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تاریخ دریافت5931/60/51 :
تاریخ پذیرش5931/56/51 :

بررسي اثرات طرحهای عملياتي (طرحهای موضوعي و موضعي) بر روی کيفيت زندگي
شهروندان در بافت قديم (مطالعه موردی :شهر ساری)
اسدالله ديوسالار ،7صادق صيدبيگي ،2الهام رضايي پرچيکلايي
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چکيده
با توجه به مسائل و مشكلات روش شناسي در طرحهاي جامع ،توجه و شيوه تهيه و تصویب طرحهاي
جامع و روشهاي مطالعاتي آنها كه معمولاً به صورت خطي انجام ميشود و پيوستگي لازم ميان اهداف و
پيشنهادات وجود ندارد و فرآیند تهيه طرح جدا از فرآیند اجرا و شرایط تحقيق پيشنهادات انجام ميپذیرد،
تهيه «طرحهاى ساختارى -راهبردى شهر» به جاى طرحهاى جامع شهرى به صورت سنتى و تهيه طرحهاى
«موضعى» و «موضوعى» به جاى طرحهاى تفصيلى ارائه گردید .در طرح جامع شهر ساري مصوب 5931
طرحهاي موضوعي و موضعي تعریف شده است كه مؤلفههایي چون رفاه ،ارتقا كيفيت زندگي ،ایمني،
سرزندگي و آرامش را در بر ميگيرد .این پژوهش بدنبال پاسخ به این سوال است كه امروز پس از گذشت
چند سال از تصویب طرح آیا طرحهاي موضوعي و موضعي پيشنهاد شده بر روي كيفيت زندگي شهروندان
ساري بخصوص در بافت قدیم شهر تأثيرگذار بوده است؟ .بر این اساس پژوهش بر مبناي هدف ،كاربردي
و از لحاظ روش تحقيق ،توصيفي-تحليلي ميباشد .جامعه آماري شامل كليه شهروندان بافت قدیم شهر
ساري به تعداد 52211بوده كه بر اساس فرمول كوكران 986 ،نفر به شيوه نمونهگيري تصادفي ساده انتخاب
شدند و  10نفر از كارشناسان و متخصصان شهري را شامل ميشود .دادههاي گردآوري شده به محيط
نرمافزار  SPSSانتقال و سپس با استفاده از آزمونهاي یومن ویتني ،تحليل واریانس یكطرفه و رگرسيون
گام به گام مورد تحليل قرار گرفتند .نتایج پژوهش نشان ميدهد ،كه تفاوت معناداري بين دیدگاه شهروندان
و كارشناسان در زمينه تأثيرگذاري طرحهاي موضوعي و موضعي بر روي كيفيت زندگي شهروندان ساري
وجود نداشت و معتقد بودند كه طرحهاي موضوعي و موضعي بر روي كيفيت زندگي شهروندان بافت
قدیم ساري نقش بسزایي دارد.
واژگان کليدی :طرح موضوعي ،طرح موضعي ،كيفيت زندگي ،بافت قدیم شهر ساري.

 .5دانشيار دانشگاه پيام نور ،تهران ،ایران
 .2دكتري جغرافيا و برنامه ریزي شهري ،واحد علوم و تحقيقات ،دانشگاه آزاد اسلامي ،تهران ،ایرانEmail: Sadegh.seidbeigi@gmail.com .

 .9دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ریزي شهري  ،دانشگاه پيام نور ،ساري ،ایران
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مقدمه
كيفيت زندگي یک پدیدهي جهاني است كه در ارتباط با ميلياردها نفر از مردم چه در كشورهاي در حال توسعه و چه
توسعه یافته حتي در آغاز قرن  25بوده است .كارشناسان معتقدند بسياري از ابعاد زندگي مانند مسائل فيزیولوژیكي و
فرهنگ اجتماعي و مسائل رواني و زیست محيطي در بالا بردن سطح كيفيت زندگي نقش تعيينكنندهاي دارند؛ اما در این
بين تمام صاحبنظران عوامل اقتصادي را غير قابل انكار ميدانند .براي نشان دادن ارتباط بين شرایط محيط و كيفيت زندگي
مفهوم نيازهاي زیستمحيطي باید در وسيعترین حالت آن در نظر گرفته شود كه در آن نه تنها مسائل فيزیولوژیكي بلكه
نيازهایي مانند :فرهنگ اجتماعي ،سياسي ،اقتصادي و رفاه انسان نيز باید مورد بحث قرار گيرد (صفایيپور و احمدي،
) 01 :5939؛ به طور كلي رویكرد كيفيت زندگي شهري ،تلاشي در جهت ایجاد شهر سالم و فراهم آوردن خدمات شهري
مناسب و در دسترس براي همگان در چارچوب پایداري و ایجاد احساس رضایت است ).(Harpham, 2001: 109
دليل انتخاب عنوان «طرح هاى ساختارى -راهبردى» تأكيد بر این امر بود كه ابتدا بایستى تعيين ساختار توسعه اقتصادى،
اجتماعى و كالبدى شهر مد نظر قرار گيرد و سپس راهبردهاى لازم براى تحقق ساختارهاى مذكور ارائه شود .همچنين تهيه
طرحهاى تفصيلى «موضعى» براى مواضعى از شهر كه محدوده آنها در طرح ساختارى  -راهبردى مشخص و طرحهاى
تفصيلى «موضوعى» نيز براى موضوعاتى كه در طرح مذكور فهرست مىگردند ،به صورت پروژه و در مقياس طراحى
شهرى پيشنهاد گردید (ماجدي.)58 :5935 ،
در ایران نيز به دليل رشد سریع كالبدي طرحهاي شهري ،هجوم مهاجران ،عدم برنامهریزي ،اعمال سياستها و
روشهاي ناكارآمد در مواجهه با رشد شهري و همچنين بيتوجهي به نقش شهرها در ارتقاء هویت اجتماعي ،اقتصادي،
كالبدي و غيره ،مش كلات و مسائل شهري به صورت شدیدتري ظاهر شده است .بنابراین بازنگري در طرحهاي محيطي
با رویكرد افزایش كيفيت زندگي شهروندان از ضرورت خاصي برخوردار ميباشد .شهر ساري به عنوان مركز استان
مازندران محسوب ميشود .بررسي روند تحول جمعيت شهر در پنجاه و پنج سال اخير از سال  5991تا  5936حاكي از آن
است كه جمعيت شهر ساري نيز مانند سایر شهر هاي ایران به دليل افزایش نرخ رشد طبيعي جمعيت و مهاجرتهاي
صورت گرفته از روستاها و سایر نقاط شهري استان در حال افزایش بوده است كه این مسأله در طي این دوره به تبع باعث
گسترش شهر گردیده است .ساختار كالبدي شهر ساري به عنوان یكي از شهرهاي تاریخي ایران در سه مرحله شكل گرفته
است هر یک از این مراحل ارتباط تنگاتنگي با سابقه رشد و گسترش شهر دارند .مرحله اول ،بافت قدیمي ،متراكم و
متمركز شهر است كه محدوده شهر تا سال  5952را شامل ميگردد ،مرحله دوم ،بافت مياني ،بخشهاي ساختهشده شهر تا
سال  5911را شامل ميگردد و مرحله سوم ،بافت بيروني ،شامل ساخت و سازهاي شهر بعد از سال  5911است .محلات
بافت قدیم و بافت جدید شهر ساري به لحاظ ابعاد اقتصادي ،كالبدي  -محيطي ،اجتماعي ،دسترسي به امكانات و خدمات
شهري داراي تفاوتهاي عمدهاي چه بصورت كمي و كيفي ميباشند .طرح عملياتي شهر ساري ،چشمانداز ،اهداف
بلندمدت ،استراتژيها و برنامههاي اجرایي مربوط به توسعه شهر در موضوعات مختلف اجتماعي (عدالت اجتماعي و
مشاركت شهروندان و سایر ذينفعان) ،فرهنگي (حفظ هویت تاریخي و فرهنگي) اقتصادي (تأمين منابع پایدار مالي)
محيط زیست (حفظ محيط زیست) مدیریتي (توجه كافي ویژگيهاي اجتماع محلي و امكانات مردمي در مدیریت و
اجرا) كالبدي ،فضایي و كاربري زمين را به صورت هماهنگ و همسو در بر ميگيرد كه به مرور زمان در جهت ارتقاء
سطح زندگي شهروندان مؤثر واقع ميشود .بر این اساس در این پژوهش به بررسي اثرات طرحهاي عملياتي (موضوعي
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و موضوعي) بر روي كيفيت زندگي شهروندان پرداخته ميشود تا مشخص گردد طرحهاي عملياتي تا چه اندازه بر روي
شاخصهاي كيفيت زندگي تأثيرگذار هستند.
سوالات پژوهش
 -5اجراي طرحهاي موضوعي و موضعي اجرا شده در بافت قدیم شهر ساري چه تأثيري بر روي كيفيت زندگي
شهروندان داشته است؟
 -2ميزان اهميت هر یک از طرحهاي اجرا شده بر روي كيفيت زندگي شهروندان چگونه ميباشد؟
مباني نظری و پيشينه پژوهش
طرحهای توسعه و عمران شهری
یكي از ابزارهاي مؤثر در روند برنامهریزي شهري ميباشد .بطوري كه در فرآیندهاي نوین برنامهریزي شهري و تهيه
طرحهاي توسعه شهري ،ارزیابي و بررسي عملكردها یكي از مراحل اساسي فرآیندهاي مذكور بشمار ميرود .طرحهاي
توسعه شهري در صورت موفقيت در اجرا یكي از بزرگترین و اساسيترین سرمایهگذاريهاي فردي و اجتماعي را بنيان
مينهد ،كه بيشک چگونگي آثار آن در ابعاد اقتصادي -اجتماعي و فضایي بر روي جامعه منعكس ميگردد ،بنابراین
شایسته است كه تلاش كافي در جهت از بين بردن نقاط ضعف این طرحها به عمل آید و به تقویت آثار مثبت كمک
شود و با استفاده از تجارب گذشته و پيشرفتهاي نوین علمي ،الگوهاي ساماندهي فضایي شهرها به نحوي اصلاح
گردند كه بتواند به صورت ابزارهاي مناسبي جهت اصلاح وضعيت شهرها درآیند (احمدي.)21 :5932 ،
سير تحول نظريات شهرسازى و الگوهاى طرحهاى توسعه شهرى
برنامهریزى به عنوان حيطهاى نظرى و تجربى همواره تغيير یافته و خود را با شرایط و شيوههاى تفكر نوین سازگار
نموده است .به نحوى كه تحولات عمده برنامهریزى را مىتوان به چند دوره تقسيم نمود .دوره اول (از اواخر قرن نوزدهم
تا اواسط دهه 5306ميلادي) شاهد صنعتى شدن و رشد جمعيت و اقتصاد شهرها بودهایم .دهه  06را مىتوان دوره طرح
جامع خواند .در اواسط دهه  5306ميلادي دیدگاه سيستمى در برنامهریزى مطرح گردید كه مرحله دوم از تحول برنامهریزى
شهرى را پدید آورد .در دهه  ،5316ایده برنامهریزى مشاركتى مطرح گردید و مرحله سوم تغييرات و تكامل برنامهریزى
شهرها صورت پذیرفت .به این ترتيب ميتوان عنوان نمود هنگامى كه مشخص گردید طرحهاي جامع با حدود  06تا 16
سال سابقه و تجربه ،دیگر جوابگوي مسائل و نيازهاي توسعه شهري نيستند شيوههاى نوین تهيه طرحهاى توسعه شهري
با نام طرح راهبردي (در آمریكا) و با نام طرحهاي ساختاري (در انگلستان) مطرح گردید .از دهه  5386با گرایش روزافزون
به سمت جهانى شدن (داوودپور و اردلان.)80 :5983 ،
الگوی راهبردی:اگر چه در سالهاى اخير (از دهه  5336ميلادى) استفاده گستردهاى از واژه برنامهریزى راهبردى صورت گرفته ،ليكن
هنوز تعریف واحدى براي آن وجود ندارد .برنامهریزي راهبردى یک فرایند اجتماعى است كه در اثر آن هدف توسعه
فضایى در یک محدوده مشخص به نتيجه رسيده و تحقق ميیابد .همچنين با رویكرد سازمانى مىتوان برنامهریزى راهبردى
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را اینگونه تعریف نمود :برنامهریزي راهبردى به مفهوم سنجش وضعيت حال و آینده ،تعيين جهتگيرى و چشمانداز
سازمان و تدوین ابزارهایى براى نيل به آن است (گلكار.)15 :5981 ،
به اعتقاد نویسندگان گزارش برنامهریزي راهبردي براي كلانشهرها كه در بر دارنده نتایج بررسيهاي مقالات ارائه شده
در زمينه  25كلانشهر مهم دنياست رویكرد نو به برنامهریزي راهبردي اندكي متفاوت از شيوهي برنامهریزي راهبردي
سالهاى  5306و  5316است .این رویكرد اول ًا كامل ًا بر پایه اقتصاد و به كارگيري منابع كمياب به صورت مؤثر بنا نهاده
شده است؛ و دیگر اینكه گزینشي عمل كرده و تمركز خود را بر تحقق اهداف محدود قرار داده است .در این رویكرد بر
اجرا و دستيابي به نتایج تأكيد ميشود .ویژگي دیگر رویكرد نوین ،مشاركت جامعه محلي و گروههاي ذينفع در فرآیند
برنامهریزي راهبردي است ).(Narang, 2006: 4
جدول ( :)7روند تحول پاردايمهای شهرسازی در قرن بيستم
پارادايم
برنامه ريزی
جامع

دوره نفوذ
5326-5306

مباني فکری و اجتماعي

اهداف کلان

خردگرایي و اثبات گرایي

توسعۀ كلان اقتصادي

مدیریت متمركز دولتي

سازماندهي كالبديبهسازي سيستم هاي

برنامه ريزی
سيستمي

5306-5386

نگرش سيستمي به جهان

اقتصادي -اجتماعي

-مدیریت علمي سيستم ها

هدایت و نظارت سيستمشهر

برنامه ريزی
راهبردی

نگرش راهبردي و تصميم سازي

تأمين توسعۀ پایدار

دموكراسي و خرد جمعي

گسترش عدالت اجتماعي

حفظ ارزش هاي بومي و محلي

تقویت مشاركت همگاني

5386-2666

الگوی طرح های توسعه
طرح هاي كالبدي ملي -
منطقه اي
طرح هاي جامع -تفصيليمدل سازي سيستم هايشهري
طرح هاي بلندمدتطرح هاي ساختاري -محلي
سلسله مراتب طرح ها
انواع طرح هاي محلي و
كوتاه مدت
پروژه هاي طراحي شهري

ماخذ :الياسزاده مقدم.19 :5936 ،

بافت قديم:
آن بخش از بافتهاي فرسوده شهري كه قبل از سال  5966شكل گرفته و ليكن به دليل فرسودگي كالبدي و فقدان
استانداردهاي ایمني ،استحكام و خدمات و زیربناهاي شهري عليرغم فرسودگي هویتي از منزلت مكاني و سكونتي
پایين برخوردارند (حبيبي و مقصودي .)08 :5981 ،این بافتها هسته اوليه هر شهر است .قلعه ،ارگ و آنچه كه به عنوان
پایهگذاري یک شهر جدید در زمانهاي پيش ساخته شده است (مهديزاده.)216 :5981 ،
کيفيت زندگي و دلايل توجه به آن:
كلمه كيفيت در لغت به معني

Qual

به معني چيزي و چه و

Quality

به مفهوم چكونگي استخراج است و از نظر

لغوي به معناي شرایط و چگونگي زندگي است .برخي كيفيت زندگي به عنوان قابليت زیستپذیري یک ناحيه ،برخي
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دیگر به عنوان سنجهاي براي ميزان جذابيت و برخي به عنوان رفاه عمومي ،بهزیستي اجتماعي ،شادكامي ،رضایتمندي
و  ...تفسير كردهاند

)(Epely & Menon, 2008: 281

واژهي كيفيت زندگي سرچشمه روشني ندارد ،كيفيت زندگي یک فرد به حقایق عيني و خارجي زندگياش و دریافتها
و ادراكات دروني و ذهني او از این عوامل و نيز از خودش وابسته است (لطفي .)01 :5988 ،كيفيت زندگي مفهومي نسبي،
چند وجهي و متأثر از زمان و مكان و ارزشهاي فردي و اجتماعي است .كه طيف وسيعي از شاخصها از تغذیه و پوشاك
تا مراقبتهاي بهداشتي ،محيط اجتماعي ،و محيط مادي پيرامون را شامل مي شود (بریماني و بلوچي .)183 :5932 ،تعریف
سازمان جهاني بهداشت از كيفيت زندگي چنين است :ارزیابي و ادراك افراد از وضعيت زندگي خویش ،تحت تأثير نظام
فرهنگي و ارزشي موقعيتي كه در آن زندگي ميكند (.(Masam, 2002: 58
دلايل و ضرورت توجه به کيفيت زندگي
حيطهي مربوط به كيفيت زندگي و سنجش آن شاید در هيچ زماني به اندازهي امروز وسيع نبوده است .اقتصاددانان،
دانشمندان علوم اجتماعي و دولتمردان هر كدام از دیدگاه خاصي به این مقوله مينگرند .این امر از آنجا ناشي ميشود
كه شاخصهاي مربوط به كيفيت زندگي طيف وسيعي را در برميگيرند كه از تغذیه و پوشاك گرفته تا مراقبتهاي بهداشتي،
محيط اجتماعي و محيط مادي پير امون را شامل ميشود (محمدي و همكاران )33 :5983 ،ولي سطح زندگي و پيشرفت
مادي فقط یكي از پایههاي كيفيت زندگي را شامل ميشود .در واقع مفهوم كيفيت زندگي یک متغير مركب ميباشد كه از
چندین متغير متأثر ميگردد .تغيير در سطح درآمد مردم ،شرایط زندگي ،وضع سلامت ،محيط ،فشار روحي رواني ،فراغت،
شادماني خانوادگي روابط اجتماعي و چندین متغير دیگر نظير آن به شكل مركب كيفيت زندگي و تغييرات آن را تعيين
ميكند (.)Rahman et al, 2003: 1
در بررسيهاي مربوط به كيفيت زندگي این سؤال مطرح است كه چه كسي چه چيزي را در كجا به دست ميآورد؟
اگرچه مشاهدهي اینكه مردم در مكانهاي مختلف به اشكال متفاوتي زندگي ميكنند ،لزوماً اشارات ضمني اخلاقي به همراه
ندارد ،اما قضاوت در مورد كيفيت زندگي ناگزیر پرسشهایي را در مورد مفاهيم خوب یا بد ،بهتر یا بدتر مطرح ميكند و
با گذار از كنجكاوي جغرافيایي سنتي در خصوص تفاوتهاي ناحيهاي و رفتن به سوي مباحث مربوط به نابرابري فضایي،
وارد وادي اخلاقيات ميشود ( .)Schmit, 2002: 173بدینترتيب مقولهي كيفيت زندگي به شكل وسيعي با مفهوم رفاه ارتباط
پيدا ميكند .اگرچه در مورد رفاه نيز اتفاقنظر وجود ندارد ولي رفاه مفهومي است كه توصيفكنندۀ بهزیستي ،تأمين زندگي
و فقرزدایي است و لذا در ارتباط تنگاتنگي با مفاهيمي همچون عدالت اجتماعي قرار ميگيرد (باري.)1 :5986 ،
پيشينه پژوهش
رحيمي و پازند ( )5930در مقالهاي تحت عنوان تحليل و ارزیابي كيفيت زندگي شهري با رویكرد شهر سالم (مطالعه
موردي :شهر كرمان) به این نتيجه دست یافتند شهر كرمان از دیدگاه ساكنان و كارشناسان از جنبههاي سلامتي با سطح
معنيداري ( ،)6/691بهداشت عمومي با سطح معنيداري ( ،)6/665آسایش ( )6/65و زیبایي شهر ( )6/665با
استانداردهاي شهر سالم فاصله دارد و از جنبۀ امنيت با سطح معني داري ( )6/95به استانداردهاي شهر سالم نزدیک است.
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توركوگلو )2651( 5در مقالهاي تحت عنوان توسعه پایدار و كيفيت زندگي شهري ،شاخصهاي زیستمحيطي،
اقتصادي ،اجتماعي ،فيزیكي و مرتبط با سلامت به منظور كمک به استراتژي توسعه پایدار را مورد بحث قرار داد .آلپوپي
و مانول )2651( 2در مقالهاي تحت عنوان راهحل یكپارچه بازآفریني شهري براي احياء شهرستان به بررسي بهبود كيفيت
زندگي و سرمایهگذاري براي آینده ،سازگار ساختن ساختمانها و خانهها با نيازها مردم ،ارتقاء تصویر ذهني مردم از محله
و بهبود شبكه ارتباطات اجتماعي و درك امنيت به عنوان اهداف اساسي در بازآفریني شهري یكپارچه پرداختهاند.
برتوليني )2656( 9در پژوهشي تحت عنوان شهرهاي پایدار و نوسازي شهرها با رویكرد نوسازي و بازسازي به این
نتيجه رسيد كه شيوه مداخله در بافتهاي مذكور فنسالار ،اقتداري و از بالا به پایين ،با نگرش غيرمشاركتي و اجباري
برنامهریزان به مداخله و جا به جایي هزینههاي اجتماعي مداخله و تمایل زیاد ليكن امكان متوسط یا كم مشاركت سرمایه-
گذار بوده است.
لي و ونگ )2668( 1با استفاده از شاخصهاي ذهني به ارزیابي كيفيت زندگي در شهر تایپه پرداخته است .در این راستا
 995نفر از ساكنان شهر تایپه به منظور پيمایش ارزیابي ذهني ساكنان از كيفيت زندگي مورد مطالعه قرار گرفتهاند .نتایج
این مطالعه نشان داد كه محل زندگي ،زناشویي ،سن ،تحصيلات و درآمد قلمروهاي مختلف ،رضایت را تحت تأثير قرار
ميدهند .علاوه بر آن ،وضعيت اجتماع ،تعلقات محلي و رضایت از محله بيشترین تأثير را بر رضایت از كيفيت زندگي
دارند.
مواد و روش پژوهش
روش تحقيق در پژوهش حاضر از لحاظ ماهيت توصيفي -تحليلي و از نظر هدف كاربردي است ،جامعه آماري كليه
شهروندان بافت قدیم شهر ساري كه تعداد آنها  52211نفر ميباشند مطالعه صورت گرفته است .بر اساس فرمول
كوكران 986 ،نفر از شهروندان ساكن در بافت قدیم شهر ساري و به شيوه نمونهگيري تصادفي ساده به عنوان حجم
نمونه انتخاب شدهاند كه در زمينه اثرات طرحهاي عملياتي (طرحهاي موضوعي و موضعي) بر روي كيفيت زندگي
شهروندان در بافت قدیم پاسخگو به سوالات پرسشنامه ميباشند .همچنين تعداد  10نفر از كارشناسان و متخصصان
شهري به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند .براي گردآوري اطلاعات با توجه به ماهيت پژوهش از روش ميداني و روش
كتابخانهاي استفاده شده است .براي دستيابي به اهداف مورد نظر ،پرسشنامه طراحي شده است (پرسشنامه محقق ساخته).
كه سوالات آن بصورت باز و بسته ميباشد .سوالات پرسشنامه داراي دو بخش ميباشد كه بخش اول مربوط به سوالات
فردي شامل (سن ،جنس ،ميزان تحصيلات و غيره) و سوالات بخش دوم ،سوالات تخصصي در ارتباط با آزمون فرضيهها
طراحي شده است .پرسشنامه بر اساس طيف ليكرت به صورت  1گزینهاي (خيلي زیاد تا خيلي كم) ميباشد .در تحقيق
حاضر براي ارزیابي پایایي از ضریب آلفاي كرونباخ و براي محاسبه آن از نرم افزار  SPSS50استفاده شده است .در این
پژوهش پایائي پرسشنامه یا قابليت اعتماد آن با استفاده از روش اندازهگيري آلفاي كرونباخ 1محاسبه شده است.
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جدول ( :)7محاسبه ضريب آلفا کرونباخ
مولفهها

ضریب آلفا

محيطي

6/115

اقتصادی

6/129

اجتماعي

6/862

حمل و نقل

6/855

ضريب کل

6/110
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روش تحليل آمار استنباطي و تحليل متغيرها :در این قسمت از آزمون كلموگروف اسميرنوف ( )K-Sبراي تأیيد یا
عدم تأیيد توزیع نرمال بودن دادهها ،و براي تحليل آزمون فرضيههاي تحقيق از آزمون یومن ویتني ،آزمون تحليل
واریانس یكطرفه و آزمون تي تک نمونهاي استفاده شد .مهمترین شاخصهایي كه براي ارزیابي اثرات طرحهاي عملياتي
(موضوعي و موضعي) بر كيفيت زندگي شهروندان ساري در نظر گرفته شده بدین شرح ميباشد.

شکل ( :)7متغيرهای و شاخصهای مورد استفاده در پژوهش
ماخذ :نگارندگان.5931 ،

محدوده مورد مطالعه
شهر ساري از لحاظ موقعيت جغرافيایي در طول  19درجه و  9دقيقه شرقي و عرض  90درجه و  91دقيقه شمالي
واقع شده است .این شهر از سمت شرق به شهر نكا ،از غرب به شهر قائمشهر ،از جنوب به رشته كوههاي البرز و از
شمال به دریاي خزر ميرسد .ارتفاع شهر از سطح دریاهاي آزاد  58/1متر و اختلاف مسافت آن تا ساحل دریاي مازندران
 21كيلومتر ميباشد .این شهر به عنوان مركز استان مازندران و شهرستان ساري بر سر راه تجارتي و توریستي تهران به
سواحل جنوب شرقي دریاي مازندران و شهرستانهاي شمال شرقي كشور قرار دارد و به دليل موقعيت سياسي – اداري
داراي اهميت و اعتبار خاصي است ،از طریق راهآهن سراسري و آسفالته با تهران و سایر استانهاي كشور ارتباط دارد
(خاكپور و همكاران.)0 :5939 ،
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شکل ( :)2موقعيت جغرافيايي منطقه مورد مطالعه
ماخذ :نگارندگان.5931 ،

بافت قديم شهر ساری
بافت قدیم ساري كه هسته اوليه شهر را تشكيل ميدهد ،در تقسيمات مدیریت شهري به عنوان منطقه ویژه معرفي
شده است .اكثر بناهاي تاریخي و بناهاي اداري  -تجاري در این منطقه قرار دارند .این منطقه به دليل ماهيت عملكردهاي
تجاري  -اداري خود ،محل مراجعات روزانه شهروندان ساري و حتي شهرستانهاي حوزه نفوذ خود بوده و بدین اعتبار
مركز شهر ساري محسوب ميشود .این بافت سابق بر این درون حصاري با چهار دروازه بابل ،دروازه گرگان ،دروازه
دریا و دروازه كوهستان قرا داشته است .بعد از تخریب دروازهها ،با احداث خيابانهاي شيخ طبرسي و فرهنگ (جنوب)
كه بخشي از آن بر روي خندق پيرامون شهر قرار دارد و همچنين احداث خيابانهاي اميرمازندراني (شمال غربي) و
ملامجدالدین (شمال شرقي) یک شبكه حلقوي پيرامون بافت به وجود آمد كه اكنون لبه جداكننده بافت قدیم و توسعههاي
جدید شهري ميباشد .این منطقه ،داراي مساحتي برابر  591هكتار است كه جمعيتي معادل  52211نفر را با تراكم
ناخالص  35نفر در هكتار در خود جاي داده است .در مجموع ميتوان گفت این بافت به دليل برخورداري از تركيب
نسبتاً منسجم اجتماعي  -اقتصادي و تمركز عناصر تجاري  -اداري در آن ،از موقعيت استراتژیک در سطح شهر برخوردار
است .گسست بين ساختار قدیمي بافت و نظام شهري جدید كه در محورها و حول آن شكل گرفته است .ویراني بناهاي
قدیمي و تفكيک و تقسيم املاك به دست وراث دانهبندي بافت را دستخوش ،تحولاتي ناموزون ساخته كه در كنار كيفيت
نازل ساخت و سازهاي جدید تناسب و تعاملات لازم ميان عناصر بافت قدیمي را بر هم زده است و حضور كاربريهاي
نامتجانس در كنار هم و تغيير كاربري برخي ابنيه مسكوني به انبار و كارگاه در سطح محلات و انتقال كاربريهاي تجاري
درون محلهاي به لبه خيابانهاي اصلي منجر به مخدوش شدن جایگاه عملكردي كاربري گشته است (قدمي و همكاران،
.)1-0 :5931
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شکل ( :)9موقعيت بافتهای فرسوده شهر ساری

تجزيه و تحليل دادهها
طبق نتایج به دست آمده مقدار

sig

(سطح معناداري) بيشتر از سطح خطاي در نظر گرفته شده  6/61ميباشد .لذا

دليلي براي رد فرضيه صفر وجود ندارد و ميتوان گفت دادهها داراي توزیع نرمال است .در صورتي كه مقدار ( sigسطح
معناداري) كمتر از سطح خطاي در نظر گرفته شده  6/61باشد ،فرضيه یک پژوهش مورد تأیيد قرار ميگيرد و ميتوان
گفت دادهها داراي توزیع غيرنرمال بوده و باید از آزمون ناپارامتریک استفاده كرد.
جدول ( :)2نتيجه آزمون نرمال بودن متغيرهاي تحقيق
شاخص

سطح معناداري

مقدار خطا

تأیيد فرضيه

نتيجه گيري

حمل و نقل

6/665

6/61

H1

نرمال نيست

محيطي

6/699

6/61

H1

نرمال نيست

اقتصادی

6/661

6/61

H1

نرمال نيست

اجتماعي

6/666

6/61

H1

نرمال نيست
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با توجه به نتایج به دست آمده جدول نشان داد كه مقدار سطح معناداري كمتر از مقدار خطا  6/61است در نتيجه
این متغيرها داراي توزیع نرمال نمي باشند و براي تحليل باید از آزمون ناپارامتریک استفاده شود.
طرحهای عملياتي و شاخص حمل و نقل
یافتههاي پژوهش حاكي از آن است كه از دیدگاه شهروندان ،ميزان رضایتمندي از سيستم حمل و نقل عمومي با
ميانگين  ،29/11ميزان رضایت از پيادهروها از لحاظ كيفي و كمي (عرض و جنس معابر)  ،22/11ميزان رضایت از نظم
عابر  ،22/18ایمني به هنگام پياده روي  ،22/06كيفيت پياده روها براي عبور و مرور معلولين و سالمندان  22/23و روشنایي
معابر  22/16بوده است .البته بررسي ميداني هم این وضعيت را تأیيد ميكند (شكل  .)1براي نمونه به علت عرض كم
و اشغال پيادهرو توسط فروشندگان ،عابران مجبورند از خيابان براي رفت و آمد استفاده كنند كه این امر هم مشكلاتي از
قبيل ،ترافيک ،كاهش ایمني براي شهروندان را به وجود ميآورد .همچنين وضعيت نابسامان پيادهرو و ضعف كيفي آن
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مشكلاتي را براي افراد معلول و سالمندان به وجود آورده است .بهطوري كه یافتههاي حاصل از پرسشنامه هم این
وضعيت را تأیيد ميكند .زیرا ميانگين پاسخهاي بدست آمده در این مورد  22/23بوده است .از دیدگاه كارشناسان ميزان
رضایتمندي از سيستم حمل و نقل عمومي با ميانگين  ،25/28ميزان رضایت از پيادهروها از لحاظ كيفي و كمي (عرض
و جنس معابر)  ،22/20ميزان رضایت از نظم عابر  ،22/18ایمني به هنگام پيادهروي  ،29/33كيفيت پيادهروها براي عبور
و مرور معلولين و سالمندان  29/61و روشنایي معابر  22/18بوده است.
جدول ( :)9وضعيت شاخص حمل و نقل از ديدگاه شهروندان و کارشناسان
مقدار ميانگين

گویه

نتایج آزمون

شهروندان

کارشناسان

ميزان رضايت مندی از سيستم حمل و نقل عمومي

29/11

25/28

6/915

ميزان رضايت از پياده روها از لحاظ کيفي و کمي(عرض و جنس معابر)

22/11

22/20

6/083

ميزان رضايت از نظم معابر

22/18

22/18

6/156

ايمني به هنگام پياده روی

22/06

29/33

6/102

کيفيت پياده روها برای عبور و مرور معلولين و سالمندان

22/93

29/61

6/012

روشنايي معابر

22/16

22/18

6/163
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با توجه به جدول  9نشان داده شد كه از لحاظ شاخص حملونقل بين دیدگاه شهروندان و كارشناسان تفاوت
معناداري وجود ندارد .در جدول  1نيز مجموع گویههایي كه شاخص حملونقل را مورد سنجش قرار داد ،آورده شده
است.
جدول( :)4نتايج آزمون يومن ويتني در خصوص شاخص حمل و نقل
آزمون

نتایج

من ویتني

5/901

Z

-6/103

معناداري )Asym.sig(2-tailed

6/112

ماخذ :مطالعات نگارندگان.5931 ،

با توجه به این كه  α=6/61> PValue=6/666است تفاوت معناداري از نظر شاخص حمل و نقل بين دیدگاه شهروندان
و كارشناسان وجود ندارد .بنابراین ميتوان گفت كه طرحهاي عملياتي بر شاخص حمل و نقل تأثيرگذار هستند.
طرحهای عملياتي و شاخص اقتصادی
كيفيت محيط اقتصادي تا حدودي كيفيت ابعاد زندگي شهري را تحت تأثير قرار ميدهد .در این پژوهش كيفيت
اقتصادي با  9متغير مورد بررسي قرار گرفت ،شاخص اقتصادي با  9متغير هزینه زندگي ،ميزان رضایتمندي از هزینه
زندگي و رضایتمندي از فرصتهاي شغلي ایجاد شده سنجيده شده است .یافتههاي تحقيق بر اساس دیدگاه شهروندان
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نشان داد كه هزینه زندگي  ،22/59ميزان رضایتمندي از هزینه زندگي  22/52و رضایتمندي از فرصتهاي شغلي
ایجاد شده  22/10بوده است .از دیدگاه كارشناسان ،هزینه زندگي  ،22/91ميزان رضایتمندي از هزینه زندگي  22/93و
رضایتمندي از فرصتهاي شغلي ایجاد شده  22/12بوده است .بررسي متغيرها بر اساس پاسخهاي بدست آمده نشان
دهنده وضعيت نامطلوب اقتصادي منطقه مورد مطالعه ميباشد.
جدول ( :)5وضعيت شاخص اقتصادی از ديدگاه شهروندان و کارشناسان
مقدار ميانگين

گویه

نتایج آزمون

شهروندان

کارشناسان

هزينه زندگي

22/59

22/91

6/859

ميزان رضايت مندی از هزينه زندگي

22/52

29/93

6/131

رضايت مندی از فرصت های شغلي ايجاد شده

22/10

22/12

6/381

ماخذ :مطالعات نگارندگان.5931 ،

با توجه به جدول  1نشان داده شد كه از لحاظ شاخص اقتصادي بين دیدگاه شهروندان و كارشناسان تفاوت معناداري
وجود ندارد .در جدول  0نيز مجموع گویههایي كه شاخص اقتصادي را مورد سنجش قرار داد ،آورده شده است.
جدول ( )6نتايج آزمون يومن ويتني در خصوص شاخص اقتصادی
آزمون

نتایج

من ویتني

5/195

Z

-6/525

معناداري)Asym.sig(2-tailed

6/361

ماخذ :مطالعات نگارندگان5931 ،
با توجه به این كه  α=6/61> PValue=6/666است تفاوت معناداري از نظر شاخص اقتصادي بين دیدگاه شهروندان
و كارشناسان وجود ندارد .بنابراین ميتوان گفت كه طرحهاي عملياتي بر شاخص اقتصادي تأثيرگذار هستند.
طرحهای عملياتي و شاخص اجتماعي
بررسي ميانگين پاسخها شهروندان بيانگر آن است كه متغير كيفيت آموزشي با ميانگين بدست آمده ( )22/61بيانگر
وضعيت نامناسب این متغير د ر منطقه مورد مطالعه است .اما در مورد متغيرها ،كيفيت خدمات درماني  ،22/1مشاركت
مردم در طرحهاي شهري  ،22/15امنيت در سطح شهر  ،22/91حس تعلق نسب به اموال عمومي شهر  ،22/12علاقه به
شهر  ،22/1ميزان رضایت از بودن كنار همشهریان در سطح شهر  22/33و ميزان رضایتمندي از فضاها و خدمات ارائه
شده جهت گذراندن اوقات فراغت  22/30بوده است .از دیدگاه كارشناسان ،كيفيت درماني با ميانگين  ،22/15كيفيت
آموزشي  ،22/10مشاركت مردم در طرحهاي شهري  ،22/31امنيت در سطح شهر  ،22/59حس تعلق نسب به اموال
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عمومي شهر  ،22/98علاقه به شهر  ،22/1ميزان رضایت از بودن كنار همشهریان در سطح شهر  29/60و ميزان رضایتمندي
از فضاها و خدمات ارائه شده جهت گذراندن اوقات فراغت  22/53بوده است.
جدول ( )1وضعيت شاخص اجتماعي از ديدگاه شهروندان و کارشناسان
مقدار ميانگين

گویه

نتایج آزمون

شهروندان

كارشناسان

كيفيت خدمات درماني

22/1

22/15

6/160

كيفيت خدمات آموزشي

22/61

22/10

6/111

مشاركت مردم درطرح هاي شهري

22/15

22/31

6/192

امنيت در سطح شهر

22/91

29/59

6/158

حس تعلق نسب به اموال عمومي شهر

22/12

22/98

6/392

علاقه به شهر

22/1

29/1

6/102

ميزان رضایت از بودن كنار همشهریان در سطح شهر

22/33

29/60

6/811

ميزان رضایت مندي از فضاهاو خدمات ارائه شده جهت گذراندن اوقات فراغت

22/30

22/53

6/109

ماخذ :مطالعات نگارندگان.5931 ،

با توجه به جدول  1نشان داده شد كه از لحاظ شاخص اجتماعي بين دیدگاه شهروندان و كارشناسان تفاوت
معناداري وجود ندارد .در جدول  8نيز مجموع گویههایي كه شاخص اجتماعي را مورد سنجش قرار داد ،آورده شده
است.
جدول ( :)8نتايج آزمون يومن ويتني در خصوص شاخص اجتماعي
آزمون

نتایج

من ویتني

5/152

Z

-6/963

معناداري)Asym.sig(2-tailed

6/111

ماخذ :مطالعات نگاندگان.5931 ،

با توجه به این كه  α=6/61> PValue=6/666است تفاوت معناداري از نظر شاخص اجتماعي بين دیدگاه شهروندان
و كارشناسان وجود ندارد .بنابراین ميتوان گفت كه طرحهاي عملياتي بر شاخص اجتماعي تأثيرگذار هستند.
طرحهای عملياتي و شاخص محيطي
در این تحقيق كيفيت محيطي با  56متغير مورد بررسي قرار گرفت .بررسي ميانگين پاسخهاي بدست آمده بيانگر
وضعيت نامناسب متغيرهاي كيفيت محيطي از دید شهروندان است .به طوري كه آلودگي صوتي با ميانگين  ،22/1نظافت
شهر  ،29/61جمعآوري زباله  ،22/15كيفيت آب آشاميدني  ،22/91فضاي سبز  ،22/19ميزان رضایتمندي از زیبایي
شهر  ،22/1امكانات ارائه شده پاركها براي افراد معلول و سالخورده  ،22/33تنوع خدمات ورزشي ارائه شده ،22/30
خدمات پاركهاي شهري  29/91و محلهاي و استراحت در سطح شهر (نشستن)  22/10بوده است .از دیدگاه كارشناسان،
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آلودگي صوتي با ميانگين  ،22/15نظافت شهر  ،29/10جمعآوري زباله  ،22/31كيفيت آب آشاميدني  ،29/59فضاي سبز
 ،22/98ميزان رضایتمندي از زیبایي شهر  ،29/1امكانات ارائه شده پاركها براي افراد معلول و سالخورده  ،29/60تنوع
خدمات ورزشي ارائه شده  ،22/53خدمات پاركهاي شهري  25/92و محلهاي و استراحت در سطح شهر (نشستن)
 22/12بوده است.
جدول ( :)3وضعيت شاخص محيطي از ديدگاه شهروندان و کارشناسان
مقدار ميانگين

گویه

نتایج آزمون

شهروندان

كارشناسان

آلودگي صوتي

22/1

22/15

6/160

نظافت شهر

29/61

22/10

6/111

جمع آوري زباله

22/15

22/31

6/192

كيفيت آب آشاميدني

22/91

29/59

6/158

فضاي سبز

22/12

22/98

6/392

ميزان رضایت مندي از زیبایي شهر

22/1

29/1

6/102

امكانات ارائه شده پارك ها براي افراد معلول و سالخورده

22/33

29/60

6/811

تنوع خدمات ورزشي ارائه شده

22/30

22/53

6/109

خدمات پارك هاي شهري

29/91

25/92

6/132

محل هاي و استراحت در سطح شهر (نشستن)

22/10

22/12

6/381

ماخذ :مطالعات نگارندگان.5931 ،

با توجه به جدول  3نشان داده شد كه از لحاظ شاخص محيطي بين دیدگاه شهروندان و كارشناسان تفاوت معناداري
وجود ندارد .در جدول  56نيز مجموع گویههایي كه شاخص محيطي را مورد سنجش قرار داد ،آورده شده است.
جدول ( :)71نتايج آزمون يومن ويتني در خصوص شاخص محيطي
آزمون

نتایج

من ويتني

5/901

Z

-6/111

معناداری)Asym.sig(2-tailed

6/111

ماخذ :مطالعات نگارندگان.5931 ،

با توجه به این كه  α=6/61> PValue=6/666است تفاوت معناداري از نظر شاخص محيطي بين دیدگاه شهروندان و
كارشناسان وجود ندارد .بنابراین ميتوان گفت كه طرحهاي عملياتي بر شاخص محيطي تأثيرگذار هستند.
ميزان اثرگذاری طرحهای عملياتي بر روی کيفيت زندگي شهروندان
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براي مقایسه ي ميزان اثرگذاري طرحهاي موضوعي و موضعي بر روي كيفيت زندگي شهروندان شهر ساري از تحليل
واریانس یكطرفه استفاده شده است .در جدول ( )55یافتههاي تحقيق نشان داده شده است.
جدول ( :)77نتايج حاصل از تحليل واريانس يکطرفه
متغيرها
موضوعي

موضعي

دامنه تغييرات

SS

df

ميان گروهي

9/126

9

دورن گروهي

823/158

911

كل

899/698

911

ميان گروهي

0815/120

9

دورن گروهي

9295/101

911

كل

9350/383

911

MS

5/519
2/258
2/163
2/219

F

سطح معناداري

6/619

6/688

6/611

6/665

ماخذ :مطالعات نگارندگان)5931 ،
با توجه نتایج جدول  55ميتوان گفت كه از لحاظ اثرگذاري طرحهاي موضوعي و موضعي بر روي كيفيت زندگي
شهروندان بافت قدیم شهر ساري در دو گروه شهروندان و كارشناسان

تفاوت معنادار وجود دارد.

ارزيابي ميزان اهميت طرحهای عملياتي بر روی کيفيت زندگي شهروندان
براي به دست آوردن ميزان اهميت طرحهاي عملياتي بر كيفيت زندگي شهروندان هر یک از شاخصها مورد نظر ،از
آزمون تي تک نمونهاي استفاده شد .عدد  ،2/1به عنوان ميانهي نظري ارزیابي اهميت طرحهاي عملياتي بر كيفيت زندگي
شهروندان انتخاب شد .نتایج آزمون حاكي از آن است كه در دو متغير اقتصادي( )2/88و محيطي ( ،)2/15ميزان اهميت
طرحهاي عملياتي بر كيفيت زندگي شهروندان بالاتر از ميانهي نظري است (جدول .)52
جدول ( :)72ميزان اهميت طرحهای عملياتي بر روی کيفيت زندگي شهروندان بافت قديم ساری
متغير

ميانگين

انحراف معيار

خطاي استاندار

حمل و نقل

2/53

6/001

6/698

اقتصادی

2/88

6/111

6/692

اجتماعي

2/59

6/180

6/628

محيطي

2/15

6/133

6/23

ماخذ :مطالعات نگارندگان.5931 ،

نتيجهگيری
یافته هاي فرضيه اول نشان داد كه از لحاظ شاخص حمل ونقل  ،ميزان رضایتمندي از سيستم حمل و نقل عمومي
با ميانگين  29/11از دیدگاه شهروندان و ایمني به هنگام پيادهروي  29/33از دیدگاه كارشناسان بيشترین امتياز را از ميان
گویههاي شاخص حمل و نقل به خود اختصاص دادند .با توجه به این كه  α=6/61> PValue=6/666است تفاوت
معناداري از نظر شاخص حمل و نقل بين دیدگاه شهروندان و كارشناسان وجود ندارد .بنابراین ميتوان گفت كه طرحهاي
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عملياتي بر شاخص حمل و نقل تأثيرگذار بوده است .از لحاظ شاخص اقتصادي ،رضایتمندي از فرصتهاي شغلي
ایجاد شده  22/10از دیدگاه شهروندان و كارشناسان بيشترین امتياز را از ميان گویههاي شاخص اقتصادي به خود
اختصاص دادند .با توجه به این كه  α=6/61> PValue=6/666است تفاوت معناداري از نظر شاخص اقتصادي بين دیدگاه
شهروندان و كارشناسان وجود ندارد .بنابراین ميتوان گفت كه طرحهاي عملياتي بر شاخص اقتصادي تأثيرگذار بوده
است .از لحاظ شاخص اجتماعي ،ميزان رضایت از بودن كنار همشهریان در سطح شهر  22/33از دیدگاه شهروندان و
 29/60از دیدگاه كارشناسان بيشترین امتياز را از ميان گویههاي شاخص اجتماعي به خود اختصاص دادند .با توجه به
این كه  α=6/61> PValue=6/666است تفاوت معناداري از نظر شاخص اجتماعي بين دیدگاه شهروندان و كارشناسان
وجود ندارد .بنابراین ميتوان گفت كه طرحهاي عملياتي بر شاخص اجتماعي تأثيرگذار بوده است .از لحاظ شاخص
محيطي ،خدمات پاركهاي شهري  29/91ازدیدگاه شهروندان و ميزان رضایتمندي از زیبایي شهر  29/1از دیدگاه
كارشناسان بيشترین امتياز را از ميان گویههاي شاخص محيطي به خود اختصاص دادند .با توجه به این كه

P =6/666

 α=6/61>Valueاست تفاوت معناداري از نظر شاخص محيطي بين دیدگاه شهروندان و كارشناسان وجود ندارد .بنابراین
ميتوان گفت كه طرحهاي عملياتي بر شاخص محيطي تأثيرگذار بوده است .بر اساس یافتههاي تحقيق فرضيه اول تأیيد
ميگردد.
یافتههاي تحقيق نشان داد كه سطح معناداري بدست آمده در بين دو گروه شهروندان و كارشناسان كمتر از ()P<0.05
ميباشد .بنابراین ميتوان گفت اهميت طرحهاي موضوعي و موضعي اجرا شده بر روي كيفيت زندگي شهروندان ساري
در بافت قدیم به یک اندازه ميباشد .بنابراین فرضيه دوم رد ميشود.
برنامهریزي جامع و تفصيلي كه بعد از جنگ جهاني دوم با الهام از نظریات گدس و ابركرامبي به عنوان الگوي رسمي
برنامهریزي شهري در جهان رایج شد ،به دليل نواقصي كه در مباني نظري و اجرا داشت در دهۀ  5306ميلادي در كشورهاي
غربي مورد انتقاد قرار گرفت و سعي شد با الگوهاي دیگر برنامهریزي جایگزین شود .اما ،در كشورهاي در حال توسعه از
جمله كشور ایران هنوز بعد از گذشت بيش از چهار دهه از رواج آنها ،الگوي رسمي برنامهریزي ميباشد .این در حالي
است كه نتایج تحقيقات گستردۀ بسياري نشان دهندۀ این واقعيت است كه این اجراي طرحها در شهر با موفقيت چنداني
همراه نبوده و در مواردي نيز حتي مشكلاتي براي شهر به وجود آورده است .همچنين یافتههاي حاصل از این تحقيق بيانگر
این واقعيت است كه در زمان حاضر به نظر ميرسد گرایش عمومي برنامهریزي و طراحي شهري در كشورهاي پيشرفتۀ
جهان ،به سمت دوري از برنامهریزي دراز مدت و پيشبينيهاي قطعي حركت كرده و بيشتر تلاش خود را در جهت ایجاد
هماهنگي ميان برنامه هاي كوتاه مدت ،بهبود مدیریت اجرایي ،ارزیابي گزینه ها ،اطلاع كيفيت محيط و جلب مشاركت همۀ
نيروهاي مؤثر معطوف و متمركز كرده است .در همين راستا طرح هاي ساختاري  -راهبردي به عنوان روشهاي جدید در
عرصۀ برنامهریزي به وجود آمدند و جایگزین روشهاي سنتي ميگردند .دیدگاه ساختاري در حكم چارچوب برنامهریزي
براي یک شهر تعریف ميشود و دیگري دیدگاه راهبردي است كه بر اساس نظریۀ تصميمگيري و تدوین استراتژي تعریف
ميشود .قوانين و مقررات شهرسازي و شرح خدمات تهيۀ طرحها به علت عدم شناخت همهجانبه و دقيق از كل حيات
شهر و تحولات آن نتوانسته توسعۀ موزون شهرها را فراهم نماید .در این فرآیند پس از شناخت ،تجزیه و تحليل و بررسي
مسائل و مشكلات به تعيين اهداف با همكاري كليه ذينفعان و ارائه چشمنداز اوليه توسعه همه جانبه اقدام و سپس
گزینههاي مختلف ،ارزیابي آنها و انتخاب گزینه برتر و چشمانداز نهایي ارائه مي شود .در ادامه ساختارهاي توسعه آتي
شهر تدوین و راهبردهاي تحقق ساختارهاي مذكور ارائه شده و سپس طرحهاي تفصيلي پایه موضعي و موضوعي تهيه و
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پس از اجراي طرحهاي مذكور چرخه بعدي با توجه به توسعه حاصل از اجراي طرح تكرار ميگردد .در برنامهریزي فضایي
بافت قدیم بجاي استفاده از سيستمهاي طرح تفصيلي مرسوم از سيستمهاي طرحهاي تفصيلي الگوي ساختاري-راهبردي
و موضوعي و موضعي با رویكرد مشاركت اجتماعي استفاده گردد.
پيشنهادها
با توجه به سوالات تحقيق و پاسخهاي اسات يد و متخصصين در امور شهر و شهرسازي و با توجه به فرضيههاي
تحقيق ،پيشنهادها و راهبردهاي عملياتي به شرح ذیل ميباشد:
 تأكيد بر استفاده از وسایل نقليه عمومي ،دوچرخه ،پياده در قسمتهاي داخلي بافت ایجاد پاركينگهاي مناسب طبقاتي و هوشمند در لبههاي خارجي بافت تعيين پروژههاي محرك اقتصادي در باقت قدیم مانند بازارهاي سنتي مناسب در بافت ارائه تسهيلات مالي براي توسعه و بهسازي مناطق مسكوني ایجاد مناطق مسكوني ارزان قيمت براي جلب جوانان جهت سكنيگزیني در بافت سرمایهگذاري و مشاركت بيشتر بانکها در واگذاري تسهيلات در حوزه هسته مركزي جهت ساماندهي و بهسازي انجام مطالعات اجتماعي خاص در بافت قدیم ساري و ارزیابي نحوه مشاركت مردم و شناسایي معتمدین جهتافزایش بيشتر مشاركت عمومي در بهسازي
 افزایش نفوذپذیري منطقي و مؤثر در بافت قدیم ساري و پدیدار شدن حوزه داخلي بافت قدیم بواسطه برقراري ارتباطبا لبههاي خيابانهاي محاط كننده مانند ميدان شهرداري و خيابان انقلاب ،خيابان فرهنگ ،قارون و ...
 بهسازي و مرمت معابر ،ميادین ،فضاهاي باز و بسته عمومي و شكلگيري كاربريهاي عمومي مانند فضاي سبز،ورزشي و فرهنگي.
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