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  چکیده
در شهرهاي اروپایی  »کیفیت شهري در زندگی«این مطالعه به بررسی ابعاد 

:  کیفیت زندگی 366فلش یوروبارومتر «هاي پردازد. براي این منظور از دادهمی
هزار نفر  41. در این پیمایش، نظرات استفاده شده است »در شهرهاي اروپایی

آوري گشته و به این ترتیب تحلیل روابط بین شهر اروپایی جمع 79در 
یزان رضایت از زندگی م«و  »بسترهاي محله و شهر« ،»خصوصیات شهروندان«

 گردد. این مطالعه به تحلیل ابعاد زیر که به نوعی بهمیسر می »در یک شهر
) میزان 1مربوط است، اشاره دارد:  »میزان رضایت از زندگی در یک شهر«

) عوامل 2دسترسی به خدمات، محیط زیست و ابعاد اجتماعی در شهرها و محله؛ 
) خصوصیات شهر همچون توسعه اقتصادي، فشار بازار 3جمعیتی؛ و  -اجتماعی

 ان داد کهها نشافتهی نیروي کار، اندازه شهر، موقعیت، کیفیت سازمانی و ایمنی.
هم در داخل شهرها و هم در سراسر  »میزان رضایت از زندگی در یک شهر«

ونقل عمومی، امکانات اروپا بسیار متفاوت است. عدم رضایت نسبت به حمل
فرودشی، فضاي سبز، کیفیت هوا، فرهنگی، میزان دسترسی به بازارهاي خرده
قابل توجهی در میزان  طوربهریتی، اعتماد مردم، ادارات عمومی و کارآمدي مدی

وند باشد. اما در صورتی که شهرنارضایتی نسبت به زندگی در یک شهر موثر می
اش احساس امنیت و رضایت نماید، به احتمال زیاد از نسبت به مکان زندگی

زندگی در شهر نیز راضی خواهد بود. در نهایت شهرهاي برخوردار از سهم باالي 
شوند که شهروندان در آن منیت در آن، به نقاطی تبدیل میجمعیت راضی از ا

  احساس رضایت از زندگی در شهر نیز خواهند داشت.
  

 ،میزان رضایت از زندگی در یک شهر ،کیفیت شهري در زندگی :هاواژهکلید
  .رگرسیون لجستیک دو سطحی ،شهرهاي اروپایی ،رضایت شهروندي

 
 
 

 
 

Abstract 
This study investigated aspects of urban quality 
of life in European cities. To this end, the Flash 
Eurobarometer 366: Quality of life in European 
cities was used. The survey provides opinions of 
41 thousands inhabitants from 79 European 
cities, which enables analysis of interrelation 
between citizen characteristics, neighbourhood 
and city contexts and satisfaction with life in a 
city. The study analysed the following 
dimensions potentially related to satisfaction with 
life in a city: 1) availability of services, 
environment and social aspects in cities and 
neighbourhood; 2) socio-demographic factors; 
and (3) city characteristics such as economic 
development, labour market pressures, size, 
location, quality of institutions & safety. Findings 
indicated that satisfaction with life in a city varied 
considerably both inside cities and across Europe. 
Dissatisfaction with public transport, cultural 
facilities, availability of retail outlets, green 
space, air quality, trustworthiness of people, 
public administration & administrational effici-
ency, contributed significantly to dissatisfaction 
with life in a city. However, when citizens felt 
secure and satisfied with their place of living, 
they were also more likely to be satisfied with life 
in a city. Finally, cities with high percentage of 
people satisfied with safety in a city tended to be 
those in which citizens were also more satisfied 
with life in a city. 
Keywords: Urban quality of life, Satisfaction 
with life in a city, Citizen satisfaction, European 
cities, Two-level logistic regression. 

                                                        
1. Węziak-Białowolska, D. (2016). Quality of life in cities – Empirical evidence in comparative European perspective. Cities, 
(58): 87-96. 
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  مقدمه. 1

شهرهایی که به دنبال جذب سرمایه و باشد. تمرکز فعلی سیاست شهري، اجتماعی و حتی اقتصادي بر روي شهرها می
 ,Hartley, pottsهاي شهري بزرگ مقیاس هستند، معتقدند که نه تنها باید کارآفرین باشند (گذار به منظور ایجاد پروژهسرمایه

MacDonald, Erkunt, & Kufleitner, 2012; Vivant, 2013ه کنندبایست به مکانی هوشمند براي زندگی و جذب) بلکه می
 ,Florida, 2005; Institute for urban Strategies,2014; Zenkerفراد خالق به عنوان شهروندان جدید تبدیل شوند (ا

Eggers, &Farsky, 2013 با توجه به تأکید مداوم بر رشد، نه تنها جذب ساکنان جدید بلکه تشویق ساکنان فعلی به ماندن نیز .(
تضمین رضایت شهروندان از زندگی شهري است. یکی از ابزارهاي دستیابی به این هدف، باشد. این امر مستلزم بخشی از هدف می

 ,Smith, Nelischerهاي شهروندان و اطمینان از کیفیت جامعه است (ریزي شهري صحیح، پاسخگویی به نیازها و خواستهبرنامه

& Perkins, 1997.(  
اي که گردد، به گونهاي اروپا، به عنوان سیاست اصلی محسوب میهکیفیت زندگی شهري و جامعه در اغلب کشورهاي اتحادیه

 اندازهايکننده چشمهاي علمی که ارائهاین موضوع در مقاالت متعدد اروپایی و دولتی در خصوص سیاست و همچنین نگارش
 & Banai & Rapino, 2009; Inschباشند، بازتاب داشته است (مفهومی در جهت توسعه شرایط براي زندگی در شهرها می

Florek, 2008; Sirgy & Cornwell, 2002; Smith et al., 1997; van Kamp, Leidelmeijer, Marsman, & de 
Hollander, 2003اندازهايهاي فاحش در عملی نمودن چشمها، اصوالً به صورت نظریه هستند، و به علت محدودیت). این دیدگاه 

). از این رو، van Kamp et al.2003شوند (هاي تجربی حمایت می، به ندرت به وسیله تحلیلریزي شهريپیشرفته منظر و برنامه
مقاله حاضر به منظور فراخواندن محققان براي ارائه شواهد بیشتر در خصوص ابعاد مختلف زندگی شهري و آن دسته از خصوصیات 

 & Balls & Dorling, 2013; Insch, 2010; Inschآید، تهیه شده است (شهري که به کمک کیفیت زندگی شهري می

Florek, 2008, 2010; Zenker & Rutter, 2014پردازد. براي می شهروندي خاص محله و عوامل شهر، بین تمایز به ). این مقاله
  باشند:می یبترتاالت تحقیق بدینؤانداز قابل مقایسه اروپایی در نظر گرفته شده است. سمحدود کردن موارد خاص نتایج، یک چشم

 نماید؟اول: آیا ادراك کلی از یک شهر به کیفیت زندگی شهري اظهار شده از سوي شهروندان کمک می سؤال  
 ار هاي تأثیرگذزیست، عوامل اجتماعی و سازماندوم: آیا خصوصیات ویژه شهر با میزان دسترسی به خدمات، محیط سؤال

  باشد؟ت، مرتبط میدر کیفیت زندگی که از سوي شهروندان اظهار شده اس
 نگر؟محور هستند یا کلسوم: آیا شهروندان در ارزیابی خود نسبت به کیفیت زندگی شهري، محله سؤال  

گرفته شده است  »کیفیت زندگی در شهرهاي اروپایی :366فلش یوروبارومتر «ت فوق اشاره دارد از سؤاالشواهدي که به 
)European Union, 2013شهر اروپایی در خصوص شهر، محله و همینطور  79هزار شهروند در  41 ). در این منبع، نظرات

مشخص  1مراتبی زندگی شهريدهد تا ماهیت سلسلهوضعیت شخصی شهروندان ارائه شده است. این نوع از اطالعات به ما اجازه می
ت و جوامع (در شهرها) و شهرها (در منطقه، ها (در جوامع)، محالهمزمان بر افراد (در خانواده)، خانواده طوربهنماییم، ماهیتی که 

). در نتیجه، تأثیر خصوصیات در سطح فرد و خانواده Ballas & Tranmer, 2012; Marans, 2015شود (کشور و ...) اعمال می
  گیرند.و همچنین بسترهاي محله و شهر با یکدیگر مورد بررسی قرار می

  و غیرهامت انتخاب اطالعاتی، منابع بر تأکید ها باشده است. پس از آن، روش در ادامه، مفهوم کیفیت زندگی شهري شرح داده
   .هاي مطالعه پرداخته شده استگیري با اشاره به محدودیتها، به بحث و نتیجهاند. در قسمت یافتهمشخصات مدل توصیف شده

                                                        
1. Hierarchical Nature of City Life 
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  اندازهاي قابل مقایسه اروپاییشواهد تجربی در چشم کیفیت زندگی در شهرها؛

  کیفیت شهري در زندگی. 2
از بین انواع فضاهاي جغرافیایی، این تحقیق بر روي شهرها متمرکز است. به منظور شناسایی عوامل مرتبط با کیفیت زندگی 
در یک شهر، مبانی نظري در زمینه طراحی شهري، کیفیت زندگی شهري و رضایت از محله/ مکان/ سکونتگاه/ شهر و تمایالت 

ي میزان رضایت از مکان و کیفیت زندگی شهري بود، چرا که اندازه هر دوي آنها، مورد مطالعه قرار گرفت. تمرکز اصلی بر رو
کننده مردم براي زندگی ) و جذبGe & Hokao, 2006; Marans, 2015مثبتی با رضایت و کیفیت زندگی مرتبط بوده ( طوربه

بر این، کیفیت جامعه، به عنوان  ). عالوهKahrik, Temleova, Kadarik & Kubes, 2015باشد (می 1هاي مطمئندر مکان
 & Geکلی کمک به کیفیت زندگی پذیرفته شده است ( طوربههاي اقتصادي و فرهنگی معمول و شرط براي فعالیتیک پیش

Hokao, 2006 ( 2به مکانتعهد ). بنابراین، مشخص است که رضایت از مکان یا سکونتگاه، پیشنیاز احساسZenker, Petersen 

3& Aholt, 201 ،(3مکان یا شهر دلبستگی به )Florek, 2011; Insch & Florek, 2008( 4)، هویت مکانHernandez, 

Laplace, & Hess, 2007-Carmen Hidalgo, Salazar( 5) یا وفاداري به شهرFlorek, 2011باشد. چنین پیوندهایی با ) می
گذاري در روابط محله و ) بلکه مشوق سرمایهZenker & Rutter, 2014دهد (محیط نه تنها تمایل به ترك مکان را کاهش می

). مرور جامع در رویکردهاي نظري مربوط به Jacobs & Appleyard, 1987, Kahrik et al., 2015باشد (زندگی جامعه می
اینچ و فلورك  )؛2006( جی و هوکائو رضایت از زندگی یا کیفیت زندگی و ارتباطات با مکان و به ویژه زندگی شهري در مطالعات

خورد، در حالی که مرور جامع بر مطالعات تجربی با اشاره بر ارتباط بین فضا و ) به چشم می1997(اسمیت و دیگران  و) 2008(
  قابل رؤیت است. )2012باالس و ترانمر ( خوب بودن فضا در مطالعات

 ,Gory, Ward & Shemanشود (مین گشته، نگاه میاي از خدمات که براي شهروندان تأبه شهرها غالباً به عنوان مجموعه

1985; Insch & Florek, 2010شود. اولین هاي شهروندان به اقدامات اجتماعی و اقتصادي شهر مربوط می). نیازها و خواسته
بر روي ). دومین تأکید Zenker & Rutter, 2014توجهات بر روي نحوه همکاري و واکنش بین شهروندان و رضایت آنها است (

) که از دید شهروندان، به میزان دسترسی به کار اشاره Brunelle, 2013هاي اقتصادي است (ابعاد صنعتی و عملکردي تخصص
ریزي و طراحی شهري (طراحی به منظور بهبود کیفیت زندگی مردم) ). این نیازها براساس بیانیه برنامهVerstock, 1996دارد (

ریزي شهري، کیفیت جامعه شهري و کیفیت کردهاي نظري بزرگ در خصوص طراحی و برنامهمنعکس شده است. به دنبال روی
هاي مختلف (مانند منطقه، متروپلیس، حومه متروپلیس، محله) وجود دارد که زندگی شهري، چندین موضوع متمایز در مقیاس

 ,Ballas & Dorlingزندگی شهري ایجاد گردد (ریزان شهري مورد توجه قرار گیرد تا از این طریق یک سربایست توسط برنامهمی

2013; Banai & Rapino, 2009; Cliftom, Ewing, Knaap, & Song, 2008; Jacobs & Appleyars, 1987; Lynch 
& Rodwin, 1958; Smith et al., 1997:این موضوعات عبارتند از .(  

ها، مسیرهاي پیاده، پوشش گیاهی فضاي ها، خیابانساختمانخصوصیات کالبدي همچون اندازه، و موقعیت بلوك شهري،  -1
 )؛Clifton et al., 2008; Smithh et al., 1997( 6باز و نواحی با خصوصیات ویژه

 Banai( 7فروشی، پارکینگ، مدارس، امکانات ورزشی، امکانات فرهنگی و بازار نیروي کارهاي خردهدسترسی راحت به مغازه -2

& Rapino, 2009; Cliftom et al., 2008; Smith et al., 1997؛( 
                                                        
1. Certain Places 
2. Commitment to a Place 
3. Place or City Attachment 
4. Place Identity 
5. City Loyalty 
6. Featured Areas 
7. Labor Market 
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زیست هاي بهداشتی، سالمت شخصی و سالمت محیطپذیري قابل درك برحسب بقا، به معناي دسترسی به مراقبتزیست -3
 )؛Smith et al., 1997و ایمنی به عنوان نبود خطر و وجود حس اطمینان (

 )؛Banai & Rapino, 2009ونقل (حملهاي ارتباطات مخابراتی و ارتباطات از جمله فناوري -4

 )؛Smith et al., 1997ماهیتی که توسط حس مکان و زمان، پایداري، گرمی و زیبایی منعکس شده باشد ( -5

 Smithآزادي فردي شامل آزادي بیان، حفظ حریم شخصی و مقرون به صرفه بودن است اما اجازه کنترل نیز وجود دارد ( -6

et al., 1997.( 

) و Sirgy & Cornwell, 2002محیطی و اقتصادي یک شهر تعلق دارد (خصوصیات کالبدي، اجتماعی، زیستاین موارد به 
هاي خصوصیات/ امکانات شهري در ارتباط با کیفیت زندگی شهري وجود آنها باید به کیفیت بهتر زندگی شهر کمک نماید. نمونه

  آورده شده است. 1در این تحقیق در جدول 
که  1محیطی و اقتصادي یک شهر توسط آن دسته از عوامل سازمانیصوصیات کالبدي، اجتماعی، زیستدر این مطالعه، خ

لمی اخیر هاي متعدد سیاسی و عکننده کیفیت و کارآیی دولت محلی هستند، تکمیل شده است. این انتخاب توسط مناظرهمنعکس
گذاري تجربی تعیین کننده کیفیت خدمات دولتی و مقررات قانون) و عالوه بر این، مطالعات Holmberg et al., 2009انجام شده (

)، سالمتی Berenger & Verdier-Chouchance, 2007; Hagerty et al., 2001به عنوان عامل مهم براي کیفیت زندگی (
)Charron et al., 2014) و شادي (Frey & Stutzer, 2000باشد.) می  

  

  در تحقیق در ارتباط با کیفیت زندگی شهري خصوصیات شهري مورد استفاده. 1جدول 

  هانمونه  نوع

  کالبدي

  ها هاي تاریخی و موزهها، ساختمانها و باغپارك
)Florek, 2010; Turksever & Atalik, 2001; Zenker, Petersen, et al., 2013(  

  هاي خالقانهفرهنگ، هنر و صحنه
)Ge & Hokao, 2006; Insch & Florek, 2010; Zenker, Petersen, et al., 2013(  

  ونقل عمومی و دسترسی به آنکارآیی سیستم حمل
)Insch & Florek, 2010; McCrea,  Stimson, & Western, 2005; Turksever & Atalik, 2001(  

  دسترسی به خدمات آموزشی و درمانی
)Baum, Arthurson, & Rickson, 2010; McCrea et al., 2005; Turksever & Atalik, 2001; Zenker, Petesen, et 

al., 2013(  
  ها و امکانات ورزشیزمین

)Insch & Florek, 2010; Turksever & Atalik, 2001(  
  امکانات خرید

)Banai & Rapino, 2009; Clifton et al., 2008; Lynch & Rodwin, 1958; Zenker & Rutter, 2014(  
  تراکم جمعیت

)Lee & Guest, 1983; Parkes, Kearns, & Atkinson, 2002(  
  ها و نواحی پیادهفضاهاي عمومی مانند میادین، خیابان

)Jacobs & Appleyard, 1987; Lynch & Rodwin, 1958; Smith et al., 1997(  
                                                        
1. Institutional Factors 
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  اندازهاي قابل مقایسه اروپاییشواهد تجربی در چشم کیفیت زندگی در شهرها؛

  هانمونه  نوع

  اجتماعی

  باز بودن و تحمل
)Zenker, Petersen, et al., 2013(  

  درك مشکالت محله
)Baum et al. 2010(  

  هاي محلهواکنش
)Baum et al., 2010; Kahrik et al., 2015; McCrea et al., 2005(  

  هاي خصوصی و اجتماعی (مانند خانواده و دوستان)وجود شبکه
)Dimitris Ballas & Dorling, 2013; Parkes et al., 2002; Zenker & Rutter, 2014(  

  ایمنی شخصی و عمومی
)Clifton et al., 2008; Insch & Florek, 2010; Parkes et al., 2002; Smith et al., 1997(  

  محیطیزیست

  زیست طبیعیمحیط
)Ge & Hokao, 2006; Insch & Florek, 2010; Türksever & Atalik, 2001(  

  درپی و منظرهتصاویر پی
)Insch & Florek, 2010(  

  آلودگی حداقل
)Türksever & Atalik, 2001; Zenker, Petersen, et al., 2013(  

  آرامش/ سروصدا
)Baum et al., 2010; Türksever & Atalik, 2001; Zenker, Petersen, et al., 2013(  

  پاکیزگی
)Zenker, Petersen, et al., 2013(  

  اقتصادي

  بازار مسکن و شرایط مسکن
)Sirgy & Cornwell,2002; Türksever & Atalik, 2001; Zenker, Petersen, et al., 2013(  

  هاي موجود در بازار نیروي کارفرصت
)Zenker, Petersen, et al., 2013(  

  هزینه زندگی
)McCrea et al., 2005; Türksever & Atalik, 2001; Zenker, Petersen et al., 2013(  

  مالیات محلی
)Türksever & Atalik, 2001(  

  گذارينخدمات دولتی و مقررات قانوکیفیت   سازمانی
)Charron, Dijkstra & Lapuente, 2014; Frey & Stutzer, 2000 Holmberg, Rothstein & Nasiritousi, 2009;(  

  
  در اینجا کوششی صورت گرفته است تا اهمیت این عوامل در سطح شهر نیز به تأیید برسد.

خصوصیات شهروندان در ارتباط با میزان رضایت، بر اثرگذاري آنها در تنوع  اند کهبسیاري از محققان به شدت تأکید کرده
 Baum et al., 2010; Hernandez et al., 2007; McCrea et al., 2005; Parkes etکیفیت زندگی شهري داللت دارد (

al., 2002آورده شده است. 2این خصوصیات در جدول  هایی از). نمونه  
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  مورد استفاده در تحقیق در ارتباط با کیفیت زندگی شهريخصوصیات فردي . 2جدول 

  هاي مورد استفادهنمونه  خصوصیت
 Baum et al., 2010; Florek, 2011; Hernández et al.,2007; Insch & Florek, 2010; Parkes)  مدت سکونت

et al., 2002; Zenker & Rütter, 2014) 

 (Insch & Florek, 2010; Zenker & Rütter, 2014)  محل تولد

 (Baum et al., 2010; Parkes et al., 2002; Theodori, 2004)  سطح خانواده براساس درآمد خالص

 (Baum et al., 2010)  مرحله چرخه زندگی

 (Parkes et al., 2002)  وضعیت بازار نیروي کار

 (Gory et al., 1985; Insch & Florek, 2010; Theodori,2004)  سن

 (Lee & Guest, 1983; Theodori, 2004)  تحصیالتسطح 

 Costanza et al., 2007; Morales, Edwards, Flores, Barr, &Patrick, 2011; Stiggelbout, de)  هاي اجتماعیوسعت واکنش
Vogel-Voogt, Noordijk, & Vliet Vlieland, 2008) 

  هااصول و روش. 3

  منابع اطالعات. 3-1

گرفته شده است  »:  کیفیت زندگی در شهرهاي اروپایی366فلش یوروبارومتر « شد اطالعات مورد استفاده ازطور که ذکر همان
)European Union, 2013 کشور اتحادیه اروپا (کرواسی، ایسلند، نروژ، سوئیس و  27و در  2012). یک نظرسنجی در پایان سال

صاحبه قرار گرفتند. این نمونه دربرگیرنده شهرهاي پایتخت، به جز پایتخت شهروند مورد م 500ترکیه) به انجام رسید و از هر شهر 
باشد. نواحی پیرامونی شهرهاي آتن، لیزبن، منچستر و هر کشور به لحاظ اندازه می 6تا  1سوئیس،  و همچنین شهرهاي سطح 

هاي هزار پاسخگو از گروه 41در حدود  و 1سسه مستقلؤم 83کننده نظرات پاریس نیز مورد مطالعه قرار گرفت. این تحلیل منعکس
مستقیم  طوربهموجود در منبع اطالعاتی مورد استفاده،  2بندي وزنیباشد. در طی این تحلیل، طبقهجمعیتی مختلف میاجتماعی و 

به  4»آمار اروپااي مرکز پایگاه آمار منطقه«و  3»مرکز بازرسی شهري«به کار گرفته شد. اطالعات مورد نیاز در سطح شهري نیز از 
  تا از این طریق به اطالعات در خصوص شهرها افزوده شود و اطالعات ذهنی به عینی تکمیل گردد. دست آمده است

  متغیر وابسته: رضایت از زندگی در یک شهر. 3-2

آید می به حساب تحقیق در مورد کیفیت زندگی داراي توافق مفهومی و اقدام متداولی است که در آن، رضایت، از نتایج مهم آن
)Marans, 2015: 50 مستقیم به میزان رضایت از زندگی در یک شهر اشاره دارد و این  طوربههاي این تحقیق سؤال). یکی از

 میزان رضایت از زندگی«آید. از این رو، منظور از اصطالحات به عنوان شاخصی براي کیفیت زندگی شهري به حساب می سؤال
  گردد.می به کیفیت زندگی شهري باز »رضایت شهروندان میزان« یا »در یک شهر

حدي  ات موافق، کامالً گزینه چهار با »دارم رضایت ]نام شهر[در  زندگی از من« جمله به نسبت را خود موافقت میزان دهندگانپاسخ
تر و هاي بیشگیري، قطعی است و قادر به تقسیم تحلیلمخالف نشان دادند. این مقیاس اندازه کامالًموافق، تاحدي مخالف، و 

  1 ر شکلاند دموافق و یا تاحدي موافق بوده کامالًدهندگانی که باشد. سهم پاسخانعکاس آنها به صورت نظرات مثبت و منفی می
                                                        
1. Entities 
2. Post-Stratification Weight 
3. Urban Audit 
4. Regional Statistics Databases of Eurostat 
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  اندازهاي قابل مقایسه اروپاییشواهد تجربی در چشم کیفیت زندگی در شهرها؛

  ل نوشته شده است.ها در زیر شکها در میان دادهنشان داده شده و توزیع پاسخ
درصد از  10اند اما دهندگان رضایت خود از زندگی در شهر را تصدیق نمودهتوجهی از پاسخاگرچه بدیهی است که سهم قابل

 95یش از باشد. اگرچه بانداز شهري، تصویر چندان قطعی نمیرسند. بنابراین، به هنگام بررسی چشمشهروندان به نظر ناراضی می
کنند اعالم رضایت از زندگی در شهر که در کپنهاگ، گرونینگن، اسلو، زوریخ، هامبورگ و آلبورگ  زندگی می درصد از کسانی

  درصد بوده است. 65درصد و در نپال  59درصد، در پیرامون آن  52اند، اما میزان رضایت در آتن نموده
  

  
 من«موافق یا تاحدي موافق با جمله  کامالًکه  سهم مردم شهرهاي اروپایی -. میزان رضایت از زندگی در یک شهر1شکل 

درصد؛ تاحدي  1/56موافق  کامالًها در پایگاه داده بدین شرح است: (هستند. توزیع پاسخ» رضایت دارم] نام شهر[از زندگی در 
: بلژیک؛ BE: لهستان؛ ATدرصد)  6/0درصد؛ اظهارنشده  9/3مخالف  کامالًدرصد؛  3/6درصد؛ تاحدي مخالف  1/33موافق 

BG بلغارستان؛ :HR کرواسی؛ :CY قبرس؛ :DE آلمان؛ :EL یونان؛ :HU مجارستان؛ :IS ایسلند؛ :IE ایرلند؛ :IT ایتالیا؛ :LV :
: اسلواکی؛ SK: رومانی؛ RO: پرتغال؛ PT: لهستان؛ PL: نروژ؛ NO: هلند؛ NL: مالت؛ MT: لوکزامبورگ؛ LU: لتوانی؛ LTلتونی؛ 

SL اسلوونی؛ :ESپانیا؛ : اسSE سوئد؛ :CH سوئیس: سوئیس :TR ترکیه؛ :UK.انگلستان :  
  متغیرهاي مستقل. 3-3

میزان رضایت شهروندي به دو بخش قابل تقسیم است: احساسات و ادراك فردي؛ و خصوصیات خاص شهر. خصوصیات فردي 
نماید. به منظور جداسازي دو کمک میگروهی اقتصادي بوده و به تنوع درون -هاي اجتماعیکننده ویژگیشهروندان، منعکس

باشند (یعنی سطح دهنده هر دو سطح منتخب میسازي دو سطحی به کار گرفته شد و متغیرها شرحبخش تنوع، چارچوب مدل
  .فردي و سطح شهري)

  سطح فردي. 3-4
نظرات  A1ازد. پرد) وضعیت شخصی میB) نظرات در خصوص شهر و یا محله و Aمتغیرهاي سطح فردي به تعیین کمیت 

محیطی بیانگر خصوصیات زیست A2کند، در یک محله را بازتاب می A’1درخصوص میزان دسترسی به خدمات در یک شهر و 
ها در یک شهر نشانگر کیفیت سازمان A4در یک محله و  A’3هاي اجتماعی براي زندگی در یک شهر و نماد جنبه A3یک شهر، 

عوامل اقتصادي در سطح فردي به دلیل محدودیت اطالعات، انتخاب نگردید. اما این موضوع در باشد. در این مطالعه، تحلیل می
 سطح شهري انجام پذیرفت.
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به منظور ارزیابی میزان رضایت درك شده از خدماتی که به مصرف روزانه شهروندان رسیده است، این مطالعه دربرگیرنده 
ونقل عمومی باشد. متغیرهاي مدل، میزان رضایت از حملاز امکانات شهر می دهنده میزان رضایتاي از متغیرهاي شرحمجموعه

)A1.1) مرکز سالمت ،(A1.2) مرکز فرهنگی ،(A1.3) مرکز ورزشی ،(A1.4) و امکانات خرید (A1.5سازي ) در یک شهر را کمی
) نیز مورد توجه قرار A1.6ی پیاده (نمایند. عالوه بر این، میزان دسترسی به فضاهاي شهري عمومی همچون میادین و نواحمی

ها، کیفیت ها و باغ)، همچون پاركA2.1محیطی، میزان رضایت نسبت به دسترسی به فضاي سبز (گرفت. با توجه به عوامل زیست
) A3.1) مورد تحلیل قرار گرفت. نظرات در مورد حس امنیت در شهر (A2.4) و پاکیزگی شهر (A2.3)، میزان سروصدا (A2.2هوا (

) و A4.1) به عنوان عوامل اجتماعی بررسی گردیدند. نظرات در خصوص کارآمدي خدمات اداري (A3.2و اعتماد مردم شهر (
  باشند.کننده عوامل سازمانی می) منعکسA4.2اعتماد به ادارات عمومی (

کننده عوامل منعکس) A’3.2) و اعتماد مردم در محله (A’3.1درخصوص محله، نظرات درخصوص حس امنیت در محله (
 ) مورد توجه قرار گرفته است.A’1.1ها در محله (ها و ساختماناجتماعی و نظرات درخصوص وضعیت خیابان

) هستند، تمرکز بر روي جنس، سن، سطح تحصیالت، ترکیب Bدهندگان (از آنجایی که متغیرها بیانگر وضعیت فردي پاسخ
جزئیات سکونت دائم در محل تولد، ارزیابی وضعیت مالی و نوع جامعه بوده است.  خانواده (وضعیت تأهل)، مدت سکونت همراه با

وصیات دهنده همراه با خصعالوه بر این، همانطور که اشاره شد میزان رضایت از مکان به عنوان یک متغیر کنترل براي زندگی پاسخ
  ت ارائه شده است.سؤاالها براي تمام اسخبندي پجزئیات دسته 3شخصی شهروندان مورد استفاده قرار گرفت. در جدول 

  سطح شهري. 3-5

و  5) در تحلیل گنجانده شدند. ارتباط بین نرخ بیکاريCهاي فراتر از سطح فردي، متغیرهاي ویژه شهري (به منظور بررسی
شهر  ز زندگی در یکمیزان رضایت شهروندي به منظور شناسایی رابطه میان موقعیت در بازار نیروي کار محلی و میزان رضایت ا

در استاندارد قدرت خرید و میزان رضایت شهروندي بررسی  6مورد بررسی قرار گرفت. سپس ارتباط بین سرانه تولید ناخالص داخلی
گردید تا از این طریق رابطه متوسط توان مالی و میزان رضایت از زندگی در یک شهر به دست آید. این متغیرهاي عینی، ارزیابی 

 شناسی، در سطح فردي نادیده گرفتهسازد در حالی که با توجه به مشکالت روشصادي زندگی در یک شهر را ممکن میابعاد اقت
شود. عالوه بر این، متغیرهاي ترکیبی مربوط به ادراك خصوصیات اجتماعی و سازمانی یک شهر مورد بررسی قرار گرفت (به می

باشد). در اینجا هدف اضافه نمودن انبوهی از اطالعاتی ها میي بر ویژگیصورت سهم شهروندان بیان شده است که مهر تأیید
  باشد تا از این طریق اختالف بین شهرها دیده شود.کننده ارزیابی جهانی از یک شهر میاست که منعکس

ن اثر عاملی براي کنترل ایباشد، در تجزیه و تحلیل، تعداد جمعیت به عنوان با توجه به اندازه شهرها، تحلیل آنها متفاوت می
شود و به یاد گونه که یک مکان تجربه می) (که مدعی است همان2005( 7مورد استفاده قرار گرفت. سپس به دنبال استدالل کنز

، متمایزکننده 8گیرد)، براي اقلیم واسطی در مدل معرفی شد که به شکل متغیر کنترل دو بخشیشود، اقلیم نیز شکل میآورده می
باشد. استفاده از این متغیر، با هدف کنترل این حقیقت است که مردم اروپاي جنوبی، اقلیم هاي اروپاي جنوبی از سایر اروپا میشهر

 ندگی در شهر داشته باشندرود که رضایت بیشتري از ز) انتظار می2005اند، بنابراین به دنبال استدالل کنز (مطلوبی را تجربه نموده
  یرها مشاهده شود).، لیست متغ3(جدول 

                                                        
5. Unemployment Rate 
6. Gross Domestic Product (GDP) Per Capita 
7. Knez 
8. Dichotomous Control Variable 
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  اندازهاي قابل مقایسه اروپاییشواهد تجربی در چشم کیفیت زندگی در شهرها؛

  هابندي پاسخت و دستهسؤاالمتغیرهاي مستقل: بیان . 3 جدول

  بنديدسته  متغیر
  متغیرهاي سطح شهروندي: نظرات نسبت به یک شهر

  )A1امکانات و خدمات (
  ونقل عمومی به عنوان مثال اتوبوس، ترن و متروحمل

  هاها و بیمارستانخدمات مراقبت از سالمت، دکتر
  امکانات فرهنگی (تاالر کنسرت، تئاتر، موزه و کتابخانه)

  امکانات ورزشی (زمین ورزشی، سالن سرپوشیده ورزشی)
  فروشهاي خردهدسترسی به مغازه

  فضاهاي عمومی همچون بازار، میدان و نواحی مخصوص پیاده
  )A2محیطی (عوامل زیست

  هاها و باغفضاهاي سبز همچون پارك
  کیفیت هوا

  ر و صدامیزان س
  پاکیزگی

  )A3ابعاد اجتماعی (
  کنمدر شهر ... احساس امنیت می

  شود که غالب مردم در شهر من قابل اعتمادندکلی گفته می طوربه
  )A4عوامل سازمانی (

  نمایدکارآمدي به مردم کمک می طوربهخدمات اداري در شهر .... 
  شود ادارات عمومی شهر ... قابل اعتماد هستندکلی گفته می طوربه
  

  )’Aمتغیرهاي سطح شهروندي: نظرات نسبت به یک محله (
  )A’1امکانات و خدمات (

  ها در محله خودتانها و ساختمانوضعیت خیابان
  )A’3ابعاد اجتماعی (

  در محله خود احساس امنیت دارم
  شود اغلب مردم در محله من قابل اعتمادندکلی گفته می طوربه

متغیرهاي کنترل سطح شهروندي: خصوصیات شخصی یک شهروند 
)B(  

  کنی راضی هستیدآیا از مکانی که در آن زندگی می
  آیا از موقعیت مالی خانواده خود راضی هستید

  ترکیت خانواده/ وضعیت تأهل
  
  

  مدت زندگی در شهر ...
  

  ماه گذشته 12رداخت صورت حساب در طی مشکالت در پ

  
  
  ناراضی کامالً 3اندکی راضی  2نسبتاً راضی،  1راضی،  کامالً 0
  
  
  
  
  
  
  ناراضی کامالً 3اندکی راضی  2نسبتاً راضی،  1راضی،  کامالً 0
  
  
  
  
 کامالً 3تاحدي مخالف  2تاحدي موافق،  1موافق،  کامالً 0

  مخالف
  
 کامالً 3تاحدي مخالف  2تاحدي موافق،  1موافق،  کامالً 0

  مخالف
  
  
  
  ناراضی کامالً 3اندکی راضی  2نسبتاً راضی،  1راضی،  کامالً 0
  
 کامالً 3تاحدي مخالف  2تاحدي موافق،  1موافق،  کامالً 0

  مخالف
  
  
  ناراضی کامالً 3اندکی راضی  2نسبتاً راضی،  1راضی،  کامالً 0
  
 3خانواده متأهل بدون فرزند،  2تک نفره، خانواده  1سایر،  0

خانواده  4فرزند و یا بیشتر در خانه،  1تک والدینی با دارا بودن 
  متأهل و داراي فرزند در خانه

 10تا  5بین  3بیش از ده سال،  2یکسال،  1کمتر از یکسال،  0
  سال 5تا  1بین  4سال، 

  بیشتر اوقات 2گاهی،  1هرگز یا تقریباً هرگز،  0 
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  بنديدسته  متغیر
  گروه سنی

  
  

  جنس
  نوع سکونتگاه

  
  )Cمتغیرهاي سطح شهري (

 موافق و یا تا حدي موافق با این جمالت هستند: کامالًسهم شهروندانی که 

طور کلی گفته کند؛ بهخدمات اداري شهر ... به صورت کارآمد به مردم کمک می
شود ادارات عمومی در شهر ... قابل اعتماد هستند؛ من در شهر ... احساس می

  .شود که اغلب مردم در شهر قابل اعتماد هستندکلی گفته می طوربهکنم؛ امنیت می
  نرخ بیکاري

  )PPSدر  GDPسرانه تولید ناخالص در استانداردهاي قدرت خرید (سرانه 
  

  متغیر کنترل سطح شهري
  اندازه جمعیت

  موقعیت

سال،  34تا  25بین  2سال،  24تا  15بین  1سال،  65بیش از  0
 64تا  55بین  5سال،  54تا  45بین  4سال،  44تا  35بین  3

  سال
  زن 1مرد،  0
  منطقه روستایی 3شهر متوسط یا کوچک،  1شهر بزرگ،  0
  
  
  ]0و  1متوالی [ طوربه
  
  
  
  ]0و  1متوالی [ طوربه
  ]0و  ∞متوالی [ طوربه
  
  
  ]0و  ∞متوالی [ طوربه
  سایر 0نوبی، جاروپاي  1

  مشخصات مدل. 3-6

را  9)2003کمپ و همکارانش () و همینطور ون2010)، بامت و همکارانش (2013نویسندگان در این مقاله، عقیده باالس (
با عوامل سطوح باالتر  11هاي بالقوهخصوصیات شهروندي آن است بلکه کنش 10مبنی بر آنکه کیفیت زندگی شهري نه تنها عملکرد

گذارند. بنابراین، تمرکز بر روي بررسی همزمان خصوصیات شهروندي و خصوصیات محله و شهر باشد، به اشتراك میباالتر نیز می
هاي موجود در سطح شهري (مانند بررسی موقعیت بازار نیروي کار به وسیله نرخ باشد که توسط شهروندان و همچنین شاخصمی

 باشد. از آنجایی که متغیر وابسته ما دواین دو آیتم در عین حال بر روي سطح رضایت از شهر تأثیرگذار میبیکاري) بیان شد، 
هاي مناسب به منظور بخشی است (بعد از کدگذاري مجدد) و متغیرهاي مستقل هم در سطح شهري و هم شهروندان است، مدل

 & Hox, 2002; Snijdersباشند (می 12ن پروبیتبررسی هر نوع ارتباط، رگرسیون لجستیک دو سطحی یا رگرسیو

Bosker,1999د، شو). نادیده گرفتن این ساختار دو سطحی منجر به ناچیزشماري خطاهاي استاندارد در ضریب رگرسیون می
  گردد.الخصوص در سطح شهري که موجب عدم اعتبار ارزیابی میعلی

ه شد و برآورد براساس راهبرد زیر صورت پذیرفت. در ابتدا، مدل در این مطالعه، رگرسیون لجستیک دو سطحی به کار گرفت
講沈珍		(1  سنجیده شد: 13رهگیري صرف (خالی) = 健剣訣件嫌建件潔	(紅待	珍) 

                                                        
9. Ballas (2013); Baumet al. (2010) and Van Kamp et al. (2003) 
10. Function 
11. Potential Interactions 
12. Probit Regression 
13. Intercept-Only (Empty) Model 
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  اندازهاي قابل مقایسه اروپاییشواهد تجربی در چشم کیفیت زندگی در شهرها؛

1و  ijبراي شهروند  1احتمال نتیجه  講沈珍در فرمول فوق،  − 講沈珍  براي شهروند  0احتمال نتیجهij  می باشد. نمادij  بدان
دهد که یک متغیر نشان می jباشد، در حالی که نماد دهندگان و  هم شهرها متفاوت میاشاره دارد که یک متغیر هم در بین پاسخ

  در بین شهرها متفاوت است.
講沈珍			(2  در سطح شهروند به صورت زیر گسترش یافت: 隙沈珍سپس معادله فوق با متغیرهاي توضیحی  = 健剣訣件嫌建件潔	(紅待	珍 + 紅怠	珍隙沈珍) 紅待	珍  از معادله دوم در بین شهرهاي مختلف متفاوت است و این تنوع در متغیرهاي سطح شهري傑珍  در معادله رگرسیون سطح

紅墜珍				(3  سازي شده است:دوم مدل = 紘待待 + 紘待怠傑珍 + 憲待	珍 
  باشد.دهنده وضعیت یک خطاي تصادفی در سطح شهري میشرح 珍	憲待در معادله فوق 

講沈珍			(4  به دست خواهد آمد: 14در نهایت با جایگزینی معادله سوم در معادله دوم، یک مدل رگرسیون لجستیک تصادفی دو سطحی = 健剣訣件嫌建件潔	(紘待待 + 紅怠	珍隙沈珍 + 紘待怠傑珍 + 憲待	珍) 
هروندي و سطح شهري به دست آمده است. از آنجایی که هر دو نمونه (شهروندان و از معادله چهارم، برآورد اثرات سطح ش

  ).Bryan & Jenkins, 2013قابل اعتمادي برآورد شوند ( طوربهشهرها) قابل توجه بودند، هر دو نوع اثرات توانستند 
میزان رضایت شهروند عملی  به منظور ارزیابی عدم تجانس در درون شهر از نظر سطوح کیفیت زندگی شهري که از طریق

یا ضریب همبستگی  15نماید)، ضریب همبستگی درون سطحی شرطیسازي دو سطحی را توجیه میشود (ز همین رو مدلمی
  ) براساس فرمول زیر محاسبه گردید:Hesketh & Skrondal, 2008-Rabe( 16ماندهدرون سطحی باقی

5)    荊系系 = 蝶銚追	(通轍	乳)蝶銚追	(通轍	迭)袋肺鉄典  

 & Snijdersاز سطح شهروندي است که از توزیع لجستیک به دست آمده است ( ماندهباقیواریانس  訂鉄戴در فرمول فوق 

Bosker, 1999.(  
  صورت پذیرفته است. Mplus 7.3طور و همین IBM SPSS 20.0.0افزار آماري نرم درتمام محاسبات 

  . نتایج4
هاي از دست رفته، به وسیله نسبت آغاز گشت. ارزش 17اطالعات از دست رفتهتجزیه و تحلیل با استفاده از نسبت دادن 

 ;Muthen & Muthen, 2012; Rubin,1987مرتبط گردید ( سؤال، به یک مجموعه 18هاي چندگانه برآورد بیزیندادن

Schafer,1997ب تحصیالت، ترکی ت و همچنین جنسیت، سن، سطحسؤاالهاي از دست رفته، تمام ). به منظور نسبت دادن ارزش
خانواده، مدت اقامت، شغل، ارزیابی موقعیت مالی و نوع جامعه مورد استفاده قرار گرفت. ده مجموعه داده براي تحلیل تولید شد. 

هاي خطاهاي استاندارد و تحلیل داخلی تنوع تخمین ها و خطاهاي استاندارد و از طریق روشمیانگین مجموعه تحلیل  برآوردها از
  ).Schafer, 1997محاسبه گردید ( 19تقریبی

  بر سطحیروند همبستگی شهرها، ضریب در بین شهروندان بلکه میان تنها در رضایت نه چگونگی میزان منظور ارزیابیسپس به
                                                        
14. Two-Level Random Intercept Logistic Regression Model 
15. Conditional Intra-Class Correlation Coefficient 
16. Residual Intra-Class Correlation Coefficient (ICC) 
17. Missing Data Imputation 
18. Bayesian Estimation 
19. Inter-Analysis Parametric Estimate Variation 



 

 

 1396ماه دي |45شماره  |مهشتسال  |نشریه اینترنتی نوسازي

  

12 

به دست آید، ضریب  646/0محاسبه گردید. چنانچه واریانس سطح شهري قابل توجه باشد و مقدار آن  1مبناي مدل رهگیري صرف
محاسبه گردید، تأییدي خواهد بود بر تجمع قابل  164/0) با استفاده از معادله پنجم ICCهمبستگی درون سطحی باقی مانده (

پردازد، در بینی رضایت میح شهروندي، محله و شهر به پیشتوجه در درون شهرها. به منظور بررسی اینکه چگونه خصوصیات سط
). پس از آن این مدل با متغیر سطح شهري 4در جدول  1ابتدا تنها متغیرهاي سطح شهروندي با استفاده از مدل برآورد گردید (مدل 

خاص،  طوربهدهد. زایش می) که آیا خصوصیات شهري، درك تغییرات در رضایت از شهر را اف4در جدول  2-5کامل گردید (مدل 
دهد (با زندگی کردن در یک شهر) توضیح می  2متغیرهاي سطح شهري تنوع خاص شهري را در سطح میانگین احتمال رضایت

 اند.ارائه شده 3باشد. برآوردهاي به دست آمده از هر مدل به عنوان یک نسبت شانسمی 紘待待که در معادله چهارم به صورت 
  

 هاي رگرسیون لجستیک دو سطحی میزان رضایت از زندگی در یک شهرنسبت شانس از مدل .4جدول 

 錆算餐嗣餐子蚕仔史 = 想層.掃想捜			錆算餐嗣餐蚕史 = 掻惣 
  5مدل   4مدل   3مدل   2مدل   1مدل   

  متغیرهاي سطح شهروندي: نظرات نسبت به یک شهر
  امکانات و خدمات

  ونقل عمومی (نسبتاً راضی)حمل
  راضیبسیار 

  کمی راضی
  ناراضی کامالً

  خدمات مراقبت از سالمت (بسیار راضی)
  بسیار راضی
  کمی راضی

  ناراضی کامالً
  امکانات ورزشی (نسبتاً راضی)

  بسیار راضی
  کمی راضی

  ناراضی کامالً
  امکانات فرهنگی (نسبتاً راضی)

  بسیار راضی
  کمی راضی

  ناراضی کامالً
  فضاهاي عمومی (نسبتاً راضی)

  راضیبسیار 
  کمی راضی

  ناراضی کامالً
  

  
  
  
1,06  
0,813***  
0,7***  

  
1,025  
0,958  
0,924  
  

1,014  
0,944  
0,931  
  

1,084  
0,864*  
0,792*  
  

0,999  
0,855**  

0,908  
  

  
  
  

1,062  
0,8111***  
0,698***  
  

1,027  
0,955  
0,92  
  

1,013  
0,943  
0,931  
  

1,088  
0,861*  
0,789*  
  

0,997  
0,854***  

0,905  
  

  
  
  

1,061  
0,812***  
0,701***  
  

1,026  
0,956  
0,921  
  

1,013  
0,945  
0,932  
  

1,087  
0,862*  
0,788*  
  

0,998  
0,853***  

0,903  
  

  
  
  

1,062  
0,812***  
0,701***  
  

1,026  
0,956  
0,92  
  

1,013  
0,945  
0,932  
  

1,087  
0,862*  
0,789*  
  

0,998  
0,853***  

0,904  
  

  
  
  

1,061  
0,812***  
0,698***  
  

1,025  
0,955  
0,922  
  

1,013  
0,945  
0,934  
  

1,082  
0,862*  
0,787**  
  

0,999  
0,854***  

0,905  
  

                                                        
1. Intercept-Only Model 
2. In Mean Level of Probability of Satisfaction 
3. Odds-Ratio 
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  اندازهاي قابل مقایسه اروپاییشواهد تجربی در چشم کیفیت زندگی در شهرها؛

  5مدل   4مدل   3مدل   2مدل   1مدل   

  فروش (نسبتاً راضی)هاي خردهدسترسی به مغازه
  بسیار راضی
  کمی راضی

  ناراضی کامالً
  محیطیعوامل زیست

  فضاهاي سبز (نسبتاً راضی)
  بسیار راضی
  کمی راضی

  ناراضی کامالً
  کیفیت هوا (نسبتاً راضی)

  بسیار راضی
  کمی راضی

  ناراضی کامالً
  (نسبتاً راضی)میزان سر و صدا 
  بسیار راضی
  کمی راضی

  ناراضی کامالً
  پاکیزگی (نسبتاً راضی)

  بسیار راضی
  کمی راضی

  ناراضی کامالً
  ابعاد اجتماعی

  کنم (تاحدي موافق)در شهر ... احساس امنیت می
  موافق کامالً

  تاحدي موافق
  مخالف کامالً

شود که غالب مردم در شهر من قابل کلی گفته می طوربه
  اعتمادند (تاحدي موافق)

  موافق کامالً
  تاحدي موافق

  مخالف کامالً
  عوامل سازمانی

کارآمدي به مردم کمک  طوربهخدمات اداري در شهر .... 
  نماید (تاحدي موافق)می

  موافق کامالً
  تاحدي موافق

  
1,034  
0,873*  
0,777**  
  
  

1,044  
0,765***  
0,784***  
  

1,154  
0,792***  
0,649***.  
  

0,874  
0,974  

0,79***  

  
0,919  
1,01  
0,867*  
  
  
1,293**  
0,537***  
0,353***  
  
  

1,195  
0,784***  
0,638***  
  
  
  

1,093  
0,827***  

  
1,035  
0,874*  
0,778**  
  
  

1,045  
0,763***  
0,781***  
  

1,153  
0,791***  
0,647***  
  

0,873  
0,973  
0,788***  
  

0,918  
1,01  
0,867*  
  
  
1,29**  
0,537***  
0,352***  
  
  

1,192  
0,784***  
0,638***  
  
  
  

1,093  
0,828***  

  
1,035  
0,873*  
0,777**  
  
  

1,045  
0,764***  
0,782***  
  

1,155  
0,79***  
0,646***  
  

0,871  
0,972  

0,788***  
  

0,918  
1,012  
0,868*  
  
  
1,289**  
0,538***  
0,353***  
  
  

1,191  
0,785***  
0,638***  
  
  
  

1,092  
0,829***  

  
1,034  
0,874*  
0,777**  
  
  

1,045  
0,764***  
0,782***  
  

1,153  
0,791***  
0,646***  
  

0,871  
0,972  

0,787***  
  

0,918  
1,013  
0,869*  
  
  
1,289**  

0,537***  
0,353***  

  
  

1,191  
0,785***  
0,638***  
  
  
  

1,092  
0,829***  

  
1,035  
0,871*  

0,7770,773**  
  
  

1,044  
0,766***  
0,785***  
  

1,148  
0,795***  
0,652***  
  

0,872  
0,972  

0,787***  
  

0,911  
1,021  
0,879*  
  
  
1,274**  
0,543***  
0,358***  
  
  

1,194  
0,782***  
0,633***  
  
  
  

1,092  
0,827***  
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  5مدل   4مدل   3مدل   2مدل   1مدل   

  مخالف کامالً
دارات عمومی شهر ... قابل اعتماد شود اکلی گفته می طوربه

  هستند (تاحدي موافق)
  موافق کامالً

  تاحدي موافق
  مخالف کامالً

  
  متغیرهاي سطح شهروندي: نظرات نسبت به یک محله

  امکانات و خدمات
  ها در محله خودتان (نسبتاً راضی)ها و ساختمانوضعیت خیابان

  بسیار راضی
  کمی راضی

  ناراضی کامالً
  ابعاد اجتماعی

شود اغلب مردم در محله من قابل اعتمادند کلی گفته می طوربه
  (تاحدي موافق)

  موافق کامالً
  تاحدي موافق

  مخالف کامالً
  در محله خود احساس امنیت دارم (تاحدي موافق)

  موافق کامالً
  تاحدي موافق

  مخالف کامالً
  

متغیرهاي سطح شهروندي: خصوصیات شخصی یک 
  شهروند 

کنی راضی هستید (نسبتاً در آن زندگی میآیا از مکانی که 
  راضی)

  بسیار راضی
  کمی راضی

  ناراضی کامالً
  آیا از موقعیت مالی خانواده خود راضی هستید (نسبتاً راضی) 

  بسیار راضی
  کمی راضی

  ناراضی کامالً

0,73***  
  
  

1,195  
0,784***  
0,638***  
  
  
  
  

0,883  
0,886*  
0,944  
  
  
  

0,873  
0,973  
0,788***  
  

0,997  
0,881*  
0,865*  
  
  
  
  
  
2,228***  
0,345***  
0,273***  
  
0,847**  
0,838***  
0,749***  
  

0,731***  
  
  

1,192  
0,784***  
0,638***  
  
  
  
  

0,883  
0,885**  

0,942  
  
  
  

0,871  
0,972  
0,788***  
  

0,998  
0,882*  
0,864*  
  
  
  
  
  
2,232***  
0,345***  
0,274***  
  
0,85**  

0,837***  
0,749***  
  

0,731***  
  
  

1,191  
0,785***  
0,638***  
  
  
  
  

0,883  
0,885**  

0,942  
  
  
  

0,871  
0,972  

0,787***  
  

0,998  
0,881*  
0,864*  
  
  
  
  
  

2,23***  
0,345***  
0,273***  
  
0,848**  
0,837***  
0,75***  

  

0,731***  
  
  

1,191  
0,785***  
0,638***  
  
  
  
  

0,884  
0,885**  

0,942  
  
  
  

0,872  
0,972  

0,787***  
  

0,998  
0,882*  
0,864*  
  
  
  
  
  

2,23***  
0,345***  
0,273***  
  
0,848**  
0,837***  
0,75***  

  

0,728***  
  
  

1,194  
0,782***  

0,633***  
  
  
  
  

0,884  
0,886**  

0,945  
  
  
  

0,873  
0,973  

0,788***  
  

0,997  
0,879*  
0,863*  
  
  
  
  
  
2,228***  
0,345***  
0,273***  
  
0,843**  
0,838***  
0,751***  
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  اندازهاي قابل مقایسه اروپاییشواهد تجربی در چشم کیفیت زندگی در شهرها؛

  5مدل   4مدل   3مدل   2مدل   1مدل   

  )1سال 65گروه سنی (بیش از 
15-24  
25-34  
35-44  
45-54  
55-64  

  )2ک سالمدت زندگی در شهر ... (کمتر از ی
  تمام عمر

  بیش از ده سال
  سال 10تا  5بین 
  سال 5تا  1بین 

  )3ترکیت خانواده/ وضعیت تأهل (متأهل و داراي فرزند در خانه
  خانواده مجرد

  متأهل بدون فرزند
  تک والدین با یک یا بیش از یک فرزند

  سایر
  )4(مرد جنس

  زن
  )شهر بزرگ( نوع سکونتگاه

  منطقه روستایی
  متوسطشهر کوچک یا 

  

  متغیرهاي سطح شهري
  نرخ بیکاري

 )PPSسرانه تولید ناخالص داخلی در استانداردهاي قدرت خرید (

موافق و یا تا حدي موافق با این  کامالًسهم شهروندانی که 
 جمالت هستند:

 ؛کنممن در شهر ... احساس امنیت می

شود که اغلب مردم در شهر قابل کلی گفته می طوربه
 ؛اعتماد هستند

خدمات اداري شهر ... به صورت کارآمد به مردم کمک 
 ؛کندمی
شود ادارات عمومی در شهر ... قابل کلی گفته می طوربه

  اعتماد هستند؛

  
0,67***  
0,596***  
0,627***  
0,633***  
0,787***  
  

1,465  
1,147  
0,914  
0,831  
  

0,959  
0,869  
0,922  
0,896  
  
1,208***  
  
0,766***  

0,883  
  
  
-  
-  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
0,672***  
0,598***  
0,629***  
0,635***  
0,789***  
  

1,464  
1,148  
0,915  
0,831  
  

0,962  
0,873  
0,920  
0,900  
  
1,208***  
  
0,766***  

0,822*  
  
  
-  

0,999  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
0,672***  
0,598***  
0,629***  
0,635***  
0,788***  
  

1,465  
1,147  
0,913  
0,83  
  
0,96  
0,87  
0,919  
0,898  
  
1,209***  
  
0,766***  

0,882*  
  
  
0,980*  

-  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
0,672***  
0,598***  
0,629***  
0,635***  
0,788***  
  

1,464  
1,146  
0,913  
0,829  
  

0,959  
0,87  
0,918  
0,898  
  
1,209***  
  
0,765***  

0,882*  
  
  
0,977*  
0,997  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
0,67***  
0,597***  
0,627***  
0,632***  
0,786***  
  

1,464  
1,146  
0,914  
0,83  
  

0,959  
0,873  
0,919  
0,897  
  
1,204***  
  
0,766***  

0,882*  
  
  

0,982  
0,997  
  
  
3,093*  
  

1,078  
  
1,67  
  

0,424  
                                                        
1. ref. = 65+ 
2. ref. = I have lived here b1 year 
3. ref. = married or cohabiting couple and children living at home 
4. ref. = male 
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  5مدل   4مدل   3مدل   2مدل   1مدل   

  جمعیتمیزان 
  سایر) -0اروپاي جنوبی؛  -1سازي (محلی

  واریانس سطح شهري (خطاي استاندارد)
AIC 

  
BIC 

 BICاندازه نمونه تنظیم شده 
  

ICC  

-  
-  

0,158***  
19566,6  
20231,6  
19986,9  
0,046  

0,797  
1,157  
0,149***  

19568,8  
20259,7  
20005,4  
0,043  

0,814  
1,257*  
0,142***  

19565,3  
20256,2  
20002,0  
0,041  

0,927  
1,201  

0,139***  
19566,0  
20265,6  
20008,2  
0,041  

1,044  
1,249  

0,109***  
19559,6  
20293,8  
20023,7  
0,032  

* 喧 < 0.05    ** 喧 < 0.01    *** 喧 < 0.001  
 

کاهد. از این رو، می 046/0به  164/0را از  ICCقابل توجهی ضریب همبستگی  طوربه) 1معرفی متغیرهاي سطح فردي (مدل 
باشند. دهنده شهروندان است بیانگر تغییر در سطوح رضایت میاین نتیجه به دست خواهد آمد که مجموعه متغیرهایی که شرح

ونقل عمومی، است. هنگامی که شهروندان از حمل 5ان رضایت شهروندان نامتقارنخاص، این مطالعه نشان داد که میز طوربه
، هاي عمومی و اعتماد به آنها ناراضی هستندها، کیفیت هوا، کارآیی ادارهفروشیامکانات فرهنگی، فضاهاي سبز، دسترسی به خرده

کلی از زندگی در شهر نیز چندان رضایت ندارند. هیچ حمایتی براي این ادعا وجود ندارد که میزان رضایت شهروندي نسبت  طوربه
فراتر رفته است آنها همچنین رضایت بیشتري از زندگی در شهر خود دارند. این تأکیدي  »نسبتاً راضی«به این ابعاد زندگی از سطح 

در  اي کالسیک از عامل بهداشتباطات بررسی شده با تمرکز بر کمبودها، که این موضوع نمونهاست بر عدم تعادل در گرایش ارت
بایست در ابعاد خاص این امر می. )Jones & Lioyd, 2005; Herxberg,-Basset 2003(باشد می 6گنظریه دو عاملی هرزبر

  و نه رضایت از زندگی شهري. زندگی شهري به کار گرفته شود و در واقع عواملی هستند براي عدم رضایت
دوماً، روشن شد که اگر شهروندان در یک شهر احساس امنیت کنند و نسبت به مکان زندگی خود احساس رضایت داشته باشند، 
بسیار محتمل است که از زندگی در آن شهر نیز راضی باشند و بالعکس، به کارگیري این دو عامل (احساس امنیت در یک شهر و 

  از محل زندگی) تأثیري محتمل بر رضایت از زندگی در یک شهر دارد.راضی بودن 
ها هستند توسط شهر پیشنهاد گردید، خصوص امکانات و ویژگی کننده نظرات شهروندان درسوماً، متغیرهایی که منعکس

)، A1.2مراقبت از سالمت (متغیرهاي سطح فردي زیر ارتباط ناچیزي با میزان رضایت از شهر دارند: میزان رضایت نسبت به خدمات 
). جالب A2.4)، و پاکیزگی (A2.3)، سطح سروصدا (A1.6)، فضاهاي عمومی (A1.4) و امکانات ورزشی (A1.3امکانات فرهنگی (

) A’3.2)، قابل اعتماد بودن مردم (A’1.1ها (باشد، یعنی: وضعیت خیابان و ساختماناست که سه متغیر صریحاً مرتبط با محله می
هد که دقابل توجه است. با توجه به خصوصیات شهروندان، این مطالعه نشان می متغیر دوم). در این  بین تنها A’3.1امنیت (و 

، جنس، سن با ترکیب خانوار و مدت اقامت ساکنان در یک شهر ارتباطی با میزان رضایت از زندگی در یک شهر ندارد. در حالی که
قابل توجهی مرتبط است. میزان رضایت از زندگی با سن و به خصوص اندازه جامعه،  طوربه وضعیت مالی خانوار و نوع جامعه،

  ترین سطح قرار دارد.یابد و این موضوع براي زنان بیشتر و براي محرومین در پایینافزایش می
 1 مدل در که رديف اثرات است که داد. الزم به ذکر کاهش را بیشتر ICCهمبستگی  ) ضریب2سطح شهري (مدل  متغیرهاي

کند. استدالل مشابه در خصوص خصوصیات شخصی باشد همچنان نقش مهمی را در مدل بعدي بازي میداراي اهمیت می
                                                        
5. Asymmetrical 
6. Herzberg's Two-Factor theory 
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  اندازهاي قابل مقایسه اروپاییشواهد تجربی در چشم کیفیت زندگی در شهرها؛

)، تنها نرخ بیکاري ارتباطی مهم و 4-2هايشهروندان نیز به کار گرفته شد. از بین متغیرهاي اقتصادي مورد استفاده در مدل (مدل
دهد که افزایش نرخ بیکاري، از ). این ارتباط نشان می4-3هاي رضایت از زندگی در یک شهر دارد (مدل مورد انتظار را با میزان

کاهد. سپس، متغیرهاي ترکیبی مرتبط با خصوصیات اجتماعی و سازمانی شهر به شانس میزان رضایت از زندگی در یک شهر می
قابل توجهی با میزان رضایت  طوربهورد بررسی، تنها یک متغیر ). از بین تمام متغیرهاي سطح شهري م5مدل افزوده شد (مدل 

تر دهد که هرچه امنیت بیشکنند. این موضوع نشان میهمبستگی دارد. و آن سهم شهروندانی است که احساس امنیت در شهر می
ان بیشتري احساس در یک شهر احساس شود ( سهم باالتري از شهروندان داراي احساس امنیت در یک شهر باشند ) شهروند

  رضایت از زندگی در آن را دارند.
ایست بازبینی بالزم به ذکر است که این نتیجه ممکن است با همبستگی بین متغیرهاي سطح شهري مواجه شود. بنابراین می

گام و حذف متغیرهاي غیر قابل توجه سطح شهري، استفاده از دو متغیر کنترلی بهدرستی صورت گیرد. با استفاده از رگرسیون گام
) هیچ یک از متغیرهاي ترکیبی مرتبط با خصوصیات اجتماعی و سازمانی 1تأیید شد که:  وعموض(موقعیت و اندازه جمعیت)، این 

) نرخ بیکاري، با توجه به اهمیت و معرفی مستقالنه آن، در ترکیب با سایر 2شهر، به جز موارد مرتبط با امنیت، قابل اثبات نیستند. 
که ادراك امنیت شهري براي داشتن قدرت بیشتر در تفسیر رضایت از  دهدها نشان میمتغیرها چندان قابل توجه نبود. این یافته

  باشد.زندگی شهري مهمتر  از سایر متغیرهاي ترکیبی سطح شهري می

  گیرينتیجه. 5

در این تحقیق، یک کوشش تجربی براي بررسی اهمیت شهروند، محله و بستر شهري بر روي کیفیت زندگی شهري صورت 
  پردازد: دهد که عوامل شهروندي خاص، به تشریح خصوصیات شهر میها نشان میدوم تحقیق، یافته سؤالگرفته است. در پاسخ به 

 احساس امنیت در شهر، در خصوص موقعیت مالی و مکان زندگی –تأثیرگذاري بر میزان رضایت از زندگی در یک شهر  -1

شهر    -2 ضایت از زندگی در یک  شکالت مربوط به حمل  -تأثیرگذاري بر عدم ر ضاهاي  م ونقل عمومی، امکانات فرهنگی، ف
ها، کیفیت هوا، کارآیی ادارات عمومی یا اعتماد به آنها، زندگی مردم در یک شهر و در یک  فروشی سبز، دسترسی به خرده   

 محله

ــهر  -3 ــایت از زندگی در یک ش ــالمت، امکانات    -عدم تأثیرگذاري بر میزان رض ــکالت مربوط به خدمات مراقبت از س مش
 هاي عمومی، سروصدا و پاکیزگیورزشی، فضا

 ها و اعتماد به مردم درها، ساختمانباشد (وضعیت خیابانگروه سوم، دربرگیرنده دو مورد از سه ویژگی مورد بررسی محله می
) سؤال 38از ( سؤالکند. در کل نظرسنجی تنها سه محله). این یافته اما اهمیت کیفیت محله از کیفیت زندگی شهري را جدا نمی

دهد دهندگان را تحت تأثیر قرار می) به احتمال زیاد پاسخKahneman, 2011باشد که به دلیل اثرات قابلیتی (مربوط به محله می
تا بیشتر از دیدگاه شهر به جاي محله به بررسی و سپس اهمیت بیشتر قائل شدن بر مشکالت خاص شهر بپردازند. در واقع، هنگامی 

نمایند، نتیجه اده از رضایتمندي نسبت به مکان زندگی ساکنان را به عنوان متغیر خروجی استفاده میهاي مشابه، استفکه تحلیل
قابل  طورهبدهد که مشکالت مربوط به محله مرتبط با محله، نتایج نشان می سؤالشود. به عبارتی دیگر، براي هر سه معکوس می

ت در حالی که از دیدگاه شهر در ارزیابی چندان مهم نیست. از این رو، توجهی با میزان رضایت از زندگی در یک مکان مرتبط اس
 ;Insch, 2010کند که رویکرد مثبت اجتماعی نسبت به دیگر شهروندان، با رضایت از شهر رابطه مثبتی دارد (نتایج ما تأیید می

Zenker, Eggers et al., 2013ز نواحی محلی () و رویکرد مثبت اجتماعی نسبت به محالت، با رضایت اHerting & Guest, 

دهد که هم رویکرد شهر و هم رویکرد محله ) رابطه مثبتی دارد. این استدالل نشان میParkes et al., 2002) و محالت (1985
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ه ب دهد که پاسخباشد. این به نوبه خود نشان میمهم هستند. در حالی که ابزارهاي تحقیق داراي اهمیت حیاتی براي اعتبار می
  سوم تحقیق چندان ساده نیست. سؤال

غیرقابل  طوربهایم که در مدت اقامت، شهر محل تولد و ترکیب خانوار  با توجه به خصوصیات شهروند، ما به این یافته رسیده
فلورك  اینچ و هايتوجهی با میزان رضایت از زندگی در یک شهر مرتبط است. این موضوع بسیار غافلگیرکننده است. براساس یافته

ر واردان دواردان و ساکنان بلندمدت وجود دارد؛ تازههاي قابل توجهی در میزان رضایت از زندگی در شهر بین تازه، تفاوت)2010(
) یا لی و گست 1985هرتینگ و گست (سال اول سکونت انتقادکننده و ناراضی هستند. با توجه به ترکیب خانوار، ما قادر به تأیید 

هستند خانوارهاي داراي فرزند با خانوارهاي بدون فرزند داراي درك متفاوتی از میزان رضایت از محله و نواحی  که مدعی )1983(
یح نماید و این ممکن است به توضباشیم. اما مطالعه ما غالباً زندگی شهري و نه زندگی در محله را منعکس میبومی هستند، نمی

دهد. با سن، تمایل به رضایت از حکمی را بین میزان رضایت از شهر و سن نشان میاختالفات بپردازد. این مطالعه روابط مست
باشد سال قابل بسط نمی 24تا  15هاي سنی جوان یابد. اما با این حال، این موضوع در بین گروهزندگی در یک شهر افزایش می

باشد. با این وجود، این نتایج با خط فکري ارا میسال دومین سطح را د 64تا  55نسبت شانس در این گروه سنی پس از گروه سنی 
رتباط مثبتی در ا طوربههاي آنها مبنی بر آن است که سن با میزان رضایت از شهر مطابق است چرا که یافته) 2010اینچ و فلورك (

لکه در ت شهرهاي اروپایی بتوجهی در میزان رضایت از زندگی در یک شهر نه در بین جمعیاست. در نهایت، این مطالعه تغییر قابل
کند که میزان رضایت از زندگی در یک شهر نه تنها تحت ) را تأیید می2007هاي موریسون (بین شهرها را نشان داد. این امر بحث

ن یرگذارتریباشد. در تحقیق پیش رو، تأثباشد بلکه ناشی از خصوصیات خود شهر نیز میتأثیر نظرات شهروندان و خصوصیات آنها می
خصوصیت شهري، سهم شهروندانی است که از امنیت شهر راضی هستند (یک متغیر ترکیبی)، که این موضوع همچنین پاسخی 

  باشد.اول تحقیق می سؤالبراي 
ترین محدودیت این مطالعات آن است که علت ارتباط بین ابعاد مختلف زندگی شهر و میزان رضایت مرتبط با زندگی در بزرگ

غلبه بر  طلبد. یک رویکرد برايشناسی تنها نتایج مبتنی بر همبستگی را میها و روشاند روشن گردد. ماهیت دادهتویک شهر نمی
بایست ترکیب شوند ). تنها پس از این گام میAngrist & Krueger, 2001این موضوع، به کارگیري متغیرهاي کاربردي است (

ته) در طبیعت منتشر گردد اما با این حال، مفهوم این مطالعه نیازمند پیشنهاد و هر یک از روابط شناسایی شده (علت و یا وابس
دارد. این موضوع براي این حداقل یک متغیر کاربردي است که شرایط الزم براي یک ابزار معتبر در هر رابطه را راضی نگه می

  مطالعه قابل دسترس نبود.
دهد. در ابتدا براساس اطالعات اال، این مطالعه سه دیدگاه جدید پیشنهاد میهاي اشاره شده در بها و محدودیتفراتر از یافته

ه صورت تر است و بها نسبت به اطالعاتی که از یک شهر و یا از شهرهایی در یک کشور گرفته شده، کلیشهر اروپایی، یافته 83
رسی ارتباطات بین میزان رضایت از زندگی در یک همزمان به بر طوربهباشد. دوماً چارچوب مدل دو سطحی انداز اروپایی میچشم

کننده عوامل پردازد و این موضوع روشنشهر و ابعاد زندگی شهري که از منظر شهروندان و مفهوم شهري درك شده است، می
با سطح میانگین امنیت در ارتباط است. سوماً، فقدان  7»اثر شهر« باشد. نتایج گویاي آن است کهمرتبط با کیفیت زندگی شهري می

 قابل طوربههاي سازمانی در زندگی شهري (به معنی اعتماد و کارآمدي ادارات عمومی) که در مطالعات اخیر گم شده است، جنبه
  توجهی با نارضایتی درك شده از زندگی در یک شهر مرتبط است. 

                                                        
7. City Effect 
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  چکیده

هاي نظري و مفهومی کیفیت زندگی شهري را در قالب مدلی مقاله حاضر جنبه
ه در این پشتواندهد که شامل پشتوانه کالبدي شهر است، مورد بررسی قرار می

مقاله پیش رو شامل مطالعه در مقیاس میانی است. مدل مزبور تعامالت میان 
- گیرد. نقشهمحیطی را در برمیهاي زیستها، و جنبهخدمات اولیه، زیرساخت

 سازي شده و بیانگر وضعیت نیازهاياند، بومیهایی که در این نوشتار ارائه شده
-محیطی هستند. آسیبخدماتی، و زیستاولیه به لحاظ کیفیت زیرساختی، 

زي انداواسطه روي همها در بررسی کیفیت زندگی بهها و رویهپذیرترین حوزه
ها محیطی مختلف براساس موقعیت آنهاي خدمات شهري و زیستالیه

اند؛ این امکان به ما اجازه داد با وجود تمایزات واضح در کیفیت و شناسایی شده
هاي همگن را محیطی، حوزههاي زیستهري و جنبههاي خدمات شویژگی

هاي موجود در اجراي این تعریف کنیم. در نهایت، ما برحسب مزایا و محدودیت
  شناختی و عملکردي دست یافتیم.   مدل به برخی مالحظات روش

هاي سطوح کیفیت زندگی، خدمات و تجهیزات شهري، جنبه :هاواژهکلید
  .محیطیشهري و زیست

 
 
 

 

 
Abstract 
The paper explores the theoretical and 
conceptual aspects of urban life quality 
(ULQ) synthesized in a model that includes 
the physical support of the cities, in our case 
of intermediate scales. This model considers 
the interactions between basic services, 
infrastructure and environmental aspects. 
Maps are shown which localize and define 
the state of basic needs in infrastructure, 
services and environment quality. The most 
vulnerable areas and trends in life quality are 
identified from the integration of different 
urban services and environmental aspects 
according to their consolidation. This 
allowed us to define homogeneous areas 
with significant differences in quality and 
singularities among urban services and 
environmental aspects. Finally, we make 
some methodological and operational 

considerations regarding advantages and 
limitations experienced in implementing the 
model. 
Keywords: Urban life quality levels, Urban 
services and equipment, Urban and environ-
mental aspects. 
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  مقدمه. 1

هاي نئولیبرال اجرایی شده در آرژانتین که آخرین تجلی آن در دهه پایانی سده بیستم حاصل شد، عمدتاً در مناطق سیاست
اي بوده است. بخشی از این هاي منطقهبنديبه طور ویژه در منطقه ما وابسته به جوانب اقتصادي، اجتماعی و حوزهشهري و 

اي ههاي اقتصادي ـ اجتماعی صورت گرفته در سالرغم پیشرفتتغییرات با محوریت شهرها صورت گرفت، به طوري که علی
هاي شهر موجب بروز سبک زندگی خاصی رد. وضعیت مزبور در بسیاري از بخشتوان مشاهده کاخیر، هنوز آثار این تغییرات را می

هاي اجتماعی مختلف شده است. متعاقباً در چنین شرایطی، شده، و به لحاظ کیفیت زندگی شهري موجب افزایش شکاف میان گروه
یک  یطی ساکنان شهرها به عنوانمحبخشی به وضعیت رفاهی و زیستتمهید ابزارهاي مفهومی و تجربی به منظور تسهیل تجسم

رتقاء کیفیت هایی که منجر به اتنیده بودن ابعاد مختلف در رویه شناسایی مکانیزمضرورت مطرح بود؛ البته این مسیر به دلیل در هم
  هایی نیز همراه است. شوند با پیچیدگیو کمیت می

در مقابله  ايریزان منطقهی مشکالت است، چرا که برنامهتجربه مدیریتی حاکی از وجود وضعیتی دشوار در ساختارهاي شناسای
هاي شهري و ادراك ساکنانِ دهد، وضعیت حوزههاي موجود ابزارهاي اندکی در دست دارند که به ایشان این امکان را میبا چالش

یریت ریزي و مدل کار برنامهها و فنونی که موجب تسهیها را منعکس کنند. در نتیجه، در دست داشتن مکانیزماین مناطق از آن
شهري شود، از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ به خصوص اگر این ابزارها و فنون در ارتباط با آن دسته از ابعادي باشد که عمدتاً بر 

  هاي دولتی لحاظ کرد.  ها را در قالب چهارچوب سیاسترضایت شهروندي تأثیرگذار بوده و بتوان آن
هاي پیشین که توسط گروه ما صورت گرفته بود نیز به منظور بسط یک روش و مدل جهت تفسیر ژوهشاي، پدر چنین زمینه

هاي درگیر در مفهوم کیفیت زندگی ساکنان مورد استفاده قرار گرفت و این موارد شامل تفسیر ارتباط تعامالت میان و ادغام جنبه
اد تا تقاضا دشد؛ رویه مزبور این امکان را به دست میها بر محیط میمحیطی، منابع حیاتی، و تأثیر آنهاي شهري و زیستسیستم

براي خدمات و تجهیزات شهري (که در اینجا به انرژي، خدمات بهداشتی، حمل و نقل، خدمات مکمل و غیره ارجاع دارد) و شرایط 
میان اهداف مدلِ کیفیت زندگی بسط هاي شهري واجد این امکانات را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم. در محیطی حوزهزیست

اظ اي؛ (ب) لحهاي محلی و منطقهمحیطی در مقیاسیافته، این موارد لحاظ شدند: (الف) مطالعه کیفیت زندگی شهري و زیست
-دهها، نظرات استفامحیطی با توجه به سطح پوشش و شعاع اثرگذاري آنهاي زیستکردن دانش مربوط به خدمات شهري و جنبه

گیري وجوه شهري شدن محیط و اثرات آن بر هایی که اندازهها و شاخصمحیطی؛ (پ) بسط سنجهان و ادراکات زیستکنندگ
هی که ی چندوجتایج حاصل از طریق مدل کیفی و کمسازد. نپذیر میکیفیت و برابري تأمین خدمات و تقاضاي شهري را امکان

 ,Discoliو دانشگاهی مورد بررسی و تشریح قرار گرفته بود، تحلیل شدند ( هاي مختلف علمیشناسی آن در حوزهزمینه و روشپس

2005–2007; Rosenfeld et al., 2000; Rosenfeld et al., 2003 .(  
الذکر، در پژوهش حاضر شهرهاي متوسط به عنوان نمونۀ تحلیلی در نظر گرفته با توجه به گستردگی ابعاد درگیر در رویه فوق

فرآیند از  سازي اینتر در منطقه ما نیز قابل استفاده باشد. پیادهت بتوان روشی بسط داد که براي شهرهاي بزرگشدند تا در نهای
داد به مقدار قابل توجهی از نتایج دست یازیم که برخی از طریق یک مدل باز و مفهومی ساده صورت گرفت که به ما اجازه می

ي (برق، اتوان به خدمات و تجهیزات شهري نظیر خدمات زیرساختی پایهعنوان نمونه می ها در کار پیش رو قابل استفاده بود؛ بهآن
گاز طبیعی)، خدمات بهداشتی (آب و فاضالب)، و خدمات اصلی اجتماعی (سالمت و تحصیالت) اشاره کرد. قابل ذکر است، 

  یز در این تجزیه و تحلیل لحاظ شدند. هاي تخلیه زباله، سیل، هوا و آلودگی آب نمحیطی و شهري، حوزههاي زیستجنبه
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  هاي واقع در آنحوزه سنجش وضعیت و زیرحوزه. 2

آیرس واقع در آرژانتین حاکی از وجود مراکز در استان بوئنس 1وضعیت تجزیه و تحلیلِ در نظر گرفته شده براي شهر الپالتا
ا هاي پیرامونی آن از مساکن بهسته ثابت بوده و حوزهها و ترکیبات مختلف است؛ شهري که داراي یک شهري متوسط با مقیاس

  تراکم متوسط و کم تشکیل شده است. 
اند. حوزه مطالعاتی نفر در حوزه شهري آن سکنی گزیده 453,419ساکن است که از این بین،  664,930الپالتا جمعیتی بالغ بر 

هري هاي مختلف شمفهوم بلوك با هدف فرموله کردن بخشدر نظر گرفته شده براي مطالعه حاضر شامل یک بلوك شهري است؛ 
استفاده شده، و براساس تراکم ساخت و وجود خدمات شهري سه حوزه اصلی را شناسایی کرده است. گستره تراکم ساخت محاسبه 

واحد / بلوك با  B = 21-27اي، واحد / بلوك با تمامی خدمات پایه A = > 72شود: شده در مطالعه حاضر شامل چنین طیفی می
اي. در حوزه مطالعاتی ما، تر خدمات پایهواحد / بلوك و با وجود دو یا تعداد کم C = < 20اي، و وجود بیش از دو خدمات پایه

بلوك در قالب حوزه با ثبات  2884بلوك در قالب حوزه با ثبات باال، و  1260بلوك محاسبه شد که از این بین،  4144مجموعاً 
  نفر بودند.  252,802نفر و  200,617ها به ترتیب بندي شدند؛ جمعیت موجود در هر یک از این حوزهین دستهمتوسط و پای

یکپارچه  هاي مجزا وهایی به صورت الیههاي ترکیب و سطح پوشش خدمات نیز از نقشهبراي تصویرسازي و تفسیر بهتر رویه
دهد هایی را نشان مینقشه 1 شکلداد. و/یا سرشماري رادیویی) را نشان می اي فراتر از محدوده مداخله (بخشاستفاده شد که حوزه

ها سه سطح پوشش شناسایی بلوك نه خدمات هر بلوك در رابطه با کلها و براساس درصد اشغال و گوگذاري آنکه از روي هم
اي شهري) نشان داده، و تر (منطقهاي جامعاي نیز قرار گرفته که این سه سطح را در قالب حوزهها نقشهشده است؛ در کنار این

  هاي صورت گرفته از خانوارهاي ساکن این محدوده است. شامل مکانی کردن پیمایش
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  . میزان و سطح پوشش تأمین خدمات شهري براساس پیمایش صورت گرفته از خانوارهاي ساکن1شکل 
                                                        
1. LaPlata City  
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شناسی الزم براي ارزیابی سطوح کیفیت زندگی گام بعدي شامل بسط روشهاي جغرافیایی مورد بررسی، با توجه به حوزه
)ULQ  .است (  

  شناسی ارزیابی سطوح کیفیت زندگی شهري روش .3

) قویاً تحت تأثیر میزان رضایتی است که در نتیجه پاسخ به نیازها و تقاضاي ULQما بر این اعتقادیم که کیفیت زندگی شهري (
شود؛ البته در عین حال، متوجه این مسئله نیز هستیم که بخش قابل توجهی از این جمعیتی حاصل میهاي مختلف جمعی گروه

رضایت به تأمین خدمات شهري ارجاع دارد که ما آن را در اینجا معادل تعامل منابع مادي و غیرمادي براساس نیازهاي عینی در 
شهر عوامل مربوط ) ما در بین متغیرهاي زیرساختی و خدماتی Velaquez, 2001هاي متعارف (ایم. برخالف سایر مدلنظر گرفته

این  برداري ازکنندگان در بهرهاي، نظرات/ ادراك استفادهزیست در عملکرد شهر، ارزیابی خدمات شهري ـ منطقهبه انرژي و محیط
نظر قرار دادیم. سیستماتیک کردن اطالعات به ما  ت مکانی هریک از این ابعاد را مدخدمات به عنوان نیروي متقاضی، و نیز موقعی

اد. دهایی محاسبه کنیم که یک ارزیابی کامل را به دست میاین اجازه را داد تا رفتار هریک از متغیرها را براساس تعامل شاخص
دادند. فی را نشان میهاي اطالعاتی الفبایی تمایزات و سطوح کیمبنا و براساس ماتریسهاي زمیننتایج نهایی از طریق نقشه

  رد: بندي کتوان در قالب زیر گروهاند را میمحیطی شهري که در مطالعه حاضر مورد بررسی قرار گرفتههاي زیستخدمات و جنبه
ها)، شعاع پوشش، و نظر هاي آنها (ارزیابی ویژگیـ این گروه شامل خدمات و تجهیزات شهري است، و براساس کیفیت آن

در نظر گرفتن  سازي نتایج وکننده از سوي نیروي تقاضا) مورد ارزیابی قرار گرفت. با نرمالگان (به عنوان عامل تصحیحکننداستفاده
رابطه میان ابعاد مزبور، نتایج متعارفی در خصوص سطوح کیفی (مناطق همگن به لحاظ تأمین خدمات و تجهیزات شهري) به دست 

اي (شامل شبکه برق، خدمات زیرساختی پایه N1): Niبندي و خالصه کرد: (اي زیر دستههتوان در قالبآمد. این خدمات را می
خدمات بهداشتی  N2شبکه گاز طبیعی، و خدمات جایگزین: برق تولید شده به واسطه ژنراتور، کپسول گاز، سوخت مایع، و هیزم)؛ 

هاي جذبی، دفع در نهرها، آب با پمپ برقی، آب با عمومی (شبکه بهداشتی فاضالب، شبکه آب شرب، و منابع جایگزین نظیر چاه
اي)؛ و هاي اصلی، خطوط تلفن، تلفن عمومی، و تلویزیون ماهوارهها، جادهآهنخدمات ارتباطی (حمل و نقل، راه N3پمپ دستی)؛ 

N4 ستم روشنایی، فضاهاي ها، سیبآآوري زباله، منابع اضافه: رواننشانی، جمعخدمات اجتماعی (سالمت، آموزش، امنیت، آتش
  ها).سبز، معابر پیاده، جنگل

زه سازي تأثیرات، حوارزش استفاده شد (کیفیها از معیارهاي هممحیطی شهر: براي تحلیل این گروه از دادههاي زیستـ جنبه
هاي تخریبی، جود حوزههاي شهري (وجنبه N5بندي شدند: اثرگذاري، و درك عمومی از آن) و این موارد به پنج دسته اصلی تقسیم

اسازگار هاي نهاي صنعتی یا غیرفعال، فعالیتخیز، سکونتگاههاي سیلهاي خطرناك، حوزهها متزلزل، وجود مکانوجود سکونتگاه
)؛ و اي، نقاط پرمخاطره در سیستم حمل و نقلزا، موانع فضایی، تبلیغات کنار جادهبا کاربري مسکونی، ضایعات خطرناك و بیماري

N6 محیطی (آلودگی صوتی، آلودگی هوا، آلودگی خاك، و آلودگی آب). هاي زیستجنبه  
استفاده » N«تنیده مراتبی و در همهاي مورد بررسی، از سطوح سلسلهطور که پیش از این نیز اشاره شد، در تمامی نمونههمان

  دهد. ساختار مدل کیفیت زندگی شهري را به صورت موجز نمایش می 2 شکلشده است. 
) وابسته است. در هر حوزه شهري، یک Nگذاري اجزاء هر الگوریتم و رابطه میان سطوح مختلف آن (نتیجه هر تحلیل به ارزش

ایت کند. میزان قابل قبول رضمحیطی نیز صدق میتوان بررسی کرد، و این مسئله در مورد ابعاد زیستیا چند خدمات شهري را می
هاي عینی به ارزیابی فنی، عینی، و علمی ان کیفیت زندگی شهري اثرگذار است. در اینجا، جنبهساکنان نیز مشخصاً بر میز

  شود.هاي ماهوي اجتماعی ـ فرهنگی مربوط میهاي شهريِ ناملموس ارجاع دارد که به ساختارهاي اجتماعی و رویهسیستم
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  ساختار مدل. 2شکل 
  

سازي هریک از خدمات مشمول مطالعه، (ب) لحاظ کردن شعاع دهد: (الف) ارزیابی و کیفیاجازه میدر نتیجه، مدل مزبور به ما 
ها از نظر جغرافیایی، و (پ) ارزیابی ادراك ساکنان از کیفیت در یک چهارچوب فضایی ـ زمانی (عامل نظرسنجی / اثرگذاري آن

  ادراك ذهنی). 
 هايهاي کیفی یا مشخصهاي از شاخصمحیطی شهر شامل مجموعهزیستهاي سازي خدمات و جنبهالف. ارزیابی و کیفی

هاي مختلف محیط شهري ارائه شده است. دهی براي خدمات یا جنبهگذاري شده است که به منظور ساخت مکانیزمی از وزنارزش
ري اندك (در مورد معیارهاي دهی، سطوح بهینه (قابل قبول) تعریف شد (به لحاظ ارائه خدمات شهري)، و اثرگذابراي این وزن

شاره محیطی اهاي شهري / زیستهاي شهري مورد ارزیابی قرار گرفت. ما بدان دسته از سیستممحیطی) بر روي سیستمزیست
ها ستمها نیستند؛ این سیدهنده کارآمدترین سیستمهاي ایمن، قابل اعتماد، و منظم ارتباط یافته و لزوماً نشانداریم که با مهارت

هند. دها را به نیازهاي زمینه ارائه میاي اجتماعی، شهري، و فنی بهترین پاسخروند که در زمینهجزو آن دسته از عواملی به شمار می
ایی که الزامات هها تقریباً پاسخگوي تمامی انتظارات هست. در نتیجه، سیستمها اشاره داریم که کیفیت آنما به آن دسته از سیستم

 10تا  0ها در قالب طیفی از گذاري مابقی سیستمابگو هستند، به عنوان نقطه مرجع در نظر گرفته شده، و به ارزشمذکور را جو
اي ههاي ارزیابی جایگزین نظیر منطق فازي نیز مورد بررسی و تائید واقع شدند. در بررسی جنبهکمک کردند. البته نتایج با مکانیزم

ت و دوام ها، اهمیمحیطی بوده و متغیرها براساس شدت تأثیر، نشانهارزیابی اثرات زیستدهی شامل محیطی، سیستم وزنزیست
  ).Discoli, 2005; Viegas, Melchiori, SanJuan, Rosenfeld, & Discoli, 2006ها ارزیابی شدند (آن

عرضه یا توزیع) بوده،  هايها در قلمروي مورد نظر (شبکهها شامل سطح پوشش آنب. شعاع پوشش خدمات نظیر زیرساخت
هاي و به لحاظ خدمات شهري نظیر سالمت یا آموزش شامل وجود و توزیع آن در این قلمرو است. این مقوله در خصوص جنبه

  ها مورد مطالعه قرار گرفته است. هاي تحت تأثیر آنمحیطی شامل حوزه اثرگذاري است که به واسطه بررسی حوزهزیست
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کنندگان و برداشت ادراکات ذهنی ساکنان، نتایج نهایی از مرحله برداشت، شناسایی، و/یا میزان استفادهپ. در رابطه با نظرات 
ري داده به آوتوان به واسطه ابزارهاي مختلف جمعنارضایتیِ ابراز شده به صورت سیستماتیک انتظام یافتند؛ این اطالعات را می

از  هاي حمایتهاي مختلف (نوشتاري، مجازي)، سازمانخبري تحت پشتیبانیهاي هاي ساختاریافته، رسانهدست آورد: پیمایش
آوري داده به میزان دسترسی به اطالعات در هر مورد بستگی دارد، شهروندان، و غیره. استفاده از منابع مختلف یا ابزارهاي جمع

اي هار داد. با توجه به نتایج به دست آمده، نقشهتوان به صورت مستقل یا مکمل مورد استفاده قرزیرا هرکدام از این منابع را می
هاي تحت پوشش/ نفوذ، نظرات/ ادراکات ذهنی شهروندان، و کیفیت هریک از خدمات شهري به دست بندي متشکل از حوزهحوزه
  آمد. 

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  از ساکنانهاي کیفیت زندگی شهري براساس برداشت سطح پوشش خدمات و نظرسنجی نقشه. 3شکل 
  

هاي مختلف هر عامل (کیفیت خدمات، حوزه تحت پوشش / نفوذ، و نظرات / ادراکات ذهنی شهروندان) نیز در تهیه مؤلفه
افزار )، و در نرمSPSS13سازي شده (ها مورد استفاده قرار گرفتند، و نتایج در قالب یک پایگاه داده الفبایی ارزیابی و نرمالنقشه

هاي شهري، امکان شناسایی سطوح کیفیت زندگی هاي خروجی براساس تحلیل مؤلفه). نقشهArcGIS9شدند (جی. آي. اس. وارد 
هاي شهري و در ارتباط این هاي درونی مختلف در هریک از حوزهدهند؛ این بیانگر وجود رویهدر یک حوزه شهري را به دست می



 

 29 

  شناسی با هدف ارزیابی کیفیت زندگی شهريروش

 هاي خروجی براي خدماتمحیطی شهر است. گام بعدي نمایش نقشهتهاي زیسها، شبکه خدمات، و جنبهها با سایر سیستمحوزه
 ها پرداخته شد. تر بدانمحیطی شهر در قالب سطوحی است که پیشهاي زیستو تجهیزات شهري، و نیز جنبه

 دهی و سطح کیفیت زندگی شهريخدمات و تجهیزات شهري: تحلیل کیفیت، حوزه پوشش. 3-1

ت ها سطح رفاه براي خدماهایی که در آنکیفیت زندگی شهري شهر الپالتا، در آرژانتین، در نقشهنتایج بدست آمده از مدل 
  ها، ارائه شده است. چنین مجموع آن(بهداشت) و هم N2ها) و (زیرساخت N1شهري در دسته 

ر کاربران، محدوده ها به صورت مجزا در شرایط شهري توصیف شده به دست آمده و براي هر یک از خدمات شهري نظداده
درجه  تواناي دقیق و استاندارد نشان داده شده است. در این راستا، از طرفی میدهی و کیفیت هر یک از خدمات به شیوهپوشش

تر کیفیت زندگی مشاهده کرد و از طرف دیگر از طریق اجزاء مدل (کیفیت، هایی با سطوح پایینعدم رسیدگی به نیازها را در نقشه
- دهی) یا مشکالت کیفی باشد هر دو مورد در نظرات استفادهی و نظرات)، اگر نارضایتی ناشی از فقدان خدمات (پوششدهپوشش

هاي خاص تولید و نشان دهد. ها را با دادهتواند نقشهکنندگان قابل مشاهده خواهد بود. در هر یک از موارد اشاره شده، مدل می
هاي نظرات کاربران، دهد. نقشه) را نشان میN1اي (شهري براي خدمات زیرساختی پایهاي از سطح کیفیت زندگی نمونه 3 شکل
) به شکلی یکپارچه NG) و شبکه گاز طبیعی (EEهاي کیفیت زندگی شهري براي خدمات برق (دهی و نقشههاي پوششنقشه

  اند. نشان داده شده
یق شود که عمدتاً از طرها میخدمات برق موجب برخی تفاوتشود که سطوح کیفیت زندگی شهري در زمینه چنین مشاهده می

هاي اشاره شده در محدوده است. تفاوت %100دهی این خدمات تقریباً گردد، چرا که پوششسطح نظرات در مدل مشخص می
ع از کار افتاده و زیهاي توها، کیفیت ولتاژ و غیره در مناطقی است که شبکهنظرات بیشتر در مورد مشکالت قطعی، تغییر فرکانس

)، سطح پایینی از کیفیت زندگی شهري مشاهده NGباشند. در مورد خدمات گاز طبیعی (یا در وضعیت مصرف بیش از حد می
شود، که در مناطق کوچک و نقاط مرزي بیشتر است. اینجا مناطق بدون پوشش (مناطق خاکستري) نشان داده شده که در می
یرات ها تغیشود. در این موارد، اگرچه نقشهي تولید انرژي (کپسول گاز، سوخت جامد و ...) استفاده میهاي جایگزین براها روشآن

شود و دلیل عمده این امر قطع خدمات (توزیع دهند اما سطح کیفیت زندگی شهري به شکل قابل توجهی بدتر میرا نشان نمی
ناطق محصور و همگن سطوح باالتري از کیفیت زندگی شهري وجود دارد. باشد. در مها میهاي گاز) و افزایش باالي هزینهکپسول

اگرچه مشکالت کاهش فشار به دلیل تراکم باالي جمعیت و مشکالت موجود در دفاتر خدمات با تغییراتی در نتایج قابل توجه 
  خواهد بود.

) مانند آب آشامیدنی، فاضالب و خدمات اجتماعی مرتبط با بهداشت و آموزش N1به همین ترتیب، سایر خدمات بهداشتی اولیه (
دهد. آب آشامیدنی نسبت به فاضالب، هاي هر یک از این خدمات را نشان میویژگی 4 شکلو پرورش مورد مطالعه قرار گرفت. 

دهد که متوجه اي را نشان میپوشش کمتري دارد. در مورد آب آشامیدنی، سطح کیفیت زندگی شهري مناطق همگن پراکنده
هاي متوسط و باالتر) با وجود خدمات بهتر، مناطق هاي مختلف هستند. در مرکز شهر (محدودههاي قابل توجهی در زمینهنابرابري

ه وند. این نقششاي با سطح بسیار پایینی از کیفیت زندگی شهري را شامل میهاي گستردهاي شناسایی شد که محدودهجدا افتاده
نتج هاي آبرسانی مدهد که عمدتاً از کهنگی شبکهوضعیت بحرانی خدمات مربوط به تأمین آب آشامیدنی در منطقه را نشان می

ت. رو اسهاي متوسط و رو به باال با مشکالت کمتري روبهگردد. خدمات فاضالب به نسبت تأمین آب آشامیدنی در محدودهمی
دهد. در مورد این موضوع هاي آن وضعیت بهتري را نشان میها از لحاظ کیفیت و ویژگیخدمات مربوط به فاضالب در ارزشیابی

هاي مجاور تعارضات کمتري (به جز مواردي که انسداد رخ داده است) وجود دارد. الزم به ذکر است که عدم تساوي در محدوده
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گردد. به شکلی مشابه، تمام خدمات طی میمحیها موجب تعارضات زیستشهري و عدم وجود شبکه فاضالب در برخی از آن
دهی و هاي آن (وضعیت، کیفیت، پوشش) و ویژگیnمراتبی (مربوطه مورد مطالعه قرار گرفته، در هر یک از موارد سطوح سلسله

   نظرات کاربران) بررسی گردید. 
      
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 دهی و نظرسنجیآشامیدنی و فاضالب با توجه به پوششهاي کیفیت زندگی شهري در مورد آب نقشه. 4شکل 
  

) نیز محاسبه گردید. در حالیکه در این N4با استفاده از همان روش و معیارهاي تجزیه و تحلیل که ذکر شد، خدمات اجتماعی (
اي هیفیت و یا ویژگیمورد شبکه بهداشت و آموزش و پرورش نیز در نظر گرفته شد. در این موارد هر یک از خدمات با توجه به ک

رار ها و ...) مورد ارزیابی قارزشیابی (دسترسی، تداوم، در دسترس بود متخصصان، سطوح دسترسی و در دسترس بودن زیرساخت
راقبتی ها و مراکز مها، کلینیکشود: براي بیمارستانآید تحلیل میدهی بر اساس معیارهایی که در ادامه میگرفت. سطح پوشش

متر به تصویب رسید. این فواصل توسط وزارت بهداشت با در نظر  500متر و براي واحدهاي پزشکی شعاع  2000شعاع پوشش 
متري با توجه به  1500هاي مختلف دسترسی تعیین شده است. در مورد شبکه آموزش و پرورش، شعاع نفوذي گرفتن روش

حدوده شان در مها با توجه به موقعیتدر زمینه نظرسنجی، نقشه معیارهاي مدرسه و استانداردهاي پایه معماري در نظر گرفته شد.
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وند که در شها با توجه به نتایج کیفیت زندگی شهري براي هریک از خدمات تعریف میاند. با چنین اطالعاتی، نقشهتهیه شده
د. در شبکه بهداشت و درمان، شوها در سراسر منطقه در هر دو شبکه دیده میقابل مشاهده است. برخی تفاوت 6و  5 هايشکل

هاي اولیه) و در مناطق با وضعیت متوسط و رو به پایین ضعف در زمینه پوشش، به طور عمده در مورد خدمات پیشگیرانه (کمک
ب، دهی مناسدهد که علیرغم پوششها به طور عمده در نظرسنجی نشان میشود. در مورد شبکه آموزش و پرورش، کاستیدیده می
هاي شهر مربوط ها و سایر موارد در برخی قسمتکیفیت خدمات اختالف نظرهایی وجود دارد که به دسترسی، زیرساخت در مورد

  شود.می
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هاي کیفیت زندگی شهري،. نقشه6شکل     هاي کیفیت زندگی شهري، بهداشت. نقشه5شکل 
  آموزش و پرورش

   
با توجه به خدمات زیربنایی مختلف  Niبا توجه به نتایج کیفیت زندگی شهري در بخش خدمات و تجهیزات شهري، سطوح 

هري هاي کیفیت زندگی ش(خدمات برق و شبکه گاز طبیعی) و بهداشت عمومی (آب آشامیدنی و فاضالب) یکپارچه شده و نقشه
شد که سطوح کیفیت زندگی شهري براساس همراهی و یا عدم توافق  تهیه گردید. مشاهده N2و  N1هاي مجزایی براي بخش

هاي نشان دهنده ادغام بخش 8و  7 هايشکلیابند. دهی و نظرات)، افزایش و کاهش میهریک از اجزاي مدل (کیفیت، پوشش
N1  وN2 ها را برجسته کرده بوده و مناطقی که سطوح کیفیت زندگی را براساس همجواري در هر سطح و نتایج مربوط به آن

  شود. اند، مشاهده میاست. مناطقی با روند رو به بهبود که شرایط موجود را حفظ نموده
بین  بستگیسازي، خدمات زیرساختی اولیه و بهداشتی در یک نقشه واحد نشان داده شده و همبا شیوه جدیدي از یکپارچه

دهد که در آن خروجی مدل را نشان می 9 شکلارائه شد.  N1+N2هاي کیفیت زندگی شهري مربوط به سطوح ایجاد شد و نقشه
هایی حدودهچنین متر و همهاي ویژه با سطوح معمولی و حتی پایینمناطق بزرگ با سطح مناسبی از کیفیت زندگی شهري، محدوده

ها دهی مناطقی که در آنهاي پوششتر ذکر شد، نقشهنه که پیشگواند. هماندهی نیستند، نشان داده شدهکه در محدوده پوشش
اند که عموماً از نظر کاربران چنین ذکر شده است را ارائه عملکرد مناسبی ارائه شده و یا مشکالتی در مجاورت هم قرار گرفته

بی گسترش هاي جانالیکه در بخشدهند. وضعیت مناطقی که شرایط نامناسبی دارند به فرسودگی برخی خدمات مرتبط است، درحمی
  باشد. اي از مشکالت مربوط به حقوق واگذاري (به طور کلی، تقاضاي گسترش سطح پوشش) میبینی نشدهپیش

هاي بهداشت عمومی و آموزش و ) که شبکهN4سازي تحت معیارهاي مشابه، خدمات اجتماعی (در ادامه فرآیند یکپارچه
  باشد که در نقشه نتایج سطحنشان دهنده خدمات اجتماعی یکپارچه می 10 شکلگرفتند.  قرار توجه شود، موردپرورش را شامل می
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  دهد.را نشان می N1+N2+N4کیفیت زندگی شهري براي 
  
  
  
  
  
  
  
  

شه 7شکل   شاخص   . نق کیفیت  N1یکپارچه 
  زندگی شهري (شبکه برق و گاز طبیعی)

   
  
  
  
  
  

  
  

شه 8شکل   شاخص   . نق کیفیت  N2یکپارچه 
  زندگی شهري (آب آشامیدنی و فاضالب)

  
  
  
  
  
  
  
  
  

شه 9 شکل  شهري. سطح    . نق کیفیت زندگی 
N1+N2      گاز طبیعی)+(آب که برق و  ــب ((ش

  آشامیدنی+فاضالب))
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ــکل  ــه10ش ــهري.  . نقش کیفیت زندگی ش

 ((شبکه برق و گاز طبیعی) N1+N2+N4سطح 
شامیدنی  + ضالب)  + (آب آ شت  + فا  + (بهدا

  و پرورش))آموزش 
  

ند. اشود که در فرآیند ادغام، نتایج برخی از مناطق شهري در رابطه با سطوح کیفیت زندگی شهري یکی شدهچنین مشاهده می
اي بیشتر در هتوانند بهبود یافته و یا روند نزولی داشته باشند، اما تفاوت کیفیت در برخی مناطق شهري و نابرابرياین سطوح می

هاي یکپارچه شده (بهداشت و آموزش و پرورش) از لحاظ کیفیت دهد که بخشمشاهده است. این امر نشان میها قابل حاشیه
هاي بهتر، تقویت شده و ضعف در مناطق دورافتاده و به تعبیري دیگر در مناطقی که نیازهایشان دیده نشده، رخ خوب در محدوده

یزان ها به ماطق با کیفیت زندگی شهري مختلف شاخص بوده و مرزهاي آنچنین باید در نظر داشته باشیم که مندهد. ما هممی
  ها بستگی دارد.دقت و مکان اطالعات پایه آن

  ابعاد محیط شهري: تجزیه و تحلیل ادراك، حوزه نفوذ و سطوح کیفی زندگی شهري. 3-2

شناسی ارزیابی شده و هاي آسیب)، انواع شیوهULQueaهاي محیطی شهر و تعیین شاخص کیفیت (به منظور بررسی جنبه
اند. ) به کار گرفته شده2 شکلهاي اثرگذار، حوزه نفوذ و ادراك، نگاه کنید به شناسی عمومی (ویژگیگذاري در روشمعیارهاي ارزش

یعنی ابعاد  N6که شامل ابعاد شهري (محل تخلیه زباله، دیگر موارد ذکر شده) و  N5سازي به در این بخش، سطوح یکپارچه
طور که در خدمات و تجهیزات شهري، محیطی (آلودگی صوتی، آلودگی هوا، آلودگی خاك، آلودگی آب) اشاره دارد. همانزیست

  کند. هاي منطقه شهري مورد مطالعه را تعیین میمشارکت یک یا چند نفر ویژگی
  هاي زیر خواهد بود:ثیر شاخصشناسی تحت تأبراي دستیابی به شاخص کیفیت زندگی شهري هر شیوه آسیب

رگذاري، شناسی، شدت اثشود. براي هر شیوه آسیبگیري ارزیابی می): این شاخص با مطالعه ماتریس تصمیمQUAکیفیت (  .أ
  ).Viegas et al., 2006; Discoli, 2005گیرد (عالئم، اهمیت و مدت زمان آن مورد تحلیل قرار می

 شود.شناسی در اینجا تعیین میهر شیوه آسیب ): محدوده تحت تأثیرAiمحدوده نفوذ ( .ب

 شود. هایی که توسط ساکنان به آن اشاره می): ارزیابی میزان دریافت و/یا هر یک از آسیبPrecادراك ( .ت
اي هاي از نتایج بدست آمده در مورد کیفیت، ادراك، میزان نفوذ و سطح کیفیت زندگی شهري براي جنبهبیانگر نمونه 11شکل 

  ها محاسبه شد. هاي تخلیه زباله و سیالبدهد. نتایج مذکور به شکل مجزا براي محل) را نشان میN5شهري (
نند. کمحیطی را در محدوده مشخص میهاي زیستها تعادل جنبهدر رابطه با سطوح کیفیت زندگی شهري بدست آمده، نقشه

اصل شد. هاي متفاوتی حنان با توجه به نوع ادراك ایشان، پاسخهاي مختلف ساکشناسی، و حساسیتدر ارتباط با مبدأ و نوع آسیب
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ا اثر (ارگانیک و غیرارگانیک)، بهاي شهري کمهاي تخلیه زباله، مبدأ و نوع زباله، به زبالهدر این مورد، به عنوان مثال براي محل
که الزمه پیشبرد مطالعه، استفاده از یک  شناسی پژوهش نشان داددهند. در این مورد خاص، روشسطح پایینی از ادراك پاسخ می

 نتیجه بر وانیر عوامل تاثیر و داده نشان را گرفته صورت شناسی آسیب تائید در نمونه مخالف است. چرا که میزان قطعیت ساکنان
   .رساندمی حداقل به را

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ها،زباله و سیالبهاي تخلیه کیفیت زندگی شهري در مورد محدوده . نقشه11 شکل
  )N5تقسیم شده براساس میزان درك و محدوده اثرگذاري (

  

ود شهاي آبریز و زهکشی طبیعی این منطقه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و اشاره میدر مورد مناطق با احتمال سیالب، حوزه
ط دیده، نقشه خطرات توسراي ارزیابی مناطق آسیبگیرند. بها به طور عمده در مناطق شهري مورد استفاده قرار میکه برخی از آن

هاي متمایز هاي منطبق بر نقشه شهري با محدوده) تهیه شد که در آن بخشCISAUA, 2006مؤسسه خاك و آب کشاورزي (
نان آ(مسکونی، آموزش و پرورش، بهداشت و ...) نشان داده شده است که براي ارزیابی مناطق پرخطر، ساکنان تحت تأثیر و درك 

  ).  Discoli et al., 2007, 2008گیرند (از این ارتباطات مورد توجه قرار می
)، به طور عمده آلودگی صوتی و کیفیت هوا تحت تأثیر انتشار گازهاي ناشی N6محیطی (هاي زیستدر راستاي توجه به جنبه

ارزیابی، غلظت گازها در مسیرهاي حمل و نقل  هاي حمل و نقل عمومی و خصوصی مورد ارزیابی قرار گرفت. به منظوراز سامانه
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اکی هاي ادرها در مناطق مسکونی مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه، از ساکنان مناطق مختلف براساس جنبهچنین انتشار آنو هم
  ایشان نظرسنجی صورت گرفت.

مورفولوژیکی و بهداشتی الپالتا از اثرات آن هاي دهد که در کل محدوده آلودگی هوا وجود دارد، اما ویژگینشان می 12 شکل
کاهد. آنچه که از تنوع بیشتري برخوردار است آلودگی صوتی است که تقریباً در کل محدوده وجود دارد. این نتایج نیازمند بررسی می

  هاي مرتبط با ادراك است چراکه در محاسبه الگوریتم و حساسیت نتایج، اهمیت باالیی دارد.عمیق جنبه
ل، هاي مدچنین نشان داده شده است که سطوح کیفیت زندگی شهري با توجه به هماهنگی و یا تضاد هر یک از مؤلفهمه

  تواند ارتقاء و یا کاهش یابد (کیفیت، حوزه نفوذ و ادراك).می
  

 
  شهري در مورد آلودگی صوتی و هوا،کیفیت زندگی  . نقشه12شکل 

  )N6محدوده اثرگذاري (تقسیم شده براساس میزان درك و 

  گیرينتیجه .4

ابعاد  کند تا کیفیتاي از ابعاد و متغیرها را دربرگرفته و این امکان را فراهم میمدل کیفیت زندگی شهري مجموعه گسترده
  -زیر به نسبت شناسایی مناطق همگن در مورد رضایت و نارضایتی شهروندان به امر شود. این داده مختلف شهر مورد ارزیابی قرار
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  نماید. محیطی کمک میهاي اولیه، خدمات و کیفیت زیستساخت
محیطی در مدل کیفیت زندگی شهري، این امکان را فراهم ارزیابی کیفیت خدمات شهري و تجهیزات و ابعاد مختلف زیست

ات مورد نیاز شیم. این روش اطالعآورده است تا کیفیت و کمیت نتایج را نزدیک به واقعیت و به شکلی باورپذیر در اختیار داشته با
اید. نماي براي سطح کیفی زندگی شهري فراهم میبراي ارزیابی اقدامات در هر مداخله شهري را تعیین کرده، در نتیجه پایه

هاي مشخص شده، به ایجاد سناریوهاي جدید براي بهبود وضعیت در هر یک از مناطق اطالعات مرتبط در نواحی با نابرابري
  نماید.پذیر کمک میآسیب

ایط باشد که توصیفی از هریک از شراي در مورد تعیین مناطق همگن مینتایج بدست آمده نشان دهنده حساسیت قابل مالحظه
 محدوده دهی/دهد. موارد مذکور را با در نظر گرفتن اطالعات دقیق از اجزاي مختلف مدل (کیفیت، پوششاین مناطق را ارائه می

  هاي مختلفی تجزیه و تحلیل نمود.توان با روشادراك) را به منظور تشخیص دلیل ایجاد هر موقعیت، می قاید/تأثیرگذار و ع
ها رزشدهند. ابه طور خالصه، نتایج بدست آمده حساسیت قابل توجهی را نسبت به تنوع متغیرهاي ارزیابی شده نشان می

  دهد.  یهاي مورد بررسی را نشان مقابل توجه، واقعیت هر یک از موقعیت هايبیانگر این مسئله هستند که شرایط مشابه با تفاوت
اي و اولیه ساکنان به شکل ) و موقعیت جغرافیایی آن، باید نیازهاي پایهULQهاي کیفیت زندگی شهري (براي بررسی شاخص

ندگی هاي مهمی از زي که شامل مؤلفهاي از ابعاد مدل کیفیت زندگی شهرکیفی و کمی مورد ارزیابی قرار گیرد. ترکیب مجموعه
دهد، تحلیل و ارزیابی موقعیت فعلی را به منظور ارائه اقدامات ممکن براي مشکالت حال روزمره و آینده یک شهر را تشکیل می

  سازد.ریزي آینده ممکن میحاضر و برنامه
هري هاي هریک از خدمات شویژگی دهنده حساسیت قابل توجهی نسبت بهواضح است که سطح کیفیت زندگی شهري نشان

هاي ارضی، تنوع زیادي شناسایی شده است که باید در نحوه چنین روشن است که از جنبهمحیطی آن دارد. همهاي زیستو جنبه
 چنینطور کلی اشاره دارد). همآوري و پوشش خدمات شهري بهمحلی نمودن هر بخش در نظر گرفته شود (اینجا به شرایط فن

محیطی ناشی از این تعامل نیز در نظر گرفته توقعات مورد نظر تقاضاهاي بیان شده از طریق نظرات/ادراك و عواقب زیستباید 
  شود. 
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  چکیده

 دنش حادث اصلی سطوح از یکی عنوان به مسکن شهرسازي، اخیر ادبیات در
 شهري سیاسی جامعه نتیجه، در است؛ شده معرفی محالت سطح در محرومیت

 تمحال مسکن محرومیت میان ارتباط بررسی منظور به پژوهشی هايبرنامه از
 حوزه رد پیشین مطالعات بر تکیه با حاضر مقاله. کندمی حمایت عموم سالمت و

 محرومیت میان فیزیکی روابط براي نظري چارچوب یک اجتماعی، طبابت
 در را روابط این سپس، است؛ داده پیشنهاد عموم سالمت و محالت مسکن
 هب مربوط هايداده. است کرده سازيکیفی چین شنزن شهر از بخشی مقیاس

 آمادگی مزمن، پنومونی کاردیوپاتی،( خروجی پنج براي شهر از بخش این
 سال به مربوط) روان سالمت به مربوط هايمراقبت و کبد، سرطان جسمانی،

 اسطهو به و اصلی مؤلفه واریماکسِ چرخش تحلیل از استفاده با. است. م 2010
  امطلوبن وضعیت دهندهبازتاب جامع صورتی به که عمده مؤلفه شش ترکیب

 
 
 

Abstract 
Housing has been acknowledged as one of 
the principle levels at which neighborhood 
deprivation occurs in recent literature. The 
urban political community thus advocates to 
devise research programs for examining the 
association between neighborhood housing 
deprivation and public health. Based on 
previous social medical studies, this paper 
proposes a theoretical framework for the 
mechanistic links between neighborhood 
housing deprivation and public health; and 
then quantifies their associations at 
district level in the case of Shenzhen, China. 
Data at district level in 2010 are collected for 
five health outcomes (cardiopathy, chronic 
pneumonia, general physical fitness, liver 
cancer, and mental health hospitalizations). 
Using varimax rotated principle component 
analysis, we establish an integrated 
neighborhood housing deprivation index 
(INHDI) by combining six domains of 
variables that comprehensively reflect the 
housing disadvantage (internal facilities, 
living space, physical form and structure, 
attached facilities, affiliated natural 
amenities, affordability). Spatial regression 
is employed to quantify the association 
between INHDI and public health, using 
income, occupation and education as control 

                                                        
1. Wan, Ch. & Su, Sh. (2016). Neighborhood housing deprivation and public health: Theoretical linkage, empirical evidence, 
and implications for urban planning. Habitat International, (57): 11-23. 
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 سهیالتت سازه، و کالبدي فرم زندگی، فضاي داخلی، تسهیالت( هستند مسکن
 رومیتمح ترکیبی شاخص به ،)پذیرياستطاعت موجود، طبیعی امکانات فرعی،
 میان ابطهر سازيکیفی براي فضایی رگرسیون از. یافتیم دست ايمحله مسکن

 هايهمؤلف عنوان به تحصیل و اشتغال درآمد، عموم، سالمت با مزبور مؤلفه شش
 حرومیتم از فرد سهم که دهدمی نشان واریانس تجزیه. شد استفاده کنندهکنترل
 ،کاردیوپاتی چون امراضی بر اقتصادي ـ اجتماعی معضالت از ترقوي مسکن

 ومیعم جسمانی آمادگی متفاوتی، طرز به. است کبد سرطان و مزمن، پنومونی
 از ناشی مشترك اثرات با بیشتر عمدتاً روان سالمت به مربوط هايمراقبت و

 تحلیل .یابدمی ارتباط اقتصادي ـ اجتماعی نامطلوب وضعیت و مسکن محرومیت
 سالمت و مسکن محرومیت میان معمول مسیرهاي که دهدمی نشان مسیر
 اندیافته طبس مقاله این در که ايمؤلفه شش. هستند پیچیده نسبتاً روابطی عموم

 متناسب شهري ریزيبرنامه تسهیل منظور به عملیاتی ابزاري عنوان به توانندمی
 محرومیت که دهدمی نشان حاضر مطالعه. کنند عمل محورسالمت مالحظات با

 دانش نتیجه در و بوده، همراه سالمت عدم از متفاوتی سطوح بروز با مسکن
 دفه با مسکن ساخت هايطرح توسعه به نهایت در که داد دست به تريعمومی

   .کرد کمک عموم سالمت ارتقاء

 محرومیتابعاد نامطلوب مسکن، شاخص ترکیبی محرومیت،  :هاواژهکلید
  ریزي شهري، چین.محله، سالمت عموم، سالمت در برنامه

variables. Results show that housing 
deprivation acts as a significant exploratory 
factor for all the health outcomes. Variances 
decomposition shows that the individual 
contribution of housing deprivation is 
stronger than that of socioeconomic dis-
advantage for cardiopathy, chronic 
pneumonia and liver cancer. Differently, 
general physical fitness and mental health 
hospitalizations are more subjected to the 
joint impacts of housing deprivation and 
socioeconomic disadvantage. Path analysis 
demonstrates that the casual pathways 
between housing deprivation and public 
health are quite complex. The developed 
INHDI can serve as a practical tool to 
facilitate urban planning with health 
considerations. This study captures the 
nuanced health disparities varied with 
housing deprivation, and therefore produces 
some more generalized knowledge that 
ultimately help develop housing construc-
tion plans aimed at promoting public health. 
Keywords: Housing disadvantage, Integrated 
deprivation index, Neighborhood depriva-
tion, Public health, Health in urban planning, 
China. 

  مقدمه. 1

اقد ر سطح پایین سواد، افراد فمحرومیت محله به وضعیت نامطلوب اقتصاد (نظیر درآمد اندك، مشاغل کارگري)، اجتماعی (نظی
 ,Galobardes, Shaw, Lawlorشود (ها، مسکن با اجاره پایین) در یک محله اطالق میرأي)، و کالبدي (نظیر دیوارنوشته حق

Lynch, & Davey, 2006; Krieger, Williams, & Moss, 1997تواند ). محیط اقتصادي، اجتماعی، و کالبدي یک محله می
ن هاي بیولوژیکی مختلف بر سالمت انساها منجر شده و از طریق مکانیزموژي انسانبه بروز عوامل فردي پرخطري در رفتار و بیول

مند ادبیات این حوزه حاکی ). برخی از مطالعات ... و مرور نظامMasi, Hawkley, Piotrowski, & Pickett, 2007اثر گذارد (
 ;Brennan-Olsen et al., 2015ست (اي و اثرات سوء بر سالمت روان انسان ااز وجود رابطه میان محرومیت محله

Erhunmwunsee, Joshi, Conlon, & Harpole, 2012; van Vuuren, Reijneveld, van der Wal, & Verhoeff, 
اي بیانگر آن است که تأکید اصلی بر عوامل اجتماعی ـ ). با این حال، تعداد محدودي از مطالعات مربوط به محرومیت محله2014

 & Erhunmwunsee et al., 2012; Lian et al., 2011; Yuanغل، درآمد، و میزان تحصیالت است (اقتصادي نظیر ش

Professor, 2013 عد مسکن را بیش از سایر عوامل اجتماعی ـجامعه سیاسی در تشخیص آنکه محرومیت اجتماعی باید ب .(
 ,European Commission, 2009; Scottish Governmentاقتصادي مورد تأکید قرار دهد، گامی رو به جلو برداشته است (

یات هاي پژوهشی در حوزه خصوصهاي نظري بدان جا رسیده که نیاز به تبیین برنامههاي اخیر است که بررسی). تنها در سال2009
 British Medical Association Board ofاي را به عنوان یک ضرورت طرح ساخته است (چندوجهی بحث محرومیت محله

Science and Education, 2003; Rodero-Cosano, Garcia-Alonso, & Salinas-Perez, 2014; World Health 
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Organization and World Bank Group, 2011ترین سطوحی ). بسیاري از مطالعات بحث مسکن را به عنوان یکی از اصلی
 ,Navarro, Ayala, & Labeaga, 2010; Nolan & Winstonشود (اي در آن حادث میاند که محرومیت محلهمعرفی نموده

2011; Palvarini & Pavolini, 2010; Urbanos-Garrido, 2012; Weng, Pi, Tan, Su, & Cai, 2016 در پرتو این .(
  ها، رابطه میان محرومیت مسکن و سالمت عمومی باید مورد بررسی و تجزیه و تحلیل واقع شود. رشته تحلیل

 ,Braubach, 2011; Gibson, Petticrew, Bambra, Wrightرود (شمار میاي مهم در سالمت همگانی بهلهمسکن مقو

& Whitehead, 2011; Lawanson & Fadare, 2013; Shaw, 2004 ؛ به طوري که جامعه آکادمیک دالیل نظري موجهی(
، الگوهاي رفتاري را شکل داده، و بر سبک زندگی اثرگذار براي وجود رابطه میان این دو دارند. مسکن داراي تأثیرات محیطی بوده

). مطالعات مورديِ قابل توجهی که در این Navarro et al., 2010تأثیر نیست (است، در نتیجه بر وضعیت سالمت عمومی نیز بی
-استطاعت ، مالکیت، وهاي مسکن نظیر کیفیت، سازهدهد که میان سالمت عمومی و طیفی از ویژگیزمینه صورت گرفته نشان می

نوان ها به عتوان از آنها نیستند، اما میدهنده علیت؛ اگرچه این ارتباطات آماري الزاماً ارائهيِ مسکن ارتباطی آماري وجود داردپذیر
 & Baker, Bentley, & Mason, 2013; Ellawayابزاري براي درك نوع پیوند میان مسکن و سالمت عمومی استفاده کرد (

Macintyre, 1998; Evans, Hyndman, Stewart-Brown, Smith, & Petersen, 2000; Free, Howden-Chapman, 
Pierse, Viggers, & the Housing H.H.S.R.T, 2010; Imrie, 2006; Macintyre et al., 2003; Mason, Baker, 

Blakely, & Bentley, 2013; Pollack, Griffin, & Lynch, 2010وع، ادبیات موجود در حوزه ارتباط میان مسکن ). در مجم
 چارچوباي از این مطالعات در قالب یک دهد، بر همین اساس، در اینجا خالصههاي مختلفی را ارائه میو سالمت عمومی مکانیزم

  کند:) که ارتباط میان دو مفهوم مزبور را براساس مفروضات زیر تبیین می1 شکلمفهومی ارائه شده (
 اي هامکانات داخلی، شرایط بهداشتی (به عنوان مثال، حمام، دستشویی) است که به نوبه خود با برخی عفونت منظور از

  )؛Evans et al., 2000; Thomson & Thomas, 2015یابد (مسري یا غیرمسري ارتباط می
 ر تجوار مطلوبهاي طبیعی همهاي خدماتی) و ویژگیوجود امکانات وابسته بهتر (به عنوان مثال، نهادهاي عمومی، سرویس

ط تر و نزدیکی بیشتر به خدمات مربوی کممحیطزیستهاي (به عنوان مثال، فضاهاي سبز، فضاهاي آبی) حاکی از ویژگی
 ;Braubach, 2011تواند بر افزایش سطح تعامالت اجتماعی و ترغیب زندگی مستقل اثرگذار باشد (به نیازهاي روزمره می

Imrie, 2006توانند حاوي اثرات بالقوه بر کیفیت زندگی، کاهش امراض، و ارتقاء هایی مین آنکه چنین فعالیت)؛ ضم
  )؛Saidj, Jørgensen, Jacobsen, Linneberg, & Aadahl, 2015سالمت ذهنی افراد باشند (

 ها ر آالیندهاده، بر انتشاهاي جسمانی) را شکل دتواند الگوهاي رفتاري ساکنان (نظیر فعالیتفرم کالبدي و سازه مسکن می
  )؛Saidj et al., 2015تأثیرگذار بوده و تأثیر حائز اهمیتی بر سالمت عمومی بر جاي گذارد (

 تواند با ایجاد استرس زیاد بر ساکنان همراه باشد (هاي مربوط بدان نیز میرشد فزاینده قیمت مسکن و وامCorman, 

Curtis, Noonan, & Reichman, 2016; Kavanagh et al., 2016رود افرادي که در )؛ به طوري که انتظار می
ري تاي زندگی کرده یا در این زمینه مسئولیت سنگینی بر دوش دارند، از سالمت روانی و جسمانی ضعیفهاي اجارهخانه

  ). Ellaway & Macintyre, 1998; Macintyre et al., 2003; Pollack et al., 2004برخوردار باشند (
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 چارچوب مفهومی براي روابط مکانیکی بالقوه میان محرومیت از مسکن و سالمت همگانی.. 1شکل 

  

ریزي شهري پا را فراتر از قلمروي ریزان شهري دارد؛ در حالی که برنامهاین ادبیات پژوهشی حکایت از چالشی براي برنامه
 کند. اینگیري میه سالمت عمومی تصمیمگذارد، اغلب بدون مشارکت متخصصانِ حوزعملکردي بخش بهداشت و درمان می

خشی ببا استفاده از رویکردهاي بین» هابکارگیري مباحث حوزه سالمت در تمامی سیاستگذاري«چالش موجب افزایش تقاضا براي 
). بر این اساس، ابزارهاي عملیاتی World Health Organization & Government of South Australia, 2010شده است (

ط مقررات گیري و بسهاي ساخت، تصمیمریزي شهري را تسهیل ببخشند، براي بازبینی نقشهه ادغام مباحث سالمت در برنامهک
دازي، در انهاي دولتی به عنوان یک ضرورت مطرح است. به منظور تسریع دستیابی به چنین چشمدر حوزه مسکن توسط آژانس

نیاز است تا براساس آن بتوان تأثیر محرومیت از مسکن بر سالمت  1عمیم و شواهدمبناشناسیِ قابل تروش چارچوبوهله اول به یک 
همگانی را مورد بررسی قرار داد. اگرچه مطالعاتی که پیش از این صورت گرفته از عوامل مختلفی براي تبیین زمینه مسکن در 

-Navarro et al., 2010; Nolan & Winston, 2011; Palvarini & Pavolini, 2010; Urbanosاند (محالت بهره گرفته

Garrido, 2012اي هها در مقیاسپذیري نتایج به سایر نقاط یا استفاده از آنها امکان تعمیممحور بودن آن)، با توجه به موضع
ثر ؤاي متواند به شیوهکنند که یک شاخص محرومیت جامع میدیگر با دشواري همراه است. پژوهشگران چنین استدالل می

ریزي شهري را با الزامات ارتقاء حوزه سالمت ادغام کند، چرا که الزمه آن تحلیل اطالعاتی چندوجهی است که استفاده از برنامه
-Havard, Deguen, Louis, Laurent, & Bard, 2008; Sanchezپذیر خواهد بود (هاي فضایی امکانآن در سایر مقیاس

Cantalejo, Ocana-Riola, & Fernandez-Ajuria, 2008اند یک شاخص جامع ). هرچند مطالعات معدودي نیز سعی داشته
 ,Navarro et al., 2010; Nolan & Winston, 2011; Palvarini & Pavoliniاي بسط دهند (براي محرومیت از مسکن محله

2010; Urbanos-Garrido, 2012رفته است (یافته صورت گها اغلب در کشورهاي توسعه) که این پژوهشHavard, Deguen, 

Louis, Laurent, & Bard, 2008; Sanchez-Cantalejo, Ocana-Riola, & Fernandez-Ajuria, 2008 ،به طور کلی .(
                                                        
1. Evidence-driven  

 محرومیت از مسکن هاواسط ابعاد سالمتی

 سالمت جسمانی

 محیطیآلودگی زیست
تجهیزات داخلی و فضاي 

 زندگی

 سالمت روانی

 فرم کالبدي و سازه فعالیت جسمانی

 تعامل اجتماعی
تسهیالت جانبی و 

 امکانات طبیعی

 پذیرياستطاعت مسئولیت اقتصادي
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مطالعات پیشین عموماً بر رابطه میان محرومیت در سطح فردي و سالمت تمرکز داشته، یا از محرومیت در محالت به عنوان متغیر 
یا عدم  گیريتواند نتایج نهایی را با جهتاند. البته این قبیل مطالعات به لحاظ محدود بودن نمونه آماري میردههمراه استفاده ک

شوند که این هاي فردي به طور روتین ضبط و ثبت نمی). به غیر از این، دادهPowell-Wiley et al., 2014قطعیت همراه سازد (
ریزان شهري بیشتر به کسب اطالعات در سطح حوزه فعالیت خود تمایل دارند، چرا که امهمسئله نیز تبعات خاص خود را دارد؛ برن

  هاي قانونی شهر هستند. گر هر دو براساس حوزهآمارهاي رسمی و اقدامات مداخله
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

  
  
  
  
  
  

 دونگ، چین.. موقعیت و حدود شنژن واقع در استان گوانگ2 شکل

  
م. نه تنها شاهد توسعه اجتماعی  1980)؛ این شهر از دهه 2 شکلاولین پهنه ویژه اقتصادي است (شنژن واقع در جنوب چین 

 ,.Su et alهاي مزمن در حوزه بهداشت و درمان نیز مواجه بود (ـ اقتصادي فزاینده بود، بلکه با افزایش مسئولیت ناشی از بیماري

ردند. کهاي شغلی به این شهر مهاجرت میکردگان در جستجوي فرصتصیل). هر دو گروه کارگرانِ با سطح سواد پایین و تح2016
یري گهاي فاحشی با هم داشتند به شکلبا توجه به آنکه دو گروه مزبور به لحاظ سطح درآمد، سرمایه و منابع اجتماعی تفاوت

). این وضعیت ویژه Weng et al., 2016شناختی در شنژن منجر شدند (هاي اجتماعی و جمعیتمحالتی قطبی به لحاظ ویژگی
باعث شد شنژن به یک نمونه موردي مناسب براي بررسی مسائل فضایی همراه با محرومیت ناشی از مسکن و سالمت همگانی 

 ,.Su et al., 2016; Weng et alدر یک شهرِ رو به رشد تبدیل شود. مطالعه پیش رو، تالشی براي بسط مطالعات پیشین است (

) 1در آزمودن رابطه میان سالمت همگانی و محرومیت از مسکن در محالت است. اهداف این مطالعه شامل: () که سعی 2016
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) تحلیل رابطه میان محرومیت 2ریزي شهري؛ (به منظور استفاده در برنامه 2ايمحله مسکن محرومیت ترکیبی بسط یک شاخص
) 4ی میان محرومیت از مسکن و سالمت همگانی؛ و (رابطه علها در ) بررسی واسطه3از مسکن در محالت و سالمت همگانی؛ (

  ریزي شهري. در برنامه بحث در مورد برخی کاربردهاي این شاخص

  مرور ادبیات. 2
 کند. بر اینمند ادبیات یک حوزه به درك دانش و شکاف موجود در پژوهش آن حوزه کمک بسزایی میاستفاده از مرور نظام

توان مشاهده کرد که مقاله را پیدا کردیم. می 881را جستجو کرده و با کلید واژگان مسکن و سالمت  اساس، ما شبکه اطالعاتی
یافته نظیر ایاالت متحده امریکا، انگلستان، کانادا و کشورهاي اروپایی صورت بخش زیادي از این مطالعات در کشورهاي توسعه

کشورهاي در حال توسعه نظیر چین، هند و افریقا صورت گرفته است. الف)؛ در مقابل، مطالعات معدودي در 3 شکلگرفته است (
توان در مطالعات تر میآن را کم ب) و رد3 شکلبخش اعظم این ادبیات نیز در حوزه طب اجتماعی و سالمت محیطی متمرکز شده (

  هاي انسانی دنبال کرد. شهري و سکونتگاه
هاي مسکن است؛ به عنوان مثال، میان سالمت جسمانی و روانی با ویژگیپژوهش در حوزه طب اجتماعی حاکی از وجود رابطه 

 4تواند از استرس روانی ساکنان بکاهد. بنتلی و همکاران) متوجه شدند که ارتقاء شرایط مسکن می2005( 3توماس و همکاران
. پژوهش الن گیردتحت تأثیر قرار میپذیري اندك براي خرید مسکن ) به این نتیجه رسیدند که سالمت روانی با استطاعت2012(

ها و منابع مالی تعریف شده براي مسکن باعث بهبود رابطه میان روابط اجتماعی و هزینه) نشان داد، کمک2014( 5و همکاران
دند. را مورد مطالعه قرار دا 7) رابطه میان محیط مصنوع و شاخص توده بدن2011( 6شوند. کریستین و همکارانرفتارهاي سالم می

هاي جسمانی و روانی توسط افراد است. ترین عوامل اعالم ناراحتی) دریافتند شرایط مسکن یکی از مهم2011( 8آرکو و همکاران
هاي بیوماس براي آشپزي و ) نشان دادند که آلودگی هوا در فضاهاي بسته ناشی از سوزاندن سوخت2013( 9هرین و همکاران

) دریافتند 2015( 10ترین عامل نامطلوبی است که بر سالمت افراد اثرگذار است. سیج و همکارانمهمفقدان تهویه مناسب در اوگاندا 
) 2016( 11ساالن دانمارکی است. کاوانا و همکارانهاي مسکن تأثیر بسزایی بر نحوه گذران اوقات فراغت در بین بزرگکه ویژگی

 12بطه میان سالمت روان و معلولیت افراد تأثیر بسزایی دارد. تامسوننشینی در راپذیري مسکن و اجارهگزارش دادند که استطاعت
) Thomson, Thomas, Sellstrom, & Petticrew, 2013ادبیات نظري در حوزه اثراث ارتقاء مسکن بر سالمت را بررسی کرد (

مسکن و سالمت همگانی،  ). براساس روابط میانThomson & Thomas, 2015ها نیز ارائه داد (هایی براي بررسی آنو مدل
 Craig et al., 2008; Dunn, vanانجامد (پژوهشگران معتقدند که ارتقاء شرایط مسکن به بهبود وضعیت سالمت افرادي می

der Meulen, O’Campo, & Muntaner, 2013; Poortinga, Dunstan, & Fone, 2008شود که ). با این حال، تأکید می
هاي تجربی بیشتري مورد بررسی قرار گیرند گر در حوزه سالمت باید نمونههاي مداخلهگذاريبه منظور درك بهتر سیاست

)Thomson & Thomas, 2015 .(  
                                                        
2. Integrated neighborhood housing deprivation index (INHDI) 
3. Thomas, Evans, Peter, Claire & Anne (2005) 
4. Bentley et al. (2012) 
5. Allen, Caspi, Yang and et al (2014) 
6. Christian, Giles-Corti, Knuiman, Timperio and Foster (2011) 
7. Body Mass Index  
8. Arku, Luginaah, Mkandawire, Baiden and Asiedu (2011) 
9. Herrin, Amaral and Balihuta 
10. Saidej et al. (2015) 
11. Kavanagh et al. (2016) 
12. Thomson  
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  . توزیع فضایی (الف) و موضوعات پژوهشی3 شکل
 (ب) ادبیات مربوط به رابطه میان مسکن و سالمت براساس پایگاه داده شبکه علوم.

  
) نشان دادند 2009( 1اند؛ جیکوبز و همکارانزیست نیز رابطه میان مسکن و سالمت را مورد پژوهش قرار دادهمحیططرفداران 

هاي موجود در حوزه مسکن با وضعیت سالمتی در طول زمان ارتباط دارد، اما به منظور کاهش تعارضات میان سالمت که گرایش
ورت نگرفته است. اغلب مطالعات بر شرایط بهداشتی، تسهیالت جانبی و فرعی، پذیرتر پیشرفت چندانی صهاي آسیبو مسکن گروه

ر سالمت هاي مسکن و محیط داخلی آن باي در خصوص تأثیر ویژگیاند. البته شواهد فزایندهو دسترسی به فضاي سبز متمرکز شده
رآمد پایین بیشتر در مساکن نامطلوب ). افراد داراي سطح دHowden-Chapman & Chapman, 2012افراد به دست آمده است (

 2). ناوارو و همکارانLiddell & Morris, 2010کنند که این مسئله با اثرات سوء بر سالمت ایشان همراه است (زندگی می
تواند به طرز قابل توجهی سالمت افراد را تهدید کند. کیل و ) گزارش دادند که شرایط نامطلوب فضاهاي داخلی مسکن می2010(

ور و شود. منص) دریافتند که کاهش رطوبت در فضاهاي داخلی مسکن باعث کاهش عالئم تنفسی غیرعادي می2012( 3همکاران
ارتقاء  سالمتی را در افراد د پیرامون مسکن به طور بالقوه حسهاي سبز موجو) به این نتیجه رسیدند که زیرساخت2015( 4همکاران
تواند به طور مستقل بر متوجه شدند که عدم مطلوبیت فضاي مسکن و فعالیت می) 2015( 5بخشد. شارپ و همکارانارتقاء می

                                                        
1. Jacobs, Wilson, Dixon, Smith and Evans (2009) 
2. Navarro et al. (2010) 
3. Keall et al. 
4. Mansor, Harun and Zakariya 
5. Sharp, Denney and Kimbro 
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) دریافتند که افرادي که در نزدیکی تسهیالت فراغتی زندگی 2015( 1هارتاحساس سالمتی افراد اثرگذار باشد. بوچکر و دگن
هایی در جوار فضاي سبز با ند که زندگی در خانهک) تصریح می2016( 2پینارکنند، از رفاه و ثبات روانی بهتري برخوردارند. آكمی

) متوجه 2016( 3شود. پیتیال و همکارانتري منجر میفعالیت جسمانی بیشتر همراه بوده، و به سالمت جسمانی و روانی مطلوب
به ارتقاء سالمت سواري بیشتر همراه بوده و در نتیجه روي و دوچرخهها با رفت وآمد، پیادهشدند که فضاهاي سبز اطراف خانه

کند که القاء بیماري آسم در دوران کودکی مربوط به در معرض دود ) اینطور خالصه می2011( 4همگانی منجر شود. هاینریش
) چنین گزارش دادند که آلودگی 2016( 5هاي شلوغ است. رجیو و همکارانهایی در نزدیکی خیابانتنباکو بودن یا زندگی در خانه

مدت بر قلب و عروق، سیستم تنفسی، و سالمت متابولیک افرادي همراه است که در مجاورت ء بلندمدت و کوتاهصوتی با اثرات سو
توان ادعا کرد ادبیات سالمت محیطی به شدت چندپاره است، و براي کنار کنند. با توجه بدانچه گفته شد میها زندگی میخیابان

  مند تدوین شود. نظام چارچوبهم قرار دادن اثرات ناشی از شرایط فضاي داخلی و بیرونی مسکن باید یک 
نده ی فزایالمللی اهمیتهاي اخیر، مطالعه رابطه میان مسکن و سالمت همگانی در پژوهش حوزه مسکن در سطح بیندر سال

) دریافتند که شرایط نامطلوب مسکن در وضعیت موجود و گذشته با اثرات 2000( 6یافته است؛ به عنوان مثال، مارش و همکاران
قیمت در افریقاي جنوبی در هاي مسکن ارزان) طرح2011( 7سوء بر سالمت افراد همراه است. بنابر پژوهش گووندر و همکاران

) متوجه شدند که در 2014( 8وفق بودند، اما ریسک امراض واگیردار را افزایش دادند. بیکر و همکارانارتقاء سالمت همگانی نام
) دریافتند که شرایط 2013( 9پذیري مسکن و سالمت افراد وجود دارد. الوانسون و فادارهاي دوسویه میان استطاعتاسترالیا رابطه

) به این نکته 2013( 10امراض ارتباط مستقیم دارد. اسپرلینگ و راماسوامیمسکن با خصوصیات اجتماعی ـ اقتصادي و شدت یافتن 
) 2014( 11توانند بر سالمت افراد اثرگذار باشند. مارایس و کلوئتی میمحیطزیستها و سایر عوامل اشاره داشتند که زیرساخت

نیز یک شاخص کیفیت محیطی مسکن براساس ) 2015( 12اند. سیلواهاي مختلف مسکن بر سالمت افراد را مطالعه کردهتأثیر گونه
هاي محالت و سالمت روانی را مطالعه ) رابطه میان ویژگی2015ارزیابی اثرات آن بر سالمت افراد ارائه داده است. چِن و چِن (

 قرار) رابطه میان حس سالمتی در کودکان و فضاهاي اجتماعی و طبیعی پیرامون مسکن را مورد بررسی 2015( 13اند. لیکرده
هاي مضاعف تأمین مسکن بر عدم مطلوبیت سالمت افراد خبر داده و پیشنهاد هزینه) از تأثیر سوء2015( 14اند. ملتزر و شوارتزداده
) بر متغیر بودن رابطه میان مسکن و سالمت 2016هاي مسکن لحاظ شود. بنتلی و همکاران (کنند این مسئله در سیاستگذاريمی

) نیز به پژوهش در مورد تأثیر سوخت الزم براي تهیه غذا 2016( 15بسان و همکارانکنند. ایفگتأکید می افراد در جوامع مختلف
رغم آنکه مطالعات پیشین حاوي دستاوردهاي ارزشمندي است، اما آنچه اند. بههاي نیجریه بر سالمت همگانی پرداختهدر خانه

  وابط میان مسکن و سالمت همگانی است.برانگیز است، دریافت تصویري جامع از رهمچنان چالش

                                                        
1. Buchecker and Degenhardt 
2. Akpinar 
3. Pietila et al. 
4. Heinrich  
5. Recio, Linares, Banegas and Diaz 
6. Marsh, Gordon, Heslop and Pantazis 
7. Govender, Barnes and Pieper 
8. Baker, Mason, Bentley and Mallett 
9. Lawanson and Fadare 
10. Sperling and Ramaswami 
11. Marais and Cloete 
12. Silva 
13. Li  
14. Meltzer and Schwartz (2015) 
15. Ifegbesan, Rampedi and Annegarn (2016) 
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  شناسیها و روشداده. 3
  ها    داده. 3-1

ها، آمادگی جسمانی، شاخص سالمتی شامل سالمت قلب و عروق، ریه 5م. و براي  2010ها در سطح ناحیه شهري در سال داده
هاي بندينرخ امراض در هریک از دسته اند.گردآوري شده 1سرطان کبد، و سالمت روان از طریق مرکز اطالعات سالمت شنژن

). آمار توصیفی عمومی در جدول شماره Coggon, Rose & Barker, 1997) مشخص شد (1فوق با استفاده از معادله شماره (
  اند. ) نمایش داده شده1(

喧沈     ):1معادله شماره ( =	 津日朝  
کل جمعیت ساکن در  Nکلیه امراض بوده و  券沈ت، در حالی که ها اسبندينرخ بیماري در هریک از دسته 喧沈در این معادله 

  هر ناحیه شهري است. 
 )57هاي سالمت (جامعه آماري: . آمار توصیفی شاخص1 جدول

  واحد  انحراف استاندارد  میانه   بیشترین  ترینکم  
  100000/1  2/11  7/110  3/552  0/44  هاي قلبیبیماري

  100000/1  5/25  3/191  7/531  3/57  الریه مزمنذات
  %  6/13  9/40  6/65  1/23  آمادگی جسمانی عمومی

  100000/1  5/9  4/14  0/43 2/2  سرطان کبد
  10000/1  7/8  5/28  6/82  7/14 هاي روانی بیماري

  شناسیروش. 3-2

)؛ این نمودار در برگیرنده چهار گام 4 شکلمند تدوین کردیم (شناختی براي دستیابی به دیدگاهی نظامما یک نمودار روش
) تحلیل رابطه میان 2؛ (2با استفاده از تحلیل اجزاء اصلی ايمحله مسکن محرومیت ترکیبی ) بسط یک شاخص1اصلی است: (

) تفکیک اثر نسبی محرومیت از مسکن بر سالمت همگانی با 3محرومیت از مسکن و سالمت با استفاده از رگرسیون فضایی؛ (
  .3) شناسایی عوامل اثرگذار بر محرومیت از مسکن و سالمت همگانی با استفاده از تحلیل مسیر3اده از تجزیه واریانس و (استف

 

  
  
  
  

  
  
  

 شناسی پژوهش. نمودار روش4 شکل

                                                        
1. Shenzhen’s Health Information Center 
2. Principal Component Analysis (PCA) 
3. Path Analysis 

 متغیر اکتشافی
شاخص ترکیبی  

 محرومیت از مسکن

 هاانتخاب شاخص

 متغیر وابسته تجزیه واریانس
 شاخص هاي سالمت

 کاهش حشویات

 تحلیل مسیر

 کنترلمتغیر 
وضعیت اجتماعی ـ  

 هاترکیب شاخص اقتصادي

 تحلیل فضایی

 تفکیک اثر نسبی

 هاشناسایی واسط

 سنجیکمیت

 همبستگی پیرسون

PCA 
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  بسط یک شاخص جامع محرومیت از مسکن در محالت. 3-2-1
اي اند. با این حال، مجموعهرا براي سنجش محرومیت از مسکن پیشنهاد دادهها پژوهشگران تنوعِ قابل توجهی از شاخص

 Navarroمحور هستند (هاي طرح شده در مطالعات پیشین مکانمشخص که مورد اجماع نظر باشد وجود ندارد، چرا که شاخص

et al., 2010; Nolan & Winston, 2011; Palvarini & Pavolini, 2010; Urbanos-Garrido, 2012توان ). بنابراین، می
ها باید در برگیرنده ابعاد مختلف محرومیت از مسکن ) شاخص1معیارهاي انتخاب شاخص را در چهار نکته کلیدي خالصه کرد: (

) 4ترین میزان ممکن برسد؛ (ها به کم) حشویات در بین شاخص3ها باید با سالمت همگانی در ارتباط باشند؛ () شاخص2باشند؛ (
 33اي از ، مجموعه1 شکلنظري ارائه شده در  چارچوببا مطالعات مرتبط پیشین قابل مقایسه باشند. با توجه به این معیارها و 

هاي در دسترس حاصل شد (براي جزئیات بیشتر به پیوست مکمل نگاه شاخص براساس مطالعات پیشین، مشاوره تخصصی، و داده
ها دو شش دسته اصلی قابل تقسیم هستند: امکانات و تجهیزات داخلی، فضاي زندگی، فرم کالبدي و سازه، ین شاخصکنید). ا

پذیري. منظور از امکانات و تجهیزات داخلی به تسهیالت اولیه امکانات و تجهیزات فرعی، تجهیزات رفاهی طبیعی، و استطاعت
اشتی، و گاز است. فضاي زندگی نیز از دو وجه قابل تبیین است: فضاي زندگی کشی، سرویس بهدزندگی نظیر آشپزخانه، آب لوله

ها و خانوارهاي موجود در هر محله. هاي فضایی، و فضاي زندگی جمعی نظیر تعداد ساختمانها و سرانهداخل خانه نظیر تعداد اتاق
یري گصالح، تراکم، شکل، تجمع و ارتباط مورد اندازهفرم فیزیکی و سازه به واسطه چندین معیار فضایی از ابعاد مختلف ارتفاع، م

). امکانات و تجهیزات فرعی McGarigal, Cushman, Neel & Ene, 2002اند (براي جزئیات بیشتر رجوع کنید به قرار گرفته
ی ه، تجهیزات رفاهبا امکانات عمومی موجود (به عنوان مثال خدمات پزشکی، مدارس و میادین) در جوامع مرتبط است. به طور مشاب

 پذیري معرف بار مسئولیت زندگیهاي سبز و فضاهاي آبی در هر جامعه است. استطاعتطبیعی موجود نشان دهنده فراوانی عرصه
آوري م. جمع 2010هاي آماري توسط سازمان آمار شنژن تهیه شده و طی سرشماري ملی سال نسبت به درآمد است. تمام داده

تهیه شده است.  1هاي کالبدي هر ساختمان مسکونی توسط مرکز اطالعات جغرافیایی شنژنتبط با ویژگیهاي مرشده است. داده
). تجزیه و تحلیل همبستگی پیرسون براي کاهش انحراف 2اند (معادله شماره سازي شدهها در ابتدا استاندارد و سادهتمام شاخص

خوانی دارند، کنار گذاشته ها قویاً با یکدیگر همی که جفتی از شاخصها مورد استفاده قرار گرفته است. یک شاخص، زمانداده
  آمده است. 2هاي برگزیده نهایی در جدول شماره ). شاخصSu, Hu, Luo, Mai & Wang, 2014شود (می

  )2معادله شماره (
隙′件倹 مثبت = ⎩⎨

⎧ 隙件 − 兼件券隙件倹兼欠捲隙件倹 − 兼件券隙件倹			兼欠捲隙件 − 隙件倹兼欠捲隙件倹 − 兼件券隙件倹  منفی 

براي  i بیانگر حداکثر و حداقل ارزش شاخص Xijو حداقل  Xijاست؛ حداکثر  jبراي منطقه  iارزش شاخص  Xijهنگامی که 
اي ههاي باالتر به معنی محرومیت بیشتر هستند. شاخصهایی اشاره دارد که با ارزشهاي مثبت به آنتمام مناطق است. شاخص

  دهد.تري را نشان میهاي کمهاي بیشتر، محرومیتدهنده مواردي هستند که ارزشمنفی نشان
هاي چند بعدي وجود دارد، از جمله رویکرد هاي مختلف ذهنی و عینی براي ادغام شاخصاند که روشمحققان اثبات کرده

)، رویکرد آنتروپی CV)، رویکرد تناوبی ضرایب (Fuzzy AHPمراتبی فازي ()، رویکرد تحلیل سلسلهAHPمراتبی (تحلیل سلسله
بیشترین کاربرد را براي توسعه شاخص  PCA). در زمینه محرومیت اجتماعی رویکرد PCA )Weng et al., 2016و رویکرد 

). Lian et al., 2011; Messer et al., 2006; Powell-Wiley et al., 2014; Su et al., 2016محرومیت یکپارچه دارد (
شاخص استفاده شده است. به طور ویژه، چرخش واریماکس، با تولید ماتریس عوامل  17آوري براي جمع PCAبنابراین از رویکرد 

                                                        
1. Shenzhen Geographic Information Center 
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هایی که و شاخص 1,0ها باالتر از گیرد. اجزایی که ارزش آنبارگذاري ساختاري، براي استخراج اجزاي اصلی مورد استفاده قرار می
با استفاده از  INHDI). در انتها، Cumming & Vernier, 2002شوند (باشد، نگاه داشته می 0,75ر از ها در هر جزء باالتبار آن

 ,.Lian et al., 2011; Messer et al., 2006; Powell-Wiley et al., 2014; Su et alشود (محاسبه می 3معادله شماره 

- لهمراتبی، تحلیل سلسمون هماهنگی میان تحلیل سلسلهها، آز). به منظور کاهش عدم قطعیت و حساسیت تجمع شاخص2016
نشان داده شده است. به  Aشاخص در پیوست  17انجام شده است. وزن  PCAمراتبی فازي، رویکرد تناوبی ضرایب، آنتروپی و 

شوند در تخمین زده می PCAکه توسط  )INHDI( ايمحله مسکن محرومیت ترکیبی هايمنظور تضمین سازگاري، شاخص
  اند. گیرند که توسط چهار روش با استفاده از رگرسیون باینري تولید شدههایی قرار میمقابل آن

∑)                              3معادله شماره ( 継件	 × (∑ 詣倹 × 隙倹)賃珍退怠津沈退怠 INHDI=          
ارزش استاندارد شده شاخص  Xjو  است؛ jنمره بارگذاري براي شاخص  Liاست؛  Iبیانگر ارزش خاص مؤلفه  Eiهنگامی که 

j باشد.می  
 مؤلفه اصل چرخش واریماکس. . عامل اثرگذار متغیرهاي ورودي براي تحلیل2 جدول

  هاشاخص
  اجزاء

1  2  3  
  درصد خانوارهاي فاقد سرویس بهداشتی (%)

  درصد خانوارهاي فاقد تسهیالت مربوط به حمام و شستشو (%)
  آب (%) هايدرصد خانوارهاي فاقد لوله

  درصد خانوارهاي فاقد انرژي پاك (%)
  ها در هر جامعهتعداد ساختمان

  تعداد خانوارها در هر جامعه
  هاي بدون ساختار بتنی و فوالديدرصد ساختمان

  هاي مسکونیاي از کاربريمنطقه-شاخص شکل وزن
  هاي مسکونیشاخص تراکم از کاربري

  درصد کاربري درمانی در هر جامعه (%)
  کاربري آموزشی در هر جامعه (%)درصد 

  درصد بخش حرکت و دسترسی در هر جامعه (%)
  هاي سبز در هر جامعه (%)درصد عرصه
  هاي آبی در هر جامعه (%)درصد عرصه

  هاي با اجاره پایین (%)درصد خانه
  درصد خانوارهاي فاقد تسهیالت مسکونی (%)

  نسبت میان قیمت متوسط خانه و درآمد متوسط

0,457  
0,396  
0,897  
0,801  
0,014  
0,031  
0,241  
0,784  
0,754  
0,357  
0,401  
0,195  
0,237  
0,301  
0,157  
0,138  
0,371  

0,098  
0,105  
0,124  
0,154  
0,604  
0,521  
0,337  
0,204  
0,257  
0,763  
0,601  
0,851  
0,811  
0,701  
0,231  
0,405  
0,447  

0,357  
0,443  
0,295  
0,201  
0,034  
0,015  
0,547  
0,632  
0,507  
0,114  
0,157  
0,209  
0,189  
0,236  
0,894  
0,753  
0,877  

 باشد.می 75/0 دهنده بارگذاري بیش ازموارد پررنگ شده نشان

  رگرسیون فضایی. 3-2-2
 ;Goovaerts et al., 2015هاي جغرافیایی به همراه دارند (نتایج مربوط به سالمتی همواره ارتباط فضایی را در مقیاس

Mandal, St-Hilaire, Kie, & Derryberry, 2009; Weng et al., 2016 در نتیجه از رگرسیون فضایی به منظور تحلیل .(
هاي مسکن و نتایج مربوط به سالمتی استفاده شده است. وابستگی فضایی وارد شده به رگرسیون عموماً رابطه میان نقطه ضعف
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هاي رگرسیون اي از مدل). مجموعهAnselin,1988) (5ره ) و خطاي فضایی (معادله شما4دو نوع دارد: وقفه فضایی (معادله شماره 
فضایی ایجاد شده است تا به ترتیب رابطه میان محرومیت مسکن (متغیر اکتشافی) و پنج شاخص سالمتی (متغیر وابسته) مورد 

صادي اجتماعی اقت هايها با شاخصتحلیل و بررسی قرار گیرد. باید به این امر اشاره شود که خصوصیات مسکن در اکثر نمونه
 ,.Gibson et al., 2011; Navarro et alمحالت، که داراي تأثیرات بالقوه نیز بر سالمت عمومی هستند، رابطه نزدیکی دارند (

2010; Urbanos-Garrido, 2012ا توجه است. ب دشوار امري انسان سالمت بر مسکن محرومیت نسبی اثر تشخیص و ). تفکیک
سه متغیر کنترل کننده (میانگین درآمد، متوسط میزان تحصیالت، و درصد کارگران)، انتخاب شده است، که به وجود چنین چالشی، 

). Weng et al., 2016از عوامل اجتماعی ـ اقتصادي تأثیرگذار بر سالمت عمومی شنژن در پژوهش پیشین نگارندگان بوده است (
یون شود، آن را حذف کرده و دوباره رگرسیون فضایی ناچیز شمرده میکننده توسط رگرسدر شرایطی که یکی از متغیرهاي کنترل

شوند. همبستگی پیرسون در ابتدا براي ارزیابی روابط خطی بالقوه سازي، هنجارسازي میدهیم. همه متغیرها قبل از مدلرا انجام می
) LeSage & Pace, 2009چندتایی الگرانژ (هاي قدرتمند شود. آزمونهاي سالمتی انجام میمیان متغیرهاي اکتشافی و شاخص

 Open Geodaافزار هاي فضایی در نرمگیرد. تمامی مدلسازي رگرسیونبراي تعیین نوع وابستگی فضایی مورد استفاده قرار می
  شود.اجرا می

桁)  4معادله شماره ( = 糠 + 紅隙 + λWy + 結    ) 5معادله شماره    (桁 = 糠 + 紅隙 + 結(結 = λW結 + 憲) 

ماتریس فضایی  Wyضریب خطا است؛  結ضریب متغیر مستقل است؛  βمتغیر وابسته است؛  Yمتغیر مستقل است؛  Xجایی که 
متغیرهاي  uو  αدهنده ضریب خودکفایی فضایی است؛ نشان λماتریس فضایی براي شرایط خطا،  Weبراي متغیر وابسته بوده؛ 

  عددي هستند.

  واریانس تجزیه. 3-2-3
) براي جداسازي اثر نسبی محرومیت مسکن بر سالمت عمومی VD) (Anderson & Gribble,1998( 1روش واریانس تجزیه

 ,Heikkinenهاي تعریف شده براي متغیرهاي مستقل متناظر را بر عهده دارد (شود. واریانس تجزیه محاسبه واریانساستفاده می

Luoto, Kuussaari, & Poyry, 2005; Liu, Feng, Zhao, Zhang, & Su, 2016; Su et al., 2014; Xiao, Su, Mai, 
Zhang, & Yang, 2015 تا بتوان به مقایسه میان اهمیت نسبی متغیرهاي اکتشافی مختلف پرداخت. به طور خاص، اثرات ،(

هاي تحصیل) و شغل (درصد کارگران یقه آبی)، و محرومیت مسکن بر افراد، درآمد (میانگین درآمد)، تحصیالت (متوسط سال
چنین تأثیر مشترك محرومیت مسکن و تحصیالت، تأثیر مشترك محرومیت مسکن و درآمد، تأثیر مشترك محرومیت مسکن مه

و مشاغل، تأثیر مشترك محرومیت مسکن و درآمد و تحصیالت، تأثیر مشترك محرومیت مسکن و تحصیالت و شغل، تأثیر 
، درآمد و شغل و تأثیر مشترك محرومیت مسکن، تحصیالت، مشترك محرومیت مسکن و درآمد و شغل، تأثیر مشترك تحصیالت

  درآمد و شغل، محاسبه شده است.

  آزمون اثر متقابل. 3-2-4
دگر رود. با استفاده از برآورهاي سببی میان محرومیت مسکن و سالمت عمومی به کار میتحلیل روند براي شناسایی واسطه

ده، نتایج و بینی کننآزماید که متغیرها را به عنوان پیشز معادالت رگرسیون را میاي احداکثر احتمال درستی، تحلیل روند سامانه
). Hoyle, 1995; Stenberg et al., 2013کند (ها تلقی کرده و اثرات را به اجزاي مستقیم، غیرمستقیم و کلی تقسیم میواسطه

ج که از ها و نتایها، واسطهبینی کنندهمسیرها از پیششود و سپس تمام تمام مسیرهاي ممکن در ابتدا براي هر مدل سنجیده می
                                                        
1. The variances decomposition 
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تواند به موقعیتی منجر گردد که به شکلی اي کوچک مقیاس میگردند. نمونهپوشی هستند، حذف میلحاظ آماري قابل چشم
). بنابراین سطح Stenberg et al., 2013هاي خنثی را رد کرده و بر اساس برآوردها به کاوش ادامه دهد (کارانه، فرضیهمحافظه

 هاي موجودتعیین شده است تا اثرات مربوط به مقیاس نمونه متعادل گردد. با توجه به داده 01/0، 05/0اهمیت آماري را به جاي 
، سه واسطه ممکن مورد بررسی قرار گرفت: در معرض آلودگی هوا قرار گرفتن، 1 شکلنظري ارائه شده در  چارچوبو پیروي از 
 PM2.5ها ) براساس نظارت رسمی دادهR2=0,78انی، و تعامالت اجتماعی. براي آلودگی هوا رگرسیون کاربري زمین (فعالیت جسم

 آوري شده توسطهاي جمعتهیه شد، سپس میانگین مقادیر مذکور براي هر منطقه، جمع گردید. براي فعالیت جسمانی، از داده
گرفت، که میانگین شدت فعالیت جسمانی (ساعت در هر هفته) براي هر نظرسنجی سالمت جسمانی شنژن مورد استفاده قرار 

آوري شده طی تحقیق اجتماعی عمومی شنژن استفاده شده هاي جمعمنطقه در آن ثبت شده است. براي تعامالت اجتماعی، از داده
شده  اکنان در هر منطقه محاسبهشوندگان ثبت گردیده است. درصد فعالیت اجتماعی سکه در آن تناوب تعامالت اجتماعی مصاحبه

  رفته است.گ صورت Mplus 5.2است. تحلیل روند میز با استفاده از 

  نتایج .4

  شاخص یکپارچه محرومیت مسکن در محالت. 4-1

 %80ها تقریباً دهد. در این راستا سه مؤلفه اصلی ایجاد شده و آنرا نشان می PCAبرآوردهاي به دست آمده از  3جدول 
شامل درصد خانوارهاي فاقد لوله آب (%)، درصد خانوارهاي  1هاي بارگذاري در مؤلفه دهند. شاخصهاي کل را تشکیل میواریانس

)، 2 هاي مسکونی (جدولهاي مسکونی، و شاخص تراکمی استفاده از زمینفاقد انرژي پاك (%)، شاخص شکل جغرافیایی کاربري
شامل بارگذاري باال مربوط به درصد استفاده از  2فرم کالبدي و ساختار است. مؤلفه باشد. این نشان دهنده تسهیالت داخلی، می

هاي سبز در هاي درمانی در هر جامعه (%)، درصد زمین مربوط به حرکت و دسترسی در هر جامعه (%)، و درصد عرصهکاربري
فه هاي با امتیاز باال در مؤلی وابسته است. شاخصباشد. این نشان دهنده تسهیالت مرتبط و امکانات رفاه) می2جامعه (%) (جدول 

هاي مسکونی کم هزینه (%)، درصد خانوارهاي فاقد تسهیالت مسکونی (%)، و نسبت میان متوسط قیمت شامل، درصد خانه 3
شاخص  10نهایی شامل  INHDIپذیري است. باشد. که این مجموعه نشان دهنده استطاعت) می2مسکن و درآمد متوسط (جدول 

 باشد:که به شرح زیر می بوده

  )7معادله شماره (

INHDI= 4.371 × (0.897 × p1 + 0.801 × p2 + 0.784 × p3 + 0.754 × p4) + 2.555 × (0.763 × p5 + 0.851 × p6 
+ 0.811 × p7) + 1.349 × (0.894 × p8 + 0.753 × p9 + 0.877 × p10) 

شاخص شکل وزن  3pدرصد خانوارهاي فاقد انرژي پاك (%)؛  2pکشی آب (%)؛ درصد خانوارهاي فاقد لوله 1pدر فرمول فوق 
درصد کاربري زمین درمانی در هر جامعه  5pشاخص تراکم کاربري زمین مسکونی؛  4pهاي مسکونی، اي از کاربري زمینمنطقه
هاي درصد خانه 8pهاي سبز در جامعه (%)؛ درصد عرصه 7p)؛ درصد زمین مربوط به حرکت و دسترسی در هر جامعه (% 6p(%)؛ 

نسبت میان متوسط قیمت مسکن و درآمد متوسط،  10pدرصد خانوارهاي فاقد تسهیالت مسکونی (%)؛  9pمسکونی کم هزینه (%)؛ 
  است.
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 چرخش واریماکسهاي استخراج شده از تحلیل اجزاي اصلی ها براي مؤلفه. مقدار ویژه و مجموع واریانس3 جدول

  مجموع %  از واریانس %  مقادیر ویژه  هامؤلفه
1  
2  
3  

4,371  
2,555  
1,349  

36,89  
24,04  
18,05  

36,89  
60,93  
78,98  

  
و دو روش  PCA) میان R2دهد. ضریب تعیین (و چهار روش تعیین وزن دیگر را نشان می PCAسازگاري میان  5 شکل

رسد. چنین نتایجی نشان می 80/0 و دو روش ذهنی دیگر به PCAمیان  R2بیشتر است. عالوه بر این،  70/0 ذهنی دیگر از
توسعه یافته از حساسیتی ) INHDI( ايمحله مسکن محرومیت ترکیبی کامالً با چهار روش سازگار بوده و شاخص PCAدهد که می

 ايمحله مسکن محرومیت ترکیبی تولید کننده شاخص PCAکه شود نسبت به روش تعیین وزن برخوردار نیست. چنین اشاره می
)INHDI ( .نشان دهنده الگوهاي محرومیت مسکن در شنژن  6 شکلبا توجه به فراوانی اندك و عدم حساسیت، کافی است

عموماً شود. میان مناطق در شنژن دیده می) INHDI( ايمحله مسکن محرومیت ترکیبی باشد. ناهمگونی بسیاري در شاخصمی
هایی که در شهرهاي رو هستند، در  حالی که آنبهاند از بعد مسکن با محرومیت بیشتري روها واقع شدهمناطقی که در حومه

 مرکزي قرار دارند محرومیت کمتري دارند. 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  )،AHPمراتبی (سلسلههاي تعیین وزن در تراکم مسکن: رویکرد تحلیل و سایر روش PCA. سازگاري میان 5 شکل
  ).PCAهاي اصلی ()، رویکرد آنتروپی، و تجزیه و تحلیل مؤلفهCVفازي، ضرایب تناوبی ( AHPرویکرد 
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 هاي بیشتر هستند.. الگوهاي فضایی محرومیت از مسکن در شنژن، چین: ارقام بیشتر نشان دهنده محرومیت6 شکل

  سالمت عمومی رابطه میان محرومیت مسکن و. 4-2

هاي مختلف سالمتی است. محرومیت مسکن به عنوان نشان دهنده رابطه میان محرومیت مسکن و شاخص 4جدول شماره 
دهی لدهد که مسکن نقش مهمی در شکنماید. این نشان میمتغیر اکتشافی قابل توجهی براي تمام پنج شاخص سالمتی عمل می

غیر کنترل کند. سه متهاي سالمتی تغییر میتغیرهاي کنترل کننده متناسب با شاخصکند. اهمیت مبه سالمت عمومی بازي می
انی هاي قلبی و آمادگی جسمالریه مزمن، بیماريهایی از قبیل ذاتتوجهی با بیماري(درآمد، اشتغال و تحصیالت) به شکل قابل

یالت و داري با تحصو سالمت روان نیز رابطه معنی کلی مرتبط هستند. با این وجود، سرطان کبد با شغل رابطه چندانی نداشته
  مشاغل ندارد. 

 )N=57. ضرایب استاندارد براي متغیرهاي اکتشافی برآورد شده با رگرسیون فضایی (4 جدول

الریه ذات  بیماري قلبی  
  مزمن

آمادگی جسمانی 
  عمومی

هاي روانی بیماري  سرطان کبد
  نیازمند بستري

  متغیرهاي اکتشافی
  کننده محرومیت مسکنمتغیرهاي کنترل

  متوسط درآمد
  هاي تحصیلیمتوسط سال

  درصد کارگران یقه آبی
  وابستگی فضایی

 R2تنظیم 

  
***0,274  
***0,125-  
**0,204-  

***0,085  
  تأخیر
0,39  

  
***0,395  
***0,219-  
**0,054-  
*0,017  

  تأخیر
0,45  

  
*0,035-  

*0,185  
***0,243  

*0,015-  
  تأخیر
0,29  

  
***0,109  
***0,027-  

*0,113-  
  
  تأخیر
0,17  

  
*0,021  
***0,256-  

  
  
  خطا
0,15  

*p < 0.05; **p < 0.01; ***p < 0.001. 
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الریه مزمن و سرطان کبد، هاي قلبی، ذاتخالصه شده است. براي بیماري 7 شکلاهمیت نسبی متغیرهاي اکتشافی در 
هاي ريدهد که بیمااز اهمیت باالیی برخوردار است. این نشان میمحرومیت مسکن به تنهایی نسبت به سایر متغیرهاي دیگر، 

ی هاي مسکن هستند. برعکس، آمادگالریه به نسبت کمبودهاي اجتماعی ـ اقتصادي بیشتر تحت تأثیر محرومیتقلبی و ذات
میان  ر این، اثرات مشتركهاي مسکن رابطه کمتري دارند. عالوه بجسمانی و سالمت روانی، به نسبت سایر متغیرها، با محرومیت

ی هاي توضیح داده شده، هستند. چنین نتایجاقتصادي نشان دهنده نسبت باالتري از مجموع واریانس-مسکن و متغیرهاي اجتماعی
دهد که سالمت عمومی جسمانی و وضعیت سالمت روانی، بیشتر در معرض تأثیرات مشترك محرومیت مسکن و معضالت نشان می

  دي هستند.اجتماعی ـ اقتصا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  هاي مختلف سالمتی (%):. اهمیت نسبی متغیرهاي اکتشافی براي شاخص7 شکل
H ،؛مسکنI ،؛ درآمدE ،؛ تحصیالتO.؛ اشتغال  

  هاي میان محرومیت مسکن و سالمت عمومیواسطه. 4-3

  دهد.را نشان میهاي مختلف سالمتی هاي تأثیرگذار براي تأثیرات محرومیت مسکن بر شاخصواسطه 5جدول 
  

  ).N=57ها براي محرومیت مسکن و نتایج سالمتی شناسایی شده از طریق تحلیل روند (. واسطه5 جدول
  هابراي واسطه Pارزش   هاي سالمتیشاخص

  تعامالت اجتماعی  فعالیت جسمانی  آلودگی هوا
  هاي قلبیبیماري

  الریه مزمنذات
  آمادگی جسمانی عمومی

  سرطان کبد
هاي روانی نیازمند به بیماري

  بستري

0,009  
0,005  
0,076  
0,103  
0,064  

0,007  
0,008  
0,001  
0,076  
0,046  

0,123  
0,089  
0,002  
0,081  
0,004  

 ).p < 0.01ها به سطح پیشنهادي رسیده است (هایی است که میزان آندهنده واسطهاعداد پررنگ نشان
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شان اند. این امر نهاي مهم شناسایی شدهفعالیت جسمانی به عنوان واسطهالریه، آلودگی هوا و هاي قلبی و ذاتبراي بیماري
هایی اثرگذار است. هاي جسمانی بر چنین بیماريهاي مسکن به طور عمده از طریق آلودگی هوا و فعالیتدهد که محرومیتمی

تماعی قرار دارد. هیچ واسطه مهمی هاي جسمانی و تعامالت اجرابطه میان محرومیت مسکن و سالمت عمومی تحت تأثیر فعالیت
میان محرومیت مسکن و سرطان کبد یافت نشد. عالوه بر این، تعامالت اجتماعی نقش بسیار مهمی را به عنوان واسط در رابطه 

 دهد که ساختارهاي تأثیرگذار و فرآیندهاي بسیارمیان محرومیت مسکن و سالمت روانی برعهده دارد. تمامی این نتایج نشان می
  هاي مسکن و سالمت عمومی وجود دارد. اي میان محرومیتپیچیده

  گیريبحث و نتیجه. 5

  محرومیت از مسکن و سالمت عمومی. 5-1

ی نظري براي ارتباطات تئوري میان محرومیت مسکن در چارچوبرو براساس مطالعات قبلی پزشکی ـ اجتماعی، تحقیق پیش
اي اولیه براي سنجش ارتباط میان محرومیت مسکن محالت در همین راستا نمونه محالت و سالمت عمومی پیشنهاد نموده است.

هاي هاي احتمالی موجود در چین انتخاب شد. اگرچه عملکرد مدل و ضرایب برآورد با توجه به شاخصو سالمت عمومی و واسطه
اي بیشتر ه: سالمتی کمتر با محرومیتهاي یکسانی میان پنج نتیجه مربوط به سالمتی بدست آمدسالمتی متفاوت است، یافته

اي هرود بیشترین احتمال نتایج بهداشت و سالمتی پایین در مناطقی با محرومیتدهد که انتظار میمسکن همراه است. این نشان می
ا محرومیت بهاي قبلی در تحقیقات پزشکی ـ اجتماعی به این شکل که افراد ساکن در محالت باالي مسکن باشد. این امر با یافته

). Kavanagh et al., 2016; Navarro et al., 2010; Poortinga et al., 2008هاي ذهنی هستند (باال، مستعد ابتال به بیماري
چنین از این فرضیه موجود در ادبیات موضوع که شرایط نامناسب مسکن به نتایج منفی بر سالمت جسمانی نتایج به دست آمده هم

تر آنکه این نتیجه نیز حاصل ). مهمCorman et al., 2016; Urbanos-Garrido, 2012کند (دد، پیروي میگرو روانی منجر می
شوند، تأثیرات محرومیت مسکن بر سالمت عمومی به اقتصادي مشاهده شده کنترل می-هاي اجتماعیشد زمانی که سایر شاخص

ده که محرومیت مسکن باید به عنوان یکی از ابعاد تعیین کننصورت این نظریه منطقی گردد. بدینشکل قابل توجهی مشخص می
الریه ، ذاتهاي قلبیکند. به طور خاص، تأثیر محرومیت مسکن بر افراد در زمینه بیماريشمار رود را تأیید میوضعیت سالمتی به

رك میان در معرض تأثیرات مشتو سرطان کبد بیشتر است. اما به شکلی متفاوت، آمادگی جسمانی عمومی و سالمت روانی بیشتر 
 هاي میان محرومیتها باید در رابطه با فرآیندها و واسطههاي اجتماعی ـ اقتصادي هستند. این تفاوتمحرومیت مسکن و شاخص
ا براي هدهد که واسطهبه عنوان مثال، تحلیل فرآیند نشان می ها بر سالمتی در نظر گرفته شوند.مسکن و نتایج مختلف آن

اقتصادي رابطه نزدیکی با -هاي اجتماعیهاي جسمانی به جاي شاخصبوده و فعالیت PM2.5الریه شامل هاي قلبی و ذاتريبیما
شرایط کالبدي محله دارند (به عنوان مثال ارتفاع ساختمان، ساختار، الگو). براي مسیر میان محرومیت مسکن و آمادگی جسمانی و 

نماید که عموماً تحت تأثیر ارتباط پیچیده میان کالبد محله اي پراهمیت عمل میعنوان واسطهسالمت روانی، تعامالت اجتماعی به 
هاي تحقیق یعنی اثرگذاري محرومیت مسکن بر سالمت از فرضیه SEMاقتصادي هستند. برآوردهاي -هاي اجتماعیو شاخص

اي را براي درك روابط تئوري پیچیده میان اولیه هاي موجود تجربیاتکند. تمام یافتههاي مختلف، حمایت میعمومی از شیوه
 اند. محرومیت مسکن و سالمت عمومی، ارائه نموده
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  ریزي شهرينتایج براي برنامه. 5-2

هاي مشترکی در تالش براي مقابله با ریزي شهري، حکمروایی سالمت عمومی و قوانین محیط زیست، همگی ریشهبرنامه
هري) هاي عفونی و افزایش جمعیت شسالمتی ساکنان هستند (به عنوان مثال آلودگی محیطی، بیماريهایی دارند که متوجه چالش

)Ashe, Jernigan, Kline, & Galaz, 2003; Barton, 2009; Chapman, 2011; Harris, Harris-Roxas, Wise, & 

Harris, 2010نمایند (هاي جداگانه عمل میدر زمینه ). اگرچه مسائل مطرح شده با یکدیگر تفاوت داشته و در حال حاضرHarris, 

Kent, Sainsbury, & Thow, 2016; Koohsari, Badland, & Giles-Corti, 2013; Wernham, 2011 ارزیابی تأثیرات .(
کند اهم میرریزي شهري است. چنین ارزیابی این امکان را فاي امیدوارکننده براي مسائل سالمتی در رابطه با برنامهسالمتی گزینه

گویی به گستره متنوعی از نتایج مرتبط با سالمتی ارائه شوند. با این وجود، ارزیابی هاي ساخت و ساز مسکن در راستاي پاسختا طرح
هاي مرتبط با ساخت و ساز مسکن در کشورهاي مختلف، به ویژه چین، مورد توجه قرار اثرات سالمت چندان در فرآیندهاي طرح

چنین شرایطی، شاخص محرومیت یکپارچه به عنوان ابزاري کاربردي به منظور تسهیل ارتباط سالمتی و فرآیندهاي  گیرد. تحتنمی
هاي نامطلوب مسکن را که احتماالً با سالمتی شهروندان کند. چنین شاخصی باید به طور کامل ویژگیریزي شهري عمل میبرنامه

غیرهاي اي از مترو مجموعههاي مسکن، تحقیق پیشب از تعصب در ارزیابی ویژگیدر ارتباط است را تشخیص دهد. به منظور اجتنا
دهد: امکانات داخلی، فضاي زندگی، ساختار و فرم کالبدي، تسهیالت تکمیلی، و امکانات رفاهی ترکیبی از پنج حوزه را ارائه می

آورند. به طور خاص، اطالعات مربوط به اهم میهاي درونی و بیرونی مسکن فرطبیعی. این پنج حوزه مشخصات جامعی از ویژگی
مسکن  هاي درونیساختار و فرم کالبدي، تسهیالت تکمیلی و امکانات رفاهی طبیعی مواردي مهم هستند چرا که فراتر از ویژگی

ي هستند، بعد ها چندبوده و ضرورتاً در ارتباط با کیفیت زندگی ساکنان یا شیوه زندگی ایشان هستند. از آنجا که این ویژگی
بهره برده  PCAرو براي حل این چالش از گیري کمی ضروري است. مطالعه پیشها در یک شاخص براي اندازهسازي آنیکپارچه

کار رفته در این هاي بهکند، اما به خوبی با سایر روشمحور تعیین میها با توجه به شیوه دادهاست. اگرچه این روش وزن داده
حشو کمتري را تضمین نموده و به راحتی قابل محاسبه بوده و به سادگی  PCAها، است. در مقایسه با سایر روشتحقیق سازگار 

 کنمس محرومیت ترکیبی ریزان و مدیران قابل درك است. به هنگام تصویب طرح ساخت و ساز مسکن، شاخصبراي برنامه
ریزان شهري به منظور درك الگوهاي محرومیت مسکن ی براي برنامهتواند بینش سریع اما جامعیافته میتوسعه) INHDI( ايمحله

توان د، میشودر فضا فراهم کند. با توجه به اینکه منطقه به عنوان مقیاس پایه براي اجراي طرح ساخت و ساز مسکن شناخته می
ارتقاء سالمتی کمک نمود. براي شناسایی مناطق داراي نقاط ضعف جهت ) INHDI( ايمحله مسکن محرومیت ترکیبی از شاخص

- تواند داده مدل ضروري براي ارزیابی طیف وسیعی از سناریوهاي برنامهمی) INHDI( ايمحله مسکن محرومیت ترکیبی شاخص
  پذیر نماید.ریزي ساخت و ساز باشد تا دستیابی به سالمتی عمومی بهتري را امکان

  اندازها و چشمقوت، محدودیت. 5-3

) 2) توسعه شاخصی یکپارچه براي محرومیت مسکن؛ 1دستاوردهاي جدیدي را در سه جنبه به دست آورده است: این مطالعه 
هاي میان محرومیت ها و رابطه) کمی نمودن واسطه3جداسازي اثر نسبی محرومیت از مسکن بر نتایج مختلف مرتبط با سالمتی؛ 

هاي مسکن و سالمت هاي میان محرومیتی نظري براي مکانیسموبچارچمسکن و سالمت عمومی. در این تحقیق به طور خاص، 
اي ههاي فضایی، رگرسیونگیريعمومی ارائه شد و شواهد روابط نظري را با استفاده از ابزارهاي مختلف جغرافیایی از جمله اندازه

این نمونه موردي محدود نشده و شناختی مذکور تنها به نظري و روش چارچوبنشان داده است.  SEMفضایی، تجزیه واریانس و 



 

 57 

  محرومیت از مسکن در محالت و سالمت همگانی؛
  ریزي شهريپیوند حوزه نظري، شواهد تجربی و کاربردهاي آن در برنامه

هاي این مطالعه نیز اشاره شود. اول، نقش سن و در سایر شهرهاي سراسر جهان قابل استفاده هستند. الزم است به محدویت
جنسیت در نظر گرفته نشده است. با توجه به مسائل مرتبط با حریم خصوصی، دستیابی به اطالعات شخصی بیماران (از جمله سن 

هاي مربوطه در دسترس باشند، مطالعات بیشتري نیز صورت خواهند گرفت. دوم پذیر نبوده است. هنگامی که داده) امکانو جنسیت
آنکه در این تحقیق تنها رابطه میان محرومیت مسکن در محالت و سالمت عمومی طی یک سال مورد بررسی قرار گرفته است. 

اي مسکن (به هکنند چندان روشن نیست. سوم، برخی از ویژگیچگونه تغییر میو این نکته که ارتباطات فضایی با گذشت زمان 
هاي تنها سه واسطه ممکن بررسی شده است. و در آخر، عنوان مثال قدمت ساخت) در نظر گرفته نشده است. چهارم، وجود داده

اید فرآیند را کاهش دهد. مطالعات آتی بنمونه موردي این تحقیق نسبتاً کوچک است، به همین دلیل ممکن است کارآیی تحلیل 
تري را به کار گیرند و روابط پویاي میان سازي پیچیدهشاخصی رسمی براي محرومیت مسکن ارائه دهند که رویکردهاي مدل

 محرومیت مسکن و اثرات بر سالمتی را مورد بررسی قرار دهند. عالوه بر این، باید بتوان رابطه میان میان محرومیت مسکن و
ی ریزي شهري با ارزیابی اثرات سالمتاثرات مختلف بر روي سالمتی را به طور کمی محاسبه نمود. به ویژه، چگونگی ادغام برنامه
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  محرومیت از مسکن در محالت و سالمت همگانی؛
  ریزي شهريپیوند حوزه نظري، شواهد تجربی و کاربردهاي آن در برنامه

  هاي تکمیلیپیوست الف، داده

  توان در آدرس ذیل مشاهده نمود:هاي تکمیلی مربوط به این مقاله را میداده
http://dx.doi.org/10.1016/j.habitatint.2016.06.010  

  
  هاي مختلف.هاي محرومیت مسکن از طریق روشپیوست الف. وزن تعیین شده براي شاخص

  هاشاخص
  وزن

1  2  3  4  
  درصد خانوارهاي فاقد سرویس بهداشتی (%)

  درصد خانوارهاي فاقد تسهیالت مربوط به حمام و شستشو (%)
  هاي آب (%)فاقد لوله درصد خانوارهاي

  درصد خانوارهاي فاقد انرژي پاك (%)
  ها در هر جامعهتعداد ساختمان

  تعداد خانوارها در هر جامعه
  هاي بدون ساختار بتنی و فوالديدرصد ساختمان
  هاي مسکونیاي از کاربريـ منطقه شاخص شکل وزن

  هاي مسکونیشاخص تراکم از کاربري
  جامعه (%) درصد کاربري درمانی در هر

  درصد کاربري آموزشی در هر جامعه (%)
  درصد بخش حرکت و دسترسی در هر جامعه (%)

  هاي سبز در هر جامعه (%)درصد عرصه
  هاي آبی در هر جامعه (%)درصد عرصه
  هاي با اجاره پایین (%)درصد خانه

  درصد خانوارهاي فاقد تسهیالت مسکونی (%)
  درآمد متوسطنسبت میان قیمت متوسط خانه و 

0,026  
0,028  
0,107  
0,108  
0,014  
0,028  
0,020  
0,046  
0,070  
0,081  
0,035  
0,078  
0,050  
0,046  
0,080  
0,092  
0,091  

0,031  
0,030  
0,113  
0,111  
0,016  
0,025  
0,021  
0,031  
0,082  
0,085  
0,023  
0,081  
0,043  
0,036  
0,091  
0,079  
0,103  

0,058  
0,045  
0,096  
0,086  
0,021  
0,015  
0,032  
0,029  
0,079  
0,083  
0,015  
0,075  
0,026  
0,030  
0,112  
0,100  
0,098  

0,056  
0,042  
0,103  
0,101  
0,020  
0,019  
0,036  
0,032  
0,085  
0,094  
0,016  
0,086  
0,26  
0,029  
0,089  
0,074  
0,092  

) و CVمراتبی فازي، رویکرد تناوبی ضرایب ()، رویکرد تحلیل سلسلهAHPمراتبی (دهنده رویکرد تحلیل سلسلهبه ترتیب نشان 4تا  1موارد 
  رویکرد آنتروپی هستند.
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  . مقدمه1

در طول بیش از دو دهه اخیر، نابرابري و گسست اجتماعی اقتصادي در اکثر 
 Marcińczak, Musterd, van(هاي اروپایی رو به افزایش بوده است پایتخت

Ham & Tammaru, 2016(هاي درآمدي و سطح . میزان نابرابري
هاي فضایی درون شهري مبتنی بر طبقه (در واقع مبتنی بر درآمد)، به اختالف

دن، شچندین عامل ساختاري (کالن) وابسته است؛ عواملی که به شدت جهانی
بندي نوع دولت رفاه و ساختار تأمین مسکن مستقر و همچنین میزان و ترکیب

 ,Sassen(شوند هاي جمعیتی آن مربوط میشهر و پویایی قومی/ نژادي جمعیت

1991; Arbaci, 2007; Maloutas & Fujita, 2012; Marcińczak et al., 
2015; Tammaru, Marcińczak, van Ham & Musterd, 2016a( تالین .

پایتخت استونی، نه بیشترین جمعیت و نه بیشترین روابط جهانی را در میان 
وپایی داراست. با این حال، استونی یکی از کشورهاي اروپا با رتبه هاي ارپایتخت

آید. رابطه میان عوامل ساختاري باالي گسست در نواحی شهري به شمار می
کالن همچون جهانی شدن اقتصادي و سطح گسست اجتماعی اقتصادي در 

هاي شهودي را بینیمیالدي، نتایجی خالف پیش 21تالین در اولین دهه قرن 
  جتماعی ا (شرایط محلی بافتار اهمیت خوبی به نتایج دهد. همینیم شانن

 
 
 

 
 

Introduction 
For more than two decades, socioeconomic 
inequality and segregation have been on the 
rise in most European capital cities 
(Marcińczak, Musterd, van Ham & Tammaru, 
2016). The scale of income disparities 
and the level of class-based (ie. income-
based) intra-urban spatial divisions depend 
upon a number of (macro-) structural 
factors, particular in regard to the intensity 
of globalisation, the type of welfare state and 
housing system in operation, and the size 
and ethnic/racial composition of the city's 
population and its population dynamics 
(Sassen, 1991; Arbaci, 2007; Maloutas & 
Fujita, 2012; Marcińczak et al., 2015; 
Tammaru, Marcińczak, van Ham & Musterd, 
2016a). Tallinn, the capital of Estonia, is 
neither the most populous nor the most 
globally-connected capital city in Europe; 
however, it does rank highly amongst those 
countries on the continent with the most 
segregated urban regions. The counterintui-
tive relationship between macrostructural 
factors, such as the globalisation of the 
economy and the level of socioeconomic 
segregation in Tallinn in the first decade of 
the twenty-first century, aptly illustrates the 
importance of a local context -an 
historically-shaped socioeconomic, demo- 

                                                        
1. Marcińczak, S., Tammaru, T. & Ogrodowczyk, A. (2017). Exploring patterns of socioeconomic residential intermixing in 
Tallinn. Cities, (67): 95-103. 



 

 

 1396ماه دي |45شماره  |مهشتسال  |نشریه اینترنتی نوسازي

  

66 

شناختی یک شهر که در طول تاریخ شکل گرفته) در اقتصادي، جمعیتی و ریخت
 Musterd, Marcińczak, van(دهند گیري الگوهاي گسست را نشان میشکل

Ham & Tammaru, 2016(.  

graphic, and morphological profile of the 
city/region - in shaping the patterns of 
segregation (Musterd, Marcińczak, van 
Ham, & Tammaru, 2016). 

یک  هاي جهانی که سطح گسست درمطالعات تطبیقی درباره تمایز فضایی اجتماعی اقتصادي در اروپا، به تحلیل جدیدترین
 ,Tammaru, Kährik, Mägi, Novák & Leetmaa(شوند دهند، محدود میشهر (یا ناحیه شهري آن) را مورد توجه قرار می

2016c; Musterd et al., 2016 (اي از گسست در کل ناحیه شهري یافتههاي تقلیلهاي جهانی سنجه. از آنجا که شاخص
ها براي دهند. افزون بر آن، تالشهستند، اغلب دید کافی از الگوهاي متمایز محلی از ترکیب طبقاتی یا قومی را به دست نمی

کنند هاي فعلی گسست، اغلب بر عوامل ساختاري کالن تأکید میاقتصادي در اروپا با سنجه تبیین رشد فعلی گسست اجتماعی
)Marcińczak et al., 2016(هاي اجتماعی اقتصادي و . با وجود نقش تأثیرگذار این عوامل در تعیین مقیاس و نوع نابرابري

د اي و ملی حساس هستنبافتارهاي محلی، منطقههاي اجتماعی فضایی نیز نسبت به گسست، الگوهاي در حال تغییر تمایز
)Fainstein, Gordon & Harloe, 1992; Musterd & Ostendorf, 1998; Maloutas & Fujita, 2012( ،به بیان دیگر .

و الگوهاي گوناگون  )Brown & Chung, 2008(» روي زمین«هاي مختلف بافتار محلی، واقعیت رابطه پیچیده میان جنبه
د اي است که کمتر مورهاي شهرهاي اروپایی، همچنان حوزهمسکونی طبقات اجتماعی اقتصادي مختلف در سطح محله نشینیهم

  هاي زیر است:پژوهش قرار گرفته است. از همین رو، این مقاله در پی پاسخ به پرسش
هه کالنشهري تالین در اولین دنشینی مسکونی طبقات اجتماعی اقتصادي مختلف در منطقه الگوهاي در حال تغییر هم -1

 میالدي چه مواردي هستند؟ 21قرن 

شناختی (پس زمینه قومیتی و تاریخچه مهاجرتی) و محیط ساخته شده قطعات شهري در هاي جمعیتنقش ویژگی -2
 هاي اجتماعی اقتصادي در فضاي شهري چیست؟گیري تمایزشکل

، )Brown, 1999(ت روي زمین) عنصري اساسی از ادراك است با مفروض دانستن این که بافتار محلی (یا همان واقعی
بافتار محلی در ایجاد تمایزهاي فضایی اجتماعی  -و در عین حال کمتر مطالعه شده -امیدواریم که این مقاله بتواند نقش مهم 

هاي ژگیصادي مختلف و وینشینی مسکونی طبقات اجتماعی اقتاقتصادي در اروپا را روشن نماید. در راستاي کشف رابطه میان هم
تر تحلیل، از و در مراحل پیشرفته )Marcińczak et al., 2015(بندي قطعات زمین بر اساس ترکیب ساکنان ها، ما از گونهمحله
کنیم. این مقاله بر مجموعه استفاده می 4و تحلیل افتراقی 3آماري همچون تحلیل واریانس 2و چند متغیره 1هاي توصیفیروش

دهد اي صورت گرفته درباره نابرابري و گسست در نواحی شهري در هر دو سوي اقیانوس اطلس خواهد افزود و نشان میهپژوهش
تواند نشینی مسکونی طبقات اجتماعی اقتصادي مختلف میهاي متفاوت محله و اشکال مختلف همکه چگونه رابطه میان ویژگی

مورد کاوش قرار گیرد. در قسمت  )ISCO( 5المللیبندي استاندارد مشاغل بینل طبقهبا استفاده از متغیرهایی غیر از درآمد، از قبی
وند. شهاي آن معرفی میها و روششوند. پس از آن، طراحی پژوهش، دادهبعد مباحث روز درباره گسست اجتماعی اقتصادي ارائه می

هاي مختلف ه میان الگوهاي محلی گسست و ویژگینشینی مسکونی طبقات اجتماعی اقتصادي مختلف و رابطسپس، جغرافیاي هم
را براي  گیري پرداخته و مسیرهاییهاي کلیدي و نتیجهگیرند. بخش پایانی مقاله به ارائه یافتهها به دقت مورد بحث قرار میمحله

  نماید.هاي آتی ارائه میپژوهش
                                                        
1. Descriptive 
2. Multivariate 
3. Variance Analysis 
4. Discriminant Analysis 
5. International Standard Classification of Occupations 
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 درباره گسست اجتماعی اقتصادي. 2

 معنا. 2-1

هاي اجتماعی اقتصادي (از منظر طبقه، جایگاه اجتماعی به توزیع جغرافیایی نامتوازن گروه معموالًگسست اجتماعی اقتصادي 
نه قومیتی زمیهاي مبتنی بر پستر شهري اشاره دارد. همانند سایر اشکال گسست، همچون گسستیا درآمد) در شهر یا نواحی بزرگ

  ، گسست اجتماعی اقتصادي اغلب به موارد زیر اشاره دارد:)Kaplan & Woodhouse, 2005; Reardon, 2006(یا نژادي 
  شوند.هاي فضایی ایجاد میها، تفکیک) فرایندهاي متفاوت اجتماعی، اقتصادي، نهادي و جمعیتی که از طریق آن1
  هاي اجتماعی اقتصادي. ) الگوها یعنی شدت، مقیاس و جغرافیاي نابرابري2

بر سطح گسست اجتماعی اقتصادي اثرگذار هستند، نابرابري درآمدي (اقتصادي) یکی از در ارتباط با فرایندهاي مختلفی که 
شود که سطح باالي گسست اجتماعی اقتصادي به طور ضمنی نشانگر اختالف ترین موارد است. اغلب بدیهی فرض میبرجسته

  .)van Kempen, 2007; Reardon & Bischoff, 2011(زیاد در طبقه و/ یا درآمد افراد است 
 -هاي الزم براي افزایش تمایزهاي اجتماعیحتی اگر این عوامل متفاوت در سطوح ساختاري (کالن) باشند که پیش زمینه

، )Castells, 1989; Sassen, 1991; Hamnett, 2012; Arbaci, 2007; Musterd & Ostendorf(نمایند فضایی را فراهم می
 Maloutas & Fujita, 2012; Marcińczak(بافتار محلی نیز از نظر اهمیت در تعیین الگوهاي گسست، وضعیت مشابهی دارد 

et al., 2015; Tammaru et al., 2016c( منظور) هاي گوناگوناست)، دربرگیرنده ویژگی» بافتار محلی«. این مفهوم گسترده 
 ,Burgers & Musterd, 2002; Brown & Sharma(ه اقتصادي و جمعیتی آن شهر همچون زمینه نهادي و روندهاي توسع

 ,Galster & Booza, 2007; Marcińczak, Musterd & Stępniak(ها شناسی شهري و ساختار تملک زمین، ریخت)2010

ي افزایش گسست آن است. اگرچه تمامی این عوامل بستر را برا )Meyer, 2005(هاي شهري و توپوگرافی و کاربري )2012
ابراین دهند و بنهاي نهایی مسکونی را صورت میکنند، باز هم این افراد و خانوارها هستند که انتخاباجتماعی اقتصادي فراهم می

  شوند.فضایی می -منجر به تغییرات اجتماعی
هاي قومی زمینهمبتنی بر پسالگوهاي گسست اجتماعی اقتصادي نسبت به سایر اشکال تمایزات فضایی، به ویژه تمایزاتی که 

. در مجموع، تمایل آشکاري به سوي یک اقتصاد مرتبط با جهان، )van Ham & Manley, 2009(اند، نیز حساس هستند و نژادي
 -انجامندکه به سطوح باالي گسست اجتماعی اقتصادي می-سو و سطوح باالتري از نابرابري اجتماعی  -یک محیط نهادي بازار

. افزون بر آن، نتایج مطالعه تطبیقی اخیر درباره گسست )Maloutas & Fujita, 2012; Tammaru et al., 2016a(وجود دارد 
هاي گذشته و الگوهاي هاي فضایی و مسکن در دورهدهد که میراث سیاستاجتماعی اقتصادي در اروپا، به روشنی نشان می

اثرگذار  صاديهاي جغرافیایی و اجتماعی اقتگزینی محلی شکل گرفته در طول تاریخ، همچنان بر سطوح فعلی نابرابريجدایی
ریزي تري در کنترل برنامهها نشان دادند که وقتی دولت ملی نقش جدي. جالب آن که، بررسی)Marcińczak et al., 2016(هستند 

 شود. این واحدهاي مسکونیگیرد، این امر منجر به تمرکزهاي بزرگ مقیاس مسکن قابل تأمین میو تأمین مسکن بر عهده می
 ;Arbaci, 2007(شوند هاي آپارتمانی عمومی را نیز شامل میده از دوران سوسیالیسم هستند که بلوكماناغلب امالك باقی

Andersson & Kährik, 2016(.  

  سوسیالیستی -فضایی در شهرهاي پسا -تمایزات اجتماعی. 2-2
ته، در مسکن در گذشهاي اجراشده هاي سوسیالیستی، نقش ساختارهاي مسکونی و سیاستدر کشورهایی با سابقه حکومت

 ;Marcińczak et al., 2015(شکل دادن به الگوهاي امروزین گسست و نابرابري مسکونی به روشنی قابل مالحظه است 
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Stephens, Lux & Sunega, 2015( در ارتباط با ساختار اجتماعی فضایی، اکثریت شهرهاي اروپاي شرقی دربرگیرنده سه پهنه .
 -هاي پساپیش از ظهور سوسیالیسم)، امالك مسکونی و نواحی صنعتی دوره سوسیالیسم و حومهاصلی هستند: هسته تاریخی (

توان گفت که .  به طور کلی می)French & Hamilton, 1979; Sykora, 2009; Kovacs & Herfert, 2012(سوسیالیستی 
ی) و نواحی سوسیالیست -شهر (امالك پیشا امالك مسکونی کم کیفیت، محافظت نشده، فرسوده و قدیمی، اغلب در نواحی مرکزي

ران تر در اواخر دوهایی که مکان زندگی طبقات اجتماعی پایینسوسیالیستی) و همچنین ناحیه -هاي پیشااي (دهکدهحاشیه
ي شهر زهاي ویالیی نواحی مرکهاي آپارتمانی و امالك مسکونی دوران سوسیالیسم و محلهسوسیالیسم بودند، قرار داشتند. بلوك

 & Marcińczak; Gentile(سوسیالیستی، بیشتر در اختیار طبقات متوسط و باالي اجتماعی بودند  -و مربوط به دوران پیشا

Stępniak, 2013; Sykora, 2009(نشینی ابتدایی گرایی و اعیان. فارغ از حومه)Boren & Gentile, 2007(ساختار اجتماعی ،- 
 ,Bernt(میالدي تغییر چندانی نکردند. ارتقاي اجتماعی نواحی مرکزي شهر  1990ستی در دهه سوسیالی -فضایی نواحی شهري پسا

Gentile & Sz, 2015( ها و مهاجرت طبقات اجتماعی متوسط و باال به سمت حومه)Stanilov & Sykora, 2014( -  که هر
گران این فرایندها شتاب گرفتند. از آنجا که هدایت 21در قرن  -دو فرایندهایی دربرگیرنده ساخت واحدهاي مسکونی  جدید بودند

گرفتند، این دو فرایند منجر به تغییرات ناگزیري (در شهر/ یا ناحیه شهري)، اغلب جمعیت محلی  را براي ساخت و ساز به کار می
اند. واحدهاي مسکونی بازمانده از دوران سوسیالیسم که سوسیالیستی شده -عی سه پهنه ذکر شده در شهر پسادر ترکیب اجتما
. )Kährik & Tammaru, 2010; Marcińczak et al., 2012(اند هاي آپارتمانی هستند، هنوز تخریب نشدهدربرگیرنده بلوك

اکنان برخوردارتر خود هستند. به بیان دیگر، هم در دوره تسلط سوسیالیسم با این حال، این نواحی به تدریج در حال از دست دادن س
شامل نوع تملک واحد مسکونی،  -ها بندي اجتماعی و محیط ساخته شده محلهو هم پس از آن، رابطه قدرتمندي میان ترکیب

  . )Kovacs & Herfert, 2012; Marcińczak et al., 2012(خورد به چشم می -نحوه ساخت، ریخت و به ویژه قدمت مسکن
شدن یفضایی، یا حتی قطب -هاي اجتماعیمیالدي و البته پس از آن، بسیاري از اندیشمندان تعمیق شکاف 1990در همان دهه 

. با این )Szelenyi, 1996; Smith & Timar, 2010(بینی کرده بودند سوسیالیستی را پیش -فضاي شهري در دوره گذار پسا
، سطح گسست اجتماعی نه تنها تغییر چندانی 1هاي درآمدي در کشورهاي مرکزي و شرقی اروپاافزایش نابرابريوجود، فارغ از 

. با مقداري تأخیر زمانی، )Sykora, 2009; Marcińczak et al., 2013(نکرد، بلکه حتی در دهه آخر قرن بیستم کاهش نیز یافت 
میالدي، افزایش یافت. البته باید تأکید  2000هاي درآمدي از آغاز دهه ابريفضایی با افزایش نابر -هاي اجتماعیمیزان تفکیک

اصله سوسیالیستی همچنان ف -سال از پایان سوسیالیسم، سطح گسست اجتماعی اقتصادي در شهرهاي پسا 25کرد که با گذشت 
. جالب آن که، نتایج )Marcińczak et al., 2016(فضایی سایر نواحی شهري دارد  -سازي) اجتماعیزیادي با قطبی شدن (دوگانه

لی سازي) است که ویژگی اصموجود به روشنی نشانگر آنند که این فرایند ایجاد نیروي کار ماهرتر (و نه قطبی شدن یا دوگانه
  .)Marcińczak et al., 2015(ساختارهاي تغییریابنده اشتغال در شهرهاي بزرگ کشورهاي مرکزي و شرقی اروپاست 

 سنجش. 2-3

گیرند، میزان تنوع قومی/ نژادي در یک قطعه زمین شهري هاي تک رقمی که معموال مورد استفاده قرار میاز آنجا که شاخص
توانند اطالعات مهمی را درباره این که چه گروه قومی/ نژادي یا اجتماعی می هابنديکنند، گونهگیري میرا به طور خالصه اندازه

 ها بر اساس ترکیب قومی/ نژادي یا اجتماعیبندي محلهدر یک واحد فضایی حضور غالب دارند، به اطالعات موجود بیفزایند. طبقه
نشینی مسکونی طبقات مختلف اجتماعی حلی همتواند جغرافیاي متصویر شده است، می 2نگارهاي شدتساکنان که توسط نقشه

                                                        
1. Central & Eastern Europe (CEE) 
2. Choropleth Map 
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رسد که . اصالتاً به نظر می)Holloway, Wright & Ellis, 2012; Delmelle, 2015(اقتصادي را به خوبی نشان دهد 
نشینی هاي محلی همتري در مورد گوناگونیتوانند بینش عمیقکننده، میرقمی خالصههاي تکها در قیاس با سنجهبنديگونه

  مسکونی طبقات اجتماعی اقتصادي مختلف به دست دهند.
هاي تک رقمی در مورد الگوهاي گسست، دو مسیر اصلی پژوهشی قابل شناسایی هستند. اولین مسیر طرفدار استفاده از شاخص

ابعاد  کنندههاي خالصهاي براي تفسیر سنجههاي جهانی راه ساده؛ شاخص)Peach, 2009((جهانی) براي سنجش گسست است 
. یک روش )Massey & Denton, 1988; Brown & Chung, 2008(نمایند مختلف گسست در یک شهر مشخص فراهم می

هم دهد، یکی از عناصر مجدید مبتنی بر مدل، که مقادیر کامل گسست را همراه با فواصل اطمینان براي آزمون معناداري نشان می
  . )Manley, Johnston, Jones & Owen, 2015a, 2015b(محور بوده است در ارتقاي رویکرد شاخص

 ماعی نشینی مسکونی طبقات اجتهمرویکرد دوم که متأخرتر است، براي تأمین بینشی کارساز درباره اشکال محلی متفاوت
ها حلهم هاي اجتماعی اقتصادي مشخص درنشینی مسکونی گروهاقتصادي مختلف، توسعه یافت. این رویکرد عمدتاً به میزان هم

هاي قومی/ نژادي مختلف نشینی مسکونی گروه. حتی با وجود آن که گهگاه براي کاوش درباره هم)Reardon, 2006(پردازد می
هایی را بندي، برخی از اندیشمندان گونه)Brown & Sharma, 2011(شود هاي جهانی استفاده میهاي محلیِ شاخصاز نسخه

 ,Johnston(دهند نمودند  که میزان ترکیب قومی و نژادي یک قطعه زمین مشخص را نشان میهاي مسکونی معرفی براي محله

Poulsen & Forrest, 2007; Holloway et al., 2012( مطالعات مرتبط با مسیرهاي تغییر محله، اغلب بر ابزار ماتریس گذار .
 ,.Holloway et al(سازد هاي مختلف را میسر میبمتکی هستند، ماتریسی که امکان نمایش جابه جایی قطعات زمین با ترکی

2012; Delmelle, 2015; Wei & Knox, 2014(براي آزمون گذارهاي محله در  3هاي متأخرتر، فنون تحلیل توالی. در دوره
  .)Delmelle, 2016(نقاط متعدد در زمان (براي تحلیل بلندمدت) پیشنهاد شدند 

  طرح پژوهش. 3
  مطالعه و ابزار پژوهشمحدوده مورد . 3-1

بافت شهري تالین در سه مرحله اصلی دستخوش تغییر شده است. نواحی تاریخی مرکز و پیرامون شهر پیش از جنگ جهانی 
دهند. سکونت در این نواحی درصد از شهروندان ساکن در منطقه کالنشهري تالین را در خود جاي می 13دوم شکل گرفتند و تقریبا 

بیعی بازار شکل گرفت. ناحیه مرکزي شهر عمدتا محل سکونت کارگران یقه آبی بود و نواحی کم تراکم با محوریت اصول ط
ریزان شهري شوروي کرد. هر دو ناحیه، خارج از تمرکز اصلی برنامهپیرامون شهر، کارگران یقه سفید را به سوي خود جذب می

افزایش  -به ویژه در نواحی مرکزي شهر -عی در پایان عصر شوروي را سابق قرار گرفته بودند و این امر فرسودگی کالبدي و اجتما
میالدي  1991ترین اقدام براي ساخت واحدهاي مسکونی جدید پس از جنگ آغاز شد و تا پایان عصر شوروي در سال داد. جديمی

انواري بودند، از طریق نظام مرکزي هایی که بیشتر مدرنیستی، استاندارد و داراي واحدهاي مسکونی چند خادامه داشت. آپارتمان
. امروزه )Kährik & Tammaru, 2010(شدند واگذار می -هم طبقه متوسط کارگر و هم طبقات باالتر -تخصیص مسکن به افراد 

کنند؛ در حالی که تنزل اجتماعی {در این درصد از ساکنان منطقه شهري تالین در واحدهاي مسکونی دوره شوروي زندگی می 69
سال پس از  25. با گذشت ) Tammaru, Musterd, van Ham & Marcińczak, 2016b(طق} در حال وقوع است منا

هاي مرکزي و پیرامونی شهر و کمربند فروپاشی شوروي، الیه جدیدي از واحدهاي مسکونی به شهر افزوده شده که عمدتا در بخش
ترین واحدها گران اند. واحدهاي مسکونی جدید نوعاًرار گرفتهاي آن و کمتر در محدوده ساخت مسکن در دوره شوروي قحومه

                                                        
3. Sequence analysis 
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درصد از ساکنان منطقه شهري  18ها را دارند. این واحدها نزدیک به هاي درآمدي توان خرید آنباالترین گروه هستند که صرفاً
  دهند.تالین را در خود جاي می

میالدي براي ایجاد روابط بازاري در اقتصاد  1990از دهه استونی جزء آن دسته از کشورهاي اروپاي شرقی است که در آغ
)Hamilton, Andrews & Pichler-Milanovic, 2005(  و مسکن)Hegedus, 2013(  خود دستخوش تغییرات و اصالحات

که با نظام  یعمیق و شتابان گردید. این اصالحات، تالین را از یک نظام رفاه سوسیالیستی و پدرساالرانه خارج نمود. در کشورهای
نمود و بنابراین نقشی مرکزي در تولید و سازي ابزارهاي تولید میشدند، دولت اقدام به ملیریزي مرکزي سازمان دهی میبرنامه

ا آغوش باز به سوسیالیستی ب -باز توزیع کاالها داشت. در این میان، مسکن یکی از ارزشمندترین کاالها بود. در مقابل، استونیِ پسا
ه امالك سازي انبودهد. پس از خصوصیفضایی در شهر شکل می -ال شرایطی رفته که در آن، بازار به فرایندهاي اجتماعیاستقب

ها در پیش از جنگ جهانی دوم، بخش عمومی میالدي و بازگرداندن واحدهاي مسکونی به صاحبان آن 1990مسکونی در دهه 
ها هاي حومه تالین حتی از این هم کمتر است. آنر دارد. این درصد در شهرداريهاي مسکونی را در اختیادرصد از دارایی 5تنها 

ها ریزي سبک و نسبتا آزادي را در مورد کاربري زمین، توسعه زیرساختهاي مسکونی چندانی نیستند و مقررات برنامهمالک دارایی
هاي مسکونی . اگرچه دارایی)Leetmaa, Tammaru & Anniste, 2009(بندند و قواعد کلی محیط ساخته شده به کار می

. با این حال، ساخت واحدهاي مسکونی 4تر شده استشهرداري بسیار اندك است، اما بازار مسکن تالین در طول سالیان اخیر فعال
 Tammaru et(افزاید بندي شده است و بنابراین، بیش از آن که کاهنده گسست باشد، بر آن میجدید از نظر فضایی بسیار خوشه

al., 2017(ها هاي ساخت آنشوند که هزینههاي متمرکز جغرافیایی ساخته میهاي عمومی جدید بدین دلیل در حوزه. مسکن
ر هاي شهري به جاي تمرکز بر مسکن بنسبت به جانمایی پراکنده واحدهاي مسکونی جدید در فضاي شهري کمتر است. سیاست

هاي منزوي و جدا افتاده شهر پذیر در محلههاي آسیبشوند تا بتوانند با محصور شدن گروههاي شهري متمرکز میاتصال مکان
ونقل هاي مشهور شهر تالین، سیستم حمل. یکی از مشخصه)Tammaru, Leetma, Kährik & Kamenik, 2014(مقابله کنند 

  ، نه مقابله با گسست.عمومی رایگان آن است، اما هدف از این سیستم، نگاه داشتن مردم در شهر است
پرداخت و بنابراین، ما ناچاریم آوري اطالعات درباره درآمد افراد و/ یا خانوارها نمیاستونی به جمع 2011سرشماري ملی سال 

هاي بنديالمللی به عنوان شاخص معرف براي موقعیت اجتماعی اقتصادي استفاده نماییم. طبقهبندي استاندارد مشاغل بیناز طبقه
 ;Duncan & Duncan, 1955(ابه از جمعیت فعال اقتصادي در مطالعات پیشین درباره گسست اجتماعی در آمریکاي شمالی مش

Morgan, 1980; Scott, 1988(  و در اروپا)Tammaru et al., 2016a( .مورد استفاده قرار گرفته است  
یالیستی که سوس -هاي اجتماعی در کشورهاي پساتفکیکالمللی، خطوط اصلی بندي استاندارد مشاغل بینافزون بر آن، طبقه

). این Smith, Stenning, Rochovska & Świątekدهد (بنگرید به در حال تجربه اصالحات سریع هستند را به دقت نشان می
ورهایی که ره کشبه ویژه دربا -هاي اجتماعی اقتصادي معاصر در شهرهاي اروپایی بندي همچنین تصویر مناسبی از نابرابريطبقه

                                                        
هدف از این سیاست افزایش سهم کلی واحدهاي مسکونی اجاره اي تحت تملک بخش عمومی از طریق ساخت واحدهاي مسکونی جدید توسط . 4

). سیاست مسکن همچنین به دنبال ارتقاي شرایط مسکن براي کسانی است که در واحدهاي غیر استاندارد 2010-2030شهرداري است (راهبرد تالین، 
خانمانی، خشونت، اعتیاد به مواد مخدر و آموزش مچنین این سیاست ها بر آنند که مانع از پراکنش مشکالت اجتماعی مرتبط با بیزندگی می کنند. ه

احدهاي پروگرام دوم ساخت و ساز و«گذاري مسکن یعنی ترین سند سیاستضعیف شده و با فرایندهاي ایجاد کننده گسست در شهر مقابله نمایند. مهم
درآمد که امروزه در حال عملیاتی شدن است، دو گروه کم )the Second Dwelling Construction Programme for Tallin(» ي تالینمسکونی برا

هاي جوانی که در تالین هاي جوان. خانوادهاي مورد توجه ویژه قرار می دهد: کارگران بخش عمومی و خانوادههدف را براي اعطاي واحدهاي عمومی اجاره
 هايهاي واحدهاي مسکونی و اجارهبام واحدهاي مسکونی دارند، زیرا قیمتاي براي باالرفتن از نردهاي فراوان و ویژهزندگی می کنند، سطح دشواري

  بخش خصوصی بسیار باال هستند.



 

 71 

  نشینی مسکونی طبقات اجتماعی اقتصادي مختلف در تالینکاوشی در الگوهاي هم

نشینی . جهت بررسی الگوهاي محلی هم)Marcińczak et al., 2016(دهد را نمایش می -ها موجود نیستاطالعات درآمدي آن
) معرفی شده 2015اك و همکاران (مسکونی طبقات اجتماعی اقتصادي مختلف، از رویکردي استفاده کردیم که توسط مارسینژ

تر را در سه دسته (یا گروه یا طبقه) کالن )ISCO(المللی بندي استاندارد مشاغل بینصلی طبقههاي ااست. پس از آن، دسته
یستی سوسیال -تر، بازنمایی تمایزهاي اجتماعی در کشورهاي پسابندي عاماجتماعی اقتصادي قرار دادیم. هدف اصلی این طبقه
شغلی یقه سفید که عموما درآمد بیشتري دارند، گروه اجتماعی  -هاي اجتماعیاست که در حال تجربه اصالحات سریع هستند. دسته

ها، پرسنل وابسته و مشاغل دفتري گروه اجتماعی دهند. پرسنل میانی همچون تکنسینرا تشکیل می )HSG( 5اقتصادي باال
و کارگران یدي، دهند. مشاغل نیازمند مهارت پایین همچون کارگران خدماتی و فروش را شکل می )MSG( 6اقتصادي متوسط

  گیرند.جاي می 7آالت و سایر مشاغل ابتدایی نیز همگی در گروه اجتماعی اقتصادي پاییناپراتورها و تعمیر کنندگان ماشین
گیریم. قطعات سرشماري که به عنوان محالت ما از قطعات سرشماري به عنوان واحد فضایی مناسب براي این مطالعه بهره می

، هاگیرند، واحدهاي فضایی کوچکی هستند که الگوي خیابانریزي شهري در تالین مد نظر قرار میمنسجم براي برنامه
). Tammaru et al., 2016bکنند (بنگرید به هویتی محلی را بازنمایی می شناسی، تغییرات در طول تاریخ و الگوهايریخت

رسد. در ارتباط با می 2011ساکن در سال  347و  2000ساکن فعال اقتصادي در سال  288متوسط جمعیت قطعات سرشماري به 
درصد)  40زبان (ي متعلق به افراد روسیدرصد) و درصد بعد 58زبان (ترکیب قومی جمعیت، بیشترین درصد در اختیار افراد استونیایی

زبانان نه تنها شامل افرادي با قومیت روسی، بلکه دربرگیرنده اهالی بالروس و اوکراین که زبان مادري خود را است. گروه روسی
ه یک مفهوم شاره بشود. در این مقاله از عبارات استونیایی زبان و استونیایی به طور متناوب براي اکنند، نیز میروسی معرفی می

  واحد استفاده خواهیم کرد.

 روش پژوهش. 4

نشینی مسکونی طبقات اجتماعی اقتصادي اي و جغرافیاي همشود. در گام اول، الگوهاي منطقهاین مطالعه در دو گام دنبال می
هایی یز قائل شدن میان محلهدهیم. براي تمارا مورد کاوش قرار می 2011و  2000هاي مختلف در منطقه کالنشهري تالین در سال

گیریم. پس از ) بهره می2015هاي اجتماعی اقتصادي متفاوت، از رویکرد معرفی شده توسط مارسینژاك و همکاران (با موقعیت
دهیم. قرار می )LSG(و پایین  )MSG(، متوسط )HSG(آن، جمعیت فعال اقتصادي را در سه گروه کالن اجتماعی اقتصادي باال 

فاوت هاي داراي شرایط متکنیم تا بتوانیم هفت دسته از محلههاي این سه گروه را ادغام میهاي مختلف از آستانهرکیبهمچنین ت
هاي داراي موقعیت هاي داراي موقعیت اجتماعی اقتصادي باال، محله). این هفت دسته عبارتند از: محله1را ایجاد نماییم (جدول 

یت هاي داراي موقعهاي داراي موقعیت اجتماعی اقتصادي متوسط، محلههاي آمیخته، محلهمحله اجتماعی اقتصادي متوسط به باال،
. از آنجا که گسست 8هاي قطبی شدههاي داراي موقعیت اجتماعی اقتصادي پایین، محلهاجتماعی اقتصادي متوسط به پایین، محله

، ما بر این باوریم که باالتر بودن )Musterd, 2005(کمتر از گسست قومی/ نژادي است  اجتماعی (اجتماعی اقتصادي) معموالً
درصد در یک محله، معیار مطلوبی براي غالب بودن یک گروه در یک  50هاي اجتماعی اقتصادي از آستانه درصد یکی از گروه

  قطعه سرشماري است.
 کاربه نشان دادن تسلط یک گروه در محله درصد را براي 70ي قومی/ نژادي اغلب آستانه باال گسست با مرتبط مطالعات

  نشینی مسکونی طبقات اجتماعیهاي همهاي تعیین سایر دسته. آستانه)Johnston, Poulsen & Forrest, 2009(گیرند می
                                                        
5. Higher Socioeconomic Group (HSG) 
6. Middle Socioeconomic Group (MSG) 
7. Lower Socioeconomic Group (LSG) 
8. Polarised neighborhoods 
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). سپس Johnston et al., 2007هاي مربوط به گسست قومی/ نژادي هستند (بنگرید به اقتصادي مختلف نیز تقریبا مشابه آستانه
هاي نشینی مسکونی طبقات اجتماعی اقتصادي مختلف بین سالاز ماتریس گذار براي دنبال کردن تغییرات الگوهاي محلی هم

نشینی نگار نمایش داده خواهد شد تا جغرافیاي همهاي شدتبندي به کمک نقشهکنیم. در پایان، گونهاستفاده می 2011و  2000
  میالدي مشخص شود. 2011و  2000هاي اجتماعی اقتصادي مختلف در شهر تالین در سال مسکونی طبقات

  
 ها بر اساس موقعیت اجتماعی اقتصادي ساکنانبندي محلهگونه. 1 جدول

 نوع محله
هاي اجتماعی اقتصاديسهم گروه  

 پایین متوسط باال
اقتصادي باالهاي داراي موقعیت اجتماعی محله  < 50%  < 25%  < 25%  

هاي داراي موقعیت اجتماعی اقتصادي متوسط به باالمحله  %49- 25  < 25%  %49- 25  
هاي آمیختهمحله  %49- 25  %49- 25  %49- 25  

هاي داراي موقعیت اجتماعی اقتصادي متوسطمحله  %49- 25  %49- 25  < 25%  
اقتصادي متوسط به پایینهاي داراي موقعیت اجتماعی محله  < 50%  < 50%  < 25%  

هاي داراي موقعیت اجتماعی اقتصادي پایینمحله  %49- 25  %49- 25  < 25%  
هاي قطبی شدهمحله  < 25%  < 25%  < 50%  

  
هاي نشینی مسکونی طبقات اجتماعی اقتصادي مختلف، مسکن و ویژگیدر گام دوم، رابطه میان الگوهاي محلی هم

 هايمحله شهر تالین (با استفاده از قطعات سرشماري) مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به دلیل محدودیت 386شناختی جمعیت
ایم. همچنین، از آنجا که تحلیل محدود کرده 2011ی قابل مشاهده در سال نشینی مسکونفضایی، ما تحلیل خود را به الگوهاي هم

بایستی به طور معناداري ترین گروه میحجم نمونه در کوچک -ها در هر گروه حساس است افتراقی نسبت به تعدادي از نمونه
هاي حلیلاجتماعی اقتصادي مختلف براي ت نشینی مسکونی طبقاتبندي همشده گونهاز شکل ساده -تر از تعداد متغیرها باشدبزرگ

هاي داراي موقعیت اجتماعی اقتصادي باال و کنیم. در واقع، ما دو گروه باالي اجتماعی اقتصادي (یعنی محلهبیشتر استفاده می
هاي داراي لهحجدید شکل گیرد. به همین ترتیب، دو گروه پایین (یعنی م» باالي«کنیم تا یک گروه متوسط به باال) را ادغام می

تحلیل واریانس  جدیدي ایجاد شود. سپس» پایین«شوند تا گروه موقعیت اجتماعی اقتصادي پایین و متوسط به پایین) نیز ترکیب می
)ANOVA( شناختی بر اساس چهار گروه اجتماعی اقتصادي را در ارتباط با قطعات انتخاب شده، مسکن و متغیرهاي جمعیت

ا متفاوت ههایی که به طور معناداري میان انواع مختلف محلهدهیم. این رویه امکان شناسایی آن دسته از ویژگیشده انجام میساده
نیز مورد  9نادار تبیین کننده مسکن محلی و بافتار جمعیتی براي تحلیل افتراقی خطیکند. سپس متغیرهاي معهستند را فراهم می

قات اجتماعی نشینی مسکونی طببینی الگوهاي همکنیم تا بتوانیم میزان پیشگیرند. ما از این روش استفاده میاستفاده قرار می
هاي ، نسبت به داده10از آنجا که تحلیل افتراقی خطی کالسیک اقتصادي مختلف توسط متغیرهاي مرتبط با بافتار را ارزیابی نماییم.

مینیمم دترمینان « که مبتنی بر متغیر برآوردگر  12نیز حساس است، در این مطالعه از تحلیل افتراقی خطی استوار 11پرت
ط بسته توس RLDAو  CLDAهاي . تحلیل)Hubert & van Driessen, 2004(کنیم است، نیز استفاده می 13»کوواریانس

Rrcov افزار آماري در نرمR  صورت گرفتند)Todorov & Fitzmoser, 2009(.  
                                                        
9. Linear Discriminant Analysis (LDA) 
10. Classic Linear Discriminant Analysis (CLDA) 
11. Outlier 
12. Robust Linear Discriminant Analysis (RLDA) 
13. Minimum Determinant Covariance (MCD) 
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  هایافته. 5
  نشینی مسکونی طبقات اجتماعی اقتصادي مختلفالگوهاي در حال تغییر هم. 5-1

هاي رابرياي کنجکاوي برانگیز میان نابمطالعات پیشین درباره گسست اجتماعی اقتصادي در منطقه کالنشهري تالین، از رابطه
درآمدي و گسست اجتماعی اقتصادي پرده برداشت. فارغ از افزایش قابل توجه نابرابري درآمدي پس از فروپاشی سوسیالیسم، سطح 

 20گیري شده، پایین (، چنانچه توسط شاخص گسست اندازه2001کالنشهري تالین در سال گسست اجتماعی اقتصادي در منطقه 
میالدي کاهش قابل توجهی  21. حتی اگر نابرابري درآمدي در اولین دهه قرن )Tammaru et al., 2016b() بوده است 25تا 
کرد و به روه اجتماعی)، افزایش شدیدي پیدا مییافت، گسست اجتماعی اقتصادي (معادل فاصله میان باالترین و پایین ترین گمی

  رسید. می 50تا  45مقدار 
دهد که پس پایتخت اروپا که اخیرا صورت گرفته، نشان می 13نتایج یک مطالعه تطبیقی درباره گسست اجتماعی اقتصادي در 

ن ت. همچنین منطقه کالنشهري تالیترین نرخ گسست را در میان مناطق شهري داراساز مادرید، منطقه کالنشهري تالین سریع
. این مسئله به ویژه از آن رو قابل توجه است )Marcińczak et al., 2016(دومین منطقه شهري با بیشترین مقدار گسست است 

 ,.Tammaru et al(به وقوع نپیوسته است  2011تا  2000هاي که تقریبا هیچ تغییري در ساختار شغلی تالین در فاصله سال

2016b(میالدي در فضاي  2000میالدي جهش یافته بودند، در دهه  1990هاي اجتماعی که در طول دهه . به بیان دیگر، نابرابري
  شهري نمایان شدند.

ها هاي جهانی اغلب قادر به نشان دادن جغرافیاي تغییر یابنده گسست پرشتاب و فزاینده نیستند. با این حال، این سنجهشاخص
ایجاد نمایند.  هاي فضاییزمینه قومی/ نژادي و تفکیکاي کارسازي از رابطه میان موقعیت اجتماعی اقتصادي، پسهتوانند بینشمی

، 2011ال رود. در سفتن بعد قومی، باالتر نیز میسطوح باالي گسست اجتماعی در منطقه کالنشهري تالین در صورت در نظر گر
) بود، در حالی که میزان گسست فضایی میان استونیایی زبانان 47ها باال (وسی آنسطح شکاف میان مدیران استونیایی و همتایان ر

 ,.Tammaru et al() بود 70در سطوح باالي اجتماعی و روسی زبانان در سطوح پایین اجتماعی، نشانگر گسست بسیار باال (حدود 

2016b, 345(اد؛ هاي اجتماعی اقتصادي نشان دا میان گروه. بررسی این دو دسته قومی متفاوت، سطح گسست تقریبا مشابهی ر
دگی مجزا ها عموما زنها و روسرسد که استونیاییو این مقادیر، مشابه مقدار متوسط منطقه بودند (همان). به بیان دیگر، به نظر می

توان اس این نتیجه، میها ندارد. بر اسدهند و این مسئله ربطی به موقعیت اجتماعی آنشده از یکدیگر را ترجیح میو تفکیک
نشینی هاي شدید قومی در منطقه کالنشهري تالین، اثر معناداري بر الگوهاي تغییر یابنده محلی در ارتباط با همدریافت که تفکیک

  مسکونی دارند.
ژادي، نهاي دربرگیرنده گسست قومی/ هاي این پژوهش ضروري است. بر خالف نمونهتذکر یک نکته مهم پیش از ارائه یافته

یت هاي جدیدي کسب کرده و در نهایت موقعتوانند صالحیتمستعد تغییر (بسیار) بیشتري هستند. افراد می هاي اجتماعیدسته
گیرد) بهبود بخشند. همین سال یک بار در استونی صورت می 10اجتماعی اقتصادي خود را در فاصله دو سرشماري ملی (که هر 

کار  بندي مجدد نیرويماعی اقتصادي نیز صادق است. در نتیجه، ساختاردهی مجدد اقتصادي و الیهامر در مورد تنزل موقعیت اجت
ها اثر معناداري بر جمعیت داشته و به شناسایی تغییرات محله -فرایندهایی که در سطح قطعات سرشماري قابل احصا نیستند -

شغلی در منطقه کالنشهري تالین تقریبا دچار هیچ تغییري نشد کنند. با این حال، در طول دوره مطالعه، کلیت ساختار کمک می
درصد،  HSG( 31(هاي داراي موقعیت اجتماعی اقتصادي باال میالدي، محله 2000). این پژوهش نشان داد که در سال 2(جدول 

درصد از  47ي پایین هاي داراي موقعیت اجتماعی اقتصاددرصد و محله 22هاي داراي موقعیت اجتماعی اقتصادي متوسط محله
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درصد رسید. این مقادیر با  43و  25، 33به ترتیب به  2011شدند. این ارقام در سال جمعیت منطقه کالنشهري تالین را شامل می
میالدي متفاوت هستند، زیرا در آن زمان اصالحات اقتصادي رادیکال در استونی، ساختار شغلی شهر  1990مقادیر متناظر سال 

بینی کردند که چنین تغییرات شغلی عظیمِ همراه با افزایش ) پیش2015ز دستخوش تغییر کرد. مارسینژاك و همکاران (تالین را نی
ن تواهاي موجود میهاي مسکونی نمایان خواهند شد. از دادهبه صورت نابرابري  -با یک تأخیر زمانی -هاي اجتماعی نابرابري

اي) و هاي کم تراکم خارج از شهر (هم در مرزهاي شهري و هم در کمربند حومهحلهدریافت که ارتقاي موقعیت اجتماعی در م
یسم مانده از دوران سوسیالپیوندد؛ در حالی که فرایند تمرکز فقر در واحدهاي مسکونی باقیهاي مرکزي تالین به وقوع میبخش

  ).2(جدول  آغاز شده است
تر از دهنده یک خط سیر روشن، نشان2011و  2000هاي ا در سالههاي مختلف محلهتوزیع قطعات سرشماري در دسته

هاي قطبی شده در منطقه کالنشهري تالین، بیشترین فراوانی را داشتند. میالدي، محله 2000). در سال 1تغییرات است (شکل 
تماعی نان (و در واقع موقعیت اجتواند دال بر تغییرات اندك در ساختار درآمدي ساکترکیب اجتماعی اقتصادي دوقطبی در قطعات می

 ,Galster & Booza(نشینی نیز تلقی شود تواند نشانگر مراحل آغازین فرایند اعیاناي میبنديها) باشد؛ اما چنین ترکیبآن

2007( .  
 2011و  2000 هايدر فاصله سال ساختار اجتماعی منطقه کالنشهري تالین، تغییر .2 جدول

 2000 2011 
HSG MSG LSG HSG MSG LSG 

 43 24 33 46 23 31 تالین
 39 24 37 47 22 31 نواحی مرکزي شهر
 39 23 24 48 23 29 واحدهاي مسکونی ردیفی دوران سوسیالیسم
 29 26 45 40 23 37 نواحی پیرامونی شهر

ايکمربند حومه  26 22 52 34 26 40 
 42 35 33 47 22 31 منطقه کالنشهري تالین

  
چنانچه  -هاي سکونت در تالین میالدي، جغرافیاي تفکیک مکان 21تأکید بر این نکته حائز اهمیت است که در ابتداي قرن 

عمدتا الگوهاي سوسیالیستی پیشینِ به جاي مانده از دوران شوروي  -سوسیالیستی نیز مشاهده شده است -در سایر شهرهاي پسا
قطبی «درصد رسید. این نزول شدید در سهم گروه  20به کمتر از » قطبی شده«عات ، نسبت قط2011دهد. در سال را نشان می

ها انجامید. افزایش قطعات داراي موقعیت اجتماعی میالدي، به افزایش سهم سایر گروه 2011تا  2000هاي بین سال» شده
  به وضوح قابل مشاهده است.  1هایی با ترکیب آمیخته در شکل اقتصادي باال و محله

  
  
  
  

توزیع انواع مختلف . 1 شــکل
شهري  محله ها در منطقه کالن

  )2011و  2000تالین (
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افزایش سه برابري در نسبت قطعات داراي موقعیت اجتماعی اقتصادي باال و رشد سهم قطعات داراي موقعیت اجتماعی متوسط 
دارتر، افزایش گزینی) ساکنان برخورخودخواسته (جداییبه باال (که حتی از آن هم بیشتر بوده) نشانگر آن است که سه پدیده گسست 

و چنین تغییراتی را ایجاد [ اندگسست اجتماعی اقتصادي و ساخت قارچ گونه واحدهاي مسکونی جدید دست به دست یکدیگر داده
  .]اندنموده

ین به وقوع پیوسته است را نشان در منطقه کالنشهري تال 2011تا  2000هاي ها که در فاصله سالانواع تغییرات محله 3جدول 
اند. ردیف اول جدول باقی مانده 2000، در همان گروه اجتماعی اقتصادي سال 2011درصد) در سال  38قطعه ( 149دهد. تنها می

قطعه همچنان همان ترکیب مسکونی را در  34میالدي،  2000در سال » قطبی شده«قطعه  174نشان دهنده آن است که از  1
مربوط به الگوي  2011در سال  2000اند. به بیان دیگر، ثابت شد که کمترین احتمال حفظ موقعیت سال حفظ کرده 2011سال 
ها ها بوده است. با گذشت این یک دهه، اکثر محلهالگوي غالب محله 2000بوده است؛ الگویی که در سال » قطبی شده«هاي محله

 27قطعه داراي موقعیت اجتماعی اقتصادي باال و  36غییرات دیگر نیز رخ داد؛ مثال هاي آمیخته شدند، اما برخی تتبدیل به محله
  پس از این یک دهه دستخوش تغییر شدند.  2000قطعه داراي موقعیت اجتماعی اقتصادي پایین در سال 

 )2000-2011در منطقه کالنشهري تالین ( هامحلهماتریس گذار .  2 جدول

محله در سال  نوع
2011نوع محله در سال  2000  

 مجموع ردیف آمیخته متوسط متوسط به پایین پایین متوسط به باال باال قطبی شده 
 174 67 0 1 27 9 36 34 قطبی شده

 21 1 0 1 0 1 18 0 باال
 3 1 0 0 0 1 0 1 متوسط به باال

 129 22 2 4 66 4 4 27 پایین
 2 0 0 1 0 0 0 1 متوسط به پایین

 4 2 0 0 1 0 1 0 متوسط 
 53 29 0 1 5 6 7 5 آمیخته

 386 122 2 8 99 21 66 68 مجموع ستون
  

) سایر اشکال ارتقاي 2نشینی یا ) اعیان1ي قطبی شده نشانگر یکی از این سه سناریو است: هامحلهدر واقع، سهم کاهنده 
) تنزل 3تر از مانده در محله، که لزوما محتملاجتماعی ساکنان باقیگرایی یا تغییر در موقعیت ها همچون حومهاجتماعی محله

بینی هاي آپارتمانی) پیش) براي امالك مسکونی متعلق به دوره سوسیالیسم (بلوك1996( 14اجتماعی نواحی مسکونی که توسط ژلنی
رتیب که شترین ثبات را داشته است؛ بدین تهاي داراي موقعیت اجتماعی اقتصادي باال، الگویی بوده که بیشده بود، نیستند. محله

بدون تغییر باقی ماندند. در سوي دیگر دامنه موقعیت اجتماعی  2011تا  2000هاي ) بین سال21از  18درصد از قطعات ( 86
ز هم اهاي داراي موقعیت اجتماعی اقتصادي پایین با گذشت یک دهه، بدهد که تقریبا نیمی از محلهنشان می 2اقتصادي، جدول 

» قطبی شده«قطعه به گروه  27، 2000قطعه داراي موقعیت اجتماعی اقتصادي پایین در سال  129اند. از در همان دسته باقی مانده
، این روند )Smith, 2002(نشینی هم اکنون یک پدیده شهري جهانی است افزوده شدند؛ که با مفروض دانستن این که اعیان

  فضایی است. -بودن  فرایند ارتقاي موقعیت اجتماعیمنطقا ناشی از در جریان 
                                                        
14. Szelenyi 
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درصد از  60حاوي اطالعات بیشتري نیز هستند. با توجه به آن که موقعیت اجتماعی اقتصادي بیش از  3هاي جدول ستون
ماعی اجتهاي داراي موقعیت ها به محلهتمامی قطعات در طول این یک دهه دستخوش تغییر شد، به نسبت تعداد محدودي از محله

، در 2011اقتصادي پایین تبدیل شدند. این بدان معناست که دو سوم از قطعات داراي موقعیت اجتماعی اقتصادي پایین در سال 
هاي ، نمایانگر نفس2000نیز در همین موقعیت قرار داشتند. همان طور که الگوهاي محلی گسست مسکونی در سال  2000سال 

هاي داراي موقعیت اجتماعی ، ماندگاري قابل توجه ترکیب محله)Tammaru et al., 2016c(آخر بقایاي دوران شوروي بود 
کل سوسیالیستی، به ش -فضایی در شهرهاي پسا -نیز با این ایده سازگار هستند که طرد اجتماعی 2011اقتصادي پایین در سال 

. جالب آن که )Marcińczak & Sagan, 2011(د اي وابسته به الگوهاي فضایی شکل گرفته در طول تاریخ هستنتعیین کننده
هاي داراي موقعیت اجتماعی اقتصادي پایین در همین دسته در طول زمان در شهرهاي بزرگ آمریکاي شمالی نیز ماندگاري محله

ول دهه هاي آمیخته در طهاي داراي موقعیت اجتماعی اقتصادي باال و محله. تعداد محله)Delmelle, 2016(خورد به چشم می
، هیچ کاهش قابل 2011تا  2000هاي کنیم که در فاصله سال). مجددا یادآوري می3گذشته افزایش چشمگیري یافتند (جدول 

توجهی در افراد داراي موقعیت اجتماعی اقتصادي پایین یا افزایشی در افراد داراي موقعیت اجتماعی اقتصادي باال به وقوع نپیوسته 
نیز در همین گروه قرار داشتند؛ روندي که به طور مشابه  2000، در سال 2011قطعات آمیخته در سال  است. تنها یک چهارم از

ی هاي داراي موقعیت اجتماعخورد. براي مثال، بسیاري از محلهبراي قطعات داراي موقعیت اجتماعی اقتصادي باال نیز به چشم می
  در دسته قطبی شده قرار داشتند. 2000در سال ، 2011هاي آمیخته سال اقتصادي باال و نیمی از محله

کنند ارائه می 2011تا  2000هاي اي را در منطقه کالنشهري تالین در فاصله سالها چشم انداز دیگري از گذارهاي محلهنقشه
اي و حومهتوان بیشتر در کمربند هاي داراي موقعیت اجتماعی اقتصادي پایین را میمیالدي، محله 2000). در سال 2(شکل 
مشاهده نمود. اولین مورد شامل محدوده مسکونی مرکز شهر  )Lasnamäe(هاي شمالی (تالین شمالی) و جنوب شرقی تالین بخش

اي که در دوره سلطه سوسیالیسم بالاستفاده ماند تا فرسوده شود. مورد دوم که میالدي است؛ محدوده 20و اوایل قرن  19در قرن 
میالدي ساخته شد و داراي بیشترین سهم  1980و جدیدترین امالك مسکونی دوره شوروي است، در دهه ترین دربرگیرنده بزرگ

. همین محدوده بیشترین آسیب را به واسطه تنزل )Kährik & Tammaru, 2010(زبان در تالین است جمعیت اقلیت روسی
هاي قطبی شده و آمیخته از گوشه جنوب بند محله(فروپاشی شوروي) به این سو تجربه کرده است. کمر 1991اجتماعی از سال 

خارج شهر  تراکمیابد. این کمربند نواحی کمرسد و سپس تا گوشه شمال شرقی آن امتداد میغربی شهر آغاز شده به مرکز شهر می
)Nõmme and Pirita(دوران  هاي مسکونی دوران شوروي و امالك ساخته شده درهاي شهري متراکم خارج از محله، محیط

اي هاي قطبی شده در کمربند حومه. محله)Mustamäe & Haabersti(گیرد ) را در بر می1970و  1960هاي شوروي (در دهه
هاي توان هم در مرکز شهر و هم در محلههاي کم تعداد داراي موقعیت اجتماعی اقتصادي باال را مینیز متداول هستند. محله

  ویالیی خارج از شهر یافت.
هاي داراي موقعیت اجتماعی اقتصادي باال هم در مرکز شهر و هم در نشانگر آن است که تعداد محله 2011ه سال نقش

هاي ساحلی یا مجاور در خارج از هاي کم تراکم داخل محدوده اداري شهر تالین افزایش یافته است؛ اتفاقی که در مورد محلهمحله
هایی با ه در مرکز شهر اغلب دربرگیرنده گذار قطعات آمیخته و قطبی به محلهاین شهر نیز صادق است. تغییرات صورت گرفت
دید هاي مسکونی جها، توسعههاي خارجی و نواحی پیرامونی که در آنها در پهنهموقعیت اجتماعی اقتصادي باالست. تغییر محله

 قتصادي در قطعات داراي موقعیت پایین یا قطعاتاند، نشانگر ارتقاي موقعیت اجتماعی اگسترده صورت گرفته 15هاي سبزدر زمین
                                                        

15.  Green fieldشته   هایی اطالق می: به زمین ها صورت نگرفته و به طور طبیعی رها شده   درباره آناند یا دخالت بشري  شود که یا کاربري کشاورزي دا
  (مترجم) اند.
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برگیرنده ها و مرکز شهر درقطبی شده است؛ ارتقایی که ماهیتا جنبه روستایی دارد. همچنین رشد موقعیت اجتماعی اقتصادي در حومه
). نواحی 2ست (شکل هاي آمیخته بوده اهاي اجتماعی اقتصادي پایین، به محلههاي سابقا قطبی یا داراي موقعیتتبدیل محله

هاي محبوب براي ساخت واحدهاي میالدي با ترك نیروهاي نظامی و صنایع فاقد کاربري شدند، از مکان 1990ساحلی که در دهه 
نشانگر  2011شدند. در پایان ذکر این نکته نیز داراي اهمیت است که نقشه سال محسوب می 21مسکونی جدید در دهه اول قرن 

نی در نواحی پیرامو هاي داراي موقعیت اجتماعی اقتصادي پایین (در دهه مورد بحث)، عموماًه کاهش تعداد محلهاین واقعیت است ک
یی و/ یا بندي واضح فضاشهر رخ داده است. ویژگی اصلی قطعاتی که هنوز داراي موقعیت اجتماعی اقتصادي پایین هستند، خوشه

  زمانی است.
  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2000 -2011نشینی مسکونی طبقات اجتماعی اقتصادي مختلف در منطقه کالنشهري تالین، هم جغرافیاي. 1شکل 

  

2000ها در سال بندي محلهطبقه 2011ها در سال بندي محلهطبقه   

منطقه شهري تالین    

 راهنما تالین

 خارج شهر
 امالك مسکونی دوران شوروي
 مرکز شهر

 حومه

 باال
 متوسط به باال

 متوسط
 متوسط به پایین

 پایین
 آمیخته
 قطبی
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  2011نشینی مسکونی در سال هاي جمعیتی، مسکن و الگوهاي محلی همویژگی. 5-2

نشینی مسکونی طبقات اجتماعی اقتصادي مختلف و بافتار محلی شهر را براي این که بتوانیم رابطه میان الگوهاي محلی هم
د، رفت با الگوهاي گسست رابطه داشته باشنهاي جمعیتی و مسکن قطعات که احتمال میمتغیر مربوط به ویژگی 13کشف نماییم، 

. به دلیل کمبود )Burges & Musterd, 2002; Maloutas & Fujita, 2012; Musterd et al., 2016(را انتخاب کردیم 
محدود کردیم. تحلیل واریانس  1بندي ارائه شده در جدول قطعه)، تحلیل خود را به نسخه ساده شده از گونه 386ها (نسبی نمونه

)ANOVA( هاي ماعی اقتصادي مختلف و ویژگینشینی مسکونی طبقات اجتهاي مختلف همنشانگر رابطه جالبی میان گونه
متغیر منتخب، تنها دو متغیر رابطه معناداري با موقعیت اجتماعی اقتصادي قطعات نداشتند: سهم  13). از میان 4ها بود (جدول محله

  میالدي. 1960و  1946هاي واحدهاي مسکونی خصوصی و سهم واحدهاي مسکونی ساخته شده بین سال
  

 2001تحلیل واریانس و مقادیر متوسط متغیرها در انواع مختلف محله در سال . 3 جدول

 Fآماره  متغیرها
هاانواع محله  

متوسط  منطقه کالنشهري تالین
متوسط و  آمیخته و باال

 پایین
قطبی 
 شده

 92,36 92,41 92,21 91,26 91,11 0,322 درصد واحدهاي مسکونی خصوصی
 1919ساخته شده پیش از  واحدهاي مسکونی

 6,12 9,57 4,90 5,85 5,30 *2,866 میالدي (%)
1945- 1919 (%)  4,622** 14,74 13,37 8,43 18,49 13,21 
1960- 1946 (%)  1,096 9,91 6,87 8,58 7,33 8,12 
1970- 1961 (%)  4,617** 6,53 14,93 15,83 10,87 12,57 
1990- 1971 (%)  29,624*** 9,53 27,15 49,95 24,83 29,10 
2000- 1991 (%)  4,482** 8,16 5,77 3,65 6,42 5,84 

(%) 2000پس از سال   46,303*** 37,37 17,53 6,08 12,89 18,01 
هاي آپارتمانی (%)واحدهاي مسکونی در ساختمان  16,166*** 36,16 47,66 73,09 43,09 51,33 
(%) 2000روسی زبانان در سال   45,383*** 11,51 18,27 42,91 20,99 24,09 
(%) 2011روسی زبانان در سال   51,238*** 14,41 20,85 48,61 23,74 27,64 

(%) 2011تا  2000مهاجران درون شهري از   10,266*** 48,30 39,89 36,50 42,20 41,02 
مهاجران ورودي به منطقه کالنشهري تالین از 

(%) 2011تا  2000  8,341*** 15,45 15,47 10,37 13,39 13,68 

  سطح معناداري:
*     0,05  

**   0,01  
*** 0,001  
  

دهد. بر این اساس را نشان می 2011هاي مسکونی و جمعیتی چهار نوع محله در سال هاي اصلی در ویژگیتفاوت 4جدول 
ند. شناختی متمایزي هستجمعیتهاي مسکونی و هاي داراي موقعیت اجتماعی اقتصادي باال و متوسط به باال داراي ویژگیمحله

اي تري از واحدهها سهم بسیار باالتري از متوسط واحدهاي مسکونی جدید و سهم بسیار پاییندر ارتباط با مسکن، این محله
هاي داراي موقعیت اجتماعی اقتصادي باال نشانگر تسلط اند. شرایط جمعیتی محلهمسکونی چندخانواري را به خود اختصاص داده

- هاي آمیختهها و سهم نسبتا باالي مهاجران درون شهري و مهاجران ورودي از سایر نقاط کشور است. محلهتی استونیاییجمعی
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ا ها چندان بمحل سکونت طبقات اجتماعی اقتصادي مختلف هستند و شرایط جمعیتی آن -چنان که از نامشان مشخص است
سکونت  هايعیت اجتماعی اقتصادي متوسط به پایین و پایین، بر خالف محلههاي داراي موقاي تفاوت ندارد. محلهمتوسط منطقه

هاي آپارتمانی به جاي مانده از دوران شوروي هاي چندخانواري و بلوكطبقات برخوردارتر، دربرگیرنده فراوانی باالي ساختمان
ها با را داشته و برتري جمعیتی در آن 16یسکونترین میزان پویایی مهاي داراي موقعیت اجتماعی اقتصادي پایین، کمهستند. محله

دربرگیرنده بیشترین  ،]که در هیچ یک ویژگی شاخص نداشتند[ هااقلیت روسی زبان است. قطعات قطبی شده بر خالف سایر حوزه
  سوسیالیستی هستند. -مقدار از واحدهاي مسکونی متعلق به دوره پیشا
کند. به درونی انواع مختلف محله از نظر موقعیت اجتماعی اقتصادي را فراهم میتحلیل افتراقی امکان ارزیابی بیشتر روایی 

بینی کند و تناظر میان سهم واقعی با سهم پیشبینی از سهم هر گروه در هر قطعه ارائه میطور مختصر، تحلیل افتراقی یک پیش
هاي بینی شده با سهمهاي پیشد مواردي که سهمدهد. برازش کلی تحلیل افتراقی بر اساس درصشده را مورد ارزیابی قرار می

ها تفاوت متغیري که در انواع محله 11بینی سهم هر گروه در هر قطعه، از شود. براي پیشواقعی متناظر هستند، سنجیده می
ز موارد را درصد ا 60گیریم. تحلیل افتراقی خطی کالسیک به درستی نزدیک به )، بهره می1معناداري نشان داده اند (جدول 

 هاي پرت حساس). در حالی که در روش تحلیل افتراقی خطی استوار (یعنی روشی که نسبت به داده5کند (جدول بندي میطبقه
درصد بوده است (جدول  56بندي درست در تمامی قطعات نزدیک به دهد)، طبقهبهتري به دست می» حد وسط«نیست و نتایج 

  اند.یا باالتر معنادار بوده 0,001در سطح معناداري هاي مشاهده شده بندي). طبقه6
  

 ماتریس در هم ریختگی، تحلیل افتراقی خطی کالسیک .5 جدول

هاي واقعیعضویت در گروه بر اساس داده بینیعضویت در گروه بر اساس پیش   
 آمیخته متوسط به پایین و پایین متوسط به باال و باال قطبی شده 

 0,397 0,235 0,088 0,279 قطبی شده
 0,333 0,011 0,586 0,069 متوسط به باال و باال
 0,238 0,648 0,038 0,076 متوسط به پایین و پایین
 0,689 0,082 0,139 0,090 آمیخته

اندبینی شدهدرصد مواردي که به درستی پیش  % 58,12     
  

 ماتریس در هم ریختگی، تحلیل افتراقی خطی استوار .6 جدول

هاي واقعیگروه بر اساس داده عضویت در بینیعضویت در گروه بر اساس پیش   
 آمیخته متوسط به پایین و پایین متوسط به باال و باال قطبی شده 

 0,235 0,235 0,132 0,397 قطبی شده
 0,207 0,000 0,690 0,103 متوسط به باال و باال
 0,152 0,619 0,067 0,162 متوسط به پایین و پایین
 0,508 0,098 0,213 0,180 آمیخته

اندبینی شدهدرصد مواردي که به درستی پیش  % 56,10     
  

و تحلیل افتراقی خطی  )CLDA(به ترتیب ماتریس در هم ریختگی براي تحلیل افتراقی خطی کالسیک  6و  5در جداول 
دي بنارائه شده است. ماتریس در هم ریختگی، اگر به عنوان یک جدول احتمالی نگریسته شود، میزان طبقه )RLDA(استوار 

                                                        
16. Residential mobilityنامند. (مترجم): تغییر مداوم محل سکونت توسط افراد یک کشور، شهر یا محله را پویایی مسکونی می  
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نشانگر آن است که  CLDAدهد. نتایج تحلیل هاي مستقل) نشان میها را (در ردیفمشاهده شده درست براي هر نوع از محله
یت هاي داراي موقعهاي مطلوبی براي محلهبینی کنندهپیششناختی انتخابی براي قطعات، هاي مسکونی و جمعیتمشخصه

هاي ز محلهبینی مناسبی نیز اتوانند پیشتر، میهاي آمیخته هستند و تا حدودي با درجات پاییناجتماعی اقتصادي پایین و محله
هاي قطبی بینی محلهدر پیش CLDA). به هر حال، عملکرد تحلیل 5داراي موقعیت اجتماعی اقتصادي باال به دست دهند (جدول 

  بینی شده اند.درصد) به درستی پیش 28قطعه ( 19شده مطلوب نیست و تنها طبقات 
هاي داراي محله بینیدهد. در واقع، این تحلیل در پیشدر مقابل، تحلیل افتراقی خطی استوار نتایج کامال متفاوتی به دست می

). جالب آن که، هر دو روش 6کند (جدول عمل می CLDAبی شده بهتر از روش هاي قطموقعیت اجتماعی اقتصادي باال و محله
 هاي داراي موقعیت اجتماعیهاي قطبی شده، مشابه محلهشناختی براي محلهنشانگر آن هستند که شرایط مسکونی و جمعیت

 60در بیش از  RLDAین، تحلیل هاي آمیخته است. درباره قطعات داراي موقعیت اجتماعی اقتصادي پایاقتصادي پایین و محله
هاي کند. به بیان دیگر، هر دو روش به روشنی نشان دهنده آن هستند که ویژگیبینی میبندي درست را پیشدرصد موارد طبقه

نشینی دهی به جغرافیاي همشناختی قطعات در یک بافتار مسکونی، نقشی محوري در شکلمسکونی محلی و شرایط جمعیت
  هاي داراي موقعیت اجتماعی اقتصادي پایین و باال صادق است.این نکته به طور ویژه درباره محله مسکونی دارند.

  گیريبندي و نتیجهجمع. 6
نواحی کالنشهري اروپا به صورت روزافزونی در حال تجربه گسست میان شهروندان بر اساس درآمد و جایگاه اجتماعی آنان 

. )Marcińczak et al., 2016(هاي اروپایی است ترین پایتختن منظر، یکی از گسستههستند و منطقه کالنشهري تالین از ای
 توان گسست آن را بر اساس عوامل ساختاري (کالن) تبیینهاي ویژه است که نمیهمچنین، منطقه کالنشهري تالین یکی از نمونه

کند تا به کمک آن بتواند هم جغرافیایی ارائه می. تحلیل گزارش شده در این مقاله، رویکردي )Musterd et al., 2016(نمود 
هاي مسکونی و نشینی مسکونی طبقات اجتماعی اقتصادي مختلف را بررسی کرده و هم اثرات مشخصهالگوهاي محلی هم

 -تماعیان اجدهد که گسست شتابهاي شهري بر این الگوها را شناسایی نماید. تحلیل این مقاله نشان میشناختی قطعه زمینجمعیت
گزینی فضایی عمدتا ناشی از افزایش جدایی )Tammaru et al., 2016c(فضایی در منطقه کالنشهري تالین در دهه گذشته 

رابر شده دهند، دو بها را افراد برخوردار تشکیل میهایی که غالب جمعیت آناي که تعداد ناحیهطبقات اجتماعی باالتر بوده؛ به گونه
تماعی نی) منجر به ارتقاي اجنشیها حاکی از آن هستند که یک فرایند تغییر محله (اعیاناست. در مرکز شهر گذارهاي غالب در محله

رفته است. تر صورت پذیآن شده است؛ امري که محتمالً به واسطه جانشینی طبقات اجتماعی اقتصادي باالتر به جاي طبقات پایین
ی هایها غالب بوده، در نواحی پیرامونی و خارجی شهر به صورت خوشههایی که سهم طبقات اجتماعی اقتصادي باال در آنسایر مکان

  اند.شکل گرفته
میالدي در جریان بوده و منجر به خروج شهروندان برخوردار  1990گرایی از اواسط دهه در منطقه کالنشهري تالین، فرایند حومه

به سمت حومه  17»هجوم و توالی«نشینی، . در نقطه مقابل اعیان)Leetmaa et al., 2009(از مرکز شهر به سمت حومه شده است 
رت هاي سبز پیرامونی صوجایی و جانشینی همراه نیست، زیرا ساخت و سازهاي مسکونی جدید در بسیاري از زمینلزوما با جابه

اند. جمعیت ساکنان این مناطق (که عمدتا داراي موقعیت اجتماعی اقتصادي پایین هستند) در مقابل جمعیت کثیر شهروندان گرفته
واحی آیند، بسیار اندك است. نز شهر تالین و سایر نقاط استونی به این مناطق میهاي اجتماعی اقتصادي باال که اداراي موقعیت

در عصر شوروي در تالین و  -ها آمدندمیالدي توده زیادي از افراد برخوردار براي زندگی به سمت آن 2000که در دهه  -ساحلی 
                                                        
17. Invasion and succession 
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ربی شوروي بود و نواحی ساحلی مهم آن در تسلط هاي آن امکان بهره برداري مسکونی نداشتند. استونی پایگاه نظامی غحومه
هاي نظامی بودند. در واقع، ناحیه ساحلی یک پهنه مرزي با تجهیزات نظامی فراوان بود و ورود به آن به مجوزهاي ویژه کاربري

  نیاز داشت.
توان هاي اروپایی است، میهاي رایج و فزاینده در شهرکنیم که توسعه ساحلی یکی از پدیدهاگرچه این واقعیت را تصدیق می

و  ترین نواحی ساحلی تنها در چند سال اخیر براي ساختاثبات کرد که این فرایند در تالین سرعت بیشتري داشته است؛ زیرا جذاب
  ساز مسکونی در دسترس قرار گرفته است.

اند افتهبندي شده اسکان یاغلب خوشهاي در نواحی منتخب و تر به طور مصرانهرسد طبقات اجتماعی اقتصادي پایینبه نظر می
هاي داراي موقعیت اجتماعی اقتصادي پایین کاهش یافته و قطعاتی {اسکانی که باعث افزایش گسست شده است}. تعداد محله

ی اگر تهاي آپارتمانی دوران سوسیالیسم قرار دارند. حاند، بیشتر در مناطقی هستند که بلوكکه در همین موقعیت پایین باقی مانده
هاي این پژوهش پشتیبان ، یافته)Kovacs & Herfert, 2012(سوسیالیستی صادق نباشد  -این روند براي تمامی شهرهاي پسا
تر هاي اجتماعی پایینهایی در نهایت تبدیل به پناهگاه امن گروه) مطرح شد: چنین ناحیه1996استداللی هستند که توسط ژلنی (

ی هاي جهانوجود گسست فزاینده میان طبقات اجتماعی اقتصادي باال و پایین (بر اساس شاخصخواهند شد. جالب آن که با 
اند؛ واقعیتی که نشانه خوبی برابر شده 2، تعداد قطعات آمیخته در منطقه کالنشهري تالین )Tammaru et al., 2016c(گسست) 

ند ممکن است در واقع دال بر گسست بیشتر در آینده باشد. نشینی مسکونی است. با این حال، به نظر ما این فرایاز افزایش هم
هاي تواند دربردارنده داللتمی -هاچه در شهرها و چه در حومه-تغییر ترکیب جمعیت درباره اکثریت قابل توجهی از قطعات آمیخته 

  ضمنی بر ارتقاي جایگاه اجتماعی اقتصادي ساکنان باشد.
سوسیالیستی در دهه  -میالدي، وقوع گسست اجتماعی در شهر پسا 21اول قرن  در دهه» قطبی شده«ماهیت سیال گروه 

هاي داراي . چنانچه جغرافیاي در حال تغییر تمرکز جمعیت)Marcińczak et al., 2015(کند با تأخیر زمانی را تصدیق می 1990
نیازمند واحدهاي مسکونی جدیدي هستند تا  دهد، ساکنان برخوردارتر عموماموقعیت اجتماعی اقتصادي باالتر به خوبی نشان می

ز شهر هاي مرکبتوانند قدرت خرید و ترجیحات خود در رابطه با فضاي شهري را نشان دهند. به بیان دیگر، گذار بسیاري از محله
 -پسا هاي سایر شهرهاي بزرگبه موقعیت اجتماعی اقتصادي باال در طول دهه اخیر، یافته» قطبی شده«و حومه از موقعیت 

میالدي،  2000گرایی در دهه نشینی و حومهدهد و بنابراین، پشتیبان این مدعاست که اعیانسوسیالیستی را مورد تأیید قرار می
  .)Stanilov & Sykora, 2014; Bernt et al., 2015(شتاب یافته است 

شناختی با الگوهاي محلی و بافتار جمعیت میان مسکن] و معنادار[ هاي آماري توصیفی و چندمتغیره، وجود رابطه آشکارروش
دهند. طبقات اجتماعی اقتصادي پایین و باال از این منظر شرایط متمایزي دارند. این محلی گسست اجتماعی اقتصادي را نشان می

هاي فکیکتگیري بدیهی است که الگوهاي مشهود گسست اجتماعی اقتصادي در منطقه کالنشهري تالین، اثرپذیري زیادي از نتیجه
درصد  رسد آن دسته از نواحی کهها جمعیت غالب در الیه باالیی اجتماعی هستند. به نظر میقومیتی دارند؛ براي مثال استونیایی

ها در اختیار ها باالتر است، ساکنانی با پویایی مسکونی باال دارند؛ در حالی که در قطعاتی که اکثریت آنساکنان برخوردار در آن
ها استونیایی» فرار«دهند. در نتیجه، ی با موقعیت اجتماعی اقتصادي پایین است، ساکنان کمتر مکان زندگی خود را تغییر میشهروندان
هاي لهبه مح -که غالبا در محدوده امالك مسکونی دوران شوروي قرار دارند-هایی با جذابیت کمتر و داراي اختالط قومیتی از محله

تواند یکی از دالیل اصلی منتج به الگوهاي متغیر گسست اجتماعی تر هستند، میی و اجتماعی همگناي که از نظر قومیتحومه
هاي داراي موقعیت اجتماعی اقتصادي باالتر، اغلب شناسی محلهاقتصادي در منطقه کالنشهري تالین باشد. افزون بر آن، ریخت
  ین دارد.تفاوت آشکاري با مناطق مسکونی طبقات اجتماعی اقتصادي پای
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توان چنین گفت که طبقات اجتماعی اقتصادي باالتر اکثرا خواستار مسکن نوساز تک خانواري هستند؛ در حالی به صراحت می
هاي آپارتمانی خطی اواخر دوره شوروي) تر همچنان در واحدهاي مسکونی نامطلوب (اغلب بلوكکه طبقات اجتماعی اقتصادي پایین

ك دهد که امالدهد. این واقعیت نشان میصورت، میان آنان و طبقات باالتر گسست مسکونی رخ میکنند و بدین زندگی می
کنند که بسیاري از شهرهاي اروپاي غربی در سوسیالیستی، همان مسیري را طی می -مسکونی بزرگ مقیاس در شهرهاي پسا

که تقریبا نیمی از جمعیت منطقه کالنشهري تالین در میالدي تجربه کردند. در عین حال باید توجه کرد  1990و  1980هاي دهه
 از آنجا که ممکن است افراد موقعیت اند. ذکر این نکته الزم است کهفاصله دو سرشماري اخیر، مکان زندگی خود را تغییر نداده

هاي ها بوده و برخی از تبیینهاي ما دچار برخی محدودیتاي) خود را تغییر دهند، یافتهحرفه -اجتماعی اقتصادي (جایگاه اجتماعی
یالیستی نیازمند سوس -ها در شهرهاي پساهاي بیشتر از فرایند تغییر محلهارائه شده، ناقص هستند. ما بر این باوریم که کسب بینش

  د.نهاي طولی جمعیتی و تفکیک فرایندهاي اجتماعی و فضایی در سطح انفرادي، بهره گیرهایی است که از مزایاي دادهپژوهش
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  چکیده

پژوهشی پیرامون بهبود تصمیمات استراتژیک را دنبال  مشیاین مقاله یک خط
نماید. طبیعت مسائل مربوط به شیوه اداره کردن (دنیاي پیچیده و نامطمئن، می

کمبود اطالعات، مالحظه اطالعات کیفی و کمی، مشارکت عوامل مختلف در 
تم کنند که در یک سیسگیري، و غیره) به طور ضمنی اشاره میروندهاي تصمیم

فردي وجود ندارد. برعکس، طیفی از بهحل منحصرچیده، هیچ استراتژي یا راهپی
هاي توانستند منجر به آیندههاي جایگزین وجود دارند، که میاستراتژي

شناسی کیفی پیشنهادي، به (سناریوهاي) مختلفی شوند. کار با روش
بیشتر آگاه  دهد تا از موارد زیر،گیرندگان و عوامل اجتماعی اجازه میتصمیم

این  توانستند سیستم را هدایت نمایند؛ وشان میهایی که تصمیماتباشند: شیوه
 هاي دولتی جهت دستیابی بهسازي سیاستکه متغیرهاي کلیدي براي پیاده

یرد، و گشناسی یکپارچه مورد بحث قرار می. یک روشچیستسناریوي مطلوب 
  شود. یح آن استفاده میزایی در جزایر قناري براي توضروند بیابان

  
-شناسیهاي سیاست، روشزایی، استراتژيمسائل پیچیده، بیابانها: واژهکلید

  .هاي یکپارچه

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Abstract 
This paper continues a line of research on 
im-proving strategic decisions (SD). The 
nature of governance issues (complex and 
uncertain world, lack of information, 
consideration of qualitative and quantitative 
information, participation of different actors 
in the decision making processes, etc.) 
implies that there is no unique solution or 
strategy in a complex system. On the 
contrary, there are a range of alternative 
strategies, which could lead to different 
futures (scenarios). Working with the 
qualitative methodology proposed allows 
decision makers and social actors to be more 
aware of the directions their decisions could 
lead the system; and what the key variables 
are for the implementation of public policies 
to achieve the desired (or agreed) scenario. 
An integrated methodology is discussed, and 
the process of desertification in the Canary 
Islands is used to illustrate it. 
Keywords: Complex issues, Desertification, 
Policy strategies, Integrated methodologies. 

                                                        
1. Corral-Quintana, S., de la Nuez, D.L., Verna, C.L., Hernández, J.H. & de Lara, D.R. (2016). How to improve strategic 
decision-making in complex systems when only qualitative information is available. Land Use Policy, (50): 83-101. 
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  مقدمه. 1
 Legna( دهدهایی جهت بهبود تصمیمات استراتژیک را ادامه میشناسیمقاله پژوهش نویسندگان درباره توسعه روشاین 

Verna et al., 2005a,b; Legna Verna and González González, 2006, 2005; Legna Verna, 2010, 2007, 
2000; Corral Quintana et al., 2002; Guimarães Pereira and Corral Quintana, 2002a,b.( اساس  بر مقاله این

هایی جهت زایی را ارزیابی نموده و سیاستنتایج یک پروژه تحقیقاتی است که حکومت جزایر قناري آن را بنیان نهاده تا روند بیابان
دگان اي باال بوده است. گروه پژوهشی متشکل از نویسنهاي اخیر، به گونه فزایندهزایی طی دههکاهش آن پیشنهاد نماید. روند بیابان

  بود.  1هاي مختلف دانشگاه ال الگوناگران دیگري از دپارتمانو پژوهش
بهبود یافتند،  -شوندمی )DSS(هاي حمایت از تصمیم که شامل سیستم-گیرياصطالح تصمیمهاي اخیر، ابزارهاي بهدر سال

اي استفاده رهایی براي اهداف مشاورهواقع از چنین ابزا هاي بیشتر و پذیرفتن این که درنه تنها به دلیل فناوري بلکه به دلیل مهارت
ي شیوه اداره هایی براایم. سبکگیري بودهگیري در روندهاي تصمیمکنند. در یک معنا، ما شاهد تغییري در کاربرد ابزارهاي تصمیم

ز تنها یک نفر گگیرنده تک وجود ندارد (هرپاسخگوتر و فراگیرتر نیز پدیدار شدند، که بر این حقیقت تاکید دارند که یک تصمیم
هایی وجود دارند که شامل عوامل کنند که وجود دارد) اما گفتماندیگر وانمود نمی DSSدهندگان وجود نداشت، اما حال توسعه

اي از دهند. در دو دهه اخیر، پاسخگویی و روندهاي فراگیر به گونه پیشروندهشوند که پیرامون مسائل سیاست روي میبسیاري می
. به عالوه، یک تشخیص پیشرو نیز وجود داشته است مبنی بر این که در سطح تصمیم نیست اندگذاري جدید ارتقا یافتهطریق قانون

مشکل مشخص هستند. مسائل محیطی، مستلزم  یک 2که نگرانکه مشاوره مناسب، گفتگو و تعمق، در بین افرادي روي دهند 
سنجش تک ادغام شوند زیرا آنها متعلق به عوامل و ابعاد مختلف روندها  توانند با یک مقیاسچندین بعد تحلیل هستند که نمی

هاي جدید هبنابراین توسع -کنندهاي مختلفی بیان میکنند، عدم قطعیت را به راههاي مختلفی صحبت میهستند. عوامل به زبان
ان با گیري، همخوهاي تصمیمي از سیستمدر ابزارهاي اطالعاتی باید این گوناگونی را درنظر بگیرند. در گذشته، هدف بسیار

هاي هاي موسساتی، ارائه دانش متخصصین براي قانونی کردن تصمیمات اتخاذ شده، بود. با این حال، پدیدار شدن سبکدرخواست
در ). De Marchi et al., 2001هایی براي مشغولیت گسترش یافته عوامل مربوطه است (مربوط به شیوه اداره، مستلزم واسطه

هاي مختلف دانش و خرد وجود دارد. چنین عنوان سکوهایی براي دربر گرفتن جریاناینجا فرصتی براي توسعه این ابزارها، به
ها و شوند، بلکه بیشتر براي آغاز و سرشتن ماهیت گفتمانهاي قانونی کردن تصمیمات دیده نمیشیوه عنوانبهابزارهایی دیگر 
  شوند.گیري دیده میروندهاي تصمیم

اهیم هاي مختلف و مفطور که پیشتر بیان شد، ابزارها براي سرشتن ماهیت چنین روندهایی، نه تنها با پذیرش فناوريهمان
براي مسائل محیطی به سمت  DSS. در چند دهه گذشته، اندطراحی، بلکه در چارچوب مفهومی استفاده شده، طی زمان تغییر کرده

 .Guimarães Pereira, and Corral Quintana( اندو تحلیل موسساتی تکامل یافته هاي پژوهش اجتماعیادغام روش

2002a; Paneque Salgado et al., 2009نیز بر  )2005 ,1990( 5) و اوستروم2009( 4و آستل 3نویسندگان همانند لو ). دیگر
                                                        
1. La Laguna 

 شــوند.(افراد نگران) نامیده می betroffenenنفعان (دانشــکده آمریکاي شــمالی) و در نوشــتارهاي هلندي و آلمانی، . اینها اغلب عوامل اجتماعی یا ذي2
ستفاده می هرچند که در این مقاله، از  ستفاده از واژه عوامل در این جا به معناي افرادي است که       واژه عوامل ا شود، اما در انتظار اصطالح بهتري هستیم. ا

ست بر یک   شامل افرادي نمی » مشکل «ممکن ا ی که نقشی  اي دارند یا آنهایشود که نفع یا عالقه تأثیر بگذارند یا تحت تأثیر آن قرار گیرند، و این تنها 
  ثر از یک موقعیت است. نند، بلکه هر فرد که نگران یا متأکفا میای

3. Low 
4. Astle 
5. Ostrom 
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هاي حقیقت، چندین مطالعه که به روندها و تکنیک. در اندسسات در روندهاي شیوه اداره اشاره کردهؤاهمیت بستر اجتماعی و م
 ,De Marchi et al., 2000; Gamboa & Munda( اندپردازند، با درنظر گرفتن مدیریت منابع طبیعی انجام شدهمشارکت می

2007; Paneque Salgado et al., 2009; Khadka et al., 2013; Kangas et al., 2010 .(  

طح یک الزام براي یک س عنوانبهشدیداً مهمی  براي مدیریت منابع، در حال تبدیل شدن به مسالههاي مشارکتی در کل، روش
. بنابراین، چندین روش و رویکرد اندهاي محیطی اتحادیه اروپا و جاهاي دیگر تجویز شدهباالي مشارکت هستند که در رهنمون

و به طور  سازي مشارکتی،ئل را تسهیل نمایند. در این مقاله، مدلنفعان در این مسامشارکتی پیشنهاد شدند تا درگیري موثر ذي
ادینی که شود تا شناسایی ساختار بنیتر ادغام میسازي دینامیک سیستم، با یک چارچوب تحقیقی وسیعشناسی مدلتر، روشخاص

) انجام دادند را دنبال 20092003 ,و همکاران ( 1هاي اطالعاتی است را تسهیل نماید. کاري که ویدیرااساس فرآوري جریان
نفعان در توسعه و آزمایش سناریوهاي سیاست جایگزین، منتقدانه گیري محیطی جمعی و محیط ذيکند، که در آن، نقش تصمیممی

سازي مشارکتی جهت پرداختن به مسائل مدیریت ) پیرامون وارد بودن مدل2002و همکاران ( 2شوند. قبالً داکینوارزیابی می
 عنوانهباندازهاي قانونی مربوطه، اینها برداري از زمین بحث کرده بودند. ممکن است به دلیل عدم قطعیت و تنوع ذاتی چشمبهره

ه مشخصه محیطی ک-درنظر گرفته شوند. به عالوه، این رویکردها، به ویژه هنگام پرداختن به مشکالت اجتماعی ايمسائل پیچیده
ریزي ) پیشنهاد دادند، هنگام پرداختن به برنامه2010و همکاران ( 3ها است، وارد هستند، همان طور که ریتزماآنها کمیابی داده

  در جنوب هند.    5را پرادشانددر ساحل شرقی 4آپوترو-ومحیطی براي بازگرداندن اکوسیستم تاالب کلر
ابزارهایی هستند که اطالعات جدید و فناوري  )TIDDD( هاها و تعمقابزارهاي سرشتن ماهیت گفتگوها، ضرورتاً گفتمان

کنند، تا بدین منظور، اطالعاتی را اي و واقعیت مجازي سه بعدي) را مستقر میهاي چندرسانهارتباطات (مثالً اینترنت، واسطه
ت از روندهاي براي حمای TIDDDگذارند. می تأثیر سازماندهی نمایند که بر یک روند گفتمانی درباره یک مساله شیوه اداره

 Sors et al., 1997; De Marchiگیرند (هاي ارزیابی یکپارچه سرچشمه میشود. این نوع ابزارها، از فعالیتمشارکتی طراحی می

et al., 1998 .(TIDDD شود که در آن، قرار است براي هر بستر و مخاطبی طراحی میTIDDD سازي استفاده شود و آشکار
 Corral Quintana etهاي شیوه اداره هستند (سازي دانش و نوآوريپیشروي اطالعات را به نمایش بگذارد. آنها کمکی به پیاده

al., 2002; Guimarães Pereira and Corral Quintana, 2002b .(   
 ماهیت گفتمان فراهم نماید، بلکه این است که سکوي موضوع نقش ابزارهاي اطالعاتی تنها این نیست که علم را براي سرشتن

مشترکی براي سازماندهی گفتمان باشد، و نیز این که دیگر منابع علم را که ممکن است طی روند پدیدار شوند، ادغام نماید. درگیر 
یافته  6هوانین داوري تخصصی توسعشود و با قگیري دیده میتضمین کیفیت در روندهاي تصمیم اي ازنشانه عنوانبهبودن عوامل 

گذارند یا متاثر از آن می تأثیریعنی درگیر نمودن آنهایی که بر یک مشکل )، Funtowicz and Ravetz, 1990همخوانی دارد (
-Commission-of-theهستند به منظور اطمینان از کیفیت باالتر روندهاي تصمیم، و شناسایی راهکارهاي مختلف جایگزینی (

European-Communities 2001 .(  
هاي سیستم، عمدتاً بر اساس نتایج تحلیل کیفی پردازد؛ دومی، به کاربرد دینامیکهاي کیفی میبخش اول به تهیه مدل

هت ها چگونگی ترکیب این ابزارها جپردازد؛ سومین بخش، به تعریف مسیر منطقی سناریوها پرداخته؛ و در بخش آخر، نویسندهمی
  دهند.  ها را شرح میاتژيانتخاب استر

                                                        
1. Videira 
2. D’Aquino 
3. Ritzema 
4. Kolleru–Upputeru 
5. Andhra Pradesh 
6. Extended peer review 
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  له پیچیدهئهاي کوچک: یک مسزایی در جزیره. روند بیابان2

کنند. شناختی یک قلمرو و پرباري آن، افت ایجاد میاي از روندها است که در قابلیت زیستزایی نتیجه عمل مجموعهبیابان
نامه سازمان ملل براي باشد. بنابراین، توافقهاي انسان بر نواحی جغرافیایی تحت شرایط بایر میمنفی فعالیت تأثیراساساً بر اساس 
مرطوب -بایر و خشک نیمه-تخریب زمین در نواحی بایر، نیمه عنوانبه، این روند را 1) در مقاله UNCCDزایی (مبارزه با بیابان

  هاي انسانی. ، شامل تغییرات اقلیمی و فعالیتتعریف نمود، که نتیجه عوامل مختلفی است
اي است که چندین عامل مختلف درگیر آن هستند. این یک مشکل محیطی، همچنین اجتماعی و اقتصادي این روند پیچیده

ه ازایی خاك، از دست رفتن رفزایی تنها ناشی از ابعادي همانند فرسایش خاك، از دست رفتن پوشش گیاهی، نمکاست. بیابان
  رکنش بین همه اینها است. اندجمعیت، انزواي اجتماعی، و غیره نیست، بلکه، و عمدتاً ناشی از

زایی در زبان مشترك گنجانده شده است، هرچند که در برخی موارد، از معناي آن برداشت هاي اخیر، اصطالح بیاباندر سال
ست و نه این که به روندهاي فرسایش یا خشکسالی محدود محیطی ازایی نه یک نوع تخریب زیستاشتباهی شده است. بیابان

ی نیست؛ محیطشده است، بلکه رابطه قوي موجودي بین همه آنها است. همان طور که قبالً گفته شد، این یک مشکل کامالً زیست
زایی از آن بیابان« ... در پیشگفتارش اظهار داشت:  UNCCDهاي معنایی اجتماعی و اقتصادي مهمی نیز دارد. بار

ال، این معموالً با این ح». شودشناختی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي ایجاد میهاي پیچیده فیزیکی، زیسترکنشاندطریق
  هاي کشاورزي سنتی، تمرکز کشاورزي، یا تمرکز فعالیت اقتصادي در نواحی ساحلی، و بقیه مرتبط نیست. با واگذاري سیستم

این روند بر رفاه انسان در مفهوم کلی، ممکن است بر تحصیالت، غذا و سالمتی در بین دیگر ارکان  تأثیردر کنار درنظر گرفتن 
  ). Adeel et al., 2005بگذارد ( تأثیراجتماعی و بنابراین کیفیت زندگی نیز 

 -ی و دولتیخصوص -لفنفعان مختهاي روشمند، بلکه به دلیل درگیري ذيرکنشاندگیري نه تنها به دلیل ایناَعمال تصمیم
رزي، ، کشاوزیستمحیطهایی همانند اندازهاي خاص و پیگیري منافع مختلف، پیچیده هستند. اینها از زمینهها و چشمبا ارزش

 تیمدیریهاي در زمینه ،همیشهو نه  شان معموالًآیند؛ و قدرتبرداري از زمین، تحصیالت و اقتصاد، و بقیه میهیدرولوژي، بهره
یز زایی مستلزم یک تالش عظیم یکپارچگی، هماهنگی و ن. مبارزه با بیابانوابسته به ساختارهاي موسساتی مختلف است ،یکسان

  باشد. اتفاق نظر در بین افراد درگیر می
ي هاي کشاورزها و سیستمشان، قلمرویی هستند که در آن، اکوسیستمايجزایر قناري به دلیل مکان جغرافیایی و ماهیت جزیره

ود دارند که اي وجنماید. در حقیقت، امروزه، نواحیپذیر هستند، که آنها را نسبت به این روندها بسیار حساس میعموماً بسیار آسیب
  کند.، در حین این که خطر باالي آن به وضوح سایرین را نیز تهدید میاندزایی را نشان دادهاز قبل آثار بیابان

در جزایر قناري، هم دالیل طبیعی وجود دارند (یعنی اقلیمی، توپوگرافی، خاك، و غیره) و هم  زاییدر بین علل اصلی بیابان
و  هاي فرهنگ سنتی، کیفیتپروري، کشاورزي متمرکز و از دست رفتن سبکهاي انسانی درگیر (دامدالیل مربوط به فعالیت

  رشد جمعیت، ...).بندي آن، هاي پوشش خاك و آبمدیریت آب آبیاري، تغییرات در ویژگی
. زایی استشود و بنابراین در خطر بیابانالجزایر مشمول تعریف خشکی میمجمع %82دهد که حدود تحلیل موقعیت نشان می

بایر قرار دارد، در حالی که در جزیره ال -شان در رژیم بایر یا نیمهمساحتدرصد  FV( 100( 2ونتورا) و فوئرتهLZ( 1جزایر النزاروته
 ، درصد مساحت و کل1هاي خشک درنظر گرفته شود. جدول زمین عنوانبهاز قلمرو ممکن است درصد  31) تنها LP( 3پالما

                                                        
1. Lanzarote 
2. Fuerteventura 
3. La Palma 
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هاي مرز هر یک از این دسته 1دهد، و نقشه شکل مساحتی را که انواع مختلف خشکی در هر یک از جزایر قرار دارند را نشان می
  دهد. الجزایر را نشان میخشکی در مجمع

ن، شود که در آبنابراین، واضح است که مشکل شامل متغیرهاي اقتصادي، فرهنگی و محیطی در یک مجموعه اجتماعی می
ی براي مقابله هاینفعان عمل را وارد کردند تا اهدافشان را پیگیري نمایند. این یک نوع واقعیت است که هنگام تعریف استراتژيذي

  ناري، باید تشخیص داده شود. زایی در جزایر قبا روندهاي بیابان
  

). 0Pa/ETبا استفاده از یک شاخص خشکی ( اندهاي مشخص خشکی در هر جزیره اشغال نمودهاي که دسته. ناحیه1جدول 
)0ET 2)1بر اساس روش تورنثویت.  

  LZ  FV  GC  TF  LG  LP  EH  رژیم

  %  هکتار  %  هکتار  %  هکتار  %  هکتار  %  هکتار  %  هکتار  %  هکتار

خشک
  73352
  

8/
86

  143907
  

8/
86

  57887
  

1/
37

  32107
  

8/
15

  6220
  

9/
16

  138
  

2/0
  3611

  

5/
13

  

نیمه
-

خشک
  

11144
  

2/
13

  22256
  

4/
13

  66619
  

8/
42

  77976
  

3/
38

  19033
  

7/
51

  11792
  

7/
16

  13942
  

0/
52

  

خشک
 

نیمه
-

مرطوب
  

-  -  -  -  15081
  

7/9
  32919

  

2/
16

  5000
  

6/
13

  10336
  

6/
14

  3481
  

0/
13

  

مرطوب نیمه
-

مرطوب
  

-  -  -  -  14413
  

2/9
  51944

  

5/
25

  6200
  

9/
16

  23975
  

9/
33

  5800
  

6/
21

  

مرطوب
  

-  -  -  -  1825
  

2/1
  8550

  

2/4
  338
  

9/0
  24450

  

6/
34

  -  - 

aP:  .0بارش ساالنهETو تعرق بالقوه ساالنه.: تبخیر  
LZ .النزاروته :FVونتورا. : فوئرتهGC .گران کاناریا :TF .تنریف :LG:  .الگومراLP .ال پالما :EH.ال هیرو : 
 

                                                        
1. Thornthwaite 

٢ .Thornthwaite )1948 ( ،تعرق ماهانهویک معادله تجربی براي تعیین تبخیربر اساس متوسط دماي هوا )0ET( همراه با تصحیحی براي طول نجومی ،
 Tejedor Salguero et al. (2013)هاي مختلف تعیین میزان تحلیل خشکی، مقاله تر پیرامون روشروز و تعداد روزها در ماه توسعه داد. براي بحث مفصل

   را ببینید.
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  تورنثویت)بر اساس روش  0ET. نقشه رژیم خشکی جزایر قناري (1شکل 

  زایی در جزایر کوچکریزي استراتژیک یکپارچه براي غلبه بر مورد بیابانشناسی برنامهیک روش. 3

هایی یشناسزایی، روشاي همانند روندهاي بیابانهایی جهت لحاظ نمودن مشکالت پیچیدهها و سیاستبراي طراحی استراتژي
ها شناسیدارند، ضروري هستند. این روشهاي مناسب را مجاز میکه هر دو مورد بینش یکپارچه مساله و پیشنهاد استراتژي

ر یابند که در آن، تصمیمات گرفته شده، یا درنظو طراحی بسترهاي اجتماعی گسترش میراهی براي شناسایی  عنوانبههمچنین «
هاي مختلف علم را که ابزارهایی از زمینه ايشناسی). از این لحاظ، روشCorral and Funtowicz, 1998» (شوندگرفته می
  شود.کند (اجتماعی، طبیعی و علوم دقیق)، در مطالعه حاضر پیشنهاد میترکیب می

را ببینید)، سه مرحله را  2زایی (جدول شناختی یکپارچه پیشنهادي در این مقاله جهت پرداختن به مورد بیابانچارچوب روش
یی که ممکن است در هارکنشاندگذارند و نیزمی تأثیرزایی اي که بر مشکل بیاباننماید. ابتدا، شناسایی متغیرهاي کلیديدنبال می

بر اساس منابع  QMزایی توسعه یافت. ) از مساله بیابانQMانجام شد. براي انجام این کار، یک مدل کیفی (بین آنها رخ دهد، 
هاي کشاورزي و پرباري و بازده زایی، روالهاي آماري (تکامل بیابانرسمی و غیررسمی علم بود، همانند یک تحلیل مجموعه داده

هایی همانند روش دلفی براي تعیین احتمال رویدادهاي نفعان، کاربرد روشهایی با متخصصین و ذيمحصوالت زراعی)، مصاحبه
گذارند، می أثیرتزایی معین یا اهمیت متغیرها، و بقیه. گام اول، یک بازنگري اولیه از متغیرهاي مختلفی فراهم می کند که بر بیابان

  می نماید.   رکنش دارند را تسهیلاند درك این مساله که متغیرها چگونه با یکدیگر
  شناسی یکپارچه. طرح روش2جدول 

  شناسیابزار روش  هدف  مرحله
  مدل کیفی  تعیین متغیرهاي کلیدي و ارتباطات آنها  اول
  سیستم دینامیک  هاي تکامل سیستمسازيتحلیل رفتار و انجام شبیه  دوم
  تفصیل سناریوها  ارزیابی مسیرهاي عمل  سوم

    زاییها براي غلبه بر بیابانسیاستها و تعریف استراتژي  چهارم
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ورودي مهمی در طراحی  عنوانبههاي دینامیک سیستم، علم کیفی به دست آمده، شناسیدر مرحله دوم، با استفاده از روش
تماعی، و ابعاد اج –سازي شد. این امر موارد زیر را تسهیل نمود: بررسی ساختار سیستم تحت ارزیابی یک مدل دینامیکی پیاده

ترین متغیرها طی زمان و اثراتی که ممکن است ناشی از رفتار دینامیک و چگونگی رفتار نمودن مرتبط -محیطی و اقتصادي آن
  زایی باشند. بیابان

سازي دینامیک سیستم، براي ساخت سناریوهاي مختلفی استفاده شدند که در نهایت، نتایج هر دو مورد مدل کیفی و مدل
از آنها  بایستهاي سیستمی موجود، که مینمایند. این ما را قادر نمود تا گرهترین متغیرها را یکپارچه میامل گذراي مرتبطتک

سیستم را تحلیل نماییم. این در نهایت،  -مطلوب و غیرمطلوب–مراقبت شود، را شناسایی نموده و همچنین راهکارهاي مختلف 
ناري، زایی در جزایر قرا جهت غلبه بر بیابان -نفعانهمراه با متخصصین و ذي -هاي عملبرنامهها و ها، سیاستتعریف استراتژي

 تسهیل خواهد نمود. 

تري از مورد است و بنابراین سازي، مجاز شمردن درك جامعها، و نیز توالی ویژه پیادهشناسیهدف ترکیب پیشنهادي روش
عت باشد. منابع کیفی و کمی علم، جهت فهم ابعاد مختلف یک طبیزایی میمساله بیابان تري براي روبرو شدن باجانبهاستراتژي همه

 هاي اقتصادي انجام شده در جزایر قناري ممکن استشوند. بنابراین، معانی فعالیتاجتماعی، اقتصادي و محیطی درنظر گرفته می
زایی ممکن است د. همچنین، برخی اثرات محیطی بیابان، و غیره تخمین زده شونGDPهایی همانند نرخ اشتغال، از طریق شاخص

ها هاي قبلی، توصیف شوند، اما برخی از دیگر ویژگیهاي کیفی همانند شاخص خشکی بحث شده در قستبا استفاده از شاخص
وامل اجتماعی نظراتی که ع هاي کیفی به بهترین حالت ارائه می شوند، مخصوصاً ادراکات وزایی، با استفاده از گزارهشامل روند بیابان

هاي مختلف اطالعات هستند، تا درك بهتري ها قادر به ادغام و ساخت این نوع QMمالقات شده طی مرحله تدوین بیان نمودند. 
 تأثیرزایی بر روند بیابان QMفراهم نمایند،  QMیا متغیرهاي اصلی با استفاده از اصطالح  -از نیروهاي اصلی هدایت کننده

 -شانأثیرتزایی یک روند در حال تکامل است، بنابراین جهت تعیین این که این متغیرهاي اصلی و رد. با این حال، بیابانگذامی
  گذارند، یک مدل دینامیکی، بر اساس روند تدوین انجام گرفته توسعه یافت. می تأثیرچگونه بر چنین روندي  -مثبت یا منفی

ناري زایی در جزایر قساخته شدند تا در طراحی یک استراتژي جهت مبارزه با بیابان در نتیجه هر دو تحلیل، چندین سناریو
قبلی، در یک رویکرد  QMو نتایج   -که تحلیل مدل دینامیک پیشنهاد نمود–هاي متغیرهاي کلیدي کمک کنند. استفاده از گرایش
ها را به رویدادهاي سیاست وصل کنیم، مسیرهاي احتمالی مختلفی ایجاد کنیم که نمایند تا گرایشساخت سناریو، ما را قادر می

  ممکن است در تعریف راهکارها کمک نمایند.
تی آن در ارزیابی توسعه فعلی و آ سازيهاي بیان شده در باال، و نتایج پیادهشناسیهاي بعدي، مجموعه یکپارچه روشدر بخش

  زایی شرح داده خواهند شد. روند بیابان

  مدل کیفی. 3-1

روري است هاي استراتژیک، ضگیري، به ویژه سیستمهاي اجتماعی بسیار پیچیده هستند و براي فهم آنها جهت تصمیمسیستم
ان حتی در مورد متغیرهاي قابل سنجش، برخی اوقات پژوهشگر که با متغیرهایی کار کرد که در اکثر موارد، کیفی نیستند. به عالوه،

دو  هاي کیفی، ممکن است بر ایناطالعات کافی براي ساخت روابط وابسته به اقتصادسنجی در بین آنها را ندارند. با ساخت مدل
سازد دهد اما ما را قادر مینمی شود. این مدل روابط دقیقی بین متغیرهامحدودیت غلبه شود، مانند مدلی که در این بخش ارائه می

  هاي متغیرها را شناسایی نماییم. تا ساختار سیستم را درك کرده و روابط اصلی و نقش
  ) افزایشZ(یا  Xمستقل  متغیر یک معناست که اگر بدین . اینY=f(3X;1V;2Z)است:  صورتبدین عملکردها کلی ساختار
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ازه اندخواهد داشت. اگر اطالعاتی وجود داشته باشد که ما را قادر به تخمین Yمثبت یا منفی بر متغیر وابسته  تأثیریک  (کاهش) یابد،
شود، به دلیل براي مثال) را عرضه نماید. در مدلی که در این بخش ارائه می 1یا  2، 3ها (اثرات نماید، معادله ممکن است این وزن

  نشد.  ها استفادهکمبود اطالعات، از وزن
گرا تر اما کمتر تقلیلشود، و ما با یک مدل غیردقیقهاي کمی و اقتصادسنجی رها میهاي کیفی، دنیاي دقیق مدلبا مدل

هاي جهت (مثبت یا منفی) تغییر یک متغیر وابسته درك شوند که تخمین عنوانبهحضور داریم. در این دنیا، روابط یا معادالت باید 
  یک پیامد تغییر یک متغیر مستقل است. 

MICMAC 1991( 1در ابتدا توسط گودتaذار گتأثیرکند که هم را شناسایی می اي) توسعه یافت. این روش متغیرهاي اصلی
 Godet 1991a,b;Jouvenel deیابی شده ضروري هستند (براي مثال و هم وابسته هستند: آنهایی که براي تکامل سیستم ارز

1993; Roubelat 1993; Legna Verna, 2005 در را ببینید .(MICMACتوان تشخیص داد، آنها شناسی زیر را می، گونه
  عبارتند از:

  رین نیستند. توثر از تغییرات در سایکنند، و برعکس، چندان مالف) متغیرهاي اصلی، که اثرات شدیدي بر دیگر متغیرها تولید می
کنند و متوثر از بر سایرین تولید می -به صورت مستقیم یا غیرمستقیم–رکنشی یا بازخوردي، که اثرات مهمی اندب) متغیرهاي

  شان نیز هستند؛تغییرات
همی بر آنها هستند اما اثرات مپ) متغیرهاي وابسته، که برعکس گروه اول هستند، زیرا به تغییرات دیگر متغیرها بسیار حساس 

  کنند؛ و در نهایت،تولید نمی
  کنند.ت) متغیرهایی که ممکن است کمتر مورد توجه قرار گیرند زیرا نه اثرات مهمی تولید کرده و نه دریافت می

  هاي زیر ساخته شد:مدل با درنظر گرفتن پرسش
  کنند، چه هستند؟زایی را هدایت میبیابانکه روند  -و بازخورد بین آنها -. نیروهاي اصلی 1
توانند به این متغیرها اعمال شوند، و بازخورد تولیدي با هدف ارتقاي کیفیت زندگی جمعیت و اي که میهاي اصلی. سیاست2

  زایی چه هستند؟کاهش پیشرفت بیابان
نوشتارهاي موجود درباره موضوع و بحث  ها، متغیرهاي مرتبط، پس از یک تحلیلبا هدف فراهم نمودن دیدي به این پرسش

هاي اجتماعی خصوصی و دولتی مربوطه انتخاب شدند. اینها بر اساس تحلیل پیشین مشکل و با متخصصین در این زمینه و بخش
اي همانند اي دولتی مرتبط با نواحیروند مشاوره متخصص انتخاب شدند. این عوامل، از یک طرف، جزیره و موسسات منطقه

هاي عالیتترین فدهند. همراه با یکدیگر، نمایندگان مرتبطداري را ارائه میریزي شهري و گردشگري و جنگلورزي و دام، برنامهکشا
زایی اقتصادي (یعنی گردشگري و کشاورزي) نیز مشارکت نمودند. آنان در مرحله اولیه و نیز آخرین گام بحث استراتژي بیابان

  نتخاب بر اساس بازبینی پیشین نوشتار علمی، انتشار مطبوعات، اسناد قانونی و مشاوره متخصص بود.گنجانده شده بودند. روند ا
  زایی در جزایر کوچک، درنظر گرفته شدند:بنابراین، متغیرهاي زیر در تحلیل کیفی بیابان

 ها)ها (آبخوانتخریب آبخوان 

 جرم)جرم و تنوع زیستی (زیستتخریب زیست 

 یاري (آب آبیاري)تخریب کیفیت آب آب 

 اي (زیرساخت)ساز و شبکه جادهوافزایش ساخت 

                                                        
1. Godet 
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 (بیابان) افزایش بیابان 

 کنند (زمین را تخریب می زیستمحیطاي که هاي روستاییافزایش زمین تخصیص یافته به روالRPED  .( 

 ین کنند (زممحافظت می زیستمحیطاي که از هاي روستاییافزایش زمین تخصیص یافته به روالRPPE( 

 (جمعیت) افزایش جمعیت 

 (فرسایندگی) افزایش فرسایندگی بارش باران 

 (گردشگري) افزایش گردشگري 

 هاي زباله (زباله)افزایش تخلیه 

 (باد) افزایش فرسایندگی باد 

 پذیري خاك)پذیري خاك (فرسایشافزایش فرسایش 

د هایی جهت تاکیجریان عنوانبهمتغیرهاي انباشت یا جریان تعریف شوند. در مدل، آنها  عنوانبهممکن است  QMمتغیرهاي 
ی ها درنظر گرفته شوند، وضعیت برخانباشت عنوانبهزایی، درنظر گرفته خواهند شد. به عالوه، اگر آنها بر ایده یک روند بیابان

رود. زایی پیش میمتغیرها ممکن است از طریق متغیرهایی تعیین شود که با دینامیک سیستم مرتبط نیستند، در این مورد، بیابان
شود. ایر تعیین میي جزشود، در بین سایر متغیرها، توسط جغرافیایک انباشت با آن رفتار می عنوانبهبراي مثال، وضعیت بیابان، که 

زایی مهم نیست؛ هرچند ممکن است بر نحوه اثرگذاري دیگر مستقیم آن بر روند بیابان تأثیربا این حال، جغرافیا ثابت است، و 
و » افزایش فرسایندگی باد (باد)«از طریق اثرات  QMدر  تأثیرداشته باشد. اما این  تأثیرمتغیرها (یعنی باد) بر دینامیک سیستم 

  شود. درنظر گرفته می» پذیري خاك)پذیري خاك (فرسایشافزایش فرسایش«
) هستند، بدین معنا 1ها (هایی که حاوي یکدهد. سلولهاي بین متغیرها را نشان میرکنشاند ،M1، به نام 2ماتریس شکل 

مستقیمی  تأثیر) اشاره دارد که 0با صفر ( می گذارد، در حالی که یک سلول تأثیرهستند که متغیر واقع در سطر، بر متغیر در ستون 
  بین چنین متغیرهایی وجود ندارد. 

که  M4دهد. زایی را میبه توان چهارم، اجازه شناسایی اثرات غیرمستقیم در بین متغیرهاي بیابان M1باال بردن ماتریس 
نماید، زي روابط پنهان را تسهیل میسا، آشکارM4نشان داده شده است. تحلیل  2است، در شکل  M1دهنده ماتریس بازتاب

  ، دشوار است. M1روابطی که درك کردن آنها، تنها بر اساس اطالعات فراهم شده توسط ماتریس 
گذراد، این از طریق چهار بار تأثیر می 4بر متغیر در ستون  6یعنی متغیر در سطر  4M4 X  6,4 4=عنوان یک مثال، سلول دربه

  :2همانندسه متغیر دیگر است، 
V6→ VA→ VB→ VC→ V4  
V6→ VD→ VC→ VF→ V4  
V6→ VT→ VG→ VM→ V4  
V6→ VJ→ VB→ VK→ V4 

نیروهاي اصلی را نمایش  yرا ببینید)، که در آن، محور  3این روابط می توانند در قالب ارائه گرافیکی نمایش داده شوند (شکل 
  ها).دهد (جمع ستوننیروهاي وابسته را نشان می xحالی که محور شود)، در محاسبه می M4دهد (این بر اساس جمع سطرها در می

اندرکنش این دو بعد، نمودار را به چهار ناحیه تحلیل، طبق توانایی متغیرها براي تأثیر گذاشتن بر بقیه و بر مساله، تقسیم  
کند. بنابراین، متغیرهاي اصلی سیستم در گوشه باالیی چپ قرار دارند، در حالی که مخالف آنها، متغیرهاي وابسته در گوشه می

                                                        
  . را ببینید Legna Verna (2005)تري درباره تأثیر غیرمستقیم، . براي توضیح تفصیلی2
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کمتر مهم  اند در حالی که متغیرهاياندرکنشی، اینها در سمت باالتر راست قرار گرفته نظر به متغیرهايپایینی راست واقع هستند. 
  تر چپ هستند. زایی، در ناحیه سمت پایینبراي مسائل بیابان

  

  

  
دهنده روابط مستقیم در بین ب) ماتریس نمایش ).M1دهنده روابط مستقیم در بین متغیرها (. الف) ماتریس نمایش2شکل 

  شود.)). (براي تفاسیر ارجاع به رنگ در متن، خواننده به نسخه وب این مقاله ارجاع داده میM4متغیرها (
  

 زایی، زمین تخصیص یافته به کشاورزي (هم پایدار وتوان مشاهده نمود که متغیرهاي اصلی روند بیاباناز تحلیل کیفی، می
جرم، تولید زباله و آب استفاده شده در آبیاري، متغیرهاي بر زیست تأثیرها، اپایدار) و تکامل جمعیت هستند. تخریب آبخوانهم ن

با درنظر گرفتن  کنند.زایی تولید میکنند، که به نوبه خود، بیاباناي هستند، بدین معنا که آنها اثرات اصلی را دریافت میوابسته
گذارند و می أثیرتکنند، تاکید نمود، زیرا آنها هر دو زایی و گردشگري ایفا میبایست بر نقشی که بیابانرکنشی، میاندمتغیرهاي

(شکل  رو ارزیابی شوندپیشکند. این روابط ممکن است در نمودار درزایی هستند که یک روند بازخوردي ایجاد میمتوثر از بیابان
4 .(  

ها. آبخوان1  
جرم. زیست2  
. آب آبیاري3  
. زیرساخت4  
. بیابان5  
 RPDE. زمین 6
 RPPE. زمین 7
جمعیت. 8  
. فرسایندگی9  

. گردشگري10  
. زباله11  
. باد12  
پذیري خاك. فرسایش13  
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  غیرمستقیم تأثیر. نقشه وابستگی و 3شکل 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 غیرمستقیم تأثیر. نمودار 4شکل 

 

 فرسایش
 پذیري
 خاك

 تأثیرات ضعیف
 تأثیرات متوسط

 تأثیرات نسبتاً قوي
 ترین تأثیراتقوي

ترین تأثیرات ضعیف
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سازي تحلیل کیفی، ورودي اصلی براي تحلیل دینامیک سیستم و سناریوهاي سازماندهی شده از طریق پیادهعلم به دست آمده و 
گیري هاي بعدي است. شیوه سازماندهی اطالعات به دست آمده در نتیجه این نوع تحلیل، در روندهاي تصمیمبحث شده در بخش

  شوند. رکنشی در مدل) آشکار میاندمفید است، زیرا متغیرهاي کلیدي سیاست (متغیرهاي اصلی و

  )SDM( مدل دینامیک سیستم. 3-2

  3مدل تمایل. 3-2-1
گانه است: شود. هدف آن سهآید، یک مدل دینامیک سیستم ساخته میبه منظور تکمیل و ارتقاي علمی که از تحلیل کیفی می

ناسایی کند؛ براي ساخت سناریوهایی؛ و براي شزایی میبراي کمک به درك سیستمی که در برخی نواحی جزایر قناري، تولید بیابان
د. با این هاي دولتی تغییر یابنسازي سیاستزایی، مهم است و ممکن است از طریق پیادهبیابان نیروها (متغیرها) که اثراتشان بر

زایی را ان(که بیاب» مسیر بد«سازي شوند تا جزایر قناري را از ها ممکن است پیادهداند که کدام سیاستگیرنده میعلم، تصمیم
  گرداند. اید، مسیر مطلوب این روند را کنترل نموده و در نهایت معکوس میهدایت نم» مسیر مطلوب«دهد) دور کرده و به افزایش می

  شود.نامیده می» 4مدل تمایل«کند، زایی در جزایر قناري را تولید میسیستمی که روند بیابان
  ). 5دهد، جریانی که از پیش، در مدل جزایر قناري وجود داشته است (شکل یک جریان بیابان را افزایش می

    

  +. مدل دینامیک سیستم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  زایی جزایر قناري. مدل دینامیک سیستم بیابان5شکل 
  

                                                        
   ) ساخته شد.PLE plus(نسخه  VENSIM. با استفاده از 3

4. Tendency Model 
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هاي فزاینده زایی هستند: نرخاند، مستقیماً مسئول بیاباناي در منطقه روي دادههاي اخیر به گونه فزایندهپنج روندي که طی دهه
، 5جرم و تنوع زیستی (در شکل ها، زیستفرسایندگی باد؛ و تخریب آبخوانپذیري خاك، فرسایندگی بارش باران و فرسایش

استان شود. این روندها قسمت آشکار دسنجیده می» تأثیر«متغیرهاي آبی رنگ واقع در زیر بیابان). اثر آنها توسط پارامتري به نام 
 آن، دو مجموعه متغیرهاي تأثیرگذار وجود دارند. اولینهستند، با این حال، آنها نتیجه زیرسیستمی هستند که زیر آنها است، که در 

). مجموعه دوم شامل 5هاي سطوح آبی در پایین شکل زمینهشود (متن قرمز با پشتزاد میمجموعه شامل متغیرهاي برون
گی بارش فرسایند پذیري خاك،شود که رفتارشان متوثر از مجموعه اول است و آن، به نوبه خود، اثراتی بر فرسایشمتغیرهایی می

این متغیرهاي  زاد وکند (با رنگ مشکی، بین متغیرهاي برونجرم، و تنوع زیستی تولید میها، زیستباران، فرسایندگی باد، آبخوان
  آخر).

)، کمیت RPPE( زیستمحیطهاي روستایی هستند که از زاد مدل، کیفیت سطوح زمین تخصیص یافته به روالمتغیرهاي برون
)، جمعیت و گردشگري (این مورد آخر تا RPDEکنند (را تخریب می زیستمحیطهاي روستایی که یص یافته به روالزمین تخص

کنند. این روندها دینامیک خودشان را دارند، که در حال حاضر حدي مستقل است، و بعداً توضیح داده خواهد شد) محافظت می
کند و ممکن است به متوقف نمودن روند کمک نماید، زایی کمک میرفت بیابانبه کنترل پیش RPPEزایی هستند. مستقل از بیابان

، گذارندمی تأثیردرختان متغیرهایی را که بر متغیرهاي مستقل  9-6هاي دهند. شکلدر حالی که سه سطح دیگر آن را افزایش می
  دهند. نمایش می

عی شان، که از سودآوري اجتمازیست را تخریب می کنند، متاسفانه به دلیل سودآوري شخصیکه محیط ايهاي روستاییروال
ها نیز مطلوب اند. در برخی موارد، سیاست کشاورزي اروپا براي این دسته از فعالیتترشان متفاوت است، به شدت افزایش یافتهپایین

رسایندگی پذیري خاك، فکند، و فرسایندگی بارش باران، فرسایشتخریب می جرم و تنوع زیستی رابوده است. افزایش آنها زیست
  -یجاد میا نمایند، اثرات متضاديمی محافظت زیستکه از محیط روستایی هايبرد. برعکس، روالباال می را هازباله تخلیه و باد

  هاي پلکانی).ورزي، ساخت شیبکنند (به دلیل خاك
  
  
  
  
  
  

  

  RPDE. متغیرهاي متوثر از کمیت زمین تخصیص یافته به 6شکل 
  

  
  
  
  
  
  

  
  

  ت. متغیرهاي متوثر از جمعی7شکل 

 جمعیت

  )جمعیت(
  هاتخریب آبخوان

  سازوافزایش شبکه جاده و ساخت
 هاافزایش تخلیه زباله

کیفیت زمین تخصیص 
 RPDEیافته به 

زمین تخصیص  افزایش
 RPDEیافته به 

 )RPDEt(کمیت زمین تخصیص یافته به 
 جرم و تنوع زیستیتخریب زیست

 هاافزایش تخلیه زباله
 فرسایندگی بارش باران

 پذیري خاكفرسایش
 فرسایندگی باد

 جمعیتافزایش 
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  RPPEیافته به . متغیرهاي متوثر از کمیت زمین تخصیص8شکل 

  
  
  
  

  
  

  . متغیرهاي متوثر از گردشگري9شکل 
  

از سودهد. همزمان، ساختساز را افزایش میوها، شبکه جاده و ساختکند، و تخلیه زبالهها را تخریب میرشد جمعیت، آبخوان
تخلیه  دهد.جرم و تنوع زیستی را افزایش میپذیري خاك، زیستکند، فرسایشها را تخریب میها و شبکه جاده، آبخوانساختمان

دهد. به دلیل جرم، و تنوع زیستی دارد، و به عالوه، کیفیت آب آبیاري را تنزل میپذیري، زیستفرسایشها اثرات مشابهی بر زباله
ی را تسریع زایات قوي هستند. با مداخله دیگر متغیرها، آنها بیابانتأثیرهاي سازمان قلمروي پذیرفته شده توسط جزایر، ویژگی

  کنند.     می
  ها،بالهز تخلیه هاينرخ در سریعی هايافزایش هستند، که »آفتاب و ماسه« مخصوص جزایر، در گردشگري محصوالت اکثر

  شان قبالً تفسیر شده است. اتتأثیر، که اندساز خصوصی تولید کردهوشبکه جاده و ساخت
گري نرخ افزایش گردش«زاد است، هرچند که یک متغیر کمکی به نام نرخ افزایش گردشگري در مدل تمایل، یک متغیر برون

شود). فارغ از این که سطح بیابان چه باشد، این نرخ در یک تابع جستجو بدان پرداخته می عنوانبهوجود دارد (که » ناشی از بیابان
یابد، که در تغییر می» و فضاهاي روستایی حفاظت شده 5شهرهاي فاستر«به نام  ايسازيشبیهاین مدل صفر است. این تابع به 

را ببینید). این بدین  Aآن، برعکس، نرخ رشد گردشگري متوثر از سطح بیابان است (اگر سطح بیابان باال باشد، منفی است، پیوست 
  مندتر هستند. عالقه زیستمحیطشود، که به ران میبندي متفاوتی از گردشگخاطر است که این سناریو، شامل دسته

  هاي دولتیاستفاده از دینامیک سیستم براي انتخاب سیاست. 3-2-2
فصیل زایی هستند، شناسایی نمایند: تهایی را که در راستاي کاهش روند بیابانتا سیاست انددو رویکرد مکمل توسعه یافته

  هاي بازخورد. ها و تحلیل حلقهشباهت
 هاشباهت  

» زي تمایلساشبیه«سازي انجام شد. اولی با استفاده از همان مقادیر مدل تمایل انجام شد. این بر اساس اطالعات باال، دو شبیه
)TendSامل کند و این که عوسازي نمیزایی، پیادههاي فعال را جهت کنترل روندهاي بیابانکند که حکومت سیاست) فرض می

سازي فضاهاي پرورش شهرها و شبیه«سازي دوم انجام گرفت، جهت شان را ادامه خواهند داد. یک شبیهیاجتماعی، رفتار فعل
  اندهیسازم را و شهري روستایی نواحی تا دارند تصمیم مقامات که کندمی برعکس، فرض )، کهFC&PRS» (حفاظتی روستایی

                                                        
5. Foster Cities 

کمیت زمین 
 RPPEیافته به تخصیص

ته یافافزایش زمین تخصیص
 RPPEبه 

 )RPPE(کمیت زمین تخصیص یافته به 
 جرم و تنوع زیستیتخریب زیست

 فرسایندگی بارش باران
 پذیري خاكفرسایش

 فرسایندگی باد

 افزایش گردشگري گردشگري
 (گردشگري)

 سازوافزایش شبکه جاده و ساخت
 هاافزایش تخلیه زباله
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  هاي پیچیده در شرایط وجود منحصراً اطالعات کیفیگیري استراتژیک در سیستمچگونگی بهبود تصمیم

  زایی را محدود نمایند. را ارتقا بخشیده و بیابان زیستمحیطنمایند تا 
شوند، با درنظر داشتن این که مفهوم فضاها و شهرهاي پایدار، امروزه توسط گروهی نامیده می» فاسترشهرهاي «نواحی شهري، 

طراحی نموده و بسازند که به اي را هاي کارآمد انرژيبایست ساختمان، که اعتقاد دارند که معماران میانداز معماران ترویج یافته
  ابعاد فرهنگی و محیطی مکان، حساس هستند. 

هاي زیر سازماندهی ) فضاهایی روستایی هستند که از طریق یک تفاوت بین دستهPRSفضاهاي روستایی حفاظت شده (
هاي کشاورزي معدودي، ز فعالیتاي در آنها وجود ندارد، به جشود که هیچ فعالیت اقتصادياي می. مورد اول، شامل نواحیاندشده

کنند؛ آنها حفاظت شده هستند و تراکم جمعیت پایین است. را تخریب نمی زیستمحیطکنند که هایی استفاده میکه از تکنیک
 هاییو خدمات مجاز هستند، اما آنها از تکنیک هاصنعتوشود که در آنها کشاورزي، برخی کشتاي میدسته دوم شامل نواحی

دي هاي کشاورزي جدیشود که در آنها فعالیتاي مینمایند. دسته آخر شامل نواحیرا حفظ می زیستمحیطکنند که فاده میاست
سازي نمایند. این توانند بهبود خاك را نیز شبیهزایی هستند بلکه میتوسعه خواهند یافت که نه تنها قادر به متوقف نمودن بیابان

و  ترشهرهاي فاسونتورا آغاز شده است. این سناریو شامل یدش در یک ناحیه بیابانی جزیره فوئرتهاست، که تول 6مورد جاتروفا
  شود. فضاهاي روستایی حفاظت شده می

دهد که اگر رفتار شوند. سناریوي تمایل نشان می) دیده میFC&PRS( 11) و TendS( 10هاي سازي در شکلنتایج شبیه
د که سازي دوم نشان می دهناپذیر خواهند بود. برعکس، شبیهزایی اجتنابجامعه به همین شکل حاضر ادامه یابد، روندهاي بیابان

  این روندها ممکن است معکوس گردند. 
هایی را ). اگر حکومت سیاست15-12هاي دارد (شکلرا روا میتحلیل رفتار دیگر متغیرها، نگرش دیگري از دو سناریو 

) هدایت کنند، ممکن است FC&PRS» (مسیر مطلوب«) دور نموده و به TendSسازي نماید که بتوانند منطقه را از مسیر بد (پیاده
. براي در جزایر قناري کنترل شود زاییساز، شاید بیابانورغم افزایش جمعیت، گردشگري و شبکه جاده و ساختمشاهده گردد که به

ها در سازي نماید (معادالت و مقادیر ثابتهایی جهت تغییر مقدار متغیرهاي مدل پیادهایجاد این تکامل، حکومت باید سیاست
  هستند).  الفپیوست 

ر اثرات، به منظوهاي در بستر عدم قطعیت و پیچیدگی، با کمبود اطالعات کمی قوي، هدف معادالت پیشنهادي، ارائه جهت
عمدتاً براي پدیدار ساختن تمایالت ممکن و پیوندهاي متغیرها درنظر  SDدرك چگونگی رفتار متغیرها بود. بنابراین، نتایج مدل 

  گرفته شده بودند. 
توان پذیر نیست. پس از چندین بحث و تحلیل سیاست، گروه نتیجه گرفت که میآشکار است که این براي همه آنها امکان

  اند:بندي شدهالف). آنها به سه گروه دسته 2سازي نمود (به رنگ زرد در شکل هاي زیر پیادههاي دولتی را جهت اصالح ثابتسیاست
  ها؛ساز بر آبخوانوساز و تأثیر ساختوساز، تأثیر گردشگري بر ساختوالف) تأثیر جمعیت بر ساخت

  کنند؛ر برابر فرسایندگی بارش باران تخریب میزیست را دهاي روستایی که محیطب) تأثیر روال
هاي روستایی که از کنند؛ تأثیر روالجرم محافظت میزیست در برابر زیستهاي روستایی که از محیطپ) تأثیر روال

پذیري ایشسزیست در برابر فرهاي روستایی که از محیطکنند، تأثیر روالزیست در برابر فرسایندگی بارش باران محافظت میمحیط
  کنند؛زیست در برابر فرسایندگی باد محافظت میهاي روستایی که از محیطکنند، تأثیر روالخاك محافظت می

  ها.ها بر آبخوانت) تأثیر تخلیه زباله

                                                        
6. Jatropha 
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  »تمایل«سازي . تکامل در شبیه10 شکل
  

  
      

    
  »کنندزیست محافظت میسازي محیطاي که از شبیهشهرهاي فاستر و فضاهاي روستایی«. تکامل در 11شکل 

  

اي در جمعیت و گردشگري را تجربه نموده است، که به نوبه خود، مالحظههاي گذشته، جزایر قناري افزایش قابلطی دهه
، کاهش FC&PRSزیست بسیار مخرب بوده است. هدف سناریوي ساز شده که براي محیطومنجر به افزایش شبکه جاده و ساخت

جاده بر  ساز بر قلمرو و اثر شبکهونمایند و تأثیر منفی ساختت را متمرکز میهایی است که جمعیاین اثر منفی از طریق سیاست
هاي ها). دومی به روالهایی هستند که قرار است در گروه اول تغییر کنند (از طریق سیاستدهند. اینها ثابتها را کاهش میآبخوان

هایی را دارد تا اثر منفی بر سازي سیاستنتظار پیادها FC&PRSکنند: زیست را تخریب میاي اشاره دارد که محیطروستایی
ایی و هاي روستشود که به اثرات مثبت روالهایی میفرسایندگی بارش باران و نرخ رشدش را کاهش دهند. گروه سوم شامل ثابت

هاي روستایی تا روالتالش دارد  FC&PRSکنند. زیست محافظت میهاي روستایی از محیطبه نرخ رشدش اشاره دارند، این روال
هاي حفاظتی جایگزین نماید. به عالوه، تالش خواهد نمود تا اثرات مثبت را افزایش دهد. در نهایت، سناریوي مخرب را با روال

 یر قناري به دلیلکند، که در جزاها را نیز پیشبینی میها بر آبخوانسازي سیاستی براي کاهش تأثیر منفی تخلیه زبالهمطلوب پیاده
  کمبود آب، بسیار مهم هستند.  

بایست بادقت تفسیر شوند. آنها قصد ندارند که یک رفتار کمی و دقیق از متغیرها در آینده را فراهم نمایند، اما آنها این نتایج می
رك کرده سیستم را د دهند تا ساختار و رفتارزایی). آنها به ما اجازه میممکن است تمایلی را نشان دهند (افزایش یا کاهش در بیابان

در شبکه  هاي رشدهایی همانند این موارد پاسخ دهیم: اگر حکومت سیاستی براي کاهش تأثیر جمعیت فزاینده بر نرخو به پرسش

بان
بیا

 

 زمان (سال)
 بیابان: تمایل

 کنند: تمایلهاي روستایی که محیط زیست را تخریب میکمیت زمین تخصیص یافته به روال
 کنند: تمایلهاي روستایی که از محیط زیست محافظت میکمیت زمین تخصیص یافته به روال

 جمعیت: تمایل
 گردشگري: تمایل

بان
بیا

 

 زمان (سال)
 بیابان: شهرهاي فاستر و فضاهاي روستایی حفاظت شده

 کنند: شهرهاي فاستر و فضاهاي روستایی حفاظت شدههاي روستایی که محیط زیست را تخریب مییافته به روالکمیت زمین تخصیص 
 کنند: شهرهاي فاستر و فضاهاي روستایی حفاظت شدهروستایی که از محیط زیست محافظت میهاي کمیت زمین تخصیص یافته به روال

 جمعیت: شهرهاي فاستر و فضاهاي روستایی حفاظت شده
 گردشگري: شهرهاي فاستر و فضاهاي روستایی حفاظت شده
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  هاي پیچیده در شرایط وجود منحصراً اطالعات کیفیگیري استراتژیک در سیستمچگونگی بهبود تصمیم

زایی و دیگر متغیرها چه خواهد بود؟ آیا احتمال دارد که یک سازي نماید، تأثیر (مثبت یا منفی) بر بیابانساز پیادهوجاده و ساخت
  زایی را برگردانند؟ را دارند، تمایل بیابان »FC&PRS«ها که توانایی هدایت جزایر قناري به یک سناریو جموعه از سیاستم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  سازي. رفتار متغیرهاي انتخابی هر دو شبیه15-12هاي شکل
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 هاهاي بازخوردي و انتخاب سیاستحلقه  
هاي (جمعیت، کمیت زمین تخصیص یافته به روال اندزیاد تولید شدههایی که توسط متغیرهاي برونحلقهمدل، عالوه بر 

محافظت  زیستمحیطهاي روستایی که از کنند و کمیت زمین تخصیص یافته به روالرا تخریب می زیستمحیطروستایی که 
). دوگانگی آنها براي 23-16هاي کند (شکلزاد تولید میونشان، هشت حلقه بازخوردي درهاي افزایش مربوطهکنند) و نرخمی

 ;Richardson 1995(هاي زیر است ) سريsgnها مهم است. دوگانگی یک حلقه بازخوردي، عالمت (طراحی سیاست

Schwaninger and Grösser, 2009 :(  
  

) تعریف نمود را دنبال 1995( 7که ریچاردسونبنابراین، براي داشتن انسجام با تعریف پیشین دوگانگی، این مقاله، مفهومی 
عادلی هستند. این تهاي تقویتی و حلقهشود، که به ترتیب معادل با کند، این مفهوم بین دوگانگی مثبت و منفی تمایز قائل میمی

این مرتبط است  تند.رویکرد به دلیل توانایی دوگانگی براي تغییر انتخاب شد، مطابق با این واقعیت که توابع در حال تحلیل هس
زیرا وابسته به بستر، متغیرهاي اجتماعی و اقتصادي ممکن است اثرات مثبت یا منفی تولید کنند (یعنی وابسته به نرخ گردشگري، 
این فعالیت اقتصادي ممکن است اثرات اجتماعی مثبت یا منفی تولید نماید). این احتمال تغییر دوگانگی در رویکرد ریچاردسون 

نتیجه شده بر همان  تأثیردر حلقه، اگر  »x«را ببینید). با درنظر گرفتن افزایش  Richardson (1995: 5)شود (رفته میدرنظر گ
  متغیر بیشتر (کمتر) از افزایش اولیه باشد، حلقه بازخوردي مثبت (منفی) خواهد بود. 

  هاي محتملآینده و زایی و گردشگريبیابان بین بطروا سیستم را با توجه به عملکرد تا کنداین تعریف دوگانگی به ما کمک می
سازي ) اشاره نمود، عالمت دوگانگی ممکن است تغییر یابد. در شبیه1995مورد پیشین درك نماییم. همان طور که ریچاردسون (

 تفاوت هستند و بنابراین دوگانگی مثبت است: اگر گردشگري بنابر سایر دالیل،ازه بیابان بیاندمدل تمایل، گردشگران نسبت به
، تا »FC&PRS«سازي زایی، به افزایش ادامه دهد، این روند در آینده ادامه خواهد یافت. برعکس، در شبیهنظر از بیابانصرف

دشگري مثبت است و پس از این نقطه، نرخ و قطبیت آن نیز زمانی که یک سطح معین از بیابان حاصل شود، نرخ افزایش در گر
 سازي متفاوت هستند.شود که گردشگران در دو شبیههاي گردشگران، فرض میها و ویژگیشوند. در زمینه اولویتمنفی می

مایل ي تسازتر هستند، در حالی که گردشگران در شبیهحساس زیستمحیطبه کیفیت  »FC&PRS«سازي گردشگران در شبیه
  کند. زایی تاکید میهاي گردشگران و روند بیابانگیري بر اهمیت ویژگیاین گونه نیستند. این نتیجه

  را ببینید).  23-16هاي کند (شکلشان را تعیین میسازد، دوگانگیهایی که هشت حلقه بازخوردي را میتوالی» هسته«یک 
ابان        بیابان         نرخ افزایش گردشگري به دلیل بیابان         افزایش افزایش بی«شود: هاي زیر میاین شامل توالی

د. با گسترش دهکند و این مورد نرخ افزایش گردشگري را کاهش میتولید می» بیابان«افزایش بیابان، افزایش سطح ». گردشگري
). در حالی که این نرخ باالتر از صفر است، علیرغم کاهش »FC&PRS«یابد (در سناریوي بیابان، افزایش گردشگري کاهش می

زایی، گردشگري افزایش خواهد یافت. با این وجود، زمانی خواهد بود که نرخ افزایش در گردشگري یافتن به دلیل افزایش در بیابان
زایش ت (گردشگري تنها دلیل افزایی ناشی از گردشگري متوقف خواهد شد یا کاهش خواهد یافصفر یا پایین خواهد بود و بیابان

  در بیابان نیست). 
نماید زیرا گردشگري در جزایر قناري یک فعالیت اقتصادي حیاتی  با این حال، این موقعیت، مشکل سیاسی مهمی را ایجاد می

ابسته دان وبایست با دقت بدان پرداخت. اشتغال و درآمد ناشی از گردشگري به معناي آن است که جمعیت به شدت باست و می
                                                        
7. Richardson 
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زایی و زایی، یک پرسش کلیدي استراتژیک است. کنترل روند بیاباناست. توانایی حفظ گردشگري بدون اثرات منفی بر بیابان
  زیست، از نظر اقتصادي سودآور هستند. پیشرفت در محیط

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هاي بازخوردي. حلقه23-16هاي شکل
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سب کنند، که به منظور کگونه که توضیح داده شد، ارتباطات هسته با دیگر متغیرها، هشت حلقه بازخوردي را تولید میهمان
  بندي شدند. ها، به دو دسته طبقهنتایجی درباره سیاست

  هاساز و جادهوهسته و افزایش ساخت -1
  )؛16پذیري خاك        هسته (شکل فرسایشها        افزایش ساز و جادهوالف) هسته         افزایش ساخت
  )؛19جرم و تنوع زیستی        هسته (شکل ها        تخریب زیستساز و جادهوب) هسته         افزایش ساخت
  )؛20ها        هسته (شکل ها        تخریب آبخوانساز و جادهوپ) هسته         افزایش ساخت

جرم ها        تخریب کیفیت آب آبیاري        تخریب زیستها        تخریب آبخوانساز و جادهوافزایش ساختث) هسته         
  )؛23و تنوع زیستی        هسته (شکل 

  ها. هسته و افزایش تخلیه زباله2
  )؛17ته (شکل جرم و تنوع زیستی        هسها         تخریب زیستالف) هسته        افزایش تخلیه زباله
  )؛18ها        هسته (شکل ها         تخریب آبخوانب) هسته        افزایش تخلیه زباله
ه جرم و تنوع زیستی        هستها         تخریب کیفیت آب آبیاري         تخریب زیستپ) هسته        افزایش تخلیه زباله

  )؛21(شکل 
جرم و ها         تخریب کیفیت آب آبیاري         تخریب زیستها         تخریب آبخوانخلیه زبالهت) هسته        افزایش ت

  )؛22تنوع زیستی        هسته (شکل 
را ارائه  23-16هاي علّی پیشین نشان داده شده در شکل هاي، یکپارچگی حلقه24نمودار حلقه علّی نمایش داده شده در شکل 

  نماید. می
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .نمودار حلقه یکپارچه علّی24شکل 
  

ار ها را آشکنقل و مدیریت تخلیه زبالهوساز و زیرساخت دولتی حملوهاي مرتبط با بخش ساختدو گروه، اهمیت سیاست
ان بر تخریب شمنفی تأثیرتر از آن، ها باید اثر گردشگري بر مقدار این دو متغیر را کاهش دهند و مهمکنند. در گروه اول، سیاستمی

ا را کاهش هها باید افزایش تخلیه زبالهپذیري خاك را کاهش دهند. براي گروه دوم، سیاستجرم و تنوع زیستی و فرسایشزیست
  د. جرم و تنوع زیستی، مدیریت شونها، کیفیت آب آبیاري و زیستشان بر تخریب آبخوانداده و آنها باید براي حذف اثرات منفی
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زایش زایی دارد که افها با متغیرهاي مستقل آشکار هستند. افزایش در جمعیت، همان عواقبی را بر روند بیابانیاستروابط س
بایست به شدت کنند، میرا تخریب می زیستمحیطهاي روستایی که گردشگري. نرخ افزایش کمیت زمین تخصیص یافته به روال

اید افزایش کنند، بمحافظت می زیستمحیطهاي روستایی که از یافته به روال کاهش یابد، در حالی که نرخ کمیت زمین تخصیص
  یابد. 

ها به یک سازماندهی جدید قلمرو اشاره دارد، که سیستم شهري جزایر قناري و نواحی روستایی را ترکیب این مجموعه سیاست
که در بخش چهار توضیح داده » کنندت میمحافظ زیستمحیطشهرهاي فاستر و فضاهاي روستایی است که از «کند. این می
  شود. می
هاي زایی شناسایی شدند و مدل دینامیک سیستم ساخته شد: مدلچگونه متغیرهاي مربوط به روند بیابان. 3-2-3

  ذهنی و اعتبارسنجی

 هاساز مدلوشناسایی متغیرها و ساخت  
هاي سازياي را تست کرده و شبیههاي نمونهبشر بدون این که ابتدا مدل) «Updated in 1995 ,1971( 8به گفته فورستر

ستم که هاي کیفی و دینامیک سیمدل». فرستادکامپیوتري مسیرهاي پیشبینی شده را انجام دهد، هرگز یک فضاپیما به ماه نمی
زایی را متوقف سعه یافتند که بتوانند روندهاي بیابانهاي سیستم واقعی هستند. آنها با این قصد تودر این مقاله توسعه یافتند، نمونه

  نمایند. 
SDM  بر اساسQM  یمبه صورت مستقیم یا غیرمستق –ساخته شد. اولین گام، تعیین یک مجموعه اولیه از متغیرها بود که- 

ود. با انتخاب این مجموعه برگزار نمهایی جهت گذارند. گروه جلساتی براي تبادل ایدهمی تأثیرزایی در جزایر قناري بر روند بیابان
). براي ساخت 1شکل  M1این مجموعه، یک ماتریس مربعی ساخته شد، و سپس گام دوم، ایجاد توابعی بین متغیرها بود (ماتریس 

اي عضهاي ذهنی ازایی در جزایر قناري؛ و ب) مدلماتریس، دو نوع ورودي استفاده شدند: الف) نتایج پژوهش درباره روند بیابان
  گروه و دیگر عواملی که با آنها مشورت شد. 

 B(افزایش یا کاهش) تغییر در  Aتغییري در «کنند که: نظر به مشکالت پیچیده، معموالً مطالعاتی وجود دارند که آشکار می
 مانند–کنند محافظ می زیستمحیطهاي کشاورزي که از کند. براي مثال، یک کاهش در روال(افزایش یا کاهش) را ایجاد می

برابر با یک است. ذکر این امر مهم  7,2X، مورد M1شود. در نتیجه، در ماتریس جرم میمنجر به تخریب زیست -کشاورزي سنتی
  پذیر نبود. سازد تا جهت اثر بین متغیرها را بدانیم و این که ایجاد توابع کمی امکاناست که پژوهش ما تنها ما را قادر می

ا هآیند، مانند کشاورزان براي مثال. این مدلهاي ذهنی پژوهشگران و دیگر عوامل مشورت شده میها از مدلدوم وروديدسته 
) و در دینامیک سیستم و تفکر  Craik, 1943; Johnson-Laird, 1983هاي واقعی یا خیالی هستند (هاي ذهنی موقعیتنمایش

ی و کنیم. هر فرد در زندگی خصوصها استفاده میهر یک از ما دائماً از مدل«فورستر، . با بازگشت به جی اندسیستم استفاده شده
کند. تصاویر ذهنی در ذهن فرد درباره اطرافیان فرد، گیري استفاده میهایی براي تصمیمکار، به صورت غریزي از مدلودر کسب

ها، یا کشورها نیست. فرد از روابط و مفاهیم شهرها، حکومت کارها،وهاي واقعی، کسبها هستند. ذهن هر فرد حاوي خانوادهمدل
هاي ذهنی منبع ). این مدلForrester, 1971, Updated in 1995» (هاي واقعی را ارائه دهدکند تا سیستمانتخابی استفاده می

تند و به شکل غیردقیقی بیان مبهم و ناکامل هس« ... اطالعات بسیار مفیدي هستند، اما آگاهی از این امر مهم است که آنها 
کنند، حتی طی زمان یک مکالمه تک. ذهن انسان چندین رابطه هاي ذهنی با زمان تغییر میشوند. به عالوه، در هر فرد، مدلمی

                                                        
8. Forrester 
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یابند. هاي ذهنی نیز تغییر میکند، مدلکند، همان طور که گفتمان تغییر میرا جهت مناسب نمودن بستر یک بحث، سرهم می
کننده در یک بحث، مدل ذهنی متفاوتی را جهت تفسیر گیرد، هر شرکتهنگامی که تنها یک موضوع مورد بحث قرار میحتی 

بایست ، دو نوع مدل ذهنی میQM). بنابراین براي ساخت Forrester, 1971, Updated in 1995» (گیردکار میموضوع، به
شان درباره موضوع هستند؛ و ب) آنهایی دان هستند و بر اساس علم و پژوهشتشخیص داده شوند: الف) آنهایی که در اذهان دانشمن

پاالیش «ها توسط گروه تحلیل و هاي علمی این دومیآیند، مانند کشاورزان، رهبران سیاسی، و غیره. بنیانکه از دیگر عوامل می
شونده است: ماتریس چندین بار از نو ساخته ارساخته شد. قابل ذکر است که روند تکر M1با همه این اطالعات، ماتریس ». شدند

گذار بر متغیرهایش وجود نداشت. تأثیراي براي برآورد پارامتر ساخته شد. هیچ اطالعات کمی SDMشد. با استفاده از این ماتریس، 
ند. این، معناي ها، ایجاد شدسازيزایی و براي تصدیق انجام شبیهبنابراین، آنها تنها براي بازتولید تکامل تخمینی روندهاي بیابان

  کنند. دهند که تغییري در یک متغیر یا یک پارامتر تولید میاتی را بازتاب میتأثیرکند: آنها تنها جهت ها را روشن میسازيشبیه
هاي باشیم. اطالعات ذخیره و مدل SDMکند تا قدردان علم تولیدي افزون از طریق طراحی ها به ما کمک میروند ساخت مدل

 هاي ذهنی،برعکسِ مدل«نماید: کند، در حالی که همزمان فرضیات و انسجام صریح بین آنها ایجاد میذهنی را با مدل ادغام می
سازي دینامیک سیستم، درباره فرضیات و چگونگی مرتبط بودن آنها به یکدیگر، صریح هستند. هر مفهومی که هاي شبیهمدل

تواند در یک مدل کامپیوتري گنجانده شود. ساخت یک مدل کامپیوتري، شرح داده شود، می بتواند به صورت واضحی با کلمات
کند. فرضیات ناواضح و پنهانی معلوم هستند، بنابراین ممکن است مورد بررسی و گفتمان قرار ها را تحمیل میسازي ایدهشفاف
   ).Forrester, 1971, Updated in 1995» (گیرند.

  هامدل اعتبارسنجی. 3-2-4
اي که انسان و هاي پیچیدههاي اعتبارسنجی در مورد مدلکمبود داده«کنند که ) بحث می2005و همکاران ( 9ریزبی

 مستلزمِ پردازند، معموالًمحیطی می-هایی که به مسائل پیچیده اجتماعیمدل». کنند، بحرانی استهاي طبیعی را احاطه میسیستم
 یا مربوط به ابعاد ارزشی مشکالتی هستند که تعریف اندآوري نشدهاقتصادي هستند که یا اغلب جمع-هاي اجتماعیبراي مثال، داده
  شان دشوار است.       و کمی نمودن

 ها، مفصلورودي عنوانبههاي ذهنی زایی، با استفاده از نتایج پژوهش و مدلهاي بیابانهمان طور که توضیح داده شد، مدل
معیار  کند، بنابراینسازي میار یک مدل، سازگاري آن با سیستم واقعی است. مدل، سیستم واقعی را سادهشرح داده شدند. اعتب

کنند، زایی میارزیابی مدل، سازگاري آن با واقعیت و توانایی آن در پاسخگویی به این پرسش اصلی است که: عواملی که تولید بیابان
  چه هستند؟ 

یا  توانند به سطح باالترتوانند به طور قطعی اثبات شوند، و آنها تنها میها هرگز نمیریهکند که نظتایید می 10کارل پوپر
ها موقتی هستند و معیار اصلی همه نظریه ).Popper, 1959; Popper, 1972( تري از درستی برسند، به جز در علوم رسمیپایین

هاي منطقی، مدرك تجربی منبع بنیادینی عی، عالوه بر بحثبراي ارزیابی یک نظریه یا یک مدل، تحریف است. در علوم اجتما
  زایی انجام شود؟هاي بیابانتواند در مورد مدلبراي تکذیب کردن است. با لحاظ نمودن محدودیت اطالعات، تکذیب چگونه می

 با ساختار موقعیتی که ها هستند، از این نظر که ساختارشانهاي معماران یا نمودارهاي فیزیکدانهاي ذهنی مشابه مدلمدل«
  ). Johnson-Laird and Byrne, 2000( دهند، همسان استارائه می

  و هاي ذهنیدادند تا ثابت کنند که مدل هایی انجامتست و واقعیت، نویسندگان SDMبین  سطح شباهت بنابراین، براي تعیین
                                                        
9. Risbey 
10. Karl Popper 
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باشند. نتایج نشان کند) نادرست میتولید می Bدر  تغییري Aپژوهشی که بر اساس روابط بین متغیرها هستند، (یک تغییر در 
دید هاي ذهنی جدهند که آنها نتوانستند تکذیب شوند؛ با این وجود، نویسندگان محتاط هستند، زیرا مطالعات جدید و مدلمی
مرین براي . عالوه بر تاي شوندهاي ارتقا یافتههاي جدیدي اضافه کنند که ممکن است منجر به مدلتوانند توسعه یابند، بینشمی

. جانبه از رفتار واقعیت، در سطح مدل ایجاد شدیک نمایش همه عنوانبهاثبات نادرستی در سطح روابط بین متغیرها، مورد دیگري، 
افزایش  کند ومحافظت می زیستمحیطتست اول نشان داد که افزایش جمعیت و گردشگري در ترکیب با کاهش کشاورزي که از 

جدیدي به منظور کسب  کند. با این وجود، در حال حاضر گروه در حال انجام پژوهشزایی میخرب،  تولید بیابانکشاورزي م
  باشد. ها میاطالعات کمی جهت تایید اعتبار مدل

  ناریوهاها از طریق سقناري: تفکر مجدد درباره استرتژي جزایر در زاییبیابان با مبارزه سناریوها. . مسیرهاي4

سناریوهاي پیشنهادي، یک توالی فرضی از رویدادهایی هستند که هدفشان تمرکز بر روندهاي علّی و روندهاي تصمیم است. 
برنده روندهاي منجر به ظاهر ساختن نیروهاي جلو QMسناریوها بر اساس نتایج به دست آمده از دو تحلیل قبلی توسعه یافتند. 

، تمایالت متغیر محتمل را نشان دادند؛ دو سناریو همراه با یکدیگر، جهت تسهیل بحث SDMزایی شد، در حالی که نتایج بیابان
  زایی ساخته شدند. بعدي مشکل با عوامل اجتماعی و متخصصین و طراحی یک استراتژي جهت مبارزه با روند بیابان

 آینده درنظر گرفت. این به ما کمک خواهد تصاویر عنوانبههاي رویدادها و نه پیشرفت عنوانبهشایسته است که سناریوها را 
اي هتوانند به صورت قابل مالحظکرد تا توجه خاصی به گشودن مسیرهاي جایگزین و پیوندها نماییم، که در آنها اعمال انسان می

  بگذارند.  تأثیربر آینده 
)، کالبد یک سناریو عناصر زیر را دربر 2001( 13و کورال کوئینتانا 12) و گوئیماراس پریرا1996 ,1993( 11طبق گفته شوارتز

) هاي مهم ثهاي استراتژیک (عناصر ازپیش تعیین شده)، ت) عدم قطعیتدارد: الف) ابعاد مهم ب) نیروهاي مقدماتی، پ) ثابت
  بحث (منطقی، درباره سناریوها) و تصویر آتی. 

ه شوند. آنها لزوماً مجبور به ارائتوانند ساخته میوها میکنند که در آن سناریاي را تعریف میابعاد مهم، جمعاً فضاي چندبعدي
اویر آتی را ترین خصوصیات تص، نیستند؛ آنها مهماندیا دربر داشتن فرضیات علّی، آن گونه که بر حسب مرتبط بودن تعریف شده

لوبیت و ان و براي ارزیابی مطششوند، بلکه بر اساس ارزش سیاسیشان انتخاب نمیکنند. آنها بر اساس اهمیت علمیتوصیف می
  شوند.عملی بودن سناریوها استفاده می

بیعی و منابع ط زیستمحیط: الف) اقتصاد ب) جامعه، تحصیالت و فرهنگ، پ) علم و فناوري، ت) اندابعاد مهم زیر تعریف شده
  و ث) قابلیت حکومت.

دهند که ممکن است بر موقعیت یا تصمیمات اي را ارائه میها)، عوامل، تمایالت یا روندهاي کلیديIFنیروهاي مقدماتی (
ها IFکنند. کنند و گشایش سناریوي آتی را متقابالً تعیین میبگذارند، و نیز آنهایی که سیستم را هدایت می تأثیرگرفته شده 

: اقتصادي، اجتماعی، روندهاي زیست محیطی یا رویدادها و 14ايزمینهبندي شوند: نیروهاي توانند به دو دسته اصلی طبقهمی
  ها از حکومت و نیز دیگر عوامل اجتماعی و سیاسی.اقدامات عامل اجتماعی: اقدامات و پروژه

  زایی در جزایر قناري، اینها به صورت زیر هستند:در مورد روند بیابان
                                                        
11. Schwartz 
12. Guimarães Pereira 
13. Corral Quintana 
14. Contextual Forces 
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)، پ) r+dگذاري در گذاري دولتی (سرمایهو خدمات)، ب) سرمایه هاي اقتصادي رقابتی (کشاورزياقتصاد: الف) بخش
  گذاري بخش خصوصی و ت) ارتقاي حکومت.سرمایه

  ی.زیستمحیطجامعه، تحصیالت و فرهنگ: الف) جامعه مدنی یکپارچه و ب) روندهاي تحصیلی 
  هاي زیست محیطی خودمانی.علم و فناوري: الف) زیرساخت و ب) فناوري

  منابع طبیعی: الف) دسترسی به آب، ب) روندهاي آلودگی (یعنی آب، جو) و پ) محصول کشاورزي پایدار.و  زیستمحیط
  برداري از زمین، و ب) پایداري موسساتی.ریزي بهرهحکومت: الف) توسعه و برنامه

شوند. پیش تعیین شده)، در سرتاسر همه سناریوها تمایالت ثابت و آشکاري درنظر گرفته میهاي استراتژیک (عناصر ازثابت
مورد در حال  پیش تعیین شده است. دراگر یک رویداد یا یک روند بتواند بالفاصله به هر گونه سناریویی توسعه یابد، یک عنصر از

 شود. یک ثابت استراتژیک درنظر گرفته می عنوانبهی تحلیل، تمایل آمارگیري جمعیت

توان پیشبینی نمود، اما اساساً به این شناخته شان را نمیهستند که پیشرفت ايهاي مهم آن نیروهاي مقدماتیعدم قطعیت
یوها براي ند. در تحلیل سنارکنهاي اصلی بین سناریوها را تعیین میگذارند، تفاوتمی تأثیراي از رویدادها شوند که بر مجموعهمی

  : الف) بهبود اقتصادي و ب) تغییر اقلیم.اندهاي مهم زیر تعریف شدهزایی، عدم قطعیتبیابان
ناسایی شوند. چالش، شدهد، گشوده میسناریوها به دنبال یک منطق داخلی که عناصر را به یک طرح یا بحث منسجم پیوند می

کند. کل ) معناي پیام را به گونه موثري منتقل می2گیرد و به بهترین شیوه ممکن می ) دینامیک موقعیت را1طرحی است که 
اصر عنهاي مختلفی که در نهایت در آنها، هاي مختلف توسعه یابد، به دنبال طرحتواند به شیوهمجموعه نیروهاي مقدماتی می

تی از یک لحظه موقتی (عموماً حال) به یک لحظه آ کند که چگونه سیستمشوند که روشن میمختلف از طریق حکایتی ترکیب می
  تکامل یافت.  

سال آتی، با درنظر  30هاي مختلف درباره جزایر قناري در در این مورد، دو سناریو توسعه یافتند که هدفشان، نشان دادن ایده
» ورت معمولِکار به صوکسب«تکامل کند که یک زایی بود. از یک طرف، سناریوي بیابان است، که تظاهر میگرفتن روند بیابان

ارائه شد. هر دو  15کند، و از طرف دیگر، یک تصویر مثبت بود که توسط سناریویی با نام سناریوي آباديجزایر قناري را حکایت می
این، در رهاي انجام شده توسط تحلیل دینامیک هستند. بنابسازيسناریو عمدتاً بر اساس علم فراهم شده توسط مدل کیفی و شبیه

اي فاستر شهرهسازي دهد، در حالی که سناریوي آبادي با شبیهسازي تمایل را بازتاب میآن مورد، سناریوي بیابان نتایج شبیه
 دارد.  همخوانی

هت هایی جهمان طور که قبالً بیان شد، هدف سناریوها، ساخت انواع مختلف دانش (علمی و غیرعلمی)، با استفاده از حکایت
سازي همراه با سیاست و اقدامات باشد. سناریوها اجازه ادغام نمودن اطالعات مدلگیري میریزي و تصمیموندهاي برنامهتسهیل ر

تري براي ها، که روش راحتدهند، همه به روش حکایتکنند، را میاجتماعی و معانی اي که یک تکامل موقتی نیز فراهم می
   ).Corral Quintana et al., 2002(تر است نفعان و افراد مربوطه قابل دركي ذيساخت الگوهاي پیچیده است و همچنین برا

هاي بین ابعاد مختلف و نیز تکامل ، پیوستگی26و  25هاي تکامل موقتی هر دو سناریو در پایین نشان داده شده است. شکل
  ت. تر اسدهند، نمایش غیرخطی براي پرداختن به واقعیت، مناسبآنها طی زمان را با استفاده از یک نمایش غیرخطی ارائه می

هایشان را به اشتراك وهی ارائه شدند، که در آن، عوامل اجتماعی نظرات و دغدغهگر-این سناریوها در یک جلسه تمرکزي
مختصراً ارائه شدند تا سپس بر ارائه و بحث سناریوهاي توسعه یافته  SDMو  QMگذاشتند. در این روند مشارکتی، ابتدا نتایج 

و راهکارهاي  زاییهاي مساله بیاباندر رابطه با ویژگیتمرکز نمایند. سناریوها براي تسهیل روند بحث بین عوامل اجتماعی درگیر، 
                                                        
15. Oasis scenario´ 
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هاي پیشین، ورودي مهمی براي تعریف استراتژي جزایر قناري جهت پذیر استفاده شدند. این بحث، همراه با نتایج تحلیلامکان
  زایی بود. مبارزه با روند بیابان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 بیابانهاي موقتی سناریوي . نمایش پیوستگی25شکل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  هاي موقتی سناریوي آبادي. نمایش پیوستگی26شکل 
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  هاي سیاست. درس5

اري تعریف زایی در جزایر قنجانبه براي مبارزه با روند بیابانبا درنظر گرفتن پیامدهاي این رویکرد یکپارچه، یک استراتژي همه
) با در ذهن داشتن سه هدف زیر، همان طور که با عوامل اجتماعی CISCoD(زایی شد. استراتژي جزایر قناري براي مبارزه با بیابان

  بحث شد، تعریف گردید:  
 ؛زاییکاهش و/یا جلوگیري از روندهاي تخریبی نواحی در خطر بیابان -

 و ؛بهسازي زمین نسبتاً تخریب شده -

 زایی. احیاي زمین آن نواحی متحمل بیابان -

یطی، هایی شامل ابعاد زیست محها و بعداً در فعالیتولویتی ساخته شد، که در سیاستاین استراتژي در شش زمینه فعالیت ا
سازي شدند. پنج محور اول به هر دو سیاست بخشی اشاره دارند، در حالی که ششمی یک محور عرضی اجتماعی و اقتصادي پیاده

اولویتی  هايکند. زمینه فعالیتبر استراتژي تاکید میاست که بر نیاز به اقدامات هماهنگی موسساتی، و نیز در ارزیابی و نظارت 
   عبارتند از:  CISCoDپیشنهادي 

  ریزي و مدیریت زمین. برنامه1محور اولویت 

کشاورزي،  هاي استفاده شده درمدیریت و تکنیک تأثیراي تحت وضعیت خاك و تنوع زیستی مستقیماً و به مقدار قابل مالحظه
کنند، سایرینی وجود دارند که به ایجاد می گیرند. در حالی که برخی از آنها روندهاي تخریب خاكدام، و مدیریت جنگل قرار می

تراتژي ند؛ اسکنند. به همین دلیل، همه این روندها به شدت با یکدیگر مرتبط هستگونه مثبتی جهت حفاظت از خاك عمل می
شان هدایت توسعه ها و اعمالی را دربر دارد که هدفشود که سیاستمی» ریزي و مدیریت زمین. برنامه1محور اولویت «شامل 

ها و تنوع زیستی معکوس شوند. کشاورزي، دام و شود، تا روندهاي منجر به تخریب خاكاقدامات کشاورزي، دام و جنگلداري می
  .جنگلداري

 ریزي و مدیریت آب. برنامه2یت لومحور او 

ها،کیفیت آب موجود و مدیریت آن براي آبیاري است. کمبود زایی در جزایر قناري، کاهش آبخوانعامل مستقیم دوم در بیابان
اي هها هستند که در ترکیب با تکنیکزایی فزاینده برخی خاكاین منبع، استفاده بیش از حد و غلط از آن به نوبه خود، علل نمک

بخشند. بنابراین کاهش رشد تقاضاي آب، ارتقاي استفاده بهتر از آب و تولید آن کشاورزي نامناسب، روندهاي تخریب را بهبود می
زایی هستند. جهت دستیابی به این، رشد محصول که از طریق منابع جایگزین، کلیدي براي معکوس نمودن این علت مهم بیابان

د هاي آبیاري را، همراه با گسترش تولید خوبایست ارتقا یابد، کارآمدي سیستمکاهش داده است، می الزامات آب براي تولیدشان را
  آب و استفاده از انرژي تجدیدپذیر، افزایش دهد.

  ریزي شهري و مدیریت زباله. زیرساخت، برنامه3اولویت محور 

نقلی ولهاي حمیگر مرتبط هستند. طراحی زیرساختریزي شهري به شدت با یکدنقل، مدیریت زباله و برنامهوزیرساخت حمل
ود، اکثر شکنند. در حالی که آب در نواحی کشاورزي تولید میهاي شهري جزایر را تعیین میبین و درون شهري، ساختار سیستم

نقل، مدیریت وحملکند که این سه عامل (زیرساخت هایی شهري هستند. ارزیابی مدل تایید میتولید و مدیریتش ضرورتاً فعالیت
دل فاستر براي کنند. مزایی بیان شده در باال تولید میاي بر دو علت مستقیم بیابانریزي شهري) اثرات قابل مالحظهزباله و برنامه

سازي نماید. وابسته به طراحی بندي و تخریب خاك را شبیهتواند پراکندگی، تصرف غیرضروري زمین، آبتوسعه شهري می
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یا  ها را افزایشجرم و تنوع زیستی و تخریب آبخوانتوانید تخریب زمین، زیستا و شهرها، و مدیریت زباله، شما میهزیرساخت
  شود.کاهش دهید. بنابراین استراتژي شامل این محور اولویت می

  هاي گردشگري و بازرگانی. فعالیت4محور اولویت 

ر زایی دو بیابان زیستمحیطاتی بر تأثیرها نیز ، دیگر فعالیت2و  1ویت هاي اقتصادي بیان شده در محور اولدر کنار فعالیت
ها مستلزم ناشی از گردشگري، و بازرگانی و خدمات مربوط به آنها مهم است. این فعالیت تأثیرجزایر قناري دارند. در بین اینها، ذکر 

باله بهتر، و یک مدیریت ز هاتر از این ورودياستفاده عاقالنه کنند، بنابراینتولید زباله می آب و انرژي هستند و در مقادیر عظیمی
دهند، به ها در آنها روي میکه این فعالیت ايبراي استراتژي بسیار مهم هستند. همراه با یکدیگر، با احترام براي حساسیت نواحی

  شوند.  گرفته نظر در کاناریا در زاییابانبی کاهش به کمک خشک هستند، باید جهت-خشک و نیمه ویژه این حقیقت که آنها در زمین
  آگاهی، تحصیالت و آموزش5محور اولویت . 

ن شود. ایهاي اجتماعی و مدیریت، میزایی توسط هر دوي گروه، شامل شناسایی وجود یک مشکل بیابانCISCoDموفقیت 
محیطی، هم رسمی و هم غیررسمی، ب)  سازي برنامه آگاهی در سه ناحیه است: الف) تحصیالت زیستمستلزم طراحی و پیاده

امه سازي برنهاي اقتصادي انجام شده در جزایر قناري براي شرایط خشک، و پ) پیادهروندهاي آموزش براي سازگاري با فعالیت
لم را عها باید اشاعه زایی در جزایر قناري. این برنامههاي اجتماعی، با لحاظ نمودن اهمیت مشکل بیابانحساسیت در بین گروه

  زایی ارتقا دهند. ترغیب نموده و حکومت را در رابطه با بیابان
  موسساتی، مشارکت و سیستم ارزیابی. هماهنگی 6محور اولویت 

هاي درگیر، براي پیشرفت به سمت سناریوي با هر برنامه استراتژیکی، اعمال هماهنگ شده در بین موسسات مختلف و بخش
ها در مراحل زیر ضروري است: الف) تعریف اقدامات در نواحی اولویت مطلوب بسیار مهم هستند. بنابراین، هماهنگ نمودن فعالیت

سازي آنها؛ و ت) تنظیم برنامه. بنابراین، حکومت جزایر قناري امات؛ پ) ارزیابی نتایج پیادهسازي اقدبندي آنها؛ ب) پیادهو زمان
سازي اعمالی باشد که محورهاي اولویت بایست یک رده مدیریت را براي این تخصیص دهد که مسئول هماهنگ نمودن پیادهمی

  سعه دهند. را تو 6دهند، و اساساً چهار عمل محور این استراتژي را تشکیل می

  گیري. نتیجه6
تر جانبهاداره منابع طبیعی امروزه، با چندین معیار و عملکرد و اغلب با چندین عامل اجتماعی با منافع مغایر، مستلزم حمایت همه

تنها حاصل  سازيو ابزارهاي بهینه» سنتی«سازي باشد از آن چه که می تواند با استفاده از شبیهتري از تصمیم میپذیرو انعطاف
ین را طبق کنند و بهتربندي میهاي تصمیم را رتبهاي از گزینهگیرندگان، مجموعهگیري، تصمیمشود. در کل، در روندهاي تصمیم

)، این بهترین راه نزدیک شدن به مشکالت 2005و کانگاس ( 16کنند. به هر حال، طبق مطالعات کانگاسهایشان انتخاب میاولویت
  ت. پیچیده تصمیم نیس

(مشکالت)،  اي بود که بر مشکلرویکرد پیشنهاد شده در این مقاله، بدین صورت ساخته شد: گام اول شناسایی متغیرهاي کلیدي
هاي الزم گذارند؛ این یعنی ساخت یک مدل کیفی. وروديمی تأثیرزایی در جزایر قناري در این مورد، و روابط بین متغیرها بیابان

  این زمینه؛ مصاحبه با متخصصین و عوامل اجتماعی.  اینها بودند: پژوهش در
   ها متغیرهااریوهایی که در آنـسن شوند، و لحاظ سیستم دینامیک دلـم طراحی براي باید که را متغیرهایی اول شانهـن گام این
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عه زایی، این نتیجه بدین معناست که مجمورکنشی. در مورد بیاباناندها مهم هستند، را داد: متغیرهاي اصلی وبراي طراحی سیاست
  بایست به موارد زیر توجه نمایند: سازي شوند، میهایی که قرار است پیادهسیاست

مچنین، شان؛ هغیرمستقیم منفی تأثیرکنند و را تخریب می زیستمحیطاي که هاي روستاییالف) کاهش نرخ افزایش روال
کنند و اثرات محافظت می زیستمحیطاي که از هاي روستاییسازي افزایش روال؛ و شبیه17منفی جمعیتات تأثیرکاهش 

  کار بر متغیرهاي اصلی.  -زاییشان بر بیابانغیرمستقیم مثبت
کنشی است راندات منفی گردشگري را کاهش دهند، که یک متغیرتأثیرها باید ب) به طور مشابه، در رابطه با جمعیت، سیاست

  گذارد. می تأثیرزایی بر آن زیرا روند بیابان
هایی که آن را به جلو زایی و آهسته کردن حلقههاي مطلوب براي متوقف کردن یا معکوس کردن بیابانپ) پرورش حلقه

  ساز. ورکنشی، بیابان، گردشگري و شبکه جاده و ساختاندبرند، در حین تمرکز بر متغیرهايمی
ساخت مدل دینامیک سیستم بود. زیرا این یک دیدگاه افزون براي درك ساختار سیستمی که مشکل یا مسیر  گام بعدي،

  نماید: کند، و تصفیه نتایج پیشین، فراهم میزایی در این مثال) را تولید میمشکالت (بیابان
هاي اي روالهها باید تخلیه زبالهتکند که سیاست) ایجاد تغییرات توصیف شده در الف)، مدل دینامیک سیستم آشکار می

شان بر فرسایندگی باد، فرسایندگی بارش باران، کنند، و همین طور اثرات منفیرا تخریب می زیستمحیطروستایی را که 
هاي ات مطلوب روالتأثیرها باید جرم و تنوع زیستی را کاهش دهند. به عالوه، سیاستپذیري خاك و تخریب زیستفرسایش

 أثیرتها همچنین ممکن است که کنند، ارتقا بخشند. سیاستدر برابر چهار متغیر آخر محافظت می زیستمحیطیی را که از روستا
  ساز را کاهش دهند. وها و شبکه جاده و ساختها، تخلیه زبالهافزایش جمعیت بر آبخوان

از ضروري سوها و شبکه جاده و ساخته زبالهگردشگري بر افزایش تخلی تأثیرمطلوب در ب) کاهش  تأثیرث) دستیابی به 
  خواهد بود، و 

  هاي بازخورد مثبت.ج) تقویت حلقه
. هر یک از ها، اجرا شدندثابت عنوانبهسازي مربوط به رفتار سیستم با استفاده از مسیرهاي جایگزین مقادیر سپس، دو شبیه

  آنها مربوط به یک سناریو بود.  
کل سیاست  زایی، رفتارشان باید درکنند (شامل ثابت) که جهت کنترل روندهاي بیابانایی تاکید میچ) نتایج قبلی بر متغیره

دهد که نتیجه دهد و اجازه شناسایی سناریوهاي آتی سیستم را میجانبه میتغییر کند. عالوه بر آنها، این گام جدید یک بینش همه
سازي به نوبه خود، هر مجموعه، نتیجه تغییرات رفتار سیستم ایجاد شده از پیادهها خواهد بود. یک مجموعه متفاوت مقادیر این ثابت

  ها خواهد بود. سیاست
  شوند.هاي متغیرهایی بود که منجر به سناریوها میرکنشاندآخرین گام، ساخت مسیر و

عی را در ه شوند تا سیستم اجتمادهد که باید پرورش یافته یا آهستانداز دیگري براي شناسایی نیروهایی میح) این گام چشم
ازه گیرنده (یا آنهایی که در روند درگیر هستند) اججهت مطلوب حرکت دهند. این بر پیوندهاي متغیرهایی تاکید دارد که به تصمیم

  جانبه افزون از مساله و الگوهاي آن داشته باشد. دهند تا یک بینش همهمی
ي، دو زایی در جزایر قنارذاري علم با عوامل اجتماعی مختلف مربوط به روند بیابانگخ) به منظور تسهیل یک روند به اشتراك

اجتماعی  رکنش اولیه با عواملاندسناریو ساخته شدند. کاربرد این سناریوها به دقت وابسته به روند مشارکتی بود. هر چند که یک
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یک مرحله آتی در روند پژوهش انجام شد. پانزده نماینده  تري، درهاي مستقیم وجود داشت، روند مشارکت موثقاز طریق مصاحبه
موسسات دولتی و خصوصی در جلسه گروهی تمرکزي شرکت کردند. این، اجازه اعتبارسنجی نتایج روندهاي ارزیابی پیشین را داد، 

ن با پژوهشگران در ایهاي کاربردي شناسیهاي روشها و یافتهکنندگان قادر به بررسی مشترك حوزه، گامبه طوري که شرکت
  مطالعه موردي بودند.   

د) همچنین باید ذکر کرد که این اولین باري بود که در آن، موسسات دولتی و خصوصی مختلف جزایر قناري گرد یکدیگر 
تایج مدل، نزایی بحث کنند. این فقط براي پژوهشگران تجربه پرارزشی نبود، زیرا براي تکمیل آورده شدند تا پیرامون مشکل بیابان

کنش راندکنندگان، علم ارزشمندي فراهم نمود. همان طور که به وضوح اعالم شد،به منظور تعریف استراتژي و براي خود شرکت
ان بودند. به شهاي مختلفها و موقعیتها را قادر ساخت تا به اشتراك گذاشته شوند، بنابراین آنها قادر به درك نگرانیبین آنها ایده

  نها همچنین قسمتی از روند تحلیل مساله و پیشنهاد و بحث درباره اعمالی جهت غلبه بر آن را احساس کردند. عالوه، آ
) تعریف شد. در حال حاضر، CISCoDزایی (در نتیجه این رویکرد یکپارچه، استراتژي جزیره قناري براي مبارزه با بیابان

اي جهت اخذ سازي این استراتژي است، هدف این استراتژي، کمک به مقامات محلی و منطقهاي در حال پیادهحکومت منطقه
هاي همچنین در مواردي همانند آن که در این جا بحث شد که در آن، داده -باشدهاي پیچیده نامعین میتصمیماتی شامل سیستم

  ود نیستند یا کیفیت پایینی دارند. کمی، یا موج
. )Corral Quintana, 2009(دهند، تحلیل شوند اي که در آن روي میتوانند جداي از بستر اجتماعیمسائل سیاست نمی

کند، یک ) بحث می1991( 18اندازها، نظرات، علم و منافع مختلف آنها را مقید می کنند. همان طور که لیندبلومها، چشمدریافت
ختنی هاي شناهاي ناشی از پیچیدگی دنیا و تواناییم تمایل عمیق و مداوم در فرهنگ غربی وجود دارد براي قدردانی از دشواريعد

توان به طور فروتنانه انسان، و مگر این که عمل سیاسی براي درنظر گرفتن این حقیقت تنظیم شود که مشکالت پیچیده را نمی
    بدتر از آن که بدان نیاز دارد، روي خواهد داد.    گذاري بسیارکامل فهمید، سیاست

و آن را با روند  کندکاره تک را رد میگیرنده همههاي حکومت پاسخگوتر و فراگیرتر، مفهوم یک تصمیمبنابراین، پیدایش شیوه
اخت به عالوه، یک شنباشد. اي در مورد مسائل سیاست خاص میکند که شامل گفتمان گستردهاي جایگزین میاندیشانهژرف

د در گیري نیست که مشاوره مناسب، گفتگو و تعمق بایاي نیز وجود داشته است مبنی بر این که فقط در سطح تصمیمپیشرونده
  ).Corral Quintana et al., 2002بین افراد نگران مسائل حکومتی مختلف رخ دهند (
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 پیوست الف

  ها.سازيمعادالت و مقایسه شبیه
  الف) معادالت مدل دینامیک سیستم. 

01 (Aux 4 = 1  

  ها: بیابان. واحد
افزایش  xها ساز + تأثیر جمعیت بر آبخوانوتأثیر شبکه جاده و ساخت xها ساز بر آبخوانوتأثیر ساخت =ها ) تخریب آبخوان02

  ها.افزایش تخلیه زباله xها ها بر آبخوانجمعیت + تأثیر تخلیه زباله
  ها/سال.واحدها: تخریب آبخوان

بر  سازوجرم + تأثیر ساختتأثیر کیفیت آب آبیاري بر زیست xتخریب کیفیت آب آبیاري  =جرم و تنوع زیستی ) تخریب زیست03
کنند جرم تخریب میزیست زیست را در برابرهاي روستایی که محیط سازي روالوافزایش تأثیر شبکه جاده و ساخت xجرم زیست

x ه از محیط هاي روستایی ککنند + تأثیر روالهاي روستایی که محیط زیست را تخریب میافزایش زمین تخصیص یافته به روال
هاي روستایی که از محیط زیست در برابر افزایش زمین تخصیص یافته به روال xکنند جرم محافظت میزیست در برابرزیست 

  جرم.ها بر زیستتأثیر تخلیه زباله xکننند محافظت می هاه زبالهافزایش تخلی
  جرم و تنوع زیستی/سال. واحدها: تخریب زیست

 xها بر آب آبیاري ها بر آب آبیاري + تأثیر تخلیه زبالهتأثیر تخریب آبخوان xها تخریب آبخوان =) تخریب کیفیت آب آبیاري 04
  ها.افزایش تخلیه زباله

  خریب کیفیت آب آبیاري/سال.واحدها: ت
  ).100) بیابان = انتگرال (افزایش بیابان، 05

  ).400/0واحدها: بیابان (
  .3/0 =پذیري خاك ها بر فرسایشساز و جادهو) تأثیر ساخت06

  ساز.وپذیري خاك/شبکه جاده و ساختواحدها: فرسایش
  .3/0 =جرم ساز بر زیستو) تأثیر ساخت07

  ساز.وجرم و تنوع زیستی/شبکه جاده و ساختزیستواحدها: تخریب 
  .3/0ها = ساز بر آبخوانو) تأثیر ساخت08

  ساز.وها/شبکه جاده و ساختواحدها: تخریب آبخوان
  .50/0ها بر بیابان = ) تأثیر تخریب آبخوان09

  ها.تخریب آبخوان واحدها: بیابان/
  .3/0ها بر آب آبیاري = ) تأثیر تخریب آبخوان10

  ها.واحدها: تخریب کیفیت آب آبیاري/تخریب آبخوان
  .7/0جرم و تنوع زیستی بر بیابان = ) تأثیر تخریب زیست11

  جرم و تنوع زیستی.تخریب زیست واحدها: بیابان/
  . 3/0ها = ) تأثیر جمعیت بر آبخوان12
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  ها/تراکم جمعیت. واحدها: تخریب آبخوان
  . 3/0ساز = و) تأثیر جمعیت بر ساخت13

  ساز/تراکم جمعیت.وواحدها: شبکه جاده و ساخت
  .3/0ها = ) تأثیر جمعیت بر تخلیه زباله14

  تراکم جمعیت. ها/واحدها: تخلیه زباله
  .3/0جرم = ) تأثیر کیفیت آب آبیاري بر زیست15

  جرم و تنوع زیستی/تخریب کیفیت آب آبیاري.واحدها: تخریب زیست
  .1/0باران بر بیابان =  ) تأثیر فرسایندگی بارش16

  فرسایندگی بارش باران. واحدها: بیابان/
  .3/0ها = بر تخلیه زباله RPDE) تأثیر 17

  ها/کمیت زمین تخصیص یافته به کشاورزي مخرب. واحدها: تخلیه زباله
  .3/0کنند = جرم تخریب میهاي روستایی که محیط زیست را در برابر زیست) تأثیر روال18

  جرم و تنوع زیستی/کمیت زمین تخصیص یافته به کشاورزي مخرب.تخریب زیستواحدها: 
  .3/0کنند = هاي روستایی که محیط زیست را در برابر فرسایندگی بارش باران تخریب می) تأثیر روال19

  کمیت زمین تخصیص یافته به کشاورزي مخرب. واحدها: فرسایندگی بارش باران/
  .3/0کنند = پذیري خاك تخریب میکه محیط زیست را در برابر فرسایش هاي روستایی) تأثیر روال20

  کمیت زمین تخصیص یافته به کشاورزي مخرب. پذیري خاك/واحدها: فرسایش
  .3/0کنند = هاي روستایی که محیط زیست را در برابر فرسایندگی باد تخریب می) تأثیر روال21

  افته به کشاورزي مخرب.کمیت زمین تخصیص ی واحدها: فرسایندگی باد/
  .-1کنند = جرم محافظت میهاي روستایی که از محیط زیست در برابر زیست) تأثیر روال22

  جرم و تنوع زیستی/کمیت زمین تخصیص یافته به کشاورزي سنتی.واحدها: تخریب زیست
  .-1کنند = ظت میهاي روستایی که از محیط زیست در برابر فرسایندگی بارش باران محاف) تأثیر روال23

  کمیت زمین تخصیص یافته به کشاورزي سنتی. واحدها: فرسایندگی بارش باران/
  .-1کنند = پذیري خاك محافظت میهاي روستایی که از محیط زیست در برابر فرسایش) تأثیر روال24

  کمیت زمین تخصیص یافته به کشاورزي سنتی. پذیري خاك/واحدها: فرسایش
  .-1کنند = هاي روستایی که از محیط زیست در برابر فرسایندگی باد محافظت می) تأثیر روال25

  کمیت زمین تخصیص یافته به کشاورزي سنتی. واحدها: فرسایندگی باد/
  .1/0پذیري خاك بر بیابان = ) تأثیر فرسایش26

  پذیري خاك.فرسایش واحدها: بیابان/
  .3/0ساز = و) تأثیر گردشگري بر ساخت27

  ساز/گردشگري.وا: شبکه جاده و ساختواحده
  .3/0ها = ) تأثیر گردشگري بر تخلیه زباله28

  ها/گردشگري.واحدها: تخلیه زباله
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  .3/0ها = ها بر آبخوان) تأثیر تخلیه زباله29
  ها.تخلیه زباله ها/واحدها: تخریب آبخوان

  .3/0جرم = ها بر زیست) تأثیر تخلیه زباله30
  ها.جرم و تنوع زیستی/تخلیه زبالهزیستواحدها: تخریب 

  .3/0ها بر آب آبیاري = ) تأثیر تخلیه زباله31
  ها.تخلیه زباله واحدها: تخریب کیفیت آب آبیاري/

  .2/0) تأثیر فرسایندگی باد بر بیابان = 32
  فرسایندگی باد. واحدها: بیابان/

  سازي.. زمان نهایی براي شبیه30) زمان نهایی =33
  سال. واحدها:

افزایش  xساز وافزایش جمعیت + تأثیر گردشگري بر ساخت xساز وساز = تأثیر جمعیت بر ساختو) افزایش شبکه جاده و ساخت34
  گردشگري.

  ساز/سال.وواحدها: شبکه جاده و ساخت
تأثیر تخریب  xنوع زیستی جرم و تها بر بیابان + تخریب زیستتأثیر تخریب آبخوان xها تخریب آبخوان =) افزایش بیابان35

پذیري خاك بر بیابان + تأثیر فرسایندگی بارش تأثیر فرسایش xپذیري خاك جرم و تنوع زیستی بر بیابان + افزایش فرسایشزیست
  افزایش فرسایندگی باد. xافزایش فرسایندگی بارش باران + تأثیر فرسایندگی باد بر بیابان  xباران بر بیابان 
  /سال.واحدها: بیابان

ته به کمیت زمین تخصیص یاف =کنند هاي روستایی که محیط زیست را تخریب می) افزایش زمین تخصیص یافته به روال36
  .RPDEنرخ رشد  xکنند هاي روستایی که محیط زیست را تخریب میروال

  واحدها: کمیت زمین تحصیص یافته به کشاورزي مخرب/ سال.
ته به کمیت زمین تخصیص یاف =کنند هاي روستایی که از محیط زیست محافظت میروال ) افزایش زمین تخصیص یافته به37

  .RPPEنرخ رشد زمین زمین تخصیص یافته به  xکنند هاي روستایی که از محیط زیست محافظت میروال
  واحدها: کمیت زمین تخصیص یافته به کشاورزي سنتی/ سال. 

  نرخ رشد جمعیت.  xجمعیت  =) افزایش جمعیت 38
  واحدها: تراکم جمعیت/سال.

کنند هاي روستایی که محیط زیست را در برابر فرسایندگی بارش باران تخریب میتأثیر روال =) افزایش فرسایندگی بارش باران 39
x که از محیط  اییهاي روستکنند + تأثیر روالهاي روستایی که محیط زیست را تخریب میافزایش زمین تخصیص یافته به روال

 زیستهاي روستایی که از محیطافزایش زمین تخصیص یافته به روال xکنند زیست در برابر فرسایندگی بارش باران محافظت می
  کنند.محافظت می

  واحدها: فرسایندگی بارش باران/ سال. 
  گردشگري. x غیروابسته به بیابان)) افزایش گردشگري = (نرخ افزایش گردشگري به دلیل بیابان + نرخ افزایش گردشگري 40

  واحدها: گردشگري/سال. 
  ازیست رروستایی که محیط هايبه روال تخصیص یافته زمین افزایش xها بر تخلیه زباله rpdrها = تأثیر ) افزایش تخلیه زباله41
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  افزایش گردشگري. xها افزایش جمعیت + تأثیر گردشگري بر تخلیه زباله xها کنند + تأثیر جمعیت بر تخلیه زبالهتخریب می
  ها/ سال. واحدها: تخلیه زباله

افزایش زمین  xد کننهاي روستایی که محیط زیست را در برابر فرسایندگی باد تخریب می) افزایش فرسایندگی باد = تأثیر روال42
رابر هاي روستایی که از محیط زیست در بکنند + تأثیر روالت را تخریب میهاي روستایی که محیط زیستخصیص یافته به روال

  د.کننهاي روستایی که از محیط زیست محافظت میافزایش زمین تخصیص یافته به روال xکنند فرسایندگی باد محافظت می
  واحدها: فرسایندگی باد/سال.

ساز + افزایش شبکه جاده و ساخت و xپذیري خاك ها بر فرسایشساز و جادهوپذیري خاك = تأثیر ساخت) افزایش فرسایش43
افزایش زمین تخصیص یافته به  xکنند پذیري خاك تخریب میهاي روستایی که محیط زیست را در برابر فرسایشتأثیر روال

پذیري برابر فرسایش هاي روستایی که از محیط زیست درکنند + تأثیر روالهاي روستایی که محیط زیست را تخریب میروال
  کنند.هاي روستایی که از محیط زیست محافظت میافزایش زمین تخصیص یافته به روال xکنند خاك محافظت می

  پذیري خاك/سال.واحدها: فرسایش
  سازي.. زمان اولیه براي شبیه0 =) زمان اولیه 44

  واحدها: سال.
  ).100انتگرال (افزایش جمعیت،  =) جمعیت45

  راکم جمعیت.واحدها: ت
یص انتگرال (افزایش زمین تخص =کنند هاي روستایی که محیط زیست را تخریب می) کمیت زمین تخصیص یافته به روال46

  ).100کنند، هاي روستایی که محیط زیست را تخریب مییافته به روال
  واحدها: کمیت زمین تخصیص یافته به کشاورزي مخرب.

یص انتگرال (افزایش زمین تخص =کنند هاي روستایی که از محیط زیست محافظت میروال) کمیت زمین تخصیص یافته به 47
  ).100کنند، هاي روستایی که از محیط زیست محافظت مییافته به روال

  واحدها: کمیت زمین تخصیص یافته به کشاورزي سنتی.
  .-RPPE   =01/0) نرخ رشد زمین تخصیص یافته به 48

  /سال.1واحدها: 
  .01/0نرخ رشد جمعیت = ) 49

  /سال.1واحدها: 
  .RPDE  =01/0) نرخ رشد 50

  /سال.1واحدها: 
  ) نرخ افزایش گردشگري به دلیل بیابان = با تابع جستجو51

 .(Aux 4, ([(0,0) − (400,0.04)],(0,0), (400,0))/بیابان) 
  ).400/0/سال (1واحدها: 

  .01/0) نرخ افزایش گردشگري غیروابسته به بیابان = 52
  /سال.1واحدها: 

  ) ذخیره با = گام زمانی.53
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  شود.) فرکانسی که با آن، خروجی ذخیره می?,0واحدها: سال (
  .1) گام زمانی = 54

  سازي.) گام زمانی براي شبیه?,0واحدها: سال (
  ).100) گردشگري = انتگرال (افزایش گردشگري، 55

  واحدها: گردشگري.
  و شهرهاي فاستر و فضاهاي روستایی محافظت شده.هاي ثابت بین تمایل ب) تفاوت

  مقدارش تغییر کرده  هاساز بر آبخوانوتأثیر ساخت
  تمایل  3/0

  شهرهاي فاستر و فضاهاي روستایی محافظت شده  01/0
  مقدارش تغییر کرده  سازوتأثیر جمعیت بر ساخت

  تمایل  3/0
  شهرهاي فاستر و فضاهاي روستایی محافظت شده  1/0

هاي روستایی که محیط زیست را در برابر فرسایندگی بارش تأثیر روال
  مقدارش تغییر کرده  کندباران تخریب می

  تمایل  3/0
  شهرهاي فاستر و فضاهاي روستایی محافظت شده  2/0

جرم هاي روستایی که از محیط زیست در برابر زیستتأثیر روال
  مقدارش تغییر کرده  کنندمحافظت می

  تمایل -1
  شهرهاي فاستر و فضاهاي روستایی محافظت شده  -2

هاي روستایی که از محیط زیست در برابر فرسایندگی بارش تأثیر روال
  مقدارش تغییر کرده  کنندباران محافظت می

  تمایل -1
  شهرهاي فاستر و فضاهاي روستایی محافظت شده  -2

ري پذیبرابر فرسایشهاي روستایی که از محیط زیست در تأثیر روال
  مقدارش تغییر کرده  کنندخاك محافظت می

  تمایل -1
  شهرهاي فاستر و فضاهاي روستایی محافظت شده  -2

هاي روستایی که از محیط زیست در برابر فرسایندگی باد تأثیر روال
  مقدارش تغییر کرده  کنندمحافظت می

  تمایل -1
  محافظت شدهشهرهاي فاستر و فضاهاي روستایی   -2

  مقدارش تغییر کرده  سازوتأثیر گردشگري بر ساخت
  تمایل  3/0
  شهرهاي فاستر و فضاهاي روستایی محافظت شده  1/0

  مقدارش تغییر کرده  هاها بر آبخوانتأثیر تخلیه زباله
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  تمایل  3/0
  شهرهاي فاستر و فضاهاي روستایی محافظت شده  1/0

  مقدارش تغییر کرده  RPPEنرخ رشد زمین تخصیص یافته به 
  تمایل -01/0
  شهرهاي فاستر و فضاهاي روستایی محافظت شده  01/0

  مقدارش تغییر کرده  RPDEنرخ رشد 
  تمایل 02/0
  شهرهاي فاستر و فضاهاي روستایی محافظت شده  -01/0

هاي تابع جستجو بین تمایل و شهرهاي فاستر و فضاهاي تفاوت
  روستایی محافظت شده

  افزایش گردشگري به دلیل بیاباننرخ 
  مقدارش تغییر کرده

  شهرهاي فاستر و فضاهاي روستایی محافظت شده  تمایل
X ǀ Y X ǀ Y 
0 ǀ 0  0 ǀ 0.01  

400ǀ 0  48 ǀ 0.00289  
  95 ǀ- 0.00368  
  150 ǀ -0.01  
  200 ǀ -0.015  
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  طرح پژوهشی گزارش

  هاي فرسودهدر بافت وسازساختی کیفیت شناسبیآس«
  »آن ءو ارائه راهکارهاي ارتقا

  
  ریزي شهر تهران: مرکز مطالعات و برنامهدهندهسفارش

 بردار: سازمان نوسازي شهر تهرانبهره

  مجري: شرکت مشاوران شهرکالبد
  مدیر پروژه: سحر قاسمیان

  مسئول هماهنگی پروژه: مهفام لطفی کامران
 1394سال تهیه: 

  

  04506 :گزارش شماره

  چکیده

هاي یرگذار است. طرحتأثشهروندان » کیفیت زندگی«ترین مسائلی است که در سازهاي شهري، یکی از مهموکیفیت ساخت
؛ اندهاي مدیریتی جامع بهره نبردهاند و از چارچوبگاه داراي اهداف جامع نبودهیچه وسازساختپژوهشی در زمینه ارزیابی کیفیت 
هاي مختلف مورد بررسی از جمله ساز در حوزهودهد کیفیت ساختشود نشان میها دریافت میاما نتایجی که از همین پژوهش

م بوده نیز حاک داراي بافت فرسوده ، بر محالتتهران ساز در شهروالگوي رایج ساخت .است روروبهسازه با مشکالت جدي  کیفیت
قیق نیازمند بررسی د ،همراه است. گذار از روند فعلی به روند مطلوب تبعات و معضالتی خاص با بافت فرسودهدر  این الگو ولی

 ت.هاي نابسامان شهري اسدر بافت یفیتساز ایمن و باکواساس هدف اصلی ساخت خله برهاي صحیح مداشرایط و انتخاب شیوه
شناسی کرده و راهکارهایی براي ارتقاي یبآسهاي فرسوده را از نگاهی جامع ساز در بافتواین پژوهش در نظر دارد مدیریت ساخت
 2و مدل تعالی پروژه 1پروژه مدیریت دانش راهنماي گستره هازجملمراجع مدیریت پروژه  آن ارائه دهد. براي نیل به این هدف از

ضوابط  اي از جمله بررسی استانداردها وشناسی ابتدا در سطح یک به مطالعات کتابخانهبهره گرفته شده است. در طی فرآیند آسیب
هاي مرتبط و ساختار مدیریتی اثرگذار پرداخته شد و سپس در سطح دو در راستاي بررسی ابعاد مختلف موجود، مطالعه پژوهش

اي بهره گرفته شد. در این فرآیند اسناد مربوط به ده از هر دو روش مطالعات میدانی و کتابخانهدر بافت فرسو وسازساختکیفیت 
ها هاي تصویب شده و وضعیت تخلفات پروژهها، نقشه، اسناد و مستندات مربوط به کارگاههانامهتفاهمها از جمله قراردادها و پروژه

یاز در ، اطالعات مورد نیستلمصاحبه با مسئولین، پرسشنامه و چک ،میدانی دیدباز از طریقپس از آن مورد مطالعه قرار گرفت و 
 یابیریشه و تحلیلشناسی، یبآسنتایج  شناسی شد. در ادامهآسیب هاي فرسودهجدید در بافت يوسازهاارتباط با وضعیت ساخت

 ناظران، ضعف در زمینه ضوابط و مقررات، مشکالتها ریشه در پایین بودن سطح آگاهی مالکین، مجریان و ین این آسیبترمهمشد. 
اي از مقررات ملی در فرآیندهاي اجرایی (سازندگان فاقد صالحیت، نیروهاي کار غیرمتخصص)، ضعف در نظارت، عدم اجراي پاره

انجام شناسیبر اساس آسیب دارند. در نهایت فرآیندها بودن طوالنی و نفوذيذ مختلف نهادهاي ساختمان و عدم هماهنگی میان
                                                        
1. PMBOK Guide 
2. Project Excellence Model (PEM) 
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ساز در بافت فرسوده پرداخته شد و بر اساس وانداز، اهداف، برنامه راهبردي و راهکارهاي ارتقاي کیفیت ساختشده به تدوین چشم
بندي شدند و براي هر یک برنامه اقدام تدوین شد. نتایج این پژوهش نشان هاي متولی، اقدامات اولویتمیزان اثرگذاري و دستگاه

از: اجراي کامل مبحث دوم  اندعبارتباید انجام دهد  وسازساختین اقداماتی که شهرداري در راستاي ارتقاي کیفیت ترهممدهد می
، وسازختساهاي تضمین کیفیت در بافت فرسوده، ترویج بیمه وسازساختمقررات ملی ساختمان، ایجاد نظارت جامع بر فرآیند 

در  خصوصهبهاي کالبدي، اجتماعی، اقتصادي در بافت فرسوده متناسب با ویژگیبازنگري، تثبیت و تحقق ضوابط تشویقی 
  ها و پارکینگ.هاي تراکم تشویقی، زیرساختحوزه

 مبانی نظري تحقیق. 1

ي این ازهاوسساختي بافت فرسوده نیازمند مدلی است که بتواند تصویر مناسبی از وضعیت وسازهاساختارزیابی مدیریت 
  دهد. براي طراحی مدل مناسب این ارزیابی، موارد زیر مورد توجه واقع شده است:بافت ارائه 

  مبانی مدل عنوانبهاستفاده از استانداردهاي مطرح مدیریت پروژه  
 یایجاد روشی براي تبدیل نتایج کیفی ارزیابیها به نتایج کم 

 سازي استانداردهاي مبناي مدل با یکدیگرهمسوسازي و یکپارچه 

 عیارها و زیرمعیارهاي ارزیابی و نحوه انجام ارزیابیتعیین م 

  ي بافت فرسوده در تهیه مدلوسازهاساختلحاظ کردن مقتضیات 

  
 باشند:استفاده شده است به شرح زیر می هاآنها و استانداردهایی که در تدوین مدل ارزیابی حاضر از ترین مدلمهم

  استانداردPMBOK  
شود. ویرایش پنجم رود که در ادامه بیشتر توضیح داده میمبناي ورودي تدوین مدل حاضر به شمار میترین این استاندارد مهم

منتشر شده است، براي تهیه مدل مورد استفاده قرار گرفته اما به تغییرات آتی مربوط به ویرایش  2013این استاندارد که در سال 
 در تهیه مدل حاضر توجه شده است.منتشر خواهد شد نیز  2017ششم استاندارد که در سال 

  این استاندارد به دالیل زیر مورد استفاده قرار گرفته است:
  آورد.چارچوبی جامع براي ارزیابی را فراهم می PMBOKاستاندارد 

 شود.المللی در زمینه مدیریت پروژه محسوب میین استاندارد بینتردهش شناخته 

 گیرد.بار مورد بازنگري قرار میسال یک پنجروز است که حداکثر هر استانداردي به 

 ها از صنایع مختلف و منظر مختلف (کارفرمایی یا پیمانکاري) قابل استفاده است.عمومیت داشته و براي اغلب پروژه 

 .نگاهی فرایند محور دارد و از جزئیات کافی برخوردار است 

 تفکیک هستند لذا در صورت ارزیابی فرایندها، عالوه بر  هاي دانش و گروه فرایندها قابلفرایندهاي آن در قالب حوزه
 توان وضعیت پروژه در هر حوزه دانش و هر گروه فرایند را نیز ارزیابی نمود.ارزیابی کلی پروژه می

  استاندارد  »سازوساخت«ضمیمهPMBOK  
منتشر شده است. براي  2008 ویرایش دوم این ضمیمه در واقع مکملی است بر ویرایش سوم استاندارد اصلی که در سال

  مورد نیز هضمیم این مفاهیم داشته ) وجودپنجاستاندارد (ویرایش  ویرایش آخرین با که تعارضاتی حل ضمن طراحی مدل ارزیابی
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  استفاده واقع شده است. این استاندارد به دالیل زیر مورد استفاده قرار گرفته است:
 توجه بیشتر هستند در این ضمیمه تأکید شده است. ساز که نیازمندوهاي خاص صنعت ساختحوزه  
  از نگاه فرایندي و چارچوب استاندارد اصلی (استانداردPMBOKکند.) تبعیت می 

 1مدل تعالی پروژه 

منتشر شده  )IPMA( المللی مدیریت پروژهالمللی مدیریت پروژه است توسط انجمن بیناین مدل که مبناي ارزیابی جایزه بین
الگوبرداري شده است. این استاندارد به دالیل زیر مورد استفاده قرار  PEMاست. در طراحی مدل حاضر از روش امتیازدهی مدل 

 گرفته است:

 .مدلی اختصاصی براي ارزیابی در سطح پروژه (نه سازمان) است  
 یرنده مفاهیم معیارها و زیرمعیارهاي ارزیابی است.دربرگ 

  تواند نتایج ارزیابی کیفی را به نتایج کمی تبدیل نماید.برخوردار است که می 100-0امتیازدهی در طیف از یک روش 

 .از رویکرد تیمی در ارزیابی برخوردار است 

 هاسایر مدل 

  از: اندعبارتهاي مطرح دیگر نیز در طراحی مدل حاضر استفاده شده است که از مفاهیم برخی مدل
 این مدل توسط مؤسسه 2بلوغ مدیریت پروژه سازمانی مدل :PMI با لحاظ کردن  یبراي ارزیابی بلوغ مدیریت پروژه سازمان

ابی است هایی براي ارزییستلچکسطوح پروژه، طرح و پورتفولیو تدوین شده است. سبک ارزیابی این مدل که مبتنی بر 
  در تدوین مدل مورد استفاده قرار گرفته است.

  مدلWisocky نگاه کلی این مدل ارزیابی که از استاندارد :PMBOK مبنا استفاده کرده است مورد توجه قرار  عنوانبه
 گرفته است.

  مدلPMMM در آن مورد استفاده واقع شده است. کاررفتهبه: نگاه کلی این مدل و مفاهیم بلوغ  

) استانداردي شناخته شده براي حرفه مدیریت پروژه است. این PMBOK Guideراهنماي گستره دانش مدیریت پروژه (
 PMBOKنویس یشپ) تدوین شده است. PMIیرانتفاعی با نام مؤسسه مدیریت پروژه (غالمللی و اي بیناستاندارد توسط مؤسسه

بار مورد بازنگري قرار کسال ی چهارانتشار یافت. این استاندارد هر  1996تهیه شد و اولین ویرایش آن در سال  1987در سال 
فرایند براي  PMBOK  47منتشر گردیده است. استاندارد  2012گیرد و آخرین نسخه آن، یعنی ویرایش پنجم، در اواخر سال می

داراي  PMBOKاي کافی است. فرآیند مدیریت پروژه نوع کاري که براي مدیریت هر نوع پروژه 47 ؛کندیممدیریت پروژه معرفی 
  ي است:ندبدستهدو 

  گروه زیر هستند: پنجهاي فرآیندي شامل ي فرآیندي: این گروههاگروهالف) 
  دهد.گروه فرآیندي آغازین: کارهاي اولیه براي شروع پروژه را انجام می -
  دهد.یزي پروژه را انجام میربرنامهریزي: گروه فرآیندي برنامه -
  دهد.گروه فرآیندي اجرا: اجراي پروژه را انجام می -
  کند.وه فرآیندي نظارت و کنترل: مطابقت اجرا و برنامه را ارزیابی میگر -
 دهد.یمگروه فرآیندي اختتام: کارهاي پایانی پروژه را انجام  -

                                                        
1. Project Excellence Model (PEM) 
2. Organizational Project Management Maturity Model (OPM3) 
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  هاي فرآیندي نمایش داده شده است:در نمودار زیر روند این گروه
  

 

  PMBOKهاي فرآیندي در استاندارد گروه .1 نمودار
  

ها . این حوزهاستو هر حوزه داراي فرآیندهایی  استحوزه دانشی  10هاي دانش: انواع دانش در مدیریت پروژه شامل ب) حوزه
   ساز توضیح داده خواهند شد.وبراي ساخت PMBOKسازي اند، در بخش مناسبکه در ادامه نام برده شده

  
  
  

  
  

 پروژههاي دانش مدیریت . دید کلی از حوزه2نمودار 

  
ترین ي بافت فرسوده مدلی طراحی شده است که برخی از مهموسازهاساختبا توجه به مبانی ارائه شده جهت ارزیابی مدیریتی 

 هاي آن به شرح زیر است:ویژگی

 تعدادي معیار و زیر معیار براي ارزیابی در نظر گرفته شده است. PEMمشابه مدل  -

 Constructionو ضمیمه  PMBOKتعیین معیارها و زیرمعیارها بر اساس فرایندهاي مدیریت پروژه که در استانداردهاي  -
  هاي این فرایندها بوده است.اند و نیز خروجیآن تشریح شده

وجود  PMBOKفرایندها (مطابق آنچه در استاندارد هاي دانش و گروهمعیارها در یک ماتریس دو بعدي که شامل حوزه -
 باشند.دارد) می

کند صورت که نتایج کیفی را به نتایج کمی تبدیل می 100-0در یک طیف امتیازي  PEMارزیابی معیارها مشابه مدل  -
 پذیرد.می

فراهم شده است که ارزیابان بتوانند درك » راهنما«براي ارزیابی هر معیار توضیحاتی تحت عنوان  PEMمشابه مدل  -
 یازمند توجه در ارزیابی پیدا کنند.بهتري از نکات ن

 شود.است و در فرایند ارزیابی تنها به اظهارات بسنده نمی 3هاي ارزیابی داراي رویکرد شواهد محورمطابق اغلب مدل -

 دهد.سطح پروژه را هدف قرار می Wisockyو  PEMهایی چون مشابه مدل -

ساز در وهاي فرایندي در طراحی مدل ارزیابی مدیریتی ساختروههاي دانش و گطور که توضیح داده شد، مفاهیم حوزههمان 
  اند.بافت فرسوده مورد استفاده واقع شده

                                                        
3. Evidence Base 
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 باشند:حوزه دانش تعریف شده براي این مدل به شرح زیر می 12

  . مدیریت ارتباطات7 مدیریت محدوده -1
  . مدیریت ریسک8  مدیریت منابع -2
  . مدیریت تدارکات9  مدیریت زمان -3

  نفعان. مدیریت ذي10  مدیریت منابع مالی -4
  پروژه HSE. مدیریت 11  مدیریت کیفیت -5

  . مدیریت یکپارچگی12  مدیریت منابع انسانی -6
  

زیرمعیار تدوین شده است. این معیارها در یک نقشه فرایندي شامل حوزه 66معیار و  PMBOK ،42هاي دانشی براي حوزه
  اند.هاي فرایندي توزیع شدهپروژه و گروههاي منتخب دانش مدیریت 

هاي فرآیندي در ارتباط هستند و در کدام یک از گروهکدامهاي دانشی با هرکدام از حوزه کهدر جدول زیر نشان داده شده است 
  مرحله از انجام پروژه چه معیاري کاربرد دارد.

  
  . نقشه فرایندي معیارهاي مدل ارزیابی طراحی شده1جدول 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اند:زیرمعیارهاي مدل نیز در جدول زیر ارائه شده
  

  . معیارها و زیرمعیارهاي مدل ارزیابی طراحی شده2جدول 

  گروه فرایند  حوزه دانش  زیرمعیار معیار

  هاشناسایی نیازها و خواسته  درك حدود کار
  ریزيبرنامه  مدیریت محدوده  شفافیت تعهدات

  ریزيبرنامه  مدیریت محدوده  محدودهتعریف تفصیلی   تعریف محدوده

  هاها و تحویل دادنیتأیید خروجی  کنترل محدوده
  نظارت و کنترل مدیریت محدوده  ها، مقادیر و احجاممطابقت با نقشه

  ریزيبرنامه  مدیریت منابع اجرایی  شناسایی و برآورد منابع مورد نیاز  ریزي منابع اجراییبرنامه
  نظارت و کنترل  مدیریت منابع اجرایی  کنترل منابع مصرف شده  کنترل منابع اجرایی
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  گروه فرایند  حوزه دانش  زیرمعیار معیار

  ریزيبرنامه  مدیریت زمان  بندي پروژهتهیه برنامه زمان  ریزي زمان پروژهبرنامه
  نظارت و کنترل  مدیریت زمان  بندي پروژهکنترل زمان  کنترل زمان پروژه
  آغازین  منابع مالیمدیریت   شناسایی و انتخاب منابع مالی  شناسایی منابع مالی

  ریزي بودجهبرنامه  ریزي مالیبرنامه
  ریزيبرنامه مدیریت منابع مالی  ریزي فروشبرنامه

  جذب و تخصیص منابع مالی  انجام تأمین مالی
  اجرا مدیریت منابع مالی  فروش امالك

  کنترل منابع مالی
  هاکنترل بودجه و پرداخت
  نظارت بر تأمین مالی

 کنترل انبارها

  نظارت و کنترل مدیریت منابع مالی

  ریزيبرنامه  مدیریت کیفیت  ریزي کیفیتبرنامه  ریزي کیفیتبرنامه

  تضمین و کنترل کیفیت
  کنترل انطباق با مشخصات فنی

  کنترل فرایند تولید محصول
 تحلیل نتایج کنترل کیفیت

  نظارت و کنترل مدیریت کیفیت

  قوانین مربوط به کارکنانآگاهی از   ریزي منابع انسانیبرنامه
  ریزيبرنامه مدیریت منابع انسانی  ریزي مدیریت کارکنانبرنامه

  هدایت تیم پروژه
  تشکیل تیم پروژه

  توانمندسازي کارکنان
 اداره تیم پروژه

  اجرا مدیریت منابع انسانی

  نظارت و کنترل  مدیریت منابع انسانی  ارزیابی عملکرد کارکنان  ارزیابی کارکنان
  اختتام  مدیریت منابع انسانی  ترخیص کارکنان  خاتمه همکاري با تیم پروژه

  ITهاي برخورداري از زیرساخت  ریزي ارتباطاتبرنامه
  ریزيبرنامه مدیریت ارتباطات  هاي مورد نیازریزي گزارشبرنامه

  ITهاي یري زیرساختکارگبه  برقراري ارتباطات
  اجرا مدیریت ارتباطات  هاتهیه و ارائه اطالعات و گزارش

  نظارت و کنترل  مدیریت ارتباطات  کنترل اثربخشی ارتباطات  کنترل اثربخشی ارتباطات
  ریزيبرنامه  مدیریت ریسک  هاشناسایی و تحلیل ریسک  هاشناسایی و تحلیل ریسک

  اجرا  مدیریت ریسک  هاواکنش به ریسک  هاواکنش به ریسک
  نظارت و کنترل  مدیریت ریسک  هابازنگري ریسکبررسی و   هابررسی و بازنگري ریسک

  سپاري و منابع تأمینتعیین اقالم برون  ریزي تدارکاتبرنامه
  ریزيبرنامه مدیریت تدارکات  ریزي خرید/ انعقاد قراردادبرنامه

  اجرا  مدیریت تدارکات  اقدام به خرید/ انعقاد قرارداد  اجراي تدارکات

  کنندگانینتأمکنترل عملکرد   نظارت و کنترل تدارکات
  نظارت و کنترل مدیریت تدارکات  ی تدارکاتگزارش دهمستندسازي و 

  اختتام  مدیریت تدارکات  اختتام تدارکات  اختتام تدارکات
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  گروه فرایند  حوزه دانش  زیرمعیار معیار

  آغازین  نفعانمدیریت ذي  نفعانشناسایی ذي  نفعانشناسایی ذي
  ریزيبرنامه  نفعانمدیریت ذي  نفعانریزي تعامل با ذيبرنامه  نفعانریزي مدیریت ذيبرنامه

  اجرا  نفعانمدیریت ذي  نفعانارتباط مؤثر با ذي  نفعانجلب مشارکت ذي
  نظارت و کنترل  نفعانمدیریت ذي  نفعانبازنگري و بهبود تعامل با ذي  نفعاننظارت بر مشارکت ذي

  HSEتعریف الزامات   HSEریزي برنامه
  ریزيبرنامه HSEمدیریت   HSEریزي مقابله با مخاطرات شناسایی و برنامه

  اجراي اقدامات پیشگیرانه  HSEتضمین عملکرد 
  اجرا HSEمدیریت   واکنش به حوادث

  HSEکنترل الزامات   HSEکنترل 
  نظارت و کنترل HSEمدیریت   HSEدهی مستندسازي وگزارش

  سنجی اقتصاديامکان  سنجی پروژهامکان
  آغازین مدیریت یکپارچگی  ايتحلیل عوامل محیطی و زمینه

  آغازین  مدیریت یکپارچگی  هاتعیین اهداف و استراتژي  گذاري پروژهسیاست

  انجام توافقات رسمی  پیدایش پروژه
  آغازین مدیریت یکپارچگی  اخذ مجوزهاي قانونی

  ریزي تجهیز کارگاهبرنامه  ریزي یکپارچه پروژهبرنامه
  ریزيبرنامه مدیریت یکپارچگی  هامند برنامهسازي نظامهماهنگ

  رهبري اثربخش پروژه  هدایت و مدیریت کار پروژه
  اجرا مدیریت یکپارچگی  سازي کارهاهماهنگ

  نظارت بر طرح و اجرا  نظارت و کنترل کار پروژه
  نظارت و کنترل مدیریت یکپارچگی  دهی عملکردکنترل و گزارش

  نظارت و کنترل  مدیریت یکپارچگی  مدیریت تغییرات  یکپارچه تغییراتکنترل 

  حل اختالفات و دعاوي  اختتام پروژه
  اختتام مدیریت یکپارچگی  تحویل و اختتام رسمی پروژه

  روش تحقیق. 2

 شود.تحلیلی استفاده می -هاي موجود، از روش توصیفی در این پژوهش با توجه به داده

در روند انجام پژوهش در ابتدا با توجه به سؤاالت و مسائل پژوهش و نیز اهداف در نظر گرفته شده براي پژوهش مطالعات در 
ي هاطرحکه در نمودار زیر آورده شده است در سطح یک اقدامات و  طورهماناي و میدانی انجام خواهند شد. دو بخش کتابخانه

وردي مشابه هاي ماند. نمونهو بر اساس پی ام باك تحلیل شده اندگرفتهه مورد بررسی قرار پیشین که در این زمینه صورت گرفت
ها بر اساس پی ام باك استخراج شده است. دیگر اقدام در سطح یک مربوط خارج از ایران از ابعاد گوناگون بررسی و نقاط مثبت آن

نداردهاي موجود و شناخت نقاط قوت و ضعف آن است. در سطح دو، به بررسی سیستم موجود و مداخله کننده و نیز ضوابط و استا
 20نمونه  100که در مراحل مختلف ساخت هستند مورد بازدید قرار گرفتند. از میان این  17و  14نمونه پروژه در مناطق  100

ها تکمیل گردید. در نهایت ي آنهاي ارزیابی براساز بودند انتخاب شدند و دفترچهوکه در مراحل پایانی ساخت هاآننمونه از 
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ها از طریق مطالعات سطح هاي مربوط به رفع آنحلساز از ابعاد گوناگون استخراج شد و راهوهاي مربوط به کیفیت ساختآسیب
ود شساز انجام وریزي راهبردي تدوین گردید. در نهایت اقداماتی که باید براي بهبود کیفیت ساختیک و دو در چارچوب برنامه

  بندي گردیدند.اولویت و دستگاه متولی دسته برحسب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

    

  ساز در بافت فرسودهو. فرآیند تدوین راهکارهاي ارتقاي کیفیت ساخت3نمودار 

  مطالعات سطح یک (مطالعات پایه). 3

هاي هاي پیشین، نمونهساز، اقدامات و طرحودر این بخش از مطالعات، استانداردها و ضوابط مرتبط با موضوع کیفیت ساخت
اند. در زمینه ضوابط و استانداردها به بررسی مباحث تأثیرگذار موردي و سیستم موجود و مداخله کننده مورد مطالعه قرار گرفته

رب هاي موردي، تجاهاي فرسوده و در ارتباط با نمونهو ضوابط تشویقی در بافت وسازساختمقررات ملی ساختمان بر کیفیت 
هرداري هایی مانند شکشورهاي ترکیه، چین، کره جنوبی و شهر دمشق مطالعه شد. در زمینه سیستم موجود و مداخله کننده، ارگان

هاي خدمات رسان، شوراي ی معماري و شهرسازي، دستگاهتهران و نهادهاي زیرمجموعه آن، وزارت راه و شهرسازي، شوراي عال
  اسالمی شهر تهران و سازمان نظام مهندسی ساختمان مورد مطالعه قرار گرفتند.

  هاي شهريدر بافت وسازساختبررسی استانداردهاي موجود مرتبط با موضوع کیفیت . 3-1

د شامل موار استین مجموعه ضوابط و مقررات ساختمانی موجود که توسط نهادهاي مختلف تبیین شده و مالك عمل ترمهم
  باشند:زیر می
  ریزي کشورنشریات سازمان مدیریت و برنامه -
  جلد) 22مجموعه مقررات ملی ساختمان ( -
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ررات که بایستی مورد مطالعه قرار بگیرند، با توجه به هدف اصلی این پژوهش از میان موارد فوق آن دسته از ضوابط و مق
خش ، در این باستباشند. همچنین به دلیل آنکه محور مطالعات این گزارش در بافت فرسوده مجموعه مقررات ملی ساختمان می

  وساز نیز پرداخته خواهد شد.یرات ضوابط تشویقی این حوزه بر کیفیت ساختتأثبه بررسی 

  ختمانبررسی مقررات ملی سا. 3-1-1
  بندي کرد:توان به دو دسته کلی تقسیممحتویات مقررات ملی ساختمان را می

اطمینان از  منظوربهها برداري و نگهداري ساختماندر طراحی، محاسبه، اجرا، بهره هاآناصول و قواعد فنی که رعایت  -1
  وري مناسب، آسایش و صرفه اقتصادي الزامی است.ایمنی، بهداشت بهره

هاي ، حدود و اختیارات و وظایف سازمانهاآنکنترل اجرا که حوزه شمول اصول و قواعد آن، ترتیب کنترل اجراي  نامهآیین -2
  کند.دار کنترل و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث را تعیین میعهده

 یرگذار است و در اینجا مروري برتأثمستقیم بر پژوهش ما  طوربهاز میان مباحث بیست و دوگانه مقررات ملی آن دسته که 
  شود:صورت گرفته است شامل مباحث زیر می هاآنروي 
 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان: نظامات اداري -

 در برابر حریق هاساختمانمبحث سوم مقررات ملی ساختمان: حفاظت  -

 مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان: الزامات عمومی ساختمان -

 ي ساختمانیهافرآوردهاختمان: مصالح و مبحث پنجم مقررات ملی س -

 مبحث ششم مقررات ملی ساختمان: بارهاي وارد بر ساختمان -

 سازيیپمبحث هفتم مقررات ملی ساختمان: پی و  -

 هاي با مصالح بناییمبحث هشتم مقررات ملی ساختمان: طرح و اجراي ساختمان -

 آرمهبتنهاي مبحث نهم مقررات ملی ساختمان: طرح و اجراي ساختمان -

 هاي فوالديمبحث دهم مقررات ملی ساختمان: طرح و اجراي ساختمان -

 مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان: ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا -

 هامبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان: طرح و اجراي تأسیسات برقی ساختمان -

 مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان: تأسیسات مکانیکی -

 نزدهم مقررات ملی ساختمان: آسانسور و پلکان برقیمبحث پا -

 مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان: تأسیسات بهداشتی -

 ی گاز طبیعیکشلولهمبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان:  -

 بندي و تنظیم صدایقعامبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان:  -

 یی در مصرف انرژيجوصرفهمبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان:  -

 هاودو مقررات ملی ساختمان: مراقبت و نگهداري از ساختمانیستببحث م -

از مباحث  جلد 18و متخصصان هر حوزه (معماري، سازه و تأسیسات)،  نظرانصاحباین گروه پژوهشی با استفاده از کارشناسان، 
هاي قرار داده است. این مباحث به حوزه باشند را مورد بررسیدر ارتباط می وسازساختمقررات ملی ساختمان که با بحث کیفیت در 
  شوند.مدیریت کیفیت و مدیریت حقوقی مرتبط می
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 از: اندعبارتعمده مسائلی که در رابطه با این ضوابط مشهود است، 

  ابهام و کمبود در زمینه ضوابط: این ابهامات عمدتاً مربوط به ضوابط مربوط به حوزه نظارت و اجرا هستند. -
  ارتیضعف در سیستم نظ -
ط و سیستم هاي مربوط به ضوابیرمستقیم به ضعفغمستقیم و  طوربهدر سیستم اجرا: ریشه این دسته از مسائل نیز  ضعف -

 شود.نظارتی مربوط می
 

 هاي فرسودهبررسی ضوابط تشویقی در بافت. 3-1-2

نماییم. یمبررسی  وسازساختیر آن را بر کیفیت تأثي فرسوده، هابافتدر این بخش با نگاهی به ضوابط ویژه تشویقی در 
ها ه بررسیک استي فرسوده با توجه به نوع پروانه انفرادي و تجمیعی و مساحت زمین شامل موارد زیر هابافتضوابط تشویقی در 

  .استها بر مسائل اقتصادي دهد که عمده تمرکز آنیمنشان 
تراکم تشویقی: این ضابطه با توجه به عرض گذر مجاور ملک و نوع پروانه، طبقات مازادي را اعم از یک و یا حداکثر  -

  دهد.به امالك تخصیص می را دوطبقه
ي تشویقی مالی خود شامل پرداخت وام نوسازي، یارانه سود بانکی تسهیالت، هابستهي تشویقی مالی: ضابطه هابسته -

. الزم به ذکر است که مالك تعلق گرفتن یارانه استودیعه مسکن، تخفیف هزینه انشعاب برق و گاز پرداخت تسهیالت 
 .استسود بانکی به متقاضیان، عرض گذر، میزان تعریض و مساحت عرصه ملک 

به  هنیهزکمکنما: این ضابطه با توجه به ابعاد و مساحت زمین به دو صورت پرداخت هزینه طراحی رایگان نما و پرداخت  -
 شود.یممتقاضیان ارائه 

فرادي و ي انوسازهاساختي پارکینگ در ضوابط تشویقی، امکان خرید یک واحد کسري پارکینگ در هامشوقپارکینگ:  -
 ین نیم واحد پارکینگ تا حد تراکم پایه مالی را ایجاد کرده است.تأمدر امالك تجمیعی امکان 

 اثرات ضوابط تشویقی 

شهري،  هايشود و با توجه به اینکه زیرساختتراکم تشویقی خود باعث باال رفتن جمعیت ساکنین در محالت فرسوده می
خدماتی و اجتماعی در این محالت در سطح مناسبی قرار ندارد، منجر به کاهش کیفیت سکونت در محله خواهد شد. از طرف دیگر 

نشینی ها جاي خود را به آپارتمانشکالت دیگري شده است. تک مالکیتی خانوادهدر قطعات مسکونی هم این موضوع باعث بروز م
ساکن این محله نبوده و یا با  هاآنهایی که ممکن است بیش از نیمی از هاي مختلف داده است. خانوادههایی از فرهنگبا خانواده

در این  نشینیر کنار هم موجب تشدید مشکالت آپارتمانها دي این خانوادهجوارهماي نداشته باشند. مالکین اصلی هیچ آشنایی
  شود.محالت می

ست هاي فرسوده فاقد پارکینگ باشد. این در حالی اشود تا بسیاري از واحدهاي نوساز در بافتیمبخشودگی پارکینگ نیز باعث 
  وجود ندارد.نیز  هاکوچهاي در معابر و یهحاشامکان پارك  هابافتشرایط کالبدي این  به خاطرکه 

جمیع که با . تاستي ریزدانه هاپالكي فرسوده تجمیع هابافتي تشویقی در هابستهترین شروط براي استفاده از یکی از مهم
شهري  ینه براي مدیریتهزکمی حلراه عنوانبه استهاي فرسوده نگاه از بین بردن ریزدانگی که یکی از شروط فرسودگی بافت

  آورد.آن مشکالت جدیدي را به وجود می چندساله مطرح گردید، با اجراي
نمایند از زندگی در یک خانه مستقل به زندگی در یک مجتمع آپارتمانی هایی که در تجمیع مشارکت میمالکین پالك عمدتاً

هاي انها زندگی در خهاي زیادي بفرهنگی و اجتماعی تفاوت نظرازنقطهها شوند. زندگی در این مجتمعبا تعداد واحد باال ترغیب می
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هاي خانه گردد. تغییر فضاي سکونت ازمدت مییطوالنهاي فرسوده داشته که خود منجر به بروز مشکالتی در قدیمی ساکنین بافت
 ترین این تغییرات است کههاي بدون حیاط (به دلیل سطح اشغال باال) و فضاي مشاع محدود یکی از عمدهدار به آپارتمانحیاط

زیر  مدتاًعیرگذار است ساخت واحدهایی با مساحت کم (تأثیکی دیگر از مسائلی که بر کیفیت  طلبد.گی متفاوتی را میسبک زند
  .استي فرسوده هابافت) در مترمربع 75

اشند. ي کوچک را داشته بهاآپارتمانتمایل به زندگی در  ناچاربهي فرسوده سبب گردیده که مردم هابافتشرایط اقتصادي در 
ي پایین فضاهاي داخلی و ... ایجاد هامساحتکافی،  خواباتاقي کوچک همچون نداشتن هاخانهمشکالتی که زندگی در این 

  دهد.یمرا کاهش  هاخانهنماید کیفیت زندگی در این یم
 بنديجمع  

وده تدوین در بافت فرس وسازساختهاي پذیري پروژههاي تشویقی عمدتاً در راستاي تسهیل مدیریت مالی و ارتقاي تحققبسته
  گردد.ها برخالف انتظار موجب فاصله گرفتن از اهداف واالتر میاما در نهایت تأثیرات این بسته؛ اندشده

  ساز در بافت فرسودهوشده در زمینه ارتقاي کیفیت ساختهاي انجام بررسی اقدامات و طرح. 3-2

 اقدام و طرح چهارساز، این گروه پژوهشی وي پژوهشی صورت گرفته در زمینه ارتقاي کیفیت ساختهااز میان معدود پروژه
  ذیل که بیشترین ارتباط را با طرح پژوهشی حاضر دارند را مورد بررسی قرار داده است.

  اند.منظر شهري که به سفارش سازمان نوسازي شهر تهران تهیه شده هايطرح -1
  1388 -سازمان پیشگیري و مدیریت بحران شهر تهران -»دفاعیبتهران شهر «فیلم مستند  -2
 منطقه شهر تهران 12ي فرسوده در هابافتگزارش کنترل مضاعف اجرا و نظارت نوسازي  -3

طقه وساز در منشناسی ساختاقدامات صورت گرفته از جانب دفاتر خدمات نوسازي مناطق شهر تهران (نمونه موردي: آسیب -4
  سین مشاور شهرکالبد)مهند –14

  هاي بررسی شده با پژوهش حاضر مشخص شده است.در جدول زیر ارتباط اقدام و طرح
  

  ها با موضوع پژوهشارتباط اقدامات و طرح. 3 جدول
  ارتباط با محدوده بافت فرسوده سازوشناسی کیفیت ساختارتباط با آسیب اقدام و طرح

      منظر شهري هايطرح
     »دفاعیبتهران شهر «فیلم مستند 

     گزارش کنترل مضاعف اجرا و نظارت نوسازي
     وسازشناسی ساختآسیب

 

تحت عنوان  هرکداماز  بنديشود و در نهایت جمعدر ادامه به بررسی محتویات و دستاوردهاي این اسناد پرداخته می
  آورده خواهد شد. PMBOKشناسی در چارچوب راهنماي آسیب

  سازمان نوسازي شهر تهران)(منظر شهري  هايطرح. 3-2-1
جمیع وساز و نحوه تي فرعی، نحوه توزیع تراکم، ضوابط ساختهاها، پیشنهاد دسترسیهاي منظر شهري تدقیق کاربريدر طرح

هاي ها در سالحشده است. این طرشناختی بافت و امکانات محله مشخص میي زمینههاواقعیت بر اساسي فرسوده هاپالك
  محالت داراي بافت فرسوده است. جانبههمهها توسعه اند و رویکرد اصلی آنشدهیهته 1387-1390



 

 

 1396ماه دي |45شماره  |مشتسال ه |نشریه اینترنتی نوسازي

  

140 

  :پذیري طرح در برابر تغییرات هاي تعریف شده و انعطافهاي پروژهها، ریسکدر این طرح ازآنجاکهمدیریت ریسک پروژه
 هد.دیري خود را از دست میپذتحققین تغییراتی، طرح قابلیت ترکوچکگرفته نشده است، با  در نظرو تهدیدات 

 :ایج هاي ربر طرحهاي حاکمباشند که با روشاي براي اجرا میها نیازمند سازوکار ویژهاین طرح مدیریت یکپارچگی پروژه
اد عمومی سازمان هاي منظر شهري (نه در اسناد طرح و نه در اسناما سازوکار اجراي طرح؛ توسعه شهري تفاوت دارد

گاه در برنامه شهرداري تهران یا سایر ها هیچنوسازي شهر تهران) مورد توجه قرار نگرفته است. از همین رو این طرح
طورکلی از دستور کار خارج ) به1390اند؛ بلکه پس از ابالغ طرح تفصیلی تهران و ضوابط آن (در سال ها قرار نگرفتهدستگاه

 اند.شده

  ریزي نشده است.هاي پروژه: فقط هزینه تخمین زده شده و براي منابع برنامههزینهمدیریت  
ین پارکینگ تأمساز اعم از سیما و منظر شهري، ارتفاع و ومفصل مسائل مربوط به ساخت صورتبه هاطرحهرچند در این 

ي منظر شهري نتوانند به اهداف هاطرحپرداخته شده است اما عدم تصویب این طرح و عدم پذیرش مدیریت شهري منجر شد تا 
  خود دست یابند

که بسیار باارزش است اما به علت  اندداشتهبه الگوهاي معماري و سکونت توجه  عمدتاًهاي رایج در حوزه شیوه هاطرحاین 
 محالت و کیفیتساز در وشناسی مطلوبی از فرایندهاي رایج ساختساختار شرح خدمات، عدم ضرورت موضوع در آن زمان آسیب

هاي منظر وجود در محالت، در طرح وسازساختي اجتماعی و اقتصادي ساکنین بر نحوه هاشاخصدر بافت و اثرات  وسازساخت
کردند و توجهی به افزایش کیفیت هاي محیطی در مقیاس محله را پیگیري میهاي منظر شهري، کیفیتطرح عمدتاًندارد. 
  .)1394 ،اکبريیعل(حاجی در امالك نداشتند  وسازساخت

هاي اجتماعی، اقتصادي و ... مشکل فرسودگی در و جنبه استهاي منظر شهري بر بهبود شرایط کالبدي محله تمرکز طرح
، 4هاي منظر شهري در برنامه اجرااست. به دلیل عدم قرارگیري طرحهاي منظر شهري مورد توجه قرار نگرفتهمحصول نهایی طرح

  ها وجود ندارد.براساس این طرح میزان و چگونگی دستیابی به اهداف سازمان نوسازي شهر تهرانامکان ارزیابی 
ها به دنبال ارتقاي افزاري دارد. این طرحهاي سختابزارها و روش تمرکز بر -عمدتاً–هاي منظر شهري هاي طرحپیشنهاد

افزا از طرف هاي ارزشین خدمات یا پروژهتأملک زمین و طرف و تمیق تخریب و نوسازي مسکن ازیکاز طروضعیت کالبدي محله 
  است.هاي اقدام مورد توجه جدي قرار نگرفتهبنابراین سایر روش؛ باشنددیگر می

و امکان تعدیل در آن در طول زمان  5محصول نهایی طرح منظر شهري از ماهیت قطعی و صریح برخوردار است (نقشه دقیق)
  است.بینی نشدهپیش

ید واقع ائتعلیرغم پیشنهاد جایگاه طرح منظر شهري توسط سازمان نوسازي شهر تهران، این جایگاه توسط مراجع متولی مورد 
با  و است یدهرسشده توسط سازمان در مراجع متولی به تصویب هاي منظر شهري تهیههاي معدودي از طرحنمونه-است و نشده

هاي عنوان معادل طرحت فرسوده در طرح جامع شهر تهران، طرح منظر شهري بههاي موضعی ویژه بافبینی طرحوجود پیش
  .نگرفته استگذاران قرار موضعی مورد توجه سیاست

 از یناشباشند. این موضوع هاي اساسی با طرح جامع و تفصیلی میشده داراي مغایرتهاي منظر شهري تهیهچنین طرحهم
  هاي فرسوده شهري است.اي خاص بافتههاي فرادست به ویژگیعدم توجه طرح

                                                        
 بود. 15ناحیه امام علی (ع) در منطقه  چهاراجرا قرار گرفت، طرح منظر شهري محله  دستور کارهاي منظر شهري که در اي از طرح. تنها نمونه4

5. Blue print 
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  1388 -سازمان پیشگیري و مدیریت بحران شهر تهران -»دفاعیبتهران شهر « فیلم مستند. 3-2-2
ا هاي در حال ساخت ببه بررسی مسائل و مشکالت اجرایی و نظارتی موجود در ساختمان »دفاعیبتهران شهر «فیلم مستند 

  اند.است، لیکن با وجود دقت بسیار، برخی از موارد مورد توجه قرار نگرفتهدر تهران پرداخته  آرمهبتنسازه 
دهد و در فرآیندهاي مربوط به مدیریت کیفیت نیز را پوشش می PMBOKاین فیلم صرفاً حوزه مدیریت کیفیت در فرآیند 

  پردازد.اي در حوزه تضمین کفیت و کنترل کیفیت میتنها بر مسائل سازه
 استکه مالك عمل این پژوهش  PMBOKهاي موجود در فیلم مذکور بر اساس چارچوب در ادامه به بررسی کاستی

  پردازیم:می
اجرا و نظارت پرداخته شده است و در  نظرازنقطههاي در حال ساخت به بررسی ایمنی ساختمان صرفاًدر فیلم مستند مذکور 

زي براي ریکه شامل مسائل احتمالی مربوط به استانداردها و ضوابط مالك عمل و برنامهها ریزي ساختمانارتباط با مسائل برنامه
  شود پرداخته نشده است.تأمین ایمنی ساختمان می

 که دریدرحالهاي با اسکلت بتنی پرداخته است، به بررسی مشکالت و مسائل موجود در ساختمان صرفاًاین پژوهش 
  شماري وجود دارد.یبسائل و مشکالت اجرایی و نظارتی هاي با اسکلت فلزي نیز مساختمان

ي اسکلت بتنی پرداخته است، لیکن فونداسیون ساختمان مورد هاساختمانخاص به بررسی  طوربهدر این گزارش با وجودیکه 
ه اجرا ق نقشی و مطابدرستبهي در حال ساخت فونداسیون هاساختمانبررسی قرار نگرفته است. قابل ذکر است در بسیاري از 

 یست و مجموعه ایننگردد، همچنین در برخی مواقع بتن مورد استفاده داراي عیار و اسالمپ مناسب براي استفاده در پی نمی
  گردد.عوامل موجب کاهش مقاومت ساختمان در برابر زلزله و البته کاهش کیفیت آن می

  منطقه شهر تهران 12سوده در ي فرهابافتگزارش کنترل مضاعف اجرا و نظارت نوسازي . 3-2-3
انجام شده است.  1393و  1392این طرح با همکاري سازمان نظام مهندسی ساختمان و سازمان نوسازي شهر تهران در سال 

مورد بررسی قرار گرفته است.  PMBOKهاي دانشی مربوط به گروه فرآیندي اجرا و کنترل در در این گزارش تنها برخی از حوزه
هاي فرسوده است، الزم است تمامی ابعاد مربوط هدف از گزارش فوق کنترل مضاعف اجرا و نظارت بر نوسازي در بافت ازآنجاکه

به نظارت و اجرا بررسی شود تا بتوان به نتیجه صحیح و معتبري دست یافت. ولی در این گزارش عمدتاً تأکید بر مباحث مربوط به 
 است. ساز بودهومدیریت کیفیت و ایمنی ساخت

 اندساختمان مورد بررسی قرار گرفته 218منطقه داراي بافت فرسوده شهر تهران، در مجموع  12در بررسی کنترل مضاعف در 
  ساز در این مناطق نباشد.ومنطقه مالك مناسبی براي تحلیل دقیق کیفیت ساخت 12رسد این تعداد در که به نظر می

ذعان توان با اطمینان ایست. لذا نمینب شده در اجراي ضوابط فنی مشخص معیار مطلوبیت در سنجش ضوابط و درصد کس
  ي در حال اجرا (مورد بررسی) به لحاظ فنی وضعیت مطلوبی دارند یا خیر.هاپروژهرعایت ضوابط فنی  %5/50داشت که با داشتن 

اي بوده بررسی موردي و گزینه صورتبهبیشتر  یست تهیه شده توسط سازمان نظام مهندسی ساختمانلچکرسد به نظر می
ه مستقیماً ي موجود کهاضعفکلی) و توضیحات تفصیلی در ارتباط با دیگر  صورتبهیست یا نمره دادن لچکاست (عالمت زدن در 

یست خالصه نظر کارشناس ناظر عالی در ارتباط با اجرا لچکیست به آن اشاره نشده است، وجود ندارد. هرچند در انتهاي لچکدر 
ه شده یست پرداختلچکو نظارت خواسته شده است ولی توضیحات دقیقی در این خصوص وجود ندارد و بیشتر به موارد موجود در 

 است.

  اري ازکه در بسی گرددمی گزارش کنترل مضاعف مشخص تهیه منظوربه موجود یستلچکبه عمل آمده از  با توجه به بررسی
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یست اشاره شده است، همچنین به برخی از مباحث مقررات ملی ساختمان که در راستاي ارتقاي لچککلی در  صورتبهموارد 
، بسیاري اندپرداختهبه بررسی موارد ذکرشده  صرفاًباشند، پرداخته نشده است و ناظران کنترل مضاعف که یمساز وکیفیت ساخت

 در این گزارش دقتبهدهد را یمادرست آن کیفیت ساختمان را کاهش از موارد که الزام اجرایی داشته و عدم رعایت آن و یا اجراي ن
 اند.مورد بررسی قرار نداده

 .اندنشدهگیرند بررسی یمیست مربوطه مسائلی که با معماري ساختمان و تأسیسات در ارتباط قرار لچکدر 

ه دست آمده این است که در این گزارش به ی بطورکلبهاي که یست مذکور نتیجهلچکموارد مطروحه در  جزءجزءبهبا بررسی 
  یفیت ساختمان پرداخته شده است. باکمیزان اندکی به مسائل مرتبط 

  هاي مرتبطشناسی اقدامات و طرحبندي آسیبمع. ج3-2-4
 اند وساز غافل ماندهوهاي مربوط به چارچوب مدیریتی در فرآیند ساختها از عمده بخشدهد این پژوهشها نشان میبررسی
سانی، ها تحلیلی از مدیریت یکپارچگی، منابع انیک از این پژوهشیچهها بیشتر بر بررسی مدیریت کیفیت بوده است. تمرکز آن

جامع در همه  طوربههاي بررسی شده نیز محیطی، مالی، ایمنی و حقوقی انجام ندادند. حوزهیستزریسک، تدارکات، مسائل 
فقط در  همآنکه  هاي منظر شهري دیده شده استمثال مدیریت زمان فقط در طرح عنوانبهاند. هاي فرآیندي دیده نشدهگروه

ترین مسائل دهتوان گفت عمیجتاً مینتاند. ریزي بوده و تحلیلی در ارتباط با فرآیند اجرا و کنترل مدیریت زمان نداشتهزمینه برنامه
 از: اندعبارتها مربوط به این پژوهش

 هااهداف این پژوهش عدم جامعیت 

 هاي صورت گرفته در این زمینهعدم تصویب طرح  
 هاي مذکورفقدان برنامه اجرایی در طرح  
  نظارت و معیارهاي سنجش سازوکارواضح نبودن  
 هاي مورد بررسیتعداد نمونه مناسب نبودن 

  
  بررسی تجارب سایر کشورها. 3-3

در بررسی تجارب مشابه نوسازي در خارج از ایران با دو مقوله مواجه شدیم که حائز اهمیت بودند. اولین مقوله اقدامات و 
ین اعتبارات متأساز بوده است که حاوي نکاتی درخور توجه در این زمینه است. مقوله دیگر بحث وهاي ارتقاء کیفیت ساختسیاست

شوند. در ادامه این تجارب ساز محسوب میوا که یکی از عوامل اثرگذار در کیفیت ساختمالی در کشورهاي مختلف است. چر
  گردند.بررسی می

  
  
  
  
  
  

  . تجارب بررسی شده4نمودار 
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 ساز در ترکیهوبررسی اقدامات مرتبط با ارتقاي کیفیت ساخت. 3-3-1

یررسمی و ارتقاي کیفیت سکونت در آن کشور، به غهاي کشور ترکیه در جهت نوسازي مناطق مسکونی، کاهش سکونتگاه
ریزي آن کشور پرداخته است. در این راستا قوانینی در زمینه ارتقاي وضعیت ظاهري و هاي توسعه و سیستم برنامهارتقاي طرح

ي حاشیه ساز دروپذیر نمودن ساختهاي تاریخی تصویب شد. معضالت مالی موجود نیز از طریق امکانکالبدي و نیز ایمنی محدوده
شهر توسط سازمان توسعه مسکن کاهش یافت. در تداوم این امر به ترویج تجمیع پرداختند، در این راستا براي جلب توافق مالکان 

نهایی انتخاب شد. این تملک در صورت عدم توافق مالکین ظرف مدت کوتاهی جهت کنترل  حلراه عنوانبهتالش شد و تملک 
  گرفت.رت میساز صووزمان ساخت

ت زیرا ارزش حاصله پس از ساخ؛ ین ضعف این اقدامات مربوط به عدم توانایی مدیریت قیمت امالك پس از ساخت بودتربزرگ
رتقاي کیفیت بر ا کهآننتیجه این اقدامات بیش از  ؛ وبه حدي بود که ساکنین قبلی دیگر قادر به سکونت در محل قبلی نبودند

  ، منجر به ارتقاي کالبدي و سپس تغییرات جمعیتی شده است.سکونت تأثیر داشته باشد
  ساز در دمشقوبررسی اقدامات مرتبط با ارتقاي کیفیت ساخت. 3-3-2

را  برنامه توسعه شهر چراکههاي بررسی شده است، ترین اقدامات از میان نمونهاقدامات صورت گرفته در دمشق یکی از کامل
  :ا در آن لحاظ نموده است، از جملهدر سطوح یک و دو در نظر گرفته است و مباحث مختلفی ر

  بندي مداخالتدارا بودن برنامه اجرایی و اولویت -
  ریزي زمانیبرنامه -
  آموزش نیروها -
  هاي ارتقاي ایمنیسیاست -
  و وجود حامیان دولتی براي برنامه درآمدکمحمایت مالی از مالکان از جمله وام نوسازي براي اقشار  -
  اسآيیجی اطالعات شهر در روزرسانبه -
  سازي در برابر زلزلهمهاي موفق مقاونمونه عنوانبهبنا  سهتعمیر  -
یجه تحقق طرح و در نظر گرفتن پاسخ ریسک درنتهاي پروژه از جمله باال رفتن قیمت امالك مجاور در نظر گرفتن ریسک -

 اقتصادي) -زمان اجتماعی(برنامه هم
 

  سازوهاي ساختبررسی اقدامات مرتبط با تأمین مالی پروژه. 3-3-3
ها رود. سازوکارهاي مورد استفاده جهت تأمین مالی پروژهساز به شمار میوهاي ساختتأمین مالی از مسائل اصلی براي پروژه

  از: اندعبارت اختصاربهدر کشورهاي مورد بررسی 
ها و نیز جنوبی: تأسیس مؤسساتی از قبیل بانک مسکن، شرکت رهن و شرکت تضمینی مسکن در زمینه امور مالی پروژهکره 

گان هایی جهت تسهیل ارائه وام به سازندنامهگذاري اقساطی که عالوه بر ارائه مستقیم وام به سازندگان، ضمانتهاي سرمایهشرکت
  دهند.ئه میهایی در زمینه مسکن ارانامهو تضمین

انداز را براي تمامی کارمندان درنظر گرفته و عالوه بر ي مسکن، دولت صندوق اجباري پسهاپروژهین مالی تأممالزي: جهت 
ن گذاري نیز نقش فعالی در بازار مسکسرمایه مؤسساتکند. ها واریز میانداز افراد، خود دولت نیز مبلغی را ماهانه به حساب آنپس

ن اعتبار یتأمهاي اندك اقشار فقیر جامعه با هدف یهسرماگذاري در مالزي تجمیع یه مالزي دارند. یکی از طرق سرمایهین سرماتأمو 
  .استجهت ایجاد مساکن گروهی 
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اي که امکان ارتقاء استانداردهاي زندگی ممکن نبوده است، برنامه مداخله در نظر گرفته هاي فرسودهیانتاي چین: براي بافت
ی ین مالتأمها متنوع است، از جمله منابع بودجه دولت محلی (شهرداري)، ین مالی جهت اجراي این برنامهتأمي هاروش. شده است
  ها و ...شرکت و عواملین مالی مشترك توسط کاربرها تأمارائه وام یا کمک مالی بالعوض)، (ي دولتی هاشرکتاز طریق 

ملی با اختیارات وسیع و منابع دولتی است که در زمینه ساخت و واگذاري  یسازمان توکی در ترکیه: -سازمان توسعه مسکن
ي فرسوده و طراحی و اجراي هابافتنوسازي  یمت فعالیت داشته است. این سازمان در دهه اخیر بهقارزانواحدهاي مسکونی 

  پردازد.هاي مرکزي و تاریخی شهرها میهاي سودآور نوسازي در بخشطرح
 این مناطق عبارت است از:فرآیند کار در 

  تعیین نواحی نوسازي بر اساس توافق کتبی با شهرداري -
 تهیه طرح مناطق با همکاري با شهرداري -

 دعوت مالکین به فروش امالك خود به سازمان و یا مشارکت در طرح -

 یمتقارزانحق امتیاز براي مستأجران براي برخورداري از واحدهاي مسکونی  -

 ي داراي اعتبارهاشرکتاي به مناقصه صورتبه وسازهاساختواگذاري  -

 خسارت تعمیرات بر عهده سازمان است تضمین کیفیت ساخت و -

 ضعف در مدیریت ریسک)(سکنه  تمرکز بر مناطق مرکزي شهرها و ایجاد شرایط براي جابجایی -

 یه طرحو تهگیري عدم مشارکت دادن ساکنان در فرآیند تصمیم -

 
  سازورگذار بر ساختیتأثنهادهاي  مطالعه. 3-4

ساز در بافت فرسوده مطالعه شد. نهادهاي مورد بررسی هر یک ودر این بخش ساختار موجود و مداخله کننده در کیفیت ساخت
م بر کیفیت مستقی طوربهساز و کیفیت آن مؤثر هستند. نهادهایی که در نمودار فوق نشان داده شده است، وبه شکلی در روند ساخت

هاي ی به پروژهرسانخدماتهاي آب، برق، گاز و مخابرات نقش ها و نهادها از جمله شرکتساز اثرگذار هستند. سایر شرکتوساخت
 ساز را دارند.وساخت

 

 

 

  
  سازو. نهادهاي تأثیرگذار بر ساخت1نمودار 

  
  به شرح زیر است: PMBOKساز در چارچوب وبر کیفیت ساخت ارجایگاه تأثیر نهادهاي تأثیرگذ

ساز وساز از آغاز تا خاتمه تأثیرگذار هستند. چرا که یک پروژه ساختوهاي فرآیندي ساختگذار بر همه گروهنهادهاي سیاست
  هاي جاري است.براي شروع نیاز به انطباق با ضوابط و سیاست

فرآیندي اجرا تأثیر دارند، زیرا در صورت عدم وجود سیستم مناسب  یژه در گروهوبهساز ونهادهاي نظارت نیز بر کیفیت ساخت
  گیري کاهش خواهد یافت.چشم طوربهنظارت و کنترل، کیفیت اجرا نیز 
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ساز وهاي فرآیندي ساختهمه گروه هاي سایر نهادها و نیز طرح تفصیلی برگذاريشهرداري با اجراي سیاست نهادهاي مجري:
هاي دانشی زیر یژه از طریق دفاتر خدمات نوسازي در حوزهوبهاز میان نهادهاي مجري، سازمان نوسازي شهر تهران  اثرگذار است.

  اثرگذار هستند:
  هاي تجمیع و مذاکره با مالکین و ...ها: در روند تعریف پروژهمدیریت محدوده پروژه

  سازوگذار براي ساختروژه: از طریق تعیین سرمایهمدیریت مالی پ
  .مدیریت حقوقی پروژه: دفاتر در ارائه مشاوره جهت تدوین قرارداد نیز نقش دارند

 ی و ارزیابی وضع موجودشناسبیآسمطالعات سطح دو: . 4

ا پرداخته هگیرد. در این زمینه به ارزیابی مدیریتی و بازدید میدانی از پروژهدر این بخش وضعیت موجود مورد ارزیابی قرار می
گیرد. از جمله دقیق از ابعاد مختلف مورد مطالعه قرار می صورتبهشود. سطح دو همان سطح ساختمان مورد نظر است که می

ي معماري هاها (مجوزهاي اخذ شده، تخلفات ساختمانی، قراردادها، نقشهسی مستندات مربوط به پروژهمصاحبه با ذینفعان پروژه، برر
  هاي مختلف معماري، سازه و ...ها در حوزهها و بررسی آنو سازه و ...) و بازدید میدانی از پروژه

 ارزیابی مدیریتی. 4-1

 ابق تصویر زیر طراحی شده است.مط 6در واقع براي هریک از زیرمعیارها یک برگه ارزیابی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  . تصویر برگه ارزیابی زیرمعیارها1شکل 
  

  
  در این برگه موارد زیر گنجانده شده است:

  معیار: عنوان معیار اصلی که این زیر معیار به آن تعلق دارد. -
  گیرد.زیر معیار: عنوان زیرمعیاري که با استفاده از این برگه مورد ارزیابی قرار می -
 گیرد.حوزه دانش در نظر گرفته شده براي مدل) که این زیرمعیار در آن قرار می 12حوزه دانش: حوزه دانشی (از میان  -

                                                        
6. Assessment Sheet 
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ریزي، اجرا، نظارت و کنترل و اختتام) که این زیرمعیار در آن قرار (آغاز، برنامه گانهپنجگروه فرایند: یکی از گروه فرایندهاي  -
 گیرد.می

 ساز بافت فرسوده.وهاي ساختعیار و دلیل اهمیت آن در پروژههدف: هدف از هر زیرم -

هاي براي ارزیابان درج شده است تا به ارزیابان کمک کند که در انجام ارزیابی باید چه مواردي را مورد راهنما: راهنمایی -
 توجه قرار دهند.

 مک کنند.تواند به ارزیابی مناسب کمی هاآن: افرادي که مصاحبه با شوندگانمصاحبه -

 تواند به صحت نتایج ارزیابی کمک کنند.می هاآنمدارك نیازمند بررسی: مدارکی که مطالعه و بررسی  -

مشاهدات ارزیاب: مشاهداتی که ارزیاب داشته است، مستنداتی که رؤیت کرده و مدارکی که در زمان ارزیابی پروژه، مورد  -
 شود.بررسی قرار داده است درج می

 صورتهبساز در خصوص پروژه مورد ارزیابی یا وپیشنهادها جهت بهبود: پیشنهادهایی که ارزیاب جهت بهبود وضعیت ساخت -
  شود.کلی دارد براي هر زیرمعیار به تفکیک درج می

ا ابتدا ریازدهی به این شکل است که تیم ارزیابی بر اساس شواهد موجود نتیجه بررسی خود در خصوص هر زیرمعیار امتنحوه 
  نماید:در قالب یکی از عبارات کیفی زیر تعیین نموده و سپس در طیف ارائه شده امتیاز مورد نظر خود را درج می

  10تا امتیاز  0از امتیاز  شود:وجود ندارد/ مشاهده نمی -
  35تا امتیاز  15از امتیاز  شود:ضعیف ارزیابی می -
 60 تا امتیاز 40از امتیاز  شود:مناسب ارزیابی می -

 85تا امتیاز  65امتیاز  از شود:خیلی خوب ارزیابی می -

 100تا امتیاز  90از امتیاز  شود:عالی ارزیابی می -

شود. با توجه به امتیاز هر زیر معیار، امتیاز معیار مربوطه و سپس با ترتیب براي هر زیرمعیار امتیازي در نظر گرفته میینابه
 شود.هر گروه فرایند تعیین می توجه به آن، امتیاز هر حوزه دانش و

 گیرند:هاي دانش و نیز امتیاز کل ضرایبی به شرح زیر مورد استفاده قرار میبراي تعیین امتیاز گروه فرایندها، حوزه

  1فرایندهاي گروه فرایند آغاز: ضریب  -
  2ریزي: ضریب فرایندهاي گروه فرایند برنامه -
  3فرایندهاي گروه فرایند اجرا: ضریب  -
  2فرایندهاي گروه فرایند نظارت و کنترل: ضریب  -
  1فرایندهاي گروه فرایند اختتام: ضریب  -

  همچنین:
  2فرایندهاي حوزه دانش مدیریت محدوده: ضریب  -
  2فرایندهاي حوزه دانش مدیریت منابع: ضریب  -
 2فرایندهاي حوزه دانش مدیریت زمان: ضریب  -

 3فرایندهاي حوزه دانش مدیریت منابع مالی: ضریب  -

 3فرایندهاي حوزه دانش مدیریت کیفیت: ضریب  -
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 2فرایندهاي حوزه دانش مدیریت منابع انسانی: ضریب  -

 1فرایندهاي حوزه دانش مدیریت ارتباطات: ضریب  -

 1فرایندهاي حوزه دانش مدیریت ریسک: ضریب  -

 2فرایندهاي حوزه دانش مدیریت تدارکات: ضریب  -

 1ضریب نفعان: فرایندهاي حوزه دانش مدیریت ذي -

 2پروژه: ضریب  HSEفرایندهاي حوزه دانش مدیریت  -

 1فرایندهاي حوزه دانش مدیریت یکپارچگی: ضریب  -

  هاي ارزیابی انجام و اقدامات زیر صورت گرفت:هاي منتخب با استفاده از دفترچهارزیابی پروژه
  شوندهمصاحبهبه تفکیک افراد  سؤاالتتبدیل دفترچه ارزیابی به دفترچه:  

اطمینان از  ها وکه پر کردن دفترچه ارزیابی به مصاحبه با افراد مختلفی نیاز دارد، جهت تسریع در روند مصاحبهینابا توجه به 
وعات با توجه به موض شوندهمصاحبهجامعی تدوین شد. افراد  سؤاالت، فهرست شوندهمصاحبه، براي هر یک از افراد سؤاالتجامعیت 

از، سوهاي ساختها، کارکنان، پیمانکاران پروژهدر زیرمعیارهاي دفترچه ارزیابی شامل سازندگان، مالکین، همسایه شدهمطرح
شهرداري و متخصصان امر از جمله مدیران دفاتر خدمات نوسازي، کارشناس سازمان نوسازي شهر تهران و کارشناس شهرداري 

  د.شومناطق و نواحی، کارشناس اقتصادي و ... می
 ها و مالکینجهت امکان ارتباط با سازنده 17و  14گیري با دفاتر خدمات نوسازي منطقه ارتباط  

  ها و ارزیابی کامل با توجه به معیارهاي زیر:انتخاب بیست پروژه براي پر کردن پرسشنامه
 در دسترس بودن ذینفعان پروژه -

 در دسترس بودن مدارك مورد نیاز -

 ازي منطقه و دریافت سوابق پروژهدسترسی به دفاتر خدمات نوس -
  

 نتایج ارزیابی مدیریتی. 4-1-1

ها طبق مدل تدوین شده، امتیازات هر یک از معیارها بر اساس امتیازات به دست آمده براي پس از تکمیل ارزیابی پروژه
ها یري شده و براي انجام تحلیلگهاي مختلف میانگینزیرمعیارها در هر پروژه استخراج شده است. بر همین مبنا امتیازات پروژه

توان مشاهده هاي فرایندي را نسبت به هم میهاي دانش و گروهمورد استفاده قرار گرفته است. در نمودارهاي ذیل، ضرایب حوزه
 صهاي مدیریت مالی و مدیریت کیفیت تخصیهاي دانش به حوزهشود باالترین ضرایب در میان حوزهطور که مشاهده میکرد. همان

فرآیندي  هايتر بودن اهمیت این دو معیار در ارزیابی نسبت به دیگر معیارهاست. در میان گروهپررنگ دهندهنشانیافته است که 
  نیز گروه فرایندي اجرا باالترین ضریب را دریافت نموده است.

) بوده است. 100تا  0(در مقیاس  39,5معیار بررسی شده،  42پروژه، میانگین امتیاز  20بندي انجام شده بر روي بر اساس جمع
هاي مورد بررسی پس از اعمال ضرایب وزنی در نظر گرفته شده بر روي امتیازات معیارها، امتیاز کل به دست آمده براي پروژه

استخراج شده است. به تعبیر دیگر  %38,26 درصد تحقق هاآنسازي پس از نرمال ؛ کهامتیاز ممکن بوده است 14،500از  5،548
درصد و فرصت دستیابی به تعالی بیشتر در مدیریت  38ها در تحقق معیارهاي تدوین شده حدود توان گفت که موفقیت پروژهمی

  .استدرصد  62 حدودسازهاي بافت فرسوده وساخت
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  ي دانشهاحوزه. ضرایب 6نمودار 

  
 
  

  
  
  
  

 هاي فراینديگروه. ضرایب 7نمودار 

  
  
  

  
  . فرصت دستیابی به تعالی8نمودار 

اند. جدول فرایندهاي مدیریت پروژه نیز مورد بررسی قرار گرفته براي درك بهتر موضوع، امتیازات کسب شده به تفکیک گروه
  دهد:زیر امتیازات به دست آمده براي هر گروه فرایند را نشان می

  
  شدهارزیابی پروژه 20فرآیندها در امتیاز گروه . 4 جدول
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آغازین برنامه ریزي اجرا نظارت و کنترل اختتام
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نرمال شده امتیاز قابل کسبامتیاز کسب شده عنوان
%33570047.91آغازین

%1,8174,80037.86برنامه ریزي
%1,4803,90037.96اجرا

%1,6954,60036.85نظارت و کنترل 
%22050043.95اختتام

%5,54814,50038.26مجموع

امتیاز گروه فرایندها
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امتیازات این گروه فرایند از بیشتر رو روبهدر نمودار 
  است: به کمتر مرتب شده

  
  

 

. امتیازات گروه فرایندها در بیست 9 نمودار
 شدهپروژه ارزیابی

  

ها عملکرد بهتري دارند و در مقابل پروژهسازهاي بافت فرسوده در مجموع در آغاز کردن ودهد که ساختاین نمودار نشان می
  تري برخوردار هستند.در حوزه نظارت و کنترل از عملکرد پایین

  دهد:نیز وضعیت تقارن توزیع امتیازات را نشان می روروبه نمودار
  

 
 
 
   
 
 

پروژه  20. تقارن امتیازات گروه فرایندها در 10نمودار 
  شدهارزیابی

  

رسوده ي بافت فوسازهاساختتوان گفت که قوت و ضعف این نمودار گویاي تقارن نسبی در توزیع امتیازات است. در واقع می
 درصد 74/13 ریزي، اجرا، کنترل و اختتام پروژه تفاوت فاحشی با هم ندارد. تفاوت میان امتیاز بیشینه و امتیاز کمینهدر آغاز، برنامه

  .است(تفاوت امتیاز گروه فرایند آغازین و گروه فرایند نظارت و کنترل) 
هاي دانش تعریف شده در مدل نیز قابل تحلیل هستند. جدول زیر امتیازات اخذ همچنین امتیازات زیرمعیارها با توجه به حوزه

  دهد:هاي دانش را نشان میشده به تفکیک حوزه
  

  شدهپروژه ارزیابی 20 هاي دانش در. امتیاز حوزه5جدول 
  

 

 

 

 

 

 

 

نرمال شده امتیاز قابل کسبامتیاز کسب شده عنوان
%5521,20046.00مدیریت محدوده

%37980047.38مدیریت منابع اجرایی
%34480043.00مدیریت زمان

%1,0002,40041.65مدیریت منابع مالی
%3811,20031.75مدیریت کیفیت

%6151,60038.44مدیریت منابع انسانی
%17570024.93مدیریت ارتباطات
%24470034.79مدیریت ریسک
%7221,60045.13مدیریت تدارکات
%29380036.56مدیریت ذي نفعان
HSE 2011,40014.34مدیریت%

%6441,30049.53مدیریت یکپارچگی
%5,54814,50038.26مجموع

 امتیاز حوزه هاي دانش
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  اند:این امتیازات در نمودار بعدي از بیشتر به کمتر مرتب شده
   

 

 

 

 

 

 

 

  پروژه ارزیابی شده 20هاي دانش در امتیاز حوزه .11 نمودار
 

ي بافت فرسوده در مدیریت یکپارچگی پروژه و کمترین آن در وسازهاساختدهد که بیشترین موفقیت این نمودار نشان می
  .است HSEمدیریت 

  تقارن این امتیازها نیز در نمودار زیر قابل مشاهده است:
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شدهپروژه ارزیابی 20در هاي دانش . تقارن امتیاز حوزه12نمودار 
  

ت. یسنهاي دانش مدیریت پروژه عملکرد متقارنی ساز بافت فرسوده در حوزهوهاي ساختدهد عملکرد پروژهنمودار نشان می
نفعان و منابع ، ارتباطات، کیفیت، ریسک، ذيHSEترین عملکرد (هاي داراي پایینها حوزهگونه پروژهینالذا جهت ارتقاء عملکرد 

عیارها توان با توجه به جزئیات امتیازات مها را میمقام تحلیل، هریک از این حوزه در توجه واقع شوند. بایست بیشتر موردانسانی) می
که  است 100از  3با امتیاز  HSEکمترین امتیاز مربوط به معیار کنترل  HSEمثال در حوزه  عنوانبهمورد بررسی قرار داد. 

  ضعف زیاد در این حوزه است. دهندهنشان
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 سازوهاي ساختتحلیل دالیل میزان موفقیت پروژه. 4-1-2

  هاي فرآینديتحلیل بر اساس گروه. 4-1-2-1
  هاي فرآیندي آورده شده است:ساز در هر یک از گروهوهاي ساختدر ادامه تحلیلی از دالیل میزان موفقیت پروژه

گی دارد، از جمله توجه سازندگان و دفاتر خدمات آغازین: باالتر بودن میزان موفقیت در گروه آغازین به عوامل مختلفی بست
اي، انجام سنجی اقتصادي و عوامل محیطی و زمینهنوسازي به سنجش شرایط مربوط به پروژه مانند عوامل اجتماعی، امکان

 مجموع ...ملک پس از ساخت و  موقعبهتوافقات رسمی و اخذ مجوزهاي قانونی جهت اطمینان خاطر از بازگشت سرمایه و فروش 
  باشند. روروبهها با موفقیت این عوامل باعث شده در فرآیندهاي آغازین، پروژه

ل به عوامل ریزي، اجرا و نظارت و کنتراختتام: باال بودن نسبی میزان موفقیت در گروه فرآیندي اختتام نسبت به سه گروه برنامه
را سازنده زی؛ و دعاوي توسط دفاتر خدمات نوسازي و سازندگان مختلفی بستگی دارد، از جمله تحویل رسمی پروژه و حل اختالفات

تواند پروژه را به اتمام رسانده و انتظار بازگشت سرمایه داشته رعایت معیارهاي مربوط به این گروه فرآیندي است که می واسطهبه
ین قراردادهاي روشن و قانونی از عوامل باشد. دلیل اصلی این موضوع ریشه در فرآیند آغازین دارد. ارزیابی صحیح سازنده و تدو

 این موضوع هستند.

ها در این سه گروه فرآیندي نسبت به گروه آغاز و اختتام دهد که پروژهریزي و اجرا و نظارت و کنترل: نتایج نشان میبرنامه
هاي ارزیابی مدیریتی این امر مشاهده شد که ریشه بسیاري از مسائل در گروه موفقیت کمتري دارند. در فرآیند تکمیل دفترچه

مناسب  ریزيریزي مربوط به همان مبحث است. در واقع به دلیل عدم وجود سیستم برنامهدر برنامهفرآیندي اجرا، مربوط به ضعف 
ریزي خرید و انعقاد قرارداد با پیمانکاران، سیستم و یا برنامه HSEریزي مقابله با مخاطرات براي یک حوزه خاص از جمله برنامه

 روهروبنفعان با مشکل جدي ساز نیز از جانب ذيوهاي ساختبر پروژه ها نیز ضعیف است. نظارت و کنترلاجرایی در این حوزه
 تواند در کاهش میزان موفقیت مؤثر باشد.ها میاست. همچنین در این حوزه مسائل مالی و کم کردن هزینه

  هاي دانشیتحلیل بر اساس حوزه. 4-1-2-2
ها آورده شده است. الزم به ذکر است این ساز در هر یک از حوزهوساختهاي در ادامه تحلیلی از دالیل میزان موفقیت پروژه

  اند:ها به ترتیب میزان موفقیت از زیاد به کم مرتب شدهحوزه

  توان به می هاي دانشی: از دالیل باالتر بودن میزان موفقیت در مدیریت یکپارچگی نسبت به سایر حوزهیکپارچگیمدیریت
  موارد زیر اشاره کرد:

o ساز براي آنان سودآوري وین دلیل ساختترمهماي دارند، زیرا ی اقتصادي: سازندگان به این مورد توجه ویژهسنجکانام
  کنند.کند توجه میتوافقی با مالکین، به ابعاد مختلفی که بازگشت سرمایه آنان را تضمین می هرگونهاقتصادي است و قبل از 

o سته از عوامل هم از جانب سازندگان (مجري) و هم دفاتر خدمات نوسازي مورد اي: این دتحلیل عوامل محیطی و زمینه
، هایی که معضالت اجتماعی دارندمستقیم بر روي فروش امالك تأثیرگذار هستند، محدوده طوربهزیرا ؛ گیردبررسی قرار می

 ، تهدید عدم تقاضا براي خرید ملکهایی که مسائل حقوقی دارند و یا دسترسی مناسبی به خدمات مورد نیاز ندارندپروژه
گردد. از سوي دیگر عرض کم گذر موجب دشوار شدن یمدر این نقاط منجر به عدم پذیرش پروژه از سوي سازندگان 

ر گردد. از سوي دیگر حضور دفاتساز میوهاي ساختینههزآن افزایش  تبعبهدسترسی مصالح و... به کارگاه ساختمانی و 
  اي در آغاز پروژه نقشه به سزایی دارد.در بررسی و تحلیل عوامل محیطی و زمینه خدمات نوسازي نیز

o ،مناسب و جامع سازوساخت هايپروژه قراردادهاي دهدمی نشان هایبررسو دعاوي:  اختالفات حل انجام توافقات رسمی 
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ها با قراردادهاي متداول اند. مقایسه قراردادهاي این پروژهبوده و ذینفعان درونی نیز از این حیث به مشکلی برنخورده
یی اهپروژهیژه وبهبوده است.  ترجامعنسبت به سایر قراردادها  هاپروژهدهد که قرارداد این یمساز نشان وي ساختهاپروژه

 است. کم بوده نسبتاً هاپروژهآن اختالفات این  تبعبهشده است. یمتنظتر خدمات نوسازي تحت نظر دفا هاآنکه قرارداد 

 تجربی نسبت به میزان منابع مورد نیاز و نحوه تأمین آن اشراف دارند ولی مستنداتی  طوربه: سازندگان مدیریت منابع اجرایی
  در این زمینه ندارند.

 و قرارداد تنظیم شده مشخص شده  برگزارشدههاي مالکان و سازندگان در طی جلسات : نیازها و خواستهمدیریت محدوده
یفیت دهند. ارتقاي کاما متأسفانه سازندگان بیشتر به سودآوري پروژه و مالکین به مسائل معماري ساختمان اهمیت می؛ است

ین دلیل نوسازي در ترمهمنبود. این نکته حائز اهمیت است که  هاي سازنده و مالکسازه و ایمنی در مقابل زلزله از دغدغه
شود که خسارات توجهی به این امر موجب فرسوده سازي مجدد مییبها، کاهش فرسودگی است، ولی گونه بافتینا

  کند.یري را به شهر تحمیل میناپذجبران
 ان انجام شوند آگاهی دارند. این مورد نیز از جمله : سازندگان نسبت به مواردي که باید توسط پیمانکارمدیریت تدارکات

ان قراردادي میان پیمانکاران و سازندگ عمدتاًگیرد و ذهنی توسط سازندگان مورد کنترل قرار می صورتبه عمدتاًمواردي است که 
  شود.منعقد نمی

 به  شود و سازندگان نیازيی انجام میذهن صورتبهریزي و کنترل بودجه و کنترل اقالم موجود : برنامهمدیریت منابع مالی
کردند. در زمینه مدیریت منابع مالی با توجه به قیمت زمین و آپارتمان در هر ریزي مالی احساس نمیصرف زمان براي برنامه

 هدهد سازندگان دغدغه چندانی در این زمیناما نتایج نشان می؛ رفت مشکالت زیادي وجود داشته باشدانتظار می دو منطقه
شود. میها وارد نیزات، قیمت فروش ملک نیز باال رفته و خسارتی به آنو تجهزیرا در صورت افزایش قیمت مصالح ؛ نداشتند

  رسند.یی به فروش مخوببهها ها در منطقه، امالك آندر زمینه فروش امالك نیز اکثر سازندگان اذعان داشتند به دلیل اعتبار آن
 کنند و بر اساس آن مدت زمان بیشتري ذهنی برآورد می صورتبهساز را وبندي ساختان مرحله: عمده سازندگمدیریت زمان

ي دبنزمانیک از سازندگان برنامه یچه کهآنکنند. با وجود پروژه در قرارداد ذکر می موقعبهرا براي اطمینان از امکان اتمام 
ان و مدیران دفاتر خدمات نوسازي مشکل خاصی در این زمینه مشاهده قابل دفاعی نداشتند، اما در مصاحبه با مالکین و سازندگ

  یاس هستند نسبت داد.مقکوچک عمدتاًساز در بافت فرسوده که وهاي ساختتوان این امر را به ماهیت پروژهنشد. می
 دگان در فانه برخی از سازنکنند، متأسهاي خود استفاده میاز تیم مشابهی در پروژه عمدتاً: سازندگان مدیریت منابع انسانی

 گیرند. از سوي دیگر سازندگانهاي خود به کار مییژه کارگرهاي افغانی تبار را در پروژهوبهها، اتباع خارجی جهت کاهش هزینه
  باشند. هگیرند که امور مربوطه را بدانند و نیازي به آموزش نداشتکارگرانی را به کارمی صرفاًپذیرند و آموزش به کارکنان را نمی

 ها نسبت به انواع ذینفعان پروژه آگاهی مناسبی داشتند، در زمینه ارتباط با ذینفعان : سازندگان این پروژهنفعانمدیریت ذي
است، اما در زمینه ارتباط مؤثر و تعامل با ذینفعان خارجی پروژه از جمله ادارات آب  گرفتهشکلمناسبی  نسبتاًداخلی ارتباطات 

  .هستندو برق و شهرداري با مشکل مواجه 
 روژه بسیارهاي پهاي پروژه آشنایی داشتند، شناخت مالکین نسبت به ریسک: سازندگان به برخی از ریسکمدیریت ریسک 

 هاياز خسارت صرفاً، کارگران و ...) (عابرانهاي مختلف ها این بود که با بیمها ریسککم بود. واکنش سازندگان در ارتباط ب
رده بینی خاصی را لحاظ نکپیش در زمینه بهبود تیم پروژه و استفاده از تجهیزات جدید و ... ؛ ومالی در هنگام حوادث بکاهند

  بودند.
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 روروبهها با ضعف دهد مدیریت کیفیت در این پروژهنشان می سازوهاي ساخت: بازدیدهاي میدانی از کارگاهمدیریت کیفیت 
 طورهبپردازند و با اصول و قواعد مربوطه تجربی به فعالیت در این زمینه می صورتبهها بوده است، عمده سازندگان این پروژه

ساز در بافت فرسوده مراحل گودبرداري و سازه از اهمیت باالیی برخوردار وکامل آشنایی ندارند. در میان مراحل مختلف ساخت
تر رود و سازندگان بیشدهد در این دو مرحله دقت و حساسیت الزم به کار نمیها نشان میاما بازدید میدانی از این پروژه؛ است

  ند تا از تضمین فروش ملک خود اطمینان حاصل کنند.پردازبه مسائل معماري می
 ا در زمینه ارتباطات ب ؛ وها ضعیف بوده است: سیستم گزارش دهی سازندگان به مالکین در این پروژهمدیریت ارتباطات

  یژه اداره آب و برق مشکل وجود دارد.وبهذینفعان در زمینه ارتباط سازندگان با ذینفعان بیرونی 
  مدیریتHSEهاي مورد بررسی به خود تخصیص داده است. متأسفانه ین حوزه دانش کمترین میزان موفقیت را در پروژه: ا

ي هاموزشآلیستی در این رابطه تنظیم نشده بود، سازندگان به این واژه و الزامات مربوط به آن آشنایی الزم را نداشتند، چک
ود. بازدیدها نیز حاکی از آن است که اصول مربوط حفظ ایمنی، سالمت و شالزم در این رابطه به کارکنان و کارگران داده نمی

 شود.زیست رعایت نمییطمحبهداشت افراد و 
 

 بازدید میدانی از صد پروژه. 4-2

به  و 14ساز در بافت فرسوده مناطق وپروژه ساخت 100شناسی خواسته شد با بازدید از در این بخش از ناظران پروژه آسیب
هایی که در مرحله یک مطالعات تدوین شده است را لیستیست از میان چکلچکفراخور مرحله ساخت هر پروژه یک یا چند 

گرفته  ها از دو روش بهرهیستلچکتکمیل نمایند. در جدول زیر نتایج این ارزیابی آورده شده است: الزم به ذکر است جهت تحلیل 
یست سنجیده شد و از این طریق میانگین نمرات لچکشناسی در رابطه با هر یبآسپروژه شد. در روش اول دیدگاه ناظران 

  د:ها به ترتیب زیر پرداخته شیستلچک سؤاالتي بنددستهدر روش دوم به  ؛ وها از دید ناظران مورد بررسی قرار گرفتیستلچک
ها نتوان از طریق آامطلوب، دارد/ ندارد و ... که میی با پاسخ بلی/ خیر، مطلوب/نسؤاالت انطباقی/ عدم انطباقی: سؤاالت -1

  ها محک زد.رعایت ضوابط و استانداردها را در پروژه
مثال جنس مصالح نما یا  عنوانبهگذاري کرد، توان ارزشها نمیهایی هستند که در رابطه با آنتوصیفی: پرسش سؤاالت -2

وژه نیست و در آن پر وسازساختدهنده کیفیت یی نشانتنهابه وسازساختنوع سیستم گرمایشی/ سرمایشی در یک پروژه 
 تر بررسی نمود. ها را در یک نگاه کلیباید آن

 
  شناسیها (درصد) از دید ناظران پروژه آسیبیستلچکمیانگین نمرات . 6جدول 

 یستلچک میانگین نمرات

 تأسیسات بهداشتی 26

  تأسیسات مکانیکی 50
  گودبرداريتخریب و  52
  ایمنی کارگاه ساختمانی 58
  کنترل ساختمان در حین اجرا 62
  محیطییستزارزیابی اثرات  67
  معماري 68
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  تأسیسات برقی 69
  گازرسانی 75
  میانگین 58

  
شود، باالترین میزان نمره مربوط به گازرسانی و پس از آن به که در این جدول و نمودار مربوط به آن مشاهده می طورهمان

ترتیب به تأسیسات برقی، معماري و ارزیابی اثرات محیطی تعلق یافته است و تأسیسات بهداشتی کمترین میزان نمرات را کسب 
 اند.نموده

 
  
  
  
  

  
  

  ها (درصد) از دید ناظرانیستلچک. میانگین نمرات 13نمودار 

اي مورد هانطباقی که پیش از این تعریف شد، میانگین درصد انطباق و عدم انطباق در هر یک از زمینه سؤاالتدر ادامه میان 
  بررسی محاسبه شد.

  
 17و  14مناطق در  هاي مورد بررسیینهزممیانگین درصد انطباق و عدم انطباق در . 7جدول 

 زمینه مورد بررسی  کل
  انطباق  عدم انطباق

  گازرسانی  95 5
 معماري  85  15

 تخریب و گودبرداري  81 19

 کنترل ساختمان در حین اجرا  78 22

 تأسیسات برقی  71 29

 ازسوایمنی کارگاه حین ساخت  60 40

 ارزیابی اثرات محیطی  53 47

 تأسیسات مکانیکی  39 61

 تأسیسات بهداشتی  31 69

 کل  66 34
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شود، باالترین میزان انطباق مربوط به حوزه گازرسانی است و که در این جدول و نمودار مربوط به آن مشاهده می طورهمان
هاي معماري و تخریب و گودبرداري و کنترل ساختمان در حین اجرا بیشترین میزان انطباق با استانداردها پس از آن به ترتیب حوزه

  ی نیز کمترین میزان انطباق با استانداردها را داشتند.را داشتند. تأسیسات بهداشتی و مکانیک
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  17و  14در مناطق  هاي مورد بررسیینهزم. میانگین درصد انطباق و عدم انطباق در 14نمودار 

 در بافت فرسوده وسازساختي بررسی تخلفات ثبت شده در مورد صد پروژه  
مورد تخلفی نداشتند و یا اطالعاتشان در دسترس نبود.  35پژوهش نزدیک به  نمونه موردي تحت مطالعه در این 100از میان 

 فراوانی تخلفات انجام شده در نمودار زیر از کم به زیاد آورده شده است.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وسازساختهاي . تخلفات ثبت شده از پروژه15نمودار 
  

یري ناپذبرانج، این امر آثار استبندي داخلی ترین تخلفات مربوط به تغییر در تیغهشود متأسفانه بیشطور که مشاهده میهمان
ذیري پدر بافت فرسوده که همان کاهش آسیب وسازساخترا به دنبال خواهد داشت و موجب فاصله گرفتن اساسی از هدف واالي 

 ها داشتند شامل احداث بناي بدونشود. سایر تخلفاتی که فراوانی باالیی در میان این پروژهمی استبافت در مقابل مخاطرات 
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 شوند. تعدد این تخلفاتنشینی و ... میبا نقشه و پروانه مصوب، مازاد تراکم، عدم رعایت عقب اجراشدهمجوز، مغایرت سختمان 
  گردد.صالحیت مجري برمیو عدم  وسازساختهاي عمدتاً به ضعف در زمینه نظارت پروژه

 هاي تمام شده بر اساس ضوابط معماري و کیفیت معماريبررسی پروژه  
بار بر اساس مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان و بار دیگر از اند یکهایی که به اتمام رسیدهدر این بخش تعدادي از پروژه

رو الزم ینازااي موارد مقررات ملی اعالم نظر ننمونده است. نظر کیفیت معماري مورد ارزیابی قرار گرفتند. الزم به ذکر است در پاره
دهد برخی از هایی چون تعداد پارکینگ و ابعاد انبار پرداخته شود. نتایج این بررسی نشان میهارم در زمینهاست به تکمیل مبحث چ

اند. از جمله در زمینه ابعاد سرویس بهداشتی و آشپزخانه، حمام و نورگیر و یا ضوابط ها، ضوابط معماري را رعایت نکردهاین پروژه
اند، اما از نظر کیفیت معماري داراي ها نیز بر اساس ضوابط معماري، استانداردها را رعایت کردهمربوط به نما و راهرو. برخی از پروژه

نقاط ضعف هستند. از جمله در مورد شکل نامتعارف سرویس بهداشتی، حیاط و فضاي سبز نامناسب، نداشتن انباري، سطح کم 
اشتی تا درب واحد، کمد دیواري با عمق نامناسب، عدم توجه ، فاصله زیاد سرویس بهدخواباتاقکابینت در آشپزخانه، عرض کم 

  یرمستقیم نامناسب براي پذیرایی.غبه داکت کانال کولر در طبقات و نور 
 ايبررسی تکمیلی مباحث سازه  

ررسی ب هایی که در مرحله سازه بودند، بار دیگر جهتاز میان صد پروژه بررسی شده در مرحله بازدید میدانی، آن دسته از پروژه
دادند که داراي مشکل هستند، از نظر نقشه طراحی سازه هایی را که ناظرین تشخیص میها پروژهتکمیلی بازدید شدند. از میان آن

ها، عالوه بر ضعف اجرایی، سازه طراحی شده نیز با مورد بررسی قرار داده شد. نتیجه این بررسی این بود که در برخی از این پروژه
ر تیرها د کاررفتهبهها مقاومت کافی نداشته، تعداد آرماتورهاي که برخی ستونینا. از جمله استخاك داراي ضعف توجه به تیپ 

  .استیا دریفت سازه بیشتر از مقدار مجاز  و کمتر از تعداد مورد نیاز بوده.

 ارزیابی نما  
ده که به اتمام رسیده بودند و یا نزدیک به پایان ساختمان نوسازي ش 20مطالعاتی در پروژه،  مورد 100براي تحلیل نما از بین 

  ید کارفرما بود انجام شد.تائکه مورد  17لیست کمیته نما منطقه ها بر اساس چکنمونه انتخاب شدند. تحلیل عنوانبهکار بودند 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

. مــیــزان 16 نــمــودار
یارهاي کمیته    معرعایت   

 نما (درصد)
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شود بیشترین میزان رعایت موارد مرتبط با نما، مربوط به معیار پرهیز از هجو و نمادهاي طور که در نمودار مشاهده میهمان
تواند ریشه در تأکیدات اخیر این موارد می هاي افقی و عمودي مناسب در رتبه دوم قرار دارد.بنديبیگانه است. بعد از آن بخش

یسات نادیده گرفته تأسمختص به ساختمان و یا پوشش مناسب تري همچون طراحی پنجره اما موارد مهم؛ شهرداري داشته باشند
  .دارد تأملشده است که جاي 

  . تحلیل نتایج بازدیدهاي میدانی4-2-1
  شود:هاي مختلف ارائه میدر ادامه نتایج بازدیدهاي میدانی در حوزه

 هاي کلی در ارتباط با بحث تخلفات ساختمانی، تعدد تخلفات ثبت شده، ضعف در زمینه اجرا و نظارت بر پروژهطوربه
 دهد.را نشان می وسازساخت

 که در  آنجاساز به خود اختصاص داده است. از وهاي ساختمبحث گازرسانی بیشترین میزان انطباق را در میان پروژه
مابین یفهاي گشت، با هماهنگیهاي جدي به افراد میث بسیار زیادي در این زمینه منجر به آسیبهاي گذشته حوادسال

شرکت گاز و سازمان نظام مهندسی ساختمان در هر سه حوزه طراحی، اجرا و نظارت، تمرکز بیشتري بر انطباق با 
سی مراحل مختلف امر، اهمیت قائل شدن صالح، برریري مجریان ذيکارگبهاستانداردهاي مربوطه به وجود آمده است. 

 گیرد.ی همه از عواملی است که در این حوزه صورت میخواننقشهبراي نقشه و 

 ؛ وهاي قبل باالتر رودموجب شده میزان انطباق نسبت به سال 1394کارگیري ناظر تأسیسات الکتریکی از سال تجربه به 
 شود.خوبی مشاهده می نسبتاًدر این حوزه وضعیت 

  اما ؛ شودتري دارد، وضعیت بهتري مشاهده میهایی که شهرداري نظارت جديها، در زمینهپروژهدر حوزه معماري و نماي
 اند و نیاز به ارتقايها عالوه بر ضعف در زمینه کیفیت معماري، استانداردها و ضوابط نیز رعایت نشدهدر برخی از حوزه

 دارد.ها وجود طراحی و نظارت در این زمینه

 هاي زیادي در این زمینههاي گذشته، ضعفدر حوزه کنترل ساختمان در حین اجرا، علیرغم بهبود شرایط نسبت به سال 
کارگیري افراد فاقد تجربه کافی در امر نظارت توان به نظارت نامناسب و بهمیشود. ریشه ضعف در این حوزه را مشاهده می

 نست.بر ساختمان و ضعف تخصصی سازنده دا

o بوده است. ریشه این امر عمدتاً به مسائل  روروبهساز در هر دو منطقه با ضعف جدي وهاي ساختوضعیت ایمنی کارگاه
امه ساز در ادوهایی از عدم رعایت ایمنی کارگاه ساختگردد. مصداقفرهنگی و غیرتخصصی بودن نیروهاي کار برمی

 آورده شده است:

o  و دستکش و کمربند هنگام کارعدم استفاده از کاله ایمنی 

o ،گاز انبر و وسایل جوشکاريچکش عدم وجود پاخور کافی براي نگهداري ابزار از قبیل شیشه ،  
o عدم وجود حفاظ حول آسانسورها 

o ها در صورت وجودي موقت و یا ناامن و لغزنده بودن آنعدم وجود پله 

o هاي باالبر به سقف (بام)عدم مهاربندي پایه 

  وارد نظام مهندسی به بررسی م ها در وضعیت نسبتاً مناسبی قرار داشتند. موظف نمودن ناظرینگودبرداري، پروژهدر زمینه
و کنترل ایرادات قبل از گودبرداري و حضور در محل در صورت تشخیص بحرانی بودن شرایط موجب ارتقاي کیفیت در 

ها در دو طرف یرزمین با توجه به وجود همسایهزمتر)  7تا  3هاي عمیق (منظور يدر گودبرداراین زمینه شده است. البته 
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قطعات ارائه نشده است. در زمینه رعایت اصول مربوط به سازه  با توجه به کم بودن عرض هنوز راهکار اجرایی مناسبی
 ست.ا سازندگان کافی تجربه و تخصص معد آن و اجراي باالي امر، هزینه این دالیل شود. ازمی مشاهده جدي ضعف نیز نگهبان

 که این مرحله از ساخت در ینااي، علیرغم یري افراد غیرحرفهکارگبه، به دلیل 7غیراصولی انجام شدن مرحله تخریب
 ها از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است.اي و فرسوده بودن اغلب ساختمانهاي فرسوده به دلیل ضعف سازهبافت

  8یم.ابودههاي انجام گرفته شاهد رشد روزافزونی گیريمحیطی به دلیل ورود شهرداري در این حوزه و سختیستزدر حوزه 

 هاي سرمایش و گرمایش) به دلیل اهمیت ندادن مدیریت شهري به موضوع، میزان در حوزه تأسیسات مکانیکی (سیستم
 انطباق با استانداردها کم است.

 ها کم بوده است، اما با اجباري گردیدن نظارت آبفا هاي اخیر، میزان انطباق با استانداردا ماهکشی بهداشتی تدر حوزه لوله
  هایی که ناظر آبفا داشتند، مشاهده نمود.توان ارتقا کیفیت را در این حوزه در ساختمانمی وضوحبهبراي این حوزه 

 

  انطباق وضعیت موجود و مطلوبساز و نظام کنترل آن و تحلیل و وشناسی کیفیت ساختآسیب. 5

 ها بر اساس چارچوب پژوهشبندي آنساز در بافت فرسوده، ابتدا به دستهوبا توجه به مسائل شناسایی شده در حوزه ساخت
ها بر اساس عوامل محیطی، محیطی، حقوقی، اقتصادي، اجرایی، مدیریتی و یابی آنیشهر(پی.ام.باك) پرداخته شد و سپس به 

 یابی مسائل در قالب یک ماتریس تهیه شد.بندي و ریشهبندي دستهاجتماعی پرداخته شد. جمعفرهنگی و 

هاي شناسایی شده، ریشه در دهد هر یک از آسیبنشان می  PMBOKساز در چارچوبوشناسی فرآیند ساختنتایج آسیب
فرهنگی، اقتصادي، مدیریتی، حقوقی، اجرایی و محیطی دارند. این علل عمدتاً ناشی از عدم وجود  -هاي مختلف اجتماعیحوزه

دزا یک حرفه درآم وانعنبهساز وافراد متخصص در زمینه اجرایی و یا ضعف نظارت بر فرآیندهاي اجرا است. در فضایی که ساخت
کنند (سازندگان) تالش در حداکثري کردن حاشیه سود ساز میواست. بر این اساس کسانی که اقدام به ساخت جاافتادهدر جامعه 

 یري افراد متخصص در این حوزه نشده است.کارگبههاي حاکم، موجب خود دارند و سیاست

ر کشی گاز الزام به حضور ناظهاي ساخت از جمله گودبرداري و یا لولهحوزه دهد در برخی ازشناسی این فرآیند نشان میآسیب
یا استفاده از کارشناسان داراي صالحیت، منجر به ارتقاي کیفیت شده است. در حوزه معماري نیز به علت ارتقاي سطح آگاهی 

ها به رعایت ضوابط و مقررات داريشود. همچنین الزام شهرعمومی مشتریان و سالیق خریداران، وضعیت بهتري مشاهده می
هاي اصلی توان آسیبمعماري، خود از عواملی است که تطابق اجرا با طرح را در این حوزه افزایش داده است. بر این اساس می

  ساز را به شرح زیر تدوین نمود:وفرآیند ساخت
  پایین بودن آگاهی و دانش (مالکین، مجریان، ناظران) -1
 ي اجرایی (سازنده فاقد صالحیت، نیروهاي کار غیرمتخصص)مشکالت در فرآیندها -2

 هاي تأسیسات)هاي سازه، عدم کنترل حوزهضعف در نظارت (کنترل اتفاقی نقشه -3

                                                        
میزان انطباق با استانداردها، وضعیت تخریب در حد مطلوبی نشان داده شده است، این بوده که در  ها بر اساس بررسیلیستکه در تحلیل چکینا. علت 7

ي بندجمع دررو تؤامان بررسی شده و تمرکز بیشتر سؤاالت بر مبحث گودبرداري بوده است. از این صورتبهها وضعیت تخریب و گودبرداري یستلچک
  این زمینه تأکید بیشتر بر نمرات ناظرین گذاشته شد.

تفسیر  تر درجامع محیطی علت عدم انطباق وضعیت این حوزه در دو نمودار ارزیابی، توجه ناظرین به سؤاالت توصیفی و دید. در ارتباط با حوزه زیست8
 وضعیت بوده است.
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ضعف در ضوابط و مقررات (وجود کمبودها و ابهامات در ضوابط مقررات ملی ساختمان، ضوابط معماري و الگوهاي ساخت،  -4
 هاي تشویقی و عدم ثبات و شفافیت در برخی از قوانین)محیطی در تدوین بستهتعدم توجه به پایداري و آثار زیس

 مقررات ملی ساختمان) 22و  9، 2عدم اجراي بخشی از مقررات (مبحث  -5

 نفوذ و طوالنی بودن فرآیندهايذعدم هماهنگی بین نهادهاي مختلف  -6
  

  تدوین برنامه راهبردي و عملیاتی. 6

ها، یابی آنهاي شناسایی شده در مراحل قبل و تحلیل و ریشهبندي آسیبدر این مرحله هدف این است که بر اساس جمع
س ساز در بافت فرسوده را به تصویر کشیده و سپوانداز ساخترو ابتدا چشمینازاساز تدوین شوند. وراهکارهاي ارتقاي کیفی ساخت

ساز در بافت فرسوده است تدوین خواهد شد. در ادامه بر مبناي وهمان ارتقاي کیفیت ساخت اهداف خرد بر اساس هدف نهایی که
  گردد.هاي شناسایی شده، راهکارها تدوین و برنامه اقدام، برنامه زمانی و متولیان هر اقدام مشخص میاین اهداف و با نگاه به آسیب

  ها و راهبردهاانداز، اهداف، ارزشتدوین چشم. 6-1

  انداز این پروژه به شرح زیر تدوین شده است:نیه چشمبیا
وساز در محالت هدف شهر تهران موجب احداث بناهایی باکیفیت باال و پایدار شده اصالحات صورت گرفته در فرآیند ساخت

جویی از مع و بهره، نقش اصلی را طراحان، ناظران و مجریان مجربی دارند که با نظارت دقیق و جاوسازاست. در روند فعلی ساخت
لفی اند چهره محالت را تغییر بدهند. عوامل مختاي که با نیازهاي بلندمدت ساکنین متناسب هستند، توانستههاي تشویقیبسته

گذاري و هدفمند کردن تسهیالت در هاي جدید سرمایهگیري رویکردهاي جدید در مدیریت شهري، استفاده از روشچون شکل
ه ساکنین شوند. از طرف دیگر امروزوساز در این محالت اند منجر به ارتقاء کیفیت ساختوساز توانستهت ساختراستاي ارتقاي کیفی

سایش آ این محالت هم به دلیل افزایش آگاهی و انطباق بیشتر شرایط با نیازهایشان، احساس تعلق باالیی به محالت خود دارند.
  است. تهساکنین هم سرزندگی اجتماعی را به همراه داش

  .اندشدهاهداف کالن و خرد تدوین  اندازچشمدر چارچوب 
 هدف کالن  

o ساز در بافت فرسودهوارتقاي کیفیت ساخت  
 اهداف خرد  

o هاي فرسودهساز در بافتوهاي فنی و مهندسی در ساختاصالح فرآیند  
o یفیت در بافت فرسودهباکساز وارتقاي نظام حقوقی در راستاي ساخت 

o یفیت در بافت فرسودهباکساز وهاي مختلف مدیریت شهري از ساختحمایت جامع دستگاه  
o ساز در بافت فرسودهوبهبود نظام مشارکت در فرآیند ساخت 

کالن حاکم بر راهبردها و اقدامات پیشنهادي  هايسیاست عنوانبههاي ذیل انداز و اهداف پیشنهادي، ارزشبر مبناي چشم
 اند:بوده

 قاي کیفیت محیطی و بهبود شرایط سکونت در بافت فرسودهارت 

 سازوارتقاي مشارکت ذینفعان در فرآیند ساخت  
  اند:یشنهادشدهپهاي پروژه راهبردهاي زیر در جهت نیل به اهداف و ارزش



 

 

 1396ماه دي |45شماره  |مشتسال ه |نشریه اینترنتی نوسازي

  

160 

 سازواصالح فرآیندهاي طراحی در ساخت 

 سازواصالح فرآیندهاي اجرایی در ساخت  
 سازودر ساخت اصالح فرآیندهاي نظارتی  
 ی ضوابط و مقررات موجود از جمله ضوابط تشویقی، مقررات ملی ساختمان و طرح تفصیلیروزرسانبه  
 سازوهاي ساختاجرایی نمودن ضوابط مربوط به نگهداري ساختمان و نظامات اداري در پروژه  
  ي مختلفهادستگاهایجاد هماهنگی میان  
  هاي ساختمانیبیمه کارگران در پروژه سازوکارتدوین  
 سازوگذاري در زمینه سیستم اطالعاتی در جهت تسهیل فرآیند ساختسرمایه  
 یفیت از جمله در حوزه خدمات، مراکز جمعی و ...باکساز وي شرایط محیطی بافت فرسوده در راستاي ساختسازمناسب  
 سازوفرآیند ساختهاي توانمندسازي براي ساکنین بافت فرسوده جهت مشارکت در تدوین برنامه  
 سازوارتقاي آگاهی در زمینه کیفیت ساخت 

  

  هاي طراحی (سازه و معماري)، ساخت و اجرادر حوزه وسازساختتدوین نظام کنترل و نظارت بر . 6-2

یابی شناسایی شد. در ادامه به ریشه  PMBOKچارچوب در وضع موجود در  وسازساختهاي کیفیت در مراحل پیشین، آسیب
رفع  جهت مرحله درهاي مشترکی داشتند. در این ها ریشهبسیاري از آسیب مشاهده شد، کهچنانها پرداخته شد. هر یک از آسیب

ز هاي هر یک اکه در نمودار زیر نشان داده شده است، براي رفع آسیب طورهمانشود. ها، راهکارهایی تدوین میعلل آسیب
هاي مدیریتی، عالوه بر مثال آسیب عنوانبههاي متنوع ارائه شده است. هاي اجرایی، مدیریتی و ...، راهکارهایی در حوزهحوزه

نیست.  ها و ارائه راهکارها فرآیندي خطیتر فرآیند دستیابی به ریشه آسیبراهکار مدیریتی، راهکار حقوقی نیز دارند. به عبارت ساده
ن راهکار، ابتدا بر اساس راهبردهاي پیشنهادي، برنامه اقدام پیشنهاد شده و سپس در ارتباط با هر برنامه اقدام، نهاد در فرآیند تدوی

اي همتولی و برنامه زمانی تحقق آن نیز مشخص گردیده است. الزم به ذکر است در ارتباط با برنامه زمانی، منظور از برنامه
  ساله است. دهساله و  پنج، سالهسههاي ترتیب برنامهبه  بلندمدتمدت و یانم، مدتکوتاه

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
. فرآیند تدوین نظام 17نمودار 

  وسازساختکنترل و نظارت بر 
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  هاي فرسودهساز در بافتوهاي فنی و مهندسی در ساختتدوین برنامه اقدام در راستاي اصالح فرآیند. 6-2-1
ي هاهاي فرسوده، به همراه آسیبساز در بافتوزمینه اصالح فرآیند مهندسی ساخت هاي پیشنهادي دردر ادامه برنامه اقدام

  مربوطه، برنامه اقدام، نهاد متولی و برنامه زمانی آورده شده است.
  

 یزمان برنامه و یمتول نهاد اقدام،برنامه  ،1-1 راهبرد. 8 جدول

 برنامه زمانی نهاد متولی برنامه اقدام 1-1راهبرد 

ندهاي   اصـــالح  فرآی
  سازودر ساخت طراحی

جلوگیري از تخلفات مهندسان طراح سازمان نظام مهندسی ساختمان 
 هاي دیگران)(امضاي نقشه

سازمان نظام مهندسی 
 ساختمان

 مدتکوتاه

هاي بازآموزي طراحان ساختمان داراي پروانه نظام مهندسی برگزاري دوره
  هاي بافت فرسودهمتناسب با ویژگی

نظام مهندسی سازمان 
 ساختمان

 مدتکوتاه

اصالح فرآیند اعطاي پروانه طراحی به مهندسان سازمان نظام مهندسی 
 ساختمان

سازمان نظام مهندسی 
 ساختمان

 مدتکوتاه

  مدتکوتاه  شهرداري هاي کامل اجرایی با جزئیاتالزام به ارائه نقشه
  

  یزمان برنامه و یمتول نهاد اقدام، برنامه ،2-1راهبرد . 9 جدول

 برنامه زمانی نهاد متولی برنامه اقدام 2-1راهبرد 

ندهاي     اصـــالح فرآی
  سازواجرایی در ساخت

اصالح فرآیند اعطاي پروانه اجرا به مهندسان سازمان نظام مهندسی 
  ساختمان

سازمان نظام مهندسی 
 ساختمان

 مدتکوتاه

 آموزش نیروهاي کارگري و استفاده از کارگران متخصص
 ياحرفهسازمان فنی و 

 مدتکوتاه  کشور، جهاد دانشگاهی

  مدتانیم شهرداري توسط مجري وسازساختالزام به تدوین برنامه مدیریت پروژه 

 سازودر ساخت  HSEاجرایی نمودن اصول
سازمان نظام مهندسی 

 مدتانیم  ساختمان/ شهرداري

 اي مجریان ساختمانهاي دورهآموزش
مهندسی سازمان نظام 

 ساختمان
 مدتکوتاه

  مدتکوتاه شهرداري سازوهاي ساختهاي تضمین کیفیت براي پروژهبیمه ترویج
  

  یزمان برنامه و اقدام برنامه ،3-1 راهبرد. 10 جدول

 برنامه زمانی نهاد متولی برنامه اقدام 3-1راهبرد 

سازمان نظام مهندسی   گواهی نظارت به مهندساناصالح فرآیند اعطاي 
  مدتکوتاه  ساختمان
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ندهاي     اصـــالح فرآی
  ازسونظارتی در ساخت

سازمان نظام مهندسی   سازوي در فرآیند ساختاچهار رشتهنظارت جامع 
 مدتانیم  ساختمان

 مدتکوتاه شوراي شهر چهار رشته)(هاي طراحی الزام شهرداري به کنترل نقشه

مهندسی سازمان نظام  ارتقاي سیستم کنترل مضاعف
 ساختمان

 مدتکوتاه

 هاي بازآموزي ناظران ساختمانتدوین دوره
سازمان نظام مهندسی 

 ساختمان
 مدتکوتاه

  

یت یفباکساز وي مختلف مدیریت شهري از ساختهادستگاهتدوین برنامه اقدام در راستاي حمایت جامع . 6-2-2
  در بافت فرسوده

ر بافت یفیت دباکساز وي مختلف مدیریت شهري از ساختهادستگاههاي پیشنهادي در زمینه حمایت جامع در ادامه برنامه اقدام
  هاي مربوطه، برنامه اقدام، نهاد متولی و برنامه زمانی آورده شده است.فرسوده، به همراه آسیب

  
  یزمان برنامه و یمتول نهاد اقدام، برنامه ،1-2 راهبرد. 11 جدول

 برنامه زمانی نهاد متولی برنامه اقدام 1-2راهبرد 

اجرایی نمودن ضوابط  
هداري     به نگ مربوط 
ســـاختمان و نظامات 

هاي  اداري در پروژه
  سازوساخت

 مدتانیم شوراي شهر الزام شهرداري به رعایت تمامی قواعد مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

 مدتانیم شوراي شهر (نگهداري ساختمان) 22الزام بر اجراي مبحث 

 ي روند صدور گواهی پیمانکاري و تولیدسازشفاف

ــنفی/  انجمن هاي صـ
وزارت راه و شهرسازي 

 / شهرداري
  مدتانیم

  
  یزمان برنامه و یمتول نهاد اقدام، برنامه ،2-2 راهبرد. 12 جدول

 برنامه زمانی نهاد متولی برنامه اقدام 2-2راهبرد 

هماهنگی میان ایجاد 
هاي مختلف و دستگاه

 ثبات در رعایت قوانین

  مدتکوتاه شهرداري هماهنگی میان شرکت توانیر و شهرداري در جابجایی تیرهاي برق

دفاتر خدمات نوسازي با دفاتر خدمات الکترونیک در ارتباط با  مؤثرارتباط 
 سازوهاي ساختتعریف پروژه

 مدتکوتاه  شهرداري

هماهنگی میان شهرداري و سازمان نظام مهندسی ساختمان، نظام ایجاد 
 سازوهاي ساختهاي بیمه در جهت ارتقاي کیفیت پروژهبانکی و شرکت

  مدتکوتاه شهرداري
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  یزمان برنامه و یمتول نهاد اقدام، برنامه ،3-2 راهبرد. 13 جدول

 برنامه زمانی نهاد متولی برنامه اقدام 3-2راهبرد 

سازوکار بیمه تدوین 
هاي کارگران در پروژه

 ساختمانی

ساز با هزینه بیمه وهاي ساختبیمه شدن کارگران ساختمانی پروژه
 پرداخت شده در پروانه ساختمانی

 مدتانیم اجتماعی نیتأم سازمان

  
  یزمان برنامه و یمتول نهاد اقدام، برنامه ،4-2 راهبرد. 14 جدول

 برنامه زمانی متولینهاد  برنامه اقدام 4-2راهبرد 

 زمینه در گذاريسرمایه
ستم اطالعاتی در     سی
ــهیل فرآیند  جهت تس

 سازوساخت

 مدتانیم شهرداري مکانیک خاك شهر تهران افزارنرمتهیه بانک اطالعات و 

ایجاد سامانه اطالعاتی براي عموم افراد جهت امکان برآورد هزینه صدور 
 پروانه و عوارض نوسازي و تخلفات

  مدتکوتاه  شهرداري

  
  یزمان برنامه و یمتول نهاد اقدام، برنامه ،5-2 راهبرد. 15 جدول

 برنامه زمانی نهاد متولی برنامه اقدام 5-2راهبرد 

سب  شرایط    منا سازي 
محیطی بافت فرسوده 

 سازوراستاي ساخت در
له در   تی فیباک  از جم

مات، مراکز     خد حوزه 
  جمعی و ...

هاي فرسوده جهت ارتقاء هایی در بافتو پروژههاي ساماندهی تهیه طرح
 مدتانیم شهرداري  کیفیت سکونت، بازگشایی معابر، تأمین خدمات و...

  
  یفیت در بافت فرسودهباکساز ودوین برنامه اقدام جهت ارتقاي نظام حقوقی در راستاي ساخت. ت6-2-3

 یفیت در بافت فرسوده، به همراهباکساز وهاي پیشنهادي در زمینه ارتقاي نظام حقوقی در راستاي ساختدر ادامه برنامه اقدام
  هاي مربوطه، برنامه اقدام، نهاد متولی و برنامه زمانی آورده شده است.آسیب
  

  یزمان برنامه و اقدام برنامه ،1-3 راهبرد. 16 جدول

 برنامه زمانی نهاد متولی اقدامبرنامه  1-3راهبرد 

  مدتکوتاه شهرداري تدوین ضوابط طراحی و کنترل نما ویژه محالت بافت فرسوده
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ضوابط و  روزرسان به ی 
جود از         مو قررات  م
جمله ضوابط تشویقی، 
مقررات ملی ساختمان 

  و طرح تفصیلی

  مدتانیم وزارت راه و شهرسازي بازنگري و رفع ابهامات مقررات ملی ساختمان

هاي کالبدي، بازنگري، تثبیت و تحقق ضوابط تشویقی متناسب با ویژگی
 اجتماعی، اقتصادي در بافت فرسوده

  مدتکوتاه  شهرداري

  مدتانیم  شهرداري تسیزطیمحهاي تشویقی با هدف ترویج الگوهاي سازگار با تدوین بسته
 تکنولوژي نوین درهاي تشویقی با هدف استفاده از مصالح و تدوین بسته

  ساز در بافت فرسوده توسط مجریانوساخت
شهرداري، وزارت راه و 

  مدتانیم  شهرسازي

  

  ساز در بافت فرسودهوتدوین برنامه اقدام در راستاي بهبود نظام مشارکت در فرآیند ساخت. 6-2-4
هاي به همراه آسیب ،ساز در بافت فرسودهوساخت هاي پیشنهادي در زمینه بهبود نظام مشارکت در فرآینددر ادامه برنامه اقدام

  شده است. مربوطه، برنامه اقدام، نهاد متولی و برنامه زمانی آورده
  

  یزمان برنامه و یمتول نهاد اقدام، برنامه ،1-4 راهبرد. 17 جدول

 برنامه زمانی نهاد متولی برنامه اقدام 1-4راهبرد 

مه      نا هاي  تدوین بر
ــازي براي   ندسـ توانم
ساکنین بافت فرسوده  
ــارکت در     جهت مشـ

 سازوفرآیند ساخت

 مدتانیم  شهرداري  ي تشویقی با رویکرد مشارکت مردمیهابستهتدوین 

ی متناسب با بافت اجتماع متیقارزانتدوین الگوي مناسب ساخت مسکن 
 اقتصادي محالت بافت فرسوده

  بلندمدت  شهرداري

  
  یزمان برنامه و یمتول نهاد اقدام، برنامه ،2-4 راهبرد. 18 جدول

 برنامه زمانی نهاد متولی برنامه اقدام 2-4راهبرد 

ارتقا آگاهی در زمینه 
 بردارانبهرهاقدامات تبلیغی ترویجی با هدف ارتقاي آگاهی عمومی   سازوکیفیت ساخت

سازمان نوسازي شهر 
  مدتانیم  تهران

  بندي برنامه اقدامیتاولو. 6-3

یت بندي صرفاً بر اساس اهماند. این اولویتبندي شدههاي اقدام به سه گروه اولویت اول، دوم و سوم، دستهدر این بخش برنامه
هاي ها ندارد. از همین رو در برنامهانجام شده و ارتباطی به زمان تحقق آن وسازساختو میزان اثرگذاري اقدامات در ارتقاي کیفیت 

هاي اقدام اولویت اول، حداقل اقداماتی را شامل ت یکسان، اقداماتی با برنامه زمانی متفاوت وجود دارد. برنامهاقدام داراي اولوی
دام هاي اقساز را بهبود بخشند. برنامهوهاي موجود در زمینه ساختتوانند درصد زیادي از آسیبشوند که در صورت تحقق میمی

ها در هاي مرتبط با آنساز برخوردار است اما میزان آسیبوکه از اهمیت باالیی در امر ساخت گیرداولویت دوم، اقداماتی را دربر می
  حققت صورت شود که درمی ارائه سوم اولویت اقدام هايبرنامه نهایت اقدام اولویت اول نیست. در هايبرنامه وضع موجود به میزان
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  ورت پذیرد.تواند در بستري مناسب صساز میوها فرآیند ساختآن
  هاي اقدام داراي اولویت اولبرنامه. 6-3-1

شود شهرداري و سازمان نظام طور که مشاهده میاند. همانهاي اقدام داراي اولویت اول تدوین شدهدر جدول زیر برنامه
اي موجود هتوانند ایفا کنند و با انجام اقدامات حداقلی، درصد زیادي از آسیبمهندسی ساختمان در این میان نقش پررنگی را می

  خشند.را بهبود ب وسازساختدر فرآیند 
  

  اول تیاولو يدارااقدامات  برنامه. 19 جدول

 برنامه زمانی سازمان و نهاد مسئول برنامه اقدام

  مدتکوتاه  اي کشور، جهاد دانشگاهیسازمان فنی و حرفه  آموزش نیروهاي کارگري و استفاده از کارگران متخصص

 مدتانیم شوراي شهر  ساختمانالزام شهرداري به رعایت تمامی قواعد مبحث دوم مقررات ملی 

 مدتکوتاه سازمان نظام مهندسی ساختمان  اي مجریان ساختمانهاي دورهآموزش

 مدتکوتاه سازمان نظام مهندسی ساختمان  هاي بازآموزي ناظران ساختمانتدوین دوره

 مدتکوتاه سازمان نظام مهندسی ساختمان  اصالح فرآیند اعطاي گواهی نظارت به مهندسان

جلوگیري از تخلفات مهندسان طراح سازمان نظام مهندسی ساختمان 
 مدتکوتاه سازمان نظام مهندسی ساختمان  هاي دیگران)(امضاي نقشه

  مدتانیم  سازمان نظام مهندسی ساختمان/ شهرداري  سازودر ساخت  HSEاجرایی نمودن اصول
 مدتکوتاه سازمان نظام مهندسی ساختمان  ارتقاي سیستم کنترل مضاعف

  مدتکوتاه شهرداري  سازوهاي ساختهاي تضمین کیفیت براي پروژهترویج بیمه
ایجاد هماهنگی میان شهرداري و سازمان نظام مهندسی ساختمان، نظام 

  مدتکوتاه شهرداري  سازوهاي ساختدر جهت ارتقاي کیفیت پروژه هاي بیمهبانکی و شرکت

  مدتانیم  سازمان نوسازي شهر تهران  بردارانهدف ارتقاي آگاهی عمومی بهرهترویجی با  -اقدامات تبلیغی
هاي کالبدي، بازنگري، تثبیت و تحقق ضوابط تشویقی متناسب با ویژگی

  مدتکوتاه  شهرداري  اجتماعی، اقتصادي در بافت فرسوده

  مدتانیم  سازمان نظام مهندسی ساختمان  سازوي در فرآیند ساختاچهار رشتهنظارت جامع 
  

  هاي اقدام داراي اولویت دومبرنامه. 6-3-2
هاي اقدام اولویت اند، برنامهتدوین شده شده وسازساختهاي داراي اولویت دوم در ارتقاي کیفیت در جدول زیر برنامه اقدام

 ها در وضعهاي مرتبط با آنساز برخوردار است اما میزان آسیبوگیرد که از اهمیت باالیی در امر ساختدوم، اقداماتی را دربر می
  هاي اقدام اولویت اول نیست.موجود به میزان برنامه
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  دوم تیاولو يدارا اقدام يهابرنامه. 20 جدول

 برنامه زمانی سازمان و نهاد مسئول برنامه اقدام

مقررات ملی ساختمان (نگهداري  22الزام شهرداري به اجراي مبحث 
  مدتانیم  شوراي شهر  ساختمان)

 مدتکوتاه شوراي شهر  هاي طراحی (چهار رشته)الزام شهرداري به کنترل نقشه

دفاتر خدمات نوسازي با دفاتر خدمات الکترونیک در ارتباط با  مؤثرارتباط 
 مدتکوتاه شهرداري  سازوهاي ساختتعریف پروژه

  مدتکوتاه شرکت توانیر و شهرداري  جایی تیرهاي برقهماهنگی میان شرکت توانیر و شهرداري در جابه
مهندسی هاي بازآموزي طراحان ساختمان داراي پروانه نظام برگزاري دوره

  مدتکوتاه  سازمان نظام مهندسی ساختمان  هاي بافت فرسودهمتناسب با ویژگی

اصالح فرآیند اعطاي پروانه طراحی به مهندسان سازمان نظام مهندسی 
 مدتکوتاه سازمان نظام مهندسی ساختمان  ساختمان

  مدتکوتاه  شهرداري  هاي کامل اجرایی با جزئیاتالزام به ارائه نقشه
ت ساز با هزینه بیمه پرداخوهاي ساختشدن کارگران ساختمانی پروژهبیمه 

 مدتانیم اجتماعی نیتأمسازمان   شده در پروانه ساختمانی

  مدتانیم شهرداري  توسط مجري وسازساختالزام به تدوین برنامه مدیریت پروژه 
اصالح فرآیند اعطاي پروانه اجرا به مهندسان سازمان نظام مهندسی 

  مدتکوتاه  سازمان نظام مهندسی ساختمان  ساختمان

 مدتانیم شهرداري  مکانیک خاك شهر تهران افزارنرمتهیه بانک اطالعات و 

هاي تشویقی با هدف استفاده از مصالح و تکنولوژي نوین در تدوین بسته
 مدتانیم شهرداري/ وزارت راه و شهرسازي  ساز در بافت فرسوده توسط مجریانوساخت

  مدتانیم وزارت راه و شهرسازي  بازنگري و رفع ابهامات مقررات ملی ساختمان

هاي صنفی/ وزارت راه و شهرسازي/ انجمن  ي روند صدور گواهی پیمانکاري و تولیدسازشفاف
 شهرداري

  مدتانیم

  مدتانیم  شهرداري  هاي تشویقی با رویکرد مشارکت مردمیتدوین بسته
  

  اقدام داراي اولویت سومهاي برنامه. 6-3-3
که مشاهده  طورهماناند. نشان داده شده وسازساختهاي داراي اولویت سوم در ارتقاي کیفیت در جدول زیر برنامه اقدام

 وسازاختسهاي فرسوده هستند و در نگاه اول بر کیفیت در بافت وسازساختشود، این اقدامات عمدتاً مربوط به ارتقاي بسترهاي می
یفیت کمک کبا وسازساختهاي تسهیل توانند بر فراهم شدن زمینهیرمستقیم میغ طوربهک پروژه تأثیر مستقیم ندارند، اما در ی

  نمایند.
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  هاي اقدام داراي اولویت سومبرنامه. 21 جدول

 برنامه زمانی سازمان و نهاد مسئول برنامه اقدام

 مدتانیم شهرداري  تسیزطیمحهاي تشویقی با هدف ترویج الگوهاي سازگار با تدوین بسته

هاي فرسوده جهت ارتقاي هایی در بافتهاي ساماندهی و پروژهتهیه طرح
 مدتانیم شهرداري  کیفیت سکونت، بازگشایی معابر، تأمین خدمات و ...

ی متناسب با بافت اجتماع متیقارزانتدوین الگوي مناسب ساخت مسکن 
  بلندمدت شهرداري  به ساکنان بافت فرسوده هاآنو اقتصادي 

ایجاد سامانه اطالعاتی براي عموم افراد جهت امکان برآورد هزینه صدور 
  مدتکوتاه شهرداري  پروانه و عوارض نوسازي و تخلفات

  مدتکوتاه شهرداري  تدوین ضوابط طراحی و کنترل نما ویژه محالت بافت فرسوده
  

 ساز در بافت فرسوده شهر تهرانوشهرداري در جهت ارتقاي کیفیت فرآیند ساخت 9اهنماي. ر6-3-4

ي توان اقدامات دارایري هر اقدام میپذتحققهاي اقدام، با توجه به اثرگذاري و بندي صورت گرفته از برنامهبر اساس اولویت
 ساز را استخراج نمود:وکیفیت فرآیند ساختاولویت شهرداري تهران در زمینه ارتقاي 

 اجراي کامل مبحث دوم مقررات ملی ساختمان توسط شهرداري تهران  
ایت ساز، عدم رعوهاي فعلی فرآیند ساختهاي اصلی آسیبشناسی انجام شده در مطالعات مرحله دوم، یکی از ریشهدر آسیب

 ساز و روابطوات ملی ساختمان، جایگاه هر یک از بازیگران عرصه ساختمبحث دوم مقررات ملی ساختمان است. مبحث دوم مقرر
دارد.  سازویري نیروهاي متخصص در ساختکارگبهی در توجهقابلها را تنظیم و تدوین نموده است. رعایت این مقررات اثرات آن

حوزه عدم ورود اشخاص حقوقی و دفاتر  ین مسائل در اینترمهمگردد. ساز محقق میوهمچنین نظام مستندسازي فرآیند ساخت
 مهندسی اجراي ساختمان در اجرا و عدم وجود شناسنامه فنی ساختمان است.

 ساز در بافت فرسودهوایجاد نظارت جامع بر فرآیند ساخت 

امل و ضعف سیستم نظارت و نبود سیستم نظارت ک سازوشناسی کیفیت ساختبا توجه به مباحث فصل دوم در خصوص آسیب
وزه ین مسائل در این حترمهمساز در بافت فرسوده بسیار اهمیت دارد. وها، ایجاد سیستم نظارت جامع در فرآیند ساختدر تمام حوزه

تی که در این زمینه ها هستند. ریز اقداماضعف دانشی ناظرین، حضور ناکافی ناظر در پروژه و عدم وجود نظارت در همه رشته
 توان انجام داد در جدول زیر آورده شده است:می

  

  وسازساخت ندیفرآ بر جامع نظارت نهیزم در يشهردار تیاولو يدارا اقدامات زیر. 22 جدول

  برنامه زمانی  مسئول پیگیري  نهاد مسئول ریز اقدامات

  مدتکوتاه شهرداري ساختمانسازمان نظام مهندسی   هاي بازآموزي ناظران ساختمانتدوین دوره

                                                        
9. Guidelines 
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  مدتکوتاه شهرداري سازمان نظام مهندسی ساختمان  اصالح فرآیند اعطاي گواهی نظارت به مهندسان

جلوگیري از تخلفات مهندسان طراح سازمان نظام 
  مدتکوتاه شهرداري سازمان نظام مهندسی ساختمان  هاي دیگران)مهندسی ساختمان (امضاي نقشه

  مدتانیم  شهرداري  سازمان نظام مهندسی ساختمان  سازودر ساخت  HSEاصولاجرایی نمودن 
  مدتانیم شهرداري سازمان نظام مهندسی ساختمان  سازوي در فرآیند ساختاچهار رشتهنظارت جامع 

 هاي تضمین کیفیتترویج بیمه 

ي مالی، حقوقی و اجرایی توانسته است ابزار سازوکارهااي از دهد که استفاده از مجموعهبررسی تجارب سایر کشورها نشان می
هاي تضمین کیفیت از طریق ارائه تحقیقات و ارائه مناسبی در اختیار مدیران جهت پیشبرد اهداف خود مهیا نماید. ترویج بیمه

 چراکهباشد.  وسازختساتواند راهکار مناسبی جهت ارتقا فرآیند هاي تضمین کیفیت میهاي خاص جهت استفاده از بیمهتشویق
شود تا مجري الزام به استفاده نامه در طول دوره ساخت، نظارت فنی دارند و این نظارت موجب میارائه بیمه هاي بیمه جهتشرکت

 دازي نماید.اناز نیروهاي فنی و متخصص داشته باشد و همچنین جهت ارائه اسناد به شرکت بیمه نظام مستندنگاري را در پروژه راه

 ده هاي کالبدي، اجتماعی، اقتصادي در بافت فرسوازنگري، تثبیت و تحقق ضوابط تشویقی متناسب با ویژگیب
 ها و پارکینگهاي تراکم تشویقی، زیرساختدر حوزه خصوصبه

بیشتر وري یرنده ابعاد اقتصادي موضوع و بهرهدربرگدر شرایط فعلی، ضوابط تشویقی ارائه شده توسط شهرداري تهران، عمدتاً 
ها است. این در حالی است که مطالعات نشان داده مشکالتی مانند نبود فضاي پارکینگ، تراکم باالي بافت و و سودآوري در پروژه

بنابراین باید ضوابط تشویقی در بافت فرسوده متناسب با ؛ ساز هستندوها از مشکالت موجود در فرآیند ساختضعف زیرساخت
عی، اقتصادي هر محله با هدف اصلی ارتقاي کیفیت سکونت و اهداف فرعی ارتقاي کیفیت فرآیند هاي کالبدي، اجتماویژگی
 ساز، توجیه اقتصادي و ... تدوین شدند.وساخت

ط به نهاد اقدامات مربو صرفاًساز در بافت فرسوده ترسیم شده است. این نقشه ونقشه راه شهرداري جهت ارتقاي کیفیت ساخت
و  شده استیهتههاي زمانی بر اساس بازه ین نمودارا کشد.الت مستقیم در این زمینه دارد را به تصویر میشهرداري را که دخ
در هر  که سازدیمین نقشه روشن ا کشد.مدت به تصویر مییانمو  مدتکوتاهي زمانی هابازههاي مختلف در اقدامات را با اولویت

  بازه زمانی کدام اقدامات از اولویت بیشتري براي اجرا برخوردار هستند.
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  چکیده

هاي فرسوده در شهر هاي فرسوده و سپس موقعیت محلهدر این گزارش، در وهله اول، به بررسی تصویر ذهنی عام از بافت
گیرد. در ادامه به بررسی تصویر ذهنی خاص از میشود و تفاوت آن با نگاه رسمی و مدیریتی موردبررسی قرار تهران پرداخته می

 هايازآن عوامل مؤثر بر تصویر ذهنی از بافتهاي نمونه موردمطالعه) پرداخته و پسهاي فرسوده (تصویر ذهنی از محلهبافت
یفی یرد. نتایج کگهاي فردي مورد تحلیل قرار میهاي فرا محیطی و مؤلفهمکانی، مؤلفه-هاي محیطیفرسوده در سه گروه مؤلفه

تصویر  شود تا به جهت بهبودبررسی تصویر ذهنی عمومی از بافت فرسوده، نتیجه اصلی این بخش است. در ادامه گزارش تالش می
  کم مدیریت بر نوع اثرگذاري فعلی، راهکارهایی تدوین و ارائه شود.ذهنی شهروندان از بافت فرسوده و یا دست

 مقدمه. 1

ان بیان و توصیفی دانست که مردم از یک محیط خاص در ذهن و نظر خوددارند؛ اما این تصویر از کجا توتصویر ذهنی را می
گرفته در ذهن افراد حاصل از شناختی است که از ادراك محیط آمده است و متأثر از چه عواملی است؟ تصویر ذهنی شکل

صویر گذارند؛ اما آیا تگیري تصویر ذهنی اثر بسزایی میبر شکلآمده است. از همین روي مرحله ادراك و عوامل مؤثر بر آن، دستبه
اند؟ شده است؟ آیا عوامل فرا محیطی تأثیري بر روي این ادراك نگذاشتهشده در ذهن صرفاً از طریق ادراك محیط حاصلساخته

هستند؟  گیري تصویر ذهنی مؤثرلساز تصویر ذهنی هستند؟ عوامل فردي چطور؟ آیا این عوامل نیز بر روي شکچه بسترهایی زمینه
ه در زمینه مندانی کاند، حرفهکند تا از خالل نظرات متفکرینی که بر روي مفهوم تصویر ذهنی کارکردهاین بند از پژوهش سعی می

ر ادبیات روکوشد تا با مرو میهاي اثرگذار محلی به برخی از این سواالت پاسخ دهد. طرح پیشاند و گروهبافت فرسوده فعال بوده
اتکا، به چارچوبی نوین در زمینه برداشت تصویر ذهنی شهروندان هاي قابلهاي موردي و انواع روشنظري مرتبط، بررسی نمونه

ذار هاي میدانی در چند مرحله در کنار بررسی بسترهاي اثرگپژوهش ترکیبی و تاکید بر برداشت برسد. افزون بر این استفاده از روش
ها، دانشگاه و مدیریت شهري، پاسخی مشخص به سواالت طرح که همانا شناسایی تصویر ذهنی همچون رسانهگیري بر شکل

تصویر ذهنی شهروندان از بافت فرسوده تهران و استخراج عوامل موثر بر این تصویر، بدهد. در پایان تالش شده است تا راهکارهایی 
  جهت بهبود تصویر فوق ارائه شود.
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هاي فرسوده، عوامل مؤثر بر تصویر ذهنی و تفسیر روابط موجود میان تصویر ذهنی شهروندان از بافت. 2
 ساز آننقش بسترهاي زمینه

هاي فرسوده در شهر هاي فرسوده و سپس موقعیت محلهدر این قسمت، در وهله اول، به بررسی تصویر ذهنی عام از بافت
گیرد. در ادامه به بررسی تصویر ذهنی خاص از گاه رسمی و مدیریتی موردبررسی قرار میشود و تفاوت آن با نتهران پرداخته می

 هايازآن عوامل مؤثر بر تصویر ذهنی از بافتهاي نمونه موردمطالعه) پرداخته و پسهاي فرسوده (تصویر ذهنی از محلهبافت
  گیرد.هاي فردي مورد تحلیل قرار میؤلفههاي فرا محیطی و ممکانی، مؤلفه-هاي محیطیفرسوده در سه گروه مؤلفه

  هاي فرسوده. تصویر ذهنی عام از بافت2-1
 مفهوم فرسودگی، علل فرسودگی یا عدم فرسودگی  

ود، عمر شطور که مشاهده میشده است. هماننتایج کیفی بررسی تصویر ذهنی عمومی از بافت فرسوده، در جدول زیر خالصه
  ها و معابر باریک در این تعاریف مشترك آورده شده است.پایین ساختمانزیاد و قدمت ابنیه، استحکام 

  
  بندي نظرات ساکنان، مجاوران و سایر شهروندان از مفهوم عام فرسودگی. جمع1جدول 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 شناسندهاي فرسوده میهاي مختلف از بافتهایی که گروهمکان  
  هاي مختلف در جدول زیر آورده شده است. شوند، ازنظر گروهن که فرسوده محسوب میهایی از تهرامحله
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  شناسنداي که میهاي فرسودههاي مختلف از محلهبندي نظرات گروهجمع .2 جدول
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ذیري ناپایداري و نفوذناپتوان گفت، قدمت، هاي فرسوده، درمجموع میترتیب، در تعریف عام از مفهوم فرسودگی و بافتاینبه

هاي هاي فرسوده، با توجه به مجاورت با بافتهاي فرسوده است؛ اما ساکنان و مجاوران محلهتعریف مشترك عمومی از بافت
هاي خاص تاریخی (بناهاي تاریخی) و اجتماعی (ناامنی)، محیطی (آلودگی) هاي فرسوده، معضالت و ویژگیفرسوده و تجربه بافت

(کمبود امکانات و پارکینگ) که در محله تحت سکونت یا مجاورت خود تجربه کردند را در تعریف خود از فرسودگی و خدماتی 
  لحاظ کردند.

توان مشاهده کرد هاي مختلف بافت فرسوده در شهر تهران، مطابق جدول زیر، میبا بررسی نحوه شناخت شهروندان از گونه
هایی که داراي تصویر ذهنی منفی یا تصویر ذهنی میانی بوده و فرسوده، تنها محله هايکه از گروه ساکنان و مجاوران محله

  عنوان محله فرسوده قلمداد شدند.هاي با تصویر ذهنی مثبت ولی جریان نوسازي نامطلوب، بهمحله
  

  بندي مبتنی بر جریان نوسازيهاي فرسوده با گونه. بررسی انطباق شناخت شهروندان از محله3جدول 
بر اساس نظرات   محالت بر اساس مطالعات قبلی  توضیحات  هاگونه

شهروندان (ساکن 
  و مجاور)

  سایر شهروندان

تصویر  -جریان نوسازي نامطلوب   اول
  ذهنی مثبت

   پامنار، بازار-امامزاده یحیی، ارگ
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یر تصو -نیاز به تداوم جریان نوسازي  دوم
  ذهنی مثبت

، دوالب، کوثر، اسکندريدکتر هوشیار، مجیدیه، قیام، 
 شیوا

درصد از  10فقط 
 ساکنان محله قیام

- 

  
  سوم

داراي جریان پایدار نوسازي به همراه 
 تصویر -هاکمبود خدمات و زیرساخت

  ذهنی مثبت

 امیر بهادر، قلمستان–فروزش 
- - 

نیاز به تداوم جریان نوسازي تصویر  چهارم
 ذهنی میانی

 –سلسبیل جنوبی، کارون جنوبی، هاشمی، دهقان 
گرگان، امامزاده عبداهللا، سلسبیل شمالی، آگاهی، 

جی، سلیمانی تیموري، -تختی، شبیري-مختاري
 زنجان جنوبی، کارون شمالی

  -  

داراي جریان پایدار نوسازي به همراه   پنجم
 تصویر-ها کمبود خدمات و زیرساخت

  ذهنی میانی

 شمشیري، بریانکچنار، هفت

    

تصویر -جریان نوسازي نامطلوب   ششم
  ذهنی منفی

صفا، زاهد گیالنی، ارامنه، طیب، اسدي، مقدم، خزانه، 
سیم، باغ بی -جوادیه، مظاهري، شوش، ولیعصر

خواه جنوبی، خزانه، ابوذر شرقی، گلچین، دولت
 آبادنعمت

  -  

یر تصو-نیاز به تداوم جریان نوسازي   هفتم
  منفیذهنی 

آهن، مخصوص، لشگر شرقی، لشگر غربی، شارق، راه
آباد، زمزم، عباسی، هرندي، وصفنارد، دستغیب، نظام

 جلیلی، زهتابی، انبار نفت، سنگلج
  

داراي جریان پایدار نوسازي به همراه   هشتم
 تصویر-ها کمبود خدمات و زیرساخت

  ذهنی منفی

غربی،  زاده حسن، سجاد، ابوذروحیدیه، زرکش، امام
  -   آباد، آذريیافت

 

 (مقایسه ادراك ذهنی ساکنان، مجاوران و شهروندان) عوامل مؤثر بر ادراك ذهنی از فرسودگی 

هاي فرسوده، شش مؤلفه محیطی، اقتصادي، کالبدي، معنایی، براي مطالعه عوامل مؤثر بر ادراك ذهنی شهروندان از بافت
هاي کالبدي، اجتماعی (امنیت)، معنایی (هویت)، محیطی و طورکلی مؤلفهمطابق نتایج، بهاجتماعی و خدماتی در نظر گرفته شدند. 

ها و هم ازنظر سطح اهمیت مؤلفه در فرسودگی کسب هاي مختلف با مؤلفهخدماتی نمرات باالیی هم ازنظر میزان موافقت گروه
  کردند.
  

  
. مقایسه نمره میانگین  1شکل  

مل        با عوا قت  یت و مواف اهم
بر ادراك ذهنی به تفکیک  مؤثر
ــاکن،  هاي مختلف   گروه  (سـ

 مجاور و شهروندان)
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 هاي فرسوده نمونهتصویر ذهنی خاص از بافت. 2-2

 محله شوش  
طور برداشت ذهنی غالب ساکنان و مجاوران متکی بر معضالت اجتماعی و محیطی این محله است و نکات مثبت آن به

توان گفت، تصور عمومی از بافت فرسوده مشابه تصویر ذهنی موجود از محله ج بررسی میشوند. با توجه به نتایاي مطرح میحاشیه
دیگر، محله شوش، منطبق بر تعریف عمومی از بافت فرسوده است. به بیانی دیگر تصویر ذهنی عمومی عبارتشوش است. به

 اي با جریانعنوان محلهه فرسوده شوش بههاي محلهاي فرسوده، بیش از همه مشابه تصویر ذهنی و ویژگیشهروندان از محله
  نوسازي نامطلوب و تصویر ذهنی منفی است.

 
  هاي فرسودهبررسی چگونگی همگنی تصویر ذهنی ساکنان و مجاوران محله شوش با توصیف معمول از بافت. 4 جدول

و گونه محله 
  فرسودگی

هاي توصیفات در توافق با تعریف بافت
  فرسوده

هاي با تعریف بافتتوصیفات در تعارض 
  فرسوده

  تصویر ذهنی غالب
  (تأکیدها)

  محله شوش
(جریان نوسازي 
نامطلوب، تصویر 

  ذهنی منفی)

  امنیت اجتماعی
معضالت اجتماعی (معتادان، 

  ها، دزدي، ناامنی)خوابکارتن
  فرهنگ خاص سکونت
  فرهنگ پایین ساکنان

  سکونت مهاجران
  دهیسطح خدمات
  شلوغی

  شرایط کالبدي
  قدیمی تهران، قدیمیمحله 
  هاي خرابه، عدم ایمنیخانه

  کمبود جاي پارك
  معابر باریک

  شرایط محیطی
  آلودگی

  فرهنگ اجتماعی
  ساکنان قانع و وابسته

  ارتباط و صمیمیت ساکنان
  متدین بودن ساکنان

  هاي ذهنیارزش
  تاریخی و با هویت

  موقعیت مکانی
  دسترسی مناسب

  عملکردي
  پررونق

  محل مناسب کاسبی
  وکارحل کسبم

  هاي تجاريکاربري
  اوراقچی

  بلورفروشی
  کالبدي

  قدیمی نشین
  ارزانی

  امکانات خاص
  وجود پارك

  ازنظر ساکنان محله
  هاخوابمعتادان و کارتن

  عمر زیاد بناها
  ازنظر ساکنان محله مجاور

  قدیمی
  ناامنی

  معضالت اجتماعی
  آلودگی
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 هاي ادراك ذهنی بافت فرسوده از ساکنان و مجاوران محله شوشموافقت و سطح اهمیت مؤلفهنمره میانگین . نمودار 2شکل 

 محله قیام 

هاي اي با تصویر ذهنی مثبت است، تصویر ذهنی غالب ساکنان و مجاوران، متکی بر ویژگیعنوان محلهکه محله قیام بهدرحالی
موقعیت مکانی مطلوب، دسترسی مناسب به خدمات و امکانات، هاي هویتی، مثبت محله قیام (فرهنگ اجتماعی خوب، ارزش
وب توان گفت فرسوده محسها میاي مطرح شدند. با توجه به بررسیطور حاشیهعملکرد تجاري پررونق) است و معضالت بافت به

هاي یبسبز و آسهاي منفی محله ازجمله شلوغی، کمبود پارکینگ، کمبود فضاي شدن این محله باعث تشدید توجه به ویژگی
شود. لذا، فرسوده محسوب شدن محله قیام، خود عاملی براي تشدید مهاجرت هاي فاقد کاربري و خرابه میاجتماعی در برخی پهنه

هاي ارزشمند در بافت و مانعی براي ایجاد بستر نوسازي تدریجی گذاريساکنان غیربومی، اقشار ضعیف، کاهش تمایل به سرمایه
  ست.این بافت شده ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

از ساکنان و مجاوران  هاي مختلف مؤثر بر ادراك ذهنی از بافت فرسودهنمودار نمره میانگین موافقت و اهمیت مؤلفه. 3شکل 
 محله قیام
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  هاي فرسودهبررسی چگونگی همگنی تصویر ذهنی ساکنان و مجاوران از محله قیام با توصیف معمول از بافت. 5 جدول
توصیفات در توافق با تعریف   فرسودگیمحله و گونه 

  هاي فرسودهبافت
توصیفات در تعارض با تعریف 

  هاي فرسودهبافت
  تصویر ذهنی غالب

  (تأکیدها) 
  محله قیام

(نیاز به تداوم جریان 
تصویر ذهنی  -نوسازي

  مثبت، متراکم)

  امنیت اجتماعی
معضل اجتماعی (معتادان، فضاي 

اجتماعی نامناسب، دزدي، 
  ها، ناامنی)خوابکارتن

  فرهنگ خاص سکونت
  اختالط قشر ضعیف با ساکنان

  دهیسطح خدمات
  شلوغی

  کمبود فضاي سبز
  عدم رسیدگی به محله

  کمبود پارکینگ
  شرایط کالبدي
  قدیمی بودن

  ظاهر نامناسب
  ترافیک

  ارزش معماري
  دسترسی پایین

  معابر باریک و بد
  شرایط محیطی

  آلودگی

  فرهنگ اجتماعی
  نشین مؤمن

  مردمان خوب
  امنیت

  ارتباط و صمیمت مردم
  اصالت

  هاي ذهنیارزش
  با هویت

  موقعیت مکانی
  نزدیکی به بازار

  دسترسی آسان به نقاط شهر
  دهیسطح خدمات

ونقل دسترسی به وسایل حمل
  عمومی

  دسترسی به امکانات و خدمات
  عملکردي
  تجاري
  پررونق

  شرایط خاص
  طرح ترافیک

  ازنظر ساکنان محله
  هاي قدیمیساختمان

  مؤمن نشین
  مردمان خوب

  دسترسی به امکانات
  آلودگی
  شلوغی

  کمبود پارکینگ
  دزدي

  ازنظر ساکنان محله مجاور
  تجاري
  با هویت
  قدیمی

  
توان آورده شده است. با توجه به این نمودار می 3در شکل  هاي فرسودهبررسی سطح اهمیت عوامل مختلف ادراك ذهنی بافت

اند. ) کسب کرده4سطح اهمیت باالیی (نمره باالتر از سطح توافق و هماجتماعی (در بعد هویت) و مؤلفه محیطی همگفت مؤلفه 
  هاي امنیت اجتماعی و خدماتی نیز نسبتاً سطح موافقت و اهمیت باالیی دارند.حال مؤلفهبااین
 چنارمحله هفت  

چنار که تصویر ذهنی میانی دارد، در محله هفت
عنوان هاي بافت و هم معضالت بافت بههم ارزش

شده تصویر ذهنی غالب ساکنان و مجاوران مطرح
  است.
  

نمودار نمره میانگین موافقت و . 4شکل 
هاي مؤثر بر ادراك ذهنی از اهمیت مؤلفه

  چناربافت فرسوده در محله هفت
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حال ) کسب کرده است. بااین4باالتر از  سطح موافقت باالیی (نمره سطح اهمیت و هم ، مؤلفه کالبدي هم4شکل مطابق 
  اند.هاي خدماتی، امنیت اجتماعی، هویت و محیطی نیز اهمیت یا موافقت باالیی کسب کردهمؤلفه

  
  هاي فرسودهچنار با توصیف معمول از بافتچگونگی همگنی تصویر ذهنی ساکنان و مجاوران از محله هفت. 6 جدول

 هاير توافق با تعریف بافتتوصیفات د  و گونه فرسودگی محله
  فرسوده

توصیفات در تعارض با تعریف 
  هاي فرسودهبافت

  تصویر ذهنی غالب
  (تأکیدها)

  چنارمحله هفت
(داراي جریان پایدار نوسازي 
به همراه کمبود خدمات و 

ها، تصویر ذهنی زیرساخت
  میانی)

  امنیت اجتماعی
  افراد نامناسب محله ناامنی

  دهیسطح خدمات
  و شلوغی محلهتراکم 

  هاشلوغی محله به سبب پارك
  کمبود کتابخانه و ورزشگاه

  هاي اجرایی ناتمامپروژه
  کمبود فضاي سبز
  دسترسی دشوار
  کمبود پارکینگ
  شرایط کالبدي

  هاي قدیمیخانه
  وساز نامتعارفساخت

  معابر باریک
  پوش نامناسب معابرکف

  عدم زیبایی
  شرایط محیطی

  هاي شلوغ و کثیفخیابان
وهواي ناسالم، آلوده مشکالت فاضالب آب

  و موش
  اعتیاد

  آلودگی صوتی
  شرایط عملکردي
  اقتصاد ضعیف

  فروشیدست

  فرهنگ اجتماعی
  اهالی خوب

  آشنا بودن اهالی و صمیمت ساکنان
  مردم مذهبی

  نبود فاصله طبقاتی بین مردم محله
  آرام و دنج بودن
  امکانات خاص

  ها و موزهها و پاركباغ
  چنارهفتفالفل 

  امکانات رفاهی
  هاي ذهنیارزش

  ایام قدیم و خاطرات
ها و میادین ها و خیابانساختمان

  شاخص
  تاریخی و حس گذشته با هویت

  موقعیت مکانی
  دسترسی مناسب

  دسترسی آسان به مراکز خرید
  عملکردي

  اقتصاد خوب
  هاي فعالیتیراسته

  سرزندگی

  ازنظر ساکنان محله
  هاها و پاركباغ
  قدیم و خاطراتایام 

  اهالی خوب
  دسترسی آسان به شهر

  مشکالت فاضالب و موش
  ازدیاد جمعیت و شلوغی

  معابر باریک
  ازنظر ساکنان محله مجاور

  با هویت
  صمیمت و روابط مردم

  ناامنی

  

 هاي فرسودهمقایسه تصویر ذهنی خاص از محله 

اند: معابر باریک، کمبود پارکینگ، هر سه محله کامالً موافق بودههایی که در شود، گزارهطور که در نمودار زیر مشاهده میهمان
همیت ها، اهاي هویتی، در محله شوش در مقایسه با بقیه محلههاي حس تعلق و ارزششلوغی، مراسم مذهبی معروف هستند. مؤلفه

چنار، ناامنی اجتماعی و کمبود له هفتکمتري دارند. در محله قیام، همه عوامل سطح اهمیتی باالیی دارند. ساکنان و مجاوران مح
  اند.ها در ادراك ذهنی محله فرسوده دانستهترین مؤلفهخدمات و آلودگی محیطی را بااهمیت
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هاي توصیفی از بافت چنار با گزارهنمودار مقایسه کیفیت توافق ساکنان و مجاوران سه محله شوش، قیام و هفت. 5شکل 
 فرسوده
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 مؤثر بر تصویر ذهنی از بافت فرسوده بندي عواملجمع. 2-3

و فرا  مکانی، فردي-هاي هر یک از سه سطح اثرگذار بر تصویر ذهنی یعنی سطح محیطیشود تا مؤلفهدر این بخش سعی می
  محیطی موردبررسی به جهت ارائه عوامل مؤثر قرار گیرد.

 مکانی -هاي محیطیمؤلفه 

هنجاري اجتماعی بیشترین اهمیت را بر شرایط سکونت در محله فرسوده و شود، حس ناامنی و ناطور که مشاهده میهمان
ازآن آلودگی محیطی و وضعیت فاضالب و دسترسی به خدمات گیري تصویر ذهنی از محله فرسوده دارند. پسدرنتیجه شکل

خی و حس اي هویتی و تاریهاند. در مرحله بعد، دسترسی نامناسب و کیفیت ناپایدار ابنیه و ارزششدت اهمیت بیشتري داشته
شده ترین معیارها مطرح شدند. در بین این موارد، کمترین سطح اهمیت مربوط به مراودات اجتماعی مطرحعنوان مهمتعلق به

  است.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
    

  هاي فرسودهنمودار سطح اهمیت معیارهاي مختلف بر تصویر ذهنی از محله. 6شکل 

   
 سن، شغل، تحصیالت و سابقه سکونت)هاي فردي (جنسیت، مؤلفه  

هاي فردي بر ادراك ذهنی شهروندان (تصویر ذهنی ، نحوه اثرگذاري هر یک از مشخصهپژوهش در تحلیل مقدماتی فصل سوم
گزاره) با  23هاي ادراك شهروندان (هاي فرسوده) از طریق بررسی رابطه همبستگی بین مؤلفههاي مختلف از بافتگروه
هایی که هترتیب، آن دسته از مؤلفاینفردي (جنسیت، سن، تحصیالت، سابقه سکونت، وضعیت تأهل) بررسی شد. بههاي مؤلفه

  اند.نتایج معناداري قابل کسب بود، در جدول زیر آورده شده
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  هاي فرديهاي ادراك شهروندان با مؤلفهبررسی همبستگی بین مؤلفه. 7 جدول

 سکونت سابقه تحصیالت سن جنسیت هاي ادراك شهروندانمؤلفه

 کالبدي

 **-139/0 **155/0 001/0 -019/0 عرض کم معابر

 -013/0 069/0 047/0 *092/0 هااستحکام پایین ساختمان

 -033/0 **-257/0 **177/0 -026/0 وسازهاي جدیدزیباتر شدن محله با ساخت

 043/0 072/0 -037/0  *084/0 وسازهاکیفیت بودن ساختبی

 خدماتی

  

  

 005/0 **114/0 *076/0 -016/0 کمبود پارکینگ

 -060/0 013/0 014/0 -022/0 شلوغی محله

 004/0 061/0 **102/0 072/0 وسازهاي جدیدشلوغی ناشی از ساخت

 031/0 046/0 **-103/0  050/0 کمبود فضاي سبز

 **-148/0 **169/0 -037/0  004/0 هاي آب و فاضالبمشکل جوي

 073/0 -016/0 -069/0  *083/0 کمبود فضاي فراغتی و تفریحی

 032/0 **096/0 -055/0  021/0 کمبود خدمات و امکانات در محله

 اقتصادي
 080/0 **102/0 -004/0 030/0 ارزانی امالك و ورود مهاجران

 091/0 028/0 030/0 054/0 درآمدمحل زندگی مردم کم

  اجتماعی

 (امنیت اجتماعی)

 033/0 -044/0 -032/0 042/0 احساس ناامنی

 -063/0 038/0 *-089/0 007/0 کاري و جرائم در محلهزیاد بودن بزه

اجتماعی 
 (همبستگی)

 086/0 061/0 072/0 -009/0 آشنایی مردم محله

کم شدن تعامالت و حس همبستگی 
 ساکنان

056/0-  021/0 059/0- 155/0** 

 012/0 -033/0 020/0  -031/0 با یکدیگرتعامل و ارتباط مردم محله 

  معنایی

 (حس تعلق)

 **247/0 -027/0 046/0 **-141/0 خاطر مردم محلهاحساس تعلق

 **224/0 *087/0 **101/0 012/0 هاي محلهمهاجرت قدیمی

هاي معنایی(ارزش
 هویتی)

 063/0 -010/0 **101/0  -006/0 هاي مذهبی معروف محلهمراسم

 *113/0 002/0 057/0 008/0 محلههویت و قدمت 

  درصد 99همبستگی با اطمینان  **  درصد 90همبستگی با اطمینان  *
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ویر هاي فرسوده رادارند با تصترین اختالف تصویر ذهنی افرادي که تجربه سکونت یا مجاورت با بافتتوان گفت مهملذا می
م درآمد بودن محله، استحکاوسازهاي جدید، کمواسطه ساختمحله بهذهنی سایر شهروندان را در کمبود فضاي سبز، زیباتر شدن 

  ها است.پایین ساختمان

  
  اختالف ادراك ذهنی ساکنان و مجاوران و سایر شهروندان از بافت فرسوده نمودار. 7شکل 

  

  ست.شده اهاي فردي بر معیارهاي ادراك ذهنی از بافت فرسوده ترسیمدر شکل زیر، چگونگی ارتباط مؤلفه
  

 

  هاي فردي با ادراك ذهنی شهروندان از بافت فرسودهچگونگی ارتباط مؤلفه نمودار. 8شکل 

 هاي فرا محیطیمؤلفه  
شده هاي فرسوده نشان دادههاي فرا محیطی بر ادراك ذهنی شهروندان از محلهدر شکل زیر، خالصه چگونگی اثرگذاري مؤلفه

ا حال، تأثیر این نهادها راند. بااینتأثیر محسوب شدهاست. نهادهاي مدیریتی و اقدامات مدیریت شهري، در نظرات شهروندان بی
توان مشاهده کرد. با توجه به اینکه ازنظر شهروندان، نقش هاي فرسوده میشهروندان از بافت در افزایش سطح اطالعات و آگاهی

ین نشان چتأثیر شناخته شدند، لذا در این نمودار، نقش این نهادها با خططورکلی، بیها )، بهاین نهادها (بسیج و مساجد و خیریه
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اختالف ادراك ذهنی ساکنان و مجاوران و سایر شهروندان  
از بافت فرسوده

کل ساکنان و مجاوران سایر شهروندان اختالف
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بق این چنین مطااند. همشدهتقیم بر تصویر ذهنی با خط پررنگ نشان دادهها با اثر مسشده است. قوانین مدیریتی و رسانهداده
 گذارد.طور غیرمستقیم بر تصویر ذهنی از محله فرسوده اثر مینمودار، دانشگاه به

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  

  هاي فرسودهعوامل فرا محیطی مؤثر بر تصویر ذهنی از بافت نمودار. 9شکل 
  

  محیطی مؤثر بر تصویر ذهنیبررسی عوامل فرا . 8 جدول

  هارسانه  

  هاروزنامه  سینما، رادیو و تلویزیون

اقدامات در رابطه با 
  هاي فرسودهبافت

ها عمدتاً به دلیل عنوان سوژه برنامهها بهانتخاب این محله
هاي قدیمی و با هویت ها با فقر، محلهنشینی این محلههم

هاي قدیمی/بافت هايهاي مستند از محلهتهران، برنامه
  هاي اجتماعی)فرسوده/ آسیب

درصد با نگاه  23درصد با نگاه اقتصادي،  35
درصد با  16درصد با نگاه فرهنگی و  16اجتماعی، 

درصد با نگاه محیطی به محله  8نگاه سیاسی و 
  اندفرسوده پرداخته

  بیشتر منفی (جرم جنایت و فقر)  اثر بر تصویر ذهنی

  هاي هویتی)اجتماعی و ارزش بعضاً مثبت (همبستگی

درصد از اخبار تلویزیون و رادیو و  62در بین جامعه آماري کل، 
هاي فرسوده درصد از سینما و تلویزیون در مورد محله 15,9
هاي اجتماعی و حوادث در اند. بیشترین تعداد از آسیبشنیده
  اند.هاي فرسوده شنیدهبافت

  درصد منفی، 54حدود 

  ه نوسازيدرصد مثبت ب 50

ها در درصد از روزنامه 14در بین جامعه آماري کل، 
  اند.هاي فرسوده اطالعاتی کسب کردهمورد محله
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  مدیریت شهري  

  هاي شهردارياقدامات و برنامه  قوانین مدیریتی

اقدامات در رابطه با 
  هاي فرسودهبافت

و  هاي فرسودهبندي بافتتعیین معیارهاي فرسودگی و گونه
هاي تشویقی، قوانین جدید الگوهاي مداخله، تعریف بسته

  نوسازي

هاي نوسازي، تشویق مردم به نوسازي، ارائه وام
سازي به مشکالت، آسفالت و کف 137رسیدگی 

کاري و اسراف تمام، دوبارههاي نیمهمعابر، پروژه
  شهرداري

درصد  27منفی و درصد تأثیر  33فرسوده محسوب شدن محله تا   اثر بر تصویر ذهنی
  تأثیر مثبت داشته است.

درصد تأثیر مثبت و  29ها و تسهیالت نوسازي وام
تأثیر بوده. اقدامات نوسازي شهرداري درصد بی 63,7

درصد  55درصد منفی و  14درصد مثبت و  31
  تأثیر بوده.بی

  نهادها  

سایر نهادهاي مدیریتی (سراي محله، شورایاري، دفاتر خدمات 
  نوسازي)

 NGOها،نهادهاي مردمی (بسیج و مساجد، خیریه
  ها)

اقدامات در رابطه با 
  هاي فرسودهبافت

هاي مساجد، رسیدگی به ها، وامهاي خیریهکمک  ارائه امکانات آموزشی و بهداشتی
  ها، مراسم مذهبیخوابمعتادان و کارتن

شده. مثبت ارزیابیدرصد  20تأثیر و درصد بی 78سراي محله تا   اثر بر تصویر ذهنی
شده، دفاتر درصد مثبت ارزیابی 10تأثیر و درصد بی 83شورایاري 

درصد مثبت  8تأثیر و درصد بی 90خدمات نوسازي 
  اند.شدهارزیابی

درصد  42تأثیر و درصد بی 56بسیج و مساجد تا 
درصد  83هاي مردمی مثبت ارزیابی شدند. گروه

  شدند.درصد مثبت ارزیابی  16تأثیر و بی

  دانشگاه  

اقدامات در رابطه با 
  هاي فرسودهبافت

رکت هاي فرسوده، مشاقدمی دانشگاه در طرح موضوع بافتتوجه بیشتر به جنبه شهري بودن معضل فرسودگی، پیش
مدنی و بازآفرینی شهري، منحصر به دانشگاه بودن موضوعات شهر خالق، گردشگري، شهر هوشمند و تأمین امنیت و 

  زندگیکیفیت 

  هاي فرسوده)اثر غیرمستقیم بر تصویر ذهنی (تأثیر بر الگوهاي مداخله و نگاه مدیریت شهري به بافت  اثر بر تصویر ذهنی
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هاي فرسوده و چارچوب مفهومی بافت فرسوده حاصل از آن بندي عوامل مؤثر بر تصویر ذهنی از بافتجمع. 2-4
  تصویر

هاي کالبدي که در رویکرد کنونی مدیریت شهري موردتوجه قرارگرفته است، طورکلی، عالوه بر مؤلفهبهدرنتیجه این مطالعه، 
اکن، هاي سشوند. با توجه به تصویر ذهنی عمومی (همه گروههاي اجتماعی، اقتصادي، معنایی، محیطی و فضایی مطرح میمؤلفه

  .هاي زیر اشاره کردتوان به مؤلفهطورکلی میفرسوده، به هاي مجاور و سایر شهروندان) از بافتشاغل، ساکنین محله
  

  هاي مختلف برداشت تصویر ذهنی عمومی از بافت فرسودههاي توصیفی بافت فرسوده بر اساس شیوهمؤلفه. 9 جدول

  مفهوم بافت فرسوده از منظر

شهروندان (ساکنان 
و شاغالن، مجاوران 

  و سایر)

   

  بافت فرسوده (سؤاالت باز)

  ترتیب اهمیت:به 
ناامنی، قدمت، ناپایداري، نفوذناپذیري، آلودگی محیطی و بصري، شلوغی و فقر امکانات، 

  هویت تاریخی، اصالت، موقعیت مکانی مناسب، رونق اقتصادي

  هاي توصیفیبر اساس گزاره 

  به ترتیب:
 هویت (متدین بودن ساکنان، هویت تاریخی)، کمبود خدمات (کمبود پارکینگ، شلوغی،
کیفیت زیرساخت، کمبود فضاي سبز)، شرایط کالبدي (کیفیت پایین نوسازي، عدم استحکام 
بناها، معابر باریک)، شرایط اقتصادي (سطح درآمد پایین، ارزانی امالك)، شرایط محیطی 

ها)، ناامنی اجتماعی (امنیت، بزهکاري)، حس (آلودگی، کمبود فضاي سبز، فاضالب و جوي
هاي محله، تغییر اجتماعی بافت)، همبستگی (تعامالت مردم، میزان تعلق (مهاجرت قدیمی

  آشنایی مردم)

 
بر اساس اهمیت عوامل 

  مؤثر

  به ترتیب اهمیت:
امنیت (حس ناامنی، ناهنجاري اجتماعی)، شرایط محیطی (آلودگی محیطی)، شرایط کالبدي 

(وضعیت  خدماتی(دسترسی سواره، نوسازي بافت، کیفیت ابنیه، کیفیت معابر)، شرایط 
فاضالب، دسترسی به خدمات، دسترسی به پارکینگ، شلوغی و تراکم جمعیت)، شرایط 

هاي مذهبی، هویت تاریخی)، اقتصادي (ارزانی امالك، وضعیت درآمدي)، هویت (ارزش
حس تعلق (سابقه سکونت باال در بافت، تغییر اجتماعی بافت)، همبستگی (میزان آشنایی 

  تماعی)ساکنان، مراودات اج
  

 هاي فرسودههاي معرف بافتپذیري مؤلفهتعمیم  
هاي عدم استحکام بنا، کمبود پارکینگ، عرض کم معابر، شلوغی و تراکم جمعیت، هویت و قدمت و ها، شاخصطبق بررسی

 هاحال، برخی شاخصبااینها هستند. ها و در همه محلههاي مورد موافقت تقریباً همه گروهعنوان شاخصمراسم مذهبی معروف به
درآمدها نیز در حداقل دو محله و توسط گروه سایر نظیر ناامنی اجتماعی و معضالت اجتماعی، آلودگی محیطی، محل زندگی کم

رغم عمومیت داشتن در ها که علیاند. عالوه بر آن، برخی از شاخصشدهتوجه مطرحطور قابلهاي مجاور بهشهروندان و محله
ها مورد پرسش قرار نگرفته بودند شامل مؤلفه فضایی و موقعیت مکانی مناسب و رونق اقتصادي نیز ازجمله از، در گزارهسؤاالت ب
  بافت معرف هايمؤلفه بنديجمع . دراندذکرقابل تهران شهر فرسوده هايبافت از شهروندان ذهنی تصویر در موردتوجه خصائص
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  هاي زیر اشاره کرد:ها و شاخصتوان به مؤلفهمیفرسوده در تصویر ذهنی شهروندان 
  

  هاي تعریف بافت فرسوده مطابق تصویر ذهنی شهروندانمؤلفه. 10 جدول
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  گردد:صورت تعریف میطورکلی، بافت فرسوده در تصویر ذهنی شهروندان بدینترتیب، بهاینبه

ویت هایی با هقدمت باال، غیر مستحکم و معابر تنگ و باریک در محله هایی عمدتاً بااي شامل ساختمانبافت فرسوده پهنه
گر، رو هستند. از سوي دیتاریخی و با اصالت اجتماعی است که عمدتاً با معضل ناامنی و معضالت اجتماعی، آلودگی محیطی روبه

ار برخوردار وکدي به لحاظ شرایط کسبها اغلب از موقعیت مکانی خوب براي دسترسی به سایر نقاط شهر و رونق اقتصااین پهنه
  درآمدها در این مناطق ساکن هستند.حال بیشتر کمهستند و درعین

در مؤلفه فردي، سابقه سکونت، سن، سطح تحصیالت و جنسیت بر ابعاد مختلف ادراك از بافت فرسوده تأثیر دارند. نحوه ارتباط 
اي هویتی، حس تعلق، همبستگی اجتماعی، امنیت اجتماعی، خدماتی، کالبدي، هها بر هشت بعد ادراکی موردبررسی (ارزشاین مؤلفه

) چینچنین اثر مشخص (خط مستقیم)، اثر غیرمستقیم و نقش کمرنگ (خطمشخص است. هم 10شکل  اقتصادي و محیطی) در
  شده است.هاي فرسوده در این نمودار نمایش دادههاي فرا محیطی بر تصویر ذهنی از محلهمؤلفه
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  هاي فرسودهعوامل فرا محیطی مؤثر بر تصویر ذهنی از بافت. نمودار 10شکل 
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  منظور بهبود عوامل مؤثر بر تصویر ذهنی شهروندان تهرانی از بافت فرسودهارائه راهکارهاي مدیریتی به. 3
بر  طور بالقوه، امکان اثرگذاريشد، هرکدام از این بسترها، بهبا توجه به آنچه در مرحله اول از گزارش و بسترهاي اثرگذار گفته 

 شود با سطح وسیعی از اثرگذاري یعنی محیط وروي تصویر ذهنی شهروندان دارند. آن چنانکه وقتی صحبت از بستر مدیریت می
ر نگاهی به ت. از سویی دیگترین سطح اثرگذار بر روي تصویر ذهنی شهروندان درون بافت اسشویم که اصلیکیفیت آن روبرو می

ها انهتوان به نقش دیگر بستر اثرگذار یعنی رسهاي مؤثر بر تغییر تصویر ذهنی نامطلوب از شهر، میمبانی نظري طرح و استراتژي
کم شود تا به جهت بهبود تصویر ذهنی شهروندان از بافت فرسوده و یا دستپی برد. به همین منظور در این بند از گزارش تالش می

  مدیریت بر نوع اثرگذاري فعلی، راهکارهایی تدوین و ارائه شود.

 راث روانی و انباشت فرهنگی جامعهمی  

این بستر یا به روایتی کالن بستر، همچنان بر روي بخش عظیمی از جامعه یعنی شهروندان سایر نقاط که ارتباطی با بافت 
توان راهکارهایی مشخص و مستقیم در این سطح راحتی نمیچندوجهی آن بهفرسوده ندارند، اثرگذار است اما با توجه به ماهیت 

فرض منفی و مشابه محله شوش از بافت فرسوده است که ارائه داد. با توجه به اینکه نتیجه حاصل از پژوهش نشان از وجود پیش
توان نتیجه میشود دربافت فرسوده احساس می توان دریافت که نیاز به تغییر کلی تصویر عمومی ازعمالً با واقعیت تفاوت دارد، می

باید  هاي فرسوده کمک نمود. درنهایتشود) به تغییر تصویر ذهنی منفی از بافتتفصیل ارائه میها (که در ادامه بهبه کمک رسانه
تر و اتی همگانیها اثرانهگیري از رسگفت در بستر میراث روانی و انباشت فرهنگی جامعه، نیاز به تغییر تصویر ضروري بوده و بهره

  تواند داشته باشد.هاي آموزشی و اشتراك دانش، میماندگارتر بر ذهن شهروندان، در مقایسه با سایر روش

 هارسانه  

شود. در این بخش ها ارائه میاي از راهکارهاي عمومی جهت بهبود تصویر ذهنی نامطلوب از طریق رسانهدر ابتدا، مجموعه
  مکان عملیاتی شدن هرکدام و نوع راهکار نهایی با توجه به واقعیت موجود و نتایج پژوهش بررسی شود.شود تا اسعی می
 هاي موجود؛تشویق به حضور در فضا و از میان بردن کلیشه  
 میزبانی رویدادهاي بزرگ؛  
 هاي بارز منفی به ویژگی بارز مثبت؛تبدیل یکی از ویژگی  
 تغییر عنوان محدوده یا شهر؛  
 نفس براي ساکنان؛زتایجاد ع  
 حل مشکل اصلی شهر؛  
 استفاده از شعارها و تیترهاي تبلیغاتی متضاد با عنوان محدوده؛  
 اذعان به تصویر منفی؛  
 اي؛سازي درزمینه آمارهاي کلیشهشفاف  
 تالش براي فراموشی بحران  

هاي برنامه تریناز شهر هستند، از معتبر نوعی ده فرمان استراتژیک جهت مقابله با تصویر ذهنی نامطلوبراهکارهاي باال که به
شده است. در ادامه با توجه به نتایج پژوهش راهکارهاي اي است که تاکنون در مقاالت علمی با آمار ارجاعی باال، پیشنهاد دادهرسانه

  شود.مناسب با توجه به ده فرمان مذکور ارائه می
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اجتماعی (ناامنی اجتماعی و وجود معضالت اجتماعی) در تصویر ذهنی نتایج پژوهش نشان از آمار باالي عامل امنیت  -1
شهروندان از بافت فرسوده دارد. فارغ از اینکه بهترین اقدام برطرف کردن معضالت امنیتی در محالت هست اما نباید 

د اقعیت موجوطورمعمول ارتباطی با وفراموش کرد بخشی از امنیت اجتماعی تحت تأثیر عوامل ذهنی و حسی است و به
زمینه  اي در اینسازي در زمینه آمارهاي کلیشهتواند نداشته باشد. به همین منظور استفاده از فرمان نهم یعنی شفافمی
هاي اجتماعی در محالت مختلف موردبررسی خیزي و ناهنجارياي جرمتواند ثمربخش باشد. کافی است آمار مقایسهمی

ها اعالم شود. چراکه در اکثر آمارها تا به امروز منطقه یک تهران بیشترین آمار جرائم را به قرار گیرد و نتیجه آن در رسانه
  خود اختصاص داده است.

پندارند. از طرف درصد از ساکنان محالت فرسوده عنوان بافت فرسوده را عاملی منفی می 33نتایج پژوهش نشان داد که  -2
تصویر عمومی از بافت فرسوده بیشتر با طیف منفی محالت یعنی محله شوش کنیم دیگر وقتی به نتایج پژوهش نگاه می

هاي منفی فراوانی است که در کل بافت است. درواقع عنوان فرسوده واجد سویهنوعی در حال تسري بههمخوان بوده و به
شاید استفاده از استراتژي تغییر زمان وجود دارند. طور هماي بهنیمی از محالت فرسوده وجود ندارند و در کل در کمتر محله

در  هاییعنوان محدوده که موردتوجه اساتیدي چون دکتر پرویز پیران نیز هست، مناسب باشد. اگرچه تا به امروز تالش
دار به فرسوده و هدف نوسازي، خود زمینه انتخاب عنوان مناسب صورت گرفته است و همین سیر حرکتی از بافت مسئله

گذاري و تقسیمات شهري، با توجه به وضعیت موجود محالت که از یت است اما فارغ از هر نوع نامنشان از این حساس
گذاري مثبت را گرفته و از سوي دیگر عناوین فنی واجد کیفیت موجود نیز تماماً موجب جدا افتادگی این طرفی اجازه نام

هاي عادي براي این محالت در نظر نگرفت اي از محلهطورکلی هیچ عنوان مجزا کنندهشوند، شاید بهتر باشد بهمحالت می
هاي شهري کم این محالت به لحاظ اسمی از دیگر بافتکه بار منفی عنوان اطالقی بر معضالت بافت اضافه نشود و دست

  جدا نشوند.
 گیرد یا نه نتایج ها اقدامی صورتاي براي محالت فرسوده در سطح رسانهفارغ از اینکه با حذف هر نوع عنوان جداکننده -3

اي هدهد که عالوه بر موارد منفی موجود در هر محله فرسوده، موارد مثبتی نیز وجود دارد. وجود ارزشها نشان میپرسشنامه
 طور خاصها و باغات بهطور عام در محالت فرسوده و وجود پاركهاي اجتماعی بههویتی، حس تعلق ساکنان و همبستگی

گیري نار، نشان از عوامل مثبت مورداشاره توسط شهروندان است. درنتیجه با توجه به استراتژي بهرهچاي چون هفتدر محله
ها ها بر روي موارد مثبت موجود در این بافتتوان از طریق رسانهاز شعارها و تیترهاي تبلیغاتی متضاد با عنوان محدوده می

ها و تأکید بر روي عوامل منفی بافت، نشان ه در خبرگزاريدست گذاشت. توجه به نتایج بازنمایی تصویر بافت فرسود
عام و خاص  هاي مثبتتوان ویژگیدهد که تاکنون در این زمینه حرکتی صورت نگرفته و با استفاده از این استراتژي میمی

  محالت فرسوده را عیان نمود.
 ی محیط است. اگرچه نتایج تصویر ذهنی در دوهاي مؤثر در زمینه پژوهش، پیشنهاد به تجربه عینیکی دیگر از پیشنهاد -4

دهد که چندان تفاوت کلی در تصویر از بافت فرسوده بخش سایر شهروندان و شهروندان بافت فرسوده و مجاور نشان می
ی نوعی به دلیل وجود همین تصویر عموموجود ندارد اما این تصویر کلی با واقعیت برخی محالت فرسوده متفاوت بوده و به

 هاي موجود در همینگردند. راهکار تشویق به حضور در فضا و از میان بردن کلیشهمطلوب این محالت نیز متضرر مینا
هاي مدیریتی و البته در سطحی بهتر با نهادهاي مردمی ها در کنار دستگاهتواند اثربخش باشد. کافی است رسانهراستا می

کم در محالت با تصویر ذهنی مثبت و میانی را از یگر نقاط دستو بخش خصوصی بتوانند موجبات حضور شهروندان د
  اي آشنا بشوند.ها و تورها فراهم آورند تا از نزدیک با واقعیت موجود و غیر کلیشهطریق برنامه
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 هاي بارز منفی به ویژگی بارز مثبت از دیگر راهکارهاي عام تغییر تصویر ذهنی نامطلوب است. کافیتبدیل یکی از ویژگی -5
اي هاي منفی بافت فرسوده بیندازیم تا ببینیم کدام ویژگی منفی بافت فرسوده امکان مانور رسانهاست نگاهی به ویژگی
تواند در این بخش موردتوجه عرض میکند. از میان عوامل منفی مورداشاره، ارزانی ملک و معابر کممعکوس را فراهم می

قیمت در دل شهر و نه بیرون از شهر که نشان از سیاست جدید دولت مالك ارزانقرار گیرد. تبلیغات مؤثر در زمینه وجود ا
باریک  هايتواند در این بخش اثربخش باشد. از سوي دیگر توجه دادن به وجود کوچهدر پاسخ به نیاز مسکن نیز دارد، می

  تواند مؤثر واقع شود.یط، میمدت زیبا کننده محمدت و کوتاهو ارگانیک این محالت در صورت انجام اقدامات میان
اشتند. این خوشایندي دتوجهی از ساکنان نسبت به محل سکونت خود احساس نانتایج پرسشگري نشان داد که میزان قابل -6

دهد که ساکنان محالت اند، نشان میاجبار در انتخاب محیط مسکونی خود داشتهامر در کنار میزان افرادي که اشاره به
فس مناسب در سکونت برخوردار نیستند که میزان اصلی آن منبعث از محیط مسکونی خود است. به همین نفرسوده از عزت

 نفسنفس به ساکنان نشان از اهمیت این حس در شهروندان دارد؛ اما براي ایجاد عزتمنظور توجه به راهکار ایجاد عزت
و عملیاتی در زمینه رفع معضالت است؛ اما در سطح  توان وارد شد. سطح اول که اقدامات مدیریتیساکنان در دو سطح می

ها باید توجه نمود که ساکنان این محالت از تصویري که از محله خود در اذهان وجود دارد شرمسار هستند دوم یعنی رسانه
 هاي محلی در سطح اول و سپس در سطح شهر از مباحث مثبت محالتکم براي خودشان و در رسانهکه دستو درصورتی
  توان تا حدودي از این احساس منفی زیاد کاست.هاي هویتی، همبستگی اجتماعی و.... گفته شود مییعنی ارزش

هاي پیشنهادي، اذعان به معضل اصلی و تصویر منفی است. کاري که عالوه بر کاستن وزن دیگر یکی دیگر از روش -7
 جاي احساس منفیحدودي منجر به همدلی به کم تاتواند با مشخص کردن معضل اصلی دستاي، میمعضالت کلیشه

توسط دیگر شهروندان شود. اذعان به وجود تصویر منفی از محالت فرسوده در کنار تالش براي واقعی جلوه دادن این 
  ازحد، مؤثر باشد.ها نسبت به بافت، مثل جرم خیزي بیشتواند از اشاعه کلیشهبافت می

کردن معضل اصلی دچار فراموشی توسط نهادهاي مدیریتی بشود، بهترین کار باید توجه داشت در مواقعی که برطرف  -8
اي جهت مجاب کردن دستگاه تصمیم گیر، هاي متأخر بمباران رسانهگیري از تکنیکشاخص کردن معضل اصلی و بهره

  است.
اي انهر یک سناریو رسشود، حذف شود، دکه عنوان بافت فرسوده که تنها موجب افزایش نگاه منفی به بافت میدرصورتی -9

شده، پرده برداشت تا با توان از عادي بودن جریان زندگی در محالتی که درگذشته با عنوان فرسوده مطرحمدون می
پافشاري بر روي این وجه از زندگی در محالت در کنار وجوه مثبت، موجب فراموشی عنوان منفی و کاستن از تصویر 

  جداکننده و منفی از محالت شد.
توان موجب اي ویژه داشت میهاي عمومی در حال برگزاري در محالت فرسوده برنامه رسانهآخر اگر بتوان از برنامهتدس -10

طور مثال با افتتاح پردیس تئاتر تهران در محله خاوران، اگر برنامه تغییر تصویر عمومی منفی از بافت را فراهم کرد. به
ز توان موجب این تغییر شد. فراموش نکنیم که یکی اتهران در خاوران، می تبلیغاتی درستی مبنی بر ایجاد قطب تئاتر

وآتش تا قبل از این اقدام محدوده بایر و ناامن در سطح شهر ترین نقاط امروز تهران یعنی پارك آبترین و سرزندهسرسبز
م کالنتري نیز از معضالت آن ک هاي داوودیه به پارك طالقانی، احداث مترو و احداثبود که حتی با تغییر وضعیت تپه

ان عنورفته از وضعیت خارج و بهوآتش، رفتههایی چون آبهاي دیگر و احداث مجموعهسازي برنامهنشد. اما پس از پیاده
  اي مثبت در اذهان عمومی جاي پیدا کرد.محدوده
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  ها به شرح زیر خواهد بود:دیگر موارد پیشنهادي در زمینه رسانه
  ها نسبت به بافت فرسوده؛گیري رسانهپایش جهتایجاد برنامه  
 اي تغییر تعریف عام زندگی فقرا در محالت فرسوده با معرفی محالتی چون قیام و ایران در کنار معرفی افراد صاحب سرمایه

  ها؛کنند از طریق رسانهکه همچنان در این محالت زندگی می
 زیون و هر نوع رسانه تولیدکننده خبر به دلیل باالتر بودن میزان اثرگذاري گیري از امکان اثرگذاري اخبار رادیو و تلویبهره

  اخبار بر روي اذهان عمومی؛
 ها که بدون توجه به امکان اثرگذاري تولیدات خود، محالت فرسوده هاي تلویزیونی و فیلمرسانی به سازندگان سریالاطالع

  گیرند.کاران در نظر میرا قلمرو آزاد تبه
 هاي اجتماعیشبکه  

عنوان هاي اجتماعی بهها در زمینه جستجو، منجر شد تا عمالً شبکههاي موجود در خود شبکهها و البته محدودیتنتایج جستجو
با تواند کننده میبستري اثرگذار در زمینه بافت فرسوده در ایران موردتوجه قرار نگیرد اما این بستر با توجه به میزان باالي استفاده

  اي مشخص تمامی اقدامات بخش رسانه را محقق سازد و همچنین در زمینه فعالیت نهادهاي مردمی نیز کمک کند.برنامه
هاي این بستر شبکه مجازي اینیستاگرام است که با توان پخش ویدئوهاي کوتاه اماکن حضور در فضا یکی از مؤثرترین بخش

نباید  گیري از این فضا براي اثرگذاريدرون بافت را دارد. البته ناگفته نماند که بهرههاي هاي مکانی و کیفیتو کشف و ارائه ارزش
  .ها محقق شودطور مستقیم و از روابط عمومی نهادهاي مدیریتی باشد تا اعتمادسازي و امکان نشان دادن واقعیتبه

 دانشگاه  

منعکس نشده است و از طرفی تقدم اقدامات مدیریتی  طور دقیق در دانشگاهها نشان داد که معضالت بافت فرسوده بهبررسی
  نشگاه داشت.مطالباتی از بستر دا مدیریتی دستگاه توان از طریقکه می رساندمی رادر بعضی موارد این واقعیت  گیري دانشگاهبر جهت
  اجتماعی)، بعد خدمات به همین منظور سه بعد اصلی موردتوجه در میان شهروندان یعنی بعد اجتماعی (شاخص امنیت

از  تواندشده است، میهاي دانشگاه دیدههاي محیطی) که کمتر هم در خروجی(کمبود پارکینگ) و بعد محیطی (آلودگی
یکی از  حل نیست وراحتی قابلهاي فرسوده بهطرف دستگاه مدیریتی مطالبه شود. بدون شک معضل پارکینگ در بافت

هاي محیطی با دانشگاه جهت واکاوي این موضوع است. مقوله امنیت اجتماعی و آلودگیها مطالبه از نهاد بهترین روش
  د.توانند تغییرپذیر باشندرستی دیده شوند، میها وجود دارد، اگر بهتوجه به واقعیت موجود و کمبودي که در این زمینه

 مبود خدمات، شلوغی محله و ورود هاي صورت گرفته را عامل کدر سطحی دیگر وقتی تعداد زیادي از مردم نوسازي
تواند واردشده و به کمک الگوي مداخله در بافت که امروز تنها نوسازي دانند، دانشگاه در این سطح نیز میمهاجران می

ها مطلوب بوده است اما نتایج حاصل از این نوع مداخله یعنی است، بیاید. اگرچه الگوي مداخله از جنس نوسازي براي رسانه
جتماعی وساز، کمبود خدمات و تغییر بافت اوساز، شلوغی محله به دلیل ساختت حداکثري مردم باکیفیت پایین ساختموافق

محله، نشان از نیاز مبرم به مداقه بیشتر در این نوع الگوي مداخله است که دانشگاه در صورت وجود برنامه حمایتی مدون 
  د.تواند به آن وارد شوتوسط نهادهاي مدیریتی می

 توان در زمینه مداخله خورد تأمین فضاهاي عمومی با توجه به آراي باالي موافقت با کمبود فضاي گردشگري در محالت می
هاي نوین ایجاد فضاي عمومی و مباحثی چون تکتیکال اربنیسم بهره هاي آن در زمینه روشاز نهاد دانشگاه و خروجی

  گرفت.
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 نهادهاي مردمی 

در حال فعالیت در زمینه فرسودگی اجتماعی هستند. کافی است بستر حمایتی و قانونی باثبات جهت نهادهاي مردمی امروزه 
هاي هاي ارزیابی اقدامات، امکان اثرگذاري آنان را فراهم کرد. از سویی دیگر میزانی از برنامهها در کنار برنامهتداوم فعالیت آن

  ها اشاره خواهد شد.پذیر خواهد بود که در ادامه به آنانجامها با کمک نهادهاي مردمی پیشنهادي در سطح رسانه
 هاي اجتماعی وهاي موجود، نهادهاي مدنی با جذب سایر گروهدر راستاي تشویق به حضور در فضا و از میان بردن کلیشه 

هاي محله خود شبر ارزها و رویدادها و تأکید و تکیههاي خاص در مناسبتمردمی به محله، از طریق برگزاري برنامه
  اي داشته باشند.توانند در از بین بردن تصاویر ذهنی نامطلوب نقش عمدهمی

 زیست و هاي نهادهاي اجتماعی فعال در شهر تهران در زمینه حفاظت از محیطگیري از تمایالت، انرژي و ظرفیتبهره
خصوصاً روابط و تعامالت اجتماعی شهروندان باالتر اي که هاي فرسودهتوسعه پایدار (هرچند تعداد کمی هستند)، در محله

سه با ها در مقایهایی براي این محلهعرض و کمبود پارکینگ را تبدیل به ارزشتوان مشکالتی نظیر معابر کماست، می
 ونقل موتوري هستند.هایی کرد که کامالً سازگار و مشوق حملمحله

 هاي شهري براي تعریف شعارهایی مثبت در سطح نهادهاي اجتماعی محلهرسد که مطالبه نهادهاي متولی از به نظر می
 تواند موجبمحله هم باعث افزایش همبستگی اجتماعی بیشتر در این محله و حس تعلق بیشتر خواهد شد و هم می

رویج با تهایی نظیر بهداشت و سالمت محله، سرزندگی محله و نظیر آن تر مردم و مسئولین براي مقولههاي جديحرکت
  شعارهایی نظیر محله امن من، محله خالق و ... گردد.

 اي در هاي صنفی حاضر در یک محله، نقش عمدهها و گروههاي زنان محله، مساجد و حسینیهنهادهاي مردمی نظیر گروه
خت ها در شناهاي خود و درنتیجه کمک به مدیریت شهري و سایر سازمانهاي اصلی و کلیدي محلهتبیین چالش

ها و نهادهاي مختلف مردمی به انتقال نظرات، ها داشته باشند. لذا ترغیب و تشویق گروههاي مداخله در این محلهاولویت
 تواند اثربخش باشد.ها و مشکالت کلیدي میتعیین اولویت

 سائل و قتصادي خود، مهاي مختلف مکانی، فرهنگی و اتوانند با تبیین و تأکید بر ارزشاز سوي دیگر، نهادهاي مردمی می
ترتیب، از خروج ساکنان اصیل از محله ممانعت و در جذب اینهاي کالبدي محله خود را کمرنگ جلوه دهند. بهچالش

  افرادي بافرهنگ باال و اصیل به محله خود مؤثر باشند.
 هاي ان، همچون کمیتههاي فرسوده، در راستاي تالش براي فراموشی بحربا توجه به بروز برخی از مشکالت در محله

 تواند براي مقابله یا پاسخگویی به اینهایی توسط نهادهاي مردمی و برخاسته از اهالی محله میمقابله با بحران، کمیته
گیري هاي مردمی به حادثه دیدگان تصمیمها تشکیل شود تا براي فضاي نامطلوب اجتماعی به وجود آمده یا کمکبحران

  و ارائه طریق نمایند.
 اي ههاي فرسوده از طریق کمکنهادهاي مردمی همچنین در ارتقا وضعیت اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی ساکنین محله

ها، همچنین هاي آموزشی و گروهی نقش دارند. برخی از نهادهاي مردمی ازجمله مساجد و خیریهها و برنامهمالی، ارائه وام
ود به موضوعات مرتبط با اهداف مدیریت شهري ازجمله بهداشت محیط، هاي خاي در فعالیتعنوان بخش حاشیهگاهی به

هبی، هاي مذها در بین فعالیتکنند. اگرچه این فعالیتسازي، فواید مشارکت مردمی در محله زندگی خود میفواید ایمن
هاي عمومی یا هاي مدیریتی و نهادها ممکن است کمرنگ باشد اما در صورت مطالبه دستگاهفرهنگی و اعتقادي آن

  هاي مرتبط داشته باشند.توانند نقش مهمی در همکاريها را جلب کرده باشند، میغیرعمومی که اعتماد آن
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 مدیریت شهري  

 ترین سطح اثرگذاري بر روينوعی اصلیبستر مدیریت شهري در دو سطح امکان اثرگذاري خواهد داشت. اولین سطح که به
  ها، فرا محیط است.واسطه قوانین و سیاستو سطح دوم بهتصویر ذهنی شهروندان است، محیط 

 ها، میزانی از عوامل مؤثر بر تصویر ذهنی شهروندان از بافت فرسوده عواملی است که مدیریت با توجه به نتایج پرسشنامه
از  ضالبوساز، معضل فاشهري امکان اثرگذاري بر روي آنان را دارد. کمبود خدمات، معضالت پارکینگ، کیفیت ساخت

ت شک حل معضالعواملی هستند که به دلیل متولی گري توسط نهاد مدیریت شهري امکان تغییر آنان وجود دارد. بی
ترین اقدام در زمینه تغییر تصویر ذهنی نامطلوب از هر محیطی است چراکه در صورت تداوم معضالت، اصلی اولین و عملیاتی

  د.اي نیز اثربخش نخواهند بواقدامات رسانه
 لین توان بر تغییر این تصویر نامطلوب نقش ایفا کرد. تغییر عنوان شاید اوگذاري نیز میدر سطحی دیگر یعنی سطح سیاست

طورکلی رو هستیم اما بهبههاي هدف روقدم در این زمینه باشد. اگرچه مدتی است که با تغییر عنوان بافت فرسوده به بافت
تواند فارغ از عرصه عمومی صورت پذیرد تا موجب گذاري و ویژه کردن محالت میباید در نظر گرفت که هر نوع نام

  زنی نشود.برچسب
 هاي سکونت وهایی در همکاري مشترك دفاتر معامالت امالك و دفاتر خدمات نوسازي براي تعریف ارزشتعریف برنامه 

ومی) ونقل عممختلف شهر و تسهیالت حملهاي موقعیت مکانی مطلوب، دسترسی مناسب به نقاط اشتغال (ازجمله ارزش
، ونقلهاي مختلف مسکن بر اساس معیارهاي هزینه حملهاي ارزیابی گزینهسایتهاي هدف. ازجمله تعریف وبدر محله
هاي دن محلهشهري یا فرسودگی و قدیمی بوجاي تأکید بر موقعیت پایینترتیب شهروندان بیشتري بهاینها و.... بهدسترسی

هاي موقعیت مکانی، دسترسی مطلوب، هویت بافت، وجود فضاي سبز خوب، رونق عنوان فرسوده، با تأکید بر ارزشتحت 
ها براي سکونت یا اشتغال خواهند پرداخت؛ و درنتیجه وکار، سرزندگی محالت و نظیر آن به انتخاب این محلهخوب کسب

ار توان انتظهاي مذکور را میار اصیل ساکن در محلهگردش بیشتر نوسازي، اسکان قشر متوسط و مهاجرت کمتر اقش
  داشت.

 قیمت تا هاي زیباسازي موقت و ارزانهاي تودرتو و برنامههاي مثبت کالبدي موجود در اذهان مثل کوچهتوجه به ارزش
 ها و اصالح نهایی معابرپیش از تجمیع کامل پارسل

 هاي واجد ارزش معماري و خانه هاي قدیمی و بازسازي برخیخانه هاي مثبت کالبدي موجود در اذهان مثلتوجه به ارزش
 ها به نهادهاي محلی مثل سراي محالت، خانه فرهنگ، دفتر خدمات نوسازي و ....نه لزوماً میراثی و تبدیل آن

 ی سازمان هاي آجر قرمز از طریق کمیته نماي مناطق و معاونت فنهاي معماري مستخرج در اذهان مثل خانهتزریق ارزش
 نوسازي و دفاتر خدمات نوسازي.

 که ها و تأمین شبقیمت تا زمان تصحیح پارسلریزي جهت اقدام عاجل و ارزانتوجه به عوامل منفی چون فاضالب و برنامه
 فاضالب.

 عمومی با  هايتوجه به عوامل منفی چون پارکینگ و حذف تمامی قوانین تشویقی پارکینگ تا پیش از تأمین پارکینگ
 کمک شهرداري مناطق

 تواند منظور تأمین خدمات محلی میهاي قدیمی منتخب در محالت بهتوجه به عوامل منفی و کمبود خدمات استفاده از خانه
 ازحد در محالت بکاهد.عاملی مثبت در این زمینه تلقی شده و از بارگذاري بیش
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 ه که منجر به مهاجرپذیر شدن محالت بدون خدمات شده رویتغییر سیاست مداخله در بافت به دلیل بارگذاري مسکونی بی
 است.

 هزینه نما به جهت افزایشوساز مثل طرح کمکهدفمند کردن بسته تشویقی سازمان نوسازي در زمینه کیفیت ساخت 
 وساز.وساز در محالت با توجه به نظر موافق اکثریت با گزاره کیفیت پایین ساختکیفیت ساخت

  مسکن اجتماعی (به دلیل حضور اقشار فقیر جامعه و معروف بودن محالت به محله فقیرنشین) در دنبال کردن سیاست
 سازي و بارگذاري مضاعف مسکونیدرون شهرها به روش ایجاد ساختار اصلی و تکمیل توسط افراد و پرهیز از انبوه

 /ن ي در محالت. (الزم به ذکر است ایپارسل فراغتی در سطح محالت به دلیل نبود فضاي تفریحی و گردشگر ایجاد نقاط
هاي بهسازي محیطی امروز از طریق دفاتر خدمات نوسازي در حال پیگیري است اما به دلیل سیاست تحت عنوان طرح

هاي بزرگ و باصرفه مالی بیشتر براي مشاور از طرف دفاتر خدمات نوسازي و عدم همکاري شهرداري انتخاب طرح
شود. در صورت تزریق تعریف جدید در زمینه منابع مالی و دالیل دیگر معموالً عملی نمینواحی/مناطق به دلیل نبود 

ازي اندتوان این جریان مهم را راهها و راهکارهاي تکتیکال اربنیسم، میفضاهاي عمومی کوچک و استفاده از پاکت پارك
 .کرد)
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 در دو سطح رسانه و مدیریتهاي پیشنهادي راهکارهاي بهبود تصویر ذهنی شهروندان بسته. 3-1

تند، ترین بسترهاي موجود هسترین و اثرگذاردرنهایت مجموعه راهکارهاي پیشنهادي در بسترهاي رسانه و مدیریت که عملیاتی
  شود:هاي پیشنهادي ارائه میدر قالب بسته

 بسته قوانین مدیریتی پیشنهادي سطح کالن  

  کالن بسته قوانین مدیریتی پیشنهادي سطح. 11 جدول

  اقدامات و الزامات  راهکار ماده

حذف عنوان فرسوده به جهت یکپارچگی بیشتر   1
  هاي شهريبافت

  حذف عنوان فرسوده در سطح عمومی

هاي طرح تفصیلی و استفاده از عناوین گذاري پهنهها به روش نامگذاري بافتنام
  بندي در شهرداريفنی به جهت دسته

زي با اولویت صرف نوساتغییر الگوي مداخله فعلی   2
  مسکن در بافت

 سویه و حرکت به سمتجانبه دیدن معضالت بافت و تغیر الگوي یکلزوم همه
  ترهاي جامعالگو

دنبال کردن سیاست مسکن اجتماعی در درون   3
  شهرها

 سازي وبه روش ایجاد ساختار اصلی و تکمیل توسط افراد و پرهیز از انبوه
  بارگذاري مضاعف مسکونی

 بسته قوانین مدیریتی پیشنهادي سطح خرد 

  بسته قوانین مدیریتی پیشنهادي سطح خورد. 12 جدول

  اقدامات و الزامات  راهکار ماده

هدفمند کردن بسته تشویقی سازمان نوسازي در   1
 وساز به جهت افزایش کیفیتزمینه کیفیت ساخت

وساز در محالت با توجه به نظر موافق ساخت
 وساز.کیفیت پایین ساختاکثریت با گزاره 

  ایجاد بستر تشویقی و نظارتی توأمان جهت تحقق اهداف قانون

هاي معماري مستخرج در اذهان مثل تزریق ارزش  2
هاي آجر قرمز و حفظ هویت معماري خانه

مند از طریق ضوابط ویژه هاي هویتمحدوده
  افزاطراحی میان

معاونت فنی سازمان نوسازي و از طریق هماهمنگی میان کمیته نماي مناطق و 
  دفاتر خدمات نوسازي.

دنبال کردن سیاست مسکن اجتماعی در درون   3
  شهرها

 سازي وبه روش ایجاد ساختار اصلی و تکمیل توسط افراد و پرهیز از انبوه
  بارگذاري مضاعف مسکونی
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 بسته عملیاتی 

 . بسته عملیاتی جهت ارتقاء تصویر ذهنی13جدول 

  بازه زمانی  مجري  حوزه نفوذ  اقدام ردیف

هایی با همکاري دفاتر خدمات تعریف برنامه  1
نوسازي و دفاتر معامالت امالك براي تعریف 

هاي پنهان سکونت و اشتغال در این ارزش
هاي موقعیت مکانی مطلوب، ها (ارزشمحله

دسترسی مناسب به نقاط مختلف شهر و 
ونقل عمومی و تنوع مسکن) تسهیالت حمل

هاي ارزیابی سایتسازي وبازجمله آماده
ونقل با هدف تشویق هزینه مسکن و حمل

 افراد مختلف به سکونت

محالت داراي واحد 
مسکونی خالی با اولویت 
محالت با تراکم جمعیتی 

  کم

معاونت -سازمان نوسازي
روابط -شهرسازي مناطق

  عمومی شهرداري مناطق

  مدتمیان

بدي موجود در هاي مثبت کالتوجه به ارزش  2
 هاي قدیمی و بازسازي برخیاذهان مثل خانه

هاي واجد ارزش معماري و نه لزوماً خانه
ها به نهادهاي محلی مثل میراثی و تبدیل آن

سراي محالت، خانه فرهنگ، دفتر خدمات 
  نوسازي

تمامی محالت واجد بناي 
  ارزشمند و نه لزوماً میراثی

سازمان -شهرداري مناطق
  نوسازي

  مدتمیان

هاي مثبت کالبدي موجود در توجه به ارزش  3
هاي هاي تودرتو و برنامهاذهان مثل کوچه

قیمت تا پیش از زیباسازي موقت و ارزان
  ها و اصالح نهایی معابرتجمیع کامل پارسل

سازمان -شهرداري مناطق  تمامی محالت
دفاتر خدمات -زیباسازي
  نوسازي

  مدتکوتاه

منفی چون فاضالب و توجه به عوامل   4
قیمت تا ریزي جهت اقدام عاجل و ارزانبرنامه

ها و تأمین شبکه زمان تصحیح پارسل
  فاضالب.

تمامی محالت داراي 
  معضل

اداره -شهرداري مناطق
-آب و فاضالب

  دفاترخدمات نوسازي

  مدتکوتاه

ایجاد نقاط/پارسل فراغتی در سطح محالت به   5
گردشگري در دلیل نبود فضاي تفریحی و 

هاي نوین در زمینه گیري آموزهمحالت با بهره
  فضاهاي عمومی، تکتیکال اربنیسم و...

سازمان -شهرداري مناطق  تمامی محالت
سازمان -نوسازي

  زیباسازي

  مدتکوتاه

  

 ايبسته شماره یک راهکارهاي پیشنهادي رسانه 

  سازيهدف: عادي
  جامعه هدف: کل شهروندان
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  ايیک راهکارهاي پیشنهادي رسانه . بسته شماره14جدول 

  اقدامت  راهکار  گام

هاي خبري صداوسیما ها و برنامههاي خبري، روزنامهاخبار سراچه  هاي شهريتاکید بر حذف عنوان فرسوده و یکپارچگی بافت  اول
  صورت بمباران خبري)(به

هاي اجتماعی در خیزي و ناهنجارياي جرمارائه آمار مقایسه  دوم
  هاي خبري صداوسیماها و برنامههاي خبري، روزنامهاخبار سراچه  فرسوده و غیر فرسودهمحالت 

هاي هاي هویتی، حس تعلق ساکنان، همبستگیتأکید بر ارزش  سوم
    هااجتماعی از طریق رسانه

 بسته شماره دو راهکارهاي پیشنهادي 

  هدف: شاخص سازي جهت حضور پذیري
  جامعه هدف: شهروندان خارج از بافت 

  
  . بسته شماره دو راهکارهاي پیشنهادي15جدول 

  اتاقدام  راهکار  گام

ها هاي مثبت محالت مثل باغات و پاركاي شدن شاخصهرسانه  اول
  هالوکیشن زنجیره-هاي صدا و سیمابرنامه-اجتماعی هايشبکه  ... چنار ودر هفت

ها و اماکن موجود در محالت برنامه اي ویژه ازحمایت رسانه  دوم
  هاخبرگذاري-هاي اجتماعیشبکه  هدف

 بسته شماره سه راهکارهاي پیشنهادي  

  هدف: تبدیل بحران به فرصت جهت ارتقا کیفیت زندگی
  جامعه هدف: شهروندان خارج از بافت

  
  بسته شماره سه راهکارهاي پیشنهادي. 16 جدول

  الزامات  اقدامات  راهکار  گام

خوان    تبلیغات واحدهاي خالی درون محالت فرسوده  - می فرا ــ خبــار  -هــاي رسـ -ا
  هاروزنامه

ایجاد بسته تشویقی -شناسایی واحدها
  کمکی به واحدها

-  
تبلیغات ابنیه قدیمی خالی یا متروکه واجد 

  گذاري و بازسازيمعماري مطلوب جهت سرمایه
ــبکه  -هاخبرگذاري-اجتماعی هايش

  هاي رسمیفراخوان
امکان سنجی نیازهاي -شناسایی ابنیه

ایجاد بسته اقتصادي تشویقی توسط -محلی
  صالح دیگرهاي ذيشهرداري و سازمان
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 بسته شماره چهار راهکارهاي پیشنهادي  

  هاهدف: تغییر تصویر موجود در رسانه
  جامعه هدف: اصحاب رسانه

  
  بسته شماره چهار راهکارهاي پیشنهادي. 17 جدول

  الزامات  اقدامات  راهکار  گام

-  

هاي مناسب جهت روشنگري تدوین برنامه  برگزاري جلسه با اصحاب رسانه  سازيپایش نگاه اصحاب رسانه و آگاه
در زمینه امکان اثرگذاري منفی بر روي 
اذهان مردم. جلوگیري از هر نوع تزریق 

ها و نگاه حاکمیتی به هاي سازمانبرنامه
  موضوع

  
یراث مدت نیست و با توجه به بستري چون مشد که اساساً تغییر تصویر ذهنی شهروندان امري ساده و کوتاهدر پایان باید یادآور 

روانی و انباشت فرهنگی جوامع که حاصل سالیان متمادي بوده و معموالً منشأ آن مشخص نیست، امکان اثرگذاري بر روي تصاویر 
دهنده تصویر ذهنی نامطلوب حاضر ه معضالت اصلی و عوامل شکلکذهنی پیچیده است. همچنین الزم به ذکر است مادامی

  تر و در اصل غیرممکن خواهد شد.هستند، امکان تغیر سخت
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  ازيــــوسـن
    

  مــــتشسال ه
  45شماره 

 1396 دي
 

  
  طرح پژوهشیمعرفی 

هاي تشویقی ساخت و ساز در بافت ارزیابی تأثیرات سیاست«
  »بر کیفیت زندگی ساکنان 7فرسوده منطقه 

  
  مهندسان مشاور برین بوم نوژان :پژوهشگر/ پژوهشی مؤسسۀ

  نوسازي شهر تهراندهنده: سازمان سفارش
  1394سال تهیه (زمان اتمام پژوهش): 

  
  04508: معرفی شماره

  
  

  

  
  
  
  

  
  

  چارچوب اصلی پژوهش

شناسی پژوهش و پس از آن مبانی نظري شناسی پژوهش، شامل بیان مسئله و اهداف و روشکلیات و روش -بخش یکم
کیفیت  ها و همچنینبافت فرسوده و تاریخچه سیاستگذاريهاي تشویقی ساخت و ساز در پژوهش که شامل تبیین انواع سیاست

  گردد.باشد. در انتهاي این بخش چارچوب نظري و عملیاتی پژوهش روشن میها میزندگی از تعاریف تا شاخص
هاي پژوهش در هاي محدوده و سپس بررسی سنجهشناخت محدوده مطالعاتی که شامل بررسی اجمالی ویژگی -بخش دوم
اي ههاي بدون تأثیرپذیري در اثر اعمال سیاستباشد. در انتهاي این بخش، پیامدهاي مثبت و منفی و سنجهمی سطح محدوده

  گردد.تشویقی در سطح محدوده عملیاتی تبیین می
اي مورد ههاي تشویقی ساخت و ساز بر شاخصگیري که شامل بررسی و تحلیل تأثیرات سیاستارزیابی و نتیجه -بخش سوم

، مقایسه اهمیت ابعاد سازنده کیفیت زندگی و 7هش، بررسی روایی مدل سنجش کیفیت زندگی در بافت فرسوده منطقه نظر پژو
ور هاي پژوهش پرداخته و راهکارها و پیشنهاداتی به منظبندي یافتهباشد. در انتهاي این بخش به جمعهاي تکمیلی میسایر تحلیل

  .ارائه گردیده است 7منطقه  ارتقاء کیفیت زندگی ساکنان بافت فرسوده

  .7هاي تشویقی، ساخت و ساز، بافت فرسوده، کیفیت زندگی، منطقه سیاست: هاکلیدواژه
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  اهداف پژوهش

  7هاي تشویقی ساخت و ساز در بافت فرسوده منطقه مثبت و منفی ناشی از اعمال سیاستبررسی پیامدهاي 

 هاي تشویقی در جهت ارتقاء کیفیت زندگی ساکنانارائه راهکارهاي پیشنهادي به منظور هدفمند نمودن سیاست 
 

  سؤال پژوهش
 چیست؟ 7بافت فرسوده منطقه هاي تشویقی ساخت و ساز و تأثیر آن بر کیفیت زندگی ساکنان پیامدهاي سیاست 

 

  هاي پژوهش روش و شیوه

روش تحقیق به کار رفته در این پژوهش توصیفی و تحلیلی است. روش توصیفی براي تدوین مبانی نظري و روش تحلیلی 
رد نظر، موها و متغیرها به کار رفته است. جامعه آماري ها، شاخصبراي کشف روابط علمی، شناخت همبستگی و روابط بین سنجه

اي و گیري سهمیهشهر تهران و نمونه مورد سنجش با استفاده از روش نمونه 7هاي فرسوده منطقه خانوارهاي ساکن در بلوك
گیري تصادفی ساده از میان جامعه آماري مذکور انتخاب شده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و سپس روش نمونه

هاي عینی هاي پژوهش در دو دسته سنجهمحاسبه گردید. سنجه 380درصد برابر  5درصد و خطاي  95با احتساب سطح اطمینان 
هاي باالدست و سایر منابع اطالعاتی موجود و هاي سرشماري، طرحهاي عینی با استفاده از دادهاند. سنجهبندي شدهو ذهنی طبقه

اند. تجزیه و تحلیل اطالعات از طریق آمار توصیفی و آمار استنباطی نامه جمع آوري گردیدههاي ذهنی با استفاده از پرسشسنجه
اي کندال تائو، آلفاي کرونباخ و تحلیل عاملی ، ضریب گاما، ضریب همبستگی رتبهTصورت گرفته که در آمار استنباطی از آزمون 

  استفاده شده است.

  خالصه پژوهش

جام هاي انبافت فرسوده منطقه هفت در جریان مداخالت و نوسازيپژوهش حاضر، به منظور ارزیابی شاخص کیفیت زندگی 
ترین پرسش پژوهش این است که آیا هاي تشویقی نوسازي از دید ساکنین انجام شده است. مهمشده در اتر اتخاذ سیاست

یري در بهبود تأث هاي تشویقی نوسازي و تغییرات صورت گرفته در بافت کالبدي منطقه هفت در طول دهه اخیر توانستهسیاست
  شاخص کیفیت زندگی داشته باشد؟

  براي پاسخگویی به این پرسش مراحل زیر طی شده است:
-شریزي شهري، پژوههاي محققان شهري، رویکردهاي نوین برنامهمدل ارزیابی کیفیت زندگی با مرور ادبیات نظري (نظریه

محیطی (با بعد زیست 6عات در دسترس) تبیین شد. این مدل هاي مرتبط) و زمینه پژوهش (هدف پژوهش، مقیاس مطالعه و اطال
هاي محیطی)، کالبدي (با دو معیار دسترسی به خدمات و کاربري و وضعیت مسکن)، دسترسی ها و زیرساختدو معیار انواع آلودگی

 معیار امنیت، روابط اجتماعی، روابط نقل عمومی و جریان ترافیک)، اجتماعی (با چهاروو عبور و مرور ( با سه معیار نفوذپذیري، حمل
ساز و تحریک توسعه اقتصادي) و مدیریت وهمسایگی و حس تعلق)، اقتصادي (با سه معیار ارزش ملک، هزینه مجوزهاي ساخت

  دهد.گیرد که هر معیار در زیر مجموعه خود تعدادي سنجه را جاي می(با یک معیار مدیریت شهري) را در بر می
ي هاي آمارهاي عینی از بلوكهاي مربوط به سنجهشوند. براي اخذ دادهر به دو نوع عینی و ذهنی تقسیم میهاي مذکوسنجه

و پایگاه اطالعاتی کاربري زمین منطقه هفت  1390و  1385هاي مرکز آماري ایران در سرشماري عمومی نفوس و مسکن در دوره
  از پرسشنامه نیمه باز استفاده شد.هاي ذهنی هاي مربوط به سنجهآوري دادهو براي جمع
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 ArcMap 10.2 و SPSS 23 هاي مورد استفادهافزاراي لیکرت و نرمهاي ذهنی و عینی طیف پنج گزینهابزار امتیازدهی سنجه
هاي ارزیابی شدند تا مشخص شود پس از اتخاذ سیاست 1394و  1385ها در دو دوره هاي عینی وضعیت سنجههستند. براي سنجه

ی کمک هاي انجام شده  به بهبود کیفیت زندگویقی چه تغییري در سنجه در راستاي تغییر کیفیت زندگی رخ داده و آیا نوسازيتش
در نظر  3استفاده شده و عدد مربوط به آماره آزمون با میانه نظري (برابر با  Tنموده است؟ براي پاسخ به این پرسش از آزمون 

ی دهد مداخالت انجام شده به بهبود کیفیت زندگمیزان آماره از میانه نظري بیشتر بوده نشان میگرفته شد) مقایسه شد؛ چنانچه 
از حیث سنجه مذکور منجر شده است و بالعکس، در صورتی که آماره محاسبه شده از میانه نظري کمتر بوده، مداخالت و 

ه فیت زندگی تأثیري نداشته است و یا حتی منجر بهاي تشویقی نوسازي بر بهبود شاخص کیهاي منتج شده از سیاستنوسازي
  افول آن شده است.

هاي ذهنی نیز از پرسشنامه و در مواردي معدود از مصاحبه با اجتماع محلی (ساکنین بافت فرسوده منطقه براي ارزیابی سنجه
ن امتیازدهی تهیه شد و بر مبناي ایها به روش بارش فکري چارچوبی براي هفت) بهره گرفته شد. به منظور امتیاز دادن به پاسخ

اي هاي لیکرت کدبندي و امتیازدهی شدند. به طور مشابه با سنجههاي اخذ شده از هر سنجه در طیف پنج گزینهچارچوب پاسخ
  استفاده شد. 3و مقایسه آماره آزمون با میانه نظري  Tها از آزمون عینی، براي تحلیل پاسخ

اي ههاي بدون تأثیرپذیري از سیاستاي براي تحلیل پیامدهاي مثبت و منفی و سنجهتک نمونه Tنتایج به دست آمده از آزمون 
هاي داراي میانگین بیشتر از میانه نظري در زمره پیامدهاي مثبت قرار تشویقی نوسازي به کار گرفته شد. به این ترتیب سنجه

ان بهبود وضعیت سنجه در منطقه هفت شده است و رضایتمندي کاربرهاي تشویقی نوسازي منجر به گرفتند؛ بدین معنا که سیاست
هایی که میانگین کمتر از میانه نظري داشتند در دو دسته پیامدهاي منفی و پیامدهاي بدون را در پی داشته است. اما سنجه

ند که مداخالت هایی هستجهبندي شدند؛ با این توضیح که پیامدهاي منفی سنهاي تشویقی نوسازي طبقهتأثیرپذیري از سیاست
اي ههاي تشویقی نوسازي به افول کیفیت زندگی انجامیده است و سنجهگرفتن ساکنان منطقه هدف از بستهانجام شده در پی بهره

 ز میانه نظري دارند،تر اهایی هستند که با وجود اینکه میانگین پایینهاي تشویقی نوسازي نیز سنجهبدون تأثیرپذیري از سیاست
- هاي تشویقی نوسازي تلقی کرد، بلکه عوامل بیرونی و سیاستتوان ماحصل ناکارآمدي سیاستها را نمیاما وضعیت نامطلوب آن

  ها توسط کاربران مؤثر بوده است.گذاري پایین آنهاي کالن ملی در ارزش
، 29/3، بعد اقتصادي با آماره 41/3آماره  ، بعد کالبدي با9/3محیطی با آماره حاکی از این بوده که بعد زیست Tنتایج آزمون 

همگی میانگینی باالتر از میانه نظري دارا بودند و تنها بعد  04/3و بعد دسترسی و عبور و مرور با آماره  18/3بعد اجتماعی با آماره 
  میانگینی  کمتر از میانه نظري را به خود اختصاص داده است. 25/2مدیریتی با آماره 

است و از این منظر  18/3تایج پژوهش مبیین این امر است که شاخص کیفیت زندگی داراي میانگینی برابر با عالوه بر این ن
ان هاي تشویقی نوسازي در بهبود کیفیت زندگی ساکنتوان اذعان داشت که سیاستبرد. از این رو، میدر وضعیت متوسط به سر می

  ي منطقه هفت مؤثر بوده است.بافت فرسوده
سنجی مدل سنجش کیفیت زندگی با روش تحلیل عاملی اکتشافی آزمون شد و تفسیر نتایج حاصله نشان داد که تنها اعتبار 

هاي وجود فضاي الزم براي پارك خودرو (از بعد دسترسی و عبور و مرور به بعد کالبدي انتقال یافت) و فضاهاي جمعی و سنجه
ها نجهاند و سایر موارد و سبندي دیگري قرار گرفتهلبدي انتقال یافت) در دستهمحل تعامالت اجتماعی (از بعد اجتماعی به بعد کا

  کامالً مشابه با مدل اولیه بوده است. 
ها و ارائه راهکار برقرار شد. به این ترتیب که با توجه به وضعیت براي ارائه راهکارها نیز یک تناظر یک یه یک میان سنجه

بافت فرسوده منطقه هفت -اي عرصه پژوهشمده از دانش اجتماع محلی در مورد شرایط زمینهدست آها و اطالعات بهکمی سنجه
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بندي راهبردها نیز از روش تحلیل هاي موضوعی و موضعی ارائه شد. براي اولویتهایی در قالب تعریف پروژهتوصیه -شهر تهران

تماعی، کالبدي، محیطی، اجراهکارهاي ناظر بر ابعاد مدیریتی، زیستدهد، به ترتیب عاملی تأییدي بهره گرفته شد که نتایج نشان می
  هاي اول تا ششم اجرایی قرار دارند.اقتصادي و دسترسی و عبور و مرور در اولویت

  وردهاي پژوهشآو دست نتایج

یر ابعاد اوتی را بر ساهاي شهرسازي هر کدام ضمن تغییر سیماي کالبدي شهرها، تأثیرات متفها و برنامهها، طرحگذاريسیاست
هاي تشویقی نوسازي نیز به ویژه در یک دهه اخیر، نوسازي واحدهاي مسکونی منطقه گذارند. سیاستجامعه شهري بر جاي می

هفت و افزایش تراکم ساختمانی و تراکم جمعیتی را به دنبال داشته است. از آنجایی که یکی از اهداف غایی هرگونه مداخله 
ها هیه طرحي تت، افزایش کیفیت زندگی شهروندان است؛ فلذا ارزیابی تأثیرات مداخالت شهرسازي که به واسطهشهرسازي در باف

رسد. از همین جهت در پژوهش حاضر یابند، ضروري به نظر میهاي مقضی در عرصه شهري ظهور و بروز میو یا اتخاذ سیاست
بافت فرسوده منطقه هفت پس از تغییرات حاصل شده در اثر اتخاذ مدل نظري و روش عملیاتی براي سنجش کیفیت زندگی در 

محیطی، اجتماعی، کالبدي، اقتصادي و دسترسی و عبور و مرور طراحی و تدوین هاي تشویقی در شش بعد مدیریتی، زیستسیاست
  د.شد و کاربست این مدل حاکی از این است کیفیت زندگی ساکنان بافت فرسوده در سطح متوسط قرار دار

هاي موضوعی و موضعی در بهبود و افزایش کیفیت زندگی ساکنان بافت تواند در قالب تعریف پروژهنتایج این ارزیابی می
واند تفرسوده شهري مفید واقع شود؛ چراکه سنجش میزان رضایتمندي ساکنان منطقه هفت در زمینه ابعاد متعدد کیفیت زندگی، می

ویقی نوسازي هاي تشهایی که با عدم تأثیرپذیري از سیاستشوند، زمینهاي تشویقی قلمداد میهمواردي را که اثرات مثبت سیاست
 اند و در نهایت پیامدهاي منفیهاي دهه اخیر نیز دچار ضعف و نقصان بودههمچون گذشته و پیش از رونق گرفتن جریان  نوسازي

قویت هاي داراي نقصان و همچنین تبود پیامدهاي منفی و زمینههاي تشویقی را نمایان سازد. به این ترتیب تمرکز بر بهسیاست
  تواند بافت فرسوده منطقه هفت را به سمت افزایش کیفیت زندگی رهنمون سازد.اثرات مثبت می

  و اصلی پژوهش شاخصمنابع 
ارائه مدل ها و ها، مدل)، سنجش کیفیت زندگی: بررسی مفاهیم، شاخص1387رضوانی، محمدرضا؛ منصوریان، حسین؛ ( -

  .26-1، صفحات 3پیشنهادي براي نواحی روستایی، فصلنامه روستا و توسعه، شماره 
هاي توسعه هاي بهسازي و نوسازي شهري در برنامهها و برنامه)، تحلیلی بر سیاست1383شماعی، علی؛ پوراحمد، احمد؛ ( -

  .48هاي جغرافیایی، شماره کشور، فصلنامه پژوهش
-35 ، صفحات)27(شماره ، نشریه هنرهاي زیبا ،محله مسکونی پایدار؛ مطالعه موردي نارمک ،)1385( محمدمهدي؛ ،عزیزي -

46. 

هاي عمومی، فضاهاي شهري: ابعاد گوناگون طراحی شهري، ترجمه )، مکان1388کارمونا، متیو؛ هیت، تیم؛ تیدسل، استیون؛ ( -
  ات دانشگاه هنر.فریبا قرائی، زهرا اهري، مهشید شکوهی، اسماعیل صالحی، انتشار

  )1390و  1385مرکز آمار ایران، سرشماري عمومی نفوس مسکن، ( -
  .7فضایی منطقه  -)، مطالعات پایه: مطالعات ساختار کالبدي1382مهندسان مشاور فرنهاد، ( -

- El Din, H., Shalaby, A., Elsayed Farouh, H. & Elariane, S.A. (2013). Principles of urban quality of 
life for a neighborhood. HBRC Journal, (9): 86–92. 
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- Jacobs, J. (1961). The Death and Life of Great American Cities. New York: Random House. 
- Lynch, K. (1960). The Image of the City. MIT Press. 
- Olaru, D., Smith, B. & Taplin, J.H. (2011). Residential Location and Tansit-oriented Development 

in a New Rail Corridor. Transportatiom Research, (45): 219-237. 
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  سؤاالت پژوهش

 شود؟پایداري اجتماعی شهري چیست و چگونه تعریف می  
 اند؟معیارهاي پایداري اجتماعی شهري کدام  
  پایداري اجتماعی شهري چگونه است؟میزان و تکنیک نحوة تأثیر عوامل زمینه بر  
 شود؟مفهوم پایداري اجتماعی چگونه در ارتباط با بافت فرسوده و ابعاد گوناگون آن توضیح داده می  
 سازي کرد؟توان معادلپایداري اجتماعی را چگونه به زبان طراحی شهري می  
 اند؟ داماي در بافت فرسوده کاصول و معیارهاي پایداري اجتماعی در طراحی محله  

  

  خالصه پژوهش

گرفته در است و توجه نکردن به آن، در مداخالت صورت هاي اخیر در ادبیات شهرسازي وارد شدهاز جمله مباحثی که در سال
ها و رفتارهاي ناصحیح جامعۀ انسانی، پیامدهایی ست. فعالیتشود، مقولۀ پایداري اجتماعیهاي ناکارآمد شهري احساس میبافت

است که اگر ادامه یابد، تمامی ساختارهاي اجتماعی ـ فرهنگی جوامع متالشی شده، هرج و مرج و اغتشاش براي محیط داشته 
  رسد. ر میجتماعی، الزم به نظشود. بنابراین، تغییر رفتارها و تکنیک نحوة فعالیت انسانی در راستاي نیل به پایداري احاکم می

کنندة دهی رفتارها، بدیهی، انکارناپذیر و بیانگیري و جهتگرایی محیط، تأثیر محیط در شکلگرایی و احتمالطبق نظریۀ امکان
راحی طیابی به پایداري اجتماعی در تواند به پایداري اجتماعی یاري رساند. پس معیارهاي دستاین است که طراحی مناسب می

هاي فرسوده است. در فرآیند تحقیق، این نتیجه به دست آمد که هر یک هاي فرسوده، پاسخی مناسب براي حل معضل بافتبافت
هاي مؤثر بر کیفیت فضاي شهري، بر پایداري اجتماعی مؤثر است، و اگرچه میزان تأثیر هر یک از ابعاد کیفیت بر پایداري از آیتم

هاي کیفیت از یک درجۀ ارزش و تأثیرگذاري برخوردار نیستند، ارتقاي کیفیت فضاي شهري در تمام ؤلفهاجتماعی متفاوت است و م
ه مسایل هاي دیگر از جملست و بسیاري از مؤلفهتواند به پایداري اجتماعی کمک کند. البته این یک نتیجۀ احتمالیابعاد آن می

 گذارند. این تحقیق، با رویکرد تحلیلی و با استفاده از توصیف مفاهیم بنیاديیاقتصادي و سیاسی و غیره، برپایداري اجتماعی اثر م
سازي شهري در جهان و ایران، همچنین هاي فرسوده، و نیز تحلیل تاریخی تجارب نوسازي و بهپایداري اجتماعی، محله، بافت

رایه دهی محلۀ سنگلج غربی را اراي طراحی و سامانتحلیل ارتباط دو مقولۀ پایداري اجتماعی و بافت فرسوده، معیارهاي کاربردي ب
  کند.هاي فرسوده فراهم میکرده، و از این طریق، زمینه را براي طراحی مناسب در بافت

هاست: یکپارچگی اجزا و انسجام کالبدي دهد، اینمایۀ جدید محله را براي طراحی شهري شکل میهفت اصلی که کلیت طرح
جایی(با تأکید بر حرکت پیاده)؛ اندازه، تناسب و مقیاس؛ حفاظت از هویت محله و مراتب در جابهسلهبافت(وحدت)؛ سهولت و سل

مقیاس)؛ خوانایی محله؛ تأمین خدمات و تسهیالت مورد نیاز ساکنان؛ ایجاد فضاهاي عمومی گرایی(پرهیز از مداخالت کالنواقع
  شهري(مانند مراکز محله یا مراکز واحدهاي همسایگی). 

در طراحی کالبدي سازمان فضایی، دو آلترناتیو مد نظر قرار گرفت. این دو آلترناتیو، با در نظر گرفتن اصول پایداري اجتماعی 
موجود و  هايگیري بیشینه از پتانسیلبراي طراحی یک محلۀ مسکونی از جمله حفظ هویت بافت، ایجاد فضاي اجتماعی، بهره

هاي نهایی سازمان فضایی، از اند. در ارزیابی گزینههاي مخروب یا متروك طراحی شدهختمانهاي جدید به جاي ساایجاد کاربري
یابی است. براي ارزیابی دو آلترناتیو پیشنهادي و انتخاب گزینۀ بهینه، از روش ارزیابی میزان دستروش ارزیابی کلی استفاده شده 

ها دفتر است و بیشتر به هلترناتیوهاي پیشنهادي به اهداف اصلی نزدیکدهد کدام یک از آبرده شده که نشان می به اهداف بهره
  است. دست یافته
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  »تهران) غربی سنگلج محلۀ موردي: (نمونۀ اجتماعی پایداري رویکرد با فرسوده بافت در محله بازطراحی« نامهمعرفی پایان

  
  نتایج پژوهش

هایی از پایداري اجتماعی مانند سرمایۀ اجتماعی، مشارکت و میراث فرهنگی ـ زیستی، وضع دهد که مؤلفهها نشان میتحلیل
مین نیازهاي پایه و مدت زمان سکونت، در وضع مطلوبی نیستند. این نشان هاي عدالت، تأمناسبی در بافت دارند؛ در مقابل، مؤلفه

هاي موجود براي رفع کمبودها هاي فرسوده، در حد مطلوبی نیست، و الزم است از پتانسیلدهد که پایداري اجتماعی در بافتمی
ست و سازيرویکرد مناسب براي محله، به کند کهآمده از شناخت و تحلیل محلۀ سنگلج غربی بیان میدستبهره گرفت. نتایج به

دهی کرد. محلۀ سنگلج، داراي عناصر ارزشمند تاریخی و سرمایۀ اجتماعی نسبتاً توان محلۀ سنگلج غربی را سامانبا تغییراتی می
ی مانند التدهد که این محله داراي مشکهاي مربوط به سنجش ابعاد گوناگون وضع محله نشان میست، با این حال، بررسیخوبی

محیطی، نبود فضاهاي عمومی براي تعامل افراد و ... است. از این رو بر اساس اصول ناخوانایی بافت کالبدي، مسائل زیست
کنش این اصول با معیارهاي ارتقاي کیفیت فضاي شهري و همچنین تحلیل وضع موجود استخراجی توسعۀ پایدار اجتماعی و برهم

          جرا شده، اصول و ضوابط طراحی محلۀ سنگلج غربی استخراج شد.گذاري در محله اسایت، هدف
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  برنامه نشست

 تاریخی هايجمعی، شامل: ریشه خاطرة مفهوم در کنکاشی نظري ـ1 است: بخش 5 شامل نشست، این در شدهارایه مطالب
 سازيباززنده مفهوم ـ2 بندي؛جمع خاطرة جمعی، و روسی آلدو جمعی، خاطرة مفهوم و هالبواکس موریس جمعی، خاطرة مفهوم

 در جمعی خاطرات نقش ـ3 سازي؛باززنده چندگانۀ ابعاد زمان، طول در شهري سازيباززنده مفهوم شهري، شامل: تکامل
  .گیرينتیجه ـ5 شیکاگو؛ برونزویل سازيباززنده در جمعی خاطرات نقش ـ4 شهري؛ هايبافت سازيباززنده

  اهداف نشست
  راحلم تمامی در محله ساکنان مشارکت جلب میزان و شیکاگو شهر در برونزویل محلۀ در گرفتهانجام هايپروژهبررسی 

 کلیدي؛  هايپروژه
 ساکنان و محافظت از آن. توسط جمعی خاطرات و تاریخی خاطرات نمایش 

  

  خالصه نشست

 شهرها نوسازي در امروزه خاطرة جمعی،. ستخاطرة جمعی یک ذهن، این محصول و هستند، ذهن داراي افراد مانند نیز هاگروه
 ار تأثیر این. شودمی آن سریع بردپیش و مردمی مشارکت ایجاد باعث شهري، هايطرح در آن کردن لحاظ و است مهم بسیار

 تعلق حساسا. باشد محله به تعلق حس ایجاد شهري، نوسازي و بهسازي مؤثر در عوامل از یکی شاید که کرد تفسیر چنین توانمی
 و زيسابهینه راستاي در افراد باشد، همراه بیشتري خاطرات با فضا چه هر واقع در. شودمی ترپررنگ هاخاطره وجود با محیط، به

  خاطرة  رعایت با آن، در که است شیکاگو شهر در برونزویل محلۀ بهسازي طرح آن، موردي نمونۀ. بود خواهند کوشاتر آن دارينگه
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 اب زیستن براي مکان یک خلقسبب  آن، سابق هویت بازگرداندن نهایت، در و کردند، آن تجدیدحیات به شروع افراد، جمعی

  باالست. استانداردهاي
 یآن را بررس متفاوتی کردهايروي و هادیدگاه تاکنون و ستايرشتهمیان آن، مفهوم که ستجمعی پدیدار یک خاطرة جمعی،

 یده،ا این تشریح در اما است؛ »فردي خاطرات« از فراتر خاطرة جمعی، که هستند مشترك نقطه این در کردهاروي تمام اما اند؛کرده
 دو در گروهی، ذهن فرضیۀ پاي رد. است شده استوار 1»گروهی ذهن« فرضیۀ بر خاطرة جمعی، مفهوم. دارند تفاوت یکدیگر با

 به تصالا مکان، به تعلق حس ایجاد عوامل از یکی چون. شودمی دیده جمعی شناسیروان و سوپرارگانیسم متفاوت فکري سنت
 طریق از گذشته، از ماندهجايبه هايمکان و اشیاء با پیوند در جمعی، خاطرات که گفت توانمی است،...)  و امیدها خاطرات،(زمان
 تقايار موجب خود مکانی، هویت ایجاد. هستند مکان به تعلق حس ایجاد بر مؤثر عوامل از مشترك، گذشتۀ از روشنی حس ایجاد
 روحیۀ تقویت و اجتماعی انسجام ایجاد موجب جامعه، اعضاي میان پیوند ایجاد با خاطرات، این همچنین. شد مکان خواهد حس

  . شوندمی جامعه افراد پذیريمشارکت و جمعی
 در ،1980 دهۀ در آن، از پس و آمریکا، در ،1960 دهۀ در بار نخستین براي شهري، سازيباززنده و احیاء واژة کارگیريبه

 ارک به فعال و سرزنده شهري مراکز ایجاد براي نظامی صنعتی ـ متروك هايزمین مجدد کارگیريبه براي اروپایی، کشورهاي
 در. یافت ادامه عملکردي مشکالت داراي و متراکم شلوغ، نواحی در شهري، سازيباززنده ،1990 دهۀ در آن، از پس. شد گرفته
 مجدد دهیسازمان تا متروك شهري شدةساخته اراضی و هازیرساخت بهسازي سادة فرم از شهري، سازيباززنده مفهوم زمان، طول
 بیشتر اجتماعی برابري و تعامل وجويجست در و یابدمی تکامل ،2شهر ایماژ یا شهري اقتصاد به بخشیدن بهبود شهري، هايبافت

 و نزویلبرو سازيباززنده. کندمیپیدا  ارتقا چندعملکردي بستر یک در ایشانحرفه اجتماعی ـ پیوند و محلی جامعۀ مشارکت و
 محله این از ماندهجايبه خاطرات. پذیرفت صورت آن در ساکن هايقومیت و خاطرة جمعی تاریخ، پایۀ بر بولوارها، پیرامون زندگی

 معیج خاطرات یادآوري. است بیشتر نهاده انحطاط به رو روز به روز که حالی در است؛ پررونق محلۀ یک از حاکی قبل، دهۀ چند در
  .شودمی آن اقتصادي و فرهنگی کالبدي، سطح ارتقاي باعث مردم، مشارکت ایجاد بر عالوه محله، این در

  کلیـدي: هايپروژه
 مثابه به ولوارب دهیسامان): رسید قتل به هااعتراض جریان در که پوستانسیاه حقوق مدافع(لوتر کینگ  مارتین دکتر بولوار -1
   جوار؛هم هايمحله با محله این دهندةپیوند عامل و برونزویل، محلۀ فقرات ستون
 رنزيب مجسمۀ این برونزویل، محلۀ هنرمندان): آمریکا شمال به جنوب از پوستانسیاه عظیم مهاجرت نماد(برنزي مجسمۀ -2

 شمال به بجنو از او نشیب و پرفراز حرکت گویاي که پاره و کهنه هايلباس و چمدان با پوستیسیاه پیکرة صورت به را متري4/5
   کردند؛ اجرا و طراحی است، روشن آیندة امید به

   مدارس؛ و شهر هايبوستان فرهنگی، معماري، تاریخی، مهم نقاط همراه برونزویل، منطقۀ نقشۀ: منطقه برنزي نقشۀ -3
 یک رد اند،نشده قدردانی و تشویق تاکنون و اندبوده محله در خدماتی منشأ که افرادي پرترة ارایۀ: شیکاگو هايپرتره -4

   ؛)شیکاگو هايمحله فرهنگی مراکز ائتالف سازمان( دائمی نمایشگاه
   شهري؛ فضاهاي در همگانی هنرهاي با شیکاگو هايقومیت و تاریخ بازنمایی: موزاییک هنر -5
   محله؛ ساکنان مشهورترین مشخصات کنندةارایه برنزي، پالك 91: برنـزي هايپالك -6
    محله. هنرمندان توسط رهاشده هايلبه و دیوارها زیباسازي: شیکاگو شهر دیوارهاي بر چشم -7

                                                        
1. Group Mind Hypothesis 
2. City Image 



 

 215 
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  نتایج نشست

 در محله، ساکنان جمعی خاطرات از استفاده حسن با شهري، سازيباززنده که دهدمی نشان نشست این در شدهارایه پژوهش
افراد  پذیريمشارکت روحیۀ نتیجه در و کندمی عمل موفق اجتماعی انسجام و محله به افراد تعلق حس تقویت مکان، حس ایجاد
  .شودمی محله در سرزندگی و رونق و خصوصی، بخش گذاريسرمایه جذب باعث غیرمستقیم طور نیز به افزاید ورا می






