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چکـیده
نواحی فرسوده شهری ،بنا به سرشت خود با انواع عوارض و مشکالت مواجه هستند ،از این رو معضل آنها چند وجهی و
چند بعدی است که در هر مورد به شکل خاصی بروز مینماید در طی سالهای اخیر سیاستگذاران و برنامه ریزان شهری
در صدد ارائه راهبردها و راهکارهای نوینی در مواجهه با مسائل و مشکالت بافتهای فرسوده شهری میباشند ،افت
منزلت اجتماعی و اقتصادی و نابسامانیهای کارکردی و کالبدی این بافتها به همراه افت بسیار شدید کیفیت محیط
شهری و ضرورت توجه این مناطق را دو چندان کرده که در همین راستا سیاستها و برنامههای متعددی دستگاههای
حاکمیتی و متولی امر برای ارتقای کیفی و ساماندهی این عرصههای شهری به اجرا گذاشته است ولی اجرای ناموفق
طرحهای بهسازی و نوسازی شهری باعث ایجاد مشکالت در شهرها شده است .با توجه به اهمیت موضوع شکل گیری و
تأثیر نقش کنشگران مدیریت بازآفرینی شهری پایدار در حوزههای سیاست گذاری اجرایی ،مدیریت اجرایی ،توسعه گری
اجرایی و تسهیلگری و تعامل نهادی میتواند بسیار مؤثر واقع گردد ..در پژوهش حاضر به بررسی نقش و تأثیر حاکمیت در
مدیریت بازآفرینی بافتهای فرسوده شهرها میپردازیم .در این تحقیق از دوازده مقاله بررسی شده تعداد  1مقاله علمی
پژوهشی انتخاب ،شاخصها و متغیرها استخراج گردیده و سپس به دستههای مختلفی که آنها را عامل مینامند تقسیم
شدهاند .،مساله اساسی تعیین این است که بتوان تعداد زیادی متغیر اصلی را به مجموعهی کوچکتری از متغیرها با کمترین
میزان ریزش اطالعات تبدیل کرد ،عوامل مؤثر بر نقش حاکمیت در بازآفرینی شهری مورد مطالعه و بررسی و تحلیل قرار
گرفت و فرا تحلیل مطالعات انجام گردید برای همین از روش تحلیل عاملی و ابزارهای  SPSSجهت تجزیه و تحلیل
دادهها استفاده گردید ،در همین راستا عوامل استخراج شده از مقاالت با استفاده از روش دلفی در قالب پرسشنامه توسط
تعدادی از متخصصین امتیاز دهی گردید و عوامل استخراج شده با استفاده از ماتریس همبستگی بررسی و دسته بندی
گردید و مشاهده گردید عوامل مشارکتی ،عوامل ساختاری و عوامل مدیریتی از بیشترین میزان همبستگی برخودار بوده و
باالترین امتیاز را در بین دیگر عوامل دارا میباشند.
واژگـان کلـیدی :حاکمیت ،بازآفرینی ،بافت فرسوده ،برنامهریزی شهری
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مبحث بافتهای ناکارآمد و توجه به بهبود فضای زیستی در نواحی فرسوده شهری یکی از مباحث پیچیده و چندوجهی در حوزه
شهرسازی و مدیریت شهری به شمار میرود .نظر به اهمیت بازآفرینی بافت ناکارآمد شهری تاکنون قوانین و مصوبههای زیادی
سعی در ایجاد شرایط و تسهیل امور مربوط به آن داشتهاند ،اما با این وجود به نظر میرسد پیشرفت چندانی در این حوزه صورت
نگرفته است .یکی از دالیل قابل ذکر ،ماهیت چند تخصصی و متنوع پروژهها همراه با حضور ذینفعان متعدد از نهادهای خصوصی
و عمومی در حوزه بازآفرینی بافت ناکارآمد است که هماهنگی و همراستایی عملکرد این ذینفعان موجب پیچیدگی فرایند بازآفرینی
میشود .بخش بزرگی از پروژههای ساخت در حوزه ساخت و ساز شهری مربوط به طرحها بازآفرینی بافتهای ناکارآمد شهری است.
با توجه به موج تغییرات در شهرها و عدم تناسب شهرهای قدیمی با ضروریات دنیای امروز اهمیت این طرحها روز به روز افزایش
مییابد .ایران نیز با دارابودن این شرایط ناچار از تعریف و انجام حوزه وسیعی از این گونه طرحهاست .مشکالت یک منطقه شهری
با تغییرات آن در طول زمان ایجاد میشود .مسائل منتج از این تغییرات ،تنها فیزیکی نیستند؛ مانند زمینهای خالی و ساختمانهای
متروک ،بلکه اجتماعی نیز هستند مانند ،عدم اشتغال و محرومیتهای اجتماعی (حسن  .)5485 ،آشکار است که برای حل هریک از
مشکالت نیاز به تخصصهای متفاوت سازمانها و افرادی با مسئولیتهای اجتماعی متون وجود دارد .بازآفرینی بافتهای ناکارآمد شهری
مستلزم تالش همراستا و هماهنگ بازیگرانی با ساختار و سازمانهای متفاوت و با اهداف متفاوت و یا حتی متضاد است .نکته قابل
توجه در این بازیگران ،تنوع ساختاری ،مالکیتی و مدیریتی و اهداف و ماموریتهای متنوع آنها است .در این حوزه ،سازمانهای دولتی
با ساختارهای تمرکزگرا و بروکراتیک با مأموریت حاکمیتی و مدیریت وظیفهای دولتی ،سازمانهای مردم نهاد با ساختار شورایی و
مأموریت غیر انتفاعی تا شرکتهای بخش خصوصی با مدیریت متمرکز و مأموریت انتفاعی قراردارند .سازمانهای بخش عمومی با
مأموریت خدماتی و ساختار نیمه شورایی مانند شهرداریها نیز بخش مهمی از تحقق اهداف این طرحها را تحت تأثیر قرار میدهند.
افراد حقیقی نیز در قالب سازندگان ،معتمدین محل ،سرمایهگذاران خرد و غیره نیز تأثیر قابل توجهی در روند عملکردی طرحهای
بازآفرینی دارند .این نوع سازماندهی بین ذینفعان را میتوان تحت عنوان شبکه نام گذاری کرد ،شبکهها نوعی از سازماندهی چرا
که مطابق نظریه اکرول هستند که تعداد زیادی سازمان تخصصی در یک ارتباطات همکارانه و مبادلهای به یکدیگر مرتبط
میشوند .طبق نظر این محقق شبکه برای توصیف بازه وسیعی از پدیدهها شامل سیستمهای اقتصاد ملی و همکاریهای بینالمللی از
یکسو و بنگاههای کوچک کارآفرینی ،سازمانهای ارائهدهنده خدمات ،شبکههای تخصصی و حرفهای ،سیستمهای اطالعاتی و
ارتباطاتی و شبکه های اجتماعی ،از سوی دیگر میشود .از طرفی هر سازمانی شامل یک شبکه داخلی از قدرت ،عملکردها،
ارتباطات و تبادالت است و از طرفی هر سازمان باید با سازمانهای دیگر در محیط خارج از سازمان برای کسب منابع و مشروعیت
جهت بقا و رشد ،مبادله کند .بنابراین این پژوهش با توجه به تحقیقات انجام شده در زمینه بازآفرینی شهری به دنبال پاسخی برای
این سؤال است که نقش حاکمیت در بازآفرینی شهری چیست؟

 -2ضرورت و اهمیت موضوع
گستردگی روزافزون بافتهای ناکارآمد شهرها ،یکی از مهم ترین چالش های پیش روی کشورهای در حال توسعه است.
مسایل موجود در بافت های ناکارآمد شهری از نوع مسایل چند بعدی هستند و می توان ریشه های ایجاد این مسایل را در ابعاد
اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی ،مدیریتی این بافت ها جستجو کرد ( .)Bae,2014:3اکثریت طرح های ویژه بازآفرینی بافت های
ناکارآمد شهری در ایران به علت عدم توجه کافی به ظرفیت و نقاط قوت این باف تها به اهداف خود دست نیافته اند .نگاه صرفاً
کالبدی این طرح ها در گذشته باعث شد که در مرحله اجرا به دلیل عدم استقبال ساکنان با توفیق چندانی روبرو
نشود( .)Dixon,2011:7رویکرد بازآفرینی به بهبود وضعیت اقتصادی ،اجتماعی و محیطی شهر توجه دارد و طیف وسیعی از
فعالیتها را بیان میدارد که قابلیت زیست جدیدی به مناطق مضمحل ،ساختمانهای پاک سازی شده ،زیرساختها و
ساختمانهای تحت بازسازی که به پایان عمر مفیدشان رسیدهاند ،میدهد .یک نگرش کلیدی در بازآفرینی به معنای عانش این
است که وضعیت کلی شهر و مردمش را بهبود میبخشد .بازآفرینی شهری به دنبال یافتن نشانههای مشکالت شهری از طریق
بهبود مناطق فرسوده است .این رویکرد نه تنها به دنبال احیای مناطق متروکه نیست بلکه با مباحث گستردهتری همچون اقتصاد
رقابتی و کیفیت زندگی به خصوص برای کسانی که در محالت فقیرنشین زندگی میکنند ،سروکار دارد.

 -3مبانی نظری و پیشینه تحقیق
بسیاری از طر ح های بازآفرینی بافت های ناکارامد شهری که در طول چند دهه گذشته تهیه شده ،به علل مختلف ناکارآمد
بوده ،محقق نشده یا درصد جزیی از آن اجرا شده و چنانچه اجرا شده اند ،پیامدهای فرهنگی واجتماعی مؤثری دربر نداشته و بعضا
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 -4روش تحقیق
در این پژوهش از تکنیک آمیخته استفادهشده است .این پژوهش از حیث فلسفه پژوهش در زمره پارادایم اثباتگرایی از نوع
کاربردی و از حیث صبغه پژوهش کیفی و کمی ،دارای رویکرد استقرائی و قیاسی و راهبرد پیمایشی است .این پژوهش از حیث
هدف اکتشافی است و به اکتشاف متغیرها و ارتباط علی آنها اهم میپردازد .همچنین ،روش انجام پژوهش ،آمیخته (کیفی و کمی)
است بهصورت کیفی نرمافزار  MAXQDAو کمی بر اساس تکنیکهای رگرسیونی در نرم افزار  SPSSاست اطالعات موردنیاز
با استفاده از مصاحبه از خبرگان و همچنین تدوین پرسشنامه جمعآوریشده است .جامعه آماری در این رساله کلیه مدیران و
کارکنان در بیمارستانهای تأمین اجتماعی است .جامعه آماری در تحقیق کیفی شامل دو بخش است؛
بخش اول ،جامعه آماری برای طراحی سؤالهای مصاحبه از اساتید دانشگاه با مرتبه علمی حداقل استادیاری و پانزده سال
سابقه تدریس که در ابعاد مدیریت و علوم اداری صاحبنظر بودند انتخاب شدند که دارای ویژگیها به شرح زیر است:
ویژگی خبرگان جامعه دانشگاهی :حداقل استادیار و هیئتعلمی ،سابقه باالی  82سال ،تألیف کتاب و مقاله مرتبط با مدیریت و
...
بخش دوم ،جهت انجام مصاحبه از طریق جمعآوری اطالعات با مراجعه به بانک اطالعات مدیرانی که بهعنوان مدیران نمونه
انتخابشده بودند و جامعه آماری از مدیران دفاتر تسهیل گری ،کارشناسان که دارای ویژگیها به شرح زیر است:
ویژگی خبرگان صنعت :سابقه باال ،پست مدیریتی ،تجربه و دانش باال در سطح شهرداریها و فاتر تسهیلگری و  ...در بخش
کیفی بهمنظور نمونهگیری از روش گلوله برفی استفاده شد .مصاحبه بهصورت نیم ساختاریافته با سؤاالت باز و کلی تا  2نفر انجام
شد تا به اشباع دادهها رسیدیم ولی جهت اطمینان تا  82نفر مصاحبه انجام شد .در بخش کمی نیز همین افراد پرسشنامه طیف
لیکرت را پاسخ دادند .در نهایت در قسمت کیفی با استفاده از تکنیک فرا تحلیل با استفاده از نرمافزار  ،MAXQDAبه شناسایی
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دارای پیامدهای منفی بوده است(  .)Güzey,2009:17این درحالی است که فارغ از زمان و هزینه فرصت های قابل توجه ،مسیر
و جهت مشخصی برای این امر مهم توسط مدیریت شهری ترسیم نشده و سازمان ها و ارگان های ذیربط نیز به وظایف و تکالیف
تعیین شده عمل نمی کنند(  .)Hansen,2014:9ظرفیت سازی و سرمایه اجتماعی دو مفهوم کلیدی در نگرش جدید به برنامه
ریزی و مدیریت شهریدر بازآفرینی بافت های ناکارمد شهری هستند .تهی شدن یک جامعه از سرمایه اجتماعی منجر به
ناکارآمدی بسیاری از سیاست ها و طرح های پیشنهادی خواهد شد .نهادها و تشکل های محلی و سازمان های غیر دولتی عناصر
اصلی این نگرش هستند ،با این وصف قبل از هر چیز نیاز به بسترسازی و زمینه هایی وجود دارد که بتوان با اتکای به آن ها نظام
مدیریت و برنامه ریزی شهری را بر اساس آن ها استوار ساخت ( .)Kaplan,2017:8از یکسو تحقق عدالت اجتماعی و فرصت
برابر در برخورداری از بازآفرینی مناسب برای زندگی و فعالیت های شهروندی مطابق اهداف کالن سند چشم انداز کشور ،که تحقق
آن بر عهدة متولیان و مدیران شهر است و از سوی دیگر مخاطرات طبیعی همانند زلزله ،تسریع روند نوسازی بافت های ناکارآمد
شهری را دوچندان می کند .بدین منظور بررسی میزان تحقق این طرح ها برای بازبینی و اصالح فرآیند نوسازی بافت های
ناکارآمد شهری جهت شتاب دهی به حرکت نوسازی دارای اهمیت خواهد بود (.)Kendall,2015:7
با بررسی سیر تحول رویکردهای بازآفرینی بافت های ناکارامد شهری در ایران به نظر می رسد تعدد طرح های تهیه شده
توسط ارگان های مختلف ،عدم هماهنگی ،وجود مغایرت در اهداف و عدم جلب مشارکت مردم موجبات ناکارایی و نابسامانی بافت
فرسوده را فراهم آورده است) امین زاده و رضا بیگی ثانی .)8398،لزوم و کارایی دفاتر نوسازی محله در پژوهش های متعددی مورد
تأکید قرار گرفته است) شفیعی دستجردی  ،8311شفیعی دستجردی  ،8398شفیعی دستجردی  ، 1392شفیعی دستجردی.)8390
سرکیس  5443ارزیابی را سنجش تفاوت وضع موجود و حالت بهینه می داند( .) Sarkis, 2003سنجش عوامل ناکارامدی برنامه
های نارکارامد شهری در داخل و خارج کشور در قالب تحقیقات مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است .در پژوهش گازی 5449 8با
بررسی دوره های زیستی شهر آنکارا (ترکیه) وجود فرصت های اقتصادی ،آموزش عمومی مردم ،وضوح تعهدات سیاسی بازیگران
کلیدی و همکاری گروهی از جمله عوامل حیاتی برای نوسازی تعیین شده است .در تحقیقی دیکسون 5و همکاران  5488در مورد
باز آفرینی شهری در منچستر و ازاکا عوامل حیاتی موفقیت در نوسازی مشارکت قوی ،مقیاس بزرگ ،در اولویت قراردادن زیرساخت
ها ،رونق بازار ،دیدگاه طوالنی مدت و رکود به عنوان فرصت معرفی شده است .در تحقیقی که توسط با جانگ 3و همکاران 5480
در زمینه نوسازی شهری در کره انجام شده است ،پیگیری همزمان منافع بخش عمومی و خصوصی و دوره طوالنی مدت پروژه از
جمله عوامل حیاتی موفقیت یاد شده است.

1- Güzey, Özlem ,20091
2- Tim Dixon ,2011
3- Bae, Jung-Ho- Kim, Jin-Ha , 2014
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عوامل پرداخته شد و در قسمت کمی با استفاده از روشهای همبستگی ،تحلیل عامل اکتشافی در نرمافزار  SPSSبه
تجزیهوتحلیل دادههای جمعآوریشده حاصل از پرسشنامه پرداخته شد.

 -5بحث و یافته ها
این بخش به تجزیه و تحلیل اطالعات و نحوه اجرای روش فراتحلیل و تکنیکهای رگرسیونی اختصاص دارد .در این بخش،
مراحل عملیاتی فراتحلیل و اطالعات بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .بمنظور تنظیم سؤال پژوهش ،اولین گام
برای محققان تمرکز بر چه چیزی مطالعه میباشد .در پژوهش حاضر ،سؤال اصلی "نقش حاکمیت در بازآفرینی شهری چیست"
مورد بررسی قرار میگیرد که با مدنظر قرار دادن پارامترهای مندرج در جدول  8تنظیم میشود.
جدول 1
تنظیم سؤال

پارامترها
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چه چیزی (سؤال مورد
مطالعه):
چه کسی (جامعه مورد
مطالعه):

عوامل مؤثر بر نقش حاکمیت در بازآفرینی شهری کدامند؟

چه وقت (محدودیت زمانی):
چگونگی (روش فراهمآوری
مطالعات):

در این پژوهش چندین پایگاه داده و موتور جستجوی مختلف مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین  2نفر با روش گلوله برفی برای مصاحبه انتخاب شدند.
مقاالت مطالعه شده در این پژوهش از سال  8314به بعد میباشد زیرا عمدتاً تحقیقات
انجام گرفته در این مقوله از سال مذکور به بعد بوده است.
در این پژوهش روش "تحلیل اسنادی " ،تحلیل دادههایی که بصورت ثانویه میباشند،
مورد استفاده قرار گرفته است.

واژههای جست وجو عبارتند از :حاکمیت ،بازآفرینی ،بافت فرسوده ،برنامه ریزی شهری .الزم به ذکر است که تعداد کل
مقاالت یافت شده با در نظر گرفتن معیارهای ورودی ..... ،مطالعه (فارسی) میباشد که پس از بررسی تمامی آنها و در نظر گرفتن
معیارهای خروجی از منظر معیار محتوا و یا عدم دسترسی نهایتاً نتایج استخراج شده از  84مطالعه فارسی مورد بازبررسی و در
نهایت  1مقاله تحلیل شد .در ادامه با مقایسه مفاهیم مختلف به این نتیجه رسیدیم که مفاهیم شفافیت اطالعات و مکانیسم
ارتباطی نهادها به صورت واضح که در مطالعات مختلف مطرح شده بود ،اشاره به یک موضوع دارند که پس از انجام مقایسههای
مداوم و در مفهومپردازی در سطح باالتری از انتزاع ،برچسب ویژگیهای نقش حاکمیت در بازآفرینی شهری به آن تخصیص یافت.
این روال برای تمام مطالعات صورت پذیرفت و نهایتاً نکات کلیدی برگرفته شده از محققینِ هر یک از مطالعات گذشته ،بصورت
زیر جدول بندی شد.
جدول  -2مقاالت بررسی شده(ماخذ:یافته های تحقیق)1931،

8
5
3

4

عنوان
رویکرد دولت مدار بهباز آفرینی شهری و اعیانی سازی
وابسته ،تحلیل عملکرد ذینفعان کلیدی در نوسازی بافت
پیرامون حرم مطهر در مشهد
بررسی تحلیلی عوامل زمینه ساز حکمروایی خوب نمونه
مطالعاتی :شهر بندر ترکمن
تحلیل چگونگی حمایت قانون از مشارکت عمومی در باز
آفرینی شهری مطالعه موردی میدان امام -عتیق -اصفهان

0

تحلیل مناسبات میان نهادی در مدیریت بازآفرینی شهری
پایدار بافتهای فرسوده مطالعه موردی کالن شهر اهواز

2

تحلیلی برسیاست ها و برنامههای بهسازی و نوسازی
شهری در برنامههای توسعه کشور

جامعه آماری
 52مشارکت کننده (از میان
مطلعین فرایند)
شهروندان  310نمونه
کارکنان شهرداری  58نمونه

مصاحبه با مدیران نهادهای
عضو ستاد بازآفرینی بافتهای
فرسوده شهری
ارزیابی سیاست هاو برنامههای
عمران شهری با توجه به اسناد
ومدارک موجود

نویسنده
اعظم عباس چی
علی یوسفی
مهدی کرمانی
محمد اجزا شکوهی
مصطفی ایستگلدی
فرشاد نوریان اندیشه
آریانا
محمدعلی فیروزی
سعید امان پور
جواد زارعی

نشریه
توسعه محلی
(روستایی-شهری)
مطالعلت جغرافیایی
مناطق خشک
هنرهای زیبا معماری
و شهرسازی
مطالعات شهری

دکتر علی شمایی
دکتر احمد پور احمد

پژوهشهای
جغرافیایی

2

تدوین سازوکار به کارگیری بازآفرینى شهرى در مواجهه با
بافتهای فرسوده شهرى
مطالعه موردى :محله جوالن شهر همدان

برداشتهای میدانی اسناد فرا
دست و مصاحبه باساکنین

عاطفه صباغی

پژوهشهای شهری
هفت حصار

1

رویکردها و سیاستهای نوسازی شهری (ازباز سازی تا باز
آفرینی شهری)

استخراج و تحلیل دیدگاههای
اندیشمندان

سیدحسین بحرینی
محمد سعید ایزدی
مهرانوش مفیدی

مطالعات شهری هنر
و معماری

در ادامه با مقایسه مفاهیم مختلف به این نتیجه رسیدیم که مفاهیم شفافیت اطالعات و مکانیسم ارتباطی نهادها به صورت
واضح که در مطالعات مختلف مطرح شده بود ،اشاره به یک موضوع دارند که پس از انجام مقایسههای مداوم و در مفهومپردازی در
سطح باالتری از انتزاع ،برچسب ویژگیهای نقش حاکمیت در بازآفرینی شهری به آن تخصیص یافت .این روال برای تمام
مطالعات صورت پذیرفت و نهایتاً نکات کلیدی برگرفته شده از محققینِ هر یک از مطالعات گذشته ،بصورت زیر جدول بندی شد.
ابتدا کدهای مرتبط با معیارهای اصلی بیان شدند و در جدول  3زیرمعیارهای مرتبط با هر معیار اصلی و کد آن نشان داده شده
است:
جدول  -9دسته بندی معیارهای اصلی(ماخذ:یافته های تحقیق)1931،
عوامل مدیریتی

8

برنامه ریزی سازمانی

5

عوامل مشارکتی

3

مسائل حقوقی و قانونی

0

عوامل فردی و روانی

2

مسائل مالی

2

مسائل آموزشی

1

عوامل اجتماعی

1

عوامل ساختاری

9
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عوامل اصلی

کدگذاری معیارهای اصلی

شکل  -1نمونه کدگذاری در نرم افزار(ماخذ:یافته های تحقیق)1931،

در ادامه به بررسی ویژگیهای کمی معیارهای شناسایی شده پرداخته شده است .در ابتدا با استفاده از آمار توصیفی معیارهای
اصلی بررسی شدند و در نهایت تحلیل همبستگی و پیرسون معیارها ارائه شده است .جهت تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق از
پارامترهای مرکزی (میانگین) و پارامترهای پراکندگی (انحراف معیار و دامنه تغییرات) مطابق جدول  ،0استفاده شده است.
شاخصهای تمرکز :مقادیر (کمی یا کیفی) که بیانگر میزان تمرکز دادهها هستند ،شاخصهای تمرکز – (معیارهای مرکزی)
گفته میشوند .از معروفترین شاخصهای تمرکز میتوان به میانگین – (مرکز ثقل دادهها -برآیند مقادیر) ،میانه –(مقدار میانی در
صورتی که دادهها به ترتیب قرارگیرند) و نما ( -ویژگی با بیشترین فراوانی) اشاره نمود.
میانگین :مقدار برآیند یا مرکز ثقل دادهها توسط میانگین بیان میشود .برای محاسبه آن کافی است که همه دادهها را با هم
جمع کرده و بر تعدادشان تقسیم کنیم .متوسط فاصله میانگین از دادهها برابر صفر است .به این ترتیب میانگین ،برآیند دادهها را
نشان میدهد .میانگین برای دادههای کمی قابل محاسبه است.
شاخص های تغییرات :تغییرات و پراکندگی دادهها توسط شاخص یا معیارهای پراکندگی قابل اندازهگیری است .با انجام
محاسباتی ،معیاری عددی برای میزان پراکندگی دادهها بدست میآید .هرچه مقدار این معیار بزرگتر باشد ،نمایانگر پراکندگی بیشتر
دادهها است و برعکس با کوچک بودن این معیار ،متوجه میشویم که دادهها به یکدیگر نزدیک هستند.
5

واریانس و انحراف معیار :برای سنجش فاصله یا انحراف دادهها نسبت به میانگین ،به جای قدر مطلق از مجذور فاصله نیز
استفاده می شود .به این ترتیب متوسط مجذور فاصله نسبت به میانگین ،معیار دیگری برای پراکندگی نامیده میشود که به آن
واریانس گویند.
جدول  -4آمار توصیفی معیارهای شناسایی شده (ماخذ:یافته های تحقیق)1931،
N
Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
عوامل مدیریتی
3
1.94
2.56
2.3125
.33072

.19245

4.4444

4.67

4.33

3

.57735

4.3333

5.00

4.00

3

.11547

2.3333

2.40

2.20

3

.28868

3.6667

4.00

3.50

3

.38490

2.2222

2.67

2.00

3

.07274

3.2698

3.33

3.19

3

ضریب همبستگی پیرسون که به نامهای ضریب همبستگی گشتاوری و یا ضریب همبستگی مرتبهی صفر نیز گفته میشود،
توسط سر کارل پیرسون معرفی شده است .این ضریب برای تعیین میزان رابطه ،نوع و جهت رابطه ی بین دو متغیر فاصلهای یا
نسبی و یا یک متغیر فاصلهای و یک متغیر نسبی استفاده می شود.
 :H0همبستگی بین متغیرها وجود ندارد.
 :H1همبستگی بین متغیرها وجود دارد.
به منظور بررسی وجود رابطه ،براساس سطح معناداری ،اگر سطح معناداری آزمون کوچکتر از  4/42باشد ،فرض صفر رد شده و
بین دو متغیر ارتباط معنی داری وجود دارد.
جدول  -5ضرایب همبستگی پیرسون(ماخذ:یافته های تحقیق)1931،

1

-.091

.520

.327

.327

.982

-.982

.327

.866

برنامه ریزی سازمانی

-.091

1

-.898

-.971

-.971

-.277

.277

-.971

-.577

عوامل مشارکتی

.520

-.898

1

.977

.977

.672

-.672

.977

.877

مسائل حقوقی و
قانونی

.327

-.971

.977

1

**1.000

.500

-.500

**1.000

.756

عوامل فردی و روانی

.327

-.971

.977

**1.000

1

.500

-.500

**1.000

مسائل مالی

.982

-.277

.672

.500

.500

1

**1.000

.500

عوامل ساختاری

عوامل اجتماعی

مسائل آموزشی

مسائل مالی

عوامل فردی
و روانی

مسائل حقوقی و
قانونی

عوامل مشارکتی

برنامه ریزی
سازمانی

عوامل مدیریتی

عوامل مدیریتی

.756
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.29536

3.6667

4.00

3.44

3

.945

6

.06505

2.8229

2.88

2.75

3

برنامه ریزی سازمانی
عوامل مشارکتی
مسائل حقوقی و قانونی
عوامل فردی و روانی
مسائل مالی
مسائل آموزشی
عوامل اجتماعی
عوامل ساختاری

عوامل ساختاری

عوامل اجتماعی

مسائل آموزشی

مسائل مالی

عوامل فردی
و روانی

مسائل حقوقی و
قانونی

عوامل مشارکتی

برنامه ریزی
سازمانی

-.982

.277

-.672

-.500

-.500

**1.000

1

-.500

.327

-.971

.977

**1.000

**1.000

.500

-.500

1

.866

-.577

.877

.756

.756

.945

-.945

.756

عوامل مدیریتی
-.945

عوامل ساختاری

.756

عوامل اجتماعی

1

مسائل آموزشی

 -1-5تحلیل عامل اکتشافی
با به کارگیری از تحلیل عاملی اکتشافی به متغیرهای پنهان یک مدل پیبرده میشود .با تحلیل عاملی نشان داده میشود
کدام دسته از عناصر و گویههای پرسشنامه با یکدیگر همبستگی بیشتری دارند و گویههای یک سازه پنهان را تشکیل میدهند .در
یک مدل خوب طراحی شده ،مجموعه سنجههای هر متغیر پنهان با یکدیگر همبستگی باالئی داشته و با سایر سنجههای
پرسشنامه همبستگی پائینی دارند .اگر سنجهای فاقد چنین مشخصاتی باشد و در هیچ دستهای قرار نگیرد باید در مورد به کارگیری
از آن سنجه بازنگری به خرج داد .در بسیار موارد با تحلیل عاملی میتوان درباره صحت و پایائی یک مقیاس اظهارنظر کرد .تحلیل
عاملی روشی بسیار منطف است .در اینجا روش استخراج مولفههای اصلی ) 8(PCAو چرخش واریماکس 5به کارگیری شده
است .در این مطالعه موردی ابتدا گویههای سنجش متغیرهای پژوهش براساس مطالعات انجام گرفته و مصاحبههای تخصصی
انجام شده ،شناسایی شده است .در مجموع مقیاسی مرکب از  99پرسش طراحی شده است .برای خوشه بندی عناصر از روش
تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده است .گامهای درستی این ادعا در نرمافزار  SPSSبه صورت زیر است.

سال سوم ،شماره ( 3پیاپی ،)12 :پاییز  ،1311جلد دو

براساس نتایج به دست آمده در جدول  ،2بین عامل مدیریتی با عوامل مالی و ساختاری باالترین رابطه همبستگی وجود دارد.
بین عامل مشارکتی با عوامل حقوقی اجتماعی ساختاری مدیریتی باالترین رابطه همبستگی مثبت وجود دارد.
بین عامل حقوقی وعوامل مشارکتی ،فردی واجتماعی باالترین رابطه همبستگی وجود دارد.
بین عامل فردی عوامل مشارکتی و حقوقی باالترین رابطه همبستگی وجود دارد.
بین عامل مالی و عوامل ساختاری و مدیریتی باالترین رابطه همبستگی وجود دارد.
بین عامل اجتماعی با عامل مشارکتی باالترین رابطه همبستگی وجود دارد.
بین عامل ساختاری با عامل مشارکتی باالترین رابطه همبستگی وجود دارد.

 -2-5محاسبه KMO
پیش از اقدام به به کارگیری از روش تحلیل عامل باید از کافی بودن حجم نمونه جهت تحلیل عاملی اطمینان حاصل شود.
یکی از روشهای بررسی کفایت نمونه جهت تحلیل عاملی محاسبه شاخص کفایت نمونه است که آن را با نماد  KMOنمایش
میدهند .برونداد نرمافزار  SPSSبرای آماره  KMOمانند زیر است.

1- Principal components
2- Varimax

7

جدول  -6برونداد نرمافزار  SPSSبرای ( KMOماخذ:یافته های تحقیق)1931،
ضریب کی ام او برای تعیین بسندگی حجم نمونه

7600

آماره کای اسکور
درجه آزادی
سطح معناداری

51899312
189
49444

آماره آزمون بارتلت

اگر مقدار شاخص  KMOبیش از  4/1باشد حجم نمونه برای تحلیل عاملی مناسب است .مقدار  KMOنیز  4/15و در بازه
مورد قبول بدست آمد ،بنابراین مرحله دوم شروع میشود.

 -3-5استخراج مولفه ها

سال سوم ،شماره ( 3پیاپی ،)12 :پاییز  ،1311جلد دو

مرحله بعدی استخراج مولفه ها است .به این منظور باید بار عاملی محاسبه شود .همبستگی هر متغیر مشاهدهپذیر (سنجهها) با
هر عامل (متغیر پنهان) ،بار عاملی نامیده میشود و مقدار آن بین [+8و  ]-8میباشد .واریانس تبیین شده توسط هر عامل برابر
است با مجموع مجذور بارهای عاملی آن .این واریانس مقدار ویژه نامیده میشود که اولین مقدار ویژه همیشه بزرگتر از یک و
برای عاملهای بعدی کوچکتر میشود .هر متغیر برای قرار گرفتن در مقیاس باید حداقل یک بار عاملی غیر صفر داشته باشد و با
چند متغیر همبستگی باال داشته باشد.
نتایج تحلیل مؤلفه اصلی قبل از چرخش در برونداد نرمافزار  SPSSمشابه جدول است .بر طبق این جدول  9عامل مقدار
ویژهای باالتر از  8دارند و در حدود  %15از واریانس متغیر اندازهگیری شده را تبیین میکنند .برای استخراج مولفه ها از ماتریس
مولفهها به کارگیری میشود .ماتریس مولفهها در برونداد نرمافزار  SPSSدر این مطالعه  9خوشه را شناسائی کرده است .یعنی
مساله مورد بررسی دارای  9فاکتور است .شناسائی مولفهها قبل از چرخش صورت می گیرد.
جدول  -0شناسایی عوامل با تحلیل عاملی اکتشافی(ماخذ:یافته های تحقیق)1931،
مقدار ویژه عامل

درصد واریانس تببین شده توسط عامل

درصد کل واریانس تبیین شده

889351
889848
849395
99110
99589
19319
19383
29151
29854

599312
519155
509514
539102
539013
589040
899202
819132
819511

599312
219541
189011
8429335
8519182
8249589
8299120
81191
5409911

عوامل مدیریتی
برنامه ریزی سازمانی
عوامل مشارکتی
مسائل حقوقی و قانونی
عوامل فردی و روانی
مسائل مالی
مسائل آموزشی
عوامل اجتماعی
عوامل ساختاری

 -4-5استخراج آیتم ها
استخراج آیتم ها پس از چرخش واریانس صورت می گیرد .برای استخراج آیتم ها پس از چرخش از جدول ،استفاده میشود .با
توجه به دادههای مندرج در جدولهای خروجی  ،SPSSگویههایی که بارعاملی بزرگتر از  4/3با عامل مورد نظر را داشتهاند
انتخاب شده و از سایر گویههای صرفنظر میشود.
جدول  -1سازههای پژوهش و توزیع گویههای هریک از سازهها قبل از تحلیل عاملی اکتشافی (ماخذ:یافته های
تحقیق)1931،

8

ابعاد (عاملها)

تعداد گویهها

سؤاالت

ابعاد (عاملها)

تعداد گویهها

سؤاالت

عوامل مدیریتی
برنامه ریزی سازمانی
عوامل مشارکتی
مسائل حقوقی و قانونی

82
38
82
0

82-8
01-81
23-01
21-20

مسائل مالی
مسائل آموزشی
عوامل اجتماعی
عوامل ساختاری

2
3
5
58

13-29
12-10
11-11
99-19

عوامل فردی و روانی

8

21

جدول  -3خالصه نتایج آماری و بررسی ساختار عاملی پس از تحلیل عاملی اکتشافی(ماخذ:یافته های تحقیق)1931،

عوامل مدیریتی
برنامه ریزی سازمانی
عوامل مشارکتی
مسائل حقوقی و قانونی
عوامل فردی و روانی
مسائل مالی
مسائل آموزشی
عوامل اجتماعی
عوامل ساختاری

گویههای حذف شده

تعداد گویهها

شماره سؤاالت

4
4
4
4
4
4
4
4
4

82
38
82
0
8
2
3
5
58

82-8
01-81
23-01
21-20
21
13-29
12-10
11-11
99-19

دسته
8

دسته
5

دسته
3

دسته
0
دسته

جدول  -17نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی(ماخذ:یافته های تحقیق)1931،
درصد
واریانس
معیار
عامل
تعیین شده
شبکه قدرت حاکم بر سازمانها و نهادها  /تنوع ساختاری مدیریتی کارایی  /رویکرد حاکمیتی دولت /
تداوم در تغییرات ساختاری  /تهدید هویت فضاهای شهری  /ارزیابی مستمر سیاستها  /ارزیابی
برنامههای عمران شهری اجرای دقیق سیاستها و برنامهها به منظور توسعه  /تقویت بهبود مدیریت
599312
مدیریتی
شهرداریها تقویت سازمانهای محلی باال بردن توان مدیریتی و اجرایی شهرداریها  /سردرگمی
مدیران اجرایی و شهروندان  /تضاد در سیاستها و رکود و بی رونقی بافتها  /تصمیم گیریهای
سیاسی دولت مردان  /استفاده از سالیق شخصی در روابط و تصمیم گیریها
وجود متولیان مختلف  /تنوع ساختاری مالکیتی  /نوع در اهداف  /نامشخص بودن مأموریت
سازمانهای مختلف  /حضور بازیگران مختلف در عرصه باز آفرینی  /همکاری و هماهنگی بین
نهادهای دولتی  /نقش سازمانهای مردم نهاد  /شراکت بخشهای دولتی و خصوصی تمرکز بر روی
تقویت و تسلط
راه حلهای یکپارچه حرکت به سوی شکل جامعتری از سیاست گذاری
رویکردهای یکپارچه  /سازگار کردن باز آفرینی بااوضاع محیط جغرافیایی  /ارائه کمکهای تشویقی/
برنامه
دستیابی به توسعه منظم و از پیش اندیشیده شده  /باز آفرینی با حفظ هویت  /برقراری تعادل مطلوب
توسعه  /اقتصادی اجتماعی
بین شهرها  /رفع مشکالت بافتها و دادن زندگی به آنها
519155
ریزی
فرهنگی  /سوق دادن شهرداریها به خود کفایی  /ایجاد الگوهای مناسب مسکن اقتصادی  /بازنده
سازمانی
سازی بافتهای مساله دار شهری  /استقرار مجدد جمعیت در بافتهای مساله دار  /تدوین راهبردهای
مداخله در شهرها  /تناقض و تضادها در نظام برنامه ریزی  /رها شدن یک برنامه و تدوین برنامه
جدید  /تطبیق سازمان فضایی بافت کهن با شرایط و نیازهای روز نگاه کالبدی و کارکردی /
یکپارچگی بافت اجتماعی ساکن  /رویکرد نو نهاد گرایی سرمایه اجتماعی میان نهادی  /تغییر در
مفهوم حکمروایی شهری  /انسجام بین نهادی
وجود شبکههای تعاملی بین سازمانها نقش مردم در بازآفرینی شهری  /تقویت نهادهای مدنی و
مشارکت مردمی  /ایجاد حداکثر فرصت برای مشارکت بخش خصوصی  /حمایت بخش خصوص در
سرمایه گذاری  /توجه به اصل مشارکت گروهها درابعاد مختلف شهری  /استفاده از پویش اجتماعی
مردم برای بهبود و ساماندهی  /توجه به حضور و مشارکت مردم /حرکت به سوی توازون بیشتر میان
عوامل
509514
بخشهای دولتی و خصوص گذر از ساختارهای متمرکز به رویکرد مشارکتی  /تشریک مساعی نهادی
مشارکتی
تعامل نهادهای رسمی و غیر رسمی /ارتباط و همکاری میان کنشگران /
در مدیریت شهری
ضعف هم افزایی نهادی سازمانی  /جایگزینی تقابل نهادی به جای تعامل نهادی /استفاده از مدلهای
مشارکتی به جای مدیریت متمرکز
قوانین و مقررات الزم جهت ساماندهی اصالح قوانین و یا ایجاد تغییر در ضوابط و مقررات قانون
حقوقی و
539102
مداری
قانونی
استفاده از طرحهای روانبخشی
539013
فردی و

سال سوم ،شماره ( 3پیاپی ،)12 :پاییز  ،1311جلد دو

براساس جدول 52 ،معیار براساس ضریب همبستگی که با هریک از  9عامل به دست آمده داشتهاند ،در عاملهای مختلف قرار
گرفتهاند .هر کدام از معیارها که با عامل یاد شده همبستگی باال و مثبتتری داشته باشد ،در دسته بندیان عامل قرار میگیرد.

1

2

روانی

دسته
2

مالی

589040

آموزشی

899202

استفاده از نقش فرهنگ در جامعه  /حفظ ارزشهای فرهنگی معماری و بومی بافتها

اجتماعی

819132

امنیت فضاهای شهری  /تأمین امنیت اجتماعی  /توجه به ساختار اجتماعی محالت

ساختاری

819511

استفاده بهینه از سرمایههای کالبدی مقاوم سازی شهر از درون  /رفع پدیده نابسامان کالبدی  /وجود
شکاف و بی عدالتی بین مناطق کشور وجود رکود و عقب ماندگی در بافت قدیم شهری  /کمبود یا
فقدان نیروی متخصص در امور برنامه ریزی  /هماهنگی بین دستگاههای اجرایی و برنامه ریز /
راهبردها و اندیشههای متفاوت سازمانها  /توجه صرف به مفهوم کالبدی باز آفرینی  /تعریف مناسب
از حجم اقدامات در مقابل توان اجرایی تعدد نهادهای مدیریتی و عدم وجود ساختار و تشکیالت
منسجم  /تعریف روشن از موضوعات مطرح در نظام سلسله مراتبی طرحهای توسعه  /واقع نگری
ارکان مختلف نارسایی تخصصهای الزم در ارکان ساختاری  /پیوند منسجم مراکز علمی تحقیقاتی و
ارگانهای اجرایی  /ادغام و یکپارچه سازی رویکردهای بخشی دولت  /حکمرووایی خوب شفافیت
 /پاسخگویی تسهیلگری برنامههای دولت  /پیچیدگی در نقش و عوامل سازمانها

دسته
1
دسته
1

دسته
9

افزایش بهره وری فنی و اقتصادی در امر خدمات و عمران شهری هماهنگی بین حجم سرمایه گذاری
سطوح ملی و منطقهای  /تعادل و هماهنگی در سرمایه گذاری در مناطق کشور ساختار اقتصادی مالی
تعریف شده  /پایین بودن اعتبارات دولت در زمینه باز آفرینی

سال سوم ،شماره ( 3پیاپی ،)12 :پاییز  ،1311جلد دو

 -6نتیجهگیری
نتیجه اینکه در حوزه نقش حاکمیت در بازآفرینی شهری میتوان به باال بودن وزن و ضرائب همبستگی سه دسته از عوامل از
میان  9دسته بندی صورت گرفته ،نام برد که شامل عوامل مشارکتی ،عوامل ساختاری و عوامل مدیریتی میباشند که از بیشترین
میزان همبستگی برخودار بوده و باالترین امتیاز را در بین دیگر عوامل دارا میباشند.
با توجه به اینکه بازآفرینی بافتهای ناکارآمد شهری مستلزم تالش همراستا و هماهنگ بازیگرانی با ساختار و سازمانهای
متفاوت و با اهداف متفاوت و یا حتی متضاد است .همچنین نکته قابل توجه در این بازیگران ،تنوع ساختاری ،مالکیتی و مدیریتی و
اهداف و ماموریتهای متنوع آنها است که در این حوزه ،سازمانهای دولتی با ساختارهای تمرکزگرا و بروکراتیک با مأموریت
حاکمیتی و مدیریت دولتی ،سازمانهای مردم نهاد با ساختار شورایی و مأموریت غیر انتفاعی تا شرکتهای بخش خصوصی با
مدیریت متمرکز و مأموریت انتفاعی قراردارند و با توجه به ماهیت این نوع برنامهها که دارای ذینفعان متعدد و پروژههای گوناگون
است ،رویکرد حاکمیت دولتی کارا نیست و باید این نوع برنامهها را در قالب مشارکتهای عمومی ،خصوصی و مردمی دانست که
پیشبرد پروژهها از طریق تعامل بین ذینفعان بخش دولتی مثل شهرداریها ،بخش خصوصی مثل سازندگان و مردم حاصل میشود.
لذا در برنامه ریزیهای صورت گرفته در حوزه حاکمیت و بازآفرینی شهری میبایست به عوامل ذکر شده توجه ویژه نموده شود و
با بررسی ریز عاملها در این سه زمینه همچون تعدد نهادهای مدیریتی وعدم وجود ساختار تشکیالتی منسجم و هماهنگ در
برنامه ریزی و اجرای امر ساماندهی و بی توجهی به حضور و مشارکت مردم به عنوان اصلیترین رکن ساماندهی و خود بازسازی
بافت و  ...از دیدگاه حاکمیتی توجه نموده شود چون بیشترین تأثیر و نقش را در حاکمیت و بازآفرینی شهری خواهند داشت ،لذا در
برنامه ریزیهای صورت گرفته در خصوص مسائل مربوط به حاکمیت و باز آفرینی شهری نیاز و توجه ویژه به این سه مقوله بیش
از بیش احساس میگردد و نیاز است اقدامات راهبردی مؤثر در این خصوص صورت بپذیرد.
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امین زاده گوهرریزی  ،بهناز و راضیه رضابیگی ثانی( ،)8398ارزیابی جایگاه مشارکت در طرح های منظر شهری به منظور
ارایه فرایند مناسب بازآفرینی بافت های آسیب دیده .هنرهای زیبا معماری و شهرسازی.)81(3،
ایستگلدی ،مصطفی ،شکوهی ،محمد .)8395( .بررسی تحلیل عوامل زمینه ساز حکمراوایی خوب ،نمونه مطالعاتی :شهر بندر
ترکمن.24-38 :80 .
بحرینی ،سیدحسین ،ایزدی ،محمد .مفیدی ،مهرانوش .)8395( .رویکردها و سیاستهای نوسازی شهری .فصلنامه علمی
پژوهشی مطالعات شهری.82-8 :81 .
حمحبی فر ،امیرحسین .صبحیه ،محمدحسین ،رفیعیان ،مجتبی .)8392( ،حاکمیت برنامه بازآفرینی بافت ناکارآمد شهر تهران
با رویکرد شبکه .مجله علمی پژوهشی پژوهشکده هنر معماری و شهرسازی.80-2 :80 .
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ماهنامه فنی و تخصصی سازمان نظام مهندسی استان اصفهان20-25 ،820-823 ،
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مقایسه تطبیقی محله در شهرهای ایرانی اسالمی
و محله در نهضت نوشهرگرایی
نمونه موردی :محله پایین خیابان و محله ولیعصر شهر مشهد
شیما عابدی ،*1الهام هنرمند ،2عمیداالسالم ثقه

االسالمی3
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کد مقاله16602 :

چکـیده
اسالم بهعنوان دین و شریعت بر پایه جهانبینی توحیدی در فضای فکری ،رفتاری و کالبدی انسان تأثیرگذار است .محله
دارای تاریخچه کهن در نظام شهرسازی ایران و جهان دارد که بهعنوان یک واحد اصلی روابط اجتماعی در شهرهای
اسالمی بوده است ،اصول شهرسازی اسالمی به زمان و مکان خاصی محدود نمیشود بلکه در زمان و مکان با توجه به
ویژگیهای خاص خود تجلی کالبدی مییابد .رشد شهر و شهرنشینی در دهههای اخیر و عدم توجه به انسان در فضای
شهری سبب کمرنگ شدن تأثیرگذاری اصل دین اسالم بر روند ساختوساز شهرها گردیده است بنابراین نهضت
نوشهرگرایی در جهت رفع مشکالت ناشی از فرسودگی و زوال مراکز شهری و با تأکید بر جایگاه ویژه انسان در فضای
شهری به وجود آمد .هدف از این پژوهش مقایسه تطبیقی محله در شهر ایرانی اسالمی و نهضت نوشهرگرایی میباشد.
پژوهش حاضر از نوع توصیفی– تحلیلی است و با استفاده از مشاهدات عمیق میدانی گردآوری گردیده است .نتایج حاکی
از آن است :مقایسه ویژگیهای محله با سبک ایرانی اسالمی ارزشهای نهفته و مشترک از بطن این دو مکتب مستخرج
میشود که در شکلدهی به محالت پایدار تأثیر به سزایی میگذارد.

واژگـان کلـیدی :بازسازی ،پیاده مداری ،محله ،نوشهرگرایی.
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اولین حضور فیزیکی انسان در مسکن و محیط مسکونی خوش میباشد که نشستگاه بنیان خانواده و شاکله اصلی خانوار در
فضای سرزمینی است .اولین ارتباطات انسانها در خانواده و اولین ارتباط خانواده با همسایگان و مجموعهای همسایگان محله را
تشکیل میدهند .انسان هرگاه قدم بر دنیای واقعیت بر میدارد محله اولین پاسخدهنده به رفتار وی است .هرچقدر عناصر فضایی
(اجتماع ،فرهنگ ،اقتصاد ،کالبد) محله منسجمتر ،رفاه و تأمین نیازهای انسان آسانتر مهیا میگردد .فضای محله توانایی آن را
دارد که محیط دلپذیر ،ایمن ،آرام و زیبایی را برای زیست انسان مهیا نماید تا تمام نیازهای مادی و معنوی بشر متمدن را مطابق
با شاخصههای الگوی پیشرفت ایرانی اسالمی به بهترین نحو در دنیای فانی تأمین نماید .لیکن در یکصد سال اخیر ،ضعف
مفاهیم محله به خصوص در سکونتگاه های شهری موجی از بحران های مختلف اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی در
شهرها ایجاد کرده است(سورشجانی .)1926،ورود تفکر مدرنیته و روند معماری و شهرسازی مدرن در ایران ،همانند بسیاری از
کشورهای جهان سبب کمرنگ شدن هویت بومی و اصیل ایرانی و البته اسالمی در این کشور شده و شهرها و فضاهای شهری
امروزی حاصل تقلید و تکرار ناقص الگوهای غربی میباشند .این در حالیست که شهرسازی امروز ما نیازمند الگویی مناسب برای
توسعه و خلق فضاهای شهری جدید و با هویت و در تطابق با نیازها و تفکر نوین شهروندان و با تأکید بر اصول پایداری برای
زندگی امروز و آینده بوده و از طرفی علیرغم فراموشی نسبی اصول و ارزشهای بومی و کهن ایرانی و اسالمی ،همچنان این
اصول قابلیت بازیابی در ساخت شهرهای امروز را دارند(صادقی.)1929،
در شهرهای سنتی ،نواحی مسکونی به محله های مختلف می شدند و افراد با عالیق مشابه در محله های خود برای تامین
راحتی ،حمایت و امنیت بیشتر گرد هم می آمدند .با توجه به اینکه محالت شهرهای اسالمی ،روزگاری محل تبلور پویایی اجتماعی
و اقتصادی در حیات شهری بوده اند و اکنون به سبب عدم معاصر سازی کالبد و فعالیت های موجود ،با آسیب های متعددی روبروه
شده اند (صفری چابک.)1929،

 1-1بیان مسئله
در دهه ی  ،1206شمار بسیاری از معماران و شهرسازان آمریکایی ،از فرسودگی و زوال مراکز شهری و افزایش فزاینده ی
جوامع محلی پراکنده و متفرق که به اتومبیل وابسته بودند و با مراکز شهری فاصله اشتند ،اظهار نارضایتی کردند .در سال های
پایانی دهه ی  1206و ابتدای  ،1226این نارضایتی به پیدایش جنبش نوشهر گرایی که به طراحی محالت سنتی و محالت نئو
سنتی مشهور است اصول بر نامه ریزی است که محالت زیست پذیر و قابل پیاده روی در محیط مساعد پیاده روی را به وجود می
آورد (معمارضیا .)29،با رشد و افزایش ابعاد شهرنشینی در طی چند سال اخیر شهر و شهرسازی با مشکالت جدیدی مواجه شده
است .تسلط اقتصادی ،وسایل حمل و نقل و رشد جمعیت شهری از یک طرف معلول کاهش مرگ و میر و بهبود شرایط اقتصادی و
از طرف دیگر معلول مهاجرت های روستا-شهر میباشد که باعث به وجود آمدن مشکالت فراوانی شده که از جمله می توان به
گسترش افقی شهرها و از هم پاشیدگی محالت شهری شده اشاره کرد (مرآتی .)26،بازتاب هر دینی را می توان ،در ساخت های
فیزیکی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جغرافیایی تحت قلمرو آن دین مشاهده کرد .در چنین ساختاری ،هم آوایی اجازی مادی و
معنوی در خدمت وحدت در کثرت باید محقق شود ،به گونه ای که که در شهر آرمانی اسالم ،فضایل انسانی موج می رند و البته
دقیقا در نگاه به کالب د هرگز از فضیلت ها غفلت نمی کند و به نوعی فضاها به گونه ای ساخته می شوند که برای انسان فضیلتی و
تذکری همراه آن باشد .امروزه نبود الگویی متناسب با بستر اجتماعی ،اقتصادی کشور و تکیه بر الگوهای وارداتی ،برنامه ریزان را با
مشکل روبرو کرده است( .شبانی و ایزدی .)1920،در دهههای گذشته توجه و عالقه مندی به ایجاد محله های پایدار با انگیزه های
زیست محیطی ،سالمتی و محورهای اقتصادی وجود داشته است زیرا محله رکن اصلی کالبد شهری است و آینده ی تعادل زندگی
اجتماعی در شهرها بستگی بسیار زیادی به حفظ واحد محله دارد (باغبانی .)20،محله در شهراسالمی ،سکونتگاه گروههای قومی،
نژادی ،مذهبی و صاحبان پیشه هاست .در شهرهای بزرگ گاهی هر محله برای خود شهری بود ،نیمه مستقل با بازارها ،مساجد و
سازمان اداری مشخص .از طرف دیگر همکاری و تعاون بین افراد یک محله و حمایت اجتماعی و اقتصادی آنان از همدیگر آنقدر
بود که فقدان قوانین و مقررات برای تأمین امنیت اجتماعی فرد را تا حدودی جبران میکرد .محله بهعنوان یک واحد اصلی روابط
اجتماعی در شهرهای اسالمی بوده که از اجزای اصلی و فرعی تشکیل شده و عوامل فضایی ،فرهنگی و اقتصادی در آن دخالت
داشته است .محالت شهرهای اسالمی که شکلی از همبستگی بر مبنای سکونت درآن بوده اند ،اکنون به دلیل عدم باززند ه سازی
کالبد و فعالیت از رونق افتاد ه اند .این آسیبها سبب شده تا محالت کهن این شهرها از جمعیت اصلی خود خالی شده و جمعیت سا
کن در آنها به نقاط دیگری از شهر که معموالً بافت های تازه توسعه یافته شهری ،آن هم با الگوهای مدرن است ،جابجا شوند .این
نقاط سکونتگاهی جدید در بهترین حالت ،الگوهای کالسیک تقسیمات شهری چون واحد همسایگی را مورد توجه قرار داده و بی

اعتنا به پیشینه بلندمدت محالت ایرانی توسعه یافته اند .این بافت های جدید به سبب عدم برخورداری از مختصات اجتماعی،
اقتصادی ،کالبدی و فضایی محله به هیچ وجه دارای ماهیت محله ای نبوده اند (لطیفی و چابک.)1929،

 2-1ضرورت و اهمیت تحقیق

 -2مبانی نظری
 1-2محله
به نظر کوین لینچ محله قسمت نسبتا بزرگی از شهر است که واجد خصوصیاتی یکدست و مشابه باشد( .لینچ )199:09،در
فرهنگ لغت محله بهعنوان بخشی از شهر ،محدوده ای با خصوصیات مشخص ،مکانی که تامین کننده نیازهای مادی و معنوی
انسان باشد تعریف شده است( .رفیعیان )02،قلمروی مسکونی که با مفاهیم اجتماعی و کالبدی فضایی تعریف میشود و هر دو این
مفاهیم در تعریف محله نقش دارند ،مفاهیم اجتماعی و کالبدی فضایی در تعامل باهم بوده و بریکدیگر تأثیر می گذارند .هرچه این
مفاهیم در محله قوی تر و توام با یکدیگر باشند ،ادراک ساکنین نیز از محله شان قوی تر است و هرچه این مفاهیم در محله
ضعیف تر باشند ادراک ساکنین نیز از محله شان ضعیف تر است .مفهوم اجتماعی در تعریف محالت سهم بیشتری از مفهوم
کالبدی فضایی دارد ،زیرا مفهوم اجتماعی به صورت تعامالت و ارتباطات اجتماعی قوی بین ساکنین در قلمرو محله بهعنوان یک
مکان مشخص شکل می گیرد(عمید االسالم ثقه االسالمی.)1921،
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هر کشوری فرهنگ ،آداب و رسوم و باورهای دینی خود را داراست و همین عناصر هستند که روش زندگی مردمان آن کشور
را رقم می زنند .به بیانی دیگر ،شیوه های زیستن و معاشرت هر ملتی بسته به موقعیت جغرافیایی ،فرهنگ ،باورها بسیار متمایز
میباشد .نفوذ معیارهای یاد شده ی کشورها در قلمرو یکدیگر ،روش های زندگی را تحت تأثیر قرار داده و عناصر بیگانه را به
اشتراک می گذارند .حال اتفاقی که در این میان می افتد ،هضم نشدن این عناصر تحت شرایط زندگی متفاوت با دیدگاه ها و عقاید
به دور از هم میباشد که نابسامانی های جبران ناپذیری را به بار می آورد و لطمه ی اساسی به ریشه های فرهنگی ،تاریخی زند
(بی باکی .)1926،اکنون با ورود به عصر صنعت و فراتر از آن ،تمامی افتخارات تاریخی بشر ،از جمله در حوزه شهر اسالمی،
مستقیم و غیر مستقیم دچار تاثیرات عمیق یا سطحی شده است؛ که حاصل آن از بین رفتن تمایزات و ویژگیهایی است که هر
جامعه به واسطه آنها شناخته می شد(صفایی پور و سجادیان .)1929،ورود تفکر مدرنیته و روند معماری و شهرسازی مدرن در ایران،
سبب کمرنگ شدن هویت بومی و اصیل ایرانی و البته اسالمی در این کشور شده و شهرها و فضاهای شهری امروزی حاصل تقلید
و تکرار ناقص الگوهای غربی میباشند .شهرسازی امروز ما نیازمند الگویی مناسب برای توسعه و خلق فضاهای شهری جدید و با
هویت و در تطابق با نیازها و تفکر نوین شهروندان و با تأکید بر اصول پایداری برای زندگی امروز و آینده بوده و از طرفی علیرغم
فراموشی نسبی اصول و ارزشهای بومی و کهن ایرانی و اسالمی ،همچنان این اصول قابلیت بازیابی در ساخت شهرهای امروز را
دارند .بسیاری از شاخصه ها و ویژگیهای معماری و شهرسازی ایرانی در ساخت وسازهای امروز رنگ باخته و یا از میان رفته است و
هویت اسالمی در شهرها صرفاً به ساختن چند مسجد در نقاط مختلف و یا کپی برداریهای ناشیانه از گنبد و طاق در معماری فرم
و فضاهای شهری محدود شده است (صادقی .)1929،بدین ترتیب مسأله اصلی که این پژوهش در پی آن است ،مطالعه تطبیقی
شهرسازی ایرانی-اسالمی و اصول نوشهرگرایی میباشد .سعی بر آن است اصول منتج شده از این دو سبک سبب پیدایش نمودی
که می تواند مخاطب را برانگیخته و تداعی دوباره و نوتر از هویت و اصالت گذشته ی معماری و شهرسازی ایرانی اسالمی را به
وجود آورد و ضمن پاسخگویی به نیازهای شهروندان با اصول توسعه پایدار برای زندگی امروز و آینده مطابقت داشته باشد.

 2-2نوشهرگرایی
نوشهرگرایی (که به طراحی محالت سنتی و طراحی محالت نئو سنتی مشهور است ).اصول برنامه ریزی است که محالت
قابل زیست و قابل پیاده روی را در یک محیط مساعد قابل پیاده روی را به وجود می آورد .واکنشی به پراکندگی شهری و یک راه
موثر برای مقابله با جوامع وابسته به اتومبیل است (گودرزی .)26،مهم ترین جنبش طرح ریزی در قرن اخیر است .این جنبش
عبارت است از خلق یک زندگی بهتر برای آینده همه ما و یک حرکت بین المللی برای اصالح طراحی محیط انسان ساخت و
ارتقای کیفیت زندگی ما و معیارهای زندگی بوسیله ایجاد مکانی بهتر برای زندگی( .اصغرزاده یزدی)02،

 3-2اصول نوشهر گرایی
-1قابلیت پیاده روی  -9ارتباط پذیری  -9کاربری های مختلط و متنوع -9گوناگونی مسکن -6کیفیت معماری و طراحی
شهری -0ساختار سنتی محله ها  -7تراکم افزایشی  -0حمل و نقل هوشمند  -2پایداری -16کیفیت زندگی (فروزنده.)1929،
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 4-2شهر ایرانی اسالمی
متشکل از مبانی نظری و تئوری های مربوط به اصول و ارزش هایی است که باید در طراحی و برنامه ریزی و ایجاد محیط
زندگی مسلمانان رعایت شوند و بر روابط انسان با محیط (طبیعی و مصنوع) و با سایر هم نوعان خویش حاکم باشند .این اصول و
ارزش ها از تعالیم اسالمی استخ راج خواهند شد و دربردارنده عوامل مهم فرهنگ ملی اند (که با آن ها در تضاد و تناقض نباشند).
اجماال باید گفت که منبع اصلی اصول حاکم بر کلیه اعمال مسلمانان و ازجمله شهرسازی آن ها قرآن کریم و سنت پیامبر(ص)
است (نقی زاده)1972 ،

درون گرایی

وحدت در کثرت

وحدت جامعه
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رمز پردازی و
نمادگرایی

هندسه
عدم اسراف

نظم

هدایت

زیبایی

اصالح

تعادل

عبرت

امنیت

مرکزیت

نمودار -1ویژگیها و بایدهای شهراسالمی ،جهان بخش و دل زنده1131،

 5-2اصول شهر ایرانی اسالمی
اصل سلسله مراتب ،اصل کثرت ،اصل وحدت ،اصل تمرکز ،اصل عدم تمرکز ،اصل تجمع ،اصل تباین ،اصل اتصال ،اصل
توزان ،اصل تناسب ،اصل تداوم ،اصل قلمرو ،اصل سادگی ،اصل پیچیدگی ،اصل ایجاز ،اصل ترکیب ،اصل استقرار ،اصل زمان،
مردم داری ،نیارش ،خودبسندگی ،درون گرایی( برومند و امینی.)1929،

 6-2چارچوب نظری
جدول  -1چارچوب نظری

شهر ایرانی اسالمی
معیار
توحید
عدل
هویت
هماهنگی
تذکر دهی معنوی

شاخص
اهتمام در وحدت عناصر ،وحدت مدیریتی ،پیشگیری از تضاد و
تقابل
پیشگیری از قطب بندی اجتماعی ،دسترسی مناسب به امکانات
هویت مکان ،هویت احتماعی ،حس مکان
هماهنگی فرم ،هماهنگی مدیریتی
تسلط عناصر مذهبی ،نماد ها و نشانه

زیر معیار
فلسفه طراحی ،اجتماعی ،مدیریتی،
کالبدی
کالبدی ،اجتماعی ،عملکردی
کالبد ،عملکرد
کالبدی ،عملکردی ،مدیریتی
کالبدی ،عملکردی

نوشهرگرایی
معیار
اختالط کاربری
های متنوع
ساختار سنتی
محالت
تراکم باال
شبکه ارتباطی و
قابلیت پیاده روی

31

زیرمعیار
ترکیب انواع کاربری های سازگار
ترکیب کاربری های یک ساختمان
وجود فضاهای عمومی در مرکز
وجود قلمروهای با کیفیت
تراکم باال ساختمانها  /کاهش
پراکندگی
ایمنی پیاده  /فاصله  /تفکیک سواره و
پیاده

شاخص
حذف کاربری های ناسازگار  /ترکیب فروشگاه ها ،ادارت و
آپارتمانها در یک سایت
مرکز محله و لبه قابل تشخیص متمایز  /اتصال سریع محالت به
یکدیگر
خدمات نزدیک تر به یکدیگر برای تسهیل پیاده روی
کاهش ترافیک و تسهیل حرکت پیاده
جدایی سواره از پیاده

 -3روش پژوهش
با توجه به موضوع و هدف تحقیق روش بررسی در مقاله حاضر بیشتر روش تحلیلی-توصیفی از نوع کیفی بوده است روش
انتخاب نمونه موردی ها براساس مطالعات میدانی صورت پذیرفته است .محله پایین خیابان این محله در سال  1926دارای 9009
نفر جمعیت میباشد که این محله در قطاع  9از منطقه (19ثامن) در حوزه مرکزی واقع میباشد .محله ولیعصر در حوزه شمال غربی
غربی ،منطقه  16واقع میباشد .که در سال 1926مجموع جمعیت این محله برابر با  19699نفر میباشد در این روش گرد آورنده
دخالتی در کالبد شهر ندارد و فقط به مقایسه تطبیقی سبک شهرسازی ایرانی اسالمی و نوشهرگرایی در محالت پایین خیابان و
ولیعصر شهر مشهد پرداخته شده است.
ابتدا به جمعآوری اطالعات از کتب مختلف در رابطه با محله ،نوشهرگرایی ،شهرهای اسالمی و شهرسازی ایرانی اسالمی
پرداخته شده است .همچنین استفاده از اینترنت و سایت های معتبر داخلی و خارجی پرداخته شده است در این راستا به منظور
گردآوری داده ها از مشاهدات میدانی ،بازدید سایت استفاده میشود عالوه بر روش کتابخانه ای از روش میدانی نیز در گرد آوری
اطالعات استفاده شده است که از طریق مشاهده و بازدید از سایت (محله پایین خیابان و محله ولیعصر) و بررسی زیرمعیارهای
مربوطه به اصول شهرسازی اسالمی و اصول نوشهرگرایی پرداخته شده است .عالوه بر مطالعات میدانی و تحلیل اصول شهرسازی
اسالمی و مقایسه تطبیقی با اصول نوشهرگرایی در محالت عکس هوایی تهیه شده و به بررسی ویژگیهای محله بر اساس
شهرسازی ایرانی اسالمی و نهضت نوشهرگرایی پرداخته شده است.
محله ولیعصر

شکل  -1معرفی محالت
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محله پایین خیابان

شکل -2روند مطالعه و دستیابی به معیارهای مقایسه تطبیقی شهرسازی ایرانی و اسالمی و نوشهرگرایی
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جدول -2مقایسه تطبیقی محله در شهرسازی ایرانی اسالمی و نوشهرگرایی
محله در نوشهرگرایی
محله در شهر ایرانی اسالمی
فضاهای عمومی و مراکز محالت شامل حسینیه یا تکایا یا  -سرزندگی و محبوبیت در میادین و خیابان ها
میدان محل بروز تظاهرات اجتماعی و صحنه برخورد و  -ارتباط متقابل بین عرصه خصوصی ساختمانی و عرصه جمعی
شهرها
تعامالت مردم و بروز شور و نشاط زندگی
 درگیری و ارتباط مداوم ،تدریجی و یکپارچگی با محیطهر محله به صورت یک سلول مستقل و پیشروی به صورت
کالبدی پیرامون
درختی از مرکز محله به سمت کوچه های بن بست
 کشف و احیای اصول بر مبنای سنت های ملی منطقه ای درشکل گیری ارگانیک بافت محالت با توجه به تفاوت های
صورت داشتن قابلیت احیای دوباره
اقلیمی ،ویژگی های فرهنگی و الزامات امنیتی
 ارتباط متقابل عرصه خصوصی و عرصه جمعیتأثیر مطلوب ویژگی های ارتباط فضایی در محالت بر  -خیابان های محلی متعلق به ساکنین دارای مدیریت وتحت
کنترل
ارتباطات اجتماعی
شناخت ساکنین محله از یکدیگر و حمایت از اجتماعات محلی  -فضاهای شهری ایمن ،منظم ،تحت مراقبت و قابل کنترل
ارتباط پذیری در محله وسیله گذرهای اصلی بازارها و
 طراحی خیابانهای مسکونی ایمن:فضاهای ارتباط دهنده مانند میدان ،تکیه ،حسینیه و حیاط
 آرام سازی آمد و شدمسجد جامع
 نظارت ناخودآگاهتمرکز کاربری ها در محالت مسکونی و رفع نیازهای روزمره
 کاربریهای مختلط مسکونیدرون مرزهای آن
 شناخت و دفاع از مشخصه های بارز محلی(اقلیم ،شکل زمین،وفاداری به اقلیم ،تاریخ ،مقیاس انسانی و احترام به متن،
تاریخ و روش های ساختوساز)
مهمترین معیارهای شکل دهنده معماری و فضاهای شهری
 تجلی اصل منطقه گرایی ،فرهنگ بومی و هویت خاص یکبافت محالت
مکان در معماری و طراحی منظر
 ساختن ساختمان های عمومی با ادبیات معماری کالسیک وموقعیت و معماری ویژه و با هویت بناها و فضاهای عمومی
ساختمان های خصوصی به شکل متعارف یا بومی
استفاده از روشهای طبیعی برای گرمایش و سرمایش
پرهیز از آلوده کردن آب و خاک به علت پایبندی به آموزه
 افزایش آگاهی ساکنین یک ساختمان از جهان بیرون از طریقهای فرهنگی و مذهبی
دسترسی به نور و هوای طبیعی
کم کردن سطح تماس با گرما و ایجاد سایه با استفاده از
 ساختمان انسان مدار و سازگار با محیط طبیعیحیاط مرکزی ،کوچه های باریک و ساباط در جهت کاهش
اثرات نامطلوب آب و هوای نا مناسب

نمودار -2معیارهای طراحی محله مستخرج از مقایسه تطبیقی

31

 -4تحلیل یافته ها
به منظور تحلیل اطالعات در ابتدا تصاویر تهیه شده از محالت از طریق آمار توصیفی مورد تحلیل قرار گرفتند و سپس با
بررسی های میدانی به تحلیل معیارهای مستخرج از مقایسه تطبیقی در سطح محالت مختلف پرداخته شد.
جدول  1و -4تحلیل معیارهای مستخرج از مقایسه تطبیقی
ساختار خوانا
کاربری مختلط
پیاده مداری
محالت

پایین خیابان

*

*

*

وضع موجود
ولیعصر

*

*

وضع موجود

پایین خیابان

*

*

وضع موجود
ولیعصر

*

*

وضع موجود
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محالت

سلسله مراتب
(دسترسی و عملکردی)

مرکزی با هویت

پیوستگی فضایی

با توجه به این که بافت قدیمی و تاریخی پایین خیابان بهعنوان گسترهای از مجموعه های ارزشمند تاریخی در جوار حرم
مطهر امام رضا علیه السالم و در قطب گردشگری شهر مشهد قرار گرفته لذا با بررسی های صورت گرفته از جمله عوامل مورد
بررسی پیرامون مبحث شهرسازی ایرانی اسالمی می توان به معیارهایی همچون خوانایی محله به واسطه وجود حسینیه ها و تکایا
و همچنین شاخص ترین عنصر محدوده حرم مطهر اشاره نمود لذا ازجمله معیارهای مورد توجه در بافت هویتمند پایین خیابان می
توان به هویت در مرکز این محدوده اشاره نمود .با توجه به حفظ برخی از عناصر تاریخی موجود در بافت این هویت دوچندان
گردیده است .از جمله ویژگیهای بسیار بارز این محله می توان به دسترسی هایی که در جهت پیاده مداری برای شهروندان و
گردشگران در نظر گرفته شده است اشاره نمود.
با بررسی های عمیق تر در محله ولیعصر با توجه به اینکه این محله از محالت نوبیناد شهر مشهد میباشد لذا با بررسی های
دقیق تر با توجه به اینکه این محدوده بر اساس اصول نوشهرگرایی ساخته شده است لذا از جمله ویژگیهای قابل توجه در این
محله پیاده مداری و داشتن سلسله مراتب علمکردی و دسترسی میباشد که محله ای امن و با کیفیت را برای شهروندان محیا
نموده است از جمله عناصر هویتمند موجود در بافت این محله نیز می توان به مساجد و فضاهای سبز شاخص که در سطح محدوده
وجود دارند.

 -5نتیجه گیری
ارزشهای شهرسازی ایرانی اسالمی تا حد زیادی با اصول نوشهرگرایی منطبق است .نظریه هایی که امروزه در شهرسازی
جهان کاربرد دارد در شهر های سنتی ما نیز استفاده می شده است .اصول شهرسازی ایرانی اسالمی را می توان مانند اصول
شهرسازی نوین(نوشهرگرایی) به صورت پویا در نظر گرفت و آن را تنها با محدودیت های زمانی و مکانی بررسی نکرد .استفاده
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آگاهانه از اصول جدید در کنار ارزشهای سنتی و تکامل آنها با نگاه نو و فهم وسیع بستر مناسبی برای توسعه شهرهای امروزی
فراهم خواهد کرد .نوشهرسازی بهعنوان یکی از مهمترین نهضت های شهرسازی قرن اخیر با انتقاد از شهرسازی معاصر که دارای
الگوی پراکنده غیر انسانی و ماشینی است که می کوشد تا از طریق بازگشت به هنر ساختن مکان ها و روش های سنتی برنامه
ریزی و طراحی شهرها ،محیطی پایدار متنوع و برخوردار از کیفیت محیطی و کیفیت زندگی خلق نماید .البته الزم به ذکر است که
استفاده از اصول نوشهرسازی در احیای محالت سنتی ایرانی به معنای الگوبرداری موبه مو از این اصول نمیباشد ،بلکه بازیابی
الگوها و هویت محالت سنتی ایران با ابزارهای جدید طراحی شهری که نوشهرسازی در اختیار ما قرار می دهد ،است .می توان
اینگونه نتیجه گرفت در طراحی توسعه های جدید شهرها از معیارهای نوشهرسازی به منظور جلوگیری از توسعه پراکنده و تقویت
محیط شهری و ارتقاء کیفی آن در راستای پاسخگویی به نیازهای اساسی امروزین این شهروندان محله بهره مند شد.
برنامه ریزی برای بافت های محالت شهر های سنتی ایران مانند بافت محله ولیعصر و محله پایین خیابان باید با توجه به
عناصر و فضاهای ارزشمند تاریخی ایرانی-اسالمی و امکانات جدید و به روز جهان باشد .بهره گیری از اصول شهرسازی نوین با
احترام به شرایط بومی نیز میتواند بستر ارائه راهبردها سیاست ها و پیشنهادهای طراحی محله های شهری را فراهم کند .اصول
شهرسازی سنتی ایرانی با اصول نوین شهرسازی جهانی سازگاری زیادی دارد .بنابراین با در نظر گرفتن این اصول درمحالت مورد
مطالعه و کاربست آنها عالوه بر اینکه بر ارزش ها و فرهنگ شهری احترام گذاشته شده به نیازهای امروز شهروندان نیز پاسخ داده
شده است.

سال سوم ،شماره ( 1پیاپی ،)32 :پاییز  ،3111جلد دو
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فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهشهای شهری
سال سوم ،شماره ( 3پیاپی ،)21 :پاییز  ،2311جلد دو

طراحی رویداد در فضاهای شهری با رویکرد به مکان سازی خالق

ثمینه ابراهیمی دهکردی ،*1الناز خدادادی

چمگردانی2

تاریخ دریافت99/16/01 :
تاریخ پذیرش99/17/05 :
کد مقاله34228 :

چکـیده
فضاهای شهری به مثابه صحنه ای برای رخ داد رویدادهای زندگی هر روزه شهروندان ،نقش مؤثری بر ایجاد و کیفیات
این رویدادها دارند .ویژگی های هر فضای شهری بر ادراک و نتیجتاً تجربه کاربران آن تاثیر گذاشته ،تصویر و معنای
منحصر به فردی ایجاد می کنند .از این روی فضاهای شهر می بایست همواره بستر رویدادهای مختلفی باشند که با
وقوعشان به فضا معنا ببخشند و موجب درگیری مخاطب با فضا شوند و یک فضا را در اذهان شهروندان با تجربه و
خاطرات پیوند دهند  .لذا طراحان و برنامه ریزان شهری می بایست با نظر به خلق رویدادها و امکان شکل گیری تجربه و
خاطره در فضاهای شهر ،طراحی را به سوی خلق مکان های شهری خالق ،امکان گرا ،و تجربه پذیر ،رهنمون سازند و
بستری منعطف ،خالق و سرزنده با امکان رخ داد رویدادهای گوناگون را برای زندگی روزمره مردم در شهر فراهم آورند.
یکی از رهیافت های مناسب برای نیل به این هدف ،رویکرد مکان سازی خالق و جلب مشارکت مردمی در این مسیر می
باشد .در این نوشتار ابتدا به مطالعه مفاهیم رویداد شهری ،مکانسازی و ادبیات مکانسازی خالق پرداخته می شود و پس
از تعریف لغوی و معنایی واژههای مکانسازی و خالقیت ،دیدگاه اندیشمندان و محققان ،عناصر اصلی مکان سازی خالق
شناسایی و اصول موجود در منابع بررسی میشود .دیدگاه نظریه پردازان مکان سازی خالق بررسی شده و اصول اصلی
استخراج میشوند .پس از آن نمونههای موردی به منظور بست مفاهیم و مطالعات مبانی نظری تحلیل میشوند.

واژگـان کلـیدی :فضای شهری ،رویداد ،مکان سازی ،مکان سازی خالق

 -2کارشناس ارشد طراحی شهری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز ،ایران (نویسنده مسئول)
Samin_ebrahimii@yahoo.com

 -1کارشناس ارشد معماری ،دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول ،ایران
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 -1مقدمه
فضاهای شهری امروز با توجه به الگوهای جدید زندگی مدرن ،کمتر به نیازهای انسان به عنوان یک موجود اجتماعی توجه
می کنن د؛ به این سبب فضاهای شهر به جای آنکه بستری برای مکث و حضور مداوم و فعال شهروندان ،مکانی برای رخ دادهای
مختلف ،تعامالت اجتماعی و تجربه برخورد با دیگران باشند ،غالباً به مسیری صرفاً برای عبور بدل گشته اند .یکی از راهکارهایی
که برای حل این مشکل مطرح می شود خلق رویداد و امکان ایجاد تجربه های جدید و ناب برای کاربران فضا می باشد که رویکرد
مکان سازی خالق برای دست یابی به این هدف ،راهگشا به نظر می رسد .با تشویق شهروندان به حضور ،فعالیت پویا در فضاهای
شهری و درگیری و مشارکت در رخ داد رویدادها و شکل گیری فعالیت های اجتماعی ،محیط های شهری به مکان هایی خالق و
سرزنده ،امکان گرا ،تجربه پذیر و پاسخده بدل می شوند.
در مکان سازی فضاهای شهر امروز برای جوامع انسانی مدرن ،آنچه اهمیت می یابد مشاهده و ارزش نهادن به تک تک
مردمی است که برای محل زندگیشان و دخالت در سرنوشت آن ارزش قائل هستند .مکان سازی می تواند برای بهبود همه
فضاهایی که در یک جامعه محلی پتانسیل مکان شدن دارند ،مورد استفاده قرار گیرد .هدف از مکان سازی ،خلق مکانهایی است
که مردم را به تعامل هرچه بیشتر با یکدیگر دعوت کرده و در عین حال اجتماعی سالمتر و از حیث اقتصادی پویاتر را ترغیب و
ترویج کند.

سال سوم ،شماره ( 3پیاپی ،)21 :پاییز  ،2311جلد دو

 -2پیشینه پژوهش
پیرامون پژوهش در باب رخ داد رویدادها در فضاهای شهر ،ریچاردز و پالمر ( ،)4101بیان کردند که شهرها نیاز دارند که
«رویدادمدار» 0شوند تا بدین منظور به رقابت رو به رشد برای منابع و توجه بپیوندند .لوفر نیز در مطالعاتش به نقد زندگی روزمره
میپردازد و نشان میدهد که ضرورت های زندگی روزمره چگونه ایجاد میشوند .او علیه این ضرورت ها طرح اتهام میکند و
معتقد است که زندگی روزانه در پروژه فوردیستی به روزمرگی بدل گشته است (دودانگه .)0894،در نظر او می بایست با
ارزشگذاری سوبژکتیویته در فضای زندگی روزمره و تالش برای ایجاد فضاهایی که به افراد اجازه دهند خودشان وضعیت را
ساماندهی کنند و آزادی الزم را برای بروز خالقیت در اختیار عموم قرار دهند ،معنا می یابد.(Lefebvre, 1992) .
1
اهمیت موضوع مکان سازی خالق و شهر خالق با مطالعات گسترده افراد بسیاری نمایان شد .برای اولین بار ریچارد فلوریدا
( )4114در تحقیقاتش به طبقه خالق اشاره کرد .چارلز لندری ،)4111(3نیز در تحقیق خود برای ارزیابی شاخص های شهر خالق،
از شاخص های ده گانه استفاده کرده است.
در میان مطالعات انجام شده با این موضوع در داخل ایران نیز می توان از کتاب شهر خالق ،نوشته مشکینی و همکاران اشاره
داشت که در آن ،نظریه شهر خالق را الگویی نوین برای توسعه دانش بنیان در حوزه مدیریت شهری معرفی نموده اند و همچنین
مفاهیم ،ویژگی ها ،ارکان و اصول نظریه طبقه خالق فلوریدا و شهر خالق را تشریح کرده اند .ربانی و همکاران نیز در تحقیق خود
به بررسی جایگاه تنوع اجتماعی در ایجاد شهرهای خالق و نوآورانه پرداخته اند و بر نقش مشارکت فعال و خالق تمام گروه های
شهروندان در این فرایند تاکید کرده اند.

 -3رویداد در فضاهای شهر
رویدادها ،پدیده های فضایی ،موقتی و هدف دار هستند و از آنجا که حاصل تعامل میان مردم ،فضا و مدیریت رویدادها هستند،
منحصر به فرد بوده و هر کدام تجربه ای جدید را ارائه می دهند) .(Getz,2008,404رویدادها به واسطه ایجاد تصویر ذهنی
مثبت ،تقویت تعامالت اجتماعی و مشارکت افراد ،افزایش سالمت جسمی و روانی شهروندان و  ...اهمیت بسیاری را در کیفیت
فضای شهری دارا می باشند ،لذ ا در دهه های اخیر با مد نظر قرار گرفتن ابعاد اجتماعی و فرهنگی در طراحی فضاهای شهری،
مقوله رویدادپذیری فضا به کیفیتی واجد ارزش در عرصه های همگانی بدل شده است ،به طوری که در پژوهش های انجام شده در
این حوزه اغلب به رویدادها به عنوان یک محرک موثر در زمینههای اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و  ...توجه شده است .همچنین
وجود رویدادهای شهری مانند هنرهای مردمی در سطح شهر ،برپایی مراسم مذهبی ،جشنواره ها و فستیوال ها و  ..در عرصه
عمومی می تواند باعث تحریک یک یا چند حس شده و نظر شهروندان را به خود جلب کند.
1- Eventful
2- Richard Florida
3- Charls Landri
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هر چقدر یک رویداد از غنای حسی بیشتری در فضای شهری بر خوردار باشد ،بیشتر جلب توجه کرده و رابطه حسی قویتری با
شهروندان ایجاد خواهد کرد .در این راستا فضاهای شهری با کیفیات و ویژگی های مناسب ،قادرند تا مجالی برای رخ داد فرایند ها
و رویدادهایی که سودای بازتاب ارزش های اجتماعی مشترک را در سر دارند ،باشند(Hall and Robertson,2001).

 -4فرایند مکانسازی

 -1-4مکانسازی خالق
مکانسازی خالق مفهومی است که با رنگ و بوی هنر و فرهنگ در شهرها آغاز میشود و با وارد کردن مؤلفه خالقیت در
طراحی ،برنامه ریزی و مدیریت شهر ،راهی جدید برای تمام افراد جامعه یافته تا با حضور پر رنگ در عرصه های همگانی شهر
ضمن ارتقاء احساس رضایتمندی و مشارکت مدنی در کیفیت بخشی به ابعاد مختلف فضای شهری ،پاسخی به نیازهای متعالی
انسان همچون خودشکوفایی ،زیبایی و جز آن ارایه دهد(.مسگرانی و جاللی ،0898 ،ص« .)0.در مکانسازی خالق  ،شرکای
دولتی ،خصوصی ،نیمه دولتی و جامعه ،ماهیت فیزیکی و اجتماعی یک محله ،شهر یا منطقه را در حیطه ی هنر و فعالیت های
فرهنگی شکل می دهند .مکان سازی خالق به فضاهای عمومی و خصوصی روح میدهد ساختار و فضای خیابان را روح می دهد
زنده ماندن کسب و کار محلی را بهبود میدهد و امنیت اجتماعی به ارمغان میآورد .و افراد مختلف را برای جشن و الهام بخشیدن
و الهام گرفتن کنار یکدیگر جمع می کند»).(Markusen and Gadwa, 2010:3
می توان اظهار داشت که اصل کلیدی در مکان سازی خالق این است که ساختار اجتماعی و مدنی و روابط در جامعه باید
حفظ شوند« .عمل مکانسازی ،با هنرهای مشارکتی و تعهدی برای ساختن سرمایه اجتماعی تکمیل میشود .فرهنگ و خالقیت
می توانند و باید مرزهای قومی ،اقتصادی ،حرفه ای و دیگر را متصل و به نیرویی مقاوم تبدیل کند» ).(Borrup,2016:5
همچنین مکان سازی خالق در تمام طیف های مقیاس قابل اجرا می باشد؛ «مکانسازی خالق میتواند در مقیاس بزرگ مثل
یک منطقه چند دولتی و یا کوچک به عنوان یک شهر روستا یا شهرستان رخ دهد .و در همه ی آن ها بحث در مورد چگونگی
استفاده از منابع کمیاب آن محیط ها برای ایجاد یک محیط خالق متمایز می باشد».(Markusen and Gadwa,2010:6).
مکانسازی خالق میتواند در مقیاس های کوچک نیز نظیر یک خیابان یا بخشی از یک فضای شهری هم انجام شود .در جدول
زیر ،نظریه اکثر نظریهپردازان در ارتباط با مکان سازی خالق گردآوری و به طور خالصه ارایه شده است.

سال سوم ،شماره ( 3پیاپی ،)21 :پاییز  ،2311جلد دو

اصطالح "مکانسازی "0در دهه های  0961و  0971در زمینه های برنامه ریزی و طراحی شهری مطرح شد « .مکان سازی
رویکردی است که با استفاده از تکنیک ها و توصیه های خاص سعی در ارتقای تالش معماران ،شهرسازان و مدیران شهری برای
ایجاد مکان دارد .مکان سازی در واقع در نقطه مقابل کلی تلقی کردن و توده ای دیدن مردم است .در مکانسازی آنچه اهمیت می
یابد مشاهده و ارزش نه ادن به تک تک مردمی است که برای محل زندگیشان و دخالت در سرنوشت آن ارزش قائل هستند .مکان
سازی می تواند برای بهبود همه فضاهایی که در یک جامعه محلی پتانسیل مکان شدن دارند ،مورد استفاده قرار گیرد( ».طبرسا و
حاجیها« .)2 :0895،مکانسازی هم یک فرایند و هم یک فلسفه است .مکان سازی تمرکز بر دیده ها ،گوش دادن و پرسیدن
سؤال هایی از مردم که در آن مکان زندگی می کنند ،کار می کنند و در یک فضای خاص بازی می کنند برای فهمیدن نیازهایشان
و استفاده از آن برای برای فضا و جامعه به عنوان یک مجموع .کار کردن با جامعه و خلق یک چشم انداز در اطراف مکان هایی که
آنها برای زندگی اجتماعی و تجربیات روزمره آنها اهمیت دارد.(placemaking-booklet, 2016:18) ».
مکان هایی که در این فرایند شکل می گیرند ،می توانند تعامل قویتری بین مردم ایجاد کنند و با پتانسیل رویداد مداری خود،
بستری مناسب جهت ایجاد تعامالت اجتماعی و شکل گیری رویدادهای شهری را فراهم آورند و شهروندانی سالمتر ،اجتماعیتر و
جامعهای ماندگارتر پرورش دهند« .هدف از مکان سازی خلق مکانهایی است که مردم را به تعامل هرچه بیشتر با یکدیگر دعوت
کرده و در عین حال اجتماعی سالمتر و از حیث اقتصادی پویاتر را ترغیب و ترویج کند .در واقع جریان مکانسازی ،برای مقابله با
مسائلی بود که رویکردهای ماشینی و یکنواختگرایانه مدرنیست ها در شهرها به بار آورده بود و بسیاری از جنبههای شهری را تحت
الشعاع خود قرار داده بود(».طبرسا و حاجیها.)2 :0895،

1 Placemaking
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جدول -1توضیح مکانسازی خالق از دیدگاه نظریه پردازان( .منبع :نگارندگان)
توضیح
نظریه پرداز
در سال  ،4119صندوق ملی هنر ) (NEAتصمیم گرفت تمرکز بر نقش سازمانهای هنری ،هنرمندان و
)(NEA
2009
طراحان برای ایجاد مکانهای بهتر داشته باشد و آن را مکانسازی خالق نامید.
در مکان سازی خالق  ،شرکای دولتی ،خصوصی ،نیمه دولتی و جامعه ،ماهیت فیزیکی و اجتماعی یک
Gadwa, Anne and
Markusen, Ann.,
محله ،شهر یا منطقه در حیطه ی هنر و فعالیت های فرهنگی را شکل می دهند .مکان سازی خالق به
Creative
فضاهای عمومی و خصوصی روح میدهد ساختار و فضای خیابان را روح می دهد زنده ماندن کسب و کار
Placemaking,National
 Endowment for the Arts,محلی را بهبود می دهد و امنیت اجتماعی به ارمغان میآورد .و افراد مختلف رو برای جشن و الهام
2010
بخشیدن و الهام گرفتن کنار یکدیگر جمع میکند.
مکانسازی خالق مجموعه ای از فرآیندها و استراتژیهای طراحی شده برای ترویج توسعه ی اقتصادی و
جامعه برای هنرها و بهبود محیط برای خالقیت است .بستری جدید که روشهای اثبات شده را به توسعه
Dehlberg,2011
ی فرهنگی ،اجتماعی و توسعه ی اقتصادی متصل میکند .کاری که خالقیت در یک مکان را افزایش
میدهد نه اینکه صرفا هنرها را بیاورد.
بستر مکانسازی خالق در حال ظهور ،مجموعه ای متفاوت اما کامل از سرمایههاست .مکان سازی خالق
توانایی را به سوی اداره کردن مسائل حاد هدایت می کند تا جامعه ای سرزنده و موفق و موفق خلق کند،
مرکز اجتماعی را تجهیز فعالیت های مشارکتی و اجرایی را به فضای عمومی آورد و شاید مهم تر از همه
Hecht,2012
ظرفیت به چالش کشیدن تعصبات درباره ی آنچه یک شهر قرار است به نظر رسد و چگونه کار میکند را
به ارمغان آورد.
مکان سازی خالق بیشتر در مورد نیت است تا عمل .هنر عمومی ،مناطق فرهنگی و مراکز اجرای هنری
نتایج مکان سازی خالق نیست آن ها استراتژی هستند و موفقیت این استراتژی ها بستگی به توانایی آن
ها برای بهبود کیف یت و استانداردهای زندگی و بهبود محیط برای بیان فرهنگی در سراسر یک مکان
Vazquez,2012
است .در واقع مکانسازی خالق ،مانند همهی اشکال برنامهریزی به منظور کاهش خطرات و هزینه
طراحی شده است.
مکانسازی خالق ایده ای است که در عرصه هنر و فرهنگ به دستآمده و حتی موقعیت های جدید شغلی
 Gadwa Nicodemus,2013از جمله این هدف در توصیف شغلی ایجاد می شود .آثار و پروژه های مرتبط با جابجایی خالق ممکن
است جدید نباشند ،اما فریم ،عالقه و منابع موجود تازه هستند و به سرعت در حال رشد هستند
مکان سازی خالق تجدید حیات با طرحهای خالقانه است که مکان را تحریک و توسعه ی اقتصادی را
نمایان می کنند .این مفهوم در پاسخ به مقابله کردن شهرها ،حومههای شهر و شهرهای کوچک امریکا با
Wyckoff,2014
تغییرات ساختاری و ریشه کن مسکونی ایجاد شد و در نتیجه سود در قابلیت زندگی ،تنوع ،شغل و درآمد،
محصوالت نوآورانه و خدمات برای صنایع فرهنگی ایجاد کرد.
مکان سازی خالق به عنوان عملیاتی است که در آن ،هنرمندان مشغول به کار در تمام بخش ها آماده
هستند تا نقش مهمی در شکل دادن به زندگی در جوامع بازی کنند .به عنوان یک مفهوم و یک عمل،
Rodriguez, 2015
کار مکانسازی خالق نشان دهنده ی چیزی از یک روند در این برهه ذهن است.
Rapson 2013
Borrup,2016
J. Bennett, J., personal
correspondence, March
2017

در زمینهی مکانسازی خالق ،خالقیت در هنر و فرهنگ مداخله می کند.
در ایاالت متحده ،تعریف مکان سازی خالق در میان بازیگران اصلی متفاوت است؛ با این حال یکی از
آرزوهای مشترک ،بهبود کیفیت زندگی برای همه شهروندان را از طریق استفاده عمدی از استراتژیهای
مبتنی بر هنر تقویت می کند که ساکنان محلی را قادر میسازد و اهرم های فرهنگی متمایز جوامع را
تقویت کند.

 -5نمونههایی از طراحیهای شهری با رویکرد مکان سازی خالق
به منظور بست مفاهیم و مطالعات مبانی نظری رویکرد مکانسازی خالق ،به بررسی نمونههایی موردی طراحی کریدور
خالق 0در موقعیت مکانی لیتل راک ،4آرکانزاس 8و پارک پوگو واقع در کالیفرنیا ،می پردازیم.
مباحث اصلی طرح کریدور خالق :خیابان اصلی لیتل راک عمود بر رودخانه آرکانزاس است که در سالهای 0941و 0981
صنعت اسکله را در بر داشت و بسیار پر رونق بود .به مرور زمان و در طول چند دهه ،در سال  0971افول رونق اقتصادی و کاهش
شدید جمعیت و نتیجتاً فروپاشی خیابان اتفاق افتاد.
1- Creative Corridor
2- little rock
3- Arkansas
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تصویر :1کریدور خالق ،منبعURL1 :

جدول  -2اقدامات مکانسازی و طراحی رویداد در کریدورخالق .منبع :نگارندگان
طراحی رویداد با رویکرد مکان سازی خالق یک خیابان در یک شهر متوسط

بعد فعالیتی-
عملکردی
بعد اجتماعی و
نقش مشارکت و
سیاستها
نقش هنر و
فرهنگ و خالقیت
نتایج

جلسات و کارگاههای آموزشی برای ذینفعان ،مالکان ،گروههای هنری و تیم طراحی و یافتن استراتژیهای
دیگر در راستای ایجاد بستری برای شکل گیری خالقیت در راستای طراحی با رویکرد مکان سازی خالق
جمع آوری هنرهای فرهنگی منطقه در محل ،جمع آوری چراغ های قدیمی منطقه و تشکیل خیمهی نور
(یک رویداد شهری)
مکانی سرزنده ،اجتماع پذیر و رویدادمدار ،مشارکت مردمی و تقویت حس رضایتمندی و هویت میان
ساکنان و عابران ،سرمایه گذاری روی آلودگی های منابع خود و ساماندهی آب باران ،پاداش پیاده روی،
اجتماعی بودن ،و ایجاد امنیت در تمامی طول روز و شب و تمامی روزهای هفته.

سال سوم ،شماره ( 3پیاپی ،)21 :پاییز  ،2311جلد دو

بعد کالبدی

ایجاد سایبانها و طراحی فضای متباین ،بهبود نورپردازی و طراحی بستر زندگی و رویدادهای شبانه ،ایجاد
پیاده راه و پالزای عمومی ،محلی برای رخ داد رویدادهای شهری ،ایجاد فضای سبز  ،آمفی تئاتر باز و
 LCDشهری ،پاویون ،تکمیل مبلمان شهری ،استفاده از هنر عمومی و مؤلفه خالقیت در ایستگاه ها و
دروازهها
ایجاد کاربری آموزشی ،تفریحی ،فرهنگی برای شهروندان در راستای ایجاد بستری برای شکل گیری
خالقیت ،ایجاد مرکز حمل و نقل ،ایجاد بلوار دوچرخه و ارتقای سرزندگی و اجتماع پذیری ،ایجاد فضاهایی
برای استفاده در شب از جمله خیمهی نورپردازی ،فضای آموزشی و تولید برای سمفونی ،باله ،مرکز هنر،
هنرمندان بصری ،تئاتر و رقص ،و همچنین ایجاد یک فضای اقتصاد هنر آشپزی

مباحث اصلی طرح پارک پوگو« :این پروژه قصد دارد یک فضای فیزیکی را به نحوی تغییر دهد که بتواند اثرات تکان دهنده
در سراسر جامعه داشته باشد .استفاده از پارک به عنوان یک نقطه ورود کاتالیزوری برای رسیدگی به نگرانیها و نیازهای جامعه در
یک راه جامع بود .در خیابان اصلی نبود و کمبود دید از معضالت بود .در اغلب جوامع فضاهای کوچک یا فضای بازی به راحتی
فراموش می شوند .این اتفاق ممکن است ناامنی زیادی ایجاد کند ،و فضای نفوذ خشونت -به دلیل استفاده زیاد از مواد مخدر در
جامعه و همچنین میزان باالی جرم و جنایت-فضای بازی مانند این را بیاستفاده میکند»).) Clarke,2017:90-91

تصویر :2پارک پوگو( .منبع)Clarke 2917:01 :

تصویر :3پارک پوگو( .منبع)Clarke,2017 :
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جدول  -3اقدامات مکانسازی خالق و ایجاد بستری برای رخ داد رویدادهای شهری در پوگو پارک .منبع :نگارندگان
بازآفرینی پوگو پارک
بعد کالبدی
بعد فعالیتی-
عملکردی
بعد اجتماعی و نقش
مشارکت و
سیاستها
نقش هنر و فرهنگ
و خالقیت

سال سوم ،شماره ( 3پیاپی ،)21 :پاییز  ،2311جلد دو

نتایج

بازسازی و رنگ آمیزی نیمکتهای قدیمی ،اضافه کردن امکانات تیر و کمان ،اسباب بازی های
متحرک و فواره ها و دیگر مبلمان ،ساخت محلی برای ماسهبازی
فعال کردن پارک ،فعال کردن پیاده روها ،ایجاد یک محیط امن برای کمک به تکالیف بعد از مدرسهی
بچه ها و پرورش تخیل کودکان
تالش برای طراحی بستری مناسب برای شکل گیری رویدادهای شهری و ارتقاء سرزندگی ،جمع آوری
بودجه از بنیادها و صاحبان کسب و کار اجتماعی ،کمکهای مالی از طرف شهر ریچموند ،راهنمایی
های یک استودیو هنر در طراحی ،ساخته شدن قطعات موجود در پارک دست ساز و توسط مردم محلی
تا حد امکان ،متخصصان محلی ،کارگاههای نجاری و افراد برخی سازمانها برای ایجاد عناصر پارک،
شورای همسایگی محل گام کلیدی در روابط محلی ،استفاده از روش فتوویس فرآیندی مشارکتی
فرصت دادن به هنرمندان محلی برای کار در پروژه و امکان ارائهی هنر هنرمندان زیرزمینی به صورت
عمومی ،استفاده از هنر و صنایع دستی ،استفاده از روش فتوویس برای اولین بار در طرحهای بازآفرینی
افزایش سرزندگی و حضورپذیری پارک ،طراحی و ساخت فضاهای نمایش کودکان ،ایجاد فضای
تفریحی ارزشمند و فضای جمعی پویا ،ایجاد راه های جدید برای فراهم کردن شغل و مهارت  ،افزایش
 075درصدی کاربران در پارک پوگو طبق بررسی محققان دانشگاه کالیفرنیا برکلی برای شمارش تعداد
بازدیدکنندگان پارک قبل و بعد از تغییر ،کمک به بازآفرینی دنیای اطراف و دلیل تغییرات بیشتر

جمعبندی
آفرینش مکانهای خالق مستلزم کشف و به کارگیری سرمایههای بومی است ،به کارگیری این سرمایهها در فرآیندی خالق و
مرتبط با محیط میباشد که تنها با نگاه مسئوالن قابل انجام نیست و مشارکت مردمی را میطلبد که خود جزئی از این جامعه و
سرمایه هستند .مکان های شهری خالق افزون بر زیباسازی و سرزنده و با نشاط کردن فضای شهر ،به فضاهای شهری احساس و
معنا می بخشند .همچنین این گونه مکان ها موجب نفوذ جریان سیال خالقیت در کالبد شهرها می شوند و کیفیت محیط را تحت
تأثیر قرار می دهند و در ارتقای کیفیت زندگی شهری و شکل گیری رویدادهای جمعی نقش مهمی ایفا می کنند ،رویدادهایی که
فضاهای شهری را تجربه مند نموده و این فضاها را برای حضور اقشار مختلف مردم ،به دور از تکرارها و روزمرگی های زندگی
شهری امروز مهیا می سازند .در زیر راهکارهایی مؤثر در مکان سازی خالق به منظور بستر سازی برای رویادهای اجتماعی شهری
را که با تحلیل و بررسی نمونه های موردی بدست آمده را ارایه می دهد.
اقدامات در بعد کالبدی :ارتقاء محیط با بهره از مشارکت و خالقیت شهروندان ،ارتقاء محیط با هنر عمومی برای راحتی و
آسایش وجذابیت ،بازسازی بناها پیاده روها و مبلمان قدیمی اضافه کردن امکانات و مبلمان جدید ،ساخت بناهای مورد نیاز ،بهبود
نورپردازی شب و ارتقاء سرزندگی و رویداد های شبانه ،حفظ و برجسته سازی عناصر تاریخی به عنوان یک بخش اساسی تغییر
کاربری بناهای بی استفاده ،ایجاد پیاده راه و تقویت پیادهروها به عنوان اصلی ترین فضای عابرین ،ایجاد پالزای عمومی برای
رویدادهای شهری ،احیا بناهای تاریخی ،اهمیت دادن به منظر و فضای سبز ،استفاده از نورپردازیها و تزیینات در برخی از
مراسمات و اعیاد ،ساخت پوشش سقف یا دیوار و  ...در فضا های باز با متریال موقت و مقرون به صرفه برای رویداد معماری،
استفاده از رنگها و نقاشی بر دیوارها و عناصر ،استفاده از یک مونومان تاریخی یا فرهنگی
اقدامات در بعد فعالیتی-عملکردی :فعال کردن پیاده روها و دیگر فضاها ،افزودن عملکردهای جدید ،افزودن فضاها برای
گروههای سنی مختلف ،ایجاد یک فضای منسجم مورد نیاز جامعه (آموزشی ،فرهنگی و  )...و به دنبال آن باززنده سازی محل،
جمع آوری هنرهای فرهنگی منطقه در محل  ،افزایش امکان پیاده روی برای حضور مردم
برنامه ریزی رویداد ها در جشن ها و اعیاد ،توجه به رویدادهای بومی ،حفاظت و استفاده مجدد از بناهای تاریخی
اقدامات در بعد اجتماعی و نقش مشارکت و سیاستها :جمع آوری بودجه دولتی و خصوصی ،ارزش گذاری بیشتر بر روی
رویدادهای مذهبی ،فصلی و  ،...جشنواره ها و فستیوال ها  ،فرصت دادن به هنرمندان محلی ،استفاده از هنر و صنایع دستی ،احترام
به میراث سایت ،سرمایه گذاری های فرهنگی برای ایجاد مشاغل دائمی ،ایجاد کسب و کار جدید و گسترش کسب و کارهای
موجود ،جمع آوری هنرهای فرهنگی منطقه در محل  ،توجه به کاربریهای فرهنگ و هنر محور که می توانند لنگر فعالیتها و
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جذب جامعه باشند ،استفاده از راهنمایی های هنرمندان در طراحی ،استفاده از نیروی محلی برای ساخت تا حد امکان ،فعالیت
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فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهشهای شهری
سال سوم ،شماره ( 3پیاپی ،)19 :پاییز  ،1322جلد دو

شناسایی همبستگی مولفههای موثر بر منظر شهری ،با هدف ارتقاء
کیفیت محیطی محله گوهردشت کرج

حمیده

گودرزی1

تاریخ دریافت99/40/40 :
تاریخ پذیرش99/42/72 :
کد مقاله22709 :

چکـیده
با قبول شهر به عنوان موجودي زنده ،دیگر نميتوان تنها به ابعاد ظاهري آن نگریست .منظر شهر به عنوان مجموعه اي
از عناصر طبيعي و مصنوع اعم از کالبد و فضاهاي شهري ،انسان ها ،رفتارها ،فعاليت هاي آنها به عنوان نخستين جلوه از
شهر ،آینه تمام نماي ویژگي هاي تاریخي ،فرهنگي ،اقتصادي و طبيعي شهر است .هدف این نوشته شناسـایي ارتباط
مولفـههاي موثر بر منظـر شهري ،با هدف ارتقاء کيفيت محيطي محله گوهردشت کرج ميباشد .از اینرو پس از
طبقهبندي مباني نظري براي آزمون فرضيات و ارائه چارچوب طراحي شهري ،خيابان اصلي محله گوهردشت مورد واکاوي
قرار گرفت .براي بررسي ،فرضيات پرسشنامهاي توسط  383نفر از اهالي محله گوهردشت تکميل و دادههاي حاصل از
روش همبستگي ميان متغيرهاي اصلي پژوهش مورد ارزیابي قرار گرفت .در این پژوهش سطح اطمينان  99درصد و آلفاي
کرونباخ  44209تحليل شد و بر اساس آن ميزان همبستگي ميان مدت اقامت و مطلوبيت براي  4/2استخراج شده است .از
اینرو اثبات شد با افزایش طول مدت اقامت اهالي گوهردشت ميزان احساس رضایتمندي در ایشان افزایش پيدا ميکند ،اما
در خصوص مدت اقامت و مولفههاي عملکردي ،این رابطه برقرار نيست .ميزان همبستگي ميان مولفههاي معنایي و مدت
اقامت نيز موید این مورد است که با افزایش مدت اقامت ميزان معيارهایي چون هویت ،تعلق و خوانایي افزایش پيدا
ميکند.

واژگـان کلـیدی :منظر شهري ،کيفيت محيطي ،گوهردشت کرج ،همبستگي

 -1کارشناس ارشد طراحی شهری دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر قدسshiringoodarzi2502@gmail.com ،
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شهر با نگاه نخست به منظر ،خود را در معرض دید و قضاوت ناظران قرار ميدهد .در واقع منظر شهري مانند نماي ظاهري و
پوسته بيروني هر شهر است که نگاه هر بيننده اي را در وهله نخست متوجه خود ميکند و نخستين چيزي است که شهروند در شهر
با آن ارتباط برقرار مي سازد و به صورت بي وقفه وي را تحت تأثير قرار ميدهد .بهم ریختگي منظر شهر بيانگر بي نظمي ساختار
برنامهریزي و رفتار شهري است و منظر زیبا نشان دهنده رابطه اي مناسب ميان شهر و شهروند ميباشد(.وحدت. )48: 4390،
منظر یك شهر مجموعهاي از عوامل طبيعي و مصنوع است که تحت تأثير ویژگي هاي خاص طبيعي ،فرهنگي ،اجتماعي و
اقتصادي آن شهر خاص شکل گرفته و محل به عينيت درآمدن مشخصات خاص آن شهر است .منظر شهري به عنوان مقوله اي
مطرح در کيفيت و مطلوبيت شهرها ،واقعي و عيني بوده و حاصل مشاهده و درك مظاهر گوناگون و ملموس شهر اعم از بناها،
فضاها ،فعاليت ها ،صداها ،بوها هنگام مواجه شهروند با پدیده شهر (در مقياس هاي مختلف ،اعم از دیدن شهر از دور دست یا
هنگام قرار گرفتن در شهر و یا حتي استقرار در بناها) است (محملي ابيانه.)90 :4394 ،
در این ميان تعامل انسان و پدیده شهر از طریق منظر شهري شکل گرفته و جایگاه منظر شهري در ارتباط چند سویه انسان -
محيط بسيار حائز اهميت است .ویژگيهاي محيط شهري بخش قابل تأملي از دانش و عواطف محيطي شهروندان را تحت تأثير
قرار ميدهد و ادراك ،شناخت و شيوههاي ارزیابي افراد نيز از محيط به طریق متعددي صورت ميگيرد .بدین منظور در این
پژوهش سعي شده ابعاد و عوامل مؤثر در خوانش منظر محله گوهردشت کرج تبيين و اولویت هر یك از عوامل نسبت به مکانهاي
مورد مطالعه از دیدگاه شهروندان در راستاي ارتقاي کيفي منظر فضاهاي شهري مورد بررسي قرار گيرد.

 -2مبانی نظری
 -1-2مفهوم منظر
«منظر» ،نه به سادگي «مشاهده» ،نه فقط واقعيت طبيعي ،نه فقط فيزیکي است؛ مهمترین اصل در کانسپت منظر ،سنتز بين
عينيت و ذهنيت ،بين وجود طبيعي و ایدئولوژي یك جامعه خاص است؛ دیگر نتيجه مهم که نه ميتوان نادیده و نه دست کم
گرفت ،این واقعيت است که چنين «دیدگاهي» به سادگي قابل اندازهگيري و دید مستقيم(اگرچه در تاریخ و علم ممکن است)
نيست و صفات پيچيدهاي دارد .بنابراین قابل تجزیه به اجزا داخلي نيست(.تاگليامبگ.)7448،4
محيط و منظر در اشکال طبيعي و انسان ساخت ،از مولفههایي تشکيل شده است که در انتقال اثر از دو دید بصري و فکري
سرچشمه ميگيرد .اصوالً منظر و مولفههاي آن به عنوان یك زبان به حساب آمده و زبان آن زبان بومي است(طبيبيان.)74 :4387،
ماینيگ بيان ميدارد که «هر محيط و منظري نه تنها از آنچه در برابر چشمان ما قرار دارد ،بلکه از آنچه در فکرمان ميگذرد
تشکيل شده است» محيط و منظر ،فضاي بيروني هر مکاني که در ميدان دید باشد و در چشم انداز واقع شود که شامل مجموعه
اي از اطالعات بصري مانند زمين و اشيا و ساختارهاي مصنوع و همچنين پوشش گياهي و آب و آسمان باشد ،جلوه اي از محيط و
منظر شناخته مي شود (ماتالك.)4388 ،
به عقيده آرنولد برلينت ،محيط همه چيز است .ترکيبي از طبيعت ،فرهنگ و انسان ها که در سامانه اي با ارتباطات متداخل
قرار گرفته اند .محيط همه چيز را در بر مي گيرد ،اما منظر جزئي از آن است که زمينه فعاليت هاي فعلي ما محسوب مي شود.
منظر بخشي از محيط است که مي توان در یك زمان خاص به آن توجه کرد و یا بسترش در محيط ارتباط داد .د رواقع ،منظر آن
قسمت از محيط است که ما در آن ساکن بوده و به واسطه ادراکمان آن را درك مي کنيم(بل.)4387 ،

 -2-2منظر شهری
براي منظر تعاریف مختلف و متفاوتي ارایه شده است(به عنوان مثال لنگ 4380 ،؛ تيلور 4389 ،؛ محمودي 4389 ،؛ منصوري،
 4387؛ فرجامي 4389،؛ گلکار 4389 ،؛ برك )4382 ،منظر شهري در مقياس کالن هنگامي مطرح مي شود که ناظر به واسطه
حضور در مکاني خاص ،کل شهر و یا بخش وسيعي از آن را مشاهده ميکند .منظر شهري در این مقياس به طور مشخص در رابطه
با ویژگي هاي طبيعي ،فرهنگي و تاریخي شهر قرار مي گيرد .آنچه در این مقياس دیده ميشود ترکيب کلي بافت شهر و نظم و
استقرار آن ،تودههاي ساختماني ،فضاهاي باز اصلي ،رنگ ،شکل خط آسمان یا عناصر طبيعي شاخص است(محملي ابيانه:4394 ،
 .)09منظر شهري در مقياس کالن هنگامي مطرح ميشود که ناظر به واسطه حضور در مکاني خاص ،کل شهر و یا بخش وسيعي
از آن را مشاهده ميکند .منظر شهري در این مقياس به طور مشخص در رابطه با ویژگيهاي طبيعي ،فرهنگي و تاریخي شهر قرار
ميگيرد(شعبانجوال و زندیه .)4390 ،کوین لينچ سه عامل ادرا کي ،فيزیکي و عملکردي را در منظر شهري با اهميت ميداند .وي
1 - Tagliagambe
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با تأیيد نظریات کالن ،جنبه ادرا کي را به ابعاد منظر شهري اضافه مي کند .بهزادفر در فرهنگ "واژه نامه مفاهيم طراحي شهري"
اجزاي تشکيل دهنده منظر شهري را در سه بخش عوامل کالبدي ،غيرکالبدي و فعاليتهاي انساني مورد بررسي قرار
ميدهد(وحدت .)4390 ،بهزادفر ،بستر دانش طراحي شهري را با معماري منظر یکي دانسته و اعالم مي دارد که بستر آن ها
هندسه فضا ،کالبد و به عبارت دیگر ،فرم کالبدي است(بهزاد فر .)4380،پاکزاد منظر را به عنوان فرستنده که اطالعات متفاوتي را
به انسان مخابره مي نماید ،تعریف کرده و اجزاي آن را به دو دسته فيزیکي/کالبدي و انساني تقسيم ميکند .گلکار منظر را بخش
متجلي و ملموس فرم معرفي ميکند که در آن تبلور بصري ،کارکردي و معنایي چيزهایي که فضا را شکل ميدهند ،دیده
ميشود(وحدت.)90 :4390 ،

 -3-2عوامل موثر بر ادراک منظر شهری

 -4-2مولفههای ارزیابی منظر شهری
در این پژوهش بر اساس تعاریف و ابعاد مفهومي منظر شهري ارائه شده توسط اندیشمندان مختلف ،منظر شهري در دو بعد
عيني و ذهني و سه مؤلفه -4 :مولفه عيني و کالبدي  -7معنایي -ادرا کي و  -3عملکردي-فعاليتي طبقهبندي شده است.
مولفه عيني و کالبدي :پيتورسك با تأکيدي معمارانه بر جنبههاي بصري -هنري منظر از جمله توجه به کثرت و تنوع ،مقياس
انساني ،طبيعت گرایي و نظمي ارگانيك در فرم و ترکيب رنگ ،توسط افرادي چون زیته ،گيبرد و هالپرین رواج مي یابد(امينزاده،
 .)4389در یك تقسيم بندي که آلدورسي (معمار ایتاليایي) انجام داده ،عناصر تشکيل دهنده منظر کالبدي شهر را به دو قسمت به
شکل زیر دسته بندي مي کند :الف -عنصر انسان ساخت که به دو گونه عناصر ثابت و عناصر متغير قابل تفکيك است و ب-
عناصر طبيعي ،بستر کالبدي که شهر اشغال مي کند و با عوامل طبيعي تعاریف مي شود (روسي .)4980،پاکزاد عناصر فيزیکي و
کالبدي منظر شهري را به دو قسمت عناصر طبيعي و مصنوع طبقه بندي کرده و اجزاي تشکيل دهنده منظر فضاهاي شهري را
بدنه هاي شهري ،کف ،مبلمان و تجهيزات شهري ،پوشش گياهان ،آب و ...نام مي برد (پاکزاد.)03 :4389 ،
مؤلفه معنایي-ادرا کي :گرچه معاني مکان ریشه در محل فيزیکي و فعاليت درون آن دارد اما تنها محصول این عوامل نيست و
انتظارات اوليه و تجربه انسان به عنوان ناظر و استفاده کننده فضا نقش عمده اي دارد .ما بر محيط اثر مي گذاریم و از آن تأثير مي
پذیریم ،براي ایجاد چنين ارتباط متقابلي بایستي محيط را مشاهده و آن را درك کنيم (کامرون .)7443 ،راپاپورت توضيح ميدهد
که ادراك یك فرآیند کليدي براي ارتباط و وصل نمودن مردم در محيط پيرامون است که به انسان و محيط مربوط است .به طور
خالصه ميتوان گفت ،مردم یك فضا را از طریق دیدن و فهم اطالعات حاصل از محيط شهري درك مي کنند ،در حالي که
شناخت نيازمند تفکر ،تدبير و نگه داشتن اطالعات است(یورك الي و همکاران.)07 :7443،
هویت کالبدي به معناي صفات و خصوصياتي است که جسم شهر «یا مکاني» را از غيرمتمایز کرده و شباهتش را با خودي
آشکار مي کند .این صفات باید به گونهاي باشند که جسم شهر یا «مکان» در عين حفظ تداوم زماني ،در حال تحول و تکامل نيز
باشند و نهایتاً به پيدایش یك کل منجر شوند .در این راستا یکي از مواردي که موجب درك هویت در محيط مصنوع مي شود ،نگاه
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در نخستين گام ،ادراك منظر شهري ادراکي محسوس است که موجب لذت ،نشاط ،آزردگي ،ترس و سایر واکنشهاي حسي
آدمي ميشود .نحوه ادراك محيط یکي از مباحث و مفاهيم کليدي در حوزه مطالعات متقابل انسان  -محيط در مقياس هاي کالن
و خرد است(.براتي و سليماني نژاد .)4394،ادراکات محسوس از منظر شهر ،تنها در زمينه عناصر بصري نبوده ،بلکه سر و صداي
محيط ،بو و سایر عوامل تاثيرگذار بر حواس انساني نيز در شکل دهي به آن ایفاي نقش ميکنند .از سوي دیگر منظر به دادههاي
محسوس جهان اطراف ما خالصه نميشود .بلکه پيوسته در ارتباط با ذهنيت ناظر ،تشخص ميیابد :ذهنيتي که بيش از یك نگاه
بصري معمولي است .ویژگي اصلي مفهوم منظر شهري آن است که به عنوان یك پدیده «عيني – ذهني» انساني– کالبدي و یك
ساختار اجتماعي– فضایي مطرح ميگردد .به عبارت دیگر منظر شهري پدیداري است که تنها از طریق تجربه انساني و در تعامل
ميان انسان و محيط آشکار ميشود .این مفهوم از مفهوم فضایي و سه بعدي کالبد فراتر رفته و با لحاظ گردیدن ،بعد «معنا» یك
تحول چارچوبي از پارادیم «فضا» به پارادیم «مکان» دانست(.منصوري .)4394 ،فرد در مواجه با محيط خود با سيلي از اطالعات
روبرو است که براي درك آن به مرتب کردن آنها ميپردازد و هر جز از این اطالعات را در محل خود قرار ميدهد .در این راستا،
فرد با کمك اندام هاي حسي خود اطالعات دریافتي ( فضا ) را تجزیه و تحليل کرده و در نهایت آنان را درك مي کند آن بخش
از محيط یا فرم شهر که بر روي کنش و واکنش شخص و نتایج اعمال وي موثر است ،منظر شهري ناميده مي شود در واقع در
منظر شهري است که بخشي از اطالعات محيط بالقوه به کيفيتي مستقيماً محسوس(و یا اطالعات بالفعل) تبدیل ميشود (پاکزاد،
.)39 :4389
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به آثار به مثابه ابزار شناخت و فهم مکان است؛ به صورتي که این فهم موجب تعلق انسان و آثار ساخته شده به یك مکان باشد
(وحدت.)4390 ،
مؤلفه عملکردي-فعاليتي :در بعد عملکردي ،فضاها باید نيازهاي اوليه را پاسخگو باشند که از آن جمله مي توان به درگير شدن
فعاالنه با محيط و امکان کشف محيط اشاره کرد .براي درگير شدن با فضا به شکل غيرفعال ،نصب فواره ها ،ایجاد دیدهاي
مناسب ،بکارگيري المانهاي هنر عمومي و برگزاري نمایشهاي مختلف ،فرصت ها را بوجود مي آورند .به همين دليل در راستاي
درگير شدن فعاالنه با محيط ،ساماندهي المان هاي مختلف ،نيمکت ها ،تلفن ها ،آب نماها ،مجسمه ها و غرفه هاي فروش کم و
بيش مي توانند به تقابل اجتماعي بينجامند .کشف محيط نيز ممکن است شرکت در برنامه هاي نمایشي و شرکت در جمع را شامل
شود مانند نمایشگاه هاي هنري ،نماشگاه هاي خياباني ،جشنواره ها ،نمایش ها و مراسم گوناگون(کامرون .)70 :7443،

 -5-2کیفیت محیط

سال سوم ،شماره ( 3پیاپی ،)19 :پاییز  ،1322جلد دو

کيفيت محيط کالبدى ،از جمله مفاهيمى است که در دهههاى اخير مورد توجه قرار گرفته است .شاید بتوان گفت براى اولين
بار توجه به کيفيت محيط کالبدى ،در نوشته کوین لينچ ،مطرح شد .وي در مورد کيفيت محيط شهرها ميگوید :شهر خانه اي است
بزرگ و همانگونه که خانه باید از صفات و مزایایي برخوردار باشد تا سکونت و زندگي را مطلوب سازد ،شهر نيز باید داراي کيفيات و
ویژگيهایي مانند محيطي گرم ،صميمي و دلپذیر براي تأمين آسایش و راحتي ساکنانش باشد (لينچ .)4320،وي رابطه متقابل و
تأثير کيفيت محيط شهري بر سالمت زندگي ساکنان شهرها را مورد تأکيد قرار داده است .لينچ معتقد است ،اگر بناست برنامه ریزي
و طراحي شهري مفيد واقع گردد ،بنابراین باید قادر باشد تا با اعتالي کيفيت محيط کالبدي ،به اعتالي سالمت و زندگي انسان
یاري رساند(گلکار .)4328،ساوث ورث نيز دوازده معيار کلي را بهعنوان عوامل اصلي مؤثر در کيفيت محيط شهري مطرح ميکند
(شکل .)4

شکل  .1معیارهای کیفیت محیط شهری از دیدگاه ساوت ورث (مأخذ :بحرینی و طبیبیان)52 :1711،

 -3ادبیات پژوهش
 -1-3پیشنیه
بررسي ادبيات منظر ،بيانگر وسعت موضوع  ،مفاهيم و تعاریف گوناگون آن است  .براي دست یابي به تعریف درست و
همچنين حوزه تحت نفوذ منظر شهري ،در ابتدا آراي برخي صاحب نظران در این حوزه مورد بررسي قرار ميگيرد .به طور کلي در
آراي صاحب نظران همواره دو جنبه متفاوت از این واژه مورد نظر بوده است .برخي از متخصصان منظر شهري را واقعيتي عيني مي
دانند،در حالي که عده اي دیگر معتقدند ،منظر شهري در ذهن شهروندان و از نگاه آنان قابل تعریف است،گروه کثيري نيز هر دو
جنبه عيني و ذهني را از خصوصيات بارز منظر شهر ميدانند و در تعریف این واژه معتقدند ،عين و ذهن الزم و ملزوم یکدیگر
هستند .لينچ ،در سال  ،4904مفهوم تصور ذهني شهر با انتشار کتابي با عنوان سيماي ذهني شهر ارائـه نمود .لينچ در این کتاب
ابعاد ذهني منظر شهري را مطرح کرد ،بدین ترتيب اگر کالن بيشتر بر ابعاد عيني منظر تأ کيد داشـت ،لينچ ابعاد ذهني آن را
موکدانه مورد توجه قرار داد .لينچ سه عامل ادرا کي ،فيزیکي و عملکردي را در منظر شهري با اهميت مي داند وي بـراي مطالعه
تصویر ذهني شهر ،هر محيط شهري را شامل سه جز مي داند :هویت ،ساختار و معني.

 -2-3سواالت و فرضیات
هدف اصلي این نوشته «تببين نقش منظر شهري در ارتقاي کيفيت محيطي محله گوهردشت کرج و شناسایي مولفههاي موثر
بر آن است» از اینرو الزم است تا به این سوال پاسخ داده شود که «آیا ميان مولفههاي موثر در منظر شهري و رضایت شهروندان
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از محله گوهردشت ارتباطي وجود دارد؟ همچنين ميان مدت سکونت و ميزان کيفيت منظر گوهردشت از نظر اهالي ارتباط معنا
داري وجود دارد؟»
نظر به هدف و سواالت پژوهش فرضيات زیر مورد آزمون قرار ميگيرد:
فرضيه  :4به نظر ميرسد بين مولفههاي منظر(زیباشناختي ،معنایي و عملکردي) و کيفيت محيطي محله گوهردشت ارتباط
برقرار است.
فرضيه  :7گمان ميرود ميان مدت سکونت در گوهردشت و معيارهاي معنایي(هویت ،تعلق و خوانایي) ارتباط معناداري برقرار
است.

 -3-3روش پژوهش

سال سوم ،شماره ( 3پیاپی ،)19 :پاییز  ،1322جلد دو

تحقيق حاضر در بدو امر به کندوکاو در تعاریف و مفاهيم منظر شهري ،حرکت ناظر و ادراك آن با هدف استخراج معيارها و
شاخصهاي مرتبط پرداخته که نتایج آن در قالب معيارهاي اصلي و شاخصهاي زیر مجموعه آنها مشخص ميگردد .سپس براي
آزمون فرضيات پژوهش بررسي خواهد شد ،آیا گروههاي اصلي معيارهاي شناسایي شده در مطالعات نظري پژوهش از نظر
شهروندان بر مطلوبيت کيفيت محيط و منظر شهري تاثيري دارد.
ابزار اصلي در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخت است
که بر مبناي بررسي ارتباط ميان مولفه هاي سه گانه منظر
شهري بد شهروندان تنظيم شده است .جهت نگارش
پرسشنامه ابتدا باید موضوع مورد بررسي به مولفههاي آن
تجزیه شود .هر یك از این مولفهها یك فرضيه یا سوال
تحقيق را ميسازند .در مرحله بعد باید براي هر مولفه یك
مجموعه آیتم را شناسائي کرد .سپس سواالت پرسشنامه بر
اساس این اهداف ذیل سه مؤلفه زیباشناختي ،معنایي-
ادراکي و عملکردي -فعاليتي طرح شد .شکل  4نمودار
ارتباط مولفههاي موثر پژوهش را نمایش ميدهد.
پرسشنامه در سه بخش ،شامل  34سوال است .بخش
نخست مربوط به اطالعات شخصي فرد پرسش شوند،
شکل  .1ساختار بررسی عوامل موثر بر منظر شهری
بخش دوم مربوط سواالت بسته پاسخ و بخش سوم
گوهردشت (ماخذ :نگارنده)1711 ،
سواالت با پاسخ باز است.
با توجه به پرسشنامههایي که در ميان شهروندان محله گوهردشت کرج توزیع گردید و جمعبندي و تحليل نظرات آنها
امتيازهاي ذیل مالك وزندهي و تصميمگيريها واقع شد .در ابتدا گزینه هاي هرسوال که به صورت طيف ليکرت هستند ،امتياز
بندي شده است .بدین ترتيب که بسيار زیاد= ،9زیاد= ،0نظري ندارم= ،3متوسط= ،7ضعيف= 4کدگذاري ميگردد .به صورت
خالصه در طراحي پرسشنامه به این صورت عمل شد که براي هریك از شاخصها تعدادي پرسش در قالب پرسشنامه طرح گردید.
سپس پرسشنامهها در ميان  383نفر از شهروندان توزیع و اطالعات آنها جهت ارزیابي شرایط محيطي محدوده مطالعه استخراج و
تحليل گردید .براي مشخص کردن حجم نمونه منظور از روش "شارل کوکران" استفاده شده است .با توجه به تغييرات احتمالي
ساکنان محله و عدم امکان محاسبه افرادي که به علل مختلف در محله تردد کرده و یا به کار مشغولند از فرمول زیر براي محفظه
کارانه ترین حالت ممکن استفاده شده است .براي این پژوهش سطح اطمينان  99درصد ( )Z=4/90و  dخطاي مورد پذیرش با
توجه به سنجش امنيت محله با روشهاي دیگر از جمله تحليلهاي پژوهشگر  4/49در نظر گرفته شده است .که در نتيجه تعداد
حجم نمونه  383استخراج شده است .ضریب اطمينان پژوهش حاضر را  94درصد در نظر ميگيریم .به عبارت دیگر احتمال پنج
درصد خطا در نتيجه پژوهش پيشبيني و تحمل شده است .بدین ترتيب ضریب خطا برابر  4/4است .قابليت اعتماد یکي از
ویژگيهاي فني ابزار اندازه گيري است .مفهوم یادشده با این امر سروکار دارد که ابزار اندازه گيري در شرایط یکسان تاچه اندازه
نتایج یکساني به دست مي دهد .ازجمله تعریف هایي که براي قابليت اعتماد ارائه شده است ميتوان به تعریف ارائه شده توسط
ایبل و فریسبي( )4389اشاره کرد« :همبستگي ميان یك مجموعه از نمرات و مجموعه دیگري از نمرات دریك آزمون معادل که به
صورت مستقل بریك گروه آزمودني به دست آمده است ».براي محاسبه ضریب قابليت اعتماد ابزار اندازهگيري در این پژوهش از
روش آلفاي کرونباخ استفاده شده است .این روش براي محاسبه هماهنگي دروني ابزار اندازه گيري از جمله پرسشنامهها یا
آزمونهایي که خصيصه هاي مختلف را اندازه گيري ميکند بکار مي رود .در این گونه ابزارها،پاسخ هرسوال مي تواند مقادیر عددي
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مختلف را اختيار کند .براي محاسبه ضریب آلفاي کرونباخ ابتدا باید واریانس نمرههاي هر زیر مجموعه سوال هاي پرسشنامه(یا زیر
آزمون) و واریانس کل را محاسبه کرد .مقدار صفر این ضریب نشان دهنده عدم قابليت اعتماد و  +4نشان دهنده قابليت اعتماد
کامل است(.سرمد )4320،از آنجایي که مقدار ضریب آلفاي کروبناخ  4/ 209بدست آمده و بزرگتر از  4/2ميباشد و در سطح
مناسبي قرار دارد ،بنابراین قابليت اعتماد(پایاني) این پرسشنامه مورد تایيد و قابل قبول مي باشد( .جدول )4
جدول  .1مقدار آلفای کرونباخ پرسشنامه (ماخذ :نگارنده)1711 ،

تعداد آیتمها
8

آلفاي کرونباخ بر اساس ایتمهاي استاندارد شده
44209

آلفاي کرونباخ
44209

 -4معرفی محدوده مطالعه

سال سوم ،شماره ( 3پیاپی ،)19 :پاییز  ،1322جلد دو

کرج با  407کيلومتر مربع وسعت در  39کيلومتري غرب
استان تهران و در دامنه جنوبي رشته کوه هاي البرز قرار
دارد.جلگه ي پهناور کرج با ارتفاع متوسط  4374متر از سطح
دریا در مسير راه ارتباطي وسایط نقليه حامل کاالهاي وارداتي و
صادراتي از مرز ترکيه و آذربایجان و به مقصد تهران و بالعکس
است .کوه هاي البرز استان مازندران و کرج را از هم جدا
کردهاست .دهستان کرج در ميان درههاي پرپيچ وخم البرز و در
اطراف جاده چالوس قرار دارند .از تونل کندوان تا روستاي مراد
تپه در غرب اشتهارد ،حوزه فرمانداري کرج را تشکيل ميدهد.
حوزه فرمانداري کرج در سال  4332براي جمعيتي در حدود 39
هزار نفر و با وسعتي در حدود  9834کيلومتر مربع بنياد شد
(رضایي.)4390،

شکل  -5موقعیت شهر کرج
(ماخذ :طرح جامع کرج )1731

منطقه  2شهر کرج به دليل شروع ساخت وساز از دهه  4304به بعد داراي بافتي نوساز است و تنها عناصر و هستههاي اوليه
شکل گيري این منطقه قبل از دهه 4304 ،مربوط به محلههاي بهجرد و حيدرآباد و اراضي کشاورزي پيرامون آنها ،نهرهاي رستم،
معمار و کمال آباد و چند رشته قنات به عنوان سيستمهاي آبرساني به این محله ها و عبور جاده قدیم برغان و بخش جنوبي بلوار
باغستان به عنوان اصلي ترین محور مواصالتي از درون آن است.

شکل  -7شبکه اصلی استخوان بندی با مقیاس فرامنطقهای در منطقه  1شهر کرج(ماخذ :طرح تفصیلی سال 1711
منطقه  1کرج)
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گوهردشت داراي یك خيابان اصلي است که از سهراه گوهردشت (پل گوهردشت) تا بلوار مؤذن ادامه دارد و خيابان آزادي
نامگذاري شده است .این خيابان بعد از فلکهٔ اول به صورت یكطرفه ادامه ميیابد .خيابان اصلي گوهردشت خود چهارده خيابان
فرعي دارد .این خيابان به عنوان اصلي ترین محور خيابان منطقه هفت  ،در ميان ساکنين منطقه و حتي شهر کرج شناخته مي شود.
خيابان آزادي در ميان ساکنين به خيابان اصلي گوهردشت معروف است ،از فلکه اول گوهردشت شروع و به بلوار موذن ختم
ميشود .در ابتداي این خيابان ،فلکه اول ،گشودگي فلکه(شکل  )9و سينما ساویز(شکل  )0به عنوان یك کانون اجتماعي ،مخاطب
را به حضور در فضا دعوت مي کند .در حاليکه برج نيکامال(شکل  )2با ارتفاع زیاد ،در ضلع جنوب شرقي و ایستگاه تاکسي در ضلع
شمال شرقي موجب اغتشاش بصري در این فلکه و سایه اندازي شده است .با ورود یه خيابان اصلي گوهردشت(آزادي) کفسازي
نامناسب  ،عرض کم پياده رو ،ناهماهنگي تابلوها ،حضور پياده در این فضا را تضعيف ميکند .گشودگي دوم فضا ،فلکه دوم است
که با کنج هاي تعریف شده به ویژه در قسمت غربي ،فضاي بخصوصي را تعریف ميکند ،اما در نهایت محصوریت مطلوبي ندارد و
بدنه جبهه شرقي آن نيز نازیبا طراحي شده است.

(ماخذ :نگارنده)1713 ،

(ماخذ:نگارنده)1713 ،

(ماخذ :نگارنده)1713 ،

بررسي منظر شبانه نشان ميدهد که بيشتر روشنایي خيابان اصلي از طریق نور مغازه ها تامين مي شود و درنيمه شب با کمبود
روشنایي مواجه هست .در خيابا نهاي فرعي و در بقيه خيابان هاي محدوده بيشتر روشنایي توسط مغازه تامين شده و از روشنایي
کافي در شب برخوردار نيست .در ساعاتي از شب که کاربريهاي تجاري فعاليتي ندارند امنيت کافي براي حضور و رفت و آمد
شهروندان وجود ندارد به ویژه در خيابانهاي فرعي که غالب کاربري مسکوني مي باشد .تنها در برخي محور هاي اصلي و کانون
هاي فعاليتي شاخص در محدوده به تامين روشنایي توجه شده است از جمله این فضاها خيابان اصلي گوهردشت و فلکه اول است.
در قسمت هایي که از روشنایي کافي برخوردار نيستند در کنار ساختار اجتماعي باعث فراهم شدن زمينه براي افزایش رفتارهاي
مجرمانه شده است لذا برخي نواحي محدوده از امنيت کافي در شب برخوردار نيستند .مهمترین عوامل که در شکل گيري منظر
شبانه نقش مهمي دارند ،وجود محورهاي فعال درشب با پتانسيل شکل گيري فعاليت هاي اختياري و اجتماعي در آن است مثل
خيابان اصلي گوهردشت (بدنه تجاري فعال در شب و حضور دستفروشها).

سال سوم ،شماره ( 3پیاپی ،)19 :پاییز  ،1322جلد دو

شکل  .1فلکه اول گوهردشت

شکل  .2سینما ساویز

تصویر  .6برج نیکامال

 -5بحث و یافتهها
بنا به مطالب بيان شده در خصوص ارتباط بين فرضيات و معيارها و شاخصهاي تعریف پرسشنامه ،سواالت پرسشنامه با هدف
سنجش ارتباط و تاثير متغيرهاي محيطي و شاخصهاي اصلي منظر محله گوهردشت کرج طراحي شده است .در پژوهش حاضر،
شيوه اجراي پرسشنامهها نيز ميتواند یکي از محدودیتهاي تحقيق باشد .همکاري کامل نداشتن پاسخدهندگان ،محدودیت زمان و
احتمال بيحوصله و بيدقت خواندن سؤاالت موجب ميشود تا پاسخها به طور دقيق ،معرف نگرش پاسخدهنده نباشد .جدول7
دادههاي توصيفي مربوط به سواالت  4تا  9که مربوط به اطالعات فردي پاسخ دهندگان بوده است و پاسخهاي ایشان به هریك از
مولفههاي اصلي را نمایش ميدهد.
همانطور که پيش از این بيان شد پنج سوال اول مربوط به اطالعات فردي پرسششوندگان است که در بررسي فرضيه دوم
این پژوهش مورد استفاده قراد خواهد گرفت .جدول  3و نمودار  4مدت اقامت پرسش شوندگان را نشان ميدهند.
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جدول  -5میانگین کمی سواالت پرسشنامه (ماخذ :نگارنده)1711 ،
سن
جنيسيت
تحصيالت
مدت اقامت
اعتبار
383
383
383
383
تعداد
از دست رفته
4
4
4
4
ميانگين
7482
4490
3498
3474
ميانه
3444
7444
0444
3444
انحراف معيار
44334
44092
44380
44329
واریانس
44208
44702
44974
44947
کمينه
4
4
4
4
بيشنيه
9
4
0
9
جدول  -7تعداد و درصد مدت اقامت پرسششوندکان
(ماخذ :نگارنده)1711 ،
درصد
تعداد
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Valid

درصد تجميعي

<5

53

13.8

13.8

5-10

78

20.4

34.2

10-15
15-20
>20

84
73
95

21.9
19.1
24.8

56.1
75.2
100.0

Total

383

100.0

نمودار  .5توزیع پرسششوندگان از نظر مدت
اقامت (ماخذ :نگارنده)1711 ،

جهت آزمون فرضيات دادههاي کيفي تبدیل به اعداد ميشوند و از آنجایي که هرمولفه برگرفته از برآیند چند سوال پرسشنامه
است ،ميانگين مجموع امتيازات سواالت مرتبط را که به شيوه فوق کدگذاري شده اند ،محاسبه مينمایيم .بدین ترتيب به یك رشته
از اعداد ميرسيم .براي بررسي ارتباط بين متغيرهاي پژوهش در معابر الزم است تا ميزان همبستگي این متغيرها سنجيده شود.
تحقيقات همبستگي ،شامل کليه تحقيقاتي است که در آنها سعي ميشود رابطه بين متغيرهاي مختلف با استفاده از ضریب
هبستگي ،کشف یا تعيين شود(.دالور )499 :4394 ،در این پژوهش براي بررسي فرضيات همبستگي ميان پاسخهاي مربوط به
معيارهاي مؤلفه زیباشناختي ،مؤلفه هاي معنایي -ادراکي ،مؤلفههاي عملکردي -فعاليتي و مطلوبيت سنجيده شده است .همبستگي
عمدتاً مربوط به یافتن رابطه بين متغيرها و نيز شدت این رابطه است .زماني که این دو متغير با یکدیگر تغير ميکنند .ميتوان
نتيجه گرفت که به یکدیگر همبستهاند .بدین ترتيب مطالعات همبستگي تالش ميکنند تا ميزان ارتباط دو یا چند متغير را
دریابند(.نيکنام و فراهاني )99 :4394 ،در این پژوهش براي سنجش همبستگي ميان متغيرهاي مورد مطالعه از روش همبستگي
گشتاوري اسپيرمن استفاده شده است .این روش زماني به کار ميرود که متغيرهاي مورد مطالعه(دو متغيري که قصد محاسبه
ضریب همبستگي بين آنها را داریم) به صورت پيوسته باشد(.دالور .)4394 ،براي بررسي فرضيه اول پژوهش(به نظر ميرسد بين
مولفههاي منظر و کيفيت محيطي محله گوهردشت ارتباط برقرار است) همبستگي متغيرهاي مربوط استخراج شد .بدین منظور
همبستگي متغيرها در سه گروه به صورت زوجي تنظيم و در انتها به وسيله تحليل واریانس و استخراج ميانگين همبستگي دو
مولفه از نظر شهروندان مورد ارزیابي قرار گرفت .در گام نخست همبستگي ميان "متغيرهاي عيني" که زیرگروه مولفه
زیبایيشناختي محسوب ميشوند و ميزان رضایتمندي و مطلوبيت(جدول  )0محاسبه شد .ميزان همبستگي اسپيرمن ميان این دو
متغير برابر  44027محاسبه گردید.
جدول  .1میزان همبستگی میان مطلوبیت و رضایتمندی و معیارهای عینی (ماخذ :نگارنده)1711 ،
معيارهاي عيني
مطلوبيت و رضایتمندي
ضریب همبستگي
44444
44027
معيارهاي عيني
سطح معناداري
.
44444
تعداد
383
383
همبستگي
اسپيرمن
ضریب همبستگي
44027
44444
مطلوبيت و رضایتمندي
سطح معناداري
44444
.
تعداد
383
383
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در گام بعد همبستگي ميان "متغيرهاي خوانایي و تعلق" که زیرگروه مولفه معنایي محسوب ميشوند و ميزان رضایتمندي و
مطلوبيت محاسبه شد .ميزان همبستگي اسپيرمن ميان این دو متغير برابر  44049محاسبه شد.
جدول  .2میزان همبستگی میان مطلوبیت و رضایتمندی و معیارهای خوانایی و تعلق(مولفه معنایی) (ماخذ :نگارنده،
)1711
مطلوبيت و رضایتمندي
44049
44444
383
44444
.
383

خوانایي و تعلق
44444
.
383
44049
44444
383

ضریب همبستگي
سطح معناداري
تعداد
ضریب همبستگي
سطح معناداري
تعداد

خوانایي و تعلق
همبستگي
اسپيرمن
مطلوبيت و رضایتمندي

جدول  .6میزان همبستگی میان مطلوبیت و رضایتمندی و مولفه عملکردی-فعالیتی (ماخذ :نگارنده)1711 ،
عملکردي-فعاليتي
مطلوبيت و رضایتمندي
ضریب همبستگي
44444
44909
عملکردي-فعاليتي
سطح معناداري
.
44444
تعداد
383
383
همبستگي
اسپيرمن
ضریب همبستگي
44909
44444
مطلوبيت و رضایتمندي
سطح معناداري
44444
.
تعداد
383
383

و انتها در جدول  2ميزان همبستگي سه گروه از مولفههاي اصلي پژوهش که سازنده منظر محله گوهردشت ميباشند با ميزان
رضایتمندي و مطلوبيت شهروندان سنجيده شد.
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در گام سوم نيز همبستگي ميان "مولفه عملکردي-فعاليتي" و ميزان رضایتمندي و مطلوبيت محاسبه شد .ميزان همبستگي
اسپيرمن ميان این دو متغير برابر  44909محاسبه شد.

جدول  .1میزان همبستگی زوجی میان مطلوبیت و رضایتمندی و مولفههای دیگر پژوهش (ماخذ :نگارنده)1711 ،
مطلوبيت و رضایتمندي
ضریب همبستگي
44027
مؤلفه زیباشناختي
سطح معناداري
44444
(معيار عيني)
تعداد
383
ضریب همبستگي
44049
مؤلفههاي عملکردي-
سطح معناداري
44444
فعاليتي
تعداد
383
همبستگي
اسپيرمن
ضریب همبستگي
44909
مؤلفه هاي معنایي -ادراکي
سطح معناداري
44444
تعداد
383
ضریب همبستگي
44444
مطلوبيت و رضایتمندي
سطح معناداري
4
تعداد
383

بنا بر تحليلهاي مستخرج از پرسشنامه متغيرهاي این فرضيه داراي رابطه همبستگي هستند .همانطور که بيان شد .ترکيب
متغيرهایي که ضرایب آنها بين  4/39تا  4/09قرار دارند ،با قبول چند درصد خطا در پيشبينيهاي فردي قابل استفادهاند.در پاسخ
به سوال متناظر فرضيه ول بر اساس آزمون  Tتك متغيره ،چون مقدار  P-valueکوچکتر از  4/49ميباشد ،براي پاسخگوئي به
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این سوال که ميانگين جامعه بزرگتر از ( 4439حداقل مقدار همبستگي مورد پذیرش) است یا کوچکتر از آن ،باید به مقدار انحراف
معایر نگاه کنيم ،با توجه به این که مقدار اختالف ميانگين  44494است ،لذا ميتوان نتيجه گرفت ،ميانگين متغيرهاي موجود داراي
همبستگي باالتر از  440هستند .از اینرو فرضيه اول پژوهش تایيد ميگردد.
جدول  -3میانگین همبستگی زوجی متغیرهای موثر در فرضیه اصلی پژوهش با آزمون  Tتك نمونهای (ماخذ :نگارنده،
)1711

شرح
همبستگي

ميانگين
44049

تعداد
383

سطح معناداري
44444

انحراف معيار
44494

واریانس
444493

سال سوم ،شماره ( 3پیاپی ،)19 :پاییز  ،1322جلد دو

براي بررسي فرضيه دوم پژوهش (گمان ميرود ميان مدت سکونت در گوهردشت و معيارهاي معنایي(هویت ،تعلق و خوانایي)
ارتباط معناداري برقرار است) ،همبستگي متغير "مدت اقامت" و با ميزان "مطلوبيت و رضایتمندي"" ،مؤلفههاي عملکردي-
فعاليتي" و "مؤلفههاي معنایي -ادراکي" در پرسش شوندگان بررسي شد .ميزان همبستگي ميان مدت اقامت و مطلوبيت براي
 4/2استخراج شده است .همانطور که پيش از این بيان شد ،با همبستگيهایي که ضرایب آنها بين  4/09تا  4/89قرار دارد
ميتوان پيش بيني گروهي دقيق انجام داد .با افزایش ضریب همبستگي در این دامنه ،دقت پيش بيني گروهي نيز به همان نسبت
افزایش پيدا ميکند .از اینرو ميتوان گفت با افزایش طول مدت اقامت اهالي گوهردشت ميزان احساس رضایتمندي در ایشان
افزایش پيدا ميکند ،اما در خصوص مدت اقامت و مولفههاي عملکردي این رابطه برقرار نيست .ميزان همبستگي ميان مولفه هاي
معنایي و مدت اقامت نيز موید این مورد است که با افزایش مدت اقامت ميزان معيارهایي چون هویت ،تعلق و خوانایي افزایش پيدا
ميکند.
جدول  -1میزان همبستگی میان مدت اقامت و مولفه های اصلی پژوهش (ماخذ :نگارنده)1711 ،
مدت اقامت
ضریب همبستگي
44244
مؤلفه زیباشناختي
سطح معناداري
44444
(معيار عيني)
تعداد
383
ضریب همبستگي
44434
مؤلفههاي عملکردي-
سطح معناداري
44444
فعاليتي
تعداد
383
همبستگي
اسپيرمن
ضریب همبستگي
44983
مؤلفه هاي معنایي -ادراکي
سطح معناداري
44444
تعداد
383
ضریب همبستگي
44444
مدت اقامت
سطح معناداري
4
تعداد
383

در تفسير اندازه ضرایب همبستگي نيز ميتوان گفت همبستگيهایي که ضرایب آنها بين  4/74تا  4/39است ،نشان دهنده
همبستگي بسيار پایيني در بين متغيرها هستند ،حتي اگر ضرایب مورد بحث از نظر آماري معنادار باشد ،ضریب  4/74فقط  0درصد
از تغييرات مشترك بين دو متغير را تبيين ميکند .ضرایبي که در دامنه فوق قرار دارند فقط در تحقيقاتي که هدف آنها کشف روابط
بين متغيرها است مفيد واقع ميشوند و در تحقيقات پيش بيني هيچگونه ارزشي ندارند .همبستگيهایي که ضرایب آنها بين 4/39
تا  4/09قرار دارند ،غالباً از نظر آماري در سطح  4/44معنادار هستند .با ضریب همبستگي  4/9امکان پيشبيني موفقيتآميز گروهي
وجود دارد .ضریب همبستگي  4/9تنها ميتواند  79درصد از تغييرات مشترك بين متغيرها را تبيين کند .کامال روشن است که
اینگونه پيش بينيها با خطا همراه است .ضرایبي که در دامنه مورد بحث قرار دارند ،وقتي قابل استفاده هستند که با متغيرهاي
دیگري ترکيب شوند .ترکيب متغيرهایي که ضرایب آنها بين  4/39تا  4/09قرار دارند ،با قبول چند درصد خطا در پيشبينيهاي
فردي قابل استفادهاند.
با همبستگيهایي که ضرایب آنها بين  4/09تا  4/89قرار دارد ميتوان پيش بيني گروهي دقيق انجام داد .با افزایش ضریب
همبستگي در این دامنه ،دقت پيش بيني گروهي نيز به همان نسبت افزایش پيدا ميکند .با ضرایب همبستگي باال در این
محدوده( 4/09تا  )4/89امکان پيشبيني انفرادي دقيق نيز وجود دارد .ضرایب همبستگي باالي  4/89نشان دهنده همبستگي بسيار
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نزدیك در بين متغيرها هستند .در تحقيقات علوم انساني به ندرت ميتوان به این ضریب( )4/89دست یافت (دالوري:4394 ،
.)733-737

 -6نتیجهگیری

منابع
-4
-7
-3
-0
-9
-0

-2
-8
-9

-44
-44
-47
-43
-40
-49
-40

بحریني ،سيد حسين ،طبيبيان ،منوچهر( ،)4322مدل ارزیابي کيفيت محيط زیست شهري ،مجله محيط شناسي ،شماره-77
 ،74صص .04-90
پاکزاد ،جهانشاه (« )4380سير اندیشه ها در شهرسازي ( )7از کميت تا کيفيت» ،انتشارات شرکت عمران شهرهاي جدید.
پاکزاد ،جهانشاه« ،)4380( ،مباني نظري و فرایند طراحي شهري» ،چاپ دوم ،وزارت مسکن ،ص 444
پاکزاد ،جهانشاه (« ،)4389سيماي شهر :آنچه کوین لينچ از آن ميفهميد» ،فصلنامه آبادي ،سال شانزدهم ،شماره ،93
ص.70-74
دالور ،علي (« )4388روش تحقيق در روانشناسي و علوم تربيتي» ،تهران :نشر ویرایش
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چکـیده
در این پژوهش هدف تحلیل و ارزیابی کیفیت خدمات شهری در مناطق شهری کالنشهر اهواز میباشد .پژوهش حاضر از
نوع کاربردی و ازنظر روش ،ترکیبی از روشهای توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری دادهها از شیوهی کتابخانهای و
میدانی استفادهشده است .برای سنجش کیفیت خدمات شهری از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است .تعیین
حجم نمونه آماری آن با استفاده از روش کوکران  016نفر و روش نمونهگیری با استفاده از روش تصادفی ساده بدون
جایگزینی انجام شد .سپس برای تجزیهوتحلیل دادهها از ابزار آماری  SPSSو ترسیم نمودار از نرمافزار EXCEL
استفاده گردیده است .نتایج نشان داده که در منطقه  ،5شاخصهای فرهنگی-ورزشی و تأسیسات و تجهیزات در اولویت
بیشتری برای بسترسازی قرار دارند .در منطقه  ،2خدمات بهداشتی-درمانی ،آموزشی و حملونقل در وضعیت مناسبی قرار
دارند و شاخصهایی چون پارک و فضای سبز و تأسیسات و تجهیزات در این منطقه از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند.
در منطقه  ،0شاخص مسکونی و آموزشی وضعیت مناسبتری نسبت به شاخصهای دارند .در منطقه  ،4مؤلفههای تجاری
و مسکونی نسبت به دیگر مؤلفههای خدمات شهری وضعیت بهتری دارند .در منطقه  ،0وضعیت حملونقل و تا حدودی
فرهنگی-ورزشی در سطح مناسبی قرار دارند .در منطقه  ،0وضعیت شاخصهای خدمات شهری نامناسب میباشد و در
بررسی شاخصها در منطقه  ،8نشان میدهد که شاخص مسکونی و حملونقل وضعیت مناسبتری نسبت به دیگر
شاخصها دارند.

واژگـان کلـیدی :کیفیت ،خدمات شهری ،مناطق شهری ،کالنشهر اهواز

 -5کارشناس ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشگاه پیام نور اهواز و شهردار شهر شوش (نویسنده مسئول)
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 -1مقدمه

سال سوم ،شماره ( 3پیاپی ،)42 :پاییز  ،4311جلد دو

یکی از اساسیترین عناصر شهری جهت افزایش سطح رفاه اجتماعی مردم شهر ،وجود خدمات شهری است .امروزه مشکالت
ناشی از توزیع نامناسب خدمات شهری از قبیل تراکم ،آلودگی زیستمحیطی ،جابهجایی جمعیت و  ...باعث شده است که توزیع
خدمات شهری یکی از مهمترین مسائل پیش روی اغلب کشورهای توسعه یافته باشد (کامران و همکاران .)5 :5089 ،از مهمترین
پیامدهای رشد شتابان شهرنشینی و توسعه کالبدی شهرهای کشور در دهه های اخیر از هم پاشیدگی نظام توزیع مراکز خدماتی
شهر بوده که زمینه ساز نابرابری اجتماعی شهروندان در برخورداری از این خدمات شده است .خدمات عمومی شهری ساختار دهنده
ی شکل و ماهیت کالبدی ،اجتماعی و فضایی شهر است لذا بی عدالتی در نحوه توزیع آن ،تأثیر جبران ناپذیری بر ساختار ،ماهیت
شهر و جدایی گزینی طبقاتی محالت شهر گذاشته و مدیریت شهری را با چالش های جدی روبرو می کند (نظم فر و همکاران،
 .)2 :5090با توجه به رشد شتابان نظام شهر نشینی در کشور ما ،نابرابری در برخورداری از خدمات و تسهیالت و دوگانگی و تضاد
بین محالت یک چالش عمده در شهرها محسوب می شود .از این رو مهمترین مسئولیت برنامه ریزان و دست اندرکاران شهری،
باید تالش برای دستیابی به فرصت های برابر در دسترسی گروه های مختلف جامعه شهری به خدمات و از بین بردن تضاد در
تأمین فرصت ها باشد (کریمیان و موالیی .)46 :5095 ،شهر اهواز بهعنوان یکی از هفت کالنشهر اول کشور چالشهای عدیدهای
ازجمله افزایش روزافزون جمعیت و متعاقب آن توسعه ناهنجار کالبد شهری ،افزایش حاشیهنشینی و در دنباله آن فقر شهری در
بعضی از مناطق آن و شکاف در برخورداری از خدمات شهری و سرانههای مربوط به کیفیت زندگی در داخل مناطق شهری آن
روربه رو میباشد که چنین چشماندازی در راستای دستیابی به عدالت فضایی بهعنوان یکی از مفاهیم اصلی توسعهی پایدار
شهری نامناسب میباشد؛ بنابراین توجه و پرداخت به وضعیت مناطق شهری کالنشهر اهواز ازلحاظ برخورداری از شاخص خدمات
شهری از منظر عدالت فضایی و شناسایی نقاط ضعف و قوت آن میتواند در برنامهریزیها و سیاستگذاریهای آیندهی توسعه
شهری راهگشاه باشد.

 -2پیشینه پژوهش
در چند دههی اخیر تعدادی از پژوهشگران مفهوم عدالت اجتماعی را موردبررسی قرار دادهاند .بیشتر این تحقیقات با تأکید بر
بعد فضایی و کاربری هرکدام از خدمات شهری بر اساس عدالت اجتماعی ،صورت گرفته است.
تسو 5و همکاران( )2661در پژوهشی به سنجش شاخص یکپارچهی دسترسی محور در ارتباط با عدالت فضایی در خدمات
عمومی شهری دریکی از شهرهای تایوان پرداختهاند ،نتایج یافتههای آنها ،بیانگر توزیع ناعادالنه خدمات عمومی شهری در این
شهر بوده است .النگفورد و همکاران( )2668در پژوهشی ،مدل توزیع جمعیت و بررسی تغییرات در دسترسی به تعدادی از خدمات
عمومی در شهر کاردیف ولز جنوبی را موردبررسی قرار دادهاند ،مدل تحلیلی تحقیق نشان دارد که تمایل عمومی مردم این است که
دسترسی کمتر به خدمات را گزارش دهند .گافرن  )2652( 0در پژوهشی به بررسی عدالت زیستمحیطی در قالب تولید گازهای
گلخانهای ناشی از حملونقل جادهای ،سروصدا ،ذرات و گازها در مناطق شهری پرداخته است .این پژوهش نشان داد محل سکونت
مردم و الگوهای استفاده از زمان میتواند در تعیین میزان قرار گرفتن در معرض گاز ناشی وسایل نقلیه مؤثر باشد .بهروزی()5090
در پایاننامه خود ،مناطق دهگانه شهر تبریز را ازلحاظ عدالت فضایی در بهرهمندی از خدمات عمومی شهری موردسنجش قرار داده،
نتایج بیانگر آن است که مناطق  5و  56در همه مدلهای مورداستفاده در تحلیل دادهها ،از خدمات عمومی شهری برخورداری
کامل رادارند ،درحالیکه مناطق  0و  8از این لحاظ فاقد حداقل برخورداری میباشند .یوسفی( )5090در پایاننامه خود به ارزیابی
عملکرد مدیریت شهری در تحقق عدالت فضایی در مناطق شهری یزد پرداخته ،نتایج حاصل از یافتههای پژوهش بیانگر نابرابری
در میزان دستیابی ساکنین مناطق به خدمات میباشد .بهطوریکه مرکز شهر دارای باالترین سطح دستیابی به خدمات میباشد،
درحالیکه حاشیه شهر سطح برخورداری کمتری از منابع و خدمات دارد.

 -3مبانی نظری
 -1-3خدمات شهری
خدمات شهری بخشی از خدمات عمومی ،اجتماعی و شخصی است که در چارچوب نظام سلسلهمراتب مراکز شهری ،نیازهای
عمومی اجتماعی را برآورده میسازد و در یک واحد نسبتاً مستقل و واحد سیاسی تصمیمگیرنده بهمنظور رفاه زندگی شهری ارائه
میشود(هاشمی و یحیی پور .)50:5096،خدمات شهری صرفاً خدماتی نیست که توسط شهرداریها ارائه میشوند .بلکه خدماتی که
در یک شهر ارائه میشوند و طیف بسیار وسیعی از خدمات را شامل میشود .بههرحال خدمات شهری دارای مفهومی گسترده،
1- Tsou
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پیچیده و فاقد تعریف واحد و یکسان است .پس اینگونه میتوان گفت که هرگونه خدماتی که در یک شهر ارائه شود را میتوان در
دسته خدمات شهری دستهبندی کرد.

 -2-3کیفیت خدمات شهری

 -3-3رضایتمندی از خدمات شهری
خدمات شهری یکی از ابعاد زندگی شهروندان است که سطح کیفی آن سطح رضایتمندی را تعیین می کند .در محیط شهری،
کیفیت خدمات و سهولت دسترسی به خدمات از متغیرهای تعیین کننده رضایتمندی است؛ اما بار معنایی کیفیت خدمات عمومی با
رضایتمندی متفاوت است .کیفیت خدمات دارای مفهوم عینی ،سنجشی و شناختی است ،در حالی که رضایت عنصری ذهنی مبتنی
بر احساسات و انفعالی است .احساس رضایت شهروندان از محیط شهر و خدماتی که شهرداری ارائه میدهد ،عامل مهمی در جهت
ایجاد انگیزه در مردم برای مشارکت در توسعه شهری و بهبود کیفیت محل سکونت خویش است .عالوه بر این ،رضایت شهروندان
از عملکرد مدیریت شهری موجب ترغیب آنان برای همکاری با نهادهای شهری در جهت انجام بهتر وظایف و ارائه خدمات در
سطح شهر می شود .ایجاد حس رضایت در شهروندان و مشارکت دادن آنها در اداره شهر نیازمند برنامه ریزی منظم و همه جانبه
است که مدیریت شهری را قادر می سازد با ارائه تصویری مطلوب از شهرداری و ایجاد تعاملی مؤثر ،شهروندان را در عرصه های
فعالیت های شهری امیدوا ر سازد .گام اول در این زمینه ،طراحی ساز و کار مناسب به منظور شناسایی و درک چگونگی نگرش
مردم نسبت به عملکرد شهرداری و میزان رضایت آنان از ارائه خدمات شهری است (برگ پور.)264 :5096 ،
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بدین منظور یکی از مشخصه های وضعیت مطلوب در شهر ،برآورده شدن انتظارات شهروندان از خدمات ارائه شده توسط
شهرداری هاست .با بررسی شکاف بین وضع موجود و وضع مطلوب می توان آن را تعیین نمود .هر چه شکاف بین انتظارات و
خدمات ارائه شده کمتر باشد ،نشان دهنده کیفیت مطلوب خدمات ارائه شده است .بدون شک با شناخت انتظارات شهروندان و
بررسی نقاط قوت و ضعف خدمات ارائه شده می توان استراتژی ها و راهبردهای مناسب را برای حذف و یا الاقل کاهش این
شکاف اتخاذ نمود(کبریایی و رودباری .)5:5080،در این صورت ،نه تنها اولویت گذاری آگاهانه و تخصیص منابع استراتژیک تسهیل
می شود ،بلکه مبنایی فراهم می گردد تا بتوان کیفیت خدمات ارائه شده را بهبود بخشید؛ به طوری که ضمن اثر بخشی خدمات،
رضایت بیشتر دریافت کنندگان را نیز فراهم آورد( .)Karydis et al,2001:32هم اکنون ارزیابی کیفیت خدمات ،از جمله گام
های اساسی در تدوین برنامه های ارتقای کیفیت محسوب می شود(. (Lim and Tang,2000
بر این اساس و با توجه به شرایط توصیف شده ،در بررسی شکاف بین خدمات و انتظارات شهروندان باید دیدگاه جامع و کلی
نگری مد نظر قرار گیرد تا ضمن تبیین شرایط موجود ،مسؤوالن را به سویی رهنمون گردد تا اولویت ها را به گونه ای بازنگری
کنند که خواسته های دقیق و واقعی مردم را هدف قرار داده ،از اعتبارات موجود حداکثر بهره اقتصادی و اجتماعی را به دست
آورند(حسینی شه پریان.)42:5094 ،

 -4محدوده موردمطالعه
شهر اهواز بهعنوان یکی از شهرهای بزرگ ایران و مرکز شهرستان اهواز و استان خوزستان ازنظر جغرافیایی در  05درجه و 26
دقیقه عرض شمالی و  48درجه و  46دقیقهی طول شرقی قرارگرفته است .این شهر با مساحت  226کیلومترمربع دومین شهر
وسیع ایران پس از تهران میباشد .شهر اهواز از سمت شمال به شهرهای شیبان ،ویس ،مالثانی ،شوشتر ،دزفول و شوش؛ از شرق
به شهرستان رامهرمز؛ از غرب به شهر حمیدیه و دشت آزادگان و از سمت جنوب به شهرهای شادگان ،بندر ماهشهر ،خرمشهر و
آبادان محدود میگردد .وسعت شهر اهواز در محدودهی قانونی شهری  222کیلومترمربع ،در محدودهی خدماتی  066کیلومترمربع و
در محدودهی استحفاظی  891کیلومترمربع میباشد .این شهر تا سال  5096دارای هشت منطقهی شهرداری بوده که هر یک سه
یا چهار ناحیه را شامل میشد ولی در سال 5095؛ منطقه پنج  5آن از دیگر مناطق شهری جدا و شهر اهواز به هفت منطقه شهری
تقسیمشده است.
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شکل  .1موقعیت جغرافیایی شهر اهواز

 -5روش تحقیق
پژوهش حاضر ازلحاظ هدفگذاری کاربردی و ازلحاظ روششناسی بهصورت «توصیفی – تحلیلی» میباشد .به منظور جمع
آوری اطالعات از روشهای کتابخانهای و میدانی استفاده شده است .بدین صورت که برای سنجش کیفیت خدمات شهری از ابزار
پرسشنامه محقق ساخته (در طیف  1گزینه ای لیکرت) استفاده شده است .تعیین حجم نمونه آماری آن با استفاده از روش کوکران
 016نفر و روش نمونهگیری با استفاده از روش تصادفی ساده بدون جایگزینی انجام شد .سپس برای تجزیهوتحلیل توصیفی و
استنباطی اطالعات حاصل از پرسشنامه ها از ابزار آماری  SPSSو ترسیم نمودار از نرمافزار  EXCELاستفاده گردیده است.

 -6بررسی کیفیت خدمات عمومی شهری در سطح مناطق کالنشهر اهواز
 -1-6بررسی کیفیت خدمات شهری منطقه 1
برای بررسی کیفیت شاخصهای خدمات شهری در منطقه  5از آزمون tتست تک نمونه ای استفاده گردید .لذا با توجه به
طیف  1گانه لیکرت میانگین فرضی  0در نظر گرفته شد؛ بنابراین برای پاسخ گویی به اینکه در منطقه  5کدام شاخصها در الویت
بیشتری برای بستری سازی قرار دارد و کدام شاخص در وضعیت مناسبی قرار دارد باید به اختالف میانگین نگاه کنیم .اختالف
میانگین بدست آمده که در جدول  5آمده است نشان میدهد که شهروندان منطقه  5نسبت به شاخصهای بهداشتی – درمانی،
پارک و فضاسبز ،آموزشی ،حملونقل و مراکز تجاری رضایت متوسط به باالیی داشته اند Sig .به دست آمده از هر یک از
شاخصها این گفته را تأیید می کند .همچنین اختالف میانگین به دست آمده از شاخصهای فرهنگی – ورزشی ،تأسیسات و
تجهیزات و کیفیت فضای مسکونی گویای این واقعیت است که شهروندان نسبت به این شاخصها رضایتی خیلی کم دارند .در
نهایت می توان نتیجه گرفت که در منطقه  ،5شاخصهای فرهنگی-ورزشی ،تأسیسات و تجهیزات و مسکن به ترتیب در الویت
بیشتری برای بستر سازی قرار دارند.

 -2-6بررسی کیفیت خدمات شهری منطقه 2
اختالف میانگین بدست آمده حاصل از آزمون  tتست تک نمونه ای بامیانگین فرضی  0نشان میدهد؛ که در منطقه 2
شهرداری اهواز خدمات بهداشتی – درمانی ،آموزشی ،حملونقل ،فرهنگی – ورزشی ،مسکونی و تجاری در وضعیت مناسبی قرار
دارند و شاخصهایی چون پارک و فضای سبز و تأسیسات و تجهیزات در این منطقه از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند (جدول .)2

جدول  .1سنجش کیفیت خدمات عمومی شهری منطقه  1شهرداری اهواز از دیدگاه شهروندان
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(منبع :یافته های پژوهش)
Test Value = 3

شاخص

اختالف

انحراف استاندارد

فراوانی

مقدار t

درجه آزادی

Sig

میانگین فرضی

بهداشتی – درمانی

0015

60150

60166

00

0028

00

60666

0

پارک و فضای سبز

0024

60240

60199

00

2015

00

60650

0

آموزشی

0064

60640

60001

00

60026

00

60645

0

حملونقل

0002

60024

60191

00

00051

00

60662

0

فرهنگی – ورزشی

2000

-60009

60116

00

-40684

00

60666

0

تاسیسات و تجهیزات

2000

-60202

60120

00

-00649

00

60664

0

مسکونی

2081

-60548

60089

00

-50541

00

60206

0

تجاری  -خدماتی

0050

60509

60196

00

50402

00

60641

0

میانگین

میانگین

جدول  .2سنجش کیفیت خدمات عمومی شهری منطقه  2شهرداری اهواز از دیدگاه شهروندان

شاخص
بهداشتی – درمانی
پارک و فضای سبز
آموزشی
حملونقل
فرهنگی – ورزشی
تاسیسات و تجهیزات
مسکونی
تجاری  -خدماتی

میانگین
0000
2080
0021
0055
0060
2081
0025
0028

اختالف
میانگین
60001
-60525
60219
60554
60051
-60541
60255
60289

انحراف استاندارد

فراوانی

 tمقدار

درجه آزادی

Sig

میانگین فرضی

60020
60006
60094
60445
60056
60400
60401
60140

00
00
00
00
00
00
00
00

00510
-50650
20200
50185
60206
-50960
20004
00220

00
00
00
00
00
00
00
00

60660
60058
60629
60520
60089
60601
60669
60660

0
0
0
0
0
0
0
0
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(منبع :یافتههای پژوهش)
Test Value = 3

 -3-6بررسی کیفیت خدمات شهری منطقه 3
نتایج حاصل از  tتک نمونه ای برای سنجش کیفیت خدمات شهری منطقه  0شهرداری اهواز نشان میدهد از بین
شاخصهای خدمات شهری منطقه  ،0شاخص مسکونی ،آموزشی ،تجاری ،حملونقل ،بهداشتی درمانی و تأسیسات و تجهیزات
وضعیت مناسبتری نسبت به شاخصهای فرهنگی – ورزشی و پارک و فضای سبزدارند (جدول .)0

 -4-6بررسی کیفیت خدمات شهری منطقه 4
با توجه به محاسبات انجام شده بر روی هر یک از مؤلفههای خدمات شهری منطقه  4مشخص گردید ،مؤلفههای تجاری و
مسکونی نسبت به دیگر مؤلفههای خدمات شهری با حد مبنای( )0از وضعیت مطلوب تری قراردارند (جدول .)4

جدول  .3سنجش کیفیت خدمات عمومی شهری منطقه  3شهرداری اهواز از دیدگاه شهروندان
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(منبع :یافتههای پژوهش)
Test Value = 3
شاخص

بهداشتی – درمانی
پارک و فضای سبز
آموزشی
حملونقل
فرهنگی – ورزشی
تاسیسات و تجهیزات
مسکونی
تجاری  -خدماتی

میانگین

اختالف
میانگین

انحراف استاندارد

فراوانی

 tمقدار

درجه آزادی

Sig

میانگین فرضی

2096
2006
0065
2090
2084
2089
0022
2090

-60566
-60294
60500
-60608
-60512
60556
60220
-60600

60199
60012
60051
60120
60099
60060
60094
60128

06
06
06
06
06
06
06
06

-50290
-00481
60544
-50665
-50095
-50462
40400
-60900

19
19
19
19
19
19
19
19

60265
60665
60880
60025
60690
60500
60666
60600

0
0
0
0
0
0
0
0

جدول  .4سنجش کیفیت خدمات عمومی شهری منطقه  4شهرداری اهواز از دیدگاه شهروندان
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(منبع :یافتههای پژوهش)
Test Value = 3
شاخص
بهداشتی – درمانی
پارک و فضای سبز
آموزشی
حملونقل
فرهنگی – ورزشی
تاسیسات و تجهیزات
مسکونی
تجاری  -خدماتی

میانگین
2000
2014
2082
2081
2002
2000
2092
2090

اختالف
میانگین
-60201
-60411
-60500
-60544
-60200
-60001
-60602
-60600

انحراف استاندارد

فراوانی

 tمقدار

درجه آزادی

Sig

میانگین فرضی

60000
60046
60104
60101
60018
60106
60082
60190

00
00
00
00
00
00
00
00

-20818
-10601
-20016
-20612
-00404
-40964
-60014
-60882

00
00
00
00
00
00
00
00

60660
60666
60656
60644
60665
60666
60410
60085

0
0
0
0
0
0
0
0

 -5-6بررسی کیفیت خدمات شهری منطقه 6
با توجه به محاسبات انجام شده بر روی هر یک از مؤلفههای خدمات شهری منطقه  0مشخص گردید که وضعیت حملونقل
و تا حدودی فرهنگی – ورزشی در سطح مناسبی قراردارند و مابقی مؤلفه ها از دید شهروندان نیاز به بستر سازی دارند(جدول .)1
جدول  .5سنجش کیفیت خدمات عمومی شهری منطقه  6شهرداری اهواز از دیدگاه شهروندان
(منبع :یافتههای پژوهش)

 -6-6بررسی کیفیت خدمات شهری منطقه 7
14

نتایج حاصل از  tتک نمونه ای با حد مبنا( )0نشان میدهد که شاخصهای خدمات شهری این منطقه از وضعیت نامناسبی
برخوردار است(جدول .)0
جدول  .6سنجش کیفیت خدمات عمومی شهری منطقه  7شهرداری اهواز از دیدگاه شهروندان
(منبع :یافتههای پژوهش)
Test Value = 3
شاخص
بهداشتی – درمانی
پارک و فضای سبز
آموزشی
حملونقل
فرهنگی – ورزشی
تاسیسات و تجهیزات
مسکونی
تجاری  -خدماتی

میانگین
5090
5006
5044
0051
2050
5016
5090
5080

اختالف
میانگین
-50620
-50099
-50112
60518
-60800
-50490
-50601
-50502

انحراف استاندارد

فراوانی

 tمقدار

درجه آزادی

Sig

میانگین فرضی

60261
60098
60086
60110
60406
60050
60594
60589

15
15
15
15
15
15
15
15

-010010
-060440
-290506
20601
-540010
-040600
-090699
-400094

16
16
16
16
16
16
16
16

60666
60666
60666
60640
60666
60666
60666
60666

0
0
0
0
0
0
0
0

بررسی شاخصهای خدمات شهری این منطقه نشان میدهد که شاخص مسکونی و حملونقل وضعیت مناسبتری نسبت به
دیگر شاخصها دارند(جدول .)0
جدول  .7سنجش کیفیت خدمات عمومی شهری منطقه  8شهرداری اهواز از دیدگاه شهروندان
(منبع :یافتههای پژوهش)
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بررسی کیفیت خدمات شهری منطقه 8

نتیجه گیری
یکی از مهمترین پیامدهای رشدشتابان شهرنشینی و توسعه فیزیکی شهرهای کشور در دهههای اخیر ازهمپاشیدگی نظام
توزیع مراکز خدماتی شهری بوده که زمینهساز نابرابری اجتماعی شهروندان در برخورداری از این خدمات شده است .در این پژوهش
کیفیت خدمات شهری در مناطق شهری کالنشهر اهواز مورد بررسی قرار گرفته است.
جهت سنجش کیفیت خدمات شهری نیز از آزمون  Tتست تک نمونه ای در محیط نرمافزار  SPSSبهره گرفته شد .نتایج
حاصل از این آزمون نشان میدهد که در منطقه  5شاخصهای بهداشتی – درمانی ،پارک و فضای سبز ،آموزشی ،حملونقل و
مراکز تجاری از کیفیت مطلوبی برخوردارند و شهروندان نسبت به این شاخصها رضایت متوسط به باالیی داشته اند و شاخصهای
فرهنگی – ورزشی ،تأسیسات و تجهیزات و مسکونی نسبت به دیگر شاخصها در وضعیت نامطلوبی قرار دارند .در منطقه 2
شهرداری اهواز خدمات بهداشتی – درمانی ،آموزشی ،حملونقل ،فرهنگی – ورزشی ،مسکونی و تجاری در وضعیت مناسب و
14
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شاخصهای ی چون پارک و فضای سبز و تأسیسات و تجهیزات در این منطقه از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند .سنجش کیفیت
خدمات شهری منطقه  0شهرداری اهواز نشان میدهد که از بین شاخصهای خدمات شهری ،شاخص مسکونی ،آموزشی ،تجاری،
حملونقل ،بهداشتی درمانی و تأسیسات و تجهیزات وضعیت مناسبتری نسبت به شاخصهای فرهنگی – ورزشی و پارک و
فضای سبزدارند .کیفیت خدمات شهری در منطقه  4از دیدگاه شهروندان نیز نشان دهنده آن است که شاخصهای تجاری –
خدماتی ،مسکونی نسبت به دیگر شاخصها کیفیت مطلوبی دارندو شاخصهای پارک و فضای سبز و تأسیسات و تجهیزات نسبت
به دیگر شاخصها وضعیت نامطلوبی دارند .سنجش کیفیت خدمات شهری در منطقه  0شهرداری اهواز نیز نشان میدهد که
وضعیت حملونقل و تا حدودی فرهنگی-ورزشی در سطح مناسبی قراردارند و مابقی مؤلفه ها از دید شهروندان نیاز به بستر سازی
دارند .نتایج به دست آمده از کیفیت خدمات شهری منطقه  0نیز گویای این واقعیت است که فقط شاخص حملونقل در وضع
مطلوبی قرار دارد و مابقی شاخصها در وضعیت مطلوبی قرار ندارند .همچنین بررسی شاخصهای خدمات شهری منطقه  8نشان
میدهد که شاخص مسکونی و حملونقل وضعیت مناسبتری نسبت به دیگر شاخصها دارند .با توجه به نتایج پژوهش
پیشنهادهایی به شرح ذیل ارائه می شود:
 متعادل نمودن الگوی فعلی توزیع خدمات و امکانات در مناطق  4 ،0و  ،2جهت بهره مند سازی کلیه مناطق شهراهواز از امکانات و خدمات.
 افزایش سرانه ی کاربری تجاری-خدماتی در مناطق  8،0،4و 0 توجه و افزایش سرانه ی کاربری بهداشت-درمانی در مناطق  0،0و 8 افزایش خدمات تجهیزات شهری شامل (آتش نشانی ،پست و  )...در مناطق  0و 8 افزایش سرانه ی پارک و فضای سبز در سطح مناطق شهر اهواز و افزایش کیفیت این نوع کاربری ایجاد و تأسیس مراکز فرهنگی-هنری در سطح شهر افزایش کیفیت خدمات آموزشی در مناطق  0و 0 -توجه بیشتر به کیفیت خدمات دهی حملونقل شهری بخصوص در مناطق  0و 4
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Analysis and quality of urban services in the metropolitan city of
Ahvaz

The purpose of this study is to analyze and evaluate the quality of urban services in urban areas
of Ahvaz metropolis. The present research is of applied type and in terms of method, it is a
combination of descriptive-analytical methods and in collecting data, library and field methods
have been used. A researcher-made questionnaire was used to assess the quality of municipal
services. The statistical sample size was determined using Cochran's method of 350 people and
sampling method was performed using simple random method without replacement. Then SPSS
statistical tool was used to analyze the data and EXCEL software was used to draw the chart.
The results show that in Region 1, cultural-sports indicators and facilities and equipment are in
higher priority for bed construction. In Region 2, health services, education and transportation
are in good condition, and indicators such as parks and green spaces and facilities and equipment
in this area are not in good condition. In Zone 3, the housing and education indexes are in a
better position than the indexes. In District 4, the commercial and residential components are in a
better position than other components of municipal services. In Region 6, the transportation
situation and to some extent cultural-sports are at a good level. In District 7, the situation of
urban service indices is unsatisfactory and in the study of indicators in District 8, it shows that
the housing and transportation index are in a better position than other indicators.
Keywords: quality, urban services, urban areas, Ahvaz metropolis
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Abstract
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فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهشهای شهری
سال سوم ،شماره ( 3پیاپی ،)52 :پاییز  ،5311جلد دو

بازآفرینی فرهنگی شهر با تکیه بر خلق فضای پاتوق شهری
نمونه موردی :شهر اردبیل

حسن فریدونزاده ،1رویا علی

*

اکبرزاده2

تاریخ دریافت99/60/51 :
تاریخ پذیرش99/60/59 :
کد مقاله03620 :

چکـیده
هدف مقاله ،بررسی و شناسایی مولفههای موثر بر شکلگیری پاتوق شهری در اقلیم سرد و کوهستانی شهر اردبیل است.
راهکارهای طراحی پاتوق شهری و نیاز به اماکنی از این دست ،در نگاه اول شاید جزو ضروریات زندگی نباشد ،اما با
بررسی بیشتر در استان اردبیل و میزان اختالالت روانی افراد در فصول سرد ،اهمیت تعامالت اجتماعی و روابط بین افراد،
نیاز به طراحی اماکن عمومی رایگان و متناسب با نیازهای مردم ،جهت سرگرمی و گذران اوقات افراد را ضرورت می
بخشد .شهر اردبیل دارای اقلیم سرد است و از سوی دیگر نیز به دلیل داشتن هویتهای فرهنگی در مدنیت شیعه ،دارای
پتانسیلهای بالقوهای است که در تمامی فصول بتواند میزبان گردشگرانی باشد که به هر دلیلی خواهان اقامت در این
شهر هستند .لذا ضرورت توجه به معرفی نمادهای فرهنگی و بازآفرینی فرهنگی امری مشهود است .روش تحقیق
توصیفی– تحلیلی با تکیه بر پیمایش محیط با رویکرد اکتشافی است .با توجه به حاکم بودن هوای سرد در منطقه،
پیمایش محیط با رویکرد کشف حقایق در محیطهای باز شهر اردبیل از جمله :پارک ها و مناطق تفریحی باز (بدون
سقف) ،از قسمتهای مهم انجام این تحقیق است که نگارنده با انجام مشاهدات میدانی در پی کشف آنهاست .یافتههای
تحقیق نشان میدهد که عوامل موثر بر شکلگیری پاتوق شهری موثر در اقلیم سرد و کوهستانی اردبیل شامل بُعد
اجتماعی ،فرهنگی ،اقلیمی و اقتصادی است که نقش اقلیم نسبتاً از وزن باالتری برخوردار است .بر اساس این یافتهها
تحلیل عاملهای موثر بر شکلگیری پاتوقها در قالب جدول تحلیل  SWOTارائه گردید که منتج به ارائه راهبردهای
تهاجمی ،اقتضایی ،انظباقی و تدافعی گردید .رعایت این موارد در پیدایش یک پاتوق شهری عالوه بر اینکه میتواند عامل
جذب افراد به تعامالت اجتماعی گردد ،میتواند در معرفی و بازآفرینی فرهنگی شهری نیز با رعایت نکات فرهنگی ،اقلیمی
و بومی کارساز باشد.
واژگـان کلـیدی :پاتوق شهری ،تعامالت اجتماعی ،بازآفرینی فرهنگی ،شهر اردبیل

 -5استادیار معماری ،آموزشکده فنی رازی اردبیل ،دانشگاه فنی و حرفهای ،ایران
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد معماری ،موسسه آموزش عالی شهریار آستارا ،ایران aliakbarzadeh.roya@gmail.com
* -این مقاله برگرفته از قسمتی از پایان¬نامه کارشناسی ارشد رویا علی اکبرزاده با موضوع "طراحی پاتوق شهری با رویکرد

زمینهگرایی در اردبیل" است که تحت راهنمایی آقای دکتر حسن فریدونزاده در موسسه غیرانتفاعی شهریار آستارا در حال انجام
می¬باشد.
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 -1مقدمه
از دیرباز مردم ایران ،انسان های اجتماع پذیر بودند ،همانطور که از مراسم باستانی ایرانیان مانند مراسم سوگواری سووشون،5
مراسم چهاشنبه سوری 2و  ...پیداست مردم ایران در اعیاد و عزاداریها یا در مراسم مذهبی و  ...عالقهمند به تجمع و اجرای مراسم
خاصی بودند .همچنین خداوند کریم در آیات مقدس قرآن مجید نیز به کررات مردم را به اجتماع پذیری و گردهم آمدن دعوت
کرده اند(" .واعتصموا بِحَبلِ اهلل جَمیعاً و ال تفرّقوا و اذکروا نعمة اهلل عَلَیکم اذ کنتم اعداء فاَلّف بَین قُلوبِکُم فَاصبَحتُم بِنعمَته اِخواناً"
(آیه  ،56آل عمران)) ،به هنگام نماز و صله رحم (" إِنَّ اللَّهَ یأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَاإلحْسَانِ وَإِیتَاءِ ذِی الْقُرْبَی وَ ینْهَی عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْکرِ
وَالْبَغْی یعِظُکمْ لَعَلَّکمْ تَذَکرُو" (آیه  96سوره نحل)).
آیات فوق گویای آن است که گردهمایی در ابعاد مختلف از بدو تاریخ در جامعه ایرانی و ایرانی -اسالمی وجود داشته است .اما
امروزه مردم ایران بویژه مردم اردبیل با توجه به شرایط اقتصادی ،اجتماعی و اقلیمی قادر به گردهمایی در بیرون از محیط منزل
نیستند .از طرفی مکان های موجود در شهر پاسخ ده نیاز مردم نیست ،بطوریکه تمامی مکانهای گردهمایی مانند آمفی تئاترها،
رستورانها و سفرهخانهها برای اقشار مختلف جامعه در دسترس نیست همچنین پارک ها و فضاهای باز شهری در بیشتر ماههای
سال به دلیل برف و بوران قابل استفاده نیستند .لذا شهر اردبیل نیازمند فضاهای عمومی پاتوق شهری و فضای بسته ای است که
تمامی افراد جامعه بتوانند از آن در تمامی فصولی سال استفاده نمایند.

سال سوم ،شماره ( 3پیاپی ،)52 :پاییز  ،5311جلد دو

 -2بیان مسئله
با توجه به شرایط اقلیمی استان اردبیل ،هوای سرد ،در بیشتر روزهای سال در منطقه حاکم است .این شهرستان دارای
زمستانهای بسیار سرد و تابستانهای معتدل است .متوسط درجه حرارت آن در حدود هفت درجه سانتیگراد است( .سایت اطالع
رسانی اداره کل منابع طبیعی استان اردبیل) از این رو مردم اردبیل در فصول سرد سال اکثر اوقات خود را در خانه سپری می کنند.
این امر باعث کاهش تعامالت اجتماعی افراد میگردد که عواقبی همچون افسردگی فصلی به دنبال دارد .ایجاد مراکز تفریحی و
گردهمایی سربسته رایگان در استان اردبیل در جهت افزایش نشاط و تعامل اجتماعی در محیطی سالم امری ضروری است .از
طرفی ایجاد این بنا با الگو گیری از معماری زمینه گرا میتواند عامل ایجاد ارتباط موثر بین افراد و بنا باشد .از آنجایی که معماری
کیچ در سطح شهر و کشور در حال رشد می باشد ،ایجاد الگوهایی متناسب با معماری زمینه گرا میتواند باعث القای حس مکان در
افراد بومی و دیگرمراجعه کنندگان گردد" .تعلق به مکان ،معنای مکان و حس مکان ارتباط تنگاتنگی با هویت مکان دارند .تعلق به
مکان از نیاز های اولیه انسان است( ".امین زاده )5291 ،همانطوری که پیشینیانهر منطقه هر آنچه در توان داشتند در معماری خود
پدیدار میکردند و هدفشان پیشرفته تر کردن بناها بود تا معماری های شاخص و مختص هر دوره را شکل دهند ،در معماری نوین
نیز با بهره گیری از تکنولوژی روز دنیا مطابق با نیازهای روز طراحی و از تقلیدهای کورکورانه و ترویج معماری کیچ3باید پرهیز
کرد .با توجه به اینکه شهرها و محیط کالبدی امروزی عرصة تقابلها شده و در نتیجه به جای زیبایی ،اغتشاش و سردرگمی به
وجود آمده است .این اغتشاش و سردرگمی باعث ایجاد هویت چند پاره و عدم انسجام و تداوم بصری سیمای شهر شده است و
همچنین مداخله و از بین رفتن بافتهای تاریخی به عنوان ارکان فرهنگی و هویت بخش جامعه عامل از بین رفتن هویت معماری
شهر اردبیل و نیاز به بازآفرینی فرهنگی شده است.

 -3اهمیت و ضرورت پژوهش
این پژوهش از ابعاد مختلفی دارای اهمیت می باشد ،شاخصترین ابعاد ،بعد روانشناسی (بررسی ابعاد روانشناختی بین محیط و
افراد میتواند عامل موثر بر افزایش تعامالت اجتماعی و بازافرینی فرهنگی باشد) ،بعد اجتماعی (طراحی فضاهای متناسب با نیاز
 5سوگ سیاوش ،سیاوشانیا سووَشون ،نام آئین و نیز اماکنی است که در آنها سوگ سیاوش گرفته میشدهاست .گستردگی سوگ سیاوش در
ایران از آن جا معلوم میشود که علیرغم هزار و سیصد سال نفوذ اسالم در وجوه مختلف زندگی ایرانیان چند روستا در این منطقه از هرات تا
مازندران و جنوب آشتیان و یک مسجد در شیراز هنوز نام سیاوش دارد .همچنین نشانههای سوگ سیاوش بر آثار سفالی کهن خوارزم و فرارود
(ماوراءالنهر) ،نقاشیهای دیواری پنج کنت سغد ،آثار سفالی جدیدتر و نیز در برخی از آئینهای عزا و تعزیه در ایران امروز باقی مانده است.
شواهد دیگری از بخشهای اصیل اسطوره سیاوش در جاهای دیگر ،از جمله هنر مینیاتور ایران هم بازمانده است( .حصوری)5291 ،
3چهارشنبه سوری یکی از جشنهای ایرانی است که در غروبِ سهشنبه شبِ پیش از آخرین چهارشنبه ماه اسفند برگزار میشود و برافروختن و
پریدن از روی آتش مشخصه اصلی آن است .این جشن اولین جشن از مجموعه جشنها و مناسبتهای نوروزی است که با برافروختن آتش و
برخی رفتارهای نمادین دیگر ،بهصورت جمعی در فضای باز درون و بیرون از خانه برگزار میشود.
"kitsch:2واژه ای آلمانی به معنی پرزرق و برق ،چشم پرکن ،باسمهای ،آبکی ،قلنبه سلنبه و پرطمطراق است .این واژه به آثار هنری اطالق
میشود که در مقیاس انبوه تولید میشوند و تقلید ناموفقی از استانداردهای زیباشناسی فرهنگ نخبه هستند".
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اهالی جهت افزایش تعامالت اجتماعی) ،بعد سیاسی (ساماندهی بیش از پیش افراد در مکانهای عمومی و حرکت مثبت جامعه و
دوری از بزهکاری در افراد) ،بعد فرهنگی (ارتقاء تعامالت اجتماعی گامی مثبت در روند فرهنگسازی جامعه دارد) ،بعد فنی-
مهندسی (استفاده از بروزترین فناوریها جهت ایجاد ساختمان مناسب با اقلیم و نیازهای مردم) میباشد.

 -4اهداف پژوهش
اهداف این پژوهش به چند بخش علمی ،کاربردی و اجتماعی تقسیم می گردد ،اهداف علمی شامل  :5آشنایی با مفهوم پاتوق
و مکان های گردهمایی و تاثیر آن برروند افزایش تعامالت اجتماعی :3 .بررسی آثار سوء فقدان پاتوق در مناطق سردسیری در
زمستان و میزان کاهش تعامالت اجتماعی افراد در فصول سرد سال است که از ارکان اصلی اهداف میباشد ،هدف بعدی هدف
کاربردی است ،و بهتر است بنا متناسب با معماری بومی اردبیل و زمینه گرا باشد تا بتواند مورد پسند و توجه مردم باشد ،و در آخر
هدف اجتماعی که جزو شاخص ترین اهداف میباشد و افزایش تعامالت اجتماعی را در بردارد.

 -5سوالهای پژوهش
-

 :6فرضیههای پژوهش
-

طراحی مکان هایی سربسته که امکان گردهمایی و گذران اوقات در فصول سرد سال را داشته باشد عاملیست که باعث
کنترل شرایط جوی و افزایش تعامالت اجتماعی میگردد.
فضاهایی همچون پاتوق شهری در مناطق سردسیری میتواند به شکل سربسته و دارای ویژگی های شاخص معماری پاتوق
شهری باشد.

 -7پیشینه پژوهش
منتظری و صالحی ( )5291مقالهای با موضوع نقش عوامل اقلیمی در طراحی شهری نگارش کرده است .وی در این مقاله
توجه به عناصر اقلیمی از جمله تابش و باد در طراحی ساختار فضایی–کالبدی شهرها ،تعیین موقعیت شهر و نحوه چیدمان عناصر
آن از جملـه توده و فضا ،پرداخته است و این عوامل را جزو ارکان اصلی ساختار فضایی – کالبدی نام برده است.
میر اکبری ( )5291پژوهشی تحت عنوان راهنمای طراحی پاتوق محالت در شهر تهران با رویکرد مکان سازی نگارش کرده
است .وی در این پژوهش یکی از دغدغه های امروز طراحی شهری را خلق مکانهایی که تعامالت چهره به چهره مانند تعامل میان
همسایگان را فراهم آورده و پاتوقهای محلی را مکانی برای تعامالت معرفی کرده است.
وزیری و همکاران ( )5291در پژوهشی با موضوع بررسی شاخصهای تعیین کننده مفهوم شادی در طراحی پاتوق های
شهری محدوده مورد مطالعه :منطقه یک شهر اردبیل به نتایج قایل تاملی دست یافته است از جمله این نتایج :در دهه های اخیر به
دنبال اهمیت یافتن روانشناسی مثبتگرا و به منظور مقابله با مشکالت روزافزون روحی و روانی ،نقش محیطهای زندگی در
پاسخگویی به نیازهای انسان در جهت دستیابی به شهرهای سالم و شاد اهمیت بیشتری یافته است .طراحی پاتوقها به عنوان
کانونهای جمعی به گونهای که روابط ساکنین را تسهیل نموده و نیازهای آنان را برآورده سازد میتواند نقش مؤثری در کانونهای
جمعی به گونهای که روابط ساکنین را تسهیل نموده و نیازهای آنان را برآورده سازد میتواند نقش مؤثری در ارتقاء سالمت عمومی
شهروندان داشته باشد.
مهدوی نژاد و همکاران( )5296مقالهای با موضوع فرایند طراحی زمینهگرا نگارش کرده است .وی در این مقاله به این نتیجه
دست پیدا کرده است که در حال حاضر ،بی توجهی به بستر در بسیاری از طراحیها در آموزش معماری در دانشگاههای امروز رایج
است .وی در این مقاله به مطالعه تأثیر توجه به بستر و زمینه طرح در طرح های معماری پرداخته است.

سال سوم ،شماره ( 3پیاپی ،)52 :پاییز  ،5311جلد دو

-

با توجه به موقعیت جغرافیایی و اقلیم کالنشهر اردبیل ،چه نوع اماکن تحریفی در این منطقه پاسخگوی نیاز مردم در فصول
مختلف سال است؟
خلق فضاهای نوین مانند پاتوق شهری در اقلیم سرد و کوهستانی اردبیل نیازمند چه نوع فاکتورهایی است ،تا بتواند نیازهای
افراد را در فصول مختلف سال براورده کند؟
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 -8روششناسی تحقیق
روش تحقیق در این مقاله توصیفی– تحلیلی با تکیه بر پیمایش محیط با رویکرد اکتشافی است .تحقیق حاضر ترکیبی و
مبتنی بر نوع اسنادی و تحلیلی است که در آن از تجزیه و تحلیل اسناد و مطالعات کتابخانهای استفاده شده است .به منظور بررسی
وضعیت آب و هوای اردبیل ابتدا از مستندات موجود اداره کل هواشناسی استان اردبیل استفاده شده و سپس میزان بهرهمندی مردم
از فضاهای عمومی در فصول سرد سال بررسی شده و نتایج بصورت تحلیلی ارائه شده است.

 -9اقلیم و طراحی شهری

سال سوم ،شماره ( 3پیاپی ،)52 :پاییز  ،5311جلد دو

ویژگی های طرح و مصالح به کار رفته در هر ساختمان ،در عکسالعملهای آن ساختمان در برابر عناصر اقلیمی پیرامونش
تاثیر فراوانی دارد( .کسمائی )5231 ،در این اقلیم سرمای شدید عامل تعیین کنندهای در شکلگیری بافت شهری و روستایی و
همچنین فرم ساختمانها است .از جمله خصوصیات بافت شهری و روستایی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 فضاهای کوچک و محصور بافت متراکم و ابنیه متصل به هم جهت آفتاب و عوارض زمین عامل تعیین کننده در نحوه استقرار ،گسترش سیمای کلی شهر و روستا کوچه ها و معابر اصلی به موازات خط تراز زمین و اغلب با عرض کم( .قبادیان)5231 ،به دلیل سرمای بسیار زیاد در بخش عمده ای از سال در این نواحی ،بافت شهری ،متراکم و ابنیه متصل به هم هستند تا بدین
نحو سطح تماس فضاهای گرم مسکونی با محیط سرد خارج کاسته شود .فضاهای شهری نیز تا حد امکان محصور و کوچک بوده
تا جریان باد سرد به داخل این فضاها کمتر نفوذ کند (.نقره کار)5293 ،
در اقلیمسرد استفاده از حداکثر تابش آفتاب به دلیل سرمای شدید بسیار مهم میباشد و این تنها در صورتی ممکن است که
بتوان انرژی خورشیدی را مهار و از آن در مواقع سرد سال استفاده نمود .ایجاد شرایط آسایش نه تنها در داخل بنا بلکه در اطراف و
بیرون آن نیز بسیار مهم است .در آب و هوای سرد بناها از هم فاصله میگیرند تا روی هم سایه نیاندازند و پیادهروها و خیابانهایی
با پهنای متوسط ایجاد کنند .جهتگیری خیابانها باید به گونهای باشد که در بیشتر ساعات آفتابی روز از تابش نور خورشید بهره
گرفته و در سایه نباشند( .مفیدی)5993 ،
با توجه به موقعیت جغراقیایی شهر اردبیل بهتر
است کشیدگی بناها بصورت شرقی-غربی باشد و
پنجرههای آفتابگیر در جهت جنوب قرار داده شود.
در زیر ،تعداد آمار و ارقام مربوط به تاریخ اولین
بارش برف ،آخرین بارش برف ،تعداد روزهای برفی و
یخبندان و میزان احتمال وقوع رعدو برق و طوفان
قرار دارد.
تصویر  -1انواع اقلیم ایران

 -1-9احتمال وقوع آخرین بارش برف در اردبیل (در فصل بهار)
با بررسی  26سال آمار بارش برف (طی دوره آماری  5211لغایت مهرماه  )5231موارد زیر مشخص شده اند:
 -5طی این  26سال تنها  2مورد بارش برف در بهار اتفاق نیافتاده است( .حدود )% 3232
 -3در ده روز اول ،احتمال رخداد بارش برف در اردبیل در حدود  52درصد میباشد.
 -2از دهه دوم فروردین تا پایان دهه اول اردیبهشت (جمعاً یک ماه) احتمال رخداد بارش برف در حدود  06درصد می باشد.
(جدول )5

 -2-9دمای هوا
توزیع دمای هوا در سطح استان متناسب با توپوگرافی و سایر ویژگیهای طبیعی آن است نواحی پسـت واقع در دره رودخـانه
ارس و دشـت مغـ ان گرمترین و ارتفاعات سبالن سردترین مناطق استان می باشند .میانگین ساالنه دمای هوا بین  039تا 5133
درجه سلسیوس در نوسان می باشد .میانگین حداکثر درجه حرارت در بین ایستگاههای استان بین  5132تا  3631درجه سلسیوس و
میانگین حداقل درجه حرارت این ایستگاهها بین  531تا  930درجه سلسیوس متغیر می باشد؛ ولی وجود درجه حرارتهای مطلق بین
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 -2331تا  11درجه سلسیوس به ترتیب در ایستگاههای فیروزآباد ،خلخال و مشیران است که حاکی از اختالف شدید دمائی می
باشد.
جدول  -1فراوانی بارش در فصل بهار
فراوانی آخرین بارش برف در فصل بهار

درصد احتمال رخداد

دهه اول فروردین

5

5335

دهه دوم فروردین

6

22

دهه سوم فروردین

6

22

دهه اول اردیبهشت

6

22

دهه دوم اردیبهشت

3

52

دهه سوم اردیبهشت

5

333

دهه اول خرداد

5

333

 -3-9تعداد روزهای یخبندان

 -4-9طوفان رعد و برق
ایسـتگاه سینوپتیک اردبیـل بطور مـتوسط در هر سال تقریبا  53روز توام با طوفان رعدوبرق رخ میدهد که فراوانی آن در
ماههای اردیبهشت و خرداد که ماههای گذر فصل سرد به فصل گرم استان است ،بیشتر از سایر ماههای سال میباشد.
با تحلیل آمار تعداد روزهای همراه با طوفانهای رعدوبرق نتایج زیر استنباط میگردد:
 -5میانگین تعداد روزهای همراه با رعدوبرق در استان اردبیل به نسبت نواحی شرقی و شمالی آذربایجان کمتر میباشد.
 -3بیشتـرین رعد و برق اتفـاق افتاده در سال ،در استـان آذربایجـانشرقی و شمـال آذربایجانغربی میباشد.
 -2کمترین آذرخش در نواحی مرکزی استان اردبیل و جنوب آذربایجانغربی طی سال رخ میدهد.
 -1در مناطق جنوبی استان اردبیل (شهرستانهای خلخال و کوثر) احتمال رخداد آذرخش در طول سال بیشتر از سایر مناطق
استان میباشد.
 -1در اردیبهشت ماه بیشترین احتمال رخداد رعدوبرق در نواحی مختلف استان وجود دارد( .بطور متوسط  1روز در ماه)

سال سوم ،شماره ( 3پیاپی ،)52 :پاییز  ،5311جلد دو

تعداد روزهای یخبندان ساالنه در نواحی مرکزی و جنوبی استان بیشتر از مناطق شمالی است و درنقاط مرتفع و برف گیر
استان ،تعدادروزهای یخبندان به حدود  0تا  3ماه درسال هم می رسد .برآورد تعداد روزهای یخبندان از روی معادله فوق برای
اردبیل 530روز در سال است.

جدول  -2میانگین تعداد روزهای همراه با رعد و برق در مناطق مختلف است.
ساالنه

زمستان

پاییز

تابستان

بهار

52

2

5

3

8

52

2

5

3

6

مشگین

58

2

2

1

55

اردبیل

22

5

2

1

52

خلخال

پارس آباد

 -11افسردگی فصلی
علت دقیق این اختالل کامالً مشخص نیست ،اما تاثیر عرض جغرافیایی بر 5SADحاکی از این است که اختالل افسردگی
فصلی بواسطه تغییرات قابلیت دسترس بودن نور خورشید ایجاد میشود .یک فرضیه این است که با کاهش نور خورشید ،ساعت
بیولوژیکی که خلق و خو ،خواب و هورمونها را تنظیم میکند .این اصطالح در اصل برای توصیف نوعی از افسردگی به کار می
رفت که به طور منظم در وقت خاصی از سال( گفته میشد به دلیل افزایش فشار ناشی از کار) بروز میکرده است .در حال حاضر
این اصطالح برای نوع خاصی از افسردگی به کار می رود که در اثر کاهش نور آفتاب به هنگام نزدیک شدن فصل زمستان و کوتاه
disorder affective seasonal

1

11

شدن طول روز بروز می کند .افراد مبتال به این افسردگی عالقه شدید به مواد قندی و یا شکالت پیدا می کنند و نیز در ماههای
زمستان نیاز شدید به خواب در آنها ایجاد می شود .شیوع افسردگیفصلی نوع زمستان با توجه به اقلیم ،سن و جنسیت متفاوت است.
همچنین میزان شیوع در اقلیم های مرتفع (نواحی کوهستانی) بیشتر است .سن در بروز افسردگی فصلی موثر است .افراد جوان در
معرض خطر بیشتری برای ابتال به افسردگی در زمستان قرار دارند .زنان 06تا 96درصد مبتالیان به افسردگی فصلی را تشکیل
میدهند( .بتوته)
با توجه به مطالب فوق و شرایط جوی و هوای استان اردبیل ،طراحی فضاهای سبز گسترده روباز در شهرستان اردبیل که اقلیم
سردی دارد ،متناسب فصلهای سرد سال که بیشتر از تعداد روزهای گرم سال است ،نیست .با این حال شهر نیاز به فضای سبز و
درختکاری دارد .درخت عالوه بر ایجاد نشاط و زیبایی بصری عامل دفع بادهای مزاحم نیز میباشد .اما درختکاری نمیتواند عامل
دفع هوای سرد و سوز ناشی از برف شود و فضاهای باز نمیتواند عامل رفع نیازهای مردم در روزهای برفی سال باشد .با توجه به
اقلیم اردبیل ،شهر نیازمند فضای سربسته و با دمای کنترل شده در زمستان جهت گردهمایی و تفریح میباشد .فضایی بدور از باد و
جریان های بارشی .تصاویر شماره 2 ،3و  1نشان دهنده چهره زمستان در اردبیل در فصول سرد سال است.

سال سوم ،شماره ( 3پیاپی ،)52 :پاییز  ،5311جلد دو
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تصویر  -2شهر زمستانی اردبیل

تصویر  -9شهر زمستانی اردبیل

تصویر  -4شهر زمستانی اردبیل

(نگارندگان؛ )1931

(نگارندگان؛ )1931

(نگارندگان؛ )1931

 -11ادبیات نظری تحقیق
 -1-11مفهوم لغوی پاتوق
پاتوق محل اجتماع افراد ،با حضور آزادانه جهت گفت گو ،بازی ،کسب اطالعات و استراحت است .نکته اصــلی درایــن
رابطــه موضــوع مانــدن در فضاســت .تعبیــهامکانــات مانــدن در فضــاهای عمــومی و منــاطقشهری از اهمیت بـاالیی
بـر خـوردار اسـت  .وجـودفرصت های مطلوب بـرای نشسـتن ،زمینـه مناسـببـرای فعالیتهـایی کـه از جاذبـه هـای اصـلی
فضـایعمــومی شــهر هســتند مانند خــوردن ،خوابیدن،اسـتراحت کـــردن ،سرگرمی ،بـــازی جمعی ،تماشای مردم ،گفـت
وگـو و  ...را فـراهم مـیکنـد .فضاهای نشسـتن در کنـار نمـای سـاختمانها و کنـار موانــع ،نســبت بــه میــان محوطــههــا
از ارجحیــت بیشتری برخـوردار اسـت .فضـای پـاتوق بـه عنـوان یــک عملکــرد عمــومی و اجتمــاعی از دیــر بــاز در
فرهنــگ و جامعــه ایــران وجــود داشـته و جایگــاه ویژه ای را بـه خـود اختصـاص داده بـود .بـا شـکل گیــری مدرنیتــه در
غــرب و در زمــان ورود بــه ایـران ،پـاتوق هماننـد بقیـه عملکردهـا تحـت تـاثیر قرار گرفت .با توجـه بـه بعـد فرهنگـی و
اجتمـاعی پــاتوق در جامعــه ،ایــن فضــا مرکــز شــکل گیــری جنــبشهــا و نشســتهــا و اجتماعات گروهــی متعددی
شد که بـا فرهنـگ مـا در تقابـل بـود .ایـن امر به مرور باعث وقـوع اتفـاق هـا و فعالیـتهـای منفی در این فضا شد کـه
موجـب کـم رنـگ شـدن و در نهایـــت نقـــش بســـتن چهــرهای منفی درجامعـه و ذهـن عمـوم بـه خـود شـد .گـردآوری و
بکارگیری ارزشـهای مثبـت پـاتوق ،کـه در گذشـته منجر به محبوبیـت ایـن فضـا در جامعـه شـده بـود ،میتواند باعـث احیـای
ایـن فضـای مهـم در بافتهـای شــهری گــردد .ایــن متغییرها شامل عوامل محیطی ،اجتماعی ،کالبدی و اقلیمی منطقه می
باشد کـه با بررسی تاثیر این عوامل بر شکل گیری پاتوق و نقش آن در ارتقاء تعامالت اجتماعی میتوان به این مساله توجه نمود
(ترکمان و همکاران .)5290 ،پاتوق ،محل اجتماع افـرادی اسـت کـه بـه صورت مستمر و در زمـانهای نسـبتا ثابت از آن
اسـتفاده میکنند .حضور در پاتوق آزادانه است و افراد در آن بـه گفتوگو ،بازی ،کسب اطالعات ،استراحت و  ...می پردازند(سعیدی
رضوانی.)5296 ،

جدول  -4ریشه و معنی پاتوق در فرهنگ لغات مختلف
پاتوغ ،کانون ،لنگر ،مجمع ،محفل ،مرکز ،میعادگاه ،وعدهگاه
مترادف پاتوق
گردگاه ،پادَرَفش ،نیشمَک
برابر فارسی
( اسم )  - 5پای علم جایی که رایت و درفش را نصب کنند  - 3 .محل گرد آمدن  - 2محل
اجتماع لوطیان در بعضی شهرهای ایران  - 1 .روز عاشورا دستههای بعضی محالت ممتاز توغ
معنی پاتوق به فارسی
را حرکت دهند  .زیر و اطراف توغ را ( پاتوغ ) گویند پاتوق یا پاطوق .
(تُ) [ فا  -تر( ] .اِمر = ).پاتوغ  :محلی که همیشه در آنجا عده ای گرد هم آیند.
معنی پاتوق در فرهنگ معین
 .5جایی که کسی معموالً ساعت های بیکاری خود را در آن می گذراند.
[ .3قدیمی] جایی که پرچم را نصب کنند و گروهی دور آن جمع شوند ،پای عَلَم.
معنی پاتوق در فرهنگ فارسی عمید
پاتوق دار :سردسته و کسی که پاتوق را اداره میکند.
محله ای قدیمی در تهران که پاتوق اهالی هنر بود (الله زار)
پاتوق در جدول کلمات
میعادگاه stamping ground
معنی پاتوق به انگلیسی
محطة  3مزار  3ملتقی
معنی کلمه پاتوق به عربی
واژه " پاتوق " یک واژه ترکی و مغولی استو به معنای جای گردهمایی ،جایگاه رایزنی و هم
اندیشی می باشد که برابر آن در زبان پارسی " باهماد " از واژه باهم و پسوند " آد " ساخته
شهریار آریابد
شده است.

پاتوق محل اجتماع افرادی نامگذاری شده که به صورت مستمر و در زمانهای نسبتا ًثابت از آن اسـتفاده میکنند .در این
مکانها حضور مردم اختیاری بوده و گروههای مختلف اجتماعی بـه فعـالیتهای اختیاری یا اجتماعی میپردازند که اصـــطالح
پاتوق معادل واژه  Hangoutمیباشد (وزیری و همکاران .)5231،در واقع پاتوقها محل تبادل افکار و اطالعات و مکانی برای
شکلگیری شبکههای اجتماعی هستند (وزیری و همکاران5231،به نقل از .)Hajer & Reijndorp
آزاد ارمکی نیز پاتوق را موقعیتی تعریف میکند که در آن عدهای از افراد به طورآزادانه جمع شــده و برخالف کارهای روزانه-
شــان که به عنوان وظیفه و شــغل بدان مشــغول بودهاند ،به فعالیتهایی میپردازند که از روی عالقه آنها بوده و کمتر تناسبی
با وظایف شغلیشان دارد (آزاد ارمکی .)5231،همچنین پاتوق جایی است که افراد متفاوت از بیرون از آن و در شـرایط عادی عمل
میکنند و زمان حضور ،مباحث و رفتارهایی که در جمع وجود دارد ،متأثر از جمع است .پاتوقها در دوره گذار از یک اندیشه ،فکر و یا
یک پارادایم معنی پیدا میکنند ،خودجوش و خودانگیخته هستند و با هویت افرادی که آنهارا تشکیل دادهاند ،گره خوردهاند .اگر این
افراد نباشند پاتوق هم معنی ندارد .از سویی دیگر تولید و محصوالت پاتوق است که به افراد ،فضای پاتوق معنا میدهد (آزاد ارمکی،
.)5231
مسـعودی؛ پاتوق را در مقالهای تحت عنوان "فضاهای عمومی شهری"اینگونه تعریف میکند ،پاتوق در مفهوم جدید ،یکی از
شکلهای مهم کارکردی فضــاهای عمومی شهری است .این فضاها متناسب با گروه استفاده کننده و مشخصات و ویژگیهای آن
گروه تعریف میشوند ،پاتوق دوستداران طبیعت ،فوتبال دوستان ،شطرنج بازان و  ...همچنین پاتوق از نظر عملکردی ،بیشترین تأثیر
را در ایجاد و تقویت مشترکات گروه اسـتفاده کننده دارد و در نهایت میتواند به ایجاد هسته تشکلهای مختلف نیز بیانجامد
(مسعودی.)5235،
پاتوق محله مکانی است برای گذران اوقات فراغت و برقراری روابط اجتماعی بین گروههای مختلف در محله .فضــاهایی که
بیشــتر با مبلمان شــهری یا فضــاهای مناسب برای توقف و نشستن تجهیز شدهاند؛ و حضور افراد اختیاری بوده و فعالیتهایی که
در آن انجام میشود ،اجتماعی است که معادل واژه  Meeting Placeیعنی محدودهای برای مالقات یا وعدهگاه تعریف شده است
(سعیدی رضوانی و شش پری.)5235،
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 -2-11تعریف پاتوق از دیدگاه افراد مختلف

 -3-11عوامل کالبدی موثر بر شکلگیری پاتوق شهری و مبلمان شهری
شهرها از فضاهای مختلفی تشکیل میشوند که هر کدام از آنها برای حمایت و تسهیل برخی از فعالیتهای فردی و اجتماعی
و ایجاد معانی که شهروندان به آنها نیاز دارند شکل میگیرند .با توجه به اینکه هر فعالیت به فضایی با ویژگی خاص یا قرارگاه
رفتاری مناسب نیاز دارد ،در صورت عدم وجود فضای مناسب کیفیت بروز نوع فعالیت ها دچار مشکل شده و در نهایت موجودیت
شهر از جنبههای اجتماعی ،فرهنگی و هویتی با اختالل روبرو خواهد شد (فالحت .)5230،بیشک قسمت عمدهای از عناصر
تشکیل دهنده سیمای شهر مبلمان آن شهر است که ریشه حضور مبلمان شهری در جوامع انسانی به قدمت تاریخ است
(محمدنژاد )5230،و هیچگاه نمیتوان نقطه آغاز مشخصی برای آن یافت .نیاز ساکنان شهر با گسترش شهرها ،گسترش یافته و
15
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عناصر شهری نیز بالطبع آن شکل گرفته ،گسترش یافته و تغییر کرده است .بنابراین اهمیت و توجه به مبلمان شهری و مناسب
سازی محیط شهری برای حضور شهروندان در فضاهای شهری از چالشهای پیشرو در کالنشهرهای امروزی است .با گسترش
فزاینده شهرنشینی و افزایش جمعیت شهرنشینان و مشکالت ناشی از آن ،فراهم آوردن امکاناتی برای رفاه حال شهروندان بیش از
پیش ضروری می نماید .مبلمان شهری اجزای غیرثابت محیطهای شهری است که به عنوان عناصر مکمل در میان فضاهای بین
ساختمانها و بناها قرار دارد .مبلمان شهری در تعریف شخصیت عملکردی فضاها نقش مهمی ایفا میکند و در چگونگی روحیه شهر
و شهروندان بسیار مؤثر است و امروزه شهرنشینی یکی از وجوه عمده شیوه زندگی محسوب میشود؛ با توجه به رشد سریع
شهرنشینی و ازدیاد جمعیت ،نیازهای جامعه شهری اشکال متنوعی به خود گرفته است .مشکالت کالن شهرها فقط در ازدیاد
جمعیت ،ترافیک ،گرانی ،اقتصاد و نابسامانیهای زیست محیطی خالصه نمیشود بلکه انواع ناهنجارهای رفتاری ،مشکالت اجتماعی
و فشارهای روحی و روانی ناشی از سیمای ناخوشایند بصری نیز خود دالیل کافی برای افزایش مسائل زندگی مدون شهری و
تنگتر شدن عرصه در جامعه امروزی است (بهمنی کازرونی و جاللی .)5293،این نوع از مشکالت به طور مستقیم با شهر و
سیمای شهری در ارتباط است .بنابراین ،توجه به مبلمان شهری نه تنها یک رویکرد زیباسازی است بلکه در کنار آن کیفیت در
محیط شهری و رضایتمندی شهروندان هم ارتقاء داده میشود .مبلمان شهری از جمله عناصر سازنده فضاهای شهری محسوب
میشوند که کمیت ،کیفیت ،زیبایی ،راحتی دوام و محل استقرار آنها نقش بسیار اساسی در دستیابی به شهری زیبا و سالم دارد
شهری که در آن شهروندان احساس آسایش کنند و حضور در آن را به نشستن در خانه ترجیح دهند (زنگیآبادی و
تبریزی )2:5232،که در نتیجه هدف غایی یک شهر ایجاد محیطی دلنشین و راحت برای مردمی است که در آن زندگی میکنند
(آزادخانی،ییالقیان و ییالقی.(5296،
با توجه به مطالب فوق میتوان دریافت شهر نیازمند فضایی همچون پاتوق برای گردهمایی است .اما اقلیم سرد اردبیل باعث
بالاستفاده بودن فضاهای شهری در فصول سرد سال شده است و ناگزیر مردم به خانه نشینی روی آوردهاند .از این جهت امری
بسیار مهم بنام تعامالت اجتماعی در این فصول سال کاهش مییابد و اثرات روحی و روانی مخربی در مردم اردبیل ایجاد میکند.

 -4-11ارتقاء تعامالت اجتماعی
از دیرباز مردم ایران ،انسان های اجتماع پذیر بودند ،همانطور که از مراسم های باستانی ایرانیان مانند مراسم سوگواری
سووشون ،مراسم چهاشنبه سوری و  ...نیز پیداست مردم ایران در اعیاد و عذاداری ها یا در مراسم های مذهبی و  ...عالقه مند به
تجمع و اجرای مراسم های خاصی بودند .همچنین خداوند در آیات مقدس قرآن نیز به کررات مردم را به اجتماع پذیری و گردهم
آمدن در مساجد ،به هنگام نماز و صله رحم دعوت کرده اند .همانطور که از مطالب فوق پیداست گردهمایی در ابعاد مختلف از بدو
تاریخ وجود داشته است .اما امروزه مردم ایران بویژه مردم اردبیل با توجه به شرایط اقتصادی ،اجتماعی و اقلیمی قادر به گردهمایی
در بیرون از محیط منزل نیستند .از طرفی مکان های موجود در شهر پاسخ دهنده ی نیاز مردم نیست بطوریکه تمامی مکان های
گردهمایی مانند آمفی تئاترها ،رستوران ها و سفره خانه ها هزینه بردار هستند و پارک ها و فضاهای باز شهری در بیشتر ماه های
سال به دلیل برف و بوران قابل استفاده نیستند .در نتیجه شهر اردبیل نیازمند پاتوق شهری و فضای بسته ای است که تمامی افراد
جامعه بتوانند از آن استفاده نمایند.
در دوره معاصر مشکالت شهرها فقط در ازدیاد جمعیت ،ترافیک ،گرانی ،اقتصاد و نابسامانیهای زیست محیطی و  ...خالصه
نمیشود؛ بلکه انواع ناهنجاری های رفتاری ،مشکالت اجتماعی و فشارهای روحی و روانی ناشی از سیمای ناخوشایند بصری نیز
خود دالیل کافی برای افزایش مسائل زندگی مدرن شهری و تنگتر شدن عرصه بر جامعه امروزی است .به یقین ،آرامشی که از
نمای مناسب شهری در پی استفاده صحیح از مبلمان شهری حاصل میشود ،بی تأثیر در زندگی شهروند امروزی نخواهد بود؛ به
گونهای که گاهی این احساس ،خستگی را از انسان خسته از کار و تالش و هیاهوی روزانه گرفته و با آرامشی پایدار ،او را تا در
منزل بدرقه میکند ( افشار نادری و اسالمی(.)5201
یک پاتوق شـــهری یک فضای متفاوت از سایر فضاهای موجود در شهر است ،زیرا دارای ویژگیهای منحصر به فردی
اســت که برای کاربری خاص ساماندهی شده است .مهمترین ویژگی پاتوق ،فضای عمومی بودن آن است که سبب بهبود روابط
افراد و سیستم حاکم و جامعه میشود .مقید به مکان نیست ،اما میتوان مکان را منسوب به پاتوق دانست ،یعنی میتوان آن را
بهگروهخاصی نسبت داد .باید فضایی قابل تفکیک از کل فضاهای عمومی شهر باشد .عناصر مربوط به فضا در فضای پاتوق سبک
و خالصه میشوند در حدی که حتی افراد وظیفه تعریف فضا را به عهده میگیرند .به اشکال مختلف و با عناصر مختلف میتواند
حاصل شود مثالً میتوان با یک درخت یا مجسمه یا گاهی یک نیمکت و حتی یک سرپناه یک مکان پاتوق ایجاد کرد .این فضاها
میتوانند کامالً باز یا بسته باشند ".یعنی میتواند بدون دخالت عناصر معماری و یا با حداکثر عناصر معماری تعریف شوند" باید
متناسب با مسائل جوی باشد و حس امنیت و آرامش الزم برای گفتگو را فراهمکنند .همواره باید هماهنگی بین معماری مکان

پاتوق و خط فکری مستقر در مکان و جامعه موردنظر وجود داشته باشد .مشخصه اصلی پاتوق حضور شهروندان در آن میباشد .در
آن تعامل و تقابل اجتماعی صورت میگیرد .ارزشها و هنجارهای انسان به این فضا معنی میبخشد .ارتباط و زمینه معاشرت و
امکان تردد را فراهم میآورد و تحت سلطه کاربرانش میباشد .عامل هویت دهنده به محلههای شهری است و باید دارای
گیراییباشد و عامل جذب کننده افراد در آن وجود داشته باشد .باید متناسب با سبک شهرسازی فضاهای پیرامون خود باشد .محلی
است برای انجام و برگزاری نمایشهای شهری .جذابیت در شهر ایجاد میکند .فضایی برای نظارت اجتماعی میباشد .سبب کنترل
رفتارهای اجتماعی شـــده و خاطره ایجاد میکند .نه در مقیاس شهر ،در مقیاس محله مطرح میشود .یک پاتوق شهری ممکن
است برای همه افراد جامعه حکم پاتوق را نداشته باشد .پاتوقها ،میتوانند به مرور زمان با تغییر شکل و فرم خود ،عملکرد خود را
تقویت نمایند .مثالً در گذر زمان از فضای باز به بسته منتقل شدند( علیخانی )5293 ،در جدول شماره ی پنج حیطههای اثرگذار بر
پاتوق شهری مورد بررسی قرار گرفته است.

فضای عمومی

وابسته به روابط افراد ،تعداد افراد
ایجاد تعامل وتقابل اجتماعی
تحت سلطه کاربر
توسط مشتری معنا یابد نه مدیر
عامل هویت محله ،ایجاد جذابیت
عامل جذب افراد
نظام ارزشی حاکم بر رابطه_
رهبری و مدیریت_ نوع رابطه
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دارای هویت شبه گروهی
مقید به مکان نیست

جدول شماره  :5حیطههای اثر گذار بر پاتوق شهری
می تواند کامال باز یا بسته باشد ،فضای نظارت
بهبود رابطه ی بین افراد ،سیستم جاکم و جامعه
اجتماعی
متناسب با مسائل طبیعی و جوی
قابل تفکیک از فضاهای عمومی شهری
ایجاد حس امنیت و آرامش برای گفتگو
دارای عناصر سبک و خالصه
ایجاد هماهنگی میان معماری و خط فکری
با اشکال و عناصر مختلف حاصل می شود
پاتوق
حضور شهروندان از مشخصه های اصلی پاتوق
ایجاد معنا توسط ارزش و هنجارهای انسانی
است
به طور دائمی یا دوره ای مورد استفاده قرار
ایجاد ارتباط ،زمینه معاشرت و امکان تردد
میگیرد
ایجاد تغییر شکل و فرم به مرور در جهت تقویت
متناسب با سبک کاربری اطراف
عملکرد
پاتوق شهری ممکن برای ممکن است برای
کنترل رفتار اجتماعی و ایجاد خاطره
همه حکم پاتوق نداشته باشد
دارای مجل برگزاری نمایش ها ،حضور افراد
در مقیاس محله است نه شهر
آزادانه است
تحت تاثیر فرهنگ ،اهداف گفتمان ،میزان و
فعالیت های انجام شده در پاتوق اختیاری یا
شدت رابطه
اجتماعی است

 -5-11باز آفرینی فرهنگی
حضور فرهنگ به عنـوان عـاملی کـه از یکسو ریشه در تاریخ دارد و از سوی دیگر با آرزوها ،خواستهها و باورهای انسانها
درهم آمیخته و نوعی ویژگی منحصربهفـرد را بـرای هر اجتماع انسانی شکل میدهد ،بعدی ازلی دارد (مامفورد .)5231 ،فرهنگ و
بازنمودهای فرهنگی ،همواره به عنوان جزئی جدایی ناپذیر از مناسبات شهر محسوب شده و هر شهری (و دیاری) با فرهنگ و
بارزههای فرهنگی مختص به خود ،شناخته میشده است .آسیبشناسی بافت قدیمی شهرها نشان میدهد که دلیل فرسودگی تنها
به ساختار کالبدی آن ها محدود نمیشود .بلکه مسئله ارتقاء اصلی این است که اینگونه بافتها در حال از دست دادن هویت
اجتماعی ،اقتصادی و روانشناختی خود هستند که سبب از بین رفتن حیات مدنی و حضور مردم در اینگونه بافتها شده است؛ بنابراین
ضروری است که در هرگونه اقدام مرمتی به ابعاد اجتماعی ،فرهنگی و هویتی بافـت هـا ی کهن شهری اندیشید و ارتباطی مناسب
بین این ابعاد و ابعاد کالبدی فضایی شهر برقرار کرد تا بتوان به هدف غایی ارتقاء کیفیت زندگی شهری معاصر دستیافت تا فضای
شهری مناسب برای تعامالت اجتماعی مردم تولید شود (حبیبی و برنجی .)5292،در بازآفرینی فرهنگ ،مبنای فعالیتها و پروژههای
توسعه فرهنگی سازگار با بافت تاریخی از یکسو و مرمت و حفاظت از میراث شهری از سوی دیگـر تـو أم مورد تأکید قرار میگیرند
(اسمیت .)3662 ،مسئله اساسی این پژوهش تلفیق فرهنگ و هنر جامعه با مرکزی جهت اجتماع مردم میباشد که پاتوق شهری
نامیده میشود.
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ارزیابیهای وضعیت جوی استان اردبیل حاکی از وجود تودههای سرد هوا در بیشتر روزهای سال است لذا اماکن عمومی شامل
پارک ها و فضاهای سبز موجود در شهر پاسخگوی نیازهای مردم درتمامی فصول سال نیستند و طبعاً عامل گسیختگی روابط
اجتماعی افراد و کاهش تعامالت اجتماعی است .از طرف دیگر طبق مستندات ارائه شده در پژوهش موجود ،افرادی که در نواحی
سردسیر و کوهستانی سکونت دارند ،در فصول سرد سال به دلیل عدم وجود مکان مناسب جهت گردهمایی به انزوا و گوشهگیری
روی میآورند .یکی از عوامل اصلی ایجاد افسردگی در افراد عدم وجود برنامهریزی و اماکن مخصوص برای مردم اردبیل و سایر
نقاط سردسیر و کوهستانی است .از این رو ایجاد اماکن سرپوشده با امکانات رفاهی متناسب با اقلیم میتواند عامل رشد و توسعه
روابط اجتماعی و فرهنگ جامعه و سالمت روان مردم گردد .از جمله پتانسیلهای اقلیمی شهر اردبیل ،امکان استفاده از تکنولوژی
فتوولتائیک در اماکن است .از این رو میتوان با استف اده از انرژی طبیعی ،روشنایی و گرمایش را در بنای مورد نظر ایجاد کرد .لذا
ساختمانی سبز و صفر انرژی ایجاد خواهد شد.
هنر معماری هنر خلق بنا به زبان مردم حال است ،گویی که با یک نگاه به بنا بتوان حال مردم جامعه را درک کرد .این نوع
طراحیها در شهر اردبیل هرروز کمرنگ شده و مورد توجه قرار نگرفته است و هر روز شاهد از بین رفتن بافتهای قدیمی و
معماری بومی اردبیل هستیم .هویت ساختنی نیست بلکه باید هویت را در شکلها بنا کرد مانند معماری .هویت را میتوان در
معماری به نمایش گذاشت ،هر خطی که کشیده میشود ،میتواند نماینده یک طیف از جامعه باشد و به این ترتیب میتوان به
بازآفرینی فرهنگ از دست رفته پرداخت .همچنین وجود بنایی متناسب با فرهنگ مردم شهر میتواند عامل ارتباط زود هنگام بین
مردم و بنا باشد .حس تعلق به مکان یکی از امور مهم ایجاد بناهای عمومی و سایر بناها خواهد بود .در جدول شماره ی  ،0فرصت
ها ،تهدیدها ،نقاط قوت و نقاط ضعف "ارتباط بین وضعیت کنونی اماکن عمومی شهر و تعامالت مردم" مورد بررسی قرار گرفته
است و خروجی های بصورت چهار استراتژی و راهبرد ،تهاجمی ،اقتضائی ،انطباقی و تدافعی ارائه شده است.
جدول شماره ی  :6تحلیل جدول  SWOTارزیابی راهکارهای شکلگیری پاتوقهای شهری در شهر اردبیل
فرصت
)(O

تهدید
)(T

نقاط قوت )(S
راهبرد
نقاط ضعف)(W
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فرصت ها )(O

تهدیدها )(T

امکان افزایش تعامالت اجتماعی اهالیاردبیل
امکان ایجاد پاتوق شهری سرپوشیدهامکان ایجاد فضای متناسب با اقلیمامکان استفاده از عوامل اقلیمی و انرژیتجدید پذیر جهت ایجاد بنای صفر
انرژی
 استفاده از ظرفیتهای فصول سرد درجذب گردشگر

بروز افسردگی های فصلی درافراد درفصول سرد سال
بال استفاده شدن اماکن عمومیتفریحی در اکثر ماههای سال
گسیختگی فرهنگی-ازبین رفتن فرهنگ تعامالت اجتماعی

نقاط قوت

راهبرد تهاجمی )(SO

جلب رضایت مردمکاهش افسردگیها و تنشهای ناشی ازتغییر فصل در اهالی
افزایش تعامل اجتماعی-احیاء نکات فرهنگی و هویتی

استفاده حداکثری از امکانات برای رفعمشکالت کالبدی فضاهای عمومی
شهری
احداث پاتوق شهری در مکان هایمناسب
بهره گیری از موقعیت اقلیمی و معماریبومی و هویت شهری در پروسه ی مکان
یابی و طراحی

راهبرد اقتضایی )(ST
بررسی و ساماندهی وضعیت کنونیاماکن عمومی
انگیزش و ترغیب اهالی شهر برایاستفاده از اماکن عمومی در زمستان

نقاط ضعف

راهبرد انطباقی )(WO

راهبرد تدافعی )(WT

عدم وجود اماکن مناسب عمومی برایفصول سرد سال
اکثر اماکن عمومی جنبه توریستی دارند وبرای مسافران طراحی شده اند
 عدم توجه به اقلیم اردبیل در طراحیاماکن عمومی

ساماندهی اماکن عمومی موجود جهتافزایش راندمان و کارایی آنها در فصول
سرد سال
توجه به امکانات مورد نیاز جهتگرمایش و روشنایی اماکن عمومی در
فصول سرد سال
توجه به اقلیم و هوبت شهری در حینطراحی

شناسایی عوامل اقلیمی و احیا اماکنعمومی موجود جهت استفاده در فصول
سرد سال
ایجاد فضاهای درخور هویت مردم واقلیم اردبیل

-

-

-

-
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راهبرد تهاجمی درقالب نقاط قوت طراحی پاتوق شهری و فرصت های وضعیت موجود در استان است ،که درجهت حل
بحران مورد بحث پژوهش ارائه گردیده است .با توجه به پتانسیل های موجود استان اردبیل از نظر اقلیمی و همچنین
احساس نیاز به طراحی اماکنی همچون پاتوق شهری ،راهبرد تهاجمی در قالب یک پروژه ی طراحی معماری با ویژگی
های منحصر به فرد ذکر شده در جدول ارائه شده است .افزایش تعامالت اجتماعی در گرو ایجاد بستر مناسب جهت
تعامالت میباشد .این بستر باید متناسب با نیازها ،فرهنگ و اقلیم استان باشد.
راهبرد اقتضائی استراتژی خاصی در جهت حل بحران است .در این روش میتوان به وسیله ی نقاط قوت و پتانسیل های
موجود ،تهدیدها را شناسایی و خنثی نمود .تهدید هایی که شهر در وضعیت موجود با آنها روبرو است شامل (بروز
افسردگی های فصلی درافراد در فصول سرد سال ،بال استفاده شدن اماکن عمومی تفریحی در اکثر ماههای سال،
گسیختگی فرهنگی ،ازبین رفتن فرهنگ تعامالت اجتماعی) میباشد .راهبردهای اقتضایی نتیجه ی شناسایی تهدید ها و
نقاط قوت که شامل ( بررسی و ساماندهی وضعیت کنونی اماکن عمومی ،انگیزش و ترغیب اهالی شهر برای استفاده از
اماکن عمومی در زمستان) است .از جمله عوامل تاثیرگذار در طراحی پاتوق شهری ،عوامل روحی و روانی است ،لذا در این
بخش نقاط روانی و فرهنگی طراحی پاتوق شهری مورد بررسی قرار گرفته است.
راهبرد انطباقی شامل فرصت هایی است که عامل رفع ضعف های وضعیت موجود است .استراتژی هایی همچون
(ساماندهی اماکن عمومی موجود جهت افز ایش راندمان و کارایی آنها در فصول سرد سال ،توجه به امکانات مورد نیاز
جهت گرمایش و روشنایی اماکن عمومی در فصول سرد سال ،توجه به اقلیم و هوبت شهری در حین طراحی) در نتیجه
بررسی وضعیت موجود و ضعف های شهر در مقابل فرصت هایی که در اختیار است حاصل شده است .فضاهای عمومی
موجود در شهر را میتوان با استفاده از تکنولوژی مجهز به سیستم های گرمایشی خورشیدی و سایر عوامل به محلی
مناسب جهت استفاده از آن در زمستان تبدیل کرد.
راهبردهای تدافعی استراتژی دفاعی جهت کنترل ضعف ها در برابر تهدید های موجود میباشد ،شناخت ضعف ها و تهدید
ها میتواند عامل موفقیت در بازآفرینی فرهنگی شهر با تکیه بر خلق فضای پاتوق شهری باشد .مهمترین عوامل در
طراحی پاتوق شهری مکان یابی ،استفاده ی کامل از موقعیت اقلیمی و همچنین توجه به هویت و فرهنگ مردم استان
است که در این بخش بعنوان استراتژی ارائه شده است.
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 .51وزیری،وحید ،حاجلو ،نادر ،رضایی شریف ،علی ،کرامتی ،صدف  ،5291،بررسی شاخص های تعیین کننده مفهوم شادی در
طراحی پاتوق های شهری محدوده مورد مطالعه :منطقه یک شهر اردبیل ،نشریه معماری و شهرسازی ایران.
16. Smith, M. (2003). Issues in Cultural Tourism Studies. London.
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فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهشهای شهری
سال سوم ،شماره ( 6پیاپی ،)12 :پاییز  ،1611جلد دو

تبیین اثرات استفاده از فناوری اطالعات بر عدالت شهری

آیسان

درزی1

تاریخ دریافت89/12/21 :
تاریخ پذیرش89/11/19 :
کد مقاله12512 :

چکـیده
با آغاز قرن بیست و یکم ،همزمان با توسعه چشمگیر فناوری اطالعات در فرآیند دستیابی به توسعه شهرها از یکسو و
نیاز مدیریت شهری به ایدههای نو در اداره شهرها از سوی دیگر ،جایگاه شهروندان در شهرها بیشازپیش ارتقا یافته است،
پس ضرورت خدماترسانی اصولی به همه شهروندان ،همراه با پیادهسازی عینی مفهوم عدالت شهری بیش از گذشته
آشکار میشود .در پژوهش حاضر که بر اساس ماهیت بنیادی و روش آن توصیفی -تحلیلی میباشد؛ در پاسخ به پرسش
پژوهش "استفاده از فناوری اطالعات چه اثراتی بر انواع عدالت شهری دارد؟" ،ابتدا معیارهای مرتبط با انواع عدالت در
شهرسازی (عدالت فضایی ،عدالت اجتماعی و عدالت توزیعی) به روش کتابخانهای گردآوری و سپس اثرات استفاده از
فناوری اطالعات متناسب با معیارها دستهبندیشده است .نتایج برآمده از پژوهش نیز نشان میدهد که بین عدالت شهری
و فناوری اطالعات ارتباطی دوسویه وجود دارد و شهر خواهان عدالت نیز میتواند از فناوری اطالعات در تمامی ابعاد
ماهوی شهر نظیر :کالبدی ،اقتصادی ،کاربری و فعالیت ،منظر شهری ،حرکت و دسترسی و فضای عمومی بهره گیرد و
البته الزم به ذکر است که با ایجاد چنین ارتباطی ،مفهوم "حقشهر" لفور به روی کار میآید و شهر جایگاه خود را
بهعنوان یک ساختار اجتماعی باز مییابد.

واژگـان کلـیدی :عدالت ،عدالت شهری ،فناوری اطالعات

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری ،دانشگاه تربیت مدرس aysandarzii@gmail.com
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از اواخر قرن بیست و یکم ،دو پدیده مهم ،رشد سریع شهرنشینی و فناوریاطالعات 2همراه با پیشرفتهای اقتصادی به ویژه
در مراکز بزرگ شهری ،جایگاه خاصی در زندگی بشر یافتند( )Dadashpoor & Yousefi , 2018: 1و آنچه در این رابطه
همچون پل ارتباطی عمل میکند ،مدیریت و خدماترسانی اصولی به همه شهروندان ،همراه با پیادهسازی عینی مفهوم عدالت
شهری میباشدکه از طرفی ،موجب بهرهمندی مناسب همه شهروندان از خدمات و از سوی دیگر موجب کاهش مسائل و مشکالت
شهری خواهد شد ،آن هم در شهرهای امروزی که مشکالت ناشی از توزیع نامناسب خدمات شهری از قبیل تراکم ،آلودگی
زیستمحیطی ،جابهجایی جمعیت و  ...موجب شده تا توزیع خدمات شهری و مفاهیم وابسته به آن ،یکی از مهمترین مسائل پیش
روی اغلب کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه باشد (سرور و همکاران .)15 :2181 ،در این راستا الزم است شهرسازان از یک
واقعیت جدید در خصوص عدالت شهری آگاه باشند .واقعیتی که تعهد جدیدی را به شهرها میبخشد؛ چگونه فضاهای شهری را
نوآورانهتر ،مشارکتیتر کنند و بتوانند مکانهای متصل و پایدار را بدون غفلت از کیفیت زندگی ساکنان طراحی کنند؟ و پاسخ را
میتوان در اهداف شهرهای هوشمند و یا شهرهای متاثر از فناوری اطالعات مشاهده کرد :شهرهایی که تبدیل به جامعهای
دوستدار مردم و برای مردم هستند(.(Lopesabc & Oliveiraa،2017: 618
در ارتباط با توضیحات مطرح شده در بند پیشین ،در این پژوهش هدف آن است که با مرور ادبیات مرتبط با مفاهیم عدالت در
شهرسازی و بررسی اثرات استفاده از فناوری اطالعات بر شهر به این سوال پاسخ داده شود که "استفاده از فناوری اطالعات چه
اثراتی بر انواع عدالت شهری دارد؟" زیرا با توجه به اهمیت اصل عدالت به ویژه در تصمیاتی که برای مردم اتخاذ می شود؛ کسانی
که به نحوی در مدیریت و برنامهریزی اجتماعی نقش دارند ،مسئول ارتقا سطح عدالت هستند؛ به عنوان نمونه در تهیه هر طرح
کوچک و بزرگی شهری ،از مکانیابی یک کاربری گرفته تا ارائه یک طرح جامع ،نیاز به شناخت ابعاد عدالت و حرکت در راستای
تحقق آن است (بهرام پور.)29 :2181 ،

 -2روش پژوهش
پژوهش حاضر ،بر اساس ماهیت از نوع بنیادی و روش آن توصیفی-تحلیلی میباشد و اطالعات گردآوری شده به روش
کتابخانهای به شیوه نظری مورد تحلیل قرار میگیرد .در گام اول ادبیات مرتبط با متغیرهای پژوهش گردآوری شده است ،سپس
برای تبیین رابطهی بین متغیرها و در پاسخ به سوال پژوهش(استفاده از فناوری اطالعات چه اثراتی بر انواع عدالت شهری دارد؟)،
جدول  2بر اساس انواع عدالت در شهرسازی دستهبندی و در نهایت ،مدل مفهومی از نتیجه مطالعات صورت گرفته در ارتباط با
موضوع پژوهش ترسیم شده است.

 -3ادبیات پژوهش
 -1-3عدالت و مفاهیم وابسته و پیوسته به آن در شهرسازی
مفهوم عدالت ( )Justiceدر فرهنگ لغت در مقابل ظلم و جور آمده و از آن دادگری و انصاف مستفاد شدهاست و صاحب
نظران از دیرباز در مورد عدالت برداشتهای مختلفی ارائه دادهاند که بیشتر به زمینه های فلسفی آن برمیگردد .اما اوج توجه به
مفهوم عدالت ،به دهههای  2811و  2811و در پی اعتراضات گستردهای که بر سیطره و دامنه اثبات گرایی در خصوص بیعدالتی
صورت گرفته بود ،برمیگردد؛ از جمله دالیل این اعتراضات را میتوان به شکل گیری جنبشهای متعدد علیه نوسازی شهری،
خشونت پلیس ،عدم انعطاف پذیری بروکراتی و کمبود خدمات عمومی در شهرها اشاره کرد .در این بین نظریهپرداز فرانسوی لُفِور1
در خصوص مباحث مرتبط با عدالت و به عنوان جایگزین تعاریفی که تا  2811فضا را توسط قلمرو ،کالبد و خصوصیات جمعیتی
معنی میکردند؛ فضا را در قالب ساختارهای اجتماعی تعریف نمود .بر این اساس ،فضا دیگر به عنوان دربرگیرنده ساختمانها،
جمعیت و تولید شناخته نمیشد بلکه در عوض به عنوان بخشی از روابط تولید و باز تولید و منبع مؤثر در ایجاد بیعدالتی شناخته
شد( فاینشتاین1121 ،به نقل از الوند پور  ،)215 :2185 ،پس بنابر قرائت جدید از مفهوم فضا و درک جایگاه عدالت در شهرسازی،
میتوان عدالت در شهر را به حوزههای عدالت اجتماعی ،عدالت فضایی و عدالت توزیعی تقسیم بندی نمود.
الف .عدالت اجتماعی :در اواخر دهه  ،2811به تدریج ،با شکلگیری ابعاد مختلف عدالت و توجه دانشمندان به زندگی
اجتماعی ،مفهوم و عملکرد عدالت اجتماعی وارد ادبیات جغرافیایی شد ) )Mortezavi & Sheykh,2018:36و هاروی 1به
عنوان نخستین کسی که در سال  2811بحث عدالت اجتماعی در فضا را در کتاب " "Social Justice and the cityخود
مطرح نمود ،بدون توجه به ابعاد فضایی و مکانی صرفا بر جنبههای اجتماعی آن معطوف شد (افروز و همکاران.)51 :2181 ،
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عدالت اجتماعی به برخورد منصفانه با افراد در شرایط خاص و به نحوه رفتار مردم مربوط میشود؛ در حالت کلی و عمومی
اسمیت ،عدالت اجتماعی را مربوط به اخالق و حقوق بشر میداند و این حق عبارت است از "تعهدی که در برخی زمینههای
اجتماعی یا نهادی در جایی که انتظارمیرود ،دارای نیروی اخالقی است"( )Kitchin et al ، 2018: 14و متقابال محرومیت
اجتماعی در فضا نیز منجر به جداسازی اجتماعی و ترس مزمن در شهروندان میشود؛ درحالیکه در برخورداری از فرصتهای
اجتماعی ،هم مسئولین و هم خود افراد نقش دارند و این دو باید در زمینهای مشارکتی فرصتها را خلق کنند ،فرصتهای برابر
شامل حس شریک و سهیم بودن در مسائل شهر و محله خود و برگزاری جلسات نظرخواهی و ارزیابی پیش و حین و پس از اجرای
طرح ها برای عینیت یافتن این مسئله است (بهرام پور.)18 -11 :2181 ،
ب .عدالت فضايی :شاید اولین نوشتهی شناخته شدهی انتقادی در مفهوم عدالت فضایی به مقالهی "دربارهی عدالت
فضایی" پی یر 1در سال  2891بر گرددو بعد از آن ،دیکسی 5از جایی که پییر متوقف شدهبود ،بحث عدالت فضایی را فراتر از
الگوهای توزیعی ،به سمت فضاسازی (روش های اجتماعی محصول فضا) و ارتباطات اجتماعی ،توسعه داد (افروز و همکاران،
 .)51 -51 :2181عدالت فضایی نقطه تالقی فضا و عدالت اجتماعی است و از یک نگاه جغرافیایی نیز ،عدالت اجتماعی شهر
مترادف با توزیع عادالنه منابع و امکانات بین افراد مختلف مناطق شهری و دستیابی به دسترسی برابر برای شهروندان است ،در این
بین برخی عدالت فضایی را فقط دسترسی برابر به تسهیالت عمومی ضروری تعریف کرده اند و معیار سنجش عدالت را هم ،میزان
فاصله از خدمات دانستهاند و گروه دیگری عدالت فضایی را توزیع یکسان خدمات بر اساس نیازها ،سالیق ،اولویتهای ساکنان و
استانداردهای خدمات رسانی تعریف کرده اند ،عالوه بر این تالن 1و انسیلین 1معتقدند که برای تحلیل عدالت فضایی ،باید توزیع
مکانی تسهیالت و خدمات عمومی با توزیع مکانی گروههای مختلف اقتصادی اجتماعی مقایسه شود(سرور و همکاران.)15 :2181 ،
پس بنا بر نظر و بسترکه عدالت را به عنوان یک سیستم قانونی تعریف میکند و دارای مبانی خاص میداند ،فقط کافی است برای
حل بیعدالتیهای شهر نواقص سیستم را شناسایی و اصالح کنیم؛ روشن است که اجرای عدالت فضایی در یک شهر نیازمند
تخصیص بهینه و آگاهانه بودجه شهری بین مناطق مختلف آن است ).)Mortezavi & Sheykh,2018:36
پ .عدالت توزيعی :در حدود نیم قرن پیش ،تحقیقات دربارهی عدالت توزیعی ،بیشتر متمرکز بر فقر نسبی و توزیع درآمد
بین افراد بود و در ادامه بر مبادالت اقتصادی و اجتماعی و نحوه ارتباطات آنها و پیش بینی نتایجی که از این مبادالت باید حاصل
شود ،تاکید شد .عدالت توزیعی بر تخصیص منصفانه منابع در میان افراد متنوع جامعه تاکید میکند که تخصیص عادالنه منابع
توزیع شده ،فرآیند توزیع و الگوی توزیع را در برمیگیرد ،متاسفانه در ایران نیز سیاستها و اقدامات رفاهی که عمدتا در قالب
برنامههای عمرانی و توسعهای به اجرا در آمدهاند ،به دلیل دوری از اصل عدالت اجتماعی موجب ایجاد نابرابریهای منطقهای در
سطح سرزمینی شده اند(بهرام پور.)11 :2181 ،

 -2-3فناوری اطالعات و اثرات آن بر شهر
از سالهای 2881تاکنون ،فناوری اطالعات به عنوان مجموعهای از سخت افزار ،نرم افزار ،فکر و بستری به نام اینترنت(مرادی
مفرد و همکاران)11 :2181 ،؛ نه تنها خود دست خوش تغییرات ژرفی شده ،بلکه با ورود به عرصه میدانهای علمی ،صنعتی و
تلفیق با علوم ریاضی ،اطالعات و مخابرات در فهرست تکنولوژیهای نوین جهان قرار گرفته و به سرعت در حال تأثیرگذاری بر
روی الگوهای زندگی ،روش آموزش ،مدیریت ،حمل و نقل ،مسائل امنیتی و دیگر زمینههای زندگی انسان است(رخشانی نسب و
همکاران .)191 :2181 ،فناوری اطالعات به عنوان یک دانش نوین و چند رشتهای ،تاثیرات متفاوتی بر توسعه اجتماعی ،فرهنگی و
فیزیکی شهر گذاشته و همان طور که نموتو و همکاران 9در مقاله خود تحت عنوان "اثرات فناوری اطالعات و ارتباطات برسیستم
تدارکات شهری" اشاره کردند؛ فناوری اطالعات و استفاده از ابزارهای الکترونیکی باعث افزایش سرعت مبادالت اقتصادی ،کاهش
استفاده از وسایل حملونقل برای انجام فعالیتهای روزمره ،افزایش استفاده از وسایل ارتباط از راه دور ،کمک به دولت در جهت
مدیریت بهتر کشور ،کاهش آلودگیهای محیطی ،کاهش زمان سفر و غیره شده است ( .)Nemoto &others,2001در ارتباط با
اثرات استفاده از فناوری اطالعات بر شهرها و به بیان دیگر شهرها در عصر فناوری اطالعات ،دیدگاههای متفاوتی وجود دارد ،بدین
منظور در این بخش ابتدا به صورت جامع و سپس به تفصیل نتیجه این اثرات تشریح خواهدشد؛
الف :کلیات اثرات فناوری اطالعات بر شهر :در مباحث دانشگاهی ،مؤلفه اصلی سازنده یک شهر هوشمند را ،سرمایه
فکری (مردم  ،شهروندان یا جامعه) و در چشم انداز تجربی شرکتهای بزرگ ،فناوریاطالعات و ارتباطات معرفی شده
است( ،)Borsekova et al،2018: 2پس شهر الکترونیکی یا شهر هوشمند در حالت کلی و جامع یکی از نتایج اثر فناوری
اطالعات بر ابعاد مختلف شهر میباشدکه در سال  2881برای اولین بار توسط دامری 8و کوچیا 21با در نظرگرفتن دو شرط پویا،
بوجود آمده است :اول ،افزایش توسعه تکنولوژی و دوم بر طرف ساختن نیازهای مردم (ابراهیمی و معرف)11 :2181 ،؛ چنین
شهری محیطی مطلوب برای زندگی ،تفریح ،کار و تالش است و مردم در شهرهای الکترونیکی زمان بیشتری برای تفریح و
36

استراحت خواهند یافت و رشد اقتصادی و بهرهوری در این گونه شهرها بسیار بیشتر از شهرهای سنتی فعلی خواهدبود .در شهرهای
الکترونیکی مشاغل بسیاری به وجود میآید و حل مشکل بیکاری از طریق سیستمهای الکترونیکی امری واضح خواهدبود .شهر
الکترونیکی به معنای دسترسی الکترونیکی شهروندان به خدمات شهرداری و سایر سازمانهای شهری به صورت شبانهروزی و
هفت روز هفته ،به شیوهای باثبات ،قابل اطمینان ،امن و محرمانه است (رخشانی نسب و همکاران .)191 :2181 ،به عبارتی دیگر
فناوری اطالعات و ارتباطات به چنین شهرهایی اجازه می دهد تا به صورت مجازی در یک فضا حضور داشته باشند و با طراحی و
بهروزرسانی وبسایت مناسب با محتوای واقعی ،یک ابزار قدرتمند برای خلق کسب و کار ایجاد کنند .شهر هوشمند کیفیت زندگی
را برای شهروندان بهبود می بخشد و باعث تنوع محلهای ،شناخت هنر و فرهنگ مردم و همچنین دسترسی به فضاهای سبز و
فعالیتهای مرتبط با اوقاتفراغت می شود .شهرهای هوشمند با بهره گیری از زیرساختهای شبکهای و به صورت متمرکز عمل
میکنند؛ این زیرساختهای دیجیتالی ،توانایی بهبود بهرهوری اقتصادی ،استفاده از منابع و مشارکت سیاسی را برای کاربران فراهم
میسازند(شاهیوندی و موسوی پور.)18 :2181 ،
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ب :جزيیات اثرات فناوری اطالعات بر شهر :برای بسط بیشتر بند پیشین ،مبنی بر آنکه در حالت کلی چطور فناوری
اطالعات شهرها را به سمت ایجاد یک شهر هوشمند میکشاند ،در این بخش برخی از اثرات فناوری اطالعات بر شهر به تفصیل و
با جزییات بیشتر توضیح دادهخواهد شد .برخی معتقدند که فناوری اطالعات اهمیت جغرافیا و مسافت را تضعیف میکند و در پی
آن پراکندگی جمعیت از مراکز به خارج شهرها خواهد رفت و از این منظر ،منطق فناوری اطالعات ناگزیر به حمایت از پراکندگی
جغرافیایی شهرهای بزرگ ،مناطق و یا حتی حذف یک شهر ،میشود .این تغییرات نشان میدهد که اگرچه بین فناوری اطالعات و
زندگی روزمره شهری برهم کنش وجود دارد و فناوری اطالعات قادر به ارائه فعالیتهای جدیدی خواهد بود ،اما نتیجه گیریهای
خطی و ساده در مورد اثرات مکانی فنآوریها در خصوص تغییراتی که در شهرها در حال وقوع هستند کافی نیست .زیرا بشر
همواره برای انجام فعالیتهای روزمره خود مانند مسکن ،اوقات فراغت ،کار و حمل و نقل احساس نیاز به راهکارهای جدیدی
میکند و مطابق با این نیازها ،زیرساختهای جدیدی در شهرها ایجاد خواهد شد؛ نتیجه این تحوالت نیز ،تغییر "برنامهریزی
مکانی" برای محیط زندگی ما خواهد بود و نه صرفا عدمتمرکز جمعیت و پراکندگی فعالیتهای اقتصادی
(.)Dadashpoor & Yousefi , 2018:2
از دیگر اثرات فناوری اطالعات میتوان به اثرات متفاوت آن در توزیع فعالیتهای اقتصادی در فضا اشاره کرد .این بدان
معناست که تأثیرات انقباض شهری محلی اهمیت کمتری پیدا میکند و منجر به تمرکز کمتر افراد و مشاغل در چند شهر موفق
(شهرهای بزرگ) یا مجتمعهای شهری میشود و نمایندگان و بنگاهها ،در مکانهای نزدیک به یکدیگر ،از مزایای کمتری
برخوردار میشوند؛ و به بدین ترتیب آنها را به طور یکنواخت تر در فضا قرار میدهند تا بتوانند از اجاره زمین (و سایر هزینههای
تراکم) بهره ببرند) .)Ioannides et al ,2008: 5اما با وجود اینکه فناوری اطالعات مدلهای تجاری ،فرآیندهای ارزشآفرینی،
الگوهای مصرف ،کاهش هزینههای معامالت و موانع فضا -زمان را تغییر داده و سازمان فضایی ،اجتماعی و اقتصادی شهرها را
کم و بیش دگرگون کردهاست ،اما هنوز فرمولهای ثابتی برای مدیریت فرم ،ماهیت تعامل ،قانون ورود و خروج گروههای مختلف
اجتماعی در این تعامالت به وجود نیامدهاست (.)Dadashpoor & Yousefi , 2018: 3
در نتیجه ،این فناوریهای مدرن درحال بهوجود آوردن تغییرات بسیاری در فعالیتهای انسانی و الگوهای سفر هستند و
میتوانند پیامدهای قابل توجهی را در زندگی روزمره و سازمان فضایی زندگی انسانها داشته باشند؛ یکی از مهمترین این پیامدها
بر شهر ،کاهش تردد سواره است ،زیرا به کمک فناوری اطالعات ،بسیاری از استعالمها و مراجعات افراد از طریق شبکههای
کامپیوتری و به صورت خودکار صورت میگیرد و زمان انتظار شهروندان برای دریافت خدمات کاهش مییابد و به سبب کاهش
میزان وقت تلف شده در صفهای متعدد شهری ،عمر مفید شهروندان و بهرهوری از زمان افزایش میباید ،در نهایت با کاهش
ترافیک شهری ،در نتیجه افزایش استفاده از اینترنت در انجام فعالیتهای ضروری ،آلودگی ایجادشده توسط اتومبیلها در
شهرکاهش خواهدیافت(محمدی و همکاران.)251 :2181 ،

 -3-3ارتباط بین عدالت شهری و فناوری اطالعات
همانطور که در بخشهای پیشین مطرح شد ،لفور از اولین کسانی بود که به دنبال عملیکردن ابعاد عدالت در فضای شهری
بود او مفهوم تأثیرگذار خود" ،حق شهر" را ایجاد کرد و با بیان این ایده که شهروندان نباید فقط حق اشغال و استفاده از فضا را
داشتهباشند ،بلکه باید آن فضا ،متناسب با نیاز ساکنانش شکل بگیرد؛ بیش از سایر نظریهپردازان شهری بر عدالت شهری تاکید
کرد .به همین ترتیب" ،حق شهر" شامل حق همه ساکنان شهر برای برخورداری کامل از زندگی شهری با کلیه خدمات و مزایای
آن(حق سکونت) و همچنین مشارکت مستقیم در مدیریت شهرها(حق مشارکت) میباشد .پس برای آنکه شهروندان بتوانند از
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تمامی حقوق خود در شهر بهره گیرند باید تمامی ابعاد پوششدهنده ماهیت شهر به صورت عادالنه در اختیار شهروندان قرار گیرد.
و با توجه به استدالل ایسین22و روپرت 21در خصوص ماهیت همهگیر فناوریهای دیجیتال در زندگی روزمره ،نیاز به شهروندان
دیجیتال برای داشتن مجموعهای از حقوق دیجیتال نیز وجود دارد .در این صورت است که حق شهر به عنوان یک حق مشترک
بین تمامی شهروندان ،عدالت را نیز پوشش میدهد( .)Kitchin et al، 2018: 17با این تفاسیر و با توجه به گسترده بودن مسئله
عدالت شهری ،به ویژه ارتباط آن با فناوری اطالعات ،در این بخش از پژوهش ،ابتدا نمونه هایی از اثرات استفاده از فناوری
اطالعات بر انواع عدالت شهری بیان میشود ،سپس این ارتباط به تفصیل و متناسب با معیارهای عدالت شهری در جدول زیر
دستهبندی می شود؛ البته الزم به ذکر است که هر یک از معیارهای انواع عدالت شهری مکمل یکدیگر بوده و بر هم اثر میگذارند
(جدول .)2چند نمونه ملموس از ارتباط بین انواع عدالت شهری و فناوری اطالعات:
 یکی از مهمترین نمونههای قابل ذکر در ارتباط با اثرات استفاده از فناوری اطالعات بر عدالت فضایی ،جایگزینی بخشیاز کاربریهای شهری با ویژگی و خصوصیات جدید با کاربریهای قبلی و همچنین تغییرات اساسی و قابل درکی است
که در ترکیب و عملکرد فضاهای شهری در حال رخ دادن است؛ این شیوههای برنامهریزی الکترونیکی که با استفاده از
پورتالهای عمومی قابل دسترس در ارتباط با دادههای سیستم "اطالعات جغرافیایی"21انجام میشوند ،مشارکت
شهروندان در فرایندهای برنامهریزی شهری را تسهیل میکنند (بزی و دولتی.)211 :2181 ،
 در تشریح بیشتر ارتباط بین مولفههای شهری و معیارهای عدالت فضایی میتوان به پروژه عملیاتی کشور مالزیاشارهکرد؛ افزایش جمعیت شهری و کمبود ظرفیت فیزیکی ،مدیریت ترافیک شهری سنگاپور را با چالشی بزرگ روبهرو
ساخت .در طول اجرای این پروژه ،حدود 21درصد از زمینهای شهری سنگاپور به شبکه ارتباطی و 25درصد از مساحت
زمینها به مسکن اختصاص داده شد و روند گسترش شبکه جادهای برای رسیدگی به تقاضاهای رو به رشد حملونقل به
عنوان یک گزینه پایدار محسوب نمیشد .پس براساس تقاضاهای سفر موجود ،میبایست ظرفیت بزرگی از زمینهای
شهری به شبکه ارتباطی اختصاص داده شود و در این بین ابزارهای سیاستگذاری از فناوریهای حملونقل هوشمند به
عنوان راهحل تکمیلی در طول مراحل حملونقل در شهر استفاده کردند و طرح جامع حمل ونقل زمینی با همکاری بخش
دولتی و خصوصی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت تا در نهایت با همکاری بخش خصوصی تعدادی از رویکردهای
نوآورانه برای جذب شهروندان از جمله برگزاری جلسات مشترک بین مردم با مدیران حملونقل ،بازخورد آنالین جلسات
در پورتال شهرداری نمایش دادهشد و چالش بزرگ حملونقل  1111به صورت یک بازی کامپیوتری تهیه گردید که از
این طریق ،ایدههای به دستآمده از کاربران در طرح اصلی مورد توجه قرار گرفته است ICT in urban
).)services,2015
 در ارتباط با عدالت اجتماعی نیز میتوان ،به نقش مهمی که فناوری اطالعات در ایجاد ارتباط بین ذینفعان شهری وانگیزه بخشی به تداوم ارتباط بین آنها وجود دارد و همچنین به مدیریت چند بعدی و پیچیده شهری و حمایت از
تصمیمگیری مدیران شهری تاکید کرد
 نمونه دیگر از اثرات استفاده از فناوری اطالعات بر مفهوم عدالت توزیعی ،به یکی از مهمترین مسائل جهانی قابل تعمیماست؛ "سکونتگاههای غیررسمی" ،سکونتگاههایی که فقدان یا ضعف آگاهی عمومی ساکنان آن باعث ایجاد مشکالت
عدیدی در جنبههای مختلف امنیتی ،اجتماعی ،حفاظت محیطی و مصرف انرژی شدهاست .همچنین به نظر میرسد ،یکی
از بزرگترین مشکالت شهرداریها در مناطق شهری که با افزایش پروژههای غیرقانونی و حاشیهای روبهرو هستند،
مقاومت ساکنان بومی در تقابل با اقدامات شهرداری میباشد ،در این زمینه به منظور افزایش آگاهی شهروندان،
فناوریاطالعات میتواند به عنوان یک حامی اطالعاتی عمل کند ،زیرا فناوری اطالعات به عنوان ابزاری کمهزینه و
دوستانه میتواند هم به ارتقای سطح آموزشی افراد کمدرآمد کمک کند و هم فضای ارتباطی جامعه را گسترش دهد تا در
نهایت احساس تعلق به محیط شهری و محله افزایش یابد .پس دموکراسی دیجیتالی از طریق یادگیری الکترونیکی
میتواند به شهروندان در شناخت ،مشارکت ،اشتراک گذاری ،بهبود و انتقاد از پروژهها و اقدامات کمک کند( De Filippi
.)&Balbo,2011
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جدول  :1اثرات فناوری اطالعات بر انواع عدالت شهری (نگارنده)1911 ،
انواع
عدالت

اثرات فناوری اطالعات در شهر

معیارهای عدالت شهری

شهری

عدالت
اجتماعی

کاهش فقر و محرومیت ،اشتغال،
تامین نیازهای اساسی(مسکن،
بهداشت و آموزش) ،ثبات قیمت ها
متناسب با دستمزد ها ،توزیع عادالنه
درآمد و ثروت ،برقراری امنیت و نظم،
تامین حقوق همه جانبه افراد ،تامین
اجتماعی و خدمات رفاهی (بهرام پور،
)18 -11 :2181

عدالت
فضایی

توزیع یکسان خدمات بر اساس نیازها،
سالیق ،اولویت های ساکنان و
استانداردهای خدماترسانی
(سرور و همکاران)15 :2181 ،

عدالت
توزیعی

برابری ،نیاز ،شایستگی ،رفاه
(بهرام پور)11 :2181 ،

-

-
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-

افزایش سهم مردم در رسیدگی به شهر
تسهیل در حل مشکالت شهر از طریق ارتباط مستقیم مدیران شهری با
شهروندان
انتقال فرهنگ و عقاید
افزایش آگاهی مردم
کاهش فساد بوروکراسی توسط روشن سازی فرآیندها
جلوگیری از سرمایه گذاری بیشتر روی روش های قدیمی اداره شهر
تهیه کانال های آموزشی مختلف و محیط آموزشی پایدار
ایجاد فرصتی برای ارائه ایده های جدید و خالق در مدیریت شهرها
مشارکت در تهیه منابع اطالعاتی )) Saniei,2014: 2693
مدیریت و کنترل اداره شهری
افزایش نظم و انضباط در فعالیت های شهری توسط استفاده از سیستم
اطالعات جامع
ایجاد زیرساخت های اساسی برای موارد در حال توسعه در شهر
صرفه جویی در وقت و انرژی
کاهش ترافیک شهری بر اساس استفاده شهروندان از اینترنت برای انجام
فعالیت های شهری
کاهش آلودگی هوا با کاهش ترافیک شهری
تعیین بهتر مشکالت و نقاط ضعف شهر
ارائه خدمات یک مرحله ای به شهروندان
ارائه خدمات اینترنتی با نرخ باال و کیفیت برای شهروندان
ارتباط بهتر بین مناطق مختلف شهری و سازمان ها و ارگان ها
توزیع مکانی خطرات
دسترسی  11ساعته به خدمات شهری
استفاده از پهپادها برای نقشه برداری از شهرک های از پیش برنامه ریزی
نشده ))Saniei,2014: 2693
تقویت رقابت تجاری در شهر و ایجاد فرصت های شغلی بیشتر توسط
تجارت الکترونیک
ایجاد زمینه برای استفاده از تجارت بین المللی در مدیریت شهرها
درآمد ثابت شهری با ساختن سیستم پایدار گردش پول در جامعه
صرفه جویی در وقت و هزینه)) Saniei,2014: 2693

 -4نتیجه گیری
همانطورکه تافلر21اشاره میکند ،پیشرفتهای صورت گرفته در فناوری اطالعات باعث ایجاد موج سوم در تکامل شهرها
شدهاست و سیستمهای ارتباطی با کمک فناوری و اتصال به اینترنت ،خدمات را بدون محدودیتهای زمانی و مکانی در اختیار
شهروندان قرار میدهند و آنان را مانند یک سیستم عصبی به شرکتها و سازمانها وصل میکنند(پوراحمد و همکاران.)8 :2181 ،
پس بنا بر جایگاه ویژه عدالت در شهر و ضرورتی که تافلر در ارتباط با اثرات فناوری اطالعات بر شهر مطرح میکند ،در این
پژوهش پس از تعریف مفاهیم مرتبط با موضوع همچون :عدالت ،عدالت شهری و فناوری اطالعات ،اثرات مثبت و منفی استفاده از
فناوری اطالعات بر شهرها بیان میشود ،و در پاسخ به سوال پژوهش"استفاده از فناوری اطالعات چه اثراتی بر انواع عدالت شهری
دارد؟" ،ابتدا معیارهای مرتبط با انواع عدالت در شهرسازی شامل :عدالت فضایی ،عدالت اجتماعی و عدالت توزیعی استخراج و
سپس متناسب با معیارهای مرتبط با انواع عدالت شهری ،کاربرد و اثرات استفاده از فناوری اطالعات در شهر دسته بندی شده است.
در نهایت با تحلیل صورت گرفته بر روی متون جمعآوری شده در خصوص موضوع پژوهش ،به این نقطه نظر میتوان دست
یافت که عدالت شهری و زیر مجموعه آن دارای یک ارتباط دو سویه با فناوری اطالعات است ،به بیان دیگر استفاده درست از
فناوری اطالعات باعث عدالت محور شدن شهرها میشود و شهر خواهان عدالت نیز میتواند از فناوری اطالعات در تمامی ابعاد
ماهوی شهر نظیر :کالبدی ،اقتصادی ،کاربری و فعالیت ،منظر شهری ،حرکت و دسترسی و فضای عمومی بهرهگیرد و البته ذکر
36

ای ن نکته نیز حائز اهمیت است که با ایجاد چنین ارتباطی بین فناوری اطالعات و عدالت شهری مفهوم حقشهر ،به عنوان موضوع
اساسی و مطرح در بین دانشمندان علوم سیاسی و علوم رفتاری ،که در سالهای 2811و 2811توسط لفِور مطرح شد ،به روی کار
میآید و شهر جایگاه خود را به عنوان یک ساختار اجتماعی باز مییابد و تمام شهروندان نسبت به شهر دارای حق خواهند شد
(شکل.)2
پس اگر فناوری اطالعات به درستی طراحی ،برنامه ریزی و مدیریت شود ،نتیجه نهایی آن ،استفاده عادالنه از خدمات و بهبود
عملکرد در مدیریت بهداشت ،ایمنی و خدمات خانواده ،آموزش ،تأمین و استفاده از انرژی و آب ،حمل ونقل و ورود و خروج کاال
خواهد بود؛ زیرا شکل شهر ،عملکرد ،ترکیب و پراکنش فعالیتها به شدت تحت تأثیر قابلیتهای شبکه زیرساخت آن بوده .بنابراین
همانطور که انقالب صنعتی موجب تحوالت اساسی در شهر و بافت آن شد ،زیرساخت فناوری اطالعات نیز موجب تحوالت
گستردهای در شهر خواهد شد(شاهیوندی و موسوی پور .)91 :2181 ،در این بین جدایی از اثرات مثبت و منفی فراوانی که فناوری
اطالعات بر ابعاد ماهوی شهر دارد؛ نمیتوان ،سخن ارسطو مبنی بر فطرت اجتماعی زیستن انسان و مفاهیمی که در ذیل عدالت
قرار میگیرد را نادیده گرفت؛ زیرا توسعه فنآوری با تغییر نهادها ،آداب و رسوم ،قوانین و اشکال مختلف سازمانها ،باعث ایجاد
تغییراتی در ابعاد فرهنگی و اجتماعی جامعه نیز شده است ).(Dhere & Bendale,2019: 1435
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فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهشهای شهری
سال سوم ،شماره ( 3پیاپی ،)71 :پاییز  ،7311جلد دو

نقش آموزش و توانمندسازی زنان در حفظ
محیطزیست و مدیریت پایدار شهری

رضوان بذرگر ،*1اصغر شهریاری ،2راضیه

شهریاری3

تاریخ دریافت99/70/11 :
تاریخ پذیرش99/71/11 :
کد مقاله11117 :

چکـیده
تفاوت و تنوع در شهرها ،افرادی را کنار هم قرار میدهد که دارای الگوهای متفاوت زندگیاند و شهر را مکانی جذاب
میسازد اما وجه دیگر در این تنوع ،ناشناسی است .به شکلی که انسانهایی که از روی اتفاق در یک زمان و در یک مکان
عمومی واحد مانند فروشگاهها و رستورانها قرار دارند نسبت به هم غریبهاند .شرایط موجود در شهرها این ناشناسی را
افزایش میدهد .این مسئله میتواند منجر به افزایش آسیبهای انسانی بهویژه برای زنان و همه کسانی که به لحاظ
فیزیکی آسیبپذیری بیشتری دارند ،شود .در بحث توسعه انسانی ،تجربیات مدیریتی کشور عالوه بر تجربیات جهانی بر
این امر صحه میگذارد که در جهان کنونی سهم زنان در پیشبرد هر هدف اجتماعی ،روشن بوده و محاسبه آن به نفع
دستیابی هر چهبهتر و سریعتر به آن هدف است .امروزه زندگی در شهرها و بهطورکلی در دنیای مدرن باعث مکانیکی
شدن زندگی انسانها گردیده است .شهرها بهعنوان کانونهای تمرکز فعالیت و زندگی انسانها برای اینکه بتوانند پایداری
خود را تنظیم کنند چارهای جز پذیرش ساختار و کارکردی متأثر از سیستمهای طبیعی ندارند 4.در این میان نقش
محیطزیست در زندگی شهری بهعنوان جزء ضروری و الینفک پیکره یگانه شهرها در متابویلسم آنها نقش اساسی را دارا
میباشد که کمبود آنها میتوانند اختالالت جدی در حیات زندگی شهری به وجود آورد .هدف از انجام این مطالعه،
ارزیابی کیفی و تدوین نقش آموزش و توانمندسازی زنان در حفظ محیطزیست و بررسی چگونگی آرامش خاطر در
آنهاست .در این راستا ،مشارکت زنان در تهیه و اجرای طرحهای شهری ،بهعنوان راهکاری مناسب برای حضور
بیشازپیش زنان در فضای شهری ،مطرح میگردد .نتایج پژوهشهای شهری نشان میدهد که محیطزیست در زندگی
شهری دارای بازدهی اجتماعی و اکولوژیکی میباشد .مهمترین اثر در زندگی شهری ،کارکردهای محیطزیستی ،یا بازدهی
اکولوژیکی آنهاست که شهرها را برای زیستن مساعد میسازد و با آثار مخرب گسترش صنعت و حملونقل مقابله میکند
و موجب ارتقای کیفی در زندگی شهروندان میشود.
واژگـان کلـیدی :آموزش ،توانمندسازی ،زنان ،حفظ محیطزیست ،مدیریت پایدار شهری

 -1کارشناس ارشد مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی ،کارشناس آموزش شهرداری شیراز ،گروه علوم تربیتی ،دانشگاه آزاد ،مرودشت ،ایران
(نویسنده مسئول) bazregarrezvan@gmail.com
 -2کارشناس ارشد حسابداری ،رئیس اداره برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری منطقه سه شیراز ،گروه حسابداری ،دانشگاه آزاد ،قشم،
ایران
 -1کارشناسی ارشد معماری.
 -4پالمر مونتی ،الری اشترن" ،مشجاعی ،مترجم" 1101،172و171
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جامعه شناسان و تحلیلگران مسائل اجتماعی و توسعه تأکید دارند که مشارکت اجتماعی شهروندان در قالبهای متنوعی مانند
شوراها ،شهرداریها ،سازمانهای محلهای و تشکلهای غیردولتی شرط مهم و حیاتی در توسعه پایدار جامعه و رفع مشکالت و
مسائل اجتماعی است( .مطهری )1134،نقش زنان برای حفاظت از محیطزیست و ارتقاء سالمت شهروندان به دلیل نقشهای
خانوادگی و اجتماعی آنان و توانمندی تربیتی و آموزشی بانوان از اهمیت فراوان برخوردار است .همچنین به علت تجربههایی که در
زمینه استفاده از منابع طبیعی و مدیریت آن دارند ،میتوانند در حفظ محیطزیست نقش کلیدی ایفا کنند( .محمدی اصل)1111،
نظر به اینکه پرورش نسل و تربیت فرزندان بر عهده زنان است و کودکان را از آغاز تولد با شیوه زیستن ،فرهنگ و راه و رسم
ارتباط با محیط آشنا میکنند ،میتوان زنان را عامل اصلی انتقال فرهنگ و سواد زیستمحیطی و سالمت به نسلهای آینده
دانست؛ بنابراین هدف اصلی آموزش زنان در زمینه حفظ محیطزیست ،ایجاد انگیزه کافی و توانمند ساختن آنان برای حل مسائلی
است که سالمت او ،خانواده و جامعه را به چالش میکشد .توانمندسازی زنان در جهت جلب مشارکت آنها برای حل معضالت
محیطزیست به معنی توانمند کردن جامعه است( .سیف زاده )1107،در این حال آموزش زنان که تأثیر عملکردشان از خود شروع و
خانواده و جامعه را در بر میگیرد ،نقشی مضاعف در روند مشارکت برای دستیابی به توسعه و پیشرفت مدیریت شهر دارد.
موفقیت نظام مدیریت شهری به توسعه فرهنگ شهروندی و مشارکت شهروندان در اداره امور شهر وابسته است .به این منظور
ضرورت دارد مردم ساالری شهری مستقر شود ،زیرا نظام مدیریت شهری در تعامل با جامعه و شهروندان معنا پیدا می کند .مدیریت
پایدار شهری بدون در نظر گرفتن مالحظات زیستمحیطی قابل دستیابی نبوده و نمیتوان اداره موفق آن را بدون جلب مشارکت
نیمی از شهروندان ،یعنی زنان برای حفظ سالمت و صیانت از محیطزیست متصور شد؛ بنابراین اکنون که محیطزیست شهری مورد
تعرض قرار گرفته و سالمت شهروندان در خطر است ،بهره مندی از نقش آفرینی زنان ،کار مدیران توانمند و عاقبت نگر است .اگر
در گذشته در مورد جایگاه این موضوع تردیدی وجود داشت ،امروزه شکی باقی نمانده که توسعه انسان محور بدون حفاظت از
محیطزیست ممکن نیست و حفاظت از محیطزیست بدون حضور جدی زنان محقق نخواهد شد .در حالی که زنان مصرف کنندگان
عمده در هر جامعهای به حساب میآیند ،تجارب جهانی در دهههای اخیر نشانگر گرایش زنان به تالش برای حفظ طبیعت و توان
راهبری تالش های حفاظتی بوده است( .دفتر مطالعات فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران)1119،

 -2مشارکت شهروندان در مدیریت شهری
همچنان که گفته شد ،موفقیت نظام مدیریت شهری به توسعه فرهنگ شهروندی و مشارکت شهروندان در اداره امور شهر
وابسته است .به این منظور ضرورت دارد مردمساالری شهری مستقر شود ،زیرا نظام مدیریت شهری در تعامل با جامعه و شهروندان
معنا پیدا میکند (سعادت.)1101،
مشارکت در مدیریت شهری فرآیندی است که شرکت کنندگان در تنظیم برنامه ها و تعیین سیاستها و موکالن آنها،
یکدیگر را تحت نفوذ و تأثیر قرار می دهند .جوامع امروزی مفهوم جدیدی به نام حقوق شهروندی و مشارکت شهروندان را به کار
گرفته اند .این مفهوم اینک از ارکان توسعه یافتگی و مدیریت پایدار شهری به حساب می آید .مشارکت شهروندان اما با نگاه
تکلیف مدار به آنها بهعنوان ساکنان منفعل شهر امکان پذیر نبوده و بدون دخالت آنها در تصمیم گیری ها و اداره امور محقق
نمیشود( .کریمی -لیاقتی )1101 ،به طور مثال اگر کسی پیامد مشارکت را افزایش حضور اجتماعی بداند ،اما در داوریهای خود برای حضور
بیشتر اجتماعی ارزش قائل نباشد ،ارزیابی مثبت و برانگیزندهای در مورد مشارکت نخواهد داشت .مجموعه سازههای سهگانه فوق ،گرایش فرد را
نسبت به مشارکت جهت می دهند .در صورت مساعد بودن همه عوامل یاد شده ،قصد مشارکت در فرد پدید میآید؛ اما تنها قصد مشارکت
برای اقدام کافی نیست و امکان مشارکت نیز شرط است« .زمانی که مردم برای رفتن بسوی مشارکت و سهیم شدن ،احساس امنیت نمیکنند،
کار گروهی پدیدهای کمیاب و بسیار دشوار است» (افضل زاده.)1103،

 -3آموزش زنان
مهم ترین اولویت جوامع ترقی خواه ،آموزش است که پس از ضرورت دستیابی به قدرت ،الزمه تحقق توانمندسازی به شمار
می رود .در این جوامع ،شهروندان صاحب تواناییهای بالقوه و نامحدودی هستند که میتواند به نفع توسعه به مرحله عمل برسد؛
اما این مهم با برنامهریزیهای آموزشی صحیح و مستمر امکان پذیر است .در این حال آموزش زنان که تأثیر عملکردشان از خود
شروع و خانواده و جامعه را در برمیگیرد ،نقشی مضاعف در روند مشارکت برای دستیابی به توسعه و پیشرفت دارد.
براساس اصل  07قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران «حفظ محیطزیست و منابع طبیعی و مصرف بهینه آن بر عهده تمامی
مردم است و یک وظیفه عمومی محسوب میشود» .اگر زنان از آموزش و به تبع آن فرهنگ مناسب در مصرف منابع برخوردار
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باشند با انتقال این فرهنگ به اعضای خانواده ،زمینه ساز پایداری منابع طبیعی و زیستی خواهند بود .در واقع زنان نقشی تعیین
کننده در اصالح رفتار زیستمحیطی دارند( .الهیجانیان  -اکرمالملوک)1197،
«نخستین هدف آموزش مسائل زیستمحیطی نگهداری و بهبود کیفیت زندگی انسانهاست .هدف اجتماعی آموزش مسائل
زیستمحیطی نیز باید بر مبنای اندیشه افزودن بر طول عمر زیست انسان در کره زمین قرار گیرد .اهداف دیگر در این آموزش
میتوان د حفظ و نگهداری زیست کره جهانی و نعمت های آن و برنامه ریزی برای شناخت محیط و آالینده های آن باشد».
(اعتمادی فر  -دبیریان)1110،

 -4مشارکت زنان در مدیریت شهری

سال سوم ،شماره ( 3پیاپی ،)71 :پاییز  ،7311جلد دو

بحث حضور زنان در مدیریت محیطزیست شهری در بسیاری از سیاستگزاری ها و تصمیم گیری های دولت محلی یا
شهرداریها مغفول مانده است .همچنین براساس بررسی های صورت گرفته تعدادی از تشکلهای مردم نهاد زیستمحیطی از
فعالیت بازمانده و آنها که هنوز دایر هستند اغلب از طریق شهرداری توانسته اند با اجرای پروژه های مشترک به فعالیت خود تداوم
بخشیده و مشارکت مدنی و خدمات اجتماعی خود را ارایه دهند .سازمان های غیردولتی زیستمحیطی زنان نیز از این قاعده
مستثنی نبوده و به دلیل مشکالت درونی و بیرونی متعدد ،تاکنون نتوانسته اند در فرآیند توسعه شهری نقشی کلیدی و تعیین کننده
ایفا نمایند( .امینی )1101 ،از این رهگذر به دلیل نقش این تشکل ها در حال حاضر دو محور آگاه سازی عمومی و جلب مشارکت
مردم در حفظ محیطزیست دچار افت و ضعف قابل توجهی است.
زنان به مثابه نیمی از کنشگران اجتماعی ،همواره در وجوه و ابعاد گوناگون بهعنوان یکی از محورهای مناقشه متخصصان علوم
اجتماعی مطرح بودهاند( .فکوهی )1110،مشارکت ظرفیت عظیم زنان موجب رشدجمعگرایی ،انسجام و درنهایت پویایی اجتماعی
میشود و برای اینکه تغییرات اجتماعی درمسیری دینامی کودتا ملی قرارگیرد ،بایدبه مشارکت زنان درنهاده های مختلف جامعه ها
هم توجه شود.
نقش تربیتی و اثر گذار زنان در خانواده میتواند مبنای بسیاری از اصالحات در مدیریت شهری قرار گیرد .نسلی که در دامن
مادران تحصیل کرده و متعهد نسبت به سالمت جامعه و محیطزیست همشهریان بزرگ میشود ،نسلی مسئول خواهد بود .عالقه
به مشارکت در امور عمومی و عام المنفعه نیز بسیار متأثر از تربیت خانوادگی بوده؛ چنانچه سایر خصوصیات اکتسابی این چنین
است.
اما میزان تاثیرگذاری زنان در مقام مادری به توانمندسازی و آموزش های رسمی و غیررسمی بستگی دارد .چرا که فرهنگ
سنتی ما وظایف زن را بیشتر در قالب خانواده دانسته و امروز برای گذر از این محدوده باید به ابزار آگاهی و توانمندی مجهز شد.
همچنین مقوله نگاه محلهای و شهری ،مقوله ای فراخانواده بوده و مرزهای نوینی را در مقابل زنان ما گسترده است( .طراوتى -
دیانت )1100،بنابراین اگر خواهان سهم مناسب زنان برای حفظ سالمت و محیطزیست هستیم باید توانمندسازی و آموزش از سوی
مسئولین امر جدی تلقی شده و فراتر از شعار به ایجاد سازوکارها و نهادینه ساختن آن اقدام شود (بحرینی  -امینی.)1109،
الزم است در بحث مشارکت زنان در حوزه محیطزیست و مدیریت شهری ،پژوهشهای متنوعی صورت پذیرد .در عین حال
به نظر می رسد با توجه به تحقیقات موجود ،اینک برای پرهیز از موازی کاری و تکرار ،ضرورت دارد شهرداری با ارایه شاخص های
علمی و کاربردی ،پژوهشهای آتی را هدایت و مدیریت کند (معصومی اشــکوری.)1109،
چنانچه بتوانیم سهم مشارکت زنان در حوزه مدیریت شهری را پررنگ نمائیم میتوانیم از سرمایه اجتماعی زنان در جهت حفظ
محیطزیست شهری در موارد زیر بهره مند شویم( :دیهیم -وهابی)1112،
 .1امکان بهره گیری از خِرد مدیریت زنانه در حوزه محیطزیست با تکیه بر سرمایه ملی زنان باسواد و تحصیل کرده کشور
 .2امکان بهره مندی از توانایی ها و ظرفیت های زنان در تصمیم گیری های مرتبط با محیطزیست
 .1وجود ساختارهای آموزشی در کلیه سطوح برای آموزش زیستمحیطی به زنان
 .4بهره گیری از آموزه های ملی و دینی برای تولید و مصرف پایدار
 .0امکان دست یابی زنان به دانش ،مسئولیت پذیری و مهارت برای حفاظت از محیطزیست از طریق رسانه ملی
 .3امکان بهره مندی از توان نظارتی و مدیریتی زنان عضو شوراهای اسالمی شهر و روستا
 .0امکان بهره مندی از ساختارهای اجرایی و پژوهشی در توسعه نقش زنان در مدیریت
 .1امکان انسجام و جلب مشارکت زنان بر محور محیطزیست از طریق شهرداریها و شورا
 .9بهره مندی از قوانین و مقررات کارآمد موجود برای توسعه نقش آفرینی زنان در عرصه محیطزیست
 .17امکان بهره مندی زنان از سازوکارهای مردم ساالری اعم از سازمانهای مردم نهاد ،احزاب و اصناف و رسانهها در حفظ
محیطزیست

13

 .11امکان ارایه الگوها و چهره های موفق زن ایرانی در عرصه حفاظت از طبیعت و محیطزیست

 -5توانمندسازی زنان

سال سوم ،شماره ( 3پیاپی ،)71 :پاییز  ،7311جلد دو

بانک جهانی توانمندسازی را بهعنوان یکی از عناصر اصلی در کاهش فقر و بهعنوان اولین هدف در امر توسعه شناسایی کرده
است و محوریت بخشیدن به جنسیت را بهعنوان یک اولویت در کمک به توسعه و در فرآیند اجرای یک استراتژی برای رسیدن به
چنین تاثیری میداند( .شادمان فر  -وکیل پور  )1197توانمندسازی پروسه و فرآیندی ممتد تعریف شده است که شرایط ساختاری
(سیاسی ،عرفی و حقوقی) و عاملیتی (ظرفیتها ،قدرت تصمیمگیری) و دسترسی (به منابع مادی و غیر مادی موجود در جامعه) را
برای قدرت یابی زنان در خانه و جامعه در مواردی که برای آنها محدودیت وجود دارد ،فراهم میکند( .بیرو ،آلن ،ساروخانی ،مترجم ،
)1107
کنفرانس محیطزیست و توسعه سازمان ملل در قرن  ،)UNCED( 21پیشرفت و قدرتمندی زنان شامل «قدرت تصمیم-
گیری» و «مشارکت» را عامل کلیدی توسعه پایدار تلقی میکند»( .)Malhotra,2002:2در ایران اما متاسفانه چه در عرصه
سیاستگذاری و برنامهریزی و چه در عرصه پژوهشهای علمی ،رویکرد توانمندسازی مغفول واقع شده و توجه چندانی بدان نمی-
شود .اندک توجهاتی هم که به این رویکرد صورت میگیرد ،عموماً دارای ضعف مفهومیدر درک مفهوم توانمندسازی بوده که خود
مشکالتی را ایجاد نموده است ،چنانچه جوهره اصلی مفهوم توانمندسازی ( ،)Empowermentبحث قدرت ( )Powerاست ،اما
در ایران در درک مفهوم توانمندسازی ،تأکید بر رویکرد توانایی ( )Abilityو مهارتیابی زنان است .هرچند این امر برای قدرتیابی
زنان یک پیش شرط اساسی و الزم است و در ساختن مفهوم توانمندسازی نقشی گسترده دارد ،اما مساله اصلی در این مفهوم
رسیدن زنان به توانایی نیست ،بلکه رسیدن آنها به قدرت و داشتن نقش موثر در فرآیندهای گوناگون اعم از اجتماعی ،سیاسی،
اقتصادی و  ...است(بیرو ،آلن "،ساروخانی ،مترجم " .)1107نظریه توانمندسازی سارا النگه ( ،)1999بر رفع هرگونه ابهام و سوء تعبیر،
به وضوح تأکید دارد .بر اساس این نظریه منظور از توانمندسازی ،تغییر مرد ساالری به زن ساالری نیست ،بلکه بیشتر برابری
جنسیتی در فرآیند توسعه مد نظراست .این دیدگاه با تحلیل روابط و ساختار قدرت در درون خانواده و جامعه ،به اهمیت افزایش
قدرت زنان میپردازد .در عین حال قدرت را نه برای برتری فردی بر فرد دیگر (زن بر مرد) بلکه بیشتر با هدف ارتقای خود باوری
و خود اتکایی زنان مورد بحث قرار میدهد (دیهیم -وهابی.)1112،
الف -توانمندسازی زنان برای توسعه فرهنگ محیطزیست و ارج نهادن به سرمایههای طبیعی از طریق:
 لحاظ دیدگاههای مبتنی بر عدالت جنسیتی در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های کالن کشور برای نیل به توسعه پایدار لحاظ دیدگاههای عدالت طلبانه برای احقاق حقوق زنان به منظور نقش آفرینی موثرتر زنان در حوزه خانواده و مقابله بابی انگیزگی و عدم اعتماد به نفس در آنها
 اصالح نگرش های مدیریت شهری نسبت به ظرفیت ها و توانمندی های زنان در امر مشارکت اجتماعی پیگیری و اجرای مطلوب قوانین و مقررات موجود به ویژه مصوبات شورای شهر برای تقویت نقش آفرینی زنان در مدیریتمحیطزیست شهری و پیشنهاد لوایح شهری تقویت کننده نقش زنان را در حفاظت از محیطزیست
 بهره مندی از تواناییها و ظرفیتهای زنان در تصمیمگیریهای مرتبط با محیطزیست آموزش زنان به منظور بهره مندی از توان و ظرفیت آنان در بهبود مدیریت شهریب -توسعه آموزشهای زیستمحیطی برای زنان به منظور بهره مندی از توان و ظرفیت آنان در بهبود
مدیریت شهری از طریق:
 نظام رسمی آموزشی رسانهها به ویژه رسانه ملی اینترنت و فضای مجازی شورایاریها با تقویت آنها برای آموزش های رو در رو و فرهنگ سازی در جهت حفظ محیطزیستج -توانمندسازی تشکلهای مردم نهاد در حوزه زنان و محیطزیست به منظور جلب مشارکت مردم و
کاهش اتکا بر دولت برای حفظ محیطزیست از طریق:
 -حمایت شورای شهر و شهرداری از پروژه های ارایه شده تشکلهای مردم نهاد ) (NGOsدر حوزه زنان و محیطزیست
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 همکاری شهرداری با تشکلهای غیردولتی زیستمحیطی زنان در اجرای پروژه های مربوطهد -تعیین محورهای شاخص و مهم مقابله با آلودگی های زیستمحیطی و تدوین برنامه تشویقی و تبلیغی
فراگیر برای زنان براساس موضوعات زیر:
 استفاده از فناوری ها ،صنایع و خدمات پاک و سازگار با محیطزیست از سوی زنان تشویق به مصرف بهینه مواد و انرژی با توجیه کمک به اقتصاد خانواده بازیافت و کاربرد مجدد مواد به وسیله زنان در خانواده ترغیب زنان به انتقال دانش زیستمحیطی با تأکید بر ظرفیت و توان آنها -تنظیم خانواده و کنترل زاد و ولد که تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم بر محیطزیست دارد

 -1-5تهدیدها
.1
.2

.4
.0

 -2-5نقاط قوت
.1
.2
.1
.4
.0
.3
.0
.1
.9

افزایش میزان سواد و تحصیالت عالی در جامعه زنان ایرانی
رویکرد زیستمحیطی جامعه زنان تحصیل کرده به محیطزیست و افزایش رشته ها و دانشجویان محیطزیست
اعتقاد به تاثیرگذاری زنان در امر حفاظت از محیطزیست در برخی سطوح سیاستگزاری و تصمیم گیری
رویکرد توانمندسازی زنان در برخی تصمیمگیری ها و آزادی عمل و کنترل آنها بر منابع اقتصادی
رشد حضور زنان در ساختارهای شورایی و سیاستگزاری های شهری و محلی
وجود تشکلهای مردم نهاد (سمن) زیستمحیطی و فعالیت آنها در زمینه آموزش های زیستمحیطی به زنان
فعالیت های انجام شده در کشور برای ارتقاء مشارکت زنان در مباحث تحقیقاتی ،اجرایی و آموزشی محیطزیست
حضور زنان در کنفرانس ها وکارگاههای آموزشی ملی ،منطقه ای و بین المللی در موضوعات محیطزیست
استراتژیهای حمایت کننده
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.1

وجود نگرش های مرد ساالرانه بهعنوان مانع رشد ظرفیت ها و مسئولیت پذیری زنان در سطوح خانواده ،جامعه و سیاست
های کالن
وجود برداشت های متعصبانه ای که هر گونه طرح مبحث زنان را بهعنوان نوعی مقابله و ایستادگی در مقابل مردان تلقی
میکنند
شیوع ناهنجا ری های خانوادگی منتج به احساس سرخوردگی و بی قدرتی و ضعف ظرفیت های زنان در اداره امور
اجتماعی مانند حفاظت از محیطزیست
بی اعتمادی جامعه زنان به هشدارهای منابع رسانه ای و دولتی
تلقی قید و بند از قانون و در نتیجه قانون گریزی

 -6بررسی یافتههای موجود در زمینه مشارکت شهروندان به ویژه زنان در مدیریت شهری
سیف اللهی ( )1104در گزارش خود از طرح پژوهشی مشارکت زنان که در مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران انجام
شده ،با تأکید بر اینکه کنترل شهروندی عالیترین سطح و نوع مشارکت است به شناخت انواع مشارکت اجتماعی زنان و عوامل
مرتبط با آن که هدف این تحقیق بوده ،اشاره کرده است.
در مجموع شش نوع مشارکت مدنی ،حمایتی ،فرهنگی -تفریحی ،محلی ،مذهبی -خیریهای و شرکت در فعالیتهای انقالبی
شناخته شده که در این میان میانگین مشارکت مدنی پایینتر و میانگین مشارکت مذهبی-خیریهای باالتر از سایر انواع مشارکت
است .به طور کلی نیز میزان مشارکت اجتماعی زنان شهر تهران در سطح پایینی قرار دارد (مسجدجامعی)1197 ،

 -1-6بررسی تجربیات کشورهای جهان از نقش آفرینی زنان
نمونههای فراوانی از تجارب مشارکت زنان در قالبهای مشارکتی برای حفظ محیطزیست در سطح خانواده ،محله ،شهر و
کشور در سراسر جهان وجود دارد و اکنون چندین دهه است که زنان نقش تعیین کننده خود را در این عرصه به اثبات رسانده اند.
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زنان با برگزیدن راه های حفظ محیطزیست سعی کرده اند جهان را از هوای بهتر ،خاک غنی تر و جنگل های سبزتر برخودار
کنند .آنها به مصرف پایدار فکر میکنند و به بهبود دسترسی ،کنترل و محافظت از منابع و حتی مبارزه با پدیدۀ تغییر آب و هوایی
را دنبال میکنند  .بسیاری از زنان متوجه شده اند که برای تضمین بهروزی و سالمتی نسل های آینده ،باید آراء خود را به طور
جامعی در کلیۀ سطوح تدوین و اجرای سیاست ها اعمال کنند .در دهه های اخیر حضور زنان سرشناس برای سردمداری حفظ
محیطزیست امری مشهود بوده است .به عالوه اینکه سهم زنان در راهبری و دسترسی به منصب های مرتبط با توسعه پایدار و
حفظ طبیعت افزایش چشمگیر یافته تا جایی که بارها سبب گردهمایی های ویژه رهبران زن جهان در عرصه محیطزیست شده
است .این رهبران به خوبی توانسته اند ظرفیت های موجود در جامعه زنان را به کار گیرند.
اولین نمود مشارکت زنان در حفاظت از محیطزیست به  177سال قبل برمیگردد؛ زمانی که در راجستان هند مردان برای
ساختن قصری از چوب درصدد بریدن تعداد زیادی درخت بودند« .آمریتا دوی» از قبیله «بیشنوا» ،اولین درخت منطقه را در آغوش
گرفته تا از بریدن آن ممانعت کند .وی البته با تبر یکی از چوب برها کشته شد .با کشته شدن آمریتا مردم  11روستای اطراف
هجوم آورده و در دفاع از هدف او وارد کارزاری شدند که نتیجه اش کشته شدن حدود  107نفر بود که البته کار ساخت قصر را
متوقف کردند .این حادثه در واقع آغازی بر جنبش زیستمحیطی معروف به چیپکو در هند بود که در دهۀ های اخیز نیز در هند
منشاء الهام فعاالن محیطزیست شد.
کشور ژاپن در دهه پنجاه میالدی شاهد اعتراض جدی دو سازمان غیردولتی زنان نسبت به آلودگی ناشی از صنایع و
نیروگاههای منطقه توباتا بود .این زنان خواهان حقوق خود برای زندگی در محیطزیستی سالم و امن بودند که در اثر فعالیت های
صنعتی در خطر قرار داشت .در نهایت ،اعتراضات این جنبش زنانه به اتخاذ اقداماتی برای پیشگیری از آلودگی توسط دولت محلی و
کارخانه ها منجر شد که کیفیت زندگی را بهبود بخشید ()Communities and Local Government, 2007
در برزیل نیز تشکل غیردولتی جنبش دمکراتیک زنان که از سال 1934راهاندازی شد ،با هدف حفظ محیطزیست شهری و
مناطق در معرض خطر ،در قالب پروژههایی با شهرداری و دولت محلی به آموزش دختران و زنان برای صیانت از محیطزیست ،نیل
به توسعه پایدار و عدالت زیستمحیطی پرداخت .مخالفت این جنبش در استفاده از کودها و سموم شیمیایی در کشاورزی و رایزنی
برای تدوین قوانین زیستمحیطی به اذعان مردم و مقامات نتایج مشهودی در برزیل داشته است( .همان) در کنیا جنبش محافظت
از جنگل های کمربند سبز ،حرکت پیشتاز و مشهوری است که به دست زنان در روز زمین سال  1900آغاز شد« .وانگاری ماتای»
رهبر این جنبش در بسیاری امور نفر نخست بوده است .او متولد کنیا اولین زن آفریقای شرقی و مرکزی است که مدرک دکترا
گرفت و اولین کارشناس محیطزیست است که برندۀ جایزۀ نوبل شد .ماتای کاشتن درخت را با پشتیبانی شورای ملی زنان کنیا آغاز
کرد« .وانگاری ماتای دستاوردهای این جنبش را حاصل آموزش و توانمندسازی زنان دانسته است (همان)
جنگل زدایی در  27درصد از انتشارات ساالنۀ کربن سهم دارد .اثرات جنگل زدایی در کشورهای پیشرفته را میتوان در
فرسایش و تحلیل رفتن زمین و کمبود آب و مواد غذایی مشاهده کرد .از طریق فعالیت جنبش کمربند سبز ،از هزاران جریب جنگل
های غنی و بومی آفریقا محافظت به عمل آمده است و شش هزار نهالستان که توسط زنان اداره میشود ،برای یک صد هزار تن
اشتغال ایجاد کرده است.
در اواخر سال  ،2770بیش از  10کشور آفریقایی در شبکۀ کمربند سبز پان-آفریقایی مشارکت داشتند .جنبش کمر بند سبز با
فعالیت در حوزههای حفظ محیطزیست ،دمکراسی ،توانمند سازی زنان ،توسعه اجتماعی و حل منازعه در سراسر جهان گسترش
یافته و در ایاالت متحده ،بریتانیا ،هند غربی ،ژاپن و آمریکای جنوبی حضور پیدا کرده است .این جنبش تاکنون بیش از سی میلیون
اصله درخت در کنیا کاشته و به تسهیل درختکاری در نقاط دیگر نیز یاری رسانده است.
«کیت اورن» مدیر اجرایی سازمان محیطزیست و توسعۀ زنان ) (WEDOاست .این سازمان جهانی ،با هدف تحقق عدالت
اقتصادی و اجتماعی ،در زمینۀ توانمندسازی زنان بهعنوان مسئوالن تصمیم گیری فعالیت دارد .این سازمان که به طور مشخص
برای تأثیرگذاری در نشست 1992سران درارتباط با زمین تشکیل شد ،در پی وارد ساختن دیدگاه های جنسیتی و مشارکت مستقیم
زن در عرصۀ بین المللی است .این سازمان در آخرین اقدام خود در قرار دادن نخستین متن جنسیتی در مذاکرات سازمان ملل متحد
در خصوص تغییر آب و هوا ایفای نقش کرد.
گزارش دولت سوئد در سال  2770تأکید دارد که مطالعات نشان میدهد زنان در کشورهای شمال ،یعنی کشورهای توسعه
یافته ،با اتخاذ بیشتر تصمیم های «سبز» در سطح خانه ،ردپای کوچک تری از کربن در مقایسه با مردان از خود به جای می
گذارند.
زنان و جنبش های زنان با به نمایش گذاشتن ظرفیت بسیار خوبی در مقام رهبر ،کارشناس ،آموزگار و نوآور ،گام های بلندی
در حفظ و حر است از منابع اطراف خود برداشته اند .در کشورهای آمریکای جنوبی نیز این ظرفیت به اثبات رسیده است .چنانچه
رییس جمهور سابق اکوادور بهعنوان یک زن با تجربه در عرصه سیاست و امور اجرایی ،هم اکنون مسئولیت سازمان آمازون را بر
عهده دارد .این سازمان منطقه ای در برگیرنده اقدامات هفت کشور آمریکای التین برای حفاظت از جنگل های بارانی آمازون است.

مهمترین توصیههای کارگروه به شهرداری و شورای شهر عبارت بوده اند از:
 .1نیاز به برقراری ارتباطات مناسب با اقشار مختلف زنان و فراهم کردن امکان دسترسی همه آنها به خدمات شهرداری؛
 .2اهمیت آموزش و توانمندسازی زنان در حوزه امور شهری و بهرهمندی از مشاوره با آنها در تصمیمگیریهای مربوط به
محله و شهر؛
 .1اهمیت تأمین سرویس حملونقل عمومی مناسب و خدمات مربوط به محیطزیست شهری؛
 .4اهمیت حمایتها و تأمین منابع مالی الزم جهت ارائه خدمات.
در پی نقش آفرینی زنان در دهه های گذشته برای بهبود وضعیت محیطزیست در جهان ،این روند وارد مباحث جدیدی
میشود که این روزها در خواستههای زنان برای طرح در کنفرانس جهانی ریو( 27+بیست سال پس از ریو) قابل مشاهده است.
مهم ترین محور در این زمینه بحث دستیابی زنان به مشاغل سبز و محیطزیستی به شمار می رود .گزارش سال  2711بانک جهانی
مؤید این واقعیت است که سرمایهگذاری بر روی مشارکت زنان بیش از سرمایهگذاری بر روی مردان ،کشورها و جوامع را به توسعه
میرساند.
نمونه دیگری از اقدام برای جلب مشارکت مردم از طریق دولت های محلی ،تصویب «سند ملی محالت قوی و پر رونق» توسط
دولت انگلستان در سال  2773است .در این مصوبه دولتی تعهد ایجاد فضای آزادتر برای دولت های محلی مبنی بر انعطاف پذیری
در تعیین اولویت های محلی گنجانده شد .برای راحت تر شدن کار نیز تعداد  1277شاخص ملی به  191شاخص کاهش یافت .این
 191شاخص در قالب  3محور از جمله جامعه محلی قوی تر ،جامعه ایمن تر ،محور کودکان و جوانان ،بهداشت و رفاه ،از بین بردن
تبعیض و ایجاد تساوی جنسیتی ،اقتصاد محلی ،محیطزیست و توسعه پایدار تنظیم شد .همچنین برای هر یک از این محورها ،یک
سری شاخص ها کیفی و کمی تعریف کردند که در محور «محیطزیست و توسعه پایدار» به شرح زیر بوده است:
 .1کاهش دی اکسیدکربن ناشی از فعالیت های بخش دولتی و عمومی
 .2شناسایی نرخ ایجاد آلودگی دی اکسید کربن در قراردادهای محلی
 .1یافتن راه حل برای مشکالت سوختی مردم فقیر
 .4تطبیق شرایط با تغییرات آب و هوایی
 .0مدیریت سیل و فرسایش سواحل
 .3کسب استانداردها برای کنترل سیستم بهداشت حیوانات
 .0شناسایی سرانه پسماندهای هر خانوار
 .1مدیریت بازیافت زباله و کمپوست خانواده ها
 .9مدیریت زباله و محل دفن آن
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جنگل های آمازون عالوه بر اینکه از مهم ترین ذخیره گاههای طبیعی و بکر دنیاست ،از مخازن بزرگ جذب دی اکسید کربن نیز
به شمار می آید و نقش بسیار با اهمیتی در اعتدال اقلیم دارد.
تشکلهای زنان نه تنها در عرصه ملی و بین المللی نقش آفرین شده اند ،بلکه حوزه کار خود را تخصصی تر کرده و به این
منظور در مدیریت پایدار شهری و محلی مشارکت میکنند .نمونه های موفق متعددی از این مشارکت وجود دارد که میتواند برای
حل معضالت زیستمحیطی شهری در ایران به ویژه تهران مورد بهره برداری قرار گیرد.
تجربه کانادا یکی از نمونه های موفق مشارکت زنان در مدیریت محیطزیست شهری به حساب می آید .آژانس بینالمللی
توسعه کانادا ( )CIDA- Canadian International Development Agencyدر پروژههای مشترک خود با شهرداریهای
کشور نشان میدهد که نقش زنان در تصمیمگیریهای حوزه شهرداری و مدیریت شهری بسیار تعیین کننده بوده و میتواند در
پیشبرد جامعه محلی مؤثر واقع شود .خدمات شهرداری نه تنها میتواند از آسیبهای اجتماعی که به ویژه زنان ،کودکان و جوانان را
در معرض خطر قرار میدهد ،جلوگیری نماید؛ بلکه میتواند محیطزیستی امن و سالم را با مشارکت این اقشار جامعه فراهم آورد.
برای نمونه در شهرهای اوتاوا و مونترآل گروه کاری دسترسی زنان به خدمات شهرداریها در سال  1999پایهگذاری شد و تاکنون
فعالیت آن تداوم دارد .این کارگروه تا حد زیادی شهرداریها را در تعیین وضعیت موجود زنان این شهر ،تعیین مشکالت آنها و
نحوه مشارکت آنها در اداره شهر به ویژه در حوزه حل مشکالت محیطزیست شهری یاری داده است .از جمله اهداف این کارگروه
مشترک که عالوه بر مسئولین شهرداری و اقشار زنان ،سازمانهای غیردولتی و دانشگاهیان را نیز در بر میگیرد ،عبارتند از:
 .1ارزیابی دسترسی برابر زنان و مردان به خدمات شهرداری؛
 .2تضمین به رسمیت شناختن کامل نقش زنان در امور شهری؛
 .1ارائه سیاستها ،راهبردها و توصیههای الزم به شورای شهر
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 .17شناسایی کیفیت هوا شامل کاهش  NOو فرسایش PM10

 .11بهبود معابر و پاکسازی محیطزیست با توجه به سطح به کارگیری سموم
 .12بهبود معابر و پاکسازی محیطزیست با توجه به جمع آوری غیرقانونی زباله
 .11بهبود تنوع زیستی محلی با مدیریت فعاالنه در سایت های تنوع زیستی محله
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در اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا سازمانهای غیردولتی زنان در برنامهریزیهای شهری دخیل هستند .آنها تا حد زیادی
توانسته اند مسائل جنسیتی را در سیاستها و دستورالعملهای حوزه مدیریت شهری به ویژه در بخش محیطزیست لحاظ نمایند.
برای نمونه در کشور هلند در  217شهرداری این کشور ،کمیتههای مشاوره زنان به این منظور تاسیس شده و مشغول فعالیت هستند .این کمیته های
مشاوره عالوه بر ارزیابی برنامههای حوزه ساخت و ساز ،بر سیاستگذاری و برنامهریزیهای شهرداریها در حوزه کاربری زمین،
طرحهای ترافیکی و پروژههای زیستمحیطی نظارت دارند )Dankelman, 2010( .اساساً کشورهای اروپایی صاحب منشوری در
برابری زنان و مردان در سطح محلی هستند .در این منشور اصل بر یافتن پاسخ برای تمام سئواالت مربوط به برابری در سطح
شهر ،زمینه سازی برای مشارکت زنان در مدیریت شهری و زمینه سازی برای تاثیرگذاری زنان در تصمیم گیری های مربوط به
شهر و مدیریت آن است .مجریان منشور نیز شهرداریها هستند.
در اتریش و آلمان از دهه  17تاکنون واحدها و دفاتر فرصتهای برابر جنسیتی در ادارات اصلی شهرداریها مستقر شده و
فعالیت دارند .برای مثال در ش هر وین اتریش دفتر هماهنگی امور زنان با بودجه مشخص در شهرداری این شهر در سال 1191
راهاندازی شده است( .)Oxaal & 1997:6Badenهمچنین در بسیاری از کشورهای اروپایی شهرداریها به منظور افزایش
مشارکت شهروندان به ویژه زنان در حوزه مدیریت محیطزیست شهری ،برنامه عمل اجالس جهانی محیطزیست ریو را طراحی و
تدوین کردند که با اجرای آن طی دو دهه گذشته مشارکت عمومی زنان در این حوزه بسیار ملموستر از گذشته شده است.
در کشورهای آسیایی و آمریکای التین نیز بسیاری از شهرداریها و شوراهای شهر ،البته نه به طور سیستماتیک ،بلکه به طور پراکنده
پروژههای متعددی را در زمینه های مختلف مدیریت محیطزیست شهری مانند کاهش پسماند یا کنترل آلودگی هوا داشته اند که با
مشارکت زنان و سازمانهای غیردولتی آنها به ثمر رسیده است .در این میان کشورهایی چون هند ،سریالنکا ،مالزی ،ویتنام ،برزیل،
سنگاپور و پاکستان پیشتاز بوده اند.
از میان کشورهای در حال توسعه همچنین میتوان به ترکیه اشاره کرد .ترکیه با آغاز فرآیند صنعتی شدن از دهه پنجاه با سیل
مهاجرین از روستاها مواجه بوده و دچار معضل شهرنشینی بی رویه شده است .این وضعیت شهرهای ترکیه را با انبوهی از مشکالت
زیستمحیطی مواجه کرده است .برای مقابله با این روند سازمانهای دولتی و غیردولتی و بخش خصوصی ضمن لحاظ نگرش
جنسیتی در فرآیند توسعه ،مبادرت به آگاهی بخشی و توانمندسازی زنان در حوزه محیطزیست و طبیعت کرده اند .نکته قابل توجه
اینکه این رویکرد بر اشتغال زایی و درآمدزایی متمرکز بوده و به ترویج «مشاغل سبز» مانند ترویج فناوری های کم مصرف یا
بازیافت مواد می پردازد(ISOE,2010).
پروژه گپ-چاتام ) (GAP-CATOMدر پی این رویکرد و با هدف ارتقاء نقش زنان در فرآیند توسعه در سطوح مختلف
خانواده ،محله ،شهر و کشور به اجرا در آمد .این پروژه با تمرکز بر آموزش ،بهداشت و حمایت از خدمات اجتماعی صورت گرفته و
بنا بر ادعای دولت ترکیه از موفق ترین پروژه های توسعه ای در آن کشور بوده است .دهها هزار نفر از زنان ترک در قالب این
پروژه مورد آموزش و توانمندسازی قرار گرفته اند.
همچنین دولت ترکیه برخی از اهداف و راهبردهای بخش محیطزیست سال های  2771تا  2711این کشور را براساس جلب
مشارکت زنان ترسیم کرده است؛ مانند موارد زیر:
 هدف «اثربخشی زنان در تصمیم سازی های حوزه محیطزیست» از طریق راهبرد افزایش تعداد شوراهای زنان به  11مورد،توانمندسازی زنان برای مشارکت در تصمیم های محلی محیطزیست ،افزایش مشارکت زنان در سیاستگزاری های زیستمحیطی و
ارتقای آگاهی و حساسیت زنان نسبت به شرایط نامساعد زیستمحیطی
 هدف «تقویت نقش آفرینی زنان در اجرای موثر سیاست های زیستمحیطی» از طریق راهبرد آگاه سازی آنها در موردالگوهای صحیح تولید و مصرف ،بهره برداری و مدیریت درست منابع طبیعی با مشارکت جوامع محلی و سازمانهای مردم نهاد،
تشویق ابتکارات زنان در قالب تشکلهای غیردولتی برای حل مشکالت زیستمحیطی
 هدف «تقویت انگیزه زنان برای مقابله با شرایط نامساعد زیستمحیطی شهرها و ارتقای استانداردهای زندگی شهری» ازطریق فعالیت های آگاه سازی آنها نسبت به نحوه مقابله با بالیای طبیعی و اثرات منفی تغییرات آب و هوایی ،اثرات سوء استفاده
از مواد شیمیایی و مقابله با رشد نامتعادل شهرنشینی و حاشیه نشینی»
نمونه های مشارکت زنان در مدیریت محیطزیست محلی ،شهری ،ملی و بین المللی در کشورهای در حال توسعه و توسعه
یافته فراوان بوده و ذکر و بررسی همه آنها نیازمند مطالعه و پژوهشی مستقل است .از جمله اینکه شهرهای مهم دنیا امروزه به
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حضور زنان در راس مدیریت شهرداریها توجه دارد« .دورا باکویانی» شهردار سابق آتن در سال  2770بهعنوان برترین شهردار
جهان به دلیل مدیریت خوبش در المپیک  2774آتن انتخاب شد .او بال فاصله بعد از این موفقیت به مقام وزارت امور خارجه یونان
رسید.
در مدت مدیریت باکویانی در شهرداری آتن ،زیرساخت ها تجهیز و عملکرد ها دچار تحول شدند؛ شهر رنگ و لعاب تازه
گرفت ،تمیزی و سرسبزی به شهر آورده شد ،فضاهای تفریحی و پارک های بسیاری ساخته شد .در نتیجه دستیابی به کیفیت
زندگی مطلوب از مهم ترین روید ادها در این شهر شناخته شد .راه ها و فضاهای عمومی در  407خیابان اصلی و به مساحت 007
هزار مترمربع نوسازی و پیاده راه ها به مساحت  207هزار مترمربع دوباره سنگفرش شدند و  107هزار از انواع گل و گیاه و  11هزار
اصله درخت در پارک ها ،میادین و مسیرهای عبور پیاده کاشته شدند .شهرداری آتن در آن دوران روی باال بردن سطح خدمات در
محالت تمرکز داشت و توسعه شبکه پارک ها و بازسازی مناطق و از همه مهم تر بهبود کیفیت زندگی از دیگر اولویت های شهری
بود.
همچنین در برنامه ای دیگر شهروندان تشویق شدند روی بام خانه های خود گل و گیاه بکارند و یا گیاهان یا میوه های
مخصوصی را در بالکن خانه هایشان پرورش دهند .در ژوئن  2774نیز برنامه  4ماهه آزمایشی مربوط به بازیافت اجرا شد که فاز
اول آن درباره بازیافت قوطی ها و کاغذها بود.
«هلن زیله» شهردار شهر کیپ تاون آفریقای جنوبی خبرنگاری است که با ورود به عالم سیاست شهردار یکی از شهرهای مهم
این کشور آفریقایی شد .او هم اکنون مانند دکتر محمدباقر قالیباف شهردار تهران ،در بین یازده شهردار برتر جهان قرار دارد .هلن از
سال  2773شهردار این کیپ تاون است و پیش از این در سال  2771بهعنوان برترین زن سال آفریقای جنوبی معرفی شد.
کیپ تاون طبق قانون اساسی آفریقای جنوبی بهعنوان یک کالنشهر به جهانیان معرفی میشود و یکی از بزرگ ترین اشکال
حکومت های محلی را در این کشور دارد .این شهر  217عضو شورا دارد که  21عضو اجرایی آن توسط زیله بهعنوان شهردار
اجرایی شهر منصوب می شوند.
اما عمده ترین فعالیت های موثر هلن زیله در مسایل اجتماعی متمرکز شده است .مهاجرت در سال های اخیر در آفریقای
جنوبی به صورت یک بحران درآمده و در این مدت بسیاری از مسووالن کشور تنها به ایراد سخنرانی درباره این بحران پرداختند؛
اما زیله به حرف زدن قناعت نکرد و وارد عمل شد .او به سرعت برای رفع این بحران اقدام به ساخت پناهگاه در شرایط اورژانسی
کرد و توانست تا حدودی از پس این بحران در شهر کیپ تاون برآید .مردم این شهر او را یکی از سختکوش ترین افراد در کشور
آفریقای جنوبی می دانند که تمیزی پایتخت و سر و سامان دادن به زیرساخت ها از جمله دیگر موارد چشمگیر در فعالیت اوست
).(ISOE,2010

نتیجه گیری
با توجه به بحرانهای حوزه محیطزیست و چالشهای حوزه زنان ،مشارکت دستگاههای مرتبط در این زمینه میتواند بسیار
تعیینکننده باشد ،در این راستا توسعه آموزش و برقراری عدالت آموزشی در توسعه پایدار با محوریت زنان منجر به توان افزایی زنان
در استفاده از دانش زیستمحیطی و افزایش آگاهی و دانش آنان در فضاهای شهری به واسطه شبکه های اجتماعی و سازمانهای
مردم نهاد در حوزه زیستمحیطی باید توجه ویژه به این موضوع شود.
دستیابی به هدفهای جنسیت و توسعه به هیچ روی کار آسانی نیست و حمایت همه افراد در سطوح مختلف دستگاههای دولتی
و مجریان را می طلبد .این امر مستلزم کوششی است آگاهانه تا به مدد آن بتوان عالئق و شور زنان و مردان را در جهت ترقی
اجتماعی و اقتصادی به حرکت درآورد و از آن بهره جست .تحقق این مهم همچنین نیازمند وقوف کامل نسبت به نقشها ،روابط و
تالشهای زنان و مردان در عرصه حیات سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی است .عالوه بر این الزم است برای ارزشگذاری
فعالیتهای گوناگون اقتصادی و غیراقتصادی ،چارچوبی تدارک شود .از این گذشته رسیدن به هدفهای توسعه ،به اندیشه و اقدامی
جدی نیاز دارد که جهتی انسانی داشته و برای حل مسائل جنسیت الهام بخش باشد و آینده جامعه و نیازهای مردان و زنان را در
هر سنی درک کند و برای تحقق این نیازها ،همه مساعی خود را به کار گیرد .افزون براین ،اقدامات دیگری باید صورت پذیرد ،اوال
قبل از هرچیز الزم است هدفهای جنسیت و توسعه به خوبی روشن شود و در متن برنامه ها و دستاوردهایی که درکشور دنبال
میشود قرار گیرد .ثانیا چون این مفاهیم تازگی داشته و با راه و رسم متعارف اندیشه توسعه سنتی سازگار نیست از این رو باید یک
گروه طرفدار جنسیت در سازمانها به وجود آید و برای تحقق این اهداف مجدانه تالش کند .بدین ترتیب باید در جهت سازماندهی
مناسب زنان ،توانمند ساختن آنها و آموزش به آنها جهت مشارکت در فعالیت های شهری و محیطزیستی توجه به منافع و سهم
آنها در جریان توسعه و برخورداری از مواهب توسعه ،برنامه ریزی الزم صورت پذیرد.
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اگر می خواهیم یک مدیریت پایدار زنانه داشته باشیم باید حضور پررنگ زنان را در محالت ،نواحی مختلف شهری داشته
باشیم .اگر این زمینه به طور کامل فراهم شود میتوانیم شاهد حضور مدیریت فکری زنان در باالترین سطوح مدیریتی نیز خواهیم
بود؛ که در این راستا جریانسازی جنسیتی برای حفاظت محیطزیست باید فعال تر شود تا فرصتهای برابر برای زنان و مردان
بهعنوان شرکا و ذینفعان حفاظت محیطزیست با توجه به جایگاه متفاوت آن ها در جامعه و میزان دانششان درباره محیطزیست
ایجاد شود.
به عبارت دیگر هدف جریانسازی جنسیتی برای توسعه پایدار ،به حداقل رساندن اثرات منفی فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی
بر محیطزیست است که این امر از طریق افزایش دانش و آگاهی زنان و مردان برای ارتقای رهیافتهای حساس جنسیت و
راهحلهایی برای به حداقل رساندن مصرف منابع طبیعی و شتاب دادن به استفاده از فنآوریهای دوستدار محیطزیست و با هزینه
موثر توسط زنان و مردان امکانپذیر خواهد بود .زنان آگاه میتوانند در انتقال فرهنگ زیستمحیطی کمک کنند .بدین جهت باال
بردن سطح آگاهیهای مردم در مورد فضای سبز و آشنایی با خواص گیاهان ضرورتی است که مانع بروز فاجعه نابودی شهرها بر اثر
آلودگی هوا و محیطزیست میگردد .به همین منظور اهمیت دادن به نقش فضای سبز در زندگی انسانها و ایجاد عالقه بیشتر به
درخت و گل و چمن در وجود هر کس امری است ضروری.
با طرح وتطبیق برنامه های زیستمحیطی و تشکیل سازمانهای فعال زنان در مراکز کشور میتوان تغییر رفتاری در الگوی
مصرفی خانواده ها ایجاد کرد ؛ بنابراین آموزش زنان در زمینه حفظ محیطزیست ،ایجاد انگیزه کافی و توانمند ساختن آنان ،برای
حل مسائلی است که سالمت او ،خانواده و جامعه را به چالش میکشد .توانمندسازی زنان در جهت جلب مشارکت آنها برای حل
معضالت محیطزیست به معنی توانمند کردن جامعه میباشد.
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The role of education and empowerment of women in
environmental protection and sustainable management
of urban
RezvanBarzegar, Asghar Shahriary, Razieh Shahriary

Difference and diversity in cities, people are in putting together, which have different
patterns of life and makes the city an attractive place, but the other side of this variety is
unknown.The way humans that happens at a time and in a public place unit such as stores
and restaurants have been strangers to one another conditions in this unknown are
increasing. This could lead to increased human vulnerability, especially for women and
all those who are physically more vulnerable they are. In terms of human development,
managerial experience of this country in addition to international experience confirms that
in today's world share of women in advancing social goals, clear and the calculation of
the benefit of achieving better and faster to the target. Today, living in cities and in
general in the modern world makes human life is mechanical.Cities as centers of
concentration of activities and human lives to be able to stability set its own choice but to
accept the structure and function are affected by natural systems do not. The role of the
environment in urban life as an essential component and a key role in the metabolism of
the body of the only cities to have that lack of them can cause serious damage to urban
life. The aim of this study was to evaluate the quality and developing the role of education
and empowerment of women in protecting the environment and examines how their peace
of mind.In this regard, the participation of women in the preparation and implementation
of urban projects, as a way to presence of more women in the urban space, is
proposed.The results show that the environment in urban life urban social and ecological
efficiency.The more effect on urban life, the functions of the environment, or their
ecological efficiency that makes a favorable cities to live and cope with the adverse
effects on the development of industry and transport and improve the quality of life of
citizens.
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