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این مجلّه در پایگاه هاي زیر نمایه می شود:
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شرايط تدوين مقاله
به منظور ایجاد تسهیل در روند داوری و چاپ مقالات ،از کلیهی پژوهشگران که مایل به چاپ مقالات علميی خيود در
این نشریهاند ،خواهشمند است به نکات زیر توجه نمایند در غیر اینصورت مقاله به نویسنده عودت داده خواهد شد:
 .1دریافت مقاله صرفاً از طریق سامانه مجله ( )https://jgrd.um.ac.irخواهد بود و مجله از پذیرش مقالات دستی یا پستی
معذور خواهد بود.
 . 5مقالۀ ارسالی نباید قبلاً در هیچ یک از نشریات داخلی یا خارجی چاپ شده باشد .هیئت تحریریۀ مجله ،انتظيار دارد
نویسندگان محترم تا زمانی که جواب پذیرش از نشریه نرسیده است ،مقالۀ خود را به مجلۀ دیگری برای چياپ ارسيا
ننمایند.
 . 5مقالات فارسی با قلم لوتوس نازک  11و مقالات انگلیسی با قلم نيازک  Times New Roman11بيا نيرم افيزار
 Wordتحت  Windows XPتهیه شود .مقالات روی کاغذ ( A4با حاشیه از بالا  5/5و پایین  5/5و راست  4و چي
 4سانتیمتر) تای

شده و فواصل بین خطوط به صورت  singleباشد.

 . 4حجم مقاله نباید حداکثر بیست و پنج صفحۀ چاپی به قطع نشریه بیشتر شود (با احتساب فضای ميورد نیياز بيرای
جداو  ،اشکا  ،خلاصه ،نتایج و فهرست منابع).
 . 2برای مقالات فارسی ،عنوان مقاله با در نظر گرفتن فواصل بین کلميات نبایيد از  06حيرف بیشيتر شيود و بيا قليم
لوتوس سیاه  11تای

شود.

 . 6مشخصات مقاله :نام نویسنده(گان) مقاله با قلم  Bلوتوس سیاه  ،16عنوان علمی یا شغلی او نیز با قليم  Bلوتيوس
سیاه  16و آدرس الکترونیکی نویسنده با قلم  Times New Roman9باید در زیر عنوان مقاله به صورت وسي چین
ذکر شود .ضمناً شماره تلفن تماس و ایمیل نویسندۀ مسئو مکاتبات در پاورقی آورده شود.
* لازم به ذکر است که بعد از ارسا مقاله به مجله امکان تغییر و یا جابجایی نویسندگان وجود نخواهد داشت.
 . 1برای مقالات انگلیسی ،عنوان با قلم  ، Times New Roman12نيام نویسينده مقاليه بيا قليم سيیاه Times New

 ،Roman10عنوان علمی یا شغلی او با قلم  Times New Roman10در زیر عنوان مقاله ذکر شود.
 . 9چکیده مقاله برای مقالات فارسی با قلم  Bلوتوس نازک  11و برای مقالات انگلیسی با قليم نيازک Times New

 Roman 12به صورت تک ستونی صرفاً در یک پاراگراف ارائه شود.
 . 8اشکا و نمودارهای مقاله حتما اصل بوده و دارای کیفیت مطلوب باشد .فایل اصلی اشکا (تحيت Word ،PDF

 )Excel،و با دقت  600 dpiارائه گردد .اندازه قلمها به ویژه در مورد منحنی ها ( ) legendبه گونهای انتخياب شيوند
که پس از کوچک شدن مقیاس شکل برای چاپ نیز خوانا باشند (زیرنویس اشکا B ،لوتوس سیاه .)11
 .10در متن مقاله به شماره عکسها ،جداو و نمودارها اشاره شود و محل تقریبی آنها مشخص گردد.
در تنظیم جداو  ،منحنیها ،اشکا و تصاویر ،رعایت نکات زیر الزامی است:
الف -اطلاعات جداو نباید به صورت منحنی و یا به شکل دیگير در مقاليه تکيرار شيوند .شيماره و عنيوان در باليای
جدو ذکر گردد.

ب -هر ستون جدو باید دارای عنوان و واحد مربوط به خود باشد ،چنانچه تمام ارقيام جيدو دارای واحيد یکسيان
باشند ،می توان واحد را در عنوان جدو ذکر نمود.
ج -توضیحات اضافی عنوان و متن جدو  ،به صورت زیرنویس ارائه گردد .نتایج بررسیهای آماری ،باید بيه یکيی از
روشهای علمی در جدو منعکس شود و در هر صفحه نباید بیش از دو جدو آورده شود.
د -شکلهای هر مقاله شامل منحنی ،نمودار ،عکس و نقشه بوده و همه به طور یکسان به عنيوان شيکل شيمارهگذاری
میشوند .شکلها باید بصورت رنگی یا سیاه و سفید و با کیفیت مناسب و مطلوب تهیه شود و شماره و عنوان آنهيا در
بالا بیاید .عکس ها باید واضح ،مطالب آنها خوانا و دارای مقیاس باشند .ذکر مأخذ عکسها یا شيکلهایی کيه از منيابع
دیگر اقتباس شدهاند الزامی است.
 . 11معاد انگلیسی واژههای مهم در داخل متن با شمارهگذاری مستقیم برای هر صفحه ،در پاورقی آورده شود.
 .15ساختار مقاله شامل عناصر زیر است:
 .1-15صفحة عنوان :در صفحۀ شناسنامه باید عنوان مقاله ،نام و نام خانوادگی نویسنده(گان) درجۀعلمی ،نشانی دقیيق
شامل( :کد پستی ،تلفن ،دورنگار و پسيت الکترونیکيی ،محيل انجيام پيژوهش ،مسيئو مقاليه و تياریخ ارسيا ) درج
شود.نویسنده مسئو باید با علامت ستاره مشخص شود.
 . 5-15چکيده :شامل چکیده فارسی و انگلیسی مقاله و واژگان کلیدی (سه تا شش کلمه) است .حتیالامکيان چکیيده
مقاله از  166کلمه بیشتر نباشد و بیانگر طرح مسأله ،روش تحقیق ،ابزار جمع آوری دادهها ،تکنیک به کار رفته ،یافتيهها
و نتیجهگیری باشد .چکیده انگلیسی و فارسی در مطابقت کامل با یکدیگر تهیه شود.
 .5-15مقدمه :که در بر گیرنده طرح مسأله ،اهمیت و ضرورت ،اهداف ،سوابق تحقیق می باشد.
 .4-15مواد و روشها :که در بر گیرنده محدوده و قلمرو پژوهش ،روش تحقیيق و مراحيل آن (روش تحقیيق ،جامعيۀ

آماری ،روش نمونهگیری ،حجم نمونيه و روش تعیيین آن ،ابيزار گيردآوری دادههيا و اعتبارسينجی آنهيا) ،سيؤا ها و فرضيیهها،
معرفی متغیرها و شاخصها کاربرد روشها و تکنیکها می باشد.
 .2-15مفاهيم ،دیدگاهها و مبانی نظری :که در برگیرنده تعاریف و مفاهیم ،دیدگاهها و مبانی نظری ،و  ...می باشد.
 .6-15یافتهها :ارائۀ نتایج دقیق یافتههای مهم با رعایت اصو علمی و با استفاده از جداو و نمودارهای لازم.
 .1-15بحث و نتيجهگيری :متضمن آثار و اهمیت یافتههای پژوهش و یافتههای پژوهشهای مشابه دیگر ،با تأکیيد بير
مغایرتها و علل آن ،توضیح قابلیت تعمیمپذیری و کاربرد علمی یافتهها و ارایۀ رهنمودهای لازم برای اداميۀ پيژوهش
در ارتباط با موضوع ،نتیجهگیری و توصیهها و پیشنهادهای احتمالی.
 . 9 -15تشکر و قدردانی :قبل از منابع مورد استفاده ارائه شده و از ذکرافراد (شامل :دکتر ،مهندس و )...خودداری شود.
 . 15نحوۀ ارجاعات :منابع و مآخذ باید به صورت درون متنيی و همچنيین در پایيان مقاليه ذکير شيود .دقيت شيود کيه
ارجاعات داخل متن به لحاظ تعداد و محتوی منابع همخوانی داشته باشد.
 .1-15ارجاعات در متن مقاله باید به شیوه داخل پرانتز ( ) APAباشد ،به گونهای که ابتدا نام مؤلف یا مؤلفان ،سيا انتشيار
و صفحه ذکر شود .شایان ذکر است که ارجاع به کارهای چاپ شده به همان زبان اصلی (فارسی یيا انگلیسيی) باشيد  .بيه
عنوان نمونه( :ولایتی )56 :1117 ،یا ) )Woods, 2005: 8و این حالت برای دو نویسنده نیز صادق میباشد اما بيرای ارجاعياتی کيه

بیش از دو نویسنده دارند نام خانوادگی نفر او امده و از واژه همکاران به جای سایر نویسيندگان اسيتفاده شيوده بيه عنيوان نمونيه بيرای
منابع فارسی (سجاسی قیداری و همکاران )11 :1111 ،برای منابع لاتین نیز ()Gilbert et al, 1994:76

 .5-15در پایان مقاله ،منابع مورد استفاده در متن مقاله ،به ترتیب الفبایی نام خانوادگی نویسنده ،به شرح زیر آورده شود:
نمونۀ فارسی:
 . 1نام خانوادگی ،نام نویسنده یا نویسندگان(سا انتشار)ه عنوان کتاب(به صورت ایتالیيک باشيد)ه شيماره جليد ،نوبيت
چاپ ،محل انتشار ،نام ناشر .نحوۀ درج در فهرست منابع و مأخذ به ترتیب حروف الفبا خواهد بود.
مثا برای کتاب :توسلی ،محمود()1110ه اصو و روشهای طراحيی شيهری و فضياهای مسيکونی در ایيرانه مرکيز
مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران ،جلد او  ،چاپ چهارم ،تهران.
 .1مثا برای نشریه :نام خانوادگی ،نام نویسنده یا نویسندگان(سا انتشار)ه عنوان مقالهه نيام نشيریه(بيه صيورت ایتالیيک
باشد) ،دوره ،محل انتشار.
مثا برای مقاله :سرور ،رحیم()1111ه استفاده از  AHPدر مکانیابی جغرافیایی(مطالعه موردی :مکانیابی جهيت توسيعه
آتی شهر میاندوآب)ه مجله پژوهش های جغرافیایی ،شماره  ،41صص.11-11
 . 14نقل قو ها  -مستقیم و غیر مستقیم  -نقل به مضمون و مطالب استنتاج شده از منيابع و مآخيذ ،بيا حيروف نيازک و
استفاده از نشانهگذاریهای مرسوم ،مشخص شود و نام صاحبان آثار ،تاریخ ،و شماره صفحات منابع و مآخيذ ،بلافاصيله در
میان پرانتز نوشته شود.
 . 12مقالات برگرفته از رساله و پایاننامه دانشجویان با نام دانشجو،استاد راهنميا و مشياوران و بيا مسيئولیّت اسيتاد راهنميا
انتشار می یابد.
 . 16چنانچه مخارج تحقیق یا تهیۀ مقاله توس مؤسسهای تأمین مالی شده باشيد ،بایيد نيام مؤسسيه در صيفحۀ او درج
شود.
 . 11شيوه ارزشيابی مقالات :مقالات ارسالی که شرای پذیرش از جنبههيای نيوآوری در حيوزۀ نظریيه و روششيناختی
کاربردی ،شرای لازم را احراز نمایند ،برای داوران خبره در آن موضوع ارسا میشوند .داوران محترم ،جدای از ارزشيیابی
کیفی مقالات ،راهبردهای سازندهای پیشنهاد میکنند .پیشنهادهای داوران محترم به طور کامل ،اميا بيدون نيام و نشيان داور،
برای نویسنده مقاله ارسا خواهد شد.
 .11فایل های ضروری برای ارسا از طریق سامانه عبارتند از:

الف) فایل مربوط به مشخصات کامل نویسندگان(شناسنامه مقاله) متناسب با بند  0شرای تدوین مقاله به صيورت word

در یک صفحه
ب) فایل اصلی مقاله :یک نسخه  wordو  pdfاز متن اصلی مقاله بدون اسامی و مشخصات نویسندگان و بيدون چکیيده
انگلیسی.
ج) فایل مربوط به چکیده مقاله :یک نسخه  wordاز چکیده مبسوط انگلیسی به همراه ميتن فارسيی آن بير اسياس بنيده
 1-11تنظیم و ارسا گردد

 . 18مجله حق رد یا قبو و نیز ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ میدارد و مقالات مسترد نمیشود .اصيل مقاليات
رد یا انصراف داده شده پس از سه ماه از مجموعه ی بایگانی مجله خارج شده و مجلّۀ جغرافيا و توسععة ناحيعهای هيیچ
مسئولیّتی در این ارتباط نخواهد داشت.
 . 50مسئولیّت ارائه صحیح مطالب مقاله بر عهدۀ نویسندگان است .از اینرو ،نسخهای از مقاليۀ آمياده چياپ بيرای انجيام
آخرین تصحیحات احتمالی به نشانی الکترونیکی نویسنده مسئو ارسا خواهيد شيد .چنانچيه يرف ميدت یيک هفتيه
پاسخی از سوی نویسندگان دریافت نگردد به معنای انصراف قلمداد شده و بيه شيمارههای آتيی موکيو خواهيد شيد و
چنانچه پاسخی دوباره دریافت نشود مقاله از اولویت چاپ در مجله خارج میشود.
آدرس پستی :مشهد  ،میدان آزادی ،پردیس دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی ،دفتر مج ّلۀ جغرافیا و توسعۀ
ناحیهای -کد پستی  4888491110و نمابر 318011383۱3 :تلفن3180113۱809 :
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چکيده
هدف اصلی از این پژوهش ،ارزیابی آسیب پذیری بافتت تتارییی – فرهنگتی بتازار
شهر اصفهان و محدودۀ پیرامون آن در مواقع بروز بحران می باشتد .روش پتژوهش،
توصیفی  -تحلیلی و پیمایشی است .قلمرو پژوهش از بازارچة حستن آباد در جنتو
شرق میدا ن امام تا بازار مجاور مسجد جامع در شمال غربی ایتن محتدودا از شتهر
اصفهان است .این محدودا در ادبیات برنامه ریزی شهری اصتفهان بته عنتوان محتور
فرهنگی شهر شناخته میشود  .دادا های موجود با برداشت میتدانی واحتد بته واحتد
حجرا های تجاری و تمام عناصر تارییی و نیز منابع کتابیانه ای و اسنادی گردآوری
ش د .سپس با اجرای دادا ها بر روی نقشه های مبنای شهرداری اصفهان و استتفادا از
شش شاخص فرسودگی ،قدمت ،تراکم جمعیت ،تراکم ساختمانی ،تعتداد طبقتات و
ریزدانگی بافت در تعیین میزان آسیب پذیری محدودۀ موردمطالعه ،وضعیت محدودا

 3مقاله مستیرج از پایاننامة کارشناسی ارشد نویسندۀ دوم ،با عنوان « مدیریت بحران و پدافند غیر عامل در محور تارییی
– فرهنگی بازارهای سنتی(نمونة موردی :بازار شهر اصفهان)» ،میباشد.
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از نظر میزان آسیب پذیری در محیط  Arc GISو با استتفادا از الحاقیته Spatial
 ، Analystمشیص شد  .یافته هتای تحقیت ق نشتان داد قتدمت حتدود  12درصتد از
بناهای پیرامون بازار بیش از  12سال است  .این قدمت در مورد بازار اصفهان به بیش
از  122سال می رسد  .کیفیت کالبدی این عرصته نیتز نامناستب استت .بافتت بتازار
ر یزدانه است و این ویژگی  ،آسیب پذیری را افتزایش متی دهتد .شتب ة دسترستی در
محدودۀ بازار کارآیی لازم را ندارد و به دلیل کمبودن عرض معابر و تتراکم بتیش از
حد انسان  ،وسایل نقلیه و کالا ،در مواقع بحران ،آسیب پذیری بازار به شدت افتزایش
می یابد و امداد را با مش ل جدی مواجه می سازد .موارد فوق در صورت بروز بحران
به معضلات امنیتی نیز دامن می زند  .براساس یافته های پژوهش و نقشة آسیب پذیری
بازار مشیص شد ،بافت بازار و محدودۀ اطراف آن در مواقع بتروز بحتران آستیب -
پذیری بالایی دارد و مهم ت رین عامل تشدیدکنندۀ آسیب پذیری بازار ،کیفیت و قدمت
ابنیه و شب ة دسترسی ناکارآمد است .
کليدواژهها :اصفهان ،آسیب پذیری ،با زارهتای ستنتی  ،بافت هتای تتارییی – فرهنگتی،
مدیریت بحران.

 .1مقدمه
امروزا موضوع بافتهای تارییی از نگاا فرهنگی ،هنری و تتارییی مطلتق فراتتر رفتته و
اهمیت تداوم آن بهمثابة یک جریان زندگی مداوم مطرح شدا است .صرفنظر از عامتل زمتان
بهعنوان مهمترین عامل فرسایش طبیعی ،ی ی از مهمترین چالشهتایی کته بافتت تتارییی در
ایران با آن روبرو است ،بحران زلزله و پیامدهای ویرانگر ناشتی از آن استت (ابتویی و دانتایی-

نیا ،3132،ص .)40 .برخی از وجوا تمایز بافت تارییی در قیاس با دیگر بیتشهتای شتهر در
مواقع بروز بحران را میتوان چنین برشمرد .3 :درصورت وقوع زلزلته ،بافتت جدیتد قابلیتت
جابجایی دارد ،اما بافت تارییی بنابر مقتضیات تارییی و فرهنگی قابل جابجایی نیستت و در
صورت اجبار به چنین امری ،ارزشهای م انی آن تحتالشعاع قرار گرفته و اصتالت ختود را
از دست میدهد .1 .خدماترسانی به بافت تارییی نیازمند اتیاذ تتدابیر خاصتی استت .ایتن
تدابیر از فناوری ابزاری تا مدیریت منابع را در بر میگیرد .1 .جریان بازگشتت بته زنتدگی در
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بافت تارییی عبارت است از تقویت روحیة اجتماعی مردم و بازتولید فرهنگتی ارزشهتای از
دست رفته ،اما در بافت جدید اصلاح چنین جریانهای پایداری به دلیل غریبه بودن ستاکنین و
قلت چنین قرابتهایی ،گاهی فراموش میشود .0 .مقیاس تیریب و حجم چالشهتا در بافتت
تارییی و بافت جدید قابل مقایسه نیست .بهطتور مثتال ،پتس از وقتوع هتر زلزلته در بافتت
تارییی ،به دلیل آن ه سازۀ بیشتر ساختمانها بهویژا در پهنههای مرکزی ایتران خشتتی استت،
ام ان وضوح دید تا ساعتها وجود ندارد و علیرغم حیاتی بودن امتداد و نجتات در ستاعات
اولیة بحران ،عملاً امدادرسانی با مش لات خاصی روبرو میشود (همان.)40 :

در رییتشناسی تارییی ایران ،بازار جزئی لاینفک است که هسته و محور اصلی شتهر را
تش یل میدادا و استیوانبندی و گسترش شهر را هدایت مینمودا استت (شتفقی ،3132 ،ص.

 .)11بازار در مطالعات شهری ایران بهعنوان ی ی از مهمترین سیستمهای اجتمتاعی و فضتایی
در شهرهای ایرانی و اسلامی ،درنظر گرفته میشود (مستعودی نتژاد ،1224 ،ص .)331 .بتازار
اصفهان نیز ی ی از بزرگترین و جالبترین بازارهای شهرهای ایران و حتی جهان استلام بته-
شمار میرود (شفقی ،3132 ،ص .)11 .باتوجه بته این ته شتهر اصتفهان و حومته در تقستیمات
ساختاری زمینساختی ایران در زون سنندج  -ستیرجان قرارگرفتته و همتوارا احتمتال وقتوع
زلزله در این زون وجود دارد ،باید پذیرفت که با وجود زلزلهخیزبودن این شهر و درنظرگرفتن
کیفیت ساختمانها بهخصوص در بافتهای کهن و اُرگانیک و نیتز ستایر ویژگتیهتا از قبیتل
شب ة دسترسی و ساختمانها و نابسامانیهای کالبدی ،وقوع یک زلزلة بزرگ ،آتشسوزی و یا
سایر بلایای طبیعی بسیار مصیبت بار خواهد بود (عزیزپور ،زنگیآبادی و استماعیلیان ،3132 ،ص.
.)323

مقاومسازی بازارهای تارییی شهرهای ایران ،برای حفت ارزشهتای ملتی و ثتروتهتای
فرهنگی-تارییی و افزایش ضریب ایمنی آنها در مقابل بلایای طبیعی بهویتژا زلزلته و تتممین
امنیت اجتماعی از ضروریات شهرسازی و برنامهریزی شهری امروز ایران محستو

متیشتود.

متمسفانه در بسیاری از موارد ،شاهد مرمت و بازسازی بناهای تارییی هستیم بیآن ه مطالعات
آسیبشناسی صورت گرفته باشد ،ل ن با درنظرگترفتن ایتن امتر کته تنهتا رااحتل ختروج از
بسیاری از معضلات بازارهای سنتی ،بررسی همهجانبة آن و شناخت مش لات موجود و پدافند
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غیرعامل پیش از هرگونه بحران است ،میتوان این مستئله را «فرصتتی» ارزشتمند نیتز قلمتداد
کرد ،فرصتی که درصورت اعمال سیاستهای صحیح شهری میتواند تحولی اساسی در جهت
توسعة پایدار شهری بتههمتراا داشتته باشتد (میرزایتی ،3131 ،ص .)3.پیشتگیری از وقتایعی
همچون پلاس وی تهران در بازار اصفهان به دلیل ارزش تارییی آن بسیار جدیتر استت؛ لتذا
بهدلیل اهمیت موضوع ،در این پژوهش به مطالعة وضعیت آسیبپذیری بازار اصفهان پرداختته
شدا است.
فرضیة پژوهش عبارت است از :بازار سنتی اصفهان و محدودۀ اطتراف آن در مواقتع بتروز
بحران ،آسیبپذیری بالایی دارد .سؤال پژوهش عبارت است از :کدام پهنههتا در مواقتع بتروز
بحران از آسیبپذیری بالایی دارد؟ هتدف اصتلی از پتژوهش حاضتر ،ارزیتابی آستیبپذیری
محدودۀ بازار شهر اصفهان و پیرامون آن و میزان مقاومت آنها در مواقع بروز بحران میباشد.
اهداف فرعی این پژوهش نیز عبارتند از :تحلیل کالبدی محتور تتارییی  -فرهنگتی بتازار
اصفهان ،تعیین پهنههای با احتمال ضریب تیریب بالا و بررسی وضعیت آسیبپتذیری آثتار و
بناها در مواقع بروز بحران ،ارائة راه ارهایی مؤثر در جهت کاهش خسارات ناشی از بحرانها
با روی رد پدافند غیرعامل.
 .3پيشينۀ تحقيق

پژوهشهایی در زمینة تحلیل آسیبپذیری بافتهای قدیمی شهری صورت گرفتته ،امتا در
زمینة آسیبپذیری بازارهای شهری و بهویژا بازار سنتی شهر اصتفهان پژوهشتی جتامع انجتام
نشدا است؛ لذا در این قسمت به برخی پژوهشهای صورت گرفته اشارا میشود.
جدول  -1بررسی پيشينۀ پژوهش
ممخذ :نگارندگان3131 ،
نام نویسنده

موضوع

غفوری و

عملیات نجات و

آشتیانی

بازسازی در ایران

()3333

درمواقع بروز بحران

نتایج

به بررسی وضعیت لرزاخیزی ایران ،وضعیت موجود سیستم مدیریت
بحران در کشور ،چگونگی عملیات امداد و نجات ،ساخت س ونتگااهای
موقت ،بازسازی مناطق آسیبدیدا ،تجربیات بازسازی حوادث اخیر و در
نهایت استراتژی عملیات بازسازی مناطق زلزلهزدا با نمونة موردی
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سال نوزدهم
نام نویسنده

موضوع

4

نتایج

(بجنورد) پرداخته است.
گل و آرون

3

()1232

ارزیابی آسیبپذیری

آسیبپذیری تیلیة بازار بزرگ استانبول مورد بررسی قرار گرفته و در این

سیستم تیلیة

زمینه پیشنهادهایی در زمینة تیلیة اضطراری مناسب در بازار استانبول

گرندبازار استانبول

ارائه شدا است.
با فقدان برنامه کسبوکار در بم مش لاتی ازجمله نداشتن آگاهی و

فلاحی و
ارژنگی()1231

بازیابی بازار تارییی

اطلاعات کافی بازاریان در رابطه با مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در

بعد از زلزلة بم در

بازار و بازسازی بازار ،نبود سازمان حمایتکنندا در بازسازی بازار ،نبود

سال 1221

مشارکت و هم اری کافی بازاریان در بازسازی و ...در بازسازی بازار بم
شناسایی شد.

حسینی زادا و
مدیری ()1230

ترکیان ولاشانی،
مدنی ،کریمی
آذری و حسینی
()1234
زنگیآبادی و
تبریزی
()3134

ارزیابی آسیبپذیری

به بررسی عوامل مؤثر بر آسیبپذیری در بازارهای سنتی از جنبة انسانی

انسانی و شناخت

و فیزی ی ازجمله میزان آسیبپذیری فیزی ی ،عرض گذرهای داخل

روشهای کاهش آن

بازار ،تراکم جمعیت ،وجود فضاهای باز در بازار و ...پرداخته شدا و در

در مقابل زلزله در

نهایت با استفادا از روش منطق فازی ،نقشة آسیب پذیری بازار تبریز تهیه

بازار سنتی تبریز

شدا است.

تمثیر عوامل فیزی ی بر
احساس امنیت مردم
در بازار سنتی اصفهان

وجود اصناف در هر راسته ،ساختار مشابه مغازاها و ...است .نتایج یافتهها
نشان میدهد که عواملی مانند ش ل سقف و ساختار ظاهری مغازاها
بیشترین تمثیر و ارتفاع سقف کمترین تمثیر را در احساس امنیت دارند.

بررسی زلزلة تهران و

منطقتة  31آستیبپذیرترین منطقة شهر تهران میباشد .مناطق 31، 33

ارزیابی فضایی

 30،و 12بهترتیب در رداهای بعدی قرار میگیرند  .از طرف دیگر منطقتة

آسیبپذیری مناطق

 11از لحتاظ شتاخص آسیبپذیری مقاومترین منطقة شهر بودا و مناطق

شهری

 4، 0، 3، 1و  13بهترتیب بعتد از آن قترار خواهنتد گرفتت.

آقا طاهر ،دلاور

وزندهی عوامل مؤثر

و کمالیان

در آسیبپذیری

()3134

لرزاای شهر تهران

صنیعی ()3131

عوامل فیزی ی بررسیشدا شامل عرض گذرها ،ساختار مشابه مغازاها،

فرضیة دنبال شدا در این تحقیق عبارت است از در نظر گرفتن ساختار
شهری به صورت یک سیستم و تصویرسازی عوامل مؤثر در آسیبپذیری
ناشی از وقوع زمینلرزا در قالب روابط سیستم مزبور و به دنبال آن
تحلیل آسیبپذیری این سیستم به ازای چند سناریوی زمینلرزا است.

تحلیل فضایی

متغیرهای مؤثر در میزان آسیبپذیری در دو منطقه  33و  31محاسبه شدا

آسیبپذیری شهری و

است .نتیجه حاصل این است که تراکم زیاد بافت-های تجاری و

مدیریت بحران بیش

فرسودگی بافت در این دو منطقه میزان آسیبپذیری را به شدت افزایش

مرکزی شهر تهران

دادا و محدوداهای نزدیک به بازار را به طور جدیتری به میاطرا می-
1. Gul & Arun
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مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای
نتایج

نام نویسنده

موضوع

حبیبی ،پوراحمد،

تعیین عوامل سازاای-

عوامل مؤثر بر آسیبپذیری محلات را میتوان در عدم نوسازی واحدهای

مش ینی،

ساختمانی مؤثر در

ساختمانی ،بافت ارگانیک و شب ة گذرگاهی تودرتو ،فقر اقتصادی

عسگری و نظری

آسیبپذیری بافت

ساکنین ،طرحهای تیپ جامع و تفصیلی توسعة شهری ،ضوابط ساختو-

عدلی ()3131

کهن شهری زنجان

سازهای غیرمجاز ،عدم توجه به آییننامة  ،1322عدم نظارت کافی

اندازد.
بیش اعظمی از بافت کهن شهر زنجان در مقابل زلزله ناپایدار است.

برساختوساز و ...جستجو نمود.
تحلیل فضایی
قائدرحمتی

آسیبپذیری مساکن

()3131

شهری در برابر خطر
زلزله(شهر اصفهان)

با استفادا از  02شاخص به تحلیل وضعیت مساکن شهر در رابطه با
آسیبپذیری لرزاای پرداخته شدا است .بر اساس تحلیل صورت گرفته،
مناطق  1 ،1و  ،3به ترتیب آسیبپذیرترین مناطق شهر میباشند.

منزوی ،سلیمانی،

بررسی آسیبپذیری

با در نظر گرفتن «نظامهای آسیبزا» و «نظتامهتای تمثیرپذیر» در درون

تولایی و

بافتهای فرسودا

سیستم شهری ،متغیرهتای فاصتله کاربریها از فضاهای باز ،دسترسی به

چاووشی

منطقة  31شهر تهران

محدودۀ آسیبپذیر ،سال احداث بنا و نوع مصالح ساختمانهتا ،بتهترتیب

()3133

در برابر زلزله

بیشترین تمثیر را در آسیبپذیری منطقة  31از زلزله دارند.

ارتقاء ایمنی گذرها و

ت یه بر چهار ظرفیت انسانی ،زمانی ،م انی و وقف در بسترسازی

کانونهای دسترسیِ

مشارکت مردم در ارتقاء ایمنی گذرها اثرگذار است و چنانچه «رهبران

بافتهای تارییی در

محلی»« ،معماران بومی»« ،طراحان» و «کمیتة مردمی» از طریق برنامهریزی

برابر زلزله با روی رد

مشارکتی ،سیستم مدیریت محله را بر عهدا گیرند ،ارتقاء ایمنی گذرها و

مشارکت مردمی

کانونهای دسترسی در محلة سلطان امیر احمد کاشان محقق خواهد شد.

الزامات اولیة کاهش

در این پژوهش بازار تارییی زنجان به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار

ثبوتی و علوی

آسیبپذیری زلزله و

گرفته که با استناد بر چهارچو ها نظری مدیریت بحران و ارزیابی سریع

()3134

خطر آتشسوزی در

مشاهداای لرزاای و نیز با استفادا از چک لیست ارزیابی خطر آتش-

بازارهای تارییی

سوزی انجام شدا است.

دانایینیا ()3131

همانگونه در مبحث روش تحقیق آمدا و براساس پژوهش های مورد مطالعه ،این پژوهش
از حیث شیوۀ انجام کار ،ت نیک و شاخصها با مطالعات فوق متفاوت بودا و نتایج متفاوتی را
به همراا داشته و بهویژا این ه پژوهشی در مورد بررسی وضعیت آسیبپذیری بتازار اصتفهان
صورت نگرفته است.

سال نوزدهم
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 .2روش شناسی تحقيق
 .1 .2روش تحقيق

روش تحقیق در این پژوهش ،توصیفی – تحلیلی و پیمایشی است .برای گردآوری داداهتا
از روش کتابیانهای ،استفادا از اسناد و نقشههای موجود و شیوۀ پیمایش میدانی جهت جمتع-
آوری اطلاعات واحد به واحد کاربریهای بازار سنتی اصفهان استفادا شدا است .این پژوهش
با استفادا از نرمافزار  Arc GISبه تحلیل شاخصهای مورد بررسی پرداخته است.
با بررسی شش شاختتص برای بناها و واحدهای تجاری موجتود در محتدودا ،شتامل-3 :
قدمت -1 ،کیفیت بنا -1 ،تراکم جمعیت -0 ،تراکم ستاختمانی -4 ،طبقتات ستاختمانی و -1
ریزدانگی بافت ،میزان آسیبپذیری بافت فرهنگی – تتارییی بتازار ستنتی شتهر اصتفهان بته
صورت ترکیبی ،مشیص گردیدا است .با بهکارگیری شاختتصهای فتوق و ی پارچتهنمتودن
این شاخصها برای بناها و واحدهای تجاری موجود در محدودۀ بازار بهعنوان عوامتتل متؤثر
در آستیبپذیری ،در محتیط  ،Arc GISبتا استتفادا از الحاقیته تحلیلگتر فضتایی 3و ت نیتک
همپوشانی 1با ترکیب و همپوشانی نماگرهتای شتشگانه ،نقشتة نهتایی آستیبپذیری بتازار و
پیرامون آن به صورت پهنههای همگن به دست آمد .مراحل انجام کار در محیط  GISبه شترح
زیر میباشد:
 .3ابتدا عملیات  Conversion tools / to Rasterانجام شتد ،پتس از خروجتی مجتزای
شش نقشة مربوط به نماگرها ،داداهای برداری- 1که مقادیر گسسته دارند  -به داداهای شتب ة
سلولی - 0با مقادیر پیوسته  -تبدیل شدا است.
 .1سپس توسط  Spatial Analyst / Overlayهمپوشانی لایههای فوق صتورت گرفتت.
در این مرحله وزندهی لایهها براساس اهمیت هر لایه با سناریوی شرایط بتروز بحتران انجتام
شدا و با استفادا از ت نیک تحلیل فازی ،همپوشانی نقشة آستیبپذیری محتدودۀ بتازار تولیتد
شدا است.
1. Spatial Analyst
2. Overlay
3. Vector
4. Raster
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 .3 .2محدودة مورد مطالعه

بازار اصفهان در مرکز شتهر و در منطقتة  1قترار دارد .شتهر اصتفهان بتهدلیتل میتادین و
بازارهایی که در قرن  33و 31در این شهر ساخته شدا ،مشهور است (اثری ، 3ماهش 1و اثتری،
 ،1231ص .)3311 .با انتیا

اصتفهان بتهعنوان پایتیتت در زمتان ح ومتت صتفوی ،بتازار

اصفهان که در پیرامون میدان کهنه و در محدوداای معین قرار داشت ،توستعه یافتت .علیترغم
این ه بازار در بافت کهن رشدی ارگانیک داشت ،در این زمان (دوران صفویه) بتهی بارا متورد
طراحی و ساخت قرار گرفت (پورجعفر ،3132 ،ص .)3 .بازار اصفهان شامل دو قستمت استت:
بیش قدیمی که از میدان قدیم مجاور مسجد جامع شروع میشود و بیش جدید که از میتدان
نقشجهان شروع میشود و به بیش قدیمی متصل میشود (مهدی پتور و رشتیدینیتا،1231 ،
ص .)30 .بازار بزرگ اصفهان و ساختمانهای اطراف آن ی ی از جاذبههای اصلی گردشگری
ایران است(مجتهدزادا ،1231،ص.)031 .

نشاط

خيابان

هاتف

خيابان
خيابان عبدالرزاق

خيابان استانداری

خيابان فرشادی

شکل  -1نقشۀ موقعيت محدودة بازار اصفهان
ممخذ :شهرداری اصفهان ،بازتولید :نگارندگان3131،
1. Assari
2. Mahesh

تحلیلی بر آسیبپذیری بافتهای تارییی – فرهنگی ..

سال نوزدهم

3

مجموعة تارییی بازار اصفهان در امتداد محور بازار حسنآباد در جنو

شرق میدان امتام

(نقش جهان) تا مسجد جامع کشیدا شدا که محدودۀ مورد مطالعه در این پژوهش است.
این بتازار از نظر وسعت ،ویژگیهای معمتاری و رونتق اقتصتادی ،از مهمتترین بازارهتای
تارییی ایران محسو

میشود .بیش اصلی بازار از آثار دورۀ صفوی-بهویژا زمان شتااعباس

اول -است که در دوراهای بعدی با تغییرات و تعمیراتی گسترش یافته استت .بتا ایتن حتال،
قدمت بازار اصفهان به سداهای نیستین اسلامی باز میگتردد کته در دوراهتای بعتدی نیتز از
رونق و اهمیت زیادی برخوردار بودا است (ملازادا ،3113 ،ص.)43 .
 .4مبانی نظری تحقيق
 .1 .4ایمنی شهری

از نظر برنامهریزی شهری ،ایمنی شهری میتواند شامل کلیة تمهیدات و اقداماتی باشتد کته
در قالب برنامههای کوتاامدت ،میانمدت و بلندمدت باعث حف جان و متال ستاکنان شتهرها
شود.
اینگونه برنامهها میتواند بهصورت برنامهریزی کاربری اراضی شهری ،منطقهبندی شتهری،
مقاومسازی و بهسازی لرزاای بافتهای فرسودا و  ...را با اهداف ایمنتی شتهری شتامل شتود
(زنگیآبادی ،3131 ،ص.)10 .
 .3 .4آسيبپذیری شهری

آسیبپذیری شهری در مقابل حوادث طبیعی مانند زمینلرزا ،تتابعی از رفتارهتای انستانی
میباشد که نشانگر درجة تمثیرپذیری یا قابلیتت ایستتادگی واحتدهای اقتصتادی ،اجتمتاعی و
داراییهای فیزی ی شهری در مقابل خطر طبیعی میباشد (راشد و وی تز ،1221 ،3ص.)401 .
بهعبارتدیگر ،میزان خسارت و صتدمات ناشتی از عوامتل و پدیتداهای بتالقوا و یتا بالفعتل
خسارتزا نسبت به نیروی انسانی ،تجهیتزات و تمسیستات بتا شتدت صتفر تتا صددرصتد را
آسیبپذیری گویند (اس ندری ،3132 ،ص.)34 .

1. Rashed & Weeks
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 .2 .4عوامل مؤثر بر آسيبپذیری شهری

عوامل مؤثر بر آسیبپذیری شهری عبارتند از .3 :آسیبپذیری ناشی از عوامتل و عتوارض
طبیعی(زمینساخت) :گسل فعال ،آتشفشان ،بهمن ،سونامی ،طوفان و...؛
 .1آسیبپذیری ناشتی از عوامتل انسانستاخت (شهرستازی) :افتزایش تتراکم در منتاطق
آسیبپذیر :تراکم جمعیت به دنبال خود تراکم ساختمانی بالا و کمبود فضتاهای بتاز در زمتان
ازدحام ،میتل شدن شرایط امداد رسانی و ...را در پی خواهد داشت (مل تی ،3133 ،ص.)322 .

نقصان در شب ة ارتباطی :شب ههای ارتباطی یک شهر را میتتوان از مهمتترین ویژگیهتای آن
دانست که بازتا

کالبدی مفهوم نیاز به دسترسی میباشند (زبردستت ،3130 ،ص .)3 .همچنتین

پس از وقوع بحران حف دسترسی و جریان آمد و شد در معابر شهری باعث نجتات و تتداوم
حیات انسانی میگردد .توسعه در مناطق نامناسب و در معرض خطر :در مناطق شهری به دلیل
ضتتعف برنامتتهریزی ،طراحتتی نامناستتب ستتاختمانها ،بیدقتتتی در اجتترای صتتحیح پروژاهتتا،
بیتوجهی به تعمیر و نگهداری و اس ان در اراضی در معرض خطر بهصتورت عوامتل مهمتی
در بروز حوادث درآمداانتد (رضتوانیان ،3133 ،ص .)11 .همجتواری و ساختوستاز در جتوار
کاربریهای حساس و حیاتی شهر در یک منطقه و محتدودۀ بهخصتوص در شتهرها .بافتت و
ش ل نامناسب شهر :لازمة شناخت بافت شهری بهعنوان یک سیستم ،شناسایی سازمان فضتایی
شهر مورد مطالعه و این ه کدام سازمان این مجموعه را ش ل دادا است ،میباشد .واکتنش هتر
نوع بافت شهری در هنگام وقوع سانحه درجات متفاوتی را از نقطهنظر آستیبپذیری داشتته و
سپس در مراحل بعد از وقوع بحران در قابلیتهای گریتز و پنتااگیتری ستاکنین ،در ام انتات
کمکرسانی ،در چگونگی پاکسازی و بازسازی و حتی اس ان موقتت ،دخالتت مستتقیم دارد
(مل ی ،3133 ،ص.)322 .
 .4 .4نقش برنامهریزی شهری در کاهش آسيبپذیری شهرها

آسیبها و صدمات بحرانهای طبیعی به شهرها بهطور مستقیم و غیرمستتقیم بته وضتعیت
نامطلو

برنامهریزی و طراحی شهری آنها مربوط میشود .برنامهریزی در هریتک از مراحتل

مدیریت بحران از جایگاا ویژا برخوردار است .چنان ه از تعریف برنامهریزی شهری برمیآید،
این علم میتواند در حیطههای متفاوت از آمادگی تا پاسخ ،بازسازی و کتاهش اثترات بتهکتار
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آید .در میان تمام سطوح برنامهریزی کالبدی ،سطح میانی ،یعنی شهرسازی کارآمدترین ستطح
برای کاهش آسیبپذیری شهر در برابر بلایای طبیعی میباشند (محمدی سوادکوهی ،3132 ،ص.
.)34
 .5یافته های تحقيق
 .1 .5پراکنش بافتهای فرسوده

در محدودۀ مورد مطالعه بافتهای فرسودۀ بسیار زیادی بین بافتهای تارییی و بافتهای
نوسازی شدا به چشم میخورد .بر اساس شاخصهای تعیینشدا از سوی سازمان نوستازی و
بهسازی حد فاصل بین خیابانهای عبدالرزاق ،هاتف ،حاف  ،میدان امام ،سپاا و خیابان مستجد
ح یم بیش از شصت درصد بافتها فرسودا و نیازمند بازسازی و بهستازی اساستی میباشتد.
در جنو

میدان امام (فضاهای پیرامون مستجد امتام) ،نیتز بتیش از  32درصتد بافتت ،بافتت

فرسودۀ تارییی بهشمار میآید .این بافتهتا در نقشتة ( ،)1بتا رنتز زرد ،معترف میتاطرات
محیطی جدیتر در این محدوداها میباشد .بازسازی غیراصولی ،ناهمگن و نسنجیدا در طتول
نیم قرن گذشته در شهر اصفهان ،بهویژا در بیش مرکزی وضعیت را از آنچه هست پیچیتداتر
نمودا و برنامهریزی جامع در این محدودا را با چالشهای جدی مواجه میسازد.
 .3 .5پراکنش بافتهای پيرامون بازار بر اساس قدمت

در بررسی شاخص "عمر سازاهای" شهری بهویژا سازاهای مست ونی و تجتاری ،از نظتر
قدمت ،میتوان به شاخص عمر بنا بهعنوان ی ی از شاخصهای مؤثر در برنامهریزی متدیریت
بحران نگاا کرد.

شکل  -3قدمت ابنيه در بازار اصفهان
ممخذ :نگارندگان3131 ،
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شکل -2پراکنش فضایی بافت فرسوده

شکل  -4قدمت ابنيه

ممخذ :نگارندگان3131 ،

ممخذ :نگارندگان3131 ،

براساس نقشة شمارۀ ( ،)0نیمة شمالی محدودا بسیار قدیمیتر بتودا و شتمال خیابانهتای
حتتاف و ستتپاا تتتا خیابتتان عبتتدالرزاق ،از قتتدمت بستتیار بیشتتتری برختتوردار میباشتتند .تنهتتا
کاربریهای تجاری اطراف میدان امام علی(ع) ،با احیاء این میدان نوسازی شدا است .در نیمتة
جنوبی ،درمجموع ،فرسودگی کمتری به چشم میخورد و ل ههای با عمر زیر  32ستال تقریبتاً
نیمی از محدودۀ جنو

خیابان حاف و سپاا تا خیابان فرشادی را به خود اختصاص میدهتد؛

بهگونهای که در شمال خیابان فرشادی ،محدودۀ بیشتری مورد بازسازی و نوستازی قرارگرفتته
است.
 .2 .5پراکنش بافتهای پيرامون بازار بر اساس کيفيت

بر اساس نقشة ( )1و اطلاعات نمایش دادا شدا ،بیشترین حجم فضای نوستاز مربتوط بته
کاربریهای تجاری و در برخی موارد مس ونی و بیشتر متمرکز در نیمة جنوبی محدودا است.
در حال حاضر ،بیش از  34درضد واحدهای مس ونی و تجاری قدیمی با عملیتات مرمتتی بته
چرخة استفادا برگشته و مورد استفادا قرار میگیرند .کاربریهای میروبه و متروکه بیشتتر بته
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وسیلة مهاجرین افغانی و کارگران روستایی مورد تصرف و بهرابرداری قرارگرفتهاند .ایتن امتر
(اس ان مهاجرین در داخل بافت) ،ی ی از چالشهتای اساستی در حفت  ،نگهتداری و احیتاء
بافتهای قدیمی پیرامون بازار است .در این محدودا از بافتهتای فرستودا ،مستاکنی وجتود
دارد که در هر مترمربع آن یک کارگر مهاجر زندگی میکند و تراکم بسیار غیراصولی را بر این
بافتهای فرسودا تحمیل مینماید .این مساکن ،از نظر ایمنی فاقد هرگونه امنیت فیزی ی بتودا
و خطر به طور جدی در کمین ساکنان فقیر این واحدهاست.

شکل  -5کيفيت ابنيه
ممخذ :نگارندگان3131 ،
تراکم

شکل  -6کيفيت ابنيه

شکل  -7تراکم جمعيت

ممخذ :نگارندگان3131 ،

ممخذ :نگارندگان3131 ،
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 .4 .5پراکنش بافتهای بازار و پيرامون آن بر اساس تراکم جمعيت

در مجموع ،محدودۀ مورد مطالعه در مقایسه با بسیاری از مناطق شهری به دلایل عدیتدا از
تراکم بالایی برخوردار نیستت .هرچنتد بته صتورت ل تهای تراکمتی غیرمعمتول از مهتاجران
روستایی و ساکنان افغانی در برخی مساکن فرسودا به چشم میخورد ،در کل ،این محدودا از
شهر به لحاظ وجود کاربریهای تجاری از تراکم چندانی برخوردار نیست .بته طتوری کته در
فضاهای پیرامون بازار (شمال و شمال غر

میدان امتام) ،کمتتر از  42نفتر در ه تتار زنتدگی

میکنند .در بلوکهای شمال و شمال شرق این محدودا بتهویژا در غتر

خیابتان هتاتف (در

نیمة شمالی محدودۀ مورد مطالعه) ،از تراکمتی بتین  42-322نفتر برختوردار استت .در نیمتة
جنوبی محدودا و بهویژا در جنو
جنو

شترقی میتدان امتام تتا خیابانهتای نشتاط و فرشتادی در

محدودا ،تراکم افزایش یافته و به  322-342نفتر در ه تتار میرستد .بیشتترین تتراکم

مربوط به گوشة جنو شرق ،نزدیک تقاطع نشاط  -فرشادی و هشتبهشت است .روند کلتی
پراکنش م انی جمعیت از شمال به جنو

و از غر

به شرق ،افزایشی است.

 .5 .5پراکنش بافتهای پيرامون بازار بر اساس تراکم ساختمانی

الگوی کلی پراکنش نقشة تراکم ساختمانی ،نشان از تضاد شدید بلوکهتای پیرامتون بتازار
دارد .بهنحویکه در فضاهای به هم متصل ،تراکم در بعضی از محدوداها بین  34تا  42درصتد
و در بعضی از بلوکها گاهاً از  342تا  142درصتد و حتتی تتا  012درصتد افتزایش را نشتان
می دهد .قلة این تراکم مربوط به فاصلة نزدی ی در گوشة شمال شرقی میدان و کمترین تتراکم
ساختمانی مربوطه به محدودۀ"اچ" ش ل( ،)Hدر نیمة شمالی میدان امام میباشد .رونتد کلتی
محدوداهای پرتراکم عمدتاً در نیمة شتمالی ،بهصتورت چندهستتهای و بهصتورت خطتی در
جنو

میدان امام میباشد .بیشترین تراکم در محدودۀ مورد مطالعه ،بین  322تا 342درصتد در

نیمة شرقی محدودۀ مورد مطالعه است .در مجموع ،روند کلی در محدودا از غر
کاهشی است.

بته شترق،
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شکل  – 8درصد تراکم ساختمانی
ممخذ :نگارندگان3131 ،

 .6 .5پراکنش بافتهای پيرامون بازار بر اساس تعداد طبقات

در تحلیل الگوی پراکنش ساختمانها ،بیشترین تعداد طبقات مربوط به یک طبقه بتودا کته
عمدتاً در یک چهارم گوشة جنو

شترقی محتدودا تمرکتز پیتدا کتردا و بهصتورت پراکنتدا

ساختمانهای محدودی نیز دو و بعضاً سته طبقته مشتاهدا میشتود .ستاختمان پتنج طبقته در
محدودۀ مورد مطالعه وجود ندارد و تنها عمارت عالیقاپو واقع در میدان امام شش طبقه است.

شکل  -9درصد ابنيه براساس تعداد طبقات
ممخذ :نگارندگان3131 ،
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شکل  -10تراکم ساختمانی

شکل –11طبقات ساختمانی

ممخذ :نگارندگان3131 ،

ممخذ :نگارندگان3131 ،

بر اساس اطلاعات نقشه ،بیشترین واحدهای متروکه (عمدتاً یک طبقه) ،در حریم دو طرف
بازار در نیمة شمالی محدودۀ مورد مطالعه متمرکز شدا و ساختمانهای چهارطبقه و بیشتر بته-
دلیل واقع شدن در محدودۀ بازار و میدان امام (حریم میراث فرهنگی) ،تنهتا در سته محتدودۀ
زیر دیدا میشود .3 :ساختمان تارییی کاخ عالیقتاپو ( 1طبقته)؛  .1محتتدودۀ ستاختمانهای
نوستازی شدۀ ادارۀ دارایتی(که خلاف ضتوابط ستاخته شدااند و نوستاز هستند)؛  .1بیشی از
محدودۀ حوزۀ علمیه واقع در جنو

خیابان حاف (شرق میدان امام).

 .7 .5پراکنش بافتهای پيرامون بازار بر اساس ریزدانگی

ابعتاد زمینها و عرصة مال یت زمین در بافتهتای فرستودا ی تی از شتاخصهای متورد
مطالعة این پژوهش به شمار میآید .ی ی از مش لات اساسی بافتهای فرسودا ،ابعاد کوچتک
اراضی و مال یت مشاع آنهاست که در طول زمان به قطعات کوچکتری نیتز تبتدیل شتدا و
مش لات مربوط به حف  ،نگهتداری و بازستازی ایتن قطعتات را مضتاعف نمتودا استت .در
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بررسیهای میدانی بهعملآمدا ،بعضی از واحدهای مس ونی  312متری بهویژا در نیمة شمالی
محدودا بیش از  42نفر ،مالک داشته و بهصورت مشاع بین چندنستل سترگردان مانتدا و بته-
همین دلیل ام ان خرید و فروش نداشته و بازسازی نیز نشدا و تبدیل بته میروبته و زاغتهای
برای مهاجرین شدااند.

شکل -13پراکنش فضایی اندازة اراضی و املاک
ممخذ :نگارندگان3131 ،

بعضی از این واحدهای مس ونی نیمی از مال ینشان به شتهرهای دیگتر و حتتی ختارج از
کشور مهاجرت کردا یا مجهولالهویه میباشند.
امر مال یت مشاع ،امروزا بهعنوان ی ی از بزرگترین چالشها و مش لات فراراا بازستازی
و احیاء بافتهای فرسودا به شمار میآید و همین امر ،ام ان تجمیع قطعات را نیز سلب کردا
و مش لات را دوچندان میسازد.
درحالیکه ،در بسیاری از کشورهایی که با ایتن مشت ل روبترو نیستتند ،توستعة میتانافتزا
بهعنوان ی ی از راه ارهای اصلی باززنداسازی و افزایش کیفیت زنتدگی در بافتهتای مرکتز
شهرهای قدیمی است .مطابق نقشة ( ،)31هستة مرکزی شمال میدان امتام (نیمتة شتمالغربتی
محدودۀ مورد مطالعه) ،بافت نسبتاً درشتدانهای داشته و نیمة شرقی و جنوبی محدودا کته بتا
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رنز زرد مشیص شدا است ،بافت متوسطی داشته و بیشتترین ریزدانگتی مربتوط بته بیتش
مرکزی بازار واقع در شمال میدان امام است.
 .8 .5تحليل ترکيبی و تلفيقی عوامل آسيبپذیری محدودة بازار

این نقشه ،از تلفیق نقشههای ششگانة قبلتی ،پتس از عملیتتات وزندهتی و هتمپوشتانی
فتازی بهدستآمدا است .در تفسیتر بصتری آن میتوان گفت :آسیبپتذیرترین محتدوداهتای
بازار ،به محدوداهای شمالغتر

میتدان نقتشجهتان ،حتد فاصتل خیابتان هتاتف ،حتاف و

عبدالرزاق و محور بازار بزرگ اصفهان محدود شدا که عمدتاً در انتهتای کوچته مشتیرییچال
متمرکز گردیدا است .در جنو شرق میدان و دو طرف بازارچه حسنآباد نیز کمابیش آسیب-
پذیری بالایی مشاهدا میگردد.

شکل -12تحليل آسيبپذیری محدودة مورد مطالعه
ممخذ :نگارندگان3131 ،
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میتدان کته عمتدتاً بافتتهتای

تجاری ،اداری با ارزش تارییی را شامل میشوند ،ستایر پهنتههتای محتور وضتعیت مطلتوبی
نداشته و آسیبپذیری بالایی دارند.
 .6نتيجهگيری و پيشنهادها

بافتهای تارییی کلتانشتهرهای ایتران همچتون اصتفهان بته لحتاظ تمرکتز جاذبتههتای
گردشگری از یکسو و خدمات شتهری از ستوی دیگتر و قرارگترفتن در مرکتز متؤثر شتب ة
ارتباطی شهر اصفهان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بودا و بهعنوان قلب شهر جایگاا مهم-
ترین عنصر شهری (بازار سنتی) نقش ایفا میکند .هرگونه مطالعهای در این خصوص میتوانتد
به توسعة پایدار شهری و روانسازی زیست انسانی در این محدودا کمک نماید.
نتایج پژوهش نشان متیدهتد در محتدودۀ موردمطالعته ،بافتهتای فرستودۀ زیتادی بتین
بافتهای تارییی و بافتهای نوسازیشدا به چشتم میختورد .بیشهتایی از بتازار بتزرگ،
محدودۀ اطراف مسجد جامع و بازارچة حسنآباد جزء بافت فرسودا محسو

میشوند که بتا

توجه به سرپوشیدا بودن آنها ،اهمیت توجته بته ایتن قستمتها دوچنتدان میشتود .مستئلة
فرسودگی زیاد بافت بازار و پیرامون آن بهویتژا بناهتای تتارییی ،برنامتهریتزی شتهری را بتا
چالشی جدی مواجه میسازد و باید تدابیری اصولی برای حتل ایتن بحتران اندیشتید .از نظتر
قدمت ابنیه ،بیشتر ساختمانهای موجود در محور بازار سنتی و در محتدودۀ اطتراف آن دارای
قدمت بیش از  12سال میباشد؛ لذا این خود عتاملی در افتزایش آستیبپذیری کالبتدی بتازار
محسو

میشود .از نظر تراکم ساختمانی ،در این محتدودا از شتهر تتراکم ستاختمانی نستبتاً

پایین است .محدودۀ مورد مطالعه در مقایسه با بستیاری از منتاطق شتهری از تتراکم جمعیتتی
بالایی برخوردار نیست .در ایام نوروز و اواخر تابستان با توجه به مراجعة خریتداران بته بتازار
تراکم جمعیتتی بستیار بالتا استت .مقولتاتی همچتون متدیریت تیلیتة اضتطراری جمعیتت و
امدادرسانی در حوادثی همچون آتشسوزی از اهمیت ویژاای در این زمانها برخوردار استت.
از نظر طبقات ساختمانی ،بیش از  14درصد از کل کاربریهای محدودا یتک طبقته میباشتند.
بنابراین این شاخص تهدید جدی محسو

نمیشود.
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میتدان نقتشجهتان

حدفاصل خیابان هاتف ،حاف و عبدالرزاق و محور بتازار بتزرگ اصتفهان محتدود شتدا کته
عمدتاً در انتهای کوچة مشیرییچال متمرکز گردیدا است .در جنتو شترق میتدان امتام و دو
طرف بازارچة حسنآباد نیز کمابیش آسیبپذیری بالایی مشتاهدا متیگتردد .جتز بیتشهتای
محدودی از شمال و غر

میدان نقشجهان که عمدتاً بافتتهتای تجتاری – اداری بتا ارزش

تارییی را شامل میشوند ،سایر پهنتههتای محتور از وضتعیت مطلتوبی برختوردار نیستتند و
آسیبپذیری نسبتاً بالایی دارند.
در تحلیل فرضیة پژوهش ،نتیجه نهایی بهدست آمدا عبارت است از این ه بافتت بتازار در
مواقع بروز بحران آسیبپذیری بالایی دارد و مهمترین عامل تشدیدکنندۀ آسیبپتذیری بتازار،
کیفیت ،قدمت ابنیه و شب ة دسترسی ناکارآمد است .بنابراین فرضیه پژوهش تمیید میشود.
اهم پیشنهادهای مستیرج از این پژوهش عبارتند از:
 احیاء و بازسازی ساختمانهای میروبه و متروکه بازار و اطراف آن؛
 مرمت و باززندا سازی بناهای تارییی و مذهبی موجود در بازار؛
 افزایش مقاومت سازاای مغازاها و سایر بناهای موجود در بازار؛
 ایجاد فضاهای باز و سبز در محدودۀ بازار؛
 ایجاد پارکینز در خیابانهای اصلی نزدیک بته بتازار جهتت جلتوگیری از پتارک
کردن خودروها در حاشیة خیابان؛
 جلوگیری از تردد وسایل نقلیة موتوری در بازارهای سرپوشیدا؛
 ایجاد و توسعة شب ههای پیاداراهی و دوچرخهسواری در فضاهای پیرامون بازار؛
 استفادا از سراها ،کاروانسراها و مراکز مذهبی بهعنوان کاربریهای مفید در زمتان
بحران؛
 طراحی و ایمنسازی مبلمان بازار متناسب با شرایط بحران؛
 تبدیل فضاهای فرسودا به فضاهای باز شهری در محوطههتای پیرامتون بتازار بته-
منظور استفادا از این فضاها در مواقع بحران.
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توجه به راه ارهای فوق میتواند زمینه را برای توسعة پایتدار ست ونت و گردشتگری در
بافتهای تارییی فراهم نمودا و ضمانت ابقای حیات در این بافتها را فراهم نماید.
کتابنامه
 .3ابویی ،ر ،.و دانایینیا ،ا .)3132( .نقش مشارکت مردمتی در کتاهش خستارات ناشتی از زلزلته در
بافتهای تارییی .نشریة مرمت و معماری ایران (مرمت آثار و بافتتهتای تتارییی فرهنگتی)،1 ،
.41-11
 .1اس ندری ،ح .)3132( .دانستتنیهای پدافنتد غیرعامتل .ستازمان پدافنتد غیرعامتل کشتور (چتا
چهارم) .تهران :انتشارات بوستان حمید.
 .1آقا طاهر ،ر ،.دلاور ،م .ر ،.و کمالیان .ن .)3134( .وزندهی فاکتورهای مؤثر در آسیبپذیری لرزاای
شهر تهران .نشریة دانش دۀ فنی دانشگاا تهران.3211-3200 ،)3(02 ،
 .0پورجعفر ،م ،.و پورجعفر ،ع .)3132( .نقش سرمایة اجتماعی در وضعیت اقتصادی بازارهای ستنتی
در ایران .مدیریت شهری.121-113 ،3 ،
 .4ثبوتی ،هت ،.و علوی،

 .)3134( .الزامات اولیة کاهش آسیبپذیری زلزله و خطر آتش ستوزی در

بازارهای تارییی ،مطالعة موردی :بازار تارییی زنجان .سومین کنفترانس ملتی متدیریت بحتران و
 HSEدر شریان های حیاتی ،صنایع و مدیریت شهری ،اردیبهشت  ،3134تهران.
 .1حبیبی ،ک ،.پوراحمد ،ا ،.شت ینی ،ا ،.عستگری ،ع ،.و نظتری عتدلی ،س .)3131( .تعیتین عوامتل
سازاای /ساختمانی مؤثر در آسیبپذیری بافت کهن شهری زنجان بتا استتفادا از Fuzzy Logic
 . & GISنشریة هنرهای زیبا.11-11 ،11 ،

 .1دانایی نیا ،ا .)3131( .ارتقاء ایمنی گذرها و کانونهای دسترسیِ بافتهای تارییی در برابر زلزله با
روی رد مشارکت مردمی مطالعهی موردی  :محلة سلطان امیر احمد کاشتان (رستالة دکتتری رشتتة
مرمت و احیاء بناها و بافتهای تارییی) .دانشگاا هنر اصفهان ،اصفهان ،ایران.
 .3رضوانیان ،م .ت .)3133( .برنامهریزی کاربری اراضی شهری (چا

اول) .تهران :انتشارات منشی.

 .3زبردست ،ا ،.و محمدی .ع .)3130( .م انیابی مراکز امدادرسانی در شرایط وقوع زلزله بتا استتفادا
از  GISو روش ارزیابی چندمعیاری .AHPنشریة هنرهای زیبا.4-31 ،13 ،

 .32زنگیآبادی ،ع ،.تبریزی ،ن .)3134( .زلزلة تهران و ارزیابی فضتایی آستیبپذیری منتاطق شتهری.
پژوهشهای جغرافیایی.334-312 ،)41( 13 ،
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 .33زنگیآبتتادی ،ع ،.محمتتدی ،ج ،.صتتفایی ،ا ،.و قائتتدرحمتی ،ص .)3131( .تحلیتتل شتتاخصهای

آسیبپذیری مساکن شهری در برابر زلزله (نمونة موردی :مساکن شهر اصفهان) .فصلنامة جغرافیتا
و توسعه.13-13 ،)1(31 ،
 .31شفقی ،س .)3132( .تحلیل فضایی -کالبدی بازار اصفهان .تحقیقات جغرافیایی.11-42 ،)31(12 ،

 .31صنیعی ،ر .)3131( .تحلیل فضایی آسیبپذیری و مدیریت بحران زلزله در بیتش مرکتزی تهتران
(مناطق  33و  )31با استفادا از ( GISپایاننامة منتشرنشدۀ کارشناسیارشد جغرافیتا و برنامتهریزی
شهری) .دانشگاا اصفهان ،اصفهان ،ایران.
 .30عزیزپور ،م ،.زنگیآبتادی ،ع ،.و استماعیلیان .ز .)3132( .اولویتبنتدی عوامتل متؤثر در متدیریت
بحران شهری در برابر بلایای طبیعی (مطالعة موردی :سازمانهای مرتبط با بحتران شتهر اصتفهان)،
مجلة جغرافیا و برنامهریزی محیطی.321-310 ،)1(11 ،

 .34قائدرحمتی ،ص .)3131( .تحلیل فضایی آسیبپذیری مساکن شهری در برابر زلزله (نمونة موردی:
شهر اصفهان) (رسالة دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری) .دانشگاا اصفهان ،اصفهان ،ایران.

 .31محمتتدی ستتوادکوهی ،خ .)3132( .بررستتی وضتتعیت واحتتدهای مست ونی شهرستتازی بتتهمنظور
برنامهریزی و مدیریت بحران (پایاننامة منتشرنشدۀ کارشناسیارشتد رشتتة جغرافیتا و برنامتهریزی
شهری) .دانشگاا اصفهان ،اصفهان ،ایران.
 .31میتاریان ،ع .)3131( .آسیبپذیری کالبدی بناهای باارزش تارییی .نشتریة شتهرداریهتا،)31(3 ،
.33-323

 .33ملازادا ،ک ،.و محمدی ،م .)3113( .بناهای عامالمنفعه ،دایراالمعارف بناهای تارییی ایران در دورۀ
اسلامی (چا

اول) .تهران :پژوهشگاا فرهنز و هنر اسلامی ،مؤسسة انتشارات سورا.

 .33مل ی ،ک ،.برند کام ،ف .)3133( .دفاع و امنیت شهری از منظر پدافند غیرعامل و خلتق فضتاهای
دفاعپذیر بر پایة شهر امن (از گذشته تا به امروز) .فصلنامة سپهر.33-321 ،)33(13 ،
 .12منزوی ،م ،.سلیمانی ،م ،.تولایی ،س ،.و چاووشتی ،ا .)3133( .آستیبپتذیری بافتتهتای فرستودۀ
بیش مرکزی شهر تهران در برابر زلزله (مطالعة موردی :منطقة  .)31پژوهشهای جغرافیای انسانی،
.3-33 ،11

 .13میرزایی ،س .)3131( .مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در محور فرهنگی -تارییی بازار (مطالعتة
موردی :بازار شهر اصفهان) (پایاننامة منتشرنشدۀ کارشناستیارشتد رشتتة جغرافیتا و برنامتهریزی
شهری) .دانشگاا اصفهان ،اصفهان ،ایران.
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چکیده
هدف از این پژوهش  ،بررسی عوامل مؤثر در شکل گیری تقویت فضاهای عمومی در
روستاهای استان لرستان است و به دنبال پاسخ گویی به این سؤ ال کلیدی استت کته
کدام عوامل در ت قویت فضاهای عمومی بیش ترین نقش را داشته است  .نتو تققیت
کاربردی و روش مورد استفاده ،توصیفی  -تقلیلی استت و بترای گتردیوری داده از
روش های اسنادی و میدانی استفاده شده است .برای تجزیه و تقلیل داده ها از یزمون
یماری توصیفی (میانگین ،انقراف معیار و واریانس) و استتنب اطی (تقلیتل عتاملی و
تقلیل واریانس) بهره گرفته شده است .یافته های تقلیل عاملی نشان داد کته هفتت
عامل با مجمو  55 /170درصد واریانس روابط بین شاخص ها را تبیتین متی کنتد و
بیشترین سهم را عامل اول با  21 /592درصد واریانس و کمترین سهم را عامل هفتم
با  2/271درصد تبیین م ی کند .همچنین ،تقلیل یزمون واریانس نشان داد که تفتاو
معناداری بین عامل های مورد نظر در سطح یلفا کمتر از  1/15وجود دارد .نتایج این
تققی نشان داد که هفت عامل تنو جاذبه ها و کیفیت بصری ،تعامتل و ارتباطتا ،
اجتماعی  -فرهنگی ،یموزشی  -بهداشتی ،تجهیزا  ،اقتصادی و تفریقتی بته ترتیتب
___________________________
تاریخ تصویب2933/13/12 :
تاریخ دریافت2931/21/21 :
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بیشترین اهمیت را به خود اختصاص داده اند .بنابراین ،توجه به فضاهای عمومی می -
تواند در راستای تقویت اجتماعا
فعالیت ها ،سرزندگی و حیا

انسانی به کار گرفته شود و زمینه را برای بهبتود

مدنی در جوامع روستایی فراهم کند.

کلیدواژه ها :فضاهای عمومی ،عوامل مؤثر ،روستاهای استان لرستان.
 .5مقدمه

روستاها از یکسو ،به واسطة کارکرد اساسی خود ،تأمینکنندۀ بسیاری از نیازهای فردی و
جمعی جامعة روستایی هستتند و از سوی دیگر ،از خصیصة پویایی و تغییرا

دائمی در ابعاد

اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی -فضایی برخوردارند .چنین فعالیتهایی نیازمند فضاهایی استت
کته افراد را به تفکر واداشته و گرد هم جمع کند تا بتوانند از طری «گفتگو و روابط چهره بته
چهتره» به همبستتگی اجتمتاعی دستت یابنتد (علتیالقستابی و نگتارش ،2913 ،ص .)92 .و
سازمان فضایی مناسب را جهت پاسخگتویی بته نیازهتای انستانی تققت ببششتند (رومیتانی،
صادقلو و صناعی مقدم ،2931 ،ص .)297 .همچنین ،زندگی عمومی مردم در فضاهای عمومی
در مجموعهای پیچیده از اشکال و کارکردها رخ میدهد .بر این اساس ،این فضاها باید حتاوی
رفتارها ،کاربریها و فعالیتهای متنوعی مانند خرید ،پیادهروی ،مکالمته ،استتفاده از امکانتا
برای سرگرمی ،استراحت یا حتی گذراندن وقت بتهعنتوان فعالیتتهتای روزمتره و همچنتین
جشنها و رویتدادهای دورهای باشتند (جلتالالتدینی و اوکتتای ،1121 ،2ص .)225 .بنتابراین
امروزه فضای روستایی ،بهعنوان فضایی با ویژگی تنو فرهنگتی و ستنتی و تعامتل بتا مقتیط
طبیعی و انسانی چه در گذشته و چه در حال حاضر ،توجه بسیاری از صاحبنظران را به خود
جلب کرده است (یونگ و ریو ،1125،1ص .)22129.این تعامتل بتا ترکیتب عوامتل طبیعتی و
فرهنگی از جمله مهار ها ،دانش و فنیوری ادغام شده است و تنوعی گستردهای از ختدما
اکوسیستم و سیستمهای اجتماعی و فرهنگی را به وجتود یورده استت (ستونگ ،1115 ،9ص.
902؛ هارتل ،فیچر ،کامپنو ،مایلکو ،هانس پتا و فتازی  ،1120 ،0ص .)2193 .ایتن مجموعته
1. Jalaladdini & Oktay
2. Jung and Ryu
3. Seong
4. Hartel, Fischer, Câmpeanu, Milcu, Hanspach &Fazey

سال نوزدهم
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فرهنگی و اجتماعی زمینة یک چشمانداز قوی در هویت یتک مکتان را بته

دنبال داشته است (یونگ و ریو ،1125 ،ص .)22193 .با این حال ،در طول چند دهتة گذشتته،
نگرانی در مورد ناپدید شدن مناظر سنتی و ظهور مناظر جدید ،تبدیل به یک مستللة جتدی در
کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه شده است و سبب تغییرا
فرهنگی سنتی از جمله گونهها ،زیستگاهها و تغییرا

گسترده و چشمگیر مناظر

هویت چشمانداز شده استت (استکدلی

وبرگر ،1113،2ص073 .؛ موس و ویجرمان ،2331 ،1ص .)113 .تغییرا

در مناظر روستایی به

طور مستقیم با معیشت و جنبههای اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگتی زنتدگی متردم مقلتی و در
نهایت حفظ طبیعت ،مرتبط هستند .بیشتر سکونتگاههای روستایی با توجه به خصوصیتهتا و
کلیة عوامل درونی و برونی خود نظیتر مکتان طبیعتی ،فضتای جغرافیتایی ،باورهتای متردم و
ارزشهای بومی که در تعامل با هم هستند ،در کنار بعضی ویژگتیهتای مشتتر  ،جلتوههتای
منقصر به فرد و منظر خاص خود را دارند (احمدی ،2932 ،ص .)2 .پس مشاهدۀ تغییرا

در

فضاها و معماری روستایی ،در پی دگرگونی هنجارهتای اجتمتاعی ،امتری طبیعتی استت کته
متعاقب ین تقولاتی به وجود یمده است .از ینجا که تمدن به یکباره به وقو نپیوسته و ظهتور
ین تدریجی است ،فضاهای زیستی ،مقل تجلی حیا

مدنی است و نیازمند تدوام این حیتا

نیز خواهد بود؛ لذا برای تقق این تدوام نیازمند به سازماندهی اجتمتاعی امتری ضتروری بته
نظر میرسد (ساردوئی ،2939،ص.)221 .
منطقة مورد مطالعة این پژوهش ،روستاهای استان لرستان است که دارای فضاهای تفریقی
مانند (طبیعتت بکتر و کوهستتانی ،ی

و هتوای مناستب) ،فضتاهای ارتبتاطی(تقکیم روابتط

همسایگی بین افراد ،روابط صمیمی بین خانواده) ،فضاهای فرهنگی و اجتماعی (مانند یدا

و

سنن قدیمی ،گردهمایی ملی ،مذهبی و سشنرانی) ،فضاهای مشتارکتی(همدلی و مشتارکت در
مراسم عروسی و عزاداریها) فضاهای خدماتی(بهداشتی و ورزشتی) و غیتره استت و باعت
شده است که زمینة بررسی این پژوهش را فراهم کند .بنابراین ،هدف از این پتژوهش بررستی
عوامل مؤثر در شکلگیری و تقویت فضاهای عمومی در روستاهای استان لرستان استت و بته
1. Stockdale and Barker
2. Meeus and Wijermans
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دنبال پاسخگویی به این سؤال کلیدی میباشد که مهمترین عوامل متؤثر بتر تقویتت فضتاهای
عمومی روستایی کدامند.
 .5پیشینۀ تحقیق

در خصوص فضای عمومی در مناط روستایی تققیقا

خیلی کمی صور

گرفته استت،

و بیشتر ینها بر نقش فضاهای عمومی تأکید کردهاند ،اما در این پتژوهش ،مققت بته بررستی
عوامل مؤثر در تقویت فضاهای عمومی پرداخته است و از این حی

کار جدید و نویی متی-

باشد.
در همین رابطه ،جوهان گل ،)1119( 2در پژوهش خود ،حمایت از فعالیتهای اجتمتاعی
را یکی از ملزوما

دستیابی به فضاهای عمومی موف دانسته و بهترین فرصت برای تعامتل در

یک فعالیت میداند .مطالعة دیگر در این زمینه مربوط به تققی ون راجا )2319( 1است که بتا
هدف شناخت عوامل مؤثر در جلب مردم به فضاهای عمومی صتور

گرفتته و نتتایج ین بته

شرح  -2نقوۀ ارزیابی عموم از مکان -1 ،ویژگیهای کالبدی -9 ،مفید و مؤثر بودن -0 ،نقوۀ
دسترسی و  -5ویژگیهای اجتماعی نشان داده شده است (حاتمی و ذاکر حقیقتی ،2937،ص.
 .)11جلالالدینی و اوکتای ( ،)1121در پژوهش خود به این نتیجته رستیدند کته ویژگتیهتای
فیزیکی و اجتماعی زمینة نشاط و شادی را بترای متردم فتراهم کترده استت .مقققتانی چتون
اسماعیل و سعید ،1125،9بولیور داپونته ،رودریگز و سانچز112،0؛ فرانسیس ،جلیز کورتی ،ود،
کنویمان1121،5؛ نوستژن ،ساله و وحید2؛1120؛ یون و سرینیواسان ،1125،7در پژوهش خود به
این نتیجه رسیدند که فضاهای روستایی ،بهعنوان عرصتههتای اقتصتادی ،مقیطتی و تعاملتا
اجتماعی مقسو

میشوند .در این فضاها ،مردم مقلی میتوانند خارج از دیگتر عرصتههتای

خصوصی با دیگران سهیم شده و در ین فعالیت کنند .این فضاها با توجه به خاصتیت عمتومی
1. Johan Gehl
2. Ven Raja
3. Ismail & Said
4. Bolívar, Daponte, Rodríguez & SánchezJ
5. Francis, Giles-Corti, Wood & Knuiman
6. Nasution, Shalleh & Wahid
7. Yoon & Srinivasan
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اجتمتاعی کمتک کترده و باعت

افزایش کیفیت سرزندگی در مناط روستایی شوند که تا حدودی با پژوهش حاضر همستویی
خاصی دارد .از این رو ،بق

عملکرد فضاهای عمتومی در جهتت ارتقتاء توستعة سترزندگی

مردمی مقلی در برنامههای توسعة روستایی اهمیت بسیاری دارد که باید مسلولان و متردم بته
ین توجه ویژهای داشته باشند .ینچه که بتیش از همته در حضتور و تعامتل افتراد در فضتاهای
عمومی نقش دارد ،ایجاد و تقویت کارکرد این فضاهاست که میتواند بته ایجتاد فرصتتهتای
مشارکت ،توانمندسازی ،شبکههای اجتماعی ،هنجارهای اجتماعی و غیره بینجامتد و زمینته را
برای افزایش کیفیت سرزندگی مردم مقلی فراهم کرد .بنابراین ،گام اساستی در زمینتة تتدوین
برنامه های کاریمد و منطب بر واقعیتها و دستیابی به هدف بهبود کیفیت سرزندگی ،شتناخت
و یگاهی لازم و کافی از توانها و امکانا

هتر منطقتة جغرافیتایی استت .عنابستتاتی و احمتد

زاده( ،)2932در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که ارتباط معنیداری بین جمعیتت ،فاصتلة
روستا از مرکز دهستان و عوامل مؤثر بر مشارکت زنان روستایی بتا ضتریب  1/022و 1/2237
وجود دارد ،اما براساس یزمون یماری کراسکال والیس رابطة معنیداری بین نو راه ارتباطی و
موقعیت روستا با عوامل مؤثر بر مشارکت زنان روستایی در منطقة مورد مطالعه وجتود نتدارد.
احمدی و همکاران ( ،) 2932در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که در این نتواحی ،علتاوه
بر عوامل درونی شامل تغییر موقعیت کارکردی ،تغییر در الگوهای بهرهبرداری از فضا ،عوامتل
زیست مقیطی ،گرایشهای مذهبی ،میزان انسجام ،رفاهطلبی و تجملا  ،تغییر ستبک زنتدگی،
تغییر منابع تولید ،اشتغال ،تغییر ارزش زمین و مسکن ،عوامتل بیرونتی در دو قالتب مجتاور
شهری و ابعاد ملی و فراملی شامل مولفههای توسعة گردشگری و خانههای دوم ،مهتاجر
شهر به روستا و بالعکس ،توستعه و ختزش شتهری ،فنتاوری اطلاعتا

و ارتباطتا

از

تلفتن ،و

سیاستهای و برنامههای کلان ملی ،تکنولوژی و مکانیزهشدن تأثیرگذار میباشتد .عزیتزپتور و
شمسی( ،)2939در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که عوامل طبیعتی بتهویتژه توپتوگرافی،
منابع ی

و شیب در موقعیت استقرار سکونتگاههای روستایی تأثیر داشته است .ایتن وضتعیت

سبب گردیده تا سازمان فضایی مقدودۀ مورد مطالعته از ستاختار سلستلهمراتبتی دو ستطقی
برخوردار گردد .ضمنا مبتنی بر این نتایج پیشنهاد گردید تتا ستازمان فضتایی مقتدوده از سته
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حوزۀ روستایی به مرکزیت روستاهای افجه ،کندعلیا و بوجتان و یتک مجموعته روستتایی بتا
مرکزیت شهر لواسان تشکیل گردد .عینالی و همکاران ( ،)2932در پژوهش خود به این نتیجته
رسیدند که معیارهای زیباشناختی ،معنایی -ادراکی و عملکردی  -فعالیتی هر کدام بته ترتیتب
با میزان  2/73 ،1/51و  1/23بالاترین رتبه را به خود اختصاص دادهاند .یافتههای تقلیل عاملی
نشان داد که عامل اول ،یعنی تصویر ادراکتی بیشتترین ستهم و عامتل ششتم ،یعنتی تعاملتا
اجتماعی کمترین سهم در تبیین کل متغیرها را به خود اختصتاص دادهانتد .همچنتین ،بررستی
مدل برازش رگرسیونی نشاندهندۀ تأثیر مثبت فاکتورهای متؤثر فضتاهای عمتومی در ارتقتای
افزایش کیفیت سرزندگی روستائیان به میزان  1/719متیباشتد کته ایتن ختود نشتان از رابطتة
معنادار و مثبت بودن نقش عوامل فضاهای عمومی در ارتقاء کیفیتت سترزندگی روستتابیان در
بین روستاهای مقدودۀ مورد مطالعه میباشد.
رومیانی و همکاران ( ،)2931در پژوهش خود بته ایتن نتیجته رستیدند کته شتاخصهتای
یسایش ،لذ

و مقافظت هر کدام به ترتیب با مقدار  0/31 ،7/12و  9/71بیشترین اولویتهتا

رو به خود اختصاص دادهاند .یزمون رگرسیون نشان داد کته بیشتترین میتزان همبستتگی بتین
شاخصهای سرزندگی زیستمقیطی و سرزندگی اجتماعی با میزان  1/911و  1/175میباشد
و این شاخصها نیز تأثیر مثبتی بر روی بقیة شاخصهای تققی داشته است.
 .3روششناسی تحقیق
 .5 .3روش تحقیق

این پژوهش در راستتای بررستی عوامتل متؤثر در تقویتت فضتاهای عمتومی در منتاط
روستایی میباشد؛ لذا نو تققی  ،کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی -تقلیلی استت.
در انجام تققی  ،ابتدا اطلاعا

موجود در مورد موضو و منطقه از کتب ،اسناد ،مجلا  ،نقشة

پایه ،یمارنامهها جمعیوری شد و سپس دادههای مورد نیاز از طریت مطالعتا
مشاهده ،پرسشنامه ،مششصا

میتدانی شتامل

فردی و ویژگیهای مردم مقلی مد نظر قرار گرفت .بنتابراین،

به منظور بررسی عوامل مؤثر در تقویت فضاهای عمتومی در منتاط روستتایی از سته معیتار
زیباشناختی ،معنایی – ادراکی و عملکردی -فعالیتی ،به شرح شکل ( )2و جدول ( )0استتفاده

سال نوزدهم
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( =2خیلی کتم = 5 ،خیلتی زیتاد) طراحتی و

ارزیابی شدند.
جهت سنجش روایی ،پرسشنامه ابتدا در اختیار متشصصتان قترار گرفتت و روایتی ابتزار
تققی سنجیده شد و شاخصها و گویههای نهایی استشراج گردید .پرسشنامة تدوینشده در
این مرحله در منطقة مورد مطالعه مورد پیشیزمون قرار گرفت و پس از تأیید اعتماد یا پایتایی
طب جدول ( ،)2پرسشنامه جهت انجام مراحل میدانی تققیت تتدوین نهتایی گردیتد .بترای
از روشهای یمتاری توصتیفی (میتانگین ،انقتراف معیتار و

تجزیه و تقلیل دادهها و اطلاعا

واریانس) و استنباطی(تقلیل واریانس و تقلیل عاملی) بهره گرفته شد.
جدول  -5مقدار آلفای کرونباخ مشاهده شده
ماخذ :نگارنده با استفاده از دسترسی به اطلاعا 2931 ،
عنوان

تعداد گویهها

مقدار آلفای کرونباخ

زیباشناختی

1

1/521

معنایی  -ادراکی

7

1/557

عملکردی -ادراکی

21

1/211

جامعة یماری این تققی  93 ،روستا در استان لرستان است که از طری فرمتول کتوکران بتا
خطای  1/17درصد 235 ،پرسشنامه بدست یمد و بین مردم مقلی به صور

تصادفی توزیتع

این روستاها میتوان بته همکتاری بنیتاد مستکن انقلتا

استلامی استتان

شد .از دلایل انتشا

لرستان اشاره کرد که دادههای حاصل از پرسشنامههتایی کته متردم روستتا در هنگتام بازدیتد
مشاوران تکمیل کرده بودند را در اختیار این تققی قرار داد.
جدول  -5جمعیت روستاها و تعداد پرسشنامه
مأخذ :مرکز یمار2935 ،
شهرستان

بخش

الیگودرز

مرکزی

دهستان

روستا

جمعیت

تعداد پرسشنامه

پاچه لک شرقی

ده نصیر

195

0401

خمه

خمه بالا

202

9407
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شهرستان

بخش

دهستان

روستا

جمعیت

تعداد پرسشنامه

بربرود غربی

بربرودغربی

شاهپوراباد

2511

1427

یشکوه ذلقی

خا بیته

010

1427

برده سره

دهریز

2073

7430

گودرزی

برکت اباد

2112

5401

شیروان

الک اباد

522

9410

والانجرد

بیچون پایین

722

0422

بیرانوند

بیرانوندجنوبی

سرا

الیاس

517

1471

بیرانوند

بیرانوندشمالی

داربلوط پایین

252

9403

زاغه

باده

501

1430

کله جو

103

0452

ازنا

سرداراباد

191

0407

رباط

قلعه سنگی

2959

7412

'کاکاوند شرقی

هزارخانی

791

9432

میریگ جنوبی

میرزا یباد

152

0457

میریگ شمالی

شهن یباد

2051

7471

چالانچولان

زرگران بالا

772

0427

سیلاخور

کاغه

359

5421

2222

2419

2229

5437
0452

بشار
اشترینان
بروجرد
مرکزی

خرم یباد

زاغه
مرکزی
کاکاوند

دلفان

دورود

کوهدشت

مرکزئ
سیلاخور

پلدختر

سلسله
دوره

قایدرحمت

مرکزی

حشمت یباد

طرهان

طرهان شرقی

دم روستان

کوهنانی

کوهنانی

شورابه بهرام بیگ

101

گل کل

اشتره گل گل

2107

5421

گل گل

اکبراباد

2202

1412

جاپل شرقی

مرزیان

312

5413

مرکزی

سیلابشور شرقی

کلکله

2222

5432

مرکزی

ملاوی

وره زرد

305

5417

معمولان

افرینه

سرنجه زیودار

525

9419

فیروزیباد

تملیه

2220

5431

فیروزیباد

شیخ یباد زنگیوند

2151

5421

مرکزی

یوسف وند

در تنگ پایین

102

0450

چگنی

دوره

319

5411

مرکزی
ازنا
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فیروزیباد

ترشا

سرا

ناوه کش
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بخش

دهستان

جمعیت

تعداد پرسشنامه

112

0491

شاهیوند

شاهیوند

ملک یباد سماق

719

9477

ویسیان

ویسیان

سبزوار

719

9477

سوری

اسداباد

712

0423

رومیانی

پادروندپایین

122

0495

رومشگان

لالوند

131

0411

بازوند

بازوندی

2070

7432

93

93

92911

235

دوره

سوری
رومشگان
مرکزی
جمع کل

11

روستا

99

سرا

چگه

 .5 .3منطقۀ مورد مطالعه

استان لرستان یکی از استانهای غربی ایران است .این استان  11911کیلومتر مربع مساحت
دارد .خرمیباد مرکز استان و بروجرد دومین شهر بزرگ ین است .لرستان سترزمینی کوهستتانی
است و غیر از چند دشت مقدود ،سراسر ین را کوههای زاگرس پوشانده است .اشتترانکوه بتا
 0151متر ارتفا بلندترین نقطة استان است و پستترین نقطة ین در جنوبیترین ناحیة استتان
واقع شده و حدود  511متر از سطح دریا ارتفا دارد .براساس یافتههتای باستتانشناستی ایتن
منطقه یکی از نشستین سکونتگاههای قدیمی بشتر استت و مفترر لرستتان از شتهر

باستتان

شناسی زیادی برخوردار است .این استان از 22شهرستتان 92 ،بشتش 15 ،شتهر و 17دهستتان
تشکیل شده است .بنابر سرشماری ستال  ،2935جمعیتت استتان  2721203نفتر بتوده استت.
جمعیتتت روستتتایی در ایتتن استتتان برابتتر بتتا  219132نفتتر و نتترخ رشتتد جمعیتتت روستتتایی
برابر( )-2/29است.
 .4مبانی نظری

توسعه و ایجاد فضاهای عمومی مطلو

علاوه بر تأمین رفاه و یسایش مردم ،نقش متؤثری

در حفاظت مقیط و توسعة پایدار از طری سلسله مراتب طرحهای مشتلف و در نظتر گترفتن
نیازها و امکانا

واقعی و مشارکت نیروهای مؤثر در تقق ین ایفا میکند .براین استاس ،ایتن

فرایند مستلزم رعایت جامعنگری ،انعطافپذیری و به کار گرفتن شاخصها و معیارهای کمتی
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و کیفی در پیشبینی و اولویت سنجی اراضی مورد نیاز و نقوۀ توزیتع و ترکیتب ینهتا میتان
کاربری مشتلف استت (ایتزدی ،مقمتدی ،طتاهری ،و شترخانی ،2935 ،ص .)211 .بنتابراین،
توجه به بق های فضاهای عمومی و اهمیت ین از دیدگاههای مشتلف مطرح شده استت .در
این رابطه برخی از مقققان حوزۀ شهرشناسی چون ویلیام 2اعتقاد دارند که خیابانهای ختو ،
پیادهروها ،پار ها و دیگر فضاهای عمومی در یگاهی و رشد مدنیت در جوامع نقش بستزایی
ایفا میکنند ( کارمونا ،1119 ،1ص .)19.لذا بسیاری از مفسران در خصوص اینکه چگونه فضتا
بر مردم ،احساسا

و رفتار ایشان اثر میگذرد ،بق

کردهاند .ایتن مباحت

بریمتده از مفهتوم

فضا ،در یک تقسیمبندی کلی ،در سه بشش قابل دستهبنتدی استت -2 :خصوصتیا

فیزیکتی

فضا -1 ،فعالیتهایی که در فضا رخ میدهد -9 ،معنای فضا .بنابراین کارمونا ( )1119این سته
بشش را با عناوین ابعاد «ریشتشناختی« ،»9اجتماعی و عملکردی »0و «ادراکی »5معرفتی متی-
کند .رالف ( )2970این سه بشش را «بستر فیزیکی« ،»2فعالیت» و «معنا» میداند که در ستاخت
«هویت مکان» مؤثرند .طب ادعای رالف ،ارتباط بین مردم و مکان از طری وجود مفهتومی بتا
عنوان «حس مکان »7رخ میدهد .راپاپور  ،)2333( 1اجزاء شکلگیتری مقتیط را شتامل سته
بشش«ساخت فضا« ،»3ساخت تعاملا  »21و «ستاخت معنتا »22متیدانتد (ماجتدی ،رضتایی و
منصوری ،2939،ص .)05 .لیپتون ،21فضاهای عمتومی را بتا عنتوان «اتتاق زنتدگی بیرونتی» و
«مرکز تفریح و فراغت بیرون از خانه» تعریف میکند .فضای عمومی مکانی بترای بیتان تنتو ،
تولید یک فرییند داد و ستد و یموزش تقمل و شکیبابی استت (ستیرون و متازا ،1113،29ص.

1. William
2. Carmona
3. Morphological Dimension
4. Social and Functional Dimension
5. Perceptual Dimension
6. Physical Settings
7. Sense of Place
8. Rapoport
9. Organization of Space
10. Organization of Communication
11. Organization of Meaning
12. lipton
13. Citron & Mazza
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 .)9مامفورد 2به همبستگی اجتماعی و ارتباطا
و اهمیت زیباشناختی فضاها تأکید دارد و ارتباطا
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متقابل چهره به چهره ،تقریک فکر و اندیشته
یکجانبه و خودمقوریهتای ستودجویانه

را نفی میکند (شار پور ،2913 ،ص .)235 .بر این اساس ،با توجه بیش از حتد بته فضتاهای
خصوصی مشالف است؛ زیرا در ین صور

ارزشهای اجتماعی نادیده گرفته میشود و نهایتتا

انسان هرچه بیشتر از گذشته منزوی شده و زندگی جمعی در فضاها کمرنگ میشود (پتاکزاد،
 ،2915ص .)71 .یوهان گل ،)1119(1نشان داد که چگونه کیفیت مقیطی فضاهای عمومی بتر
میزان و نقوۀ استفادۀ مردم از ینها اثرگتذار استت .طبت نظترا

گتل ،فعالیتت در فضتاهای

عمومی ذیل سه بشش قابل شناسایی است :فعالیتهای ضروری ،اختیاری و اجتمتاعی .زمتانی
که فضا از کیفیا

پایینی برخوردار باشد ،تنها فعالیتهای ضروری است که در ینها رخ متی-

دهند .با ارتقای کیفیت فضا ،ضمن رخداد فعالیتهای ضروری ،طیف گستتردهای از فعالیتت-
های اختیاری و اجتماعی نیز امکان وقو مییابند و مردم به انجام ینها تمایتل پیتدا متیکننتد
(جوهان گل ،1119 ،ص.)251 .
بنابراین فضای عمومی یا جمعی به جز جوانب فیزیکی و کالبدی ،نوعی فضتای ادراکتی و
نمادین است که با خصلتی نظاممند و ماهیتی مرکتب بتا فضتای اجتمتاعی و فرهنتگ جامعته
پیوندی ناگسستنی داشته و نستبیت فرهنگتی و اجتمتاعی جامعته در ادرا ین متؤثر استت و
حاصل میراث تاریشی و فرهنگی یک جامعه استت (یزدانتی و لواستانی ،2913 ،ص .)01 .بتا
توجه به اطلاعا

جدول ( )2میتتوان بته تعریتف فضتاهای عمتومی و ستنجش کارکردهتا و

ویژگیهای کلیدی این فضاها اشاره کرد.

1. Mumford
2. Johan Gehl
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جدول  - 3روشهای مهم در تعاریف و سنجش فضاهای عمومی
مأخذ :رومیانی ،صادقلو و صناعی مقدم2931 ،
محقق

خصیصههای کلیدی رویکرد

تعاریف

کار و همکاران)2331( 2

فضای عموی همچون«زمین مشتر » در نظر
گرفته میشود که مردم فعالیتهای ییینی و
کارکردی یک اجتما را به هم پیوند میدهد،
خواه در روال عادی زندگی روزانه ،یا در
فستیوالهای دورهای باشد.

پیوندی برای فعالیتهای
بهعنوان یک فضای مشتر و
عمومی

زوکین)2335(1

مرزها و نشانههای جامعة انسانی را هدف گفت و
گو قرار میدهند.
فضایی عمومی ابزاری برای تنظیم چشمانداز
زندگی اجتماعی مردم است.

دموکراتیک و
معنادار

و گفت

و گو جامعة انسانی

مشارکت

 کلیدی برای تقمل تفاوها و فرصتهایی برای ورود
به زندگی اجتماعی کامل
 کلیدی برای فضای مبادلهای -کلیدی برای بهبود چشم

مدنی ،هویت
شناسی،
تبادل ارتباط
و اطلاعا

یسایش(ارتباط و تعامل)

فضاهای عمومی ،فضاهای هستند که پیوسته

کلیدی

اصلی

پاسخگو،

ییینی و کارکردی یک اجتما

 -کلیدی برای بق

شاخصهای

کارکردها

انداز زندگی اجتماعی

استهلی و میشل)1111(9

فضاهای عمومی تجلی تلاشهای بشری است که
مصنوعا

جهان اجتماعی در مقدودۀ این مقیط

تعاون و
 -کلیدی برای گفت و گوی

همکاری،

طراحی شده ،انطباق یافته ،گفت و گو و تفسیر

عمومی و تفسیر ینها

ایجاد شبکه

میشود.

 -کلیدی برای صلح و انسان

های

فضاهای عمومی ،عرصههای مهمی برای گفتمان

دوستی

اجتماعی و

عمومی و بیان ناخشنودیها به حسا

نهادی

میییند

فضایی است که شامل فعالیتها ،حوادث ،الهام و

گل ()1119

بالاتر می برد.

فعالیتها

اجتماعی،

فضایی است که علی رغم تفاو ها ،به عنوان

 -کلیدی برای هماندیشی و

شبکههای

مکان جلسا  ،بازار و فضای ترافیک عمل کرده

باز کردن تقاو ها

اجتماعی

مقافظت

تقریکها است و کیفیت فضاهای عموی را

 -کلیدی برای تنو بششی به

مشارکت

است.

1. Car et all
2. Zukin
3. Stachley & Michelle
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تعاریف

محقق

فضای عمومی شامل همة مناطقی میشود که

اورم و نیل)1121(2

برای اعضای عمومی در یک جامعه (در اصل و
نه لزوما در عمل) باز و در دسترس است.
مکان عمومی بهعنوان مکان (یا فضایی) تعریف
میشود که مقاما

دولتی ین را ایجاد کردهاند و

از ین نگهداری میکنند و برای استفادۀ همة مردم
در دسترس است

خصیصههای کلیدی رویکرد

97

شاخصهای

کارکردها

کلیدی

اصلی

 کلیدی برای دسترسی بهفضای همگانی

عدالت

 -نگرش دولتی برای

اجتماعی،

دسترسی همگانی

دموکراتیک و

 -کلیدی برای دسترسی به

معنادار

فرصتی مقیطی

فضای عمومی (تعریف وسیع و گسترده) مرتبط
با همة بششهای مقیط ساخته شده و طبیعی،
عمومی و خصوصی ،داخلی و خارجی ،شهری و
روستایی است ،جایی که عموم یزادند ،مانند همة
خیابانها ،میدانها و دیگر حقوقگذر ،دارای
استفادۀ غالب مسکونی ،تجاری یا اجتماعی /
فضای عمومی (تعریف مقدود شده) ،مرتبط با
ین بشش از مقیط طبیعی و ساختهشده است که
دسترسی عموم به ین یزاد است .چنین فضایی
شامل همة خیابانها ،میدانها و دیگر حقوق گذر،
ختواه دارای استفادۀ غالب مسکونی ،تجاری یا

اجتماعی در شهر و روستا

اجتماعی،

 -کلیدی برای مراعا

حقوق

مشارکت

دیگران

مدنی ،تعاون

 -کلیدی برای مشارکت مدنی

و همکاری،

اعضا

لذ

کارمونا)1111(1

مدنی است.

 -کلیدی برای عدالت

عدالت

قدر

 -کلیدی برای دسترسی

بششیدن

همکانی

مردم

اجتماعی /مدنی باشد و نیز فضاهای باز و پار
ها و فضاهای عمومی  /خصوصی که دسترسی
عموم به ینها بدون مقدودیت است

عملکرد اصلی فضاهای عمومی ،فراهمسازی و بسترسازی حضور مردم میباشد؛ لذا ابعتاد
اجتماعی و فرهنگی ین از جایگاه ویژهای برخوردار است .در این خصوص ،موضوعاتی چتون
بسترسازی شرایط مطلو

فرهنگی -اجتماعی ،سرزندگی و حیا

اجتمتاعی کته ابعتاد کیفتی

1. Orem and Nile
2. Carmona
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روابط جمعی را رقم میزند ،از مهمترین وظتایف برنامتهریتزان و طراحتان استت (رفیعیتان و
خدائی ،2911 ،ص.)111 .
با توجه نکا

اشارهشده در بالا میتوان اظهار کرد کته یستتایش بصتتتری و مقیطتتتی از

مؤلفتتههتتای مهتتم و اساستتی مقیطهای روستایی امن مقسو

میشوند .به عنتوان مثتال،

کاربرد مناسب رنگ در طراحی مبلمان روستایی ،یکی از راهکارهای مطلو

در مناسبستازی

سیما و منظر روستا با حفظ هویت کالبدی روستا است و تأثیر بستزایی در ادار مقتیط دارد.
به طوری که بین افراد  22تا  95سال ،رنگها در بهترین و دقی ترین وضتع ختود در متی-
شوند .خردسالان و سالشوردگان مهار

کمتری در تفکیک و تششیص رنگها دارنتد و بترای

سنین بالای  55سال ،سرعت تفکیتک رنتگهتا رو بته وخامتت متیگتذارد .از طرفتی ،بیشتتر
سکونتگاهها و جامعة انسانی ینهتا از جملته سکونتگاههای روستایی ،با توجه به خصوصتیت-
ها و کلیتة عوامل درونی و برونی خود نظیتر مکتان طبیعتی ،فضتای جغرافیتتایی ،باورهتتای
متتردم و ارزشهتتای بتتومی کتته در تعامتل بتا هتم هستتتند ،در کنتتار بعضتتی ویژگتتی-
هتای مشتر  ،جلوههای منقصتر بته فترد و منظتر ختتاص ختتود را دارنتد (تقتوی،2931 ،
ص .)11.در مجمو  ،کلیة عوامل و ساختارهای طبیعی و انسان در شکلگیری منظتر روستتایی
دخالت دارند .سکونتگاهها و مکانهای عمومی ،میادین و شبکة معابر بهعنوان شریان ارتبتاطی،
مناظر طبیعی ،مزار  ،بارها و مراتع در کنار هم بهعنوان یک مجموعة واحد ،مناظر روستتایی را
شکل دادهاند .تمامی این عناصر ،مانند اجزاء یک سیستم سبب پویایی چرخة زیستتی و تتداوم
حیا

در روستا میشوند .بنابراین ،روستا تنها چند واحد مسکونی و تعدادی فضاهای خترد و

کلان جمعی در کنار وسعتی از کشتزارها و باغا

نیست ،بلکه نو تعامل و رفتارهای انسانهتا

در یک مقیط با یکدیگر و مقیط طبیعی اطرافشان است کته دریافتت مفهتوم و واقعیتت یتک
یبادی به نام روستا را رقم میزند(عینالی ،بتوزجمهری ،نظتری شتیشی ،دهبتانژاد ،و رومیتانی،
 ،2932ص.)210.
روستاها می توانند بهعنوان چشماندازهای مشارکتی در نظر گرفته شتوند و متنعکسکننتدۀ
فرهنگ ،عقاید و ارزشهای جامعه باشند و از سوی دیگر ،میتوانند بستر مشترکی ایجاد کننتد
که مردم فعالیتهای کارکردی و مراسمی را که پیونددهندۀ اعضای جامعته استت در ین انجتام
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دهند (رفیعی و شریفی ،2910 ،ص .)9 .فضاهای عمومی باید زمینة امکان ارتباطا

اجتمتاعی

در جهت رفع نیازها و تعالی کیفیت روابط را فراهم کنند .توجه به موقعیت فضای عمتومی در
گرو حضور تمامی گروههای سنی و جنسی متفاو

است و حال ینکه نیازهتا و خواستتههتای

گروههای مشتلف از یک فضا ،گاه میتواند بسته به ویژگیهای ینهتا متفتاو
میان ،شناخت و انتظار

باشتد .در ایتن

مردم از فضاهای عمومی بهعنوان بشش مهمی از کیفیت زندگی مردم

در نظر گرفته میشود .بر این اساس ،با رجو به تصویر ذهنی و توصیف متردم ،در خصتوص
فضاهای عمومی ،مردم انتظار دارند فضای عمومی و نیازهای ینها با مقیط طبیعتی ،اجتمتاعی
و فرهنگی و الگوهای رفتاری و ادراکی مردم سازگار باشد .از نظر متتتردم ،فضتاهای عمتومی
خو

در ستتازگاری با جایگاه طبیعی و متمایز هتر مکتان و ظرفیتت و مقتدودیتهتای ین،

گذران اوقا

فراغت مطلو

را از طری تأمین یستتایش اقلیمی ،مقیطی متجتانس و جتذا

فراهم میسازد که ضمن ایجاد تعادل اکولوژیکی و صرفهجویی ،سرزندگی و طتراو  ،تجربتة
ی

و هوا را هم سبب میشتتود .با بررسی و واکاوی مؤلفههتای ویژگتیهتایی کته از طترف

پژوهشگران نقل کردهاند میتوان فضای عمومی موف را فضتایی دانستت کته از مؤلفتههتایی،
مانند دسترسی ،کالبدی مناسب ،منظر ،تنو فعالیت ،جامعه ،امنیت ،تعامل اجتمتاعی ،اجتمتا -
پذیری ،یسایش و راحتی در حد متناسبی برخوردار باشد ،وجود این عوامل در کنتار یکتدیگر
میتواند یک فضای عمومی را موف یا ناموف ستازد (لیپتتون ،1119،2ص091 .؛ اولتدنبورگ،1
 ،2333ص.)31 .

1. Lipton
2. Oldenburg
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شکل  -5شاخص و مؤلفههای منظر روستایی
مأخذ :رومیانی ،صادقلو و صناعی مقدم2931 ،

براساس شکل( ،)2مؤلفههای فضاهای عمومی در سکونتگاههای روستتایی را متیتتوان از
طری شاخصهایی ،مانند توجه به فضاهای زندگی (مسکن ،حیاط ،کوچههتا و  ،)....فضتاهای
فعالیتی (مقل نگهداری دام ،انبارها ،پارکینگ و  ،)...فضاهای تفریقی (پار  ،فضاهای ستبز و
 )...و فعالیتهای اجتماعی (مقل برگزاری مراسمهای عمومی و  )..متورد توجته و ارزیتابی
قرار داد .مؤلفههای «معنایی» با دریافت ادار شناختی و ترجیقا
فضاهای سکونتگاهی سروکار دارد .به عبار

مقیطی افراد روستتایی در

دیگر ،القای احساس مثبتت زنتدگی و سترزنده

بودن روستا بهعنوان حد نهایی معنا میباشد که باید ساکنان روستایی به ین دست پیدا کننتد تتا
به واسطة ین سطح شاخصهایی مانند حس تعل  ،احساس هویتت و شتادکامی و امیتد در ین
افزایش یابد .بنابراین ،فضاهای عمومی علاوه بر اثرا

عینی باید بتوانتد بته لقتاع معنتایی در

جذابیت مقیطی برای روستاییان نیز اثرگذاری مثبت داشته باشند .مؤلفههای زییاشناختی ناشتی
از فضاهای عمومی بر جنبههای کالبدی تأکید میکنتد؛ زیترا انتظتار متیرود توستعة فضتاهای
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عمومی و ایجاد تغییرا

02

پذیرنتدگی

متناسب با شترایط بتومی و مقیطتی روستتاییان ،قتدر

مقیطهای روستایی را در بتین ستاکنان روستتا افتزایش دهتد .ایتن مؤلفته از طریت ارزیتابی
شاخصهایی مانند بهبود تجهیزا

روستایی ،پوششهای گیاهی و درختکاری ،نتورپتردازی و

کیفیت رنگ قابل بررسی می باشد .در مؤلفههای معنایی – ادراکی ناشی از فضتاهای عمتومی،
اجتمتاعی و نهادهتای

میتوان به مؤلفههای کاربریهای خدماتی ،برنامههای یموزشی ،تعاملا
فرهنگی و غیره اشاره کرد.
با توجه به مؤلفههای ذکرشده ،ضرور

عملکترد فضتاهای عمتومی در منتاط روستتایی

مطاب جدول  0بیان شده است.
جدول  -4شرح فعالیت و ضرورت عملکرد فضاهای عمومی در مناطق روستایی
ماخذ :نگارنده با استفاده از منابع قابل دسترس2931 ،
نوع فعالیت

بهداشتی

شرح فعالیت

 -تأمینکنندۀ بهداشت جان و روان مردم

 -گستتترش بیمتتاریهتتای روحتتی و روانتتی در

توجه به حقوق افراد خاص(معلولین و سالمندان)

جامعه

 زمینهسازی برای برگزاری یدافرهنگی

ضرورت عملکرد

و رسوم روستا

 -برپایی نمایشگاههای فرهنگی و هنری

 -مقلی برای تبادلا

 -پیشبینی کاربریهای فرهنگی و خدماتی

های مشتلف ساکن در مقیط

 گردهماییهای ملی و مذهبی سشنرانی و همایشهای منطقهایاجتماعی

 تأثیر بازی و سرگرمی بر جسم و ذهن کودکان یموزش همزیستی در کنار هتمنوعتان و هتمستالانمقلی برای تبادل اطلاعا

اقتصادی

تجهیزا

 احیا و زنده نگهداشتن مراسم مقلیفرهنگی افتراد و قومیتت

 ایجتتاد مقیطتتی صتتمیمی و صتتقنهای بتترایحضور افراد در بطن جامعه
 -مشکلا

ناشی از عدم جامعهپذیری افراد

 -ضرور

کالاهای مصرفی روستاییان

 -ایجاد فضاهای تجتاری و رونت کستب و کتار در

 -معرفی و فروش مقصولا

روستا

 -زمینهسازی برای صتدور مقصتولا

 -تشکیل بازارهای هفتگی و فصلی

کشاورزی و صنایع دستی و غیره

 -مکتتان مناستتب و پررون ت بتترای عرضتتة کالاهتتا و

 -تأمین کالاهای مصرفی روستاییان

مایقتاج روزانة روستاییان

 -کاهش سفر به شهرها

 -وجود خدما

ورزشی

 -وجود خدما

بهداشتی

وجود خدما

یموزشی

 -ضرور

روستاییان
اعتم از

نیازهای اولیة زیستی روستاییان
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نوع فعالیت

تنو جاذبهها
کیفیت بصری
مقیط
تفریقی

شرح فعالیت

شمارۀ سی و ششم
ضرورت عملکرد

-چشمانداز طبیعی بکر و کوهستانی

-حفظ پوششهای گیاهی

-وجود چشمهها و رودخانهها

-حفظ اقامتگاههای بوم گردی

نقش و نمای ساختمان متناسب بر مقیط -تبلور ارزشهای زیربنای فرهنگی و تاریشی

-بهبود سیما و منظر روستا

مبلمان ستنی و کالبدی روستا-گذران اوقا

قراغت برای اقشار مشتلف اجتماعی

 -رفع خستگی و ایجاد یرامش روحی و روانی

-کوچک شدن نسبی مساحت و عرصه

ویژگیهای زیبائیشناسانه هم علتت و هتم معلتولهویت مکان

هویت

-وجود عنصر هویتبشش در بافت روستا

حس تعل مکانیاستمرار روابط دوستی مردمتعاملا

تقکیم روابط همسایگی بین افراد ساکن در روستا-پایهریزی روابط صمیمی و همیشگی بین خانوادهها

کم رنگ شدن صله رحم و دید و بازیددها بتهعلت مشغلههای کاری

 .1یافتههای تحقیق

به منظور بررسی عوامل مؤثر در تقویت فضاهای عمومی در روستاهای متورد مطالعته ،از
 235پرسشنامه استفاده شد .یافتههای توصیفی نشان داد که  31/1درصد پاستخگویتان مترد و
 2/1درصد زن بودهاند .همچنین ،گروههای  91تا  93سال با میتزان  ،00/0بیشتترین درصتد را
داشتهاند .از لقاع تقصیلا  93/1 ،درصد لیسانس بودند و 52/0درصتد ینتان متأهتل و 01/2
درصد مجرد بودهاند .به منظور بررسی عوامل مؤثر ،از یزمون تقلیل عاملی و تقلیل واریتانس
یک طرفه استفاده شده است .سپس به دستهبندی شاخصهتا پرداختته شتد .هتر کتدام از ایتن
شاخصها دارای متغیرهایی هستند که در شکل ( )1به ینها اشاره شده است .در نهایت بترای
اینکه مششص شود کدام متغیر بیشترین تأثیر را در تقویت فضاهای عمتومی داشتته استت ،از
میانگین ،انقراف معیار و واریانس استفاده شد .یافتهها نشان داد که گذراندن اوقا

فراغتت و

چشماندازهای طبیعی هر کدام با میزان ( )2/31و ( )2/15بیشترین واریانسها را بتین متغیرهتا
به خود اختصاص دادهاند که از دلایل ین میتوان به طبیعت بکر با فضاهای مناسب اقلیمتی در
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روستاهای مورد مطالعه اشاره کرد .بنابراین ،میتوان بیان کرد که دیدگاه مردم مقلی نسبت بته
موضو مطرحشده در این پژوهش از لقاع فضاهای عمومی دارای اهمیت میباشد.

شکل  -5عوامل مؤثر در تقویت فضاهای عمومی
مأخذ :یافتههای تققی 2931 ،

با توجه به پژوهش نظری و برداشتهای میدانی 17 ،عامل استشراج شد .بر استاس نتتایج،
مقدار  ،KMOمعادل 1/219بوده و با توجه به حداقل و حداکثر مقدار یزمون ،در ستطح قابتل
قبولی است .مقدار مقاسبهشده برای یزمون بارتلتت نیتز در ستطح  Pکمتتر از  1/111معنتادار
بوده است .پس دادههای مورد بررستی از تناستب قابتل قبتولی بترای اجترای تقلیتل عتاملی
برخوردارند.
جدول  -1آزمون بارتلت در سطح معناداری
مأخذ :یافتههای تققی و مقاسبا

نگارنده2931 ،

مجموع مورد تحلیل

دیدگاهها

مقدار KMO

مقدار

سطح معنی

عوامل مؤثر در تقویت فضاهای عمومی

مردم مقلی

1/219

بارتلت
2973
/132

1/111
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نتایج مدل تقلیل عاملی نشان میدهد از میان  17متغیتر ،فقتط هفتت عامتل دارای مقتادیر
ویژه بزرگتر از یک است .بنابراین ،بیشینة تعداد عاملهای اصلی میتوانتد هفتت باشتد .ایتن
هفت عامل پس از چرخش ،در مجمو توانستهاند  55/170درصد واریانس را تبیین کننتد کته
بیشترین سهم را عامل اول با  21/592درصد دارد و کمتترین ستهم را عامتل هفتتم بتا 2/271
درصد به خود اختصاص داده است .از این رو ،از میان عواملی که بیشترین نقش را در تقویتت
فضاهای عمومی در ناحیة مورد مطالعه داشتهاند ،فقط هفت عامل اهمیتت بیشتتری دارد .از ین
جا که درصد واریانس قابل قبول برای قابل اتکا بودن تقلیل عاملی 51درصد است ،بتا توجته
به مقدار به دست یمده از خروجی دوم ( )55/170میتوان بیان کرد کته نتتایج تقلیتل عتاملی
قابل تعمیم و اتکاست و نیز به واسطة ین میتوان از مناسب بودن متغیرهای انتشا شده بترای
تقلیل عاملی اطمینان یافت.

شکل  -3نمودار مقدار ویژه عاملها
مأخذ :مقاسبا

نگارنده2931 ،

در پژوهش حاضر ،برای چرخش عتاملی از روش ریمتاکس استتفاده شتده استت .بعتد از
مرحلة چرخش ،متغیرهایی که مربوط به هر عامل هستند ،به صور

ستونی مشتشص شتدند.

پس از پردازش متغیرهای مؤثر در تقویت فضاهای عمومی نسبت به نامگتذاری عوامتل اقتدام
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گردید .حال با توجه به اینکه دادهها از درجة تناسب خوبی برخوردارند ،میتوان از این هفتت
عامل در تجزیه و تقلیل نهایی و بررسی متغیرها نسبت به عوامتل استتفاده و دیگتر عوامتل را
حذف کرد .ضرایب همبستگی بین متغیرها و عوامل (بارهای عاملی) در جتدو( )2ارائته شتده
است.
نتایج نهایی مدل تقلیل عاملی نشان میدهد متغیرهتایی کته بیشتترین بتار عتاملی را روی
عامل نشست دارند ،عبارتنتد از :چشتمانتداز طبیعتی بکتر و کوهستتانی ،وجتود چشتمههتا و
رودخانهها ،نقش و نمای ساختمان متناسب بر مقیط ،تبلتور ارزشهتای زیربنتای فرهنگتی و
تاریشی و مبلمان ستنی و کالبدی روستا که نام عامل ،تنو جاذبهها و کیفتت بصتری گذاشتته
شده است .مقدار ویژه این عامل  1/10و مقدار واریانس ین  21/592متیباشتد .متغیرهتای کته
دارای بیشترین همبستگی با عامل دوم هستند عبارتند از :استمرار روابط دوستی مردم ،تقکتیم
روابط همسایگی بین افراد ساکن در روستا و پایهریزی روابط صمیمی .مقدار ویژه این عامتل،
 1/279و مقدار واریانس ین  3/311میباشد .متغیرهایی که دارای بار عتاملی روی عامتل ستوم
هستند ،شامل زمینهسازی برای برگزاری یدا

و رسوم روستا ،برپایی نمایشگاههای فرهنگی و

هنری ،پیشبینی کاربریهای فرهنگی و خدماتی ،گردهماییهای ملی و متذهبی و ستشنرانی و
همایشهای منطقهای است که با هم عامل اجتماعی و فرهنگی را تشکیل میدهند .مقدار ویتژه
این عامل 1/092و مقدار واریانس ین  3/110است.
متغیرهای که بیشترین همبستگی با عامل چهارم را دارند ،عبارتند از :تأثیر بازی و سرگرمی
بر جسم و ذهن کودکان ،یموزش همزیستی در کنار همنوعان و همسالان مقلتی بترای تبتادل
اطلاعا

و توجه به حقوق افراد خاص (معلولین و سالمندان) و تأمینکننتده بهداشتت جتان و

روان مردم که عامل یموزشی  -بهداشتی نتام دارد و مقتدار ویتژه ایتن عامتل  2/115و مقتدار
واریانس ین  2/215است .متغیرهایی که بیشترین همبستگی را با عامتل پتنجم دارنتد ،شتامل
وجود خدما

ورزشی ،خدما

بهداشتی و خدما

یموزشی است کته عامتل تجهیتزا

نتام

گذاری شده است .مقدار ویژه این عامل  2/751است و  2/529درصد واریانس بین متغیرهتا را
تبیین میکند.
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همچنین متغیرهای جای مناسب و پررون برای عرضة کالاها و مایقتاج روزانة روستاییان،
ایجاد فضاهای تجاری و رون کسب و کار در روستا و تشکیل بازارهای هفتگتی و فصتلی بتا
عنوان عامل اقتصادی نامگذاری شده است .مقدار ویژه این عامل 2/705و مقتدار واریتانس ین
 2/020است .در نهایت ،متغیر گذران اوقا

قراغتت بترای اقشتار مشتلتف اجتمتاعی و رفتع

خستگی و ایجاد یرامش روحی و روانی عامل هفتم را تشکیل میدهد که عامل تفریقی بترای
ین نامگذاری شده است ،مقدار ویژه این عامل  2/221و مقدار واریانس  2/271است .با توجته
به تمرکز متغیرها در هر عامل و نیز مقادیر بارهای عاملی هر متغیر میتتوان بته میتزان اهمیتت
ینها در تقویت فضتای عمتومی پتی بترد .از ینجتایی کته عامتل اول و پتنجم دارای ماهیتت
زیباشناختی و عامل های دوم و هفتم دارای ماهیت معنایی -ادراکی و عامل سه ،چهار و ششم
دارای ماهیت عملکردی  -ادراکی است میتوان بیتان کترد کته ایتن عوامتل نقتش متؤثری در
تقویت فضاهای عمومی در مناط روستاهای استان لرستان داشته است.
جدول  -6ماتریس عاملی چرخشیافته بر اساس روش چرخشی واریماکس
مأخذ :یافتههای تققی 2931 ،
عاملها

تنو جاذبهها و
کیفیت بصری

تعامل و ارتباطا

متغیرها

بار عاملی

چشمانداز طبیعی بکر و کوهستانی

1/221

وجود چشمهها و رودخانهها

1/531

نقش و نمای ساختمان متناسب بر مقیط

1/550

تبلور ارزشهای زیربنای فرهنگی و تاریشی

1/522

مبلمان ستنی و کالبدی روستا

1/522

استمرار روابط دوستی مردم

1/575

تقکیم روابط همسایگی بین افراد ساکن در روستا

1/520

پایهریزی روابط صمیمی و همیشگی بین خانوادهها

1/210

زمینهسازی برای برگزاری یدا
اجتماعی –
فرهنگی

یموزشی -بهداشتی

و رسوم روستا

1/522

برپای نمایشگاههای فرهنگی و هنری

1/219

پیشبینی کاربریهای فرهنگی و خدماتی

1/521

گردهماییهای ملی و مذهبی

1/271

سشنرانی و همایشهای منطقهای

1/517

تأثیر بازی و سرگرمی بر جسم و ذهن کودکان

1/753

سال نوزدهم

عوامل مؤثر در تقویت فضاهای عمومی در روستاهای استان لرستان
متغیرها

عاملها

بار عاملی

یموزش همزیستی در کنار همنوعان و همسالان
مقلی برای تبادل اطلاعا

1/511

توجه به حقوق افراد خاص(معلولین و سالمندان)

1/291

تأمین کنندۀ بهداشت جان و روان مردم

1/959

تجهیزا

وجود خدما

ورزشی

1/191

وجود خدما

بهداشتی

1/552

وجود خدما

یموزشی

1/527

جای مناسب و پررون برای عرضة کالاها ومایقتاج روزانة روستاییان

1/513

ایجاد فضاهای تجاری و رون کسب و کار در روستا

1/210

تشکیل بازارهای هفتگی و فصلی

1/211

اقتصادی

گذران اوقا

تفریقی

برای بررسی تفاو
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قراغت برای اقشار مشتلف اجتماعی

رفع خستگی و ایجاد یرامش روحی و روانی

1/713
1/501

بین عامل به دستت یمتده از متدل تقلیتل عتاملی ،از یزمتون تقلیتل

واریانس یک طرفه ،استفاده شده است .نتایج گویای این است که با توجه به اینکه میتزان Sig

به دست یمده کوچکتر از یلفا  1/15است ،میتوان استدلال کرد که بین سه عامل نهایی که در
یکدیگر ادغام شدهاند ،تفاو

معناداری وجود دارد .نتایج یزمون تقلیل واریتانس یتک طرفته

نشان میدهند عوامل مؤثر بر تقویت فضاهای عمومی تأثیرگذار بوده است.
جدول  -7آزمون تحلیل واریانس یک طرفه
مأخذ :یافتههای تققی 2931 ،
Sig.

F

1/119

2/321

1/112

1/111

Mean Square

df

Sum of
Squares

1/521

91

12/927

Between
Groups

213

92/125

Within Groups

227

5/192

Total

91

91/722

Between
Groups

292

50/131

Within Groups

223

12/153

Total

1/112
1/121
1/029

عاملها

عملکردی-
ادراکی

زیباشناختی
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Sig.

F

1/112

1/121
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Mean Square

df

Sum of
Squares

1/717

91

17/201

Between
Groups

292

02/121

Within Groups

223

79/311

Total

1/959

عاملها

ادراکی -
معنایی

 .6نتیجهگیری و پیشنهادها

براساس مطالعا

و پژوهشهای صور گرفته در تققی  ،میتوان بیان کترد کته توستعه و

ایجاد فضاهای عمومی مطلو

علاوه بر تأمین رفاه و یستایش متردم ،نقتش متؤثری در حفتظ

مقیط و توسعة پایدار از طری سلسله مراتب طرحهتای مشتلتف و در نظتر گترفتن نیازهتا و
امکانا

واقعی و مشارکت نیروهای مؤثر در تقق ین ایفا میکند .بر این استاس ،ایتن فراینتد

مستلزم رعایت جامعنگری ،انعطافپذیری و به کار گترفتن شتاخصهتا و معیارهتای کمتی و
کیفی در پیشبینی و اولویتسنجی عمودی و افقی و نقوۀ توزیع و ترکیب ینها است؛ لذا این
تققی به دنبال شناسایی مهمترین عوامل تأثیرگذار در تقویت فضاهای عمومی در روستتاهای
مورد مطالعة استان لرستان است .هفت عامل تنو جاذبهها و کیفت بصری ،تعامل و ارتباطا ،
اجتماعی -فرهنگی ،یموزشی و بهداشتی ،تجهیزا  ،اقتصادی و تفریقی هتر کتدام بته ترتیتب
بیشترین نقش را در تقویت فضاهای عمومی به دنبال داشته است .همچنتین ،نتتایج تقلیتلهتا
نشان داد از دیدگاه مردم مقلی تفاو

معناداری بین عوامل مورد نظر در ستطح یلفتا کمتتر از

 1/15وجود دارد .در همین زمینه تققیقا

انجامشده نیز موید این مطلب است به طتوری کته

رومیانی و همکاران ( ،)2931در مطالعهای که درصدد شناسایی نگرش و انتظتارا

روستتاییان

از فضاهای عمومی در کیفیت سرزندگی بودند ،به این نتیجه دست یافتنتد کته شتاخصهتای
یسایش ،لذ

و مقافظت هر کدام به ترتیب  0/31 ،7/12و  9/71بیشتترین اولویتتهتا را بته

خود اختصاص دادهاند .همچنین ،عزیزپور و شمسی ( ،)2939در پتژوهش ختود معتقدنتد کته
عوامل طبیعی بهویژه توپوگرافی ،منابع ی

و شیب سبب گردیده تا ستازمان فضتایی دهستتان

لواسان کوچک از ساختار سلسله مراتبی دو سطقی برخوردار گردد .گل ( )1119در پتژوهش
خود ،حمایت از فعالیتهای اجتماعی را یکی از ملزوما

دستیابی به فضاهای عمتومی موفت

سال نوزدهم
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دانسته است؛ لذا این تققیقا

03

با پژوهش حاضر تا حدودی همخوانی دارند .پس این پتژوهش

با در نظر گرفتن شاخصهایی که به نوعی معرف عملکرد موف فضاهای عمومی بودهاند ،ایتن
نتیجه را در بردارد که در برنامهریزیها برای دستیابی به مقیطهای مناسبتتر بایتد بته تمتامی
فضاهای کاربردی برای انسانها توجته داشتت .هترچنتد فضتاهای عمتومی در ستطح منتاط
روستایی دارای فضاهای متنو و گستردهای از جمله فضاهای اجتماعی و فرهنگی هستتند کته
خیلی کم دستشوش تغییرا

شدهاند و هنوز هم صمیمیت و احساستا

لذا لازم است که برای بهبود این فضاها ،زمینه بترای انجتام تعاملتا

در ین نمایتان استت؛
اجتمتاعی در پتی انجتام

فعالیت جمعی از قبیل دیدار و گفتوگوها ،تعامل و مشارکت ،فراهم یوردن خدما
بهداشتی ،ایجاد بازارهای هفتگی و فصلی ،تنو بازارهای مقلی و خدما

یموزشی،

ورزشی و غیره کته

به ین اشاره شده ،فراهم شود و فضاهای مذکور به فضای فعالیت ،سترزندگی و حیتا

متدنی

تبدیل شوند.
کتابنامه
 .2ایزدی ،م ،.مقمدی ،ج ،.طاهری ،ز ،.و شرخانی ،ح .)2935( .واکاوی مطلوبیتت فضتاهای عمتومی
شهری از دیدگاه زنان؛ مطالعة موردی :منطقة  0شهر اصفهان .جغرافیا و توسعه.217-200 ،01 ،
 .1پاکزاد ،ج.ش .)2915( .مبانی نظری و فرایند طراحی شهری .تهران :انتشارا

شهیدی.

 .9پورمقمدی ،م .ر ،.طورانی ،. ،و حسینلو ،م .)2931( .توسعة یکپارچه نواحی روستایی و شتهری،
رویکردی فضایی و استراتژیک در نظام برنامهریزی سکونتگاهی .اندیشة جغرافیتایی-92 ،)20( 7 ،
.3
 .0حاتمی ،ی ،.و ذاکری حقیقی .)2937( . ،بررسی عوامل مؤثر در انتشا

فضتای عمتومی توستط

شهروندان؛ مطالعة موردی :پیادهراه بوعلی سینا و اکباتتان شتهر همتدان .مطالعتا مقیطتی هفتت
حصار.12-30 ،)2(19 ،
 .5رفیعیان ،م ،.و خدائی ،ز .)2911( .بررسی شاخصها و معیارهای مؤثر بر رضایتمندی شهروندان از
فضاهای عمومی شهری .فصلنامة راهبرد.111-101 ،)59(21 ،

51

شمارۀ سی و ششم

مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای

 .2رومیانی ،ا ،.صادقلو ،ط ،.و صناعی مقدم ،س .)2931( .تقلیتل نگترش و انتظتارا

روستتاییان از

فضاهای عمومی در راستای ارتقای کیفیت سرزندگی؛ مطالعة متوردی :دهستتان دهدشتت غربتی-

شهرستان کهگیلویه .نشریة جغرافیا و برنامهریزی.299-255 ،)21(19 ،
 .7رهنمایی ،م ،. .و اشرفی ،ی .)2912( .فضاهای عمومی شهر و نقتش ین در شتکلگیتری جامعتة
مدنی از دیدگاه برنامهریزی شهری .جغرافیا 20(5 ،و.19-00 ،)25
 .1ساردوئی ،م .)2939( .تبارشناسی رویکردهای تبیین جایگاه فضاهای باز عمومی در سکونتگاههتای
روستایی .مدیریت شهری.219-212 ،97 ،
 .3سعیدی .)2913( . ،مقیط ،فضا و توستعه ،بقثتی در صتور

توستعة یکپارچته روستتا شتهری،

فصلنامة مسکن و مقیط.9-21 ،)92(13 ،
 .21شار پور ،م .)2913( .جامعهشناسی شهری .تهران :انتشارا

سمت.

 .22عزیزپور ،ف ،.و شمستی ،ر .)2939( .نقتش عوامتل مقیطتی در ستازمان فضتایی ستکونتگاههتای

روستایی؛ مطالعة موردی :دهستان لواسان کوچک .فصلنامة اطلاعتا

جغرافیتایی ستپهر،)13(19 ،

.212 -221

 .21علی القسابی ،م ،.و نگارش ،ن .)2913( .تجلی فضای جمعی در سکونتگاه های روستایی .مستکن
و مقیط روستا.13-91 ،)291(13 ،
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عوامل مؤثر بر مشارکت زنان در سطح جامعة روستایی؛ مطالعة موردی :دهستان درزی  ،شهرستتان

مشهد .جغرافیا و مطالعا

مقیطی.35-221 ،)1(2 ،

 .20عینالی ،ج ،.بوزجمهری .خ ،.نظری شتیشی ،م ،.دهبتانژاد ،ا ،.و رومیتانی ،ا .)2932( .تقلیتل نقتش
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چکیده
رشد سریع و شتاب زدۀ شهرها ،تغییرات بنیادینی در زندگی ساکنان بر جای گذاشته
است و مسائل و مشکلات موجوود در شوهرها نشوانعر ودق تمشوص مش صوه هوای
پایداری در آن هاست .بنابراین  ،شاخص زیست پذیری برای مطالعة آن ها بسیار حیاتی
و مهم است .هدف اصلی پژوهش حاضر  ،شناسایی و سطحبنودی وامول موثرر بور
زیست پذیری شهر ایلاق با استفاده از تکنیک مدلسازی سواختاری  -تفسویری اسوت.
تمشیص حاضر از نظر هدف کاربردی و گردآوری داده هوا توصویفی از نوو پیموایش
است و ابزار گردآوری اطلا ات در آن پرسش نامه است .با مورور ادبیوات و تملیول
ممتوایی و نظرخواهی از ن بعان 23 ،مورد از شاخص های مثرر بور زیسوت پوذیری
شهر ایلاق شناسایی و سپس روابو درونوی بوین آن هوا ،بوا اسوتفاده از رو

، ISM

بررسی شده و نو متغیرها با توجوه بوه اررگوذاری و اررپوذیری بور سوایر متغیرهوا
___________________________
تاریخ تصویب2077/71/70 :
تاریخ دریافت2911/70/12 :
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مش ص شده است .نتایج پژوهش نشان می دهد که زیست پذیری شهر ایلواق در هور
س ه بعد اقتصادی ،اجتما ی و زیست ممیطی در حد متوسو و پوایین ارزیوابی شوده
است .همچنین  ،نتایج بیانعر این است که شهر ایلاق براساس وامل مثرر بر زیست -
پذیری به شش سطح طبشه بندی شده است و پنج امول توزیوع ادلانوة امکانوات و
خدمات زیرساختی ،مسکن مناسب ،داشوتن شوغل و درآمود مناسوب ،میوزان توممین
مصرف کالا و خدمات ،کیفیت مناسب معابر و خیابان ها به ترتیب بوا میوزان قودرت
نفوذ  20 ، 20،20 ، 24 ، 24با بیشترین تمریر ،ممرک و برانعیزانندۀ زیست پوذیری در
شهر ایلاق به شمار می روند .در نتیجه  ،هرگونه برنامه و اقداق برای سرآغاز و ارتشای
زیست پذیری شهر ایلاق باید به نشش کلیدی و پایهای این وامل توجه کند .بر ایون
اساس  ،ن ستین ابعاد کلی مثرر بر زیست پذیر کردن شهر ایلاق ابعاد اقتصوادی و در
مراحوول بعوودی ابعوواد زیس وت ممیطووی و اجتمووا ی اسووت .همچنووین  ،براسوواس
تملیل  MICMACهیج یک از توانمندسازها در گروه خودم تار قرار نعرفته انود و
این نشان دهندۀ اهمیت همة توانمندسازها در زیست پذیری شهر ایلاق است.
کلیدواژه ها :زیست پذیری شهری ،مدل ساختاری تفسیری ،کیفیت زندگی ،شهر ایلاق.
 .1مقدمه

در جهان امروز ،شهرها به مکان اصلی سوکونت و فعالیوت و شهرنشوینی بوه شویوۀ برتور
زندگی تبدیل شده است .شهرنشینی به نوان پدیدهای که در ارر تداخل جنبههوای م تلو

و

ضروری زندگی مدرن ،از وامل مهم تمریرگذار بور سولامت فوردی  -اجتموا ی شوهروندان و
مظهر شبکهای از رواب پیچیدۀ اجتما ی شده است ،بستر و شکلدهندۀ بسیاری از چالشهای
اساسی در زندگی شهروندان نیز است (بازوندی و شهبازی ،2919 ،ص .)0 .انتشوادات وارده از
سوی ممششان شهری و اجتما ات انسانی ،جین جاکوبز و اپلیارد ( ،)2190را بر آن داشوت توا
بر مفهوق زیستپذیری به نوان یکی از رویکردهای دستیابی به ممی شهری قابل زیست و بوا
کیفیت تمکید کنند .هدف اصلی آنهوا بهبوود کیفیوت ف واهای شوهری بوا مشیواس انسوانی در
شهرهای مدرن بود (حاجیپور ،2913 ،ص .)4 .امروزه زیستپذیری ،نششی اساسی در حیوات
و رشد شهرها و کیفیت زندگی شهروندان دارد .اهمیت این موضو زمانی روشنتور مویشوود
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که توجه کنیم ب شهای زیادی از جمعیت ایران در شهرها زندگی می کنند (شوما ی ،توابعی،
و حمیدی ،2910 ،ص .)090 .زیستپذیری در معنای اصلی و کلی خود به مفهوق دستیابی به
قابلیت زندگی است و در واقع همان دستیابی به کیفیت برنامهریزی شوهری خووب یوا مکوان
پایدار است .همچنین ،زیست پذیری زیرمجمو های از پایداری اسوت کوه مسوتشیما بور ابعواد
فیزیکی ،اجتما ی ،اقتصادی و روانی زندگی مردق تمریر میگذارد و در برگیرندۀ مجمو های از
ویژگیهای اکتسابی مثبت است که آن را به مکانی مطلوب ،مناسب و جوذاب بورای زنودگی،
کار و بازدید همة مردق تبدیل میکند .زیستپذیری از طرفی نیز به معنوای کیفیوت زنودگی،
استانداردهای زندگی یا خوشب تی مومی جمعیتی که در یک مکان مثل شهر زندگی میکنند،
تعری

میشود (خزایینژاد ،2914 ،ص .)99 .زیستپذیری به نووان یوک مفهووق پیچیوده و

چندبعدی و کیفی با توجه به بستر و زمینههای که در آن تعریو

مویشوود مویتوانود بسویار

گسترده و یا ممدود باشد (بندرآباد ،2917 ،ص .)9 .با توجه به اینکه زیستپوذیری مفهوومی
پیچیده و چندبعدی است و العوهای آن از یک منطشه به منطشة دیعور کاملواً متفواوت اسوت،
تاکنون یک مدل فراگیر از ابعاد کلی زیستپذیری شهرها و ارتباط بین آنها ارائه نشده است.
دستیابی به مدل مناسب زیستپذیری شهرها بوا توجوه بوه کوارکرد و نشوش شوهرها مسوتلزق
شناسایی و اولویتبندی وامل اهمیت معیارها براساس رو های لمی است .این مشاله موی-
کوشد براساس نمونة ایلاق ابعاد زیستپذیری را در قالب یک مدل تملیلی Tترکیبی و جوامع
نوین از جمله مدلسازی ساختاری -تفسیری 2مورد سنجش قرار دهد .ازاینرو ،هدف اصولی
مشاله شناسایی و سطحبندی وامل مثرر بر زیستپذیری شهر ایلاق با استفاده از تکنیک مودل-
سازی ساختاری -تفسیری است .خروجی این تمشیص کمک مویکنود مودیران و برناموهریوزان
شهری تصویری روشن و کمی از ب ش زیستپذیری شهر ایلاق داشته باشند .در این پژوهش
برای شناسایی وامل مثرر در مسیر ارتشاء و افزایش زیستپذیری شهر ایلاق از مرور تمشیشات
پیشین و از نظرات خبرگان و کارشناسان استفاده شده است .بنابراین ،پژوهش حاضر با هودف
شناسایی وامل تمریرگذار و تمریرپذیر در زیستپذیری شهر ایلاق ،رواب متشابول (اررگوذاری)
بین این وامل و سطحبندی وامل مثرر بر زیستپذیری شهر ایلاق انجاق میشود.
1. Interpretive Structural Modeling

43

شمارۀ سی و ششم

مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای

 .2پیشینۀ پژوهش

واژۀ شهرهای زیستپذیر برای اولین بار در سال  2107توس سازمان ملی هنرها 2به منظور
دستیابی به ایدههای برنامهریزی شهری مدنظر آنان و به دنبال آن توس سایر مراکز و سوازمان-
های تمشیشاتی نظیر سازمان حفاظت ممیطی ،1که مطالعات گسوتردهای در خصووص زیسوت-
پذیرترین شهرهای آمریکا انجاق داده است ،به کار گرفته شد .در اروپا مطالعات مرتب بوا ارائوة
تعری

در خصوص شهر زیستپذیر حداقل به سال  2104باز مویگوردد .شواید بتووان نووان

نمود اولین مفهوق زیستپذیری تمت نوان «خیابانهای زیستپذیر« توس دانلد ایلیوارد 9بوه
سال  2192ارائه شد .بستر ح ور و گستر

ایدۀ زیسوتپوذیری را مویتووان کشوور آمریکوا

دانست )ساسانپور ،تولایی و جعفرآبادی ،2919 ،ص .)290 .تواکنون در موورد زیسوتپوذیری
شهری بررسیهایی در سطح جهانی و داخلی صورت گرفته است که در زیر به نمونوههوایی از
آنها اشاره شده است.
جدول  -1تحقیقات انجامشده در زمینۀ زیستپذیری
ممخذ :مطالعات نعارندگان2913 ،
عنوان

نویسنده

اررات انسجاق شهری بر زیست
مک

پذیری شهری :مشایسة حومهای

کرا)1721(0

داخلی و خارجی شهر
بریسبان"در استرالیا

سایتلوآنعا
()1720

4

نتایج

زیستپذیری در دو حومه در برخی موارد مشابه و در برخی
موارد متفاوت است .بنابراین ،توجه به شرای مملی هر حومه
نشش مهمی در برنامهریزی دارد.

العوی ف ایی زیستپذیری

مملههای مرکزی در مشایسه با مملههای حاشیهای و پیرامونی

شهری در منطشة هیمالیا

آن زیستپذیرتر هستند .همچنین نشان میدهد که بین ابعاد

(مطالعة موردی :شهر ایزول)

ذهنی و ینی زیستپذیری رابطة معناداری وجود ندارد.

1. National Arts Organization
2. Environmental Protection Organization
3. Donald Illard
4. Mccrea
5. Saitluanga
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نتایج

یازده حوزۀ کلی در ارتباط با سلامت اجتما ی و رفاه مش ص
بدلند و
همکاران

2

()1720

زیستپذیری شهری :درس-

شد و ارتباط آن با سلامت و رفاه تمیید شد که شامل :جرق و

هایی از استرالیا بر ای کش

امنیت ،آموز  ،شغل و درآمد ،سلامت و خدمات اجتما ی،

شاخص اندازه گیری سلامت

مسکن ،تفریح و فرهنگ ،غذ ای مملی و دیعر کالاها ،ممی

اجتما ی

طبیعی ،ف ای باز مومی ،حمل ونشل و انسجاق اجتما ی و
دموکراسی مملی بودند.
رضایت از کل ابعاد مربوط به زیستپذیری در سطح شهرهای

بررسی وضعیت رضایتمندی

زین و
همکاران

1

()1729

شهروندان از زیستپذیری
شهری در شهرهای منت ب
چین

چین متوس است .همچنین ،رضایتمندی نسبی از کل ابعاد
مربوط به زیستپذیری در سطح شهرهای چین متوس است
و رضایتمندی نسبی از فاکتورهای دسترسی به امکانات
مومی ،ممی طبیعی جذاب ،ممی اجتما ی -فرهنعی و
نارضایتی به فاکتورهای ایمنی شهری ،بهداشت ممیطی و
حمل و نشل وجود دارد.

مشایسة تطبیشی شاخصهای
لودا و
هکاران)1721(9

زیستپذیری مناطص شهری

تهران از نظر زیستپذیری شرای مطلوبی دارد .همچنین

تهران با هدف تملیل ابعاد

بالاترین نمره برای منطشة  4و پایینترین نمره برای منطشة 1

اقتصادی ،اجتما ی و زیست-

است.

ممیطی
مناطص  2و  9شهر تهران از بیشترین میزان زیستپذیری
سنجش و ارزیابی زیست-

نسبت به دیعر مناطص برخودرار است .استانداردهای زندگی

ساسانپور و

پذیری شهری با استفاده از

که بیانعر قابلیت زندگی بهتر و با کیفیتتری است در مناطص2

همکاران()2919

آزمونهای آماری در مناطص

و  9کلانشهر تهران وضعیت مطلوبتری دارد .در مشابل

بیستودوگانة شهر تهران

منطشة  17که استانداردهای زندگی در آن حداقل است قابلیت
زندگی غیرقابل قبولی را برای ساکنانش به همراه دارد.

ویژگیهای کالبدی و

شاخصهای کالبدی روی سرزندگی اقتصادی و فرهنعی

شاهیوندی و

اررگذاری آن بر سرزندگی و

اررگذار بوده ،ولی ارتباط معناداری بین شاخ های کالبدی با

همکاران()2910

زیستپذیری مملههای قدیم

سرزندگی اجتما ی و زیست ممیطی در مملة یادشده وجود

شهری (نمونة موردی مملة

ندارد .سرزندگی اقتصادی ،مهمترین امل تمریرگذار بر

1. Badland and et al
2. Zhan & et all
3. Loda
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سنبلستان اصفهان)

دلبستعی ساکنان و دلیل اقامت آنها در این ممله است.
زیستپذیری منطشة کلانشهری تبریز با میانعین  1/93و آماره
 0/04 tدر حد متوس قرار دارد و در نهایت آماره  Tتمامی

رشیدی و
همکاران()2914

تملیل ف ایی منطشه کلان-
شهری تبریز با رویکرد
زیستپذیری

ابعاد زیستپذیری منطشة کلانشهری تبریز در حد قابل قبول
است ،همچنین در تمامی نشاط ممدودۀ مطالعاتی ،شرای
زیستپذیری یکسان نیست و بین نواحی منطشة کلانشهری
تبریز از نظر شاخص زیستپذیری تفاوتهای معناداری
وجود دارد .اختلاف زیست پذیری در منطشة کلانشهری
تبریز در شاخص اقتصادی بیش از سایر شاخص هاست.
در کل ،مناطص هفتعانة این شهر از حیث سطح زیستپذیری
کالبدی در شاخص های کیفیت مسکن ،زیرساخت ،تمرک

حاتمی نژاد و

تملیل ف ایی زیستپذیری

شهری و شکل شهری متفاوت است ،به طوری که به لماظ

همکاران()2910

کالبدی کلان شهر اهواز

سطح مطلوبیت زیستپذیری کالبدی تنها مناطص 1و 2در
سطح مطلوبیت کامل و مناطص  3 ،9و  0نامطلوبترین مناطص
زیستپذیری کالبدی می باشند.

مدل معادلات ساختاری ارر
نصیری هنده

مثلفه های سرمایة اجتما ی بر

خاله()2919

زیست پذیری کانونهای
کوچک شهری استان البرز
تملیل ا تبارسنجی ابعاد
زیست پذیری جامعة

قربانی()2911

مملی(منطشة مورد مطالعه:
شهرستان قلعه گنج ،استان
کرمان(

بین سرمایة اجتما ی و زیستپذیری شهرها ارتباط مستشیم و
معناداری وجود دارد ،اما شدت وضعیت این رابطه دربارۀ همة
کانونهای کوچک شهری یکسان نیست .نتایج معادلات
ساختاری نیز ارتباط میان سرمایة اجتما ی و زیست پذیری را
تمیید کرده است.
شاخصهای نیکویی براز

الی و مدل تمشیص ،اندازه گیری

ابعاد زیستپذیری را با دادههای مشاهده شده ،تمیید نمود.
همچنین ،امل" یوستعی و تعلص مکانی "به نوان قویترین
شاخص زیستپذیری شناسایی شد .بر این اساس ،فرهنگ
پیوستعی و تعلص مکانی امل زیربنایی و حتی پایه و اساس
سایر بسترهای ضروری زیستپذیری است.

 .5روششناسی

برای انجاق این پژوهش از رو
رو

مدلسازی ساختاری  -تفسیری استفاده شده است .این

یک فرایند یادگیری تعاملی است که در آن مجمو های از ناصر م تل

و بهم مرتب
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در یک مدل نظاقمند جامع ساختاردهی میشوند .این روششناسی به ایجاد و جهت دادن به
رواب پیچیده میان ناصر یک سیستم کمک مینماید (فیسال ،بانوت ،و شانکار ،1773 ،2ص.
 .)4پژوهش پیش رو ،از نظر هدف یک مطالعة توسعهای از نو کاربردی و از نظر ماهیت و
رو

از نو توصیفی – تملیلی میباشد .رو

گردآوری اطلا ات به دو صورت کتاب انهای و

میدانی انجاق میگیرد .جامعة آماری تمشیص را خبرگان دانشعاهی صاحبنظر در حوزۀ برنامه-
ریزی شهری تشکیل میدهند .در این پژوهش از رو

نمونه گیری ق اوتی استفاده شده و

ابزار جمعآوری دادهها مصاحبه و پرسشنامه است .روایی صوری پرسشنامه نیز مورد تمیید
خبرگان قرار گرفت .پس از بررسی جامع مبانی نظری و ادبیات موضو  ،با استفاده از رو
دلفی و نظر خبرگان ،وامل اررگذار بر زیستپذیری شهر ایلاق شناسایی و سپس این وامل در
ادامه با استفاده از رو
رو

مدلسازی ساختاری تفسیری ،سطحبندی شدند .رو  -دلفی و نیز

مدلسازی تفسیری ساختاری-ایجاب میکند که اطلا ات از خبرگان و مت صصان

دریافت و تملیل شود .یکی از اصلیترین منطصهای این رو

آن میباشد که همواره ناصری

که در یک سیستم اررگذاری بیشتری بر سایر ناصر دارند از اهمیت بالاتری برخوردارند .مدلی
که با استفاده از این متدولوژی بدست میآید ،ساختاری از یک مسئله یا موضو پیچیده ،یک
سیستم یا حوزۀ مطالعاتی را نشان میدهد که العویی به دقت طراحیشده میباشد در نتیجه،
میتوانیم بعوییم که مدلسازی ساختاری تفسیری نه تنها بینشی را در خصوص رواب میان
ناصر م تل

یک سیستم فراهم مینماید ،بلکه ساختاری را مبتنی بر اهمیت و یا تمریرگذاری

ناصر برهم فراهم مینماید و نمایشی تصویری به نمایش میگذارد.

1. Faisal, Banwet, and Shankar
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جدول  -2کاربردهای  ISMدر تحقیقات پیشین
ممخذ :مطالعات نعارندگان2913 ،
رویکرد

ISM

منبع

هدف

توسعة کاربرد ISMدر حوزۀ تصمیمگیری گروهی جهت
ارزیابی تکنولوژی های م تل

ISM

تجزیه و تملیل رواب میان موانع اجرای لجستیک معکوس

ISM

تجزیه و تملیل تعاملات میان موانع صرفهجویی انرژی در چین

ISM
ISM
ISM

ISM

ISM
EXCEL,
GIS, SPSS

تملیل رواب میان ممرکهای تمریرگذار بر اجرای مدیریت
زنجیرۀ تممین سبز با استفاده از ISM
انت اب تممینکننده در صنعت قطعهسازی اتومبیل
شناسایی و تملیل رواب داخلی شاخصهای انت اب
مهیاکنندۀ ش ص رالث لجستیک معکوس با استفاده ازISM
تجزیه و تملیل موانع اجرای مدیریت زنجیرۀ تممین سبز با
استفاده از رویکرد ISM
مدلسازی -ساختاری تفسیری وامل مثرر بر زیستپذیری
کلان شهر تهران

واتسون)2109( 2
راوی و شانکر)1774( 1
9

وانگ و همکاران ()1779
دایبیت و گویندان)1722( 0
پارسیبان و همکاران)1721( 4
گویندان و همکاران)1721( 3
ماتیاژگان و همکاران)1729( 0
لی اکبری و اکبری()2914

قابلیت زیستپدیری شهرها در راستای توسعة پایدار شهری

ساسان پور و

(کلان شهر تهران)

همکاران()2919

برای انت اب تیم دلفی و تیم  ISMچون هدف تعمیم نتایج مطور نبووده از رو

نمونوه-

گیری هدفمند استفاده شده است معیارهای انت اب خبرگان تسل نظری ،تجربة ملی ،تمایول
و توانایی مشارکت در پژوهش و دسترسی است .نکتة قابل توجوه در تعیوین تعوداد خبرگوان،
کسب اطمینان از جامعیت دیدگاههای م تل

در پژوهش است .تعداد خبرگان شورکت کننوده

در  ISMمشالات بررسیشده معمولا بین  20-17نفور انت واب شوده اسوت (لواو ،جاسومین ،و
1. Watson
2. Ravi & Shankar
3. Wang et al.
4. Diabat & Govindan
5. Parthiban et al.
6. Govindan & et al
7. Mathiyazhagan & et al.
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احمد1727 ،2؛ فیسال ،بانوت و شانکار1727 ،1؛ رامش ،بانوت و شوانکار9؛  ،)1727بوا در نظور
گرفتن معیارهای یادشده در نهایت  14تن از خبرگان و مت صصوان شوهری در دانشوعاههوا و
مراکز پژوهشی انت اب شدند .در این تمشیص برای سنجش روایی ابوزار انودازهگیوری از رو
آلفای کرونباخ استفاده شد .آلفای کرونباخ به دست آمده در این تمشیص به میزان  7/093بوده که
نشان میدهد ضریب پایایی در سطح قابل قبولی است.
وضعیت جامعهشناختی پاسخگویان

 در بررسی مربوط به سن پاسخگویان ،بیشترین فراوانی مربوط به گروه سونی  03توا
 44سال است.
 در بررسی وضعیت تمصیلات پاسخگویان مشو ص گردیود کوه بیشوترین فراوانوی
مربوط به افراد با مدرک تمصیلی دکتری با تعداد  22نفر می باشد.
 در بررسی وضعیت فعالیت پاسخگویان ،بیشتر فراوانوی مربووط بوه افوراد بوا سوابشة
فعالیت  24سال به بالا با تعداد  22نفر میباشد.
جدول  -5ویژگیهای جمعیتشناختی نمونۀ آماری مورد مطالعه
ممخذ :مطالعات میدانی نعارندگان2913 ،
متغیر

سن

سابشه فعالیت

تمصیلات

بعد

فراوانی

 14 -94سال

0

 93-04سال

0

 03-44سال

1

 44سال به بالا

4

 2-4سال

0

 4 -27سال

0

27 -24

9

 24سال به بالا

1

فوق دیپلم

1

1. Lau, Jasmine, & Ahmad
2. Faisal, Banwet, & Shankar
3. Ramesh, Banwet, & Shankar
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بعد

فراوانی

لیسانس

4

فوق لیسانس

0

دکتری

22

برای انت اب ابعاد و شاخصهای پژهش ،پژوهشهوای مورتب بوا موضوو بوا اسوتفاده از
جستجوی نظاقمند در پایعاه داده بین سالهای  1727تا  1720انت اب شودند .در مرحلوة بعود
به منظور حذف پژوهشهایی که ممشص به نتوایج آنهوا اطمینوانی نداشوت ،کیفیوت مطالعوات
ارزیابی شد .با توجه به گستردگی متغیرهوا و شواخصهوای زیسوتپوذیری براسواس ادبیوات
پژوهش در موضو ذکرشده ،شاخصهای پرتکرار در نظریوات در دو بعود ینوی و ذهنوی در
قلمروهای م تل

شناسایی و اشتراک گرفته خواهد شد و سنجش سطح کیفیت زیستپذیری

براساس شاخص های است راجی خواهد بود .بر این اساس ابعاد و وامل موثررتر و منطبوصتور
برای شهر ایلاق ،شناسایی و توس خبرگان و مت صصان ،با استفاده از رو

دلفوی ارزیوابی و

نهایی شده است .وامل مثرر حاصل از ادبیوات پوس از ا موال نشطوه نظورات مت صصوان در
جدول  0آمده است.
جدول  -4ابعاد و شاخصهای زیستپذیری شهر ایلام
ممخذ :مطالعات نعارندگان2913 ،
ابعاد

شاخص ها

داشتن شغل و درآمد مناسب و کافی
اقتصادی

مسکن مناسب
میزان تممین مصرف کالا و خدمات
میزان تممین مصرف انرژی

مأخذ
1

2

اوموتا ( /)2119لاو ،جاسمین ،و احمد ()1727
اوموتا( /)2119ویسر ،ون داق ،و
هویمیجر(1774(9
0

4

گوغ ( /،)1724وولکوک (.)1771
3

0

فلوریدا ( / ،)1771گو و همکاران ()1721
1. Omuta
2. Lau, Jasmine, & Ahmad
3. Visser, van Dam, & Hooimeijer
4. Gough
5. Woolcoc
6. Florida
7. Go et al
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مأخذ
2

بالساس ( / ،)1770مثسسه معماران

کیفیت شبکة آب ،برق ،گاز ،تلفن ،پست و اینترنت

بریتنه /،)1771(9شهرداری ونکوور)1770(0

توزیع ادلانة امکانات خدمات زیرساختی

مثسسة معماران امریکا ( / ،)1774مثسسة

تعلص به مکان (منطشه ،ممله و شهر)
اجتما ی

امریکا)1774(1

سیاست حمل و نشل ویکتوریا)1771(4
رستمعلی زاده و سالیانی)1722( 3

امیدواری به بهبود شرای زندگی

اوموتا ( /)2119بالساس( /)1770موسسه

افزایش امنیت فردی و اجتما ی
توسعة آزمو

سیاست حمل و نشل ویکتوریا()1771
بریتنه ( /،)1771شهرداری ونکوور ()1770

مومی

0

ویلر ( /)1772مثسسة معماران امریکا()1774

کیفیت ف ای سبز شهر

مثسسة معماران امریکا ( /)1774مثسسة

کاهش آلودگی

سیاست حمل و نشل ویکتوریا()1771

زیست-

افزایش بهداشت مومی

ممیطی

کیفیت ف اهای فراغتی ،تفریمی و ورزشی

ونزر و سسکین ()1722

کیفیت مناسب معابر و خیابان ها

بدلند / )1723( 22دولت آلبرتا)1722( 21

برکس /)1773( 9آشتو)1727( 1
27

29

کیفیت زیبایی طبیعی و ایجاد چشمانداز خوب شهری

هولت -جنسن ( /)1772بالساس (/)1770
ویلر (/)1772

1. Balsas
2. American Institute of Architects
3. Brittne
4. Vancouver Municipality
5. Victoria Transportation Policy Institute
6. Rostamalizadeh & Saliani
7. Wheeler
8. Berkes
9. Aashto
10. Vanzerr & Seskin
11. Badland
12. Alberta Government
13. Holt-Jensen
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 .4شناخت محدودة مورد مطالعه

شهر ایلاق ،مرکز استان ایلاق از نظر موقع جغرافیایی در  03درجه و  13دقیشة طول شورقی و
 99درجه و  99دقیشة رض شمالی واقع شده اسوت و از نظور موقعیوت در غورب و جنووب
غربی کشور قرار دارد .این شهر در دامنة جنوبی کبیرکوه از سلسله جبوال زاگورس واقوع شوده
است .شهر ایلاق از شمال ،شرق و جنوب شرقی به شهرستانهای ایووان و شویروان چورداول و
دره شهر ،از جنوب و جنوب غربی به شهرستان مهران و از غرب به استان دیاله راق ممودود
است .در سال  ،2917مساحت شهر ایلاق برابر  2072/01هکتار بوده که به  0منطشوه 20 ،ناحیوه
و  99مملة شهری تشسیم شده است .همچنین ،دارای جمعیتی برابر بوا  201129نفور در قالوب
 01323خانوار است.

شکل  -1موقعیت جغرافیایی محدودة مورد مطالعه
ممخذ :نعارندگان2913 ،

 .3مبانی نظری
 .1 .3مفهوم زیستپذیری

مفهوق زیستپذیری برای افراد گوناگون معانی متفاوتی دارد؛ چراکه شوهرگرایی و جهوانی
شدن به تشکیل جمعیتهای بسیار متمایز در شهرهای جدید منجر شده و همانطور که نیازها و
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خواستههای آنان ظاهر میشود ،ارائة تعاری
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قابل قبول و کاربردی برای زیستپذیری چوالش-

برانعیز میشود و شامل نماگرهای قابل اندازهگیری بسیار متنو ی است که معمولا تراکم ،حمول
ونشل ،امنیت و پایداری اجزای رابت آن را تشکیل میدهند (ساسانپور ،تولایی ،و جعفرآبوادی،
 ،2919ص .)291 .در نهایت بهعنوان نتیجهگیری از تعاری

آن میتوان گفت که زیستپذیری

به سیستم شهری سالم ،امن ،با دسترسی مناسب اطلاق مویشوود کوه کیفیوت بالوای زنودگی و
ممیطی جذاب برای شهروندان به ارمغان میآورد و اصول اساسی این مفهوق شامل دسترسوی،
برابری و مشارکت است که مفاهیم مربوط به زیستپذیری بر مبنوای آن شوکل موی گیرنود و
پارامترها و ویژگی های رفاه فیزیکی و اجتما ی را برای تشویت و حفو یوک منظور وجوودی
انسان به صورت پربار و پرمعنا گرهم آورده و یکپارچوه مویسوازند (ساسوانپوور ،لیوزاده ،و
ا رابی مشدق ،2910 ،ص .)0 .زیستپذیری در معنای اصلی و کلی خود به مفهوق دسوتیابی بوه
قابلیت زندگی است و در واقع همان دستیابی به کیفیت برنامهریوزی شوهری خووب یوا مکوان
پایدار است .همچنین ،زیستپذیری زیرمجمو های از پایوداری اسوت کوه مسوتشیما بور ابعواد
فیزیکی ،اجتما ی ،اقتصادی و روانی زندگی مردق تمریر میگذارد و در برگیرندۀ مجمو وهای از
ویژگیهای اکتسابی مثیت است که آن را به مکانی مطلوب ،مناسب و جذاب برای زندگی ،کار
و بازدید همة مردق تبدیل میکند (مممودی پاشایی ،2910 ،ص.)29 .
 .2 .3شهر زیستپذیر

زیستپذیری راجع به ف اهای شهری دلپذیر و مطبو ی است که غنوای فرهنعوی خاصوی
رضه میکنند .اصول کلیدی که به این امور ینیوت مویب شود بارتنود از :ودالت ،کراموت،
دسترسی ،خو مشربی ،مشارکت و اختیار (تایمر و سیموآ ،1773 ،2ص .)1 .در زیسوتپوذیر
شدن یک مکان ن ست وامل یی تمریرگذارهستند ،اما در نهایت تصمیمگیری با توجه میوزان
رضایتمندی ساکنان از شاخصهای ینی زیستپذیری در چارچوب ذهن صوورت مویگیورد؛
بنابراین زیستپذیری مفهومی چندبعدی اسوت کوه گواه بوا مفواهیم کیفیوت زنودگی ،رفواه و

1. timmer & seymoa
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رضایتمندی از شرای زندگی همپوشانیهای بسیاری دارد و جنبههای گوناگونی نظیور مسوائل
مادی و غیرمادی را در برمی گیرد (وی و چیو ،1729 ،2ص.)221 .
 .5 .3ابعاد زیستپذیری

زیستپذیری به سه بعد وابسته به هم تشسیم می شود :اقتصواد ،اجتموا و مموی زیسوت.
اقتصاد تممینکنندۀ مشاغل و درآمد بوده و برای سلامتی مردق حیاتی است و هموینطوور بورای
تممین نیازهای سطو بالاتر مانند آموز  ،بهداشت و تفریمات .همزمان باید استفاده اقتصاد از
منابع موجود در ممی زیست به نموی باشد که اطمینان از وجود منابع کافی بورای نسولهای
حال و آینده وجود داشته باشد ،اما بهزیستی اجتما ی وابسته به دالت است .توزیع اجتموا ی
و ف ایی منابع اقتصادی و زیست ممیطی به نفع ادلانه ،همچنین سیستمهای حکومتی که همة
شهروندان را ممسوب مینماید .آزادی فردی و فرصتهای برابر از اجزای مهوم تشوکیلدهنودۀ
بهزیستی اجتما ی هستند .ممی زیست ،زیرساختی است که تممینکنندۀ منابع طبیعی ،ظرفیت
دفع زباله و ارتباط بین انسان و ممی طبیعی است .اگر کارکرد هر یک از ایون سوه بوا اختلوال
مواجه گردد ،سکونتعاههای انسانی میتوانند به سر ت دچار اضمملال شده و در نتیجه کاهش
جمعیت ،فشر ،ت اد اجتما ی و بالا رفتن میزان مسائل بهداشتی ،زیست ممیطوی از واقوب آن
خواهد بود )خراسانی و رضوانی ،2919 ،ص .)94 .در زیستپوذیری هودف از ارائوه ،شورای
پیادهروی لذتب شتر ،کمک به رفاه ش صی ،بهبوود ارز

املواک ،بهبوود امنیوت ش صوی،

ارتشای سلامتی ابران و ساکنان ،ف اهای مومی سرزندهتور و کموک بوه حوس مکوان اسوت
(شاهچراغی ،2917 ،ص .)01 .با وجود این ،کیفیت زندگی در هر مکان در مرکوز توجوه ایون
مفهوق قرار دارد و شامل نماگرهای قابل اندازهگیری بسیار متنو ی است که معمولاً تراکم ،حمل
و نشل ،امنیت و پایداری ،اجزای رابت آن را تشکیل میدهند )لبی و هشیم ،1727، ،1ص.)90 .

1. Wei & Chiu
2. Leby & Hashim
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«ممی زیست و زیستسواختهوای شوهری» بوه

سوی شهر زیستپذیر ،اهداف زیستممیطی زیر را برای رسیدن به شهر زیسوت پوذیر ا لواق
کرده است (سانگ ،17222،ص.)1 .

 حفاظت و بهبود سلامت ممیطی در نواحی شهری 
 حفاظت از کیفیت آب ،خاک و هوا در نواحی شهری در مشابل آلودگی و فرسایش 
 حداقلسازی تمریر شهر بر منابع طبیعی در مشیاسهای منطشهای و جهانی 
 حفاظت از تمریر شهر بر م اطرات طبیعی و گرق شدن زمین 

برای رسیدن به این اهداف باید پنج بُعد آب و بهداشت ،توسوعة شوهری ،مموی زیسوت،
انرژی و حمل و نشل در نظر گرفته شود .درک رویکرد زیستپذیری میتواند نموۀ پ شوایش
امکانات و خدمات با بررسی تطبیشی شاخصهای م تل
مناطص م تل

اقتصوادی ،اجتموا ی و کالبودی در

نسبت به یکدیعر را روشن سازد (رشیدی ابراهیم حصواری ،موحود ،تولوایی و

موسوی ،2914 ،ص.)240 .
 .4 .3قلمرو و رویکردهای زیستپذیری

زیستپذیری معمولاً با سه قلمرو اصلی مش ص میشود :کیفیت ممیطی ،تسهیلات مملی
و بهزیستی فوردی )لنوارد ،)2114 ،همچنوین مسوکن ،اشوتغال ،تفریموات ،نظافوت و امنیوت،
قلمروهای زیستپذیری در مطالعة هاولی و همکاران اسوت )هواولی ،اسوکات ،و ردمونودب،1
 ،1771ص .)944 .وامل مثرر در زیستپذیری بارت است از :سرمایهگذاری در زیرساخت-
های موجود حمل و نشل مومی ،بهبود امنیت حمل و نشل ،افزایش تعداد نشاط دارای دسترسی
به حمل و نشول موومی و توسوعة سولامت از طریوص فوراهم آوردن شورای حرکوت پیواده و
دوچرخه ،حفاظت از ممی زیست ،حفاظت از موجودیهای تاری ی و فرهنعی (معوایر ،مک
کارتی ،و کانبی ،1773 ،9ص.)04 .

1. Song
2. Howley, Scott, & Redmondb
3. Maguire, McCarty, & Canby

39

شمارۀ سی و ششم

مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای

رویکردهای زیستپذیری را با توجه به دورۀ زمانی میتوان در سه ب وش بوه شور ذیول
نوان کرد:

رویکرد تجربی :این رویکرد به تعری

یک مکان خوب از طریص بوه کوارگیری تمشیشوات

تجربی تکیه دارد.

رویکرد ادراکهای فردی و مطالعات بهزیستی ذهنی :این رویکرد بر رضایت و ارجمیت
افراد تمکید دارد.

رویکرد کیفیت زندگی )رویکرد معیارهای اجتماعی برای کیفیت زندگی) :ممششانی کوه
به بهبود زیستپذیری در مکان تمایل دارند ،رویکردهای مکوانمموور را بوا ارزیوابی کیفیوت
زندگی تلفیص می کنند (باجونید ،باس ،و نواوی ،1722 ،2ص.)09 .
 .6بحث و یافتهها
 .1. 6شناسایی ابعاد و شاخصهای زیستپذیری

شناسائی و تعیین معیارهای تصمیم گیری در این تمشیوص ،ن سوت ،شواخصهوا بوه نووان
وامل مثرر بر زیستپذیری شهرها براساس ادبیات پژوهش و مصاحبههای ت صصی انت اب
شدند .براساس مدل تمشیص ،گاق بعدی شناسایی العوی روابو

لوی میوان آنهاسوت .جهوت

انعکاس رواب درونی میان معیارهای اصلی از دیدگاه خبرگوان اسوتفاده شوده اسوت .در ایون
تکنیک مت صصان قادرند با تسل بیشتری به بیان نظرات خود در رابطوه بوا ارورات (جهوت و
شدت اررات) میان وامل بپردازند .ماتریس حاصل (ماتریس ارتباطات داخلی) ،هم رابطة لی
و معلولی بین وامل را نشان میدهد و هم اررپذیری و اررگذاری متغیرها را نمایش موی دهود.
در این مطالعه پس از شناسائی ابعاد و شاخ های مطالعوه ،روابو بوین ابعواد و شواخصهوای
شناسائ شده با استفاده از رابطة مفهومی منجر به تملیل شده است.

1. Bajunid, Abbas, & Nawawi
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 .2 .6ماتریس خود تعاملی ساختاری()SSIM

پس از شناسایی ابعاد و شاخص های زیستپذیری شهری ایون وامول در مواتریس خوود
تعاملی ساختاری( )SSIMوارد شده است .به این منظور پرسشناموهای طراحوی شود .در ایون
جدول  23فاکتور انت اب شده است .در این مرحله متغیرها از نظر پاسخدهندگان دو بوه دو بوا
هم بررسی میشوند و پاسخدهنده با استفاده از نمادهای ذیول بوه تعیوین روابو متغیرهوا موی
پردازد:
 = Vمتغیر  Iبر تمشص متغیر  jکمک میکند.
 =Aمتغیر  jبر تمشص متغیر Iکمک میکند.

 =Xمتغیر  Iو  jهر دو به تمشص هم کمک میکنند.
 =Oمتغیر  Iو  jبا یکدیعر ارتباط ندارند.
مدلسازی ساختاری -تفسیری پیشنهاد میکند که از نظرات خبرگان براسواس تکنیوکهوای
م تل

مدیریتی از جمله توفان فکری ،گروه اسمی و غیره در توسوعة روابو ممتووایی میوان

متغیرها استفاده شود .بنابراین ،ماتریس خودتعاملی با استفاده از چهار حالوت روابو مفهوومی
فوق و توس  17نفر از خبرگان و مت صصان تشکیل شده اسوت .اطلا وات حاصول براسواس
متد مدلسازی ساختاری تفسیری جمعبندی و ماتریس خود – تعاملی ساختاری نهایی تشکیل
شده است.
جدول  -3ماتریس خودتعاملی ساختاری( )ISSMشاخصهای زیستپذیری
مأخذ :یافتههای پژهش1536 ،
I
J

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C16

داشتن شغل و
درآمد مناسب

-

V

V

V

A

A

V

V

A

A

O

o

X

V

X

X

()C1
مسکن
مناسب(( c2
میزان تممین

-

X

O

V

O

V

V

V

V

O

X

V

X

X

V

-

O

V

A

X

V

A

V

O

X

V

X

O

X
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I
J

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C16

مصرف کالا و
خدمات()C3
میزان تآمین
مصرف

-

V

A

V

V

V

X

O

X

X

X

O

X

انرژی()C4
کیفیت شبکة
آب ،برق ،گاز،
تلفن ،پست و

-

O

V

V

O

X

O

V

X

X

X

O

اینترنت()C5
توزیع ادلانة
امکانات و
خدمات

-

V

V

O

X

X

V

X

X

X

V

زیرساختی(
)C6
تعلص به مکان
(منطشه ،ممله

-

V

V

X

X

V

O

V

V

X

و شهر) ()C7
امیدواری به
بهبود شرای

-

V

X

X

X

A

V

A

A

زندگی()C8
افزایش امنیت
فردی و
اجتما ی(C9

-

V

X

X

A

V

V

O

)
توسعة
آموز
مومی(C10

-

V

V

V

V

X

V

)
کیفیت ف ای
سبز شهر

-

V

V

V

X

V
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I
J

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C16

()C11
کاهش
آلودگی(C12

-

A

V

X

V

)
افزایش
بهداشت
مومی(C13

-

V

X

X

)
کیفیت
ف اهای
فراغتی،
تفریمی و

-

X

V

ورزشی
()C14
کیفیت مناسب
معابر و خیابان

-

X

ها ()C15
کیفیت زیبایی
طبیعی و ایجاد
چشم انداز

-

خوب شهری
()C16

 .5 .6تشکیل ماتریس دریافتی(2ماتریس دسترسی اولیه)1

موواتریس دسترسووی اولیووه از تبوودیل موواتریس  SSIMبووه صووورت یووک موواتریس دو
دویی(دوارزشی) درمیآید .برای اسوت را مواتریس دسترسوی بایود در هور سوطر ودد یوک
جوایعزین لاموت هوای  Vو  Xو ودد صوفر جوایعزین لاموت هوای  Aو Oدر مواتریس
1. Reachability matrix
2. Initial reachability matrix
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دسترسی اولیه شود .سپس رواب رانویه بین بعد /شاخصها کنترل شده است .رابطة رانویه بوه-
گونهای است که اگر بعٌد  Jمنجر به بعٌد  Iشود و بعد  Kرا منجر شود ،بعٌد  Jمنجر بوه بعٌود K

خواهد شد .به ماتریس تبدیلشده در اصوطلا مواتریس دریوافتی اولیوه مویگوینود کوه در آن
نمادهای  A, V, O,Xبه وسیلة ا داد ( 7و  )2جایعزین شدهاند .اگر فرض شوود کوه §()i , j

معوادل مثلفوة ( )i , jاٌق مواتریس  SSIMبووده و ®( )i , jمعوادل مثلفوة §( )i , jاٌق مواتریس
دریافتی باشد ،جایعزینی براساس قوانین زیر صورت می گیرد:
.1

اگر  )i , j(§=Vآنعاه =®( 2 )i , jو =®(7 )j,i

.2

اگر  )i , j(§=Aآنعاه =®( 7 )i , jو =®(2 )j,i

.3

اگر  )i , j(§=Xآنعاه =®( 2 )i , jو =®(2 )j,i

.4

اگر  )i , j(§=Oآنعاه =®( 7 )i , jو =®(7 )j,i

با ا مال قوانین بالا در جایعزینیها به ماتریس دریافتی اولیه میرسیم که در جدول 4
نشان داده شده است.
جدول  -6ماتریس دسترسی اولیه
ممخذ :یافتههای پژهش2913 ،
j

C3

7

2

-

7

2

7

2

2

7

2

0

1

1

1

0

1

C4

7

7

7

-

1

0

1

1

1

1

0

1

1

1

0

1

C5

1

7

0

0

-

0

1

1

0

1

0

1

1

1

1

0

C6

1

7

1

1

7

-

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

C7

0

0

2

0

0

0

-

1

1

1

1

1

7

2

1

1

C8

7

0

0

7

0

7

7

-

1

1

1

1

0

1

0

0

C9

1

7

2

0

0

0

7

7

-

1

1

1

0

1

1

0

C10

2

0

0

2

1

1

2

1

0

-

1

1

1

1

1

1

C11

7

0

0

0

0

2

1

2

2

7

-

1

1

1

1

1

C12

7

2

2

2

7

0

7

1

2

7

0

-

0

1

1

1

I

C2

7

-

2

7

2

7

2

2

2

2

7

2

2

2

2

2

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C16

C1

-

1

1

1

0

0

1

1

0

0

0

0

1

1

1

1

سال نوزدهم

09

شناسایی وامل مثرر بر زیستپذیری شهری با رویکرد ..

j

I

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C16

1

0

0

1

1

1

7

1

2

7

0

1

-

1

1

1

C13
C14

7

2

2

2

2

2

7

7

7

0

0

7

0

-

1

1

C15

1

2

0

0

2

2

7

1

7

2

1

1

1

1

-

1

C16

1

0

2

2

0

0

1

1

0

7

7

7

1

7

2

-

 .4 .6ماتریس دسترسی نهایی

ماتریس دریافتی نهایی با ا مال رواب تعدی موجود در بوین متغیرهوا و انتشوالپوذیری در
رواب متغیرها تشکیل می شود .بدین صورت که اگر ( )i , jبا هم در ارتباط باشند و نیز ( kو
 )jبا هم رابطه داشته باشند؛ آنعاه( kو  )iبا هم در ارتباط هستند (آذر و بیوات2990 ،؛ راوی و
شانکار .)1770 ،به این ترتیب میتوان فاز بعدی از مراحل اجرای متدلوژی  ISMرا بوه انجواق
رساند .نتیجة استفاده از رواب متعدی بین متغیرها در جدول  3قابل رؤیوت اسوت .همچنوین،
نیروهای ممرک هر متغیر و میزان وابستعی هر متغیر نیز نشان داده شده است .نیوروی ممرکوة
هر متغیر بارت است از تعداد نهایی متغیرهای (شامل خود ) که مویتوانود در ایجواد آنهوا
نشش داشته باشد .میزان وابستعی بارت است از تعداد نهایی متغیرهایی که با ث ایجاد متغیور
مذکور می شوند.
جدول  -8ماتریس دسترسی نهایی(اصلاحشده)
ممخذ :یافتههای پژهش2913 ،
I
C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C16

j

قدرت نفوذ

C1
C2
C3

2
*2
*2

1
2
2

1
2
2

1
7
*2

*2
2
2

*2
*2
7

2
2
2

2
2
2

*2
2
7

2

*2

1

1

1

*2

*2
2

*2

2

2

2

2

2
1

7

7

2

2

2

2

20
24
20
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00

I

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C16

j

قدرت نفوذ

C4

7

7

2

2

1

*2

1

1

1

1

7

1

1

1

*2

1

29

C5

2

*2

0

0

2

*2

1

1

0

1

*2

1

1

1

1

0

21

C6

2

*2

1

1

7

2

1

1

*2

1

1

1

1

1

1

1

24

C7

2

0

2

0

0

0

2

1

1

1

1

1

*2

2

1

1

21

C8

*2

0

0

7

0

7

7

2

1

1

1

1

*2

1

*2

0

1

C9

2

7

2

0

*2

*2

7

7

2

1

1

1

*2

1

1

*2

21

C10

2

0

0

2

1

1

2

1

0

2

1

1

1

1

1

1

29

C11

7

*2

*2

*2

0

2

1

2

2

7

2

1

1

1

1

1

29

C12

*2

2

2

2

7

0

7

1

2

7

0

2

*2

1

1

1

22

C13

2

*2

0

1

1

1

*2

1

2

7

0

1

2

1

1

1

29

C14

7

2

7

0

2

2

7

7

7

0

0

7

7

2

2

2

3

C15

2

2

*2

*2

2

2

7

1

7

2

1

1

2

2

2

2

20

C16

2

*2

1

0

*2

0

1

7

*2

7

7

7

2

7

2

2

میزان وابستعی

29

22

22

1

22

22

22

29

22

22

27

29

24

24

23

20

1
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در جدول  ،3قدرت نفوذ (میزان تمریری که هر یک از وامل بور سوایر وامول دارنود) 23
شاخص شناساییشده در حوزۀ زیستپذیری شهر ایلاق آمده است .نتایج بیانعر این اسوت کوه
پنج امل توزیع ادلانة امکانات و خدمات زیرساختی ،مسکن مناسب ،داشتن شوغل و درآمود
مناسب ،میزان تممین مصرف کالا و خدمات ،کیفیت مناسب معابر و خیابانها به ترتیب با میزان
قدرت نفوذ  20 ،20،20 ،24 ،24بیشترین تمریر و کیفیت ف اهای فراغتی ،تفریمی و ورزشوی،
کیفیت زیبایی طبیعی و ایجاد چشمانداز خوب شهری و امیدواری به بهبود شرای زنودگی بوه
ترتیب با میزان تمریر  1 ،1 ،3کمترین تمریر را دارند .بر این اسواس ،ن سوتین ابعواد کلوی موثرر
زیستپذیر کردن شهر ایلاق ابعاد اقتصادی و در مراحل بعدی ابعاد زیست ممیطی و اجتموا ی
است.
 .3 .6سطحبندی عوامل مؤثر بر زیستپذیری شهر ایلام

ماتریس دسترسی نهایی باید به سطو م تل

دستهبنودی شوود .پوس از تعیوین مجمو وة

دستیابی و مجمو ة پیشنیاز برای هر نصر و تعیین مجمو ة مشترک ،سوطحبنودی متغیرهوا
انجاق میشود .مجمو ة دستیابی برای هر نصر ،مجمو های است که در آن سطرهای مواتریس
دستیابی نهایی به صورت  2ظاهر شده باشند و مجمو ة پیشنیاز ،مجمو وهای اسوت کوه در
آن ستونها به صورت  2ظاهر شوده باشوند .بوا بوه دسوت آوردن اشوتراک ایون دو مجمو وه،
مجمو ة مشترک به دست خواهد آمد .به طوری که این متغیرها در ایجاد هوی متغیور دیعوری
مثرر نیستند .آن متغیرها پس از شناسایی بالاترین سطح از فهرست سایر متغیرهوا کنوار گذاشوته
میشود .این تکرارها تا مش ص شدن سطح همة متغیرها ادامه مییابد .ناصوری کوه در آنهوا
مجمو ة مشترک با مجمو ة دستیابی یکسان است ،سطح اول اولویت را بوه خوود اختصواص
میدهند .با حذف این ناصر و تکرار این مرحله برای سایر ناصر ،سطح تماق ناصور تعیوین
میشود .در این پژوهش سطو ششگانة متغیرها بدست آمده که نتیجة نهایی آنهوا در جودول
 9جمعبندی شده است.
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جدول  -7سطحبندی عوامل مؤثر بر زیستپذیری
ممخذ :یافتههای پژهش2913 ،
R

C1

مجموعۀ دست یابی

عوامل

داشتن شغل و درآمد
مناسب و کافی

-0-3 -4 -0-9-1-2
-20-29-27-1-9
23 -24
-0-3 -4 -9-1-2

C2

مسکن مناسب

-21 -22 -27-1-9
23 -24 -20-29

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

میزان تممین مصرف کالا
و خدمات

-9 -0-4 -0-9-1-2
-29-21 -22 -27
23 -24 -20

میزان تآمین مصرف
انرژی

-0-3 -4 -0-9-2
-29-21 -27-1-9
23 -24 -20

کیفیت شبکة آب ،برق،

-9 -0-3 -4 -1-2

گاز ،تلفن ،پست و

-29-21 -22 -27

اینترنت

24 -20

توزیع ادلانة امکانات و
خدمات زیرساختی
تعلص به مکان (منطشه،

-0-3 -0-9-1 -2
-21 -22 -27-1-9
23 -24 -20-29
-27-1-9 -0-9-2

مجموعۀ پیش نیاز

-1-9-0-3 -4 -9-1-2
23 -24 -29 -21 -27
-21 -22-3 -4 -9-1-2
23 -24 -20-29

مجموعۀ مشترک

-0-3-4 -9-1-2
-24 -29-27-1-9
-3 -4 -9-1-2
-20-29-21 -22

23 -24 -21 -22

23 -24 -21 -22

-21 -27-3 -0-9-2

-27-3 -0-9-2

-24 -29-22

24 -29-21

-27-1-4 -0-9-1 -2

-29 -27-4 -1-2

23 -24 -20-29

24 -20

-24 -20-29-27

23 -29-22 -27

23 -29

امیدواری به بهبود

-22-27-1-9-2

-9-0-3 -4 -0-9-1 -2

-22 -27-9-2

شرای زندگی

23 -24 -20-29-21

-24 -29-21 -22 -27

-24 -29-21

-1-9 -0-3 -0-1 -2

-21-22-1-3-2

23 -29-21 -22

23 -20-29

-9 -0-3 -4 -0-2

-0-3 -4 -0-9-1 -2

-9 -0-3 -4 -0-2

-29-21 -22 -27

24 -27-1-9

-24 -27

افزایش امنیت فردی و
اجتما ی
توسعه آزمو

23 -24

-27-1-3 -4 -9 -2
-20-29-21-22
23 -24

مومی

6

5

5

23

-0-3 -4 -0-9-1 -2

ممله و شهر)

5

-1-3 -0-1 -2

-22 -27-0-9-2

-20-29-21 -22

4

23 -24

-1-0-3 -0 -9-1-2

23 -24 -20-29

2

23

-0-0 -9-1-2

-27-1-3 -0-4 -1 -2

سطح

5

3

4

5
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R

عوامل

C11

کیفیت ف ای سبز شهر

C12

کاهش آلودگی

C13

افزایش بهداشت مومی

مجموعۀ پیش نیاز

مجموعۀ دست یابی

00

مجموعۀ مشترک

سطح

23 -24 -20
-1-9 -0-3 -0-9-1

-1-9 -0-3 -4 -9-1

-1-9 -0-3 -9-1

-24 -22 -27

-24 -22

-1-9 -0-9-1 -2

-1-9 -0-3 -4 -0-9-1

-21-1-9 -0-9-1

23 -24 -20-29-21

24-29-21 -22 -27

24 -29

-0-3 -4 -0-1 -2

-0-3 -4 -0-9-1 -2

-0-3 -4 -0-1 -2

-20-29-21 -1-9

-29-21 -22 -27-1-9

-29-21 -1-9

23 -24

23 -24

23 -24

-20-29-21 -22
23 -24

C14

کیفیت ف اهای فراغتی،

-24 -20-3 -4 -1

تریمی و ورزشی

23

کیفیت مناسب معابر و

C15

خیابان ها
کیفیت زیبایی طبیعی و
ایجاد چشمانداز خوب

C16

شهری

-29-21 -22 -27-1-9

24 -20-3 -4 -1

2

2

24 -20

-3 -4 -0-9-1 -2

-0-3 -4 -0-9-1 -2

-29-21 -22 -27-9

-29-21 -22 -27-1-9

-21 -22 -27-9

23 -24 -20

23 -24 -20

23 -24 -20-29

23 -24 -29

3

-0-3 -4 -0-9-1 -2

-3 -4 -0-9-1 -2

-1-0 -4 -9-1 -2

5

-1 -0-3 -0-9-1 -2
-20-29-21 -22 -27
23 -24

-29-1-0-9-1 -2
23 -24

1

2

شهر ایلاق براساس جدول  9وامل مثرر بر زیستپذیری به شش سوطح طبشوهبنودی شوده
است .در گراف  ISMرواب متشابل و تمریرگوذاری بوین معیارهوا و ارتبواط معیارهوای سوطو
م تل

نمایان است که موجب درک بهتر ف ای تصمیم گیری میشود .در این ب وش ،شوش

امل میزان تممین مصرف انرژی ،کیفیت شبکة آب ،برق ،گاز ،تلفن ،پست و اینترنوت ،توزیوع
ادلانة امکانات و خدمات زیرساختی ،توسعة آموز

موومی ،میوزان توممین مصورف کالوا و

خدمات ،تعلص به مکان ( منطشه ،ممله و شهر) ،در پایینترین سطح قرار گرفتوهانود کوه ماننود
سنگ زیربنایی مدل مل میکنند ،در نتیجه ارتشاء سطح زیستپذیری شهر ایلواق بایود از ایون
متغیرها آغاز شود و به سایر متغیرهوا تعمویم یابود .مسوکن مناسوب ،افوزایش امنیوت فوردی و
اجتما ی ،امیدواری به بهبود شرای زندگی ،کاهش آلودگی ،افزایش بهداشت مومی ،کیفیوت
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ف اهای فراغتی ،تفریمی و ورزشی ،کیفیت زیبایی طبیعی و ایجاد چشمانداز خوب شوهری و
کیفیت مناسب معابر و خیابانها به ترتیب در سطو بعدی قرار دارند.
سطح 1

کیفیت زیبایی طبیعی و
ایجاد چشم انداز خوب
شهری

کیفیت فضاهای فراغتی،
تریحی و ورزشی

افزایش بهداشت
عمومی

سطح 9

داشتن شغل و درآمد
مناسب و کافی

کاهش آلودگی

امیدواری به بهبود شرایط زندگی

مسکن مناسب

افزایش امنیت فردی و اجتماعی

سطح 0
کیفیت ف ای
سبز شهر

توسعه
آزمو
سطح  4مومی

توزیع عادلانه
امکانات و خدمات
زیرساختی

سطح 3

میزان تأمین
مصرف کالا و
خدمات

کیفیت شبکه آب،
برق ،گاز ،تلفن،
پست و اینترنت

تعلق به
مکان

میزان تأمین مصرف انرژی
شکل  -2مدل توسعۀ عوامل مؤثر بر زیستپذیری شهر ایلام
ممخذ :یافتههای پژهش2913 ،

 .6 .6تحلیل MICMAC

تجزیه و تحلیل قدرت نفوذ – وابستگی (روش میک مک :)1در این مرحله با اسوتفاده از
رو

 MICMACنو متغیرها با توجه به اررگذاری و اررپذیری بر سوایر متغیرهوا مشو ص

شده است و پس از تعیین قدرت نفوذ یا اررگذاری و قدرت وابستعی وامل مویتووان تموامی
1. MICMAC
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وامل مثرر بر زیستپذیری شهر ایلاق را در یکی از خوشههای چهارگانوة رو

01

مواتریس ارور

متغیرها طبشهبندی کرد .ن ستین گروه شامل متغیرهای مستشل (خودم تار) میشود که قودرت
نفوذ و وابستعی ضعیفی دارند .این متغیرها تا حدودی از سایر متغیرها مجزاسوت و ارتباطوات
کمی دارند .گروه دوق ،متغیرهای وابسته که از قدرت نفوذ ضعی  ،ولی وابستعی بالایی دارند.
گروه سوق ،متغیرهای پیوندی که قدرت نفوذ و وابستعی بالایی دارد .در واقع هرگونه ملی بر
این شاخص متغیرها سبب تغییر سایر شاخصها مویشوود .گوروه چهوارق ،متغیرهوای مسوتشل
(کلیدی( را دربرمیگیرد .این متغیرها دارای قدرت نفوذ بالا و وابستعی پایینی اسوت .براسواس
جدول  ،1هیج یک از توانمندسازها در گروه خود م تار قرار نعرفتوهانود و ایون نشواندهنودۀ
اهمیت همة توانمندسازها در زیستپذیری شهر ایلواق اسوت .متغیرهوای امیودواری بوه بهبوود
شرای زندگی ،کیفیت ف اهای فراغتی ،تفریمی و ورزشی و کیفیت زیبوایی طبیعوی و ایجواد
چشمانداز خوب شهری بیشتر تمت تمریر سایر وامل بوده و از منظر سیسوتمی جوزء ناصور
اررپذیر و وابسته است .به بارت دیعر ،برای ایجاد این متغیر وامل زیوادی دخالوت دارنود و
خود آنها کمتر میتوانند زمینهساز متغیرهای دیعر شوند .متغیرهای میزان تممین مصرف انرژی
و کیفیت ف ای سبز شهری جزء متغیرهای کلیدی برای توسعة زیستپذیری شوهر ایلواق بوه
شمار میروند .این متغیرها تمریر بسیاری بر تمشص و ارتشاء زیستپوذیری شوهر ایلواق داشوته و
قدرت نفوذ بالا و وابستعی پایینی دارند .اصولاً متغیرهایی کوه قودرت نفووذ بالوایی دارنود بوه
اصطلا متغیرهای کلیدی خوانده میشوند .این متغیرها در یکی از دو گروه متغیرهای مسوتشل
یا پیوند جای میگیرند .همانطور که در جدول  1مش ص است ،یازده توانمندساز که در گروه
متصل قرار گرفتهاند ،همه از شدت نفوذ و وابستعی بالوایی برخوردارنود و هرگونوه تغییور در
هریک از این توانمندسازها موجب تغییر در سایر توانمندسازها مویشوود .ایون توانمندسوازها
شامل داشتن شغل و درآمد مناسب و کوافی ،میوزان توممین مصورف کالوا و خودمات ،مسوکن
مناسب ،کیفیت شبکة آب ،برق ،گاز ،تلفن ،پست و اینترنت ،تعلص به مکوان (منطشوه ،مملوه و
شهر) ،افزایش امنیت فردی و اجتما ی ،توزیع ادلانة امکانات و خدمات زیرسواختی ،توسوعة
آموز

مومی ،کاهش آلودگی ،افزایش بهداشت مومی و کیفیت مناسب معابر و خیابوانهوا

میشود .هرگونه ملی بر این متغیر سبب تغییر سایر متغیرها میشوود .قودرت نفووذ و میوزان
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وابستعی هریک از وامل مثرر بر زیستپذیری شهر ایلاق در جدول  1و  27نشوان داده شوده
است.
جدول  -3درجۀ قدرت هدایت و وابستگی متغیرها
ممخذ :یافتههای پژهش2913 ،
متغیر

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C16

قدرت نفوذ

20

24

14

میزان وابستعی

29

22

1

22

22

13

12

24

22

29

22

22

27

29

24

24

23

22

21

1

21

29

29

22

29

3

20

1
20

جدول  -11سطحبندی عوامل مؤثر بر زیستپذیری شهر ایلام با استفاده از روش  MICMACقدرت
وابستگی
ممخذ :یافتههای پژهش2913 ،
23

C1

C15
C13

c2

20

C3
C10

C11

C4

29

،C5
،c7

21

c9
C12

22
27

C16

C8

1
9
0

قدرت نفوذ

متغیرهای پیوندی

،C6

متغیرهای مستشل (کلیدی)

24
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3

C14

4
متغیرهای

متغیرهای وابسته

0

مستشل

9
1
2
23

24

20

29

21

22

27

1

9

0

3

4

0

9

1

2

 .8نتیجهگیری و پیشنهادها

امروزه مسائل شهر و شهروندی به مهمترین مسائل مثرر بور ابعواد کموی و کیفوی زنودگی
انسان تبدیل شده است .پیش از این دوره نیز شهر در مفهووق واق آن اهمیوت داشوت ،اموا در
دوران معاصر این اهمیت توس طی

وسیعتری از مردق و نیوز طیو

فراتوری از مت صصوان

ادراک شده است .ازاینرو ،پرداختن به تئوریهای جدیود شوهر کوه هور یوک بوا هودف حول
مشکلات شهری ،بهبود وضعیت کیفی و کمی زندگی شهروندان در شهرها ،ارتشاء کیفیت ممی
شهر ،مدیریت شهر ،پیشبرد شهر به سوی مطلوبتر شدن وغیره مطر شدهاند ،بیش از پویش
مهم است .بر این اساس زیستپذیری یکی از مباحث و تئوریهای اخیر در برنامهریزی شهری
است که مانند دیعر تئوریهای نوین مثل شهر توانا ،شهر خلاق ،شهر پایدار ،شهر تابآور ،موا
را به سوی داشتن شهری مطلوبتر برای زندگی و توسعة شوهری پایودار رهنموون مویسوازد.
بدین منظور در مشالة حاضر به بررسی وامل مثرر بر زیستپذیری شوهر ایلواق پرداختوه شود.
نتایج مشاله نشان می دهد که زیست پذیری شهر ایلاق در هور سوه بعود اقتصوادی ،اجتموا ی و
زیستممیطی در حد متوس و پایین ارزیابی شده است و می توان گفت شهر ایلاق یک شوهر
زیستپذیر نیست .از لماظ قدرت نفوذ (میزان تمریری که هریوک از وامول بور سوایر وامول
دارند)  23شاخص شناساییشده در حوزۀ زیستپذیری شهر ایلاق؛ پنج امول توزیوع ادلانوة
امکانات و خدمات زیرساختی ،مسکن مناسب ،داشتن شوغل و درآمود مناسوب ،میوزان توممین
مصرف کالا و خدمات ،کیفیت مناسب معابر و خیابانها به ترتیب با بالاترین میزان قدرت نفوذ
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و تمریر  20 ،20،20 ،24 ،24ممرک زیستپذیری شهر ایلاق هسوتند .همانعونوه کوه در تملیول
نتایج هریک از ابعاد اجتما ی ،اقتصادی و زیستممیطی حاصل شد ،زیستپوذیری شواخص
اقتصادی بیشتر از دو شاخص دیعر است و به لماظ اجتما ی کمترین زیستپوذیری در شوهر
ایلاق وجود دارد .که این یافته با یافتههای تمشیص ساسانپوور ،تولوایی ،و جعفرآبوادی (،)2919
اکیری و لی اکبری ( ،)2914خراسانی و رجایی ( ،)2919که بیشتر ارز

زیستپذیری را در

ابعاد اقتصادی به دست آوردهاند کاملا سازگار اسوت و هومسوویی دارد .شوهر ایلواق براسواس
وامل مثرر بر زیستپذیری به شش سطح طبشهبندی شده است .که ب ش شوش امول میوزان
تممین مصرف انرژی ،کیفیت شبکة آب ،بورق ،گواز ،تلفون ،پسوت و اینترنوت ،توزیوع ادلانوة
امکانات و خدمات زیرساختی ،توسعة آموز

مومی ،میزان تممین مصورف کالوا و خودمات،

تعلص به مکان (منطشه ،ممله و شهر) ،در پایینترین سطح قرار گرفتهاند که مانند سنگ زیربنایی
مدل مل میکنند ،در نتیجه ارتشاء سطح زیستپذیری شهر ایلاق باید از این متغیرها آغاز شود
و به سایر متغیرها تعمیم یابد .مسکن مناسب ،افزایش امنیت فردی و اجتموا ی ،امیودواری بوه
بهبود شرای زندگی ،کاهش آلودگی ،افوزایش بهداشوت موومی ،کیفیوت ف واهای فراغتوی،
تفریمی و ورزشی ،کیفیت زیبایی طبیعی و ایجاد چشمانداز خوب شوهری و کیفیوت مناسوب
معابر و خیابانها به ترتیب در سطو بعودی قورار دارنود .ایون پوژوهش بوا تکیوه بور تملیول
 MICMACنشان میدهد که هیج یک از توانمندسازها در گروه خودم تار قرار نعرفتهانود و
این نشاندهندۀ اهمیت همة توانمندسازها در زیستپذیری شهر ایلاق است .متغیرهای امیودواری
به بهبود شرای زندگی ،کیفیت ف اهای فراغتی ،تفریمی و ورزشی و کیفیت زیبایی طبیعوی و
ایجاد چشمانداز خوب شهری بیشتر تمت تمریر سایر وامل بووده و از منظور سیسوتمی جوزء
ناصر اررپذیر و وابسته است .به بارت دیعر ،برای ایجاد این متغیور وامول زیوادی دخالوت
دارند و خود آنها کمتر میتوانند زمینهسواز متغیرهوای دیعور شووند .متغیرهوای میوزان توممین
مصرف انرژی و کیفیت ف ای سبز شهری جزء متغیرهای کلیدی برای توسعة زیسوتپوذیری
شهر ایلاق به شمار میروند .این متغیرها تمریر بسیاری بر تمشص و ارتشوای زیسوتپوذیری شوهر
ایلاق داشته و قدرت نفوذ بالا و وابستعی پایینی دارند .اصولاً متغیرهایی که قدرت نفووذ بالوایی
دارند به اصطلا متغیرهای کلیدی خوانده میشوند .این متغیرها در یکی از دو گروه متغیرهای
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مستشل یا پیوند جای میگیرند و در نهایت همانطور که در تملیل نتایج مشو ص شود ،یوازده
توانمندساز که در گروه متصل (پیوندی) قرار گرفته اند ،همه از شدت نفوذ و وابستعی بالوایی
برخوردارنوود و هرگونووه تغییوور در هوور یووک از ایوون توانمندسووازها موجووب تغییوور در سووایر
توانمندسازها میشود .این توانمندسازها شامل :داشتن شغل و درآمود مناسوب و کوافی ،میوزان
تممین مصرف کالا و خدمات ،مسکن مناسب ،کیفیت شوبکة آب ،بورق ،گواز ،تلفون ،پسوت و
اینترنت ،تعلص به مکان (منطشه ،ممله و شهر) ،افزایش امنیت فردی و اجتما ی ،توزیع ادلانوه
امکانات و خدمات زیرساختی ،توسعة آمووز

موومی ،کواهش آلوودگی ،افوزایش بهداشوت

مومی و کیفیت مناسب معابر و خیابانها ،هرگونه ملوی بور ایون متغیور سوبب تغییور سوایر
متغیرها می شود .نتایج یادشده با نتیجة پوژوهش شواهیوندی ،قلعوه نووی ،و لیپوور اصوفهانی
( ،)2911لی اکبری و و اکبری ( ،)2914سازگار است که وامل مسکن مناسوب ،سورزندگی
اقتصادی ،ارتشای شواخصهوای کالبودی ،توزیوع ادلانوة امکانوات و خودمات زیرسواختی و
شاخصهای کمی اجتما ی ،مانند کتاب انهها ،مراکز آموزشی ،بهداشتی درمانی را جزء وامول
کلیدی معرفی کردهاند .در تمشیص اموتا ( )2119نیز شواخصهوای اقتصوادی ،نشوش کلیودی و
تعیینکننده در زیستپذیری مملههای شهر بنین داشته است که با نتایج این تمشیص همخووانی
دارد .نتایج برنامهریزی منطشة کلانشهری ونکوور( ،)1774کوه بوه نووان پیشورو در بررسوی و
ارزیابی زیستپذیری در جهان شناخته میشود اصوول مبنوایی و ریشوهای زیسوتپوذیری در
سکونتعاههای انسانی را توزیع ادلانة امکانات و خدمات ،امکان دسترسوی بوه زیرسواختهوا
(حمل و نشل ،ارتباطات ،آب و بهداشت( ،برابری و مشارکت مردق دانسته است کوه بوا وامول
کلیدی این پژوهش همسویی دارد .با توجه به ابعاد و شاخصهوای شناسواییشوده و تجزیوه
تملیل به مل آمده برای روی این وامل پیشنهاد میشود که:
 بالا بردن کیفیت ساختما ها و تجهیزات آموزشی.
 سرمایهگذاری در ب شهای خصوصی و مومی جهت اشتغالزایی و توجه جدی
به نیازهای اساسی و زیربنایی مثل مسکن.

مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای

90

شمارۀ سی و ششم

 توزیع ادلانة امکانات و خودمات زیرسواختی و حمایوت از جواموع موجوود )از
طریص ایجاد هویت مملهای ،حس تعلص به مکان ،تعاملات اجتموا ی شوهروندان،
امنیت(.
 تممین پوشش گیاهی مورد نیاز و کاشت درختان و گیاهان در ف واهای جمعوی و
نیز معابر و گذرگاههای ممله ای ،در صدر قرار دارد .ایجاد ف وای سوبز موردق را
تشویص به پیادهروی کرده ،ارز

اراضی را افوزایش داده و لوذا موجبوات ارتشوای

سرزندگی اقتصادی و اجتما ی را فراهم می نماید.
کتابنامه
 .2بازوندی ،ف ،.و شهبازی ،ق .)2919( .نشش کیفیت سرزندگی در ایجاد تصویر ذهنوی شوهروندان و

میزان بهرهگیری از ف ای شهری (مورد مطالعه :پیاده راه خیابان سوپهسوالار تهوران) .دو فصولناموة
پژوهشهای منظر شهر.99 -09 ،)2(2 ،

 .1بندر آباد ،. ،و ماجدی .)2919( . ،معیارهای جهانی و بومی شوهر زیسوتپوذیر .نشوریة هویوت
شهر.34 -03 ،)9(20 ،
 .9بندرآباد .)2917( . ،شهر زیستپذیر از مبانی تا مبنا .تهران :انتشارات آذرخش.
 .0حاتمی نژاد ،. ،مدانلو جویباری ،ق ،.و اخوان حیدری ،ک .)2910( .تملیل ف ایی زیس پوذیری
کالبدی کلانشهر اهواز .نشریة لمی – پژوهشی برنامهریزی توسعة کالبدی.22-19 ،)2(0 ،
 .4حاجیپور ،ن .)2913( .تملیل تطبیشی شاخصهای منت ب زیستپذیری شهری در کلانشهر اهواز
(مطالعة موردی :مملات گلستان ،کیانپارس ،سپیدار) (پایاننامة منتشرنشدۀ کارشناسویارشود رشوتة
جغرافیا و برنامهریزی شهری) .دانشعاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران.
 .3خراسانی ،ق .ا ،.و رضوانی ،ق .ر .)2919( .تملیل ارتباط زیستپذیری روستاهای پیرامون شهری بوا
برخورداری خدماتی (مطالعة موردی :شهرستان ورامین) .نشریة برنامهریزی ف ایی.2-24 ،)9( 9 ،

 .0خزایینژاد ،ف .)2914( .زیست پذیری شوهری :مفهووق ،اصوول ابعواد و شواخص هوا .فصولناموة
پژوهشهای جغرافیایی برنامهریزی شهری.10-47 ،)2( 0 ،
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 .9رشیدی ابراهیم حصاری ،ا ،.موحود ،. ،تولوایی ،س ،.و موسووی ،ق .ن )2914( .تملیلوی ف وایی
منطشة کلانشهری تبریز با رویکرد زیست پذیری .فصولناموة ف وای جغرافیوایی-203 ،)40(23 ،
.244
 .1ساسانپور ،ف ،.تولایی ،س ،.و جعفری آبادی .)2919( . ،قابلیت زیستپذیری شهرها در راستای

توسعة پایدار شهری (مورد مطالعه :کلان شهر تهران) .فصلنامة لمی -پژوهشی انجمن جغرافیایی
ایران.297 -240 ،)01(21 ،
 .27ساسانپور ،ف ،.لیزاده ،س ،.و ا رابی مشودق .)2910( . ،قابلیوتسونجی زیسوتپوذیری منواطص
شهری ارومیه با مدل . RALSPIنشریة تمشیشات کاربردی لوق جغرافیایی.101 -149 ،)09(29 ،
 .22شاهچراغی ،آ ،.و بندرآباد .)2917( . ،شهر زیستپذیر از مبانی تا معانی .تهران :نشر آذرخش.
 .21شاهیوندی ،ا ،.قلعه نو ی ،ق ،.و لی پور اصفهانی ،ق .)2910( .بررسوی ویژگویهوای کالبودی و
اررگذاری آن بر سرزندگی و زیستپذیری مملههای قدیم شهری )نمونة موردی مملوة سنبلسوتان
اصفهان) .دوفصلنامة مرمت و معماری ایران.29 -13 ،)1(4 ،
 .29شما ی ،لی ،.تابعی ،نادر ،.و حمیدی ،ق ،.س .)2919( .بکارگیری رو

تملیل تصمیمگیری چند

متغیره (الکتر) در رتبه بندی مناطص شهر اهواز .فصلنامة برنامهریزی و آموایش ف وا-41 ،)2(29 ،
.14
 .20لی اکبری ،ا ،.و اکبری ،ق .)2919( .مدلسازی ساختاری  -تفسیری وامل مثرر بر زیسوتپوذیری
کلانشهر تهران .فصلنامة برنامهریزی و آمایش ف ا.2 -92 ،)2(12 ،
 .24قربانی ،ق .)2911( .تملیل ا تبارسنجی ابعاد زیستپذیری جامعوة مملوی (منطشوة موورد مطالعوه:
شهرستان قلعه گنج ،استان کرمان( .مجلة تمشیشات اقتصاد و توسعة کشاورزی ایوران،)1( 42-41 ،
.232-104

 .23مممودی پاشایی ،ث .)2910( .سنجش رتبة زیستپذیری بافت فرسوده در مشایسه با بافت میوانی
و جدید در شهر ارومیه (پایاننامة منتشرنشدۀ کارشناسیارشد رشتة جغرافیا و برنامهریوزی شوهری،
گرایش نوسازی و بهسازی) .دانشعاه پیاق نور ،مرکز ارومیه ،ایران.
 .20نصیری هنده خاله ،ا .)2919( .مدل معادلات ساختاری ارر مثلفههای سرمایة اجتما ی بور زیسوت-
پذیری کانونهای کوچک شهری استان البرز .پژوهشهای جغرافیای انسانی.024 -097 ،)9(42 ،
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چکيده
مهاجرت با هر قصد و هدفی که انجام شود ،یک فرایند استت و مستتلمم ذررانتدن
مراحل خاص ی است که سازذاری با محیط و جامعة مقصد  ،یکی از مهتم تتری ایت
مراحل است .در فرایند سازذاری ،الگوهای رفتاری مهاجران دستخوش تغییراتی می -
شود و جنبه های مهمی از هویت شخصی آن ها تحت تأثیر قرار میذیرد  .تبیی میمان
و نحوۀ سازذاری مهاجران با شرایط محیط جدید متی توانتد در توضتی بستیاری از
پدیده های مرتبط با مهاجرت مؤثر واقع شود .نظر به اهمیت موضوع ،پژوهش حاضر
با مطالعة نمونه ای متشکل از  912نفر از مهاجران ی که از سایر سکونتگاه های شهری
و روستایی سراسر ایران به قصد اقامت دائم وارد کلان شتهر اصتفهان شتده انتد و بتا
تحلیل داده های ذردآوری شده از طریق پرسش نامته ،بته بررستی اثتر ابعتاد مختلت
سازذاری بر هویت مکانی پرداخته و اثر تعدیل ذری برخی متغیرها را آزمون نمتوده
است .تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آماری مختل
___________________________

تاریخ دریافت8911/81/81 :

تاریخ تصویب8911/85/52 :

و بهره ذیری از نرم افتمار
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 SPSSو افمونة  Processصورت ذرفته است .نتایج آ زمون تی تک نمونته ای نشتان
داد مقدار میانگی متغیر هویت مکانی و ابعاد سته ذانتة ستازذاری شتامل ستازذاری
روانی ،اجتماعی و محیطی بالاتر از حتد متوستط متی باشتد ).(p-value < 0.001
یافته های حاصل از تحلیل رذرسیون نیم نشان داد سازذاری بتر هویتت مکتانی اثتر
مثبت و معناداری دار د  ،به طوری که حدود  25درصتد از واریتانه هویتت مکتانی،
توسط واریانه سازذاری روانی ،محیطی و اجتماعی تبیی می شود .بر اساس نتایج،
متغیرهای تحصیلات و مدت اقامت در رابطة بی سازذاری محیطی و هویت مکتانی
مهاجران به عنوان تعدیل ذر نقش ایفا می کنند .ای در حالی است که ن قش تعدیلذری
متغیرهای جنه ،س و مبدأ استانی مهاجرت در رابطة میان ابعاد مختل

ستازذاری

و هویت مکانی مهاجران تأیید نشد.
کليدواژهها :مهاجرت  ،سازذاری ،هویت مکانی ،کلان شهر اصفهان.
 .1مقدمه

افراد به دلایل متعددی از مکانی به مکان دیگر مهاجرت متیکننتد کته در بستیاری متوارد،
هدف و دلیل اصلی ای تغییر مکان ،بهبود شرایط زندذی یا رهایی از فقر و محرومیتت استت.
صرف نظر از نوع انگیمه و هدف ،مهاجرت مستلمم ذرراندن مراحل خاصی است و در نتیجته،
یک فرایند است (ویروپاکشا ،کومار و نیرمالا ،5880 ،8ص .)599 .مهتاجران از لحظتة ورود بته
جامعة میمبان ،باید مکانی برای خود فراهم نمایند .آنها باید در تتدار خانته ،شتغل ،درآمتد،
مدرسه برای فرزندان و غیره بوده و به مراکم درمانی دسترسی داشتته باشتند .بته علتاوه ،بایتد
مکانی برای تعاملات اجتماعی و برقراری ارتباط با سایر افراد و ذروههای جامعه بیابنتد .آنهتا
همچنی باید با نهادهای جامعة میمبان آشنا شوند .جامعة میمبان نیم باید مهتاجران را بتهعنتوان
بازیگران سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی بشناسد و بپریرد .فرض بر ای است که همة ای متوارد
به صورت یک فرایند دو طرفه عمل میکنند که طی آن ،مهاجران ستازذار متیشتوند و تغییتر
میکنند ،البته جامعة میمبان نیم بیتأثیر نخواهد ماند .در واقع ،یک تعامل بی مهاجران و جامعة

1. Virupaksha, Kumar & Nirmala
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پریرای آنها وجود دارد که ویژذیها و واکنشهای جامعه به تازهواردان ،تعیی کنندۀ جهتت و
نتایج زمانی فرایند سازذاری و ادغام است (پنینکه ،5881 ،8ص.)2 .
مهاجرت به معنی سازذاری با زمینههای جدید است که مستلمم ادغام هویتها و سیستتم-
های اجتماعی و فرهنگی در آن زمینه میباشد .مهاجرت و تماسهای بی فرهنگی ناشی از آن
میتواند چالشهایی برای هویتهای اجتماعی و جامعه به همراه داشته باشد که ای مسئله ،در
بهمیستی و احساس هویت بازتاب مییابتد (ستون ،5885 ،5ص .)583 .در بستیاری از متوارد،
مهاجران با محیطهایی مواجه میشوند که از نظر فرهنگی ،اجتماعی و اقتصتادی تفتاوتهتای
قابل ملاحظهای با محیط زندذی قبلی آنان دارد ،به طوری که در جهت ستازذاری ،نتاذمیر بته
پریرش تغییرات زیادی در رفتار ،کردار و ذفتار خود میشوند .ذاه در فرایند سازذار شتدن بتا
محیط جدید ،مشکلات زیادی برای مهاجران حادث میشود کته یکتی از پیامتدهای آن ایجتاد
استرس و فشارهای روانی است (ایمان و مترادی ،8911 ،ص .)801 .در واقتع ،مستائلی نظیتر
عدم آمادذی ،مشکلات در سازذاری با محیط جدید ،پیچیدذی سیستم محلی ،مشتکلات زبتان،
تفاوتهای فرهنگی و تجربیات نامطلوب باعث تشتویش ختاطر مهتاجران متیذتردد کته بتر
بهمیستی و سلامت روانی جمعیت مهاجر اثر منفی متیذترارد (ویروپاکشتا ،کومتار و نیرمالتا ،
 ،5880ص .)599 .بهویژه در کلانشهرها با ملیتها و قومیتهای ذوناذون ،مسئلة سازذاری با
تغ ییرات قابل توجهی در رفتارهای فردی و اجتماعی مهاجران همراه استت کته ذتاهی رنتج و
مشقت زیادی به آنان تحمیل میکند .در ایت فراینتد ستازذاری ،الگوهتای رفتتاری مهتاجران
دستخوش تغییراتی میشود که بر جنبههای مهمی از هویت شخصی و فرهنگی آنها اثتر متی-
ذرارد .اذرچه مهاجران خود را بتا برختی از معیارهتای جامعتة میمبتان ستازذاری متیدهنتد،
همچنان نوعی احساس معلق بودن میکنند ،به طوری که میان پیوندهای عمیق و ناخودآذاه بته
فرهنگ بومی خود و نگرش جدیدی که حه میکنند برای تحقق اهدافشان بته آن نیازمندنتد،
سر در ذم هستند (جمالی ،8918 ،ص.)63 .

1. Penninx
2. Sonn
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اذرچه سازذاری مهاجران یک تجربة چالشبرانگیم است ،در عتی حتال بترای بستیاری از
افراد و ذروهها میتواند امیدی برای داشت آیندۀ بهتر و برخورداری از ایمنتی و امنیتت بیشتتر
باشد .فرایند سازذاری مهاجران همیشه به صورت واکنشهای منفی نیست ،بسیاری از افتراد و
ذروههای مهاجر سیستمهای اجتماعی و فرهنگی مبدأ خود را با مکان و فرهنگ جدید تطبیتق
می دهند .ای فرایند سازذاری ،منجر به ایجاد انسجام هویتی و حه اجتماع متیشتود کته اثتر
مهمی بر بهمیستی روانی و اجتمتاعی دارد (ستون ،5885 ،ص .)582 .در واقتع ،ستازذاری بتا
جامعة مقصد فرایندی است که به موجب آن ،مهاجران با امکانات مادی و الگوهتای فرهنگتی،
مرهبی و اجتماعی جامعة مقصد آشنا میشوند .آشنایی با ای الگوهتا و امکانتات جدیتد متی-
تواند تغییرات ایدهآلی را ایجاد کند .بنابرای  ،میتوان انتظار داشت مهتاجران نستبت بته بهتره-
مندی از امکانات و تسهیلات موجود در جامعة مقصد اشتیاق زیادی داشته باشند و همچنی به
ارزشهای ای جامعه متعهدتر شوند (ویلیامم ،تورنتون و یانگ-دمارکو ،5880 ،8ص .)188 .از
یک منظر میتوان سازذاری مهاجران را بهعنوان یک فرایند ستاخت اجتمتاع تعبیتر نمتود کته
ذفتگو و یکپارچگی سیستمهای فرهنگی و هویتی شکلذرفته در یک زمینته را بتا یتک زمینتة
جدید امکانپریر میسازد و به توسعة پیوندها با مکان جدید منجر میشود (سون ،5885 ،ص.
 .)582مهاجران سعی میکنند با جامعة سکونتگاه ختود در تعامتل باشتند و فراتتر از آن ،یتک
حه هویتی جدیدی را ایجاد کنند .شناسایی شدن با سکونتگاه جدید میتواند پیامدهای مثبت
رفاهی ،آموزشی و اقتصادی برای مهاجران داشته باشد (کاردناس و ورکویت  ،5881 ،5ص.)8 .
در پژوهشهای پیشی در زمینة مهاجرت ،عمدتاً بر مسائل اقتصادی و فرهنگی تأکید شتده
است و مسائلی نظیر سازذاری روانشناختی و عوامل مؤثر بر آن کمتر مورد توجه قرار ذرفتته
است (طالبی و امیری مجد ،8911 ،صص .)56-53 .از طرفی ،هویت مکتانی مهتاجران نیتم از
جمله موضوعات مهمی است که در مطالعات و پژوهشهای انجام شتده در حتوزۀ مهتاجرت،
تا حد زیادی مغفول واقع شده است .با توجه به ای که از چند دهة قبل ،کلانشهرهای کشتور،
مقصد اصلی بسیاری از حرکتهای مهاجرتی از روستاها و شهرهای کوچک بتودهانتد و ستهم
1. Williams, Thornton & Young-DeMarco
2. Cárdenas & Verkuyten
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جمعیت مهاجر از کل جمعیت ای شهرها همواره رو به افمایش بوده استت ،مطالعته و تتدقیق
در خصوص اثرات متقابل جمعیت مهتاجر و محتیط فیمیکتی و اجتمتاعی ستکونتگاه مقصتد
ضروری مینماید .نظر به اهمیت موضوع و همچنی به منظور پر کردن خلأ تحقیقتاتی مترکور
در حوزۀ مهاجرت ،پژوهش حاضر به بررسی ابعاد مختل

سازذاری و هویت مکانی مهاجران

ساک در کلانشهر اصفهان پرداخته است .شهر اصفهان با جمعیتی قریب به  5میلیون نفتر (بتر
اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسک سال  )8912سومی شهر پرجمعیتت کشتور و
یکی از مقصدهای مهم مهاجران داخلی در سط کشور محسوب میشود .بتا توجته بته ستهم
بالای جمعیت مهاجر در ترکیب جمعیتی ای شهر ،شناخت و تدقیق پیرامتون نحتوه و کیفیتت
سازذاری مهاجران و همچنی هویت مکانی آنها حائم اهمیت فراوانی است کته متیتوانتد در
اثربخشی برنامهریمیهای مکانی و اجتماعی آتی شهر مفید واقع شود.
 .2پيشينۀ تحقيق

تاکنون مطالعات مختلفی پیرامون سازذاری مهاجران در مقصد مهاجرت در ستطو ملتی و
بی المللی انجام شده است که هر یک با رویکرد خاص خود به تشری موضوع پرداختهاند .در
زمینة هویت مکانی نیم مطالعات مختلفی انجام شده است که البته تعداد معتدودی از آنهتا بته
بررسی هویت مکانی مهاجران پرداختهاند .در ای میان ،شمار بسیار انتدکی از پتژوهشهتا بته
تبیی رابطة سازذاری مهاجران و هویت مکانی آنها پرداختهاند ،به طوری که بیشتر پتژوهش-
های منتشرشده در ای ارتباط ،بر یکی از دو موضوع مرکور متمرکم شدهانتد کته در ادامته بته
برخی از آنها اشاره میذردد.
جمالی ( ،)8918فرایند سازذاری مهاجران با محتیطهتای جدیتد  -بته ویتژه محتیطهتای
ذستردۀ شهری که به هر دلیل به عنوان مقصدهای مهاجرتی انتخاب شتدهانتد  -را در مقیتاس
بی المللی و ملی بررسی نموده و مراحل مختل

مهاجرت به شهر تا تحکیم مواضع اجتمتاعی

و اقتصادی مهاجران را تبیی کرده است .نتایج ای پژوهش نشان میدهد فراینتد ستازذاری در
اغلب موارد اذر نه غیر ممک  ،بسیار مشکل و پیچیده است و از فرهنگی به فرهنگ دیگر و از
مکانی به مکان دیگر و به اقتضای شرایط اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی منتاطق فترق متیکنتد.
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ربانی و پتالیمدان ( ،)8919در مطالعتهای پیرامتون عوامتل اجتمتاعی متؤثر در فرهنتگپتریری
مهاجران شهر فیروزآباد دریافتند متغیرهای جنه ،س  ،میتمان تحصتیلات ،نتوع شتغل ،میتمان
درآمد و مدت زمان اقامت مهتاجران در مقصتد تتأثیر بستمایی در فرهنتگپتریری آنهتا دارد
درحالیکه قومیت ،محل سکونت قبلی و بُعد مسافت تأثیر معناداری بر فرهنگپریری مهاجران
ندارد .حقیقتیان ،غضنفری و تقوایی ،)8916( 8به بررسی عوامل متؤثر بتر ستازذاری فرهنگتی
مهاجران به شهر قائمیه پرداختند .نتتایج ایت پتژوهش نشتان داده استت ستازذاری فرهنگتی
مهاجران در حد متوسط بوده و متغیرهای س  ،تحصیلات ،مدت اقامت و درآمد رابطة مثبت و
معنیداری با سازذاری فرهنگی دارند .در حالی که فاصلة محتل تولتد مهتاجر از قائمیته دارای
رابطة منفی و معنیدار با سازذاری فرهنگتی متیباشتد .ایمتان و مترادی ( ،)8911رابطتة بتی
راهبردهای فرهنگپریری و سلامت روانی مهاجران ساک در شهر کرمانشاه را بررسی نمتوده-
اند .بر اساس یافتههای ای پژوهش ،بی راهبردهای فرهنگپریری و فرهنگپریری در مقصتد
و مدت اقامت با سلامت روانی مهاجران رابطة معنیداری وجود دارد .ضم آن کته متغیرهتای
راهبردهای فرهنگپریری و فرهنگپریری در مقصد ،تحصتیلات ،وضتعیت مستک  ،وضتعیت
تأهل و منملت شغلی در مجموع  36درصد تغییرات سلامت روانی مهاجران را تبیی میکنند.
طالبی و امیتری مجتد ( ،)8911در مطالعتهای پیرامتون ستازذاری روانشتناختی نوجوانتان
مهاجر ساک در شهر اونتاریو کانادا دریافتند که مهارتهتای مقابلتهای و فاصتلة اجتمتاعی بتا
میانجیذری سازذاری اجتماعی -فرهنگی ،با سازذاری روانشناختی نوجوانتان مهتاجر رابطتة
مثبت دارد و مهارت مقابلهای مسئلهمدار و فاصلة اجتماعی ،با در نظر ذرفت میتمان ستازذاری
اجتماعی -فرهنگی مهاجران میتواند میتمان ستازذاری روانشتناختی را در نوجوانتان مهتاجر
پیشبینی کند .بدی ترتیب که نوجوانانی که از مهتارتهتای مقابلتهای بیشتتری برخوردارنتد،
سازذاری اجتماعی -فرهنگی بیشتری در کشور مقصد خواهند داشت .بخش دیگتری از نتتایج
ای مطالعه حاکی از همبستگی مثبت و معنتادار ستازذاری اجتمتاعی -فرهنگتی و ستازذاری
روانی است .ویلیامم ،تورنتون و یانگ-دمارکو ( ،)5880با مطالعتة ذروهتی از مهتاجران نپتالی
ساک در خلیج فارس ،بته بررستی ارزشهتا و باورهتای مهتاجران و چگتونگی تغییتر آنهتا
1. Haghighatian, Ghazanfari & Taghavi
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پرداختهاند .نمونة مورد مطالعه در ای پژوهش بیشتر شامل افراد مادیذترا ،ختانوادهمحتور بتا
تقیدات مرهبی کمتر بوده استت .نتتایج پتژوهش حتاکی از آن استت کته از نظتر ستازذاری،
مهاجران مرهبیتر میشوند ،کمتر به ارزشهای تاریخی نپالی متوسل میشوند و نگرش آنهتا
نسبت به خانواده به صورتهای مختل

تغییر میکند .ذوریتوا ،کویتو و تاراروخینتا،)5858( 8

در یک پژوهش پیرامون مهاجران بتی المللتی مقتیم در کشتور روستیه ،بتا مطالعتة  11نفتر از
مهاجران  81تا  05ساله دریافتند که بی مهاجران با زمینههای قومی مختل  ،تفاوت معنتاداری
از نظر تعاملات اجتماعی در مقصد مهاجرت ،فرهنگپتریری ،ستط اضتطراب و رضتایتمندی
وجود دارد.
 .3روششناسی تحقيق

پژوهش حاضر ،از نوع کاربردی و توصیفی -تحلیلی است کته بته مطالعتة ابعتاد مختلت
ستتازذاری مهتتاجران در ستتکونتگاه مقصتتد شتتامل ستتازذاری روانتتی ،ستتازذاری اجتمتتاعی و
سازذاری محیطی پرداخته و اثر انواع سازذاری را بر هویت مکانی مهاجران تبیی نموده است.
ضم آنکه نقش تعدیلذری متغیرهای جنه ،ست  ،متدت اقامتت ،ستط تحصتیلات و مبتدأ
مهاجرت مهاجران در رابطة میان ابعاد سهذانة سازذاری و هویت مکانی نیتم بررستی ذردیتده
است .جامعة آماری تحقیق ،مهاجران هجدهساله و بمرذتر ساک شهر اصفهان است که از سایر
سکونتگاههای شهری و روستایی سراسر ایران به قصتد اقامتت دائتم بته ایت شتهر مهتاجرت
نمودهاند .با توجه به نامعلوم بودن حجم جامعة آماری ،حجم نمونة آماری تحقیتق بتر استاس
روش کوکران محاسبه ذردید که با فرض میمان خطتای  8/82و مقتادیر  pو  qبرابتر بتا ،8/2
حجم نمونه  910نفر میباشد .به منظور اطمینان بیشتر ،برای  088نفر پرسشنامته تکمیتل شتد
که از بی آنها پرسشنامة  912نفر قابل استفاده بود.
دادههای مورد نیاز تحقیق عمدتاً از طریق پرسشنامته و در دیمتاه  8911ذتردآوری شتده
است .سؤالات پرسشنامه در دو بخش تنظیم ذردید بخش اول سؤالاتی در خصوص ویژذی-
های عمومی پاسخذویان شامل س  ،جنه ،بُعد خانوار ،سط تحصیلات ،متدت زمتان اقامتت
1. Gurieva, Kõiv & Tararukhina
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در شهر اصفهان و سکونتگاه مبدأ مهاجرت میباشد .بخش دوم پرسشنامه شتامل مجموعتهای
از سؤالات در خصوص سازذاری روانی ،اجتمتاعی و محیطتی مهتاجران در مقصتد مهتاجرت
(شهر اصفهان) و هویت مکانی آنها میباشد .کلیة سؤالات به صورت پتنجذمینتهای در قالتب
طی

لیکرت  -طیفی از ذمینههای کاملاً موافقم تا کاملاً مختالفم – تنظتیم شتده استت .تعتداد

پانمده سؤال به بررسی سازذاری مهاجران در ابعاد روانی ،اجتماعی و محیطتی بته شتر زیتر
اختصاص داده شد .سازذاری روانی شامل پنج متغیر :احساس خوب از زندذی در ایت شتهر،
احساس آرامش خاطر ،افمایش اعتماد به نفته ،احستاس انتموا و تنهتایی (متغیتر معکتوس)،
احساس مورد احترام بودن سازذاری اجتماعی شامل پتنج متغیتر :ستازذاری بتا متردم شتهر،
احساس راحتی و صمیمیت با مردم شهر ،برقراری ارتباطات خوب اجتماعی ،حفت باورهتا و
ارزشهای فرهنگی خود بدون بروز تنشهای اجتماعی ،سازذاری و هممیستتی مستالمتآمیتم
افراد با قومیتها و فرهنگهای متفاوت سازذاری محیطتی شتامل پتنج متغیتر :ستازذاری بتا
زندذی در محلة مسکونی جدید ،سازذار بودن فضاهای شهری با روحیات فترد ،ستازذاری بتا
زندذی در ای کلانشهر ،سازذار شتدن بتا انجتام و کتار و فعالیتت در ایت شتهر ،تمایتل بته
مشارکت برای ارتقاء کیفیت محیط میشود .چهار سؤال نیم به بررسی هویت مکتانی مهتاجران
اختصاص داده شد که عبارتند از :هویت خود را وابسته به ای شهر دانستت  ،احستاس ریشته
داشت در ای شهر ،خود را اهل اصفهان دانستت و شتهر اصتفهان را بخشتی از وجتود ختود
دانست  .په از حصول اطمینان از روایی صوری و محتوایی پرستشنامته و تأییتد پایتایی آن،
اقدام به تکمیل پرسشنامه به تعداد مورد نیاز شد .قابل ذکر است ضریب آلفای کرونباخ برابتر
با  8/181و قابل قبول میباشد.
تحلیل دادهها با استفاده از آزمونهای آماری مختل

و بهرهذیری از نرمافمار  SPSSنسخة

 52صورت ذرفته است .بدی ترتیب که با استفاده از آمار توصیفی و آزمون تی تکنمونتهای،8
مشخصات عمومی پاسخذویان و وضعیت کلی متغیرهای مورد مطالعه تبیی ذردید .به منظتور
بررسی اثر سازذاری روانی ،محیطی و اجتماعی مهتاجران بتر هویتت مکتانی از روش تحلیتل
رذرسیون استفاده شد .در نهایت ،نقش تعدیلذری متغیرهای جنه ،س  ،مدت اقامتت ،ستط
1. One-sample T-test
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تحصیلات و مبدأ مکانی مهاجران در رابطة میان سازذاری و هویت مکتانی ،بتا بهترهذیتری از
افمونة  Processنسخة  3.5ارائه شده توسط هایه 8مورد بررستی قترار ذرفتت .شتایان ذکتر
است چولگی و کشیدذی متغیرهتای متورد مطالعته در بتازۀ ( 5و  )-5قترار دارد .حتوزههتای
جغرافیایی عمدۀ سکونت مهاجران در شهر اصفهان در شکل  8نمایش داده شده است .همتان-
طور که ملاحظه میشود ،سهم مهاجران در ترکیب جمعیت مناطق شرقی ،شمالغربی و جنوب
غربی شهر بیش از سایر مناطق میباشد.

شکل  -1توزیع جغرافيایی جمعيت مهاجر در شهر اصفهان

مأخر :شهرداری اصفهان8910 ،

1. Hayes
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 .4مبانی نظری تحقيق
 .1 .4مهاجرت

مهاجرت ،یکی از واکنشهای بالقوۀ افراد و خانوارها در رابطته بتا محتیطهتای حستاس و
آسیبپریر و یا در مواقع تغییر شرایط محیطی استت (متکلمت و هتانتر ،5888 ،8ص.)028 .
مدلهای جاذبه و دافعة مهاجرت نشان میدهند که افراد از مناطق در حتال رکتود اقتصتادی و
شرایط نامناسب ذرران زندذی و معیشت ،دفع شده و جرب مناطق مرفه میشوند (رستمعلی-
زاده ،8913 ،ص )828 .به طور سنتی ،مهاجران از مناطق روستایی به مناطق شتهری مهتاجرت
میکنند و در ای فرایند مجبور میشوند با شرایط زندذی شهری سازذار شتوند (ذلدلاستت و
ریچموند ،8160 ،5ص .)811 .مهاجرت بهعنوان یکی از عوامل مهم در توزیع مجدد جمعیتت،
نقش مهمی در شهرنشینی شتابان جمعیت جهان ،تعادل بی جمعیت و منابع و فشتار جمعیتت
بر محیط طبیعی ایفا میکند (فاوست ،8112 ،9ص .)2 .در واقع ،فرایند مهاجرت ،انواع مختل
مکانها در مقیاسهای مختلت

جغرافیتایی را تحتت شترایط ختاص اجتمتاعی ،اقتصتادی و

فرهنگی تلفیق میکند (کیان ،ژو و لیو ،5888 ،0ص .)865 .میتوان ذفت مهاجرت یک پدیتدۀ
اجتماعی و جمئی از جامعه است .مهاجرت همچنی بهعنوان فرایند سازذاری افتراد بتا محتیط
جدید تلقی میشود که شامل تصمیمذیری ،آمادهسازی ،طی کردن مراحتل ،جابجتایی فیمیکتی
به یک منطقة جغرافیایی دیگر ،سازذاری با فرهنگ محلی و پیوست به سیستتم محلتی استت.
طی کردن ای فرایند ،اثرات مشخصی بر کل زندذی افراد دارد (ویروپاکشتا ،کومتار و نیرمالتا،
 ،5880ص.)599 .
به نظر میرسد تطابق و سازذاری با محیطهای جدید شهری بهویژه در شهرهای بمرگ ،در
فرایندهای بسیار طولانی و در نسلهای متعدد بعدی مهاجران امکانپریر خواهتد بتود و آنچته
در کوتاه مدت حاصل میشود ،رعایت برخی از اصول و قوانی محلی است که بترای مهتاجر
در آغاز زندذی در محیط جدید المامی مینماید .در واقع ،تغییرات اساسی در فرهنتگ و آداب
1. McLeman & Hunter
2. Goldlust & Richmond
3. Fawcett
4. Qian, Zhu & Liu
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و رسوم و باورهای مهاجر و وابستگی کامل به فرهنگ و پتریرش قطعتی عناصتر اجتمتاعی و
فرهنگی جامعة مهاجرپریر امری غیر ممک به نظر میرسد .مهاجران ضم آنکه ویژذتیهتای
فرهنگی خود را محافظت میکنند ،پارهای از آداب و رسوم مقصد مهاجرت به ویژه بخشتی را
که برای تثبیت وضع زندذی در محیطهای جدید لازم است ،کستب متینماینتد و بته تناستب
شدت وابستگی به مبدأ مهاجرت ،ویژذیهای اجتماعی و فرهنگی و اعتقادی خود را به نستل-
های بعدی منتقل میکنند (جمالی ،8918 ،صص .)61-61 .با ای وجود ،برختی ویژذتیهتا و
شرایط مهاجران در دوران قبل از مهاجرت ،در سازذاری بعدی مهاجران در محیط جدید تتأثیر
می ذرارد .یکی از مهمتری ای ویژذیهتا در جوامتع پیشترفتة صتنعتی ،ستط تحصتیلات و
آموزش فنی مهاجران است .ای مهارتها غالباً در دوران قبل از مهتاجرت آموختته شتدهانتد،
ولیک در برخی موارد ،مانند فرزندان خانوارهای مهاجر ،ممکت استت بعتد از مهتاجرت نیتم
کسب شوند .به نظر میرسد سایر عوامل جمعیتشناختی ماننتد جتنه ،ست  ،ست در زمتان
مهاجرت ،وضعیت تأهل و بعتد ختانوار نیتم نقتش تعیتی کننتدهای در تجربتة دوران پته از
مهاجرت داشته باشند (ذلدلاست و ریچموند ،8160 ،ص.)811 .
بیشتر مطالعات مهاجرت با رویکرد کلان اقتصادی یا اجتماعی -جمعیتشناختی انجام شده
است که به مهاجرت به عنوان یک پدیدۀ کلی نگریستهاند .یتک دیتدذاه مکمتل نیتم در روان-
شناسی مهاجرت اتخاذ شده که تمرکم مفهومی آن در سط خرد است .روانشناسی مهتاجرت،
مطالعة رفتارهای جمعیت در ارتباط با تحر فضایی است .مطالعات در ای زمینته اغلتب بته
ارتباطات ذهنی رفتارهای مهاجرتی مانند نگرشهتا ،ارزشهتا ،ادراکتات و اهتداف مهتاجرت
پرداختهاند (فاوست ،8112 ،ص .)2 .در ادبیات روانشناسی اجتمتاعی ،متدلهتای مختلفتی از
سازذاری با شرایط محیط جدید اجتماعی-فرهنگی مطر میشود که بته بررستی موضتوعات
مختل

پیرامون ویژذیهای روانی و اجتماعی مهتاجران ماننتد ستازذاری روانتی مهتاجران و

هویت قومی آنها میپردازد (ذوریوا ،کویو و تاراروخینتا ،5858 ،ص .)8 .دامنتة روانشناستی
مهاجرت را میتوان با طر دو سؤال تعری

نمود :چه عواملی در مهاجرتهای اختیاری افراد

مؤثرند؟ و عوامل محیطی مرتبط با تغییر مکان چه پیامدهایی برای افراد به همراه دارند؟ ستؤال
نخست به ساختارهای انگیمشی و الگوهای تصمیمذیری در روانشناسی مهاجرت میپردازد و

مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای

888

شمارۀ سی و ششم

سؤال دوم به مدلهای تطبیق ،فرهنگپریری و سازذاری مربوط میشود که موضوعاتی از قبیل
استرس محیطی ،سلامت ذهنی و روانی را مطر میکند (فاوست ،8112 ،ص.)2 .
 .2 .4سازگاری مهاجران

در تحقیقات و مطالعات مهتاجرت ،از مفتاهیم مختلفتی بترای بیتان فراینتدهای مترتبط بتا
پیامدهای مهاجرت استفاده کردهانتد ،مفتاهیمی نظیتر جترب ،8تطبیتق ،5متدارا ،9و ستازذاری

0

(هامبرذر ،5881 ،2ص .)5 .در ای میان ،نخستی تلاش منسجم برای تبیتی فراینتد ستازذاری
مهاجران توسط اندیشمندان مکتب شیکاذو صورت ذرفته است که نتیجة آن ،تبیتی و تشتری
فرایند سازذاری مهاجران در سه مرحله به شر زیر بوده استت )8( :مرحلتة رقابتت و تضتاد:
په از اسکان مهاجران در محیط جدید ،بی مهاجران و ساکنان بومی بر ستر شتغل ،درآمتد و
سایر امکانات زندذی رقابت ایجاد میشود زیرا ساکنان بومی ،مهاجران را به مثابة عامل تهدید
و رقیب خود تلقی مینمایند )5( .مرحلة همراهی یا توافق :در ای مرحله افتراد مهتاجر بترای
غلبه بر مشکلاتشان ،برخی هنجارها و رفتارهتای ختود را تغییتر متیدهنتد و ستعی متیکننتد
رفتارشان با رفتار افراد بومی همخوانی بیشتری داشته باشد جامعة میمبان نیتم تتا حتد زیتادی
ترس و واهمة خود نسبت به افتراد مهتاجر را از دستت متیدهتد )9( .مرحلتة هتمرنگتی یتا
همانندی :زمانی است که افراد مهتاجر بتا پتریرش راه و رستم و ارزشهتای فرهنتگ جامعتة
میمبان ،خود را شبیه اعضای بومی آن جامعه میکنند و در واقع در آن حل میشوند (حقیقتیان،
غضنفری و تقوایی ،8916 ،ص.)36 .
پنداشته شدن و پریرفته شدن فرد بهعنوان عضوی از یک ذروه بستگی بته میتمان مطابقتت
وی با هنجارهای ذروه مربوطه دارد .بنابرای  ،افراد در جستجوی عواملی هستند کته مطابقتت
آنها را با هنجارهای ذروه تأیید کند (کاردناس و ورکویت  ،5881 ،صص .)5-9 .تحلیتلهتای
محققان در مورد ادغام اجتماعی و اقتصادی مهاجران ،بستته بته دیتدذاههتای آنهتا در متورد
1. Absorption
2. Accommodation
3. Toleration
4. Adaptation
5. Hamberger
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ماهیت ادغام ،میمان ادغام و جامعهای کته مهتاجران در آن ادغتام متیشتوند ،متفتاوت استت.
دیدذاههای فرهنگ ذرایانه بر جرب و ادغام نسبی مهاجران در جریان اصلی فرهنگتی و زبتانی
تأکید میکنند و دیدذاههای ساختارذرایانه بر جایگاه تازهواردان در سلسله مراتتب اجتمتاعی-
اقتصادی جامعة میمبان تأکید دارند و بر موضوعاتی نظیر پیشرفت شغلی ،آموزش ،فقر و غیتره
متمرکم میشوند .ای دو نوع رایج ادغام ،الماماً پیامدهای یکسانی ندارند .به عنوان مثال ،فتردی
که کاملاً در جریان اصلی فرهنگی و زبانی جامعه ادغام شده است ،باز هم ممک استت نتتایج
ضعیفی را در بازار کار و تحصیلات تجربه کند .در مقابل ،ممک است فردی به لحاظ فرهنگی
با جامعه هماهنگ نباشد ،اما از نظر اقتصادی و شغلی عملکرد خوبی داشتته باشتد (پتورته و
ریواس ،5888 ،8صص .)558-555 .نظریات کارکردذرایی نیم بر تعادل اجتماعی ،ستازذاری و
همانندی افراد مهاجر تأکید دارند و بیان میکنند که با ذرشت زمان به تدریج فرایند ستازذاری
و تطابق با فرهنگ میمبان نمود مییابد (ربانی و پالیمدان ،8919 ،ص .)30 .در واقع ،رفتارهتای
مهاجران با ذرشت زمان در یک مقصد تغییر میکند و هر چقدر مدت زمتان اقامتت مهتاجران
در یک مقصد بیشتر باشد ،آنها با شرایط محیط جدیتد ،بیشتتر ستازذار متیشتوند (ویلیتامم،
تورنتون و یانگ-دمارکو  ،5880 ،ص.)188 .
در فرایند سازذاری ،س افراد مهاجر متغیر مهمی محسوب میشتود زیترا افترادی کته در
سنی جوانی مهاجرت مینمایند ،به دلیل اینکه در انتخاب نقشهای اجتمتاعی ختویش آزادی
بیشتری دارند و از نظر شخصیتی انعطافپریرترند و از طرفی به دلیل ای که عمتر بتاقیمانتدۀ
طولانیتری در پیش دارند ،سرمایهذراری در آموزش مهارتهای جدیتد بترای آنهتا ستودمند
میباشد و از ای رو ،انگیمۀ بیشتری برای سازذاری با محیط جدیتد دارنتد .ستط تحصتیلات
افراد عامل مهم دیگری در فراینتد ستازذاری مهتاجران استت .بتدی ترتیتب کته افترادی کته
تحصیلات بیشتری دارند ،از یک طرف به دلیل ای که در کسب فرصتهای شغلی از امکانات
و اختیار بیشتری برخوردارند و از طرف دیگر ،بته دلیتل اینکته در فراینتد کستب تحصتیلات،
ارزشهای عام یک جامعه را بیشتر درونتی متیکننتد و در تحلیتل مستائل و حتل مشتکلات،

1. Portes & Rivas
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توانمند میشوند ،توانایی بالتاتری در ستازذاری بتا محتیطهتای ذونتاذون دارنتد (حقیقتیتان،
غضنفری و تقوایی ،8916 ،صص.)36-31 .
بری 8معتقد است افراد و ذروهها در جامعة جدید بر اساس دو کیفیت متمایم به ستازذاری
میرسند )8( :سازذاری روانشتناختی (رفتاه فتردی) ( )5ستازذاری اجتمتاعی -فرهنگتی یتا
قابلیت اجتماعی .سازذاری روانشناختی به موضوعاتی مانند عمت نفه ،رضایت از زنتدذی و
نبود مشکلات روانشناختی نظیر نبود غم یا نگرانیهای مکرر مربوط متیشتود (برومنتدزاده و
نوبخت ،8919 ،صص .)66-61 .در واقع ،سازذاری روانشناختی فرایند پیچیتدهای استت کته
هدف آن کنار آمدن با تغییرات ذسترده در محیط جدید است .سازذاری اجتمتاعی -فرهنگتی
نیم در ارتباط با مهارتهای اجتماعی و یادذیری فرهنگی مطر متیشتود و بتر مهتارتهتایی
تمرکم میکند که برای مواجهه با موقعیتهای اجتماعی روزمره در یک فرهنتگ جدیتد متورد
نیاز است .به نظر برخی محققان ،سازذاری اجتماعی -فرهنگی مقدم بر سازذاری روانشناختی
است (طالبی و امیری مجد ،8911 ،صص.)59-96 .
 .3 .4هویت مکانی

هویت مکان ،بهعنوان مؤلفهای از هویت شخصی تعری

شده است ،فرایندی کته از طریتق

آن و به واسطة تعامل با مکانها ،افراد خودشان را از نظر تعلق به یک مکتان ختاص توصتی
میکنند (هرناندز ،هیدالگو ،ستالازار-لاپلتاس و هته ،5886 ،5ص .)988 .بته عبتارت دیگتر،
هویت مکانی ،آن ابعادی از وجود است که هویت شخصی فرد را در ارتباط با محیط فیمیکتی
به وسیلة الگوی پیچیدهای از آرمانها ،اعتقادات ،ترجیحات ،احساستات ،ارزشهتا ،اهتداف ،و
تمایلات و مهارتهای رفتاری مرتبط با ای محیط تعری

میکند (پروشانستکی ،8161 ،9ص.

 .)822برخی محققان مانند پروشانسکی ،فابیان و کامیناف )8119( 0نظریة هویتت را در حتوزۀ
روانشناسی محیطی ذسترش دادهاند و هویت مکانی را بهعنوان اجتماعی شدن دنیای فیمیکتی
افراد مطر نموده و ای طور توضی دادهاند که هویت تنها به تمایم قائتل شتدن بتی ختود و
1. Berry
2. Hernández, Hidalgo, Salazar-Laplace & Hess
3. Proshansky
4. Proshansky, Fabian & Kaminoff
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سایر افراد محدود نمیشود ،بلکه نه با اهمیت کمتر ،به اشیا و پدیدهها ،و بسیاری از مکانها و
فضاها نیم ذسترش مییابد (ص  .)26در واقع ،هویت مکان به اجتماعی شدن افراد در ارتبتاط
با فضاهای فیمیکی مربوط میشود .هویتهای فردی بر اساس ویژذیهای مکان تعری

متی-

شوند زیرا مکانها باعث ایجاد تمایم ،تداوم ،عمت نفه و خودکارآمتدی متیشتوند .هویتت
مکان بر وجود یک حه دلالت دارد که باعث میشود «مکان» به صتورت بخشتی از «هویتت
م » یا به صورت انتماعیتر ،بخشی از «م » پنداشته شود (کیان ،ژو و لیو ،5888 ،ص.)868 .
هویت مکانی مفهومی است که به روابط مردم و مکانها اشتاره دارد .واژۀ «هویتت» بته دو
موضوع اشاره دارد :همانندی (پیوستگی) و تمایم (منحصر بته فترد بتودن) بنتابرای  ،عبتارت
«هویت مکانی» هر دو جنبه را در بر میذیرد .در واقع ،هنگامی که مفهوم هویت در ارتبتاط بتا
مکان به کار میرود ،روی هم رفته ممک است دو معنی متفاوت را القتا کنتد .در یتک معنتی،
هویت معطوف به مکان است و به معنای مجموعهای از ویژذیهای مکان است که بر تمتایم و
پیوستگی مکان دلالت دارند .خصلت منحصر به فرد بودن یک مکان نیم به هویت مکان اشتاره
دارد .هویت مکانی در رویکرد روانشناسان ،بهعنوان یک ویژذی شخص پنداشته میشتود ،نته
مکان (لویکا ،5881 ،8ص .)588 .به طور خلاصه ،منظور از هویت مکتانی شتیوهای استت کته
یک مکان ،هویت شخص یا مردم را آشکار متیکنتد (شتمهالتدی و اوجانتگ ،5881 ،5ص.
 .)088در واقع ،هویت مکانی ،به آن ابعادی از وجتود فترد  -ماننتد مجموعتهای از احساستات
دربارۀ محیط فیمیکی و ارتباطات نمادی با مکان  -اشاره دارد که مشتخص متیکننتد متا چته
کسی هستیم (ریموند ،براون و وبر ،5888 ،9ص .)059 .هویت مکتان از طریتق یتک آشتنایی
عمیق با محیط ،یک ادرا جسمانی ،احساساتی و خودآذاهی درونی و اجتمتاعی ایجتاد متی-
شود که عمدتاً ناشی از عادت افراد به محیط فیمیکی پیرامون آنهاست (چاو و هیلتی،5881 ،0
ص .)939 .هویت مهاجران توسط شرایط سیاسی و اقتصادی خاصی شکل میذیرد کته تحتت
آن اعتقادات و رفتارهای خاص به عنوان نشانگرهای مرزی عمل میکنند .هنگتامی کته مرزهتا
1. Lewicka
2. Shamsuddin & Ujang
3. Raymond, Brown & Weber
4. Chow & Healey
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ذسترش مییابند و نشانگرها تغییر میکنند ،آنها باید هویت خود را بازستازی کترده و جتای
خود را در جامعة بمرذتر بازیابند (لیو ،5882 ،8ص.)51 .
 .5یافتههای تحقيق

نمونة مورد مطالعه شامل  813نفر زن ( 01/9درصتد) و  811نفتر مترد ( 28/6درصتد) بتا
میانگی سنی  93سال میباشد .حداقل و حداکثر س پاستخذویتان بته ترتیتب  81و  30ستال
بوده است .کمتری مدت اقامت پاسخذویان در شهر اصفهان یک سال ،بیشتری متدت اقامتت
 96سال و میانگی مدت اقامت نیم حدود  1سال بوده است .بررستی ترکیتب پاستخذویتان از
نظر مبدأ مهاجرت نشان داد که  96/1درصد افراد از سایر سکونتگاههای داخل استتان اصتفهان
به شهر اصفهان مهاجرت نمودهاند مبدأ مهاجرت 98/8درصد افراد استانهای همجتوار استتان
اصفهان بوده و مابقی ( 98/1درصد) نیم از سایر استانهای کشور به ای شهر مهاجرت نمتوده-
اند .بیش از  68درصد پاسخذویان متأهل بودهاند .میانگی بعد خانوار مهاجران  9/1متیباشتد.
سط تحصیلات  63درصد از پاسخذویان ،دیپلم و پایی تر بوده و حدود  50درصد تحصتیلات
دانشگاهی داشتهاند.
میانگی متغیرهای سهذانة سازذاری مهاجران شامل سازذاری روانی ،اجتمتاعی و محیطتی
به ترتیب برابر با  9/11 ،9/69و  9/18میباشد .بنابرای  ،میتوان نتیجه ذرفت در نمونتة متورد
مطالعه ،میمان سازذاری محیطی مهاجران از ستازذاری اجتمتاعی و روانتی آنهتا بیشتتر بتوده
است ،هرچند که تفاوت قابل ملاحظهای در مقادیر مرکور وجود ندارد .بیشتری انحراف معیتار
متغیرها مربوط به سازذاری محیطی با مقدار  8/69میباشد .انحراف معیار متغیرهای ستازذاری
روانی و اجتماعی نیم به ترتیب  8/31و  8/36بوده است .متغیر هویت مکانی نیتم دارای مقتدار
میانگی  9/86و انحراف معیار  8/18میباشد .نتایج آزمون تی تکنمونتهای در ستط اطمینتان
 12درصد حاکی از تفاوت معنادار مقادیر میانگی متغیرهتای ستهذانتة ستازذاری و همچنتی
هویت مکانی با مقدار متوسط میباشد ) (p-value < 0.001به عبتارتی ،ایت طتور استتنباط

1. Liu
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میذردد که در جامعة آماری ،میمان سازذاری و هویت مکانی مهاجران از حتد متوستط بالتاتر
است.
 .1 .5اثر سازگاری روانی ،محيطی و اجتماعی مهاجران بر هویت مکانی

نتایج بهرهذیتری از روش تحلیتل رذرستیون چندذانتة هویتت مکتانی (متغیتر وابستته) و
متغیرهای سهذانة سازذاری مهاجران شامل سازذاری روانی ،اجتمتاعی و محیطتی (متغیرهتای
مستقل) نشان داد کته بتر استاس ضتریب رذرستیونی محاستبهشتده ) ،(R=0.720ستازذاری
مهاجران در ابعاد ذکرشده قابلیت تبیی و پیشبینتی هویتت مکتانی را دارا متیباشتد .ضتریب
تعیی مربوطه نیم حاکی از آن است که  28/1درصد واریانه هویت مکتانی توستط واریتانه
سازذاری روانی ،محیطی و اجتماعی تبیی میشتود ) .(R2=0.518قابتل ذکتر استت ضتریب
تعیی تعدیلشده برابر با  8/280و خطای استاندارد برآورد برابر با  8/398میباشد (جدول .)8
جدول  -1خلاصۀ مدل رگرسيون سازگاری و هویت مکانی مهاجران

مأخر :مطالعات نویسندذان8911 ،
مدل

ضریب رگرسيون

ضریب تعيين

ضریب تعيين تعدیلشده

خطای استاندارد برآورد

8

8/658

8/281

8/280

8/398

بررسی معناداری آزمون در سط اطمینان  12درصد نیم نشان میدهد که اثر ابعاد ستهذانتة
سازذاری مهاجران بر هویت مکانی معنادار است ) .(p-value < 0.001ضرایب اثر متغیرهتای
سازذاری بر هویت مکانی در جدول  5ارائه شده استت .بررستی ضترایب استتاندارد متغیرهتا
نشان میدهد که در نمونة آماری ،سازذاری روانی با ضریب بتتای استتاندارد  8/089بیشتتری
تأثیر را بر هویت مکانی مهاجران دارد و اثر متغیرهای ستازذاری اجتمتاعی و محیطتی تقریبتاً
برابر است .با توجه به ای که سط معناداری آزمون در سط اطمینان  12درصد ،برای ضریب
اثر هر یک از متغیرهای مستقل کمتر از  8/82میباشد ،نتایج به دست آمده معنادار تلقتی متی-
ذردد .بنابرای  ،میتوان ذفت سازذاری مهاجران در هر یک از ابعاد روانی ،اجتماعی و محیطی
اثر مثبت و معناداری بر هویت مکانی آنها دارد.
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جدول  -2ضرایب اثر متغيرهای سازگاری بر هویت مکانی در تحليل رگرسيون
مأخر :مطالعات نویسندذان8911 ،
ضرایب غير استاندارد
مدل

8

B

Std.
Error

مقدار ثابت

-8/318

8/811

ضرایب
استاندارد

فواصل اطمينان
t

Beta

سطح
معناداری

ضرایب بتای استاندارد
کران
پایين

کران بالا

-9/006

8/888

-8/868

8/868

سازذاری روانی

8/209

8/810

8/089

3/019

>8/888

8/511

8/291

سازذاری اجتماعی

8/500

8/863

8/815

9/583

8/888

8/868

8/519

سازذاری محیطی

8/550

8/819

8/815

5/688

8/886

8/801

8/980

په از مشخص نمودن وضعیت معناداری اثر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته و به منظور
بررسی تفاوت معنادار ضرایب اثتر متغیرهتای ستازذاری بتر هویتت مکتانی ،فاصتلة اطمینتان
ضرایب بتای استاندارد هر یک از متغیرها بدی شر محاسبه ذردید :سازذاری روانی [0.288

] ،, 0.539سازذاری اجتمتاعی ] ،[0.070 , 0.293ستازذاری محیطتی ] .[0.049 , 0.314بتا
توجه به همپوشانی ضرایب مرکور ،تفاوت شدت اثر متغیرهای سازذاری روانتی ،اجتمتاعی و
محیطی مهاجران بر هویت مکانی آنها به لحاظ آماری معنادار نمیباشد .بته هتر حتال صترف
نظر از مسئلة تفاوت شدت اثر متغیرها ،نتایج تحلیل رذرستیون انجتامشتده در خصتوص اثتر
مثبت و معنادار سازذاری مهاجران بر هویت مکانی حائم اهمیت است.
 .2 .5بررسی نقش تعدیلگری متغير جنس در رابطۀ ميان سازگاری و هویت مکانی مهاجران

نتایج بررسی نقش تعدیلذری جنه پاستخذویتان در رابطتة میتان ستازذاری مهتاجران و
هویت مکانی آنها در جدول  9ارائه شتده استت .ضتریب رذرستیون اثتر ترکیبتی متغیرهتای
سازذاری روانی ،جنه ،و تعامل جنه و سازذاری روانتی برابتر بتا  8/316و ضتریب تعیتی
مربوطه  8/013میباشد .با توجه به  P-valueبه دست آمده که کوچکتر از  8/888میباشد ،اثر
ترکیبی سه متغیر مرکور در سط اطمینان  12درصد معنادار تلقی میذردد .ضتریب رذرستیون
اثر ترکیبی متغیرهای سازذاری اجتماعی ،جنه و تعامل جنه و سازذاری اجتماعی  8/350و
ضریب تعیی مربوطه  8/911میباشد که در سط اطمینان  12درصد ،معنادار است ( P-value
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 .)< 0.001اثر ترکیبی متغیرهای سازذاری محیطی ،جنه و تعامل جنه و سازذاری محیطتی
نیم نتایج مشابهی را نشان میدهد بدی ترتیب که ضتریب رذرستیون محاستبهشتده برابتر بتا
 8/321و ضریب تعیی  8/099میباشد که در ستط اطمینتان  12درصتد ،معنتادار استت (P-

.)value < 0.001
جدول  -3اثر ترکيبی متغير جنس و ابعاد مختلف سازگاری بر هویت مکانی
مأخر :مطالعات نویسندذان8911 ،
پارامتر

اثر ترکیبی  Pو  Gو
PG
اثر ترکیبی  Sو  Gو
SG
اثر ترکیبی  Eو  Gو

R

R-sq

MSE

F

df1

df2

p

8/316

8/013

8/059

858/588

9

918

>8/888

8/350

8/911

8/280

18/186

9

918

>8/888

8/321

8/099

8/031

13/159

9

918

>8/888

EG
 :Pسازذاری روانی  :Sسازذاری اجتماعی  :Eسازذاری محیطی  :Gجنه  :PGتعامل جنه و سازذاری روانی :SG
تعامل جنه و سازذاری اجتماعی  :EGتعامل جنه و سازذاری محیطی

با وجود آنکه معنادار بودن اثر ترکیبی متغیرهای سازذاری (در ابعتاد ستهذانته) ،جتنه ،و
تعامل جنه و ابعاد مختل

سازذاری تأیید ذردید ،ولیک اثر متغیر تعاملی جنه و ابعاد سه-

ذانة سازذاری معنادار نمیباشد .ضریب اثر متغیر تعاملی جتنه و ستازذاری روانتی برابتر بتا
 -8/889است که در سط اطمینان  12درصد معنادار نمیباشتد ( .)P-value=0.890ضتریب
اثر متغیر تعاملی جنه و سازذاری اجتماعی برابر با  8/588میباشتد بتا توجته بته اینکته P-

 valueمربوطه برابر با  8/830و بمرذتر از  8/82میباشد ،اثر مرکور معنادار تلقتی نمتیذتردد.
ضریب اثر متغیر تعاملی جنه و سازذاری محیطی نیم برابر با  8/839محاستبه ذردیتد کته در
سط اطمینان  12درصد معنادار نمیباشد ( .)P-value=0.508معنتادار نبتودن اثتر متغیرهتای
تعاملی «جنه و ستازذاری روانتی»« ،جتنه و ستازذاری اجتمتاعی» و «جتنه و ستازذاری
محیطی» به معنای رد تعدیلذر بودن متغیتر جتنه در رابطتة میتان ابعتاد مختلت
مهاجران و هویت مکانی آنهاست.

ستازذاری

881

شمارۀ سی و ششم

مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای

 .3 .5بررسی نقش تعدیلگری متغير سن در رابطۀ ميان سازگاری و هویت مکانی مهاجران

س پاسخذویان بهعنوان یکی دیگر از متغیرهایی که احتمتال داده متیشتد در رابطتة میتان
سازذاری و هویت مکانی مهاجران بهعنوان متغیر تعتدیلذتر عمتل کنتد ،متورد مطالعته قترار
ذرفت .در ای راستا ،نقش تعدیلذری س برای هر یک از ابعاد سازذاری بته طتور جداذانته
بررسی شد که نتایج آن در جدول  0ارائه شده است .اثر ترکیبی متغیرهتای ستازذاری روانتی،
س  ،و تعامل س و سازذاری روانی دارای ضریب رذرسیون  8/311و ضتریب تعیتی 8/011
در ستط اطمینتان  12درصتد معنتادار استت ( .)P-value < 0.001اثتر ترکیبتی متغیرهتای
سازذاری اجتماعی ،س  ،و تعامل س و سازذاری اجتماعی نیم با توجه به ضتریب رذرستیون
 ،8/398ضریب تعیی  8/911به لحاظ آماری معنادار تلقی میذتردد ( .)P-value < 0.001بته
طور مشابه ،اثر ترکیبی متغیرهای سازذاری محیطی ،س و تعامل س و سازذاری محیطی نیتم
معنادار میباشد (ضریب رذرسیون  ،8/331ضریب تعیی  8/001و سط معنیداری .)>8/888
جدول  -4اثر ترکيبی متغير سن و ابعاد مختلف سازگاری بر هویت مکانی

مأخر :مطالعات نویسندذان8911 ،
پارامتر

R

R-sq

MSE

F

df1

df2

p

اثر ترکیبی  Pو  Aو PA

8/311

8/011

8/055

858/556

9

918

>8/888

اثر ترکیبی  Sو  Aو SA

8/398

8/911

8/013

19/121

9

918

>8/888

اثر ترکیبی  Eو  Aو EA

8/331

8/001

8/022

885/195

9

918

>8/888

 :Pسازذاری روانی  :Sسازذاری اجتماعی  :Eسازذاری محیطی  :Aس

 :PAتعامل س و سازذاری روانی :SA

تعامل س و سازذاری اجتماعی  :EAتعامل س و سازذاری محیطی

هر چند نتایج حاکی از معنادار بودن اثر ترکیبی متغیرهای ستازذاری (روانتی ،اجتمتاعی و
محیطی) ،س  ،و تعامل س و سازذاری میباشد ،به منظور آزمون نقش تعدیلذری متغیر ست
در رابطة میان سازذاری و هویت مکانی مهاجران ،معنتاداری اثتر متغیتر تعتاملی ست و ابعتاد
سازذاری بررسی شد .ضریب اثر متغیر تعاملی س و سازذاری روانی  8/885با ستط معنتی-
داری  8/318حاکی از عدم تأیید نقش تعدیلذتری ست در رابطتة میتان ستازذاری روانتی و
هویت مکانی است .ضریب اثر متغیر تعاملی س و سازذاری اجتماعی نمدیک بته صتفر متی-

سال نوزدهم
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سازذاری و هویت مکانی مهاجران :روابط و تعدیلذرها ..

باشد ( )P-value=0.990و در نتیجه ،فاقد معناداری است .متغیر تعاملی ست و محیطتی نیتم
دارای ضریب اثر  -8/885که با توجه به سط معنیداری  ،8/688معنادار تلقی نمتیذتردد .بتا
توجه به اینکه هیچ یک از ضرایب اثر متغیرهای تعتاملی «ست و ستازذاری روانتی»« ،ست و
سازذاری اجتماعی» و «س و سازذاری محیطی» معنادار نمیباشد ،نقتش تعتدیلذتری متغیتر
س در رابطة میان ابعاد مختل

سازذاری و هویت مکانی مهاجران تأیید نمیذردد.

 .4 .5بررسی نقش تعدیلگری متغير تحصيلات در رابطۀ ميان سازگاری و هویت مکانی مهاجران

در فرایند بررسی نقش تعدیلذری متغیتر تحصتیلات در رابطتة میتان ستازذاری و هویتت
مکانی مهاجران ،نخست اثر ترکیبی ابعاد مختل

ستازذاری و تحصتیلات پاستخذویتان متورد

بررسی قرار ذرفت که نتایج آن در جدول  2ارائه شده است .اثر ترکیبتی متغیرهتای ستازذاری
روانی ،تحصیلات و تعامل تحصیلات و ستازذاری روانتی دارای ضتریب رذرستیون  8/310و
ضریب تعیی  8/015میباشد که در ستط اطمینتان  12درصتد معنتادار استت ( < P-value

 .)0.001اثر ترکیبی متغیرهای سازذاری روانی ،تحصتیلات ،و تعامتل تحصتیلات و ستازذاری
اجتماعی با ضریب رذرسیون  8/395و ضریب تعیی  8/911به لحاظ آماری معنادار تلقی می-
ذردد ( .)P-value < 0.001ضریب رذرسیون و ضریب تعیی اثر ترکیبی متغیرهای سازذاری
روانی ،تحصیلات ،و تعامل تحصیلات و سازذاری محیطتی نیتم بته ترتیتب برابتر بتا  8/333و
 8/009میباشد که اثر مرکور در ستط اطمینتان  12درصتد معنتادار متیباشتد ( < P-value

.)0.001
جدول  -5اثر ترکيبی متغير تحصيلات و ابعاد مختلف سازگاری بر هویت مکانی

مأخر :مطالعات نویسندذان8911 ،
پارامتر

R

R-sq

MSE

F

df1

df2

p

اثر ترکیبی  Pو  Tو PT

8/310

8/015

8/056

881/569

9

918

>8/888

اثر ترکیبی  Sو  Tو ST

8/395

8/911

8/012

10/560

9

918

>8/888

اثر ترکیبی  Eو  Tو ET

8/333

8/009

8/021

888/809

9

918

>8/888

 :Pسازذاری روانی  :Sسازذاری اجتماعی  :Eسازذاری محیطی  :Tتحصیلات  :PTتعامل تحصیلات و سازذاری روانی
 :STتعامل تحصیلات و سازذاری اجتماعی  :ETتعامل تحصیلات و سازذاری محیطی.

مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای
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په از بررسی معناداری اثر ترکیبی ابعاد مختل

شمارۀ سی و ششم

سازذاری و تحصتیلات پاستخذویتان بتر

هویت مکانی ،به منظور آزمون نقش تعدیلذری متغیر تحصیلات در رابطتة میتان ستازذاری و
هویت مکانی مهاجران ،معناداری اثر متغیر تعاملی تحصیلات و ابعتاد ستازذاری بررستی شتد.
ضریب اثر هر سه متغیتر تعتاملی «تحصتیلات و ستازذاری روانتی»« ،تحصتیلات و ستازذاری
اجتماعی» و «تحصیلات و سازذاری محیطی» حدود  8/885میباشد که در بی آنهتا تنهتا اثتر
متغیر تعاملی تحصیلات و سازذاری محیطی در سط اطمینتان  12درصتد معنتادار متیباشتد.
بنابرای  ،بر اساس یافتههای به دست آمده میتوان نتیجه ذرفت متغیر تحصیلات در رابطة بتی
سازذاری محیطی و هویت مکانی مهاجران به عنوان تعدیلذر نقش ایفا میکند ،در حتالی کته
نقش تعدیلذری آن در رابطة میان سازذاری روانی و هویت مکانی ،و همچنی در رابطتة بتی
سازذاری اجتماعی و هویت مکانی تأیید نمیشود.
 .5 .5بررسی نقش تعدیلگری متغير مدت اقامت در رابطۀ ميان سازگاری و هویت مکانی مهاجران

نقش تعدیلذری متغیر مدت اقامت مهتاجران در ستکونتگاه مقصتد در رابطتة میتان ابعتاد
مختل

سازذاری و هویت مکانی مورد بررسی قرار ذرفت .بر استاس نتتایج بته دستت آمتده

(جدول  ،)3اثر ترکیبی مجموعة متغیرهای سازذاری روانی ،مدت اقامت ،و تعامل مدت اقامت
و سازذاری روانی دارای ضریب رذرسیون  8/319و ضتریب تعیتی  8/018متیباشتد کته در
سط اطمینان  12درصد معنادار است ( .)P-value < 0.001ضتریب رذرستیون اثتر ترکیبتی
متغیرهای سازذاری روانی ،مدت اقامت ،و تعامل مدت اقامت و سازذاری اجتمتاعی برابتر بتا
 8/352و ضریب تعیی مربوطه  8/918محاسبه ذردید که سط معنیداری آن  /888متیباشتد.
در نتیجه ،اثر مرکور به لحاظ آماری معنادار تلقی میذردد .به طور مشابه اثر ترکیبی متغیرهتای
سازذاری روانی ،مدت اقامت ،و تعامل مدت اقامت و سازذاری محیطی با ضتریب رذرستیون
 8/339و ضریب تعیی  8/008نیم معنادار ارزیابی شد.

سال نوزدهم
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سازذاری و هویت مکانی مهاجران :روابط و تعدیلذرها ..
جدول  -6اثر ترکيبی متغير مدت اقامت و ابعاد مختلف سازگاری بر هویت مکانی
مأخر :مطالعات نویسندذان8911 ،
پارامتر

R

R-sq

MSE

F

df1

df2

p

اثر ترکیبی  Pو  Lو PL

8/319

8/018

8/051

886/200

9

918

>8/888

اثر ترکیبی  Sو  Lو SL

8/352

8/918

8/285

18/288

9

918

>8/888

اثر ترکیبی  Eو  Lو EL

8/339

8/008

8/035

11/211

9

918

>8/888

 :Pسازذاری روانی  :Sسازذاری اجتماعی  :Eسازذاری محیطی  :Lمدت اقامت  :PLتعامل مدت اقامت و سازذاری
روانی  :SLتعامل مدت اقامت و سازذاری اجتماعی  :ELتعامل مدت اقامت و سازذاری محیطی.

همانطور که ذکر ذردید ،یافتههای پژوهش حاکی از معنادار بودن اثر ترکیبی ابعاد مختلت
سازذاری و مدت اقامت پاسخذویان بر هویت مکانی مهاجران میباشد .ولیک  ،پریرش نقتش
تعدیلذری مدت اقامت ،منوط به معناداری اثر متغیتر تعتاملی متدت اقامتت و ابعتاد مختلت
سازذاری است .ضریب اثر متغیر تعاملی مدت اقامت و سازذاری روانی  -8/8888میباشد که
ای اثر به لحاظ آمتاری معنتادار نیستت ( .)P-value=0.949متغیتر تعتاملی متدت اقامتت و
سازذاری اجتماعی دارای ضریب اثر  -8/8880و سط معنتیداری  8/681استت کته بتر ایت
اساس ،اثر مرکور نیم معنادار نمیباشد .در ای میان ،تنهتا اثتر متغیتر تعتاملی متدت اقامتت و
سازذاری محیطی با ضریب منفی و ناچیم  -8/885در سط اطمینان  12درصد معنتادار تلقتی
میذردد (.)P-value=0.041
 .6 .5بررسی نقش تعدیلگری متغير مبدأ مهاجرت در رابطۀ ميان سازگاری و هویت مکانی مهاجران

مبدأ استانی مهاجرت مهاجران بهعنوان یکی دیگر از متغیرهای احتمالی با نقش تعدیلذری
در رابطة بی سازذاری و هویت مکانی مهاجران مورد مطالعه قرار ذرفت .بدی منظور پاستخ-
ذویان بر اساس مبدأ استانی آنها به دو ذروه مهاجران درون استتانی و مهتاجران بتی استتانی
طبقهبندی شدند .نتایج ارائهشده در جدول  6نشان میدهد که اثتر ترکیبتی هتر سته مجموعته
متغیرهای «سازذاری روانی ،مبتدأ مهتاجرت ،و تعامتل مبتدأ مهتاجرت و ستازذاری روانتی»،
«ستتازذاری اجتمتتاعی ،مبتتدأ مهتتاجرت ،و تعامتتل مبتتدأ مهتتاجرت و ستتازذاری اجتمتتاعی» و
«سازذاری محیطی ،مبدأ مهاجرت ،و تعامتل مبتدأ مهتاجرت و ستازذاری محیطتی» در ستط

885

شمارۀ سی و ششم

مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای

اطمینان  12درصد معنادار است ( .)P-value < 0.001در ای میان ،بیشتتری ضتریب تعیتی
مربوط به اثر ترکیبی سازذاری روانی ،مبتدأ مهتاجرت ،و تعامتل مبتدأ مهتاجرت و ستازذاری
روانی و برابر با  8/015میباشد.
جدول  -7اثر ترکيبی متغير مبدأ مهاجرت و ابعاد مختلف سازگاری بر هویت مکانی
مأخر :مطالعات نویسندذان8911 ،
پارامتر

R

R-sq

MSE

F

df1

df2

p

اثر ترکیبی  Pو  OوPO

8/312

8/015

8/056

881/929

9

918

>8/888

اثر ترکیبی  Sو  Oو SO

8/381

8/915

8/281

61/268

9

918

>8/888

اثر ترکیبی  Eو  Oو EO

8/323

8/098

8/031

13/832

9

918

>8/888

 :Pسازذاری روانی  :Sسازذاری اجتماعی  :Eسازذاری محیطی  :Oمبدأ مهاجرت  :POتعامل مبدأ مهاجرت و
سازذاری روانی  :SOتعامل مبدأ مهاجرت و سازذاری اجتماعی  :EOتعامل مبدأ مهاجرت و سازذاری محیطی.

به منظور تشخیص نقش تعدیلذتری مبتدأ مهتاجرت در رابطتة بتی ستازذاری و هویتت
مکانی ،معناداری اثر متغیر تعاملی مبدأ مهاجرت و ابعاد سهذانتة ستازذاری مهتاجران بررستی
شد .ضریب اثر متغیر تعاملی مبدأ مهاجرت و سازذاری روانی برابر با  -8/891میباشد کته در
سط اطمینان  12درصد معنادار نمیباشد ( .)P-value=0.180متغیر تعاملی مبدأ مهتاجرت و
سازذاری اجتماعی نیم با ضریب اثر  -8/859و سط معنیداری  8/191فاقد نقش تعدیلذتری
است .متغیر تعاملی مبدأ مهاجرت و سازذاری محیطی دارای ضریب اثر  -8/881میباشتد کته
آن هم به لحاظ آماری معنادار تلقی نمیذردد ( .)P-value=0.931بر ای اساس ،مبدأ استتانی
مهاجرت مهاجران را نمیتوان به عنوان تعدیلذر در رابطة سازذاری و هویت مکانی محسوب
نمود.
 .6نتيجهگيری و پيشنهادها

پژوهش حاضر با مطالعة نمونهای متشکل از  912نفر ،به بررسی ابعتاد مختلت

ستازذاری

مهاجران ساک در شهر اصفهان و هویت مکانی آنها پرداخته است .یافتههای پتژوهش نشتان
میدهد مقدار میانگی متغیرهای سهذانة سازذاری مهاجران شامل سازذاری روانی ،اجتماعی و
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محیطی بالاتر از حد متوسط بوده که در ای میان ،سازذاری محیطی نستبت بته دو بعتد دیگتر
سازذاری ،وضعیت مطلوبتری داشته استت .هویتت مکتانی پاستخذویتان نیتم بالتاتر از حتد
متوسط ،ولیک پایی تر از هر سه بعد سازذاری بوده است .نتایج تحلیتل رذرستیون چندذانتة
هویت مکانی (متغیر وابسته) و متغیرهای سهذانة سازذاری مهاجران شتامل ستازذاری روانتی،
اجتماعی و محیطی (متغیرهای مستقل) نشان داد سازذاری مهاجران در ابعاد ذکرشتده قابلیتت
تبیی و پیشبینی هویت مکانی را دارا میباشد .به طتوری کته حتدود  25درصتد از واریتانه
هویت مکانی مهاجران توسط واریانه سازذاری روانی ،محیطی و اجتمتاعی تبیتی متیشتود.
بررسی ضرایب استاندارد متغیرها نشان میدهد که در نمونة آماری سازذاری روانتی بیشتتری
تأثیر را بر هویت مکانی مهاجران دارد و اثر متغیرهای ستازذاری اجتمتاعی و محیطتی تقریبتاً
برابر است .ولیک  ،تفاوت شدت اثر متغیرهای سازذاری روانی ،اجتماعی و محیطی مهتاجران
بر هویت مکانی به لحاظ آماری معنادار نمیباشد .به هر حتال صترف نظتر از مستئلة تفتاوت
شدت اثر متغیرها ،نتایج تحلیل رذرسیون انجامشده در خصوص اثر مثبت و معنادار ستازذاری
مهاجران بر هویت مکانی حائم اهمیت است.
په از تبیی اثر سازذاری مهاجران بر هویت مکانی ،نقش تعدیلذتری متغیرهتای جتنه،
س  ،تحصیلات ،مدت اقامت و مبدأ مهاجرت در رابطة بی ابعاد مختل

ستازذاری و هویتت

مکانی بررسی شد .نتایج نشان داد که ضریب رذرسیون اثر ترکیبی هر ذروه از متغیرهتای زیتر
در سط اطمینان  12درصد معنادار است« :متغیرهای سهذانة سازذاری ،جنه ،و تعامل جتنه
و سازذاری»« ،متغیرهای سهذانة سازذاری ،س  ،و تعامل س و سازذاری»« ،متغیرهای سهذانة
سازذاری ،تحصیلات ،و تعامل تحصیلات و سازذاری»« ،متغیرهای سهذانتة ستازذاری ،متدت
اقامت ،و تعامل مدت اقامت و سازذاری» ،و «متغیرهای سهذانة ستازذاری ،مبتدأ مهتاجرت ،و
تعامل مبدأ مهاجرت و سازذاری» .هرچند نتایج حاکی از معنادار بودن اثتر ترکیبتی متغیرهتای
سازذاری (روانی ،اجتماعی و محیطی) ،متغیرهای مورد آزمون نقش تعدیلذری و تعامل آنهتا
میباشد ،ولیک به منظور آزمون نقش تعدیلذری متغیرهای جتنه ،ست  ،تحصتیلات ،متدت
اقامت و مبدأ مهاجرت در رابطة میان سازذاری و هویت مکانی مهاجران ،معناداری اثتر متغیتر
تعاملی هر یک از پنج متغیر مرکور و ابعاد سازذاری به طور جداذانه بررسی شد که نتتایج آن
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بدی شر میباشد :نقش تعدیلذری متغیرهای جنه ،س و مبدأ استانی مهتاجرت در رابطتة
میان ابعاد مختل

ستازذاری و هویتت مکتانی مهتاجران تأییتد نشتد ،درحتالیکته متغیرهتای

تحصیلات و مدت اقامت در رابطة بی سازذاری محیطی و هویت مکتانی مهتاجران بتهعنتوان
تعدیلذر نقش ایفا میکنند.
با توجه به اینکه در مطالعات و تحقیقات پیشتی تتاکنون رابطتة بتی ستازذاری و هویتت
مکانی مهاجران مورد مطالعه قرار نگرفته و طبیعتاً نقش تعدیلذری متغیرهای مختلت

در ایت

رابطه نیم بررسی نشده است ،امکان مقایسة نتایج حاصل از مطالعات در مناطق مختل

وجتود

ندارد .عمده مطالعات مرتبط با موضوع حاضر ،به بررسی اثر متغیرهتایی نظیتر متدت اقامتت،
س  ،تحصیلات و غیره بر سازذاری مهاجران محدود میشود .بته اعتقتاد بستیاری از محققتان،
په از سالها زندذی در یک مکان ،آشنایی موجب پریرش و حتی دلبستگی میشتود (تیلتور،
ذاتفردسون و بتروور .)8110 ،8ایت در حتالی استت کته نتتایج مطالعتة بوذتا  )5881( 5در
خصوص جابجایی غیر ارادی مهاجران قبرس تر از جنوب به بخش شمالی جمیتره قبترس،
نشان داد که مهاجران ساک شده در شتهر پتافوس حتتی پته از ذرشتت  90ستال بتا محتیط
سکونتی جدید خود سازذار نشده بودنتد .ذلدلاستت و ریچمونتد ( )8160نیتم در مطالعتهای
پیرامون سازذاری مهاجران در کشور کانادا دریافتند که متغیرهای س  ،س در زمان مهتاجرت،
مدت اقامت در سکونتگاه مقصد و سط تحصیلات اثر مهمی بر ماهیتت ستازذاری مهتاجران
دارد .در خصوص اثر سواد و تحصیلات مهاجران بر سازذاری ،ابریشمی ،برخورداری و قباشی
( )8916نیم اظهار داشتهاند افراد باسوادتر موقعیتهای شتغلی را کته در دیگتر منتاطق وجتود
دارد ،راحتتر شناسایی میکنند و نحوۀ برخورد آنها با موقعیتهای جدیتد متفتاوت خواهتد
بود .به عبارتی ،مهاجرانی که سط تحصیلات بالاتری دارند ،هم در شناستایی مقصتد مناستب
برای مهاجرت و هم در فرایند سازذاری با محیط جدید ،توانایی بیشتری دارند.
سازذاری مهاجران و احساس هویت مکانی آنها نسبت به جامعة مقصد از دو جنبه حتائم
اهمیت است .از یک طرف ،سازذاری مهاجران میتواند در بهبود کیفیتت زنتدذی و احستاس
1. Taylor, Gottfredson & Brower
2. Boğaç
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رضایتمندی آنان تأثیر داشته باشد ضم آن که احساس هویت مکتانی نستبت بته ستکونتگاه
فعلی ،آنها را در تعامل مثبت و سازندهتری با محیط قرار میدهد .از طترف دیگتر ،ستازذاری
مهاجران برای جامعة مقصد نیم حائم اهمیت فراوانی است .بدی ترتیتب کته هرچته مهتاجران
بتوانند با شرایط محیط و جامعة جدید ،بهتر و بیشتر سازذار شوند ،مشکلات محیطی و تتنش-
های اجتماعی کمتری متأثر از ورود مهاجران روی خواهد داد .همچنی بتا توستعه و قتویتتر
شدن حه هویت مکانی مهاجران ،پیوندهای احساسی و تعلق خاطر آنها نسبت بته محتیط و
جامعه افمایش خواهد یافت که در نتیجة آن ،مهاجران نسبت بته وضتعیت محتیط بتیتفتاوت
نخواهند بود و احتمالاً انگیمههای بیشتری برای تلاش و مشارکت فعال و مؤثر در جهت بهبتود
کیفیت محیط خواهند داشت .قابل ذکر است که هرچند به دلیل پیامدهای قابل توجه مهتاجران
بر جوامع مقصد ،بحث پیرامون سازذاری ،هویت مکانی و به طور کلی موضتوعات مترتبط بتا
وضعیت مهاجران در سکونتگاههای میمبان ،از جنبههای مختل

حتائم اهمیتت فتراوان استت،

ولیک به موازات پرداخت به موضوعات مرکور ،لازم است همتواره مستئلة اصتلی مطتر در
باب مهاجرتهای روستا -شهری بهویژه مهاجرت به مقصتد شتهرهای بتمرگ و کلتانشتهرها
یعنی لموم بهبود برخورداری و توسعة جوامع کوچک مورد توجه خاصی قرار ذیرد .به طتوری
که از یک طرف ،جوامع روستایی و شهرهای کوچک با برختوردی از امکانتات و ختدمات ،از
توسعة مطلوب بهرهمند ذردند و در نتیجه ،از میمان مهاجرفرستی آنها تا حد قابتل ملاحظتهای
کاسته شود و از طرف دیگر ،در جوامعی که در ذرشته با نرخ مهاجرپریری بالایی روبرو بوده-
اند و در حال حاضر ترکیب متنوعی از جمعیت را در خود دارند ،ستازذاری و هویتت مکتانی
مهاجران بتواند بهعنوان عاملی در جهت کاهش میمان مشکلات محیطی و اجتماعی عمل کند.
کتابنامه
 .8ابریشمی ،. ،برخورداری ،س ،.و قباشی ،ع .)8916( .تأثیر مهاجرت از روستا به شهر بر نتابرابری
درآمدی :مورد مطالعة مناطق روستایی ایران .فصلنامة مدلسازی اقتصادسنجی.91-35 ،)9(9 ،
 .5ایمان ،م .ت ،.و مرادی ،گ .م .)8911( .بررسی رابطة بتی راهبردهتای فرهنتگپتریری و ستلامت
روانی در میان مهاجران :نمونةموردی مطالعتة شتهر کرمانشتاه .جامعتهشناستی کتاربردی،)99(58 ،
.806-868
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.) مروری بر نظریات جدید مطر شده در حتوزۀ مهتاجرت8919( . ر، و نوبخت،. ر. م، برومندزاده.9
.69-18 ،)18 ،11(58 ،دوفصلنامة جمعیت

 نشریة دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی. شهرها و سازذاری مهاجران، مهاجرت.)8918( . ف، جمالی.0
.38-18 ،)815(02 ،تبریم
 بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در فرهنگپتریری مهتاجران شتهر.)8919( . ا، و پالیمدان،. ر،ربانی

.2

.08-32 ،)80(0 ، پژوهشنامة علوم انسانی و اجتماعی،فیروزآباد
 جاذبه و دافعة روستایی و تأثیر آن بر ماندذاری یا تمایل بته مهتاجرت.)8913( . ا. و، رستمعلیزاده.3

،)شتهری- مجلة توسعة محلتی (روستتایی.در میان جوانان روستایی شهرستانهای هشترود و اسکو
.802-868 ،)8(1
، معاونتت برنامتهریتمی. شتهرداری اصتفهان، اطله کلانشهر اصفهان.)8910( . شهرداری اصفهان.6
.پژوهش و فناوری اطلاعات شهرداری اصفهان
 پیشبینی سازذاری روانشناختی نوجوانان مهاجر بتر استاس.)8911( . م، و امیری مجد،. ل، طالبی.1
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چکیده
امروزه نتایج بررس ی ها حاکی از ای ن است که بیشتر پروژه هاا و فعالیات هاای بانا
جهان ی که در راستای تنوع بخشی اقتصادی در نواحی روستایی کشورهای جهان سوم
انجام داده است ،در جهت متنوع ساازی درآماههای غیر زراعا ی باوده اساتچ اراکاه
فعالیت های زراعی به علت محهودیت گسترش و نیز آسیب پذیر ی محیط طبی عای در
صورت فشار به آن و عهم تطابق انی ن شرای ط ی با اصول توسعة پای هار ،توان زیادی
در جهت تنوعبخشی نهارنه .ههف از این تحقیق ،بر رسی عوامل مؤثر بر تنوعبخشی
فعالیت های اقتصادی در روستاهای مرزی است و روستاهای مرزی شهرستان مریوان
به عنوان نمون ة موردی انتخاب شهه است  .این تحقیق از نظر ههف  ،کاربردی و روش
انجام آن توصیفی  -تحلیلی است .در این تحقیق  ،جامعة آماری ،روستاهای شهرستان
مریوان می باشه .روستاهای واقع در فاصلة  98کیلومتری از مرز بین المللی عارا باا
___________________________
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توجه ت أ ثیرپذیری بالای آن ها از مرز ،به عنوان نمونه در نظر گرفته شه که بار اساا
فرمول  92 ، n ر وستا به عنوان روستاهای نمونه از طریق نمونه گیری طبقه بنهی شاهه
از میان آن ها انتخاب شه .جهت تعیین تعهاد خانوارهاای نموناه از فرماول کاوکران
استفاده شه که براسا

آن ،پ رسش نامه در میان خانوارهای روستاهای نمونه توزیاع

شااه .بااه منظااور بررساای و تجزیااه و تحلیاال اطلاعااات ،از نمودارهااای توصاایفی و
آزمون هاای تای اساتیودنت ،فریاهمن اساتفاده شاه  .عوامال ماؤ ثر در متناوعساازی
فعالیت های اقتصادی  ،در اهار دست ة اقتصادی  ،اجتماعی  ،طبی ع ی و موقعیات مارزی
طبقهبنهی شه  .میانگی ن رتبه برای عوامل فو به ترتیب برابر با 9 /89 ، 8 /80/ ، 8 /99
و  8/01بهست آمه  .عوا مل اجتماعی ،اقتصادی ،توان های محیطی و موقعیات مارزی
در متنوع سازی فعالیت های اقتصادی منطقه ت أ ثیر داشته که از باین آن هاا ،تاوان هاای
محیطی و موقعیت مرزی بیش از ساایر عوامال وعوامال اقتصاادی و اجتمااعی در
متنوع سازی اقتصاد روستایی منطقه نقش دارنه.
کلیدواژهها :توسعة پایهار روستایی  ،اقتصاد روستایی  ،تنوع بخشی ،مرز ،مریوان.
 .4مقدمه

در رویکرد معیشت پایهار ،بر متنوعساازی فعالیاتهاای اقتصاادی روساتاها بسایار تأکیاه
ماایشااود وااتااهیما ،8898 ،9ص 8 .و دی داف ای دی ،8882 ،ص 8 .تنااوع بخشاایهن بااه
معیشت روستاییان بهعنوان فراینهی تعریف شهه است که خانوار روساتایی دارای گزیناههاای
مختلفی از فعالیتهای اقتصادی و درآمهی ،جهت بهبود کیفیت زنهگی هساتنه .متناوع باودن
فعالیتهای اقتصادی روستا با رفع مانع اصلی توسعة روستاییچ یعنی فقار ،منجار باه پایاهاری
نظام روستایی میشودچ اراکه انعطافپذیری و تاابآوری بیشاتر روساتاییان را در مواجاه باا
رونههای ناگهانی و فشارهای اقتصاادی ،اجتمااعی و طبیعای باه هماراه دارد .باه طاور کلای
تنوعبخشیهن به اقتصاد روستایی ،زمینهها و امکانهای بیشتری را جهت تغییر شرایط ناپایهار و
در حال زوال با شرایط پایهار و افزایش فرصت هاا فاراهم مایآورد والایس ،9111 ،8ص. 0 .
1. Chandima & DFID
2. Ellis
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تنوع بخشیهن به اقتصاد روستاها در واقع حرکت در مسیر اصل اساسی رویکرد توسعة انساانی
استچ اراکه به افزایش و آزادی قهرت انتخاب روستاییان و توانمناهی آنهاا خاتم مایشاود
ومور  ،8899 ،9ص  . 80.ببینگتن 8و ، 8898معتقه اسات کاه دلیال اصالی اینکاه وضاعیت
معیشتی روستاییان در سطح نازلی است ،عهم توانایی آنها در دفاع و حفظ دارایایهایشاان در
برابر بحرانها است و این امر مستلزم تهارک و ایجاد منابع جهیه امرار معاش اسات وکارا ،9
 ،8899ص . 3 .متنوعسازی اقتصاد روستایی و منافع حاصل از آن ،زمینهساز جلب مشاارکت
و مسئولیتپذیری مردم محلی در ارتباط با حفاظت از محیط زیست و مشارکتهاای سیاسای،
اجتماعی در کوتاهمهت و بلنهمهت میشود و بهین ترتیب ،در کنار رفاع فقار اقتصاادی ،فقار
فرهنگی هم از بین مایرود ووارن ،8888 ،0ص ،8 .نقال از محماهی و شاهبازی ،9911 ،ص.
 . 902گراه پیشینة سیاستهای متنوعسازی اقتصاد روستایی به لحاظ اسنادی به برنامة ششام
قبل از انقلاب بر می گردد ،لیکن آثار سیاستهای مذکور را میتوان در برناماههاای اول و دوم
پس از انقلاب ردیابی نماود ،باه نحاوی کاه افازایش نسابی درآماه روساتاییان باا توجاه باه
متنوعسازی اقتصادی در مناطق روستایی با تأکیه بر توسعة بخشهای غیرکشاورزی را یکای از
برناماههاای مهام خاود قاارار داده اسات وکاریمزاده ،ولاایی و منااافی آ ر ،9911 ،ص. 998 .
روستاهای کشور به علت اتکای شهیه بر کشاورزی و درآمههای حاصل از آن و نهاشتن منابع
اشتغالی و درآمهی غیر از کشاورزی ،دارای اقتصااد ضاعیف و آسایبپاذیری هساتنه .بخاش
کشاورزی به علت محهودیت و غیرقابل افزایش بودن مقهار زمینها ،امکان افازایش درآماهی
انهانی نهارد و لذا جستوجو جهت پیها کردن منابع درآمهی دیگر باا توجاه باه تاوانهاا و
موانع هر منطقه از کشور ،جهت تنوعبخشی اقتصادی به اقتصاد روستایی بارای افازایش تاوان
نگهداشت جمعیت روستا و به عبارتی پایهاری جمعیت روستایی ،ضروری باه نظار مایرساه
وعنابستانی ،طیبنیا ،شایان و رضوانی ،9919 ،ص. 22 .

1. Morse
2. Bingten
3. Krug
4. Warren
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یکی از مناطق مرزی کشور که از دیربااز باا محرومیاتهاای زیاادی روبارو باوده اسات،
شهرستان مریوان است .به علت مارزی باودن ایان شهرساتان ،روساتاهای مارزی آن تااکنون
تأثیرات مختلفی را از مرز پذیرفتهانه .این تأثیرات در اناواع مختلفای واقتصاادی ،سیاسای و...
بوده است .در این مناطق به علت رشه جمعیت و افزایش روزمرۀ نیروی جوان روساتایی ،روز
به روز بر میزان بیکاران روستایی افزوده شهه و از طرف دیگر باه علات افازایش باار تکفال،
میزان درآمههای روستاییان محهودۀ مورد نظر در فعالیتها ،بسیار پایین استچ لاذا روساتاییان
قرار گرفته در این محهوده ،از موقعیت ساکونتگاههاای خاود براساا

وضاعیت و مشاکلات

موجود ،استفادۀ عقلایی کرده و به فعالیت در قااا پرداختهانه .تنها سیاست دولت نیز در ایان
میان ،صرفاً انسهاد فیزیکی مرز و ایجاد تههیهات مختلف مالی و جاانی بارای ایان روساتاییان
فقیر و عهم داشتن شغل و درآمه کاافی باوده اساتچ لاذا جساتجو بارای یاافتن راهکارهاای
جاایگزین باارای اشااتغال و درآماه روسااتاییان ایان محاهوده در جهاات پایاهاری جمعیات و
نگهداشت جمعیت باقی مانهه ،به شهت ضاروری باه نظار مایرساه .در ایان راساتا رویکارد
متنوعسازی فعالیتهای اقتصاد روستایی بهعنوان راهکاری مفیه کاه بسایاری از ساازمانهاای
بینالمللی از جمله بان

جهانی و اغلب نظریهپردازان توسعه در راساتای کااهش اثارات ایان

ساختار و در ااراوب الگوی توسعة پایهار بر آن تأکیه دارنه ،در جهت جایگزینی با فعالیات
قااا کالا که به شهت کاهش یافته و نیز فعال نمودن دیگر بخشهای اقتصادی در روستاهای
این منطقه پیشنهاد میشود .این رویکرد یکی از مهمترین استراتژیهاای ارائاهشاهه در جهات
کاهش اثرات منفی ناشی از ناپایاهاری در ابعااد مختلاف محیطای ،اقتصاادی و اجتمااعی بار
فضاهای روستایی و در ااراوب الگوی توسعة پایهار است .با توجه به تأثیرات منفی قاااا
بر اقتصاد روستاهای مرزی این شهرستان و نیز بر کل کشور و نیز با توجاه باه عاهم تناوع در
فعالیتهاای اقتصاادی سااکنان روساتایی ایان شهرساتان ،در جهات کااهش قاااا و ارائاة
جایگزینی برای آن و در کنار آن ،برای افزایش درآمه و اشتغال ساکنان روساتایی ایان منطقاه،
راهبرد متنوعسازی فعالیتهای اقتصادی جهت رفع یا تعهیل این مشکلات ارائاه شاهه اساتچ
لذا ههف این تحقیق ،شناسایی و تحلیل مهمترین عوامل ماؤثر در متناوعساازی فعالیاتهاای
اقتصادی در روستاهای مرزی شهرستان مریوان است.
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 .2پیشینۀ تحقیق

بررسیها حاکی از این است که بیشتر پروژهها و فعالیتهای بان

جهاانی کاه در راساتای متناوع

سازی در کشورهای جهان سوم انجام داده است ،در جهت متنوعساازی درآماههای غیرزراعای باوده
استچ ارا که فعالیتهای زراعی به علت محهودیت گسترش و نیز آسایبپاذیری محایط طبیعای در
صورت فشار به آن و عهم تطابق انین شرایطی با اصول توسعة پایهار ،توان زیاادی در جهات متناوع
سازی نهارنه.
امینی و همکاران و ، 9088در پژوهش خود با عناوان «ارزیاابی تاأثیر موقعیات مارزی بار
پایهاری توسعه در نواحی روستایی ،مورد مطالعه :مناطق روستایی بخاش مارزی بَام پشات از
توابع شهرستان سراوان» به این نتیجه رسیهنه که سطح توسعهیافتگی  20درصاه از روساتاهای
مورد مطالعه متوسط و کمتر بوده و اقتصاد مارزی باا وجاود نقاش پررنگای کاه در معیشات
خانوارهای جامعة مورد مطالعه داشته ،تأثیری در توسعة روستاها نهاشته است .به علاوه ،انجاام
فعالیتهای اقتصادی مرزی رابطة معنیدار معکوسی با امنیت مبادله و دساتر پاذیری داشاته
است .نجفی کانی و ، 9912در پژوهش خود با عناوان «ااالشهاا و تنگناهاای توساعة اقتصاادی در
نواحی روستایی ،مورد :روساتاهای بخاش داشالی بارون شهرساتان گنباهکاوو » ،نقااط ضاعف و
االشهای توسعة اقتصادی در روساتاهای مارزی منطقاة ماورد مطالعاه را در اهاار دساته وعامال
طبقهبنهی کرده است .مهمترین االش توسعة اقتصادی روستاهای مارزی را باه ترتیاب ااالشهاای
زیستمحیطی ،نهادی ،اجتماعی و زیرساختی تحلیل کرده که مجموعاً  20/91درصه از واریاانس کال
را تبیین میکنه .بهار ،یوسافی و حمازه زاده و ، 9912در مقالاة خاود باا عناوان «نقاش متناوعساازی
فعالیتهای اقتصادی در توسعة پایهار روستایی ،نمونة موردی :روستای خانقاه مهابااد» باه ایان نتیجاه
رسیههانه که با وجود فضاهای تجاری و تنوع آنها در روستای خانقاه ،میتواناه در اقتصااد روساتایی
تنوع ایجاد کرده و به کلیهی برای پایهاری روستای خانقاه تبهیل گردد .تقهیسای ،کرمشااهی وشاایان
و ، 9910در پژوهش خود با عنوان «ارزیابی رویکرد متنوعسازی فعالیتهای اقتصادی در دساتیابی باه
توسعة پایهار روستایی مطالعة موردی بخش مرکزی شهرستان درهشاهر» باه ایان نتیجاه رسایهنه کاه
متنوعسازی فعالیتهای اقتصادی در نواحی روساتایی مایتواناه پایاهاری ساکونتگاههاا و در نتیجاه
توسعة پایهار روستایی را تقویت کنه .توکلی ،احمهی و فاضل نیا و ، 9911در پژوهش خود باا عناوان
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«تحلیل عوامل مؤثر بر معیشت روستایی وبررسی ماوردی :روساتاهای شهرساتان سردشات » ،نشاان
دادنه که بین عوامل جغرافیایی هماننه شیب زمین ،دسترسی سطح آموزشی ،نزدیکی به ناوار مارزی و
الگوی معیشت روستاییان مرزی منطقه رابطة معناداری وجود دارد که الگوی معیشتی خاصای را بارای
روستاهای منطقه ایجاد کرده است .فعالیت بازاراههای مرزی همچنین باعث ایجاد اشاتغال مساتقیم و
غیرمستقیم وحمل و نقل بار و مسافر ،عملیات باارگیری و  ...مرزنشاینان گردیاهه کاه ساهم اشاتغال
غیرمستقیم به مراتب بیشتر از اشتغال مساتقیم مایباشاه .کاریم زاده ،ولاایی و مناافی آ ر و ، 9911در
مقالهای با عنوان «نقش تنوعبخشی به فعالیتها در پایهاری اقتصاد روستایی ومطالعة ماوردی :دهساتان
مرحمت آباد میانی ،شهرستان میانهوآب » به این نتیجه رسایههاناه کاه تناوعبخشای باه فعالیاتهاای
اقتصادی موجب افزایش فرصتهای شغلی ،زمینههای اشتغال ،انگیازه جهات بهباود وضاعیت کاار و
افزایش سرمایهگذاری و کاهش مهاجرتهای روستایی گردیاهه اسات .سجاسای قیاهاری ،صاادقلو و
شکوری فرد و ، 9911در مقالهای با عنوان «سنجش سطح داراییهای معیشتی در منااطق روساتایی باا
رویکرد معیشات پایاهار ومطالعاة ماوردی :روساتاهای شهرساتان تایبااد » نتیجاه گرفتناه کاه ساهم
داراییهای اجتماعی در مقایسه باا ساایر دارایایهاا در باین روساتاهای ماورد مطالعاه بیشاتر اسات.
داراییهای انسانی نیز در رتبة آخر قرار گرفته تا نشانی بر مهاجرت نیروی فعال انساانی روساتا باشاه.
مهمترین پیشنهاد پژوهش نیز متنوعسازی اقتصاد روستاهایی است که دارای سطح دارایایهاای اناهک
بوده و همچنین تلاش در زمینة بکارگیری این داراییها و حفظ آنها مای باشاه .کریمای و دهکاردی
و ، 9910در پژوهشی با عنوان «بهرهبرداری از مراتع و لزوم متناوعساازی معیشات روساتایی ومطالعاة
موردی :شهرستان ماهنشان » به این نتیجه رسیههانه که باغداری ،زنبورداری ،پارورش زنباور عسال و
آبزیپروری از طریق آموزش و ترویج روستاییان ،راهکارهاای جاایگزین و یاا مکمال فعالیاتهاای
دامپروری برای ارتقای سطح داراییها و معیشت روستاییان منطقة مورد مطالعاه مایباشاه و رهیافات
این امر نیز کاهش فشار بر منابع طبیعی و جلوگیری از ههر رفت سرمایههای معیشتی و طبیعی اسات.
شهرکی و شریف زاده و ، 9919در پژوهشای باه ارزیاابی جایگااه آبازیپاروری در معیشات پایاهار
روستاییان شهرستان زاههان پرداختنه .نتایج پژوهش آنها نشان میدهه کاه کشااورزی اناهکارکردی
و متنوع مبتنی بر آبزیپروری ،موجاب پایاهاری و افازایش دارایایهاای اجتمااعی ،انساانی و ماادی

تحلیل عوامل مؤثر بر تنوع بخشی اقتصادی در ...

سال نوزدهم

981

معیشتی کشاورزان آبزیپرور در مقایسه با سایر کشاورزان شهه اسات و در واقاع تناوع بخشایهن باه
فعالیتهای کشاورزی ،بهبود سطح معیشت روستاییان را به دنبال داشته است.
پیرا  ،بوتنارنکو ،ماسوتی و ویتواری9و ، 8889در پژوهش خود با عنوان «خارده مالکاان پاس از
شوروی بین کارآفرینی در کشاورزی و تنوعبخشی ،راهبردهای معیشتی در روساتاهای مولاهاوی» باه
این نتیجه رسیهنه که دو دستة دهقانان و کشاورزان کارآفرین در دو دهة اخیر تمایل به تنوعبخشی باه
فعالیتهایشان در خارج از مزرعه دارنه ودهقانان و کشاورزی را به ی

تجارت تماام وقات مناساب

تبهیل کردهانه وکشاورزان کارآفرین  .ممون ،علی و خلیل 8و ، 8888در مقالة خاود باا عناوان «عوامال
تعیین کننهۀ تنوعبخشی به درآمه در روستاهای مساتعه سایل پاکساتان» باه ایان نتیجاه رسایهنه کاه
خانوارهایی که تعهاد اعضای نسبتاً بالاتری از درآمه دارنه و آنهایی که تحت سرپرساتی اعضاای مارد
یا تحصیلکرده قرار دارنه ،به احتمال زیاد دارای درآمه متنوعتری هستنه .همچناین ،در خاانوادههاایی
که تحت سرپرستی اعضای پسر تحصیلکرده و اعضای مسن تحصیلکرده قرار دارناه ،تناوع بیشاتری
نسبت به خانوادههای تحصیلنکرده وجود دارد .آبیام ،داگونگا و اهیکپور 9و ، 8888در پاژوهش خاود
با عنوان «متنوعسازی درآمهی در فعالیتهای غیرزراعی روساتایی :پیاماههای آن بار رفااه کشااورزان
خرده مال

و بکارگیری فناوریهای کشاورزی در غنا» به این نتیجه رسیهنه کاه کاه تناوع درآماه در

مزرعه ،احتمال بکارگیری فناوری Zai -وفناوری کشاورزی را افزایش میدهه و به سود قابال توجاه
رفاه خانگی کم

میکنه .بنابراین ،آنها پیشنهاد میکننه که فعالیتهای خهمات تارویج کشااورزی و

سازمانهای مستقر در کشاورزی و FBOافزایش یابهچ زیرا آنهاا باعاث تناوع درآماه غیرکشااورزی
میشونه ،در نتیجه سرمایهگذاری در فناوریهای افازایش بهارهوری و Zaiو رفااه خانوارهاا افازایش
مییابه .نگوین 0و ، 8890در پژوهشی با عنوان «تجزیه و تحلیل اقتصااد متناوعساازی محصاولات در
روستاهای ویتنام» با استفاده از ی
در مقیا

تابع فاصلة ورودی ،به این نتیجه رسیه که بازده کمی افازایش یافتاه

در تولیه محصولات متعهد ویتنام مشهود است .علاوه بر ایان ،افازایش تولیاه بارنج باعاث

کاهش استفادۀ کم از نهادهها برای تولیه سایر محصولات میشود .مکمل خروجی قابال تاوجهی باین
1. Piras, Botnarenco, Masotti, Vittuari
2. Memon, Ali, Khalil
3. Abbeam, Dagunga, Ehiakpor
4. Negvin
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تولیه برنج و سایر محصولات یافت میشود وتأثیر تنوع در کشت  .دمورگر ،فاونییر و یانا  9و، 8898
در تحقیقی با عنوان «تصمیمات خانوارهای روستایی در راساتای تناوعبخشای درآماهی :شاواههی از
ی

شهرستان در شمال ااین» ،دسترسای باه زماین ،سارمایه ،جنسایت و سان را از عوامال اصالی

تصمیمگیری ساکنان روستایی برای متنوعسازی درآمههایشان در این منطقه میداننه.
 .3روششناسی تحقیق
 .4 .3روش تحقیق

این تحقیق براسا

ههف ،از نوع تحقیقات کاربردی و روش انجام آن توصایفی -تحلیلای

است .ههف از این تحقیق ،شناسایی و تحلیل مهمتارین عوامال ماؤثر در تناوع فعالیاتهاای
اقتصادی در روستاهای مرزی شهرستان مریوان است .جامعة آمااری ایان تحقیاق ،روساتاهای
شهرستان مریوان میباشه که با توجه به بررسیهای میهانی در منطقة ماورد مطالعاه و مراجعاه
به مرزهای کشور عرا و نیز مطالعات قبلی نگارنهه مبنی بار میازان تاأثیرات مارز و تاأثیرات
قااا بر روستاهای شهرستان مریوان و همچنین با توجاه باه یکهسات نباودن دهساتانهاای
شهرستان مریوان از نظر رابطه با مرز و یکسان نبودن تأثیرپذیری آنها از مرز ،مشخص شه که
میزان این تأثیرات در روستاهای قرار گرفته در فاصلة  98کیلومتری مرز عرا  ،اشمگیر باوده
و به نوعی از این فاصله به بعه با توجه به افزایش فاصله و کاهش دسترسی روستاییان به مرز،
تأثیرات مرز بسیار کم می شودچ لذا از میاان روساتاهای شهرساتان ،روساتاهای واقاعشاهه در
فاصلة  98کیلومتری از مرز بینالمللی عرا  ،بهعنوان نمونه در نظر گرفتاه شاه .ایان محاهوده
دارای  08روستای مسکونی و جمعیت آن نیز  1391خانوار و  83119نفار اسات ومرکاز آماار
ایران . 9921 ،شکل شمارۀ  ،9نمایانگر موقعیت روستاهای قرارگرفته در فاصلة  98کیلاومتری
از مرز میباشه.

1. Demurger, Fournier and Yang
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شکل  -4نقشۀ موقعیت روستاهای قرارگرفته در فاصلۀ  41کیلومتری از مرز عراق در شهرستان
مریوان
مأخذ :نگارنهگان9911 ،

تعهاد روستاهای قرارگرفته در فاصلة  98کیلاومتری از مارز باینالمللای عارا  ،شاامل 03
روستای مسکونی است .جمعیت کل این روستاها 9101 ،خانوار و  93089نفر میباشاه .پاس
از مشخص کردن روستاهای قرار گرفته در فاصلة  98کیلومتری از مارز و 03روساتا  ،نموناه-
گیری از میان این روستاها شروع میشود .با توجه به محاسبات در فرمول  ، n و باا ضاریب
دقت  8/92از بین  03روستا 92 ،روستا بهعنوان نمونه انتخاب
شهنه.
و9

n
n
1
N

n
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با مشخص شهن حجم نمونه 92 ،روستای نمونه از جامعة کل و 03آباادی انتخااب شاه.
پس از تعیین حجم نمونه ،آبادیهای نمونه به طور تصاادفی و باا روش قرعاهکشای انتخااب
شهنه .جهت روایی پرسشنامهها از نظرات کارشناسان مرتبط استفاده شه و با توجه به نظرات
آنها ،اصلاحات لازم در پرسشنامهها صورت گرفت .همچنین ،جهت پایایی پرسشنامه ،ابتاها
 91پرسشنامه به صورت پیشآزمون میان نمونهها در روستاهای مورد مطالعه توزیع و تکمیال
شه .در نهایت پس از انجام اصلاحات لازم ،عهد  8703برای آزمون آلفای کرونباخ بهست آماه.
براسا

فرمول کوکران تعهاد نمونهها 998 ،بهست آمه .بر این اسا  ،ابتها تعهاد خانوارهاای
از روساتاهای نموناه باا توجاه باه

هر روستا مشخص شه و سپس تعهاد نمونهها بین هر ی

تعهاد خانوار آنها توزیع شه .البته در روستاهایی که تعهاد نمونهها بسایار کمتار باود ،جهات
افزایش میزان اطمینان و دقت تحقیق ،تعهاد نمونهها به  990خانوار افزایش داده شه .در نهایت
برای تمام روستاهای نمونه ،تعهاد نمونهها محاسبه و در جهول  9ارائه شه .به منظاور بررسای
و تجزیه و تحلیل اطلاعات ،از آزمون هاتی استیودنت ،فریهمن و از نرمافازار SPSSو ،Excel
در راستای پاسخگویی به سؤال تحقیق استفاده شهه است.
جدول  -4روستاهای نمونه ،تعداد نمونهها از هر روستا و نمونۀ کل
مأخذ :یافتههای تحقیق9913 ،
ردیف

روستا

تعداد خانوار و درصد

تعداد نمونه

نمونۀ اصلاح شده

9
8
9
0
1
3
0
2
1
98
99
98
99
90
91

قامیشله
محمهه
بناواله
میرآباد
کانی سفیه
گویله
هانه شیخان
خاو
خانم کن
بایوه
دره وران
برده رشه
بیلو
احمهآباد
خانم شیخان

 09و 870درصه
 08و 873درصه
 09و 870درصه
 38و 970درصه
 19و 970درصه
 09و 871درصه
 88و 970درصه
 28و 179درصه
 08و 873درصه
 90و 870درصه
 08و 079درصه
 912و 9870درصه
 988و 071درصه
 2و 871درصه
 0و 871درصه

2
2
2
99
99
2
0
93
2
2
99
92
89
971
971

98
98
98
99
99
98
98
93
98
98
99
92
89
1
1
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ردیف

روستا

تعداد خانوار و درصد

تعداد نمونه

نمونۀ اصلاح شده

93
90
92
جمع

سیاناو
ساوجی
سردوش
 92روستا

 939و 98درصه
 809و 90درصه
 988و 9270درصه
9388

99
19
12
998

99
19
12
990

 .1مبانی نظری تحقیق

رویکرد متنوعسازی یکی از رویکردهای توسعة پایهار روستایی است که یکی از مهمتارین
استراتژیهای ارائهشهه در جهت کااهش اثارات منفای ناشای از ناپایاهاری در ابعااد مختلاف
محیطی ،اقتصادی و اجتماعی بر فضاهای روستایی و در ااراوب الگوی توسعة پایهار است.
در این نظریه بارای پایهارساازی اقتصااد روساتایی و توساعة پایاهار ،وجاود تناوع ،یکای از
ضروریات جوامع مختلف قلمهاد شاهه و رعایات ایان اصال ،ثباات و پایاهاری سااختارهای
اقتصادی را تسهیل خواهه نمود وعنابستانی ،طیبنیا ،شایان و رضوانی ،9919 ،ص. 19 .
تأثیرات متنوعسازی فعالیتهای اقتصاد روستایی در دستیابی به توسعة پایاهار در ساه بعاه
زیستمحیطی ،اجتماعی و اقتصادی است .در بعه زیستمحیطی معمولااً گفتاه مای شاود کاه
افراد فقیر ،مهمترین علت تخریب زیستمحیطی هستنهچ زیرا این افراد در موقعیات اساتفاده از
منابع طبیعی به شکل پایهار نیساتنهچ زیارا عوامال اجتمااعی ،اقتصاادی و دماوگرافی در ایان
نواحی ،فقرا را به سمت منابع محیط زیستی سو میدهه که موجب تخریب بیشتر مای شاود
ومادولو ،8889 ،9ص . 998 .عقیهه بر این اسات کاه فقار روساتایی موجاب تخریاب محایط
زیست از سوی فقرا میشود و تخریب محیط نیز مجهداً منجر به آسیبپاذیری بیشاتر فقارای
روستایی و فقیرترشهن آنان خواهه شهچ زیرا اکوسیستمهای تخریبشهه و کیفیتهای ضاعیف
منابع طبیعی ،مانع اجرای استراتژیهای معیشتی ارزشمنه میشونه وهنجسهیج  ،8880 ،ص.
 . 991لذا تخریب محیط زیست ممکن است منجر به تشهیه فقر شود کاه دور باطال فقار باا
فراینه تلة فقر را تکمیل میکنه و فقرا بهعنوان افرادی که دارای افقهای زمانی کوتاهی هستنه،
منافع آتی ناشی از حفاظت را فهای ضرورت معیشت و اجتنااب خاود از گرسانگی در زماان
حال خواهنه نمود وفروزانی و کشااورز ،9922 ،ص . 1 .برایات ،داویاس ،جانوساکی ،لااو و
1. Madulu
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سوابق این استراتژی را برای کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه بررسی نموده و با

اشاره به اینکه خانوارهای روستایی در کشورهای توسعهیافته 98-91 ،درصه کل درآماه خاود
را از منابع خارج از مزرعه تأمین می کننه ،رابطة مثبتی میان تنوع فعالیتهاا باا ساطوا بالااتر
درآمه خانوارهای روستایی ،بهرهوری بالاتر در فعالیتهای کشاورزی ،درآمه ،ساطح آماوزش،
کیفیت دسترسی به زیرساختها و خهمات ،خهمات سازمانی ،فرصتهاای ایجادشاهه توساط
سیاستهای محلی ،منطقهای و ملی و دسترسی به اعتبارات و خهمات مالی یافتاهاناه وبرایات،
داویس ،جانوسکی ،لاو و پیر  ،8888 ،9ص. 89 .
فعالیتهای متنوع میتواننه پایهاری فراینه توسعه در مناطق روستایی را از طار مختلفای
تحت تأثیر قرار دهنه .اول آنکه این فعالیتها ،تقاضا برای زماین کشااورزی و فشاار بار روی
زمین را در مناطق فقیر کاهش میدهنه .در نتیجه انین فعالیاتهاایی مایتوانناه در گسساتن
ارخة معیوب فقر ،بهرهبرداری بیش از حه از زمین و تخریب اکولوژیکی نقش مؤثری داشاته
باشنه .دوم آنکه درآمههای حاصل از این بخشها میتواننه باه طاور اشامگیری درآماه کال
خانوار روستایی را افزایش دهنه و به تبع آن ظرفیت سرمایهگذاری در فعالیتهای کشااورزی
را بالا ببرنه .همچنین ،اینگونه درآمهها موجب تعهیل بی ثباتی درآمهی روستاییان مایشاود و
به آنها توانایی اقتبا

برخی تکنولوژیهای کشاورزی مفیه ،توأم با ریس

آنکه اینگونه درآمهها اغلب ی

را میدهاه .ساوم

منبع برای پسانهاز است که نقش مهمی را در امنیات غاذایی

ایفا میکنه .خانوارهای روساتایی کاه باه درآمهشاان از طریاق شارکت در فعالیاتهاای غیار
کشاورزی تنوع میبخشنه ،معمولا ًًتوانایی بیشتری برای غلبه بر شوکهای منفی پیها میکنناه
وازکیاوایمانی ،9920 ،ص 930 .نقال از یاساوری و جاوان ،9910 ،صاص89 .و . 80باا ایان
توضیحات میتوان گفت که رویکرد متنوعسازی با تنوعبخشی به اقتصاد روساتایی در ناواحی
مرزی ،ضمن به بالفعل رسانهن قابلیتها و تاوانهاای ایان منااطق ،موجاب افازایش درآماه،
اشتغال ،حفظ محیط زیست ،تقویت تابآوری اجتماعی و در نهایت توساعة پایاهار روساتایی
در نواحی روستایی مرزی خواهه شهچ لذا در این تحقیق ،رویکرد متنوعسازی بهعنوان رویکرد
پیشنهادی برای نواحی روستایی مرزی مطرا شهه است.
1. Bright, Davis, Janowski, Low & Pearce
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 .5یافتههای تحقیق
 .4 .5ویژگیهای پاسخگویان

از میان  990پاسخگو 990 ،نفر مرد و  90نفر نیاز زن هساتنهچ لاذا بیشاتر پاساخدهناهگان،
و 10/1درصه مرد هستنه .همچنین کمترین سن پاسخدهنهگان برابر با  91سال و بیشاترین آن
برابر با  29سال و متوسط سن پاسخدهنهگان برابر با  09/99سال میباشه .سطح ساواد بیشاتر
پاسخدهنهگان و 93/2درصه مقطع راهنمایی میباشه و کمترین میزان را تحصیلات دانشگاهی
با  879درصه تشکیل میدهه .همچنین ،عهم تنوع در اشتغال و اقتصاد سااکنان ایان منطقاه باا
توجه به جهول شمارۀ  ،8کاملا مشهود است.
جدول  -2تعداد و درصد پاسخدهندگان به تفکیك شغل
مأخذ :یافتههای تحقیق9911 ،
شغل

فراوانی

درصد فراوانی

کشاورزی
خهماتی
قااا
بیکار
مجموع

800
00
91
9
990

8/28
99/8
0/1
8/9
8/988

 .2 .5میزان وابستگی به فعالیتهای تجاری غیررسمی(قاچاق)

با توجه به فاصلة نزدی

روستاهای نمونه از مرز بینالمللی و کردستان عرا  ،قاااا کالاا

از زمانهای گذشته تاکنون به اشکال و روشهای مختلف ،در این منطقه رواج داشاته اسات و
موجب بروز تأثیرات مختلفی بر زنهگی و معیشت ساکنان آن شهه اسات .یکای از مهامتارین
تأثیرات قااا بر زنهگی این مردم ،افازایش درآماه ،ایجااد اشاتغال و کااهش بیکااری و نیاز
وابستگی آنان به این فعالیت بوده است .هماکنون که مرز بساته شاهه اسات ،موجاب کااهش
شهیه قااا کالا و به تبع آن ،ایجاد تأثیرات مختلفی بر زنهگی آنها شهه است .پاساخگویاان
در مورد میزان وابستگی به قااا در زمانی که مرز بسته نشهه بود و این فعالیت رواج داشت،
نظرات مختلفی را ابراز نمودهانه که در شکل شمارۀ  9آمهه است .بیشاتر پاساخگویاان و30/9
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درصه در گذشته ،زمانی که مرز بسته نبود ،میزان بسیار زیادی از درآمهشان وابسته به فعالیت
قااا کالا بوده است و این نشاندهنهۀ تأثیرات مهم این فعالیت بر زنهگی و معیشت آناان در
گذشته بوده که امروز به علت انسهاد مرز و بهون ارائة جایگزین ،به شهت مورد تههیاه قارار
گرفته استچ لذا لزوم متنوعسازی فعالیتهای آنان جهت جایگزینی با ایان فعالیات و افازایش
اشتغال و درآمه آنان به شهت ضرورت دارد.

شکل  -2میزان وابستگی به فعالیتهای تجاری غیررسمی(قاچاق) در زمانی که مرز بسته نبود
مأخذ :یافتههای تحقیق9911 ،

 .3 .5عوامل مؤثر در متنوعسازی فعالیتهای اقتصادی در روستاها

عوامل مؤثر در متنوعسازی فعالیتهای اقتصادی منطقه با توجه باه مطالعاات اکتشاافی در
منطقه ،نظر کارشناسان و مردم محلی و شاخصهای تحقیق در اهار دستة اقتصادی ،اجتماعی،
طبیعی و موقعیت مرزی طبقهبنهی شه که در نهایت برای روساتاها ،یا
میزان توانهای تنوعبخشی در روستاهای نمونه براسا
هر ی

از عوامل فو به تفکی

آمهه است.

طبقاهبناهی از نظار

نظرات پاسخگویان ارائه شه .میاانگین

روستا و نیز به طور کل آمهه است کاه در جاهول شامارۀ 9
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جدول  -3میانگین عوامل مؤثر در متنوعسازی به تفکیك هریك از عوامل در روستاها و در کل
مأخذ :یافتههای تحقیق9911 ،
روستاها

براسا

عوامل
طبیعی

موقعیت مرزی

اقتصادی

اجتماعی

برده رشه

9710

0791

9729

9783

محمهه

9781

0

973

8719

خاو

973

0783

9799

9799

هانه شیخان

9788

972

973

9792

میرآباد

9709

0792

9798

978

بناواله

9711

973

9739

9732

خانم کن

971

972

9730

9719

دره وران

9709

9710

9731

9703

بیلو

9730

9713

970

9799

ساوجی

9720

9720

9738

9732

کانی سفیه

9718

9719

9711

972

سردوش

9722

9711

9733

9701

بایوه

0789

1

9

9722

خانم شیخان

0790

072

970

9711

سیاناو

9722

0729

9780

9720

احمهآباد

0798

072

970

9711

گویله

971

973

9719

9731

قامیشله

9730

973

973

9719

میانگین مجموع

9701

0781

9719

9718

جهول  ،9روستاها با توجه به توانهایشان در زمیناههاای مختلاف ،میاانگینهاای

مختلفی را در عوامل مؤثر در متنوعسازی فعالیتهای اقتصادی کسب کردهاناه .مثلااً در عامال
موقعیت مرزی ،روستاهایی میانگینهای بالاتر را به خاود اختصااص دادهاناه ومانناه روساتای
بایوه ،خانم شیخان و سیاناو که در فاصلة نزدیکتری از مرز قرار دارنه و عکس ایان موضاوع
در روستاهای با فاصلة بیشتر از مرز ،صاد است .همچنین ،باا توجاه باه مارزی باودن کلیاة
روستاهای مورد نظر ،مشاههه میشود که میانگین هیچکاهام از  971پاایینتار نیسات کاه ایان
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موضوع ،درجة اهمیت این عامل را نشان میدهه .همچنین ،با توجه به یکهست بودن روستاها
از نظر طبیعی ،مشاههه میشود میانگین هیچکهام از روستاها وبه جز یا

روساتا  ،در عوامال

طبیعی کمتر از  971نبوده و مشابه هم میباشنه که این نیز تأییه اهمیات بالاای ایان عوامال در
متنوعسازی فعالیاتهاای اقتصاادی در روساتاهای ماورد مطالعاه اسات .عوامال اجتمااعی و
اقتصادی در رتبههای بعهی میزان تأثیر در متنوعسازی فعالیتهای اقتصادی این روستاها ،قرار
می گیرنه .به علاوه ،میانگین کلی در عوامل طبیعی  ،9701در موقعیت مارزی  ،0781در عوامال
اقتصادی  9719و عوامل اجتماعی  9718است .بر این اسا  ،به ترتیب عامل موقعیت مارزی و
عوامل طبیعی بیشترین میانگین را دارد که نشاندهنهۀ بالا بودن توانهای منطقه باهویاژه در دو
عامل کرشهه نسبت به دیگر عوامل است.
در ادامه به بررسی این موضوع پرداخته میشود کاه عوامال موجاود وتاوانهاای محیطای،
موقعیت مرزی ،عوامل اقتصادی و اجتماعی  ،در جهت متنوعسازی فعالیتهاای اقتصاادی باه
اه میزان مؤثرنه .برای این کار شاخص میانگین برای عوامل بیانشهه محاسبه مایگاردد و در
مرحلة اول با میانة نظری  9مقایسه میشود و ههف از انجام این کار ایان اسات کاه مشاخص
شود نمرۀ کهام امکانات از متوسط بیشتر است و در مرحلة دوم شاخص میانگین محاسبهشاهه
با میانة نظری  0مقایسه میگردد تا مشخص شود نمرۀ کهام عوامل بیشتر است .باا انجاام ایان
رونه شاخصهای برتر شناسایی میشونه که در هر ی

از گروههای مرباوط باه خاود شاامل

توانهای محیطی ،موقعیت مرزی ،عوامل اقتصادی و اجتماعی ،قرار میگیرنه .برای این منظاور
از آزمون تی استیودنت استفاده میشود که در آن به مقایسة میانگین با عهد ثابت پرداختاه مای
شود .فرضیة آزمون به صورت زیر میباشه.

که در آن ،میانگین امکانات موجود در روستا میباشه.
بنابراین در صورتی که فرضیة صفر و

رد شود ،به این مفهوم است که توانهای مطارا

شهه در روستا جهت متنوعسازی فعالیتهای اقتصادی تأثیری متوسط به بالا دارد .لازم به کار
است در صورتی فرضیة صفر رد میشود که همزمان دو شرط زیر برقرار باشه:

سال نوزدهم
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و9
نتایج آزمون تیاستویهنت برای امکانات متناوعساازی فعالیاتهاای اقتصاادی در جاهول
شمارۀ  ،0نشان داده شهه است.
جدول  -1نتایج آزمون تی استیودنت برای توانهای(قابلیتها) تنوعبخشی فعالیتهای اقتصادی
مأخذ :یافتههای تحقیق9911 ،
عوامل

8/888

08/1
08/2

توان(قابلیت)

طبیعت بکر و زیبا

0/03

8/33

آب و هوای مناسب

0/00

8/39

8/888

دارا بودن محیطی آرام و سالم

0/08

8/08

8/888

91/0

جنگلهای زیبا جهت گسترش فعالیتهای گردشگری

9/82

9/90

8/888

0/1

وجود منابع آبی کافی برای کشاورزی

0/82

8/08

8/888

99/3

وجود منابع آبی برای پرورش آبزیان و گسترش شیلات

8/00

9/89

8/888

-9/1

8/09

8/11

8/888

-1/8

وجود دریااة زریبار جهت گردشگری ،صیادی و ...

9/83

9/10

8/181

8/0

وجود مراتع نسبتا مناسب برای پرورش دام

0/00

8/32

8/888

91/0

وجود خاک مناسب و حاصلحیز در اراضی کشاورزی

0/18

8/08

8/888

91/2

0/92

8/09

8/888

90/0

8/18

9/93

8/888

-0/1

موقعیت جغرافیایی مناسب روستا

0/83

8/00

8/888

83/9

وجود نیروی کار جوان و فعال

9/33

8/01

8/888

91/9

دسترسی به نیروهای متخصص و با تجربه در مریوان

8/19

8/21

8/989

-9/1

زمستانی

وجود زمینهای شیبدار و مناسب جهت ایجاد و
گسترش باغات
وجود مزیت نسبی منطقه در کشت محصولاتی اون
توتفرنگی

اجتماعی

استاندارد

داری ()Sig

میانگین

وجود کوهستانها جهت گردشگری و انجام ورزشهای
طبیعی

انحراف

سطح معنی

آماره t
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عوامل

توان(قابلیت)

مشارکت زنان در فعالیتهای اقتصادی روستاودامهاری و
...
وجود آداب و رسوم و فرهن

محلی در منطقه جهت

گردشگری
وجود زیرساختهای مناسب در روستا جهت فعالیتهای
اقتصادی
اقتصادی

دسترسی آسان به شهر مریوان و بازارهای آن
وجود حجم مناسب محصولات باغی و دارای قابلیت
تبهیل
نزدیکی به بازارهای مناسب وعرا جهت عرضة

موقعیت

محصولات کشاورزی

مرزی

دسترسی به مرز و بازاراة مرزی جهت صادارت
محصولات تولیهی

شمارۀ سی و ششم
انحراف

سطح معنی

استاندارد

داری ()Sig

0/19

8/20

8/888

99/8

9/99

9/83

8/81

9/1

9/31

8/18

8/888

81/9

9/13

8/11

8/888

90/1

9/09

8/11

8/888

90/0

0/82

8/08

8/888

82/9

9/00

9/98

8/888

0/9

میانگین

آماره t

با توجه به جهول  ،0نمرۀ اکثر امکانات موجود به جز "وجاود مناابع آبای بارای پارورش
آبزیان و گسترش شایلات" " ،وجاود کوهساتانهاا جهات گردشاگری و انجاام ورزشهاای
زمستانی" " ،وجود مزیت نسبی منطقه در کشت محصولاتی اون توت فرنگی" و "دسترسای
به نیروهای متخصص و با تجربه در مریوان" ،از متوسط بیشتر است و در همة آنهاا میاانگین
محاسبهشهه از میانة نظری  9بیشتر بوده و همچناین ساطح معنایداری آزماون و ، sigاز 8/81
کمتر و مقهار آمارۀ  tعهدی بزرگتر از صفر میباشه .بناابراین ،باا اطمیناان  11درصاه فرضایة
صفر رد میشود و از نظر آماری میتوان گفت که میانگین اکثار امکاناات موجاود وباه جاز "
وجود منابع آبی بارای پارورش آبزیاان و گساترش شایلات" " ،وجاود کوهساتانهاا جهات
گردشگری و انجام ورزشهای زمستانی" " ،وجود مزیت نسبی منطقاه در کشات محصاولاتی
اون توت فرنگی" و "دسترسی باه نیروهاای متخصاص و باا تجرباه در مریاوان وباا ساطح
معناداری بالای  " 8781در روستا جهت متنوعسازی فعالیتهای اقتصادی ،تأثیری متوساط باه
بالا دارد .همچنین ،سطح معنیداری آزمون و sigدر گویههای"وجاود دریاااة زریباار جهات
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گردشگری ،صیادی" و " دسترسی به نیروهای متخصص و باتجربه در مریاوان از  8/81بیشاتر
شهه است و به عبارت دیگر معنادار نیستنه .نمودار مربوط به میانگین بهست آماهه بارای هار
ی

از عوامل مربوط به آنها در شکلهای 1 ،0 ،9و  3مشاههه میشود .مواردی کاه باا رنا

قرمز مشخص شهه میانگین کمتر از  9دارنه.

شکل  -3مقایسۀ میانگین توانهای محیطی منطقه
مأخذ :یافتههای تحقیق9911 ،

شکل  -1مقایسۀ میانگین موقعیت مرزی منطقه
مأخذ :یافتههای تحقیق9911 ،
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شکل  -5مقایسۀ میانگین توانهای اقتصادی منطقه
مأخذ :یافتههای تحقیق9911 ،

شکل  -6مقایسۀ میانگین توانهای اجتماعی منطقه
مأخذ :یافتههای تحقیق9911 ،

با انجام مراحل فو  ،شاخصهای برتر و مؤثر در هار یا

از عوامال طبیعای وتاوانهاای

محیطی  ،موقعیت مارزی ،عوامال اقتصاادی و اجتمااعی در متناوعساازی اقتصااد روساتایی
مشخص گردیه .در ادامه با استفاده از آزمون رتبهبنهی فریهمن به بررسی رتبة اهمیات در هار
ی

از عوامل طبیعی ،موقعیت مرزی ،عوامال اقتصاادی و اجتمااعی در متناوعساازی اقتصااد

روستایی پرداخته میشود .فرضیة آزمون رتبهبنهی فریهمن با توجه به فرضیة ماورد آزماون در
این پژوهش به صورت زیر میباشه.
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 :H0نمیتوان بین عوامل مؤثر در متنوعسازی اقتصاد روستایی منطقه اولویاتبناهی انجاام
داد.
 :H1میتوان بین عوامل مؤثر در متنوعسازی اقتصاد روستایی منطقاه اولویاتبناهی انجاام
داد.
لازم به کر است که منظور از عوامل مؤثر ،عوامل طبیعای وتاوانهاای محیطای  ،موقعیات
به این مفهوم است کاه مای

مرزی ،عوامل اقتصادی و اجتماعی میباشه .رد فرضیة صفر و

توان بین عوامل مؤثر در متنوعسازی اقتصاد روستایی منطقه اولویتبنهی انجام داد .پاس از رد
فرضیة صفر جهت اولویتبنهی عوامل مؤثر در متنوعسازی اقتصاد روستایی از مقادیر مرباوط
به میانگین رتبهها استفاده خواهه شه .نتایج آزمون در جاهاول شامارۀ  1و  3نشاان داده شاهه
است.
جدول  -5نتایج آزمون رتبهبندی فریدمن
مأخذ :یافتههای تحقیق9911 ،

بر اسا

آماره خی دو

سطح معنی داری ()sig

918/00

8/888

جهول  ،1مقهار آمارۀ خی دو برابر با  918/00میباشه و سطح معنیداری آزماون

برابر با  8/888است که از  8/89کمتر میباشه .بنابراین ،با اطمیناان  11درصاه فرضایة

رد

میشود .به عبارت دیگر ،میتوان بین عوامل ماؤثر در متناوعساازی اقتصااد روساتایی منطقاه
اولویتبنهی انجام داد .به منظور اولویتبنهی عوامل مؤثر در متنوعسازی اقتصااد روساتایی از
مقادیر مربوط به میانگین رتبهها در جهول شمارۀ  ،3استفاده میشود.
جدول  -6میانگین رتبۀ عوامل مؤثر در متنوعسازی اقتصاد روستایی
مأخذ :یافتههای تحقیق9911 ،
عوامل مؤثر در متنوعسازی اقتصاد روستایی

میانگین رتبه

موقعیت مرزی
توانهای محیطی
عوامل اقتصادی
عوامل اجتماعی

9/89
8/01
8/99
8/80
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مطابق جهول  ،3میانگین رتبه برای عوامل "موقعیت مارزی" و "تاوانهاای محیطای" باه
ترتیب برابر با  9/89و  8/01میباشه که از سایر عوامل در متنوعسازی اقتصاد روستایی منطقه،
بیشتر است .بنابراین ،میتوان گفت توانهای محیطی و موقعیت مرزی ،بایش از ساایر عوامال
وعوامل اقتصادی و اجتماعی در متنوعسازی اقتصاد روساتایی منطقاه نقاش دارناه و فرضایة
تحقیق تأییه میشود.
 .6نتیجهگیری و پیشنهادها

اصولاً فعالیت اکثر روستاییان کشور ،کشاورزی است .عهم وجود تنوع در فعالیتها ،یکی از ویژگی
های این ساختار اقتصادی است .عهم وجود تنوع در فعالیتهای اقتصادی روستاییان را میتوان یکی از
عوامل بسیار مؤثر در وجود بیکاری فزاینهه ،کمبود درآمه ،مهاجرت روستاییان به شهرها ،پاایین باودن
میزان تولیه ،عهم استفادۀ بهینه از منابع و مشکلات دیگار دانسات کاه در نهایات موجباات ناپایاهاری
روستاها را فراهم میکنه .روستاهای مرزی شهرستان مریوان ،با توجه به قرارگیری در نزدیکی مرز بین
المللی عرا  ،دارای ویژگیهای خاصی است که با دیگر نقاط روستایی متفااوت اسات .فعالیاتهاای
اقتصادی این روستاها همچنان سنتی باقیمانهه و تنوع انهانی در آنها مشااههه نمایشاود .از گذشاته
تاکنون نیز با توجه به مرزی بودن این منطقه ،ساکنان روستایی آن به شکلهای مختلف به فعالیت قااا
کالا مشغول بوده و از این طریق به کسب درآمه پرداختهانه .طی سالهای اخیار ،باا توجاه باه تشاهیه
کنترل مرزها در کشور و انسهاد فیزیکی مرز این منطقه ،میازان قاااا کالاا باه شاهت پاایین آماهه و
پیامههایی ماننه بیکاری و کاهش شهیه درآمههای ساکنان روستایی این منطقه را به دنبال داشته است .با
توجه به اینکه جایگزینی برای این فعالیت غیرمجاز تعریف نشهه است ،باعث ضعیفتر شاهن اقتصااد
روستاییان شهه است .این ساختار ضعیف اقتصادی موجب شهه است کاه روساتاییان ایان منطقاه باا
مشکلات عهیهه ای مواجه شونه که در نهایت میتوانه موجب کاهش جمعیت این روساتاها و تخلیاة
بسیاری از روستاهای این منطقة مرزی شود .به طور معمول ،تخلیة نواحی مرزی از جمعیت ،نااامنی را
به دنبال داشته که اثرات آن حتی در سطح ملی نیز قابل مشاهه خواهه بودچ لذا با توجاه باه باروز ایان
مسائل ،راهبرد متنوعسازی فعالیتهای اقتصادی بهعنوان راهبردی مناسب که بسیاری از انهیشامنهان و
سازمان های بینالمللی از جمله بان

جهانی بر آن تأکیه میکننه ،جهت تغییر این ساختار اقتصاادی و
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حرکت به سمت توسعة پایهار اقتصادی در روستاهای این منطقه پیشنهاد میشود .نتایج تحقیق حااکی
نشان میدهه:
 شغل اکثر پاسخگویان ،کشاورزی است که این نشاندهنهۀ غلبة بخاش کشااورزی در اشاتغال واقتصاد این منطقه و پایینآمهن شهیه فعالیت قااا تحت تاثیر انسهاد مرز است.
 مشخص شه که تنوعبخشی به فعالیتهاای اقتصاادی در روساتاهای منطقاه ،موجاب افازایشفرصتهای شغلی شهه و در صورت ادامه این رونه ،موجب بهبود اشتغال روستایی خواهه شه.
 در نهایت ،عوامل مؤثر در متنوعسازی فعالیتهای اقتصادی ،در اهار دستة اقتصادی ،اجتمااعی،طبیعی و موقعیت مرزی طبقهبنهی شه که در نهایت برای روستاها ،ی
در متنوعسازی در روستاهای نمونه براسا

طبقهبنهی از نظر عوامل ماؤثر

نظرات پاسخگویان ارائه شه .میانگین رتبه بارای عوامال "

موقعیت مرزی" و "توان های محیط" به ترتیب برابر با  9/89و  8/01بهست آمه که از سایر عوامل در
متنوعسازی اقتصاد روستایی منطقه ،بیشتر است .بنابراین ،میتوان گفت توانهاای محیطای و موقعیات
مرزی ،بیش از سایر عوامل وعوامل اقتصادی و اجتماعی در متنوعسازی اقتصاد روستایی منطقه نقاش
دارنهچ لذا لزوم توجه به این عوامل و برنامهریزی برای آنها و نیز توجه بیش از پیش به ایان منطقاه باا
توجه به اهمیت مناطق مرزی و لزوم حفظ جمعیت این مناطق جهت افزایش امنیت منطقه و کشور ،به
شهت ضروری به نظر میرسه .نتایج تحقیق با تحقیق پیرا  ،بوتنارنکو ،ماساوتی و ویتاواری و8889
که اشاره کردهانه که کشاورزان تمایل به متنوعسازی فعالیتهایشان در خارج از مزرعه دارنه ،همخوانی
داردچ ارا که در منطقة مورد مطالعاه نیاز روساتاییان باا کااهش درآماه کشااورزی ،باه فعالیاتهاای
اقتصادیشان ،تنوع دادهانه .همچنین ،با توجه به اینکه تنوعبخشی در فعالیتهاای افتصاادی در منطقاه
باعث افزایش فرصتهای شغلی شه ،با نتایج تحقیق کریمزاده ،ولایی و منافی آ ر و 9911که اشاره
کردهانه تنوعبخشی به فعالیتهای اقتصادی موجب افزایش فرصتهای شغلی شهه است ،هامخاوانی
دارد .در ادامه پیشنهادهای لازم ارائه می شود:
 -9بهبود راههای ارتباطی منطقه بهویژه راه مرز بینالمللی باشما جهت صادرات محصولات.
 -8ارائة آموزشهای فنی و حرفهای ،ترویجی ،غیرزراعی و  ...به روستاییان بارای ایجااد تناوع در
فعالیتهای اقتصادی و بهرهگیری از روشهای نوین.
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 .9گسترش فعالیتهای گردشگری و ایجاد زیرساختهای مناسب برای آن بهویژه در زمینة طبیعت
گردی و گردشگری فرهنگی.
 -0توجه بیشتر دولت در برنامههای پنجسالة توسعه و اختصاص بودجة جهاگانه به مناطق مرزی.
 -1ارائة تسهیلات و وامهای مختلف به روستاییان این منطقه جهت تنوعبخشی به فعالیتهایشان.
 -3ایجاد و تقویت تشکلهای تعاونی در این روستاها با توجه به عهم حضاور ایان تشاکلهاا در
آنها.
 -0توجه به گسترش فعالیتهای صنایع دستی وماننه گیوه بافی در روستاهای منطقه.
کتابنامه
 .9امینی ،ع ،.دهانی ،م ،.و فیضی ،ش .و . 9088ارزیابی تأثیر موقعیت مارزی بار پایاهاری توساعه در
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جهانی .و . 9920راهبارد توساعة روساتایی ،رویکارد ناوین بانا

جهاانی .تهاران :مؤسساة

پژوهشهای برنامهریزی و اقتصاد کشاورزی.
 .9بهار ،آ ،.یوسفی ،ع .ا ،.و حمزهزاده ،ن .و . 9912نقش متنوعسازی فعالیتهای اقتصادی در توساعة
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دستیابی به توسعة پایهار روستایی ،مطالعة موردی بخاش مرکازی شهرساتان درهشاهر .جغرافیاا و
روابط انسانی9 ،و.382-388 ، 8
 .1توکلی ،م ،.احمهی ،ش ،.و فاضلنیا ،غ .و . 9911تحلیل عوامل مؤثر بر معیشت روستایی وبررسای ماوردی:
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 .0سجاسی قیهاری ،ا.ا ،.صادقلو ،ط ،.و شکوری فرد ،ا .و . 9911سنجش سطح داراییهاای معیشاتی
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تحلیل اثرات توانمندی اجتماعی بر بهبود مشارکت سیاسی زنان روستایی
(مطالعۀ موردی :شهرستان تبریز)
وکیل حیدری ساربان (استاد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ،گروه جغرافیا،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل،
ایران)
vheidari56@gmail.com
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چکیده
توانمندسازی زنان مطلقا پدیدۀ جدیدی نیست .در طوول تواریخ بیوریت در تموامی
کیورهای جهان به دلایل متعددی بحث توانمندسازی زنان مطرح بوده است .چیزی
که امروزه توانمندسازی زنان را از گذشته متم ایز میسوازد  ،تغییور و جابوه جوایی از
تمرکز بر توسعه و ارتقای رفاه اجتماعی زنان به تمرکوز بور توانمندسوازی آنوان بور
بهبود میارکت سیاسی از منظر سیاسوی ،اتتصوادی ،اجتمواعی و فرهن وی در عصور
حاضر است .هدف این مقاله تبیین اثرات توانمندسازی اجتماعی بر بهبود میوارکت
سیاسی زنا ن روستایی شهرستان تبریز است  .این تحقیق از نوع کاربردی و بوه رو
تحلیلی  -تبیینی است که با استفاده از رو
رو

پیمایش انجام شده است .در این تحقیق

گردآوری داده ها برای پاسخ گویی به سؤ الات تحقیق ،به دو صورت (اسونادی

و پیماییی (داده های اولیه و ابزار مورد استفاده در رو

پیماییی پرسش نامه بوده

است .جامعة آماری مورد مطالعه در این پژوهش ،شامل کل زنان روستایی بالای 91
سال ساکن در مناطق روستایی شهرستان تبریز می باشد ( N=09930که از این بوین
تعداد  003نفر با استفاده از فرمول کوکران و به رو
___________________________
تاریخ دریافت9000/30/03 :

تاریخ تصویب9033/30/90 :

نمونوه گیوری تصوادفی سواده
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بهعنوا ن نمونة آماری انتخاب شدند .روایی صوری پرسش نامه توسط پانل متخصصان
مورد ت أ یید ترار گرفت .مطالع ة راهنما در منطقه میوابه جامعو ة آمواری بوا تعوداد03
پرسش نامه صورت گرفت و با داده های کسب شده و استفاده از فرمول ویژ ۀ کرونباخ
آلفا در نرم افزار  ، SPSSپایایی بخش های مختلف پرسش نامة تحقیق  3 /80الی 3/00
بدست آمد .نتایج ت حقیق نیان داد که به جوز متغیرهوای تعواون اجتمواعی و تعامول
اجتماعی  ،بین تمامی متغیرهای توانمندسازی اجتماعی ( میارکت اجتمواعی ،اعتمواد
اجتماعی ،انسجام اجتمواعی ،رضوایتمندی اجتمواعی ،مسوتولیت پذیری اجتمواعی و
ارز مندی اج تماعی با بهبود میارکت سیاسوی زنوان روسوتایی رابطوة معنوی داری
وجود دارد .در کل ،با مددگیری از یافته های تحقیق می تووان بوا ارتقوای مؤلفوه های
اعتمووواد اجتمووواعی ،میوووارکت اجتمووواعی ،انسوووجام اجتمووواعی ،رضوووایتمندی و
مستولیت پذیری زمینة میارکت سیاسی زنان روستاییان روستایی را بهب ود بخیید توا
آنان به عاملیت و آمریت فردی در تعیین سرنوشت اجتماعی خودشان پی برده و بوه
تداوم آن همت ب مارند.
کلیدواژه ها :میارکت ،میارکت سیاسی ،توانمندسازی اجتمواعی ،توسوعة اجتمواعی،
توسعة روستایی ،شهرستان تبریز .
 .1مقدمه

پای اه زنان ،در جامعة ایران در چند دهة اخیر تحولاتی را تجربه کرده است .انبوه زنان کوه
غالبا در جامعة ایران در حاشیة مناسبات اجتماعی و سیاسی ن ه داشته شده بودند ،بوا افوزایش
سطح سواد و گستر

آموز

عالی به ارتقای توانمندیهای خود دست یافتهاند و هوماکنوون

طالب سهم بیشتری از مدیریت سیاسی جامعهاند.
گفتنی است ان یزۀ محقق در پرداختن به ایون تحقیوق بوه ایون خواطر اسوت کوه نیموی از
جمعیت ساکن در مناطق روستایی را زنان تیکیل میدهند و باید به نسبت جمعیوت خوود در
سیاست حضور داشته باشند و ازاینرو تقویت میارکت سیاسی زنان روسوتایی یوم موضووع
سرنوشتساز برای توسعة اجتماعی مناطق روستایی اسوت ،هرچوه رویآوری بوه آن کنودتر و
شکل ایجاد آن ناتصتر باشد ،تاریخ توسعة مناطق روستایی و متعاتب آن توسعة ملی به تأخیر
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میافتد و با تقویت میارکت سیاسی زنان روستایی است که زمینههای توسعة پایدار روسوتایی
شکل میگیرد و مطالعات متعدد گویای این واتعیت است کوه زنوان روسوتایی صورف نظور از
فضای اجتماعی و فرهن ی که در آن به سر میبرند ،میکلات میترک زیادی اعم از اعتماد بوه
نفس پایین ،تلقی منفی از خود و سایر عوامل روانشناختی دارند که از شرایط مناطق روستایی
که در آن زندگی میکنند ،ناشی میشوند و بخیی از میکلات زنان در زمینة میارکت سیاسی
را تیکیل میدهد .ازاینرو ،برای غلبه بر این میوکلات سواختاری ،نهوادی ،اجتمواعی ،روان-
شناختی و غیره ،فرآیند توانمندی اجتمواعی نقوش مهموی در بهبوود میوارکت سیاسوی زنوان
روستایی بوازی میکنود (حیودری سواربان ،9008 ،ص . 909 .توانمندسوازی اجتمواعی زنوان
روستایی ،تلاشی برای ارتقای سطح اجتماعی و فرهن ی آنان اسوت؛ زیورا از طریوق ایون نووع
توانمندسازی ،زنان روستایی از موتعیتی که در آن در تصمیمگیوریهوا بویتوأثیر بوودهانود ،بوه
موتعیتی می رسند که در آن به طور فعال در تصمیمات سیاسی نقش دارنود و بور خروجوی آن
تأثیر میگذارند .افزون بر این ،توانمندسازی اجتماعی ،بستر کسب مهارتهای لازم بوه منظوور
دستیابی به خواستهها و نیازهای درونی زنان روستایی را فراهم میسازد ،به طوری که آنهوا
بر شرم بیمورد خود فائق آیند ،کردار و گفتارشان حاکی از اعتماد به نفوس و اطمینوان خواطر
باشد ،تادر به ارزیابی صحیح و شناخت واتعی خوییتن باشند ،به استعدادها و محدودیتهای
درونی خویش آگاه باشند ،تدرت رویارویی با دشواریها را داشته باشند و از توانایی و تابلیت
لازم در راستای نیل به میارکت سیاسی بهرهمند گردند .البته نباید این نکته فرامو

شود که به

طور متقابل مداخلة زنان روسوتایی در عرصوه و سو هر سیاسوی و نیوز تقویوت نقوش آنوان در
تصمیمگیریها و تصمیمسازیها به مثابة ابزار مهمی است که به بهبوود اسوتاندارهای عملکورد
سیاسی ختم میشود.
بر همین اساس ،شناسایی عوامل و عناصر توانمندسازی اجتماعی از پیششرطهای اساسوی
در جهت برنامهریزی برای بهبود میارکت سیاسی زنان روسوتایی بوه شومار مویرود و نقوش
بالایی در برنامهریزی راهبردی دولتها در مناطق روستایی خواهد داشت .با توجوه بوه مووارد
اشارهشده ،هدف اساسی این مطالعه با توجه به نیاز مناطق روستایی در جهت بهبوود میوارکت
سیاسی ،بررسی اثرات توانمندسازی اجتماعی بر بهبود میارکت سیاسی در بین زنان روسوتایی
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شهرستان تبریز میباشد .همچنین بررسیها و مطالعات میدانی ن ارندگان در منواطق روسوتایی
شهرستان تبریز حاکی از این واتعیت اسوت کوه وضوعیت میوارکت سیاسوی زنوان بوا وجوود
اتدامات انجامشده در این شهرستان هنوز در سطح پایینی ترار دارد کوه بوه نظور میرسود کوه
بخش زیادی از این میوکل ناشوی از پوایین بوودن توانمنودیهوای اجتمواعی زنوان روسوتایی
شهرستان تبریز است؛ زیرا این امکان وجود دارد که با توانمندسازی اجتماعی زنان روستایی از
طریق تقویت مؤلفههای اعتماد اجتماعی ،میارکت اجتماعی ،انسوجام اجتمواعی ،رضوایتمندی
اجتماعی ،تعاون اجتماعی ،تعامل اجتماعی ،مستولیتپذیری اجتماعی و ارز مندی اجتمواعی
بتوان به بهبود میارکت سیاسی آنوان در منواطق روسوتایی شهرسوتان تبریوز مسواعدت نموود
(حیدری ساربان ،9030 ،ص . 910 .و از آن جایی یکی از مؤلفههای تأثیرگوذار توانمندسوازی
اجتماعی بر میارکت سیاسی زنان روستایی اعتماد اجتماعی میباشود بایود گفوت کوه اعتمواد
متقابل به همدی ر سبب میشود که زنان روستایی شهرستان تبریز در فعالیتهای مختلف و به
مناسبات متعدد دور هم جمع شوند ،ذخیرۀ دانایی ،دانش ،اطلاعوات ،معرفوتانودوزی و حتوی
فضائل اخلاتی و توانمندیهای روانی خود را بوه اشوتراک ب ذارنود ،از یکودی ر یواد ب یرنود،
تحت تأثیر القات مثبت همدی ر ترار ب یرند و توانمندیهای فردی ،اجتمواعی ،روانشوناختی،
اتتصادی ،مدیریتی و نهادی خودشان را ارتقا بخیند .واضح است که این امر زمینوة میوارکت
آنان را بالا برده و به توسعة پایدار روستایی مدد میرساند .همچنوین از زاویوة توأثیر میوارکت
اجتماعی بر توانمندسازی اجتماعی زنان روستایی این نکته حایز اهمیوت اسوت کوه میوارکت
اجتماعی زنان روستایی شهرستان تبریز به میارکت سیاسی آنان خوتم میشوود و دلیول آن در
این نکته نهفته است که میارکت اجتماعی در عرصوة اتتصواد ،محویط زیسوت و فعالیتهوای
مدنی و سایر فعالیتها به بهبود میارکت سیاسی ختم میشود؛ زیورا میوارکت در عرصوههای
دی ر ،نخست ،زنان روستایی را به این مهم رهنمون میشود که میارکت آنوان چوه میوزان در
هدایت توسعة روستایی از منظر عاملیت و آمریت فردی تأثیرگذار است و از آن مهمتر اینکوه،
جهت تسهیل و تسریع این روند باید بهعنوان کنشگران و فعالان سیاسی وارد عرصه بیوند و
اینکه ،حداتل در انتخابات مجلس ،ریاست جمهوری و شورایهای اسولامی روسوتا کوه توأثیر
تعیینکنندهای در تعیین سرنوشت خودشان دارد وارد عرصه شوند و توسعة روستایی را محقق
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سازند (حیدری سواربان ،9000 ،ص . 991 .مضواف بور ایون ،از دی ور مؤلفوههای تأثیرگوذار
توانمندسازی اجتماعی در بهبود میوارکت سیاسوی زنوان روسوتایی مؤلفوة انسوجام اجتمواعی
میباشد؛ به این دلیل که اگر پیوندهای موجود بین زنان روستایی و سرشیم و ملواط اجتمواعی
آنان پایین باشد و اگر گسیخت ی اجتمواعی در سوطح بالوایی تورار داشوته باشود و اگور زنوان
روستایی اتمیزه شوند و مانند مولکولهای هوا در عین مجاورت با همدی ر هیچگونه تماس و
ارتباطی با همدی ر نداشته باشند ،طبیعی است که در این وضعیت میزان میارکت سیاسی زنان
روستایی شهرستان تبریز به پایینترین حد خود تنزل میکند؛ یعنی زنوان روسوتایی شهرسوتان
تبریز زمانی به میارکت سیاسی میاندییند که این اندییه را در ذهن ب رورانند کوه سرشوت و
سرنوشت میترک دارند و هم ی در یم کیتی نیسوتهاند و هویچکوس توایق زاپواس جهوت
نجات خود در مواتع بحرانی ندارد و اگر این کیتی روزی غرق شود هم ان غرق میشوند نه
یم فرد و یا یم جمع خاصی و اگر این احساس نباشد دی ر میارکت سیاسی بیشتر به یوم
افسانه میماند تا یم واتعیوت (حیودری سواربان ،9000 ،ص . 00 .علواوه بور ایون ،از دی ور
مؤلفههای تأثیرگذار توانمندسازی اجتماعی در بهبود میارکت سیاسوی زنوان روسوتایی مؤلفوة
رضایتمندی میباشد .در این خصوص ذکر این نکته حیاتی است که میارکت سیاسوی زموانی
از توه به فعل درمیآید که میزان رضایتمندی زنان روستایی شهرستان تبریز بالا باشد .به سوخن
دی ر ،آنان خو بین و امیدوار باشند و تابآوری آنان در حد تابل تبولی باشد آنوان از آزادی
بیان و بنان برخودار باشند و چنین ن ندارند که با آنان بوهعنووان شوهروند درجوه دو و یوا سوه
برخورد میشود ،فعالیتهای اجتماعی آنان با موانعی روبورو نیوود ،دچوار تبعویج جنسویتی
نباشند و نظام پدرسالاری تنها نظام در مناسبات اجتماعی نباشد .در کول ،اگور زنوان روسوتایی
شهرستان تبریز از حقووق مسواوی در عرصوههوای گونواگون اتتصوادی ،اجتمواعی ،سیاسوی،
مدیریتی برخوردار باشند میزان رضایتمندی آنان بالا رفته و متعاتب آن میزان میارکت سیاسوی
آن نیز بالا میرود؛ چون به عاملیت و آمریت خودشان پی مویبرنود و تأثیرگوذاری خوود را در
جامعة روستایی درک کرده و به دنبال آن احساس رضایتمندی بالایی نصیب آنها میشوود .در
این راستا سؤال اصلی این پژوهش بودین گونوه مطورح مویشوود کوه آیوا بوین توانمندسوازی

مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای

913

شمارۀ سی و شیم

اجتماعی و بهبود میارکت سیاسی زنان در مناطق روستایی شهرستان تبریوز رابطوة معنویداری
وجود دارد؟
 .2پیشینۀ پژوهش

تاکنون مطالعات چندی در خصوص میارکت سیاسی با تکیه بر عوامول اجتمواعی مترتوب
بر آن صورت گرفته که در ذیل به پارهای از آنها اشاره میشود.
نتایج مطالعات نجات و همکاران ،در پژوهیی با عنوان «بررسی تأثیر سرمایة اجتمواعی بور
میارکت سیاسوی» بیوانگر توأثیر مسوتقیم و معنوادار سورمایة اجتمواعی و ابعواد آن (حمایوت
اجتماعی ،حمایت مدنی و میارکت مدنی بر میارکت سیاسی میباشد (نجوات و همکواران،
 ،9000صص . 983-980 .نتایج مطالعات مرادی و همکاران ،در پژوهیی بوا عنووان «بررسوی
عوامل اجتماعی و اتتصادی مرتبط با میارکت سیاسی جوانان» نیان داد که پنج متغیور اعتمواد
اجتماعی ،انسجام اجتمواعی ،گورایش موذهبی و عضوویت در نهادهوا و تحصویلات در بهبوود
میارکت سیاسی جوانان تأثیرگذار است (مرادی و همکواران ، ،صوص . 03-00 .چوابکی ،در
پژوهش خود با عنوان «میارکت سیاسی و جنسیت» دریافت که زنان نسبت بوه موردان علاتوة
کمتری به فعالیتهای سیاسی دارند (چابکی ،9000 ،صص . 930-993 .نتایج تحقیوق دارابوی،
با عنوان «بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر میارکت سیاسی زنان در اسوتان همودان» حواکی از
این واتعیت است که بین میوارکت سیاسوی زنوان و متغیرهوای سورمایة اجتمواعی ،موتعیوت
طبقاتی ،وسایل ارتباط جمعی ،تجربة میارکت سیاسی و اثربخیی سیاسوی رابطوه وجوود دارد
(دارابی ،9000 ،صص . 18-00 .نتایج مطالعات هاشمی ،در تحقیقی با عنوان «بررسوی عوامول
اجتماعی مؤثر بر میارکت سیاسی زنان» نیان داد که وضعیت تاهل ،اعتماد سیاسوی ،خوانوادۀ
سیاسی ،میزان تقید مذهبی و تمایل به کسب تدرت و مقوام در میوارکت سیاسوی زنوان موؤثر
است (هاشمی ،9000 ،صص . 08-939 .نتایج مطالعات معتضدراد و سو هوند ،در تحقیقوی بوا
عنوان «بررسی جامعهشناختی عوامل مؤثر بر میزان میارکت سیاسی» گویای این واتعیت است
که همبست ی معناداری بین متغیرهای اعتماد اجتماعی ،میارکت اجتماعی ،رسوانههای جمعوی
و جنیست با متغیر میارکت سیاسی دارد (معتضدراد و س هوند ،9009 ،صص . 31-38 .نتوایج
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مطالعات احمدی و رضایی ،در مقالهای با عنوان «رابطة رفواه اجتمواعی بوا میوارکت سیاسوی
معلمان» نیان داد که رفاه اجتماعی تأثیری مستقیم و معنادار بر میارکت سیاسی دارد (احمدی
و رضایی ،9000 ،صص . 909-900 .حیدری سواربان ،در تحقیقوی بوا عنووان «عوامول بهبوود
میارکت سیاسی از دیدگاه روستاییان» دریافت که مهمترین عوامل بهبود میوارکت سیاسوی از
دیدگاه روستاییان در منطقة مورد مطالعه شامل چهار مؤلفة (بهبود زیست سیاسوی و یوادگیری
اجتماعی ،بهبود زیست اجتماعی و شبکهسوازی ،شوکوفایی اتتصوادی و اعتمادسوازی ،بهبوود
زیست محیطی و تقویت ان یز

است (حیدری ساربان ،9003 ،ص . 910 .نتوایج مطالعوات

مولاین محمد ،در تحقیقی با عنوان «تصمیمگیری و میارکت سیاسی زنان در سوومالی» ،نیوان
داد که زنان در فرآیند رهبری ،تصمیمگیری و سیاستگذاری در کیور سومالی نقوش چنودانی
ایفا نمیکنند (مولاین محمد ،9390 ،9ص . 1 .بامان و همکاران ،در یافتوههوای خوود بوه ایون
نتیجه رسیدند که رضایتمندی و احساس حق تعیین سرنوشت عامل مهمی در بهبود میوارکت
سیاسی زنان روستایی محسوب میشود .به این دلیل که احساس حق تعیین سرنوشوت توسوط
زنان روستایی به عنوان کاتالیزور عمل کرده و آنان را به میارکت در فعالیتهای سیاسی سوق
میدهد (بامان 9و همکاران ،9390 ،صص . 039-039 .بوه زعوم الیواس ،بوین تقویوت اعتمواد
اجتماعی و تعامل اجتماعی زنان روستایی با بهبود میارکت سیاسی رابطه وجود دارد (الیاس،0
 ،9390ص . 190 .به عقیده آگباباجوبی ،ارز مندی اجتماعی و مستولیتپذیری اجتمواعی از
متغیرهای تأثیرگذار در بهبود میارکت سیاسی زنان روستایی محسوب میشود (آگبابواجوبی،0
 ،9391صص . 88-03 .از منظر پیرینی ،بهبود میارکت سیاسی زنان روستایی تابعی از تقویت
رضایتمندی اجتماعی ،تعاون اجتمواعی و انسوجام اجتمواعی میباشود (پیرینوی 1و همکواران،
 ،9390صص . 00-939 .مطابق یافتههای پترسون و همکاران ،بین توانمندسوازی اجتمواعی و
بهبود میارکت سیاسی زنان روسوتایی رابطوه وجوود دارد (پترسوون3و همکواران ،9391 ،ص.
1. Molin Mohamed
2. Baman
3. Elias
4. Agbabajobi
5. Pirini
6. Peterson
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 . 903در نهایت ،اکسو و همکاران ،در مطالعات خود دریافتند کوه زنوان روسوتایی بوا ارتقوای
توانمندیهای اجتمواعی بوه واسوطة تقویوت شواخصهای رضوایتمندی اجتمواعی ،میوارکت
اجتماعی ،اعتماد اجتماعی ،تعاون اجتماعی و تعامل اجتماعی در فعالیتهوای سیاسوی بیشتور
میارکت کرده و متعاتب آن به توسوعة پایودار منواطق روسوتایی شوتاب بیشتوری میبخیوند
(اکسو 9و همکاران ،9390 ،صوص . 139-131 .بررسوی و واکواوی مطالعوات انجوامشوده در
خصوص تحقیق حاضر نیان میدهد که در مطالعات انجامشده بیشتر بوه توصویف و انودکی
به تبیین مبادرت شده است و تجویز کلا به بوتة فراموشی سو رده شوده اسوت ،ایون در حوالی
است که در تحقیق حاضر به هر سه مقولة توصیف ،تبیین و تجویز مبادرت شده است .از همه
مهمتر اینکه در سطح کیور اصلا ارتبواط بوین دو متغیور توانمندسوازی اجتمواعی و میوارکت
سیاسی زنان روستایی مطالعه و بررسی نیده است .از اینرو ،ایون تحقیوق دارای نقواط تووتی
است که میتواند بستر و زمینة مطالعات بعدی را هموار سازد توا محققوان و پژوهشگوران بوه
دلیل اهمیت میارکت سیاسی زنان به آن مبادرت ورزیده و مکانیزم توانمندسازی را در نیل به
آن در اولویت ترار دهند .در خاتمه ،با توجه به مرور ادبیات و پیشن اشتههای موضوع ،مودل
مفهومی پژوهش در شکل ( ، 9به نمایش درآمده است.

1. Xu
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شکل  -1مدل مفهومی تحقیق
مأخذ :ن ارنده9008 ،
 .3روش تحقیق

پژوهش حاضر ،با هدف کلی «تبیین اثورات توانمندسوازی اجتمواعی بور بهبوود میوارکت
سیاسی زنان روستایی شهرستان تبریز» ،در سال  9003صورت گرفته است .همچنوین ،تحقیوق
حاضر ،از نوع کاربردی و به رو

تحلیلی و تبیینی بوده و به رو

جموعآوری اطلاعوات بور

اساس مطالعة اسنادی ،کتابخانهای و مطالعات میودانی انجوام شوده اسوت .جهوت جموعآوری
اطلاعات ،از طریق پرسشنامه به زنان بالای  91سال ساکن در مناطق روستایی شهرستان تبریوز
که جامعة آماری تحقیق را شامل میشود ،مراجعه شد که در این بین ،تعداد کل زنان روسوتایی
بالای  91سال شهرستان تبریز ( 09930نفر برآورد شد .علواوه بور ایون ،جهوت تعیوین حجوم
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نمونة زنان ساکن در مناطق روستایی شهرستتان ترریتا از فرمتوو کتوکران 4استتااد شتو و در
نهایت ،حجم نمونة تعواد روستاییان ( )083نار تعیین شتو داد هتای اتاب اترای انتواز گیری
شااصها از طریق مصاحره ،مشاهو  ،پرسشنامه و اسناد و موارک گردآوری گردیو همچنین
از طریق اااار پرسشنامه ،مؤلاههای توانمنوسازی اجتماعی اته کمت
سنجش قرار گرفت و ارای امتیازدهی آن از طیت

 58ستؤاو استته متورد

پتنق قستمتی لی ترت استتااد گردیتو در

مرحلة امتیازدهی ،از آنجا که دستهای از پرسشها در جهت منای مطرح شو انو ،اتا استتااد از
نربافاار  ،SPSSکوگذاری مجود ارای ایتن دستته از پرستشها انجتاب شتو انتااراین ،امتیتاز
پاسخها در پرسشها جهت مثرت اه صورت-4 :کاملا موافقم -2 ،موافقم -0 ،نظری نتوارب-1 ،
مخالام -5 ،کاملا مخالام و در مورد پرستشهای مناتی ع تا ایتن حالتت صتاد میااشتو
همانطوری که اه نوعی گاته شو اااار انواز گیری ،پرسشنامة محققستااته میااشتو روایتی
صوری پرسشنامه توسط پانل متخصصان مورد تأییو قترار گرفتت مطالعتة راهنمتا2در منطقتة
مشااه جامعة آماری اا تعواد  03پرسشنامه صورت گرفت و اا داد های کسبشتو و استتااد
از فرموو ویژ کرونراخ آلاا در نربافاار  ،SPSSپایایی 0اخشهای مختل

پرسشنامه تحقیتق

 3/88الی  3/88اوست آمو متغیرهای مستتقل ایتن تحقیتق ،شتامل مؤلاتههای توانمنوستازی
اجتماعی (اعتماد اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،انسجاب اجتمتاعی و ازر منتوی اجتمتاعی) و
متغیر وااسته (مشارکت سیاسی) میااشتو در تعیتین توانمنوستازی اجتمتاعی ،فمتای ماهتوب
تریینکننو اه شرحی که در ادامه میآیتو در قالتب جتووو ( ،)4از طریتق گویتههای مناستب
عملیاتی شو انو

1.
2. Pilot study
3. Reliability
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جدول  -1مؤلفهها و گویههای تحقیق
مأخذ :یافتههای تحقیق9008 ،

مؤلفههای توانمندسازی

گویهها

اجتماعی

منابع

مهارت برتراری روابط انسانی ،کمم به زنان روستایی در ساخت مسکن،
تمایل به میارکت در دورههای آموزشی ،میزان شرکت در انتخابات
میارکت اجتماعی

شوراهای اسلامی روستا ،میارکت در طرحهای عمرانی روستا ،میورت با
دی ران موتع اتخاذ تصمیمات مهم ،احساس رضایت و خینودی نسبت به
انجام کار گروهی ،تمایل به عضویت در تعاونیهای تولید روستایی و

امینی9009( ،
اسماعیلی 9009( ،؛
آگباباجوبی (9390

تمایل به همکاری با دهیار روستا.
پول ترض دادن به همسای ان ،تبول نمودن ضمانت مالی دی ران ،حاضر
به برتراری ارتباط با تازه واردان به روستا ،اعتماد به مستولان دولتی ،تمایل
به فرو
اعتماد اجتماعی

محصولات خود به نهادهای دولتی ،اعتماد به اعضای شورای

اسلامی ،تمایل به انجام کار گروهی ،بیان ایدهها و نظرات در جمع ،ن رانی
از تبول نیدن نظرات درجمع ،تمایل به پذیر

مستولیتهای جدید،

جعفرینیا9009( ،
دارابی 9000( ،؛
لوکا (9390

اطمینان در تصمیم گیری های فردی ،میزان تفاهم جمعی و داشتن ن ر
مثبت.
داشتن رابطة حسنه با همسای ان ،توافق داشتن بر روی تمام موضوعات
میترک مورد بحث با همسای ان ،صادق بودن همسای ان با فرد ،حاضر
انسجام اجتماعی

به تبول مستولیت به جای دی ران ،اهل دعوا و منازعه نبودن ،رضایت از
همکاری اهالی روستا ،میزان صمیمیت در بین اهالی ،میزان مراجعه به
ریشسفیدان در موتع بروز میکل ،اختلاف عقاید در بین اهالی و تمایل

حیدری ساربان،
( 9003؛ پرنی و
همکاران (9390

به حضور در مکانهای عمومی.
داشتن سلامت روحی و روانی ،وضعیت مسکن ،بازاریابی و بازارسانی به
موتع محصولات ،سهولت دسترسی به منابع اعتباری ،میزان استفاده از
رضایتمندی اجتماعی

منابع اطلاعاتی ،توجه به بهداشت عمومی و آموز

زنان روستایی ،وجود

تأمینهای اجتماعی ،رضایت از خدمات دهیاری ،رضایت از خدمات مرکز
بهداشت روستایی ،رضایت از بیمة تأمین اجتماعی و رضایت از دسترسی

مرادی و همکاران
( 9000؛ اکسو
(9390

به خدمات عمومی نهادهای دولتی.
تعاون اجتماعی

میزان شرکت در جلسات برگزار شده از طرف شرکت تعاونی ،میارکت

معتضد راد و

در برنامههای عمرانی مربوط به روستا ،میزان تمایل به همفکری و

س هوند ( 9009؛

میارکت جهت رفع میارکت روستا ،میزان دعوت از زنان روستا جهت

کاسمو (9390
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منابع

گویهها

شرکت در فعالیتهای جمعی ،میزان تمایل در خصوص گستر
فعالیت های شرکت تعاونی و میزان میارکت در حفظ و زیباسازی.
تعامل اجتماعی

رفت و آمد داشتن با سایرین ،علاته به مسافرتهای دستهجمعی ،تعامل

نجات و همکاران

با دی ر اهالی روستا ،میزان تعامل با شورا و دهیاری ،تعامل با نهادهای

( 9000؛ اوگب و

دولتی و میزان حضور در مسجد.

(9390

مداخلة سیاسی و مدنی زنان روستایی در فرآیند مدیریت روستایی ،تعامل
مستولیتپذیری
اجتماعی

سازنده با نهادها و سازمانهای درگیر در توسعة مناطق روستایی ،میارکت

حیدری ساربان

در طراحی یم مدل جامع ایمنی با مستولان امر ،احساس وظیفه و

( 9003؛ ن ال

احساس مستولیت در تبال دی ر ساکنان روستا و احساس وظیفه در تبال

(9399

محیط زیست.
ارز مندی
اجتماعی

ریسمپذیری ،احساس ارزشمندی در تبال خانواده ،احساس ارزشمندی

حیدری ساربان

در تبال همسای ان و دوستان و برخورداری از اعتماد به نفس کافی از

( 9003؛

منظر دی ران.

چکرابورتی (9390

در نهایت ،برای تجزیوه و تحلیول دادههوا ،از آموار توصویفی (فراوانوی و درصود و آموار
استنباطی شامل ضریب همبست ی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره استفاده شوده اسوت و کلیوة
محاسبات آماری این پژوهش ،به وسیلة نرمافوزار  SPSSانجوام گرفتوه اسوت .در خاتموه ،در
پژوهش حاضر فرضیههای زیر مورد آزمون ترار گرفته است.
 بین توانمندسازی اجتماعی و بهبود میارکت سیاسی زنان روستایی رابطه وجود دارد.
 بین میارکت اجتماعی و بهبود میارکت سیاسی زنان روستایی رابطه وجود دارد.
 بین انسجام اجتماعی و بهبود میارکت سیاسی زنان روستایی رابطه وجود دارد.
 بین رضایتمندی اجتماعی و بهبود میارکت سیاسی زنان روستایی رابطه وجود دارد.
 بین تعاون اجتماعی و بهبود میارکت سیاسی زنان روستایی رابطه وجود دارد.
 بین تعامل اجتماعی و بهبود میارکت سیاسی زنان روستایی رابطه وجود دارد.
 بین مستولیتپذیری اجتماعی و بهبود میارکت سیاسوی زنوان روسوتایی رابطوه وجوود
دارد.

سال نوزدهم
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 بین ارزشمندی اجتماعی و بهبود میارکت سیاسی زنان روستایی رابطه وجود دارد.
 .5مبانی نظری

میارکت سیاسی ،پدیدهای پیچیده و دارای ابعاد متعدد است که ارتباط میان جامعة مدنی و
جامعة سیاسی را عملی میسازد و تاکنون تعاریف متعددی از میارکت سیاسی به عمول آموده
است .به باور را  ،9میارکت سیاسی به فرآیندی گفته میشود که در آن تدرت سیاسی میوان
افراد و گروههای فعال و خواهوان میوارکت سیاسوی از حوق انتخواب شودن ،تصومیمگیوری،
سیاستگذاری ،ارزیابی ،اعتراض ،انتقاد ،اظهارنظر ،انتخاب کردن و رای دادن بهورهمنود باشوند
(نجات و همکاران ،9000 ،ص . 983 .به عقیدۀ آلن دوبنوا ،9میارکت سیاسوی توالبی سیاسوی
است که در آن هر شهروند حق دارد به خصوص از طریق حکوام و امکوان اظهوار موافقوت و
مخالفت با آنها در امور عامه شرکت جوید (پنواهی و عوالیزاده ،9000 ،صوص 03-09 .بوه
عقیدۀ فکوهی ،میارکت سیاسی مجموعهای از فعالیتها و اعمال شهروندان برای اعمال نفووذ
بر حکومت یا حمایت از نظام سیاسی است (مولایینوژاد ،9001 ،صوص . 80-03 .هلسویوم،0
میارکت سیاسی را شرکت کردن یا درگیر شدن فرد در فعالیتهوای سیاسوی مویدانود و رأی
دادن در انتخابات را نمونة بارز میارکت سیاسی مویدانود(پترسوون و همکواران ، 9391 ،ص.
 . 903به باور واینر ،0میارکت سیاسی هر عمل داوطلبانه موفق و یا ناموفق ،سازمانیافته و یوا
سازماننیافته ،دورهای یا مستمر ،شامل رو های میوروع و یوا نامیوروع بورای اثرگوذاری در
زمینة انتخاب رهبران ،سیاستها و ادارۀ عمومی در هر سطحی از حکومت محلی یا ملی است
(امینی ،9009 ،صص. 09-09 .
بررسی متون علوم سیاسی گویای این واتعیت اسوت کوه رویکردهوای مختلفوی در تبیوین
مفهوم میارکت سیاسی دخالت دارد که عبارتند از :رویکرد انتخاب عمومی ،رویکورد روانوی-
سیاسی ،رویکرد جامعه شناختی .مطابق رویکورد انتخواب عموومی ،بوه زعوم داونوز ،ان یوز

1. Rash
2. Allen Debonva
3. Helsioum
4. Vainez
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اتتصادی عامل میارکت سیاسی است .وی یم فرد محاسبهگر عقلوانی را پویش مویکیود توا
میکوشد هزینه را به حداتل و منافع را به حداکثر برساند (احمدی و رضوایی ،9000 ،صوص.
 . 903-900در خصوص رویکرد روانی -سیاسی باید گفت که به عقیودۀ رابورت دال ،زموانی
افراد به میارکت در فعالیتهای سیاسی بران یخته میشوند که احسواس اثرگوذاری در تعیوین
سرنوشت خودشان را لمس کنند در غیر این صورت و به عبارتی در صوورت بویتوأثیر بوودن
فعالیت آنان اتدام به میارکت در فعالیتهای سیاسی نمیکنند (پیرینوی و همکواران ، ،صوص.
 . 939-939مطابق رویکورد جامعوهشوناختی در تبیوین میوارکت سیاسوی میبلورا  9بور دو
مجموعه از عوامل مرتبط با میارکت فردی در امور سیاسی تأکید میکند :وضعیت اتتصوادی-
اجتماعی و مرکزیت اجتماعی .در هر دو مجموعه ،میارکت سیاسوی چونوان اموری عقلوانی و
معطوف به هدف نیان داده شده است .افرادی که سیاستها و برنامههای حکومت را مرتبط با
علایق و منافع خود میدانند و به علاوه معتقدند که اعمال خودشان ،به طور انفرادی یا جمعوی،
میتواند بر تصمیمات حکومت اثر ب ذارد ،تلا

خواهند کرد چنین اثوری ب ذارنود (وانو ،9

 ،9330ص . 00 .و نیز ،لی ست 0از جمله نظریهپردازانی است کوه متغیرهوای بیرونوی را بورای
تبیین میارکت سیاسی نسبت به متغیرهای درونی ترجیح میدهد او بیشتر به دنبوال شوناخت
عواملی است که خارج از فرد و شخصیت او ترار داشته و بهعنوان عوامول اجتمواعی شوناخته
میشوند (جعفرینیا ،9009 ،صص . 993-990 .و نیز در تالب رویکردهوای مزبوور ،نظریوات
متعددی از سوی اندییمندان و متفکران حوزۀ علوم سیاسی در تبیین میوارکت سیاسوی ارائوه
شده است که از آن بین مطابق نظریة شایست ی ،افراد با منبع کنترل داخلی ان یزۀ بالوایی بورای
شرکت در فرآیند سیاسی دارند؛ زیرا این ونه افراد بر این باورنود کوه مویتواننود سیسوتمهوای
سیاسی را مانند سیستمهای دی ر اطراف خود ،با تلا

و فعالیوت خوویش متوأثر سوازند .ایون

افراد احساس درماندگی نمیکنند و معتقدند که میتوانند زندگی خود را کنتورل کننود و چوون
نظام سیاسی میتواند بر زندگی و سرنوشت آنها تأثیر ب وذارد ،بنوابراین ،آنهوا نیوز بایود بوه

1. Milberath
2. Wang
3. Lipset
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بهترین وجه آن را تحت تأثیر ترار بدهند (لوین ،9331 ،9ص . 00 .براسواس نظریوة نوسوازی
سیاسی ،جوامع بر پایة دو تطب سنتی و مدرن میخص میشوند و هور چوه بوه تطوب مودرن
نزدیمتر شوند اشوکال جدیود زنودگی اجتمواعی و از جملوه میوارکت سیاسوی و اجتمواعی
گستر

مییابد .بنابراین ،شهرنیینی ،صنعتیشدن ،گسوتر

رسوانههوای گروهوی و افوزایش

تحصیلات منجر به افوزایش سوطح تحصویلات مویشوود و سواکنان منواطق شوهری بوه علوت
برخورداری بیشتر از جلوههوای مودرن زنودگی ،میوارکت بویشتوری در حیوات سیاسوی و
اجتماعی خود دارند (ازکیا و غفاری ،9000 ،ص . 90 .لوین در تبیین میارکت سیاسی نظریوة
بیتدرتی را پیش میکید و در این خصوص چنین استدلال میکند که مطابق نظریة بیتودرتی
سیاسی ،فرد بر این اعتقاد است که عمل او بر تعیین سیر وتایع سیاسی توأثیری نودارد و دلیول
باور فرد به این خاطر است که جامعه به وسیلة گروه کوچکی از افراد تدرتمند اداره مویشوود
که صرف نظر از هر نوع فعالیت یا عمل او همچنان تدرت خوود را حفوظ مویکنود و فورد در
چنین حالتی کل فرآیند سیاسی را توطتهای مخفیانه که هدف آن بهرهبرداری از موردم و بوازی
کردن با آنهاست میداند (هاشمی ،9000 ،صص . 09-00 .و به زعم سیمن 9بیتدرتی نووعی
بی ان ی است که در آن فرد احساس میکند در وضوعیتهوای اجتمواعی کوه در آنهوا کونش
متقابل دارد نمیتواند تأثیرب ذارد و از تدرت کوافی بورای مهوار پیامود رویودادهای سیاسوی و
اتتصادی برخوردار نیست (اسماعیلی ،9003 ،ص . 990 .کلمن 0نظریة اعتماد بوه دولوت را در
تبیین میارکت سیاسی مطرح میکند و چنین استدلال میکند که اعتماد تسوهیلکننودۀ مبادلوات
در فضای اجتماعی است و هزینة مذاکرات و مبادلات اجتماعی را به حداتل میرساند و بورای
حل مسائل مربوط به نظم اجتماعی نقوش تعیوینکننودهای دارد و یوا بوه زعوم پاتنوام ،سورمایة
اجتماعی بر تابلیت جامعه برای ایجاد انواع انجمنهای داوطلبانه دلالوت دارد کوه افوراد را بوه
همکاری با یکدی ر و در نتیجه حفظ تکثرگرایی دموکراتیم تیوویق میکنود (توسولی،9000 ،
صص . 931-933 .در تحقیوق حاضور تلوا

شوده اسوت بوا اسوتعانت از دو نظریوة «اعتمواد

اجتماعی» کلمن و «سرمایة اجتماعی» پوتنام به تبیین مستلة تحقیق پرداخته شوود و از آنجوایی
1. Levine
2. Simen
3. Coleman
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که توانمندسازی زنان توسط عدهای از صاحبنظران به مثابة تحوول درونوی افوراد بوه واسوطة
تقویت اعتماد به نفس ،خودتعیینی ،شایسوت ی ،اثرگوذاری و معنویداری تعریوف مویشوود و
توانمندسووازی زنووان از منظوور اجتم واعی بووا تقویووت میووارکت اجتموواعی ،تعاموول اجتموواعی،
مستولیتپذیری ،انسجام اجتماعی و غیره ،از منظور اتتصوادی بوا تقویوت کوارآفرینی ،ابتکوار،
خلاتیت ،شناسایی زنجیرههای تولید ،داشتن توانایی بازاریابی ،مثبتاندییی و تطعیت در کوار،
از منظر رفتاری با تقویت مهارت برتراری روابط انسانی ،توانایی حل میکل ،توانایی اسوتقامت
در برابر ناملایمات و از منظر محیطی با حفوظ محویط زیسوت و توانوایی بوه حوداتل رسواندن
آسیبهای ناشی از بلایای طبیعی و غیره ارتباط دارد ،به تحقق توسعه مساعدت میکند.
واکاوی اسناد و مدارک گویای این واتعیت است که عوامول متعوددی در بهبوود میوارکت
سیاسی دخالت دارد که از آن بین ،گیدنز در نظریة ساختاربندی خود در نیل به فهوم میوارکت
سیاسی بر توانین و منابع در اختیار کنشگران درکنش متقابل تأکید میکنود (نواز9و همکواران،
 ،9391صص . 931-938 .مطالعات کم ل ،9گویای این واتعیت است که بین میزان کوارآیی
سیاسی ،میزان تحصیلات ،وضعیت پای اه اتتصادی-اجتماعی ،درآمد و شغل و بهبود میوارکت
سیاسی رابطه وجود دارد (لوکا ،9390 ،0صص . 91-93 .از نظور لرنور 0میوارکت سیاسوی بوه
متغیرهایی از تبیل سواد ،شهرنیینی ،استفاده از وسایل ارتباط جمعوی ،تیوکلهوای جمعوی و
غیره بست ی دارد (بییریه ،9009 ،ص . 990 .هانتین تون ،1عامل اساسوی در بهبوود میوارکت
سیاسی را تحرک اجتماعی میداند که بور اثور گسوتر

ارتباطوات ،تحصویلات ،شهرنیوینی و

ارتقای وضعیت اتتصادی به وجوود مویآیود (هواننتین نتون ،9081 ،ص . 909 .فرجوام سوخن
اینکه ،تواتمندسازی به واسطة ارتقای دانش ،مهارت و تغییر ن ر

زنان روستایی میتواند بوه

بهبود میارکت سیاسی آنان ختم شود .به این دلیل که به چرایی میارکت سیاسی و اهمیوت و
ضرورت آن در سایة ارتقای ظرفیتهای شناختی و ذخیرۀ دانایی شهروندان روسوتایی اعوم از
مردان و زنان میتوان پی برد .به این معنی که زنان روستایی بوه عاملیوت و آمریوت فوردی در
1. Naz
2.Campell
3. Luka
4. Lerner
5. Huntington
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تعیین سرنوشت خودشان پی میبرند و در یم فرآیند و بازۀ زمانی یاد میگیرند و بوه عبوارتی
به این نتیجه میرسوند کوه تواریخ را منوافع مویسوازد؛ یعنوی احوزاب ،گوروههوا ،تیوکلهوا،
تصمیمگیران ،تصمیمسازان ،دولتمردان و رهبران جامعه در هر اوضاع و احوالی به منافع خوود
میاندییند و بهویژه در کیور ما که نهاد و سیستم درست نیده است و مدیریت مبتنی بر فورد
است نه سیستم؛ یعنی فرد سیستم را مدیریت میکند .در این وضعیت میفهمند که برای بهبوود
زندگی باید خودشان آستین بالا بزنند و مثلا از انتخاب نخب وان ابوزاری 9تصوادفی کوه هزینوة
سن ینی را بر کیور تحمیل میکند اجتناب ورزند و به انتخاب نخب ان ابوزاری آمووز دیوده،
جهان دیده ،به لحاظ روحی و روانی و معرفتی و اخلاتی ورزیوده ،پاکدسوت ،دارای شخصویت
مستقل ،متکی به یم جهانبینی واحد ،دارای رییه شهری و مدنی ،بوه لحواظ فکوری تکامول-
یافته ،مقید به زندگی فیلسوفانه ،اعتقاد به نیروهای باوراننده و ان یزاننوده و نوه وادارنوده و بوه
عبارتی پییه کردن استدلال باوری در حیات فردی و اجتماعی خوود ،مقودس شومردن کوار و
فعالیت ،مستولیتپذیر ،تقدم داشتن مصولحت بور خوشوایند و غیوره جهوت تصومیمگیوری و
متعاتب آن هدایت کیتی رشد ،پییرفت ،ترتی و توسعة کیور به ساحل امن اهتمام ورزنود و
نباید این نکته را نادیده گرفت که افراد توانمند دچار ورشکست ی فکری و افلیج ذهنی نیستند؛
یعنی این توانایی را پیدا میکنند که میارکت سازندهای در حیوات اجتمواعی و سیاسوی خوود
بازی کنند و با میارکت در فعالیتهای سیاسی به توسوعة پایودار روسوتایی مبوادرت بورزنود؛
یعنی هم بهعنوان فعال سیاسی میتوانند این رسالت را بر دو

ب یرند و هم بهعنووان کنیو ر

سیاسی .علاوه بر این ،این توانایی را پیدا میکنند که بر هر پدیدۀ اتتصادی ،اجتمواعی ،سیاسوی
و غیره در مناطق روستایی از زاویة اتتصاد سیاسوی بن رنود و پیوت پوردههوا را درک کننود و
بدانند چه اتفاتات و وتایعی رخ میدهد و متوجه شوند چرا برخی تصمیات گرفته مویشوود و
این تصمیمات چه اثرات نیکو و بدی در حیوات فوردی و اجتمواعی آنهوا خواهود داشوت و
چ ونه میشود با اثرات سو این تصمیمات مقابله کرد و لذا در این ره ذر اسوت کوه اهمیوت
توانمندسازی اجتماعی در بهبود میارکت سیاسی زنوان روسوتایی رخ عیوان میکنود کوه بایود
مطابق تتوریهای تبیینکنندۀ فوق به تناسب اوضاع و احوال و تلمرو زمانی و مکانی کیور در
 .9نخب ان ابزاری ،نخب انیاند که در جامعه تدرت سیاسی و اتتصادی دارند.
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سطح ملی و منطقهای و محلی چارچوبی را جهت تبیین ارتباط دو متغیر ترسیم کورد و از سوه
زاویة توصیف ،تبیین و تجویز متغیرهای تحقیق به داستان ن اه کرد و برای به سورانجام نیکوو
رسیدن این گزاره پیینهادهایی را تجویز کرد.
 .4معرفی منطقۀ مورد مطالعه

شهرستان تبریز یکی از شهرستانهای استان آذربایجان شرتی است که در مرکز این اسوتان
واتع شدهاست .مرکز این شهرستان ،شهر تبریز است که مرکوز اداری و سیاسوی اسوتان اسوت.
جمعیت شهرستان تبریز بالغ بر  0880300نفر است .شهرستان تبریوز طبوق آخورین تقسویمات
کیوری از  9بخش 0 ،شهر 3 ،دهستان و  38روستا تیوکیل شوده اسوت کوه از ایون تعوداد،
 0390303نفر در مناطق شهری و تعداد  900003نفر در نواحی روستایی ساکن هستند.
 .6یافتههای پژوهش
الف) یافتههای توصیفی
ویژگیهای نمونۀ فردی مورد مطالعه

یافتههای تحقیق حاکی از آن است که نمونة آماری مورد مطالعه برحسوب گوروه سونی ،در
محدودۀ سنی  91الی  80سال تراردارند .همان طوری که جدول ( 9نیان میدهود بیشتورین
تعداد نمونه در گروه سنی  09الی  03سال ترار دارند.
جدول  -2توزیع فراوانی روستاییان مورد مطالعه بر حسب گروه سنی ،وضعیت تأهل و تعداد اعضای
خانوار
مأخذ :یافتههای تحقیق9008 ،
گروه سنی

فراوانی

درصد

93سال و کمتر

00

90/91

99-03

01

99/03

03-09

993

90/00

09سال و بالاتر

08

91/19

جمع

003

%933
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مطابق جدول ( ، 0بررسی وضعیت تأهل نیز نیان داد  13/93درصد (  909نفور متأهول و
 00/80درصد ( 900نفر در تحقیق حاضر مجرد هستند.
جدول  -3توزیع فراوانی روستاییان مورد مطالعه بر وضعیت تأهل
مأخذ :یافتههای تحقیق9008 ،
وضعیت تاهل

فراوانی

درصد

مجرد

900

00/80

متأهل

909

13/93

جمع

003

%933

مطابق جدول ( ، 0بررسی تعداد اعضای خانوار نیز میخص کرد محدودۀ سنی  8الی  0بوا
 03/00درصد در بالاترین رده و محدودۀ سنی بالای  93با  99/18درصود در پوایین تورین رده
ترار دارند.
جدول  -5توزیع فراوانی روستاییان مورد مطالعه بر حسب تعداد اعضای خانوار
مأخذ :یافتههای تحقیق9008 ،
محدوه سنی

تعداد اعضای خانوار

درصد

3-0

33

98/03

0-3

903

00/99

8-0

903

03/00

بالای 93

00

99/18

جمع

003

%933

همانطور که جدول ( 1نیان میدهد از میان  003نفر نمونة آماری مورد مطالعوه 80 ،نفور
بیسوادند ( 93/80درصد  91 ،درصود بوا آمووز

نهضوت سووادآموزی ،توانوایی خوانودن و

نوشتن دارند 09 .نفر ( 99/18درصود در مقطوع ابتودایی 39 ،نفور ( 93/09درصود در مقطوع
راهنموایی و  39نفور ( 93/31درصود در مقطوع متوسوطه تحصویل کردهانود 00 ،نفور (93/93
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درصد نیز مدرک دی لم و بالاتر دارند .با توجه به این اطلاعات ،میتوان گفوت  18/01درصود
از نمونة آماری مورد مطالعه ،تحصیلات تابل توجهی ندارند و بیسواد و کمسواد هستند.
جدول  -4وضعیت تحصیلات نمونۀ مورد مطالعه
مأخذ :یافتههای تحقیق9008 ،
ردیف

سطح تحصیلات

فراوانی

درصد

9

بیسواد

80

93/80

9

خواندن و نوشتن

18

%91

0

ابتدایی

09

99/18

0

راهنمایی

39

93/09

1

متوسطه

39

93/31

3

دی لم و بالاتر

00

93/93

8

جمع کل

003

%933

نتایج حاصل از یافتههای توصیفی تحقیق در جدول ( 3نیان میدهد وضوعیت میوارکت
اجتماعی  09/10درصد پاسخگویان در سطح زیواد و خیلوی زیواد و  00/99درصود در سوطح
خیلی کم و کم برآورد گردیود .در موورد متغیور اعتمواد اجتمواعی ،وضوعیت  03/3درصود از
پاسخگویان در سطح زیاد و خیلی زیاد و  09/93درصود در سوطح کوم و خیلوی کوم بورآورد
گردید .در مورد متغیر انسجام اجتماعی ،بیشترین فروانی با ( 98/03درصد در سوطح خیلوی
زیاد و کمترین فراوانی با (90/1درصد در سطح خیلوی کوم ارزیوابی شودند .در موورد متغیور
رضایتمندی اجتماعی ،وضعیت  10/08درصد از پاسخگویان در سوطح زیواد و خیلوی زیواد و
 90/00درصد در سطح کم و خیلوی کوم بورآورد گردیود .در موورد متغیور تعواون اجتمواعی،
بیشترین فروانی با ( 03/00درصد در سطح زیاد کمترین فراوانی با ( 93/11درصد در سطح
متوسط ارزیابی شدند .در مورد متغیر تعامل اجتماعی ،بیشترین فروانی با ( 03/00درصود در
سطح زیاد و کمترین فراوانی با ( 90/99درصد در سطح خیلی زیاد ارزیابی شودند .در موورد
متغیر مستولیتپذیری اجتماعی ،بیشترین فروانی با ( 00/03درصد در سطح زیاد و کمتورین
فراوانی با ( 0/90درصد در سطح کم ارزیابی شدند .در خاتموه ،در موورد متغیور ارز منودی
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اجتماعی بیشترین فروانی بوا ( 00/09درصود در سوطح زیواد و کمتورین فراوانوی بوا (3/13
درصد در سطح کم ارزیابی شدند.
جدول  -6درصد فراوانی ،میانگین و انحراف معیار مؤلفههای پایداری اقتصادی
مأخذ :یافتههای تحقیق9008 ،
ردیف

متغیر

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

درصد پاسخگویان

میانگین

انحراف
معیار

9

میارکت اجتماعی

99/09

93/8

90/90

99/00

93/99

99/99

0/09

9

اعتماد اجتماعی

90/90

90/90

99/90

91/99

09/00

8/01

9/38

0

انسجام اجتماعی

90/1

98/93

93/00

91/38

98/03

0/30

3/39

0

رضایتمندی اجتماعی

3

98/00

99/93

90/99

93/93

0/00

9/30

1

تعاون اجتماعی

90/90

90/00

93/11

03/00

99/90

0/01

1/09

3

تعامل اجتماعی

99/03

90/99

90/08

03/00

90/99

9/08

99/90

8

مستولیتپذیری اجتماعی

99/90

0/90

99/30

00/03

90/30

0/00

9/09

0

ارز مندی اجتماعی

99/98

3/13

0/30

00/09

90/38

3/00

0/00

ب) یافتههای استنباطی
همبستگی بین مؤلفههای پژوهش مبنی بر تبیین رابطۀ توانمندسازی اجتماعی و بهبود مشارکت سیاسی

با توجه به اطلاعات مندرج در جدول ( ، 8نتایج ضریب همبست ی پیرسون نیوان میدهود
که رابطة بین متغیرهای میوارکت اجتمواعی ،اعتمواد اجتمواعی ،مسوتولیتپذیری اجتمواعی و
ارز مندی اجتماعی در سطح  9درصد خطا مثبت شده است و رابطة بین متغیرهوای انسوجام
اجتماعی و رضایتمندی اجتماعی با متغیر وابسته (میارکت سیاسی در سوطح  1درصود خطوا
مثبت شده است و ضمن اینکه بین متغیرهوای تعواون اجتمواعی و تعامول اجتمواعی بوا متغیور
وابسته رابطة معنیداری میاهده نیده است.
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جدول  -7نتایج ضریب همبستگی جهت تعیین رابطۀ بین دو متغیر توانمندسازی اجتماعی و مشارکت
سیاسی
مأخذ :یافتههای تحقیق9008 ،
ردیف

توانمندی سازی اجتماعی

متغیر مستقل

متغیر وابسته

مقدار()r

مقدار ()p

میارکت اجتماعی

میارکت سیاسی

3/001

3/333

اعتماد اجتماعی

میارکت سیاسی

3/003

3/333

انسجام اجتماعی

میارکت سیاسی

3/013

3/39

رضایتمندی اجتماعی

میارکت سیاسی

3/900

3/30

تعاون اجتماعی

میارکت سیاسی

3/330

3/30

تعامل اجتماعی

میارکت سیاسی

3/330

3/990

مستولیتپذیری اجتماعی

میارکت سیاسی

3/900

3/333

ارز مندی اجتماعی

میارکت سیاسی

3/918

3/333

مطابق جدول ( ، 8در خصووص وجوود رابطوة معنویدار بوین توانمندسوازی اجتمواعی و
میارکت اجتماعی باید گفت که تدرت سیاسی فقط از طریق میارکت اجتماعی ،بوه صوورت
مسالمتآمیز دست به دست میگردد و به عقیدۀ را  ،میزان توسعة سیاسی یم کیور بست ی
مستقیم به مؤلفة میارکت اجتماعی دارد و در خصوص ارتباط بین تعامول اجتمواعی و تعواون
اجتماعی با میارکت سیاسی ذکر این نکته در خور تعمق است که تعامول اجتمواعی و تعواون
اجتماعی زمانی اثربخیی خود را در تقویت میارکت سیاسی نیان میدهد کوه جامعوة مودنی
شکل ب یرد و شبکههای جامعه مدنی ،یکی از اجزای ضروری سرمایة اجتمواعی مویباشوند و
هرچه این شبکهها متراکمتر باشند ،احتمال همکاری شهروندان شوهری و روسوتایی در جهوت
منافع متقابل از منظر میارکت سیاسی بیشتر است .شبکههوای میوارکت مودنی ارتباطوات را
تسهیل میکنند و جریان اطلاعات را در مورد تابل اعتماد بودن افراد بهبود میبخیوند .شوبکه
های میارکت مدنی ،تجسم موفقیت پییینیان در همکواری هسوتند کوه مویتواننود بوهعنووان
چارچوب فرهن ی شفاف برای همکاری آینده عمل نمایند .به این خاطر اسوت کوه الکسویس
دوتوکویل بر این اعتقاد است که ایجاد سازمانها و انجمنهای اجتماعی و مردموی مهومتورین
وظیفة اجتماعی و سیاسی تصمیمگیران و تصمیمسازان کیورها میباشد.

سال نوزدهم
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نتایج رگرسیون چندمتغیره

در این رو  ،بر اساس بتای استاندارد بدست آمده ،متغیرهای میارکت اجتمواعی ،اعتمواد
اجتماعی ،انسجام اجتماعی ،رضایتمندی اجتماعی ،مستولیتپوذیری اجتمواعی و ارز منودی
اجتماعی به ترتیب بهعنوان متغیرهایی بودند که بیشتورین سوهم را در میوزان تغییورات متغیور
وابسته داشتند .لذا این متغیرها در مدل نهایی باتی مانده و بقیة متغیرها از معادله حذف شودند.
نتایج نیان میدهد این متغیرهای پیشبین  3/99درصد ( =3/99

از میزان واریانس متغیور

وابسته (میارکت سیاسی را پیشبینی میکنند .ضریب تعیین بیانگر این اسوت کوه متغیرهوای
دی ری نیز بر بهبود میارکت سیاسی تأثیرگذار بودهاند کوه در مطالعوة حاضور بررسوی نیوده
است .نتایج تحلیل واریانس یم طرفه نیز معنیدار بودن رگرسیون و رابطة خطی بین متغیرهوا
را در گام نهایی نیان میدهد .جدول ( 0و ( ، 0اطلاعات مربوط به ایون تجزیوه و تحلیول را
نیان میدهند .به منظور برآورد معادلة تخمین ،با توجه به اطلاعوات بدسوت آموده و معنویدار
بودن مدل نهایی رگرسیون چندمتغیره در این پژوهش ،با معادلة درجشده در پاورتی 9میتووان
میزان توانمندسازی اجتماعی زنان را با بهبود میارکت سیاسی در منطقه مورد مطالعوه تخموین
زد.
جدول  -8ضرایب رگرسیون چندمرحلهای برای تبیین توانمندسازی اجتماعی و مشارکت سیاسی
مأخذ :یافتههای تحقیق9008 ،
ضریب

ضریب تعیین

ضریب تعیین

مقدار ()F

مقدار()p

3/330

3/310

99/99

3/333

3/300

90/19

3/333

99/93

3/333
3/333

گام

نام متغیر

9

میارکت اجتماعی

3/913

9

اعتماد اجتماعی

3/093

3/933

0

انسجام اجتماعی

3/080

/903

3/990

0

رضایتمندی اجتماعی

3/039

3/939

3/903

93/03

1

مستولیتپذیری اجتماعی

3/000

3/909

3/980

93/30

3/333

3

ارز مندی اجتماعی

3/010

3/993

3/900

0/08

3/333

تعدیل شده

رگرسیون

1.
+
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جدول  -9ضرایب متغیرهای واردشده در معادلۀ رگرسیون نهایی برای تبیین رابطۀ توانمندسازی اجتماعی و
مشارکت سیاسی
مأخذ :یافتههای تحقیق9008 ،
متغیرهای پیشبین

ضرایب استاندارد نشده

ضرایب استاندارد شده

tمحاسبه شده

مقدار()p

3/333

ضریب ورود

خطای معیار

بتا ()β

عدد ثابت (عرض از مبدا

0/89

3/900

-----------

99/00

میارکت اجتماعی (X1

3/998

3/339

3/918

9/30

3/300

اعتماد اجتماعی (X2

3/909

3/338

3/900

9/93

3/303

انسجام اجتماعی (X3

3/910

3/319

3/903

0/30

3/330

رضایتمندی اجتماعی(X4

3/939

3/310

3/993

0/08

3/339

3/989

3/388

3/908

0/00

3/339

3/990

3/313

3/908

9/90

3/393

مستولیتپذیری اجتماعی
(X5
ارز مندی اجتماعی(X6

مطابق جدول ( ، 0در خصوص وجود رابطة معنویدار بوین اعتمواد اجتمواعی و میوارکت
سیاسی باید گفت که از نظر پاتنام ،همکواری داوطلبانوه در جامعوهای کوه سورمایة اجتمواعی
عظیمی را در شکل هنجارهای عمل متقابل و شبکههای میارکت مدنی به ار

برد اند ،بهتور

صورت میگیرد .افزون بر این ،بنا به استدلال فوکویاما ،کلمن ،لین و پاتنم ،اعتماد اجتماعی به-
عنوان یکی از اساسیترین مؤلفههای سرمایة اجتماعی ،نوه تنهوا عوادت همکواری و ذهنیوت و
بیداری ذهنی در عرصه و موضوعات عمومی را در اعضای خود القای مینماید ،بلکوه مهوارت
و ورزیدگی عملی و الزام به سهیم شدن و میارکت در حیات عمومی و سیاسی را بوه تودریج
به آنها و عادتهای رفتارییان تزریق مویکنود .علواوه بور ایون ،پیراموون توأثیر رضوایتمندی
اجتماعی بر بهبود میارکت سیاسی باید گفت که جلب میوارکت سیاسوی زنوان در عرصوهای
خالی از رضایتمندی تحقق نمیپذیرد ،بلکه نیازمند پنودار مثبوت آنوان از شورایط اجتمواعی و
سیاسی جاری است تا آن را بوه تجربوه میوارکت تبودیل کنود .در ایون خصووص ،بوه زعوم
هانتین نتون ،افزایش رضایتمندی سیاسی در بین آحاد جامعوه بوهویوژه زنوان عامول مهموی در
افزایش میارکت سیاسی و اجتماعی در جامعه است و نیز به باور رابرت دال ،هور چوه میوزان

سال نوزدهم
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رضایتمندی سیاسی در میان مردم بیشتر باشد به همان انودازه میوارکت آنوان در حووزههوای
اجتماعی و سیاسی بیشتر خواهد بود .در نهایت اطلاعات مندرج در شکل ( ، 9نیان میدهود
بر اساس نتایج حاصل از ضریب بتا ،سهم و نقش متغیر «مستولیتپذیری اجتمواعی» در تبیوین
متغیر وابسته «میوارکت سیاسوی» بیشتور از سوایر متغیرهوا اسوت و متغیرهوای رضوایتمندی
اجتماعی ،انسجام اجتماعی و میارکت اجتماعی به ترتیب در اولویتهای بعدی ترار گرفتند.

شکل  -2اهمیت نسبی متغیرهای مستقل در تبیین بهبود مشارکت سیاسی
مأخذ :یافتههای تحقیق9008 ،

مطابق شکل( ، 9در خصوص اثرات انسجام اجتماعی بور بهبوود میوارکت سیاسوی زنوان،
هانتی تون بر این باور است که میزان انسجام اجتمواعی جواموع در حوال توسوعه در گسوتر
میارکت سیاسی زنان مؤثر است .و نیز در مناطق روستایی شهرستان اردبیل که به طور غالوب
سنتی است و شدت ان ارههای جامعة مدرن در مناطق روستایی نسوبت بوه منواطق شوهری در
سطح پایینی ترار دارد انسجام اجتماعی تأثیر زیادی بر بهبود میارکت سیاسی زنوان روسوتایی
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دارد .علاوه بر این ،میلبرا
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و گوئل در تبیین میارکت سیاسی از هفت عامل نام بوردهانود کوه

مستولیتپذیری اجتماعی یکی از آنها میباشد و استدلال آنها بر این مبنا شکل گرفته اسوت،
افرادی که در تبال سرنوشت خود و جامعه خود احساس مستولیت مویکننود بوه میوارکت در
عرصههای مختلف اجتماعی ،اتتصادی و سیاسی در جامعه کییده میشوند تا عاملیوت فوردی
خود را در مقابل ساختاری که تار و پود خود را به تمامی عرصههای جامعوه گسوترانده اسوت
نیان دهند و متعاتب آن سعی خود را به کار خواهند گرفت تا در اصلاح سواختار نقیوی هور
چند اندک ایفای نمایند.
 .7نتیجهگیری و پیشنهادها

همانطور که مطرح گردید در نوشتار حاضر به تبیین رابطة بین توانمندسازی اجتمواعی بور
بهبود میارکت سیاسی پرداخته شده است و همانطوری که نتایج یافتههای توصیفی نیوان داد
که از بین میان ین متغیرهای توانمندسازی اجتمواعی ،متغیور میوارکت اجتمواعی بوا میوان ین
( 99/99در رتبة اول و متغیر تعامل اجتماعی بوا میوان ین ( 9/08در رتبوة آخور تورار دارد و
افزون بر این ،تحلیلهای آمار استنباطی نیان داد توانمندسازی اجتمواعی بور بهبوود میوارکت
سیاسی زنان روستایی شهرستان تبریز تأثیرگذار بوده اسوت .هموانطووری کوه نتوایج ضوریب
همبست ی پیرسون نیان داد که رابطة بین متغیرهوای میوارکت اجتمواعی ،اعتمواد اجتمواعی،
مستولیتپذیری اجتماعی و ارزشمندی اجتماعی در سطح  9درصد خطا مثبوت شوده اسوت و
رابطة بین متغیرهای انسجام اجتمواعی و رضوایتمندی اجتمواعی بوا متغیور وابسوته (میوارکت
سیاسی در سطح  1درصد خطا مثبت شده است و ضمن اینکه بین متغیرهای تعاون اجتمواعی
و تعامل اجتماعی با متغیر وابسته رابطه معنیداری میاهده نیده است .ایون تحقیوق بوا نتوایج
تحقیقات اسماعیلی ( ، 9003دارابی ( ، 9000حیدری سواربان ( ، 9003لووین ( 9331و لوکوا
( 9390همخوانی دارد .از طرف دی ر ،نتایج تحلیل رگرسیون نیان داد که از بوین مؤلفوههای
تحقیق 3 ،مؤلفه توسط نرمافزار  SPSSدر معادلوه بواتی ماندنود و ایون  3مؤلفوه توانسوتند 99
درصد از تغییرات را تبیین نمایند که این تحقیوق بوا نتوایح تحقیقوات هاشومی ( ، 9000نواز و
همکاران ( 9391و پترسون و همکاران ( ، 9391همخوانی دارد و نتایج تحقیق نیوان داد کوه
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توانمندسازی اجتماعی از مهمترین ارکان بهبود میارکت سیاسی از طریوق تقویوت متغیرهوای
میارکت اجتماعی ،اعتماد اجتماعی ،انسجام اجتماعی ،رضایتمندی اجتماعی ،مسوتولیتپذیری
اجتماعی و ارزشمندی اجتماعی است .پس با استعانت از یافتوههای پوژوهش حاضور میتووان
گفت که شکلگیری کار گروهی ،پذیر

مسوتولیتهای اجتمواعی ،تفواهم جمعوی و مهوارت

برتراری روابط انسانی به بهبود وضعیت میارکت سیاسی در مناطق روستایی کمم میکنود و
نیز تحکیم بنیانهای مناسبات اجتماعی ،شکوفایی اجتماعی ،ارتقای تبوادل تجربوة پنهوان بوین
روستاییان ،تقویت سرمایة اجتماعی و تقویت پیوندهای اجتماعی به بهبوود میوارکت سیاسوی
روستاییان در مناطق روستایی ختم میشود.
در خاتمه با استناد به نتایج تحقیق ،شایسوته اسوت اتوداماتی مبنوی بور تقویوت زمینوههای
میارکت سیاسی زنان به خصوص در بعد غیررسومی صوورت گیورد و در نیول بوه ایون مهوم
توانمندسازی اجتماعی زنان روستایی به واسطة تقویت مؤلفههای میارکت اجتمواعی ،اعتمواد
اجت موواعی ،انسووجام اجتموواعی ،رضووایتمندی اجتموواعی ،تعوواون اجتموواعی ،تعاموول اجتموواعی،
مستولیتپذیری اجتماعی و ارزشومندی اجتمواعی در سورلوحة اتودامات برناموهریزان توسوعة
روستایی ترار گیرد .باید جامعة مودنی و کنیو ران سیاسوی میوزان آگواهی زنوان روسوتایی را
پیرامون میارکت سیاسی افزایش داده و آنها را تحریم و تیویق کنند تا به اهمیت میوارکت
سیاسی ،افرایش اعتمواد بوه نفوس ،تقویوت عوزت نفوس ،حکمروایوی و تجوارب سیاسوی در
اثرگذاری بر سرنوشت خودشان پی ببرند .باید سوازوکاری تودبیر شوود توا موردان نیواز زنوان
روستایی به تدرت سیاسی را درک کرده و ن اه خودشان را نسبت به زنوان عووض کورده و از
آنان حمایت جدی به عمل آورند .همچنین ،باید ریوش سوفیدان روسوتایی آسوتین بالوا زده و
ن رانویهووای زنووان را در تأثیرگووذاری بوور حیووات سیاسووی خووود بووه رسوومیت شووناخته و ب وه
تصمیمگیریهای آنان احترام ب ذارند .مضاف بر این ،جامعوة محلوی بایود نیواز بوه وحودت و
انسجام اهداف میترک را درک کرده و بر روی این نکته اجماع داشته باشند که زنان روسوتایی
به هیچ وجه نمیخواهند تافتة جدا بافته از جامعة روستایی باشند و بر عکس در هور مووتعیتی
سعی میکنند با تأثیرگذاری سازنده بر خط میویهوا و تصومیم گیوریهوا بوه توسوعة پایودار
روستایی مساعدت نمایند و نیز ،باید به آستانة آگاهی زنان روستایی رسوانده شوود کوه بودون
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سختکوشی و کار مستمر و مداوم در نیل به آزادی و استقلال مالی و تبدیل شودن بوه تودرت
اتتصادی دامنة آزادی بسیار محدودی در حیات اجتماعی ،فرهن وی و سیاسوی خوود خواهنود
داشت .همچنین ،بر دولت و سایر دینفعان درگیر بایسته و شایسته است که به اصولاح نهوادی
تن داده و عضویت زنان روستایی را در سازمانهای مردم نهاد مهیا کرده و به بهبوود میوارکت
آنان در س هر سیاسی جامعه روستایی یاری رسانند .در کل ،سازمانهای جامعة مدنی باید تغییر
و تحولات اجتماعی را به منظور حساس کوردن آحواد جامعوة روسوتایی پیراموون ورود زنوان
روستایی به عرصة سیاست بر عهده ب یرند .افزون بر این ،در راستای توانمندسوازی اجتمواعی
زنان روستایی در نیل به میارکت سیاسی باید گستر

سازمانها و انجمونهوای داوطلبانوه و

غیردولتی از اولویتهای سیاستگذاران توسعة روستایی باشد تا از این ره ذار زنان روستایی
ان یزه یافته و جوامع روستایی به سمت پویایی بیشتر گام بردارد و نیز لازم است برای تسهیل
و تسریع فرآیند توانمندسازی زنان روستایی در بهبود میارکت سیاسی آنوان دولوت بوا اتودام
مداخلهای خود برنامههای آموزشی جامع و مستمری را برای زنوان روسوتایی ترتیوب دهود توا
ظرفیتهای شناختی زنان روستایی ارتقا یافته و با میارکت سیاسی در تعیین سرنوشوت خوود
گامهای اساسی برداشته و به توسعة پایدار مناطق روستایی مودد برسوانند .افوزون بور ایون ،بوا
افزایش سطح آگاهی زنان روستایی از مسائلی مانند توانواییهوای و حقووق خوود در جامعوه و
دستیابی آنان به فرصوتهوای اجتمواعی و اتتصوادی مویتووان از راه برناموههوا و دورههوای
آموزشی ،زمینة میارکت سیاسی آنان در برنامههوا و فعالیوتهوای در حوال انجوام در منواطق
روستایی را بهبود بخیید .در این ارتباط ،پیینهاد میشود متولیان توسوعة روسوتایی بوا ایجواد
مکانهای فرهن ی و آموزشی و همچنین ،توجیه خانوادههای روستایی ،جهوت اداموة تحصویل
زنان و دختران در مناطق روستایی اتدامهای لازم را انجام دهند.
کتابنامه
 .9احمدی ،ا ،.و رضایی ،ح . 9000( .رابطة رفاه اجتماعی با میارکت سیاسی معلمان (مطالعة موردی:
معلمان شهر مریوان  .فصلنامة برنامهریزی رفاه و توسعه اجتماعی.909-933 ، 0(0 ،
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تهران .فصلنامة علوم اجتماعی.00 -909 ، 90(90 ،
 .0توسلی ،غ . 9000( .کامیابی و ناکامی توسعه سیاسی .مجلة ایران فردا.939-990 ، 8(9 ،
 .93جعفری نیا ،غ . 9009( .عوامل محدود ماندن میارکت سیاسوی زنوان .پوژوهشناموةعلوم سیاسوی،
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(موردشناسی :نواحی روستایی شهرستان اردبیل  .فصلنامة جغرافیا و آموایش شوهری و منطقوهای،
.990-903 ، 03(0
 .90حیدری ساربان ،و . 9008( .سرمایة اجتماعی بهمثابة توسعة روستایی .اردبیول :انتیوارات دانیو اه
محقق اردبیلی.
 .90حیدری ساربان ،و . 9008( .نقش سورمایة اجتمواعی در توانمندسوازی زنوان روسوتایی شهرسوتان
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.900-910
 .91دارابی ،م . 9000( .بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر میارکت سیاسی زنان در استان همدان (مطالعة
موردی :شهر نهاوند  .فصلنامة مطالعات جامعهشناختی جوانان.18-00 ، 98(1 ،
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چکیده
مناطق مرزی در مقایسه با مناطق مرکزیی کوزورها از انزیوای جغرافیزایی ،دوری از
قطب های رشد اقتصادی ،صنعتی ،قرارگرفتن در حاشیه و همچنین توسعه نیافتگی در
ابعاد اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی رنج می برند .دولت ها برای کاهش ایزن
نقاط ضعف به دنبال احداث بازارچة مرزی برآمده اند .بازارچة مرزی به دلیل تماس
این مناطق با محیط خارجی سبب گسترش مبادلات و پیوندهای فضایی در دو سوی
مر زها و کاهش آسیب پذیری و تهدیدات مختلف در این مناطق شده است ؛ بنزابرای ن
توجه به بازارچة مزرزی از سزوی صزاحب نظران علزو مختلزف از اهمیزت وافزری
برخوردار شده است .به گونه ای که تحقیقات گسترده ای در این زمینه بزرای بررسزی
ویژگی ها و ابعاد این بازارچه ها صورت گرفته است .این مقاله با رویکرد فرا تحلیزل
به بررسی مقالات و پایان نامه های منتورشده به زبان فارسی تا سزال  3111پرداختزه
___________________________
تاریخ تصویب3011/10/72 :
تاریخ دریافت3111/31/31 :
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است .فرا تحلیل به عنوان روشی برای تجمیع نتایج پژوهش های پراکنده د ر دستیابی به
دیدگاهی نوین برای گسترش دانش بوری مورد اسزتااده قزرار مزیگیزرد .ازایزن رو ،
یافته های تحقیق نوان می دهزد عوامزل گردشزگری ،توسزعة اقتصزادی  -ا جتمزاعی،
اقتصادی  -ک البدی ،سیاس ی  -ا منیتی ،توسعة پایدار منطقهای  ،استااده از شاخص های
ترکیبی  ،نقطة قوت پژوهش های مورد بررسی است و عد توجزه بزه توسزعه یافتگی
مناطق ،توجه وافر به بعد امنیتی مناطق مرزی و در روش تحقیق عد انعکاس روایی
و پایایی ابیار مورد سنجش  ،از نقاط ضعف پژوهش ها محسوب می گردد .از سزویی
دیگر ،تمامی تحقیقات تنها به صورت نظری به موضوع پرداخته اند و تاکنون دیزدگاه
کاربردی از سوی صاحب نظران برای تقویزت بازارچزة مزرزی در سزطم ملزی ارا زه
نگردیده است.
ک لیدواژهها :بازارچة مرزی ،فرا تحلیل  ،مقالات فارسی ،پایان نامه های فارسی.
 .1مقدمه

جمهوری اسلامی ایران دارای  31کوور همسایه میباشد و ازاینرو دارای مرزهای موترک
طولانی با همسایگان است .از میان  13استان کوور 33 ،استان جیء استانهای مرزی محسزوب
میگردند کزه در حزدود  01درصزد از جمعیزت کزل کوزور را بزه خزود اختصزا
(افراسیابی،3113 ،

دادهانزد

 .)110 .ازایزنرو ،دغدغزة بسزیاری از صزاحبنظران علزو مختلزف و

سیاستمداران توجه به نواحی مرزی و حل معضلات و موکلات ساکنان این مناطق شده اسزت.
بر همین اساس ،این امر از اهمیت وافری برخوردار است تا مناطق محرو و دورافتاده بتواننزد
از حقوق توسعهیافتگی بهرهمند گردند (طالب و عنبری،3112 ،

 .)773 .ویژگزیهزای ایزن

منزاطق ماننزد دوری از مرکززی ،انزیوای جغرافیززایی ،ناپایزداری سززکونتگاهی ،تمزایی فرهنگززی،
تهدیدات خارجی ،تعاملات مرزی سبب شزده اسزت تزا توجزه بزه ایزن منزاطق افزیایش یابزد
(محمدییگانه و مهدیزاده و چراغی،3113 ،

 .)11 .بنابراین ،یکزی از راهکارهزای دولزت

برای رسیدن به حق توسعه و پیورفت نواحی مرزی ،احداث بازارچههای مرزی بوده است تزا
بتواند اقتصاد نواحی را پویا سازد و سبب گسترش تبادلات مرزی و در نتیجزه بهبزود معیوزت
مرد گردد؛ زیرا بازارچههزای مزرزی دارای پتانسزیل بالزایی بزرای افزیایش مبادلزات رسزمی،
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شکوفایی بازارهای بینمنطقهای ،تثبیت قیمتها ،افیایش سود تجاری ،افزیایش اشزتغالزایی و
در نهایت رفاه اجتماعی و گسترش امنیت منطقهای و توسعة پایزدار در منزاطق مزرزی هسزتند
(کامران،3111 ،

 .)1 .در دهههای اخیر ،در تحقیقات توسعهای اعم از تحقیقزات اقتصزادی،

اجتماعی و اکولوژیک به مناطق مرزی و تأثیرات مزرزی توجزه بسزیاری صزورتگرفته اسزت
(نیبوهر7111 ،3

 .)23 .چگونگی کارکرد و نقش مرزهزا عزاملی کلیزدی در توسزعة منزاطق

مرزی به شمار میروند .مرزها هم میتوانند مانعی در برابر توسعة یکپارچة نواحی مرزی باشد
و هم بهعنوان پلی ارتباطی زمینة تعاملات و پیوند دو طرف مرز را فزراهم کننزد (چزن7113 ،7
 .)71 .بهطورکلی ،مرزها بهعنوان عامل جدایی میان فرهنگها ،زبان و دولتها شناخته می-
شوند .،در قرن  33و  32ایدۀ مرزهای طبیعی بر تما جنبههای ماهو مرز تسلط داشت .مرزها
دلیلی برای افیایش همبستگی میان جغرافیزای سیاسزی و جغرافیزای فیییکزی بزهعنوان فضزای
سیاسی ایدهآل هستند (تروبیست7131 1،

 .)31 .بنابراین ،محققان علو مختلف بهصزورت-

های گوناگون در غالب مقالات علمی  -پژوهوی ،همایوی و پایاننامه به نقزش بازارچزههزای
مرزی در امنیت و توسعه ،توسعة پایدار منطقهای ،توسعة کالبدی  -اقتصادی ،توسعة اقتصزادی
 اجتماعی ،گسترش هویت فرهنگی و غیره پرداختهاند .مطالعات مرتبط با بازارچههای مزرزیزمینهساز شناسایی نواحی مسئلهدار ،اولویتهای ایجاد بازارچههای مرزی ،شناسایی کزانونهزا
بحرانزا و عوامل مرتبط با احداث این بازارچهها در کوور میگردد که میتواند ابیاری مناسب
برای سیاستمداران و محققان شهری باشد و در راستای تدوین و تنظیم سیاسزتهزای مزرتبط
ماید باشد؛ بنابراین در راستای رسیدن به ایزن هزدف از روش فراتحلیزل کیازی اسزتااده شزده
است .برخلاف علو طبیعی که مبانی مطالعاتی صریحی دارند ،مطالعاتی ازایندست ،از مازاهیم
انتیاعی و در حال تحول شکل یافتهاند .در واقع در روش فراتحلیل این امکزان وجزود دارد تزا
جمعبندی موخصی از مطالعات صورت گیرد (شایعی،3113 ،

 .)77 .این پژوهش با هدف

دستهبندی و شناسایی یافتههای تحقیقهای انجا شزده در ارتبزاط بزا بازارچزههزای مزرزی بزه
بررسی  21مقالة همایوی ،علمی  -پژوهوی و پایاننامه پرداختزه اسزت .برایناسزاس ،پز

از

1. Neibuhr
2. Chen
3. Troebst
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شناسایی مقالات و پایاننامههایی که در طی سالهای اخیر مستقیماً به موضوع پرداختزهانزد ،از
مبانی روششناسی ،ابیارهای تحلیل ،نتایج و سایر موارد اشزارهشزده در آنهزا در ایزن تحقیزق
استااده شده است.
 .3روش تحقیق

هدف از پژوهش حاضر ،ترسیم سیمای مرتبط با بازارچههای مرزی بود .بهمنظور نیزل بزه
این هدف ،از روش فراتحلیل کیای استااده شد .هدف از فراتحلیل کیای ،ارا ة تصویری جزامع
و تاسیری از دادهها و پژوهشهایی است که تاکنون به موضوع خاصی پرداختهانزد .فراتحلیزل
کیای درصدد است تا با یکپارچه کردن و ترکیب نظریهها ،روشها و یافتههزای پزژوهشهزای
انجا گرفته ،عناصر اساسی آن پژوهشها را کوف کرده و نتایج و جهتگیری کلی آنهزا را در
قالب جدیدی ماهو سازی کند و در نهایت ،به تاسیر و تبیین آن عناصر و یافتهها بپردازد .آنچه
بر اهمیت و کاربرد این روش تحقیق افیوده ،نقش آن در ترکیب و یکپارچهسازی پژوهشهایی
است که بهصورت انارادی و پراکنده انجا گرفته است .فراتحلیل میتوانزد بهروشزنی خلأهزا،
موکلات و نواقص پژوهشها و مطالعات انجا شده را نوان دهد.
در مجموع ،دو گونه فراتحلیل وجود دارد :الف) فراتحلیل کمی که با استااده از تکنیکهای
آماری پیچیده ،درصدد یکپارچه کردن نظریهها و نتایج تمامی پژوهشها و همچنزین شناسزایی
متغیرهای میاحم و مداخلهگر است .ب) فرا تحلیل کیای که نهتنها نظریهها ،روشهزا و نتزایج
پژوهشهای مختلف را یکپارچه میکند ،بلکه تاسیر ژرفی از موضوع مورد بررسی ارا زه مزی-
دهد .البته ،در فراتحلیلهای کیای نیی از آمار استااده میشود ،اما هزدف از آن موزخص کزردن
فراوانیها ،درصد فراوانیها و ترسیم نمودارهای میلهای و دایرهای برای نمزایش نتزایج اسزت.
مییت فراتحلیل کیای به فراتحلیل کمی آن است که در فراتحلیل کیای ،نقش تاسیر برجستهتر
بوده و پژوهوگر صرفاً به توصیف آماری و کمی دادههای پژوهش نمیپردازد ،بلکه تلاش دارد
تا با توجه به زمینههای اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی کزه موضزوع پزژوهش در آن شزکلگرفته
است ،پژوهشهای انجا شده را تاسیر و تحلیل کند .با ایزن اوصزاف و بزرای ارا زة تصزویری
جامع و شااف از پژوهشهای بازارچة مرزی ،از فراتحلیل کیای استااده شد.
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در تحقیق حاضر با رویکرد فراتحلیل ،به بررسی پژوهشهای انجا گرفته در حوزۀ بازارچه
مرزی پرداخته شده است .برخی از این منابع از طریق مراجعة مکرر و حضوری به کتابخانههزا
و مراکی اسناد و برخی دیگر نیی از طریق جستوجوی اینترنتی یافت شدند .پ

از مراجعه بزه

تمامی پایگاههای اطلاعاتی نوریات علمی کوزور و همچنزین جسزتوجوی آزاد در اینترنزت،
تعداد  21پژوهش تجربی در قالب پایاننامه ،مقالة علمی-پژوهوی و مقالة همایوی بزه دسزت
آمد .آنچه در مقالة حاضر مورد بررسی و واکزاوی قزرار گرفزت ،سزاختار و محتزوای ایزن 21
پژوهش بود که در ادامه به این موارد پرداخته شده است.
 .2مبانی نظری و چهارچوب تحقیق
 .1 .2بازارچۀ مرزی

مرز از جمله مااهیمی میباشد که در ابعاد گوناگون سیاسی ،اقتصادی ،تجاری ،فرهنگزی و
جغرافیایی کاربردهای متااوتی دارد .مرز میتواند به دو ماهزو عینزی ماننزد مرزهزای رسزمی
کوورها و یا ذهنی مانند مرزهای عقیدتی و یا در ماهزو بزاز ،بسزته و یزا قزوی مطزر گزردد
(عبدهزاده،3110 ،

 .)01 .مزرز دارای کارکردهزای مختلازی اسزت کزه یکزی از مهزمتزرین

کارکردهای آن توجه به نقش مبادلاتی مرز بین سزاکنان دو منطقزة مزرزی اسزت .در واقزع ،در
جهان امروز تجارت و گسترش مبادلات تجاری بهعنوان محرک رشد و توسعة کوورها معرفی
شده است؛ زیرا کووری که از سیستمهای باز خارجی در عرصة بینالمللزی برخزوردار اسزت
کمتر به فقر مبتلا شده و این موضوع سبب رونزق تجزارت خزارجی و کزاهش نزابرابریهزای
موجود در جامعه میشود (اسماعیلزاده،3117 ،

 .)11 .همکاریهای بینمرزی و گسزترش

ارتباطات در دو سوی مرز موجب میشود مناطق تجاری در طزرف مزرز در یزک بزازار ادغزا
شوند .گسترش بازارها منجر به رشد مراکی اقتصادی جدید در شهرهای مناطق مرزی میگزردد
(نیبوهر و استایلر،7117 ،3

 .)1 .ایجزاد بازارچزة مزرزی را مزیتزوان در راسزتای گسزترش

همکاریهای منطقهای تلقی کرده و بزهعنوان بخوزی از یزک راهحزل اقتصزادی بزرای کزاهش
بحرانهای منطقهای ،ایجادکنندۀ ثبزات در منزاطق مزرزی و گسزترش فعالیزتهزای تولیزدی و
1. Nibuher&Stiller
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تجاری محسوب کرد و به این طریق مزیتزوان رفزاه حاصزل از تجزارت را در نزواحی کزه از
محرومیت مضاعف نسبت به سایر نقاط کوور برخوردارند فراهم نمود (رومینا و پورعیییی و
باییی،3112 ،

 .)3111 .این بازارچهها میتوانند باعث توسعة مناطق مرزی بزهویژه منزاطق

شهری شوند که عبارتند از :ساختوساز جادهای ،شزبکة حملونقزل ،راهآهزن ،بهبزود کیایزت
مسکن ،افیایش زیرساختهای شزهر و همچنزین احسزاس امنیزت شزغلی در بازارچزة مزرز و
افیایش همکاریهای بین دو منطقة مرزی (دوبلزر،7130 ،3

 .)337 .عامزل مهزم در توسزعة

بازارچههای مرزی ،توانایی این بازارچهها در صادرات و واردات کالا است؛ بنابراین بازارچزه-
های مرزی نقش ترکیب دو استراتژی فضایی فراملی و ملی را بهصورت همگرا دارند (والتزر،7
،7130

 .)13 .ازاینرو ،کوورهای درحالتوسعه برای گسترش تجارت خارجی به مبادلزات

مرزی با همسایگان روی آوردهاند؛ بنابراین توجه به این نوع سیاست سبب شزده اسزت تزا در
مناطق مرزی ،بازارچههای مرزی احداث شده و این امر با تحول و پویایی در عرصزة تجزارت
خارجی مواجه شده است (اُ .آی .سی .یزو،7111 ،1

 .)1 .از جمله اهداف بازارچههای مرزی،

امکان برقراری ارتباط سالم و مستمر تجاری با کوزورهای همسزایه ،ایجزاد رونزق اقتصزادی،
بالابردن ضریب امنیتی مرزهای کوور ،شکوفایی استعداد محلی و ایجاد مواغل مولد مزیباشزد
(زرقانی،3117 ،

 .)331 .در تعریف بازارچة مرزی میتوان بیان نمزود کزه بازارچزة مزرزی

محوطهای محصور واقع در نقطة صار مرزی و در مجاورت گمرک میباشد که مجاز به انجزا
توریاات مرتبط با تزرخیص کالزا یزا امضزای تااهمنامزههای منعقدشزده بزین کوزور ایزران و
همسایگان است (کهنهپوشی،3113 ،

 .)1 .این نوع بازارچهها به دو دستة کلی قابل تاکیک

هستند -3 :بازارچههای مرزی مصوب تجاری اقتصادی که توسط هیئت وزیران احداث شزده-
اند -7 ،بازارچههای امنیتی ویژه ،برای احداث این نوع بازارچهها شورایعالی امنیتی ملزی رأی
صادر مینماید که میتوان به بازارچة مرزی ایران و عراق و افغانستان اشاره نمزود (طیزبنیزا،
،3111

 .)301بازارچههای مرزی اگر همراه با برنامهرییی و مدیریت نظا مند باشزد ،مزی-

تواند باعث پیورفت مناطق مرزنوین شود و فرصزتهزای شزغلی را بزرای آنزان فزراهم کنزد
1. Dobler
2. Walther
3. OICU
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 .)3 .اندازۀ بازارچههزای مزرزی و فاصزلة نیدیزک شزهرهای مزرزی بزه

شهرهای بیرگ نیی از مؤلاههای تأثیرگذار بر تجارت بینمرزی و گسترش توسزعة اقتصزادی و
منطقهای است (توپالولو و پتراکوس،7113 ،7

 .)11 .بنابراین ،میتوان اینگونه نتیجه گرفزت

که ایجاد بازارچههای مرزی موجب تبادلات فضایی مناطق مرزی بین کوورها و ارتقاء جایگزاه
این مناطق در سطم ملی میشود .به دنبال امضای پروتکلی با مقامات کوور ترکیه در نیمة دو
دهة ،3131اولین بازارچة مرزی در ایران با اهداف اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،امنیتزی و ...در
محل ساری سو بازرگان در سال  3132تأسی

شد ،ولی این بازارچه به دلایل مختلای بهویزژه

ایرادهای قانونی که گمرک به نحوۀ عملکرد بازارچه و همچنین اهداف تأسی

آن گرفزت ،در

اواخر سال  3131تعطیل شد .دور دو فعالیت بازارچههای مرزی از سال  3131تا سزال 3121
و به دنبال مذاکرههای استاندار آذربایجان غربی و اسزتاندار وان ترکیزه و بزا تأسزی

بازارچزة

مرزی رازی (خوی) و سرو (ارومیه) آغاز شد .به دنبال آن اقداماتی جهت احداث بازارچههای
مرزی در چند استان کوور انجا گرفت (پاشالو،3111 ،

.)11 .

 .3 .2پارادایمهای غالب در ارتباط با بازارچۀ مرزی
 .1 .3 .2تحلیل مفهوم استنباطی مرز از دیدگاه نظریۀ قطب رشد

نظریة قطب رشد توسط فرانسوا پرو در سال  3111ارا ه گردید .طبق این نظریه ،توسزعه را
باید از یک آغاز نمود که شعاع آن بعد از توسعة قطب ،بهصورت خودکار بزه اطزراف پراکنزده
گردد (سعیدی،3113 ،

 .)11 .در حقیقت ،نظریة قطب رشزد بزا قبزول پدیزدۀ عزد تعزادل

منطقهای بین قطب رشد و نواحی دور از قطب ،آن را لازمة توسعة کوورها یزا منزاطق بزیرگ
میداند .این نظریه بر دو پایة اصلی استوار میباشد :یکی اثرات تمرکی و دیگزری انتوزار .ایزن
نظریه بیان میدارد که رشد همزمان در همهجا اتااق نمیافتد ،بلکه در نقاط یا قطبهایی ما بزا
فرایند رشد مواجه هستیم که از قدرت جاذبة بالایی نیی برخوردار هستند .این نقاط ،توسزعه را
در کانالهایی منتور میکنند که کل اقتصاد منطقه را تحت تأثیر قزرار مزیدهزد .در کوزورهای
درحالتوسعه ،راهبرد قطب رشد عمدتاً با سه هزدف مزورد اسزتااده قزرار گرفتزه اسزت :اول،
1. Speidell
2. Topalolou&Petrakos
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مدرنییه کردن نواحی عقبمانده و با اقتصاد منیوی ،دو  ،ایجاد مراکی شزهری در منزاطقی کزه
منابع طبیعی قابل بهرهبرداری داشتند و سو  ،در مواردی که موزکل رشزد فیاینزده در متروپزل
ملی به وجود آمده است .این رویکرد در موارد فوق توسط کوورهای مختلف جهان سزو در
دهة  3111مورد استااده قرار گرفت (کلانتری،3111 ،

 .)21 .در واقع ،این راهبرد به دلایزل

مختلف زیر ،بهعنوان ابیار سیاستگذاری مورد استقبال کوورهای مختلف قزرار گرفتزه اسزت:
 )3به دلیل شکلگیری تراکم اقتصادی در این قطبها ،بهعنوان راهی بسیار کارآمد و بزا بهزره-
وری بالا برای رشد و توسعه محسوب میگردند )7 ،تمرکزی سزرمایه در منزاطق رشزد ،سزبب
کاهش هیینههای عمومی میشود و خدمات را در سطم منطقة وسیعتری عرضه مینمایزد)1 ،
آثار انتوار و پخش توسزعه از ایزن منزاطق بزه منزاطق مجزاور ،سزبب حلوفصزل بسزیاری از
موکلات مناطق کمتر توسعهیافته و محرو میشود .گرچه میتزوان توجزه نمزود کزه یکزی از
رسالتهای مهم قطب رشد ،یکپارچه و هماهنگ نمودن جمعیت شهری بزا منزاطق داخلزی آن
میباشد ،اما قطبهای رشد ،بهصورت کلی سبب نابودی اقتصاد روستایی میشوند و موکلات
فراهم نمودن غذا را برای قطب رشد ایجاد مینمایند .همچنین ،قطبهای رشد با جریزانهزای
مهاجرتی از حومة شهرها روبرو میشوند و بدین صورت ،عد وجود نیزروی کزار در بخزش-
های مرتبط با امور کواورزی ،دریایی ،محلی و نیروی اضافهکار را در مراکزی رشزد بزه وجزود
میآورد (عنبری،3111 ،

 .)11بنابراین ،میزردال ،3هاریسزن ،7دویزر ،1دان فزورد 0و میسزرا

1

اعتقاد دارند این تئوری نتوانسته است نابرابری و عقبماندگی بین منزاطق مختلزف را کزاهش
داده و یززا نززابود سززازد ،بلکززه باعززث افززیایش نززابرابری و بزیعززدالتی فضززایی در کوززورهای
درحالتوسعه شده است .میسر در دهة  11میلادی بیزان مزیکنزد کزه هزر عنصزر دارای نقزش
خاصی در ساختار جامعه است و معتقد است که الگوی مراکی رشد بهعنوان راهبزردی مناسزب
برای کوورهای درحالتوسعه میتواند به کار گرفته شود .در واقع وی تغییر ساختار اقتزدارگرا
و قدرت سیاسی جامعه را بهعنوان یکی از بیرگتزرین موزکلات پزیش روی توسزعه در نظزر
1. Myrdal
2. Harrison
3. Dwyer
4. Down Fored
5. Misra

سال نوزدهم
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دارد .نظریهپرداز دیگر "سالیما عمر" میباشد که بیان میدارد توسعه صرفاً از موارکت مرد و
از روندی پایین به بالا برخوردار است .وی بیان میکند توسعه بهعنوان فرایند قلمداد مزیشزود
نه یک رهیافت تکهتکه شده ،جی ی و مجیا نسبت به موضزوعات و مسزا ل توسزعة اجتمزاعی
میانبخوی ،میان منطقهای و میانرشزتهای .وی بزرای فزراهم آوردن عزدالت اجتمزاعی بیوزتر
اصلاحات ساختی و نهادی را در نظر میگیرد که اساساً توجیهکنندۀ بزازار آزاد محسزوب مزی-
شود .این نظریه بهصورت کلی دارای کارکرد اقتصادی است که میتواند از طریق دسزتیابی بزه
صرفههای تجمع کاهش هیینههای ناشی از عواملی که نسبت به بنگاه خارجی ،ولی نسبت بزه
فضای قطبی داخلیاند را افیایش داد .برایناساس ،تجمع زیرساختها و فعالیتهزای مولزد در
یک منطقه به گسترش آنها در سایر ابعاد اهمیت بیوتری دارد (زیاری،3111 ،

.)0 .

 .3 .3 .2تحلیل مفهوم استنباطی مرز از دیدگاه نظریۀ کریستالر

این نظریه برای نخستینبار توسط جغرافیدان آلمانی ،والتر کریستالر ،3در کتزابی بزا عنزوان
مکانهای مرکیی در بخش جنوبی آلمان در سال  3111ارا ه گردید .سپ
لوش 7توسعه پیدا کرد و پ

این نظریزه توسزط

از او بزری و گارسزون 1بزا تأکیزد بزر تزأمین خردهفروشزیهزا و

خدمات برای مصرفکنندگان در مرکی مکان مرکیی ،گسترش بیوتری به آن دادنزد (آسزایش،
،3110

 .)0 .این نظریه یکی از نظریههای مکانیابی مربوط به انزدازه و توزیزع مکزانهزای

مرکیی از نظر استقرار در چارچوب یک سیستم میباشد .این نظریه ،در واقزع پوشوزی اسزت
برای توزیع مکانیابی یک واحد و اینکه چگونه واحدها در ارتباط با دیگری استقرار پیدا مزی-
کنند .در نظریة کریستالر ،مکانهای مرکیی ،بر اساس درنظرگرفتن یزک دشزت یکنواخزت بزا
جمعیت ثابت و قدرت خرید یکسان است .حرکت در دشت ،یکنواخت و در جهات مختلزف
بوده و هیینة حملونقل بهصورت طزولی تغییزر مزییابزد و عمزل مصزرفکنندگان بهصزورت
عقلایی ،در راستای حداقل کردن هیینههای حملونقل بهوسیلة خریزد از نیدیزکتزرین محزل
ارا ة کالا و خدمات مورد توجه میباشد .بنابراین ،اساس نظریة مکان مرکزیی کریسزتالر بزدین

1. Walter Crystal
2. Lush
3. Barry & Gharson
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ترتیب است که مجموعهای از کاربران که مکانهای معلومی داشته باشند ،مکان تسهیل (مرکزی
خدمات ،کارخانه ،انبار و )...را بهگونهای تعیین مینمایند که با توجه به مکان جدید ،هیینة کل
سار دارای کمترین مییان باشزد (مظازری،3111 ،

 .)32 .در نهایزت مزیتزوان بیزان نمزود،

سکونتگاهها به توجه به اندازه ،از کارکردهزا و نقزشهزای ویزژهای برخزوردار هسزتند .چنزین
کارکردهایی در سلسلهمراتب سکونتگاهی ،ترکیبهای موخصی پیدا میکنند .بزدین صزورت،
تما مراکی با هر مرتبهای که دارند ،با مراکی هممرتبه و نیی با مراکی بیرگتر در حوزۀ موزترکی
از کارکردهای یکسان ،برای کسب بازار نواحی پیرامونی خود به رقابت مزیپردازنزد (سزرایی،
،3113

.)11 .

 .2 .3 .2تحلیل مفهوم استنباطی مرز از دیدگاه نظریۀ مرکز -پیرامون

نظریة مرکی  -پیرامون برای تبیین نحوۀ پراکنش فضایی فعالیتهای انسانی بر مبنای توزیزع
ناهمگون قدرت به لحاظ اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی ارا ه شده است .اسزاس ایزن مزدل بزر
نظریة وابستگی و ویژۀ نظریات دربارۀ توسعهنیافتگی کوورهای امریکای لاتین با تأکید بر ابعاد
فضایی رابطة مرکی با پیرامون استوار میباشد .دمیتاون 3بیان نمود در مقیاس کلان جهزانی ،در
این مدل کوورهای صنعتی بهعنوان مرکی و کوورهای غیرصنعتی بهعنوان حاشزیه یزا پیرامزون
قلمداد شدهاند .سازوکارهای حاکم بر نوع روابط و مناسبات جاری بین این دو دسته کوزورها،
ریوههای اصلی توسعهنیافتگی در نظر گرفته شدهاند .مطابق این مدل در مقیاس خرد ،دو جیء
اصلی نظا سکونتگاهی عبارتند از :مرکی ،بهمثابة کانون قدرت و سلطه و پیرامون ،بهمثابة جزیء
وابسته به کانون مرکیی .اینگونه وابستگی در نتیجة نزابرابری بزین مرکزی و پیرامزون در مبادلزة
کالاهای تولیدی ،تمرکی قدرت اقتصادی ،نوآوری ،رشد اقتصزادی و فعالیزت تولیزدی پدیزدار
میگردد .مدل مرکی  -پیرامون در بسیاری از منابع با نا جان فریدمن 7همزراه اسزت .فریزدمن
( ،)3133این مدل از روابط را با تأکید بر جنبههای فضایی و بهعنوان دومین مرحله از مراحزل
چهارگانة توسعة اقتصادی  -فضایی معرفی کرد .در نظر فریدمن ،مرکی بهمثابة کزانون قزدرت،
هدایت و سلطه ،محل تجمع و تمرکی آراء و اندیوهها ،پیورفت علمزی و فنزاوری ،سزرمایه و
1. Demi Town
2. John Friedman
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نیی کانون توسعه به شمار میآید و در مقابل ،پیرامون ،بهمثابة فراهمآورندۀ منابع تأمین نیازهای
مرکی ،جایگزاهی کاملزاً وابسزته دارد (سزعیدی،3117 ،

 .)31 .از سزویی دیگزر ،وی چنزین

استدلال میکند که سازمان فضایی هر اقتصاد ملی در جریان حرکت خود از یک حالزت پزیش
صنعتی به حالت بلوغ تغییر و تحول مییابد و در این مورد است که روند توسزعه آغزاز مزی-
گردد .دنی

راندینلی 3بیان میکند که اگر کوورهای درحالتوسعه به دنبال رشد و توسزعه در

قلمرو گستردهای هستند باید از الگوی پراکنزدگی در سزرمایهگذاری بهزره گیرنزد (زبردسزت،
،3111

.)301 .

 .4 .3 .2تحلیل مفهوم استنباطی مرز از دیدگاه نظریۀ برگشت تمرکز

نظریة برگوت تمرکی اولینبار در سزال  3122توسزط ریچاردسزون 7مطزر شزد .تعریزف
برگوت تمرکی به این شر است ،وقتیکه روند قطبگرایی فضایی در اقتصزاد ملزی بزه یزک
فرایند پخوایش فضا ی از منطقة مرکیی به سایر مناطق سیستم تبزدیل شزود .برگوزت تمرکزی
وقتی اتااق میافتد که تمرکیزدایی از مرکی به سایر مناطق و نزه بزه حاشزیة منطقزه مرکزیی و
شهرکهای اقماری آن منجر شزود (داداش پزور،3112 ،

 .)312 .بنزابراین ،تمرکیزدایزی از

نخست شهر به شهرهای اقماری آن شامل «برگوت تمرکی» نمزیشزود« .برگوزت تمرکزی» در
کوورهای توسعهیافته قبل از دهة  3121اتااق افتاده است .یک شاخص برای برگوزت تمرکزی
افیایش نرخ رشد شهرهای ثانویه نسبت به نخست شهر است .حسن برگوزت تمرکزی در ایزن
است که مداخلة فضا ی در جهت  PRباید بهموقع صورت پذیرد؛ یعنی قبل از اینکه پدیدۀ PR

خودبهخود اتااق بیاتد باید اقداماتی جهت تمرکیزدایی صورت پذیرد؛ یعنی اگر بعزد از ایزن
اقدامات صورت پذیرد ممکن است دیگر لاز نباشد .اگر زودتر اقدا شود ،هیینة آن به مراتب
بیوتر خواهد بود .درنظرگرفتن اثرات بازگوت و اثرات نور و برگوت تمرکی منجر بزه توزیزع
موزون خواهد شد ،وقتیکه چند شهر بیرگ بهجای نخست شهر وجود داشته باشزند؛ تقویزت
شهرهای بیرگ در خارج از منطقة مرکیی نیی میتواند در «برگوت تمرکزی» مایزد واقزع شزود
(لطیای،3111 ،

 .)311 .در این باره میتوان بیان نمود که ریچاردسون اعتقزاد دارد در ایزن
1. Dennis Randinley
2. Richardson
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فرایند شهرهای ثانویه در یک منطقه در مقایسه با شهر اصلی به رشد سریعتری دست مییابند.
بهعبارتیدیگر ،در روند جدید گسترش کلانشزهری ،اکثریزت رشزد بزه تعزدادی از شزهرها و
شهرکها در داخل یک منطقة کلانشهری وسیعتر ،اما در فاصزلههزای متازاوت از مرکزی شزهر
اصلی انتقال یافته است .این روند به مرور زمان عد تمرکی را به دنبال دارد (زبردسزت،3111 ،
.)311 .
 .5 .3 .2تحلیل مفهوم استنباطی مرز از دیدگاه نظری جونز و وایلد

فیلیپ جونی و ترور وایلد تحقیقات میدانی وسیعی در مناطق مرزی آلمان شزرقی و آلمزان
غربی در سالهای  3117و  3111بلافاصله پ

از اتحاد مجدد میان دو قسمت آلمان شزرقی و

غربی انجا دادهاند .نتایج این تحقیقات ،در سال  3110طی مقالهای در مجلة مطالعات منطقزه-
ای 3منتور شد .در این مقالة تحقیقی ،تغییرات فضایی– ساختاری شرایط توسزعه در دو سزوی
مرز پیوین میان دو آلمان پیشوپ

از برداشتن آن مرز سیاسی مزورد بررسزی و تحلیزل قزرار

گرفت .جونی و وایلد 7بر اساس نظریههای برنامهرییی منطقهای و نظریههای نزایلی و هانسزن

1

در رابطه با مناطق مرزی ،مطالعاتی موردی در چند منطقه واقع در دو سوی مرز سیاسی پیوین
میان دو آلمان انجا دادند و خصوصیاتی بزرای ایزن منزاطق اسزتخراج و تزدوین کردنزد .ایزن
خصوصیات بدین شر بیان مزیگزردد :منزاطق مزرزی همیوزه بزهعنوان منطقزة حاشزیهای و
توسعهنیافته باقی میماند ،حتی در کوور پیورفتهتری ،مانند آلمان غربی گرچزه حاشزیه بزودن
میتواند معلول شرایط جغرافیایی این مناطق باشد ،اما پدیدۀ مرزی بودن ،بسزیاری از امکانزات
و فعالیتهای آن منطقه را مضمحل میسازد (امیرزاده،3113 ،

 .)31 .برقراری مرز میزان دو

کوور ،تداو و پیوستگی فضایی که به طور اصولی فضاهای توسعة دو کوزور را بزه یکزدیگر
پیوند میدهد را از هم میگسلد و هر دو منطقه واقع در دو سوی مرز ،به دلیل قطع پیوسزتگی
فضایی ،حاشیهای میشوند مناطقی که قبزل از برقزراری مزرز ،از نظزر فضزایی و فعالیزت بزه
همدیگر متصل بودهاند ،از همدیگر جدا و حاشیهای میشوند .علت عقبماندگی ایزن نزواحی

1. Studies Regional
2. Jones & Wild
3. Niels and Hansen
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مرزی نیی حاشیهای شدن آنها است (عندلیب،3111 ،

311

 .)37 .اصولی بزرای توسزعة منزاطق

مرزی ارا ه شد :ضرورت درک پیچیدگی ،گستردگی و تنوع متغیرها و تأثیرات آنها در منزاطق
مرزی ،لیو تأمین شرایط و زیرساختهای توسعة مناطق مرزی ،ضزرورت خزروج از انزیوا و
گسترش ارتباطات با داخل و خارج ،لیو پیوستگی مناطق مزرزی بزا مرکزی؛ لزیو حمایزت و
پوتیبانیهای ویژه از این مناطق جهت خروج از محدودیت و دسزتیابی بزه توسزعه (مختزاری
هوی،3111 ،

.)701 .

 .6 .3 .2تحلیل مفهوم استنباطی مرز از دیدگاه نظریۀ روانشناسی اجتماعی

لایمگربو 3بحث عوامل روانشناسی اجتماعی را در مطالعات جغرافیایی مرزها مطر نمود.
وی اعتقاد دارد که مرزها همانند موجودات انسانی و سزاختارهای اجتمزاعی کزه تحزت تزأثیر
ادراک و نگرش انسانی نسبت به فضا هستند .وی با کمک نوشتههای ملزی و رومزی 7در زمینزة
روانشناسی نظا فضایی صدفی شکلی را ارا ه نموده است .در این نظا فضزایی ،انسزانهزا از
طریق فعالیتهای فضایی و واقعی تعریف میشوند و مناطق مرزی بهعنوان منزاطقی کزه دارای
گرایشهای مرکیگریی است مورد بررسی قرار میگیرند (موسوی،3111 ،

 .)12 .تحقیقزات

روملی و مینگی 1در مورد ویژگیهای جغرافیزای منزاطق مزرزی در سزال  3113نوزاندهنزدۀ
تااوتهای سیاسی ،فرهنگی ،قومی  -اجتماعی و تأثیرات آنها بر مناطق مرزی متمرکزی بزوده
است .نگرش اجتماعی به مزرز و منزاطق مزرزی موجزب افزیوده شزدن وجزة ادراکزی ،وجزة
تأثیرگذاری و وجة ذهنی  -روانی به مرزها میشود ،برای مثال فاصلة بین منطقه  Aو  Bالیامزاً
برابر با فاصلة ادراکی به این معنا است که افراد عموماً برداشتی ادراکزی از واقعیزت و حقیقزت
موجود را دارا هستند و چنین برداشتی از واقعیت حاصل تجربه و دانش است که در انسزانهزا
موترک نمزیباشزد .فاصزلة ذهنزی در ایزن رویکزرد بزه بررسزی ارزیزابی تازاوت تلقزیهزا و
خصوصیات گوناگون دو کوور میپردازد و فاصزلة ذهنزی بسزیار شزبیه بزه ماهزو فاصزله در
رویکرد همکاری بین مرزی است؛ زیرا هر دو با خصوصزیات متازاوت اقتصزادی ،فرهنگزی و

1. Lymegerbo
2. Mells & Rumes
3. Rumley & Minghi
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اجتماعی روبرو هستند .فاصلة ذهنی آشکارا بر ادراک ،ارزیابی و سنجش تااوتهزای میزان دو
.)71 .

کوور تأکید دارد (قنبری،3113 ،
 .4یافتههای تحقیق
 .1 .4یافتههای فراتحلیل
 .1 .1 .4قالب مقالات

تحقیقات انجا شده در بازۀ زمانی  3110-3111نواندهندۀ این موضوع اسزت کزه 10.32
درصد از تحقیقات ،مقالات علمی  -پژوهوزی هسزتند .در ایزن بزین 2.11 ،درصزد را مقالزات
همایوی و  11.77درصد را پایاننامهها به خزود اختصزا
اختصا

دادهانزد؛ بنزابراین پایاننامزههزا بزا

بالاترین درصد بیوترین قالب مقالات را داشتهاند.
جدول  -1قالب مقالات بررسیشده
مأخذ :یافتههای تحقیق3111 ،
نوع اثر

فراوانی

درصد

مقالة علمی-پژوهوی

72

10.32

مقالة همایوی

3

2.11

پایاننامه

03

11.77

34%
58%

8%

شکل  -1نمودار دایرهای قالب مقالات
مأخذ :نگارندگان3111 ،
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 .3 .1 .4بازة زمانی

معیار بازۀ زمانی ،تاریخ انتوار و نزه تزاریخ انجزا پزژوهش بزوده اسزت .توزیزع مقالزات
منتورشده با مضمون بازارچة مرزی از سال  3117به بعد دارای رشد بالایی بوده است.
جدول  -3بازة زمانی چاپ مقالات بررسیشده
مأخذ :نگارندگان3111 ،
سال

فراوانی

درصد

3110

3

3.73

3112

3

3.73

3111

7

7.11

3111

3

3.73

3111

1

3.17

3113

1

3.17

3117

33

31.17

3111

1

3.17

3110

33

31.17

3111

1

31.37

3113

31

33.01

3112

31

31.11

3111

3

3.73

شکل  -3نمودار بازة زمانی مقالات بررسیشده
مأخذ :یافتههای نگارندگان3111 ،
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 .2 .1 .4سنشناسی پژوهشگران

 12.3درصد پژوهوگران هیأت علمی دانوگاههزا و  07.11درصزد دانوزجویان بزودهانزد؛
بنابراین اعضای هیأت علمی بیوترین سهم را در تولیزد تحقیقزات مزرتبط بزا بازارچزة مزرزی
داشتهاند.
جدول  -2نوع پژوهشگران مقالات بررسیشده
مأخذ :نگارندگان3111 ،
نوع پژوهشگر

تعداد

فراوانی

هیأت علمی

371

12.3

دانوجویان

17

07.0

 .4 .1 .4جنسیت پژوهشگران

 11.03درصد از پژوهوگران مرد هستند و در حدود  33.11درصد را زنان توزکیل مزی-
دهند.
جدول  -4جنسیت پژوهشگران مقالات بررسیشده
مأخذ :نگارندگان3111 ،
جنسیت پژوهشگر

فراوانی

درصد

مرد

313

11.03

زن

13

33.11

 .5 .1 .4روش پژوهش

به لحاظ روش استاادهشده در مقالات 22.73درصد روش بهصورت کمزی و  1.21درصزد
بهصورت کیای بوده است .روشهای استاادهشده در ایزن تحقیقزات عبارتنزد از :پرسزشنامه،
مصاحبة عمیق ،نیمهساختاریافته ،اسنادی ،تحلیل ثانویه ،تکنیکهای آماری ،داده ستانده.
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جدول  -5روش پژوهش مقالات بررسیشده
مأخذ :نگارندگان3111 ،
روش تحقیق

تعداد

درصد

پیمایوی

33

22.73

همبستگی

31

37.31

توصیای  -تطبیقی

3

3.73

توصیای  -تحلیلی

1

1.21

داده  -ستانده

7

7.11

روش کیای

1

1.21

3% 4%

4%
1%

12%

76%

شکل  -2نمودار دایرهای نوع روش تحقیق مقالات بررسیشده
مأخذ :نگارندگان3111 ،

 .6 .1 .4جزئیات روش تحقیق تحقیقات

بررسی روش تحقیق مقالات و پایاننامهها نوان میدهزد کزه روش پرسزشنامه بزا 21.20
درصد دارای بیوترین فراوانی میباشد و اغلب تحقیقات از این روش بهره گرفتهاند.
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جدول  -6جزئیات روش تحقیق مقالات بررسیشده
مأخذ :نگارندگان3111 ،
جزئیات روش تحقیق

فراوانی

درصد

کاربردی

1

3.17

محض

3

3.73

توصیای

7

7.11

تبیینی

0

1.13

پرسشنامه

31

21.20

اسناد و مدارک

7

7.11

AHP

3

3.73

ANP

3

3.73

 .7 .1 .4خصوصیات نمونهگیری

بیوترین حجم نمونه مقالات و پایاننامهها به تعداد  311-711به مییان  10.01درصد می-
باشد.
جدول  -7خصوصیات نمونهگیری مقالات بررسیشده
مأخذ :نگارندگان3111 ،
نمونهگیری

فراوانی

درصد

ناموخص بودن نمونهگیری

1

33.11

تعداد نمونه 1-1

1

3.17

11-311

1

3.17

313-711

01

10.01

713-111

31

33.01

113-011

1

1.21

013-111

1

1

113-311

3

3.73

سال نوزدهم
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 .8 .1 .4رویکرد نظری

نظریات استاادهشده در تحقیقات طیف وسیعی از اطلاعات را در برداشته است ،امزا آنچزه
در این تحقیقات برجسته بود بهصورت زیر نمایش داده میشود.
جدول  -.8رویکردهای نظری موجود در مقالات بررسیشده
مأخذ :نگارندگان3111 ،
رویکردهای نظری پژوهش

فراوانی

درصد

نظریة قطب رشد

2

1.13

نظریة مرکی –پیرامون

11

01.3

نظریة کریستالر

31

31.11

نظریة برگوت تمرکی

31

31.11

روانشناسی اجتماعی

3

3.73

دیدگاه نظری جونی و وایلد

1

1.21

 .9 .1 .4تمرکز موضوعی آثار

با بررسی تحقیقات انجا شده میتوان موزاهده نمزود کزه تمرکزی پزژوهشهزا بزر اثزرات
اقتصادی  -اجتماعی بازارچة مرزی بر نواحی مرزی با  01.3درصد میباشد .عوامزل هزویتی-
فرهنگی نیی با 3.73درصد کمترین تمرکی را به خود اختصا

داده است.

جدول  -9تمرکز موضوعی مقالات بررسیشده
مأخذ :نگارندگان3111 ،
کانون پژوهش

فراوانی

درصد

توجه به عامل گردشگری و بازارچههای مرزی

2

1.13

توجه به اثرات اقتصادی  -اجتماعی بازارچه مرزی

11

01.3

توجه به توسعه پایدار منطقهای و بازارچه مرزی

31

31.11

توجه به اثرات سیاسی  -فضایی بازارچه مرزی

31

31.11

توجه به اثرات کالبدی  -اقتصادی بازارچه مرزی

1

1.21
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 .10 .1 .4متغیرهای مستقل آثار

اگر بازارچة مرزی را بهعنوان متغیر وابسته  Yدر نظر بگیریم متغیرهای مسزتقل  Xدخیزل
در آن قابل تقسیمبندی به عوامل امنیتی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،کالبدی هستند.
جدول  -10متغیرهای مستقل مقالات بررسیشده
مأخذ :نگارندگان3111 ،
اقتصادی ()X1
توسعة صادرات غیرناتی ،کاهش مییان مبادلات غیررسمی اشتغال پایدار ،افیایش سپردههای بانکی ،افیایش قیمت زمین و
مسکن ،حل بحرانهای مالی ،بهبود شاخصهای اقتصادی منطقه ،افیایش واحدهای تولیدی ،افیایش قدرت خرید مرد ،
افیایش سرمایهگذاری ،فراهمسازی مواد داخلی موردنیاز اشتغال کاذب ،افیایش رقابتهای بازاری ،صدور تولیدات
کواورزی و دامی با قیمتهای مناسب به کوورهای همجوار ،افیایش تنوع مواغل ،افیایش درآمد ملی ،درآمدزایی،
اشتغالزایی ،تسهیل در امور خدماتی ،کثرت مبادلات مرزی ،رونق تجارت ،پذیرش بیوتر گلوگاهها برای پذیرش مسافر
دوطرفه ،توسعة صادرات ،گردشگران ،مراودات پولی ،استااده از دانش فنی طرفین ،کیایت بالای کالاهای خارجی نسبت به
داخلی ،تثبیت قیمت ،کاهش مراحل ترخیص کالا ،ثبات قیمت اقتصادی ،سرمایهگذاری در زیرساختها ،معافیت پرداخت
حقوق و گمرک ،تغییر شیوههای سنتی تجارت ،افیایش درآمد دهیاریها ،افیایش شرکتهای فعال در امر صادرات و
واردات ،افیایش اشتغال زنان ،توان راهاندازی مواغل ،توزیع منافع بهصورت منصاانه ،برگیاری نوستهای همکاری بین
بازارچهای در سطو داخلی و خارجی ،لغو روادید
سیاسی ()X2
تمرکیزدایی ،همگرایی بیوتر مرد با مرکی ،گسترش همکاریهای منطقهای ،پایان انیواگرایی ،استاادۀ بهینه از مییتهای
مناطق مرزی ،تسهیل حااظت از مرزها توسط دولت
اجتماعی ()X3
تقویت روابط اجتماعی ،افیایش رفاه اجتماعی ،پیوگیری از مهاجرت ،بهبود کیایت امکانات رفاهی ،تجملگرایی،
مصرفگرایی ،کاهش فقر ،افیایش رضایت شغلی ،افیایش اعتمادسازی جوامع مرزی ،افیایش شأن اجتماعی ،شیوۀ هیینه
کرد درآمد حاصل از بازارچه ،افیایش اطلاع از شیوههای تجارت ،نقش روستاییان در ادارۀ بازارچه ،برقراری عدالت
اجتماعی ،افیایش تحرک شغلی ساکنان مرزی ،افیایش سطم تحصیلات ،امکان تهیة مواد و وسایل بهداشتی ،مصرف هاتگی
مواد پروتئینی ،رضایت از وضعیت تغذیه ،توان تأمین و پرداخت هیینههای بهداشت و درمان ،ترجیم دادن سرمایهگذاری و
راهاندازی کسبوکار در روستا نسبت به شهر ،رضایت از موقعیت اجتماعی ،کاهش مییان جر های فردی ،امنیت شغلی،
همبستگی اجتماعی ،افیایش کیایت بصری ،افیایش تمایل کمک مالی به یکدیگر ،کاهش آلودگی محیط ،اجتناب از اعتیاد
به مواد مخدر
کالبدی ()X4
توسعة پایدار ،بهبود کیایت راههای ارتباطی ،گسترش فیییکی شهرها ،تغییرات کاربری اراضی ،افیایش جذابیت شهر،
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افیایش فضای گذران فراغت
فرهنگی ()X5
تقویت فرهنگ ،گسترش تعاملات فرهنگی ،انتقال آدابورسو  ،حاظ هویت ،انسجا فرهنگی
امنیتی ()X6

مبارزه با پدیدۀ قاچاق ،رفتوآمد غیرقانونی ،امنیت مرزی ،کاهش شورش و ناامنی ،کاهش فضای ترسناک

 .11 .1 .4نتایج بهدستآمده

یافتههایی که از این تحقیقات نیی بهدستآمدهاند ،قابل تأمل است .تحقیقات انجا شزده بزه
نتایج مختلای دست یافتهاند که در ادامه نمایش داده شده است.
جدول  -11نتایج مقالات بررسیشده
مأخذ :نگارندگان3111 ،
نتایج تحقیقات

فراوانی

درصد

مدیریت قوی و سرمایهگذاری در صنعت توریسم

3

2.11

ساماندهی و مبادلة یکپارچة مبادلات و بهبود وضعیت اجتماعی ساکنان مرزی از طریق اشتغالزایی

01

11.31

توسعة پایدار فضایی  -کالبدی مناطق مرزی در راستای جلوگیری از مهاجرت آنان

73

73.11

بعد سیاسی  -فضایی مناطق مرزی

1

31.37

موارکت اجتماعی ،ارتباط فرهنگی و تعلق مکانی

3

3.73

تأمین امنیت منطقهای بازارچه مرزی

1

1.21

همانگونه که مواهده میشود توجه بزه سزاماندهی و مبادلزات یکپارچزة مزرزی و بهبزود
وضعیت ساکنان مرزی از بیوترین اهمیت برخوردار بوده است که بسیاری از تحقیقزات مزورد
مطالعه در نتایج خود به این عامل توجهی وافر داشتهاند.
 .5نتیجهگیری و پیشنهادها

کمبود پژوهشهای مرتبط با بازارچة مرزی در حیطة توجه به امر توسزعه مهزمتزرین نیزاز
تحقیق در این حوزه محسوب میگردد؛ زیرا بسیاری از پزژوهشهزا بزه موضزوع اقتصزادی -
اجتماعی و تأثیرات آن بر مناطق مرزی توجه نمودهاند ،درحالیکه به روند توسزعه و نقزش آن
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توجهی نوده است .توجه بیش از حد محققان به تحقیقزات بازارچزة مزرزی باعزث اسزتخراج
مدلهای تحلیلی غیربومی و دستیابی به نتایج معیوب شده است؛ زیرا تمامی محققزان تنهزا بزه
یک بعد از نقش بازارچههای مرزی توجه نمودهاند ،درحالیکه بازارچة مزرزی دارای تزأثیرات
بیشماری در مناطق مرزی است که نیاز است تا در غالب یزک مزدل ماهزومی جزامع بزه ایزن
موضوع پرداخته شود .توسعة آگاهی از مبانی مزورد بررسزی در بازارچزة مزرزی و اسزتااده از
مدلهای تحقیق نیازی از کمتر مورد توجه محققان قرار گرفته است .بزرای سزاخت مزدلهزای
تحقیق پیش از مرور پژوهشهای انجا شده و استااده از چارچوب تحقیقی تکزراری ،بایزد بزه
شناسایی گونهها و الگوهای مرتبط با بازارچه مرزی توجه گردد تزا شزرایط سزاخت الگوهزای
جدید و مناسب فراهم گردد.
تحقیقات مرورشده در این پژوهش نوان داد که محققان بر اساس نظرات و دیدگاه فزردی
مسیرهای مختلای را برای ایجاد یک طر تحقیقاتی به کار بردهاند و این تااوت در تحقیقزات
سبب شده است تا ایزن مقالزات و پایاننامزههزا از مرکییزت قابلتحلیزل رویزهای قابلاتکزا و
روششناسانه برخوردار نباشند .از سزویی دیگزر ،بررسزی مزدلهزای نظزری نوزان داد اغلزب
تحقیقات یک مسیر یکنواخت را نیی طی نمودهاند که ایزن موضزوع در مقالزات پایاننامزههای
مرتبط با تأثیرات اقتصادی  -اجتماعی بازارچههای مزرزی بزهخوبی قابزل موزاهده اسزت کزه
نواندهندۀ تکراری بودن موضوعات است و تنها تااوت در نوع نمونه مورد بررسی بوده است
که نقطه ضعف اکثر مقالات و پایاننامهها محسوب میگردد .البته در این بین ،خلاقیتهزایی در
زمینة بهکاربردن مدلهای چندسطحی و استااده از شاخصهای جزامع نیزی بهصزورت محزدود
دیده میشود ،اما جمعبندی روشها و نتایج نواندهندۀ تکرار موضوعات بوده است.
چارچوب تحلیلی نتیجة محقق از مطالعات نظری و نتیجة تجربی بهدستآمده اسزت .ایزن
موضوعی است که بهوسیلة مدل تحلیلی مقدور میشود .بیش از  21درصد مطالعزات بررسزی-
شده وضعیت شاافی از نظر چارچوب تحلیزل داشزتند و سزطم کیایزت ظزاهری ایزن مقالزت
بهخوبی نوان میدهد .به اعتقاد برخی از محققان ساخت مدل بازارچة مرزی و تأثیرات آن بزر
مناطق مرزی از مهمترین الیامات برای جمعآوری دادههای غنی محسوب میگردد .این تحقیق
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نوان داد که سزه بعزد اقتصزادی ،اجتمزاعی و توسزعة پایزدار در بزیش از  21درصزد مقالزات
موردتوجه محققان قرار گرفته است و نگاه تکبعدی در این مطالعات جریان دارد.
مرسو است که در مقالات علمی ،همواره فرضیهها و پرسشهای تحقیق ارا ه گردد .نتزایج
پژوهش نوان داد که این موضوع در مقالات چندان مورد توجه قرار نگرفته است .ایزن مسزئله
با عد آگاهی خواننده نسبت به مسیر تحلیلهای آماری همراه بوده است.
محدودیت منابع مالی و زمانی محققان ،یکی از عوامل تأثیرگذار برای انتخاب نمونة آماری
و تقلیل تعداد نمونهها بوده است .این عمل سبب شده است تزا محققزان بتواننزد بزر تعزدادی
نمونه بهعنوان نمایندۀ جامعه تمرکی نمایند و از کیایشدن نتایج اطمینان پیدا نمایند .نتایج ایزن
تحقیق نوان داد که نیدیک به  21درصد تحقیقات فاقد استدلالی واضم و آشکار برای چرایزی
انتخاب تعداد و حجم نمونة مورد مطالعه بودهاند .هرچند بهصورت قطع در کارهای پژوهوزی
کمتر این عد توجه قابل مواهده و بررسی است .البته باید به این نکتزه نیزی توجزه نمزود کزه
انتخاب نمونة زیاد و کم ،هر دو برای تحقیق و نتایج آن تهدید محسزوب مزیگردنزد و باعزث
ازدسترفتن نتایج با اهمیت میشود؛ بنابراین انتخاب حجم نمونه ،یکزی از مهزمتزرین عوامزل
کیایت مقالات و پایاننامهها محسوب میشود که وابسته به جامعة تحقیق و نیازهزای پزژوهش
است .محققان مختلف ،دارا بودن حداقل  11و حداکثر  111نمونه را در پژوهشهزای میزدانی
توصیه نمودهاند .بررسی تحقیقات میدانی ایزن مقالزه نوزان داد کزه انتخزاب حجزم نمونزه در
وضعیت قابل قبولی قرار دارد.
بهعنوان نتیجه میتوان بیان نمود که تحقیق حاضر بر اساس روش فراتحلیل صورت گرفتزه
است ،و به دنبال بررسی روششناسی و نتایج تحقیقات فارسزی بزه زبزان فارسزی در مقالزات
علمی  -پژوهوی ،غیرعلمی  -پژوهوی و پایاننامه بوده است .این تحقیق نوان مزیدهزد کزه
بازارچة مرزی بیوتر توسط محققان بهصورت کمی و از طریق تحلیلهای آماری مورد بررسزی
قرار گرفتهاند و بیوتر بر مبنای نظریات توسعة منطقهای چون مرکزی – پیرامزون ،قطزب رشزد،
کریستالر و  ...بوده است ،در حالی که بحث بازارچة مرزی باید بر اساس نظریزات و دیزدگاه-
های مرتبط با مدیریت و کنترل مرز چون بلیک ،سافر ،هاوس و  ...بررسی شوند .به نظر مزی-
رسد استااده از روشهای کیای مسیر ساخت پژوهشهای جدید و متااوتی را بزرای محققزان
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در آینده فراهم خواهد آورد .ضعف عمومی تحقیقات تکبعدی موضوعات ،تکیة وافر بر بعزد
اقتصادی  -اجتماعی بازارچة مرزی میباشد ،درحالیکه سایر ابعاد و تقویت آنان نیی میتوانزد
در تحقیقات موردتوجه قرار گیرد .از سزویی دیگزر ،اندیوزة بیوزتر در مبزانی جامعهشزناختی
بازارچة مرزی برای استخراج مدلهای بهتر توصزیه مزیگزردد .تحقیقزات نوزان داد کزه میزان
پژوهوگران توجه خیلی خوبی به تمایی میان شاخصهای عینی و ذهنی وجود ندارد کزه ایزن
امر در نتایج بهخوبی قابل مواهده میباشد .به نظر میرسد فقدان تحقیقی که تمامی شزاخص-
های موردنظر در ارتباط با بازارچة مرزی را در خود جای دهد بزهخوبی احسزاس مزیگزردد.
یکی از مهمترین بخشهای مطالعات فراتحلیل استااده از نتایج آماری تحقیقات و جمزعبنزدی
نتایج به شکلی جامع و پایدار است .سختی برقراری ارتباط با نگارندگان مقالات برای دریافزت
دادههای منتورشده ،عد همخوانی روشهزای بزه کزار گرفتزه شزده و نبزود قابلیزت ادغزا و
یکپارچهسازی نتایج ،موکلات اصلی انجا فراتحلیل است؛ بنابراین توصزیه مزیشزود مجلزات
علمی  -پژوهوی یا متولیزان مزؤثر ،اسزتانداردهایی را بهصزورت توزویقی یزا اجبزاری بزرای
پژوهوگران مطر نمایند تا تجمیع نتایج مطالعات آتی مقدور گردد.
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تحلیل رقابتپذیری شاخصهای بهداشتی -درمانی استانهای کشور
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چکیده
با توجه به اهمیت روزافزون سلامت بشر و دسترسیی عادلانیه و متااسیب آن هیا بیه
شاخص های بهداشتی و درمانی  ،ساجش رقابت پذیری بهداشتی و درمیانی در سی
ملی می تواند در شااسایی س وح برخورداری استان ها بهویژه در شرایط اپیدمی هیا و
بحران های به داشتی  ،در تخصیص سریع کمبودها به اسیتان ها و برنامیه رییزی بیرای
توسع ة آتی آن ها بسیار مؤثر باشد .پژوهش حاضیر بیا روت توفیی ی  -تحلیلیی و
هدف گذاری کاربردی 98 ،اسیتان کشیور را از لحیا شیاخص های رقابیت پیذیری
بهداشتی و درمیانی میورد بررسیی قیرار میی دهید 93 .شیاخص در قالیب  2مؤل یة
افلی(نیروی انسانی و زیرساخت ها) با است اده از داده های مرکز آمار ایران در سیال
 8911گردآوری گردیده است .برای تجزیه وتحلیل اطلاعیا

از میدل هیای آنتروپیی

شانون تعمیم یافته ،تحلیل ماباک (  ) MABACو روت خودهمبستگ ی فضایی موران
جهانی ( ،) Moran's Iرگرسیون وزن جغر افییایی در محییط نیر افیزار Arc GIS
 10.3است اده شده است .نتایج این پیژوهش نشیان میی دهید ازنریر رقابیت پیذیری
بهداشتی  -درمانی ،استان تهران با توجه به مرکزیت کشور و برخورداری از امکانا
و زیرساخت های کلان با میزان امتییاز مابیاک ( ) 1/328و اختلیاف فیاحش بیا سیایر

___________________________
تاریخ دریافت8911/81/81 :

تاریخ تصویب8011/10/18 :

مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای

213

شمارۀ سی و ششم

استان ها در جایگاه اول و خراسان رضوی و فارس با امتیاز ( ) 1/903و ( ) 1 /218در
جایگاه های دو و سو قرار گرفتاد .همچاین شیاخص میوران در نییروی انسیانی و
شاخص نهادی کمتر از یی
به فور

اسیت کیه نشیان از الگیوی االیب توزییع شیاخص ها

تصادفی است .در تحلیل تأثیر جمعیت بر کیل شیاخص هیای بهداشیتی و

درمانی با است اده از رگرسیون وزن جغرافیایی نیز می توان دریافیت کیه اسیتان هیای
فارس ،خراسان رضوی ،مازندران و خوزستان بیشیترین تأثیرپیذیری را از جمعییت
داشته اند.
کلیدواژهها :رقابت پذیری ،بهداشت و درمان ،تحلیل ماباک ،شاخص موران ،اسیتان -
های ایران.
 .1مقدمه

با افزایش روزافزون جهانی شدن در دنیا ،برخی از دولتها متوجه شدهاند که بدون تقویت
رقابت بین شهرها ،امکان رقابت در جهان برای االب کشورها مشکل است .به همین دلییل در
سالیان اخیر ،افزایش رقابت در س

شهرها مورد توجه بیشتری قرار گرفته است و اعتقیاد بیر

این است که افزایش رقابتپذیری شیهری بهشید

بیا رقابیتپیذیری ملیی کشیورها میرتبط

است(وون ،کیم ،و او ،2182،1ص .)811 .در شیاخصهیای برنامیة توسیعة سیازمان ملییل ،از
مؤل یة سیلامتی (اماییت بهداشیتی) بهعاوان یکی از وجوه افلی ارزیابی ماهیت سیاسیتهیای
اجرایی و برنامهریزی و همچاین یکیی از ابزارهیای سیاجش جایگاه کشورها در روند توسیعه
و پیشرفت بحث شده اسییت (قاسییمی ،8911 ،ص .)238 .و وقتیی از رشید و توسیعة یی
کشور یا ما قه فحبت میشود ،شکلگیری م هو رقابتپیذیری ازجملیه مبیاحیی اسیت کیه
بررسی میشود( سان ی و زه ،2182 ،2ص .)2 .برنامهریزی و اجرای سیاسیتهیای لیاز بیرای
توسعة متوازن در س

ملی بسیار مهم است .با وجود این ،درحالیکه ماابع و ثیرو

در حیال

افزایش است ،االب از این مسئله ا لت مییشیود (کیاراک ،،آونیی ،و امییدفراتا ،2181 ،3ص.
 .)891امروزه با توجه به سیر فیعودی آلیودگیهیا ،بیمیاریهیا و ناهاجیاریهیای میرتبط بیا
1. Kwon, Kim and Oh
2. Sanfey&zeh
3. Karakoça, Avni and Ümit Fırata
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شهرنشیای ،مسائل بهداشتی و درمانی در زمرۀ مهمترین خیدماتی اسیت کیه بایید متااسیب بیا
جمعیت شهرها مورد توجه دولت و مسئولان واقع شود (حاتمینژاد ،مهدیان ،و مهدی،8918 ،
ص .)13 .از ی سو دسترسی مااسب به خدما

بهداشیتی درمیانی نقیش -مهمیی در ارتقیای

سلامت ،امایت و آرامش خاطر جامعه داشته و از سویی دیگر ،شاخصی مهم در جهیت تحقی
عدالت اجتماعی به شیمار میآیید (امیرفخرییان و رهامیا ،8911 ،ص .)2 .کیاهش هزیایههیا،
افزایش کی یت و دسترسی به مراقبتهای بهداشتی و درعینحال ح ظ عدالت در برخیورداری
از خدما

از اهداف افلی توسعه در بخش بهداشت و درمان است (کیراس ،2181 ،1ص.)3 .

در قانون اساسی کشورمان در باد  ،82افل سیو و افیل لهیل و سیو بیه تیأمین خیدما
بهداشتی -درمانی اشاره کرده و آن را جزء وظایف دولت به شیمار آورده اسیت (شیجاعیان و
رحیمپور ،8911 ،ص .)882 .طب گزارت شیاخص رقابیتپیذیری جهیانی )GCI(2در سیال
 ،2181رتبة ایران در حوزۀ سلامت در بین  808کشور مورد م العه ،بیا مقیدار  ،11/0برابیر 12
است (مجمع جهانی اقتصاد ،2181 ،3ص )211 .و میتوان گ ت در جایگاه نسبتاً خیوبی قیرار
دارد ،اما علیرام رشد لشمگیر شاخصهای سلامت در س
گروههای اجتماعی و مااط جغرافیایی بهشد
 )2و توزیع ناعادلانة ثرو
از امکانا

میانگین ملیی ،نیابرابری در بیین

وجود دارد (امیرفخریان و رهامیا ،8911 ،ص.

و حقوق اجتماعی نابرابر مانع از آن شده که اکیریت میرد بتواناید

بهداشتی -درمانی متااسب با نیازهای خود بهیره جویاید (اضیا رپور ،8912 ،ص.

. )2
بخش بهداشت و درمان در اکیر کشورها سهمی بیزر

در اقتصیاد آن کشیور دارد و بیین

عملکرد این بخش با وضعیت اقتصادی هر کشور ،ارتباطی عمیی مشیاهده میشیود .در واقیع
عملکرد بخش بهداشت و درمان به شرایط کلیی اقتصیاد وابسیته اسیت و بیرعک

وضیعیت

سلامت مرد جامعه و سیستمهای درمیانی و سیلامت بیر رونی اقتصیادی ییا رکیود آن تیأثیر
میگذارد .توجه به این ارتباط برای دولتهایی که قصد دارند به توسعة پایدار اقتصادی دسیت
پیدا کااد ،ضروری است.
1. Crose
2. Global Competitiveness Report
3. the World Economic Forum
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در حال حاضر اهمیت و م هو رقابتپذیری بهخصوص در بخش بهداشت و درمیان ،آن-
لاانکه شایسته بوده ،در کشورمان ایران مورد توجه قرار نگرفته است .اهمیت این امیر زمیانی
آشکار میشود که شرایط ایرمترقبیهای همچیون پانیدمی و اپییدمی نیهتاها اییران بلکیه همیة
کشورهای جهان را تحت تأثیر قرار میدهد .لاین بحرانهایی اهمیت م العا

بخش بهداشت

و درمان ،توزیع زیرساختها و نیروی انسانی و نارساییهای موجود در بین مااط را بییش از
پیش آشکار نموده و میتواند در تخصیص ماابع و مدیریت بحران کم
بیماری کرونا و توجه بیش از پیش به بحث زیرساختهیا و خیدما

مؤثری داشیته باشید.
درمیانی مجیالی فیراهم

نمود تا این پژوهش به بحث رقابتپذیری بهداشتی – درمانی استانهای کشور بپردازد .هیدف
مقالة حاضر ،ساجش رقابتپذیری بهداشتی -درمانی در استانهای کشور است .در ایین راسیتا
تا حد امکان از آخرین آمار موجود در پایگاه مرکز آمار ایران ( )8911اسیت اده شیده اسیت تیا
رقابتپذیری  98استان کشور را از بعد نیروی انسانی و شاخصهای نهادی یا زیرساختهیا و
شاخص تل یقی نشان دهد و ضمن شااسایی نابرابریهای موجود و تلات جهت شااسایی ابعاد
آنها ،با توجه به ظرفیتها و پتانسیلهای موجیود در اسیتانهیای کشیور ،راه گشیایی بیرای
افزایش توانهای رقابتی و رفع موانع دستیابی به حیداکیر بهیرهوری در آنهیا گیردد .شیااخت
نابرابریها ،توان رقابتپذیری و ضرور

درک پویاییها و مزایای رقیابتی هریی

از اسیتانها

میتواند برنامهریزی برای عد تعادلها را کاهش داده و با مدنرر قیرار دادن پتانسییلهای هیر
ی

از مااط زمیاة توسعة آنها را فراهم نماید .باابراین نتایج پژوهش حاضر میتوانید جهیت

برنامهریزیهای آتی آمایش ملی مورد است اده قرار گیرد.
 .4پیشینۀ تحقیق

ترابی ،نجارزاده ،شکریانی ،جلیلیان ( ،)8911در پژوهشی با عاوان «بررسی عدالت فضیایی
در شاخصهای بهداشتی-درمانی در شهرستانهای استان گلستان» به شااسیایی الگیوی توزییع
فضایی امکانا

و تسهیلا

بهداشتی -درمانی در شهرستانهای اسیتان گلسیتان پرداختاید کیه

نتایج بیانگر توزیع فضایی نابرابر شهرستان های استان گلستان از نرر میزان توسیعة بهداشیتی-
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توسیعة بهداشیتی -درمیانی را دارد.

فافله با مرکز استان یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر نابرابری فضایی است.

اضا رپور ،موسی زاده و خداداد ( ،)8911در پژوهشی بیه سیاجش و سی

بادی توسیعه

یافتگی شهرستانهای استان همدان از لحیا شیاخصهای بهداشیت و درمیانی بیا اسیت اده از
تاپسی

فازی ( )FTOPSISو  Arc GISپرداختاد و یافتههای تحقی حاکی از آن بیود کیه

پراکاش شاخصهای بهداشتی درمانی در پهاة استان همدان به فور
و راب های ما قی بین س

جمعیت و س

ق بی و ناموزون اسیت

توسعة بهداشتی درمانی برقرار نیست ،به گونهای

که شهر همدان مرکز سیاسی اداری استان برخوردارترین شهر بوده و بقیة شهرستانهای اسیتان
در شرایط متوسط بالاو پایین و محرو قرار دارند.

ابراهیمی ،مختاری ،حیدری ( ،)8911در پژوهشیی بیا عایوان «تحلیلیی بیر توسیعهییافتگی
شهرستانهای استان اف هان از نرر شاخصهای بهداشتی-درمانی با رویکرد توسعة پایدار» بیه
این نتیجه رسیدند که مهمترین عامل در توزیع نابرابر خدما

بهداشتی و درمانی ،سیاستها و

برنامهریزیهایی است که ماجر به تمرکز فعالیتها و خدما

در شهرستانهای این استان شده

است.
نرمفر ،عشقی و علوی ( ،)8911در پژوهشی بیا عایوان «بررسیی نابرابریهیای توسیعه در
استانهای کشور در راستای تحق توسعة پایدار» به س
شاخص توسعه پرداختاید .نتیایج تحلیلیی بیا تکایی

بادی  98استان کشور با توجه بیه 19
ویکیور نشیان مییدهید کیه در بخیش

شاخصهای بهداشت ،استان تهران با کمترین میزان ویکیور در جایگیاه نخسیت و بعید از آن
استانهای خراسان رضوی ،فارس و اف هان در رتبههیای دو تیا لهیار و اسیتان زنجیان بیا
بیشترین امتیاز ( )Qi=8در جایگیاه آخیر قیرار گرفتهانید و الگیوی پیراکاش شیاخصهیا نییز
بهفور

تصادفی است.

یزدانی و ماترر ( ،)8913در پژوهشی با عاوان «بررسی شیاخصهیای بهداشیتی و درمیانی
استانها و مااط دهگانة کشور ایران» با است اده از  21شاخص بهداشیتی و درمیانی و تکایی
تاپسی

به این نتیجه رسیدند که استانهای گیلان ،سماان و یزد به ترتیب در رتبههای نخسیت
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و اسییتانهیای سیسیتان و بلولسیتان ،خوزسییتان و کرمانشییاه بییه ترتیییب در رتبییههییای آخیر
توسعهیافتگی از نرر شاخصهای بهداشتی و درمانی قرار دارند.

بهرامی و نوری ( ،)8913در پژوهشی با عایوان «تحلییل ادراکیی از شیاخصهای توسیعة
خدما

بهداشتی -درمانی در استان کردستان» از  90متغیر در سه شاخص (خدما

روستایی ،نهادی ،نیروی انسانی متخصص) و تحلیل تاپسیی

خ یی اسیت اده نمودنید .نتیایج

نشان مییدهید که شیاخصهیای بهداشیت و درمیانی اولیاً از ییی
فضایی برخیوردار نیییستاد .دو توزیییع فییضایی خییدما

بهداشیت

نریا ما قیی در توزییع

بهداشییتی و درمیانی در سی

شهرستانهای استان کردستان در حد نام لوبی قرار دارنید .سیو ایاکییه برنامیهریییزیهییای
بهداشیتی در سی

ما قیهای برگرفتیه از نیازساجیهای فیضاهای جغرافییایی شیکل نگرفتیه

است.

تقوایی و شاهیوندی ( ،)8911در پژوهشی با عاوان «پراکاش خیدما
در شهرستانهای ایران» با است اده از  93شاخص و تکای
اختلافا

بهداشیتی و درمیانی

گراناهان به این نتیجه رسییدند کیه

زیادی بین شهرستانهای ایران ازنرر میزان برخورداری از شاخصهیای بهداشیتی و

درمانی وجود دارد .شهرستان تهران بسیار برخوردار ،تعداد معیدودی از شهرسیتانهای بیزر
برخییوردار و تییا حییدودی برخییوردار ،سییایر شهرسییتانها کییه حییدود  11درفیید از آنهییا را
شامل میشوند بهفور

محرو میباشاد.

سپهردوست ( ،)8911در پژوهشی با عاوان «نقش دولیت در توزییع امکانیا
درمانی در استان همدان» با اسیت اده از تاکسیونومی عیددی بیه سی

بهداشیتی و

بادی اسیتانها از ماریر

شاخصهای بهداشتی و درمانی پرداخت و با این نتیجه رسیدند که استانهای خراسان ،فارس،
کرمان ،قزوین و آذربایجان اربی در س

توسعهیافته قرار دارند.

ف ایی ( ،)2111در مقالهای تحت عاوان «نابرابری درآمدی و سلامت در استانهای کانیاد»ا
با است اده از پروندههای سلامت ملی جمعیت کانادا برای برآورد نابرابریهای بهداشیتی میرتبط
با درآمد در ده استان کانادا است اده نمود و به این نتیجه رسید که نابرابریهای بهداشتی به ن یع
درآمد بالاتر در همه استانها وجود دارد و نابرابریهای بهداشتی انیدازهگیری شیده در اسیتان-
های مختلف با رتبهها مداو تغییرا

قابلتوجهی را نشان میدهد.

تحلیل رقابتپذیری شاخصهای بهداشتی -درمانی...
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کرنگ و یانگ ،)2188(1در پژوهشی با عاوان «برابری تخصیص ماابع مراقبیت سیلامت در
نرا بیمة ملی تایوان» نشان دادند که به دلیل پراکادگی جغرافیایی ،بیشتر ماابع به شمال تایلاید
اختصاص پیدا کرده و توزیع آن وضعیت نامتعادلی پیدا کرده است.
است ان ،پوپا و اکتاویان ،)2183( 2در پژوهشی با عاوان «به سمت الگویی از رقابیت پاییدار
سازمانهای بهداشتی – درمیانی» ،از توزییع پرسیشنامیه در بیین 218ن یر اطلاعیا
گردآوری کرده و برای تحلیل اطلاعا

از تکایی

خیود را

تحلییل عیاملی اسیت اده نمودنید .تجزییه و

تحلیل عاملی اکتشیافی لهیار عامیل  /ابعیاد رقابیت پاییدار سیازمانهیای بهداشیتی را (ابعیاد
اقتصادی ،ابعاد کی یت ،بعد اجتماعی و بعد استراتژی ) نشان میدهید .ازجملیه نتیایج تحلییل
عاملی اکتشافی نیز سهم فرآیایدهای میدیریتی در افیزایش ابعیاد رقابیت پاییدار سیازمانهیای
بهداشتی است.
گوت و دیادا ،)2181(3در پژوهشی با عاوان «زیرساختهای سیلامت و توسیعة اقتصیادی
در هاد» جابههای مختلف تأسیسا

خدما

درمیانی و زیرسیاختهیای درمیانی موجیود در

ایالتهای مختلف هاد را بررسی کرده و به این نتیجه رسییدند کیه پیامیدهای عمیدۀ سیلامتی
ماناد امید به زندگی در بدو تولد و میزان مر ومیر نوزادان به زیرساختهای بهداشتی درمانی
ماناد بیمارستان ،تختخواب و کارکاان آموزتدیده بستگی دارد .جز لاید ایالیت ماناید بیهیار،
جارکاد ،مادیا پرادت ،اوتار پرادت .هاد پیشرفت قابلتوجهی در زمیاة تیأمین زیرسیاختهای
بهداشتی و دستیابی به خدما

درمانی به جمعیت انبوه داشته است .با ایین حیال ،ایالیتهیای

کمتر توسعهیافته ماناد اوتار پرادت و بیهیار بیرای بهبیود زیرسیاختهای بهداشیتی و توزییع
امکانا

درمانی نیاز به توجه بیشتری دارند.

پرلیاانو ،مونلیب ،روتاد ،)2121(4در مقالهای تحیت عایوان «رویکیردی لادبعیدی بیرای
شااسایی سرزمینهای خوب از مارر بهداشت و محیطزیست» به بررسی روابیط بیین کی ییت
محیط و شاخصهای سلامت میپردازد که توسط مؤسسة ملی آمیار (ایسیتا ) در اسیتانهای
1. Kreng and Yang
2. Stefan, Popa, and Octavian Dobrin
3. Ghosh and Dinda
4. Perchinunnoa, Mongellib, and Rotond
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ایتالیا مشخص شده و دادهها با است اده از روتهای آماری لاد متغیره (کاملاً فازی و نسبی) و
روتهای طبقهبادی ارضی ) (SaTScanتحلیل و سپ

گونیاگون ،توزییع

با تل ی اطلاعیا

مکانی قلمروها را بر اساس شاخصهای سلامت محیط و بهداشت مشخص نمودند.
نوآوری پژوهش حاضر در اسیت اده از تکایی هیای جدیید و آمیار بیه روز اسیت .لایین
پژوهشی در س

کاونی جهیت شیااخت زیرسیاختهیای بخیش

ملی و در شرایط اپیدمی

بهداشت و درمان و همچاین نیروی انسانی از ضروریا
کمبودهای موجود شااسایی و اقداما

است که عوامل مؤثر بر این بخیش و

لاز جهت رفع هر له سریعتر آنها فراهم آید.

 .3روششناسی تحقیق

این تحقی از نرر روت تحقی بر اساس هدف از نوع کاربردی و از نرر روت جمیعآوری
دادهها و ماهیت از نوع توفی ی  -تحلیلی محسوب میگردد .قلمرو جغرافیایی این تحقی 98 ،
استان کشور است .اطلاعا

موردنیاز به روت کتابخانهای و اسیاادی در قالیب  93شیاخص از

سالنامة آماری کشور در سال  8911استخراج گردیده است (جدول شیمارۀ  .)8بیرای تجزییه
وتحلیل اطلاعا

بهدستآمده از مدلهای آنتروپی شیانون تعمیمیافتیه ،تکایی

تصیمیمگییری

لاد شاخصه ماباک ( ،)MABACبرای بررسی راب یة جمعییت و رقابیتپیذیری بهداشیتی-
درمییانی اسییتانهییای کشییور از رگرسیییون وزن جغرافیییایی و بییرای شااسییایی الگییوی توزیییع
شاخصهای رقابتپذیری از آماره موران در محیط نیر افیزار  Arc Gis 10.3اسیت اده شیده
است.
جدول  -1شاخصهای مورداستفاده در پژوهش
مأخذ :م العا
معیار

مؤلفه

نگارندگان،

1311
شاخص

 :X8تعداد پزش  :X2 ،تعداد پیراپزش  :X9 ،تعداد پزش

دندانپزش  :X1 ،تعداد دکتر آزمایشگاه :X3 ،تعداد دکتر داروساز :X1 ،تعداد پزش

بهداشتی-
درمانی

عمومی :X0 ،تعداد

نیروی انسانی

متخصص :X1 ،تعداد فوق تخصص :X1 ،تعداد دکتری تخصصی :X81 ،تعداد پرستار
حرفهای :X88 ،تعداد پرستار کاردان :X82 ،تعداد کارشااس اتاق عمل :X89 ،تعداد کاردان/
کارشااس بیهوشی :X80 ،تعداد بهیار :X81 ،تعداد بهورز :X83 ،تعداد ماما (شاخصها به
ازای هر فد هزار ن ر جمعیت میباشد)
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شاخص

 :X81تعداد بیمارستان  :X81،تعداد بیمارستانهای خصوفی :X81 ،تعداد تخت :X21 ،تعداد
تخت :X28 ICUتعداد تخت :X22 ،CCUتعداد تخت مراقبت کودکان:X29 ، NICU
تعداد مراکز مراقبت اولیة بهداشتی :X20 ،تعداد مراکز جامع سلامت شهری :X21،تعداد
مراکز جامع سلامت روستایی :X23،تعداد پایگاه سلامت روستایی :X21 ،تعداد خانههای
بهداشت :X21 ،مراکز تسهیلا

زیرساختها

زایمانی :X21 ،تعداد آزمایشگاه تشخیص پزشکی:X91، ،

تعداد آزمایشگاه تشخیص ژنتی  :X98 ،تعداد مراکز توانبخشی :X92 ،تعداد مراکز
پزشکی هستهای :X99 ،تعداد داروخانهها :X90 ،تعداد درمانگاههای عمومی :X91 ،تعداد
پایگاههای اورژان

شهری :X93 ،تعداد پایگاههای اورژان

جادهای (شاخصها به ازای

هر فد هزار ن ر جمعیت میباشد).

روت ماباک  MABACمخ ف Multi-Attributive Border Approximation area

 Comparisonبه معای تخمین مقایسة س وح مبتای بر بردار لاد شاخصه میباشید .پاموکیار
و سایرکوی  1به سال  2181این روت را ارائه کردند.
گام اول ایجاد ماتریس تصمیم

ماتری

تصمیم در این روت بهفور

ماتری

معیار-گزیاه است؛ یعای ی

کیه سیتون-

های آن را معیارهای مسئله و س رها را گزیاهها تشکیل میدهاد و هر سلول نیز درواقع امتییاز
هر گزیاه نسبت به هر معیار است .ماتری

تصمیم در این پژوهش ،ماتری

 93×98است کیه

 93معیار برای  98استان در آن مورد ارزیابی قرار میگیرد.
نرمالسازی ماتریس تصمیم

در این گا  ،باید ماتری
زیر فور

تصمیم مرحلة دو را نرمال کرد .نرمالسازی با است اده از روابیط

میگیرد .لاانله معیارها جابة میبت داشته باشاد از راب ة اول و لاانچه معیارهیا

جابة ما ی داشته باشاد از راب ة دو است اده میشود.

راب ة ()8

x ij  x i

i

x


i

x

n ij 

1. Pamucar,&Cirovic
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x ij  x i

راب ة ()2


i

x


i

x

n ij 

تشکیل ماتریس تصمیم موزون

در این گا  ،با است اده از روتهای مختلف نریر روت آنتروپی شیانون ،روت AHPو ییا
تکای های جدیدتر هماناد روت  BWMو یا روت  SWARAوزن معیارها محاسیبه میی-
گردد که در این پژوهش از آنتروپی شیانون اسیت اده شیده اسیت .بیا در دسیت داشیتن اوزان
معیارها با راب ة زیر ماتری

تصمیم نرمال موزون را تشکیل میشود.

v ij  w j   n ij  1

راب ة ()9

که در آن  nijعاافر ماتری

نرمال شده ) (Nرا نشان میدهد wi ،ضرایب وزنیی معییار را

نشان میدهد.

 v 11 v 12

v
v 22
v   21


v m 1 v m 2

v 1n 

v 2n 


v mn 
ماتریس تصمیم موزون
تعیین مرز ناحیه شباهت ماتریس)(g

در این بخش با است اده از راب ة زیر برای هر معیار ی
شود .در واقع باید از امتیازا

مرز ناحیه شباهت مشیخص میی-

هر معیار میانگین هادسی گرفته شود تا مرز ناحییة شیباهت بیه

دست آید.
1/ m

 m

g i   v ij 
 i 1


راب ه()0
 .2محدودة مورد مطالعه

بر اساس آخرین تقسیما

کشور در سال  ،8919ایران از  98استان تشکیل مییشیود .در

سال  ،8983با تصویب قانون جدید تقسییما

کشیوری ،اییران بیه 81اسیتان و  01شهرسیتان

سال نوزدهم
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از پییروزی

انقلاب اسلامی ،ایران همچاان دارای  20استان بود .در سال  ،8912به ترتیب استانهای اردبیل،
قم ،قزوین ،گلستان تشکیل شد و خراسان به سه استان خراسیان جایوبی ،خراسیان شیمالی و
خراسان رضوی تقسیم شد .در سال  ،8911البرز آخرین استانی بوده که تیاکاون تأسیی

شیده

است (مرکز آمار ایران8910 ،؛ نرمفر ،عشقی و علوی ،8911 ،ص.)813 .
 .0مبانی نظری تحقیق

تعریف مااسب رقابتپذیری بسته به س وح تحلیل آن (باگاهها ،فیاایع  ،مایاط  ،شیهرها،
نواحی فراملی و جهانی) مت او

است؛ زیرا اهداف هری

از این موارد مت او

اسیت ،بیرای

میال باگاهها عموماً با هدف افزایش سود و سهم بیازار ایجیاد مییشیوند ،درحالیکیه مقامیا
محلی و مدیران شهری در مبحث رقابتپیذیری ،بیرای بهبیود اسیتانداردهای زنیدگی و رفیاه
شهروندانشان تلات میکااد .درواقع هدف افلی ،ایجاد شرایط و لارلوبی اسیت کیه در آن،
هم باگاهها و هم جامعه بتواناد در ی زمان ،رقابتپذیر باشاد و بیهتبع آن ،در جامعیه رفیاه و
کامیابی ایجاد کااد (بادی و پارکیاسون2110 ،؛ ب .ن .جمالی و همکیاران ،8911 ،ص .)81 .از
نرر پورتر ،شهرها و مااط با یکدیگر رقابت میکااد ،ولی نه به همان طریقیی کیه باگیاههیای
تجاری برای حداکیرسازی سود رقابت میکااد ،شهرها و مااط از روتهای پیچیدهتری برای
اهداف پیچیدهتری نریر سرمایهگذاری ،جمعیت ،نخبگیان ،تیأمین میالی بیرای زیرسیاختهای
عمومی و ایره باهم رقابت میکااد (پورتر ،8111 ،1ص .)13 .رقابیتپیذیری شیهری توانیایی
شهرها در ح ظ مداو محیط کسبوکار ،زیرساختهای فیزیکی ،اجتمیاعی و فرهاگیی بیرای
جذب سرمایه و همچاین رشد بالای اقتصادی ،نوآوری ،نیروی کار خلیاق و میاهر و درنتیجیه
دسترسی به نرخ بالای تولید و اشتغال و درآمید ،تولیید ناخیالص داخلیی بالیا و سی

پیایین

اختلاف درآمد و محرومیت اجتماعی است (ران میارتین ،2111 ،2ص .)991 .در حیال حاضیر
رقابتپذیری موضوعی محوری در س

دنیاست و از آن بهعاوان وسیلهای برای دسیتیابی بیه

1. porter
2. Ron Martin
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رشد اقتصادی م لوب و توسعة پایدار یاد مییشیود (رفیاح ،محمیدزاده ،محسیای ،هاشیمی و
قاسمزاده ،8911 ،ص )11 .امروزه رقابتپذیری بهعاوان ی

استراتژی کلیدی در دسیتیابی بیه

توسعه ،امری اجتاابناپذیر تلقی میگردد .هر شهری که بتواند توان رقابتپذیری خیود را در
میان شهرهای دیگر افزایش دهد ،موفقییت بیشیتری در جیذب سیرمایهها و درنتیجیه افیزایش
کی یت زندگی شهروندان خود به دست خواهد آورد (خضرایی ،کرکیهآبیادی و کامییابی،8911 ،
ص .)880 .از نرر مجمع جهانی اقتصاد ( ،)2189رقابتپذیری بهعاوان مجموعیهای از نهادهیا،
سیاستها و عواملی است که س
شکوفایی را که ی

س

بهرهوری ملی را تعریف مییکاید .سی

بهیرهوری ملیی،

اقتصاد میتواند به آن دست یابد تعیین میکاد .اقتصیادی رقیابتیتیر

است که احتمالاً رشد سریعتری در طول زمان دارد (کارگر سامانی ،کیرد ،خیداداد و موسیوی،
 ،8919ص.)821 .
ی

شهر و گستردهتر از آن (ی

کشور یا ما قه) زمانی میتواند بهعایوان رقیابتی در نریر

گرفته شود که فعالیتهای تولیدی آن و سازمانهای دولتی ،اجتماعی و خصوفی بیهطیورکلی
مؤثر ،کارآمد ،سازنده و نوآور باشاد (لانیگ ،لین ،لیین ،و گیو ،2182 ،1ص .)11 .پورتیییر
بییرای نخسییتین بییار در دهییة 8111میلادی نرریة مزایای رقابتی را که تیا پییش از آن تاهیا
در س

مکیان (مقییاس کشیییور و

اقتصییاد خرد (واحد باگاههیا) م یرح بیود ،در سییی

بعدهییا سییایر مقیاسهییای جغرافیایییی) م ییرح کییرد و باعیییث جلیب توجیه مجیییدد
تصمیمسییازان توسییعة ما قییهای و جغرافیدانییان اقتصییادی بییه موضوع مییکان شد .بیا
وجود ایاکه در ایجاد رقابتپذیری آنچه که درون باگاههییا ات ییاق میافتیید حائییز اهمیییت
اسییت ،لیکیین محیطهییای کسبوکار بیرونی نیز به همان اندازه ای اگر نقش هستاد (پیورتر،
 ،8111ص .)19 .م هییو رقابتپیذیری ما قیهای از دو دییییدگاه مختلیییف میییورد توجیه
قییرار گرفته اسییت ،از ی سو گروهی از محققان لون ماییییکل پیورتر ،بیا مبایا قیرار دادن
رقابت باگاهی و بییا نییگاه جز بییه کل ،م هو رقابتپذیییری ما قییهای را بهمیابة حافیل
جمع رقابتپذیری خییرد (یعای حافل جمع رقابتپذیری ت ت

باگاههییا) در نریر گرفتیه

1. Chang, Chen, Lin, and Gao

سال نوزدهم
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اسییت .از سییوی دیگر کسییانی لون گاردیاییر 1و اسییتورپر 2بیییا تأکیییید بیییر رقابیت-
پذیری ملی و نییگاه کل بهجزء ،آن را زیرمجموعیهای کولی تیر از رقابیتپیذیری ملیی بیه
حساب آوردهاند (داداتپیور و احمیدی ،8911 ،ص .)10 .مایکیل اسیتورپر ( )8111رقابیت-
پذیییری ما قییهای را تاهییا معییادل افزایش بهرهوری ندانسیییته ،بلکیییه در گیرو افیزایش
استانداردهای زندگی و توانایی نگهداشت برآمدهای برنده نیز میداند؛ یعای ترکیبی از مزاییای
رقابتی پورتری و جذابیت محیط ما قه برای کسبوکار (شریفزادگیان و نیدایی ،8910 ،ص.
 .)1رقابتپذیری ما قهای رویکردی است بسیار کارآمد که میتواند با م العة عمی جابیههای
گوناگون سیستم ما قهای ،ضمن شااسایی عوامل ریشهای تأثیرگذار در توسیعة یی

ما قیه و

برآورد میزان اثرگذاری آنها ،سمتوسوی راهبردهای توسعة ما قهای را مشیخص کیرده و از
این رهگذر سیاستگذاران ما قهای را برای نیل به توسعهای پایدار یاری رساند (لایل،2111 ،3
ص .)111 .باابراین ،شیییااخت جایگاه مااط در رقابتپذیری نییواحی مختلییف و نابرابری
آنها در برنامهرییزی ضروری است و این امیر سیبب رفیع نیابرابری و تبیدیل وضع موجیود
به وضع م لوب میشود .یکی از مهمترین جابیههیای بررسیی نیابرابریهیا و اهمییت آن در
توسعة مااط  ،بررسی شاخصهای بهداشت و درمان در س

مااط اسیت .بایابراین یکیی از

اهداف پروژۀ بهداشت و درمان سازمان همکاریهیای اقتصیادی و توسیعه ،ارائیة شیواهد بیه
دولتها برای اثبا

لزو افزایش بهرهوری سرمایهگذاری در بخش خدما

و نیز تضمین دسترسی همگانی به این خدما

بهداشتی و درمانی

و بالا بردن کی ییت آن بیوده اسیت از ی سیو،

یکی از معیارهای مهم توسعهیافتگی کشورها ،سلامت روح و جسیم انسیانهیا بیوده و مییزان
برخورداری یا دسترسی به خدما

بهداشتی و توزیع بهیاة آنها در س

هیر کشیور از ارزت

و اهمییت زیادی برخوردار است (تقوایی و شاهیوندی ،8911 ،ص .)91 .در پیژوهش حاضیر
از شییاخص نیییروی انسییانی شییاال در بخییش بهداشییت و درمییان و شییاخص نهییادی یییا
زیرساختهای در این بخش است اده شده است .شیاخصهای نهادی ،شیاخصهیایی هسییتاد
کیه امکانا

زیرباایی -بهداشیتی یی

محیط جغرافیایی را میورد ارزییابی قییرار مییدهایید.
1. Gardiner
2. Storper
3. Lengyel
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از قبیل تعیداد مراکز بهداشیت و درمیان ،تعیداد داروخانیه ،خانییة بهداشییت،

تعیداد تخیت بیمارسیتانی و ایره اسیت (بهرامی ،8910 ،ص.)02 .
 .6یافتههای تحقیق

باابراین اگر  nمعیار داشته باشید ی

ماتری

, gn 

زیر خواهیم داشت:

 G1×nبهفور

G   g1, g 2 ,

جدول  -4ماتریس تصمیم ،وزن معیارها و مرز ناحیۀ شباهت( )gهر معیار
مأخذ :مرکز آمار ایران و محاسبا

نگارندگان8911 ،

X1

X4

X3

X2

X0

X6

X7

X34

X33

X32

X30

X36

2011

89198

199

292

82

812

103

10

381

813

19

30

8123

82188

321

830

88

11

010

11

912

032

92

02

اردبیل

322

1921

993

11

9

21

813

11

88

222

29

92

اف هان

9223

81811

8233

913

90

833

8831

210

111

002

10

19

البرز

8221

1229

929

13

3

19

082

823

002

811

21

21

ایلا

111

9983

222

12

82

80

830

81

11

91

82

21

بوشهر

112

0212

929

12

2

23

213

12

821

13

81

91

تهران

3101

21021

121

303

00

913

2111

112

2100

8223

92

01

121

1223

901

11

1

22

288

08

11

91

81

92

312

9181

811

19

2

91

203

92

11

01

81

19

9912

22218

8812

901

01

831

8211

280

8281

919

822

829

119

9198

282

13

1

92

819

98

11

90

89

92

خوزستان

2111

81881

8238

222

20

893

8202

13

333

238

39

828

زنجان

121

0031

212

888

3

92

290

02

823

801

81

90

سماان

392

9192

818

01

82

28

233

29

13

01

82

91

ماتریس
آذربایجان
شرقی
آذربایجان
اربی

لهارمحال
و بختیاری
خراسان
جاوبی
خراسان
رضوی
خراسان
شمالی
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X1

X4

X3

X2

X0

X6

X7

X34

X33

X32

X30

X36

8102

1133

110

819

1

881

089

21

223

202

99

882

فارس

9911

28281

8891

218

81

832

8811

291

191

210

33

821

قزوین

112

0021

202

880

2

21
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18

810

11

89

23

قم

191

9202

898

38

2

20

811

12

831

11

28

81

کردستان

8223

3318

911

822

2

93

930

91

812

13

29

99

کرمان

2811

89201

103

980

80

31

311

12

991

818

01

889

کرمانشاه

8901

1013

121

893

2

11

911

12

210

888

21

90

ماتریس
سیستان و
بلولستان

کهگیلویه

130

و

9991
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31

88

819

92

92

11

1

83

21

بویراحمد
گلستان

8011

1188

111

822

1

11

382

90

213

11

29

90

گیلان

8119

1121

311

298

88

12

021

19

910

11

21

91

لرستان

193

1920

912

11

1

18

211

11

288

09

21

02

مازندران

2210

81123

8289

211

81

821

391

812

11

811

93

33

مرکزی

112

1801

912

822

1

11

921

19

811

11

81

90

هرمزگان

8211

3139

013

821

1

81

212

19

821

30

20

03

همدان

8232

3111

020

811

82

11

912

38

229

10

22

99

یزد

8218

0133

992

808

2

11

913

31

223

822

22

98

وزن با
است اده از
مدل

1/189

1/182

1/182

1/181

1/121

1/183

1/198

1/181

1/121

1/881

1/190

1/181

آنتروپی
Gi

1/1803

1/1801

1/1811

1/1811

1/1991

1/1911

1/1811

1/1812

1/1223

1/8211

1/10

محاسبۀ فاصلۀ گزینهها تا مرز ناحیه شباهت

در این بخش ،با است اده از راب ة زیر فافلة گزیاهها تا ناحیة  gبه دسیت میآیید .در واقیع
باید ماتری

وزندار را از ماتری

 gکم کرد .پ

از مشخص شیدن میاتری  ، Qمیتیوان بیا

است اده از حد بالایی مساحت ) (+Gو حد پایین مساحت ) (-Gوضعیت هر گزیاه را مشخص
کرد .بر این اساس ،گزیاة  Aiمتعل به اجتماع مجموعه مذکور است که در شکل زییر نمیایش

1/1810
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داده شده است .بر این اساس ،حد بالای مساحت ) (+Gناحیهای است که گزیاة اییدئال میبیت
در آن قرار دارد و حد پایین مساحت ) (-Gناحیهای است که گزیایة ضید اییدئال در آن قیرار
دارد.

Q V G

راب ة ()1
رتبهبندی نهایی گزینهها

در این گا  ،با است اده از راب ة زیر امتیاز نهایی هر گزیاه را مشخص کرده و بیر اسیاس آن
گزیاهها رتبهبادی میشوند .محاسبة مقادیر توابع معیار توسط گزیاهها بهعاوان مجموع فافله-
 Qدر

های جایگزین از مااط تقریبی مرزی  qiبه دست میآید .با جمع کردن عاافر میاتری

هر س ر ،مقادیر نهایی تابع معیار گزیاهها به دست میآید (پاموکار و کیروویی  ،2181 ،1ص.
.)9121-9183
, m.

n

S ij   q ij , i  1, 2,

, n ., j  1, 2,

i 1

که  nتعداد معیارها و  mتعداد گزیاههای جایگزین است.
جدول  -3رتبۀ استانها در شاخصهای مورد مطالعه
مأخذ :محاسبا
استان

نگارندگان8911 ،

نیروی انسانی

شاخص کل

زیرساختها

Si

رتبه

Si

رتبه

Si

رتبه

آذربایجان شرقی

1/821189

1

1/11188

1

1/801

3

آذربایجان اربی

1/191011

81

1/190302

81

1/111

81

اردبیل

-1/82111

21

-1/11211

28

-1/119

81

اف هان

1/911890

0

1/803811

1

1/212

1

البرز

-1/1112

81

-1/13111

21

-1/131

81

ایلا

-1/80181

21

-1/88911

98

-1/801

91

بوشهر

-1/81111

22

-1/11131

22

-1/881

21

تهران

1/121191

8

1/33001

8

1/328

8

لهارمحال و بختیاری

-1/81112

28

-1/11320

21

-1/813

29

1. Pamucar,&Cirovic
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نیروی انسانی
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شاخص کل

زیرساختها

Si

رتبه

Si

رتبه

Si

رتبه

خراسان جاوبی

-1/80111

91

-1/11119

23

-1/828

21

خراسان رضوی

1/910919

2

1/291103

9

1/903

2

خراسان شمالی

-1/89111

21

-1/81111

21

-1/889

21

خوزستان

1/239898

1

1/81011

0

1/282

0

زنجان

-1/88399

29

-1/11929

29

-1/110

21

سماان

-1/89818

21

-1/81131

21

-1/891

21

سیستان و بلولستان

1/110201

1

1/111391

1

1/889

1

فارس

1/993218

9

1/231118

2

1/218

9

قزوین

-1/82011

20

-1/112

20

-1/881

20

قم

-1/81911

98

-1/88111

91

-1/811

98

کردستان

-1/13331

83

-1/19182

81

-1/111

81

کرمان

1/828831

1

1/110219

1

1/810

1

کرمانشاه

-1/18010

82

-1/12119

82

-1/129

82

کهگیلویه و بویراحمد

-1/82111

23

-1/11110

21

-1/881

23

گلستان

-1/11289

80

-1/11910

81

-1/121

89

گیلان

1/121199

88

1/181011

88

1/181

88

لرستان

-1/11939

81

-1/12911

89

-1/111

83

مازندران

1/838818

3

1/881111

3

1/890

1

مرکزی

-1/11838

21

-1/13121

81

-1/111

28

هرمزگان

-1/11111

81

-1/19113

83

-1/190

80

همدان

-1/12803

89

-1/1219

80

-1/193

81

یزد

-1/11113

81

-1/1318

81

-1/111

22

با توجه به نتایج بهدستآمده از جدول بالا میتوان گ ت که ازنرر رقابتپذیری بهداشیتی-
درمانی ،استان تهران با توجه به مرکزیت کشیور و برخیورداری از امکانیا

و زیرسیاختهای

کلان با میزان امتییاز مابیاک ( )1/328و اختلیاف فیاحش بیا سیایر اسیتانها در جایگیاه اول و
خراسان رضوی و فارس با امتیاز ( )1/903و ( )1/218در جایگاههای دو و سو قرار گرفتاد.
استان تهران هم به لحا دارا بودن کادر درمان و هم زیرساختها در رتبة اول قیرار دارد ،امیا
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استان خراسان رضوی در کادر درمان و استان فارس در بحث زیرسیاختهیا رتبیة دو را دارا
هستاد .استان قم با میزان امتیاز ماباک ( )-1/81در جایگاه آخر قرارگرفته است کیه قبیل از آن
استانهای ایلا و سماان قرار گرفتهاند.

شکل  -1نقشۀ رقابتپذیری بهداشتی -درمانی استانهای کشور
مأخذ :م العا

نگارنده8911 ،

شکل  -4نقشۀ رقابتپذیری نیروی انسانی و زیرساختهای بهداشتی -درمانی در استانهای
کشور
مأخذ :م العا

نگارنده8911 ،

سال نوزدهم
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دارای رقابت بالا ،پایین و متوسط از مارر رقابت-

بادی استانهای کشور در سه س

پذیری نشان میدهد که استان تهران در شاخص زیرساختها و شاخص تل یقی دارای رقابت-
پذیری بالا و استانهای تهران ،خراسان رضوی ،اف هان ،فارس و خوزستان در شاخص نیروی
انسانی وضعیت بهتر و رقابتپذیری بالاتری نسبت به سایر استانها دارند.
جدول  -2رتبهبندی استانهای کشور در زیرساختها ،نیروی انسانی و کل شاخصهای
بهداشتی -درمانی
مأخذ :م العا
رقابتپذیری

زیرساختها

بالا

تهران
آذربایجان شرقی -مازندران-

متوسط

خراسان رضوی -اف هان-
فارس -خوزستان-کرمان-
سیستان و بلولستان

نگارنده8911 ،
نیروی انسانی

تهران -خراسان رضوی -اف هان-
فارس -خوزستان

بوشهر -لهارمحال و
بختیاری -خراسان جاوبی-
پایین

خراسان شمالی -زنجان-
سماان -قزوین -قم-
کردستان -کرمانشاه-
کهگیلویه و بویراحمد-
گلستان -لرستان -مرکزی-
هرمزگان -همدان -یزد

تهران
آذربایجان شرقی -آذربایجان

آذربایجان شرقی -آذربایجان اربی-

اربی -مازندران -خراسان

گیلان -مازندران -کرمان -سیستان

رضوی -اف هان -فارس-

و بلولستان

خوزستان-کرمان -سیستان و
بلولستان

آذربایجان اربی -گیلان-
اردبیل -البرز -ایلا -

کل

گیلان -اردبیل -البرز -ایلا -
اردبیل -البرز -ایلا  -بوشهر-

بوشهر -لهارمحال و

لهارمحال و بختیاری -خراسان

بختیاری -خراسان جاوبی-

جاوبی -خراسان شمالی -زنجان-

خراسان شمالی -زنجان-

سماان -قزوین -قم -کردستان-

سماان -قزوین -قم-

کرمانشاه -کهگیلویه و بویراحمد-

کردستان -کرمانشاه -کهگیلویه

گلستان -لرستان -مرکزی-

و بویراحمد -گلستان-

هرمزگان -همدان -یزد

لرستان -مرکزی -هرمزگان-
همدان -یزد

استانهای آذربایجان شرقی ،آذربایجان اربی ،مازندران ،خراسان رضوی ،اف هان ،فیارس،
خوزستان ،کرمان و سیستان و بلولستان ،رقابتپذیری متوس ی دارند و بقیة استانهای کشیور
رقابتپذیری پاییای دارند .استانهایی همچون آذربایجان اربیی و گیلیان در شیاخص نییروی
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انسانی ،رقابتپذیری متوسط ،ولی از نریر زیرسیاختهیا رقابیتپیذیری پیاییای دارد ،امیا در
شاخص تل یقی استان آذربایجان اربی رتبة متوسط و استان گیلان رتبة پاییای دارد.
بررسی الگوی توزیع فضایی شاخصهای رقابتپذیری اقتصادی در استان

برای شااسایی الگوهای توزیع شاخصهای رقابیتپیذیری بهداشیتی -درمیانی کشیور ،از
روت خودهمبستگی فضایی موران جهانی است اده شده است .شاخص موران یکیی از بهتیرین
شاخصها برای تشخیص خوشهبادی است .این شاخص تشیخیص مییدهید کیه آییا نیواحی
مجاور بهطورکلی دارای ارزت مشابه یا ایرمشابه میباشاد .ارزت موران بیین  8و  - 8اسیت.
ارزت نزدی

به  8به معاای توزیع بهفور

خوشهای و ارزت نزدی

تصادفی عاافر هست نتایج حافل از محاسبا

بهفور

به  -8نشیانگر توزییع

اشکال شیمارۀ ( )9-1و بیه شیرح

زیر است.

Global Moran's I Summary
-0.157271
-0.033333
0.007798
-1.403521
0.160461

Moran's Index:
Expected
Index:
Variance:
z-score:
p-value:

شکل  -3آماره موران برای زیرساختهای بخش
بهداشت و درمان
مأخذ :م العا

نگارنده8911 ،

Global Moran's I Summary
Moran's Index:
-0.181472
Expected Index:
-0.033333
Variance:
0.009303
z-score:
-1.535865
p-value:
0.124572

شکل  -2آماره موران برای نیروی انسانی
شاغل در بخش بهداشت و درمان
مأخذ :م العا

نگارنده8911 ،
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Global Moran's I Summary
Moran's Index:
-0.179870
Expected Index:
-0.033333
Variance:
0.009465
z-score:
-1.506223
p-value:
0.132010

شکل  -0آماره موران برای شاخص تلفیقی بخش بهداشت و درمان
مأخذ :م العا

نگارنده8911 ،

ارزت موران برای کلیة شاخصها (زیرساختها ،نیروی انسیانی و شیاخص تل یقیی) ،بیه
ترتیب  -1/81 ،-1/81و  -1/81است .ما ی بیودن ارزت میوران نشیاندهادۀ ایین اسیت کیه
الگوی توزیع شاخصهای موردم العه در کشور بیهفیور

تصیادفی بیوده و توزییع فضیایی

شاخصها بدون برنامهریزی بوده است .برای شااخت راب ة بین توزییع شیاخصهیا و تیراکم
جمعیت از رگرسیون وزن جغرافیایی اسیت اده گردیید .بیرای انجیا تحلییل رگرسییون وزنیی
جغرافیایی از  ArcGIS 10.3است اده شده است.
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شکل  -6تحلیل رگرسیون وزنی جغرافیایی باقیماندة استانداردشده برای زیرساختهای بخش
بهداشت و درمان
مأخذ :م العا

نگارنده8911 ،

ضرایب رگرسیون محلی برای محلاتی که به رنگ قرمز هستاد ،نشاندهادۀ ضیریب میبیت
شاخص است .درنتیجیه ،با افزایش جمعیت ،زیرساختهای بهداشتی -درمیانی نییز در آنهیا
افزایش مییابد .در استان فارس بیشترین راب ه بین تعداد جمعیت و زیرساختها وجیود دارد.
در برخی نیز ضریب رگرسیون محلی ما ی است که علیرام جمعیت بالا ،زیرساختها در آن-
ها کم میباشد .بهعبار دیگر ،افزایش جمعیت بر افزایش زیرساختها تأثیری ندارد .در استان
البرز لاین شرای ی حاکم است .علت آن میتواند نزدیکی به استان تهیران و همچایین حیوزۀ
ن وذ کم این استان و ت کی

این استان از استان تهران در سالهای اخیر باشد.
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شکل  -7تحلیل رگرسیون وزن جغرافیایی باقیماندة استانداردشده برای نیروی انسانی بخش
بهداشت و درمان
مأخذ :م العا

نگارنده8911 ،

ضرایب رگرسیون محلی برای استان فارس بیشترین ارتباط را نشان مییدهید و در اسیتان-
های اف هان و مازندران و خوزستان نیز بین جمعیت و نیروی انسیانی راب یة مسیتقیم وجیود
دارد .در استان تهران ،تمرکز نیروی انسانی و جمعیت ارتباط مؤثری نیدارد و مییتیوان گ یت
تأثیر جمعیت بر تمرکز نیروی انسانی در ایین اسیتان تیأثیری نداشیته اسیت .در تحلییل تیأثیر
جمعیت بر کل شاخصهای بهداشتی و درمانی نیز با توجه به شکل  1میتوان دریافت اسیتان-
های فارس ،خراسان رضوی ،مازندران و خوزستان بیشترین تأثیرپذیری را از جمعیت داشیته-
اند .بهطوریکه با افزایش جمعیت در این استانها شاخصهای بهداشتی -درمانی نیز در آنهیا
افزایش مییابد ،ولی ضریب تغییرا

باقیمانده استاندارد برای اسیتان تهیران و در مرحلیة بعید

برای استانهای البرز و قم ما ی بوده و راب ة تراکم جمعیت و میزان شاخصهیای بهداشیتی-
درمییانی در آنهییا راب ییة ما ییی اسییت و یییا عیید تییأثیر را نشییان میییدهیید .در ضییمن مقییدار
معااداری( )sigبرابر  1/109است و میتوان گ ت آزمون معاادار بوده و مقیدار  R2برابیر 1/11

مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای
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اطمیاان  11درفد به میزان 11درفد از شاخصهای بهداشت و درمیان

را توجیه میکاد.

شکل  -8تحلیل رگرسیون وزن جغرافیایی باقیماندة استانداردشده برای کل شاخصهای بهداشت
و درمان
مأخذ :م العا

نگارنده8911 ،

 .7نتیجهگیری و پیشنهادها

با وجود گذشت  3دهه از عمر برنامهریزی فضایی و توسعهای در ایران ،شواهد نشان میی-
دهد که توسعة نامتوازن در پهاة سرزمیای کشور تشدید شده است .سیاست ق ب رشید بیرای
توسعة نواحی کمتر توسعهیافته و پیرامونی توفی لادانی برای توسیعة پاییدار نداشیته اسیت.
گواه این مسئله تمرکز بیش از  21درفد جمعیت و بیش از  99درفد تولید ناخیالص داخلیی
فرفاً در استان تهران است و مابقی کشور از نابرابری فرفتهای توسعة رنج میبرنید .یکیی
از نقدهای جدی که به برنامههای توسعة فضایی همچون طرح آمایش ملی سرزمیای مییتیوان
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وارد کرد ،کمتوجهی بیه توسیعة ما قیهای از ماریر رقابیتپیذیری ما قیهای اسیت .یکیی از
شاخصهایی که با تأکید بر آن میتوان به ساجش رقابیتپیذیری بیین اسیتانها اقیدا نمیود،
شاخصهای بهداشتی -درمانی است .ارتقای این شاخصها در رشد اقتصادی و افزایش بهیره-
وری بسیار تأثیرگذار باشد .هرله بهرهمادی اسیتانها از ایین شیاخصهیا بیشیتر و دسترسیی
جامعه به آن بهتر باشد ،میتوان انترار داشت با کاترل و درمان سریع بیماریها ،فرفهجیویی-
هایی در هزیاة درمان (در فور

پیشرفت بیماری) به وجود آید .مرخصیهای کاری به دلییل

بیماری کاهش مییابد و با افزایش امید به زندگی و حی

برخیورداری از عیدالت اجتمیاعی،

تمایل به پ انداز و در نتیجه سرمایهگذاری افزایش مییابد و افزایش سرمایهگذاری در ما قیه
باعث رشد اقتصادی و در نهایت افزایش توان رقابتپذیری در س

ملی میگردد .پی

میی-

توان اذعان داشت بین برخورداری از شاخصهای بهداشتی و درمیانی و ارتقیا رقابیتپیذیری
راب ة میبت وجود دارد .پژوهش حاضر با است اده از آمار و اطلاعا

سال  8911و بهیرهگییری

از  93شاخص در دو بعد نیروی انسانی و شاخص نهادی (زیرساختها) با است اده از تکایی
تصمیمگیری ماباک که یکی از جدیدترین تکای های تصمیمگیری است ،بیه تحلییل رقابیت-
پذیری استانها پرداخته اسیت .نتیایج تحلییل نشیان مییدهید کیه اسیتان تهیران در شیاخص
زیرساختها و استانهای تهران ،خراسان رضوی ،افی هان ،فیارس و خوزسیتان در شیاخص
نیروی انسانی ،رقابتپذیری بالایی دارند .با بررسی شاخص تل یقی مشخص میگردد که فقیط
استان تهران با مقدار ماباک ( ) 1/328و با اختلاف تقریباً دو برابری از استان خراسان رضوی بیا
امتیاز( )1/903قرار دارد که تاها استان با رقابتپذیری بالاست و  9درفد کل استانها را شیامل
میشود .استان های آذربایجان شرقی ،آذربایجان اربی ،مازنیدران ،خراسیان رضیوی ،افی هان،
فارس ،خوزستان ،کرمان و سیستان و بلولستان ،یعایی  21درفید از اسیتانها رقابیتپیذیری
متوسط و بقیة استانها ( 31درفد) از استانها رقابتپذیری پیاییای دارنید .شیاخص رقابیت-
پذیری جهانی در سال  2181برای ایران رقم  3/1از  1را در شاخص سلامت نشیان مییدهید،
درحالیکه اکیریت استانهای کشور رقابتپذیری پاییای دارند .باابراین ،عید تعیادل ما قیهای
در توزیع شاخصهای بهداشتی -درمانی نیز به لشم میخیورد .شیهر تهیران در حیوزۀ ن یوذ
خود بهعاوان شهر انگلی عمل نموده بهطوریکه استانهای نزدیی

تهیران از قبییل اسیتان قیم
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(رتبة  ،)98سماان (رتبة  ،)21البرز (رتبة  )81و استان مرکزی (رتبة  )28را دارند .االب استان-
های دارای رقابتپذیری متوسط نیز عموماً استانهای مربوط به کلانشهرهای کشور بیوده کیه
تجمع و تمرکز خدما
س

و زیرساختها و عد توزیع متعادل آن در س

ما قه باعث افیزایش

رقابتپذیری آنها (البته نه بهاندازۀ تهران) شده اسیت .بررسیی راب یة بیین جمعییت و

توزیع شاخصها نشان میدهد استانهیای فیارس ،خراسیان رضیوی ،مازنیدران و خوزسیتان
بیشترین تأثیرپذیری را از جمعیت داشتهاند .بهطوریکه با افیزایش جمعییت در ایین اسیتانها
شاخصهای بهداشتی -درمانی نیز در آنها افزایش مییابد ،ولیی ضیریب تغیییرا

باقیمانیدۀ

استاندارد برای استان تهران و در مرحلة بعد برای استانهای البیرز و قیم ما یی بیوده و راب یة
تراکم جمعیت و میزان شاخصهای بهداشتی -درمانی در آنها عد تأثیر را نشان میدهد .این
عمل نشانذهادۀ این موضوع است که در توزیع شاخصها در پایتخت و استانهای نزدی
به جمعیت توجهی نشده و عوامل سیاسی با قدر

آن

بیشتری عمل کرده است .توزیع شاخصها

با است اده از آماره موران دلالت بر تصادفی بودن شاخصها و عد برنامهریزی آنها در سی
کشور است .با در نرر گرفتن نتیایج توفییفشیده لیاز اسیت دولیت بیا اسیت اده از آمیایش
سرزمیای ،نسبت به تخصیص عادلانة بودجه و امکانا
روانی و ایجاد بسترهای رقابتی در س

بهداشتی  -درمانی جهت ایجیاد تعیادل

استانها و شهرستانهای کشور باعث افیزایش اماییت

روانی و سلامت جامعه و در نتیجه امید به زندگی و افزایش سیرمایهگیذاری و تیوان رقابیت-
پذیری اقتصادی متوازن در س

مااط و نواحی کشور گردد .نتایج پژوهش حاضر بیا یافتیه-

های پژوهشهای ذکرشده در پیشیاة تحقی همسو است و استان تهران در رتبیة اول و کلیان-
شهرها در رتبههای بعد قرار گرفتهاند و عد تعادل فضایی در توزیع عادلانة این شاخصهیا در
پژوهشهای فور گرفته نیز به لشیم مییخیورد .متااسیب بیا پیژوهش فی ایی ( )2111و
است ان ،پوپا و اکتاویان ( )2183سهم فرآیادهای مدیریتی و رشد اقتصادی بالیاخص در کلیان-
شهرها در عد توزیع متااسب زیرساختها تأثیرگذار بوده است.
راهکارها

 ضرور

نگاهی عدالتمحور در عرفة برنامهریزی و توزیع خیدما

ارائة خدما

با م لوبیت بهتر.

بیه ماریور
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 توجه به برنامهریزی ما قیهای و ایجیاد تعیادل ما قیهای در کشیور متااسیب بیا
جمعیت هر استان.
 محدودیت در ایجاد زیرسیاختهیا در کلیانشیهرها و اسیت اده از سیاسیتهیای
تشویقی برای ایجاد و توسعة زیرساختهای بخش بهداشت و درمان.
 ترایب نیروی انسانی شاال در بخش بهداشیت و درمیان بیه خیدمت در مایاط
کمتر توسعه یافته و محرو با اعمال مبالغ متااسب در حقوق دریافتی و یا است اده
از امکانا

رفاهی و مرخصیهای کاری.
کتابنامه

 .8ابراهیمییی بییوزانی ،. ،مختییاری مل ی آبییادی ،ر ،.و حیییدری دسییتاایی ،ر .)8911( .تحلیلییی بییر
توسعهیافتگی شهرستانهای استان اف هان از نرر شاخصهای بهداشتی-درمانی با رویکرد توسیعة
پایدار .مجله علو پزشکی زانکو.88-20 ،)21(33 ،
 .2امیرفخریان ،. ،و رهاما. ،ر .)8911( .برنامهرییزی دسترسیی ایرفضیایی بیه خیدما

بهداشیتی-

درمانی در شهر مشهد .جغرافیا و آمایش شهری ما قهای.8-83 ،23 ،
 .9بهرامی ،ر .)8910(.تحلیلی بر میزان توسعهیافتگی بخش بهداشتی و درمیانی شهرسیتانهای اسیتان
کردستان با است اده از روت تاپسی

خ ی .اطلاعا

جغرافیایی (سپهر).91-01 ،)20(13 ،

 .0بهرامی ،ر ،.نوری ،ک .)8913( .تحلیل ادارکی از شاخصهای توسعة خدما

بهداشتی -درمانی در

استان کردستان .اندیشه جغرافیایی.881-891 ،)1(81 ،
 .1ترابییی ،ذ ،.نجییارزاده ،. ،شییکریانی ،. ،و جلیلیییان،

 .)8911( .بررسییی عییدالت فضییایی در

شاخصهای بهداشتی-درمانی در شهرستانهای استان گلسیتان .م العیا راهبیردی سیاسیتگذاری
عمومی.231-218 ،)81( 93 ،
 .3تقوایی ،. ،و شاهیوندی ،ا .)8911(.پراکاش خدما

بهداشتی و درمیانی در شهرسیتانهای اییران.

رفاه اجتماعی.10-99 ،)81(91 ،
 .1جمالی ،ف ،.روستایی ،ت ،.و یاپاگ اراوی .)8911( . ،ارزیابی الگوی علیی معیارهیای میؤثر بیر
رقابتپذیری شهری با رویکرد دیمتل فازی .اقتصاد و مدیریت شهری.81-99 ،)3(29 ،
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 .1حاتمینیژاد ،ح ،.مهیدیان بهماییری ،. ،و مهیدی ،ع .)8918( .بررسیی و تحلییل عیدالت فضیایی
برخییورداری از خییدما
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چکیده
هدف پژوهش حاضر آینده نگاری شاخص های شهرشاد در شهر ارومیه استت تتا بتا
مشخص سازی وضعیت های محتمل پیش روی شهر در قالب سناریو  ،آیندۀ شتهر در
شود و متناسب با آن برنامه و سیاست های ی در جهت تحقق شهر شتاد اجترا شتوند.
روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی  -تحلیلی بوده است و جهت تبیین شتهر شتاد
ارومیه از  21شاخص استفاده شده است که جهت سنجش نوع رابطه بین شاخص ها
و استخ راج عوامل کلیدی از  ، Mentalmodelبترای ستط بنتدی منتا ق از متدل
کوپراس ،برای وزن دهی از مدل فولر و بترای نمتایش بصتری از سیستتم ا لاعتا
جغرافیایی  GISاستفاده شده است .یافته های تحقیق نشان داده است که در بین 21
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شاخص مورد بررسی  8 ،شاخص (فضای سبز ،راحی فضای دلپذیر ،استفادۀ منطقی
از فضاهای شتهری ،حت

آزادی  ،امنیتت ،پتاکیز ی محتیع ،عناصتر هویتت بختش،

فضاهای خا ره انگیز) به عنوان عوامل کلیدی در تحقق شتهر شتاد ارومیته مشتخص
شده اند  .چگونگی توزیع این عوامل در ستط منتا ق شتهر ارومیته بیتانگر بهتترین
وضعیت برای منطقة  0با امتیاز  1391درصد و بدترین آن برای منطقتة  2بتا امتیتاز
 1322درصد بوده است .همچنین  ،یافته های حاصل از سناریو ویزارد بیانگر  0سناریو
قوی 170 ،سناریو ضعیف و  01سناریو محتمل در راستای شتهر شتاد ارومیته بتوده
است  .نتایج تحقیق نشان داده است که سناریوهای محتمتل از مجمتوع  012حالتت
ممکن د ارای ضریب  98درصد برای وضعیت مطلوب 91 ،درصد برای وضعیت ایستا
و  21درصد برای وضعیت بحرانی بوده است که احتمال تحقق وضعیت مطلوب (بتا
ویژ ی های سرانة فضتای ستبز در شتهر افتزایش یافتته استت و در کنتار آن حت
مسئولیت پذیری شهروندان تقویت شده تا سط پاکیز ی محیع زیستت شته ر بهبتود
یابد .همچنین  ،به مسئلة امنیت و آسایش شهروندان در شهر بیشتر توجه شده استت
تا شهروندان آزادی بیشتری در فضای شهر احساس کنند و آرامش روحی  -روانتی
مطلوب خود را به دست آوردند و شهر به فضایی خا ره انگیز برای شهروندان تبدیل
شود و احساس تعلق به مکانی در شهرو ندان تقویت ردد) بیش از دیگر وضتعیت -
های محتمل بوده است که خود نشانگر تحقق شاخص های شهر شاد برای ارومیه در
آینده  ،به شرط اجرایی شدن پیشنهادهای ارائه شده در تحقیق حاضر است.
کلیدواژه ها :شهرشاد ،مدل فولر ،مدل منتال ،شهر ارومیه .
 .1مقدمه

انقلاب صنعتی و پیشرفت تکنولوژی ناشی از آن ،به تغییرا

بطئی و نامحستوس جمعیتت

سرعت بخشیده و افزایش جمعیت شهرها و برهم خوردن تعادلهتای اجتمتاعی و محیطتی را
موجب ردیده است .این روند شهرنشینی باعث افزایش جمعیت شهرهایی میشود که از قبتل
دارای منابع محدود بودهاند و کاربری اراضتی ،جمعیتت ،ستط مصترف و همچنتین منتابع و
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محیعزیست ،تحتفشار و چالشهتای شتدیدی قرار رفتته (یتانیز ستوریا ،2101 ،0ص )2 .و
همین ور باعث افزایش میزان افسرد ی ،بیرمقی و یا عدم احساس شتادابی و سترزند ی در
میان شهروندان شده است (دویران و محمدی ،0910 ،ص9 .؛ رسولی و هاشمینستب،0918 ،
ص ،)2 .بنابراین امروزه شهرها باید بته چیتزی ورای راحتی ستاختمان و شتبکة رفتوآمتد
بیندیشند ،فضاهایی که روحیه و احساس شهروندان را در ارتباط با مکانها و فضاهای شتهری
جویا باشد (لیو ،2109 ،2ص ،)17 .اما متأسفانه توجه به این امر در همة رحها و برنامههتای
شهری بهویژه کشورهای درحالتوسعه (مانند ایران) نادیده رفته شتده استت .همتان ور کته
نظرسنجیها در بین کشورهای جهان نشان میدهد که وضعیت شتادی در ایتران رو بته افتول
است ،بهعنوانمثال در ول سالهای  0177-2117ایران در میان  17کشور جهتان رتبته  11را
داشته (منکیو ،2111 ،9ص )019 .در سال  2101بین  211کشتور رتبتة  017و در ستال 2108
بین  011کشور رتبة  011را داشته است .همچنین ،براساس نظرسنجیهای مؤسسة تالو

در

سال  2109مردم ایران دومین مردم غمگین دنیا معرفی شدهاند .ایتن آمتار ویتای ایتن مستئله
است که با ذر زمان در ایران شادی کمرنگ میشود و نیازمند تجدیدنظر در بحتث شتادی و
نشاط در اجتماع است .در این چارچوب برای بر رفسازی آنها راهحلهای مختلفتی (چتون
شهر زیستپذیر ،شهر سالم ،پایداری و شهر شتاد) جهتت افتزایش شتادمانی مطترح شتدهانتد
(موسیزاده و محمدی ،0918 ،ص .)9 .شهر شاد مفهومی است که زیرساختهتای عتا فی را
بهعنوان مهمترین بستر در راستای رفاه ،آسایش ،تبدیل عقاید و افکار مطلتوب قترار متیدهتد
(جین ،2101 ،0ص )0 .تا ساکنان احساس خوشبختی را تجربه کننتد و بستیاری از جنبتههتای
عا فی ،هویت شهری و نشاط را لم

و در متیکننتد (مونتگتومری ،2109 ،1ص .)0 .ایتن

ابتکار نهتنها یکپارچکی منابع جدید و افزایش سودمندی آنها را فراهم میآورد ،بلکه مقامتا
شهری و همین ور بازیگران محلی و ملی را در خصوص شناسایی پتانسیلهایی جهت تحقتق
شهرشاد توانمند میسازد ،درحالیکه نیاز به انتخاب بهترین و پایتدارترین زینته وجتود دارد،
1. Yañez Soria
2. Liu
3. Mankiw
3. Jin
5. Montgomery
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ابتکار شهر شاد میتواند نقش حیاتی در زمینة شکوفایی (استد ،2101 ،0ص )11 .و پایتداری و
دسترسی عادلانة همه ایفا نماید (محتشمی ،مهدوی نژاد و بته مانیتان ،0911 ،ص .)2 .در ایتن
چارچوب در وضعیت کنونی برای تحقق شهر شاد میتواند موانعی وجود داشته است؛ چراکته
ورود به عصر تکنولوژی و عدم قطعیتها باعث دو عملکرد مثبت و منفی در قبال بشر شتده-
اند .آسود ی ،راحتی ،در دسترس بودن میتواند جنبههای مثبتت آن باشتند ،ولتی ستردر می،
قابل پیشبینی نبودن ،و پیچید ی نیز میتواند اثرا

منفی عدم قطعیت در عصر حاضتر باشتد

(رسولی و هاشمی نسب ،0918 ،ص )9 .بدین منظور ،برنامهریزان بتا رویکترد ساختارشتکنانه
آیندهنگاری سعی در شناسایی عدم قطعیت جهت تسهیل فرایند تصمیم یری کردهاند .واقعیتت
امر این است که برنامهریزی برای آینده براساس نیازهای فعلی و یا کمبودهای خدماتی فعلتی،
سرمایة ملی مناسبی جهت حضور موفق در جهان آینده نیست و بترای ایفتای نقتش در آینتده
ضرور

دارد با اتکا به رویکردهای جدید برنامهریتزی ،به ورجتدی پیشترانهتای توستعه و

تحولا

آینده براساس کلانروندها و رونتدهای ناپیوستته ،سناریوستازی شتده و متناستب بتا

قابلیتها و توانمندیهای جامعه به واکاوی مسائل چالشبرانگیز کنونی و آینده و برنامهریتزی
برای حضور موفق در آینده اقدام شود .به مفهومی دیگر ،امروزه ادبیا

برنامهریزی از مفتاهیم

پیشبینی ،آیندهنگری و کشف آینده عبور کرده و به حوزۀ آینتدهپژوهتی (مقیمتی ،0911 ،ص.
11؛ احدنژاد ،حاضری ،مشکینی ،پیری ،0917 ،ص )01 .در مقام یت

دانتش ،پتذیرش قطعتی

نبودن آینده و محتمل دانستن امکان وقوع حالتهای ونا ونی از آینده بهجای آیندهای خاص
رسیده است (موسوی ،قادری ،تقیلو ،کهکتی ،0911 ،ص .)17 .بتدین لحتات تحقیتق حاضتر
سعی بر این داشته است با رویکرد آیندهنگاری شتاخصهتای شتهر شتاد را در ستط منتا ق
ارومیه و وضعیتهای محتمل پیش روی این شهر را در افق  0010مشخص سازد تا نقشتة راه
پیشروی برنامهریزان شهری جهت رسیدن به وضعیت مطلتوب شتهر شتاد در ارومیته محقتق
ردد.
شهر ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی و دومین شهر بتزر
غربی با توسعة بیرویه و متخلخل در نتیجة مهاجر

استتان استت کته در شتمال

سترده از شهرها و روستاهای ا راف و
1. Stead

سال نوزدهم
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ادغام برخی نواحی روستایی در شهر ارومیه ،با مشتکلاتی از قبیتل ناکتافی بتودن تأسیستا

و

خدما  ،پراکنش جمعیتی نامناسب با ظرفیتهتای نتواحی ،دسترستی یتا عتدم دسترستی بته
کاربریهای خدماتی ،فضاهای سبز و ذران اوقا

فراغتت ،افتزایش بافتتهتای ناکارآمتد و

فرسوده به میزان  007هکتار در بستر شهر (شهرداری ارومیه ،)0911 ،افزایش ناهنجتاریهتای
اجتماعی و نبود زینههای مختلف حملونقل مواجه بوده و کیفیت زند ی و شادی را در ایتن
شهر دستخوش تغییر قرار داده است .در این راستا تحقیق حاضر سعی دارد که به سؤالا

ذیل

پاسخ دهد:
عوامل کلیدی شهر شاد ارومیه چه مواردی است؟وضعیت منا ق شهر ارومیه به لحات عوامل کلیدی شهر شاد چگونه است؟محتملترین سناریو در چارچوب شهر شاد ارومیه کدام است؟راهکارهای تحقق شهر شاد ارومیه چه مواردی است؟ .2پیشینۀ تحقیق

ورود به عصر عدم قطعیت و در یر شدن جامعة بشری با موضوعا

درهمتنیده و پیچیتده

در شهرها باعث سلب یا کاهش میزان شادی شتده و زنتد ی آمیختته بتا استترس ،افسترد ی،
نارحتی و مسائل روحی و روانی شده است ،در این مهم و عواقب آن باعث چارهاندیشتی و
اهتمام به موضوع تحقق شهر شاد شده است .برای این منظور نیز تحقیقاتی در سط داخلتی و
خارجی انجام شدهاند که در زیر به جدیدترین آنها اشاره می ردد.
ژنگ 0و همکاران ( ،)2121مقالهای با عنوان «مالکیت خانته و شتادی در شتهرهای چتین»
انجام دادهاند ،که نتایج نشان داده است که برنامة سیاست ذاران جهت ایجاد مالکیت خانته بتر
میزان شادی شهروندان اثر ذاشته است .جین ،)2101( 2پژوهشی با عنوان «مفهوم شهر شتاد و
آیندۀ شهرهای هوشمند» انجام داد .در این پژوهش نویسنده مفهوم شتهر شتاد را معرفتی و بته
ویژ یهایی ازجمله زیرساختها ،حملونقل عمومی ،کتابخانهای ،راهها ،ایمنی زنان و کودکان

1. Zheng
2. Jin
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مطالعة موردی در مورد شهر شاد انجام داده و اظهار داشته استت

که شهر شاد بهترین شهر برای فرداست .کرکل 0و همکاران ( ،)2101نیتز پژوهشتی بتا عنتوان
«تأثیر کاربری زمین شهری بر شادی» انجام دادند که نتایج نشان داد که دسترسی به منا ق سبز
شهری مانند باغها و پار ها ارتباط مثبتی با شادی دارند ،در مقابل منا ق رهاشده مانند زمین-
های متروکهشده و زبالهها ارتباط منفی داشتهاند .لازم به ذکر استت ایتن تتاثیر در افتراد مستن
بیشتر بوده است .در سط داخلی نیز میتوان بته مطالعتا

ذیتل اشتاره کترد؛ زنگتیآبتادی و

میرزایی ( ،)0911پژوهشی با عنوان «تبیین عوامل مؤثر بر دستیابی بته شتهر شتاد در کلانشتهر
شیراز »انجام دادند که نتایج نشان داد تقویت نقش مثبت نهادهای دولتتی-خصوصتی بتهعنوان
عامل مهم و اصلی اثر ذار بر تحقق شهر شاد ،باید در اولویت اول قرار یرد .نوریان ،قاضی و
عبداللهپور ( ،)0918تحقیقی با عنوان «ابعاد و راهبردهای شهر شاد در محلههای شهر مشهد (-
مطالعة موردی :محلة برسی و محلة فارغالتحصیلان)» ،انجام دادند که نتایج نشان داد که محلة
فارغالتحصیلان دارای وضعیت بهتری از لحات شادی نسبت به محلة برسی بتوده و در محلتة
فارغالتحصیلان نیز بعد کالبدی نسبت به دیگر ابعتاد دارای شترایع مطلتوبتتری بتوده استت.
موسیزاده و محمدی ( ،)0918نیز پژوهشی با عنوان «بازشناسی عوامل مؤثر بر ارتقتاء کیفیتت
شادمانی در فضای شهری» با بهره یری از اصول رویکرد شهر شاد انجام دادند .نتایج نشان داد
که بهمنظور ایجاد فضای شهری شاد از دید کاربران ،توأمان باید ابعاد عینی و ذهنتی را متدنظر
قرار داد تا سطوح متعالی شادی محقق شود و نویسند ان شاخصهای عینی مؤثر بتر افتزایش
شادی شهر را مواردی چون محدودیت دسترسی وسایل نقلیه ،زیبتایی ،سترزند ی ،مطلوبیتت
فضای سبز و پاکیز ی دانسته و در ابعاد ذهنی شتاخصهتایی چتون احستاس غترور ،امنیتت،
خا رهانگیزی و احساس صمیمت را ذکر کردند.
 .5روششناسی تحقیق

تحقیق حاضر از نوع کاربردی و به لحات روش ،توصیفی -تحلیلتی متیباشتد .در تحقیتق
حاضر با هدف تدوین سناریوهای مطلوب شهر شاد ارومیه ،جهت تجزیه و تحلیل از نرمافتزار
3. Krekel
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 mental modelبرای تحلیل عملکرد شاخصها و استخراج عوامتل کلیتدی استتفاده شتده
است ،سپ

با استفاده از مدل فولر عوامل کلیدی وزندار شده و با استتفاده از متدل کتوپراس

وضعیت منا ق شهر ارومیه از لحات عوامل کلیدی مشخصسازی شدهاند و در نهایتت جهتت
بیان وضعیتهای احتمالی شهر شاد در افق آینده در شهر ارومیه بتر پایتة ستناریو از نرمافتزار
سناریو ویزارد استفاده شده است .در این راستا برای اندازه یری دادهها از پرستشنامته بته دو
صور

خبره (برای سناریونویسی) ،عمومی (تحلیل و بیان وضعیت عوامتل کلیتدی در ستط

منا ق) استفاده شده است ،بدینصور

که برای پرسشنامة خبر ان از  01متخصص در امتور

شهری استفاده شده است .لازم به ذکر است برای نمونة خبرهمحور بنابر یافتههای محققان هیچ
محدودی وجود ندارد (بابی ،2109 ،0ص )221.و فرمول و حد مطلوب خاصتی نیتز بترای آن
تعیین نشده است (ملیلو و پکیا ،2101 ،2ص )2.و برای پرسشنامة عمومی ،براستاس فرمتول
کوکران با مقدار خطای  980، 1/11شهروند بهعنوان نمونه انتخاب شتده استت .لتازم بته ذکتر
است که برای ا مینان از روایی سنجه ،پرسشنامه برای  1تن از اساتید متخصص ارسال شتده
از دریافت نظرا

وپ

اصلاحی خبر ان ،پرسشنامه تدوین شده است و جهتت ا مینتان از

پایایی تحقیق به روش بازآزمایی  01فرم تکمیل شده و پ

از  01روز به  01متخصتص ارائته

شده و در نهایت نتایج ارزیابی در دو فرم بررسی و مورد تأیید قرار رفتتهانتد .درنهایتت بایتد
اذعان داشت که در این تحقیق برای تحلیل از  21شاخص به شرح جتدول ( )0استتفاده شتده
است.
 .1 .5محدودة مورد مطالعه

شهر ارومیه ،مرکز شهرستان ارومیه و مرکز استان آذربایجان غربی است کته در فاصتلة 08
کیلومتری دریاچه ارومیه ،در داخل جلگهای به تول  71کیلتومتر و عتر

 91کیلتومتر قترار

رفته است و در سال  0911حدود  791220نفر جمعیت داشته است .ایتن شتهر بتا مستاحت
 01108هکتار در ارتفاع  0992دارای موقعیت استقراری مناسب بوده و تقریباً در میانة استان با

1. Baby
2. Melillo and Pecchia
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تراکم جمعیت  00111نفر در کیلومترمربع واقتع شتده استت (سرشتماری نفتوس و مستکن،
.)0911

شکل  -0موقعیت جغرافیایی شهر ارومیه
مأخذ :نگارند ان0911 ،

 .4مبانی نظری
 .1 .4شادی

شادی در واژهنامة آزاد به معنتی نشتاط و شتادابی استت و در لغتت بته معنتی :شتادمانی،
خوشحالی ،بهج ،استبهاج ،بشاشت ،مسر  ،نشاط ،رب ،ارتیاح ،وجد ،انبساط ،سرور ،فرح و
سراء آمده استت (شتهبازی ،ستر زی ،غنتیزاده قاستمابتادی ،0911 ،ص )10 .و در فرهنتگ
آکسفورد در چند معنا به کاربرده شده است .در معنای اول ،شادی به دلیتل اتفتاقی ختوب بته
وجود آمده است ،اما معنی دوم آن خشنودی و لذ

بخشتی استت کته نتیجتة آن رضتایت از

زند ی است .مفهوم شادی فراتر از رشد اقتصادی است و ابعتاد فرهنگتی ،اجتمتاعی ،زیستت
محیطی ،اقتصادی ،و دولتی را در برمی یرد و بیانگر پیشرفت و توسعه است (شرودر،2108 ،0
1. Schroeder
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ص .)2 .افلا ون در تعریف شادی به سه عنصر وجود انسان اشاره میکند که عبارتنتد از :قتوه
عقل ،امیال و احساسا  ،وی شادی را حالتی میداند که بین این عناصر تعتادل ایجتاد کنتد (-
صفارینیا ،0910 ،ص.)090 .
جدول  -1نظریات مرتبط به شادمانی
مأخذ :شاد0911 ،
عوامل مؤثر بر شادی

دیدگاه

تأ ثیر فناوری ،سط شادمانی در کشورهای دارای علم و فناوری توسعهیافتهتر و بالاتر است.

کلاسی

نظریهپردازان الاترنز ،کنت ،امیل دور کیم و ....

رویکرد اقتصادی

رشد درآمد و شرایع اقتصادی عواملی هستند که دارای آثار باثباتی بر شادمانیاند.

رویکرد روانشناختی

برتأثیر فرایندهای ذهنی منجر به شادی یا ناشادی تأکید میشود.
انسان مبتنی بر مفهوم چندبعدی است .انسان اقتصادی ،اجتماعی ،شناختی و سیاسی .ا ر هرکدام

نظام شخصیت چلبی

از چهار نظام اصلی جامعه بتواند پاسخ وی مؤثر علقههای فرد و جامعه شود ،در این صور
هرکدام میتوانند موجبا

نوعی احساس مثبت که هرکدام زمینهساز شادمانی افراد است را فراهم
نمایند.

تبیینهای
فیزیولوژی
مازلو

0

ورزش به علت فعالسازی اندروفین باعث نشاط دوند ان میشود .احتمالاً به نظر میرسد که
هیجانا

ایجادشده بهواسطة موفقیت یا موسیقی همان وفان مغز را فعال میسازد که مستقیماً
توسع دارو تحری

میشود.

یکی از شیوههایی که منجر به شادی عظیم در انسان میشود تجربه کردن لحظا

اوج است،

مانند وش دادن به موسیقی کلاسی .
راحی و برنامهریزی در سط شهر را عامل ایجاد شهر شاد عنوان میکند .شهر شاد در رابطة

مونتگومری

مستقیم با اصول رفاهی ،اجتماع پذیری ،لذ

خوشایند ،سلامتی ،عدالت ،ح

تعلق و راحتی

است.

 .2 .4عوامل ایجاد شادی و اهمیت آن

سازمان ملل متحد چندین عامل را در شادی شهر مهم ارزیابی کرده است که به شرح ذیتل
است :نبود فقر ،سالم و تندرست بودن ،برخورداری از آب سالم ،مردم تحصتیلکترده ،کتاهش
نابرابریها و وجود عدالت ،انرژی پا

و مقرونبهصترفه ،رشتد اقتصتادی ،روابتع اجتمتاعی،
1. Maslow
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اقلیمی ،تعادل عرضه و تقاضا و غیره .شادی و نشاط از عناصتر مهتم

زند ی بوده به وریکه توسع ادیان مختلف تأیید و تأکید شده است (صفارینیتا ،0910 ،ص.
 .)092زیستن در شهرهای شاد علاوه بر سلامتی ،بر ول عمر و امید بته زنتد ی ستاکنان ایتن
شهرها بسیار تأثیر ذار بوده است .این نوع زند ی باعث دلبستگی بیشتر به محل و همستایگان
میشود (شاد ،0911 ،ص.)00 .
 .5 .4شهر شاد

شهر شاد با ویژ یهایی چون فضاهای عمومی غنی ،افزایش اوقا

فراغت ،فضتاهای امتن

و دلنشین و آزاد (مونتگومری ،2109 ،0ص )9 .که بتا اصتول رفتاهی ارتبتاط مستتقیم دارد و
مشتمل بر اجتماعپذیری ،لذ

و خوشایندی ،سلامت ،معناداری و ح

تعلتق استت ،تعریتف

میشود .مونتگومری در کتاب شهر شاد خود معتقد است که شهرها میتوانند احساس و رفتتار
ما را تحت تأثیر قرار دهند .او تأکید کرده است که بیش از همه شهر باید ما را قتادر ستازد تتا
روابع خود با دوستان ،خانواده و غریبههایی که به زند ی ما معنی میدهند را ساخته و تقویت
نماییم (مونتگومری ،2109 ،ص .)1 .ایدۀ شهر شاد از سال  ،2117زمانی که چارلز مونتگومری
از خیابان پرهرج و مرجی در بو اتا با دوچرخه عبور میکرد و ملاقا
داشت به منظور ایجاد شادی بیشتر ،ی

با شهرداری که اصترار

کلانشتهر را دوبتاره پیکتربنتدی نمایتد ،آغتاز شتد.

انریکوپنالوسا (شهردار) معتقد بود با تغییر شکل شهرهای خشن و فقیر میتتوان شتهروندان را
شادتر نمود (شاد ،0911 ،ص .)01 .همان ور که یان ل نشان داد که ا ر مسیر جاده و خیابتان
بیشتری بسازید ،ماشینهای بیشتری جذب میکنیتد ،ا تر مستیر دوچرختة بیشتتری بستازید3
دوچرخهسواران بیشتر و ا ر فضای بیشتری برای مردم راحی کنید مردم بیشتر و البته زند ی
عمومی بیشتری را جذب خواهید کرد .مونتگومری معتقد است در قرن جدید ،تکنولوژی افراد
را تنها کرده است و اجتماع مشتر بین افراد در حال تبدیل شدن به روه افرادی است کته از
ی

رسانة مشتر استفاده میکنند (مونتگومری ،2109 ،ص)7 .

1. Montgomery
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جدول  -2اصول شادی در شهر از دیدگاه مونتگومری
مأخذ :مونتگومری2109 ،
توضیحات

اصول

ی

افزایش نشاط
سلامتی
آزادی

شهر باید باعث ارتقای سلامتی شهروندان شود.
شهر باید به ساکنان آزادی واقعی برای زند ی ،حرکت و ساخت زند ی که آرزومندند را
بدهد.

انعطافپذیری
برابری

شهر باید میزان خوشی و لذ

ساکنان را به حداکثر رسانده و از سختیها بکاهد.

شهر باید در برابر حوادث اقتصادی و زیستمحیطی انعطافپذیر باشد.
شهر باید به ونهای عادلانه باشد که به همة مردم امکان استفادۀ برابر از فضا ،خدما  ،پویایی،
لذ  ،سختی و هزینه بدهد.

فرصتآفرین باشد

شهر باید افراد را در ساخت و تحکیم روههای بین دوستان ،خانواده و غریبهها تشویق کند.

همکاری و هماهنگی

شهرها زمینة مشارکت و همکاری را برای همگان بگشایند.

 .4 .4پیامدهای شهرشاد

با توجه به روانشناسانه بودن رویکرد شهر شاد ،در وهلتة اول بایتد انتظتار شتهری آرام و
آسوده از لحات روانی را برای انسانها در نظر بگیریم.
جدول  -5پیامدهای شهری شاد
مأخذ :یافتههای تحقیق0911 ،
توضیحات

پیامد

تأثیرا

کاهش ازهای مضر و آلودهکنندۀ حاصل از سوختهای فسیلی

زیستمحیطی
کاهش اضطراب و
افزایش شادی

مردم در مواجهه با ترافی

و احتمال دیر رسیدن به مکان دچار اضطراب شده و واکنشهای

خصومتی و تهاجمی بسیاری از خود نشان میدهند ،سیستم حملونقل مناسب شهر شاد از این
نوع اضطراب میکاهد.
زیدانس

بیان میکند که همبستگی نسبت ًا قوی بین شادامانی و پایداری وجود دارد ،شهروندان

شاد تمایل بیشتری به حمایت از توسعة پایدار دارند و در اینگونه تلاشها کاراتر و مؤثرترند.
پایداری

ارتقای شادی برای پایداری سودمند میباشد و شادمانی میتواند نقش مهمی در تلاشهای جهان
برای کاهش انتظار ازها داشته باشد .ازاینرو شادکامی و پایداری باهم حرکت میکنند و به نظر
میرسد که نیازی نیست که برای پایداری نسلهای آتی شادمانی نسل حاضر را قربانی کنیم.
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توضیحات

اهمیت شادی و پیشرفت بهسوی کیفیت زند ی هم در حوزۀ سیاسی و هم در حوزۀ اجتماعی

کیفیت زند ی

مورد تأیید قرار رفته است .کیفیت زند ی و شادی اهدافی جهانی پذیرفتهشدهای هستند که

شهری

شهرها در تلاش به سمت آنها هستند (سماواتی ،0910 ،ص)17 .
شهرشاد تشویقکنندۀ ی

کیفیت فضای

سری سیاستهایی است که بیانگر فرم فضایی خاصی در شهرها است.

بدین ونه که تشویقکنندۀ حملونقل عمومی ،پیادهمحوری با قابلیت دوچرخهسواری است

شهری

(لندری.)2118 ،0
افزایش روابع اجتماعی ،پیوستگی در نتیجة ایجاد فضاهای شاد شهری باعث پیشرفت شرایع
زند ی و فرصتهای تمرکز براستفادۀ اجتماعی از منطقه میشود که باعث افزایش رضایت و

بازآفرینی شهری

خارج شدن بافت از انزوا میشود (بلسی و ساکو2117 ،2؛ سماواتی ،0910 ،ص) 11 .
شهرها برای جلب بازار بیشتر در عرصة جهانی نیازمند بالا بردن کیفیت زند ی و شادابی هستند

رقابت شهری

که بهعنوان فاکتور اصلی در رقابت شناخته میشود (سماواتی.)18 ،0910 ،

 .3یافتههای تحقیق
 .1 .3سنجش رابطۀ بین شاخصها در محیط مدل منتال

پ

از استخراج شاخصها براساس پیشینة مطالعا  ،مبتانینظتری و روش میتدانی ،بترای

تبیین از نرمافزار منتال مدل استفاده شده است .به این منظور ،متاتری

اثترا

شتاخصهتا بتر

همدیگر در راستای شهر شاد از نظر خبر ان مورد ارزیابی قرار رفته و از آنان خواستته شتده
است تا اثرا

عوامل بر همدیگر را با قراردادن اعداد بین  0و  -0ارزش ذاری نمایند (شتپرد،

 ،2101ص )000 .که در آن عدد  1تا  0به معنی این است که ی

عامل باعتث افتزایش عامتل

دیگری میشود و عدد  0بیانگر اثر ذاری شدید عامل در افزایش عامل متقابتل استت و اعتداد
بین  1تا  -0به معنی این است که ی

عامل باعث کاهش عامتل متقابتل متیشتود و عتدد -0

نشاندهندۀ اثر کاهندۀ شدید بر عامل متقابتل استت (ربتانی ،مشتکینی ،رکتنالتدین افتختاری،
رفیعیان ،0918 ،ص .)12 .که پ
قالب مدل اثرا

از دریافت نظتر  01نفتر از خبر تان ،متاتری

دریتافتی در

عوامل در نرمافزار مدل منتال ترسیم شده و وضعیتهای مختلتف در متدل

پیادهسازی شد تا عوامل کلیدی استخراج ردنتد .در تحقیتق حاضتر  21شتاخص شتهر شتاد
1. Landry
2. Blessi and Sacco
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تأثیر ذار و تأثیرپتذیری در ستطوح

 -0تا  +0بوده است که میزان تراکم به میزان  1/1درصد بوده است.

شکل  -2نوع رابطۀ بین شاخصها در محیط نرمافزار مدل منتال
مأخذ :نگارند ان0911 ،
جدول  -4وضعیت شاخصهای شهر شاد در محیط نرمافزار منتال مدل
مأخذ :یافتههای تحقیق0911 ،
نوع عملکرد

مرکزیت

تأثیرگذاری

تأثیرپذیری

افزایشی

831

0328

0321

افزایشی

8329

0371

9308

ح

افزایشی

7318

0300

9300

فضای ذران اوقا

افزایشی

8317

0301

9318

فضای بازی و ورزش

افزایشی

838

037

0301

فضای خا رهانگیز

کاهشی

1312

0319

031

ایجاد حوزه  20ساعته

کاهشی

137

0390

1301

ایجاد سب های تاریخی

کاهشی

1387

931

1399

تعلقخا ر

فضای صمیمت
آزادی
فراغت
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نوع عملکرد

مرکزیت

تأثیرگذاری

تأثیرپذیری

کاهشی

1327

9329

131

ماند اری در فضا

افزایشی

7311

9317

931

فضای تفریحی کنار آموزشی

افزایشی

8320

0308

9378

فعالیت مؤثر در شادابی

افزایشی

1301

939

2381

فعالیت چند عملکردی

کاهشی

1309

9378

139

فعالیت فرهنگی-نمایشی

افزایشی

1309

9309

2318

تنوع فضا

افزایشی

030

9391

930

حملونقل عمومی

افزایشی

7307

9308

9318

سیستم حرکت پیاده

کاهشی

8317

9372

0311

نقاشی دیواری و نورپردازی

کاهشی

01329

0318

1301

نبود تابلوی تبلیغاتی

افزایشی

7380

1309

2370

استفاده منطقی از فضا

کاهشی

1391

0390

1318

بهکار یری مصال

کاهشی

1391

0390

1311

فضای اختصاصی

افزایشی

7311

031

9301

فضای سبز

افزایشی

831

130

9389

پاکیز ی محیع

افزایشی

09311

837

031

احساس امنیت

افزایشی

00319

7327

0391

راحی فضای دلپذیر

افزایشی

01310

1399

0318

عناصر هویتبخش

افزایشی

8321

0301

9377

رضایت از فضای شهری

افزایشی

8319

0307

9381

احساس شادمانی

کاهشی

7310

237

1307

مکانهای جمعی

براساس یافتههای حاصل از چگونگی عملکرد شاخصها در محیع منتال مدل  8شتاخص
(فضای سبز ،راحی فضای دلپذیر ،استتفاده منطقتی از فضتای شتهری ،حت

آزادی ،امنیتت،

پاکیز ی محیع ،عناصر هویتبخش ،فضاهای خا رهانگیز) بهعنوان عوامل کلیتدی منطبتق بتر
جدول ( )1استخراج شدهاند.
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 .2 .3ارزشگذاری عوامل کلیدی

بعد از بررسی و اثرسنجی شاخصها با یکدیگر در روند توسعة شهر شاد ارومیته ،از روش
فولر برای وزندهی عوامل کلیدی استفاده شده است تا وضعیت اهمیتت هریت

از عوامتل در

راستای تحقق شهر شاد بیشتر مشخص ردد .براساس نتایج حاصل ،احستاس امنیتت بتا وزن
 1/20رتبة اول و استفادۀ منطقی از فضا و ح آزادی با وزنهای  1/11رتبة آختر را بته ختود
اختصاص دادهاند.
جدول  -3وزن عوامل کلیدی با استفاده از روش فولر
مأخذ :یافتههای تحقیق0911 ،

 .5 .3سطحبندی مناطق شهر ارومیه ازلحاظ عوامل کلیدی شهرشاد

با مشخصسازی عوامل کلیدی و ارزش ذاری هرکدام از آنها در تحقق شهر شتاد ،ستعی
شده است وضعیت منا ق ارومیه از لحات شادی مشخص ردند ،برای این منظور نیز از متدل
کوپراس استفاده شده است .مدل کوپراس یکی از روشهای تصمیم یری چندشاخصته استت
که تأثیر عوامل منفی و مثبت را بهصور

جدا انه میسنجد و در نهایت مطابق با فرمول امتیاز

نهایی را محاسبه میکند .همان ور که در جدول شمارۀ  1قابل مشاهده استت .در اینجتا -sj
مقدار عملیاتی شده مقادیر شاخصهای منفی و  +sjمقادیر عملیاتی مقادیر شاخصهای مثبتت
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بوده است که با توجه به اینکه تمام شاخصها جنبة مثبت داشتهاند (بتدینمنظتور کته افتزایش
مقادیر بیانگر جنبة مثبت بوده است) ،بنابراین مقادیر ما در  -sjو  -1/sjبرابر با صتفر محاستبه
شدهاند .نتایج ارزیابی مدل کوپراس در سط منا ق پنج انة شهر ارومیه بیانگر رتبة ی

بترای

منطقة  0بوده است و بدترین منطقه نسبت به این شاخصها منطقة  2با امتیاز  1/0درصد بتوده
است.
جدول  -6رتبهبندی عوامل کلیدی شهر شاد در سطح مناطق ارومیه
مأخذ :یافتههای تحقیق0911 ،
مناطق

sj+

sj-

1/sj-

امتیاز

رتبه

منطقه 0

1/911081

1

1

1/911081

0

منطقه 2

1/007119

1

1

1/007119

1

منطقه9

1/010101

1

1

1/010101

9

منطقه0

1/071881

1

1

1/071881

0

منطقه1

1/22179

1

1

1/22179

2

شکل  -5رتبهبندی مناطق ارومیه از لحاظ شاخصهای شهرشاد
مأخذ :نگارند ان 0911

سال نوزدهم
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 .4 .3تجزیه وتحلیل سناریوها

بعد از بررسی چگونگی عملکرد شاخصها در وضعیتهای اثر ذاری-اثرپذیری بهصور
مستقیم و غیرمستقیم و شیوه پراکنش آنها عوامتل کلیتدی استتخراج شتدهاند ،ستپ

جهتت

تحلیل و استخراج سناریوهای محتمل شهر شاد ارومیه ،اقدام بته بیتان وضتعیتهتای محتمتل
عوامل کلیدی شده تا جهت بررسی وارد نرمافزار سناریو ویزارد ردند.
جدول  -7عوامل کلیدی شهر شاد در ارومیه
مأخذ :یافتههای تحقیق0911 ،
عوامل کلیدی

فضاهای
خا رهانگیز

استفادۀ منطقی از
فضاهای شهری

فضای سبز

راحی فضاهای
دلپذیر

پاکیز ی محیع

میزان مطلوبیت

مطلوب
بینابین و ایستا
نامطلوب

وضعیتهای محتمل

توجه جدی به فضای خا رهانگیز در سط شهر شده است.
فضاهای خا رهانگیز شهر به فراموشی سپردهشدهاند.
فضاها با خا ره در سط شهری تبدیل به بافتهای فرسوده و ناکارآمد
شهری شدهاند.

مطلوب

رعایت اصل آرامش–راحتی و ساز اری در کاربریها

بینابین و ایستا

رشد ار انیکی شهری و فضاهای شهری

نامطلوب

بیتوجهی به فضاها و ساز اری آنها

مطلوب

بهبود میزان سرانة فضای سبز در سط شهر

بینابین و ایستا

کاهش میزان سرانة فضای سبز

نامطلوب

تبدیل فضای سبز شهری به کاربریهای دیگر

مطلوب

افزایش فضاهای دلپذیر در سط شهر

بینابین و ایستا

توجه به خواست و علایق مردمی

نامطلوب

افزایش فضاهای نامطبوع شهر

مطلوب

بهبود پاکیزیگی در سط شهر

بینابین و ایستا

مدیریت ضعیف بافتهای ناکارآمد و فاقد بهداشت در سط شهر

نامطلوب

کاهش میزان پاکیز ی در سط شهر

مطلوب
ح

آزادی

احساس امنیت

بهبود ح

آزادی

بینابین و ایستا

بهبود ح

آزادی در فضاهای عمومی

نامطلوب

کاهش ح

آزادی در فضاهای عمومی

مطلوب

افزایش امنیت در سط شهر

بینابین و ایستا

افزایش فضاهای بیدفاع در سط شهر
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میزان مطلوبیت

وضعیتهای محتمل

نامطلوب

کاهش میزان امنیت در سط شهر

مطلوب

افزایش هویت در سط شهر

بینابین و ایستا

بهبود روند تعلقخا ر به محل زند ی

نامطلوب

کاهش هویت در سط شهری

بعد از راحی وضعیتهای احتمالی ماتری
 8عامل کلیدی مذکور راحی ردید که بهصور

متقا ع تهیه شد ،که ی

ماتری

 n*nبترای

پرستشنامتهای بته همتراه راهنمتای نحتوۀ

پاسخ ویی در اختیار متخصصان قرار رفت .متخصصان با رح این سؤال که «ا ر هر یت

از

وضعیتهای پیش روی عوامل کلیدی اتفاق بیفتد چه تأثیری بتر وقتوع یتا عتدم وقتوع ستایر
وضعیتهای پیش روی عوامل دیگر خواهد داشت؟» به تکمیتل پرستشنامته بتر استاس سته
ویژ ی توانمندساز ،بیتأثیر و محدودیتساز اقدام کردند و با درج ارقامی بین  -9تا  +9میتزان
تأثیر ذاری هرکدام از وضعیتهای پتیشروی عوامتل کلیتدی را بتر آینتده شهرشتاد ارومیته
مشخص کردند .سپ

با در نظر رفتن میانگین ساده از آنها ،دادهها بترای ورود بته نرمافتزار

 Scenario wizardآماده شدند .با جمعآوری دادهها از کارشناسان مربو ه ،امکتان استتفاده از
نرمافزار سناریو ویزارد فراهم ردید.
نرمافزار سناریو ویزارد به ورکلی سه دسته سناریو را برای محقق ارائه میدهد :سناریوهای
با احتمال قوی ،سناریوهای با احتمال ضعیف و سناریوهای با احتمال ساز اری و انطباق بالتا.
با توجه به وسعت ماتری

و ابعاد آن و بتر استاس نظترا

کارشناستان در نرمافتزار ستناریو

ویزارد سناریوهای زیر بهدستآمده است:
سناریوهای قوی 0 :سناریوسناریوهای باورکردنی یا سناریوهای با ساز اری بالا01 :سناریوسناریوهای ضعیف170 :منطقی است که بین سناریوهای محدود قوی و سناریوهای وسیع ضتعیف ،ستناریوهای بتا
ساز اری بالا را در نظر بگیریم که بر این استاس ،تعتداد  01ستناریو معقتول و منطقتی بترای
برنامهریزی و سیاست ذاری در اختیار پژوهش قرار رفت .بنابراین ،سناریوهای استخراجشده

سال نوزدهم
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میتوانند کاملاً مطلوب یا کاملاً بحرانی باشند .درواقتع ستناریوهای متذکور براستاس منطتق و
الگوریتم تحلیل ر نرمافزار سناریو ویزارد راحی میشوند.
 .3 .3سناریوهای محتمل با سازگاری بالا (سناریوهای باورکردنی)

درمجموع  01سناریوی باورکردنی پیشروی شهر شاد ارومیه وجود دارد .این ستناریوها از
از عوامل در ارتباط با وضعیتهای هری

همکنشی بین وضعیتهای هر ی

از عوامتل دیگتر

استخراج میشوند و این  01سسناریو محتمل ،با سه سناریو با وضعیتهای (مطلوب بتا رنتگ
سبز ،ایستا به رنگ زرد ،بحرانی با رنگ قرمز) در درجتا

احتمتال تحقتق متفتاو

میباشتد.

همان ور که در جدول ( )8نیز مشاهده میشود.
جدول  -8سناریوهای محتمل شهرشاد ارومیه
مأخذ :یافتههای تحقیق0911 ،
سناریو نوزدهم

سناریوی هیجدهم

سناریوی هفدهم

سناریوی شانزدهم

سناریوی پانزدهم

سناریوی چهاردهم

سناریوی سیزدهم

سناریوی دوازدهم

سناریوی یازدهم

سناریوی دهم

سناریوی نهم

سناریوی هشتم

سناریوی هفتم

سناریوی ششم

سناریوی پنجم

سناریوی چهارم

سناریوی سوم

سناریوی دوم

سناریوی اول

نامطلوب

ایستا

نامطلوب

ایستا

نامطلوب

ایستا

ایستا

مطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب

ایستا

مطلوب

مطلوب

مطلوب

ایستا

نامطلوب

ایستا

فضاهای خاطرهانگیز

نامطلوب

نامطلوب

ایستا

ایستا

نامطلوب

ایستا

مطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب

ایستا

مطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب

استفاده منطقی از فضاهای شهری

نامطلوب

نامطلوب

نامطلوب

نامطلوب

ایستا

ایستا

ایستا

مطلوب

نامطلوب

مطلوب

مطلوب

نامطلوب

ایستا

مطلوب

مطلوب

مطلوب

ایستا

ایستا

ایستا

فضای سبز
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نامطلوب

نامطلوب

نامطلوب

نامطلوب

نامطلوب

نامطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب

ایستا

مطلوب

مطلوب

مطلوب

ایستا

مطلوب

مطلوب

ایستا

ایستا

ایستا

طراحی فضاهای دلپذیر

ایستا

ایستا

ایستا

ایستا

ایستا

ایستا

مطلوب

مطلوب

ایستا

مطلوب

مطلوب

ایستا

ایستا

مطلوب

مطلوب

مطلوب

ایستا

ایستا

ایستا

نامطلوب

نامطلوب

نامطلوب

نامطلوب

نامطلوب

نامطلوب

ایستا

ایستا

ایستا

ایستا

ایستا

مطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب

ایستا

ایستا

ایستا

پاکیزگی محیط حس آزادی

نامطلوب

نامطلوب

نامطلوب

نامطلوب

نامطلوب

نامطلوب

نامطلوب

نامطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب

ایستا

مطلوب

نامطلوب

نامطلوب

نامطلوب

نامطلوب

نامطلوب

نامطلوب

ایستا

ایستا

ایستا

ایستا

ایستا

ایستا

ایستا

ایستا

ایستا

ایستا

مطلوب

مطلوب
مطلوب

مطلوب

احساس امنیت

از آن-
به وضعیت مطلوب و در مرتبة بعدی وضعیت ایستا بوده است و ضرایب تحقق هری

عناصر هویتبخش

ها نیز به شرح جدول ( )1بودهاند.
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از مجموع  012وضتعیت موجتود در ستناریوهای محتمتل ،تعتداد  11وضتعیت مطلتوب

( 98/82درصد) ،تعداد  10وضعیت ایستا ( 91/19درصد) و تعتداد  91وضتعیت نتامطلوب یتا

بحرانی ( 21/11درصد) را نشان میدهد .نتایج حاکی از آن است که بیشترین فراوانتی مربتوط
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جدول  -9ضرایب ،تعداد و درصد هریک از وضعیتها به تفکیک هر سناریو براساس طیف سهگانه
مأخذ :یافتههای تحقیق0911 ،
تعداد وضعیتها به
تفکیک

مطلوبیت

ایستا

بحرانی

میزان مطلوبیت

امتیاز ایدهآل

درصد مطلوبیت

بحرانی

بحرانی
میزان شرایط

براساس نتایج جتدول ( ،)1ستناریو چهتارم بتا کستب  7فتر

حداکثر شرایط

9
9
2
7
1
1
0
1
1
1
0
1
9
1
1
1
1
1
1

1
0
1
0
2
2
0
2
2
9
9
2
0
0
2
9
2
2
0

1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
7

1
1
1
20
08
08
02
01
08
01
02
01
1
1
1
1
1
1
1

1
0
1
0
2
2
0
2
2
9
2
2
0
0
2
9
2
2
0

1
-9
1
1
1
1
1
-9
1
1
-9
-9
-9
-02
-08
-01
-08
-08
-20

1
1
1
20
08
08
02
01
08
01
02
01
1
1
1
1
1
1
1

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

97/1
97/1
21
87/1
71
71
11
12/1
71
12/1
11
12/1
97/1
1
1
1
1
1
1

1
-9
1
1
1
1
1
-9
1
1
-9
-9
-9
-02
-08
-01
-08
-08
-20

-20
-20
-20
-20
-20
-20
-20
-20
-20
-20
-20
-20
-20
-20
-20
-20
-20
-20
-20

بحرانی

S0
S2
S9
S0
S1
S1
S7
S8
S1
S01
S00
S02
S13
S00
S01
S01
S07
S08
S01

5

1

-5

وضعیتهای مطلوب

درصد شرایط

S

ضرایب وضعیتها

وضعیتهای بحرانی

1
-02/1
1
1
1
1
1
-02/1
1
1
-02/1
-02/1
-02/1
-11
-71
-12/1
-71
-71
-87/1

مطلتوب ( 87/1درصتد)

مطلوبترین و در مرتبة بعدی سناریوهای پتنجم ،ششتم و نهتم بتا  1وضتعیت مطلتوب (71
درصد) قرار رفتهاند و در رابطه با سناریوهای ایستا ،سناریو سوم بتا  1وضتعیت ،ستناریو اول
با  1وضعیت ایستا محتملترین بودهاند و امتا وضتعیت بحرانتی شتهر شتاد ارومیته بیشتتر در
سناریوهای نوزدهم با  7وضعیت بحرانی(  -87/1درصتد) و در مرتبتة بعتدی در ستناریوهای
پانزدهم و هفدهم با  1وضعیت بحران (  -71درصد) قرار داشتهاند.

مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای

211

شمارۀ سی و ششم

 .6 .3گروهبندی و تحلیل سناریوهای محتمل با سازگاری بالا (سناریوهای باورکردنی)

سناریوهای محتمل با ساز اری بالا را با توجه به قرابت آنها میتوان بته دو تروه تقستیم
کرد که هری
ی

یا چند فر

از روهها شامل سناریوهایی با ویژ یهای تقریباً مشتر و با اندکی تفاو

در

از میان  8عامل کلیدی هستند این روهها به شرح ذیل میباشند:

روه اول :سناریو مطلوب (شامل سناریو)02 ،00 ،01 ،1 ،8 ،1،7 ،1 ،0 :
روه دوم :سناریوهای ایستا (شامل سناریوهای؛ )00 ،09 ،9 ،2 ،0
روه سوم :سناریوهای بحرانی (شامل سناریوهای؛ )01 ،08 ،07 ،01 ،01
از میان  01سناریو محتمل 1 ،سناریو در حالت مطلوب قرار دارنتد و  1ستناریو در حالتت
ایستا و  1سناریو در حالت بحرانی قرار دارند.
 .7 .3تحلیل و تفسیر پیامد و نتایج سناریو
سناریو گروه اول :شرایط مطلوب؛ وضعیتهای محتمل شهر شاد برای ارومیه

سناریو مطلوب بیانگر بهترین وضعیت پیشروی شهرشاد در شهر ارومیته بتوده استت .در
روش آیندهپژوهی ،هر سناریو ،مسیری را نشان میدهتد؛ مستیری کته بترای قتدم ذاشتتن و
حرکت در آن ضرور

دارد .در زمینة شهر شتاد موضتوع تحقیتق حاضتر نیتز پتیشنیازهتای

ضروری است .در اینجا وضعیت مطلوب در  1سناریو از ضریب مطلوبیت  87/1تا  11درصتد
قرار رفتهاند .مقایسة وضعیتهای مطلوب شهر شاد ارومیه با وضعیتهتای ایستتا و بحرانتی
بیانگر احتمال تحقق بالا برای این روه بوده است.
در این روه وضعیت بحرانی یتا وجتود نداشتته یتا در حتد نتاچیزی قترار داشتتهانتد و
وضعیتهای ایستا این روه نیز در ضرایب کمتر از  01درصد قرار داشتتهانتد .در ایتن تروه
بیشترین تأکید بر عوامل سرانة فضتای ستبز در شتهر افزایشیافتته استت و در کنتار آن حت
مسئولیتپذیری شهروندان تقویت شتده تتا ستط پتاکیز ی محیعزیستت شتهر بهبتود یابتد.
همچنین ،به مسئلة امنیت و آسایش شهروندان در شهر بیشتر توجه شتده استت تتا شتهروندان
ح

آزادی بیشتری در فضای شهر احساس کنند و آرامش روحی  -روانی مطلوب خود را به

دست آوردند و شهر به فضای خا رهانگیز برای شهروندان تبدیل ردد تتا احستاس تعلتق بته
مکانی در شهروندان تقویت ردد.
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سناریوهای گروه دوم :روند تغییرات بسیار کند و آرام؛ حفظ وضع موجود

در این روه ،پنج سناریو مشاهده میشود که شامل سناریوهای یکم ،دوم ،سوم ،سیزدهم و
چهاردهم بوده است .در این روه عوامل متمایزکننده تفاو

در میزان فتر

هتای مطلتوب و

ایستا و بحران است .این روه بیشتر شامل ویژ تیهتای متدیریت بافتتهتای فرستوده شتهر
ضعیف است و به خواست و علتایق متردم از ترف مستئولین شتهری کمتتوجهی متیشتود،
به وریکه نیازهای بهداشتی-درمانی ساکنان در سط کم برآورده شده وامنیتت آنهتا بته ور
صحی تأمین نمی ردد ،به وریکه هنوز فضاهای بیدفاع در شهر وجود دارند و حت

آزادی

و تعلقخا ر به مکان به مقدار مطلوب نرسیده است.
سناریوهای گروه سوم :شرایط بحرانی و نامطلوب؛ عدم امکان توسعۀ شهر شاد

سناریوهای بحرانی بیانگر بدترین شرایع پیشروی شهر شاد ارومیه استت کته در صتور
تحقق این سناریوها شهر شاد در سط نازلی قرار خواهد رفت .این وضعیت در پنج ستناریو
نمود داشته است که دارای ویژ یهای بافتهای فرسوده و ناکارآمد در ستط شتهر در حتال
افزایش هستند و نهادهای مدیریتی هیچ تلاشی در ساماندهی آنها انجام نمیدهند ،بته توری
که فضاهای سبز موجود در این بخشها در حال تبدیلشدن به ستایر کتاربریهتا (مستکونی-
تجاری) بوده و فضاهای خا رهانگیز درحال کم شدن هستند و به اصتل ستاز اری بیتتوجهی
میشود ،به وری که فضاهای بی دفاع شهر افزایشیافته و ناامنی سترش یافته استت و هتیچ
احساس تعلق به مکان وجود ندارد.
 .6نتیجهگیری و پیشنهادها

رشد شتابان شهرنشینی و متعاقب آن کاهش ظرفیت محدود شهرها جهتت بترآوردهستازی
نیازهای ساکنان خود ،زمینهساز بسیاری از چالشها چون اضطراب ،فشار ،نارحتیهتای روانتی
و استرس و کاهش شادی و نشاط شده است که این مسئله زمانی حاد میشتود کته بته رونتد
پیشبینیهای جمعیت برای سال  2111که حدود  71درصد تخمتین زده شتده استت و منتابع
موجود شهرها هر روز در حال کاهش است ،توجه ردد .در این تحقیق سعی شده است تا بتا
بررسی شاخصهای شهر شاد در افق  ،0010وضتعیتهتای محتمتل ارومیته از لحتات شتادی
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مشخص شود و بتا تعیتین نقتش و مأموریتهتای ستازمانی بهتترین سیاستت جهتت بترآورد
سناریوهای مطلوب در راستای شهر شاد در ارومیه اتخاذ شود ،بتدین منظتور  21شتاخص در
محیع نرمافزار  Mentalmodelerمورد سنجش قرار رفته و بعد از سنجش نوع رابطتههتا8 ،
شاخص (فضای سبز ،راحی فضای دلپذیر ،استفادۀ منطقی از فضاهای شتهری ،حت

آزادی،

امنیت ،پاکیز ی محیع ،عناصر هویتبخش ،فضتاهای ختا رهانگیتز) بتهعنوان عوامتل کلیتدی
شناخته شدند .سپ

با استفاده از مدل فولر اقدام به وزندار کتردن عوامتل شتده استت تتا بتا

استفاده از مدل کوپراس وضعیت آنها در سط شهر مشتخص ردنتد .کته نتتایج نشتان داده
است منطقة  0بهترین وضعیت را از لحات این عوامل داشته و منطقته  2بتدترین شترایع را بته
خود اختصاص داده است.
برای بررسی وضعیتهای محتمل پیشروی ارومیه از لحتات شهرشتاد ،عوامتل کلیتدی در
قالب مانهها در سه وضعیت مطلوب ،ایستتا و بحرانتی بقتهبنتدی شتده کته جهتت تبیتین
وضعیتها وارد محیع سناریو ویزارد شده و مورد ارزیابی کارشناسان متخصص در این زمینته
قرار رفتند .وضعیتهای پیشروی شهر شاد ارومیه در قالتب سته ستناریوی قتوی بتا چهتار
سناریو ،سناریوهای ضعیف با  170سناریو و سناریو ساز ار با  01ستناریو مشتخص شتدهاند.
سناریوهای محتمل در سه وضعیت مطلوب ،ایستا و بحرانتی قرار رفتتهانتد کته مجمتوع 012
وضعیت را شامل شدهاند ،در این میان سناریوهای مطلوب با  11وضعیت ،بیشترین فراوانتی را
داشتهاند و بیشترین ضریب این روه مربوط به سناریو  0با  8731درصد بتوده استت .در ایتن
روه ویژ یهای سرانة فضای سبز در شهر افزایشیافته است و در کنتار آن حت

مستئولیت-

پذیری شهروندان تقویت شده تا سط پاکیز ی محیع زیست شهر بهبتود یابتد .همچنتین ،بته
مسئلة امنیت و آسایش شهروندان در شهر بیشتر توجه شده استت تتا شتهروندان حت

آزادی

بیشتری در فضای شهر احساس کنند و آرامش روحتی  -روانتی مطلتوب ختود را بته دستت
آوردند و شهر به فضایی خا رهانگیز برای شهروندان تبدیل ردد تا احساس تعلق به مکان در
شهروندان تقویت ردد .بنابر نتایج ،میتوان وضعیت مطلوب را برای آینده ارومیه متصور شد،
تحقیق حاضر با استفاده از روش تلفیقی آیندهنگاری و مدلهتای تصتمیم یتری ستعی داشتته
است بستر تصمیم یری صحی و مناسب برای حصول به شهر شاد را در اختیار مسئولان قترار
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دهد ،در این راستا براساس یافتههای حاصتل از تحقیتق پیشتنهادهایی جهتت حرکتت هرچته
بیشتر و مطلوبتر در مسیر شهر شاد شدهاند.
 منطقة  2به دلیل ضعف عملکردی در زمینة عوامل کلیتدی در اولویتت اول توجته بایتدقرار یرد.
-با توجه به ارزش بالای عوامل کلیدی (استفادۀ منطقی از فضای شهری ،حت

آزادی) در

مرتبة اول و فضای سبز و پاکیز ی محیع در مرتبة دوم ،لازم است در منا ق کمتر شتاد چتون
منطقة دو و چهار بیشتر مورد توجه قرار یرند.
-بازآفرینی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهر جهت بهبود ح

تعلق مکانی مورد توجه و

تأکید قرار یرند.
 امنیت در سط شهر تأمین ردد ،برای این منظور نیز لازم است فضاهای بیدفاع شتهریشناسایی شوند و اقداما

اصلاحی انجام یرند.
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خاصی برخوردار است ازآنجاییکه مرزها و به خصوص مرزهای زمینی معبر اصتلی
ورود غیرقانونی مواد مخدر می باشند ،اقدامات مترزی نقتش پررن تی را در عرصتة
جلوگیری از قاچاق ایفا می کنند این پژوهش که با هتد

ب ررستی ال توی مناستب

مرزی برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر از مرزهای استان سیستتان و بلوچستتان
انجام گرفته است  ،به روش کیفی انجام شده و بر اساس ماهیت ،توصیفی  -تحلیلتی
است و بر اساس هد  ،به دلیل استفاده از نتایج آن در برنامه ریزی هتای متورد نیتاز
سیاسی ،فضایی ،اقتصادی و اجتماعی و مطالعات استان های مرزی ،کاربردی استت
جامعة آماری این پژوهش شامل تعدادی از متخصصان حوزۀ امنیتت مترزی اعتم از
مرزبانان نظامی و انتظامی ،نیروهای شاغل در ستاد مبارزه با مواد مخدر ،فرمانداری -
ها و اس تادان و صاحب نظران علوم جغرافیایی است نتایج پژوهش نشان می دهد کته
براساس یافته های این مقاله ،ال وی مدیریتی گشت زنی و بازرسی که باید دولت های
ایران ،پاکستان و افغانستان با همکاری و همیاری یکدی ر آن را اجرا کننتد ،ال توی
مناسبی برای حفاظت از مرزهای شرقی کشور است

کلیدواژه ها :اقدامات مرزی ،قاچاق مواد مخدر ،استان سیستان و بلوچستان
 .2مقدمه

وقتی سخن از قاچاق به میان میآید ،ناخودآگاه ذهتن شتنونده بتیش از هتر چیتز متوجته
قاچاق مواد مخدر میشود که برای کشورها مشکلزاترین و برای قاچاقچیان پرستودترین نتو
قاچاق را در سطح جهان تشکیل میدهد قاچاق بینالمللی مواد مخدر یک جترم ستازمانیافتة
فراملی است که توسط بانتدها و گتروههتای ستازمانیافته بتا سلستلهمراتب نیترو ،امکانتات و
تجهیزات ،مرزهای کشورها را پشت سر گذاشته ،صلاحیت سرزمینی دولتها را نقض کترده و
در مسیر حمل از مبدأ تا مقصد جرائم دی تری از قبیتل هواپیماربتایی ،تترور و قتتل ،تخریتب
محیطزیست ،قاچاق سلاح و مهمات وغیره را نیز همراه خواهد داشت پدیتدۀ متواد مختدر و
قاچاق آن ،هم دارای ضررهای فردی و هم ضررهای اجتماعی است و ضررهای اجتمتاعی آن
از ضررهای فردی نیز بیشتر است وجوه کلان حاصل از قاچتاق متواد مختدر موجتب فستاد،
بیثباتی اقتصادی و سیاسی جوامع میشود خصیصة دی ری که در مشکل اعتیاد و قاچاق مواد
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مخدر وجود دارد آن است که شاید حل هیچ مشکل دی ری در سطح جهان تا این حد نیازمند
همکاری بین کشورها نباشد (قهرمانی و علیزاده ،1900 ،ص )01
مناطق مرزی به دلیل تماس بتا محیطهتای گونتاگون داخلتی و ختارجی ،از ویژگتیهتای
خاصی برخوردارند وجود تماسها ،مبادلات و پیوندهای فضایی دو سوی مرز بین کشتورهای
مجاور از سویی و آسیبپذیریها و وجود تهدیدات مختل

در ایتن منتاطق از ستویی دی تر،

باعث چالشهای عمدهای در این نواحی شده است بر ایتن استاس ،معضتلاتی کته توأمتان از
ناحیة مرزهای جنوب شرق (سیستان و بلوچستان) جمهوری اسلامی ایران ،بر این کشتور وارد
میشود را این ونه میتوان برشمرد :بیثباتی سیاسی همسای ان شرقی و شکلگیری دولتهتای
ضعی

و ورشکسته ،تقویت جریان افراطی سلفیگرایی و تروریسم ،رواج انوا قاچتاق متواد

مخدر ،سلاح و انسان ،حضور نیروهای بی انه در منطقه (اعظمی ،دهمرده ،جمتال ،1901 ،ص
)0
تهدیدات مرزی با توجه به موقعیت کشورها و شرایط و فضای پیرامونی و داخلی متفتاوت
است و میتواند شامل موارد زیتر باشتد :تهدیتدهای امنیتتی ،تهدیتدهای سیاستی ،تهدیتدهای
اقتصادی ،تهدیدهای فرهن ی ،تهدیدهای قاچتاق (کالتا ،متواد مختدر ،انستان ،ستوخت ،دارو،
سلاح وغیره) (همان :ص  )9امنیت مرزی ،به معنی جلوگیری از انجام هرگونه اعمتال خلتا
قانون در طول مرزهای یک کشور و قانونیکردن تردد اشخاص و حملونقل کالتا و حیوانتات
اهلی ،با رعایت ضوابط قانونی از راه دروازههای مجاز مترزی استت پایتدارترین و مهمتترین
نقش مرز ،کارکرد دفاعی  -امنیتی آن ،یعنی ایجاد مانع در برابر حرکت انسان ،کالتا و تفکترات
است در این میان ،تلاش کشورها بر این است که تا جایی که ممکن باشد مرزهای آنهتا جتز
در برخی گذرگاههای توافقشده و مجاز غیرقابل نفوذ باشد تا به این وسیله حاکمیت آنها بتر
سرزمین خود دچار خدشه نشود و امنیت کشور در ابعاد گوناگون سیاسی ،اقتصتادی و نظتامی
آسیب نبیند ایجاد امنیت در مناطق مرزی ایجاد امنیت برای کل کشور است؛ زیترا در صتورت
بروز ناامنی در این مناطق ،این معضل میتواند به کل کشتور سترایت کنتد مترز از مهمتترین
عناصر مرتبط با امنیت داخلی به شمار میآیتد ،موضتوعی کته در کشتورهای همستایه ،یعنتی
افغانستان (و پاکستان) با بیثباتی (نسبی) همراه بوده و این امر موجب بروز تهدیدات امنیتی و
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بروز رخدادهای ضدامنیتی متعدد در داخل کشور شده است انسداد مرزهای شرقی کشتور بتا
توجه به موضوعات مختل

امنیتی از اولویتهای خاصی برختوردار استت بنتابراین ،انستداد

مسیرهای تردد خودروها و وستایل نقلیتة موتتوری ،نصتب تجهیتزات الکترونیکتی ،رادارهتا،
دوربینها ،احداث خاکریزها ،کانالهتا و برجکهتا بتهمنظور انستداد کامتل مترز بتر استاس
فازبندیهای مختل

در حال اجراست (آرشیو ستاد مبارزه با مواد مخدر)1901 ،

مرزهای شرقی ایتران بته دلیتل ستاختار ژئوپتولیتیکی ناشتی از همستای ی بتا کشتورهای
افغانستان و پاکستان ،تهدیدات فراوانی را تجربه کرده است کته عبارتنتد از 1 :توستعة کشتت
خشخاش و افزایش قاچاق مواد مخدر و تداوم شرارتهای مرتبط بتا آن در شترق کشتور0 ،
تروریسم 9 ،بحران هیدروپولیتیک و مستئلة هیرمنتد و آب سیستتان 0 ،مستئلة پشتونستتان و
بلوچستان بزرگ 2 ،افزایش بیاعتمادی قبایل پشتون نسبت به سیاستهای اعمتالی ایتران3 ،
شکلگیری یک دولت لیبرال در افغانستان 7 ،حذ

ایران از مسیر خط لولة نفت و گاز آسیای

مرکزی (حافظنیا ،1939 ،ص  )09ازاینرو ،با توجه به مشکلات و مسائل مهمتی کته مستئلة
قاچاق مواد مخدر در حوزههای مختل

فضایی ،سیاسی ،امنیتی ،اقتصتادی و اجتمتاعی بترای

کشور ایجاد میکند محقق بر آن شد تا با تحلیل و بررسی نقش اقدامات مرزی ،ال وی مناسب
مرزی را برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر به داخل کشور از استتان سیستتان و بلوچستتان
ارائه نماید بنابراین ،مسئلة اصلی این است که:
 پیامدهای سیاسی -فضایی انسداد فیزیکی مرزها در سیستان و بلوچستان چه میباشد؟
 پیامدهای اقتصادی انسداد فیزیکی مرزها در سیستان و بلوچستان چه مواردی است؟
 پیامدهای اجتماعی انسداد فیزیکی مرزها در سیستان و بلوچستان چیست؟
 نقش نیروهای بومی ،مرزنشینان و بخش خصوصی در کاهش قاچتاق متواد مختدر در
سیستان و بلوچستان چ ونه است؟
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 .1مبانی نظری پژوهش

مرزها خطوطی هستند که حدود بیرونی قلمرو سترزمین تحتت حاکمیتت یتک حکومتت
ملت-پایه را مشخص می کنند مرز عامل تشخیص و عامل جدایی یک واحد متشکل سیاستی
یا یک کشور از دی ر واحدهای مجاور آن است (حافظنیا ،1939 ،ص )30
مرزهای زمینی بینالمللی« ،بهعنوان نقطة تماس میتان کشتورهای همستایه ،در شتکلدهی
مناسبات سیاسی و اقتصادی آنها نقش برجستهای به عهده دارند مرزها به طور مکترر مستبب
تنشهایی بین دولتها بوده و قویاً کنش متقابل میان مردمانی که در مناطق مجاور هم بته ستر
میبرند را تحت تأثیر قرار دادهانتد مرزهتای رسترزمینی بتین کشتورها هتر چته عمیتقتر در
چشمانداز سیاسی و فرهن ی جای ب یرند ،دوام آنها بیشتر خواهند بود مرزهتای رسترزمینی
بین کشورها باید مراحلی را طی کنند تا به درجة تکامل برسند ،هرچند گفتنی استت کته بایتد
توسط دو دولت ذیربط به رسمیت شناخته شده باشند ،علامتگذاری شده باشتند و بته طتور
کارامدی اداره و ن اهداری شوند جونز ( )1002معتقد است که مرزها در راه تکامل خود باید
از سه مرحله ب ذرند 1 :تفاهم بر سر مکان تقریبی مرز 0 ،تحدید حدود 9 ،علامتگذاری بتر
روی زمین» (درایسدل و بلیک ،1979،صص )191-193

شکل  -2مراحل تکامل خط مرزی
مأخذ :جان پرور1901،
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به این سه مرحله باید مرحلة چهارمی نیز اضتافه کترد؛ زیترا بعتد از مرحلتة ستوم کته بتا
علامتگذاری مرز بر روی زمین موافقت میشتود بایتد بتتوان آن را متدیریت کترد بنتابراین،
مرحلة چهارم ،مدیریت مرزهای تفاهمشده است «برای مدیریت مؤثر امنیت یا کنترل مرزهتای
خود ،یک کشور باید فعالیتهای مدیریت مترزی ختود را بتهعنوان یتک سیستتم درک کنتد
دپارتمان آزمایش اه امنیت ملی ،آزمایش اههای ملی سندیا ،1با استفاده از سیستتمهای مهندستی
و بنیادهای امنیتی ،روشی را بترای مدلستازی و تجزیتهوتحلیل سیستتمهای متدیریت مترزی
توسعه داده است بر اساس پژوهش این آزمایش اه ،معماری مرجع شامل سه دیتدگاه اساستی
است که میتواند برای توصی

سیستمهای مدیریت مرزی استفاده شود رالبته باید گفتت کته

مدیریت مرزی اغلب با چنتدین چتالش مواجته استت اول ،سیستتمهای متدیریت مترزی بتا
حرکات قانونی افراد و کالاها روبرو هستند حجم منحصربفرد این ترافیک میتواند بر طراحتی
و عملیات بندرهای ورودی تأثیر ب ذارد ترافیک غیرقانونی مربوط به افراد و کالاهتا نیتز بایتد
شناسایی شود دوم ،عوامل سیاسی و اقتصادی دی ری نیز وجود دارند که بتر متدیریت مترزی
تأثیر میگذارند این چالشها میتوانند بهطور گستردهای به چالشهای انسانی ،کالایی ،سیاسی
و اقتصادی تقسیم شوند» (دوگان ،0993 ،0صص )2-3

1. Sandia National Laboratories
2. Duggan
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شکل  -1معماری مرجع سیستمهای مدیریت مرزی
مأخذ :دوگان1002 ،

بلیک یکی از جغرافیادانان مطرحی است کته در زمینتة مستائل مرزهتای زمینتی نظریتات
مهمی را ارائه کرده است در کتاب جغرافیای سیاسی خاورمیانه و شمال آفریقا به طور مفصتل
به مسائل مرزی در این محدودۀ جغرافیایی پرداختته استت بته علتاوه در مقالتهای بتا عنتوان
«اهدا

مدیریت مرزهای زمینی» شاخصهای مؤثر در مدیریت مرزها را بیان کترده استت در

جدول زیر این شاخصها مطرح شدهاند
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جدول  -2شاخصهای مؤثر و مشخصات آنها در مدیریت مرز
مأخذ :افشردی و همکاران1909 ،
مشخصات

شاخصها

یکی از اهدا
مدیریت خط
مرزی

اصلی مدیریت مرز حمایت از علامتگذاری به صورت واضح و بدون ابهام خط

مرزی است در این راستا ،برای مدیریت خوب خط مرزی باید بتوان چارچوب قانونی واضتح و
روشنی را که در آن به صورت واضح و روشن مسائلی که ممکن است مدیریت ختط مترزی را
دچار چالش و تغییر کند در همة زمانها فراهم کرد ،به عنوان مثال کش

منتابع مشتترک مترزی،

تغییر مسیر رودخانه ،و غیره
در برخی بخشهای جهان ،دستیابی و دسترسی به مرزهای بینالمللی با دیدگاهی به عبور قتانونی
از مرز تقریباً برابری میکند دسترسی به تدارک جادهها یا خطوط راهآهتن کته ممکتن استت بته
مقدار زیاد یا محدود باشد یا وجود نداشته باشد ،بست ی دارد در برختی کشتورها دسترستی بته
مناطق مرزی محدود و جادهها مسدود شده و پلیس مرزها را کنترل میکند هد

متدیریت ایتن

است که به شهروندان اجازه دهد که به طور آزادانه از مرزها مادامی کته امنیتت در ستطح متورد
مدیریت
دسترسی

نیاز در نظر گرفته شده است ،عبور و مرور کنند فعالیتتهتا بتین کشتورها متفتاوت استت ،امتا
مدیریت ممکن است به وسیلة وجود جادههای مناسب یا سیاستهای امنیتتی در یتک طتر

یتا

دی ر بخشها محدود شود در بیشتر کشورها تعداد زیادی از سازمانها درگیر هستند (گمرکهتا،
کنترل گذرنامه ،خدمات حملونقل ،پلیس و

میتزان بتاز بتودن) و ازایتنرو ستطح فعالیتت بته

صورت مستقیم با سیاست دولت مرتبط میباشد در حالت گستترده ،متدیریت ممکتن استت بته
معنی بسته ن اه داشتن مرز برای عبور و مرور باشد جنبههای عملتی متدیریت دسترستی شتامل
قوانینی از ن هداشتن جادههای فرامرزی و نقاط عبور و مرور با رفاه مناسب برای مستافران متی-
باشد
فعالیتهای امنیتی در مرزها وابسته به روابط خارجی ،جغرافیا و فرصتهای اقتصتادی متیباشتد
درک شهروندان بیشتر کشورها از مرزها هنوز به عنوان تأمینکنندۀ امنیت و جلوگیری از ورود:
 تهاجم نظامی؛مدیریت امنیت

 کالاهای غیرقانونی ،دارو ،سلاح ،کالاهای قاچاق ،محرکات جنسی ،غذاهای آلوده و غیره؛ مخاطرات سلامتی ،مسافران آلوده ،آلودگی هوا ،غذا ،بیماریهای دهانی و غیره؛ افراد غیرقانونی ،مهاجران غیرقانونی ،قاچاقچیان ،خرابکاران ،تروریستها ،فراریتان ،مجرمتان وغیره
همانطوری که جمعیت در حال افزایش است و منابع محدود متیگتردد ،منتابع فرامترزی بیشتتر

مدیریت منابع

مورد توجه کشورها و دولتها قرار میگیرند ذخایر گاز و نفت نزدیک مرز ،منابع معتدنی ،آب-

فرامرزی

های زیرزمینی ،تقسیم رحوضة رودخانه ،مناطق مترزی حفاظتت شتده ،متاهیهتای موجتود در
دریاچههای مشترک و دهانة رودخانههای مرزی بزرگ ،جن لها و مراتع و

مکانهای تتاریخی
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و فرهن ی در سرزمینهای مرزی ،نمونههایی از منابع مهم در برخی مناطق متیباشتند همکتاری
حول منابع فرامرزی ظرفیت قابل ملاحظهای برای ایجاد آرامش بین کشورها را دارد
مدیریت خوب زیستمحیطی نمیتواند در جهان مدرن بدون همکاریهای فرامرزی ایجاد گردد
مدیریت

این فعالیتها در قالب حفاظت از گونههای در حال انقراض ،پژوهشهای زیستمحیطی ،کنتترل

زیستمحیطی

آتشسوزی و آلودگی ،جلوگیری از شکار بیرویة حیات وحش ،تشویق توریسم زیست محیطی،
و

میتواند صورت گیرد

از انوا سطوح مدیریت بحران میتوان به سطح محلی و ملی اشاره کرد:
در سطح محلی ،روزبهروز مسائل و مشکلات در امتداد مرزها افزایش متییابتد ،بته عنتوان مثتال
جانوران ول رد ،یا آلودهکردن رودخانهها و غیره به صورتهای مختل
مدیریت بحران

زمینة شکلگیری بحران-

هایی را فراهم میآورند در این راستا سازمانهای رسمی برای مدیریت بهتتر ایتن بحترانهتا در
منطقة مرزی همکاریهایی در زمینة اطلاعاتی و برنامهریزی انجام میدهند
در سطح ملی ،مدیریت بحران مرزی اجازه نمیدهد که حوادث اتفتاقافتتاده در امتتداد مترز ،بته
داخل به ویژه به مسائل سیاسی کشور وارد شود یک کمیسیون مشترک در امتتداد مترز متیتوانتد
این مسائل را بدون گسترش آن به داخل حل و فصل نماید

شکل  -6تبیین شاخصهای مؤثر در مدیریت مرزها
مأخذ :افشردی و همکاران1909 ،
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 .2 .1وضعیت استان سیستان و بلوچستان به عنوان استان مرزی

«دو پژوهش ر به نامهای فیلیپ جونز و تریور وایلد 1با تکیه بر پایههای نظریة مکان مرکزی
کریستالر و کارهای لوش 0ابراز کردند که توسعهنیافت ی منتاطق مترزی مربتوط بته دو محتور
محدودیتهای تجارت خارجی در نواحی مرزی و تهدیدهای نظامی و عوامتل نتاامنی استت
آنها بیان میکنند که شهرهای واقع در نواحی مرزی ،در توسعة خود با محدودیتهایی روبهرو
هستند آنان همچنین به پیروی از روملی و مینچی ( )1001معتقدند که نواحی مرزی ،علاوه بتر
پدیدۀ توسعه نیافت ی ناشی از موقعیت جغرافیایی خود همچتون دور از مرکتز ،تتأثیر مستتقیم
مرزها را در ساختار فضایی و کالبدی آنها منتقل میکنند» (شتاطریان ،گنجتی پتور و اشتنویی،
 ،1900ص )130
«نکتة قابل تأمل این است که در استانهای مرزی برخوردار از ضع

اقتصادی و فرهن ی،

سطوح دغدغههای امنیتی نیز گستردهتر است به همین منظتور ،شناستایی و مهتار پارامترهتای
اقتصادی ،اجتماعی و فرهن ی که قابلیت تبدیل به تهدید امنیتتی را دارنتد ،بایتد بتا توجته بته
مؤلفههای امنیتی مورد توجه قرار گیرند؛ زیرا در صورت بالتا بتودن ضتریب رکتود اقتصتادی،
بیکاری و فقر نمیتوان نسبت به تحقق امنیت فراگیر در سطح راستتانهتای مترزی خوشتبین
بود» (سرور ،محمدیحمیدی و ویسیان ،1909 ،صص « )07-00مطالعات در ایتران و جهتان
حاکی از آن است که شرایط توسعهنیافت ی در مناطق مرزی ،همواره مشتکلات و چتالشهتای
گسترده و اساسی زیادی ،چون انوا قانونشکنیها و قانونگریزیها را به دنبال ختود داشتته
است بر این اساس ،ویژگیهایی که در مناطق مرزی به گسترش جرم و قتانونگریتزی منجتر
شده ،توسعة ناموزون و ناعادلانة مناطق مرزی است که قاچتاق کالتا یکتی از پیامتدهای شتوم
توسعة ناموزون و ناعادلانه است» (شاطریان ،گنجیپور و اشنویی ،1900 ،ص )130
«توسعهیافت ی اقتصادی مناطق مرزی و رفاه نسبی در این مناطق ،میتواند زمینهساز کاهش
برخی از مشکلات مرزی مانند قاچاق کالا ،مواد مخدر ،سرقت و غیره را فراهم کرده و از تخلیة
جمعیت مناطق مرزی جلوگیری کند وجود محرومیتهتای شتدید اقتصتادی و میتزان بالتای
1. Philip Jones & Trevor Wild
2. Losch
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بیکاری در مناطق مرز ،در افزایش عبور غیرمجاز افراد ،قاچاق کالا و سایر اموری که بتا امنیتت
منافع ملی کشورها در تضاد است ،در شکلگیری اقدامات توستعهای ،از جملته بازارچتههتای
مرزی ،مؤثّر بوده است بر اساس مطالعات انجتام شتده امنیتت و توستعه در منتاطق مترزی بتا
ضریب همبست ی بالا ،رابطة مستقیم و دوسویهای با یکدی ر دارند؛ به گونهای که هر اقتدام در
فرایند دستیابی به توسعه ،تأثیرات مستقیمی بر فرایند تحقق امنیت میگذارد و برعکس به ایتن
ترتیب مناطق دارای شاخصهای بالای توسعه ،از ضترایب امنیتتی بالتاتری نستبت بته منتاطق
توسعهنیافته برخوردارند» (شاطریان ،گنجیپور و اشنویی ،1900 ،ص  )139وجود مبادلتات و
پیوندهای فضایی دو سوی مرز و آسیبپذیری و تهدیتدات مختلت

در ایتن منتاطق اهمیتت

ویژهای را در فرایند برنامهریزی ،توسعه و آمایش سرزمین به مناطق مترزی داده استت کته در
صورت غفلت از آنها به طور جد شاهد چالشهای عمتدهای از جملته عتدم ثبتات جمعیتتی
مناطق مرزنشین خواهیم بود (محمدی و فخرفاطمی ،1930 ،ص  )22در جدول شتمارۀ 1-9
مؤلفهها و مشخصات مناطق مرزی کشورها آورده شده است
آنچه بیش از همه در رابطه با امنیت منطقة سیستان و بلوچستان و تأثیر آن بر امنیتت ملتی،
باید مورد توجه قرار گیرد ،میزان برخورداری از توسعه و منابع ملتی و بته طتورکلی توستعه-
یافت ی این استان در مقایسه با دی ر نواحی و بهخصوص بخش مرکزی است در تحقیقی کته
توسط اطاعت و موسوی انجام گرفته است ،درجة توسعهیافت ی استانهای کشور با استتفاده از
 12شاخص و بر اساس مدل تاکسونومی عددی مورد محاسبه قترار گرفتته استت بتر استاس
نتایج حاصله ،استان سیستان و بلوچستان در میان  91استان کشور در پایینترین سطح توسعه-
یافت ی قرار میگیرد این عامل یعنی عقبماندگی از دی ر استانها در توسعه بته همتراه دی تر
عوامل فوق ،موجب شدهاند که بلوچهتا ختود را در سرنوشتت ملتی کمتتر شتریک بداننتد و
برخلا

دی ر اقوام ایرانی ،در تحولات بزرگ درون جامعة ملی ایران ،نقتش قابتلتتوجهی بته

عهده ن یرند (اطاعت و موسوی ،1909 ،ص  )32این در حالی است که «وجتود محرومیتت-
های شدید اقتصادی و میزان بالای بیکاری در مناطق مرزی در افزایش عبتور غیرمجتاز افتراد،
قاچاق کالا و سایر اموری که با امنیت منافع ملی کشورها در تضاد است» ارتباط دارد (قتادری-
حاجت ،عبدی،جلیلی و باقری سرنجیانه ،1903 ،ص  )191به علاوه ،تحولتات سیاستی درون
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کشورها و تحولتات ژئوپتولیتیکی بتر مرزهتا و منتاطق مترزی و عملکترد و نقتشهتای مترز
تأثیرگذارند ،در جدول شمارۀ  9-9مهمترین تحولات سیاسی و ژئوپولیتیکی هشتاد سال اخیتر
و تأثیرات آنها بر مناطق مرزی و سکونت اههتای مترزی در شترق ایتران لیستت شتده استت
(علمدار ،راستی و زرقانی و  ،1907ص )102
جدول  -1مؤلفهها و مشخصات مناطق مرزی کشورها
مأخذ :آفتاب و هوشمند1907 ،
مؤلفه

مشخصات

دوری از مرکز

بیان ر فاصلة مکانی -جغرافیایی مناطق مرزی از سرزمین اصلی است

انزوا و حاشیهای بودن

مناطق مرزی ،بهویژه در کشورهای در حال توسعه و توسعهنیافته ،بیان ر تفاوتهای عمیق
عملکردی -ساختاری هستند

ناپایداری ال وی اسکان

به دلیل شرایط جغرافیایی مناطق مرزی که به طور معمول مناطق با طبیعت خشن و صعبالعبور

و سکونت

هستند

نظام و ال وی مراودات

مناطق مرزی با توجه موقعیت مراودههای خود در مرز سیاسی بین دو کشور ،از فرصت و

و تبادلات

ظزفیت لازم برای تقویت کنشهای اقتصادی ویژه برخوردارند

تفاوتهای فرهن ی و
قومی و نژادی
تهدیدهای خارجی
ساختار دوگانه و
دوگان ی نظاممند

در بسیاری از کشورهایی که خطوط مرزی گستردهای داشته و تنو قومیتها در آن شدید
است ،مسئلة تفاوتهای فرهن ی و قومی بین نواحی مرکزی و مرزی حالت شدیدتری به خود
میگیرد
مناطق مرزی به دلیل اتصال به کشورهای همجوار ،ممکن است با تعارضهای سیاسی همراه
باشند
در ن رش نظاممند به عناصز سرزمین ملی مشاهده میشود که به طور معمول ،مناطق مرزی از
ساختاری دوگانه برخوردارند که این امر موجب تضعی

و بروز تعارضهای توسعهای در

کشور میشود

 .6روش پژوهش

این پژوهش به روش کیفی انجام شده و بر اساس ماهیت ،توصیفی -تحلیلتی استت و بتر
اساس هد  ،به دلیل استفاده از نتایج آن در برنامتهریتزیهتای متورد نیتاز سیاستی ،فضتایی،
اقتصادی و اجتماعی و مطالعات استانهای مرزی ،کاربردی است این تحقیق بته روش کیفتی
انجام میگیرد؛ بنابراین چهارچوب تحقیق کیفی با کمی متفاوت است مهمترین تفتاوت آن در

سال نوزدهم
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تعداد مراحل فرایند تحقیق و گزارشنویسی است جامعتة آمتاری پتژوهش شتامل عتدهای از
کارشناسان مواد مخدر و مرزبانان و فرماندهان ی انهای نظامی و انتظامی مترزی و مبتارزه بتا
مواد مخدر و همچنین فرمانتداران ،بختشداران ،ستران طوایت

و معتمتدان محلتی ،طیفتی از

صاحب نظران و فعالان فرهن ی ،اقتصادی و اجتماعی استتان سیستتان و بلوچستتان و استتادان
دانش اه می باشند حجم نمونه ،تعداد  09نفر از جامعة آماری در نظر گرفته شده استت ،پتس
از توزیع پرسشنامهها بین آنها ،تعداد  99نفر سؤالات پرسشنامه را جواب و تحویتل دادنتد
نمونة مورد نظر در این رساله با روش تخمینی و در دسترس به دست آمده است
در این پژوهش از شیوههای مطالعات کتابخانهای ،میدانی ،مشاهده ،مصاحبه و ستایتهتای
اینترنتی برای گردآوری اطلاعتات تحقیتق استتفاده شتده استت همچنتین ،از منتابع اینترنتتی،
فیشبرداری و مطالعة کتابها و چندین مقاله و پایاننامة مرتبط با موضو تحقیق نیتز استتفاده
شده است همچنین ،پرسشنامة محققساختة پژوهش شامل  90گویته بتود کته روایتی آن بتا
روش روایی محتوایی ،مورد تأیید اساتید دانش اه و خبرگتان حیطتة جغرافیتای سیاستی قترار
گرفته و از اعتبار لازم برخوردار بوده است پایایی نیز با استفاده از روش آلفای کرونبتا برابتر
 93090محاسبه گردیده و مورد تأیید قرار گرفته است
 .4یافتهها

در این بخش ،تحلیل توصیفی گزینههای پژوهش ارائه میشود کته بته شترح جتدول زیتر
است در جدول ( )9گزینههای پژوهش و آمار توصتیفی مربتوط بته هتر یتک از آنهتا ماننتد
میان ین ،واریانس و انحرا

معیار آمده است

مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای
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جدول  -6آمار توصیفی گزینههای پژوهش
مأخذ :ن ارندگان1900 ،
گزینههای مورد مطالعه

میانگین

انحراف
معیار

ساخت دیوارهای بتنی حائل مرزی

7/199

9/133

کشیدن سیم خاردار

2/099

0/300

نبود مانع مرزی در قسمتهای زیادی از مرز استان

7/937

9/092

نیروهای نظامی مرزبانی ج ا ا

3/199

0/079

نظارت مؤثر مرزی توسط کشور ایران

3/933

0/900

نیروهای نظامی مرزبانی کشور پاکستان و افغانستان

3/337

9/903

نظارت مؤثر مرزی توسط کشور پاکستان و افغانستان

7/099

0/073

انسداد کامل مرزی

7/099

9/902

همکاری نیروهای مردمی و بومی مرزنشین

3/999

0/292

تعامل بین کشورهای ایران ،پاکستان و افغانستان

3/299

0/000

اجرا نشدن کامل حائل مرزی به دلیل مشکلات بودجهای ج ا ا

7/237

0/090

جغرافیای طبیعی استان سیستان و بلوچستان

3/137

1/700

0/999

1/990

تفاوتهای مذهبی اهل تسنن با حاکمیت مرزی

3/037

0/971

نقش مذهب تسنن در همکاری مردم بومی با قاچاق م م

3/037

0/719

قرابت قومیتی با بلوچستان پاکستان در امر قاچاق م م

7/099

0/970

زیر معیارهای

نقش اقدامات حاکمیت از منظر توسعة اقتصادی

3/099

1/239

مؤثر در

نقش اقدامات حاکمیت از منظر توسعة فرهن ی

3/399

1/309

انتخاب ال وی

نقش اقدامات حاکمیت از منظر توسعة اجتماعی

3/399

1/230

مناسب مرزی

نقش نیروهای نظامی در بکارگیری مردم بومی در طرح امنیت پایدار

3/099

1/091

برای مبارزه با

سطح همکاری های مردم بومی با حاکمیت در امر مبارزه با قاچاق

3/999

1/319

قاچاق مواد

نقش انسداد مرزی در افزایش مشکلات اقتصادی استان سیستان و

مخدر

بلوچستان

3/799

1/399

3/299

1/371

3/37

0/109

3/999

1/702

اهمیت گزینه-
های شرایط
مرزی استان
سیستان و
بلوچستان در
مبارزه با
قاچاق مواد
مخدر

نقش محرومیت و ضع

اقتصادی استان سیستان و بلوچستان

نقش انسداد مرزی در افزایش مشکلات اجتماعی استان سیستان و
بلوچستان
نقش انسداد مرزی در افزایش نارضایتی قومیتی در استان سیستان و
بلوچستان
اهمیت توسعة اقتصادی در بحث مبارزه با قاچاق م م

سال نوزدهم
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میانگین

گزینههای مورد مطالعه

نقش امنیتی شدن فضای عمومی استان در اثر توسعة اقدامات نظامی

انحراف
معیار

7/199

1/717

عوامل طبیعی در مرز بهعنوان موانع قاچاق مواد مخدر

7/999

1/333

نقش استمرار نظارتهای مرزی توسط مرزبانان کشور پاکستان و افغانستان

7/37

0/137

3/337

0/933

نقش بکارگیری اهل تسنن در مشاغل مهم امنیتی و حاکمیتی استان

7/999

0/021

تأثیر مبارزه با قاچاق انسان ( مهاجرت غیرقانونی) در مبارزه با قاچاق م م

7/937

0/033

تأثیر مبارزه با قاچاق سوخت در مبارزه با قاچاق م م

7/099

0/910

مرزبانی

نقش برخورد قضایی در مبارزه با قاچاق مواد مخدر در استان سیستان و
بلوچستان

 -1کدام اقدامات مرزی و ال وی مناسب برای جلوگیری از قاچاق متواد مختدر بته داختل
کشور از مرزهای سیستان و بلوچستان تأثیرگذار است؟
برای پاسخ به این سؤال و اولویتبندی اهمیت اقدامات مرزی و ال وی مناسب تأثیرگتذار
برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر به داخل کشور از مرزهای سیستان و بلوچستان از آزمون
فریدمن استفاده شد
جدول  -4اولویتبندی اقدامات مرزی و الگوی مناسب تأثیرگذار
مأخذ :ن ارندگان1900 ،
اقدامات مرزی و الگوی مناسب تأثیرگذار

میانگین رتبهها

تعامل بین کشورهای ایران ،پاکستان و افغانستان

7/93

نیروهای نظامی مرزبانی جمهوری اسلامی ایران

7/99

نظارت مؤثر مرزی توسط کشور ایران

7/99

همکاری نیروهای مردمی و بومی مرزنشین

3/27

اجرا نشدن کامل حائل مرزی به دلیل مشکلات بودجهای جمهوری اسلامی ایران

3/07

نظارت مؤثر مرزی توسط کشور پاکستان و افغانستان

3/09

انسداد کامل مرزی

2/07

نبود مانع مرزی در قسمتهای زیادی از مرز استان

2/39

نیروهای نظامی مرزبانی کشور پاکستان و افغانستان

2/29

مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای
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اقدامات مرزی و الگوی مناسب تأثیرگذار

میانگین رتبهها

ساخت دیوارهای بتنی حائل مرزی

2/09

کشیدن سیم خاردار

0/00

با توجه به جدول ( )0تعامل بین کشتورهای ایتران ،پاکستتان و افغانستتان اولویتت اول و
نیروهای نظامی مرزبانی جمهوری اسلامی ایران و نظارت مؤثر مرزی توستط کشتور ایتران دو
اولویت بعدی خبرگان در زمینة اقدامات مرزی میباشتد بتا توجته بته ایتن جتدول ،ستاخت
دیوارهای بتنی حائل مرزی و کشیدن سیم خاردار اقداماتی هستند که از نظتر خبرگتان پاستخ-
دهنده کمترین اهمیت را از میان اقدامات مرزی مناسب برای جلوگیری از قاچاق متواد مختدر
به داخل کشور دارند با توجه به اینکه از خبرگان خواسته شده بتود اقتدامات دی تری کته در
پرسشنامه نیامده است و به نظر شما جهت جلوگیری از قاچاق مواد مخدر به داخل کشتور از
مرزهای سیستان و بلوچستان لازم است انجام شود را بیان نمایید ،در ادامه مضتامین مستتخرج
از نظرات پاسخ گویان در این زمینه با روش تحلیل مضمون به صورت جتدول مضتامین آورده
خواهد شد
جدول  -5آماره آزمون فریدمن
مأخذ :ن ارندگان1900 ،
تعداد

آزمون کای -دو

درجه آزادی

سطح معناداری

99

00/999

19

9/991

با توجه به نتایج جدول ( )2و سطح معناداری آزمون فریتدمن کته کتوچکتر از  9/91متی-
باشد ،بنابراین بین میان ین اولویتتدهتی بته گزینتههتای اقتدامات مترزی و ال توی مناستب
تأثیرگذار از سوی خبرگان پاسخدهنده تفاوت معنادار آماری وجود دارد

سال نوزدهم
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جدول  -3مضامین مستخرج از نظرات پاسخگویان در زمینة اقدامات جهت جلوگیری از قاچاق مواد مخدر
به داخل کشور از مرزهای سیستان و بلوچستان
مأخذ :ن ارندگان1900 ،
کد
افراد

جملات /سطرها یا پاراگرافها

2

کاهش نیاز به مواد مخدر در استانهای مرزی

2

کاهش نیاز به مواد مخدر در سطح کشور

2

فرهنگسازی و مقاومسازی فرهن ی در برابر مواد مخدر

3

فرهنگسازی بین مردم

09

نو ن اه مرزنشینان به پدیدۀ قاچاق

09

قرابت فرهن ی دو سوی مرز

3

کنترل دائمی پهبادی
واگذاری ریز پرندهها (کوآدکوپتر) به تعداد بالا به ی ان-

19

های مستقر در مرز جهت گشتزنی مستمر یا استقرار
گروههای پهبادی در طول مرز بدین منظور

01

استفاده از پهبادها و ماهواره و دوربینها برای کنترل

مضامین پایه

مضامین سازمان

(اصلی)

دهنده

کاهش نیاز
به مواد
مخدر

17
99

اجرای مؤثر و مفید پایش از دور و نظارت هوایی

0

بهرهگیری از فناوریهای جدید در کنترل مرزها

00

استفاده از تکنولوژی و فناوریهای جدید

10

بهرهگیری از سیستمهای مراقبتی در تقویت اقدام فیزیکی

0

بهرهگیری از تجارب سایر کشورها در کنترل مرزها

اقدامات جهت

فرهنگ-

فرهن سازی

آمادهسازی

سازی

در برابر مواد

فرهن ی افراد

مخدر

جامعه در برابر

ن اه

مواد مخدر

مرزنشینان
فرهنگ
مرزنشینان

کنترل مرزها
با استفاده از
پهبادها

کنترل هوایی
مرزها

مرزها
نظارت و گشتزنی هوایی و ماهوارهای

مضامین فراگیر

استفاده از

نظارت

فناوریهای روز

هوایی بر

دنیا جهت

مرزها

برقراری امنیت

نظارت

در مرزها

مرزها با

استفاده از

فناوریهای

فناوریهای

جدید

پیشرفته در

سیستمهای

کنترل مرزها

مراقبتی
همکاری با

همکاری با

اقدامات و

039
کد
افراد

09
19
10
19
11
19
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مضامین پایه

مضامین سازمان

(اصلی)

دهنده

همکاری کشورهای همسایه نیز میتواند به این امر کمک

کشورهای

کشورهای

همکاریهای

کند

همسایه

همسایه

منطقهای

جملات /سطرها یا پاراگرافها

نقش اقدامات اطلاعاتی و اشرا

اطلاعاتی در مبارزه با

قاچاق مواد مخدر

همکاریهای

توسعة همکاریهای اطلاعاتی در راستای بهینه نمودن

اطلاعاتی

عملیاتهای نظامی
احداث جادههای مرزی مناسب جهت سهولت گشتزنی
مستمر نیروهای مرزی
افزایش تعداد رسمی گذرگاههای مرزی جهت جلوگیری
از ورود غیر مجاز

افزایش
جادههای
مرزی

افزایش
اقدامات امنیتی

پوشش خلأهای مرزی با احداث پاس اهها و برجکهای

افزایش

جهت افزایش

لازم

تعداد

امنیت مرزها

پاس اههای

12

افزایش تعداد پاس اههای مرزی

10

حفرکانال و خندق

ساخت

نظر به این که انسداد به وسیلة سیم خاردار و فنس عملاً

موانع

کارایی ندارد ،خوب است توسط دیوار بتونی آن دو دیوار

فیزیکی برای

با فاصلة معقول انجام شود و نیروی مرزبانی (اعم از

حفاظت

افزایش

انتظامی یا سپاه و بسیج) آن را حفاظت و کنترل نمایند

مرزها

اقدامات امنیتی

وجود گیتهایی برای نظارت جهت ورود و خروج از

افزایش

فیزیکی برای

مرز

نظارت

حفاظت بیشتر

12

مسلح کردن مرزهای بدون مانع

فیزیکی

از مرزها

3

انسداد الکترونیکی مرزها

09

به نظر میرسد انسداد مرزها میتواند کمک مؤثری کند

01

استفاده از عملیات کنترل جمعیت در کنترل مرز

07

12

در مرز

افزایش اقدامات

انسداد مرزها
کنترل
جمعیت در
مرز

10

مضامین فراگیر

تشکیل کارگروه فرماندهی مستقیم و متحد عناصر نظامی

فرماندهی

مستقر در منطقه

مستقیم و

اقدامات امنیتی
مناسب

امنیتی فیزیکی و
ساختاری در
مرزها

سال نوزدهم

تحلیلی بر اقدامات مرزی و ارائة ال وی مناسب برای

کد

جملات /سطرها یا پاراگرافها

افراد

مضامین پایه

مضامین سازمان

(اصلی)

دهنده

031
مضامین فراگیر

متحد عناصر
نظامی
توجه به
3

توجه بیشتر به جوانان و مردم ساکن در نوار مرزی

مرزنشینان
به خصوص
جوانان

01

استفاده از مبادلات اقتصادی برای اشتغالزایی مردم دو
طر

مرز و کمک به امنیت مرز

اشتغالزایی
برای

00

ایجاد اشتغال و بازارچههای مرزی

مرزنشینان

10

وضعیت اقتصادی منطقة سیستان و بلوچستان

توجه به

09

وضعیت اقتصادی مرزنشینان

10

تعاملات اجتماعی و ارتقای سطح همکاری مردم و نظام

10

توسعه و تحکیم و تقویت نیروهای نظامی مردمی در
تقویت بنیة دفاعی (بسیج مردمی)

وضعیت
اقتصادی

توجه به
اشتغال و
درآمد
مرزنشینان

اقدامات جهت
بهبود وضعیت
اقتصادی
مرزنشینان

وضعیت
اقتصادی
اقدامات در

همکاریهای

همکاریهای

جهت جلب

مردمی

مردمی

همکاریهای
مردمی

با توجه به جدول ( ،)3شش مضمون (اقدامات جهت آمادهسازی فرهن ی افتراد جامعته در
برابر مواد مخدر ،استفاده از فناوریهای روز دنیا جهت برقراری امنیت در مرزهتا ،اقتدامات و
همکاریهای منطقهای ،افزایش اقدامات امنیتی فیزیکی و ساختاری در مرزها ،اقدامات جهتت
بهبود وضعیت اقتصادی مرزنشینان ،اقدامات در جهت جلب همکاریهتای مردمتی) بتهعنتوان
نظرات پاسخگویان در جهت تکمیل اقدامات امنیتی جهت جلوگیری از قاچاق مواد مختدر بته
داخل کشور از مرزهای سیستان و بلوچستان مطرح گردیده است
 -0کدام پیامدهای سیاسی -فضایی انسداد فیزیکی مرزهتا در سیستتان و بلوچستتان تتأثیر
بیشتری دارند؟
برای پاسخ به این سؤال و اولویتبندی اهمیت پیامدهای سیاسی -فضایی انستداد فیزیکتی
مرزها در سیستان و بلوچستان از آزمون فریدمن استفاده شد

030

شمارۀ سی و ششم

مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای

جدول  -7اولویتبندی اهمیت پیامدهای سیاسی -فضایی انسداد فیزیکی مرزها در سیستان و بلوچستان
مأخذ :ن ارندگان1900 ،
پیامدهای سیاسی -فضایی انسداد فیزیکی مرزها در سیستان و بلوچستان

میانگین رتبهها

نقش نیروهای نظامی در بکارگیری مردم بومی در طرح امنیت پایدار

2/03

نقش استمرار نظارت های مرزی توسط مرزبانان کشور پاکستان و افغانستان

0/27

تاثیر مبارزه با قاچاق انسان ( مهاجرت غیرقانونی) در مبارزه با قاچاق م م

9/72

تاثیر مبارزه با قاچاق سوخت در مبارزه با قاچاق م م

9/72

نقش امنیتی شدن فضای عمومی استان در اثر توسعة اقدامات نظامی مرزبانی

9/23

نقش بکارگیری اهل تسنن در مشاغل مهم امنیتی و حاکمیتی استان

9/27

نقش برخورد قضایی در مبارزه با قاچاق مواد مخدر در استان سیستان و بلوچستان

9/29

با توجه به جدول ( ،)7تعامل نقش نیروهای نظتامی در بکتارگیری متردم بتومی در طترح
امنیت پایدار اولویت اول و نقش استمرار نظارتهای مرزی توسط مرزبانان کشتور پاکستتان و
افغانستان اولویت بعدی خبرگان در زمینة اولویتدهی به پیامدهای سیاستی -فضتایی انستداد
فیزیکی مرزها در سیستان و بلوچستان میباشد با توجه به ایتن جتدول ایتن پیامتدها از نظتر
خبرگان پاسخدهنده کمترین اهمیت را از میان پیامدهای سیاسی -فضایی انسداد فیزیکی مرزها
در سیستان و بلوچستان دارند
جدول  -2آماره آزمون فریدمن
مأخذ :ن ارندگان1900 ،
تعداد

آزمون کای -دو

درجه آزادی

سطح معناداری

99

09/907

3

9/990

با توجه به نتایج جدول ( )3و سطح معناداری آزمون فریتدمن کته کتوچکتر از  9/91متی-
باشد ،بین میان ین اولویتدهی به پیامدهای سیاسی -فضایی انسداد فیزیکی مرزها در سیستتان
و بلوچستان از سوی خبرگان پاسخدهنده تفاوت معنادار آماری وجود دارد
 -9کدام پیامدهای اقتصادی انسداد فیزیکی مرزها در سیستان و بلوچستتان تتأثیر بیشتتری
دارند؟

سال نوزدهم

039

تحلیلی بر اقدامات مرزی و ارائة ال وی مناسب برای

برای پاسخ به این سؤال و اولویتبندی اهمیت پیامدهای اقتصادی انستداد فیزیکتی مرزهتا
در سیستان و بلوچستان از آزمون فریدمن استفاده شد
جدول  -9اولویتبندی پیامدهای اقتصادی انسداد فیزیکی مرزها در سیستان و بلوچستان
مأخذ :ن ارندگان1900 ،
پیامدهای اقتصادی انسداد فیزیکی مرزها در سیستان و بلوچستان

نقش محرومیت و ضع

اقتصادی استان سیستان و بلوچستان

میانگین رتبهها

0/03

نقش اقدامات حاکمیت از منظر توسعة اقتصادی

0/03

اهمیت توسعة اقتصادی در بحث مبارزه با قاچاق م م

0/20

نقش انسداد مرزی در افزایش مشکلات اقتصادی استان س و ب

1/20

با توجه به جدول ( ،)0نقش محرومیت و ضع

اقتصتادی استتان سیستتان و بلوچستتان

اولویت اول و نقش اقدامات حاکمیت از منظر توستعة اقتصتادی اولویتت بعتدی خبرگتان در
زمینة اولویتدهی به پیامدهای اقتصادی انسداد فیزیکی مرزها در سیستتان و بلوچستتان متی-
باشد با توجه به این جدول ،نقش انسداد مرزی در افزایش مشکلات اقتصادی استتان سیستتان
و بلوچستان از نظر خبرگان پاسخدهنده کمترین اهمیت را از میان پیامدهای اقتصتادی انستداد
فیزیکی مرزها در سیستان و بلوچستان دارند
جدول  -20آماره آزمون فریدمن
مأخذ :ن ارندگان1900 ،
تعداد

آزمون کای -دو

درجه آزادی

سطح معناداری

99

99/002

9

9/991

با توجه به نتایج جدول( )19و سطح معناداری آزمون فریدمن کته کتوچکتر از  9/91متی-
باشد ،بین میان ین اولویتدهی به پیامتدهای اقتصتادی انستداد فیزیکتی مرزهتا در سیستتان و
بلوچستان از سوی خبرگان پاسخدهنده تفاوت معنادار آماری وجود دارد
 -0کدام پیامدهای اجتماعی انسداد فیزیکی مرزها در سیستان و بلوچستتان تتأثیر بیشتتری
دارند؟

030

شمارۀ سی و ششم

مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای

جدول  -22جدول اولویتبندی پیامدهای اجتماعی انسداد فیزیکی مرزها در سیستان و بلوچستان
مأخذ :ن ارندگان1900 ،
پیامدهای اجتماعی انسداد فیزیکی مرزها در سیستان و بلوچستان

میانگین رتبهها

نقش اقدامات حاکمیت از منظر توسعة اجتماعی

9/12

نقش اقدامات حاکمیت از منظر توسعة فرهن ی

9/10

نقش انسداد مرزی در افزایش نارضایتی قومیتی در استان سیستان و بلوچستان

1/02

نقش انسداد مرزی در افزایش مشکلات اجتماعی استان سیستان و بلوچستان

1/73

با توجه به جدول ( ،)11نقش اقدامات حاکمیت از منظر توستعة اجتمتاعی اولویتت اول و
نقش اقدامات حاکمیت از منظر توسعة فرهن ی اولویت بعدی خبرگان در زمینه اولویتتدهتی
به پیامدهای اجتماعی انسداد فیزیکی مرزها در سیستان و بلوچستان میباشد با توجه بته ایتن
جدول نقش انسداد مرزی در افزایش مشکلات اجتماعی استتان سیستتان و بلوچستتان از نظتر
خبرگان پاسخدهنده کمترین اهمیت را از میان پیامدهای اجتمتاعی انستداد فیزیکتی مرزهتا در
سیستان و بلوچستان دارند
جدول  -21جدول آماره آزمون فریدمن
مأخذ :ن ارندگان1900 ،
تعداد

آزمون کای -دو

درجة آزادی

سطح معناداری

99

97/920

9

9/991

با توجه به نتایج جدول ( )10و اینکه سطح معناداری آزمون فریدمن کته کتوچکتر از 9/91
میباشد ،بنابراین بین میان ین اولویتدهی به پیامتدهای اجتمتاعی انستداد فیزیکتی مرزهتا در
سیستان و بلوچستان از سوی خبرگان پاسخدهنده تفاوت معنادار آماری وجود دارد
 -2کدام نقشهای نیروهای بومی ،مرزنشینان و بخش خصوصتی در کتاهش قاچتاق متواد
مخدر در سیستان و بلوچستان نمود بهتری دارند؟

سال نوزدهم

032

تحلیلی بر اقدامات مرزی و ارائة ال وی مناسب برای

جدول  -26جدول اولویتبندی نقشهای نیروهای بومی ،مرزنشینان و بخش خصوصی در کاهش قاچاق
مواد مخدر در سیستان و بلوچستان
مأخذ :ن ارندگان1900 ،
نقشها ی نیروهای بومی ،مرزنشینان و بخش خصوصی در کاهش قاچاق مواد مخدر در سیستان و بلوچستان

میانگین رتبهها

جغرافیای طبیعی استان سیستان و بلوچستان

0/90

قرابت قومیتی با بلوچستان پاکستان در امر قاچاق مواد مخدر

0/99

سطح همکاریهای مردم بومی با حاکمیت در امر مبارزه با قاچاق

9/00

تفاوتهای مذهبی اهل تسنن با حاکمیت مرزی

9/12

نقش مذهب تسنن در همکاری مردم بومی با قاچاق مواد مخدر

0/03

عوامل طبیعی در مرز به عنوان موانع قاچاق مواد مخدر

0/09

با توجه به جدول ( ،)19جغرافیای طبیعی استان سیستان و بلوچستان اولویت اول و قرابت
قومیتی با بلوچستان پاکستان در امر قاچاق مواد مخدر اولویت بعدی خبرگان در زمینتة نقتش-
های نیروهای بومی ،مرزنشینان و بخش خصوصی در کاهش قاچاق مواد مخدر در سیستتان و
بلوچستان میباشد با توجه به این جدول ،عوامل طبیعی در مرز بهعنتوان موانتع قاچتاق متواد
مخدر از نظر خبرگان پاسخدهنده کمترین اهمیت را از میان گزینتههتای نقتشهتای نیروهتای
بومی ،مرزنشینان و بخش خصوصی در کاهش قاچتاق متواد مختدر در سیستتان و بلوچستتان
دارند
جدول  -24آماره آزمون فریدمن
مأخذ :ن ارندگان1900 ،
تعداد

آزمون کای -دو

درجة آزادی

سطح معناداری

99

10/930

2

9/919

با توجه به نتایج جدول ( )10و اینکه سطح معناداری آزمون فریدمن کته کتوچکتر از 9/92
میباشد ،بین میان ین اولویتدهی به گزینههای نقشهای نیروهای بومی ،مرزنشتینان و بختش
خصوصی در کاهش قاچاق مواد مخدر در سیستان و بلوچستان از سوی خبرگان پاستخدهنتده
تفاوت معنادار آماری وجود دارد

033

شمارۀ سی و ششم

مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای

با توجه به اینکه از خبرگان خواسته شده بود زیرمعیار یا معیارهای دی ری که در این پژوهش
مورد توجه قرا ر گرفته نشده و لازم است به آن توجه شود را بیان نمایید ،در ادامه مضامین
مستخرج از نظرات پاسخ گویان در این زمینه با روش تحلیل مضمون به صورت جدول
مضامین آورده خواهد شد
جدول  -25مضامین مستخرج از نظرات پاسخگویان در زمینة معیارهای مؤثر در انتخاب الگوی مناسب
مرزی برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر
مأخذ :ن ارندگان1900 ،
کد
افراد

جملات /سطرها یا پاراگرافها

2

افزایش توان اقتصادی مرزنشینان

2

افزایش توان اقتصادی کشور

12
12

نقش بازارچههای مرزی در کمک به توسعةاقتصادی
استانهای مرزی

توسعة

سیاستمداری اشتباه دولت در زمینههای اقتصادی،

اقتصادی

اجتماعی و فرهن ی

00
01

ایجاد اشتغال در استان

00
10
01
09
12
99
10

(اصلی)

سازماندهنده

توجه به

مبارزه با محرومیت و ایجاد عدالت

99

مضامین پایه

مضامین

عدم اشتغالزایی مناسب برای جمعیتی که بخاطر
قاچاق سوخت زیاد شده
توجه به تنو اقتصادی

مضامین فراگیر

بهبود وضعیت
اقتصادی
توجه به بهبود

توجه به

وضعیت اقتصادی

اشتغال

منطقه

تنو اقتصادی

توسعه و تقویت راهبرد اقتصاد مقاومتی با رویکرد
استقلال اقتصادی منطقه
توجه به اقتصاد مقاومتی و آگاهسازی مردم نسبت به

اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی

آن
میزان رفاه نظامیان مأمور به این استان
تأثیر قیمت منابع انرژی (بنزین و گازوئیل) و

رفاه نظامیان
تأثیر قاچاق

رشد جمعیت به دلیل به صرفه بودن قاچاق سوخت

سوخت و

در استان سیستان و بلوچستان

انرژی

رفاه نظامیان
قاچاق سوخت
و انرژی

توجه به تأثیر
قاچاق سوخت و
انرژی

توسعه و تقویت تعامل و همکاری عناصر ملی مستقر

همکاری

همکاری و

توجه به نیروهای

در منطقه

نیروهای

کارآمدی

اجرایی توانمند

سال نوزدهم
کد

تحلیلی بر اقدامات مرزی و ارائة ال وی مناسب برای
مضامین پایه

مضامین

(اصلی)

سازماندهنده

اجرایی

نیروهای

10

دقت در گزینش و انتصاب مدیران اجرایی منطقه

نیروی اجرایی

اجرایی

00

دانش ،تجربه ،اقتدار نیروی نظامی و قضایی و امنیتی

کارآمد

برخورد قاطع با مختلکنندگان و هرج و مرج کنندگان

برخورد قاطع

در کل استان

با ناامنی

افراد

09
01
99
3
19
10
12

جملات /سطرها یا پاراگرافها

توجه به نقش تروریست
وجود ناامنی عمومی در مرزها به دلیل وجود
گروهکهای تروریستی
کنترل بیشتر سران طوای

و اشخاص با نفوذ

نقش همکاری واقعی سران طوای

حفظ امنیت و
مبارزه با

امنیت و مبارزه با

نقش

تروریست در

تروریست در

تروریست

منطقه

منطقه

کنترل سران
طوای

قاچاق مواد مخدر

توجه به

تأثیر نظر مولوی و سرطایفهها

همکاری با

میزان ارتباط نیروهای نظامی با سران طوای
کاهش قاچاق مواد مخدر

10
01

توجه به نقش زیرساختهای استان

زیرساختهای

01

توجه به نقش آموزش در آگاهسازی مردم

فرهن ی

01
10
00
00
00

طوای

توجه به نقش

توسعة فرهن ی ملی با رویکرد اسلامی -ایرانی

01

نقش سران

سران طوای
نقش

01

مضامین فراگیر

توجه به حفظ

در مبارزه با

در

037

فرهنگ قومیتها و
سران طوای
منطقه

تأکید بر اشتراک قومیتی و مذهبی و فرهن ی بین

نقش فرهنگ

مردم

قومیتها در

دوری و عدم استفاده از افتراق بین مردم در حوزه

توجه به خرده

مذهب و قومیت و فرهنگ

فرهنگها

در

منطقه

توجه به خردهفرهنگهای محلی و ارزشگذاری بر
آنها
ن اه حاکمیتی مسئولین رده بالای کشور
ن اه عادلانه به فضای سرزمین توسط حکومت
مرکزی
آمایش سرزمینی
توجه جدی به جای اه سیستان و بلوچستان در
آمایش سرزمینی

ن اه عادلانه
حکومت
آمایش
سرزمینی

آمایش
سرزمینی

توجه به آمایش
سرزمینی و منطقه-
ای

033
کد
افراد
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مضامین پایه

مضامین

(اصلی)

سازماندهنده

مضامین فراگیر

به نظر میرسد اگر کشورهای ایران ،افغانستان و
پاکستان در یک توافق سه جانبه به اجرای آمایش
02

منطقهای مرزی روی بیاورند ،میتوانند توسعة انوا
قاچاق به خصوص قاچاق مواد مخدر در منطقة

آمایش منطقه

آمایش منطقه

ای

ای

سیستان و بلوچستان را کاهش دهند

با توجه به جدول ( ،)12شش مضمون (توجه به بهبود وضعیت اقتصادی منطقه ،توجته بته
تأثیر قاچاق سوخت و انرژی ،توجه به نیروهای اجرایی توانمند ،توجه به حفظ امنیت و مبارزه
با تروریست در منطقه ،توجه به نقش فرهنگ قومیتها و سران طوایت

در منطقته ،توجته بته

آمایش سرزمینی و منطقهای) به عنوان نظرات پاسخگویان در جهت تکمیل معیارهای متؤثر در
انتخاب ال وی مناسب مرزی برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر مطرح گردیده است
 .5نتیجهگیری و پیشنهادها

مسائل و چالشهای جهانی و منطقهای برای کشورها ،همواره در حال رشد هستند یکی از
این چالشها که در این مقاله به آن پرداخته شده است ،معضل تولید و قاچاق مواد مخدر متی-
باشد مواد مخدر به یکی از پرسودترین کالاهایی تبدیل شده است که حتی دولتهتا حتتی بته
بخشی از شبکة مافیتایی آن تبتدیل شتدهانتد هرچنتد دولتتهتا بترای حتد و حتدود قلمترو
سرزمینشان ،مرزهایی را تعری

کردهاند ،ولی به دلیل عدم مدیریت صحیح و در بعضی متوارد

به صورت تعمدی ،در ورود و خروج مواد مخدر به داخل مرزهایشان و سپس ترانزیت آن بته
مکان و منطقهای دی ر ،همراه و همکار هستند مواد مخدر در منطقتة هلتال طلتایی آستیا و در
سطح منطقهای و بینالمللی به یک پدیدۀ بحرانزا تبدیل شده است که از دلایل آن میتوان بته
ورود دولتها و سیاستمداران برای تجارت در این زمینه اشاره کترد بحترانزا شتدن تولیتد و
توزیع مواد مخدر و شکلگیری مافیای آن که گسترۀ جهان از کلمبیا در قارۀ آمریکا تا جنتوب-
شرق آسیا و مثلث طلایی آسیا را دربرمیگیرد ،باعث شده تا اصطلاحی بته نتام نارکوتروریستم
نیز وضع شود مرگ سالانة افرادی که درگیر مواد مخدر میشوند؛ یعنی چه افرادی که استتفاده
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میکنند و چه نیروهای نظامی و مرزبانی که در درگیریها با باندهای مافیایی کشته متیشتوند،
از موضوعات مطرح هستند که باید به شکل اجما جهانی به این مسئله توجه شود
استان سیستانوبلوچستان محرومترین استان کشور است چالشهای اساستی در مبتارزه بتا
قاچاق مواد مختدر ،مستائل و مشتکلات اجتمتاعی ،اقتصتادی ،امنیتتی و حتتی سیاستی دارد
وضعیت ناامنیها و بیکاری مردم این استان و گرایش برای قاچاق و همکاری با قاچاقچیان ،به
این دلیل است تا بتوانند امرار معاش کنند و این امتر باعتث شتده استت تتا بته همتراه دی تر
مشخصهها مانند محیط طبیعی و سرزمینی منطقه ،زمینههای تجارت مواد مخدر فتراهم گتردد
در ایران ،پاکستان و افغانستان ،قاچاق متواد مختدر در گستترۀ وستیعی جریتان دارد راههتا و
مواصلاتی که در این منطقته وجتود دارد شترایط فعالیتت قاچاقچیتان را همتوار کترده استت
اقداماتی که از سوی دولت ایران در طی سالها برای مبارزه با اشرار و قاچاقچیان انجام گرفتته
است ،د بعضی موارد یکطرفه و بدون همکاری دو کشور دی ر بتوده استت کته باعتث شتده
است تا وضعیت بغرنجی برای مردم استان و حتی کل کشور در زمینة مواد مخدر شکل ب یرد
سود سرشار از این مادۀ افیونی برای قاچاقچیان و حتی دولتهای کشور افغانستان و پاکستتان،
از دلایل کمکاری و اهمال آنها در همکاری با دولت ایتران استت در یافتتههتای کتابخانتهای
مشاهده میشود که تأثیرات اقتصادی ،اجتماعی و امنیتی قاچاق مواد مخدر وضعیت بحرانی را
برای استان به همراه داشته است براساس این یافتهها ،قانون در ارتباط با قاچاق مواد مخدر در
ایران دچار خلأ است و قانونگذار هنوز نتوانسته است قانون جامعی را وضع نماید
نظر به اینکه در زمینة مدیریت مرزها ،ال وها و مدلهای گوناگونی مطرح شتده استت؛ بتا
توجه به وضعیت منطقة هلال طلتایی ،متدل یکپارچتة مترزی بته نظتر نویستندگان ،کتاربردی
مناسبتری دارد براساس یافتههای این مقاله ،ال وی مدیریتی گشتتزنتی و بازرستی کته بایتد
دولتهای ایران ،افغانستان و پاکستان ،با همکاری و همیاری یکدی ر آن را اجرا کنند ،ال توی
مناسبی برای حفاظت از مرزهای شرقی کشور است
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چکیده
دستیاب ی به توسعه ،مستلزم برقرار ی تعادل در درون شهر می باشد که در قالب عدالت
فضایی در شهر بروز م یکند  .برقراری عدالت اجتماع ی و به تبع آن عددالت فضدایی
راه حل بسیاری از نارسایی ها و ناهنجاریها در شهر است .در ای ن فرایند اسکان غیر -
رسم ی و نابرابری فضایی کانون ب ی ثباتی و تعارض محسوب م ی شدوند و بده واسد ة
فرای ندهای مشابه به ی کدیگر مرتبط مد یگردندد  .هدد

ایدن ملالده  ،بررسدی عوامدل

ساختاری موثر برشاخص های عدالت فضایی سدکونتگاه هدای غیررسدمی من لدة دو
تهران است که با استفاده از روش های تحلیل عاملی ،آمار فضایی در محدیط ، GIS
به ملایسة ت بیلی نابرابری فضایی محلات غیررسمی و تحلیل شاخص های اجتماعی،
اقتصادی و رفاهی -کالبدی این محلات پرداخته است .نتایج نشان می دهد که محلات
من لة دو شهر تهران  ،به لحاظ برخ ورداری از شاخص های مورد بررسی در وضعیت
مناسبی قرار ندارند .محلات شهرک غرب و پونک در بهترین وضعیت برخورداری و
___________________________
تاریخ تصویب4133/30/39 :
تاریخ دریافت4911/41/41 :
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محلات اسلام آباد و فرحزاد در بدترین وضعیت برخوردری از شداخص هدای م در ح
شده ،قرار دارند .در مجاورت محلات کم برخورداری مانند اسلام آبداد و فدرح زاد ،در
مح لات برخوردار منافع عده ای محدود و مرفه شکل گرفتده ،انگداره ای کده نشدانگر
مهندسی نسبتاً دقیق ،علم ،فن و معماری و  ...می باشد (تولید فضای برآمده از رفاه) .
در ملابل  ،فضایی که تنها براساس رفع نیاز سادۀ تودۀ فلیر شکل می گیرد و هدر روز
در یک سیر قهلرایی رو به زوال است (تولید فضدای برآمدده از فلدر)  ،بده ندابرابری
هرچه بیشتر محلة اسلام آباد و فرحزاد و حتی کوهسار با محلات هم جوارشان دامدن
می زند  .این مهم  ،نمایانگر این است که در محلات برخوردار همبودگی پول ،سرمایه،
قدرت ،رانت و ...بر فضا غالب شده و موجب شکل گیری فضای نابرابر در کل من له
و پهنه های هم جوار در ساختار فضایی من لة دو می شود.
کلیدواژهها :اسکان غیررسمی ،نابرابری فضایی ،تولیدد فضدا ،بدورووازی مسدتغلات،
من لة دو .
 .1مقدمه

روند شهری شدن جوامع به سرعت رو به افزایش گذاشته و شهرنشدینی از مشخصدههدای
بارز عصر حاضر است« .تا سال  1303میلادی ،از هدر ده نفدر ،هفدت نفدر در شدهرها زنددگی
خواهند کرد .با این اوصا

سیاستهدا ،برنامدهها و طدرحهدای نامناسدب ،بده توزیدع فضدایی

نام لوب مردم و فعالیتهای آنها منجر شده و در نتیجه گسترش محلههای فلیرنشین ،تدراکم
نامناسب ،دسترسی ضعیف به خدمات پایهای ،تخریدب محیطزیسدت و ندابرابری اجتمداعی و
تبعیض را در پی خواهد داشت .شهرها بهخصوص در ممالک کمتر توسعهیافته به واس ة رشد
شتابزده با چالشهای گوناگونی روبهرو هسدتند .پیامددهایی از قبیدل ناکدافی بدودن مسدکن
مناسب ،روند رو به گسترش اسکان غیررسمی ،4فلرشدهری 1و ندابرابری فضدایی( 9برآمدده از
ناهمگونی توسعة کالبدی د فضایی با توزیع منابع ،خددمات و تسدهیلات و )...در سد

شدهر

1. Informal settlement
2. Urban poverty
3. Spatial inequality
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ازجمله چالشهای پیش رو و حال حاضر شهرها است» (هبیتت ،1340 ، 4ص  .)93از آنجا که
جهتگیری اساسی م العات جغرافیایی تعیین اختلا

در محتوای فضایی س

زمین و تحلیل

روابط فضایی در درون همان عالم است (جنسن ،4933 ،ص )41 .و فضا در همه جای اندیشة
مدرن هست ،جامهای است بر تن نظریه (کرنگ و ثریفت ،4911 ،ص .)43 .بر همدین اسداس،
«مفاهیم فضایی عدالت اجتماعی برای تعدادی از سدازمانهای فعدال و جندبشهدای اجتمداعی
شهری به صورت دغدغهای مشترک درآمده است» (جودی گل لر ،زمانیان ،فتحی ،4911 ،ص.
 .)431مسئلة عدالت از پیشینهای تاریخی و مناقشهبرانگیز در تمدام اندیشده و مدذاهب از ادوار

دور تا به کنون برخوردار است ،اما از دهة هفتاد میلادی با آثدار جدان رالدز 1عددالت بده مثابدة
انصا  ،9دیویدهاروی 1عدالت اجتماعی و شهر ،0هانری لُه فِدور 3حق به شهر 3پای بده عرصدة
برنامهریزی شهری میگذارد« .به سخن داداشپور مفهوم عدالت فضایی ،1انتلادی از طدرد ،بده
حاشیه راندن ،تسلط و سرکوب سیستماتیک است» (دادشپور ،علیدزاده ،رسدتمی ،4911 ،ص.
 .)4در واقع ،نابرابری فضایی ،تجلدی مکدانی ندابرابریهدای اقتصدادی و اجتمداعی محسدوب
میشود .در این میان ،دانشوران امور شهری رادیکال از جمله له فور ،هاروی ،مانوئدل کاسدتلز

1

در نظریههای شهری خود به نلد قدرت ،نابرابری ،بیعدالتی و فرصدتجویی در شدهرها مدی-
پردازند .بر همین سیاق ،اگر بنا باشد در جامعهای متکثر عادلانده زنددگی کندیم بایدد ندابرابری
فضایی سکونتگاهها را به حداقل برسانیم« .بنابراین مهمتدرین رسدالت برنامدهریدزان و مددیران
شهری در این زمینه تلاش برای دستیابی به آرمان «فرصتهای برابدر» در دسترسدی گروههدای
مختلف جامعة شهری به خدمات شهری و از بین بردن تضاد در تأمین فرصتهدای آموزشدی،
بهداشتی ،خدماتی و مانند آن است» (حاتمی نژاد ،فرهدودی ،محمددپور ،4913،ص« .)31 .بدا
وجود پیشرفتهای صورت گرفته تا سال  ،1341تعداد افرادی که در سکونتگاههای غیررسمی
1. Habitat
2. Rawls
3. Justice As Fairness
4. David W. Harvey
5. Social Justice & The City
6. Henri Lefebvre
7. Le droit à la ville
8. Spatial justice
9. Manuel Castells
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زندگی میکنند از 303میلیون در سال  4113به یک میلیارد در جهان رسدیده و پیشبیندی مدی-
شود تا سال 1303سه برابر شود» (هبیتت ،1343 ، ،ص .)01 .درحالیکه م العات انجدام شدده
در کشورهای در حال توسعه ،حاکی از گستردگی روزافزون این پدیدده اسدت« .بدهطوری کده
صدها میلیون نفر از مردم جهدان ،بدهویژه در کشدورهای در حدال توسدعه ،در سدکونتگاههای
غیررسمی در شرایط بدد اقتصدادی ،اجتمداعی و زیسدتمحی ی زنددگی میکنندد» (زیداری و
نوذری ،4911 ،ص .)14 .پدیدۀ سکونتگاه غیررسمی و مسدکن کمدرآمددها بدهعنوان یکدی از
مهمترین مسائل و مشکلات جامعة شهری ایران بهخصوص شدهرهای بدزر  ،ازجملده تهدران
رخنمایی میکند .اهم این موضوعات که شرح آن رفت ،با نگاهی بده سرنوشدت ایدن اسدناد و
طرحهای شهری و من لهای از چند دهه پیش که حاکی از نداتوانی ایدن طدرحهدا و برنامدههدا
است ،منجر به گسترش اسکان غیررسمی ،عدم تعادل فضایی در کانونهای جمعیتی ،گسسدت
فضایی ،ناپایداری شهری و تحمیل هزینههای مضاعف به دولدت و ملدت در ابعداد اجتمداعی،
اقتصادی ،کالبدی و زیستمحی ی شده است که اهمیت و ضرورت پرداختن به مسئلة اسدکان
غیررسمی و تعادل فضایی در شهر را بیش از پیش آشکار میسازد .هرچندد کلدانشدهر تهدران
مرکز بهترین و متنوعترین خدمات برای شهروندانش است ،لکن محی ی مناسب جهت شکل-
گیری انواع آسیبها و مسائل شهری نیز میباشد .در حال حاضر نیز یکی از مهمتدرین مسدائل
آن که نیازمند توجه فراوان است ،پیدایش و رشد گستردۀ پدیده اسدکان غیررسدمی اسدت کده
معلول عوامل گوناگون مانند مهاجرتهای مداوم داخلی از روسدتاها و شدهرهای کوچدک بده
پایتخت ،تحریمها ،جنگ و  ...میباشد.
بررسی آمار و اطلاعات مربوط به رشد محدودۀ اسلامآباد و فدرحزاد از آغداز شدکلگیدری،
تمام ویژگیهای مربوط به چگونگی تولید یک سکونتگاه غیررسمی را نمایان میکند ،ولدی در
عمل چندان توجهی به این مسئله نشده است بهطوری که امروزه نه تنها ساکنان اسلامآباد بلکده
سایر محلات اطرا

آن نظیر سعادتآباد و شهرک مسکونی آتیساز و  ...نیز با مشکلات ناشدی

از وجود چنین سکونتگاههایی روبهرو هستند .مشکلاتی که شاید بر اثر عدم توجه و رسدیدگی
برخی مسئولان چه در مرحلة تشکیل شدن این سکونتگاه و چه در روندد رشدد آن بده وجدود
آمده است .وجود معضلات و مشکلات عدیدۀ اجتماعی ،اقتصادی ،کالبددی ،ایمندی ،امنیتدی و
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بهخصوص نابرابریهای فضایی ،بازتولید فلر و فلدان عدالت فضایی و اجتماعی ،بهطوری کده
هر لحظه میتواند منجر به بروز بحران در شهر شود ،ضدرورت و اهمیدت ایدن مهدم را بدرای
برنامهریزان شهری و جامعة علمی و نهاد برنامهریزی کشور مشخص میکند .این تحلیق نیز بدا
تأکید بر عدالت فضایی به دنبال پاسخ به این سؤال است که وضعیت عدالت فضایی در سد
محلات من لة دو شهر تهران و بالاخص سکونتگاههای غیررسمی آن چگونه است.
 .2پیشینۀ تحقیق

بهطور کلی م العات علمی اندکی برروی عدالتفضدایی و بررسدی آن در سدکونتگاههدای
غیررسمی صورت گرفته است و م العات صدورتگرفتده نیدز بیشدتر بدر یدک ندوع واحدد از
تسهیلات متمرکز شدهاند .در جدول زیر م العات صدورتگرفتده در زمیندة عددالت فضدایی و
اسکان غیررسمی از منابع خارجی و داخلی اشاره شده است.
جدول  -1پیشینۀ تحقیق
مأخذ :م العات نگارندگان4913 ،
نام محقق یا
ابعاد

مؤسسۀ

سال

عنوان

نتیجه

تحقیقاتی

کتاب دن میچل تحت عنوان حق مشخص به شهر
مشخص :عدالت اجتماعی و مبارزه برای فضای عمومی،

عدالت فضایی

به طرح پرسشهای در خصوص ماهیت فضای عمومی و

Mitchell

2003

The Right to
the City: Social
Justice and the
Fight for Public
Space

Soja

2012

The City and
Spatial Justice

چگونگی استفاده از آن و همچنین پرداخته و با ترکیب
تجزیهوتحلیل تاریخی و جغرافیایی در این کتاب به
بررسی راب ة حیاتی بین مبارزات بر سر فضا یعمومی و
جنبشهای عدالت اجتماعی در ایالاتمتحده میپردازد.
میچل با تحلیلهای خود به این نتیجه میرسد که حق
مشخص به شهر مشخص برای گروههای بیخانمان و به
حاشیه رانده شده به اهمیت ضرورت حق حیات است.
این ملاله تحت عنوان «شهر و عدالت فضایی» ،به بررسی
مفهوم عدالت و نسبت آن با شهر میپردازد و تلاش دارد
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به چند سؤال اساسی در این خصوص جواب دهد .از
جمله  :منظور از عدالت فضایی در شهر چیست؟ چرا
عدالت فضایی و چرا اکنون؟
این پژوهش نشان میدهد که چگونه مفهوم عدالت
& Setiano
Gamal

2021

Spatial justice
in the
distribution of
public services

فضایی منتج از مفهوم عدالت اجتماعی است .این م العه
همچنین راب ة بین ساختار اجتماعی -فضایی در توزیع
ناعادلانة خدمات عمومی مانند شرایط زندگی اولیة
مناسب ،فضاهای عمومی و زیرساختها را مورد بحث
قرار داده است.
رساله ضمن پرداخت عام به موضوع شهر اسلامی و
تصویرسازی نسبتاً روشن نسبت به چیستی چنین شهری،
به تدوین مبانی نظری شهر اسلامی در زمینة عدالت
فضایی و استخراج اصول و معیارهای آن پرداخته است که

عمران زاده،
بهزاد

4911

تیین عدالت فضایی

نتایج به دست آمده حاکی از توان عظیم منابع اسلامی در

در شهر آرمانی اسلام

زمینة نظریهپردازی علمی در حوزههای موضوعی متکی به

( م العة موردی:

مبانی معرفتشناختی میباشد .از نتایج قابل توجه رساله،

کلانشهر تهران)

دستیابی به مدل نظریهای کلان با عناوین«مدل بنیادین
عدالت اجتماعی_ فضایی» و « مدل استراتژیک پیادهسازی
عدالت اجتماعی و فضایی» و همچنین ارائة مدل کمی
«شاخص عدالت فضایی( )SJدر زمینة سنجش میزان
عدالت فضای در س وح شهری و من لهای میباشد.
یافتههای پژوهش آنها حاکی از آن است که در سند

تحلیل گفتمان
رفیعیان و
همکاران

عدالت فضایی در
4911

سند سیساتگذاری
مدیریت شهری
تهران

سیاستگذاری مدیریت شهری تهران به معیارهای نفی
حاشیهای شدن ،همه شمولی ،برابری فرصتها و
مشارکت توجه بیشتری نشان داده است .همچنین نتایج
پژوهش آنها نشان داد که در این سند ،برخی زمینهها و
ابعاد عدالت فضایی مورد توجه قرار گرفته است و می-
توان آن را وجود نسبی عدالت حالت فضایی در مدیریت
شهری تعبیر کرد.
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نتایج م العة آنها نشان داد که بین مؤلفههای عدالت
علیلی و
همکاران

4133

تحلیل شاخصهای

فضایی و رضایتمندی شهروندان ساکن در ساختمانهای

عدالت فضایی در

بلندمرتبه راب ة معناداری وجود دارد .همچنین ،نتایج آنها

ساختمانهای

نشان داد که دسترسی نامناسب ساکنان ساختمانهای

بلندمرتبه گرگان

بلندمرتبه و کاهش کیفیت خدمات ،س

رضایتمندی

آنها را کاهش داده است.
در ملاله «رویکرد متفاوت به سکونتگاهها غیررسمی با

& Owen
Wong

1349

An approach to
differentiate
informal
settlements
using spectral,
texture,
geomorphology
and road
accessibility
metrics

& Ezebilo
Savadogo

1314

Preferences for
Infrastructure
and
Determinants
of Decision to
Live in a
Makeshift
House in
Informal
Settlements

Aljafreh et
al.

1314

The social role
of open spaces
in informal
settlements in
Jordan

استفاده طیف ،بافت ،وئومورفولووی ،راه و معیارهای
دسترسی» با تجزیهوتحلیل شکل (فرم) ،وئومورفولووی
زمین ،بافت ،شبکههای جاده با بررسیهای میدانی و
استفاده از عکسهای هوایی با استفاده از بیست و چهار
متغیر محی ی پرداخته که در نهایت با تجزیه و تجلیل
مغیرها هفت متغیر اصلی در تشخیص و گونهشناسی
سکونتگاه غیررسمی در شناسایی اسکان غیررسمی
گواتمالا در کشورهای آمریکای لاتین و دیگر کشورهای
کمتر توسعهیافته دست پیدا میکند.

اسکان غیررسمی

نتایج پژوهش آنها نشان میدهد که همة ساکنان من لة
مورد بررسی از پرووۀ توانمندسازی حمایت کرده و
هزینههای خدمات مرتبط با زیرساختها و خدمات ارائه-
شده توسط پرووه را میپردازند .همچنین نتایج آنها نشان
داد که تصمیم برای زندگی در یک خانة موقت تحت تأثیر
عواملی مانند مالکیت خانه و زمین ،فراوانی جرم در
من له ،اندازۀ خانوار ،شغل ،دسترسی به توالت و تعداد
سالهای زندگی در سکونتگاه غیررسمی بوده و محدود
کردن ظهور سکونتگاههای غیررسمی جدید نیازمند ایجاد
یک مکانیسم مؤثر میباشد
نتایج آنها نشان داد که مالکیت زمین بر فضاهای باز،
جنسیت و سن تأثیر بسزایی بر روابط و تعامل اجتماعی
افراد دارد .همچنین نتایج آنها نشان میدهد که علیرغم
اینکه مورفولووی غیررسمی مناطق مورد م العه تصادفی،

933
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برنامهریزی نشده و آشفته است ،اغلب یک من ق اساسی
برای برآوردن نیازهای ساکنان وجود دارد.
ارزیابی و نلدی بر
طرح ساماندهی و
توانمندسازی
زالی و
همکاران

4911

سکونتگاههای
غیررسمی شیراز؛
م العة موردی محلة
مهدی آباد(کتسِ
بس)

نجفیکانی و
همکاران

4911

با تأکید بر مفاهیم و اصول توانمندسازی به بررسی میزان
موفلیت طرح ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاههای
غیررسمی شهر شیراز  ،رأی به عدم موفلیت آن میدهد.
نتیجة پژوهش حاکی از آن است که طرح توانمندسازی
محله در مسیر دستیابی به اهدا

خود تا به حال موفق

نبوده و مهمترین علل آن وجود نگرش آمرانه در مراحل
تهیه ،تصویب و اجرای طرح است که ناقض مهمترین
اصول توانمندسازی یعنی مشارکت محوری و نهادسازی
و آگاهسازی است.

تحلیلی بر تنگناها و

این پژوهش ضمن بررسی چالشهای توسعه در من لة

راهبردهای توسعة

مورد م العه ،راهبردهای کلیدی را در راستای مساکن

کالبدی و فیزیکی

غیررسمی ارائه نموده است .نتایج پژوهش انها نشان داد

سکونتگاههای

که عدم توسعة نواحی پیرامون شهر بابل ناشی از پایین

غیررسمی(محلههای

بودن درآمد حاشیهنشینان ،وجود بافتهای آشفته که به

حاشیهای و پیرامونی

تدریج شکل گرفته و یا روستاهای الحاقی به شهر و هزینه

بابل)

بودن عمران و آبادانی مناطق حاشیهنشین میباشد.
نتایج پژوهش آنها نشان داد که از مجموع  13عامل مورد

ایمانپور

4133

تحلیل سناریوهای

بررسی ،شش عامل رشد جمعیت ،تداوم مهاجرت به

اسکان غیررسمی در

شهرها ،دسترسی به مراکز مهم ،وجود مزیتهای محله

شهرهای شمال شرق

برای مهاجرین کمدآرمد از قبیل ارزان بودن زمین ،وجود

ایران (مورد م العه:

جادۀ اصلی ،بیکاری و ضعف مدیریت شهری بهعنوان

شهر بجنورد)

پیشرانهای کلیدی تأثیرگذار بر اسکان غیررسمی شهر
بجنورد شناسایی شدند
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 .0روش تحقیق

تحلیق ،رویکرد حداکم بدر فضدای تحلیدق توصدیفی-

با توجه به ماهیت موضوع و اهدا

تحلیلی است .علاوه بر این با توجه به اینکه از روشهای کتابخانهای نیز در این تحلیق استفاده
میشود ،میتوان آن را جزء تحلیلات اسنادی نیدز محسدوب داشدت .جامعدة آمداری تحلیدق،
محلات من لة دو شهر تهران است .بدین منظور ،در این پژوهش ابتددا دادههدای مدورد نیداز از
طریق مراکز ،سازمانهای مربوطه و همچنین مشاهدات و م العات میدانی جمعآوری گردیدده
است .در بخش تحلیلی پژوهش ،ابتدا با توجه به ذکر ابعاد و شاخصهای مربوط به هر بعدد و
همچنین روشهای استخراج شاخصها و مدلهای مورداستفاده ،نتایج وزندهی ،رتبهبنددی در
من لة مورد م العه و محدودههای هد

و همچنین تحلیل نتایج رتبهبندی بدا اسدتفاده از آمدار

فضایی ارائه خواهد شد .بدرای وزندهدی بده شداخصها از روش تحلیدل عداملی در نرمافدزار
 SPSSاستفاده شده است ،در ادامه با در نظر گدرفتن شداخصهدای متعددد در ابعداد مختلدف
اجتماعی ،اقتصادی و رفاهی/کالبدی به صدورت یکاارچده بده رتبدهبنددی محلدات بده لحداظ
شاخصهای اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی  -رفاهی پرداخته شده است .بدینگونه کده متناسدب
با اهدا

ملاله ،ابتدا ابعاد مورد بررسی و شاخصهای مؤثر بر نابرابری فضایی مشدخص مدی-

گردد ،در ادامه برای ابعاد مختلف ،معیارها ،زیر معیارها و شاخصهای قابدل سدنجش اقتبداس
میشود.
جدول  -2شاخصهای مورد استفاده در پژوهش
مأخذ :م العات نگارندگان4913 ،
اجتماعی

اقتصادی

بعد خانوار و تراکم جمعیت در محلات

اشتغال و بیکاری

سهم شاغلان برحسب گروههای اصلی
شغلی
میزان سواد
سهم جمعیت باسواد هر محله از میزان
تحصیلات عالی

زیربنای واحد مسکونی
مالکیت  /اجارهنشینی
کیفیت مسکن

کالبدی

درصد واحدهای مسکونی برخوردار از کلیة
امکانات آب لولهکشی ،برق ،گاز ،تلفن و . ...
درصد خانوارهای برخوردار از رایانه
درصد خانوارهای برخوردار از تلفن ثابت در
محله
درصد مالکیت خودرو در محلات
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اقتصادی

کالبدی

میزان مهاجرپذیری

جمعیت فعال

میزان دسترسی محله به خدمات آموزشی

درصد جمعیت بومی در هر محله

مشارکت اقتصادی مردان

میزان دسترسی محله به خدمات بهداشتی

تعداد اتاق در اختیار خانوار

مشارکت اقتصادی زنان

میزان دسترسی محله به فضاهای ورزشی

درصد خانوارهای دارای معلول

--------

میزان دسترسی محله به فضاهای فرهنگی
میزان دسترسی محله به حملونلل عمومی
میزان دسترسی محله به فضاهای سبز

 .1 .0منطقۀ مورد مطالعه

من لة مورد م العة این پژوهش ،محلات مناطق دو شهر تهران میباشدد .در ایدن پدژوهش،
نابرابری فضایی شهری در س

بلوکهای آماری در محلدات ایدن من لدة شدهر تهدران مدورد

ارزیابی قرار گرفته است .دلیل انتخاب این من له ،تفاوتهدای محی دی و اقتصدادی اجتمداعی
موجود در محلات و همچنین مجاورت و گسترش این مناطق در بخشهای شمالی و مرکدزی
و همچنین اختلا های اجتماعی-اقتصادی محسوس در برخی محلات آن میباشد .من لدة دو
شهر تهران از شمال به محدودۀ قانونی شهر (تراز  4133متر) ،از جندوب بده خیابدان آزادی ،از
شرق به بزرگراه چمران و مسیل درکه و از به بزرگراه محمدعلی جناح ،بلوار اشرفی اصدفهانی
و مسیل فرحزاد محدود میگردد .براساس آمار شهرداری منظلة دو در سدال  ،4910جمعیدت
من لة دو بالغ بر  313914نفر میباشد( .گزارش نهائی طرح جامع تهران ،4910 ،ص .)11 .بدر
اساس آخرین تلسیمات ( ،)4910این من له دارای  1ناحیه و  14محله میباشد .در ایدن میدان
از مجموع محلات مدورد پدژوهش ،دو محلدة اسدلامآبداد و فدرحزاد محلدات کدمبرخدوردار و
آسیبپذیر من له محسوب میشوند و تحت برچسب اسکان غیررسدمی در نظدام برنامدهریزی
شهری شهر تهران شناخته میشوند .لاجرم با توجه به گستردگی محلدات و ندواحی من لده بده
معرفی این دو محله ،یعنی فرحزاد و اسلامآباد که هد
است.

تحلیق محسوب میشوند ،اکتفدا کدرده

سال نوزدهم
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شکل  -1موقعیت محدودۀ مورد مطالعه
مأخذ :نگارندگان4913 ،

 .4مبانی نظری
 .1 .4اسکان غیررسمی و عدالت فضایی

عدالت اجتماعی مفهومی مدرن است که به تحلق فرصتها و زندگی و شانس برابر اشداره
میکند .در حلوق بشر از عدالت اجتماعی بهعنوان رقابدت یداد مدیکنندد (احددنژاد و نجفدی،
 ،4910ص .)93 .پانتام 4،عدالت اجتماعی را برابری تعهدات و مسئولیتهدای مددنی در میدان
جامعه و برابری گستردگی مشکلات در میان گروههای مختلف جامعه تعریف میکند (داداش-
پور و رستمی ،4913 ،ص .)3 .در جهت رسدیدن تمدامی سداکنان شدهرها بده نیازهایشدان بده
صورت یکسان ،مبحث عدالت اجتماعی در فضای شهری به وجود میآید که بیتوجهی به آن
تبعات بسیار ناگواری ،همچون حاشیهنشینی و تراکم بیش از حد یک من له ،توسعة یکجانبدة
1. Pantam
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شهرها ،خالیشدن برخی از محدودههای شهری ،بورس بازی زمدین و دههدا مسدئله و مشدکل
دیگر را در پی خواهد داشت (خوشروی ،4910 ،ص .)41 .یکی از مهمترین وجوهی که هدر
برنامة توسعة شهری باید به آن باردازد ملوله عدالت است؛ زیرا نظریههای برنامهریدزی اساسداً
مشروعیت فرآیندهای برنامهریزی شهری را به موضوع ارتلای عدالت مع و

کدردهاندد ،مثلداً

فینشتاین در م العة «نظریههای برنامهریزی و شهر» برنامهریزی را خلق آگاهاندة شدهر عادلانده
میداند (فاینشتاین ،1330 ،4ص  .)414عدالت در شدهر بایدد بده دنبدال تخصدیص مناسدب و
متناسب امکانات و خدمات ،استفاده از توانهای باللوه و بالفعل ،از بین بردن شکا

بین فلیدر

و غنی و جلوگیری از بهوجودآمدن زاغههای فلر در شهر باشد؛ در نتیجه هر گونه برنامهریدزی
شهری مبتنی بر عدالت اجتماعی در شهر باید بتواند هدم در توزیدع نیازهدا ،مندافع عمدومی و
استحلاق و هم در تخصدیص آنهدا مدؤثر باشدد (هداروی ،4931 ،ص .)413 .در ایدن راسدتا،
کاربریها و خدمات شهری از جمله عوامل مفیدند که با پاسخگویی به نیاز جمعیتدی ،افدزایش
منفعت عمومی و با توجه به استحلاق و شایستگی افراد ،میتوانند با برقراری عادلانهتدر ،ابعداد
عدالت فضایی ،عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی را برقرار نمایند؛ بنابراین بدر هدم خدوردن
توازن جمعیتی که مهمترین ریشههای آن ،مهاجرتهای درون شهری و برون شدهری و تدراکم
بیش از حد کاربریها در مناطق خاص هستند ،میتوانند فضاهای شهری را فضاهایی متنداقض
با عدالت از ابعاد اقتصادی و اجتماعی نمایند (یغفوری و کاشفی دوست ،4910 ،ص.)41 .
یکی از مهمترین عواملی که باید در جهت اجرای عدالت اجتماعی-فضایی در برنامهریدزی
برای شهرها رعایت کرد ،توزیع مناسب خدمات شهری و اسدتفادۀ صدحی از فضداهاسدت .در
این خصوص ،کاربریها و خدمات شهری از عواملی هستند که با ارضدای نیازهدای جمعیتدی،
افزایش منافع عمومی و توجه به استحلاق و لیاقت افراد میتوانند با برقراری عادلانهتر ،عددالت
اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و فضایی را در بن مناطق شهری برقرار نمایندد (مبدارکی،4911 ،
ص .)444 .در ملابل ،عدم توزیع مناسب خدمات عمدومی و عددم تحلدق اهددا

طدرحهدای

شهری که از عوامل تأثیرگذار در نابرابری نواحی شهری هستند ،نه تنها میتوانند در برهم زدن
تعادل و توازن جمعیتی در شهرها بینجامد ،بلکه دسترسدی بده امکاندات و خددمات را نیدز بدا
1. Fainstin
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مشکل مواجه ساخته و ناپایداریهایی را در س
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شهر شکل میدهندد (وارثدی ،زنگدیآبدادی،

یغفوری ،4913 ،ص.)410 .
تاکنون ارزیابیهای متعددی از سوی دیدگاههای مختلف در مورد عددالت صدورت گرفتده
است .باری و ماتراورز تئوریهای عدالت را به چهار دسته تلسیم میکنند:
الف-دیدگاه سنتگرا :دیدگاهی است که در آن عدالت با بررسدی آدابورسدوم ،نهادهدا،
سنتها و سیستمهای قانونی مشخص میشود .در چنین مفهدومی ممکدن اسدت برخدی امدور
ناعادلانه تنها به این سبب که توسط جامعه پذیرفته شده و سنت آن را تأییدد مدیکندد پذیرفتده
شوند.
ب-دیدگاه غایتگرایانه :در تئوریهای غایتگرایانه ،عادلانه بودن مناسبات اجتمداعی بدا
ارجاع به برخی امور م لوب سنجیده میشود .دیدگاه سودمندگرایی ،تئوری حلوق طبیعدی یدا
فلسفة آکوتیناس از جمله تئوریهای غایت گرایانه هستند .در این تئوریهدا امدور عادلانده بده
دنبال توجیه یک امر م لوب ایجاد میشوند؛ بنابراین توجیه عددالت بده مسدائل غیراجتمداعی
بستگی دارد .انتلاد اساسی نسبت به این دیدگاه این است کده آنهدا یدک منبدع خدارجی مثدل
منفعت ،حق طبیعی یا اقتدار را بهعنوان هستة اصلی خود انتخاب کردهاند و توجیه عددالت در
آنها به تصور ایجاد یک خیر نهایی بستگی دارد .منتلددان معتلدندد جوامدع کثرتگدرا ،نتیجده
گرفتهاند که عدالت از تصور خیری که مورد پذیرش همگان نیست کار سختی است.
ج-عدالت بهعنوان منافع متقابل :نوع سوم و چهارم تئوری عدالت در پدذیرش ایدن ایددۀ
لیبرالیسم سهیم هستند که تصورات موجود از زنددگی خدوب در یدک جامعدة عادلانده متندوع
است .این مکاتب پس از انتشار کتاب جان رالز در سدال  4134بدا ندام تئدوری عددالت ،احیدا
شدند .رالز به سنت قرارداد اجتماعی بازگشت که در آن عدالت نتیجة منافع متلابدل اسدت .بدر
این اساس ،زمانی که فرد منافع خود را پیگیری کند ،در نهایت به سود همة جامعه است.
د-عدالت برابری طلب :براساس عدالت برابری طلب ،باید با مردم بدهطور برابدر برخدورد
کرد .تئوری عدالت رالز میتواند بهعنوان یک تئوری برابری طلب م رح باشد ،اما دارای نتدایج
متفاوتی با تئوری رابرت نوزیک است .اگرچه هر چهار مکتدب عددالت اجتمداعی هندوز هدم
طرفدارانی دارند ،اما تنها تئوریهای لیبرال برابری لدب بدا رهیافدت عددالت راب دة مسدتلیمی
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دارند .البته در میان این تئوریها نیز تفاوتهایی وجود دارد و تنها ویژگی مشترک آنها تمرکز
قابل توجه (و نه ضرورتاً م لق) آنها بر خواست افراد بدرای تعیدین طدرح زندگیشدان اسدت
(صالحی امیری ،4913، ،ص 13 .نلل از تابعی ،4911 ،ص.)03 .
 .5یافتههای پژوهش

در پژوهش حاضر ،ابتدا مؤلفههای تأثیرگذار بر ندابرابری فضدایی شداخصها در سده بعدد
اجتماعی ،اقتصادی و کالبددی/رفاهی م العده شدد کده عوامدل و معیارهدای دخیدل در مسدئلة
پژوهش از طریق م العات کتابخانهای ،مرور منابع و مصاحبه با خبرگان شناسایی و جمعآوری
گردید.
جدول  -0شاخصها و زیر شاخصهای ابعاد اجتماعی
مأخذ :نگارندگان4913 ،
مؤلفه

ترکیب
اجتماعی

اجتماعی()S

()S1

سواد
()S2

شاخص

کد

زیر شاخص

بعد خانوار و تراکم جمعیت در

C1

میانگین بعد خانوار در محلات

محلات

C2

تراکم جمعیت در محلات

سهم شاغلان برحسب گروههای

C3

اصلی شغلی

میزان سواد
سهم جمعیت باسواد هر محله از
میزان تحصیلات عالی

ثبات
اجتماعی
()S3
مسکن
()S4
سلامت()S5

درصد شاغلان مشاغل عالی رتبه /متخصص/
تکنسین به کل شاغلین

C4

درصد کارگران نسبت به کل شاغلان

C5

نرخ بیسوادی زنان

C6

نرخ بیسوادی مردان

C7

درصد بیسوادان کل

C8

میزان مهاجرپذیری

C9

درصد جمعیت بومی در هر محله

C10

تعداد اتاق در اختیار خانوار

C11

درصد خانوارهای دارای معلول

C12

سهم تحصیلات عالی به کل تحصیلات در
محله
جمعیت مهاجران در هر  4333نفر
درصد افرادی که محل تولد آنها همین شهر
است.
درصد خانوارهایی که یک اتاق در اختیار
دارند.
درصد خانوارهای دارای معلول
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جدول  -4شاخصها و زیر شاخصهای ابعاد اقتصادی
مأخذ :نگارندگان4913 ،

دستۀ اصلی

دستۀ فرعی

شغل

رفاه

اقتصادی()E

()E2

شاخص

اشتغال و بیکاری

زیربنای واحد
مسکونی

کیفیت مسکن
جمعیت فعال
مشارکت اقتصادی
مردان
مشارکت اقتصادی
زنان

C14

نرخ اشتغال زنان

C15

نرخ اشتغال مردان

C16

نرخ بیکاری

C17

C19

اجارهنشینی

اقتصادی()E3

C13

نرخ اشتغال کل

C18

مالکیت/

وابستگی

کد

زیر شاخص

درصد واحدهای مسکونی با زیربنای  03مترمربع و
کمتر
درصد واحدهای مسکونی با زیربنای بیش از 133
مترمربع
درصد مالکیت واحد مسکونی به کل واحدهای
مسکونی

C20

اجارهنشینی

C21

درصد مسکن بادوام

C22

جمعیت فعال

C23

درصد جمعیت فعال مرد

C24

درصد جمعیت فعال زن

C25

C26

جمعیت مردان فعال بالفعل /جمعیت مردان  43سال به
بالا 433 
جمعیت زنان فعال بالفعل /جمعیت زنان  43سال به بالا
433 

جدول  -5شاخصهای ابعاد کالبدی /رفاهی
مأخذ :نگارندگان4913 ،

کالبدی  /رفاهی ّ()F

دستۀ اصلی

دستۀ فرعی

شاخص

درصد واحدهای مسکونی برخوردار از کلیة امکانات آب لولهکشی ،برق ،گاز،
زیرساخت-
ها

تلفن و . ...

کد

C27

درصد خانوارهای برخوردار از رایانه

C28

درصد خانوارهای برخوردار از تلفن ثابت در محله

C29

درصد مالکیت خودرو در محلات

C30

931

مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای

دستۀ اصلی

دستۀ فرعی

دسترسی
به خدمات
شهری

شمارۀ سی و ششم

شاخص

کد

میزان دسترسی محله به خدمات آموزشی

C31

میزان دسترسی محله به خدمات بهداشتی

C32

میزان دسترسی محله به فضاهای ورزشی

C33

میزان دسترسی محله به فضاهای فرهنگی

C34

میزان دسترسی محله به حملونلل عمومی

C35

میزان دسترسی محله به فضاهای سبز

C36

برای وزندهی به شاخصها ،از روش تحلیل عاملی و نرمافزار  SPSSاسدتفاده شدد .بدرای
تعیین ماهیت و ساختار دادهها از ضریب  KMO4استفاده شد کده میدزان  KMOبالداتر از 3.1
میباشد.
جدول  -6نتایج آزمون KMO
مأخذ :نگارندگان4913 ،

جدول  -7آمار توصیفی دادهها
مأخذ :نگارندگان4913 ،
کد متغیر

میانگین

انحراف معیار

کد متغیر

میانگین

انحراف معیار

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14

3.156366
150.805277
22.559744
4.683381
3.806165
2.787272
4.043418
3.199704
664.407834
67.845764
3.287879E5
16.334917
80.395979
73.516360

.2388453
52.0520065
10.9249759
4.7340041
2.1940197
2.7157946
3.6469511
1.2267261
543.3191823
14.5575545
1.8003915E6
30.2736338
5.9451475
17.0889116

C19
C20
C21
C22
C23
C24
C25
C26
C27
C28
C29
C30
C31
C32

43.145169
42.472907
84.805081
6385.00
4363.87
1639.958750
47.405267
33.067377
95.775529
74.833890
91.691941
1403.686919
10.43
3.604867E4

10.2359348
18.4903339
18.2201430
3794.184
2765.886
1.2948697E3
12.5478497
30.0455001
9.1432895
12.5942224
9.5548602
7.3509173E3
8.724
4.1023871E4

1. Kaiser Meyer Olkin

سال نوزدهم
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کد متغیر

میانگین

انحراف معیار

کد متغیر

میانگین

انحراف معیار

C15
C16
C17
C18

73.998853
15.059805
7.871881
5117.141624

26.1323427
5.8406805
15.1969409
2.7976509E4

C33
C34
C35
C36

2.00
3.13
15.43
18648.10

2.150
2.374
15.078
15636.893

ساس با استفاده از روش تاپسیس ،رتبهبندی محلات بر اساس میزان نابرابری فضایی تعیین
شد.

شکل  -2نتایج رتبهبندی محلات منطقۀ دو
مأخذ :نگارندگان4913 ،

شکل  -0نتایج رتبهبندی محلات بر اساس شاخصهای اجتماعی
مأخذ :نگارندگان4913 ،
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شمارۀ سی و ششم

نتایج رتبهبندی برای محلات محدودۀ مورد م العه نشان داد کده محلدات اسدلامآباد (رتبدة
 )11و فرحددزاد (رتبددة  )93نامناسددبترین وضددعیت را در ایددن من لدده از نظددر برخددورداری از
شاخصهای مورد نظر داشتند .این در حالی است که محلة شهرک غرب و محلة پونک بهترین
رتبهها را کسب کردهاند .همچنین وضعیت محلات مختلف در راب ه با شاخصهای سهگانه به
شکل نلشههای سهگانه ارائه شد .از دیگر سو ،راب ة تمامی شاخصها باهم و همچندین میدزان
چولگی آنها ارائه شد .اغلب هیستوگرامهای شاخصها در محلات من لدة دو ،دارای چدولگی
بودند و این نیز گویای آن است که بعضی محلات که تعداد آنها کم است موجب این چولگی
شدهاند .بسیاری از شاخصهای اجتماعی-اقتصادی و کالبدی دارای چولگی هستند که مفهدوم
آن در سادهترین حالت وجود نابرابری فضایی است.

شکل  -4وضعیت محلات در رابطه با شاخصهای خدماتی – رفاهی
مأخذ :نگارندگان4913 ،

سال نوزدهم
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شکل  -5وضعیت محلات در رابطه با شاخصهای اقتصادی
مأخذ :نگارندگان4913 ،

در نهایت با تکیه بر نتایج بهدستآمدده در روش تاپسدیس بدرای محلدات مختلدف ،محلدة
شهرک غرب (با اختلا

نسبتاً کم به سایر محلات) در جایگاه اول و محلة فرحزاد بدا اختلدا

زیاد ( نسبت به سایر محلات) در جایگاه آخر قرار گرفت .در شکل زیر میزان اختلا
میزان امتیاز به دست آمده در روش تاپسیس نشان داده شده است.

شکل  - 6جایگاه محلات با رتبۀ بالا و پایین
مأخذ :نگارندگان4913 ،

برحسب

941
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مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای

بعد از مشخص شدن رتبة محلات با روش تاپسدیس ،محددودههای اسدکان غیررسدمی در
قالب یک دادۀ مکانی واحد ایجاد و میزان نابرابری فضایی این محلدات بده صدورت جداگانده
مورد بررسی قرار گرفت.
جدول  -8رتبهبندی محدودههای هدف و سایر محلات منطقه
مأخذ :نگارندگان4913 ،
نابرابری فضایی

تعداد محلات هدف

بهترین رتبه

بدترین رتبه

میانگین

انحراف معیار امتیازها

1

11

93

11

4.14

نتایج حاکی از آن است که وضعیت نابرابری فضایی محلات هدد  ،میدانگین  11را نشدان
میدهد که نشان از وضعیت نابسامان در محلات هد
آمارههای توصیفی مربوط به محلات هد

است .نمودار جعبدهای در شدکل ()43

را به نمایش میگذارد.

شکل  -7نمودار جعبهای محدودههای هدف
مأخذ :نگارندگان4913 ،
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سال نوزدهم
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همچنین ،به شکل گرافیکی و با چندین نلشه وضعیت رتبههای همسایگان محلدات هدد
نشان داده شد .در اطرا

محلة فرحزاد ،سه محلة سرو ،پرواز و پونک به ترتیدب رتبدههای ،3

 44و  1را کسب کردند و در اطرا

محلة اسلامآباد ،سه محلدة شدهرک غدرب ،سدعادتآباد و

مدیریت به ترتیب رتبههای  1 ،4و  11را کسب کردهاند.

شکل  -8مقایسۀ تطبیقی رتبۀ محلۀ فرحزاد با همسایگانش
مأخذ :نگارندگان4913 ،

شکل  -9مقایسۀ تطبیقی رتبۀ محلۀ اسلامآباد با همسایگانش
مأخذ :نگارندگان4913 ،
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 .6نتیجهگیری

من لة دو ،در ساختار فضایی شهر تهران و به لحاظ امکانات و منابع ،جدزء منداطق نیمده-
برخوردار محسوب میشود ،اما وجود چندین بافت روستایی همانند طرشت و وجود محلدات
کمبرخوردار همچون کوهسدار و در نهایدت داشدتن دو محلدة فلیدر بدا بافدت آسدیبپدذیر و
سکونتگاههای غیررسمی این من له را از تعادل فضدایی خدارج کدرده و شدکا

عظیمدی بدین

محلات آن مشاهده میشود که اگر چارهجویی نشدود موجدب ازهمگسدیختگی بیشدتر و زوال
شهری میشود .در باب محلههای هد

(فرحزاد و اسلامآباد) و ملایسدة آن بدا سدایر محلدات

همجوار در وادی امر چنین بهنظر میرسد که اجتماعات ساکن در این سدکونتگاههدا در حدال
تضییع حق شهرنشینی دیگر شهروندان با اقدام به ساخت بناهدای غیررسدمی مدیباشدند ،ولدی
آنها ،یعنی باشندگان این فضاهای فلیر در واقع جامعه و سیاست و اقتصاد سیاسی فضدا را بدا
این عمل به چالش میکشدند و یدک مبدارزۀ اجتمداعی خداموش را بده صدورت غیدرارادی و
ناآگاهانه برای تولید فضا که حفظ بلای آنها بدان وابسته است به راه میاندازند و تمام قوانین
رسمی موجود را در ملابل حق ذاتی به مکان که نیاز اساسی آنهاست با اقدام اجتمداعی خدود
در هم میشکنند .نتایج تحلیل نشان میدهد که محلات اسلامآباد (رتبدة  )11و فرحدزاد (رتبدة
 )93نامناسبترین وضعیت را در این من له از نظدر برخدورداری از شداخصهای مدورد نظدر
دارند .همچنین ،محلة شهرک غرب و محلة پونک بهترین رتبهها را کسب کردهاندد .همچندین،
بافت میانی من له به همراه محلات فرحزاد ،اسلامآباد و کوهسار جزء محلات کدمبرخدوردار و
محلات قدیمی و جنوبی این من له همچون طرشت ،الستوم ،شریف ،پل نصدر و همسدایگانش
جزء محلات نیمهبرخوردار من له محسوب میشدوند .در نهایدت ،پوندک ،سدعادتآباد ،دریدا،
شهرک غرب ،شهرک هما و صادقیه جدز محلدات برخدوردار من لدة دو محسدوب مدیشدوند
.معمولاً به لحاظ ماهیتی که خدمات شهری دارند ،شهروندان بده تنهدایی نمدیتوانندد از عهددۀ
تأمین آن برآیند؛ لذا تأمین آن برای افرادی که در شهر ساکن هستند نیازمند سازوکار و برنامده-
هایی است که باید از سوی مدیریت شهری سازماندهی شود .در من لدة دو بدا دو ندوع تولیدد
فضا مواجه هستیم که در ابتدا میتوان بر آنها نام تولیدد آگاهاندة فضدا و تولیدد غیرآگاهانده و
خودجوش نهاد .فضایی که از منابع ،امکانات ،ثروت و قدرت بیرون آید؛ یعنی تولیدد فضدایی
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940

برآمده از رفاه ،فضایی فنسالارانه و بهگونهای تحت تأثیر لوگوس دکارتی و مدرنیته یدک ندوع
فضای سازمانیافته و برنامهریزیشده و فنسالارانه است ،همانند محلة دریدا ،شدهرک غدرب و
پونک که در ابتدای امر همانطور که از ق عهبندی این محلدههدا در قبدل از انللداب مشدخص
است ،برای طبلة مرفه پیشبینی شدهاند ،اما در جبهة مخدالف ،عددم امکاندات ،کمبدود مندابع،
جبری ساختاری که اقتصاد ناپایدار و نامولد و محیط بر او غالب کرده است فضدایی برآمدده از
فلر ساخته است و در واقع ،در یک چرخة غیرمنظم وابسته به نوسان اقتصادی و سدایر عوامدل
ساختاری در پهنههای فلیرنشین و اسکان غیررسمی ،بازتولید فضایی فلر است که با توجده بده
م العة صورتگرفته در س

من له در نابرابری فضایی ،گسستگی فضایی محلدات من لدة دو

خودنمایی میکند.
کتابنامه
 .4احدنژاد ،م .نجفی ،س .)4910( .بررسی ت بیلی تفاوتهای کیفیت زندگی در محلات برنامهریزی-
شده و سکونتگاههای غیررسمی شهری (نمونة موردی :محلات کارمندان و اسلامآباد شهر زنجدان).
نشریة جغرافیا و برنامهریزی.19-13 ،)03(13 ،
 .1اطهاری ،ک .)4914( .عدالت در فضا ،نشریة شهرسازی و معماری هفت شدهر 1( 9 ،و -91 ،)43
.10

 .9اطهاری ،ک ،.یزدانی .)4913( . ،بورووازی مستغلات؛ کژ کارکردی جامعه ،کژتابی شدهر .دومداه-
نامة چشمانداز ایران.19-03 ،11 ،
 .1اطهاری ،ک .)4910( .گفتوگو با اقتصاد آنلاین .کد خبر ،400441تاربخ خبر ،4910/31/43بازیابی
از www.Eghtesadonline.com
 .0افروغ ،ع .)4933( .فضا و نابرابری اجتماعی ،ارائة الگدویی بدرای جددائیگزیندی و پیامددهدای آن.
تهران :انتشارات دانشگاه تربیت مدرس.
 .3ایراندوسددت ،ک .)4911( .سددکونتگاه غیررسددمی و اس د ورۀ حاشیهنشددینی (چدداد دوم) .تهددران:
انتشارات سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات.

 .3ایراندوسددت ،ک .)4914( .فلددر سددکونتگاههددای غیررسددمی و امنیددت شددهری .فصددلنامددة رهنامددة
سیاستگذاری سیاسی ،دفاعی و امنیتی.401 -414 ،)4(9 ،
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 .1ایراندوسددت ،ک ،.و پدداکزاد ،ع .)4911( .ارزیددابی دگرگددونی کیفیددت زندددگی در سددکونتگاههددای

غیررسمی در دهة گذشته (م العة موردی :دولتآباد کرمانشاه) .فصلنامة علمدیدد پژوهشدی رفداه
اجتماعی.411-430 ،)03(40 ،
 .1ایمانپور ،م ،.شدمسالددینی ،ع ،.و سدرور ،ر .)4133( .تحلیدل سدناریوهای اسدکان غیررسدمی در

شهرهای شمال شرق ایران(مورد م العه :شدهر بجندورد) .فصدلنامدة م العدات جغرافیدایی منداطق
کوهستانی.33-11 ،)4( ،

 .43آسایش ،ح ،.مشیری ،ر .)4913( .روششناسی و تکنیکهای تحلیدق علمدی در علدوم انسدانی بدا
تأکید بر جغرافیا .تهران :نشر قومس.
 .44باندز ،م .)4911( .نظریههای اجتماعی شهر (شهر ،خدود و جامعده) (صددیق سروسدتانی ،متدرجم)
(چاد دوم) .تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
 .41بشیریه ،ح .)4911( .دیباچهای بر فلسفة عدالت .مجلة ناقد.44-03 ،4 ،

 .49پورآقایی ،ع .)4919( .بررسی و تحلیل اسکان غیررسمی در شهر رشت و راهکارهای مناسب برای
بهبود روند آن (پایاننامة منتشرنشدۀ کارشناسیارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری) .دانشدگاه یدزد،
یزد ،ایران.
 .41جنسن ،ا .ه ،.و هولت ،ر .)4933( .جغرافیا (تاریخ و مفاهیم) (تبریزی ،ج .مترجم) .تهران :انتشارت
سیروسیاحت.
 .40جواهریپدور ،م ،.و داورپنداه ،ب .)4914( .سدکونتگاه ناپایددار اقشدار کمدرآمدد شدهری (بدازبینی

سیاستگذاریهای دروان اخیدر در زمیندة اسدکان غیررسدمی یدا نابسدامان) .نشدریة شهرسدازی و
معماری هفت شهر..11-13 ،1 ،
 .43جودیگللر ،د ،.زمانیان ،ر ،.و فتحی ،ح .)4911( .ردیابی انگاشت عدالت در نظریههدای شدهر و

شهرنشینی :نظریة شهری انتلادی و نظریه نظریة حق به شهر .نشدریة معمداری و شهرسدازی هفدت
شهر.434-449 ،)11-03( ،
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برنامهریزی شهری.491-440 ،)19( ،
 .11زاهد زاهدانی ،س .)4931( .حاشیهنشینی .شیراز :انتشارات دانشگاه شیراز.
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پژوهشهای فرهنگی.
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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ارائ ة مدل گردشگری با رویکرد کارآفرینی در شرایط شیوع
پاندمی است .روش تحقیق ،ترکیبی(کیفی  -کمی) است .در بخش کیفی باا رویکارد
داده بنیاد از مصاحب ة عمیق نیمه ساختاریافته با  51تن از خبرگان و مدی ران و فعالاان
صنعت گردشگری برای گردآوری داده ها اساتفاده گردیاد .در بخاش کمای ،جامعاة
آماااری متشااکا از صاااحبان کسااب وکارها و فعالااان حااوز ۀ صاانعت گردشااگری در
استان ها ی آذربایجان شرقی و غربی بودند که برحسب جدول مورگاان 610 ،نفار از
شهروندان به صورت تصادفی در دساتر

باه عناوان حجام نموناه انتخاا

شاد ند.

گردآوری داده ها ی کمی با استفاده از پرسش نامة محقاق سااخته و تحلیاا داده هاای
کم ی  ،با استفاده از روش مدل سازی معادلات سااختار ی ( نرم افااار PLS software

 )2.0ا نجام شد .مدل نها یی از مقولة شارایط علی(کااهش تقاضاا بارای خادمات -
___________________________
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محصولات گردشگری ناشی از شیوع بیماری ،الاام به رعایت پروتکا ها ی بهداشاتی
ناشی از همه گیر ی بیماری ،کاهش قدرت خری د ماردم و محادود یت ها ی محیطای و
قانونی) ،زمینه ای( زی رساخت ها ی بنیادی توسعة خدمات گردشگری؛ فرهنگ و عاام
عمومی جامعه در پیشگیری از کرونا و یکپارچگی زنجیرۀ تأمی ن صنعت گردشگری ،
توان بالقوه و تا آوری کسب وکارها در صانعت) ،مداخله گر (شادت هماه گیاری و
ریسک سرمایه گذاری در دوران شیوع بیماری) و الگوی راهبردی صنعت گردشگری
با رو یکرد کارآفر ینی(ب کارگیر ی و توسعة اباارهای مبتنی بر فناور ی اطلاعات جهات
سفر هوشمند ،مدیریت بحران در صانعت گردشاگری ،تاروی سافرهای داخلای باا
رعایت پروتکا ها ی بهداشتی در راستای رونق گردشگری داخلی) تشکیا شده که بر
پیامدهای آن در دوران بحران پانادمیک ،اثرگذارناد  .نتاای حااکی از آن اسات کاه
گردشااگری بااا رویکاارد کااارآفرینی در صااورت اتخاااذ راهبردهااایی چااون توسااعة
گردشگری مجاز ی ،مدیریت بحران در صنعت گردشگری ،توسع ة گردشگری داخلی
با تأکیا د بار رعایات پروتکا هاای بهداشاتی و تمرکاا بار توساعة زیرسااخت هاای
گردشگری ،منجر به تحقق پیامدهایی چون حفظ و رونق کسب وکارها ی گردشگری،
تقویت صنعت گردشگری و خلق بازار جدیاد گردشاگری بارای دوران پساا کروناا
می گردد.
کلیدواژهها  :مدل گردشگری ،کارآفرینی ،بحران های پاندمیک  ،گردشگری مجازی.
 .9مقدمه

امروزه ،بحرانهاا و مادیریت آنهاا مساللهای مهام تلقای مایشاود کاه باا گردشاگری و
فعالیتهای آن نیا ارتباط دارد .هرچناد بحارانهاا در گردشاگری اتفاقااتی معماولی هساتند،
چنانکه بسیاری از مقاصد تحت تأثیر بحرانهای طبیعی و انساانی ساختهشاده و طای ساالهاا
تاکتیکها و استراتژیهای تا آوری و کااهش آنهاا را توساعه دادهاناد (ریچای و جیاناگ،5
 ،3452ص .)55 .با این حال ،هرگونه رخدادی که عملکارد طبیعای مقصاد را تهدیاد کارده و
انجام کسبوکار مرتبط با گردشگری را مختا نماید یا تهدیدی برای ایمنی گردشاگران باشاد
1. Ritchie & Jiang
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نیازمند واکنش مناسب و کنترل شرایط است (یاوری گوهر ،منصوری مویاد ،5620 ،ص.)32 .
از آغاز سال  3434میلادی ،شیوع گستردۀ بیماری همهگیر کووید  52بر بسیاری از بخاشهاای
مختلف بنگاههای اقتصادی گردشگری تأثیر منفی گذاشته است .به دلیاا ضارورت اساتفاده از
مداخلات غیر دارویی نظیر استفاده از ماسک صورت و رعایت فاصلههای اجتماعی ،همچناین
انتقال بدون علامت بیماری بهطور ناخودآگاه (ناقا بودن فرد زمانی که خود از بیماری آگااهی
ندارد) (گاسلینگ ،اسکات ،هال ،53434،ص )50 .و به دلیاا ماهیات پانادمیکی کاه ویارو
کووید  52دارد و بنا به دلایلی چون )5کاهش شدید مسافرت ،مهماانناوازی و گردشاگری در
سراسر جهان )3 ،سقوط چشمگیر اقتصاد جواما  )6 ،افااایش ماداوم امکاان ایجااد تغییارات
اساساای ناشاای از گسااترش بیماااری در جوام ا و  )0غیرقاباااپیشبینی بااودن پایااان بحااران،
منحصربهفرد بوده و با انواع بحرانهای اپیدمیک پیش از خود متفااوت اسات (لاورد کیپانیادز،
بریایت ،بکمن ،3441 ،3ص .) )521 .با توجه به اهمیت درآمد صنعت گردشگری ،کشاور ماا
ایران هم از این آسیب مصون نمانده و بخش مهمی از خدمات گردشگری داخلای و خاارجی
آن دچار رکود و افت شده و ضربة سنگینی به آن وارد گردیده اسات .ازایانرو ،باا توجاه باه
جدید بودن موضوع و خلأ موجود ،پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این سؤالات اساسای
است که  )5الگوی راهبردی گردشگری با رویکرد کارآفرینی در بحران کووید  52به چه شکا
است؟  )3عواما اثرگذار بر شکاگیری این الگو کدماند؟
 .1پیشینۀ پژوهش

آرونداتی روی ( ،)3434بر این عقیده است که «ازنظر تاریخی ،بیماریهای همهگیر انسان-
ها را مجبور به گسست از گذشته کرده و دنیای خود را از نو تصاور مایکنناد» (روی،3434 ،
ص .)6 .وی بر این باور است که این همهگیری یک پورتال است ،دروازهای بین یک جهاان و
جهان دیگر؛ بدین ترتیب آن دسته از افرادی که موافق بودند که نحوۀ کار جهان قبا از بحاران
نامطلو

است ،میتوانند بحران را لحظهای تحولآفرین بدانند و ازآنجاکه مسالما مساافرت و

1. Gössling, Scott ans hall
2. Lordkipanidze, Brezet and Backman
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جهانگردی بیشترین آسیب را در جهان در بحران دیدند ،تفکر تحولگارا باهویژه ماورد توجاه
قرار گرفت (هایگین ،3434 ،5ص .)5 .نظرسنجیهاای اخیار در ماورد نیازهاای شاهروندان و
ارتباط آنها با گردشگری ،بیانگر نیاز آنها به احساا

آزادی ،فااای بااز ،امنیات ،سالامتی،

عادی بودن ،امید ،شکنندگی و نیاز به داشتن چشمانداز جدیدی از جهاان اسات و ایان دقیقاا
همان جایی است که گردشگری ارزشها و فرصتهای پیشنهادی گستردهای که هار شاهروند
تعیین میکند را برای وی به ارمغان مایآورد (دل والاه ،3434 ،3ص .)6 .نکتاة حاائا اهمیات
دیگر اینکه در شرایط انتشار گستردۀ پاندمی ،اباارهای ارتباطی سنتی و تجاری دیگر پاسخگاو
نیستند و ارائة تجار

یا خدمات عالی با قیمت رقابتی به بازدیدکنندگان و مسافران دیگر کافی

نیست (راتن ،3434 ،6ص .)51در چنین شرایطی ،مدیریت مؤثر بحران برای کارآفریناان بسایار
حیاتی است؛ زیرا فعالیتهای تجاری آنها بهنوعی تعاما با جامعه نیاز دارد .بنابراین ،بحاران
کووید  52باید بهعنوان فرصتی برای بازنگری انتقادی در مسیر رشد گردشگری و زیار ساؤال
بردن منطق ورود بیشتر که حاوی ماایای بیشاتری اسات ،تلقای شاود (گرتاال و همکااران ،
 ،34340ص. )524 .
سااانتو  ،مادریااد ،هاااجی مااان و راینولاادی ،3434( ،1ص ،)1 .در مطالعااهای بااا عنااوان
«تغییرات رفتاری در گردشگری در زمان کووید  ،»52اذعان داشتند که طی تابستان و پاییا سال
 3434به دلایلی چون محدودیت سفر و تحرک ،عواما روانی و اقتصاادی ،تغییارات باالقوهای
در رفتار گردشگران رخ داده است .آنها سه سناریو بالقوه برای ماههای ژوئن تا دساامبر ساال
 ،3434در خصوص میاان ورود جهانگردان بر اسا

چگاونگی تکاماا و گساترش ویارو

ارائه دادند.
کراینر و رام ،3434( 0ص ،)6 .در مطالعاتی با عنوان «استراتژیهاای ملای گردشاگری در
طول شیوع کووید  ،»52دریافتند همهگیری کووید  52تاأثیر قدرتمناد و متناوعی در صانعت
1. Higgins
2. Del Valle
3. Ratten
4. Gretzel & et al
5. Santos, Madrid, Haegeman and Rainoldi
6. Kreiner and ram
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گردشگری داشته است و لازمة آمادگی جهت مقابله با تأثیرات آن انجام اقادامات ذیاا اسات:
 )5ترسیم استراتژیهای ملی جهت رهایی از پیامدهای کووید  52برای گردشگری )3 ،مقایساه
و تجایهوتحلیا استراتژیهای فعلای )) ،ارزیاابی اساتراتژیهاای پیشانهادی ساازمان جهاان
گردشگری که در کشورهای مختلف پذیرفته شده است که با هدف درک بهتر تأثیر همهگیر در
اجرای سیاست صنعت گردشگری در سطح جهانی انجام میشود.
نیکفال مغانلو ،منصوری ( ،5622ص ،)5 .در مطالعهای با عنوان «تاأثیر ویارو
صنعت گردشگری» دریافتند که شیوع ویرو

کروناا بار

کروناا منجار باه ایجااد موانا و مشاکلاتی در

جهت حاور مسافران در مراکا گردشگری و تعطیلی تمامی زنجیرۀ خدمات گردشاگری اعام
از اقامت ،غذا و نوشیدنی ،تفریحی و سارگرمی ،حماونقاا و خادمات مساافرتی در سراسار
جهان شده است .کسبوکارهای حوزۀ گردشاگری کاه یکای از موتورهاای اشاتغال و رشاد
هستند و بهعنوان صادرات نامرئی محسو

میشوند ،در این وضعیت عملاا تعطیاشاده و باه

عبارتی چرخ این صنعت اشتغالزا نیا متوقف شده است و واحدها و فعالیتهاای فراوانای در
زنجیرۀوابسته به آن (ازجمله اقامات ،حمااونقاا ،غاذا و خاوراک ،مجتما هاای تفریحای و
سرگرمی و سایر واسطههای بالادستی و پاییندستی) آسیبدیده و کارکنان آنها ممکان اسات
کار خود را از دست بدهند .این امر باعث ایجاد رکود و سیر قهقرایی صنعت درحالتوساعه و
بارگ گردشگری در سطح جهان میگردد.
میرتقیانرودسری ،فرخیان ،نقوی ( ،5622ص ،)551 .در مطالعهای با عنوان «بررسی رفتاار
جامعة میابان نسبت باه گردشاگران در دوران شایوع کوویاد ،»52 -ابعااد جدیادی از تعاماا
میابان-گردشگر در دوران کرونا مبتنی بر تلفیق نظریههای تبادل اجتماعی و تهدید یکپارچه را
ارائه نمودند .آنچه بهعنوان نتیجه میتوان بیان نمود ،این است که با وجود آنکه نگارش اغلاب
مردم رامسر به حاور گردشگران در این دوران منفای باوده ،عادهای باا تأکیاد بار وابساتگی
معیشت و اقتصاد شهر به گردشگری و تحت شروطی که در نتیجاهگیاری پاژوهش باه آنهاا
اشاره شده ،معتقد بودند سلامت مردم شهر در اولویت است.
دهقان ،رشادت جو ،طالبی ،درگااهی( ،5622ص ،)152 .در مطالعاهای باا عناوان «تحلیاا
راهبردی صنعت گردشگری سلامت ایران در دوران کروناا» ،دریافتناد کاه اساتراتژی منتخاب
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شاما دو استراتژی تدافعی و رقابتی بود .این تحقیق بیانگر این است کاه نقااط قاوت صانعت
گردشگری سلامت بر نقاط ضعف غلبه دارد و فرصتهای توسعه بیش از چالشهاای موجاود
است .همچنین ،استراتژی حفظ و نگهداری بهترین راهبرد حمایات از گردشاگری سالامت در
شرایط موجود در ایران است.
کلااابی و کریماایراد ( ،5622ص ،)645 .در پژوهشاای بااا عنااوان «نوسااازی اسااتراتژیک
کارآفرینانه در دوران پساکرونا :شرکتهای فعال در صنعت گردشاگری» ،چهاار دساته عاماا
اصلی تمرکا بر نوآوری و خلاقیت ،مناب انسانی ،رهبری و قابلیتها را بهعنوان عواما مؤثر بر
رونق گردشگری پس از دوران کرونا شناسایی کردند .
آزادخاانی ،عبااداللهیپااور( ،5625ص ،)564.در پژوهشای بااا عنااوان «نقاش فعالیااتهااای
کارآفرینانه در توسعة گردشگری» ،دریافتند بین متغیرهای نوآور بودن ،ریسکپذیری ،اساتقلال
عما و رقابت تهاجمی و توسعة گردشگری ارتباط وجود دارد.
 .0روش بررسی

روش در نظر گرفتهشده جهت انجام پژوهش حاضر ،روش ترکیبی است .این روش مبتنای
بر پارادایم اصالت عما و با رویکرد استقرایی– قیاسی است .اساتراتژی بکاار گرفتاه شاده در
مرحلة کیفی مبتنی بر شیوۀ نظریهپردازی دادهبنیاد و پارادایم تفسیری است .طار استفادهشاده
در این بخش از پژوهش بر اسا

طر نظاممند استراو

و کوربین )5224( 5است.

 .9 .0محدودة مورد مطالعه

آذربایجان شرقی :در گوشة شمال غربی فلات ایران ،با حدود  01024/11کیلومترمربا ناام
آذربایجان شرقی به خود گرفته است .استان آذربایجان شرقی از نظر تقسایمات اساتانی باه 52
شهرستان 03 ،بخش و  503دهستان تقسیم میشود (سبحانی ،صفریانزنگیر ،طباطباائی،5622 ،
ص .)22 .آذربایجان غربی :استان آذربایجان غربی بدون احتسا

دریاچاة ارومیاه باا وساعت

 65053کیلومترمرب بین  00درجه و  64دقیقاه تاا  05درجاه و  30دقیقاة طاول شارقی و 60
درجه و  1دقیقه تا  62درجه و  00دقیقة عرض شمالی ،در شمال غر

ایران واق شده اسات
1. Strauss and Corbin
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(موسوی ،جلالیان ،کهکی ،5620 ،ص .)10 .شکا( )5نقشة جغرافیایی محدودۀ موردمطالعاه را
نشان میدهد.

شکل  -9محدودة مورد مطالعه
مأخذ :نگارندگان 5044،

جامعة آماری این مطالعه در بخاش کیفای از خبرگاان دانشاگاهی ،مادیران و کارشناساان
گردشگری و کارآفرینی در استانهای آذربایجان غربای و شارقی تشاکیا شاده اسات .شایوۀ
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نمونهگیری در پژوهش حاضر بهصاورت هدفمناد و نظاری انجاام گردیاد .بعاد از انجاام 50
مصاحبة نیمه ساختاریافته ،تحلیا داده به اشباع نظری رسید ،ولی جهت اطمینان و دساتیاابی
به دادههای معتبر تا مصاحبة  51ادامه دادیم .ملاکهاای انتخاااا

شارکتکنندگان متخصا

بودن و سابقة فعالیت گردشگری آنها بود .پژوهشاگر پااس از کسااب اجاازه از شاهروندان
شرکتکننده و باا هماهنگای آنها ،زماان و ماکان مصاحبااه را مشااخ

نماوده اسات .در

ایان مرحلاه ساعی شاد تاا نمونهگیری باا حداکثار تناوع از زیرگروههای مختلاف جمعیتای
ازنظر سن ،جنسیت ،تحصیلات ،ساابقة فعالیات گردشاگری انجااام شااود کاه ویژگیهاای
دموگرافی بخش کیفی و کمی در جدول ( )5آورده شده است.
جدول  -9ویژگیهای جمعیت شناختی مشارکتکنندگان در پژوهش
مأخذ :نگارندگان 5044،

جامعة آمااری در بخاش کمای ،شااما صااحبان کسابوکارها و فعالاان حاوزۀ خادمات
گردشگری است که با توجه به نامعلوم بودن حجم جامعه ،با استفاده از جدول مورگان حجام
نمونه برابر با  610نفر تعیین شد .جهت جم آوری دادههاا در بخاش کیفای از مصااحبه نیماه
عمیق با سوألات باز و در بخش کمی از پرسشنامه با سؤالات بساته باا طیاف پان گایناهای
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لیکرت استفاده شد .فرایند تجایهوتحلیا دادهها در این شیوه طی ساه مرحلاه کدگاذار انجاام
میگردد:
کدگذاری باز :در این مرحله ،دادههای حاصا از مصاحبهها به دقت بررسیشده ،مقولههای
اصلی و مقولههای فرعی مربوط به آنها ،مشخ

و خرده مقولهها (زیر مقولهها) تعیین شدند.

کدگذاری محوری :در این مرحله ،کدها و دستههای اولیهای کاه در کدگاذاری بااز ایجااد
شدهاند ،با یکدیگر مقایسه میشوند و ضمن ادغام کدهایی که از نظر مفهومی با یکدیگر مشابه
هستند ،دستههایی که به یکدیگر مربوط میشوند ،حول محور مشترکی قرار میگیرناد .مقولاه-
های موجود در مدل پارادایمی استراو

و کوربین در مرحلة کدگذاری محوری عبارتند از:

 شرایط علی :مشتما بر عواما و شرایط پیدایش پدیدۀ مورد مطالعه است؛
 شرایط زمینهای :مشتما بر مواردی است که با پدیده ،محا وقوع حوادث مرتبط باا
پدیده یا محا کنش متقابا برای کنترل یا پاسخ به پدیده ارتباط دارند؛
 شرایط میانجی :به زمینة ساختاری وقوع پدیده یا مقوله و عواما مؤثر بار چگاونگی
واکنش به آن یا به پیامدهای آن میپردازد؛
 راهبردها :برکنشها و واکنشهایی برای کنترل ،اداره و برخورد با پدیدۀ ماوردنظر باا
هدف و دلیلی مشخ

 ،مبتنی میباشند؛

 پیامدها :عبارتند از نتای حاصا از اتخاذ راهبردها.
 کدگذاری انتخابی :مرحلة اصلی نظریهپردازی است؛ زیرا مقولة محوری را به شکلی
نظاممند به دیگر مقولهها ربط داده و آن روابط را در چاارچو

یاک روایات ارائاه

میکنند .تحلیا دادههای کمی برازش مدل و آزمون روابط بین متغیرهای تحقیاق ،باا
استفاده از شیوهای از مدلیابی معادلات ساختاری با نرمافااار  Smart pLsانجاام
شده است.
روایی این مطالعه در بخش کیفی بر مبنای سه معیار اعتبار(صرف زمان کافی و باهکارگیری
دو کدگذار جهت چند نمونه مصاحبه بهمنظور کسب اطمینان از یکسانی دیادگاه کدگاذاران)،
انتقالپذیری(مشورت با متخصصان در خصوص یافتههای پژوهش) و اطمینانپاذیری اساتفاده
شد .همچنین ،از شیوۀ بازآزمایی جهت ارزیابی پایایی پژوهش استفاده گردید .بر ایان اساا ،

مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای

664

شمارۀ سی و ششم

پایایی بین کدگذاران برای مصاحبههای انجامگرفتاه در ایان پاژوهش برابار باا  4/52محاسابه
گردید .در بخش کمی این مطالعه به منظور تعیین روایای همگارا و واگارای ساازه از تحلیاا
عاملی تأییدی و در راستای سنجش پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شده اسات .در
این بخش با توجه به اینکه مقدار آلفای کرونباخ برای همة متغیرها بالاتر از  4/5است ،پرسش-
نامه از پایایی کافی برخوردار است.
 .4مبانی نظری پژوهش

ازآنجاکه گردشگری جاء بخشهای خدماتی اسات ،درآماد آن بار رشاد اقتصاادی تاأثیر
میگذارد .از سوی دیگر ،به سبب پیوندهای بسیاری که گردشگری با سایر بخشهای اقتصادی
دارد ،در صورت توسعة این خدمت سایر بخشهای اقتصادی نیا که به آن کالا یا خدمت ارائاه
میدهند یا محصول آن را مصرف میکنند ،هماراه باا آن توساعه ماییابناد (یعقاوبی منظاری،
آقامیری ،5625 ،ص .)34 .به منظور مطالعة عواما مؤثر برجذ

گردشاگران خاارجی بایاد از

نظریة مصرفکننده و برآورد تاب تقاضای خادمت گردشاگری اساتفاده کارد (ماروت ،ساالم،
نعمت اللهی ،5625،ص .)355 .بنابراین ،گردشگری شاما تمامی پدیدهها و رواباط حاصاا از
تعاما گردشگران ،عرضهکنندگان و فروشندگان محصولات جهاانگردی ،دولاتهاا و جواما
میابان در فرایند جذ

و پذیرایی از گردشگران است (آقارکااکلی ،یحیایزادهفر،گنادمفشاان،

اسمعیلی ،5621 ،ص .)551 .مهمترین اثر گردشگری بار بهباود رشاد اقتصاادی یاک کشاور،
افاایش تعداد شاغلان در این عرصه یا به عبارتی افاایش سطح اشتغال کشور به شکا مستقیم و
غیرمستقیم است .یکی از آشکارترین مناف گردشگری در کشور میابان ،ایجااد مشااغلی نظیار
کار در هتاها ،رستورانها ،مغازهها و بخش حماونقاا اسات کاه باهطور مساتقیم باا صانعت
توریسم در ارتباط اسات (فروحای ،اباونبی ،5621 ،ص .)1 .توساعة گردشاگری باا رویکارد
کارآفرینانه میتواند منب جدید درآمدزایی برای جامعة میابان باشاد و باا تناوعساازی اقتصااد
وابستگی باه اقتصااد تاکمحصاولی را کااهش دهاد (لرنار ،هانات ،دیماو ،3451 ،ص.)11 .
کارآفرینی به معنای داشتن یک اولویت در رفتار پیشگیرانه ،آیندهنگرانه و ابتکاری اسات .ایادۀ
کارآفرینی با گذشت زمان ادامه داشته است ،اما راهی برای غلبه بر موان شای در زمان بحاران
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کارآفرین ،یک نوآور است که

ترکیب جدیدی به وجود میآورد و این ترکیب میتواناد اباداع یاک محصاول جدیاد ،روش
جدید برای تولید محصول موجود ،ایجاد بازاری جدیاد و یاا اساتفاده از منااب جدیاد باشاد.
بحرانها میتوانند انواع مختلفی از بهداشتی ،سیاسی ،مالی ،فناوری ،سازمانی و طبیعای داشاته
باشد (میلیستین ،3450 ،ص .)501 .عدم اطمینان ذاتی یک بحران نمایاانگر نیااز باه اتخااذ باه
رویکردهای جدید است ،در چنین شرایطی رویکردهای منطقی و عادی باه دلیاا مابهم باودن
شرایط اعمال نمیشوند .ازاینرو ،کارآفرینان باید به مناابعی کاه در اختیاردارناد بسانده کنناد
(کرا

و همکاران ،3434 3،ص .)5401 .بحرانها بر کارآفرینان بهعنوان شهروندان یک جامعه

و صاحبان مشاغا تأثیر میگذارد (لیو ،3434 ، 6ص  .)53بنابراین ،واکنش سری نسبت به یک
شرایط بحرانی برای ذینفعان تحت تأثیر آن بسیار مهم است؛ زیرا یک بحاران بساته باه ناوع
درک آن ،نشاندهندۀ یاک فرصات و تهدیاد اسات (دورن ،3450 ،0ص .)6 .بار ایان اساا ،
چنانچه یک بحران منجر به ایجاد دانش جدید ،یادگیری شناسایی بازارهای جدید ،ناوآوری و
خلق مایت رقابتی شود ،آنگاه میتوان آن را بهعنوان یک فرصات در نظار گرفات .همچناین،
هرگاه یک بحران ساختارهای موجود را تغییر داده و مستلام صرف مناب جدیاد باشاد ،آنگااه
میتوان آن را به مثابة یک تهدید مدنظر قرارداد (اگر  ،3434 ،1ص.)345 .
 .5یافتههای پژوهش
 .9 .5یافتههای بخش کیفی

تجایهوتحلیا دادهها در بخش کیفی این پژوهش مبتنای بار طار نظااممناد اساتراو

و

کوربن و بر منبای سه مرحلة کدگذاری باز ،محوری و انتخابی استوار است.

1. Lounsbury and Glynn
2. Krausi and et al
3. Liew
4. Doern
5. Eggers
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 .9 .9 .5کدگذاری باز

در کدگذاری باز ،متن مصاحبه بارها و بارها خوانده شد و بعد از نشانهگاذاری و شکساتن
دادهها ،هر مفهومی که به ذهن میرسید در نظر گرفته میشد .در این پاژوهش پاس از تحلیاا
کلیة مصاحبهها و پالایش 00 ،مفهوم به  50مقوله تبدیا شدند.
 .1 .9 .5کدگذاری محوری

در کدگذاری محوری ،مفاهیم بر اساا

اشاتراکات و یاا هاممعناایی در کناار هام قارار

میگیرند .بهعبارتدیگر ،کدها و دستههای اولیهای که در کدگذاری باز ایجادشدهاند ،با یکدیگر
مقایسه میشوند و ضمن ادغام کدهایی که ازنظر مفهومی با یکدیگر مشابه هستند ،دساتههاایی
که به یکدیگر مربوط میشوند ،حول محور مشترکی قرار میگیرند .ابعااد پاارادایم کدگاذاری،
تحلیا دادههای حاصا از مصاحبهها در جاداول ( ،)5( ،)0( ،)1( ،)0( ،)6( ،)3تبیاین شاده و
درنهایت ،نظریه (مدل کیفی پژوهش) بیان شده است.
شرایط علی :این شرایط باعث ایجاد و شکاگیری پدیدۀ طبقهمحوری میشود .نتای حاکی
از وجود چهار مقولة مرتبط با شرایط علّای ،شااما کاهش تقاضا برای خادمات و محصاولات
گردشگری ناشی از شیوع بیماری ،الاام به رعایت پروتکاهاای بهداشاتی ناشای از هماهگیری
بیماری ،کاهش قدرت خرید مردم و محدودیتهای محیطی و قانونی است.
جدول  -1کدگذاری محوری شرایط علی
مأخذ :نگارندگان5044 ،
ابعاد

مقولهها

مفاهیم(کد نهایی)(کدگذاری باز)

تغییر سبک گردشگری گردشگران

شرایط علی

کاهش تقاضا برای خدمات -

افاایش حساسیت گردشگران به ارزش پیشنهادی

محصولات گردشگری ناشی از

کم شدن میاان مرگومیر ناشی از عدم مسافرت به دلیا اعمال

شیوع بیماری

محدودیت
دورهای بودن برخی کسبوکارها در گردشگری

الاام به رعایت پروتکاهای
بهداشتی ناشی از همهگیری بیماری

ضرورت رعایت پروتکاهای بهداشت و سلامت
الاام به رعایت فاصلة اجتماعی
مقابله با گسترش بیماری به دلیا اعمال محدودیت

سال نوزدهم
ابعاد
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مفاهیم(کد نهایی)(کدگذاری باز)

نرخ تورم
کاهش قدرت خرید مردم

کاهش قدرت خرید مردم
فاای کسبوکار
رکود اقتصادی ناشی از اعمال محدودیتها
محدودیتهای قانونی

محدودیتهای محیطی و قانونی

فشارهای خانواده
ممنوعیت سفر به مناطق مختلف

شرایط زمینهایی :شااارایط خاصااای که در آن راهبردها برای اداره ،کنترل و پاسااااخ باه
پدیده فراهم میکناد .نتاای حااکی از وجاود ساه مقولاة مارتبط باا شارایط زمیناهای شااما
زیرساختهای بنیادی توسعة خدمات گردشگری ،فرهنگ و عام عمومی جامعه در پیشاگیری
از کرونا ،یکپارچگی زنجیره تأمین صنعت گردشگری و توان بالقوه و تا آوری کسابوکارها
است .این جدول شاما  6مقوله و  51کد نهایی استخرا)شده از مصاحبه است.
جدول  -0کدگذاری محوری شرایط زمینهای
مأخذ :نگارندگان5044 ،
ابعاد

مقولهها

مفاهیم(کد نهایی)(کدگذاری باز)

زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات
زیرساختهای بنیادی توسعة

زیرساختهای حماونقا گردشگری

خدمات گردشگری

زیرساختهای بهداشتی
زیرساختهای رفاهی گردشگری

شرایط زمینهای)

رفتار محتاطانة گردشگران در انتخا
فرهنگ و عام عمومی جامعه
در پیشگیری از کرونا و
یکپارچگی زنجیره تأمین
صنعت گردشگری

بسته گردشگری

رعایت دستورالعماهای بهداشتی
هماهنگی و تعاملات بین سازمانی بهموق و صحیح نهادهای سازمانی
اشتراک اطلاعات در زنجیرۀ تأمین صنعت گردشگری
هماهنگی و تعاملات بین سازمانی بهموق و صحیح نهادهای سازمانی
مشارکت و همکاری بخشهای مختلف خدمات گردشگری
انطباقپذیری زنجیرۀ تأمین در برابر اختلالات
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مفاهیم(کد نهایی)(کدگذاری باز)

انعطافپذیری زنجیرۀ تأمین در پاسخگویی سری به تغییرات
افاونگی کسبوکارهای صنعت گردشگری

توان بالقوه و تا آوری

چابکی در پاسخگویی به نیازهای گردشگران

کسبوکارها در صنعت

پایداری کسبوکارها در شرایط بحرانی

شرایط مداخلهگر :به جر و تعدیا شرایط علای مایپاردازد و بار راهبردهاا و کنشهاای
متقابا تأثیر میگذارد .نتای حاکی از وجاود دو مقولاه شاااما شادت هماهگیاری و ریساک
سرمایهگذاری در دوران شیوع بیماری در طبقة عواما مداخلهگر اسات .ایان جادول شااما 3
مقوله و  5کد نهایی استخرا)شده از مصاحبه است.
جدول  -4کدگذاری محوری شرایط مداخلهگر
مأخذ :نگارندگان 5044 ،
ابعاد

مقولهها

مفاهیم(کد نهایی)(کدگذاری باز)

سرعت انتقال بیماری
شدت همهگیری

عدم کشف درمان قطعی برای بیماری

شرایط مداخلهگر

او)گیری و تغییر نوع بیماری
ریسک عدم بازگشت سرمایه
ریسک سرمایهگذاری در دوران شیوع

ابهام سرمایهگذاران از وضعیت آینده بیماری

بیماری

الاام به تعطیلی موقت اماکن و واحدهای صنفی
فقدان قوانین و مقررات حمایتی

راهبردها :کنشها یا تعاملاتی که از پدیدۀ محوری منبعث میشود .سه مقولة باهکارگیری و
توسعة اباارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات جهت سفر هوشامند ،مادیریت بحاران در صانعت
گردشگری و تروی سافرهای داخلای باا رعایات پروتکاهاای بهداشاتی در راساتای روناق
گردشگری داخلی در طبقة راهبردها شناسایی شدند .این جدول شاما  6مقوله و 55کد نهاایی
استخرا)شده از مصاحبه است.
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جدول  -5کدگذاری محوری راهبردها
مأخذ :نگارندگان 5044،
ابعاد

مقولهها

مفاهیم (کد نهایی) (کدگذاری باز)

برگااری تورهای آشناسازی
آموزش و فرهنگسازی سفر هوشمند
بکارگیری و توسعة
اباارهای مبتنی بر
فناوری اطلاعات
جهت سفر هوشمند

اجرای پروتکاهای سفر هوشمند
طراحی و ایجاد و سایت و اپلیکیشنهای گردشگری
فراهمسازی امکان موقعیتیابی گردشگر و معرفی خدمات در محدوده شعاعی
معرفی ،بازاریابی و فروش دیجیتال سوغات و صنای دستی
تولید محتوا و ارائة محصولات و خدمات نوین در صنعت گردشگری
ایجاد سیستم موزهداری دیجیتال و برگااری تور مجازی موزه
بازاریابی و تبلیغات تورهای گردشگری بهصورت مجازی
بهبود جایگاه و سایت در موتورهای جستوجو

راهبردها

جبران آسیب و خسارت مشاغا گردشگری
اجرای سیاستهای حمایتی(تسهیلات ،معافیتهای مالیاتی و )...
مدیریت بحران در
خدمات گردشگری

تثبیت زنجیرۀ تأمین گردشگری
تدوین بستههای مشاورهای و آموزشی به فعالان درزمینة گردشگری
تسری و تسهیا در ارائة خدمات به گردشگران از طریق شبکههای مجازی
تصویب قوانین و تسهیا شرایط سرمایهگذاری
حفظ سرمایة انسانی فعال در صنعت گردشگری

تروی سفرهای

تشویق و تروی سفرهای داخلی در شرایط بهداشتی

داخلی با رعایت

راهاندازی استارتآپهای گردشگری باارزش آفرینی در حوزه فناوری

پروتکاهای بهداشتی

اطلاعرسانی ،فروش و بازاریابی دیجیتال در گردشگری

در راستای رونق

ارائة محصولات و خدمات با رعایت پروتکاهای بهداشتی

گردشگری داخلی

ارائة بستههای نوآورانه در بازههای زمانی کوتاهمدت به گردشگران

پیامدها :نتای حاصا از اتخاذ راهبردهاست .نتای  ،حاکی از وجود دو مقوله شاما حفاظ و
رونق کسبوکارهای گردشگری و بهبود اثربخشی در خدمات گردشاگری و خلاق بازارهاای
جدید گردشگری بارای دوران پسااکرونا اسات .ایان جادول شااما  3مقولاه  56کاد نهاایی
استخرا)شده از مصاحبه است.
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جدول  -6کدگذاری محوری پیامدها
مأخذ :نگارندگان 5044
ابعاد

مفاهیم(کد نهایی)(کدگذاری باز)

مقولهها

کمک به رشد اقتصاد محلی و ملی
حفظ و رونق

انطباقپذیری کسبوکارها گردشگری با تغییرات ناگهانی

کسبوکارهای

افاایش رقابتپذیری محصولات و خدمات گردشگری

گردشگری

رونق اقتصادی و اشتغالزایی
و تسهیا فعالیت بخش خصوصی به منظور ایجاد بازار کار

پیامدها

بهبود اثربخشی در

تأمین رضایت خاطر گردشگران

خدمات گردشگری و

انعطافپذیری و پویایی در پاسخ به نیازهای متنوع بازار

خلق بازارهای جدید

افاایش گرایش به سفرهای داخلی

گردشگری برای دوران

ارتقای سطح کارآفرینی در صنعت گردشگری

پسا کرونا

بهبود زیرساختهای محلی خدمات رفاهی -اجتماعی

خلق بازار جدید

شناسایی بازارهای جدید

گردشگری برای

تحریک گردشگران مجازی برای بازدید واقعی از یک مقصد گردشگری

دوران پسا کرونا

آشناسازی و معرفی مجازی مقاصد مختلف گردشگری

گزارههای حکمی(قضایای) پژوهش

در پژوهش حاضر بر پایة مؤلفههای مرحلاة کدگاذاری محاوری ،قااایای زیار بددسات
آمدهاند:
قااایة  .5کاهش تقاضا برای خدمات  -محصولات گردشاگری ناشای از شایوع بیمااری،
الاام به رعایت پروتکاهای بهداشتی ناشی از همهگیری بیماری ،کاهش قدرت خریاد ماردم و
محدودیتهای محیطی و قانونی بهعنوان شااارایط علای بار مادل کاارآفرینی گردشاگری در
بحرانهای پاندمیک اثرگذارند.
قااایة  .3زیرساختهای بنیادی توساعة خادمات گردشاگری ،فرهناگ و عاام عماومی
جامعه در پیشگیری از کرونا و یکپارچگی زنجیرۀ تأمین صنعت گردشگری بهعنوان شااارایط
زمینهای بر مدل کارآفرینی گردشگری در بحرانهای پاندمیک تأثیرمی گذارد.
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قاایة  .6شدت همهگیری و ریساک سارمایهگاذاری در دوران شایوع بیمااری ،باهعنوان
شاارایط مداخلهگر بر مدل کارآفرینی گردشگری در بحرانهای پاندمیک تأثیر میگذارند.
قاایة  .0بکارگیری و توسعة اباارهای مبتنی بر فناوری اطلاعاات جهات سافر هوشامند،
مدیریت بحران در صنعت گردشگری ،تروی سفرهای داخلی با رعایت پروتکاهای بهداشاتی
در راستای رونق گردشگری داخلای راهبردهااای اصالی بار مادل کاارآفرینی گردشاگری در
بحرانهای پاندمیک هستند.
قاایة  .1پیامدهای دستور کار مدل کارآفرینی گردشگری در بحرانهاای پانادمیک ،شااما
حفظ و رونق کسبوکارهای گردشاگری ،تقویات صانعت گردشاگری و خلاق باازار جدیاد
گردشگری برای دوران پسا کرونا خواهد بود.
درنهایت با توجه به نتای کدگذاری مدل نهایی کارآفرینی گردشگری با رویکارد دادهبنیااد
در بحرانهای پاندمیک با تأکید بر هماهگیری کوویاد  52بهصاورت شاکا شامارۀ ( )3ارائاه
میگردد.

شکل  -1الگوی گردشگری با رویکرد کارآفرینی در بحران پاندمی کووید  91بر مبنای نظریه داده
بنیاد
مأخذ :نگارندگان5044 ،
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ارزیابی الگوی ارائهشده

در این مرحله باهدف ارزیابی الگوی حاصله از بخاش کیفای ،شایوۀ مادلیاابی معادلاات
ساختاری بکار گرفته شده است.

شکل  -0مدل مفهومی پژوهش
مأخذ :نگارندگان5044 ،

روش استفادهشده در این بخش مبتنی بر شیوۀ کمی و مبتنی بر پارادایم روششناسی حاکم
اثباتگرایی است .جهت جم آوری دادههای کمی از پرسشنامه با سؤالات بسته با طیاف پان
گاینهای لیکرت استفاده گردید .شایان ذکر است ،بهمنظور تعیین روایی همگرا و واگرای سازه
از تحلیا عاملی تأییدی و در راستای سنجش پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شاده
است .تحلیا دادههای کمی در این مطالعه ،با استفاده از شیوهای از مدلیابی معادلات ساختاری
با نرمافاار  Smart plsانجام شده است.

سال نوزدهم
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کشف و تأیید ساختار عاملی الگوی پیشنهادی

مدل مدنظر در ایان تحقیاق بار اساا

نظار متخصصاان طراحای و مؤلفاههای اصالی آن

شناسایی گردیاد .ساپس ،پرساشناماهای متشاکا از  15ساؤال بارای انادازهگیری متغیرهاای
موردنظر تهیه و میان نمونة آماری توزی گردید .در این بخش ،به بررسی و تحلیا عاملی باین
ابعاد ،مؤلفهها و شاخ

های الگوی پیشنهادی بر اسا

نظر پاسخدهندگان پرداختاه میشاود.

در این تحلیا ،ابتدا ساختار عاملی را کشف و پس از شناسایی عواما به تأییاد الگاو پرداختاه
میشود .برای کشف ساختار از تحلیا عاملی اکتشافی در نرمافاار  SPSSو برای تأیید ساختار
عاملی از تحلیا عاملی تأییدی در نرمافاار  Smart PLSاستفاده شده است.
تحلیل عاملی اکتشافی

در ابتدا لازم است امکان انجام تحلیا عاملی بر نمونة تحقیق مورد بررسای قارار گیارد کاه
برای این منظور از آزمون بارتلت ،شاخ

کفایت نمونهبرداری  KMOو مااتریس همبساتگی

ضد تصویر استفاده میشود .مقدار شاخ

 KMOدر بازۀ صفرتا یک قرار دارد و مقدار بالاتر

از  4/5را برای این شاخ

قاباقبول میدانند .هرچه مقدار شااخ

نادیاک باه یاک باشاد،

دادههای موردنظر(اندازه نمونه) برای تحلیا عاملی مناسب هستند وگرنه نتاای تحلیاا عااملی
برای دادههای موردنظر چندان مناسب نیست .مقدار شاخ

 KMOبرابار باا  4/13و مقادار

آماره آزمون کرویت بارتلت با درجة آزادی  541برابار باا  6505/32بهدساتآمده و در ساطح
خطای  4/41کاملا معنیدار است.
آزمون نرمال بودن متغیرهای تحقیق

یکی از پیشفرضهای اصلی موردنیاز برای استفاده از آزمونهای پارامتریک فارض نرماال
بودن توزی متغیرهای مورد بررسی است .ازاینرو ،قبا از انجام آزمونهای موردنظر و بررسی
فرضیههای تحقیق ،باید نرمال بودن توزی متغیرهاا آزماون شاود .در صاورتی کاه متغیرهاای
تحقیق از توزی نرماال پیاروی نکنناد لاازم اسات از آزمونهاای ناپارامتریاک بارای بررسای
فرضیههای تحقیق استفاده شود .در این تحقیق ،برای بررسی نرمال باودن متغیرهاای از آزماون
کلماوگروف -اسامیرنوف اساتفاده شاد .نتااای آزماون در جادول ( )5گااارش شاده اساات.
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همانگونه که مشاهده میشود تماام متغیرهاای تحقیاق در ساطح خطاای  1درصاد معنایدار
هستند.
جدول  -7نتایج آزمون نرمال بودن متغیرهای تحقیق
مأخذ :نگارندگان5044،
متغیرهای تحقیق

مقدار آماره

سطح معنیداری()sig.

شرایط علّی

4/415

4/434

شرایط زمینهای

4/414

4/445

شرایط مداخلهگر

4/410

4/454

راهبردها

4/401

4/445

پیامدها

4/551

4/445

تحلیل عاملی تأییدی

بهمنظور سنجش و تائید مدل استخرا)شده و آزمون فرضیههای تحقیق با توجاه باه نرماال
نبودن توزی تمام متغیرها از روش حداقا مربعاات جائای باه کماک نرمافااار Smart PLS

استفاده شد .ضرایب مسیر ،واریانس تبیینشدۀ متغیر وابساته توساط متغیرهاای مساتقا و باار
عاملی متغیرهای مشاهدهشده در شکا  0مشخ

شدهاند.

شکل  -4نمودار ضرایب مسیر و بار عاملی متغیرها
مأخذ :نگارندگان5044 ،
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معنیداری ضرایب مسیر و بارهای عاملی مربوط به هرکدام از متغیرهای پنهان با استفاده از
روش خودگردان بررسی و در شکا( )1به نمایش آمده است .در این شکا اعاداد روی مسایر
و نیا خطوط مربوط به بارهای عاملی مقادیر آماره  tمربوطه هستند و همانناد آزماون  tتفسایر
میشوند؛ یعنی برای تعداد نمونههای بالا مقادیر بیشتر از  ±5/20در ساطح  1درصاد معنایدار
میباشند.

شکل -5مقدار آماره  tبرای بررسی معنیداری ضرایب مسیر و بارهای عاملی
مأخذ :نگارندگان5044 ،

پایایی(همسانی درونی) گویهها

جهت بررسی پایایی هرکدام از گویهها ،بار عاملی هر یک از متغیرهاای مشاهدهشاده روی
متغیرهای مکنون مربوطه در جدول( )1گاارش شده است .معمولا بارهای عاملی بالااتر از 4/0
مورد قبول و در سطح  4/41معنیدار هستند .به صورتی که مشاهده میشود باار عااملی تماام
گویهها بالاتر از میاان مطلو

هستند.
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جدول  -8بار عاملی گویهها
مأخذ :نگارندگان5044،
شرایط علی

کاهش تقاضا برای خدمات

4/136

الاام به رعایت پروتکاها

4/163

کاهش قدرت خرید مردم

4/104

محدودیتهای محیطی و قانونی

4/521

شرایط

شرایط

زمینهای

مداخلهگر

فرهنگ عمومی جامعه در پیشگیری

4/250

زیرساخت بنیادی توسعة خدمات

4/250

توان و تا آوری کسبوکارها

4/242

شدت همهگیری

4/230

ریسک سرمایهگذاری در دوران شیوع

4/230

راهبردها

مدیریت بحران در صنعت گردشگری

4/233

بهکارگیری اباارهای فناوری اطلاعات

4/162

تروی سفرهای داخلی

4/251

پیامدها

بهبود اثربخشی خدمات گردشگری

4/210

رونق کسبوکارهای گردشگری

4/205

نتای معنیداری ضرایب مسایر نیاا در جادول( )2آورده شادهاند .در ایان جادول مقادار
ضریب مسیر ،انحراف استاندارد ،مقدار آماره  tو سطح معنیداری مربوط به هرکدام از مسایرها
نوشته شده است.
جدول  -1مقدار ضرایب مسیر و آماره t
مأخذ :نگارندگان5044،
مســــــیر

ضریب مســــیر

انحراف استاندارد

مقدار آماره t

سطح معنیداری

از شرایط علّی به راهبردها

4/311

4/420

3/50

4/443

از شرایط زمینهای به راهبردها

4/603

4/422

6/00

4/445

از شرایط مداخلهگر به راهبردها

4/625

4/450

1/65

4/445

از راهبردها به پیامدها

4/516

4/465

35/51

4/445

سال نوزدهم
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نتای جادول بالاا ،ضارایب مسایر از شارایط علای ،شارایط زمیناهای و شارایط

مداخلهگر به راهبردها مثبت و در سطح خطای  4/41کاملا معنیدار میباشند .همچنین ،ضریب
مسیر از راهبردها به پیامدها در سطح خطای  4/41کاملا معنیدار هست.
پایایی ترکیبی

باارای بررساای روایاای همگاارا بایااد میااانگین واریااانس استخرا)شااده) (AVEو پایااایی
مرکب) (CRمحاسبه شود .باگوزی و یاای ( )5211شااخ

معیاار بارای میاانگین واریاانس

استخرا)شده را برابر  4/0و برای پایایی مرکب را برابر  4/1معرفی کردهاند و مقادیر بارگتار از
آن را مناسب در نظر گرفتهاند (باگوزی ،وای ،5211 ،5ص .) 13نتای بررسی پایاایی ترکیبای
در جدول( )54گاارششده است .همانگونه که مشاهده میشاود تماامی اعاداد بیشاتر از 4/0
بوده و لذا پایایی ترکیبی سازهها موردقبول هستند.
واریانس استخراجشده

مقادیر واریانس استخرا)شدۀ مربوط به سازهها نیا در جادول ( )54گااارش شاده اسات.
مقدار قاباقبول برای این معیار که بیانگر اعتبار مناسب اباارهای اندازهگیری است ،مقادار 4/1
هست .همانگونه که مشاهده میشود مقاادیر واریاانس استخرا)شاده بارای تماام متغیرهاای
تحقیق بالاتر از  4/1بوده و اعتبار اباارهای اندازهگیری را تأیید میکند.
جدول  -93پایایی ترکیبی و واریانس استخراجشدة متغیرهای تحقیق
مأخذ :نگارندگان5044 ،
متغیرهای تحقیق

پایایی ترکیبی

واریانس استخراجشده

شرایط علّی

4/125

4/011

شرایط زمینهای

4/261

4/161

شرایط مداخلهگر

4/236

4/115

راهبردها

4/233

4/522

پیامدها

4/211

4/252

1. Bagozzi and Yi
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بررسی و آزمون مدل ساختاری

بر اسا

نتای  ،مقدار ضرایب تعیین چندگانه برای مدل تحقیاق برابار  4/161و  4/050باه

دست آمدهاند .این بدین معنی است که متغیرهای مساتقا تحقیاق (شارایط علای ،زمیناهای و
مداخلهگر) درمجموع توانستهاند  16/1درصد تغییرات متغیر میانجی (راهبردها) را تبیاین کنناد
و متغیر میانجی (راهبردها) نیا توانسته  05/0درصد تغییرات متغیر وابساته (پیامادها) را تبیاین
کند که درصدهای بسیار بالایی هستند .برای بررسای بارازش کلای مادل میتاوان از شااخ
نیکویی برازش( )GOFبهصورت زیر استفاده کرد
) (Communality ) * ( R 2

که برابر مجذور ضر

GOF 

دو مقدار متوسط مقادیر اشتراکی و متوسط ضارایب تعیاین اسات.

سه مقدار  4/31 ،4/45و  4/60به ترتیب بهعنوان مقادیر ضاعیف ،متوساط و قاوی بارای ایان
شاخ

لحاظ میشود .برای مدل تحقیق حاضر مقدار این شاخ

برابر است با

GOF  0 / 726  0 / 819  0 / 771

بهاینترتیب با توجه به نتای پایایی ترکیبی ،واریانس استخرا)شده ،ضریب تعیاین مادل و
شاخ

نیکویی برازش میتوان نتیجه گرفت که مادل ترسیمشاده در حیطاه تحلیاا مسایر از

فرضیات تجربی -نظری مناسبی برخوردار بوده و دارای برازش بسیار مناسبی است.
آزمون فرضیهها

مطابق با الگاوریتم تحلیاا دادههاا در نرمافااار  ، PLSپاس از بررسای بارازش مادلهای
اندازهگیری ،با توجه به ضریب مسیر و آماره  tو همچنین نمودارهای (ضارایب مسایر و باار
عاملی متغیرها ،معنیداری ضرایب مسیر و بارهای عاملی) ،فرضیههای تحقیق آزموده میشوند.
ضریب مسیر نشاندهندۀ اثر یاک ساازه بار روی سااازۀ دیگار اسات .ضارایب مسایر مثبات
نشاندهندۀ روابط مستقیم بین متغیرها و ضرایب مسیر منفی نشاندهنادۀ راباط معکاو

باین

متغیرها است .درصورتیکه مقدار ضریب معناداری هریک از مسیرها بیش از  5/20باشد ،مسیر
مربوطه در سطح اطمینان  21درصد معنادار و فرضیه مرتبط با آن تأیید میشود .طبق یافتاههای
تحقیق ،براسا

ضریب معناداری مسیرها ،فرضیههای شرایط علی بر راهبردها با ضریب مسیر
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4/311و شرایط زمینهای به راهبردها با ضریب مسیر  4/603و شرایط مداخلاهگر بار راهبردهاا
با ضریب مسیر 4/625و راهبردها به پیامدها با ضریب مسیر  4/516بر راهبردهای گردشاگری
با رویکرد کارآفرینی در بحران همهگیری کووید  52تأثیر معناداری دارند .همة این مسیرها در
سطح  4/41معنادار میباشند و ضریب مسیرها در شرایط مناسب قرار دارناد .بار ایان اساا
طبق یافتههای تحقیق بر اسا

نتای بهدستآمده از بخش کمای ،راهبردهاای گردشاگری باا

رویکرد کارآفرینی در بحران همهگیری (موردمطالعه :پاندمی کووید  )52مورد تأیید است .بار
اسا

نتای پایایی ترکیبی ،واریانس استخرا)شده ،ضاریب تعیاین مادل و شااخ

نیکاویی

برازش به این نتیجه دستیافتیم کاه مادل ترسیمشاده در حیطاة تحلیاا مسایر از مفروضاات
تجربی-نظری مناسبی برخوردار بوده و دارای برازش خیلی مناسبی هسات .بناابراین ،الگاوی
راهبردهای گردشگری با رویکرد کارآفرینی در بحران همهگیری کوویاد ماورد تأییاد اسات.
نتای حاصا از آزماون فرضایات در جادول ( ،)55نشاان داده شاده اسات و مادل مفهاومی
طراحیشده را تأیید میکند.
جدول  -99اثرات مستقیم ،آماره  tو نتیجه فرضیات پژوهش
مأخذ :نگارندگان5044 ،
ضریب مسیر

قبول یا رد

آماره t

معنی داری

کاهش تقاضا ← الگوی راهبردی گردشگری

-4/606

1/461

Sig<0.05

قبول

اعمال محدودیت← الگوی راهبردی گردشگری

-4/023

1/525

Sig<0.05

قبول

عواما اقتصادی← الگوی راهبردی گردشگری

-4/342

1/511

Sig<0.05

قبول

زیرساختهای گردشگری← الگوی راهبردی گردشگری

4/533

0/442

Sig<0.05

قبول

فرهنگ و عام عمومی← الگوی راهبردی گردشگری

4/430

3/055

Sig<0.05

قبول

یکپارچگی زنجیرۀ تأمین← الگوی راهبردی گردشگری

4/546

1/433

Sig<0.05

قبول

ریسک سرمایهگذاری← الگوی راهبردی گردشگری

-4/465

1/324

Sig<0.05

قبول

فرضیهها

استاندارد شده β

فرضیه
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 .6نتیجهگیری و پیشنهادها

صنعت گردشگری همواره تحت تأثیر اجتماع و مبتنی بر تعاملات بین ماردم اسات .شایوع
ویرو

کرونا ،بخش گردشگری جهان را با چالشی اساسی مواجه کرده است .این مطالعاه باا

رویکرد روششناسی ترکیبی ،طی دو بخش کیفی و کمی انجاام شاد .در بخاش نخسات ایان
پژوهش که مبتنی بر شیوۀ نظریاهپاردازی دادهبنیااد اسات ،پژوهشاگر طای فراینادی رفات و
برگشتی ،به تجایهوتحلیا دادهها طی سه مرحلة کدگذاری باز ،محوری و گاینشی اقدام کارده
و مدل راهبردی گردشگری با رویکرد کارآفرینی در بحران کوویاد  52را ارائاه نماوده اسات.
سپس در گام دوم به برازش و اعتباریابی مدل ارائهشده پرداخته اسات .بار ایان اساا  ،مادل
پیشنهادی پژوهش به شر ذیا هست:
 شرایط علی :در این مطالعه ساه مقولاة  )5کااهش تقاضاا بارای خادمات  -محصاولات
گردشگری ناشی از شیوع بیماری )3 ،اعمال محدودیت و الاام به رعایات پروتکااهاای
بهداشتی ناشی از همهگیری بیماری و  )6عواما اقتصادی بهعناوان عواماا علای الگاوی
پیشنهادی شناسایی شدند .این یافته با نتای تحقیقات گاسلینگ ،اسکات ،هاال )3434( ،و
هایستد و کلر ،)3434(5همخوانی دارد.
 شرایط زمینهای :در این مطالعه چهار مقولة ذیا بهعنوان بسترهای اثرگذار بر شاکاگیاری
گردشگری با رویکارد کاارآفرینی شناساایی شادند )5 :زیرسااختهاای گردشاگری)3 ،
فرهنگ و عام عمومی جامعه در پیشگیری از کرونا )6 ،یکپارچگی زنجیرۀ تأمین صانعت
گردشگری )0 ،توان بالقوه و تا آوری کسبوکارها در صنعت در قالب شرایط زمیناهای.
این یافته با حاصا مطالعات راتن ( )3434مطابقت دارد.
 شاارایط مداخلااهگاار :در ایاان پااژوهش دو عامااا  )5شاادت همااهگیااری و  )3ریسااک
سرمایهگذاری در دوران شیوع بیماری کووید  ،52در طباق عواماا مداخلاهگار یعنای آن
دسته از مقولاتی که بهطور غیرمستقیم بار توساعة گردشاگری باا رویکارد کاارآفرینی در
بحرانهای پاندمیک(کووید  )52اثرگذارند ،شناسایی شدند .این نتای با یافتههای حاصاا
از پژوهش هاسیتد و کلر )3434( ،و سازمان تجارت جهانی( ،)3434همخوانی دارد.
1. Hystad and Keller
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 راهبردها :این طبقه مشتما برکنشها و تعاملاتی است که اجرای موفقیتآمیا آنهاا منجار
به توسعة گردشگری با رویکرد کارآفرینی در دوران بحران پاندمی کووید  52خواهد شد.
این راهبردها عبارتند از )5 :توسعة گردشاگری مجاازی )3 ،مادیریت بحاران در صانعت
گردشگری )6 ،توسعة گردشگری داخلی با تأکید بر رعایت پروتکاهاای بهداشاتی و )0
تمرکا بر توسعة زیرساختهای گردشگری .ایان نتاای باا یافتاههای مطالعاات هاایگین
( ،)3434کراینر و رام ( )3434و کلابی و کریمی راد ( )5622مطابقت دارد.
 در حالت کلی ،بر اسا

بافتههای بهدستآمده ،کاهش تقاضا ،اعمال محادودیت ،عواماا

اقتصادی و ریسک سرمایهگذاری بار الگاوی راهباردی گردشاگری دارای تاأثیر منفای و
معنیداری میباشند .نتای این پژوهش بیانگر آن است کاه زیرسااختهاای گردشاگری،
فرهنگ و عام عمومی و یکپارچگی زنجیرۀ تأمین بر الگوی راهباردی گردشاگری دارای
تأثیر مثبت و معنیدار میباشند ،ضمن اینکه زیرساختهای گردشگری از بیشاترین تاأثیر
بر الگوی راهبردی گردشگری برخوردار است.
 پیامدها :بر اسا

یافتههای این پژوهش اجرای صاحیح راهبردهاای پیشانهادی منجار باه

تحقق دو پیامد اصلی حفاظ و روناق کسابوکارهای گردشاگری و بهباود اثربخشای در
خدمات گردشگری و خلق بازارهای جدید گردشگری برای دوران پساکرونا میگردد.
 در بخااش کماای پااژوهش ،باار اسااا

بافتااههای بهدسااتآمده ،کاااهش تقاضااا ،اعمااال

محدودیت ،عواما اقتصادی و ریسک سرمایهگذاری بر الگوی راهبردی گردشگری دارای
تأثیر منفی و معنیداری میباشند .بر این اسا  ،میتوان اذعان داشت با افاایش تأثیر ایان
عواما گردشگری با رویکرد کارآفرینی با چالشهایی مواجه میشاود و کااهش در آنهاا
منجر به بهبود وضعیت گردشگری با رویکرد کارآفرینی در شرایط هماهگیری کوویاد 52
میگردد ،ضمن اینکه زیرساختهای گردشگری از بیشاترین تاأثیر بار الگاوی راهباردی
گردشگری برخوردار است.
از نوآوریهای این پژوهش میتوان به موارد ذیا اشاره کرد )5 :جدیاد باودن موضاوع باا
توجه به رویکرد کارآفرینی و نگرش مثبت آن جهات حاا چاالشهاای ناشای از بحاران)3 ،
همسو بودن موضوع در راستای کاهش پیامدهای ناشی از شیوع پاندمیهایی نظیار کوویاد 52
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بر کسبوکارهای گردشگری )6 ،خلق نظریه در زمینة صنعت گردشگری با رویکرد کارآفرینی
در بحرانهای پاندمیک که بر اسا

مطالعات صورت گرفته به نظر میرسد تااکنون در کشاور

پژوهشی با این عنوان انجام نپذیرفته است.
کتابنامه
 .5ایمان ،م .)5612( .مبانی پارادایمی روشهای کمی و کیفی تحقیق در علوم انسانی (چاپ اول) .قم:
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 .3آذر ،ع ،.و غلام زاده ،ر .)5621( .مدلسازی معادلات ساختاری :کمترین مربعات جائای ( – PLS
( )SEMچاپ اول) .تهران :انتشارات نگاه دانش.
 .6آزادخانی ،پ ،.و عبداللهی پور ،ز .)5625( .نقش فعالیتهاای کارآفریناناه در توساعة گردشاگری
شهر ایلام .فصانامة علمی – ترویجی فرهنگ ابلام 04( ،و .564-511 ،)05
 .0آق ارکاکلی ،آ ،.یحییزاده فر ،م ،.گندم فشان ،د ،.و اسمعیلیخانبهباین ،ن .)3452(.مطالعاة عواماا
مؤثر بر تقاضای گردشگری داخلای در اساتان گلساتان .برناماهریای و توساعة گردشاگری،)64( ،
.555-520
 .1دهقااان ،ر ،.رشااادتجااو ،. ،طااالبی ،ک ،.و درگاااهی .)5622( . ،تحلیااا راهبااردی صاانعت

گردشگری سلامت ایران در دوران کرونا .مجلة دانشکده پیراپاشکی دانشگاه علوم پاشاکی تهاران،
.160-152 ،)0 (50
 .0سبحانی،

 ،.صفریانزنگیر ،و ،.و طباطبائی،

 .)5622( .پهنهبندی اقلیمی چغندر قناد بار اساا

خصوصیات خاک و عواما اقلیمی (مطالعة موردی :استان آذربایجاان شارقی) .فصااناماة علاوم و
تکنولوژی محیط زیست.21-545 ،)0(33 ،
 .5علی اکبری ،م ،.عیسیزاده ،ف ،.و آقاجان بگلو،
بیماری کروناویرو

 .)5621( .پیامدهای روانی اجتماعی مبتلایان به

جدید (کوید  :)52یک مطالعة کیفی .مجلة روانشناسی سلامت ایران،)3(3 ،

.2-34
 .1فروحی ،ش ،.و ابونبی ،آ .)5621( .اثرات اقتصادی کرونا بر صانعت گردشاگری  .بررسای مساائا
روز اقتصادی .اتاق بازرگانی ،بولتن اقتصادی شمارۀ  ،3مرکا پژوهشهای اتاق ایران.66-16 ،
 .2کرمی ،م .)5620( .صنعت گردشگری بستر کار آفرینی .ماهنامة کارایی.5-01 ،64 ،
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 .)5622( .نوسااازی اسااتراتژیک کارآفرینانااه در دوران پساااکرونا:

شرکتهای فعال در صنعت گردشگری .فصانامة مدیریت گردشاگری(51 ،ویاژهناماة هماهگیاری
کووید .311-640 ،)52
 .55مااروت ،. ،سااالم ،ع ،.و خااادم نعماات اللهاای ،م .)5625( .شناسااایی عوامااا مااوثر باار تقاضااای
گردشگری خارجی .پژوهشنامة اقتصادی.351-640 ،)02 (51 ،
 .53موسوی ،م ،.جلالیان ،الف ،.و کهکای ،ف .)5620( .تادوین ساناریوهای عواماا ماؤثر بار توساعة
گردشگری استان آذربایجان غربی با استفاده از ساناریو ویااارد .نشاریة گردشاگری شاهری،)6(0 ،
.03-02
 .56میرتقیان رودسری،

 ،.فرخیان ،ف ،.و نقوی ،م .)5622( .بررسی رفتار جامعة میابان نسابت باه

گردشگران در دوران شیوع کوویاد .52-مطالعاات مادیریت گردشاگری (مطالعاات جهاانگردی)،
(51ویژهنامه).551-506 ،
 .50نیکفال مغانلو،

 ،.و منصوری ،م ،)5622( .تأثیر ویرو

کرونا  COVID-19بر صنعت

گردشگری .هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزۀ علوم جغرافیا ،معماری و
شهرسازی ایران 51 ،خرداد ،تهران.
 .51یعقوبیمنظری ،پ ،.و آقامیری،

 .)5625( .بررسی پیوندهای پسین و پیشاین صانعت هتلاداری

برای افاایش تولید و اشتغال در ایران .گردشگری و توسعه.51-65 ،)0(5 ،
16. Bagozzi, R. P., & Yi, Y. (1988). On the evaluation of structural equation
models. Journal of the Academy of Marketing Science, 16(1), 74-94.
17. Del Valle, A. S. (2020). The tourism industry and the impact of Covid-19,
scenarios and proposals. Global Journey Consulting Madrid, Retrieved from
https://worldshoppingtourism.com/downloads/GJC_THE_TOURISM_INDUST
RY_AND_THE_IMPACT_OF_COVID_19.pdf
18. Doern, R. (2016). Entrepreneurship and crisis management: The experiences of
small businesses during the London 2011 riots. International Small Business
Journal, 34(3), 276-302.
19. Eggers, F. (2020). Masters of disasters? Challenges and opportunities for SMEs
in times of crisis. Journal of Business Research, 116, 199-208.
20. Gössling, S., Scott, D., & Hall, C. M.(2020). Pandemics, tourism and global
change: a rapid assessment of COVID-19. Journal of Sustainable
Tourism, 29(1), 1-20.
21. Gretzel, U., Fuchs, M., Baggio, R., Hoepken, W., Law, R., & Neidhardt, J.
(2020). e-Tourism beyond COVID-19: A call for transformative research.
Information Technology & Tourism, 22, 187-203.
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Abstract

The study aimed at presenting a tourism model using an entrepreneurial approach in the
pandemic outbreaks. It used a mixed method (qualitative and quantitative). For the
qualitative part, using grounded theory, a semi-structured in-depth, 18 experts, managers
and activists of tourism industry were interviewed. In quantitative part, the statistical
population includes business owners and activists of tourism industry in East Azerbaijan
and West Azerbaijan provinces. Applying Morgan's table, 384 citizens were randomly
selected to form the sample. The quantitative data were collected using a researcher-made
questionnaire and analyzed using Structural Equation Modeling (PLS software 2.0). The
final model is made of some conditions that affects its consequences in the pandemic crisis:
a). causal conditions, including the reduction of demand for services and products of
tourism, which is the result of the outbreak of the disease, the obligation to comply with
health protocols due to the pandemic, the reduction of people's purchasing power, and the
environmental and legal limitations; b) contextual conditions, including the basic
infrastructure required for tourism services development, the culture and determination of
the whole society for controlling COVID19 and integration of the tourism industry supply
chain, and the potential power and resilience of all businesses in the industry; c.).
interventionist conditions, including the intensity of pandemic and the risk of investing
during the period; and d). strategic model of the tourism industry using the entrepreneurial
approach, including the use and development of IT based tools for smart traveling, crisis
management in the tourism industry, the extension of domestic tourism holding health
protocols in line with boosting domestic tourism. The results showed that tourism that uses
an entrepreneurial approach will achieve such consequences as maintaining and improving
tourism businesses, strengthening tourism industry, and making a new tourism market for
the post-CVID era if it takes such strategies as the cyberspace tourism development, crisis
management in tourism industry, the development of domestic tourism while emphasizing
following health protocols, and focusing on the development of tourism infrastructure.
Keywords: Tourism Model, Entrepreneurship, Pandemic Crises, Virtual Tourism
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Abstract

Achieving development requires a balance in the city that manifests itself in the
form of spatial justice in the city. Establishing social justice and spatial justice are
the solution to many shortcomings and anomalies in the city. In this process,
informal settlement and spatial inequality are considered as centers of instability
and conflict which are related to each other through similar processes. This study
aimed to investigate the structural factors affecting the spatial justice indicators of
informal settlements in Tehran's District 2, through doing factor analysis, spatial
statistics in the GIS environment, a comparative comparison of spatial inequality of
informal neighborhoods, and analysis of social, economic and welfare-physical
indicators of these neighborhoods. The results show that the neighborhoods of
District 2 of Tehran are not in a good condition in terms of having the studied
indicators. The neighborhoods of Shahra-Gharb and Punak are in the best condition
and Islamabad and Farahzad are in the worst condition of the mentioned indicators.
In contrast to the low-income neighborhoods such as Islamabad and Farahzad, in
high quality neighborhoods, some prosperous people use different interests, which
shows relatively precise engineering, science, technology, architecture, etc.
(production of a space resulted from welfare). In contrast, a space that is formed
only on the basis of simple needs of the poor is declining in every day (producing a
space resulted from poverty), contributes to the increasing inequality of Islamabad,
Farahzad, and even Kuhsar neighborhoods. This indicates that in some
neighborhoods, the simultaneous existence of money, capital, power, rent, etc.,
dominates the space and causes the formation of unequal space in the whole region
and adjacent areas in the spatial structure of District Two.
Keywords: Informal Settlements, Spatial Inequality, Space Production, Real Estate
Bourgeoisie, District Two
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Abstract

Global and regional issues and challenges of nations are constantly evolving. One of
these challenges is the problem of drug production and trafficking. The issue of drug
trafficking is a major social, political, economic, cultural and security problem.
Borders have been a frequent source of tension between governments and have
strongly influenced the interaction between people living in neighboring areas.
Border is one of the most important elements related to internal security; an issue that
has been associated with relative instability in some neighboring countries, namely
Afghanistan and Pakistan. This has led to security threats and numerous security
incidents inside Iran. Blocking the eastern borders of Iran has a special priority, due
to the various security concerns. Since borders, especially land borders, are the main
gateways for drug smuggling, border measures play an important role in preventing
such traffic. This study, which aimed to investigate the appropriate border measures
to prevent drug trafficking from the borders of Sistan and Baluchestan province, was
conducted using the qualitative method and has a descriptive-analytical nature. This
study, based on its goals, should prove to be practical through the use of its outcomes
in the required Political, spatial, economic and social planning and studies of border
provinces. The statistical population of this study are a number of experts in the field
of border security, including military and law enforcement border guards, forces
working in the anti-narcotics headquarters, governorates, and also professors and
experts in geographical sciences. The findings show that the best way to secure the
eastern borders of Iran is the implementation of a coordinated patrol and inspection
management model by the governments of Iran, Pakistan and Afghanistan with the
cooperation and assistance of the three countries.
Keywords: Border Measures, Drug Trafficking, Sistan and Baluchestan Province
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Abstract

The research is a futures study of the indicators of a happy city in Urmia to
understand the future of the city, identifying possible situations ahead in the form
of a scenario. This can help to take appropriate plans and policies for making a
happy city. The study used a descriptive-analytical method. Twenty nine indicators
were used for explaining the happy city of Urmia. Mental model was used for
assessing the relationship between indicators and identifying the main factors,
COPRAS model was used for leveling regions, Fuller model was used for
weighing, and GIS was used for visual representations. The results showed that
from among the 29 indicators, 8 indicators were identified as critical factors for
achieving the happy city of Urmia: green spaces, designing attractive spaces, using
rationally from urban spaces, making the sense of freedom, security, the cleanliness
of the environment, identity-making elements, and memorable spaces. Moreover,
the results of the scenario wizard showed that 19 scenarios are possible for the
happy city of Urmia. The results of the study showed that achieving the desired
scenarios with the following characteristics are more possible than others: the per
capita green space of the city has raised while the citizens’ sense of responsibility
has increased, and as a result, has improved the level of environmental cleanliness
of the city; moreover, the attention to the citizens’ security and comfort has
increased such that they feel more freedom in the city and have regained their own
desirable psychological and spiritual peace, and the city has been made a a
memorable space for citizens as they more feel that they belong to the city. All
these indicate that all indicators of happy city is possible for Urmia providing the
suggestions of the study are taken serious and implemented.
Keywords: Happy City, Fuller Model, Mental Model, Urmia
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Abstract

The main purpose of this study is to assess the level of health and competitiveness
in 31 provinces of the country. The research method used is of descriptiveanalytical and applied type in terms of targeting. Thirty-six indicators in the form
of two main components (work force and infrastructure) were collected using data
from the Statistics Center of Iran in 2019. Generalized Shannon entropy models,
MABAC analysis and Moran's Global spatial correlation (Moran's I), geographic
weight regression in Arc GIS 10.3 software were used to analyze the data. As for
health-competitiveness, the results of this study showed that Tehran Province is in
the first place both in terms of manpower and infrastructure, gaining MABAC
score (0.621) and that there was a huge difference with this province and the next
provinces, including Khorasan Razavi and Fars with points (0.346) and (0.281),
respectively. Tehran Province is in the first place in terms of work force and
infrastructure, but Khorasan Razavi Province is in the second place in terms of
work force and Fars Province is in the second place in terms of infrastructure. Qom
Province is in the last place with MABAC score (-0.15). Moran's index in work
force and institutional index is less than one, which is a sign of the dominant
pattern of distribution of indicators randomly and without planning. While
analyzing the effect of population on health indicators using geographical weight
regression, it was found that the provinces of Fars, Khorasan Razavi, Mazandaran
and Khuzestan were most affected by their population; however, this relationship
was negative for Tehran Province and for the provinces of Alborz and Qom.
Meanwhile, the relationship between population density and the amount of health
indicators in them showed a negative relationship or no effect.
Keywords: Competitiveness, Health, MABAC analysis, Moran index, Iran
provinces
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Abstract

Border regions have some characteristics such as geographic isolation, distance
from the poles of economic, industrial growth, marginalization as well as
underdeveloped social, political, economic and cultural dimensions compared to
the central regions of countries. One of the ways to develop and regulate these
areas is the construction of border markets by governments. Due to the contact of
these areas with the external environment, border markets have caused spatial
exchanges and links across borders and have reduced vulnerability and threats in
these areas. Therefore, the attention to the cross-border market has been of great
importance to scholars of various sciences. Extensive research has been done to
investigate the characteristics and dimensions of these markets. This article is a
meta-analysis approach to review articles and theses published in Pesion until
2018. Meta-analysis is used as a way to integrate the results of diffuse research into
a new perspective for the development of human knowledge. Therefore, the
findings of the study show that tourism, socio-economic development, economicphysical, political-security, regional sustainable development of the use of
composite indicators are the strengths of the research, whereas lack of attention, the
development of the areas, the increasing attention to the security aspects of the
border areas, and the lack of reflective validity and reliability of the research
method are the weaknesses of the research. As all research has only been
theoretically concerned; therefore, no practical view has been put forward by
experts to strengthen the national border market.
Keywords: Border Markets, Meta-Analysis, Persian Articles, Persian Theses
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Abstract

Political participation refers to voluntary activities undertaken by the mass public
to influence public policy, either directly or by affecting the selection of
individuals who make policies and factors, and this important interest is done with
the help of women's empowerment. The empowerment of women is not a new
phenomenon; it has been mentioned in all countries of the world for various
reasons. What distinguishes the current approach of women's empowerment from
the traditional one is the shift from a focus on developing and promoting women's
social welfare to a focus on empowering them to improve political participation
from a political, economic, social and cultural perspective in the present age. The
purpose of this paper is to study the effects of social empowerment on political
participation of rural women in Tabriz County. The research method was a
descriptive/correlational design of survey type. The statistical population in the
study includes all rural women over 15 years of age in rural region of Tabriz
County )N=31204). Then, 380 people using the Cochran's formula and simple
random sampling method as the statistical samples were selected. The content and
face validity of the instrument was specified after several reviews and correction by
the faculty members at university and also several experts at administrative offices.
The reliability analysis was conducted and Cronbach's alpha values for the various
sections of the instrument were estimated to be between 0.79 and 0.89. The results
of this study showed that except for two variables of social cooperation and social
interaction, there is a significant relationship between the improvement of rural
women’s political participation and all variables of social empowerment (social
participation, social trust, social cohesion, social satisfaction, social responsibility,
and social value). Rural women’s political participation can be enhanced by
applying the results of the study and improving different elements of social trust,
social participation, social cohesion, satisfaction, and responsibility. Through this,
they can recognize their own agency and individual authority in deciding their own
social destiny and try to keep it.
Keywords: Participation, Political Participation, Social Empowerment, Social
Development, Rural Development, Tabriz County
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Abstract

Today, the results of studies indicate that most of the projects and activities of the
World Bank, which has carried out to diversify the economy in rural areas of Third
World countries, have been aimed at diversifying non-agricultural incomes. Due to
the limited agricultural expansion and the vulnerability of the natural environment in
case it is under pressure and the incompatibility of such conditions with the
principles of sustainable development, agricultural activities do not have much
potential for diversification. The purpose of this study is to investigate the factors
affecting the diversification of economic activities in border villages. The border
villages of Marivan have been selected as a case study. This research uses an applied
and descriptive-analytical method in terms of its purpose. In this research, the
statistical population is the villages of Marivan. The villages located 10 km from the
international border of Iraq were considered as the sample of this study due to their
high impact from the border. According to n  formula, 18 villages were selected as
the sample through stratified sampling. To determine the number of sample
households, Cochran's formula was used; accordingly, 334 questionnaires were
distributed among the households in the selected villages. Descriptive graphs and
Friedman Student's t-tests were also used to analyze the data. The factors affecting
the diversification of economic activities were classified into four categories:
economic, social, natural and border location. The average ranks for the above
factors were 2.11, 2.07, 3.03 and 2.79, respectively. Social and economic factors,
environmental capabilities and border position had effects on the diversification of
economic activities in this region. Of all these factors, environmental capabilities and
border position were found to play a role in diversifying the rural economy of the
region more than other factors (i.e. economic and social factors).
Keywords: Sustainable Rural Development, Rural Economy, Diversity, Border,
Marivan
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Abstract

Migration, with whatever intention and goal, is a process which requires certain
steps, one important of which is the adaptation to the destination environment and
community. In the adaptation process, immigrants' behavioral patterns change, and
some main aspects of their personal identity are affected. Explaining the extent and
type of immigrants' adaptation to the conditions of the new environment can be
effective in clarifying many phenomena related to the migration. With this in mind,
the paper investigates the effect of different dimensions of adaptation on place
identity using a sample of 385 immigrants from other urban and rural settlements
living in Isfahan and examines the moderating role of some variables. The analysis
of the data was carried out using various statistical tests, applying SPSS software
and process extension. The results of one-sample t-test showed that the mean value
of three variables of immigrants' adaptation including psychological, social and
environmental adaptation was above average level (p-value < 0.001). The results of
regression analysis showed that adaptation would positively and significantly
influence place identity, in such a way that 52 percent of the variance of
immigrants' place identity would be explained by psychological, environmental
and social adaptation. Based on the findings, the variables of education and length
of residence play a moderating role regarding the relationship between
environmental adaptation and immigrants' place identity. However, the moderating
role of the variables of gender, age and provincial origin of migration in the
relationship between different dimensions of adaptation and spatial identity of
migrants was not confirmed.
Keywords: Migration, Adaptation, Place identity, Isfahan Metropolis
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Abstract

The rapid growth of cities has brought about fundamental changes in the lives of
residents. The problems in the cities show the lack of sustainability indicators in
them. Therefore, the livability indexes are very important to study them. The main
purpose of this paper is to identify and classify the factors affecting the livability of
Ilam City using interpretive structural modeling technique. The present study is a
descriptive survey in terms of applied purpose and the data collection tool is a
questionnaire. By reviewing the literature and content analysis and Delphi
technique, 16 indicators affecting the livability of Ilam City were identified, and
then the internal relationships between them were examined using the ISM method.
Then, the type of variables was determined according to the impact on other
variables. The results showed that the city of Ilam is classified into six levels based
on the factors affecting the livability and the five factors such as fair distribution of
infrastructure facilities and services, adequate housing, having a suitable job and
income, the amount of goods and services, proper quality of roads and streets with
respectively are considered to be the most influential variables of livability in Ilam
City. As a result, each plan or action to start and improve the livability of Ilam City
must pay attention to the key and basic role of these factors. Accordingly, the first
general dimensions affecting the livability of Ilam City include economic
dimensions and in the later stages, environmental dimensions and social
dimensions. Furthermore, none of the enablers were in the autonomous group
according to MICMAC analysis, which would show the importance of all enablers
in the livability of Ilam City.
Keywords: Urban Livability, Interpretive Structural Modeling, Quality of Life,
Ilam

1. Corresponding Author. Email: fatemepiri607@yahoo.com

3

Journal of Geography and Regional Development Vol 19, No. 1 (2021) – Serial Number 36

Factors Affecting the Improvement of Public Spaces of Villages of
Lorestan Province
Zahra Sharifinia 1
Department of Geography and Tourism Planning, Sari Branch, Islamic Azad University,
Sari, Iran
Somayeh Hagh Nazari
MSc in Rural Development, Birjand University, Birjand, Iran
Received: 2 January 2020

Accepted: 16 December 2020

Abstract

Public space includes all areas that are open and accessible to members of the
public in a community. The main function of public spaces is to pave the way for
the presence of people. Therefore, strengthening desirable public spaces in rural
areas has an effective role on participation, welfare, and comfort of the people,
environmental protection and sustainable development. The study aimed at
exploring the factors affecting the improvement of public spaces in the villages of
Lorestan province. It sought to know that what factors have played the greatest role
in improving public spaces. This applied study used a descriptive-analytical
method. Documents and field studies were used to collect the data and for
analyzing the data descriptive statistics, including mean, standard deviation and
variance, and inferential statistics, including factor analysis and analysis of
variance were used. The results of factor analysis showed that seven factors, having
a total of 55.274% of the variance, explain the relationships between the indicators.
The highest portion belongs to the first factor with 10.531% and the lowest portion
is the seventh factor with 6.178%. Moreover, the analysis of variance test showed
that there was a significant difference between the factors at the alpha level of less
than 0.05. The results of the study showed that the diversity of attractions, visual
qualities, interaction and communication, socio and cultural issues, educational and
health factors, equipment, economic issues, and recreational issues are the most
important factors, respectively. So, paying attention to public spaces can strengthen
human societies and provide the grounds for improving the activities, vitality, and
civic life of rural communities.
Keywords: Public Spaces, Effective Factors, Villages of Lorestan Province
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Abstract

The Isfahan Bazaar, the most important center of trade and commerce in Isfahan and
even in Iran, is located in the center of the old texture of the city. Today, the everincreasing population and urban development, together with the old texture of bazaar
as well as its intertwined and narrow paths, have all increased the vulnerability of the
bazaar. This situation gets even more complex and complicated if some hazards such
as fire, water pipe explosion, gas line explosion, earthquakes or human disasters
including social crises happen. The main purpose of this study is to review and
analyze the vulnerability of the buildings of Isfahan’s traditional bazaar. The research
method is of descriptive-analytic and survey type. This study was done in the area of
commercial and service units of the Isfahan Bazaar from Hassan-Abad bazaar in the
southeast of Imam Square to Jame’ Mosque in the northwest of this part of the city.
Data were collected through field survey of the commercial units. By applying these
elements into the base maps of Isfahan’s municipalities and using 6 indicators
(exhaustion, age, population density, building density, number of floors and
compressed texture), the vulnerability status of bazaar was then analyzed within the
Arc GIS area by spatial analyst technique. The results of the study showed that

the Isfahan Bazaar and its surrounding areas have high vulnerability of the
buildings (70 %), and the bazaar is more than 30 years old. Network access in
this area is not efficient enough at crisis times. Based on the findings of the
present study, the most important factors in increasing vulnerability include
the quality and the age of the building and its inefficient access to the
network.
Keywords: Isfahan, Vulnerability, Traditional bazaars, Cultural- historical contexts,
Crisis Management
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