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چکیده
در گذشته های نهچندان دور ،واحدهای محله ای در شهرها ،هویت بخش و القاءکنندۀ حس تعلق مکاني به سااکنان واود بودنادم اماا باه
موازات توسعۀ کالبدی لجامگسیخته و مبتني بر اهداف صرف کالبدی و اقتصادی ،به تدریج مرزهای کالبدی محله از بای رفتاه و آن را از
عنصر هویتبخشي ته ي کرده است .یکي از اهداف اجتماعي رشد هوشمند شهری ،تقویت تعامالت اجتمااعي و افایایش حاس تعلاق و
وابستگي به مکان در واحدهای محلهای است .ت حقیق حاضر با هدف بررسي تأثیر رشد هوشمند شهری در تقویت هویت محلاهای انجاام
شده است .محدودۀ مورد مطالعه ،چهار محلۀ تیموری ،دریان نو ،توحید و طرشت در منطقۀ  2شهر تهران است .روش تحقیاق توصایفي-
تحلیلي و داده های موردنیاز به دو طریق پیمایشي (پرسشنامه) و اسنادی گردآوری شدهاند .بدی ترتیب ابتدا نمونهای با حجم  383نفار
از بی ساکنان چهار محله بهصورت تصادفي انتخاب شده ،سپس دادههای پرسشنامه ای با استفاده از آزمون های آماری و با باهکاارگیری
نرمافیار  SPSSمورد تجییهوتحلیل قرار گرفته است .همچنی  32شاوص مرتبط با رشد هوشمند که ازطریق آمارهای رسمي جما آوری
شده ،با استفاده از مدل  VICOREمحاسبه و تحلیل شدهاند .نتایج تحقیق نشان ميدهد که درمجموع میانگی نمرۀ هویت محلاهای در
حد متوسط و نمرۀ کیفیت محیطي (رشد هوشمند) در سطحي کمتر از حد متوسط قرار دارد .از بی محالت ماورد پاهوهش ،فقاط محلاۀ
تیموری با میانگی  3.26بیش از حد متوسط و سه محلۀ دیگر کمتر از حد متوسط قرار ميگیرند .نتایج بهدستآمده از مدل وایکاور نیای
حاکياز برتری محلۀ تیموری در شاوص های رشد هوشمند است .از دیگر نتایج ای تحقیق ،وجود رابطۀ معني دار مثبت بی میانگی نمرۀ
رشد هوشمند و هویت محلهای است.
کلید واژگان :هویت محلهای ،رشد هوشمند ،مدل وایکور ،منطقۀ  2شهر تهران.

 -1دانشیار گروه جغرافیا و برنامهرییی شهری ،دانشگاه حکیم سبیواری (نویسنده مسؤول)
 -2استادیار گروه جغرافیا و برنامهرییی شهری ،دانشگاه تهران
 -3دانشجوی کارشناسي ارشد جغرافیا و برنامهرییی شهری ،دانشگاه حکیم سبیواری
 -4دانشجوی کارشناسي ارشد جغرافیا و برنامهرییی شهری ،دانشگاه تهران
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مقدمه


احتمات و اتفاقا ناسازگار مواجه میسازد (قالی ها،،


در دو سدۀ گذشته ،جهان با یک انقالب شهری مواجهه
شده اسهت .در سها  1800مهیالدی بیشهتر جمعیهت
جهان در روستاها بهسر میبرده و از هر صد نفر فقط 3
نفر در شهرها زندگی میکردهاند؛ حها آنکهه در سها
 2009میالدی درصد جمعیت شهرنشین به کمی بیش
از پنجاه درصد رسیده است (خلیلآبهادی.)28 :1390،
تههداوا ایههن رونههد ،آینههدۀ کههرۀ زمههین را بیشههتر بهها
چشماندازهای شهری مواجهه مهیکنهد؛ بههطهوری کهه
پیشبینی میشود تا سا  2025میالدی ،افهوونبهر 5
میلیارد نفر (حهدود  75درصهد) از جمعیهت جههان در
فضههاهای شهههری زنههدگی کننههد (ضههرابی و همکههاران،
 .)2 :1390درواق ه مهها امههروزه در مههو سههوا انقههالب
شهری قرار گرفتهایم؛ پدیدۀ پیچیهدهای کهه از اواسهط
سدۀ نوزدهم شروع شد و ویژگی بارز آن افوایش مطلق
و نسهه ی رشههد بههینظیههر جمعیههت شهههری ،توسههعۀ
کالنشهرها و رشد منهاطق مادرشههری اسهت .بها ایهن
وجود انقالب شهری فقط توزی مجدد جمعیت ن هوده،
بلکه دربرگیرندۀ تغییهرا اساسهی در سهازمان فضهایی
جامعه و سازمان اجتماعی فضاست (زیهاری و دیگهران،
.)30 :1388
بیشههتر شهههرها در گذشههته بهههصههور ط یعههی رشههد
کردهاند؛ یعنی بدون برنامهریوی آتی و بهصور اتفاقی
توسعه یافتهاند .درحالی که امروزه گسترش شههرها تها
حد قابلتوجهی در اختیار بورسبهازان و زمهینخهواران
قرار دارد .اینان بدون اطالع از تکنیکهای شهرسهازی،
با حفظ مناف شخصی و با خریهداری اراضهی وسهی و
تفکیک نادرست آنها ،گسترش ناهماهنه و نهاموزون
شهرها را باعث شدهاند (شیعه.)21 :1390 ،
درحا حاضهر یهک دگرگهونی وسهی در کهل سهاختار
جمعیت کشهور همهراه بها تحهر وسهی اجتمهاعی و
فضایی مشهاهده مهیشهود کهه سراسهر کشهور و تمهاا
کههانونهههای فعههالیتی و سههکونتی آن را دچههار تحههو ،
بازسازی و نوسهازی کهرده اسهت .ایهن رونهد ههرگونهه
آیندهنگری ،برنامهریوی ،هدایت و نظار در امر توسعه
و عمران شهری را بها ان هوهی از مجههوت  ،تعارضها ،

.)90 :1390
توسعۀ فضایی -کال هدی شهتابان و نهاموزون شههرهای
ایران نیو در چند دهۀ اخیر آثار و پیامهدهای نهامطلوب
اجتماعی ،اقتصادی و کال دی را بههدن ها آورده اسهت.
هوینههای گوا ،حملونقل و خهدما رسهانی شههری،
اتههال ،انههرتی ،تخریه محههیطزیسههت ،عههدازی ههایی و
انسجاا محیط شهری ،ناپایداری اجتمهاعی ،ههدر دادن
سههرمایههههای مههادی و اجتمههاعی در شهههر ،تشههدید
جههداییگوینههی اجتمههاعی و بههیهههویتی اجتمههاعی ،از
مهمترین مشکال شههرها در بحهث توسهعۀ نهامطلوب
فضایی -کال دی به حساب مهیآیهد (حیهدری:1391 ،
 .)68در این راستا شهرها دائماً درحا تغییر شکلدادن
به مکانهای فاقهد معنهی و هویهت و بیگانهه بها ادرا
ساکنان میباشند (بهوادفر.)67 :1390 ،
از گذشتههای دور محال مسکونی در شهرها ،بهعنوان
سلو های حیا شهری دارای نقش اساسی در زندگی
ساکنان آنها بودهاند و بهدن ا تجم بیشتر افهراد بها
ویژگیهای مشتر در یک محدوده ،آن بخش از شهر
دارای هویت خاص و شناختهشهدهای بهود کهه سه
تمایو آن از دیگر بافتهای اطرا ،میشهد؛ امها امهروزه
شاهد بهوجودآمدن محلههایی هستیم که غیر از تفاو
در اسمشان ،هیچ ویژگی متمایو دیگری نسه تبهه ههم
ندارند .درواق اهمیت مکان در هویهت فهرد آنچنهان
است که وقتی افراد محل سکونت خود را تغییر داده یا
بهطریقی از دست میدهند تا مد ها دچار سردرگمی
و ازخودبیگانگی میشوند؛ بنهابراین در ایهن بهین بایهد
بهدن ا راهحلهها و طهر ههای شههری بهود کهه ایهن
شکا،های بین افراد و مکانها و سردرگمیههای آنهها
را از بههین ب ههرد و روابههط همسههایگی ،تعههامال بیشههتر
انسانی و آسایش را در شهرها بهوجهود آورد (قاسهمی و
نگینی.)115 :1389 ،
نظریۀ توسهعۀ پایهدار بهه عنهوان نظریهۀ ههواره سهوا و
جایگوینی برای مکات و اندیشهههای ق لهی ،گسهترش
هماهنهه درون و بیههرون شهههرها در ابعههاد مختلهه
اجتمههاعی ،اقتصههادی ،مههدیریتی و کال ههدی-فضههایی را
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شرط تزا برای توسعۀ متوازن مهیدانهد .در چهارچوب
توسعۀ پایدار ،دیدگاهها و مفاهیم گوناگونی در دو دههۀ
اخیر پدید آمده است .رشد هوشمند شههری بههعنهوان
شکل تکاملیافتهتر این دیدگاهها ،سطح گسهتردهای از
انواع مسائل ،مشکال و راه ردههای توسهعۀ شههری را
دربرمیگیرد (اهللویسی.)4 :1390 ،
در این تحقیق سعی بر آن است تا با آشنایی کامهل بها
تئوری رشد هوشمند و بررسی وضعیت محال منطقهۀ
 2ازنظر برخورداری از شاخصهای این تئوری ،تهثثیری
که وجود شاخصهای رشد هوشمند بر تقویهت هویهت
محلهای در هر یهک از محهال گذاشهته اسهت ،مهورد
بررسی و تحلیل قرار گیرد .سؤا های اساسی که پاسه
منطقی و مستد به آن ،هد ،اصلی تحقیق را تشکیل
میدهد ،ع ار است از:
 -1میوان احسهاس هویهت محلهه ای در بهین سهاکنان
محلههای مورد مطالعه چگونه است؟
 -2آیا بین شاخص های رشد هوشمند شههری و سهطح
هویت محلهای رابطۀ معناداری وجود دارد؟
در پاس به سوات یاد شده دو فرضیه زیر مطر شده
است:
 -1بهنظر میرسد در مجمهوع ،میهوان احسهاس هویهت
محلهای بین ساکنان محلههای مورد مطالعهه در سهطح
پایینی قرار دارد.
 -2بهنظر میرسد بین شاخس رشد هوشمند شههری و
احساس هویت محلهای هم ستگی معنیدار وجود دارد.
پیشینۀ تحقیق
پژوهشهای مختلفی در جهان و ایران دربهارۀ موضهوع
رشد هوشمند شهری و هویت محلههای صهور گرفتهه
است که میتوان به مواردی چند اشاره کرد:
بنوها ،و توری 1در سا  2010با ارائهۀ مسهتنداتی از
الگوی رشد پنسیلوانیا بها استفاده از دادههای جمعیتهی
و اطالعا کهاربری زمهین نشهان داد کههه تخصههیص
مالیهههها بههههه تقسههههیم زمهههین ،ابهههوار قدرتمنهههد
ضهدپراکنهدگی اسهت .بها افهوایش مالیا بهر تفکیهک

زمین ،واحدهای مسهکونی بههدن ها الگوی متراکمتری
سوق پیهدا مهیکننهد ( Banzhaf and lavery, 2010:
.)179
2
هانکی و مارشا معتقدند ،شکل شهر و طر محلههها
در انتخاب نوع وسیله و فاصلۀ طیشهده ،نقهش زیهادی
دارند و تراکم جمعیت ،کاربری زمین و حملونقل ان وه
با سرانۀ سفر مرت ط هسهتند ( Hankey & Marshall,
 .)2009الکساندر و تومهالتی )2002( 3در ارت هاط بهین
«رشد هوشمند و توسعۀ پایهدار» بهه ارت هاط تهراکم بها
کارایی زیرساختها و کاهش استفاده از خودرو ،همهراه
بهها کههارایی اکولوتیههک و اقتصههادی اشههاره کردنههد
(.)Alexander & Tomalty, 2002

رهنما و حیاتی ( )1393در مطالعهای با عنوان «تحلیل
شاخصهای رشهد هوشهمند شههری در شههر مشههد»
نشان داد که منطقهۀ  1بها امتیهاز  ،0/150در شهاخص
دسترسی به وسایل حمهلونقهل همگهانی و مسهیرهای
ویههژۀ دوچرخههه ،منطق هۀ ثههامن بهها امتیههاز  0/166و در
شاخص زیستمحیطهی ،منطقهۀ  11بها امتیهاز 0/163
بهترین وضعیت را داشتهاند .درنهایت نیهو بها تلفیهق و
تحلیل شاخصهای مورد سنجش این پژوهش در مهد
 ANPمشخص شد که منطقهۀ  8شههرداری مشههد بها
امتیاز  0/108بهترین ساختار رشد هوشمند شههری را
در میان مناطق شهر مشهد داراست (رهنمها و حیهاتی،
.)1393
رحمانی دولت آباد و همکاران( )1392هويت محله ا
با تاكيد بر نقش نهادها مردمی در منطق  7تههران را
مورد سنجش قرار دادند .نتايج پهووهش نشهان داد كه
عليرغم وجود حساسيت نسهتت به محله و پتانسهي
شک گير هويت محل ا در بين شهروندان منطقه
هفهت احسها تلله و حساسهيت به محله در بههين
شهروندان منطق مورد مطالل قاب قتول نيست .يکهی
از مهمترين عل اين موضوع فقدان تلام سازنده بهين
نهادها مردمی و شهروندان در اين منطق است.

2 Hankey & Marshall
1 Banzhaf and lavery

3 Alexander & Tomalty

204

در مطالعهههه دیگهههری ضهههرابی و همکهههاران ()1390
شاخصهای رشد هوشمند شهری در اصهفهان را مهورد
بررسی قرار دادند .نتایج این مطالعه نشان مهیدههد ،از
بهههین  14منطقهۀ شههههرداری اصهههفهان ،منطقهۀ  8در
شهاخص اجتمهاعی -اقتصهادی ،منطقهۀ  5در شهاخص
کال ههدی و کههاربری اراضههی ،منطقههۀ  2در شهههاخص
زیس هتمحیط هی و منطق هۀ  3در شههاخص دسترسههی و
ارت اطا  ،رت ۀ او را به خهود اختصههاص دادهانهد .در
شاخص تلفیقهی رشهد هوشههمند شهههری ،منطقهۀ 5
شههههرداری بهتهههرین حالهههت و منطقههۀ  14بههدترین
وضعیت را داشته است (ضرابی و همکاران.)1390،
قاسمی و نگینی ( )1389در مطالعۀ دیگری تثثیر بافت
محال بر هویت اجتمهاعی در شههر اصهفهان را مهورد
بررسی قرار دادند .نتهایج حاصهل از ایهن پهژوهش نیهو
نشان میدهد ،سطح بافت محال (متغیّر نفوذپذیری و
درهمتنیدگی) بر هویت اجتماعی محلهای در هر یک از
دو محلۀ مرداویج و ع اسآباد تثثیرگذار اسهت (قاسهمی
و نگینی.)1389 ،
مباني نظری
رشد هوشمند شهری
مفهوا رشد هوشمند در دهۀ  ،1990در ادامهۀ م احهث
مدیریت رشد که در دهههای  1970و  1980در نظهاا
برنامهریوی بهکار گرفته شده بود ،پدیهدار شهد .اگرچهه
ریشۀ حرکت رشد هوشمند عمیق است؛ اما میتوان در
این زمینه به دو حرکت که تثثیر زیادی بر فراگیر شدن
آن داشتند ،اشاره کهرد کهه ع هار انهد از :پیهاا رشهد
هوشمند و قانون حفاظت محلی در مریلند؛ این قهانون
در سا  1997در مریلند وارد عرصهۀ سیاسهی شهد و
هد ،از آن ایجاد توسعهای هدفمنهد در نهواحی دارای
اولویت برای سهرمایهگهذاری ،حفاظهت از زمهینههای
روستایی ،تشویق به توسعۀ مجدد نواحی ساختهشهده و
نودیکی محیطهای کار و زنهدگی اسهت و دوا انتشهار
کتاب راهنمهای قهانونی رشهد هوشهمندانه کهه توسهط
انجمن برنامهریوی آمریکا ) (APAدر سها  2002بهه
چاپ رسید .براساس گهوارش ایهن انجمهن ،فشهردگی،
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حملونقل در دسترس ،پیهادهمحهوری ،توسهعۀ الگهوی


کاربری مختلط و استفادۀ مجدد از زمهین ،از اههدا ،و
کاربردهای اصلی تئوری رشد هوشمند است ( Handy,
 .)2005: 147میتوان گفت رشد هوشمند به اصهولی از
توسعه و عملیا برنامهریوی اشاره دارد که باعث ایجاد
الگوی کاربری زمین و حملونقل مهؤثر مهیشهود .ایهن
روش ،استراتژی بیشماری را دربرمیگیرد که نتایج آن
دسترسی بیشهتر ،الگهوی کهاربری اراضهی کارآمهدتر و
سیستم حملونقل چندگانه را شامل میشود و بهدلیهل
آثار نامطلوب الگوهای توسعۀ پراکنده ،بهصور وسیعی
مورد استفاده قرار میگیهرد (رهنمها و حیهاتی:1393 ،
 .)76رشد هوشمند برای رسیدن به اهدا ،خود شهامل
اصو رایجی ازجمله موارد زیر است:
 )1محدود کهردن توسهعه ههای جدیهد بههسهمت بیهرون
بهمنظور ایجاد سکونتگاههای فشرده و حفظ فضاهای باز؛
 )2بات بردن تراکم مسکونی در محال جدیهد و محهال
موجود؛
 )3اخههتالط کههاربری اراضههی و طههر هههای پیههادهمحههور
به منظور به حداقل رساندن استفاده از اتوم یل در سفرهای
درونشهری؛
 )4تثمین هوینه های عمومی توسعه ههای جدیهد بهر روی
مصر،کنندگان ازطریق فشردهسازی به جای داشتن ایهن
هوینهها که بهطور کلی توسط جامعه پرداخت میشود؛
 )5تثکید بر حملونقل عمومی به منظور کاهش اسهتفاده
از حملونقل خصوصی؛
 )6احیا و سرزندگی بخشیدن به محال قدیمی موجود.
ازجمله سایر اصو رشد هوشمند که کمتر مورد توجهه و
حمایت قرارگرفتهاند می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 )7ایجاد مساکن ارزانقیمتتر؛
 )8کاهش موان حقوقی توسعهدهندگان؛
 )9اتخههاذ مقههررا متنههوعتههر دربههارۀ زی ههاییشناسههی،
طر بندی خیابانها و طراحی ). (Downs, 2016: 368
یکی از اهدا ،رشد هوشمند شهری ،طراحی فضاهای بهاز
کوچک و ایجاد روستا-شهرها برای خلهق دوبهارۀ حها و
هههوای شهههرهای گذشههته اسههت (.)weeks, 2011:26
شاخص دیگر ،تئوری رشد میانافوا یها توسهعه از درون
است که درحقیقت نوعی از توسعه اسهت کهه بهرخال،
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سایر سیاستهای توسعۀ شهری در بسهتر موجهود و بها
حضههور سههاکنان و شهههروندان و واحههدهای همسههایگی
صور میگیرد و این نوع توسعه می تواند از فضهاهای
باز محافظت کند ،مراکو شهرها و محلهههای قهدیمی را
باززندهسازی کند و جوامه حمهلونقهلمحهور و قابهل
پیادهروی بهوجود آورد (دهقانی لوار.)84 :1393 ،
یکی از طر های رشد هوشمند ،توسعۀ فشرده است؛ به
این معنی که مرکو محله مشهخص و مرزههای معیّنهی
دارد ،مقاصد مختل سهفر در فاصهلۀ کوتهاه پیهادهروی
قرار گرفته ،تنوع انواع مسکن و دسترسهی مناسه بهه
حمههلونقههل عمههومی وجههود دارد (زنگنههه شهههرکی،
)42:1394؛ بنههابراین خانههههههای مسههکونی بهههمنظههور
کاهش زمان رفتوآمد و مشکال ترافیکهی مهرت ط بها
آلودگی بیشتر ههوا ،مهیبایسهت نودیهک مشهاغل قهرار
بگیرند) . (Edwards & Haines, 2007: 55در محهال
پیادهمحور ،افراد و گروههای کوچک زیادی در نودیکهی
مغازهها و بهصور پیادهمحور زندگی میکننهد کهه بها
پراکندگی کاربریها مخال هستند .درمقابهل ،افهرادی
که برای همۀ کارهای روزانهشهان از اتوم یهل اسهتفاده
میکنند،در تضادباگروهاو هستند). (Turner, 2007: 21
امروزه نظریۀ رشد هوشمند ،با تخصیص کاربری بهطور
فشرده با گرایش بهه حمهلونقهل عمهومی ،شههر قابهل
پیادهروی و مناس برای دوچرخهسواری ،شامل توسعه
با کاربری مختلط و انواع مختلفی از گوینههای مسهکن
حمایههت مههیکنههد .از مهههمتههرین اهههدا ،ایههن نظریههه،
دستیابی بهه حسهی منحصهربهفهرد از جامعهه و محهل
زندگی ،افوایش گوینههای مختله بهرای حمهلونقهل،
اشههتغا و مسههکن ،پخههشکههردن عادتن هۀ هوینهههههها و
عایدیهای توسعه ،حفهظکهردن و به هودبخشهیدن بهه
منههاب ط یعههی و فرهنگههی و ارتقههای سههالمت عمههومی
جامعه است (سی الدینی و دیگران.)243 :1392 ،
هویت محلهای
هویتبخشی محلهای بهعنوان مقدمۀ موضوع تقسیما
کال ههدی شهههر و چگههونگی ابعههاد و سلسههلهمرات ه آن،
امروزه به ضرورتی عمده در م احث برنامهریوی شههری
ت دیل شده است .ازطرفی مفهوا محله در برنامهریهوی
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و طراحی شهری ،از آن روی جایگاهی ویژه مییابد کهه
با هویتبخشی به آن میتوان حهس تعلهق بهه مکهان و
بهنوعی حس جها و هویهت شههروندان را تقویهت کهرد
(جهانی دولتآباد .)82 :1392 ،بهطور کلی ،یک مکهان
جغرافیایی عالوهبهر بعهد مهادی ،از بعهد غیرمهادی نیهو
برخهوردار بهوده و احساسهاتی در سهاکنان خهود ایجهاد
میکند .بهواسطۀ این احساسا  ،نوعی تعلق بهه مکهان
در افراد ایجاد شده که منجهر بهه شهکلگیهری هویهت
مکانی میشود که همگاا با برنامههریهوی پسهتمهدرن
عمدتاً در سطح محلههای شهری مطر است (رهنمها و
رضههوی .)30 :1391 ،در ایههن زمینههه جغرافیهها بهها یههک
نگرش کلنگر و نظهاامنهد ،بازیهابی و حفهظ هویهت را
ازطریق توجه به مجموعهای از واقعیا مکانی -فضهایی
جستجو میکند .درواق از این دیهدگاه ،هویهت زمهانی
وجه واقعی به خود میگیرد که همۀ عناصر کال هدی در
ارت اط با هم ،یک فضای کارکردی خاص بیافرینند کهه
از بههرهمکههنش ایههن مجموعههه هویههت در فضهها شههکل
میگیرد (سلطانزاده .)56 :1372 ،درواق هویت شههر
بایستی بر پایۀ مؤلفههای تشکیلدهنهدۀ شخصهیت آن
فضا شناسایی شود؛ از جمله مؤلفههای تشهکیلدهنهدۀ
شخصیت یک شهر ع ار انهد از :مؤلفههههای ط یعهی،
مصنوع و انسانی« .مؤلفههای ط یعی» شامل کوه ،رود،
مادی ،تپهه ،دشهت و« . ...مؤلفههههای انسهانی» شهامل
فرهنه ه  ،زبهههان ،مهههذه  ،آداب و رسهههوا ،سهههواد و
«مؤلفهههای مصهنوع» تهکبناهها ،راه ،محلهه ،میهدان،
بلو های شهری را شهامل مهیشهود (نوفهل و دیگهران،
.)59 :1388
اختالط کاربریها میتواند حس مکهانی محهال را بها
ایجاد فرصتهایی برای فعهل و انفعهات اجتمهاعی در
اینکه مردا در یهک وقهت مهیتواننهد بههانهدازۀ کهافی
همدیگر را مالقا کنند ،افهوایش و گسهترش دههد و
اینچنین ،روحیۀ اجتماعی تقویهت شهود (حسهینزاده
دلیر و صفری .)121 :1391 ،رشد هوشمند از محالتهی
حمایت میکند که حسی از تعلق محلی ایجاد کهرده و
بنابراین بهدن ا یک بافت اجتماعی یکپارچه است کهه
منههاف اقتصههادی را نیههو دربههر دارد .طههر هههای رشههد

206

هوشمند که شامل گذرگاههای عابر پیاده ،مراکو شههر،
خیابانهای مسکونی باریکتر و پار هاست ،بهه روابهط
متقابل اجتماعی کمک میکند .فضاهای خیابانی که در
آنها مهیتهوان پیهادهروی و یکهدیگر را مالقها کهرد،
کلیهدیتهرین عامهل سهازندۀ ارت اطها درونمحلهههها
هسههتند (دولتههی .)16 :1386 ،پیههادهروهههای مناسهه
میتوانند باعث افوایش حس تعلهق مکهانی شههروندان
نس تبه محلههای خود باشهند (دهقهانی الهوار:1393 ،
 .)83پیادهروی ،مهمترین امکان برای مشاهدۀ مکانهها
و فعالیتها و احساس شور و تحهر زنهدگی و کشه
ارزشها و جاذبههای نهفته در محیط شههر بههحسهاب
میآید .این پدیده ازنظر ادرا هویت فضایی ،احسهاس
تعلق به محهیط و دریافهت زی هایی از اهمیهت اساسهی
برخوردار است (مهدی زاده .)1379 ،درواق ههر انهدازه
که سهولت دسترسی به مؤسسا عمهومی و تجهیهوا
محلهای با پیادهروی امکانپهذیر باشهد ،در ایهن فراینهد
احساس تعلق به محله افوایش مییابهد و هرانهدازه کهه
دسترسههی بههه نیازهههای روزانههه و تغییههرا شهههری بهها
اتوم یل صور گیرد و فاصلۀ خانه تا آن بیشهتر باشهد،
به همان اندازه احساس هویت و تعلق اجتماعی به شهر
کهههاهش مههییابهههد (غهههراب .)67 :1390 ،همچنهههین
ساختوسهاز بها تهراکم بهاتتر ،عنصهری کلیهدی بهرای
شهرهای قابل پیادهروی و ارائۀ گوینههای بیشتر بهرای
سیستم حملونقل است.
بهطور کلی با ایجاد تراکم مناسه کهاربریهها در یهک
محله و تقویهت حرکهت پیهاده در یهک بافهت ،موجه
سرزندگی و پویایی آن شده و میتواند حیا دوبهارهای
به ساکنان ب خشد (علی قلعه باباخانی.)23 :1387 ،
روش تحقیق
تحقیق حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی نگارش شهده
اسههت .در بررسههیهههای میههدانی ازطریههق پرسشههنامه
اطالعا مربوط به وضعیت هویت و تعلق محلهای و نیو
سطح کیفیت محیطی (رشد هوشمند) از محال ناحیۀ
( 5محلۀ توحید و دریان نو) و ناحیۀ ( 6محلۀ تیمهوری
و طرشت) منطقۀ  2شهر تهران گردآوری شهده اسهت.
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ابتدا با استفاده از فرمو کوکران ،نمونهای


بدین ترتی
با حجم  383نفر در بهین سهاکنان چههار محلهۀ مهورد
مطالعه بهصور تصادفی انتخاب شده است .این دادهها
با استفاده از آزمهونههای آمهار توصهیفی و اسهتن اطی
(مقایسۀ میانگینها ،ضری هم ستگی و آزمون تهوکی)
مورد تجویهوتحلیل قرارگرفته است .همچنین دادههای
 32شاخص مرت ط با رشد هوشمند از نتایج سرشماری
و نهادهای مدیریت شهری جمه آوری و بها اسهتفاده از
مههد  VICOREمیههوان رشههد هوشههمند در هریههک از
محلههای چهارگانه محاس ه و رت هبنهدی شهده اسهت.
برای سنجش شاخص میوان هویت محلههای داده ههای
گهههردآوریشهههده ازطریهههق پرسشهههنامه در  6مؤلفهههه
دستهبندی شدهاند که ع ار اند از -1 :تعلق مکهانی (7
گویههه) -2 ،اعتمههاد نهههادی ( 5گویههه) -3 ،مشههارکت
اجتماعی ( 7گویه) -4 ،هم ستگی اجتماعی ( 7گویهه)،
 -5رضایتمندی ( 6گویه) -6 ،کیفیت محیطی محال
که معر ،رشد هوشمند است ( 7گویه) .برای سهنجش
پایهایی سهؤات پرسشههنامه از آزمهون آلفهای کرون هها
استفاده شده است .ضهری کلهی بهرای همهۀ گویهههها
 0/816به دست آمده است که با توجه به اینکه بورگتر
از  0/7است ،بیانگر پایایی مناسه و قابهلق هو ابهوار
سنجش ( پرسشنامه) است .روایی سؤا های پرسشنامه
نیو ازطریق انط اق آن با گویههههای مهورد اسهتفاده در
پههژوهشهههای علمههی مشههابه و نیههو تثییههد  5نفههر از
متخصصان رشتۀ برنامهریوی شههری و جامعههشناسهی
مورد ارزیابی قهرار گرفتهه اسهت .عهالوهبهر ایهن ،بهرای
سنجش برخورداری محال از شاخصهای عینی رشهد
هوشمند ،از چهار شاخص عمدۀ :اجتمهاعی-اقتصهادی،
کال دی ،زیستمحیطی و دسترسی استفاده شده اسهت
(جدو .)1
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جدول  .1شاوصهای مورد استفاده در سنجش رشد هوشمند

ردیف

زیرگروه شاوصهای کالبدی

AHP
وزن

ردیف

زیرگروه شاوصهای زیستمحیطي

AHP
وزن

1

مسکونی

0/056

19

فضای س و

0/267

2

تجاری

0/048

20

سرانۀ یکسالۀ تولید زباله

0/133

3

اداری

0/048

4

0/049

تثسیسا و تجهیوا

زیرگروه شاوصهای دسترسي

ردیف

5

حملونقل

0/045

21

نس ت معابر سواره به محله

0/11

6

جهانگردی

0/053

22

نس ت دسترسی به ایستگاه دوچرخه

0/28

7

آموزشی

0/053

23

نس ت دسترسی به ایستگاه اتوبوس ()%

0/268

8

بهداشت

0/055

24

نس خانوارهای دارای خودرو س ک ()%

0/95

9

نظامی

0/048

25

نس ت دسترسی به ایستگاه مترو

0/284

10

مذه ی

0/049

26

نس ت دسترسی به ایستگاه بی آرتی

0/286

11

صنعت

0/048

27

نس ت سرانۀ معابر پیاده

0/212

12

فرهن

0/049

13

ورزش

0/046

ردیف

زیرگروه شاوصهای اجتماعي-اقتصادی

14

تفریحی

0/053

28

معکوس بعد خانوار

0/128

15

خدما اجتماعی

0/065

29

معکوس بار تکفل

0/119

16

پارکین

0/293

30

درصد شاغالن

0/121

17

درمانی

0/055

31

تعداد خانوار در واحد مسکونی

0/119

18

نس ت وسعت محله از شهر

0/064

32

تراکم جمعیتی محله

0/066

(من  :فردوسی و شکری فیروزجاه و نگارندگان)1394 ،

محدودۀ مورد مطالعه
براسههاس تقسههیما اداری شهههرداری ،منطقهۀ  2بههه 9
ناحیه و  27محله تقسهیم شهده اسهت .مسهاحت شههر
تهران در سا  1390بالغبر  730کیلومتر مربه اسهت.
اساس کار تحقیق بر چهار مورد از محهال نهواحی  5و

( 6محلۀ دریان نو ،توحیهد ،طرشهت و تیمهوری) بهوده
است .تراکم جمعیتی محال تیموری ،طرشت ،دریهان
نو و توحید بهترتی  33 ،27 ،33و  39نفهر در هکتهار
است (جدو .)2

جدول  .2جمعیت و مساحت محلههای مورد مطالعه

نام محله

جمعیت 90

مساحت محله

نسبت وسعت محله از شهر

تراکم جمعیتي محالت

تیموری

38642

119

0.19

33

طرشت

33851

127

0.21

27

دریان نو

58050

170

0.28

33

توحید

51086

130

0.21

39

(من  :سایت شهرداری منطقۀ  ،2محاس ا  :نگارندگان)1394 ،
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حدود چهارگانه ناحیهه  5از شهما بهه بورگهراه جهال
آ احمد ،از شرق به اتوبان یادگار امهاا (ره) ،از جنهوب
به خیابان آزادی ،از غرب به اتوبان جنها و ناحیهۀ  6از
شما به خیابان ستارخان ،از جنوب به خیابهان آزادی،
از غرب به بورگراه یادگار امهاا و از جنهوب بهه خیابهان
شما و از شهرق بهه خیابهان توحیهد محهدود مهیشهود.
مساحت منطقۀ مورد مطالعه ط ق برآورد بهعمهلآمهده
 549هکتار است .جمعیت این دو ناحیه ط هق بهرآورد
سا  1390تعداد  181629نفر محاسه ه شهد (سهایت
شهرداری منطقۀ  .)1394 ،2درخصوص دتیل انتخهاب


محلههای فوق برای پژوهش موردنظر میتوان با توجهه


به برخورداری محال از شاخصههای سهنجش الگهوی
رشد هوشمند ،معیارهایی همچون دسترسی مطلوب به
حملونقل عمومی ،وجود پار هایی در سطح محهال ،
اهمیت اختالط کهاربری اراضهی ،نسه ت بهاتی سهرانۀ
معابر پیاده و فشردگی بافت موجود ،محال فوقالهذکر
انتخاب شد؛ بنابراین تهثثیری کهه وجهود شهاخصههای
رشد هوشمند بر تقویت هویت محلههای در ههر یهک از
محال گذاشته است ،مورد بررسی قرارگرفته است.

شکل  .1موقعیت محالت شهری مورد مطالعه در منطقۀ 2
(ترسیم :نگارندگان)1396 ،

یافتههای توصیفي تحقیق
مسههلماً آشههنایی بهها خصوصههیا فههردی و اجتمههاعی-
اقتصادی پرسششهوندگان ازق یهل اشهتغا در محهل،
مد سهکونت ،وضهعیت مالکیهت و دیگهر پارامترههای
مورد سنجش بهعنوان متغیّهر میهانجی ،ازجههت تهثثیر
مستقیم و غیرمستقیم آنها ضروری بهنظهر مهیرسهد؛
ازاینرو در اینجا به ویژگیهای کلی پاسهخگویان اشهاره
میشود.

یافته های توصیفی تحقیهق نشهان مهیدههد کهه 59.9
درصهد از پاسههخگویان ،مالههک واحههد مسههکونی و 29.2
درصد مستاجر بودهاند .عالوهبر این ،نودیهک بهه پنجهاه
درصد از افراد پاسخگو بیشاز ده سها سهابقۀ سهکونت
در محله را داشتهاند .حهدود  36.3درصهد پاسهخگویان
نیو محل اشتغا خود را منطقۀ  2اعالا کردهاند .نحهوۀ
جابهجایی افراد بها وسهیلۀ نقلیهۀ شخصهی در  4محلهه
مورد مطالعۀ یکسان و حدود  40درصد بوده است.
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جدول  .3درصد شاوصهای تقویتکنندۀ هویت محلهای براساس پرسشنامه
محله

محل اشتغال

تأمی مایحتاج

استفاده از

امتیاز و ویهگي منحصربهفرد محله

(همی محله)

(همی محله)

حملونقل عمومي

دسترسي به امکانات

نیدیکي به محل

دلبستگي به کاربری

درصد

درصد

و پیادهرو (درصد)

(درصد)

کار (درصد)

(درصد)

طرشت

33.3

33.3

60

13.3

6.7

پار

توحید

30

35

35

20

45

مسجد ()15

()60

دریان نو

36.8

31.6

57.9

26.3

21.1

پار

()15.8

تیموری

26.7

20

80

26.7

13.3

پار

()33.3

من  :یافتههای تحقیق)1396 ،

دادههای جدو  4فراوانی سؤات بهاز پرسشهنامۀ ایهن
پژوهش را نشان میدهد .ط ق ایهن یافتهههها ،کهاربری
تفریحی همانند پار در بیشتر محال بهعنوان عنصهر
جذاب و تقویتکنندۀ هویت بین ساکنان شناخته شهده
است .این کهاربری بههدلیهل جهذابیتههای تفریحهی و
اجتماعی نقهش کهاربری اراضهی مخهتلط را بهر میهوان
دل ستگی ساکنان به محلۀ سکونتشان نشان میدههد.
همچنین در سه محله از چهار محلهه ،بیشهتر سهاکنان
رفههتوآمههد روزان هۀ خههود را بهها حمههلونقههل عمههومی و
پیادهمحوری انجاا دادهاند که همانا نشهان از هوشهمند
بودن این محال ازمنظر حمهلونقهل متنهوع و اثهرا
جان ی این شاخص را در تقویت دل ستگی بهه محهال
با دسترسی مناس بیهان مهیکنهد؛ امها در بعهد محهل
اشههتغا و ت هثمین مایحتهها  ،تنههها حههدود یههکسههوا از
پاسخگویان حوزۀ تثمین این کارکرد اجتماعی را محلهۀ
سکونت خود ذکر کردهاند .ایهن موضهوع مهیتوانهد اثهر

منفی بر میوان هویت مکانی و محله ای ساکنان داشهته
باشد.
یافتههای استنباطي
در اینجهها بهها اسههتفاده از روشهههای آمههار اسههتن اطی،
دادههای حاصل از پرسشنامهها تحلیل شدهاند .به ایهن
منظههور ابتههدا میههانگین گویههههههای تشههکیلدهنههده
مؤلفهههایی کهه هویهت محلههای توسهط آنهها مهورد
سنجش قرارگرفته است ،محاسه ه شهده و سهپس ایهن
میانگین با استفاده از آزمون مقایسۀ میانگینها بها حهد
متوسط ( )one sample T Testسطح آن مورد سنجش
قرارگرفته است .با توجه به اینکه پاس ها در طی پهنج
گوینهای لیکر رت هبندی شدهاند ،عدد  3بهعنوان حد
وسط درنظر گرفته شده است و میانگین نمونهها بها آن
مقایسه شده است .نتایج در جدو  4نشهان داده شهده
است.

جدول  .4نتیجۀ آزمون مقایسۀ میانگی گویههای هویت و تعلق محلهای
میانگی مؤلفههای

تعداد

میانگی

آماره t

تشکیلدهندۀ هویت

سطح
معنيداری

تفاوت

فاصلۀ اطمینان  %95تفاوت

میانگی

محلهای

میانگی ها
کرانۀ پایی

کرانۀ باال

تعلق مکاني

382

3/50

6/78

0/000

0/50125

0/3548

0/6477

همبستگي اجتماعي

375

2/67

-4/43

0/000

-0/32313

-0/4672

-0/1790

اعتماد نهادی

378

2/70

-3/68

0/000

-0/3000

-0/4612

-0/1388

مییان رضایتمندی

375

3/20

3/65

0/000

0/20346

0/0934

0/3135

کل هویت محلهای

381

2/98

-2/69

0/78

-0/01771

-0/1435

0/1081

کیفیت محیطي (رشد

370

2/84

-0/28

0/008

-0/15385

-0/2668

-0/0409

هوشمند)

(من  :یافتههای تحقیق)1396 ،
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دادههههای جههدو  5نشههان مههیدهههد کههه درمجمههوع،
میانگین کل شاخص هویت محلهای در حهد متوسهط و
حدود  2.98است و از بین چهار مؤلفۀ تشهکیلدهنهدۀ
این شاخص ،مؤلفۀ تعلق محلهای و میوان رضهایتمندی
بهها  3.50و  3.20بههیشازحههد متوسههط و هم سههتگی
اجتماعی و اعتماد نهادی با  2.67و  2.70کمتر از حهد
متوسط است .ایننتیجه فرضیۀاو تحقیق را رد میکند.


میههانگین گویههههههای تشههکیلدهنههدۀ سههنجش رشههد


هوشمند شهری در حد کمتر از حهد متوسهط و حهدود
 2.84است.
برای بررسی رابطۀ رشد هوشمند و هویهت محلههای از
آزمون هم ستگی پیرسون استفاده شده اسهت .جهدو
شمارۀ  3رابطۀ هم ستگی دو شاخص یادشده را نشهان
میدهد.

جدول  .5آزمون همبستگي پیرسون بی رشد هوشمند و مؤلفههای هویت محلهای
متغیّر مستقل

نتیجه

ضریب

سطح

متغیّرهای وابسته

تعداد

همبستگي

معنيداری
0/000

معنیدار است

میانگی کل احساس هویت

370

0/449

معنیدار نیست

کیفیت محیطي

محلهای

(رشد هوشمند)

میانگی تعلق محلهای

364

0/112

0/246

میانگی همبستگي اجتماعي

364

0/398

0/004

معنیدار است

میانگی اعتماد نهادی

375

0/444

0/000

معنیدار است

میانگی مییان رضایتمندی

381

0/6671

0/000

معنیدار است

(من  :یافتههای تحقیق)1396 ،

جدو  5نتایج آزمون هم ستگی بین رشهد هوشهمند و
مؤلفههای هویت محلهای نشان میدهد که بین متغیّهر
مسههتقل کیفیههت محیطههی (رشههد هوشههمند) و متغیّ هر
وابسههتۀ میههانگین کههل هویههت محلهههای ،هم سههتگی
معنیدار مث ت وجود دارد؛ به این معنی که بها افهوایش
نمرۀ رشهد هوشهمند ،نمهرۀ شهاخص هویهت محلههای
افوایش مییابد .همچنین محاسه ۀ ضهری هم سهتگی
بین شاخص رشد هوشمند و مؤلفههای تشهکیلدهنهدۀ
هویت محلهای ،بهطهور جداگانهه بیهانگر آن اسهت کهه
بهجو مؤلفۀ تعلق محلهای ،دربارۀ سه مؤلفۀ هم سهتگی
اجتمههاعی ،اعتمههاد نهههادی و رضههایتمندی ،هم سههتگی
معنیدار بین این مؤلفهها و رشد هوشمند وجهود دارد.
ازنظر میهوان تثثیرپهذیری متغیّهر وابسهته از هریهک از
مؤلفههههههای متغیّههر مسههتقل ،میههوان رضههایتمندی بهها
هم ستگی  0/667بیشترین تثثیر را نشهان مهیدههد و
بعد از آن مؤلفه های اعتماد نهادی با ضری هم ستگی
 0/444و هم ستگی اجتماعی با  0/398در رت هه ههای
بعدی قرار میگیرند .براسهاس نتهایج بههدسهتآمهده از
آزمههون هم سههتگی ،وجههود رابطههۀ معنههیدار بههین

شاخصهای رشد هوشمند و احسهاس هویهت محلههای
تثیید میشود.
برای بررسی تفاو میانگین نمرا رشد هوشمند در 4
محلۀ مورد مطالعه ،از آزمون توکی ( ) Tukeyاستفاده
شده است .نتایج در جدو  6نشان داده شده است.1
جدول  .6گروههای متجانس براساس میانگی نمرۀ رشد
هوشمند بر مبنای آزمون توکي

(من  :یافتههای تحقیق)1396 ،

.توضيح :ب منظور پرهيز از افزايش بهيش از حهد حجهم مقاله ز از آوردن همه
جداول مربوط ب خروجیها آزمون تهوكی خهوددار شهده اسهت و فقه به
گروهبند محل ها در جداول متجانس بسنده شده است.
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دادههای جدو  6نشان میدهد که سه محلۀ طرشهت،
توحید و دریان نو ازنظر میانگین رشد هوشمند در یک
گروه متجانس قرار میگیرند؛ به این معنی کهه تفهاو
معنیداری بین آنها وجود نهدارد ،امها میهانگین رشهد
هوشمند در محلۀ تیموری بهطور معنهیداری بیشهتر از
 3محلۀ یاد شده است.
برای سنجش میوان رشد هوشمند در محلهههای مهورد
مطالعه ،عالوهبر دادهههای پرسشهنامهای ،دادهههای 32
شههاخص مههرت ط بهها رشههد هوشههمند ازجملههه درصههد
کاربریههای مختله  ،تهراکم جمعیهت ،معکهوس بعهد
خههانوار ،فضههای س ه و ،ش هاخصهههای اشههتغا  ،سههرانۀ
پیادهراه ،دسترسی به ایسهتگاه اتوبهوس و دوچرخهه و...
استفاده شده و با بهکهارگیری مهد وایکهور ،محلهههها
ازنظر میوان رشد هوشمند رت هبندی شدهاند .بههدلیهل
تعداد زیاد شاخصهای مورد اسهتفاده و طهوتنیبهودن
مراحل انجاا مد وایکهور ،نتیجهۀ نههایی بههکهارگیری
مد در جدو زیر نشان داده شده است.
جدول  .7نتایج نهایي رتبهبندی محلهها براساس مدل وایکور

نام محله

Q

رتبه

تیموری

0/00

1

دریان نو

0/027

2

توحید

0/060

3

طرشت

1/00

4

(من  :یافتههای تحقیق)1396 ،

براساس مد وایکور ،در هر گوینهای که مقدار  Qکمتر
و به صفر نودیکتر باشد ،نشاندهندۀ برتری آن گوینهه
ازنظر شاخصهای مورد اسهتفاده اسهت .بهر ایهن م نها
دادههای جدو بات حاکی از آن است که میهوان رشهد
هوشمند در محلۀ تیموری بیشتر از سایر محلههاسهت.
بعد از آن بههترتیه محلههههای دریهان نهو ،توحیهد و
طرشت در رت ههای  2تا  4قرار میگیرند .ایهن نتیجهه
با ترتی محلهها براساس میانگین نمرۀ رشد هوشهمند
مسههتخر از دادههههای پرسشههنامهای بهههطههور کامههل
مطابقههت دارد؛ بنههابراین اسههتفاده از میههانگین رشههد
هوشهههمند حاصهههل از پرسشهههنامههههها در محاسه ه ا

هم سههتگی بهها مؤلفههههههای هویههت محلهههای توجیههه و
ت یههینکننههدۀ وجههود رابط هۀ هم سههتگی بههین ایههن دو
شاخص است.
نتیجهگیری
این تحقیق با هد ،بررسی رابطۀ بهین رشهد هوشهمند
شهری با احساس هویت محلهای ساکنان چههار محلهه
واق در منطقۀ  2تهران انجاا شد .نتایج تحقیهق نشهان
میدهد درمجموع میانگین نمرۀ هویت محلهای در حد
متوسط و سطح کیفیت محیطهی (رشهد هوشهمند) در
سطح کمتر از متوسهط قهرار دارد .از بهین مؤلفههههای
تشکیلدهندۀ شاخص هویت محلههای ،میهانگین نمهرۀ
تعلق محلهای و میهوان رضهایتمندی ،در حهد بهاتتر از
متوسط و میانگین هم ستگی اجتماعی و اعتماد نهادی
در حد پایینتر از متوسط میباشند .همانطور که اکثهر
تحقیقا مربوط به ابعهاد اجتمهاعی شهکل فشهرده بهر
وجههود رابطههۀ مث ههت بههین فشههردگی و تعههامال و
هم ستگی اجتماعی تثکید داشتهاند ،در این تحقیق نیو
دو مؤلفۀ هم ستگی اجتماعی و اعتمهاد نههادی ازنظهر
میانگین نمره بامیانگینمرۀ رشد هوشمند مطابقتدارد.
از دیگر نتایج این تحقیق وجود رابطۀ معنهیدار مث هت
بین میانگین نمهرۀ رشهد هوشهمند و هویهت محلههای
است .این رابطه بین متغیّر مستقل یعنی رشد هوشمند
شهری و مؤلفههههای تشهکیلدهنهدۀ هویهت محلههای
بهصور جداگانه بدینصور بهوده اسهت کهه بههجهو
دربارۀ مؤلفۀ تعلق محلهای ،در سهه مهورد دیگهر یعنهی
هم سهههتگی اجتمهههاعی ،اعتمهههاد نههههادی و میهههوان
رضایتمندی ،رابطۀ مث ت معنیدار وجود داشهته اسهت.
ایههن نتیجههه نیههو تثییدکننههدۀ نتههایج تحقیقهها مشههابه
م نیبر وجود رابطۀ معنیدار بین فشردگی شکل شههر
و ابعاد اجتماعی سهاکنان اسهت .همچنهین نتهایج ایهن
تحقیق نشان میدهد که از بین محلههههای چهارگانهۀ
مههورد مطالعههه ،میههانگین نمههرۀ رشههد هوشههمند محل هۀ
تیموری ( )3.26بهطور معنیداری از نمرههای طرشهت
( ،)2.58توحید ( )2.76و دریان نو ( )2.84بیشتر بهوده
است؛ بهطوریکه نتیجۀ آزمون توکی محلۀ تیمهوری را
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در یک گروه و سه محلۀ دیگر را در گروه جداگانه قهرار
داده است.
نتایج بهدستآمده از تحلیهل دادهههای مربهوط بهه 32
شاخص مرت ط با رشد هوشهمند بها مهد وایکهور نیهو
حاکیاز برتری محلۀ تیموری است؛ بهطهوری کهه ایهن
محله در رت هۀ او و سهه محلهۀ دریهان نهو ،توحیهد و
طرشهت بههترتیه در رت ههههای دوا تها چههارا قههرار
میگیرند .مطابقت نتایج حاصهل از پرسشهنامه و مهد
وایکور بیانگر روایی سهؤات پرسشهنامه و نیهو صهحت
اظهارنظر پاسخگویان در رابطه با گویهههای مربهوط بهه
رشد هوشمند است.
مناب
اهللویسی ،مسلم .)1390( .رشد هوشمند و توسعۀ درونی شههرها
(مطالعۀ موردی :شهر سنند ) ،پایهان نامهۀ کارشناسهی ارشهد
جغرافیا و برنامهریوی شهری ،دانشکدۀ علوا جغرافیایی ،تهران،
دانشگاه خوارزمی.
انجمن بین المللی مدیریت رشد شهری و روستایی ،شه کۀ رشهد
هوشمند شهری .)1394( .دستیابی به رشد هوشمند شههری:
 100سیاست کاربردی .ترجمۀ سعید زنگنه شههرکی ،مشههد:
انتشارا پاپلی.
بهوادفر ،مصطفی .)1390( .هویت شهر؛ نگاهی بهه هویهت شههر
تهران .تهران :نشر شهر ،چاپ سوا.
جهانی دولت آباد ،رحمهان ،شهماعی ،علهی ،جههانی دولهت آبهاد
اسماعیل(  )1392سنجش میوان هویت محله ای با تاکیهد بهر
نقش نهادهای مردمی در منطقه  7تهران  ،فصلنامه تحقیقها
کاربردی علوا جغرافیایی  ،سها سهیودهم ،شهماره ،31صهص
.191-210
جهانی دولت آباد ،رحمان .)1392( .بررسی اثرا هویت محلههای
بر میوان جرائم شهری (نمونۀ پژوهش :شهر ورامین) .فصلنامۀ
دانش انتظامی شرق استان تههران ،فرمانهدهی انتظهامی ویهژه
شرق اسهتان تههران  -دفتهر تحقیقها کهاربردی ،سها او ،
شمارۀ یک ،صص .81-100
حسینزاده دلیر ،کریم؛ صفری ،فاطمه .)1391( .تثثیر برنامهریوی
هوشمند بر انتظاا فضایی شهر .مجلۀ جغرافیا و توسعۀ فضهای
شهری ، ،صاح امتیاز  :دانشگاه فردوسهی مشههد ،شهمارۀ ،1
صص .99-133
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حیدری ،اک ر .)1391( .تحلیل فضایی -کال دی توسعۀ آتی شهر

سقو با تثکید بر شاخصهای رشد هوشمند شهری با استفاده از
مد آنتروپی شانون ،تهران .مجلهۀ جغرافیها و توسهعۀ فضهای
شهری ،صهاح امتیهاز  :دانشهگاه فردوسهی مشهد،سها او ،
شمارۀ  ،2صص .67-94

خلیلآبادی ،حسن .)1390( .استراتژی توسعۀ شهری .تهران :نشر
مهکامه ،چاپ او .
دهقانی الوار ،علی نهادر ،)1393( .موانه و پتانسهیل ههای اعمها
سیاست رشد هوشمند شهری در ایران (مهورد مطالعهه :شههر
خراآباد) ،پایاننامۀ کارشناسی ارشد ،دانشگاه تهران.
دولتی ،هاله .)1386( .بررسی معیارهای رشد هوشمند و انط هاق
آن بر رشد شهر بابلسر .پایاننامۀکارشناسیارشد،دانشگاهتهران.
رهنما ،محمدرحیم؛ حیاتی ،سلمان .)1393( .تحلیل شاخصهای
رشد هوشمند شهری در مشهد .فصلنامۀ مطالعا برنامهریوی
شهری،صاح امتیاز :دانشگاه مازندران ،سها او  ،شهمارۀ ،4
صص .71-98
رهنما ،محمد رحیم؛ رضوی ،محمدمحسن .)1391( .بررسی تثثیر
حس تعلق مکانی بر سرمایۀ اجتماعی و مشهارکت در محهال
شهر مشهد .نشریۀ هنرهای زی ا ،صاح امتیاز  :دانشگاه تهران
 ،دانشکده معماری و شهرسازی ،شمارۀ  ،50صص .29-36
زیاری ،کرامت اله؛ مهدنژاد ،حافظ؛ پرهیو ،فریاد .)1388( .م انی و
تکنیکهای برنامهریوی شههری .تههران :دانشهگاه بهینالمللهی
چابهار ،چاپ او .
سلطان زاده ،حسین .)1372( .فضاهای شهری در بافهت تهاریخی
ایران .تهران :انتشارا دفتر پژوهشهای فرهنگی بها همکهاری
شهرداری تهران ،چاپ دوا.
سی الدینی ،فرانک؛ پوراحمد ،احمد؛ زیاری ،کرامت اله؛ دهقهانی
الوار ،سید علینادر .)1392( .بررسی بسترها و موان رشد شهر
هوشمند در شهرهای میانی (مطالعۀ موردی :خراآباد ،تهران)،
آمایش سرزمین ،صاح امتیاز :دانشگاه تهران ،دورۀ  ،5شمارۀ
 ،2صص .241-260
شهرداریمنطقهدو تهران( ،)1394تاریخچهمنطقه دو شهر تهران،
http://region2.tehran.ir/Default.aspx? tabid=635

شیعه ،اسماعیل .)1390( .مقدمه ای بر م انی برنامه ریوی شهری.
تهران :نشر دانشگاه علم و صنعت ،چاپ بیستم.
ضرابی ،اصغر؛ صابری ،حمید؛ محمدی ،جما ؛ وارثی ،حمیدرضا.
( .)1390تحلیل فضایی شاخص ههای رشهد هوشهمند شههری
(مطالعۀ موردی :مناطق شهر اصفهان) .پژوهشهای جغرافیهای
انسانی ،صاح امتیاز :دانشگاه تهران ،شمارۀ  ،77صص .1-17

تحلیلی بر نقش رشد هوشمند شهری در تقویت هویت محلهای ...

غههراب ،ناصههرالدین .)1390( .هویههت شهههری .تهههران :راهدان،
انتشارا سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور.
فردوسی ،سجاد؛ شکری فیروزجاه ،پری .)1394( .تحلیل فضایی-
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نشریۀ پژوهش و برنامه ریوی شهری ،صهاح امتیهاز :دانشهگاه
آزاد ،واحد مرودشت ،.سا  ،6شمارۀ  ،22صص.15-32
قاسههمی ،وحیههد؛ نگینههی ،سههمیه .)1389( .بررسههی تههثثیر بافههت
محال بر هویت اجتماعی با تثکید بر هویت محلهای در شههر
اصفهان .مطالعا و پژوهش های شهری و منطقههای ،صهاح
امتیاز :دانشگاه اصفهان ،سا  ،2شمارۀ  ،7صص .113-116
قالی هها ،،محمههدباقر .)1390( .نگههاه راه ههردی بههه مسههکن و
شهرسههازی در کشههور از برنامههۀ پیشههرفت و عههدالت .تهههران:
نگارستان حامد ،چاپ او .
مهههدیزاده ،جههواد ،)1379( .مفههاهیم و م ههانی پیههادهراهسههازی،
ماهنامۀ شهرداریهها ،صهاح امتیهاز :وزار کشهور ،سهازمان
شهرداری ها و دهیاری های کشور.سا دوا  ،شماره .19
نوفههل ،سههید علیرضهها؛ کل ههادی ،پههارین؛ پههورجعفر ،محمدرضهها.
( .)1388بررسی و ارزیابی شاخص های مؤثر در هویت شههری
(نمونۀ موردی :محلۀ جلفا در شهر اصفهان) ،نشریۀ آرمانشهر،
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