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چکیده
ضرورت و اهمیت پرداختن به زیستپذیری شهری در ارتباط با وظایف جدید برنامهریزی و مدیریت در
شدنـ که شدیداً در جستوجوی امکانات و تسهیالت و کیفیت
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متناسبیدرزمینةزیست
که مدیریت شهری بر شاخص اقتصادی تأثیرگذار بوده است که به نسبت خوب است و نشاندهندۀ اقدام
مدیریتدربهبودوضعیتاقتصادیاست.ازطرفی ،مدیریتشهریبرشاخصاجتماعینیزبامیزانمعناداری
چندانچشمگیرمدیریتشهریشهرکرددربهبودوضعیت

پایینتأثیرگذاربودهاستونشاندهندۀاقداماتنه
اجتماعی شهر است که البته باید در این زمینه اقدامات بیشتری انجام گیرد .از طرفی ،مدیریت شهری بر
شاخص زیست محیطی تأثیرگذار نبوده است و این نشان از این دارد که مدیریت شهری در راستای بهبود
وضعیتزیستمحیطیشهراقداماتمتناسبیانجامندادهاست.
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مقدمه
امروزه ،مسائل شهر و شهروندی به مهمترین مسائل مؤثر در ابعاد کمی و کیفی زندگی انسان تبدیل شده است .پیش از
این دوره نیز شهر در مفهوم عام آن اهمیت داشت ،اما در دوران معاصر این اهمیت توسط طیف وسیعتری از مردم و نیز
طیف فراتری از متخصصان ادراک شده است .ازاینرو ،پرداختن به تئوریهای جدید شهر ،که هر یک با هدف حل
مشکالت شهری ،بهبود وضعیت کیفی و کمی زندگی شهروندان در شهرها ،ارتقای کیفیت محیط شهر ،مدیریت شهر،
پیشبرد شهر بهسوی مطلوبترشدن ،و  ...مطرح شدهاند ،بیش از پیش مهم است .بر این اساس ،زیستپذیری یکی از
مباحث و تئوریهای اخیر در برنامهریزی شهری است که مانند دیگر تئوریهای نوین مثل شهر توانا ،شهر خالق ،شهر
پایدار ،شهر تابآور ،ما را بهسوی داشتن شهری مطلوبتر برای زندگی و توسعة شهری پایدار رهنمون میسازد (بندرآباد،
 .)3 :0311تمرکز باالی مردم در مناطق کوچک رفاه اقتصادی ،اجتماعی ،و محیطی را تهدید میکند و جمعیت در حال
رشد روی این سیستم فشار میآورد و اگر این خطر بهطور مناسب مدیریت نشود ،در بلندمدت پایداری و شرایط مطلوب
شهر را به خطر میاندازد .روی آوردن به موضوع کیفیت زندگی در شهرها ضروری است و همینطور بهداشت و رفاه باید
مدنظر قرار گیرد تا معضالت شهرها حل شود .زیستپذیری یک مفهوم کلی است که با تعدادی از مفاهیم و اصطالحات
دیگر مانند پایداری ،کیفیت زندگی ،و کیفیت مکان و اجتماعهای سالم در ارتباط است .امروزه ،شهرها با چالشهای
بسیاری در زمینههای اقتصادی ،اجتماعی ،و زیستمحیطی مواجه شدهاند .درعینحال ،افزایش جمعیت به همراه نسبت
روزافزون شهرنشینی پیامدهای زیانباری برای شهرها به ارمغان آورده است .تداوم اینگونه رشد شهرنشینی با مشکالت
اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی ،و زیستمحیطی بحرانآفرین است و هشداری است بر ناپایداری شهر .در این میان
مشکالتی دیگر همچون انواع آلودگیها ،ترافیک ،و مسائل و مشکالت روانی کیفیت زندگی و بهتبع آن زیستپذیری در
شهرها را بهشدت کاهش میدهد .بنابراینو ضرورت و اهمیت بحث توسعة پایدار و زیستپذیری امروزه در شهرها کامالً
نمایان است .زیستپذیری و توسعة پایدار مفاهیم و رویکردهایی هستند که درنهایت شهری بهدوراز انواع آلودگیها،
ترافیک ،مشکالت زیستمحیطی ،اقتصادی ،اجتماعی ،و کالبدی را برای شهروندان به ارمغان میآورد (جعفری اسدآبادی
و عزیزی.)0 :0313 ،
شهرنشینی ،بهعنوان دومین انقالب در فرهنگ انسان ،باعث دگرگونی در روابط متقابل انسانها با یکدیگر شده و با
افزایش جمعیت شهرنشین بهرهبرداری از محیط تشدید میشود .با رشد سریع شهرنشینی و افزایش مشکالت در زمینة
مسکن ،ایجاد اشتغال و درآمد ،تأمین بهداشت عمومی و سالمت جسمی و روانی ،افزایش مشکالت محیط زیست ،از بین
رفتن منابع در شهرها ،و افزایش دامنة هنجارهای اجتماعی در شهرها عرصة زندگی سالم بر انسانها تنگ میشود و
ضرورت تالشی همهجانبه برای نجات شهر و سالمکردن آن بیش از پیش احساس میشود .با گذشت زمان در پاسخ به
بحرانهای موجود در شهرها نظریه ها و رویکردهای مختلفی برای خروج از این مسائل ارائه شد .یکی از این نظریهها
رویکرد شهر زیستپذیر است .بهطورکلی ،شهر زیستپذیر شامل مجموعة متنوعی از موضوعات مختلف است که
بهوسیلة یک سری اصول بیان میشود که مشتمل بر دسترسی ،برابری ،و مشارکت بوده که مفاهیم مربوط به
زیستپذیری است و بر مبنای آنها شکل میگیرد .امروزه ،درصد جمعیت شهرنشین جهان روزبهروز در حال افزایش
است و بهبود کیفیت زندگی در فضاهای شهری برای کاهش آثار و ابعاد پیامدهای ناگوار شهرنشینی یکی از اهداف
برنامهریزان و مدیران شهری است .درواقع ،شهرها بهعنوان عرصههای شکلگیری و رشد مداوم فرصتها و تهدیدهایی
بهشمار میآیند که بر کیفیت زیست و نحوة تأمین نیازهای ساکنان خود تأثیر میگذارند .سکونتگاه زیستپذیر درواقع
اشاره به ایجاد فضایی مناسب برای فعالیتهای مختلف انسانی اعم از کار ،تفریح ،زندگی ،و  ...دارد .هرچه شرایط،

هایزیستپذیریشهری...


گذاریابعادمدیریتشهریبرشاخص
تحلیلیبراثر
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کیفیت ،شاخصها ،و خدمات ارائهشده با نیازهای شهروندان منطبقتر باشد ،میزان زیستپذیری فضای شهری باالتر
خواهد بود (صادقلو و سجاسی قیداری.)3 :0311 ،
نتایچ پژوهشها نشان میدهد از یک سو ضرورت و اهمیت پرداختن به زیستپذیری شهری در ارتباط با وظایف
جدید برنامهریزی و مدیریت در پاسخدهی به نیازهای جامعه پس از صنعتیشدن ،که شدیداً در جستوجوی امکانات
تسهیالت و کیفیت زندگی است ،بهشدت افزایش یافته است و از سوی دیگر زیستپذیری به جهت تهدیدهای پیش روی
زندگی شهری امروز نیز اهمیتی دوچندان یافته است .ویلر در پژوهش خود در کالیفرنیا تهدیدهای متعدد ازمیانبرندة
کیفیت زندگی شهری را ،که به صورت رشد شهری ،ازدحام و شلوغی ،کمبود فضاهای باز ،کمبود خانهسازی در حد
استطاعت ،رشد بیعدالتی اجتماعی ،و از دست دادن هویت کالبدی ،حس مکان و زندگی اجتماعی تجلی یافته است را
بیان کرده است (ویلر)1110 ،؛ امری که امروزه در بسیاری از شهرها از جمله در شهرکرد دیده میشود؛ به گونهای که
ساختوساز به شیب تپهها و ارتفاعات کشیده شده است و این امر هدایت روان آبها ،ایجاد فضای سبز ،و ارائة
سرانههای مختلف را با مشکل مواجه کرده است .شهرکرد در سرشماری سال  0380دارای  011731نفر جمعیت بوده که
در سال  0311به  001700نفر افزایش یافته است؛ این امر بیانگر رشد 11.13درصد بوده است (مرکز آمار ایران)0311 ،
که از نرخ رشد بسیاری از شهرهای ایران بیشتر بوده و این امر بیانگر جمعیتپذیری این شهر است که رشد سریع آن
مشکالت عدیدهای را در زمینة زیستپذیری آن سبب خواهد شد و باید براساس برنامهریزی و مدیریت جامع و اثرگذار
نسبت به افزایش میزان زیستپذیری آن در آینده اقدام کرد و در حال حاضر نیز با مشکالت اقتصادی ،اجتماعی ،و
زیستمحیطی روبهروست که کمبود فضای مناسب و هموار برای ساخت و ساز و وجود محالتی که در شیب ساخته
شدهاند ،همچون محلههای  31و  33شهرکرد ،زمینه را برای عدم ارائة متناسب خدمات و تسهیالت فراهم کرده است.
نبود یک برنامهریزی درست و منطقی این شهر را در آیندهای نهچندان دور به شهری تبدیل خواهد کرد که حتی زیستن
در آن دچار مشکل خواهد بود .بنابراین ،ضرورت و اهمیت بحث زیستپذیری در شهر شهرکرد بهطور روزافزونی ناشی از
افزایش آگاهی نسبت به الگوهای ناپایدار زندگی و مصرف شهری است که نه سالماند نه پایدار و در درازمدت موجب
کاهش منابع محیطی شهرکرد و اطراف آن خواهد شد که بخش بزرگ آن ناشی از عدم برنامهریزی و مدیریت صحیح
است .بهطور مثال ،احداث ساختمانها در منطقة میرآباد شهرکرد در شیب واقع شده و در شهری که بیشتر ایام سال
بهعلت سرما درگیر یخبندان است شاهد سُرخوردن عابران و خودروها در سطح خیابانها بوده و ماجرا بعد از یک یا دو روز
پس از بارش برف با یخزدگی معابر مشکالت دیگری را نشان میدهد که گالیة عابران و ساکنان این محالت را در پی
دارد و این امر نیز بهدلیل عدم جدولکشی مناسب و رهاسازی آب باران و برف در سطح معابر است.
با اجرای پژوهش حاضر برنامهریزان و کا رشناسان ضرورت توسعة متعادل را به دالیل مختلفی مطرح خواهند کرد:
اول ،تأمین عدالت اجتماعی بهمنظور برخورداری عادالنه و مناسب مناطق مختلف از امکانات؛ دوم ،مالحظات سیاسی
بهعنوان عاملی برای کاهش ناآرامیهای سیاسی؛ سوم ،مالحظات اقتصادی و اجتماعی که باعث جلوگیری از مهاجرت و
تمرکز میشود .ایجاد رفاه ،رفع فقر ،کاهش محرومیت ،تأمین عدالت اجتماعی ،و عدالت منطقهای در برنامههای توسعهای
شهر موردتوجه قرار گرفته و مدیریت شهری ملزم به کاهش نابرابریهای منطقهای از طریق تهیة طرحهای آمایششده
است .بهنظر میرسد توسعة زیستپذیری شهرکرد ،بهرغم اجرای چند برنامة توسعه ،همچنان در سایة عدم تعادل و توازن
در توزیع امکانات باقی مانده است.
بنابراین ،با اجرای پژوهش حاضر و توجه به نابرابریهای منطقهای در قالب رویکرد زیستپذیری ازجمله مهمترین
ابزارهای برنامهریزی بهشمار میرود که از طریق آن برنامهریزان و مدیران شهری قادر به ارزیابی نتایج اجرای برنامهها
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در بستر محدودههای جغرافیایی خواهند بود .این موضوع درصورتیکه بهطور منطقی و علمی موردتوجه برنامهریزان قرار
گیرد ،میتواند نقاط ضعف و قدرت برنامهریزی را در بخشهای مختلف به شکل بارز نمایان کند .بر این مبنا ،ضرورت
دارد در پژوهشی جامع به تحلیل نقش مدیریت شهری در زیستپذیری شهرکرد پرداخته شود .بر همین مبنا ،در راستای
بیان مسئله ،سؤال اصلی این است که نقش مدیریت شهری در شکلگیری وضعیت زیستپذیری شهرکرد به چه صورت
بوده است؟

مبانی نظری
در زمینة موضوع پژوهش و اهمیت و جایگاه زیستپذیری شهری و بررسیهای مختلف ،پژوهشهای متعددی انجام
گرفته است که به برخی از آنها اشاره میشود :محمدی و بهرامی ( )0313در تحقیقی به ارائة الگوی فضایی توسعة
شهری بر مبنای اصول شهر زیستپذیر (نمونة موردی :منطقة  11تهران) اقدام کردند؛ نتایج بیانگر آن بود که برای
زیستپذیرکردن منطقه باید با نگاهی به الگوهای بومی از تجارب جهانی بهخوبی استفاده کرد و موارد مشابه بهخوبی
دریافت شده و باید بر مبنای آن به برنامهریزی در راستای ایجاد یک منطقة زیستپذیر اقدام کرد .پریخواه زرمهر
( )0313در مقالهای با نام «سنجش رضایتمندی از کیفیت زندگی مبتنی بر اصول زیستپذیری شهری نمونة موردی:
منطقة  8شهرداری شیراز -محلة موردستان» براساس روشی تحلیلی -کاربردی به این نتیجه دست یافتند که رضایت
مطلوبی از مؤلفههای موردبررسی در محدودة موردمطالعه وجود ندارد .ساسان پور و همکاران ( )0313در پایاننامة خود با
نام «بررسی زیستپذیری شهرها در راستای توسعة پایدار (مورد مطالعه :کالنشهر تهران)» با روش پژوهش توصیفی-
تحلیلی با هدف کاربردی به این نتیجه دست یافت که زیستپذیری کالنشهر تهران در هر سه بُعد اقتصادی ،اجتماعی،
و زیستمحیطی در حد متوسط به پایین ارزیابی شده است که با این روند کنونی به سمت توسعة پایدار پیش نخواهد
رفت .حبیبی ( )0311در مطالعة خود به بررسی عوامل مؤثر بر افول حس سرزندگی و زیستپذیری در بافتهای تاریخی
و فرسوده اقدام کرد که براساس آن به این نتیجه دست یافت که عوامل متعددی نظیر فرسودگی در ابنیه و کالبد و
سیمای بافت ،عدم برخورداری الزم از تأسیسات و زیرساختها و خدمات شهری مناسب با نیاز امروز و همچنین نبود
زندگی اقتصادی مناسب بافت سبب افول سرزندگی و زیستپذیری و درنهایت فرسودگی بافت سنگ سیاه شیراز شده
است .امینزاده گوهرریزی و روشن ( )0311در پژوهشی با نام «ارائة روش سنجش تطبیقی زیستپذیری در محالت
شهری با تأکید بر معیارهای برنامهریزی کاربری زمین (نمونة موردی :شهر قزوین)» براساس روشی توصیفی-
کتابخانهای به این نتیجه دست یافتند که میزان دسترسی به کاربریهای محلی ،یکپارچگی کاربری و حملونقل،
اختالط کاربریها ،وجود فضاهای شهری فعال ،فقدان اراضی بایر و متروکه بهعنوان معیارهای زیستپذیری محله از
طریق برنامهریزی کاربری اراضی شناسایی شدهاند .بدلند و همکاران ( )1101در پژوهشی به بررسی زیستپذیری شهری:
درسهایی از استرالیا برای کشف شاخصهای اندازهگیری سالمت اجتماعی پرداختند؛ نتایج بیانگر آن است که یازده
حوزة کلی در ارتباط با سالمت اجتماعی و رفاه مشخص شد و ارتباطشان با سالمت و رفاه تأیید شد که عبارتاند از :جرم
و امنیت ،آموزش ،شغل و درآمد ،سالمت و خدمات اجتماعی ،مسکن ،تفریح و فرهنگ ،غذای محلی و دیگر کاالها،
محیط طبیعی ،فضای باز عمومی ،حمل و نقل و انسجام اجتماعی و دموکراسی محلی .شمسالدین ( )1108به بررسی
زیستپذیری مرکز شهر کواالالمپور :ارزیابی سطح رضایت از فعالیتهای خیابان پرداختند که نتایج نشان داد میان
زیستپذیری و فعالیتهای خیابان رابطه وجود دارد ،اما ارتباط مشخصی میان مدت اقامت ساکنان خیابانها با سطح
رضایت آنها نسبت به فعالیتهای خیابانی وجود ندارد .نیوتن ( )1108به ارزیابی زیستپذیری و پایداری چالشهای
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تکنیکی -اجتماعی شهرهای قرن بیستم اقدام کرد؛ نتایج بیانگر آن است که بسیاری از زیرساختهای اصلی شهر ،که
باعث زیستپذیری شهرهای استرالیا شده است ،از منابع ناپایدار تأمین میشود و ،به عبارتی ،پایدار نیست .بون وان
( )1100در طرح پژوهش خود با نام «ده اصل اساسی برای شهرهای قابل زیست با تراکم باال (مطالعة موردی
سنگاپور)» ،ده اصل را برای شهرهای زیستپذیر بدین شرح معرفی میکند :اصل اول :برنامهریزی برای بازسازی و رشد
درازمدت؛ اصل دوم :پذیرفتن تنوع؛ اصل سوم :نزدیککردن طبیعت به مردم؛ اصل چهارم :توسعة واحدهای همسایگی؛
اصل پنجم :ایجاد فضاهای عمومی؛ اصل ششم :ایجاد حملونقل و ساختوساز متناسب (پیادهمحوری)؛ اصل هفتم:
تعدیل تراکم با تنوعگزینی و مرزهای سبز؛ اصل هشتم :فعالکردن فضاها برای امنیت بیشتر؛ اصل نهم :تقویت
راهحلهای نو و بومی؛ اصل دهم :تقویت اصل مشارکت با پیوند دولت ،بخش خصوصی ،و شهروندان .جیکوبز ( )1117در
پژوهشی به بررسی مرگ و زندگی شهرهای بزرگ امریکایی پرداخت؛ در بخشی از آن به سرزندگی و زیستپذیری
شهری اشاره کرد و براساس آن به این نتیجه دست یافته که چهار شرط اصلی برای خلق تنوع بارور در خیابانها و نواحی
شهری و درنتیجه سرزندگی و زیستپذیری شهری الزم است .0 :ترجیحاً محدوده دارای بیش از دو کارکرد اصلی باشد؛
 .1غالب بلوکها کوتاه باشند؛  .3منطقه ترکیبی از ساختمانهایی با سن و شرایط متفاوت باشد؛  .3تراکم فشردة کافی
مردم ،صرفنظر از علت حضورشان ،وجود داشته باشد.
برای اولین بار در تاریخ بشریت اکثریت مردم جهان در مکانهای شهری زندگی میکنند .عالوه بر این ،در قرن
حاضر ،تعداد ساکنان شهری و فرایند شهری شدن در حال افزایش است (پاکیون .)10 :1113 ،رشد سریع شهرها،
بهخصوص در شهرهای بزرگ ،با ویژگیهایی چون تمرکز باالی جمعیت و حجم زیاد فعالیتهای اقتصادی تأثیرات منفی
در محیط شهری خواهد داشت (فدا و جیرون .)33 :0111 ،بنابراین ،کیفیت محیط شهری ،بهعنوان فضای زندگی مردم
جهان ،بهعنوان موضوع اساسی ،مورد توجه محققان دانشگاه ،سیاستگذاران ،برنامهریزان شهری ،و شهروندان است
(پاکیون .)13 :1113 ،در دهههای اخیر موضوع کیفیت محیط شهری به بحثی تخصصی و عمومی در جامعه تبدیل شده
است و توجه مردم از اهداف مادی به ماهیت زندگی در مجموعههای ناکارآمد شهری معطوف شده است .آنچه در این
میان واضح است این است که همة مشکالت شهری یک مؤلفة کیفیت محیطی دارند .به عبارتی دیگر ،بسیاری از
مشکالت محیطی بهسرعت به مشکالت شهری تبدیل خواهند شد (پورتیوس .)001-000 :0170 ،طرح مسئلة بهبود و
ارتقای کیفیت زندگی و کیفیت محیط شهری نمود گرایشی نوظهور در اوایل دهة  0111در مواجهه با مسائل رشد و
توسعة یکبُعدی بود .این گرایش ،که بهمنظور پُررنگترکردن جایگاه عوامل اجتماعی -اقتصادی در زندگی انسانها
ظهور یافت ،همراه سایر مفاهیم نوین اجتماعی مانند رفاه اجتماعی ،عدالت اجتماعی ،و عدالت محیطی در قلمرو
برنامهریزی بهطور اعم و برنامهریزی شهری بهطور اخص مطرح شد (مهدیزاده و همکاران .)013 :0380 ،در پرتو این
ارزشها برای سیاستگذاران وقت ،روشن شد که فقط اکتفا به آمار و ارقام کاری بس عبث است و رفاه و آسایش انسان
را چیزی بیش از این تعیین میکند .از آنجا که نمود واقعی این مسائل بهوضوح در محیطهای شهری پدیدار بود ،ارتقای
کیفیت محیط شهری یکی از ارکان اساسی در بهبود کیفیت زندگی انسانها بهشمار آمد .به همین دلیل ،بهتدریج یکی از
اهداف اساسی فرایند برنامهریزی شهری قرار گرفت.
نگاهی به فرایند برنامهریزی شهری کشور و تحقیقات انجامشده در این زمینه در چند دهة گذشته و نتایج عینی و
ملموس آن نشان میدهد این طرحها از پاسخگویی به نیازهای کیفی در محیطهای شهری بازماندهاند و عمالً به نتایج
قابل قبولی دست نیافتهاند (دیزخلیلی .)0 :0380 ،کیفیت یکی از مفاهیم محوری دانش شهرسازی بوده که از اهمیت
نظری و عملی فراوانی برخوردار است .گذشته از اهمیت نظری ،بهواسطة بحران کیفیت ،که در حال حاضر محیطهای
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شهری در ایران با آن مواجهاند ،مبحث کیفیت ازنظر عملی نیز به بحث جدی بدل شده است .با توجه به اهمیت مسئلة
«کیفیت» ،بهنظر میرسد چنانچه برنامهها و مداخالت کالبدی در شهرها ،همچون گذشته ،بدون توجه الزم به کیفیت
محیط شهری در مراحل مختلف تصمیمگیری انجام پذیرد ،تضمینی برای دستیابی به محیطهای دارای کیفیت شهری
مطلوب وجود نخواهد داشت (دیزخلیلی.)10 :0380 ،
0

در عصر حاضر برنامهریزی شهری دارای چهار هدف اساسی و اولیه به شرح زیر است (یو ان دی پی :)1111 ،
ارتقای تدارک کارای زیرساختهای شهری و تخصیص کاربری اراضی و درنتیجه همکاری در رشد اقتصادی؛
مدیریت توسعة فضایی با کاهش هزینههای زیرساختها؛
حفظ و بهبود کیفیت محیط شهری (مشتمل بر کیفیت مساکن موجود)؛
اولویت به حفظ منابع طبیعی در بیرون از نواحی شهری (یا حومة شهر).
هرچند اهداف فوق ممکن است در بعضی اوقات مغایر همدیگر عمل کنندـ برای مثال ،تسهیل رشد اقتصادی ممکن
است مستلزم پاکسازی زمینهای بیشتری برای توسعه باشدـ دستیابی به اهداف فوق بهصورت هماهنگ و با استفاده از
دیگر ابزارهای قانونی امکانپذیر است .بر این اساس ،براساس نظریة کنوکس ( ،)1110میتوان بیان کرد پایداری و
زیستپذیری وابستگی متقابل میان ابعاد اجتماعی ،اقتصادی ،و زیستمحیطی را بهرسمیت شناختهاند (عیسیلو:0311 ،
)013؛ مدل مفهومی پژوهش در قالب شکل  0قابل ارائه است.

مدلمفهومیتحقیق.منبع:عیسیلو 961:9316،

شکل.9

روشپژوهش
پژوهش حاضر از لحاظ هدف (نوع استفاده) پژوهشی کاربردی است .روش مورداستفاده در این تحقیق روش توصیفی-
تحلیلی است .جامعة آماری موردپژوهش در این تحقیق شامل ساکنان شهر شهرکرد است و محدودة آماری کل منطقه
دربردارندة شهر شهرکرد است .تعداد جامعة آماری برابر با  011111درنظر گرفته شده است .تعداد نمونه برابر  383نفر
براساس فرمول کوکران و به شیوة تصادفی در دسترس تعیین شد که نقشة توزیع پرسشنامهها براساس محالت مختلف
در مناطق  0و  1شهرکرد در شکل  1فراهم شده است.

1. UNDP
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ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه شامل  80سؤال است که در چهار بخش (اجتماعی ،اقتصادی ،و زیستمحیطی) و
مدیریت شهری هرکدام بهترتیب با تعداد  ،13 ،30و  01و  03سؤال سنجش شد .روایی پرسشنامه صوری بوده که به
تأیید پنج تن از استادان دانشگاه رسیده است و پایایی آن نیز براساس آلفای کرونباخ به میزان  1/73تأیید شده است.
دادههای گردآوریشده براساس آزمون رگرسیون با نرمافزار  spssتجزیه و تحلیل شد.
شهرک رد یکی از شهرهای مرکزی ایران و مرکز شهرستان شهرکرد و استان چهارمحال و بختیاری است .شهرکرد در
 17کیلومتری جنوب غرب اصفهان قرار دارد .نام پیشین آن «دِهْکُرد» بوده است که پس از تبدیل به شهر (در شهریور
 0303خورشیدی) به شهرکرد تغییر نام داده شده است .براساس آمار سال  0310خورشیدی ،جمعیت شهرکرد برابر با
 011٬330نفر است .شهرکرد بین  01درجه و  31دقیقه و  11ثانیه تا  01درجه و  03دقیقه و  33ثانیه طول و  31درجه و
 08دقیقه و  11ثانیه تا  13درجه و  10دقیقه و  01ثانیه عرض جغرافیایی و در  17کیلومتری جنوب غرب اصفهان قرار
گرفته است .به لحاظ توپوگرافی ،در بخش شمالی رشتهکوه زاگرس قرار گرفته است .این شهر با ارتفاع بین  1101تا
 1301متر از سطح دریا مرتفعترین شهر ایران است و به همین دلیل به «بام ایران» معروف است .موقعیت منطقة مورد
مطالعه در قالب شکل  3فراهم شده است.
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شکل.3موقعیتشهرشهرکرد 

یافتهها

بحث و
از  383نفر پرسششونده 31درصد زن و حدود 13درصد مرد هستند .باالترین درصد سنی پاسخدهندگان متعلق به ردة
سنی  30تا  31سال با میزان 33درصد است و پس از آن گروه  30تا  01سال با میزان 30درصد  11تا  31سال با میزان
10درصد دارای باالترین میزاناند .همچنین ،بیشترین درصد میزان مدرک تحصیلی افراد تحصیالت لیسانس به میزان
33درصد بوده و دیپلم و زیر دیپلم به میزان 31درصد ،سپس فوقدیپلم به میزان 10درصد و 18درصد مجرد و 71درصد
متأهل.
برای بررسی فرض نرمالبودن متغیرهای مطالعه از آزمون کولموگراف -اسمیرونف یکنمونهای (برای بررسی متغیرها
بهصورت تکتک) استفاده شده است .همچنین ،برای بررسی فرض نرمال دومتغیره از آزمون شاپیرو ویلک (برای بررسی
رابطة متغیرها بهصورت دوبهدو) در بستة نرمافزار  Rاستفاده شد .نتایج نشاندهندة آن است که فرض نرمالبودن برای
همة متغیرها را نمیتوان رد کرد ( .)P<1/10نتایج این آزمون در جدول  0و  1آورده شده است.
با توجه به جدول  ،0مشاهده میشود کلیة متغیرها دارای فرض نرمالاند.
نرمالبودن 

جدول.9نتایجآزمونکولموگراف-اسمیرونفبرایبررسیپذیرۀ
متغیر

حجمنمونه

آمارۀآزمون

سطحمعناداری

غیرنرمالبودن

نرمال-

نتیجه

زیستپذیری شهری

383

1/103

1/310

نرمال

تأیید

بُعد اجتماعی

383

1/301

1/300

نرمال

تأیید

بُعد اقتصادی

383

1/310

1/310

نرمال

تأیید

بُعد زیستمحیطی

383

1/370

1/130

نرمال

تأیید

مدیریت شهری

383

1/310

1/300

نرمال

تأیید

9603
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جدول.5نتایجآزمونشاپیروویلکبرایبررسیپذیرۀنرمالدومتغیره 
متغیر

حجمنمونه

آمارۀآزمون

سطحمعناداری

غیرنرمالبودن

نرمال-

نتیجه

مدیریت شهری– زیستپذیری شهری

383

1/303

1/107

نرمال

تأیید

مدیریت شهری – اجتماعی

383

1/170

1/317

نرمال

تأیید

مدیریت شهری  -اقتصادی

383

1/337

1/178

نرمال

تأیید

مدیریت شهری – زیستمحیطی

383

1/133

1/313

نرمال

تأیید

براساس جدول  ،1مشاهده میشود رابطة بین متغیرهای مختلف اثبات شده است و همگی دارای وضعیت نرمالاند و
رابطة نرمالی ما بین همة متغیرها برقرار است.
برای بررسی تأثیر متغیر مدیریت شهری بر زیستپذیری و ابعاد آن با توجه به اینکه به بررسی تأثیر یک متغیر بر
متغیر دیگر اشاره دارد ،بهترین آزمون استفاده از رگرسیونگیری است.

شهرکرد 

زیستپذیری شهری در

.9بررسی تأثیرمدیریت شهری بر

براساس جدول  ،3برای تعیین تأثیر مدیریت شهری بر زیستپذیری شهری بهعنوان متغیر پیشبین و زیستپذیری
شهری بهعنوان متغیر مالک در معادلة رگرسیون تحلیل شدند .طبق جدول  ،3مدل معنیدار بهدست نیامد (،p< 1/11
 )F= 8/303و

R2

بهدستآمده برابر  1/010است که نشان ناچیز است .همچنین ،نتایج آزمون پیرسون نشان داد سطح

معناداری بهدستآمده برای رابطه بیشتر از  1/10بوده است .بنابراین ،در سطح 10درصد معنادار نیست .یعنی بین مدیریت
شهری و زیستپذیری شهری در شهرکرد رابطة معناداری وجود ندارد (جدول .)3
وتحلیلرگرسیونتأثیرمدیریتشهریبرزیستپذیریشهریدرشهرکرد 


راههتجزیه

نتایجآزمونتحلیلواریانسیک
جدول.3
منبع

مجموعمجذورات

درجةآزادی

میانگینمجذورات

F

β

رگرسیون

130/018

0

130/018

8/303

1/030

باقیمانده

010/108

380

0/318

کل

800/110

381

سطحمعناداری
1/010

b

1/11

پذیریشهریدرشهرکرد 


متغیروابسته:زیست
پیشبین:مدیریتشهری 
جدول.1نتیجةبررسیآزمونپیرسون 
آمارۀپیرسن

سطحمعناداری

نتیجه

1/073

1/010

رابطه معنادار نیست

بنابراین ،مدیریت شهری بر زیستپذیری شهری در شهرکرد تأثیر نداشته است .بر این اساس ،میتوان بیان کرد
مدیریت شهری در شهرکرد در زمینة زیستپذیری و بهبود کیفیت زندگی شهری اقدام اساسی و مؤثری انجام نداده است
و در این زمینه با توجه به نتایجی که از کلیة شهرهای ایران نیز مشاهده میشود ( پریخواه زرمهر0313 ،؛ امینزاده
گوهر ریزی و روشن )0311 ،اغلب اقدامات مدیریت شهری در راستای کارهای عمرانی و فیزیکی و کالبدی شهر بوده
است و در راستای زیستپذیری اقدام اساسی انجام نگرفته است.
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زیستپذیری 

. 5بررسی تأثیرمدیریت شهری بر بُعد اجتماعی

براساس جدول  ،0برای تعیین تأثیر مدیریت شهری بهعنوان متغیر پیشبین و بُعد اجتماعی زیستپذیری بهعنوان متغیر
مالک در معادلة رگرسیون تحلیل شدند .طبق جدول  ،0مدل معنیدار بهدست آمد (1/13

<F=08/370،p

)و

R2

بهدستآمده برابر  1/130است که نشان میدهد با یک واحد تغییر در متغیر مستقل  1/130تغییر در متغیر وابسته ایجاد
میشود .بنابراین ،مدیریت شهری بر بُعد اجتماعی زیستپذیری شهری در شهرکرد تأثیر داشته است .البته ،با توجه به
میزان معناداری پایین ،میتوان گفت تأثیرگذاری مدیریت شهری بر بُعد اجتماعی زیستپذیری شهری چندان چشمگیر
نبوده است .همچنین ،براساس آزمون پیرسون مشاهده شد که سطح معناداری بهدستآمده برای رابطه کمتر از 1/110
بوده .بنابراین ،در سطح 10درصد معنادار است .یعنی بین مدیریت شهری و بُعد اجتماعی زیستپذیری رابطة معناداری
وجود دارد .با توجه به مثبت بودن ضریب همبستگی ،میتوان گفت این رابطه از نوع مستقیم است .یعنی با مدیریت
شهری بُعد اجتماعی زیستپذیری نیز افزایش مییابد (جدول .)1
عداجتماعیزیستپذیری 

راههتجزیهوتحلیلرگرسیونمدیریتشهریبربُ


تحلیلواریانسیک
جدول.2نتایجآزمون
منبع

مجموعمجذورات

درجةآزادی

میانگینمجذورات

F

β

رگرسیون

310/103

0

310/103

08/370

1/011

باقیمانده

130/801

380

1/130

کل

308/830

381

سطحمعناداری
1/130

b

1/13

عداجتماعیزیستپذیری 

متغیروابسته:بُ
پیشبین:مدیریتشهری 
جدول.0نتیجةبررسیآزمونپیرسون 
آمارۀپیرسن

سطحمعناداری

نتیجه

1/330

1/110

رابطه معنادار است

مدیریت شهری در شهر شهرکرد درمورد فعالیتهای اجتماعی از جمله مبحث مشارکتپذیری ،بهبود وضعیت رفاهی،
و آگاهی مردم بهخصوص در زمینة زیستپذیری دچار کاستیهایی است که باید به تقویت این امر پرداخت و از نتایج
سایر کشورها و افراد مجرب در این زمینه بهرهگیری کرد.
زیستپذیری

.3بررسی تأثیرمدیریت شهری بر بُعد اقتصادی

براساس جدول  ،7برای تعیین تأثیر مدیریت شهری بهعنوان متغیر پیشبین و بُعد اقتصادی زیستپذیری بهعنوان متغیر
مالک در معادلة رگرسیون تحلیل شدند .طبق جدول  ،7مدل معنیدار بهدست آمد ( )F= 37/110 ،p< 1/111و

R2

بهدستآمده برابر  1/113است که نشان میدهد با یک واحد تغییر در متغیر مستقل  1/113تغییر در متغیر وابسته ایجاد
میشود .همچنین ،براساس آزمون پیرسون ،مشاهده شد که سطح معناداری بهدستآمده برای رابطه کمتر از  1/110بوده
و در سطح 10درصد معنادار است؛ یعنی بین مدیریت شهری و بُعد اقتصادی زیستپذیری رابطة معناداری وجود دارد .با
توجه به مثبتبودن ضریب همبستگی ،میتوان گفت این رابطه از نوع مستقیم است؛ یعنی با افزایش مدیریت شهری بُعد
اقتصادی زیستپذیری افزایش مییابد (جدول .)8
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عداقتصادیزیستپذیری 

راههتجزیهوتحلیلرگرسیونمدیریتشهریبربُ


نتایجآزمونتحلیلواریانسیک
جدول.1
منبع

مجموعمجذورات

درجةآزادی

میانگینمجذورات

F

β

رگرسیون

110/103

0

110/103

37/110

1/310

باقیمانده

108/310

380

0/717

کل

110/301

381

سطحمعناداری
b

1/111

1/113

اقتصادیزیستپذیری 

متغیروابسته:بُعد
پیشبین:مدیریتشهری 
جدول.8نتیجةبررسیآزمونپیرسون 
آمارۀپیرسن

سطحمعناداری

نتیجه

1/311

1/11

رابطه معنادار است

بنابراین ،مدیریت شهری بر بُعد اقتصادی زیستپذیری شهری تأثیر خوب و متناسبی داشته است .یکی از ابعاد توسعة
پایدار در شهرها مبحث اقتصادی است که این امر باید در ارتباط با افزایش اشتغال و رفاه جامعه ،افزایش درآمد شهری ،و
 ...انجام گیرد که خوشبختانه اقدامات مدیریت شهری در این زمینه مفید بوده و توانسته است با ایجاد شهرکهای صنعتی
مختلف و توسعة اشتغال به بهبود وضعیت اقتصادی در شهرکرد منجر شود.
زیستپذیری شهری 

 .1بررسی تأثیرمدیریت شهری بر بُعد

براساس جدول  ،1برای تعیین تأثیر مدیریت شهری بهعنوان متغیر پیشبین و بُعد زیستپذیری شهری بهعنوان متغیر
مالک در معادلة رگرسیون تحلیل شدند .طبق جدول  ،1مدل معنیدار بهدست نیامد (1/18

<F=1/103 ،p

)و

R2

بهدستآمده برابر  1/000است که مناسب نیست .بر این اساس ،مدیریت شهری بر بُعد زیستمحیطی زیستپذیری
شهری در شهرکرد تأثیر نداشته است.
عدزیستمحیطیزیستپذیریشهری 

راههتجزیهوتحلیلرگرسیونمدیریتشهریبربُ


نتایجآزمونتحلیلواریانسیک
جدول.1
منبع

مجموعمجذورات

درجةآزادی

میانگینمجذورات

F

β

رگرسیون

103/130

0

103/130

1/103

1/110

باقیمانده

310/011

380

1/803

کل

138/0111

381

سطحمعناداری
b

1/18

1/000

عدمحیطزیستیزیستپذیریشهری 

متغیروابسته:بُ
پیشبین:مدیریتشهری 

همچنین ،نتایج آزمون پیرسون نشان داد سطح معناداری بهدستآمده برای رابطه بیشتر از  1/10بوده است .بنابراین،
در سطح 10درصد معنادار نیست .یعنی بین مدیریت شهری و بُعد محیط زیستی زیستپذیری شهری در شهرکرد رابطة
معناداری وجود ندارد (جدول .)01
جدول.96نتیجةبررسیآزمونپیرسون 
آمارۀپیرسن

سطحمعناداری

نتیجه

1/083

1/070

رابطه معنادار نیست

9600
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محیط زیست در شهر یکی از اصول اساسی توسعة پایدار در شهرهاست که این امر در سطح شهرکرد و اغلب
شهرهای ایران با نارسایی و کمبود مواجه است؛ یکی از علل اصلی در این زمینه نداشتن آگاهیهای الزم دربارة آن ،عدم
بهرهگیری از افراد مجرب و متخصص ،نبود برنامهریزی جامع و منسجم از سوی مدیریت شهری در مبحث محیط زیست
و  ...در شهر شهرکرد است که متاسفانه مدیریت شهری در این زمینه موفق نبوده است.

نتیجهگیری

براساس آنچه بررسی شد در بخش رگرسیون میتوان بیان کرد که بهطورکلی مدیریت شهری بر زیستپذیری شهری
تأثیر ندارد و این نشان از آن دارد که مدیریت شهری بهطورکلی در زمینة زیستپذیری شهری در شهرکرد اقدام متناسبی
انجام نداده است .از طرفی ،در سایر ابعاد زیستپذیری ،مشاهده شد که مدیریت شهری بر شاخص اقتصادی تأثیرگذار
بوده است که نشاندهندة اقدام مدیریت در بهبود وضعیت و متغیرهای اقتصادی است .از طرفی ،مدیریت شهری بر
شاخص اجتماعی نیز با میزان معناداری پایین تأثیرگذار بوده است و نشان از اقدامات نهچندان چشمگیر مدیریت شهری
شهرکرد در بهبود وضعیت اجتماعی شهر دارد که البته باید در این زمینه اقدامات بیشتری انجام گیرد .همچنین ،مدیریت
شهری بر شاخص زیست محیطی تأثیرگذار نبوده است و این نشان از آن دارد که مدیریت شهری در راستای بهبود
وضعیت زیستمحیطی شهر اقدامات متناسبی انجام نداده است .همچنین ،براساس آزمون پیرسون ،در سطح اطمینان
10درصد مشاهده شد که بهطور کلی میان مدیریت شهری و زیستپذیری شهر رابطه وجود ندارد .میان مدیریت شهری و
شاخص اجتماعی و اقتصادی رابطة معنادار و میان مدیریت شهری و شاخص محیط زیستی رابطة معنادار وجود ندارد که
نتایج مطابق با نتایج رگرسیون است.
نتایج حاصل از این پژوهش با نتایج پژوهش پریخواه زرمهر ( ،)0313با نام «سنجش رضایتمندی از کیفیت زندگی
مبتنی بر اصول زیستپذیری شهری نمونة موردی :منطقة  8شهرداری شیراز -محلة موردستان» ،همسو است و به این
نتیجه دست یافتهاند که رضایت مطلوبی از مؤلفههای موردبررسی در محدودة موردمطالعه وجود ندارد .همچنین ،با نتایج
پژوهش ساسان پور و همکاران ( ،)0313با نام «بررسی زیستپذیری شهرها در راستای توسعة پایدار موردمطالعه:
کالنشهر تهران» ،همسو است و به این نتیجه دست یافته است که زیستپذیری کالنشهر تهران در هر سه بُعد
اقتصادی ،اجتماعی ،و زیستمحیطی در حد متوسط به پایین است و وضعیت اقتصادی در وضعیت بهتری قرار دارد .با
روند کنونی ،شهرها به سمت توسعة پایدار پیش نخواهد رفت .بر این اساس ،میتوان بیان کرد شاخصهای زیستپذیری
بهطورکلی در وضعیت نامناسبی قرار دارد؛ شاخص اقتصادی در بهترین وضعیت و شاخص زیستپذیری در نامطلوبترین
وضعیت قرار دارد.
با توجه به این تفاسیر ،بهنظر میرسد الگوی فرهنگی و اجتماعی ،اقتصادی و زیستمحیطی موجود در شهرهای
کشور تا دستیابی به الگوی توسعة پایدار و زیستپذیری تفاوت زیادی دارد .بیتوجهی به مسائل اجتماعی ،منفعلبودن
نهادها و سازمانهای اجتماعی کشور در مقابله هجمة فرهنگی -اجتماعی بیگانگان ،نبود برنامهریزی جامع فرهنگی و
اجتماعی ،اقتصادی ،و زیستمحیطی تفاوت اساسی بین دیدگاههای نسلهای مختلف کشور و همچنین تفاوت میان
دیدگاههای حکومت و بخشهایی از جامعه و در گذار بودن فرهنگ جامعه از مهمترین دالیل این موضوع است.
همچنین ،بهنظر میرسد برای دستیابی به توسعة پایدار در زمینة زیستپذیری و نقش مدیریت شهری در این زمینه باید
چشماندازی مهم و جدید در مدیریت و سیاستگذاری عمومی در شهر شهرکرد در عرصة فرهنگی و اجتماعی ،اقتصادی،
و زیستمحیطی بهوجود آید و تالش شود تا به نحو روشنتری نتایج آیندة رفتارهای کنونی فرهنگی و اجتماعی مورد

هایزیستپذیریشهری...


گذاریابعادمدیریتشهریبرشاخص
تحلیلیبراثر
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توجه قرار گیرد  .بیتوجهی به این امر نهتنها سببساز توسعة پایدار فرهنگی و اجتماعی ،اقتصادی ،و زیستمحیطی
نخواهد شد ،بلکه در آینده استاندارد زندگی فرهنگی و اجتماعی ،اقتصادی ،و زیستمحیطی در شهرهای کشور را بیشتر
دستخوش تغییر قرار خواهد داد.
براساس نتایج بهدستآمده ،پیشنهادهای زیر ارائه میشود :
با توجه به نتایج پژوهش که بیانگر وضعیت نامطلوب شاخصهای زیستمحیطی در شهرکرد است ،مدیریت شهری
باید با بهرهگیری از نتایج موفق سایر شهرهای داخلی و خارجی و توجه به شاخصهای زیستپذیری در ابعاد مختلف
خدماتی و مشاوره ای به بهبود وضعیت فضای سبز ،سیستم متناسب دفع فاضالب ،تفکیک زباله ،و  ...اقدام کند.
سرمایهگذاری در آموزش حرفهای و عالی در حوزة مسکن ،ساختوساز در نظام آموزشوپرورش در راستای آموزش
کودکان و نوجوانان بهعنوان میراثداران و سرمایههای آیندة شهرکرد برای بهبود وضعیت شاخصهای اجتماعی که
نسبت به شاخص اقتصادی در وضعیت پایینتری قرار دارد.
ایجاد ساختار مدیریتی هماهنگ و یکپارچه در حوزة امنیت و جرائم بهمنظور کاهش آنها و اثربخشبودن سیاستها
و مشروعیتبخشیدن به فرایند تصمیمگیری برای تقویت شاخص اجتماعی.
تقویت کارآفرینی نوآور برای نمایش پتانسیلهای اقتصادی و اجتماعی شهرکرد در ترکیب با فیلم ،پویانمایی ورزش،
و نمایشگاهها در سطح شهر در جهت کاهش بیکاری برای تقویت بیشتر مؤلفة اقتصادی.
ایجاد فضاهای کودکمحور با بازیها خالقانه و بهرهگیری از افراد متخصص در این زمینه.
افزایش تسهیالت و خدمات و زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری (حملونقل ،کارگاههای آموزشی ،مراکز
تفریحی و فرهنگی) متناسب با زیستپذیری و فضای شهری در محالت مختلف شهر.
تحقیقات پایهای در جهت بهبود و ارتقای سطح کمی و کیفی زیستپذیری شهری در واکنش به پتانسیلهای موجود
آموزشی ،بهداشتی ،و محیطی مناسب.
تقویت ارتباط شهر با مجامع و سازمانهای داخلی و بینالمللی مرتبط با آموزش در سطوح مختلف بهخصوص
روشهای نوین تدریس و آموزش بر مبنای فناوریهای نوین.
ایجاد یک محیط شهری قوی و قابلاعتماد توأم با آزادیهای فرهنگی و تفریحی بر مبنای شرایط فرهنگی -دینی.
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