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 10/10/0031تاریخ دریافت: 

 30/10/0031تاریخ پذیرش: 

 

 عوامل کلیدی در دستیابی به شکوفایی شهری یبندتیاولومدلسازی و 

 شهر سنندج( مطالعه موردی:) 

 
 

 4سیامک حیدری ،3، سوران مصطفوی صاحب2، بایزید شریفی9زهره فنی

 

 چکیده
شهر به عنوان مکان هندسی ممتاز برای شکوفایی، بهترین مکان برای برخورد عملی با برخی از 

نگر و جامع برای شود. امروزه شکوفایی شهری رویکردی کلهای پسابحرانی جدید شناخته میچالش

اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ارتقاء سطح خوشبختی جمعی و هدایت شهرها بسوی افقی روشن از نظر 

 های دستیابی به شکوفاییترین شاخصمحیطی است. هدف اصلی تحقیق مشخص کردن کلیدیزیست

 با معادلات ساختاری و تحلیل از تکنیک گیریبهره با حاضر باشد. پژوهششهری در شهر سنندج می

 جامعهاست.  پرداخته در شهر سنندج شهری شکوفایی هایتحلیل مؤلفه به SmartPLSافزار نرم از استفاده

 یزیربرنامه کارشناسان و علمییئت ه یاعضا استان، اجرایی فعال مدیران نفر 01 از متشکل خبرگان آماری

معنادار  و منطقی ارتباط و همبستگی نوع دهنده آن است که یکاست. نتایج نشان بوده مختلف سطوح در

با مقدار  گذاری شهریحکمروایی و قانونمؤلفه  .است ایجاد شده یکدیگر به نسبت هامؤلفه ارتباط در

توسعه ، مؤلفه 060/1با مقدار  کیفیت زندگی ، مؤلفه140/1با مقدار محیطی پایداری زیست مؤلفه ،108/1

با مقدار وری بهرهو مؤلفه  400/1با مقدار عدالت و مشارکت اجتماعی  مؤلفه ،030/1 با مقدار زیرساخت

 ترتیب بیشترین نقش را در دستیابی به شکوفایی شهری سنندج، دارا هستند.به 403/1

 

 سنندج. شهر شکوفایی شهری، مدل معادلات ساختاری،واژگان کلیدی: 

 

                                                           
 zohrehfanni@yahoo.com . دانشیار جغرافیای انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران،0

 شهری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران ریزی. دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه3

 ریزی شهری، دانشگاه تهران، تهران، ایران. کارشناس ارشد برنامه 0

 . کارشناس ارشد طراحی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی، تهران، ایران 4
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 مقدمه

ی طور خاص، تغییرات بسیاری در کالبد فیزیکطور عام و در ایران بهتوسعه بهفرآیند شهرنشینی در کشورهای درحال

، ودشیبا توجه به اینکه هرروز بر جمعیت شهری افزوده م به وجود آورده است. شهروندانشهر و ابعاد مختلف زندگی 

اقتصادی، شیوع بالای فقر و  هاییمنابع و انرژی، نابرابر رویهیازجمله مصرف ب یابد؛یها و پیامدهایی بروز مچالش

های و تسهیلات شهری نامناسب، استاندارد هایرساختز ،شغلی برابر یها، سطح بالای بیکاری و نبود فرصتینینشزاغه

اجتماعی، ترافیک سنگین و  هاییپایین زندگی شهری، توزیع نامتعادل و ناعادلانه خدمات و امکانات شهری، ناهنجار

: 0030صرافی و هاشمی، ) یستیز یهامحیطی و تخریب چرخه هاییانواع آلودگ زروبونقل کارآمد، نداشتن شبکه حمل

تا هدایت  شودیها، ضرورت شناخت و سنجش توسعه شهر در ابعاد مختلف مطرح ممنظور رفع این چالشبه(. 886

، مراه هماهنگ و عادلانه با تمرکز بر ارتقای رفاه جمعی صورت بگیرد. تحقق این مناسب آن در راستای پایداری، توسع

ا مختلف بتوانند میزان رشد و توسعه ر یهاریزان شهری را بر آن داشته است که با تبیین شاخصپژوهشگران و برنامه

فراهم  طکیفیت محیزندگی و  درخور انسان و تأمین نیازهای او با افزایش کیفیت یاند و توسعهنجطور صحیح بسبه

شاخص شکوفایی »تحت عنوان  شهرها پایداری سنجش برای را ابزاری ،0متحد ملل بشر اسکان برنامه م. 3103 سال در .کنند

نمود. موضوع شکوفایی شهری برآیندی از حرکت به سمت توسعه شهری پایدار است که سازمان ملل  ریزییپ« 3شهری

 وتحلیل، یافتن مشکلات وساختار یکپارچه جهت ارزیابی وضعیت شهرهای جهان، تجزیه متحد آن را برای ایجاد یک

این مفهوم بررسی  (.UN- Habitat, 2012: 7) یدنماهای ضروری بر اساس یک چارچوب علمی مطرح میمعرفی اولویت

عادلانه بین  اییوهشتواند به یم توانند تولید داشته باشند و از چه طریقی مزایای این تولیدیمکند که شهرها چگونه یم

فیت زندگی یکشهروندان تقسیم شود. این تفکر متضمن رشد اقتصادی، حاکم بودن روابط اجتماعی، پایداری محیطی و 

افتاده اهایی پیش پتوان آن را با شاخصشکوفایی مفهومی به مراتب پیچیده است؛ زیرا نمی(. Joss, 2015: 49)باشد یمبهتر 

آورند محاسبه کرد. یک زندگی شکوفا شامل دیگر ابعاد غیرمادی و ن مانند مقدار پولی که مردم بدست میو آسا

غیرملموس مانند حق انتخاب در شکل دادن آینده یک شهر، برخورداری از ارتباطات معنادار، تعلق به اجتماعات حامی 

های ملموس است )بوچانی و ها به واقعیتهای انسانمندی از منابع و امکانات، با هدف تبدیل آرزویکدیگر و بهره

 (.03: 0030قادری، 

 شکوفایی به که کنندیم ظهور عواملی شود. گاهییم هایییبنش و فراز دستخوش شکوفایی، به نیل راستای در شهر هر

 روشن درک دهد.یم قرار خطر معرض در را شهر شکوفایی مشکلات، برخی ظهور مواقع بعضی در و کنندیم کمک شهر آن

 شکوفایی روی بر که هایییسممکان و ساختارها برخی از حمایت ها،یاستس اصلاح و یزیربرنامه در عوامل این از استفاده و

 شهر هر در شکوفایی بازدارنده و کنندهیقتشو عوامل شناخت دلیل همین به است. برخوردار اهمیت از گذارند،یم تأثیر

 تدوین شکوفایی به دستیابی برای مناسب هاییاستس و راهبردها راهکارها، ،هاآن از کافی شناخت با تا است ضروری

 هوا، آلودگی رسانی، تشدیدخدمات هایهزینه افزایش همچون مشکلاتی و متخلخل و بیرویه توسعه با شهر سنندج .شوند

 روند با توسعه ادامه که باشدروبرو می نشینیحاشیه گسترش و نوسازی و بهسازی جهت موجود هایبافت به توجه عدم

 در تجدیدنظر است، آنچه نیاز بنابراین شد. خواهد محیطیزیست و اقتصادی اجتماعی، مسائل تشدید باعث شده ذکر

های شکوفایی در این راستا توجه به شاخص .است ریزیبرنامه در جدید ابزارهای کارگیری به و مدیریتی کلان رویکردهای

                                                           
0. United Nations Human Settlements Programme (UN–Habitat) 

3. City Prosperity Index 
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گذار شکوفایی شهری در سطح شهر سنندج تأثیرعوامل کلیدی و  بندییتاولو حاضر مقاله اصلی هدف تواند.شهری می

 اهمیت تأثیر و باشدیم شکوفایی مؤثر تحقق در متفاوتی شکل به عوامل از یک هر فرض کهیشپ این با تحقیق . ایناست

چگونه  عوامل که است سؤال این به پاسخگویی پی باشد، دریمی بررس قابل شکوفایی شهری فرآیند بر عوامل این از هریک

 گذارند؟ یم تأثیرو به چه میزان برتحقق شکوفایی شهر 

 

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق

 شکوفایی شهری

 تا و شکل گرفت آن پیرامون بحث ابتدایی، صورتبهم.  0301 دهه در بار نخستین که است مفهومی شهری شکوفایی

 در 3103سال  در شکوفا شهر نظریه رسمی طوربه اما .است گرفته صورت آن تکمیل جهت مختلفی مطالعات امروز به

است  شده ارائه بشر اسکان اجرایی مدیر 0جان کلوس توسط اقتصادی بحران زمان در سازمان ملل متحد اسکان بشر برنامه

 شهری شکوفایی متعاقبا   و اساسی نیازهای برآوردن از بیشتر چیزی مفهوم به (. شکوفایی01: 0030همکاران، احدنژاد و )

 رشد برای ما توانایی شامل شکوفایی (.Sasaki, 2014: 6است ) شهری مشکلات و مسائل با مواجهه فراتر از چیزی معنای به

 است شرایطی خلق ما، جامعه برای چالش است. محدود سیاره یک اکولوژیکی هاییتمحدود بستر در انسان عنوانبه کردن

در  اصلی کلید (. نخستینJackson, 2009:16است ) ما زمان وظیفه ترینفوری مهم، این باشد. ممکن امر این آن تحت که

 واسطهبه که یاتجربه و شودیم کسب اولیه آموزش سایه در که مهارتی و دانش که است« 3انسانی سرمایه» ییشکوفا با رابطه

که  است« 0ارتباط» کلید، دومین گیرد.یبرم در را اقتصادی رفتار طورینهم و آیدیم دست به بعدی و آموزش کاری زندگی

 یا روابط خارجی به وابسته که شودیم منتج تمرکزی از هاآن میزان که شودیم تعریف درونی و بیرونی ارتباط قالب در

 کیفیت از یتوجهقابل به حد برونی هم و درونی ارتباط هم است. دانش کاربران و تولیدکنندگان میان و کار بازار در داخلی

 و سازمانی هاییدهپد شامل که است« 4برای کارآفرینی گرایش»زمینه،  این در دیگر مؤثر عامل هستند. وابسته زیرساخت

 و نهایی عامل هستند. نوآوری و گذارییهسرما برای انگیزهخصوص  در کنندهیینتع عوامل که است اییچیدهپ فرهنگی

« 8شهری توسعه در طبیعی و ذاتی یهاتوازن و تعادل عدم با مواجهه توانایی برای» زمینه، این در کلید دشوارترین طورینهم

 (.Prager, 2017:14است )

 

 گانهسه شهری: رویکردی شکوفایی

 در این بشر باشد. حقوق اصول به پایبند باید که دارد توجه فرآیند یک عنوانبه شهرنشینی به شهری شکوفایی ابتکار

 به نیاز که را بشر این حقوق از خاص استاندارهایی باید فرآیند، این خروجی یا نتیجه یک عنوانبه شهر که است حالی

 منظوربه پایدار الگویی تحقق خصوصدر  را یکپارچگی شهری شکوفایی ابتکار کند. تأمین دارند، سنجش و یریگاندازه

 در جوانب و ابعاد به یکپارچگی این بخشد.یم پایداری، ارتقاء اقتصادی و اجتماعی محیطی،یستز اهداف به رسیدگی

                                                           
0. Joan Clos 

3. Human Capital 

0. Connectivity 

4. Propensity for Entrepreneurship 

8. Ability to Contend with the Social Imbalances Inherent in Urban Development 
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 از شماری شهری، شکوفایی ابتکار اساس، این بر دارد. نظر فرآیند شهرنشینی از متفاوتی یهامؤلفه به مربوط تقویت حال

، «0شهری جدید کار دستور» یهامؤلفه ماهیت از استفاده بر مبتنی کند کهیم را پیشنهاد شونده متحول و کلیدی مداخلات

 اقتصاد و شهری یگذارقانون شهری، طراحی و یزیربرنامه بر مبنی متحد ملل بشر اسکان برنامهگانه سه رویکرد شامل

 هایاستس ینتدو برای چارچوبی رویکرد، این هستند. پایدار یهاحلراه معادله از بخشی چنینینا و شدهیطراحشهری، 

 (.UN-Habitat, 2016: 10)شود یم هاحلراه و اقدامات یهابرنامه نگریبخشی از مانع که است

 که است سیاسی تعهدات و هاانتخاب شامل بازبینی، مورد و شدهیتتقو برنامه یک :شهری طراحی و یزیربرنامه-9

 در شهرها به که را مداخلات این از شماری شهری، شکوفایی ابتکار شوند. تبدیل پایدار، فنی یهاحلراه و ابزار به باید

 شهری، یهاگسترش هدایت افزا،میان توسعه کند.یم شناسایی کند،یم کمک شکوفایی مسیر در حرکت خصوص

 از یانمونه ،...و مختلط اراضی هاییکاربر و اجتماعی تنوع ارتقاء برای محله یزیربرنامه و چندگانه توسعه راهبردهای

 هستند. موارد این

 متعاقبا   و شهری تغییر به مربوط سازمانی و هنجاری هاییهپا نهادها، و : قوانینشهری حکمروایی و یگذارقانون-2

 فراهم را تغییر برای بسترسازی یا تداوم پایدارسازی و روابط تعریف اختیار، تفویض عمل، ساختن فعال برای سختی و توان

 و قوانین شهری، قانونی یهانظام اصلاح چون هاییینهزم در را شونده متحول اقدامات شهری شکوفایی ابتکار کنند.یم

 و مشارکتی صورتبه زمین مجدد یهاتوسعه همچنین و یبندپهنه و وسازساخت مقررات شهری، یزیربرنامه مقررات

 (.UN-Habitat, 2015: 28) کندیم شناسایی را فراگیر

 ملی و محلی یهادولت به که را شونده متحول اقداماتی شهری، شکوفایی ابتکار :شهرداری مالیه و شهری اقتصاد-3

 و نوآورانه ابزارهای توانندیم هابرنامه این نماید.یم شناسایی کند،یم کمک درآمد افزایش یهابرنامه توسعه در زمینه

 سازند. کارآمد ازپیشیشب مؤثرند، رشد از حمایت و مهار در زمینه که را درآمد یآورجمع شفاف هاییسممکان
 

 
 شهری جدید کار دستور گانهسه رویکرد بر مبتنی شهری (: شکوفایی9شکل )

 

                                                           
0. New Urban Agenda 
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 شهری شکوفایی چندوجهی یهامؤلفه و ابعاد

 اجتماعی، و انسانی رفاه از تریعوس مفهومی سنجش سمت به حرکت به نیاز خصوص در شهری شکوفایی ابتکار

است  اساسی هاییفیتک این مستلزم شهر یک کامیابی و موفقیت تعبیری به و شکوفایی اساس، این کند. بریم استدلال

(Wong, 2015: 4.) 

 و افزایش بازده تولید با قادرند تولیدی شهرهای بیشتر کند.یم کمک توسعه و اقتصادی رشد ی بهوربهره :0یوربهره

مشاغل  درآمد، با افزایش شهرداری افزایش دهند. را زندگی استانداردهای خدمات، و محصولات طریق از درآمد گسترش

 اختیار در زیرساختی یهاشبکه و بهداشت تحصیلات، مسکن، به دستیابی در را بیشتری برابر یهافرصت مناسب و

 .(40: 0030و همکاران،  بختیاریدهد )یم قرار خود شهروندان

زیرساخت برای شکوفایی شهری بسیار حیاتی و برای رونق و پیشرفت شهر، اساس و شالوده است. : 3هازیرساخت

ولید، و ت شدهیتها، فناوری اطلاعات و ارتباطات( تقومناسب )آب، فاضلاب، راه هاییرساختاستانداردهای زندگی با ز

 .(00: 0036پور و همکاران، )صفایی ابدییونقل بهبود مارتباطات و حمل

 آموزش، امنیت، و ایمنی ضمانت و سکونتی استانداردهای بهبود برای اجتماعی خدمات تدارک :0کیفیت زندگی

و  سکونت ساختن عملی نهایتا   و فردی هاییلپتانس رساندن حداکثر به خصوص در همگی که فراغت اوقات و بهداشت

 (.8: 0036ارباب، هستند ) موردنیاز زندگی،

این مؤلفه، بر تساوی حقوق، توزیع دوباره و منظم سودهای اقتصادی است و از  ید: تأک4و شمول اجتماعی برابری

و  بخشدیبرابری جنسیتی را بهبود م دهد،ی. فقر را کاهش مکندیمحافظت م پذیریباقلیت آس یهاحقوق فقرا و گروه

 (.33: 0030فر و همکاران، )نظم کندی، سیاسی و فرهنگی تضمین ماجتماعی یهامشارکت مدنی را در حوزه

پایداری، در نگهداری منابع برای حال و آینده از طریق استفاده بهینه از زمین و واردکردن  :8محیطییستز پایداری

یت محیط شهری، کاهش ظرف هاییمطرح است. این مؤلفه، جلوگیری از آلودگ یرناپذ یدکمترین ضایعات به منابع تجد

. شکوفایی و پایداری محیطی کندیرا مطرح م آوریانز یهااز توسعه یتحماو عدم هایافتتولید محل، حمایت از باز

ر برای و نوآورت تریاند. عمدتا  شهرهای دارای پایداری محیطی؛ سودآورتر، رقابتباهم در ارتباط یریناپذطور اجتناببه

 (.386: 0034، پذیری مناسب برای جمعیت هستند )رباطیتیابی به کیفیت زندگی و زیستتأمین امنیت و دس

 هاییاستس اتخاذ .گراتحول و مؤثر شهری حکمروایی واسطهبه شکوفایی و پایداری تلفیق ی:گذارقانونحکمروایی و 

 و ترتیبات و قدرتمند محلی نهادهای طریق از نهادی متناسب یهاچارچوب خلق و مقررات و قوانین کارآمد، و مناسب

 (. Arbab, 2017: 295هستند ) زمینه این کلیدی در ابعاد ازجمله استوار، نهادی تنظیمات

 
 ی شکوفایی شهریهاشاخص(: ابعاد، معیار و 9) جدول

 شاخص معیار ابعاد شاخص معیار ابعاد

بهره
ی و
(p)ر

 

 نفرتولید شهری به ازای هر  0-0

کیفی

گیزندت 
(QO

L
)

 

 ر زمان تولددامید به زندگی  0-0

                                                           
0. Productivity 

3. Infrastructure 

0. Quality of Life 

4. quity and Social Inclusion 

8. Environmental Sustainability 
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قدرت  .0

 (EG) اقتصادی

 سالگیومیر زیر پنجنرخ مرگ 0-3 (H)سلامت .0

 پوشش و همگانی بودن واکسیناسیون 0-0

 ومیر مادر حاملهمرگ 0-4

 نرخ سواد 3-0 (E)تحصیلات .3 نسبت وابستگی به افراد مسن 0-3

 متوسط تحصیلات 3-3

 آموزش کودکان خردسال 0-3 میانگین درامد خانوار 0-0

وضعیت  .3

 (EA) اقتصادی

 هامیزان تحصیل در دانشگاه 4-3 تراکم وضعیت اقتصادی 3-0

 نرخ قتل 0-0 (SS)ایمنی و امنیت .0 تفاوت وضعیت اقتصادی 3-3

وضعیت  .0

 (E) اشتغال

 نرخ سرقت 3-0 نرخ بیکاری 0-0

 دسترسی به فضای باز عمومی 4-0 (PS)فضای عمومی .4 جمعیت نسبت اشتعال به 0-3

 میزان فضای سبز برای هر نفر 3-4 اشتغال غیررسمی 0-0

ت
توسعه زیرساخ

 
(ID

)
 

زیرساخت  .0

 (HI)مسکن

 مسکن مناسب 0-0

ت اجتماعی 
ت و مشارک

عدال
(E

S
I)

 

برابری اقتصادی  .0
(EE) 

 ضریب جینی 0-0

 نرخ فقر 0-3

وضعیت  .3 آب مناسب دسترسی به 0-3

 (SI) اجتماعی

 نشینخانوارهای حاشیه 3-0

 بیکاری جوانان 3-3

دسترسی به بهداشت و درمان  0-0

 مناسب

توازن جنسیتی  .0
(GI) 

 نام مدارس متوسطهتوازن در ثبت 0-0

 وضعیت مشارکت زنان در حکومت محلی 0-0 دسترسی به برق 0-4

 وضعیت مشارکت زنان در کار محلی 0-0 فضای زندگی مناسب 0-8

 هااختلاط کاربری 4-0 (UD)تنوع شهری  .4 تراکم جمعیتی 0-6

زیرساخت  .3

 (SI)اجتماعی 

 دسترسی به پزشک 3-0

ت
ی زیس

پایدار
محیطی 

(E
S

)
 

 های کنترلتعداد ایستگاه 0-0 (AQ)کیفیت هوا  .0

 میکرون 8/3 غلظت ذرات معلق زیر 3-0 های عمومیتعداد کتابخانه 3-3

فناوری  .0

اطلاعات و 

 (ICT)ارتباطات 

 اکسید کربنمیزان انتشار گاز دی 0-0 دسترسی به اینترنت 0-0

مدیریت پسماند  .3 یدسترسی به کامپیوتر شخص 0-3
(WM) 

 های جامدآوری زبالهجمع 3-0

 تصفیه فاضلاب 3-3 سرعت متوسط اینترنت 0-0

تحرک و  .4

جابجایی 

 (UM)شهری 

 چرخه بازیافت زباله جامد 0-3 ونقل عمومیاستفاده از حمل 4-0

 توزیع انرژی تجدید پذیر 0-0 (SE)انرژی پایدار  .0 میانگین زمان سفر روزانه 4-3

 ونقلطول شبکه حمل 4-0

حکمروایی و قانون
ی 
ی شهر

گذار
(U

G
L

)
 

 مشارکت در انتخابات 0-0 (P)مشارکت  .0

 دسترسی به اطلاعات عمومی 3-0 تصادفاتومیر ناشی از مرگ 4-4

توانایی مالی استفاده از  4-8

 ونقلحمل

 مشارکت مدنی 0-0

فرم شهری  .8
(UF) 

وضعیت اقتصادی  .3 تراکم تقاطعات خیابانی 8-8

شهر و ظرفیت 

 (MFIC)سازمانی 

 مجموع درامد 3-0

یک اندازی تعداد روزهای لازم جهت راه 3-3 تراکم خیابان 8-8

 وکارکسب

شده به زمین اختصاص داده 8-8

 هاخیابان

 وام دولتی 3-0

 های محلیکارایی هزینه 3-4

وضعیت و  .0

توانایی اداره شهر 
(GU) 

 وری از زمینبهره 0-0

Source: UN_Habitat, 2016: 6-7 
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 پیشینه تحقیق

 گرفته صورت حوزه این در محدودی مطالعات و باشدمی شهری ریزیبرنامه در جدید بسیار مبحثی شهری شکوفایی

( با عنوان 3100بشر سازمان ملل ) اسکان برنامه گزارش توانمی شکوفا شهر حوزه در شده انجام خارجی مطالعات است. از

که مردم محور  30( اشاره کرد که در این گزارش از نوع جدیدی از شهر قرن3100)وضعیت شهرهای جهان در سال 

 روش از استفاده با «شهری شکوفایی شاخص برای چارچوبی» عنوان با ایمقاله ( در3108) 0کند. وانگاست حمایت می

 هاشاخص اتصال به قادر که (،CPI) شکوفا شهر هایشاخص توسعه برای پذیرانعطاف و قوی تحلیلی چارچوبی و توصیفی

 که گیردمی نتیجه و کندمی فراهم است، دولت هایاستراتژیست و شهری ریزانبرنامه سیاستی با نیازهای تحلیلی هوش و

 بالاتر کیفیت با هایداده و جدید هایسیاست به مربوط مسائل ظهور با ناچار به هابیتات توسط شناسایی شده هایشاخص

 بررسی» به است؟ شهری شکوفایی معنای به ای با عنوان آیا کیفیت حکومت( در مقاله3106) 3استید .یافت خواهند تغییر

 نوآوری هایشاخص با حکومت کیفیت مقایسه پردازد و بهمی «شهرها و مناطق کشورها، شکوفایی و حاکمیت بین رابطه

 کیفیت بین نزدیکی ارتباطات رسدمی این نتیجه به و پرداخته اروپا منطقه سراسر در زندگی به امید و رقابت ای،منطقه

 .دارد وجود زندگی امید به و رقابت ای،منطقه نوآوری مانند شکوفایی مختلف هایشاخص و حکومت

 شهری شکوفایی هایشاخص اساس بر فاخر معماری گیریشکل فرآیند» عنوان با (0030محتشمی ) داخلی منابع از

مورد  فرآیندی طی شهری شکوفایی موضوع تحلیلی، توصیفی روشی با باشد کهمی( تهران شهر درکه محله :نمونه)در ایران 

 که ایعمده نتایج است. شده پیشنهاد فاخر معماری به دستیابی برای چهارچوبی آن، اساس بر و گرفته قرار معماری ترجمه

فاخر  معماری خلق برای را دهندگیآموزش و پذیریاجتماع سلامت، اقتصاد، کلی اصل چهار است، آمده دست به از تحقیق

فصل  ده و بخش سه قالب در «شهری شکوفایی» عنوان با کتابی (0038) جویباری مدانلو و ملکی همچنین کند.می مشخص

 شهر و شهری شکوفایی مفاهیم به آن در که است شهری روند تحلیل و شکوفایی کتاب، این اول بخش که اند.کرده تألیف

 در نهایت در است. شده اشاره شهرها شکوفایی گانهپنج ابعاد به دوم بخش در است. شده پرداخته ایمنطقه و روندهای

( در 0036پور و همکارانش )همچنین صفایی .است گرفته قرار مطالعه مورد شهرها شکوفایی هایسیاست بخش سوم

مناطق  اند کهیدههای شکوفایی شهری در کلانشهر اهواز، به این نتیجه رسای تحت عنوان ارزیابی و سنجش مؤلفهمقاله

در رده محروم  0و  4در رده نسبتا  برخوردار و مناطق  1و  6، 0شهر اهواز کاملاٌ برخوردار از شکوفایی و مناطق  3و  0

 باشند. های شکوفایی شهری میبه لحاظ شاخص

 

 ی پژوهششناسروش

 گردآوری روش بر اساس و کمی -کیفی  ،هاداده ماهیت نظر از است. ساختاری تحلیل نوع از حاضر تحقیق روش

 و خبرگان با یگر، مصاحبهدعبارتبه یا فکری، توفان روش اطلاعات یآورجمعاست. برای  پیمایشی و اسنادی ،هاداده

 استان، اجرایی فعال مدیران نفر 01 از متشکل خبرگان آماری جامعهاست.  شدهگرفته کار به زمینه این در اسنادی بررسی

 اجتماعی، یزیربرنامه اقتصادی، علوم یهاتخصص با مختلف سطوح در یزیربرنامه کارشناسان و علمییئته یاعضا

 است. بوده بازرگانی و صنعتی مدیریت زیست،یطمح ی،امنطقه و شهری یزیربرنامه اقتصاد، ی،شناسجامعه

                                                           
0 . Wong 
3 . Stead 
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شده  انجام SmartPLS و SPSSافزارهای نرم با و (SEM) ساختاری تکنیک معادلات از استفاده با اطلاعات تجزیه و تحلیل

 است.

 

 (SEM) یساختار معادلات یسازمدل

معادلات  الگوسازی است. سنجش مدل متغیرهای میان روابط زمانهم پردازش و تحلیل ساختاری، معادلات مدل ویژگی

بپردازد  همزمان طوربه شده مشاهده و مکنون علی متغیرهای تحلیل به تا دهدیم را اجازه این پژوهشگر به ساختاری

(Maruyama, 1998: 55یک .) است. مسیر تحلیل و تأییدی عاملی تحلیل از اییزهآمساختاری  معادلات کامل مدل 

 

 (CFA) یتأیید عاملی تحلیل

اساسی  پنهان ساختارهای و شدهمشاهده متغیرهای از یهامجموعبین  روابط بررسی برای آماری روش ینترشدهشناخته

 که دارد پنهان متغیر ساختار مورد در را ابتدایی دانشی تأییدی، محقق عاملی تحلیل در است. عاملی تحلیل از استفاده ،هاآن

 مرتبه نوع دو شامل تأییدی عاملی تحلیل باشد. این دو از ترکیبی یا تجربی تحقیق تئوری، بر مبتنی است ممکن این دانش

 و آشکار متغیرهای میان روابط بررسی سازه، به روایی تأیید بر علاوه توانیم هاآن طریق از که شودیم مرتبه دوم و اول

 (.Byrne, 2012: 7پرداخت )شان یاصلهای پنهان با سازه یرهمتغمیان  روابط و پنهان

 

 مسیر تحلیل

 اثر و غیرمستقیم آثار مستقیم، آثار بیان بر علاوه است که قادر است معمولی رگرسیون از تعمیمی مسیر، تحلیل روش

 بین شدهمشاهده همبستگی و روابط منطقی، یانب با دهد و نشان وابسته متغیرهای برای را مستقل متغیرهای از هر یک کل

 (.83: 0010آذر، کند )را تفسیر  هاآن

 

 محدوده مورد مطالعه 

دقیقه  01 و درجه 40 و شمالی عرض دقیقه 31 و درجه 08 جغرافیایی موقعیت در کردستان استان مرکز شهر سنندج،

 از سطح سنندج ارتفاع متوسط دارد. قرار تهران النهارنصف از غربی طول درجه 08 و گرینویچ النهارنصف از شرقی طول

 متر است. 3880 نقطه بلندترین عنوانبه آبیدر در و متر 600 نقطه ینترپست در که باشدیم متر 0808 معادل دریا

 
 9331ـ  9311ی هاسال(: تحولات جمعیتی شهر سنندج در 2)جدول 

 0038 0031 0018 0008 0068 0088 0048 0008 سال

 403163 000310 000446 300111 314800 38103 48808 41640 جمعیت

 3/0 1/0 10/0 6/3 1/0 1/8 3/3 - نرخ رشد

 0008ـ  0038: مرکز آمار ایران، مأخذ
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 موردمطالعه محدوده (: معرفی2)شکل 

 

 هاتجزیه و تحلیل داده

گرفت.  قرار مورد ارزیابی 30 نسخه SPSS افزارنرم یلهوسبه و عاملی تأییدی تحلیل تکنیک با پرسشنامه سازهای روایی

 منظور، این به خیر. یا کرد تحلیل را ی موجودهاداده عاملی ساختار توانیم که کرد اطمینان حاصل مسئله این از باید ابتدا

 برای هادادهحجم  کفایت باشد، تریکنزد یک به شاخص هرچه مقدار شود:یم استفاده بارتلت آزمون و KMOشاخص  از

 از بارتلت آزمون معناداری سطح اگر ( وباشدیم قبولقابل 18/1از  تربزرگ)مقادیر  است ترمناسب عاملی تحلیل اجرای

 مقدار دهد،یمجدول  که گونههمان است. تحلیل عاملی انجام مناسب هاداده عاملی ساختار باشد، کمتر 18/1بحرانی  مقدار

 یابیاعتبار منظوربه باشد.یم ترمطلوب شدهعنوان بحرانی مقادیر از پژوهش تمامی متغیرهای برای یادشده آزمون و شاخص

روش  به (SEMساختاری ) معادلات یسازمدلیک تکن چند متغیره، وتحلیلیهتجز قالب در بین متغیرها آزمایشی یعل روابط

 شد؛ یسازمدل SmartPLS افزارنرم در پژوهش ساختاری مدل بنابراین،؛ شد گرفته کار به (PLS) جزئی مربعات حداقل

 شدند. ساختاری مدل وارد مرحله یک در و همزمان طوربه متغیرها تمام

 
 KMO(: نتایج آزمون 3)جدول 

 سطح معناداری درجه آزادی اسکورکای   KMO متغیر

 111/1 0000 001/38000 034/1 شکوفایی شهری

 

 مسیر تحلیل مدل

 روش، این از استفاده با پژوهش، این در متغیرهاست. ی ازامجموعه بین یعل روابط بررسی مسیر، تحلیل روش هدف

 هامؤلفه این از یککدام که شودیم مشخص و شدهپرداخته آن به مربوط یهامؤلفه و شهر تصویر میان رابطه به بررسی

 تحلیل مدل از حاصل نتایج وتحلیلیهتجز .هستند سنندج شهر شکوفایی با ارتباط در بالاتر اولویت و تریقوارتباط  دارای

 ،هامؤلفه این از یککدام که دهدیم نشان پژوهش گانهششی هامؤلفه از یک هر برای آمدهدستبه بارهای عاملی و مسیر

 باشد، یک( به )نزدیک تربزرگ هاآن عاملی بار یی کههامؤلفه. اندداشته سنندج شهر بر شکوفایی را ترییقو و بیشتر تأثیر

 در اساس، همین بر .دارند بیشتری یزیربرنامه توجه و به نیاز و هستند سنندج شهر شکوفایی در اولویت بالاتری دارای

حکمروایی مؤلفه  بین،ین ا در که شدهمشخصشکوفایی شهری  یهامؤلفه از هر یک گذاریتأثیر میزان (،0) شکل شماره

 شکوفایی با ارتباط در مؤلفه اثرترینکموری بهره، همچنین تأثیر دارای بیشترین 108/1با ضریب  گذاری شهریو قانون

 .است بوده شهر سنندج

 
 هامؤلفه مسیر ضریب (:3)جدول 
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 مسیرضریب  ابعاد

 ی(بار عامل)

 ضریب مسیر معیار

 ی(بار عامل) 

 003/1 (EG) قدرت اقتصادی 403/1 (pوری )بهره

 004/1 (EA) وضعیت اقتصادی

 433/1 (E) وضعیت اشتغال

توسعه زیرساخت 
(ID) 

 000/1 (HI)زیرساخت مسکن 030/1

 600/1 (SI)زیرساخت اجتماعی 

 018/1 (ICT)فناوری اطلاعات و ارتباطات 

 640/1 (UM)تحرک و جابجایی شهری 

کیفیت 

 (QOL)زندگی

 016/1 (H)سلامت 060/1

 001/1 (E)تحصیلات

 081/1 (SS)ایمنی و امنیت

 888/1 (PS)فضای عمومی

عدالت و مشارکت 

 (ESI)اجتماعی 

 860/1 (EE)برابری اقتصادی  400/1

 301/1 (SI) وضعیت اجتماعی

 631/1 (GI)توازن جنسیتی 

 001/1 (UD)تنوع شهری 

پایداری 

 (ES)محیطی زیست

 106/1 (AQ)کیفیت هوا  140/1

 138/1 (WM)مدیریت پسماند 

 863/1 (SE)انرژی پایدار 

حکمروایی و 

گذاری شهری قانون
(UGL) 

 041/1 (P)مشارکت  108/1

 108/1 (MFIC)وضعیت اقتصادی شهر و ظرفیت سازمانی 

 443/1 (GU)وضعیت و توانایی اداره شهر 

 

از  هامؤلفه این از یک هر که شود مشخص باید شهر، بر شکوفایی مؤثر یهامؤلفه از یک هر اولویت و اهمیت بر علاوه

وضعیت اقتصادی  معیار است، مشخص نیز جدول در که طورهمان، مهم است. اندبوده وضعیتی چه در شهر نظر متخصصان

 .است داده اختصاص خود به تأثیرترین یقو بوده و معیارها سایر بین در امتیاز دارای بیشترین شهر و ظرفیت سازمانی
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 مهم بر شکوفایی شهری سنندج یهامؤلفه تأثیرگذاری (: میزان3)شکل 

 

 نوع یک که دهدمی نشان را پژوهش ابعاد مربوط به ساختاری مدل در تحلیل از حاصل هاییافته و (، نتایج0شکل )

حکمروایی و مؤلفه  .است ایجاد شده یکدیگر به نسبت هامؤلفه ارتباط را در معنادار و منطقی ارتباط و همبستگی

، 060/1با مقدار  کیفیت زندگی ، مؤلفه140/1با مقدار محیطی پایداری زیست مؤلفه ،108/1با مقدار  گذاری شهریقانون

با مقدار وری بهرهو مؤلفه  400/1با مقدار عدالت و مشارکت اجتماعی  مؤلفه ،030/1 با مقدار توسعه زیرساختمؤلفه 

سازان را دی تصمیمبنبه ترتیب بیشترین نقش را در دستیابی به شکوفایی شهری سنندج، دارا هستند. این اولویت 403/1

 سازد تا در مسیر شکوفایی قرار گیرند. ر سنندج میهای شهها و استعداد حوزهقادر به شناسایی فرصت

 

 گیرییجهنت
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ها در آن، در پی برآوردن نیازهای اساسی خود و دستیابی شهر، محل تجلی شکوفایی است. شهر جایی است که انسان

یری گامکان بهرهشود و آیند. جایی که تولیدات متعدد در آن به وفور یافت میبه کالاهای عمومی و ضروری گرد هم می

های غیرمادی زندگی بشر در آنها ها و دیگر جنبهها، آرمانطلبیاز آنها میسر است. همچنین شهرها اماکنی هستند که جاه

یابند؛ شهرها موجبات رضایت و خرسندی را فرآهم آورده و باعث ارتقای دورنمای خوشبختی گروهی و تحقق می

مندی از آن در برخی ها و بهرهدر صورت فقدان یا محدودیت شکوفایی برای برخی گروهشوند. با وجود این فردی می

ای معدود در نظر گرفته شده و نهایتا  های شهر یا پیروی از منافع گروهی خاص، یا زمانی که منافع مالی عدهاز قسمت

شکوفایی یکسان، محل مناقشه و نزاع  به ضرر اکثریت جامعه تمام شود، شهر به فضایی بدل خواهد شد که در آن حق

 هایینهزمتا  است. جغرافیایی مناطق توسعه میزان شناخت و ارزیابی شهری، ریزانبرنامه مهم وظایف از خواهد بود. یکی

 فرهنگی اجتماعی، مکانی، فضایی، اختلافات توانیم مناطق، یبندسطح با آورند. فراهم را مناطق متوازن توسعه و پیشرفت

 شده سعی مقاله، این در دلیل، همین به .است دقیق مطالعه و بررسی نیازمند ی،بندسطح لذا، کرد. آشکار را هاآن اقتصادی و

 نسبت هاآن جایگاه و سنندج شهر ییشکوفا یاشاخصهو  هامؤلفه سطح یچگونگ مطلوب، شکوفایی به رسیدن برای که

( 108/1) گذاری شهریحکمروایی و قانون گانه شکوفایی، بیشترین اهمیت 6ی هامؤلفه میان در شود. مشخص یکدیگر به

ی شکوفایی تئوربه ماهیت کمی  با توجه( را داشته است. 400/1) عدالت و مشارکت اجتماعیین اهمیت ترکمو  مؤلفهرا 

به شهر کشور محاسگردد تا در نخستین گام، مقدار عددی این شاخص در ابعاد مختلف آن برای چند یمیشنهاد پشهری، 

ه شود کیمفضای رقابتی در بین شهرها و مناطق مختلف در یک شهر ایجاد  اولا  گردد. مزیت این عمل در آن است که 

هری با ش مسئولانشود. همچنین مقامات و یمیزۀ بیشتر برای پیشرفت شهری انگآمدن  به وجودخود سبب  مسئلهاین 

های بهتری را برای ارتقای آن بعد از یمتصمتوانند یمی از عملکرد کنونی شهر در هریک از ابعاد این شاخص، آگاه

مختلف  یهابخشیگر با در دست داشتن کمیتی عددی که شدت ضعف یا قوت را در دعبارتبهشکوفایی اتخاذ کنند. 

ای یندهآیزی بهتری داشت و ربرنامهی عمرانی هابودجهتوان برای تخصیص منابع و یمکند، یم مشخصمدیریت شهری 

 شد. صورتمبهتر برای شهرها 
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