
 



  

  

  

 

  

 

 

  



 



قا  وه     گارش 
 .باشدميتوسعه پايدار شهري اي رشته و مطالعات بينشهرسازي  معماري، نشريه در زمينه پژوهش درموضوعات  •
 .دنو يا همزمان براي نشريه ديگري فرستاده شده باشاي به چاپ رسيده  ارسالي نبايد قبالً در هيچ نشريه يهاهمقال •
 .و با رعايت اصول و آيين نگارش اين زبان باشندها بايد به زبان فارسي مقاله •
 .پس از نظرات داوران با هيئت تحريريه نشريه است ،براي چاپ در نشريه هامقالهتأييد نهايي  •
 .نويسنده يا نويسندگان است عهده به  در مقاله شده  مطرحمسئوليت مطالب  •
 .هاي دريافتي بازگردانده نخواهند شدمقاله. ها آزاد استنشريه در پذيرش، رد يا ويرايش محتواي مقاله •
 .باشند (Research Paper)ها بايد حاصل كار پژوهشي نويسنده و يا نويسندگان مقاله •
مقدمه، روش تحقيق، بدنه تحقيق شامل موضوعات  كلمات كليدي، چكيده،عنوان، نويسندگان،  هاي بايد داراي بخش  مقاله •

 .فهرست منابع باشدها و  نوشت ، پيگيريمختلف، نتيجه
 تلفن، نمابر و  ، آدرس،)رتبه علمي(، عنوان )نويسندگان(خانوادگي نويسنده  صفحه اول مقاله بايد شامل نام و نام •

پژوهشي يا رساله باشد، عنوان همچنين چنانچه مقاله مستخرج از طرح . باشد) نويسندگان(الكترونيكي نويسنده  پست
صفحه دوم بايد بدون نام و مشخصات نويسنده . نيز در صفحه اول درج گرددپژوهشي يا رساله و همكاران  طرح

 .هاي كليدي باشد و فقط شامل عنوان مقاله، چكيده فارسي و واژه) نويسندگان(
 .كننده محتويات نوشتار باشد عنوان نوشتار بايد كوتاه، گويا و بيان •
 .كلمه نوشته شود 6تا  4از چكيده و بين هاي كليدي مربوط به متن و عنوان مقاله بالفاصله بعد  واژه •
ه، هدف، چگونگي پژوهش، ألچكيده مقاله بايد شامل بيان مس. ها بايد داراي چكيده فارسي و انگليسي باشندمقاله •

. باشد آمده دست ويژه نتايج به كننده تمام مقاله و به تنهايي بيان اين بخش بايد به. هاي مهم و نتيجه باشد موضوعات مقاله و يافته
 .كلمه است 250اندازه چكيده فارسي و چكيده انگليسي حدود 

 .استفاده شود 12)   سايز(و  zar 2) فونت(هاي مقاله از قلم  جهت تايپ متن مقاله و عنوان قسمت •
 با قلم نوشت پي صورت بهدر صورت نبودن معادل فراگير فارسي براي واژه خارجي، آن را به زبان فارسي نوشته و اصل واژه  •

Times New Roman آورده شود 10 ضخامت با. 
  متر، حاشيه صفحات از باال سانتي 8/0، فاصله بين خطوط )با درج شماره صفحه( A4 صفحه 12تعداد صفحات مقاله حدود   •

 .متر باشد سانتي 5/2و طرفين  متر سانتي 2متر، پايين  سانتي 3
  و در »نامه ايران شيوهكتاب « اساس برتاريخ  -  نظام نويسندهشناختي در متني و كتاب روش ارجاع دهي درون •

 MS-Word 2010 ي به شيوه(Chicago) ارسال گردد دهي ارجاعو اصل فايل  باشد. 
 .گردد ارائههاي تحقيق باشد،  يافته ارائهبحث و  يهكنند اي منطقي و مفيد كه روشن گونه نتيجه نوشتار بايد به  •
 .گردد سپاسگزاري مي ها آنطور خالصه از  هاي ديگران يادآوري شده و به راهنمايي و كمك در بخش تشكر و قدرداني،   •
گذاري شده و در  بايد در متن به ترتيب شماره مي) ها، توضيحات و غيره هاي واژه اصطالحات و معادل(هاي مقاله  نوشت پي  •

 .شوند  ها گنجانده نوشت عنوان پي پايان مقاله و قبل از فهرست منابع نيز تحت
 .آيد فهرست منابع به ترتيب الفبايي نام خانوادگي در انتهاي مقاله مي  •
، ذكر منبع و تعيين محل )jpgو با فرمت  300dpi دقت(با بايست به فراخور شامل شكل و جدول واضح و گويا ها ميمقاله •

 .مناسب در مقاله باشند
بايست كتباً يك نفر را به عنوان نماينده جهت انجام مكاتبات به  نويسندگان مي تمامي، نويسنده باشدداراي چند چنانچه مقاله  •

 .دفتر نشريه معرفي نمايند

  توجه
 فصلنامه را با مراجعه به سايت مجله به آدرس يهامقالهفايل الگوي نگارش  ندتوانمينويسندگان  •

www.daneshpajoohan.ac.ir/journal دريافت و يا جهت كسب اطالعات بيشتر با آدرس الكترونيكي  
 journal@daneshpajoohan.ac.ir  دننمايمكاتبه.  
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باشدمقاالت مندرج لزوماً ديدگاه نشريه توسعه پايدار شهري نبوده و مسئوليت مقاالت برعهده نويسندگان محترم مي. 

 استفاده از مطالب و كليه تصاوير فصلنامه توسعه پايدار شهري با ذكر منبع، بالمانع است.  
 استصادر شده 11/03/1394مورخ  4840/98نگ و ارشاد اسالمي به شماره ثبت پروانه انتشار اين نشريه از سوي اداره كل مطبوعات وزارت فره. 

 پژوهان پيشرو آماده شده استاين شماره به همت عالي هيأت تحريريه، هيأت داوران و كارگروه اجرايي مجله در مؤسسه آموزش عالي دانش.  
شود مطالب و نظرات خود را به اين مجله ارائه نمايندار شهري دعوت مياز همه فرهيختگان، استادان، دانشجويان و صاحب نظران توسعه پايد.  
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  توسعه پايدار شهريمحيطي زيست هايشاخص مطالعه
  PMBOK مديريت پروژه استاندارد اساس بر

 )مطالعه موردي شهر اصفهان(
  
  
  
  

  2،* ، امير مسعود ساماني مجد1محمود گالبچي
  
  
  

  
  

  چكيده
ر و مردمان شهرنشين به عنوان موتو حركت بشر به سمت توسعه پايدار ناميده شده و نيز وجود شهرها بر اساس آنچه ضرورت

  راي اولين بار هدف مشتركي در سازمان ملل براي توسعه پايدار شهري پيشنهاد شد كه همان ب، محرك نيل به توسعه پايدار
ي اما تحقق توسعه پايدار شهري در قالب يك استراتژي كالن برپايه .باشدمي» امن، منعطف و پايدار يها اقامتگاهايجاد شهرها و «

هاي پايداري است و بنابراين، در اين پژوهش امكان نيل به توسعه پايدار هاي شهري در راستاي شاخصمديريت استاندارد پروژه
محيطي هاي زيست مورد از كالن پروژهاين اساس پنج  بر .استشده  يبررسشهري با استفاده از ابزار استاندارد مديريت پروژه 

و چهار شاخص پايداري  PMBOKگانه دانش مديريت پروژه در استاندارد هاي دهانطباق با حوزه نظر نقطهشهرداري اصفهان از 
و سپس  شده استفادهها جهت تعيين وزن هريك از حوزه ابتدا از روش تحليل سلسله مراتبي. نامه ارزيابي شدندتوسط طرح پرسش

هاي چهارگانه توسعه پايدار شهري مورد ارزيابي ها با شاخصو انطباق پروژه سازي گرديدپياده Expert Choiceافزار توسط نرم
تقريبي  يانگينممحيطي در اين تحقيق، زيست شده يمعرف هاينتايج نشان داد كه ميانگين امتياز نهايي براي شاخص. قرار گرفت

محيطي شهر اصفهان به ترتيب و تقريب هاي زيستتحقيقات مشابه و امتياز اجراي استاندارد پروژه محيطي يستزهاي شاخص
گر اين است كه بيانميان اين نتايج اختالف اندك . بوده كه حاكي از برآورد نزديك اين امتيازات است 48و  50، 54حدود 

تواند ابزاري براي حركت در جهت حصول توسعه پايدار شهري مي  PMBOKها مبتني بر استاندارد پروژه تعريف دقيق از پروژه
هاي پايداري و استاندارد مديريت پروژه نيز نشان از ها نسبت به نمره كامل شاخصنسبي پايين اين پروژهاز طرفي، امتياز  .باشد

  .ضعف در هر دو زمينه دارد
 

  
  
  
  
  

  هاي كليديواژه
.هاي مديريت پروژههاي پايداري، حوزه، شاخص PMBOK ر شهري، مديريت پروژه، استانداردتوسعه پايدا
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  مقدمه
اساس گزارش سازمان ملل متحد، جمعيت شهرنشين  بر

دو سوم از جمعيت جهان خواهد  به حدود 2050تا سال 
شش و نيم ميليارد نفر  بالغ برشود بيني مي كه پيش رسيد
با اينكه اين حجم از . (United Nations 2014) باشد

ها را به اي از مشكالت و بحرانتواند مجموعهجمعيت مي
تواند موتور همراه داشته باشد ولي از نگاه ديگر هم مي

سمت توسعه پايدار بوده و به اين صورت  محرك جهان به
توان شهرها را متناسب مي ،يبه عبارت. رديگ قرار توجه مورد

ريزي كرد كه بهترين بازدهي را تعريف و برنامهبا الگوهايي 
در كاربري اراضي، استفاده از منابع انرژي و طبيعي، 

. دنداشته باش... و  زائدات، بازيافت وساز ساخت، ونقل حمل
به همين دليل نيز شهرها، خط مقدم مبارزه براي توسعه پايدار 

ن شوند و براي اولين بار هدف مشتركي در سازماناميده مي
ايجاد «كه همان  شدملل براي توسعه پايدار شهري پيشنهاد 

 باشد مي» منعطف و پايدارامن،  يها اقامتگاهشهرها و 

.(United Nations 2015) 
است  شده عنوانهاي متعددي براي شهر پايدار شاخص

ها، نوع فعاليت گيريشهري، جهت يها المانكه وابسته به 
. زيستي و اكولوژيكي شهر هستندهاي مصرف منابع و سامانه

از طرفي شايد بتوان گفت كه رفتار اجتماعي، سياسي، 
در ارتباط و تبادل با  ياقتصادي و فرهنگي شهرها تا حدود

اين اساس  بر. فضاهاي شهري و ساخت محيط شهري است
ها را ي اين شاخصتوان هر يك از مجموعهاست كه مي

قادر به پوشش  كه ينحو بهدانست  صلبمحدود و  ينوع به
هاي شهري نيستند هاي الماني پيچيدگيكامل همه

(Hadlen 2006) . ،تعريف پايداري در شهرها با اين حال
يك  صورت بهبتواند هايي است كه ناگزير از تبيين شاخص

. مرجع و مقياس مشترك، مبناي بحث و سنجش قرار گيرد
د، مبحث بر اين اساس، نيز اجالس ساالنه سازمان ملل متح

گانه را به عنوان يكي از اهداف هفده 1توسعه پايدار شهري
اين تعريف، . معرفي كرد 2030تا سال  2سند اين سازمان

هاي ها و چارچوبكليه شاخص استسعي كرده 
از قبيل  اند شده  يفتعر ارتباط  ينا دررا كه  ساز شاخص

، شهر 4، شاخص شهر سبز3شاخص شهرهاي جهاني
، 7، شاخص پايداري6تر دنياشهرهاي جهاني، 5ها فرصت

، 9، شاخص شهر آينده8تر دنياشهرهاي قابل زندگي
، 11، رهگيري زيستي10شهرهااقليمي در كالن دستورالعمل

ترين شهرها، ، مسير پايدار، خالقشاخص پراكندگي
و 13، شاخص پايداري كانادايي12گزارش برگ زيرساخت

 در نظر گيرد، 14شاخص تنوع زيستي شهري سنگاپور
(Klopp and Petretta 2017) . هرچند هنوز هيچ اجماع

هاي پايداري براي همه عملي در منظور كردن شاخص

شود ولي حضور آن در ميان يكي نمي يدهد جهانشهرهاي 
سازمان ملل و اعضاي آن حائز  ساله وپنج يستباز اهداف 

و قابل  استانداردشدههاي كمبود داده. استبسيار اهميت 
هاي مورد گيري داده مقايسه، ضعف در روش و ابزار اندازه

و امكان محلي سازي اين  SDGsنياز متناسب با اهداف 
متنوع شهرهاي جهان از مشكالت اصلي  يهاهداف در داير

 هاي توسعه پايدار شهري در جهان استدر اجماع شاخص
(Klopp and Petretta 2017). ،هدف توسعه پايدار شهري 

 15هدف عملياتي 7در سند توسعه پايدار سازمان ملل داراي 
، كاربري  17ونقل حمل، 16مسكن: از اند عبارتاست كه 

، باليا 19، ميراث فرهنگي و تاريخي18زمين و برنامه مشاركت
و فضاي  21محيطي، تأثيرات زيست20و كاهش ريسك

يك از اين اهداف  ره .)United Nations 2015( 22عمومي
كه  اند شده يكتفك تر يجزئعملياتي، خود به دو شاخص 

ريزان توسعه پايدار شاخص ويژه از نگاه برنامه 14 درمجموع
  . نمايد يشهري را معرفي م

در اجماع بين  شده اشارهكاهش مشكالت  منظور به
و سند توسعه  توسط محققين شده يمعرفهاي شاخص

در يك  ،توسط سازمان ملل متحد شده يهته پايداري شهري
خالصه و كاهش  ها و اهداف عملياتيتعداد شاخصتحقيق، 

هاي بحراني پرداخته و بيشتر به مسائل و شاخص شده داده
تاون در شهرهاي كيپ يمطالعه كه بر رودر اين . شد

بورگ در لور در هندوستان، گوتنآفريقاي جنوبي، بنگ
كيسوما در كنيا صورت سوئد، منچستر در انگلستان و 

تا امكان كاربرد آن در  شده يبررسهاي موجود داده گرفت،
بسيار  شده گزارشهاي داده حال ينا با. تحقيق مشخص شود

 . (Simon et al. 2016) بودند كننده نگران يجهدرنتپراكنده و 
پيش از سند توسعه پايدار سازمان ملل متحد، محققان 

هاي پايداري مطالعه كرده شاخصديگري نيز بر روي معرفي 
در  شده يمعرفشاخص  52توان به مي ها آن ازجملهبودند كه 

و زيربنايي،  حياتي وساز ساختهاي رشد اقتصادي، حوزه
زيست و رفاه اجتماعي براي شهر جينيگ چين حفظ محيط
در اين تحقيق از روش شاخص تركيبي . اشاره كرد

نمودند و نشان دادند  استفاده 23چندضلعي با جايگشت كامل
به  2004در سال  26/0تواند از كه چگونه اين شاخص مي

 2020و  2010 ،2007هاي در سال 90/0و  62/0، 45/0
  توسعه پايدار اين شهر را ارتقا دهد يجهدرنترسيده و 

 (Li et al. 2009) .تا  شده يمعرفهاي رغم اينكه حوزهعلي
شاخص  52ولي رسد حدودي كلي و پيچيده به نظر مي

يافتني تعريف منظور شده تا حدود زيادي كمي و دست
، GDP24سرانه: از اند عبارتها ترين اين شاخصعمده. شدند

سرانه ماليات، سرانه درآمد بر اساس ساكنان شهرها و 
، نسبت مصرف آب به GDPروستاها، سهم صنعت در 
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GDPزيست توسط گذاري در محيط، سهم سرمايهGDP ،
هاي گياهي، مقدار پوشش منابع طبيعي، كاهش زمينپوشش 

هاي نفوذناپذير، منابع طبيعي، سرانه فضاي سبز، مقدار زمين
، روزهايي شده يهتصفروزهاي هواي پاك، درصد فاضالب 

، )تر بوده استتوليد صدا از ميزان استاندارد كم( صدا كم
ميزان گردشگر و گردشگري كه راضي بوده، مقدار 

التحصيالن مقاطع اوليه و ثانويه، سرانه ميزان تحصيالت،  فارغ
 .  ...ميانگين اميد به زندگي و 

هاي هي شهري در قالب پروژتوسعه، در توسعه يها گام
 يطوركل بههاي جامع و تفصيلي و مختلف و در راستاي طرح

بنابراين  ،گرددريزي شهري تعريف ميدر قالب يك برنامه
ها در كرد كه مديريت استاندارد پروژهتوان چنين فرض مي

هاي پايداري از اركان توسعه پايدار شهري امتداد شاخص
و  يشاخص گذار هايي روش، همهيطوركل به. قلمداد شود

ريزي دقيق و نيازمند برنامه، آن موردمطالعهاجزاي 
 مربوط به آن شاخص هاي اجرايينگرانه در پروژه آينده
علمي به تالشي موقتي اطالق پروژه، در مراجع . است
شود كه درصدد توليد محصول، ارائه خدمت و يا  مي

يك پروژه شامل . است فرد منحصربهاي دستيابي به نتيجه
 يفتعرريز پروژه هاي متعددي است كه توسط برنامهفعاليت

هاي بردن دانش، مهارت، ابزار و تكنيك به كار. ستاشده 
مرتبط با يك پروژه، مديريت مورد نياز انجام هر فعاليت 

ريزي علمي راي مديريت و برنامهب. شودپروژه ناميده مي
در  ها آنآمده كه از  به وجودها، قوانين و مقرراتي پروژه

گالبچي (شود برده ميقالب استانداردهاي مديريت پروژه نام
ريزي برنامه دسته دوبراي مديريت پروژه . )1389و حسيني 

ريزي عملياتي ريزي استراتژيك و برنامهدر قالب برنامه
با توجه به اينكه  .)1389ابطحي و پيريايي (شود عنوان مي

ريزي استراتژيك به شناسايي اهداف و تبيين برنامه
پردازد، بنابراين تبيين سناريوهاي نيل به اين اهداف مي

سازوكار اجرايي تحقق جزييات و اهداف عملياتي توسعه 
 يرپذ امكاناتي پروژه ريزي عمليقالب برنامهپايدار شهري در 

ها ابزار دستيابي به اهداف ، پروژهدرواقع. خواهد بود
در  شده يفتعرشده سازمان و تحقق سناريوهاي تعريف
  .)1394ذكايي آشتياني (ها هستند ريزيبرنامه

مند كردن هرچند استانداردهاي مختلفي براي قاعده
، اما راهنماي شده داده توسعهو ها پيشنهاد مديريت پروژه

روزترين ترين و بهمتداول25ي دانش مديريت پروژه هپيكر
است كه توسط مؤسسه مديريت پروژه در  شده يمعرفاستاندارد 
. )1389گالبچي و حسيني ( گرددتوسعه و تبيين مي  26آمريكا

مديران و  مورداستفادهاين راهنما براي مدت سي سال و بيشتر 
محققان در سراسر دنيا قرارگرفته است و به همين نسبت هم در 

جديدترين نسخه ارتقاي . استيافته  توسعه ساله يساين دوران 

ي مشتمل بر ده حوزه منتشرشده 2013د كه در سال اين استاندار
، 27مديريت يكپارچگي پروژه: از اند عبارتدانش است كه 

، 30، مديريت هزينه29مديريت زمان، 28مديريت محدوده پروژه
، مديريت 32، مديريت منابع انساني31مديريت كيفيت

و  35، مديريت تداركات34، مديريت ريسك33ارتباطات
ها اين ده حوزه در بيشتر پروژه .36نفعان پروژهمديريت ذي

اي كامل از مفاهيم، شرايط شوند و هر حوزه مجموعهمياستفاده
تخصصي را شكل  رشته يككند كه ارائه ميهايي را و فعاليت

هاي دانش، پنج گروه فرآيندي در هر عالوه بر حوزه. دهندمي
از گروه فرآيندي  اند عبارتاست كه  يفتعر قابلپروژه 

 Sanchez(خاتمه ريزي، اجرا، كنترل و اجرا، و آغازين، برنامه

گروه توان ماتريسي تشكيل داد كه هر ها ميبراي پروژه. )2013
فرآيندي، فرآيندهاي مربوط به هر حوزه از دانش را معرفي 

ذكايي (شود فرآيند پروژه مي 47اين ماتريس شامل . كند
  . گردد كه بنا به ابعاد پروژه در هر پروژه ارائه مي )1394آشتياني
كه  شده انجامايده، تحقيقات مختلفي اين تحقق  منظور به

هاي پايداري بررسي عوامل و شاخص ها آناز جمله 
 با قيد مطالعات موردي اصفهان شهري شهرداريهاي  پروژه
عامل  12در اين تحقيق، ابتدا . )1395فدايي ناييني (است 

عامل در بعد  31از ميان هاي شهري  موفقيت پايدار پروژه
محيطي، فرآيند و زيستبعد اجتماعي، بعد اقتصادي، 

وابق و سپس از طريق مطالعه س. شدندشناسايي محصول 
 شده يفتعرشاخص  115 شاخص از ميان 40پيشينه پژوهش 

از  استفادهدر ادامه با . غربالگري شدندبراي توسعه پايدار 
مشخص  37تكنيك تحليل نسبت ارزيابي وزن دهي تدريجي

سه عامل مديريت مالي و بودجه، تدوين اهداف و  هك شد
راهبردهاي توسعه پايدار و تناسب استراتژيك و هزينه 

شاخص  40 و از بين ،ها در هزينه ييجو صرفهكارآمد و 
 يبها فهرستوجود  هاي شاخص، هاي شهري پايداري پروژه

مالي پروژه، ميزان ارتباط  يبرآوردهامشخص و دقت در 
راتژي و پرداخت به هنگام اعتبارات و است يبند بودجه

 نيز روش يتدرنها. بودنداولويت داراي بيشترين مصوب 
Topsis  ميزان موفقيت و همچنين اولويت تعدادي از
را ارزيابي و در ترتيب  اصفهان شهرداري شهري هاي پروژه

  . )1395فدايي ناييني ( قرارداداولويت 
، هاي شهريدر پروژه استفاده از رويكرد مديريت پروژه

 مبتني بر استانداردهاي روز دنيا، رو به افزايش است يحاًترج
ها در ايران شهرداري. )1389و ايــزدي  ،ترن، ابوالحسنينس(

هايي هستند كه و بيشتر نقاط جهان، از دسته سازمان
هاي كوچك و در قالب پروژه ها آنهاي اصلي  فعاليت

هاي شهري را دجهبيشتر بو معموالًشود كه بزرگ تعريف مي
ها و ، حوزهفرآيندها كه آنجا از. كندخود مي مختص بهنيز 

و  بودهپروژه  آنپروژه در راستاي تكميل هر  هايفعاليت



  

      1396 بهار ،2، سال اول، شماره فصلنامه توسعه پايدار شهري
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بخشي از تحقق سناريوهاي مديريت تكميل هر پروژه 
توان تحقق توسعه باشد، ميمي 38استراتژيك يك پورتفوليو

پايدار شهري را يك استراتژي كالن در مديريت شهري 
. گرددهاي شهري بنا ميمديريت پروژه يهبر پابرشمرد كه 

توان در بررسي امكان سير بنابراين، هدف اين پژوهش را مي
و نيل در رسيدن به توسعه پايدار شهري با استفاده از ابزار 

  .معرفي كرد 39استاندارد مديريت پروژه

  هامواد و روش
هاي مختلف، سند مختلف به شاخص عي مراجاشاره باوجود

شاخص چهارده اهداف توسعه پايدار سازمان ملل مشتمل بر 
 (Simon et al. 2016)توسعه پايدار شهري به شرح زير معرفي 

اين . اند قرارگرفتههاي اصلي مبناي اين تحقيق و شاخص
چهارده شاخص كه زيرمجموعه اهداف عملياتي هستند 

   :از اند عبارت
اطمينان از اينكه مسكن  :مسكن )1- 11هدف عملياتي  -

براي  كافي و ايمن و قابل پرداخت و نيز خدمات اوليه
  .نشيني ارتقا يافته استهمگان وجود داشته و حاشيه

درصد جمعيت ساكن در محالت ) 1-1-11شاخص  -
  غيرمعمول،ضعيف و 

 از% 30نسبت جمعيت كه بيش از ) 2-1-11شاخص  -
 .كننددرآمدشان را براي مسكن هزينه مي

ايجاد دسترسي به  :ونقل حمل )2- 11هدف عملياتي  -
اخت، در دسترس و پايدار ايمن، قابل پرد ونقل حملسيستم 

با استفاده از  يحاًترجها، براي همه، ارتقاي امنيت راه
عمومي، با توجه ويژه به نيازهاي كساني كه در  ونقل حمل

، كودكان، اشخاص ناتوان زنان وپذير هستند شرايط آسيب
  و سالمندان،

درصد كساني كه در فاصله كمتر از ) 1-2-11شاخص  -
دقيقه  20عمومي با شاخص تردد زير  ونقل حملمتر از  500

  ،تر از پانصد هزار نفردر شهرهاي پرجمعيت
حمل نقل عمومي با ) به كيلومتر(طول ) 2-2-11شاخص  -

به نفر در شهرهايي ) BRTمترو، ريلي سبك و (ظرفيت باال 
 جمعيت، هزار نفربا بيش از پانصد 

ريزي بري زمين و برنامهركا) 3- 11هدف عملياتي  -
ي و ظرفيت گير و پايدار شهرارتقاي همه :مشاركت

 ريزي سكونت بشرو پايداري برنامه يكپارچگيمشاركت، 
  و مديريت آن در همه كشورها،

نسبت استفاده از زمين به نرخ رشد ) 1-3-11شاخص  -
  جمعيت در يك مقياس قابل مقايسه،

شهرهايي با ساكنين بيش از صد هزار ) 2-3-11شاخص  -
جمعيت و  شده منعكسي نيازهاي نفر جمعيت، دربرگيرنده

اي و شهري را بكار هاي توسعه منطقهمنابع كه برنامه
 .گيرند مي

تقويت  :ميراث فرهنگي و طبيعي) 4- 11هدف عملياتي  - 
  ها براي حفاظت و امنيت ميراث فرهنگي و طبيعي جهان،تالش

اي كه براي نگهداري از درصد بودجه) 1-4-11شاخص  -
  .شودميراث طبيعي و فرهنگي تهيه مي

درصد مساحت شهري و درصد ) 2-4-11شاخص  -
  ،شده محافظتفرهنگي /هاي تاريخيسايت

: جلوگيري از مخاطرات و باليا) 5- 11هدف عملياتي  -
و تعداد مردماني كه تحت  يروم مرگدار تعداد كاهش معني

گيرند به نسبت توليد تأثير مشكالت اقتصادي قرار مي
ناخالص ملي شامل بالياي ناشي از آب، با تمركز بر اقشار 

  .درآمد كمضعيف و 
يا كشته يا تعداد مردمي كه به علت بال) 1-5-11شاخص  -

به شوند و يا شوند، از مكاني جابجا يا تخليه ميزخمي مي
  .گيرنددليلي تحت تأثير قرار مي هر

 شده يبتخرتعداد واحدهاي مسكوني ) 2-5-11شاخص  -
  ديده،يا آسيب

كاهش سرانه  :محيطياثرات زيست) 6- 11هدف عملياتي  -
محيط شهرها شامل توجه ويژه به كيفيت اثرات منفي زيست

  هوا و مديريت پسماند
آوري و درصد پسماند شهري كه جمع) 1-6-11شاخص  -

 يرغبه تفكيك پسماندهاي الكترونيكي و (شود بازيافت مي
  ).يكيالكترون

 (PM10, PM2,5)ميزان ذرات معلق ) 2-6-11شاخص  -
تهيه دسترسي  :اماكن عمومي) 7- 11هدف عملياتي  -

  گير،دسترس و همهكن سبز، عمومي، ايمن، در افراگير به ام
سطح فضاهاي عمومي از كل فضاي ) 1-7-11شاخص  -

  شهري،
نسبت ساكنيني كه كمتر از پانصد متر ) 2-7-11شاخص  -

 . دارند فاصلهاز فضاهاي عمومي 
اشاره شد كه انجام خدمات كوچك و بزرگ شهري، 

هاي معمول اداري و اجرايي در قالب عالوه بر برنامه
هاي مطابق گزارش پروژه. است يرپذ امكانهاي مجزا  پروژه

  هايشهري در شهرداري اصفهان، براي تمامي شاخص
هاي شهري هپروژ. استنشده  يفتعرباال، پروژه  گانه 14

  ،1-11 اهداف عملياتيدر قالب  طورمعمول بهاصفهان 
نگاهي به . است يبند طبقه قابل 7-11و  6- 11، 11-3، 11-2 

ابزار استاندارد مديريت گانه دانش در راهنماي هاي دهحوزه
ها دهد كه رعايت ضوابط در اين حوزهنشان مي پروژه
بسيار تأثيرگذار  ذكرشدههاي تواند در تحقق شاخص مي
ها  همگرايي بيشتر ميان تعريف استاندارد پروژه منظور به .باشد

و نيز با توجه  ابزار استاندارد مديريت پروژهراهنماي  بر اساس
، تمركز اين شهر اصفهان يهادسترسي به دادهامكان به 

. قرار گرفت 7- 11و  6- 11بر روي اهداف عملياتي مطالعات 
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هاي پسماند شهري، چهار شاخص عمده در زمينه يبه عبارت
آلودگي هوا، ايجاد فضاي سبز و دسترسي به فضاي سبز 

در  ازآنجاكه. كمي و كيفي دقيق قرار گرفتند يموردبررس
هاي پايداري كلي شهر اصفهان، مبحث تحليل شاخص

دار پس از مباحث زيست، سومين مبحث اولويتمحيط
) 1392نژاد سپهوند و عارف(اقتصادي و اجتماعي بوده است

از طرفي . شود پرداختن به اين مبحث قابل اهميت ارزيابي مي
قالب زيست در محيط يهحوزي در آيندهرسد به نظر مي
روي ي جديد دانش مديريت در نسخه پيشيك حوزه

انتخاب شاخص و در نتيجه مطرح شود  PMBOKاستاندارد 
اي را در نگرانهتواند رويكرد آينده مي 7 -11و  11-6

 يجهنت درمحيطي و هاي زيستراستاي انجام استاندارد پروژه
 . تحقق اهداف عملياتي توسعه پايدار شهري باشد

اي تهيه و نامه، پرسشارزيابي اين چهار شاخص منظور به
در اين . نظران مربوط قرار داده شدصاحبدر اختيار 

محيطي زيستهاي پروژهكالن مورد از  پنجنامه، پرسش
گانه هاي دهانطباق با حوزه نظر ازنقطهشهرداري اصفهان 

مورد سؤال  PMBOKدر استاندارد پروژه مديريت دانش 
نظران و متخصصين شهري كه نفر از صاحب بيست
هاي شهري فعاليت و يا اجراي پروژه مديريت ي ينهدرزم

 به كارهاي مختلف مشغول ها و مسئوليتداشته و در سمت
متخصصين مصاحبه شده  ازآنجاكه. هستند، قرار گرفت

هاي شهرسازي، عمراني، مالي و خدمات مربوط به حوزه
حوزه كاري اين مديران را به توان اند ميشهري بوده

جلسه توسعه پايدار شهري  هاي پايداري از دستورشاخص
 .مربوط كرد

مربوط به  يپارامترها ها و، اين پروژه)1(جدولدر 
 يدهگردمعرفي هاي مختلف آن در حوزهمديريت پروژه 

بر ها با صالحديد متخصصين امر و هانتخاب پروژ. است
 كه ينحو به صورت گرفتهها برداري آنزمان بهره اساس

ي معرفي شوند كه درزمان يهاسعي شده است پروژه
هدف از اين امر، . اندبرداري شدهاندازي و بهرهمطالعات راه

ها در روند توسعه پايدار شهر امكان بررسي تأثير اين پروژه
با . باشداي چهارگانه فوق ميشاخص نظر ازنقطهاصفهان 

) 1(در جدول شده اشارههاي مديريتي توجه به اينكه حوزه
از روش تحليل توان ميتوانند وزن متفاوتي داشته باشند مي

جهت تعيين وزن هريك از  AHPيا روش  40سلسله مراتبي
افزار وسط نرمرا ت سپس آنو  كردهها استفاده حوزه

هر متخصص . نمودسازي پياده 41اكسپرت چويس
وژه و در مورد هر حوزه مديريت توانست براي هر پر مي

منظور نمايد كه درنهايت نمره هر حوزه  100يك نمره از 
نمره  100از ها نامهپرسشبراي هر پروژه از ميانگين نمرات 

سپس مجموع نمرات هر پروژه مبتني . خواهد آمد به دست
به نسبت وزن هر حوزه مديريتي  شده كسببر نمره 
مديريت پروژه مربوط به آن و به عنوان نمره  شده محاسبه

  .نمره ثبت گرديد 100پروژه از 
گرانه ديگر، در يك فرآيند پرسش صورت و ينبه هم

هاي چهارگانه انطباق با هر يك شاخص ازنظرها همين پروژه
و مورد ارزيابي قرار  شده يبررستوسعه پايدار شهري 

نيز همبستگي بين نتايج حاصل از ارزيابي  يتدرنها. گرفتند
هاي ها و نيز شاخصروال استاندارد تعريف و انجام پروژه
  .توسعه پايدار شهري استخراج گرديد

  و فضاي سبز محيطي يستزهاي هاي شاخصدر شهر اصفهان در زمينه اجراشدههاي همعرفي پروژ. )1(جدول 
  )نگارندگان(: منبع

كد 
  پروژه

نام 
  پروژه

  حوزه مديريت پروژه

منابع   كيفيت  هزينه  زمان  محدوده  يكپارچگي
  نفعانذي  تداركات  ريسك  ارتباطات  انساني

PMK1  PMK2  PMK3  PMK4  PMK5  PMK6  PMK7  PMK8 PMK9 PMK10 

P1 شهر اصفهانپسماندهاي خشك و تر در آوريجمعاندازي و اجراي پروژهريزي، راهبرنامه 
P2 و دسترسي عمومي به اين فضاي سبزايجاد كمربند سبز اصفهان 
P3  بخصوص ذرات معلقكنترل آلودگي هوااجراي پروژهPM2.5وPM10 

P4  با استفاده از پساب فاضالب شهريتأمين آب فضاي سبز اصفهاناجراي  
P5  كارخانه كمپوست شهر اصفهاناندازيو راههاي شهريبازيافت زبالهاجراي پروژه  

 
  نتايج و بحث

هاي به حوزه يوزن دهنتايج حاصل از  )1(شكلدر 
 اكسپرت چويسافزار خروجي نرم بر اساس مديريت پروژه

با توجه به نظر متخصصين، مديريت هزينه . شده است ارائه
)14/0=PM4 (ها بيشترين وزن را در جهت در اين پروژه

حدود دو برابر پروژه دارد كه در مواردي تا  ياستانداردساز
ها نظير تداركات و ارتباطات وزن برخي ديگر از حوزه

نظران، مديريت هزينه صاحب ازنظر يبه عبارت. رسد مي
برداري يك از بار اجرا و بهره% 14تواند تا استاندارد مي

البته بديهي بود كه . داشته باشد عهدهبر پروژه استاندارد را 
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اهميت است  حائزمديريت هزينه در يك پروژه بسيار 
ارز كل پروژه سنتي شايد هم طور به كه ينحو به

نظران به اين نكته كه گذاري گردد ولي توجه صاحب ارزش
 هم زندمنابع مالي حرف اول را نمي لزوماًها، در اين پروژه

توجه به اين امر كه موارد بديعي بخصوص . قابل اشاره است
از جمله حوزه مديريت محدوده پروژه، حوزه مديريت 

وزن نفعان تا حدودي هميكپارچگي و حوزه مديريت ذي

هرچند البته . شوند بسيار مهم استها ارزيابي ميديگر حوزه
هاي مديريت پروژه وزن در معرفي حوزه طورمعمول به

شود ولي در عمل ديده منظور ميها يكساني براي كليه حوزه
اجرايي نظير ها، بخصوص در شرايط حوزهاين شود كه مي

ها قرار الشعاع ديگر حوزهتحت يراحت بهكشور ايران، 
 .گيرند مي

  
  Expert Choiceافزار هاي مديريت پروژه توسط نرمبه حوزه يوزن دهنمودار . )1(شكل 

  )نگارندگان(: منبع
 

ها نامههاي مديريتي، پرسشپس از تعيين وزن حوزه
. هاي هر پروژه بررسي و ارزيابي گرديدبررسي نمره منظور به

نتيجه نهايي نمرات و ارزش كلي مديريت پروژه ) 2( جدول
. دانش را ارائه داده استهاي مديريت حوزه بر اساس

بهتر نتايج حاصل الزم است كه مباني بررسي  يينتب منظور به
  :ها مطالعه شودو ارزيابي هر يك از حوزه

اين حوزه شامل فرآيندها و  :حوزه مديريت يكپارچگي - 1
شود كه در قالب و گروه مديريت پروژه هايي ميفعاليت

. شودمشخص، تعريف، تركيب و يكپارچه و هماهنگ مي
ها و مديريت بين رقبا و گزينهانتخاب موقعيت منابع، مصالحه 

: است حوزه يرزاين حوزه شامل شش . پارامترهاي مستقل است
توسعه ساختار پروژه، توسعه نقشه پروژه، هدايت و مديريت 
كارهاي پروژه، نظارت و كنترل كار پروژه، اجراي كنترل 

بندي پروژه يا هر فاز از پروژه  تغييرات يكپارچه و بستن و جمع
)Sanchez 2013( . يرزمفهوم مديريت يكپارچگي با عنايت به 

نظران و به صاحب شده منعكسنامه آن در پرسش يها حوزه
نمره  حوزه يرزكه در صورت تكميل بودن هر  شده خواسته

. امتياز كمتر داده شود شده مشاهدهو به نسبت نقصاني كه  100
در اين خصوص مشاهده گرديد كه مديريت يكپارچگي در 

اندازي كارخانه هاي شهري و راهوژه بازيافت زبالهاجراي پر

امتياز بهترين يكپارچگي را بين  96كمپوست شهر اصفهان با 
 .هاي شهر اصفهان داراستكالن پروژه

شود  اين حوزه شامل تمامي ابعادي مي :محدوده مديريت - 2
مديريت  يها حوزه يرز. كه براي تكميل پروژه الزم است

- آوري پيش محدوده پروژه شامل نقشه محدوده پروژه، جمع
، (WBS) نيازها، تعريف محدوده، ايجاد ساختار تفكيك كار

  گردد اعتبارسنجي محدوه و كنترل محدوده مي
)Sanchez 2013( . بر اين اساس نيز محدوده هر يك از

 . دها بررسي و امتيازدهي شپروژه
بندي  بر رعايت برنامه زماناين حوزه  :مديريت زمان - 3

از  اند عبارتهاي اين پروژه حوزه زير. پروژه داللت دارد
  ها، طرح، تعريف فعاليت ريزيمديرت برنامه

)Sanchez 2013( .ارزيابي اين حوزه از مديريت  منظور به
يا  ها مطالعه وبندي پروژهپروژه، سعي شده كه برنامه زمان

اساس  ها برپروژه معرفي و ارزيابيزمان الزم براي انجام اين 
آنچه برنامه اتمام يك  بديهي است هر. آن صورت پذيرد

پروژه به برنامه زماني آن نزديك بوده و حتي زودتر اتمام 
 . يافته باشد امتياز باالتري كسب خواهد كرد

خالصه سعي در اتمام  طور به: مديريت هزينه پروژه - 4
هاي  پروژه بر اساس بودجه مصوب داشته و شامل كليه هزينه

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16

يكپارچگي
محدوده

زمان
هزينه
كيفيت

منابع انساني
ارتباطات
ريسك

تداركات
نفعان- ذي
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. شودريزي، اجرا، تأمين مالي، مديريت و كنترل ميبرنامه
برنامه مديريت : از اند عبارتهاي مديريت هزينه حوزه زير

هاي كنترل هزينه، برآورد هزينه؛ تعيين بودجه و هزينه
در شرايطي كه اغلب اين . )Sanchez 2013(شود  مي

هاي گذشته بوده و با توجه به روال ها مربوط به سال پروژه
هاي انجام پروژه هاي اجرايي وصول به هزينهكلي دستگاه

ميسر نيست، پرداختن به اين حوزه كه باالترين ضريب تأثير 
. در امتياز كلي مديريت پروژه را داراست ساده نيست

بايد در نظر داشت كه در اين حوزه باالترين امتياز  طور ينهم
به هايي است كه توانسته باشند با بودجه مقرر مربوط به پروژه

ي ردجهت افزايش دقت محاسبات، در موا. رسند اتمام
نظران مجبور بودند كه با طرح يك تخمين كلي و صاحب

اي و يا شخصي نسبت به هاي رسانهنيز بررسي گزارش
 . ي اين حوزه اقدام نمايندامتيازده

بررسي فرآيندهايي كه : حوزه مديريت كيفيت - 5
هاي موردنياز پروژه هاي كيفي، اهداف و مسؤوليت سياست

 حوزه يرزسه . افتدكند در اين حوزه اتفاق ميرا ارضا مي
مديريت برنامه كيفي، اطمينان از : از اند عبارتمربوط به آن 

 . )Sanchez 2013(كيفيت اجرا و كنترل كيفي 
شود كه  شامل فرآيندهايي مي: مديريت منابع انساني - 6

تيم پروژه . شود و رهبري تيم پروژه را شامل مي يده سازمان
هاي  شامل افراد درگير در پروژه با مشاغل مشخص و مسئوليت

هاي مختلف و سطح همكاري مشخص بوده در سطح مهارت
مديريت منابع انساني شامل  يها حوزه يرز. متفاوت است

مديريت برنامه منابع انساني، دستيابي به تيم پروژه، توسعه تيم 
نظر به  .)Sanchez 2013(پروژه و مديريت تيم پروژه هستند 

هاي مطرح در اين تحقيق، امتياز عدم موفقيت برخي از پروژه
 . ل شدئها قاتوان براي اين پروژهچنداني را نمي

شود كه هايي ميشامل فعاليت  :ارتباطات پروژهمديريت  - 7
و مناسب اطالعات مربوط به  شده يبند زمانگردش 

ريزي، دستيابي، ايجاد، توزيع، بازيابي، مديريت،  برنامه
مديران . كندنظارت، كنترل تغييرات نهايي را تضمين مي

  پروژه، بيشترين زمان كارشان را صرف ارتباط با اعضاي 
ارتباطات مؤثر به  كنند پسمرتبطين خارجي ميتيم داخلي و 

 نوعي باعث حيات و موفقيت پروژه بوده و شامل زير
 . شودريزي، مديريت و كنترل ميهاي برنامه حوزه

ريزي براي مخاطرات برنامه :مديريت ريسك پروژه - 8
هاي پروژه  ها و كنترل ريسكپروژه، تعيين، آناليز، واكنش

مديريت : از اند عبارتآن  حوزه يرزشش . گيردمي را دربر
، اجراي آناليز مخاطراتها و برنامه ريسك، تعيين ريسك

كيفي و كمي، برنامه واكنش به مخاطرات و كنترل 
در امتيازدهي به اين . )Sanchez 2013(هاست  ريسك

نظران ريسك ناشي از تأخير و يا انجام نشدن حوزه، صاحب
هر چه پروژه پر  درمجموع هر پروژه را نيز در نظر گرفتند و

د، از تر بوده باشو يا داراي برنامه واكنشي ضعيف تر يسكر
 . استامتياز كمتري برخوردار شده

شامل خريد و تهيه كليه  :پروژه تداركاتمديريت  - 9
 يرزخدمات، محصوالت و ابزارهاي پروژه بوده و چهار 

مديريت برنامه تداركات، انجام، كنترل و . دارد حوزه
همانند . )Sanchez 2013(بندي تداركات است  جمع

مديريت ارتباطات، نقش كمتري براي تأثير آن در پروژه 
 . است-شده  يدهد

هاي نفعان از حوزهمديريت ذي :نفعانمديريت ذي - 10
كه سعي در شناسايي كليه  پروژه استجديدتر مديريت 
هاي منتفع از پروژه را داشته و ها و سازماناشخاص، گروه

ريزي، مديريت و كنترل تعين، برنامه يها حوزه يرزشامل 
 . گرددنفعان ميذي

  نظرانآراي صاحب بر اساس PMBOKهاي شهر اصفهان از منظر استاندارد مديريت پروژه ارزيابي كالن پروژه. )2(جدول 

  )نگارندگان: (منبع

كد 
 پروژه
 

  حوزه مديريت پروژه
ارزشيابي 

منابع  كيفيت  هزينه  زمان  محدوده  يكپارچگي  (%) پروژه
  نفعانذي  تداركات  ريسك  ارتباطات انساني

PMK1  PMK2 PMK3 PMK4 PMK5 PMK6 PMK7  PMK8 PMK9 PMK10 

09/0  11/0 13/0 14/0 12/0 10/0 06/0  09/0  07/0  09/0  -  
P1 93  91  52 89 86 84 79  18  91  67  08/75  
P2 81  50  20 60 20 30 25  80  30  11  98/40  
P3 82  22  2 1 3 10 12  3  5  10  80/13  
P4 72  23  12  33  24  19  15  11  25  35  76/26  
P5 96  93  82 79 81 72 71  85  84  89  31/83  
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مدل پيشنهادي، از ميان  بر اساسشود كه مالحظه مي
، P5 ،P1 ،P2شهر اصفهان به ترتيب پروژه  يها كالن پروژه

P4  وP3 هاي دانش داراي بيشترين درصد انطباق با حوزه
و به تعبيري داراي بيشترين درصد پروژه  مديريت پروژه بوده

اجراي پروژه بازيافت «و يا همان  P5پروژه . اندموفق بوده
اندازي كارخانه كمپوست شهر هاي شهري و راهزباله

مديريت  ازنظرترين پروژه بوده زيرا موفق» اصفهان
. استشده  يفتعريكپارچگي و محدوده خيلي خوب 

اندازي و اجراي ريزي، راهبرنامه( P1، پروژه وجود ينباا
) آوري پسماندهاي خشك و تر در شهر اصفهانپروژه جمع

تواند نتوانسته به همان ميزان موفقيت دست پيدا كند كه مي
عمده ناشي از ريسك پروژه در مواجهه با عوامل  طور به

ها نظير تداركات و منابع هرچند، ديگر حوزه. ناكامي باشد
اجرايي، تا  باال وبه استناد به تجربه مديريتي  انساني توانسته

حدود زيادي ضعف ناشي از مخاطرات پروژه را جبران 
  . نموده و پروژه را موفق جلوه دهد

مانده، پروژه كمربند سبز ميان سه كالن پروژه باقي در
هاي امتيازهاي كسب كرده در حوزه واسطه بهاصفهان 

ن پروژه ارتقاي در اي. شودمختلف متوسط ارزيابي مي
هاي مديريت محدوده، هزينه، كيفيت، منابع انساني، حوزه

تواند به موفقيت پروژه نفعان ميارتباطات، تداركات و ذي
در اين پروژه، امتياز  توجه قابلنكته . كمك به سزايي بنمايد

االي حوزه مديريت ريسك پروژه است كه در اصل مطابق ب
. هاي فضاي سبز استمبحث آناليز مديريت ريسك پروژه

نتوانستند ارزيابي موفقي را  P3و  P4هاي درنهايت، پروژه
ها در تمامي بگذارند كه نشان از ضعف اين پروژه پشت سر

ها در تعيين محدوده و صرف منابع اين پروژه. هاستحوزه
اساسي صورت پذيرد تا امكان موفقيت  يدنظرتجدبايد 

  . بيشتري حاصل گردد
اين تحقيق تا حدود زيادي با نتايج  نتايج حاصل از

توسط محققين و شهرداري اصفهان  منتشرشدهتحقيقات 
بر  صورت گرفتهاي كه مطالعات كلي گونهدارد به مطابقت

و محاسبه  PMBOKهاي دانش در راهنماي حوزه يرو
هاي شهرداري اصفهان نشان آن در پروژه يافته تحققدرصد 

، مديريت سازي يكپارچههاي مديريت داده كه حوزه
محدوده، مديريت زمان، مديريت كيفيت، مديريت منابع 

نفعان در حد انساني، مديريت تداركات و مديريت ذي
ضعيف و مديريت هزينه و مديريت ريسك در حد خيلي 

  . )1393صلح جو و نيلي پور (اند ضعيف بوده
نظران از نتايج حاصل از ارزيابي صاحب )3(جدول
زيست و فضاي محيط ي ينهدرزموسعه پايدار هاي تشاخص

اين ارزيابي با عنوان امتياز نهايي . دهدسبز را نشان مي

هاي اساس ميانگين امتيازهايي كه به سؤال شاخص و بر
در . استهشد  محاسبه، شده دادهمربوط به هر شاخص 

از  شده يآور جمع، عالوه بر آراي I-11.6.1محاسبه شاخص 
آمار توليد و خدمات سازمان مديريت پسماند شهرداري 

اساس مشاهدات و  بر. استشده  استفاده اصفهان
سازمان تنها پسماند الكترونيكي كه  ييدشدهتأهاي  گزارش

را  شده يآور جمعكل پسماند حجم تقريبي دو درصدي از 
هرچند دو درصد از ميزان كل . شونددارند، بازيافت نمي

نيست ولي به علت تركيبات بسيار  يتوجه قابلپسماند، حجم 
خطرناكي موجود در پسماندهاي الكترونيكي الزم است 

  . اي به اين بخش از پسماند صورت پذيردتوجه ويژه
هاي سازمان مديريت پسماند، آمار و برخالف، موفقيت

كنترل ذرات  ي ينهدرزمه دهد كنظران نشان ميآراي صاحب
آلودگي هوا فعاليت زيادي صورت  يطوركل بهمعلق و 

تعداد روزهاي پاك در شهر  كه ينحو بهنگرفته است 
هاي مختلف روز در سال 149اصفهان بين سفر تا حداكثر 

اين اساس ارزيابي نهايي از امتياز اين  بر. متغير بوده است
روز  36اي از حدود كه نشانه يشنهادشدهپ% 10شاخص برابر 

  . بدون ذرات معلق در شهر است
هاي سرانه استاندارد فضاي سبز در دنيا بر اساس توصيه

بوده كه خوشبختانه در  مترمربع 25تا  20سازمان ملل بين 
ي شهر اصفهان با توجه به شرايط پايه طبيعي و رودخانه

فانه به و البته متأس يداكردهپتحقق  يباًتقراين سرانه  رود يندهزا
و ناكارآمدي مديريت منابع آب در شهر  يسال خشكعلت 

 85بنابراين ميزان اين شاخص حدود . رو به افول است
تري از مشكالت معرف واقعي ينوع بهتا  يشنهادشدهپدرصد 

مناسب سطح  نسبتاًامتياز  باوجود. فضاي سبز شهر باشد
فضاي سبز در اصفهان، عدم توزيع يكسان اين فضاي سبز 

متر از  500دهد كه ساكنين بسيار از محالت بيش از شان مين
% 25به كمتر از  ها آنو نسبت  دارند فاصلهاين محيط سبز 

 ينوع به، كمربند سبز اصفهان كه مثال  عنوان  به. رسدمي
شهر اصفهان است، در دسترس  يها كالن پروژهيكي از 

. عموم مردم نبوده و فاصله زيادي از ساكنين شهر دارد
امتياز شاخص قبلي كم بديهي است اين معضل از اهميت 
  .كرده و نيازمند بازنگري كامل است

، شده يمعرفچهار شاخص  بر اساسو  مجموع در
باشد مي 54ها برابر عدد تقريبي ميانگين امتياز نهايي شاخص

محيطي شهر اصفهان تواند امتياز توسعه پايدار زيستكه مي
با تحقيقات ديگري كه در  ينوع بهاين نتايج . قلمداد شود

از نمره  50شده نيز مطابقت دارد و ميانگين عدد  1389سال 
  . رسدمعقول به نظر مي 100



 

  محيطي توسعه پايدار شهري براساس استاندارد هاي زيستمطالعه شاخص 
  )مطالعه موردي شهر اصفهان( PMBOKمديريت پروژه 

 

9

  نظرانمحيطي بر اساس آراي صاحبهاي زيستارزيابي درصدد تحقق شاخص. )3(جدول 
  )نگارندگان(: منبع

 امتياز نهايي  موضوع  كد شاخص
  (%) شاخص

I-11.6.1 
به تفكيك پسماندهاي الكترونيكي و (شودآوري و بازيافت ميدرصد پسماند شهري كه جمع

  98 )يكيالكترون يرغ

I-11.6.2 ميزان ذرات معلق(PM10 , PM2.5) 10  
I-11.7.1 85 سطح فضاهاي عمومي از كل فضاي شهري  
I-11.6.2 25  دارند فاصلهنسبت ساكنيني كه كمتر از پانصد متر از فضاهاي عمومي  

  
 شده يمعرفهاي ميانگين امتياز نهايي براي شاخص

هاي تقريبي شاخص يانگينممحيطي در اين تحقيق، زيست
تحقيقات مشابه و امتياز اجراي استاندارد  محيطي يستز

محيطي شهر اصفهان به ترتيب و تقريب هاي زيستپروژه
اختالف كم اين . اند شده  گزارش 48و  50، 54حدود 
ها در اين دهد كه تعريف دقيق از پروژهها نشان ميشاخص

و يا  PMBOKزمينه بخصوص، مبتني بر استاندارد پروژه 
هاي تواند شاخصالمللي ديگر ميحتي استانداردهاي بين

شهر را به سمت و توسعه كالنپايداري را تقويت كرده 
به  يمتعم قابل احتماالًاين موضوع . پايدار شدن پيش برد

هاي توسعه پايدار هاي مديريت پروژه و شاخصديگر حوزه
 يموردبررسآتي  يقاتدر تحقتواند شهري نيز هست كه مي

توان انتظار داشت كه توسعه پايدار بنابراين مي. قرار گيرد
در معرض بحث  ازپيش يشب، شده مطرحاز منظر شهري 
  .هاي تخصصي قرار گيردسازمان

  گيرينتيجه
ها سهم اصلي هرچند هنوز هم مديريت هزينه در پروژه

در ارزيابي موفقيت يك پروژه را دارد ولي استانداردهاي 
هاي نوبن مديريت پروژه نشان داد كه تعريف ديگر حوزه

ه پروژه، حوزه مديريت پروژه نظير حوزه مديريت محدود
نفعان هم اهميت مديريت يكپارچگي و حوزه مديريت ذي

. شوندها ارزيابي ميوزن ديگر حوزهداشته و تا حدودي هم
دو محيطي، اين اساس از ميان پنج كالن پروژه زيست بر

اندازي هاي شهري و راهاجراي پروژه بازيافت زباله«پروژه 
اندازي ريزي، راهبرنامه« و » كارخانه كمپوست شهر اصفهان

آوري پسماندهاي خشك و تر در شهر و اجراي پروژه جمع
مديريت  ازنظرزيرا  اندبودهها ترين پروژهموفق» اصفهان

 ينا با .اند شده  يفتعريكپارچگي و محدوده خيلي خوب 
هاي ، ميانگين امتياز نهايي براي اجراي استاندارد پروژهوجود 

بوده كه نشان  100از  48اصفهان حدود محيطي شهر زيست
عالوه بر . دارد شده  اشارههاي از پايداري ضعيف در حوزه

محيطي در اين تحقيق، زيست شده يمعرفهاي  اين، شاخص

تحقيقات مشابه  محيطي يستزهاي تقريبي شاخص يانگينم
دهد اند كه نشان ميبوده 50، 54به ترتيب و تقريب حدود 

ها، مبتني بر استاندارد پروژه ز پروژهكه تعريف دقيق ا
PMBOK هاي پايداري را تقويت كرده و تواند شاخصمي

بنابراين . شهر را به سمت پايدار شدن پيش بردتوسعه كالن
با  راستا همهاي بايد پروژهه پايدار شهري، عبراي نيل به توس

هاي حوزه كه ينحو به شده يفتعرهاي پايداري شاخص
 احتماالًو يا  PMBOKاستاندارد مديريت پروژه 

 . استانداردهاي معتبر ديگر در آن رعايت شود

  هانوشتپي
1-Urban Sustainable Development Goal: USDG 
2-Sustainable Development Goals: SDGs 
3-Global Cities Index 
4-Green City Index 
5-Cities of Opportunity 
6-World's Most Global Cities 
7-Sustainability Index 
8-World's Most Livable Cities 
9-City Prosperity Index 
10-Climate Action in MegaCities 
11-Ecological Footprint 
12-Sprawl Index, Sustain Lane, Most Creative        

Cities, Infrastructure Report Card  
13-Canadian Sustainability Index 
14-Singapore City Biodiversity Index 
15-Target 
16-Housing 
17-Transport 
18-Land Use and Participatory Planning 
19-Cultural and Natural Heritage 
20-Disaster and Risk Prevention 
21-Environmental Impact 
22-Public Space 
23-Full Permutation Polygon Synthetic                 

Indicator (FPPSI) 
24-Gross Domestic Product per Capita 
25-Project Management Body of Knowledge 

(PMBOK) 
26-Project Management Institute (PMI) 
27-Integrated Project Management 
28-Scope Project Management 
29-Time Management 
30-Cost Management 
31-Quality Management 
32-Human Resource Management 
33-Communications Management 
34-Risk Management 
35-Procurement Management 



  

      1396 بهار ،2، سال اول، شماره فصلنامه توسعه پايدار شهري
   

 

10

36-Stakeholders Management 
37-Stepwise Weight Assessment Ratio Analysis 
38-Portfolio 
39-PMBOK 
40-Analytic Hierarchy Process 
41- Expert Choice 
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  هاي فرسوده و ناكارآمد  ساختار فضايي محالت و بافتپايداري و بررسي 
 شهر اصفهان با استفاده از روش چيدمان فضا

 
  
  
  
  2پور ، مرتضي اميدي1،*اميرمحمد معززي مهرطهران
  
  
  
  
  

  چكيده
 بـا  ،شـود شـمرده مـي  هـاي فرسـوده و ناكارآمـد شـهري بر    هايي است كه بـراي بافـت  نفوذپذيري و مشكل دسترسي ازجمله مشخصه

بـر ايـن اسـاس    . بررسـي و تحليـل قرارگرفتـه اسـت     اي روشمند و غير روايي مـورد  گونه اي اين موضوع بهوجود در كمتر مطالعه اين
تـالش كـرده اسـت تـا ضـمن معرفـي روشـي         فضـا،  چيـدمان  كمك روش به اصفهان شهر فضايي ساختار با بررسي حاضر، پژوهش

ها و محالت فرسوده و ناكارآمد اصفهان را هاي سكونتي شهرها، جايگاه محدودهايط ساختاري عرصهمناسب در مطالعه و تحليل شر
 در ارتبـاط  و حركـت  ميزان قابليت »پيوندي هم« شاخص با استفاده از رابطه اين در. نيز در ساختار فضايي شهر موردبررسي قرار دهد

 پيوندي همشده و ميزان ارزش  سازي مدل سطح كالن، مياني و محليكمي در  صورت به ،هدفهاي اصفهان، همچنين محدوده شهر
 پيونـدي  هم ميانگين اختالف و معيار انحراف بيشينه، كمينه، ميانگين، آماره هاي هدف در قياس با كل شهر با استفاده از پنجمحدوده

 سـه  هـر  در هـاي هـدف  محـدوده  فضـايي  رسـاختا  پيوندي همارزش  دهد كهها نشان مي يافته .تحليل شد هاي هدف،محدوده و شهر
هـا در  ضعف دسترسي و نفوذپذيري ايـن محـدوده   ،ناپايداري كه اين مسئله مؤيد ،است شهر ساير محالت از تر پايين ذكرشده سطح

 اييسـاختار فضـ   بـين  مسـتقيمي را  و دار معني لذا نتايج حاصل از تحليل با روش چيدمان فضا به شكلي روشمند ارتباط. باشد شهر مي
دهد كـه ايـن نكتـه حكايـت از كارآمـدي روش مـذكور در        ها نشان مي با وضعيت آن ،محالت ساير و فرسوده بافت داراي محالت
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  مقدمه
دليـل فرسـودگي كالبـدي،     هاي فرسوده شهري بـه  بافت

و نفوذپـذير، مشـكالت    هاي ارتبـاطي كـارا   عدم وجود شبكه
هاي مناسب از ارزش اجتمـاعي،   خدماتي و فقدان زيرساخت

و  ،حبيبـي، پوراحمـد  (اقتصادي نازلي برخوردارنـد   و مكاني
در اين ميان پايين بودن كارايي شبكه معـابر  . )1386مشكيني 
هــاي مهــم  ســي و مشخصــههــا، ازجملــه مشــكالت اسا در آن
كمبود دسترسي به درون  .آيدحساب مي هاي فرسوده بهبافت

ها از مابقي منـاطق شـهر    افتادگي آن ها موجب جدااين بافت
بـا توجـه بـه    . اسـت  شـده مشكالت ديگـري   ساز زمينهو  شده

اهميت موضوع مطالعات گوناگوني به نقش سـاختار فضـايي   
هـايي  هـا شـيوه   امـا آن  .دانهاي نوسازي پرداختهشهر در طرح

عملي كه توانايي تعيـين و بررسـي روشـمند شـرايط سـاختار      
انـد  فضايي و شـبكه دسترسـي را داشـته باشـند، ارائـه نكـرده      

  ).1390ريسمانچيان و بل (
بــراي تحليــل و موجــود هــاي شــهري مــدلدر عمــل نيــز 

صـورت مجـزا    بـه هـا را   معموالً آنهاي فرسوده بافتشناخت 
نـواحي مختلـف   هـا بـا   آن بافـت و ارتباط ميان  در نظر گرفته

ها بـر روي يكـديگر را مـدنظر     گذاري آنراث ديگر، همچنين
كـه بررسـي سـاختار     درحالي). Hillier 2004(دهند قرار نمي

بدون در نظر گـرفتن ارتبـاط ايـن     ،هاي فرسوده فضايي بافت
تنهـا بـه حـل     ها با ساير عناصر و كل سيسـتم شـهري نـه    بافت

اي مواقـع باعـث    در پاره انجامد، بلكه ها نمي ن بافتمشكل اي
چراكه آنچه در بررسي ساختار فضايي . شوده ميتشديد مسأل

اهميت دارد، روابط فضـايي و پيوسـتگي عناصـر يـك شـهر      
  .است

در ايــن ميــان نظراتــي در ارتبــاط بــا پيوســتگي عناصــر و 
شده است كه امكـان بررسـي سـاختار     فضاهاي شهري مطرح

نظريـه  . كنـد صورت يك كل يكپارچه فراهم مي ا بهشهرها ر
معيــار بنيــادين آن  2كــه پيكربنــدي فضــايي 1حركــت طبيعــي

 ;Hillier and Hanson 1984(جملـه اسـت    باشد، از آن مي

Hillier et al. 1993; Hillier and Vaughan 2007 .(
مبدع اين نظريه معتقد است كه پيكربندي فضـايي و   3 »هيلير«

بين فضاهاي شهري الگوي حركـت در شـهر را    نحوه ارتباط
شـود   دهد و موجب ارتقاي ساختار فضايي شهر مي شكل مي

)Al-Sayed et al. 2015 .(  ــر شناســايي كمــي ازنظــر هيلي
ــه   ــه درك ســاختار فضــايي و ب ــدي فضــايي ب ــع آن  پيكربن تب

. افتاده شهري كمك خواهـد كـرد   هاي جدا آزادسازي بافت
ه ارائه روشي كارا تحت عنوان دستاورد تحقيقات وي منجر ب

ــدمان فضــا« ــاختار فضــايي،    4»چي ــه در آن س ــده اســت ك ش
هاي شهري بـا رهيـافتي    پيكربندي و ارتباطات فضايي سيستم

  ).Marcus 2015(سازي است  كمي قابل مدل

بر ايـن اسـاس مقالـه حاضـر بـا بررسـي سـاختار فضـايي         
هـاي فرسـوده و ناكارآمـد شـهر اصـفهان بـا        محالت و بافـت 

نظريـه حركـت طبيعـي و روش چيـدمان فضـا       گيـري از  بهره
سعي كرده است، روشي كارا در مطالعـه سـاختار فضـايي را    

ــد ــر آن جايگــاه محــدوده . معرفــي كن   هــاي هــدف عــالوه ب
را ازنظـر   )غيررسـمي  اسـكان  هـاي  محدوده و فرسوده بافت(

در سطح شهر و در قياس با ساير محـالت   5پيوندي همارزش 
  .تبيين كند

راي اين منظور در نوشتار حاضر، ابتدا ادبيات مرتبط با ب
هاي مرتبط با آن  پژوهش شامل نظريه چيدمان فضا، شاخص

موردبررسي قرارگرفته  پيوندي همهاي  و نحوه تهيه نقشه
محالت و  پيوندي هماست، سپس ميانگين ارزش 

در سه سطح محلي، مياني و كالن  6هاي هدف محدوده
شهر  پيوندي همايت نيز اختالف ميانگين درنه. شدند محاسبه 

هاي هدف در هر سه سطح موردمطالعه بررسي،  و محدوده
  .تحليل و مقايسه شده است

  چارچوب نظري
فضاي شهري عالوه بر داشتن يك مفهوم كالبدي و 

اي براي بروز تعامالت اجتماعي و تحرك  فعاليتي، عرصه
كالبد، ). Salingaros and Pagliardini 2016(مكاني است 

ترين اجزاي فضاي شهري هستند، در  كاركرد و جريان مهم
گيري  اين ميان جريان و حركت عامل اوليه و زيربناي شكل

 ).1394نيري  و مكي مظهري، ،خضيري(ساختار شهري است 
در  1984در سال » هيلير«با در نظر گرفتن اهميت اين عامل 

پيكربندي  به تأثير» حركت طبيعي«نظريه خود تحت عنوان 
گيري الگوهاي رفتاري و اجتماعي پرداخت  فضايي در شكل

)Hillier and Hanson 1984.(  ،منظور از پيكربندي فضايي
ها باهم  شدن فضاها در كنار يكديگر و روابط آن نحوه چيده

اين مفهوم زمينه ). Summers and Johnson 2016(است 
  .را فراهم ساخت» چيدمان فضا«گيري روش  شكل
يدمان فضا تالشي است در برقرار ساختن يك رابطه چ

 ).1393 همداني گلشن(ي، بين جامعه انساني و كالبد معماري علّ
گيري فضا، ساختار فضايي و  بر اساس اين نظريه جوهر شكل
هاي  ديگر ويژگي عبارت به. روابط حركتي انسان است

هاي فيزيكي فضا نقش  پيكربندي فضا در مقابل ويژگي
هاي انساني ايفا  دهي به فعاليت ري را در شكلت پررنگ

  ).Vaughan 2007: 208( كنند مي
وتحليـل در روش چيـدمان فضـا شـبكه      نقطه آغاز تجزيه

دهنده انتزاعي پيكربندي  است كه نمايش) توپولوژي(گراف 
وسـيله ايـن گـراف تصـوير      روابط اجتماعي بـه . فضايي است

سـاختار فضـايي و    واسطه آن ارتباط بين اجـزاي  و به شود مي
). 1393همـداني گلشـن   (شـود   روابط اجتمـاعي بررسـي مـي   
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 b و a فضـاي  دو بخـش الـف، بـين    )1( شـكل  براي مثـال در 
 از بايـد  b از a بـه  رسيدن براي. دارد وجود متقابل رابطه يك
 وارد و b فضـاي  از گذشـتن  همـان  كه - مشخص مسير يك
بخـش   )1(شـكل   در اما كرد؛ عبور - است a فضاي به شدن
 باعـث  كـه  c نـام  بـه  سـومي  فضـاي  بـا  فضا دو اين رابطه ب،
 داشـته  وجـود  b و a فضاي دو بين مسير يك از بيش شود مي

 بخش) 1(شكل  در. )1383 چيان كوره(شود  مي مطرح باشد،
، b از طريـق فضـاي   a بـه  در رسـيدن  كنـد،  مي فرق قضيه ج،

يز چنين هاي فرسوده ن كه بافت كند نقشي را ايفا نمي cفضاي 
مـي  مطـرح  فضـا  يـك  7»عمق« مفهوم اينجا در .ماهيتي دارند

 بايـد  كه شود مي گفته فضاهايي تعداد به فضا يك عمق. شود
 مشـخص  كـامالً . رسـيد  فضـاي مقصـد   به تا كرد عبور آن از

 آن بـه  دسترسـي  باشـد،  كمتر فضا يك عمق هرچه كه است
 تر چيدهپي آن به دسترسي باشد بيشتر آن عمق هرچه و تر ساده

  .8بود خواهد
  

  
در روش  نحوه بررسي روابط متقابل بين فضاها). 1(شكل 

  چيدمان فضا
  )1383چيان هكور: (منبع

 b و a فضاي دو بين كه كنيد تصور را فضاها از انبوهي حال
 بـين  انتخـابي  مسـير  در توانند مي ها آن از هركدام و دارند وجود
 از توانمي كه مسيرهايي تعداد درنتيجه گيرند، قرار فضا دو اين

a به b در كـه  موجودند فضاهايي مسلماً و يابد مي افزايش رسيد 
ــياري ــيرها از بس ــترك مس ــد مش ــن. ان ــلوغ فضــاها اي ــرين ش  و ت

تـر   بـه عبـارت سـاده   . رونـد  مي شمار به فضاها ترينمورداستفاده
 .گيـرد  صـورت مـي   عمق كمترين با دسترسي به چنين فضاهايي

 مختلـف  فضـاهاي  بين در را ارتباط بيشترين اصل در فضاها اين
 و دهنـد  مـي  پيونـد  هـم  بـه  را ديگـر  فضـاهاي  و كننـد  مي برقرار

برخوردارنــد  فضــا در پيونــدي هــم ميــزان بــاالترين از درنتيجــه
)Hillier 2004.( مطــرح »پيونــدي هــم« واژه كــه اينجاســت در 

 هـر  در ديگـر  عبـارت  به دارد، معكوس رابطه عمق شود كه با مي
 كمتـري  عمـق  داراي فضـا  آن باشـد  زياد پيوندي هم كه اييفض

ــن اســاس   ).Figueiredo 2005(اســت  ــر اي ــمب ــدي ه ــا  پيون ي
روش چيــدمان فضاســت  مفهــوم تــرين يكپــارچگي كــه اصــلي

 واسـطي ) فضـاهاي ( خطوط تعداد عبارت خواهد بود با ميانگين
  رســـيد  شـــهر فضـــاهاي تمـــام بـــه هـــا آن از تـــوان مـــي كـــه

بــا توجــه بــه رابطــه معكــوس عمــق و       .)1390 زاده مختــار(
 فضـاها بـا   كـل  بـه  نسـبت  فضـا  هـر  پيوندي هم ميزان ،پيوندي هم

  ).Hillier 2004( خواهد شد معلوم فضا، آن عمق درجه محاسبه

 رياضي، زبان با تا دارد تالش روش چيدمان فضا بنابراين
 سـاختمان،  و شـهر  چـون  اي پيچيـده  هـاي  مجموعـه  درك به
 طريـق  از بلكه فضا دو هر روابط كردن فرموله طريق از تنها نه

در  .شـود  نائـل  مجموعـه  فضايي پيكربندي كل كردن فرموله
 و پنهـان  زيسـتي  الگوهـاي  خـوانش  روش چيدمان فضا براي

نـام   بـه  ترسـيمي  ابزاري از فضاها در موجود اجتماعي روابط
 هـر  جايگـاه  گـراف،  اين. شودمي استفاده 9»توجيهي گراف«

ــاي ــهري فض ــتم  در را ش ــل سيس ــهر ك ــان ش ــي نش ــد  م   ده
ايــن گــراف از يــك ســري رأس و يــك ). 1384 معماريــان(

فضـاها،   منزله شده است كه در آن رئوس به سري يال تشكيل
افقـي   و يال اي رده ارتباط و عمق نمودار منزله عمودي به يال
عمق هر فضا در گراف . رده است هم فضاهاي ارتباط منزله به

 از استفاده به عبارتي با. شود ايش داده ميتوجيهي با اعداد نم
 فضـا  بـراي  را خاصـي  عددي ارزش توانمي توجيهي گراف

 يـا  عميـق  به بستگي عدد اين بودن كم يا زياد. گرفت نظر در
) 2(در شـكل  . دارد فضـا  آن تـوجيهي  گـراف  بودن عمقكم
  .شده است گراف توجيهي نمايش داده هايي از مثال

  

  
  فضايي پيكربندي يك در فضايي بطروا نمايش). 2(شكل 

  )2007هيلير (: منبع

  پيشينه پژوهش
ــا رابطــه در مختلفــي مطالعــات تــاكنون بررســي ســاختار  ب

فضايي شـهرها در ايـران بـا اسـتفاده از روش چيـدمان فضـا در       
هاي مختلفـي از قبيـل طراحـي شـهري، سـاماندهي نظـام        زمينه

و جنايـت،  يافتگي، جـرم   هاي شناختي، توسعه حركتي، ويژگي
   توســـط پژوهشـــگران مختلـــف   افتـــراق مكـــاني و غيـــره  

؛ بحرينــي و تقــابن 1389و بــل ريســمانچيان  ؛1389شــكوهي (
؛ 1393؛ همداني گلشـن  1391 و ديگران ؛ عباس زادگان1390

صــورت گرفتــه اســت، امــا  )1395رفيعيــان عليــزاده و تقــوايي 
اي در داخل كشـور بـا اسـتفاده از روش چيـدمان     كمتر مطالعه
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هــا و فضــا بــه تحليــل شــرايط وضــعيت ســاختار فضــايي محلــه
هاي فرسوده و ناكارآمد شهري با هدف واكاوي مشـكل   بافت

  .روايي پرداخته است ها به شكلي غيردسترسي اين عرصه
البته در خـارج از كشـور پـس از معرفـي روش چيـدمان      
فضا مطالعاتي بر روي تغييرات ساختار فضايي شبكه معابر در 

گرفته است كـه اولـين آن بـه اواخـر      ي فرسوده انجامهابافت
در اين مطالعه كه توسط هيليـر و  . گرددميالدي برمي 90دهه 

ــوان  2000همكــاران در ســال  ــا عن ــرم فضــايي در «ب نقــش ف
  بـــه چـــاپ رســـيد، » هـــاي غيررســـميتقويـــت ســـكونتگاه

ــادگي فضــايي، يكــي از اصــلي  جــدا ــرين خصوصــيات افت   ت
عـالوه بـر آن در ايـن زمينـه     . شـود بافت فرسوده معرفـي مـي  

اي ديگـر بـر   مطالعـه  در) 2000( 11و ديزيالس 10هيلير، گرين
دهنــد كــه ســاختار  روي شــهر ســانتياگو در شــيلي نشــان مــي

هـا   هايي از شهر در ارتقاء و زوال اين سكونتگاه فضايي بخش
هــا در بررســي خــود  آن. نقــش اساســي را ايفــا كــرده اســت 

صادي اين محالت را در رابطه بـا  اقت - هاي اجتماعي شاخص
شان بـا اسـتفاده از روش چيـدمان فضـا مـورد       ساختار فضايي

مطالعـه  ). Hillier and Vaughan2007(كنكـاش قراردادنـد   
در شهر لندن نيز پژوهش ديگري است كه ) 2007( 12ووگان

با استفاده از روش چيدمان فضـا بـه بررسـي سـاختار فضـايي      
دهد بين سـاختار فضـايي محـالت    پردازد و نشان مي شهر مي

نتـايج   .نشين تفاوت چشمگيري وجـود دارد  فقيرنشين و مرفه
رغـم   كند كه در برخي محالت علـي اين تحقيق مشخص مي

واسـطه   وجود ساختار اقتصادي و اجتماعي مناسـب و تنهـا بـه   
اي از جمعيـت   فقدان ساختار فضـايي مناسـب، بخـش عمـده    

را بــه مهــاجرين  يافتــه و جــاي خــود بــومي محــالت كــاهش
  ).Vaughan 2005(اند  درآمد داده كم

  ها روشمواد و 
پژوهش حاضر ازنظر هدف، كاربردي و ازنظر ماهيـت و  

بخشي از اطالعات . تحليلي خواهد بود -روش كار، توصيفي
اي، استفاده از اسناد، مـدارك   نظري از طريق مطالعه كتابخانه

اتي ايـن  عرصـه مطالعـ  . شـده اسـت   آوري هـا جمـع   و گزارش
پژوهش بر اساس موضوع و هدف آن محالت شهر اصـفهان  

  .باشد مي) هاي هدفو محدوده(
در بخش تحليل ابتدا بر اساس روش چيدمان فضـا نقشـه   

در مرحله بعد . شده است ترسيم 13افزار اتوكد محوري در نرم
عنوان ورودي و در محـيط آرك   شده به نقشه محوري ترسيم

افـزار   شد و با استفاده از افزونه نـرم فراخواني  14اس .آي .جي
 پيونـدي  هـم هاي چيدمان فضـا و خطـوط    شاخص 15مپ تد

در گـام بعـد   . توليد شدند پيوندي همهاي  نقشه شده و محاسبه
هـاي   كـل شـهر بـا محـدوده     پيونـدي  هـم براي مقايسه ارزش 

اس  .آي .افزار آرك جـي  فضايي در نرم هدف از توابع تحليل
  .استفاده شد
 تحليـل  بـراي  فضـا  چيـدمان  ابزارهاي از بتوان كهآن براي
 فضـاهاي  بـه  شـهري  فضاي بايد كرد، استفاده فضايي ساختار

 »ديـدن «اصـل   دو ها آن تمامي در كه شدمي تقسيم »محدبي«
 روش در كـاري  واحـد  زيـرا  بود،مي لمس قابل »دسترسي« و

 محـدب  فضـاهاي . باشـد  مـي  محـدب  فضاهاي فضا، چيدمان
 در ديگر نقطه هر از فضا آن نقاط تمامي هك هستند فضاهايي

محدب،  در فضاي. )Hillier 2004( است رؤيت قابل فضا آن
 درك آن تماميـت  و شـود  مـي  ديـده  حركـت  طـي  فضـا  نوع
 كـل  گر نظاره حركت، طي شهر از كنندگان استفاده. شود مي

ــر ــهرند پيك ــذا .ش ــرد ل ــرك ف ــا در متح ــه در فض  از هرلحظ
 كـه  است بديهي. كندمي اهدهمش را متفاوتي فضاي حركت،

 بررسي با. شود مي ديده شده مشاهده فضاي تمام ترتيب بدين
 فضايي پيكربندي ها آن بين فضايي روابط و محدب فضاهاي

  .گيرد مي قرار بررسي مورد شهرها پيوندي هم و
 الزم ابتـدا  شـهر،  تحليـل  بـراي  شـد  گفتـه  كه گونه همان

ــافتن .شــوند مشــخص شــهري محــدب فضــاهاي تــا اســت  ي
ــا محــدب فضــاهاي ارتبــاط چگــونگي  طريــق از يكــديگر ب

 كامـل،  ترسـيم  از پـس  كـه  شـود  مـي  ميسـر  مستقيمي خطوط
 بـين  ارتبـاط  اگـر . شـوند  مي ناميده 16»محوري نقشه« عنوان به

 و ديد لحاظ از كه خطوطي با مختلف فضاهاي مختلف نقاط
 نقشــه ،ه شــوندداد نشــان هســتند خطــوط بلنــدترين دسترسـي 
 از شـده  سـاده  نمـوداري  درنتيجـه . آيـد  مـي  دست به محوري
 اساس و پايه كه شود مي ايجاد شهري باز فضاهاي و ها خيابان
 بـا  رابطـه  در. گيـرد  مـي  قرار شهر يك فضايي ساختار تحليل

 ارزش نــوع ســه فضــا چيــدمان روش در فضــايي ســاختار
 انـد  عبارت كه دارد وجودبا توجه به شعاع تحليل  پيوندي هم
  :از

 فضـا  يـك  كـالن  پيوندي هم ارزش: 17كالن پيوندي هم - الف
 تمـام  از خـط  آن عمـق  دهنـده  نشان كه است رياضي پارامتري
 ديگــر عبــارت بــه. )Figueiredo 2005( اســت ديگــر خطــوط
 شـعاع  بـا  سيسـتم  كل به نسبت فضاها پيوندي هم ارزش محاسبه
  .دهد مي نشان را كالن پيوندي هم، n چرخش

 بـا  فضـاها  پيوندي هم ارزش محاسبه: 18محلي پيوندي هم -ب
 محلـي  پيونـدي  هـم  ،n چرخش شعاع براي محدوديت اعمال

 يكتا نتيجه كه كالن پيوندي هم برخالف لذا. دهد مي نشان را
 محلـي  پيونـدي  هـم  دارد،) n ثابـت  چـرخش  شعاع خاطر به(

-مـي  نشان را متفاوتي نتايج موردنظر چرخش شعاع به نسبت
 با محلي پيوندي هم ارزش طورمعمول به اساس همين بر. دهد
...)  و 7 ،5 ،3 مثـال  طـور  بـه ( شـده  فرض چرخش شعاع ذكر
  . شود مي عنوان
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 ميـاني  پيونـدي  هـم  محاسبه براي: 19مياني پيوندي هم -ج
 شـعاع . شـود  مـي  استفاده مياني شعاع از) محلي و كالن ميان(
 از عمــق ميــانگين بــا اســت برابــر ميــاني پيونــدي هــم در
 ايـن  بنـابراين  كـالن  پيونـدي  هـم  سطح در خط پيوندترين هم

 تغييـر  مختلـف  سـاختارهاي  بـا  مختلـف  شهرهاي براي شعاع
در ايـن مقالـه    ).1391 ديگران و زادگان عباس( كرد خواهد

 10برابـر   پيوندي همشعاع مياني براي شهر اصفهان در تحليل 
  .محاسبه شد

  مطالعه موردمعرفي محدوده 
ــوع از ــت مجم ــه جمعي ــفهان رش ــدود اص ــد 19 ح  درص

 11 حـدود  كه هستند ساكن بافت فرسوده محدوده در جمعيت
 .گـردد  مـي  را شـامل  اصـفهان  شـهر  مساحت مجموع از درصد

 محـور  دو بر شهر اصفهان در موجود بندي استخوان كليطور به
 محـور  ديگـري  و رود زاينـده  طبيعـي  محـور  يكي برهم، عمود

ايي شـهر اصـفهان را   سـازمان فضـ   .اسـت  استوار مركزي شهر،
 محـدوده  فضـايي  سازمان: دسته كلي جاي داد پنجدر  توان مي

   محـــدوده فضـــايي ســـازمان ،اصـــفهان تـــاريخي و مركـــزي
رشـد شـديد و   (اصفهان  شمال جديد شهري مياني؛ بافت بافت

بدون برنامه به همراه تفـرق شـديد فضـايي و فقـدان انسـجام و      
ــاعي  ــت اجتم ــت، )هوي ــهري باف ــد ش ــوب جدي ــفهان ا جن ص

 ،)نوساز و منظم ولي فاقـد انسـجام اجتمـاعي    وسازهاي ساخت(
 وسـازهاي  سـاخت (اصـفهان   غـرب  و شرق جديد شهري بافت
  ).اجتماعي هويت با و منسجم نسبتاً و منظم و نوساز
بخـش   كـه  اصـفهان  شـهر  قـديمي  بخش اصلي مسائل از
 مسـكوني  منـاطق  فرسـودگي  دهد مي تشكيل را شهر مركزي
 مخروبـه  و متروكـه  مجموعـه،  عناصر ماندن هبالاستفاد .است
 از جزئـي  درواقـع  خـود  مسكوني، و فضاهاي ها كارگاه شدن
 اصـفهان  شـهر  درونـي  يكپارچه بخـش  فرسودگي مسئله كل
مصوب شـهر   هاي فرسوده بافت پراكنش )3( شكلدر . است

ــفهان  ــاحت اص ــا آنو مس ــار ( ه ــد هكت ــاطق ) در واح در من
  .تاس شده دادهنشان  گانه پانزده
  

  
  

  هاي فرسوده و تاريخي بافت  مساحت). 3(شكل 
  مصوب شهر اصفهان

  )1395 سازمان نوسازي شهرداري اصفهان(: منبع

 سـطح  در خـرد  و مياني كالن، پيوندي هم ارزش محاسبه
 كـه  خطـوطي  هـدف  هـاي  محـدوده  و اصـفهان  شهر محالت
 ارزش برحســب باشــند مــي پيونــدي هــم ارزش دهنــده نشــان
. دهنـد  مـي  اختصـاص  خـود  بـه  را مختلفي يرمقاد پيوندي هم

بـا  ) محالت كل شـهر ( شهركل  پيوندي هم ميزان اينكه براي
 ارزش ميـانگين  بايـد  باشـد  مقايسـه  قابـل  هـدف  هاي محدوده
 مثـال  بـراي . شـود  مشـخص  محلـه  هـر  در پيوندي هم خطوط
 از كـوچكي  بخش در را پيوندي هم خطوط ارزش )4( شكل

  .دهد مي نشان هاناصف شهر در هدف هاي محدوده
  

  
  

  كوچكي بخش در پيوندي هم خطوط ارزش ).4(شكل 
  هدف هاي محدوده از

  )نگارندگان: (منبع

 هايي ستون و سطرها قالب در پيوندي هم ارزش اطالعات
 ايـن  وجـود  واسـطه  بـه . انـد  شـده  ذخيـره  جدول سري يك در

 .كـرد  تلفيـق  يكـديگر  با را مختلف هاي اليه توان مي جداول
 محـالت  و هـدف  هاي محدوده اطالعات كه است زمال ابتدا
 متصـل  مكـاني  صـورت  به پيوندي هم ارزش اطالعات به شهر
 پيونـدي  هم خط هر كه شود تعيين بايد ساده عبارت به. دنشو
 نحـوه  )5( شـكل  زمينه اين در. است شده واقع محله كدام در

 نشـان  هـدف  هـاي  محـدوده  به را پيوندي هم هاي داده اتصال
  .دهد مي

  

  
  

  نحوه اتصال مكاني خطوط ارزش  ).5(شكل 
  و محالت شهر اصفهان پيوندي هم

  )نگارندگان: (منبع

 بـراي  پيونـدي  هـم ميـانگين   هـا،  مكاني داده اتصال از بعد
 هـدف  هـاي  محدودهمحالت شهر اصفهان و همچنين  تمامي



  

      1396 بهار ،2، سال اول، شماره شهريفصلنامه توسعه پايدار 
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 محاسـبه  نحـوه  و سـازي  مـدل  فراينـد  )6( شـكل . شد محاسبه
 نشان هدف هاي محدودهمحالت و  در را پيوندي هم ميانگين

  .دهد مي
  

  
  پيوندي همنحوه محاسبه ميانگين خطوط  ).6(شكل 

  GISي با استفاده توابع تحليل
 )نگارندگان: (منبع

 محـالت  پيونـدي  هـم  هـاي نقشه فوق فرايند انجام از بعد 
در . شـد  توليد خرد و مياني كالن، سطح سه در اصفهان شهر

ــكل  ــه نق) 9(و ) 8( ،)7(ش ــمش ــدي ه ــطح  پيون ــه س در  در س
  .20است شده ارائه محالت شهر اصفهان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  كالن در محالت شهر اصفهان پيوندي هم  نقشه). 7(شكل 
  )نگارندگان: (منبع

  
  هاي مياني در محدوده پيوندي همنقشه ارزش  ).8(شكل 

  و محالت فرسوده و ناكارآمد شهري
  )نگارندگان: (منبع

 
 

  هايمحلي محدوده پيوندي همارزش  نقشه ).9(شكل 
  بافت فرسوده و ناكارآمد شهري

  )نگارندگان: (منبع

بـا   كـل شـهر   پيونـدي  هـم بررسي تطبيقي ارزش  منظور به
آمـاره ميـانگين، كمينـه، بيشـينه،      پـنج از  هدف يهامحدوده

 هاي شهر و بافت پيوندي همانحراف معيار و اختالف ميانگين 
نتيجـه ايـن مقايسـه     )1(در جدول . است شده استفادهفرسوده 

  .است آمده
  

  محالت  پيوندي هممقايسه ارزش ). 1(جدول 
  هاي فرسوده در شهر اصفهان و بافت

  )نگارندگان: (منبع

    
 ميـانگين باشد، مشخص مي )1( جدولكه در  گونه همان

 ســطح ســه هــر در هــدف هــاي محــدوده پيونــدي هــم ارزش
 تـر  پـايين شـهر   كـل  به نسبت محلي و مياني كالن، پيوندي هم

  .است
ــان   ــن مي ــتالفدر اي ــانگين اخ ــم مي ــدي ه ــهر پيون  و ش

ــر نســبتاً كــالن ســطح در هــدف هــايمحــدوده  .اســت كمت
 و شــهر پيونــدي هــم ارزش كمينــه بــين اخــتالف حــال بــااين

 و ميـاني  سـطح  از بيشـتر  كـالن  سطح در هدف هاي محدوده
  .باشدمي محلي

 شـهر  پيونـدي  هم خطوط گينميان محاسبه براي ازآنجاكه
 اخـتالف  اسـت،  داشته وجود پيوندي هم خط 50000 از بيش

 بـه  حتـي  شـهر  سـطح  ميانگين و هدف هاي محدوده ميانگين
 و شـهر  پيونـدي  هم ارزش در تفاوت بازگوكننده ناچيز ميزان

  .است هدف هاي محدوده
 ارزش مقايسـه  و تحليـل  بـراي  مناسب هاي روش از يكي

 هيسـتوگرام  از استفاده هدف هاي حدودهم و شهر پيوندي هم



 

  هاي فرسوده و ناكارآمد شهر اصفهانساختار فضايي محالت و بافت پايداري و بررسي 
   با استفاده از روش چيدمان فضا

17

 ارزش هيسـتوگرام  )10( شـكل  در. اسـت  پيونـدي  هم ارزش
 نشـان  هدف هايمحدوده و اصفهان شهر محالت پيوندي هم
  .است شده داده

  
  در محالت پيوندي همهيستوگرام ارزش ): 10( شكل

  )نگارندگان(: منبع
  هدف هاي محدودهمختلف شهر و 

 توزيـع  ،شـود مشـاهده مـي   )10( شـكل  در كه گونه همان
 بـه  نسـبت  ترينرمال توزيع از شهر سطح در كالن پيوندي هم

ــاني ســطح  مقايســه در. اســت برخــوردار محلــي ســطح و مي
 پيوندي هم توزيعنيز،  هدف هاي محدوده پيوندي هم باارزش
 برداشـت  چنـين  توان مي. است بهنجارتر شهر سطح در كالن
ــرد ــه ك ــدوده در ك ــاي مح ــدف ه ــتال ه ــاي ارزش فاخ  ه
  .است بيشتر پيوندي هم

 سطح در هم محلي و مياني پيوندي هم ارزش هيستوگرام
. اسـت  چولگي داري هدف هاي محدوده سطح در هم و شهر
 عـدم  ميـزان  دهنـده  نشـان  چولگي احتماالت نظريه و آمار در

 ميـانگين  بـه  نسـبت  هـا  داده اگـر . اسـت  احتمالي توزيع تقارن
 ايـن  غيـر  در و بـود  خواهـد  صفر بربرا چولگي باشند، متقارن
 ارزش هيسـتوگرام . اسـت  منفي يا و مثبت يا چولگي صورت

ــم ــدي ه ــي پيون ــم محل ــطح در ه ــهر س ــم و ش ــطح در ه  س
ــه چــولگي داراي هــدف هــاي محــدوده ــا راســت ســمت ب  ي
 كــه دارد آن از نشــان وضــعيت ايــن. اســت مثبــت چــولگي
 ايــن. اســت تــر بــزرگ ميانــه از پيونــدي هــم ارزش ميــانگين
 پيونــدي همبــا رابطــه در كــه اســت آن بازگوكننــده وضــعيت
 )هـدف  هـاي  محدوده يا محالت( نمونه ناچيزي تعداد محلي
 و ميـانگين  جايگـاه  تغييـر  سـبب  باال بسيار پيوندي هم باارزش
  .است شده ميانه

 شهر سطح در هم نيز مياني پيوندي هم ارزش هيستوگرام
 سـمت  بـه  چولگي داراي هدف هاي محدوده سطح در هم و

 دارد آن از نشـان  وضـعيت  ايـن . اسـت  منفي چولگي يا چپ
 ايـن . اسـت  تر كوچك ميانه از پيوندي هم ارزش ميانگين كه

 پيونـدي  همبـا  رابطه در كه است آن اين بازگوكننده وضعيت
 )هـدف  هـاي  محـدوده  يا محالت( نمونه ناچيزي تعداد مياني

 و ميـانگين  جايگاه تغيير سبب پايين بسيار پيوندي هم باارزش
 علـت  كـه  كـرد  برداشت چنين توان مي درواقع. اند شده ميانه

 و فرسـوده  هـاي  بافـت  وجود ،شهر سطح در توزيع كشيدگي
  .است غيررسمي اسكان هاي محدوده

  بحث
ســاختار  هــاي پــژوهش نشــان داد، كــه يافتــه گونــه همــان

ــوده    ــت فرس ــر درفضــايي محــالت داراي باف ــه ه ــطح س  س
از محـالت ديگـر    تـر  پـايين  محلـي  و مياني كالن، پيوندي هم
در شهر ) 2005(پژوهش ووگان در  نتايجيچنين  .است شهر

همچنين در مطالعه حاضر مشخص . بود آمده دست بهلندن نيز 
 هـا  لبـه در  باشـند  مـي شد كه محالتي كه داراي بافت فرسوده 

ــاي محــالت ( ــم )مرزه ــدي ه ــاال و در درون محــالت   پيون ب
نيـز   2007هيليـر در سـال    هـاي  افتـه ي .دارنـد پايين  پيوندي هم

بـرخالف   حـال  بـااين  ؛مشابه نتايج شـهر اصـفهان بـوده اسـت    
محلي و  پيوندي همديگر محققان مبني بر باال بودن  هاي يافته

فرسـوده، نتـايج    هـاي  بافـت كـالن در   پيونـدي  همپايين بودن 
محلــي  پيونــدي هــمآن اســت  دهنــده نشــانپــژوهش حاضــر 

نسـبت   تري نامناسب فهان وضعيتفرسوده شهر اص هاي بافت
 نامنسجمكه ساختار  رسد ميكالن دارد؛ به نظر  پيوندي همبه 
داليـل   البتـه . اين محالت دليل اين امر بـوده اسـت   گسسته و

و كنكـاش   موردبررسـي بايـد در تحقيقـي مسـتقل     اين امر را
بهبـود  كـرد كـه جهـت     اسـتنباط چنـين   توان ميتنها . قرارداد
شـبكه   ازنظـر سوده شهر اصفهان، حداقل فر هاي بافتشرايط 

محلي را در اين مناطق تقويـت   پيوندي همابتدا بايد دسترسي 
  .كرد

  گيرينتيجه
استفاده از روش چيـدمان فضـا بـراي تبيـين و      طوركلي به

ــوده و     ــت فرس ــاختار فضــايي محــالت داراي باف ــي س بررس
ــي   ــب م ــد مناس ــد ناكارآم ــه ،باش ــاط  چراك ــيارتب و  دار معن

و محالت داراي بافـت فرسـوده    ساختار فضاييين مستقيمي ب
در ايـن   شـده  انجامبررسي . ها وجود داردشرايط حاكم بر آن

هاي فرسوده شـهر اصـفهان    بافتمقاله حاكي از آن است كه 
؛ بـه بيـان سـاده ايـن منـاطق      برنـد  ميدر انزواي فضايي به سر 

بـديهي   .توانايي پيوند مناسب با كـل سـاختار شـهر را ندارنـد    
 ريـزي  برنامـه  هرگونـه اي و  ست كه هرگونـه اقـدام مداخلـه   ا

 توانـد  نمـي بدون در نظر گرفتن ساختار فضـايي ايـن نـواحي    
و حاشـيه محـالت    هـا  لبـه بـاال در   پيونـدي  هم. مثمر ثمر باشد

داراي بافــت فرســوده گويــاي ايــن نكتــه اســت كــه ســاختار 
 فرسوده نتوانسته است با اين محورهـا پيونـد   هاي بافتدروني 

ــاختاري    ــابراين س ــورد، بن ــابخ ــد ن ــهري   همبن ــاي ش در فض
نامناسـب شـده    فضـايي  گيـري  شكلكه منجر به  گرفته شكل
ها بايد در جهت رفع اين كاستيمي ها اقداملذا اولويت  .است

  .تعريف شود
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  قدرداني تشكر
دانند از همكاري معاونـت  نويسندگان بر خود واجب مي

عات شـهرداري اصـفهان   ريزي، پژوهش و فناوري اطالبرنامه
جنـاب آقـاي دكتـر محمـود محمـدي در انجـام ايـن         ويژه به

  .پژوهش، تشكر نمايند
 

  ها نوشت يپ
1. Natural Movement 
2. Spatial Configuration 
3. Hillier, B 
4.Space Syntax 
5. Integration 

سند ملي راهبردي احياء، بهسازي و نوسازي و توانمندسازي  بر اساس. 6
هاي ها و محله، محدوده)1393( يشهرهاي فرسوده و ناكارآمد بافت

هاي مصوب طرح موجب بهشود كه هايي اطالق ميهدف به محدوده
اين . شوندهاي ساماندهي مياحياء، بهسازي و نوسازي مشمول برنامه
هاي هاي تاريخي شهرها، پهنهمحدوده شامل چهار گونه محدوده

هاي و سكونتگاه شهري با پيشينه روستاييهاي نابسامان مياني، پهنه
  .باشندغيررسمي مي

7. Depth 
هاي  هاي گرافيكي از مفهوم عمق فضا و گراف براي مشاهده مثال .8

  .رجوع شود )2007(چيدمان فضا به هيلير، 
9. Justified Graph 
10. Greene 
11. Desyllas 
12. Vaughan 
13. AutoCAD 
14. ArcGIS 
15. Depth Map 
16. Axial Map 
17. Integration Rn 
18. Integration R3 
19. Integration Rr 

  منابع 
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  عنوان ركن توسعه پايدار،  به آموزش حفظ ميراث فرهنگي بهرهيافتي 
 سال 12تا  9كودكان به 

  
  
 
  

  2محسن افشاري ،1،*سميرا رضائي
  
  
  
  

  چكيده
ها و  ي تاريخي و عميق است كه وظيفه پاسداري و حفاظت از آن عالوه بر سازمان كشور ايران داراي فرهنگي غني با پيشينه

در حفظ  سال بزرگبه ارث رسيده است و بايد از كودك تا  نهيس به نهيساين ميراث . ايرانيان است تك تكنهادهاي دولتي به دوش 
هاي آينده نيازمند آشنايي بيشتر با اصالت خود و نياكانشان  راويان سال عنوان بهز اين ميان كودكان ا. بها كوشا بود اين گنجينه گران

جا  از آن. با ميراث كهن سرزمين است ها آنبا ميراث فرهنگي گامي مهم و ارزشمند جهت آشنايي  ها آنهستند، بنابراين آشنا كردن 
هاي آموزش به كودكان را شناسايي كنيم و  ضرورت دارد كه راه ست،توسعه فرهنگي پايدار ا كه آموزش از اركان اصلي

همياراني را براي ميراث بتوان تا  هوشمندانه راه مناسب جهت برقراري ارتباطي عميق ميان كودكان و تاريخ به كار بسته شود
تحليلي به تعريفي از ميراث فرهنگي بپردازد و اهميت  –اين مقاله تالش دارد با رويكردي توصيفي . بهاي كشور تربيت نمود گران

هاي آموزشي مؤثر به  بها و راه حفظ اين ميراث ارزشمند را بررسي نمايد و همچنين به بررسي نقش كودكان در حفظ ميراث گران
هاي  شده است و از تكنيك ادهگيري هدفمند استف با توجه به ماهيت تحقيق، از روش تحقيق كيفي با نمونه. ها در اين راه بپردازد آن

نتايج حاصل از تحقيق بيانگر اين است كه . شده است اي، پرسشنامه و مصاحبه بهره گرفته ها از طريق مطالب كتابخانه گردآوري داده
سازد و براي نهادينه كردن فرهنگ حفاظت از اين ميراث  جامعه را مي  ميراث فرهنگي دستاوردهايي از نياكان است كه هويت

توان افراد  داران آينده هستند و باتربيت كودكان در اين زمينه مي ها سرمايه بها، كودكان سهم بيشتري خواهند داشت چراكه آن گران
ها به  بها و ارزش وجودي آن ها را نيز در اجراي اين امر مهم سهيم نمود و با شناساندن هرچه بيشتر اين ميراث گران مرتبط با آن
  .پاسداراني وفادار را جهت حفظ اين دستاوردها تربيت نمودتوان  كودكان، مي

  
  
  
  
  
  
  

  كليدي هايواژه
  .ي تاريخي ايران ، پيشينهميراث فرهنگي، كودكان، آموزش

                                                            
 .اصفهان پيشرو، پژوهان سسه آموزش عالي دانشؤ، ممعماري دانشجوي كارشناسي ارشد -1
  .اصفهان، دانشكده معماري و شهرسازي، دانشگاه هنر اصفهان ،ياراستاد -2

  s.rezaei35@yahoo.com :نويسنده مسئول -* 
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  مقدمه
هنر ارزشمندي كه در ادوار تاريخي تبلوريافته است 

البته اشتياق به . وقفه است انتها و بي نيازمند حفاظتي بي
نگهداري ميراث تاريخي امروزه تقريباً در هر گوشه از جهان 

هاي چشمگير در  رغم پيشرفت باوجوداين و به. نمايان است
سو، افزايش آگاهي  گونه آثار از يك آوري نگهداري اين فن

مردم و مسئوالن و رشد فزاينده بودجه حفظ و نگهداري 
توان گفت امروزه  مي جرئت آثار تاريخي از سوي ديگر به

ميراث تاريخي بشر بيشتر از هر زمان ديگري در معرض خطر 
اي انديشيد و با  قرار دارد و بايد جهت حفظ اين ميراث چاره

ويژه قشر  سازي مردم به هاي سنتي و آگاه بر مهارت تكيه
هايشان در راستاي حفظ اين  ها و مهارت كودك از توانايي

آموزش در دوران كودكي . آثار ارزشمند گامي برداشت
ها از محيط آموزشي، دوام  ازنظر سهولت اثرپذيري آن

 ها حائز اهميت است تر داده ها و تخريب مشكل بيشتر آموخته
كه البته اين اقدام نيازمند شناسايي هرچه بيشتر و بهتر 

. هاي آموزشي صحيح به كودكان است كودكان و ارائه راه
يازمند همكاري كودكان با كه انجام اين كار ن ازآنجايي

يكديگر است و طبق نمودار رشد كودكان شروع انجام 
شود  سالگي آغاز مي 9كارهاي گروهي در كودكان از سن 

سال براي اين كار در  12تا  9گروه سني ). 1383مفيدي (
ها  اين نوشتار كه باهدف رسيدن به ايده. شده است نظر گرفته

ريخ و حفظ ميراث هايي جهت ارتقاء آموزش تا و راه
فرهنگي به كودكان است، تالش دارد تا بابيان تعريفي از 
ميراث فرهنگي، راه درست برقراري ارتباط ميان كودكان و 

هايي جهت آموزش به  تاريخ را شناسايي كند و به ارائه راه
اين  .بها بپردازد ها در راستاي حفظ اين ميراث گران آن

  اي و با روشي  هتحقيق بر مبناي مطالعات كتابخان
گرفته است كه البته در اين زمينه  تحليلي انجام –توصيفي 

اين مقاله در چهار . محدوديت كمبود منابع وجود دارد
بخش اول به تعريفي از . بخش اصلي تدوين گرديده است

در . پردازد ميراث فرهنگي و اهميت حفظ اين ميراث مي
وزشي و بخش دوم، اهميت آموزش به كودكان، اهداف آم

. ها موردبررسي قرارگرفته است جانبه آن رشد و پرورش همه
هاي آموزش تاريخ به كودكان  در بخش سوم اهميت راهكار

شده است و در بخش چهارم تحليلي از حفظ ميراث  پرداخته
از اين تحليل . فرهنگي توسط كودكان ارائه گرديده است

ردهاي توان نتيجه گرفت كه ميراث فرهنگي دستاو چنين مي
بهاي گذشتگان است و همه اقشار بايد در حفظ آن  گران

كوشا باشند و از اين ميان كودكان چون داراي اذهان پاك 
تر پذيراي آشنايي و درك اين ميراث  هستند بسيار راحت

ها  گذاري روي آن توان با سرمايه بها هستند و مي گران
  .مدافعاني را براي حفظ آينده اين ميراث تربيت نمود

  ميراث فرهنگي
را  گيرد كه ما ميراث فرهنگي مقوله وسيعي را دربر مي

سازد و  به شناخت آنچه هستيم و آنچه بايد باشيم رهنمون مي
. دهد در حقيقت هويت و شناسنامه يك ملت را تشكيل مي

جامانده از گذشتگان  كليه آثار بهميراث فرهنگي به تعبيري 
گذشتگان و سير  است كه به نحوي براي شناسايي زندگي

عنوان اسناد و مدارك، گزينش و  ها به تكامل و تشكيل تمدن
شوند و شامل آثار تاريخي منقول و  انتخاب و نگهداري مي

تعريف از ميراث فرهنگي در  ترين جامع. باشد مي رمنقوليغ
در  1972هفدهمين جلسه كنفرانس عمومي يونسكو در سال 

تعريف كه در حقيقت شده است، بر اساس اين  پاريس ارائه
آثار،  يبند مياست تقس رمنقوليمربوط به ميراث فرهنگي غ

  :ها، به شكل زير عنوان شد ها، محوطه مجموعه
يا نقاشي در  يساز شامل آثار معماري، مجسمه: آثار

ها و  بناها، عوامل و بناهايي كه جنبه باستاني دارند و نيز كتيبه
غارها و مجموع عواملي كه ازنظر تاريخي، مذهبي و علمي 

  .داراي ارزش جهاني هستند
شامل بناهاي مجزا يا مجتمع كه ازنظر : ها مجموعه

ها در  فرد بودن معماري و نيز بسته به موقعيت آن منحصربه
 يره طبيعي به لحاظ تاريخي، هنري و علمي دارايك منظ

  .ارزش جهاني هستند
 لهيوس شامل آثار انساني يا آثاري كه توأمان به: ها محوطه

هاي باستاني كه  است و نيز محوطه جادشدهيانسان و طبيعت ا
، نژاد شناسي داراي ارزش يشناس ييبايبه لحاظ تاريخي، ز

 ).9 ،1380توحيدي (جهاني استثنايي هستند 
هاي غير فيزيكي يك  ميراث فرهنگي منقول به جنبه

ورسوم جامعه در يك  شود و اغلب آداب فرهنگ گفته مي
گيرد يا راه و روش رفتار در جامعه  دوره زماني را دربر مي

كه معموالً قوانين رسمي عمومي براي كاركرد در يك 
ميراث معنوي  گريد عبارت به. فضاي فرهنگي خاص هستند

شامل بخشي از فرهنگ ماست كه به شكل شفاهي و 
 ).72 ،1393 كاظمي(به ما به ارث رسيده است  نهيس به نهيس

نامه سازمان ميراث فرهنگي كشور  در ماده يك قانون اساس
: است شده في، ميراث فرهنگي چنين تعر1364مصوب سال 

از گذشتگان است كه  مانده يميراث فرهنگي شامل آثار باق
باشد و شناسايي آن  نشانگر حركت انسان در طول تاريخ مي

گردد و از  زمينه شناخت هويت و خط فرهنگي او ميسر مي
 ديآ هاي عبرت براي انسان فراهم مي اين طريق زمينه

  ).1380توحيدي(
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  ميراث فرهنگي ت ازظااهميت حف
ميراث  كه با استناد به مواردي از منشور آتن بايد گفت

است از گذشته كه بيش از هر  يمتيق فرهنگي شواهد گران
ها و بعد به  ديگر به لحاظ ارزش تاريخي و احساسي آن زيچ

هايي نويي يافت  ها ارزش خاطر اينكه در بعضي از آن
ابداع انسان هستند،  كننده انيب شوند كه به نحوي بهترين مي
از ميراث بشري  بخشي ها نيا. بايد مورداحترام قرار گيرند مي

دارند و الزام  ها را به عهده هستند و وظيفه نگهداري از آن
دارند تا اين ارثيه شريف را بدون دخل و تصرف به آيندگان 

قطعنامه ونيز در مورد حفظ و ). 1380 توحيدي(ارائه دهند 
هاي  شاهكار 1964مرمت ميراث فرهنگي مصوب سال 
گذشته بوده و در تاريخي ملل، بازگوكننده پيام معنوي 

. باشند زندگي امروز شاهد زنده و گويايي از سنن باستاني مي
بشريت كه هرروز بيشتر مرتبه و ارزش انساني را درك 

منزله مواريث عموم مردم به شمار  كند اين آثار را به مي
داند كه با اقدامات الزم در مورد  آورده و خود را مكلف مي

ها را در كمال اصالت به دست  احيا و نگهداري اين ابنيه، آن
  ).1380 توحيدي(هاي آينده بسپارد  نسل

تواند به اعتبارسنجي  از ديدگاهي ديگر حفظ آثار مي
اي  هاي رايانه امروزه روش .خاطرات گذشتگان كمك كند

تواند با دقت بسياري شكل و ظاهر آثار اكتشافي را به  مي
ي گذشتگان هاي بسياري را از شيوه زندگ دست آورد و داده

ترين خطري كه آثار باستاني را  متأسفانه بيش. ارائه كند
 يصدمات و لطمات. است گردشگرانكند از سوي  تهديد مي

وارد  يخيكه توسط بعضي افراد ناآگاه به آثار ملي و تار
 ارزش يآثار را مشتي سنگ ب فرادي كه اينا ،گردد يم

ها را امري عادي  پندارند و نوشتن يادگاري و شكستن آن مي
كه در هنگام  آمده شيبارها پ. كنند تلقي مي يحيو تفر

كه چطور  ميا هاي تاريخي شاهد بوده بازديد از ابنيه و سايت
ها  ها و مجسمه كودكان بر روي آثار تاريخي چون سرستون

ساالن  بزرگ. ها عكس گرفته شود از آنشوند تا  گذاشته مي
كنند و به قول خودشان  نامشان را حك مي واريبر روي درود
هاي دست زدن و  ها به تابلو در موزه. نويسند يادگاري مي

هاي  چنين حفاري شود و هم عكاسي ممنوع توجهي نمي
هاي باستاني امري طبيعي شده  و مخفيانه در سايت رمجازيغ

خشك شدن . طبيعي حتي بدتر است وضعيت ميراث. است
هاي كنار دريا و  ها، زباله ها و رودخانه ها، تاالب درياچه
 و يساز جاده و يسازاليو براي ها جنگل نابودي ˛ها كوه
ان شهروند توجهي بي مبين همگي كه ديگري بسيار هاي مثال

بعضاً قابل جبران نسبت به حفاظت اين ميراث است، كه 
آور در كشور ما در حالي  مسائل تأسف گونه اين .باشد نمي

براي حفظ آثار  گيرد كه در كشورهاي ديگر صورت مي
در بسياري از  .گيرد تاريخي تالش فراواني صورت مي ملي و

بهترين  ها و كشورها كارشناسان خبره با حمايت كامل دولت
 نگهداري آثار تاريخي دارند، امكانات سعي در مرمت و

هاي ارزشمند  ند كه حفظ اين گنجينهچراكه آنان عقيده دار
 تنها اتالف وقت و ثروت كشور نيست، ها نه مراقبت از آن و

حتي آن را امري  بلكه اين امر را وظيفه خود دانسته و
 ).1393رفيعي (دانند  درآمدزا مي

دهد كه  از طرفي نگاهي به تاريخ كشورمان نشان مي
سال قبل از حفظ ميراث فرهنگي در ايران حداقل به پانصد 

اي از  زماني كه داريوش در كتيبه. گردد يميالد مسيح بازم
گذاشته را تخريب  يجا خواهد كه آنچه او به آيندگان مي

ايرانيان در ادوار مختلف براي حفظ ميراث فرهنگي . نكنند
مثال  عنوان شدند به هاي گوناگون متوسل مي خود به شيوه
در حفظ مواريث اي  نيز نقش عمده »وقف«اقدامي مانند 

وزارت  1342در سال . فرهنگي و مذهبي داشته است
فرهنگ و هنر به دولت اضافه شد و همين امر باعث تأسيس 

شد كه  1345سازمان ملي حفاظت آثار باستاني در سال 
هاي  تخصصي براي مرمت احياي بناها و مجموعه اي هوظيف

ز كشور ايران با داشتن حجم عظيمي ا. تاريخي كشور داشت
كشور نخست دنيا ازلحاظ  10آثار تاريخي و فرهنگي جزو 

حفظ و نگهداري . شده است هاي گردشگري شناخته جاذبه
شوند بخشي از  ها كه افتخار ملي محسوب مي اين گنجينه

وظايف سازمان ميراث فرهنگي كشور است كه البته با 
داشتن منابع محدود مالي و انساني و امكانات حفاظتي اندك 

  ).1387 حيدري(اي را ندارد  انجام كامل چنين وظيفهقدرت 
سپردن حفاظت به يك سازمان و شانه خالي كردن ساير 

اش همان است كه  شهروندان امري نادرست است و نتيجه
اين شهروندان يك جامعه هستند . امروز با آن روبرو هستيم

روند و زماني كه  كه ميراث داران واقعي اين آثار به شمار مي
ها آگاه شوند خود  نسبت به اهميت حفظ و نگهداري آن

مشكل اينجاست  .شوند حافظ ميراث فرهنگي و طبيعي مي
كه همواره نقش مردم در حفظ ميراث فرهنگي ناديده 

نهادهاي فرهنگي و  يطورجد شود و تاكنون به گرفته مي
آموزشي براي واردكردن مردم در ميدان حفظ و نگهداري 

همه  نيباوجودا. اند نكرده يتالش مؤثراز ميراث فرهنگي 
ايران بود به كودكان از  يجا آثار تاريخي اگر هر كشوري به

سنين پايين در خصوص اينكه در كشور چه آثاري هست، 
اهميت وجود اثر تاريخي چيست، وجود آثار تاريخي چه 
اهميت و منفعتي براي وي و ديگران دارد و صدها موضوع 

اگر امروز در رابطه  كه يراست به. شد مشابه آموزش داده مي
با حفظ و نگهداري و آموزش ميراث فرهنگي غفلت كنيم 

اگر كودكان ما با . توانيم به آيندگان پاسخ دهيم چگونه مي
توانند در مقابل  هويت و تاريخ خود آشنا نباشند، چگونه مي
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هاي غربي براي پذيرش  تبليغاتي رسانه ريناپذ انيجمه پاه
  .انه مقاومت داشته باشندفرهنگ بيگ

و كودكان با گذشته  ناآشنا بودن مردم خصوصاً جوانان
 ريشه بودن و يكي از عوامل بي نياكان خود، خيو تار
هويتي در جامعه بوده كه عواقب ناگوار آن گريبان گير  بي

شود تا زماني كه افكار عمومي مردم را براي  همگان مي
به هر نوع قانون و اعتبار حفظ آثار تاريخي بكار نبريم توجه 

جداي از توجه مسئولين به اين اماكن و . نتيجه خواهد بود بي
سازي بين مردم جهت حفاظت و نگهداري از  فرهنگ آثار،

اين اماكن از اهميت خاصي برخوردار است كه اين 
رساني و تبليغ و ترويج اين امر ياري و مساعدت قشر  اطالع

نهادينه شدن فرهنگ  لذا .بدطل كرده و فرهنگي را مي تحصيل
اي و  حفاظت از ميراث فرهنگي و طبيعي از نيازهاي پايه

فرهنگي كه بايد از . رود ضروري در ايران به شمار مي
كودكي آموزش داده شود تا در ذهن و باور شهروندان نقش 

مقطع ابتدايي . ببندد و از نسلي به نسل ديگر منتقل شود
اي كه  دوره. رود ر ميترين مقطع تحصيلي به شما مهم
گيرد و درنتيجه  هاي شخصيت انسان در آن شكل مي پايه

تواند نقش به  ميراث فرهنگي مي ي نهيتدوين درسي درزم
 د ودر ايجاد و توسعه فرهنگ حفاظت داشته باش ييسزا
ها در ذهن كودك نقش  تنها اثرات مثبت اين آموزش نه
ساير اعضاي خانواده ها والدين و  واسطه آن بندد بلكه به مي

  .شوند نيز آگاه شده و ملزم به رعايت مي

 اهميت آموزش به كودكان

اهميت آموزش در دوران كودكي را از دو جنبه مدنظر 
كودكان از  يرياند يكي حساسيت و سهولت اثرپذ قرار داده
باشد و ديگري دوام تأثرات و عمق  هاي آموزشي مي محيط

بنابراين آنچه در  ،دوران استها در اين  هاي آن يادگيري
شود هم پايداري بيشتري دارد و هم  سنين اوليه آموخته مي

روايت  باره نيدرا. تخريب و از بين بردن آن مشكل است
 .1»علم در كودكي مانند نقش در سنگ است« :داريم كه

آموزش در دوران كودكي موردتوجه طيف وسيعي از 
در  قدم شين پازجمله متفكري. نظران بوده است صاحب

عقيده داشتند اگر آموزش از  ميالدي19و 18، 17هاي  قرن
سنين اوليه آغاز شود بسياري از مسائل اجتماعي حاد پديد 

آموزش دوران اوليه «نيز اشاره دارد  افالطون. نخواهد آمد
كودكي امري اجتماعي است و بايد در اين سنين كودكان را 

و تعليم به مؤسسات  از والدينشان جدا كرد و جهت مراقبت
اجمال اهداف  توان به مي). 1383مفيدي(» .اجتماعي سپرد

به سه  2بلوم يبند آموزشي دوره كودكي را بر اساس طبقه
  :دسته تقسيم نمود

در حوزه  يطوركل به :اهداف آموزشي حوزه شناختي - 
روانشناسي كودك، حوزه شناختي دربرگيرنده مجموعه 

هاي ذهني است، به  و مهارتها  دانش، معلومات، توانايي
هايي كه با ذهن و انديشه كودك سروكار  جريان بهعبارتي 

طبق نظر بلوم و همكارانش اين حوزه  .شود دارد، مربوط مي
 .آمده است) 1(ي است كه در جدول شماره مراتب داراي سلسله

  مراتب بلوم در حوزه شناختي سلسله). 1(جدول
  )Bloom 1956: (منبع

ها و جريان  اطالعات منفرد، روششامل   دانستن
  ها، مفاهيم و اصول و قوانين عام عمل

شامل درك اصول و مفاهيم، تفسير متون،   فهميدن
  نمودارها و تصاوير

به كار بردن 
  يا بكار بستن

قوانين در  شامل كاربرد مفاهيم و
هاي جديد، كاربرد قوانين و  موقعيت

هاي عملي، تبديل متن  ها ئر موقعيت نظريه
هاي رياضي، تهيه  نوشتاري به فرمول
، نمايش روش صحيح  جداول و نمودار

  انجام يك كار

  تحليل

يك  نشده انيشامل پي بردن به مفروضات ب
متن، پي بردن به تناقضات موجود در يك 
استدالل، تمييز حقايق از حدسيات، تخمين 

ميزان ارتباط اطالعات، تجزيه ساختار 
  )هنري، موسيقي، شعر(محتوايي يك كار 

  تركيب

شامل نوشتن يك متن كامالً منسجم، ارائه 
، تركيب افتهي يك سخنراني كامالً سازمان

منظور حل مسئله با  بههاي متفرقه  يادگيري
مشكل، ارائه چارچوب جديدي براي 

  ها يا حوادث بندي اشياء، پديده تقسيم

  ارزشيابي

شامل قضاوت درباره استحكام منطقي 
ميزان ارتباط بين  يمتون، قضاوت درزمينه

، قضاوت درباره يريگ جهياطالعات و نت
انجام كار با استفاده از معيارهاي دروني، 

هنري، (ارزش يك كار  يقضاوت درزمينه
با استفاده از معيارهاي ) موسيقي، متن

  بيروني
  

حوزه عاطفي شامل  :اهداف آموزشي حوزه عاطفي - 
هايي است كه رفتار كودك را در مرحله  ها و نگرش ارزش

. پذيرد مي تينها در نمايد و اول هدايت و سپس آگاه مي
صحيح اين حيطه كه داراي اهدافي چون كماالت و تربيت 

 :باشد باشد كه به شرح ذيل مي مي

حساسيت كودك نسبت به وجود بعضي : دريافت كردن -
 .ها ها و توجه به آن پديده
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ها،  ، عالوه بر توجه كردن به محرك كودك: پاسخ دادن -
كند، يعني  مي شنود، فعاليت نيز بيند يا مي نسبت به آنچه مي

 .دهد فعاالنه به آن پاسخ مي
ابزار عقيده با نگرش كودك، نسبت به : يگذار ارزش -
درواقع، رفتار معرف اين طبقه، داراي ويژگي باور . زيچ كي

 .يا نگرش است
صورت يك نظام،  ها در كودك به ارزش: يده سازمان -

 .گردد ها مشخص مي شود و روابط آن مي يده سازمان
صورت  تبديل نظام ارزشي كودك به :شخصيت پذيري -

 .هاي شخصيتي ويژگي يك سبك زندگي يا
در نگاه كودكان امري متفاوت از  يمفاهيم و معان

اي و يا  ها با تماشاي هر پديده چراكه آن. ساالن است بزرگ
گذرند،  مي يراحت شنيدن هر آوايي، از كنار آن به

كودك، درصدد كشف آن پديده و جستجوي  كه يدرحال
اي  ظاهر ساده پس هر چيز به. رمز و راز چگونگي آن برخيزد

  .تواند به معماي پررمزوراز براي كودك تبديل شود مي
حوزه رواني حركتي،  :تياهداف آموزشي رواني و حرك - 

شود مانند  هاي حركتي مي ها و مهارت شامل توانايي
هاي روزمره،  هاي انجام فعاليت هاي كالمي، مهارت مهارت
 ...اي و هاي حرفه مهارت

بندي فوق در حيطه شناختي و عاطفي  به دنبال تقسيم
   اهداف آموزشي در حيطه يبند به طبقه 3سيمپسون

طور اجمال  وي به يبند طبقه. حركتي پرداخت -رواني 
  :عبارت است از

شامل تحريك ): ها آگاهي از اشياء و كيفيت آن( افتيدر -
 حسي، انتخاب عالمت، تبديل درك به عمل

): آمادگي و تطبيق براي انجام يك عمل خاص( يآمادگ -
اطالع از مراحل مختلف در انجام (شامل آمادگي ذهني 

ابزار  يريكارگ ميل به( يبدني، آمادگي روان يآمادگ) كار
 )انجام كار در
 )رفتاري كه زير نظر مربي انجام شود(شده  تيپاسخ هدا - 
صورت عادت  شده به گرفته اديرفتار (خودكار شدن عمل  -

 )ديآ يدرم
 )تيرفتار با توجه به تغيير وضع رييتغ(تطبيق و ابداع  - 

ازآنجاكه دوره كودكي دوره تربيت و پرورش ذهني و 
فوق،  يبند رشد جسماني كودك است، پس با توجه به دسته

هر سه دسته در فرايند آموزش و تربيت كودك مهم است 
چنين در راستاي آموزش صحيح  هم ).1393 خيرالسادات(

: شود هاي مختلف بيان مي به كودكان يادگيري طبق ديدگاه
ماريا مونته سوريمي گويد كه كودك، دانش درباره محيط 

ت كند، بنابراين تربي را اساساً از طريق حواس خود كسب مي
گانه براي كودكان ضروري است  هر يك از حواس پنج

كند كه هر چه  ژان پياژه اشاره مي). 1383 مفيدي(

تر باشد،  هاي كودك و تعامل او با محيط متنوع تجربه
يابد بيشتر و  وضوح و ميزان مفاهيمي كه در او پرورش مي

مفاهيم شناخت وي را نسبت به  گونه نيتر خواهد بود ا وسيع
دهد و او را براي تفكر منطقي بهتر مجهز  ايش ميمحيط افز

  ).1383 مفيدي(كند  مي
طبق تعريف ارنست راپيكت هيلگارد و توان  پس مي

پايدار  نسبتاًيادگيري عبارت است از تغيير : ماركويز گفت
در احساس، تفكرات و رفتار فرد كه بر اساس تجربه 

و اسكينر  رفتارگراياني از قبيل جان واتسون. باشد جادشدهيا
دانستند و معتقد بودند كه  پذير مي سرشت انسان را انعطاف

كند، چنانكه  در رشد، يادگيري نقش اصلي را ايفا مي
كودك از  ازآنچهنظر  تواند صرف آموزش اوليه مي

ها، نژاد و اجداد به  ها، توانايي استعدادها، تمايالت، عالقه
  كند ي تبديل سال بزرگارث برده، او را به هر نوع 

به بهترين نحو  ادگرفتنيبراي آنكه  پس ).1388 سيف(
صورت گيرد، بايد حداقل، عوامل يا شرايط زير كه معموالً 

شود وجود داشته  يادگيري مطرح مي نياز تحت عنوان پيش
 ادگرفتنيانگيزه براي  - 2. هدف وجود داشته باشد -1 :باشد

به  -3 . )انگيزه پايدار باشد(وجود داشته باشد و ادامه يابد 
مصاحبه با مربيان .(مواد آموختني توجه و دقت كافي بشود

  .)كانون موردبررسي توسط نگارنده

  هميت آموزش تاريخ به كودكانا
اي  آيند داراي چه گذشته كودكان بايد بدانند از كجا مي

 يجا ها به گذشته براي آنهاي  اند و چه ميراثي از نسل بوده
توانند روابط دنياي  كودكان به كمك تاريخ مي. مانده است

كه چگونه امروز تحت  ابندي يها درم مدرن را درك كنند آن
هايي براي آينده  گرفته است و چه درس ثير ديروز شكلأت

دارد، تنها با آگاهي از تاريخ و سنجش حال با گذشته، تفكر 
  .گيرد مي ها شكل انتقادي در آن

. كند تاريخ كودكان را تشويق به مشاهده دقيق مي
هاي تاريخي از ديدگاه سرشتي براي كودكان جالب  موضوع

ها را  ها را برانگيزانند و آن توانند كنجكاوي آن هستند و مي
هاي تاريخي و  و گردآوري داده افتنيبه مشاركت فعال در

آموزش تاريخ  رو نيهاي پيش تشويق كنند ازا پيوند با نسل
اي در رشد عقالني، اجتماعي و  تواند نقش بسيار ارزنده مي

براي آنكه كودكان . اخالقي كودكان و نوجوانان داشته باشد
هاي تاريخي ازجمله ميراث  در سنين باالتر با موضوع

براي سنجش  يا هيفرهنگي عالقه نشان دهند و تاريخ را پا
حال با گذشته و آينده قرار دهند، بايد از همان سنين 

 .هايي را در اين زمينه تدارك ببينند كودكي مربيان فعاليت
توان گفت آموزش مفاهيم و انتقال اطالعات  مي يطوركل به

تواند مؤثر و پايدار باشد كه روند  به كودكان هنگامي مي
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دين معني كه ب .ها روندي دوسويه باشد آموزش به آن
ها بتوانند با  امكاناتي براي دانش آموزان فراهم شود كه آن

آن  يهايي درزمينه مراجعه به منابع گوناگون يا انجام فعاليت
موضوع، خود فعاالنه در يادگيري مفاهيم و اطالعات 

گمان آموزگاران، مربيان، والدين كه  بي. شركت كنند
كنند در  يزير برنامهخواهند در اين زمينه براي كودكان  مي

هاي تاريخي و  دقت مجموعه كتاب گام اول بايد خود به
توانند  در گام دوم مي. ميراث فرهنگي را مطالعه كرده باشند

هاي پيشنهادي،  بر پايه دانش خود و بهره گرفتن از فعاليت
هاي كارا و سودمند براي اين گروه سني تدارك  فعاليت

راستا بايد دو مهارت را در  در اين). 1385 قاييني( ننديبب
هاي ديگري  كودكان تقويت نمود كه در ادامه آن مهارت

  )).1(شكل(نيز در كودكان ايجاد يا تقويت خواهد شد 

  پذيري در كودكان مسئوليت
از ديگر مواردي كه بايد در اين زمينه در كودكان تقويت 

يعني  پذيري مسئوليت يطوركل به. پذيري است نمود مسئوليت
قابليت پذيرش و به عهده گرفتن كاري كه از كسي 

را  مسئوليت پذيريتوان دو نوع  شده است، مي خواسته
پذيري  شخصي و مسئوليت پذيري مسئوليت: مشخص كرد

پذيري شخصي و خانوادگي، وظايف  مسئوليت. اجتماعي
اي هستند كه بيشتر كودكان خودشان در سنين  شخصي اوليه

ها و  مسواك زدن، شستن دستدهند، مثل  پايين انجام مي
را كافي  برخي والدين انجام اين وظايف. لباس پوشيدن

هاي خانه نيز ردانند، اما بايد به كودكان وظايفي درباره كا مي
شخصي و  يريپذ تيمحول كرد تا عالوه بر مسئول

اجتماعي را نيز بياموزند و در  يريپذ تي، مسئول خانوادگي
  .مقابل ديگران احساس مسئوليت داشته باشند

ازلحاظ لغوي واژه مسئوليت به معناي توانايي پاسخ 
مناسب و  يها يريگ ميو در عرف به مفهوم تصم دادن

گيري مناسب آن است كه  منظور از تصميم. مؤثر است
كودك در چارچوب هنجارهاي اجتماعي و انتظاراتي 

انتخابي بزند كه موجب  رود دست به كه معموالً از او مي
ايجاد روابط انساني مثبت، افزايش ايمني، موفقيت و 

است كودكان از نيازها و الزم  .آسايش خاطر وي شود
هاي خويش آگاه باشند، او زماني فردي مسئول به  هدف

هاي خويش و  آيد كه با در نظر گرفتن هدف شمار مي
جهت آموزش مسئوليت به . نيازهاي سايرين عمل نمايد

ها  شان به آن كودكان بايد پاداشي در مقابل رفتار مسئوالنه
ها  ش دهند آنداد تا توانايي مسئول بودنشان را گستر

برند انجام مسئوليت و احساس خوشي  پي مي جيتدر به
اند، كه البته كمك به كودكان  ناشي از آن به هم وابسته

. ترهاست براي انجام مسئوليت وظيفه عمده بزرگ
بايد قابليت  يسال بزرگ كودك از نخستين روز زندگي تا
هاي  او از طريق كنش. مسئوليت خويش را افزايش دهد

بل با والدين، معلمان و همساالنش به اهميت مسئول متقا
آموزش مسئوليت به كودكان آنان  .بودن پي خواهد برد

سازد كه از خويشتن مراقبت كنند و در آينده  را قادر مي
ساالن مسئول، وظايف خويش را بر عهده  عنوان بزرگ به

آيند  گونه بار مي و همان رنديپذ كودكان انعطاف. گيرند
توان با آموزش تاريخ و  پروريم، بنابراين مي كه ما مي

ها مسئوالني را  مسئوليت حفاظت از ميراث فرهنگي به آن
  براي آينده ميراث و تاريخ كشور تربيت نمود 

  ).1386پور علي (

  تقويت دو مهارت در كودكان).1(شكل
  )نگارندگان: (منبع 
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 روش تحقيق

چارچوب نظري با توجه به ماهيت اكتشافي مسئله و 
پژوهش كه مربوط به دريافت رهيافتي به آموزش حفظ 

باشد، از روش  سال مي 12تا  9ميراث فرهنگي به كودكان 
. شده است نظري هدفمند استفاده يريگ تحقيق كيفي با نمونه

از جهتي ديگر، پژوهش كيفي راهي براي رسيدن به محتواي 
ر اين كه د ).1391رنجبر و ديگران ( ذهني افراد است

پژوهش محتواي ذهني كودكان براي درك ميراث فرهنگي 
در جهت يافتن رهيافتي براي حفظ اين ميراث اهميت 

گيري با پژوهش كمي  در پژوهش كيفي، نمونه. داشت
، ها افتهي ميتعم يجا تفاوت بسيار دارد، زيرا هدف آن به

انتخاب . بررسي است درك عميق از پديده مورد
پژوهش كيفي باهدف دستيابي به  كنندگان در مشاركت

. شود بيشترين اطالعات درباره پديده موردبررسي انجام مي
هاي پژوهش انتخاب يا دعوت  لذا در پژوهش كيفي، نمونه

، ياحتمال ريگيري غ گيري هدفمند كه نمونه نمونه. شوند مي
شود، به معني انتخاب  دار يا كيفي نيز ناميده مي هدف
ش براي كسب اطالعات يا دانش دار واحدهاي پژوه هدف
هاي كيفي   استفاده از روش اشباع داده در پژوهش. است
گيري در نظر گرفته  عنوان استاندارد طاليي پايان نمونه به
اي  اما طي پرسشنامه ).1391رنجبر و ديگران ( شود مي

مشخص گرديد كه در اين زمينه كودكان اطالعات كافي 
مصاحبه با كودكان  يجا ش بهندارند و براي انجام اين پژوه

اي با مربيان و مسئول كانون پرورش فكري كودكان  مصاحبه
و نوجوانان واقع در اصفهان شعبه پل فلزي صورت گرفته 

نمونه موردي  عنوان بهانتخاب اين مركز  علت. است
ي مرمت تحصيالت آكادمي برخي مربيان مجموعه درزمينه

هايي كه در اين زمينه  ها و فعاليت و بازسازي، اطالعات آن
گويي و  قصه ازجملهدهند  براي كودكان انجام مي

ابزار  .بوده است... سازي و بازديد از ميراث موجود و ماكت
اي، پرسشنامه و  ها از طريق مطالب كتابخانه گردآوري داده

  .دباش مصاحبه با مربيان كانون مي
پرسشنامه ارزيابي شناخت كودكان از تاريخ و ميراث 

ها از تاريخ و ميراث  منظور ارزيابي شناخت آن فرهنگي به
  .است شده هيتهفرهنگي 

در اين پرسشنامه در سه دسته سنجش شناخت،  سؤاالت
آشنايي با ( موردنظرعالقه و امكانات در راستاي موضوع 

پرسش در سطح  اين. باشد مي) تاريخ و حفظ ميراث فرهنگي
مدارس دخترانه ابرار فالورجان اصفهان، پسرانه علوي 

در استان اصفهان كه  آباد زدكليشاد و پسرانه قرني ي
هاي  يافته است توزيع و شده انتخابرندم و اتفاقي  صورت به

  :تآن موردبررسي قرار گرف

  نتايج و بحث
توسط مربيان كانون پرورش  شده ليتكمطبق پرسشنامه 

ها معتقد  فكري كودكان در مورد يادگيري كودكان آن
هستند كه عدم يادگيري كودكان متأثر از عوامل مختلفي 

هدف نداشتن براي يادگيري، : باشد چون موارد زير مي
، موردنظرنداشتن عالقه و دقت كافي به يادگيري مطلب 

...) نوايي وبينايي، ش(وجود اشكاالتي در حواس كودك 
مانند چنين وجود اشكاالتي در مسائل عاطفي كودكان  هم

، وابستگي نفس اعتمادبهاضطراب، ترس، نداشتن (
  ...)به خانواده و  ازاندازه شيب

هاي عمده به ياد نياوردن به عوامل زير  در مورد علت
ناقص، نبودن محرك مناسبي براي  ادگرفتني: اشاره داشتند

شدن اطالعات كودك توسط ، سركوب ادآوردنبه ي
ديگران، نداشتن انگيزه و عالقه براي يادآوري مطلب و 

 مرورزمان بهگذشت زمان كه باعث فراموشي اطالعات 
  .خواهد شد

مربيان معتقد هستند كه  شده انيبپس با توجه به موارد 
هاي برانگيختن عالقه  براي يادگيري بهتر كودكان بايد راه

ها  ها يادگيري را در آن ق اين راهها را بررسي كرد و طب آن
  .منسجم نمود

  كارهاي يادگيري بهتر كودكان راه

روشن كردن محاسن آموختن و معايب نياموختن براي  -
  ي كاردر ابتداكودكان 

جالب براي كودكان  صورت بهها  مطرح كردن آموختني -
ها، آموزش مطالب  هاي جالب براي آن طرح پرسش(
  ...).مصور يا نمايشي، صورت به
خواهد ياد بگيرد در تماس  بهتر است كودك با آنچه مي -

  .مستقيم و تجربه آن باشد
هايشان را براي  از كودكان خواسته شود تا آموخته

  .ديگران بازگو كنند
 موردنظراز كودكان خواسته شود تا برداشتشان از موضوع  -

، پستال كارتنقاشي، نمايش، (هاي مختلف  را به گونه
  .ارائه دهند...) ي و كاردست

هاي مختلف و مناسب در يادگيري  استفاده از بازي -
ها را براي  ها مهيج باشد و عالقه آن تواند براي آن مي

 .يادگيري بيشتر كند
مربيان در مورد آشنايي كودكان با تاريخ و ميراث 

ها در اين گروه سني آشنايي  فرهنگي اشاره داشتند كه بچه
هاي  چنداني با تاريخ و ميراث فرهنگي ندارند و تنها با نمونه

بيان  رو نيازادر كتب درسي آشنا هستند  شده اشارهموردي 
  :تواند به طرق مختلف باشد اين آشنايي ميداشتند 
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هاي تاريخي و آثار  در ابتدا آشنايي كودكان با محيط -
 هنري محل زندگي خود

  هاي آثار هنري از عكسها به تهيه آرشيوي  تشويق آن -
هاي باارزش فرهنگي  ها به حفظ نظافت در محل تشويق آن -

  و اجتماعي
شبانه قبل از خواب در مورد تاريخ و ميراث  ييگو قصه -
  جامانده به
  ترسيم نقاشي با كودكان از بناها و آثار هنري -
هايي از بناهاي تاريخي  ها به ساخت ماكت تشويق آن -

ها با سختي كار سازنده و اهميت  آنجهت آشنا شدن 
  ها حفاظت از آن

  هاي ميراث فرهنگي به زبان كودكانه بيان ارزش -
ميراث  يدر مراحل ابتدايي مدرسه تدوين درسي درزمينه -

  فرهنگي در راستاي آشنايي و توسعه فرهنگ حفاظت
تشكيل شورا از كودكان و برگزاري جلسات مختلف بين  -
  حفاظت از ميراثها و مسئولين  آن

برگزاري اردوهايي در راستاي شناخت آثار تاريخي  -
 ها را با توان آن شهرهاي مختلف كه در اين راستا مي

 .آشنا كرد ييها ارزش
هايي تحت عنوان همياران ميراث و محول  تشكيل گروه -

مخصوص  يها ها و حضورشان بالباس كردن مسئوليتي به آن
ن از آثار هنري و هشدار هاي بازديد گردشگرا در ساعت
زمان ارتكاب به تخلف  دكنندگانيها به بازد دادن آن

هاي ممنوع، ريختن زباله، دست زدن  از مكان يبردار عكس(
اي در اقدامات  چنين تجربه...) يادگاري نوشتن، ،ربه آثا

مشابه مانند هميار پليس شدن كودكان، نشان داده است 
در آموزش كودكان درازمدت  يزير و برنامه يگذار هيسرما

ساالن را نيز مجبور به انجام اين  ها بزرگ و پرسود است و آن
  .وظايف خواهند كرد

  راهكارهاي آموزش تاريخ به كودكان
براي كودكان كه به  شده نيتدوي   با توجه به پرسشنامه

هايي كه كودكان  چنين پاسخ موارد مختلفي اشاره دارد و هم
توان راهكارهايي را براي  اند، مي داده موردنظرهاي  به پرسش

چنين آموزش حفظ ميراث فرهنگي  آموزش تاريخ و هم
بر اساس نيازها و  شده ارائهراهكارهاي . پيشنهاد داد
زير  صورت بهباشد كه  هاي كودكان مي درخواست

  . است شده يبند دسته
شناخت در مورد تاريخ و ميراث  سؤاالتطبق دسته 

آموزان با اين ميراث آشنا  ز دانشفرهنگي درصد كمي ا
هاي  ها و شواهد موجود كتاب و به گفته آن) 2(هستند شكل 

باشد بنابراين  درسي تنها براي شناخت اين امر كافي نمي
وگو با افراد آگاه و پرسش درباره اين  ها نيازمند گفت آن

توان از راهكارها به  باشند پس مي ها مي موضوع از آن
. آموزان اشاره داشت جو توسط دانشو وگو و پرس گفت
ها  هاي نمايشي و تجسمي كه به آن چنين انجام فعاليت هم

آموزان  هايي است كه دانش فعاليت ازجملهاشاره خواهد شد 
خود را نسبت به آن مشتاق نشان داده و بسيار تمايل به انجام 

، از ذكرشدهعالوه بر موارد . ))3(شكل (اين امور دارند 
گونه كه  توان گذشت، همان بصري نمي صورت بهآموزش 

ها چندان از  ها اشاره داشتند آن آموزان در پاسخ دانش
اند و با  ها بازديد نكرده شهرهاي تاريخي و موزه

آشنايي ندارند ... ها، بناها و  ها، فرهنگ ، لباسورسوم آداب
ها،  هايي براي بازديد از موزه پس تدارك برنامه. ))4(شكل (

تأثير بسزايي در آشنايي ... ي و دست عيصناي تاريخي، بناها
تر از اهميت حفاظت اين  ها با اين ميراث و درك درست آن

ها  بر اساس اين يافته. ))5(شكل (ها خواهد داد  ميراث به آن
) 2(جدول صورت بهتوان راهكارهاي پيشنهادي را  مي

  .خالصه نمود
ت نيستند، اما ثاب شده ارائهالزم به ذكر است راهكارهاي 

هاي متنوعي  توانند در موقعيت مي كه يطور اند، به جامع
شرايط گوناگون ص و هاي خا استفاده شوند و با ويژگي

  .قرار گيرند مورداستفادهند و منطبق گرد
  

  
  نظر كودكان در خصوص شناخت داشتن ). 2(شكل

  از ميراث فرهنگي كشور 
  )نگارندگان: (منبع

  

  
  درخصوص عالقه به ميراث فرهنگي نظر كودكان). 3(شكل

 )نگارندگان: (منبع
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  آموزان درخصوص نظر دانش). 4(شكل

  آداب و رسوم شهرهاي مختلف آشنايي با
  )نگارندگان: (منبع

  
  آموزان درخصوص عالقه به شناخت ميراث نظر دانش). 5(شكل

  با بازديد از بناها و ميراث شهرها
  )نگارندگان(: منبع

   

  راهكارهاي پيشنهادي آموزش تاريخ به كودكان). 2(جدول 
  )نگارندگان: منبع(

 

وگو،  گفت
وجو،  پرس

  پژوهش

  آموزان دانش سؤاالتگويي به دعوت از افراد آگاه و كارشناسان به مدارس جهت پاسخ* 
  هاي مختلف و مهم تاريخي وگو در مورد شخصيت گفت* 
  كودكانيي در اين رابطه براي گو قصهاختصاص زماني به * 
  در ادوار مختلف و شهرهاي مختلف... ها،  ها، فرهنگ گيري تمدن وگو در مورد نحوه شكل وجو و گفت پرس* 
  ...)ها، بناها، فرهنگ، رسوم، زبان، خط، ارزش(بررسي زندگي گذشتگان * 
ها،  آوري اطالعات در مورد تاريخ، ميراث فرهنگي، رويدادهاي تاريخي، فرهنگ تشويق كودكان به جمع* 

  ...آداب،
  ها و خاطرات به زبان كودكان براي صحبت و بيان برخي تجربه... سنتي،  معمار كاراندعوت از هنرمندان، * 
 .ها هاي تاريخي و هنري و ميراثي در مدارس و خانه ايجاد كتابخانه* 

  ها در مورد تاريخ و ميراثآموزان و پرسش از آنبرگزاري مسابقه بين دانش* 

گردشگري 
  بازديدو 

 هاي مختلفتدارك برنامه بازديد از موزه* 
هاي شهر مبدأ گرفته تا اردو به شهرهاي ديگر و آشنا شدن  تدارك اردوهاي تفريحي، تاريخي و علمي از محله* 

  .و رسوم، بناها و ميراث موجود با مردم، آداب
  ها با آنها و گردشگران و در صورت امكان صحبت  تدارك برنامه آشنايي با توريست* 
هاي ديگر، جهت تشويق  راهنماي گروه و صحبت كردن براي گروه عنوان به دهيد آموزشاستفاده از كودكان * 

  آموزان براي يادگيري اين امر ساير دانش
 هاي قديمي حتي در شهرهاي مختلف انجام بازي* 

هاي  فعاليت
نمايشي، 

تجسمي و 
 وساز ساخت

  .ادواري براي كودكان حتي توسط خودشانطوربههاي تاريخياجراي نمايش* 
  .توسط كودكان... ها، بناها و  هاي روي سفال هاي تاريخي و نقاشي تحليل عكس* 
هاي موجود، جهت شناخت  هاي خطي، نقاشي تشويق كودكان به تقليد از گذشته جهت ساخت ماكت، نوشته* 
  .ها ها و اهميت حفظ آن ي كار آنسخت بهها و توجه  آن
ها، مرمت  سفالگري، نقاشي روي سفال، مرمت سفال(مختلف هاي  د فضاهاي كارگاهي براي انجام فعاليتايجا* 

 .)...ها، ساخت ماكت از بناها،ها، صحافي كتاب نقاشي
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  يريگ جهينت
 ،جامانده از نياكان است ميراث فرهنگي دستاوردهايي به

. ارزش فرهنگي هر ملتي است كننده نيكه تأماي  دارايي
هاست،  تك انسان بها وظيفه تك حفاظت از اين ميراث گران

سازد،  و از دست دادن آن هويت بشر را با چالش مواجه مي
اين مالك اين ميراث تنها يك فرد يا سازمان نيست بلكه ربناب

گستره خاكي مالك دستاوردهاي  نيدر ار تمام بش
بها هنر  ميان اين ميراث گرانبهاي پيشين هستند و از  گران

بشري رخ  تعنوان يك جنبش پررونق حيا معماري به
ثر از فرهنگ ايراني به أنمايانده و بناهاي جاويدان را مت

اگر قرار باشد حفاظت و پاسداري از  .نمايش گذاشته است
بايد از همان اوايل شود، اين ميراث در ميان مردم نهادينه 

آشنا كرد زيرا در كودكي  ها ها را باارزش كودكي آن
تر  است و راحتو پايدارتر تر  تر و عميق يادگيري آسان

  .نهادينه كردها  ها را در اذهان آن توان ارزش مي
ارزش معنوي آن اثر  كننده انيهر اثر ب بخش حس هويت

ها و عقايد  هر ميراثي تفسيري از فرهنگ، ارزش. است
اجتماعي مشترك يك جامعه است كه خود بيانگر ارزش 

توان ارزش تاريخي  ماندگاري و قدمت هر اثر را مي. است
فرد و داراي  آن اثر تلقي كرد، و چون هر اثري منحصربه

. ارزش اصالت است كننده انيهويت است بنابراين آن اثر ب
هاي  با بازديد )1-3( دربند ذكرشدهپس عالوه بر موارد 

ها آشنا  اين ارزش تيتوان كودكان را بااهم علمي نيز مي
اين  .ها تربيت كرد ها را در حفظ اين ارزش نمود و آن

 اي آشنايي شروع خوبي است زيرا كودكان را به گذشته
زمينه سخن گفتن درباره  برايشان برد و مي ملموس
ها را درگذشته و حال فراهم  ها و ميراث هاي ارزش تفاوت

وجو و مشاهده  وادار به پرسش، جست ها را آنكند و  مي
توانند  ها به كمك تاريخ مي آن. كند مي دقيق و سپس مقايسه

را درك كنند و دريابند كه چگونه  جديدروابط دنياي 
هايي براي  گرفته و چه درس ديروز شكل متأثر ازامروز 

بها را  توان فرهنگ حفاظت از ميراث گران مي. آينده دارد
تنها اثرات مثبت اين آموزش  كرد كه نه در كودكان نهادينه

ها والدين و  واسطه آن بندد بلكه به در ذهن كودكان نقش مي
ساير اعضاي مرتبط با كودكان نيز آگاه شده و ملزم به 

  . شوند رعايت مي

چنين كودكان زماني كه بافرهنگ و تاريخ آشنا  هم
 طور يقين در شوند و لزوم حفاظت از آن را بياموزند به

نيز به فرهنگ و تاريخ همه مناطق احترام  يسال بزرگ
قدر  خوبي براي اين ميراث گران هميارانخواهند گذاشت و 

سرعت محقق نخواهد شد  اين امر مهم هرچند به .خواهند بود
هاي آينده به نتيجه مطلوب  ولي گامي مثبت است تا در سال

  .خويش برسد

  هانوشتپي
 »لنقش في الحجراالصغر كالعلم في «: حديث نبوي .1

2. Bloom  
3. Simpson 

  منابع

ها و  ميراث فرهنگي و چالش. 1387. ايسار، يود هيشتير راج
موسسه فرهنگي  انتشارات: تهران .داوود حيدري رجمهت. ها ضرورت

 .آينده پويان
. آموزش مسئوليت به كودكان .1986 .هريس كلمز، و بين، رينولد

  .انتشارات آستان قدس رضوي :تهران. 1386. پروين علي پور ترجمه
 .فرهاد كاظمي رجمهت. اقتصاد و فرهنگ .1393 .تراسبي، ديويد

  .انتشارات ني :تهران
انتشارات و  :تهران. آشنايي با ميراث فرهنگي .1380 .توحيدي، فائق
  .توليدات فرهنگي

نقش  .1393 .مهدي پور ينحس و ،خيرالسادات، اكرم السادات
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همايش ملي علوم تربيتي و  ارائه شده در نخستين مقاله .كودكان
  .روانشناسي، فارس

عليرضا  ،صلصاليمهوش ، علي اكبر حق دوسترنجبر، هادي، 
يري در گ نمونه. 1391. نسيم بهرامي و ،سليماني محمدعلي ،خوشدل
مجله علمي پژوهشي دانشگاه . راهنمايي براي شروع: ي كيفيها پژوهش

 .238-250): 3(10علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران
نشر : روانشناسي پرورشي نوين تهران. 1388. اكبر سيف، علي

 .دوران
موسسه انتشارات  :تهران. گام با تاريخ به گام. 1385. قاييني، زهره

  .پژوهشي تاريخي ادبيات كودكان
. وپرورش در دوره پيش از دبستان برنامه آموزش. 1383. كول، ونيتا

 .علوم تربيتي انتشارات :تهران .فرخنده مفيدي رجمهت
 .و دبستاني دبستاني يشوپرورش پ آموزش. 1383. مفيدي، فرخنده

  .انتشارات دانشگاه پيام نور :تهران
 .زش ميراث فرهنگي به كودكانلزوم آمو. 1393 .آنارفيعي، 
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   هادر فضاي جريان و توسعهبررسي و تحليل ديپلماسي شهري 
  با مطالعه شهر تهران

  
  
  
  

   3اسداله راشدي، 2حميدرضا بابائي، 1،*امين فرجي
  
  
  
  
  
  

  چكيده
 توان ميديپلماسي شهري را . است شهرها كالنابزاري كارآمد در جهت نيل به اهداف شهرها و  عنوان بهديپلماسي شهري امروزه 

و در  كند فرهنگي و سياسي را دنبال مي دانست كه اهداف مختلف اقتصادي، اجتماعي، ها جريانتالشي هدفمند در فضاي  درواقع
بر شهر  تأكيدبا  ها جريانن مقاله ديپلماسي شهري در فضاي بر اين اساس در اي. گردد ميراستاي دستيابي به توسعه ملي هدايت 

است كه  سؤالاين مقاله به دنبال پاسخگويي به اين . است قرارگرفتهو تحليل  موردبررسيمركز تحوالت ملي  عنوان بهتهران 
مركز  عنوان بهتهران ( ليمدر چارچوب ديپلماسي شهري چگونه بر دستيابي به توسعه در سطح  مرزي برونمكانيزم تعامل دروني و 

هدف اين تحقيق به نحوي كشف روابط  كه ازآنجايي .تحليلي است -روش مطالعه مقاله توصيفي است؟ مؤثر) ثقل سطح كلي
از جنبه پارادايمي نيز تحقيق حاضر در پرتو . گيردتحقيقات اكتشافي نيز قرار مي بندي دستهاست لذا در  ها جريانديپلماسي و فضاي 

شهرها گفت  توان مي شده انجام يهابر مبناي بررسي .محقق شده است ها آنها و تحليل  پارادايم تحقيق كيفي و گردآوري داده
موجود  هاي ظرفيتو  ها توانمنديصحيح از  گيري بهرهاين مهم در سايه . كنند مينقش مهمي در توسعه و رشد اقتصادي ملي بازي 

خارجي و حضور فعال نيروهاي خارجي براي شكوفايي  هاي سرمايهامروزه جذب . پذيرد ميصورت  سازي ظرفيتو در مواردي 
در اين ميان شهر تهران و نيز ساير  .باشد ميابزاري مهم جهت دستيابي به اقتصاد شهري پايدار و پويا  عنوان بهاقتصاد شهر 

نقش فعالي را در اين عرصه بازي  توانند ميو امكانات مهم سياسي و اقتصادي  ها زيرساختتمركز  واسطه بهكشور  شهرهاي كالن
  .كنند

  
  
  

  
  كليدي هايهواژ

  .تهران شهر كالن، توسعه ملي، ها جريانديپلماسي شهري، فضاي 
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  مقدمه
، الملل نيبروابط  يها رشتهكه در  1شهري ديپلماسي

 و سياسي سياسي، ديپلماسي و جغرافياي شهري يشناس جامعه

 ديپلماسي شهري؛ هنر كاربردي. اصطالح رايجي است

توسعه و بهسازي  براي مذاكرات، تعامل، الملل نيبروابط 
و معضالت روابط  ها وراي مشكالتروابط بين ملت

 كشورهاي 2ديپلماسي عمومي هاست و بخش مهمي از دولت

اين تعريف بر سه  در. رودپيشرفته به شمار ميدموكراتيك و 
 تأكيداز ديپلماسي دولتي  وجه تمايز ديپلماسي شهري

 يك هنر است دوماً شهري؛ اوالً ديپلماسي. ميكن يم
در اين ديپلماسي، هدف اصلي  و سوماً كاربردي است

 .ها دولت هستند؛ نه الزاماً ها ملت
عنوان ديپلماسي شهري و موضوعات آن در حال  هرچند

يونان  شهرهاي دولترسند اما از  حاضر جديد به نظر مي
و دوران اسالمي،  وسطي قرونباستان تا شهرهاي دوران 

همچنان اين شهرها بودند كه ارتباطات تجاري، فرهنگي و 
بين  غيرمستقيممستقيم و  صورت بهاجتماعي بين جوامع را 

ها و  ملت - گيري دولت با شكل. كردند خود برقرار مي
گيري روابط بين كشورها بر اساس مناسبات بين  شكل
 شهري بينهاي مركزي، ارتباطات  دولت واسطه بهها  دولت
ها قرار  الشعاع ارتباطات سياسي و اقتصادي دولت تحت
پس از  خصوص بهاز اواخر جنگ جهاني دوم  .گرفت

بمباران اتمي هيروشيما، شاهد گسترش نارضايتي عمومي در 
سراسر شهرهاي كشورهاي درگير جنگ بوديم كه اين امر 

ها و  شهرداري خصوص بهباعث شد بازيگران غيردولتي 
المللي  نمايندگان افكار عمومي وارد عرصه تعامالت بين

 هاي گيري تصميمشوند و از اين طريق بتوانند در روند 
  .ز مواضع شهروندان خود دفاع كنندالمللي ا ينب

خالصه اگر بخواهيم ابعاد ديپلماسي شهري را به  طور به
 لحاظ حوزه عملكردشان در مديريت شهري بيان كنيم،

   :)1388قورچي و اماني (توان به موارد ذيل اشاره كرد مي
  امنيت - 1
 توسعه - 2
 اقتصاد - 3
 فرهنگ - 4
 شبكه جهاني - 5
   المللي هاي بين در سازماننمايندگي  - 6

اي براي ديپلماسي شهري را زمينه توان مي در اين ميان
هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، از فرصت گيري بهره

مقاله  اين. جهت ميل به توسعه ملي دانست فرهنگي و سياسي
كوششي در جهت تشريح و تحليل ابعاد ديپلماسي شهري و 

 توسعه ملي باهدف شدن جهانيدر پروسه  ها جريانفضاي 
  .است

شدن نقش بازيگران  پررنگالملل و تغييرات نظام بين
سبب شده است  يالملل نيبو اهميت افكار عمومي  يردولتيغ

يي از پاراديپلماسي در اعنوان جنبهبه »ديپلماسي شهري«كه 
  كنار ديپلماسي سنتي ظهور و بروز يابد 

)Daroudi and Peimani 2013 .(شهرها از نقش واقع در ،
مهمي در سياست و اقتصاد جهاني و بازسازي مديريت 

عنوان بازيگران توانند بهاند و مي جهاني برخوردار شده
هاي و اقدام ييتمركززداهاي كليدي در چارچوب سياست

هاي افزايش تعامل را در گرايانه شهر به شهر، زمينه تعامل
هاي فنّاوري اطالعات، اقتصاد، اجتماع و فرهنگ در حوزه
مورخ  3لوئيز ممفورد كه چنان .فراهم آورند شدن يجهانعصر 
كند كه هيچ كاركردي را چنين اذعان مي ييكايآمرشهير 
توان يافت مگر اينكه در شهرها به منصه ظهور رسيده نمي

بدون شك در اين خصوص  ).Mumford 1937(باشد 
كه منجر به تراكم، نزديكي و تنوع  4 انباشتي شهرهااثرات 

هايي از فعاليت و مردم خوشه يريگ شكلگردد منجر به مي
در فضا شده و همين امر منجر به تشديد بيشتر در دسترسي و 

  شودجابجايي داده، دانش و ايده مي
)Overman and Venables 2010.(  

تعريف و جايگاه متفاوتي را در  مراتب به 21شهر در قرن 
و  5 شدن جهانيبه جهت ظهور و بروز فرايند  الملل بينعرصه 

گروهي بر اين باورند  كه چنان. دارد 6 شهرها جهانپيدايش 
اگر نگوييم فراتر بلكه اهميتي  شدن جهانيكه شهر در عصر 
در حال ). Adam and Beall 2017(ها دارند يكسان با دولت

فضاي «و  »ديپلماسي شهري«، »توسعه«رسد  مي نظر بهحاضر 
دهند كه بايد  وجهي را تشكيل مي يك ساختار سه »ها جريان

با يكديگر  افزا هماز طريق تعامل سازنده به تعادلي پويا و 
در ساختار  افزا همتحقق اين تعادلِ  يمهالز. يابند دست

تقابلي و اتخاذ  - مذكور، پرهيز از رويكرد سنتي امنيتي
با  ديگر عبارت به. تعاملي با جهان است - ويكرد اقتصادير

محور و قرار گرفتن تمامي  - اتخاذ رويكرد اقتصاديِ توسعه
ملي  يههاي داخلي و خارجي كشور در مدار توسع برنامه

، امكان برقراري )ساله بيست انداز چشمعنوان محور سند  به(
افزا در ساختار مزبور و حفظ امنيت نظام سياسي  تعادل هم
عدم توانايي جهت ايجاد تعادل در اين . شود فراهم مي

ساختار سه وجهي، مبناي مشروعيت نظام سياسي را متزلزل 
اين در . كند كرده و بقاء آن را با تهديد جدي مواجه مي

و  يادشدهو تعادل حالي است كه در صورت برقراري تعامل 
 ءرفاه، زمينه براي آزادي عمل و ارتقا تأمينتحقق توسعه و 

دو محور و خواست اساسي كشور در  همثاب به نفس عزت
ديپلماسي شهري با  المللي نيز فراهم خواهد شد بين يهعرص

ويژه در بعد  به شدن جهانيهاي فرآيند  لحاظ كردن پيچيدگي
ها و  فضاي جريان هاي مؤلفهاقتصادي و همچنين توجه به 
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و غيردولتي اين عرصه، ابزار  دولتي نيمهبازيگران جديد 
 آورد المللي فراهم مي بين كنشگرانمناسبي براي تحقق منافع 

 يهبر اين اساس ورود به عرص. )1389موسوي شفائي (
 .رسد مي نظر بهديپلماسي شهري يك ضرورت انكارناپذير 

مبتني بر  »سياست سخت« يهها عمدتاً عرص فضاي مكان
ها اساساً  و امنيتي و فضاي جريان سياسي، نظامي هاي مؤلفه
اقتصاد، رفاه و  هاي مؤلفهمبتني بر  »سياست نرم« يهعرص

منافع  تأمينكه كشوري تعريف و  هراندازهبه . توسعه است
ها و  ملي خود را در چارچوب گفتمان حاكم بر فضاي مكان

 »جهان گذشته«تعقيب كند به از طريق ديپلماسي سنتي 
شود؛ جهاني كه در آن الگوي حاكم بر روابط  نزديك مي
طور طبيعي شامل كشمكش سياسي، درگيري  بازيگران به

كه  هراندازههاي امنيتي و جنگ است؛ و به  نظامي، برخورد
منافع ملي كشور در چهارچوب گفتمان  تأمينتعريف و 

ويت ديپلماسي شهري ها و از طريق تق حاكم بر فضاي جريان
نزديك خواهد شد؛  »جهان آينده«تعقيب شود، آن كشور به 

جهاني كه در آن الگوي حاكم بر روابط بازيگران مبتني بر 
  .خواهد بود توأمانهمكاري و رقابت 

در اين مقاله به بررسي و مطرح شد  آنچهبر اساس 
بر شهر  تأكيدبا  ها جريانفضاي مطالعه ديپلماسي شهري در 

تا از اين رهگذر نقش ديپلماسي  .است شده پرداخته تهران
. را در توسعه ملي بررسي نمائيم ها جريانشهري در فضاي 

مركز تحوالت ملي  عنوان بهدر مقاله پيش رو شهر تهران 
  .است قرارگرفتهو بررسي  موردتوجهنمونه  عنوان به

  نظري مباني

  ديپلماسي شهري
ساليان متمادي تحت عناويني ديپلماسي شهري در طول 

و نيز  8، ديپلماسي شهروندي7چون ديپلماسي شهرداري
قرار  موردبررسيدر منابع مختلف  9شهر - به -ديپلماسي شهر

اما اصطالح ديپلماسي در مفهوم صلح جهاني از  ؛گرفت مي
طريق حضور نواحي شهري و مشاركت شهروندان در امور 

كه در 10ديپلماسي نوآورانه، نخستين بار در مركز المللي بين
گرديد، مطرح  تأسيس 11توسط مايكل شومن 1982سال 
اصطالح ديپلماسي  كنندگان استفادهيكي از نخستين . شد

شهري در ارتباط با ايجاد صلح و رشد اقتصادي انجمن 
، 2003از شهرها در سال  اي شبكه عنوان به 12محلي - جهان
  ).Glocal Forum 2003( باشد مي

تعامالت  باهدف درواقعمحلي  - جهانانجمن 
 شدن جهانيتكنولوژي، اطالعات و اقتصاد شهرها در قالب 

شهري را تالشي براي اين انجمن ديپلماسي . ايجاد شد
ت بيشتر از طريق بازيگران كليدي و برابري و عدال

  .كردتمركززدايي و اقدامات شهر به شهر تعريف 

كميته ديپلماسي شهري با عنوان شهرهاي متحد و 
اين . گرديد تأسيس 2005در سال  13محلي هاي حكومت

محلي جهت  هاي حكومتكميته ديپلماسي شهري را ابزار 
ايجاد همبستگي اجتماعي، جلوگيري از بروز اختالفات، حل 
اختالفات و بازسازي روابط بعد از بروز اختالفات تعريف 

ديپلماسي شهري راهكارهايي را براي ايجاد  درواقع. كند مي
محيطي پايدار كه در اين راستا شهروندان بتوانند در صلح، 

  دهد ميدموكراسي و رفاه زندگي كنند، ارائه 
)Sizoo 2007.(  

 بانامدر هلند  الملل بينموسسه روابط  2007در سال 
تحقيقاتي را در ارتباط با ديپلماسي شهري  14كلينگندائل
زير  قرار بهدر اين تحقيقات ديپلماسي شهري . منتشر نمود
  :تعريف شد

ديپلماسي شهري فرايندي است كه شهرها در آن از  
كه  شوند مي المللي بينطريق بازيگراني درگير روابط سياسي 

نواحي شهري و نيز  هاي توانمنديارائه  درواقعهدف آن 
  باشد ميبه ديگر نقاط شهري  ها آنعالئق 

)Pluijm and Melissen 2007.(  محلي و  مسئوالنكنگره
انجمن اروپا ديپلماسي شهري را فعاليتي تعريف  15اي منطقه
شهرداري در مسائل و  مسئولينكه از طريق آن  كند مي

، ها شهرداريمانند فقر، عدم تكافوي مالي ( محليمشكالت 
، حمايت يك و يا چند شهرداري )..از تجارب و گيري بهره

   .كنداز نواحي شهري ساير نقاط را دريافت 
در شهر  16در نخستين كنفرانس جهاني ديپلماسي شهري

نياز نواحي شهري هدف اصلي  تأمين) 2008( 17الهه
از سوي ديگر اهميت رو به  .گرديدديپلماسي شهري اعالم 

هاي توان در رويكرد سازمانسي شهري را ميرشد ديپلما
مانند  ؛مالحظه نمود كه عمدتاً ماهيت شهري دارد المللي بين

 درصدد آور تاببانك جهاني با تشكيل گروه شهرهاي 
امكان پاسخگويي سريع در مواجه با  است تا با ارائه برنامه

 ...هايي مانند تغيير اقليم و نيز ارائه تجارب مشترك و بحران
  به شهرها، مديران شهري را ياري نمايد

)Adam and Beall 2017.(  گفته شد  آنچهبا توجه به
ابزاري براي تعامالت  درواقعگفت ديپلماسي شهري  توان مي

 ها آنها در نقاط مختلف كه هدف اصلي شهرداري
، رشد المللي بيناز تجارب موفق، ايجاد صلح  گيري بهره

شهروندي و ارتقاء رفاه اقتصادي نواحي شهري، حقوق 
عمومي در نواحي مختلف، خارج از روابط ديپلماتيك و 

  .رسمي دولت مركزي است
شايد اين مهم، يعني ديپلماسي شهري، بيش از همه 

تيلور در مقدمه  كه چنان. است شدن جهانيمرهون فرايند 
 كننده تبيين شدن جهانيكند چنين اظهار مي 18كتاب خود

اي فزاينده طور بهشرايطي است كه در آن روابط اجتماعي 
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  گرددمي رنگ كمها و مرزهاي دولت يافته افزايش
)Taylor 2004.(  

  گستره مفهوم ديپلماسي شهري
شش بعد را براي  19در هلند الملل بينموسسه روابط 

  استديپلماسي شهري شناسايي نموده 
)Pluijm and Melissen 2007 .( گانه ششهر يك از ابعاد 

 گذاري سرمايهايجاد بسترهايي براي  باهدفدر نگاهي جامع 
تالش  درواقع. شود ميرشد اقتصادي انجام  درواقعو 

ايجاد بستري  باهدفديپلماسي شهري براي برقراري صلح 
و رشد شهر و كسب  گذاران سرمايهمناسب براي حضور 

  .پذيرد ميصورت  المللي بينوجهه 
كه  داردماسي شهري مفهومي بسيار گسترده و وسيع ديپل

. گيرد برميو اقدامات را در  ها فعاليتگستره وسيعي از 
 هباراري موارد ديپلماسي شهري تنها دردر بسي كه درحالي

. گردد ميمطرح  المللي بينبر صلح  تأكيدمفهوم سياسي و با 
و  المللي بينصلح  درواقععنوان گرديد  آنچهالبته با توجه به 

بستري براي رشد  درواقعديپلماسي شهري با اهداف سياسي 
كميته ديپلماسي شهري  مثال عنوان به. و توسعه اقتصادي است

به حل  محلي هاي حكومتبا عنوان شهرهاي متحد و 
بروز منازعات  از روابط بعد ساخت بازو  المللي بينمنازعات 

انجمن  كه درحالي. پردازد ميدر قالب ديپلماسي شهري 
الگويي از  عنوان بهديپلماسي شهري را 20محلي - جهان

بر  تأكيدبا  المللي بينتمركززدايي در مديريت روابط 
در  خصوص بهبازيگران كليدي  عنوان بهمحلي  مسئوالن

فدراسيون . كند ميمنازعات و پس از منازعات، تعريف 
نيز ديپلماسي شهري را ايجاد صلح و حل  21شهرداران كانادا

 ).Bush 2004( كند ميتعريف  المللي بينمنازعات 
بحث از نظريه سياست ديپلماسي شهري  هرگونهمفاد 

و چند موضع راهبردي  ها دادهاز  اي منظومه دربرگيرندهبايد 
 ها دادهدرباره چند مقوله مرتبط با اين مضامين باشد اما اين 

  :موضوع به شرح زير هستندچند  دربردارنده
مديريت شهري كه بايد  ماهيت بستر سياست سازمان -

  .درگير ديپلماسي شهري شوند
كه در جهت سياست  شهري كالنچگونگي توانايي بالقوه  -

  .گام خواهد برداشت مؤثرديپلماسي شهري 
تشريح چارچوب مفهومي مربوط به فرايندهاي سياست  -

شهري جهاني كه بر مشاركت بيناشهرها و بينامديريت شهري 
  .هستند مؤثر

شهري  المللي بين هاي عرصهمحاط بر  سازوكارشناخت  -
هاي شهري را به مديريت شهري و بينا كه پاي روابط بينا
  ).1390نجات حسيني ( كند ميبسته /سياست جهاني باز

از ) شهر( محلي مسئولينديپلماسي شهري مرتبط با 
 ؛از سوي ديگر است) ديپلماسي( الملل بينو روابط  سو يك

 صرفاًاصلي در اينجاست كه ديپلماسي شهري  مسئلهاما 
ديپلماسي  درواقع. باشد نميمرتبط با موضوع جنگ و صلح 

شامل افزايش روابط تجاري،  ها فعاليتگستره وسيعي از 
ت فرهنگي و كانديداتوري براي مسابقات و تبادال

 ).Sizoo 2007( گيرددر برميمانند المپيك را  ها جشنواره
زير  قرار به، سه جنبه از ديپلماسي شهري را )1( شكلدر 

  .دهد مينشان 
  حكومت محلي -
  الملل بينروابط  -
  منازعات -

  

  
  

  گانه ديپلماسي شهري 3هاي  جنبه). 1(شكل 
 (Sizoo 2007): منبع

  
مفهوم مركزي در ديپلماسي  درواقعاين ناحيه : )1(ناحيه 

هر سه جنبه از ديپلماسي شهري را  درواقعشهري است كه 
محلي به كمك  يها حكومتدر اين موارد . گيرددربر مي
محلي در ساير كشور كه درگير منازعات  يها حكومت

بيانگر تالش  درواقع )1(ناحيه  حال نيدرع. روند يم باشند يم
محلي براي برقراري صلح در مقياس وسيع  يها حكومت

 يها صالحمبارزه با اشاعه  يها نيكمپمانند ايجاد  يالملل نيب
  .باشد يماتمي، 

حضور  المللي بين هاي كمكدر ناحيه دوم : )2(ناحيه 
محلي براي  هاي حكومتنداشته و بيشتر مرتبط با حضور 

  .و پناهندگان است ها گروه نحل منازعات محلي در ميا
 هاي فعاليتبخش وسيعي از  درواقعناحيه : )3(ناحيه 

ديپلماسي شهري را خارج از موضوع منازعات دربر 
محلي در  هاي حكومتكمك  مثال عنوان به. گيرد مي

كشورهاي مختلف براي حل مشكل فقر و رشد اقتصادي 
  .نام برد توان ميشهر در ديگر نواحي شهري را 
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نهادهاي  هاي فعاليت دربرگيرندهاين ناحيه : )4(ناحيه 
محلي و يا  هاي حكومتكه خارج از سيستم  22حكومتيغير 

روابط  ساخت بازاقدام به  ها آن باراهنماييدر مواردي 
  .پردازند مي المللي بين

 گذاري سرمايهبين صلح و جذب  دوسويهعليرغم روابط 
رشد اقتصادي شهر، بايد به اين نكته اشاره  متعاقباًخارجي و 

كرد كه هدف اين مقاله بررسي ابعاد و اثرات ديپلماسي در 
شهرداري تهران است لذا  خصوص بهرشد اقتصادي شهري 

عنصر  3بر  تأكيدو با  موردبررسيدر اين راستا دياگرام باال 
در ديپلماسي شهري  فرهنگي -اقتصادي، سياسي و اجتماعي

 گيرد ميقرار  موردبازنگريزير  صورت بهرام اين دياگ
  ).)2(شكل (

  

  
  

فرهنگي – هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي جنبه .)2(شكل   
 در ديپلماسي شهري

)نگارندگان: (منبع  
  ها جريانفضاي 

 آن،گسترش شبكه جهاني اطالعات و سهولت دسترسي به 
بسترساز تغييرات در سيستم جهاني و نيز ساختار شبكه اقتصادي 

اين مهم امروزه در قالب مفهوم . بسياري از شهرها شده است
 JLLمركز تحقيقات شهري . بروز و ظهور يافته است شهر جهان

بر اساس عملكرد  23بندي شهرهاي جهانيدر گزارشي به طبقه
  :پردازد زير مي قرار بهگذاري سرمايه

جهاني  شدت بهاين شهرها :  24شده تثبيتشهرهاي جهاني ) 1
ها شده و داراي مزيت رقابتي بوده و محل استقرار شركت

اين شهرهاي جهاني . مختلف، سرمايه و گروه نخبگان است
شهر لندن، نيويورك، پاريس، توكيو و اخيراً هنگ  6شامل 

 .باشندكنگ و سنگاپور مي
 عنوان بهاين شهرها : 25ظهورشهرهاي جهاني در حال ) 2

المللي، تجارت و هاي تجاري بينهاي شركتدروازه

، 27، پكن26اين گروه شامل شانگهاي. گذاري هستندسرمايه
 .است 29و سائوپالو 28استانبول

در اين گروه شهرهاي كوچك و : 30شهرهاي جهاني جديد) 3
هاي جذاب و كيفيت متوسطي قرار دارند كه داراي زيرساخت

هاي مشخص و در حوزه عموماًزندگي بااليي دارند و 
. المللي هستندمحدودي در مقياس جهاني داراي بازار بين

نمونه شهرهاي جهاني جديد  33و بوستون 32، ملبورن31بريسبين
 ).JLL Cities Research Center 2015 a(هستند 

و نيز  المللي بينباال عمده مبادالت  بندي دسته 3مجموعه 
كنش . دارند عهده برهاي مختلف را ها در حوزهتراكنش

متقابل بين اين گروه از شهرها و با يكديگر و نيز ساير شهرها 
ها در قالب سيستم شبكه فضايي از جريان يابي شكلمنجر به 

 .شهري جهاني شده است
براي اولين بار توسط مانوئل كاستلز  34ها جريانفضاي 

اطالعاتي شد و در مقابل  هوارد ادبيات جامع 1997در سال 
با  اگرچه ها جريانفضاي  .ابداع شد 35ها مكانفضاي 

 روبروست، ها مكانمقاومت از سوي رقيب خود يعني فضاي 
فزاينده در حال سلطه يابي بر سراسر جهان و  قدرتي باولي 

جديد توليد و توزيع ثروت و قدرت  شكل دادن به الگوهاي
بسياري از روندهاي متعارض جهان . است الملل بيندر نظام 

ميان اين دو  توأمانكنوني ناشي از كشمكش و همزيستي 
شناخت اين  .است شدن جهانينوع فضاي متفاوت در عصر 

يك چهارچوب تحليلي براي درك  تواند مي دو فضا،
ابزارهاي مناسب  گيريكار بهتحوالت جهاني و شناسايي و 

. كنش و واكنش بازيگران در چنين شرايطي را فراهم كند
 .مطرح گرديد ها مكاندر مقابل فضاي  ها جريانفضاي 

به معناي ساختارهاي مكاني جوامع بشري  ها مكانفضاي 
 هاي ملت - تحت حاكميت دولت هاي سرزميناست كه در 

با  ها مكان فضاي ،ديگر عبارت به .مختلف مستقر هستند
  مرزها در قالب نظام  گيري شكلتفكيك، جداسازي و 

 كه درحالي .است شناسايي قابل 36ملت وستفاليايي –دولت 
متعامل و پيوندها و  هاي كنشبا  ها جريانفضاي 
اين فضا،  تصور .شود ميمتقابل پيچيده تعريف  هاي وابستگي

 فرامليقدرتمند  هاي جريانمحصول ادراك جهان در قالب 
. اند دادهنئوليبراليسم را شكل  شدن جهانياست كه محتواي 

عرصه سياست  عمدتاً ها مكان فضاي ، در سطح كالن،درواقع
سياسي، نظامي و امنيتي و فضاي  هاي مؤلفهسخت مبتني بر 

 اقتصاد، هاي مؤلفهعرصه سياست نرم مبتني بر  اساساً ها جريان
از دهه  ها جريانفضاي  گيري شكل .و توسعه است رفاه

شروع شد و به همراه  مند نظامو در چارچوبي  1970
به . گسترش يافت 1990و  1980 هاي دههدر  شدن جهاني

 موردنيازتعبير تيلور آنچه براي ادراك بهتر چنين جهاني 



  

      1396 بهار ،2، سال اول، شماره فصلنامه توسعه پايدار شهري
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چهارچوب پژوهشي براي توصيف و تبيين جهان  يك است،
  .)Taylor 2000( هاست جريانفضاي  منزله به

مبتني بر نوعي پويايي دروني است كه  ها جريانفضاي 
اين نظام . تابد برنميمرز و محدوديت سرزميني را  گونه هيچ

 .استمنوط به شبكه و بشدت گسترش يابنده  پذير انعطاف
مداوم در حال  صورت به اي شبكهپويايي دروني جامعه 

مرزهاي سرزميني  هاي محدوديتروي از شكستن و فرا
 37به آن سرزمين زدايي اصطالحاًفرايندي كه . است
 ،اطالعات ي سرمايه،ها جرياندر اين فضا انواع . گويند مي
با سرعتي ... و  تصاوير متقابل سازماني، ارتباط ،آوري فن

بدون محدوديت زماني و مكاني در  درواقعو  باورنكردني
 تفكر ،شدن جهانيحال گسترش و تحميل الزامات 

  .و رفاه هستند توسعه نئوليبراليسم،
از مدارهاي  هايي شبكه بر تكيهبا  ها جريانفضاي 
متفاوت  هاي مكان پايه جامعه اطالعاتي، مثابه بهالكترونيك 

 صورت بهاين پيوندها  نمود .را به هم پيوند داده است
در جهان  معموالًاست كه  تصور قابلدر شبكه 38هايي گره

يا جهان شهرها شبيه  ها گره اين. يابند ميو بروز شهرها تجلي 
سلسله اعصاب هستند كه سرمايه و ساير  هاي سيناپسبه 

سيال است و كنترل بر شبكه از  ها آني فراملي در ها جريان
 هاي شاخصتيلور بر اساس  پيتر. شود ميانجام  ها آنطريق 

جديد ژئوپلتيك از جهان ارائه  هاي نقشه ،ها جريانفضاي 
 گويد ميبه ما  ها نقشهاين  بررسي .)Taylor 2004( كندمي

كه الگوهاي حال و آينده تقسيم ثروت و قدرت جهاني 
بر اساس  اگر .گيرند ميو بر چه اساسي صورت  اند چگونه

و مناطق مختلف  شهرهاسهم  برحسباين رويكرد نوين و 
شاخص مناسبي براي  درواقع كه ،ها جريانجهان در فضاي 

   ،شدن جهانينشان دادن ميزان حضور و سهم ملت در فرايند 
  

 نقشه جديد جهان را ترسيم نماييم، و رفاه است، توسعه
  .آيدبه دست مي) 3(تصوير كلي زير شكل 

كشورهاي  شود يممالحظه ) 3(شكل همچنان كه در 
را از جهان مبتني  پيشرفته صنعتي و فرا صنعتي بيشترين سهم

اين در حالي  .اند دادهخود اختصاص  به ،ها جريانبر فضاي 
غير از ( يجنوبخاورميانه و آمريكاي  است كه آفريقا،

 توسعه درحال يعاًسر يكشورها .سهمي ندارند اصوالً) برزيل
و  شدن يجهان ها،شرق آسيا نيز سهم متناسب از فضاي جريان

تصاحب سهم برتر  .اند آورده به دسترفاه مبتني بر آن 
اروپاي غربي و شرق آسيا بدان معنا  توسط آمريكاي شمالي،

هاي بيش از ساير مناطق جهان در حوزه ها آناست كه 
 ارتباطات و اطالعات، يآور فندانش و  ،اقتصاد جهاني

پولي  هاي يتفعال ي سرمايه،ها جريان ابداعات و اختراعات،
ايفاي ... ه و بانكداري و بيم انواع خدمات، و مالي جهاني،

كنند و بالطبع سهمي بيشتر از ثروت و قدرت جهاني نقش مي
را به خود اختصاص داده و از اين محل آزادي عمل و 

 و امنيت بيشتري خواهند داشت المللي ينب نفس عزت
توان در نمودار زير مي كه چنان. )1389 موسوي شفائي(

  دربندي بر اساس رتبه شهر جهاني 25مشاهده نمود عموماً 
حوزه يعني فعاليت تجاري، سرمايه انساني، تبادل  5

اطالعات، تجارب فرهنگي و ارتباطات سياسي نشان 
  است مشاركت بيشتر در عرصه  پرواضح. است شده داده
  جذابيت  حال يندرعالمللي بستر رشد و توسعه و بين

 طور بهاين شهرها كه . كند گذاري را فراهم ميسرمايه
داراي توليد ناخالص ميليون نفر جمعيت دارند  8/8متوسط 

  .تريليون هستند 3/7داخلي برابر 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ها جايگاه مناطق و كشورهاي مختلف جهان در فضاي جريان).3(شكل  

  )Taylor 2000: (منبع
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 ها جريانمناطق جهان در فضاي  ينتر فعالدر كانون 
جهان  ،)اروپاي غربي و شرق آسيا آمريكاي شمالي،(

محل استقرار دفاتر اصلي  درواقعشهرهايي قرار دارند كه 
هماهنگي و گسترش فضاي  .فرامليتي هستند يها شركت
در همين نقاط  شناسيم يم شدن يجهانبنام  آنچهو  ها جريان

فرامليتي و دفاتر  يها شركت .شود يمانجام  ها گرهكانوني يا 
تجديد  داري يهسرمانظام  مركز در جهان شهرها، ها آن

. هستند شدن يجهانو عصر  ها جريانساختار شده در فضاي 
 ،يسپار ،لندن شهر نيويورك، پنج در ميان اين جهان شهرها،

   كنند يمو هنگ كنك نقش اصلي را ايفا  يوتوك
  ).1389موسوي شفائي(

امنيت و قدرت هر ملتي در  رفاه، جايگاه، ازآنجاكه
پيش رو منوط به ورود و ميزان حضور و مشاركت  يها سال

ست و شرط الزم براي ها جريانآن ملت در فضاي 
نيز به ميزان و سطح  ها يانجردر فضاي  ينيآفر نقش
گريزي نيست  پس هر كشور بستگي دارد، يافتگي توسعه

ن از كه در آ يا رابطه ،يهدوسومگر ورود در اين رابطه 
شرط الزم براي ورود به فضاي  يافتگي توسعه سو يك

و قدرت براي  يتامن ،ثروت كسب رفاه، باهدف ها جريان
و ملت است و از سوي ديگر شرط و الزمه  شهروندان

 هاست يانجربه فضاي  ورود ،يافتگي توسعهحركت در مسير 
  ).1389موسوي شفائي(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
   ها يانجررابطه توسعه و فضاي  ).5(شكل

  )1389موسوي شفائي (: منبع

  پژوهش سؤال
نقش ديپلماسي شهري در توسعه و بهبود نواحي شهري 

توسعه انساني  - 1: نمود بندي دستهدر دو قالب  توان ميرا 
توسعه انساني . توسعه شرايط اضطراري - 2نواحي شهري و 

در نواحي شهري در قالب ارتقاء سطوح زندگي اقتصادي و 
اما در توسعه  ؛دهد ميقرار  موردتوجهابعاد مرتبط با آن را 

شرايط اضطراري بازسازي نواحي شهري در قالب 
توجه دارد، خارجي در شرايط اضطراري  گذاري سرمايه
در زلزله بم، سونامي جنوب شرق آسيا و يا زلزله  آنچهمانند 

همكاري در اجراي ). Hewitt 1999( دادپاكستان رخ 
از  اي نمونهاز  توسعه درحالكشورهاي  هاي پروژه

  2016و 2015شهرهاي جهانيبنديرتبه).4(شكل
 )ATKearney 2016( :منبع
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خارجي است كه تنها در چارچوب ديپلماسي  گذاري سرمايه
  .شود ميشهري انجام 

مباني تحقيق و  عنوان بهاصلي اين پژوهش كه  سؤال
  :زير است قرار بهبررسي است 
در چارچوب  مرزي برونتعامل دروني و  مكانيزم

 مليچگونه بر دستيابي به توسعه در سطح  ديپلماسي شهري
  ؟است مؤثر) مركز ثقل سطح كلي عنوان بهتهران (

 سؤالبر اين اساس در اين بخش براي پاسخگويي به 
پژوهش ابتدا ابعاد و روابط ديپلماسي شهري و اقتصاد 

و سپس جايگاه تهران در اين فرايند و الزامات و  شده بررسي
قرار  موردتوجهديپلماسي در توسعه ملي  هاي چارچوب

  .خواهد گرفت

  روش تحقيق
تحليلي از نوع  –روش تحقيق در اين مقاله، توصيفي 

حقيق به نحوي هدف اين ت كه ازآنجايي. اي استتوسعه
است لذا در  ها جريانكشف روابط ديپلماسي و فضاي 

از جنبه . گيردتحقيقات اكتشافي نيز قرار مي بندي دسته
پارادايمي نيز تحقيق حاضر در پرتو پارادايم تحقيق كيفي و 

  .محقق شده است ها آنها و تحليل  گردآوري داده
اين پژوهش با توجه به اينكه به دنبال واكاوي 

است و از  هاديپلماسي شهري و فضاي جريان نگر جانبه همه
باشد، با نتايج آن مي دهي تعميمسويي درصدد امكان 

، از رويكرد )موردمطالعهمنطقه  عنوان به( تهرانانتخاب شهر 
هاي ابزار پژوهش در اين تحقيق، داده. گيردقياسي بهره مي

ي و اسنادي اباشد كه از طريق مطالعات كتابخانهثانويه مي
  .شودحاصل مي

 مورداستفادههايي كه در اين پژوهش داده طوركلي به
  :شوندبندي ميگيرند در دو بخش كلي دستهقرار مي
 هاي آماريداده -الف
  )آماري غير( اسناديهاي داده -ب

اسنادي خواهد  صورت بهاطالعات  آوري جمعروش 
هاي مرتبط شامل كليه متون، اسناد و گزارش اين روش. بود

و  ديپلماسيهايي كه در خصوص مطالعات نامهو نيز پايان
 .اندبه رشته تحرير درآمده ديپلماسي شهريبخصوص 

  و اقتصاد ها جريانديپلماسي شهري، فضاي 
بر اساس آنچه در مقدمه گزارش مربوط به شاخص 

توان براي دو شهر است نمي شده ارائه 39تحرك شهرها
واحد جهت رشد و توسعه استفاده تفاوت از يك الگوي 

المللي اگرچه سابقاً در فضاي روابط بين). IESE 2015(كرد 
و اساسي بوده است اما  قدرت نظامي و اقتصادي بسيار مهم

كه در قالب  40كارايي اين دو بيشتر در چارچوب قدرت نرم

اين قدرت نرم را . ها و ارزش است؛ قابليت تحقق داردايده
ها تفسير كرد كه باط با وضعيت حكومتتوان در ارتمي

يكي از ابزارهاي اجرايي اين قدرت نرم  عنوان بهشهرها 
مبنايي براي ايجاد  عنوان بهديپلماسي شهري . هستند
  المللي بر اساس منافع مشترك استهاي بين پيمان

)Adam and Beall 2017.( 
 عنوان بهمنفعت هر يك از طرفين در ارتباطات شهري 

. باشد مياساسي در ديپلماسي شهري  هاي محركيكي از 
ابعاد اقتصادي ديپلماسي شهري يكي از عناصر اصلي  درواقع

در ارتباط با رشد و توسعه . است المللي بين هاي فعاليتدر 
 تواند ميديپلماسي شهري از دو طريق  درواقعاقتصادي 

نخست اينكه از طريق : توسعه اقتصادي را تضمين كند
 هاي شركتاقدام به جذب توريست،  توان ميديپلماسي 
مانند ( جهانيو مراسم  المللي بين هاي سازمانخارجي، 

 رادارندكه امكان جذب و توسعه سرمايه  ها مراسمو  ها جشن
اقدام  توان مي؛ و دوم اينكه از طريق ديپلماسي )مانند المپيك

به صادرات خدمات، دانش و يا ورود به توافقات مشاركتي 
  .نمود با ساير شهرها
جذب اقتصادي در بسياري از نواحي شهري  هاي فعاليت

امري بسيار رايج بوده و در بسياري  يافته توسعهكشورهاي 
موارد دفتر مخصوصي در ارتباط با جذب سرمايه در انواع 

شهرهاي جهاني مانند توكيو،  .است شده گرفتهمختلف در نظر 
، در سطح جهان گذاري سرمايهنيويورك و لندن به مراكز 

است  مسئلهاز اين  برگرفتهعلت چنين شهرتي . شهرت دارند
كه هر يك از اين شهرها از منظر اقتصادي داراي قدرتي برابر 

اقتصادي كشورهايي مانند كانادا، اسپانيا و يا سوئد  باقدرت
در حال رشد  روز روزبهساس اين شهرها است؛ و بر اين ا

 ).Hawksworth., Hoehn and Gyles 2007( باشند مي
وجهه و اهميت اين شهرها كه خود عاملي مهم در  باوجود

به ادارات  توان مي، باشد ميجذب سرمايه و رشد اقتصادي 
جذب  باهدفدر اين شهرها اشاره نمود كه  اي گسترده
، ايجاد ها جشنوارهبيشتر از طريق توريست،  هاي سرمايه
  .اند ايجادشده المللي بين مؤسساتو يا  چندمليتي هاي شركت

مانند شهر الهه در هلند كه  تر كوچكاگرچه شهرهاي 
 عنوان بهو نيز دوبي  المللي بينبا وجهه قانوني در سطح 

خارجي را جذب  هاي سرمايه اند توانستهدروازه جهان، 
يكي از ابعاد جالب در ديپلماسي شهري توجه به . نمايند

 كارگيري بهمفهوم  عنوان بهشهري  41سازي برندنظريه و عمل 
مدل بازاريابي تجاري براي شهرها و تعيين موقعيت شهرها 

يك برند، توانايي جذب ابعاد مثبت متعددي در  عنوان به
مانند من  اييه كمپين. استارتباط با اقتصاد شهر 

  ، اوكلند، 43آمريكاييواشنگتن، تجربه  ،42آمستردام
 هايي تالش توان ميمانند اين را  هايي نمونهو  44شهر بادبان ها
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ايجاد اثرات مثبت  باهدفنواحي شهري  سازي برندبراي 
  ).Pluijm and Melissen 2007( كرداقتصادي ذكر 

نمونه بسيار متفاوت در  عنوان به توان ميالمپيك را 
در اين راستا . خارجي اشاره كرد هاي سرمايهارتباط با جذب 

مناقصه جهت ميزباني المپيك يكي از ابعاد ديپلماسي شهري 
انجام  تأثيرگذاريو  گري البياست كه از طريق گفتگو، 

در  1984از زمان توفيق مسابقات المپيك سال . شود مي
 عنوان به فقط نهمانند المپيك ، شهرها به حوادثي آنجلس لس

ابزاري جهت تقويت موقعيت جهاني  عنوان بهارائه شهر بلكه 
و پروژه  شهري بين هاي رقابتشهر در عصر رشد 

در نواحي شهري  مقياس بزرگمالي  تأمين شده ريزي برنامه
  ).Shoval 2002( نمايند ميتوجه 
قبل از برگزاري مسابقات المپيك در سال  مثال عنوان به
لندن شهرداري اين شهر تخمين زده بود كه اين مسابقات  2012

 525هزار شغل جديد و در حدود  50هزار واحد مسكوني،  35
ميليون پوند درآمد مازاد را فقط براي شرق لندن به بار خواهد 

 ).Communication and Local Government 2006( آورد
شركت در اين نوع از مناقصات و نيز  حال درعين
اين مسابقات هزينه زيادي را براي شهرها به  دهي سازمان

با توجه به اهميت مناقصات مسابقات المپيك . همراه دارد
فرايند ديپلماسي براي اين فرايند در باالترين سطح شامل 

شهري، مسئولين دولتي در سطح  هاي حكومتشهردار، 
تركيبي با  صورت بهاين فرايند . باشد مي ها شركتمحلي و 
در سطح يك كشور  حكومتي غيرو  هاي حكومتنيروهاي 

  .شود ميانجام 
در راستاي رشد  توانند ميراه ديگري كه شهرها 

اقتصادي گام بردارند شامل صادرات خدمات و دانش به 
اين . شود ميديگر شهرها و يا مشاركت با ديگر شهرها 

ن ديپلماسي كششي اقتصادي ناميده تحت عنوا ها فعاليت
مشاركت شهرهاي بندري  توان ميدر اين راستا . شوند مي

برقراري مشاركت با . چون روتردام و شانگهاي، اشاره كرد
منجر به تقويت  كه ايننواحي شهري ديگر نقاط دنيا عالوه بر 

از تجارب موفق ديگر  گيري بهرهروابط روستانه شده، زمينه 
زمينه رشد  تواند مياين تجربيات  درواقع. شود ميشهرها نيز 

در شهر  مثالً. اقتصادي نواحي شهري را فراهم آورد
خدمات و باال بردن بازدهي آن، سعي  تأمينآمستردام جهت 

بر آن شده است تا از انديشمندان مختلف مانند دانشگاهيان 
  كننداستفاده  توسعه درحالدر كشورهاي 

)Pluijm and Melissen 2007.(  

  تهران و ديپلماسي شهري
 كه يزمان 1347در سال  بار نينخست شهرداري تهران

شد همكاري خود را با  بلديه شناخته مي بانامهنوز 
المللي آغاز كرد تا بتواند طرح جامع پايتخت  هاي بين شركت
اين ارتباطات كه  نيز 1350در  .اي تهران تدوين كندرا بر

هاي خارجي بود براي  مندي از دانش شركت بيشتر براي بهره
بعد از پيروزي . ونقل ادامه يافت تدوين طرح جامع حمل

انقالب و در بحبوحه جنگ تحميلي ادامه اين روابط با 
شهر  براي ساماندهي 70دهه رو شد تا اينكه در  كندي روبه

المللي  ترين نهاد بين از دانش و تجربيات بزرگتهران 
اين . مند شد دهنده تجارب شهرهاي مختلف دنيا بهره انتقال

 .دنيا انتقال داد يشهرها گريدنهاد نيز تجربيات تهران را به 
المللي  هاي بين اليتتوان نقطه عطفي در فع را اما مي 87سال 

نخستين اجالس شهرداران آسيايي . شهرداري تهران برشمرد
اين سال در تهران و به ميزباني شهرداري تهران  آبان ماهدر 

 11شهردار تهران در ميان  بعدازآن چند ماه. برگزار شد
  .قرارگرفتهبرتر دنيا در رتبه هشتم  شهردار

برتر دنيا  رشه 10همچنين قرار گرفتن تهران در ميان 
ارتقاي كيفيت زندگي شهروندان در دهمين اجالس  نهيدرزم

متروپليس، ارائه لوح برترين تجارب موفق شهري جهان به 
شهردار تهران در ششمين مجمع شهري جهان در ناپل ايتاليا 

، برگزاري اجالس شهر جهاني با حضور اساتيد 91در سال 
ه ارتباطات، هاي علمي و تخصصي در حوز دانشگاه و انجمن

شهرسازي و غيره و جغرافياي شهري،  ، يشناس جامعه
همچنين شركت شهردار تهران به همراه عباس آخوندي 

 نام باوزير راه و شهرسازي در اجالس سران شهري جهان 
شهرهاي قابل زيست و پايدار كه در سنگاپور و با حضور  

تعداد زيادي از مديران شهري و وزراي زيرساخت دنيا 
المللي شهرداري در  هاي بين برگزار شد، ازجمله فعاليت

تازگي  آخر آن نيز به مورد 2هاي اخير است كه البته  سال
  .استاتفاق افتاده 
 دهه يك در ،دهد يم نشان) 1(جدولكه  گونه آن تهران

 ديپلماسي عرصه در مختلف، موانع سياسي باوجود اخير
 آن از. است داشته فعال مشاركت نسبتاً و حضور شهري
 سازمان و متروپليس يالملل نيبنهاد  دو در فعال حضور جمله
 شهرداران مجمع سيتأسمحلي،  يها حكومت و شهرها
 مربوطه نامه تفاهم برخورداري از يا شهري خواهر و آسيايي

 موانع با ها تيفعالاين  چه اگر. است جهان شهر 20 حدود با
 در چارچوب رسد يم نظر به و روبروست ييها بيآس و

 شده يزير برنامه و هدفمند يا وهيش به تهران، شهري مديريت
  ).1393بصيرت و جليلي ( شود ينم دنبال
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با در اختيار گرفتن نقش  توانند مي امروزه شهر تهران
 شدن جهانيو در پروسه  ها جريانخاصي در فضاي 

و يا ايجاد  بازآفرينيديدي را ج هايي فرصتكاركردها و 
 طور بهيكي از انواع تحرك در فضاي ديپلماتيك . ندك

 چندجانبهخاص، ديپلماسي  طور بهكالن و ديپلماسي شهري 
ملي در ايران  شهر كالنو  شهر ابر عنوان بهشهر تهران . است
به فرصت سازي در راستاي  ها جرياندر اين فضاي  تواند مي

  .توسعه ملي دست يابد
 

  جهاني بندي رتبهجايگاه تهران در  ).2(جدول 
  )نگارندگان: (منبع

 A.T. Kearney  شاخص
global 

cities index  

Z/Yen
Global 

Financial 
Centers 

Index 2016 

ICCA 
Country 
and City 
Rankings 

رتبه تهران 
در مقياس 
  جهاني

2015  2016 
  94  97  127از  85  104از  103

شهري  چندجانبهكاركردهاي عمومي ديپلماسي  - الف 
  تهران

هاي نمايندگان  از گرايش و انگيزه نظر صرف
المللي  ها و نهادهاي بين شهرها و ديگر بازيگران سازمان كالن

اي از كاركردهاي فراگير و كاركردهاي  غيردولتي، مجموعه
از  نظر صرف. متصور است ترديدي غيرقابلويژه انحصاري و 

اي براي ديپلماسي شهري در كنار ديپلماسي  نظريه كه اين
المللي  نظر قدرت و ميزان تأثيرگذاري در امور بينرسمي از م

موجود كه  هاي واقعيتتوانيم از  نمي هرحال بهشويم،  قائل
  المللي در مورد موضوعات شهري است،  همان نهادهاي بين

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  چراكه كليه شهرها مصون از آثار پديده. غافل شويم
بسياري از نيازهاي خود  تأميننيستند و براي  شدن جهاني

در اين راستا . المللي هستند هاي بين نيازمند همكاري
شهري با  چندجانبهكاركردهاي فراگير ديپلماسي  ترين مهم

  :از اند عبارتبر شهر تهران  تأكيد

  ها براي همكاري معرفي توانمندي
تهران براي  شهر كالن ازجملهشهرها  بسياري از كالن

المللي از  هاي خود در نهادهاي بين معرفي توانمندي
المللي  كنند چون نهادهاي بين استفاده مي چندجانبهديپلماسي 
المللي غيردولتي بهترين مكان براي تبادل و  هاي بين و انجمن

و چندجانبه براي رفع  دوجانبههاي  هاي همكاري يافتن زمينه
. ها است ها و توانمندي مشكالت و استفاده از فرصت

استانبول به جهت عضويت و نقش فعال در  مثال عنوان به
توانسته است  هاي محليشهرهاي متحد و حكمت سازمان
زني باال ديگر اعضا را براي برگزاري كنگره  چانه باقدرت

اي در استانبول هاي منطقه سازمان شهرهاي متحد و حكومت
بندي شهرهاي جهاني  يكي از رتبه كه ازآنجايي. متقاعد كند

المللي و همچنين حضور و  هاي بين تحركات و فعاليت
بنابراين ديپلماسي . المللي است هاي بين فرانسميزباني كن
شهرها به سطح شهر جهاني  تواند براي ارتقاء كالن شهري مي

 .باشد مؤثر

  فراهم نمودن فضاي مناسب براي تعامل
اين  چندجانبهالمللي  هاي بين وجود نهادها و انجمن

كند كه  فراهم مي ها آنامكان را براي شهرداران و نمايندگان 
با تعداد زيادي از  چندروزهن هزينه و سفري با كمتري

شهرداران و ديگر مقامات شهري مالقات كنند و در مورد 

  شهري ديپلماسيحوزهدرتهرانشرايطتحليل).1(جدول
  )1390ايران مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري : (منبع
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اي براي همكاري  هاي گسترده موضوعات شهري زمينه
 شدن مطرح مثال عنوان به. را فراهم كنند چندجانبهو  دوجانبه

پايتخت فرهنگي اروپا را بايد در اين  عنوان بهاستانبول 
چارچوب مالحظه كرد كه مقامات شهري استانبول با 

هاي  ديپلماسي فعال توانستند با حضور در مجامع و سازمان
هاي خود را  المللي دولتي و غيردولتي توانمندي مختلف بين

در قالب برند شهري معرفي كنند كه اين معلول رايزني و 
  .انبول استديپلماسي شهري است

در حقيقت صرف برگزاري يا تشكيل چنين نهادهاي 
كند بلكه حضور و  كفايت نمي تنهايي به چندجانبهفراملي 
متخصصان ديپلماسي و كارشناسان خبره امور  آفريني نقش
ها را  المللي با ابزار و مهارت اصول مذاكره اين فرصت بين

 Sadeghi Shahedani and Faraji( كنند خلق و مديريت مي

Mollaie 2014(.  

  در كنار ديگر جهان شهرها تر كوچكافزايش نفوذ شهرهاي 

از ميزان اعتبار  نظر صرف، شهرها چندجانبهدر ديپلماسي 
، از حق برابري براي شركت در مذاكرات اهميتشانو 

حائز اهميت است مهارت نماينده  آنچه. برخوردارند
 چراكه. باشد كننده تعيينتواند عامل  شهرداري است كه مي

نماينده شهرداري متناسب با ديگر شهرهاي جهاني حق 
تواند با تمامي  ها را دارد و مي شركت در تمامي نشست

  ).1388قورچي و اماني ( كند زنينهچانمايندگان 

  تهران شهري چندجانبهكاركردهاي ويژه ديپلماسي  - ب
، وظايف ديگري ذكرشدهعالوه بر كاركردهاي فراگير 

و  توجه قابلالمللي غيردولتي  ها و نهادهاي بين در سازمان
 شهر كالنبر  تأكيدتوان به موارد زير با  تشخيص است كه مي

  :تهران اشاره كرد

  و توليد و توزيع دانش تخصصي رساني اطالع

تمامي نهادهاي  تقريباي است كه  رساني وظيفه اطالع
مربوطه خود به نحوي به  هاي حوزهدر  چندجانبهالمللي  بين

و توزيع دانش مربوطه در  آوري، پردازش، توليد فعاليت، جمع
مشكالت  درزمينهپردازند و  اي و جهاني مي سطح منطقه

و ديگر معضالت شهري  محيطي زيستاقتصادي، اجتماعي، 
اطالعاتي كه توسط . دهند ارزشمندي ارائه مي رساني اطالع

شود، از  و منتشر مي آوري جمعيد، تول چندجانبهنهادهاي 
شهرها برخوردار بوده و عالوه بر  اي در سطح كالن اعتبار ويژه

اينكه باعث ايجاد حساسيت و انگيزه براي مقامات مسئول 
هاي  شود، مورد استناد محيط شهري براي پژوهش و تحقيق مي

  ).1387ظريف و سجادپور ( گيرد علمي و اجرايي قرار مي

  هاي محلي براي حكومت سازي هنجار

الملل مرهون ديپلماسي  طور كه حقوق بين همان
و نهادهاي  چندجانبهاست و بدون ديپلماسي  چندجانبه

الملل و  المللي امكان رشد و توسعه حقوق بين بين
ديپلماسي . هنجارهاي مرتبط با آن ميسر نبوده و نيست

هاي  ها و انجمن در قالب سازمان چندجانبهشهري 
نيز در شكل دادن قوانين و  غيرانتفاعيمللي ال بين

 داردمحلي تأثير به سزايي  هاي حكومتمقررات 
  ).1387ظريف و سجادپور (

هاي  الملل مبناي عمل دولت طور كه حقوق بين همان
المللي است، رويه و هنجارهاي  ملي در عرصه بين

شهري نيز  غيرانتفاعيالمللي  هاي بين ها و انجمن سازمان
المللي  در عرصه بين ها شهرداريتواند مبناي عمل  مي

هاي  ممكن است تمامي مراحل فعاليت هرچند. باشد
شهري  غيرانتفاعيالمللي  هاي بين ها و انجمن سازمان

گذاري نشود اما باعث ايجاد  منتهي به كنوانسيون و قانون
ها،  صدور بيانيه. المللي شود هنجارهاي رفتاري بين

هاي  ها و اعالميه ، قطعنامهجلسات صورتها،  رشگزا
المللي  هاي بين ها و انجمن مختلف از سوي سازمان

 گيري شكلتواند تأثير به سزايي در  شهري مي غيرانتفاعي
هاي زمامداري  المللي پيرامون روش افكار عمومي بين

در  قبول غيرقابلهاي  و نيز روش قبول قابلشهروندي 
چنين اسنادي  اگرچه. للي داشته باشدالم عرصه روابط بين

المللي تلقي نشده و  الملل يا قوانين بين حقوق بين منزله به
ديدگاه  دهنده نشانآور نيستند، اما  حقوقي نيز الزام ازنظر

 درصحنه قبول غيرقابلو  قبول قابلاقدامات  درزمينهشهرها 
  ).1388قورچي و اماني ( هستندالمللي  بين

  هاداده تحليل و  تجزيه
كه بيش از  شهري مادرمنطقه  135امروزه با بيش از 

درصد  37دالر درآمد سرانه يعني نزديك به  ميلياردصد 
دهد با درآمد سرانه جهاني را به خود اختصاص مي

  ايي اقتصادي يعني شهر روبرو هستيمپديده
)JLL cities Research Center 2015b(.  بر مبناي

، شهرهاي 45مراكز مالي جهانيگزارش ساالنه شاخص 
حوزه يعني نهايت  3جهاني به جهت حائز شرايط بودن در 
هاي خاص و نيز تنوع ظرفيت ارتباطي، تخصص در حوزه

 داراي) افزايدآوري اين شهرها ميكه به نحوي بر تاب(
  .هستند گذاري سرمايهامكانات باالي 
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  گذاريهاي سرمايه شرايط احراز ظرفيت). 6(شكل 
  )CDI 2016: 12: (منبع

 

گذاران در نواحي شهري طوركلي حضور سرمايه به
گذاري همواره بر مبناي  كشورهاي مختلف و اقدام به سرمايه

گيرد كه در علم  يك دسته از توجيهات اقتصادي صورت مي
بنابراين  شود؛ برده مي نام 46فايده-عنوان هزينه اقتصاد از آن به

توان  مي ،شده است نشان داده) 6(با توجه به آنچه در شكل
ديگر بسترسازي اولين قدم  عبارت سازي و يا به گفت آماده

در اين . گذاران خارجي است جهت حضور فعال سرمايه
باشد چراكه  راستا نقش ديپلماسي شهري بسيار پررنگ مي

ها نقش مهمي در تحليل  صحيح توانمندي 47ارائه نمودن
به دنبال ). حضور فعال( گذاران دارد فايده سرمايه - هزينه

اين فرايند تداوم و پايداري ديپلماسي شهري منجر به جذب 
  .شود گذاري خارجي مي سرمايه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  

خارجي  گذاري سرمايهاقدامات ديپلماتيك جهت جذب 
 موردتوجهدر دو سطح شامل نواحي شهري و سطح ملي 

اقدامات صورت گرفته در سطح نواحي شهري . باشد مي
مناسب جهت  هاي فرصتبسترسازي و ايجاد  درواقع

. خارجي است ان گذار سرمايهديپلماسي فعال ملي در جذب 
شهر برتر در حوزه تجارت  15بندي با بررسي در رتبه

توان دريافت كه شهرهايي چون نيويورك، لندن،  مي
 JLL Cities... (، توكيو و كنگ هنگسنگاپور، پاريس، 

Research Center 2015b(  در چارچوب ديپلماسي شهري
  .اندهاي خارجي را فراهم آوردهبستر جذب سرمايهفعال 

است ديپلماسي  شده ارائه )8(شكل در  آنچهبا توجه به 
در سطح نواحي شهر نيازمند اقدامات عملياتي مانند آموزش 

در سطح كالن ملي تحوالت  كه درحالينيروي انساني است 
خارجي  گذاري سرمايهساختاري جهت فراهم آمدن بستر 

  .است مدنظر
در سطح نواحي شهري شناخت صحيح موارد زير از 

  :اصول اساسي موفقيت ديپلماسي شهري است

  شناخت صحيح از مفهوم ديپلماسي، -
  ،شدن جهانيآگاهي از فرايند  -
  اهميت بازيگران اقتصادي شهر، -
  ،الملل بينضرورت و اهميت زمان در روابط  -
  ،المللي بينهمكاري و ائتالف در سطح  -

 تجلي ي عرصه شهرها جهان كه است معتقد تيلور

 هايي مؤلفهبا  انديشمند اين ازنظر .اند پيدايش نو هاي قدرت

 عنوان به مكاني هنقط يا گره هر حضور ميزان دهنده نشان كه

 هاي نقشه توان مي است، شبكه مراتب سلسله ساختار در شهر

 تواند مي ها نقشه اين .كرد ترسيم را شدن جهاني از جديدي

 جغرافياي درواقع و ها جريان فضاي ي دهنده نشان

 با بيورستوك و تيلور ديگر سوي از. باشد شدن جهاني

 استخراج شبكه در را شهر هر حضور ميزان هايي شاخص

شهرها  جهان مراتبي سلسله ساختار ي دهنده نشان كه اند كرده
 شدن جهاني اصلي مراكز و تأثيرگذار هاي مكان درنهايت و

  ).Taylor 2001(،))8( شكل( است

ديپلماسي فعال شهريگذاري خارجي در قالبسيكل جذب سرمايه).7(شكل
)نگارندگان: (منبع
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  جايگاه و نقش ديپلماسي در سطوح كالن و خرد ). 8(شكل 

  گذاران جهت جذب سرمايه
  )نگارندگان: (منبع

  

  
  مراتب جهان شهرهاسلسله ). 9(شكل 

  )نگارندگان: (منبع

ميليون و مساحتي  8تهران با جمعيتي حدود امروزه 
  برابر توليد ناخالص داخليكيلومترمربع،  700حدود 

ميليارد دالر دارد كه اين شهر را در رده پنجاه و ششمين  88
، رياضشهر ثروتمند جهان و باالتر از شهرهايي چون 

، است قرارداده هامبورگو  ليون، بيرمنگام، برلين، ليسبون
هرچند كه همچنان با شهرهايي با جمعيت مشابه خود مانند 

كه توليد ) ميليون تن 8/11با جمعيت حدود ( لس آنجلس
   لندنميليارد دالر است يا  639ناخالص داخلي آن 

  با توليد ناخالص داخلي) ميليون تن 3/8با جمعيت (
 ).1390مركز آمار ايران (دارد ليارد دالر فاصله مي 450

كه مركز سياسي كشور  تهران عالوه بر اين حال درعين
  كه تنها با اين. نيز استترين قطب اقتصادي آن  است، مهم

كنند، حدود  درصد جمعيت كشور در تهران زندگي مي 11
ايران مربوط به اين شهر  لص داخليتوليد ناخادرصد  25

 حال درعين .)1385وزارت امور اقتصاد و دارايي(است 

، ها وزارتخانهنهادهاي دولتي و قضايي شامل  ينتر مهم
و  شده است واقعدر آن ... و مجلس شوراي اسالمي

  ، رهبرهاي كشور ايران شامل  مقام يرگذارترينتأث
، رئيس رئيس دستگاه قضايي، رئيس مجلس، رئيس جمهور

  ، رئيس ورگان رهبريمجلس خبو بعضي از اعضاي 
  ، اعضايمجمع تشخيص مصلحت نظاماعضاي 

شوراي عالي امنيت و اعضاي  وزراي كابينه، شوراي نگهبان
  .كنند در آن زندگي مي ملي جمهوري اسالمي ايران

شهر تهران با تمركز ابزارها و امكانات الزم چون 
  وزهمسياسي، مراكز تفريحي،  هاي ارگان، ها وزارتخانه

پتانسيل بااليي در بسترسازي با اتكا بر ابزار  و غيره) مورد 30(
 .جهت توسعه ملي دارد ها جريانديپلماسي شهري در فضاي 

شود كه مركز  در ايران منتشر مي يهنشربيش از هزار عنوان 
تقريباً مركز همه . ها تهران است تعداد زيادي از آن

  است هاي مهم ايران در تهران  روزنامه
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چنين امكاناتي  رغم بهاما  .)1387مجلس  يها پژوهشمركز (
المللي گردهمايي و بندي جهاني مرتبط با انجمن بيندر رتبه
قرار  127از مجموع  85كالً ايران در رده  48هاهمايش

در  المللي ينبهمايش معتبر  10با برگزاري  واقع به. گرفت مي
شكاف آشكاري داشت  925با  متحده ياالتامقايسه با 

)ICCA 2015.(  
كه در شهر مركزي كشور  كراني بي هاي ظرفيتبا چنين 
و  شدن جهانيابزار ديپلماسي را در فرايند  توان مي قرارگرفته
 درواقع. مقياسي جهت توسعه مطرح نمود ها جرياندر فضاي 

تهران و ساير  هاي پتانسيلبر  تأكيدبا  توان ميامروزه 
و  گيري بهرهكشور زمينه توسعه ملي را با  شهرهاي كالن

  .خارجي فراهم نمود هاي سرمايهجذب 
شهرداري جهت دستيابي به ديپلماسي فعال در عرصه 

نيازمند در نظر گرفتن دستگاه ديپلماسي است كه  الملل بين
  :نمود بندي دستهزير  قرار به توان ميوظايف آن را 

هاي مرتبط با در زمينهات و اطالع ها دادهگردآوري  -
  .منافع سازي حداكثرديپلماسي شهري و  هاي فعاليت

انجام مطالعات و تحقيقات جهت فراهم نمودن الگوي  -
  .گذارانه سياست هاي راهنماييصحيح و ارائه 

تربيت نيروي انساني كارا و تنظيم بستر جهت نمايندگي  -
  .شهر در شهرهاي ديگر

انجام مذاكرات و گفتگوهاي مستمر با نهادها و  -
  .كشور مختلف هاي شهرداري

شهرهاي متحد و عضويت فعال در نهادهايي مانند  -
  ...و 49، شهرداران براي صلحهاي محلي  حكومت

  .گذاران سرمايهبه  اي مشاورهارائه خدمات  -
  چارچوب در ها شهرداريديپلماسي در  دستگاه

جهت تحقق بهينه ديپلماسي شهري  خود عمده وظيفه پنج
 الزم هاي توانايي و دانش فعال و نيز رشد اقتصادي شهر بايد

تجاري،  ديپلماسي اقتصادي، المللي بين مذاكراتدرزمينه 
 هاي استراتژي ،ها شركت و محلي اقتصادهاي شدن المللي بين

 بازاريابي، هاي استراتژي، الملل بين تجارت صادرات، توسعه

 ،گذاري سرمايه روندهاي ،گذاري سرمايه مقررات و قوانين
   از شهرها ارزيابي ظهور، حال در بازارهاي به توجه
 الملل بين حقوق و اقتصادي الملل بين حقوق اقتصادي، منظر

 اقتصادي منافع ضمن كسب تا كند كسب بايد تجاري را

  .كند كمك اقتصادي ديپلماسي اهداف پيشبرد به شهر
در كنار موارد مذكور امروز يكي از طرق ديپلماسي 

ابزاري براي ورود در عرصه اقتصاد  عنوان بهشهري كه 
شود، تسريع در فرايند نوآوري و نيز جهاني محسوب مي

توان به در اين ميان مي. است 50آپ - استارت برگزاري
تجارب موفق شهرهايي چون سانفرانسيسكو، سن جوزه، 

  .اشاره كردكمبريج و بوستن 

  نتيجه گيري
هاي شدن، شهرها در عرصهبا گسترش فرايند جهاني

هاي سياسي، اقتصادي، و در حوزه چندجانبهو  دوجانبه
هاي اجتماعي و فرهنگي از نقش مهمي در تقويت تعامل

 تأمينالمللي و تحقق اهداف سياست خارجي و فزاينده بين
المللي دولتي و غيردولتي در عرصه بين نانيآفر نقشمنافع 

آفريني شهرها در چارچوب تعامالت نقش. برخوردارند
 دوجانبههاي اقتصاد و سياست جهاني و همكاري چندجانبه

تواند الگويي موفق از تمركززدايي را سياسي و اقتصادي مي
الملل عرضه دارد كه بر نقش مسئوالن در مديريت روابط بين

بازيگران كليدي در تقويت روابط دوستانه،  عنوانمحلي به
المللي، بازسازي روابط ميان ملتي و منازعات بين وفصل حل

گيري مناسب از پاراديپلماسي براي ميان شهري و بهره
هاي خارجي، انتقال ها در زمينه جذب سرمايهافزايش فرصت

هاي نوين، صدور خدمات، گسترش تجارت فناوري
ردشگري، دسترسي به بازارهاي خارجي، تقويت صنعت گ

هاي جهاني و حفظ منافع بشري در برابر معضالت و چالش
ديپلماسي شهري با ). Acuto 2013(ورزد مي تأكيدجهاني 

گيري از تجارب موفق ديگر شهرها و برقراري مشاركت بهره
 و شهري بهسازي اشتغال، ايجاد براي ديگر شهري  با نواحي

 توانسته شهروندان، اجتماعي حقوق ارتقاء و اجتماعي تأمين
يكي از ابعاد . و عمل برقرار سازد نظريه بين پيوند نوعي است

كارگيري مدل بازاريابي جالب در ديپلماسي شهري به
عنوان يك تجاري براي شهرها و تعيين موقعيت شهرها به

توسعه : ها شاملوسيعي از فعاليت يهبرند است كه گستر
هاي فرهنگي، روابط تجاري، تبادلاقتصاد شهري، افزايش 

اي را در هاي جشنوارههاي ورزشي و همكاريتعامل
  .گيرد برمي
نفع شخصي شهروندان و نقش شهرها  طوركلي به

 فزاينده طور بههاي اقتصادي  مراكز اصلي فعاليت عنوان به
شهري  هاي ديپلمات. محرك اصلي اقتصاد شهري است

هاي  توانند با ديپلماسي فعال در مجامع و سازمان مي
هاي خارجي، گردشگران و ديگر  المللي، شركت بين

به شهرهاي  گذاري، المللي را براي سرمايه هاي بين سازمان
توانند دانش و خدمات خود را از  خود جذب كنند يا مي

هاي فرامليتي و ايجاد دفاتر مركزي  شركت تأسيسطريق 
  .هاي خارجي مبادله كنند شركت

هاي اقتصادي و تجاري در شهرها  امروزه بيشتر فعاليت
 همچونگيرد و براي نمونه اگر جهاني شهرهايي  صورت مي

توكيو، نيويورك، لندن به لحاظ مالي، سياسي و پايتخت 
اند، همگي  هاي بااليي را به خود اختصاص داده فرهنگي رتبه

هري را در عرصه اقتصاد نقش و فعاليت ديپلماسي ش ها آن
  .سازد شهري نمايان مي
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نقش ديپلماسي شهري در  درزمينهاي بارز  نمونه عنوان به
توان به اجالس ساالنه داووس اشاره كرد  اقتصاد شهري مي

با حضور نمايندگان شهرها و ديگر  هرسالهكه 
كننده  شود كه شهرداران شركت كنندگان برگزار مي شركت

تهران، لندن، داليان، : بارت بودند ازآن ع 2009در اجالس 
، فرانسيسكو سان، كبك ميالن، بوينس آيرس، ريودوژانيرو،

: از اند عبارتموضوعاتي كه در اين جلسه بررسي شد،  .هسن
تأثير جريان نفت بر برنامه تجارت ( 2009خاورميانه در سال 

افغانستان و پاكستان،  خصوص به، امنيت آسيا )و جامعه
آسيا، شهرنشيني در روند جهاني، نواقص طرح نوآوري در 

ساختار حكومتي قرن بيستم براي مقابله با (حكومتي 
، )هاي مختلف و پيچيده اين قرن كافي نيست چالش

  .ساختاري براي توسعه
و بررسي قرار  موردبحثدر اين مقاله  آنچهبر اساس 

گفت شهرها نقش مهمي در توسعه و رشد  توان ميگرفت 
 گيري بهرهاين مهم در سايه . كنند مياقتصادي ملي بازي 

موجود و در مواردي  هاي ظرفيتو  ها توانمنديصحيح از 
 هاي سرمايهامروزه جذب . پذيرد ميصورت  سازي ظرفيت

خارجي و حضور فعال نيروهاي خارجي براي شكوفايي 
مهم جهت دستيابي به اقتصاد  ابزاري عنوان بهاقتصاد شهر 

براي تحقق اين مهم، ديپلماسي . باشد ميشهري پايدار و پويا 
مختلف بخصوص اقتصاد  هاي عرصهشهري امروزه در 

شهري و كسب منافع حضوري فعال داشته و در مواردي در 
برخي از كشورهاي اروپايي خارج از چارچوب سياست 

ساير نقاط  هاي رداريشهخارجي، اقدام به برقراري ارتباط با 
بازيگران اصلي ديپلماسي  عنوان به ها شهرداري. كنند مي

شهري، براي دستيابي به حداكثر منافع در روابط ديپلماتيك 
 المللي بيننيازمند آگاهي از الزامات ديپلماسي در سطح 

  .باشند مي

  هانوشتپي
1. Urban Diplomacy 
2. Public Diplomacy 
3. Lewis Mumford 
4. Agglomeration Effects 
5. Globalization 
6. Cosmopolitan 
7. municipal diplomacy 
8. citizens diplomacy 
9. city-to-city diplomacy 
10. The Center for Innovative Diplomacy 
11. Michael Shuman 
12. Glocal Forum 
13. United Cities and Local Governments (UCLG) 
14. Clingendael 
15. The Congress of Local and Regional 
Authorities 
16. The First World Conference on City Diplomacy 
17. Hague 
18. World City Network a global urban analysis 
19. The Netherlands Institute of International 
Relations 
20. The Glocal Forum 

21. Federation of Canadian Municipalities 
22. NGO 
23. World Cities 
24. Established World Cities 
25. Emerging World Cities 
26. Shanghai 
27. Beijing 
28. Istanbul 
29. Sao Paulo 
30. New World Cities 
31. Brisbane 
32. Melbourne 
33. Boston 
34. Space of Flows 
35.Space of places 

 هاي جنگ پايان از پس كه است اي نامه پيمان وستفالي، پيمان .36
در دو شهر اسنابروك و مانستر ) 1648–1618( اروپا در مذهبي ساله سي

 اين در. شد بسته ميالدي 1648 در اروپايي كشورهاي در وستفالي ميان
. داشتند شركت لهستان و بريتانيا جز به اروپايي كشورهاي تمام پيمان

. است اروپا در رنسانس از پس چندجانبه صلح پيمان نخستين وستفالي
 كه شد كشورها بين مشابهي بزرگ معاهدات به منجر بعدها پيمان اين

 يهجامع پايه و الگو وستفاليا، صلح. انجاميد الملل بين قانون به درنهايت
 و برابر حقوق پيمان اين در .گرديد متحد ملل سازمان سپس و ملل

 بار نخستين براي مستقل سياسي واحدهاي عنوان به كشورها يكسان
 مستقل كشورهاي پيمان اين مطابق. گرفت قرار پذيرش مورد و مطرح
 را هم امور در دخالت حق و اند برابر دارند، را خود سرنوشت تعيين حق

  ).Gross 1948(ندارند 
37. Deterritorilization 
38. Nodes 
39. Cities In Motion Index 
40. Soft Power 
41. Branding 
42. AmSterdam 
43. Washington, The American Experience 
44. Auckland, City of Sails 
45. The Global Financial Centers Index 
46. Cost-Benefit 
47. Peresentation 
48. International Congress and Convention 
Association (ICCA) 
49. Mayor for Peace 
50.Start-ups 

  منابع
 و ها فرصت تحليل .1393.جليليمصطفي  سيدبصيرت، ميثم و 

 هنرهاي تهران، نشريهشهر  كالن در ديپلماسي شهري توسعه هاي چالش
 .53-66):3( 19 شهرسازي و معماري -ي زيبا

ديپلماسي  .1387 .سجادپور محمدجعفر، و  محمدكاظم ،ظريف
 .المللي وزارت امور خارجه ، تهران، دفتر مطالعات سياسي و بينچندجانبه

ديپلماسي شهري در فرايند . 1388. قورچي، مرتضي، و محمد اماني
) ريزي شهر تهران مركز مطالعات و برنامه(مجله دانش شهر. شدن جهاني

7 :1-44. 
 .سرشماري عمومي نفوس و مسكن .1390 .ايرانمركز آمار 

 .گروه پژوهشي زيربنايي .1387 .مجلس هاي پژوهشمركز 
ابزاري براي ( شهريديپلماسي  .1389 .مسعودموسوي شفائي، 

 .35-1: 18دانش شهر نشريه ، )ها جريانتوسعه ملي در عصر فضاي 
سياست شهري و ديپلماسي . 1390 .نجات حسيني، سيد محمود

 .143-117):2(3 شناسي تاريخي ، نشريه جامعه)از نظريه تا تجربه(شهري 
گزارش توليد ناخالص داخلي، . 1385 .داراييوزارت اقتصاد و امور 

 .جلد دوم
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و گسترش شهرهاي الكترونيكي بر توسعه پايدار شهري  پذيريبررسي تأثير تحقق
  )تبريز شهر كالن: مطالعه موردي(

 
  
  

  
 1،*رسول بابانسب

  
  
  

 چكيده

 يافته تدوينتبريز  شهر كالنپذيري و گسترش شهر الكترونيك بر توسعه پايدار شهري در بررسي تأثير تحقق باهدفپژوهش حاضر 
. پيمايشي است تحليلي و -ماهيت و روش از نوع توصيفي ازنظراي و توسعه -كاربردي ،تحقيق با توجه به هدفنوع . است

. است بوده پرسشنامه ،ابزار گردآوري اطالعات ميداني و شده آوري جمعهاي اسنادي و ميداني با استفاده از روش نياز مورد اطالعات
هاي مختلف شهر فناوري اطالعات و ارتباطات و مسائل شهري در سازمان خصصكارشناس و مت 45شامل پژوهش جامعه آماري 

هاي پژوهش يافته .است شده  استفاده »ايتي تك نمونه« آماري آزمونو  SPSS افزار نرمها از تحليل داده منظور به. باشندتبريز مي
هاي ، امكان الكترونيكي شدن فعاليتموردبررسييت فعال 13هاي موجود، از بين با توجه به وضعيت زيرساخت بيانگر آن است كه

ديدگاه كلي  و تر از حد متوسط هستندپايينها ساير فعاليتبانكي، امور مربوط به نقليه، مسافرتي، علمي و كسب اطالعات باالتر و 
دودي امكان الكترونيكي تا ح دهدكه نشان مي و در حد متوسط بوده است 13/3كارشناسان به تحقق شهر الكترونيك با ميانگين 

با توجه به جايگاه شهر تبريز در دهد نشان مي آمده دست بههمچنين نتايج . است پذير امكانهاي شهري در شهر تبريز شدن فعاليت
فناوري هاي حوزه  گيري از دانش ، استفاده از ابزارهاي الكترونيكي و بهرهر منطقه و نيز روند افزايش جمعيتكشور و اهميت آن د
كارشناسان بنابراين  .تواند گام مهمي در دستيابي به توسعه پايدار شهري باشد و تحقق شهر الكترونيك مي اطالعات و ارتباطات

  و ،زياد ،درصد 6/75را شهري پايدار بر توسعه  تحقق شهر الكترونيكنيز استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات و نقش 
  .نداارزيابي كرده، متوسط ،درصد 4/24

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  هاي كليديواژه
  .تبريز شهر كالن، توسعه پايدار شهري، شهر الكترونيك، فناوري اطالعات و ارتباطات

                                                            
  .، اصفهانريزي شهري، دانشگاه اصفهان ي جغرافيا و برنامهادكتر -1
 rasoulbabanasab@gmail.com :نويسنده مسئول -*
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  مقدمه
ها و ويژگي جوامع شهري امروز سبب ناپايداري انسان

. گرديده است) محيط طبيعي و محيط مصنوع( زيست محيط
ترين بيش. قرن بيست و يكم قرن شهر و شهرنشيني خواهد بود

 گيرد صورت مي توسعه درحالرشد شهرنشيني در كشورهاي 
اين روند شهرنشيني ). 1388مفيدي شميراني و افتخاري مقدم (

رود تا كره زمين را به يك كه نهايتاً مي يافته گسترشچنان 
اما آثار سوء حاصل از شيوه زندگي  ؛جهان شهر تبديل نمايد

الت مهمي كه معضالت و مشك هاست مهرومومشهرنشيني 
  است به بار آورده ها انسانو  زيست محيطبراي 

در كنفرانس  كه چنان ).1378لقايي و محمدزاده تيتكانلو (
ي محيط و توسعه، سازمان ملل متحد درباره ميالدي 1992

كشور امضاء شد و در آن اصولي براي  150بيانيه ريو توسط 
ه نيازهاي اي كتوسعه. دستيابي به توسعه پايدار معين گرديد

هاي انسان امروز را برآورده نمايد، بدون اينكه توانايي نسل
 ببردآينده را براي دستيابي به آرزوها و نيازهايشان از هم 

  .)1388 مفيدي شميراني و افتخاري مقدم(
آل است در جستجوي شهر ايده انساندر حال حاضر نيز 

ملي نظير عوابا اما  ؛كه زمينه توسعه پايدار را فراهم نمايد
اي افزايش فقر، جمعيت و شهرنشيني مشكالت عديده

شهروندان و مديران شهري براي اداره و  گير گريبان
براي حل اين مشكالت و افزايش . مديريت شهرها شده است

 شده ارائهرفاه شهروندان نظريات مختلفي در مورد توسعه 
اكثر  موردقبولمفهوم  عنوان بهاست كه توسعه پايدار 

از طرفي . آمده است وجود بهو محققين  المللي بينهاي نهاد
شهر الكترونيك يكي از مفاهيم نوظهور است كه با پيشرفت 

و قابليت حل  متولدشدهفناوري اطالعات و ارتباطات 
 ويژه بهبسياري از مشكالت بغرنج و پيچيده زندگي امروزي 

  ).1386 قادري و اميري( را دارد شهرها كالندر 
هاي نوين اطالعاتي و ا اتكا به فناوريعصر جديد ب

متنوعي براي بسياري از مسائل فراهم  هاي حل راهارتباطي 
و توانسته است در اين عرصه نيز به كمك جامعه  كرده

شهري آمده و براي حل مشكالت موجود ارائه راهكار 
توان عنوان كرد كه جهان در اين خصوص، مي. نمايد

است و  درحركتعاتي ، به سمت جامعه اطالسرعت به
اي، بايد به ترين بستر چنين جامعهاصلي عنوان بهشهرها 

، ديگر عبارت بهابزارهاي فناوري اطالعات تجهيز و 
  ).1390ديگران حاتمي نسب و ( الكترونيكي شوند

 بر و هماهنگ ارتباطي«شهر الكترونيك را  1كاكليس

 روش به ساكنين وظايف معمولي انجام براي شبكه پايه

 خود توسط معمولي شهر در مدل ازاين پيش كه لكترونيكيا

). Couclelis 2001( كندتعريف مي» شدمي انجام اشخاص

داند كه در آن بر روي شهر الكترونيك را شهري مي 2ادندال
افزايش موفقيت  منظور به، ICT توسط شده خلقهاي فرصت

  استشده گذاري سرمايهو اثرگذاري بيشتر 
)Odendaal 2003.(  

نويسندگان متعددي به تحوالت فعلي يا آينده ناشي از 
 عنوان به ICTاند و از كرده تأكيدانقالب و يا عصر اطالعات 

  اند يادكردهها عامل اصلي مرگ فاصله
)Cohen., Ilan, and Nijkamp 2002 .( ما در عصر تغييرات

زندگي  سريع در حال حركت به سمت جامعه اطالعاتي
مانند آن مناطق الكترونيك و ، كترونيكشهر ال. يمكن مي

يكي از نيروهاي محرك اين . كشورهاست هدف بسياري از
ثير توسعه جامعه اطالعاتي و أت. است ICTآوري، توسعه فن

و مناطق در حال  هرهادر ساختار ش ICTثير أت خصوص به
اي توسط گسترده طور بهكه بايد  است ايحاضر مسئله

  ).Talvitie 2002( شوداقع و موردبحثريزان برنامه
جامع طور بهكه  يهاي اخير، يكي از مفاهيمدر طول دهه

با  .شهر الكترونيك استمفهوم ، قرارگرفته موردبررسي
تر شدن زندگي پيچيدههاي جديد كه باعث وريناتوجه به ف

و با  شده حل آساني به، برخي از امور شوداجتماعي مي
مراجعه به  جهتمردم  نياز، ITهاي استفاده از برخي جنبه

شهر . استمرتفع شده انجام امور روزانه منظور به ها سازمان
تواند بسياري از مشكالت مانند ترافيك، الكترونيكي مي

را و غيره  هاي اجتماعي، نابرابرياداريآلودگي هوا، فساد 
   نمايدشهر واقعي با آن روبروست، حل  كه

)Zeynali Azim et al. 2012 ( هاي جستجوي مدلو در
پايدار براي توسعه شهري يا به كاهش معضالت و 

   نمايدهاي شهرهاي ناپايدار كمك مي آشفتگي
)Kotval 1999.(  

درصد جمعيت جهان در شهرها زندگي  54مروزه ا
ميالدي  2050رود كه اين آمار تا سال  كنند و انتظار مي مي

همراه با شود شهرنشيني  بيني مي پيش .درصد برسد 66به رقم 
ميليون نفر به  500تواند دو ميليارد و  رشد جمعيت مي
 افزايد بيميالدي  2050هاي جهان تا سال  جمعيت شهرنشين

درصدي، بيشتر در آسيا و آفريقا  90كه اين افزايش قريب به 
در تسخير  2050جهان  .)1394بابانسب ( دادرخ خواهد 

انتظارات و  ها، شهرها كانون چالشو  شهرنشيني خواهد بود
كه مردم براي يافتن شغل و  ي هستندهاي بزرگفرصت
 هابرنامه، بنابراين آورندهجوم مي هاآنهاي ديگر به  فرصت

بر شرايط زندگي افراد در شهرها  اتخاذشدههاي  و سياست
در حال حاضر شهرهاي بزرگ جهان با  .اثري مستقيم دارد

آلودگي هوا، ها،  هاي اساسي در زمينه نبود زيرساخت چالش
 .نداتغييرات جوي خطرناك و معضل بيكاري مواجه
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اي در تمامي شهرها  اين مسائل به خطر فزاينده كه چنان آن
  .استشده  تبديل

 شهرهايي كالندر ايران روند شهرنشيني بخصوص در 
 و ؛تبريز در حال افزايش است و نظير تهران، مشهد، اصفهان

، ميزان 1390 نمسكآمار سرشماري نفوس و  اساس بر
با توجه  و درصد رسيده است 4/71شهرنشيني در كشور به 

با  شهرها كالنها، به افزايش جمعيت و كمبود زيرساخت
  .اندمشكالت جدي مواجه شده

لزوم توجه به رويكردهاي  ،شده گفتهبا توجه به موارد 
جامعه شهري در جهت كاهش معضالت و نوين در 
 شود ونمايان مي زپيشا بيش شهرها روي رودمشكالت 

بلكه  ،نوين تكنولوژي اين شناخت تنها نه است مهم آنچه
 ترصريح و ترعيني طور به و جامعه شهري در بازتاب آن

پژوهش حاضر در پي  .است شهري توسعه پايدار بر آن تأثير
  :زير است سؤاالتپاسخگويي به 

هاي در شرايط كنوني الكترونيكي شدن كامل فعاليت -
 شهر كالندر شهر الكترونيك  پذيري تحققجهت شهري 

  پذير است؟تبريز به چه ميزان امكان
راهكارهاي  كارگيري بهبراي توسعه پايدار شهر تبريز آيا  -

تواند راهگشا  جديد شهري نظير تحقق شهر الكترونيك مي
  باشد؟

  هامواد و روش
تحقيق حاضر با توجه به هدف از نوع تحقيقات 

  ماهيت و روش از نوع ازنظراي و توسعه - كاربردي
با  موردنيازاطالعات . تحليلي و پيمايشي است - توصيفي

و ابزار  شده آوري جمعهاي اسنادي و ميداني استفاده از روش
  .بوده است گردآوري اطالعات ميداني، پرسشنامه

كارشناسان و متخصصان فناوري شامل جامعه آماري 
هاي ي در سازماناطالعات و ارتباطات و مسائل شهر

باشند كه در جامعه آماري اين گروه مختلف شهر تبريز مي
از روش تمام شماري استفاده  ،به دليل تعداد كم كارشناسان

، تعداد ها سازمانگرديده است؛ بدين معني كه با مراجعه به 
فناوري اطالعات و  درزمينهكارشناس و متخصص  45

هاي سازمان .ارتباطات و مسائل شهري مشخص گرديدند
و فناوري اطالعات سازمان آمار  ازجمله موردمطالعه

شركت مخابرات استان آذربايجان شرقي، شهرداري تبريز، 
هاي اداره كل پست استان آذربايجان شرقي، شهرداري

مركزي، فرمانداري، استانداري گانه، شهرداري مناطق ده
 هانكبا و شهرسازي استاناداره كل راه و آذربايجان شرقي، 

تحقيق شامل امكان الكترونيكي شدن متغيرهاي . باشندمي
 كارگيري بهالكترونيك و اثرات قق شهر ها جهت تحفعاليت

و شهر الكترونيك در صورت  و ارتباطات فناوري اطالعات

كه با استفاده از طيف است تبريز  شهر كالنتحقق آن در 
ها از دهدا وتحليل تجزيه منظور به. اندليكرت سنجيده شده

  .است شده  استفاده 3اينمونهتي تك و آزمون SPSS افزار نرم
 گيري، پرسشنامه مقدماتيدر سنجش اعتبار وسيله اندازه

 موردبررسيمربوطه  تعدادي از متخصصين وسيله بهابتدا 
سشنامه با حذف و اصالح نهايتاً اعتبار صوري پرو  قرارگرفته

سنجش  منظور به. ستا آمده دست بهها، گويهتعدادي از 
هاي تحقيق از مرتبط با هر متغير و كل گويههاي پايايي گويه

مقدار  هراندازه. است شده استفادهكرونباخ  ضريب آلفاي
تر باشد، حاكي از انسجام دروني نزديكضريب آلفا به يك 

براي همه  شده محاسبهمقدار آلفاي . هاستبيشتر گويه
كه نشان از  آمده دست به 905/0 مورداستفادههاي  گويه

  .علمي است ازنظر ها آنمعتبر بودن توصيف و روابط مابين 

  قلمرو پژوهش
تبريز  شهر كالندر اين پژوهش  موردمطالعهمحدوده 

استان مركز  و ايرانتبريز يكي از شهرهاي بزرگ . است
غرب   ترين شهر منطقه شمال است و بزرگ آذربايجان شرقي
، صنعتي، سياسي، بازرگاني، ارتباطي، اداري ايران و قطب

در اين شهر . شود اين منطقه شناخته مي نظاميو  فرهنگي
اليه مشرق و جنوب  جان شرقي و در منتهيغرب استان آذرباي

 بر بالغداراي مساحتي . است قرارگرفتهتبريز  جلگهشرق 
جمعيت اين شهر  1385در سال . هكتار است 24451

 1390نفر بوده كه اين تعداد بر اساس سرشماري  1398060
آمارنامه شهرداري (است   يافته افزايشنفر  1494998به 

موقعيت جغرافيايي ) 1( كلش). 1391تبريز  شهر كالن
  .دهدرا نشان مي موردمطالعهمحدوده 

  

  
  موردمطالعهموقعيت جغرافيايي محدوده ). 1( شكل

  )نقشه پايه شهرداري تبريز و تقسيمات سياسي وزارت كشور: (منبع
  



  

      1395زمستان  ،1، سال اول، شماره فصلنامه توسعه پايدار شهري
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هاي فناوري اطالعات و ارتباطات شاخص
  تبريز شهر كالن

ن شرقي آمار مربوط به شركت مخابرات استان آذربايجا
ضريب نفوذ تلفن ثابت،  1392دهد كه تا پايان سال نشان مي

بر . همراه و اينترنت تا حدودي روند صعودي داشته است
داراي ضريب  91اساس اين آمار؛ شهر تبريز تا پايان سال 

به  92كه اين مقدار تا پايان سال  بوده 19/46نفوذ تلفن ثابت 
ن همراه از ضريب نفود تلف. درصد رسيده است 43/46

  .رسيده است 1392در سال  8/123، به 1391در سال  9/122
در  تبريز شهر كالن، شده ارائه آمارهاي اساس بر

نفر جمعيت  998هزار و  494ميليون و  1با  1390سرشماري 
كاربر  546584و  91كاربر اينترنت در سال  494364داراي 

رنت از داشته است كه ضريب نفوذ اينت 92اينترنت در سال 
 ازنظر. برآورد شده است 92تا پايان سال  85/35به  64/32

رساني الكترونيكي تنها آمار مربوط به دفاتر و مراكز خدمات
خوان دولت و دفاتر مراكز ارتباطي روستايي دفاتر پيش

و  91هاي در سال 27و  111كه به ترتيب با تعداد  شده ارائه
ئه خدمات الكترونيكي در مناطق مختلف شهر تبريز به ارا 92
هاي همگاني در نقاط همچنين تعداد تلفن. اندپرداختهمي

دستگاه بوده  6330 ،92و  91مختلف شهر تبريز در سال 
هاي فناوري اطالعات و شاخص) 1(در جدول . است

  .تبريز آمده است شهر كالنارتباطات 
  

  هاي فناوري اطالعات و ارتباطات شهر تبريزشاخص). 1(جدول 
ريزي و  شركت مخابرات استان آذربايجان شرقي، دفتر برنامه(: نبعم

 )1392ها كنترل پروژه

  
خانوار  866هزار و  453شهر تبريز داراي  1390در سال  

درصد  43خانوار برابر با  625هزار و  196اً بوده كه جمع
تعداد ) 2(و شكل ) 2(جدول . از رايانه بوده است برخوردار
  .دهدرا نشان ميداراي رايانه  هايخانوارو درصد 

  

  خانوارهاي داراي رايانه و درصد تعداد ). 2(جدول 
  شهر تبريز به تفكيك مناطق دهگانه

  )1390ري گزارش تحليلي از نتايج سرشما(: منبع

درصد 
خانوارهاي 
 داراي رايانه

خانوارهاي 
 داراي رايانه

خانوار 
معمولي 
 ساكن

مناطق 
 شهرداري

 1منطقه 63025 27780 44
 2منطقه 51596 33537 65
 3منطقه 74494 31795 42
 4منطقه 96897 34173 35
 5منطقه 28441 16965 60
 6منطقه 29078 14307 49
 7قهمنط 43982 16402 37
 8منطقه 9745 5292 54
 9منطقه 92 24 30
 10منطقه 56516 16350 29
 جمع كل 453866 196625 43

  
  

  
  نمودار درصد خانوارهاي داراي رايانه در هر منطقه). 2(شكل 

  )نگارندگان: (منبع

هاي توسعه و تحقق شهرداري و عملكردها و برنامه
  تبريز شهر كالنشهر الكترونيك در 

با ورود به قرن بيست و يكم با يك تحول اساسي جهان 
شده  رو روبهزمينه انقالب اطالعاتي و ارتباطي در جانبه همهو 

و حجم اطالعاتي كه در همه وجوه زندگي بشر در كمتر از 
. گاه غيرقابل محاسبه گرديده است ،شودصدم ثانيه توليد مي

بدون  در چنين دنيايي با اين حجم عظيم از توليد اطالعات،
ارتباطاتي كه  هاي جديد اطالعاتي واستفاده از فناوري

توان به هدف دانش اطالعاتي است نمي دهنده شكل درواقع
  .رسيد

ي حوزه در راستاي همگام شدن با دنياي پيشرفته
نيل به هدف دستيابي به آرمان  منظور بهفناوري اطالعات و 

ضرورت  ،شهرداري و دولت الكترونيكتحقق شهر، 
هاي شهر، شهرداري و شهروند ويت زيرساختتق

 91پايان  واحد عنوان
پايان
 92شهريور

699551707905شماره تلفن ثابت
19/4643/46درصد ضريب نفوذ تلفن ثابت

18606761888075شماره تلفن همراه
9/1228/123درصد ضريب نفوذ تلفن همراه
494364546584تعداد تعداد كاربران اينترنت
64/3285/35درصد ضريب نفوذ اينترنت

111111تعداد خوان دولتدفاتر پيش
دفاتر مراكز ارتباطي 

 روستايي
 27 27 تعداد

63306330دستگاه هاي همگانيتلفن
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هاي سازمان آمار و فناوري ريزيدر برنامه الكترونيك
كه موقعيت  هرچند. تبريز قرار داردشهرداري اطالعات و 

توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات در شهر تبريز در 
در  شده انجاماقدامات  امامقايسه با استاندارد جهاني نيست 

زمينه را براي توسعه فناوري اطالعات و هاي اخير سال
  .ارتباطات فراهم نموده است

 شده برداشتهكه در اين زمينه  يمؤثرهاي گام ازجمله
اتاق فرمان و  عنوان بهاندازي ديتاسنتر  به راهتوان است مي

شهرداري، ايجاد فيبر نوري اختصاصي  هاي مركز داده
اطالعاتي متعدد، هاي  ها و درگاه اندازي سايت شهرداري، راه

  طرح شهروند الكترونيك با جذب اجراي سه مرحله
ارتقاي سطح  باهدفهزار نفر از شهروندان تبريزي  320

اندازي باشگاه شهروند  شهروندان، راه سواد الكترونيك
الكترونيك، صدور شناسنامه الكترونيك براي شهروندان، 

جموعه گاه در داخل م وب 500اندازي  راه ريزي براي برنامه
ترين پورتال  شهرداري تبريز، طراحي مجهزترين و بزرگ

تبريز، نصب دكل ارتباطات راديويي شهرداري،  شهري به نام
اجراي طرح جامع شبكه در مجموعه شهرداري تبريز، 

خدمات الكترونيك در حوزه  ارائههاي  سامانه اندازي راه
شهرسازي و صدور پروانه در سطح مناطق شهرداري، 

، ها شنهاديپاندازي نظام  راه ،كاوشگر تبريز افزار رمطراحي ن
شهري،  درون ونقل حملطراحي سيستم هوشمند نظارت بر 

هاي  نظام پرداخت الكترونيك عوارض در بانك استقرار
عامل سپه، شهر و ملي، تهيه نقشه گردشگري جديد تبريز، 

هاي شهرداري و  سامانه جامع مناقصات و مزايده طراحي
  .اشاره كرد ي مركز تماسانداز راه

  نتايج و بحث
شهر فناوري اطالعات و ارتباطات و با توجه به نقش مهم 

توسعه پايدار  درنهايتالكترونيك در توسعه جامعه شهري و 
و شناخت امكان الكترونيكي شدن بررسي  منظور بهشهري و 

شهر  پذيري تحققو  موردمطالعههاي هر يك از فعاليت
 كارگيري بهتبريز و همچنين اثرات  شهر كالنالكترونيك در 

فناوري اطالعات و ارتباطات و شهر الكترونيك بر توسعه 
كارشناس و  45در ميان  شده تهيهپرسشنامه  ،پايدار شهري
و مسائل  فناوري اطالعات و ارتباطاتزمينه متخصص در

 افزار نرمهاي مختلف توزيع و از طريق شهري در بين سازمان
SPSS ديد كه نتايج توصيفي و تحليلي آن ارائه تحليل گر

  :گرددمي
  

  نتايج توصيفي

جنسيت، تحصيالت و ميزان  برحسبتوزيع پاسخگويان 
  استفاده از اينترنت

دهد كه از جنسيت نشان مي برحسبتوزيع پاسخگويان 
 3/73نفر برابر با  33پرسشنامه،  سؤاالتپاسخگو به  45ميان 

درصد را زنان تشكيل  7/26نفر برابر با  12درصد مرد و 
ارزيابي وضعيت تحصيالت كارشناسان نشان . دهند مي
درصد  8/37نفر از كارشناسان معادل با  17دهد كه  مي

درصد داراي  1/51نفر معادل  23داراي مدرك كارشناسي، 
درصد داراي  1/11نفر معادل  5مدرك كارشناسي ارشد و 

ن استفاده از همچنين به لحاظ ميزا. اندمدرك دكتري بوده
ميانگين در طول هفته نشان  طور بهاينترنت توسط كارشناسان 

ساعت،  5درصد از كارشناسان كمتر از  6/15دهد كه مي
ساعت،  15الي  11درصد  20ساعت،  10الي  5درصد  4/24
ساعت از  20درصد باالي  1/31و  20الي  16درصد  9/8

  .كردنداينترنت استفاده مي

هاي از راه دور جهت تحقق شهر فعاليتامكان تحقق كامل 
  الكترونيك از ديد كارشناسان

كارشناسان در وضعيت موجود و با توجه به  ازنظر
هاي بانكي مثل هاي شهر تبريز، تحقق فعاليتزيرساخت

پرداخت قبوض، برداشت پول از حساب، انتقال پول و غيره 
درصد در  8/17درصد زياد و  2/82الكترونيكي  صورت به
كه امروزه هم ارائه  هرچند. پذير استطح متوسط امكانس

ها به شهروندان زياد است خدمات الكترونيكي توسط بانك
كامالً الكترونيكي  صورت بهاما از ديد كارشناسان، تحقق آن 
  .پذير استدر وضعيت موجود هم امكان

ها و و مدارك، درخواست اسناد ثبتفعاليت اداري مثل 
راه دور و الكترونيك در وضعيت كنوني از  صورت بهغيره 

درصد در  4/33و  درصد متوسط 7/46زياد،  درصد 20
كه بعضي از  هرچند. است پذير امكانسطح بسيار كم 

كارهاي اداري از طريق مراكز و دفاتر الكترونيك صورت 
شود گيرد اما به دليل نامنظم بودن آن در شهر باعث ميمي

پيگيري آن مراجعه حضوري  كه بسياري از شهروندان براي
  .داشته باشند ها سازمانبه ادارات و 

هاي در وضعيت كنوني امكان تحقق كامل فعاليت
تجاري مثل خريد فروش كاال، موسيقي، فيلم و مواد غذايي 

درصد زياد،  2/22كارشناسان  ازنظرالكترونيكي  صورت به
 پذير امكاندرصد در حد كم  7/37درصد متوسط،  40

  .است
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مانند  هاي مربوط به امور نقليهوضعيت كنوني فعاليت در
اخذ و تعويض گواهينامه، بيمه، پراخت جريمه، خالفي و 

 ازنظرالكترونيكي  صورت به ونقل حملامور مربوط به 
  و درصد متوسط 7/26درصد زياد،  5/44كارشناسان 

پذير است و بيشترين درصد در سطح ضعيف امكان 9/28
ناسان براي امكان الكترونيكي شدن اي كه كارشگزينه

  .اند گزينه زياد است انتخاب كرده
هاي هاي تفريحي مانند سينما، بازيدر مورد فعاليت

مجازي و  صورت به ها پاركها و اي و بازديد از موزهرايانه
از طريق فناوري اطالعات نظرشان بر اين بود كه امكان 

درصد  1/31درصد زياد،  20تحقق آن در حال حاضر 
 هرچند. است پذير امكاندرصد در سطح كم  9/48 و متوسط

گذرانند اما كه افراد در فضاي واقعي بيشتر وقت خود را مي
بسياري هم هستند كه در فضاي مجازي به گذران اوقات و 

پردازند به همين دليل با در نظر گرفتن عوامل فراغت مي
  .اندههاي متفاوتي انتخاب كردمختلف كارشناسان پاسخ

هاي آموزشي مجازي و امكان كامل تحقق آن فعاليت
هاي مجازي بر طبق نظر مدرسه، دانشگاه و آموزشگاه: نظير

  و درصد متوسط 8/37درصد زياد،  5/15كارشناسان 
 پذير امكانكم در وضعيت موجود درصد در حد  7/46

  .است
هاي امكان تحقق كامل فعاليت) 3( بر طبق جدول
 صورت بهزرو بليط سفر، رزرو هتل مسافرتي نظير ر

 2/42درصد زياد،  9/48كارشناسان  ازنظرالكترونيكي 
. پذير استدرصد در حد ضعيف امكان 8/8درصد متوسط، 

هاي الكترونيك با توجه به روند رو به رشد كارت
ها، امكان رزرو بليط اتوبوس و غيره كارشناسان  اتوبوس

اين امكان در سطح خوبي براي تحقق  كه دارند عقيده هم
  .است پذير امكانهاي مسافرتي فعاليت

در مورد فعاليت كاريابي و كار از راه دور نظير آگاهي 
هاي كاري، پر كردن فرم درخواست كار و يافتن از فرصت

كارشناسان امكان تحقق آن در وضعيت موجود  ازنظرغيره 
درصد در حد  6/35درصد متوسط،  8/37درصد زياد،  7/26

  .ضعيف است
هاي درماني از بر اساس نظر كارشناسان امكان فعاليت

راه دور نظير مراجعه به پزشك، دريافت دستورالعمل، 
درصد  2/22درصد زياد،  4/4مشاوره و غيره در شهر تبريز 

درصد در حد ضعيف مقدور است و اكثراً  4/73 و متوسط
متعدد اين امكان در معتقد بودند كه با در نظر گرفتن شرايط 

  .شهر تبريز فعالً تحقق الكترونيكي آن بسيار ضعيف است
ات ازنظر آمده دست بهبر اساس آمار و اطالعات 

گيري هاي تصميمكارشناسان امكان تحقق فعاليت

ترين مسير براي رسيدن به الكترونيكي نظير بهترين و خلوت
ن مقصد، بهترين رستوران براي صرف غذا، بهترين اماك

تفريحي و غيره با در نظر گرفتن وضعيت موجود و 
درصد تا حدودي،  7/26درصد زياد،  6/15ها زيرساخت

در شهرهاي . پذير استدرصد در حد كم امكان 7/57
امروزي خيلي از معضالت ترافيكي شهر ناشي از عدم 

  .هاي الكترونيكي استگيريتصميم كارگيري به
اي علمي را شهروندان هدر حال حاضر بسياري از فعاليت

 منابع به دسترسي مقاله، يافتن ها،پروژه مورد در نظير تحقيق

دهند معتبر در محيط مجازي و اينترنت و كامپيوتر انجام مي
همه اين منابع در اختيار افراد قرار بگيرد و انجام  كه ايناما 

ها در محيط مجازي براي همه مقدور باشد از ديد اين فعاليت
درصد  8/37درصد زياد،  5/55ن تحقق كامل آن كارشناسا
  .درصد ضعيف است 7/6متوسط و 

ها است و كسب اخبار و اطالعات جزء نياز اصلي انسان
كنند به اطالعات مختلفي همه افراد در مكاني كه زندگي مي

 ،وهوا آب وضعيت روزنامه، نظير كسب اخبار،. دارندنياز 
اين  هرچندا كه هواپيماه ساعات پرواز شهري، ترافيك

اطالعات شايد براي افرادي كه به اينترنت مراجعه نمايند 
اما بر طبق نظر كارشناسان امكان تحقق  ؛باشد دستيابي قابل

درصد زياد،  7/66كامل الكترونيكي شدن آن در شهر تبريز 
  .درصد بسيار ضعيف است 2/2و  متوسطدرصد  1/31

 نظر كارشناسان شهري و فناوري اطالعات كه
 ها آنو مركزي هم جزء  گانه دهكارشناسان شهرداري مناطق 

بود در مورد امكان تحقق ارائه خدمات الكترونيكي از سوي 
، وساز ساختها به شهروندان مانند اخذ پروانه شهرداري

 7/37پرداخت اينترنتي عوارض شهري و خودرو و غيره را 
درصد ضعيف  5/35 و درصد متوسط 7/26درصد زياد، 

  .اندابي كردهارزي

  ديدگاه كلي كارشناسان به تحقق شهر الكترونيك در شهر تبريز

مهم از كارشناسان در مورد اين بود كه در حال  سؤال
بر تحقق  مؤثرهاي حاضر با در نظر گرفتن تمامي زيرساخت

شهر الكترونيك در شهر تبريز امكان تحقق آن را به چه 
اي كارشناسان متفاوت هدانيد كه پاسخمي پذير امكاناندازه 

درصد  60درصد معتقد بودند كه زياد است،  7/26. بود
  معتقد بودند كه تا حدودي اين امكان فراهم است و

 تحققها را ضعيف دانسته و امكان درصد زيرساخت 3/13
توزيع و درصد ) 3(جدول . آن را ضعيف ارزيابي كردند

قق شهر ها جهت تحفراواني امكان الكترونيكي شدن فعاليت
  .دهدكارشناسان را نشان مي ازنظرالكترونيك 
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توزيع و درصد فراواني امكان الكترونيكي شدن ). 3(جدول 
  تبريز شهر كالنها جهت تحقق شهر الكترونيك در فعاليت

  )نتايج مستخرج از پرسشنامه(: منبع

بسيار
 زياد متوسط  كم كم

خيلي 
 زياد

 هافعاليت

فراواني 14 23 8 0 0  درصد 1/31 1/51 8/17 0 0 بانكي
  درصد  4/4 6/15 7/46 7/26 7/6  اداري فراواني  2 7 21 12 3
  درصد  0 2/22 40 4/24 3/13  تجاري فراواني  0 10 18 11 6
  درصد  9/8 6/35 7/26 2/22 7/6  نقليه فراواني  4 16 12 10 3

  درصد  0 20 1/31 7/26 2/22  تفريحي فراواني  0 9 14 12 10
  درصد  2/2 3/13 8/37 1/31 6/15  آموزشي فراواني  1 6 17 14 7
  درصد  3/13 6/35 2/42 4/4 4/4  مسافرتي فراواني  6 16 19 2 2
  درصد  1/11 6/15 8/37 20 6/15  كاريابي فراواني  5 7 17 9 7

  درصد  0 4/4 2/22 7/26 7/46  درماني فراواني  0 2 10 12 21
  درصد  7/6 9/8 7/26 3/33 4/24 گيري تصميم فراواني  3 4 12 15 11
  درصد  4/24 1/31 8/37 7/6 0  علمي فراواني  11 14 17 3 0
كسب فراواني  12 18 14 1 0

  درصد  7/26 40 1/31 2/2 0 اطالعات
خدمات فراواني  2 15 12 11 5

  درصد  4/4 3/33 7/26 4/24 1/11 شهرداري

 كارگيري بهبررسي ديدگاه كارشناسان نسبت به اثرات 
  فناوري اطالعات و شهر الكترونيك در صورت تحقق آن

در بعد اجتماعي معتقدند كه استفاده از كارشناسان 
ارتباطات و استقرار شهر الكترونيك اطالعات و  فناوري

مشاركت و تعامل شهروندان در ش تواند باعث افزاي مي
هاي فردي به گيريتصميمروند  مديريت شهري، تغيير

، بهبود كيفيت ها سازماندر هاي جمعي گيريتصميم
كيفيت ش دسترسي شهروندان به خدمات شهري، افزاي

خدمات و افزايش نظم در محيط  موقع بهزندگي با دريافت 
شهر تبريز در  المللي بينشهري، امكان بيشتر ارتباطات 

يك شهر پيشرو بستري براي  عنوان بههاي مختلف و  زمينه
تجربيات و باال بردن فرهنگ عمومي  توسعه آموزش، انتقال

بيشترين ميانگين پاسخگويان در بعد اجتماعي . جامعه شود

دسترسي شهروندان به خدمات شهري با كيفيت بهبود 
  .باشدمي 17/4ميانگين 

در بعد اقتصادي معتقد بودند كه استفاده از فناوري 
جلوگيري  تواند سبباطالعات و الكترونيكي شدن شهر مي

هاي سنتي، وقت بر و گذاري بر روي روشايهاز سرم
 سازي شفافجويي در زمان، مكان و فضا، بر، صرفه هزينه

، ايجاد اشتغال متنوع و ارزان نسبت به ها سازمانعملكرد 
هاي الزم براي گسترش ها، فراهم نمودن زمينهساير بخش

ها، جذب گردشگر با نشر آثار، عقايد، فرهنگ و توانمندي
داخلي و  گذاري سرمايههاي الزم براي دن زمينهفراهم نمو

خارجي و به عبارتي تجارت نوين با سراسر دنيا، ساماندهي 
رابطه شهر با حوزه نفوذ و كمك به اقتصاد شهري، ملي و 

جويي در صرفه بهبيشترين ميانگين مربوط . اي شودمنطقه
  .باشدمي 33/4زمان، مكان و فضا با ميانگين 

معتقد بودند كه استفاده از فناوري  يطيمح زيستدر بعد 
تواند منجر به حذف مي اطالعات و الكترونيكي شدن شهر

سفرهاي غيرضروري گردد و ميزان ترافيك را كاهش دهد 
و با حذف سفرهاي غيرضروري و كاهش تردد خودروهاي 
شخصي؛ آلودگي هوا و صوتي كاهش و با كاهش ترافيك 

  .ارتقاء خواهد يافت تزيس محيطو آلودگي هوا؛ بهداشت 
در مورد نقش تحقق شهر الكترونيك بر  طوركلي به

توسعه پايدار شهري، نظر كارشناسان بر اين بود كه شهر 
 ويژه بهراهكاري نوين و نياز شهرها  عنوان بهالكترونيك 

تواند بسياري از مسائل و مشكالت است و مي شهرها كالن
كارشناسان گزينه درصد از  6/75. شهر تبريز را حل نمايد

درصد گزينه تا حدودي را بر نقش  4/24زياد و خيلي زياد و 
آن در توسعه پايدار شهري در صورت تحقق انتخاب كرده 

  .بودند

  نتايج تحليلي

ها جهت الكترونيكي شدن فعاليتسنجش امكان 
  تبريز شهر كالنشهر الكترونيك در  يريپذ تحقق

ها دن فعاليتبراي بررسي سنجش امكان الكترونيكي ش
تبريز از  شهر كالنشهر الكترونيك در  پذيري تحققجهت 

با توجه به طيف . استشده  استفادهاي آزمون تي تك نمونه
در نظر  3ها، مقدار آزمون برابر  در پاسخ شده گرفتهدر نظر 
ها براي  بر اين اساس، چنانچه ميانگين پاسخ. استشده  گرفته

باشد بدين معني است  3از ها بيشتر هر يك يا كل شاخص
جامعه مورد آزمون، شاخص در سطح بهتري قرار  ازنظركه 

نشانگر  3مساوي يا كمتر از  ،دارد و در غير اين صورت
  .متوسط يا ضعيف بودن آن است
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كارگيري فناوري  ديدگاه كارشناسان نسبت به اثرات به). 4(جدول 
  اطالعات و شهر الكترونيك در صورت تحقق آن

  )نگارندگان(: منبع

انحراف
 ميانگين استاندارد

كارگيري فناوري اطالعات و اثرات به
 شهر الكترونيك در صورت تحقق آن

87790/0 95/3 افزايش مشاركت شهروندان در امور شهري
 هاگيري در سازمانتغيير روند تصميم 80/3 99087/0
68387/0 17/4 

بهبود دسترسي شهروندان به خدمات
 شهري

99595/0 91/3 بهبود كيفيت زندگي شهروندان
70568/0 04/4 

بستري براي توسعه آموزش، انتقال
 تجربيات و باال بردن فرهنگ عمومي جامعه

79772/0 4  الملليافزايش ارتباطات بين

79264/0 08/4 
هايگذاري بر روشجلوگيري از سرمايه

 بر سنتي و هزينه
70711/0 33/4 مكان و فضاجويي در زمان، صرفه
09314/1 82/3 سازي فرايندها و كاهش فساد اداريشفاف
00654/1 37/3 ايجاد اشتغال جديد، متنوع و ارزان
11600/1 60/3 گسترش جذب گردشگري
84208/0 80/3  ايجاد تجارت نوين با سراسر دنيا
88478/0 88/3  ساماندهي روابط شهر با حوزه نفوذ
85162/0 84/3  ايصاد شهري، ملي و منطقهكمك به اقت
88933/0 06/4  شهري و ترافيك كاهش سفرهاي درون
14724/1 84/3  زيست كاهش آلودگي هوا و محيط

  
براي  H1و  H0هاي فرض موردنظربنابراين در آزمون 

بررسي وضعيت ميانگين نظرات جامعه با استفاده از نمونه 
  :شوند؛ به شرح زير بيان ميشده گرفته
  

H0:µ3 ≤ ها امكان الكترونيكي شدن فعاليت 
H1:µ 3 > هاامكان الكترونيكي شدن فعاليت  

  
-Pشود مقدار مشاهده مي) 5(كه در جدول  گونه همان

value هاي بانكي، تفريحي، آموزشي، مسافرتي، در فعاليت
گيري، علمي و كسب اطالعات كمتر از درماني، تصميم

ها ميانگين فعاليت باشد به اين معني كه در اينمي 05/0
حد باال و  .هاي كارشناسان برابر با مقدار آزمون نيستپاسخ

هاي بانكي، مسافرتي، پايين فاصله اطمينان تنها در فعاليت
ها علمي و كسب اطالعات مثبت است و در اين فعاليت

هاي اما در فعاليت ؛امكان الكترونيكي شدن بسيار باالست
و پايين  باال حد گيري ميمتصتفريحي آموزشي، درماني، 

اين است كه امكان الكترونيكي شدن  منزله بهمنفي است و 
در بقيه موارد حد باال مثبت و حد . ها پايين استاين فعاليت

پايين منفي است و نشانگر اين است كه تا حدودي امكان 
  .ها وجود داردالكترونيكي شدن فعاليت

  

الكترونيكي  ي امكانانتايج آزمون تي تك نمونه). 5(جدول 
  هاي فعلي در شهر تبريزها با توجه به زيرساختشدن فعاليت

  )نگارندگان: (منبع

  3= مقدار آزمون
% 95فاصله اطمينان 
 اختالف

اختالف 
 ميانگين

سطح 
 معنادار

  هافعاليت ميانگين
  حد پايين  حد باال

بانكي 13/4 000/0 13333/1 9248/0 3419/1
اداري 84/2 267/0 -15556/0  -4344/0 1233/0
تجاري 71/2 052/0 -28889/0 -5798/0 0020/0
نقليه 17/3 281/0 17788/0 -1506/0 5062/0
تفريحي 48/2 002/0 -51111/0 -8289/0 -1933/0
 آموزشي 55/2 004/0 -44444/0 -7418/0 -1471/0

 مسافرتي  48/3 001/0 48889/0 2052/0 7726/0
كاريابي 86/2 459/0 -13333/0 -4934/0 2267/0
درماني 84/1 000/0 -15556/1 -4344/1 -8767/0

2527/0- 9473/0- 60000/0- 001/0 40/2 
 ميتصم
 يريگ

علمي 73/3 000/0 73333/0 4586/0 0081/1

1577/1 6645/0 91111/0 000/0 91/3 
كسب
 اطالعات

2881/0 3770/0- 04444/0- 789/0 95/2 
خدمات
 شهرداري

و  فناوري اطالعات و ارتباطات كارگيري بهسنجش اثرات 
شهر الكترونيك در صورت تحقق آن بر ابعاد توسعه پايدار 

  شهري
راهكارهاي جديد  كارگيري بهجهت سنجش ضرورت 

بودن آن بر  مؤثرتحقق شهر الكترونيك و  ازجملهشهري 
اي استفاده  تك نمونه tشهري از آزمون دار توسعه پاي

ها،  در پاسخ شده گرفتهطيف در نظر ا توجه به ب. كنيم مي
 بر اساس. است شده گرفتهدر نظر  3مقدار آزمون برابر 

ها براي هر يك از  پاسخ، چنانچه ميانگين شده مطرحفرضيه 
جامعه  ازنظرباشد بدين معني است كه  3ابعاد بيشتر از عدد 

مورد آزمون، نظر كارشناسان بر اين است كه اثرگذاري 
ه از فناوري اطالعات و ارتباطات و شهر الكترونيك استفاد

در غير . در صورت تحقق آن بر توسعه پايدار شهري باالست
 .ضعيفي دارد اثرگذارياين صورت 

براي بررسي  H1و  H0هاي  فرض موردنظردر آزمون 
وضعيت ميانگين نظرات جامعه با استفاده از نمونه 

  :شوند زير بيان مي صورت به؛ شده گرفته
     H0 : μx ≤ μ0 
     H1 : μx > μ` 
بنابراين وضعيت ميانگين نظرات جامعه با استفاده از 

درباره اثرگذاري فناوري اطالعات و تحقق  شده گرفتهنمونه 
بر ابعاد توسعه پايدار به شرح زير بيان ك شهر الكتروني

  :شود مي
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   H1 :µ نقش فناوري اطالعات و شهر الكترونيك بر توسعه پايدار ≥ 3
         H0 :µ          پايدار فناوري اطالعات و شهر الكترونيك بر توسعه < 3 

  
در ابعاد اجتماعي، اقتصادي و  )6(بر طبق جدول 

مقدار كمتر از  pو در حالت كلي همه ابعاد  محيطي زيست
شود كه ميانگين مي استنباطبنابراين چنين . باشدمي 05/0

برابر نيست و برابري  3ي عدد نمونه با مقدار آزمون يعن
با توجه به اينكه ميانگين . شودپذيرفته نمي 3ميانگين با عدد 

و  3هر يك از ابعاد و در حالت كلي همه ابعاد باالتر از 
همچنين حد باال و پايين فاصله اطمينان مثبت است، لذا 

فناوري  كارگيري بهتوان گفت از ديد كارشناسان،  مي
ت و شهر الكترونيك در صورت تحقق اطالعات و ارتباطا

. خواهد بود مؤثرآن بر دستيابي به توسعه پايدار شهر تبريز 
بنابراين نقش فناوري اطالعات و ارتباطات و شهر 
الكترونيك در صورت تحقق آن بر دستيابي به توسعه پايدار 

  .گردديد مييشهري پذيرفته و تأ
  

  ات استفاده اثر اي نمونهنتايج آزمون تي تك ): 6(جدول 
  از فناوري اطالعات و ارتباطات و شهر الكترونيك 
  بر ابعاد توسعه پايدار شهري از ديد كارشناسان

  )هاي پژوهشيافته(: منبع
3=مقدار آزمون

سطح  ميانگين ابعاد
 داري معني

اختالف 
 ميانگين

%95فاصله اطمينان
 اختالف

حد باالپايينحد
98148/08220/01410/1 000/0 98/3 اجتماعي
84444/06801/00088/1 000/0 84/3اقتصادي

95556/06730/02381/1 000/0 95/3  محيطيزيست
توسعه پايدار 

 شهري
92/3 000/0 92716/0 7545/0 0998/1 

  گيرينتيجه
دليل انسان براي تالش و كوشش  ترين مهماز ديرباز 

مهم خود نيازمند بيشتر، دستيابي به زندگي بهتر بود كه اين 
نياز به ابزار ارتباطي زماني در . ابزار و امكانات ارتباطي است

هاي اجتماعي پراكنده جوامع بشري مطرح شد كه گروه
تر بودند، ها از هم پراكندههر چه اين گروه درنتيجه. شدند

 انسانيجوامع  دررسيدنتري امكانات ارتباطي نقش مهم
يك زندگي آرماني و بهتر به ) اعم از شهري يا روستايي(

توان گفت كه توسعه اقتصادي، كرد، بنابراين ميايفا مي
اجتماعي، فرهنگي و سياسي شهر و روستا، مستلزم توسعه 

هاي آثار مثبت فناوري. ارتباطاتي و فناوري اطالعات است
اطالعات و ارتباطات در همه شئون اقتصادي، اجتماعي، 

بديهيات است و از  از محيطي زيستفرهنگي، سياسي و 
  .ها از ضروريات زمان استسوي ديگر اين فناوري

پذيري و گسترش پژوهش حاضر به بررسي تأثير تحقق
 شهر كالنشهرهاي الكترونيكي بر توسعه پايدار شهري در 

هاي پژوهش در يك نتايج و يافته .تبريز پرداخته است
داد كه ات كارشناسان نشان ازنظربررسي ميداني و با استفاده 
با توجه به  موردبررسيفعاليت  13از ديد كارشناسان از ميان 

هاي موجود در شهر تبريز امكان الكترونيكي زيرساخت
هاي بانكي، نقليه، مسافرتي، علمي و كسب شدن فعاليت

اخبار و اطالعات باالتر از حد متوسط و در بقيه موارد 
صد از در 7/26در حالت كلي . از حد متوسط است تر پايين

كارشناسان معتقد بودند كه امكان تحقق شهر الكترونيك در 
درصد معتقد بودند كه تا  60تبريز زياد است،  شهر كالن

ها درصد زيرساخت 3/13حدودي اين امكان فراهم است و 
آن را ضعيف ارزيابي  تحققرا ضعيف دانسته و امكان 

يك ديدگاه كلي كارشناسان به تحقق شهر الكترون. اندكرده
و در حد متوسط بوده است و تا حدودي  13/3با ميانگين 

هاي شهري در شهر تبريز امكان الكترونيكي شدن فعاليت
  .است پذير امكان

 كارگيري بهبراي توسعه پايدار شهر تبريز ضرورت 
تحقق شهر الكترونيك  ازجملهراهكارهاي جديد شهري 

تفاده از با اس آمده دست بهنتايج . تواند اثرگذار باشدمي
 كارشناساناي نشان داد كه از ديد آزمون تي تك نمونه

گيري و شكل فناوري اطالعات و ارتباطاتاستفاده بهينه از 
تواند آثار مثبتي بر ابعاد گوناگون شهر الكترونيك مي
و توسعه پايدار شهر بر  محيطي زيستاقتصادي، اجتماعي، 

ناوري فدرصد از كارشناسان نقش  75باالي . جاي نهد
را بر  هر الكترونيكش پذيري تحققاطالعات و ارتباطات و 

  .اندارزيابي كرده مؤثرتوسعه پايدار شهري 
بنابراين در راستاي استفاده بهينه از فناوري اطالعات و  

آن بر  اثرگذاريارتباطات و تحقق شهر الكترونيك و 
توان ارائه را به شرح زير مي هايي پيشنهادتبريز  شهر كالن
  :نمود

ترين مهم عنوان بهنمايشي  غير و اصولي كالن، نگرشي -
  فناوري اطالعات و ارتباطاتگام توسعه 

 سازي پيادهزمينه استفاده از تجارب كشورهاي موفق در -
  شهر الكترونيك

فناوري استفاده بهينه و اصولي از امكانات موجود  -
  در شهراطالعات و ارتباطات 

فناوري اطالعات و زمينه توسعه اختصاص بودجه كافي در -
  تقويت زيرساخت ارتباطات از راه دور منظور بهارتباطات 

هاي آموزشي براي توجيه مردم و مسئولين امر توليد برنامه -
  هاي شهر الكترونيكتبليغ و آگاهي نسبت به مزيت منظور به
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توجه به مديريت يكپارچه شهري و بهبود ارتباطات بين  -
هاي شهر گيري بيشتر از مزيتبهره ورمنظ بهسازماني 
  الكترونيك

 جهت در ها سازمان و ادارات كاركنان به آموزش -

به  گام به گام و صحيح اطالع نحوه و اطالعات روزرساني به
  ادارات هايسايت آنالين و كاربران كنندگان مراجعه

 ازنظر صرفه به مقرونتوسعه شبكه باند پهن پرسرعت و  -
  هزينه

ارائه تسهيالت الزم براي شهروندان  منظور به ريزي هبرنام -
  جهت داشتن حداقل امكانات نظير كامپيوتر شخصي

آموزش سواد مجازي به شهروندان و در نظر گرفتن  -
امتيازات و تسهيالت براي تشويق شهروندان به شهروند 

  الكترونيكي
، دفاتر خدمات كامپيوتري، دفاتر هانتافزايش تعداد كافي -

ها از يك سو و از سوي ديگر بانك پستمات ارتباطي، خد
هاي شهري و ها، تلويزيونبنرها، كاتالوگ افزايش تعداد

هاي تبليغاتي در تقويت گرايش شهروندان به انجام فعاليت
  الكترونيك صورت بهشهري 

هاي گفتگو در هاي اجتماعي نظير اتاقشبكه اندازي راه -
ايش مشاركت و انسجام افز منظور بهبين مناطق شهري 

و انتقادات نسبت به  ها پيشنهادو  اظهارنظرشهروندان و ارائه 
  .هاي شهري، عملكردهاي مسئولين و غيرهشهر، طرح

  هانوشتپي
1. Couclelis 
2. Odendaal 
3. One-Sample T Test 
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  چكيده
يزي ر برنامهتجارب طراحي و . دهند يمي از زندگي روزمره شهروندان را به خود اختصاص ا عمدهبخش  فضاهاي شهري

ين قشر جامعه، تر مهمين و تر حساس عنوان بهفضاهاي شهري نشان داده است كه اين فضاها در پاسخگويي به نياز كودكان، 
ي اخير توجه به ها سالهرچند در . گيرد يمانجام  ساالن زرگبها بيشتر بر اساس خواست و نياز  يزير برنامهو  اند بودهناكارآمد 

با  وجود  ينا با .ولي اقدامات كالبدي و محيطي مناسبي اتخاذ نشده است قرارگرفته موردتوجهكودكان و نوجوانان در ابعاد مختلف 
 موردتوجهيك شهروند، بيشتر  عنوان بهكودكان  خصوص بهشدن مباحث حقوق شهروندي، توجه به تمام اقشار جامعه  تر پررنگ

را  اظهارنظراوليه، امكان مشاركت و  يازهاينشهر دوستدار كودك عالوه بر تأمين . است قرارگرفتهبرنامه ريزان و مديران شهري 
شهر دوستدار كودك و  يارهايمعشناخت و بررسي اصول و  منظور بهدر همين راستا پژوهش حاضر . سازد يمبراي كودكان محقق 

  روش تحقيق در اين پژوهش، . است گرفته انجامو تخت فوالد اصفهان  يبهزارجرن رعايت اين اصول در دو محدوده ميزا
از  ها داده وتحليل يهتجزميداني و مصاحبه است و براي  هاي يبررسو اسنادي،  يا كتابخانهتحليلي و مبتني بر مطالعات  - توصيفي

كودكان و اصول  يازهايندر اين پژوهش ابتدا در قالب مباني نظري به شناخت . شدبهره گرفته Arc GISو  SPSS يافزارها نرم
و امكانات و  گرفته انجامسپس با توجه به مطالعات . توسط انديشمندان مختلف درباره شهر دوستدار كودك پرداخته شد شده مطرح

ت و سالمت محيط براي سنجش ميزان كودك اطالعات در دسترس، پنج شاخص ايمني و امنيت، دسترسي، اوقات فراغت، مشارك
 هاي يبررسانتخاب شد و ارزيابي هر شاخص با توجه به اطالعات موجود از طريق پرسشنامه،  موردمطالعه يها محدودهمداري 

شهر دوستدار  يها شاخصامتياز كه  پژوهش حاكي از آن است هاي يافته. انجام گرفت GISميداني، مصاحبه و تحليل اطالعات در 
امتياز  درمجموع، از مقدار متوسطي برخوردار است و باشد يممشاركت كودكان كه داراي وضعيت بسيار نامناسبي  يرازغ بهكودك 

نسبت به محدوده تخت فوالد، نزديك به هم است و نسبتاً دوستدار كودك  يبهزارجر، با برتري ناچيز محدوده محدودههر دو 
جهت دستيابي به رفاه كودكان و  هايي ياستو س، راهبردها شده انجام هاي يازسنجينو  ها مصاحبهز با توجه به در پايان ني. باشند يم

  .شهر دوستدار كودك ارائه شد
  

  
  
  

  كليدي هايهواژ
  .فضاهاي شهري، شهر دوستدار كودك، حقوق شهروندي كودك،

                                                            
 .پژوهان پيشرو، اصفهان، مؤسسه آموزش عالي دانشريزي شهري كارشناس ارشد برنامه -1
  .، اصفهاندانشگاه هنر اصفهان ،شهرسازي دانشكده معماري ودانشيار  -2
  dr_nastaran1@yahoo.com :نويسنده مسئول -*
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  مقدمه
 ؛گردد يبرمبشري  يها تمدنپيدايش شهر به نخستين 

 آورد يمانسان تحولي عظيم را در فرهنگ به وجود  كه آنگاه
 دادوستدانقالب كشاورزي، رواج : عواملي چون واسطه بهو 

و تجارت، اختراع خط و عوامل سياسي، اداري، نظامي و 
انقالب . هم ساختامذهبي موجبات تكامل شهر را فر

محركي نيرومند با ايجاد نهادهاي اداري،  عنوان بهصنعتي نيز 
 يبعد سهفضاي  تنها نهاقتصادي، سياسي و فرهنگي  اجتماعي،

شهر را دگرگون كرد بلكه تغييرات و تحوالت گوناگوني را 
 رويه يبرشد و گسترش . در عرصه اجتماعي آن موجب شد

شهرها و افزايش جمعيت موجب افزايش تراكم در شهرها و 
 منظور به. شد ها آنو مشكالتي در  ها نظمي يبآن ايجاد  تبع به
رقراري نظم و امنيت در شهرهاي متراكم، تدوين و وضع ب

مقررات و قوانين شهري و همچنين تعريف تكليف و حقوق 
. قرار گرفت موردتوجهشهروندان و حاكمان شهري 

 بار در اولين )جديد مفهوم در( شهروندي حقوق اصطالح

 شد فرانسه مطرح 1789 شهروندي سال و بشر حقوق اعالميه

قرار  1791 سپتامبر اساسي قانون صدر در تصويب از پس كه
بنابراين حقوق شهروندي يعني  .)1389 محسني( گرفت

 ها آنرعايت حقوق تمام اقشار جامعه و مشاركت و دخالت 
و  ينتر مهميكي از . باشد يمدر تعيين سرنوشت خود 

قشرهاي جامعه كه رعايت حقوق آنان بايد  ينتر حساس
  .باشند يمقرار گيرد كودكان  موردتوجه

 يها دولتمصادف با پيدايش  توان يمآغاز شهروندي را 
، افراد و جامعه داراي ها دولتمدني دانست؛ زيرا با ظهور اين 

متصور  ها يترعقبلي براي  يها نظامكه در  شوند يمحقوقي 
كه فرد، زير نظر  شود يم شهروندي به موقعيتي گفت. ندنبود
عضوي از يك كشور به رسميت شناخته  عنوان به قانون

و بيانگر رابطه فرد سياسي و اجتماع است كه عناصر  شود يم
 باشد يمشاكله آن حقوق، تكاليف، مشاركت و هويت 

بنابراين دولت موظف است  .)1390عيوضي و باب گوره (
برابر، منصفانه و در  صورت بهزمينه ارائه خدمات عمومي 

و مؤسسات عمومي را  نهادهاسط زمان ممكن، تو ينتر كوتاه
  ).6 :1392منشور حقوق شهروندي (فراهم كند 

هستند كه به عموم  ييها مكانفضاهاي شهري، 
شهروندان تعلق داشته، منحصر به جنبه كالبدي و فيزيكي 
نبوده و در حقيقت با حضور انسان و فعاليت اوست كه معنا 

فضاهاي شهري قدمتي ديرينه در تاريخ شهرسازي . يابد يم
داشته و در ادوار مختلف به اشكال گوناگون در شهرها 

بافت شهري در پيرامون و يا  يريگ شكلحضور يافته و سبب 
 استفاده). 1389كاشاني جو ( اند يدهگردبر حول محور خود 

 تمامي براي كه است يا تجربهشهري،  عمومي فضاهاي از

 يها گروهجنس،  سن، نظير متغيرهايي و ان نيستيكس افراد

 درك چگونگي نژادي بر - قومي هاي يتاقل و اجتماعي

 ).1388رفيعيان و خدايي( اثرگذارند شهري زندگي
 يها مطلوبو  ها آرمانبه  تواند يمشهري زماني  يزير برنامه

كودكان  ازجملهخود دست يابد كه حقوق تمام شهروندان 
جامعه،  يقشرها ينتر حساسو  ينتر مهميكي از  عنوان بهرا 

تحقق  منظور به. قرار دهد موردتوجهدر فضاهاي شهري 
دوستدار  يشهرهابخشيدن به حقوق شهروندي كودكان، 

 يها خواستهو  يازهانتوجه به  منظور به 1980كودك از دهه 
قرار گرفت و شهرها براي دستيابي به  موردتوجهكودكان 

، يسوار دوچرخههاي دوستدار كودك، پياده مداري و شهر
را مورد هدف  ها يابانخترافيك و طراحي مجدد  يساز آرام

ترين  كنوانسيون حقوق كودك شامل اساسي. قراردادند
به تصويب  1368آبان ماه  29حقوق بشر براي كودكان در 
ترين سند حقوق بشر در تاريخ  رسيد و اين كنوانسيون مقبول

 :باشد يمبه شرح زير  يونكنوانساين  اي يهپااصول . باشد مي
  .هيچ كودكي نبايد از تبعيض رنج ببرد - 1
شود بايد  گيري مي در رابطه با كودكان تصميم كه يزمان - 2

 .منافع عاليه آنان در رأس قرار گيرد
 .كودكان حق حيات داشته و بايد رشد كنند - 3
آزادانه عقايد و نظرات خود را ابراز  دارند حقكودكان  - 4

شود اين  مربوط مي ها آنكنند و در تمامي اموري كه به 
 .قرار گيرد موردتوجهنظرات بايد 

شهر دوستدار كودك شهري است كه در آن 
و شرايط  قرارگرفتهكودك در اولويت  يها خواسته

و  هاست آناجتماعي، فرهنگي و معماري شهر همسو با نياز 
 ها بودجهو  ها برنامه، قوانين، ها ياستسدكان در حقوق كو

شهر را به » شهر دوستدار كودك«رويكرد . شود يممنعكس 
كه در آن كودكان نقش مؤثري در  دهد يمسمتي سوق 

در تصميمات شهري  ها آنمورد شهر خود داشته و نظرات 
كودكان را در  اند موظفو اجتماع نيز  ها خانوادهابراز شود و 

درواقع شهر . دخيل كنند ها گيري يمتصمهم و مسائل م
دوستدار كودك، مكاني است كه كودكان در آن احساس 

و قادرند به كاوش و يادگيري در  كنند يمامنيت و آرامش 
يك شهر دوستدار . مورد فضاهاي پيرامون خود بپردازند

   باشد يمكودك، يك شهر دوستدار مردم نيز 
  ).1394 يليسه غياثوند كرباليي حسيني و (

شهرهاي  جهاني دبيرخانه ميالدي، 2000 سال سپتامبر در
 انجام اين حمايت را تا ايجاد شد (CFC) 1كودكان دوستدار

 اصول سازمان اين .باشد كار اين براي مرجعي نيز و دهد

 كودكان شهرهاي مطلوب رشد از حمايت درباره را كلي

 :به اين شرح است 2000در سال  CFC نامه اساس. كرد آماده
جهت  در محلي دولت توسط نوآوري و ميداني تحقيقات -

  كودكان حقوق احقاق
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 جهت در كودكان اطالعات اساس بر شبكه يك گسترش -

 ها آن آل برايشهر ايده ايجاد
 شهرهاي توسعه و ترويج و نشريات گسترش حمايت از - 

و  معيارها اساسبر  جهاني و مراكز محلي در كودك دوستدار
دوستدار  شهرهاي توسعه جهت متحد ملل سازمان اساسنامه
 ).1391 كواكي زاده يلاسماعكياني و (جهان  كودكان

از منظر كنوانسيون حقوق كودك، شهر دوستدار 
كودك به دنبال تحقق بخشيدن به طيف وسيعي از حقوق 

 دنبالاين كنوانسيون به . باشد يمبشر براي تمامي كودكان 
 پذير يبآساقشار  عنوان بهافزايش كيفيت زندگي كودكان 

جامعه بوده و بيشترين تأثير را در رعايت حقوق كودكان 
طبق كنوانسيون حقوق كودك، حقوقي كه . داشته است

به شرح  باشد يمشهر دوستدار كودك موظف به رعايت 
 :زير است

  شهر خود؛ هاي گيري يمتصمدخالت در  -
  اجتماعي؛ يوزندگر خانواده، جامعه مشاركت و دخالت د - 
  دريافت خدمات اساسي مانند بهداشت، آموزش و سرپناه؛ - 
  نوشيدن آب سالم و دسترسي به امكانات بهداشتي مناسب؛ - 
  ، زورگويي و خشونت؛يبردار بهرهمحافظت از  -
  امن و مستقل در خيابان؛ روي يادهپ -
  ؛ها آنديدار با دوستان و بازي كردن با  -
 داشتن فضاهايي سبز براي گياهان و حيوانات؛ -
  زندگي در يك محيط پاك؛ -
 فرهنگي و اجتماعي؛ يها برنامهشركت در  -
قومي،  منشأدسترسي برابر به خدمات، بدون تبعيض در  -

 UNICEF) مذهبي، درآمدي، جنسيتي يا ناتواني جسمي

2004).  

  پيشينه پژوهش
شهر دوستدار  يزمينهدر يا گستردهتاكنون تحقيقات 

 يكشورهادر  ها پژوهشبيشتر اين . است شده انجامكودك 
ايران،  ازجملهشرقي  يكشورهاو در  گرفته انجامغربي 

در ادامه به . تمركز كافي بر اين موضوع انجام نگرفته است
در رابطه با رعايت حقوق  شده انجام يها پژوهشبرخي از 

  .كودكان ارائه خواهد شد
شهرهاي «تحت عنوان  يا مقاله در) 2002( 2ريجيو

به » منافع كودكان حكمراني خوب در: دوستدار كودك
شهرهاي دوستدار كودك  يجادكنندهابررسي اصول 

كلي براي دستيابي به شهر دوستدار  يابزارهااو . پرداخت
قوانين كودك مداري، : داند يمكودك را شامل موارد زير 

يك چارچوب يك برنامه در مقياس شهري براي كودكان، 
بر  يرتأثنهادي براي كودك مداري، بررسي و ارزيابي 

كودكان در  وتحليل يهتجزكودكان، بودجه براي كودكان، 

شهر، معرفي حقوق كودكان، وكالت مستقل براي كودكان، 
  .و احترام به ديدگاه كودكان يريكارگ به، سازي يتظرف

ايجاد «تحت عنوان  يا مقالهدر ) 2007( 3هورلي
، بيان »دوستدار كودك هاي يطمحچهارچوب نظري براي 

كرد كه هنوز با گسترش مفهوم شهر دوستدار كودك، 
دوستدار كودك وجود  هاي يطمحنظريه جامعي درباره 

تطبيقي در فنالند، ايتاليا و سوئد،  بامطالعهاو . ندارد
دك چهارچوبي متشكل از ده بعد را براي شهر دوستدار كو

  .كند يممعرفي 
 يها محله«در پژوهشي با عنوان ) 2011( 4راخيمووا

شهر  يارهايمع، به بررسي اصول و »دوستدار كودك
او . با درآمد مختلف پرداخت يها محلهدوستدار كودك در 

در بررسي چهار محله در امريكا دريافت كه ارتباط واضحي 
كودك وجود  شهر دوستداربين سطح درآمد محالت و 

 داري يمعنرابطه  توان يم ها شاخصبلكه در بعضي از . اردند
  .پيدا كرد دوستدار كودكبين سطح درآمد و شهر 

 بازي ينزمنقش «تحت عنوان  يا مقالهدر ) 2010( 5دوي
» كودك پسند چگونه است؟ يشهرها بهدر تحقق بخشيدن 

بازي در تعامالت كودكان  هاي ينزمبررسي نقش  منظور به
نظرات والدين كودكان  وتحليل يهتجز، به »6سمارانگ«در 
ساكن بودند  يررسميغساله كه بيشتر در مناطق  14-0

متغير  4او براي بررسي نظرات والدين كودكان از . پرداخت
امنيت، اوقات فراغت، تكميل بودن امكانات بازي و 

از  آمده دست بهمجموع امتيازات . دسترسي استفاده كرد
بازي در  هاي ينزمفيت متوسط كي دهنده نشان ها پاسخ

 .بود» سمارانگ«
عنوان «تحت  يا پروژهدر ) 1388(كامل نيا و حقير 

از » الگوهاي طراحي فضاي سبز در شهر دوستدار كودك
، جداول و ييگو قصهمشاركتي همچون  يها روشطريق 
و نقاشي و غيره به بررسي نظرات  يساز مدلها، پازل

در چهار  ها آن هاي يدگاهدكودكان شهر بم پرداختند و 
 يها شاخصشامل  يبند دستهاين . شدند يبند دستهگروه 

كيفي و  يها شاخصكمي،  يها شاخصرفتاري، 
  .باشد يمكاركردي  يها شاخص

ي تحت ا پروژهدر ) 1393(يي، و عمادي نو قلعهغفاري، 
شهر دوستدار كودك؛ ارزيابي و مقايسه چگونگي «عنوان 

ي ها بافتدوستدار كودك در پاسخگويي به اصول شهر 
شهرك سپاهان شهر و : مطالعه موردي(جديد و سنتي ايران؛ 

به شناسايي نقاط ضعف و قوت » )محله جويباره اصفهان
در راستاي اصول و  ها آني جديد و سنتي و مقايسه شهرها
  .ي شهر دوستدار كودك پرداختندها شاخص
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شهر دوستدار  يارهايمعپس از مطالعه اصول و  ها آن
را براي سنجش كودك مداري در  ييها شاخصكودك، 

دو بافت جديد و قديمي اصفهان تهيه و توسط تكنيك 
نتايج . فرآيند ارزيابي سلسله مراتبي ارزيابي كردند

نسبت به ) ارهيبجو( تر يميقدآن است كه محله  دهنده نشان
  .است مدارتركودك ) سپاهان شهر( يدترجدمحله 

Ghanbari-Azarneir (2015)  تحت عنوان  يا مقالهدر
 يواحدهادوستدار كودك در  هاي يطمحشناسايي «

در محله فرحزاد  12تا  6كودك  40از » يرنشينفقهمسايگي 
خود را نقاشي  موردعالقهبازي  هاي يطمحخواستند كه 

نتايج . قرار گرفت وتحليل يهتجزمورد  ها ينقاشسپس . كنند
، يزبرانگ چالش يها مكانعالقه كودكان به  دهنده نشان

با شانس پيدا  هايي يتموقعو ايجاد  انعطاف قابلفضاهاي 
عناصر طبيعي را در  ها آن. باشد يمجديد  يها دوستكردن 
  .دهند يمبازي خود ترجيح  يفضاها

  

  پردازان ار كودك از ديدگاه نظريهدوستدهاي شهر  شاخص. )1(جدول
 )نگارندگان: (منبع

  هاشاخص مؤلفين

دسترسي به خدمات اوليه، ايمني و امنيت، فضاي سبز، شرايط مناسب والدين مانند درآمد، تحصيالت و   كولتون و كوربين 
  .(Coulton and Korbin 2007)غيره 

بازي و تعامالت كودكان، مشاركت كودكان و بهداشت تحرك مستقالنه كودكان، فضاهاي سبز براي  بارتلت
 .محيط

ايمني و امنيت، زيبايي محيط، تمييز بودن محيط كودكان، اوقات فراغت، تعامل با ديگران، آرامش و   بروبرگ
  (Broberg, Kyttä, and Fagerho 2013). حركت مستقالنه

  هورلي
بهداشت، آموزش و (مسكن مناسب، ايمني و امنيت، مشاركت كودكان، دسترسي به خدمات اساسي 

، ارتباط صميمانه، توزيع عادالنه خدمات، رعايت اصول توسعه پايدار براي حفاظت از )ونقل حمل
  .زيست يطمح

 هاي فيزيكي يطمحامات مشاركت، ايمني و امنيت، اوقات فراغت، احساس اعتماد و احترام و الز  ولكوك و استيل

(Woolcock and Steele 2008). 
  (Kytta 2002). ها مختلف و تحقق توانايييطمحتحرك مستقالنه كودكان در  كيتا

  چاوال
يي براي ها مكانها، ايمني، حركت آزادانه و  يتفعالفضاي سبز، ارائه خدمات اوليه، تنوع(بعد فيزيكي

اجتماعي، امنيت، انسجام جامعه، حمايت قانوني از كودكان و تركيب (و بعد اجتماعي ) اجتماع
 (Chawla 1997). )خوداتكايي جامعه

 مالقات يها مكان تحرك، آزادي و فعاليت، امنيت براي پرجاذبه يهامكان تنوع اجتماعي، همبستگي  دريسكل

  .سبز يهامحدوده و منسجم اجتماعي هويت سال، و سن هم افراد

 غفاري
ايمني و امنيت، دسترسي به فضاهاي سبز و طبيعي، فضاهاي باز عمومي، دسترسي به تسهيالت و خدمات 

  ).1393يي، و عمادينو قلعهي، غفار(كودكانمناسب و مشاركتونقلحملاساسي،
 

  روش تحقيق
نوع هدف،  بر اساسروش تحقيق در اين پژوهش 

تحليلي  -يفيتوصكاربردي و بر اساس روش و ماهيت، 
 در خصوص گردآوري اطالعات مربوط به ادبيات. باشد يم

اي و  هاي كتابخانه موضوع و پيشينه پژوهش، از روش
ي آور جمعو جهت ) كتاب، مقاالت، اينترنت(اسنادي 

، از روش موردمطالعهي ها محدودهاطالعات براي ارزيابي 
و استفاده از اطالعات ) مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه(ميداني 

، ها دادهوتحليل  يهتجزبراي . و مدارك موجود استفاده شد
يي تقسيم شدند و امتيازي ها بازهي به موردبررسي ها شاخص

از  هركدامبا بررسي . داده شود ها بازهاز اين  هركدامبه 

و تطابق آن با  موردمطالعهي ها محدودهدر  ها شاخص
در محدوده  موردنظرشده، امتياز شاخص  يفتعري ها بازه

در پايان نيز مجموع امتياز . آمد به دست موردمطالعه
آمد و شهر دوستدار  به دستشده  يفتعري ها شاخص

 منظور به. سنجيده شد موردمطالعهي ها محدودهكودك در 
 Arc GIS و SPSSوتحليل اطالعات نيز از ابزارهاي  يهتجز

 .شدبهره گرفته 

  محدوده موردمطالعه
و  شده واقعمنطقه شش اصفهان، در جنوب شهر اصفهان 

اين منطقه شامل . باشد يم، در ارتباط 1و  3، 4، 5با مناطق 
  ، آباد همتخانه، فيض، آبشار،  يينهآ، نگار محله باغ 13
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  يب،هزارجر، آباد سعادتمصلي،  تخت فوالد، مسجد
  .باشد يمكشوري، دنارت و فيزيدان  امام، شهيد كوي
، موردمطالعهبا توجه به كمبود زمان و وسيع بودن منطقه  

كودك، دو محله هزارجريب و  شهر دوستداربراي ارزيابي 
با وضعيت درآمدي و فرسودگي بافت متفاوت،  تخت فوالد
  .گيرد يمقرار  يموردبررس

 در پژوهش استفاده مورد هاي شاخص

گوناگوني براي شهر دوستدار  هاي شاخصو  معيارها
 پردازان نظريهديدگاه  مطالعه باابتدا . است شده  بيانكودك 

، كودك دوستدارشهر  هاي شاخصاز  بندي دستهمختلف، 
در پايان نيز با توجه به جامعيت و . مطابق جدول انجام شد

، پنج شاخص ايمني و امنيت، اوقات ها شاخصتكرار 
دمات اساسي، مشاركت كودكان و فراغت، دسترسي به خ

كودكان براي ارزيابي كودك مداري  زيست محيطسالمت 
  .انتخاب شد موردمطالعه هاي محدودهدر 

  روش اجراي پژوهش
مختلفي براي سنجش شهر دوستدار كودك  يها روش

پرسشنامه انجام  صورت به ها يابيارزبيشتر . وجود دارد
هدف از اين مطالعه ارزيابي شهر دوستدار كودك . گيرد يم

اصفهان  6در دو محله هزارجريب و تخت فوالد در منطقه 
؛ بنابراين چارچوبي باشد يمبا استفاده از اطالعات موجود 

براي ارزيابي ميزان كودك مداري در اين محالت با توجه 
در اين پژوهش . شود يمبه اطالعات موجود ايجاد 

مختلف  يابزارها يلهوس به دوستدار كودك شهر يها شاخص
به همين منظور براي ارزيابي امتياز نهايي . شوند يمسنجيده 
مورد ارزيابي  يها شاخص، به موردمطالعه يها محدوده

 آمده دست بهمجموع امتياز  يتدرنهاو  گيرد يمامتيازي تعلق 
براي سنجش  شده مشخص يها بازهبراي هر محدوده با 

براي  يطوركل به. شوند يمطبيق داده كودك مداري ت
پرسشنامه، مشاهده، : نوع شاخص وجود دارد 4، يازدهيامت

، از ها شاخصبه هر يك از  يازدهيامتبراي . فاصله، مساحت
  :شود يم استفاده يرزبه شرح  ييها بازهو  يارهامع
 پرسشنامه -

. باشند يمليكرت  اي ينهگزداراي مقياس پنج  ها پرسشنامه
 ها پاسخپرسشنامه، ميانگين  يها شاخصبه  يازدهيامتبراي 

بر اين اساس امتياز پرسشنامه . آيد يم به دستدر هر شاخص 
 دهنده نشان 1كه در آن امتياز  كند يمتغيير  5تا  1بين 

كودك مداري  دهنده نشان 5كودك ستيزي و امتياز 
  .باشد يم

  

 مشاهده -
فرم ارزيابي ايمني پارك بازي كودكان داراي سه سطح 

به  يازدهيامتبراي . باشد يم) نامناسب، متوسط و نامناسب(
به  يارهامعفرم ارزيابي ايمني پارك بازي كودكان، ميانگين 

  .باشد يم 3تا  1، بين يازهاامتبازه . آيد يم دست
  فاصله -

 فاصله با، نقاطي ها فاصلهآوردن ميانگين  به دستبراي 
ايجاد و فاصله  موردمطالعه يها محدودهمتر در  200تقريبي 

در . محاسبه شد موردنظرشاخص  ترين يكنزداين نقاط تا 
آوردن ميانگين  به دستبراي  ها فاصلهپايان نيز ميانگين 

 400فاصله  يطوركل به. آمد به دست ها يكاربرفاصله تا 
ردم شناخته براي م روي يادهپفاصله قابل  عنوان بهمتري 

بنابراين بر اين اساس  .(Rakhimova 2011) شود يم
و با توجه به  شود يمتعيين  ها فاصلهبراي ارزيابي  ييها بازه
 يازدهيامتدر كدام بازه باشند  آمده دست به يها فاصله كه ينا
  .شوند يم

  ها آنحدود فواصل و امتياز  ).2(جدول 
  )نگارندگان: (منبع

400-0 امتياز 4   

800-400 امتياز 3   

1200-800 امتياز 2   

1600-1200 امتياز 1   

به باال 1600 امتياز 0   

  

  سرانه 
و تخت فوالد،  هزارجريببا توجه به جمعيت محله 

   شود ميپيشنهاد  مترمربع 6تا  3سرانه فضاي سبز بين 
بر اين اساس براي محاسبه امتياز سرانه ). 1392،52زياري (

مشخص  هايي بازه، موردمطالعه هاي محدودهفضاي سبز در 
 هاي محدودهبا توجه به قرارگيري سرانه هر يك از . شد

 به، امتياز شاخص شده مشخص هاي بازهدر  موردمطالعه
  .آيد مي دست

  
  حدود سرانه فضاي سبز ).3(جدول

ي پيشنهادي حبيبي و سرانه ها سرانه؛ بر اساس گاننگارند: (منبع
 )2006 متحد فضاي سبز سازمان ملل

 سرانه فضاي سبز امتياز

امتياز 0 مترمربع 5/1_0 
امتياز 1 مترمربع 3_5/1 
امتياز 2 مترمربع 5/4_3 
امتياز 3 مترمربع 25_5/4 
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شهر  هاي شاخصنحوه محاسبه امتياز نهايي 
  دوستدار كودك

براي ارزيابي نهايي ميزان كودك مداري در هر يك از  
با . شود يممشخص  ييها بازهنيز  موردمطالعه يها محدوده

در  ها محدودهتوجه به قرارگيري مجموع امتياز هر يك از 
 ها محدوده، ميزان كودك مداري شده مشخص يها بازه

  .شود يممشخص 
  امتيازات نهايي هاي بازه ).4(جدول

  )گاننگارند: (منبع
 كودك مداري بازه

 دوستدار كودك  امتياز 52-40
 حدودي دوستدار كودكتا  امتياز 40-28
 دوستدار كودك نبودن  امتياز 28-16

 كودك ستيزي امتياز 16كمتر از 
  

  پژوهش هاي يافته
اصفهان در دو  6ارزيابي كودك مداري در منطقه 
 براي سنجش ميزان. محدوده با فرسودگي متفاوت انجام شد

 يها شاخص، هر يك از ها محدودهكودك مداري در اين 

براي شهر دوستدار كودك با توجه به امكانات  شده انتخاب
و اطالعات موجود، با يكي از ابزارهاي پرسشنامه، مشاهده و 

  .سنجيده شد GISتحليل اطالعات با استفاده از 

  ارزيابي شاخص اوقات فراغت
بر اساس دو  موردمطالعه هاي محدودهاوقات فراغت در 

شيابي روش پرسشنامه و تحليل اطالعات موجود مورد ارز
پرسشنامه،  وسيله بهبراي سنجش اوقات فراغت . قرار گرفت

  :مطرح شد سؤالسه 
محدوده تخت فوالد در دو شاخص تنوع بازي در 
فضاهاي بازي و دسترسي به فضاهاي ورزشي و خدماتي 
نسبت به محدوده تخت فوالد از وضعيت بهتري برخوردار 

اكنان اوقات فراغت كودكان از ديدگاه س طوركلي به. است
تخت فوالد و هزارجريب، از وضعيت مناسبي  هاي محدوده

براي سنجش اوقات فراغت با توجه به . برخوردار نيست
اطالعات موجود نيز سه شاخص سرانه فضاي سبز، فاصله تا 
پارك بازي كودكان و فاصله تا پارك مورد ارزيابي قرار 

  .گرفت

  
  فراغت اوقات شاخص به ها پاسخ نيانگيم). 5(جدول

  )گاننگارند: (منبع
  ميانگين  شاخص

  دسترسي به فضاهاي بازي
  p-value  تخت فوالد  p-value  هزارجريب

61/2000/0  97/1  000/0  
88/1000/0  تنوع بازي در فضاهاي بازي  06/2  000/0  
يهاكالس(دسترسي به فضاهاي ورزشي و خدماتي

  ...)كتابخانه كودك وي ورزشي،ها سالنآموزشي، 
41/2  000/0  63/2  008/0  

  22/2  30/2 ميانگين
  

 سرانه فضاي سبز -
، مساحت فضاهاي سبز تا 6منطقه  GIS با استفاده از

مترمربع و در  43393متري محله هزارجريب  750شعاع 
 سرانه .شد گيري اندازه مترمربع 15476محله تخت فوالد 

مترمربع نسبت  46/2فضاي سبز در محدوده تخت فوالد با 
مترمربع از وضعيت  37/2به محدوده هزارجريب با 

، سرانه فضاي سبز طوركلي بهاما ؛ برخوردار است تري مناسب
پيشنهادي  هاي سرانه، با توجه به موردمطالعه هاي محدودهدر 

 .از وضعيت مناسبي برخوردار نيست
  فضاي بازي كودكانميانگين فاصله تا  -

براي سنجش اين شاخص، ميانگين فاصله از نقاط 
براي . آمد دست به موردمطالعه هاي محدودهدر  شده مشخص

نقطه  40اين منظور، در محدوده هزارجريب ميانگين فاصله از 

. شد گيري اندازهنقطه  39و در محدوده تخت فوالد از 
ه هزارجريب ميانگين فاصله تا فضاي بازي كودكان در محدود

از  95/622متر نسبت به محدوده تخت فوالد با  29/562با 
هر دو  طوركلي بهبرخوردار است ولي  تري مناسبوضعيت 

  .محدوده از وضعيت نسبتاً مناسبي برخوردار هستند
  ميانگين فاصله تا فضاي سبز -

براي سنجش فاصله تا فضاي سبز نيز، ميانگين فاصله 
هزارجريب و  هاي محدودهدر  شده مشخصنقاط  وسيله به

در اين شاخص، محدوده تخت . تخت فوالد محاسبه شد
متر نسبت به محدوده  50/332فوالد با ميانگين فاصله 
 تري مناسباز وضعيت  09/418هزارجريب با ميانگين 

فاصله تا فضاي سبز در هر دو  طوركلي بهبرخوردار است و 
  .محدوده از وضعيت خوبي برخوردار است
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 ارزيابي شاخص دسترسي

مهدكودك (سنجش فاصله تا فضاهاي آموزشي  منظور به
، سه شاخص فاصله تا مهدكودك، دبستان دخترانه )و دبستان

بررسي  منظور بههمچنين . شد گيري اندازهو دبستان پسرانه 

و ساير نقاط شهر،  عمومي ونقل حمل هاي ايستگاهدسترسي به 
  :آمد دست بهاز پرسشنامه بهره گرفته شد و نتايج زير 

  
  

  يعموم ونقل حمل ليوسا يدسترس به ها پاسخ نيانگيم). 6(جدول
  )گاننگارند: (منبع

  ميانگين  شاخص
ونقل عمومي متناسب با نيازهايفراواني وسايل حمل

  كودكان
  p-value  تخت فوالد  p-value  هزارجريب

34/2000/0  43/3000/0  
56/2000/0  ونقل عمومي به ساير نقاطدسترسي وسايل حمل  81/3  017/0  

59/2  ونقل عموميهاي حملدسترسي مناسب به ايستگاه  000/0  94/2024/0  
  39/3  49/2 ميانگين

  
  
  

پرسشنامه، وسايل  وسيله به گرفته انجامبر اساس سنجش 
 39/3عمومي در محدوده تخت فوالد با ميانگين  ونقل حمل

نسبت به محدوده هزارجريب با  تري مناسباز وضعيت 
 .برخوردار است 49/2ميانگين 

 فاصله تا مهدكودك -

، ها مهدكودكبه  شده مشخصبا توجه به نزديكي نقاط 
حوزه براي تخت  5براي هزارجريب و  گيري اندازهحوزه  8

سپس در هر حوزه فاصله تا مهدكودك . آمد دست بهفوالد 
 .محاسبه شد ها حوزهآمد و در پايان نيز ميانگين  دست به
  فاصله تا دبستان دخترانه -

براي سنجش ميانگين فاصله تا مدارس ابتدايي دخترانه 
الد حوزه و در محدوده تخت فو 2در محدوده هزارجريب، 

 ها حوزهدر اين  ها فاصلهحوزه مشخص شد و ميانگين  2نيز 
 .آمد دست به
  فاصله تا دبستان پسرانه -

 5براي سنجش ميانگين فاصله تا مدارس ابتدايي پسرانه، 
حوزه براي محدوده هزارجريب و دو حوزه براي محدوده 

 ها حوزهدر اين  ها فاصلهآمد و ميانگين  دست بهتخت فوالد 
ميانگين فاصله تا مراكز آموزشي  سنجش .شد گيري اندازه

كه محدوده هزارجريب  دهد ميمهدكودك و دبستان نشان 
 ؛برخوردار است تري مناسبدر هر سه شاخص، از وضعيت 

ميانگين فاصله تا مراكز آموزشي در هر دو  طوركلي به و
  .محدوده از وضعيت مناسبي برخوردار است

  

 

  مقايسه فاصله تا مراكز آموزشينمودار ). 1(شكل 
  )نگارندگان: (منبع

  ارزيابي شاخص ايمني و امنيت
سنجش ايمني و امنيت توسط دو ابزار پرسشنامه و 

براي سنجش بعد ذهني امنيت از . مشاهده انجام گرفت
پرسشنامه و براي سنجش عيني امنيت از مشاهده فضاي بازي 

 .كودكان استفاده شد
  ذهني -

براي سنجش ايمني و امنيت ذهني، از پرسشنامه استفاده 
 هاي محدودهپرسش از ساكنان  9براي اين منظور . شد

  :آمد دست به )7(جدول انجام گرفت و نتايج  موردمطالعه
، ايمني و امنيت ذهني در شده انجامبا توجه به پرسشگري 

بيشتر از محدوده تخت  45/2محدوده هزارجريب با ميانگين 
ولي در كل ايمني و امنيت . باشد مي 35/2د با ميانگين فوال

  .در هر دو محدوده از وضعيت مناسبي برخوردار نيست
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  هاي ايمني در فضاي بازي كودكانارزيابي شاخص). 7(جدول

  )گاننگارند: (منبع
  امتياز  شاخص

  روها ايمني پياده
  p-value  تخت فوالد  p-value  هزارجريب

43/2000/0  14/2000/0  
21/2000/0  )كودكان(توانروها براي اقشار كم مناسب بودن پياده  26/2000/0  

چراغ راهنمايي و(هاتسهيالت مناسب در خيابان
  )رانندگي براي كودكان، خطوط عابر پياده و غيره

69/2  01/0  43/2  006/0  
سواري برايروي و دوچرخهپيادهامنيت هنگام 

  كودكان
48/2  000/0  84/1  000/0  

53/2  )خشونت، مزاحمت و غيره(امنيت اجتماعي  000/0  94/1030/0  
84/2  ها و فضاي بازي كودكان امنيت پارك  015/0  74/2034/0  

40/2000/0  نظارت در معابر و فضاهاي عمومي  65/2  022/0  
26/2000/0 كودكانوآمد مستقلتوانايي رفت  73/2000/0  

26/2 ايمني و امنيت حاشيه مدارس  000/0  45/2000/0  
45/235/2 ميانگين  

  
  عيني -

 هاي محدودهبراي سنجش بعد عيني ايمني و امنيت در 
، ايمني فضاي بازي كودكان با استفاده از موردمطالعه

بازي  هاي پاركاز  كنندگان استفادهمشاهده و مصاحبه با 

و معيارهاي  ها شاخص. كودكان مورد ارزيابي قرار گرفت
براي ارزيابي ايمني پارك بازي كودكان به  مورداستفاده
  .باشد مي )8(در جدول  شرح زير

  
  

  هاي ايمني و امنيت پارك بازي كودكانارزيابي شاخص). 8(جدول
  )گاننگارند(: منبع

  

 شماره شاخص هزارجريب تخت فوالد

براي)سرسره(جهت مناسب سطوح پهن تا حدودي مناسب تا حدودي مناسب
 جلوگيري از داغ شدن

1 

پوش كف مناسب تا حدودي مناسب  2 
دان زباله مناسب تا حدودي مناسب  3 

  4 تابلوها و عالئم تصويري  نامناسب  نامناسب
مناسبتا حدودي  نامناسب  5 آبخوري 
 6 ايمني وسايل بازي مناسب مناسب
 7 دسترسي مناسب به تجهيزات مناسب مناسب
  8  نبود زواياي پنهان و ناامن  مناسب  نامناسب
  9  نظارت مناسب والدين به فضاي بازي كودكان  مناسب  مناسب
  10  روشنايي  مناسب  مناسب

  11  كننده استفادههاي  تناسب وسايل با گروه  نامناسب  نامناسب
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آوردن امتياز ارزيابي پارك بازي  دست بهبراي 
به  شده دادهكودكان از بعد ايمني و امنيت، ميانگين نمرات 

، دهد ميميانگين نمرات نشان . آيد مي دست به ها شاخص
داراي وضعيت  45/2 ميانگينبا  محدوده هزارجريب

 2تخت فوالد با ميانگين  نسبت به محدوده تري مناسب
  .باشد مي

 

  ارزيابي شاخص مشاركت كودكان
براي سنجش مشاركت كودكان از ابزار پرسشنامه 
استفاده شد و سه پرسش براي سنجش اين شاخص 

 .دست آمد به) 9(جدول مورداستفاده قرار گرفت و نتايج 
 مشاركت كودكان در هر دو محدوده از وضعيت نامناسبي

دهندگان در مورد مشاركت  برخوردار است و اكثر پاسخ
  .اند كودكان، گزينه خيلي كم را انتخاب كرده

  
  هاگيريمشاركت و دخالت كودكان در تصميم). 9(جدول

  )گاننگارند: (منبع

 شاخص امتياز

p-value تخت فوالد  p-value  هزارجريب 
  ها گيري تصميممشاركت كودكان در 

000/0  54/1  000/0  33/1  
  توانايي اظهارنظر كودكان  38/1  000/0  40/1  000/0
  احترام به ديدگاه كودكان  61/1  000/0  43/1  000/0

 ميانگين 43/1 45/1
  

  

  ارزيابي شاخص بهداشت محيط
. پرسشنامه استفاده شدبراي سنجش بهداشت محيط از 

پرسش استفاده  3براي سنجش شاخص بهداشت محيط از 
 .دست آمد شد و نتايج زير به

بهداشت محيط از ديدگاه ساكنان، در محدوده 
نسبت به  تري مناسباز وضعيت  21/3با ميانگين  هزارجريب

. برخوردار است 93/2محدوده تخت فوالد با ميانگين 
از  موردمطالعه هاي محدوده بهداشت محيط در طوركلي به

  .است برخوردارمتوسطي  وضعيت
  

  هاي بهداشت محيط ارزيابي شاخص). 10(جدول
  )گاننگارند: (منبع

 شاخص امتياز

p-
value تخت فوالد p-value هزارجريب

آوري زباله و تميزي محيط جمع  
000/0  24/3  000/0  76/3  
001/0  23/3  000/0  68/2  كيفيت هواي محيط سكونت 
000/0  34/2  028/0  17/3  سروصدا آزاردهنده در محيط 

93/2  21/3  ميانگين 
 
  گيري نتيجه
 در كودك دوستدار شهر هاي شاخص بررسي با

 شاخص هر به فوالد، تخت و هزارجريب هاي محدوده
 هر از آمده دست به امتيازات ميانگين. گرفت تعلق امتيازي
 ها محدوده نهايي امتياز و شد جمع يكديگر با شاخص
 در امتيازات ميانگين شده انجام هاي بررسي طبق. شد محاسبه
 فوالد تخت محدوده در و 33/32 با برابر هزارجريب محدوده

 براي شده مشخص هاي بازه به توجه با. باشد مي 34/31 با برابر
 براي آمده دست به امتيازات ميانگين كودك، دوستدار شهر

 دو و هر باشد مي 28-40 بازه بين موردمطالعه، هاي محدوده
با توجه به اينكه  .باشند مي كودك دوستدار نسبتاً محدوده

حساب  محدوده هزارجريب از مناطق مرفه نشين اصفهان به
آيد ولي رضايت ساكنين اين منطقه نسبت به رضايت  مي

ساكنين محدوده تخت فوالد كه جزء مناطق فرسوده اصفهان 
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در مورد نارضايتي ساكنان هر دو . است، برخالف انتظار بود
گيري و  جهتوان به تفكيك هر شاخص نتي محدوده مي

  :بندي كرد جمع
نبود امنيت و آرامش در فضاهاي عمومي و بازي  -

 درجوانان از ديگر مناطق اصفهان  كودكان، به دليل تجمع
 هاي خياباناز طرفي ديگر . مشهود است هزارجريب محدوده

اين منطقه نيز تبديل به مكاني براي تردد خودروهاي 
از ديگر مناطق اصفهان شده است كه اين امر  قيمت گران

در اين محدوده و كاهش  ها هنجارشكنيموجب افزايش 
در محدوده تخت فوالد نيز . باشد ميايمني و امنيت آن 

افراد  وآمد رفت، بافت فرسوده، عرض كم هاي خيابان
و فضاهاي پنهان در محدوده و قبرستان تخت  كار خراب

  .از ايمني و امنيت ذكر شد فوالد، از داليل نارضايتي
دسترسي به امكانات آموزشي و فراغتي در هر دو  - 

محدوده از وضعيت خوبي برخوردار است و تمام فواصل 
 هاي سيستمولي دسترسي به . باشد ميمتر  800دسترسي كمتر از 

از شرايط  هزارجريبعمومي در محدوده  ونقل حمل
نسبت به محدوده تخت فوالد برخوردار است و  تري مناسب

ساكنان محدوده تخت فوالد احساس رضايت بيشتري نسبت به 
  .اند داشتهعمومي و دسترسي به ساير نقاط  ونقل حمل
تخت فوالد و  هاي محدودهاوقات فراغت در  -

دسترسي به فضاهاي بازي و سبز در هر  بااينكههزارجريب، 
 قبولي برخوردار است، امادو محدوده از وضعيت قابل 

به  توان مياز داليل اين نارضايتي . نيست بخش رضايت
تفريحي و نبود تنوع مناسب در وسايل  هاي مكانكمبود 

  .اشاره كرد بازي كودكان
مشاركت كودكان در هر دو محدوده از وضعيت  -

 فرآيندهايبسيار نامناسبي برخوردار است و كودكان در 

مربوط به خود دخالت داده  هاي حوزهدر  گيري تصميم
و اكثر تصميمات شهري بدون نظرخواهي از  شوند نمي

معيار  ترين اصليبا توجه به اينكه . شود ميكودكان انجام 
ولي اين معيار در  ،باشد ميشهر دوستدار كودك، مشاركت 

رعايت نشده و به عبارتي  موردمطالعه هاي محدوده
  .گيرد ميبراي كودكان، بدون كودكان انجام  ها ريزي برنامه
از وضعيت نسبتاً  بهداشت محيط در هر دو محدوده -

در اين  محيط آلودگيولي از داليل . مناسبي برخوردار است
توسط  ايجادشدهصوتي  هاي آلودگيبه  توان مي ها محدوده
. اشاره كرد سازي ساختمانناشي از  سروصدايو  ها اتومبيل

 هاي كاربريدوده تخت فوالد، وجود همچنين در مح
اتومبيل و صافكاري منجر به  هاي تعميرگاهناسازگار مانند 

 .شود مينارضايتي ساكنان اين محدوده 

  هاپيشنهاد
مناسب براي ايجاد  كارهاي راهپيشنهاد در مورد  منظور به
دوستدار كودك، عالوه بر استفاده از نتايج  هاي محيط

 هاي محدوده، از مصاحبه با شهروندان آمده دست به
با  شده انجامدر مصاحبه . نيز بهره گرفته شد موردمطالعه

، نبود نظارت پليس در موردمطالعه هاي محدودهساكنان 
در اطراف  اراذل، تجمع ها پاركفضاهاي بازي كودكان و 

فضاي بازي كودكان، نبودن مراكز بهداشتي در محدوده، 
آبخوري در اطراف فضاهاي بازي  نبود سرويس بهداشتي و

در  سازي ساختمانو  ها اتومبيلكودكان، آلودگي صوتي 
محيط، نبود امنيت براي عبور كودكان از خيابان و نبود 

از مشكالت موجود در  سواري دوچرخهامنيت در هنگام 
در ادامه براي . باشند ميتخت فوالد و هزارجريب  هاي محله

  ).)11(جدول ( شود ميارائه  هايي پيشنهادهر شاخص 

  
  پيشنهادات طراحي فضاهاي شهري دوستار كودك). 11(جدول 

  )نگارندگان: (منبع
 اوقات فراغت

كودكان،   مانند نقاشي، كاردستي، سفالگري، شعرخواني، موسيقيهاي متنوعهاي تفريحي داراي فعاليت ايجاد مجموعه •
 .خميربازي و غيره

  .ايجاد فضاهاي بازي سرپوشيده و روباز براي استفاده كودكان در تمام فصول •
  هاي پرورشي و فكري ايجاد كانون •
هاي  نيز اندازه تجهيزات بازي براي استفاده گروه هاي گروهي، فكري و هيجاني و ايجاد تنوع در نوع بازي كودكان مانند بازي •

  سني مختلف
  ها و فضاهاي سبز بازي در مدارس، مساجد، پارك شب ري نمايش، مسابقه، تئاتر عروسكي و خيمهبرگزا •
 ايجاد كتابخانه كودك •

 بازي در فضاهاي بازي كودكان بازي و خاك وسيله ايجاد شرايط آب وخاك به تأمين ارتباط بيشتر كودكان با عناصر طبيعي مانند آب •

  .باشد انگيز كودكان هيجان براي و دارا را جستجوقابليت و كشف امكان كه فضاهايي طراحي •
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  پيشنهادات طراحي فضاهاي شهري دوستار كودك). 11(جدول ادامه 
  )نگارندگان: (منبع

 دسترسي
 درماني در محدوده دسترسي محالت-ايجاد مراكز بهداشتي •
  ونقل عمومي با خدمات اساسي و موردنياز ساكنان محله تطبيق مسيرهاي وسايل حمل •
  ونقل عمومي براي كودكان هاي حمل تر كردن هزينه رايگان يا ارزان •
  روي تا مدارس سواري و پياده ايجاد مسيرهاي ايمن براي دوچرخه •
 ونقل عمومي با توجه به نياز ساكنان هاي حمل جانمايي مناسب ايستگاه •

 ايجاد مراكز آموزشي مهدكودك در داخل محدوده محالت •
 ايمني و امنيت

 روهاها به پيادهموانع براي جلوگيري از ورود موتورسيكلتايجاد  •
  تأمين عالئم راهنمايي و رانندگي متناسب براي كودكان •
  ها و فضاهاي بازي كودكان ها به پارك جلوگيري از ورود موتورسيكلت •
  ها و فضاهاي شهري نصب عالئم راهنمايي تصويري در پارك •
  واوباش پاتوق براي اراذل ري از ايجادها و جلوگي هاي پليس در پارك ايجاد باجه •
  هاي بازي، دور از مسيرهاي تردد وسايل نقليه ايجاد پارك •
  وآمد مستقالنه كودكان ايجاد مسيرهاي امن براي رفت •
  گير در اطراف فضاي بازي كودكان و مراكز آموزشي نصب سرعت •
 هاي شهريهاي فضا موقع چراغ هاي تاريك و پرخطر و تعويض به تأمين روشنايي مكان •
  هاي سني مختلف با يكديگر ايجاد تنوع در وسايل بازي كودكان متناسب با سنين مختلف براي جلوگيري از تداخل گروه •
 پوش مناسب در فضاهاي بازي كودكان ايجاد كف •

 مشاركت كودكان
 هابرگزاري جلسات نظرسنجي از كودكان در محله •
  هاي كودكان براي بيان ديدگاه هاي نظرسنجي محالت دوستدار كودك ايجاد سامانه •
  وتحليل نقاشي كودكان در مورد محيط زندگي خود تجزيه •
  الزام انجام كارهاي پژوهشي در مورد عالئق و ديدگاه كودكان، قبل از انجام اقدامات عملي در حوزه كودكان •

 زيستسالمت محيط
 ها در محيط زندگيموقع زباله آوري به جمع •
  سازي در رعايت بهداشت محيط فرهنگآگاهي مردم و  •
  ها هاي ناسازگار و آالينده از محله خارج كردن كاربري •
  ها نظارت پليس جهت كاهش آاليندگي صوتي اتومبيل •
  هاي نامناسب سازي جهت جلوگيري از ايجاد آاليندگي صوتي در زمان هاي ساختمان نظارت بر زمان فعاليت •
  ها ل محلههاي زباله بزرگ در داخ يابي سطل مكان •
  هاي زباله براي جلوگيري از ايجاد بوي نامطبوع در محيط تهيه درپوش مناسب و زهكش سطل •
  ها ايجاد سرويس بهداشتي و آبخوري در اطراف فضاي بازي كودكان و پارك •

  

  هانوشتپي
1. Child Friendly Cities 
2. Riggio 
3. Horelli 
4. Rakhimova 
5. Paulla Dewi 
6. Semarang 

  

  منابع
و  ها شاخصبررسي . 1388. رفيعيان، مجتبي، و زهرا خدايي

. بر رضايتمندي شهروندان از فضاهاي عمومي شهري مؤثرمعيارهاي 
  .248-227): 53(18نشريه راهبرد 
. يزي كاربري اراضي شهرير برنامه. 1392. كرامت اله ،زياري

  .انتشارات دانشگاه تهران
گزارش كارشناس مستقل سازمان ملل . 2006. سازمان ملل متحد

  .ي خشونت عليه كودكان ينهدرزممتحد براي مطالعه 
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Urban Spaces Preparing for Children Based on Child-Friendly 
City Principles  

(Case Study: Hezar Jerib District and Takhte Foulad, Esfahan) 
 
 
 
 

Milad Asadi1, Mahin Nastaran2,* 
 
 
 

Abstract 

Urban areas allocated the major part of the daily lives of citizens. Planning and design 
experiences of urban spaces has shown that these spaces in responding to the needs of 
children, as the most sensitive and important class of society, were ineffective, and most of 
urban plannings are done based on adults’ wishes and needs. However, in recent years, 
attention to kids in various aspects has been considered, but it has not led to suitable physical 
and environmental proceedings. Nevertheless, with increasing the importance of citizenship 
rights issues, attention to all segments of society especially children as citizens have been 
more considered by planners and city managers. Child-Friendly City provides possibility of 
participation in urban decision-making process and viewpoint expression for all children. In 
this regard, current study is fulfilled in order to recognize and evaluate principles and criteria 
of Child-Friendly Cities and realization assessment of these points in Hezar Jerib and Takhte 
Foulad district of Esfahan. This research is done by descriptive-analysis methodology based 
on library studies and documents, field surveys and interviews, also data analysis are 
accomplished by SPSS and Arc GIS softwares. In this study, children needs have been 
recognized by derived literature review from theorists’ different viewpoints and principals 
have been considered in some Child-Friendly Cities. Safety and security, accessibility, 
recreation, participation and environmental health are five main indicators which are 
considered in two mentioned districts and are evaluated via questionnaires, surveys, 
interviews and data analysis by GIS software. Research findings illustrate that the score of 
Child-Friendly Cities indicators, except of children participation that had not good status, 
have moderate amount.At the end, according to conducted interviews and needs assessment, 
strategies and policies to achieve the children welfare and Child-Friendly Cities are suggested. 
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Effect of Realization and Development of E-Cities on Urban 
Sustainable Development (Case Study: Tabriz Metropolis) 

 
 
 
 
 

Rasoul Babanasab1 
 
 
 
 
 

Abstract 

The present study is done with the aim of investigating the effect of E-cities realization and 
expansion on urban sustainable development in Tabriz Metropolis. The research method is 
applied-developmental and also is descriptive-analytical. As this paper is a survey research, 
data is collected with documentary and survey methods along with questionnaire as research 
instrument. The research population includes 45 experts and specialists in ICT and urban 
affairs from different organizations of  the Tabriz city. SPSS software and, “T-test one 
sample” are employed to data analyzing. Research findings indicate that regarding the state of 
the available infrastructures, among 13 investigated activities, possibility of becoming 
electronic for bank activities ,transportation affairs, travel, scientific activities and information 
achievement are in higher scores. The expert’s general attitude about realizing E-cities with 
3.13 average is in moderate level. They believe that Tabriz urban activities could be done in 
electronic ways to some extent. In addition, the results indicate that regarding the status of the 
Tabriz city in Iran and its significance in the region as well as the process of population 
development, using E-tools and ICT knowledge and realization of E-cities can be as important 
steps for urban sustainable development achievement. Therefore, 75.6 % of experts have 
evaluated the role of using ICT and realization of E-cities on urban sustainable development 
in high level and 24.4% of them believe them in moderate level.  
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Development, Tabriz Metropolis.   
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Analysis of Urban Diplomacy and Development in the Space of 

Flows by Study on Tehran City 
 
 
 
 

Amin Faraji1,*, Hamidreza Babaei2, Asadolah Rashedi3 
 
 
 
 
 
 
Abstract 

Urban diplomacy is a targeted effort in the flows space which follows the various economic, 
social, cultural and political goals and a guidance in direction of national development 
achievement. According to this, the article has analyzed the urban diplomacy in the flows 
space with emphasis on  the Tehran City as national evolution center. The main question of 
this paper is whether urban diplomacy can be a tool for national development. Study method 
of the article is descriptive- analytic. According to paper purpose which is finding the 
diplomacy and flows relation, it stands in discovery research categories. In paradigm aspect, 
this research has been done in qualitative research paradigm and gathering and data analysis. 
Numerous Investigations show that cities have an important roles in national development and 
economic growth. This mater has been done under correct usage of existing capacities and 
creating capacities in some cases. Today attraction of external funds and active presence of 
external powers for city economic flourishing is as important tool to achieve dynamic and 
sustainable urban economic. Tehran and also other metropolises of our country can play 
determinant role in these flows because of infrastructure and major economic and political 
facilities centralization. 
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Approach to Preserve Cultural Heritage Education as a 
Sustainable Development Pillar for Children 9 to 12 Years 

 
 
 
 
 
 

Samira Rezaei1,*, Mohsen Afshari2 

 
 
 
 
 
 

Abstract 

Iran cultural and historical background as valuable heritages should be preserved by all 
Iranians. This responsibility should be educated from childhood as a significant duty to all 
people. Children as next years’ narrators need to be more familiar with ancestors and their 
originality. Thus, familiarize them with precious cultural heritage, through in depth 
communication establishment between children and history, is an important step towards 
creating aware generation to recognize and preserve the heritage. This article tries to achieve 
the cultural heritage definition via descriptive-analysis approach and investigate the role of 
children in precious heritage preservation through effective educative ways. According to the 
research nature, data collection is fulfilled through library documents, questionnaires and 
interviews by qualitative research method with purposive sampling. The results show that 
cultural heritage are ancestors’ achievements that creates community identity and children 
have a greater share in society to establish the preservation culture of heritage, because they 
are future Inheritors. 
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Study on Space Sustainability and Structure of Worn-out and 
Inefficient Fabrics and Neighborhoods of 

 Esfahan City Using Space Syntax 
 
 
 
 

Amir Mohammad Moazezimehr Tehran1,*, Morteza Omidipoor2 
 
 

 
Abstract 

Permeability and access problems are two traits of worn-out and inefficient fabrics of 
cities; However, rarely they have been studied in a systematic and non-narrative way. 
By examining the spatial structure of Isfahan using Space Syntax, It has been tried to 
study on  place of  worn-out and inefficient districts, and neighborhoods of Esfahan in 
spatial structure of city meanwhile introducing an appropriate way to study and analyze 
the structural conditions of the residential areas of cities. By using " integration" index, 
the ability to move and communicate in the city, and in target districts, were 
quantitatively modeled in macro, intermediate and local level, and the integration value 
of the target districts in relative to the entire city were analyzed by using five 
circumstantial evidences (average, minimum, maximum, standard deviation and the 
mean difference of integration value of city and target districts). The results show that 
the integration value of the target district spatial structure in all three levels is lower 
than other city neighborhoods; confirming the weakness of accessibility and 
permeability of these areas in the city. So, the results of the analysis using Space Syntax 
show a significant direct relationship between spatial structure of neighborhoods 
included worn-out fabrics and other neighborhoods with their status, in a systematic 
way, and suggest the effectiveness of these methods in the study of the same issues. 
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Study on Environmental Sustainable Development Indices Based 
on Project Management PMBOK Standards  

(Case Study: Esfahan City) 
 
 
 
 

Mahmoud Golabchi1, Amir Masoud Samani Majd2,* 
 
 
 
Abstract 

Based on human need toward sustainable development in addition to the cities and citizens 
phenomena as the main stimulators for moving into sustainability, the United Nations 
suggested a goal as “Urban Sustainable Development” meaning to “make cities and human 
settlements inclusive, safe, resilient and sustainable”. Achieving to Urban Sustainable 
Development is essentially dealing with conducting “Standard Project Management” a long 
with sustainable development indices. Thus, the main objective of this research was 
investigation on achieving Urban Sustainable Development through Standard Project 
Management. For this purpose, five big environmental urban projects were selected based on 
the city reports and experts’ recommendations. The projects were evaluated based on their 
compliance with 10 knowledge area of Project Management Body of Knowledge Guide 
(PMBOK Standard) and also based on the four environmental indices in Sustainable 
Development Goals agenda issued by United Nations. For analyzing, the method of “Analytic 
Hierarchy Process” was applied in order to extract the weight of each PMBOK knowledge 
area for every five projects. The “Expert Choice” application was also applied to run the 
method and the results were compared with the results from USD indices. The final results 
showed that the average scores for “Esfahan environmental projects”, “the indices averaged 
from similar research” and “the averages for PMBOK conducting” were 54, 50 and 48, 
respectively. The slight difference between the averages showed that running urban projects 
based on the PMBOK standard would lead cities toward sustainable development.  
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