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چکیده
هدف پژوهش حاضر آینده نگاری شاخص های شهرشاد در شهر ارومیه استت تتا بتا
مشخص سازی وضعیت های محتمل پیش روی شهر در قالب سناریو  ،آین دۀ شتهر در
شود و متناسب با آن برنامه و سیاست های ی در جهت تحقق شهر شتاد اجترا شتوند.
روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی  -تحلیلی بوده است و جهت تبیین شتهر شتاد
ارومیه از  21شاخص استفاده شده است که جهت سنجش نوع رابطه بین شاخص ها
و استخراج عوامل کلیدی از  ، Mentalmodelبترای ستط بنتدی منتا ق از متدل
کوپراس ،برای وزن دهی از مدل فولر و بترای نمتایش بصتری از سیستتم ا لاعتا
جغرافیایی  GISاستفاده شده است .یافته های تحقیق نشان داده است که در بین 21
شاخص مورد بررسی  8 ،شاخص (فضای سبز ،راحی فضای دلپذیر ،استفادۀ منطقی
از فضاهای شتهری ،حت س آزادی  ،امنیتت ،پتاکیز ی محتیع ،عناصتر هویتت بختش،
___________________________
تاریخ تصویب0011/11/01 :
تاریخ دریافت0911/01/22 :
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فضاهای خا ره انگیز) به عنوان عوامل کلیدی در تحقق شتهر شتاد ارومیته مشتخص
شده اند  .چگونگی توزیع این عوامل در ستط منتا ق شتهر ارومیته بیتانگر بهتترین
وضعیت برای منطقة  0با امتیاز  1391درصد و بدترین آن برای منطقتة  2بتا ام تیتاز
 1322درصد بوده است .همچنین  ،یافته های حاصل از سناریو ویزارد بیانگر  0سناریو
قوی 170 ،سناریو ضعیف و  01سناریو محتمل در راستای شتهر شتاد ارومیته بتوده
است  .نتایج تحقیق نشان داده است که سناریوهای محتمتل از مجمتوع  012حالتت
ممکن دارای ضریب  98درصد برای وضعیت مطلوب 91 ،درصد برای وضعیت ایستا
و  21درصد برای وضعیت بحرانی بوده است که احتمال تحقق وضعیت مطلوب (بتا
ویژ ی های سرانة فضتای ستبز در شتهر افتزایش یافتته استت و در کنتار آن حتس
مسئولیت پذیری شهروندان تقویت شده تا سط پاکیز ی محیع زیستت شتهر بهبتود
یابد .همچنین  ،به مسئلة ا منیت و آسایش شهروندان در شهر بیشتر توجه شده استت
تا شهروندان آزادی بیشتری در فضای شهر احساس کنند و آرامش روحی  -روانتی
مطلوب خود را به دست آوردند و شهر به فضایی خا ره انگیز برای شهروندان تبدیل
شود و احساس تعلق به مکانی در شهروندان تقویت ردد) بیش از دیگر وضتعیت -
های محتمل بوده است که خود نشانگر تحقق شاخص های شهر شاد برای ارومیه در
آینده  ،به شرط اجرایی شدن پیشنهادهای ارائه شده در تحقیق حاضر است.
کلیدواژه ها :شهرشاد ،مدل فولر ،مدل منتال ،شهر ارومیه .
 .1مقدمه

انقلاب صنعتی و پیشرفت تکنولوژی ناشی از آن ،به تغییرا

بطئی و نامحستوس جمعیتت

سرعت بخشیده و افزایش جمعیت شهرها و برهم خوردن تعادلهتای اجتمتاعی و محیطتی را
موجب ردیده است .این روند شهرنشینی باعث افزایش جمعیت شهرهایی میشود که از قبتل
دارای منابع محدود بودهاند و کاربری اراضتی ،جمعیتت ،ستط مصترف و همچنتین منتابع و
محیعزیست ،تحتفشار و چالشهتای شتدیدی قرار رفتته (یتانیز ستوریا ،2101 ،0ص )2 .و
همین ور باعث افزایش میزان افسرد ی ،بیرمقی و یا عدم احساس شتادابی و سترزند ی در
1. Yañez Soria
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میان شهروندان شده است (دویران و محمدی ،0910 ،ص9 .؛ رسولی و هاشمینستب،0918 ،
ص ،)2 .بنابراین امروزه شهرها باید بته چیتزی ورای راحتی ستاختمان و شتبکة رفتوآمتد
بیندیشند ،فضاهایی که روحیه و احساس شهروندان را در ارتباط با مکانها و فضاهای شتهری
جویا باشد (لیو ،2109 ،0ص ،)17 .اما متأسفانه توجه به این امر در همة رحها و برنامههتای
شهری بهویژه کشورهای درحالتوسعه (مانند ایران) نادیده رفته شتده استت .همتان ور کته
نظرسنجیها در بین کشورهای جهان نشان میدهد که وضعیت شتادی در ایتران رو بته افتول
است ،بهعنوانمثال در ول سالهای  0177-2117ایران در میان  17کشور جهتان رتبته  11را
داشته (منکیو ،2111 ،2ص )019 .در سال  2101بین  211کشتور رتبتة  017و در ستال 2108
بین  011کشور رتبة  011را داشته است .همچنین ،براساس نظرسنجیهای مؤسسة تالو

در

سال  2109مردم ایران دومین مردم غمگین دنیا معرفی شدهاند .ایتن آمتار ویتای ایتن مستئله
است که با ذر زمان در ایران شادی کمرنگ میشود و نیازمند تجدیدنظر در بحتث شتادی و
نشاط در اجتماع است .در این چارچوب برای بر رفسازی آنها راهحلهای مختلفتی (چتون
شهر زیستپذیر ،شهر سالم ،پایداری و شهر شاد) جهت افزایش شتادمانی مطترح شتدهانتد (-
موسیزاده و محمدی ،0918 ،ص .)9 .شهر شاد مفهومی است که زیرستاختهتای عتا فی را
بهعنوان مهمترین بستر در راستای رفاه ،آسایش ،تبدیل عقاید و افکار مطلتوب قترار متیدهتد
(جین ،2101 ،9ص )0 .تا ساکنان احساس خوشبختی را تجربه کننتد و بستیاری از جنبتههتای
عا فی ،هویت شهری و نشاط را لمس و در متیکننتد (مونتگتومری ،2109 ،0ص .)0 .ایتن
ابتکار نهتنها یکپارچکی منابع جدید و افزایش سودمندی آنها را فراهم میآورد ،بلکه مقامتا
شهری و همین ور بازیگران محلی و ملی را در خصوص شناسایی پتانسیلهایی جهت تحقتق
شهرشاد توانمند میسازد ،درحالیکه نیاز به انتخاب بهترین و پایتدارترین زینته وجتود دارد،
ابتکار شهر شاد میتواند نقش حیاتی در زمینة شکوفایی (استد ،2101 ،1ص )11 .و پایتداری و
دسترسی عادلانة همه ایفا نماید (محتشمی ،مهدوی نژاد و بته مانیتان ،0911 ،ص .)2 .در ایتن
1. Liu
2. Mankiw
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چارچوب در وضعیت کنونی برای تحقق شهر شاد میتواند موانعی وجود داشته است؛ چراکته
ورود به عصر تکنولوژی و عدم قطعیتها باعث دو عملکرد مثبت و منفی در قبال بشر شتده-
اند .آسود ی ،راحتی ،در دسترس بودن میتواند جنبههای مثبتت آن باشتند ،ولتی ستردر می،
قابل پیشبینی نبودن ،و پیچید ی نیز میتواند اثرا

منفی عدم قطعیت در عصر حاضتر باشتد

(رسولی و هاشمی نسب ،0918 ،ص )9 .بدین منظور ،برنامهریزان بتا رویکترد ساختارشتکنانه
آیندهنگاری سعی در شناسایی عدم قطعیت جهت تسهیل فرایند تصمیم یری کردهاند .واقعیتت
امر این است که برنامهریزی برای آینده براساس نیازهای فعلی و یا کمبودهای خدماتی فعلتی،
سرمایة ملی مناسبی جهت حضور موفق در جهان آینده نیست و بترای ایفتای نقتش در آینتده
ضرور

دارد با اتکا به رویکردهای جدید برنامهریتزی ،به ورجتدی پیشترانهتای توستعه و

تحولا

آینده براساس کلانروندها و رونتدهای ناپیوستته ،سناریوستازی شتده و متناستب بتا

قابلیتها و توانمندیهای جامعه به واکاوی مسائل چالشبرانگیز کنونی و آینده و برنامهریتزی
برای حضور موفق در آینده اقدام شود .به مفهومی دیگر ،امروزه ادبیا

برنامهریزی از مفتاهیم

پیشبینی ،آیندهنگری و کشف آینده عبور کرده و به حوزۀ آینتدهپژوهتی (مقیمتی ،0911 ،ص.
11؛ احدنژاد ،حاضری ،مشکینی ،پیری ،0917 ،ص )01 .در مقام یت

دانتش ،پتذیرش قطعتی

نبودن آینده و محتمل دانستن امکان وقوع حالتهای ونا ونی از آینده بهجای آیندهای خاص
رسیده است (موسوی ،قادری ،تقیلو ،کهکتی ،0911 ،ص .)17 .بتدین لحتات تحقیتق حاضتر
سعی بر این داشته است با رویکرد آیندهنگاری شتاخصهتای شتهر شتاد را در ستط منتا ق
ارومیه و وضعیتهای محتمل پیش روی این شهر را در افق  0010مشخص سازد تا نقشتة راه
پیشروی برنامهریزان شهری جهت رسیدن به وضعیت مطلتوب شتهر شتاد در ارومیته محقتق
ردد.
شهر ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی و دومین شهر بتزر
غربی با توسعة بیرویه و متخلخل در نتیجة مهاجر

استتان استت کته در شتمال

سترده از شهرها و روستاهای ا راف و

ادغام برخی نواحی روستایی در شهر ارومیه ،با مشتکلاتی از قبیتل ناکتافی بتودن تأسیستا

و

خدما  ،پراکنش جمعیتی نامناسب با ظرفیتهتای نتواحی ،دسترستی یتا عتدم دسترستی بته
کاربریهای خدماتی ،فضاهای سبز و ذران اوقا

فراغتت ،افتزایش بافتتهتای ناکارآمتد و
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فرسوده به میزان  007هکتار در بستر شهر (شهرداری ارومیه ،)0911 ،افزایش ناهنجتاریهتای
اجتماعی و نبود زینههای مختلف حملونقل مواجه بوده و کیفیت زند ی و شادی را در ایتن
شهر دستخوش تغییر قرار داده است .در این راستا تحقیق حاضر سعی دارد که به سؤالا

ذیل

پاسخ دهد:
عوامل کلیدی شهر شاد ارومیه چه مواردی است؟وضعیت منا ق شهر ارومیه به لحات عوامل کلیدی شهر شاد چگونه است؟محتملترین سناریو در چارچوب شهر شاد ارومیه کدام است؟راهکارهای تحقق شهر شاد ارومیه چه مواردی است؟ .4پیشینۀ تحقیق

ورود به عصر عدم قطعیت و در یر شدن جامعة بشری با موضوعا

درهمتنیده و پیچیتده

در شهرها باعث سلب یا کاهش میزان شادی شتده و زنتد ی آمیختته بتا استترس ،افسترد ی،
نارحتی و مسائل روحی و روانی شده است ،در این مهم و عواقب آن باعث چارهاندیشتی و
اهتمام به موضوع تحقق شهر شاد شده است .برای این منظور نیز تحقیقاتی در سط داخلتی و
خارجی انجام شدهاند که در زیر به جدیدترین آنها اشاره می ردد.
ژنگ 0و همکاران ( ،)2121مقالهای با عنوان «مالکیت خانته و شتادی در شتهرهای چتین»
انجام دادهاند ،که نتایج نشان داده است که برنامة سیاست ذاران جهت ایجاد مالکیت خانته بتر
میزان شادی شهروندان اثر ذاشته است .جین ،)2101( 2پژوهشی با عنوان «مفهوم شهر شتاد و
آیندۀ شهرهای هوشمند» انجام داد .در این پژوهش نویسنده مفهوم شتهر شتاد را معرفتی و بته
ویژ یهایی ازجمله زیرساختها ،حملونقل عمومی ،کتابخانهای ،راهها ،ایمنی زنان و کودکان
اشاره کرده که در نهایت ی

مطالعة موردی در مورد شهر شاد انجام داده و اظهار داشته استت

که شهر شاد بهترین شهر برای فرداست .کرکل 9و همکاران ( ،)2101نیتز پژوهشتی بتا عنتوان
«تأثیر کاربری زمین شهری بر شادی» انجام دادند که نتایج نشان داد که دسترسی به منا ق سبز
1. Zheng
2. Jin
3. Krekel
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شهری مانند باغها و پار ها ارتباط مثبتی با شادی دارند ،در مقابل منا ق رهاشده مانند زمین-
های متروکهشده و زبالهها ارتباط منفی داشتهاند .لازم به ذکر استت ایتن تتاثیر در افتراد مستن
بیشتر بوده است .در سط داخلی نیز میتوان بته مطالعتا

ذیتل اشتاره کترد؛ زنگتیآبتادی و

میرزایی ( ،)0911پژوهشی با عنوان «تبیین عوامل مؤثر بر دستیابی بته شتهر شتاد در کلانشتهر
شیراز »انجام دادند که نتایج نشان داد تقویت نقش مثبت نهادهای دولتتی-خصوصتی بتهعنوان
عامل مهم و اصلی اثر ذار بر تحقق شهر شاد ،باید در اولویت اول قرار یرد .نوریان ،قاضی و
عبداللهپور ( ،)0918تحقیقی با عنوان «ابعاد و راهبردهای شهر شاد در محلههای شهر مشهد (-
مطالعة موردی :محلة برسی و محلة فارغالتحصیلان)» ،انجام دادند که نتایج نشان داد که محلة
فارغالتحصیلان دارای وضعیت بهتری از لحات شادی نسبت به محلة برسی بتوده و در محلتة
فارغالتحصیلان نیز بعد کالبدی نسبت به دیگر ابعتاد دارای شترایع مطلتوبتتری بتوده استت.
موسیزاده و محمدی ( ،)0918نیز پژوهشی با عنوان «بازشناسی عوامل مؤثر بر ارتقتاء کیفیتت
شادمانی در فضای شهری» با بهره یری از اصول رویکرد شهر شاد انجام دادند .نتایج نشان داد
که بهمنظور ایجاد فضای شهری شاد از دید کاربران ،توأمان باید ابعاد عینی و ذهنتی را متدنظر
قرار داد تا سطوح متعالی شادی محقق شود و نویسند ان شاخصهای عینی مؤثر بتر افتزایش
شادی شهر را مواردی چون محدودیت دسترسی وسایل نقلیه ،زیبتایی ،سترزند ی ،مطلوبیتت
فضای سبز و پاکیز ی دانسته و در ابعاد ذهنی شتاخصهتایی چتون احستاس غترور ،امنیتت،
خا رهانگیزی و احساس صمیمت را ذکر کردند.
 .3روششناسی تحقیق

تحقیق حاضر از نوع کاربردی و به لحات روش ،توصیفی -تحلیلتی متیباشتد .در تحقیتق
حاضر با هدف تدوین سناریوهای مطلوب شهر شاد ارومیه ،جهت تجزیه و تحلیل از نرمافتزار
 mental modelبرای تحلیل عملکرد شاخصها و استخراج عوامتل کلیتدی استتفاده شتده
است ،سپس با استفاده از مدل فولر عوامل کلیدی وزندار شده و با استتفاده از متدل کتوپراس
وضعیت منا ق شهر ارومیه از لحات عوامل کلیدی مشخصسازی شدهاند و در نهایتت جهتت
بیان وضعیتهای احتمالی شهر شاد در افق آینده در شهر ارومیه بتر پایتة ستناریو از نرمافتزار
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سناریو ویزارد استفاده شده است .در این راستا برای اندازه یری دادهها از پرستشنامته بته دو
صور

خبره (برای سناریونویسی) ،عمومی (تحلیل و بیان وضعیت عوامتل کلیتدی در ستط

منا ق) استفاده شده است ،بدینصور

که برای پرسشنامة خبر ان از  01متخصص در امتور

شهری استفاده شده است .لازم به ذکر است برای نمونة خبرهمحور بنابر یافتههای محققان هیچ
محدودی وجود ندارد (بابی ،2109 ،0ص )221.و فرمول و حد مطلوب خاصتی نیتز بترای آن
تعیین نشده است (ملیلو و پکیا ،2101 ،2ص )2.و برای پرسشنامة عمومی ،براستاس فرمتول
کوکران با مقدار خطای  980، 1/11شهروند بهعنوان نمونه انتخاب شتده استت .لتازم بته ذکتر
است که برای ا مینان از روایی سنجه ،پرسشنامه برای  1تن از اساتید متخصص ارسال شتده
و پس از دریافت نظرا

اصلاحی خبر ان ،پرسشنامه تدوین شده است و جهتت ا مینتان از

پایایی تحقیق به روش بازآزمایی  01فرم تکمیل شده و پس از  01روز به  01متخصتص ارائته
شده و در نهایت نتایج ارزیابی در دو فرم بررسی و مورد تأیید قرار رفتتهانتد .درنهایتت بایتد
اذعان داشت که در این تحقیق برای تحلیل از  21شاخص به شرح جتدول ( )0استتفاده شتده
است.
 .1 .3محدودة مورد مطالعه

شهر ارومیه ،مرکز شهرستان ارومیه و مرکز استان آذربایجان غربی است کته در فاصتلة 08
کیلومتری دریاچه ارومیه ،در داخل جلگهای به تول  71کیلتومتر و عتر

 91کیلتومتر قترار

رفته است و در سال  0911حدود  791220نفر جمعیت داشته است .ایتن شتهر بتا مستاحت
 01108هکتار در ارتفاع  0992دارای موقعیت استقراری مناسب بوده و تقریباً در میانة استان با
تراکم جمعیت  00111نفر در کیلومترمربع واقتع شتده استت (سرشتماری نفتوس و مستکن،
.)0911

1. Baby
2. Melillo and Pecchia
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شکل  -0موقعیت جغرافیایی شهر ارومیه
مأخذ :نگارند ان0911 ،

 .2مبانی نظری
 .1 .2شادی

شادی در واژهنامة آزاد به معنتی نشتاط و شتادابی استت و در لغتت بته معنتی :شتادمانی،
خوشحالی ،بهج ،استبهاج ،بشاشت ،مسر  ،نشاط ،رب ،ارتیاح ،وجد ،انبساط ،سرور ،فرح و
سراء آمده استت (شتهبازی ،ستر زی ،غنتیزاده قاستمابتادی ،0911 ،ص )10 .و در فرهنتگ
آکسفورد در چند معنا به کاربرده شده است .در معنای اول ،شادی به دلیتل اتفتاقی ختوب بته
وجود آمده است ،اما معنی دوم آن خشنودی و لذ

بخشتی استت کته نتیجتة آن رضتایت از

زند ی است .مفهوم شادی فراتر از رشد اقتصادی است و ابعتاد فرهنگتی ،اجتمتاعی ،زیستت
محیطی ،اقتصادی ،و دولتی را در برمی یرد و بیانگر پیشرفت و توسعه است (شرودر،2108 ،0
ص .)2 .افلا ون در تعریف شادی به سه عنصر وجود انسان اشاره میکند که عبارتنتد از :قتوه

1. Schroeder
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عقل ،امیال و احساسا  ،وی شادی را حالتی میداند که بین این عناصر تعتادل ایجتاد کنتد (-
صفارینیا ،0910 ،ص.)090 .
جدول  -1نظریات مرتبط به شادمانی
مأخذ :شاد0911 ،
عوامل مؤثر بر شادی

دیدگاه

تأ ثیر فناوری ،سط شادمانی در کشورهای دارای علم و فناوری توسعهیافتهتر و بالاتر است.

کلاسی

نظریهپردازان الاترنز ،کنت ،امیل دور کیم و ....

رویکرد اقتصادی

رشد درآمد و شرایع اقتصادی عواملی هستند که دارای آثار باثباتی بر شادمانیاند.

رویکرد روانشناختی

برتأثیر فرایندهای ذهنی منجر به شادی یا ناشادی تأکید میشود.
انسان مبتنی بر مفهوم چندبعدی است .انسان اقتصادی ،اجتماعی ،شناختی و سیاسی .ا ر هرکدام

نظام شخصیت چلبی

از چهار نظام اصلی جامعه بتواند پاسخ وی مؤثر علقههای فرد و جامعه شود ،در این صور
هرکدام میتوانند موجبا

نوعی احساس مثبت که هرکدام زمینهساز شادمانی افراد است را فراهم
نمایند.

تبیینهای
فیزیولوژی
مازلو

0

ورزش به علت فعالسازی اندروفین باعث نشاط دوند ان میشود .احتمالاً به نظر میرسد که
هیجانا

ایجادشده بهواسطة موفقیت یا موسیقی همان وفان مغز را فعال میسازد که مستقیماً
توسع دارو تحری

میشود.

یکی از شیوههایی که منجر به شادی عظیم در انسان میشود تجربه کردن لحظا

اوج است،

مانند وش دادن به موسیقی کلاسی .
راحی و برنامهریزی در سط شهر را عامل ایجاد شهر شاد عنوان میکند .شهر شاد در رابطة

مونتگومری

مستقیم با اصول رفاهی ،اجتماع پذیری ،لذ

خوشایند ،سلامتی ،عدالت ،حس تعلق و راحتی
است.

 .4 .2عوامل ایجاد شادی و اهمیت آن

سازمان ملل متحد چندین عامل را در شادی شهر مهم ارزیابی کرده است که به شرح ذیتل
است :نبود فقر ،سالم و تندرست بودن ،برخورداری از آب سالم ،مردم تحصتیلکترده ،کتاهش
نابرابریها و وجود عدالت ،انرژی پا
مشارکتپذیری ،تغییرا

و مقرونبهصترفه ،رشتد اقتصتادی ،روابتع اجتمتاعی،

اقلیمی ،تعادل عرضه و تقاضا و غیره .شادی و نشاط از عناصتر مهتم
1. Maslow
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زند ی بوده به وریکه توسع ادیان مختلف تأیید و تأکید شده است (صفارینیتا ،0910 ،ص.
 .)092زیستن در شهرهای شاد علاوه بر سلامتی ،بر ول عمر و امید بته زنتد ی ستاکنان ایتن
شهرها بسیار تأثیر ذار بوده است .این نوع زند ی باعث دلبستگی بیشتر به محل و همستایگان
میشود (شاد ،0911 ،ص.)00 .
 .3 .2شهر شاد

شهر شاد با ویژ یهایی چون فضاهای عمومی غنی ،افزایش اوقا

فراغت ،فضتاهای امتن

و دلنشین و آزاد (مونتگومری ،2109 ،0ص )9 .که بتا اصتول رفتاهی ارتبتاط مستتقیم دارد و
مشتمل بر اجتماعپذیری ،لذ

و خوشایندی ،سلامت ،معناداری و حس تعلتق استت ،تعریتف

میشود .مونتگومری در کتاب شهر شاد خود معتقد است که شهرها میتوانند احساس و رفتتار
ما را تحت تأثیر قرار دهند .او تأکید کرده است که بیش از همه شهر باید ما را قتادر ستازد تتا
روابع خود با دوستان ،خانواده و غریبههایی که به زند ی ما معنی میدهند را ساخته و تقویت
نماییم (مونتگومری ،2109 ،ص .)1 .ایدۀ شهر شاد از سال  ،2117زمانی که چارلز مونتگومری
از خیابان پرهرج و مرجی در بو اتا با دوچرخه عبور میکرد و ملاقا
داشت به منظور ایجاد شادی بیشتر ،ی

با شهرداری که اصترار

کلانشتهر را دوبتاره پیکتربنتدی نمایتد ،آغتاز شتد.

انریکوپنالوسا (شهردار) معتقد بود با تغییر شکل شهرهای خشن و فقیر میتتوان شتهروندان را
شادتر نمود (شاد ،0911 ،ص .)01 .همان ور که یان ل نشان داد که ا ر مسیر جاده و خیابتان
بیشتری بسازید ،ماشینهای بیشتری جذب میکنیتد ،ا تر مستیر دوچرختة بیشتتری بستازید3
دوچرخهسواران بیشتر و ا ر فضای بیشتری برای مردم راحی کنید مردم بیشتر و البته زند ی
عمومی بیشتری را جذب خواهید کرد .مونتگومری معتقد است در قرن جدید ،تکنولوژی افراد
را تنها کرده است و اجتماع مشتر بین افراد در حال تبدیل شدن به روه افرادی است کته از
ی

رسانة مشتر استفاده میکنند (مونتگومری ،2109 ،ص)7 .

1. Montgomery
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جدول  -4اصول شادی در شهر از دیدگاه مونتگومری
مأخذ :مونتگومری2109 ،
توضیحات

اصول

ی

افزایش نشاط
سلامتی
آزادی

شهر باید باعث ارتقای سلامتی شهروندان شود.
شهر باید به ساکنان آزادی واقعی برای زند ی ،حرکت و ساخت زند ی که آرزومندند را
بدهد.

انعطافپذیری
برابری

شهر باید میزان خوشی و لذ

ساکنان را به حداکثر رسانده و از سختیها بکاهد.

شهر باید در برابر حوادث اقتصادی و زیستمحیطی انعطافپذیر باشد.
شهر باید به ونهای عادلانه باشد که به همة مردم امکان استفادۀ برابر از فضا ،خدما  ،پویایی،
لذ  ،سختی و هزینه بدهد.

فرصتآفرین باشد

شهر باید افراد را در ساخت و تحکیم روههای بین دوستان ،خانواده و غریبهها تشویق کند.

همکاری و هماهنگی

شهرها زمینة مشارکت و همکاری را برای همگان بگشایند.

 .2 .2پیامدهای شهرشاد

با توجه به روانشناسانه بودن رویکرد شهر شاد ،در وهلتة اول بایتد انتظتار شتهری آرام و
آسوده از لحات روانی را برای انسانها در نظر بگیریم.
جدول  -3پیامدهای شهری شاد
مأخذ :یافتههای تحقیق0911 ،
توضیحات

پیامد

تأثیرا

کاهش ازهای مضر و آلودهکنندۀ حاصل از سوختهای فسیلی

زیستمحیطی
کاهش اضطراب و
افزایش شادی

مردم در مواجهه با ترافی

و احتمال دیر رسیدن به مکان دچار اضطراب شده و واکنشهای

خصومتی و تهاجمی بسیاری از خود نشان میدهند ،سیستم حملونقل مناسب شهر شاد از این
نوع اضطراب میکاهد.
زیدانس

بیان میکند که همبستگی نسبت ًا قوی بین شادامانی و پایداری وجود دارد ،شهروندان

شاد تمایل بیشتری به حمایت از توسعة پایدار دارند و در اینگونه تلاشها کاراتر و مؤثرترند.
پایداری

ارتقای شادی برای پایداری سودمند میباشد و شادمانی میتواند نقش مهمی در تلاشهای جهان
برای کاهش انتظار ازها داشته باشد .ازاینرو شادکامی و پایداری باهم حرکت میکنند و به نظر
میرسد که نیازی نیست که برای پایداری نسلهای آتی شادمانی نسل حاضر را قربانی کنیم.
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توضیحات

اهمیت شادی و پیشرفت بهسوی کیفیت زند ی هم در حوزۀ سیاسی و هم در حوزۀ اجتماعی

کیفیت زند ی

مورد تأیید قرار رفته است .کیفیت زند ی و شادی اهدافی جهانی پذیرفتهشدهای هستند که

شهری

شهرها در تلاش به سمت آنها هستند (سماواتی ،0910 ،ص)17 .
شهرشاد تشویقکنندۀ ی

کیفیت فضای

سری سیاستهایی است که بیانگر فرم فضایی خاصی در شهرها است.

بدین ونه که تشویقکنندۀ حملونقل عمومی ،پیادهمحوری با قابلیت دوچرخهسواری است

شهری

(لندری.)2118 ،0
افزایش روابع اجتماعی ،پیوستگی در نتیجة ایجاد فضاهای شاد شهری باعث پیشرفت شرایع
زند ی و فرصتهای تمرکز براستفادۀ اجتماعی از منطقه میشود که باعث افزایش رضایت و

بازآفرینی شهری

خارج شدن بافت از انزوا میشود (بلسی و ساکو2117 ،2؛ سماواتی ،0910 ،ص) 11 .
شهرها برای جلب بازار بیشتر در عرصة جهانی نیازمند بالا بردن کیفیت زند ی و شادابی هستند

رقابت شهری

که بهعنوان فاکتور اصلی در رقابت شناخته میشود (سماواتی.)18 ،0910 ،

 .5یافتههای تحقیق
 .1 .5سنجش رابطۀ بین شاخصها در محیط مدل منتال

پس از استخراج شاخصها براساس پیشینة مطالعا  ،مبتانینظتری و روش میتدانی ،بترای
تبیین از نرمافزار منتال مدل استفاده شده است .به این منظور ،متاتریس اثترا

شتاخصهتا بتر

همدیگر در راستای شهر شاد از نظر خبر ان مورد ارزیابی قرار رفته و از آنان خواستته شتده
است تا اثرا

عوامل بر همدیگر را با قراردادن اعداد بین  0و  -0ارزش ذاری نمایند (شتپرد،

 ،2101ص )000 .که در آن عدد  1تا  0به معنی این است که ی

عامل باعتث افتزایش عامتل

دیگری میشود و عدد  0بیانگر اثر ذاری شدید عامل در افزایش عامل متقابتل استت و اعتداد
بین  1تا  -0به معنی این است که ی

عامل باعث کاهش عامتل متقابتل متیشتود و عتدد -0

نشاندهندۀ اثر کاهندۀ شدید بر عامل متقابتل استت (ربتانی ،مشتکینی ،رکتنالتدین افتختاری،
رفیعیان ،0918 ،ص .)12 .که پس از دریافت نظتر  01نفتر از خبر تان ،متاتریس دریتافتی در
قالب مدل اثرا

عوامل در نرمافزار مدل منتال ترسیم شده و وضعیتهای مختلتف در متدل

پیادهسازی شد تا عوامل کلیدی استخراج ردنتد .در تحقیتق حاضتر  21شتاخص شتهر شتاد
1. Landry
2. Blessi and Sacco
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تأثیر ذار و تأثیرپتذیری در ستطوح

 -0تا  +0بوده است که میزان تراکم به میزان  1/1درصد بوده است.

شکل  -4نوع رابطۀ بین شاخصها در محیط نرمافزار مدل منتال
مأخذ :نگارند ان0911 ،
جدول  -2وضعیت شاخصهای شهر شاد در محیط نرمافزار منتال مدل
مأخذ :یافتههای تحقیق0911 ،
نوع عملکرد

مرکزیت

تأثیرگذاری

تأثیرپذیری

افزایشی

831

0328

0321

فضای صمیمت

افزایشی

8329

0371

9308

حس آزادی

افزایشی

7318

0300

9300

افزایشی

8317

0301

9318

فضای بازی و ورزش

افزایشی

838

037

0301

فضای خا رهانگیز

کاهشی

1312

0319

031

ایجاد حوزه  20ساعته

کاهشی

137

0390

1301

ایجاد سب های تاریخی

کاهشی

1387

931

1399

تعلقخا ر

فضای ذران اوقا

فراغت
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مرکزیت

تأثیرگذاری

تأثیرپذیری

کاهشی

1327

9329

131

ماند اری در فضا

افزایشی

7311

9317

931

فضای تفریحی کنار آموزشی

افزایشی

8320

0308

9378

فعالیت مؤثر در شادابی

افزایشی

1301

939

2381

فعالیت چند عملکردی

کاهشی

1309

9378

139

فعالیت فرهنگی-نمایشی

افزایشی

1309

9309

2318

تنوع فضا

افزایشی

030

9391

930

حملونقل عمومی

افزایشی

7307

9308

9318

سیستم حرکت پیاده

کاهشی

8317

9372

0311

نقاشی دیواری و نورپردازی

کاهشی

01329

0318

1301

نبود تابلوی تبلیغاتی

افزایشی

7380

1309

2370

استفاده منطقی از فضا

کاهشی

1391

0390

1318

بهکار یری مصال

کاهشی

1391

0390

1311

فضای اختصاصی

افزایشی

7311

031

9301

فضای سبز

افزایشی

831

130

9389

پاکیز ی محیع

افزایشی

09311

837

031

احساس امنیت

افزایشی

00319

7327

0391

راحی فضای دلپذیر

افزایشی

01310

1399

0318

عناصر هویتبخش

افزایشی

8321

0301

9377

رضایت از فضای شهری

افزایشی

8319

0307

9381

احساس شادمانی

کاهشی

7310

237

1307

مکانهای جمعی

براساس یافتههای حاصل از چگونگی عملکرد شاخصها در محیع منتال مدل  8شتاخص
(فضای سبز ،راحی فضای دلپذیر ،استتفاده منطقتی از فضتای شتهری ،حتس آزادی ،امنیتت،
پاکیز ی محیع ،عناصر هویتبخش ،فضاهای خا رهانگیز) بهعنوان عوامل کلیتدی منطبتق بتر
جدول ( )1استخراج شدهاند.
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 .4 .5ارزشگذاری عوامل کلیدی

بعد از بررسی و اثرسنجی شاخصها با یکدیگر در روند توسعة شهر شاد ارومیته ،از روش
فولر برای وزندهی عوامل کلیدی استفاده شده است تا وضعیت اهمیتت هریت

از عوامتل در

راستای تحقق شهر شاد بیشتر مشخص ردد .براساس نتایج حاصل ،احستاس امنیتت بتا وزن
 1/20رتبة اول و استفادۀ منطقی از فضا و حسآزادی با وزنهای  1/11رتبة آختر را بته ختود
اختصاص دادهاند.
جدول  -5وزن عوامل کلیدی با استفاده از روش فولر
مأخذ :یافتههای تحقیق0911 ،

 .3 .5سطحبندی مناطق شهر ارومیه ازلحاظ عوامل کلیدی شهرشاد

با مشخصسازی عوامل کلیدی و ارزش ذاری هرکدام از آنها در تحقق شهر شتاد ،ستعی
شده است وضعیت منا ق ارومیه از لحات شادی مشخص ردند ،برای این منظور نیز از متدل
کوپراس استفاده شده است .مدل کوپراس یکی از روشهای تصمیم یری چندشاخصته استت
که تأثیر عوامل منفی و مثبت را بهصور

جدا انه میسنجد و در نهایت مطابق با فرمول امتیاز

نهایی را محاسبه میکند .همان ور که در جدول شمارۀ  1قابل مشاهده استت .در اینجتا -sj
مقدار عملیاتی شده مقادیر شاخصهای منفی و  +sjمقادیر عملیاتی مقادیر شاخصهای مثبتت

212

شمارۀ سی و ششم

مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای

بوده است که با توجه به اینکه تمام شاخصها جنبة مثبت داشتهاند (بتدینمنظتور کته افتزایش
مقادیر بیانگر جنبة مثبت بوده است) ،بنابراین مقادیر ما در  -sjو  -1/sjبرابر با صتفر محاستبه
شدهاند .نتایج ارزیابی مدل کوپراس در سط منا ق پنج انة شهر ارومیه بیانگر رتبة ی

بترای

منطقة  0بوده است و بدترین منطقه نسبت به این شاخصها منطقة  2با امتیاز  1/0درصد بتوده
است.
جدول  -6رتبهبندی عوامل کلیدی شهر شاد در سطح مناطق ارومیه
مأخذ :یافتههای تحقیق0911 ،
مناطق

sj+

sj-

1/sj-

امتیاز

رتبه

منطقه 0

1/911081

1

1

1/911081

0

منطقه 2

1/007119

1

1

1/007119

1

منطقه9

1/010101

1

1

1/010101

9

منطقه0

1/071881

1

1

1/071881

0

منطقه1

1/22179

1

1

1/22179

2

شکل  -3رتبهبندی مناطق ارومیه از لحاظ شاخصهای شهرشاد
مأخذ :نگارند ان 0911
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 .2 .5تجزیه وتحلیل سناریوها

بعد از بررسی چگونگی عملکرد شاخصها در وضعیتهای اثر ذاری-اثرپذیری بهصور
مستقیم و غیرمستقیم و شیوه پراکنش آنها عوامتل کلیتدی استتخراج شتدهاند ،ستپس جهتت
تحلیل و استخراج سناریوهای محتمل شهر شاد ارومیه ،اقدام بته بیتان وضتعیتهتای محتمتل
عوامل کلیدی شده تا جهت بررسی وارد نرمافزار سناریو ویزارد ردند.
جدول  -2عوامل کلیدی شهر شاد در ارومیه
مأخذ :یافتههای تحقیق0911 ،
عوامل کلیدی

فضاهای
خا رهانگیز

استفادۀ منطقی از
فضاهای شهری

فضای سبز

راحی فضاهای
دلپذیر

پاکیز ی محیع

حس آزادی

احساس امنیت

میزان مطلوبیت

مطلوب
بینابین و ایستا
نامطلوب

وضعیتهای محتمل

توجه جدی به فضای خا رهانگیز در سط شهر شده است.
فضاهای خا رهانگیز شهر به فراموشی سپردهشدهاند.
فضاها با خا ره در سط شهری تبدیل به بافتهای فرسوده و ناکارآمد
شهری شدهاند.

مطلوب

رعایت اصل آرامش–راحتی و ساز اری در کاربریها

بینابین و ایستا

رشد ار انیکی شهری و فضاهای شهری

نامطلوب

بیتوجهی به فضاها و ساز اری آنها

مطلوب

بهبود میزان سرانة فضای سبز در سط شهر

بینابین و ایستا

کاهش میزان سرانة فضای سبز

نامطلوب

تبدیل فضای سبز شهری به کاربریهای دیگر

مطلوب

افزایش فضاهای دلپذیر در سط شهر

بینابین و ایستا

توجه به خواست و علایق مردمی

نامطلوب

افزایش فضاهای نامطبوع شهر

مطلوب

بهبود پاکیزیگی در سط شهر

بینابین و ایستا

مدیریت ضعیف بافتهای ناکارآمد و فاقد بهداشت در سط شهر

نامطلوب

کاهش میزان پاکیز ی در سط شهر

مطلوب

بهبود حس آزادی

بینابین و ایستا

بهبود حس آزادی در فضاهای عمومی

نامطلوب

کاهش حس آزادی در فضاهای عمومی

مطلوب

افزایش امنیت در سط شهر

بینابین و ایستا

افزایش فضاهای بیدفاع در سط شهر
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میزان مطلوبیت

وضعیتهای محتمل

نامطلوب

کاهش میزان امنیت در سط شهر

مطلوب

افزایش هویت در سط شهر

بینابین و ایستا

بهبود روند تعلقخا ر به محل زند ی

نامطلوب

کاهش هویت در سط شهری

بعد از راحی وضعیتهای احتمالی ماتریس متقا ع تهیه شد ،که ی
 8عامل کلیدی مذکور راحی ردید که بهصور

ماتریس  n*nبترای

پرستشنامتهای بته همتراه راهنمتای نحتوۀ

پاسخ ویی در اختیار متخصصان قرار رفت .متخصصان با رح این سؤال که «ا ر هر یت

از

وضعیتهای پیش روی عوامل کلیدی اتفاق بیفتد چه تأثیری بتر وقتوع یتا عتدم وقتوع ستایر
وضعیتهای پیش روی عوامل دیگر خواهد داشت؟» به تکمیتل پرستشنامته بتر استاس سته
ویژ ی توانمندساز ،بیتأثیر و محدودیتساز اقدام کردند و با درج ارقامی بین  -9تا  +9میتزان
تأثیر ذاری هرکدام از وضعیتهای پتیشروی عوامتل کلیتدی را بتر آینتده شهرشتاد ارومیته
مشخص کردند .سپس با در نظر رفتن میانگین ساده از آنها ،دادهها بترای ورود بته نرمافتزار
 Scenario wizardآماده شدند .با جمعآوری دادهها از کارشناسان مربو ه ،امکتان استتفاده از
نرمافزار سناریو ویزارد فراهم ردید.
نرمافزار سناریو ویزارد به ورکلی سه دسته سناریو را برای محقق ارائه میدهد :سناریوهای
با احتمال قوی ،سناریوهای با احتمال ضعیف و سناریوهای با احتمال ساز اری و انطباق بالتا.
با توجه به وسعت ماتریس و ابعاد آن و بتر استاس نظترا

کارشناستان در نرمافتزار ستناریو

ویزارد سناریوهای زیر بهدستآمده است:
سناریوهای قوی 0 :سناریوسناریوهای باورکردنی یا سناریوهای با ساز اری بالا01 :سناریوسناریوهای ضعیف170 :منطقی است که بین سناریوهای محدود قوی و سناریوهای وسیع ضتعیف ،ستناریوهای بتا
ساز اری بالا را در نظر بگیریم که بر این استاس ،تعتداد  01ستناریو معقتول و منطقتی بترای
برنامهریزی و سیاست ذاری در اختیار پژوهش قرار رفت .بنابراین ،سناریوهای استخراجشده
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میتوانند کاملاً مطلوب یا کاملاً بحرانی باشند .درواقتع ستناریوهای متذکور براستاس منطتق و
الگوریتم تحلیل ر نرمافزار سناریو ویزارد راحی میشوند.
 .5 .5سناریوهای محتمل با سازگاری بالا (سناریوهای باورکردنی)

درمجموع  01سناریوی باورکردنی پیشروی شهر شاد ارومیه وجود دارد .این ستناریوها از
از عوامل در ارتباط با وضعیتهای هری

همکنشی بین وضعیتهای هر ی

از عوامتل دیگتر

استخراج میشوند و این  01سسناریو محتمل ،با سه سناریو با وضعیتهای (مطلوب بتا رنتگ
سبز ،ایستا به رنگ زرد ،بحرانی با رنگ قرمز) در درجتا

احتمتال تحقتق متفتاو

میباشتد.

همان ور که در جدول ( )8نیز مشاهده میشود.
جدول  -8سناریوهای محتمل شهرشاد ارومیه
مأخذ :یافتههای تحقیق0911 ،
سناریو نوزدهم

سناریوی هیجدهم

سناریوی هفدهم

سناریوی شانزدهم

سناریوی پانزدهم

سناریوی چهاردهم

سناریوی سیزدهم

سناریوی دوازدهم

سناریوی یازدهم

سناریوی دهم

سناریوی نهم

سناریوی هشتم

سناریوی هفتم

سناریوی ششم

سناریوی پنجم

سناریوی چهارم

سناریوی سوم

سناریوی دوم

سناریوی اول

نامطلوب

ایستا

نامطلوب

ایستا

نامطلوب

ایستا

ایستا

مطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب

ایستا

مطلوب

مطلوب

مطلوب

ایستا

نامطلوب

ایستا

فضاهای خاطرهانگیز

نامطلوب

نامطلوب

ایستا

ایستا

نامطلوب

ایستا

مطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب

ایستا

مطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب

استفاده منطقی از فضاهای شهری

نامطلوب

نامطلوب

نامطلوب

نامطلوب

ایستا

ایستا

ایستا

مطلوب

نامطلوب

مطلوب

مطلوب

نامطلوب

ایستا

مطلوب

مطلوب

مطلوب

ایستا

ایستا

ایستا

فضای سبز

مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای
211

نامطلوب

نامطلوب

نامطلوب

نامطلوب

نامطلوب

نامطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب

ایستا

مطلوب

مطلوب

مطلوب

ایستا

مطلوب

مطلوب

ایستا

ایستا

ایستا

طراحی فضاهای دلپذیر

ایستا

ایستا

ایستا

ایستا

ایستا

ایستا

مطلوب

مطلوب

ایستا

مطلوب

مطلوب

ایستا

ایستا

مطلوب

مطلوب

مطلوب

ایستا

ایستا

ایستا

نامطلوب

نامطلوب

نامطلوب

نامطلوب

نامطلوب

نامطلوب

ایستا

ایستا

ایستا

ایستا

ایستا

مطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب

ایستا

ایستا

ایستا

پاکیزگی محیط حس آزادی

نامطلوب

نامطلوب

نامطلوب

نامطلوب

نامطلوب

نامطلوب

نامطلوب

نامطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب

ایستا

مطلوب

نامطلوب

نامطلوب

نامطلوب

نامطلوب

نامطلوب

نامطلوب

ایستا

ایستا

ایستا

ایستا

ایستا

ایستا

ایستا

ایستا

ایستا

ایستا

مطلوب

مطلوب
مطلوب

مطلوب

احساس امنیت

از آن-
به وضعیت مطلوب و در مرتبة بعدی وضعیت ایستا بوده است و ضرایب تحقق هری

عناصر هویتبخش

ها نیز به شرح جدول ( )1بودهاند.

شمارۀ سی و ششم

از مجموع  012وضتعیت موجتود در ستناریوهای محتمتل ،تعتداد  11وضتعیت مطلتوب

( 98/82درصد) ،تعداد  10وضعیت ایستا ( 91/19درصد) و تعتداد  91وضتعیت نتامطلوب یتا

بحرانی ( 21/11درصد) را نشان میدهد .نتایج حاکی از آن است که بیشترین فراوانتی مربتوط
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جدول  -9ضرایب ،تعداد و درصد هریک از وضعیتها به تفکیک هر سناریو براساس طیف سهگانه
مأخذ :یافتههای تحقیق0911 ،
تعداد وضعیتها به
تفکیک

مطلوبیت

ایستا

بحرانی

میزان مطلوبیت

امتیاز ایدهآل

درصد مطلوبیت

بحرانی

بحرانی
میزان شرایط

براساس نتایج جتدول ( ،)1ستناریو چهتارم بتا کستب  7فتر

حداکثر شرایط

9
9
2
7
1
1
0
1
1
1
0
1
9
1
1
1
1
1
1

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

1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
7

1
1
1
20
08
08
02
01
08
01
02
01
1
1
1
1
1
1
1

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

1
-9
1
1
1
1
1
-9
1
1
-9
-9
-9
-02
-08
-01
-08
-08
-20

1
1
1
20
08
08
02
01
08
01
02
01
1
1
1
1
1
1
1

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

97/1
97/1
21
87/1
71
71
11
12/1
71
12/1
11
12/1
97/1
1
1
1
1
1
1

1
-9
1
1
1
1
1
-9
1
1
-9
-9
-9
-02
-08
-01
-08
-08
-20

-20
-20
-20
-20
-20
-20
-20
-20
-20
-20
-20
-20
-20
-20
-20
-20
-20
-20
-20

بحرانی

S0
S2
S9
S0
S1
S1
S7
S8
S1
S01
S00
S02
S13
S00
S01
S01
S07
S08
S01

3

1

-3

وضعیتهای مطلوب

درصد شرایط

S

ضرایب وضعیتها

وضعیتهای بحرانی

1
-02/1
1
1
1
1
1
-02/1
1
1
-02/1
-02/1
-02/1
-11
-71
-12/1
-71
-71
-87/1

مطلتوب ( 87/1درصتد)

مطلوبترین و در مرتبة بعدی سناریوهای پتنجم ،ششتم و نهتم بتا  1وضتعیت مطلتوب (71
درصد) قرار رفتهاند و در رابطه با سناریوهای ایستا ،سناریو سوم بتا  1وضتعیت ،ستناریو اول
با  1وضعیت ایستا محتملترین بودهاند و امتا وضتعیت بحرانتی شتهر شتاد ارومیته بیشتتر در
سناریوهای نوزدهم با  7وضعیت بحرانی(  -87/1درصتد) و در مرتبتة بعتدی در ستناریوهای
پانزدهم و هفدهم با  1وضعیت بحران (  -71درصد) قرار داشتهاند.
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 .6 .5گروهبندی و تحلیل سناریوهای محتمل با سازگاری بالا (سناریوهای باورکردنی)

سناریوهای محتمل با ساز اری بالا را با توجه به قرابت آنها میتوان بته دو تروه تقستیم
کرد که هری
ی

یا چند فر

از روهها شامل سناریوهایی با ویژ یهای تقریباً مشتر و با اندکی تفاو

در

از میان  8عامل کلیدی هستند این روهها به شرح ذیل میباشند:

روه اول :سناریو مطلوب (شامل سناریو)02 ،00 ،01 ،1 ،8 ،1،7 ،1 ،0 :
روه دوم :سناریوهای ایستا (شامل سناریوهای؛ )00 ،09 ،9 ،2 ،0
روه سوم :سناریوهای بحرانی (شامل سناریوهای؛ )01 ،08 ،07 ،01 ،01
از میان  01سناریو محتمل 1 ،سناریو در حالت مطلوب قرار دارنتد و  1ستناریو در حالتت
ایستا و  1سناریو در حالت بحرانی قرار دارند.
 .2 .5تحلیل و تفسیر پیامد و نتایج سناریو
سناریو گروه اول :شرایط مطلوب؛ وضعیتهای محتمل شهر شاد برای ارومیه

سناریو مطلوب بیانگر بهترین وضعیت پیشروی شهرشاد در شهر ارومیته بتوده استت .در
روش آیندهپژوهی ،هر سناریو ،مسیری را نشان میدهتد؛ مستیری کته بترای قتدم ذاشتتن و
حرکت در آن ضرور

دارد .در زمینة شهر شتاد موضتوع تحقیتق حاضتر نیتز پتیشنیازهتای

ضروری است .در اینجا وضعیت مطلوب در  1سناریو از ضریب مطلوبیت  87/1تا  11درصتد
قرار رفتهاند .مقایسة وضعیتهای مطلوب شهر شاد ارومیه با وضعیتهتای ایستتا و بحرانتی
بیانگر احتمال تحقق بالا برای این روه بوده است.
در این روه وضعیت بحرانی یتا وجتود نداشتته یتا در حتد نتاچیزی قترار داشتتهانتد و
وضعیتهای ایستا این روه نیز در ضرایب کمتر از  01درصد قرار داشتتهانتد .در ایتن تروه
بیشترین تأکید بر عوامل سرانة فضتای ستبز در شتهر افزایشیافتته استت و در کنتار آن حتس
مسئولیتپذیری شهروندان تقویت شتده تتا ستط پتاکیز ی محیعزیستت شتهر بهبتود یابتد.
همچنین ،به مسئلة امنیت و آسایش شهروندان در شهر بیشتر توجه شتده استت تتا شتهروندان
حس آزادی بیشتری در فضای شهر احساس کنند و آرامش روحی  -روانی مطلوب خود را به
دست آوردند و شهر به فضای خا رهانگیز برای شهروندان تبدیل ردد تتا احستاس تعلتق بته
مکانی در شهروندان تقویت ردد.
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سناریوهای گروه دوم :روند تغییرات بسیار کند و آرام؛ حفظ وضع موجود

در این روه ،پنج سناریو مشاهده میشود که شامل سناریوهای یکم ،دوم ،سوم ،سیزدهم و
چهاردهم بوده است .در این روه عوامل متمایزکننده تفاو

در میزان فتر

هتای مطلتوب و

ایستا و بحران است .این روه بیشتر شامل ویژ تیهتای متدیریت بافتتهتای فرستوده شتهر
ضعیف است و به خواست و علتایق متردم از ترف مستئولین شتهری کمتتوجهی متیشتود،
به وریکه نیازهای بهداشتی-درمانی ساکنان در سط کم برآورده شده وامنیتت آنهتا بته ور
صحی تأمین نمی ردد ،به وریکه هنوز فضاهای بیدفاع در شهر وجود دارند و حتس آزادی
و تعلقخا ر به مکان به مقدار مطلوب نرسیده است.
سناریوهای گروه سوم :شرایط بحرانی و نامطلوب؛ عدم امکان توسعۀ شهر شاد

سناریوهای بحرانی بیانگر بدترین شرایع پیشروی شهر شاد ارومیه استت کته در صتور
تحقق این سناریوها شهر شاد در سط نازلی قرار خواهد رفت .این وضعیت در پنج ستناریو
نمود داشته است که دارای ویژ یهای بافتهای فرسوده و ناکارآمد در ستط شتهر در حتال
افزایش هستند و نهادهای مدیریتی هیچ تلاشی در ساماندهی آنها انجام نمیدهند ،بته توری
که فضاهای سبز موجود در این بخشها در حال تبدیلشدن به ستایر کتاربریهتا (مستکونی-
تجاری) بوده و فضاهای خا رهانگیز درحال کم شدن هستند و به اصتل ستاز اری بیتتوجهی
میشود ،به وری که فضاهای بی دفاع شهر افزایشیافته و ناامنی سترش یافته استت و هتیچ
احساس تعلق به مکان وجود ندارد.
 .6نتیجهگیری و پیشنهادها

رشد شتابان شهرنشینی و متعاقب آن کاهش ظرفیت محدود شهرها جهتت بترآوردهستازی
نیازهای ساکنان خود ،زمینهساز بسیاری از چالشها چون اضطراب ،فشار ،نارحتیهتای روانتی
و استرس و کاهش شادی و نشاط شده است که این مسئله زمانی حاد میشتود کته بته رونتد
پیشبینیهای جمعیت برای سال  2111که حدود  71درصد تخمتین زده شتده استت و منتابع
موجود شهرها هر روز در حال کاهش است ،توجه ردد .در این تحقیق سعی شده است تا بتا
بررسی شاخصهای شهر شاد در افق  ،0010وضتعیتهتای محتمتل ارومیته از لحتات شتادی
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مشخص شود و بتا تعیتین نقتش و مأموریتهتای ستازمانی بهتترین سیاستت جهتت بترآورد
سناریوهای مطلوب در راستای شهر شاد در ارومیه اتخاذ شود ،بتدین منظتور  21شتاخص در
محیع نرمافزار  Mentalmodelerمورد سنجش قرار رفته و بعد از سنجش نوع رابطتههتا8 ،
شاخص (فضای سبز ،راحی فضای دلپذیر ،استفادۀ منطقی از فضاهای شتهری ،حتس آزادی،
امنیت ،پاکیز ی محیع ،عناصر هویتبخش ،فضتاهای ختا رهانگیتز) بتهعنوان عوامتل کلیتدی
شناخته شدند .سپس با استفاده از مدل فولر اقدام به وزندار کتردن عوامتل شتده استت تتا بتا
استفاده از مدل کوپراس وضعیت آنها در سط شهر مشتخص ردنتد .کته نتتایج نشتان داده
است منطقة  0بهترین وضعیت را از لحات این عوامل داشته و منطقته  2بتدترین شترایع را بته
خود اختصاص داده است.
برای بررسی وضعیتهای محتمل پیشروی ارومیه از لحتات شهرشتاد ،عوامتل کلیتدی در
قالب مانهها در سه وضعیت مطلوب ،ایستتا و بحرانتی بقتهبنتدی شتده کته جهتت تبیتین
وضعیتها وارد محیع سناریو ویزارد شده و مورد ارزیابی کارشناسان متخصص در این زمینته
قرار رفتند .وضعیتهای پیشروی شهر شاد ارومیه در قالتب سته ستناریوی قتوی بتا چهتار
سناریو ،سناریوهای ضعیف با  170سناریو و سناریو ساز ار با  01ستناریو مشتخص شتدهاند.
سناریوهای محتمل در سه وضعیت مطلوب ،ایستا و بحرانتی قرار رفتتهانتد کته مجمتوع 012
وضعیت را شامل شدهاند ،در این میان سناریوهای مطلوب با  11وضعیت ،بیشترین فراوانتی را
داشتهاند و بیشترین ضریب این روه مربوط به سناریو  0با  8731درصد بتوده استت .در ایتن
روه ویژ یهای سرانة فضای سبز در شهر افزایشیافته است و در کنتار آن حتس مستئولیت-
پذیری شهروندان تقویت شده تا سط پاکیز ی محیع زیست شهر بهبتود یابتد .همچنتین ،بته
مسئلة امنیت و آسایش شهروندان در شهر بیشتر توجه شده استت تتا شتهروندان حتس آزادی
بیشتری در فضای شهر احساس کنند و آرامش روحتی  -روانتی مطلتوب ختود را بته دستت
آوردند و شهر به فضایی خا رهانگیز برای شهروندان تبدیل ردد تا احساس تعلق به مکان در
شهروندان تقویت ردد .بنابر نتایج ،میتوان وضعیت مطلوب را برای آینده ارومیه متصور شد،
تحقیق حاضر با استفاده از روش تلفیقی آیندهنگاری و مدلهتای تصتمیم یتری ستعی داشتته
است بستر تصمیم یری صحی و مناسب برای حصول به شهر شاد را در اختیار مسئولان قترار
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دهد ،در این راستا براساس یافتههای حاصتل از تحقیتق پیشتنهادهایی جهتت حرکتت هرچته
بیشتر و مطلوبتر در مسیر شهر شاد شدهاند.
 منطقة  2به دلیل ضعف عملکردی در زمینة عوامل کلیتدی در اولویتت اول توجته بایتدقرار یرد.
با توجه به ارزش بالای عوامل کلیدی (استفادۀ منطقی از فضای شهری ،حتس آزادی) درمرتبة اول و فضای سبز و پاکیز ی محیع در مرتبة دوم ،لازم است در منا ق کمتر شتاد چتون
منطقة دو و چهار بیشتر مورد توجه قرار یرند.
بازآفرینی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهر جهت بهبود حس تعلق مکانی مورد توجه وتأکید قرار یرند.
 امنیت در سط شهر تأمین ردد ،برای این منظور نیز لازم است فضاهای بیدفاع شتهریشناسایی شوند و اقداما

اصلاحی انجام یرند.
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