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چکیده

راهبرد رشد هوشمند ،مدیریت پویا و انعطافپذیر رشد شهری بوده که دو هدف کارایی و کیفیت محیطی فضای شهری را مدنظر
قرار دارد و بهعنوان روشی اصالحی برای رشد پراکندگی شهری در جهت رفع مشکالت شهری عمل میکند .بر همین اساس،
پژوهش حاضر باهدف تحلیل و ارزیابی راهبرد رشد هوشمند شهری در مناطق چهارگانه شهر کرمان به نگارش درآمده است .این
پژوهش برحسب هدف ،کاربردی و از لحاظ روش ،توصیفی-تحلیلی است .روش جمعآوری دادهها بهصورت پیمایشی (پرسشنامه)
و جامعه آماری ،شامل دو گروه شهروندان و مسئولینـنخبگان بوده که به روش نمونهگیری تصادفی دادهها جمعآوری شده است.

جهت تجزیه و تحلیل دادهها نیز از نرمافزار  SPSSو جهت تصویرسازی نتایج از نرمافزار  ArcGISاستفاده شده است .نتایج
ِی مناسبی برخوردار هستند .میانگین کلی گروه
صهای مورد بررسی از سطح معنیدار ِی
پژوهش بیانگر آن است که تمامی شاخ 
صهای رشد هوشمند در کرمان  3/54و گروه شهروندان  2/69است و گروه مسئولینـ نخبگان
مسئولینـ نخبگان در رابطه با شاخ 
تمامی شاخصها را در سطحی متوسط به باال ارزیابی کردهاند اما شهروندان تنها دو شاخص مسکن (  )3/ 25و اجتماعی/هویت ()3
را در سطحی متوسط دانستهاند و این امر نشان از وضعیت بهتر شهر کرمان از دید مسئولینـ نخبگان دارد .نتایج تحلیل رگرسیون نیز
با سطح معناداری  0/3 02و میزان آلفای کمتر از  0/ 05حاکی از اثرگذاری متغیر مستقل بر وابسته و رابطه معنادار بین آنها است .در
نهایت بر پایه آزمون کروسکالوالیس ،منطقه  2با بیشترین ارزش عددی ( ) 13 /8در رتبه اول قرار دارد و بنابراین ،اینگونه
صهای رشد هوشمند شهری در این شهر ،دیدگاه
استنباط میشود که ساکنان مناطق چهارگانه کرمان در رابطه با وضعیت شاخ 

متفاوتی داشتهاند.

واژگان کلیدی :رشد هوشمند شهری ،مناطق شهری ،شاخصهای رشد هوشمند ،کرمان
( -1نویسنده مسئول)Mehri.azani@Gmail.com
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مقدمه
رشد سکونتگاههای شهری در کشورهای در حال توسعه ،پنج برابر کشورهای توسعه یافته است (.)Lopez,2014: 55
یبرنامه و افقی شهری امری
با این افزایش روزافزون جمعیت شهری به ویژه جمعیت فزاینده کالنشهرها ،رشد ب 
اجتنابناپذیر است ( )Ziari,2012: 17که باعث از بین رفتن اراضی کشاورزی و اراضی طبیعی شده و توسعه بر
اساس چنین الگویی به لحاظ اجتماعی ،اقتصادی و محیطی ،روند پایدار و مناسبی را طی نمیکند ( Hoon and

 .)Hawken,2018: 2طی دو دهه گذشته ،در پاسخ به این شرایط ناپایدار شهرها ،مثال واره توسعه پایدار شهری و در
چارچوب این نظریه و در واکنش به گسترش پراکنده شهرها ،راهبرد رشد هوشمند در حمایت از الگوی شهر فشرده
و در قالب یک تئوری برای پایدار ساختن فرم فضایی شهرها بنا شد (.)Feiock et al, 2008:93
راهبرد رشد هوشمند که از مهمترین انگارههای شهرسازی پایدار است ( ،)Meshkini et al,2013: 63روشی
پیشنهادی برای اصالح پراکندگی است ( )Litman,2005: 21که بر پایه نظریههایی مانند توسعه پایدار ،تالش نموده
تا اصول خود را بهصورت راهبردی مطرح نماید تا به حداکثر قابلیت تطابق برای حل مشکل در نقاط مختلف
جغرافیایی دست یافته و به تعدیل و رفع مشکل رشد پراکنده در شهرها بیانجامد ( .)Lewyn,2017: 769این امر
بهوسیله استراتژی رشد هوشمند شهری که مدیریت پویا و انعطافپذیر رشد شهری بوده و دو هدف کارایی و
کیفیت محیطی فضای شهری را مدنظر قرار دارد ،قابل دستیابی است ( .)Knaap,2001: 314بر همین اساس ،امروزه
بسیاری از بیانیههای سازمان ملل متحد و دستور کار انجمنها و سازمانهای غیردولتی دخیل در امور برنامهریزی
شهری ،به دنبال ارتقاء محیط زندگی از طریق گسترش حرکت افراد پیاده ،کاهش آلودگی هوا ،افزایش بلندمرتبه
سازی ،در دسترس بودن خدمات شهری ،عدم تخریب فضاها و کمربندهای سبز در اطراف شهرها و  ...با استفاده از
اصول دهگانه رشد هوشمند و در نهایت دستیابی به شهر کامل هستند ( Cooke, 2011: 366; Chrysochool,

.)2012:188
با رشد و گسترش سریع شهر نشینی در ایران ،شهرداری و سازمانها کمتر توانستند به چنین موضوعاتی بپردازند و
الگوی رشد و توسعه شهرها را بهصورت مناسب پیش ببرند .به همین علت ،امروزه بسیاری از شهرهای ایران و از
جمله کرمان ،دچار رشد و گسترش فضایی نامنسجم و کم تراکمی شده که در اصطالح برنامهریزی شهری از آن به
اسپرال شهری یا گسترش افقی شهر نام میبرند .این شهر با مسائل فراوانی همچون رشد پراکنده شهری ،افزایش
مصرف زمین ،وضعیت نامناسب حملونقل عمومی ،افزایش مشکالت زیستمحیطی ،عدم دسترسی مناسب
شهروندان به فضاهای سبز و سایر کاربریهای عمومی و ...روبرو است .بر همین اساس ،پژوهش حاضر با هدف
تحلیل و ارزیابی راهبرد رشد هوشمند شهری در مناطق چهارگانه شهر کرمان به نگارش درآمده که در همین راستا
سؤاالت ذیل قابل طرح است:
شاخصهای رشد هوشمند شهری در کرمان از دید گروههای شهری (شهروندان ،مسئولین -نخبگان) در چه وضعیتی
قرار دارد؟
بین دیدگاه شهرونداِنِن ساکن مناطق چهارگانه کرمان ،در رابطه با شاخصهای رشد هوشمند شهری تفاوت معناداری
وجود دارد؟

تحلیل و ارزیابی راهبرد رشد هوشمند27 ...

در رابطه با موضوع پژوهش ،مطالعاتی صورت گرفته که به چند مورد از آنها اشاره میشود:
جدول  .1پیشینه تحقیق
محقق /سال

Harrison,et
al/2011

Shi and et al/2012

عنوان

نتایج

رشد هوشمند و سیستم فاضالب :مدیریت رشد

با لحاظ سیاستهای رشد هوشمند ،ایالت مریلند با توجه به این نکته (رشد باید در جایی اتفاق بیافتد که

ّجه به آبهای
هوشمند در منطقه بالتیمور با تو ّج

ت یافتاند ،وجود
تها در آنجا وجود دارد) ،با استفاده از مدل توزیع برنولی به این نتیجه دس 
تمام زیرساخ 

زائد

سیستم فاضالب دریک محل ،مشوق رشد پراکنده در آن منطقه است.

شناسایی انواع رشد و تحلیل توزیع چگالی رشد

به بررسی  6الگوی رشد شهری در فاصله سالهای  0 00 2تا  2008با استفاده از قابلیتهای سیستم Gis

در پاسخ به الگوهای رشد در مناطق شهری

پرداختند .نتایج تحقیق آنان نشان داد که الگوی رشد شهری ،گرایش به توسعه حاشیهای دارد و گسترش

Gront
& J.L
TsenkovaS /2012

(لیانیونگانگ چین)

یکند.
شهر از یک روند افزایشی و کاهش تمرکز به صورت گسسته پیروی م 

بررسی شهرنشینی جدید و جنبش رشد هوشمند

به این نتیجه رسیدهاند که توسعه شهرسازی جدید و راهبرد رشد هوشمند شهری و تأثیر آنها بر رویکرد

Moeckel
Lewis/2017

دو دهه رشد هوشمند در مریلند (:)U.S.A

این مقاله مدل حمل ونقل در سراسر مریلند برای ارزیابی تأثیر سیاستهای رشد هوشمند و حملونقل

ارزیابی تأثیر و جهتهای آینده

تهای
یکند که در تالشهای هوشمندانه رشد اگر سیاس 
یگیرد .مقاله پیشنهاد م 
مختلف مورد استفاده قرار م 

and

Litman/2017

سازمانی به رشد مدیریت شهری در دهههای اخیر منجر شده است.

تهای حمل و نقل بیشتر درهم آمیخته شود ،قویتر خواهد بود.
استفاده از زمین با سیاس 
این بررسی ،انتقادهای مختلف از رشد هوشمند مانند آزادی عمل ،افزایش ترافیک ،آلودگی هوا ،افزایش

ارزیابی انتقاد از رشد هوشمند

هزینههای خدمات عمومی و  ...را ارزیابی میکند .نتایج نشان میدهد که بسیاری از ادعاهای منتقدان ،از
درک ناقص از رشد هوشمند یا تعریف نادرست آن ناشی میشود .منتقدان برخی از مشکالت را شناسایی
Amiri
and
Lukumwena/2018

میکنند اما شواهد منطقی برای کاهش توجیه کلی رشد هوشمند ندارند.
ظهور رشد هوشمند در کشورهای توسعهیافته و

این مطالعه از طریق بررسی منابع مختلف برای شناسایی و تحلیل مزایای بالقوه رشد هوشمند درحال

در حال توسعه و کاربرد آن در شهر کابل،

توسعه به دنبال آن است تا درک کند رشد هوشمند چه اندازه میتواند جایگزین استراتژیک برای شهرهای

افغانستان

افغانستان ،بویژه پایتخت باشد .از اینرو ،تحلیل تطبیقی بر روی  3کشور ایاالت متحده آمریکا ،چین و هند
انجامشده تا مزایای بالقوه رشد هوشمند را شناسایی کند.

تبیین راهبرد رشد هوشمند شهری در منطقه 19

صها بين نواحي منطقه  19تهران است .البته ميزان اين
نتايج نشانگر وجود تفاوت در برخورداري از شاخ 

مشکینی

و

همکاران3931/

کالنشهر تهران

تفاوت زياد نبوده و تا اندازهاي هوشمند بودن توسعه اين منطقه را نشان ميدهد .درکل ناحيه  1با نمره

بخشی و همکاران4931/

تحلیل فضایی شاخص رشد هوشمند شهری در

خمر و حیدری5931/

ارزیابی الگوی رشد هوشمند شهری در شهرهای

نتایج نشان داد که ارزش زمینهای حاشیهای و تأثیرات شیب بر توسعه شهر جدید صدرا ،از جمله عوامل

جدید ایران با تأکید بر شهر جدید صدرا با

مهم در چگونگی رشِدِد هوشمنِدِد شهری در شهر جدید صدرا به حساب میآید .در پایان بر مبنای الگوریتم

تاپسيس  0/ 8678در رتبه يک (برخوردار) ،ناحيه  2با نمره تاپسيس  0/ 6463در رتبه دوم (نیمه برخوردار)
و ناحیه  3با نمره تاپسيس  0/1 454در رتبه سوم (کمتر برخوردار) قرار گرفتهاند.
شهرهای ساحلی (مطالعه موردی :بابلسر(

این پژوهش با هدف ارائه راهکاری بهمنظور سنجش میزان هوشمند بودن پدیده رشد شهری در شهرهای
ساحلی انجام گرفته که نتایج نشان میدهد محالت غرب بابلرود و تا اندازهای از محالت مرکزی شهر از
حیث شاخص رشد هوشمند در موقعیت بهتری نسبت به محالت پیرامونی قرار دارند.

استفاده از مدل SLEUTH

حاصل از تحلیل عوامل مؤثر بر این پراکنش شهری ،الگوی فضایی رشد شهر جدید صدرا طی سالهای
 0 143 -01 14ارائه گردید.

نظمفر و همکاران7931/

صهای رشد هوشمند شهري در
تحلیل شاخ 

نتایج نشان داد منطقه یک در رتبه اول و منطقه سه و چهار در رتبه دوم و منطقه دو در رتبه سوم قرار دارد.

مناطق شهر ارومیه

صهای رشد هوشمند ،تفاوت قابل توجهی وجود دارد
همچنین بین مناطق شهری در زمینه تناسب با شاخ 
و باید جهت توسعه آتی شهر ،توجه ویژهای به مناطق محروم صورت پذیرد.
(Source: (Research findings

مبانی نظری
مفهوم (اصطالح) رشد هوشمند که در دو دهه گذشته وارد ادبیات جغرافیای شده و به شدت رواج یافته است،
توسط پاریس انگلندرنینگ شهردار ماریلند از سال  ۲۰۰۲ - ۱۹۹۴باب شد .میتوان گفت که پایههای این نظریه در
کشورهای کانادا و آمریکا و عکسالعملی به تحوالت آغاز شده از اوایل دهه  ۱۹۶۰بوده است .تقریبًاًا طی دو دهه در
واکنش به گسترش پراکنده شهرها در این دو کشور ،نظریه رشد هوشمند شهری بر مبنای اصول توسعه پایدار و شهر
فشرده بهتدریج شکل گرفت و درنهایت در قالب یک تئوری برای پایدار ساختن فرم فضایی شهرها تدوین گردید
( .)Feiock et al,2008: 34درواقع ،بهعنوان پاسخی برای تداوم مشکالت توسعه پراکنده و نتایج منفی آن بهوجود
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آمده و مراجع تاریخی متفاوتی وجود دارد که به دهههای پیش برمیگردد ،از جمله میتوان به تالشهای برنامهریزی
کاربری زمین ملی ،قانونهای مدیریت رشد ایالتی ،تغییر در برنامهریزی مسکن و ...اشاره نمود
( .)Edwards,2007:49تأثیر این رویکرد را میتوان در همه جنبههای اقتصادی-اجتماعی و تأثیر آن بر محیطزیست
دانست (.)Mori,2012: 96
مبحث توسعه پایدار به دنبال مسائل زیستمحیطی در سال  ۱۹۸۷از طریق گزارش براتلند مطرح گردید .در همین
زمینه نظریهپردازان برنامهریزی مقوله شهر پایدار و سپس در قالب آن ،رشد هوشمند شهری را در دستور کار قرار
دادند ( .)Yang,2017:484نظریه رشد هوشمند یک تئوری برنامهریزی شهری و منطقهای است که بر پایه نظریهها و
شهایی مانند توسعه پایدار و شهر گرایی جدید تالش نموده تا اصول خود را بهصورت راهبردهای کلی و
جنب 
منعطف مطرح نماید تا به حداکثر قابلیت تطابق برای حل مشکل در نقاط مختلف جغرافیایی دست یابد .این
راهبردها به گونهای هستند که بتوان با اتخاذ این دیدگاه و شيوه نگرش به مسئله ،راهکارها و سیاستهایی را مطرح

و سپس اجرا نمود که به تعدیل رشد پراکنده در شهرها بیانجامد ( .)Hawkins,2011: 687این رویکرد ،استراتژی-

های بیشماری را در برمیگیرد که نتایج آن دسترسی بیشتر ،الگوهای کاربری اراضی کارآمدتر و سیستم حمل و نقل
چندگانه است (.)Litman,2005: 9
از رشد هوشمند تعاریف متعددی برداشت شده است .رشد هوشمند نوعی از برنامهریزی است که با استفاده از
فاکتورهای اجتماعی ،اقتصادی و زیست محیطی توسعه را به نواحی بایر و مجهز به زیرساختهای الزم و یا نواحی
که میتوانند به تأسیسات موردنیاز تجهیز شوند ،هدایت مینماید ()Walmesly,2006: 13؛ یا مدیریت انعطافپذیر
رشد شهری است که دو هدف کارایی و کیفیت محیطی فضای شهری با استفاده از ابزارهای مختلف را بهصورت
هماهنگ مدنظر دارد ( .)Ben Letaif,2015: 554بدین منظور بر رشد در مرکز شهر تأکید میکند و از تخصیص
کاربری به صورت فشرده با گرایش به حمل و نقل عمومی ،شهر قابل پیادهروی ،کاربری مختلط و با انواع مختلفی از
گزینههای مسکن حمایت میکند ( .)Chrysochoou,2012: 188رشد هوشمند شهری در مخالفت با رشد اسپرال-
گونه شهر ،در زمینه شهرنشینی-شهرسازی به تجديد حیات شهر ،محدود کردن رشد پیرامونی شهر ،کاهش اتکا به
اتومبیل و ...تأکید میکند ( .)Amiri and Lukumwena,2018: 2شاید بتوان یکی از بهترین تعاریف را مربوط به
آنتوني داونز ،رئيس بخش اقتصادي مؤسسه بروكنگز دانست که تعریفی بیشتر کمی از رشد هوشمند بر مبنای تغییر در
فضاهای باز ،کاربری ترکیبی و ایجاد محدوده رشد شهر ارائه میدهد (.)Gabriel et al,2006: 213
جدول  .2اجزاء اصلي رشد هوشمند شهري
برنامهریزی؛ برنامهریزی جامع رشد؛ کاربری اراضی ترکیبی؛

حمل و نقل؛ تأکید بر پیادهروی؛ ارائه تسهیالت برای

توسعه اقتصادی؛ کار در محله سکونتی؛ تجدید حیات

دوچرخه سواری؛ ارتقاء سیستم حمل و نقل عمومی؛ سیستم-

مرکز شهر؛ توسعه میان افزا؛ استفاده از تسهیالت و

تسهیالت عمومی

ها و شبکههای یکپارچه

زیرساختهای موجود

مسکن؛ مسکن چند خانواری؛ قطعات مسکونی کوچکتر؛

توسعه اجتماعات محلی؛ مشارکت عمومی؛ شناخت و ارتقاء

حفاظت از زمینهای کشاورزی؛ حقوق توسعه قابل

مسکن ساخته شده؛ ارائه مسکن برحسب نیاز خانوادهها؛

یهای منحصربهفرد هر محله
ویژگ 

واگذاری؛ حفاظت از آثار تاریخی؛ حفاظت از زمینهای

تها؛ برنامهریزی
افزایش تراکم؛ اتصال خیابانی و زیرساخ 

تنوع مسکن

Source: Cooke & Proprise,2011: 369

اکولوژیکی

میتوان گفت رشد هوشمند به اصولی از توسعه اشاره دارد که الگوی کاربری زمین و حمل و نقل مؤثر را ایجاد
یشماری را در برمیگیرد که نتایج آن دسترسی بیشتر ،الگوی کاربری اراضی
کرده است .این روش ،استراتژیهای ب 
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کارآمدتر و سیستم حمل و نقل چندگانه است .این رویکرد ،از جانب گروههای مختلف مورد حمایت قرار گرفته که

از جمله مروجان اصلی آن ،میتوان به سازمان حفاظت محیطزیست آمریکا ( 1)EPAو انجمن برنامهریزی آمریکا
( 2)APAاشاره کرد .انجمن برنامهریزی آمریکا رشد هوشمند را مشتمل بر ترکیبی از تجربههای برنامهریزی ،مقررات

و توسعه تعریف میکند که از طریق شکل متراکم ساختمانی ،توسعه میان فضاها و اعتدال در استانداردهای پارکینگ
و خیابان باعث استفاده بهینه از زمین میشود و جمله اهداف آنها ،کاهش توسعه بیرویه ،بازیافت زمین ،حفاظت از
محیطزیست و درنتیجه ،ایجاد واحدهای همسایگی مطلوب است ( .)Zarabi et al,2011: 3اکثر این اجزا از نظریهها
لهای گذشته در این زمینه اقتباس شده و در واقع رشد هوشمند بستهای است که مواردی مانند گرایش به
و راهح 
حمل و نقل عمومی (برنامهریزی حمل و نقل) ،طراحی مناسب برای پیادهروی و دوچرخهسواری (شهر گرایی
جدید) ،حفاظت از اراضی ارزشمند کشاورزی (محیطزیست) ،آثار تاریخی و شهر فشرده (توسعه پایدار)،
( )Mulady,2005:2را در برمیگیرد که رشد هوشمند در چارچوب نظریه توسعه پایدار شهری و حمایت از این الگو
(شهر فشرده) بنا شد .در این رویکرد ،برخالف شهرسازی مدرن «منشور آتن» که در آن شهر را به چهار منطقه
مجزای «فعالیت ،سکونت ،تفریح و شبکه ارتباطی» تقسیم میکرد ،بر کاربری مختلط ،دسترسی پیاده ،حفاظت از
طزیست و فرم فشرده شهری تأکید میشود.
محی 

در حقیقت ،توجه به شهر فشرده در چارچوب رشد هوشمند ،3بهعنوان یکی از راههای رسیدن به این فرم شهری ،به

دليل آثار نامطلوب الگوهای توسعه پراکنده افزایش یافته است؛ طرفداران این دیدگاه شکل فشرده شهر را به دلیل
ارتقای کارایی محیط شهری مورد تأکید قرار م 
یدهند (.)Zelazny,2017: 37
جدول  .3تفاوتهای اصلی پراکنش افقی شهر و رشد هوشمند شهری
شاخص

پراکنش افقی

رشد هوشمند

تراكم

توسعه فشرده

تهای پراکنده
تراکم پایین ،فعالی 

الگوی رشد

توسعه درون بافتی

توسعه در پیرامون شهر

اختالط کاربری

کاربری اراضی مختلط

کاربری اراضی جدا از هم و تک عملکردی

مقیاس

کها و جادههای کوچکتر
مقیاس انسانی ،ساختمانها ،بلو 

کهای بزرگ و جادههای عریض
مقیاس بزرگ ،ساختمانها و بلو 

خدمات عمومی

محلی کوچکتر و منطبق بر دسترسی پیاده ناحیهای

در فاصله دور ،فروشگاههای بزرگ و نیازمند دسترسی با اتومبیل

لونقل
حم 

ارائه روشهای مختلف حملونقل و الگوهای کاربری اراضی که پیادهروی

حمل و نقل عمومی مبتنی بر اتومبیل و الگوهای کاربری اراضی برای پیاده

و دوچرخهسواری را در نظر دارد.

روی ،دوچرخه سواری و حمل ونقل عمومی چندان کارایی ندارد.

جادهها ،پیادهروها و مسیرهای به شدت متصل به هم که هدایت سفرها را

شبکه جادهای سلسله مراتبی با حلقههای بشمار و خیابانهای بدون انتها،

یسازد
به صورت موتوری و غیر موتوری م 

مسیرها و پیادهروهای غیر مرتبط ،استفاده کمتر از سفرهای غیر ماشینی.

طرح خیابان

یشدهاند
تهای متنوع طراح 
خیابانها در انطباق با فعالی 

خیابانها برای افزایش سرعت و حجم ترافیک و وسایل موتوری طراحی شده-

فرایند برنامهریزی

با برنامه

گاهی اوقات بدون برنامهریزی

فضای عمومی

تأکید بر حوزه عمومی

تأکید بر حوزه خصوصی

ارتباطات

اند.

Source: Victoria transport policy institute,2005: 1

Environmental Protection Agency
American Planning Association

1
2

ش در
ن جنبش ش
3بهاعتقاد فلینت شهرسازیجدید ،رشدهوشمند و توسعه پایدار ،همه در راستای مدیریت رشد عمل میکنند (  .)Flint, 6:132 0 20از نظررر ب زین درالو  ،،، ،،این ن

جستجوی مدیریت رشد از راه ایجاد جوامعسالم ،قابل سکونت و پایدار است ( .)Bullard,۳ : ۲۰۰۷
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در نهایت ،رشد هوشمند ،یک مفهوم ابزار محور است که توافق چندانی در تعاریف آن وجود ندارد ،اما طرفداران رشد
هوشمند ،بر اصول دهگانه آن که از سوی آژانس حفظ محیط زیست آمریکا ( )APAارائه شده ،هم عقیدهاند ( Cowan,

.)2005:357; Yang, 2009:134
جدول  .4اصول رشد هوشمند
اصول
 .1کاربری مختلط؛  .2قابل پیش بینی ،عادالنه و از نظر هزینه ثمربخش کردن تصمیمات توسعه؛  .3ایجاد طیفی از گزینهها و شیوههای مسکن؛  .4بهرهگیری از طراحی
نهای کشاورزی و نواحی زیستمحیطی آسیبپذیر؛  .7تقویت
ساختمانهای فشرده؛  .5پرورش جوامعی ممتاز ،جذاب بااحساس قوی مکانی؛  .6حفاظت از فضاهای باز ،زمی 
لونقل؛  .9ایجاد محالت باقابلیت پیادهروی؛  .01تشویق به همکاری اجتماع و
وجهت دهی توسعه به سمت اجتماعات موجود؛  .8فراهم آوردن تنوعی از شیوههای حم 
مسئوالن (سرمایهگذاران) در تصمیمات مربوط به توسعه

Source: EPA,2010: 5

محدوده مورد مطالعه
شهر کرمان ،مرکز استان و شهرستان کرمان بین  56درجه و  ۵۸دقیقه تا  ۵۷درجه و  ۰۹دقیقه طول شرقی و ۳۰
درجه و  ۱۵دقیقه تا  ۳۰درجه و  ۱۹دقیقه عرض شمالی ،در ارتفاع  ۱۷۵۰متری از سطح دریا واقع شده است .این
شهر در فاصله  372کیلومتری جنوب شرق یزد 497 ،کیلومتری شمال بندرعباس 465 ،کیلومتری شمال شرق شیراز،
 510کیلومتری شمال غرب زاهدان 755 ،کیلومتری غرب زابل و  1009کیلومتری جنوب غرب بجنورد و 994
کیلومتری پایتخت (تهران) قرار دارد .کرمان بهعنوان یکی از مهمترین شهرهای کشور به دلیل قرار گرفتن در مسیر
ارتباطی ،مرکزیت سیاسی استان کرمان و قرار گرفتن بسیاری از صنایع در اطراف این شهر طی  ۵۰سال گذشته ،از
رشد فزایندهای برخوردار بوده است؛ بهطوری که در این مدت جمعیت شهر کرمان حدود  ۹برابر شده و از رشد
متوسط  3/4درصد برخوردار بوده است ( )Iranian Center for Statistics, 1335-1395و اکنون ۵۳۹ ،هزار نفر
جمعیت داشته و دارای  ۴منطقه شهري ۱۳ ،ناحیه و  ۴۹محله است.

شکل .1نقشه استان ،شهرستان و شهر کرمان در تقسیمات سیاسی ـ اداری ()Source: Research Finding

روش پژوهش
پژوهش حاضر برحسب هدف ،کاربردی و از لحاظ روش و ماهیت ،توصیفی ـ تحلیلی است .روش جمعآوری
دادهها مبتنی بر روش پیمایشی بوده است .جامعه آماری تحقیق ،شامل  2گرو ِهِه شهروندان و مسئولین ـ نخبگان شهر
کرمان است که با استفاده از فرمول کوکران که با سطح اطمینان  % 95و خطای استاندارد  %5حجم جامعه نمونۀ
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شهروندان  382نفر برآورد گردیده است .همچنین ،جامعه آماری برای گروه مسئولین ـ نخبگان 40 ،نفر است .روش
نمونهگیر ِیِی گروه شهروندان ،نمونهگیری تصادفی و گروه مسئولین ـ نخبگان به روش هدفمند و نمونهگیری غیر
تصادفی بوده است .جهت تجزیه و تحلیل دادههای جم 
عآوریشده از نرمافزار  SPSSو جهت تصویرسازی نتایج هم
از نرمافزار  ArcGisاستفاده شده و نتایج حاصله بر روی نقشه نمایش داده شده است .تحلیلها در دو سطح توصیفی
و استنباطی صورت گرفته است.
جدول  3ـ جامعه آماری ،حجم نمونه ،نمونهگیری ،بهعالوه ضریب آلفای کرونباخ
تعداد

گروه

نوع نمونهگیری

صهای پرسشنامه
تعداد شاخ 

تعداد نماگرهای پرسشنامه

کرونباخ

شهروندان

382

تصادفی

6

68

0/ 815

مسئولین ـ نخبگان

40

غیرتصادفی

5

70

0/ 849

Source: Field Studies of Writer, 2018-2019

شکل  .2روند انجام پژوهشSource: Field Studies of Writer, 2018-2019

یافتههای پژوهش
یافتههای تحقیق در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شده است .در بخش یافتههای توصیفی ،ابتدا مشخصات
جامعه نمونۀ تحقیق شامل  2گروه شهروندان و مسئولینـ نخبگان به تفکیک جنس ،سن و تحصیالت آورده شده و
صهای رشد هوشمند شهری در کرمان از دیِدِد گروههای شهری ارزیابی
سپس با استفاده از میانگین ،وضعیت شاخ 
شده است .مشخصات عمومی جامعه نمونه بدین صورت است:
جدول  3ـ مشخصات جامعه نمونه مورد تحقیق
جامعه آماری

حجم نمونه

نمونهگیری

مرد

زن

کمتر از 02

35 -02

50 - 35

 50به باال

پایینتر

دیپلم و

کارشناسی

کاردانی و

باال

382

تصادفی

77 / 86

22 / 24

2/ 44

67 /55

27 / 68

3/ 33

34 / 44

60 /10

ـ
40

غیر

تصادفی

82 / 34

71/66

-

35 /17

53 /8

01/ 49

-

51 / 34

48 /66

نخبگان

کارشناسی به

مسئولین

سن

5/55

شهروندان

جنس

تحصیالت

Source: Field Studies of Writer, 2018-2019

برای سنجش وضعیت شاخصهای رشد هوشمند شهری در کرمان ،پرسشنامههای مربوطه در قالب طیف لیکرت و
در  5طیف طراحی شدهاند که دادههای به دست آمده از تکمیل پرسشنامهها ابتدا کدبندی شده و سپس وارد نرمافزار
 SPSSشده و مورد تحلیل قرار گرفتهاند .کدبندی دادهها بدین صورت است:
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شکل  3ـ کدبندی دادهها و امتیاز هر کد در پرسشنامهSource: Field Studies of Writer, 2018-2019

رشد هوشمند شهری بر مشارکت ذینفعان و بهره وران شهری تأکید دارد؛ بنابراین ،در این بخش از تحقیق به
سنجش برخورداری کرمان از شاخصها و زیرشاخصهای رشد هوشمند بر اساس دیدگاه گروههای شهری
(شهروندان و مسئولین ـ نخبگان) پرداخته شده است.
ِد گروههای شهری
صهای رشد هوشمند از دی ِد
جدول  4ـ وضعیت کرمان به لحاظ برخورداری از شاخ 
نماگر

مسئولین ـ نخبگان

شهروندان

نماگر

شاخص

میانگین

انحراف

استاندارد

میانگین

انحراف

استاندارد

شاخص

یها
توزیع همگون کاربر 

2/ 75

0/ 78

1/ 07

2/ 73

اعتقاد به برنامه محور بودن

دخالت دادن دیدگاه شهروندان

2/ 68

0/ 92

1/ 29

3/ 49

اختالف دیدگاههای مدیریتی

1/20

1/ 04

3/ 82

سالیق شخصی و مدیریتی

اعتقاد به برنامه محور بودن

2/ 91

3/39

0/ 91

3/ 63

تأثیر برنامهریزیهای توسعهای از الگوی پراکنده رویی

عدالت فضایی و اجتماعی

2/ 67

0/ 96

1/ 23

سالیق شخصی و مدیریتی

مدیریت و ساماندهی گروههای مهاجر

3/2

2/3

دخالت دادن دیدگاه شهروندان

مدیریت شهری

3/14

0/ 99

1/ 25

2/ 27

توزیع همگون کاربریها

اختالفهای مدیریتی

3/ 38

0/ 92

1/ 32

3/ 06

مدیریت یکپارچه شهری

یکپارچگی ادارات و نهادهای شهری

3/ 24

1/ 08

1/ 19

اختصاص بودجه به مناطق چهارگانه

2/ 64

1/ 08

4/ 16

افزایش هزینههای مدیریت شهری

3/ 84

نقایص قانونی جلوگیری از عواملپراکنده رویی شهری

تاثیر نظام برنامهریزی بر وضعیت اجتماعی اقتصادی

3/ 03

0/ 88

1/ 25

3/55

تأثیر مدیریت شهری بر وضعیت اقتصادی -اجتماعی

مشارکت دادن عقاید و عالیق در پروسه برنامهریزی

2/ 78

0/ 98

1/ 13

3/6

توسعه اجتماعات محلی

2/ 58

0/ 95

0/ 85

4/20

0/ 91

4/ 15

1/1

محالت
تأثیر فرسودگی زیرساختی بر عدم تحقق راهبردهای -
نوین
مدیریت و ساماندهی گروههای مهاجر

مدیریت استفاده از منابع تجدید پذیر

2/ 49

0/ 75

سیاست مدیریتی بهسازی محالت

2/ 31

0/ 86

-

-

کاهش هزینههای حمل و نقل عمومی

2/ 95

0/ 82

-

-

ارتقای کیفیت سکونتی محالت

2/ 64

1/ 07

-

-

1/ 23

3/55

کارآمدی برنامههای توسعه شهری

یهای با خدمات متنوع در مرکز شهر
کا رب ر 

2/ 85

1/ 03

قابلیت پیاده مداری

2/ 91

1/ 49

1/3

2/ 34

مبلمان شهری

دسترسی به مراکز رفاهی ـ خدماتی شهری

کاربریهای شهری

فضاهای تفریحی ـ رفاهی

2/ 82

1/20

1/ 08

2/ 27

فضاهای سبز

2/ 59

1/ 04

1/ 21

3/ 36

مشاغل مزاحم و آالیندگیها

مبلمان شهری

3/20

0/ 92

1/ 07

3/ 19

1/ 04

1/ 22

2/ 78

1/ 03

1/ 19

3/93

تهای اقتصادی در بخشهایی از شهر
تمرکز فعالی 

2/ 87

1/ 05

1/81

3/ 76

کیفیت دسترسیها

یدفاع شهری
فضاهای ب 

2/ 84

1/ 19

1/ 29

2/ 88

مسکن شهری

چشماندازهای نمایشی

3/ 16

0/ 91

1/ 34

3/ 57

یهای خدماتی شهر
کا رب ر 

زیباسازی بصری

2/ 85

1/ 03

1/14

2/ 65

حهای خیابانسازی
طر 

نهای بالاستفاده درون بافت
زمی 

2/ 91

1/ 49

1/ 13

2/ 88

یهای مختلط
کا رب ر 

کاهش کمبود مسکن شهری

2/ 84

1/ 06

1/ 44

3/ 37

عملکرد و روانبخشی ترافیک

یهای مختلط
کا رب ر 
افزایش تراکم

3

تهای فرسوده
و بهبود باف 
وجود محدودیتهای توسعه در بافت تاریخی
زیرساختهای موجود

کیفیت کاربریهای محیط شهری

مشاغل مزاحم و آالیندگیها

2/ 84

1/ 06

1/10

2/ 08

شبکه معابر شهری
فضاهای سبز ،تفریحی

3/6

نظام برنامهریزی ،مدیریت و توسعه شهری

مدیریت محله محور

2/ 47

0/ 85

1/01

2/ 87

حهای شهری
توسعه منطبق بر طر 

تحلیل و ارزیابی راهبرد رشد هوشمند33 ...
-

-

-

1/ 37

3/ 28

فضاهای باز

-

-

-

1/ 25

3/ 28

توزیع کاربریها

-

-

-

1/ 24

3/ 61

حفاظت از بناهای تاریخی

-

-

-

1/ 04

-

-

1/ 25

3/ 65

تهای شهری
کفایت زیرساخ 

1/10

3/ 43

معابر بنبست و کمعرض

1/71

4/ 04

ساماندهی معابر و کاهش زمان تردد وسایل نقلیه

دسترسی به حملونقل عمومی

0/ 97

2/ 76

0/9

3/9

دسترسی به خدمات عمومی

3/ 19

دسترسی به مراکز رفاهیـخدماتی

2/ 79

0/ 87

1/ 13

3/8
3/2

فرسودگی بناهای مسکونی

الحاق مناطق پیرامون شهری
اراضی کشاورزی و پراکنده رویی

دسترسی

بازه زمانی دسترسی

2/ 83

0/ 89

1/ 45

تها در بخشهای خاصی از شهر
تمرکز فعالی 

دسترسی آسان برای معلولین

2/14

1/ 11

1/ 27

2/ 98

تأثیر مهاجرت بر دسترسیها

3/ 21

0/ 99

1/ 24

3/66

استفاده از زمینهای بایر و بالاستفاده در محالت

دسترسی برای سفرهای روزانه

2/ 87

0/ 87

1/ 04

3/ 13

فشردهسازی ساختمانهای محله و افزایش تراکم

تأثیر الحاق پیرامون شهر بر دسترسی

3/ 03

0/ 91

1/ 06

دسترسی به مکان جمعآوری پسماند

3/20

1/ 07

دسترسی به فضاهای آموزشی

2/ 98

0/ 96

1/ 15

3/3

یهای شهری
توزیع کاربر 

3/ 15

گسترش مناطق شهری خاص

3/ 91

انتقال کارگاهها -انبارها به بیرون شهر

مساکن فرسوده بالاستفاده و زمینهای خالی

3/ 51

0/ 99

1/ 27

3/ 67

حفظ اراضی کشاورزی در حریم شهر

فرسودگی و کیفیت پایین بناهای مسکونی

3/ 44

0/ 88

0/ 95

3/ 69

عدم الحاق به محدوده قانونی

1

مسکن

سرمایهگذاری در مسکن مشارکتی

2/ 73

0/ 94

1/ 21

2/ 98

محدودیتهای ساختو ساز مسکن در حاشیه

3/ 22

0/ 94

1/ 03

3/ 24

تأثیرپذیری تنوع سکونت شهری از فرهنگ شهری

تمایل به مسکن ملکی

3/ 78

2/ 89

0/ 95

3/ 45

تأثیر نظام برنامهریزی بر الگوی توسعه شهر

0/ 97

1/10

3/ 68

تأثیر وضعیت اقتصادی بر پراکنده رویی

1/ 04

0/ 98

3/ 64

اتخاذ سیاست بازآفرینی در محالت

1/ 03

3/ 38

اراضی برون فیلد شهری

0/ 92

1/ 09

3/ 52

ایجاد محدودیتهای محیطی

تأثیر کمبود مسکن بر مراجعه به حومه شهر

3/3

0/ 84

0/ 95

اعمال مشخصههای فرهنگی ساکنان در توسعه محله

3/41

0/ 96

1/ 28

3/ 04

بهرهگیری از تعامالت اجتماعی در فضاهای باز

3/ 12

0/ 85

1/ 11

3/ 64

تمایل به حفظ اکوسیستمهای پیرامون شهر

محدودیت مدیریتی به دلیل تعلقاتفرهنگی اجتماعی

2/ 69

0/ 78

3/ 87

مشارکت شهروندان در تصمیمگیری

حهای شهری
حفظ هویت محالت در طر 

2/ 91

0/ 86

4/ 19

ضعف بنیه مالی مدیریت شهری

حس مکانی

0/ 03

0/ 94

3

تنوع گزینههای مسکن

3/ 15

توساز
سختگیری در قوانین ساخ 
محدودیت موانع طبیعی در ساخت و ساز شهر

3/ 23

تاثیر وضعیت اقتصادی بر ساخت مسکن در حاشیه

3/ 44

1

3/8

فرم و ساختار شهری

تهای مسکونی
افزایش تراکم در باف 

3/ 08

0/ 97

0/ 87

3/ 57

مشاغل مزاحم در بین بافت مسکونی
تأثیر موانع طبیعی در ایجاد شکل شهری

سازمان فضایی و کالبدی

شهای دیگر شهر
لزوم مراجعه به بخ 

2/ 89

0/ 87

1/ 19

3/ 25

حهای توسعه شهری در بافت تاریخی
محدودیت طر 

تمایل به کیفیتبخشی به حیات اجتماعات شهری
پایبندی به مفاد طرح جامع شهری و سیاستهای
اجرایی

1/1
0/9

کیفیتبخشی به حیات اجتماعی محله

2/ 88

0/39

1/ 12

4/ 08

تخصصی نبودن مدیریت شهری

افزایش ارزش محله و سرمایه اجتماعی

3/ 16

0/ 85

1/ 16

3/ 82

شهای پراکنده شهر
کاهش بودجه خدماترسانی به بخ 

حهای شهری
مقاومت ساکنان در برابر طر 

3/ 09

0/9

1/ 12

4/20

ناپایداری مدیریت شهری

توان بالقوه فضاهای شهری برای ایجاد تعهد به

2/ 99

1/10

1/10

3/8

توسعه بر مبنای رشد هوشمند شهری

اجتماع

شبکه معابر و حمل و نقل

3/17

تأثیر فرسودگی تجهیزات شهری بر رشد شهری

1/ 06

3/55

عدم استقبال از گزینههای حمل ونقل

عملکرد و طراحی خیابانهای شهری

2/17

معابر بنبست و کمعرض

3/41

1/ 12

3/ 22

تمایل به مسکن ملکی و محدودیت در سیاست مسکن

1/ 25

3/ 22

تأثیر فرسودگی بافت قدیم بر پایداری

2/66

1/ 24

1/ 05

3/ 96

اعتقاد مدیریت شهری به پیادهروی و نقش آن در

2/ 77

1/ 12

1/ 19

3/81

استقبال از گزینههای حمل و نقل شهری

3/ 48

قابلیت پیادهروی و دوچرخهسواری

2/ 58

سرزندگی شهری در خیابانهای شهری

1/ 06
1
1/ 03
1/2

1/1

سالمت
گهای شهری
ایجاد و توزیع پارکین 

تهای تعلقات فرهنگی اجتماعی در توسعه
محدودی 
شهر

Source: Field Studies of Writer, 2018-2019

سیاست رشد هوشمند شهری

اجتماعی /هویت

0/ 96

4/2

یکپارچه نبودن مدیریت شهری
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تهای شهری را مدیریت میکند .در واقع ،روند
مدیریت شهری از شاخصهای اصلی است که روند برخورد باسیاس 
برخورد با عوامل اصلی شهری را به گونهای پیش میبرد که شهر را در ابعاد گوناگون تحت تأثیر قرار میدهد.
شاخص مدیریت شهری از دیدگاه شهروندان و مسئولین به ترتیب 2/ 84 ،و  3/ 43است .در این شاخص ،گویههای
مدیریت و ساماندهی گروههای مهاجر ( )3/14از دید شهروندان و افزایش هزینههای مدیریت شهری (  )4/ 16از دید
مسئولین بیشترین میانگین را در بین شاخص مدیریت شهری به دست آورده و گویههای سیاستهای مدیریتی
یها (  )2/ 27کمترین میزان را به خود اختصاص دادهاند .همچنین در
بهسازی محالت (  )2/ 31و توزیع همگون کاربر 
یهای مختلط (  )3/ 19و فضاهای سبز (  )2/ 59به
یهای شهری از دید شهروندان ،گویههای کاربر 
رابطه با کاربر 
ترتیب بیشترین و کمترین میانگین را به دست آوردهاند .از دید مسئولین نیز ،گویههای فرسودگی بناهای مسکونی
( )3/9و شبکه معابر شهری (  )2/ 08به ترتیب بیشترین و کمترین ارزش عددی را به دست آوردهاند .شاخص
کاربریهای شهری از دید شهروندان و مسئولین به ترتیب  2/ 907و  3/81را به خود اختصاص داده است.
شاخص دسترسی ،شاخصی است که هم ابعاد فیزیکی و هم ابعاد دسترسی به خدمات را دربرمیگیرد .این شاخص
در کرمان نشان میدهد که شهروندان با  2/ 901آن را مطلوب ارزیابی نکردهاند .گویه تأثیر مهاجرت بر دسترسیها
(  )3/ 21بیشترین و دسترسی آسان برای معلولین ( )2/14کمترین میزان عددی را به دست آوردهاند .شاخص مسکن،
ارزش عددی  3/ 25را به دست آورده و شهروندان آن را به طور نسبی مناسب ارزیابی کردهاند .در این زمینه ،گویه-
های تمایل به مسکن ملکی (  )3/ 78و سرمایهگذاری در مسکن (  )2/ 73به ترتیب بیشترین و کمترین میانگین را به
تهایی برای تنوع در ابعاد مختلف
خود اختصاص دادهاند .این نتایج نشان میدهد که تمایل به مسکن ملکی محدودی 
مسکن به وجود آورده است .شاخص اجتماعی /هویت ،از دید شهروندان با ارزش عددی  3دقیقًاًا سطح متوسط
ارزیابی را به دست آورده است .در این بین ،گویههای اعمال مشخصههای فرهنگی ساکنان در توسعه محالت
( )3/41و محدودیت مدیریتی به دلیل تعلقات فرهنگی-اجتماعی (  )2/ 69بیشترین و کمترین ارزش عددی را شامل
شدهاند .شاخص شبکه معابر و حمل و نقل نیز در کرمان ،از دید شهروندان میانگین  2/ 88را شامل شده و گویههای
استقبال از گزینههای حمل و نقل شهری و قابلیت پیادهروی و دوچرخهسواری نیز به ترتیب با  3/ 48و  2/ 58را به
خود اختصاص دادهاند.
در رابطه با گروه مسئولین ـ نخبگان ،شاخص سازمان فضایی و کالبدی میانگین کلی  3/ 49را به دست آورده و این
گروه شاخص مذکور را مناسب ارزیابی کردهاند .در این بین ،گویههای ساماندهی معابر و کاهش زمان تردد وسایل

نهای  4/ 04و  2/ 98را به خود اختصاص داده-
تها در بخشهای خاصی از شهر به ترتیب میانگی 
نقلیه و تمرکز فعالی 
اند .شاخص فرم و ساختار شهری نیز با ارزش عددی  3/ 42ارزیابی شده و گویههای تأثیر وضعیت اقتصادی بر
پراکندهرویی با  3/ 68و تأثیر موانع طبیعی در ایجاد شکل شهری با  2/ 98بیشترین و کمترین میانگین را به دست
آوردهاند .در نهایت ،شاخص سیاست رشد هوشمند شهری با میانگین کلی  3/ 74به طور نسبتًاًا مناسبی ارزیابی شده
است .در بین گویههای این شاخص ،گویه یکپارچه نبودن مدیریت شهری با  4/2بیشترین و گویه پایبندی به مفاد
طرح جامع شهری و سیاستهای اجرایی  3/ 04کمترین میزان میانگین را در بین گویههای شاخص مذکور به دست
آوردهاند.

تحلیل و ارزیابی راهبرد رشد هوشمند35 ...
صهای رشد هوشمند شهری در شهر کرمان از دید گروهها
جدول  .5میانگین کلی شاخ 
شاخص (شهروندان)

میانگین

شاخص (مسئولین ـ نخبگان)

میانگین

مدیریت شهری

2/ 84

نظام برنامهریزی ،مدیریت و توسعه شهری

کاربریهای شهری

2/ 907

یهای شهری
کا ر ب ر 

دسترسی

2/ 901

سازمان فضایی و کالبدی

3/ 25

فرم و ساختار شهری

3/ 42

سیاست رشد هوشمند شهری

3/ 74

مسکن
3

اجتماعی/هویت
لونقل
شبکه معابر و حم 

2/ 88

-

کل

2/ 96

کل

Source: Field Studies of Writer, 2018-2019

3/ 43
3/81
3/ 49

3/ 45

صهای رشد هوشمند شهری در شهر کرمان از آزمون  Tتک نمونهای استفاده شده
برای بررسی بهتر وضعیت شاخ 
تهایی بدین شرح است:
که نتایج حاصل از کاربرد آن ،نشان دهندۀ واقعی 

صهایی که برای ارزیابی وضعیت رشد هوشمند شهری در کرمان در پرسشنامه شهروندان بهکار برده شده-
تمام شاخ 
اند ،از سطح معنیدار ِیِی مناسبی برخوردار هستند اما تفاوت معنیداری در سطح آلفای  0/10از دید پاسخگویان در
صهای رشد هوشمند را تأیید میکند؛ در
کرمان وجود دارد .این مسئله ،دستهبندی مناطق شهری به لحاظ شاخ 
صهای رشد هوشمند در وضعیت مناسبی قرار
حقیقت این فرض که مناطق مورد مطالعه به لحاظ وضعیت شاخ 
ندارند ،تأیید میشود و با احتساب دامنه طیف لیکر ِتِت هریک از شاخصها که بین  1تا  5در نوسان بوده است و هر
صهای مدیریت شهری (  ،)2/ 84کاربریهای شهری (  ،)2/ 907دسترسی (  )2/ 901و شبکه حمل ونقل و
یک از شاخ 
معابر (  )2/ 88که دارای میزان کمتری نسبت به میانگین واقعی هستند ،حاکی از آن است که کرمان در رابطه با این
چهار عامل در سطح مطلوبی قرار ندارد ،اما در دو شاخص مسکن (  )3/ 25و اجتماعی/هویت ( ،)3در حد متوسط
است که میتوان گفت در رابطه با این دو شاخص ،کرمان در سطح نسبتًاًا مناسبتری قرار دارد؛ اما در رابطه با
صهای رشد هوشمند از سطح معناداری
پرسشنامه مسئولین و نخبگان ،نتایج نشانگر آن است که هم تمامی شاخ 
مناسبی برخوردارند ،هم اینکه تمامی شاخصها از میانگینی باالتر از  3برخوردار بودهاند .این امر نشانگر آن است که
مسئولین و نخبگان وضعیت شهر کرمان را به لحاظ شاخصهای رشد هوشمند شهری در وضعیتی میانه (متوسط)
ارزیابی نمودهاند.
صهای مدیریت شهری ،کاربریهای شهری ،دسترسی
آنچه از دید شهروندان قابل تأمل است وضعیت نامناسب شاخ 
و شبکه حمل ونقل و معابر است .در رابطه با شاخص مدیریت شهری ارزش عددی پایینتر از متوسط از دید
پاسخگویان را میتوان در عواملی مانند مشارکت پایین شهروندان در مدیریت شهری ،توجه پایین به اصل عدالت
حهای شهری ،ضعف در اتخاذ سیاستهای مناسب بهسازی و
فضایی ،عدم شفافیت ،عدم اخذ نتایج مناسب از طر 
یهای شهری از دید
تهای شهری مسئلهدار و  ...دید .اختصاص ارزش عددی پایین به شاخص کاربر 
بازآفرینی باف 
پاسخگویان نیز میتواند در مسائلی مانند کمبود فضاهای تفریحی رفاهی ،عدم قابلیت پیادهروی مناسب معابر شهری،
نهای بالاستفاده شهری ،عدم کفایت و توزیع نامتوازن کاربریهای خدماتی در سطح شهر ،توجه پایین به
وجود زمی 
زیباسازی فضای شهری و وجود کاربریهای مزاحم در بافت شهر اشاره کرد .همچنین ،دسترسی پایین به خدمات
عمومی ،بازه زمانی دسترسی به خدمات ،دسترسی پایین افراد معلول و کمتوان به فضاهای شهری ،دسترسی نسبتًاًا
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پایین معابر شهری و ...از عواملی هستند که شهروندان را به دیدگاه نهچندان مثبت در رابطه با شاخص دسترسی در
شهر کرمان ترغیب کرده است .در نهایت ،دیدگاه غیر مثبت شهروندان به شاخص حمل ونقلـ معابر میتواند ناشی
از قابلیت پایین پیادهروی مناطق شهری ،سرزندگی پایین خیابانها ،کمبود پارکینگ و معابر شهری باشد.
با توجه به میزان میانگین به دست آمده (  ،)2/ 96شاخصهای رشد هوشمند شهری از دیدگاه شهروندان در وضعیت
صهای رشد هوشمند
مناسبی قرار ندارد ،اما از دیدگاه مسئولین ـ نخبگان (  ،)3/ 45وضعیت شهر به لحاظ شاخ 
شهری در سطحی مناسبتر قرار دارد.
صهای رشد هوشمند شهری در شهر کرمان
جدول  .6آزمون  Tشاخ 

T Test = 3
گروه/شاخص

میانگین

انحراف

میانگین

استاندارد

استاندارد

خطای

میانگین تفاوت

سطح معناداری

T

تفاوت در سطح

% 95

فاصله اطمینان

شهروندان

باالترین

پایینترین

مدیریت شهری

2/ 84

0/ 473

0/ 044

-0/851

0/ 01 0

-3/ 57

-0/ 070

-0/ 246

یهای شهری
کا رب ر 

2/ 907

0/265

0/350

-0/ 093

0/ 086

-1/ 74

0/ 013

-0/ 98 1

دسترسی

2/ 901

0/ 487

0/ 046

-0/ 099

0/ 034

-2/ 15

-0/ 008

-0/0 19

3/ 25

0/555

0/250

0/652

0/ 000

4/ 89

0/163

0/ 571

0/450

0/ 009

0/ 086

0/71

0/ 17 1

مسکن
3

اجتماعی/هویت

0/351
-0/ 099
-0/ 226

مسئولین – نخبگان

شبکه معابر و حمل و نقل

2/ 88

0/ 61

0/750

-0/ 113

0/ 049

-1/ 99

/ 000

نظام برنامهریزی و مدیریت

3/ 43

0/ 413

0/460

0/ 43

0/ 000

6/ 68

0/165

3/81

0/864

0/ 073

0/ 19

0/ 014

2/ 57

0/ 335

0/ 04

سازمان فضایی و کالبدی

3/ 49

0/854

0/ 71 0

0/ 000

6/ 97

0/ 643

0/453

فرم و ساختار شهری

3/ 42

0/ 62

0/ 096

0/ 43

0/ 000

4/ 53

0/ 627

0/ 24

3/ 74

0/ 497

0/ 084

0/ 74

0/ 000

8/ 82

0/ 912

0/ 57

0/3

شهر
یهای شهری
کا رب ر 

سیاست
شهری

رشد

هوشمند

0/5

Source: Field Studies of Writer, 2018-2019

همان طور که در جدول  7آمده است ،یافتههای رگرسیون چند متغیره بیانگر این واقعیت است که هرچه  Tو
 BETAبه دست آمده بزرگتر و سطح معناداری کوچکتر باشد ،متغیر مستقل تأثیر بیشتری بر متغیر وابسته دارد .با
توجه به نتایج رگرسیونی بین دو متغیر با سطح معناداری  0/ 023و میزان آلفای کمتر از  ،0/ 05متغیر وابسته متأثر از
متغیر مستقل است .ضریب BETAنیز نشاندهنده ارتباط مستقیم بین دو متغیر اصلی است .در نهایت از طریق
تحلیل رگرسیون دومتغیره میتوان نتیجه گرفت که شرایط مدیریتی ،زیرساختی ،کالبدی ،سیاستی و ...شهر بر ابعاد
رشد هوشمند شهر و فرم شهری تأثیرگذار است و با تغییر در روندهای موجود در این زمینهها ،شرایط تحقق و عدم
تحقق ابعاد رشد هوشمند شهری متفاوت میگردد.
با توجه به اهداف تحقیق ،جهت تعیین رابطه بین متغیر مستقل و وابسته در کرمان و میزان تأثیرگذاری این دو متغیر
برهم ،از مدل تحلیل رگرسیون چند متغیره و برای تعین سهم هر یک از آنها استفاده شده است .یافتههای به دست
آمده از تحلیل در جدول  7نشانمیدهد که دو متغیر مذکور با یکدیگر دارای رابطه معناداری هستند .مقدار آلفا نیز
نکننده تغییرات متغیر
کوچکتر از  0/ 05است و این به معنای اثرگذاری متغیر مستقل بر وابسته است و درواقع تبیی 
وابسته است .از سوی دیگر  Fمشاهده شده در سطح  P ≤ 0.05معنادار است ،بنابراین رابطه بین متغیر مستقل و
وابسته در معادله رگرسیون متغیر ،خطی است.
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جدول  .7تحلیل رگرسیونی میزان عوامل تأثیرگذار بر رشد هوشمند شهری
ANOVAa
مجموع مجذورات
مدل

میانگین مجذورات

رگرسیون

8/ 38 1

1/ 628

باقیمانده

7/268

0/264

16 / 00

کل

F
3/ 52

سطح معناداری
b0/ 023

-

Source: Field Studies of Writer, 2018-2019

جدول  .8تحلیل رگرسیونی میزان عوامل تأثیرگذار بر رشد هوشمند شهری
مدل
1

ضریب غیراستاندارد

B
ثابت
مستقل

ضریب استاندارد

خطای استاندارد
2/ 33

4/461
-0/ 608

T

Beta
-

0/456

سطح معناداری

-0/ 199

Source: Field Studies of Writer, 2018-2019

1/ 784

0/ 089

-0/ 333

0/ 036

رتبهبندی مناطق شهر کرمان بر اساس نظرات گروههای شهری (آزمون کروسکال والیس)
آزمون کروسکال والیس زمانی به کار میرود که تعداد گروهها بیش از  2باشد و در فرض صفر ،ادعا شود  Kنمونه
مستقل از یک توزیع پیوسته واحد یا از چند توزیع مشابه یا میانه یکسان گرفته شدهاند .درواقع ،به بررسی وجود
یپردازد و فقط وجود یا عدم وجود تفاوت بین گروهها را بررسی
اختالف بین گروههای مستقل از نظر رتبهبندی م 
گتر یا کوچکتر بودن گروهها را مشخص نمیکند:
یکند و بزر 
م

با توجه به میانگین رتبهها در جدول  ،8به بررسی تفاوت دیدگاه ساکنان مناطق چهارگانه شهر کرمان در رابطه با
شاخصهای رشد هوشمند شهری در کرمان پرداخته شده است:
جدول  .8رتبهبندی مناطق شهر کرمان بر اساس نتایج آزمون کروسکال والیس
منطقه

تعداد

میانگین رتبهای

رتبه

مناطق

منطقه 1

101

9/4

3

شهری

منطقه 2

94

13 /8

1

کرمان

منطقه 3

105

12 /41

2

منطقه 4

82

6/10

Chi-Square: 2.22; Sig:.027
Source: Field Studies of Writer, 2018-2019

4

کتر از  0/ 027معنیدار است؛ بنابراین به لحاظ آماری
در جدول  ،8مقدار  )2/ 22 ( Chi-Squareدر سطح خطای کوچ 
در دیدگاه ساکنان مناطق شهری کرمان در رابطه با شاخصهای رشد هوشمند شهری تفاوت وجود دارد .نتایج آزمون
صهای رشد هوشمند ،منطقه  1با بیشترین میزان ( ) 13 /8در رتبه اول و
بیانگر آن است که در ارزیابی وضعیت شاخ 
پس از آن مناطق  2 ،3و  1قرار دارند؛ بنابراین ،استنباط میشود که گروههای شهری نیز در رابطه با وضعیت
شاخصهای رشد هوشمند شهری ،دیدگاههای متفاوتی دارند.

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال یازدهم ،شماره سوم ،تابستان 3189
 38فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 

صهای رشد هوشمند شهری ()Source: Finding Research
شکل  .4رتبهبندی مناطق شهر کرمان به لحاظ شاخ 

 -نتیجهگیری و دستاورد علمی پژوهشی

ایده رشد هوشمند بهواسطه اصالح پراکندگی ،توانسته در صدر مباحث مربوط به فرم پایدار شهری قرار گیرد ،به-
نها و سازمانهای غیردولتی دخیل در
گونهای که امروزه بسیاری از بیانیههای سازمان ملل متحد ،دستور کار انجم 
برنامهریزی شهری ،با استفاده از اصول دهگانه رشد هوشمند در پ ِیِی شهر کامل هستند .علیرغم این امر ،در ایران،
شهرداری و سازمانها کمتر توانستند الگوی توسعه شهرها را به صورت مناسب پیش ببرند .به همین علت ،امروزه
بسیاری از شهرهای ایران و از جمله شهر کرمان ،دچار رشد و گسترش فضایی نامنسجم و کمترانمی شدهاند که
مسائل فراوانی همچون افزایش مصرف زمین ،وضعیت نامناسب حمل ونقل عمومی ،افزایش مصرف انرژی و ...
روبرو است و بر همین اساس ،پژوهش حاضر با هدف تحلیل و ارزیابی راهبرد رشد هوشمند شهری در مناطق
چهارگانه شهر کرمان به نگارش درآمده است.
نتایج پژوهش حاضر نشانگر آن است که میانگین کلی شاخصهای رشد هوشمند شهری در کرمان برای هر دو گروه
صها را نسبتًاًا
شهروندان و مسئولین  -نخبگان به ترتیب  2/ 96و  3/ 45است و بدین ترتیب ،شهروندان وضعیت شاخ 
پایینتر از سطح متوسط و مسئولین نیز باالتر از سطح متوسط ارزیابی کردهاند .از دید شهروندان ،تنها شاخصهای
مسکن  3/ 25و اجتماعی/هویت  3در سطحی متوسط ارزیابی شدهاند؛ اما از دید مسئولین  -نخبگان ،تمامی
شاخصها در کرمان توانستهاند میانگینی باالتر از سطح متوسط به دست آورند .نتایج ارزیابی کلی نشان میدهد که
صها را به مراتب مناسبتر از شهروندان ارزیابی کرده و از دید آنها ،وضعیت شاخصها
این گروه ،وضعیت شاخ 
در کرمان از سطح نسبتًاًا متوسطی برخوردار است.
صهایی که برای ارزیابی وضعیت
نتایج حاصل از کاربرد آزمون  Tتک نمونهای نیز نشانگر آن است که تمام شاخ 

رشد هوشمند شهری در کرمان به کار برده شدهاند ،از سطح معنیدار ِیِی مناسبی برخوردار هستند اما تفاوت معنی-

داری در سطح آلفای  0/10از دید پاسخگویان در کرمان وجود دارد .این مسئله ،دستهبندی مناطق شهری به لحاظ

تحلیل و ارزیابی راهبرد رشد هوشمند39 ...

یکند؛ در حقیقت این فرض که مناطق مورد مطالعه به لحاظ وضعیت
شاخصهای رشد هوشمند را تأیید م 
شاخصهای رشد هوشمند در وضعیت مناسبی قرار ندارند ،تأیید میشود .آنچه از دید شهروندان قابل تأمل است،
صهای مدیریت شهری ،کاربریهای شهری ،دسترسی و شبکه حمل ونقل و معابر است که
وضعیت نامناسب شاخ 
این امر را میتوان ناشی از عواملی مانند مشارکت پایین شهروندان در مدیریت شهری ،توجه پایین به اصل عدالت
تهای مناسب
حهای شهری ،ضعف در اتخاذ سیاس 
فضایی ،عدم شفافیت برنامهها ،عدم أخذ نتایج مناسب از طر 
تهای شهری مسالهدار و ( ...شاخص مدیریت شهری) ،کمبود فضاهای تفریحی ـ رفاهی،
بهسازی و بازآفرینی باف 
یهای
نهای بالاستفاده شهری ،عدم کفایت و توزیع نامناسب کاربر 
عدم قابلیت پیادهروی مناسب معابر ،وجود زمی 
خدماتی ،توجه پایین به زیباسازی فضای شهری و وجود کاربریهای مزاحم در بافت شهری (کاربریهای شهری)،
دسترسی پایین به خدمات عمومی ،بازه زمانی دسترسی به خدمات ،دسترسی پایین افراد معلول و کمتوان به فضاهای
شهری ،دسترسی نسبتًاًا پایین معابر شهری و ( ...دسترسی) دانست که شهروندان را به دیدگاه نه چندان مثبت در
رابطه با شاخصهای رشد هوشمند در شهر کرمان ترغیب کرده است.
صهای رشد هوشمند
در نهایت ،نتایج آزمون کروسکال والیس حاکی از آن است که در ارزیابی وضعیت شاخ 
شهری در شهر کرمان ،منطقه  2با بیشترین میزان ( ) 13 /8در رتبه اول و پس از آن مناطق  1 ،3و  4قرار دارند.
صهای رشد هوشمند ،دیدگاههای متفاوتی
نگونه استنباط میشود که گروههای شهری در رابطه با وضعیت شاخ 
ای 
دارند؛ همانگونه که منطقه  1شهر کرمان در شاخص اجتماعی ،منطقه  2در شاخص دسترسی ،منطقه  3در شاخص
کاربریهای شهری و منطقه  4در شاخص محیطی رتبههای اول تا چهارم را به دست آوردهاند.
بر اساس آنچه بیان شد ،نظر نگارنده بر این است که پیامدهای نامطلوب روند شتایان توسعه شهری که در سالهای
اخیر در شهرهای کشور حاکم بوده ،ضرورت تغییر دیدگاههای حاکم بر برنامهریزی شهری و توجه به کاربست رشد
حها و برنامههای توسعه شهری را گوشزد میکند و بنابراین توصیه میشود تا مفهوم رشد
هوشمند شهری در طر 
هوشمند به صورت اصولی در تمامی ابعاد حیات شهر دخالت داده شود ،اما دستیابی به چنین رویکردی ،نیاز به
طراحی و برنامهریزی بر اساس شناخت وضعیت موجود در کل سطح شهر و برنامهریزی بر اساس اصول دهگانه
رشد هوشمند است تا با سازوکارهایی مناسبتر ،زایش و بالندگی شهری ،تحقق و تداوم یابد.
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