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چکیده
امروزه زيست پذيري شهري گفتماني نيرومند را در توسعه شهري و طراحي شهري بازتاب
ميدهد که در پيشينهي برنامهريزي شهري بر توسعه فضاي شهري سايه افکنده است .چنين
گفتماني در بافتهاي فرسوده شهري به عنوان يکي از ارکان اصلي شهرها با درون مايه هاي عظيم
اجتماعي و فرهنگي؛ ميتواند راهگشاي پياده کردن اصول توسعه پايدار در مقياس شهر قلمداد
شود .در اين راستا پژوهش حاضر به تجربه زيسته شده ساکنين بافت فرسوده شهر زنجان ميپردازد
تا از طريق آينده پژوهي اين امر ،به پايش محتواي آينده شهر بپردازد؛ در اين راستا مقاله حاضر با
روش تحليلي به دنبال تحليل و پيش بيني نقش مولفه هاي اجتماعي در ايجاد فضاي زيست پذيري
شهر در بافت فرسوده بخش مرکزي شهر زنجان است .براي گردآوري اطالعات از مطالعات
ميداني(پرسشنامه) و کتابخانه اي بهره گرفته شده است .جامعه آماري شامل ساکنين محدوده بافت
فرسوده شهر زنجان است ،که به طرق نمونه گيري احتمالي (تصادفي ساده) ،در اختيار  714نفر
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(با استفاده از فرمول کوکران) از ساکنين بافت قرار گرفت .براي تحليل دادهها از روش تحليل
عاملي ،تحليل نيکوئي برازش و تحليل اثرات متقابل /ساختاري استفاده و در راستاي آينده پژوهي از
نرم افزار ميک مک 9بهره گرفته شد .طبق نتايج تحقيق ،براساس مدل معادالت ساختاري
مولفههاي احساس امنيت با ضريب استاندارد  2021و عدم رضايتمندي از زيرساخت آموزشي
شهروندان با ضريب استاندارد  2042در وضعيت نامطلوب و مولفه سرمايه اجتماعي و مشارکت
پذيري مردم با ضريب استاندارد  9021در وضعيت مطلوب قرار دارد .همچنين ،طبق تحليل رويکرد
آينده پژوهي ،شاخصههاي «رضايت از مطلوبيت فضا براي حضور سالمندان»« ،فساد اجتماعي» ،
«نظارت غيررسمي در شب از طريق تنوع کاربريها» ،و «نبود پايه هاي رسمي جهت عضويت در
نهادهاي مردمي» بيشترين ناپايداري را داشته و براي بهبود وضعيت زيست پذيري اجتماعي بايد
تقويت زيرساخت هاي آموزش عمومي ،افزايش سرانه کاربريهاي تفريحي ،تقويت امنيت فردي و
اجتماعي مورد برنامه ريزي قرار گيرد.
واژگان کلیدی :زيست پذيري ،بافت فرسوده؛ آينده پژوهي ،شهر زنجان

مقدمه
تاريخ انسان متمدن ،در حقيقت تاريخ شهرهاست .براي قرنها؛ شهرها نشان دهنده
باالترين آرزوهاي بشر و الهامبخش بهترين دستاوردهاي او بوده و به عنوان بستر زيست
بشر در ايجاد احساس رضايتمندي و کيفيت زندگي او نقش اساسي داشته است (رهنمايي و
همکاران .)224: 9712،با اين وجود اکنون برخالف گذشته ،تاريخ شهر و شهرنشيني اخير از
انحطاط روابط بين مردم و مکان زندگي شان (شهر) خبر ميدهد .در واقع توسعه شهري
نوين در جهان همواره تاوان سنگيني را به خاطر رهبري انقالب صنعتي پرداخته و در حال
حاضر به فضاهايي جغرافيايي و اجتماعي تحول يافته اند که در آنها فرسايش اخالقيات
جمعي و استحاله ارزش هاي پايدار انساني و اخالقي پيوسته تداوم داشته است (سيف الديني
و همکاران .) 37: 9717،در اين راستاست که طي دهه هاي اخير به موازات مطرح شدن
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پارادايمهاي توسعه پايدار شهري (شهر تاب آور9؛ شهر خالق ،2شهر آرماني7؛ شهر برنامه
ريزي ،4شهر امن ،1شهر سالمندان3؛ شهر دوستدار کودک3؛ و)...؛ رويکرد زيست پذيري
شهري نيز به عنوان يکي از رويکردهاي مهم در تمامي دنيا و به تبع آن در ايران جاي خود
را در ادبيات برنامه ريزي شهري باز کرده است (بندرآباد .)31 :9712،در ايران نيز اين دغدغه
در سه حوزه (نظريه پردازي)؛ حوزه (برنامه ريزي و طراحي)؛ و در نهايت (حوزه سياستگذاري
و مديريت شهري) به عنوان يک الزام بيش از پيش احساس ميشود.
در اين بين يکي از پديدههاي بحث برانگيز؛ بحراني و تاکنون وانهاده شهري ،پديده
بافتهاي فرسوده شهري است که پوزخندي آشکار به بحث عدالت اجتماعي است (حاتمي
نژاد و همکاران .)71: 9713 ،چرا که ساکنان بافتهاي فرسوده با مشکالت متعدد اقتصادي
و اجتماعي چون ناهمخواني کالبد و فعاليت ،وجود عناصر ناهمخوان شهري ،کمبود سرانه
برخي کاربريها مانند فضاهاي فراغتي ،فرهنگي و پارکينگ ،فقدان سلسله مراتب مناسب
در شبکه ارتباطي ،و عدم امکان نفوذپذيري به داخل بافت ،تراکم و تمرکز جمعيت و
فعاليتها ،افول اقتصادي ،افول کيفيت کالبدي ،کاهش ارزشهاي محله اي و مسکوني،
افول کيفيتهاي اجتماعي ،شرايط نامطلوب زيستمحيطي ،دشواريهاي دسترسي و
مشکالت ترافيکي و انحطاط کيفيتهاي فرهنگي و بصري (يعقوبي و شمس)34 :9711 ،؛
دست به گريبان هستند ،اين معضالت از علل ايجاد توسعه بافت فرسوده بوده و بدون
شناخت و چارهانديشي براي کاهش يا رفع آنها نمي توان اقدامات مفيدي را براي توسعه
کيفيت زيست بافت صورت داد .توجه به اين مساله زماني مهم مينمايد که بر اساس برآورد
وجود  949هزار هکتار بافت ناکارآمد مياني ،تاريخي و سکونتگاه غيررسمي در کشور با
جمعيت بيش از  91ميليون نفر حکايت از وضع وخيم در  144شهر کشور دارد(همشهري،
1 Resilient city
2 Creative city
3 Ideal city
4 Planning City
5 Secure city
6 Age Freiendly city
7 Child Friendly City
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 .)91 :9713بنابر اين آنچه نياز است ،تجديدنظر در رويکردها و به کارگيري برنامه ريزي
دقيق تر همچون برنامه ريزي با رويکرد آيندهنگاري و حرکت در راستاي پذيرش پيچيدگي،
تکثر و برنامه ريزي بر پايه شناخت جامع همه عناصر و عوامل است (نعيمي و همکاران،
 .)14 :9711در نتيجه برنامه ريزي در حوزه زيست پذيري بافت فرسوده شهري و شناخت
وضعيت آينده پيشِ رو اين سکونتگاهها و تدوين راهبردها براي رسيدن به آينده مطلوب در
اين مناطق ،خود مفهومي است که در گرو ساز وکارهاي مناسب برنامه ريزي با تکيه بر
ديدگاه نوين آن قراردارد.
شهر زنجا ن نيز به مانند اکثر شهرهاي ايران تحت تاثير تغييرات جهاني؛ انقالب صنعتي
و نفوذ تفکرات مدرنيستي به خصوص در تهيه طرح هاي توسعه شهري وگسترش يکباره
شهر قرار گرفته است (مهندسين مشاور آرمانشهر .)41 :9714 ،شروع تاثير گذاري روند
فوق را ميتوان به دهه  12شمسي نسبت داد که با تغيير مفاهيم و شيوه زيست؛ ساختار
شهر زنگان عوض شده و در قالب شهر زنجان ادامه حيات ميدهد (حبيبي و
همکاران .)974: 9713،در فرايند اين رشد شتابان ،به دليل مرکزيت سياسي اداري استان و
وجود امکانات و خدمات بيشتر نسبت به ساير شهرهاي استان؛ شهر زنجان مقصد مهاجران
شهرستانهاي تايع قرار گرفته و اين امر موجب شکلگيري محالت حاشيه اي و توسعه
فيزيکي شهر شده و بخش هاي از سطح شهر بويژه در مرکز شهر به دليل بافت قديمي و
نفوذ کاربريهاي تجاري و فرامنطقهاي به بافت فرسوده تبديل گشته است .در فرايند اين
رشد شتابان ،بافت فرسوده اين شهر به دليل عدم توجه براي بهسازي و نوسازي آن و
شکلگيري بافتهاي حاشيه نشين و ناکارآمد در همجواري آن و عدم سازگاري با بافت
هاي جديد در شهر از رونق و پويايي بازمانده و اکنون با چالشهايي روزافزون و روبه رشد
کالبدي؛ اجتماعي ،بصري و اقتصادي مواجه و باعث پيچيدگي و ناپايداري هر چه بيشتر
بافت شده و نياز مبرم به چاره انديشي براي حل اين مساله از سوي مديران شهري و
ساکنين محالت را ميطلبد(حيدري .)1 :9711 ،از اين جهت؛ پژوهش حاضر با مطرح کردن
رهيافت زيست پذيري؛ بر بافت فرسوده بخش مرکزي شهر زنجان تمرکز داشته تا به تحليل
وضعيت زيستپذيري آن با رويکرد آيندهپژوهي بپردازد .بدون شک درک و شناخت هر چه
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بيشتر اين فرايند ،ابزاري مهم در راستاي تحقق هر چه بيشتر آرمان ديرين برنامه ريزي
بافتهاي فرسوده خواهد بود .با توجه به مباحث پيشين شکاف ذهني محقق بر اين امر
استوار است که -9 :کدام يک از مولفههاي اجتماعي ،بيشترين رابطه علّي را با زيست
پذيري بافت فرسوده شهر زنجان دارند؟  -2پيشرانهاي اصلي زيست پذيري بافت فرسوده
در بعٌد اجتماعي آينده شهر زنجان کدام است؟
مبانی نظری
زیست پذیری
خاستگاه مفهوم شهر زيست پذير به دوران يونان باز ميگردد که افرادي در پي بسط
ايدئولوژي ،و مفهوم عدالت و انصاف بودند (يان و همکاران 2292 ،به نقل از مهرهکش و
همکاران .)494 :9711 ،آنچه در ادبيات شهرسازي امروز با عنوان زيست پذيري مطرح مي-
شود ،معادل فارسي کلمه( )Livabilityو شهر زيست پذير معادل کلمه ()Livable city
است (رخشاني نسب و همکاران .)11 :9713 ،ديکشنري وبستر 9زيست پذيري را به عنوان
مکان مناسب براي زيست انسان تعريف ميکند(حيدري .)21 :9711 ،رابرت کوان 2در
فرهنگ شهرسازي در مقابل واژه زيست پذير(مناسب براي زندگي) و (فراهم آورنده کيفيت
7
زندگي خوب) را تعريف مينمايد(بندرآباد .)41 :9712،زيست پذيري يک مفهوم التقاطي
ميباشد( .)Myers, 1988; Andrews, 2001چنانکه هيلن)2223(4؛ اعتقاد دارد که
اصطالح زيست پذيري مانند يک چتر هست که با دامنه متنوعي از مفاهيم نظير کيفيت
زندگي؛ کيفيت مکان ،رضايت ساکنان ،کيفيت محيط زندگي و محل سکونت ،پايداري و
سرزندگي همپوشاني داشته و اغلب باهم مترادف در نظر گرفته ميشوند( Shamsuddin et
 .)al ,2012:169زيست پذيري يک شهر؛ يک مفهوم انتزاعي است .مفهوم آن شبيه به
ضرب المثل قديمي "زيباي خفته در چشم ناظر" 1ميباشد .لذا افراد متفاوت؛ عقايد متفاوتي

1 Webster
2 Robert Cowan
3 ensemble concept
4 Heylen
5 beauty lies in the eyes of its beholder
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در باب شهر زيست پذير دارند( .)Abdul aziz et al.2007 :104واژه شهرهاي زيست پذير
براي نخستين بار در سال  9132به وسيله سازمان ملي هنرها به منظور دستيابي به ايده
هاي برنامه ريزي شهري مد نظر آنان و به دنبال آن به وسيله ساير مراکز و سازمان هاي
تحقيقاتي مانند سازمان حفاظت محيطي 9که مطالعات گسترده اي در خصوص زيست
پذيرترين شهرهاي امريکا انجام داده است ،به کار گرفته شد (پريزادي و همکاران:9711 ،
 .)7در حال حاضر دو سازمان مهم در سطح بينالمللي وجود دارند که هر ساله گزارش
جهاني شهرهاي زيست پذير را منتشر ميکنند :واحد سنجش اقتصادي اکونوميست 2و
موسسه مرسر .7موسسه معتبر واحد سنجش اقتصادي اکونوميست روش شناسي مشخصي
تحت عنوان (رتبه بندي زيست پذيري )4تدوين کرده است که بر مبناي آن شاخص
(دشواري زندگي )1براي هر شهر محاسبه ميشود (فروتن و همکاران .)31: 9712،در جدول
زير طيف هاي منتخب توضيح داده شده است:
جدول  -1امتیاز بندی گویهها بر اساس ادبیات جهانی زیست پذیری
وضعيت

امتياز

قابل قبول
قابل تحمل
متوسط
نامطلوب
غيرقابل قبول

 12تا 922
 32تا 12
 32تا 32
 12تا 32
 12به پايين

توضیح
مشکالتي که استاندارهاي زندگي را به چالش بکشد بسيار کم است
به طور کلي زندگي روزانه خوب است اما برخي از جنبه هاي زندگي با مشکالت مواجه است
عوامل منفي در زندگي روزانه تاثير ميگذارند
زيست پذيري به طور قابل مالحظه اي محدود است
بسياري از جنبه هاي زندگي به شدت محدود شده است

Source: Economist Intelligence Unit, 2016: 3-4

1 EPA
 .2واحد سنجش اقتصادی اکونومیست یکی از برجسته ترین ارائه دهندگان اطالعات در زمینه کشورهای
جهان است .واحد سنجش اقتصادی اکونومیست  55سال پیش کارهای پژوهشی و تحلیلی خود را در لندن
آغاز کرد .در مدت یاد شده ،شبکه جهانی عظیمی در برگیرنده بیش از  555تحلیلگر ،ویراستار و گزارشگر
را گرد آورده و اطالعات کشوری این واحد گنجینه ای از بهترین منابع مطالعاتی استEconomist .
)Intelligenc Unit (EIU
3 Mercer
4 livability ranking
5 hardship
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زیست پذیری مناطق فرسوده شهری

زيست پذيري در مناطق فرسوده و مساله دار شهري به دنبال حل مشکالت فرسودگي
شهري از طريق بهسازي مناطق محروم و در حال اضمحالل شهرها بوده و با طرح مباحث
گسترده تري همچون ارتقاء کيفيت زندگي 9به خصوص براي کساني که در محالت فقير
نشين و ناکارآمد شهري زندگي ميکنند ،سروکار دارد (شاهوي و همکاران.)21: 9711،
رويکرد مذکور از طريق پايداري اجتماعي ،اقتصادي و زيست محيطي تبيين ميگردد ،و از
ديدگاه اين رويکرد؛ نواحي شهري؛ باالخص نواحي موسوم به نواحي بافتهاي فرسوده شهري
بايد واجد سويه هاي جذاب براي زندگي کار ،تفريح و سرمايه گذاري بوده و از اين رو با
پراکندگي ،تبعيض و از خود بيگانگي که مانع زيست پذيري ،سرزندگي و قابليت زندگي چنين
بافتهايي ميشوند ،مخالفت ميورزد (حبيبي و همکاران .)1 :9712،زيرا چنين بافتهايي را به
مصداق ضرب المثل (رنگ رخساره خبر ميدهد از سر درون)؛ ميتوان بافتي برشمرد که
جريان حيات و زندگي در آن به مخاطره افتاده باشد و روند طبيعي زندگي در آن وجود نداشته
باشد (جليليان و همکاران .)974 :9713 ،به لحاظ کمي در ساختار قانوني (ايران)؛ تنها با سه
ويژگي کالبدي ريزدانگي ،نفوذ ناپذيري و ناپايداري شناخته شده(درودي و همکاران9717،
 )7:و مفاهيم مرتبط با پايداري آن (شهر زيست پذير؛ شهر سالم؛ شهر اکولوژيک ،شهر
ايدهآل ،يوتوپيا ،مدينه ي فاضله و غيره) مدتهاست در نشستهاي دانشگاهي و اجرائي
کشورمان مطرح بوده است؛ با اين وجود تجربيات موجود در عرصه اقدامات نوسازي بافتهاي
فرسوده کشورمان؛ غالب بودن وجه کالبدي مداخالت به صورت مُسکّن ،ساختار نامتعادل و
بيمار کل شهر را نشان ميدهد که در آن تحليل جوانب اجتماعي -اقتصادي فضاها نادر بوده
يا مغفول مانده است .چه بسا طرحها و اقدامات نوسازانه اي که به"اخراج ساکنين اصلي و
استقرار اقشار جديد و متمول"2؛ عدم احترام به حقوق مالکيت فردي افراد ،زايش مشکالت
اجتماعي جديد در بافتهاي جديد االحداث و ناهمگني شديد و فقدان يکپارچگي اجتماعي 7در

1 Quality of life
2 Urban Gentrification
3 Socils solidarity
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محدوده هاي مورد مداخله در بافتهاي فرسوده منجر شده اند (خيرالدين .)37: 9711،شکل
شماره يک نمايي از اصول و معيارهاي زيست پذيري را نمايش ميدهد:

شکل -1اصول و معیارهای زیست پذیری شهر(ماخذ)NOORDIN,2013:9:

آینده پژوهی و مطالعات شهری

نگاه به آينده و ترسيم چشم انداز توسعه شهري ،همواره از جمله مسائل پيشروي برنامه
ريزان و مديران شهري بوده است (تاجيکي .)4 :9714 ،همپيوندي مطالعات شهري و آينده
پژوهي به عنوان رويکردي نوين ،ميتواند منجر به نتيجه پايدار عمل برنامه ريزي شود
( .)Minkkinen et al,2019:15زيرا آينده پژوهي در شکل دادن به آينده هاي منافع
اجتماعي که ارزش هاي ذاتي و ابزاري را به ارمغان ميآورد بسيار مهم است ( Mao et

پايش زيستپذيري اجتماعي در مناطق فرسوده شهر با رويکرد آيندهپژوهي….

921 

 .)al,2020:2امروزه متون نظري برنامه ريزي از مفاهيم پيش بيني و آينده نگري عبور
کرده و به حوزه آينده پژوهي يا آينده نگاري که وظيفه اش معماري آينده ميباشد ،رسيده
است (فرج پور و همکاران .)2 :9714 ،آينده پژوهي مشتمل بر مجموعه تالش هاي
سيستماتيکي است که با استفاده از تجربه و تحليل منابع ،الگوها و عوامل تغيير يا ثبات ،به
تجسم آينده هاي بالقوه و برنامه ريزي براي آنها ميپردازد(کلهر و همکاران.)911 :9711 ،
آينده پژوهي ،با تشخيص فرصتها و تهديدهاي آينده ،با بهره گيري از تواناييها و
استعدادهاي طيف متنوعي از نيروهاي انساني و مديريت موثر آن ،در فضايي اطمينان بخش
و مشارکتي ،آينده مطلوب را رقم ميزند(حاتمي نژاد و همکاران .)42 :9711 ،هدف نهايي
آينده پژوهي ،نيل به توسعه ي پايدار در فضاي جهاني شهرهاي سرشار از پيچيدگي و تغيير
است .در حقيقت هم تفکر توسعه ي پايدار و هم آينده پژوهي ،در ماهيت خود ويژگي هاي
همانندي را ابراز ميدارند که عبارتند از -9 :نگريستن به پيش رو و پرداختن به آينده در اليه
هاي گوناگون ،با خلق آينده هاي متنوع؛  -2روش تحليل سيستمي را براي سيستم هاي
پيچيده با مشارکت ذينفعها به شيوه ي"ميان بخشي"با ترسيم مدل هاي تئوري و عملي
بکار ميبرند .ويژگي" عمل گرايي " 9دارند و ميل استراتژيک به تغيير را در عرصهي عمل
عرضه ميدارند و از اينرو ،چرخها را به جنبش درآورده و اثرات ژرفي را از خود در زمان به جا
ميگذارند(تاجيکي.)12: 9714 ،
جدول  -2پیشینه مطالعاتی حوزه زیست پذیری
مولف و نام اثر

اهداف و نتايج

Ming Wey et al.
;)(2018
(استراتژي هاي برنامه ريزي
حمل و نقل پايدار شهري براي
ارتقاءکيفيت زندگي شهر هاي
زيست پذير)
Schubert et
;)al.(2019

نوشتار حاضر با هدف (ارزيابي حمل و نقل پايدار شهر تايپه در تايوان و تعميم اصول شهرهاي
قابل زيست جهان در حوزه حمل و نقل پايدار به اين شهر)؛ بيان ميکند مفهوم زيست پذيري
بايد در هپيوندي با نگراني هاي قرن  29در ارتباط با پايداري باشد و چارچوب برنامه ريزي يا
الگوهاي برنامه ريزي که روند حملونقل دهه معاصر را به سمت پايداري سوق دهد ،مطرح گردد.

اين نوشتار با هدف( ايجاد پشتيباني براي سيستم حمل و نقل شهري و ادغام بيشتر آن با توسعه
شهري) ،نشان مي دهد کوچک سازي فضاي شهرها باعث سودمندي در هر دو استفاده محدود از

1 oriented actionz
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(شهرهاي فردا ،به سمت
شهرهاي زيست پذير با تراکم
پايين اتومبيل)
;)Leach et al.(2019
(بهبود اقدامات شهري در پايدار
سازي زيست پذير :مطالعه
موردي :بيرمنگام)9
;)Bo et al.(2019
(چشم اندازشهري زيست پذير،
استفاده از قابليت جي اي اس و
سنجش از دور براي ارزيابي
زمين در راستاي زيست پذيري
شهر :چانگچون 2چين)
;)Yassin(2019
(شهر زيست پذير ،رويکردي
براي افراد پياده از طريق
شهرسازي تاکتيکي)
;)Elsawy et al.(2019
( ارزيابي زيست پذيري در
خيابان هاي مسکوني ،مطالعه
3
موردي :الکساندريا مصر)
علي اکبري و اکبري()9711؛
(عوامل موثر بر زيست پذيري
کالنشهر تهران)
طالشي انبوهي و
همکاران()9711؛
(تحليل ساختاري زيست پذيري
بافتهاي فرسوده شهري با
رويکرد آينده پژوهي (مطالعه
موردي :بافت فرسوده منطقه
يک شهر قزوين)
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حمل ونقل موتوري و همچنين کاهش فاصلهها شده و از اين طريق زيستگاه محاط بر شهر نيز
حفظ خواهند شد .همچنين تحول در استفاده از فناوري برق و وسايل نقليه ،چشم انداز روشني را
در مورد چگونگي سازگاري با محيط زيست پيش روي برنامه ريزان خواهد گذاشت.
اين مقاله با هدف (ارزيابي پيشران هاي موثر بر زيست پذيري شهر)؛ نشان ميدهد پيچيدگي
سيستم هاي شهري و نوظهور «عدم قطعيت»  ،مانع از آن ميشود که تصميم گيرندگان به طور
بالقوه توان توصيف اثرات علّي را بر زيست پذيري داشته باشند و تحقق اتصال نيروهاي موثر بر
وضعيت زيست پذيري ميتواند تصميم گيرندگان را توانمند سازد.
اين تح قيق با عنوان(ساخت يک شهر زيست پذير با استفاده از ارزيابي زمين با استفاده از 91
شاخص)؛ نشان ميدهد که بيش از نيمي از شهر چانگچون از زيست پذيري مناسب برخورردار
بوده و دسترسي ساکنان به پارکها و فضاهاي باز همچنان يک عامل مهم عقب ماندگي مناسب
شهر بوده است .اين مطالعه جايگزيني از روش کمي و قابل اثبات براي برنامه ريزي شهري پايدار
به ويژه از منظر ارزيابي کاربري اراضي خواهد بود.
نوشتار حاضر با هدف(ارائه استراتژي به منظور همپيوندي بين پياده مداري و زيست پذيري و الگو
گرفتن از تجارب جهاني به منظور ارائه يک رويکرد اجرايي خالقانه براي عابر پياده )؛ نتيجه مي-
گيرد که با جوان سازي هسته اصلي يک شهر  ،ميتوان کل شهر را زنده کرد و باعث ايجاد يک
توسعه پايدار شهري از طريق شهرسازي تاکتيکي خالق شد.
اين مقاله با هدف ( خلق خيابان هاي زيست پذير که امنيت  ،آسايش و روابط اجتماعي را تقويت
کند)؛ نتيجه ميگيرد که زيست پذيري خيابان با تهديد عمده حجم باالي خودرو مواجه
است؛ترافيکي که با عواقب مختلف جسمي  ،بهداشتي  ،اجتماعي و محيطي همراه است
مقاله حاضر با هدف(مدل سازي ساختاري ـ تفسيري عوامل موثر بر زيست پذيري کالنشهر
تهران) نتيجه ميگيرد که بعد اقتصادي زيست پذيري شامل شاخص هاي اشتغال و درآمد
پايدار ،مسکن مناسب و توزيع عادالنه امکانات و خدمات زيرساختي مشترکاً با ميزان قدرت نفوذ 1
و با بيشترين تاثير ،محرک و برانگيزاننده زيست پذيري در کالنشهر تهران به شمار ميروند.
نتيجه نوشتار حاضر با هدف (تحليل ساختاري زيستپذيري بافتهاي فرسوده شهري منطقه يک
شهر قزوين با رويکرد آيندهپژوهي) ،بيانگر اين امر است که درجه پرشدگي نشان از تأثير زياد
عوامل بر هم بود .در نتيجه يافتههاي حاصل از بررسي متغيرهاي کليدي و مؤثر بر وضعيت
بافت هاي فرسوده شهري محدوده مورد مطالعه ،بيانگر ناپايداري اين مناطق در ارتباط با زيست
پذيري در آينده است.

1 Birmingham
2 Changchun
3 Alexandria
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تردست و همکاران()9711؛
(تببين الگوي سازمان يابي
فضايي زيست پذيري شهري
(نمونه موردي :شهر ايالم)
حيدري()9711؛
( واکاوي تيپولوژيک رويکرد
زيست پذيري در بافت هاي
فرسوده)

979 

نوشتار حاضر با هدف (تبيين ميزان اثرگذاري سازمانيابي فضايي بر زيست پذيري شهر ايالم)
نتيجه ميگيرد که از ميان شاخصهاي سازمانيابي فضايي عوامل طبيعي بيشترين تأثير بر زيست
پذيري شهر ايالم داشته و در مراتب بعدي عوامل تاريخي ،اجتماعي ،کالبدي و فعاليتها و
درنهايت ساختار اقتصادي با ميزان ضرايب همبستگي متفاوت قرار دارد.
مقاله حاضر با هدف (تحليل تيپولوژيک زيست پذيري در بافت فرسوده و ارائة پيشنهادات در
جهت ارتقاء وضعيت زيست پذيري بافت فرسودة بخش مرکزي شهر زنجان از طريق گونه -
شناسي آن)؛ نشان ميدهد که با عنايت به وجود عوامل متفاوت تأثيرگذار بر وضعيت زيست
پذيري؛ گونه هاي متفاوت از اين وضعيت در پهنة بافت فرسودة شهر ظاهر شده است.
ماخذ :مطالعات کتابخانه ای نگارنده1331 ،

با توجه به پيچيدگي و عدم قطعيت نيروهاي موثر بر زيست پذيري فضاي شهري ،و نيز
از انجا که دگرگونيهاي مختلف فضايي را در سال هاي اخير در بافتهاي فرسوده شاهد
بوده و احتمال ظهور مسائل و مشکالت نوظهور در آينده وجود دارد؛ لذا هدايت اين امر
نيازمند انجام مطالعات متکي بر چشم انداز آيندة شهر براي شناسايي مهم ترين متغيرهاي
موثر بر زيست پذيري شهري است .همچنين به دليل موفقيت آميز بودن اندک طرحهاي
توسعه شهري در مرحله اجراء؛ کاربرد آينده پژوهي در برنامه ريزي و مديريت توسعه بافت
فرسوده شهري زنجان ضرورتي اجتناب ناپذير مييابد تا به برنامه ريزي مناسب براي آينده
شهر پرداخته شود و از وقوع چالشهاي پيشرو در جهت زيست پذيري بافت جلوگيري به
عمل نمايد.
دادهها و روش ها
پژوهش حاضر از نوع کاربردي و به لحاظ روش ،توصيفي -تحليلي است .براي
گردآوري اطالعات از روش اسنادي کتابخانهاي (مطالعه اسناد ،آمار و پيشينه تحقيق) و
ميداني (مشاهده و مصاحبه با ساکنين از طريق ابزار پرسشنامه) استفاده شده است .جامعه
آماري پژوهش شامل ساکنين بافت فرسوده بخش مرکزي شهر زنجان است با توجه به
جمعيت  31213نفري بافت فرسوده شهر زنجان(حيدري ،)9711 ،با استفاده از فرمول
کوکران با مقدار خطاي  ،2021کل جامعه نمونه پژوهش شامل  714نفر از ساکنين بافت
مي باشد و توزيع پرسشنامه نيز ،با استفاده از روش نمونه گيري احتمالي (تصادفي ساده) در 3
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ناحيه از بافت فرسوده (رعايت شرط پراکندگي مناسب در پهنه بافت) توزيع ميگردد .به
منظور تعيين روايي پرسشنامه از نظر  92نفر از اساتيد شهرسازي و برنامه ريزي شهري
استفاده گرديد و شاخصها طبق نظر اين اساتيد اصالح شد .همچنين جهت تعيين پايايي
پرسشنامه تحقيق ،از ضريب الفاي کرونباخ استفاده شد .براي اين منظور پرسشنامه ،قبل از
بررسي و تحليل يافته ها ،پيش آزمون گرديد و ضريب آلفا براي شاخص هاي پژوهش برابر
با  20172ميباشد .براي تحليل دادهها از روش تحليل عاملي ،تحليل نيکوئي برازش و
تحليل اثرات متقابل /ساختاري استفاده شده است .با استفاده از رويکرد آينده پژوهي موقعيت
شاخصهاي زيست پذيري بر اساس روند فعلي در آينده و همچنين موانع زيست پذيري
شهر زنجان تبيين و استفاده از نرم افزار سناريو ويزارد 9براي انجام محاسبات پيچيده
سناريونويسي مورد استفاده قرار گرفت
جدول -3شاخص های زیست پذیری اجتماعی
شاخص

گويه

آموزش

سرانه فضاهاي آموزشي ،کيفيت دسترسي دانش
آموزان و دانشجويان به مدارس و دانشگاهها ،کيفيت
تجهيزات آموزشي مدارس ،کيفيت ساختمانهاي
آموزشي مدارس ،دسترسي به آموزش و پرورش
خصوصي ،کيفيت آموزش خصوصي ،کيفيت تدريس
معلمان و اساتيد
کيفيت دسترسي به کتابخانهها ،کيفيت دسترسي به
رستورانها ،کيفيت دسترسي به اماکن فرهنگي و
مذهبي ،کيفيت دسترسي به اماکن تاريخي ،کيفيت
دسترسي به سينماها و مکانهاي اجراي تئاتر،
کيفيت دسترسي به فضاهاي تفريحي و ورزشي
مطلوب است ،رضايت از فضاي بازي براي کودکان،
رضايت از وجود فضاي حضور براي سالمندان،
رضايت از وجود کيفيت فضاهاي اوقات ،فراغت براي
جوانان ،رضايت از فضاهاي عمومي تعامالت
اجتماعي ،عدم وجود فضاي باير و مخروبه

اوقات
فراغت

ماخذ شاخص ها
Lau Leby et al(2010)/ Pierson et al(2010)/
Thorsby(2005)/Vergunst(2003)/
Brittne(2009) / Vancouver Municipality
)(2004), Economist Intelligence Unit (2016

بندرآباد( ،)9717خراساني()9712

Immer & Seymour (2005)/ Brittne(2009) )/
National Reaearch Council(2002)/American
Institue of Architects (2005)/ AARP(2005)/
Litman(2004)/ Howley et al (2009) /Brittne
)(2009)/ Bonaiuto et al (2003

خراساني( ،)9712حيدري()9711

ScenarioWizard

1

پايش زيستپذيري اجتماعي در مناطق فرسوده شهر با رويکرد آيندهپژوهي….
بهداشت و
درمان

امنيت

سرمايه
اجتماعي

دسترس پذيري اورژانس ،کيفيت خدمات پزشکي و
بهداشتي ،دسترسي به مراقبتهاي بهداشتي
خصوصي ،دسترسي به مراقبتهاي بهداشتي
عمومي ،کيفيت مراقبتهاي بهداشتي عمومي ،کيفيت
مراقبتهاي بهداشتي خصوصي ،کيفيت دفع آبهاي
سطحي ،رضايتمندي کيفيت از بين بردن حيوانات
موذي و ولگرد
احساس امنيت شهروندان ،وقوع عمد جرائم خشن،
سطح فساد اجتماعي ،کيفيت آزاديهاي فردي،
وضعيت نورپردازي محله در شب ،عدم حضور کودکان
کار در محله ،عدم حضور افراد ولگرد در محله ،حضور
زنان خياباني در محله ،عدم حضور متکديان در محله،
عدم استعمال مواد مخدر در محله ،عدم نزاع و
درگيري در محله ،امنيت تردد پياده و سواره(زنان و
دختران) در شب ،رويت پذيري محله و امکان افزايش
نظارت ساکنين ،وضعيت روشنايي فضاهاي عمومي ،
عدم وجود قطعات خالي و فضاهاي متروکه در محله،
نظارت غيررسمي در شب از طريق تنوع کاربريها،
تشکيل گشتهاي امنيتي داوطلب ،وجود گشتهاي
انتظامي به صورت محسوس و نا محسوس ،برخورد
با افراد ولگرد توسط نيروي انتظامي
حضور و زندگي افراد مرفه در محله ،ميزان مهاجرين
غير بومي ،احساس هويت ،تمايل به پياده روي در
مکان ،مطلوبيت دسترسي محدوده نسبت به ساير
نقاط شهر ،ميزان همگوني و هم سطح بودن با
همسايه هاي اطراف ،کيفيت روابط همسايگان و
بستگان با يکديگر ،ميزان مشارکت همسايهها در امور
همگاني ،اميدواري به بهبود شرايط محله ،ميزان
اعتماد به مردم محله ،رضايت از رفتار همسايگان،
قابل اعتماد بودن شوراي شهر و شهرداري براي
شهروندان ،آمادگي براي تشکيل نهادهاي مردمي
محله ،ميزان عضويت در تشکلهاي مذهبي و
اجتماعي
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Vancouver Municipality(2004) /American
institute of Architects(2005) /Victoria
Transportation Policy institute(2009)/Lau
Leby
et
)al.(2010
/
Litman(2004/Thorsby(2005)/
Townsand(1999)/
Vancouver
)Municipality(2004)/ Bonaiuto et al.(2003
Lyndhurst(2010)/Abdul Aziz et al.(2007)/
Lau Leby et al.(2010)/Ackaert et
al(2006)/Omuta
)(1988
/Baslas(2004)/Wheller (2001)/ Victoria
Transportation Policy Institute(2009)/ Lau
Leby et al(2010)/ Heylen(2006)/National
Association of Area Agencies on
)Aging(2007

بندرآباد( ،)9717خراساني( ،)9712کالنتري
همکاران()9711؛ گلکار()9712؛ حيدري()9711

و

National Research Council (2002)/Ackaert
et al.(2006)/ Baslas(2004)/ Victoria
Transportation Policy Institute(2009)/Lau
Leby et al.(2010)/ MetroGoverment of
Nashville (2009)/AARP(2005)/ Shepherd et
)al.(2009
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معرفی بستر پژوهش

نام شهر زنگان است و معرب آن زنجان باشد .گويند اين شهر را اردشير بابکان بنا کرده
است)(ثبوتي .)31: 9733،پيدايش اجسادي با موميايي طبيعي معروف به ((مردان نمکي))؛ در
معدن نمک روستاي چهره آباد زنجان که کارشناسان براي عمر آنها  2722الي 2122ساله
در نظر گرفته اند ،نمودي از شکل ظاهري شخصيت پيش از اسالم در منطقه ي زنجان
است(حسينعلي .)99: 9711،کالويخو سياح معروف اسپانيايي و سفير آن کشور در دربار امير
تيمور گورگان در سفرنامه خود نقل کرده است که زنجان قرار گاه داريوش سوم پادشاه
هخامنشي بوده است(همان .)3 ،اين شهر با سابقه بيش از 0011سال ،از جمله شهرهايي
است که دوره هاي مختلف اوج و حضيض در پويش شهرنشيني را پشت سر نهاده و در اين
بين بافت فرسوده مرکزي بخش مرکزي شهر زنجان کانون اوليه زيستي و شکل گيري
شهر را شامل ميشود و عبور از آن تاريخ اين شهر را تداعي مينمايد .اين محدوده با
مساحت  412هکتار ،تقريبا"  3/13درصد از کل مساحت شهر ( 3931/33هکتار) را شامل
مي شود (آرمانشهر .)93 :9711 ،بافت فرسوده و قديمي زنجان با داشتن يک مجموعه
تاريخي بازار و  29واحد معماري و ابنيه تاريخي ،به عنوان شکل دهنده هويت اجتماعي،
معماري ،تاريخي و فرهنگي -مذهبي شهر است (حيدري و کالنتري.)13: 9717 ،

شکل -2موقعیت بافت فرسوده شهر زنجان در تقسیمات فضایی کشور
(برگرفته از نقشه مهندسین مشاور آرمانشهر)34: 1334 ،

پايش زيستپذيري اجتماعي در مناطق فرسوده شهر با رويکرد آيندهپژوهي….
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تجزیه و تحلیل دادهها
نتايج جدول  4نشان ميدهد که در توزيع پرسشنامه ،از هر گروه جمعيتي براي گردآوري
اطالعات ،مصاحبه به عمل آمده است .بطوري که نمونه هاي آماري از نظر جنسيت37 ،
درصد مرد و  23درصد زن هستند .همچنين ،از نظر وضعيت تأهل13 ،درصد متأهل و
97درصد مجرد مورد مصاحبه قرار گرفتند .از نظر ميزان سن ،گروه ميانسال 1103 ،درصد
جامعه آماري را تشکيل ميدهند و بعد از آن افراد زير  22سال با  101درصد و کهنساالن با
 703درصد در رتبه بعدي قرار دارند .از نظر ميزان سواد ،افراد ليسانس با  34درصد بيشترين،
و افراد فوق ليسانس با  24و ديپلم با  9201و دکتري با  4درصد به ترتيب کمترين تعداد
جامعه آماري را تشکيل ميدهند .در نهايت ،از نظر وضعيت شغلي ،به ترتيب کارمندان با 23
درصد بيشترين و افراد با شغل آزاد  ، 2203کارگران با  93و دانشجويان با  99درصد به
ترتيب کمترين تعداد جامعه آماري را تشکيل ميدهند .عالوه بر اين بخش عمده اي
نيز( 2204درصد) در گروه سايرين قرار داشتند که عموماً زنان خانه دار و بازنشستگان و
افرادي که تمايلي نداشتند شغل خود را اعالم کنند ،بودند.
جدول -4ویژگی های نمونه های آماری
شاخص

ویژگی

تعداد

درصد

مرد

283

73.6

دیپلم

زن

101

26.4

لیسانس

235

22

5.7

فوق لیسانس

92

24

55-22

153

39.9

دکتری

16

4

35-53

194

50.4

کارمند

105

27.2

 32به باال

16

4.0

کارگر

63

16.4

وضعیت

متاهل

332

86.5

دانشجو

35

22

تاهل

مجرد

52

13.5

آزاد

87

22.6

سایر

63

2223

جنسیت

کمتر از
سن
(سال)

25

شاخص

میزان
سواد

شغل

ویژگی

تعداد

درصد

41

10.8
61.2

مأخذ :یافته های تحقیق1331 ،
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مدل يابي معادالت ساختاري ترکيبي از تحليل عاملي اکتشافي و رگرسيون خطي
چندمتغيره است .در اين روش ،آزمون کلي مدل شامل آزمون اندازهگيري و ضريب مسير
واريانس تبيين شده است .اين مفهوم نشان ميدهد که متغيرهاي مشاهده شده در
پرسشنامه تا چه حدي دقيقاً سازهي مورد نظر خود را ميسنجند .از طرفي ،وجود مدلهاي
پيچيدهي چندمتغيره در مطالعات فضايي که شامل تجزيه وتحليل همزمان  kمتغير مستقل
و  nمتغير وابسته است ،موجب ميگردد تا نياز به همزماني تحليل عاملي تأييدي با تحليل
مسير برآورد شده و از سوي ديگر ،کاربرد مدل معادالت ساختاري موجب حفظ يکپارچگي
مدل تحقيق ميگردد .جهت بررسي معنادار بودن رابطه بين متغيرها از آماره آزمون  tيا
همان  t-valueاستفاده ميشود .چون معناداري در سطح خطاي  2021بررسي ميشود
بنابراين اگر ميزان بارهاي عاملي مشاهده شده با آزمون  t-valueاز  9013کوچکتر محاسبه
شود ،رابطه معنادار نيست .بر اساس نتايج بهدستآمده از مدل معادالت ساختاري (شکل ،)7
مقدار  x2/dfمحاسبه شده  4023ميباشد؛ با عنايت به اينکه عدد بهدستآمده بزرگتر از
 9013ميباشد ،لذا قابل استنباط است که مدل علّي درنظرگرفتهشده براي تبيين شاخصهاي
اجتماعي مؤثر بر «زيست پذيري» داراي برازش نکوئي مناسب ميباشد.
بررسي رابطه متغيرهاي پنهان مستقل(آموزش ،سرمايه اجتماعي ،امنيت ،بهداشت و
اوقات فراغت) و وابسته(زيست پذيري) بر مبناي بار عاملي( )γنشان ميدهد که در بين
رابطه ابعاد پنجگانه با زيست پذيري شهر زنجان ،مولفه سرمايه اجتماعي با ضريب استاندارد
 9021بيشترين و مولفه امنيت با ضريب استاندارد  2021کمترين رابطه را با زيست پذيري
شهر زنجان دارند .بنابراين براي رسيدن به شاخص هاي اجتماعي شهر زيست پذير بايد
مولفه امنيت اجتماعي در شهر زنجان بيشتر تقويت شود.
از طرفي ،بررسي رابطه متغيرهاي پنهان (آموزش ،سرمايه اجتماعي ،امنيت ،بهداشت و
اوقات فراغت) و آشکار(مولفه هايي که با شکل مستطيل نشان داده شده است) بر مبناي بار
عاملي( )λنشان ميدهد که در بين در مولفه آموزش شاخص سرانه فضاهاي آموزشي با
ضريب استاندارد  2074در مولفه سرمايه اجتماعي شاخص ميزان اعتماد به مردم محله با
ضريب استاندارد  ،2074در مولفه بهداشت شاخص کيفيت مراقبتهاي بهداشتي عمومي با

پايش زيستپذيري اجتماعي در مناطق فرسوده شهر با رويکرد آيندهپژوهي….
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ضريب استاندارد  ،2024در مولفه امنيت شاخص تشکيل گشتهاي امنيتي داوطلب با ضريب
استاندارد  ،2011در مولفه اوقات فراغت شاخص کيفيت دسترسي به فضاهاي تفريحي و
ورزشي با ضريب استاندارد  2074بيشترين ارتباط را با زيست پذيري شهر زنجان در بعد
اجتماعي دارند.

شکل -3مدل معادالت ساختاری نحوه روابط علّی متغیرهای پژوهش
(مأخذ :مستخرجه از نرمافزار ایموس)1331 ،

با مشخص شدن شاخص هاي اصلي پژوهش براي تبيين شرايط زيست پذيري آينده
شهر زنجان در بُعد اجتماعي ،دراين مرحله با استفاد از رويکرد آينده پژوهي ،وضعيت شاخص
هاي فوق در افق چشم انداز آينده شهر زنجان با استفاده از مدل تحليلي اثرات
متقابل/ساختاري مشخص خواهد شد .براساس مدل تحليل اثرات متقابل/ساختاري ضريب
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پرشدگي ماتريس متغيرها برابر  33017درصد است که نشان دهنده تأثير زياد و پراکنده
عوامل بر يکديگر و وضعيت پايداري سيستم است .در تحليل نقشه تأثيرگذاري و تأثيرپذيري
مستقيم عوامل  71گانه مشخص ميشود که اکثر متغيرهاي اجتماعي زيست پذيري ،مولفه
هاي تاثيرگذار هستند(91شاخص معادل 12درصد) و مجموعه اين عوامل بر توسعه شهر
زيست پذير در شهر زنجان موثر هستند .در اين ميان ،متغيرهاي «سرانه فضاهاي آموزشي»،
«سطح فساد اجتماعي» « ،کيفيت تدريس»« ،کيفيت دسترسي به کتابخانهها»« ،دسترسي
به مراقبتهاي بهداشتي خصوصي» ،و «دسترس پذيري اورژانس» به عنوان متغيرهاي
دووجهي هستند .و عالوه بر تاثير پذيري از ديگر مولفه ها ،بر ساير مولفهها نيز تاثير قابل
توجهي دارند و تداوم دهنده وضعيت محسوب ميشوند .اين عوامل تحت تاثير شرايط دروني
و بيروني شهر ،ميتواند به عنوان شاخص هاي کليدي در توسعه اجتماعي شهر زنجان براي
ايجاد فضايي زيست پذير و و قابل تعامل در آينده باشند .و نشان ميدهد که ساختار
فرهنگي و رفتارهاي اجتماعي صحيح ساکنين و کنشگران مديريت شهري ،ميتواند آينده
زيست شهر زنجان را تحت تاثير قرار دهد .لذا به نظر ميرسد تاکيد ويژه براين شاخص ها،
افق چشم انداز روشني براي مديريت اجتماعي شهر ترسيم نمايد.
جدول -4نتایج تحلیل اثرهای مستقیم شاخص های اجتماعی زیست پذیری
عامل

نوع متغير

تاثيرپذير

تاثيرگذار

عامل

سرانه فضاهاي آموزشي
کيفيت دسترسي به مراکز
آموزشي
کيفيت تجهيزات آموزشي
مدارس
کيفيت آموزش خصوصي
کيفيت تدريس
کيفيت دسترسي به کتابخانهها
کيفيت دسترسي به رستورانها

دووجهي

1.0530

1.6943

وابسته

1.0467

1.3296

احساس امنيت شهروندان
وقوع عمد جرائم خشن

تاثيرگذار

1.1953

1.2412

وابسته
دووجهي
دووجهي

9.6622

1.2654

1.1156

1.4393

1.2442

1.3602

مستقل

1.1191

1.0313

تاثيرگذار

1.1205

1.0679

مستقل

1.0053

8.6769

رضايت از فضاي بازي
کودکان
کيفيت دسترسي به اماکن
تاريخي

سطح فساد اجتماعي
کيفيت آزاديهاي فردي
استعمال مواد مخدر
نزاع و درگيري
امنيت تردد پياده و سواره در
شب
وضعيت روشنايي فضاهاي
عمومي
وجود قطعات خالي و متروکه

نوع
متغير

تاثيرپذير

تاثيرگذار

تاثيرگذار

1.1091

8.3377

مستقل

8.9141

1.0193

دووجهي

1.2019

1.3223

تاثيرگذار
تاثيرگذار
مستقل

1.0730

1.0068

1.2843

1.0134

9.7867

1.0137

تاثيرگذار

1.2459

1.1694

مستقل

1.0135

9.7157

تاثيرگذار

1.0818

9.9834
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کيفيت دسترسي به فضاهاي
تفريحي
کيفيت دسترسي به اماکن
فرهنگي و مذهبي
رضايت از وجود فضابراي
سالمندان
رضايت از فضاهاي عمومي
کيفيت مراقبتهاي بهداشتي
عمومي
کيفيت خدمات بهداشتي
دسترسي به مراقبتهاي
بهداشتي خصوصي
دسترس پذيري اورژانس
کيفيت دفع آب سطحي
رضايت کيفيت از بين بردن
حشرات و حيوانات ولگرد

نظارت در شب با تنوع کاربريها

تاثيرگذار

1.0800

1.0778

مستقل

8.2285

9.0650

تاثيرگذار

1.1207

1.0704

مستقل

1.0296

9.2459

تاثيرگذار

1.1470

1.0730

تاثيرگذار

1.1784

9.9972

دووجهي

1.2871

1.2990

همگوني با همسايه ها
اعتماد به شورا و شهرداري

دووجهي
تاثيرگذار

1.1792

1.4031

1.0643

1.1294

مستقل

9.7782

9.8690

مشارکت عمومي همسايه ها
اعتماد به مردم شهر
عضويت نهادهاي مردمي

تشکيل گشتهاي امنيتي
داوطلب
وجود گشتهاي انتظامي
کيفيت روابط همسايگان و
بستگان
دسترسي نقاط مختلف شهر
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مستقل

9.2586

8.7344

مستقل

9.4104

1.0024

مستقل

9.9711

1.0294

تاثيرگذار

1.1444

1.1828

تاثيرگذار

1.2251

1.1032

تاثيرگذار

1.2652

1.1043

تاثيرگذار

1.0983

9.4868

تاثيرگذار
تاثيرگذار

1.2473

1.1857

1.1465

1.0838

تاثيرگذار

1.2748

8.6840

مأخذ :یافته های تحقیق1331 ،

روش تحليل اثرات متقابل /ساختاري در تحليل تأثيرگذاري و تأثيرپذيري غيرمستقيم
مبتني بر نحوه پراکندگي متغيرها بمنظور نمايش ميزان پايداري و يا ناپايداري سيستم است.
در سيستمهاي پايدار پراکنش متغيرها به صورت  Lانگليسي و در سيستم هاي ناپايدار
وضعيت پيچيده تر بوده و متغيرها در حول محور قطري صفحه پراکنده هستند و متغيرها در
بيشتر مواقع حالت بينابيني از تأثيرگذاري و تأثيرپذيري را نشان ميدهند که ارزيابي و
شناسايي عوامل کليدي را بسيار مشکل مينمايد .در مقاله حاضر ،رويکرد اجتماعي بر مسئله
زيست پذيري حاکم است .با توجه به تغييرات مستمر رفتارها و ساختارهاي اجتماعي شهر
بواسطه پويايي جمعيت ،به نظر ميرسد ساکنين شهر ،نظر يکساني در مورد ابعاد اجتماعي
شهر و تاثير آن بر شرايط زيست پذيري ندارند .در نتيجه ،الگوي تبيين و نحوه پراکنش
شاخصها در بردار نرم افزار ،نشان دهنده ناپايداري سيستم است.
براساس خروجي نرم افزار  ،MIC MACآنچه که در شکل چهار مشخص است ،خطوط
آبي رنگ که جهت هاي سير شاخص در بردار را نشان ميدهند ،گرايش به حرکت خطي در
سير محور برازش دارند .اين رويه نشان ميدهد که حرکت متغيرها به سمت ناپايداري است.
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اين ناپايداري متضمن برنامه ريزي و اجراي طرح هاي متنوع اجتماعي و آموزشي-مشارکتي
در سطح شهر است تا نواقص و کاستيها بر طرف گردد .در اين رابطه ،شاخص هاي
«رضايت از وجود فضا براي حضور سالمندان» « ،سطح فساد اجتماعي» ،و «نظارت
غيررسمي در شب از طريق تنوع کاربريها» ،و «عضويت در نهادهاي مردمي» بيشترين
ناپايداري را نشان داده اند .در نهايت ،وضعيت شاخص هاي اجتماعي شهر زنجان در زمينه
زيست پذيري نشان ميدهد که اين شهر نيازمند اجراي برنامه هاي آموزشي و مشارکتي
جهت ارتقاء ساختارهاي اجتماعي و فرهنگي و سطح تعامالت با مردم و مديران شهري
است .و غالب شاخصها به سمت ناپايداري و نسبي بودن در حال حرکت هستند .اين روند
نشان دهنده نابرابري و پايين بودن سطح عملکرد اجتماعي در برخي نواحي شهر است.
چنانچه در شکل چهار ديده ميشود ،برخي شاخصها مانند «سرانه فضاهاي آموزشي»،
«احساس امنيت شهروندان»« ،استعمال مواد مخدر»« ،کيفيت دسترسي به اماکن
تاريخي»« ،نظارت در شب با تنوع کاربري ها»« ،کيفيت دسترسي به اماکن فرهنگي و
مذهبي»« ،همگوني با همسايه ها»« ،دسترسي به مراقبتهاي بهداشتي خصوصي» ،و
«عضويت نهادهاي مردمي» در حاشيه بردار قرار دارند .اين روند نشان ميدهد که اين
شاخصها گرايش به بهبود ندارد .و با روند فعلي ،وضعيت در شهر همچنان نامطلوب خواهد
بود .در نتيجه الزمه زيست پذيري شهر زنجان در آينده از نظر ساختارهاي اجتماعي-
فرهنگي ،ارتقاء شاخص هاي فوق ميباشد.

پايش زيستپذيري اجتماعي در مناطق فرسوده شهر با رويکرد آيندهپژوهي….
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شکل -4پراکنش متغیرها در پالن تاثیرگذاری و تاثیر پذیری با نرم افزار MIC MAC
(مأخذ :یافته های تحقیق)1331،

با توجه به مشخص شدن وضعيت شاخصهاي زيست پذيري در بُعد اجتماعي در بافت
فرسوده شهر زنجان در قالب متغيرهاي دو وجهي که عالوه بر تاثيرگذاري بر شاخص هاي
ديگر ،از عملکرد ديگر شاخصها نيز تاثير ميپذيرند .اين متغيرها به عنوان پيشران هاي
تحقيق هستند .عوامل پيشران و کليدي زيست پذيري در بُعد اجتماعي بافت فرسوده شهر
زنجان با توجه امتياز تأثيرگذاري و تأثيرپذير مستقيم انتخاب شدند .در نتيجه از ميان 71
عامل بررسي شده در اين تحقيق ،نهايتاً  3عامل به عنوان متغيرهاي کليدي و پيشران در
توسعه زيست پذيري در بُعد اجتماعي در بافت فرسوده شهر زنجان استخراج گرديد .که همه
اين  3عامل در هر دو روش مستقيم و غيرمستقيم تکرار شدند .در اين مرحله براي پاسخ
دهي به سوال دوم بمنظور تعيين پيشرانهاي اصلي زيست پذيري بافت فرسوده در بعٌد
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اجتماعي آينده شهر زنجان ،مولفه هاي دووجهي به عنوان ،پيشران هاي اصلي توسط نرم
افزار  ،MIC MACشناسايي گرديدند .در نتيجه ،ميتوان گفت براي توسعه زيست پذيري
در بُعد اجتماعي در بافت فرسوده شهر زنجان ،توجه بر شاخص هاي «دسترسي به مراقبت
هاي بهداشتي خصوصي»؛ «دسترس پذيري اورژانس»؛ «سطح فساد اجتماعي»؛ «کيفيت
آزادي هاي فردي»؛ «سرانه فضاهاي آموزشي»؛ «کيفيت تدريس»؛ «کيفيت دسترسي به
کتابخانه ها» ضروري است .چرا که تضعيف يا تقويت شاخص هاي فوق در بافت فرسوده
شهر زنجان ،توسعه و بهسازي بافت فرسوده و هدايت آن به سمت مولفه هاي اجتماعي ،نياز
اجتماعي-فرهنگي و هويتي شهروندان را تضمين ميکند.
جدول -5پیشرانهای کلیدی تأثیرگذار بر توسعه زیست پذیری در بُعد اجتماعی در بافت
فرسوده شهر زنجان
تاثيرگذاري مستقيم
رتبه
امتياز

شاخص
سرانه فضاهاي آموزشي
کيفيت تدريس
کيفيت دسترسي به کتابخانهها
دسترسي به مراقبتهاي بهداشتي خصوصي
دسترس پذيري اورژانس
سطح فساد اجتماعي
کيفيت آزاديهاي فردي

تاثيرگذاري غيرمستقيم
رتبه
امتياز

1.053

7

1.6943

1

1.1156

5

1.4393

2

1.2442

2

1.3602

4

1.2871

1

1.299

6

1.1792

4

1.4031

3

1.2019

3

1.3223

5

1.073

6

1.0068

7

مأخذ :یافته های تحقیق1331 ،

پس از شناسايي مهمترين عوامل کليدي ،به منظور تحقق اهداف دستيابي به زيست
پذيري در بُعد اجتماعي بافت فرسوده شهر زنجان و براي ارتقاء اثربخشي بازآفريني بافت
فرسوده ،وضعيتهاي مختلفي قابل تصور است ،که اين وضعيت هاي احتمالي براي آينده
بُعد اجتماعي زيست پذيري بافت فرسوده از نظر برنامه ريزي بسيار حائز اهميت است؛ ِبه
همين دليل ،تحليل دقيق شرايط پيش رو وضعيتهاي احتمالي ،نياز ضروري به تدوين
سناريوها دارد .به منظور دقت کار در اين مرحله ،از جامعه آماري نظرخواهي شد و در نهايت،
براي  3عامل کليدي و بر اساس ديد سناريونويسي 27 ،وضعيت محتمل تعريف گرديد؛

پايش زيستپذيري اجتماعي در مناطق فرسوده شهر با رويکرد آيندهپژوهي….
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وضعيتهاي محتمل براي هر عامل متفاوت از ساير عوامل بود و تنها ويژگي مشترک آنها،
وجود طيفي از وضعيت ًهاي مطلوب و نامطلوب است که بعضا اين وضعيت به  7 ،2و 4
وضعيت متناسب با شرايط کليدي تفکيک شده است .در اين مرحله ،از نرم افزار سناريو
ويزارد 9استفاده گرديد؛ که براي انجام محاسبات پيچيده سناريونويسي طراحي شده است.
پس از انتخاب عوامل کليدي ،هر يک از عوامل به وضعيت هاي مختلف طبقه بندي شد و
اين وضعيتها براي تمام عوامل کليدي به صورت ماتريسي در اختيار متخصصين قرار
گرفت .در اين پرسشنامه ،وضعيتها ميتوانند تأثيرگذاري منفي را نيز نشان دهند و اعداد
پرسشنامه از  7تا  -7متغير است .پرسش محوري اين پرسشنامه اين است که وقوع وضعيت
A1از عامل کليدي  Aچه تأثيري بر وقوع يا عدم وقوع وضعيت  B 2از عامل کليدي
Bخواهد داشت،که جواب آن به صورت طيفي از اعداد  7تا  -7ذکر شده و در نهايت ،در نرم
افزار مذکور تحليل ميشود .تکنيک تحليلي اين نرم افزار ،به ماتريسهاي اثر
متقاطع معروف است و هدف آن ،بهينه سازي سناريوها و اثربخش و قابل اطمينان کردن
آنهاست .شرح فهرست بندي اوليه آن به صورت جدول زير است.
جدول -6مجموعه وضعیتهای محتمل هر یک از عوامل راهبردی زیست پذیری بُعد اجتماعی
عامل راهبردي
A

کد
A1

سرانه فضاهاي آموزشي

A2
A3
B1

B

B2

کيفيت تدريس

B3
B4
C1

C

کيفيت دسترسي به
کتابخانهها
D

دسترسي به مراقبتهاي

C2
C3
D1

وضعيت عامل راهبردي
افزايش سرانه
کاهش سرانه
بهسازي و بدون تغيير
افزايش کيفيت تدريس
کاهش کيفيت تدريس
اتخاذ شيوه هاي جديد تدريس
ثبات شيوه تدريس فعلي
افزايش کيفيت دسترسي
کاهش کيفيت دسترسي
بدون تغيير دسترسي فعلي
افزايش کيفيت دسترسي

- ScenarioWizard
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بهداشتي خصوصي

D2

کاهش کيفيت دسترسي
ايجاد مراکز فرعي جديد
بدون تغيير
افزايش کيفيت دسترسي
کاهش کيفيت دسترسي
ايجاد مراکز فرعي جديد
بدون تغيير
مبازه با فساد
حفظ وضع موجود
افزايش آزادي فردي

G2

کاهش ازادي فرعي

G3

حفظ وضع موجود

D3
D4
E1

E

E2

دسترس پذيري اورژانس

E3
E4
F1

F

سطح فساد اجتماعي
G

F2
G1

کيفيت آزاديهاي فردي

مأخذ :یافته های تحقیق1333 ،

باتوجه به مباحث گذشته و بر اساس وضعيت هاي احتمالي آينده پيش روي زيست
پذيري بافت فرسوده شهر زنجان در بُعد اجتماعي ،در مجموع  27وضعيت مختلف براي 3
عامل کليدي طراحي گرديد ،که طيفي از شرايط مطلوب تا نامطلوب را شامل مي شدند.
تعداد وضعيت هاي هر عامل ،متناسب با ميزان پيچيدگي شرايط بافت فرسوده و بروز عدم
قطعيت ها ،بين  2تا  4حالت متغير بوده است .دوباره همانند مرحله قبل ،با طراحي وضعيت-
ها و تهيه ماتريس متقاطع  27 × 27و با تعيين عوامل کليدي ،پرسش ّنامه با راهنماي کار
تهيه و در اختيار جامعه آماري قرارگرفت.
با جمع آوري دادهها که توسط جامعه آماري صورت گرفت ،امکان استفاده از نرم افزار
سناريو ويزارد فراهم گرديد .نرم افزار سناريو ويزارد 9با محاسبات پيچيده و بسيار سنگين،
امکان استخراج سناريوهاي با احتمال قوي ،سناريوهاي با احتمال ضعيف و سناريوهاي با
احتمال سازگاري و انطباق باال را براي پژوهشگر فراهم ميآورد .براي اين کار ماتريسي به
اندازه و ابعاد  27×27تشکيل و وضعيت هاي احتمالي آينده زيست پذيري بافت فرسوده
شهر زنجان در بُعد اجتماعي براي هر يک از متغيرهاي کليدي ارائه شده در ماتريس فوق
ScenarioWizard

1

پايش زيستپذيري اجتماعي در مناطق فرسوده شهر با رويکرد آيندهپژوهي….
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براي تحليل و استخراج سناريو به نرم افزار سناريو ويزارد داده شد که اين نرم افزار
سناريوهاي زير را گزارش داد .بررسيهاي اين پيش بينها (1گانه) در جدول هفت حاکي از
سيطره نسبي تعداد وضعيتهاي بحراني بر وضعيت مطلوب است .در اين ميان ،به غير از
پيش بينها به تبيين نوع و ويژگي هر شاخص در حالت هاي مختلف پرداخته است.
جدول -1وضعیت هر عامل به تفکیک سناریوهای مطلوب زیست پذیری بافت فرسوده در بُعد اجتماعی
با شرایط عدم قطعیت

سناريو اول
سناريو دوم
سناريو سوم
سناريو
چهارم
سناريو
پنجم

سرانه
فضاهاي
آموزشي

کيفيت
تدريس

کيفيت
دسترسي به
کتابخانهها

دسترسي به
مراقبتهاي
بهداشتي خصوصي

دسترس
پذيري
اورژانس

سطح
فساد
اجتماعي

کيفيت
آزاديهاي
فردي

A1

B1

C2

D1

E1

F1

G2

A1

B2

C1

D3

E1

F1

G1

A3

B1

C1

D1

E3

F2

G3

A1

B1

C1

D3

E1

F1

G1

A2

B1

C1

D1

E3

F1

G1

با توجه به وسعت ماتريس و ابعاد آن به اندازه  ،27×27پردازنده سناريوهاي ترکيبي را
براساس داده هاي وارد شده از پرسشنامه ،تحليل و تعداد سناريوهاي زير را گزارش داد:
سناريوهاي قوي (محتمل) 7 :سناريو
سناريوهاي باورکردني (با سازگاري زياد دروني(مطلوب)) 1 :سناريو
سناريوهاي ضعيف (ممکن) 23 :سناريو
ماهيت اين نرم افزار ،کاهش ابعاد احتمالي وقوع سناريوها از ميان ميليونها سناريو به
چند سناريوي محدود با سازگاري باالست .نتايج ،حاکي از آن است که  7سناريو با امتياز
بسيار باال و احتمال وقوع بيشتر در شرايط پيِش روي زيست پذيري بافت فرسوده شهر
زنجان در در بُعد اجتماعي متصور هستند ،که از ميان آنها يک سناريو شرايط اميدوارکننده و
مطلوب را نشان ميدهد (سناريوي اول) .سناريوي فوق ،زيست پذيري بافت فرسوده را در
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شرايط عدم قطعيت ميتواند به آينده هاي بديل رهنمون سازد و سازوکارهاي اجتماعي
موجود در بافت فرسوده را ارتقاء ببخشد .همچنين نرم افزار 23 ،سناريو با احتمال ضعيف را
نشان ميدهد که به نظر ميرسد از يک طرف اعتماد به سناريوي ضعيف منطقي باشد و از
طرف ديگر پرداختن به  23سناريو و سياستگذاري و برنامه ريزي براي آنها تقريباً کاري
غيرعملي ،غيرممکن و غيرمنطقي است .در جدول هشت ،سناريوهاي قوي (محتمل) براي
آينده زيست پذيري بافت فرسوده شهر زنجان در بُعد اجتماعي در شرايط عدم قطعيت
ترسيم شده است
جدول -1وضعیت هر یک از عوامل به تفکیک سناریوهای محتمل و قوی

سناریو اول

سناریو دوم

سناریو سوم

افزايش سرانه فضاهاي آموزشي
بهبود کيفيت تدريس
افزايش کيفيت دسترسي به کتابخانهها
افزايش دسترسي به مراقبتهاي بهداشتي
افزايش دسترس پذيري اورژانس
مبارزه با فساد اجتماعي
افزايش آزاديهاي فردي

افزايش سرانه فضاهاي آموزشي
اتخاذ شيوه هاي جديد تدريس
افزايش کيفيت دسترسي به کتابخانه
ايجاد مراکز فرعي مراقبت هاي بهداشتي
ايجاد مراکز اورژانس جديد
مبارزه با فساد اجتماعي
افزايش آزاديهاي فردي

بهسازي فضاهاي آموزشي فعلي
حفظ شيوه تدريس فعلي
افزايش کيفيت دسترسي به کتابخانه
افزايش دسترسي به مراقبتهاي بهداشتي
بهسازي مراکز اورژانس فعلي
مبارزه با فساد اجتماعي
بسترسازي براي حفظ وضع موجود

ماخذ :نگارنده1333 ،

بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر طي دو مرحله در صدد شناسايي مهمترين يا کليدي ترين متغيرهاي
راهبردي زيست پذيري در بافت فرسوده بخش مرکزي شهر زنجان بوده است .که مطالعات
ميداني و تحليلي از بعد اجتماعي با مدل معادالت ساختاري در پاسخ به سوال اول مبني بر
«کدام يک از مولفه هاي اجتماعي ،بيشترين رابطه علّي با زيست پذيري بافت فرسوده شهر
زنجان دارند؟» نشان داد که در اين محدوده مولفه «سرمايه اجتماعي و مشارکت مردم» در
سطح بااليي از روابط علّي ،قرار دارد اين مولفه با ضريب استاندارد  9021يک عامل اميدوار
کننده براي تعالي آينده محدوده بافت فرسوده شهر زنجان است .چنانکه جين جاکوبز 9در
Jane Jacobs

1

پايش زيستپذيري اجتماعي در مناطق فرسوده شهر با رويکرد آيندهپژوهي….

943 

اثر خود با نام( زندگي و مرگ شهرهاي بزرگ آمريکا)  9نيز نقش سرمايه اجتماعي را در
ارتباط با حفظ نظافت ،برخورد با جرم و جنايت خياباني در محدوده هاي قديمي شهر موثر
قلمداد ميکند .از سويي يافته هاي اين تحقيق بر يافته هاي( محمدي و همکاران9713 ،؛
موسوي و همکاران ،9712 ،احمدي و همکاران )9711 ،منطبق است که سرمايه اجتماعي را
عاملي موثر براي زيست پذيري بافت فرسوده قلمداد ميکنند ،به عبارتي هرچه سرمايۀ
اجتماعي در اين بافت باالتر رود به همان نسبت تمايل به تجميع ،مشارکت در ساخت و
استفاده از ظرفيت هاي اقتصادي و ظرفيت هاي اجتماعي ساکنين به منظو زيست پذيري

بافت بيشتر ميشود .اهميت سرمايه اجتماعي در فرآيند زيست پذيري بافت هاي فرسوده
شهري از آن جهت محسوس تر خواهد بود که مداخله در بافتهاي فرسوده در بيشتر موارد در
ظرف مکاني محالت بافت انجام شده و لذا سرمايه هاي اجتماعي ميتوانند در درجه اول ،با
توجه به مفهوم محله و به دليل مشترکات ،عاليق و روابط چهره به چهره ساکنان آن ،در
اين مکان نمود بيشتري داشته باشند و در عين حال با شامل شدن ارزشهايي چون اعتماد
اجتماعي ،همبستگي اجتماعي و يکپارچگي اجتماعي به عنوان ظرفيتهاي دروني و
ثروتهاي پنهان در محالت بافت ،يک اقدام غيرمتمرکز و از پايين به باال را نويد بخش
باشند .در اين رابطه نتايج رويکرد پژوهش با نرم افزار  MICMICنشان داد که با توجه به
سوال دوم تحقيق مبني بر «پيشرانهاي اصلي زيست پذيري بافت فرسوده در بعٌد اجتماعي
آينده شهر زنجان کدام است؟» ،شاخصهاي «دسترسي به مراقبت هاي بهداشتي
خصوصي»؛ «دسترس پذيري اورژانس»؛ «سطح فساد اجتماعي»؛ «کيفيت آزادي هاي
فردي»؛ «سرانه فضاهاي آموزشي»؛ «کيفيت تدريس»؛ «کيفيت دسترسي به کتابخانه ها»
به عنوان پيشران هاي موثر بر زيست پذيري بافت فرسوده شهر زنجان هستند .پس از
شناسايي مهمترين عوامل کليدي ،به منظور تحقق اهداف دستيابي به زيست پذيري در بُعد
اجتماعي بافت فرسوده شهر زنجان و براي ارتقاء اثربخشي بازآفريني بافت فرسوده،
وضعيتهاي مختلفي قابل تصور است ،که اين وضعيت هاي احتمالي براي آينده بُعد
اجتماعي زيست پذيري بافت فرسوده از نظر برنامه ريزي بسيار حائز اهميت است؛ ِبه همين
The Death and Life of Great American

1
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دليل ،تحليل دقيق شرايط پيش رو وضعيت هاي احتمالي ،نياز ضروري به تدوين سناريوها
دارد که با استفاده از نرم افزار سناريور ويزارد صورت گرفت .بررسيهاي اين سناريوها
(سناريوهاي پنج گانه)؛ حاکي از سيطره نسبي تعداد وضعيتهاي بحراني بر وضعيت مطلوب
است .در اين ميان ،جز سناريوي اول که داراي ويژگيهاي مطلوب و رو به پيشرفت است،
بقيه سناري وها آينده مطلوبي را براي زيست پذيري بافت فرسوده شهر زنجان در بُعد
اجتماعي در ذهن متبادر نمي کنند .با توجه به موارد مطرح شده در زمينه زيست پذيري
اجتماعي بافت فرسوده شهر زنجان ،رعايت موارد زير ضروري به نظر ميرسد:
 نتايج نشان داد مولفه «امنيت» و زيرساخت هاي آموزشي وضعيت نامطلوبي دارند
و به علت ضعف زيرساخت ها ،هنوز محلهها با مشکالت عديده اي روبرو هستند .تقويت
آموزش عمومي و افزايش دانش و آگاهي عمومي مردم بويژه در سطح تحصيالت عالي و
تکميلي؛ تقويت امنيت فردي و اجتماعي بافت فرسوده از طريق کاهش فضاهاي بي دفاع
شهري و افزايش نظارت اجتماعي بر اين فضاها ساماندهي و پاکسازي کاربري هاي ناسازگار
از جمله انبارهاي ضايعات وکارگاهها از اطراف بازار وتبديل به کاربري هاي ارزش بخش
وهويت بخش به بافت تاريخي زنجان ميتواند در اين راستا موثر باشد.
 از سويي توجه و تاکيد صرف به احياء کالبدي بافتهاي فرسوده به زيست پذيري
پايدار منجر نخواهند شد(زيرا زيست پذيري مفهومي صرفا کالبدي نيست)،
 به عبارتي نيازمنديهاي کنوني ساکنين بافتهاي فرسوده منحصر به مشکالت
کالبدي نبوده و در مسائل فرهنگي اجتماعي ساکنين آن ريشه دارد ،بنابر اين صدور حکم
تخريب اين گونه بافتها گامي در حل معضالت آنها برنمي دارد ،از اين رو جايگزيني
عملکردهاي مناسب شهري و صدور حکم بر پايه تغيير ماهيت عملکردي آن در جهت بهبود
بخشيدن به وضعيت فرهنگي – اجتماعي ساکنين ميتواند سرآغاز حرکت جدي به سمت
زيست پذيري بافت شود ،زيرا پويايي اقتصادي و اجتماعي محالت بافت را به همراه داشته و
در رفاه زندگي شهروندان بافت تاثير اساسي خواهد گذاشت و موجب تقويت رفتارهاي
مسالمتآميز اجتماعي و ساکنين با ديگر واحدهاي همسايگي بر اساس اصول ارزشي و
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افزايش منزلت اجتماعي مردم بافت از طريق تعامل در فضاهاي فراغتي و تغيير در نگرش
ساکنين از طريق ارج نهادن به بازوي پيشران اجتماعي – فرهنگي خواهد شد (راهکارها:
ايجاد و تقويت پيوستگي و تعلق مکاني بين مردم شهر و ايجاد نمادها و اسطوره هاي محلي
در راستاي اسطورهها و يادانهاي منطقه اي در بافت فرسوده ،توسعه مشارکت و همبستگي
بين مردم بافت فرسوده؛ نهادسازي و توسعه شبکه محلي به منظور تحقق رفع معضل هاي
بافت فرسوده در راستاي حکمروايي خوب شهري).

 251

نشريه علمي جغرافيا و برنامهريزي ،شماره 34

منابع
احمدي ،مارال؛ عندليب،عليرضا؛ ماجدي ،حميد)9711(،؛ تحليلي بر جايگاه سرمايه هاي اجتماعيدر بازآفريني بافت فرسوده تاريخي محله امامزاده يحيي با بکارگيري معادالت ساختاري ،نشریه
دانش شهرسازی ،دوره  ،)2( 7صص .41-37
بندرآباد ،عليرضا ،)9712( ،شهر زيست پذير ،جستارهای شهرسازی ،شماره  ،73صص.11-13پريزادي ،طاهر؛ مرادي ،مهدي؛ ساکي؛ فاطمه ،)9711( ،تحليل زيست پذيري در محله هايبخش مرکزي شهرها(مطالعه موردي :بخش مرکزي شهر بروجرد) ،نشریه مطالعات شهری،
دوره ، )79( 1صص .93-7
تاجيکي ،علي ،)9714( ،کاربرد آينده پژوهي در برنامه ريزي و مديريت توسعه شهري (نمونهموردي :شهر بندرعباس) ،دانشکده ادبيات و علوم انساني ،دانشگاه زابل.
تردست ،زهرا؛ نيک سرشت ،مهدي؛ مشکيني ،ابوالفضل ،)9711( ،تببين الگوي سازمان يابيفضايي زيست پذيري شهري (نمونه موردي :شهر ايالم) ،فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد
شهری ،دوره  ،)22(3صص.921-921
ثبوتي ،هوشنگ ،)9739( ،تاریخ زنجان ،چاپ دوم ،تهران ،نشر صاحب اثر.جليليان ،لعيا؛ دولتي ،فاطمه؛ تقي پور ،ندا ،)9713( ،تحليل رابطه و اثر گذاري سرمايه اجتماعي بربهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري (مطالعه موردي :محله فهادان شهر يزد) ،فصلنامه
جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای) ،دوره  ،)7( 1صص .941-979
حاتمي نژاد ،حسين؛ پوراحمد ،احمد؛ نصرتي هشي ،مرتضي ،)9711( ،آينده پژوهي در بافتفرسوده شهري (مطالعه موردي :ناحيه يک ،منطقه  1شهر تهران) ،فصلنامه علمی پژوهشی
اطالعات جغرافیایي؛ دوره ، )921( 21صص .11-71
-حبيبي و همکاران؛ کيومرث ،)9713( ،از زنگان تا زنجان (سیری بر تحوالت کالبدی – فضایی

بافت کهن شهر) ،چاپ اول ،زنجان ،انتشارات دانشگاه زنجان.

پايش زيستپذيري اجتماعي در مناطق فرسوده شهر با رويکرد آيندهپژوهي….

919 

حبيبي ،کيومرث؛ مشکيني ،ابوالفضل؛ پوراحمد ،احمد ،)9712( ،ارزيابي اثرات طرحهاي توسعهشهري بر ساختار شکني و ارتقاي کيفي فضاي شهر کهن ايراني ،فصلنامه شهر ایرانی-
اسالمی ،شماره چهارم،صص..21-91
حسينعلي ،حسن،)9711(،گذری بر تاریخ زنجان ،چاپ اول ،زنجان ،نشر دانش زنجان.-حيدري ،محمدتقي؛ کالنتري ،محسن ،)9717(،آسیب شناسی بافت تاریخی شهرها در برابر

بزهکاری با تاکید بر بازار سنتی زنجان،چاپ اول ،زنجان ،نشر آذر کلک.
-حيدري ،محمد تقي ،)9711(،تحلیل زیست پذیری بافت های فرسوده شهری (بافت فرسوده

شهر زنجان) ،دانشکده جغرافيا ،دانشگاه خوارزمي تهران.
حيدري،محمد تقي ،)9711( ،واکاوي تيپولوژيک رويکرد زيست پذيري در بافت هاي فرسودهشهري (مطالعة موردي :بافت فرسودة بخش مرکزي شهر زنجان) ،نشریه جغرافیای اجتماعی
شهر ،دوره ، )92(1صص 924-11
خراساني ،محمد امين؛ رضواني ،محمدرضا؛ مطيعي لنگرودي ،سيد حسن؛ رفيعيان ،مجتبي،( ،)9719سنجش و ارزيابي زيست پذيري روستاهاي پيرامون شهري(مطالعه موردي :شهرستان
ورامين) ،نشریه پژوهشهای روستایی ،دوره سوم (،)4صص. 992-11
خيرالدين ،رضا ،)9711( ،تحليل زمين مرجع اقدامات مديريت شهري تهران ،به سوي يکپارچگيشهري يا تشديد شکاف فضايي ،نشریه هنرهای زیبا ،دوره  ،)42(2صص .12-39
درودي ،محمدهادي؛ خوشاب ،علي ،)9717(،ارزيابي و تحليل شاخصهاي تعيين محدوده بافتهايفرسوده شهري در ايران ،مجموعه مقاالت ششمين کنفرانس ملي برنامهريزي و مديريت
شهري با تأکيد بر مؤلفههاي شهر اسالمي ،مرکز پژوهش هاي اسالمي شهر مشهد ،نشر
شهرداري مشهد.
دلير و همکاران،حسين زاده ،)9712( ،زنجان ،از ديروز تا امروز ،نشریه رشد جغرافیا ،دوره،)9(21صص .41-73

 251

نشريه علمي جغرافيا و برنامهريزي ،شماره 34

رخشاني نسب ،حميد رضا؛ نيري ،ناصر ،)9713(،ارزيابي وضعيت شاخصههاي زيست پذيري شهراز ديد شهروندان( مناطق  1گانه شهر زاهدان) ،نشریه جغرافیا و آمایش شهری منطقه ای،
شماره  ،23صص .34-11
رهنمايي ،محمد تقي؛ منوچهري مياندوآب ،ايوب؛ فرجي ماليي ،امين ،)9712(،تحليل کيفيتزندگي در بافت فرسوده شهر مياندوآّب ،نشریه مدیریت شهری ،دوره ، )21(1صص.242-227
سرائي ،محمد حسين؛ مهرهکش ،شيرين؛ مستوفي ،رضا ،)9711(،شاخص شناسي فرسودگيبافتهاي شهري(مطالعه موردي :منطقه  7شهر اصفهان) ،مجله جغرافیا و توسعه فضای
شهری ،دوره  ،)4(7صص.922-921
-شاهوي و همکاران؛ سيروان ،)9717(،ارتقای کیفیت زندگی در مناطق فرسوده شهری(آموزه های

پروژه لودا) ،چاپ اول ،تهران ،نشر شرکت عمران و بهسازي شهري ايران.
طالشي انبوهي ،مرضيه؛ آقائي زاده ،اسماعيل ،)9711( ،تحليل ساختاري زيست پذيري بافتهايفرسوده شهري با رويکرد آينده پژوهي(مطالعه موردي :بافت فرسوده منطقه يک شهر قزوين)،
نشریه برنامه ریزی شهری مرودشت ،دوره  ،)71(92صص.974-993
علي اکبري ،اسماعيل؛ اکبري ،مجيد ،)9713(،مدل سازي ساختاري  -تفسيري عوامل مؤثر برزيست پذيري کالنشهر تهران ،نشریه برنامه ریزی و آمایش فضا ،دورة  ،)9(29صص .79-9
فرج پور ،دودانگي؛ سلطان زاده ،مريم ،)9714( ،احياء و ساماندهي بافت فرسوده شهري در راستايتوانمندسازي زنان شهروند ،فصلنامه مدیریت شهری ،دوره ،)71(94صص .974-921
فروتن ،منوچهر؛ صنعتگرکاخکي ،مريم؛ رضايي ،محمدکاظم  ،)9712(،روش ارزيابي سرزندگي
محيطي در مجتمع هاي تجاري و مراکز خريد ،پژوهشهای شهری هفت حصار ،دوره ،)2(3
صص .33-31
کلهر ،مهدي؛ ذبيحي ،حسين ،)9711( ،آينده پژوهي تاخيرات پروژه هاي شهري با رويکرد تحليلاليه اي علت ها ،فصلنامه آینده پژوهی مدیریت ،دوره  ،)993(72صص .911-911
محمدي،جليل؛ محمدي ،عليرضا ،)9711(،بررسي ميزان سرماية اجتماعي جهتِ نوسازي بافتفرسودة شهر زنجان ،نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی ،دوره  ،)44(93صص13-31

پايش زيستپذيري اجتماعي در مناطق فرسوده شهر با رويکرد آيندهپژوهي….

917 

مهندسين مشاور آرمانشهر ،)9714(،مطالعات بافت فرسوده شهر زنجان ،جلد اول ،نشر اداره کلراه و شهرسازي استان زنجان
مهندسين مشاور آرمانشهر ،)9711(،طرح تجدید نظر تفصیلی شهر زنجان ،جلد دوم ،نشر ادارهکل راه و شهرسازي استان زنجان
نعيمي ،کيومرث؛ پورمحمدي ،محمدرضا ،)9711( ،شناسايي عوامل کليدي مؤثر بر وضعيت آيندهسکونتگاههاي فرسوده شهري سنندج با تأ کيد بر کاربرد آينده پژوهي ،فصلنامه پژوهشی
مطالعات شهری ،دوره ،)22(1صص .34-14
موسوي ،ميرنجف؛ حيدري ،حسن؛ باقري کشکولي ،علي ،)9712( ،بررسي نقش سرمايه اجتماعيدر نوسازي و بهسازي بافت هاي فرسوده (مطالعه موردي شهر سردشت) ،مطالعات و پژوهش
های شهری و منطقه ای؛ دوره ،)91(4صص .922-921
مهرهکش ،ريحانه؛ صابري ،حميد؛ مومني ،مهدي؛ اذاني ،مهري ،)9711( ،تبيين عوامل موثرکالبدي بر ميزان زيست پذيري مناطق شهري ،پژوهش های جغرافیا و برنامه ریزی شهری،
دوره )2(3؛ صص .421-499
روزنامه همشهري ،)9713(،جمعیت  13میلیونی بافت های فرسوده ،يکشنبه  1اسفند ،شماره3392
يعقوبي ،مهدي؛ شمس ،مجيد ،)9711(،بازآفريني بافت فرسوده با رويکرد توسعه پايدار در شهرايالم ،فصلنامه شهر پایدار ،دوره )9(2؛ صص .33-37
-Abdul Aziz, Noraziah,(2007), Linking Urban Form To A Liveable City,
Malaysian Journal of Environmental Management, 8 (2007),pp. 101122.
-Andrews,Cliton.J,(2001),Analyzing quality-of-place,Environment and
Planning B: Planning and Design,Volume: 28 (2), pp. 201-217
-Bo,Fu;Danlin,Yu;Yaojun,Zhang,(2019),The livable urban landscape:
GIS and remote sensing extracted land use assessment for urban
livability in Changchun Proper, China, Land Use Policy, Volume: 87
(2019),pp.104-48.

34  شماره،نشريه علمي جغرافيا و برنامهريزي
-Economist Intelligence Unit (EIU),(2016),A
Liveability
Ranking
and
https://www.eiu.com/topic/liveability.

 251
Summary of the
Overview,

-Elsawy Ahmed Atef; Ayad, Hany M; Saadallah,Dina,(2019), Assessing
livability of residential streets – Case study: El-Attarin, Alexandria,
Egypt , Alexandria Engineering Journal,Volume 58(2),pp 745–755.
-Leach, Joanne M; Lee, Susan E; Hunt; Dexter V.L; Rogers, Chris
D.F,(2017),Improving city-scale measures of livable sustainability: A
study of urban measurement and assessment through application to
the city of Birmingham, UK, Cities , Volume 71 (2017),pp. 80–87.
-Mao,Caixia; Koide, Ryu; Brem,Alexander,(2020), Technology foresight
for social good: Social implications of technological innovation by
2050 from a Global Expert Survey, Technological Forecasting and
Social Change,Volume 153(8),pp.2-13.
-Ming Wey,Wann;You Huang,Jhong,(2018), Urban sustainable
transportation planning strategies for livable City's quality of life,
Habitat International ,82 (3),pp. 9–27.
-Minkkinen, Matti; Auffermann, Burkhard; Ahokas, Ira, (2019), Six
foresight frames: Classifying policy foresight processes in foresight
systems according to perceived unpredictability and pursued change,
Technological Forecasting & Social Change, 149 (2019),pp 11-26.
-Myers, Dowell,(1988), Building knowledge about quality of life for
urban planning,Journal of the American Planning Association, 54
(2019) ,pp.347-358.
-Noordin, Md. Nazari Mohd,(2013),Planning for Liveable Cities,
Organized by JPBW Sabah, 23 (2013) ,pp. 5–13.
-Schubert, Tim; Dziekan,katrin;kiso,Claudia,(2019),Tomorrow’s Cities:
Towards livable cities with lower car densities, International
Scientific Conference on Mobility and Transport Urban Mobility,
Shaping the Future Togethermobil. 41 (2019) ,pp. 260–263.

911 

….پايش زيستپذيري اجتماعي در مناطق فرسوده شهر با رويکرد آيندهپژوهي

-Shamsuddin et al ,Shuhana,(2012), Walkable Environment in Increasing
the Liveability of a City, Procedia - Social and Behavioral Sciences
,50 ( 2012 ) ,pp.167 – 178.
-Yassin, Hend H,(2019), Livable city: An approach to pedestrianization
through tactical urbanism, Alexandria Engineering Journal ,58(2019,
pp.251–259.

