنها را به شکلی متفاوت تعبیر میکنند و با توجه به تخیل خود آن
انتظاری را که برای لذت بردن از بازی دارند برآورده میسازند .انتزاعی که با عناصر مؤلفهای مانند چرخ ها ،پله ها ،صندلی و
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تغییرات سطوح شکل میگیرد دامنه وسیعی از تحوالت و تغییرات را برای کودکان به همراه میآورد همانقدر ممکن است کودکی با
دیدن یک تنه درخت که به صورت افقی روی زمین قرار گرفته آن را به صورت اسب فرض کند ،کودکی دیگر ممکن است آن را
چون قایقی در رودخانه ببیند و از اینجاست که بازی با تخیل کودکان همراه میشود.
فضایی برای آموزش و یادگیری:
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الف) آموزش بازیهای فکری و رایانهای  :شامل شطرنج و لگو و پازل بازیهای رایانهای که در هردو بازی سن مطرح نبوده و
از کودک  5الی  9ساله تا همراهان خود چون پدر و مادر میتوانند سرگرم شوند.
ب) آموزش بازیهای علمی  :آموزش مباحث علوم تجربی(به عنوان مثال با قرار دادن حیوانات دوزیست از جمله وزغ و ...یا به
صورت المان در پارک و یا به صورت طبیعی در کناربرکه مصنوعی موجود در سایت) مباحث ریاضی و یادگیری ساعت و حروف
الفبا و حروف انگلیسی و یا آموزش از طریق نمایش فیلمهای آموزشی مربوط به این مباحث.
ج) آموزش بازیهای هنری و تجسمی  :مانند نقاشی ،موسیقی ،خمیربازی و سفالگری
د) آموزش باغبانی و گلخانه
ه) آموزش ترافیک  :آموزشها در این مجموعه به دو صورت عملی و نظری برای کودکان ارائه میگردد؛ آموزشهای نظری
در مکانهایی از جمله :کالس و سالن آمفی تئاتر و آموزشهای عملی در فضاهای باز که شامل :شبکه معابر ،میادین ،تقاطع ها،
مسیرهای دوچرخه سواری ،پیادهروها و ....صورت میگیرد.
کالسهای آموزشی را میتوان در مکانی به صورت آمفیتاتر روباز که ارتفاع پله متناسب با کودکان تعبیه شده است ،برگزار
کرد.
فضایی برای تجربه و بازی های حسی :اگرچه حسها در همه فعالیتهای انسانی وجود دارد ،کودکان پیشگامان واقعی
آزمون حسهای پنجگانهاند و دلیل اصلی بازی آنها با وسایلی که نیاز به تجربه حسی دارد نیز از همینجاست ،ممکن است وسایلی
که برای تحریک حس بساوایی ،شنوایی ،بینایی و حتی بویایی نیز طراحی میشود ،شامل آنها شود.
فضایی برای پیست آب بازی :زمینی که در آن فواره هایی در زمین کار گذاشته شده که آب از درون آن ها به هوا پرتاب می-
شود و کودکان میتوانند از بین فوارهها عبور کرده و با آب تماس مستقیم داشته باشند.
فضایی برای سرگرمی و بازی های جمعی :بازی های جمعی یا ارتباطی آن دسته از بازیهایی هستند که شامل تعقیب و
گریز ،قایم موشک بازی و نقش بازی در جمع میشود ،تخیل ابزار اویه مورد استفاده برای همه این بازی هاست .از آنجا که انگیزه-
های بسیاری برای برانگیختن تخیل الزم است ،بسیار مهم است که ازوسایل انتزاعی استفاده شود که کودکان با آنها بهتر سازگار
میشوند.
فضایی برای پارکینگ و نمازخانه و اتاق نگهبان و سرویس بهداشتی و رستوران سنتی و کافه کتاب

نتیجه گیری
در پایان میتوان نتیجه گرفت که فضاهای شهری که موفق به جلب رضایت کودکان میشوند دارای بخش اعظمی از ویژگی-
هایی هستند که پیشتر در این نوشتار با آنها آشنا شدیم .اولویت اول این فضاها مرتبط بودن آنها با زمینه شهری است .الزم به
ذکر است که اگرچه وجود نهادهای مختص به کودک مانند فرهنگسرای کودک در یک شهر دوستدار کودک الزم است ،اما مسلما
کافی نیست .در شهرهای امروز که به دالیل مختلف از جمله ناامنی کودکان دیگر قادر به بازی در پیادهروها و کوچهها نیستند،
برای آنان بسیار جذابتر است که در محوطههایی باز ،ایمن و مرتبط با خیابان ،طبیعت و به بیانی دیگر مرتبط با شهر به بازی
مشغول شوند .در این گونه فضاها بچه ها میتوانند با هم ساالن خود از هر طبقه اجتماعی ارتباط برقرار کنند و همزمان از مشارکت
و حمایت والدین خود نیز بهره ببرند .به این ترتیب با حضور کودکان در متن شهر ،چهره شهر شادابتر و شادتر شده و بچهها نیز
احساس حضور در شهری مختص به بزرگساالن را نخواهند داشت .طراحان شهری بایستی به این نکته توجه نمایند که تنها با
اختصاص فضاهایی ایزوله برای بازی کودکان نمیتوانند نیازهای آنان را برطرف کنند .کودکان تمایل بیشتری به بازی در متن
فضای شهری با حضور والدین خود دارند .در طراحی هر نوع فضا با عملکردهای متعدد ،توجه و مالک عمل قرار دادن کلیه
استانداردها و دستورالعملهایی که جهت سهولت بهرهبرداری از فضا و آسایش تعیین شده ،الزم و ضروری است .نوآوری در
تجهیزات بازی از دیگر مواردی است که در فضاهای بررسی شده در نظر گرفته شده است .آنچه که از مطالعه نمونه های موفق
نتیجه میشود این است که کودکان نیازمند محیطهای شهری هستند که آنان را مخاطب قرار دهد ،به چالش وادارد و جلب توجه
آنان را بکند تا آنها مشاهده کنند و بیاندیشند.در یک شهر خوب برای کودکان فضاهای عمومی باید بنحوی طراحی شوند که بر
میزان ارتباط میان افراد در گروه های سنی مختلف و دارای زمینه های اجتماعی متفاوت بیافزایند .عالوه بر این توجه به نقشهای
ارزشمند اجتماعی وفرهنگی و مشارکت دادن کودکان در رویدادهای اجتماعی و مذهبی بسیار اهمیت دارد .نوع بافتهای شهری،
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ساختمانهای جذاب ،رنگ ،مواد ،شکل و ریخت ساختمانها که عالقه کودکان را برمی انگیزد ،در طراحی شهری بسیار اهمیت دارد.
نمونههای بررسی شده نشان داد که میتوان فضاهایی طراحی کرد که انتظارات کودکی کودکان را برآورده سازد و در یک ارتباط
منطقی با کودک و شرایط او به نیازهایش پاسخ دهد.در این محیطهای پاسخده به نیازهای کودکان ،خال ما بین طرحهای تفضیلی(
و مبانی موجود در آن) و طرحهای اجرایی پر شده و محصول نهایی به کیفیتی قابل قبول دست یافته است.
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تصویر  -9پالن طراحی کاشت پارک کودک ،واقع در مشهد -منطقه  - 3میدان فجر– خیابان نظام دوست
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مدیریت بحران و نقش آن در توسعه شهری پایدار

محمدرضا زند مقدم ،1جواد اصغری

قاجاری2

تاریخ دریافت89/04/04 :
تاریخ پذیرش89/00/01 :
کد مقاله88890 :

چکـیده
در این پژوهش سعی بر آن شد تا با آشنایی در خصوص مدیریت بحران و میزان آسیبپذیری شهر در برخورد با حوادث
غیرمترقبه مواردی اعالم و با توجه به افزایش دانش بشر در خصوص شهر و شهرسازی و رشد روزافزون تقاضای سکونت
افراد در مناطق شهری ،الزم است برنامهای مناسب جهت مقابله در هنگام مخاطرات طبیعی محتمل انجام گیرد؛ که
ساالنه هزینههای بسیار زیاد جانی و مالی را به بار میآورد و در باب مفهوم توسعه پایدار با تأکید بر توسعه و چشماندازهای
شهری مطالبی ارائه گردد .هدف این تحقیق معرفی راههای دستیابی به اهداف توسعه پایدار است .بحث توسعه پایدار بر
این فرض است که جوامع نیاز به مدیریت سه نوع سرمایه (اقتصادی ،اجتماعی و طبیعی) دارند که ممکن است ناپایدار
باشند .توسعه پایدار یک اصل سازمان دهنده برای زندگی انسان است .این فرض یک آینده مطلوب را برای جوامع بشری
بدون تضعیف پایداری سیستمهای طبیعی و محیطزیست فراهم میکند.

واژگـان کلـیدی :توسعه شهری ،توسعه پایدار ،شهر پایدار ،مدیریت بحران

 -8استادیار گروه جغرافیا دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمنان (نویسنده مسئول) drzandmoghadam@gmail.com
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مفهوم توسعه پایدار ،حاصل رشد و آگاهی از پیوندهای جهانی ،مابین مشکالت محیطی در حال رشد ،موضوعات اجتماعی،
اقتصادی ،فقر و نابرابری و نگرانیها درباره یک آینده سالم برای بشر است .توسعه پایدار ،مسائل محیطی ،اجتماعی و اقتصادی را
به هم پیوند میدهد .توسعه پایدار ،در کمیسیون استراتژی حفاظت جهان که توسط اتحادیه بینالمللی برای حفاظت طبیعت در سال
 1890میالدی تشکیل شده بود ،مدون گردید .به عالوه ،با این موضوع توسط کمیته جهانی توسعه و محیط عناوین آینده مشترک
ما ،در سال  189۱میالدی و حفظ زمین در سال  1881میالدی ،نیز مطرح گشتهاست .در سال  18۱9میالدی ،کمیته جهانی توسعه
و محیط یا همان کمیسیون بروندلند تعریف جامع از توسعه پایدار ارائه میدهند که بنا بر آن بشریت توانایی توسعه پایدار را دارد اگر
بتواند تضمین کند نیازهای حال را بدون به خطر افتادن توانایی نسلهای آینده برای تأمین نیازهایشان ،فراهم میآورد .از زمان
کنفرانس سازمان ملل با عنوان توسعه و محیط که در سال  1888میالدی در ریو برگزار شد ،عنوان «توسعه» ،به یکی از
حساسترین و مهمترین کلمات در مباحثات تبدیل شدهاست .در سال  1888در «کنفرانس زمین» توسعه پایدار چنین تعریف شد:
رفع نیازهای نسل حاضر بدون مصالحه با نسلهای آینده در راستای تأمین نیازهایشان .کمیسیون جهانی محیط زیست ،توسعه
پایدار را اینگونه تعریف میکند« :توسعه پایدار فرایند تغییری است در استفاده از منابع ،هدایت سرمایهگذاریها ،سمتگیری توسعه
تکنولوژی و تغییری نهادی است که با نیازهای حال و آینده سازگار باشد ».رشد جمعیت شهرنشین و افزایش مهاجرت به شهرها،
منجر به توسعه غیر قابل کنترل نواحی شهری ،کاهش سطح رفاه انسانی ،نیل به سمت حومه نشینی و بروز مشکالت فراوان برای
مدیران مختلف شهری به ویژه در کشورهای در حال توسعه شده است و مجموعه این عوامل ،سبب نگرانی های برنامه ریزان
شهری شده است و زمینه مطالعه جدی مدیران ،برنامه ریزان شهری و همچنین سیاست مداران را فراهم نموده است .یکی از
مباحث مهم پیرامون مسائل شهری ،مفهوم توسعه پایدار شهری است که توسعه ای مبتنی بر نیازهای واقعی و تصمیم گیری های
عقالیی ،با در نظر گرفتن مالحظات مختلف اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی محسوب می گردد .در سال  1890برای نخستین
بار نام توسعه پایدار در گزارش سازمان جهانی حفاظت از منابع طبیعی( )IUCNآمد .این سازمان در گزارش خود با نام استراتژی
حفظ منابع طبیعی این واژه را برای توصیف وضعیتی به کار برد که توسعه نه تنها برای طبیعت مضر نیست ،بلکه به یاری آن هم
میآید .پایداری میتواند چهار جنبه داشته باشد :پایداری در منابع طبیعی ،پایداری سیاسی ،پایداری اجتماعی و پایداری اقتصادی .در
حقیقت توسعه پایدار تنها بر جنبه زیست محیطی اتفاقی تمرکز ندارد ،بلکه به جنبههای اجتماعی و اقتصادی آن هم توجه میکند.
توسعه پایدار محل تالقی جامعه ،اقتصاد و محیط زیست است« .توسعه پایدار» را نیز مفهومی میدانند که در آن تأمین مستمر
نیازها و رضایتمندی افراد همراه با افزایش کیفیت زندگی انسان را مدنظر قرار میدهد(الیوت ،17۱9 ،ص .)7پایداری شهری که با
معیارهایی نظیر عدالت اجتماعی ،مشارکت شهروندی و همبستگی اجتماعی ،افزایش کارآمدی نهادهای اجتماعی ،ارتقاء فرهنگ
شهروندی و کارآمدی سیاستها و برنامه های سیاست گذاری در حوزه کالن شهری و بهینه سازی مناسبات مدنی قوام مییابد،
آرمانی برای کیفیت پویایی زندگی شهری و سبک جدید زیستن است.

 -2روش تحقیق
روش تحقیق ،پژوهش حاضر توصیفی  -تحلیلی و از نوع کاربردی می باشد که به منظور جمع آوری اطالعات و داده ها های
تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

 -3يافتهها
کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه ( )WCEDدر سال  ،189۱توسعه پایدار را توسعه ای تعریف کرده است که ضمن
برآوردن نیازهای نسل امروز ،توانایی نسل های آتی را در برآوردن احتیاجاتشان به مخاطره نیفکند .بر طبق تعریف فوق اگر منظور
از توسعه ،گسترش امکانات زندگی انسان است پس ناگذیر باید با نگاهی به آینده ابعاد آن را ترسیم شود(نصیری ،ص .)187در سال
 1888در «کنفرانس زمین» توسعه پایدار چنین تعریف شد :رفع نیازهای نسل حاضر بدون مصالحه با نسلهای آینده در باره
نیازهای آنها .کمیسیون جهانی محیط زیست ،توسعه پایدار را این گونه تعریف کرد(عباس پور« :)1791 ،توسعه پایدار فرایند
تغییری است در استفاده از منابع ،هدایت سرمایه گذاریها ،سمت گیری توسعه تکنولوژی و تغییری نهادی است که با نیازهای حال
و آینده سازگار باشد» .کمیسیون «برانت لند» درباره توسعه پایدار میگوید« :توسعه پایدار به عنوان یک فرایند الزمه بهبود و
پیشرفت است .فرایندی که اساس بهبود وضعیت و از میان برنده کاستیهای اجتماعی ،فرهنگی جوامع پیشرفته است و باید موتور
محرکه پیشرفت متعادل ،متناسب و هماهنگ اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی تمامی جوامع و به ویژه کشورهای در حال توسعه
باشد».
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تعاریف زیادی از توسعه پایدار وجود دارد اما دو تعریف زیر ماهیت این واژه را بیشتر روشن می سازد(:)willis,2006
 .1ارتقای کیفیت زندگی در ضمن در نظر گرفتن ظرفیت تحمل محیط زیست
 .8پاسخ گویی به نیازهای نسل حاضر بدون آنکه توانایی و امکانات نسل های آینده برای تأمین نیازهایشان محدود شود.
توسعه پایدار توسعه ای است که بتواند در دوره زمانی طوالنی بدون اینکه خسارتی به محیط زیست وارد کند تداوم یابد .این
عبارت حکم شعار حزبی سیاستهای زیست محیطی دهه  1880را یافته است .توسعه پایدار بر تحوالت ورشد اقتصادی و اجتماعی
به صورت فراگیر و همه جانبه با تأکید بر همبستگی میان نسلی استوار است .به این معنا که توسعه یافتگی و بهره مندی از مواهب
کره خاکی حق همه بشر دانسته شده و معتقد است که نسلهای بشر از هم گسسته نیستند ،بلکه در مقابل یکدیگر مسئولیت دارند.
این برهان بر استفاده پایدار از منابع طبیعی به خصوص منابع تجدید نشدنی و همچنین بهره مندی انسانها از آب سالم ،بهداشت
مناسب و حفاظت از جنگلها و مراتع تأکید دارد .اگر چه درظاهر امر ،توسعه پایدار یک مفهوم زیست محیطی است ،اما به نظر
میرسد این بحث زمانی منطقی از کارآمدی برخوردارخواهد بود که چهار بعد توسعه اقتصادی ،اجتماعی ،زیست محیطی و فرهنگی
با هم و در ارتباط متقابلشان مورد بحث قرارگیرد و توسعه پایدار بدون در نظر گرفتن هر یک از این مؤلفهها به توسعه ای ناپایدار
مبدل میشود(معصومی،1780،ص .)87نحوه نگرش توسعه پایدار نسبت به برنامه ریزی کاربری زمین به گونه ای می باشدکه
ضرورت توجه به شاخص های اجتماعی توصیه می گردد که از تأثیرات مهم به کارگیری شاخص های اجتماعی در برنامه ریزی
کاربری زمین ،دستیابی به معیارهای جامع تر و دقیق تر در مورد شناخت و ارزیابی نیازهای فضایی است که مفهوم و کاربردی
وسیع تر از استانداردهای سرانه ی کاربردی زمین دارد(مهدی زاده .)17۱8،توسعه پایدار بر سه اصل عمده پایداری بوم شناختی،
پایداری اجتماعی فرهنگی پایداری اجتماعی استوار است .پایداری بوم شناختی تضمین کننده آن است که توسعه با حفظ فرایندهای
اساسی زیست محیطی ،تنوع و منابع گونه های زیستی سازگار باشد(سینایی،17۱4،ص.)174
پایداری فرهنگی اجتماعی تضمین می کند که توسعه با فرهنگ و ارزش های مردمی که متأثر از آن هستند سازگار بوده و
هویت جامعه را حفظ کند .پایداری اقتصادی تضمین می کند که توسعه واجد کارایی اقتصادی بوده و منابع به ترتیبی اداره شوند که
بتوانند پشتیبان نسل های آینده باشند .چون انسان به عنوان به عنوان مرکز توجهات توسعه پایدار معرفی شده است(لواسانی،
،17۱4ص .)114توسعه دارای ابعاد مختلفی است .از جمله توسعه اقتصادی ،توسعه اجتماعی ،توسعه فرهنگی ،توسعه سیاسی ،توسعه
انسانی و موارد دیگر .هر کدام از این ابعاد جنبه های مختلفی از توسعه را در بر می گیرند .توسعه اقتصادی فرایندی است که در
طی آن شالوده های اقتصادی جامعه دگرگون می شود .به طوری که حاصل چنین دگرگونی و تحولی در درجه اول کاهش نابرابری
های اقتصادی و تغییراتی در زمینه های تولیدی ،توزیع و الگوهای مصرف جامعه خواهد بود .توسعه اجتماعی و توسعه فرهنگی
جنبه های مکمل و پیوسته یک پدیده اند و هر دو نوع الزاماً به ایجاد وجوه تمایز فزاینده جامعه منجر می
گردد(صدوق،1790،ص .)10توسعه سیاسی فرایندی است که زمینه الزم را برای نهادی کردن تشکل و مشارکت سیاسی فراهم می
کند که حاصل آن افزایش توانمندی یک نظام سیاسی است(ازکیا،1790 ،ص .)19توسعه انسانی روندی است که طی آن امکانات
افراد بشر افزایش می یابد .هر چند این امکانات با مرور زمان می تواند به شکل اساسی دچار تغییر در تعریف شود ،اما در کلیه
سطوح توسعه ،مسأله اساسی برای مردم عبارت است از :برخورداری از زندگی طوالنی همراه با تندرستی ،دستیابی به دانش و در
نهایت توانایی نیل به منابعی که برای پدید آوردن سطح مناسب زندگی الزم است(همان،ص .)88برای این که بتوان توسعه را پایدار
نامید ،باید دارای چهار مشخصه باشد که عبارت است :از بهره وری ،عدالت ،انعطاف پذیری و ثبات .بهره وری در واقع یک معادله
پویاست بین سیستم طبیعی و سیستم های اجتماعی-اقتصادی که تولید غذا و دیگر کاالها را برای مردم تضمین می کند ،بدون
این که برای سیستم ضرری داشته باشد .بهره وری ظرفیت جامعه برای استفاده یا تغییر شکل سیستم های طبیعی در تولید غذا و
کاال با بازده بهینه را می سنجد .عدالت یعنی ظرفیت جامعه در توزیع عادالنه فرصت ها و تهدیدهایی که ناشی از کاربرد یا تغییر
سیستم های طبیعی پیرامون هستند ،مانند توزیع آن چه که از فرایند توسعه حاصل می شود .این اصطالح در مورد توزیع ثروت در
بین مردم نیز به کار می رود .انعطاف پذیری به ظرفیت جامعه در واکنش به فشارهای طبیعی یا تحمیلی یا ضربه های ناگهانی
گفته می شود .انعطاف پذیری یعنی قابلیت سیستم برای ترمیم یا نگهداری سطح بهره وری در بی نظمی های کوتاه یا طوالنی
مدت .ثبات یعنی ظرفیت جامعه در ادامه استفاده یا تغییر فرایند سیستم های طبیعی بدون دگرگونی شدید(مولدان و
بیلهارز،1791،ص .)79۱از نظر لمن و کاکس توسعه پایدار فرایند اصالح و بهبود اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی است که مبتنی بر
فناوری و همراه با عدالت اجتماعی باشد به طریقی که اکوسیستم را آلوده و منابع طبیعی را تخریب نکند .توسعه پایدار به معنی
افزایش منابع انسانی(توانمند سازی جوامع به سمت افزایش توانمندی های اقتصادی ،اجتماعی ،فناوری و فرهنگی) است .همچنین
توسعه پایدار نمی تواند بدون تفکر دقیق و در نظر داشتن امکان های انسانی اتفاق افتد نکته بارز این نظریه این است که توسعه
پایدار را یک فرایند دیده است فرایندی پویا ،پایدارو چند بعدی که بر فناوری و توام با عدالت است بنابراین توسعه پایدار یک اتفاق
یا رویداد نیست که یکباره اتفاق بیافتد ،بلکه یک فرایند پویا و هدفمند است که در طول زمان و با برنامه ریزی تحقق می یابد و
هدف آن ارتقاء سطح حیات انسان است و نیاز به هوشمندی ،تجربه ،شناخت و خالقیت دارد .نکته مهم این نظریه توجه به عدالت
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اجتماعی است ،یعنی توسعه پایدار باید در روند خود همواره عدالت اجتماعی را مد نظر قرار دهد و نابرابری های اجتماعی را از نظر
فرهنگی و اقتصادی در مسیر خود بزداید .نکته غایی این تعریف افزایش منابع انسانی و توانمند سازی جامعه است؛ یعنی توسعه
پایدار در فرایند خود باید منابع انسانی را افزایش دهد که انسان هایی آگاه ،کارآمد و خالق تربیت کند(اسالمی،1791،ص .)40

 -4مفهوم توسعه پايدار شهری
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امروزه شهرها به عنوان مصرف کننده و توزیع کننده اصلی کاالها و خدمات ،کانون توجه بحث پایداری شده اند؛ بنابراین به
منظور دستیابی به یک وضعیت پایدار واقعی در شهرها ،تدوین سیاست هایی جهت حصول به شهرهای پایدار ضروری می نماید .به
همین منظور مقوله ای مهم تحت عنوان توسعه شهری پایدار در طول دهه  1880و تا به امروز مورد توجه قرار گرفته است .در
بسیاری از شهرهای جهان مسائل و چالش های اساسی مانند ترافیک و تراکم زمین ،ساختمان های متروک و خالی از سکنه ،تغییر
کاربری زمین ،آلودگی صوتی ،آلودگی آب و بسیاری از موضوعات زیست محیطی دیگر موضوع پایداری شهرها را مطرح می کنند.
لذا با توجه به مسائل و مشکالتی که کالنشهرها دارند بایستی به ابعاد و اصول توسعه پایدار شهری توجه نمود و برای رسیدن به
توسعه پایدار انسانی ،شهر پایدار و پایداری شهری ،باید برنامه ریزان ،شهرسازان و مدیران شهری ،با مدیریت صحیح و سالم بتوانند
فضایی سالم و درخور برای مردم ایجاد کنند .از طرفی با مهاجرت بی رویه به کالنشهرها ،مباحثی مانند اسکان شهروندان ،حاشیه
نشینی و بیکاری مطرح می گردد .بخش عمده ای از گسترش افقی شهرها به این دلیل رخ میدهد که بافت موجود پاسخگوی
نیازها و انتظارات جمعیت ساکن در آن نیست و اجتماع ساکن درجستجوی محیط پاسخگوتر و مناسبتر محیط انسان ساخت
جدیدی را در بستری جدید بنیان است .بافتهای تاریخی نواحی مرکزی شهرها ،پاسخگوی نیاز و انتظارات شهروندان آن نبوده و از
جمعیت اصلی تهی میشود ،بافتی که از لحاظ زیست محیطی و اکولوژیکی پایدار بوده ،اما پایداری اجتماعی و اقتصادی را از دست
داده است(عزیزی .)1790،اندیشه توسعه شهری پایدار از جنبه های بسیار گسترده مطالعات در امور توسعه است .ارائه یک تعریف
مشخص در این رابطه زیاد ساده نیست ،اما سعی می شود معنی توسعه شهری پایدار از بین مفاهیم ،اصول و تاریخچه مطالعات
کاربردی تشریح شود .اندیشه توسعه شهری پایدار تنها در ارتباط با تحوالت تاریخی مطرح نمی شود ،بلکه در این رابطه توسعه
خردمندانه علوم مختلف و دانش اجتماعی نیز مطرح است .توجه به تحوالت باعث می شود حجم و کیفیت دانش موجود درباره
محیط زیست شهری افزایش یابد؛ از جمله علم شناسایی و رفع آلودگی هوا ،گازهای گلخانه ای ،تغییرات جهانی آب و هوا و موارد
دیگری از این قبیل در این رابطه مطرح می شوند .پیشرفت در زمینه علوم اجتماعی نیز با کمک دستور کارهای تحقیقی مختلف
درباره توسعه پایدار صورت می گیرند .آن چه ذکر شد نشان دهنده این است که بحث توسعه شهری تحت تأثیر مفاهیم و
موضوعات مختلفی قرار گرفته و با علومی چون سیاست های اقتصادی و دانش تئوری و تجربی به مقابله برخاسته است و بعضی
اوقات نیز با تحوالت تاریخی شکل گرفته یا تغییر جهت داده است(نصیری،17۱8،ص .)1۱توسعه پایدار شهری به معنی بهره وری
در استفاده از زمین و تشویق به استفاده مجدد از ساختمان هاست .با توجه به این که امروزه با مسائلی همچون گرم شدن هوا،
مصرف بی رویه انرژی و استفاده بی قید و بند از منابع تجدید ناپذیر روبرو هستیم و شهرها جزو عوامل اصلی بروز این ناهنجاری
ها در انسان و طبیعت می باشند ،باید سیاست گذاری های اصولی و فرامنطقه ای را در به کارگیری و مصرف در پیش بگیریم.
درواقع شهرهایی در قرن های آتی قابل زیست خواهند بود که پایداری خود را مدیون فروتنی ،عطوفت و قبول مفهوم قناعت
هستند(بحرینی،17۱9،ص .)88۱با توسعه شهرها و تمرکز پیوسته رو به رشد و فعالیت های اقتصادی در مراکز شهری ،به ویژه در
کشورهای کمترتوسعه یافته ،پایداری شهری بیشتر مورد توجه قرار گرفته است(کاظمی محمدی ،1790،ص)81؛ زیرا بی توجهی به
پایداری شهرها ،سبب خواهد شد مسایل و مشکالت موجود در شهرها ،از قبیل نابرابری و فقر ،کاهش سطح کیفیت زندگی،
وضعیت مسکن و توسعة فیزیکی شهرها ،بیکاری و اشتغال کاذب و جرم و فساد ،بیش از پیش افزایش یابد؛ بنابراین ،نه تنها بی
توجهی به پایداری در فرآیند توسعه ،بر شهرها تأثیر منفی خواهد گذاشت ،بلکه در مناطق پیرامون و سکونت گاه های انسانی
کوچک(روستاها) نیز تأثیرات منفی خواهد داشت که این امر ،لزوم توجه به پایداری شهرها را در گرو توسعة منطقه و برنامه ریزی
بهینه منطقه ای ضروری می نماید .دراکاکیس اسمیت ،در فرآیند شهرنشینی پایدار ،اصول و رهیافت های توسعه پایدار را به عنوان
اصلی در مطالعات توسعه شهرها پیشنهاد می کند که توجه به برابری و مساوات در رشد اقتصادی ،عدالت اجتماعی و حقوق
شهروندی ،دسترسی مناسب به خدمات و نیازهای اساسی و ارتقای آگاهی نسبت به محیط زیست ،حرکتی مناسب به سوی کارآیی
بیشتر در استفاده از منابع ،محیط زیست و عدالت اجتماعی خواهد بود که به نوبه خود شهرها را به سوی پایداری سوق خواهد
داد(نسترن و دیگران،1798،ص .)90مفهوم توسعه پایدار به تغییرات شهری و به فرم کالبدی شهری نیز توجه دارد و نکاتی مانند
برنامه ریزی آموزشی ،بهداشتی و رفاه اجتماعی را نیز در بر گرفته است(مجتهدزاده .)17۱9،توسعه پایدار شهری بهره وری در
استفاده از زمین و تشویق به استفاده مجدد از ساختمان هاست .با توجه به این که امروزه با مسائلی همچون گرم شدن هوا ،مصرف
بی رویه انرژی و استفاده بی قید و بند از منابع تجدید ناپذیر روبرو هستیم و شهرها جزو عوامل اصلی بروز این ناهنجاری ها در
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انسان و طبیعت می باشند ،باید سیاست گذاری های اصولی و فرامنطقه ای را در بکارگیری و مصرف در پیش بگیریم .درواقع
شهرهایی در قرن های آتی قابل زیست خواهند بود که پایداری خود را مدیون فروتنی ،عطوفت و قبول مفهوم قناعت
هستند(بحرینی ،17۱9،ص .)88۱توسعه پایدار شهری لزوماً به معنای شهر پایدار نیست .شهر پایدار برآمده از فرآیند توسعه ای است
که ذهنیت و امکان ارتقاء همیشگی سالمت اقتصادی -اجتماعی بوم شناسانه شهر و منطقه آن را فراهم کرده و این ذهنیت و
امکان را به عینیت و اقدام مبدل ساخته است .توسعه پایدار شهری به عنوان شبه پارادایمی مسلط در راهبردهای توسعه شهر در
واکنش به نارضایتیهای اقتصادی -اجتماعی از منظر بوم شناختی شکل گرفت و اشارات اولین آن برای سیاستهای توسعه شهری،
حفظ فضای سبز وپاکیزگی آب ،جلوگیری از آلودگی هوا و کاهش تولید زباله در سطح محلّی بود(صرافی،17۱8 ،ص .)9در شکل
شماره یک دیدگاه اقتصاددانان در مورد توسعه پایدار شهری مالحظه می گردد.
نظریه توسعه پایدار شهری موضوع های جلوگیری از آلودگی های محیط زیست شهری و ناحیه ای ،کاهش ظرفیت های تولید
محیط محلی ،ناحیه ای و ملی حمایت از بازیافت ها ،عدم حمایت از توسعه زیان آور و از بین بردن شکاف میان فقیر و غنی را
مطرح می کند .همچنین راه رسیدن به این اهداف را با برنامه ریزی اهمیت بسیاری می دهد و معتقد است دولت ها باید از محیط
زیست شهری حمایت همه جانیه ای کنند .این نظریه پایداری شکل شهر ،الگوی پایداری سکونتگاه ها ،الگوی مؤثر حمل و نقل در
زمینه مصرف سوخت و نیز شهر را در سلسله مراتب ناحیه شهری بررسی می کند؛ زیرا ایجاد شهر را فقط برای لذت شهر نشینان
می داند ( .)Scout, 2005, p:89میان توسعه پایدار و مقوله قدرت ارتباط تنگاتنگی وجود دارد تا جایی که برخی متعقدند عدالت
اجتماعی و تعادل زیست محیطی الزم وملزوم یکدیگرند و تحقق یکی بدون دیگری غیرممکن است .توسعه پایدار شهری را
میتوان بهره وری در استفاده بهینه از زمین و تشویق بر بهره گیری مجدد از ساختمانها دانست که امکان عدالت گستری
اجتماعی ،در بستر فضا و برابری اجتماعی را محقق گرداند و با فراهم نمودن امکانات رفاهی ،اجتماعی ،خدمات شهری و حقوق
شهروندی ،بهبود کیفیت زیست محیطی شهری و رضایت شهروندی را ممکن گرداند .بر این اساس شهرسازی بایستی به عنوان
ابزاری مؤثر برای اجرا و تحقق سیاستهای ملّی و محلّی فرصتهایی مطلوب را برای استفاده بهینه از منابع انرژی زمین و محیط
زیست در ساختار شهری ارایه کند تا به ایجاد سکونت گاهی امکان دهد که نه تنها زندگی مطلوب و شایسته برای نسل حاضر بلکه
نسلهای آینده را نیز فراهم میکند بلکه پایداری کره زمین و روح انسانی را نیز تضمین مینماید (بحرینی .)17۱9 ،حقیقت این
است که نمیتوان شهر پایدار را با دقت و وضوح تصویر کرد و در نتیجه راهکارهای دستیابی به آن را مشخص ساخت؛ زیرا از یک
سو ،مقوله پایداری از مقیاس جهانی تا مقیاس محلی (که شهر در این مقیاس است) همبسته است و ازسوی دیگر ،هنوز بر سر
پیامدهای بسیاری از اقدامات و فرایندهای توسعه ،نظریات متناقضی وجود دارد؛ بنابراین شهرپایدار نه به شیوهای اقتدارگرایانه و از
"باال" ،بلکه به گونه ای مردم ساالرانه و از "پایین" ساخته شود(معصومی،1780،ص .)87نگرش توسعه پایدار بر این اندیشه است
که فن آوری نمی تواند هر گونه کاهش منابع طبیعی را جبران سازد و سرمایه طبیعی مکمل سرمایه انسان ساخت است و در این
راستا سازمان ملل از مبانی و دیدگاه مفهومی توسعه پایدار حمایت می کند و راه دستیابی به توسعه پایدار را وجود بسترهای
فرهنگی مناسب می داند که با آموزش و آگاهی دادن به مردم می توان به آن دست یافت(کیانی،1797،ص .)0بر این اساس توسعه
پایدار شهری در تکوین مفاهیم زیر جنبه کارامدی به خود میگیرد:
الف -بسترسازی عدالت اجتماعی و شهروندی
ب -بستر سازی مشارکت شهروندی و همبستگی اجتماعی
پ -بسترسازی تقویت بنیان نهادهای اجتماعی و بنیان خانوادگی
ث -رویکرد استرتژیک بر پدیداری توسعه پایدار شهری
ج -گسترش آداب و فرهنگ شهرنشینی
چ -مساعدت و سازماندهی ارگانهای دولتی و خصوصی
ح -کارآمد سازی سیاستها و برنامه های سیاست گذاری در حوزه کالن شهری
خ -گسترش حقوق شهروندی و بهینه سازی مناسبات مدنی
طراحی پایدار در ساختار شهری بر مینای سه اصل اساسی شکل میگیرد :اصل اول را میتوان صرفه جویی در مصرف منابع
دانست که در صدد است تا با مصرف بهینه منابع ،میزان کاربرد ذخایر تجدید ناپذیر را در سخت و کارکرد بناهای شهری پایین
آورد .اصل دوم بر طراحی بر اساس چرخه حیات مبتنی است که نتایج و تبعات زیست محیطی کل چرخه حیات منابع ساخت و ساز
شهری را از مرحله تدارک تا بازگشت به طبیعت در بر میگیرد .اصل سوم را طراحی انسانی میدانند که ریشه در نیاز به حفظ
عناصر زنجیره ای نظامهای زیستی دارد و تداوم حیات و بقای انسان را در پی دارد .بر این اساس طرحی شهری و معماری پایدار
میبایستی کیفیت محیطهای کار و زیستی را بهبود بخشد که موجب افزایش بهره وری و کاهش فشارهای روانی انسانی و بهبود
شرایط زیستی میگردد که همان مفهوم رفاه اجتماعی و شهروندی را به ذهن متبادر میکند(باشگاه اندیشه،1781،ص .)0-1
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ساختار مدیریت شهری باید مبتنی بر اصولی باشد که در واقع شالوده این ساختار را به وجود می آورند .این اصول را می توان بدین
صورت بیان نمود:
-1اصل تربیت شهری و آموزش شهروندی
 -8اصل نظریابی مداوم از شهروندان
-7اصل ضوابط مدون و منتشر شده برای آگاهی و راهنمایی شهروندان
-4اصل رعایت بعد زمان در اقدامات و اجرای امور
 -0اصل بازبینی و تجدید نظر در اقدامات انجام شده در پند آموزی از تجربه های گذشته(مزینی.)17۱8 ،
 -5شاخص های توسعه پايدار شهری
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کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه ،اصول زیر را به عنوان ویژگی های ضروری یک شهر پایدار عنوان میکند:
 .1افزایش فرصت های اقتصادی و اجتماعی ،به گونه ای که ساکنان شهری را پوشش دهد.
 .8کاهش سهم انرژی در رشد شهری
 .7استفاده بهینه در مصرف آب ،زمین و سایر منابعی که مورد نیاز چنین رشد شهری است.
 .4کمینه کردن میزان تولید زباله و فاضالب و بیشینه کردن بازیافت از پسماندها
 .0ایجاد سیستم های مدیریت با قدرت و کارایی کافی جهت نیل به اهداف اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی
 .1سوق دادن فن آوری های مورد استفاده در شهر به سمت اهداف توسعه پایدار
 .۱تقویت توان مناطق مختلف شهری ،در راستای جلوگیری با پاسخ گویی به تهدیدات و اهداف اقتصادی ،اجتماعی و
زیست محیطی که در نتیجه عوامل طبیعی یا انسانی به وجود می آیند ،همچنین انعطاف پذیری در روبرویی با
اختالالت غیرمنتظره در سیستم شهر .در این ارتباط شهر پایدار شهری است که در آن بهبود در عدالت اجتماعی ،تنوع
و امکان زندگی با کیفیت مطلوب تحقق یابد(عزیزی،1790،ص.)88
شاخصهایی که شایسته است در بررسی پایداری شهرها مورد بررسی قرار گیرد ،شامل موارد ذیل هستند(قرخلو و
حسینی،1790،صص:)114-1۱4
 .1جمعیت :اصلی ترین عامل در بحث از پایداری شهری ،جمعیت و اثرات اقتصادی ،اجتماعی ،زیست محیطی و نهایتاً مدیریتی
آن روی شهرها و حتی زیست کره می باشد .پس بجاست در بحث از پایداری شهری و شاخص شناسی آن به جمعیت نیز به
عنوان مهم ترین عامل توجه نمود .بررسی تعداد جمعیت ،نرخ رشد آن ،میزان مهاجرت ها و اثرات آن در ساختار جمعیتی شهر
و  ...می تواند در رسیدن به پایداری شهری مؤثر واقع شود.
 .8موقعیت اقتصادی :شهرها به عنوان سیستم های باز در عصر جهانی شدن و دهکده جهانی و ارتباطات به ناچار در جهت تداوم
و بقاء ،نیازمند گسترش ارتباطات با سطوح منطقه ای ،ملی و جهانی خواهند بود .در جهت حفظ شرایط پایداری شهر در طول
زمان از نظر اقتصادی شهرها نیاز خواهند داشت که در تدوین راهکارهای توسعه خود و زیرساخت های اقتصادی خود به گونه
ای عمل نمایند که بتوانند بیشینه استفاده را از موقعیت ها و پتانسیل های خود در ابعاد مختلف محلی و ملی و بین المللی در
جهت حفظ و تداوم کیفیت بیشتر زندگی ساکنانشان ببرند .هدف اصلی شهر در یک محیط رقابت جهانی باید بر دو نکته
متمرکز شود :یکی حداکثر استفاده از پتانسیل ها و قابیلت های اقتصادی و دومی تأکید بر ایجاد فعالیت های اقتصادی متنوع
در شهر ،بدین جهت که شهر بتواند در مقابل نوسانات و اختالالت غیر منتظره محیط جهانی انعطاف پذیری و توان مقاومت
الزم را داشته باشد.
 .7تغییر اقلیم :با توجه به گسترش بیش از پیش شهرنشینی در سال های آتی ،شناخت تغییرات ناشی از شهرنشینی در اقلیم
جهانی در جهت دستیابی به پایداری شهری یا به عبارت بهتر پایداری جهانی ،ضروری به نظر می رسد .به طور کلی معاهدات
بین المللی زیست محیطی یک ساز و کار کلیدی ایجاد می کند که در آن ملل و کشورهای مختلف به یک درک مشترک از
مشکالت زیست محیطی و توافقات دو جانبه جهت حل و کاهش این مشکالت می رسند.
 .4آلودگی هوا :با توجه به این موضوع که شهرها اصلی ترین الوده کننده های کیفیت هوای محیط زیست در مقیاس محلی ،ملی
و بین المللی اند ،شناخت عوامل آلوده ساز و تشدید کننده آن ها در محیط های شهری و تالش در جهت کاهش آن ها از
ضرورت های دستیابی به پایداری شهری اند.
 .0کیفیت آب طبیعی :الزمه تلقی یک شهر به عنوان پایدار ،فراهم کردن منابع آبی سالم و بهداشتی برای ساکنان ،جلوگیری از
ایجاد اختالل در کیفیت بیولوژیکی و زیستی منابع آبی سطحی و زیرزمینی پیرامون شهرها و عدم ایجاد آلودگی و یا اختالل در
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منابع آبی سایر شهرها و نواحی زیستی پیرامون شهرها از طریق استفاده بیش از اندازه و یا آلوده کردن منابع زیستی این
شهرها می باشد.
جامعه باز :شهرها نه تنها سطوح مختلف سلسله مراتبی مشخص را اشغال می کنند ،بلکه بخشی از یک شبکه نیز محسوب می
شوند .در این شبکه جهانی شهرها جریان های مختلفی از اطالعات ،سرمایه ،نیروی کار ،کاال و خدمات و  ...در جریان است.
درک مشترک شهرها در این شبکه نسبت به موقعیت خود و سایرین و وجود ارتباطات متقابل وسیع میان این شهرها به عنوان
تضمین کننده پایداری در این شبکه خواهد بود .وجود پیوستگی متقابل میان شهرها در حوزه های مختلف اقتصادی ،زیست
محیطی ،اجتماعی و فرهنگی و  ...باعث شده است که شهرها در شبکه شهری جهانی نیازمند همراهی با یکدیگر در جهت
دوام و بقای خود باشند.
برنامه ریزی واحد و یکپارچه :در موضوع شناسی مسائل و مشکالت شهری جهت برنامه ریزی مناسب ،تعدد موضوعات و
سازمان های دخیل در امر برنامه ریزی به دلیل پیچیدگی ذاتی شهرها ،برنامه ریزان و سیاستگزاران شهری را ناگزیر به اتخاذ
رویه برنامه ریزی واحد و یکپارچه جهت ایجاد هماهنگی بین اولویت ها و نیازهای مختلف این مداخله کنندگان می نماید.
امروزه بیش از گذشته این نکته مورد تأکید قرار گرفته است که برای برنامه ریزی شهری کارآمد و مؤثر ،یکپارچگی در قوانین
و مقررات و ضوابط اجرایی در بین نهادها و سازمان های مسئول ضروری است .ایجاد و کاربرد مجموعه ای از ضوابط و قوانین
یکپارچه و نظام مند ،روشی است که بازده مؤثری را از طریق همکاری های اندیشه شده و هم آهنگ فراهم می آورد که
امکان بازخورد های آن ها به عنوان راهکار پایه ای از طرف شهرها برای تقویت ارتباطات ،انسجام و پیوستگی مورد توجه قرار
گیرد.
توانایی و پتانسیل نوآوری و ابداع :برای این که شهری ظرفیت و پتانسیل انطباق پذیری و سازگاری را دارا باشد ،باید قادر به
نوآوری و ابداع باشد .بدون وجود نوآوری مناسب و زیربنایی ،یک شهر قادر نخواهد بود با سرعت عمل مناسب در زمان
اختالالت و نابسامانی ها ،با شرایط جدید انطباق پیدا کند .توانایی تکامل در درون یک بازار رقابت جهانی ،اساس و پایه ای را
برای یک الگوی شهری سازگار ایجاد می کند .یک شهر با توانایی تفکر روی یک سطح برنامه ریزی استراتژیک را داشته
باشد و سیاستگذاری ها و برنامه ریزی ها به گونه ای باشد که به شهر امکان شرکت در تعیین سرنوشت آینده خویش را بدهد.
پتانسیل و ظرفیت مربوط به زیرساخت منطقه ای :منظور از پتانسیل های زیرساختی ،تأسیسات و تجهیزاتی است که شهر را با
بقیه نقاط جهان در ارتباط قرار می دهد ،مانند سیستم های حمل و نقل(ریلی ،هوایی ،جاده ای ،دریایی) و ارتباطات .این
زیرساخت ها باید توسعه یابند تا مانعی برای مشارکت شهر در اقتصاد جهانی ایجاد نگردد .عامل سرعت ،یک پیش نیاز اساسی
و پراهمیت مشارکت در روند تجارت جهانی است و اگر که مردم ،اطالعات و کاالها نتوانند با سرعت در بین مکان ها ها و
نواحی حرکت نمایند ،شهر در وضعیت نامناسبی از نظر اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و غیره قرار خواهد گرفت .برای ارزشیابی
این شاخص می توان به مواردی چون ظرفیت دروازه های ورودی و خروجی شهر برای صادرات و واردات کاالها و خدمات
مانند ظرفیت فرودگاه ها در ارتباط با حمل بار و مسافر ،ظرفیت پایانه های مسافربری و باربری و کیفیت تأسیسات و تجهیزات
آن ها ،کیفیت ارتباطات راه دور در شهر همانند تعداد مشترکین تلفن و اینترنت و غیره اشاره کرد.
سرمایه اجتماعی :بر اساس نظر جیمز کلمان ،جامعه شناس آمریکایی ،سرمایه اجتماعی عبارت است از توانایی افراد برای
همکاری با یکدیگر به منظور دستیابی به اهداف مشترک در گروه ها و سازمان ها(مولدان و بیلهارز ،1791 ،ص .)708برای
شناخت میزان و یا ظرفیت سرمایه اجتماعی در شهری می توان از شاخص های زیر استفاده کرد :تعداد و نوع تشکل ها،
سازمان ها و انجمن های غیر دولتی و محلی ،سرانه آن ها و طول زمان عضویت ،گروه های اجتماعی و تعداد سرانه آن ها،
میزان آگاهی و شناخت مردم نسبت به ساختارهای اجتماعی؛ به عبارت دیگر سرمایه اجتماعی از طریق سنجش میزان
عضویت در گروه ها و شبکه ها تعیین می شود.
آموزش :تغغیر و تحرک اجتماعی با توانایی سیستم آموزشی برای مجهز کردن جمعیت به مهارت های زندگی و همچنین
اشتغال مرتبط می باشد .در زمانی که اقتصاد شهرها بیش از پیش جهانی می شود و بخش خدمات متنوع تر می شود ،شغل ها
تخصصی تر می شوند و در نتیجه نیاز به افزایش آگاهی ها برای ارتباط با جهانی نوین به سرعت توسعه پیدا می کند.
امنیت :برقراری امنیت به عنوان اساسی ترین نیاز انسانی ،می تواند عالوه بر تأمین نیازهای اصلی(فیزیولوژیک) ،زمینه ساز
تأمین سایر نیازها مانند تعلق ،احترام و خودشکوفایی نیز باشد .یک شهر پایدار نیازمند یک محیط پایدار و ایمن برای ساکنانش
است.

19

 -6بحران

1

سال دوم ،شماره ( 2پیاپی ،)5 :تابستان (تیر) 8931

از دیدگاه پوجانت و میتراف عبارت است از «از هم گسیختگی که بصورت فیزیکی بر کل یک سیستم اثر می گذارد و
مفروضات پایه ای ،احساس وجود ذهنی و محور حیاتی وجود آن را مورد تهدید قرار می دهد» (.)Pauchant, et al, 1992
یکی از زیر مفاهیم مرتبط با بحران «پدافند غیرعامل» می باشد که عبارتند از مجموعه اقداماتی که جهت مقاوم سازی
تجهیزات و تأسیسات کشور در برابر آسیب های عمدی و غیر عمدی و کاهش آسیب پذیری نیروی انسانی و مراکز حیاتی کشور و
کنترل و بازگرداندن سریع جامعه به شرایط عادی است( .سایت پایگاه مقاالت علمی مدیریت سال)8010
از نظر آسیب شناسی عبارت است از وقفه کامل و یا بخشی از فعالیت های گروهی جامعه که همراه با ضایعه جانی ،خسارت
های مادی و آسیب های محیطی گسترش یافته و جامعه مربوطه با منابعی که در اختیار دارد قادر به جبران آن نمی باشد.
(.)UNDP, 2002: 34
بحران قطع و انفصال روند طبیعی زندگی (چنین انفصالی معموالً بسیار سخت و ناگهانی بوده و به هیچ وجه قابل پیش بینی
نیست) ،اثرات ناگوار انسانی مانند فوت ،آسیب دیدگی ،مشقت و بیماری ،اثرات مخرب بر تشکیالت اجتماعی مانند از بین رفتن و یا
خسارت دیدن سیستم های دولتی ،ساختمان ها ،مخابرات و سرویس های ضروری و گسترش فزاینده نیازهای مردمی مانند سرپناه
و غذا و پوشاک ،کمک های پزشکی و درمانی (ناطق الهی .)17 :17۱8
«بحران» حادثهای که بطور طبیعی یا توسط بشر بصورت ناگهانی و یا فزاینده بوجود آمده و سختی و مشقتی را برای جامعه
انسانی تحمیل نماید( .سایت مرکز اطالعات علمی و تخصصی مدیریت؛سال)1780
بحران از دیدگاه «واینر و کان» عبارت است از :
 نقطه چرخشی در رویدادها و کنش ها و پیامدهای غیر منتظرهای که به دنبال میآورد. شرایطی که واکنش سریع شرکت کنندگان را می طلبد. کاهش کنترل بر رویدادهای ایجاد شده (.)Coombs, 2007«بحران» شرایطی است که در اثر حوادث ،رخدادها و عملکردهای طبیعی و انسانی (به غیر موارد موضوعه در حوزههای امنیتی
و اجتماعی) بطور ناگهانی یا غیر قابل کنترل بوجود می آید و موجب ایجاد مشقت و سختی به یک مجموعه یا جامعه انسانی می
گردد( .قانون تشکیل مدیریت بحران کشور)179۱ ،
در بحران زیر ساختارها دچار آسیب شده و گاه بطور کامل تخریب می شوند .این امر را می توان وجه تمایز بحران ها از
حوادث پرتلفات در نظر گرفت .حوادث با تلفات متعدد نیز موجب مرگ و میر با صدمات بیشمار قابل توجهی از مردم می گردد اما
زیر ساختهای جامعه برای پاسخگویی به اینگونه حوادث دست نخورده باقی می ماند)Rootman, 2006( .

 -7مديريت بحران
هرگاه سخن از «مدیریت بحران» به میان میآید قبل از هر چیز عمل گرایی و اجرایی بودن در ذهن متبلور می گردد .شاید
این نکته خیره کننده در مدیریت بحران اصلی ترین عامل در فراموش نمودن آن باشد که تال تعریفی دقیق از بحران بطور جامع در
بین تمامی دست اندر کاران بحث مدیریت بحران ارائه نگردد هیچگاه قادر نخواهیم بود که بطور قاطع بگوئیم بحران ،مدیریت
خواهد شد .یکی از عوامل موثر بر تداوم بحران ها ،مخصوصاً در بحران های ایجاد شده بر اثر حوادث ،تداخل مدیریت ها و نیز
ناهمگونی دیدگاه ها در ارزیابی بحران و در نتیجه نرسیدن به یک اتحاد و همبستگی در نحوه مدیریت به بحران پیش رو می باشد.
(سایت مرکز اطالعات علمی و تخصصی مدیریت .)1780 ،صاحبنظران و نویسندگان تعاریف متعدد و مختلفی را در خصوص بحران
ارائه نمودند که در زیر به بیان برخی از آنها می پردازیم .بر اساس تعریف برنامه عمرانی سازمان ملل متحد «مدیریت بحران»
عبارت است از سیاستگذاری ،اخذ تصمیمات مدیریتی و انجام اقدامات اجرایی به منظور آمادگی ،کاهش اثرات مخرب ،پاسخگویی،
بازسازی و ترمیم اثرات ناشی از بالیای طبیعی یا انسان ساخت (.)UNDP, 2005

 -8شهر و مديريت بحران شهری
بر اساس سرشماری نفوس و مسکن مرکز آمار ایران جمعیت کشور در سال 1780به حدود  90میلیون نفر رسیده ،بر اساس
این برآورد جمعیت شهری در این سال  19/14درصد کل جمعیت کشور را تشکیل می دهند ای این رو ایجادف ضای مطلوب
انسانگرا وکاهش فزاینده مخاطرات طبیعی و غیر طبیعی در زندگی شهرهای کنونی از جایگاه خاصی برخوردار است( .پرویزی،
(80 :1781
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در عصر حاضر یکی از پدیده های مهم و عمومی جهان رشد سریع شهرنشینی و به تبع آن توسعه کالبدی شهری است .این
مسائل عموماً با گسترده ترین دخالت های سنجیده انسانی در محیط های طبیعی از جمله ساخت و سازهای بی رویه در حریم
گسل ها ،عدم وجود و یا بی توجهی به ضوابط و استانداردهای ساخت و ساز و بسیاری دیگر از عواملی بوده که موجب شده بحران
های حاصل از سوانح طبیعی تشدید شود (آزموده و همکاران(88 :1790 ،
یکی از موضوعاتی که بیشتر شهرهای بزرگ جهان با آن دست بر گریبان هستند موضوع حوادث طبیعی است با توجه به
ماهیت غیر مترقبه بودن غالب حوادث طبیعی و لزوم اتخاذ سریع و صحیح تصمیم و اجرای عملیات ،مبانی نظری و بنیادی ،دانش
تحت عنوان مدیریت بحران به وجود آمده است( .عبداللهی :1790 ،مقدمه).
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«مدیریت شهری» می تواند بر اساس دانش خود و همچنین اطالعاتی که در مورد شهر خود دارد مانع گسترده تر شدن بحران
ها گردد .بطور مثال درنظر داشته باشید شهری همچون تهران که در روی مسیر زلزله واقع شده است و همچنین دارای شبکه
سراسری گاز می باشد ،اگر در هنگام وقوع زلزله سیستم های مناسبی برای کاهش اثرات آن درنظر گرفته نشده باشد و یا برای
قطع گاز در زمان وقوع زلزله فکری نشده باشد نه تنها در شهر زلزله می آید بلکه شهر در آتش خواهد سوخت .البته حل بحران
های محیطی شاید نیاز به سرعت عمل بیشتری داشته باشد اما حل بحران های اجتماعی – اقتصادی نیاز به زحمت بیشتر و
همکاری و هماهنگی بیشتر بین نهادهای موجود در شهر دارد .به دلیل اینکه مدیریت شهری دارای وظایفی است و همین وظایف
با وظایف سایر مدیریت های موجود در شهر همپوشانی دارد ،لذا قبل از وقوع بحران یا حین و حتی بعد از بحران این ارتباط موثر و
مثبت باید بین مدیران برقرار باشد البته مدیر شهری در حین بحران و بعد از بحران نقش کلیدی و اساسی تری را به عهده دارد.
بطور کلی باید گفت که مدیریت شهری بر همه نهادهای موجود در شهر تاثیر مستقیم دارد و با یک مدیریت نامناسب شهری نمی
توان توقع اقتصادی مناسب ،اجتماعی خوب ،آموزش و پرورش عالی و  ...داشت .باید به مسائل شهری با دید سیستمی نگریسته
شود .بارها اتفاق افتاده که تصمیماتی در شهر گرفته شده است که نه تنها هیچ مشکلی را حل نکرده بلکه خود باعث بروز مشکالت
دیگری شده است (دیودونیه تن برگ .)17۱7 ،شهر پدیده ای چندبعدی ،پیچیده و پویاست و برنامه ریزی دقیق و کامل برای تمام
عناصر آن امری دشوار است و بر همین اساس ،به عنوان مصرف کننده و توزیع کننده اصلی کاالها و خدمات ،کانون توجه بحث
پایداری شده اند .با توجه به این که توسعه پایدار بیش از هر معیاری بر معیارهای کیفی و انسانی تأکید می کند ،بنابراین به منظور
دستیابی به یک وضعیت پایدار واقعی در شهرها ،تدوین سیاست هایی جهت حصول به شهرهای پایدار ضروری می نماید .علی رغم
اهمیت جنبه های اقتصادی توسعه ،به نظر می رسد که توسعه چیزی بیش از رشد اقتصادی است و گذشته از بهبود سطح مادی
زندگی ،عدالت اجتماعی و ارزش ها و سنت های بومی را نیز در بر می گیرد .لذا توسعه را می توان به معنای ارتقاء مستمر جامعه و
نظام اجتماعی به سوی زندگی بهتر دانست؛ و به عبارت دیگر توسعه فرایندی است که شرایط زندگی نامطلوب را به مطلوب تبدیل
می کنند .بر این اساس هدف اساسی توسعه را بهره رساندن به انسان میدانند که بهبود کیفیت زندگی را در بر میگیرد و در قالب
افزایش درآمد و گسترش اشتغال و رفاه عمومی امکان بروز مییابد .در واقع توسعه بیانگر این است که مجموعه ارکان یک نظام،
هماهنگ با نیازهای اساسی و خواسته های افراد و گروه های اجتماعی در داخل نظام ،از حالت نامطلوب زندگی گذشته خارج شده و
به سوی موقعیتی که از نظر مادی و معنوی بهتر است ،حرکت می کند .توسعه شهری پایدار به عنوان بخش مهمی از توسعه پایدار
بر پایه استفاده بهینه و مناسب از منابع طبیعی استوار است و توسعه شهری به عنوان جزئی از سیاست های توسعه ملی در راستای
تحقق رشد اقتصادی و تأمین عدالت اجتماعی حرکت می کند .توسعه پایدار شهری ،شهری را متبلور میسازد که دارای چارچوب
ارزشی و اخالقی است و با استفاده از منابع مالی ،طبیعی و سرمایه اجتماعی رفاه اجتماعی را برآورده میکند و به این ترتیب پویایی
و آسایش اجتماعی در روند توسعه پایدار شهری را فراهم می کند.
در عصر حاضر یکی از پدیده های مهم و عمومی جهان رشد سریع شهرنشینی و به تبع آن توسعه کالبدی شهری است .این
مسائل عموماً با گسترده ترین دخالت های سنجیده انسانی در محیط های طبیعی از جمله ساخت و سازهای بی رویه در حریم
گسل ها ،عدم وجود و یا بی توجهی به ضوابط و استانداردهای ساخت و ساز و بسیاری دیگر از عواملی بوده که موجب شده
بحرانهای حاصل از سوانح طبیعی تشدید شود.
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