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چارچوب طراحی شهری با هدف بررسی تاثیر روانشناختی عناصر 
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 یده ـچک
 

است. راحتی و آسایش  ها شدهباعث کاهش حضور مردم در این مکانهای شهری، های اخیر، کیفیت کم محیطدر سال
شوند. از میان عوامل موثر یکی از عوامل کلیدی در میزان و نوع حضور افراد در یک فضای عمومی شهری محسوب می

ه شرایط ترین عامل اثرگذار بر آسایش و راحتی، دما و حرارت محیط است کمهمبر آسایش افراد در فضاهای باز شهری، 
-وارهطرح. فرضیه اصلی این مقاله براین اساس است که شودمطرح می« آسایش حرارتی»آسایش مربوطه تحت عنوان 

های ذهنی شهروندان بر ادراک آسایش حرارتی افراد در فضاهای باز شهری تاثیر معناداری داشته و بر تمایل فرد به 
افراد در مقیاس  قاله بررسی ادراک بلندمدت حرارتیبراین هدف این مبنا حضور یا عدم حضور در آن فضا تاثیرگذار است.

به منظور کاربردی است که -فضایی متوسط و در حالت حرکتی ثابت و پایدار است. این مقاله، یک پژوهش علمی
تایج ن است. کردهاستفاده تحلیلی -شناسایی عوامل روانشناختی موثر بر ادراک آسایش حرارتی از روش تحقیق توصیفی

دهد که روابط معناداری میان ادارک حرارتی و حضورپذیری افراد وجود دارد و عالوه بر عوامل این پژوهش نشان می
 فیزیولوژیکی، عوامل روانشناختی نیز بر ایجاد آسایش حرارتی در فضای باز شهری موثر هستند.
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 مقدمه  -1
بزرگ و  یهاو ناموزون شهرها، با احداث ساختمان عیبا رشد سر در جهان، به خصوص در کشورهای درحال توسعه، امروزه

 نیو شهروندان را تام نیساکن شیو آسا یحرارت یازهایمناطق نداشته و ن یمیاقل تیفیبا ک یارتباط گونهچیکه ه یشهر یفضاها
 میمعاصر، کنترل خرد اقل یشهر یها در طراحابانیخ یبندو شبکه یدر تراکم شهر دیجد راتییتغو این  میرو هستروبه، کنندینم

 یشهر یطراح نیرو کرده است. ارا با مشکل روبه یشهر یفضاها یحرارت شیبه آسا یابیدست جهیو در نت یباز شهر یفضاها
 .شده است یباز نامناسب شهر یبدون نظم و بدون دقت باعث توسعه فضاها

ها است که باید تمامی مردم در آن ضاهای شهری مکان تبلور زندگی اجتماعی و عرصه تعامل متقابل انساندرحالی که ف
آزادانه حضور یابند و به فعالیت بپردازند. راحتی و آسایش یکی از عوامل کلیدی در میزان و نوع حضور افراد در یک فضای عمومی 

توانند در احساس و های بصری میبوهایی که در محیط وجود دارند و ارزش شهری است؛ عوامل متعددی از جمله نور، صدا، دما،
ترین عامل اثرگذار دما و حرارت محیط است که شرایط ادراک آسایش فضا تاثیر بگذارند که بر اساس مطالعات انجام گرفته، مهم

های اصلی در افزایش رضایت از مکان شود. آسایش حرارتی یکی از مولفهآسایش مربوطه تحت عنوان آسایش حرارتی مطرح می
ای از شرایط فیزیولوژیکی، روانشناختی و فیزیکی است که به دلیل تنوع شرایط اقلیمی و شخصیتی افراد در است و ترکیب پیچیده

د در پوشش لباس، های افرابر تاثیر تغییر ویژگی فضای باز، ارزیابی آن فقط بر مبنای رویکرد فیزیولوژیکی ناکارآمد است، زیرا عالوه
ها، متغیرهای روانی نیز از قبیل حق انتخاب، خاطرات و تجارب تاثیر قابل توجهی میزان فعالیت، تغییر موقعیت و حالت فیزیکی آن

 بر آسایش حرارتی دارند. 
سازگاری بر همین اساس این پژوهش با هدف حصول درکی جامع از تاثیر عناصر طراحی شهری بر ادراک آسایش حرارتی و 

های شهری های ذهنی شهروندان نسبت به شرایط حرارتی فضاهای خیابانوارههای شهری به شناخت طرحروانشناختی در خیابان
های ذهنی حرارتی پرداخته است تا بدین منظور کیفیت وارهبندی فضاها براساس طرحو عوامل موثر بر آن و همچنین دسته

 راهنمای ارزیابی برای طراحان شهری در فرآیند طراحی خیابان و بلوارهای شهری ارتقا دهد.فضاهای شهری را از طریق تدوین 
تعاریف مرتبط با به طورکلی برای دستیابی به اهداف پژوهش، ابتدا با مروری بر ادبیات موضوع سعی بر شناسایی مفاهیم و 

ن شرح داده شده است. با آ با ذکر تعاریف مرتبط در بخش بعد روش تحقیق مورد نظر برای این پژوهشموضوع شده است. سپس 
و در نهایت اصول و چارچوب طراحی شهری به منظور نیل به های مطالعه کیفی ادراک حرارتی پرداخته شده در ادامه به بیان روش
 شده از مبانی نظری و تجارب جهانی شرح داده شده است. حرارتی برپایه اصول منتج-سازگاری روانشناختی

 

 مرور ادبیات موضوع -2
برآنیم که با استفاده از تعاریف و مفاهیم جامع و شامل، به اصول نظری جامعی دست یابیم. با توجه به اینکه این  بخشدر این 

مطالعه تالشی در جهت درک اثرگذاری و اثرپذیری سازگاری روانشناختی بر ادراک آسایش حرارتی است، بدین منظور برای 
ادراک حرارتی، عوامل موثر آسایش حرارتی پرداخته شده و سپس به بررسی ظری جامع مرتبط با موضوع، ابتدا دستیابی به اصول ن

 بر آسایش حرارتی و در نهایت سازگاری حرارتی مورد بررسی قرارگرفته است.

 آسایش حرارتی -2-1
و به  گیردبعاد متفاوتی را در بر میا به لحاظ معنایی« آسایش»است. « آسایش»به طور طبیعی هدف رفتار انسان، رسیدن به 

شود. به معنای آرامش جسمی و ذهنی، عاری از محدودیت، درد، خطر، استرس، تنش یا نگرانی گفته می ورکلی در زندگی روزمرهط
های ها، آسایش محیطی است زیرا از هماهنگی جنبهگردد که برترین آنهای مختلفی تقسیم میاز طرف دیگر آسایش در حوزه

گردد. آسایش محیطی طیف وسیعی از شرایط آسایش حرارتی، صوتی، بصری، مختلف آسایش انسان و محیط اطرافش حاصل می
شود. هرچند عوامل موثر بر آسایش محیطی، وزن برابری ندارند، اما اکثر مطالعات بر بویایی و کیفیت هوا تا زیبایی را شامل می

 ترین معیار آسایش عمومی تاکید دارند.رگذارترین موضوع بر رضایت از فضا و مهماهمیت شرایط حرارتی به عنوان تاثی
ای نیست، زیرا تعریف ساده« حرارتیآسایش»تعریف  های آسایش محیطی، آسایش حرارتی است.یکی از زیرمجموعهبنابراین 

توان به حرارتی را میبا این وجود آسایش. (21: 2910، )قنواتی آمدن آن دخالت دارندعوامل محیطی و اختصاصی فراوانی در بوجود
ت که فرد آن دما را عنوان شرایطی تعریف کرد که در آن شرایط، فرد نه احساس گرما کند، نه سرما، به عبارت دیگر دمایی اس

 ،(Ahmad et al,2013:599) دهدترجیح می
 Lenzholzer et)تی خود تعریف کرده است ( آسایش حرارتی را به عنوان رضایت انسان از محیط حرار2170) 2فانجر

al,2015:1). مندی افراد از حرارت محیط است. ی میزان رضایتکنندهداند که بیان، آسایش حرارتی را شرایط ذهنی مینیز 2اشری

                                                           
1- Fanger 



 

3 

 

ره 
ما

 ش
م،

هار
 چ

ال
س

1 
ی: 

یاپ
)پ

11
ار 

 به
،)

11
11

 

کلمه شرایط ذهنی در تعریف اشری داللت بر آمیختگی شرایط روحی و شرایط فیزیولوژیکی فرد در احساسی تحت عنوان آسایش 
کننده واقعی احساس کننده و تعیینتوانند بیاننمی نیز، مسائل فیزیولوژیکی 1از دیدگاه هیجز.(ASHRAE,2017:3)حرارتی دارد 

کند، معیار رتی فردی باشند. لذا معیار بدن انسان به غیر از نوع احساس و تجربیات گذشته خود که همیشه آن را حمل میحرا
 .(Heijs,1994:45) درستی برای ارزیابی نیست

ح اشاره کرد که سه رویکرد را مطر 9توان به تعریف اصطالح آسایش حرارتی از دیدگاه هوپبندی تعاریف مذکور میدر جمع
 کرده است: 

مندی از محیط کند و شرایطی از ذهن که رضایترویکرد روانشناختی: رویکرد روانشناختی وی بر دیدگاه اشری تاکید میالف(
این رویکرد به رضایت ذهنی فرد نسبت به دمای محیط  . (29: 2921، )کسماییدهد کند، معیار قرار میحرارتی را بیان می

 .(Taleb and Taleb,2014:5) کند پیرامون وی اشاره می
های حرارتی در پوست و فیزیولوژیکی براساس خروج حرارت از گیرنده -فیزیولوژیکی:  رویکرد حرارتی-ب( رویکرد حرارتی

یابد که کمترین میزان اخطار عصبی ساطع شده از هیپوتاالموس است. طبق این رویکرد، آسایش حرارتی زمانی تحقق می
  . (29: 2921، )کسماییشود ها را شامل گیرنده

ج( رویکرد تعادل حرارتی: ایجاد تعادل حرارتی بین بدن و محیط اطراف، از جمله نیازهای اولیه برای تامین سالمتی و آسایش 
یابد که جریانات حرارتی از بدن و به آن، در حرارتی تحقق میحرارتی، زمانی شرایط آسایشانسان است. طبق رویکرد تعادل

 .(Hoppe,2002:662)  باشند و در این شرایط، دمای پوست و نرخ تعریق در محدوده آسایش قرار دارندتعادل 
ای از شرایط فیزیولوژیکی، روانشناختی و فیزیکی است که به دلیل تنوع شرایط به طورکلی آسایش حرارتی ترکیب پیچیده 

های افراد در رویکرد فیزیولوژیکی ناکارآمد است، زیرا تغییر ویژگی اقلیمی و شخصیتی افراد در فضای باز، ارزیابی آن فقط بر مبنای
پوشش لباس، میزان فعالیت، تغییر موقعیت و حالت فیزیکی در تعیین آسایش حرارتی فضای باز تاثیر قابل توجهی دارند. عالوه بر 

درنتیجه آسایش  . (21: 2910، )قنواتیداشت آن متغیرهای روانی نیز از قبیل حق انتخاب، خاطرات و تجارب را نباید از نظر دور 
بازشهری، کردن آسایش حرارتی فرد در فضاهایو برای فراهم  (91: 2921، )نیلسن  حرارتی از فردی تا فرد دیگر متفاوت بوده

یستی درک عالوه بر فراهم کردن آسایش فیزیولوژیکی فرد، بایستی آسایش روانشناختی فرد را نیز فراهم کنیم، بدین منظور با
 آوریم. ی ادراک حرارتی افراد در فضاهای باز شهری بدستکاملی از نحوه

 ادراک حرارتی -2-2
-نمودن آن در فرآیند سنجش آسایش حرارتی، امری اجتنابتوجه به ادراک و احساس مردم از شرایط حرارتی و ضرورت دخیل

دو مفهوم وجود دارد. یکی ادراک حرارتی و دیگری احساس حرارتی حرارتی ی آسایش. در زمینه(17: 2911، پوراسد)ناپذیر است 
در واقع . (27: 2910، )قنواتیاند. ادراک حرارتی در مرحله درک و احساس حرارتی در مرحله حس است است، که با یکدیگر متفاوت

ضابطیان )سازد ساس حرارتی متفاوت میهای روانشناختی و تاثیر آن در ارزیابی آسایش حرارتی است که ادراک حرارتی را با احجنبه
برای « آسایش حرارتی»ی معمول از اصطالح ( به طور انتقادی بیان کرد که استفاده2122) 0آلیسیمز . (2: 2917، و خیرالدین

اس، اسباز در معرض آن قرار دارند، مناسب نیست. برایندر فضاهای ها عموماًی ناخوشایندی که انسانهای حرارتتوصیف محرک
شد  1«حرارتی تجربه»وی خواستار در نظرگرفتن تاثیرات عوامل روانشناختی )مثل انتظارات، اقلیم محل سکونت و ...( در شرح 

(Auliciems,1981:111) . بنابراین عوامل روانشناختی بر ادراک حرارتی و احساس آسایش حرارتی فضا و تغییراتی که در آن رخ
وی اصطالحی خنثی و فراگیری برای توصیف  .(Nikolopoulou and Steemers,2003:97)گذارند می دهد، تاثیر می

نامید « درک حرارتی»ی حرارتی افراد، پیشنهاد کرد که آن را تاثیرات عوامل فیزیولوژیکی و روانشناختی درکنارهم در تجربه
(Auliciems,1981:111). 

 ها پرداخته شده است.شرح آنکه در ذیل به  درک حرارتی دارای سه بعد اصلی است

های شهری مختلفی مورد بررسی قرار داد. در واقع مقیاس توان در مقیاسدرک حرارتی را میمقیاس فضایی محیط:  الف(
مثل « بزرگ مقیاس»در سطح خیابان، میدان، پارک و غیره و یا « کوچک مقیاس»ی توان به دو دستهفضایی محیط را می
 قسیم کرد.محله، ناحیه و غیره ت

توصیف ادراک  برای 1و استیمرز 2آنها نیکولوپولو( و پس از 2122(، آلیسیمز )2120) 1روهلس  مقیاس زمانی درک حرارتی:ب( 
ی دهندهحرارتی در فضاهای بیرونی، مفاهیمی را در روانشناسی محیطی وارد کردند. یکی از این مفاهیم اصلی که نشان

                                                                                                                                                            
1 ASHRAE 
2 Heijs 
3 Hoppe 
4 Auliciems 
5 Thermal Experience 
6 Rohls 
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ها مدت. آنمدت و حافظه بلنداست: حافظه کوتاه 9«مدت زمان تجربه»ری است، مرتبط با شهشخصیت زودگذر و موقتی اقلیم
مدت با ی کوتاهتجربه»ها موثر است و بیان کردند که افراد در درک حرارتی آن 0«مدتی کوتاهتجربه»دادند که چگونه نشان

 Nikolopoulou and)« حافظه در ارتباط است و مسئول تغییرات انتظارات مردم از روزی به روز دیگر است

Steemers,2003:97). 

-کند. مدت زمان چنین تجربهای خاص و در یک مکان خاص توصیف میمدت، درک حرارتی افراد را از لحظهی کوتاهتجربه 

-افراد، تمایز معناداری میان تجربه 1«ی بلندمدتتجربه»و همکارانش با معرفی  1ی، کنزپس از مدت. ای حدود چند لحظه است

کلی، ها، ادراک حرارتی بلندمدت شامل برداشتاز دیدگاه آن، (Knez,2009:102)مدت قائل شدند مدت و کوتاهی بلند
ای، های لحظهای شامل برداشتی لحظههای پایدار یا برخوردهای برجسته است و ادراک حرارتشناسی، حفظ محرکزیبایی

. بنابراین درک حرارتی (Lenzholzer et al,2018:232) ، حالت روحی و گروهی  افراد استشده، نوع پوششکنترل درک
ای افراد مرتبط با یک مکان و زمان درک حرارتی لحظه مدت باشد.ای بلندمدت و یا کوتاهبه لحاظ زمانی ممکن است تجربه

تواند براساس ی بلندمدت، میتجربه ای از تجربیات فرد باشد.مجموعه تواند شاملی بلندمدت افراد میاما تجربهخاص است 
الگوی »ماند که به عنوان ای باشد که در ذهن مردم باقی میتکرار شرایط مشابه یک اتفاق صورت گیرد و یا اتفاق برجسته

 .شودمینیز شناخته « های ذهنیوارهطرح»یا  7«ادراک
مدت بودن تجربه حرارتی، حالت جنبشی بدن انسان نیز بر مدت یا بلندعالوه بر مقیاس فضایی محیط وکوتاه نقش حرکت:ج( 

-نقش حرکت در درک حرارتی افراد در محیط را می . (Lenzholzer et al,2018:234)ادراک حرارتی فرد تاثیرگذار است 

 ( و دیگری حالتی که فرد2حالتی که فرد در مکانی ثابت ایستاده و یا نشسته است )حالت پایاتوان به دو دسته تقسیم کرد: یکی 
 . 1سواری کردن و ... )حالت پویا(رفتن، دویدن، دوچرخهجا شدن است، مثل راهدرحال جابه

 عوامل موثر بر آسایش حرارتی -2-3
دهند که محدوده آسایش حرارتی با های مختلف نشان میتها و موقعیهای آسایش حرارتی فضای باز در اقلیمنتایج پژوهش

عوامل موثر بر شرایط ادراک آسایش حرارتی در واقع . (11: 2910، )معطریانهای جغرافیایی و فردی متفاوت است توجه به تفاوت
ی شرایط ادراک اسبهبوده که باید برای مح 22و فردی 20انسان دارای تاثیر متقابل برهم هستند، که شامل پارامترهای محیطی

، پارامترهای محیطی شامل درجه 11طبق استاندارد اشری .(21: 2911، قلیخلیفه)آسایش حرارتی انسان در نظر گرفته شوند 
شود. پارامترهای فردی نیز شامل سطح فعالیت و نوع پوشش فردی حرارت، میانگین دمای تابشی، سرعت باد و رطوبت نسبی می

توان ی متغیرهای کمی مذکور و معادله تعادل انرژی بدن نمیالزم به ذکر است که برپایه. (Barakat etal,2017:534)است 
نیکولوپولو و همکارانش نیز رویکرد . (12: 2910، )قنواتیادراک آسایش حرارتی و ترجیح شخصی در فضای باز را تعریف نمود 

درصد از اختالفات بین درک  10نشان دادند که یک رویکرد فیزیولوژیکی تنها  فیزیولوژیکی را بیشتر از پیش زیر سوال بردند. آنها
قسمت دیگر این تغییرات عمدتا  .(Nikolopoulou et al,2001:228) دهدحرارتی عینی و ذهنی در فضای باز را نشان می

ز و تورسون نشان دادند که عوامل ( و همچنین کن1020تحت عوامل روانشناختی است. عالوه بر آنها، آلجوابرا و نیکولوپولو )
 .(Lenzholzer et al,2018:232)دیگری مانند فرهنگ، اقلیم محل سکونت افراد نیز بر درک حرارتی افراد تاثیرگذار است 

 .(12: 2910، )قنواتیبنابراین عوامل کیفی دیگری نیز بر ادراک آسایش حرارتی افراد در فضای باز موثر هستند 
ذکر کرده است، درک آسایش حرارتی افراد از پارامترهای روانی دیگری مانند هدف از  1001در سال  21همانطور که شکیر

ضابطیان و )گیرد کان دارد و غیره، تاثیر میحضور در مکان، وضعیت روحی فرد، هدفی که فرد از میزان سرگرم شدن در م
د که تفاوت در شرایط فرهنگی، محیط سایت و متریال موجود در اندادهعالوه براین، مطالعات بسیاری نشان. (2: 2917، خیرالدین

فضا، عملکرد فضایی، سازگاری روانشناختی و غیره، در درک انسان از محیط حرارتی بیرونی متفاوت بوده و باعث ایجاد احساسات 

                                                                                                                                                            
1 Nikolopoulou 

2 Steemers 

3 Duration of Experience 
4 Momentary Experience 
5 Knez 
6 Long-term Experience 
7 Perception Schemata 
8 steady-state 
9 non-steady-state 
10 Environmental factors 
11 Personal factors 
12 Shakir 
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 2ی حرارتیتظارات، تاریخچههای فردی در قومیت، انشود. بنابراین عوامل ثانویه شامل تفاوتحرارتی متفاوتی در افراد می
(Lenzholzer et al,2015:1)جایی ، تجارب فردی، سن، جنسیت، شیوه زندگی، طول مدت سکونت در یک منطقه و روش جابه

و نقش زمینه فرهنگی افراد یا تاثیر روانی رنگ و جنس سطوح پیرامونی که که  (11: 2910، )معطریاندر شهر، وضعیت روحی فرد 
عالوه بر این مواردی همچون  . (11: 2910، )قنواتیگذارند، اشاره کرد دریافت اطالعات از محیط اثر میهمگی به شیوه 

 شودسازگارشدن فرد با اقلیم جدید، ویژگی محیط سایت، هندسه و فرم خیابان، ویژگی مصالح و غیره از عوامل ثانویه محسوب می
(Achour-Younsi and Kharrat,2016:690). ها ممکن است از هم مستقل باشند اما در کنار یکدیگر به آسایش این متغیر

تواند نتیجه ترکیب و های مشابه میتوان گفت که ادراک متفاوت از محرکمی . (21: 2910، )قنواتیکنند حرارتی افراد کمک می
، )معطریانکنیم باشد ی آنچه ادراک میدهکننتواند تعییندرهم آمیختن عوامل متعدد باشد و تنها یک عامل تاثیرگذار به تنهایی نمی

2910 :11). 
تر از فضاهای داخلی است، زیرا متغیرها و پارامترهای به طورکلی، ایجاد آسایش حرارتی در فضاهای خارجی، بسیار پیچیده

امری دشوار است. بسیاری بر آسایش حرارتی در فضاهای خارجی، موثر هستند و عالوه بر آن کنترل اقلیم در فضاهای بیرونی 
بندی کرد. تمامی این متغیرها بر آسایش حرارتی توان به دو دسته عوامل محیطی و عوامل فردی دستهتمامی این عوامل را می

 .شوندافراد در فضاهای باز تاثیرگذار هستند و باعث ایجاد تنوعی از سازگاری حرارتی فردی می

ی عوامل برون فضایی و عوامل درون فضایی تقسیم کرد توان به دو دستهمی عوامل محیطی موثر بر ادراک آسایش حرارتی را
فضایی، عواملی از جمله و عوامل درون نسبی و دمای تابشی()دما، باد، رطوبت فضایی شامل متغیرهای اقلیمیکه عوامل برون

 گیرد. راک آسایش حرارتی را دربر میهندسه و فرم فضا، مصالح و رنگ سطوح شهری، عملکرد فضا و تاثیر گیاهان و آب بر اد

-. عوامل فیزیولوژیکی شامل نرخکردبه دو دسته عوامل فیزیولوژیکی و عوامل روانشناختی تقسیم توان را نیز میعوامل فردی 

و  لباس، سن و جنسیت و عوامل روانشناختی شامل هدف فرد از حضور در مکان، وضعیت روحی فرد، فرهنگ، انتظاراتفعالیت، نرخ
  باشد.تجربه حرارتی فرد و در نهایت اصالت و مدت زمان سکونت فرد در آن مکان می

 

 سازگاری حرارتی -2-4
شود که وقوع آن در مطالعات مربوط به حرارتی محسوب میترین عوامل روانی موثر بر ادراک آسایشحرارتی از مهمسازگاری

تر محیطی در فضاهای باز، برخالف شرایط داخلی، این مهم را برجستهده عواملاست. اما تنوع گسترفضاهای داخل بارها تایید شده
-Tzu)در واقع سازگاری حرارتی مقوله مهمی در مطالعات محیط بیرونی و درونی است . (2: 2917، ضابطیان و خیرالدین)سازد می

ping,2009:6).  تدریجی واکنش ارگانیسمی دانست که در توان به طور گسترده، به عنوان کاهش را می« سازگاری»اصطالح
کند ماندن در آن محیط، بهتر میشود که شرایط را برای زندههایی میمعرض مداوم یک محرک قرار دارد و شامل تمامی فعالیت

(Nikolopoulou and Steemers,2003:97). شود که بر پایه در روانشناسی، سازگاری فرآیندی کم و بیش آگاهانه فرض می
یابد. این انطباق مستلزم آن است که فرد خود را تغییر داده یا اینکه فعاالنه فرد با محیط اجتماعی، طبیعی یا فرهنگی انطباق می آن

اگر . (20: 2911، ضابطیان و خیرالدین)تغییراتی در محیط ایجاد نماید و در نتیجه هماهنگی الزم میان فرد و محیط ایجاد شود 
 .(Gomez et al,2013:28)ن هماهنگی و انطباق را ندهد، آسایش حرارتی به سختی رخ خواهد داد محیط بیرونی اجازه ای

ها تناسب میان محیط و ی آنتوان سازگاری را شامل تمامی فرآیندهایی دانست که مردم به وسیلهدر مورد آسایش حرارتی می
ها از آنجایی که ایجاد آسایش در تمامی زمان .(Nikolopoulou and Steemers,2003:96)دهند نیازهایشان را ارتقا می

، )معطریانکنند های شخصی برای رسیدن به آسایش حرارتی در شرایط مختلف اقلیمی استفاده میممکن نیست، افراد از کنترل
2910 :11). 

 ماتی، تنظیشخص یرفتارها میتنظ رایب 0انیجسم ی، سازگارلاواند، بعد سازگاری را در دو بعد تعریف کرده 9دیرو دی 1براگر
تکرارشونده را  طی، که واکنش انسان به شرا1یکیولوژیزیف یسازگار ای 1، عادتدومبعد . یشده و عادات فرهنگساخته طیمح یطراح

ترجیحات آنان اند که درک افراد و مطالعات زیادی نشان دادهاما  .(Nikolopoulou and Steemers,2003:97)شود شامل می
های روانی یا انتظارات در از گرمای محیط به طور محسوسی متفاوت است و افراد از نظر تطبیق رفتاری، فیزیولوژیکی و عادت

توان سازگاری را به سه ی آسایش حرارتی میبه طورکلی در زمینه بنابراین.(Tzu-ping,2009:6)مواجهه با اقلیم متفاوت هستند 

                                                           
1 Thermal History 
2 Brager 
3 de Dear 
4 Physical Adaptation 
5 Acclimatization 
6 Physiological adaptation 
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 شودکرد که شامل، سازگاری رفتاری یا جسمانی، سازگاری فیزیولوژیکی و سازگاری روانشناختی میدسته اصلی تفکیک 

(Nikolopoulou et al,1999:228). 
کند تا بتواند خود را با محیط سازگار کند و یا سعی ها را ایجاد میشود که فرد آنسازگاری رفتاری شامل تمامی تغییراتی می

 توان سازگاری رفتاری را به دو نوع سازگاری واکنشی و سازگاریبراساس نیازهای خود تغییر دهد. بنابراین میکند که محیط را می

سازگاری واکنشی، سازگاری است که مرتبط با تغییرات .(Nikolopoulou et al,1999:228) کنشی یا تعاملی تقسیم کردهم
فرد و یا کاهش یا افزایش متابولیسم بدن با  جسمانی حتی موقعیت نوع لباس، وضعیت و یا باشد مثل تغییرشخصی هر فرد می

-سازگاری هم. هایی است که فرد در سازگاری واکنشی ممکن است انجام دهدخوردن یک نوشیدنی سرد یا گرم، از جمله فعالیت

در واقع تغییراتی است که افراد باشد و حرارتی میمرتبط با تعامل میان انسان و محیط برای ارتقای آسایشنیز کنشی یا تعاملی 
کردن وسایل گرمایشی، بازکردن سایبان و کنند مثل بازکردن پنجره، روشنبرای ایجاد آسایش بیشتر خودشان، در محیط ایجاد می

 .(Nikolopoulou and Steemers,2003:97)غیره 
میان ارزیابی آسایش عینی و ذهنی را توجیه کند، ی کافی، اختالف زیاد تواند به اندازهاز آنجایی که سازگاری رفتاری نمی

 Nikolopoulou et) کند های بیرونی ایفا میسازگاری فیزیولوژیکی، نقش مهمی را در ارزیابی آسایش حرارتی در محیط

al,1999:228). های فیزیولوژیکی ناشی از قرارگرفتن مداوم فرد در معرض یکسازگاری فیزیولوژیکی، درواقع در واکنش 
های حرارتی، به این عمل به ی محیطشود. در زمینهکند و منجر به کاهش تدریجی فشار ناشی از آن میمحرک، تغییر ایجاد می

هایی که اثر حرارتی در آنها شدید شود. چنین مکانیسمی در محیطگفته می 2«سازگار شدن )خوگرفتن( فیزیولوژیکی»اصطالح 
 .(Nikolopoulou and Steemers,2003:97)است، بسیار مهم هستند 
دهد )جسمانی، فیزیولوژیکی و های سازگاری که در فضا رخ میگرفته در فضای باز، در میان فرصتبنابر مطالعات انجام

حرارتی افراد از محیط و در گیری بر ادراکشود؛ زیرا تاثیر چشمها محسوب میترین آنروانشناختی(، سازگاری روانشناختی مهم
باعث همسازکردن فرد با نوسانات گسترده و  (Vasilikou and Nikolopoulou,2014:2)رایط آسایش آنان دارد نتیجه ش

 Nikolopoulou and)کند شود و به طورکلی از ایجاد عدم آسایش حرارتی جلوگیری میهای فیزیکی میمحیط

Steemers,2003:97).زیست، تجربه، شده، انتظارات، تحریک محیطشامل کنترل درک پارامترهای موثر در سازگاری روانشناختی
برخی از این پارامترها دارای تاثیرات دو سویه بوده و برخی از این تاثیرات شود. بودن میمدت زمان در معرض قرار گرفتن و طبیعی

کدام از پارامترهای دیگر تاثیر بگیرد. ه از هیچگذارد بدون آنکبودن بر دو پارامتر تاثیر میپارامتر طبیعیبرای مثال  یک سویه هستند.
کدام از متغیرهای ی ماهیت و ذات فضا است و از هیچکنندهاین پارامتر متغیری است که بیان رسد کهبرهمین اساس به نظر می

تاثیر اکثر قرارگرفتن تحتزیست و مدت زمان در معرض پذیرد. از طرف دیگر، پارامترهای انتظارات، تحریک محیطفردی تاثیر نمی
ها پرداخته در ذیل به شرح مختصری از این مولفه .(Nikolopoulou and Steemers,2003:97)متغیرهای گروه قرار دارند 

 شده است.
-کاربرده شدهحرارتی در محیط فضایی به( به عنوان بخشی از ادراک2127)9این اصطالح توسط گریفیتس :1طبیعی بودن -

 Lenzholzer et)نابراین دارای مفاهیم فضایی است ای محیطی عاری از مصنوعات است و باست و به معن

al,2018:233). ای را مشروط بر آنکه به توانند تغییرات گستردهاست که افراد میامروزه شواهد بسیاری نشان داده شده
این پارامتر بدون آنکه از دیگر  .(Nikolopolou et al,1999:234) کنندصورت طبیعی تولید شده باشند، تحمل

توان با افزودن بودن جزیی از شخصیت یک مکان است که میگذارد. طبیعیها تاثیر میپارامترها تاثیر بگیرد، بر آن
گیاهی یا چشم انداز طبیعی به ویژه در بافت متراکم شهری، این پارامتر را در آن فضا افزایش داده و ویژگی پوشش

تواند تاثیر منفی گیاهی و فضاهای سبز به طور مکرر و زیاد میلف را برجسته ساخت. حضور پوششمتمایز مناطق مخت
تواند با بودن میطبیعی.(Nikolopoulou and Steemers,2003:97)خالی و مصنوع را پوشش دهد فضاهای

تفاده از آب و همچنین خلق اندازهای منظر افزایش یابد؛ اسسبزکردن یک منطقه، اضافه کردن گیاهان سبز و یا چشم
های مصنوع نیز بر ارزیابی مثبت افراد از فضا تاثیرگذار خواهد بود های طبیعی به جای مشخصهفضاهایی با ویژگی

 .(11: 2911، ضابطیان و خیرالدین)

انتظارات، در واقع آن چیزی است که محیط بایستی به جای آنچه که واقعاً هست، باشد. انتظارات بر درک  :0انتظارات -
هایی که دارای تهویه طبیعی هستند، افراد انتظار دارند که در این افراد به شدت اثرگذار است، برای مثال در ساختمان

اما در فضاهایی که دارای تهویه غیرطبیعی هستند، افراد ها تغییرات دمایی به صورت موقتی و فضایی رخ دهد، محیط
 .(Nikolopoulou and Steemers,2003:97)تری باشد انتظار دارند که آن محیط، محیط حرارتی با ثبات

                                                           
1 physiological acclimatization 
2 Naturalness 
3 Griffiths 
4 Expectations 
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سطوح سازگاری یک محیط مشخص به طور قوی با تجارب قبلی فرد و در نتیجه ارزیابی شخصی او در ارتباط :  2تجربه  -
گذارد از یک مکان مشخص و در یک زمان مشخص از یک مکان، بر درک شرایط حرارتی محیط تاثیر میاست. تجربه 

، ضابطیان و خیرالدین)گذارد اند تاثیر میکنند به آنچه که تجربه کردهدر واقع دمایی که مردم در آن احساس راحتی می
ی تجربه بلندمدت و توان آن را به دو دستهو میتجربه به طور مستقیم بر انتظارات مردم اثرگذار است . (11: 2911
رسد که مسئول تغییرات انتظارات شود و به نظر میمدت مربوط به حافظه میی کوتاهبندی کرد. تجربهمدت دستهکوتاه

اند، وابسته هایشان ایجاد کردههایی که افراد در ذهنوارهافراد از یک روز و یا بیشتر باشد. اما تجربه بلندمدت به طرح
کند. تجربه بلندمدت لزوماً به محدوده سایت مرتبط نیست و است و انتخاب یک عمل را تحت شرایط مختلف بررسی می

های توان برای طراحی بافت و یا بلوکآورند. از این پارامتر بیشتر میمتغیر فردی است که افراد با خود به فضا می
 .(Nikolopoulou and Steemers,2003:97)  یاسفاده کرد تا یک سایت کوچک مقشهری است

مدت زمانی که افراد ممکن است در یک محیط سپری کنند، یک متغیر فردی  :1مدت زمان در معرض قرارگرفتن -
در  .(Nikolopoulou and Steemers,2003:97)شود و برای افراد مختلف، با یکدیگر متفاوت است محسوب می

مدت است، گیرد، کوتاهمحیطی قرار میزمانی که فرد در معرض شرایط عدم آسایشبینی شود، مدت صورتی که پیش
تواند مدت شود. در واقع این عامل، برای فضاهای بیرونی، یک فاکتور اساسی است و عموماً مییک نکته منفی تلقی نمی

 کند، را تنظیم کند سپری می اش در محیط بیرونیهایی روزمرههای تفریحی و فعالیتزمانی را که فرد برای فعالیت

(Nikolopoulou et al,1999:234). شده قرار بودن، تجربه و کنترل درکاین متغیر تحت تاثیر سه پارامتر طبیعی
 .(Nikolopoulou and Steemers,2003:97)دارد 

منابع عدم آسایش دارند، شده، نشان داده است که افرادی که میزان کنترل زیادی بر های انجامبررسی :9شدهکنترل درک -
ها به این های احساسی منفی آنشوند و میزان واکنشکنند، درحالی که کمتر اذیت میای را تحمل میتغییرات گسترده

شان را در توانند محل نشستنیابد. این حالت برای افرادی صادق است که میشرایط به طور قابل توجهی کاهش می
جا شوند. نه انتخاب کنند و در صورت لزوم، آزادانه از جایی که هستند به جای دیگری جابهسایه یا آفتاب به طور آزادا

مـکان ادر واقع  .(Nikolopoulou et al,1999:234) توانند آزادانه انتخاب کنند نکته اصلی این است که آنها می
و همچنیـن محافظـت از بـاد، بـه  دسترسـی بـه آفتـاب و در عیـن حال سـایه، قرارگیـری در معرض نسـیم مطلوب

طورکلـی فراهـم نمودن حـق انتخاب بـرای کاربران فضـا بـر کنتـرل  هد. بشـونفضا مربـوط می شدهدرککنتـرل 
، ضابطیان و خیرالدین)د ادراکی آنـان تاثیـر خواهد گذاشـت و مـدت زمـان حضـور در فضا را نیـز افزایـش خواهد دا

2911 :11). 

شرایط آسایش در واقع شرایطی است که در آن افراد نه احساس گرما  و نه سرما کنند، به بیان دیگر  :0محیطیتحریک  -
است. با این حال اعتقاد براین است، که افراد در یک محیط به جای « خنثی»توان گفت که آن شرایط محیطی می

زیست اند. تحریک محیطرایط ثابت، غیرقابل تحملدهند و براین باورند که ششرایط ثابت، شرایط متغیر را ترجیح می
دهد و این ویژگی، از های حرارتی کمتری را از خود نشان میامری مهم در فضاهای بیرونی است که محیط محدودیت

-های بیرونی به شمار رفته و یکی از دالیل استفاده مردم از فضاهای بیرونی محسوب میترین دارایی های محیطمهم

 .(Nikolopoulou et al,1999:235) شود 

 

 روش تحقیق -3
کاربردی است که با توجه به جدید بودن موضوع پژوهش و بنیادی بودن آن، رویکرد اصلی -علمی، یک پژوهش مقالهاین 

 حرارتی در فضاهای باز شهری است بسط مفاهیم و طرح مساله جایگاه و عوامل موثر بر سازگاری روانی در جهت نیل به آسایش

 که به منظور بهبود و ارتقاء اصول طراحی شهری برای دستیابی به آسایش حرارتی در فضاهای باز شهری شکل گرفته است. 
برپایه ترکیبی از رویکرد نظری تعاملی و تبادلی است. براین اساس این رساله متمرکز بر تاثیر  مقالهگیری کلی این جهت

های انسانی است )رویکرد تعاملی(؛ عالوه براین، شده بر احساس آسایش افراد و پاسخدرکارزیابی محیط و همچنین میزان کنترل
ها که ناشی از استمرار تجربیات است بر ادراک آسایش )رویکرد های محیط و اصالت افراد و حس تعلق آندر این رساله تاثیر قابلیت

 تبادلی( در نظر گرفته شده است. 

                                                           
1 Experience 
2 Time of exposure 
3 Perceived control 
4 Environmental stimulation 
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تحلیلی، مبانی و تعاریف -نیل به اهداف پژوهش، در گام اول از طریق روش تحقیق توصیفیدر این راستا و همچنین در جهت 
ای از اصول طراحی در جهت نیل به آسایش ، مجموعهمبانی نظریبندی است و در گام بعدی با جمعمربوط به موضوع آورده شده

 حرارتی ارائه شده است. 
 
 
 

 های کیفی مطالعه ادراک حرارتیروش -4
شمول مبتنی بر تعادل انرژی بدن انسان، به پاسخی ذهنی حاصل از فرآیند حرارتی از مفهومی جهانراک آسایشتحول اد

گرایی شناختی از عینای به تغییر رویکرد معرفتها، انتظارات، فرهنگ، رویکرد و حاالت لحظهادراک محیط حرارتی مبتنی بر تجربه
بررسی آسایش حرارتی و ارائه راهکارهای طراحی در راستای حصول آن مبتنی بر سنجش گرایی انجامید. این امر لزوم به ذهن

در  سیشناهای جغرافیایی و فرهنگی مختلف را ایجاب کرد. این روند با تحوالت روشافراد در زمینه« واقعی»ارزیابی حرارتی 
شدن، با تر، چندروشی و مشارکتیپیچیدههای آسایش حرارتی همراه بود و رویکردهای کمی مرتبط با آن به سوی پژوهش

 های کیفی مورد توجه و توسعه قرار گرفتند. حساسیت ویژه به اعتبارسنجی، سوق پیدا کردند و همچنین روش
توان دیدگاه فیزیکی و فیزیولوژیکی و یا دیدگاه روانشناختی را برای بررسی آسایش حرارتی در فضاهای شهری مختلف، می

داد. برای بررسی دیدگاه فیزیولوژیکی و فیزیکی بایستی به بررسی شرایط حرارتی فیزیکی و شرایط فیزیولوژیکی  مورد بررسی قرار
های کمی است. برای بررسی دیدگاه ترین روش تحقیق برای این نوع مطالعات، روشفرد را مورد بررسی قرار داد که مناسب

ترین روش برای این نوع ندمدت افراد را مورد بررسی قرار داد که مناسبای و بلروانشناختی نیز بایستی ادراک حرارتی لحظه
های تجزیه و تحلیل های کیفی برگرفته از روشاین روش .(Lenzholzer et al,2018:232) های کیفی هستندمطالعات، روش

حاضر  مقالهتوجه به اینکه، . با.(Lenzholzer et al,2015:2)در طراحی شهری، روانشناسی محیطی و جغرافیای انسانی است 
توان ادارک حرارتی را می مطالعهکیفی  هایدرپی یافتن تاثیر عوامل روانشناختی بر ادراک آسایش حرارتی است، به طورکلی روش

و یا نقشه  2تهیه نقشه ذهنینقش حرکت، به چهار دسته تقسیم کرد که شامل  براساس ابعاد درک حرارتی، مقیاس فضا، زمان و
 .اندکه در ذیل به تفصیل شرح داده شدهشود می و مشاهده 0روی حرارتی، پیاده9گردی، تهیه پرسشنامه و یا مصاحبه، حس1شناختی
 

 نقشه شناختی/نقشه ذهنی -4-1
پس از وی،  . (02: 2910، )معطریانمطرح گردید 1توسط تالمن 2102اصطالح نقشه شناختی )ادراکی( نخستین بار در سال 

های شناختی و یا ذهنی را به عنوان ابزاری برای نمایش درک مردم از فضا، اختراع کرد. ( نقشه2110) 1محقق طراحی شهری، لینچ
وی در اواسط قرن بیستم مطالعاتی  .(Lenzholzer et al,2015:3)این درک عموماً با توصیف جغرافیایی از فضا متفاوت است 

کند، انجام داد و نخستین کسی بود که فعالیت خود را بر روی عناصر م چه چیزهایی را از شهر استخراج میبر روی اینکه ذهن مرد
بصری و مفاهیم ادراکی از محیط شهری متمرکز کرد. از دیدگاه وی، انسان از طریق شناسایی محیط به وسیله عناصر و اجزای آن 

کند. فرد با به خاطر سپردن جا میردازد و پس از آن خود را در محیط جابهپها، به تشخیص محیط میو نحوه و الگوی ارتباط آن
نامید « نقشه شناختی»توان ای میپردازد. این فرآیند را به گونهاجزای محیط و بازنمایی آنها در ذهن خود به تفسیر آن محیط می

برداری از ارزشهای ف ذهنی و شناختی و نقشههای مختلای از تکنیکلینچ باعث ایجاد طیف گسترده .(02: 2910، )معطریان
 .(Lenzholzer et al,2015:3)اجتماعی شد 

های شناختی برای بررسی درک حرارتی افراد، عموماً برای توصیف ادراک بلندمدت افراد و یا الگوهای درک خرداقلیم نقشه
ی شود تا دانش بلندمدت خود را دربارهی درخواست میهای خرداقلیم شناختی هر فرد، از افراد محلموثر هستند. برای ایجاد نقشه

ی دارند، های مختلفی را که در آن ادراک حرارتی خاصخرداقلیم فضای شهری موردنظر به اشتراک بگذارند و بر روی نقشه، زون
-بنیانی از نحوه های شناختی باعث ایجاد دانشای از نقشهمطالعه و بررسی مجموعه .(Lenzholzer et al,2015:3)نشان دهند

ی ادارک حرارتی افراد در فضاهای شهری با مقیاس شود. از طرف دیگر برای مطالعهی ادراک حرارتی مردم در انواع فضاها می
 اس، تصویر کلی از ادراک حرارتی نشان داد.پیبرداری جیتوان با تهیه نقشه شناختی و یا نقشهمتوسط می

                                                           
1 Mental map 
2 Cognitive map 
3 Sense Walking 
4 Thermal Walks 
5 Talman 
6 Lynch 
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بردادی بسیار مفید است. در ها، استفاده از تکنیک نقشهدراک فضایی در تمام مقیاسی اهمچنین برای بررسی و مطالعه 
های شناختی( تصویر کلی از ادراک اس و نقشهپیبرداری جیبرداری )نقشهتوان با استفاده از تکنیک نقشهمقیاس متوسط می

ای به کلیت فضا یگری در حرکت باشند بدون آنکه توجهحرارتی ارائه داد. اما اگر در خیابانی مردم تنها از یک مکان به مکان د
همچنین در  .(Lenzholzer et al,2018:245)فایده خواهد بود برداری ذهنی، به نسبت بیداشته باشند، استفاده از تکنیک نقشه

-خصوص تکنیکهای صریح فضایی به های فضایی باشد، بهتر است از روشها و مقیاسصورتی که تحقیقی شامل تمامی جنبه

های سه بعدی نیز بهره برداری استفاده کرد و عالوه بر توجه به فضای دو بعدی، از بعد سوم )عمودی( برای ایجاد تجسمهای نقشه
 برای بررسی ادراک حرارتی افراد استفاده نمود. « اس سه بعدیآیجی»یا  2«های تصویریمصاحبه»توان از برد. بدین منظور می

های ذهنی افراد، از لحاظ اندازه، محتوا و صحت و دقت با هم متفاوتند، این نقشهدهد که های شناختی نشان میخروجی نقشه
های شماتیک هستند که دها و یا نمابه صورت برداشتها ت بنابراین این نقشههای دریافتی ذهنی افراد اسفالها بیانگر اختتفاوت

 . (02: 2910، )معطریان ف باشندالهای مختلف ممکن است دارای تشابه و یا اختمحیط مطابق با واقعیت نیستند و در میان مردم
های ذهنی وارهبازنمایی تصاویرذهنی افراد و بررسی ارزیابی شناختی نسبت به تصاویر ارائه شده از فضاها، ادراک بلندمدت و طرح

دهد. در مطالعاتی که هدف، طراحی شهری پاسخگو به اقلیم است روی در فضا را مورد بررسی قرار میافراد حاصل از تجربیات پیاده
-های فضای شهری به اندازه ادارک لحظه)به عنوان مثال ارائه اصول طراحی شهری(، ادراک بلندمدت بسیار مفید است زیرا ویژگی

ای آب و هوایی شهری توجه ویژه یتدارترین وضعای در آن متغیر نیستند. اما در این تحقیقات بایستی به تغییرات فصلی و مسئله
 شود.

 

 مصاحبه یا پرسشنامه -4-2
: 2911، قلیخلیفه) شودمیی مصاحبه/ پرسشنامه بررسی در مطالعات بسیاری، درک فضایی افراد از محیط شهری به وسیله

گرفته است. عموماً در اما بررسی درک حرارتی افراد از طریق مصاحبه/ پرسشنامه تا به امروز به صورت محدود صورت . (21
شان شرح شود که درک خود را از فضا با توجه به پارامترها و عناصر طراحی فضایی و درک حرارتیمصاحبه از افراد خواسته می

شوند که مستقیماً مرتبط با تجربه حرارتی افراد در فضا ها سواالتی مطرح میدهند. به همین علت در برخی از مصاحبه/ پرسشنامه
-توانند ارتباط مستقیمی میان درک حرارتی و درک فضایی محیط بیابند. سواالت معمولی عموماً نشان؛ زیرا گاهی مردم نمیهستند

را « خیلی گرم»تا « خیلی سرد»از  لیکرتای افراد هستند )که به طور معمول برپایه مقیاس استاندارد ی درک حرارتی لحظهدهنده
ای است، می توان با در واقع در مطالعاتی که هدف بررسی درک حرارتی لحظه ،(Lenzholzer et al,2015:2)شود( شامل می

et  Lenzholzer)آوری کرد اطالعات مورد نظر را جمع 1«رای احساس واقعی»مصاحبه از مردم حاضر در فضا و به روش 

al,2018:246)، کنید؟ از نظر شما دان را چگونه ارزیابی میو از طرف دیگر، درک فضایی با استفاده از سواالتی همچون: نسبت می
-ها و غیره دارای خصوصیتی گرم و کدام یک سرد هستند؟ و غیره سنجیده میها، ساختمانکدام متریال استفاده شده در کفپوش

 Lenzholzer et)شود. خروجی مصاحبه و پرسشنامه ها به طور واضح با ادراکات حرارتی و درک مکانی افراد ارتباط دارد 

al,2015:2). 
در پرسشنامه و یا مصاحبه، به علت آنکه فرد باید در مکانی توقف کند تا پرسشنامه را پر کند و یا جواب سواالت مصاحبه را 

ی مکانی ی ادراک حرارتی در حالت ثابت و پایدار فرد مناسب است. در واقع در مطالعاتی که تمرکز بر مطالعهبدهد، برای مطالعه
کند، استفاده کرد استراحت و اقامت مردم است، بهتر است از این روش که بر حالت ثابت و پایدار فرد تمرکز میبرای 

(Lenzholzer et al,2018:246) . در حین مصاحبه/پرسشنامه در فضای مطالعاتی، بایستی مشخصات ریز هواشناسی را مثل
متر باالتر از سطح  1/2گیری دما بایستی دماسنج را ز ثبت کرد. برای اندازهدما، سرعت باد، رطوبت، سایه یا آفتاب بودن محیط را نی

 زمین نگاه داشت.
لیت، میزان تکرار فعالیت، اصالت، مدت زمان سکونت در آن سن، جنسیت، نوع فعا)ای پرسشنامه بایستی شامل اطالعات زمینه

دما، باد، رطوبت، روشنایی، شرایط کلی )بیان احساسات درباره آب و هوا ت زمان حضور در فضای باز، دالیل و هدف سفر(، مد شهر،
 باشد. ساعت و زمان انجام پرسشنامه/مصاحبه(، دما، باد، رطوبت، آفتاب/سایه و ...)شرایط پیش از مصاحبه (، هوا

 

 روی حرارتیگردی یا پیادهحس -4-3
نامند که به می« روی حرارتیپیاده»ی خود در حین حرکت را ای درک حرارتی لحظههای مردمی دربارهنظرسنجی از گروه

روی روی حرارتی یا روش پیمایش طولی به صورت پیادهپردازد. روش پیادهبررسی همزمان شرایط خرداقلیم و تجربه افراد پیاده می

                                                           
1 visual interviews 
2 Actual Sensation Vote 
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از افراد درحال حرکت در نقاط توان با پرسش گروهی در امتداد نقاط تمرکز از پیش تعیین شده است. همچنین در این روش می
وهوایی موقعیت ثبت کرد. مزیت این روش، همراه مختلف فضا، ارزیابی ادارک حرارتی افراد را به همراه مشخصات فضایی و آب

کردن ها است و محدودیت آن، همراههای مختلف در امتداد مسیر بر آنمدت و تاثیر مکانهای کوتاهشدن با افراد و ثبت تجربه
 .(2: 2911، ثریایی)روی در طول مسیر است ها به صرف وقت و پیادهوهگر

های های خرداقلیم و دادهگیری دادهاین رویکرد برپایه ارزیابی نقطه به نقطه از درک حرارتی افراد است و ترکیبی از اندازه
گردی یا د. منشا این روش به تکنیک حسشوروی را شامل میهای ذهنی عابرین پیاده در مسیرهای پیادهفضایی به همراه پاسخ

گردد. این تکنیک روشی برای کشف ابعاد فیزیکی و تهیه شده است، باز می 2111در سال  2وورسبرداشت حسی که توسط ساوس
ی آن به رویکردهایی برای شناخت شود و ریشهی بودن در یک مکان از طریق راه رفتن در آن فضا محسوب میشناختی تجربه

های حسی یک محیط برای شناخت منظر حسی گردد. این روش بر تمامی حواس و تجربهش انسان به زندگی روزمره باز میواکن
گردی یک رویکرد سیستماتیک برای بررسی و تجزیه و تحلیل روشی است که مردم در فضاهای شهری آن تمرکز دارد. حس

 .(Lenzholzer et al,2015:4)کنند درک، تجربه و استفاده می
های مختلف آن مسیرها را کنندگان بایستی با ماهیت تحقیق آشنا باشند و در روزها و فصلروی حرارتی، شرکتدر پیاده 
روی از افراد ممکن است درخواست شود که احساس حرارتی و آسایش حرارتی خود را ارزیابی کنند روی کنند. در حین پیادهپیاده

(Lenzholzer et al,2015:4). شود که احساس حرارتی و آسایش حرارتی خود را کنندگان درخواست میاز مشارکت برای مثال
ها روی، ارزیابی کنند و در صورتی که در درک حرارتی آنای لیکرت برای هر نقطه خاص در مسیر پیادهنقطه 1برپایه مقیاس 

 (Vasilikou and Nikolopoulou,2014:2)بیان کنند تغییراتی ایجاد شد، دالیل احتمالی این تغییر را از نقطه نظر خود 
مورد ارزیابی قرار « آیا تفاوتی در ویژگی های فضایی اطراف شما رخ داده است؟»تاثیر حرکت و تنوع مکانی برپایه این سوال 

د و در انتها، نتایج با شونهای فضایی ترکیب میهای خرداقلیمی و همچنین ثبت دادهگیری دادهها با اندازهگیرد. این مصاحبهمی
برای تسهیل در برقراری ارتباط  .(Vasilikou and Nikolopoulou,2014:2)شود برداری حرارتی تفسیر میهای نقشهروش

تهیه شده است « روی حرارتیپیاده»های خاص آوری شده در حین کار میدانی، ابزار طراحی برای نمایش دادههای جمعمیان داده
های های مردم( و دادههای کیفی )پاسخدر ترکیب داده« گذاری حرارتیعالمت»نوآوری  نام دارد. 1«گذاری حرارتیعالمت»که 

آوری شده در هنگام طراحی اولیه برای طراحان های جمعشود دادههای خرداقلیمی( در یک نمودار است، که باعث میکمی )داده
 .(Lenzholzer et al,2018:244)قابل دسترسی باشند 

 

 مشاهده -4-4
گیری از ای افراد نسبت به یک محیط حرارتی، بهرهروشی غیرمستقیم برای کسب اطالعات در مورد واکنش رفتاری لحظه

هایی که پیش از این ذکر شد، در کنار تمامی روش .(Lenzholzer et al,2018:244)ی فضای شهری است روش مشاهده
 بود. استفاده از روش مشاهده مفید خواهد

 

 اصول و چارچوب طراحی -5
های شهری با آسایش حرارتی، طراحان برای طراحی محیطدهند. اصول فکری و مبانی نظری پایه اصلی طراحی را تشکیل می

ها بایستی براساس شواهدی این دستورالعمل شهری نیازمند اصول طراحی هستند که ترکیبی از موضوعات حرارتی و مکانی باشد.
ها و فضای باز، مصالح، تنوع و نحوه چیدمان پوشش های فضایی شهری )مثل اشکال ساختمانچگونگی تاثیر ویژگیدر مورد 

بندی مبانی نظری، پارامترهای موثر بر ادراک آسایش حرارتی و سازگار روانشناختی طبق جمع گیاهی( بر درک حرارتی انسان باشد.
وضعیت روحی فرد، تحریک محیطی، هندسه و فرم فضا، هدف فرد از حضور در  مرتبط با آن، شامل فرهنگ، تجربه، انتظارات،

گیری فضا، محصوریت فضا، عملکرد فضا، جنس سطوح، رنگ سطوح، اصالت و مدت زمان سکونت، مدت زمان در مکان، جهت
ذکر این نکته الزم است که  شود. امامعرض قرار گرفتن، طبیعی بودن فضا، کنترل درک شده و میزان قابلیت و انتخاب در فضا می

ترین . در نتیجه از میان پارامترهای ذکر شده، مهمندها، ماهیت فردی داشته و قابل طراحی به لحاظ فضایی نیستبرخی از این مولفه
ی شود که هم از نظر طراحمی« شدهدرککنترل»، «بودنطبیعی»، «تجربه»ترین پارامترهای موثر بر طراحی شهری شامل و اصلی

تاثیر  موثر بر ادراک آسایش حرارتی و سازگاری روانشناختیهای ها بر سایر پارامترها را تحت تاثیر قرار داد و هم آنتوان آنمی
توانند شرایط موجود را با استفاده از گذارند. تفاوت میان پارامترهای اصلی با سایر پارامترها در این است که پارامترهای اصلی میمی

                                                           
1 Southworth 
2 Thermal Notation 
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شده است. ذکر این نکته ضروری  بیانها به تفکیک در ادامه مالحظات مرتبط با هرکدام از این مولفه طراحی ارتقا دهند.مداخالت 
 است که این اصول برای ایجاد آسایش حرارتی در اقلیم گرم و خشک بیان شده است.

 
 
 

 طبیعی بودن -5-1
ها گذارد بدون آنکه از آنناختی که بر سایر پارامترها اثر میاولین پارامتر موثر بر آسایش حرارتی به خصوص بر سازگاری روانش

توان با استفاده از دهد. این پارامتر را میاست که بخشی از شخصیت یک مکان را شکل می« طبیعی بودن»تاثیر بپذیرد، پارامتر 
 مالحظات ذیل به طور قابل توجهی ارتقا داد.

 های متراکم شهریانداز مناسب، به خصوص در بافتو یا چشمگیاهی سبزکردن یک منطقه، اضافه کردن پوشش -

 گیاهی برای افزایش سایه استفاده از پوشش -

 گیاهی سازگار با اقلیم محلیگیری از پوششبهره -

 هاجانمایی میادین و فضاهای نشیمن میان استخرها و حوض -

 های تبخیریکنندهکاهش دما از طریق خنک -

 سرمایش از طریق ایجاد مههای استفاده از دستگاه -

 گیاهی به عنوان مانعی در برابر باداستفاده از پوشش -

  خالی و مصنوع گیاهی و فضاهای سبز به طور مکرر و زیاد به منظور کاهش تاثیر منفی فضاهایاستفاده از پوشش -

 هااستفاده از بام سبز در ساختمان -

 هااستفاده از نمای سبز در ساختمان -

 کننده در اشکال و مقیاس مختلفبه عنوان سیستم خنکاستفاده از آب  -

ای که مانع جریان هوا نباشد( در مقابل سایت باعث ایجاد جریان هوای مطلوب یابی یک عنصر آب )به گونهمکان -
 در شهرهای گرمسیری

 های ساختمانیبندی درهم تنیده سطوح آب و محیطاستفاده از سازمان -

 هی طبیعی برای محدودطراحی لبه -

 تعریف مسیرهای پیاده با ترکیبی از عناصر طبیعی مثل آب و پوشش گیاهی -

 

 تجربه -5-2

که افراد با خود به فضا ، به طور مستقیم بر انتظارات مردم اثرگذار است و عاملی است که با وجود آن«تجربه/تجربه گذشته»پارامتر 
مدت افراد، اقداماتی انجام داد. ری بر روی آن، به ویژه در تجربه کوتاهتوان برای تاثیرگذاآورند، اما مرتبط با فضا نیست. اما میمی

توان این این پارامتر بیشتر مرتبط با طراحی بافت یا بلوک شهری است تا یک سایت مجزا. با استفاده از مالحظات طراحی ذیل می
 مولفه را ارتقا داد.

 بانن با استفاده از سایهروش-ایجاد تنوع فضایی با استفاده از ایجاد فضاهای سایه -
 آوری دارند.دهند و در فصول سرد قابلیت جمعنمی گرما پس محیط به که ایپارچه استفاده از سایبانهای -

مدت آنها است، با ارائه تنوع فضایی بیشتر و با توجه به آنکه احساس حرارتی افراد تحت تاثیر تجربه حرارتی کوتاه -
 توان این تجربه را تحت تاثیر قرار داد.بسته میای از فضاهای باز و مجموعه

های گرم و برعکس های تجاری برای انتشار هوای خنک در روزافزایش تنوع فضایی با استفاده از صاحبان فعالیت -
 های تجاریها در ورودی بافتها و بخاریپاشاستفاده کرد مثال از مه

 ایجاد تنوع فضایی با استفاده از پوشش گیاهی -
دار برای فضای باز در تابستان و ایجاد یک منطقه آفتاب گیر در طی پاییز و زمستان حی یک منطقه سایهطرا -

 مناسب

 گیاهی بلند و کوتاهایجاد تنوع فضایی با استفاده از پوشش -

ایجاد تنوع فضایی )ایجاد فضاهای سایه و روشن در یک های ساختمانی برای های متغیر از تودهایجاد حجم -
 شهری(سکانس 

 کنند.هایی که هم فضای سایه و هم آفتابگیر را تامین میانداز و سایبانهای سایهگیری و طراحی سازهبهره -
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 هایی که قابلیت استفاده و کارایی در تمامی فصول را دارند. انداز و سایبانگیری از عناصر سایهبهره -

 تعریف فضاهای نشیمن هم در آفتاب و هم در سایه -

 
 
 

 شدهدرک کنترل -5-3

تحت تاثیر قرار  فیزیکی/فیزیولوژیکی افراد،های بیشتر برای سازگاری توان با ایجاد فرصترا می« کنترل درک شده»پارامتر 
 توان این مولفه را ارتقا داد.با استفاده از مالحظات طراحی ذیل میداد. 

 یک محدودهاستفاده از تنوع فضایی و ایجاد تنوعی از زیرفضاها )فضاهای فرعی( در  -
 درون محدوده برای ایجاد فضای سایه روشن قد و بلند و درختان کوتاه ، درختچههابوته استفاده ترکیبی از -

توان هر نقطه از فضا را در برابر ها که با تغییر مکانی آنها میاستفاده از عناصر متحرکی مثل چترها یا سایبان -
 آفتاب یا باران محافظت کرد.

ها تا عالوه بر ایجاد سایه، به عنوان نشانه مانند چوب نی، بامبو یا انگور در ساخت سایبان استفاده از مصالحی -
 شهری و معماری نیز در خیابان به لحاظ بصری مطرح شوند.

 پذیری فضا و امکان قرارگرفتن در معرض نسیم و یا محافظت در برابر بادافزایش انعطاف -

 دسترسی هم به خورشید و هم به سایه پذیری فضا و ارائه امکانافزایش انعطاف -

 گیر و برعکس(در فضا )از سایه به  فضاهای آفتابفرد حرکت گیری از مبلمان شهری متحرک و ارائه امکان بهره -

 تر فرد با شرایط حرارتیسازگاری سریع های موجود در فضا برایها و انتخابافزایش قابلیت -

 

 گیرینتیجه -6
-نمودن آن در فرآیند سنجش آسایش حرارتی، امری اجتنابدم از شرایط حرارتی و ضرورت دخیلتوجه به ادراک و احساس مر

توان به عنوان شرایطی تعریف کرد که در آن شرایط، فرد نه احساس گرما کند، نه سرما، به آسایش حرارتی را میناپذیر است. 
درصد از افراد  20رایطی است که از نظر حرارتی برای مجموعه شو  دهدعبارت دیگر دمایی است که فرد آن دما را ترجیح می

باشد. توان سه رویکرد مطرح کرد که شامل رویکرد روانشناختی، فیزیولوژیکی و فیزیکی می. برای آسایش حرارتی میمناسب باشد
العمل زیستی فیزیولوژیکی به عکسکند؛ رویکرد رویکرد روانشناختی به رضایت ذهنی فرد نسبت به دمای محیط پیرامون اشاره می

و سیستم عصبی بدن به تاثیرات خارجی حواس حرارتی پوست توجه دارد و رویکرد فیزیکی نیز بر جریانات حرارتی میان بدن و 
کردن آسایش و برای فراهم ارزیابی آن فقط بر مبنای رویکرد فیزیولوژیکی ناکارآمد استبر همین اساس محیط تمرکز دارد. 

 . شودیز فراهم آسایش روانشناختی فرد نکردن آسایش فیزیولوژیکی فرد، بایستی ی فرد در فضاهای باز شهری، عالوه بر فراهمحرارت
تر از فضاهای داخلی است، زیرا متغیرها و پارامترهای بسیاری بنابراین ایجاد آسایش حرارتی در فضاهای خارجی، بسیار پیچیده

رجی، موثر هستند عوامل موثر بر شرایط ادراک آسایش حرارتی انسان دارای تاثیر متقابل برهم بر آسایش حرارتی در فضاهای خا
بندی کرد. پارامترهای محیطی شامل متغیرهای برون ها را به دو دسته عوامل محیطی و عوامل فردی دستهتوان آنهستند که می

و متغیرهای درون فضایی مثل  رطوبت نسبی، جریان هوا؛ای تابشی، فضایی مثل متغیرهای اقلیمی از جمله درجه حرارت، دم
گیری، فرم و هندسه فضا، محصویت فضا، مصالح و رنگ سطوح و عملکرد فضا می باشد. پارامترهای فردی نیز شامل جهت

اد، متغیرهای فیزیولوژیکی مثل سطح فعالیت و نوع پوشش فردی و متغیرهای روانشناختی مثل فرهنگ، اقلیم محل سکونت افر
های فردی در تفاوت در مکان دارد، سازگاری، هدف از حضور در مکان، وضعیت روحی فرد، هدفی که فرد از میزان سرگرم شدن

جایی در شهر، ی حرارتی، تجارب فردی، شیوه زندگی، طول مدت سکونت در یک منطقه و روش جابهقومیت، انتظارات، تاریخچه
متغیرها بر آسایش حرارتی افراد در فضاهای باز تاثیرگذار هستند و باعث ایجاد تنوعی از شود.  تمامی این وضعیت روحی فرد می

 شوند. سازگاری حرارتی فردی می
شود و مقوله مهمی در مطالعات محیط حرارتی محسوب میترین عوامل روانی موثر بر ادراک آسایشسازگاری حرارتی مهم

توان به طور گسترده، به عنوان کاهش تدریجی واکنش ارگانیسمی دانست که در می را« سازگاری»بیرونی و درونی است. اصطالح 
کند. ماندن در آن محیط، بهتر میشود که شرایط را برای زندههایی میمعرض مداوم یک محرک قرار دارد و شامل تمامی فعالیت

رفتاری یا جسمانی، سازگاری فیزیولوژیکی و توان به سه دسته اصلی تفکیک کرد که شامل، سازگاری سازگاری حرارتی را می
-ترین نوع سازگاری محسوب میگرفته در فضای باز، سازگاری روانشناختی مهمشود. بنابر مطالعات انجامسازگاری روانشناختی می

 حرارتی افراد از محیط و در نتیجه شرایط آسایش آنان دارد.گیری بر ادراکشود؛ زیرا تاثیر چشم
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بودن، انتظارات، تجربه ترین نوع سازگاری انسان است که پارامترهای موثر بر آن شامل طبیعیشناختی، رایجسازگاری روان
ترین عوامل فوق، تجربه انسان از شود از مهمزیست میشده و تحریک محیطگذشته، مدت زمان در معرض قرارگرفتن، کنترل درک

 مدت و بلندمدت متفاوت باشد.تواند در کوتاهگذارد و میانسان تاثیر میفضا است. زیرا تجربه به طور مستقیم بر انتظارات 
. در نتیجه از میان ند، ماهیت فردی داشته و قابل طراحی به لحاظ فضایی نیستپارامترهابرخی از این  باتوجه به آنکهاما 

-درککنترل»، «بودنطبیعی»، «تجربه»ترین پارامترهای موثر بر طراحی شهری شامل ترین و اصلیپارامترهای ذکر شده، مهم

موثر بر ادراک آسایش های ها بر سایر پارامترها را تحت تاثیر قرار داد و هم آنتوان آنشود که هم از نظر طراحی میمی« شده
 گذارند. تاثیر می حرارتی و سازگاری روانشناختی

گیاهی و عناصر آن را با استفاده از پوششتوان میه دهد کخشی از شخصیت یک مکان را شکل میب« طبیعی بودن»پارامتر 
، به طور مستقیم بر انتظارات مردم اثرگذار است «تجربه/تجربه گذشته»پارامتر  به طور قابل توجهی ارتقا داد. آب در فضای شهری

وان برای تاثیرگذاری بر روی آن، به تآورند، اما مرتبط با فضا نیست. اما میکه افراد با خود به فضا میو عاملی است که با وجود آن
های بیشتر برای سازگاری توان با ایجاد فرصترا می« کنترل درک شده»پارامتر مدت افراد، اقداماتی انجام داد. ویژه در تجربه کوتاه

پذیری فضا ارتقا انعطاف توان از طریق افزایش تنوع فضایی واین دو پارامتر را میتحت تاثیر قرار داد.  فیزیکی/فیزیولوژیکی افراد،
  داد.
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؛ یطراحی شهری محورهای سبز با رویکرد پایداری زیست محیط

استان مازندران :آبادمطالعه موردی: شهر عباس  
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 یده ـچک
 

 داریتوسعه پا یاز شاخص ها یکیاست که از آن به عنوان  یو توسعه شهر تا حد اتیسبز در ح یو نقش  فضاها تیاهم

 ها¬آن یو اقتصاد یاجتماع ،یاکولوژ یو بازده یشهر ستمیسبز در س یمحورها یعیو طب یکیزیف راتیشود. تاث یم ادی
است که  یگردشگر -یحیبه محور سبز تفر یابیدست  پژوهش نیاست. هدف از ا ریانکار ناپذ یامر جوامع، ساختار در

شده  یسع قیتحق نیکمک کند. در ا ستمیاکوس تیو استراحت به حفظ و تقو حیمناسب جهت تفر ییفضا نیعالوه بر تام
درست باعث  یها استیاز آن محافظت کرده و با اتخاذ س یعیمحور سبز ضمن استفاده از منابع طب یاست تا با طراح

است و اطالعات به صورت کتابخانه  یدانیم قیتحق نیمنابع گردد. روش ا نیا اتیح دیکمک به تجد یق مردم برایتشو
آن در  جیاست که نتا دهیپر گرد نینامه توسط شهروندان و مسوولپرسش  110شده است و تعداد  یجمع آور یاسناد-یا

جدول سوات نقاط  هیو ته یطراح ی رصهع لیاست. سپس با شناخت و تحل دهیلحاظ گرد یعرصه طراح یطراح
حاصل از پرسش نامه،  جیو نتا یراهبرد هیانیاست و با توجه به جدول ب دهیآن مشخص گرد دیقوت،ضعف، فرصت و تهد

 شده است. یعرصه مورد مطالعه طبق ابعاد کرمونا طراح

 

 شهر عباس آباد ،یطیمح ستیز یداریپا ،یداریسبز، پا یمحور ها ،یشهر یطراح یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

  ایران ،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهراندانشکده معماری و طراحی شهری،  گروه طراحی شهری، کارشناسی ارشد،دانشجوی  -1
shakiba.moradpasandi75@gmail.com)) 

 ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران، ایرانطراحی شهریاستادیار، گروه طراحی شهری، دانشکده معماری و  -1

 استادیار، گروه محیط زیست، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود، ایران -9
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 مقدمه  -1
ماشینی، موجب آلودگی شهرها، تخریب محیط گسترش سریع شهرها، پیشرفت های تکنولوژیکی و گرایش به سوی زندگی 

ها( و از بین رفتن تعادل اکولوژیکی محیط شده است. از ها ) زمین های کشاورزی و باغزیست و پوشش گیاهی شهرها و حومه آن
طرفی، با افزایش جمعیت و گسترش شهر نشینی، انسان ها به تدریج از طبیعت دور شده و تراکم بیش از حد جمعیت و دخالت در 

)امینیان، مهدی  ساخت، نیازهای زیست محیطی جسمی و روحی انسان را بیشتر کرده استهای انسانمحیطمحیط طبیعی و ایجاد 
ها و محیط زیست )محیط طبیعی و های جوامع شهری امروز سبب ناپایداری انسانویژگی. (1: 1919و همکاران به نقل از پوراحمد،

ژن، تعدیل دمای محیط، ی سبز شهری که موجب تولید اکسیتوسعه فضا(. 15 :1911محیط مصنوع( شده است )مفیدی و دیگران،
دار، افزایش رطوبت، زیبا سازی محیطی، کنترل آلودگی صوتی و بصری و خاک مخصوصاً در سطوح شیب ، تثبیتهاجذب آلودگی

ات فراغت کیفیت محیط زیست شهری شده و فضای مناسبی را برای تعامالت اجتماعی و گذراندن اوق رفتنشود، باعث باالمی ...
که در حفظ و تعادل محیط زیست شهری، تعدیل آلودگی هوا  نقشیسازد. فضاهای سبز شهری به دلیل برای شهروندان فراهم می

 (.Dunnet ،1919 :1امینیان، مهدی و همکاران به نقل از ) کنند، ارزشمند هستندو پرورش روحی و جسمی ساکنان شهر ایفا می
-ی ساکنان است. برای دستریزی و مدیریت شهری و ارتقاء کیفیت زندگار یکی از مباحث اساسی در برنامهتوسعه فضای سبز پاید

ریزی و آموزش نیروی انسانی، قوانین و یابی به توسعه پایدار فضای سبز شهری به عواملی مانند ساختار مناسب سازمانی، برنامه
های توانا و منسجم و هماهنگی بین بخشدیریتی پایدار در فضای سبز شهری، وجود میابی به توسعه مقررات نیاز است. برای دست
  (.7: 1911مدهوشی و ناصرپور،) دولتی و خصوصی مهم است

 

 اهمیت و ضرورت تحقیق -1-2
های طبیعی، توازن بین شهر و طبیعت را مختل نموده است. در این میان  گیری از محیطبهره توسعه روز افزون شهرها بدون

به عنوان یکی از عناصر ساختار اکولوژیکی شهرها می توانند نقش  محور های سبز همراه با دید به کوه و کریدورهای طبیعی
طبیعت ایفا نمایند و هدف از این ن با موثری در جهت ایجاد تعادل بین فضای انسان ساخت شهر و طبیعت و نهایتا ارتباط انسا

نسان و طبیعت و ساماندهی شناسی زیست محیطی است که در نتیجه ارتباط صحیح ا یارتقا کیفیت زیبای، ی اکولوژیکارپاید
بنابراین اهمیت و ضرورت این تحقیق در راستای ایجاد این  .درست محیط انسان ساخت و فرهنگ و محیط طبیعی حاصل می شود

 کند.ارتباط معنا پیدا می
 

 اهداف تحقیق -1-3
 اهداف این مقاله به شرح زیر می باشد:

 جنگل(های طبیعی) مانند کوه و حفظ و تقویت کریدور -

 ایجاد و گسترش محورهای سبز -

 تشویق پیاده مداری -

 گسترش تعامالت مردمی  -

 بهبود سالمت عمومی مردم شهر -

 حفاظت از محیط زیست  -

 طراحی و برنامه ریزی در جهت توسعه پایدار -

 توسعه گردشگری و تقویت چرخه اقتصادی شهر -

 آرامسازی ترافیک سواره و باالبردن امنیت -

 مردم برای شرکت در تصمیمات شهریتشویق گسترش حضور  -

لذا برای رسیدن به این اهداف رهنمود های طراحی در قالب ابعاد کرمونا )بعد ریخت شناسی، بعد ادراکی، بعد اجتماعی، بعد 
بصری، بعد عملکردی، بعد زمانی، بعد اجرایی، بعد زیست محیطی( بعد از شناخت شهر عباس آباد و محدوده طراحی و بررسی نقاط 

 ارائه شده است.برای رسیدن به پایداری زیست محیطی قوت، فرصت، ضعف و تهدید، 
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 مبانی نظری -2

 طراحی شهری 2-1
تا زمانی که نامی برای چیزی نداشته باشید ، اطالعات بسیار کمی در مورد "یک بار رای داد ،  1معمار و مربی پاتریک نوتگنس

اضافه می کرد که داشتن نام برای چیزی لزوما به این معنی نیست که ما می فهمیم به عنوان نتیجه گیری ، او باید ."آن دارید
چیست؟مطمئناً طراحی شهری نمونه ای از این موارد است. برخی تعاریف از طراحی شهری صادقانه منسوخ شده و برخی دیگر قطعاً 

بسیار لغزنده و  طراحیو  شهرتشکیل دهنده اما مشکالت موجود در تعریف با این واقعیت که کلمات  بیش از حد ساده اند.

 . مشکل ساز هستند ، افزایش می یابد
کتاب خود را در زمینه روش های طراحی با حداقل یازده تعریف و توصیف رقابتی از طراحی پیش گفت و  1کریستوفر جونز

تعریف خاص خود را از طراحی ارائه  او سپس ."شوندات مهم بیش از یک بار استفاده میفقط حدود یک دهم کلم"اظهار داشت که 
 نوشت: 9بود. در یک متن عمومی آموزشی در زمینه طراحی ، کن باینز "شروع تغییر در امور ساخته شده توسط بشر"کرد که 

تعریفی از طراحی که برای طراح مفید باشد ممکن است به  نحوه تعریف شما به کاری که می خواهید انجام دهید بستگی دارد.
توضیح مختصر را نقض می  ،به عنوان یک بیان انسانی ، طرح رخ کمک نکند و احتماالً باعث خشم یک فیلسوف شود ...یک مو

کند. کلمات به راحتی نمی توانند آن را نگه دارند؛آنها به راحتی می توانند آن را تحریف کنند. اگرچه برخی از پیشنهادها سرشار از 
اما هر یک به خودی خود کافی  که ما دوباره به نگرش ها و پیش فرض های خود نگاه کنیم دنباعث می شوهستند و بینش و ... 

امری اجتناب ناپذیر است ... که واقعا احساس ما را از واقعیت  اینکه هیچ تعریف واحدی از طراحی شهری وجود ندارد نیستند.
ای بدون مشکل لمهشهر، شاید باید احساس شود که ک .طراحی به عنوان یک کیفیت یا فعالیت موجود در دنیای واقعی راضی کند

مناطق روستایی را از جمله ، برخی از متخصصان طراحی شهری اکنون صریحاً مکان های روستایی و است. به عنوان مثال
 (Alan Rowley,1994:179ها یا اصول خود قرار داده اند)نگرانی
 

 شهری محور سبز -2-2
محدوده شهر طراحی و بنا شده، محور سبز شهری نامیده می شود. این فضا در حقیقت بخشی از آن بخش از محور سبز که در 

استخوان بندی یا مورفولوژی شهری را تشکیل می دهد و به بیان دیگر محور سبز در کنار اسکلت فیزیکی شهر تعیین کننده اندام 
ا می توان نوعی از سطوح کاربری زمین شهری با پوشش در تعریفی دیگر فضاهای سبز شهری ر و به طور کلی سیمای شهر است.

هستند. در این میان باغ های « بازدهی اکولوژی»و هم واجد « بازدهی اجتماعی»های گیاهی انسان ساخت دانست که هم واجد 
وری بهره کاناما به علت عدم ام« بازدهی اقتصادی» باشند و هم واجد« بازدهی اکولوژیکی»میوه در شهر می توانند هم واجد 

عبارت « بازدهی اکولوژیکی»در این بحث، منظور از  باشند.« بازدهی اجتماعی»توانند واجد نمیو  عمومی، خصوصی تلقی شده
از  ....دمای محیط، تولید اکسیژن، افزایش نفوذپذیری خاک در مقابل انواع بارش و تعادل است از: زیبا سازی بخش های شهری، 

یست، فضای سبز شهری، بخش جاندار ساخت شهر را تشکیل می دهد. فضای سبز شهری از دیدگاه دیدگاه حفاظت محیط ز
شهرسازی در برگیرنده بخشی از سیمای شهر است که از انواع پوشش های گیاهی تشکیل شده است و به عنوان یک عامل زنده و 

فضاهای باز شهری از یک سو، دربرگیرنده فضاهای سبز . ین کننده ساخت مرفولوژیک شهر استحیاتی در کالبد بی جان شهر، تعی

 (5: 1911)تقی زاده، .موجود و از سوی دیگر، به صورت فضاهایی بالقوه جهت توسعه فضاهای سبز شهری مطرح می شوند

شهری گرایش  گیرد، به بخشی از سلسله مراتب حاکم بر زندگیکه فضای سبز در کالبد و ساختار شهری قرار میالبته هنگامی 
توانند بر اساس نیازها و شرایط استفاده کنندگان شود که هر کدام میهای متفاوتی در سطح شهر تقسیم میکند و به مقیاسپیدا می

 .(1: 1911)ضوابط طراحی فضاهای سبز،  آن، ضوابط و معیارهای جداگانه ای داشته باشند
و زمین « سطوح سبز»جم( اختصاص دارد، مثل چمن و مراتع به عنوانزمین هایی که به پوشش گیاهی کوتاه )نازک و کم ح

دسته بندی می شوند. در « فضای سبز»هایی که به پوشش گیاهی بلند یا نسبتا بلند اختصاص دارند، نظیر جنگل، باغ و ... با عنوان 
گردیده اند. در « فضای مثبت»یل به تعبیر میکنیم، که توسط درختان دارای بعد و حجم شده و تبد« فضای سبز»واقع سطوحی را 

مقابل فضای سبز سطوحی که عاری از درخت بوده و گیاهان آن منحصر به سطوح چمن و انواع گیاهان پوششی باشند، یک 
 تعریف می شوند.« سطح سبز»یا به عبارت بهتر « فضای منفی»

 وان استنباط کرد:بر اساس تعاریف مذکور، دو بخش مشترک و مهم را در تعریف فضای سبز می ت

                                                           
1 Patrick nuttgens 
2 Christopher jones 
3 Ken baynes 
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ها و چمن که مفهوم فضای سبز را ها، بوتهاول: مجموعه ای از پوشش سبزینه ای شامل درختان، درخچه ها، گل -
 از نظر شکل ظاهری القا می کند.

دوم: برآوردن انتظارات و وظایفی شامل بهبود کیفیت زیست محیطی انسان، تامین زیبایی و سایر نیازهای  -
  عنوان هدف و وظیفه در احداث فضاهای سبز مستتر می باشد.اکولوژیک که به 

با توجه به اهمیت روزافزون فضاهای سبز شهری و گسترش نقش کلیدی آن در عرصه های مختلف زندگی شهری، نیاز به 
 سایل مذکور است:تعریف جامع تر که در برگیرنده مفاهیم مورد نیاز در شرایط کنونی باشد وجود دارد، این مفاهیم شامل موارد و م

 نقش انسان در سازماندهی و مدیریت فضاهای سبز -

 اعمال خالقیت های مهندسی معماری در طراحی فضاهای سبز -

 در نظر گرفتن مبانی مهندسی محیط زیست -

لزوم ارائه ضوابط و مقررات و تعیین محاسبات دقیق کارشناسی جهت مشخص کردن سرانه فضای سبز، تفکیک  -
) آب و خاک و  تخصصی در زمینه های مختلف شامل مکان یابی، منابع طبیعی-ی علمیاراضی و رعایت مبان

 گیاه( تاسیسات زیست محیطی، بهداشت، اقتصاد و جامعه شناسی.

 برای دست یابی به تعریفی که حتی القدور در برگیرنده کلیه مفاهیم باال باشد، تعریف پیشنهادی زیر را می توان ارائه داد:
ی بخشی از فضاهای باز شهری است که عرصه های طبیعی یا مصنوعی آن تحت استقرار درختان، درختچه فضای سبز شهر»

های نظر گرفتن ضوابط، قوانین و تخصص ها، گل ها، چمن ها و سایر گیاهانی است که بر اساس نظارت و مدیریت انسان با در
دان و مراکز جمعیتی غیر روستایی، حفظ، نگهداری و یا بنا می مرتبط به آن برای بهبود شرایط زیستی، زیستگاهی و رفاهی شهرون

سبز  ی شوند که محورهای سبز جزء فضاهایفضاهای سبز به دو دسته پهنه ای و خطی تقسیم م (5-1: 1911)تقی زاده، «شوند.
 خطی هستند.

 

 پایداری زیست محیطی -2-3
فرا صنعتی و  آن است و بوم شهر، ظرف و محملی برای تمدنتمدن اکولوژیکی، نتیجه تفکر عمیق در تمدن صنعت زده و آثار 

(. مفهوم پایداری ریشه در یک اصل اکولوژیک 10: 1915، مصطفویمحمد علی فیروزی و دیگران به نقل از اکولوژیکی می باشد)
ره وری انجام شود، اصل بهره برداری یا به ،دارد. بر اساس این اصل، اگر در هر محیطی به اندازه توان طبیعی تولید محیط زیست

سرمایه منابع اکولوژیک به طور پایدار باقی می ماند و استفاده انسان ها از محیط به اندازه آن توان تولیدی، همیشه پایدار است. 
زه های محیط است، به این خاطر که به انداها و ظرفیتمحیط زیست معین، که در خور توان بنابراین، میزان استفاده انسان در آن

، 1117در سال  (10: 1915تمام تولید است، بازده حداکثر و یا بیشینه را نیز دارد )محمد علی فیروزی و دیگران به نقل از مخدوم، 
ی المللی نمود. اگرچه به نحوههای بینبحث پایداری را وارد سیاست« آینده مشترک ما»کمیسیون برانت لند با انتشار گزارش 

ای انتقاد وارد شد اما با این حال این گزارش اولین تعریف معتبر در مورد توسعه پایدار ارائه داد. بر اساس این اندازهگذاری آن تا نام
های آتی مطمعن شویم که احتیاجات نسل امروز تامین گردد؛ بدون اینکه توانایی نسل»گزارش در توسعه پایدار یک جامعه بایستی 

-ها را به گونهنیازهای اساسی دست یابیم و فرصت بین برود. در توسعه پایدار الزم است که به همهبرای رسیدن به احتیاجاتشان از 

 .(WCED,1987)«های افراد برای رسیدن به یک زندگی بهتر را تحقق بخشیمای تمدید نماییم تا قادر شویم که آرمان
و اجتماعی، یک هفته از وقت خود را بر روی کلمه نفر متخصص در امر طراحی اکولوژیکی  90، حدود 1110در انتهای دهه 

اگرچه هنوز  است. "مختلف برای نواحی گوناگون هایپایداری به معنی جواب"صرف نمودند و به این نتیجه رسیدند که « پایداری»
ای باشد توازن با ناحیه ی شهری درپایداری به این معنی است که استفاده از انرژی و مواد در یک ناحیه»این تعریف پایداری یعنی: 

های طبیعی مانند فتوسنتز، تجزیه بیولوژیکی و فرایندهای بیوشیمیایی که از حیات که قادر است به طور مداوم از طریق فرایند
 .((Van der Ryn&Calthrope,1986گیرد نیز بسیار زیاد مورد استفاده قرار می« کنند، این موارد را عرضه نمایندحمایت می

در این راستا یک شهر اکولوژیک پایدار، شهری است که از منابع طبیعی منطقه خود به حد مطلوب بهره برداری کرده و 
خودکفا باشد و به ساکنین خود معنا ببخشد و اکثر قریب به اتفاق ساکنین این شهر، از سکونت در این فضا احساس رضایت داشته 

می وسیعی را در بر می گیرد. بنیادهای شهر پایدار را می توان در هفت بعد مورد بررسی ی مفهوی شهر پایدار گسترهباشند. واژه
ایدار و قرار داد که عباتند از: اقتصاد شهری، جامعه شهری پایدار، زیست بوم شهری پایدار، دسترسی شهری پایدار، زندگی شهری پ

 .مردم ساالری شهری پایدار
و طی، حفاظت محیط زیست برای بقای تمامی اجتماعات در نظامی عادالنه می باشد در نهایت منظور از پایداری زیست محی

های اقلیتی از جهانیان. پایداری زیست محیطی، به عنوان زیر ی برای لذت جوییهای محیطنه نگهداشت وضع موجود، در مزیت
مهم ترین اصل در برنامه ریزی توجه به شرایط بنای توسعه پایدار شناخته می شود. بر این اساس سازمان ملل اعالم کرده است که 
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های زمین توجه وافر داشت. چرا که در تامین آب، انرژی، زیست بوم مناطق، باید به کاربری مکانی برنامه می باشد. برای پایداری
 لی، آتش سوزی وسا غذا و فضای سبز نقش کلیدی دارد. از طرفی توجه به خطرات سوانح طبیعی از جمله خطر سیل، زلزله، خشک

 بوم نقش قابل توجهی دارد.... در شکل دهی به پایداری زیست
در نتیجه امروزه در شهرها وجود آلودگی های زیست محیطی از قبیل آلودگی آب و هوا، آلودگی صوتی، آلودگی بصری، 

در پایداری  .(1: 1911ه چشمه،تخریب منابع و بهره برداری نامطلوب آن نمودی از ناپایداری زیست محیطی می باشد)محمدی د
محمد علی فیروزی و ) حفظ شده و یا حداقل ثابت بماند محیط شهری، هدف این است که سرمایه ها یا منابع آن شهر به گونه ای

 .(11:1915دیگران به نقل از سوری و ابراهیمی، 
 

 روش تحقیق -3
و لزوم ارائه الگو و طرح پیشنهادی حال و آینده مسیرهای سبز  با توجه به موضوع مورد بررسی، لزوم مطالعات پیرامون گذشته،

طراحی شد که توسط  ،هایی مرتبطعه، سوالمتناسب با موضوع مورد مطالاست. میدانیدر این راستا، روش برگزیده در این پژوهش 
شهروندان و مسوولین شهری پر گردید تا در مطالعات برای رسیدن به طراحی گرایشات و عالیق شهروندان و ساکنین در شهر 

 .لحاظ گردد
 

 روش گردآوری اطالعات -3-1
 باشد:می روش زیر 9و تحلیل ترکیبی از  با توجه به ویژگی ها و ابعاد این تحقیق، اطالعات و داده ها جهت تجزیه

-چاپی(، گزارشها و مجالت)اسناد های وابسته جهت استفاده از کتابخانه و مراکز و ارگانعه به کتابمراج روش اسنادی:

ای صورت خانهیق مطالعات کتابآوری داده ها از طرباشد که جمعها و منابع اینترنتی میداری و سازمانی، استفاده از نقشههای ا
ضوابط طراحی محورهای سبز و اصول رویکرد پایداری زیست محیطی در مبانی نظری مطرح گردید تا در و اصول و گیرد می

 طراحی مورد توجه قرار گیرند.

ی طراحی در بخش شناخت ه موضوع تحقیق و لزوم ارائه نقشهدر کنار روش اسنادی با توجه ب روش مشاهده و برداشت:

که برای جمع بندی شناخت وضعیت موجود، شود بطوریده برای برداشت استفاده میش مشاهوضع موجود و تجزیه و تحلیل، از رو
 شود.، جدول سوات تهیه میبا توجه به مطالعات اسنادی و مشاهده

ی ها از روش مصاحبهیش ساکنین و همچنین تعیین اولویتدر کنار دو روش فوق برای تعیین میزان گرا روش مصاحبه:

ده شده است که برای پر کردن پرسشنامه از روش مصاحبه استفاده شده است. نمونه آماری در این حضوری استفاحضوری و غیر
 مسؤول شهری مورد پرسش قرار گرفتند. 10شهروند و 100نفر می باشد که  110تحقیق 

 

 فرآیند تحقیق -3-2

 در این پژوهش تجزیه و تحلیل داده ها در چند مرحله به قرار زیر انجام می گیرد: 

محورهای »، «طراحی شهری»فرآیند تحقیق پایداری و بهبود کیفیت محیط زیست در چارچوب مبانی نظری  مرحله اولدر 

 مورد بررسی قرار می گیرد و چارچوبی به عنوان اصول طراحی این مسیرها ارائه می گردد.  «زیست محیطی پایداری» و «سبز

 گیرد.سوات صورت میو نقشه راحی از طریق جدول شناخت وضعیت موجود و تحلیل عرصه ط مدومرحله در 

با توجه به اصول و الگوهای استخراج شده در مراحل پیشین و انطباق آن با الگوهای داخلی به ارائه  سوممرحله در 

 در محور سبز شهری) ورودی شرقی شهر عباس آباد( پرداخته می شود. های طراحی در ابعاد کرمونارهنمود
تنها تالشی در راستای تحقق این آرمان و ایجاد پایداری هرچه بیشتر در محور سبز ساحلی و بهبود کیفیت مطالعه پیش رو 

 محیط زیست شهری است. طرح پیشنهادی می تواند به عنوان الگویی در طراحی محلی و خرد مد نظر قرار گیرد.
 

 و تحلیلشناخت  -4
 شود.بیان میعرصه طراحی شناخت و تحلیل و سپس   شناخت شهر عباس آباد )حوزه فرادست(ابتدا در این بخش 
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 شهر عباس آباد شناخت -4-1
دقیقه و 1درجه و  51شهر عباس آباد مرکز شهرستان عباس اّباد است. از لحاظ موقعیت جغرافیایی، این شهر در طول شرقی 

تفصیلی شهر -)طرح جامعاستمتر  -15دقیقه واقع شده و ارتفاع متوسط آن از سطح دریای آزاد  09درجه و  91عرض شمالی 
 .(09: 1911عباس آباد،

دریای مازندران  این شهر در جنوب از لحاظ موقعیت طبیعی،
آباد قرار ای نسبتا مسطح شهرستان عباسو در منطقه جلگه

گرفته و تنها از سمت جنوب و جنوب غرب به مناطق کوهستانی 
یابد. رودخانه اصلی شهر، کاظم رود نام داشته و با دسترسی می

کیلومتر، در حوضه رودخانه های غرب استان  11طولی در حدود 
دارد. این رودخانه با انشعابات خود از ارتفاعات جنوب  قرار

شهرستان سرچشمه گرفته و پس از عبور از بخش غربی شهر به 
سمت شمال و دریای خزر حرکت می نماید. از لحاظ توپوگرافی 

تا صفر استقرار یافته و  -10شهر عباس آباد در منطقه ارتفاعی 
 به شمال است. شیب عمومی شهر کمتر از یک درصد و از جنوب

ترین مناطق اقلیمی کشور وده مورد مطالعه بخشی از پربارانمحد
محسوب شده و بارش در انواع مختلف خود، از پدیده های مالوف 
با ساکنان این نواحی است. در این محدوده فصل خشک و یا 
بدون باران وجود ندارد؛ به طوری که در کم باران ترین ماه سال 

 ریزد.سال نیز مقداری بارش فرو می و یا خشک ترین فصل
شایان ذکر است منطقه عباس آباد از نظر پوشش گیاهی در 
منطقه اشکوب جنگلی تحتانی از کرانه های دریا قرار دارد که 

ی ساحلی و مراتع زمستانی می شامل جنگل های جلگه ای، اراض
موقعیت  .(09: 1911آباد،تفصیلی شهر عباس-)طرح جامعباشد 

 نشان داده شده است. 1س آباد در نقشه شهر عبا
همانطور که در نقشه باال نشان داده شد، شهر عباس آباد در 
شهرستان عباس آباد واقع شده است و عرصه طراحی در ورودی 

 ساحلی آن قرار گرفته است.شرقی شهر عباس آباد در نوار 

 
-)ماخذ: طرح جامع موقعیت شهر عباس آباد -1 نقشه

 (54: 1931تفصیلی شهر عباس آباد،

 

 شناخت عرصه طراحی -4-2
عرصه طراحی در ورودی شرقی شهر عباس 
آباد از محدوده کرکاس تا محمد حسین آباد با 

)نقشه متر در سمت ساحل قرار دارد  1700طول 
 (.1 شماره

 

 
 )ماخذ: نگارنده( شهر و عرصه طراحیشناخت محدوده  :2 نقشه 
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 عرصه طراحی تحلیل و بررسی -4-3
استفاده شده است، در جدول سوات نقاط قوت،  (0و 9)نقشه  و نقشه سوات (1)جدول برای تحلیل عرصه طراحی از جدول

 شده است. تهیهبا تصویر ی آن متناسب با جدول سوات نقشهبررسی شده است و سپس ی طراحی عرصهضعف، فرصت و تهدید 
 

 نگارنده(ماخذ: ) طراحیسوات عرصه  -1 جدول

     

 تهدید ضعف فرصت قوت ابعاد

ریخت 

 شناسی
 وجود نوار ساحلی بکر

برای فضاسازی و تانسیل پ
 حضور مردم

و  ساختار خطی محدوده
 ضعف در ساختار دسترسی

شدن ورودی ها به کم 
 محدوده مطالعاتی

 - - ادراکی

و  نبود ورودی های خوانا
برای فضاهای تعریف شده 

دسترسی به و  حضور مردم
 دریا

کم شدن حس تعلق مردم 
پایین آمدن اشتیاق برای و 

 حضور در محل

 ماعیتاج
باال بودن تمایل مردم برای 

روابط اجتماعی )نتایج 
 پرسشنامه(

اشتیاق مکان باال بودن ا
افراد برای حضور در محل 

 و برخورد با یکدیگر

پایین بودن تعامالت و 
 و افرادمراوده بین 

 نبود چشمان ناظر

منزوی شدن و پایین آمدن 
 نرخ همبستگی

 بصری
کریدورهای  و وجود ساحل

 طبیعی

پتانسیل برای حضور مردم 
و  و لذت بردن از طبیعت

امکان طراحی پایدار با 
 زیست محیطیرویکرد

و سازهای بلندمرتبه ساخت 
از بین بردن دید به  و

 و اغتشاش بصری ساحل

امکان نابودی و تالشی 
بین رفتن و از  اکوسیستم

فضاهای بکر و تبدیل آن 
 ها به فضاهای ساخته شده

 عملکردی
وجود فضاهای بکر در 
 ساحل برای گردشگری

امکان افزایش نرخ 
گردشگری و حضور 

باال آمدن رفت و  توریست
و آمد در شهر و ایجاد 

 مراکز اشتغالزا برای ساکنین

نبود کاربری های 
 توریستی در محل-تفریحی

طراحی نبود فضاهای و 
،  پیاده رویشده برای 

در کنار و... دوچرخه سواری 
 ساحل

مندی رضایتپایین آمدن 
 و  ان در محلمراجعه کنندگ

کم شدن نرخ افراد حاضر 
 در محل

 زمانی
و ایجاد  وجود امامزاده
 هویت

امکان به یاد ماندن تاریخ 
اجداد و باال رفتن حس 

 تعلق

فضاهای تاریخی و نبود 
از بین رفتن و  فرهنگی

ساختمان های تاریخی و 
 با هویت

شدن تاریخچه فراموش 
 شهر

  زیست 

 محیطی

و  وجود ساحل بکر
مانند کریدورهای طبیعی 

 کوه

و  امکان طراحی پایدار
و  کمک به حفظ اکوسیستم

بین اکوسیستم و پیوند 
 فضاهای ساخته شده

عدم تاسیسات و زیرسااخت  
مناسااب باارای ساارویس   

ناکااافی بااودن بهداشااتی و 
دفاع   مانناد بعضی امکانات 

اصااولی فاضااالب و زبالااه، 
پارکیناااااگ عماااااومی و 

 سرویس بهداشتی عمومی

امکان از بین رفتن و 
و  تالشی محیط زیست
 امکان آلودگی آب

و به  و از بین رفتن آبزیان
 خطر افتادن سالمت شهر
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 )ماخذ: نگارنده( قوت و فرصت عرصه طراحی -9نقشه 

 

 
 )ماخذ: نگارنده(طراحیعرصه  ضعف و تهدید -5نقشه 
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 های طراحیرهنمود -5
-رهنمودهای طراحی در ابعاد کرمونا بیان میپس از شناخت و تحلیل عرصه طراحی و متناسب با مبانی نظری، در این بخش 

 شود.
 )ماخذ: نگارنده( یطراح یرهنمودها -2جدول 

 یطراح یرهنمودها بعد

 یشناسختیر

 
 راحت یدسترس یخوانا برا یها یورود یمتر و طراح 1700 یبیمتر و طول تقر 15با عرض  یمحور سبز ساحل یطراح

 یادراک

 
 ییباال بردن خوانا یشده برا کیتفک یهاریمس یطراح

 
 خوانا یها یورود یطراح

 یاجتماع

 
 یسرزنده و گسترش روابط اجتماع یفضاها یطراح

 یبصر

 
 (یمیاقل طی)شراطیبا مصالح متناسب با مح یطراح

 
 (یمیاقل طی)شراطیمتناسب با مح یکف پوش ها یطراح

 یعملکرد

 
مجزا  یفضاها یبا طراح یعرصه طراح تیفیارتقا سطح ک

 یو دوچرخه سوار یرو ادهیپ یبرا

 
نشسته  یفضا کیبا تفک یعرصه طراح تیفیارتقا سطح ک

 ادهیو پ

 یطیمح ستیز

 
 سبز شهیو درختان هم اهانیبا کاشت گ داریپا یطراح

 
 یاستفاده از آب باران در جهت مصارف شهر
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 نتیجه گیری

طبق بررسی های انجام شده هیچ معبر با کارکرد تفریحی، دوچرخه سواری یا پیاده راه در سطح شهر وجود ندارد. در حاشیه 
شمالی شهر به دلیل همجواری با دریا زمینه برای ایجاد معبر با عملکردهای تفریحی، پیاده روی و دوچرخه سواری وجود دارد. در 

لی شهر و به موازات ساحل پیشنهاد شده است که در آینده می تواند دارای این نقش باشد. طرح تفصیلی نیز معبری در مرز شما
با توجه به پیشنهادات طرح جامع و مطالعات صورت گرفته در سطح ( 101: 1911 تفصیلی شهر عباس آباد،جلد دوم،-)طرح جامع

مردم است تا بتوانند ساعاتی از زندگی خودشان را در شهر می توان نتیجه گرفت که شهر عباس آباد نیازمند مکانی برای حضور 
ل برای سطح شهر سپری کنند. همچنین با مطالعات صورت گرفته در مورد شناخت و تحلیل وضعیت موجود شهر دارای پتانسی

 باشد. همچنین به دلیل قرار گیری شهر عباس آباد در ناحیه شمالی کشور و موقعیت خاصطراحی و ساخت این مکان می
بنابراین  جغرافیایی آن، توجه به رویکر پایداری زیست محیطی امری ضروری است که در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است.

پس از بیان اهداف و سواالت تحقیق، مبانی نظری متناسب با موضوع تحقیق آورده شده است و با توجه به موضوع تحقیق از روش 
در ابعاد  با توجه به نمونه های موردی داخل و خارج از کشور و مطالعات وضعیت موجود، طراحی تحقیق میدانی استفاده شده است و

 کرمونا صورت گرفته است.
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 یشهر یهاو پژوهش یشهر یمطالعات طراح یتخصص یفصلنامه علم

 1111(، بهار 11)پیاپی:  1سال چهارم، شماره 

 

 کیدأها با تثر بر طراحی مرکز رسانهمؤعوامل  شناسایی

 بر ارتقاء تعامالت اجتماعی

     

 2آذر قاسمی ،*1طمه حقگوفا
 72/27/2911تاریخ دریافت:  

 22/27/2022: تاریخ پذیرش
 

  42020کد مقاله:  

 
 

 یدهـچک
 

موجب تحوالت  هادادهارتباطات و اطالعات با فراهم آوردن بستر تبادل و نشر آسان و گسترده  نینو یهایفناورامروزه 
شدن  ریو فراگ یتکنولوژ شرفتیو پ تالیجید یهارسانهتحول و توسعه  نیبنابرا؛ است دهیگرد هارسانهدر  نیادیبن

 دهیگرد یکمرنگ شدن روابط اجتماع تبعبهو  یارتباطات مجاز شموجب گستر ایدر نقاط مختلف دن یجمع یهارسانه
 یبرا یمجموعه شهر یضرورت توجه به طراح مردم انیارتباطات م ینحوهو  هارسانه رییتوسعه و تغ رویاست. لذا پ

تا در  دهدیمو به عموم مردم اجازه  باشدیمامروز  یشهر یزندگ یو اجتماع یفرهنگ ازیکه ن هارسانه نهیدر زم تیفعال
. به گرددیم تی، حائز اهمشودیم دیجد یهاهدفو  هاوهیشو  هادهیاکه منجر به  ینوآور یاجتماع ندیفرآ یعموم ییفضا
و ارتباطات  هارسانه، مرکز یارسانه، ضرورت سواد هارسانهدر مورد  یمیمفاه فیپژوهش به تعر نیمنظور در ا نیهم

 یدر راستا یمورد یهانمونهدر  و تفحصتعمق  نیو همچن یمطرح جهان یهاهینظر یبررس هپرداخته و سپس ب یاجتماع
بر ارتقاء  دیکتأبا  هارسانهمرکز  یمعمار یبر طراح ثرمؤ یهامؤلفه نییتب قیتحق نی. هدف از امیاپرداختهتحقق هدف 

 یاکتابخانهآن با استفاده از روش  ازین ردبوده و اطالعات مو یفیتوص یلیتحل قیروش تحق .باشدیم یتعامالت اجتماع
و  یحیتفر ،یهنر ،یآموزش ،یفرهنگ یارهایمع یکه با در نظر گرفتن تمام دهدیمنشان  جیاست. نتا شدهیآورجمع

، باال یمجاز یمطلوب از فضا یاستفادهبه  قیمساعد در جهت تشو یطیمح توانیم، هارسانهمرکز  یدر طراح یاجتماع
روز در جهت گرد هم آوردن و  یهایتکنولوژ نیدتریبا جد یحیو تفر یعموم ییعموم مردم، فضا یآگاه طحبردن س
 یکه سبب ارتقاء تعامالت اجتماع هارسانهمرکز  یجهت طراح ثرمؤ یارهایمع تیرا به وجود آورد و در نها هاانسانحضور 

 .ده استیارائه گرد ردیمورد توجه قرار گ یدر طراح دیو با گرددیم
 

 واژه کلیدی، واژه کلیدی، واژه کلیدی، واژه کلیدی، واژه کلیدی، یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 haghgoofatemeh56@gmail.com دانشجوی دکتری تخصصی معماری، دانشگاه آزاد اسالمی، )نویسنده مسئول( - 1

 کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن لیالتحصفارغ - 5
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 مقدمه -1
در جهان امروز وسایل ارتباط با انتقال اطالعات و معلومات جدید و مبادله افکار و عقاید عمومی، در راه پیشرفت فرهنگ و 

مندان، عصر کنونی را عصر ارتباطات نامیده اند. تمدن بشری نقش بزرگی را بر عهده گرفته اند به طوری که بسیاری از دانش
فراوانی جمعیت، تمرکز گروه های وسیع انسانی در شهرهای بزرگ، شرایط خاص تمدن صنعتی و پیچیدگی وضع زندگی اجتماعی، 

انی وابستگی ها و همبستگی های ملی و بین المللی، ناامنی و بحران ها، تحول نظام های سیاسی و اجتماعی، دگرگونی مب
فرهنگی، ترک سنت های قدیمی و مخصوصا بیداری وجدان اجتماعی همه از جمله عواملی هستند که روز به روز نیاز انسان را به 
آگاهی از تمام حوادث و وقایع جاری محیط زندگی بیشتر می کند تا جایی که پیشرفت وسایل ارتباط جمعی و توسعه اقتصادی و 

ده اند. در این جوامع افراد کوشش می کنند همیشه در جریان همه امور و مسائل اجتماعی قرار اجتماعی الزم و ملزوم یکدیگر ش
داشته باشند تا بتوانند به طور مستقیم یا غیرمستقیم نقش خاص خویش را در زندگی گروهی ایفا کنند. به همین جهت آگاهی 

ن آگاهی است که انسان را به زندگی فردی و جمعی عالقمند رود و همیهای زمان معاصر به شمار میاجتماعی از مهم ترین ویژگی
می سازد و توجه او را به آزادی ها و مسئولیت ها ی وی جلب می کند. به این ترتیب در جامعه امروز یک فرد تنها موقعی می تواند 

لومات و اطالعات کافی، خط بهترین و مطمئن ترین امکانات و وسایل زندگی را برای زندگی گروهی به دست آورد که دارای مع
مشی های صحیح و افکار و عقاید سالم باشد و این امر با استفاده از وسایل ارتباط جمعی، روزنامه ها، نشریات، کتب، سایت های 

با پیشرفت تکنولوژی و توسعه رسانه های دیجیتال و در پی آن گسترش  اطالعاتی و در یک کالم رسانه ها قابل دسترسی است.
های اجتماعی، اهمیت تعامالت و ارتباطات در فضای مجازی بیش از پیش برجسته شده است. ارتباطات در عصر حاضر شبکه 

پیشرفت رسانه ها و تغییر در نوع ارتباطات، افراد را با چالش  سرعت شکلی متفاوت با نسل های قبلی انسان به خود گرفته است.
راد برای فراگیری نحوه استفاده و فرهنگ ها و هنجارهای این پدیده پیچیده نیاز به بنابراین اف؛ های فراوانی روبه رو کرده است

در طراحی مجموعه ای مانند مرکز رسانه ها است  ثرمؤلفه های مؤراین مساله اصلی تحقیق شناسایی بناب؛ آموزش و یادگیری دارند
که می تواند عالوه بر کمک به امر آموزش به عالقمندان به تکنولوژی و رسانه های دیجیتال، فضای مناسبی را جهت آگاه سازی 

؛ ربه کنندشهروندان ایجاد کند تا در یک محیط مفرح و عمومی تجربه تعامالت اجتماعی عصر دیجیتال را به صورت گروهی تج
بنابراین پاسخ به این سوال مهم می شود که فضای معماری یک مرکز چندرسانه ای جهت افزایش تعامالت اجتماعی باید چه 

 خصوصیاتی داشته باشد؟
 

 پیشینه تحقیق -2
های  با تحوالت دوره های اخیر در رسانه های جمعی و پیشرفت ارتباطات و تکنولوژی و استفاده روزافزون مردم به شکل

گوناگون از رسانه ها به عنوان عضوی جدایی ناپذیر از زندگی امروزه و همچنین تغییر در شیوه ارتباطات و تبادل اطالعات موجب 
مورد توجه قرار گیرد به طوری که به عنوان مسئله مهم  گردیده است طراحی مراکز رسانه ای با هدف افزایش تعامالت اجتماعی

ی باشد و مطالعاتی در این خصوص صورت گرفته که کلیه این پژوهش ها در پی یافتن راه حل های معماران و طراحان شهری م
معیارهای ( در مقاله ای با عنوان 2911لو )فیض اله و حمزه  طراحی جهت طراحی مدیاتک و مرکز رسانه ها صورت گرفته است.

ین المللی معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم، ارتقای تعامالت اجتماعی در طراحی مدیاتک در سومین همایش ملی و ب
می کوشند تا شیوه هایی را معرفی کنند که سبب بهبود و افزیش تعامل افراد در فضاهایی همچون مدیاتک ها شوند و آن را می 

ز نظر روابط اجتماعی توان به عنوان راهکاری در جهت پیشبرد توسعه ی ارتباطات و انتقال اطالعات و بهبود شرایط کنونی ا
دانست. لذا به همین منظور در ابتدا سیر تحول ارتباطات در طول تاریخ و روند جهانی شدن اطالعات را بررسی نمودند و به بررسی 

ته تعاریف و مفاهیم در مورد رسانه ها و تاریخچه ی استفاده از ابزارهای ارتباطی و انتقال اطالعات، رسانه ها و مراکز رسانه پرداخ
ثر بر شکل گیری تعامل را مورد بررسی قرار دادند و در نهایت مؤاند. سپس مسائل و مشکالت پیرامون روابط افراد و فاکتورهای 

معیارهایی که سبب ارتقای تعامالت اجتماعی در مدیاتک ها می شود را همچون استفاده از پالن آزاد، ساختار فضایی پویا و سیال، 
ع، دسترسی به پایانه های حمل و نقل شهری، در نظر گرفتن تمهیدات الزم جهت استفاده معلولین و فضاهایی برای مکث و تج

دستیابی ( در مقاله ای تحت عنوان 2914) عبدالمحمدی، محمودی زرندی و شاهچراغیرا بیان نمودند.  و کودکان و ...سالمندان 
در کنگره بین المللی تحوالت نوین پایداری در معماری،  مدیاتکبه ویژگی های کالبدی موثر بر تعامالت اجتماعی در ساختمان 

احی معماری و همچنین تبیین شهرسازی، عمران و مهندسی ساختمان سعی نمودند تا با رویکردی اجتماعی به مساله طر
 ازند.تعامل اجتماعی میان اقشار مختلف در فضاهای مدیاتک می شود، بپرد های کالبدی که بسترساز ارتقاء ویژگی

تاثیر رسانه بر ارتقا کیفیت تعامالت اجتماعی در فضای عمومی مدیاتک ( در مقاله ای با عنوان 2911زی )موهبت زاده و منج
در کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی ایران معاصر با هدف برنامه ریزی و طراحی یک مرکز اطالع رسانی با تکیه 

که جوامع امروز بشری به واسطه ماهیت در حال  ی، با استفاده از روند استدالل منطقی نتیجه می گیرندبر قابلیت های نوین رسانه ا
تغییر خود نیازمند مکان هایی به منظور شکل گیری تعامالت اجتماعی در حین فرآیند اطالع رسانی و تبادل اطالعات هستند. زمان 

بررسی نقش فضاهای عمومی در شکل گیری پایداری اجتماعی در مجموعه ( در مقاله ای با عنوان 2911ار )وزیری و ناصرالمعم
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های فرهنگی )نمونه موردی: مرکز فرهنگی مدیاتک سندای( در چهارمین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی پایداری و تاب 
پذیری فضاهای عمومی و بررسی و تحلیل نقش این فضاها در آوری، از زمان تا واقعیت با هدف مطالعه عوامل موثر بر اجتماع 

شکل گیری پایداری اجتماعی در مجموعه های فرهنگی می باشد که به بررسی نقش فضاهای عمومی در مدیاتک سندای پرداخته 
مقاله ای تحت ( در 2910ی )خدامی و مهر اند و در نهایت معیارهایی جهت طراحی فضاهای عمومی اجتماع پذیر ارائه نمودند.

 (نمونه موردی: مرکز چند رسانه ای)اجتماعی -نگرشی بر ساختار معماری فضاهای فرهنگی با رویکرد ارتقاء تعامالت علمیعنوان 
در مجموعه مقاالت دومین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی، بر این باورند که مراکز چند رسانه ای یا 

ردمی ترین فضای فرهنگی به شمار می آیاد که حضور در آن صرفاً برای پژوهش و مطالعه نبوده بلکه به فضای مدیاتک از جمله م
در نهایت بر اساس مطالعات انجام شده جدولی با  ؛ واجتماعی در شهر برای تبادل اطالعات و تعامل با دیگران تبدیل شده است

 کرد ارتقاء تعامالت اجتماعی ارائه نمودند.عنوان نمود کالبدی ایده های طراحی مدیاتک از روی
 

 روش تحقیق -3
تحلیلی بوده و در زمره تحقیقات کاربردی می باشد. همچنین  –این پژوهش با توجه به ماهیت، به طور کلی از نوع توصیفی 

 می باشد. (کتابخانه ای)کلیه اطالعات مورد نیاز برای این تحقیق به روش اسنادی 
 

 حقیقضرورت انجام ت -4
در جهان معاصر با پیشرفت تکنولوژی و تغییر و تحول در رسانه ها، نحوه ی برقراری ارتباطات و تبادل اطالعات شکل 

از طرفی استفاده ی همگانی از رسانه های جمعی و شبکه های اطالع رسانی در سراسر جهان، موجب  .جدیدی به خود گرفته است
در این میان طراحی مرکز رسانه ها به عنوان یک مکان عمومی که وظیفه آن عالوه  .تقلیل ارتباطات رودرروی افراد گردیده است

رگیری آن در زمینه های مختلف آموزشی، علمی، فرهنگی، هنری، بر انتقال اطالعات و باال بردن سطح آگاهی و مهارت و به کا
بنابراین در این ؛ تفریحی؛ افزایش تعامالت اجتماعی جهت تبادل اطالعات در فضایی اجتماعی می باشد، ضروری به نظر می رسد

ز رسانه ها در راستای ارتقاء ثر در طراحی مرکمؤلفه های مؤپژوهش با توجه به اهمیت موضوع و نیاز امروز جوامع سعی در ارائه 
 .تعامالت اجتماعی گردیده است

 

 مفاهیم -5

 تعریف رسانه -5-1
عبارت است از: هر ابزاری که برای برقراری نوعی از ارتباط به کار می رود؛ رسانه، حامل یا واسط پیام  2"مدیوم"یک رسانه یا 
نی می دهد و معموال به هر دو معنا تعبیر شده و به کار می رود در انگلیسی هم رسانه و هم واسط مع "مدیوم"است. بدین ترتیب 

موهبت زاده و منجزی، )دهد . رسانه به معنی هر وسیله ای است که فرهنگ ها و افکار عده ای را انتقال می(22، 2912لو، حمزه)
یر ثابت و ویرئویی بر می گردد (. مفهوم چند رسانه ای به استفاده از چندین رسانه شامل متن، گرافیک، صدا، تصاو2911،9

(Heinich,1993). 
 

 تعریف و بیان مفهوم انواع رسانه -5-2
ان را به واسطه ی رسانه های سنتی: شامل انواع رسانه های چاپی )کتاب و مطبوعات(، رادیو و تلویزیون هستند که مخاطب 
یا مستقیم هدایت می کنند، رسانه های الکترونیک: این رسانه ها به معنی انتشار اطالعات در ادوار زمانی  «روایت خطی»یک 

مشخص در قالب صفحات وب بر روی یک شبکه اطالع رسانی یا روی اینترنت هستند، رسانه های دیجیتال: رسانه هایی هستند 
 (.2912،27حمزه لو،)های مجهز به پردازشگر دیجیتال میسر باشدکه تبادل یا انتشار محتوا در آنها، تنها به کمک ابزار

 

 حوزه عملکرد رسانه ها -5-3
از بعد انسانی: در این  -حوزه عمل رسانه ها را می توان از ابعاد انسانی و جغرافیایی در فرایند ارتباطات مورد توجه قرار داد: الف

یر صعودی و فراگیر، به گروهی و نهایتا همگانی منتهی می شود. رسانه هایی فرایند، ارتباطات از حالت میان فردی آغاز و پس از س
از بعد جغرافیایی و مکانی: در -که قادر به ایجاد ارتباطات از نوع همگانی باشند، رسانه های همگانی )عمومی( تلقی خواهد شد. ب

فراملی رسیده و نهایتا جنبه ی جهانی می یابد )باالزاده،  این فرایند، ارتباطات از مرحله محلی آغاز و پس از گذر فراگیر به مرحله ی
2931 ،2.) 

                                                           
1 medium 



 

52 

 

ره 
ما

 ش
م،

هار
 چ

ال
س

1 
ی: 

یاپ
)پ

11
ار 

 به
،)

11
11

 

 تحوالت عمده ی اطالع رسانی و ضرورت آموزش سواد رسانه ای -5-4
آموزش سواد رسانه ای که عبارت است از: شناخت اطالعاتی و بیان نقاط قوت و ضعف رسانه، تکنیک ها و تاثیرات آن؛ 

ی متعددی است که برخی از آنها عبارتند از: سبک های زندگی مصرفی که در رسانه ها اشاعه می دربرگیرنده ی فرآیندهای شناخت
یابند؛ اختالفات و اغراض سیاسی و ایدئولوژیک پنهان در محتوای رسانه ها؛ آثار و پیامدهای اخالقی، اجتماعی و فرهنگی محتوای 

ثل آگهی های تجاری در جهت تامین منافع اقتصادی و کسب سود رسانه ها؛ شرایط و مناسبات مادی تولید محتوای رسانه ها م
های فرهنگی، قومی، قومی، جنسیتی و نژادی در رسانه ها. امروزه با توجه به ارائه ی صاحبان سرمایه؛ بازنمایی های منفی اقلیت

ها، نیز افزایش میزان استفاده از منابع اطالعاتی بی شمار از سوی رسانه ها و نقش روزافزون آنها در شکل دهی و انتقال ارزش 
انواع رسانه، مهارت های پردازش اطالعات جدید و بازیافت اطالعات ذخیره شده و تجهیز مخاطبین به ابزار درک و پردازش پیام ها 

 .(2912،712و آموزش اطالعات رسانه ای، امری اساسی خواهد بود )دارابی، 
 

 تعریف مرکز رسانه ها -5-5
رانسه مرکز رسانه اینگونه تعریف شده است: مرکزی جهت جمع آوری مدارک، به منظور ارائه به عموم مردم. در فرهنگ لغت ف

مرکز رسانه در واقع یک مرکز اطالع رسانی است که در آن مردم و اطالعات تاثیرات متقابل دارند. یکی از اهداف عمده این مراکز 
بر روی یکدیگر است. ایده برپاسازی مرکز رسانه در شهرها در واقع برای ایجاد مکان ایجاد انگیزه برای تاثیرگذاری بازدید کنندگان 

، 2930هایی برای تمرکز برخوردهای گوناگون فرهنگی و دوباره خوانی مبانی ارتباط جمعی در سطح گسترده تر می باشد )بدنارتس،
ن مکان را پدید می آورد که افراد به آنجا رفته و فعالیت آموزشی و تفریحی ای-ای به عنوان جایگاهی پژوهشی(. مراکز چندرسانه31

های متنوعی انجام دهند و با مراکز دسترسی به اطالعات آشنا شده و با گرد هم آمدن و گفتگو به ارتباط بپردازند. این بناها به 
ت و عملکرد و ایجاد انعطاف در عنوان فضای کتابخانه ای امروزی در جهت رفع نیازهای افراد به خصوص نامحدود بودن در فعالی

فضا برای نشستن و قدم زدن و داشتن خلوت و فضای شخصی و در صورت نیاز در جمع بودن تمرکز داشته و احترام خاصی برای 
(. در واقع مدیاتک محلی است که با مراکز شهری چون موزه، 2917،1محمودی و کاشی پزها،)نیاز اجتماعی انسان قائل شده اند 

شاپ، گالری و نمایشگاه متفاوت است و در عین حال کارکرد تمام آنها را یکجا دارد که مهمتر اینکه دسترسی به  یکاف ه،کتابخان
این امکانات و عملکردها برای همه مقدور بوده و مهمتر آن که مخاطبان به سهم خود در تولید اطالعات مشارکت دارند )کیان 

مکان ترکیب انواع عملکردهای متنوع با هویت خاص به صورت آزاد، با تاکید بر موضوع (. مدیاتک را می توان 2934،223ارثی، 
تکنولوژی و تکیه بر ارتباطات نامحدود نوین ناشی از اینترنت در عصر اطالعات، در جهت شکل گیری ارزش های فرهنگی معرفی 

 .(2930یوسفیان،)نمود 
 

 انسان، موجودی اجتماعی -5-6
چنانکه تاریخ تمدن نشان می دهد، موجود واحدی به نام انسان وجود ندارد، بلکه گروه های انسانی مختلف در خشکی های 

به نظر می رسد تحلیل های جامعه شناسی  (.2940)آریان پور، زمین پراکنده شده و دسته های متفاوت گوناگونی به وجود آورده اند 
ه، جستجو کرد. انسان به عنوان گودال کوچکی است که از جویبارهای متعدد تغذیه شده و ایفاگر را باید در نقطه تالفی فرد و جامع

نقش های گوناگون است؛ او آنچه را که در بیرون از وی وجود دارد در خود جای می دهد و آن را درونی ساخته و به بخشی از 
دی، انسانی را مشخص می کند که انسان تجربه ی روزمره شخصیت فردی خود تبدیل می کند. در واقع نحوه رفتارهای متغیر فر

 (.2922ماست؛ انسان اجتماعی )دارندرف،
 

 اجتماعی شدن انسان -5-7
اجتماعی شدن یک فرآیند یادگیری است و سبک های کنترل یا هدایت اعمال را در بر می گیرد. در جوامع امروزی، اجتماعی 

گی رخ می دهد و پس از آن کودک به تدریج وارد جامعه می شود. از آنجا که شدن بیش از پیش در یک زمینه کوچک خانواد
محیط فرهنگی که انسان در آن متولد می شود و رشد می کند بر رفتارش تاثیر می گذارد، ممکن است به نظر برسد که هیچ گونه 

لبهای پیش ساخته ای که جامعه فراهم کرده، فردیت یا اراده آزادی برای انسان باقی نمی ماند. ممکن است به نظر برسد که به قا
اما نظری اساسا نادرست است؛ اجتماعی شدن مبنای آزادی و فردیت انسان نیز هست، در جریان اجتماعی شدن، ؛ ریخته شده است

فرد و این فرآیند، مسیر تکامل  (.2939هر انسان، یک حس هویت شخصی و توانایی اندیشه و عمل مستقل پیدا می کند )گیدنز، 
جامعه است. در حس ما بودن، اعتماد و انسجامی وجود دارد که به جامعه جهت گیری می دهد و ارزش های فرهنگی از طریق 

 (.2932)لنگ، اجتماعی شدن از نسلی به نسل دیگر منتقل می شوند 
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 ارتباط اجتماعی -5-8
کارهای عادی زندگی روزانه که انسان را در کنش متقابل چهره به چهره و کم و بیش دائمی با دیگران درگیر می کنند،  

، خود را نه تنها در مقابل فردهاییقسمت اعظم فعالیت های اجتماعی او را تشکیل می دهند در حیطه روابط اجتماعی است که فرد، 
و غالبا در تعامل با دیگران است که توانایی  (2922)حامی و شیخ االسالم، دها می آزماید بلکه در سیطره ی روابط میان این فر

(. فعالیت هایی چون تعامل با دیگران و 2921های خود را می شناسد، به خلق معانی می پردازد و هویت خود را می سازد )تی وود، 
اعی شدن و اجتماع پذیری، به رشد فردی انسان کمک می کند مشاهده ی فعالیت های مردم، با به وجود آوردن زمینه های اجتم

(. ارتباط، تبادل، کنش ها و واکنش هاست که انسان را با زیستگاهش به تعادلی ارضاءکننده می رساند و آدمی توازن 2932)لنگ،
 روابط اجتماعی، عمدتا به در گذشته،(. 2920خویش را با محیط در ارتباط فیزیکی و روانی و مادی و معنوی می یابد )خلعتبری،

، ساخته های فرهنگی هم به ندرت در بیرون از قلمرو محدود زندگی اجتماعی رواج می یافت. روابط چهره به چهره محدود می شد
اما هرقدر جامعه از سادگی به سوی بغرنجی پیش ؛ دگرگونی های فرهنگی، بسیار ناچیز بود و نیاز هویتی انسان ها، تامین می شد

 (.2921ود، ارتباطات انسانی نیز اشکال پیچیده تری به خود می گیرد )دادگران، می ر
 

 (منبع: نگارنده)جمع بندی مفاهیم،  -1جدول 

 مفاهیم

 تعریف رسانه رسانه، حامل یا واسط پیام است

 انواع رسانه رسانه های سنتی، رسانه های الکترونیک، رسانه های دیجیتال.

 حوزه عملکرد رسانه ها جهانی -بین المللی -فراملی -از بعد جغرافیایی: محلی/  همگانی -یگروه -فردیاز بعد انسانی: میان 

شناخت اطالعاتی و بیان نقاط قوت و ضعف رسانه، تکنیک ها، تاثیرات آن و دربرگیرنده ی فرآیندهای 
 شناختی متعددی است.

رسانی و تحوالت عمده اطالع
 ایضرورت آموزش سواد رسانه

 تعریف مرکز رسانه ها .می باشدپدیده ای که فضای مجازی صرف نمی باشد لذا در برابر هرگونه عملکرد و فعالیتی بدون حصار 

انسان آنچه را که در بیرون از وی جای دارد در خود جای می دهد و آن را درونی ساخته و به بخشی از 
 شخصیت فردی خود تبدیل می کند.

 انسان موجودی اجتماعی

اجتماعی شدن مبنای آزادی و فردیت انسان نیز هست، در جریان اجتماعی شدن، هر انسان، یک حس 
 این فرآیند، مسیر تکامل فرد و جامعه است. هویت شخصی و توانایی اندیشه و عمل مستقل پیدا می کند.

 اجتماعی شدن انسان

 ارتباط اجتماعی وابستگی متقابل انسان ها با یکدیگر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مبانی نظری -6

 جهان مک لوهانجهانی و مسطح بودن دهکده  نظریه -6-1
و کتب معروف متعددی در باب نظریه ها  که استاد دانشگاه تورنتو و نظریه پرداز حوزه ی ارتباطات، 2مارشال مک لوهان

به شهرت رسیده است منظور از این عبارت اینست که: پیامی که از سوی « 7رسانه، پیام است»ها ارائه کرده؛ با جمله ی قصار رسانه
دنیای »فرستد. مک لوهان دنیای امروز را رستاده می شود، عمیقا تحت تاثیر رسانه ایست که آن را میهر شکل ارتباطات ف

قدیمی فضایی را که سال هاست به آن خو گرفته ایم  ریتصو« محیط الکترونیکی عصر حاضر»می داند و معتقد است: « الکترونیک
را نامطبوع و بی ارزش خواهد ساخت. در دنیای الکترونیک، حوادث، اشیا و موجودات در هم فرو می روند و با هم رابطه ای 

                                                           
1 Marshall mcluhan (1911-1980, Canada) 
2 The medium is the message 

ها به دنیای اطالعات و ارتباطات امروزی در حال راندن انسان
از ؛ در حالی که یکی ها و پشت رایانه های شخصی استنهخا

اهداف خلق مرکز رسانه ها، گرد هم آمدن، با در نظر گرفتن 
تمامی معیارهای فرهنگی، آموزشی، تفریحی و اجتماعی 
جهت باال بردن سطح آگاهی عموم مردم، به وجود آوردن 

های روز در فضایی عمومی و تفریحی با جدیدترین تکنولوژی
ای ها و رسیدن به ایدهجهت جذب جمعیت و حضور انسان

 مشترک در فضایی عمومی و افزایش برخوردهای اجتماعی
 است.

 و ارتباطاترسانه  گیرینتیجه
کننده حرکت جامعه امروز است و  عیاطالعات عامل تسر

 و دهیرا درنورد ییایو جغراف یاسیس یحرکت مرزها نیا
ساخته است. استفاده نمودن از  کپارچهیرا  یجامعه جهان

در  یتالش برا نیاطالعات حق افراد جامعه است بنابرا
 دولت یهایزیردسترس گذاردن و انتشار آن از برنامه
مختلف وجود  یهاست، اطالعات در سطوح و دامنه ها

باشد که  یاها بهتر است به گونهدارند و روش ارائه آن
 .جذاب و سرگرم کننده باشد را،یگ

 یتعامالت اجتماع
دوام  یاز عناصر مهم برا یروابط و تعامالت اجتماع

 یو وابستگ یاست و عبارت است از روابط اجتماع یزندگ
 گریمتقابل انسان ها با همد
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آید: محیطی که تنگاتنگ می یابند؛ تمایزات از بین می رود، شباهت ها خودنمایی میکند و بدین ترتیب محیط جدید به وجود می 
رسانه ها جهش اطالعات را در پی دارند و جهان بزرگ را روز به روز  2نام گذاری کرد. «دهکده جهانی»می توان آن را یک 

کوچکتر می کنند. در نتیجه افراد این جهان، چه بخواهند و چه نخواهند دریک قبیله ی کوچک جهانی یا یک دهکده ی جهانی 
ون فواصل زمانی و مکانی که در آن رفتار هیچ گروهی از بقیه پنهان نیست. وی همچنین در نظریه خواهند زیست؛ دهکده ای بد

رسانه ها هر عمل و شیوه ی رفتاری را به جامعه القا می کنند ... رسانه ها »می گوید:  «تاثیر رسانه ها»ی مهم دیگرش به نام 
(. تئوری های  31، 2912، دارابی« )ها دنیای ما را یکپارچه می سازند. درک ما را تثبیت کرده و تجارب را شکل می دهند ... رسانه

. موضوع مورد بحث تضاد بین مک لوهان مبنی بر اینکه رسانه یک پیام است؛ فرهنگ و جامعه را به هم مرتبط می سازد
 7های شفاهی و فرهنگ چاپ است.فرهنگ
 

 3نظریه تاثیر مارپیچ سکوت -6-2
های همگانی در تاثیرگذاری بیش از سایر نظریه ها قدرت قائل است. الیزابت نوئل نیومن، جامعه شناس این نظریه برای رسانه 

آلمانی، پایه گذار این طرح است. ایده ی اساسی و پایه ی این مدل آن است که اکثر افراد کوشش می کنند که از داشتن یک 
، فرد به محیط اطرافش آن چنان نگاه می کند که بیاموزد کدام بنابراین؛ نگرش و باور به صورت منزوی و تنها اجتناب کنند

نظریات، حکمفرما، شایع و غالب است یا قدرت را در دست دارد و کدام نظریات کمتر مسلط یا رو به زوال است. اگر فردی معتقد 
فقط به این دلیل که از انزوا می  باشد که نظریات شخصی او در یک رده عقب تر قرار دارد، کمتر رغبتی برای بیان آن خواهد داشت

. در این نظریه متوجه می شویم (041، 2920محسنیان راد، )بنابراین، تسلط بر افکار، برای نیل به این مقصود کمک می کند ؛ ترسد
که نقش رسانه های جمعی از اهمیت خاصی برخوردار است. چون این رسانه ها مرجعی هستند که افراد به آن توجه می کنند تا 

رات رسانه ها تصو -2رسانه های جمعی می توانند به سه طریق بر مارپیچ سکوت اثر بگذارند: »بتوانند توزیع افکار عمومی را بیابند. 
رو به افزایش را شکل می  رسانه ها تصورات مربوط به عقاید-7افراد را راجعه به این که چه عقایدی مسلط است شکل می دهند؛ 

رسانه ها تصوراتی را شکل می دهند راجع به این که شخص چه عقیده ای را می تواند در افکار عمومی ابراز کند، بدون  -9دهند؛ 
 .(912، 2932سورین،  ورتر) .«این که منزوی شود

 

 جمع بندی مبانی نظری، منبع: نگارنده -2جدول 
 ویژگی نظریه نظریه

دهکده جهانی و مسطح بودن جهان  نظریه
 مک لوهان

رسانه ها جهش اطالعات را در پی دارندو جهان بزرگ را روز به روز کوچکتر می کنند. در نتیجه 
یک قبیله کوچک جهانی خواهند زیست؛ دهکده افراد این جهان، چه بخواهند و چه نخواهند در 

 ای بدون فواصل زمانی و مکانی.

 نظریه تاثیر مارپیچ سکوت

( 7( رسانه ها تصورات افراد را راجعه به این که چه عقایدی مسلط است شکل می دهند؛ 2
( رسانه ها تصوراتی را  9رسانه ها تصورات مربوط به عقاید رو به افزایش را شکل می دهند؛ 

شکل می دهند راجع به این که شخص چه عقیده ای را می تواند در افکار عمومی ابراز کند، 
 بدون این که منزوی شود

نظریه تاثیر اشاعه نوآوری؛ جریان چند 
 مرحله ای ارتباط

 نوع خاصی از ارتباط است که به گسترش نوآوری ) ایده، عمل، هدف، وسیله (

 
 

 
 
 

 

 4نظریه تاثیر اشاعه نوآوری -6-3
های جدید، شیوه های عملی جدید و استفاده از وسایل جریان چند مرحله ای ارتباط: نظریه اشاعه، فرایند اجتماعی نوآوری )ایده

بررسی امی یک نظام اجتماعی را و ابزارهای جدید، هدف های جدید( و چگونگی دست یابی به آن و نحوه گسترش آن به تم
کند. در این مورد اورت راجرز از صاحب نظران علوم ارتباطات، نوآوری را به عنوان یک ایده، عمل، هدف، وسیله و یا تطبیق پیدا می

کند، تعریف کرده است. اشاعه نوع خاصی از ارتباط است که به یکردن با وضعیتی متغیر که شخص آن را نو و جدید تصویر م
ها در خیلی از جهات به هم شبیه هستند. ای ارتباط، رهبان افکار و پیروان آنشود. در جریان دو مرحلهگسترش نوآوری معطوف می

گفته اند، یعنی درجه شباهت هر دو نفری که با هم در کنش متقابل و تعامل هستند و در  "4هم رنگی"در اشاعه، به این شباهت 

                                                           
1 www.communicationage.blogfa.com 
2 www.vista.ir 
3 The spiral of silence 
4 Diffusion 
5 Homophily 

کند، مردم جهان را به یکدیگر نزدیک می کند و از دهد، تمام جهان را به هم متصل میاطالعات قوه  تفکر انسان را توسعه میفناوری 
های عملی جدید و استفاده از وسایل های جدید، شیوهاثیر و موجب نوآوری می شود، ایدهپیچیدگی های دنیا می کاهد و بر فرآیند اجتماعی ت

 و ابزارهای جدید.

 گیرینتیجه

http://www.communicationage.blogfa.com/
http://www.vista.ir/
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وجود  "2نا همرنگی"اما در اشاعه نوآوری، ؛ قعیت اجتماعی شبیه هم هستندها، آموزش یا موبعضی از خصوصیات مثل عقاید، ارزش
ها درجه باالیی از دارد. ناهمرنگی یعنی درجه تفاوت و اختالف بین هر دو نفری که در تعامل هستند معموال در اشاعه نوآوری

ناهمرنگی بین منبع و دریافت کننده دیده می شود، چون افکار و ایده های جدید اغلب توسط افرادی ایجاد می شود که کامال با 
، 2937)مک کوایل، دریافت کننده متفاوت هستند و همین تفاوت مشکالتی در ایجاد یک تعامل و ارتباط اثربخش به وجود آورد 

 (7جدول  شرح در) .(091
 

 های موردیبررسی نمونه -7

 2سندای مدیاتک -7-1

 مکان: سندای، ژاپن، 9معمار: تویو ایتو
مرکز رسانه سندای ساختمانی شهری در قلب شهر سندای در کشور ژاپن است که هدف آن پاسخ به نیاز خالقیت های 

نمایشگاه و فضاهای چند رسانه است. از سایر فضاهای  تکنولوژیک است. برنامه عملی پروژه شامل یک کتابخانه، گالری هایی برای
(. سندای مدیاتک می تواند فرم های  2939پروژه می توان به کافه تریا، تئاتر، اتاق های مالقات و هال ورودی اشاره نمود ) گیدنز، 

قرار دهد. این موسسه عمومی، مختلف رسانه را بدون اینکه به شکل یا نوع آنها محدود شود، جمع آوری کرده و در معرض نمایش 
می تواند از طریق عملکردها و سرویس دهی های مختلفش، نیازهای فرهنگی و آموزشی کاربرانش را پاسخگو باشد. این مجموعه، 

انه مرکزی برای فعالیت در زمینه هنر و فیلم است که به عموم این اجازه را می دهد تا آزادانه اطالعاتشان را با یکدیگر از طریق رس
این  های مختلف، مبادله کنند و بیاموزند که چگونه از آن اطالعات استفاده کنند. مدیاتک نیز در نظر داشت پویای سیال گونه ای از

شهر مدرن را ارائه کند که در آن و حرکت ماورای ساختار فیزیکی و گرداگرد حلقه های انرژی در نوسان باشد. کانسپت اصلی 
د انعطاف پذیری در پالن و مقطع است. ایتو صفحات کف را بصورت پالن آزاد در نظر گرفته تا به انعطاف طراحی ایجاد بیشترین ح

و تغییر عملکرد اجازه بدهد. ایتو می خواهد مدیاتک به مکانی برای تفکر درباره شهر تبدیل شود و مردم در آنجا جمع شوند و بر 
طبقه طراحی شده است. با ورود به بنا در طبقه همکف با فضایی باز به  3اتک در (. این مدی 17 :2932 یکدیگر اثر بگذارند )ایتو،

طبقه و با پانل های زیاد شیشه ای رو به رو می شویم. این میدان باز شامل یک کافه، مغازه های خرده فروشی و فضای  7ارتفاع 
های کوچکتر و پارتیشن های مختلف تقسیم شود.  اجتماعی است که قابلیت نمایش فیلم در آن وجود دارد که می تواند به قسمت

این ساختمان بخش های مختلفی دارد از جمله کتابخانه، اتاق مطالعه، گالری هایی با دیوارهای متحرک، مراکز اطالعات برای 
مالقات که  معلولین، مرکز رسانه های تصویری، استدیو پارتیشن بندی نشده، اتاق های سمعی بصری و فضای کودکان و اتاق های

به کاربران امکان استفاده از امکانات اطالع را می دهد. علیرغم آن که هرطبقه از این ساختمان به فعالیتی خاص اختصاص دارد و 
 (.sveiven,2013)از دیگر طبقات جدا شده است اما فضاها به طور جانبی در یکدیگر تداخل می یابند 

 

 کتابخانه مرکزی سیاتل -7-2
طبقه دارد و معمار کتابخانه رم کولهاس است. در  22کزی سیاتل در واشنگتن در ایاالت متحده آمریکا است که کتابخانه مر

این پروژه هدف خلق کتابخانه به عنوان یک مخزن اطالعات بود. فضایی که رسانه های جدید و قدیم در یک سیستم جدیدو برابر 
ها کتابخانه جدیدی را خواهد ساخت که فضایی برای خواندن به یک مرکز اجتماعی ارائه شوند. همزمانی همه رسانه ها و ارتباط آن

)المپرچت، با قابلیت های گوناگون تغییر یافته است. فضایی که ممکن است هرکدام القاکننده حالتی خاص در مخاطب باشند 
ون یکی از نقاط قوت این پروژه است. این . مکان یابی سایت پروژه در مرکز شهر و در جوار کاربری هایی چون شرکت آماز(2939

در داخل ساختمان، پنج جعبه مجزا در  (.2930، مریو دی.) کتابخانه امروزه به یکی از نشانه های شهری سیاتل بدل گشته است
به نظر گرفته شده که هرکدام خاص یک عملکرد هستند و رنگ آمیزی مخصوص به خود را دارند. بدین ترتیب در هر جعبه تنها 

حل یک مشکل نیاز هست با تفکیکی مضاعف، مسائل سازه ای و مکانیکی نیز در هر جعبه از هم جدا شده و سپس با توجه به 
برنامه ی کار با هم ترکیب شده اند و بدین ترتیب کارایی افزایش یافته و در بودجه اولیه و مخارج بعدی ساختمان نیز صرفه جویی 

فضای نشینمن  "شامل یک فضای نشینمن بسیار باشکوه است که کولهاس این فضای عمومی را کرده اند. طبقه همکف ساختمان 
داند. در این فضا، یک کافه تریا و قفسه های کوتاه، کتابهای داستان به صورت نامتقارن چیده شده اند. این فضا می "شهر سیاتل 

به نیازهایی دیگر نیز پاسخ می گوید: لم دادن، ورق زدن کتاب ها، کار کردن با لپ تاپ ها، گپ زدن با یکدیگر و تعامل اجتماعی 
(Moor,1986). 

  

                                                           
1 Heterophily 
2 Sendai mediatheque is a library in sendai, miyagi prefecture, japan. Completed in 2001. ( wikipedia) 
3 Toyo Ito ( born: 1941, Japan ) 
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 رسانه ای پکهامکتابخانه و مرکز  -7-3
 2111سال ساخت:  ،، مکان: لندن2طراح: ویلیام السوپ

موقعیت سایت این پروژه به عنوان یک مکان استراتژیک برای طراحی این مرکز رسانه ای به حساب می آید. این پروژه کمی 
هنرستان های موسیقی زیادی قرار دارد دورتر از مرکز شهر و نزدیک به کلیسای جامع شهر واقع شده است. در سرتاسر این منطقه 

  مشغول به کار هستند. به همین دلیل، شرایط ساخت چنین مرکزی برای این منطقه مناسب است. 2112که از سال 
این ساختمان با نمایی برجسته و فرمی دلپذیر و مینیمال، جلوه ای زیبا از یک مرکز رسانه ای را به نمایش گذاشته است. عقب 

ایت احترام نسبت به یکی از شمال این پروژه به دلیل درخت کهنسال و محل گذر، کانسپت زیبایی را خلق کرده و با رع نشینی ضلع
 7.های اصلی سایت پالن )درخت کهنسال(، یکی از اولویت های طراحی را انجام داده استنشانه

 

 کتابخانه و مرکز آموزش دانشگاه اقتصاد و تجارت -7-4
آموزشی دانشگاه اقتصاد وین در راستای پروژه گسترش فضاهای دانشگاه اقتصاد وین طراحی و ساخته شده  کتابخانه و مرکز

پیتر “با برگزاری مسابقه ای بین المللی مراحل ساخت کتابخانه شروع شد و در حضور معماران بزرگی همچون  7223است. در سال 
انتخاب شد تا مراحل ساخت کتابخانه و ” زاها حدید“از گروه معماری ، طرح ارائه شده ”کارمه پینوس“و ” هیتوشی آبه“، ”کوک

این بنای جدید، مانند . متر مربع به پایان برسد 73222در مساحت  7229مرکز آموزشی دانشگاه اقتصاد وین شروع شود و در سال 
یی می کند؛ به عبارت دیگر، طرح جدید، بسیاری از کار های زاها حدید، بنایی است با گوشه های تیز که در مرکز دانشگاه خودنما

مانند مکعبی است که در آن هم گوشه های تیز مایل و هم گوشه های استوار و عمودی دیده می شود. بیشترین طول در این 
 9.طبقه اجرا می شود 4متر است این ساختمان در  92متر و حداکثر ارتفاع،  21متر، بیشترین عرض  291ساختمان 

 

 «1ران ران شاو»انه خالق مرکز رس -7-5
به اتمام  7222، کار مرکز رسانه ای برای دانشگاه شهر هنگ کنگ را در سال «دانیال لیبسکیند»معمار نیویورکی لهستانی 

جایگاه آزمایشگاهها، آمفی تئاتر ها و کالس های درس برای موضوعات « ران ران شاو»رساند. ساختمان مرکز رسانه ی خالق 
مهندسی کامپیوتر و فن آوری رسانه ها در این مجموعه است. این دانشگاه تمهیداتی را فراهم آورد که برای اولین بار در مرتبط با 

آسیا، به ارائه ی باالترین سطح آموزش و پرورش در زمینه رسانه های خالق پرداخته شود. استودیوی لیبسکیند پس از طراحی، با 
 1، امور ساخت و ساز پروژه را بر عهده گرفت.«4لی و اورنج»ی همکاری شرکت معماری یا شهرت جهان

 

 کتابخانه و مرکز اطالع رسانی شهرداری اصفهان -7-6
ای در شهر اصفهان و با زیربنایی کتابخانه مرکزی و مرکز اطالع رسانی شهرداری اصفهان، به عنوان اولین مرکز چند رسانه

های شده و نمای خارجی آن مکعب شکل است. الزم به ذکر است این مرکز با ویژگی مترمربع در پنج طبقه احداث 27222بالغ بر 
نفر از شهروندان است. کتابخانه مرکزی سعی دارد همگام با آخرین  7222منحصر به فرد خود، روزانه پاسخگوی نیاز بیش از 

-پیش در خدمت به شهروندان، مراجعین و عالقه ای و فناوری اطالعات، بیش ازها و دستاوردها در زمینه خدمات کتابخانهپیشرفت

. امکانات این کتابخانه شامل:حوزه کتابخانه ای، حوزه وب و دیجیتال، حوزه خدمات جنبی و توسعه مندان به کتاب و اطالعات باشد
 7فرهنگ مطالعه است. 

 

 8کتابخانه ملی ایران -7-7
، هیئت داوران مسابقه 2920هفتم مرداد (. 2939) 7229ایران، معمار: مهندسین مشاور پیرراز، سال ساخت: -موقعیت: تهران

طرحی کـه ارائه شده بود، طرح  4وزارت مسکن و شهرسازی برای طراحی کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران از مجمـوع 
ایجاد فضاهایی سرزنده و پویا با کیفیات فضایی متنوع و مطلوب، متکی بر  -2روژه: . اهداف پرا برگزیدند 1مهندسان مشاور پیرراز
ها، جلوه گر ساخت مجموعه ایی که عالوه بر حفظ شخصیت و مفهوم سنتی کتابخانه -7، وتکنولوژی مفهوم کتاب، پژوهش

کتابخانه  گرفتن خدمات ویژه در استفاده از هماهنگ سازی کتابخانه با تغییرات و تحوالت آتی و در نظر -9، مدرن باشد تکنولوژی

                                                           
1 Will Alsop ( born: 1947, UK ) 
2 http://www.arel.ir/fa/News-View-2497.htm        
3 www.worldarchitecture.blogfa.com 
4 The Run Run shaw creative media centre 
5 Leigh & orange architects, founded in hong kong in 1874 
6 www.etoood.com 
7 http://www.isfahancity.blogfa.com/category/98 
8 National library of iran is located in Tehran, iran and was designed by pirraz architects in 1994 for an 
international competition. It was completed and merged to the national library and archives organization 
of iran in 2003. 
9 Pirraz consulting planners 

http://www.arel.ir/fa/News-View-2497.htm%20%20%20%20%20%20l
http://www.worldarchitecture.blogfa.com/
http://www.etoood.com/
http://www.isfahancity.blogfa.com/category/98
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ساخت مجموعه ای  -4 ،اهمیت دادن به جایگاه وکارکرد کتابخانه به عنوان مکانی برای تالقی افکار و اندیشه ها -0، های مجازی
 2 .اجتماعی ساخت کتابخانه های مردمی و پاسخگو به نیازهای کلیه ی گروه های -1، ماندگار و فراتر از زمان

 

 سرای شفقفرهنگ -6-8
سرای شفق، یکی از فعال ترین فرهنگ سراهای تهران است که در پارک شفق احداث شده است. ساختمان های فرهنگ

توسط شهرداری تهران احداث شد. این فرهنگ سرا در پی هویتی شدن فرهنگ سراهای  2903تا  2904داخلی آن طی سالهای 
با این نام به فعالیت خود ادامه  2933تغییر نام داد و تا تیر ماه  "فرهنگ سرای دانشجو"ه با هویت دانشجو ب 2932تهران در سال 

تغییر نام داد و هم اکنون با این  "فرهنگ سرای شفق"داد. از این تاریخ و در پی محلی شدن دوباره فرهنگ سراها این مجموعه به 
 7نام مشغول به ارائه خدمات به شهروندان است.

 
 جمع بندی و ارائه نکات مثبت و منفی بررسی نمونه های موردی، منبع: نگارنده – 3جدول شماره 

 نمونه مورد مطالعه نکات مثبت نکات منفی

 

 

 

 

 یک مرکز عمومی چند منظورهو  معماری شفاف و روشن
 حداقل استفاده از دیوار و و منعطف پالن آزاد 

 متنوعفضاها آزاد و سیال جهت فعالیت های 
استفاده از سه عنصر صفحه، لوله و پوسته باعث شده تا ساختمان 

 یکپارچه و طبقات مختلف آن با یکدیگر پیوند بخورد
 تونل هایی برای نور،تهویه هوا و قابلیت حرکت عمودی

 تقابل با جامعه و یا محیط سیستمی باز  نمایش
 طراحی برای معلولین به صورت هماهنگ با سایر فضاها

 گالری دارای دیوارهای متحرکفضای 
 مبلمان در رنگ های تند و در تضاد با مصالح

 مدیاتک سندای

 

 
پالن یعنی درخت های اصلی سایت احترام به یکی از نشانه

 کهنسال در طراحی
 پالن آزاد و چندعملکردیو  ضلع شیشه ای و شفاف

 موقعیت اجتماعی مناسب سایت پالن

 مرکز رسانه ای پکهام

 

علت حرکت در ارتفاع مانع دید و به 
 .منظر اطراف پروژه شده است

 یک نشینمن برای شهر طراحی شده استاین پروژه با ایده 
 بنابراین با شهر در ارتباط است.

 پالن آزاد و فضاهای چندعملکردی.
 صفحه مجزا با رنگ آمیزی مخصوص 4استفاده از 

 شتراستفاده از ستوان های رنگی برای دعوت کنندگی بی
 دهدفرم های مختلف ستوان ها مسیرهای مختلفی را نشان می

 طبیعی  توجه به نورو   طراحی مجموعه به عنوان نهاد اجتماعی

 کتابخانه مرکزی سیاتل

 
حجم ساختمان متشکل ازچند 
ضلعی های سفیدرنگ به فرم های 
نامنظم و شیب دار با زوایای تند و 
به ظاهر نامشخص از درون یکدیگر 

 برآمده.
استفاده از خطوط با زاویه تند و 

 نامنظم در فضاهای داخلی

 طراحی متمایز، بلورین و شفاف جداره ها
، قسمت بیرونی ساختمان پیچیده شده نوارهای براق در اطراف

نوارهایی از باریکه های نور طبیعی در سراسر سقف داخلی است 
 فرم جعبه ای.جهت ارتقاء روح مکان بی حدوحصر و تفکر خارج از 

 ارتباط فضاهای داخلی از طریق شکافها و اتصاالت
راهروهایی بسیار گسترده تر و کالس هایی بسیار صمیمانه تر 

 برای گسترش مبادالت کاری و اجتماعی

 مرکز رسانه خالق ران ران شاو

 

سنگینی کنسول قوی و بزرگ به 
دلیل کنتراست رنگ با حجم زیرین 

تیز از لحاظ  و استفاده از گوشه های
 بصری

 پالن آزاد و چندعملکردی.
ی روشن و باز را وجود آتریوم میانی در فضای داخلی که فضای

 ایجاد کرده است.
استفاده از عناصر هوشمند مانند پنل های خورشیدی در نماها 

 برای استفاده بهینه از انرژی طبیعی
 توجه به دعوت کنندگی مخاطب
اتفاق می افتد، یک فضای پر از جایی که تبادل ایده ها در آن 

 و برقراری رابطه در زمانی واحد. برخورد
 استفاده از خطوط منحنی جهت مسیرها و تفکیک فضاها

کتابخانه و مرکز آموزش 
 دانشگاه اقتصاد و تجارت وین

 

                                                           
1 www.pirraz.com 
2 www. proje.honarmemar.com/memari 

http://www.pirraz.com/
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عدم دسترسی مطلوب و هماهنگی 
 بین فضاهای داخلی

 استفاده از مصالح بومیو  رعایت تناسبات انسانی
 در نما استفاده از ریتم و تکرار

 توجه به فعالیت های دانشجویی دانشجویان هنر
موقعیت مطلوب سایت که قشرهای مختلف مخاطبان را افزایش 
داده جهت افزایش روابط اجتماعی میان اقشار مختلف گروه های 

 انسانی و ایجاد فضایی عمومی

 فرهنگسرای شفق

 

عدم توجه به طراحی داخلی و 
ن فضاهای داخلی جهت جذب مبلما

 جمعیت

 اصول معماری آن متناسب با شرایط اقلیمی شهر اصفهان بوده 
پوششی  ایده معماری آن توده ای شفاف از فضاهای داخلی که در

 مشبک شکل قرار گرفته اند.
 توجه به خط آسمان منطقه تاریخی صفویه

رعایت قواعد طراحی شهری چون ارزش های مصالح ساختمانی و 
رنگ و جزئیات ساختمان، انطباق فضا با عملکرد، یادآور دوران 
معاصر و دستاوردهای آن عواملی است که در طرح ونمای 

 ساختمان رعایت شده است.

کتابخانه و مرکز اطالع رسانی 
 شهرداری اصفهان

 

 عدم یادمان گرایی و نمادپردازی
ی بیش از حد از سطوح استفاده

سفیدرنگ در بتنی نمایان و سطوح 
طراحی داخلی کتابخانه، فضایی 
سرد و یکنواخت و بدون تنوع رنگی 
را به وجود آورده است که یادآور 
فضاهای مدرنیستی است و انتظاری 
را که از کتابخانه و گرمی و متنوع 
بودن فضاهای داخلی آن داریم، 

 سازد.برآورده نمی

فضاهای  اهمیت دادن به انسان و تناسبات انسانی در کلیه ی
 کتابخانه

ی بیش از حد از پنجره و استفاده از مصالح آجری و عدم استفاده
های پست مدرنیستی بنا سنگی در نماهای خارجی بر ویژگی

 .افزوده است
به داخل تاالرها،  نور طبیعی نفوذجهت  استفاده از فرم زیگوراتی

یی که ها و استفاده از سرستون هااستفاده از ریتم و تکرار در ستون
 .یاد آور طاق های با قوس جناغی است

های های مرکزی متعدد، احساس حرکت در بافتاستفاده از حیاط
 .کندسنتی شهرهای ایرانی را تداعی می

 تهران کتابخانه ملی

 

 

 ها و نتایجیافته -8
میان جوانان باعث خانه نشین گسترش صنعت اطالع رسانی و همه گیر شدن استفاده از فناوری های اطالعات، به خصوص در 

. در این میان طراحی مکان های عمومی ن برخوردهای اجتماعی افراد گردیده استشدن استفاده کنندگان و به تبع آن کمرنگ شد
برای استفاده از شبکه ها و ایجاد فضای شهری مناسب و جذاب برای جلب توجه استفاده کنندگان اهمیت بسیاری میابد. وجود 

لفه های مؤبنابراین ؛ نی عالوه بر ارتقاء سطح علمی افراد، بستر الزم را جهت افزایش برخوردهای اجتماعی ایجاد می کندچنین مکا
ثیرگذار جهت طراحی مرکز رسانه ها با رویکرد ارتقاء تعامالت اجتماعی عبارتند از: خلق یک معماری نوین مطابق با معماری روز تأ

طراحی نمای دیجیتال  -ای جدید در طراحی مجموعه که باعث نوآوری و به تبع جذب جمعیت گردد استفاده از تکنولوژی ه -دنیا 
سازمان فضایی با خصوصیاتی پویا و  -توجه به خصوصیات فرهنگی و نمادین جامعه در طراحی مجموعه  -با توجه به کاربری بنا 

اندهی سیال رها سازد. البته منظور فضایی مجازی نیست بلکه منعطف که بتواند مخاطب را در محیطی نامحدود و بی ثبات و با سام
طراحی فضایی  -مکانی است با فضاسازی نوین که می توان در آنجا قرار گرفت، فعالیت های را انجام داد و با دیگران تعامل نمود 

ایجاد تنوع  -ر طراحی فضاها ایجاد تجربه حسی جدید در ناظر با خالقیت د –زنده، جداب، امن، راحت و در معرض عموم بودن 
طراحی مناسب فضا در جهت تبدیل مراکز اطالع رسانی به مکان های عمومی برتر و تخصصی؛ که رعایت  -کاربری ها در فضا 

همه ی اصول طراحی صوری مانند پیوستگی، تناسبات، ریتم، مقیاس، تعادل و توازن، همچنین کلیه ی مبانی طراحی مفهومی 
ر در محیط، مسیریابی، خوانایی و ... به عنوان شالوده های زیربنایی، منزلت خود را در این طراحی حفظ خواهند کرد مانند اصول رفتا

سب سایت پروژه در درون طبیعت، مناظر زیبای شهری، در مجاورت اموقعیت مکانی من -ثر در هدایت مردم مؤارتباط فضایی  –
شفافیت و  -دسترسی راحت به حمل و نقل شهری  –ایی با موقعیت خاص مکان های عمومی و فرهنگی و آموزشی و سایت ه

طراحی فضاهای باز  _ تقابل با جامعه و فضای شهری و القای حس سبکی و نمایش صداقت و در هم شکستن مرز درون و بیرون
ی های باز و فضاهاارتباط فضا –.. و نیمه باز و قابل تغییر کاربری جهت گردهمایی ها، اجتماعات، مطالعه، استفاده از اینترنت و .

حداقل استفاده از دیوار و وسیع  _توجه به مقیاس و تناسبات انسانی  -طراحی متناسب با معلولین، سالمندان و کودکان -بسته 
... ایجاد فضاهای مکث، توقف، استراحت، تجمع و  -ایجاد انگیزه برای حرکت در فضاها  -بودن و گشودگی فضاها با تنوع کارکرد

یک طرح منظم ترافیکی و تخصیص فضا که باعث ایجاد فضایی پر پیچ و خم و سردرگم نشود زیرا ترافیک زیاد و منحرف کننده  -
استفاده از تابلو ها و تمهیدات _ها مانعی در سر راه استفاده از ساختمان خواهد بود و باعث سردرگمی و اتالف وقت خواهد شد 

طراحی مناسب نورپردازی و روشنایی به  –توجه به بحث نور و تهویه هوا در فضاهای داخلی  -صوتی و تصویری اطالع رسانی 
توجه -استفاده از عناصر طبیعی و پوشش گیاهی و آب در طراحی جهت القای حس آرامش و ایجاد فضایی مطبوع  _ویژه در شب 

مبلمان انعطاف  –،طراحی مبلمان متناسب با عملکرد فضاها -ارتباط و تعامل بصری و کارکردی با اطراف -طراحی دعوت کنندهبه 
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ایجاد پتانسیل جهت گسترش  –ایجاد انگیزه برای حرکت در فضاها  –استفاده از ویژگی رنگ ها در طراحی  –پذیر و قابل تحرک 
روبه رویی و تعامل اجتماعی تبدیل کرده و کیفیت فضایی و عملکردی  را به محلی پویا برای که مرکز رسانه هافضا در آینده، 

 مجموعه را ارتقاء می دهد.
 

 ثر بر طراحی مرکز رسانه ها جهت ارتقاء تعامالت اجتماعی، منبع: نگارندهمؤارائه عوامل  – 4جدول شماره 

 آفرینش معماری نوین
استفاده از تکنولوژی های 

 روز در طراحی
 تالطراحی نمای دیجی

توجه به خصوصیات فرهنگی و 
 نمادین جامعه

 طراحی بدون مرز و منعطف
طراحی فضاهای زنده، 
 جذاب، ایمن و راحت

ارتباط و تعامل کارکردی و 
 بصری با اطراف

شفافیت و تقابل با جامعه و 
 فضای شهری

در درون )موقعیت مکانی مناسب پروژه 
طبیعت و منظر زیبای شهری و در جوار 

آموزشی و فرهنگی و فضاهای فضاهای 
عمومی شهری سایت های با موقعیت 

 (خاص

تغییرپذیری،نرمی، انعطاف 
 پذیری، پویایی و سیالیت

 فضاها

برقراری رابطه در زمانی واحد و 
ها در آن جایی که تبادل ایده

اتفاق بیفتد جهت گسترش 
 تعامالت اجتماعی

طراحی فضاهای باز و نیمه باز و 
جهت  قابل تغییر کاربری

گردهمایی ها، اجتماعات، مطالعه 
 و استفاده از اینترنت

استفاده از عناصر طبیعی، پوشش گیاهی 
 و آب در طراحی و تفکیک فضاها

طرح منظم ترافیکی و 
 تخصیص فضا

اسفاده از تابلوها و تمهیدات 
 صوتی و تصویری اطالع رسانی

طراحی متناسب با معلوالن، 
 سالمندان و کودکان

 آسان به حمل و نقل شهریدسترسی 
ایجاد تنوع کاربری ها در 

 فضا
 توجه به فعالیت های گروهی پالن آزاد و چند عملکردی

توجه به دعوت کنندگی مجموعه در 
 طراحی

رعایت مقیاس و تناسبات 
 انسانی

ایجاد پتانسیل برای گسترش 
 فضا در آینده

طراحی مناسب نورپردازی و 
 روشنایی به ویژه در شب

ده از نورطبیعی در جهت ارتقاء روح استفا
 مکان

ارتباط فضاهای باز و 
 فضاهای بسته

 عدم محدودیت در فضاها ایجاد تجربه حسی جدید در ناظر

 قابلیت تقسیم فضاها
، ایجاد فضای مکث، توقف

 استراحت و تجمع
طراحی مبلمان متناسب با 

 عملکرد فضاها
مبلمان انعطاف پذیر و قابل 

 تحرک
مبلمان در فضاهای اجتماعی با طراحی 

 قابلیت اجتماع پذیری
ایجاد انگیزه برای حرکت 

 در فضاها
استفاده از ویژگی رنگ ها در 

 طراحی فضاها
ثر در هدایت مؤارتباط فضایی 

 مردم
 

 منابع
 17، ص92، ترجمه حمید محمدی، نشریه آبادی، شماره «معرفی مدیاتک شهر سندای »، 2930ایتو، ت،  .2

 تهران: انتشارات دانشگاه تهران. ،چاپ سوم،«اجمالی درباره جامعه شناسی هنر»، 2940ا.ح،  آریان پور، .7
، استاد راهنما: دکتر کاوه بذرافکن، «رسانه، ادراک، فضا )مرکز تجارب فناوری رسانه های تهران(»، 2931باالزاده، حامد،  .9

 گاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز، دانشکده هنر و معماری.استاد مشاور: دکتر داراب دیبا، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانش
 31، تهران، نشر قومس، ص «وان شناسی کودکان و فرهنگ» ، 2930بدنارتس، ب،  .0
 ، ارتباطات میان فردی روانشناسی تعامالت اجتماعی، مترجم: فیروز بخت نام، تهران: انتشارات مهتاب2921تی وود، جولیا،  .4
 ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان.2922االسالم،  حامی، پریسا و علی شیخ .1
، طراحی مرکز رسانه های دیجیتال تهران، استاد راهنما: دکتر آزاده شاهچراغی، استاد مشاور: دکتر 2912حمزه لو، سارا،  .2

 تحقیقات تهران، دانشکده هنر و معماری. سیروس باور، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و
ی اجتماع-نگرشی بر ساختار معماری فضاهای فرهنگی با رویکرد ارتقاء تعامالت علمی»، 2910خدامی درسا، مهری سودابه،  .3

، مجموعه مقاالت دومین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی، «نمونه موردی: مرکز چندرسانه ای()
 تهران

، مجموعه مقاالت کنگره معماری و شهرسازی ارگ «طراحی فضا در آینه مناسبات انسانی»، 2920خلعتبری، محمدمهدی،  .1
 بم، چاپ اول، تهران: نشر سازمان میراث فرهنگی کشور.

 ، مبانی ارتباطات اجتماعی، چاپ سوم، تهران: انتشارات فیروزه.2921دادگران، محمد،  .22
 ، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.«ی بر جامعه شناسی ارتباطات، فرهنگ و رسانه درآمد» ، 2912دارابی، علی،  .22
 ، مترجم: غالمرضا خدیوی، تهران: انتشارات آگه.«انسان اجتماعی  »،2922دارندرف، رالف، .27
 ، ترجمه واحد انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهران، تهران.«مدیریت رسانه» ،2930دی ویمر، ت،  .29



 

02 

 

ره 
ما

 ش
م،

هار
 چ

ال
س

1 
ی: 

یاپ
)پ

11
ار 

 به
،)

11
11

 

جتماعی در بررسی نقش فضاهای عمومی در شکل گیری پایداری ا»،2911وزیری سپیده، ناصرالمعمار کیانوش،  زمان .20
، چهارمین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی «نمونه موردی: مرکز فرهنگی مدیاتک سندایی(های فرهنگی )مجموعه

 قزوینپایداری و تاب آوری از آرمان تا واقعیت، دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
دستیابی به ویژگی های کالبدی موثر بر تعامالت »، 2914عبدالمحمدی مهرداد، محمودی زرندی مهناز، شاهچراغی آزاده،  .24

،کنگره بین المللی تحوالت نوین پایداری در معماری شهرسازی عمران و مهندسی ساختمان، «اجتماعی درساختمان مدیاتک
 استانبول

 ، سومین همایش ملی و«معیارهای ارتقای تعامالت اجتماعی در طراحی مدیاتک»، 2911فیض اله نازنین، حمزه لو سارا،  .21
 سومین همایش بین المللی معماری عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم، تهران

تا  12، پاییز، صفحات 23و  22، مجله جستارهای شهرسازی، شماره «معماری، کتاب، فرهنگ»، 2934کیان ارثی، منصوره،  .22
19 

 ، ترجمه:منوچهر صبوری، چاپ سیزدهم، تهران: غزال.«جامعه شناسی» ،2939دنز، آنتونی، گی .23
، ترجمه عباس شاکری و فریدون اهرابی، تهران: انتشارات دانشگاه عالمه «اصول بهینه یابی پویا»،2939گیدنز، ا،  .21

 41- 40طباطبایی، ص 
 244-270، ص 71پور، دو ماهنامه معمار، شماره ، ترجمه باوند به«کتابخانه مرکزی سیاتل»، 2939المپرچت، ب، .72

، ترجمه:علیرضا عینی فر، تهران: «آفرینش نظریه معماری: نقش علوم رفتاری در طراحی محیط»، 2932لنگ، جان،  .72
 انتشارات دانشگاه تهران.

 ، ارتباط شناسی، چاپ دوم، تهران: انتشارات سروش.2920محسنیان راد، مهدی،  .77
، همایش ملی «اصول طراحی مدیاتک در جهت حفظ فضای شخصی افراد»، 2917پزها شهرزاد، محمودی مهناز، کاشی  .79

 معماری و شهرسازی انسانگرا، دانشگاه آزاد اسالمی قزوین
 ، درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی، ترجمه: پرویز اجاللی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.2937مک کوایل، دنیس،  .70
 ،«تاثیر رسانه بر ارتقا کیفیت تعامالت اجتماعی در فضای عمومی مدیاتک »، 2911منجزی نورمحمد،  موهبت زاده الهام، .74
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 یشهر یهاو پژوهش یشهر یمطالعات طراح یتخصص یفصلنامه علم

 1111(، بهار 11)پیاپی:  1سال چهارم، شماره 

 

 مسکن شهری تأمینبررسی جایگاه بافت فرسوده در 

 مطالعه موردی: محله قنبربیگی شهر الر 

     

 ،3، گلناز ابرخیده2، فاطمه حسین پور*1محمدحسین رستمی

 4ندا شریف زاده

 21/22/2911تاریخ دریافت:  
 12/12/2011تاریخ پذیرش: 

 

  92610کد مقاله:  

 
 

 یدهـچک
 

بر  یادیز تأثیرتحت  یو اجتماع یکه از لحاظ اقتصاد باشدیمتوسعه کشور  یهابخش نیترمهم از یکیبخش مسکن 
سو  کینابسامان مسکن در بافت فرسوده از  متیشهر الر ق یگیشهروندان دارد. در محله قنبرب یو رفاه زندگ تیفیک یرو

حاضر از نوع  پژوهشگیرد. یورد توجه قرار مم گرید یاز سو نمسک متیبا ق سهیدر مقا هاخانوادهاکثر  زیو درآمد ناچ
از روش  ینظر یمبان نیدر تدو .باشدیم یگیآن ساکنان بافت فرسوده محله قنبرب یبوده و جامعه آمار یکاربرد

مصاحبه و پرسشنامه  ،مشاهده صورتبه یدانیمطالعات ماز روش اطالعات،  یآورجمع یاستفاده شده و برا یاکتابخانه
 excelو  spssافزار نرم طیدر مح یفیآمار توص یهاروش شده با کمک یآورجمعهای است. تحلیل داده استفاده شده
 یبرا انیمتقاض قیدهد تشوینشان م قیتحق جینتاکه پس از بررسی که ابعاد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، انجام شده 

 ،یریمسکن پذ تیظرف شیافزا ،یریمسکن پذ شیو مخروبه جهت افزا ریبا یبافت فرسوده، استفاده از اراض ینوساز
ی در مسکن شهر تأمیندر  یمؤثرمساکن نقش  ینوساز یوام برا یاعطا قیبافت از طر یتوانمند کردن ساکنان مرکز

 دارند. این محله

 

 فرسوده، مسکن، محله قنبربیگی، الر بافت یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

ریزی شهری( دانشگاه شیراز، دانشکده هنر و ارشد شهرسازی )برنامهکارشناس مجتمع آموزش عالی الرستان و پژوهشگرمدرس  -1

 mh.rostami70@yahoo.comمعماری، شیراز، ایران )نویسنده مسئول( 

 ع آموزش عالی الرستان، الر، ایران.مجتم دانشجوی کارشناسی مهندسی شهرسازی، دانشکده مهندسی، -2

 مجتمع آموزش عالی الرستان، الر، ایران. دانشکده مهندسی، دانشجوی کارشناسی مهندسی شهرسازی، -7

 مجتمع آموزش عالی الرستان، الر، ایران. دانشکده مهندسی، دانشجوی کارشناسی مهندسی شهرسازی، -1
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 مقدمه -1
انسان  یستیز طیدر شرا یسکونت تا زمان حاضر نقش مهم خیتار یاز ابتدا ازین نیاست ا انسان نیازهای ترینمهممسکن از 

مسکن  تیاهم یاسالم ینیجهان ب در .(16،ص.1199ن،یو انسل پیلیف م،ی)ک شودمیآن افزوده  تیکرده است و هر روز بر اهم فایا
کند  یم دییامر تا نی. اشودمی یفقر در جامعه تلق یکن هشیو ر یاساس استقالل اقتصاد مسکن به عنوان هییاست که ته ییآنجا تا

 به مسکن مناسب هستند یکاف یدسترس یدادن به شهروندان برا نانیمقام مسئول در جهت اطم یکه دولت ها به صورت قانون
 .(962،ص.1199اپ،یو  نگ)وا

 

 بیان مسئله -2
( 11: 29۳9 ،ینیالد فی)سی( و آموزش211: 2911،یحمد)پور میو جسم یروان یاجتماع یمختلف اقتصاد یهامسکن از جنبه

 شودمیمحسوب  ییدارا نیو مهمتر نهیهز نیاز خانواده ها در سراسر جهان، باالتر یاریبس یدارد و برا تیانسان اهم یدر زندگ
 یعداد مسکن کافت افتهیتوسعه  یاست در اثر کشورها یزندگ تیفیکننده ک نییعامل تع نیخانوارها مهمتر یتمام یمسکن برا

ندارند. با توجه به  ی( دسترسی)از نظر استطاعت مال هیجهان به مسکن مناسب و قابل ته تیاز جمع یاست اما نسبت قابل توجه
 یم یزندگ نینش ریجهان در محالت فق یرشه تیسوم از جمع کی اینفر  اردیلیم کی باًیگزارش مرکز اسکان سازمان ملل تقر

 (.c.warnock& Ewarnock,2008: 239) کنند
است و داشتن  یواحد مسکون تیعدم مالک یبلکه به معن ستیبودن ن خانمانیب یاز موارد نداشتن مسکن به معن یاریبس امروز

 یتلق یو بازنشستگ یریخانوار مخصوصاً در دوران پ یبرا تیامن جادیا یامطمئن و نقطه یگذار هیسرما کیمسکن به عنوان 
ساکنان، عرض کم معابر،  ازیکشورکمبود خدمات و امکانات مورد ن یشهرها گرید نند( در شهر الر هما01: 2912،ی)نجفشودمی

 نییمناسب، پا یریگذرها، عدم مقاومت ساختمان، فقدان نفوذ پذ ینامناسب در بعض یشهر یمایبودن واحدها، وجود س زدانهیر
 شیمسکن و افزا دیپژوهش به دنبال حل مسئله تول نیاساس ا نیاشاره کرد. بر ا ها رساختیبودن ز یمیمسکن، قد تیفیبودن ک

 باشد. یو حل معضالت و مشکالت موجود در آنها م ندهیحال و آ یازهایبه ن ییپاسخگو یفرسوده برا یبافت ها یریپذ تیجمع
 

 اهداف تحقیق -3
 یکنون تیاز وضع یریننده تصوک انیهدف ب نیاست، همچن یشهر یزیبرنامه ر ندیاز مراحل همبسته فرا یکیهدف  نییتع

 (90: 2912)نور محمدزاده،  دارد یم انیمطلوب و مناسب آن را ب تیبه وضع دنیرس یشهر است نحوه و چگونگ
 ستیو ز یفرهنگ ،یاقتصاد ،یاجتماع ،یالر از لحاظ ابعاد کالبد یگیقنبر ب محله تیوضع لیتحل، پژوهش حاضر یاصل هدف

ارائه رهنمودها و و نیز  افراد محله ازیساختن مسکن مورد ن یبرا یگیبافت قنبر ب یریپذ تیظرف یبررس یاهداف فرع وی طیمح
 می باشد. شهر الر یگیمسکن در محله قنبرب تأمینالزم در خصوص  شنهاداتیپ

 

 سؤاالت -4
 مسکن به چه صورت است؟ تأمین ی نهیمحله در زم تیدر جهت بهبود وضع یگیقنبر ب نیمشارکت ساکن .2
 برخورد دار است؟ ییها تیساختن مسکن از چه ظرف یبرا یگیله قنبر بمح .1
 است؟ یتیدر چه وضع یاجتماع ،یطیمح ستیز ،یاز لحاط ابعاد کالبد یگیمحله قنبر ب .9

 

 مبانی نظری -5

 مسکن -5-1
است  یکیزیکان فم کیاز آن ارائه کرد. مسکن  یواحد فیتوان تعر یدارد و نم یاست، ابعاد مختلف دهیچیمسکن گسترده و پ

فرد مانند خوراک، استراحت و حفاظت  ایخانواده  هیاول یازهایاز ن ی. برخدیآ یخانوار به حساب م یو اساس هیو به عنوان سرپناه اول
را  یمسکون طیبلکه کل مح ستین یواحد مسکون کیو مفهوم عام مسکن  فی. در واقع تعرشودمی تأمین یجو طیدر برابر شرا

 (9:  2910 ،ی)پورمحمدگردد. یشامل م
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 های کالبدی مسکنشاخص -5-2
عمده در مساله مسکن است.  یها یژگیخود از و یمکان طیشرا رایبرخوردار است. ز یا ژهیو تیمسکن از اهم یریمکان قرارگ

 یاجتماع _ یاقتصاد طیمسکن با توجه به شرا یعملکرد یکند و فضاها یرا طلب م یسکونت مسکن خاص یو رفتارها ازهاینوع ن
و  دهدیم لیموجود در شهر را مسکن تشک یکاربر نیعمده تر. (2-1: 2961ق،ی)توف باشدابعاد متفاوت  یتواند دارا یخود م نیساکن

مسکن  یموضوعات کالبد نیتر یاز جمله اساس شهرها است. یکیزینشان دهنده توسعه ف یمسکن به عنوان عامل کم تأمین زانیم
 .World Bank,1992a))رک:  ها جستجو کرد . رساختیز تأمینتوان در یرا م

 

 شاخص های اجتماعی و فرهنگی مسکن -5-3
در  یاجتماع یگردد. هدف ها یمطرح م یهمواره و در هر جامعه ا یاز اهداف اجتماع یکیبه مسکن به عنوان  یدسترس

شوند.  یمردم م یاجتماع ستنیو بهتر ز یزندگ تیفیکاشاره دارد که موجب بهبود  ییخواست ها ای ازهایبر ن یتوسعه مل یهابرنامه
 نی( با وجود ا11، ص،296۳کشور متفاوت است، ) مخبر،  کیدر مناطق  یوحت تلفمخ یدر کشورها یزندگ تیفیک فیاگرچه تعر

 گردد. یم دیتاک یو اصل یهدف کل کیبه عنوان  یتوسعه بر بهبود زندگ یدر همه برنامه ها
 لهیبه وس یوام ده قیمسکن خود را از طر یتوانند وام ها یم یکنندگان مال تأمینق وام مسکن: خرید مسکن از طری -الف

. در صورت نکول شودیم نیتضم یاست که در مقابل مسکن ساز یوام ی. رهن گذارندینما نیمسکن تضم دیمانند وام خر یابزار
 خود به فروش برساند نیاز د یحداقل بخش رانجب ین را براملک را به تملک خود در آورده، آ تواندیقرض دهنده م رنده،یوام گ

 .(11-91، 2911)گرور،
خانوارها بتوانند از  نیکه کم درآمدتر اند یمناسب یسکونت یفضا ،متیارزان ق یهاخانهاحداث خانه های ارزان قیمت:  -ب

 .(990: 2912آذر، شان،یآب اند) با امکانات خود استفاده کنند متناسب یو خدمات یستیز یفضا
با  ییشده اقدام به ساخت مجتمع ها جادیموسسات ا قیدولت از طر کردیرو نیدر ابرنامه های خانه سازی اجتماعی:  -ج
 یگریو د یکارمند یدسته مجتمع ها کیخود دو گروه بودند،  متیارزان ق ینمود. واحدها متیقارزان یمسکون یواحدها
 .(۳1: 2911 ،ی)زاهد، زاهدان شدیاحداث م نانینشهین حاشو اسکا ییکه به منظور جابجا ییواحدها
سازنده، کل  ایکنند. فروشنده  یمسکن را قرض م دیخر ی نهیروش، خانوارها هز نیدر امالی:  تأمینایجاد سیستم های  -د

 .(11: 2911بپردازد. )گرور،  یطوالن یآن را در مدت تواندیمسکن م داری. خانوار خرکندیم افتیدر یکننده مال تأمینمبلغ را از طرف 
 

 بافت فرسوده -5-4
کالبدها،  نیاست؛ داخل ا یرو به فرسودگ ایوجود دارد که همانند کالبد فرسوده شده  یایاست که در آن، جان و زندگ یبافت

افت را بافت مرده ساکن نبود، ب یچرا که اگر انسان باشندیدهنده بافت م لیعنصر تشک نیکه مهمتر کنندیم یزندگ ییهاانسان
 (.291۳ ران،یدو) میدینامیم

 

 ویژگی های بافت فرسوده از نظر شورای عالی شهرسازی و معماری -5-4-1
 ساتیگذشته عناصر متشکله آن اعم از تاس انیسال یاز شهر است که در ط یمناطق ،یفرسوده و ناکارآمد شهر یهابافت

و  یفرهنگ ،یاجتماع ،یشده و ساکنان آن از مشکالت متعدد اقتصاد یو فرسودگ یاکارآمدها،دچارنابانی، خ هیابن ،ییربنایز ،ییروبنا
 (۳: 29۳1،ینی. )آئبرندیرنج م یکالبد

 فرسوده عبارتند از: یبافت ها ییشناسا یارهایمع ،یو شهرساز یمعمار یعال یشورا 2910بر طبق مصوبه سال 

بافت و کثرت  یمتر مربع داشته باشد که معرف فشردگ 111کمتر از  یآنها مساحت % 21از  شیکه ب ییبلوک ها :یزدانگیر

 قطعات) پالک ها( کوچک با مساحت اندک است.

 یسازه ا ستمیباشد، معرف فقدان س یا سازه ستمیو فاقد س داریآن ناپا یبناها % 21از  شیکه ب ییبلوک ها :یداریناپا

 است. هیمقاوم بودن ابن ریمناسب و غ

مناسب و  یها یمتر داشته باشند، معرف عدم دسترس 6معابر آن عرض کمتر از  % 21از  شیکه ب ییبلوک ها :یرینفوذناپذ

 )همان( حرکت سواره است. یبرا یاندک بودن معابر با عرض کاف
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 مسکن تأمینجایگاه بافت فرسوده در  -5-4-2
 فیو عرضه مسکن و به تعر دیفرسوده با تول یهافتبا یو نوساز یبرخوردار است،ارتباط بهساز یفراوان تیکه از اهم یبحث

کشور، امکان  یفرسوده شهر یبافت ها یهزار هکتار 21از  شیمحدوده ب یتوسعه مسکن است. با نوساز یهااستیس گرید
ل سا 21 یکشور ط تیجمع شیافزا یعنوان نمود برا توانیکه م یبه نحو دوجود دار ییباال اریبس یریپذ تیو جمع یبارگذار

 .(20:  2911 ،یو اردستان ینیینخواهد بود.)آ یشهر یهاسطح محدوده شیبه افزا یازین ندهیآ
 

 فرآیند شکل گیری بافت فرسوده -5-4-3

 ینسل ها یو متعلق به تمام یخاطرات قوم انگرینما ،یمل تیو هو یو شهرساز یمعمار یارزش ها رندهیبافت ها در برگ نیا
شهرها کارکرد و  یمیقد یسبب شد تا بافت ها جی، به تدر تیجمع ییجابجا نی( بنابرا01: 2919،ییکشور است.)رضا ندهیحاضر و آ

 یخود، به سمت رکود و فرسودگ یشهر اتیبافت ها با از دست دادن ح نیو ا بدهندخود را از دست  یاقتصاد_یاجتماع اتیح
 .(1: 1110)هلمن، اندکرده دایپ شیگرا

 

 تجربیات و پیشینه پژوهش -6
 در بافت های فرسوده اشاره می گردد.مسکن  تأمینصورت گرفته در بحث  یهاپژوهشو تجارب در این بخش به 

 پیشینه خارجی )مأخذ: نگارندگان، با اقتباس از منابع( -1جدول 

 روش و نتایج پژوهش عنوان سال محقق

و  یشال
 همکاران
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چشم  یطراح تیاهم یهاجنبه
 نانداز در توسعه مسک

 یداریبا مفهوم پا ییچشم انداز و طرح ها یزیرکه برنامه افتندیدست  جینتا نیبه ا
 نیبنابرا کند؛یتوسعه مسکن کمک م یمساعد و پاسخگو ستیز طیبه خلق مح

در مناطق  هیاول یازهایچشم انداز به منظور درک ن یدر طراح رگذاریتاث یفاکتورها
انداز در شناخت چشم یپس نقش معمار باشد. یمناسب یارهایمع تواندیم یمسکون

 .مهم است اریبس یو ارتقاء جوامع محل

 1121 بالنگر
ی در مراکز مسکن و مردم بوم

 مناطق شهری

پرداخته  یشهر یمسکن بوم یمل طیاز شرا دیجد یبا ارائه نقشه ا یکم یابیارز
هش تا به منظور کا کندیخانه کمک م تیکه مالک دهدیمقاله نشان م نیاست. ا

نسبت  یبه مسکن قابل مالحظه ا ازیکه ن یو افراد بوم یاصل انیجر نیشکاف ب
 جادیپژوهش، ا نیباشد. هدف ا یمستاجران م یبرا بخصوص یبوم ریبه افراد غ

 یانتقال افراد به مراکز شهر لیفعال جهت هدفدار بودن تسه یاستهایجهت س ازین
 .استموجود  نمسک یکمک به بهبود نابرابر جهیو در نت

و  نالیز
 همکاران

1121 
 یزندگ تیفیمسکن و ک طیشرا

 ی در مالزیشهر یفقرا

 نیبه ا یزندگ تیفیشاخص مرتبط با سنجش ک 21با در نظر گرفتن  یدر پژوهش
مسکن، بهداشت،  طیشرا نیب یاند که رابطه مثبت و قابل توجه افتهیدست  جهینت
 .وجود دارد یزندگ تیفیبا ک یاجتماع تیو حما یمنیا

 

 )مأخذ: نگارندگان، با اقتباس از منابع( یداخل نهیشیپ -2جدول 

 روش و نتایج پژوهش عنوان سال محقق

 2911 انیعبد

مسکن  استیس یابیارز
مسکن گروه  تأمیندر  یاجتماع

د )نمونه:شهرستان مآکم در
 رباط کریم(

( به کی)اجاره به شرط تمل یکه مساکن اجتماع دهدیپژوهش نشان م جینتا
و  یمساکن به لحاظ کم نیا یاست ول دهیقشر کم درآمد رس یعنیهدف  یهاگروه

 نیا ادینتوانسته است مشکل مسکن گروه کم درآمد را با توجه به حجم ز یفیک
 .در جامعه بهبود بخشد فیط

 2911 یزمان

 کردیمسکن با رو یزیبرنامه ر
بر اقشار  دیبا تاک داریتوسعه پا

 کم درآمد

 یهانهیکم درآمد، کاهش هز یخانواده ها یاست که توانمندساز هدیرس جهینت نیا
 ینظارت شهردار شیها و افزا یکاربر یمساکن، سامانده یساخت، استانداردساز

 داریبه توسعه پا یابیراهبردها جهت دست نیمنطقه بر توسعه مسکن از کارآمدتر
 .باشد یمسکن م

 2919 یاسد

افزا  انیراهبرد توسعه م یابیارز
 تیمسکن و ظرف تأمین در
 فرسوده یبافت ها یریپذ

در  ییباال یمورد مطالعه استعدادها یرسد که اگر محدوده  یم جهینت نیا به
بافت ها،  لیپتانس نیافزا داشته باشد و در صورت توجه به ا انیتوسعه م یراستا

 شیشهر داشته باشد و به افزا هیروینقش موثر در کاهش رشد ب تواندیفرسوده م
 یریصورت شاهد شکل گ نیا که در دیمسکن کمک نما تأمینها جهت  تیقابل

 .بود میو سالم خواه داریپا یشهر
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 روش انجام تحقیق -7 

منظور  نیحصول به ا یانجام گرفته است، برا قاتیمتون و تحق یبررس ،ینظر یمربوط به مطالعات مبان :یاروش کتابخانه

 .استفاده خواهد شد یو خصوص یدولت یسازمانها و ترجمان ها یبتو ث یها و اطالعات رسماز داده

محله و  یاز بافت فرسوده محله، مصاحبه با اهال یربرداریمشاهده، تصو قیاز طر یدانیمطالعات م :یدانیم مطالعات

به  یابیجهت دست یو پرسشنامه ا یبه منظور کسب نظرات کارشناس زین یاپرسشنامه یآورامالک انجام خواهد شد. جمع نیمشاور
انتخاب شدن  یساده که همه اعضا شانس برابر برا یتصادف یریروش نمونه گ هخواهد شد که با استفاد هینظرات شهروندان ته

ست،  یجهت به دست آوردن حجم نمونه در مطالعات اجتماع جیرا یاز فرمول ها یکیدارند و با استفاده از فرمول کوکران که 
 .شودیم عیتوز حلهم نیا انیمورد نظر در م ید خواهد شد و با توجه به حجم نمونه تعداد نمونه ها برآور

 292شده بر اساس فرمول کوکران، برابر با  یریگپژوهش، حجم نمونه اندازه نیدر ا
 زیحجم جامعه را ن توانیفرمول آن است که م نیعمده ا یژگیو خانوار بدست آمده است.

 (2911 ا،ین)حافظ افتیدست  ترینه منطقنمو کیدر آن دخالت داد و به 

𝑛 =
𝑡2𝑝𝑞 𝑑2⁄

1 +
1
𝑁
(
𝑡2𝑝𝑞
𝑑2

− 1)
 

 

 معرفی محدوده مورد مطالعه -8
وجود داشته است به نام محله گودو که در اثر زلزله  یالر محله ا میکند در شهر قد ریینام تغ نیمحله به ا نیا نکهیقبل از ا

که به دلیل نزدیک بودن  ( قرار داشته استیگی)قنبر ب محله نی. محله گودو در مجاورت همشودمی رانیو یقمر یهجر 2112
 .شودمیمحله به بازار قیصریه یکی از محالت پر ازدحام شهر الر محسوب 

 

 تجزیه و تحلیل -9
مختلف در ارتباط با  اتیخصوص سواالت به سنجش لهیکرده است و به وس دایمختلف کاربرد پ یهانهیدر زم یامروزه پرسشگر

 باشدیم یمسکن شهر تأمینبافت فرسوده در  گاهیجا یپژوهش بررس نیرو هدف از انجام ا نیاز هم شودیشهر و انسان پرداخته م
 ،یاجتماع ،یاز لحاظ ابعاد کالبدبا استفاده از پرسشنامه و الر  یگیمحله قنبر ب تیضعموضوع، و نیهدف که پس شناخت ا نیبا ا

 گرفت که نتایج تحلیلی آن به شرح زیر می باشد.قرار  یمورد بررس یطیمح ستیو ز یفرهنگ ،یاقتصاد
 

 پرسش شوندگان یاجتماع -یتیجمع اتیخصوص -9-1
آمار مشاهده شده  براساس: پاسخ دهندگان تیجنس -الف

درصد از افراد پاسخده مرد  12از تمام پرسشنامه ها در مجموع 
 (2. )شکل می باشد درصد از آنها زن 2و 

 نمودار پایینهمانطور که از : سن افراد پاسخگو -ب
درصد از افراد در  11بیشترین میزان پاسخ ها حدود  پیداست

سال  01 تا 96سال و کمترین آن در سنین  21تا  06سنین بین 
 (1به باال قرار دارد. )شکل 

، 2046الزم به ذکر است که : علت سکونت در محله -ج
درصد به ترتیب مسکن ارزان، روابط فامیلی،  242و  942،  2141

وان علت سکونت در محله بیان شغل و تحصیل را به عن
 (9)شکل  اند.کرده

طور که مشاهده  همان: از سکونت در محله تیرضا -د
شده و بیشتر افراد پرسش  دهیسطح پرس 2شود، سواالت در می

نظرشان در حد متوسط  یدرصد 06شونده با اختصاص سهم 
، 29، 96 بیجواب ها به ترت یاست. الزم به ذکر است که مابق

ام وکامال  یام، کامال ناراض یام، راض یدرصد ناراض 1و  9
کرده اند.  انیسکونت در محله ب از تیام را به عنوان رضا یراض

 (0)شکل 
 

 
 جنسیت پاسخ دهندگان -1شکل 

 
 پاسخگو افراد سن -2ل شک

 
 علت سکونت در محله -3شکل 
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 11از  شیشود، بطور که مشاهده می همان: نوع شغل -ه
افراد پرسش شونده وجود دارد که بیشتر  نیدر ب یرسته شغل

مغازه دار  یدرصد 2142افراد پرسش شونده با اختصاص سهم 
در نمودار  بیشغل ها به ترت ریبوده اند. الزم به ذکر است که سا

 (.2شده اند )شکل  انیبه عنوان نوع شغل در محله ب نییپا
درآمد: بررسی ها حاکی از آنست که بیشتر این  زانیم -و

 نیشتریب نیب نیخود را اظهار نکردند و اما در ا تیافراد وضع
 نیتومان است و کمتر ونیلیم 9 یدرصد مربوط به درآمد باال

 (6ان است. )شکل توم ونیلیم ۳ یآن مربوط به باال

 
 رضایت از سکونت در محله -2 شکل

  
 میزان درآمد – 4شکل  نوع شغل – 3شکل 

میزان هزینه خانوار: وضعیت میزان هزینه خانوار افراد  -ز
ن قابل پرسش شونده در محله قنبربیگی طبق نمودار پایی

 ونیلیم 9 یباال هزینهدرصد مربوط به  نیشتریب بررسی است.
 است. تومان ونیلیم 1 یآن مربوط به باال نیو کمتر تومان

 (۳)شکل 
وضعیت پس انداز افراد پرسش وضعیت پس انداز:  -ح

شونده در محله قنبربیگی طبق نمودار پایین قابل بررسی است. 
و  هزار تومان 211 یالبا پس اندازدرصد مربوط به  نیشتریب

 (1)شکل  است. تومان ونیلیم 241 یآن مربوط به باال نیکمتر
افراد پرسش شونده  تیمالک تیوضع: تیمالک تیوضع -ط

است. حدود  یقابل بررس نییطبق نمودار پا یگیدر محله قنبرب
درصد از پرسش  29هستند و  یملک تیمالک یدرصد دارا 61

 (1شوند. )شکل  یدو شامل مهر  ایشوندگان را اجاره، رهن 
وضعیت ارزش ملک افراد پرسش شونده : ارزش ملک -ک

 نیاست که ارزش ملک بیشتر این افراد در بازه ب نیاز ا یحاک
درصد مربوط به بازه  21تومان قرار دارد و  ونیلیم 211تا  111
 (21قرار دارد. )شکل  یتومان ونیلیم ۳11 یباال

 نیبدست آمده مهمتر جینتا براساس: تردد روزانه لهیوس -ل
 موتور ،یخودرو شخص بیمورد استفاده در محله به ترت لیوسا

 22و91و01 یبا درصدها یدوچرخه و تاکس ،یروادهیپ کلت،یس
 (22باشد. )شکل یم ۳42و 

 
 خانوار نهیهز زانمی – 7شکل 

 
 پس انداز تیوضع -8 شکل

 
 ت مالکیتوضعی – 5شکل 

  
 وسیله تردد روزانه – 6 شکل ملک ارزش –11شکل 



 

17 

 

ره 
ما

 ش
م،

هار
 چ

ال
س

1 
ی: 

یاپ
)پ

11
ار 

 به
،)

11
11

 

 خصوصیات کالبدی و فیزیکی -9-2
براساس نتایج بدست آمده بیشتر : عمر ساختمان -الف

درصد( و  ۳9ساختمان های محله، مرمتی و تخریبی اند )حدود 
 (21)شکل  نیازمند احیا و نوسازی و بازسازی هستند.

بدست آمده  جیبراساس نتانوع سند ساختمان:  -ب
فراوانی پاسخ ها مربوط به سند شش دانگ است و در  نیشتریب

درصد از افراد پاسخگو  ۳6مجموع می توان گفت که بیش از 
 (29)شکل  دارای مالک رسمی هستند.

بدست آمده از  جیبراساس نتا: اسکلت ساختمان -ج
اسکلت  شتریدارد که ب نیاز امحله نشان  یساختمان ها

شده که از منظر ساختمان  لیساختمان ها از آجر و آهن تشک
 (20ساختمان ها است. )شکل  یبرا فیضع یقالب یساز

بدست آمده  جینتا براساس: تعداد طبقات ساختمان -د
طبقه  کی یها مربوط به ساختمان هاپاسخ یفراوان نیشتریب

 (22است. )شکل 
 01بدست آمده حدود  جینتا براساس :ساختمان ینما -ه

درصد فاقد نما  2بوده و کمتر از یمانیها سساختمان یدرصد نما
 (26هستند. )شکل 

 
 عمر ساختمان -7 شکل

 
 نوع سند ساختمان – 8شکل 

  
 ساختمان طبقات تعداد -15شکل  ساختمان اسکلت -14شکل 

 
 نمای ساختمان – 9شکل 

 

 خصوصیات زیست محیطی -9-3
بدست  جیسر و صدا در محله: براساس نتا تیوضع -لفا

 یاز افراد ساکن در محله از صدا و آلودگ یمیاز ن شیآمده ب
 (2۳)شکل  برند. یرنج م یصوت یها

 براساس: در محله افتیزباله و باز یجمع آور تیوضع -ب
 فیپاسخ ها مربوط به ط یفراوان نیشتریبدست آمده ب جینتا

درصد  60از  شیتوان گفت که ب یاست و در مجموع م فیضع
زباله و  یآورجمع تیاز افراد پاسخگو معتقد هستند که وضع

 (21. )شکل ستیدر محله مناسب ن افتیباز
بدست  جینتا براساس: شبکه فاضالب در محله تیوضع -ج
 تیشبکه فاضالب در محله رضا تیاز وضع نیشترساکنیآمده ب

 یمناسب یتیه بودن وضعدرصد معتقد ب 21را ندارند و فقط  یکاف

 
 سروصدا در محله تیوضع – 17شکل 

 
 در محله افتیزباله و باز یجمع آور تیوضع -18شکل 
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 (21هستند. )شکل 
بدست  جینتا اساس بر: آسفالت معابر در محله تیوضع -د
است و  فیضع فیپاسخ ها مربوط به ط یفراوان نیشتریآمده ب

درصد از افراد  20از  شیتوان گفت که ب یدر مجموع م
ندارند. )شکل  تیآسفالت معابردر محله رضا تیپاسخگو از وضع

11) 
 

 شبکه فاضالب در محله تیوضع -19شکل 

 خصوصیات فرهنگی -9-4

محله،  بیشامل معا ،یفرهنگ اتیقسمت خصوص نیدر ا
 ،یو نوساز یمشارکت در بهساز زانیمحله، م ازیامت نیمهمتر

 یدر بازساز یبا شهردار یمشارکت در محله، همکار یهانهیزم
در محله  یو نوساز یدر بهساز یمحله، موانع همکار یو نوساز
داده شده  رقرا لیو تحل هیمحله، مورد تجز یدر نوساز تیو ارجع

از  یسطح 2پاسخ  فیبدست آمده که براساس ط جیاست. نتا
شاخص در محله است، نشان  ۳از  فیضع یلیخوب تا خ یلیخ

 یلیخ فیپاسخ ها مربوط به ط یفراوان نیشتریدارد که ب نیاز ا
 است. فیتا ضع فیضع

موجود در  بیبدست آمده از معا جینتا: محله بیمعا -لفا
بافت محله  یها مربوط به فرسودگپاسخ یفراوان نیشتریبمحله 

 یدرصد از افراد پاسخگو نسبت به فرسودگ 12از  شیاست که ب
 (12ندارند. )شکل  یندیمحله احساس خوشا

 نیبدست آمده که مهمتر جینتا: محله ازیامت نیمهمتر -ب
بودن در  یو مذهب نیمحله اصالت ساکن ازیبه عنوان امت یفراوان

 یاست که مابق یدر صورت نیدرصد است ؛ ا 21سطح محله با 
 (11. )شکل شودمیدرصد را شامل  01امل عو

 جینتا: محله یو نوساز یمشارکت در بهساز زانیم -ج
از  نیدرصد از ساکن 29از  شیدارد که ب نینشان از ا بدست آمده

 (19کنند. )شکل  یم تیحما یو بهساز یمشارکت در بهساز
نشان  بدست آمده جینتا: مشارکت در محله یها نهیزم -د

در ساخت و ساز در محله با  یکیزیدارد مشارکت کمک ف نیاز ا
فقط  ییاست که مشارکت اجرا یدر صورت نیدرصد است ؛ ا 09
 (10. )شکل شودمیدرصد را شامل  9

: محله یو نوساز یدر بازساز یبا شهردار یهمکار -ه
بله  فیپاسخ مربوط به ط یفراوان نیشتریبدست آمده ب جینتا

درصد از افراد  1۳ کیان گفت که نزدتو یاست و در مجموع م
 یو نوساز یدر بازساز یبا شهردار یپاسخگو آماده همکار

 .(12محله هستند )شکل 
 براساس: در محله یو نوساز یدر بهساز یموانع همکار -و

 نیساکن نییدرآمد پا یموانع همکار نیبدست امده مهمتر جینتا
درصد را  22 یوعدم اعتماد به شهردا درصد است؛ 66محله با 

 (.16)شکل  شودمیشامل 
 نیبدست آمده مهمتر جینتا :محله یدر نوساز تیاولو -ز

 60با  یمسکون یواحدها یبهساز یوام برا یاعطا تیاولو
درصد را  12پول ملک در حد قابل قبول  افتیدرصد است و در

 (.1۳)شکل  شودمیشامل 

 
 آسفالت معابر در محله تیوضع -21شکل 

 
 محله بیمعا -21شکل 

 
 محله ازیامت نیمهمتر -22شکل 

 
 محله یو نوساز یمشارکت در بهساز زانیم -23شکل 

 
 مشارکت محله یهانهیزم -24شکل 

 
 یو نوساز یدر بازساز یبا شهردار یهمکار -25 شکل

 محله
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 اولویت در نوسازی محله -11شکل  موانع همکاری در بهسازی و نوسازی محله -26 شکل

 

 گیرینتیجه -11
 رانیا نیشهر نش تیکرده است. جمع جادیا یشهر طیمردم در مح یرا برا یخاص طیشرا رانیدر ا یشهر تیرشد شتابان جمع

 شیبه افزا رانیا ینیشتابان شرخ شهر نش شیاز هفت برابر شده است، افزا شی( به ب2991 - 2912دوره پنجاه ساله ) کیدر 
 تأمین یاز روش ها یکیکه  نیبزرگ منجر شده است با توجه به ا یرهابالقره مسکن در سطح شهرها به خصوص شه یتقاضا

فرسوده هم  یاز بافت ها نهیوسعه در استفاده بهتأکید برنامه چهارم و پنجم ت لیباشد و به دل یو سکونت م تیفیک یمسکن ارتقا
شهرها  یتوسعه درون یبرا یمهم اریبس لیتوانند پتانس یفرسوده م یبناها، بافت ها یمسکن و هم از جهت مقاوم ساز تأمین یبرا

 .فراهم آوردند
معطوف  شتریمشارکت را ب نیکنند اما ا یم تیمحله حما یو نوساز یاز مشارکت در بهساز نیبدست آمده ساکن جینتا براساس

 تیظرف یدارا یکیزیف-یو کالبد یفرهنگ ،یتیجمع-یاز منظر اجتماع قنبربیگی محله. دانند یدر ساخت و ساز م یکیزیبه کمک ف
 یاقتصاد نییتوان پا لیبه دل نیدارد که ا ینییپا اریبس تیظرف یطیمح ستیو ز یاست اما از منظر اقتصاد یمطلوب اریبس یها

نشان  ،یگیمحله قنبر ب یکیزیو ف یکالبد اتیبدست آمده از خصوص جینتا محله است. یطیمح ستینامطلوب ز تیضعو و نیساکن
 دیاز د هستند. یو بازساز یو نوساز ایاح ازمندیاند که ن یبیو تخر یمحله، مرمت یاز دو سوم ساختمان ها شیدارد که ب نیاز ا

شده که از منظر ساختمان  لیتشک یمانیس یآنها ازاسکلت آجر و آهن و با نما شتریتوان گفت که ب یساختمان ها م یاسکلت و نما
 .هستند یساختمان ساز یاستانداردها یدارا یساختمان ها است. لذا درصد کم یبرا فیضع یقالب یساز
 

 ارایه راهکارها و پیشنهادات -11
 ها استیاجرا سبافت فرسوده محله با استفاده از  ینوساز یبرا انیمتقاض قی. تشو2
 محله یریمسکن پذ تیظرف شیو مخروبه جهت افزا ریبا ی. استفاده از اراض1
 یبیتخر یدر واحد ها یتراکم ساختمان شیبا استفاده از افزا یریمسکن پذ تیظرف شی. افزا9
 مساکن ینوساز یوام برا یاعطا قیبافت از طر یتوانمند کردن ساکنان مرکز .0
 بخش مسکن یساکنان در نوساز یهمکار. استفاده از نظارت و 2
 موثر مسکن یتقاضا یمال تأمینبه منظور  یبانک یهادر تعداد و سقف وام شی. افزا6
 هیابن یو مقاوم ساز یجهت بهساز یمال یوام و کمک ها یاعطا قیمحله از طر تی. حفظ جمع۳
 یو استانداردساز یسازو کوچک ی. انبوه ساز1
از  یریخود و جلوگ یهاخانه یبازساز یبرا یمسکون یواحدها یاتیکم بهره و کاهش عوارض مال یکمک یها نهی. ارائه هز1

 بافت شتریب یفرسودگ
 استفاده از مصالح بادوام و سبک قیمقاومت در برابر زلزله از طر تیبا قابل نینو یهایفناور یری. بکارگ21
 

 منابع
، تهران: انتشارات دانشگاه  یکهن شهر یبافت ها یو نوساز ی(. بهساز2919ا. ) ،ینی،ک.، پوراحمد ،ا.، مشک یبیحب .2

 922کردستان ، ص
 .۳1ص  مسکن، و نیزم یسازمان مل :تهران ی،شهر یهایسرانه کاربر. (29۳1) ص. ،یمسائل ،م. ،یبیحب .1
 .1۳6صاز شار تا شهر )چاپ پنجم(، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، (. 2919م.) ،یبیحب .9
 .121)چاپ سوم(، تهران انتشارات دانشگاه تهران،ص  ی(. مرمت شهر2916م.) ،یم.، مقصود ،یبیحب .0
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ارشد  ینامه کارشناس انیپا ر،یشهر رامش یمسکن ، مطالعه مورد یفیو ک یکم یشاخص ها یمکان لی(. تحل2911ا. ) د،یحم .2
 نور تهران امیدانشگاه پ ،یشهر یزیو برنامه ر ایجغراف

قبل و پس از  یعمران یمسکن دربرنامه ها یفیاهداف ک یمسکن و بررس تیفی(. عوامل موثر بر ک29۳1بخش، ف. )خدا .6
در صنعت ساختمان و مسکن(،  یفناور) رانیتوسعه مسکن در ا یها استیس شیهما نیانقالب، مجموعه مقاالت هفتم

 .یوزرات مسکن و شهرساز
علم و  ی: انتشارت جهاد دانشگاهتهران ، یستیز یهامجتمع یمنشا فرهنگ(. 2966) رضا زاده هیترجمه راض .مسآ، راپاپورت .۳

 .21ص  ران،یصنعت ا
 نی، مجموعه مقاالت سوم یاجتماع ،یاقتصاد یتوسعه  یبخش مسکن در قالب برنامه ها یابیارز (.29۳2م. ) ،یرحمان .1

 ،دانشگاه تهران، تهران رانیتوسعه مسکن در ا یاهاستیس ناریسم
 انی(، پامیمسکن گروه کم درآمد )نمونه: شهرستان رباط کر تأمیندر  یمسکن اجتماع استیس یابی(. ارز2911م. ) ان،یعبد .1

 مدرس. تیدانشگاه ترب ،یشهر یزیارشد جغرافیا و برنامه ر ینامه کارشناس
 استیس ناریسم نیسوم مقاالت عه، مجمو شمندانیگذاران و اند استیس دگاهیاز د یمسکن اجتماع(. 29۳2نژاد ، غ. ) عربی .21

 ی.ساز، وزارت مسکن و شهر1، جلد  رانیتوسعه مسکن در ا یها
 .92-06ص، 1۳شماره  با،یز ینارمک، هنرها ی: مطالعه موردداریپا یمحله مسکون(. 2912م. ) ،یزیعز .22

 .01-92، ص 2۳شماره  ،بایز یمسکن، هنرها یزیبرنامه ر ندیمسکن در فرآ یشاخص ها گاهی، جا(2919م. ) ،یزیعز .21
-12، ص 19شماره ، بایزی هنرها ران،یدر ا یمسکن شهر یشاخص ها یو دگرگون گاهیبر جا یلیتحل(. 2910م. ) ،یزیعز .29

90. 
در معرض مخاطرات  ییروستای سکونتگاه ها ییفضا ی، پهنه بند(2910) ،ا.فهی، خل.ا ،یفتاح ،یع.، رمضان نژاد،  ،یعلو .20

منطقه  یزی: شهرستان تالش(، فصلنامه برنامه ریمطالعه مورد)ر وویک ارهیچند مع یریگ میتصم کیاز تکنبا استفاده  یعیطب
 .212-296، ص 11 سال پنجم ، شماره ،یا

مسکن  تأمین تیظرف دگاهیاز د رانیتوسعه بخش مسکن ا یها استیس ی(. بررس2911م.، قصد ، ف.، یعقوبلور، ز ) یدیع .22
 یکاربرد یکرج، مرکز آموزش علم ،یشهر تیریفرهنگ و مد ،یمعمار یمل شیهما ،یون شهرفرسوده در یدر بافت ها

 .دید یکرج، دفتر معمار یشهردار
16. Aluko, O. (2011). The effects of location and neighbourhood attributes on housing 

values in metropolitan Lagos. Ethiopian Journal of Environmental Studies and 

Management, 4(2), 69-82. 
17. Amao, F. L. (2012). Housing quality in informal settlements and urban upgrading in 

Ibadan, Nigeria (A case study of Apete in Ibadan). Developing Country Studies, 2 (21.)  

18. urban). 
19. Belanger, Y. D. Head, G. W., & Awosoga, O. (2012). Housing and Aboriginal people in 

urban centres: A quantitative evaluation aboriginal policy studies, 2(1). 

20. Bromley, R. D. Tallon, A. R. & Thomas, C. J. (2005). City centre regeneration through 

residential development: Contributing to sustainability. Urban Studies, 42(13), 2407-

2429. 

21. Day, K., Anderson, C., Powe, M, McMillan, T., & Winn, D. (2007). Remaking Minnie 

Street: The impacts of urban revitalization on crime and pedestrian safety. Journal of 

Planning Education and Research, 26(3), 315-331. 
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 یشهر یهاو پژوهش یشهر یمطالعات طراح یتخصص یفصلنامه علم

 1711(، بهار 17)پیاپی:  1سال چهارم، شماره 

 

 هایشهردار یشهر تیریدر مد GIS ستمیکاربرد س یو بررس لیتحل

     

 2طاهر طاهرلو، *1اکبر جلیل نژاد
 71/71/7911تاریخ دریافت:  

 71/11/7011تاریخ پذیرش: 
 

  74601کد مقاله:  

 
 

 یده ـچک
 

 ۀو ادار یخدمات عموم ۀدر ارائ رگذاریتأث ینقش تواندیم یشهر تیریعناصر مد ینترمهماز  یکی عنوانبه یشهردار
 یهاجنبهآن بر  عیوس راتیفناوری اطالعات و ارتباطات و تأث روزافزونبا توسعه  شکیبداشته باشد.  یاز امور محل یاپاره

شده است. چنانکه الزمه زندگی در شهرهای  یاگستردهش تحوالت دستخو زیمختلف زندگی، ابعاد خدمات شهری ن
  Gis .باشدیم یرسانخدمات نیهای نوها و فناوریروش یریکارگبهنقاط  تمرکز خدمات و تعامالت،  عنوانبهامروزی 

یک سیستم اطالعاتی است که پردازش آن بر روی اطالعات مکان مرجع یا اطالعات جغرافیایی است و به کسب 
و  یلیتحل صورتبهحاضر  قیتحقپردازد که به نحوی با موقعیت مکانی در ارتباطند. یمهایی یدهپداطالعات در رابطه با 

 نترنتیا یو شبکه جهان یاستناد ،یاکتابخانهنابع و متون معتبر به م ،یاستدالل وهیبا ش نیو همچن رفتهیانجام پذ یفیتوص
 یشهر تیریمد یکل تیامکانات، خدمات و وضع یارجاع شده است. سپس با توجه به اطالعات به دست آمده به بررس زین

با مدیریت شهری نوین و کارآمد و همچنین با استفاده از  دارند، پرداخته شد. gis ستمیس اربردکه ک هایشهردار
ی چندبعدی از محیط شهر را تهیه کرد و بر اساس آن هامدلتوان ی شهرداری الکترونیکی میاندازراهو  gisی افزارهانرم

 ها دارد.یشهرداری پرداخت که کاربرد زیادی در مدیریت شهری شهرکالنی هاطرحبه طراحی 

 

 ها.یشهردار ،یشهر یزیربرنامهو  تیری، مدgis ستمیس ،یکیالکترون یشهردار یدی:ـکلان ـواژگ

 

                                                           

 کارشناس ارشد مکانیک و کارشناس عمران )کارشناس عمران شهرداری خوی( )نویسنده مسئول( -1
a.jalilnejhad@gmail.com 

 (یخو یکارشناس عمران شهردارکارشناس ارشد عمران، گرایش آب و سازه های هیدرولیکی) -2
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 مقدمه  -1
 اهمیتکم یهانقش یفایتمام تا ا تیدارد که از حاکم یدرجات مختلف یشهر تیریمد انیدر جر ینقش نهاد شهردار

قانون  ران،یا ی. در نظام حقوقکنندمی نیتبب ینظام حقوق ۀو مقررات موضوع نیرا قوان یشهردار گاهیو جا تیاهم ۀ. درجراستیمتغ
از آن،  یشهروندان، با نسخ مواد متعدد یو مدن یاسیس یاست که با وجود رشد و آگاه اریقانون مع 7990مصوب  یشهردار

از آن ستانده و به دولت واگذار شده  یشهردار اراتیو اخت فیوظا نیتر ینحو که اساس نیاعمال شده، به ا انهیواپس گرا یکردیرو
رشته هاى  ریاست. بى شک روابط عمومى، مانند سا شیخو یامور محل ۀشهروندان در ادار یآن مشارکت حداقل ۀجیاست که نت

داشته باشد.  رىیعلوم انسانى مورد غفلت قرار گرفته است و توسعه روزافزون و ارتباط و اطالعات در کشور ها، نتوانسته در آن تأث
و سال هاست  ستین دىینو و جد دهیادارى در کشور ما پد ىید. مشکالت و ناکارآوضعى دار نیچن زیحتى کشور در حال توسعه ما ن

به عمل آمده  زیمى کنند، هر چند تاکنون اقداماتى ن زىیها مطالعه و برنامه رکه سازمان هاى مربوطه، براى اصالح ساختارى آن
را جست وجو مى کند، روابط  تیتکامل دارد و مدن که جامعه متحول ما رو به سوى تىیاست. در عصر ارتباطات و اطالعات در موقع

جنس و  رایدارد، ز ادىینقش نهادى و بن نىیبستر هاى مشارکت ذهنى و ع جادیاصلى ارتباطات است و در ا ناصرعمومى از اجزا و ع
مقوله اطالع رسانى که از هاى آن به طور عمده،)ارتباطى، تعاملى و تبادلى( است. امر مشارکت با تیو فعال فیمجموعه وظا تیماه

 داتیاز کارهاى اجراى تحقق مشارکت از جمله تمه گرید ارىیشود و بس ىهاى روابط عمومى است آغاز م کردیرو نیمهمتر
(. شهرنشینی، افزایش جمعیت شهرها و به دنبال آن 7911 ،یقاض دیرسعیکاربردى روابط عمومى است)م جیهمان امور را بى،یترغ

در گرو داشتن  کونتگاهی،پایدار این مراکز س یعصر حاضر است و توسعه  یوچک و بزرگ از ویژگی هاک یشهرها یتوسعه 
و مدیریت کارآمد است. تاکنون، مدیریت واحد شهرى در ایران به معناى واقعى خود پیاده سازى نشده و وظایف آن در  یبرنامه ریز

ه همین دلیل، می توان به پیاده سازى شهر الکترونیکی با محوریت ب .ف از جمله شهردارى توزیع شده استبین سازمانهاى مختل
شهر الکترونیکی با  زیو ن gis ستمیدنیا، کاربرد س یامیدوار بود .حال، سوال این است که چرا در ایران و سایر کشورها رىشهردا
. بزرگ ترین تولید کننده داده هاى 7را برشمرد:  ریز لیتوان دال یسوال م نیپاسخ به ا یکند؟ برا یم دایمعنا پ یشهردار تیمحور
. گسترده ترین سازمان خدماتى در 9 ،ی. بزرگ ترین استفاده کننده داده هاى شهرى در مدیریت و برنامه ریزى شهر1 ،یشهر

بخش خصوصی،  . مهمترین سازمان در واگذارى کارهاى دولتى به1. گسترده ترین سازمان در تنوع شرح وظایف، 0ارتباط با مردم، 
. فعال ترین گلوگاه آمارى مورد نیاز در 1امکانات،  یر. مستعدترین سازمان در جلب تخصص، مدیریت زیرساخت و توزیع فراگ6

از الزامات  یکی (.7946:19)خان زاده، ی. معتبرترین و مطمئن ترین پایگاه اطالعات شهر4برنامه ریزى شهرى منطقه اى و ملى، 
دسترسی،  تیقابل شیوامع اطالعاتی، استفاده از فناوری اطالعات برای مهندسی مجدد معماری دولت، افزاحکومت در دولت های ج

 کیتحت عنوان دولت الکترون تییموضوع سبب به وجود آمدن واقع نیکارآمدی و پاسخگوتر ساختن دولت می باشد که ا تیتقو
سازمان ها و شرکت های دست  ،gidو کاربرد سیستم  نترنتیا تیاهم شی(. با افزاAl-Soud & Nakata, 2010شده است)
 نیاز مهم تر یکی gid ستمیاستفاده می کنند. کاربرد س شتریرقابتی ب اییبه مزا ابییبرای دست نترنتیمختلف از ا عیاندرکار صنا
سنتی همواره در مطالعات دولتی، صنعتی  ندهاییاساسی در فرا راتییتغ جادیبه ا ازیبوده و ن عیدر صنا راتییکننده تغ عیعوامل تسر

 (.Li et al, 2012و دانشگاهی تکرار شده است)
 کیموجود زنده است و مانند  کیاست که شهر مانند  نیآن ا ییایکه علت پو استیزنده و پو تیفعال کی یشهر یزیر برنامه

 نیدهد. طبق ا یرا پوشش م یشهر یو عملکردها (یشهر یتمام زندگ)ها تیاز فعال یعیوس فیکه ط دینما یعمل م ستمیس
 یممکن برا یراه حل ها نییاهداف، تع نییاست که پژوهش و شناخت، تع یشامل پنج مرحله اساس یشهر یزیر برنامه فیتعر
 ،ییایجغراف تاطالعا یها ستمیرابطه س نیدر ا(. 717: 7941)شیعه، ردیگ یراه حل ها و اقدام را در بر م یابیبه اهداف، ارز یابیدست

 یها داده یساز کپارچهیباشند که با فراهم ساختن امکان  یو ملک مطرح م نیزم یداده ها تیریمهم در مد یعنوان ابزار به
فراهم  مختلف را یها دهیپد نیماب یدایو ناپ دهیچیو کشف ارتباطات پ ازیحاصل از منابع مختلف، امکان استخراج اطالعات مورد ن

فناوری اطالعات به مجموعه ابزارهایی گفته می شود که به منظور ورود، ذخیره، پردازش و گزارش گیری اطالعات به  .دینما یم
کار می رود. فناوری اطالعات شامل طراحی، توسعه، نصب و اجرای کلیه سیستم ها و نرم افزارهای اطالعات مدیریتی، در رابطه با 

درصد از اطالعات بدست آمده از محیط زندگی  41ر است. با توجه به اینکه حدود موضوع پیشرفت علوم و تکنولوژی کامپیوت
یکی از مهم ترین بخش های صنعت فناوری اطالعات می باشد. به دلیل ماهیت رایانه  gisشهری دارای بعد جغرافیایی می باشند، 

ک نقطه و یا منطقه خاص هم زمان و به صورت ای سیستم اطالعات جغرافیایی می توان حجم اطالعات بسیار زیادی را در مورد ی
 یکپارچه ذخیره کرده و در تحلیل ها از آن استفاده کرد.
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 روش تحقیق -2
 ،یبه منابع و متون معتبر کتابخانه ا ،یاستالل وهیبا ش نیو همچن رفتهیانجام پذ یفیو توص یلیحاضر به صورت تحل قیتحق

امکانات، خدمات و  یارجاع شده است. سپس با توجه به اطالعات به دست آمده به بررس زین نترنتیا یو شبکه جهان یاستناد
 پرداخته شد.دارند،  gisمدیریت شهری شهرداری ها که کاربرد سیستم  یکل تیوضع

 

 پیشینه پژوهش -3
امروزه با ظهور  یشد ول یانجام م وتریو بدون کامپ یبه صورت دست ،یگذار هیاطالعات به روش ال لیدر گذشته تحل

با  Gis یکار جد نیاول دی. شاردیگ یتر صورت م عیتر و سر قیدق یلیکار خ نیا یو نرم افزار یسخت افزارژی های تکنولو
 یکه سابقه فناور یآن مورد توجه قرار گرفت. در حال تیریو مد یدار برگردد که در کانادا و در بخش جنگل 7161 به دهه وتریکامپ

جهان سوم  یدر اغلب کشورها Gis یفناور رسد، یسال م 01از  شیبه ب کایاز جمله کانادا و آمر یغرب یکشورها اس در یآ یج
در توسعه شهری اشاره داشته است  gis(، به کاربرد 7916(. زارع مهرجردی)7911 ک،یشهر الکترون یخبر گاهیپا)است جوان اریبس

توان مدل  یم یکیالکترون یشهردار یو راه انداز gis یبا استفاده از نرم افزارها نیو کارآمد و همچن نینو یشهر تیریبا مدکه 
(، در 7914)یوافره کوهستان. پرداخت یکالن شهر یطرح ها یکرد و بر اساس آن به طراح هیشهر را ته طیاز مح یچندبعد یها

 تیریپرداخته است. با توجه به اهداف توسعه ای نهادهای مد رانیا یها یاطالعات در شهردار یاستقرار فناور یابیبه ارز یپژوهش
ها و چالش  نهیزم ییدر عرصه خدمات رسانی به شهروندان، انجام مطالعات راهبردی و شناسا ییشهری جهت نوآوری و شکوفا

داری (، به مقوله شهر7910)یدی. مجدیشهری درسطح شهرداری ها امری ضروری می نما کیخدمات الکترون ههای توسع
فعالیت ها و حوزه های  ۀالکترونیکی و نقش آن در مدیریت شهری بهره گیری از قابلیت های فناوری اطالعات و ارتباطات در حیط

عوامل  یبند تیو اولو ییبه شناسا ی(، در پژوهش7916)ادتیو س ییبابا یعل خدمات رسانی نهادهای مدیریت شهری پرداخته است.
عامل  4دهد که  ینشان م حیاصفهان(، اشاره داشته اند. نتا یشهردار ی)مطالعه مورد یکیالکترون خدمات تیفیموثر بر بهبود ک

خدمات  تیفی( در بهبود کیقانون دتماس و موار ،ییآموزش، پاسخگو ت،یتحقق تعهدات، امن ت،یقابل ،ییشده)کارا ییشناسا
خدمات  تیفیعامل در بهبود ک نیمهمتر ،ییو راهنما ییو اعتماد و پاسخگو تیتماس، امن یرهایبوده اند و متغ رگذاریتأث یکیالکترون
 است. یشهردار یتیریتحقق اهداف مد یبه سو یگام یکی(، سازمان الکترون7911پوران) نیو حس یآرام ،یتیاست. عنا یکیالکترون
مناطق  یابیو نقش آن در مکان( Gis)ییایاطالعات جغراف ستمیسدر پژوهشی به (، 7911)ییبابا گیبو  یفرد، اقبال یشگاهیپ

پرداخته اند. نتایج حاصل از  (زیتبر یشهردار 4: منطقه یبحران)مطالعه مورد تیریجهت استفاده در مد یشهر زیمخاطره آم
درصد از محدوده مورد مطالعه دارای وضعیت مطلوب تا بسیار مطلوب می باشد.  10/79خروجی مدل نشان می دهد که تنها 

درصد از محدوده مورد  61/94درصد از محدوده نیز در وضعیت متوسط از لحاظ خطرپذیری در مواقع بحرانی قرار دارد.  91/01
و  یعقوبیشرایط نامطلوب تا بسیار نامطلوب قرار دارد که این امر لزوم برنامه ریزی دقیق و اصولی را می طلبد.  مطالعه نیز در

قادر خواهند بود که به  یاطالعات یها ستمیبا استفاده از س رانیمد ک،یالکترون یاطالعات در شهردار یفناور ری(، تاث7919)یمذهب
را کاهش دهند. بدون  یانیم رانیاز مد یادیو تعداد ز یستاد ریبه دوا ازیو ن ندیو کنترل نما یها را هماهنگ تیطور موثر، فعال

اطالعات بالقوه  یممکن خواهد بود. فناور ریافراد غ نیالملل و ب نیارتباطات، ارتباط در سطح ب یبرقرار لیاطالعات و وسا یفناور
(، در 7911عامری) شود. یموجب حل آنها نم یگذار هیو سرما یتجار ،یمال یرا حل کند که ارائه کمک ها یتواند مشکالت یم

در  ،یو شهرساز یدر امور شهر یاطالعات مکان ستمیسبه این نکته اشاره می کند که  Gis ستمیو کاربرد س یشهر تیریمدمقوله 
 ،یخیفرسوده و تار یها بافت ،یو مسکن، معمار نیزم تیریمد ،یخدمات شهر ت،یجمع ،یاراض یمانند کاربر ییها بخش

و آموزش و آمار، کمک  یشهر یاطالعات عموم ،یگردشگر ک،ینقل و تراف و ساز، حمل و ساخت ،یشهر زاتیو تجه ساتیتأس
 یزیر وضع موجود و برنامه لیتحل یبرا ،یو شهر یا توسعه منطقه یها شهرسازان و مشاوران طرح ،یشهر رانیبه مد یفراوان
در برنامه  GIS کاربرد سیستم اطالعات جغرافیاییدر (، 7917)روشنگرو  یزادیپر( و 7917رسولی) .کند یمدت م بلند مدت و کوتاه

در مراحل  GIS یک ازکاربردهای های توسعه شهری جایگاه هر طرح ، با ارائه فرایند تهیه دو نمونه ازو منطقه ای شهری یزیر
کاربرد  نیون یها یروز افزون در فناور شرفتیاست که با پ نیحاکی از انتایج حاصل نیز کرده اند.  تهیه و نوع کارکرد آن مشخص

 . توسعه یافته است یشهر یزیر هدر برنام ییایاطالعات جغراف ستمیس
اطالعات  ستمیسگریزی زده و  یشهر یزیو برنامه ر تیریدر مد( GIS)ییایاطالعات جغراف ستمیکاربرد سبه (، 7911)رزالویم
روش ها و  یریبا به کارگو الزم  یزیو برنامه ر ینیب شیپبا  ،کند یعمل م یشهر تیریمد یبرا ییهمانند بازورا که  ییایجغراف

دهنده  لیتشک یمؤلفه ها نییتببه (، 7911و همکاران؛ ) یجعفر یعابد نمود.در شهرداری ها را اجرا  یعمل دیجد یمدل ها
اشاره نموده اند. نتایج نشان می دهد مدل نهایی مدیریت شهری  ده شهر جهان، یبر اساس مطالعه ساختار شهردار یشهر تیریمد

دارای مولفه های: مدیریت، فنی و مهندسی، شهرسازی، حسابداری، مالی و اقتصاد، علوم اجتماعی، محیط زیست، اقتصاد، حقوق، 
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(، در تحلیل نقش شهرداری به عنوان ارگان 9117علوم سیاسی، جغرافیا و نظامی و انتظامی است. هادی زاده فیروز جایی و خدائی)
اصلی مدیریت شهری و اثرات آن بر ساختار فضایی شهر بابل، به تغییر مکرر متصدیان مسئولیت های مرتبط با مدیریت شهر و در 

 یحمدمو  یاحدنژاد روشتنتیجه ضعف کارآیی آن ها، و تعدد تصمیم گیری در امور مدیریت شهری شهرداری منجر شده است. 
اطراف با  یکشاورز یو اثرات آن بر اراض یشهر خو یاراض یکاربر راتییو تغ یگستردگ انزیم شیپابه بررسی (، 7911)یدیحم

پرداخته اند. شهر خوی یکی از شهرهای میانه اندام استان آذربایجان غربی است که همزمان با  سنجش از دور، یاستفاده از فناور
دیگر شهرهای میانه اندام کشور با رشد روزافزون جمعیت و گسترش فیزیکی و کالبدی روبرو است. با استفاده از سیستم اطالعات 

های ادریسی که در تحقیق مورد استفاده شده است، با تجزیه و تحلیل و نرم افزار 4و  1، تصاویر ماهواره ای لندست Gisجغرافیایی 
هکتار از اراضی  69111هکتار رسیده است. در مقابل  7619106هکتار به  117191سال مساحت شهر از  11تصاویر، در طی 

(، در 7946ده و صداقت)هکتار از اراضی باغات به زیر ساخت و سازهای شهری رفته است. آقامیری، حسین زا 11149کشاورزی و 
 هدف یکسان با سامانه مذکور( شهر بابلسر پرداخته اند. Gis)اطالعات جغرافیایی بررسی سامانهبه نظام اطالعات مدیریت شهری 

سازمان فضایی شهر بابلسر و ر ذار مستقیم و غیرمستقیم دسازمانی بین عناصر تاثیرگ و برون سازمانی اطالعات درون سازی بستر
عطفی در  نقطه ز سطح کل شهر به اجرا درآمد وا درصد 11در  7941 -7946 های سال رداری الکترونیک در فاصلهتحقق شه

مشارکت  ت دستیابی به اهداف عالیه برنامه ریزی شهری واطالعات جامع، جه استان مازندران در هدایت مدیریت شهری به نظام
 مردمی گشت.

 مبانی نظری تحقیق -4

 شهرداری -4-1
حکم  نیاداره با شهردار است که پیش از ا نیکه اداره شهر را به عهده دارد. مسئولیت اداره ا یاست مردم یسازمان شهرداری

نگاه داشتن شهر، جمع  زهیسازمان، پاک نیا فهیشود. وظ یشورای شهر منصوب م قیاکنون از طر یول دیگرد یکشور انتخاب م ریوز
نظم در  یبرقرار نیاز شهروندان و همچن یعوارض شهر افتیدر ،یساخت و ساز شهر یزهاصدور مجو ،یو حمل زباله شهر یآور

شخصیت حقوقی است که دارای استقالل اداری و مالی بوده و برای انجام وظایف و مأموریت هایی  شهرداریشهر را بر عهده دارد. 
ه یا می شود. در محدوده و حریم شهرها با مشارکت که بر اساس قوانین و مقررات مربوط در حوزه امور شهری به آن واگذار شد

سازمان وابسته ، مؤسسه یا شرکت وابسته به موجب قانون ایجاد می  یه،مردم در اشکال سازمانی مختلف شامل، ستاد، منطقه ، ناح
 نییس می گردد) قواندر هر محل که جمعیت آن حداقل به پنج هزار نفر بالغ باشد شهرداری تاس یقانون شهردار 7شود. طبق ماده 

مستقل است که  یحقوق تیشخص زو برخوردار ا یردولتیغ یعموم ۀمؤسس ی(. شهردار7944ها،  یو مقررات مربوط به شهردار
 ۀشهر و در چارچوب بودجه و برنام ۀقانون گذار در محدود یمحوله از سو فیو تکال فیدر حدود وظا ینظام عدم تمرکز محل یۀبرپا

شهر و  ینظر شورا ریشهر ز یاز امور محل یبخش ۀو ادار یخدمات شهر یپاره ا ۀو مقررات موضوعه، به ارائ نیمصوب با لحاظ قوان
 یبه معنا«  بلد» وجود نهاد.  ۀپا به عرص هیقانون بلد بیبا تصو رانیدر ا یپردازد. سازمان شهردار یوزارت کشور م یبا هماهنگ

 (.7914ها، مصوب  یشهردار لینون تشکاست)قا یشهردار مینام قد «هیبلد» شهراست و 
تبصره شرح داده شده  70بند  و  14و اصالحات و الحاقات بعدی، وظایف شهرداری در 77/0/7990قانون شهرداری مصوب 

است. اولین اقدام پس از تأسیس شهرداری در هر منطقه همانند دیگر سازمان های دولتی تهیه سازمان تفصیلی)اداری( متناسب با 
سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و  ۀو مأموریت های محوله و حجم فعالیت شهرداری بر اساس ضوابط مندرج در قانون برنام وظایف

فرهنگی جمهوری اسالمی و آئین نامه های مصوب شورای عالی اداری و اخیراً ضوابط ساختار سازمانی شهرداری ها که در اجرای 
قانون استخدام کشوری و با اخذ موافقت سازمان  771با رعایت تبصره ذیل ماده  و 11/77/01قانون شهرداری مصوب  10ماده 

امور اداری و استخدامی وقت در رابطه با هر نوع وضع، اصالح و تغییر مقررات استخدامی و شهرداری ها و با رعایت اصل عدم 
نمودن  قیایجاد هماهنگی، منط ر نظام بخشیدن،تمرکز و افزایش اختیارات مدیران شهری متناسب با مسئولیت های آنان و به منظو

و متناسب سازی ساختار سازمانی شهرداری های کشور، تعاریف و ضوابط تشکیالتی شهرداری ها را ابالغ نموده است می 
 (.7944 ،یباشد)هاشم

 لیتشک یمل ای یالتیا نیاست و در چارچوب قوان یدولت ریو غ یسازمان عموم ،یحکومت محل ییبه عنوان نهاد اجرا یشهردار
مختلف، متفاوت است. اما  یخدمات در کشورها نیباشد. ا یشده م فیتعر یدر محدوده ا یشود و مسئول اداره خدمات عموم یم

 ریمحافظت از آتش و سا ،یحمل و نقل عموم ،یشهر یزیخدمات هستند. برنامه ر نیاها موظف به ارائه  یبه طور معمول شهردار
و  وهیم نیادیو م یعموم یاداره امور آرامستان ها، اداره بازارها ،یعموم یفضا یباسازیز ،یزگیپاک نیسبز، تأم یفضا نیتأم ا،یبال

 نیو تأم یارائه خدمات رفاه ،یو رانندگ یشهر ینتظامارائه خدمات ا ست،یجذب تور ،یو فراغت یخدمات فرهنگ نیتره بار، تأم
و  ساتیساختمان ها، تأس نیتأم ،یو صنعت یتجار یگذار هیسرما لیتسه ،یو بهداشت یطیمح ستیارائه خدمات ز ،یاجتماع
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ها، سردخانه ها و انبارها،  انهیها، پا نگیها، ساخت پل ها، کانال ها، پارک ابانینور خ نیو تأم ی)ساخت، نگهداریشهر زاتیتجه
سازمان  نیها در ب یشهردار فیوظا ،یواحد شهر تیریبه علت عدم وجود مد رانیآب، برق، گاز، سوخت، فاضالب و..(. در ا نیتأم

ها را به پنچ گروه  یشهردار فیتوان وظا یاساس م نیشده است. بر هم عیتوز یمحل متعدد یدولت ریو غ یدولت یها و شرکت ها
 کرد: یبند میتقس

اعالم نظر  ،یشهر یجامع و هاد یها، اعالم نظر نسبت به طرح ها دانیراه ها، م ابان،ی: مانند ساخت خیعمران فی( وظاالف
از اعضا سازمان نظام  ینقشه ساختمان رشیساختمان و الزام به پذ یمقررات مل تیالزام به رعا ،یکیتفک یدر خصوص نقشه ها

 .یمهندس
 ییمحل ها نییآب، تع یو هموار کردن راه ها و مجار یو نگهدار فیتنظ یعموم ساتیتأس جادی: ایخدمات فی( وظاب

 ست،یز طیمح یاز آلودگ یریشگیساخت غسالخانه و گورستان، پ ،یزباله، نخاله و فضوالت ساختمان هیتخل یمخصوص برا
 .یشهر یتونل ها ریو تعم ینگهدار
که در  ییساختمان ها ی، صدور پروانه ساختمان، نظارت بر تمام711ماده  ونیسی: اجرا آرا کمیو حفاظت ینظارت فی( وظاج
اشخاص و دفاع از  هیشهر، بر پا کردن دعوا عل یحفظ اموال و دارائ ،یاز بروز تخلفات ساختمان یریشود، جلوگ یم جادیشهر ا
 .سبز یو حفظ فضا یشهردار هیاشخاص عل یدعاو

 یریکشتارگاه، بوستان و جلوگ ،یبهداشت یها سیسرو لیشهر از قب ازیمورد ن ی: ساخت بناها و ساختمان هایرفاه فی( وظاد
 .یاز سد معابر عموم

ارزش  نییدر تع یعوارض شهردار ریو وصول آن، سا یزیمم بیعوارض ساختمان و ترت ،یمنابع: بودجه شهردار تیری( مده
 (.7911:66راغب و شهری، ساختمان ها) یمعامالت

 مدیریت شهری -4-2
 یشهر یبا حکومت ها یادیز اریبس ۀفاصل رانیامور شهرها در ا ۀمدیریت شهری در ایران با مسائل متعددی روبرو است. ادار

 نیبرساند. مهمتر یجامع شهر تیریرا به سطح مد یتواند شهردار ینم زیدر شوراها ن ردمم ۀندینما یحضور تعداد یدارد. حت
که  ییاروپا یدر کشورها یشهر تیریمد ن،یشهر است. بنابرا یعموم یازهاین یبرخ نیتأم ،یشهردار دگاهیشهرها از د ۀمسائل ادار

شهر است، تفاوت  یکه اداره، نظارت و نگهدار رانیدر ا یشهر تیریکند، با مد یبه عنوان دستگاه حاکمه در امور شهرها عمل م
ربط،  یذ ینهادها و ارگان ها نیب ییاجرا یها تیدر فعال یو هماهنگ یشهر ۀکپارچی تیریدارد. به دلیل عدم وجود مد یماهو

اغلب  ،یقبل یگنهاد بدون هماهن نیایجاد شده است. برخی اوقات چند یمل یها هیو اسراف در سرما یدوباره کار ،یسردرگم
معضالت قابل حل هستند. به نظر می  ۀآنها، بخش عمد نیب یارتباط و هماهنگ جادیدهند که درصورت ا یانجام م یاعمال مواز

وجود ندارد.  یشهر ۀکپارچی تیریآوردن به مد یز روج یفراوان شهرها، چاره ا یها یرسد برای حل معضالت و رفع کاست
 جادیکند. ا یم دیتأک یو بر کار کارشناس ستین یتخصص یکنار گذاشتن نهادها و سازمان ها یبه معنا یشهر ۀکپارچی تیریمد

زمان ممکن  نیو در کمتر تیفیک نیشود که برنامه ها با باالتر یگوناگون موجب م یمختلف و نهادها یسازمان ها نیب یهماهنگ
و  یاجتماع ،یاسیس ،یاقتصاد ،یکالبد یسامانه ها ،ی(. شهرها و مناطق شهر7911 ا،یدنیشوند)سع یاتیعمل نه،یهز نیو کمتر
روبروست. با توجه به  یاریبس یها یآنها با دشوار ۀشد یزیبرنامه ر تیهستند که کنترل و هدا ییایو پو دهیچیپ اریبس یفرهنگ

مورد انتظار در تحقق اهدافشان، تالش  یخشو اثرب ییبه کارا یابیدست  یبرا ت،یریو مد یزیدازان برنامه رپر هیمسأله، نظر نیا
با توسعه همه  ،یشهر تیریمد ستمیس تیماه (.7944؛ ی)برک پور و اسدندینما جادیا یدگیچیبا همان پ یمتناظر ۀکرده اند سامان

درون  ،یطیتعامل و روابط گسترده مح ازمندین یشهر تیریاساس مد نیگره خورده است. بر ا یشهر ستمیس داریجانبه و پا
عدم  جهیهستند که در نت ییعدم تعادل ها ری، درگکشور یخواهد بود. در حال حاضر اغلب مادرشهرها یو برون سازمان یسازمان

 (.146: 7911پیله ور، )اتقائی و به وجود آمده است یخدمات شهر یمتول یسازمان ها نیب یو تطابق عملکرد یهماهنگ

 شهرداری الکترونیک -4-3
. در سال دیاروپا طرح گرد تالیجی، در کنفرانس شهر د7110بار در سال  نیاول تال،یجیشهر د ای کیاصطالح شهر الکترون

 کیشهر الکترون ی(. فضاها7944 ن،یو فرورد یعقوبیبه اجرا درآمد) ییاروپا یاز شهرها یعنوان در برخ نیتحت ا ییپروژه ها7116
 یم یجامع و کامل به آن طراح ییروزمرۀ شهروندان و تالش در جهت پاسخ گو یازهایو معطوف به ن یچند مرکز کردیبا رو

 (.7910فر و عطار،  ینیکسب و کارها، سازمان ها و شهروندان)مع نیاست ب هیدو سو یدر واقع، ارتباط ک،یگردند. شهر الکترون
و سازمان های مرتبط را به صورت  یشهرداری است که در آن، اداره امور شهروندان، شامل خدمات دولت ،یکیشهرداری الکترون

و ( ICTاز ابزار فناوری اطالعات و ارتباطات) رییباال و با بهره گ یمنیا بیو ضر تیفیو شبانه روزی با ک( onlineبرخط)
و امروزی  یتک بُعدی شهرهای سنت اییشهروندان را از دن ،یکیشود. شهرداری الکترون یآن انجام م  gis ستمیکاربردهای س
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 یاطالعات و ارتباطات م نیکه دستاورد فناوری های نو ییایخواهد کرد، دن ییراهنما دییجد اییخارج کرده و به دن
  (.7911و همکاران،  یقربان؛ 7946پور،  یباشد)نژادجواد

4-4- Gis  سیستم اطالعات جغرافیایییا 
را به صورت زیر داشت:  Gis از یساده ا فیتوان تعر یم. است ییفضا (یها داده)اطالعات ییجابجا Gis یاصل تیهو

 کرده و از آن بهره یرا نگهدار نیسطح زم یرو یها و فضاها کننده مکان فیتوص یتواند داده ها یکه م یوتریکامپ یستمیس
یک سیستم رایانه  Gis( یا Geographic Information Systemsسیستم اطالعات جغرافیایی) (.7946)شاهین، کند یبردار

ای برای مدیریت شهری و تجزیه و تحلیل اطالعات مکانی بوده که قابلیت جمع آوری، ذخیره، تجزیه و تحلیل و نمایش اطالعات 
مدرن ترین مدل ها)نقشه ها( در امکان تلفیق پایگاه های اطالعاتی با  Gis(. از طریق 7941چهاردولی، جغرافیایی)مکانی( را دارد)

آرانوف، را از بقیه سیستم ها متمایز می سازد) Gisیک قالب منسجم و سازمان یافته ممکن می گردد. این توانایی منحصر به فرد 
ردد گ یطراح دیبا یانجام شده، ساختار داده ها به گونه ا یازهاین لیبر اساس تحل Gis ستمیاطالعات س گاهیپا یدر طراح (.7911

 نمود. با توجه به یساز ادهیموجود را پ یداده ها تیریمد ستمیداده ها حفظ شده و براساس آن بتوان س نیب یمنطق یارتباط ها که
 یو دسترس یابیباز تیداده ها با قابل تیریمد تمیالگور دیبا یبانک اطالعات یداده ها لیدر تکم یاستفاده از منابع متفاوت اطالعات

 و در یکاربر، طراح ازیمورد ن طیو در شرا ییایجغراف تیبر حسب موقع یمنابع اطالعات ریسا یاطالعات یها هیالبه رکوردها و 
صورت  است که به یریگ میتصم یحام ستمیس کی Gis گریبه عبارت د؛ گردد یساز ادهیانتخاب و پ Gis بستر ینرم افزار طیمح
شامل چند  ییایاطالعات جغراف ستمیس کی. شود یمختلف به خدمت گرفته م یندهایها و فرآ تیفعال یساز نهیبه نهیدر زم عیوس
 (. 61: 7911؛ عامری، 796 -701: 7941)محمدی لیری، شود یم لیبه شرح ذ یاصل تیفعال

 نیا ستیبا یم رند،یشده و مورد استفاده قرار گ Gis طیبتوانند وارد مح ییایورود اطالعات: قبل از آن که اطالعات جغراف. 7
 Gis ستمیس کی ازیکننده اطالعات مورد ن دیشوند. منابع تول لیتبد Gis ستمیقابل قبول س یاطالعات به فرمت و ساختار رقوم

 :عبارتند از
 سنجش از دور یها کیو تکن یماهواره ا ریتصاو -
 یفتوگرامتر یها کیو تکن ییهوا یعکس ها -
 کیکالس ینقشه بردار -
 (GPS)یجهان تیموقع نییتع ستمیس -

 موجود یسناد، مدارک و نقشه ها -

آن  شیرایو و لیتبد ازمندین،  Gis پروژه خاص کی ازیاطالعات: استفاده از انواع داده و اطالعات مورد ن شیرایو. 1
 یدر استانداردها ییایعنوان مثال، اطالعات جغراف باشد. به یم ستمیبه منظور قابل استفاده نمودن آن ها در س اطالعات

 نرم افزار طیدر مح یساز کپارچهیاطالعات فوق، قبل از  ستیبا یم  Gis به منظور استفاده از آنها در مختلف وجود دارند
Gis   شوند لیواحد تبد استاندارد کیبه. 
 ها و لیدر قالب فا ییایاطالعات جغراف تیریو مد یساز رهیامکان ذخ  Gis کوچک یپروژه ها یبرااطالعات:  تیریمد. 9

 تعداد محدود فراتر کیاز  ستمیتعداد کاربران س نیباشد و همچن ادیحجم اطالعات ز کهیهنگام  کنیاطالعات ساده وجود دارد و ل
 داده گاهیپا تیریمد ستمیباشد. س یم(  DBMS)داده گاهیپا تیریمد ستمیاطالعات استفاده از س تیریمد یروش برا نیرود، بهتر

 تیریمد ستمیس کی. ردیگ یمورد استفاده قرار م  Gis در ییایاطالعات جغراف تیریو مد یسازمانده ،یساز رهیبه منظور ذخ
ها  ستمیس نیکند. ا یم یداده را اداره و نگهدار گاهیپا کیدرون  یکه داده ها یمجموعه بر نامه ا کیاست از  یبیداده ترک گاهیپا

 (.796: 7911)رئوف، شودی م جادیداده ها ا گاهیاز صحت پا نانیحصول اطم یمنظم و برا یاشتراک داده ها در حالت تیریمدی برا
 دهند تا یکاربر قرار م اریرا در اخت تیقابل نیا ییایاطالعات جغراف یها ستمیاطالعات: س لیو تحل هیپرسش و پاسخ و تجز. 0

 نی. انواع ادیمورد نظر خود نما یاقدام به انجام پرسش و پاسخ ها ستم،یشده در س رهیذخ یفیو توص یبر اساس اطالعات مکان
 :باشد یم ریپرسش و پاسخ ها به شرح ز

هر عارضه  یداده برا گاهیشده در پا رهیذخ یفیپرسش ها بر اساس اطالعات توص نی: ایفیتوص یپرسش ها -
 . آدرس، با نام مشخص اشاره نمود کی ایملک و  کی افتنیتوان به  یعنوان نمونه، م . بهردیپذی صورت م

 . بهردیپذ یپرسش صورت م اریعنوان مع شرط به کی یپرسش بر اساس معرف نی: ای/ شرطیتابع یپرسش ها -
 . است، اشاره نمود شتریمتر مربع ب 111 که وسعت آن ها از یامالک یتوان به جستجو یم عنوان نمونه
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 ستمیدر س یدوره زمان کیکه با  ریپارامترها و اطالعات متغپرسش ها بر اساس  نی: اراتییروند تغ یپرسش ها -
 زانیم راتییروند تغ یتوان به انجام پرسش به منظور بررس یعنوان نمونه، م . بهشودی شوند انجام می م رهیذخ

 .سال گذشته اشاره نمود نیچند یط در ابانیخ کیآسفالت  یروکش
ی انجام م یو شرط یفیتوص ،یمکان یها از پرسش یبیها به صورت ترک پرسش نی: ایبیترک یپرسش ها -

 (.67: 7911)عامری، شوند

و خوانا  ایپردازش ها به صورت گو جینتا شینما ،ییایجغراف یاز پردازش ها یاریاطالعات: در بس یکارتوگراف شیابزار نما. 1
فراهم می  اطالعات گاهیشده در پا رهیذخ یفیو توص یتوأم اطالعات مکان شیرا به منظور نما یابزار متنوع. باشد یم تیاهمی دارا

 ریسا و ریتصاو شینما یسه بعد شیارائه گزارشات متنوع، نما لیاز قب ییها تیتواند با قابل ینقشه م شینما  Gisنماید. در 
 . گردد بیها و گراف ها ترک یخروج

 

 بحث و یافته های تحقیق -5

 Gisو راه اندازی سیستم  یکیالکترون یو تکامل شهردار یریشکل گ یمتدلوژ -5-1

 گیرد: یشکل م لیبه شرح ذ یکپارچگیارتقاء تعامل و  ش،یمعموالً در چهار مرحله پیدا یشهرداری الکترونیک
از  یتهیه سند راهبردی بر اساس مطالعات میدان ،یشهرداری الکترونیک کی جادی: نخستین اقدام الزم جهت اشیدایپ مرحله

 زمینه است. نیدر ا یاقدامات و تجربیات جهان یتطبیق یررسامکانات، وضعیت موجود و ب
ها شروع  تیبر روی وب سا یدر جهان کار خود را با ارائه خدمات ابتدائ یارتقاء: بسیاری از شهرداری های الکترونیک مرحله

 مرحله انجام داده اند. نیساخت ها و آموزش کارکنان را در ا ریکرده و بروز کردن ز
 یم یسازند و مردم به راحت یها و شبکه ها امکان برقراری ارتباطات دو طرفه برقرار م تیتکامل: در مرحله بعد، وب سا مرحله

 ارتباط برقرار کنند. یتوانند با شهرداری الکترونیک
 یندان قرار مدر اختیار شهرو نترنتیا قیاز خدمات مانند بانک اطالعات شهری، از طر یمرحله بعض نی: در ایکپارچگی مرحله

توانند با استفاده از شبکه های  یقابل ارائه هستند و شهروندان م تیبه اکثر خدمات توسط وب سا ،یکپارچگیگیرد. در مرحله 
 (.7916:0و همکاران،  یداشته باشند)سرافراز یبه اکثر خدمات شهری دسترس نترنتیا قیاز طر ایو  یگسترده محل

  Gisهای اصلی  هارکان و مولف -5-2
با یک واسط کاربر ی وتریکامپ یاز برنامه ها (شامل سخت افزار و نرم افزار)شامل یک بسته کامپیوتری   Gis یک سیستم

 ازیمورد ن یعلم یخاص با استفاده از ابزار و روش های به هدف دنیرس یرا برا یا هبه عملیات و اهداف ویژ دستیابیباشد که  یم
 اند از: تچنین سیستمی به ترتیب عبار یسازد. مولفه ها یم شده فراهم هیداده ها و اطالعات ته یبر رو

ت کافی از اطالعاتی که و شناخ مهارت در انتخاب و استفاده از ابزارها در یک سیستم اطالعات جغرافیایی(: User)کاربران. 7
 .باشد یز وظایف یک کاربر م، که این ااست Gis استفاده از تکنولوژی یکی از موارد اساسی برای موفقیت در شوند، یاستفاده م

 ید یچاپگرها و پالترها، س شامل تعدادی کامپیوترهای شخصی، Gis یامروزه شبکه ها(: Hardware)سخت افزارها. 1
 یک سیستم اطالعات جغرافیایی هستند. باشند که معرف مولفه سخت افزار یها م هکنندها و رقومی ویدرا

زارهای به روز و از نرم اف به منظور استفاده بهتر از یک سیستم اطالعات جغرافیایی، استفاده(: Software)نرم افزارها. 9
 اند از: تعبار ییایاطالعات جغراف دهنده نرم افزار سامانه لی. پنج جزء تشکشود یتوانمند توصیه م

 ؛ ورود داده ها -
 ؛ داده ها گاهیپا تیریمد -
 ؛ و گزارش یخروج -

 ؛ زیوآنال لیتبد -
 با کاربر.ارتباط  -

قبیل چه شکلی است؟  از ییپایگاه های اطالعاتی آن است. در این پایگاه ها به پرسش ها Gis قلب هر(: Data)داده. 0
جزء سامانه اطالعات  نیو با ارزش تر نیداده ها مهم تر .شود یشود، پاسخ داده م یکجاست؟ و چگونه به دیگر اشکال مرتبط م

 هستند. یمناطق مورد بررس ایمربوط به موضوع و منطقه  یو زمان یفیتوص ،یاطالعات مکان ملو شا شوند یمحسوب م ییایجغراف
 : Gisمهمترین منابع داده مورد استفاده در 

 ؛ یماهواره ا ریتصاو -
 ؛ یو رنگ دیو سف اهیس ییهوا یعکس ها -
 ؛ یماهواره ا ریو تصاو ییهوا یعکس ها ریشده از تفس هیته ایموجود  یموضوع یانواع نقشه ها -
 (؛ و...  GPS استفاده از ،یدانیم ینقشه بردار) یدانیمطالعات م -
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 و... یو اجتماع یاقتصاد ،یتیاطالعات جمع (:یکتابخانه ا)مختلف یفیاطالعات توص -
در یک سیستم اطالعات  صحیح به کارگیری اطالعات در جهت رسیدن به اهداف ویژه یشیوه ها(: Methods)روش ها. 1

 (.71: 7916)رضایی و همکاران، آن است یاز مهم ترین مولفه ها جغرافیایی

  Gis مروری برتاریخچه -5-3
حیوانات به دست شکارچیان  السکوگز فرانسه تصاویری از شکاریک پیش بر روی دیوارهای غارهای نزد سال 9111حدود 

دهد. این مدارک اولیه، عنصر  یرا نشان ممهاجرت آنها  دیده شد. آنچه در تصاویر اهمیت دارد عالمت هایی است که مسیر
توصیفی را به همراه دارد. از زمان  یپایگاه داده ها یکمتصل به یکی از فایل گراف نوین را که عبارت است Gis یکساختاری 

قرن  لیجامعه شهری به کمک نقشه نمایش داده شده است. اوا یاولیه، اطالعات سطح زمین و فعالیت ها پیدایش تمدن های
 Gisمیالدی،  7160 در آمد. در سال جداگانه یصورت الیه ها هدیده شد و نقشه ها ب« عکس لیتوگرافی» پیشرفت هایی از ستمیب

دانشمندی به نام تامیلسون از زمینه انرژی، معادن و تحقیقات  وارد دنیای عملی شد و در شهرهای اوتاوا و اونتاریوی کانادا به وسیله
 جمع آوری شده یاری، آنالیز و کنترل داده هاکار آمد. این سیستم به منظور نگهد کانادا نامیدند بهی رافیایجغ یکه آن را سیستم ها

مورد کود کشاورزی حیوانات  به کشاورزان در 7:111111 با مقیاس ییرفت و با نقشه ها یبرای فهرست زمین کانادایی به کار م
شد. این سیستم تا آن زمان به عنوان منبع نقشه و مدیریت  معروف CGIS هو ب می کردوحشی، جنگلداری و کاربری و ... کمک 

  را دادند. GIS پدر رفت. به تامیلسون لقب ینقشه به کار م
 کارها سبب گردید. هیکامپیوتری دگرگونی عظیمی در ارایکی با استفاده از کامپیوتر و گراف یالدیم 7161مرحله اول: از سال 

ادغام  آن دوره بود از جمله: پیشرفته و مدرن GISی بر تحلیل هاکیدی تا میالدی آغاز شد که اساساً 7111مرحله دوم: از سال 
متنوع تر از نقشه ها یکی های گراف ش؛ معرفی نمایتر هرفی روش های تحلیلی فضایی پیشرفتمع؛ آماری و نقشه ای تکنیک های

میالدی شاهد فعل و انفعال مهمی با دیگر تخصص ها و  7111از سال  GISم: مرحله سو که موجب عالقه و مقبولیت گردید.
اطالعات  ریقرار گرفت و اهمیت تاث دییمدل های بهتری مورد تا یبینی برا شقابل پی یعملی بود و نیاز به تحلیل های رشته ها

تا اواسط  11م: از اواخر دهه مرحله چهار جغرافیایی در تصمیمات، توجه جامعه به سیستم های اطالعات جغرافیایی را در پی داشت.
ساده با توانایی نمایش آسان  یکوچک و به مراتب ارزان تر، برنامه ها میالدی ادامه یافت و با معرفی کامپیوترهای 41دهه 

 متمرکز و غیرمتمرکز، پذیرش یا هو استفاده از سیستم های شبکیکی تحلیلی و گراف یتوانایی ها اطالعات جغرافیایی و تکثیر
 دوره طی این دوره انجام یافته است. در این GIS مرحله پنجم: بسیاری از فعالیت های جاری مربوط به لیت عمومی پیدا نمود.مقبو

GIS نقشه )رفضایی فضایی و غی ینمایش داده ها به صورت دانش پویا و با رشد سریع ظاهر شده و در ذخیره و پردازش و تحلیل
 (.74 -71: 7916و همکاران،  یی)رضاداشته است یپیشرفت فوق العاده ا (یآمار یو داده ها

 در مدیریت و برنامه ریزی شهری شهرداری هاGis کاربرد  -5-4
 یها ارگان ریو سا یاطالعات مکان مرجع در داخل شهردار یپراکندگ ،یشهر روزافزون حجم اطالعات در امور شیافزا

 تیریدر اخذ و مد یمناسب درون و برون سازمان یو به هنگام، عدم هماهنگ حیصح ق،یعدم وجود اطالعات مکان مرجع دق ربط،یذ
کاربرد و تبادل  ش،یپردازش، نما ،یساز هنگام به ،یرهسازیاخذ، ذخ کیستماتیسازوکار س عدم وجود استاندارد و ،یاطالعات شهر

شهرها و  هیرو یگسترش ب ،یاطالعات مکان تیریدر اخذ و مد یستمیتفکر س کی عدم وجود ،یاطالعات در مجموعه شهردار
در مورد امکانات، مسائل و  عیو سر قیدق یرسان موقع اطالعات، عدم اطالع به یساز رهیو عدم ثبت و ذخ ها یکاربر رییتغ

به  قیبه اطالعات دق یعدم دسترس ،یشهر تیامکانات متناسب با تراکم جمع عیعدم توز ،یشهر تیریمد یها مشکالت برنامه
کنندگان،  و درازمدت استفاده یاساس یازهایبه ن یپروژه، عدم توجه کاف کی یاجرا میرمستقیو غ میمستق یها نهیهز نییمنظور تع

در اغلب  یفیو توص یبودن بخش اعظم اطالعات و جدا بودن اطالعات مکان آنالوگ ،ینامناسب در شهردار یوجود گردش اطالعات
و  ییایپو تیسو و اهم کیاز  یا و منطقه یشهر یها یزیر در انواع برنامه روزافزون آنها یها و کاربردها داده ادیموارد. حجم ز

و  یکیالکترون یکمک یضرورت استفاده از ابزارها گر،ید ییاز سو یمسائل شهر ها از جمله نظام یآنها در بعض یریرپذییتغ تیماه
 .اند را مطرح ساخته نینو یها روش

 یزهایو استفاده از آنال یرسازیتصو لهیبه وس ،یمعمول یها داده گاهیاطالعات پا قیو تلف یآور با جمع Gis یفناور
و  جینتا ینیب شیپ دادها،یتر جلوه دادن رو اطالعات به منظور واضح نی. اسازدیها فراهم م نقشه هیته یرا برا یاطالعات ،ییایجغراف

 :در قالب پروژه عبارت است از Gis ییو برپا جادی. مراحل اشوند یبه کار گرفته م ها نقشه هیته
. کند یم لیتبد Gis قابل استفاده در یصورت ای یها آنها را از شکل موجودشان به شکل داده یها: مؤلفه ورود داده یورود. 7

 و کیالکترون یها لیفا ،یفیاز اطالعات توص یجداول ،یکاغذ یها مرجع که به صورت نقشه نیزم یها مرحله داده نیدر ا
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 دقت یمورد نظر، برا یهستند، طبق استانداردها یا ماهواره ریتصاو ایو  ییهوا یها مربوط به آنها، عکس یفیاطالعات توص
 . رندیگ یقرار م یابیگردند، مورد ارز هیکه قرار است ته ییها یخروج

و  هیتجز. هاست داده گاهیاطالعات موجود در پا یابیو باز ینگهدار ره،یذخ یبرا یمرحله شامل توابع نیها: ا داده تیریمد. 1
به  ها داده یافزارها و کاربر، بر رو افزارها، سخت که توسط نرم شود یم ییها تیفعال ی شامل مجموعه ها و پردازش داده لیتحل

 .ردیگ یمراحل بعد صورت م یو پردازش آنها برا یساز منظور آماده
به اشکال  یخروج یها لذا داده شود، یم نییکاربران تع یازهایمورد استفاده بر اساس ن یها: توابع خروج داده یخروج. 9
 .گردند یارائه م یبه صورت رقوم ایو  یکاغذ یبه صورت نوشتارها اینقشه، جداول،  لیاز قب مختلف

 در امر یگذار استیس ،یبا توجه به روند توسعه در مناطق مختلف شهر یو امکانات شهر ساتیخدمات، تأس نهیبه عیتوز
 تراکم نهیبه عیتوانند توز یم ،یگذاران توسعه شهر استیو س زانیبا استفاده از نقشه اماکن و ساختمان ها، برنامه ر ن،یزم

 نییدر سطح شهر، تع نهیبه یکاربر عیزتو یاراض یقرار دهند. کاربر یکارشناس لیو تحل هیرا مورد تجز یشهر تیبا جمع یساختمان
 نقشه ها با یساختمان به هنگام ساز دیموازنه در حجم کار مأموران بازد جادیا...( سبز و  یفضا)مختلف یها یمساحت کاربر

 عکس نقشه ها با یشکل شماره به هنگام ساز ه،یاز نقشه پا یکاربرد ینقشه ها هیو ته یماهواره ا ریتصاو ایو  ییهوا یعکس ها
 .دهد یرا نشان م ییهوا یها

مسیر یابی، مدیریت شبکه ترانزیت جاده ای،  -در شهرداری)طرح های توسعه عمرانی، سیستم حمل و نقل Gisکاربرد 
مدیریت شبکه آب، کنترل هوشمند ترافیک، نقشه کاربری اراضی، انواع مکانیابی های اقتصادی، آموزشی، فرهنگی، اجتماعی، 

بسته به نیازهای هر  Gisمالک و دارائی ها و...( باعث افزایش و تسهیل مطالعات شهری می شود. کاربرد تفریحی، مدیریت ا
 منطقه در بخش های مختلفی گسترش یافته است که عبارتند از:

 ؛ بررسی توزیع و پراکنش فضاهای سبز به منظور احداث فضاهای جدید و جبران کمبودهای موجود -
 ؛ ب زیرزمینی و آب های سطحی و جلوگیری از آلودگی آن هابررسی و ارزیابی منابع آ -
 ؛ انتخاب بهترین مکان جهت انجام پروژه ها و طرح های مهندسی و مدیریت شهری -
 ؛ راه اندازی شهرداری الکترونیکی و سیستم اطالعات جغرافیایی و دسترسی به مطالعات زیست محیطی شهری -
 ؛ توجه به موانع احتمالی مانند ترافیک، مسدود بودن راه ها و... تعیین بهترین و کوتاه ترین مسیر ممکن با -
 ؛ مدیریت ترافیک و سانحه -
 ؛ بررسی و ارائه راهکارهای ممکن در کنترل سوانح و مدیریت خدمات اضطراری پس از وقوع حادثه -
 ؛ ساخت و سازشناسایی مناطق زلزله خیز به منظور ایمن سازی و توسعه راه های اضطراری و یا جلوگیری از  -
 ؛ شناسایی نقاط کور شبکه مخابراتی -
 ؛ بررسی پراکندگی نیروی انسانی -
 ؛ کمک در امر بازاریابی و فروش در شهرداری ها -
 ؛ شناسایی مکان های بهینه احداث مراکز تجاری، فروشگاه ها و پارکینگ ها و... -
وضوعی و انجام ر، جدول، نمودار، تصاویر، نقشه های مارائه و نمایش اطالعات توصیفی و مکانی هر نقطه دلخواه به صورت آما -

 (؛ 7محاسبات مورد نیاز)تصویر 
طراحی بهینه شبکه های توزیع آب، تعیین بهترین مسیر خطوط انتقال آب، مدیریت شبکه های فاضالب، مدل سازی  -

 ؛ هیدرولوژیکی و...

گشت  یو خودروها یطوط شرکت واحد اتوبوسرانناوگان فعال در خ Offlineو  Online شی: نمایاتوبوسران AVL ستمیس -
اتوبوس  ستگاهیکه داخل ا ینیبه مسافر یرساناتوبوس جهت اطالع ستگاهیا شگرینما ستمی. سستمیس نیا تیریدر مرکز مد یبازرس

به  یرساناطالع. باشدیقبل م ستگاهیبا چه تعداد مسافر و در چند ا ستگاه،یاها به  اتوبوس نیکتریشود نزد یهستند. مشخص م
 ؛ یشهردار کیموجود در مرکز کنترل تراف ستمیس نیکاربران و همچن

 (.http://mrgis.ir )؛ (GeoDBی)شهردار هیپا یاطالعات مکان گاهیپا جادیا -

و  کار انینقشه در هنگام صدور پروانه، پا یو محاسبات الزم رو یابیتوان به مکان  یم یو شهرساز یدر حوزه معاونت معمار
 برنامه امالک جهت یمختلف بر اساس کاربر یها یریگزارش گ ن،یارائه عدم خالف ساختمان با استفاده از اطالعات مراجع

 .اشاره نمود ...ها و یکاربر ضیتعو ریمختلف نظ یها یزیر

 ،یشرکت واحد، آتش نشان یخودروها صیتواند به محاسبه و تخص یم یحمل و نقل و خدمات شهر یدر حوزه معاونت ها
 ها، چراغ ابانیخ یطرفه بودن بعض کی لیاز قب یراه با توجه به پارامترهائ نیآمبوالنس و حمل زباله به مناطق، محاسبه کوتاه تر

 رفت و آمد و ینقاط به علت حجم باال یحرکت در برخ یکند رها،یاز مس یبرخ یبسته بودن موقت ر،یمس یو رانندگ ییراهنما یها
 زانیم لیاز قب یبا توجه به پارامترهائ یکینقاط کنترل تراف صیدر اوقات مختلف شبانه روز، محاسبه و تخص کیتراف زانیم نیچنهم
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 یها گورستان نیشهر و همچن یاصل یگورستان ها تی، توجه به موقعشهر و... یارتباط ینقاط اصل ت،یرفت و آمد، تراکم جمع
 .دیکمک نما دیجد یگورستان ها یابیها در ارائه خدمات و مکان  تیاقل

 
 http://apsis.ir: مأخذ، GIS یاز اطالعات به بانک اطالعات ییایانتقال دن: 1تصویر 

 نهیبرآورد هز و یبررس یمبنا برا ینقشه ها یبر رو یاجرائ یعبارتست از انطباق نقشه ها یو عمران یدر حوزه معاونت فن
 جهیحصول نت پارامترها تا رییموارد با تغ نیو تکرار ا رامونیعوارض پ گرید یطرح ها بر رو یاجرا راتیتأث یبررس ،یطرح عمران

 یساخت و سازها و یها و قنات ها در ارائه خدمات شهر لیو ... توجه به مس رگذرهایطرح بزرگراه ها، پلها، ز یمطلوب مانند اجرا
 ؛ یعمران

بر اساس سرانه و  یشهر سبز یفضا تیوضع یاشاره کرد: بررس لیتوان به موارد ذ یسبز م یدر سازمان پارک ها و فضا
از  یحداکثر یبهره بردار سبز به منظور یاحداث فضا یبرا یبیمحاسبه کمبودها نسبت به حد استاندارد و به دست آوردن محل تقر

مناسب نقاط مختلف با توجه  نوع درختان نییو تع ستیز طیآن در مح ریو نوع درختان پارک ها و تأث یسن تیوضع یآن ها، بررس
 یگونه ها نییچون تع یمسائل اطالعات در مورد لیو تحل یبررس ست،یز طیمح طینوع خاک، آب و هوا و شرا رینظ یبه عوامل

رشد  یهاالگو هیپارک ها و ته در اهیکاشت گ یطراح یو بررس یابیو مکان  یپوشش اهانیدرختان، درختچه ها، گل ها، گ یاهیگ
 ؛ یدرخت یانواع گونه ها

باال بودن تعداد حوادث و اتفاقات در شبکه های توزیع آب شهری، باعث باال رفتن تلفات فیزیکی آب و هزینه ترمیم حوادث 
می گردد. این موضوع به نحوی بر منافع مالی شرکت های آبفا تأثیر می گذارد که به جای سودآوری، آنها را با زیان مواجه می 

ند. طبق آمار ارائه شده توسط شبکه اطالع رسانی شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، به طور سالیانه نزدیک به یک میلیون ک
میلیارد ریال هزینه در بر می گذارد. از این رو با توجه به نقش  1حادثه در شبکه های توزیع آب شهری رخ می دهد که بالغ بر 

از یک سیستم اطالعاتی مناسب به خوبی قابل مشاهده است که بتواند در قالب مجموعه ای حیاتی اطالعات مورد نیاز استفاده 
این امکان را به شرکت ها می دد که با  Gisسازمان یافته و منسجم اطالعات قابل قبول و پالیش شده را طبقه بندی کند. 

 (.7949تفاده کنندگان قرار دهد)نظم فر، کمترین هزینه، صرف کمترین وقت و با باالترین کیفیت و سرعت در اختیار اس
 یدر شهرها ینامطلوب یبصر ریتاث نکهیعالوه بر ا ،یفرسوده شهر یها است. بافت یفرسوده شهر یها بافت ییشناسا

 یو نوساز ایاح یبرا قدم نیاست. اول نییپا ،یعیرطبیو غ یعیطب یایمقاومت آنها در برابر بال بیضر؛ بزرگ و در حال رشد دارند
 یها نهیحدود و هز مساحت، ،یبند نقشه پهنه هیشده و ته یمعرف یها و شاخص ارهایآنها بر اساس مع ییها، شناسا بافت نیا

در محدوده  ییفضا تیاز آنها، مطلوب کیدارند که استفاده از هر  ییها تیقابل ،یفرسوده شهر یها آن است. بافت یبازساز
 دیو تجد ینوساز ،یدر محدوده، عمل کرده و در دراز مدت، موجب بهساز ینوسازعنوان محرک  خواهد کرد که به جادیا یشهر

اطالعات  یها ستمیروز افزون س شرفتیها خواهد شد. با پ محدوده نیسکونت در ا تیفیک یو ارتقا یمسکون یساختار فضاها
خدمات  و تیریدر مد ها ستمیس نیاستفاده از ا یکشور در راستا یشهر تیریمد یریگ و جهت یشهر یزیر در برنامه یمکان
ها  شاخص و ارهایفرسوده بر اساس مع یها بافت ییشناسا یبرا یعنوان ابزار به Gis ستمیس یها تیاز قابل توان یم ،یشهر

 .استفاده کرد
در مدیریت و برنامه ریزی شهری با توجه به عملکرد عوامل شهری، نحوه ی استفاده از اراضی شهر، محله بندی مسکن، 
ترافیک، فضای سبز و... در رابطه با جمعیت شهر مورد بررسی قرار می گیرد که اهم وظایف برنامه ریزی شهری به این ترتیب 

( سامان بخشیدن عمده ترین عوارض 1( انتخاب منطقه مورد نظر برای توسعه شهری یا احداث منطقه جدید شهری؛ 7است: 
 ه بهینه از زمین بین مناطق مسکونی، تجاری، ورزشی، فرهنگی و...؛ ( استفاد9صنعتی، طراحی شبکه خارجی ترافیک؛ 
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ها( و در ادامه، کاربرد هر یک از مدل ها به اختصار  یدر منطقه الگو )شهردار یشنهادیدر این بخش مدل های قابل کاربرد پ
 شرح داده می شود.

 ؛ مربوط به عوارض و ...پرسش و نمایش موضوعات بوسیله مشخصه هایی چون نام خیابان ها، کد  .7
 ؛ پرسش و نمایش مشترکین بر روی نقشه در کنار الیه های دیگر .1
 ؛ اتصال اطالعات آماری نظیر جمعیت در نقاط مختلف شهری و تهیه نمودارهای آماری بر روی نقشه .9
 ؛ گزارش گیری از تاسیسات و مشترکین مناطق در دست اجرای طرح های شهرداری .0
 ؛ وگرافی نقشه کاربری اراضی و پالک های شهریکارت .1
 ؛ استخراج اطالعات موجود در یک الیه با استفاده از الیه های دیگر .6
 ؛ تولید حریم بر روی تاسیسات و زیر ساخت ها .1
 ؛ اتصال تصاویر، نقشه ها و اسناد به عوارض مشخص بر روی نقشه .4
 ؛ بر روی شبکه معابر Network Analysisمدل سازی تحلیل شبکه  .1

 ؛ 11111/7و  1111/7 اسیاز نقشه های توپوگرافی در مق TINمدل سازی  .71
 ؛ TINمدل سه بعدی شهر( بر روی مدل )  dsmمدل سازی  .77
 (.114 -196: 7946زاده و صداقت،  نیحس ،یری)آقام؛ تهیه پروفیل طولی و عرضی از وضعیت توپوگرافی منطقه .71

به دو  زین یمکان یها هداد کرد. میتقس (یفیتوص) یرمکانیغ یو داده ها یمکان یداده ها یتوان به دو دسته  یمداده ها را 
 . شود یم میتقس یکیو گراف ینوع هندس

 1911ها(، مأخذ: نگارنده،  یدر منطقه الگو )شهردار یشنهادی: مدل های قابل کاربرد پ1جدول 
 تصاویر نمونه هاکاربرد هر یک از مدل شرح های قابل کاربردمدل 

7 
اتصال اسناد ) 7مدل 

وتصاویر به عوارض 
 (موجود

به راحتی می  7با استفاده از مدل شماره 
ها یا شیرهای  خیابان توان به جستجوی

 خط آب در سطح شهر پرداخته و به آنها
 دست یافت.

 

1 
جستجوی ) 1مدل 

 (مشترکین درسطح شهر

شناسایی هر مشترک می با استفاده از کد 
موقعیت و اطالعات یک  توان به سرعت به

آن  مشترک در سطح شهر پی برد و موقعیت
های موجود را  نسبت به وضعیت شبکه

 بررسی نمود.
 

9 
اتصال  ) 9مدل 

اطالعات آماری به 
 (نقشه پایه شهر

با اتصال اطالعات آماری نظیر جمعیت می 
های  اصالح شبکه توان در طرح های

 تاسیسات، مدیریت بهینه را بکار برد.

 

0 
شناسایی ) 0مدل

مشترکین موجود در 
 (طرح اجرائی شهرداری

نمودن طرح های شهرداری می  با پیاده
به راحتی تمام  6و  0 های توان با مدل

اطالعات مشترکین یا تاسیساتی که در 
اند را شناسایی و  طرح قرار گرفته محدوده

 آوری نمود. جمع
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 تصاویر نمونه هاکاربرد هر یک از مدل شرح های قابل کاربردمدل 

1 
نقشه ) 1مدل 

 کاربرداراضی پالک
 (های شهری

 با وجود نقشه کاربرد اراضی، مناطق کم
و  نظر تجاری، مسکونی تراکم از تراکم و پر

 ایستگاه تاسیسات شهری مانند آتشنشانی،
 های امداد گازرسانی و... شناسایی می شوند.

 

 

6 
تعیین موقعیت ) 6مدل 

عوارض زیرزمینی 
 (نسبت به یکدیگر

 تفاده از الیه شبکه خطوط لوله دربا اس
جریان در هر قسمت  صورت بروز قطعی

 شبکه، می توان از الیه مشترکین، مشترکین
متصل به آن را به راحتی شناسایی کرده و با 
 توجه به شماره تلفن هر پالک تمامی

 مشترکین را با تلفن خودکار مطلع ساخت.
 

1 
تولید حریم ) 1مدل 

برروی تاسیسات 
 (زیرزمینی

با استفاده از مدل حریم تاسیسات زیربنایی، 
نیاز شبکه های خود  حریم مورد هر سازمان

شبکه بر  را با توجه به عرض خیابان و نوع
روی آن بصورت الیه ای پیاده می کند تا در 

های  حفاری کمترین آسیب به شبکه هنگام
  زیرزمینی وارد شود.

4 
ترین  کوتاه) 4مدل 

رسیدن به مسیر برای 
 (محل حادثه

خصوصاً در مورد تاسیساتی چون گاز و برق 
صورت بروز حادثه در شبکه  و شهرداری در

عمل  یا مساله آتش سوزی نیاز به سرعت
 .باالی واحدهای حوادث و امداد می باشد

 

1 

اطالعات ) 1مدل 
تمامی واحدهای 

آپارتمان در هر طبقه به 
 (نقشه پایه

 Network با استفاده از مدل

Analysis  سرعت  توان این مساله را می
کردن مکان  عمل بیشتری بخشید و با معین

، تمامی معابر خطوط هر شبکه حادثه بر روی
 طوره کننده جریان ب گره های قطع

 شوند. اتوماتیک مشخص می
 

71 
پرسپکتیو ) 71مدل 

مدل سازی  ،منطقه
TIN) 

نی با استفاده از نقشه های توپوگرافی و منح
هایی  مدل های میزان می توان به کمک

مدل پرسپکتیو یا سه بعدی  TIN نظیر
تهیه  مقیاس های مناطق مورد نظر را با

 نمود.
 

77 

پرسپکتیو ) 77مدل 
مدل سازی  ،منطقه

dsm   ( مدل سه
بعدی شهر( بر روی 

 TINمدل 

از این مدل برای تعیین شیب وارتفاع، تعیین 
مترینگ،  حل مسائل تله مسیر دید جهت

تهیه نقشه شیب برای هدایت آب های 
 و... استفاده می شود. سطحی ، فاضالب
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 تصاویر نمونه هاکاربرد هر یک از مدل شرح های قابل کاربردمدل 

71 
پرسپکتیو ) 71مدل 

منطقه پایلوت بر روی 
 (TIN مدل

و نقشه های  DSM با استفاده از مدل
پرسپکتیو  هوایی می توان مدل سه بعدی و

قرارداد از  TINمدل  base شهر را بر روی
در طراحی چشم  دلجمله کاربردهای این م

های مناسب جهت  اندازها، تعیین مکان
 .شهر است نصب دکل ها و... در سطح

 

 

79 
پرسپکتیو ) 79مدل 

منطقه پایلوت از نمای 
 (باال

های هوایی و نقشه DSMبا استفاده از مدل 
می توان مدل سه بعدی و پرسپکتیو شهر را 

قرارداد از جمله  TINمدل  baseبر روی 
کاربردهای این مدل در طراحی چشم 
اندازها، تعیین مکان های مناسب جهت 

 نصب دکل ها و... در سطح شهر است.

 

 

70 
پرسپکتیو ) 70مدل 

 (تاسیسات رو ی زمین

 DSM و همچنین TIN با استفاده از مدل
بر روی این  سازی تاسیسات شهری و مدل

بر روی  دو مدل می توان وضعیت تاسیسات
به یکدیگر  زمین و زیر زمین ر ا نسبت

بررسی کرده و برای طرح های آتی برنامه 
 .ریزی نمود

 

71 
 پرسپکتیو) 71مدل 

 (تاسیسات زیرزمینی

 DSMو همچنین  TINبا استفاده از مدل 
و مدل سازی تاسیسات شهری بر روی این 
دو مدل می توان وضعیت تاسیسات بر روی 

ا نسبت به یکدیگر زمین و زیر زمین ر 
بررسی کرده و برای طرح های آتی برنامه 

 ریزی نمود.
 

76 
پروفیل ) 76مدل 

 ارتفاعی در مقیاس
11111/7) 

 با استفاده از نقشه های بدست آمده از مدل
TIN برش توان در مسیر مورد نظرمی 

های طولی و عرضی زده تا حجم خاک 
همچنین وضعیت  برداری و خاکریزی و

برای طراحی مسیرهای فاضالب، شیب را 
  .بررسی نمود های سطحی آب و آب

71 
پروفیل ) 71مدل 

ارتفاعی منطقه پایلوت 
 (1111/7 مقیاس در

با استفاده از نقشه های بدست آمده از مدل 
TIN  می توان در مسیر مورد نظر برش

های طولی و عرضی زده تا به وسیله آن 
 حجم خاک برداری و خاکریزی و همچنین

وضعیت شیب را برای طراحی مسیرهای 
فاضالب، آب و آب های سطحی بررسی 

  نمود.

 

 یریگ جهینت -6
ارتباط مستقیم دارد.  یشهر یاست که با جوامع انسانی به ویژه جامعه  یشهر یمهم برنامه ریز یهااز جنبه ،یمدیریت شهر

از قبیل تراکم، آلودگی هوا، ؛ یگسترش سریع پدیده شهرنشینی و شهرگرایی، در دوران اخیر و پیدایی مشکالت مختلف شهر
با این مسائل را مطرح می سازد. فناوری اطالعات و ارتباطات می تواند  دیشمندانه... ضرورت برخورد ان ترافیک، کمبود مسکن و



 

51 

 

ره 
ما

 ش
م،

هار
 چ

ال
س

1 
ی: 

یاپ
)پ

17
ار 

 به
،)

17
11

 

 یشهری، به عنوان راهکار کیآن در قالب خدمات الکترون یریدر بهبود اداره امور بر جای گذارد و به کارگ ادییز اریبس ریتأث
نان در عرصه خدمات رسانی به شهروندان به شمار یسرعت و اطم ت،یفیک یاثربخش و کارآمد در راستای نوآوری، توسعه و ارتقا

 روییآن، کمبود ن نیوجود دارد که مهمتر رانیدر ا کیشهرداری الکترون نهیچالش های عمده ای در زم یمی رود. به طور کل
 رانیمد یزیر و برنامه یریگ میاز عوامل مهم در تصم یکی در جهان است. ITچالش  نیمورد مهمتر نیمتخصص است که البته ا

و پردازش حجم  یابیباز ،یساز رهیذخ ،یجمع آور باشد که یم قیاداره امور شهرها، داشتن اطالعات دق یبراشهرداری ها  یشهر
کرده است. گسترش روزافزون  لیتبد ریاجتناب ناپذ یاطالعات را به امر یاز فناور یریاز اطالعات و داده ها بدون بهره گ یعیوس

حال . در دیفزایب ستمیس نیا یها ییها و توانا تیقابل تواند به یاست که م یها از جمله نکات اساس ستمیس نیشبکه کاربران ا
 ،یشهر یمنیخدمات ا ،یو شهردار یشهر یزیر برنامه ،یطیمح ستیمختلف مانند مطالعات ز یها در بخش ستمیس نیحاضر از ا

مطالعات  ،یخدمات پست ،یخدمات بانک ،یاراض یکاربر تیریمد ه،یپا ینقشه ها هیته ،یشهر کیحمل و نقل و تراف تیریمد
است  ییازهایامت یدارانیز  یشهر یزیر در برنامه. شود یمثل برق، آب، گاز و... استفاده م یشهر ساتیتأس تیریو مد یتیجمع
در فرمت ها و اشکال  شینما تیداده ها در آن آسان است، قابل راتییاز داده ها را دارد، اصالح تغ یادیحجم ز تیریامکان مد رینظ

 تیمختلف آسان است و قابل کاربران یو ... را دارد، استفاده از آن برا یرقوم ،یکاغذ ینقشه ها ریمختلف نظ تگوناگون به صور
 و... دارد. یاجتماع ،یاقتصاد یداده ها ،یکیاکولوژ ،یداده ها مانند اطالعات کاداستر ریخود را با سا یکردن داده ها کپارچهی

 ستمیها با استفاده از س یدر شهردار یشهر یزیو برنامه ر یتیریمد یشود که بخش ها یمطالبات شهروندان باعث م شیافزا
محول شده به  یها تیو فعال فی. محدوده وظاندیاز منابع شهر اقدام نما نهینسبت به استفاده به Gis بر یمبتن یاطالعات شهر

 ساتیتأس جادیا ک،یمعابر، کنترل تراف یو نگهدار میترم ،یباسازیز ،یحفظ حرائم شهر ث،ها از جمله: حمل و نقل، احدا یشهردار
را در انجام  یا ژهیو یو انسجام و سازمانده یباشد که هماهنگ یگسترده م ی... به اندازه ا شهر و یدفع نخاله و زباله ها ،یشهر

 تیریو مد Gis ستمیس یو نرم افزارها یکیالکترون یشهردار ازلزوم استفاده  ییها یژگیها و و یازمندین نیطلبد که چن یامور م
 Gis استفاده از یایسازد. مزا یو... آشکار م یطیمح ستیز ،یاجتماع ،یصنعت ،یعمران ،ییایمختلف جغراف یها نهیرا در زم یشهر

، که در روند تحقیق مدل هایی به صورت نمونه ارائه گردید که می توانند به صورت الگو در شهرداری ها برشمرد نیتوان چن یرا م
 به کار گرفته شوند:

 یها نهیکه باعث کاهش هز ردیگ یصورت م یو در مدت زمان کمتر شتریب ییانجام امور با کارا Gis : بانهیهز کاهش -

 .شود یسازمان م

خواهد شد،  جادیکه ا ییها نهیتوان از هز یم Gis با ندهیدر حجم کار باال در آ شی: به علت افزانهیاجتناب از هز -

 .کرد یریجلوگ

 .داد شیمربوطه را با فروش اطالعات و نقشه افزا یتوان درآمد نهادها یم: Gisدرآمد با  شیافزا -

 منابع
 (، سیستم های اطالعات جغرافیایی، ترجمه: سازمان نقشه برداری کشور، تهران.7911آرانوف، استن؛ ) .7

سامانه موردی: (، نظام اطالعات مدیریت شهری بررسی 7946)، مهدی؛ صداقت، مسلم؛ زاده نیحسآقامیری، سیدرضا؛  .1
 . 171 -101، صص 71، شماره 1، نشریه علوم جغرافیایی، جلد شهر بابلسر( Gisجغرافیایی)اطالعات 

و  یشهر خو یاراض یکاربر راتییو تغ یگستردگ سانیم شیپا(، 7911احدنژاد روشتی، محسن؛ محمدی حمیدی، سمیه؛ ) .9
رانس بین المللی اکولوژی سیمای ، نخستین کنفسنجش از دور یاطراف با استفاده از فناور یکشاورز یاثرات آن بر اراض

 سرزمین، دانشگاه صنعتی اصفهان.

(، تدوین الگوی تحقق مدیریت یکپارچه مادرشهرها، نمونه موردی: مشهد، معماری 7911اتقائی، حمید؛ پیله ور، علی اصغر؛ ) .0
 . 141 -917، صص 71و شهرسازی آرمانشهر، شماره 

 .هنر دانشگاه پژوهشی معاونت شهری، تهران: حکمروایی و (، مدیریت7944)؛  اسدی، ایرج؛ ناصر پور، برک .1

( و Gis(، سیستم اطالعات جغرافیایی)7911پیشگاهی فرد، زهرا؛ اقبالی، ناصر؛ فرجی راد، عبدالرضا؛ بیگ بابایی، بشیر؛ ) .6
شهرداری  4نقش آن در مکانیابی مناطق مخاطره آمیز شهری جهت استفاده در مدیریت بحران)مطالعه موردی: منطقه 

 . 17 -710، صص 79تبریز(، فصلنامه جغرافیایی آمایش محیط، شماره 

، فصلنامه اطالعات یشهر یزیر هدر برنام( GIS)کاربرد سیستم اطالعات جغرافیایی(، 7917پریزادی، طاهر؛ روشنگر، ثریا؛ ) .1
 . 17 -11، صص 49، شماره 17جغرافیایی)سپهر(، دوره 

 (.7911)؛ پایگاه خبری شهر الکترونیک .4

 در شهرسازی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مالیر، گروه شهرسازی. Gis(، جزوه درسی کابرد 7941چهاردولی، منوچهر؛ ) .1
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)تکفا(، اطالعات و ارتباطات یفناور یونیکی، ماهنامه توسعه کاربرو شهروند الکتر یشهر، شهردار(، 7946)؛ خان زاده، علی .71
 .16 -19سال پنجم، شماره دوم، صص 

، تبریز: وزارت کشور نشر مرکز مطالعات برنامه یاو منطقه یشهر یزیردر برنامه GISکاربرد (، 7917رسولی، علی اکبر؛ ) .77
 ریزی شهری دانشگاه تبریز.

(، کمبود منابع مالی در شهرداری ها و جایگزینی درآمدهای پایدار، فصلنامه مطالعات 7911)راغب، مهدی؛ شهری، رضا؛  .71
 . 69 -11(، صص 77)پیاپی:1، سال سوم، شماره 7طراحی شهری و پژوهش های شهری، جلد

در برنامه  ArcGis(، کاربرد 7916رضایی، محمدرضا؛ شمشیری، مسلم؛ جوی زاده، سعید؛ امینی، الناز؛ براهیمی، منیژه؛ ) .79
 ریزی و مدیریت شهری، تهران: نشر دانشگاهی کیان.

در توسعه شهری، همایش ملی عمران و توسعه پایدار، دانشگاه آزاد  Gis(، کاربرد 7916زارع مهرجردی، محمدرضا؛ ) .70
 اسالمی واحد تهران.

 نیسوم ک،یالکترون یبا شهردارو ارتباط  اریس ی(، شهردار7916)؛ احمدرضا ،ییروا؛ رضا ،یلیاسماع؛ مهرزاد ،یسرافراز .71
 .لندیتا -بانکوک ،یپژوهش در علوم و مهندس یالملل نیکنفرانس ب

 .ها شهرداری سازمان انتشارات یازدهم، تهران: جلد شهرداری، سبز کتاب شهری، (، مدیریت7911)؛ احمد سعیدنیا، .76

 .و هفتم ستیانتشارات دانشگاه علم و صنعت، چاپ ب ،یشهر یزیر برنامه یبر مبان یمقدمه ا(، 7941شیعه، اسماعیل؛ ) .71

 .آمل ،یشهر Gis شیهما نیاول ت،یریآن در مد یو کاربردها یشهر Gis(، 7946شاهین، نساء؛ ) .74

 یکیخدمات الکترون یفیتعوامل موثر بر بهبود ک یبند یتواولو ییشناسا(، 7916)؛ سیادت، حسین؛ علی بابایی، منوچهر .71
 (، اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران.اصفهان یشهردار ی)مطالعه مورد

 یریتیتحقق اهداف مد یبه سو یگام یکیسازمان الکترون(، 7911)؛ حسین پوران، سمانه؛ آرامی، مجتبی؛ عنایتی، غالمرضا .11
 د ایران.ی، دومین کنفرانس علمی پژوهشی دستاوردهای نوین در مطالعات علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاشهردار

، فصلنامه علمی تخصصی معماری سبز، سال ششم، شماره Gis(، مدیریت شهری و کاربرد سیستم 7911عامری، مسعود؛ ) .17
 . 11 -66(، جلد یک، صص 17)پیاپی: 9

 یمؤلفه ها نییتب(، 7911عابدی جعفری، حسین؛ پور موسی، سید موسی؛ آقازاده، فتاح؛ بد، مهدیه؛ عابدی جعفری، عابد؛ ) .11
، مطالعات شهری، دانشگاه آزاد اسالمی ده شهر جهان یشهردار بر اساس مطالعه ساختار یشهر تیریدهنده مد لیتشک

 . 711 -111واحد دهاقان، سال اول، شماره اول، صص 

(، بررسی زیرساخت های استقرار شهرداری الکترونیک در کالن 7911)؛ مهدی پور، فاطمه؛ سرمست، بهرام؛ قربانی، علی .19
 . 704 -791، صص 1، شماره 0، فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی، دوره شهر تبریز

 .0/1/7914مصوب  قصبات و شهرها انجمن و شهرداری ها تشکیل قانون .10

 (، تئوری و عمل در روابط عمومی و ارتباطات، چاپ یازدهم، تهران: نشر مبتکران.7911)؛ میرسعید قاضی، علی .11

، نشریه کاربرد سیستم یشهر یزیو برنامه ر تیریدر مد( GIS)ییایاطالعات جغراف ستمیکاربرد س(، 7911میرزالو، مهدی؛ ) .16
 .0، شماره 1اطالعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمنان، دوره 

 پژوهشکده یمعاونت آموزش ،یو توسعه شهر تیریاطالعات در مد ینقش فناور(، 7941محمدی لیری، جهانبخش؛ ) .11
 . یکشور، پژوهشکده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاه یها یاریها و ده یسازمان شهردار ییو روستا یشهر تیریمد

، اولین کنفرانس جامع مدیریت شهری ایران شهرداری الکترونیکی و نقش آن در مدیریت شهری(، 7910)؛ مجیدی، مهدی .14
 شهری و مشارکت شهروندی، دانشگاه تهران. با دو رویکرد چالش های قانون مدیریت

 79(، راهبردهای توسعه خدمات شهرداری الکترونیک با مدل سوات)مورد: شهرداری منطقه 7941)؛ نژادجوادی پور، مهران .11
 . 11 -09، صص 11یریت شهری، شماره تهران(، مجله مد

 شیهما نیاولشهر مورد مطالعه)بستان آباد(،  Gisز (، مدیریت و آنالیز شبکه توزیع آب با استفاده ا7949نظم فر، حسین؛ ) .91
 .تهران در بخش آب و فاضالب، یبهره بردار یمل

یران، فصلنامه رویکردهای پژوهشی ا یها یاطالعات در شهردار یاستقرار فناور یابیارز(، 7914)؛ وافره کوهستانی، مهدیه .97
 . 11 -66، صص 71نوین در مدیریت و حسابداری، جلد اول، سال سوم، شماره 

و اثرات  یشهر تیریمد یبه عنوان ارگان اصل ینقش شهردار لی(، تحل7911)، زهرا؛ یخدائ، سعید؛ ییجا روزیزاده ف یهاد .91
 . 91 -04، سال پنجم، شماره چهاردهم، صص شهری تیریفصلنامه مطالعات مد شهر بابل، ییآن بر ساختار فضا

(، مجموعه قوانین و مقررات مالی اداری و منابع درآمدهای شهرداری ها با آخرین اصالحات و 7944)؛ هاشمی، سید مناف .99
 اهم آنچه مدیران شهری باید بدانند، چاپ اول، تهران: نشر شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری.
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(، الگوی ارزیابی آمادگی الکترونیکی برای استقرار شهر الکترونیک، مجموعه 7944)؛ ردین، محمدرضافرو؛ یعقوبی، نورمحمد .90
 مقاالت دومین کنفرانس شهر الکترونیکی، دومین کنفرانس شهر الکترونیکی، تهران: جهاد دانشگاهی.

یک، تهران، همایش ملی ترونالک یاطالعات در شهردار یفناور یرتاث(، 7919)؛ مذهبی، محمدباقر؛ یعقوبی، نورمحمد .91
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 یشهر یهاو پژوهش یشهر یمطالعات طراح یتخصص یفصلنامه علم

 1111(، بهار 11)پیاپی:  1سال چهارم، شماره 

 

شهروندان از عملکرد  یتمندیعوامل موثر بر رضا لیو تحل ییشناسا

 یشهر یبر اساس نظام منطقه بند یشهردار

 زیتبر ی: شهردارینمونه مورد
     

 2، نسرین یزدان پناه*1اکبریان اهلل روح
 91/19/9011تاریخ دریافت:  

 99/10/9011تاریخ پذیرش: 
 

  79118کد مقاله:  

 
 

 یده ـچک
 

عوامل  نیاز ا کیهر یاثرگذار زانیم ،یاز عملکرد شهردار یتمندرضای در گذارعوامل تأثر ییپژوهش ضمن شناسا نیر اد
 کردیو رو یقرار گرفته است. نوع مطالعه کاربرد یابیارز و لیمورد تحل زیتبر یمردم از عملکرد شهردار یتمندیدر رضا

اطالعات  ی...( است. از ابزار پرسشنامه جهت گردآور و یهمبستگ ،یلیتحل-یفی)توصیهااز روش یحاکم برآن مجموعه ا
ساده انتخاب شده بود،  یتوأم با تصادف تیحجم نمونه متناسب با حجم جمع نییعضو نمونه که به روش تع 613 انیاز م

 ینسب یتیضار یازآن است که ساکنان مناطق مختلف شهر عموماً از عملکرد شهردار یمطالعه حاک جینتا .دیاستفاده گرد
 یشتریب لیتما یتیبه نارضا ینسب تیرضا نیاست و در مناطق دو و سه شهر ا ترنییاز حد متوسط پا تیرضا نیدارند اما ا

 گانهشهروندان در سطح مناطق نه یتمندیرضا زانیم در یدار یتفاوت معن ،یاز عملکرد شهردار یتمندرضای نظر ازدارد. 
نشان داد که  ریمس لیو تحل رهیچند متغ  ونیرگرس لیتحل جینتادرصد وجود دارد.  19 نانیدر سطح اطم ،بررسی مورد
مستقل پژوهش )شامل؛  یرهایشهروندان، توسط متغ یتمندیرضا زانی( مانسی)وار راتییدرصد از مجموع تغ 1021
خدمات  ،یرشه تیو امن یمنیشهر، ا ییبایبهداشت و ز ،یشهر کیحمل و نقل و تراف ،یاز عمران شهر یتمندیرضا
از عملکرد  یتمندیاز آن است که رضا یحاک ریمس لیتحل جینتا نیگردد. همچن یم نیی( تبیو جذب مشارکت عموم یادار

دارد.  یاز عملکرد شهردار یینها یتمندیرضا زانیرا بر م یعلّ ریتأث نیشتری، ب12371  یبا اثر علّ یشهردار یعمران
شهر و  ییبایو ز طیبهداشت مح ،یشهر تیو امن یمنی، ایشهر، خدمات ادار کیو تراف یاز حمل و نقل عموم یتمندیرضا

شهر  یاز عملکرد شهردار یتمندیبر تحقق رضا یعلّ یدوم تا ششم از نظر اثر گذار یهادر رتبه یجذب مشارکت مردم
 دارند. زیتبر
 

 زیشهرتبر ،یشهروند یتمندیرضا ،یعملکرد، شهردار یابیارز یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 )نویسنده مسئول( پرورش و آموزش در شاغل فرهنگی شهری، ریزی برنامه و جغرافیا ارشد کارشناسی -9

 پرورش و آموزش در شاغل کارشناس علوم تربیتی، فرهنگی -0
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 مقدمه  -1
تحوالت اقتصادی، گسترش مراکز صنعت و بازرگانی و پدیده های ناشی از پیشرفت تکنولوژی در شهرها مسایل و مشکالت 

 امور ادارۀ مسؤولیت قبول و خدمات و کاال تولید برای را گیری سازمان هاییمتعددی برای زندگی شهری به و جود آورد و شکل

(. ایجاد سازمانی به نام شهرداری عالی ترین تدبیری بود که از 979: 9673ت نیا و موسوی، شهروندان ضروری ساخت)حکم زندگی
(. در 91: 9688طرف دنیای متمدن برای پاسخگویی به نیازمندی ها و توقعات بی شمار ساکنین شهرها به کار برده شد)طاهری، 

اداره امور محلی و ارائه خدمات الزم با هدف مدیریت و واقع سازمان شهرداری به عنوان سازمان محلی و غیر دولتی به منظور 
توسعه کالبدی، اقتصادی، اجتماعی در محدودۀ شهر و اطراف آن به وجود آمده است و وظیفۀ آن برآورده ساختن نیازهای مشترک 

(. حدود وظایف و 990: 9679شهروندان بوده که هر کدام از افراد به تنهایی قادر به برآورده ساختن آنها نیستند)رجب صالحی، 
 تغییر می کند.  میزان انتظارات مردم از سازمان ها و نهادهایی چون شهرداری با گذر زمان رشد یافته و

های عمومی همچون ها و سازمانامروزه مردم، نه تنها کارایی، تأثیرگذاری، اقتصادی بودن و شفافیت در خدمات را از آژانس
کنندگان از خدمات عمومی پذیری این سازمان ها در قبال استفادهه آنها خواستار مسئولیتکنند بلکها تقاضا میشهرداری

ای از تمرین دموکراسی بوده و (. در ثانی ارتباط نزدیک و صمیمی بین دولت و جامعۀ مدنی،  نشانهDrewry,2005:334هستند)
ارزیابی عملکرد، فرآیندی است که بر اساس آن (. »Zakaria,2012:142تهیۀ امکانات بهتر خدمات عمومی را به همراه دارد)

گیرد و هدف اقداماتی به منظور بررسی و سنجش عملکرد سازمان ها)عمومی و خصوصی( و افراد )مدیران و کارکنان( صورت می
: 9676ور، برک پ«)نهایی آن بهبود و ارتقای عملکرد در قالب مفاهیمی چون کارایی، اثربخشی، پاسخگویی و رضایت عمومی است

ریزی و انگیزش، کنترل یا نظارت می باشد که (. بر اساس قانون، یکی از وظایف مهم شهرداری ها عالوه بر سازماندهی، برنامه37
به موجب آن معلوم می شود که اقدامات و فعالیت های آنها تا چه اندازه در جهت هدف ها و مطابق موازین پیش بینی شده در حال 

ر کلی هر سازمانی برای آگاهی از میزان مطلوبیت فعالیت ها و نتایج عملکرد خود در محیط های پیچیده و پویا، حرکت است. به طو
ها ضرورت دوچندان می یابد زیرا نیازمند برقراری سیستم های مناسب کنترل و ارزیابی عملکرد است. این موضوع در شهرداری

ستم پیچیده و به هم پیوسته مطرح می باشد و تنها یک عامل و یک بعد شهر و مسایل و وقایع پیرامون آن به صورت یک سی
 نیست که با پرداختن به آن بتوان مسائل را شناخت و حل کرد. 

به طور کلی، بررسی و سنجش عملکرد شهرداری و نحوه ارائه خدمات شهری از دو منظر عینی و ذهنی می تواند صورت گیرد. 
ات شهری بر پایه سنجش آنها نسبت به معیارها و استاندارهایی صورت می گیرد که توسط مراجع در منظر عینی، کیفیت ارائه خدم

مرتبط تنظیم می شود. اما در منظر ذهنی، احساس مردم و میزان رضایت بهره برداران از خدمات شهری، تعیین کننده کیفیت و 
این دو شیوه، نظرات مختلفی ارائه شده است، اما یکی از چگونگی عملکرد ارائه دهندگان خدمات است. درباره نقاط ضعف و قوت 

مزایای مهم رویکرد ذهنی، سنجش بی واسطۀ ذهنیت استفاده کنندگان اصلی خدمات شهری است. علی رغم اهمیت سنجش 
یق کیفیت رضایتمندی مردم از عمکرد سازمان ها و نهادهای عمومی و تأثیر آن بر ارتقاء کیفیت ارائۀ خدمات عمومی و ازآن طر

زندگی به طور کلی، متأسفانه در ایران تاکنون توجه چندانی به این مسأله نشده و مطالعات زیادی در این زمینه صورت نگرفته 
در خصوص اهمیت و ضرورت ازریابی عملکرد شهردای ها می توان افزود که عوامل  (.010: 9671است)برک پور و همکاران، 

 ,Palmer) هرداری را تحت تأثیر قرار دهد و حتی بسته به قدرت گروه فشار آن را تغییر دهدبسیاری ممکن است سطح عملکرد ش

( لذا ارزیابی عملکردی ضمن شناسایی چنین تغییرات و تأثیراتی می تواند شهرداری ها را در شناسایی نیازمندی های 156 :1993
دجه ریزی کمک نماید)مرکز مطالعات و تحقیقات شهرداری شهروندان و پاسخگویی بهتر به آنان، مدیریت و بهبود در نظام بو

 (. 99: 9678تهران، 
عدم وجود نظام سنجش رضایتمندی ازعملکرد در شهرداری ها به معنی عدم برقراری ارتباط با محیط درونی و بیرونی  

را در پی خواهد داشت)رفیع پور و  سازمان شهرداری است که در نهایت ناکار آمدی شهرداری، نابسامانی شهر و نارضایتی شهروندان
(. بی شک برای حل و هدایت امور فوق، تحقیق و مطالعه امری ضروری و حیاتی جلوه می سازد. از این رو 11: 9611همکاران، 

این پژوهش با هدف بررسی و تحلیل میزان رضایتمندی شهروندان تبریزی از عملکرد شهرداری این شهر می گیرد تا از این رهگذر 
در این راستا پس از بررسی اسنادی موضوع پژهش و  مینه را جهت استقرار نظام مدیریت یکپارچه در شهرداری تبریز مهیا نماید.ز

های شهرداری تبریز، شاخص های پژوهش شناسایی و همچنین بررسی نظام قانونی وظایف شهرداری ها و انطباق آن با فعالیت
نیز بر اساس فرمول کوکران تعیین و توزیع نمونه با روش نمونه گیری متناسب با حجم  تعیین گردید.  حجم نمونه مورد بررسی

(9PPS انجام گردید و یافته های حاصل از پیمایش با نرم افزار )SPSS.مورد  تجزیه و تحلیل قرار گرفت ، 

 
 

                                                           
1 - Probability Proportionate to size 
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 اهداف و فرضیات -1-1
روندان تبریزی از عملکرد شهرداری این شهر در هدف کلی از انجام پژوهش حاضر بررسی و تحلیل میزان رضایتمندی شه

زمینه های مختلفی چون امور اداری، عمران شهری، نظارت و کنترل در سطح مناطق ده گانه شهر تبریز وسنجش میزان اثرگذاری 
رداری عوامل فوق در تحقق رضایتمندی نهایی از عملکرد شهرداری و زمینه سازی جهت استقرار نظام مدیریت یکپارچه در شه

 تبریز است. بر این اساس مطالعه حاضر در پی پاسخگویی به سواالت زیر است.
 الف( آیا میزان رضایتمندی از عملکرد شهرداری تبریز بر حسب نظام منطقه بندی شهر متفاوت است؟

ان از عملکرد ب( کدامیک از وظایف شهرداری)عمرانی، خدماتی، اداری و...( تأثیر بیشتری بر میزان رضایتمندی شهروند
 شهرداری دارد؟

 پاسخ های فرضی که برای این پرسش ها متصور است به قرار زیر می باشد.
 الف( میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری تبریز در مناطق مختلف شهر نسبت به هم متفاوت است.

بیشتر در رضایتمندی شهروندان از عملکرد این ب( رضایت از عملکرد عمرانی شهرداری نسبت به دیگر  عملکردهای آن، تأثیر 
 سازمان دارد.

 

 چارچوب نظری پژوهش -2

 مدیریت مبتنی بر عمکرد و کنترل -2-1
مدیریت مبتنی بر عملکرد، رویکردی سیستماتیک است که از طریق فرآیندهای تعیین اهداف راهبردی عملکرد، سنجش 

زنگری گزارش داده های عملکرد و به کارگیری این داده ها، به بهبود عملکرد عملکرد، جمع آوری و تحلیل داده های عملکرد، با
(. به طور کلی یک برنامه مدیریت مبتنی بر عملکرد از معیارهای سنجش 98: 9679سازمان می انجامد)میرزا صادقی و همکاران، 

(. 97دی سازمان به انجام رسیده است)همان: عملکرد استفاده می کند تا نشان دهد که تاکنون چه اقداماتی در جهت اهداف راهبر
 Boundsکنترل، مقایسۀ عملکرد فعلی با معیارها، اهداف یا سطوح مورد انتظار اجرایی و اتخاذ اقدامات ضروری تصحیح گر است)

and Dobbind,1995:8 پیدا (. کنترل، مرحله ای از مدیریت است که در آن باید معلوم شود که آیا هدف های سازمانی تحقق
(. چنانکه در نمودار 913: 9680کرده اند یا نه، به عبارت دیگر کنترل فراگرد ارزشیابی عملکرد فردی و سازمانی است)عالقه بند، 

نیز نشان داده است، هنگامی که سیستم در جهت هدف های خاص تعیین شده به حرکت در می آید، ممکن است وقایعی  9شمارۀ 
سیستم از هدف خود منجر شود، اما کنترل با اقدامات اصالحی، تنظیم سیستم را بر عهده می اتفاق افتد که به دور کردن 

(اصوالً فرایند کنترل شامل چهار مرحلۀ اساسی است: مرحلۀ اول؛ تعیین شاخص ها و مالک ها برای 067: 9689گیرد)رضائیان، 
گیری، مرحلۀ سوم؛ مقایسۀ نتایج حاصل از اندازه گیری  اندازه گیری عملکرد، مرحلۀ دوم؛ نظارت بر عملکردها، سنجش و اندازه

-611: 9681عملکردها با مالک ها و هدف های تعیین شده و مرحلۀ چهارم؛ تصمیم گیری و اقدامات اصالحی)کونتز و دیگران: 
610.) 

 
 چارچوب نظری پژوهش )ماخذ: نگارندگان( -1شکل 

 

 ها مواد و روش -3
است و باتوجه به ماهیت موضوع و مؤلفه های مورد بررسی، رویکرد حاکم بر « کاربردی»پژوهش حاضر از نوع مطالعات 

» است. جمع آوری اطالعات و داده ها نیز به دو صورت« تحلیلی، همبستگی و علّی-توصیفی»مطالعه مجموعه ای از روش های 
مه از روش روایی صوری و برای آزمودن پایایی ناانجام پذیرفته است. برای سنجش روایی پرسش« نامه(اسنادی و پیمایشی)پرسش

(حاکی از آن است که پرسش نامه از پایایی مناسبی 1. 710از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید. میزان آلفای به دست آمده)
شامل می بر اساس برآورد شهرداری را  9010611جامعه آماری پژوهش شامل کلیه ساکنان شهر تبریز با جمعیت  برخوردار است.
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درصد  19درصد و سطح اطمینان  9( با خطای اندازه گیری 998: 9671)حافظ نیا،  9شود. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران
 نفر افزایش یافت.  001نفر به دست آمد که به منظور افزایش ضریب دقت مطالعه به تعداد  670تعداد 

انجام گرفت در این روش از نمونه گیری، باید تعداد نمونه های هر )نمونه گیری متناسب با حجم(  PPSنمونه گیری به روش 
زیر مجموعه، متناسب با تعداد اعضای آن زیر مجموعه باشد. بر همین اساس ابتدا تعداد نمونه ها در سطح نه منطقه از مناطق ده 

ه روش نمونه گیری تصادفی، پرسش گانه  شهر تبریز)منظقه نه فاقد سکنه است( متناسب با حجم جمعیت آن ها تعیین و سپس ب
مورد به دلیل نقص در تکمیل  7نامه نامه جمع آوری گردید. که از این تعداد پرسشپرسش 010نامه ها توزیع، تکمیل و مجموعاً 

یل پرسش نامه باقی مانده انجام گرفت. در این تحقیق به منظور تجزیه و تحل 613کنار گذاشته شده و تحلیل های آماری بر روی 
، ضریب همبستگی، تحلیل واریانس و تحلیل مسیر با tهای آمار توصیفی و استنباطی مانند توزیع فراوانی، آزموندادها از روش

 Arcهمچنین جهت نمایش تصویری نتایج تحلیل ها به صورت نقشه از نرم افزار   ، استفاده شده استspssاستفاده از نرم افزار 

gis .استفاده شد 
 

 سازمانی و رضایتمندی شهروندی عملکرد -4 
سازمان اداره کنندۀ شهرها، شهرداری است که مسئولیت مدیریت شهری را بر عهده دارد. نظام مدیریت شهری عبارتست از 
یک سازمان گستردۀ متشکل از تمام عناصر و اجزای رسمی و غیر رسمی ذی ربط و مؤثر در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و 

(. این توسعۀ همه 091: 9676شهرها با هدف اداره، هدایت، کنترل و توسعۀ همه جانبه و پایدار شهر)جعفرپور مختار، کالبدی حیات 
جانبه و پایدار شهر زمانی عملی خواهد شد که شهروندان از عملکرد سازمان شهرداری رضایت داشته باشند. زیرا که رضایتمندی 

بهبود مستمر در فرآیند کارهایی است که در جهت افزایش کارآیی و بهبودکیفیت شهروندان از عملکرد شهرداری، عامل اصلی 
(. رضایتمندی شهروندان را می توان عکس العمل 99: 9670مدیریت جامع شهری صورت می گیرد)شیخ محمدی و تولیت زواره، 

رضایت از عملکرد سازمانی زمانی از  مؤثر شهروندان به عملکرد سازمان شهرداری دانست. مقولۀ رضایت از مباحث مدیریتی است.
: 9689اهمیت برخوردار گردید که نیروی انسانی به عنوان یکی از عناصر مهم تولید اقتصادی یا تولید بازرگانی مطرح شد)آزاد، 

090.) 
ی وجود دارد عملکرد سازمان ها اصوالً نقش بسیار مهمی در ایجاد رضایت یا نارضایتی دارند. در عملکرد سازمانی، عملکردهای

که باعث نگرش های مثبت و منفی شهروندان نسبت به سازمان) شهرداری( می گردد. اگرچه عملکردهای سازمانی طیف بسیار 
گسترده ای را شامل می شوند، اما هدف نهایی همۀ این عملکردها ارتباط بین سازمان و رضایتمندی شهروندی است)معیدفر و 

لکردهای شهرداری بتواند نیازهای شهروندان را برآورده سازند رضایتمندی شهرووندان ایجاد می ( زمانی که عم968: 9670ذهانی، 
از نظر مازلو نیازهای گوناگون در پنج ردۀ زیر قرار دارند که عبارتند از: نیازهای فیزیکی، نیازهای ایمنی و امنیتی، نیازهای  شود.

عی و محترم بودن و باالخره نیاز به کمال جویی و نشان دادن کمال توانایی اجتماعی و وابستگی اجتماعی، نیاز به احترام اجتما
نظریات مازلو هرچند تحول عمده ای در مبانی مدیریت، به خصوص، مدیریت نیروی انسانی به  .(Stueart, 1987: 160انسان)

پس از مازلو، مانند فردریک هرزبرگ بر وجود آورد ولی هنوز بسیار کلی می نمود و مطالعات بیشتری را طلب می کرد. دانشمندان 
(. مطالعات 010: 9696خالف وی شهروندان و رابطۀ آنها با عملکرد سازمانی را مرکز مطالعات خود قرار دادند)پلیت و دبلیواستون، 

کرد سازمانی هرزبرگ در مورد شهروندان، وی را به این نتیجه رساند که در میان عوامل مختلفی که رضایت یا عدم رضایت از عمل
را موجب می شوند، عواملی وجود دارند که در ارتباط با احساس شهروندان نسبت به عملکرد سازمان می باشد. این عوامل می تواند 

 (.93: 9679تأثیر مثبتی در رضایت شهروندان داشته باشند)حیاتی: 
ی آنها از ارایۀ خدمات از سوی سازمان شهرداری، گور معتقد است شکاف ناگهانی و فزآیندۀ میان توقعات شهروندان و بهره مند

(. به نظر آدامز، شهروند 991: 9681قطع نظر از اینکه واقعی یا واهی باشند، باعث بروز نارضایتی و رضایتمندی می گردد)گور، 
-دارد رضایتمندی ایجاد میکند زمانی که برابری وجود مندی های خود را با وظایف سازمان مقایسه میآگاهانه یا ناخودآگاهانه بهره

(. بنابراین، علت رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری در این نظریه، مقایسه ای است که شهروندان 09: 9679گردد)هومن، 
 میان وضعیت، امکانات و بهره مندی ازعملکرد شهرداری را با نیازهای روزمرۀ امروزی می سنجد.

یی شهرداری، در صورتی که مردم بر این باور باشند که شهرداری ها سطح استاندارد حقانیت ساختار سیاسی، اداری و اجرا
دهند، می تواند به خطر بیفتد. همراه با بهتر شدن سطح عملکرد شهرداری، خدمات رسانی را آن طور که آنها انتظار دارند انجام نمی

(. براین Venter et al, 2007: 106نیز بهتر شود) ضروری است که نگرش سازمان نسبت به اطالع رسانی و آگاه سازی مردم
اساس ارزش سنجی و رضایت سنجی از خدمات شهرداری ضروری است. شورای شهر و شهرداری باید کارایی، اثرگذاری و 
 اقتصادی بودن کارهایشان را پیوسته مورد ارزیابی قرار دهند. یک روش برای ارزیابی عملکرد دولت محلی)شهرداری( و سرویس
های ارائه شده به وسیلۀ شهرداری، تأکید بر روی ابعاد کیفیت و رضایتمندی است. کیفیت، عاملی حیاتی برای توسعه خدمات 
شهری و رویکردی مهم  در کسب رضایتمندی بهتر مشتری است. تحقیقات انجام شده نشان داده است که نظریات شهروندان می 
                                                           
1 . cochran 
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های عمومی باشد که نتیجه آن بهبود کیفیت خدمات دولت و در نهایت رابطۀ یاستتواند مبنایی برای مجموعه ای از اعمال س
 مستقیم با رضایت مندی بهتر شهروندی است.

در بیشتر موارد زمانی که سازمان ها و نهادهای دولتی مردم را جهت اجرای طرح هایی فرامی خوانند، آنان در ابتدا نسبت 
ند، ولی در اغلب موارد زمانی که از سوی این نهادها خدمات مناسبی را به صورت همکاری در اجرای این طرح ها مردد هست

ارزیابی  .(Christenes and Laegreid,2005:490دهند )کنند به تدریج رضایتمندی خود را نشان میمطلوب دریافت می
مسئولیت پذیری ارائه با این اعتماد، از خدمات سازگار تواند شامل: قابل اعتماد بودن خدمات و یا اطمینان رضایت مشتری می

کنندگان خدمات و یا تحت پوشش قرار گرفتن احتیاجات مشتریان،  حسن نیت خدمات دهندگان و نهایتاً امنیت خدمات 
های شهروندان مطابق جدول شماره یک در یک پاسخ (.WHO,2000; Lebour,1983:28; Sheppard,1993:248باشد)

 اراضی، ناراضی، نسبتاً راضی، راضی و بسیار راضی طبقه بندی گردید.طیف پنج گزینه ای بسیار ن
 

 (111: 1831 گران،یپور و د عیمأخذ: رف) طیف بندی میزان رضایتمندی شهروندان - 1جدول        

 بسیار راضی راضی نسبتاً راضی ناراضی بسیار ناراضی طیف ارزیابی

 0. 0 – 9 6. 0 – 0. 0 0. 3 – 6. 0 9. 7 – 0. 3 9 – 9. 7 طیف میانگین

                                                                                                                            

 شاخص های پژوهش -5
هرداری، مبتنی بر اصول پایه مورد نظر در ارزیابی عمکرد شهرداری تبریز، جهت سنجش میزان رضایت شهروندان از عمکرد ش

مبانی تئوریک پذیرفته شده در خصوص اهداف مدیریت شهری و نظام قانونی مصوب وظایف شهرداری ها است. بر این اساس 
 شاخص های پژوهش به عبارت جدول زیر است.

 
 (مأخذ: نگارندگان) های شناسایی شده جهت ارزیابی رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداریشاخص -2جدول 

 مؤلفه شاخص
حمل و نقل عمومی و 

 ترافیک شهری
برای اتوبوس شهری، کیفیت  خدمات تاکسی رانی، تعداد و کیفیت ایستگاه های اتوبوس، مدت زمان انتظار

 های خط شهری، کیفیت پوشش آسفالت معابر و سنگ فرش پیاده روها، وضعیت کلی ترافیک.اتوبوس

بهداشت محیط و 
 زیبایی شهری

امکانات اله، نظافت و تمیزی خیابان و پیاده رو، سیستم فاضالب و هدایت و دفع آب های سطحی، آوری زبجمع
ها و فضاهای سبز، کیفیت طراحی مبلمان شهری و پارکی، نورپردازی و رنگ پردازی معابر، مراکز عمومی پارک

 وگذران اوقات فراغت.

 ایمنی و امنیت شهری
هنگام شب، نظارت و ممانعت از اشغال و سدپیاده روها، خدمات آتش نشانی، کیفیت روشنایی معابر و کوچه ها به 

 تعداد و کیفیت خطوط عابرین پیاده،پل های هوایی و ...

 جذب مشارکت مردمی
اطالع رسانی و جلب و جذب مشارکت و حمایت مردم، استقبال از انتقادات ، پیشنهادات و طرح های مردم، ارتباط 

 با مردم.شهرداری و شورای شهر 

 خدمات اداری
رضایت از شهردار و کارمندان شهرداری بر اساس خصوصیات حرفه ای و شغلی، وضعیت برخورد با ارباب رجوع، 

 نظارت بر ساخت وسازها.

 عمران شهری
ریزی و مدیریت توسعه شهر،ایجاد و توسعه اماکن و فضاهای ورزشی، تفریحی و توریستی، ایجاد و توسعه پارک برنامه

 گذاری معابر و نصب لوحه نام و تابلوهای مسیریابی.ا و فضاهای سبز، احداث ، توسعه و نامه

                                                                                                                                                  

 لعهمعرفی محدوده مورد مطا  -6
یکی از شهرهای بزرگ ایران و مرکز استان  بریزت

 ۀترین شهر منطقذربایجان شرقی است. این شهر بزرگآ
شمال غرب کشور و قطب اداری، ارتباطی، بازرگانی، 
سیاسی، صنعتی، فرهنگی و نظامی این منطقه شناخته 

شود. براساس آخرین سرشماری مرکز آمار ایران که می
ته، شهر تبریز با جمعیتی بالغ صورت گرف 9679در سال 

نفر چهارمین شهر پرجمعیت ایران پس از  9687169بر 
شهرهای تهران، مشهد و اصفهان محسوب 

 . (9679)سرشماری عمومی نفوس و مسکن، گرددمی
  

 موقعیت شهر تبریز در سطح کشور و استان -1 نقشه
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تبریز  نفر دارد. شهر 9010611ن شهر، هم اکنون جمعیتی بالغ بر براساس برآوردهای صورت گرفته از سوی شهرداری تبریز، ای

نفر بیشترین جمعیت و  690،739، با جمعیت 0است. منطقۀ  شده تشکیل شهرداری  منطقه 91 بر پایه آخرین تقسیمات اداری از
در بین این مناطق ده گانه، منطقۀ  گانه دارا می باشد.نفر، کم جمعیت ترین منطقه را در بین مناطق ده 69،067با جمعیت  7منطقۀ 

 تبریز شهرداری عمرانی هایپروژه وضعیت بهبود نه،هدف از ایجاد شهرداری منطقه  ، در حال حاضر خالی از سکنه می باشد.1

)پایگاه اطالع رسانی شهرداری  باشدمی شهرداری این استحفاضی حوزه محدوده از خارج در خاوران و آذران هایشهرک نظیر
 (.9611یز، تبر

 

 بحث و تحلیل یافته های پژوهش -7

 نتایج توصیفی -7-1 
نتایج مطالعات میدانی نشان داد که اکثر قریب به اتفاق ساکنان شهر تبریز مسلمان و پیرو مذهب شیعه هستند و به زبان ترکی 

نظر سنی نیز پرسش شوندگان شش طیف نیز زن هستند. از  63. 0درصد از پاسخگویان مرد و  36. 3آذربایجانی تکلم می نمایند. 
سال به ترتیب  01تا 69سال و  61تا 09سال ( را شامل می شوند که گروه های سنی  31سنی ) بین سنین زیر بیست سال تا بیشتر 

اوانی درصد بیشترین فراوانی را دارا هستند.  سطح تحصیالت پاسخگویان متفاوت و بیشترین فر 09. 6و  08. 8با با درصد فراوانی 
درصد می باشد.  همچنین  9020و  01،  01. 7به ترتیب متعلق به دارندگان مدرک لیسانس و دیپلم و فوق دیپلم با در صد فراوانی 

درصد نیز  0120درصد دارای شغل آزاد و  69. 0کارکن بخش خصوصی،  3. 3درصد از پاسخگویان کارکن بخش دولتی و  98. 8
سخگویان نیز بیکاران، خانه داران ، بازنشستگان و ... را شامل می شوند. میانگین درآمد خانوار محصل و دانشجو هستند مابقی پا

میلیون تومان متغییر است. که بیشترین فراوانی آن بین  91تا  661111پاسخ دهندگان به پرسش میانگین درآمد خانوار  بین حداقل 
 هزار تومان است.   811تا  011

و ترافیک شهر با مؤلفه های؛ رضایت ازکیفیت خدمات تاکسی رانی، تعداد و کیفیت ایستگاه های  کیفیت حمل و نقل عمومی
اتوبوس، مدت زمان انتظار برای اتوبوس شهری، کیفیت اتوبوس های خط شهری، کیفیت پوشش آسفالت معابر و سنگ فرش پیاده 

رفت. بیشترین رضایمندی از این شاخص به رضایت از تعداد رو ها و رضایتمندی از وضعیت کلی ترافیک شهری مورد ارزیابی قرار گ
و کمترین رضایت نیز از کیفیت پوشش معابر و پیاده روها با میانگین  0در منطقه 6201و کیفیت ایستگاههای اتوبوس با میانگین 

ایت در منطقه چهار از نظر شاخص کلی حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری بیشترین رض .مشاهده شد 7در منطقه  9238رضایت 
درمنطقه سه به دست آمد. در سطح کل شهر، میانگین رضایت از این  0. 999و کمترین رضایت با میانگین  0. 780با میانگین 

بر این اساس می توان گفت که شهروندان رضایتی نسبی از وضعیت حمل و نقل و ترافیک دارند. اما این است.  0. 371شاخص 
 نارضایتی تمایل دارد. رضایت ضعیف بوده و به

در  6297بیشترین رضایتمندی از نظر شاخص بهداشت محیط و زیبایی شهری مربوط به مؤلفه جمع آوری زباله با میانگین  
منطقه یک است. بیشترین رضایتمندی در خصوص شاخص بهداشت محیط و زیبایی شهری از نظر توزیع فضایی در سطح مناطق 

اختصاص دارد. از نظر جذب مشارکت مردمی در کل شهر رضایت چندانی مشاهده نشده   6. 900گین شهری به منطقه پنج با میان
و شهروندان در تمام مناطق شهر ازین نظر ناراضی هستند. بیشترین رضایتمندی در خصوص رضایتمندی از ایمنی و امنیت شهری 

بیشترین  7کیفیت خطوط عابرین پیاده و پل های هوایی و محل های عبور عابر پیاده است، ساکنان منطقه مربوط به گویه 
 7و  3رضایتمندی در این خصوص را دارند. پس از آن وضعیت روشنایی خیابان ها و کوچه ها رتبه دوم این مجموعه را در مناطق 

 است.  0ی از خدمات آتش نشانی است که متعلق به منطقه رتبه سوم متعلق به رضایتمند به خود اختصاص داده است.
ایجاد و توسعه اماکن و فضاهای ورزشی، »، «برنامه ریزی و مدیریت توسعه شهر»رضایتمندی در زمینه عمران شهری با 

ها و تابلوهای احداث، توسعه و نام گذار معابر و نصب لوحه نام»،«ها و فضاهای سبزایجاد و توسعه پارک»،«تفریحی و توریستی
وجه نظر پاسخگویان در خصوص رضایتمندی از عمران شهری رضایت نسبی ضعیف  مورد سنجش واقع گردید. « مسیریابی

و نام گذار معابر و نصب لوحه احداث، توسعه »گردد. بیشترین رضایت در خصوص شاخص های عمران شهری نیز از ارزیابی می
است.  از نظر شاخص اداری تنها در منطقه چهار رضایت نسبی  0مربوط به منطقه  6263گین با میان« ها و تابلوهای مسیریابینام

 ضعیفی مشاهده می شود. در مابقی مناطق رضایت در این خصوص پایین بوده و نوعی نارضایتی در تمام شهر مشاهده می شود. 
از عمکرد شهرداری، مجموعه ای از رضایت  نیز مشاهده می شود، رضایت نهایی شهروندان 6همان طور که در جدول شماره 

رضایتی در حد متوسط  0. 136شهر با میانگین 0نسبی از شاخص های مورد مطالعه است. بیشترین میزان رضایتمندی در منطقه 
قابل مشاهده است. با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت که  0در منطقه  0. 390است و کمترین رضایت با میانگین 

ساکنان مناطق مختلف شهر عموماً از عملکرد شهرداری رضایتی نسبی اما ضعیف دارند.در مناطق دو و سه شهر این رضایت نسبی 
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به نارضایتی تمایل بیشتری دارد. در کل مناطق مختلف شهر را بر حسب میانگین رضایت از عملکرد شهرداری به قرار جدول شماره 
 سه می توان رتبه بندی کرد.

 
 (مأخذ: محاسبات نگارندگان) سنجش میزان رضایت شهروندان از عمکرد شهرداری تبریز -8 جدول

 منطقه شهری
حمل و نقل و 
 ترافیک شهری

بهداشت محیط و 
 زیبایی شهری

جذب مشارکت 
 مردمی

ایمنی و امنیت 
 شهری

خدمات 
 اداری

عمران 
 شهری

رضایت 
 نهایی

 0. 891 0. 790 0. 097 0. 118 0. 189 0. 781 0. 330 منطقه یک

 0. 390 0. 790 0. 096 0. 800 0. 186 0. 710 0. 303 منطقه دو

 0. 311 0. 790 0. 680 6. 109 0. 090 6. 118 0. 999 منطقه سه

 0. 136 0. 196 0. 307 6. 601 0. 393 6. 101 0. 780 منطقه چهار

 0. 790 0. 711 0. 609 6. 910 0. 990 6. 900 0. 318 منطقه پنج

 0. 760 0. 797 0. 610 6. 969 0. 000 6. 999 0. 713 طقه ششمن

 0. 819 0. 883 0. 079 0. 701 0. 670 0. 338 0. 309 منطقه هفت

 0. 879 0. 066 0. 938 6. 666 0. 193 6. 961 0. 993 منطقه هشت

 - - - - - - - منطقه نه

 0. 813 0. 897 0. 061 0. 100 0. 770 0. 709 0. 819 منطقه ده

 0. 881 0.  731 0. 017 6. 109 0. 039 0. 196 0. 371 جمع

 

 (مأخذ: محاسبات نگارندگان) رتبه بندی مناطق شهر براساس میانگین رضایت از عملکرد شهر -4جدول 

 91 1 7 8 3 9 0 6 0 9 شماره منطقه

 0. 813 - 0. 879 0. 819 0. 760 0. 790 0. 136 0. 311 0. 390 0. 891 میانگین رضایتمندی

 3 - 0 8 0 6 9 7 1 9 رتبه رضایت

                                                         

از  یتمندیرضا زانیم یبررس
حمل و نقل و  یاز شاخص ها کیهر
و  طیبهداشت مح  ،یشهر کیتراف

 ،یجذب مشارکت مردم ،یشهر ییبایز
 یخدمات ادار ،یشهر تیو امن یمنیا

بر اساس آزمون  یو عمران شهر
طرفه نشان داد  کی انسیوار لیتحل

شهروندان از نظر  یتمندیکه رضا
حمل و  یشاخص ها یشاخص ها

 ،ی، خدمات ادار یشهر کیو تراف نقل
و  یمنیو ا یجذب مشارکت مردم

 یدر سطح مناطق شهر یشهر تیامن
 .متفاوت است

 
ن رضایتمندی از رتبه بندی مناطق دهگانه تبریز بر اساس میانگی -2 نقشه

 عملکرد شهرداری

در سطح  12103و  12100این تفاوت در شاخص های حمل و نقل عموی و ترافیک شهری وخدمات اداری با درجه معنی داری 
در سطح  12111درصد و از نظر شاخص های جذب مشارکت مردمی و ایمنی و امنیت شهری با درجه معنی داری  19اطمینان 
ل تعمیم به کل جامعه آماری است. از نظر شاخص های بهداشت محیط و زیبایی شهر و عمران شهری درصد قاب 11اطمینان 

تفاوت معنی داری در سطح رضایت شهروندان در مناطق مختلف شهر وجود ندارد و رضایتمندی از این شاخص ها در سطح شهر 
تفاوت معنی داری درمیزان رضایتمندی شهروندان در  همگون است. اما از نظر شاخص نهایی رضایتمندی از عملکرد شهرداری نیز،

 درصد مشاهده می شود.  19و در سطح اطمینان  12106سطح مناطق نه گانه مورد بررسی با درجه معنی دار 
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 آزمون معنی داری تفاوت در میانگین رضایتمندی از شاخص های مورد بررسی بر حسب مناطق شهری -5 جدول

 (انمأخذ: محاسبات نگارندگ)

آزمون تفاوت معنی دار 
 بین مناطق

حمل و نقل و 
 ترافیک

بهداشت و 
 زیبایی شهری

جذب مشارکت 
 مردمی

ایمنی و 
 امنیت شهری

خدمات 
 اداری

عمران 
 شهری

رضایت 
 نهایی

F. Value 02107 92639 62069 62363 92113 92611 02090 

 7 7 7 7 7 7 7 درجه آزادی

 12106 12000 12103 1211 12111 12090 12100 سطح معنی داری

 
همان طور که در جدول شماره شش نیز مشاهده می شود، نتایج آزمون همبستگی نشان می دهدکه بین رضایتمندی از حمل 

درصد رابطه  11و در سطح اطمینان  12111و نقل عمومی و ترافیک شهری با دیگر شاخص های مورد بررسی با درجه معنی داری 
د دارد، بدین معنا که افزایش میزان رضایت از حمل و نقل عمومی و ترافیک شهر متوازن با افزایش رضایتمندی معنادار و مثبت وجو

در هریک از پنج شاخص بعدی است. بیشترین میزان همبستگی رضایتمندی از عمران شهری با رضایتمندی از ایمنی و امنیت 
 12683خص مذکور بارضایتمندی ازخدمات اداری با همبستگی و کمترین میزان همبستگی بین شا 12001شهری با همبستگی 

 است.
 

 (مأخذ: محاسبات نگارندگان) های پژوهش با حمل و نقل عمومی و ترافیک شهریهمبستگی شاخص -6 جدول

 همبستگی
بهداشت محیط 
 و زیبایی شهری

جذب مشارکت 
 مردمی

ایمنی و امنیت 
 شهری

خدمات 
 اداری

عمران 
 شهری

حمل و نقل و 
 افیک شهریتر

 12677 12683 12001 12681 12077 ضریب همبستگی پیرسون

 12111 12111 12111 12111 12111 سطح معنی داری

 613 613 613 613 613 تعداد

                                                                                                                                               
و درسطح  12111بین رضایتمندی از بهداشت محیط و زیبایی شهری و مابقی شاخص های پژوهش نیز با درجه معنی دار 

درصد  همبستگی مثبت وجود دارد. بیشترین میزان همبستگی بین این شاخص  و ایمنی و امنیت شهری مشاهده  11اطمینان 
 نشان داده شده است.  8های پژوهش با بهداشت محیط و زیبایی شهری در جدول شاخصشود. مقادیر عددی همبستگی می

 

 (مأخذ: محاسبات نگارندگان) های پژوهش با بهداشت محیط و زیبایی شهریصهمبستگی بین شاخ -7جدول 

 همبستگی
جذب مشارکت 

 مردمی
ایمنی و امنیت 

 شهری
خدمات 
 اداری

عمران 
 شهری

بهداشت محیط و زیبایی 
 ریشه

 12997 12699 12969 12060 ضریب همبستگی پیرسون

 12111 12111 12111 12111 سطح معنی داری

 613 613 613 613 تعداد

 
همچنین بر اساس آزمون همبستگی بین رضایتمندی از ایمنی و امنیت شهری با رضایتمندی از جذب و مشارکت مردمی، 

ت وجود دارد. بیشترین میزان همبستگی بین رضایت از ایمنی و امنیت شهری با خدمات اداری و عمران شهری رابطه معنادار مثب
 (7رضایت از جذب مشارکت مردمی برقرار است. )جدول 

 

 (مأخذ: محاسبات نگارندگان) همبستگی بین شاخص های پژوهش با ایمنی و امنیت شهری -3جدول 

 عمران شهری خدمات اداری جذب مشارکت مردمی همبستگی

 و امنیت شهریایمنی 

 12618 12631 12066 ضریب همبستگی پیرسون

 12111 12111 12111 سطح معنی داری

 613 613 613 تعداد

 

همین طور نتایج آزمون همبستگی حاکی از آن است که بین رضایتمدی از جذب مشارکت مردمی با  رضایتمندی از خدمات 
ات اداری با رضایت از عمران شهری همبستگی مثبت و نسبتاً قوی وجود اداری و عمران شهری و همین طور بین رضایت از خدم

 (91و  1درصد معنادار است )جداول  11و درسطح اطمینان  12111دارد و این همبستگی ها با درجه معنی داری 
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 (مأخذ: محاسبات نگارندگان) های پژوهش با جذب مشارکت مردمیصهمبستگی بین شاخ -1جدول 

 عمران شهری اداریخدمات  همبستگی

 جذب مشارکت مردمی

 12071 12999 ضریب همبستگی پیرسون

 12111 12111 سطح معنی داری

 613 613 تعداد

 

 (مأخذ: محاسبات نگارندگان) های پژوهش با خدمات اداریهمبستگی بین شاخص -11جدول 
 عمران شهری همبستگی

 خدمات اداری

 12900 ضریب همبستگی پیرسون

 12111 نی داریسطح مع

 613 تعداد

 

و ضریب تعیین  12130نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که همبستگی بین متغیروابسته و متغییرهای مستقل زیاد و برابر با  
درصد از مجموع تغییرات)واریانس( میزان رضایتمندی شهروندان، توسط متغیرهای مستقل  1021است. بر این اساس  12101برابر با 

ش )شامل؛ رضایتمندی از عمران شهری، حمل و نقل و ترافیک شهری، بهداشت و زیبایی شهر، ایمنی و امنیت شهری، پژوه
 (.91)جدول  خدمات اداری و جذب مشارکت عمومی( تبیین می گردد

 

میزان تبیین تغییرات متغیر وابسته رضایتمندی از عملکرد شهرداری به وسیله شاخص های مستقل  -11جدول 

 (مأخذ: محاسبات نگارندگان) شپژوه

 تخمین خطای استاندارد ضریب تعیین تطبیق داده شده (2R) ضریب تعیین (Rهمبستگی) مدل

9 12130 12101 12107 1290191 

 

نیز مشاهده می شود، نتایج تحلیل رگرسیون حاکی از آن است که مهم ترین عامل در میزان  90همان گونه که در جدول شماره 
است، بدین معنا که به ازای  12099شهروندان از عملکرد شهرداری، عمکرد تأمین بهداشت و زیبایی محیط شهری با ضریب تأثیر  رضایتمندی

واحد از رضایتمندی از عملکرد شهرداری کاسته می  12099هر یک واحد که از میزان رضایتمندی از بهداشت و زیبایی محیط شهر کاسته شود، 
، بیشترین تأثیر را بر میزان رضایتمندی از 12000مین بهداشت وزیبایی شهر، عامل جذب مشارکت مردم با ضریب تأثیر شود. بعد از عمکرد تأ

، سومین متغییر اثرگذار بر میزان رضایت از عملکرد 12001عمکرد شهرداری دارد. همچنین شاخص رضایتمندی از خدمات اداری با ضریب تأثیر 
گذار دیگر، به ترتیب میزان اثرگذاری، رضایتمندی از حمل و نقل و ترافیک شهر، میزان ایمنی و امنیت شهر و شهرداری است. متغییرهای اثر

ای که الزم است به آن اشاره شود این است که ضریب تأثیر متغرهای مستقل پژوهش در تبیین تغییرات متغییر عمران شهری است. نکته
الف زیادی نسبت به هم نداشته و میزان اثرگذاری آنها نزدیک به هم است. و دیگر اینکه متغییر وابسته)رضایتمندی از عملکرد شهرداری( اخت

(از تغییرات واریانس متغییر وابسته را تبیین کنند. و در نتیجه هر چه 12107های مستقل شناسایی شده در پژوهش قادرند سهم زیادی )
 نزدیک به همان اندازه نیز بر میزان رضایتمندی از عملکرد شهرداری افزوده خواهد شد. رضایتمندی از مجموع این شاخص ها بیشتر شود تقریباً 

 

 (مأخذ: محاسبات نگارندگان)  پیش بینی میزان  متغییرهای مستقل از روی متغییر وابسته -12جدول     

 مدل
ضریب استاندارد  ضرایب غیراستاندار

 بتا
 tمقدار 

 سطح معنی داری
(sig) تانداردخطای اس بتا 

 
 
9 

 12111 62307  12109 12999 مقدار ثابت

 12111 902980 12013 12199 12976 حمل و نقل

 12111 902191 12099 12196 12978 بهداشت محیط

 12111 992033 12919 12190 12900 ایمنی و امنیت

 12111 962860 12000 12199 12991 جذب مشارکت

 12111 962161 12001 12196 12933 خدمات اداری

 12111 912991 12978 12196 12900 عمران شهری

 

پس از پیش بینی متغییر وابسته از روی متغییر های مستقل، می توان نمودار تحلیل مسیر را بر اساس ضرایب بتا تعیین نمود. 
دازد. در تحلیل مسیر عالوه بر ضرایب تحلیل مسیر به بررسی علّی تأثیر هریک از متغییرهای مستقل بر متغییر وابسته می پر
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مستقیم، ضرایب غیر مستقیم نیز لحاظ می گردد. از آنجا که در دیاگرام تحلیل مسیر از ضرایب بتا استفاده می شود و این ضرایب 
آنها را تعیین  نیز به صورت استاندارد شده می باشند، بنابراین می توان اثرات متغییرهای مختلف را با همدیگر مقایسه و موثرترین

 (.061: 9679نمود. از روی اثرات مستقیم و غیرمستقیم هر متغییر اثر کلی آن متغییر محاسبه می شود)کالنتری، 
 

 
دیاگرام تحلیل مسیر؛ تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم متغییرهای مستقل پژوهش بر متغییر  -2شکل 

 وابسته)رضایتمندی نهایی( )مأخذ: نگارندگان(

 
رسیم نمودار تحلیل مسیر، مجموع اثرات مستقیم و غیر مستقیم متغییر های مستقل پژوهش در رضایمتندی از عملکرد پس از ت

نیز مشاهده می شود. رضایتمندی از عملکرد عمرانی شهرداری با اثر علّی   96شهرداری محاسبه شد. همانطور که در جدول شماره 
یتمندی نهایی از عملکرد شهرداری دارد. رضایتمندی از حمل و نقل عمومی و ترافیک ، بیشترین تأثیر علی را بر میزان رضا12371

شهر، خدمات اداری، ایمنی و امنیت شهری، بهداشت محیط و زیبایی شهر و در نهایت جذب مشارکت مردمی در رتبه های دوم تا 
 دارند.  ششم از نظر اثر گذاری علّی بر تحقق رضایتمندی از عملکرد شهرداری شهر تبریز

 
 الویت های متغییرهای مستقل بر رضایتمندی از عملکرد شهرداری تبریز -12 جدول

 متغییر مستقل اثر علّی الویت

 عمران شهری 1. 371 اول

1. 699 دوم  حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری 

1. 661 سوم  خدمات اداری 

1. 089 چهارم  ایمنی و امنیت شهری 

1. 099 پنجم  و زیبایی شهری بهداشت محیط 

1. 000 ششم  جذب مشارکت عمومی 

 

 نتیجه گیری -8
تر شدن ساختارها و وظایف سازمان ها در عرصه های مدیریت شهری، وظایف شهرداری، به عنوان در عصر حاضر با پیچیده

ازمان هایی نظیر استقرار نظام ارزیابی عملکرد در س مهمترین نهاد غیردولتی مسئول مدیریت شهر بیش از پیش شده ست.
شهرداری، می تواند منجر به هدایت صحیح مدیران در راستای تحقق اهداف، راهبردها و برنامه های توسعه گردد. از این رو در 
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مقاله حاضر تالش بر این شد که کیفیت عملکرد شهرداری شهر تبریز منطبق برنظام منطقه بندی شهر و بر اساس دیدگاه 
قرار گیرد. اصول پایه مورد نظر در ارزیابی عمکرد شهرداری تبریز، جهت سنجش میزان رضایت شهروندان شهروندان مورد ارزیابی 

از عمکرد شهرداری، مبتنی بر مبانی تئوریک پذیرفته شده در خصوص اهداف مدیریت شهری و نظام قانونی مصوب وظایف 
 شناسایی شد: حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری،های پژوهش به قرار ذیل ها قرار داشت. بر این اساس شاخصشهرداری

بهداشت محیط و زیبایی شهری، ایمنی و امنیت شهری، جذب مشارکت مردمی، عمران شهری، خدمات اداری. در مجموع نتایج به 
 شود.دست آمده از این مطالعه در راستای اهداف تحقیق به قرار زیر جمع بندی می

ژوهش نشان داد که رضایت نهایی شهروندان از عمکرد شهرداری، مجموعه ای از رضایت نتایج تحلیل توصیفی داده های پ -
رضایتی در حد متوسط  0. 136شهر با میانگین 0نسبی از شاخص های مورد مطالعه است. بیشترین میزان رضایتمندی در منطقه 

رو می توان نتیجه گرفت که ساکنان مناطق قابل مشاهده است. از این  0در منطقه  0. 390است و کمترین رضایت با میانگین 
مختلف شهر عموماً از عملکرد شهرداری رضایتی نسبی دارند اما این رضایت از حد متوسط پایین تر است. در مناطق دو و سه شهر 

 این رضایت نسبی به نارضایتی تمایل بیشتری دارد. 
رافیک شهری،  بهداشت محیط و زیبایی شهری، جذب بررسی میزان رضایتمندی از هریک از شاخص های حمل و نقل و ت -

مشارکت مردمی، ایمنی و امنیت شهری، خدمات اداری و عمران شهری بر اساس آزمون تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد به 
غیر از شاخص های بهداشت محیط و زیبایی شهر و عمران شهری، میانگین رضایتمندی شهروندان از شاخص های پژوهش در 

درصد دارای تفاوت معناداری است. از نظر شاخص نهایی رضایتمندی از  19گانه مورد بررسی شهر درسطح اطمینان باال اطق نهمن
عملکرد شهرداری نیز، تفاوت معنی داری درمیزان رضایتمندی شهروندان در سطح مناطق نه گانه مورد بررسی با درجه معنی دار 

 اهده شد. درصد مش 19و در سطح اطمینان  12106
و ضریب تعیین متغییر  12130نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که همبستگی بین متغیروابسته و متغییرهای مستقل برابر با   -

درصد از مجموع تغییرات)واریانس( میزان رضایتمندی شهروندان، توسط  1021می باشد و این بدان معنا است  12101ها برابر با 
)شامل؛ رضایتمندی از عمران شهری، حمل و نقل و ترافیک شهری، بهداشت و زیبایی شهر، ایمنی و متغیرهای مستقل پژوهش 

 امنیت شهری، خدمات اداری و جذب مشارکت عمومی( تبیین می گردد.
نتایج تحلیل رگرسیون حاکی از آن است که مهم ترین عامل در میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری، عمکرد  -

است. بعد از عمکرد تأمین بهداشت و زیبایی شهر، عامل جذب  12099ن بهداشت و زیبایی محیط شهری با ضریب تأثیر تأمی
، بیشترین تأثیر را بر میزان رضایتمندی از عمکرد شهرداری دارد. همچنین شاخص 12000مشارکت مردم با ضریب تأثیر 

ین متغییر اثرگذار بر میزان رضایت از عملکرد شهرداری است. متغییرهای ، سوم12001رضایتمندی از خدمات اداری با ضریب تأثیر 
اثرگذار دیگر، به ترتیب میزان اثرگذاری، رضایتمندی از حمل و نقل و ترافیک شهر، میزان ایمنی و امنیت شهر و عمران شهری 

 است.
، بیشترین تأثیر علی را 12371با اثر علّی  نتایج تحلیل مسیر حاکی از آن است که رضایتمندی از عملکرد عمرانی شهرداری  -

بر میزان رضایتمندی نهایی از عملکرد شهرداری دارد. رضایتمندی از حمل و نقل عمومی و ترافیک شهر ، خدمات اداری، ایمنی و 
اری علّی بر امنیت شهری، بهداشت محیط و زیبایی شهر و در نهایت جذب مشارکت مردمی در رتبه های دوم تا ششم از نظر اثر گذ

 تحقق رضایتمندی از عملکرد شهرداری شهر تبریز دارند. 
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 یشهر یهاو پژوهش یشهر یمطالعات طراح یتخصص یفصلنامه علم

 1111(، بهار 11)پیاپی:  1سال چهارم، شماره 

 

 جدید هویتمند؛ شهرهای

 جدیدطراحی ایجاد هویتی نو در شهرهای نگاهی به مبانی

     

 1آیسان درزی
 71/71/7911تاریخ دریافت:  

 80/81/7088تاریخ پذیرش: 
 

  08111کد مقاله:  

 
 

 یده ـچک
 

مکان، نه بر  کیبه عنوان  یشهر یهاطیمح د،یجدیها در شهرهاانسان یاشهیکل یسازتوسعه جوامع انساني و انبوهبا 
که  ستیدر حال نی. ارندیگيشکل م يانسان تیّو به دور از هو يبلکه به صورت تصنّع يمردم یهاها و ارزشخواسته یمبنا

از مشکالت  یاریبس توانديم يبه شهر و کاربست آن به صورت علم نیکنسا يو دلبستگ یشهر تیّهو گاهیتوجّه به جا
منظور در پژوهش حاضر، که از نظر  نیرا مرتفع سازد. بد رهیفرهنگ، خاطره جمعي و غ خ،ی:  فقدان تاررینظ دیجدیشهرها

 قیاز طر دیشهر جد و یشهر تیهو ت،یمرتبط با هو اتی: ابتدا ادبباشديم يلیتحل -يفیو روش آن توص یکاربرد تیماه
 یهامولفه"ها: پرسش نیبه اهداف پژوهش که پاسخ به ا يابیاند، سپس به منظور دستشده فیتوص یيامطالعات کتابخانه

 يسازنده طراح یهااز مولفه کیبه عنوان مکمل هر یيهاچه شاخص"و  "کدامند؟ تمندیهو دیجدیهاشهر يسازنده طراح
روشن  تمندیهو دیجدیهاشهر يطراحيسازنده مبان میمفاه نیباشد، ارتباط ب يم "دارد؟ دوجو تمندیهو دیجدیشهرها

: رینظ یيهاشاخص یو ادراک بصر ياجتماع ،يتیفعال ،یمتناسب با هر مولفه کالبد زیبرآمده از پژوهش ن جیاست. درنتاشده
میزان تعامالت اجتماعي، وجود  ،یو منطقه ا يمحل يبوم یهاتیو شهر، فعال يعیطب طیمح انیم نهیارتباط به جادیا

 ... ارائه شده است. های جذاب وساختمان

 

 دیجدشهر ،یشهر تیهو ت،یهو یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 aysandarzii@gmail.com دانشجوی کارشناسي ارشد طراحي شهری، دانشگاه تربیت مدرس - 7
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 مقدمه  -1
 هایمحیط و کیفیت فضاها به شهریطراحان توجه مردم، زندگي شیوه تغییر و جدیدانساني در قالب شهرهای جوامع توسعه با
 و زندگي محیط به دادن شکل برای ابزاری عنوان به طراحي نقش یافته و افزایش مکان تجربه و ادراک باالخص و شدهساخته
 مبنایبر نه شهری به عنوان یک مکان،هایمحیط است. زیرا امروزه یافته بیشتری اهمیت انسان نیازهای و توقعات به گویيپاسخ

 هدف که حالیست در اینگیرند. مي انساني شکل هویّت از دور به و بلکه به صورت تصنّعي مردمي هایارزش و هاخواسته
 تجربه و محیطي زیست عملکردی، کیفیات ارتقا موجبات که است نحوی به شهر عموميعرصه کالبدی سازماندهي شهریطراحي
 . (17: 7901سازد)گلکار،  فراهم را انسان زندگي کیفیت ارتقا موجبات طریق آن از و شهری هایمکان شناختيزیبایي
ها در شهرهای جدید، ای انسانکلیشه سازیانبوه ویژه به و شهریهایریزی محیطو برنامهی طراحي شیوه این اثر در

 فقط هاآن گرفتن قرار هم کنار که شودمي تشکیل افراد از ایانبوهه هدفمند، اجتماعي هایگروه جای ایجاد ایران، به در الخصوص
 دلبستگي و شهری هویّت جایگاه به مادامي که توجّه (.10: 7901 همکاران،مقامي و قائمسجادی)دارد پي را در شلوغي و ازدحام

 خاطره فرهنگ، تاریخ، شهرهای جدید نظیر:  فقدان مشکالت از بسیاری تواندمي علمي به صورت آن و کاربست شهر به ساکنین
 مکاني یا و اشتغال استراحت، و اقامت برای فضایي جدید به عنوانبه ساخت شهر که برآمده از رویکرد تک بعدی نگر ... راو جمعي
 .(01: 7911 همکاران، و مشکیني)سازد باشد را مرتفعمي شهرهاکالن جمعیت سرریز جذب برای

 بلکه حفظ نیست کافي جمعیت جذب تنها جدید،شهرهای ایجاد برای که آنجایي از و شهر در هویت ویژه جایگاه بر پس بنا
؛ در این پژوهش با ماهیت کاربردی، (711: 7911 همکاران، و شاطریان)است برخوردار فراواني اهمیت از شهرها این در ساکنان

که  شودداده پاسخ هااین پرسش به شهریهویت و هویت تحلیلي و با مرور ادبیات مرتبط با -توصیفي به روش که است آن هدف
 های سازندههایي به عنوان مکمل هریک از مولفهچه شاخص" و آنکه "هویتمند کدامند؟ جدیدهایشهر های سازنده طراحيمولفه"

 صفات از بخشي کند،مي رشد جامعه یا شهر یک وقتي است؛ رشد معیار یک هویت زیرا "وجود دارد؟ هویتمندجدیدطراحي شهرهای
 معیار یک عنوان به شهریهویت به باید ساختار این که در یابد،مي جدیدی ساماندهي و کندمي تغییر رشد جریان در اشهویتي

  کرد. نگاه (91 -90: 7918 همکاران، و وارثي) توسعه برای
 

 ادبیات پژوهش  -2
 دگرگوني و طراحي در توانایي کسب نیز و مردم زندگي در شده ساخته محیط نقش درک و شناخت در بنیادین مسائل از یکي

 باید محیط کارکرد ماهیت تبیین یا توصیف تعریف، هر بنابراین. است محیط معنای چیستي فهم مثبت، تأثیرات ایجاد راستای در آن
: 7911 همکاران، و نیاکاوش)است محیط تعریف معیار تریناصلي ما اطراف فضای زیرا باشد، ما اطراف فضای در چیزی به توجه با

متنوعي است، که فهم آنان  و متکثر مفاهیم و عناصر از وسیعي لذا شهر نیز به عنوان فضای اطراف ما خود دارای مجموعه  (.710
 همپوشي بنابر و شهر خوب شکل کتاب در 7لینچ تعریف از گیریبهره با راستا این گام اول شناخت و ایجاد یک شهر خواهد بود. در

 سنجه مجموعه زیر عنوان به آن با پیوسته و وابسته مفاهیم و هویت است، بیشتر معنایي عنصر بر آن تاکید که پژوهش موضوع با
 دسترسي، تناسب، معني، سرزندگي،: نظیر است برشمرده شهر خوب شکل برای لینچ که معیاری یا ارزش هفت میان از معني

 (.   7)شکل,Lynch) (1981گیردميقرار مطالعه مورد عدالت، و کارایي اختیار، و نظارت

 پژوهش ادبیات در هویت جایگاه مفهومی دیاگرام  -1شکل

                                                           
1   . Lynch 
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  شخص و مکان دهنده پیوند عنصر هویت -2-1
در  را روانشناسي و منطق فلسفه، مانند هایيحوزه ابتدا "کیستي یا چیستي"پرسش به پاسخگویي برای"7هویت"مقوله

 مشاور،کریمي)استشدهکشیده نیز ساخت انسان هایمحیط به آن دامنة اخیر چند دهه علمي تحوالت به توجه گرفت، ولي بابرمي
آنچه که موجب شناسایي شخص باشد، یعني آنچه : شده است تعریف چنین معین فرهنگواژه هویت در  (.17: 7911تاجي،  نگین

داندکه مشتمل برصفات جوهری هویت را حقیقت شي یا شخص مي فرهنگ عمیدشود. که باعث تمایز یک فرد از فرد دیگری مي
 (. بدین ترتیب10: 7900)نوفل و همکاران، "کندنیز به عنوان چیستي و کیستي فرد، از هویت یاد مي فرهنگ آکسفورداو باشد. 

 شيء از را خود یابد،مي تشخص که هنگامي شود ومي آشکار ماهیت و طبیعت با همراه دیدگاهي، از هویت داشت، اذعان توانمي
 عینیتي بین است قیاسي فرآیندی هویت تشخیص . از طرفي فرآیند(118: 7911همکاران،  و نصر)کندمي متمایز گونه دیگر بودن

 پدیده به تبدیل ادراک فرآیند در ولي است مستقل خارجي موجودیت یک که آن با مکان هر ذهن، در آن از هایيداده با موجود
 هویت منابع باید جامعه دیگر بیان به. باشد داشته وجود مصالحي و منابع باید شود ساخته هویت آنکه برای لذا. شودمي ذهني

بهزادفر، )کنند معنادار را خود زندگي و یافته هویت بتوانند آنها تا دهد قرار افراد اختیار در فضا(را و مکان فرهنگ، بخش)زمان،
 مکاني که هر صورت این به برد؛ کار به مکاني مفهوم هویت درک برای توانمي تعاریفي از هویت را بر این اساس چنین(. 7918

(. مفهوم 11: 7901بخشد)وارثي و همکاران، مي هویت گیرندمي قرار آن در که را هایيو گروه است هویت منبع یک عنوان به
 ارتباط در خود هویت از افراد درک مکان را وی هویت .شد مطرح 1پروشانسکيتوسط  بار مکان نیز برای اولین روانشناختي هویت

 احساسات، باورها، ناخودآگاه، خودآگاه و هایایده الگوی واسطه به مقوله این کلي طور کالبدی تعریف کرده است. به محیط با
 متداول، تعریف یک در (. لذا091: 7911گیرد)قشقایي و همکاران، مي شکل محیط با مرتبط رفتاری و تمایالت اهداف ها،ارزش
 (.10: 7900 همکاران، و نوفل)اندگرفته شکل قبل از آن عناصر که است معنوی و مادی ایمجموعه به خاطرتعلق احساس هویت

یابد، حتي اگر تداوم به معنای منطقي آن باشد. هویت برتداوم استوار است و تداوم هم در چارچوب زمان معنا ميزمان: 

کنیم، مگر در صورتي اجتماعي نیازمند تداوم فردی و اجتماعي است و چنین تداومي را احساس نميبنابراین هرگونه هویت فردی و 
که وجود یک گذشته معنادار را فرض کنیم. از لحاظ فردی، گذشته موردنظر همان)خاطره( است و از لحاظ جمعي)تاریخ یا 

 .(7918بهزادفر، )فرهنگ(

 فرهنگ را 0نوالنداند و مي جامعه یک رسوموآداب و هنر باورها، ها،دانش از پیچیده ایمجموعه را فرهنگ 9تایلورفرهنگ: 

های فرهنگي (. به عبارتي ویژگي71: 7901کند)حبیب و همکاران، اجتماع معرفي مي یک شناختي هایگنجینه از نمادیني هاینظام
در هویت بخشي آن نیز تاثیر گذارند)ملک افضلي، باشندکه گیری و تعریف شهر ميگذار بر شکلترین عوامل تاثیراز اصلي

 (.711: 7910شریفي، قاسم

، برای واژه مکان عالوه بر مفهوم جغرافیایي آن بعد اجتماعي قائل بوده و به نحوه فرهنگ لغت انگلیسي وبسترمکان و فضا: 

 فضاست از بخشي مکان عبارتي، (. به01: 7901کند)پورمند و همکاران،های خاص نیز اشاره ميو قرارگیری افراد جامعه در مکان
 و حسي تجارب خاطره، از است ترکیبي مکان. است ارزشي و معنایي بار دارای و شده اشغال چیزی یا شخصي وسیلة به که

 معرفي جغرافیایي عرض و طول مانند رقومي مشخصات با آن را توانمي که است یابيجهت قابل و باز ایگستره فضا اما ها،روایت
 (. 710: 7917و همکاران،  نژادستاری)کرد

نیز مکان چیزی بیش از یک محل انتزاعي است؛ مکان کلیتي است که از اشیا و چیزهای واقعي   7از دیدگاه پدیدارشناسانه
ویت شناختي ها است و عموما دارای های برای فعالیتباشد. مکان زمینهشده و دارای مصالح، ماده، شکل، بافت و رنگ ميساخته

: 7901بوده و در برگیرنده عوالم اجتماعي متنوع و دارای تاریخي که گذشته، حال و آینده را به هم مي پیوندد)سرمست، متوسلي، 
 را هاازمکان بعضي بودن ویژه علت توانمي مشکل است، انساني مشخصات برگیرنده در که مکان از جامعي فهم پس بدون (791

 رسند، کهها به واسطه مداخالت انساني به ثمر ميهستند و زماني این کیفیت گوناگون هایکیفیت از مملو هامکانداد؛ زیرا  توضیح
های شهری و یا به عبارتي مولفهطراحي کیفیت سازنده هایمولفه شناخت بر این اساس (.01: 7901پرتوی، )شوند شناحته خوبي به

 نظر به "کیفیت مکان"مسأله  اهمیت به توجه بود؛ زیرا با خواهند شایاني کمک مینهز این در مکان هایسازنده کیفیت در مدل
 بدون و شهریدانش طراحي به الزم توجه بدون گذشته همچون ،]شهرهای جدید[ در کالبدی مداخالت و هابرنامه چنانچه رسدمي

 به (9: 7911دستیابي)گلکار،  برای تضمیني گونه پذیرد، هیچ صورت گیریتصمیم مختلف مراحل در آن مندنظام نمودن ملحوظ
 .داشت نخواهد وجود هویتمند شهرهای
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 های سازنده آنهای مکان و مولفهمدل -2-1-1
  در مکان هایمولفه وی از قبل ولي شد، ارائه 7111سال  در باشد کهمي 7کانتر مدل مکان، هایمدل ترینشده شناخته از یکي

 نیز 9پانتر. مطرح گردید 7111 در سال "معني و فعالیت کالبد،" مولفه سه قالب در "مکاني بي و مکان" کتاب در 1رلف هایادراک
اند. اگرچه کرده بندیطبقه زیر صورت به مدل دو این قالب در را شهریطراحي تفکر اجزا 7110در   0مونتگمری و7117 در

 هایروایت آن از اقتباس یا الهام با نیز شهریطراحي نظرانصاحب دیگر تا است شده باعث مدل دو این کارایي و هاجذابیت
    (.710: 7911 همکاران، و نیاکاوش)نمایند ارائه مزبور مدل از متنوعي

  :از عبارتند "پانتر -رلف مکان حس" مدل در سازنده مکان هایمولفه

 خوانایي و تصور قابلیت مصنوع، محیط رفتاری، الگوهای سواره، تردد پیاده، تردد فعالیت، حجم ،کاربری/ فعالیت -
 خاطره، و نمادگرایي شهری، مبلمان محیط، صدای و بو منظرطبیعي، نفوذپذیری، ساختماني، هایفرم شهری، منظر/ کالبد -
 شدن عملي مکان، قابلیت تجارب
 کیفي هایارزیابي ها،جاذبه -عملکردها فرهنگي، مناسبات خوانایي،/ معنا -

  :از عبارتند "مونتگمری -کانتر مکان مدل" مدل در سازنده مکان هایمولفه

 گذشتگان، سنن محلي، هایسرگرمي و هاسنت مردم، چهره به چهره دیدارهای خیاباني، زندگي تنوع، سرزندگي،/ فعالیت -
 هاجاذبه حرکت، ها،بازبودن مکان هایساعت کافه نشیني، فرهنگ
 مقیاس تراکم، نفوذپذیری، ها،نشانه فضا، و توده نسبت عمومي، عرصه عمودی، بندیتقسیم/ فرم -
 جهان و جامعیت رواني، دسترس پذیرش قدرت ادراک، قابلیت حسي، تجربه خوانایي، و تصویرپذیری خاطره،/ ذهني تصویر -
 .(710: 7910 همکاران، و کارمونا)بودن شمول
 بر مبتني پایداری بحث شدن مطرح همچنین و اخیر هایدهه در شهریطراحي دانش پیشرفت به اشاره با گلکار نیز ایران در

 پایدارمکان مدل را جدید ترکیب این افزاید ومي کانتر مدل در تصورات و فعالیت کالبد، به را اکوسیستم عنصر شناسي،بوم
 توسعه و رشد با زیرا هستند بازبیني نیازمند پیشین هایدهد که مدلنشان مي )pps)1. مطالعات(710: 7919 گلکار،)نامدمي

کنند. لذا  تغییر فضایي هر با متناسب مکان هایمدل است بهتر شهرها، ساکنان در جدید توقعات و نیاز بروز و امروزی شهرهای
(pps) کندمعرفي مي مکان یک عبارتي یا و شهری فضاهای کیفیت سازنده هایمولفه عنوان به را مولفه چهار خود، مکان مدل در :

 فوق هایمدل از بندی جمع . در(پذیری جامعه)بودن معاشرت قابل ها،فعالیت و کاربری ذهني، تصویر و آسایش اتصال، و دسترسي
 دهدمي رخ آن در که ایفیزیکي محیط و هافعالیت شناخت تنها اصلي مسئله وی نظر از که کرد اشاره کانتر دیدگاه به توانمي

 وی اساس براین زنند،مي پیوند فیزیکي فرم به را هافعالیت چگونه هامکان که است این فهمیدن دارد، اهمیت آنچه بلکه نیست،
: 7917 پاکزاد،)کنندمي تجربه خود رومزه زندگي در را آن مردم که شماردمي بر محیط برای "واحدی/  یگان" همچون را مکان
191.) 

 نیاز زندگي محیط به نسبت خاص معنوی و حسي، عاطفي تجربه به هاانسان محیطي روانشناسي دیدگاه ازمکان: حس

 تعامل این. است تحقق دارند، قابل سکونت آن در که مکاني با پنداری ذات هم نوعي و صمیمي تعامل از طریق نیازها این. دارند
یک  شدن تبدیل باعث که است کاتالیزوری مکانحس رواني نظر از. شودمي نامیده مکانحس یا پنداری، روح ذاتهم و صمیمي

 به مکان با شدن مرتبط معنای به مکاننیز حس شناسانپدیدار از نگاه .,Hashemnezhad) 2013:(9 شودمي مکان یک به فضا
 و عمق زمان گذر با و آمده وجود به فرد زندگي در مکان تواندمي حس این. است روزمره هایفعالیت و نمادها درک واسطه

 محیط، از بهتر برداریبهره باعث و بوده محیط و فرد هماهنگي در مهمي عامل مکان حس (.10: 7901یابد)فالحت،   گسترش
(. با 01: 7911شود)مشکیني و همکاران، مي آن در حضور تداوم و محیط با هاآن تعلق احساس نهایت در و کنندگاناستفاده رضایت

توان این پس مي .شودمي قلمداد مکانحس به دهيشکل از عوامل اساسي در مکان و انسان بین تعامل این تفاسیر، به سبب آنکه
 و فضایي ادراک رسمي هایجنبه به مربوط شناختي هایویژگي. احساسي و رفتاری تعامل را در سه دسته جای داد: شناختي،

 محیط و مردم بین کارکردی ارتباطات و هافعالیت کارکردی هایجنبه به مربوط رفتاری هایویژگي. باشدمي فرم به همچنین
 حاصل آن از که دلبستگي همچنین و باشدمي مکان یک از افراد مندی رضایت به مربوط احساسي هایویژگي است و زیست

 (.11: 7919 همکاران، و رضویان)گرددمي
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 جدید شهر  -2-2
 اینگونه از شهرها در دنیا برای. گرددميبر پیش قرن یک از بیش به آن تاریخچه نیست و نویي حرکت جدیدشهرهای احداث

. (07: 7901 شاعلي، خزائي،)گردیدند مطرح شهرها اجتماعي اصالحات هدف با و 7هاوارد وسیله به باغشهر نام با بار نخستین
 و مشکیني)شده فکر پیش از ساختاری برنامه اساس بر که باشندمي قبلي اولیه هسته فاقد و نوپا هایسکونتگاه جدید، شهرهای
 و هاآبادی -1 پراکنده، توسعه با نواحي بایر یا نواحي و هاسرزمین -7 توسعه نتیجه به بعد در 7117( از سال 91: 7911 همکاران،

 روبرو جمعیت شتابان افزایش و باال توسعه درصدرشد با که متوسط و کوچک هایشهرک -9شهر و  به شده تبدیل هایشهرک
 به جدید راگیری شهرهایتوان سابقه شکلمي (. در ایران نیز788: 7911؛ به نقل از کرمي، 7117اند)آندرهیل، اند، بوجودآمدهبوده

 تا و اندشده ایجاد مشخص زماني محدوده یک در اساس و پایه از و ... که سلطانیه بیشابور، جمشید،شهرهایي نظیر: تخت ایجاد
 حرکت نوعي عنوان به آن طرح (، ارتباط داد. اما718: 7909مروی، زاده،  نگهبانسازگارند)ابراهیم جدیدشهرهای تعریف با حدودی
 طبق جدیدشهرهای رسمي و قانوني تعریف اساس گردد. که برمي باز 7918 دهه دوم نیمه به کشور، شهرنشیني نظام در اساسي

 آن محدوده در که شودمي اطالق مکاني به جدیدشهر": دولت هیئت7911  سال مصوبه جدیدشهرهای احداث نامه آیین یک ماده
 نیاز مورد تأسیسات و هاساختمان باضافه مسکوني، واحد هزار 78 کمدست یا نفر هزار 18 از بیش جمعیتي فعالیت و اسکان برای

کرمي، )"باشد شده بینيپیش موجود شهرهای استحفاظي حریم و شهری حوزه از خارج در ساکنان، اقتصادی اجتماعي، عمومي،
(، اما با وجود 11: 7901اند)اذاني و همکاران، دانسته شهرنشیني بر شهرسازی تقدم را جدید در ایران، شهرهای (.788: 7911

آن ارائه به بعد هنوز تعریف چندان جامعي برای  7911جدید در دنیا، از مصوبه سال ایي در خصوص احداث شهرهایتحوالت نظریه
شده و خود اتکایي هستند که در پاسخ به اهداف از پیش تعیین ریزی شدهبرنامه هایجدید، اجتماعنشده است، جز آنکه: شهرهای

 احداث برای که عملکردی و سیاست نوع بر بنا کشور هر در کرد مطرح توانمي (. بنابراین،0 -1: 7910اند)زیاری، شدهایجاد
 خواهد بود. متفاوت شهر جدید تعاریف هستند متصور جدیدشهرهای

 

 های پژوهش: تعامل مفاهیمیافته -3
جدید هایطراحي شهرارتباط بین مفاهیم سازنده مباني اجمالي بیان ادبیات پژوهش، در این بخش ابتدا به صورت از پس

 ارائه هویتمند جدیدهایشهر طراحيهای شاخص های سازنده ومولفه سپس متاثر از آن مفاهیم، شود،هویتمند مشخص مي
  .گرددمي

اگر بخواهیم به نقش هویت در شهر بپردازیم ذکر این نکته حائز اهمیت خواهد بود که یک جدید هویتمند: شهرهای

 لیک مکان که ترکیبي از عوام عنوان به نیز شهر برخوردار باشد، پس ساختار یک از و هویت یک ساکنانش از مکان باید برای
 هویتي باشد،خاص مي هویتي شده با متمرکز ساکن جمعیت دارای انسان است، شده توسط شناخته هایمحیط و اجتماعي طبیعي،

به عبارت دیگر، . (19: 7901 همکاران، و وارثي)بخشدمي معنا آن در ساکن به جمعیت و سازدمي متمایز شهرها سایر از را شهر که
 تحت را هویت فضا و مکان و فرهنگ، زمان عامل سه ( این ارتباط مشهود است؛1شد و در )شکل مطرح این از پیش که همانطور

 در جدید شهرهای آنجایي که دهند و به عنوان عوامل اساسي در تعریف شهر جدید هویتمند مطرح هستند،  لذا ازمي قرار تاثیر
 از آن تبع به و اندتاریخبي ساخت انسان هایاند، مکانیافته توسعه و ایجاد زیادی سرعت با آن از ناشي الزامات و هافوریت به پاسخ

 فرهنگ و تاریخ گیریيشکل سو یک از آنان اسکان و انساني هایموج ورود با لیکن رسند،مي نظر به بهرهبي خود خاص فرهنگ
شهرهای  به نو هویتي اجتماعي، هایواکنش و کنش با گذارندمي قدم شهرهای جدید به که آناني سوی دیگر از و گرددمي آغاز

 به و اندکرده نمو و رشد آن در که آیندمي حساب به ایجامعه فرهنگ و تاریخ حامالن جدیدشهرهای بخشند. ساکنانجدید مي
 و نهندنمي کناری به را خود یجامعه فرهنگ و تاریخ خود، ورود با که است بدیهي. نهندمي گردن اجتماعي هنجارهای و هاارزش

 (.7900ریزیند)پیران، ميپي را تاریخ و فرهنگ گیریشکل زمینه آورده و جدیدشهرهای به خود با را آنها
 اجبار سر از باشند شهروند یک آنکه از گذارند، بیشهای انساني که به تازگي به شهر جدید قدم ميالبته ممکن است این موج 

باشند اما باید دانست که با گذر زمان و مادامي که  نداشته مکان آن از قبلي یخاطره هیچ و کرده انتخاب را جدید شهر در سکونت
اجزا و عناصر این شهر همزمان و به طور متوازن در فعالیت باشند، مفهوم زمان در تجربه زیسته یک نسل همچون عامل فرهنگ 

های عمومي تجلي شهرهای جدید در قالب طراحي عرصهعامل مکان و فضا نیز در  شود.به مرور زمان در شهرهای جدید ایجاد مي
های اجتماعي برای برقراری تعامالت این گروه از ساکنان ایجاد شوند، به فراخور آن و با گذر زمان یابد و زماني که عرصهمي

 (. 711 -710: 7901کنند)عزیزی، ارباب، ها به سان فرهنگ شهر خود یاد ميگیرند و آیندگان از آنخاطرات شکل مي
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 هویتمند جدیدشهرهای طراحی مبانی متشکله مفاهیم بین ارتباط دیاگرام -2 شکل

 

 هویتمندجدید شهرهای طراحی هایها و شاخصمؤلفه -3-1
 یک ماهوی هایمولفه و هویت از برآمده واقع به که کالبدی گیریشکل از همانطور که در مطالب فوق مالحظه شد، پس

آینده خواهد  هاینسل به سرزمین آن فرهنگي هایجلوه و آداب مفاهیم، انتقال برای تبدیل به ابزاری شهر، باشد، سرزمین
 افراد برای که است مشخصّي ساختار حفظ مفهوم به شهری هویّت ایجاد اساس این بر (.11-17: 7901همکاران،  و حبیب)شد

 بلکه باشد، خاص واحدی به بسته نباید شهرجدید یک یا و شهری محیط یک مدّعي ساختار. باشد لذّتبخش و درک قابل مختلف
 شبکه تا کنند نفوذ یکدیگر در و گیرند قرار هم روی بر مختلف هایالیه صورت به ساختار این در مؤثّر و مختلف عوامل بایستمي

 شهریهویّت سازنده مختلف هایپژوهش الیه این ؛ همانا در(78: 7910آبادی، قطبزینلي)گردد ایجاد دارمعني و بامفهوم کلّیتي و
های و شاخص هویتمندجدید طراحي شهرهای سازنده هایمؤلفه قالب باشند، درطراحي آن مياز مفاهیم متشکله مباني که برآمده

 (.7()جدول9ها معرفي شده اند)شکلمکمل هریک از مولفه

 محیط آن در که است بستری نخستین است و فضاهای شهری سازنده عمده عنصر طبیعت، فیزیکي محیططبیعی:  مؤلفه

 محیطي شهری، فضاهای زیبایي شناختي ادراکي و ارتقای بر عالوه مصنوع، محیط طبیعي بکارگیری شرایط .گیردمي شکل مصنوع
 پایداری کلي موجبات شهری، پایداری عالوه بر موضوع این. آوردمي فراهم فضایي جذابیّت و لحاظ اکولوژیکي به سالم

 (.101: 7901سازد)صبری، مشارزاده مهری، ميفراهم  را شهریمنطقه

 جمله است و از بررسي قابل زماني های مختلفالیه در کالبدی -ساختاری هویّت نظر نقطه از شهری هرکالبدی:  مؤلفه

 اینقرارگیری  نحوه. اندکرده احاطه را آنها و دارند وجود هااین محیط در که هستند هایيعناصر، ساختمان این مهمترین
 های مختلفمقیاس در نماها جزئیات و احجام آنها، همجوار با فضاهای هاساختمان ترکیب با یکدیگر، آنها ترکیب ها،ساختمان

 (.78: 7910آبادی، قطبگذارند)زینليمي تأثیر هویّت شهری تبیین تعیین و بر کالبدیمؤلفه عنوان به که هستند عواملي

 هر ساکنان زندگي روش و سیره و اعتقادات و رسوم، آداب اعمال نحوه از متأثر هویّت شهری انساني مؤلفهانسانی:   مؤلفه

 که است شهر آن زبان یا لهجه انساني، مؤلفه سرلوحه این. گرددبرمي شهروندان مدني هایجنبه به چیز هر از و بیش است شهری
 (.10: 7918بهزادفر، )گیردقرار مي توجّه مورد

 به منجر آنها به حیاتبخشي و نگهداری و حفظ است که هایيمجموعه شامل عموماً این مولفهمذهبی:  -تاریخی مؤلفه

 در جایي به کند حس که است آن نیازمند انسان متمدّن زیرا تأثیرگذارند؛ شهری هویّت تبیین در گردد ومي گذشته هایاستمرار پیام
 مذهبي معماری آثار و داشته وجود هاتمدّن در اکثر همواره انکارناپذیر اصلي عنوان به مذهب همچنین. دارد زمان تعلّق و فضا

 (.78: 7910آبادی، قطبزینلي)دهندمي تشکیل را شهر از هویّت بخشي عموماً

 چون هایيفعالیّت پردازد،مي آنها به زندگي در عرصه شهروند هر که هایيفعّالیّت جمله ازفرهنگی:  -مؤلفه اجتماعی

 از فراتر هایيمحیط نیازمند که آنهاست، نظایر و تحلیل محیط و مکاشفه محیط، از بردن لذّت مشارکت، وگو، همفکری،گفت
 وابستگي حس ایجاد پیروزی در برای ملزومات از یکي جدید، محیطي ایجاد فرآیند در .است ایحرفه و شغلي و محدوده خانوادگي

: باشد)همانمي مکان زندگیشان از آنان تفسیر و فرهنگ و محیط از آنها درک نوع بررسي آنها، از کننده استفاده هایجمعیّت در
77.) 

 زمان

 فرهنگ

جدید شهر  هویت  جدید هویتمندشهر 

 فعالیت 

 کالبد

ادراک  
 بصری 

 اجتماع

 حس مکان

ایمني و امنیت    ،اختالط فعالیت ، تنوع عملکردی  

کاربری   ،جداره تناسبات  ،نفوذپذیری  ،کیفیت و مقیاس شبکه دسترسي
کیفیت مصالح نمای کالبدی ،مبلمان شهری  

  هایفعالیت، امکان فعالیت در روز و شب ،آئین و رویدادهای جمعي
ری  پذیمعاشرت -همه شمولي  ،جاذب انعطاف پذیری و انطباق پذیری  

تمایز و تشخص  ،غنای حسي ،زیبایي ، تنوع  ،رنگ تعلق  

 فضا، مکان معني
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 بسیارند چه. شوند مطرح شهری فضاهای بخشهویت مولفه عنوان به توانندنیز مي اقتصادی هایفعالیتفعالیتی:  مؤلفه

 نمایي خود شهر هویتي ارکان از یکي عنوان به و دارد وجود خاصي شهرهای یا و هامکان در ویژه طور به که هافعالیت از برخي
 شهرهای که روآن دهند. و ازمي قرار تأثیر تحت را شهری ریخت که اقتصادی هایفعالیت و هاویژگي برخي بسیارند چه و کنندمي

 آنان در اقتصادی فعالیت اند، نوعشده طراحي و یابيمکان جامعه از خاصي طیف شاغالن اسکان منظور به اغلب جدید
 بومي و ویژه هایفعالیت تقویت مثال، عنوان به همچنین شهری تجلي خواهد کرد. عناصر سایر و شهرسیمای شناسي،ریخت
 (.11: 7901است)وارثي و همکاران،  شهری هویت از بخش این عیني هاینمونه از گردشگری و دستي صنایع منطقه،

 تصوّر ایجاد شامل و ادراکي است و رواني نیازهای تأمین جهت در هامؤلفه این تأثیر اصوالًادراکی:  و روانشناختی مؤلفه

 کارکرد .است رفاه اجتماعي و امنیّت خوانایي، شهر، در مناسب یابيجهت امکان بودن، خالق فرصت شهر، از مناسب ذهني
 ویژه همان که شهری هایالمان و نمادها تعریف با توانمي که ای استگونه به شهر سطح در ادراکي و روانشناختي هایمؤلفه
 تأثیر از دیگر نوع(. 77: 7910آبادی، قطبآورد)زینلي وجود به در شهروندان را شهر به نسبت افتخار و غرور احساس است، مؤلفه
چهره  شهروندان در  به چهره برخورد و یکدیگر با افراد میان تعامل از است که تأثیری ادراکي و های روانشناختيمؤلفه

 خود این که دهدمي را دیگران رفتار کنترل و اجتماعي نظارت امکان کنندگاناستفاده به فضاها این. آیدمي وجود به شهریفضاهای
گردد. مي ترکامل انسان یا شهر هویت باشند، ترقوی و بیشتر خاطرات این چه هر. آوردمي وجود به را مثبت تجربیات و خاطرات
 و ایمنطقه محلي، هایگردهمایي مسابقات، برگزاری. است مؤثر انسان و شهر خاطرات تشکیل در نیز روزانه اتفاقات و رویدادها

 و وارثي)گرددمي انگیز خاطره شهر و ماندمي شهر حافظه در که رویدادهایي هستند جمله از هاعزاداری خیاباني، هاینمایش ملي،
 (. 11: 7901همکاران، 

 

 متسخرج از مبانی طراحی آن هویتمند جدیدهای سازنده شهرهایدیاگرام مولفه -3شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فضا، مکان فرهنگ زمان

 طبیعي

جدید هویتمندمباني طراحي شهر های هویتمندجدید های سازنده  طراحي شهر هایمولفه   

 اجتماعي و فرهنگي

 انساني

 کالبدی

 فعالیتي

 روانشناختي و ادراکي

 تاریخي و مذهبي

  ادراک –اجتماع  –کالبد  -فعالیت  
 بصری

 ادراک بصری 

 فعالیتي  

 کالبدی  

 اجتماعي 

 هویت

جدید شهر  

 حس مکان

ساکنان 
جدیدشهر  
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 هویتمندجدید شهرهای طراحی سازنده هایمولفه های مکملشاخص -1 جدول

 هویتمندجدید شهرهای طراحی هایشاخص مولفه

 کالبدی

 اکولوژیک هایکیفیت مجاورت در باال تراکم با سازهای و ساخت از جلوگیری

 شهر و طبیعي محیط میان بهینه ارتباط ایجاد

 شهری مبلمان با خیابان منظر و محیط بین پیوستگي

 یکدیگر با شهریهایمبلمان میان هماهنگي

 سخت و نرم هایکننده جدا

 هاساختمان نماهای و فرم در تناسبات و توازن تعادل،

 فضایي محصوریت

 همجوار فضاهای با بنا ترکیب

 هاساختمان نمای میان وحدت

 شهری نماهای غالب رنگ به توجه با مصالح و مواد انتخاب

 پیاده و سواره حرکت بین هماهنگي

 پیاده ویژه به و سواره مسیر مناسب سازیکف

 قطعات ارتفاع در تدریجي تغییر

 فضا عرض و ساختمان جداره ارتفاع تناسبات

 فعالیتی

 انتخابي و اجتماعي، ضروری هایفعالیت وجود

 جمعیت جاذب هایفعالیت

 فضا در مردم ایمني

 هالبه بودن فعال میزان

 شهری عطف نقاط در استفاده مختلف هایزمان به توجه با شهروندی نظارت و اجتماعي اختالط

 ای منطقه و محلي بومي هایفعالیت

 میادین به شهریفضای مفهوم بازگرداندن

 اجتماعی

 اجتماعي تعامالت میزان

 روز شبانه از متفاوت هایزمان در شهری فضای حضورپذیری میزان

 (آئیني مراسم) مکان تجربیات

 شهری هایپروژه در مردمي مشارکت

 شهر مطلوب هایکیفیت به نسبت شهروندان سازیآگاه

 خیاباني هاینمایش و گردهمایي

ادراک 

 بصری

 جذاب هایساختمان وجود

 اسالمي فرهنگ با مطابق هابدنه هماهنگي

 فعالیتي -اجتماعي – کالبدی استراکچر و ساختار خوانایي تقویت

 خاص عناصر گذاریحرمت و نما هایریتم آسمان، خط به توجه

 بدنه هایبخش سایر به نسبت بیشتر شفاف و باز سطوح از استفاده

 شهری منظر در ریتم و تناسب ایجاد و انساني دید پرسپکتیو فضای تحدید

 ساختمان گونه

 ساختمان تصرف نحوه

 اینشانه بناهای به ارزش با اندازهای چشم

 هاجداره در تنوع

 

 گیری نتیجه -4
در پژوهش کاربردی حاضر ابتدا ادبیات مرتبط با موضوع نظیر: هویت و مفاهیم وابسته به آن و تعاریف موجود در خصوص 

اند، توصیف شده و سپس به منظور پاسخ ایي بدست آمدهگیری آنان که از طریق مطالعات کتابخانهجدید و تاریخچه شکلشهرهای
 است. روشن شده هویتمند جدیدهایشهر طراحيمباني سازنده مفاهیم بین پژوهش، ارتباط هایبه پرسش

توان به اهمیت سه عامل کلیدی زمان، مي کدامند؟، هویتمند جدیدهایشهر طراحي سازنده هایمولفه: در پاسخ به پرسش اول
تي نو در شهرهای جدید که عبارتند از: کالبدی، فعالیتي، های موثر در ایجاد هویفرهنگ و مکان و فضا اشاره کرد، زیرا مولفه
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 در هویت ارتقا و بهبود سبب خود سهم اند و هریک از آنان بهبصری از بطن این سه عامل پدیدار شده اجتماعي، ادراک
 چه: دوم پرسشدر پاسخ به  جدید هویتمند،های سازنده طراحي شهرهایمولفه اجمالي بیان از پس. شد خواهند جدیدشهرهای
دارد؟، متناسب با هر مولفه  وجود هویتمندجدیدشهرهای طراحي سازنده هایمولفه از هریک مکمل عنوان به هایيشاخص
اجتماعي،  تعامالت ای، میزان منطقه و محلي بومي هایشهر، فعالیت و طبیعي محیط میان بهینه ارتباط هایي نظیر: ایجادشاخص

 است مهم آنچه هستند، اما تکمیل و بهبود قابل و نداشته جامعیت هاشاخص این اند. اگرچه... ارائه شدهجذاب و هایساختمان وجود
 . شهری است هویت بر آنها اثرگذاری میزان و هاشاخص  این تعامل شیوه

 در که است الزم جدید، شهرهای ساکنان رواني و روحي ابعاد به پاسخگویي و هویتيبي بحران از رهایي برای تفاسیر این با
 ایجاد. شود توجه شهری هویت مبحث به آنها، مدیریت و مکانیابي تا جدید،شهرهای احداث برای گیریتصمیم از مراحل، تمامي
 -اجتماعي کالبدی، محیطي، مختلف هایجنبه بلکه شود،نمي جنبه یک در دخالت به منحصر که است اقدامي جدید، شهر هویت

 (.90: 7901همکاران،  و وارثي)شودمي شامل را اقتصادی و فرهنگي
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 پی نوشت:
                                                           

 و سو یک از محیط محسوس و کالبدی خصوصیات میان که ستدی و داد جریان در را رویدادها آن، در که است دیدگاهي: پدیدارشناسي .7
 (.11: 7919 گلکار،) کنندمي تشریح گیردمي شکل دیگر، سوی از ناظر فرد ذهني توانایي و فرهنگي هارمز و الگوها

2.  Project for Public Spaces (PPS): is a nonprofit planning, design, and educational  organization dedicated 

to helping people create and sustain public spaces that build stronger communities.  
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