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 چکیده
و بهبود رفاه عمومی جامعه معطوف است و پایداري  کیفیت زندگی افراد ،اصطلاح توسعه به ارتقاي سطح

و ها جنبهپایدار تمام توسعۀ  ،بشر اشاره دارد. به این ترتیبهاي نسلدر طول  فرایندآن، به استمرار این 
شهر هوشمند نه واقعیت بلکه نوعی راهبرد محسوب  ،گیرد. در این زمینهابعاد زندگی بشر را در برمی

 آینده به آن توجه شده است.توسعۀ انداز چشمجهت درشود که می
نوع پیمایشی است. ، توصیفی و از هادادهکاربردي و از نظر گردآوري  ،پژوهش حاضر از نظر هدف

آماري تحقیق را خبرگان و متخصصین حوزه شهري در جامعۀ اطلاعات پرسشنامه است. آوري جمعابزار 
 گیرند.برمی

مستلزم  پژوهششناسی روشو ها داده، نوع آوريجمعبا توجه به اهداف پژوهش، ابزار  ،در این راستا
، دیگر سويسو و از  پذیري اصول رشد هوشمند در شهر ملایر از یکتحققبر  مؤثری عوامل شناسای

منظور تعیین و تحلیل روابط بین عوامل بهسازي ساختاري تفسیري گیري از متدولوژي تحلیلی مدلبهره
توجه به بانهایت نوع متغیرها درملایر است که اصول رشد هوشمند در شهر پذیري تحققبر  مؤثر

ست که ا آمده بیانگر این دستبهبندي شده است. نتایج خوشه ،اثرگذاري و اثرپذیري بر سایر متغیرها
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و همانند سنگ  ثیرتأ رینبیشت 9مختلط در شهر ملایر با میزان قدرت نفوذ هاي کاربريایجاد  عامل
 4همکاري و مشارکت با میزان قدرت نفوذ توسعۀ کند و ترغیب و تشویق افراد به زیربناي مدل عمل می

 را دارد. تأثیرکمترین 

   تفسیري، ملایر. ـ  ساختاريسازي مدلپایدار، توسعۀ : رشد هوشمند، کلیديهاي واژه
 

 مقدمه -1
پدیدة موجد  جهانی است،جامعۀ جمعیت و مهاجرت به شهرها که معضل کنونی  یعرشد سر

 متأثرشهري، جامعۀ روزافزون توسعۀ و  )UN-HABITAT, 2013: 3( استشده پراکنش شهري 
و گسترش مهارنشدنی ریزي برنامهسازهاي بدون وساخته جمعیت و مهاجرت، ب ۀرویبید از رش

 ,Bartonوجود آورده است (هبها آنشهرها منجر شده و تغییرات زیادي در ساخت فضایی 

ندگی مختلف و ضروري زهاي جنبهدر اثر تداخل که ایی پدیدهعنوان بهشهرنشینی  .)8 :2003
از روابط اي شبکهاجتماعی شهروندان و مظهر ـ  گذار بر سلامت فرديتأثیرمدرن، از عوامل مهم 

اساسی در زندگی هاي چالشبسیاري از دهندة شکل اجتماعی شده است، بستر وپیچیدة 
غلب شهرهاي بزرگ با مشکلات بزرگی ). ا34:1393بازوندي و شهبازي، باشد (شهروندان می

از سکونت، فرسودگی و زوال  محل کار یها، جدایقومی، تفکیک کاربريگزینی جداییچون 
ها اقتصادي و نابرابري در دسترسی به فرصت ،اجتماعیهاي ناهنجاريمحلات، افزایش ترافیک، 

  و منابع مواجه است. 
جمله پایداري، کیفیت زندگی، رشد ازگوناگونی هاي رهیافتامروزه  ،این شرایطتوجه به با

هاي رهیافتپذیري براي مواجهه با مسائل بالا مطرح شده است. زیست هوشمند، نوشهرگرایی و
، امنیت، بهداشت، کیفیت چند در پرداختن به رضایت افراد، ارزیابی ساکنان از محیطهرشده یاد

 اما ؛)6: 2003 کمپ و همکاران،ونپوشانی دارند (هم، گذاريسیاستمکان، محبوبیت عمومی و 
 هستند. اغلب در ریشه و مبنا متفاوت

 هاينظام توسعۀ مختلط، کاربري اراضی نظام بر تأکید با شهر هوشمند رشد تئوري

 نیازهاي به گوییبه پاسخ قادر ... و مسکن نوع در تنوع و درون از همگانی، توسعه نقلوحمل

 یک عنوانبه تواندمی و است گشته جهان نقاط اقصی در هدفمند شهر توسعۀ و شهروندان

استفاده قرار  مورد شهريعۀ توس آتی هايطرح در شدهآزموده و کاربردي الگویی و جدید پارادایم
برابر درتوسعه عمدة هاي بدیلرشد هوشمند شهري که از  .)Song, 2005: 242( گیرد

ریزي است که الگوي کاربري زمین نامهبراصول توسعه و عملیات برگیرندة  در، پراکندگی است
 سعی هوشمند، رشد راهبرد درحقیقت. )Humstone, 2004( کندمیرا ایجاد  مؤثر نقلوحملو 
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 زیست محیط به دسترسی با توانمند اجتماع سويبه هاآن هدایت و شهرها مجدد دهیشکل در

 ریزيبرنامه تئوري یک هوشمند رشد یۀنظر ).92: 1382 قربانی، و محمدي پور( دارد مطلوب

 جدید گراییشهر و پایدار توسعۀمانند  هاییوجنبش هانظریه ۀپایبر است که ايمنطقه و شهري

 مطرح دقیق ئیاتجز با نه و منعطف و کلی راهبردهاي صورتبه را خود اصول تا است نموده تلاش

 این. یابد دست جغرافیایی مختلف نقاط در مشکل حل تطابق براي قابلیت حداکثر به تا نماید

 و راهکارها مسئله، به نگرش شیوة و دیدگاه این اتخاذ با که بتوان هستند ايگونهبه  راهبردها
 در پراکنده رشد مشکل رفع و تعدیل به که مایندن اجرا سپس و را مطرح هاییسیاست عبارتیبه

 .)Hawkins, 2011: 687 (بیانجامد  شهرها
سرزندگی  ومدنی  حیات ترویج آن در که است توسعه از نوع آن کنندةبیان هوشمند رشد

ملاحظات  صدر در حیطی،م زیست نامطلوب اثرات از کاستن و عمومی نقلوحمل اجتماعی،
اي آینده بتواند که فعال و سالم محیط عنوان به شهر احیاي و گیردمی قرار شهري ریزانبرنامه

و  الدینی سیف( رودمی شماربه هدف تریناصلی نماید، تأمین شهروندان تمام براي را مطلوب
 ).67: 1393 دیگران،

 طی که است کشور غرب اندام میانۀ شهرهاي از جمعیت یکی نفر 159848 با شهرملایر

 است که به داشته را ايگسترده رشدکالبدي اسلامی انقلاب از بعد خصوصبه گذشته هايسال

 در تعادل عدم و مانینابسا دچار اراضی از استفاده نحوة و هاکاربري نظام در رسدمی نظر

دلیل به همچنین د.باش شهري تأسیسات و خدمات و امکانات نامناسب توزیع دلیلبه عملکردها
 گسترش قبیلاز دچار مشکلاتی خود توسعۀ در روند هوشمندي هايشاخص رعایت عدم

 با همراه شهري خدمات و تسهیلات بسیاري از مبودک یا فقدان ،شهربرنامۀ  بدون و سنجیدهن

 استاندارد و متوسط سطح به نسبت شهري هايسرانهکمبود  ،ناکافی بازده و نامتناسب پراکنش

 عدم ،پایدار توسعۀ با متضاد و محیط زیست با ناسازگار هايکاربري ،هامحله از برخی در آن

 و شهر در اجتماعی رعایت عدالت عدم ،زمین کاربري الگوي در لازم مراتبی سلهسل اصل رعایت
است.  شده پیرامون در آن افقی گسترش و رشد و شهر جمعیت افزایش ،شهري خدمات توزیع
د را مورد پذیري رشد هوشمنتحققبر  مؤثرکه عوامل الگویی زمینۀ تاکنون در  ،سانبدین

و جغرافیایی باشد طراحی نشده است. در این ایی زمینهبررسی قرار دهد و برآمده از شرایط 
مندي بهرهشناسی مشخص، روشبر مبتنیایی، پایدار منطقهتوسعۀ جهت الگویی تدوین  ،راستا

هاي سرزمینی و قابلیت عملیاتی در با اتکا به قابلیت از مبانی نظري متناسب با شرایط ایران و
 فرایندارچوب و هرود این مدل داراي اصول، چانتظار می ،رواینازمناطق ایران ضروري است. 
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با توجه به اینکه تاکنون بنابراین ؛ منظور عملیاتی کردن آن در این منطقه باشدبهمشخص 
 کهناپذیر است، اجتنابچنین الگویی  ارائههاي فوق وجود ندارد ضرورت بر ویژگیمبتنیالگویی 

میدانی و هاي بررسیو ایی کتابخانهآمده از روش  دستبههاي دادهتوجه به بادر این پژوهش 
 مؤثرعوامل یابی مدلاقدام به  ،بخش تحلیلی پژوهشهاي دادهري عنوان ابزار گردآوهمصاحبه ب

مک شده میکتفسیري و  ـ پذیري رشد هوشمند در شهر ملایر با رویکرد ساختاريتحققبر 
شده در مانجارشد هوشمند وبا استفاده از تحلیل محتوایی زمینۀ سی ادبیات در ربا براست. 

که  ISMاساس گراف بربر توسعه شناسایی و استخراج شدند.  مؤثرابعاد و عوامل سطح جهان، 
ر فضاي باشد و موجب درك بهتین معیارها میگذاري بتأثیرروابط متقابل و  ةکنندبیان

شده شناساییشاخص  13توجه به باکه  باشدمیاین واقعیت  ةکنندبیان ،شودمیگیري تصمیم
و  با دسترسی پیادههایی محله د، ایجاهاي فشردهمتغیرهایی همچون طراحی ساختمان

 در شهر ملایر قطعات و تراکم ساختمانی متغیرهاي کلیدي براي رشد هوشمندبندي دانه
  .روندشمار میهب

 
 اي پژوهشدیشهمبانی مفهومی و ان -2

محیطی زیست است که با استفاده از فاکتورهاي اجتماعی، اقتصادي وریزي برنامهرشد نوعی از 
تأسیسات توانند به که می لازم و یا نواحیهاي زیرساختتوسعه را به نواحی بایر و مجهز به 

 .)Walmesley,2006:13( نمایدمیمورد نیاز تجهیز شوند، هدایت 
آن نوع از توسعه است که در آن ترویج حیات مدنی و سرزندگی  ةکنندبیانرشد هوشمند 

ونقل عمومی و کاستن از اثرات نامطلوب زیست محیطی، در صدر ملاحظات حملاجتماعی، 
 ةآیندعنوان محیط سالم و فعال که بتواند هیرد واحیاي شهر بگشهري قرار میریزان برنامه

 الدینی وسیف( رودشمار میههدف بترین اصلینماید،  تأمینمطلوب را براي تمام شهروندان 
ریزي برنامهتوان گفت رشد هوشمند به اصولی از توسعه و عملیات ). می67: 1393 ،دیگران

کرده است. این روش  درا ایجا مؤثر نقلوحملالگوي کاربري زمین و اشاره دارد که 
گیرد که نتایج آن دسترسی بیشتر، الگوي کاربري اراضی شماري را دربرمیهاي بیاستراتژي

مختلف مورد هاي گروهونقل چندگانه است. رشد هوشمند از جانب حملکارآمدتر و سیستم 
زیست محیطتوان به سازمان حفاظت ، میجمله مروجان اصلی آنازکه  حمایت قرار گرفته است

امریکا رشد ریزي برنامهاشاره کرد. انجمن  )APA( آمریکاریزي برنامهو انجمن  )EPA( آمریکا
کند که ریزي، مقررات و توسعه تعریف میبرنامههاي تجربههوشمند را مشتمل بر ترکیبی از 

طریق شکل متراکم ساختمانی، توسعه میان فضاها و اعتدال در استانداردهاي پارکینگ و از
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رویه، بازیافت بیتوسعۀ ها کاهش شود، از اهداف آنبهینه از زمین میاستفادة خیابان باعث 

ضرابی و ( همسایگی مطلوب استهاي واحد، ایجاد درنتیجه حفاظت از محیط زیست و زمین،
 این از آن با منطبق هايتوسعه که کندمی معرفی را اجزایی هوشمند رشد ).3: 1390 دیگران،

 زمینه این در گذشته هايحل راه و هانظریه از اجزا این اکثر. هستند شناسایی قابل طریق
 شهر: گیردمیبردر را موارد این همه که است ايبسته هوشمند رشد واقعودر شده اقتباس
 مناسب طراحی) نقلوحمل ریزيبرنامه( عمومی ونقلحمل به گرایش ،)پایدار توسعۀ( فشرده

 و طبیعی ارزشمند اراضی از حفاظت ،)جدید شهرگرایی(سواري دوچرخه و رويپیاده براي
  .)Mulady, 2005: 8 / SNG. org2012: 9( غیره و تاریخی آثار، )زیستمحیط( کشاورزي

 
 شهري هوشمند رشد اصلی اجزاي -1جدول 

 ریزيبرنامه
 رشد جامع ریزيبرنامه

 ترکیبی اراضی کاربري
 تراکم افزایش

 هازیرساخت و خیابانی اتصال
 عمومی تسهیلات ریزيبرنامه

 نقلوحمل
 رويپیاده بر تأکید

 براي لاتتسهی ارائۀ

 سواريدوچرخه
 عمومی نقلوحمل سیستم ارتقاي

 و یکپارچه هايشبکه و هاسیستم
 مرتبط

 اقتصادي توسعۀ
 سکونتی محله در کار

 شهر مرکز حیات تجدید
 افزامیان توسعۀ

 و تسهیلات از استفاده
 موجود هايزیرساخت

 مسکن
 خانواريچند نمسک
 ترکوچک مسکونی قطعات

 شده ساخته مسکن
 نیاز حسب بر مسکن ارائۀ

 هاخانواده
 مسکن تنوع

 محلی اجتماعات توسعۀ
 عمومی مشارکت

 هايویژگی ارتقاي و شناخت

 محله هر فردبهمنحصر

 طبیعیمنابع از حفاظت
 کشاورزي هايزمین زا حفاظت

 ارتزاق حفظ
 واگذاري قابل توسعۀ حقوق

 تاریخی آثار از حفاظت
 اکولوژیکی هايزمین از حفاظت

)Cooke & De Proprise, 2011: 369( 
 

 حمایت و شهري پایدار توسعۀ ریۀنظ چهارچوب در هوشمند رشد راهبرد ،گذشته دهۀ دو در

یکی  عنوانبه هوشمند رشد و فشرده شهر به توجه حقیقت،در .است شدهبنا فشرده شهر ازالگوي
 هايدرزمینه پراکنده توسعۀ الگوهاي نامطلوب آثار دلیلبه شهري، فرم این به رسیدن هايراه از

 ).195: 1378 زادهحسین دلیر( یافته است افزایش وسیعی صورتبه محیطیزیست و سیاسی

 مصرف ازنظر شهري محیط کارایی ارتقاي دلیلبه را شهر فشردة شکل دیدگاه این طرفداران

 طبق .)59ـ58: 1388 عزیزي،( دهندمی قرار تأکید مورد شهري درون سفرهاي کاهش و انرژي
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 زمانهم طورو به درصد70 تا را شخصی خودرو از استفاده تواندمی فشرده شهر موجود، اسناد

 و گسترده شهر با مقایسه در درصد75 تا را غیرکاري سفرهاي منظوربه شدهطی هايفاصله طول
ي است که فرایندالگوي رشد هوشمند  ).56: 1388 ،اشرفی و نژادحاتمی( دهد شکاه تراکمکم

اقتصادي با حفاظت از منابع طبیعی و استفاده مجدد از زمین است. توسعۀ هدفش تطابق 
را ونقل حملوناگون متنوع و گهاي گزینههاي مسکن را متناسب و هزینههمچنین، این الگو 

 خلق به هوشمند معتقد است رشدلیتمان ). 84: 1399 افتخاري و همکاران،(کند میفراهم 

 و زیست قابل جوامع خلق ونقل،حملهاي فرصت بهبود دسترس، قابل اراضی کاربري الگوهاي
 از بسیاري امروزه .)Litman, 2005: 5( دشومی منجر عمومی خدمات هايهزینه کاهش

 امور در دخیل غیردولتیهاي سازمان و هاانجمن دستورالعمل و متحد ملل سازمان هايبیانیه

 کاهش پیاده، افراد گسترش حرکت طریقاز زندگی محیط ارتقاي دنبالبه شهري ریزيبرنامه

 به نیاز عدم شهري، بودن خدماتدسترسدر و نزدیکی ،سازيبلندمرتبه افزایش هوا، آلودگی

 اطراف در سبز کمربندهاي فضاها و تخریب عدم و شهري خدمات و هازیرساخت سطحی توسعۀ

 نهایت دستیابی به شهر کامل هستنددر و هوشمند رشد ۀگانده اصول از استفاده با شهرها،
)Cooke & De Proprise, 2011: 366(.  

که یک مرکز تحقیقاتی و پژوهشی در دانشگاه مریلند » رشد هوشمند شهريشبکۀ «
ت کاربردي را پیشنهاد رشد هوشمند شهري، ده سیاسگانه دهکدام از اصول هرآمریکاست براي 

 کرده است که در ذیل بیان شده است:
؛ هاي فشردهگیري از طراحی ساختمانبهرهاصل دوم: ؛ اصل اول: کاربري اراضی ترکیبی

اصل چهارم: ایجاد جوامع ؛ هاي متنوعی از مسکنشیوهها و گزینهاصل سوم: ایجاد طیفی از 
اصل ششم: حفظ ؛ پرورشی؛ جوامع جذاب با حس قوي مکانیمشخصۀ پنجم:  محور، اصلپیاده

اصل هفتم:  ؛محیطیزیستهاي کشاورزي، زیبایی طبیعی و مناطق حساس زمینفضاهاي باز، 
هاي گزینهسازي فراهماصل هشتم: ؛ هدایت و تقویت توسعه در جهت بهبود وضع محلات موجود

؛ صرفههعادلانه و مقرون ب، بینیپیشایی قابل توسعهونقل، اصل نهم: تصمیمات حملنوع مت
 در تصمیمات توسعهنفع ذياصل دهم: ترغیب مشارکت جوامع و نهادهاي 

)ICMA&SGN,2011: 6،  46: 1387زاده،عباسرهنما و(. 
پایدار اقتصادي اجتماعی در ساختار  چهارچوبشهري و ریزي برنامهارتباط همگون بین 

پایدار شهري را بیان توسعۀ شهري، لزوم ایجاد و گسترش ایده شهر فشرده براي رسیدن به 
محورهاي اصلی پایداري شهري که همان کاربري فشرده و یا کارایی خوب،  نماید. براساسمی

بیشتر، کارایی در استفاده از منابع، آلودگی و مواد زاید کمتر، احیاي اتومبیل کمتر، دسترسی 
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طبیعی، مسکن و محیط زندگی خوب، اکولوژي اجتماعی سالم، اقتصاد پایدار، هاي سیستم

پایدار شهري را توسعۀ  توانباشد، بنابراین میمی مشارکت مردم و حفظ فرهنگ و درایت محلی
ها دانست که مجدد از ساختمانگیري بهرهو تشویق بر استفاده بهینه از زمین  دروري بهره

و با فراهم  ؛اجتماعی در بستر فضا و برابري اجتماعی را محقق گرداندگستري عدالتامکان 
محیطی یستزنمودن امکانات رفاهی، اجتماعی، خدمات شهري و حقوق شهروندي بهبود کیفت 

    ).76 بحرینی،( گرداندشهري و رضایت شهروندي را ممکن 
بر  مؤثرپایدار شهري با بررسی عوامل توسعۀ ، تحقق رویکرد حاکم بر پژوهش ،بر این اساس

 ۀارائمنظور هپذیري اصول رشد هوشمند شهري در شهر ملایر بوده که در این راستا بتحقق
اساس مبانی نظري و برپذیري رشد هوشمند شهري تحققبر  مؤثرالگوي مفهومی عوامل 

   باشد. پایدار شهري به شکل ذیل میبرتوسعۀ رویکردهاي حاکم 
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 رویکرد حاکم بر پژوهش:
پذیري رشد هوشمند شهري تحقق

توسعۀ در شهر ملایر با رویکرد 
 پایدار شهري

 

 مصاحبه با 
 خبرنگاران

در مؤثر شناسایی عوامل 
پذیري اصول رشد تحقق

 هوشمند در شهر ملایر

تحلیل محتوایی 
 اسناد و ادبیات نظري

تشکیل ماتریس  بندي عواملسطح
 نهایی

تشکیل ماتریس 
 اولیه

تشکیل ماتریس 
 تعاملیخود

 تفسیري  ـ مدل ساختاريارائۀ 
 پذیري اصول رشد هوشمند شهري در شهر ملایرتحقق

 رویکرد
 سیاستگذاري 

 میان افزاتوسعۀ 
 

 رویکرد
 گذاري سیاست

 محوريمحله

 رویکرد
 افزایش حس

پذیري و تعلق
 مشارکت

 

 رویکرد
 گذاري سیاست

حفظ 
 زیستمحیط
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 تحقیقپیشینۀ  -3

مدل ساختاري تفسیري رشد هوشمند شهري و  ۀارائخصوص درهاي اندکی تاکنون پژوهش
مات و شرایط خاص خود را کدام الزاهرپذیري آن  انجام شده است که برتحقق مؤثرعوامل 

پژوهش حاضر برآن است پیشینۀ مرور  پرداخته است. ،هاي مختلفی از موضوعداشته و بر جنبه
موجود پرداخته و ضرورت هاي پژوهشهاي گوناگون موضوع در نوشتارها و بررسی جنبه که به

 حاضر وجود دارد را مطرح کند. متفاوت با آنچه در حالاي شیوهانجام پژوهشی با 
بر رشد پراکنده شهري  مؤثرایی با عنوان بررسی عوامل در مقاله ،)1398محمودیان و آذر (

هاي شاخصاستفاده از با شهري، توسعۀ سنجش هاي مدلدر کلانشهر تبریز با استفاده از 
شهري  ةپراکندیابی علل و عوامل مؤثر بر رشد هدف تحلیل و ارزمنظور دستیابی به بهو  تراکمی

اي و پایه ۀنظریعنوان بهکه  ،مدل مناسب جهت کنترل آن ۀارائبا شهري تبریز و  ۀمنطقدر 
در ابتدا رشد آمده در این پژوهش،  دستبهطبق نتایج ت. گر تحقیق انتخاب شده اسهدایت

از که این رشد دلیل موقعیت ارتباطی و افزایش طبیعی جمعیت بوده است بهاولیه شهر 
 تأثیرتحتاست. با گذشت زمان، گسترش شهر ده کرمیهاي طبیعی و اقلیمی تبعیت ویژگی

هاي ها و عاملین و گروهها و برنامهحها، طرعوامل متعددي از جمله عوامل اقتصادي، سیاست
رویی (اسپرال) در شهر تبریز نهایت موجب پراکندهدرموارد ذکر شده  .قرار گرفته استمختلف 

مرکزي  ةمحدودتوان به افزایش قیمت زمین و مسکن در ترین دلایل آن میاند و از مهمشده
طرح جامع، بازي و معاملات زمین، عدم توسعه محدوده قانونی شهر در بورسخواري، رانتشهر، 

قانونی در طرح تفضیلی و  ةمحدوساز به وساختوارد کردن کلیه سطوح با حداقل ده درصد 
 .دکرتقاضا براي افزایش فضاي زندگی بیشتر اشاره 

در پژوهشی با عنوان تلفیق اصول رشد هوشمند و  ،)1398( محمودزاده و عابدینی
موردي: مطالعۀ ( درونی شهرتوسعۀ کالبدي هاي ظرفیتدر شناسایی افزا میانتوسعۀ استراتژي 

هاي کمّی و آماري ازجمله رگرسیون چندگانه، معادلات گیري از روشبا بهرهتبریز)،  3منطقۀ 
به بررسی میزان و  ،GISرافیاییپایه سیستم اطلاعات جغبرفازي  ةمتغیّرچندساختاري و تحلیل 

نتایج  .استشهر تبریز پرداختهکلان 3 ۀمنطقهاي رشد هوشمند شهري در بندي شاخصاولویت
شهر تبریز براي رشد هوشمند کلان ،3 ۀمنطقهاي آن است که همه قسمتاز  تحقیق حاکی

اهمیت،  ۀدرجترتیب بههاي رشد هوشمند، یکسان نیست. از سوي دیگر، در بین شاخص
درصد، شاخص  8/20درصد، شاخص کالبدي 66/0شاخص اجتماعی با  توان گفتمی

مطالعاتی نقش  ۀمنطقدرصد، در تبیین رشد هوشمندي کل 1/13محیطی با مقدار زیست
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 ۀئارادرنهایت با  ؛به سایر است بودن شاخص اجتماعی نسبتاند که نشانگر مهمداشته
 .شدکید أتها براساس اولویت آن مؤثرهاي پیشنهادهایی، بر تقویت شاخص

تأکید ایی تحت عنوان تحلیل الگوهاي رشد شهري با در مقاله ،)1397فرجی و همکاران(
به  ن و هلدرنآنترپی شانوشهر تهران با استفاده از مدل کلان 22منطقۀ  رشد هوشمند،برنظریۀ 

ایی و مدل تحلیل ساختاري، شبکهتحلیل  فرایندشناسایی الگوي رشد منطقه و با استفاده از 
تحلیل قرار داده وتجزیهپذیر را مورد تأثیرگذار و تأثیربندي و شناسایی نیروهاي هاي اولویتداده

سال الگوي رشد پراکنده داشته و نیز  10طی  22ه، منطقه آمد دستبهاست. برمبناي نتایج 
همچنین نتایج نهایی  توسعه فیزیکی رشد منطقه بیش از افزایش جمعیت آن بوده است. تأثیر

 گیرياستقلال در تصمیم ،افزایش قیمت زمین ،ترتیببهدهد، ها نشان میبرترین اولویت
از اهمیت بیشتري نسبت به سایر پارامترها  بازي و سوداگري زمینورسب )،/ خصوصیدولتی(

کاهش : ازاست تهران عبارت  22منطقۀ پراکندة پذیر از رشد تأثیرعوامل برخوردار بوده است. 
هاي بردن زمینبین، ازآلودگی هوا، افزایش مصرف سوخت و انرژي، تخریب خاك ،بدنیفعالیت

 ست.افزایش دما و رفتن اکوسیستم و حیات وحشبیناز ،کشاورزي
تفسیري عوامل ـ  سازي ساختاريمدلدر پژوهشی با عنوان  ،)1395علی اکبري و اکبري(

سازي لی نوین مدلبا استفاده از متدولوژي تحلیرا  کلان شهر تهرانپذیري زیستبر  مؤثر
هاي شاخصروابط بین ابعاد و  مورد بررسی قرار داده و )ISMتفسیري (ـ  ساختاري

) نوع MICMACبا استفاده از تحلیل (همچنین  اند؛نموده تعیین و تحلیل راپذیري زیست
نتایج  .اندنمودهایر متغیرها مشخص بر سپذیري اثرباتوجه به اثرگذاري و  را متغیرها

هاي اشتغال و درآمد عد اقتصادي شامل شاخصدهد بُآمده در این پژوهش نشان میدستبه
پایدار، مسکن مناسب و توزیع عادلانه امکانات و خدمات زیرساختی مشترکا با میزان قدرت نفوذ 

 روند.شمار میهپذیري در کلان شهر تهران بزیستانگیزاننده ، محرك و برتأثیر نبیشتریو با  9
توسعۀ در پژوهشی با عنوان هوشمندسازي، رویکردي در تحقق  ،)1395عبدلی و همکاران (

تهران، با استفاده از روش پیمایشی به بررسی نقش شهر هوشمند در تحقق  6منطقۀ پایدار در 
محله پرداخته است.  14از مندي بهرهکلان شهر تهران با  6منطقۀ اي پایدار شهري برتوسعۀ 
بستگی دهد هوشمندي و پایداري شهري رابطه همنشان می ،آمده از این پژوهش دستبهنتایج 

اساس نتایج حاصل از تحلیل رگرسیونی، سه عامل تحرك برهمچنین ؛ مستقیمی دارند
 .آیندمیشمار بهبر پایداري  مؤثرترین عوامل هوشمند و زندگی هوشمند از مهمهوشمند، مردم 

کالبدي نواحی ـ  عنوان تحلیل فضاییتحتایی در مقاله ،)1394سی و فیروزجاه (وفرد
 کارگیريهتحلیلی و ب  هاي رشد هوشمند با استفاده از روش توصیفیاساس شاخصبرشهري 
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، به تحلیل و ارزیابی نواحی ELECTREمعیاره چندگیري تصمیمو نیز مدل   AHPمدل 
هاي رشد هوشمند شهري پرداخته است. نتایج تحقیق اساس شاخصبرشهر شاهرود گانۀ هفت

وت هاي رشد هوشمند شهري، تفادهد که بین نواحی شهر در زمینه تناسب با شاخصنشان می
پایین رتبۀ ایی به نواحی با رسد که توجه ویژهلذا ضروري بنظر می؛ قابل توجهی وجود دارد

 شود.  
در راستاي ارتقاي گرایی نومنطقهرویکرد در پژوهشی تحت عنوان  ،)1393صرافی ونجاتی(

تحلیلی به بررسی مشکلات و  ـ فضایی ایران، با استفاده از روش توصیفیتوسعۀ نظام مدیریت 
 ،آمده دستبهاساس نتایج برایی در ایران پرداخته است. نظام مدیریت فضایی منطقههاي چالش
هاي ها و ظرفیتاز عواملی چون نبود زمینه متأثرنظام مدیریت فضایی در ایران را هاي چالش

 ران، کارشناسان و شهروندان، ضعف نظام مدیریتی کارآمد کشورمناسب جامعه در بین مدی
در  .داندمید نظام مدیریت یکپارچه فضایی کشور بخشی) و نبو فضایی وریزي برنامهمدیریت و (

  .نمایدمیمعرفی  راهگشاهاي براي حل نارسایی گرایی،نومنطقهگذاري ادامه اجراي سیاست
در  »شهر هوشمند و تراکم«با عنوان ایی مقاله)، در م2015سوسانتی و همکاران (

ات رشد هوشمند تأثیرمطالعۀ ، به اندونزيدر جستجوي شاخص مناسب براي تراکم مسکونی 
ها براي کنترل مصرف منابع طبیعی پرداخته که موجبات بالا رفتن تلاشعنوان یکی از هب

واسطه هد.در این مقاله به تعیین شاخص تراکم مسکونی بکنمیکیفیت بالاي زندگی را فراهم 
، اجتماعی و فرهنگی، اقتصاديفیزیکی ساکنین در ارتباط با ماهیت غیرماهیت فیزیکی و 

توانند براي اندونزي بهترین هاي تراکم مسکونی که میشاخص پرداخته شده است و نهایتاً 
را در و آنکرده هویت در این کشور هستند را در یک مقایسه ارائه  ةکنندبیانشاخص باشند و 

 د.نکي رشد هوشمند و شهر هوشمند مطرح میراستا
، معرفی الگویی »معضل تراکم«در پژوهش خود که با عنوان  ،)م2011لاگرسا و همکاران(

شهري کاتانیا درونهاي سکونتگاهپراکندة اساس رشد هوشمند شهري جهت کنترل رشد بر
شهري باعث ناکافی بودن وسعت فضاهاي پراکندة رسیدند که رشد ، به این نتیجه انددادهانجام 

 ,La Greca. et al( سبز شده و این عامل با اثرات قابل توجه محیط زیست همراه است

2011:527-535( 
توانند در میاز آنجا که شهرها در حال رشد هستند،  ،)م2011از دیدگاه موري و همکاران(

هایی توسعه یابند که نیازهاي اقتصادي، زیست محیطی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان روش
 خود را رفع کنند.
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وشمند و متناسب با نیاز شهروندان هتوسعۀ زمینۀ رشد هوشمند را در  ،)م2010باستین ( 
. نتایج تحقیق وي داده است ستون مورد مطالعه قرارشهر بو بر تأکیدبا  آمریکامتحدة در ایالات 

مردم و نیاز عامۀ توجه به سطح فرهنگ باهوشمند فضاي شهري  بندينشان داد که سطح
حساب ههوشمند شهرها بتوسعۀ منظور ارتقاي به ارائهقابل کارهاي راهمتخصص از هاي گروه
 ).5 :2010.( باستینآیدمی

)، شهر باید راهبردهاي م2010المللی پایدار (بیناساس نظر گروه کارشناسی شهرهاي بر
ساخت و فناوري مدنظر زیردر ها پیشرفتمنظور بهبود نوآوري و بهپایدار خاص خود را توسعۀ 

واملی مانند تراکم بالاي زندگی و وابستگی به منابع مشترك، شهرها قرار دهد. لذا در این میان ع
شوند، زیرا پایدار تبدیل میتوسعۀ هایی براي دهد که به مکانرا در موقعیتی قرار می

 کرد.سازي مدلها پایداري را توان به کمک آنهایی دارند که میویژگی
خود با عنوان مقالۀ طی  که کلی پیرامون رشد هوشمند شهريایی نظریه ،)م2007ترنر(

 ، بیان نمود کهداد ارائهدر مجله اقتصاد شهري  »رشد شهري و توسعه متراکم در مقیاس شهر«
 هاي اقتصاديعوامل و بنیان ،براي توجه به رشد هوشمند شهري عاملترین مهم
  .)Turner, 2007: 21(باشندمی

) شهري به شکل شهر عمدتاًسه نوع توسعه را در مناطق مسکونی( ،)م2007( شاتس
پایدار در توسعۀ کاربرد  ،بر این اساس کند.دیجیتال، شهر باهوش و شهر هوشمند شناسایی می

 طریق تعریفاز پایداري  ، دركهاسیستمکمک رویکرد تفکر پیرامون بهحالت راهبردي 
   . دهدمی دستبهبندي از راهبرد اصول قالبتوافقی است) و  اساس اصول عمدتاًبر(

 
 مورد مطالعه ةمحدود -4

 و وسعت لحاظبه همدان استان شهر دومین که نام همین با شهرستانی مرکز ملایر شهر
 عرض در همدان استان شرقی جنوب و ایران غرب در موقعیت جغرافیایی است جمعیت

 30 و دقیقه 49 و درجه 48 طول جغرافیایی و ثانیه، 38 و دقیقه 17 و درجه 34 جغرافیایی
 که نفر، 159848بر جمعیت و 92 سال در هکتار 2280 شهر مساحت. است شده واقع ثانیه،
 1390 مسکن و نفوس میعمو سرشماري آخرین نتایج (اساس به رو همواره گذشته دهۀ 4 طی

 .1385 تا 1345 از خصوصه، باست بوده فزایشا )(زادوولد و مهاجرت)
 1335ـ1390روند رشد جمعیت شهر ملایر در سال هاي :1جدول شماره 
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 1390 1385 1375 1365 1355 1345 1335 سال

 159848 156289 144373 103640 47117 28434 21105 عیتجم

 57/0 77/0 37/3 2/8 18/5 03/3 نرخ رشد

 .1392 سال انتشار همدان، استان آماري سالنامۀ: مآخذ
 

 ویهربی سازهايوساخت نتیجۀ در و نبوده شهرسازي اقدامات با هماهنگ شهر این شهرنشینی رشد

 اراضی کاربري تغییر و سبز فضاهاي به اندازيدست و پیرامون اراضی در شهر فیزیکی و گسترش

 شهر ناپایداري میزان بر فراوان مشکلات و معضلات با نشینحاشیه هايمحله گیريشکل و کشاورزي

 و نفوس عمومی سرشماري اولیۀ نتایج و ایران آمار مرکز هايشگزار طبق بر چه اگر .است شده افزوده
رسیده 57/0 یعنی یک زیر به و است یافته کاهش زیادي حد تا جمعیت رشد نرخ1390 سال مسکن

  .است نشده متوقف شهر فیزیکی است اما هنوز هم رشد وگسترش

 
 : موقعیت جغرافیایی شهر ملایر1شمارة نقشۀ 

 منبع: شهرداري ملایر

 روش تحقیق
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شناسی روش لحاظازو  کاربرديگذاري هدفلحاظ ازپژوهش حاضر  ،بررسی مورد هايمؤلفه به
موردنیاز پژوهش از هاي دادهمتناسب با  فرایندن در ای .باشدمی تحلیلیـ  صورت توصیفیبه

و منابع مرجع در رابطه با موضوع مورد مطالعه براي گردآوري اطلاعات بخش اي کتابخانهروش 
عنوان ابزار گردآوري بهمیدانی و مصاحبه هاي بررسیصورت بهتوصیفی و از روش پیمایشی 

تحلیل اطلاعات نیز از وتجزیهبراي  همچنینش تحلیلی پژوهش استفاده شده است. بخهاي داده
 20آماري براي انجام این پژوهش جامعۀ بهره گرفته شده است.  ISM مدل تفسیري ساختاري

از روش دلفی، مورد ارزیابی با استفاده که باشند می شهريحوزة خبرگان و متخصصین نفر از 
حاصله از  مؤثرعوامل در ابتدا، سازي، این مدل فراینداساس بر .قرار گرفته و نهایی شده است

رشد هوشمند و با استفاده از تحلیل محتوایی مطالعات انجام شده در سطح  در زمینه ادبیات
مسئله، اقدام شناسایی متغیرهاي مربوط به و  نظرات متخصصیننقطهپس از اعمال  و نیز ،جهان

 به ساختاري تعاملیخود ماتریس تبدیلدر ادامه با  کهگردید تعاملی خودتشکیل ماتریس  به

همچنین با ایجاد شد.  رشد هوشمندتوسعۀ اولیه ماتریس دسترسی  ،ارزشی دو ماتریس یک
 ،نهایتدر. تشکیل شد ترسی نهاییماتریس دس در روابط متغیرهاپذیري انتقالنمودن دخیل

 سازيمدل .پذیري اصول رشد هوشمند گردیدتحققبر  مؤثربندي عوامل سطحقدام به ا

 این. دیگر عناصر است بر عنصر یک تأثیر تحلیل براي مناسب تکنیکی تفسیري ساختاري

 بیان به کند،می را بررسی سیستم یک عناصر میان پیچیدة روابط جهت و ترتیب متدولوژي

آذر و کنند ( غلبه عناصر پیچیدگی بین بر تواندمی گروه آن، وسیله به که است ابزاري دیگر،
شناسی به ایجاد و جهت دادن به روابط پیچیده میان عناصر یک روشاین  .)8: 1387بیات، 

چون قضاوت گروهی از ؛ است 1این روش تفسیري. )Faisal et al, 2006(نمایدمیکمک سیستم 
 2که آیا روابطی میان این عناصر وجود دارد یا خیر. این روش ساختارينماید میافراد تعیین 

از متغیرها اي پیچیدهاست چون اساس روابط یک ساختار سرتاسري است که از مجموعه 
سازي ساختاري تفسیري ). سیج مدل138: 1392فیروزجائیان و همکاران، استخراج شده است (

یک سیستم تجزیۀ سازي ساختاري تفسیري اصلی مدلایدة ارائه داد.  م1997را در سال 
منظور ساخت یک بهنش خبرگان سیستم با استفاده از تجربه عملی و دازیرپیچیده به چند 

 باشد. سطحی میچندمدل ساختاري 
 اصول رشد هوشمندپذیري تحققبر  مؤثرعوامل در این تحقیق، با بررسی ادبیات موضوع، 

 آنهاي شاخص) براي تفسیر روابط بین ابعاد و ISMساختاري تفسیري (سازي مدلشناسایی و 

1. Interpretive 
2. Structural 
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ا مدل یک روش استقرار مطلوب براي شناسایی و تحلیل روابط بین ابعاد و رکار رفته است. زیهب

 ست. هاشاخص
که  کندمی ایجاب تفسیريـ  ساختاريسازي مدل وشر نیز و دلفی روش :گیرينمونهروش 

، ISMود. براي انتخاب تیم دلفی و تیم اطلاعات از خبرگان و متخصصان دریافت و تحلیل ش
 هدفمند استفاده شده است. معیارهايگیري نمونهچون هدف تعمیم نتایج نیست، از روش 

 پژوهش و دسترسی در مشارکت توانایی و تمایل عملی، تجربۀ نظري، تسلط خبرگان، انتخاب

 مختلف هايدیدگاه جامعیت از اطمینان خبرگان، کسب تعداد تعیین در توجه قابل است. نکتۀ

 14مقالات بررسی شده معمولًا بین  ISMکننده در شرکت. تعداد خبرگان باشدمی پژوهش در
 Hachicha & Elmsalmi, 2013; Faisal et al., 2010; Lee etنفر انتخاب شده است ( 20الی 

al., 2010; Pandey & Garg, 2009; Ramesh, et al., 2008; Charan et al., 2008 .(توجه بهبا 

و مراکز پژوهشی، براي ها دانشگاهنفر از خبرگان و متخصصان  20تعداد نهایتدر فوق، معیارهاي
 پژوهش انتخاب شده است. فرایندهمکاري در  شرکت و

اصول رشد پذیري تحققبر  مؤثرعوامل تحلیل محتوایی،  روش با استفاده از :روایی محتوایی
ساختاري سازي مدل، هاشاخصبراي تفسیر روابط بین آن ابعاد و  شناسایی شده و هوشمند

این مدل، یک روش استقرار مطلوب براي شناسایی و تحلیل  ) انجام شده است.ISMتفسیري (
میزانی  و حد به محتوایی پرسشنامه در این پژوهش است. رواییها اخصشروابط بین ابعاد و 

 لاوشه، روش اساسبر باشد. نظر مورد مشخص کننده محتوايمنعکس ابزار یک که دارد اشاره

 محتوا دامنۀ مطالعه، مورد حوزة در ادبیات مرور ابتدا با در پرسشنامه، محتوایی روایی ایجاد براي

با  شودمی خواسته محتوا پانل از اعضاي سپس ،شودمیپرسشنامه تدوین  ساخت هايآیتم و
 میزان مناسب ، به»لازمغیر«یا » مفید اما نه ضروري«، »ضروري«گزینۀ انتخاب یکی از سه 

یک، نسبت روایی محتوایی شمارة رابطۀ آیتم پاسخ دهند. بر این اساس، با کمک  هر بودن
) حداقل p>05/0توجه به سطح مورد نیاز براي معناداري آماري (باشده و محاسبه

 ;Lawshe, 1975(آید می دستبه مرحله آن پذیرش جهت مرحله هر براي /75

Punniyamoorthy et al., 2011 .(توسعۀ روایی محتوایی براي عنوان نمونه نسبت به
محاسبه شده  ،به صورت زیرباشد که می 8/0پذیري اصول رشد هوشمند در رشت برابرتحقق
 :1 ۀرابط یعنیتر روشنعبارت بهاست. 
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 پانل اعضاي کل تعداد N داد،  ضروري پاسخ که اعضایی تعداد   
 

از روش آزمون مجدد استفاده شده است. بر  ISMبراي سنجش پایایی پرسشنامه  پایایی:
نفر از خبرگان و متخصصان که دسترسی مجدد به  3این اساس، پرسشنامه مزبور دوباره به 

شده از طرف  اعلامهاي پاسخنهایت، مجموع همبستگی دربود، ارسال شد. پذیر امکانها آن
آن است که پرسشنامه مؤید محاسبه شد. این شاخص  785/0خبرگان براي هر دو مرحله 

 .باشدمیقبولی قابلداراي پایایی 
 

 سازي ساختاري تفسیري:مدل فرایند
 دریافت و گذشته مطالعات بررسی مرحله با این .مسئله به مربوط متغیّرهاي شناسایی :گام اول

 شود.انجام می کارشناسان نظر
 با دودوبه صورتبه متغیّرها این مرحله، در ساختاري. خودتعاملی ماتریس تشکیل دوم: گام

 :پردازدمیمتغیّرها  روابط تعیین به ذیل نمادهاي از استفاده با دهندهپاسخو  شوندمی بررسی هم
 شود. می jمنجر به  iی : یعنVنماد 
 . شودمی iمنجر به  j: یعنی Aنماد 
    .و برعکس jبه  i : ارتباط دوطرفه ازXنماد 
 وجود ندارد. jو  i: هیچ ارتباطی بین Oنماد
 یک به ساختاري ماتریس خودتعاملی مرحله، این در اولیه. دسترسی ماتریس ایجاد سوم: گام

تبدیل  ازطریق .آیدمی دستبه اولیه دسترسی و ماتریس شودمی تبدیل دویی دو ماتریس
به یک، ماتریس خودتعاملی ساختاري به ماتریس دو دویی  Vو  Xبه صفر و  Oو  Aنمادهاي 

 .شودمی خوانده اولیه دسترسی ماتریس اصطلاح بهکه ؛ تبدیل شده
 آمد، دستبه اولیه دسترسی آنکه ماتریس از پس نهایی. دسترسی ماتریس ایجاد گام چهارم:

 .آیدمی دستبه نهایی دسترسی ماتریس متغیّرها، روابط درپذیري انتقال کردن وارد با
 کند.بندي بیان میبراي سطح اصلی قاعدة دو وارفیلد، سطح بنديبخش گام پنجم:
 مشترك مجموعۀ و خروجی ستون مجموع اساسبر را عناصر فراوانی مجموع قاعده اول:

 .کنیم بنديسطح فراوانی ترینبزرگ تا ترینکوچکاز  ترتیببه و کرده معیّن
 به توجه با جدول اولین اساسبر است،معروف  تکرار قاعدة به که قاعده این طبق :دوم ةقاعد

عناصر  یا عنصر مشترك، مجموع و خروجی مجموع فراوانی در ستون مجموع ترینکوچک
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 فرایند .شودمی اجرا قاعده و مجدداً حذف جدول از شده بنديسطح عناصر .شوندمی بنديسطح

 .یابدمی مستقیم تعمیمغیر روابط و حذف
 قدرت اساسبر ).MICMACوابستگی (نمودار  میزان و نفوذ قدرت تحلیل و تجزیۀ :گام آخر

 قسمت تقسیم چهار به را آن و تعریف مختصات دستگاه یک توانمیمتغیّرها  نفوذ و وابستگی

 گروه .دارند ضعیفی وابستگی و نفوذ ) که قدرت1ناحیۀخود مختار ( متغیّرهاي اول، گروه کرد.

که از قدرت نفوذ ضعیف، اما وابستگی شود میدوم) را شامل ناحیۀ ( 1متغیّرهاي وابسته دوم،
سوم) هستند. این متغیرها قدرت نفوذ ناحیۀ ( 2بالایی برخوردارند. گروه سوم، متغیرهاي پیوندي

 این .باشندمی) 4ناحیۀ( 3و وابستگی بالایی دارند. گروه چهارم، متغیرهاي مستقل(کلیدي)

 در یک هايوروديکردن جمع طریقاز برخوردارند. پایینی وابستگی و نفوذ بالا قدرت از متغیّرها

 .آیدمی دستبه متغیّرها و وابستگی نفوذ قدرت ستون، و سطر هر
 

 هاي تحقیقنتایج و یافته
 در شهر ملایر تحقق پذیري اصول رشد هوشمندبر  مؤثرعوامل شناسایی 

و با استفاده از تحلیل محتوایی مطالعات  رشد هوشمند زمینۀ در بررسی ادبیات بادر این بخش، 
شناسایی و  تريکامل این صنعتتوسعۀ بر  مؤثرعوامل و  ابعاد ،انجام شده در سطح جهان

حوزة نفر از خبرگان و متخصصین  20حاصله توسطهاي عاملد و سپس ابعااستخراج شدند. 
 مؤثرعوامل یی شده است. اگرفته و نه قرار، با استفاده از روش دلفی، مورد ارزیابی شهري

  ) آمده است.2حاصله از ادبیات پس از اعمال نقطه نظرات متخصصین در جدول شماره (
 
 
 
 
 
 

 در شهر ملایر اصول رشد هوشمندپذیري تحققبر  مؤثرعوامل : 2جدول

1. Dependent variables 
2. Linkage variables 
3. Autonomous variables 
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 عوامل ردیف

c1  در محلات شهر ملایرتوسعۀ تقویت 

c2 در محلات شهر ملایر هاي فشردهطراحی ساختمان 

c3 در محلات شهر ملایر مختلف انتخاب مسکنهاي گزینهآوردن فراهم 

c4  در محلات شهر ملایر با دسترسی پیادههاي محلهایجاد 

c5  در شهر ملایر بالاي اجتماعی خویتحساس ادور از هم و گیرا با هاي محلهایجاد 

c6 شهر ملایر محیطیزیستاي کشاورزي، و نواحی هاز فضاهاي باز، زمین تحفاظ 

c7 شهر ملایرمحلات  هاي مختلط در ایجاد کاربري 

c8 در محلات شهر ملایر نقلوحملهاي آوردن تنوعی از گزینهفراهم 

c9  در ملایر همکاري و مشارکتتوسعۀ ترغیب و تشویق افراد به 

c10  در شهر ملایربینی پیشقابل سازي تصمیمتوسعۀ 

c11  در محلات شهر ملایرها کاربريرعایت اصل سازگاري در همجواري 

c12 در شهر ملایر قطعات و تراکم ساختمانیبندي دانه 

c13 ایجاد فضاهاي عمومی و فضاهاي تجمع در محلات شهر ملایر 

 
 )SSIM(  1ساختاري تعاملیخود ماتریس

 ماتریس در عوامل این ،شهر ملایردر  رشد هوشمندتحقق اصول  بر  مؤثرعوامل  شناسایی از پس

ت یّلاي طراحی شد که کپرسشنامه ابتدا ،وارد شد. به این منظور) SSIMساختاري ( خودتعاملی
اکتور انتخاب شده در سطر و است، به این صورت که سیزده ف )3شماره ( آن همانند جدول

عوامل دویی دوبهخواسته شد که نوع ارتباطاعات دهندگان پاسخستون اول جدول ذکر شد و از 
اساس برکه از نظرات خبرگان کند میساختاري تفسیري پیشنهاد سازي مدلرا مشخص کنند. 

روابط محتوایی توسعۀ در ... و  3، گروه اسمی2جمله توفان فکريازلف مدیریتی مختهاي تکنیک
 مفهومی روابط حالت چهار از استفاده با این ماتریس ،میان متغیرها استفاده شود. بنابراین

 اطلاعات است. گردیده تکمیل شهري حوزة و متخصصینکارشناسان  توسطو  شد تشکیل

 تعاملیخود و ماتریس شده بنديجمع تفسیري ساختاريسازي مدل متد اساسبر حاصله

1. Structural Self – Interaction Matrix 
2. Brain storming 
3. Nominal Group 
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رابطه مفهومی این  مورد استفاده درهاي حالتعلائم و  تشکیل گردیده است. نهایی ساختاري
 از: نداعبارت

 ؛شودمی  jمنجر به  i: یعنی Vنماد 
 ؛ شودمی iمنجر به   j: یعنی Aنماد 
  ؛و برعکس  jبه  i: ارتباط دوطرفه از  Xنماد 
 وجود ندارد.  jو  i: هیچ ارتباطی بین Oنماد

 
 رشد هوشمند پذیري تحققبر  مؤثرعوامل تعاملی ساختاري خود: ماتریس 3جدول

J 
I c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 c10 c11 c12 c13 

c1 - X A A v A X A A V X A A 
c2  - X V A V A X V X O X O 
c3   - A O X X A A A O V O 
c4    - A X A V V V X V O 
c5     - V X V A A O X O 
c6      - A X V V A X V 
c7       - X X A O V A 
c8        - V X X A O 
c9         - V O A A 

c10          - X A X 
c11           - O X 
c12            - O 
c13             - 

 
 1دسترسی اولیه ماتریس

 ـ ارزشی (صفر دو ماتریس یک به ساختاري تعاملیخود ماتریس تبدیل از ماتریس دسترسی اولیه
عدد یک را جایگزین  سطر هر در بایددسترسی،  ماتریس استخراج براي است. شده حاصل یک)

 از پس شود، دسترسی اولیه در ماتریس O و Aهاي علامتو عدد صفر را جایگزین  V  ،Xهاي علامت

1. Initial reachability matrix. 
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 عدبُ بین ثانویۀ روابط سپس .شودمی نامیده اولیه سترسیماتریس د حاصلۀ نتیجۀ طرها،س تمام تبدیل
 K عدشود و بُ Iمنجر به بُعد  J بُعداست که اگراي گونهثانویه به رابطۀ  است. شده کنترل هاشاخص  / 

 به SSIMماتریس  روابط نمادهاي تبدیل با خواهد شد. Kبه بُعد منجر  J بُعد شود، پس بهمنجر 

 صورت زیر است:بهبه ماتریس دست پیدا کرد. این قوائد  توانزیرمی قوائد حسببر یکوصفر اعداد
سی مربوطه در ماتریس دسترخانۀ گرفته است،  Vنماد  SSIM) در ماتریس i،j(خانۀ اگر ـ 1
 .گیردمی) عدد صفر j،i(خانۀ آن، یعنی قرینۀ خانۀ و گیرد می 1عدد 

مربوطه در ماتریس دسترسی خانۀ گرفته است،  Aنماد  SSIM) در ماتریس i،j(خانۀ اگر ـ 2
 .گیردمی 1) عدد j، i(خانۀ قرینه آن، یعنی خانۀ و گیرد میعدد صفر 

مربوطه در ماتریس دسترسی خانۀ گرفته است،  Xنماد  SSIM) در ماتریس i،j(خانۀ اگر ـ 3
 .گیردمی 1) عدد j،i(خانۀ آن، یعنی قرینۀ خانۀ گیرد و می 1عدد 

مربوطه در ماتریس دسترسی خانۀ  گرفته است، SSIMنماد  O) در ماتریس i،j(خانۀ اگر  -4
 گیرد.) عدد صفر میj،i(خانۀ آن، یعنی قرینۀ خانۀ و گیرد میعدد صفر 

 شود.) تبدیل می4(شمارة ماتریس دسترسی اولیه مطابق جدول  ISMتوجه به قوانین تکنیک با
 

 اولیه ماتریس دسترسی :4جدول

J 
I c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 c10 c11 c12 c13 

c1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 

c2 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 

c3 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 
c4 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 

c5 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 

c6 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 

c7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 

c8 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 

c9 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 

c10 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 

c11 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 

c12 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 

c13 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 

 .1396پژوهش،  هايمنبع: یافته
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 1نهایی ترسیدسماتریس 
پذیري در با دخیل نمودن انتقال رشد هوشمندتوسعۀ پس از تشکیل ماتریس دسترسی اولیه 

تا ماتریس دسترسی اولیه سازگار شود؛ میروابط متغیرها، ماتریس دسترسی نهایی تشکیل 
باشند؛ داشته  ) باهم رابطهj,k) با هم در ارتباط باشند و نیز (i,jکه اگر ( ،بدین صورت. شود

پذیري انتقال ).م2004؛ راوي و شانکار، 1387آذر و بیات، ) با هم در ارتباط هستند (i,kآنگاه (
بیانگر  و بودهساختاري تفسیري یک فرض مبنایی سازي مدلروابط مفهومی بین متغیرها در 

 تأثیر Cبر متغیر  Bداشته باشد و متغیر  رتأثی Bبر متغیر  Aصورتی که متغیر دراین است که 
شود و . در این مرحله، کلیه روابط ثانویه بین متغیرها، بررسی میگذاردمی تأثیر Cبر  Aبگذارد، 

قدرت نفوذ و  ،آمده است. در این ماتریسدست به) 5ماتریس دسترسی نهایی مطابق جدول (
تعداد  :از است عبارت متغیر هر نفوذ قدرتر نشان داده شده است. میزان وابستگی هر متغی

 وابستگی میزان باشد. داشته نقش هاآن ایجاد در تواندمینهایی متغیرهایی (شامل خودش) که 

 .شوندمی مذکور متغیر ایجاد موجب که متغیرهایی نهایی تعداد :از عبارت است
 

 ییماتریس دسترسی نها :5جدول
J 
I c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 c10 c11 c12 c13 قدرت نفوذ 

c1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 5 
c2 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 8 
c3 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 5 
c4 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 8 
c5 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 6 
c6 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 8 
c7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 9 
c8 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 8 
c9 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 4 
c10 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 7 
c11 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 7 
c12 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 8 
c13 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 5 

 4 6 5 9 7 8 7 8 6 5 6 7 10 یزان وابستگیم

 .1396هاي پژوهش، منبع: یافته

1. Final Reachability Matrix 
                                                                                                                                        



 1400تابستان ،2، شمارةبیست وپنجمدورة   _____________________________ریزي و آمایش فضابرنامه        

22 

شاخص  13ي که هریک از عوامل بر سایر عوامل دارند) تأثیر(میزان  نفوذ ت)، قدر5(شمارة  در جدول
بیانگر این آمده است. نتایج  شهر ملایردر  رشد هوشمند اصولپذیري تحققبخش شناسایی شده در 

و  تأثیر رینبیشت 9 نفوذقدرت میزان  باهاي مختلط در شهر ملایر ایجاد کاربري عامل باشد کهمی
 را دارد. تأثیرکمترین  4قدرت نفوذ میزان با همکاري و مشارکت توسعۀ به افراد ترغیب و تشویق 

 
 شهر ملایردر  رشد هوشمند اصولپذیري تحققبر  مؤثربندي عوامل سطح

 براي. شودمیبندي دستهبه سطوح مختلف از پژوهش بعد از ماتریس دسترسی نهایی  ،مرحلهدر این 

 مشترك و ورودي خروجی، مجموعۀ سه ،هاآن از کدام هر ازاي به نهایی، مدل در سطح متغیرها تعیین

 یکی آن ورودي و خروجی مجموعۀ اشتراك که متغیرهايیا  شاخص جدول اولین در .شودمیتشکیل 

ها متغیرکه این طوري به، شوندمیمحسوب  مشتركمجموعه عنوان بهسلسله مراتب  فراینداست، در 
 سایر از فهرست متغیرها آن سطح، نبالاتری شناسایی از پس نیستند. مؤثر دیگري متغیردر ایجاد هیچ 

. در این یابدمی ادامه ،هامتغیر همۀ سطح شدن مشخص تا تکرارها این .شودمی کنار گذاشته هامتغیر
ر جدول د ،هاآمده که نتیجه نهایی آندستبهها متغیرگانه ششپژوهش در سیزده جدول سطوح 

کاملا یکسان ها آنخروجی و مشترك مجموعۀ که  يرشد هوشمندعوامل ) آمده است. 6(شمارة 
  .گیرندمیباشند، در بالاترین سطح از سلسله مراتب مدل ساختاري تفسیري قرار 

 
 ملایر در شهر ول رشد هوشمنداصپذیري تحققبر  مؤثرعوامل بندي سطح: 6جدول

 سطح مشتركمجموعۀ  وروديمجموعۀ  خروجیمجموعۀ  عوامل
c1 2دوم 11و7و2 13و12و11و9و8و7و 6و4و3و2 11و10و7و5و 
c2 1پنجم 12و10و8و3و1 12و10و8و7و5و3و1 12و10و9و8و6و4و3و 
c3 1دوم 7و6و2 10و9و8و7و6و4و2 12و7و6و2و 
c4 1پنجم 13و11و6 11و7و6و5و2 12و11و10و9و8و6و3و 
c5 2سوم 11و7 12و11و10و9و7و1 12و8و7و6و4و 
c6 1پنجم 8و4و3 12و11و8و7و5و4و3و2 13و12و10و9و8و4و3و 
c7 1ششم 9و8و5و3و1 13و10و9و8و5و3و1 12و9و8و6و5و4و3و2و 
c8 1پنجم 11و10و7و6و2 12و11و10و7و6و5و4و2 11و10و9و7و6و3و2و 
c9 1اول 7و5 13و12و8و7و6و5و4و2 10و7و5و3و 

c10 2چهارم 13و11و8و2 13و12و11و9و8و6و4و2و1 13و11و8و7و5و3و 
c11 1چهارم 13و10و8و4و1 13و10و8و4و1 13و10و8و6و5و4و 
c12 1پنجم 5و2 7و6و5و4و3و2 13و10و9و8و6و5و2و 
c13 6دوم 11و10 11و10و9و7و1 12و11و10و 

 .1396پژوهش، هاي یافتهمنبع: 
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اصول رشد هوشمند پذیري تحقق بر مؤثرعوامل  شودمی ملاحظه )6( جدول در طورکههمان

بین  گذاريتأثیر و متقابل روابط ISM گراف در. اندشده بنديطبقهسطح  شش به ،شهر ملایردر 
 فضاي بهتر درك موجب که است خوبی نمایانهب مختلف سطوح معیارهاي ارتباط و معیارها

ترین نپایی درمختلط در شهر ملایر هاي کاربريایجاد  ،بخش این در .شودمیگیري تصمیم
رشد  تحقق اصولو براي  کنندمی عمل مدل زیربنایی سنگ همانند کهاند گرفته قرار سطح

ناگفته نماند  .کند سرایت هامتغیر سایر به و شروع متغیر این از بایستمی شهر ملایردر  هوشمند
 رشد هوشمنداصول پذیري تحققدر  کلیدي عوامل ترینمهم از یاد شدههاي شاخص این تمامی

 ،اندگرفته قرار تفسیري ساختاريسازي مدل سطح بالاي در که هاییعامل ولی ،اندملایرشهر در 
 ).2(شکل .برخوردارند بیشتري تأثیرپذیري از
 

 شهر ملایردر  رشد هوشمند اصولپذیري برتحقق مؤثرعوامل  ساختاريـ  تفسیريمدل طراحی : 2شکل
 .1396، هاي پژوهشمنبع: یافته

 تشویق و ترغیب
 توسعه به افرارد

   

آوردن فراهم
مختلف هاي گزینه

  

 در توسعۀ تقویت
 ملایر شهر محلات

ایجاد فضاهاي عمومی و 
فضاهاي تجمع در محلات 

  

رعایت اصل سازگاري در 
 هاکاربريجواري هم

 از تنوعی آوردنفراهم
 نقلوحمل هاي-گزینه

 هايساختمان طراحی
 فشرده

 باز، فضاهاي از حفاظ
 و کشاورزي، هايزمین

 محیطیزیست نواحی

 هاي¬محله ایجاد
 پیاده دسترسی با

 

 با گیرا و هم از دور هايمحله ایجاد
 اجتماعی بالاي خویت احساس

قابل سازي تصمیمتوسعه 
 بینیپیش

قطعات و بندي دانه
 تراکم ساختمانی

 سطح اول

مختلط هاي کاربريایجاد 
 در شهر ملایر آن

 سطح ششم

 سطح پنجم

 سطح چهارم

 سطح سوم

 سطح دوم

23 



 1400تابستان ،2، شمارةبیست وپنجمدورة   _____________________________ریزي و آمایش فضابرنامه        

24 

 پذیري اصول رشد هوشمند در شهر ملایرتحققبر  مؤثرعوامل MICMAC  تحلیل
نوع متغیرها با توجه به اثرگذاري و اثرپذیري بر سایر  MICMACبا استفاده از   ،در این مرحله 

س از تعیین قدرت نفوذ یا اثرگذاري و قدرت وابستگی عوامل، پو  ،متغیرها مشخص خواهد شد
را در یکی از  شهر ملایردر  رشد هوشمنداصول پذیري تحققبر  مؤثرتوان تمامی عوامل می

گروه . اولین شوندمیبندي طبقهمتغیرها در چهار گروه چهارگانه روش ماتریس اثر هاي خوشه
که قدرت نفوذ و وابستگی ضعیفی دارند. این شود می (خودمختار) مستقل متغیرهايشامل 

 متغیرهايدوم گروه متغیرها تا حدودي از سایر متغیرها مجزا هستند و ارتباطات کمی دارند. 
 هايمتغیربرخوردارند. گروه سوم،  ،هستند که از قدرت نفوذ ضعیف اما وابستگی بالایی 1وابسته

گونه عملی بر هر ،واقعدرکه از قدرت نفوذ و وابستگی بالایی برخوردارند. باشند می 2پیوندي
 مستقلمتغیرهاي . گروه چهارم شودمیها شاخصباعث تغییر سایر شاخص متغیرها روي این 
دارند، اراي قدرت نفوذ بالا و وابستگی پایینی گیرد. این متغیرها دمیبردر  را 3(کلیدي)

توسعۀ به افراد ترغیب و تشویق  هايمتغیرنیز مشخص است،  )3(شمارة که از شکلطور همان
سایر  أثیرتتحتبیشتر ) 10(بینی پیشقابل سازي تصمیمتوسعۀ و  )9(همکاري و مشارکت 

براي . به عبارتی دیگر، باشدمیعناصر اثرپذیر و وابسته  منظر سیستمی جزوازعوامل بوده و 
متغیرهاي ساز زمینهمی توانند کمتر ها آندخالت دارند و خود  عوامل زیادي متغیراین ایجاد 

با دسترسی هاي محلهایجاد )، 2(هاي فشرده انطراحی ساختمچون هم متغیرهايدیگر شوند. 
رشد توسعۀ کلیدي براي هاي متغیر)، 12(قطعات و تراکم ساختمانی بندي دانه) و 4( پیاده

دارند که  رشهر ملایدر  رشد هوشمند توسعهبسیار زیادي بر  تأثیرکه روند میشمار به هوشمند
تقویت توسعه در محلات متغیرهاي این متغیرها داراي قدرت نفوذ بالا و وابستگی کمتري دارند. 

دور از هم و هاي محلهایجاد  ،)3(مختلف انتخاب مسکن هاي گزینهآوردن فراهم، )1(شهر ملایر 
 )11(ها جواري کاربريسازگاري در هم رعایت اصل، )5( حساس خویت بالاي اجتماعیاگیرا با 

در گروه متغیرهاي مستقل  )13(ایجاد فضاهاي عمومی و فضاهاي تجمع در محلات شهر ملایر و
(خودمختار) قرار گرفتند که داراي قدرت نفوذ و وابستگی ضعیف هستند. این متغیرها نسبتاً 

همچنین در . باشندمیسیستم ند و داراي ارتباطات کم و ضعیف با ستغیرمتصل به سیستم ه
-حفاظ از فضاهاي باز، زمین )،7( هاي مختلط در شهر ملایرایجاد کاربريگروه سوم متغیرهاي 

) 8( نقلوحملهاي گزینهآوردن تنوعی از فراهم) و 6( هاي کشاورزي، و نواحی زیست محیطی

1. Dependent variables 
2. Linkage variables 
3. Autonomous variables 
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متغیرها هرگونه عملی بر روي این  ،واقعدربستگی بالایی برخوردارند. وا توان و ،که از قدرت نفوذ

 بر عوامل مؤثر از یکهر وابستگی میزان و نفوذ قدرت. شودمیها متغیرباعث تغییر سایر 

  .است شده داده نشان )3(شمارة  شکل در اصول رشد هوشمند در شهر ملایرپذیري تحقق
 

 
با استفاده از روش  اصول رشد هوشمند در شهر ملایرپذیري تحققبر  مؤثرعوامل بندي سطح: 3شکل

MICMAC 
 .1396پژوهش، هاي یافتهمنبع: 
 

 گیرينتیجهبندي و جمع
پایدار شهري و حمایت از توسعۀ نظري  چهارچوبراهبرد رشد هوشمند در  ،در دو دهه گذشته

 هايبررسی با مدت،بلند دیدگاهی شهري هوشمند شده است. رشدبناالگوي شهر فشرده 
 واحد حس حصول از عبارت برنامه این اهداف. دارد مدتکوتاه هايبرنامه از حمایت و ايناحیه

 متوازن توزیع سکونت، محل انتخاب و اشتغال ،نقلوحمل توسعۀ افراد؛ در مکانی و اجتماعی
 اجتماعی رفاه ارتقاي و رهنگی،ف و طبیعی منابع بهبود و حفظ توسعه، منافع و هاهزینه

 گذار در این خصوص و برقراري ارتباط بینتأثیراصلی و هاي شاخصیافتن  راینبناب .باشدمی
این تحقیق بینش و شناختی جدید از  .شودمیملایر ها موجب تحقق اصول رشد هوشمند آن

اقدام در هاي اولویتداد که موجب تشخیص  ارائهملایر تحقق اصول رشد هوشمند در شهر 
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تواند با استفاده از نظرات خبرگان این مدل پژوهشی می ،بنابراینشود. میگیري تصمیمفضاي 
موضوع مورد بررسی رسیده هاي موضوع را کاهش داده و به درك قابل قبولی از فن، پیچیدگی

در این مقاله ابتدا سعی شده عوامل  ،روایناز .شودمیمنجر به اخذ تصمیمات بهتري  که نهایتاً
 شاخص 13 ،نتیجهدراصول رشد هوشمند در شهر ملایر بررسی شود، پذیري تحققبر  مؤثر

آماري امعۀ جکه تناسب بیشتري با  پذیري رشد هوشمند،تحققشناسایی شده در بخش 
نگاه با استفاده از تکنیک آنظر خبرگان و کارشناسان بودند، انتخاب شدند. مدداشتند و بیشتر 

گانه متغیرها ششدر سیزده جدول، سطوح  مؤثرعوامل  بنديسطحتفسیري ساختاري روابط و 
ها وجی و مشترك آنآوردیم که بر این اساس عوامل رشد هوشمند که مجموعه خر دستبهرا 

. قرار گرفتندتفسیري ـ  از سلسله مراتب مدل ساختاري در بالاترین سطح ،کاملا یکسان باشند
گذاري بین معیارها و ارتباط معیارهاي سطوح تأثیرکه روابط متقابل و  ISMاساس گراف بر

 9ا میزان قدرت هاي مختلط در شهر ملایر بسازد، کاربريخوبی نمایان میهمختلف را ب
کنند اند که همانند سنگ زیربناي مدل عمل میسطح قرارگرفتهترین پایینو در  تأثیر رینشتبی

وع و به سایر بایست از این متغییر شرو براي تحقق اصول رشد هوشمند در شهر ملایر می
همکاري و مشارکت با میزان توسعۀ  ترغیب و تشویق افراد به متغییر متغییرها سرایت کند. اما

ترین مهمشده از یاد هايناگفته نماند تمامی این شاخص را دارد. تأثیرکمترین  4قدرت نفوذ 
که در هایی عاملاصول رشد هوشمند در شهر ملایر هستند، ولی پذیري تحققعوامل کلیدي در 

 پذیري بیشتري برخوردار هستند.تأثیر، از اندگرفتهساختاري قرار سازي مدلسطح بالاي 
توسعۀ ) و 9هاي مختلط با میزان قدرت (ایجاد کاربرينتایج دیگر این پژوهش نشان داد 

 یر عوامل بوده و از منظر سیستمی جزوسا تأثیرتحت) بیشتر 10(بینی پیشقابل سازي تصمیم
عبارتی دیگر، براي ایجاد این متغیر عوامل زیادي دخالت به. باشدمیعناصر اثرپذیر و وابسته 

چون طراحی متغیرهاي هم متغیرهاي دیگر شوند.ساز زمینهتوانند میکمتر ها آندارند و خود 
قطعات و تراکم بندي دانه) و 4با دسترسی پیاده (هاي محله)، ایجاد 2فشرده ( هايساختمان

بسیار  تأثیرکه روند میشمار بهرشد هوشمند توسعۀ کلیدي براي هاي متغیر)، 12ساختمانی (
ر دارند که این متغیرها داراي قدرت نفوذ بالا و رشد هوشمند در شهر ملایتوسعۀ زیادي بر 

-)، فراهم آوردن گزینه1وابستگی کمتري دارند. متغیرهاي تقویت توسعه در محلات شهر ملایر (
دور از هم و گیرا با احساس خویت بالاي هاي محله)، ایجاد 3هاي مختلف انتخاب مسکن (

) و ایجاد فضاهاي عمومی و 11(ها کاربريواري ج)، رعایت اصل سازگاري در هم5اجتماعی (
) در گروه متغیرهاي مستقل (خودمختار) قرار گرفتند 13فضاهاي تجمع در محلات شهر ملایر (

که داراي قدرت نفوذ و وابستگی ضعیف هستند. این متغیرها نسبتاً غیرمتصل به سیستم 
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. همچنین در گروه سوم متغیرهاي باشندمی یستمسهستند و داراي ارتباطات کم و ضعیف با 
کشاورزي، و هاي زمیناز فضاهاي باز،  ت)، حفاظ7مختلط در شهر ملایر (هاي کاربريایجاد 

، ) که از قدرت نفوذ8( نقلوحملهاي گزینه) و فراهم آوردن تنوعی از 6نواحی زیست محیطی (
متغیرها باعث تغییر سایر روي این برگونه عملی هر ،واقعدرتوان و وابستگی بالایی برخوردارند. 

 .شودمیها متغیر
پذیري رشد هوشمند شهري تحققبر  مؤثرآمده از بررسی عوامل  دستبهبا استناد به نتایج 

عنوان یکی از هکاربري مختلط بکار گرفته شده، عامل هاز تکنیک ب و با استفاده در شهر ملایر
یک ابزار مهم براي ایجاد و حفظ محیط شهري جذاب، قابل و  اصول مهم رشد هوشمند شهري

شده در نظر گرفته  کیفیت محیط وکیفیت زندگیارتقاي زندگی و پایدار و همچنین عامل 
رشد هوشمند  مهم که رویکرد شهري استفشردة ح موافق شکل طراین ارائۀ همچنین  ؛است

شهرنشینی «تر گستردهآن مفهومی است که بر مبناي مفهوم توسعۀ  ،بنابراین ؛باشدشهري می
سیع و وروهاي پیاده ایجاد آن نیازمندبنابراین، . کندشکل همسایگی سنتی را زنده می ،»جدید

وضعیت توسعه استفاده از آنجایی که  .باشدمنظوره میچندگذرگاهی هاي سامانهعبارت بهتر، به
نظر گرفت که با یک زمین وسیع که خالی و یا ساخته شده درخصوص زمانی باید هترکیبی را ب

 با هماهنگ شهر ملایر ی درشهرنشین توجه به اینکه رشدبا  هستیم و از طرفیباشد، مواجه می

 اراضی در شهر فیزیکی و گسترش رویهبی سازهايوساخت نتیجۀ در و نبوده شهرسازي اقدامات

 هايمحله گیريشکل و کشاورزي اراضی کاربري تغییر و سبز فضاهاي به اندازيدست و پیرامون

از  همچنین؛ است افزوده شهر ناپایداري میزان بر فراوان مشکلات و معضلات با نشیناشیهح
 6/260طرفی پایین بودن کیفیت خدمات و این واقعیت که شهر ملایر در مجموع 

 ؛درصد مساحت شهر است 43/11درونی دارد که معادل توسعۀ مستعد هاي هکتارعرصه
در نظر و با  افزا استمیانتوسعۀ براي  1دارظرفیتدر ارزیابی نظري، شهري  ن، ملایربنابرای

عوامل مزبور و با بندي اولویتپذیري رشد هوشمند شهري با لحاظ تحققبر  مؤثرگرفتن عوامل 
ان مکه هرشد هوشمند شهري در دستیابی به  تواند ما راهاي مختلط، میبر کاربريتأکید 
 باشد، رهنمون سازد. کیفیت زندگی شهري میارتقاي 

 
 
 

1  . Capable  city 
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 منابع

ارزیابی سطح « ، اسماعیل،وندآدینهمهدي،  پور طاهري، ،الدینرکن ،عبدالرضا افتخاري، −
و ریزي برنامهفصلنامۀ ، »انشهر تهرانالگوي رشد هوشمند در مناطق روستایی پیرامون کل

 .1399، 84، ص 1شمارة ، 24دورة ، آمایش فضا
سازي مدل رویکرد با کاروکسب محوري فرآیند مدل طراحی« ،آذر، عادل، بیات، کریم −

، پاییز و 1شمارة ، 1دورة ، مدیریت فناوري اطلاعاتنشریۀ ، »)ISMساختاري تفسیري (
 .1387، 3-18، صص 1387زمستان 

نقش سرزندگی در ایجاد تصویر ذهنی شهروندان و « بازوندي، فرشاد، شهبازي، مهرداد، −
، »موردي: پیاده راه خیابان سپهسالار تهران) ۀمطالعاز فضاي شهري ( گیري بهرهمیزان 

    .1393، 43-33، صص 1شمارة ، 1سال  ،منظر شهرهاي ژوهشپ ۀنامفصل
 دانشگاه انتشارت ،»درشهرسازي آن از پس و تجدد،فراتجدد« حسین، سید بحرینی، −

 .1378، تهران اول، تهران،چاپ
 ،17شمارة ، 7دورة ، رهیافتفصلنامۀ  ،»پایدارتوسعۀ شهرسازي و « بحرینی، سید حسین، −

1376. 
 فضاهاي سازيمتراکم پارادایم راهبردهاي و ابعاد « رسول، قربانی، محمدرضا، پورمحمدي، −

 .1382، 108ـ  85 صص،29 شمارة ،انسانی علوم مدرس مجلۀ ،»شهري
 شهري یدارپا ونقلحمل در آن نقش و دوچرخه«، اشرفی یوسف و حسین نژاد، حاتمی −

 صص ،70 شمارة ،انسانی جغرافیاي هايپژوهش فصلنامۀ ،»بناب شهر: موردي ۀنمون
 .1388، 63ـ45

ساماندهی و بهسازي محلات سنتی با استفاده از رویکرد « آذر، علی، زاده دلیر، کریم،حسین −
، اییناحیهتوسعۀ و  جغرافیامجلۀ ، سرخاب تبریز ۀموردي محلنمونۀ » شهرسازي جدید

 .1387، 195یازده، ص شمارة 
 TDRبر روش تأکید رشد هوشمند شهري با «خواه، حسین، وارثی، حمیدرضا، حسینی −

شهري و آمایش مجلۀ  ،»)مورد شناسی: شهر یاسوج( زمین خدمات شهري تأمینجهت در
 .1398، 124ـ  99، صص 32شمارة ، اییمنطقهشهري 

 کالبدي فرم سنجش هايمدل و مبانی و اصول« ،زاده عباس غلامرضا رحیم، محمد رهنما، −
 .1387، مشهد جهاد دانشگاهی انتشارات ،»مشهد شهر،
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 علی، نادر سید الوار، دهقانی ،...ا کرامت اري،زی احمد، احمد، پور فرانک، الدینی،سیف −

 خرم شهر: موردي ۀمطالع میانی شهرهاي در هوشمند شهر رشد موانع و بسترها بررسی«
 .1393، 260ـ  241 صص ،5 دورة ،2 شمارة ،سرزمین آمایش ۀلمج ،»آباد

گرایی در راستاي ارتقاي نظام مدیریت منطقهرویکرد نو « ،صرافی، مظفر و ناصر نجاتی −
 .1393، 4شمارة ، 46دورة، غرافیاي انسانیجهاي پژوهش، »فضایی ایران ۀتوسع

 فضایی تحلیل«  ،وارثی رضاحمید و محمدي، جمال ،صابري حمید ،اصغر ضرابی، −
 فصلنامۀ ،»)اصفهان شهر مناطق: موردي ۀمطالع( شهري هوشمند رشد هايشاخص
 .1390، 17ـ  1 صص ،77 شمارة ،انسانی جغرافیاي هايپژوهش

بر  مؤثرتفسیري عوامل  ـ سازي ساختاريلمد « علی اکبري، اسماعیل، اکبري، مجید، −
، بهار 21دورة ، 1شمارة ، و آمایش فضاریزي برنامهۀ فصلنام ،»شهر تهرانکلانپذیري زیست

96 ،1395. 
رشد هوشمند شهري با هاي شاخصسنجش «اللهی، علی اصغر، فتاحی، مژگان، دعب −

ریزي و امهبرنفصلنامۀ  ،»موردي: مناطق شهر کرمان) ۀمطالع(  Elektreاستفاده از تکنیک 
 .1396، 2شمارة ، 21دورة ، آمایش فضا

سازي، رویکردي در تحقق هوشمند«زاده، حسن، فنی، زهره،اسماعیله، عبدلی، سیده فاطم −
هاي جغرافیاي پژوهشنشریۀ ، »تهران) 6 ۀمنطقموردي:  ۀمطالع(  پایدار شهري ۀتوسع

 .1398، 157ـ  145 ص، ص1شمارة ، 51دورة  ،انسانی
 ،»شهري تراکم تعیین معیارهاي و اصول: شهرسازي در تراکم«،مهدي محمد عزیزي، −

 .1388، 284ص  اول، چاپ تهران، دانشگاه انتشارات :تهران
بر نظریه کید أت تحلیل الگوهاي رشد شهري با«فرجی، امین، یوسفی، زهرا، علیان ، مهدي،  −

معماري و شهرسازي نشریۀ ، »شهر تهرانکلان 22 ۀمنطقموردي:  ۀمطالعرشد هوشمند 
 .1397، 23، ص 1شمارة ، 6دورة ، پایدار

فیروزجاییان، علی اصغر، فیروزجاییان، مجتبی، پطرودي، هاشمی، سید حمید، غلامرضازاده،  −
تحلیلی تفسیري در مطالعات گردشگري ( ـ سازي ساختاريکاربرد تکنیک مدل « مه،فاط

، صص 6شمارة ، 2، سالگردشگريتوسعۀ و ریزي برنامهمجلۀ ، »شناسانه)آسیببا رویکرد 
129-159 ،1392.  
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 براساس شهري نواحی کالبدي یفضای تحلیل «،فیروزجاه پري شکري، فردوسی،سجاد، −
 و پژوهش نشریۀ ،»شاهرود) شهر نواحی: موردي مطالعۀ( هوشمند رشد هايشاخص

 .1394، 18ـ  1 صص ،22 شمارة ،شهري ریزيبرنامه
توسعۀ تلفیق اصول رشد هوشمند و استراتژي «محمودزاده،حسن، عابدینی ایرانق، رویا،  −

 3منطقۀ موردي: مطالعۀ ( درونی شهرتوسعۀ کالبدي هاي ظرفیتافزا در شناسایی میان
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