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 چکیده

شهری شکوفایی عمل 9ابتکار سال متغیر5195در شش با ملل سازمان بهرهتوسط پایداریـ وری،

قانونزیست و حکمرانی و زیرساخت، توسعة زندگی، کیفیت اجتماعی، مشارکت و عدالت گذاریمحیطی،

صورتریزیشهریبهپردازانبرنامهعرفیشد.ازطرفدیگر،مفهومدسترسیازسویبیشترنظریهـمشهری

یکمعیارمهمدرارتقایکیفیتزندگیشهریمطرحشدهاست.اینپژوهشازنوعکاربردیوهدفاصلیآن

ترکردناینشاخصمنظوربهبودوکاراارزیابیتأثیراتشاخصدسترسیدربهبودشاخصشکوفاییشهریبه

گانةشهرشیرازاستکهبااستفادهجهانیاست.جامعةآماریاینپژوهششاملکلیةشهروندانمناطقیازده

984(حجمنمونةموردنیاز5116)5ازفرمولکوکران برایاطمینانبیشتر، درصدبهحجم91نفرتعیینشد.

 نهایتاً اضافهشدو نیاز برایتحلیلدادهروندانپرسشنفرازشه459نمونةمورد تکمیلکردند. را ونامه ها

ازروشتحلیلعاملیتأییدیباسنجششاخص هایشکوفاییشهریودسترسیدرمحدودۀموردمطالعه،

نرم از افزارهایمدلاستفاده نظیر AMOSیابیمعادالتساختاری، بررسیLISRELو است. استفادهشده ،

ایهایدسترسیرابطهسترسیباشکوفاییشهریحاکیازآنبودکهاغلبشاخصهایدارتباطبینشاخص

بهقویباشکوفاییشهریدارندومی داد. بخشیازسازۀشکوفاییمدنظرقرار توانشاخصدسترسیرا

شاخص دیگر، بهبودعبارت موجب و دارد شهری شکوفایی سازۀ روی بر قبولی قابل عاملی بار دسترسی

تحلیلشاخص بیشتر اثربخشی آن درنتیجة شکوفاییشهریو ارزیابیهایبرازشمدل و هایشکوفاییها

 شود.شهریمی
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 مقدمهوطرحمسئله

رسیده است  0223یلیارد نفر در سال م 332/1به  3322میلیون نفر در سال  002تعداد جمعیت شهرنشین جهان از 

درصد جمعیت دنیا در 02بیش از  0212تا  0222های  های سازمان ملل، بین سال بینی (. بنا به پیش0221)سازمان ملل، 

بیش  0232دهد تا سال  (. روند شهرنشینی کنونی نشان می3111نسب،  آبادی و رخشانی شهرها زندگی خواهند کرد )زنگی

(. پیامد چنین رشدی به پیدایش اپیدمی گستردة فقر 0231فر دیگر در شهرها ساکن خواهند شد )آرمار، میلیارد ن 1از 

وجو کرد. طرح مفاهیم نوینی چون  توان جست های نوین می حل شهری منجر شده که رهایی از آن را فقط در چارچوب راه

ریزی شهری است  نوین در تفکر برنامهدهندة موجی  توانمندسازی، مشارکت، حکمرانی خوب شهری، و ... نشان

یکی از مفاهیم جدیدی که چند سالی است سازمان ملل آن را مطرح کرده مفهوم  (.31:  3131ن، الدینی و همکارا )سیف

در هدایت شهرشان به ها را  آنهای نوآورانة مدیریت شهری است تا  شکوفایی شهری است که هدف آن ترویج روش

اجتماعی، سیاسی، و زیستی شکوفایی شهری کمک کند. این مفهوم، که ترکیبی از رویکردهای سوی آیندة اقتصادی، 

 (. 0230های اخیر است، برآیندی از حرکت به سمت توسعة شهری پایدار است )سازمان ملل،  شده در سال مطرح

. شکوفایی شهری ستا ها زینهکنیم که نیازمند انتخاب بهترین و پایدارترین گ طور خالصه، ما در دنیایی زندگی می به

 (.0: 0230تواند در این راستا نقش مهمی ایفا کند )سازمان ملل،  می

ریزی شهری یکی از معیارهای اساسی در کیفیت  پردازان برنامه از طرف دیگر، مفهوم دسترسی از سوی برخی نظریه

زی است که باید همواره موردنظر محیط شهری معرفی شده است. از نظر لینچ، دسترسی یکی از اصول مهم شهرسا

: ب(. از نظر تام ترنر، شهرها باید دارای خصوصیاتی چون زیبایی، راحتی، آسایش و 3110شهرسازان قرار گیرد )لینچ، 

شرط طراحی یک فضای خوب در شهر امکان دسترسی به آن  (. اولین پیش313: 3110قابلیت دسترسی باشند )ترنر، 

گردد  شود و احساس تعلق به آن نیز رقیق می مناسب امکان استفاده از فضا کم میاست. بدون امکان دسترسی 

ها، منابع،  (. بسیار مهم است اگر بتوانیم قدرت انتخاب و تنوع را در دسترسی به فعالیت11: 3112زادگان،  )عباس

(. از نظر پاساگوالری، 11-13: 3111های گوناگون برای همة اقشار جامعه فراهم کنیم )تیبالدز،  اطالعات، و مکان

عنوان یکی از فاکتورهای مؤثر و بازدارنده )مانع( افزایش مطلوبیت و  تواند به تنهایی می دسترسی به فضاهای عمومی به

 (.010-003: 0222اجرای تعامالت اجتماعی در یک فضای عمومی مطرح شود )پاساگوالری، 

تواند افزایش رفاه و رضایتمندی  ترین آن می ایی شهری، که مهمبنابراین، با بررسی اهداف کلی و خرد ابتکار شکوف

ساکنان باشد، و همچنین بررسی شاخص دسترسی به مفهوم گستردة آن و بهبودبخشیدن به آن، که سبب افزایش رفاه و 

کار های ابت های مهم در میان شاخص تواند یکی از شاخص رسد دسترسی می نظر می شود، به سطح رضایت شهروندان می

های شکوفایی شهری و در پی آن افزایش رفاه و رضایتمندی  ترشدن شاخص عمل شکوفایی شهری باشد و موجب کامل

شدة  مردم شود. ذکر این نکته الزم است که سازمان ملل در پی انتشار ابتکار عمل شکوفایی شهری و شش عامل مطرح

خواهد به شناسایی عوامل بومی و  ریزان می ها و برنامه ولتهای آن بوده و از د آن همواره در پی بهبود و تکمیل شاخص

محلی اقدام کنند و چرخة شاخص شکوفایی شهری را ارتقا بخشند، زیرا عدم شناسایی همة عوامل مرتبط با شکوفایی 

اظ رفاه ای در جهت مقایسه و رتبة کشورها و شهرهای مختلف به لح عنوان سنجه تواند از اعتبار و روایی آن به شهری می

 شده شود. و رضایتمندی شهروندان بکاهد و باعث ناکارآمدی راهکارهای ارائه

های اصلی شکوفایی شهری  ارزیابی امکان قرارگیری شاخص دسترسی در میان شاخص»هدف اصلی از این پژوهش 

های  شاخص بندی است که با تحقق آن اهداف خردتری همچون رتبه« با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی

های شکوفایی و دسترسی در  ها و همچنین ارائة راهکارهایی جهت بهبود شاخص ترتیب اهمیت آن شکوفایی شهری به
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. جایگاه شاخص دسترسی در ارتقای 3:  گویی به دو سؤال مهم طور، پاسخ گردد، همین مناطق شهر شیراز نیز محقق می

توان  چگونه می، . با ارتقای شاخص دسترسی در شهرها0 های شکوفایی شهری از نظر شهروندان کجاست؟ شاخص

 ای برای بهبود ابتکار عمل شکوفایی شهری فراهم آورد. زمینه

های شکوفایی شهری  ای که بتواند شاخص جنبة نوآوری این پژوهش از آن جهت است که تاکنون پژوهش و مطالعه

گویی به این  نپذیرفته است. این پژوهش به دنبال پاسخ را نقد کند و بتواند شاخص جدیدی برای آن تعریف کند انجام

سؤال است که شاخص دسترسی چه جایگاهی در بین عوامل مرتبط با شکوفایی شهری دارد و توجه به این شاخص و 

تواند موجب بهبود شکوفایی شهری شود. بر این اساس، نخست با بررسی متون نظری به واکاوی  ارتقای آن چگونه می

های آن پرداخته شد و سرانجام با استفاده از روش تحلیل عاملی  کوفایی شهری و دسترسی به تدوین شاخصمفاهیم ش

عنوان هدف  ، مناطق شهر شیراز بهLISRELو  AMOSیابی معادالت ساختاری، نظیر  افزارهای مدل تأییدی به کمک نرم

طور  براساس بیشترین تأثیرگذاری بر منطقه و همینها  بندی شاخص اصلی در دستور کار قرار گرفته شد تا زمینة اولویت

 ارزیابی تأثیر شاخص دسترسی بر ابتکار عمل شکوفایی شهری فراهم شود.

 چارچوبنظریپژوهش

هایدسترسیمفهوموشاخص

زمان به  (، سابقه دارد. از آن3333) 0ویژه پس از انتشار متد کمّی هنسن تقریباً نیم قرن، به  3های مربوط به دسترسی بحث

بعد، تعاریف متعددی دربارة دسترسی وجود دارد. دسترسیْ خصوصیت افراد و فضایی مستقل از ایجاد حرکت واقعی است 

مکان مردم  کند. دسترسی، که مربوط به میزان و سهولت نقل گیری می های انتخابی را اندازه که پتانسیل گردش به فعالیت

ریزی کاربری  ونقل و برنامه پارچگی حمل ریزان برای ایجاد چارچوب مفید یک هجای دیگر است، به برنام  از یک جا به

نشینی بعد از جنگ دوم جهان و استفادة بیشتر و روزافزون از  اراضی کمک خواهد کرد. با این حال، تسلط گستردة حومه

شدن  ای به حاشیه 3312( تا اواسط دهة 10: 3333ماشین در سفرهای روزانه در مناطق شهری )نیومن و همکاران، 

و  3312متمرکز بود. بحران انرژی در دهة « دسترسی»تا « حرکت»ها بر موضوع  مباحث دسترسی شده بود بیشتر تالش

ریزی، طراحی، و حمل و نقل شهری شد.  در برنامه« دسترسی»به « حرکت»مالحظات محیطی باعث تغییر تفکر از 

ریزی و  ریزی دسترسی را در برنامه کنگ اصول برنامه ر آسیایی هنگهمچنین، بعضی از شهرها شبیه ونکوور یا شه

: 3113عنوان الگو برای سایر شهرها مورد توجه است )رهنما و لیس،  کار برده بودند که در حال حاضر به طراحی شهری به

محروم و مناطق با و تحلیل دسترسی فرد را قادر به شناسایی مناطق  (، تجزیه 0223) 1های گوتیرز (. طبق نوشته323

ونقل کاربری  ای که سیستم حمل صورت دامنه ( دسترسی را به0222) 2(. گرس و وی0231کند )ژن،  امکانات باال می

ونقل  های حمل ها یا مقاصد توسط )ترکیبی از( مدل یابی به فعالیت اراضی )گروهی از( افراد یا اقالم را قادر به دست

ها جهت  های موجود برای افراد و شرکت صورت فرصت توان به دسترسی را می اند. همچنین، کند تعریف کرده می

 دسترسی، قابلیت گیری اندازه (. برای3: 0231ها توصیف کرد )ژن،  هایی از فعالیت مورد نظر آن یابی به مکان دست

 شهری های کاربری یزیر برنامه در مطالعات موقعیت مبنای بر گیری اندازه ولیکن طرح است، مختلفی قابل های دیدگاه

 .کند بیان می را مطالعه مورد پهنة در شده توزیع مختلف های به فعالیت دسترسی سطح معیار این گیرد. قرار می مورد استفاده

                                                                                                                                                                   
1  . Local Covernment 

2. Hansen 

3. Gutierz 

4. Grass & w 



 9911تابستان،5ۀ،شمار25ۀدور،یانسانیایجغرافیهاپژوهش471

)طالعی زندگی یک شهروند قرار دارد  مکان از فاصلة مشخصی در فعالیت که مکان شغلی های فرصت تعداد مثال، عنوان به

های گوناگون، مانند قابلیت دسترسی فیزیکی، روانی،  مفهوم قابلیت دسترسی نیز از جنبه (.023 :3111و همکاران، 

ونقل باشدـ موردتوجه قرار گیرد. قابلیت دسترسی  تواند وابسته به ماهیت کاربری اراضی و شبکة حمل ـ که می اقتصادی

 (.0: 0220کافل، خدمات، و ... است )درواقع توانایی ساکنان شهر در داشتن یک دسترسی مناسب به منابع، 

های مؤثر در دسترسی را به صورت  توان شاخص شده در خصوص دسترسی، می های مطرح با توجه به مباحث و دیدگاه

 تدوین کرد. 3جدول 

هایدسترسی.معیارهاوشاخص9جدول
 معیارهایسنجش زیرابعاد)شاخص( ابعاد

 مقصد دسترسی

 دسترسی به افراد

 ی به خویشاونداندسترس

 دسترسی به دوستان

 دسترسی به همکاران و شرکا

 دسترسی به سایر آشنایان

ها دسترسی به فعالیت  

 دسترسی به کار

 دسترسی به سکونت

 دسترسی به امکانات )عبادت، آموزشی، تفریحی(

 دسترسی به خدمات }بیمارستان،بانک،...(

 دسترسی به کاال و منابع

سترسی به مواد غذایی و آبد  

 دسترسی به انرژی

 دسترسی به کاالهای متنوع

 دسترسی به اماکن

 دسترسی به سرپناه

 دسترسی به فضای باز

 دسترسی به اراضی بایر و خارج از شهرها

 دسترسی به محیط طبیعی زیبا

 دسترسی به اطالعات

 دسترسی به اخبار

رامونیدسترسی به اطالعات پی  

 خوانایی شهری

 نقاط جغرافیای دسترسی

 دسترسی ترکیبی

 میزان ارتباط بین یک نقطه و سایر نقاط

 تفاوت در دسترسی بین یک نقطه و نقاط مختلف

ها و خدمات حول یک نقطه توزیع بهینة فعالیت  

 دسترسی نسبی

 میزان ارتباط بین دو نقطه

ترسی بین دو نقطهمحدودیت یا عدم محدودیت جهت دس  

 مدت زمان دسترسی از یک نقطه به نقطة دیگر

 نوع دسترسی

 موانع دسترسی فیزیکی از جمله ترافیک، کمبود وسایل حمل و نقل، مشکل زیرساخت و شبکة ارتباطی دسترسی فیزیکی

های مختلف اجتماعی به فضاهای مختلف میزان دسترسی همة اقشار و الیه دسترسی اجتماعی  

 دسترسی بصری

شدن فضاها توسط انسان میزان دیده  

 میزان نظارت اجتماعی بر فضاهای شهری

شدن توسط شهروندان میزان امنیت فضاهای ناشی از دیده  

 دسترسی نمادین
ها، زمین بازی مخصوص سنین  کند، مثل نگهبان کوچه وجود عالئمی در فضا که دسترسی را محدود می

 خاص

 روش دسترسی

 ترسی جغرافیاییدس

 وجود موانع برای دسترسی به امکانات و خدمات

 فاصله یا مدت زمان الزم جهت دسترسی به خدمات و امکانات
 سهولت در دسترسی

 دسترسی تکنولوژی
های دسترسی به خدمات از جمله مترو، تاکسی، اتوبوس روش  

ینترنت و تلفنتکنولوژی در دسترسی به خدمات، کاال و افراد از جمله ا  

 دسترسی اقتصادی
 میزان ادغام خدمات در یک واحد

 هزینة مورد نیاز برای دسترسی فرد و جامعه به خدمات و امکانات

 دسترسی زمانی
نظام ارجاع - بندی خدمات میزان سطح  

 مدت زمان الزم برای دسترسی به خدمات و امکانات
 انتظار در صف

9917گان،منبع:مطالعاتنگارند
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شکوفاییشهری
به صورتی ابتدایی بحث دربارة آن شکل گرفت و تا به  3312شکوفایی شهری مفهومی است که نخستین بار در دهة 

سازمان اسکان بشر ملل متحد  ،0230در سال  ،سرانجام .امروز مطالعات مختلفی برای تکمیل آن انجام گرفته است

هری برای سنجش میزان رشد و توسعة انسانی و اقتصادی برای شهرها شاخص جامعی را به نام شاخص شکوفایی ش

های شفاف و توسعة  (. درحقیقت، این مفهومی گسترده است که با سیاست0: 3133معرفی کرد )محتشمی و همکاران، 

را  (. نگرش مذکور شش فاکتور0230متعادل و هماهنگ در محیطی منصفانه و عادالنه سر و کار دارد )سازمان ملل، 

 : کند عنوان ابعاد اصلی شکوفایی در شهرها بیان می به

گانة شکوفایی شهری رشد اقتصادی بر پایة تولید، ایجاد سرمایه، و اشتغال است که در  اولین بُعد در میان ابعاد شش

وم، یک شهر شکوفا د نتیجة آن همة مردم باید توانایی پرداخت امکانات استاندارد زندگی را در حد کافی داشته باشند. بُعد

ها، و ...  ها و امکانات عمومی نظیر آب آشامیدنی کافی، خدمات درمانی و بهداشتی، منابع تأمین برق، شبکة راه زیرساخت

شود.  هایی چون سالمت، امنیت، و تحصیالت را شامل می کند. سومین بُعد کیفیت زندگی است که شاخص را فراهم می

های  شود که فقر در آن به حداقل برسد. مطابق این مطلب، کاهش محله شکوفا میچهارم، شهر تنها در حدی  بُعد

آوردن امکان مشارکت مدنی از جمله مواردی است که یک شهر شکوفا باید برای ساکنان خود فراهم  نشین و فراهم زاغه

شود  رفع تبعیض اجتماعی می های توانمندساز، و بخشیدن به دامنة اختیارات، ایجاد محیط کند. به نحوی که باعث فزونی

ویژه شهرداری، افزایش سطح  (. زیرا امروزه توقع از نحوة فعالیت مدیرت شهری، به3331)برنامة توسعة سازمان ملل، 

های سنتی به سوی ارائة خدمات و  تعامل با شهروندان است. این امر مستلزم دانشی متفاوت و تغییر جهت از نگرش

ای که سبب  به گونه ؛ها در یک شهر شکوفاست (. بُعد پنجم نیز نحوة )باز( توزیع فرصت0222خان،  مشارکت است )سهیل

تنزل کیفیت محیط زیست نشود. به عبارت دیگر، منابع طبیعی یک شهر باید در راستای توسعة پایدار آن شهر استفاده و 

 .(0230محافظت شود )سازمان ملل، 

هایشکوفاییشهر.شاخصه5جدول

 معیارهایسنجش رابعاد)شاخص(زی ابعاد

 وری بهره

 قدرت اقتصادی

 تولید شهری به ازای هر نفر 3-3

نسبت وابستگی به افراد مسن 3-0  

میانگین درآمد خانوار 3-1  

 وضعیت اقتصادی
تراکم )برابری( وضعیت اقتصادی 0-3  

تفاوت وضعیت اقتصادی 0-0  

 وضعیت اشتغال

نرخ بیکاری 1-3  

نسبت اشتغال به جمعیت 1-0  

اشتغال غیررسمی 1-1  

 زیرساخت ةتوسع

 زیرساخت مسکن

 سرپناه بهبودیافته )مسکن مناسب( 3-3

دسترسی به آب مناسب 3-0  

دسترسی به بهداشت و درمان مناسب 3-1  

دسترسی به برق 3-2  

 زیرساخت اجتماعی
تراکم پزشک )دسترسی به پزشک( 0-3  

های عمومی ابخانهتعداد کت 0-0  

 فناوری اطالعات و ارتباطات
دسترسی به اینترنت 1-3  

دسترسی به رایانة شخصی 1-0  
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 هایشکوفاییشهر.شاخصه5جدولمهااد

 معیارهایسنجش رابعاد)شاخص(زی ابعاد

جایی شهری تحرک و جابه زیرساخت ةتوسع  

استفاده از حمل و نقل عمومی 2-3  

میانگین زمان سفر روزانه 2-0  

طول شبکة حمل و نقل 2-1  

ومیر ناشی از تصادفات مرگ 2-2  

 
 فرم شهری

راکم تقاطعات خیابانیت 3-3  

تراکم خیابان 3-0  

 کیفیت زندگی

 سالمت

 امید به زندگی در زمان تولد 3-3

سالگی ومیر زیر پنج نرخ مرگ 3-0  

بودن واکسیناسیون پوشش و همگانی 3-1  

ومیر مادر حامله مرگ 3-2  

 تحصیالت

نرخ سواد 0-3  

متوسط تحصیالت 0-0  

دسالآموزش کودکان خر 0-1  

ها میزان تحصیل در دانشگاه 0-2  

 ایمنی و امنیت
نرخ قتل 1-3  

نرخ سرقت 1-0  

 فضای عمومی
دسترسی به فضای باز عمومی 2-3  

میزان فضای سبز برای هر نفر 2-0  

 عدالت و مشارکت اجتماعی

 برابری اقتصادی
 ضریب جینی 3-3

نرخ فقر 3-0  

 وضعیت اجتماعی
نشین حاشیهخانوارهای  0-3  

بیکاری جوانان 0-0  

 توازن جنسیتی

توازن در ثبت نام مدارس متوسطه 1-3  

وضعیت مشارکت زنان در حکومت محلی 1-0  

وضعیت مشارکت زنان در کار محلی 1-1  

ها اختالط کاربری 3-2 تنوع شهری  

 محیطی پایداری زیست

 کیفیت هوا

 های کنترل تعداد ایستگاه 3-3

میکرون 3/0لظت ذرات معلق زیر غ 3-0  

میزان اتشار گازدی اکسید کربن 3-1  

 مدیریت پسماند

آوری زبالة جامد جمع 0-3  

تصفیة فاضالب 0-0  

چرخة بازیافت زبالة جامد 0-1  

توزیع انرژی تجدیدپذیر 3-1 انرژی پایدار  

 گذاری شهری حکمرانی و قانون

 مشارکت

 مشارکت در انتخابات 3-3

دسترسی به اطالعات عمومی 3-0  

مشارکت مدنی 3-1  

 وضعیت اقتصادی شهر و ظرفیت سازمانی

مجموع درآمد 0-3  

اندازی یک کسب و کار تعداد روزهای الزم برای راه 0-0  

وام )قرض( دولتی 0-1  

های محلی کارایی هزینه 0-2  

وری از زمین بهره 3-1 وضعیت و توانایی اداره شهر  

6-5197:7ملل،سازمانمنبع:
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.مدلمفهومی)مدلذهنی(پژوهش9نمودار

9917منبع:مطالعاتنگارندگان،

 روشپژوهش

 - های کاربردی و نیز با توجه به ماهیت و روش آن از نوع توصیفی شده از نوع پژوهش ئهااین پژوهش با توجه به هدف ار

ای  های شهری و منطقه ریزی گیری و برنامه آمده در این پژوهش برای تصمیم دست توان از نتایج به تحلیلی است که می

ای و  . مطالعة کتابخانه3یابی به اهداف مورد نظر از سه روش استفاده شده است:  استفاده کرد. در این پژوهش برای دست

. 0ری و دسترسی؛ های مؤثر در شکوفایی شه اسنادی: برای بررسی متون نظری مرتبط با موضوع پژوهش و شاخص

نامة مردمی. جامعة  ی و پرسشهای کمّ . روش1مشاهدات میدانی: در راستای سنجش وضعیت مناطق مورد مطالعه؛ 

ها براساس  گانة شهر شیراز است که تعداد آن آماری این پژوهش شامل کلیة شهروندان شیراز ساکن در مناطق یازده

( حجم نمونة مورد نیاز 0221) 3نفر است. با استفاده از فرمول کوکران 310/303/3مرکز آمار ایران  3133سرشماری سال 

نفر از شهروندان  203درصد به حجم نمونة مورد نیاز اضافه شد و سرانجام 32نفر تعیین شد. برای اطمینان بیشتر،  112

دین صورت که از هر منطقه ای تصادفی انجام شد. ب نامه را تکمیل کردند. انتخاب نمونه با استفاده از روش خوشه پرسش

 شده به گردآوری نمونه اقدام شد.  عنوان معرف آن منطقه انتخاب و در داخل محالت انتخاب سه محله به

یکی از  0برای تحلیل مطالعات میدانی از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است. تحلیل عاملی تأییدی

است. در این روش، که با استفاده از  2یابی معادالت ساختاری لو زیرمجموعة مد 1ای های بررسی روایی سازه روش

شود که  شود، به آزمون مدلی پرداخته می ، انجام میLISRELیا  AMOSیابی معادالت ساختاری، نظیر  افزارهای مدل نرم

الً اند یا خیر. معمو های مورد نظر بیانگرهای مناسبی برای سنجش یک سازه شود آیا شاخص  در آن مشخص می

شوند. عالوه بر این، برای  های مناسب درنظر گرفته می عنوان شاخص و باالتر به 22/2های دارای بار عاملی  شاخص

                                                                                                                                                                   
1  . Cochran 

2  . Confirmatory factor analysis 

3  . Construct validity 

4  . Structural equation modeling 

 (CPI)شاخص شکوفایی شهری 
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یابی به مقدار  شوند که در صورت دست های برازش محاسبه و گزارش می بودن مدل، شاخص بررسی میزان مناسب

 .(2: 0230ماکر و لوماکس، )شو توان گفت مدل از برازش مناسبی برخوردار است مطلوب می

 قلمرومکانیپژوهش

شهر شیراز در جنوب غرب ایران واقع شده که با جمعیت بالغ بر یک میلیون و هشتصد هزار نفر جزو شهرهای  کالن

 شهر دارای یازده منطقه در تقسیمات کالبدی شهری است. بزرگ ایران است. این کالن

(9912سرشماریسال-)منبع:مرکزآمارایران.مشخصاتآماریمناطقشهرشیراز9جدول

 منطقه
مساحت

 )هکتار(

عدبُ

خانوار

 )نفر(

 تعدادخانوار
جمعیتکل

 )نفر(

جمعیتمرد

 )نفر(

جمعیتزن

 )نفر(

نسبت

جنسی

 )درصد(

تراکم

جمعیت)نفر

 درهکتار(

3 05330 1523 215332 3025113 115033 105012 33 01 

0 35112 1532 335212 3305211 315033 315110 323 332 

1 35221 1520 235202 3205101 135223 125110 323 31 

2 05132 1523 135110 0215031 3335132 3015101 31 321 

3 35012 1511 215312 3035032 125010 115232 332 30 

0 05200 1521 135012 3325323 325330 335323 322 23 

1 35130 1531 115123 3115311 015112 005032 320 11 

1 101 1530 315030 215333 025123 015232 320 313 

3 05321 1503 105302 3315323 025020 315001 321 22 

32 15311 1521 105313 3015033 015313 015012 322 22 

33 35032 1533 105213 3005112 015010 015020 323 323 

 10 323 1105301 1105301 353035312 2235311 1533 035012 شیراز

9912سرشماریسال-منبع:مرکزآمارایران

 تجزیهوتحلیلاطالعات

شناختیمتغیرهایجمعیت

شناختی نظیر جنسیت، سن، میزان تحصیالت، وضعیت شغلی، و میزان درآمد، ده گویه در  برای سنجش متغیرهای جمعیت

 ها احساس نشد.  ها، ضرورتی برای بررسی روایی و پایایی آن بودن این گویه نامه گنجانده شد. با توجه به عینی ابتدای پرسش

 هایدسترسیشاخص

 13گویه بود و ابعاد مقصد دسترسی ) 323ساخته که دارای  نامة محقق از پرسشهای دسترسی  منظور سنجش شاخص به

کرد  گویه( را سنجش می 10گویه(، و روش دسترسی ) 03(، نوع دسترسی )گویه 03گویه(، نقاط جغرافیایی دسترسی )

 استفاده شد. 

استفاده شد. برای سنجش پایایی  (0: 0220)پولیت و بک،  3نامه از روش محتوایی برای بررسی روایی پرسش

نامه  زیابی پایایی پرسشهای ار استفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ یکی از روش 0نامه نیز از ضریب آلفای کرونباخ پرسش

  (.0233، 1)توکلی و دنیکشود  گزارش می 3تا  2است که در قالب عددی بین 

 

                                                                                                                                                                   
1. content validity  

2. Cronbach's alpha coefficient 

3. Tavakol and Dennick 
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هایدسترسینامةشاخص.ضرایبآلفایکرونباخبرایابعادپرسش4جدول

 Alpha N of Items N هایدسترسینامةشاخصابعادپرسش

 مقصد دسترسی

 110 2 2/12 دسترسی به افراد

 110 30 2/13 ها به فعالیت دسترسی

 113 0 2/10 دسترسی به کاال و منابع

 101 2 2/12 دسترسی به اماکن

 111 3 2/11 دسترسی به اطالعات

 013 13 2/31 مقصد دسترسی

 نقاط جغرافیایی دسترسی

 110 33 2/13 دسترسی ترکیبی

 111 32 2/11 دسترسی نسبی

 102 03 2/12 نقاط جغرافیایی دسترسی

 نوع دسترسی

 220 0 2/32 دسترسی فیزیکی

 230 0 2/13 دسترسی اجتماعی

 112 1 2/30 دسترسی بصری

 130 3 2/11 دسترسی نمادین

 112 03 2/13 نوع دسترسی

 روش دسترسی

 110 3 2/02 دسترسی جغرافیایی

 111 1 2/03 دسترسی تکنولوژیکی

 132 2 2/11 دسترسی اقتصادی

 102 33 2/13 نیدسترسی زما

 033 10 2/12 روش دسترسی

9917منبع:مطالعاتنگارندگان،

توان  می ،. بنابرایناست دسترسی از پایایی قابل قبولی برخوردار ةنام ابعاد پرسش، 2مطابق با نتایج موجود در جدول 

 دسترسی از روایی و پایایی مطلوب برخوردار است. ةنام نتیجه گرفت پرسش

 وفاییشهریهایشکشاخص

 1وری ) گویه بود و ابعاد بهره 00ساخته که دارای  محقق ةنام های شکوفایی شهری از پرسش منظور سنجش شاخص به

گویه(، پایداری  1گویه(، عدالت و مشارکت اجتماعی ) 33گویه(، کیفیت زندگی ) 30زیرساخت )ة گویه(، توسع

بررسی برای استفاده شد.  کرد میگویه( را سنجش  0ی )گذاری شهر و حکمرانی و قانون ،گویه( 1محیطی ) زیست

 نامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد.  سنجش پایایی پرسش براینامه از روش محتوایی و  روایی پرسش
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هایشکوفاییشهری.ضرایبآلفایکرونباخبرایشاخص2جدول

 Alpha N of Items N هایشکوفاییشهرینامةشاخصابعادپرسش

 111 3 01/2 وری بهره

 زیرساخت ةتوسع

 110 0 01/2 زیرساخت مسکن

 222 0 2/23 زیرساخت اجتماعی

 220 1 2/03 فناوری اطالعات و ارتباطات

جایی شهری هتحرک و جاب  2/32 3 130 

 223 0 2/01 فرم شهری

زیرساخت ةتوسع  2/10 31 131 

 کیفیت زندگی

 113 2 10/2 سالمت

 113 2 2/11 تحصیالت

 130 0 2/03 ایمنی و امنیت

 223 0 2/31 فضای عمومی

 100 30 0/13 کیفیت زندگی

 عدالت و مشارکت اجتماعی

 220 2 30/2 رفاه

 13 0 2/10 توازن جنسیتی

 - 3 - تنوع شهری

 111 1 2/33 عدالت و مشارکت اجتماعی

 محیطی پایداری زیست

 132 0 02/2 کیفیت هوا

پسماندمدیریت   2/03 0 130 

 221 0 2/01 انرژی پایدار

محیطی پایداری زیست  13/2  1 103 

 گذاری شهری حکمرانی و قانون

 222 1 32/2 مشارکت

 133 0 2/32 وضعیت اقتصادی شهر و ظرفیت سازمانی

شهر ةوضعیت و توانایی ادار  2/13 0 221 

گذاری شهری حکمرانی و قانون  2/00 1 113 

9917طالعاتنگارندگان،منبع:م

توان  می ،های شکوفایی از پایایی قابل قبولی برخوردارند. بنابراین ، اغلب شاخص3مطابق با نتایج موجود در جدول 

 شکوفایی از روایی و پایایی مطلوب برخوردار است.  ةنام نتیجه گرفت پرسش

 زمان استفاده شد.  از تحلیل رگرسیون با ورود همهای دسترسی با میزان شکوفایی شهری،  منظور بررسی رابطة شاخص به

هایدسترسیبینیشکوفاییشهریبراساسشاخصزمانبرایپیش.رگرسیونباورودهم7جدول

  B ß R R2 T P بینمتغیرهایپیش

 13/2 11/2 مقصد دسترسی

11/2 03/2 

22/3 2223/2 

 2223/2 31/2 13/2 31/2 نقاط جغرافیایی دسترسی

 30/2 -32/2 -23/2 -23/2 دسترسینوع 

 223/2 10/1 02/2 12/2 روش دسترسی

B،ضریبغیراستاندارد=ß،ضریباستاندارد=R،مقدارآرمدل=R2شده،=درصدواریانستبیینTو،=مقدارتیPسطح=

یمعنادار

9917منبع:مطالعاتنگارندگان،
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های دسترسی، مقصد دسترسی، نقاط  ، از بین شاخصشود مشاهده می 0جدول که در  گونه در تحلیل این یافته، همان

افزایش در  ،داری با شکوفایی شهری داشتند. به عبارت دیگر و روش دسترسی رابطة مثبت و معنی ،جغرافیایی دسترسی

شکوفایی شهری داری با  نوع دسترسی رابطة معنی ،این ابعاد با افزایش در شکوفایی شهری همراه بود. با این حال

 کردند.  درصد از واریانس شکوفایی شهری را تبیین می03نداشت. متغیرهای ذکرشده 

 . شدهای شکوفایی شهری نیز بررسی  های دسترسی با شاخص در ادامه رابطة بین شاخص

هایدسترسیوریبراساسشاخصبینیبهرهزمانبرایپیش.رگرسیونباورودهم6جدول

  B ß R R2 T P بینمتغیرهایپیش

 31/2 21/2 مقصد دسترسی

03/2 20/2 

01/0 20/2 

 21/2 13/3 31/2 23/2 نقاط جغرافیایی دسترسی

 223/2 -13/0 -02/2 -21/2 نوع دسترسی

 2223/2 13/0 30/2 32/2 روش دسترسی

9917منبع:مطالعاتنگارندگان،

داری با  دسترسی و روش دسترسی رابطة مثبت و معنی های دسترسی مقصد دهد از بین شاخص ها نشان می تحلیل

نوع دسترسی رابطة  ،وری همراه بود. از طرفی افزایش در این ابعاد با افزایش در بهره ،وری داشتند. به عبارت دیگر بهره

یافت.  میوری کاهش  وری داشت. به عبارت دیگر، با افزایش نمرات نوع دسترسی، میزان بهره داری با بهره منفی و معنی

وری را تبیین  درصد از واریانس بهره20وری نداشت. متغیرهای ذکرشده  داری با بهره نقاط جغرافیایی دسترسی رابطة معنی

 کردند.  می

هایدسترسیزیرساختبراساسشاخصةبینیتوسعزمانبرایپیش.رگرسیونباورودهم8جدول

  B ß R R2 T P بینمتغیرهایپیش

 00/2 30/2 مقصد دسترسی

12/2 33/2 

03/1 2223/2 

 2223/2 30/1 10/2 02/2 نقاط جغرافیایی دسترسی

 02/2 -33/3 -23/2 -21/2 نوع دسترسی

 2223/2 02/3 11/2 03/2 روش دسترسی

9917منبع:مطالعاتنگارندگان،

 ،، نقاط جغرافیایی دسترسیهای دسترسی، مقصد دسترسی ، از بین شاخصشود مشاهده می 1 که در جدول گونه همان

افزایش در این ابعاد با افزایش در  ،زیرساخت داشتند. به عبارت دیگر ةداری با توسع و روش دسترسی رابطة مثبت و معنی

زیرساخت نداشت. متغیرهای ذکرشده  ةداری با توسع نوع دسترسی رابطة معنی ،زیرساخت همراه بود. با این حال ةتوسع

 کردند.  زیرساخت را تبیین می ةدرصد از واریانس توسع33

هایدسترسیبینیکیفیتزندگیبراساسشاخصزمانبرایپیش.رگرسیونباورودهم1جدول

 B ß R R2 T P بینمتغیرهایپیش

 01/2 23/2 مقصد دسترسی

30/2 13/2 

33/1 220/2 

 2223/2 13/1 23/2 00/2 سترسینقاط جغرافیایی د

 23/2 -0 -02/2 -31/2 نوع دسترسی

 20/2 12/2 21/2 21/2 روش دسترسی

9917منبع:مطالعاتنگارندگان،
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های دسترسی، مقصد دسترسی و نقاط  ، از بین شاخصشود  مشاهده می 3در جدول که گونه  همان ،تحلیلبرای 

افزایش در این ابعاد با افزایش در  ،داری با کیفیت زندگی داشتند. به عبارت دیگر یجغرافیایی دسترسی رابطة مثبت و معن

داری با کیفیت زندگی داشت. به عبارت دیگر، با  نوع دسترسی رابطة منفی و معنی ،کیفیت زندگی همراه بود. از طرفی

داری با کیفیت زندگی  معنی یافت. روش دسترسی رابطة افزایش نمرات نوع دسترسی، میزان کیفیت زندگی کاهش می

کردند.  درصد از واریانس کیفیت زندگی را تبیین می13نداشت. متغیرهای ذکرشده 

هایدسترسیبینیعدالتومشارکتاجتماعیبراساسشاخصزمانبرایپیش.رگرسیونباورودهم91جدول

  B ß R R2 T P بینمتغیرهایپیش

 22/2 23/2 مقصد دسترسی

33/2 00/2 

23/2 03/2 

 2223/2 01/1 13/2 31/2 نقاط جغرافیایی دسترسی

 30/2 23/2 223/2 220/2 نوع دسترسی

 30/2 32/3 32/2 22/2 روش دسترسی

9917منبع:مطالعاتنگارندگان،

ت نقاط جغرافیایی دسترسی رابطة مثبفقط های دسترسی،  ، از بین شاخصشود مشاهده می 32که در جدول  گونه همان

عد با افزایش در نمرات عدالت و افزایش در این بُ ،داری با عدالت و مشارکت اجتماعی داشت. به عبارت دیگر و معنی

داری با عدالت و مشارکت اجتماعی  های دسترسی رابطة معنی گویان همراه بود. سایر شاخص مشارکت اجتماعی پاسخ

 کردند.  س عدالت و مشارکت اجتماعی را تبیین میدرصد از واریان00های دسترسی درمجموع  نداشتند. شاخص

هایدسترسیمحیطیبراساسشاخصبینیپایداریزیستزمانبرایپیش.رگرسیونباورودهم99جدول

  B ß R R2 T P بینمتغیرهایپیش

 32/2 21/2 مقصد دسترسی

22/2 30/2 

11/3 31/2 

 10/2 10/2 22/2 23/2 نقاط جغرافیایی دسترسی

 220/2 30/1 12/2 30/2 ع دسترسینو

 21/2 -00/0 -01/2 -20/2 روش دسترسی

9917منبع:مطالعاتنگارندگان،

های دسترسی، نوع دسترسی  ، از بین شاخصشود مشاهده می 33که در جدول  گونه تحلیل این یافته، همانبرای 

افزایش  ،محیطی بود. به عبارت دیگر اری زیستداری برای پاید بین منفی و معنی بین مثبت و روش دسترسی پیش پیش

محیطی همراه  محیطی و افزایش در روش دسترسی با کاهش پایداری زیست در نوع دسترسی با افزایش پایداری زیست

 کردند.  محیطی را تبیین می درصد از واریانس پایداری زیست30های دسترسی درمجموع  بود. شاخص

هایدسترسیگذاریشهریبراساسشاخصبینیحکمرانیوقانونمانبرایپیشز.رگرسیونباورودهم95جدول

  B ß R R2 T P بینمتغیرهایپیش

 23/2 33/2 مقصد دسترسی

22/2 33/2 

12/2 2223/2 

 23/2 -33/0 -01/2 -33/2 نقاط جغرافیایی دسترسی

 223/2 23/1 12/2 30/2 نوع دسترسی

 21/2 -33/0 -03/2 -21/2 روش دسترسی

9917منبع:مطالعاتنگارندگان،
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های دسترسی، مقصد دسترسی و نوع  ، از بین شاخصشود مشاهده می 30که در جدول  گونه همان ،در تحلیل این یافته

گذاری  داری با حکمرانی و قانون دسترسی رابطة مثبت و نقاط جغرافیایی دسترسی و روش دسترسی رابطة منفی معنی

گذاری شهری  با افزایش نمرات مقصد و نوع دسترسی میزان نمرات حکمرانی و قانون، عبارت دیگر شهری داشتند. به

گذاری شهری  با افزایش نمرات نقاط جغرافیایی و روش دسترسی، نمرات حکمرانی و قانون ،یافت. از طرفی افزایش می

گذاری شهری را تبیین  انوندرصد از واریانس حکمرانی و ق33های دسترسی درمجموع  یافت. شاخص کاهش می

 کردند.  می

 عنوانشاخصشکوفاییبررسیامکاندرنظرگرفتندسترسیبه

  توان بخشی از سازة شکوفایی شهری درنظر گرفت، های آن را می منظور بررسی این مطلب که آیا دسترسی و شاخص به

استفاده شد. بدین صورت  AMOS 24افزار  ز نرمیابی معادلة ساختاری به روش تحلیل عاملی تأییدی با استفاده ا  از مدل

های رایج شکوفایی شهری شامل  شاخص فقطکه دو مدل برای سنجش شکوفایی شهری درنظر گرفته شد. در مدل اول 

و حکمرانی و  ،محیطی توسعة زیرساخت، کیفیت زندگی، عدالت و مشارکت اجتماعی، پایداری زیست  وری، بهره

های  عنوان مؤلفه های دسترسی نیز به شاخص ،های ذکرشده عالوه بر شاخص ،د. در مدل دومگذاری شهری لحاظ ش قانون

های دسترسی  . چنانچه شاخصشدمیزان برازش هر دو مدل بررسی و مقایسه  ،شکوفایی شهری وارد مدل شدند. سپس

باید به  ،اند ن لحاظ شدههای دسترسی نیز در آ که شاخص ،منطقی برای شکوفایی شهری باشند، برازش مدل دوم یاجزا

مدل مسیر مربوط به سازة  ،ها تحلیل دادن ای بهتر از برازش مدل اول شکوفایی باشد. پس از انجام میزان قابل مالحظه

ند. شدهای آن بررسی  شکوفایی شهری و مؤلفه

یرهش ییافوکش

ی       ی  ی   یا 

یرهش ی     و ا    ی  ر ک 

    

    

    

ی ا        ا          

ی          

 خا ری     و 

ی    ره 

    

    

    


.مدلمسیرمربوطبهسازۀشکوفاییشهری5نمودار

9917لعاتنگارندگان،منبع:مطا

های شکوفایی شهری از بار عاملی مناسبی برخوردارند.  شود، اغلب شاخص مالحظه می 0نمودار که در  گونه همان

ها از بار عاملی کمتری  گذاری شهری در مقایسه با سایر شاخص محیطی و حکمرانی و قانون های پایداری زیست شاخص

 برخوردارند. 

 . شدهای دسترسی بررسی  وط به سازة شکوفایی به انضمام شاخصدر ادامه مدل مسیر مرب
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یرهش ییافوکش

ی       ی  ی   یا 

یرهش ی     و ا    ی  ر ک 

    

    

    

ی ا        ا          

ی          

 خا ری     و 

ی    ره 

    

    

    

ی ر        

ی ر    ییا ف ر       

ی ر     و 

ی ر       

    

    

    

    

 
هایدسترسیمدلمسیرمربوطبهسازۀشکوفاییشهریبهانضمامشاخص.9نمودار

9917منبع:مطالعاتنگارندگان،

اسبی بر شکوفایی شهری دارند و های دسترسی بار عاملی من شود، شاخص مالحظه می 1نمودار که در  گونه همان

 د. شهای فوق بررسی  های برازش مدل های مناسبی برای این سازه باشند. در ادامه شاخص توانند مؤلفه می

های دسترسی و شکوفایی  کردن شاخص های برازش هر دو مدل )شکوفایی شهری بدون لحاظ شاخص 31جدول 

 دهد.  یهای دسترسی( را نشان م کردن شاخص شهری با لحاظ

هایشکوفاییشهریهایبرازشمدل.شاخص99جدول

X2 df X2 مدل
/df GFI AGFI TLI CFI RMSEA PCLOSE 

 2223/2 31/2 10/2 11/2 11/2 33/2 10/1 3 13/12 3مدل 

 2223/2 23/2 32/2 11/2 13/2 31/2 21/2 13 23/330 0مدل 

9917منبع:مطالعاتنگارندگان،

های برازش مدل دوم در مقایسه با مدل  شود، شاخص مالحظه می 31جدول که در  گونه ماندر تحلیل این یافته، ه

Xای که حاصل تقسیم  به گونه ؛اند ای یافته اول بهبود قابل مالحظه
رسیده و سایر  21/2به  10/1بر درجة آزادی از  2

 23/2به  31/2ای داشته و از  هکاهش قابل مالحظ RMSEAمقدار  ،. همچنیناست  افزایش داشته GFIجز  مقادیر به

توان نتیجه گرفت  های برازش مدل، می با توجه به بارهای عاملی قابل قبول و بهبود شاخص ،رسیده است. بنابراین

حاصل که الزم است ذکر این نکته توانند بخشی از سازة شکوفایی شهری درنظر گرفته شوند.  های دسترسی می شاخص

Xتقسیم 
 ،تر باشند حاکی از برازش بیشتر است. در عوض هر چه کوچک RMSEA( و شاخص X2/dfبر درجة آزادی ) 2

 تر باشند حاکی از برازش بیشتر مدل است. هر چه بزرگ (PCLOSE ،AGFI ،GFI ،TLI ،CFI) ها دیگر شاخص

 گیریبحثونتیجه

شاخص شکوفایی شهری پرداخته توصیفی به بررسی تأثیرات این شاخص در بهبود  - در این پژوهش با رویکردی تحلیلی

گانة شهر شیراز بود که با استفاده از فرمول کوکران  شد. جامعة آماری این پژوهش شامل کلیة شهروندان مناطق یازده
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درصد به حجم نمونة مورد نیاز اضافه شد و 32نفر تعیین شد. برای اطمینان بیشتر،  112( حجم نمونة موردنیاز 0221)

های شکوفایی شهری  ها و سنجش شاخص نامه را تکمیل کردند. برای تحلیل داده شهروندان پرسشنفر از  203سرانجام 

 AMOSیابی معادالت ساختاری، نظیر  افزارهای مدل و دسترسی در مناطق از روش تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرم

 ، استفاده شده است.LISRELو 

 وفاییهایدسترسیبامیزانشکشاخصطهراببررسی

های دسترسی با شکوفایی  (، در بررسی ارتباط بین شاخص30-0جدول  .ها در بخش قبل )رک براساس تحلیل داده

های دسترسی رابطة قوی با شکوفایی شهری دارند. مقصد دسترسی با  شهری، حاکی از آن بود که اغلب شاخص

داری  گذاری شهری رابطة مثبت و معنی قانون حکمرانی وو   زیرساخت، کیفیت زندگی، ةتوسع  وری، های بهره شاخص

عدالت و مشارکت اجتماعی رابطة و کیفیت زندگی،   زیرساخت، ةهای توسع داشت. نقاط جغرافیایی دسترسی با شاخص

وری و کیفیت زندگی رابطة  داری داشت. نوع دسترسی با بهره گذاری شهری رابطة منفی معنی مثبت و با حکمرانی و قانون

داری داشت. روش دسترسی با  رابطة منفی و معنی گذاری شهری محیطی و حکمرانی و قانون ا پایداری زیستمثبت و ب

گذاری شهری رابطة منفی  محیطی و حکمرانی و قانون زیرساخت رابطة مثبت و با پایداری زیست ةوری و توسع بهره

 داری داشت.  معنی

 نبخشیازسازۀشکوفاییعنواهایدسترسیبهبررسیامکاندرنظرگرفتنشاخص

های دسترسی را  بخشی از سازة شکوفایی مد نظر قرار  توان شاخص های شکوفایی شهری نیز نشان داد می بررسی مدل

های برازش  های دسترسی بار عاملی قابل قبولی بر سازة شکوفایی شهری داشتند و موجب بهبود شاخص داد. شاخص

 شدند.  مدل شکوفایی شهری می

و مردمی و همچنین  ـ فازی دلفی ـ نامتخصص ةنام ماری از طریق روش پرسشآفته از خالل مطالعات میدانی و این یا

. در شود تأیید و بیان می Amosافزار  یابی معادالت ساختاری به روش تحلیل عاملی تأییدی با استناد از نرم تکنیک مدل

کیفیت و رضایتمندی شهروندان از شهر و  یهری و ارتقاارتباط با اهمیت موضوع دسترسی و لزوم آن در مطالعات ش

  .ده استشارائه بسیاری های  شان، مطالعات و نظریه محیط زندگی

ها با  های محروم و پهنه وتحلیل دسترسی فرد را قادر به شناسایی پهنه تجزیه ،(0223های گوتیرز ) طبق نوشته

ونقل کاربری  ای که سازوکار حمل صورت دامنه دسترسی را به( 0222گرس و وی )(. 30: 0231)ژن،  کند امکانات باال می

ونقل  های حمل )ترکیبی از( مدل ها یا مقاصد توسط یابی به فعالیت اراضی )گروهی از( افراد یا اقالم را قادر به دست

مل بر شکل خوب شهر شش اصل جامع شهرسازی را مشت ة(. لینچ در نظری3: 0231اند )ژن،  کند تعریف کرده می

دانسته و سپس به شرح و « کارایی و عدالت»و  ،«نظارت و اختیار»، «دسترسی»، «تناسب»، «معنی»، «سرزندگی»

از نظر لینچ، دسترسی یکی از اصول مهم شهرسازی است که باید  ،ها پرداخته است. بنابراین بندی هر یک از آن تقسیم

است که در سال  3(. تام ترنر یکی از شهرسازان فراتر از فرانوگرا: ب3110همواره موردنظر شهرسازان قرار گیرد )لینچ، 

 ،از دیدگاه او ،عنوان مثال اصول و معیارهایی برای شهرسازی برشمرده است. به 0انداز شهر همچون چشمبا کتاب  3330

ی خصوصیاتی چون ریزی شهرها باید چندمنظوره باشد. پایداری فقط یکی از اهداف است. شهرها باید دارا برنامه»... 

در  ،استاد ریاضیات دانشگاه تگزاس ،(. سالینگارس313: 3110)ترنر، ...« و قابلیت دسترسی باشند  ،زیبایی، راحتی، آسایش

ر تحوالت دانش شهرسازی گذاشته است. او با دای  تأثیر عمده« بافت شهری ةنظری»ای تحت عنوان  با مقاله 3331سال 

                                                                                                                                                                   
1. Post-postmodern 

2. City as Landscape 
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شهرهای معاصر پرداخته و درنهایت سنتزی را بر مبنای اصول « نبودن یدکارکر»دالیل گرا به بیان  رویکردی مسئله

دسترسی به عناصر  ةزمین د که اصول مزبور همگی یا پیشکرتوان چنین بیان  ده است. میکرصحیح شهرسازی ارائه 

با استفاده از  ،(1992) 3ارانکار و همک (.3331س، ار)سالینگمراتب( یا محصول آن )مثل عملکرد(  )مثل سلسله اند شهری

عد حق و حقوق شهروندان در فضای شهری را تشخیص دادند. این ابعاد شده توسط لینچ، پنچ بُ کارگرفته مفاهیم به

شرط طراحی یک فضای  و واگذاری حق و حقوق. اولین پیش ،اند از: دسترسی، آزادی فعالیت، ادعا، تغییر، مالکیت عبارت

شود و احساس  رسی به آن است. بدون امکان دسترسی مناسب امکان استفاده از فضا کم میخوب در شهر امکان دست

های شهری  وساز جدیدی در شهرها و محیط (. زمانی که ساخت11: 3112زادگان،  گردد )عباس تعلق به آن نیز رقیق می

بسیار مهم  عمومی شهروندان باشد. بهداشت و آسایش یشود، باید تا حد امکان هدف اصلی آن بهبود و ارتقا ما انجام می

 همةهای گوناگون برای  و مکان ،ها، منابع، اطالعات است اگر بتوانیم قدرت انتخاب و تنوع را در دسترسی به فعالیت

قابل دسترس  ـ و درآمد ،بدون توجه به سن، توانایی، سوابقـ  های شهری باید برای همه . محیطکنیماقشار جامعه فراهم 

و منابع مختلف برای همگان پدید آورند. این  ،ها ها، ساختمان وانند قدرت گزینش را در دسترسی به فعالیتباشند و بت

ها نباید در راستای نیازهای خاص رانندگان وسایل نقلیة موتوری یا نیازهای قشرهای خاصی از جامعه پدید آیند  محیط

دسترسی و مطلوبیت فضاهای عمومی و ساختار فیزیکی و  ،(0222گوالری )ابرحسب نظر پاس (.11-13: 3111 )تیبالدز،

اند و در مقایسه با رشد اقتصادی،  طور منفی از رشد سریع شهری اثر پذیرفته که بهاست لی ئها از جمله مسا کارکردی آن

 رسند.ای را بپیمایند تا به استانداردهای معاصر شهرها ب های شهری بایستی راه طوالنی فضاهای عمومی در سکونتگاه

عنوان یکی از فاکتورهای مؤثر و بازدارنده )مانع( افزایش مطلوبیت و  تواند به تنهایی می دسترسی به فضاهای عمومی به

شود  غالباً گفته می (.010-003: 0222 تعامالت اجتماعی در یک فضای عمومی مطرح شود )پاساگوالری، جرایا

رتحرک، های پُ مهیج، دسترسی به خدمات و تسهیالت، داشتن ویژگیزندگی  ةترین امتیاز شهر امکان انتخاب، شیو مهم

اعتقاد بر آن است  ،امروزه (.12: 3111اشتغال است )فری،  ةتر زمین و از همه مهم ،چالش روشنفکری، همدلی و همراهی

ای خود را ه توانند خواسته های مختلف سنی و جنسی می که فضاهای عمومی موفق فضاهایی هستند که افراد با ویژگی

 ،ناگونه فضاها جذابیت الزم را برای افراد مختلف دارا هستند. محقق های متنوعی انجام دهند. این و فعالیت کنندمحقق 

کلید  چهارترین و کاراترین فضای عمومی دارای  فضای عمومی در سراسر جهان، دریافتند موفق 3222با بررسی بیش از 

 ؛و دارای مناظر زیبایی هستندهستند  2 راحت 1؛شوند ها درگیر فعالیت می افراد در آن 0د؛ان اند: این فضاها در دسترس کیفیتی

این موضوع (. www.pps.com) توانند همدیگر را مالقات کنند هستند؛ یعنی جایی است که افراد می 3و مکانی اجتماعی

تنوع تسهیالت و خدمات یکی از پارامترهای مهم برای ارزیابی کیفیت زندگی مورد توافق است که قابلیت دسترسی و 

افتاده در  اتفاق ةتوسع ـ ریزی شهرها در گذشته دلیل رشد سریع و بدون برنامه به ـ است. اما در کشورهای در حال توسعه

و دیگر خدمات  ،نشانی ه، آتشریزی برای ایجاد تسهیالت مورد نیاز از قبیل مدرس های مختلف شهری بدون برنامه پهنه

کیفیت زندگی در بنابراین، هاست.  بودن سطح کیفیت زندگی در این پهنه آن پایین ةگرفته که نتیج انجامعمومی 

از  (.3310)لی،  گیرد طور اساسی تحت تأثیر قابلیت دسترسی به تسهیالت شهری قرار می  شهری به ةشد ساخته یها پهنه

فضاهای همة ریزی  اصلی و اساسی برنامه ةسی فیزیکی و روانی به فضای عمومی نکت(، دستر3301) 0نظر گودمن

                                                                                                                                                                   
1. Carr et al. 
2. accessible 

3. actives 

4. comfortable 
5. sociable 
6. Goodmann 

http://www.pps.com/
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. احتماالً باشندشهری  ةریزی در توسع یند برنامهاضروری و مهم فر بخشعمومی است. فضاهای عمومی بایستی 

فزایش کیفیت های دسترسی متنوعی را برای مردم فراهم کنند و به ابزاری جهت ا توانند فرصت فضاهای عمومی می

 (.3331)کلتورپ،  زندگی در محیط شهری تبدیل شوند

های بسیاری درخصوص اهمیت توجه به شاخص دسترسی در جهت  که بیان شد، مطالعات و نظریه گونه همان

اصلی این پژوهش در  ةیافت ةها تأییدکنند پذیرفته است. این نظریه انجامهای شهری  شهری و ارزیابی ةمطالعات توسع

 های ابتکار عمل شکوفایی شهری است.  ص اهمیت و قرارگیری شاخص دسترسی در میان سایر شاخصخصو

های گوناگون  و مکان ،ها، منابع، اطالعات بسیار مهم است اگر بتوانیم قدرت انتخاب و تنوع را در دسترسی به فعالیت

و درآمد( قابل  ،توجه به سن، توانایی، سوابق های شهری باید برای همه )بدون . محیطکنیماقشار جامعه فراهم  همةبرای 

و منابع مختلف برای همگان پدید آورند.  ،ها ها، ساختمان دسترس باشند و بتوانند قدرت گزینش را در دسترسی به فعالیت

 ها نباید در راستای نیازهای خاص رانندگان وسایل نقلیة موتوری یا نیازهای قشرهای خاصی از جامعه پدید این محیط

های شکوفایی شهری  سازی شاخص روزکردن و بومی با توجه به اینکه سازمان ملل همواره به دنبال به بنابراین،آیند. 

با توجه به نقش و حساسیت این موضوع و همچنین اهمیت شاخص دسترسی در  و ریزان است ها و برنامه توسط دولت

به این  یتوجه بیشهری در کشور ما و  ةهای توسع و طرح ریزی ن در برنامهآخصوص اهمیت  بین مفاهیم شهرسازی و به

ابتکار عمل شکوفایی شهری در کشور ما  یتواند سبب بهبود و ارتقا می ها و ابعاد شکوفایی شهری موضوع در شاخص

 عد تئوری و عملی است.که مفهومی جدید و نوآورانه در بُ شود
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