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ارزﯾﺎﺑﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯿﺎن اﻓﺰا در ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ﺷﻬﺮی ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺟﺘQﻋﯽ )tﻮﻧﻪ ﻣﻮردی ﺷﻬﺮ ﴎﺧﺲ(
 زﯾﻨﺐ ﮐﺮﮐﻪ آﺑﺎدی :داﻧﺸﯿﺎر ﮔﺮوه ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﻬﺮی واﺣﺪ ﺳﻤﻨﺎن ،داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﺳﻤﻨﺎن
 ﻣﺤﻤﺪ ﮔﻞ ﻣﺤﻤﺪی :داﻧﺸﺠﻮی دوره دﮐﱰی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﻬﺮی واﺣﺪ ﺳﻤﻨﺎن ،داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﺳﻤﻨﺎن )(rabet.srkh@gmail.com
ﭼﮑﯿﺪه
ﮔﺴﱰش ﮐﺎﻟﺒﺪی ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺷﻬﺮی ،ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ
و ﺧﺪﻣﺎترﺳﺎﻧﯽ ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻓﻘﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﺸﱰ ﻣﻮاﻗﻊ ﻓﻀﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ دروﻧﯽ ﺷﻬﺮی وﺟﻮد دارد و ﯾﮑﯽ از
ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از روﯾﮑﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯿﺎناﻓﺰا اﺳﺖ .ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻣﯿﺎناﻓﺰا ﺑﻪوﯾﮋه در ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺘﻌﺪد
از روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ ،راﻫﮑﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ از درون ﺑﺎ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﱰ و ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﺑﯿﺸﱰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ
ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ راﻫﱪدﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯿﺎن اﻓﺰا را ﺣQﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺣﺎﺋﺰ
اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ .ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺟﺘQﻋﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ ﮐﻪ دارد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ از روﯾﮑﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯿﺎناﻓﺰا ﺣQﯾﺖ ﮐﻨﺪ .ﻫﺪف
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯿﺎناﻓﺰای ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ﺷﻬ ِﺮ ﴎﺧﺲ ﺑﺎ
روﯾﮑﺮد ارﺗﻘﺎء ﺷﺎﺧﺼﮥ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺟﺘQﻋﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ
ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،دادهﻫﺎی ﻣﻮردﻧﯿﺎز از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
اﺳﻨﺎدی و ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺟﻤﻊآوریﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻖ،
در ﻣﺤﯿﻂ  Arc Mapآﻣﺎدهﺷﺪه و ﺗﺠﺰﯾﻪوﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ و ﺗﻬﯿﻪ
ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺧﺮوﺟﯽ در ﻣﺤﯿﻂ  GISﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ۱۲۴
ﻧﻔﺮ از اﻓﺮاد ﺳﺎﮐﻦ در ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ﴎﺧﺲ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺪود  ۷۵ﻫﮑﺘﺎر
وﺳﻌﺖ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ در ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﴍق ﻗﺮار دارد و
از ﻃﺮﯾﻖ روش tﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎبﺷﺪه و دادهﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻧﺮماﻓﺰار  SPSSﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪوﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻧﻈﯿﺮ اﻋﺘQد اﺟﺘQﻋﯽ ،ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺗﻌﺎون و ﻫﻤﯿﺎری و اﻋﺘQد ﻧﻬﺎدی
ﻣﺒﯿﻦ رﻏﺒﺖ زﯾﺎد ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﺣﯿﺎء اﯾﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و
ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ در راﺳﺘﺎی ارﺗﻘﺎء ﺷﺎﺧﺼﮥ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺟﺘQﻋﯽ ﺑﺎﻓﺖ
ﻓﺮﺳﻮده ﺷﻬﺮ ﴎﺧﺲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯿﺎناﻓﺰا ﺑﺎﻫﺪف ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ
ﺑﺎﻓﺖ ،ﻣQﻧﻌﺖ از رﺷﺪ اﻓﻘﯽ در ﺷQل ﺷﻬﺮ و ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺷﻬﺮی ﻧﯿﺰ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی :ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯿﺎناﻓﺰا ،ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺟﺘQﻋﯽ ،ﺷﻬﺮ
ﴎﺧﺲ

Abstract
Lack of attention to the quality of the concept of
development by urban management and turning to
the quantitative solutions that are often replacing the
concept of growth with development, have created
problems for today's cities. These problems include
physical expansion, increased urban transportation
costs, increased infrastructure maintenance, and
increased per capita service costs. However, there is
often space for development within urban
boundaries, and one of the appropriate development
options is to utilize the endogenous development
approach. In the meantime, it is important to consider
the factors that can support endogenous development
strategies and policies. Social participation, given its
nature, can support endogenous development as one
of the most effective ways. The purpose of this study
is to evaluate the endogenous development theory in
the worn-out texture of the city with the approach of
promoting social participation. The research method
is descriptive-analytical and according to the nature of
the research the required data were collected through
documentary and field studies (questionnaire,
interview, and observation). The maps required for
the research were prepared in Arc Map environment
and the analysis of the maps data and output maps
were carried out in GIS. The statistical population
consisted of 124 people living in the area under study
who were selected through random sampling and the
data were analyzed using SPSS software. Finally,
some strategies have been suggested to improve the
social participation index of the worn-out texture of
Sarakhs based on endogenous development theory.
Keywords: Endogenous Development, Worn-out
texture, Social Participation, Sarakhs city
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
در ﯾﮏ ﻗﺮنِ اﺧﯿﺮ ،ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎن ﺑﻪﴎﻋﺖ در ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﻬﺮی

ﻣﯽtﺎﯾﺪ .در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﯿﺰ ﺳﻌﯽ ﮔﺮدﯾﺪه ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﯽ

ﮔﺮد آﻣﺪﻧﺪ .در اﺛﺮ رﺷﺪ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺷﻬﺮﻫﺎ ،ﮔﺴﱰش ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺷﻬﺮ

دﻗﯿﻖ اﯾﻦ ﺑﺎﻓﺖ و ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ آن ﺑﺮای اﺟﺮای ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯿﺎن

ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﯿﺮاﻣﻮن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮاﮐﻢ و اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﯽ در

اﻓﺰا ،ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و اﺟﺮا در

درون ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎ اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﮔﺴﱰش ﺑﻪ

ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ،ﺑﻪﻋﻨﻮان اﻣﺮی ﮐﻞ ﮔﺮا و ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﻧﮕﺮ از

دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫﺎی ﺑﺮون و درونﺷﻬﺮی و

ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ درونزا و ﭘﺎﯾﺪار

«ﺮﮐﺰﮔﺮاﯾﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﻋﺪم ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻮردﻧﯿﺎز

ﺷﻬﺮی ،ﭘﺮداﺧﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺑﻌﺪی اراﺋﻪ

اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ،اﻏﻠﺐ در اراﺿﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺷﻬﺮﻫﺎ رخداده،

ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺨﺮﯾﺐ اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزی ،ﺻﺪﻣﺎت
زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ و رﺷﺪ ﻧﺎﻣﻮزون و ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﻬﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ
)آروﯾﻦ و ﻫﻤﮑﺎران .(۱۶۳ :۱۳۹۶ ،ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻔﯽ و رﻫﺎ ﻣﺎﻧﺪن
زﻣﯿﻦﻫﺎی ﺷﻬﺮی و ﮔﺴﱰش ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﻬﺮﻫﺎ در ﺣﺎﻟﯽ ﺻﻮرت
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ درﺻﺪ زﯾﺎدی از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺑﺎ درآﻣﺪ ﮐﻢ و
ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮔﺮاﻧﯽ
ﺑﯿﺶازﺣﺪ ﻗﯿﻤﺖ زﻣﯿﻦ ﻧﺎﺗﻮان ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .رﺷﺪ اﻓﻘﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ
ﺑﻪﺗﺒﻊ اﻓﺰاﯾﺶ ﴎﯾﻊ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ رﻓ¯ ﻗﯿﻤﺖ
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زﻣﯿﻦﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺷﺪه و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎز
زﻧﺪهﺳﺎزی ،ﺑﻬﺴﺎزی ،ﻧﻮﺳﺎزی و ﺑﺎزﺳﺎزی ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده از زﻣﯿﻦ و ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧ¯ اﻣﮑﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ از
درون ﺷﻬﺮﻫﺎ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﮐﺸﻮر ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ
در ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﻋﻮاﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﻧﻈﯿﺮ ﮐﺎﻫﺶ
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ
ﴏﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺎرﮔﺬاری در
زﻣﯿﻦﻫﺎی رﻫﺎﺷﺪه و ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎی ﻧﺎﻣﺘﺠﺎﻧﺲ واﻗﻊ در ﺑﺎﻓﺖ
ﻓﺮﺳﻮده ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار
ﻣﻄﻠﻮب ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎ و ﺗﴪﯾﻊ در روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﮐﺎﻟﺒﺪی ﺷﻬﺮ ﺑﺪون ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻓﻘﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻘﺎط ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯿﺎن
اﻓﺰا از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ )ﭘﻮرﻣﻮﺳﻮی و ﻫﻤﮑﺎران،
 .(۳۸ :۱۳۹۳اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺷﻬﺮی در
دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻣﺪﯾﺮان اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﴎﺧﺲ
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﺑﻮدن اراﺿﯽ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻓﻘﯽ
و اﻟﺒﺘﻪ ﻏﯿﺮﴐوری ﺷﻬﺮ از ﺳﻤﺖ ﺷQل ﴍق و ﺟﻨﻮب ﻏﺮب،
ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی اﯾﻦ اﻟﮕﻮی ﻧﻮﯾﻦ در ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ﴎﺧﺲ ﺑﺎ
وﺳﻌﺘﯽ ﺑﺎﻟﻎﺑﺮ  ۷۵ﻫﮑﺘﺎر و ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ
ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺷﻬﺮی ،ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ اﻫﻤﯿﺖ ﭘﯿﺪا

روش ﭘﮋوﻫﺶ
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ازﻧﻈﺮ ﻫﺪف ،ﮐﺎرﺑﺮدی اﺳﺖ و از ﺣﯿﺚ روش
ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺗﺤﻘﯿﻖ،
دادهﻫﺎی ﻣﻮردﻧﯿﺎز از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﻨﺎدی و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﻣﯿﺪاﻧﯽ )ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﻣﺸﺎﻫﺪه( ﺟﻤﻊآوریﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻖ ،در ﻣﺤﯿﻂ Arc

 Mapآﻣﺎدهﺷﺪه و ﺗﺠﺰﯾﻪوﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ و ﺗﻬﯿﻪ
ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺧﺮوﺟﯽ در ﻣﺤﯿﻂ  GISﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
درﺟﺎت ﺳﻨﺠﺶ وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ،زﯾﺮﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ و راﺑﻄﻪ آنﻫﺎ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻓﺮدی اﻓﺮاد در ﻣﺤﺪوده
ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و در ﺟﺎﻣﻌﻪ
آﻣﺎری  ۱۲۴ﻧﻔﺮ از اﻓﺮاد ﺳﺎﮐﻦ در ﻣﺤﻠﻪ ﻣﻮردﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ روش tﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺳﺎده اﻧﺘﺨﺎبﺷﺪه و
دادهﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮماﻓﺰار  SPSSﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪوﺗﺤﻠﯿﻞ
ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .آزﻣﻮنﻫﺎی آﻣﺎری ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
اﺳﺘﻔﺎدهﺷﺪه اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ آزﻣﻮنﻫﺎی  tﺗﮏ tﻮﻧﻪای،
ﻓﺮﯾﺪﻣﻦ ،آزﻣﻮنﻫﺎی ﻧﺮﻣﺎل  cramers v،t-testو ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از
آزﻣﻮنﻫﺎی ﺳﻨﺠﺶ راﺑﻄﻪ ﻋﻠﯽ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی رﺗﺒﻪای
ﺳﺎ ﻣﺮز دی وﺗﺎﺑﯽ ﮐﻨﺪال اﺳﺘﻔﺎدهﺷﺪه و راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ در
راﺳﺘﺎی ارﺗﻘﺎء ﺷﺎﺧﺼﮥ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺟﺘQﻋﯽ ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده
ﺷﻬﺮ ﴎﺧﺲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯿﺎن اﻓﺰا اراﺋﻪﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﺻﻠﯽ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯿﺎناﻓﺰا :ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯿﺎن اﻓﺰا ﺑﻪوﯾﮋه در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ رﺷﺪ
ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺣﻮﻣﻪﻫﺎ ،ﻓﻮاﯾﺪ زﯾﺎدی را در ﺧﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ زﯾﺴﺘﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺳﮑﻮﻧﺘﯽ
ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﻮاﻣﻊ را

)آروﯾﻦ و ﻫﻤﮑﺎران .(۱۶۴ :۱۳۹۶ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯿﺎن اﻓﺰا در ﻣﻘﯿﺎس

اﺟﺘQﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﮐﺎﻟﺒﺪی ﺑﺮرﺳﯽ tﻮده ﮐﻪ در ﺟﺪول

ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﮐﻞ ﺷﻬﺮ را در ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪﻋﻨﻮان

ﺷQره ) (۱ﻣﻔﺼﻞ اﺷﺎرهﺷﺪه اﺳﺖ)ﻣﯿﺮ ﻣﻘﺘﺪاﯾﯽ و

ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺪاوم ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه

ﻫﻤﮑﺎران(۴۶ :۱۳۸۹ ،

وﺟﻮد آﻣﺪه و ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﻮرد وﺟﻮد دارد ﮐﻪ

ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯿﺎن اﻓﺰا :راهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ

ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻼشﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺎرﺑﺮی زﻣﯿﻦ و

ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ

ﻗﺎﻧﻮنﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﺷﺪ اﯾﺎﻟﺘﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد )ﮐﯿﺎﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎران،

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯿﺎن اﻓﺰای ﺷﻬﺮی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ

.(۲۸۱ :۱۳۹۶

اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺪول ﺷQره ) (۲ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ در ﺗﻮﺳﻌﻪ

ﻣﺰاﯾـﺎ و ﻣﻮاﻧﻊ اﺟﺮای ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﯿﺎن اﻓﺰای ﺷﻬﺮی :ﺷــﻨﺎﺧﺖ

ﻣﯿﺎن اﻓﺰا و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ آن اﺷﺎرهﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ در ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯿﺎن اﻓﺰا وﺟﻮد

ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯿﺎن اﻓﺰا :ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و

داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی اﯾﻦ

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯿﺎن اﻓﺰا ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ در ﺟﺪول

ﻧﻮع ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی اﯾﻦ

ﺷQره ) (۳اراﺋﻪﺷﺪه اﺳﺖ.

...

ﺑﻪﺳﻮی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮﺗﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﯽﮔﺮدد

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺰاﯾﺎ را در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ

ﺟﺪول  :۱ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯿﺎن اﻓﺰا )ﻣﯿﺮ ﻣﻘﺘﺪاﯾﯽ و ﻫﻤﮑﺎران(۴۶ :۱۳۸۹ ،
ردﯾﻒ

ﺑﺨﺶﻫﺎ

۱

اﺟﺘQﻋﯽ

۲

اﻗﺘﺼﺎدی

۳

ﮐﺎﻟﺒﺪی

ﻣﺰاﯾﺎ

ﻣﻮاﻧﻊ

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯿﺎن اﻓﺰا در ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻠﯿﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﯾﮏ

اﺣﺘﻤــﺎل ﻋﺪم ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻃــﺮح ،ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی آنﻫﺎ از ﺗﺄﺛﯿﺮات

ﻣﺤﻠﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷــﺪ .ﺑﺎ ﯾﮏ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ،ﺗﻮﺳــﻌﻪ

اﺣﺘQﻟﯽ ﻃﺮح و درﻧﻬﺎﯾﺖ ﻋﺪم ﻣﺸــﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺑﺮای

ﻣﯿﺎن اﻓﺰا ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺳﮑﻮﻧﺘﯽ

اﯾﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ؛ ﮐﻪ ﻧﺎﺷــﯽ از ﻋﺪم آﮔﺎﻫﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﻣﺰاﯾﺎی

و ﺳــﺎﮐﻨﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ درآﻣﺪی ﺑﺎﺷﺪ و

اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﺤﻼت،

ﻓﺎﺻﻠﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯿﻦ ﻣﺤﻼت را از ﻃﺮﯾﻖ رﻋﺎﯾــﺖ

ﺗﻌﻠﻖﺧﺎﻃﺮی ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻪ و ﺷﻬﺮ ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در

ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘQﻋﯽ ﺑﮑﺎﻫﺪ.

ﺗﻮﺳﻌﻪ آن ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.

اﺳــﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از ﺳﺎﺧﺘQنﻫﺎ ،زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ و

ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی «ﻠﮏ زﻣﯿﻦ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯿﺎن اﻓﺰا ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ و از

ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﻮﺟــﻮد ازﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﻫــﻢ ﺑــﺮای ﺻﺎﺣﺒــﺎن

ﺳﻮی دﯾﮕﺮ درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺷــﻬﺮی در ﻣﺤﺪوده

ﻣﻠﮏﻫﺎ و دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﴏﻓﻪﻫﺎ و ﻣﻨﻔﻌﺖﻫﺎﯾﯽ

ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮده و ﯾﺎ ﻓﺮﺳــﻮده ﺑﺎﺷــﻨﺪ ،اﻣــﮑﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿــﺖ ﺗﻮﺳــﻌﻪ

را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷــﺘﻪ و ﻫــﻢ در روﻧﻖ اﻗﺘﺼــﺎدی ﻣﻨﻄﻘــﻪ

ﻣﯿﺎن اﻓــﺰا ﺑــﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﺎﻻی اﯾﺠﺎد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ

ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﮐﺎﻧﺎﻟﯽ ﺑﺮای رﺷﺪ

ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺳــﺖ .ﭘﺮوژهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻣﻘﯿﺎس ﺧﯿﻠــﯽ ﮐﻮﭼﮏ و ﯾﺎ

اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻮده و از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺷﻬﺮ

ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،ازﻧﻈﺮ ﮐﺎر و ﻣﺼﺎﻟﺢ ،ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮی

ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

داﺷﺘﻪ و ﺑﻪﴏﻓﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﯿﺎن اﻓﺰا ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﻧﺪﮔــﯽ ﺟﺪﯾﺪ را در
واﺣﺪﻫﺎی ﻫﻤﺴــﺎﯾﮕﯽ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ،از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠــﺎد
ﻓﻀﺎﻫﺎی اﺟﺘQﻋﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده و ﺑﺪﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ارزشﻫﺎی ذاﺗﯽ ﯾﮏ ﻣﺤﻠــﻪ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ،
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻓﺘﯽ ،ﺑﻬﺴﺎزی
ﺳﺎﺧﺘQنﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨــﯽ ،ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻋﻨﺎﴏ ﻧﺸﺎنﻫﺎی
و ﯾﺎ ﻣﯿﺪانﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷــﺎﺧﺺ را ﻧﯿﺰ در ﺑﺮﮔﯿﺮد؛ ﻫﻤﻪ
اﯾﻦﻫﺎ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ و ارﺗﻘﺎی ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺤﻠﻪ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺷــﺮاﯾﻄﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺧﻄﺮﭘﺬﯾــﺮی زﻟﺰﻟﻪ ،ﺳــﯿﻞ ،رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﻻی زﻣﯿﻦ ،ﺧﺎک
ﺿﻌﯿﻒ ،زﻫﮑﺸﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﯾﺎ آﻟﻮدﮔﯽ ﻧﺎﺷــﯽ از اﺳﺘﻔﺎده درﮔﺬﺷﺘﻪ،
اﻣﮑﺎن ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎز ﺟﺪﯾﺪ در زﻣﯿﻦ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﭼﺮاﮐﻪ
ﺑﺎوﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸــﮑﻼﺗﯽ ﻧﯿــﺎز ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽﻫﺎﯾﯽ ﺑــﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﺎﻻ
وﺟــﻮد دارد .ﭘﺲ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺤﯿﻂ ازﻧﻈﺮ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ و
ﮐﺎﻟﺒﺪی ﮐﺎﻣﻼً ارزﯾﺎﺑﯽ و آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎی آن ﺑﺮﻃﺮف ﺷــﻮد .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ
زﻣﯿﻦﻫﺎ در ﻣﺠﺎورت ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎی ﻣﺰاﺣﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎهﻫﺎی
اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ،ﺧﻄﻮط راهآﻫﻦ ﺷﻠﻮغ ،ﺟﺎدهﻫﺎی ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺧﻮدروﻫﺎی
ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﺳﺎﺧﺘQنﻫﺎی ﻣﱰوﮐﻪ واﻗﻊﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﺰاﻣﺎً ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ آنﻫﺎ
ﭼﯿﺮه ﺷﺪ.
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...

ﺟﺪول  :۲ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯿﺎن اﻓﺰا
ﻣﻔﻬﻮم

ردﯾﻒ

ﺑﺨﺶﻫﺎ

۱

ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ

۲

زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ

۳

ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ

۴

ﻃﺮاﺣﯽ

در ﺗﺒﯿﯿﻦ اﺻﻮل ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﯿﺎن اﻓﺰا ،ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار دادن آن در ﻃــﺮح ﺟﺎﻣﻊ ،از اﻫﻤﯿــﺖ
ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ ﯾﮏ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻂﻣﺸﯽ و اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ را ﺑﺎ در
ﻧﻈﺮﮔﯿﺮی اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﯿﺎن اﻓﺰا ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﺮده و در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﮑﺎن ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻣﯿﺎن اﻓﺰا ﮐﻤﮏﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﺤﻮه ﺗﺄﻣﯿﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ در ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯿﺎن اﻓﺰا ﮐﻪ ﺑﺎﻫﺪف اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ واﺟﺪ ﺷــﺮاﯾﻂ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد،
از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳــﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد و
ﺳﻨﺠﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ و ﻧﺤﻮه ﺗﺄﻣﯿﻦ آنﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎاﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ.

ﻣﻨﺎﺑﻊ
(Maryland
Department of
Planning
),2001 :13

(Northeast-Midwest
Institue,
)2001

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯿﺎن اﻓﺰا ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ،ﭘﯿﺎدهروﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ و ﻓﻀﺎﻫــﺎی
ﺑﺎز ،در درون ﻣﺤﻠﻪ و ﺑﯿﺮون آن ﭘﯿﻮﺳــﺘﮕﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد .دﺳﱰﺳــﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ

(Northeast-Midwest

ﻣﺤﺪودﺷﺪه و ﺳﺎزﮔﺎریﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺑﯿــﻦ ﺑﺮوﻧﺪ .در ﻣﺤﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎدهرو ﺗﻨﻬﺎ در ﯾﮏﺳﻮی

Institue,

ﺧﯿﺎﺑﺎن وﺟــﻮد دارد ،اﮔــﺮ در ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭘﯿﺎدهرو ﻃﺮاﺣﯽ ﺷــﻮد ،اﺣﺘQل اﺳﺘﻘﺒﺎل

)2001

ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯿﺎن اﻓﺰا ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﱰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﯿﺎن اﻓﺰا در ﺑﺎﻓﺖ ﭘﺮ رخ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻟﺬا اﻣــﮑﺎن ارﺗﻘﺎء و ﯾﺎ ﺗﺨﺮﯾﺐ اﺗﺼــﺎﻻت و
34
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ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎﻓﺖ وﺟــﻮد دارد و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﺠﺎد ﺗﺪاوم در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ و ﻣﻌﺎﺑﺮ
ﻓﻌﻠﯽ و اﺟﺘﻨﺎب از ﻗﻄﻊ اﺗﺼﺎﻻت آﺷــﮑﺎر ﻣﻮﺟﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

)اﻋﺘQد و ﻫﻤﮑﺎران:۱۳۸۷،
(۲۲۰

ﻋﺪم اﺳــﺘﻘﺒﺎل ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﺤﻞ ،از ﻣﻮاﻧﻊ اﺟﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯿﺎن اﻓﺰا اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ

۵

ﻣﺸــﮑﻞ ﻣﯽﺗﻮان از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻓﺮاد در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺳــﻌﻪ و از

(Municipal Research

ﻣﺸﺎرﮐﺖ

ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎ اﻗﺪام ﮐﺮد .ازآﻧﺠﺎﯾﯽﮐﻪ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﯿﺎن اﻓﺰا ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻘﯿﺎس ﭘﯿﺎده

& Services Center of

ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﺑﻮده و درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﭘﯿﺎده راهﻫﺎ ،ﺳﺒﺰ راهﻫﺎ و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺣﻤﻞوﻧﻘﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ

Washington, 1997:

ارﺗﺒﺎطدﻫﻨﺪه ﺑﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺪارس ،ﺧﺪﻣﺎت ،ﭘﺎرکﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ اﺷﺘﻐﺎل ﻫﺴــﺘﻨﺪ،

)23

ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽﻫﺎ ﯾﮏ ﺑﺮﻫﻤﮑﻨﺶ دوﺳﺘﺎﻧﻪ و اﯾﻤﻨﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺟﺪول  :۳ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺼﻪای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯿﺎناﻓﺰا
ﻣﻌﯿﺎر

ﺷﺎﺧﺺ
ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺑﻨﯿﻪ

ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎﻟﺒﺪی

ﻗﺪﻣﺖ اﺑﻨﯿﻪ

اراﺿﯽ
ﻣﺼﺎﻟﺢ اﺑﻨﯿﻪ

ﻣﻔﻬﻮم

ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﻫﺮ ﭼﻪ ﯾﮏ ﻓﻀﺎ دارای ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮی ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﯿﺸﱰی

(City- Parish

دارد.
ﻫﺮﭼﻪ ﯾﮏ ﻓﻀﺎ دارای ﻗﺪﻣﺖ ﺑﯿﺸﱰی ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﯿﺸﱰی

ﻧﻈﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ

)2004

دارد
ﻫﺮﭼﻪ ﯾﮏ ﻓﻀﺎ دارای ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪارﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﯿﺸﱰی

)( City Fresno of ,2012

دارد
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺎرف اﻧﻮاع ﺳﻄﻮح ﻣﯿﺎن اﻓﺰا ،اراﺿﯽای ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯿﺎن

ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎ

PlanningCommission,

اﻓﺰا دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺮ ﯾﺎ اراﺿﯽ ﮐﻢ اﺳﺘﻔﺎده در ﺑﯿﻦ ﺳﻄﻮح ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪه ﺷﻬﺮ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.

(City - Parish
PlanningCommission,
)2004

ﻣﻌﯿﺎر

ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری

در ﺗﻮﺳﻌﻪ از درون ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎی ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر در ﻣﻘﯿﺎس ﻣﺤﻠﻪ

)(Allan,2001

...

ﺷﺎﺧﺺ

ﻣﻔﻬﻮم

ﻣﻨﺎﺑﻊ

(McConnell and

ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ

زﻣﯿﻨﻪ و ﻓﺮم
ﺑﺎﻓﺖ
اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺑﺎﻓﺖ

ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮی
ﺑﺎﻓﺖ

)Wiley,2010

ﺟﻤﻊآوریﺷﺪه و اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﺑﻨﺪ.
ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آن دﺳﺘﻪ از اراﺿﯽ ﮐﻪ درزﻣﯿﻨﻪ ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺷﮑﻞﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ

)(Caves, 2005

و دارای اﻧﺪازه ﻣﻨﺘﻈﻢ ه  Northeasﻫﺴﺘﻨﺪ ،اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﯿﺸﱰی ﺑﺮای
)(Al.Attar,2011

ﺗﻮﺳﻌﻪ درﻧﺪ.
ازاﯾﻦرو ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺮﺧﻮرداری و ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﺑﻠﻮک و ﻣﺤﻠﻪ ﺷﻬﺮی از ﻣﻌﺎﺑﺮ
و ﺷﺒﮑﻪ دﺳﱰﺳﯽﻫﺎ ﺑﯿﺸﱰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺴﱰ ﺗﻮﺳﻌﻪ از درون ﻓﺮاﻫﻢﺗﺮ

(New Port City
)Council,2009

ﻣﯽﺷﻮد.
ا ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﯿﺎن اﻓﺰا در ﺑﺎﻓﺖ ﭘﺮ رخ ﻣﯽدﻫﺪ ،اﻣــﮑﺎن ارﺗﻘﺎ
و ﯾﺎ ﺗﺨﺮﯾﺐ اﺗﺼــﺎﻻت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎﻓﺖ وﺟــﻮد دارد و ﺑﺪﯾﻦ

دﺳﱰﺳﯽ ﺑﻪ

دﺳﱰﺳﯽ ﺑﻪ

ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﺠﺎد ﺗﺪاوم در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ و ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻓﻌﻠﯽ و اﺟﺘﻨﺎب از ﻗﻄﻊ

ﺧﺪﻣﺎت و

اﺗﺼﺎﻻت آﺷــﮑﺎر ﻣﻮﺟﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺑﺮای ﻫQﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﺸﱰ
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ﺗﺴﻬﯿﻼت

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯿﺎن اﻓﺰا ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻪ ﻓﻌﻠﯽ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﻬﯿﻼت
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ﻋﻤﺪه ﻣﻮﺟﻮد ﻫﻤﭽﻮن ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺑﺎز ،ﻣﺮاﮐﺰ ﺷــﺒﮑﻪ )ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ( و دﯾﮕﺮ

زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی

ﺗﺴــﻬﯿﻼت اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ

ﺷﻬﺮی
دﺳﱰﺳﯽ ﺑﻪ
ﻣﻌﺎﺑﺮ و
ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ
ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺗﻌﺎﻣﻼت و
ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﺣﻀﻮر ﭘﺬﯾﺮی و

)(Enger,1997

اﺟﺘQﻋﯽ

)(Aly&Attwa,2013

ﻫﺮﭼﻪ ﺷﻌﺎع دﺳﱰﺳﯽ اراﺿﯽ ﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻤﱰ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﻧﺪ .اراﺿﯽای ﮐﻪ دﺳﱰﺳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮی
ﺑﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ اﺻﻠﯽ دارﻧﺪ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ و ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﺑﯿﺸﱰی ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ دارﻧﺪ.

)(Enger,1997

ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﺟﺘQﻋﯽ و ﺳﻄﺢ رواﺑﻂ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ در ﻣﺤﻼت ﺑﯿﺸﱰ

(Northeas-Midwest,

ﺑﺎﺷﺪ ،آن ﻣﺤﻼت ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯿﺎن اﻓﺰا ﻣﻄﻠﻮبﺗﺮﻧﺪ .ﻣﺤﻼﺗﯽ ﮐﻪ

)2001

ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﺶ «ﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﯿﺸﱰی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ
)(Wheeler,2002

ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﻧﺪ.

اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘQﻋﯽ

(Northeast -

اﻣﻨﯿﺖ
اﺟﺘQﻋﯽ

اﻣﻨﯿﺖ و ﻧﻈﺎرت اﺟﺘQﻋﯽ از ﻋﻨﺎﴏ ﻣﻬﻢ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﯿﺎن اﻓﺰا ﺑﻮده و

)Midwest,2001

ﻣﺤﻼﺗﯽ ﮐﻪ دارای اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﺸﱰی ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﻧﺪ.

ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ،اﻫﻤﯿﺖ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ

ﺧﺪﻣﺎت و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺷﻬﺮی آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮده و از ارزش

ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﻣﻌQری در اﯾﺮان،

ﻣﮑﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﯿﻄﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺎزﻟﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ )درودی

ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ﺷﻬﺮی ،ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪای از ﻣﺤﺪوده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ

و ﺧﻮﺷﺎب .(۴ :۱۳۹۲ ،اﯾﻦ ﺷﻮرا ﺷﺎﺧﺼﻪی ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده را

اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﮐﺎﻟﺒﺪی ،ﻋﺪم

ﺷﺎﻣﻞ رﯾﺰداﻧﮕﯽ )ﺑﻠﻮکﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﯿﺶ از  ۵۰درﺻﺪ

ﺑﺮﺧﻮرداری ﻣﻨﺎﺳﺐ از دﺳﱰﺳﯽ ﺳﻮاره ،دارای ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت و

ﻗﻄﻌﺎت آن ﮐﻢﺗﺮ از  ۲۰۰ﻣﱰﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ( ،ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاری

34

...

)ﺑﻠﻮکﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۵۰درﺻﺪ ﺑﻨﺎﻫﺎی آن ﻓﺎﻗﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ

را رﻗﻢ ﻣﯽزﻧﻨﺪ )ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ (۳ :۱۳۹۲ ،ﮐﻪ در ﺟﺪول ﺷQره )(۴

ﺳﺎزه ﭘﺎﯾﺪار و ﻏﯿﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺴﺘﻨﺪ( ﺗﻌﺮﯾﻒ tﻮده )ﻣﻬﺪوی-

ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﭼﻨﺪﺑﻌﺪی ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده ﺷﻬﺮی اراﺋﻪﺷﺪه

ﻧﮋاد و ﻫﻤﮑﺎران (۱۱ :۱۳۹۱ ،ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺸﱰک اﯾﻦ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎ،

اﺳﺖ .ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻗﺮارﮔﯿﺮی در

روﯾﺎروی ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﮐﺎﻟﺒﺪی ،اﺟﺘQﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی،

ﻫﺴﺘﻪ اوﻟﯿﻪ و ﻣﺮﮐﺰی ﺷﻬﺮﻫﺎ ،ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای

ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﮐﺎرﮐﺮدی ﺑﻮده ﮐﻪ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی ﺑﺎﻓﺖ

ﺗﻮﺳﻌﻪ درونزا ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺟﺪول  :۴ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﭼﻨﺪﺑﻌﺪی ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده ﺷﻬﺮی )ﻣﺮﯾﺪ ﺳﺎدات ،ﻣﺤﻤﺪﯾﺎن۱۴۴ :۱۳۹۷ :؛ درودی و ﺧﻮﺷﺎب ۷۸ :۱۳۹۲؛
ﻣﻬﺪوی ﻧﮋاد و ﻫﻤﮑﺎران.(۳۴ :۱۳۹۱ ،
ردﯾﻒ

ﻧﻮع ﭼﺎﻟﺶ

۱

ﮐﺎﻟﺒﺪی

۲

اﺟﺘQﻋﯽ

۳

اﻗﺘﺼﺎدی

۴
34
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ﻣﺤﯿﻂ
زﯾﺴﺘﯽ

۵

ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ

۶

ﮐﺎرﮐﺮدی

ﴍح
ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ،ﺳﻦ ﺑﺎﻻ ،رﯾﺰداﻧﮕﯽ ،ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاری ،ﻧﻔﻮذﻧﺎﭘﺬﯾﺮی و آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﮐﺎﻟﺒﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺤﺮانﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺟﻨﺲ و ﻧﻮع
ﻣﺼﺎﻟﺢ ،ﮐﻤﺒﻮد ﯾﺎ ﻓﻘﺪان ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت زﯾﺮ ﺑﻨﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﻣﻔﺮط ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮﺟﻮد
ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺎﻻی ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﻣﺤﯿﻂ و ﺷﯿﻮع ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎی اﺟﺘQﻋﯽ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ،ﻧﺒﻮد ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎزی و
ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ،ﴎاﻧﻪ ﮐﻢ ﺧﺪﻣﺎت رﻓﺎﻫﯽ ﺷﻬﺮی ،ﮐﻤﺒﻮد ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ،ﮐﻤﺒﻮد ﻋﻨﺎﴏ ﻫﻮﯾﺘﯽ
ارزش ﭘﺎﯾﯿﻦ زﻣﯿﻦ ،ﻓﻘﺮ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﺳﺎﮐﻨﺎن ،ﺑﯽﻋﻼﻗﮕﯽ ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ،ﴐﯾﺐ ﺑﺎﻻی ﺑﯿﮑﺎری
آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﴫی و ﺻﻮﺗﯽ ،ﺟﺮﯾﺎن ﻓﺎﺿﻼب و ﺑﻮی ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع ،رواﻧﺎبﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ و ﮐﻤﺒﻮد ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ،ﮐﻤﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺑﻪروز ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺿﻌﻒ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻧﻬﺎدی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎی
ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺗﺮک ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﻓﺎﺧﺮ ﻣﺮاﮐﺰ ﺳﻨﺘﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ

ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺟﺘQﻋﯽ

اﺳﺖ و ﺳﻄﺢ ﻋﯿﻨﯽ و رﻓﺘﺎری ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻋﻀﻮﯾﺖ ،ﻧﻈﺎرت،

ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺟﺘQﻋﯽ ﺑﺎوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ آن ﻓﺮد ﺧﻮد را ﻋﻀﻮ

اﺟﺮا و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﺳﺖ

ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺟﺘQع ﻣﯽداﻧﺪ و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﯿﺰ ارزﺷﻤﻨﺪی ﺑﺮای

)ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور ﻓﺠﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ .(۱۲ :۱۳۹۰

ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ و اﺟﺘQع ﺧﻮد دارد .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ

راﺑﻄﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺷﻬﺮی ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯿﺎن اﻓﺰای ﺑﺎﻓﺖ

اﺣﺴﺎس دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﮐﻨﻨﺪ و در دﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﴏﻓﺎً ﺑﻪ

ﻓﺮﺳﻮده و ﴐورت ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺟﺘQﻋﯽ

دﻟﯿﻞ اﻧﺴﺎن ﺑﻮدن ﺑﺮای آنﻫﺎ ارزش ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ ،ﺳﻬﯿﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ

ﺑﺤﺚ ﺗﻮﺳﻌﻪ درونزا اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در اﺟﻼس  Habitatدر

)ﴍﺑﺘﯿﺎن و ﻃﻮاﻓﯽ .(۲۹ :۱۳۹۴،ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ را

۱۹۷۶م در ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﻄﺮح ﺷﺪ )ارﺟﻤﻨﺪ ﻋﺒﺎﺳﯽ (۲:۱۳۸۷ ،و

ﻓﺮآﯾﻨﺪی ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آن اﻓﺮاد ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ

ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯿﺎن اﻓﺰا ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل

ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه در آنﻫﺎ دارﻧﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ )ﺣﺴﯿﻦ-

۱۹۷۹م ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺠﻤﻦ اﻣﻼک و ﻣﺴﺘﻐﻼت آﻣﺮﯾﮑﺎ رﺳ ًQﺗﻌﺮﯾﻒ

زاده و ﻓﺪاﯾﯽ دهﭼﺸﻤﻪ .(۶۱ :۱۳۹۱ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪی

و در راﺳﺘﺎی اﻫﺪاف اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ )2001: ۱

اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه اﻧﻮاع ﮐﻨﺶﻫﺎی ﻓﺮدی و ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر

 (Hudnutﮐﻪ در ۱۹۸۹م و ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺮاﻧﺖ

دﺧﺎﻟﺖ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﴎﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ

ﻟﻨﺪ ،ﮔﺰارش  WCEDﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﻨﺪی ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر روﺷﻦ ﺑﻪ

در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد .ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﻪ دو ﻧﻮع

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﻨﺘﴩ ﺷﺪ .ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ و

اﺟﺘQﻋﯽ و ﻣﺪﻧﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺟﺘQﻋﯽ

ﻣﺘﺄﺛﺮ از اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ،ﮔﺰارش ﺳﺒﺰ  CECدر ۱۹۹۰م ﺗﻬﯿﻪ و در

در دو ﺳﻄﺢ ذﻫﻨﯽ ﮐﻪ ﻫQن «ﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺟﺘQﻋﯽ

۱۹۹۳م ،دﺳﺘﻮر ﮐﺎر  ۲۱ﴎان اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ .اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ اﺳﻨﺎد

ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﭘﺎراداﯾﻤﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از دﻫﻪ  ۷۰ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ

را اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽtﺎﯾﺪ )اﺳﺪی (۶ :۱۳۹۳ ،ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از

درونزا ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ،وﻟﯽ ﻫﺮﮐﺪام ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم را

ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺮکﻫﺎ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯿﺎن اﻓﺰا

ﺗﻮﺳﻌﻪ داده و آن را ﻏﻨﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ .در ﻃﯽ اﯾﻦ روﻧﺪ،

ﻣﺸﺎرﮐﺖ و درﮔﯿﺮ ﮐﺮدن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ )ﺟﻤﻌﻪﭘﻮر و ﻫﻤﮑﺎران،

ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯿﺎن اﻓﺰا ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﻄﺮح ﺷﺪ،

 (۳۲ :۱۳۹۵ﮐﻪ اﯾﺠﺎد اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻋﻠﻨﯽ و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﴍاﯾﻂ و

ﺗﮑﺎﻣﻞ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا در ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ

زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺟﺘQﻋﯽ ﻣﺮدم در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ از

اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ،ﭘﺲ از درآﻣﯿﺨ¯ ﺑﺎ

ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ارﮔﺎنﻫﺎی ذی ﻣﺪﺧﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ،ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﻫﻢ اﻫﻤﯿﺖ

ﺷﻬﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ )ﻣﺸﮑﯿﻨﯽ.(۱۸۹ :۱۳۸۲ ،

ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻢاﮐﻨﻮن ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯿﺎن
اﻓﺰا ذﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺰاﯾﺎی زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ و ارﺗﻘﺎء
ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺷﻬﺮی اﺳﺖ .ﺑﻪاﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ
ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯿﺎن اﻓﺰا را ﺑﻪﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺟﻨﺒﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﭘﺎﯾﺪار داﻧﺴﺖ .از ﺳﻮﯾﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯿﺎن اﻓﺰا ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی
ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺑﺮای
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺷﻬﺮی ﭘﺎﯾﺪار و ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی
اﺟﺘQﻋﯽ ،ﮐﺎﻟﺒﺪی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
ﺗﻌﺎدل ﮐﯿﻔﯽ و ﮐﻤﯽ و ﭘﺎﯾﺪار ارﺗﻘﺎ ﻣﯽدﻫﺪ )ﺧﺎدﻣﯽ:۱۳۹۲ ،
 .(۵۴ﻟﺬا ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺘﻌﺪد و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی زﯾﺎد ﺣﻮزه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺷﻬﺮی ﻧﻈﯿﺮ ﮔﺴﱰش ﺑﯽروﯾﻪ و اﻓﻘﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ

ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﻔﺤﺺ در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎمﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
درزﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯿﺎن اﻓﺰا در ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ﺑﺎروﯾﮑﺮد ارﺗﻘﺎء
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺟﺘQﻋﯽ ﺑﻪﺻﻮرت ﺳﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪای و
ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﯾﺎدی ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ،اﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻫﺎﯾﯽ
درزﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯿﺎن اﻓﺰا و ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺠﺰا
ﮐﺎرﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺪول ﺷQره ) (۵آورده ﺷﺪه اﺳﺖ .در
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯿﺎن اﻓﺰا
در ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ﺷﻬﺮی ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ارﺗﻘﺎء ﺷﺎﺧﺼﻪی ﻣﺸﺎرﮐﺖ
اﺟﺘQﻋﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد.

ﺟﺪول  :۵ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ )ﻣﺄﺧﺬ :ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن(
ﻋﻨﻮان ﭘﮋوﻫﺶ

ردﯾﻒ

ﺗﻠﻔﯿﻖ اﺻﻮل رﺷﺪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و اﺳﱰاﺗﮋی
۱

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯿﺎن اﻓﺰا در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﮐﺎﻟﺒﺪی ﺗﻮﺳﻌﻪ دروﻧﯽ
ﺷﻬﺮ )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی :ﻣﻨﻄﻘﻪ  ۳ﺗﱪﯾﺰ(
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯿﺎن اﻓﺰا در ﻣﺤﻠﻪﻫﺎی

۲

ﺷﻬﺮی ﺑﺎ روﯾﮑﺮد زﻣﯿﻨﻪ ﮔﺮاﯾﯽ در اﻓﺰاﯾﺶ
ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی:
ﮐﻮی داﻧﺶ ﺗﱪﯾﺰ(
اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی راﻫﱪدﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯿﺎن

۳

اﻓﺰا در ﭘﻬﻨﻪﻫﺎی ﺑﺮش ﻋﺮﺿﯽ ﻧﻮاﺣﯽ
ﺷﻬﺮی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی :ﻣﻨﻄﻘﻪ  ۶ﺷﻬﺮ
ﻣﺸﻬﺪ

۴

...

ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪﻧﺪ وﻟﯽ ﻫﻤﮕﯽ

روﯾﮑﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯿﺎن اﻓﺰا ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ﺷﻬﺮی

ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺤﻮری

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﯾﺎ

ﺳﺎل

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن

اﻧﺘﺸﺎر

ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان و اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی ﺷﺎﺧﺼﻪی رﺷﺪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﺷﻬﺮی در ﻣﻨﻄﻘﻪ  ۳ﮐﻼنﺷﻬﺮ ﺗﱪﯾﺰ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ در ﺗﺒﯿﯿﻦ رﺷﺪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﮐﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﻧﻘﺶ
داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻬﻢ ﺑﻮدن ﺷﺎﺧﺺ اﺟﺘQﻋﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ

ﻣﺤﻤﻮدزاده،
ﻋﺎﺑﺪﯾﻨﯽاﯾﺮاﻧﻖ

۱۳۹۸

ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺖ
ﻣﯿﺰان ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ ذﻫﻨﯽ و اﺗﻔﺎقﻧﻈﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﺟﻬﺖ ﺗﻌﺎﻣﻞ
ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﱰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎنﻫﺎی از اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿQت ﺑﻪﺟﺎ در
ﺑﺪو ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی و اﻧﺴﺠﺎم ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻮﺳﻌﻪای ﻣﻮﻓﻖ و ﻣﻌﯿﺎری
ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﺨﺶ اﺿﺎﻓﻪﺷﺪه ﺑﺎ زﻣﯿﻨﻪ ،ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﮐﺎرﮐﺮدی

ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ
ﺑﻨﯽﻫﺎﺷﻤﯽ

۱۳۹۷

و ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﻮد
ﭘﻬﻨﻪﺑﻨﺪی ﺑﺮش ﻋﺮﺿﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ ﮐﻪ دارد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ

ﻧﻮرﯾﺎن ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ

ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪی از روﯾﮑﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯿﺎن

ﭘﻮر و رﺿﺎ

اﻓﺰا ﺣQﯾﺖ ﮐﻨﺪ.

۱۳۹۶

ﻗﺎﺿﯽ

ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯿﺎن اﻓﺰا در

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ

رﺿﻮﯾﺎن و

ﻣﻨﻄﻘﻪ  ۸ﺗﱪﯾﺰ

دﺳﺖﯾﺎﻓﺖاﻧﺪ ﮐﻪ  ۱۲/۱۴درﺻﺪ از ﻣﻨﻄﻘﻪ  ۸ﺗﱪﯾﺰ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ

ﺻﻤﺪی

۱۳۹۶
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ردﯾﻒ

ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺤﻮری

ﻋﻨﻮان ﭘﮋوﻫﺶ

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﯾﺎ

ﺳﺎل

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن

اﻧﺘﺸﺎر

ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ دارد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﯿﻤﯽ از ﮐﻞ ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ
ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ داﺧﻠﯽ اﺳﺖ.
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺷﻬﺮی و اﻣﻨﯿﺖ
۵

اﺟﺘQﻋﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ردﭘﺎی
اﮐﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی :ﻣﻨﻄﻘﻪ ۱۳
ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان(

۶

1398

ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ درونزا
)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی :ﻣﻨﻄﻘﻪ  ۲،۱و ۳

زاﻫﺪان ،ﺑﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ  ۰/۴۳۶در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اﺳﱰاﺗﮋیﻫﺎﯾﯽ رﺗﺒﻪ ﻗﺮار

راد

زاﻫﺪان(

ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ در ﭘﺎﯾﺎن اﺳﱰاﺗﮋیﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دادﻧﺪ.

ﺷﻬﺮ ﻣﺮاﻏﻪ ﺑﺎ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی اﺻﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ

ﺷﻬﺮی ﻣﺤﻠﻪ اﻧﺒﺎر ﻧﻔﺖ واﻗﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ

۱۳۹۶

اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺧﻮد اﺳﺖ.
ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺪل VIKORدر ﻣﻨﻄﻘﻪ  ۳ﺷﻬﺮی

 ۱۱ﺗﻬﺮان

74

ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ و ﺣQﯾﺖ «ﺎﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘQﻋﯽ و

آﺑﺎدی

راﺿﯿﻪ اﺳﻼﻣﯽ

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺠﺪد ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ
34

اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽرﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻓﻀﺎی ﺑﻮمﺷﻨﺎﺳﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ

ارﻏﺎن ،ﮐﺮﮐﻪ

ﺗﺠﺰﯾﻪوﺗﺤﻠﯿﻞ اﺳﱰاﺗﮋیﻫﺎی ﺑﺎزﺳﺎزی

ﻣﯿﺎن اﻓﺰا

۸

ﻣﯿﺰان زﻣﯿﻦ ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ

ﺳﺠﺎدی،

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل  VIKORﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪوﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
۷

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ارزﯾﺎﺑﯽ ردﭘﺎی اﮐﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ

۱۳۹۶

ﺷﻬﺮ ﻣﺮاﻏﻪ دارای ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ زﯾﺎدی در اﻣﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯿﺎن اﻓﺰا ﺳﺖ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺻﻮل رﺷﺪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺷﻬﺮی

آﻫﺎری و

و ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯿﺎن اﻓﺰا ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺷﻬﺮ

ﻫﻤﮑﺎران

۱۳۹۶

ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ،اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎی
ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ،اداری و ﺗﺠﺎری

ﺑـﺮﮐﭙـﻮر و ﺑﻬﺮاﻣﯽ

۱۳۹۶

ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯿﺎن اﻓﺮای
۹

ﻣﺤﻼت ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻄﺢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎﻟﺒﺪی

ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﭘـﺎﯾـﺪاری در ﺷﻬﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯿﺎن اﻓﺰا

ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪیﺷﺪه و ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی اﻓﺰاﯾﺶ

اﯾﺠﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﺎﻟﺒﺪی ﻣﻨﺎﺳﺐ

ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪی و
ﻫﻤﮑﺎران

۱۳۹۴

ﭘﺎﯾﺪاری

۱۰

اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و راﻫﻨQی ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی
ﺗﻮﺳﻌﻪﻫﺎی ﭘﯿﺶ روی ﻣﯿﺎن اﻓﺰا

اراﺋـﻪ ﻣﺰاﯾﺎ و ﭼﺎﻟﺶ ِ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯿﺎن اﻓﺰا و رﺷﺪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯿﺎن اﻓﺰا و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای

Listokin

۲۰۰۶

دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺑﯿﺎنﺷﺪه
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯿﺎن اﻓﺰا و اﺳﱰاﺗﮋیﻫﺎی آن ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت

۱۱

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯿﺎن اﻓﺮای ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،اﯾﺠﺎد

در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘQﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﮐﺎﻟﺒﺪی ،اراﺋﻪ

ﺟﻮاﻣﻊ ﴎزﻧﺪهﺗﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﯿﺞ

راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﺨﺶﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد

Wheeler

۲۰۰۲

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ درونزا

ﻣﺤﺪوده ﻣﻮردﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

اﯾﺮان و در ﻣﺠﺎورت ﻣﺮز ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ﻗﺮار دارد .ارﺗﻔﺎع ﺷﻬﺮ

ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﴎﺧﺲ

از ﺳﻄﺢ درﯾﺎ  ۲۲۵ﻣﱰ و در ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ  ۳۶درﺟﻪ و ۳۳

ﺷﻬﺮ ﴎﺧﺲ از ﺗﻮاﺑﻊ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی و ﯾﮑﯽ از

دﻗﯿﻘﻪ ﺷQﻟﯽ و ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ  ۶۱درﺟﻪ و  ۱۰دﻗﯿﻘﻪ ﴍﻗﯽ

ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸﻮر دارای ﺳﺎﺑﻘﻪ  ۵۰۰۰ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از

و در ﻓﺎﺻﻠﻪ  ۱۸۵ﮐﯿﻠﻮﻣﱰی ﴍق ﮐﻼنﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ واﻗﻊﺷﺪه

ﻣﯿﻼد ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻗﺮارﮔﯿﺮی در ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺎده ﮐﻬﻦ اﺑﺮﯾﺸﻢ

اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ ﺷQره  (۱و ﺑﺮ اﺳﺎس ﴎﺷQری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس

ﻫﻤﻮاره ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﴎﺧﺲ در ﮔﻮﺷﻪ ﺷQل ﴍﻗﯽ

)ع(

ﺧﺎﻧﻮار را دارا اﺳﺖ.

و از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن  ۱۷ﺷﻬﺮﯾﻮر و ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و از ﻏﺮب ﺑﻪ

...

و ﻣﺴﮑﻦ ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﺎﻟﻎﺑﺮ  ۴۲۱۷۸ﻧﻔﺮ و ۱۱۸۱۲

اﺳﺖ .ﻣﺮز ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﻣﺤﺪوده از ﺷQل ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻣﺎم رﺿﺎ

ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﻌﻠﻢ و از ﴍق ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻌﺜﺖ ﻣﺤﺪودﻣﯽ ﺷﻮد و

ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ﺷﻬﺮ ﴎﺧﺲ
ﻣﺤﺪوده ﻣﻮردﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻨﻄﻘﻪای در ﻣﺮﮐﺰ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ
ﺷﻬﺮ ﻣﺘQﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﴍق ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ازﻟﺤﺎظ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻠﮑﯽ در ردﯾﻒ ﺑﻬﱰﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮ ﻗﺮار دارد و ازﻟﺤﺎظ
ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﺠﺎری و درﻣﺎﻧﯽ در ﺑﻬﱰﯾﻦ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﻬﺮ ﴎﺧﺲ ﻗﺮار دارد .اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده
ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﻣﻨﻄﻘﻪ  ۱و  ۳ﺷﻬﺮ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب و دﺳﱰﺳﯽ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .در ﻣﺤﺪوده ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻗﻄﻌﺎت
ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ وﺟﻮد دارد و ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﺎﻻ

ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( و ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﮐﻪ از دل ﻣﺤﺪوده
ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﴍﯾﺎنﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺷﻬﺮ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ
)ﺷﮑﻞ ﺷQره  .(۲ﺑﺮ اﺳﺎس ﴎﺷQری ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ ﺳﺎل
 ۱۳۹۵ﻣﺤﺪوده ﻣﻮردﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دارای  ۱۳۲۴۱ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد  ۶۸۳۱ﻧﻔﺮ ﻣﺮد و  ۶۴۱۰ﻧﻔﺮ زن ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ درواﻗﻊ  ۵۱/۵۸درﺻﺪ از اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ را ﻣﺮدان و ۴۸/۴۱
درﺻﺪ آن را زﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺑﻪﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮار  ۴/۳۰ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار در
ﺷﻬﺮ ﴎﺧﺲ  ۳٫۹۸ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار در
ﻣﺤﺪوده ﺑﺎﻻ ﺑﻮده و در وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ اﺳﺖ.
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ﺷﮑﻞ  :۱ﻧﻘﺸﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ ﴎﺧﺲ
)ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی .۱۳۹۵ ،ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ :ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن(
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34

1398

76
ﺷﮑﻞ  :۲ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ﺷﻬﺮ ﴎﺧﺲ )ﻣﺄﺧﺬ :ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن(

ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯿﺎن اﻓﺰا در ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد

ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺎﺧﺘQنﻫﺎ :در ﻣﺤﺪوده ﻣﻮردﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺪود ۲۷

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

درﺻﺪ ﺳﺎﺧﺘQنﻫﺎ ﻣﺮﻣﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ۲۳ ،درﺻﺪ از ﮐﻞ ﻗﻄﻌﺎت

در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯿﺎن اﻓﺰا ﺷﺎﻣﻞ

ﻧﯿﺰ ﻧﻮﺳﺎز ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و  ۷درﺻﺪ ﺑﻨﺎﻫﺎ ﻫﻢ ﺗﺨﺮﯾﺒﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ

ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺑﻨﯿﻪ ،داﻧﻪﺑﻨﺪی ﻗﻄﻌﺎت ،ﻗﺪﻣﺖ اﺑﻨﯿﻪ ،ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎ،

در ﺟﺪول ﺷQره ) (۶اراﺋﻪﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺷﮑﻞ ﺷQره )(۳

ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎﻓﺖ ،دﺳﱰﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺴﻬﯿﻼت،

ﻧﻘﺸﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺑﻨﯿﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن دادهﺷﺪه اﺳﺖ

دﺳﱰﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ و ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺗﻌﺎﻣﻼت و ﻣﺸﺎرﮐﺖ

ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه وﺟﻮد ﺑﯿﺶ از  ٨٢درﺻﺪ

اﺟﺘQﻋﯽ و اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘQﻋﯽ در ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ﴎﺧﺲ را

اﺑﻨﯿﻪای ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﺨﺮوﺑﻪ ،ﻣﺮﻣﺘﯽ و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺑﻮده و

ﺑﻪﺗﻔﺼﯿﻞ ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮاردادﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن در زﯾﺮ اﺷﺎرهﺷﺪه

ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ردهﺑﻨﺪی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺎﺧﺘQن ،ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺟﺮای ﮐﺎرﺑﺮی

اﺳﺖ.

ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﺎ اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯿﺎن اﻓﺰا را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺟﺪول  :۶ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺎﺧﺘQنﻫﺎ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ )ﻣﺄﺧﺬ :ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن(
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻨﺎ

ﺗﻌﺪاد

درﺻﺪ از ﺗﻌﺪاد

ﺟﻤﻊ ﻣﺴﺎﺣﺖ

درﺻﺪ از ﻣﺴﺎﺣﺖ

ﻣﺨﺮوﺑﻪ

۴۱۵

۷٫۰۹

۳۰۰۹۸٫۲

۷٫۰۳

ﻧﻮﺳﺎز

۱۳۶۳

۲۳٫۲۹

۱۰۵۶۲۸٫۸

۱۷٫۶۷

ﻣﺮﻣﺘﯽ

۱۶۰۱

۲۷٫۳۶

۱۲۴۱۹۸٫۱

۲۳٫۷۸

ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی

۲۴۷۱

۴۲٫۲۳

۳۲۳۴۰۸٫۲

۵٫۱۲۶

ﺟﻤﻊ

۵۸۵۰

۱۰۰

۵۹۷۵۰۷٫۷

۱۰۰

...
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ﺷﮑﻞ  :٣ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺑﻨﯿﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده )ﻣﺄﺧﺬ :ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن(

داﻧﻪﺑﻨﺪی ﻗﻄﻌﺎت :داﻧﻪﺑﻨﺪی ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ﴎﺧﺲ

اﻣﻼک ،ﴍاﯾﻂ ﺳﺎﺧﺖ ﺧﺎﻧﻪ وﯾﻼﯾﯽ ﺗﮏ ﻃﺒﻘﻪ وﻓﻖ اﻟﮕﻮی

ﻧﯿﺰ در ﺟﺪول ﺷQره ) (۷اراﺋﻪﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺷﮑﻞ ﺷQره

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯿﺎن اﻓﺰا و ﭘﺬﯾﺮش ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ و اﺣﯿﺎء

) (۴ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ داﻧﻪﺑﻨﺪی ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ﺑﺮ روی ﻧﻘﺸﻪ

ﻣﺠﺪد ﺑﺎﻓﺖ ،ﻣﯽﺗﻮان اذﻋﺎن tﻮد ﮐﻪ ﴍاﯾﻂ داﻧﻪﺑﻨﺪی

tﺎﯾﺶ دادهﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﺣﮑﺎﯾﺖ از درﺻﺪ ﺑﺎﻻی

ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ﺷﻬﺮ ﴎﺧﺲ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای اﺟﺮا

ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻨﻈﻢ زﯾﺮ  ٢٥٠ﻣﱰﻣﺮﺑﻊ را داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ

و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی اﻟﮕﻮی ﻣﺬﮐﻮر را دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺟﺪول  :۷داﻧﻪﺑﻨﺪی ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ﴎﺧﺲ )ﻣﺄﺧﺬ :ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن(
داﻧﻪﺑﻨﺪی

ﺗﻌﺪاد

درﺻﺪ از ﺗﻌﺪاد

ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺴﺎﺣﺖ

درﺻﺪ از ﻣﺴﺎﺣﺖ

ﮐﻤﱰ از  ۲۵۰ﻣﱰﻣﺮﺑﻊ

۵۶۱۸

۹۵٫۵۵

۴۱۹۴۲۸٫۹۳

۷۰٫۱۸

 ۲۵۰ﺗﺎ  ۵۰۰ﻣﱰﻣﺮﺑﻊ

۲۲۸

۴٫۳۷

۱۳۴۹۰۵٫۵۸

۲۲٫۵۹

 ۵۰۰ﺗﺎ  ۸۰۰ﻣﱰﻣﺮﺑﻊ

۱

۰٫۰۳

۶۳۹۶٫۰۷

۱٫۰۷

ﺑﯿﺸﱰ از  ۸۰۰ﻣﱰﻣﺮﺑﻊ

۳

۰٫۰۵

۳۶۷۷۷٫۱۴

۶٫۱۶

ﺟﻤﻊ

٥٨٥٠

١٠٠

۵۹۷۵۰۷٫۷۲

١٠٠

34

...
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ﺷﮑﻞ  :۴ﻧﻘﺸﻪ داﻧﻪﺑﻨﺪی ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده )ﻣﺄﺧﺬ :ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن(

ﮐﺎرﺑﺮی اراﺿﯽ :ﻣﺤﺪوده ﻣﻮردﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ۷۴/۹۶ﻫﮑﺘﺎر

ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح در ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ﴎﺧﺲ ﺑﻮده و

ﻣﺴﺎﺣﺖ دارد ،ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﯿﺶ از  %۵۷از ﻣﺴﺎﺣﺖ

ﻋﻤﻼً وﺟﻮد ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎی ﻣﻮردﻧﯿﺎز ،ﺳﻄﺢ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ

ﮐﻞ ﻣﺤﺪوده را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎ

ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎی آﻻﯾﻨﺪه و وﺟﻮد ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻی اراﺿﯽ ﺑﺎﯾﺮ و ﻗﺒﻼً

ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﴍح ﺟﺪول ﺷQره ) (۸ﻧﺸﺎن دادهﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﯿﭗ

ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﴍاﯾﻂ ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ اﻟﮕﻮ در ﺑﺎﻓﺖ را ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﯿﻨﻪ

ﻏﺎﻟﺐ ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻮﯾﺪای ﴍاﯾﻂ

و ﻣﻄﻠﻮب ﻣﯽtﺎﯾﺪ.

ﺟﺪول  :٨ﮐﺎرﺑﺮی اراﺿﯽ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻮردﻣﻄﺎﻟﻌﻪ )ﻣﺄﺧﺬ :ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن(
ﮐﺎرﺑﺮی

ﺗﻌﺪاد

درﺻﺪ از ﺗﻌﺪاد

ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ

۴۳۰۳۴۳٫۳۹

۵۷٫۴

ﺗﺠﺎری

۳۷۰۵٫۹۱

۰٫۴۹

آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ

۸۱۷٫۰۴

۰٫۱

آﻣﻮزﺷﯽ

۲۹۴۶۵٫۰۳

۳٫۹۳

ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ-درﻣﺎﻧﯽ

۲۹۴۶۹٫۰۹

۳٫۹۵

ﻣﺬﻫﺒﯽ

۴۱۳۴٫۴۵

۰٫۵۵

اداری

۶۹۶۷٫۳۴

۰٫۰۹۲

ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت

۳۳۱٫۱۱

۰٫۰۴

اداری -اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ

۳۴۲۴٫۷۷

۰٫۴۵

ﭘﺎرک و ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ

۱۴۴۰۵٫۵

۱٫۹۲

ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ و اﻧﺒﺎرداری

۵۱۳۳٫۱۳۶

۰٫۶۸

ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﺒﮏ و ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ

۱۰۷۶٫۴۱

۰٫۱۴

ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

۱۲۲۵٫۵۶

۰٫۱۶

ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ-ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدی

۹۲۸٫۴۲

۰٫۱۲

ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی

۵۶۷۵۲٫۶۷

۷٫۵۷

ﻣﻌﱪ

۱۶۴۴۸۸٫۲۹

۲۱٫۹۴

ﺟﻤﻊ

۷۴۹۶۶۵

۱۰۰

...

ﮐﺎرﺑﺮی

ﺗﻌﺪاد

درﺻﺪ از ﺗﻌﺪاد

ﻗﺪﻣﺖ اﺑﻨﯿﻪ :در ﺟﺪول ﺷQره ) (۹ﻧﯿﺰ ﻗﺪﻣﺖ اﺑﻨﯿﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ

ﺑﺎزﺳﺎزی ﺗﺒﻌﯿﺖ tﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای اﺣﯿﺎء ﺑﺎﻓﺖ

در ﺑﺎزهﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ

ﻓﺮﺳﻮده ﴎﺧﺲ ﺑﺎ روش ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯿﺎن اﻓﺰا را ﻓﺮاﻫﻢ آورده و

ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻی  ۵۵درﺻﺪی از ﮐﻞ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎ ﻗﺪﻣﺖ

ﴍاﯾﻂ ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺴﺎﻋﺪ اﺳﺖ.

 ۳۵ﺳﺎل و ﺑﯿﺸﱰ را داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از روشﻫﺎی ﻧﻮﺳﺎزی و
ﺟﺪول  :٩ﻗﺪﻣﺖ ﺳﺎﺧﺘQنﻫﺎ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻮردﻣﻄﺎﻟﻌﻪ )ﻣﺄﺧﺬ :ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن(
ﻗﺪﻣﺖ ﺳﺎﺧﺘQن

ﺗﻌﺪاد

درﺻﺪ از ﺗﻌﺪاد

ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺴﺎﺣﺖ

درﺻﺪ از ﻣﺴﺎﺣﺖ

۵-۰

۱۳۶۳

۲۳٫۲۹

۱۰۹۹۲۸٫۸

۱۵٫۰۴

۳۵-۱۵

۱۶۰۱

۲۷٫۳۶

۱۲۹۱۹۸٫۱

۲۳

۳۵-۱۵

۴۱۵

۷٫۰۹

۳۰۷۹۸٫۰۲

۷٫۰۳

 ۳۵ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻ

۲۴۷۱

۴۲٫۲۶

۳۲۹۴۰۸٫۲

۵۵٫۰۰۶

ﺟﻤﻊ

۵۸۵۰

۱۰۰

۵۹۹۵۰۷٫۷

۱۰۰

ﻧﻈﺎم دﺳﱰﺳﯽ :ﻓﺮم ﺷﺒﮑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ﺷﻬﺮ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺑﻮدن ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺤﺪوده ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻣﺤﻠﯽ

ﴎﺧﺲ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺷﺒﯿﻪ ﻓﺮم ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ وﻟﯽ ﺑﻪﺻﻮرت

ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی ﭘﺮﭘﯿﭻوﺧﻢ و ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ

ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ و دارای ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ارﮔﺎﻧﯿﮏ و ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﺪون

و ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ دﺳﱰﺳﯽ در ﻣﺤﺪوده رﻋﺎﯾﺖ

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﻖ اﻟﺴﻬﻢ ﺳﻮاره و ﭘﯿﺎدهرو اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺮارﮔﯿﺮی

ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﺑﺎﻓﺖ در ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﴍﯾﺎنﻫﺎی دﺳﱰﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در
اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻮاره ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺷﻬﺮی دارد و ﺑﻪﻧﻮﻋﯽ «ﺎﻣﯽ
ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﭼﻬﺎرراه ﻣﺮﮐﺰی ﺷﻬﺮ ﺧﺘﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻘﺶ ﴎوﯾﺲدﻫﯽ ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺶ از ۴۰
درﺻﺪ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﺟﺘQﻋﯽ ،اداری و ﺗﺠﺎری ﮐﻞ ﺷﻬﺮ
در اﯾﻦ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .درﯾﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ﻣﻮﺟﻮد ﻋﺮض
ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﺑﺎز داﺧﻠﯽ ﺑﯿﻦ  ۴اﻟﯽ  ۶ﻣﱰ و ﻋﺮض ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی
ﺑﻦﺑﺴﺖ ﺑﯿﻦ  ۵/۱ﺗﺎ  ۴ﻣﱰ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻃﻮل
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی ﺑﻦﺑﺴﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۶۰ﻣﱰ ﻫﻢ ﻣﯽرﺳﺪ.

ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ
ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ :ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﺟﻤﻊآوریﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮماﻓﺰار  spssﺗﺠﺰﯾﻪوﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ از ﻣﯿﺎن  ۱۲۴ﻧﻔﺮ ﮐﻪ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﭘﺎﺳﺦ دادهاﻧﺪ %۵۳ ،زن و  %۴۶ﻣﺮد ﺑﻮدهاﻧﺪ و
ﺑﯿﺸﱰ اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﺑﺎزه ﺳﻨﯽ ﺑﯿﻦ  ۲۰ﺗﺎ  ۳۰ﺳﺎل ﻗﺮاردادﻧﺪ و
 %۴۵ﻣﺠﺮد و  %۵۴آنﻫﺎ ﻣﺘﺄﻫﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ
اﻓﺮاد ﭘﺎﺳﺦ داده ﺑﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت دﯾﭙﻠﻢ و ﻓﻮقدﯾﭙﻠﻢ ﺑﯿﺶ از ﺑﻘﯿﻪ
اﺳﺖ و ﺑﻌﺪازآن اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺳﯿﮑﻞ در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ
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...

ﻗﺮاردادﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺣﺪود  %۴۲اﻓﺮاد دارای ﺷﻐﻞ آزاد ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﯾﮏ از اﯾﻦ زﯾﺮ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﻧﯿﺰ از ﭼﻨﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺸﮑﯿﻞﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ

و  %۴۱ﻫﻢ از ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺑﯿﻦ  ۲۰ﺗﺎ  ۳۰ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺳﮑﻮﻧﺖ

در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.

دارﻧﺪ و  %۲۵اﻓﺮاد ﺳﺎﮐﻦ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﱰ از ۳۰

اﻋﺘQد اﺟﺘQﻋﯽ :اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭼﻨﺪ ﺷﺎﺧﺺ

ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺳﮑﻮﻧﺖ در ﻣﺤﺪوده رادارﻧﺪ.

ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از ﻣﯿﺰان ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻮدن ﻣﺮدم ﺑﻪ

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ :در

ﻗﻮل و ﻗﺮارﻫﺎﯾﺸﺎن ،ﻣﯿﺰان اﻋﺘQد ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ،ﻣﯿﺰان اﻋﺘQد

اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم در

ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ و اﺻﻨﺎف و ﻣﯿﺰان اﻋﺘQد ﻣﺮدم ﺑﻪ

ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ﺷﻬﺮ ﴎﺧﺲ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر ﺧﻮد از ۴

ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻫQنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺟﺪول ﺷQره ) (۱۰ﻣﺸﺎﻫﺪه

زﯾﺮ ﻣﻌﯿﺎر؛ ﻣﯿﺰان اﻋﺘQد ﻧﻬﺎدی ،ﻋﻼﻗﻪ ﻓﺮاوان ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ،

ﻣﯽﺷﻮد ﺑﯿﺸﱰﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ

اﻋﺘQد اﺟﺘQﻋﯽ ،ﺗﻌﺎون و ﻫﻤﯿﺎری ﺗﺸﮑﯿﻞﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﺮ

ﺣﺪ زﯾﺎدی از اﻋﺘQد اﺟﺘQﻋﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن،
ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ و اﺻﻨﺎف ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.

ﺟﺪول  :١٠ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان اﻋﺘQد اﺟﺘQﻋﯽ در ﻣﺤﺪود )ﻣﺄﺧﺬ :ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن(
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اﻋﺘQد اﺟﺘQﻋﯽ

ﻓﺮاواﻧﯽ

درﺻﺪ

ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ

۰

۰

ﮐﻢ

۱۰

۱۱٫۱

ﺗﺎ ﺣﺪودی

۳۵

۳۸٫۹

زﯾﺎد

۳۶

۴۰

ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد

۹

۱۰

ﺟﻤﻊ ﮐﻞ

۹۰

۱۰۰

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻌﯿﺎر اﻋﺘQد اﺟﺘQﻋﯽ  ۳٫۴۸در ﺑﺎزه  ۱ﺗﺎ  ۵و وارﯾﺎﻧﺲ

ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ :اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر از ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی

آن  .۶۸اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ وارﯾﺎﻧﺲ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ

ﺗﺸﮑﯿﻞﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از اﺣﺴﺎس رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ

ﮐﻪ ﻧﻈﺮات اﻓﺮاد درﺑﺎره ﻣﯿﺰان اﻋﺘQد اﺟﺘQﻋﯽ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً

در ﻣﺤﻠﻪ ،اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﻮدن ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ،اﺣﺴﺎس

زﯾﺎدی ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد .اﯾﻦ اﺧﺘﻼفﻧﻈﺮ زﯾﺎد ﻣﺎﺑﯿﻦ

اﻣﻨﯿﺖ از زﻧﺪﮔﯽ در ﻣﺤﻠﻪ ،ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری در ﻣﺸﮑﻼت

ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن ،اراﺋﻪ ﯾﮏ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﻄﻌﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ

ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺤﻠﻪ ،اﺣﺴﺎس ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊﺷﺪن ﻓﺮد ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ،

ﺷﺎﺧﺺ را دﺷﻮار ﻣﯽtﺎﯾﺪ اﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﻋﻤﺪه ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن از

اﻋﺘﻘﺎد و ﺑﺎور ﻓﺮد ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮدن ﺑﺮ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺎﻣﻌﻪ و

ﴐﯾﺐ ﻣﻄﻠﻮب اﻋﺘQد اﺟﺘQﻋﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ

رﺿﺎﯾﺖ از ﻣﺒﻠQن و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﺤﻠﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس

ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در اﺟﺮاﯾﯽ tﻮدن اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﻪ

ﺟﺪول ﺷQره ) (۱۱اﮐÝﯾﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن ﯾﻌﻨﯽ  %۵۳ﺗﺎ ﺣﺪ

ﻣﯿﺎن اﻓﺰا در ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ﺷﻬﺮ ﴎﺧﺲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

زﯾﺎد ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻼﻗﻪ دارﻧﺪ.

ﺟﺪول  :١١ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ )ﻣﺄﺧﺬ :ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن(
ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ

ﻓﺮاواﻧﯽ

درﺻﺪ

ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ

۰

۰

ﮐﻢ

۶

۶٫۷

ﺗﺎ ﺣﺪودی

۲۹

۵۲٫۲

زﯾﺎد

۵۳

۳۸٫۹

ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد

۲

۲٫۲

ﺟﻤﻊ ﮐﻞ

۹۰

۱۰۰

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۴اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ

ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ روﺣﯿﻪ ﺗﻌﺎون و ﻫﻤﯿﺎری را داﺷﺘﻪ و اﮐÝﯾﺖ اﻓﺮاد ﺑﺎ

اﻓﺮاد ﻋﻼﻗﻪ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ دارﻧﺪ و وارﯾﺎﻧﺲ آن  .۴۱اﺳﺖ ﮐﻪ

اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ زﯾﺎد و ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪول

ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮدن ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ وارﯾﺎﻧﺲ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﮐﻪ

ﺷQره  ۱۲ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﮐÝﯾﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن از ﻫﻤﮑﺎری و

ﻧﻈﺮات اﻓﺮاد درﺑﺎره ﻣﯿﺰان ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﻧﺰدﯾﮏ

ﻫﻤﯿﺎری اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻌﯿﺎر ﺗﻌﺎون و ﻫﻤﯿﺎری

ﺑﻪ ﻫﻢ اﺳﺖ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ از ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎﻻﺗﺮ رﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از

 ۳٫۶۴در ﺑﺎزه  ۱ﺗﺎ  ۵و وارﯾﺎﻧﺲ آن  ۱٫۱۷اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎوﺟﻮد ﺑﺰرﮔﯽ

ﻋﻼﻗﻪ زﯾﺎد اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺼﮥ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﻧﻘﺶ

وارﯾﺎﻧﺲ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻧﻈﺮات اﻓﺮاد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ

ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ در ﺑﺴﱰﺳﺎزی اﺟﺮای ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯿﺎن اﻓﺰای ﺑﺎﻓﺖ

ﻧﯿﺴﺖ و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ زﯾﺎدی دارد .ﺑﺎوﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻧﻈﺮان

ﻓﺮﺳﻮده ﴎﺧﺲ را دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﴍاﯾﻂ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺮای

ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﴐﯾﺐ ﺑﺎﻻﯾﯽ اﻇﻬﺎر tﻮد ﮐﻪ

ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ tﻮدن اﻟﮕﻮی ﻣﺬﮐﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد.

ﴍاﯾﻂ روﺣﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻫﻤﯿﺎری ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺑﺎﻓﺖ

ﺗﻌﺎون و ﻫﻤﯿﺎری :اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر از ﺳﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻮش دادن ﺑﻪ درد

ﻓﺮﺳﻮده ﴎﺧﺲ ،ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی اﻟﮕﻮی

و دلﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت دﯾﮕﺮان ،اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻓﺮد ﺑﺮای

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯿﺎن اﻓﺰا را دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

...

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻌﯿﺎر ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ  ۳٫۸۷در ﺑﺎزه  ۱ﺗﺎ  ۵ﮐﻪ از ﺣﺪ

ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻊ ﻣﺤﻠﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ  %۳۲٫۲از اﻓﺮاد

ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و رﺿﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ از ﭘﻮل و وﻗﺖ ﺧﻮد
ﺟﺪول  :١٢ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﻌﺎون و ﻫﻤﯿﺎری در ﻣﺤﺪود )ﻣﺄﺧﺬ :ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن(
ﺗﻌﺎون ﻫﻤﯿﺎری

ﻓﺮاواﻧﯽ

درﺻﺪ

ﺧﯿﻠﯽﮐﻢ

۲

۲٫۲

ﮐﻢ

۱۳

۱۴٫۴

ﺗﺎ ﺣﺪودی

۲۳

۲۵٫۶

زﯾﺎد

۲۹

۳۲٫۲

ﺧﯿﻠﯽزﯾﺎد

۲۳

۲۵٫۶

ﺟﻤﻊ ﮐﻞ

۹۰

۱۰۰
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اﻋﺘQد ﻧﻬﺎدی :اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر از اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺪول ﺷQره ) (۱۳اﮐÝﯾﺖ اﻓﺮاد ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی

اﺳﺖ :ﻣﯿﺰان اﻋﺘQد ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺘﺼﺪی ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده،

ﻣﺘﺼﺪی ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮحﻫﺎ اﻋﺘQد داﺷﺘﻪاﻧﺪ و

ﻣﯿﺰان اﻋﺘQد ﺑﻪ ﻃﺮحﻫﺎی ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ،ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ از

ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ اﺣﯿﺎی ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده؛ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺟﺪول  :١٣ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان اﻋﺘQد ﻧﻬﺎدی در ﻣﺤﺪود )ﻣﺄﺧﺬ :ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن(
اﻋﺘQد ﻧﻬﺎدی

ﻓﺮاواﻧﯽ

درﺻﺪ

ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ

۱

۱٫۱

ﮐﻢ

۱۹

۲۱٫۱

ﺗﺎ ﺣﺪودی

۵۱

۵۶٫۷

زﯾﺎد

۱۵

۱۶٫۷

ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد

۴

۴٫۴

ﺟﻤﻊ ﮐﻞ

۹۰

۱۰۰

34

...

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻌﯿﺎر اﻋﺘQد ﻧﻬﺎدی  ۳٫۰۲در ﺑﺎزه  ۱ﺗﺎ  ۵و وارﯾﺎﻧﺲ

آﻣﺎر اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ

آن  .۶۰اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮدن ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ وارﯾﺎﻧﺲ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه

ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ :ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ازﻧﻈﺮ

آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﺘQد ﻧﻬﺎدی اﻓﺮاد ﺗﺎ ﺣﺪی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻫﻢ اﺳﺖ.

ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن آزﻣﻮن ﭘﺎراﻣﱰی  tﺗﮏ tﻮﻧﻪای اﺳﺘﻔﺎدهﺷﺪه

ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎﯾﺪ

اﺳﺖ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده از ﻃﯿﻒ  ۵ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻟﯿﮑﺮت ﺑﻬﺮه

اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﺪیﺗﺮی از ﺳﻮی ارﮔﺎنﻫﺎی ﻣﺘﻮﻟﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪه ﺗﺎ

ﮔﺮﻓﺘﻪ و رﺗﺒﻪﻫﺎی  ۱ﺗﺎ  ۵ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ اﺧﺘﺼﺎص دادهﺷﺪه

ﴐﯾﺐ اﻋﺘQد ﻧﻬﺎدی رﺷﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ

اﺳﺖ .اﻣﺘﯿﺎز  ۱ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﮐﻤﱰﯾﻦ ﻣﯿﺰان ارزش از ﺳﺆال

ﺷﺎﯾﺪ اﺟﺮای ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯿﺎن اﻓﺰای

ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و اﻣﺘﯿﺎز  ۵ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺑﯿﺸﱰﯾﻦ ارزش اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ

ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ﴎﺧﺲ را ﺑﻪ درازاﮐﺸﺎﻧﺪ و ﯾﺎ ﻧﺰول ﴎﻋﺖ

ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۳ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻧﻈﺮی ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎبﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﮐﻪ

اﺟﺮاﯾﯽ tﺎﯾﺪ.

ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ آزﻣﻮن در ﺟﺪول ﺷQره ) (۱۴آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺟﺪول  :١٤ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن  t-testﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﯾﺮﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ )ﻣﺄﺧﺬ :ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن(
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آزادی

)(sig
۰/۰۴۵

ﺷﺎﺧﺺ

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ

آﻣﺎره t

ﻣﯿﺰان اﻋﺘQد ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺘﺼﺪی ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده

۲/۵۲۷۵

۱/۱۰۴

۸۹

اﻋﺘQد ﺑﻪ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﻮدن ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ

۳/۴۷۲

۵/۸۶۴

۸۹

۰/۰۰۰

۲/۲۴۵

۸۹

۰/۰۲۳

-۰/۷۲۴

۸۹

۰/۷۴۳

/۲۳۳۲۵

ﻣﯿﺰان اﻋﺘQد ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
34

درﺟﻪ

ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداری

۲

ﻣﯿﺰان اﻋﺘQد ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ و اﺻﻨﺎف

۲/۴۱۱

ﺗﺼﻮر ﻓﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮوﻫﯽ

۳/۵۷۰۳

۱/۸۳۴

۸۹

۰/۰۰۰

اﺣﺴﺎس رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ در ﻣﺤﺪوده

۲/۹۷۸

-۲/۳۸۴

۸۹

۰/۴۵۶

وﺟﻮد ﻣﺒﻠQن و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﺤﺪوده

۱/۹۷۸

-۲/۷۸۴

۸۹

۰/۳۶۱

وﺟﻮد اﻣﻨﯿﺖ در ﺷﺐ و روز در ﻣﺤﺪوده

۲/۳۰۳

-۰/۶۸۸

۸۹

۰/۴۹۵

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﺮدم در ﻧﻈﺎم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و اﺣﯿﺎی ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده

۳/۰۱۱۱

۳/۱۰۴

۸۹

۰/۰۳۵

ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری در ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺤﺪوده

۳/۵۶۱

۸۹

۰/۰۰۰

اﻋﺘﻘﺎد و ﺑﺎور ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮدن ﺑﺮﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺤﺪوده

۳/۴۳۹

۴/۳۲۱

۸۹

۰/۰۰۴

ﻣﯿﺰان اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻓﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ

۳/۱۱۶۵

۳/۱۵۶

۸۹

۰/۰۰۳

رﺿﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ از وﻗﺖ و ﭘﻮل ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻊ ﻣﺤﺪوده

۳/۳۵

۴/۱۰۳

۸۹

۰/۰۰۱

ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ از ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ اﺣﯿﺎی ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده

۲/۹۲۲

-۰/۷۲۴

۸۹

۰/۴۳۸

۴

۱/۳۴۵
۰

ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن  t-testﮐﻪ در ﺟﺪول آﻣﺪه اﺳﺖ ،در

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣﺎره آزﻣﻮن ﻧﯿﺰ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ۹۵

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﻮدن ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﯿﺰان

درﺻﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﯿﺰان ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ

اﻋﺘQد ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺗﺼﻮر ﻓﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮوﻫﯽ،

ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﺑﯿﺸﱰ از ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺖ

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﻧﻈﺎم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺣﯿﺎی

ﯾﻌﻨﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺼﻮر ﻓﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮوﻫﯽ در

ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯿﺎن اﻓﺰا و ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری در ﺣﻞ

وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻗﺮار دارد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﺑﻘﯽ

ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺤﺪوده و اﻋﺘQد ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺘﺼﺪی ﺑﺎﻓﺖ

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶازاﯾﻦ ذﮐﺮ ﺷﺪ ،ﻣﯿﺰان ﻣﻮﻓﻘﺖ

ﻓﺮﺳﻮده ﻣﻘﺪار ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽداری از  ۰٫۰۵ﮐﻤﱰاﺳﺖ و

ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺷﺎﺧﺺ اﺳﺖ وﻟﯽ دﯾﮕﺮ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ازﻧﻈﺮ

ﺟﻬﺖ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ از دﯾﺪ ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن

ﺟﺪول ﺷQره ) (۱۵آﻣﺪه اﺳﺖ.

...

ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن در ﻣﺤﺪوده ،وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ

از آزﻣﻮن ﻓﺮﯾﺪﻣﻦ اﺳﺘﻔﺎدهﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ آزﻣﻮن ﻧﯿﺰ در

ﺟﺪول  :١٥اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ )ﻣﺄﺧﺬ :ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن(
ﺷﺎﺧﺺ

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ )رﺗﺒﻪای(

رﺗﺒﻪ

ﻣﯿﺰان اﻋﺘQد ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺘﺼﺪی ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده

۱۳/۷۳۵

۱۲

اﻋﺘQد ﺑﻪ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﻮدن ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ

۲۱/۶۷

۳

ﻣﯿﺰان اﻋﺘQد ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ

۱۹/۷۹۵

۶

ﻣﯿﺰان اﻋﺘQد ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ و اﺻﻨﺎف

۱۲/۸۸

۱۳

ﺗﺼﻮر ﻓﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮوﻫﯽ

۲۲/۸۱

۱

اﺣﺴﺎس رﺿﺎﯾﺖ ارزﻧﺪﮔﯽ در ﻣﺤﺪوده

۱۷/۵۲

۹

وﺟﻮد ﻣﺒﻠQن و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﺤﺪوده

۱۰/۰۸

۱۴

وﺟﻮد اﻣﻨﯿﺖ در ﺷﺐ و روز در ﻣﺤﺪوده

۱۵/۰۳

۱۱

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﺮدم در ﻧﻈﺎم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ واﻫﯽای ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده

۱۸/۰۵

۸

ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری در ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺤﺪوده

۲۲/۳۲

۲

اﻋﺘﻘﺎد و ﺑﺎور ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮدن ﺑﺮ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺤﺪوده

۲۱/۳۹

۴

ﻣﯿﺰان اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻓﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ

۱۸/۷۸

۷

رﺿﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ از وﻗﺖ و ﭘﻮل ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻊ ﻣﺤﺪوده

۲۰/۵۴

۵

ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ از ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ اﺣﯿﺎی ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده

۱۶/۶۲

۱۰
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آزﻣﻮن ﭘﺎراﻣﱰی tﺗﮏ tﻮﻧﻪای اﺳﺘﻔﺎدهﺷﺪه و ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن در

وﺿﻌﯿﺖ زﯾﺮﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن از

ﺟﺪول ﺷQره ) (۱۶اراﺋﻪﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺟﺪول  :١٦ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن  t-testﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﯾﺮﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ )ﻣﺄﺧﺬ :ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن(
زﯾﺮﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ

آﻣﺎره t

درﺟﻪ آزادی

ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداری

اﻋﺘQد اﺟﺘQﻋﯽ

۳/۴۸

۱/۲۸۱

۹۰

۰/۲۳۵

ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ

۳/۸۷

۸/۷۳۲

۹۰

۰/۰۰۰

ﺗﻌﺎون و ﻫﻤﯿﺎری

۳/۶۴

-۲/۴۲۵

۹۰

۰/۱۶۶

اﻋﺘQد ﻧﻬﺎدی

۳/۰۲

۳/۵

۹۰

۰/۰۴۹

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن  t-testﮐﻪ در ﺟﺪول ﺷQره ) (۱۶آﻣﺪه

وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ اﯾﻦ زﯾﺮ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺖ و

اﺳﺖ در زﯾﺮ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﻋﺘQد ﻧﻬﺎدی دارای

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ زﯾﺮ ﻣﻌﯿﺎر ﺗﻌﺎون و ﻫﻤﯿﺎری ﮐﻤﱰ از ﺣﺪ

ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎدار ﮐﻤﱰ از  ۰٫۰۵اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣﺎره آزﻣﻮن ﻧﯿﺰ

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺖ و در ﻣﺤﻠﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻧﺪارد .ﺟﻬﺖ

ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن  ۹۵درﺻﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ

رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی زﯾﺮﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ از دﯾﺪ ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن از آزﻣﻮن

وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ازﻧﻈﺮ ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﺸﱰ از

ﻓﺮﯾﺪون اﺳﺘﻔﺎدهﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ آزﻣﻮن ﻧﯿﺰ در ﺟﺪول

ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺖ .اﻣﺎ در زﯾﺮ ﻣﻌﯿﺎر اﻋﺘQد اﺟﺘQﻋﯽ ﺳﻄﺢ

ﺷQره ) (۱۷آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻌﻨﺎداری ﺑﯿﺸﱰ از  ۰٫۰۵اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ازﻧﻈﺮ ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن
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ﺟﺪول  :١٧اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ )ﻣﺄﺧﺬ :ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن(
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زﯾﺮﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ رﺗﺒﻪای

رﺗﺒﻪ

اﻋﺘQد اﺟﺘQﻋﯽ

۳/۰۷

۳

ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ

۳/۶۴

۱

ﺗﻌﺎون ﻫﻤﯿﺎری

۲/۱۱

۴

اﻋﺘQد ﻧﻬﺎدی

۳/۳۷

۲

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی

ﴏفﻧﻈﺮ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯿﺰان اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻓﺮاد ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه از ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ

ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده ﺧﻮد زﯾﺎد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﯿﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ

اﺟﺘQﻋﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ اﺣﯿﺎی ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ﴎﺧﺲ از ﻃﺮﯾﻖ

ﺗﺼﻮر ﻣﺜﺒﺖ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﺤﺪوده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ و

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯿﺎناﻓﺰا در ﻣﺤﺪوده ﻣﻮردﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﺗﺼﻮر ﻓﺮد ﻧﺴﺒﺖ

ﻫﻤﮑﺎری در ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت و ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ از وﻗﺖ و زﻣﺎن و

ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ ،اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮدن ﺑﺮ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ و

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی ﻣﺮدم ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ

ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺤﺪوده ،ﻣﯿﺰان اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻓﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ

ﺑﯿﺸﱰی ﺑﺮای اﺣﯿﺎی ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده از ﻃﺮﯾﻖ اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﻪ

ﺟﺎﻣﻌﻪ و رﺿﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ از وﻗﺖ و ﴎﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮ ِد

ﻣﯿﺎناﻓﺰا ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدت زﯾﺮ اراﺋﻪ

ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ،ﻣﻘﺪار ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽداری اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ از ۰٫۰۵

ﻣﯽﮔﺮدد .۱ :اﻓﺰاﯾﺶ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺑﺎﻓﺖ

ﮐﻤﱰ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣﺎره آزﻣﻮن ﻧﯿﺰ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺎ

ﺑﺎ ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻮﺟﻮد.

اﻃﻤﯿﻨﺎن  ۹۵درﺻﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﯿﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻦ

 .۲ﺑﺰرگtﺎﯾﯽ ﻣﺪاﺧﻼت دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی دوﻟﺘﯽ در ﺣﻮزه اﺣﯿﺎء

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ در ﻣﺤﻠﻪ در وﺿﻊ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻗﺮار دارد .در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ

ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ﺷﻬﺮ ﴎﺧﺲ ﺑﺮای ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﺮدم در

ﺑﺮرﺳﯽ زﯾﺮ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﻋﺘQد ﻧﻬﺎدی ،ﻣﻘﺪار

ﻗﺎﻟﺐ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ،ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺤﯿﻄﯽ و

ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداری از  ۰/۰۵ﮐﻤﱰ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣﺎره آزﻣﻮن ﻧﯿﺰ

ﻇﺮﻓﯿﺖ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﻣﻮﺟﻮد .۳ .ﺣQﯾﺖ از ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی

ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن  ۹۵درﺻﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﯿﺎن

ﻣﺮدﻣﯽ ﻣﻮﺟﻮد و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ آن ﺑﻪﺻﻮرت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﻣﯿﺎن

داﺷﺖ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب اﯾﻦ زﯾﺮ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ازﻧﻈﺮ

ﺑﺎﻓﺖ .۴ .ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯿﺎناﻓﺰا در

ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﺸﱰ از ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺖ ،اﻣﺎ زﯾﺮ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺎور در

اﻋﺘQد اﺟﺘQﻋﯽ ﺑﯿﺸﱰ از  ۰/۰۵اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ازﻧﻈﺮ

ﺣﺎل ﺗﻬﯿﻪ اﺳﺖ .۵ .اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎی ﻣﺰاﺣﻢ و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺑﻪ

ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ اﯾﻦ زﯾﺮ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ در ﺣﺪ

ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺗﻌﺮﯾﻒﺷﺪه در ﻃﺮح ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺷﻬﺮ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻘﺮار

ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ زﯾﺮ ﻣﻌﯿﺎر ﺗﻌﺎون و ﻫﻤﯿﺎری ﮐﻤﱰ

اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎی

از ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺖ .درواﻗﻊ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﻣﺤﺪوده

ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ.۶ .

ﻣﻮردﻣﻄﺎﻟﻌﻪ )ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ﴎﺧﺲ( در ﻫﺴﺘﻪ اوﻟﯿﻪ ﺷﻬﺮ ﮐﻪ

ﻓﻌﺎلﺳﺎزی ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ-ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ

اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده در ردﯾﻒ ﺑﻬﱰﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﻬﺮ ﴎﺧﺲ

ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی اﺷﺘﻐﺎل و درآﻣﺪزاﯾﯽ ﺳﺎﮐﻨﺎن .۷ .زﻣﯿﻨﻪﺳﺎزی

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ازﻟﺤﺎظ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺤﯿﻄﯽ

ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺳﺎﮐﻦ در ﺑﺎﻓﺖ و

ﻧﻈﯿﺮ ﺗﺠﺎری و درﻣﺎﻧﯽ در ﺑﻬﱰﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﻬﺮ ﻗﺮار

ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺮدمﻧﻬﺎد در ﺗﺼﻤﯿﻢﺳﺎزیﻫﺎی ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ

دارد ،ﺳﺎﮐﻨﺎن اﯾﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻤﻮﻣﺎً اﺻﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻫﻤﯿﻦ

ﺷﻬﺮ ﺑﻪﺻﻮرت ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ .۸ .ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ

ﻣﺤﻠﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ و «ﺎﯾﻞ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮوﻫﯽ و ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری

ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﻣﻘﺮرات ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ در ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﯿﻞ اﺟﺮاﯾﯽ tﻮدن

در ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺤﺪوده و اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮدن ﺑﺮ ﺣﻞ

ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯿﺎن اﻓﺰا در ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده .۹ .زﻣﯿﻨﻪﺳﺎزی

ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺤﺪوده دارﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﺣﺎﴐ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای

اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ اﻗﺸﺎر ﮐﻢﺑﺮﺧﻮردار ﺳﺎﮐﻦ در ﺑﺎﻓﺖ،

ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد از ﴎﻣﺎﯾﻪ و وﻗﺖ ﺧﻮد

ِ
ﭘﺎرک ﻣﺤﻠﻪ ﺟﻬﺖ
ﺟﻬﺖ ﻧﻮﺳﺎزی .۱۰ .ﻃﺮاﺣﯽ و ﺟﺎtﺎﯾﯽ

ِ
ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده
ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺑﺎﻓﺖ .اﯾﺠﺎد ﺷﻮراﯾﺎریﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ در

ﺷﻤﯿﺮاﻧﺎت ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان« .ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ .ﺗﻬﺮان:

ﮐﻪ ﺗﻮان و ﺗﺨﺼﺺ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎﻓﺖ را داﺷﺘﻪ و راﺑﻂ ﻣﯿﺎن

داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس.

ﻣﺪﯾﺮان ﺷﻬﺮی و ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ .۱۱ .اﺳﺘﻔﺎده از

 .۶درودی ،ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎدی و ﻋﻠﯽ ﺧﻮﺷﺎب» .(۱۳۹۲) .ارزﯾﺎﺑﯽ

ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺨﺮوﺑﻪ و رﻫﺎﺷﺪه ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺴﮑﻦ اﻗﺸﺎ ِر ﮐﻢ-

و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﺪوده ﺑﺎﻓﺖﻫﺎ ﻓﺮﺳﻮده ﺷﻬﺮی

ﺑﺮﺧﻮردار و ﮐﴪی ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ .۱۲ .اﻓﺰاﯾﺶ

در اﯾﺮان« .ﺷﺸﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﻬﺮی ﺑﺎ

ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﻗﺒﯿﻞ آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ،

ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮ اﺳﻼم .ﻣﺸﻬﺪ. ۱۵ ،

ﻓﻀﺎﻫﺎی ﮔﺬران اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ و ﻏﯿﺮه ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺘﻮان

 .۷ﺳﻌﯿﺪی رﺿﻮاﻧﯽ ،ﻧﻮﯾﺪ ،و داود ﮐﺎﻇﻤﯽ.(۱۳۹۰) .

زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ tﻮدن ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯿﺎناﻓﺰا ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد.۱۳ .

»ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﻮﺳﻌﻪ درونزا ﺑﺎ ﻧﻘﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی

ِ
ارﺗﻘﺎء اﻣﻨﯿ ِ
ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻬﺮی
ﺖ

ﺟﺎری ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺴﻜﻦ )ﻣﺴﻜﻦ ﻣﻬﺮ(t ،ﻮﻧﻪ ﻣﻮردی :ﺷﻬﺮ

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ روشﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ازﺟﻤﻠﻪ؛ ﺣﺬف ﮐﻨﺞﻫﺎی

ﻧﻄﻨﺰ« .ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ) .ﺷQره ۳۲-۳۵ ،(۷۵

ﺧﻠﻮت ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﻧﻮرﭘﺮدازی ﺑﺎﻓﺖ از ﺑﻌﺪ ﮐﯿﻔﯽ و ﮐﻤﯽ و

 .۸ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ،ﯾﺰدان» .(۱۳۹۲) .اﺣﯿﺎء و ﻧﻮﺳﺎزی ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی

اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ .۱۴ .ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و

ﻓﺮﺳﻮده ﺷﻬﺮی از ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﺎ ﻋﻤﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎ و ﺷﯿﻮهﻫﺎی

ِ
ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﭘﯿﺎدهروی .۱۵ .اﯾﺠﺎد

اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده ﺷﻬﺮی ﺑﻪﻋﻨﻮان

ﻋﺎری از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺰاﺣﻢ و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ.

ﺷﺎﺧﺼﻪای از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار(« .دوﻣﯿﻦ ﻫQﯾﺶ ﻣﻠﯽ اﻗﻠﯿﻢ،

 .۱۶ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ،

ﺳﺎﺧﺘQن و ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻣﴫف اﻧﺮژی )ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ

ﺷﻔﺎفﺳﺎزی ﻣﻘﺎﺻﺪ و اﻫﺪاف ﭘﺮوژه ،ﭘﯿﺸﺒﯿﻨﯽ ﴍاﯾﻂ ﻗﺒﻞ و

ﭘﺎﯾﺪار( .اﺻﻔﻬﺎن :ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺮهوری اﻧﺮژی اﯾﺮان.

ﺑﻌﺪ از ﭘﺮوژه ،ﺟﻠﺐ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎﮐﻨﺎن ،ﻣﺪﯾﺮان ﺷﻬﺮی و

 .۹ﴍﺑﺘﯿﺎن ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ و ﻃﻮاﻓﯽ ،ﭘﻮﯾﺎ ) ،(۱۳۹۴ﺗﺤﻠﯿﻞ

ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ در ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﱪد اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯿﺎناﻓﺰا

ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ذﻫﻨﯽ ﺟﻮاﻧﺎن از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی

ﴐوری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﺎﳌﺖ اﺟﺘQﻋﯽ )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺟﻮاﻧﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺎﯾﻦ

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ
 .۱ارﺟﻤﻨﺪ ﻋﺒﺎﺳﯽ ،ﭘﺮﯾﺴﺎ» .(۱۳۸۷) .اﻣﮑﺎنﺳﻨﺠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ
درون ﻓﻀﺎﯾﯽ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﺑﺰار t GISﻮﻧﻪ ﻣﻮردی :ﻣﺤﻠﻪ
ده وﻧﮏ« .ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ .ﺗﻬﺮان :داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.
 .۲آروﯾﻦ ،ﻣﺤﻤﻮد ،و ﻫﻤﮑﺎران» .(۱۳۹۶) .ارزﯾﺎﺑﯽ زﻣﯿﻦﻫﺎی
ﺑﺎﯾﺮ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯿﺎن اﻓﺰاt .ﻮﻧﻪ ﻣﻮردی :ﺷﻬﺮ اﻫﻮاز«.
آﻣﺎﯾﺶ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻓﻀﺎ) ،ﺷQره .۱۶۳-۱۸۲ ،(۲۶
 .۳ﭘﻮرﻣﻮﺳﻮی ،ﺳﯿﺪ ﻣﻮﺳﯽ ،و ﻫﻤﮑﺎران.(۱۳۹۳) .
»ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺻﻮل و راﻫﻜﺎرﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯿﺎن اﻓﺰا در
ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﻜﯽ از اﺑﻌﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی ﭘﺎﯾﺪار«.

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘQﻋﯽ اﯾﺮان) .ﺷQره .۳۷-۵۶ ،(۴
 ، .۴اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻬﺮی اﻧﺠﻤﻦ
ﺷﻬﺮﺳﺎزی آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ج، ۴ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻋﺘQد ،ﮔﯿﺘﯽ و دﯾﮕﺮان ،ﺗﻬﺮان:
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور اﯾﺮان.(۱۳۸۷)،
 .۵ﺧﺎدﻣﯽ ،ﻣﺴﻌﻮد» .(۱۳۹۲) .ارزﯾﺎﺑﯽ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ
ﻣﺤﺮک ﺗﻮﺳﻌﻪ و اراﺋﻪی اﻟﮕﻮی ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯿﺎن اﻓﺰای ﺷﻬﺮی در

ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ( ،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ﺟﻮاﻧﺎن ،ﺳﺎل ، ۶ﺷQره  ،۱۸ﺻﺺ .۳۲-۹
 .۱۰ﮐﯿﺎﻧﯽ ،اﮐﱪ ،و اﺣﻤﺪ رﺋﯿﺴﯽ» .(۱۳۹۶) .ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ-ﮐﺎﻟﺒﺪی ﺷﻬﺮ ﻓﻨﻮج ﺑﺮ اﺳﺎس راﻫﱪد رﺷﺪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ،
ﻧﴩﯾﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی«) .ﺷQره .۲۶۳-۲۸۰ ،(۵۹
 .۱۱ﻣﺸﮑﯿﻨﯽ ،اﺣﻤﺪ» .(۱۳۸۱) .ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺟﺘQﻋﯽ ﺟﻮاﻧﺎن
راﻫﯽ ﺑﻪﺳﻮی ﮐﺸﻒ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﴎﺷﺎر اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻧﺴﻞ ﺳﻮم
اﻧﻘﻼب« .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﻮاﻧﺎن) .ﺷQره .۱۸۹-۲۰۲ ،(۱-۲
 .۱۲ﻣﯿﺮ ﻣﻘﺘﺪاﯾﯽ ،ﻣﻬﺘﺎ و ﻫﻤﮑﺎران)» ،(۱۳۸۹ﺗﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮ
ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ ی ﻣﯿﺎن اﻓﺰا و ﴐورت آن در ﻣﺤﻼت ﺷﻬﺮی«.
ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ) ،ﺷQره .۴۷-۴۵ ،(۹۸

 .۱۳ﻣﻬﺪوی ﻧﮋاد ،ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد و ﻫﻤﮑﺎران .(۱۳۹۱) .ﺑﺮرﺳﯽ
ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺗﺠﺎرب ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﭘﻬﻨﻪﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده و اراﺋﻪ
راﻫﱪدﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم .ﺗﻬﺮان :ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی.

...
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 »ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ.(۱۳۹۴) . و ﻧﺮﮔﺲ ﻗﺪﺳﯽ، ﻣﻬﯿﻦ، ﻧﺴﱰن.۱۴
ﭘﻬﻨﻪﻫﺎی ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯿﺎن اﻓﺰا در ﻧﻮاﺣﯽ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﻣﺮاﮐﺰ

 ﭘﮋوﻫﺶ و.«( اﺻﻔﻬﺎن۱ ﻮﻧﻪ ﻣﻮردی ﻣﻨﻄﻘﻪt (ﺷﻬﺮﻫﺎ

.۵۱-۶۸ ،(۲۰ رهQ )ﺷ.ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﻬﺮی
 »ﺗﺤﻠﯿـﻞ.(۱۳۹۱) . و اﻧﺪﯾﺸﻪ آرﯾﺎﻧﺎ، ﻓﺮﺷﺎد، ورﯾﺎن.۱۵
ﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن از ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽQﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺣ

-ﻫﺎی زﯾﺒﺎæ ﻫ.« ﻣﯿﺪان اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ﻋﺘﯿﻖ( اﺻﻔﻬﺎن،ﺷﻬﺮی
.۱۵-۲۷ ،(۲ رهQ )ﺷ.ری و ﺷﻬﺮﺳﺎزیQﻣﻌ
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